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ההזקה היד
^ גדיפון בר פשה רביגו תחל ?!הנשר

w לוזג»ת משנה הכסה משנד; המג'ד חיב ״ייוש ז«'ל. דדאב׳׳ד qor no זצ׳י סארו 
Bwifi nwmri ועם מיימוני־ת רגהות דמפרד/ גאון בן אברהם ב-י טוב שם לרגינו ,tJJ מגדל
 ואירושי מ"מוג'ו^ תשובוון גס זצ׳יל], פאדו^ה מהר״ם הגאון הרב היססות [עם שייא], ש׳׳י וויגיציה

להם השייבות הצורות כל עם החודש, ?תש הלבות על חביב בן מהר״ל הגאון והרב עובריה רבינו הרב
ר׳ להגאון למלך ומשגה וצ׳־ל. בוטן די אברהם ר׳ להגאון משנה הלחם גם וסובה. שבת ולהלכות
יצ׳־ל. רוזאנים יהודא

זצ׳ל. טריביטש נחום ר׳ הגאון סחרב הדמים ומקורי הדומים הקוםן ספר לו וגלוה
וורשא־ווילנא בדפוסי נדפסו באשר דוספות וארבע שלשים עם

 שורטה. הלכות על משנה Tהמג פיחש
 טעולם. נדפס ולא r בכתב ם«ון היה אשר

 הספר. בפנים מקומו על נדפס
 הפלאונ קדושוג ספר על ב*ז1הר פיחש
 משנה המגיד סשס לפ0פ שופסיס■ ורעי»

 כן נס נדפס הפלת הספתם על גסצא שלא
הספר. בסניס סקוסו צל

 פרי נצל סהרה*ג הדינים ומאירי חדושים
 היים. מים בשם נציאיס הדש,

 בצל מהרה״ג הדינים ומקורי חדושים
אפרים. מהנה

 ר• סהרה־ג הדינים ומקורי חדישים
תרל. פיק ישעיה

 םהרה-ג הבהירה בית תלמת על ביאורים
 *יל. עמדין יעקב י׳

סדפוס הגהמ״י, מתוספות השמטות
שי״וג ש״י. שגה היגיציאוג
 וצ״ל. פאדווה מהר״ם סהיה-ג הדושים
אברהם ר׳ סהיה-ג ומקורים חדושים

ק וצ»ל ת דסיין. פ״פ אנ
זלמן«*ל vv«םהרה*« ומקורים תדושים

 סוולאוץ. וצ׳ל סוהו״ה הגה־ג אהי סהיאא
 הירש צבי ר׳ סהרוד׳ג ומקיריס הדושים

ת ה תרל. ה
 תדל יזסף ר׳ סהרה״ג ומקורים חדושים

 בצלספימנהתהנוו.
 אברהם ר׳ סהיה-ג ומקורים הדושים
לאיתז«־ל. משביל

 שמואל סהרה-גר־ ומקורים חדושים יד)
וצ-ל. שטראשון

 בצלאל ר׳ סהרה-ג ומקורים הדושים סו)
סווילטב זצ׳ל הכהן

 סש הגאון 0V סאון ומקורים הדושימ 00
אוירקאוו. אנתק תרל ארינשטיין

 נחום משה ר־ סהרה״ג ומקורים חדישים יו)
קאסינקא אבד״ק וצ*ל

 אברהם ר׳ םהרה*ג ומקורים חדישים יה)
סהוראדסב וצ״ל יעיונץ יינה

 ההו« סהרה-ג ההודש סקדחז י-ו. נפרק באיר ים)
תדל. הנובר סק-ק רפאל ו״

p ׳00 האויט. ושירת הים שירת כתיבת צ*ד 
וצ״ל. לונזאנו די ר״מ לה*ג ידית שתי

 סווילנא זצ׳ל אליהו ר׳ הגאון רביט חידושי נא)
(הגר״א).

 הרה*ג מאת וניאותס הדושים אבן. טורי נב)
 (ובתונס זצ״ל. ריקה אלעזר ר׳ התמיד
 לוי ר׳ הרדרג סננדו וס״ס וציתים הגהות
ווילנא). בק*ק תם*ז זצ׳ל חיים

 ר׳ הרה״ג סאת והגהות הימשים תורה כתר כג)
תק וצ*ל הקדיש לד  ונוספו קאדני. אנ

 חיים לוי ר׳ הרה׳׳ג מנינו וסיס ציונים צליהם
תרל.

 ר׳ הרה*ג0 וחידושים באורים שלמה, בנץ נר)
סנראד. תדל קליגר שלמה

 דוד ר׳ סהרהיג תץוגיס הצתת דוד. יד נה)
םדל. לוריא

זוחל בכרך ר-יהודה הרב0נמוקיהגרי*ב, בס
סיניי. אנתק

 ום*ם. וציוני» הערות הידושים. אריה, p כד)
ל אריה p זאב ר׳ מהרודג ר  סצלו, אמ״ק ז

 הש׳ס נל צל אריה P הגהות *ה0נצה
ר• הרה*ג נכדו סאת וציונים הציות (ובתוכם
תריל). ליב אריה

 ר׳ תרה*נ0 וציתים הצרות אברהם, באר נוו)
קיידאן. אנז״ק וצ-ל טרייב שמעין אברהם

 ר* םד.תן*ג וביאודים וויתשים ר*ב, מעשה נם)
 הוספות גם דתילטנ ro וצ״ל הכהן בצלאל

 ם*ז זצ׳ל הכק שלמה ר׳ הרה*ג אחיו. ע״י
הניל. מסוהו״ש העתה גס ובהונם תוילנא.

יעוונץ יונה ר■ טהרה-ג מהרזדי, נמוקי ל>
סהורארטג םדל

 ר׳ פהרה*ג וביאורים היתשים שלמה, השק לא)
 תוילטג ט־ע וצ*ל כהן שלמה

 אלי׳ ר׳ טהרה״ג וציונים הערות בנימין, בני לה
 סירוב(ובסוף אנתק וצ-ל. ראבינאוזיץ דיד
 ונתוסם ת*ו) ניתשלם ראשי לרב נסנה ימיו

ץ ר* הרה*ג אביו סר וחידושי הערות מ  בני
 ר׳ הנאון סאחיז וגם ווילקאסיר. אנתק וצ׳ל

תל צבי יהודה  ליטם אנתק ו
 דובער ת סחרה־ג וביאורים הערות לג)

תל קאראטיק תי ו קחילשייץ. יק*ק א
 הרה*ג0 וניאורים חידושים יהושע. בנין לד)

ל. ת אגגנ ל ע ש הו תי

מדע ספר הוא ראשון ספר
ת תלמוד דעות. חתודת יסודי (הלכות ם תוד מי K ע m ipim חשובה׳ והלכות
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דל הרמב״ם הקדמת
.מצותיך כל אל כהביטי אבוש לא אז

תנו. בפירושן בסיני למשה לו שניתנו המצות כל  שנאסר ני
 זו תורה .והסצוה והתורה האבן לוחות את לך ואתנה

 התודה לעשות וצונו .פירושה זו והמצור! .שבכתב תודח
 כל .פה שבעל חורה הנקראת היא זו ומצור! .המצוה פי על

 ספר תתן .ידו בכתב שימות קודם רבינו משה כתבה התורה
 לקוח שנאסר לעד. כארק נתנהו אחד וספר ושכם שבט לבל
 שהיא ודטצוה .וגו׳ אותו ושמתם הזה התורה ספר את

 ולשאר וליהושע לזקנים בה צוד! אלא כתבה לא התורה פירוש
 אתכם מצוה אנכי אשר הדכר כל את שנאמר .ישראל כל

ה. שבעל תורה נקראת זה ומפני ונו׳. לעשות תשמרו אותו  פ
 רבינו משה למדה פה שבעל תורה נכתבה שלא פי על אה

 ויהושע ופנחם ואלעזר .זקנים לשבעים דינו בבית כולה
 משה של תלמידו שהוא וליהושע .ממשה קבלו שלשתן

 ימי בל יהושע וכן .עליה וצוהו פה שנעל תודה מסר רבינו
 מן עלי וקבל .מיוצשע קכלו רבים הקנים .פד! על למד חייו

 השגתהראג״ד קיבל ושמואל וספינחם. הזקנים
 «ז w אץ וס׳. ־שילו־י wife• משמואל קיבל ודוד .דינו ובית מעלי
«ערס ס<לי(י9 91ל6 סרס אלא םיוצאי השילוני *ואחיה .דינו ובית  !׳

• "י ̂ ממשה ושמע היה ולד היד! מצרים
 ואליוע דינו. ובית מדוד קיבל והוא משד! בימי קטן והיה
 מאליהו קיבל ואלישע .דינו ובית השילוני מאחיה קיבל
 דינו. ובית מאלישט קיבל הכהן ויהוידע דינו. ובית

 ובית מזכריה קיבל והושע .דעו ובית מיהוידע קיבל וזכריה
 מעמוס קבל רשעיה .דינו ובית טרצשע קיבל ועמום .דנו

ו ובית  קיבל ויואל .דינו ובית מישעיה קיבל ומיכה .דנ
 וחבקוק .דינו ובית מיואל קיבל ונחום .דינו ובית ממיכה

ם קיבל מ  .דינו ובית מחבקוק קיבל מפניה .דנו ובית מנ
ו ובית מצפניה קיבל וירמיה  מירמיה קיבל נריה בן וברוך .דנ

ו ובית ו ובית ועזרא .דנ  ובית נריה בן מברוך קיבלו דנ
ת אנשי מקראים הם עזרא של דעו בית .דעו ס ה ט ל דו  ת
ה וטישאל וחנניה דניאל ומלאכי זכריה חני והם ד עז תחמיה ו

תבבל בלשן ומרדכי הכליה בן  עטהם חכמים והרבה וז
 הצדיק שטעון הוא מהם האחרון .זקנים ועשרים מאה תשלום

מ היה והוא כ  פה שבעל תורה וקיבל .ועשרים המאה ט
 סוכו איש אנטיננום .עזרא אחר נדול בהן היה והוא מכולם

ו וכיח . ובית הצדיק משמעון קיבלו דנ ו נ  יועזר כן ויוסי ד
מן בן רופף צרידד! איש ם וכית ירושלים איש יו  קיבלו דנ

דנו. מאנטיננום ת בי שע ו  ובית וגתאיהארבלי פרחיה בן וית
ם ובית יוחנן בן רופף יועזר בן מיוסי קבלו דינם  בן ויהודה .דנ

שע קבלו דינם ובית שטח בן ושמעון טבאי  ונתאי פרחיה בן טימ
ם ובית הצדיק נרי ואבטלען שמעיה .דעם ובית הארבלי  דנ

ם ובית ושמעץ מידודה קבלו  דעם ובית ושמאי הלל .דנ
ם. ובית ואבטליץ משמעיה קבלו  ורבן זכאי כן יוזזק ורבן דנ

ב [ושמאי] מהלל קבלו הזקן הלל של בנו שמעון  חמשה .rו
דלי והם זכאי בן יוחנן לרבן לו היו תלמידם  החכמים ג
ם. ואלו ממנו שקיבלו ל אליעזר ד ה דו  יוסי ור׳ יהושע ור׳ מ

אל בן שמעון ור׳ הכהן מ  עקיבא וד׳ .ערך בן אלעזר ור׳ נ
ל אליעזר מר׳ קיבל יוסף בן ד ר אביו ועסף מ  .היה צדק נ

 ונם עקיבא סר׳ קבלו צדק נר בן מאיר ור׳ ישמעאל ור׳
 מאיר ר׳ של חביריו .ישמעאל מר׳ וחבריו מאיר ר׳ קיבל

 P אלעזר ור׳ נחמיה ור׳ שמעון וד׳ יוסי ור׳ יהודה ר׳ הם
מן ור׳ שסוע דון. p חנניה ור׳ עזאי בן ושמעון הםנדלר ע ר  ת

שלר׳ ^בלו וכן ל. אליעזר מר׳ עקיבא חביריו דו  וחבירע מ
 ורבי מלילי יוסי רבי של רבו טדפון רבי הם עקיבא רבי של

מן ורבי אלעזר בן שמעץ ד כן ע ק נטליאל רבן .נו  הז
ק הלל של בנו אביו שטעון מרבן קיבל ו עץ6ש ורבן .הז  מ
 בנו שטעק ורבן ממנו קבל בנו נמליאל ורבן ממנו קבל

א זהו שמעץ רבן של בנו יהודה ור׳ טמנו קיבל קר  רבעו מ
ל והוא הקדוש ב  שטעון ומר׳ שטוע p אלעזר ומר׳ טאבע ק
שנה. חיבר הקדוש רבעו .חביריו  רבעו משה ומיטות המ

 ברבים אותו שמלמדין חבור חיברו לא הקדמז רבעו ועד
א שבעל בתורה אל ה.־ P בית ראש ודוד דור בכל פ

נביא
משנה). כםף זצ׳ל(בעל קאח מוהרי הגאון הקדמת
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 מיס סרייד «ם דיסויןיס!״ על ומי «ל צר׳ן סקוסוח וננסה חד נ! אנלהם לני הלנ פלס הסע נאשר גס וסה ולס. דן <ל פוצא סהם «סלם נם ״ סנססיס הסססטס
» פלס » מלי מלס ו  ומגא נסשנה מןיאים ואינם סיימו! נל משה לניס הלנ מלי וך9ס הולאוח המורים נל נססונה אשל מינו הלנ פשנ0 ונמו הסשום, הסטי נ
 ולאמיסו לאשוח מר פני! ואיס פסלא נסשנה נקי אינו שאס נ! ואיננו ס שמני! סנול ט הקולא נל ני הפוסל אה ולאטר האטר להחיל טסים מלס סציא סהיט לייע
 ואפר הורי נהלסא נקי שהיה ננרזלולא גחל אום ספי שפעסי וג! ,נגמלא לאיה סיסלא לא אס ולסלוח לחן נספרו קחאתו פל אדם יחמו!• לא לג! ,ונהוראס מי! ינשל

 סמי נחלחא ני נמלפי סניל אני אמל ני נהם שינדו וסטרים שפריו ססון■ ודני! ופולים מייפו! p משה לניס הלנ חלי1,ננpו« גמלא למדו שלא אדם נני סל חפהחי
ס ננל להם מא שלו וידסחי ״ כלום נהם פני! אימי חרסים קדשים נהלטח נסאיס אנל נספריו מלא נשאני פנס אני שלגודחי ̂ל מי  סלסל אחד קחש ספד ונק .מנ
ד השל וחיטי ל׳ השנוח וסיח יישנ p ק, פסק לחה לשנס פסם נח! נסמלוקח שנוי ההוא הדי! ואם ודץ, וץ נל פוצא 0מ<ץ גילה ט אשל סטנה טג  חד. P אנלסס הינ

 וקנין וסיקי! וקחשה ונשים סונים נספר אם ט לאורו וטס לא והנס ניסיס. לגיס שליהרג חנילו טלושה ח ^ידאל שהיה שססס משנה rפג השל הסחנל הלנ ושם
 נסה יאיחי P ,ופונאן מוצאן ולמס שפיו ננל דנרס להטן נפשי נלחה גס וננספה .ניאולם לידיס גא שלא פלנןם וקלח הלסח ^ח מאלו הללו נשפלים ואף ומשפפיס.

f בן יוסף הצפיל אני קמתי ולק לוה. וננששים פסאים אנשים r o די בן אפרים ה  סל לנחונ והסנפהי שסיס נלחמי וצחחוקחי ווחפודדחי . ולחיה קארו יוסף ם
 הלב נסם נחנ אשל נספלים עם .הקצלה יח השיג נאשד הרסיןי ולהנסח חד p אנלהם י׳ הלנ להשנוח ולהשיג מלס ולנאל ודי! דק נל מצא הרסנ׳ם ספלי שאל
 הוב מל• נהמח נהם שמוד נחטטחיהם * אלפס יצחק לני להלנ או הנמרא הפפלשים למר• נשצא ואם .פליהם ידי ואשיג נהם לדקדק שצרי!• שטופס טארו Tהפג

«נ6 אחר נדלן דנייו ליישנ לי •יאה ואם .מנ׳הס אנטג מיינפן p משה לנינו מרי אסצאסו שלא ונמקוסוח ויקליג. ירצה ינסר אשל אח הססיסוהסמח מ! שיורוני שה נ  נ
חי. לפנסח הנואח אגטג הסנליס הספלסיה  להטן»פל*ח פיני וינלה דל הרשגים מח לטסק לילד להפיג להשטל פיני להאיר הנם שהפח יסנג• ׳9 חסדי פל מספנחי מ
ח M9 הספל שש •06m חטלהו. ת fU י lto, פולני וטוש נשל אשאל •השלה האשיהי ופהפחל חולה. סשנה «9 היקר הפפל מלי להטן הננספיס םןו1ב ט ט •סן• 

טי מל סל ” :מחולי* ואנישסנשלאוח פוס יצלה ססו, נ

וט׳ טם שצרים מיוצא• המילוני ואחיו!
«! יה אי! איא חד ק אנלהס רני הל־נ בתב פשלה: אח לאה השילוני

 שהיה שטו! לושי שספסו נראה סג^ל. חי, בל חס מניה השילוני אסיה שטה אלא
« קן נחטוס עם חפס. לימיס צפיר שהיה סחד שקגל לוחר נגק !4 נספר לנ0ו

משנה כסף
 אגל שששה. דקגל השוס ואי חנחה מישישיס משוש אי שחס נחל אהיה שטס אשמר אטה הניא קלאיס (דף סחלק יש הפרק

ולמס הסנהדרין. ראש טה שחד חד של חס שטח שהיה טא לושד שאפשר שה .
 סחד ^ לוחי יצדק סחד גחל חנה שהיה שנאסר פ*פ6ש לופל יש לטס

השטסו: «לה לאש שנשאל
ואלו



דל הרמב״ם ההדמת
תב הדור באותו שהיה נביא  ששמע ה׳שמועות זכרון לעצמו ט

 כותב ואחד אחד כל וכן .ברבים פה על מלמד והוא מרבותיו
 , ששמע כמו ומהלכותיה התורה מביאור כחו ׳כפי לעצמו

 מפי למדום שלא כדינים ודור דור בכל שנתחדשו ומדברים
 עליהם והסכימו מדות עשרה משלש במדה אלא השמועה

, והוא הקדוש רבינו עד תמיד הדבר היה וכן דגדול. דיו בית .
 ויהוו יד) .ושמעון מיהודה ואבטליון ושמעיה יג) ואכטליון. והפירושים הביאורים וכל הדינים וכל השמועות כל מיבין

ונת, ויהושע טו) הארבלי.. ונתאי פרחיה בן מיהושע ושמעון בכל ודור דור שבכל דין בית ושלמדו רבינו ממשה ששמעו

 ור ח) .ושמואל ורב יוחנן מר' הונא ורב ד) .הונא מרב
 מר הקדוש ורבינו ו) הקדוש. מרבינו ושמואל ורב יוחנן

 ור ח) .אביו גמליאל [מרבן שמעון ורבי ז) .אביו שמעון
 גמליא מרבן שמעון] ורבן ט) אביו. שמעון מרבן גמליאל

 אבי שמעון מרבן הזקן גמליאל ורבן י) אביו. הזקן
משמע ושמאי והלל יב) .ושמאי אביו מהלל שמעון ור׳ יא)

ברבים לחכמים ושננו המשנה. ספר מהכל וחיבר כולה התורה
כדי .מקום בכל ורבצו .כולם וכתבוהו ישראל לכל ונגלה

הדאכ״ר השנתקפרא
 היה לא א׳א ,וכו׳ יומן ורני ושמואל •

 ינאי ור׳ הוגעיא ור׳׳ יוחנן ור׳ שמואל
 לוי אנל .מי של דיט מנית ר\דא ונר
 כ׳ר ישתעאל ור׳ כנו חיוא ור׳ כיסא ור׳

 מנית היו כס <י,ז;יא גר יוסי זי' יוסי
 ידע ולא מרמתו אכף ומהסאפף דיט,

סס על

 רבינו עשה ולמה .מישראל פה שבעל תורה תשתכח שלא
 שראה לפי .שהיה כמות הדבר הניח ולא כך הקדוש

 ובאות מתחדשות והצרות והולבין מתמעטין שתלמידים
 מתנלנלין רשראל ומתנברת. בעולם פושטת רומי ומלכות
 כדי כולם ביד להיות אחד חיבור חיבר .לקצוות והולכין

 דינו ובית הוא ימיו כל וישב . ישכח ולא במהרה ״ שילמדו,
 בבית שהיו החכמים נדולי הם ואלו ברבים. המשנה ולמדו

 .כניו וגמליאל שמעון .ממנו וקיבלו הקדוש רבינו של דינו
 ור׳ חמא. בן ור׳חנינא אפם. ורבי
 ובר ינאי ורבי ורב חייא

 דצשעיא ור׳ יוחנן ור׳ *ושמואל
 שקיבלו החכמים גדולי הם ואלו
 משאר ורבבות אלפים ועמהם טמנו

 קיבלו הי״א שאלו אע'פ .החכמים
 ר׳ במדרשו. ועמדו הקדוש מרבינו

 תלמיד היה כן ואחר היה קטן חנן יי
 *וכן ,תורה ממנו וקיבל ינאי לר׳
 קיבל *ושמואל ינאי. מר׳ קיבל רב

 חיבר רב .חמא בר חגינא מרבי
 חיבר חייא ור׳ המשנה. עיקרי ולהח־יע לבאר וספרי ספרא

 קפרא ובר הושעיא ר׳ וכן .הטשנד, עניני לבאר התוספתא
 דגמרא חיבר יוחנן ור׳ .המשנה דברי לבאר ברייתות חיברו

 שלש בקרוב הבית חרבן אחר ישראל בארץ הירושלמית
 ד\נא רב ושמואל מרב שקיבלו החכמים ומגדולי .שנה סאות

 שקיבלו החכמים וטנדולי .נד,נא ורב נחמן ורב יועדה ורב
ר בר *רבד, יוחנן מר׳  ת־אב״ד ר,שגת וי' חנד! נ
 ודיא א־אוי׳ זנו׳. r!5 ני «•ינה .אבין ור' דיטי ורב אסי ור׳ אמי

 וענא מרב שקיבלו החכמים ומכלל
 . יוסף ורב *רבד, יהודד, ומרב

ורב מרבה שקיבלו החכמים ומכלל

 ויוסף יועזר בן ויוסי טז) .יוחנן בן ויוסף יועזר בן מיוסי
 יח)ושםן הצדיק. משמעון ואנטיגנום יז) מאנטיננום. יוחנן

 מירמיד וברוך כ) .מברוך ועזרא יט) .מעזרא הצדיק
 מנחונ וחבקוק כג) מחבקוק. וצפניהכב) וירמיהמצפניה.כא)
 מישעיו ומיכה כו) .ממיכה ויואל כה) .מיואל ונחום כד)
 מזכריו וועשע כט) .מהושע ועמום כה) .מעמוס וישעיה כז)
 ואליע לב) .מאלישע ויועידע לא) .מיהוידע וזכריה ל)

 ודו לה) .מדוד ואחיה לד) .מאחיה. ואליהו לנ) .מאליהו
 ופנו לח) .מפנחס ועלי לז) .מעלי ושמואל לו) .משמואל
 ט רבינו ומשר, ם) .רבינו ממשה ויהושע לט) .מיהושע

;ישראל אלהי מה׳ שכולם נמצא .הנבורה
 רא? מהם הדורות. גדולי הם הנזכרים החכמים אלו כל

ועטה גדולה. סנהדרי ומהם גליות ראשי ומהם ישיבות
רבע; .ועמרט םד,ם ששמעו ורבבות אלפים ודור דור בכל

• נגי^ היה א5 זה .הו׳ רו *זהן

 לא זה ונם א״א .ונו׳ קיגל ׳זשסזאל
מלוי אלא היה

.ווו׳ •רנה
I

■ אנא גר
 נר ימה חסדא רנ א׳א
: הונא רו

 רגמר. שחיבר דעא אשי ורב .הנטרא חכמי סוף הם אשי ורב
 ירושלמי! הגמרא יוחנן ר׳ שחיבר אחר שנער בארץ הבבלית

 דבר פירוש הוא הגמרות שני וענין שנה. מאה בנטו
 די־ ביח בכל שנתחדשו ודברים עטקותיה וביאור המשניות

 ומשג .הגמרא חיבור ועד הקדוש רבינו מיטות דין ובית
 מכולי התוספות) וספרי(ומן ומספרא הועספתות ומן דגמרות
 הפסוי וד,פטור החיוב והטהור הטמא והמותר האסור יתבאר
 מסיני רבינו משה מפי איש מפי איש שהעתיקו כמו והכשר

דו! שבכל ונביאים חכמים שגזרו דברים מהם יתבאר גם
 בפירוש ממשד, ששמעו כמו לתורה סייג לעשות ודור
 ור .למשמרתי משטרת עשו משמרתי את ושמרתם שנאמר
 דו! בכל שנדגו או שהתקינו ודהקנות המנהנות מהם יתבאר

 לסו! שאסור לפי הדור. אותו של דין בית שראו במו ודור
 ושמאל ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא שנאמר מהם

 בהי ודגו ממשה קיבלום שלא מופלאים ודינים משפטים וכן
 ופסק! .בד,ן נדרשת שהרערה במרות הדור אותו של דין בית

א כך שהדין וגמרו הזקנים אותם  אש רב חיבר הכל .ת
חיבורי! המשנה חכמי וחברו .ימיו ועד משה מימות בגמרא

 רביג של תלמידו הושעיא רבי .התורה דברי לפרש אחרים החכמים ומכלל .נחמן מרב גם קיבלו ושניהם ורבא. אביי nm׳
לו  מאלו פירש ישמעאל ורבי בראשית ספר ביאור חיבר הקדוש קיבל אשי רב בר ומר ורבינא. אשי רב מרבא ^יי

א התורה סוף עד שטות וטרבינא: אשי רב מאביו ת עקיב? וכןר׳ מכילתא. הנקרא ו
א צ מ  מדרשות וזיברו אחריד,ם אחרים וחכמים .מכילתא חיבר דורות ארבעים השלום עליו רבינו משה עד אשי מרב נ

• הבבלית הגמרא קודם חובר והכל ורבה נ) .מרבה ורבא ב) .סרבא אשי רב א) :הן ואלו

Aim ס דיס בניה פהיו המנסים נדוצי הם ; הקדוש מי ט׳ ג ו ת ר׳ ר^נ כ
 ידע ולא סדעהו אסף המאסף חה ט׳ pw וי׳ שסואל טה לא 6א* יוד 1נ

י ניס׳ היה גדול דשמואל רניס שסעס לומר יש !עניל סה על  (נא׳ק דאמריס מ
ה דג׳ס  למשסניה ח,׳ דהוה וכיון . סילחא אסהייעא דלא אלא למסמכיה רני נעי דהוה )^
 נא׳ נדאיחא קען שהיה מא אמח •ומק וי׳ .רני של דיס פנית גמשג יהיה לא למה

* מל׳ץ,) (דף 130 ראשית ׳ ר1י  לאומיה דרג מאיסיה גאקין יטרא pp^51 רהוו •ומק י
מי  למד מקום סנל רני של דנו מניח היה לא ואינ .קאמרי מאי ידע הוה ולא ד
׳ כמדרשו, ועמדו הקדוש מדנים קנלו שאלו שאפיא רניס נמג ונבר .ממס קורה  י
 של חנירו הוא והד מי של דם מניח יטה לא למה הושעיא ורג היה מען יזמק
׳ ני סמיא דלא נרייחא נל קמיא.) (ר,ולין נעלסא וכדאסריק ח״א מי  וני מייא י
 נימי היו נדולים קאיא ונר ינאי ודני סיישא ני מינה הומנק לא הושעיא לני
ס סניה יהיו לא ולמה רני  ליסר יש .וט׳ ניסא ודני לוי אנל שנחנ ומה . ד
ם נא שלא  למה קליו שיקשה עד רני של דיס נניח שהיו המננדם נל למסח מי

:1אל מאה לא

נמצא
משנה כסף
 ע<*ל ננרא ולא היה לא וה יוד p אנרהם ר׳ הרנ נשנ .ינאי סד׳ קנל רנ וכי אנרהס

ף האשה פ׳ סיאמריק וננראו היו רנינו שדנד אומר ואני * ה(י «( רג צ׳ג) ינ
׳ וינ נרנ י ס קינלה רניה שהוא מרב נלוער נרנ הונא רנ f יל שלמה י׳ ואירש ינאי נ  ו

נת לא למה לתמוה יש ופ*מ ענ׳ל. היה זה של מדורו למעלה זה וקטלם ינאי מדני
 ע ונעק p נסנ לא למה דוד נן אניהה רני הינ ונם מייא מי' למי שמ ינים

:שמואל גגי שנמנ
^ מו ש תב :חמא נר מנינא סיני קנל ו  מלוי אלא היה לא זה ונם יוד p ר׳א הרג כ

 נמקו ישיגם ראש שנשאני תנינא מר׳ למי שלא לס מנין יודע שאיני אומר ואני
ק יודע איני .מלוי אלא וס׳ש .ק׳ו.) דני(נתונות  פי שקנלו המנפים ומגדולו :צו מ

ב :ונו׳ יוחנן ת שיני■ השנה זו שאין אומר ואני .מנ׳ל אנא נר מייא ור׳ הראנ׳ד נ
המנסים ומגדולי לשון ונדמונח קצתם אצא סי'יוחנן ר\יוליסשקנלו נל למנוח נא לא

מ הרג כתב .יוסף ודג רנה יסדה ומרנ הונא מרנ שקנלו המנמיס ומכלל
י ורנה מסיא רנ יוד נן אניהם נ נ  מהסע השנה אינה k ונס .ענ׳ל הונא י

;נספון שנתנתי
יקחג



«דל הרםב״ם הקדמת ג
ק ועד ק ואלף סאה אחר שטיגית שנח שהיא זח ז ר ח  ל

ת, ם סאות ותשע אלפים ארבעת שנת וחיא הבי י ז  ושבע ^
: עולם לבריאת

ק ז ב  הכל את חשעח ודחקה יתירות הזנדות תקפו הזה ו
 לפיכך .נפתרת נבונינו ובינת חכמינו חכמת ואברח

 וראו הגאעים שחברו וחוושובות וחחלבות הפירושים אותם
 כראוי ענעיחם מבין ואין כיסינו נחק<» מבוארים דברים שחם
 הבבלית עצמה חגמרא לוסר צריך ואין .במספר מעט אלא

א וספרי וספרא והירושלמית »ז חונ  רחבוז דעת צריכץ שהם ווז
ק חכמה ונפש  חנכוחח הדרך מהם דעv בך ואחר ארוך וז

. הוא היאך התורה דמי ושאר והמותרים האסורים בדברים
ח אני חצני •נערתי זה ומפני ש ן בן מ ו מ י י י ט ד ר פ ס  ה

 וראיווד הספרים אלו בבל ובמוחי הוא ברוך הצור על ונשענתי
ל חמתבררים דברים לחבר  חאסוד בענץ החימרים אלו סנ

דח. דיני שאר עם והטהור הגזמא והמותר תו ם ד  בלשון מל
ה פח שב^^ חודה שתהא עד קצרה ודרך ברורה ל  סדורה ט

שיא בלא דגל בפי  תה בבה אומר זח לא .סירוק ולא ק
ה. ב ם אלא ב טי  אשר המשפט פי על נטנים קרובים ברודים ד

 רבמו מיטות תטצאים והפירושים דהיטרים אלו מכל יתבאר
מל לקטן pגל הדינין כל שיחיו עד .עכשיו ועד הקדוש  ולג

ק ומצוה מצוה כל בדין ב  חבמים שתקנו הדברים כל ו
ץ אדם יהא שלא כדי דבר של בללו .תביאים טר צר  לחי

טר יהא אלא ישראל מדיני בדין בעולם אחר  מקבץ זח חי
 והנזירות וחסנחנות התקנות עם טלוז פח שבעל לחורה
ת שנעשו ט א חבור ועד רבמו משח ט טר  שפירשו ובמו ת

ם לנו א אחר שחיברו חיטריחם בבל מאוני טר  לטיבן .ת
ה זוז חיביי שם קראתי נ ש ה מ ר ו  קורא שאדם לפי .ת

 קי ואחר חחלח שבכתב בתורח
 שבעל חורה ממנו •ויודע בזה קורא

ה פה  ספר לקרות צריך ואינו טל
טד לחלק וראיתי .כמיחם אחר  חי

. וענץ ענץ בבל הלכות הלבות זח
 שבאותו לפרקים החלטת ואחלק

 אוחו אחלק ופרק פרק ובל .«נץ
 מדודים שיחיו כדי קטנות לחלטת

 ענץ שבבל ההלכות אלו .פח על
ת מהם *ש וענץ ט  משפכזי שחם הל

 שיעז המצוח והיא בלבד. אחת טצוח
 ענין והוא הרבח קבלח דברי בה

ט. בפני צ ש ע  שחס הלבות מחם י
 אס הרבה מצות משפטי טללים

ק יחיו ם המצות או אחד. כענץ טל
ר שחילק מפני ט  חענמים לפי זח חי

 מצות ומנץ .ט לקורא שיתבאר כמו המצות מנין לפי לא
ת התודה הנו  מהם מצות. עשרה ושלש מאות שש לדורות תו

ק ושמנח וארבעים מאתים עעזה מצות  של אבריו מנץ מזס סי
ק וחמש וששים מאות שלש תעשה לא מצות ומהם ארס.  סי

ט מנין לחם :החמה שנת י

*Pp<nm tnasi איו שגסחי מ
משנה בסף
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ף .וחבריהם אעזי ורב רבינא £צא ט נדולי ט כ  ישראל ח
 ודיתקינו נדדות ושגזרו .פח שבעל תורה המעתיקים

 וטנדגותם ותקנתם גזירתם ופשטה מנהגות והנהיגו זקנות
ל ת בבל ישראל : ט  רב של דין בית ואחר .מושטחם מקו
ט וגמרו הגמרא שחבר י1נ ו בי  בבל ישראל נתפזרו ט

 ורבחח הרחוקים ואיים לקצוות ודגיעו יתר פיזור ;רצות
ת הדרכים ונשתבשו בעולם ;אטה ט ד ונתמעט טיי ט  תל
טד ישראל נכנסו ולא דה שיטת לל ת אלפים םiTבי  ורבבו

 ח׳ אשר יםTהשר יחידים מתקבצים אלא מקודם שהיו ט
 כתורה ועוסקין ומרעה מרעת ובכל ועיר עיר בבל ירא

טרי !כעים ם החכמים בחי  המשפט דרן־ מהם מודעים טל
א ׳אך  מדינה. ככל הגמרא אחר שעמד דין בית וכל .ד\

היג או התקין או וגזר ידינה מי ת מי או מדינתו ל  ל
ת רינות ט  רחוק מפגי ישראל בבל מעשיו פשטו לא ר

ש ״שטחיהם שט ח אותה של p בית והיות .הדרבים ו מדנ  ה
חל דין ובית זידים  שנים מכמה בטל ואחד שבעים של דג

טר ידם א חי ץ אין לפיכך .תטוי  לנהוג זו מדעח אנשי טפ
 גזירת לגזור זה p לבית אומרים ואץ האחרת. מדינה שנהג
 מהגאונים אחד לסד אם וכן .כמדינתו אחר דין בית נזרה
 אחריו שעמד אחר דין לבית ונתבאר הוא כך המשפט דרך
תוב המשפט דרך זה אין ^ רג ר מ ^ אין מ מ  אלא לראשון שו

ט  אחרון: בין ראשון בין לדבריו נוטה שהדעת ל
 אחר שנתחדשו ומנהגות ותקנות גזירות בדינים הללו ־ברים

טר א. חי ר מ  דגבלי שטמרא הדברים כל אבל ת
 מדינה וכל ועיר עיר כל וטפץ בהם ללכת ישראל כל ייבין

ת בכל לנהוג שדינה הנו מ  ולגזור הגמרא חכמי שנהגו ה
ם אותם וכל הואיל .כחקנותם וללכת ירותם טי  שממרא הד
ט  או שהתקינו החבטם ואותם . ישראל כל עליהם סכי

א, כך שהמשפט ולמדו דין שדנו או שהנהיגו או זגזרו ע  הם ו
 התורה בעקרי הקבלה ששמעו והם רובם או ישראל חכמי ל

 החכמים וכל .השלום עליו רבינו משח עד דור אוזר דור ילה
טר אחר זעמדו  בחכמתם שם להם ויצא ט ורט הגמרא חי

 ישראל בארץ שעמדו הגאונים אלו וכל גאעים. הנקראים ם
 והוציאו הגמרא דרך למדו ובצרפת ובספרד שנער :ארץ

ה שדרך לפי עגינע, וביארו תעלוטתיו אור מק ט ע ד  עד ד
 אחרות לשונות עם מעורב ארמי בלשון שהוא ועוד .מאוד

 שחוברה בעת שנער אנשי לכל ברורה היתח הלשון שאותה פי
ח בשאר אבל ..מרא מ קו ט בשנער וכן מ ם בי  אין תאוני

שאלות שמלמדים עד הלשון אותה מביר דם חו.ו ת או ט  ר
 לפחזז ביטהם היח אשר גאץ לכל ועיר עיר בל אנשי ואלין

 חכמתם. כפי להם משיכים והם שבגמרא. קשים דברים הם
ת מקבצים השואלים ותם ט ט ת  ספרים מהם ועושין ה
 חיטדים ודור דור שבבל הגאונים חיברו ש .מהם .זבץ
ת שפירש מי מהם הגמרא. באר ט  שפירש ומהם יחידות. הל

טו שנתקשו יחידים דקים  מסכתות שפירש ט ומהם .בי
ת טברו ועוד .שדרים ט ב והיתר איטר בעגץ פסוקות הל טו  ו
 קתבים שיחיו כדי להם צריכה שהשעה בדברים טור
טל שאינו ט מדע א של לעומקה לירד י  היא חו .שר

ה שעשו ח׳ לאכת ם ישראל גאוני כל ב א שחוברה טו טר ת
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זצייל להרמב״ם המצות מנין
צות עשה מ

 שם שיש לידע עשה טטצות ראשונה סצוה א
:אלהיך ה' אנכי שנאסר אלוה

:אחו ה׳ אלהינו ה׳ ל״הדו:ונאמר ב
 : אלהיך ה׳ את יאהנת שנאמר לאהבו נ
תירא אלהיך ה׳ אח שנאמר ממנו ליראה ד
 וננטדס ה׳אלהינס אח וענדחס שנאמר אליו להקשלל ה

תחלה: זו
 • חדנק ונו שנאמר נו לדנקה ו

;השננו ונשמו שנאמר נשמו להשנע
הראב״ד השגת

ס' נשמו להשננו  שלא לרזהיי נא אלא שמני! מן אינה א׳א .ו
:פשה פשה מנלל הנא ולאו וה אמר ו*ל׳ אחר, נאל ישנפ

 והלכת שנאמר והישרים החונים נדרניו להדמות ח
:נדרניו

;ישראל כני נתון שת׳7ונין שנא״ר שיו את לי,דש &
 נס ודנית שנאמר כיום פעמים שמע קריאת לקרות י

ונקומך: נשננך
 ;לנניו ושננתם שנאמר וללמדה חורה ללמוד יא
 :עיניו ני! לעוספוח והיו שנאייי נראש תפילין לקשור יב
 :ידך על לאות וקשרתם שנאמר ניד תפילין לקשור יג
 : ליציח להם ועשו שנאמר ציצית לעשות יד
 : ניתך מוחות על ונתנתם שנאייר מזווה לקנוע טו
 שניעית נמוצא׳ התורה לשמוע העם אח להקהל טו

:העם אח הקהל שנאמר
פנ יו  לנס נתנו שנאמר לעצמו תורה פפר איש נל לנ

.׳הזאת השירה אח
מנ יח ה ספר המלך לנ  נל של אתד על יתר לעצתו מי

 אח לו ונתב שנאמר מרות שתי לו ויהיו אדם
: הזאת המרה משנה

 את ונרנת ושנעת ואכלת שנאמר המזון אחר לכרך יט
:אלהיו ה׳

 :מקדש ל׳ ועשו שנאמר הנמייה נית לנפת נ
הראכ׳ר השגת

 אנניס מזנח <נ«ח חניח וצמה א׳א ונו׳. הנחירה ניע לנזח
:סצמוח

 :תיראו ומקדשי שנאמר המקדש מניס ליראה כא
ג  לפני אתך ונניך ואתה שנאמר תמיד זה נית לשמור נ

:העדות אהל
 :הלו׳ ועני שנאמר נמקדש עונד הלו׳ להיות בג
 ורחצו שנאמר הענודה נשעח ויגלין ידיו הנהן לקדש כד

:ונו' ונניו אהק
 :ונניו אהרן אומ יערוך שנאמר נמקדש נרות לעיון כד,
 נני את תנרנו נה שנאמר ישראל את הנהנים לנרן ט

:ישראל
 לחם שנאמר שנח ננל ה' לפני ולנונה למס להסדיר כז

:תמיד לפני פנים •
שגת ^ ה אכ הר

ט', ולמנה לחס לחסויד  הנוינין הקנוחז חשג צא וצמה א׳א ו
: קדוש נמקוס ואנצוהו ינהיג צחה ואניציו צה׳ אשס ינהיג

 עליו והקחיי שנאסר ניוס פעמים הקערת להקעיר כת
: הסמים קסיח את אהרן

 תמיד אש שנאמר תמיד העולה נמזנח אש להנעיי כט
:המונח על תוקד

 אח והריס שנאמר התזנת תעל הדשן אח להרים ל
הדשן:

א  שנאמר המקדש שהוא שנינה ממתנה עייאים לשלח י
:לנפש עסא ונל זג וכל צרוע נל המחנה מן וישלתו

 דנר לכל ולהקדימו אהרן של לזרעו ננוד לחלוק לכ
וקדשמ: שנאמר שנתיושה

 ועשיח שנאמר כהונה ננד׳ למנודה הנמים להלניש לג
קיש: נני׳

 שנאמר אומ נשנושאים הכתף על הארון אח לשאת לד
 נכתףישאו עליהם הקדש עטדת

 שנאמר המשחה נשמן ותלניס נדוליס נמים למשוח לח
;קדש משחת שמן

 משמרות משמרות נתקדש עונדים הנהנים להיות לו
וגו׳ הלו׳ ׳נא וני שנאמר כאחד עונדים ונסועייס

:האנוח על ממכריו לני
 עליהן ומתאנלין לקרוניהן מסמאים הנהנים להיות לז

 לה שנאמר להתאנל מצווי! שהן קרוניהם נשאי
; יסמא

ק להיות לח  אשה והוא שנאמר נתולה נושא גדול נ
׳קח. ננמציה

 עולה ליום שנים שנאמר יום ננל תמידין להקריב לט
:תמיד

 קרנן זה שנאסר יום ננל מנחה גדול נהן להקריב ט
• ונניו אהרן

 השנת וניום שנאמר שנח ננל אחד קרנן להוסיף טא
כנשיס• שני

 שנאמר תיש וראש חיש ראש ננל קרנן להוסיף טכ
חדשינם: וניאש׳

 ימים שנעת שנאמר הפסח נחג קרנן להוסיף טג
:לה' אשה חקיינו

 פסח של ראשון יום ממחרת העומי מנחת להקיינ טד
 ראשית עומר את והנאתם שנאמר אחי כנש עם

:הכהן אל הצירנס
 :ו»׳ הננוריס וניום שנאסר עצרת ניוס קינן להוסיף ®ז
 הלחם נגלל הקרניס הקרננוח עם הלחם שתי להניא ט

:חנופה למס מניאו סמושנוחיכס שנאמר עצרת ניוס
 השניעי ונחויש שנאמר השנה ניאש קרנן להוסיף פז

: לחדש נאמד
 לחדש ונעשור שנאמר הצום ניום קינן להוסיף טח

:לנס יהיה קודש מקיא השניע׳
 ׳נא נזאת שנאמר הצום ניום היום ענודת לעשות טט

 הנתונה הענויה וכל נקר נן נפר הקודש אל אהרן
;מוח אחרי נפרשת

 עולה והקרנתס שנאמר הסוכות נחג קינן להוסיף נ
: נימוח ריח אשה

 עצמו גפני יגל ני עצרת שמיני ניוס קרנן להוסיף גא
: השמיני וניוס שנאמר הוא

 :לי תחוג רגלים שלש שנאמר ^גליס לחוג גב
 יראת נשנה פעמים שלש שנאמר ניגליס להראות גג

:זטיך נל
 :נחנך ושמחת שנאמר נרנלים לשמוח גר
 :וגו' קהל נל אותו ושחסו שנאמר הפסח ננש לשחוס גח
 נניסן עשר חמשה נלילי צל׳ פסח נשר לאכול ט

:וט׳ הנשי אח ואכלו שנאמר
 עשר נארנעה השני נחדש שנאמר שני פסח לעשות גז

;נמועדו אומ תעשו לחדש יום

 על שנאמר ומריר מצה על שני פסח נשר אח לאנול גח
:יאכלוהו ומרורים מצות

 שנאמר הציות ונשעח הקיננות על נמצוצרות לתקוע גט
: נחצוציוח ותקעתם

 שנאמר והלאה שמיני מיום נהמה קרנפח כל להיות ס
:והלאה השמיני מיום

ד%אב*ד השגת
 הנא לאו ו#צי ,פפפ צזה אין א׳א .ום׳ קיגפיו נל להיוס
פשש: פשה מנצל

 :לרצון יהיה תמים שנאמר חמים נהמה קינן נל להיות טא
 :מלח חקיינ קיננך נל על שנאמר קרנן נל לסלוח סב
 ;קרננו עולה אס שנאסר העולה מעשה טג
 :החסאת מרח זאת שנאמר חסאח מעשה פד
 :האשם מרח זאת שנאמר האשם מעשה סה
 ;השלמים זנח מרת וזאת שנאמר השלמים זנה מעשה סו
 :מנחה קינן תקריב ני ונפש שנאמר המנחה מעשה סז

 שנאמר בהוראה סעו אם קינן דין נית להקרינ סח
: ׳שט ישראל עדת כל ואם

 תעשה לא נמצוח שע אס חסאח קרנן יחיד להקריב סט
: חחסא ני ונפש שנאמר נרח עליה שח״ניס

 חפא תסא אם לו נסתפק אם קרנן היחיד להקריב ע
 ידע ולא שנאמר חסא לא או חסאח עליו שחיינים

:תלוי אשם נקרא וזהו אשמו. אח והניא ונו׳
 או נגזילה המסא או נמעילה השוגג להקרינ עא

 קרנן מניא ונשנע נפקדון שנפר או חרופה נשפחה
: ודאי אשם הנקרא וזהו ,אשם

 ידו תניע לא אס שנאמר ויורד עולה קינן להקריב עב
:ידו תשיג לא ואס

 נשעח האדם שיעשה חסא מכל ה׳ לפני להחודות עג
 חסאחם אח והמדו שנאמר הקינן נשעח ושלא הקרנן

עשו: אשי
 וני שנאסר מזוט שיסהר אחי קניק הזב להקריב ען־

:מזונו הזב יסמר
 ואחר שנאמר שחסהר אחי קרנן הזנה להקריב עה

i מזונה סהרה
 וניום שנאמר שיפהר אחר קרנן המצורע להקריב עו

:יקח המזיני
 ונמלאח שנאמר שחסהי אחי קרנן היולדת להקרינ עז

ה ימי ^:
 אשר נל וצאן נקר מעשר ונל שנאמר הנהמה לעשר עוז

יעטר:
 נל שנאסר ולהקייט הסהורה הנהמה נטר לקדש עט

:וט׳ הנטר
 נטר את תפדה פדה אך שנאתי אדם נטר לפדות ס

:האדם
 :נשה תפדה חמור ופסר שנאמר חמור פשר לפדות פא
 :וערפמ תפדה לא ואס שנאמר חמור פסר לערוף פב
 או נחונה האדם על שיש הקרננוח נל להניא פג

 שסם ונאח שנאמר ט שפגע ראשון נרגל ננדנה
; שמה והנאת

 ושם שנאסר הנחירה ננית הקיננוח נל להקריב פד
: היום מצוך אנכי אשר נל תעשה

 הנחיינז לניח לאק סחוצה הקרננוח נהנאח להשפל פה
 ספי ונאח. תשא ונדריך לך יהיו אשר קדשיך רק שנאמר

! בקדשי אלא סדני שאינו למדו השסועה :̂מ
לסמנו

רל הרטב׳׳ם של חטצות כטנין משגר, כסף כעל זצ״ל קארו יוסף טחר׳׳ר הגאון תשובת
ע ז חפנ מו ל תב 1 משנש ונשמו שנאמד ס  נון אינה אנרהם אננר דוד p אגדהס דני הדג נ

;עשה«נ׳צ משה מנלל הנא דלאו אמדו זה מל ואולי אחי נאל ישנמ שלא להזהיר נא אלא הפנין
דו וצפי נ  הממה שמא לנמר נחסנן רטש שמל למת נ׳ל ולכן .אולי נלשון אמיז צמה צנומנה יש י

 הריונ׳ן נה התנין מן אינה נההנ מס נצמנין .נמה משה מנצצ הנא דצאו משוס עשה נמענו שמנאה
 נניאנניינן ראיה ינינו שהניא מה ודתה יניע שצ המשה צפמי נהשגומיו נזה יהאיק p פנוי 'צ1

 שאינה צוננר יאיה והניא ׳01 ואקיימה נשנמנז׳ שנאמד המצוס אנז צקייס שנשנעים מנין מננזיס נייש
 צהשנמ שהנהי(נה פננדיס סהיו א< צישראצ סקנ׳ה אמר מנתננוא ד׳ נמיוש שאמדו ממה המנין מן

 אניהה אצהיה יראי הארוס שתהא סייא אצהין ס׳ את המדנת נצ p יהיו אם ^ אפיצו־גאננת נשמי
^ נ1אי  צישגמ צהס מצנה אצהיה שיראי נצנמי זו ראיס צדתנת צו אפשי ניטx נראה נצמנ׳ד .ניו

 השנמ תנדה אמדה שאמרו ממה צדניץ ואיה הניא 1שצ המצות נספר ויניע .אסר אדם נל זצשאו
 צא והיא ממנה מרהי אצים צדו איה אשי שהשנומה נמו צומי רוצם משנע צ6 תורה ואמרה נשמו

 שנם ינינו נימת סטי גחצות סצנות ונמל .משה משת והיא נה מצווה השע נמת השטמה p תעשה
ב .המשת נשנין מנאה «א י יגיש סתב יג י «  של ותמיצין יד של ומילין ה1ס צמה ממה שצו המצות נ
^ w את וו ממנמת ראש ושל יד ש< שתפצה שאמי מי על להקשות ממלת ספינן שאמס מפני נזצוש

 את וס תפהטן אץ והלנן שהתכלת ואמ׳פ .צמטד לא מצוה מדא תצזת שתי ליס דלית תאן אשו 11
 לנס והיה ת׳ל ול^ תכלת ת1מצ שתי שהה יטצ נסשיי שאמרו משו׳ אתת צמצוה אלא שנאן צא וה

 צנישת אתר ממשה שהם מ*׳ שהממה נתשונה היינ׳ש וכתנ .מצית שתי ואיוה היא אתת מצוה (ציצית
 הס יד ושל ראש של תדצץ אנל זה את וה מעהנים שאוה אע'מ אתת שימש יאי1 ׳מד נהצנן התנצת

:וה אה וה ממהניה שאנה היון משת שתי שימש וראי ממשים י1ש
 אמי ואי .מה׳ל שלימות אנניה מונת לנוות יאית וצמה היאנ׳ו בחב :וט' הנחייה נית לנוות כ

 והסשוה השצק שהה דניה מיניה נוצל מקיש צ׳ שומש! וכתנ שצו המצות נהפי ציני שעה ורן שיניש
ז מקיש יקיא והנל המקיש מתצק׳ ותלתה והמונח

 יטדנ הטיח הקשית תשג צא וצמה אניהם אמי היאנ׳י נחה 1 וט׳ ולמור צחה לחסייר כז
צ*[ איש צה׳ שאשה יניש צדמת וי׳ל .מכ׳ל קדוש נמקוה וארצוהז יכתינ לחש ואניצת .צה׳ אשה

: קדוש נמקוס אצא יהא צא נשיאנצוס ה׳ק אצא משה לשין איש וא'והו וכן ,מצום
 צאי מאה אצ'1 שמה לזה אץ היאנ׳ד טתג • וט' והלאה ת׳ מיום נהמה קימות נל לחיוח ס

 זנ׳ק פשה פשה מנצל הנא צא שהוא צומי יטש ימת *ה וי׳ל .מנ׳ל פשה משה מנצל הנא
;שצו נשה׳מ נייזש

לחיווו



o <)9 0<0קו 9זו6ל 10 w  •i990 >ו"wm ליו «א«ד 
סזנו 1<שאי 1ד0ל cs «0 raw»90 גפשן pK גג(
:שיגלו המויולשץ ל׳10גג אלא

 יהיס וימויחו מא והיה שמ)«י קדש ההמולה ov:i סו
ג קדש

no אגלו מ«ה והוווולה מל6» מגהווו שיל׳ לאגול* 
;וגלו אהלן

 אשל אוהה ואגלו שואמר ואשה הכאה גשי לאגול 00
:גהה גושי

x אשי והנשר שגאמר שגהמא קדש גשל לש«ו »< 
: סגא גגל

ks גגשד והסהר שואסר «והר לשלוף raw גיוס 
; ׳שלף גאש השלישי

 לאשו: שעל גרע גול מאמי שערו «לר לגדל «
a או סרו ימי מלאה קרנטהיו מל שערו הסיל לגלח 

עליו: מה יסוה שגאמלוני געמא אס סרו יסי נהוו
ד  גדקה מקרקאו נשמדו שיוליא מה גל אדס לק״ס ז

 : ועשיה השמור שעהין מולא מאמר נהם וניוגא
nx נהויה: האמורק מ״גיה ננל גורים נהפלח לדון 
a הן <גוה וגי מאסר גמא מנילה הסגע גל להיות 

הנהמה:
1x הגמא לגס ווה מאמר מגמאין שרליס שמלה להיוה: 

nx אשד האוגל סגל מאמר מהעגאין האוגלק להיוה 
׳אגל:

0X לאהריס: ומממאה פמאה מדה להיוה 
 : נגדה כמאה היולדת להעה ק

Kp ומסמא סמא המלורע להיות: 
 ; ומעמא עמא מסגע נגד להיוה קב
 :מכמא מגונע ניה להיות ץ

tw i מממא: הונ 
r9 מעמאה ורע שגגת להיוה: 
Xf מממאה «ה9 להיוה: 
!מגמא המת להיות קו

np לאדם וססהדן כהוי לאום מממאץ גדה מ׳ להיות 
 גמאין ^ הדיגק אלו וגל נלגד. מה העוסאה ממא
 מנואר מהן וגומאה עומאה גל משגגי לוג אלו

שננהג; נפרה
Y0KM השגת

 הווומאג ל»ד» יחגגו לא ולמח איא .וגד גזג מי להזח
: ומגיה

op מקוה נמי נמנילה הגוסאוה מנל הסהרה להיות 
 השמועה מג* נשחלמדו גל את נמים ולחן מאמר

 :אהה ננה נהן עולה גוגו שגל גמיס v שלמילה
pנק אדה לרעת נין הלימה מן הסהרה להיות ׳ 

 ושתי הולעת ומי ואוונ איו נית ליעם
:המלויע חורת תהיה ואת שגאמי חיים ומים לגרים

 והיה שגאמל שמלו נל את מגלח המלורע להיות קיא
 :שערו גל אה יגלס השניעי ביום

o'p האמולים נונלים לגל ידוע המלודע להץה » 
 וגן ונו׳ גרוע יהיה וראשו פרומים יהיו נגדיו

:מלחן את להודיע לריניו הגמאים שאר גל
 מאמר p« אפיה להיות אדומה גרה לעשות קיג

:ישראל גני לעדה והיהה
pp• נגישה הקלונין דמים גוחן אדם מעלין להיות 

:גדר יפליא ני איש מאמר
lop שגאמל דמיה טמן ממאה נהמה מעלץ■ להיוה 

:הנהמה אה והעמיד
lop מאמי הנהן נעין גוחן ניתו מעייך להיוה 

ק והערינו :הנ
pp נגרשה הקלוג נערן גוק שדהו מקדיש להיות 

ורעו: נשי מרנן והיה שנאמר
 חומש ולהוסיף לה׳ שמעל מה נמעילה השונג לשלם ?יח

:ישלם הקדש ק הגא אשר ואה מאמר
 קיש פריו גל יהיה שגאמר קיש ינעי נגע להיות קיס

;לה׳ הלולים
2p גאה להניח: 

:לקג להגיח
:השגסה עומר להניח

זצ׳ל לדדמב״ם המצות מנין
ס עוללות להגיח קנג ני  :נ
 ולגר לסגי גאמר אלו שגגל לגי הגרם גרע להגיח קנר

 ;שלהם עשה מלוה ווק אותם תסווג
p^ס להניא נ ד ט  גגורי ראשיה מאמר הנחילה לניה נ

אומהן־:
 דנגן יאשים מאמר לגהן גדולה הדומה להפריש קנו

לו; החן
 האח מעשר גל מאמר ללדס p7 מעשר להשריש קנו

י. וגו׳
 שגאמר נירופלים לגעלע להאנל מי מעשר להפריש קנח

 ו מ* מעשר שוהו למדו השמועה מפי העשר עשר
 שלקחו המעשר ק מעשר מגרישין הלויס להיות קנס

 הלוים ואל שנאמר לנהגים או« ומהרן מישראל
;הדני

 נשלישיה שגי מעשר ההח עני מעשר להשריש ^
 אה הוליא מיס שלש מקלס שגאמר גשטע וגששית

:הגואתן מעשר גל
 ה׳ לפגי ואמדה שנאמר מעשר ידוי להמדות קרא

:הקדש נעימי אצהיך
 לפגי ואמרה ועניה שנאמר הגגורים על לקרוא קלב

אלהין: ה׳
 סלה עריסהינם ראשיה שנאמר לגק חלה להפריש קלג

סרומה; הדמו
 :וגמשהה חשמפגה והשגיעיס שנאמר קרקע להשמיע קלר
 :השגות וגקליר נחריש שנאמר האח מעגורה לשנות קלה
 וקדשהם שנאמר נשמימה נשניהה מגל מה לקדש קלו

:החמשיה מה אה
 שוגר והענרה שנאמר היונל נשגה גשופר לתקוע קלו

תרועה:
 אח וגגל שנאמר היונל נשנה לאק גאולג ליחן קלח

לאח: ההמ גאולה אסוותגם
 שנאמר שנה עי חומה ערי גגתי גאולה להיות קלט

: חומה עיר מושג גיה ימנור גי ואיש
̂  וספרה שנאמר ושמשים שניה מגל שני למנות קם

:ונו׳ שנע
נעל גל שמוש שנאמר גשניעיח גספיס להשמיע קסא

משה:
 ואשר הנף הגנרי אה שנאמר גונגים לעוגד לגנוש קסב

ידך: חשסמ אחין אח לך יהיה
 והקינה והלחיים הורוע לנהן הנהמה מן ליק קנשג

:הורוע לנק ונק שנאמר
 (אקי גו ראשיה שנאמר לגק הנו ראשית ליק קסר

;לו החן
 שנאמר לגק ומהם לה׳ מהם חרמים גדיגי לדק קסה

• ן :יחרים אשר חרם גל א
 שנאמר גשרם יאגל ואחר ועוף חיה נהמה קחיש קטו

ומצאנך: מנקרך חנחח
הראב״ר השגת

 הנא לאו ואולי הגה לו אק וו א*א .וטי נהווה לשפוו
:נעה השה מגלל

 וכפהו דמו אה ושפן שנאמר ועוף מיה רם לנסות קסו
:נשפר

nep האם; אה השלח שלח שנאמר הקן ק לקר אם לשלח 
 אשר החיה ואח שנאמר נהמה נפימגי לגדוק קסט

^לו:
הראביר השגת

ט׳ נהמה גגימני לנזוק  שמם להם אין לנמק גל לרא .ו
:ששה ששה מכלל הנא 1U משוש אלא

פי לנדוק קג סי ף ’נ ״ ל’® «י י ק יזי  לשמר שמא י
וגו׳: עהור נסור גל שנאמר

 שנא׳ העמא ק שהוי לידע מגנים נפימני לנדוק קנא
גרעים: לו אשר

 מגל האנלו וה אח שנאמר דנים גחימג• לגדוק קנב
נמים: אשר

 גלגד נג׳ד וחדשים שרם ולחשג חדשים לקדש קנג
 הוא ראשון מישים ראש לגם הוה החדש שנאמר

;השגה לחדש׳ לגם

דז
ה לשטח קנו*  :השטח השניעי וניוס שנאמד סג
ח  ;לקדשו השנת יום אח וטר שנאמר השגה לקדש ^
 שאוד השגיחו הראנון גיוס שנאמר חנו! לנער קני

מנהיגם:
 המלוח חג של הראשון גלילה מלרים גיליאס לספר קני

:ההוא גיוס לגנן והגדת שנאמר
 ;מאח חאנלו גערג שנאמר וה גליל מלה ^כול קנח
 הראשק יטוס שנאמר פסח של נראשון ^טח קנט

קדש: מקרא
 וטוסהשנימימקראקדש; שנאמר לשנותנשטעיט קס

 וספיחס שנאמד op ^ש העומר מקלירס לכפור קסא
:השגה ממחרת לגס

 היום גמלם וקראהס שנאמר גיוסהחמשיס לשסה נ0ק
קרש: מקרא הוה

 נאחד שנאמר השניעי חיש של גראשון לשטח קטג
שנהון: לגם •היה לחדש

 חמש לחדש ונעשיר שנאמר מ געשירי להתעמת קטר
:נפשוהיגס את

 :שנתון שנח שנאמר הלום טום לשטח קטה
 הראשון 0גץ שנאמר הסוטה חג של גראשון לשטה קטו

;קרש מקרא
 מקרא השמיני וגיוס שנאמר חג של נשמיני לשטח קטו

תדש:
 השט נחוטה שנאמר ימים שנעה נטכה לישג קטח

ימים: שגעה
 שרי הראטן נעם לכס ולקחחס שנאמר לולג ליקל קסט

: חסרים נטה הדר ען
 הרועה יום שנאמר השנה נראש שופר קול לשמוע קע

:(נם יהיה
 כל יחנו וה שנאחר שנה כגל השקל מחליח ליק קעא

:הפקדים על העונר
 לא אם ודור טר ככל שיהא נגיא מגל לשמוע קעב

:השמעון אלש שנאמר יגיע ולא יוסיף
 :מלן חלק השים שוס שנאמר מלך למנוח קעג
 לישראל שיעמדו הגדול ח גיס מנל לשטע קער

:המשפע ועל שנאמר
nvp הסנהדרין טן מחלוקה תהיה אס רניס אמרי לנשות 

:להעים רטם אמרי שנאמר גדיק
 מישראל וקהל קהל גגל וטשריס שופעים ^גוה קעו

:y הק ושושדס טפעים כנאמר
 שנאמר גדין גשעהשעומדין דעין נעלי נץ להשוות קעו

rra! עמיהן השטש:
 והוא שנאמר החם לו שיש לחי יין נגיה להעיד קעח

: ידע או יאה או עד
 ושאלם והקרח ודרשח שנאמר הרגה העדים לחקר קעט

הישנ:
 שנאסר לשטח שוממו נמו דממין לעדס למשוח קם

:ומם נאשר לו ועשיהס
 אח אם וערט שנאמר גמלוחה העגלה אה לערוף קסט

:ננחל הענלה
 הדרן לן הנין שנאמר מקלע ערי שש להגין קסב

:קלכה
 שנאמר קולשוח הם וגם לשנה ערים ללוים להה קשג

: ערים ללוים ונחש
 : לגגן מעקה ועשינו שנאסר לגנך מעקה לעשות קשר
nop אנד שנאמר ומשמעיה טגגים עטוה לאגד 

: וט׳ האנדון
 שנאמר העיר אח ולשרוף הנדחה עיר אקי להרוג קשו

;שללה גל אח נאש קרפה
 החרס שנאמר ישראל מארן עממים שגא לאגד קשו

החרימם:
 וגר אח חמחה שנאמר עמלק של ורעו להגיית קשח

עמלק:
טי שנאמל הדר עמלק לגו שעשה מה לוגור קשט  אח ו

עמלק: לן עשה אשי
xp גהורה הנהוג כמשפש הרשוה גמלחמת לעשוה 

:עיי אל תקיג ט שנאמר
Mxp ק ועש שנאמר גמלחמה כהן למשוח  אל ודנר הנ

;העם
להחקין

ז״ל הרטנ״ם המנוח בטנין משנה כסף בעל חנ״ל קארו קסף מהו־״ר הגאון תשובת
 גיאג׳ד נחג :גלנד מיו «ומאון ממא מ16 6ר>9וממ מגור מ1א מממאי נרג מי אחיוח

« לא למג1  גיא אווי שוני משני שגנועש י׳ל ונינו לימיו .מלל והנוהיג גמומאג שסימ 0י
:וגממגי גמשמא

חג :ומיף מיג נגמג mnvS קנוו  ותג משה ממלל גנא לאי (<A1 מנ» לי אץ ל’ו גיאנ׳י נ
ייצג אש ק נכי לאסל שלא ג1•י שאש ממיינת מצוג מ שאין משני שמננמו ניא: .מנ׳ל

 «א <גלמ ולא גווי ק אני גאנל לא משג מנלל גגא לאו «א אנל ישאי נמצמי גוא לשפג שלא
מ לימת צייל .אסל שתושג  :אמי לו ישומנו או נישפש נשי אצנול שייצג לגי עשה שגיא יני

pm ) oop אנ׳י כחג :וגו׳ נעימצי א לאו מטש M לגשממש אין למוק גל גי  90נ מנלל גנ
מן גממשהגשגש שממו .מלל ג שי ושל מקי :מ נש פדישג אותת שיישגתי ג

יהלווו
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מחץ  לו חהיה ויד מר6ח< נמ«ה יד למקין קצב
: לממגה

 :<)ז<ין על לך חהיה ויחד מר6ש( יהד להחקין קצג
;נול אשר מולה אח והשיג שנאמר מול אח להשיג קצר
 :ידן אח חשחח שחח שנאמר לדהה ליחן קצה

לעס 1 ו  וגן .לו חעניק העניק שנאמר מנרי לענד להעניק ^
• העגריה אמה

 אם .עמי אח חלוה גסן אם שנאמר לער להלווה קצז
;חעגיעע והעגע שנאחר מ!וה אלא רשוח אינו וה

 תשיו לנגר׳ שנאמר גרגיח נוגנים לעונד להלווח קצח
:עשה מלוח שוו למדו השמועה מעי

רש־אנ״ד השגח
 !ושיו לנכרי נספר״ נמצא לא w א׳א . ׳01 להלוויו

 לנכרי גשה מכלל מגא לאי משוס אלא עשה מעת ע
:לישראל לא1

רב

 אס לו השיג השש שנאמר לנעליו המשנק להשיג קצם
: הענוש

 ; שנח ההן ניומו שנאמר גומע שגיר שנר ליתן ר
ק אונל השכיר להיוח רא  חנא ני שנאמר שגיחח נו

:רעך נקמת סנא כי ,רעך ננרם
 עדג שנאסר נהמחו מעל או חנירו מעל לעוונ
עמו; חעוונ
.עתו תקים הקם שנאסר הנהמה על המשא להקים
:לאחיך תשינם השג שנאמר אנדה להשיג

:עמיתך אח תוניס הונס שנאסר הסומא להוכיח
 ואהנת שנאמר נריח נר אדם נר כל לאהוג
נסוך: לרעך
: הצר אח ואהנתם שנאסר מר את לאהוג

 צדק מאור שנאסר הסשקלוח פס מאורם לצדק רח
;צדק אנר

:תקום שינה ספני שנאמר הסנמים לננד רם

ת
רד
רה
ת

רז

טז

 שלא תעשה לא מטצות ראשונה סצות
 ח׳ זולת אלוה שם שיש בטחשבה לעלות
 !ני6 על אחרים אלהים לך יהיה לא שנאסר

 לו יעשו ולא נידו יעשה לא ,ששל לעשוח שלא
 :שסל לך תעשה לא שנאמר אחחס

 שנאמר לאחרים ואשילו טכנים פנודח לעשות שלא
 :לן חעשה לא מסכה אלהי
 אותן שנדין שאין ואע״ש לסי שחת לעשות שלא

אחי: תעשון לא שנאמר
 דרך שאין ואע׳ש כוננים לעטדח להשתחוות שלא

 להם: תשחועה ולא שנאסר נהשחחויה עטדתה
 להענד שדרכה נדנריס טננים עטדת לענוד שלא
 ;חענדם ולא שנאסר נהם
 חתן לא ומזרעך שנאסר למולן נט להעניי שלא

למולן: להעניד■
 אל תשט אל שנאמר אונ מעשה לעשות שלא

האזטס:
 :הידעורם ואל שנאסר ידעור מעשה לע«ח שלא
 תשט אל שנאמר טכניס ענוות אמר לשטח שמ
:סאליליס אל

 : סצנה לן תקים ולא שנאמר מצנה להקים פלא
 לא משכית ואנן שנאמר משכית אק ליתן שלא
גאוצהס: תתט
אשרה לן תסע לא שגא«׳ גמקדש אילן לישע שלא

כלק:
 מ^יעץ ולא לעוגדיה טגניס נעגודת לישנע שלא
 חזטח לא אחרים אלסים ושם שנאמר נה נצסן

:פיך על ישמע צא
ס עטדת אחר ישראל נט להדיח שלא  שנאסר סנני

:לעדית אוהרה « שין על ישמע לא1

זצ״ל להרמב״ם המצות מנץ
 ;אמך ואח אניך אח כנד שנאסר ואם אנ לכנו רי

 :תיראו ומניו אמו איש שנאמר ואס מאג ליראה ריא
 : ורס שרו ולרנוח לפרוח ריב
 • אשה איש יקח נ׳ שנאמר נקיוושין לנעול ריג
 לטפו יהיה ניץ שנאסר שנה אשתו אח חחן לשמח ריד

.»׳ו אמת סנה
 נשר ימול השמיני וגיוס שנאסר הנן את לסול רטז

:ערלתו
 ;עליה ינא ינתה שנאמר אח אשח לינס רטז
 :רצלו מעל נעלו וחלצה שנאסר לינס לחלון ריז

 : לאשה תהיה ולו שנאסר אנוסתו אח אונם לישא ריח
 ולו שנאןר ימיו כל אשתו עם רע שם מוציא לישנ ריט

לאשה: תהיה
ק שאי עם שקל נחמשים נספחה לדק רב י  שנאסר י

:יפחה וכי
 וראית שנאסר נתורה ננתונ תאר לישת לעשות רכא

תואר יפת אשח נשניה
 ;נריהוח ספר לה ונתנ שנאמר נשפר לנרש רכב
 את הנק לה ועשה שנאמר כתורה לטפה לעשות רבג

:הואח התורה כל
 :לפניו והנק השופט והשילו שנאמר לרשע להליץת דבר
 מות עד נה וישנ שנאסר נשגגה הרוצח להנלוח רכה

ל1«ד הכהן
 ינקם נקם שנאמר נס״ף הורנין נ״ד להיות רנו
 הטאף ימות מוח שנאסר נחנק הורנין נ׳ד להיות רכז

;והסאשח
 אותו: ישרפו נאש שנאמר נאש שוראין נ״ד להיוה רכח
 :וט׳ אוחו וסקלתם שנאמר נאנניס סוקלי! נ״ד להיות רכט

 אותו ותלית שנאמר תלייה שנתתיע מי לתלות ר^
• ען על

ניום סקנרט קטר ט שנאסר ניומו הנהרג לקטר רלא
: ה«א

ה לא מצות ש ע ת
טז

יט

בא

ב נ

ע

כד

כח

בז

 ענ תקנה נ׳ שנאמר כהלנוהיו ענרי לענד לדון רלב
:ענרי

 והשדה יעדה לו אפר שנאסר ענריה אמה ליעד רלנ
 והשדה שנאמר ענריה אמה לשדות ולד
 נהע לעולם שנאמר לעולם ננער נענד לעטד רלה

:תעטדו
 אנשים יריטן כ• שנאסר ממון משלם ההונל להיות רלו

: איש והנה
 את איש שור יטך וני שנאמר נהמה ננזקי לדון רלו

:רעהו שור
 :טר איש יפתח ני שנאסר הטר נמקי לדון רלח
 ,ינטנ וני שנאסר נמיחה או נחשלומין לנננ לדון רלט

:ומכרו איש וטננ ,הנ« ימצא נסחחרח אס
אב^ השגת הר

ס׳ לגננ לדון :ושלש צשיויש יסכם לא ולמס א׳א .ו

 או שדה איש ינעיד כי שנאמר הנער נמק׳ לדון רם
נרם:

 • טליס ומצאה אש תצא ני שנאתר האש נמקי לדון רפא
 אל איש יתן ני שנאסר חנם שומר נמק׳ לדון רסב

:וט׳ כסף רעהו
 רפס אל איש יחן נ׳ שנאסר שכר טשא נדין לדק רמג

: טר או ממור
 :רעהו מעם איש ישאל וני שנאסר השואל נדין לדק רפד
 ממכר תמכרו וכי שנאמר וממכר מקח כדיני לדון רםה

:לעמיתך
 פשע דנר נל על שנאמר ונשען פוען נדין לדין רסו

:שה על מסור על שור על
 וקצוחה שנאסר הרודף ננסש ואפילו הנידף להציל רפו

: נסה אח
אין ונן ימות ני איש שנאמר נחלות נדיני לדון רטח

כח

כט

 טננים עטדת אחי מישראל אדם להסית שלא
 ; לעטח יוסיפו ולא נתסית שנאמר

 :לו תאנה לא שנאסר המסיח לאהוג שלא
 תשמע ולא שנאמר למסית השנאה לעטנ שלא
:אליו
 לא שנאסר דמי על «מד אלא מסיח להציל שלא

:עליו עינך תחום
 לא שנאמר המסית על וטח המוסת ילמד שלא

:תחמול
 אם המסיח על מונה מללמד המוסח ישתוק שלא
« ולא שנאסר חונה לו ידע  .עליו תנ
 שנאמר טננים נענודת נענד נציפו׳ ליהטת שלא
 : עליהם חהג כסף תחמוד לא

 לא שנאתי שהיחס נסות הנדמת עיי לנפת שלא
;נטי חמה
 יינק ולא שנאמר הנדחס עיר נמסק ליהטח פלא

:ניח־
ח ליהטת שלא  ונתקרונת סשסשיה ננל טננים נעטי
 אל חוענה תניא ולא שנאסר לה שנחנסן וניין שלה
: ניי<
 אלהים נשם רyr ואשר שנאמר נשמה צהחננא שלא

: אחרים
 דנל לדני ידי אשי שנאסר נשסר להחננא שלא

 :שיחיו לס אשי אח נשמי
 ■ לא שנאסר טננים עטדח לשם לפתננא לשמוע שלא

. הנניא דני׳ אל תשמע
 ממט לירא ולא השקר נניא מהריגת ימנע שלא

ממט: תטר לא שנאמר
 נמנהטחם ולא טנניס העוני׳ נחיךח ללכת שלא

:וט׳ נחקוס סלט ולא שנאמר

לג
לד
לה
לו
לז

לח

לט

פא

פב

פג

 : קסמים יךסס ע ימצא לא שנאמר לקסום שלא
 : חשנט לא שנאסר לעונן שלא
 :תנחשו לא שנאמר לנחש שלא
 :ומכשף ונו' ע ימצא לא שנאמר לכשף שלא
 :מני וחונר שנאמר מנר לחמר שלא
 :אוג ושואל שנאסר נאוג לשאול שלא
 :וידטר אוג ושואל שנאמר נידעוט לשאול שלא
 אל ודורש שנאמר המתים סן נחלום לשאול שלא

המתים:
 נל• יהיה לא שנאסר איש עיי אשה העדה שלא
:אשה על ננר
ני ילנש לא שנאמר אשה עיי איש יעדה שלא  נ

 וק טננים עוניי מנהג שזהו מפני אשה שמלח
:ענודחם נספר׳ מטרש

עונד נטף לכחוג שלא  ונחונס שנאסר טכנים נ
 ננשרכם: חהט לא קעקע

 עטדש טמרי שלינסק נמו שעטנז ללגוש שלא
 : שעפח חלנש לא שנאמר טננים

 שנאמר טננים עטיח ראשנטמרי פאת להקיף שלא
:ראשכם שאת תקישו ולא

ד השגת אכ׳ ^
 למשחית ל* לניקף יל* למקיף לאי א׳א .ייי' ל«דו שלא
:לפחי! יל*

 ולא שנאסר טננים ננטמי הזקן כל להשחית שלאפד
:זקנן■ פאת אח תשחית

 J תסטדיז לא שנאסר טנניס טטניי להחטדד שלא פה
:היא אמס ושריפה ונדידה

אק לש^ שלא פו  תוסיפון לא שנאסר לטלם מצרים נ
:נטי ימה נדרן לשונ

שלא
ת שון ן ת או ף פחר״ר ת ס ל קארו יו צ׳ ף כעל ז ס ה כ נ ש ץ מ ת בטנ מצו ם של ה כ׳ פ ז״ל חר

: מלל נ*זזס דססיי ניייתא נריד מל נקפינן שיי מדאוריייוא כינניס ועיני׳ יונית - --
:על׳ל ישלש לשייס ׳משט לא ולמס סיאנ׳י כתב :יס׳ נתשלומין מננ ארק רלט

חג ;יס׳ *את לתקיף *Sr פג  ילא למשחית ל* לניקף ולאי למקיף לאי אנוסת אמו סיאנ׳ו נ
 תנא נמת לא שרטט תת ינית וני׳ על p נתנ למת לתמיה שיש *מי ואני .מנ׳ל לשחת

ט׳ .סנוור * ווינ סניקף אס לומר לא ל;ו תמצות לעעת אלא  כחנ טננית ענוות תסלסת ׳״נ י
 עיני עשת שתועתי כיון ליקת שאית אע׳ס סואנ׳ו שת ונתנ . סייע אא׳נ *ווו סוא שתניקף ודנו
 עוט 5לון 0*0 אע׳ע תיאנ׳ו לדעת תסייע וכשאיט לוקס שכשתייע ניק לתמות ויש .ענ׳ל נל*

ולאלניקף•: נתננאן נל*למס
( לאל rpל» לאל גולד^רל [י\כר ו4< ̂ו לסלדפ 16^ PW ’*») m< ל s' • י' ל

ב :ונו׳ אתאוווו פצח ח  ל* משוס אלא עשת מצות וו משין נספר• נמצא צא וה תואנ׳ו נ
 א׳א וניס ונר■ על נתנ מלות •מסלסת ת׳ נענק וגס .ענ׳ל לישראל ולא משת מנצל תנא

 לאו משוס אלא עשס עשת ת ששק נפשרי שמצא נמתי פעת ואולי ת שמועת מצאפי לא *ו
 אורס P שלמת וני רנ0ו תרסנ׳ן נתנו סק ת׳ס ונסה .מנ׳ל לישראל ולא משת «לל תנא
 וניון תימנית נונרי ול־נ שם נ0נ והי׳ן .מנ׳ל p מוכחש נ*■ איותו שנע׳ תסוגיא ואף

ס׳ו לע* תול׳ק שיי מו*י׳יתא נוכניס ועוני׳ יונית ושמעסין ומסקנא  נו׳ משק מאי ורנא ו
 מנצל סנא דלל* לן ותנא לנסי׳ ושסיי נדיתא עיוחיא אצנווק דנית לתתיו וקיא *תא ואת
ק נקפיק שרי סגנית דעימי דרנית ס׳ל נ• ע׳ג אלא אצסנ׳ן לעישרי די*נא אסא משת ס  י

ס ואשא סוא ולמטס נסשנויס רי ת דמשקצא ורק עשת מצות 01 סד השק נספנ׳ וחניא ו שנ ן?«ד«4ול*) •׳ז),י
שלזו
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p פמוס 6p 6ל0 גג  10 06mדftמד0 למולם ל(> 
to  U יי ^ נ׳6ומו סמור .= .

 סלשם עד 6ל6 ל0)9 מ! משו ורע לםיויק 6ל0 גד
0 m n0176 ססמב 6ל ר06נ* ;

 ממון סלסם מד U6 קהל9 ם! «{יי להיסק פלא נח
סלד: הספג 6ל סגאסר

 סלווווס גשמה נסהלס נ6ו0ו לעמק שלום 6לקרו שלא נו
: ושונסם שלומם סדיוש 6ל שנאמר pro גסאי

 השמחה 0 שיש נל וק מאנל אילני להשריה שלא נו
;פלה אה השסיח לא שנאמר אסור

 נספה מאויניהם יפחדו ולא המלמסה אנשי ״ראו שלא נח
היראום: לא הפרהם הפרק לא שנאמר סלהמה

וש־אב׳ר השגת
)ונר ״ראו של) * ( :אוהוה ואינג הי) ו»0הנ ,

ס  פמלק לנו שפשה «רפ וופשה הלכנו נסיר שלא נ
: השכח ל) שנאסר

 לא אלהים שנאסר השם נרנת פל פווהר׳! שאנו 0
 ווה יומס מוס ה' שם ונוקב כעונש ונאמר חקלל
^ סימה או נרה עליו הנהונ נענש נל הכלל נ

 שהן ופסה מסילה מוץ העשה לא סאה וו הרי דן
:פשה מלוה והן נגרה

 השכפו ולא שנאמר ניסוי שטפה פל לפטר שלא
:לשקר נשמי
 אלהיד ה' שם אה השא לא שנאמר לשוא ישנמ שלא

לבוא:
 אה ההללו ולא שנאמר הקלש שם אה למלל שלא
מישי: שם
 ה' אה הנסו לא שנאסר הי דנר אה לנסות שלא

אלהיפם:
 נסי או מנויות נהי או המקדש ניה לאנד שלא

 ואץ המוקדשץ השמה אס סוחקץ ק6 וק סדרשוה
 העשון לא האנדון אנד שנאסר הקדש נהני סאנדים

:אלהינם לה׳ כן
 ננלתו הלין לא שנאמר הפן על הנלונ ילק שלא
הפן: פל

 ושמרתם שנאמר למקדש נינ0 שמירה להשניה שלא
:סשמרה׳ אה

^ יכנס שלא  נגל ׳נא ואל שנאמר פה ננל להיכל ג
: הקדש אל פה
 שנאמר ולפנים המונח ק מום נפל כהן יכנס שלא
: ׳נא לא הפרוכה אל אך

; מוס ט om אשד שנאמר מום נכל יפטר שלא
 אשר איש מל שנאמר פונר מוס נפל יפטר שלא

U יקרנ: לא מוס
 הגהנים ולא הנהנים נפנודת הלוים יהעסקו שלא

 ואל הקדש כלי אל גלויה שנאמר מוים נפנודה
:אהם נם הם גם *קיט לא הסונה

 שנאמר p שמי נהויה יורה ולא למקדש יכנס שלא
 ונאמר מפד אהל אל נטאכם השה אל ושכר יק

:ישראל מי את ולהורות
 אליכם: יקרנ לא ווי שנאמר נמקדש הור יפטר שלא .

ק יפטד שלא עה  מי מקיש׳ ויורו שיאמר מסא נ
:ישראל

 שנאמר שמשו שיפרע עד עם פטל כה! יעמד שלא
:יהלל ולא
 אה ׳ממאו ולא שנאסר לפודה ממא כק יכנה שלא

:שכינה מהנה « סהניהם
 מד לדורות שכנגד לויה לסהנה מסא עגס שלא

:לוס מהנה * המהנה הון אל יטא לא שנאמר הנית
 המה U שנאמר נדה סומו אמי למות שלא

גדה: אההן

עג

ער

זצ״ל להרמב״ם המצות מנין
 נמעלוה הפלה ולא שנאמר המונה פל לפסוה שגא ם

:מונה׳ פל
Kfi לא בנאמר הוהנ נמונה ולהקרינ להקמיר שלא 

: רה1 קמרה עליו הפלו
 פל הוקד המיד אש שנאמד הסונה אש לכטה שלא סב

:הכנה לא רמונח
 ונסהכנהו שנאמר המשחה שמן נמהטנה לפשות שלא פג

:הפשו לא
ו אדם נשר פל שנאמר ור המשסה נשמן לסוך שלא פ

:״סך לא
 לא ונסהכנהה שנאמר הד^רה נמהכנה לעסות שלא פה

:חפשו
 :ממס יסורו לא שנאמר הארון נוי להוליא שלא סו
 הנושן DP ולא שנאמר האפוד מפל החושן חח שלא סו

האפוד: ספל
 לא לו עדה מסרא כפי שנאמר המפיל יקרע שלא פח

יהרפ:
 פן לו השמר שנאסר נחת קדשים להעלות שלא פט

:פולור.יך העלה
 OOP אשר ש4 שנאסר נחק קדשים לשחוס שלא צ

 הניאו לא מוסד אהל שהה ואל כשג או שור
ונכים:

 ט אשר כל שנאמר למונח סומק נפלי להקדיש שלא צ»
:הקדשו איסור והו חקייט לא «ם

 לא שנאמר קרנן לשם סונון נפלי לשחוס שלא צב
:לה׳ אלה סקייט

 שנאמר הפונח לגני מוסע נעלי דם לויוק בלא צג
 וריקה איסור ווהו לה׳ הקריט לא מומין ננעל׳
ימו:

 לא ואשה שנאסר סומק נפלי איסורי להקמיי שלא צר
מהם: ההס

 הונס לא שנאמר פונר מום נפל להקרע שלא צו■
י אלהיך לה׳  מום והו סום ט יהיה אשי ושה »

י נ » :
 ונדד שנאסר הנונדם נדד סוס נעל לההיע שלא צו

p הקייט לא נכר:
« שלא צי  ט P0׳ לא סוס שנאמר נקדשים מום י

:מום ט הסן לא נלוי.י
 וכל שאור כל ני שנאסר דנש או שאור ׳קנדר שלא צח

:חקמייו לא דנב
 נרים סלח חשנמ ולא שנאסר תפל להקרע של) צט

:אלהיך
p אתנן חטא לא שנאמר ומחיי אהנן להקיע שלא 

כלנ: ומחיר מנה
Kp ס ואה אוהו שנאמר נם ואה אוהו לשהוס שלא  נ

:אחד נעם השחמו לא
 יידם לא שנאמר חומא נמנמה דה שמן יה! שלא קב

■ שסן סליה
 :לטגס עליה יה! ולא שנאמר לטנה סליה יהן שלא קג
 פלע *לוק ולא שנאמר סוסה נמנחה שק ^ שלא קר

:שמן
ק שלא קח  : לנונה מליו ׳הן ולא שנאמר לנונה פלע י
 ולא יחליפנו m שנאמר הקיש« אה להנדר שלא קו

:אוהו ימיי
 שנאמר לקרק מקרק הקדש« אה לשמה שלא קו

יקדמונו שלא נלוסי אוהו אמו יקדש לא ננטר
:אחר לקרנן

 נטר אן שנאמר מהורה נהמה נטר לפדוה שלא קח
:חמדה לא ונו׳ שור

 :יגאל לא שנאמר נהמה מפשר למטר שלא קט
 :ימני לא שנאמר סמים שדה למטר שלא ^

 :יגאל לא שנאמר החרס שדה לפדה שלא קהו
 אה ומלק שנאסר הפוך חנואה ראש ׳נדל שלא קיב

: פרט גמול ראשו
טי הפנוד לא שנאסר נקדשים לפנוד שלא קיג  :שוון ננ
 :^גך נגור הנח ולא שנאסר הקדש^ אה לגד! שלא קיר
p והחנק הפסח ׳שחוש שלא קטו 'p שנאמר M השסש 

:ונחי דם חנק פל
 שנאמר נלינה שיפסל פד הפסח איסורי להניס שלא קטו

:מני סלנ ילין לא
 ממס נצנדדו ולא הפסח;שאמר מנשר לטנדר שלא קיו

:נוקי עד

a ה
 השלע׳ ליום עשר ארנעה מחגיגה לסר,יר שלא קיח

 למוו השמופה מסי .הנשר מן ילק ולא שנאסר
 לנקר שנאמר תה מדנר הנטנ י*ו מגעה שננשר
 שלק׳ שטא הפסח עם של שד עם של לגוקרו
:לשחימה

 שנאמד טקר פד שני פסח מנשי לטהיר שלא קיט
:טקר פד מסנו ישאיס ולא

 ולא שנאסר טקר פד התודה מנשי להור,יד פלא קג
קזש« לבאר הדין ומא בוקר, עד סמנו טחירו

• אנילק pi לאחר אוח! סניהין שאק
 :ט השגרי לא ומלם שנאמר נפסח פ!ם לשטר שלא קבק

 לא ופלם שנאמר שני נפסח פלם לשטר ^בשלא
:ט סשנוו

 ולא שנאמר המטרה מן הפסח מנשר להוליא שלא קבג
:הניס מן טליא

סאנה לא שנאמר חחן נ«ה0 שיד לפשות שלא קבר
:חלקם חמן

 חאנלו אל שנאמר ומטשל נא הפסח גשר לאטל שלא קבה
:מטשל ונשל נא מסס

 הושג שנאמו הושג לגר פסח גשר להאכיל שלא קנו
:ט יאכל לא ושכיר

 ט: יאכל לא ערל כל שנא׳ פסח נשר הערל יאכל שלא קנו
ח  לפונד שנהפך לישראל הפסח נשר להאכיל שלא ^

 &סד ט יאכל לא נכר p כל שנאמר טננים
pלא כסותם טכגים ופונד נגר לגני שנלוה ראל 

:ט ׳^ל
 אשר והנפש שנאמד קדשים שנממא אדם יאכל שלא קנט

: השלמים ונח מנשר האכל
 אשר וגשר שנאמר שנממאו הקדשים p לאטל שלא קל

יאכל: נטאלא נגל יגע
 ונניתס מא מוט ואונלע שנאסר טהר לאנול שלא קלא

ההיא; הנפש
 ימשג לא *סו הסקיינ שנאמר פיטל לאטל שלא קלב

:ננרח ו«א יהיה פטל לו
to קדש פל6י לא וי וכל שנאמר סיומה ור יאכל שלא: 
ק הושג אפי׳ יאכל פלא קלד ר הרוסה ושנימ ג מ ^ 

ט: יאכל לא ושניר p< «שנ
 קמדם לשאר הדן והוא הרוסה טול יאכל שלא קלה

 ו*ט שום ננדרה הפסה p הנהוג לעדו w ודנר
 תיל שאסור לפח השמועה ומפי ,התורה p נפימש

:סופרים סדני• ואים חורה מטפי נקרשים
ק יאנל פלא קלו  מורפן־ *ש שנאמר סיומה סמא נ

יאנל: לא נקדשיס וט׳
 ושוק סוה ולא הרומה לא קדש חללה האכל שלא קלו

ק ונס שנאמד :וי לאיש תהיה ני נ
ק סנחס תאכל קלח,שלא « «ווש ta שנאמר נ  גליל נ

:האכל לא מהיה
 In שנאסר ננציס שנפשו חמ*ח גשר לאטל שלא קלט

:מדמה ענא אשי ממאה
» נהם שהומל המוקדשק פסולי לאטל שלא קט  מ

 השנמפה מפי וצפנה גל האגל לא »אמי גטונה
 הג»נמדמה נמס נהם שהושל המקדשק שפסול׳ למינו

«  שנאמד לירושלים מק מן של שד מפשר לאטל 6של קנ
נשעדן: לאטל <צ<ל לא

 לימשלים סת יוחש של «י מעשר לאטל שלא קטב
העעשך: שנאסר

 ליחשלים «ן *®י’ של שד מעשי לאטל שלא קטג
:הרן5וי שנאמר

טי לאטל שלא קטר  לא שנאשד ליחשלים יצן סנדם נ
:ונטחת ט׳1 «נל

 שנאמר סקלפורם ואשם חפאח םנסדם ׳אפלו שלא קטת
 למרו השמועה סט ,וצאנן נקרך וט' יצכל ולא
 ואשמות הפאות נשר לאסור אלא הנהוג נא שלא
 להקוסאטלסו חון שיאכל דני שכל לסי לעציה הון
ט: אקיא נשפדך לאטל הונל לא

 ונדדו «כל לא שנאסי פולה גשר לאטל שלא קטו
 אשיתחר נדדך הונללאנול לא כלומר הדור אשר
 רקדשיס סכל יהנה שלא נמעל כל של אוהרה וומ

ספל: נהנה ואם מהם ליהעס האסוייס
 סזט ודקה קודם קלים קיטם נשי לאנול שלא קטו

 נלומילאוצכל וט׳ ונדטיין לאסונלונו׳ שנאמר
:הום יייקס קודם טטסיך לאטל

זיל יצעב״ם של חנוצוח בטנין משנה געל «״ל קיורו יוסף מחריר הסזון תשובת
ל.4«יאואושי«ש .Si׳ נח ד פ ״ ־ * ״ » «י י ״־ » םי ש י נ ( »י א י אנ׳ » נ ו ו נ ם: ו ( י <ו ל) ס ־ ר « ו מן » ל) <ו׳ »ו ד ומיה » *־ א שד *וי־ טאי ™9«יפ א פל«אלד ,

פנממל׳ד W71M ״־דע TO ׳י ו»סל»סכור)««קמפששו<דל«נ«ל״ץ«;1הל
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nop לא וזר שנאמר הקדשים קדשי נשר זר יאכל שלא 
:הם קדש ני 106י

ק יאנל שלא קסט  שנאסר נעזרה הנסה דס1ק נטרים נ
 הנטריס אצו ידן וחרוננוו ונו׳ חונל לא

x p עד נייושלים ואעי׳ נעומאה שני מעשר לאכול שלא 
■ נעסא ממנו נערחי לא שנאמר שיפדה

 אכלמי לא שנאמר נאנינות שני מעשר לאכול שלא קנא
:ממנו נאוני

 שאין דניים נשאר שני מעשי דמי להוציא שלא קנב
.לממ iim נתחי ולא שנאמר ושחייה אכילה נהם
 למח ממנו נתתי החי הנוף לצרכי pn שהוא יכל

; ט אקרא
 מן שגידוליו דנר הוא וסשנל הפנל לאכול שלא קננ

 ממט הוציאו שלא ונמעשיות נחיומה הסיינח האק
 ישראל נני קושי את יהללו ולא שנאמר ה' שרועת

 עתידים שהם דנרים כלומר , לה' ירימו אשר אח
 אותם ויאכלו חול אותם יעשו לא לה׳ אותם להרים
: נענלם

 יאשת מעשי ולא לנטרים תרומה להקדים שלא קנוי
 על מוציאן אלא לראשק שני מעשי ולא לתרועה

ם הסדר טיי  ואח״כ נחלה תרומה ואח׳נ תתלה נ
 ודמעך מלאתך שנאסר שני מעשר ואלרכ ^שק מעשר

;להקדימו הראוי דנר תאחר לא כלומר תאחר לא
 לא שנאמר ושנדנ שניי והגונות הנדרים לאחר שלא קנה

.לשלמו תאחר
ו  :ריקם אני יראו לא שנאמר קרנן נלא לתג לעלות שלא ^
 שנאמר נפשו על אדם שאסר דנרים על לעטי שלא קנו

ונרו יחל לא
ק יקח שלא קנח  :יקחו לא וחללה זונה אשה שנאמר זונה נ
ט  יקהו לא וחללה שנאמר חללה כהן יקח שלא קנ
 .יקחו לא מאישה נרושה ואשה שנאמר נמשה יקח שלא קס

Kop וניושה אלמנה שנאמר אלמנה נדול כהן יקת שלא 
: יקח לא אלת אח זונה וחללה

ק ינעול שלא קסג  קימשק נלא ואפילו אלמנה נחל נ
 הוא היי זרעו יחלל לא שנאמר שמחללה מפני

;נשרה למלל שלא מוזהר
א קסג  ראשיכם שנאמר ראש פרוע למקדש כק יכנס ^

:תפרעו אל
ק יננם שלא קסד  וטדינם שנאמר מדים קרוע למקדש נ

: תפרומו לא
ק יצא שלא קסה  שנאמר ענודה נשעח העזרה ק כ

: מועד אהל ומפתח
 לנפש שנאמר פתים לשאר הדיוע כק יסמא שלא קסו

יעמא: לא
top ק יסמא שלא  לאניו שנאמר לקרוניו ואפי׳ נחל נ

:יסמא לא ולאמו
ק ימם שלא קסח  שנאמר חקרה] [תחת מת עם גדול נ

ן ינא לא מת נפשות h ופל  השמועה מפי למדו נ
יפתא׳ ננל וחיינ ינא ננל סיינ שהוא

אק חלק לוי שנס כל יקח שלא קסט  לא ונתלה שנאמר נ
לו: יהיה

 ניטש נשעת נניזה חלק לוי שנס כל יקח שלא קע
:ונחלה חלק הלוים לכמים יהיה לא שנאמר האח

Kfp קרחה תשימו לא שנאמר מת על קרמה לפשות שלא 
:לסת עירכם נין

 תאכלו לא זה את שנאמר פסאה נהמה לאטל ^א קעב
הנרה: ממעלי

 לכס יהיו ושקן שנאמר פמא דג לאכול שלא קעג
תאכלו לא מנשרס

 P תשקצו אלה ואת שנאמר ספא סוף לאטל שלא קער
הסוף:

 סמת הטף שרן כל שנאמר עוף שרן לאכול שלא קעה
לכם: הוא

 על השוח השרן וכל שנאסר האת שק לאכול שלא קען
p to הוא: שקן

 את תססאו ולא שנאסר האח רמש לאטל שלא קעז
:השרן ננל נפשותיכם

 שנאמר לאויר כשתצא נפייות תולעת לאטל שלא קעח
, :השוח השח לכל

ovp את חשקצו אל שנאסר המים שח לאכול שלא 
: השח נכל נפשותיכם

 : ננילה כל תאכלו לא שנאמר מתה לאסל שלא קס
two לא עריפה כשדה ונשר שנאסר פריפה לאכול שלא 

:יאנלו
 הנפש תאכל לא שנאמר החי מן אנר לאטל שלא קסב

:הנשר עם

זצ״ל להרמב״ם המצות מנץ
 נני יאכלו לא ק על שנאמר יאשה ניד לאכול שלא קפג

:הגשה ניד אח ישראל
 :תאכלו לא דם וכל שנאמר דם לאכול שלא קפד
ז ו  לא ועז וכשנ שור חלנ כל שנאסר חלנ לאטל שלא ^

:תאכלו
נמלנ ני׳ תנשל לא שנאסר נתלנ נשי לנשל שלא קפו

אמו.
ח תנשל לא שנאמר נחלנ נשר לאכול שלא קפו  נ

 לאיטי שלאחד למדו השמועה מפי שניית פעם
 אכילה לאיסור והאחד נישול

 אח יאכל ולא שנאמר הנסקל שור נשר לאכול שלא קפח
.נשיו

 שנאמר הפסח קוים הדשה תנואה פת לאכול שלא קפט
:וגו׳ ולחם

 :וקלי שנאניר החדש סן קלי לאכול שלא קצ
 הפסח קודם חדשה מתנואה כרמל לאכול שלא קצא

תאכלו לא וכרמל שנאמר
 שלש שנאמר שנים שלש עד ערלה לאכול שלא קצב

:יאכל לא ערלים לכס יהיה שנים
 המלאה תקדש פן שנאתי הכרם כלאי לאכול שלא קצג

 איסור מא , הכרס והנואח תזרע אשר הזיע
;אכילה

 זנחימו חלנ אשר שנאמר נסך יין לשתות שלא קצו*
. נסיכם יין ישחו יאכלו

 נננו שנאמר וטנא זולל דרך ולשטח לאכול שלא קצה
: וטנא זולל זה

 אשר הנאש כל כי שנאמר הצום ניוס לאכול שלא קצו
:תעונה לא

 • חמן יאכל לא שנאמר נפסח חסן לאכול שלא קצו
 לא מתמצת כל שנאמר חק תערוכת לאכול שלא קצח

.תאכלו
 עשר ארנעה יום חצות אחר חמן לאכול שלא קצט

ממן שליו תאכל לא שנאמר
 ולא חמן לך יראה לא שנאמר התן יראת שלא ר

שאור לך יראה
 :ננהיכס ימצא לא שאור שנאמר שאור ימצא שלא רא
 יין נו שנחערנ דנר ולא יי! הנזיר ישתה שלא רב

 ואפילו עננים משרת וכל שנאמר יין כפעם וסעמו
 זה הרי היין נו שנתערנ דנר או היין ההמין
;ישתה לא שכר וחוסן יין והומן שנאמר עליו אטר

 :לחים ועננים שנאמר לחים עננים יאכל שלא רנ
 :יאכל לא וינשיס שנאמר ינשים עננים יאכל שלא רד
 לא זג ועד מחרצנים שנאמר חרצנים יאכל שלא רה

;יאכל
 ;יאכל לא זג וסד שנאמר זנים יאכל שלא ת
 :יפמא לא ולאמו לאניו שנאסר למת הנזיר יסמא שלא רז
 מת נפשות כל על שנאסר המת נמהל יכנס שלא רח

ינא. לא
 :ראשו על יענור לא תער שנאמר הנזיר יגלח שלא רט
 שדך פאת תכלה לא שנאמר השדה כל לקצור שלא רי

:לקצור
 שנאמר קצירה נשעת הנופלים השכלים ללקוס שלא ריא

:חלקס לא קצירך ולקס
 • חטלל לא וכרמך שנאסר הכרס טללות לנצור שלא ריב
 לא כרמך ופרס שנאסר הכרם פרע ללקוס שלא ריג

חלקס:
 לקחט חשונ לא שנאסר השכחה עומר ליקח שלא ריר

:אמריך תפאר לא שנאמר שכחה יש האילנות נכל וכן
 תזרע לא שדך שנאסר זרעים כלאי לזרוע שלא רטו

נלאים
 תזרע לא שנאמר נכדם ירק או חנואת לזרוע שלא רטז

:נלאים כרמך
 שנאסר סיגו נשאינו מין נהמה להרניע שלא רת

:כלאים תרניע לא נהמתך
 שנא׳ כאהד נהמה מיני כשני מלאכה יעשה שלא ריח

יחדו: וכחמור נשור תחרוש לא
 שאוכלת נדנר מלאכה נשעח נהמה יחטט שלא ריס

• נדישו שור תחטס לא שנאחר ונהנית ממס
 .תזרע לא שדך שנאמר נשניעיח אדמה לענוד שלא רב

א  :תזמור לא וכרמך שנאסר נשניעיח אילן לענוד שלא רנ
ח שניעיח ספיחי לקצור שלא רכב ד  נשאר שקוצרין נ

:תקצור לא קצירך ספיח אח שנאמר השנים
 שאוספין נדרך בשביעית האילן פירות לאסוף שלא רנג

: תנצור לת נזיריך עגני ואת שנאסר השנה ננל
 שנאמר אילן נין אדמה נין יונל נשנת לענוד שלא רבד

:תזרעו לא נה

 ט שנאסר רםp נשאר יונל ספיחי לקצור שלא רכה
ספיחיה: את תקצרו לא

 שנא׳ שנים שאר כאסיפת יונל פירות לאסוף שלא רבו
: נזיריה אח חנצרו ולא ט

 שנאמר לצסיטת ישראל בארן שדה למטר שלא רכז
לצמיתות; תמנר לא והאח

 ושדם שנאמר ושדותיהם הלויס מגרשי לשנות שלא רכח
 שלא אזהרה שצ למדו השמועה מפי ,עריהם מגרש

ישתנה:
 תעיב פן לך ממר שנאסר הלויס את לעצנ שלא רכט

 ומשסחיס סתגוחיהס להם נוחנין אלא הלו׳ את
:רנל ננל נהן אותם

 שנאמר שניעית עליה שענרה הלואה יחנע שלא רל
:רעט אח יטש לא

א ל  ממר שנא׳ ממסה מפני לעני להלוות ימנע שלא ו
ד, יהיה פן לך  שנאמר מקום כל הכלל זה דנ

. חפשה לא מצות אלא אינו ואל פן מסר
 צריך שטא מה לו ומליתן לעני מלהלוות ימנע שלא רלב

 צדקה הנוק נמצא לננך אח מאמן לא שנאמר
 יוחר הצדקה מן עיניו והמעלים עשה מצות טשה

: תעשה לא על עונר עשה שנפל על
 שנאסר תמי כשיצא ריקם ענרי עבד לשלה שלא רדג

: ריקם תשלחנו לא
ד ל מנו העני יחנע שלא ו  יצר ולא עני שהוא כשידע נ

;כנושה לו תהיה לא שנאמר לו
 לא כספך אח שנאמר לישראל נרניח להלוות שלא ולה

.ננשך לו תחן
לו ך לא שנאמר נרניח ללוות שלא י  מפי ,לאחיך מי

:למלוה ישיך שלא ללוה אזהרה שזו למדו השמועה
לו  להיות לא נרנית למלוה לוה נין יד להשית שלא ו

 שנאמר ניניהם שסר לכטב ולא עד להיות ולא מרב
:נשך עליו חשימון לא

ח ל  פעולת חלין לא שנאמר שניר פעולת לאתר שלא ו
;אתך שניר

 אל תכא לא שנאמר נזרוע חונו נעל ימשכן שלא ולט
ט :ענוסו לענוס ני

 צריך שהוא נשעה העני מנעליו העבוס למנוע שלא רם
 תשכב לא כלומר נענוסו חשננ לא שנאמר לו

 צריו וטא הואיל נלילה לו מיננו אלא עמך ועבוסו
לונלילה:

 ־ אלמנה נגד תתנול ולא שנאסר האלמנה למשכן שלא רטא
 לא שנאמר נפש אוכל נהם שעושין כלים לחטל שלא רסב

:ורכב ריחים יחנל
 טננ זה «נונ לא שנאמר מישראל נפש לגנוב שלא רסג

נפשות
מנו לא שנאמר ממון לגנוב שלא דמד  ; ממק ננינח זו ט
 :תגזול לא שנאמר לגצל שלא רמה
 רעך: ננול הסיג לא שנאמר גנול להסיג שלא רמו
 :רעך אח תעשוק לא שנאמר לעשוק שלא רסז
 :תנחשו לא שנאמר מכירו נממק לכחש שלא רסה
 לא שנאמר חניח סמק כפירת על לישנע שלא רסט

 לחנירך שיש נממון לשיך■ חשנעו לא כלומר תשקרו
:נידך

 את איש תונו אל שנאמר וממכר נמקח יונה שלא רנ
: אמץ

 עמיט אח איש תונו ולא שנאמר נדברים יונה שלא רנא
.דנרים אונאת זו

 ;תונה לא ונר שנאמר נדנריס מר את להונות שלא רנב
ע  ולא שנאמר וממכר נמקח הנר אח למסת שלא ר

:תלחצנו
 לארן שבחוצה לאדוניו לאי׳י שברח ענד להחזיר שלא רנר

אדוניו: אל ענד לאחסניר שנאמר
 נסרךם נקרנך ישנ עמך שנאמר ענד להונות שלא רנה

ט׳: ינחר אשר ו
 ויטם אלמנה כל שנאמר ואלמנה יטם לענות שלא רט

: תענק לא
ז ד נעבד לענוד שלא ת  לא שנאסר ענד ענודת ענ

:ענד עטדח מ חעטד
 ימכרו לא שנאמר ענד ממכרת אוט למכור שלא רנח

;ענד מסכרת
 מרדה לא שנאמר נפרך פנרי נענד לעטד שלא רנט

ע: ט פ ב
 ענר נענד לענוד טכניס לעונד להניח שלא רם

:ירדנו לא שנאסר נפרך לו הנמכר
 יסשל לא שנאמר לאחר ענריה אמה ימכור שלא רסא

; למכרה



ה מאמה לממע סלא רסב ד  גסורו שאר היעידה מנ
 («א יגרע, לא ומונחה «ומה שאיה שנאמר וטונה
:הנשים לשאר הדץ

 שנאמר שאמה להייש מואר יאש אשש למטר שלא רסג
M :ממכרנה

 שנאמר שאמה להיוש שאר יאש אשש לנטש שלא רסר
:נה חהעמר לא

 :רטן אשש שממד לא שנאסר איש אשש לחמוד שלא יסה
 ;ראן ניש שחאוה לא שנאמר להשאווס שלא רסו
 מן מלאכה נמר נשמש שלא השכיר יאכל שלא רסו

שנין: לא וסרמש שנאמר ט מושה שהוא הממונר
 ואסלש שנאסר אנילשו מל ישר השכיר יקס שלא רסח

:שנקי כנאשן מנכים
 :להשמלם שוכל לא שנאמר האגידה ק ישמלם שלא רסק

n] לא שנאמר משאה שמש רוגנש נהמה להניש שלא 
:אמין ממור מראה

 למזז השמומה מק כמדה נמשאא מול לנ«ומ שלא רע><
:המדה גמששמ מול שמשו לא נמהיר שהכשוג

 שנאמר ואישה אישה ואק אנן אללנו להיומ רעב
W וגו׳ ננישן יהיה:

 :נמששש מול שמשו לא שנאמר המששש למול ש^ רעג
 ;שי,מ לא ושמד ש^סר שומד לינןס שלא רעד
דן לכגד שלא רעה  נדול: שני שהדי לא שנאמר נ
 שנורו לא שנאמר יט מאדם נדין הדיץ יירא שלא רעו

איש: משני
ט שהדי לא ודל שנאמר נדי! מגי טל לימם שלא רעו  :ניי
 ששם לא. שנאמר מושא אדם מששש להשוש שלא רעח

:נשנוש שוהאנק השמוטה משי למה אנץנן מששש
 לא שנאמר קנסוש נדיני המויק טל לימם bis רעט

מלש: מינן חמום
 חשה לא שנאמר וישומים נרים מששש להשזש שלא רט

:ישום נר מששש
 ממו מנירו ואין דינין מגמלי מאשד לשמוט שלא א0ר

:שוא שמט ששא לא שנאמר
 היו אם נששוש נדיני ינים אמרי לנשוש שלא ועב

 שהיה לא שנאמר אמד המוגץ טל יושר הממייגין
:ליטוש ינים אסרי

ש בדיני שמלה וטש שלמד מי מונה ילמד שלא רטג  ^ו
לגשוש: ריב טל ששגה bi שנאמר

הראב״ר השגת
 כנמל שכוי כלומ » אין ורא .וכר 9מוג •למי ש!א

:סמי דין

 שורה בדניי מנם שאינו אדם בדייי! למנוש שלא רטר
 לא שנאמר אמרוש במכמוש מגס שטא נלא ^

:במששש שנים מכירו
ל רטח טי ה ל  שוןר: מד ברקי שמנה לא שנאמר נשקר ו
 טם ידן* ששש אל שנאמר מנירה במל ימוד שלא רטו

:ממם טד להיוש ישט
 בנים מל אטש יומשו לא שנאמר קרוב יטיד שלא רטו

 שלא למדו השמומה משי אטש מל יומשו לא תגים
ח והוא מים נמדוש אטש יומשו  לשאר ר

, :קרובים
 יקום לא שגאמר אמד טד ק מל הדין לגרוש שלא יטה

:באיש אמד טד
 :שרלמ לא שנאמר נקי להרוג שלא רטט

tte r1 שני שיראו טי היטש באומו הדיו לממון 
:שהרוב אל ונדיק ונקי שנאמר דני של גושו טדים

 גששוש בדיני ט שהטיד בדן הטי יורה שלא ר«»
ימגה: לא אמד ומד שנאמר

ח שיטמוד קודם היינה מסוייב להישג שלא רעב  ב
:וט׳ הדונם ימוש ולא שנאמר

 הריגה אושו הויגק אלא היזון טל לשוה שלא רעב
 שנאמד מרושו עלה או דהרנגו לנרדן שיביט נןום

טען: שמוש לא כשה אש ^ושה
ר: שמשה לא ולנערה שנאמר האנו») למשש שלא רעו*  מ
 שקטו ולא שנאמר הרונמ ק טשר ליקש שלא רעת

חנש: לגשש סטר

ת מנין ^ זצ״ל להרמב״ם ד
 ולא שנאמר נשגבה רונמ נגלוש נוטר ליקש שלא רצו

:מקלמו עיר אל לנום טטי הקחו
 דםרמן: מל שממוי לא שנאסר הדם מל לעמוד שלא רצו

 :נניק■ דמים משים לא שנאסר מכשול להניס שלא רצח
 מסן לא מוי ולטני שנאסר נדרן שם להכשיל שלא רצט

מכשול:
V לא שנאמר מלקוש הממוייב נמלקוש להושין שלא 

:יושין ק יושין
ר ^׳נל שלא שא מ  :גממין רכיל שלן לא ^
 :גלנגן אמין אס ששנא לא שנאמר גלג לשנא ^א שב
 גצגיס <צגמ שנאמר מישראל אדם מגי להלנץ שלא שב

וגו': משא ולא ממימן אש
 :שקום לא שנאמר לנקום שלא שר
 י :שמור לא שנאמר לנטור שלא שח
 האם שקש לא שנאמר הגנים מל האם ליקס שלא שו

:הנגים מל
 ינלס: לא הנשק ואש שנאמר הנשק שמר לגלגו שלא שו

 טבע השמר שנאמר הלרמש סימני ̂ולוש שלא שח
הצימש:

 לא אשר שנאמר איק טטל ולורוט לטנוד שלא שש
:יויט ולא ט יטנד

 : מנויה לא מגשש: שנאמר מגשן להמימו שלא שי
 נא5 כגק צטר מלרגי נדנר משן ישמייב שלא שיט

 בלנא יגא לא שנאמר נהם וניולא המומה ושמירש
: דני לכל עליו יטטי ולא

 מכל ששור לא שנאמר ח ״’י ’יי ליייייי* ^ שיב
לוי: יגידו אשר הדנר

 שנגמב שורה נק השורה מגוש טל להוסין ש^ שיב
 גל אש שנאמר קרושה שקא טה שגמל שורה גץ

 למשוש ששמרו אושו אשגם מלוה אנכי אשר הדני
:טליו שוסף לא

 :מטנו שברט ולא שנאמר השורה מגוש מגל לגרוע שלא שיר
 :שקלל לא אלקם שנאמר הדיץ לקלל שלא ששו
 ארן ישינש ראש או והוא הנשיא לקלל שלא ששי

:נממן משיא שנאמר ישראל
 :טרש שקלל לא שנאמר ישראל משאר אמד לקלל שלא שיו

 מוש ואמו אגיו ומקלל שנאמר ואם אב לקלל שלא שיח
:עמס

ואמו אגע ומכה שנאמר ואם אג להטש שלא שיט
י«ס: סוש

 בל שמשה לא שנאמני בשנש מלאכה למשוש שלא שב
מלאכה:

 בשבש דרקם נהולגי מדינה לשמום מון להלן שלא שבט
מנוקוק: איש יצא אל שנאמר

 בגל אש שנמרו לא שנאנג׳ בשנש למגוש שלא שכב
:קשגומיגה

 כל ט שנאמר טשס של בראשו! מלאכה למקש שלא שבב
שמשו: לא ענוגה מלאכה

 ט שנאמני טסט של כשבימי מלאכה למשוש שלא שכר
b שמשו לא מנודה מלאגש:

 כל מ שנאמר השטטוש גמג מלאכה למשוש שלא שכח
שמוע: לא מנודה שלאכש

 שנאמר השטטי למדש נאמד מלא« למשוש שלא שנו
שמשו: לא מנודה מלאגש גל ט

 כל ט שנאמר הכקרים נעם מלאכה למשוש שלא שבז
:שמשו טטוהלא מלאגש

 שנאמד הטטש טג של גראשון מלאכה ̂ושוש שלא שנח
שמשו: לא מטדה מלאכש כל ט

 ט שנאמר טג של שמיני ביום מלאכה למטש שלא שבש
שמשו: לא מבודה כלמלאטו

 שגלה לא קא אמן שנאמר אס טווש לגלוש שלא של
:מרוחה

 אסומןבט מחש שנאמר אנוש טרוש לגלוש שלא שלש
שנאי: לא וט׳ אטו

 אשש טרוק שגאמר אב אשש טרוש לגלוש שלא שלב
אניןלאשנלה:

 טרושאטוווקהאבאוקהאםשגאמר לנלוש שלא שלב
אנין: אשש בש טרוש

11 ו
:טן בש טרוש שנאמר הק בש טרוש לגלוש שלא שלד
 במן בש או טאנור הנש גש מרוח לגלוש שלא שלח

:ערומה חגלה לא
 נטרה לאנשטרשה ולמה ערושהנש, לנאש שלא שלו

 השקעה ומק הגש, ק ששק הנש נש שלסר מפגי
 עריוה נשאר קרה מגושי הנס שק«ר למדו

הנה: ערוק־ ק ערוק סגלה לא «אמי
 אשה טרוש שנאמר תשה אשה טרוש לגלוש שלא שלו

:שגלה לא תשה
:נגה נש אש שגא׳ טה ונש אשה טרוש לגאש שלא שלח
 נש ואש שנאמר נשה ונש אשה מרוש אאש שלא שלש

שקס: לא נחה
 אמוש טרוש שנאמר אס אנוש עוזש לגלוש שלא שש

שגלה: לא אמן
 אמוש ערום שנאמר אב אקש מרומ לנאש שלא שמא

:שגלה M אנין
 ואל שנאמר האג אמי אשש טרוש אאש שלא שסב

:שקרב לא אשק
גלק׳ פרוש שנאמר הגן אשש טרוש אאש שלא שסב

מגלה: לא
 אמין טרוש שנאמר אס אשש פרוש אאש שלא שסר

שגלה: לא
 אל ואשם «אמר אשמו אווה פרוש אאש שלא שסה

:שקט לא אנושה
 טזש אשה ואל שנאמר גדה אשה פרוש אלוש שלא שסו

:שקוב לא טמאשה
 אשש ואל טאמר איש אשש פרוש אאש שלא שמו

:תו׳ שק לא עקשן
 שק לא בהמה תכל שנאמר בהמה עם לשכב שלא שסח

ארע: שנבק
 לו ואשה שנאמר טליה נהמה אשה שניא שלא שסש

נהמה: לטגי שעמוד
 ששנב לא תר ואש שנאמר תר טס לשגג שלא שב

אשה: משגבי
 אבין פרוש סנאמר טגמו האב ש1פר אאש שלא שגא

יעלה: לא
 מרוט שנאמני מלמו האב אשי ערים אאש שלא שבב

:שג^ לא אנין אשי
 ביאי למי המביאץ בדברים בטדיוש לקרב שלא שנב

 אל שנא׳ וקקגה ורמייה וגישוק מינוק כגון טרוה
 טק טגיה אאש שקרס לא בשרו שאר כל

 לקי המביאה א!יחב אתרה שו למה השמועה
פיוה: גיאי

 ממור יבא לא שנאטר ישראל נש וממר ישא שלא שבר
• ה׳: נקיל

 תלא כשבה נלא התפלש והיא קדשה שהיה שלא שבה
קזשה: שהיה לא טאמר קדושין

 לאמר טישאש אמר ברוששו המגרש ישייר Ms שבו
 וב1א אשר הראשי! במלה יתל לא טאמר

לשמשה:
 לא שגאטד קבמה שן לאטד קכמה שנשא פלא שבו

המש: אשש שהיה
n* שלא שנח i שלטה יובל לא טאטר אטסש האונש 

: ימיו כל
 לשלטס מכל לא טאטר רט שם שגיא עגש שלא שנש

יטיו: כל
ששט תוא לא טאשי ישראל נש סדס יקש שלא שס

ק מכל אמד תר לסוס ש»ושלא ק  ולא אום לא ה
:שפט לא תאדבנט שנאמר ושף קה בהמה

 לא טאמר גקם טקהל איש ישראל פל לממש שלא שסב
נשרי: ש4 ן4פ לשש שכל

 לו ירכה לא טאמר שקם העלן לו •רנה שלא שסב
שקם:

 לו •לנה טאוק נקם המלן לו ירבה שסרשלא
ס: ק נ

 חטב והשי טאמר חסב האף הט!ן לו יונה שסהשלא
שאר: לו •רבה לא

חרסנ״ם«״ל של חטאות נטגץ םשנח בסף מל זצ״ל קש־ו •יסף מחריד מאון תשובת
:m« 01 •למז שלא ישב w כאה »אץ שאלד שיג ׳ io d> שו׳  ע»לסע«ח«קו:0רט להסהשטקופאש רש ושגא. ולל w ,טאמוכש אעיעש מכיל. ח

m לונכט m  •1m  tn  p «<לחני משמע דיני וסאששכרטטץ ס לנסי •סל א W ס*טאמי«ש»אלאעגל»שוט».טשטטיוישהשו)רןל»ש1(0ששלנאעשיע> 
(כשנטעכשק :טש שוק ק pm טל» לא וטונא ולל מן «0ולש לאשל ש!א קלה לש מאט «•»«»! שוט נ»ט: לאשש שקט
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אלו
זצ״ל הרמב״ם הלכות סדר על המצות מנין

 ה6 נמל6 חייה 6הי וסליה סליה נל של 1ייי6הגי יהדקויקין יההרשיח הנלליה יהם6 כל .ידקייקיה! וסרסיתיהן ינללוחיהן p נסיג׳ ליישה לי שגאסרי סלות תרייג מ
ד שקינלו ד ספי ל  נאש השעה יקעסת חניכה יני מגילה ניקרא נגק ישראל נכל יפששי ימנסיס נניאים איחס יקנפו חירה מחן אחר שנסחדשו אחרים פצוח חש .נ׳

ק , פייי ם, י  : זה נחיניד יסנאר הנל ודססקין. חיימין סאלו ומלוס פלוס לכל ויש דיי
ל  ממנו חגרע ולא עליי חיסף לא חייה הזהירה מה יעל .החייה מלית על חיסאח ואינם יכו' הדני p חסוי לא שנאסר ילשמרס לקנלם אם מייניס שנחוזדשו המלוח אלו ב

ד הוסיסי אם אנל .מליח עשרה ישלם מאית השש מאלי אחח לחסר אי התורה לסלוח להיסיאה זי נסלוה לוהו שהקנ״ה ולופר ונר לחדש רשאי נניא יהא שלא  נניא עם נ׳
 היו P אמרי ואילו .נעינחה מנילה לקרות אי עירינ לעשיח ליה שהקנ״ה אמרי לא שהרי .ח6חיס « אין נדרה דרך אי הוראה דרך * תקנה דנץ מלוה הזנק נאינזו שיהיה

 לנרנו נדי לשיעחנו קרונ יהיה לני שעשה יתשיעוח הקנ׳ה של שנהיו להזכיר נדי נעינחה המגילה להריח וליו חקגים נ*ד עם שהנניאים אוסרים אס p אלא הסורה על פוסיאק
;תעשה לא ונין עשה נין סיאריס מדנר׳ שהיא ומלוה מלוה נל היא זי דרך יעל וני'. אלהים לי אשר נדיג נוי ייני נתירה שהנמיחנז פה שאסח הנאים לחרות להודיע וכדי ולהללו

:ם«*ים עשר לארגעה וה חיבור לחלק וראיתי
הלניא ראשון ספר

 רניגי פשה חז עיקר D0C עמליע כל 0 אכלול
 כנין , ענדלע ^עע לידע אדה ולוין לה
 יקראיד .טכגיס עכיחז יאהויי נ׳ס השה ■פיו

; חנזוע ההר זה «ר 06
שני ספר

 מה שנעיייה המוזה שסה העשה b ס אהליל
 ש!«י קריאת השן עעיד ולוררז השקיה לאסזג מי

 לעי <נלל ומילה «>ה9 יגוכע ועעילק ו<לה
 שה שאין נשעה העיד להזכיר נגשרה לאע שנוא

 שה יקראש׳ .הסה יניילא גישה ולא שסילין לא
סעומונה; וה שעד

שלישי ספר
 מק מדמה סמדס שק סעשע b ס אראל
סשייוסניש; 9ו^אעישה«י> ונסעווע. שהר

רביעי ספר
 יניחשק נןחשין מק נעילה של הפשע בו אסאל

עשונעייש: וה פשו וקואעישס ויססומלילה.
חטישי ספר

 של ופשע אהוריע ניאות של מאת גו אנאל
 קושש ראא מנידס שכשני לסי אסיייע ^כאס
 נפרייע סכניה נעוגוי פן והנמלט המקיס

nא יסאנאס sאפכס ואנריל נאזר וגמיהה פ 
p מיסיס פן אפנס הגזלפי אשר ,העמיס . 

:קוו׳יח סעו 01 נסו שה יקראי
ששי ספר

 פצעו שאפר עי נק שיעיזיינ עאע ם אנאל
 זה פזר שה וקראפי .ינומם שם«פ מק ממיס

חפלוור•: פעו
שביעי ספר

 שעיפץ מק האיץ נורת פ9ש עאע מ אסאל
 הננלליס עשת ושאר ופנזשיע ועעשרנע ויונאס
:וחןיפ סעו זה פסר שת יקראסי .עפנינס עעהן

שסיני ספר
 לניר יקרנשע המקיש מנין שהה עאע 0 אנאל

:ענודה סער זה העד שת וקואיזי .הסעיוק
תשיעי ספר

 שה יקיאפי .היפיו נקינסע שסס פשע 0 אנאל
:גץננווז סעו זה הסר

עשירי ספר
 יקראפי .יפומאפ נפהרופ פ0ש פאת גו אנאל

w ער\ה פסו 01 הסר:
עשר אחד ספר

 סיזק נהה ויש לחנייו אדה שנין סאה נו אנאל
 יה פנר שש וקיאפי . נוזף אי נפפין פסלה

:נויקין סעו
עשר שנים ספר

 יה סער שה וקיאפי .וקנין «>רס ממאת אנאל
: קגק סעו

עשר שלשה ם®־
 שאץ מנץ נשאו לפניוז אוה שנק אסאלספאע

 יפעפע פיסת ונעלי פיערין מק היוק הועלען
.פעעסיס סעו וה פסו שע וקראעי .והוירופ

עשר ארבעה ספר
 עיפיו מק למהויין עסירק שהה עאע ני אנאל

 יקואפי .ומן^יועלפמיהיו יקנלפעוופ, נ׳ד
 הלטע פטר היא ווה .יעועעיס סעו וה פסו אס
 הסאפלסי ופאק הסריס עניני (סי 01 פסיי אל

הסלטה: עניני
riTOn לנאר אעאיל b וגל והאס מאה משמר 

 הדר b הפנינה עסה מגלליס הדמיה
:איי אל געודע (טפ0

המדע ספר
 .הפירה יטדי הלנית .סרוח חסו פסש סלכיפיו
 פמדפ סלסס .טרס סלעיו הלסת .חיית הלסת

.השינה הלכות .הפס׳ה ייוקוה ועואפ טכטה
 התורה יסורי ד^כית

 הלית יאונה פשה פאת שש .פאע פמ ננללן יש
. חעשה (א
0 nnדטן

pt) m י«<ה כ .לוה6 06 $6ד 
 .לאהט ד .ליחדו ג .ה׳ זזלסי אלוה שס שיש

n לחלל שלא ז .שסו ליןדש ו .מסט ליראס 
6«. n מליהס שסו שגקיא דגריס לאגד שלא. 
 :לגשוסו שלא י .גשסו המדגל סמיא סן גסש6ל 0

דעות הלכות
. 0C® פאת העש .סאת פשרה אחת נכלל! יש

:ס69ח לא סצוש ש6ו
ן0ו6 היוו

M לאהוג נ .גיומדו להדנק ב .נדיכח להדמוס 
 לשגא שלא ח .הגרים אס מג6ל ד .סייפים אס

 שלא ח .«ים להלגין שלא 1 ע למכיס ו .אחים
̂ס שלא י .מיל לילך שלא « .איסללין לפטס  .לגי

• למוור שלא יא
 תורה חלסור הלכות

 לגני ב .ס\רה ללסוו א .וס50 שסי גנללן יש
.ויורעיה פלסדיס

 כוכבים עמדת הלכות
 כוכבים העוברי וחקות

 .עשס סציס שחי .סציח וממשים אחס מל<ן יש
. סעשה לא מטת וארכפיס ותשפ

« םרמן מחו
 לתור שלא כ .נוכגיס פגודה אחר לפטס שלא א

 .לגדף שלא ג .סמים וראייה סלג הרהור אחר
 שלא ה ,פגודחה אותה ימטד שלא ו

 שלא ז .לטצמז פסל לעשות שלא ו .לה ישתחוה
 צוחס לפשוס שלא ח .לאחרים ואשילו פסל לפשות
 .אחריה אחרים להדיח שלא ט .לטי ואשי׳

̂  יב .לנטסה שלא יא .מדחס סיר לשיוף י
 .לפגדה יחיד להשיח שלא יג .סמונס מכל לימוס

t שגאסו לסווג שלא ם״ו .המכיח לאהוג שלא. 
 . זכות עליו ללמד שלא יז .להצילו שלא טז
 שלא ים נה.1ו עליו מללמד לימגע שלא יח

 .נשמה הממגא מן לשמוס שלא כ .נשמה לההצגה
 שלא כב .ס׳ נשם ואשילו ישקר ניהתגכא שלא נא

 0D «ע’ל שלא 1נ .שקי גגיא פכריגח לגור
 ^א נה .אוג לעשות שלא כד .טכנים ענתח
 שלא נו .למולו להעכיר שלא כו ,ילעחי לעשות
 משכית. אק על להשתחוות שלא נח .סצנה להקיס

 כוכניס ענודח לאגד ל ,אשרה ליפע ^א בט
 געסדת ליהטת כלא לא .גשגילה מעשה וכל

 .נענד גציפוי ליהטח שלא לג .ומשתשיה כוננים
 .כוכניה ענודס לעוכדי כרית לכרות שלא לג
 .כארצט ישנו שלא לח ,פליהה יחון שלא לד
 שלא לז .וכמלכושיהם כמנהגותיהס לגהוג שלא לו

 שלא ס .לעוק שלא לט .לקסם שלא לח .לנחש
 . הססיס אל לירוש ^א םא חכר. לחכר
 .גידעוגי לשאול שלא סג .גאוג לשאול שלא מג
 ,הראש פאת להיץף שלא סח .לכשף שלא סד
 איש יעדה שלא טז .וקן סאס להשחית שלא סו
 .איש עלי אשה סעדה שלא no .אשם פדי
 ל^ודד. שלא נ קעקע. לנתוג שלא 00

. מס על קרחה לעשוה שלא נא
השוכר, הלכות

 לפני י6סיזני החי̂ט י»נ0 6וט ,י»זois 6 פ0ע
i( ;ייפוונ הי A c יה נססו הננלליע היולוח נל 

 יפשק פשה ״ליע ערס נסרס שש .ישנטס חפש
:הפשה W פלוס יפיושים

אהבד, ספר
 .שתנו ס6קרי הלמח ;פיייין ויהי .שש הלטפז

teתפילין הלסת נהניס. ינרנע פסלה טיו

 . ליליס הלכות .פורה והשי יסזויה
:פילה פלטת .נרנית
שפע קריאת הלבות

:כיום ספפים ק״ש לקדוח והיא אחת עשה מטס
כר,נים יכיכת תפלה הלכות

 נפסלה ה' לפניו א .פשה פצוע שפי ננללן •ש
to ישימל את נהנים לנון נ :יוה to יופ: 

 חורה וספר וטוווה תפילין הלכות
:ע» סצוס ה׳ ככללן יש

סרטן וזהו
 , Tה על לקשרם ב .הראש על תפילין להיות א
 כ( לכתונ ד . השסריס כססתי מזוזה לקנוע ג

 ספר סמלו לכסוב ח׳ .לעצמו סורס ן»ר איש
 :הורה שצי לו שיהיו כדי לעצמו שני

ציציה הלכות
:הכסות כצפי על ציציה לעשוס והיא 'h עשה מצוס

כריכות הלנות
:אכילה אחר שצט את לגרך והיא אחת עשה מצות

nS'D הלכות
 השמיגי. ניוס הזכייה אח למול והיא אחת פשה מצות
:עשה מטס י״א זה נפשר הנכללוח הסטת כל מוצאו

ר פ מנים ס ז
 הלכות .שגס הלכות סיחרן וזהי פשר הלכזחיו
 שכיתת הלמח עשור. שכיתת סלכות ,פירונין

 שמר הלכוס .ומצה חסן הלכות . סוג יום
 החדש. קידוש הלנות שקלים. הלכות .ולולג וסוכה

 :והגוכה מגילה הלנוס .סעציוס הלכות
שכת הלכות

 מטס וג' .עשה מצות ל . מטס ס' ככללן יש
 :סעשה לא

vm סרטן
 .מלאכה כו לימת שלא ג .מניפי לשמח א
 לגכול י»ן לצאת שלא ר .גשגת לעטש סלא ג

: סגירה היום לקדש ה .כשכס
עירובין הלכות

 :המנין מן ואינה מד״ס והיא אחת עשה מטח
 עשור שכיתת הלכות

p יפתי . מצית שפי . מליח ו' מללן 
:תפשה לא עלית

פיהן תוזו
 .עלאנה גי לפשות שלא ב .עעלאנה ט לשנות ע

 :ני ילשתית לאניל שלא ר לסזפעפני. ג
 טוב יום שביתת הלבות

 ושש .פשה מלית שש .עליפ י'נ ננללן יש
:תעשה לא עלות

פרטן יזהו
 ני לפשות שלא נ .שהיו של ניאשץ לשנות א

 שלא ר .פסוז של נשניפי לשטח נ .עלא;ת
 .שנופיע חג נייס לשנות ח .מלאנה ט לפשות

 .השנה נואש לשמת י .עלאנה ט לפשות שלא 1
n של נראשין לשנות ם .תלאסה ני לפשות שלא 
 לשנות •א . מלאנה מ לפשות שלא י .הסוטה יונ

 :מלאכה ט לפשות פלא יב .פג של נשסיני
 ומצה חטץ הלבות

 ופעש . פשה מצית פלש . מצות שנונה ננללן יש
; תפשה לא מלות

סרטן ויהי
 .ילפפלס סיום עפצות י׳ו ניים חפן לאטל שלא א
 כל סמן לאכול שלא ג .ני׳ו שאיר להשניע נ

 .שנעה נל חמן ספוינח לאכול פלא ד . שכפה
 חסן ימצא שלא י .שנעה נל פיון יראה שלא ח
 לסשד ח .ספס 'לb מלה לאטל ז .שנפה נל

;הלילה גאיפי מלטה ניליאת
ולולב וסוכה שופר הלכות
p פשה מעת נ' ננללן:

קול לשמוע א
 הרסן וזהי

ל?נ נ.נפשרי נאמו ני6

 נמקדש לולנ ליפול ג .הפג יפי שנפה נסיכה
:הפג יעי שגפת גל

שקלים הלנות
 השע מחציס איש כ< לימ והוא אחת עשה מטת

:שנה ככל
 החרש קידוש דלכות

 נאי ולרקוע PTול לחשונ והיא . אחת עשה מטס
 :השנה מחדשי וחדש חדש כל סחלת הוא יום זה

תעניות הלכות
 ס׳ לפני ולזעוק להתענות והיא אחת עשה מצות

 ;הצנזר טל תנא שלא גדולה צרה כל נעת
וחנוכוי. טגילד. הלבות

 יאינסען פיפויס. מונו׳ פשה מלות נ' ננלל! יש
 נססי הננלליח ®יה של המצית נל נמלאו .הסנין

 יפ׳ו .פשה מלית מהם י'פ .ושלשים סמש זה
:סופיים מוני׳ מלית ג' נו ויש .תפשה לא סלוח

נשים ספר
 . אישית הלסת .סיווון «1י .ה״ הלנו®!
 הלטע . יצהbו ינום הלטת .גיוטין סלנוס

:הופה הלטת .נפולה נפרה
אישות הלכות

אי .עשה מצות שתי .מצות ארנע ככללן יש  ו
:תעשה לא מצות

פרטן חהו
m סכעל שלא ב .וקידושין נכסונס אשס לישא 

«פ שלא ג .וקדושין כסוכה כלא אשה  י
ס ר .ועונה כסות ז  : ממנה וליסח ^

גדושין הלבות
 שיגרש ומא פשה עפת א .פלוס ל ננללן יש

 :משנשאת גרוש« יחזיר שלא נ .גססי המגרש
 וחליצה יכום הלנות

t יש o^ ואתת .פשה פלוס שפי .מלות שלש 
הפשה. לא מטח

םדטן יזחו
m זר יגמסלאיש תגשא שלא ג לחלון. כ .לייכס 

: מעליה הינם רשות שחסיר עז
 בתולה נערה הלכות

ג' .פשה מצות ג׳ .עלית ה׳ ננללן יש  :ריז מלוח ו
פרטן וזהו

 שלא נ .אטפפו האונס שישא נ .המפסה לקמה א
 פהת רע שם תוציא אשת שתשב ד .האונס יגיש
 :אש® את רע שם מיליא יגרש שלא ה לשלה. נפלה

סוטה הלכות
p ל׳פ פלוס ינ׳ .פשה תלות א' .מעה ג' ננללן: 

p®• הו1ו
ת ל«פה לפשות א טי ה ההוייית הקנאות נ «י  .נ
 עליו p<׳ שלא ג .קיננה פל שמן לי^ שלא ב

 .י׳ו זה נסזר הננלליס הממס נל נמלאו .לטנה
:תפשה לא מעת ומ' פשה מלות מהה פ'

קדושה ספר
«ט הלסת .®יורן יוהו ג' הלניהיו  .טאה אי

 :שייפה הלסת .אסומת עאנלות הלסת
naSn כיאה איסורי 

t יש oסצות והשאר .פשה מלית א' .פלוס ל׳ז לן 
תפשה: לא

פרטן יזוזו
 .אג אשת פל לנא פלא נ .האם פל לנא שלא א
 .אנ אשיו נח לנ«ל שלא ד .איית לנפיל פלא ג
 שלא I.נם לנטל שלא י .הנן נח לנטל שלא ח

 טשלא .ונפה אאשהpל שלא וז הנס. נח למעל
 .נתה ינפ אשה לישא שלא י .ננה ונפ אשה לישא

ג .אג א»פ לנ«ל שלא יא  אפית לנטל שלא י
 דשלאלנעול אנ.0 אששא® לנ«ל יגשלא .אם

 שלא טו .איו אשת לנפיל שלא טו .הנן ^פת
 .נהמה פה ישנג שלא יי אשתו. איית לנשל

 לשנג שלא יה .עליה נהמה אשה פניא שלא יח
. פס מ א פרות לגלית שלא נ ו נ . נ  שלאלנלות א

פרוע



זצ״ל הרמב״ם הלטת סדר על המצות מנץ
era גג נ.69 )<ד Ksk 61c 0ם גג 
 dc ra גגס׳ס. ן0«916.גד»!8ל(יד1'גע
 לסמוק He גי . *0 גקסל •j6m< גגונו 6ט
 לסרסק Me גו גקסל. 6גלג סלר• לי:>0 -«־
 60׳ Me גוו .נקסל 6«לם W16 ל<שי6 ■יר

itsi גקסל. B0 6ל:ול .«גל סייס 60׳ 6גל 
cxI זני t61'6יש 6ןל יא .וסין סיס 0מ0< ׳ 
 tatHi גמל גהן יג«ל 6ל0 לג .0ל«6 גמל ;:ן
6 6גל '06 ס6>0לגו ץ.0 «ו  נס|6:יג9גג
ק 6•ש 6ל0 לו .נמווסס מולס גחל  .גוו!ס נ
 6ל0 לי .סללה 6■ש 61e לו ««. 6יש 6של לה
 :גגל 6של י׳06ז מנויוס «נל roM '0ו6 3יזי

 אסורות סאכלות רילבות
c 0 מלוין ר גסס. «לל(ג*ווC0. ונ*ו Mo 

M :חלסס 
inn מרסן

 0600 <<( לסנמל וסיס נסוה נסיני׳ לנדוק א
 P 600 לסנדל ססון נפימני לנמק נ .לגוסורס
 600 ני; לסנדיל וגיס נססיגי לנווק ג לגוסיי.
 600 גי! לסנדל סגנים נסיסג׳ לנמק ר .לסמי

 6של ו .0600וסיס נססס נול6ל 6של מ לסמי.
 .0י600 ינים גול6ל 6של ז .600 סוס ל06ל
 סין גול6ל 6לb 0 ק>.p6 00 גול6ל 6של ח

 נול6ל 6:ל יא .י|60 ייס 10M 6ל0 < .רן60
 71B נול6ל6ל0 יג .pM 6ל0גש ססימס סולסוו
י ליסויס 6ל6 יו .מלס 10M 6גל r.רסיס  ס

 גול6ל f/K TB .סיסס לאנול 6ל0 ו6 רגסקל.
 נול6ל 6ל0 יוז .וס 10M שלא יו .סוו מן אני

 .סנשס גיר נול6ל שלא יס .סמיס 0009 לנ0
 שלא גג לנשלו. 6le נא .לנ0נ גשי 119M 6̂ נ

 קלי לאגול לא6 גג . 0:10 סנואס לסס לאנול
 שלא נה .ססיש סן ניסל לאגול שלא נר ססמג סן
 שלא נו .סנרס >M9 לאגול שלא נו .סילס «ל6ל

 גסי: •ץ 0ל»וו שלא גוו סנל. לאגול
מחיטה הלכות

ו M0 000ג' .סלוס ׳0 נגללן ט .9'M0 ליס: 
גיסן וומו

 ואס סיוו לשסוס שלא נ ואס׳סיאגל. 0ו»6אל
 שלא ו .וסיו סיס וס לגסוס נ .ו06 דוס גנו

 לקווס 06 060 לשלס n .סגגיס סל 060 ליקס
 01 גססי סנגללוס ססלוס גל גסלאו .סגנים סל

:ססשס לא וס׳ג .סשס Me סגן סי ,שגסיס

דיפלאה ספר
 סלגוס .שגוסס סלגוס . pno ווסו .וי סלגוווו
 :וסומיס poo ילגיס נדי. סלנוס .נודס

שבועות הלבות
 ;ליס 0ו10 וו* .סשס גלוס אי . 0150 סי נגללן ט

סרסן יזהו
 שסו 06 6ט Me נ לשקי. נשמו לישגס שלא א

 סל לישנס שנא ו .גסקדון לנסוי לא6 ג .לשוא
 ;גאסס גשמו לטגס n .ססון גסייס

נדרים הלכות
0̂1׳61 סשס. Mo נ׳ .ות5ישנגללןג'מ Mo: 

סיסן וור.ו
 616 נ .שנוי גסו ויסשס ששסס 6510 שטסוי א
 דן ווסו סשטסס או סנוי שיוסי ג .וגוו 10׳

 :שגגסג נסויה סמשייש נודס 0«ו
נזירות דלכות

 :ליס 0150 וס' .סשס מלוס נ' .0ו5ס •' גגללן יש
סוסן ווהו

 ימי גל שסין יגלח שלא ג .סיס סנדי סיגול א
 ״ן ססוונס ולא יין הנויי טסס שלא ג .גויו

 לסים. סנניס יאכל שלא ו שלסן. סוק ואסי'
n גניס ׳אגל שלא ו .וקין05 ׳אגל שלא^. I שלא 

 שלא B .גסס לאסל יגנס בלא n .איס יאגל
 גשישליס סקיננוס סל שיגלס י לססיס. טסא

:גשישסא אי נוימ*
וחרסים ערכין הלכות

 :ליס M0 ול ,סשיש M0 ג' .סלוס '1 גגללן יש
ו«ן0 וזהו

 P ווסו נסויס מסויש אוסגאשי נסוג• .;לוזן
 ומP 0 ג .נסמס סיני דן נ .סאום סיני

 .ננסיו o׳xo וין וו .שמס סיני דן ו .6י0נ
 גל נס^ו . ox יגאל לא6 ו . ox טגי שלא ו

M00 000 0150 •"ססן לס. 01 נסשי סנגללוס. 
ססשג: M 0ו50 ונרי

זרעים ספר
 סלגוס גלאיס. ^וס :סויה מסו וי סלגוסיו
nm .סלנוסססשיוס. סלגטסרוסוס. סדיס

סי. וגסס נ׳0 ססשי סלגוס  גגוויס גלגוס ונ
̂׳ סמיסס סלמס .שנגגולין גסונס 0000 ושאי  ויוג

 כלאים הלכות
סססג: M 0150 ססש גנללן ט

סוסון וומו
 9נוא0 0מ6לא0נ גלאיס. ומדר oral 610 א
ס. יוק או  גלאיס. גססס לסיניס שלא ג גגי
 שלא מ .נאסש גססס גגלאי סלאגס לסססו שלא 1

נלאים: ללמש
 ענ״ם טתטת הלנות

 :לס M0 ושש סשס. y 1.0150' 0150< גגלע יש
סרסן מהו

m ׳ שלא נ .060 לסניסM0 לסניס נ .גסאס 
ס סולאס לסווג ה .גלקס ילקו שלא ו .לקס  .גגי

ם. 1110׳ ושלא ש0סגי סיס לסווג 1 גני מ  א1.
 שלא י .סשגסס לגגיס b ססיס. סרס 0<לק

 .לסגיט ססשי לססדש י* .סשגסס לקסס ישוג
טן ל . גססס לוקס ינ ו  06יאמן to ינ י

:ססני סל לנמ
תרוסות הלבות

M סי סנללן יש e . 'ג M0 0150 ושש .סשס 
:ססשס לא

סוסן ממו
m סרוסס לססייש נ גוולס. סמסס לססיט 

 לוס 01 וססשמס סיוסוס ׳קדס שלא נ .ססשי
 .סממס וי •אגל שלא י .ססיי Is ׳סדש אלא

ק טשג אילו ׳אגל שלא ה  ,סרוסס שנימ או ג
 גגן יאבל שלא 1 .סמסס סול יאנל שלא ו

 ולא סממס סללס סאנל שלא מ . סמסס ססא
: סקישים סן ססוים מן

סעשר הלבות
 יאשון ססשי לססיט ומא .אסס סשס 0150

 : O'M רסנו סודסס >9ש0 0ושנ שנס גנל
 רבעי ונטע שני טעשר הלכות

 0150 ושש סשס. M0 ג' .0150 גגללןסי יש
M ו ססשס 

סרסן מר.ו
m נ .שגי ססשו לססדש to ונדו לסוליא 

ם ושתיס סאדלס מן סאיס יני5 נשאי  , ודנ
 ,m׳i69 11לאנ שלא ו .ננווסאס לאנלו שלס נ
 .לימשליס מן מן של שני xoo 10M שלא ח
 ושלא .לייזשליס סון סימש ססשי לאנול שלא ו

 00< 01למ מ .לייושלט מן סי5י מסבי ל1לאג
 לנטליו דמשלים לסאנל !יינו קיש נולי ינסי

גי לגל שט גססשי  :ססשי ומוי לססומס b .ו
בבורים הלבות

 סי גגללן ט .שנגגילין נסונס ססנוס שאי 00
: ססשס M סלוס ואי .סשס סלוס סי .0ו50

סומן ווהו
דג לססדש מ  שלא נ .לסקרש ולססלוסן ננו

ס ג .לירושלים pn ננודם סנסן יאנל  ^יו
 ומס לסס ה לגסן. סלס לססייש ר סליסס.
.סגו נאשיס א לטן ו .לגסן וקיגס ולס״ס

 לסמס מ .לגסן סדוס 0011 סגן גגוי לשווס 1
b . p סדיט 0011 מסי ססי ססר לניון! 91

;לשמסו ילס לא אס סמוי
ויובל שסיטה הלבית

 M0 וי'ג .סשס 0150 '0 . 0150 ניג ננללן ט
ססשס: לא

סינון ווווו
m שלא ג .נשניסיס סמלאנסס סאין שסשנט 

טו סנוו שלא ג . II נננס סאיז סטוס ט  ׳
 ססיס ׳קאי שלא י . II נשנה סאילן מטוס
מ ם.5סקו ני אי שלא ה יי  גוון סנדדם ינ
 שישריס ו .סאין סס:וואא שישסינו ו .ייס5סנו
 . סאס ׳סנס ולא יגיש שלא ה .סלואיסיז גל
b י' השסינוס קייס סלסלווס נפ0י שלא  יאנו שלא נ

» < שגס שנס שניס לשמי י .ססיס  שנס לקיש '
ד לסשיי נננשיי׳ נשיסי opol יב ססשים.  נ

 איססגשנס לסטו שלא <נ ססביס. סנויס ללאס
o •קלוי שלא יר . 11 n to סקיגייס גויו. 

אי שלא טו  ליס 1B .סנוליים p« סיייס ינ
 וסוס אסווס שוס דן 6101 1!גשנה לאין גאילס
 דן יון .לגסיסיס סאון ססגר to יו .מקנס
 גאוץ >1ל שגס גל ׳נסל שלא ים . 0010 סד גסי

 .גסס לשנס ססנס סדס לסס אסטס אלא טיאל
 ליס to .גנסס סלק אי שגנו 0יק Me ג

 יסגר שלא U .וסגישיסס לשגס סייס לאיס
 bM לסני נין לסילס טאליס אלא סייסס סניש׳

x טן  גסשר סנגלאס ססאס גל לא50נ :מוגל 61
19C00 61M0 שס.ול'ו0סאס000'1.1*001

עבודה ספר
מין. ווסו נף סלנוסס  סנמרס. טס 0010 מ
 טאס סלנוס מ. וסנסמט ספקיש גל• גלגנס

 ססשס גלטס .ססונס אמי• גלנט .גסקיס
 »ל>0 0לט0 וסוסטן. סנדדן סלטס סקיגנוס.

 סלטש סנסוייס, מג מטיס סלגוס מסקושין.
ו סגרלס

הבחירה בית הלכות
M וגי סשס. סאס נ' סאס. '1 נגללן ט e

M :סנושס
סוסן ווהו

m גדס. 0900 0«ני שלא 3 מקוש. לגסה 
>נאג0 0א00ג0א0ל גשלא  סןססקוש. או.ול

 לגשטס to ו .סטג ססקוש אס לשסוי מ
:גסקיש שסייס

בו ור.עוכדים הםקרש כלי הלבות
 :רס סאס וסי .סשס M0 ר .מאס 1’> גגללן ט

ן8ו0 וומי
m מסוסו לממס מלא ג שסןססשסס. לממס. 
 גססגגש לגסוס ^א ו .ססא למן to ג

 סן מן ססג נסוגס להקגדו׳ to ה .סקסיס
1גקשי ו90 ל0ן1אי0 0לשא0. . ת to ס מ  י

 Me B.גסקוש סא׳ טסגוו מ .ססט סגדיס
 ׳לקושססגן גסקוש. סטיו גסלאסס אוזו טשג

 גוגליס. מוס גסשסמס גל מגס מג לסגווס.
 0>קי א̂ל •ג .למטוס מסוגם גגד ללטש 3׳

to .ססמיל  V מו ססל ססשן מס ^: 
 המקרש ביאת הלכות

ס סשס. סאס גי .סאס מיו גמללן ט א ס  ט/
M סססס:

ר»ן0 מהו
« שלא 3 לטסש. שמר גש9> שלא 1•  גו 0י

ש. שטקמס מזסיא א0גמ0גשלאטג של ד . 
 גסן א5> שלא מ <מ.00 אל טס גגל גסן •גגש

 סן ססאיס לשלס ו סגווס. גשסס ססקוש סן
ק  to מ לסקוש. ססא טגש שלא ו ש.1«
ס. מסא יגגס ט  ישלא ססא. סשלאטסש לגוג
 .ומלמ מיו ססונו לקוש י* .מס מטל •שננש

 to יג . iniMi לסיגל סוס גמל טגס שגא 3׳
t,סוס גסל טגיו o r גסלסמסומד. •מטו 

מו שלא סי :וו ט
 סובה אסורי הלכות

 ו ריס סאס ••I.סשס סאס ו' .מאס ייו גגללן יש
סוסק ממו

 גשלאאטזדש גולגקדננלסקיגססססיניס.
סז. שלא ג לסונס. מום גסל  מוס דשלא ט
 נסל •קדנ שלא י .סלט ׳קנדר to מ .וסו
 נקוגאס אטלו סוס נמל •קויג שלא ו .סוני סוס

 לסווס B .גקומס סוס טיל שלא מ .גגומט
 ,o(taon*oooo •לסקדג .ססקיושים סמלי
^ ואק וסן סממו נקיא מא 01 וסן ויזיס קד  ס
ג יא .אושו י ^ poft ומגיד. to  y 

« שאור להקעיי  * גן0סקל< כל צמלוה יג .וי
י  :כקרכמש ל9& מלח לכשריו שלא י

 קרבנות מעשר. הלבות
 מאס דיג סשס. סאס •' .M0 ננללוג׳ג ט

M ססשס:
סרסן מוט

m סמור סל הכסוטס סמעשגס הגולס לסשוס. 
 06tM . סיר ג . 011M גשי לאנול שלא 3
 שלא מ .ססרסמס מסאוס סמר לאנול to י

 מאסלו ו סאשס. סוו ו .ון>00 נססאס ימיל
 •אנלוס to ח .נסקיש קישים קיש׳ נשי סנגניש

 סקימס. מקיש• וי •אגל שלא ט .לסויס מן
 קלים קישט נשי לאסל שלא מו .סשלסט סוי י

ר סגסס גל לסשט •נ .יסס 0ודק קוים מ  נ
ט שלא יג .נסויס סגמטס ססשיס Ito שסן ט
to .לטנס סליס ליסן שלא T ממא. סנסס  1B
סן. סנסס סאנל  סמן. מנסס אומ0 שלא טי נ

 גל שיניא ימ סגמס. שירי סנסגיס שיאגלו יו
טמי טדו  to ט .ואמן ט 0»נ גוגל יגו
ת יאסי ס ושאי וגוטוו ט סן. שוייג וגיי  ג

ט סקינמס גל לסקדג 3  לסניא K3.סנסייג גנ
 לשמז שלא 33 .סנחירס לגט pM 05מ קושי

^m 9i ג .לסויס סון  מן קיגן לסקויג שלא נ
: לסוס

^ הלכות  וםוםיםין תטי
 ■61 סשס. סאס o•' סאס. ייס גגללן ט

ססשס; M סאס
B1e inn|

m ס. גמל גגשט שט לסקדג לסוליקאש ג מ

13 ז

ט00לגט to 1.מש גמל גסוטו מל ר ס )  .ו
 גגלמש• חלשקוירקוומו אשמישןגגלמש.

 גמל P9 מקדג 1 מש. גמל גמס ק41לג ו
f סגקיאס וטא מש גגל מגמס r o . מ fOiol 

 ששגט. סלממשלשש גגשטגסאשגשגס. שני
 לשקד< ט »מנ0 מגמיס• שושט. סיסמאד •

 שמט ואט אט מל לשמר •ג ססממס. מומו
moQ י ש 0&יו .nfeqoo( י

t לסטא גא c סקיגסס פס מאוס D ite טלל 
י0טי0 מלאסגממ ג שו0.  ומף0ני<0יסיא:ומ

ש: . Mntpm יה משאם. שסטגאה שיס  ט
 הסו^ישין לי1םם הלכות

ס. א מ א׳ ללן  .ושששאפ0מש מאס גי טגג
M :ססשס
שושן ממו

m טמסלמסשמש. קושיששסוסשלו שלאלאטל 
3 to .אשר סשט שלאיאגל ג לאטלשיטל 

 ונמש •אגל שלא מ . 1M •אנל שלא ר , ומגש
 סקישט. שגסמאאס ושלאיאגלאוש וא.0»ש
 מלשמףאסגססא: אססטסר. לשמף ו

 0הב*ו׳ יום עבודת הלכות
 ששורט מש !מאשטשסממשס סאסמשסאסס.

 on אוו• גשושס שגמג מסו משור סל סלו
 :מסטומ ושלא• גשגדד ומליס ומימ״ן מקרגשס

; הלטת ^ ׳ ם
>M0 '9|ll>9e. אשלאש:0שס.ושי00א01ל 

שוגק מווו
 יסק משש גמשגס שסא אשי ממשל לשלס 1

 too גקושט. שלאלססו מ .Isioop המו
ס ממאס מל M09 קושט: לגה א  גשויוש ^
f f. .וג׳וסאסלאשסשס: גרוססמסאססשס

קרטות ספר
 ששש. קיק שלסש הסושמוק, שש. סלטסיו
 . שנטש סלטס .מטווה מלטה .מיגס מלטה

 :ססהש מלטש .נמדש הממי מלטה
 םה0 םרבן הלבות

 nto 19̂.סשש סאס ר .סאס גר! גגללן ט
ססשס: לא

p-io מהו
h סס. 0003 אס לשמש » לוטש to 3 ט  א

 ילשמשסשש אסודי. ללץ שלא נ סלמסמן.
 מליל וסיור סאס סל סשסס גשי 119M ה .שט

ו . ו ר שocoooiceleM ג שו  גלילגיול
 מאא שלא מ .וססשל גא יאגל to ו ששט.

 משו. ססש •אגל שלא B .לסגווס סון סשס גשו
't o מגשלאיאגל ,שטר א1 הישג ססנו •אגל 

טי שלא 3׳ מול. 000  טטר to •נ .050ט ט
ר00מלסגש ט.י  סססלסקר. שלאישאיי ש

 טאר שטלטקר.גהשלא0000שלאטאיי00
:סשלט• מס מי יי’*יגס מנשי

תגעח הלבות
ע ^ א ט » י .0ו' ט: סאש ׳91.סשס סאס ו  ר

vm שוון
 מ׳מלי^גלששוש נשסאםשטס׳.נלמג0אל

 השלאלסיגלד רשלאיואסדקם. נמלט.
 לגקשילאש ו .גינליש ססאסיו א ולטן סלשסמ

 :שסטס גמלאי סמטח נסג 000
ת הלכות ת » ב

אס. ס׳ג ט: ג׳סאסמשס. טגגללן של א ס ונ׳
שושן ווהו

 מן סמיש נטי יאנל שלא 3.נסיוס לסגדש 1■
 לסגיישממשו ר טוססנטר. בלא ליוושלים,ג

 שמ» ושללס• .שסגס מששו יגאל שלא מ .גססה
 וססמג שטגסאמ שססשס לסי סנטר 00 גססס
 >n לסוו גן מרוק וסס ואס שגאסי מסו גללו

 ;נסר ויש ססשר וס זוס סשסושס
 שגגות הלכות

סשס; M0 סי גגללן ט
ן6שר מהו

״יי ?ייי’® יי מ1י י  סל קטש י
 שגא אס לו שוס שלא'0 מקרינאשס ש .שנגסו

c טטא א שמיס סו סמא לא אס 6 v הסו 
o המשא מקדג נ סלד. אשס סגקוא tf מל 
 מקדש ך .ווא> אשס מוקרא lonoun׳ מגמה■
3ט אס •מסוס, סטווש סל קרגן ממסא י0  ו
 הסו סאישם מטדס 16 מף סט טס ואס נסמס
מוו. 0ל1מ קיט גגקיא  סשגמודן הגדקדט ו
praooop גאהס גסלגס שלא מנסוסווו אס קיץ

כ«*ה םחוסרי הלכות
ו׳סאשסשש: גגללן ט
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wn מרכזן
h שהיןריג נ .קרגן משנוהי מגה שתקריג 

 קרק מג שיקריג ג .ר,רק נשחתהר היולדת
 יאחר מישהי קיגן המצויס שיקריג ר ,כשינזהי

:מהרת( עמר קרמזתיק שיקרים
תפורה הלבות

«(1 .<טה ה1«צ ■fi .פנ!ת ננלל(ג' 1>  :ליה ת1נ׳
wn ו»ן>

:כפיי ם6 זיש רה101« שתכ<ה ב . w ש̂ל א
 נס!^ לביישה פזיישה רגישים ישנה ש̂ל נ

b פלוס נ׳ .ל׳נז וה נסשו הננללוס הפלוס 
: ספשה 6ל פלוס j׳'<1 ,פשה

טהרה ספר
p ווהו b לםסמ0 rrs : פס פופ*ו הלסס. 

 הלרוס .ליפס זופאס כוסb .אדופה פרה סלסס
 הפופאוס. אטס שאר opb .ופושר השכר פפפא<
oob או פופאסb.הלנוס ין b.פוןאווצ סלסס יס

 מת טופאת הלבות
 :פס פופאס ד! והוא .אווס פשה פלוס

 אדופה פרה וזלטת
: פשה פ»ש נ׳ נרלל! יש

פופן ווחו
ופהרק; נוס פ׳ פוסאס p ג .אחפה פרה p א

׳ צרעת טופאת הלבות
 ור׳פלוסל׳ס: פשה. פלוס ו׳ פלוס. ס׳ מלל! יש

פופן וזהו
 שלא ב .נסווה הרהור רוץ ארה רליפס להויוס א

 שיהא ו .הנסק ׳נלס שלא ג .פופאה פיפני קו!
חו רקחפס פפורסס הפלורפ  ראשו ופריפס ע
 שינלס ו .לרפס פהרס n .שפה b ופנףה

 .מר לרפס P ו .רזנוהר שפח b אס ספלויפ
:הריס לופס די! ח

ופושב פשבב פטפאי חלטת
p רbפשה סאס ד׳ 1ל :

אופן חחו
 ח! ג .סלדפ פופאס p נ .נדה פופאס p א

 : « פופאס p ו .ורה פופאס
הטופאה אטת שאר הלבות
p !פשה פלוס ג' מלל ;

«ש! חחו
 P נ .שק פופאס p נ .נרלה פופאס p א

פ. שהרס פופאס  ופולוס סרריס ופרווס וו
ח ופופאסה .גשר! פפפאה מ ;סופריה פ

אובלין טופאת הלטת
 זאוכלין משקץ מפאת יין והיא .אמן עשה פצזת

:זהכשק
כלים הלטת

 פופאה שפקרלין 0׳b ליונו ססלנוס אלו פניו
 וטלו פספפאו! שאנס ורלים הסופאס אלו פנל

:ומפמאן הכליה סספפאן
«ץאות הלבות

 טי פפא b זפטל וטא .אוא פשה פלוס
 לוסbהג המלופ b נפלא :•פהר p ואשר פ^ה
ס .ל" »נשאי :ל׳ס פשס ור׳ .פשה פלוה ׳׳

נזיקץ ספר
m ob סזזון 0וו נו׳: Dob מן »  .1פ
ס איוה Dob .נירה ^ו ח .גילה!  נפרל ^ו

ק.  : נסש חלסושסירס oob ופי
םטון נוקי הלבות

p !פשה סלוס ו* מלל:
אראן חדפ

pM .ג השר p .■«נ ההמ w p. 
ח אשרה: ד

זצ״ל הרמב״ם הלכות סדר על המצות מנין
ננינה הלטת

 :ל״ת מצזת וה׳ .עשה מצות ג׳ .סצוס ככללן יש
&יכק וזהו

 לצדק ג .הננג דין ג .ממון לגמג שלא *«
 נמחח עזל יעשה שלא ר .המשקלות עס המאיצים

 איסה ואין אגן אדם Tנ יהיה שלא ח .ובמשקלות
 שלא ו .נהם וטחן לוקח שאעו פי על אף ואיפה

:נמות יגטג שלא ז .גנול יסיג
 ואבירה גוילה הלבות

 • ל׳ת מצות וה׳ .עשה מצות ׳5.מצית י׳ ישגכללן
ן6מר זוהו

.לחמוד שלא ג .לפשוק שלא ב .לגיול שלא א
 שלא ו .הגיילה את להשיג ה . להתאוות שלא ד

 האנידה להשיג ז . האגידה סן יתעלם
 ופזיק חובל הלטת

 פויק ו6 ריוכירו סירל וין והוא .אווס פשה פשס
סרירו: מפו!

ה הלטת צ  נפש ושפירת ח
 :ל״ת מצות וי׳ .עשה מצות ׳1,מצות י׳ו מללן יש

פדסן חהו
.רוצח למש כופר ליקח שלא נ . לרצוח שלא א
 כופר ליקח שלא ד . כשגגה הרוצח להגלות ג

 קודם כשירצח הרוצח יומת שלא ח .גלות לסמייג
.רודף של גנסשו הנרדף להציל ו .כדין עמידה

 . דה על לעמוד שלא ח . הרודף על למס שלא 1
 לערוף י .הדע לו ולהכין מקלט ערי להפריש «

 היץקע כאותו יפנד שלא יא .גגחל העגלה את
 ,®פז: לעשיח יג .דמים לשים ^א יב .יורע ולא
 מי עם לפרוק סו . נדני סמים ישיל שלא יד

 יגיחנו שלא יז ,פסו לטעון m .כדרך שנכשל
 המצות כל ענצאו לו וילך גמשאו עהל נדרך

 . פשה מצות מהם ס״ו :ל״ו זה גספר הנבלות
:תעשה לא מצות מהן ועשרים

קנין ספר
 הלכות .מכירה הלכות .סדורן וזהו ה׳ הלכותיו

 שלוחין הלמת .שכנים הלכי® .ומתנה זכייה
: פגדיס הלכות .ושוחפין

פבירה הלמה
 ל׳ת: מצות וג׳ .עשה מטת א׳ מטס. ד׳ לכללן יש

#רסן וזחו
̂ז יונה שלא ב .וממכר מקח דין א  ,וממכר כסי
 :גמפוט צדק גר יונה שלא ד .נדנריס יונה ש^ ג

 ופתנה זבייה הלטת
 היאן ההפקר סן זונה דין לידס ההלכות אלו ענין
 מתנה ומקכל מתנה טתן וזין .•קנה וגמה יקגה

 . חוזרת אינה זו ואי חוזרת מתנה זו ואי
שבנים הלטת

 1רי הזיקפוס pib וי! ליופ ההלטה 1ל6 פני!
po oprDoi !toiw נפל ופשספ .פה! אחד לכל 

:הפלרים נפל וק1 .הפילו
 ושותפק שלוחי! הלטה

 אדה b שלוח די! לידס ההלסס 1אל פנק
• ושכר! ורהשסד! ופפנר! ננו?ח! ופשספיק ושתשין

ת ט עבדים דל
 פלוס ווו' .פשה פלוס ס׳ .פלוס י׳ג ^ל! יש

 ; ספשה לא
inn !ש•

» p !ב . פרח פנו ?לי bספכיס ׳סרר א 
 גר מינו שלא י .נסרך «1יפרד אb ג .פנר

 פטיס נו נפנוי שלא n .ג*ע ט לרחס סושג
 ׳לא שלא ז . ספלו נלאסו 1ל להסני? 1 .פרד

Dpn . לימדה פ , מנחה אמה לפרוס ח . 
 לסלה ננפל׳ נפרד לפנוי m .ספני שלא י

^׳ אסר אחניו לו הסל אה אלא  .אירייו פי
לאי! לאין פסולה שניס פנו להסגיר אb יש

 : אלימ הללל וה פרד להומס אb <ג .ישראל
 פה! ו׳ .׳״ס )ה ר«ר הורלליס הפלוס רל נפלאו

.פפשה לא פלוס וי'נ .פשה פלוש

משפטים ספר
voob סיריי! ווהי ה״: rob שריחס. 
oob ולוה פלוס הלטס 1ופ?יי שאלה. o'jb 

 oibi oob : .ולפק פופ!
שכירות הלטת

 משס ואינפ .פשה פלוס שלש .פלוס ו' נכלל! ש’
. הפשה לא

סרפ! יוד.ו
h !ש^ שרי ליס! נ .שניי ושופר שניי יי 

. ופס אסר שניי שני יאסי אb ג .ניופו
 שלא n . ט שפשה הפסוני פ! השטר שיאכל ר

 שלא י .מלאנה נשפה הפחוט פ! השטר ׳אנל
 שלא t .שאנל ספה יוסי נידו השטר ׳ולין

 :נהסס נשאי וג! ,נייש שוי יססוס
 ופקדק שאלה דלטת

: פשה פלוס שפי ננלל! יש
פרטן וזהו

m !סלה שופר די! נ .שואל ח: 
 ולוה פלוה הלבות

נ נכלל! יש  פלוס וסי .סשה פלוס י' . פלוס ׳'
:ספשה לא

פרטן ווחו
h ליטש ג .אוסו יטש שלא נ .ופן לפט להלווס 

 .נויופ סור bנ יפשנ! שלא ר .הטס׳ אס
^יו הפשנו! להסויי ה .לו ליין שהוא נוס! ל
 שהוא נפס הפל' סנפליו הפשט! יאי% שלא ו

 ׳ססל שלא n .אלמנה ׳סנול שלא ז .לו ליין
 הפלוס יס! שלא ט .טש אונל נהס שפושיס כליה

טפ. rib ׳לוס שלא י ניטה. b ני  rא 
 ניניה! יניד ולא ניטס ולוה מלוה נין איה יספה?

 הטס׳ ק ללווס ינ .שפי ׳נסוג ולא יפיונ ולא
ניניס. לו ו^ווס

 ונטען טוע! הלכות
 :טפי ו6 ומודה פונק יי! והוא .אמס פ« פלוס

נחלות הלטה
t : ס1bל הדי די! והוא . אנוס פשה פלוס o 

 פה! ׳׳א .נ׳ג וה נספר הלכללוס הפלוס נל
: פפשה לא פלוס וי׳נ .פשה פלוס

שופטים ספר
 ITiMt שנהדח! oob .היווי! ווהו ה' הלסהיי

.מפייס oob . פיוס כוחb .להס המפוייס
oob אנל. r1:b מלניס eoTiorbi ; 
 המוסרים והעונשין סנהדרין הלכות

להם!
 סלוס ור' .פשס סליס י' ,סלוס לי נכלל! יש

הפשה: לא
סרטן וזהי

h נ .סופפיס לפ«ס bשאינו די! לפפס א 
 אס יניס אחרי לנסוס נ • הסשפנו וין יודפ

 p״nor ינו אס לסייג אb ד .השופנזיס י״לז
 ׳לסי אb ה .שניה יסר שיהיו פי אחו נאיש
 להח; ו .»»ס רויני וטס שלמד סי חנה

1 . riipcr נשייפה לסיוג. n נסיין להרוג . 
 הגהיג יopל יא . 0W י . pנסנ להרוג ט

b יג . הייגסו טוס  6b!6 יג .ננלח ׳b 
 6b טי לישע. ryW יו .פכשן לסחוס
ך׳הרג 6b טי . rpib נהנאס ׳והין  נאנוו! «
 פל לחה 6b יח .אפס לפנוש 6b יי .דפס
 הדל פל לרסס 6b יט .ס bח או מניח הורג
 להסזס שלא נא .נויו גחל להוי 6b כ .נוי!
 . חפא שהוא פי פל אן פנייוח נפל b הוי!
פשפש להפיס 6b נג .סשפנו לסוס 6b הג

ו .ויחס נר  ה6ליי 6b בוז . pנצו לשפיפ נ
 6של ני .חחי np> 6b נו .ויופ מאיש נוי!
 .הו״נק ללpי שלא נח .שוא שמש לישא
 סשאר אוש ללpל שלא S .הסיא ללpל שלא נט

:הנשדה תראל רני
ת הלטת ח ע

 וה׳ . פשה otfo ג׳ . מלוח שמונה ננלל! יש
 I ספשה לא סלוס

inn טרטן
 לוחש נ .פדוס לו שיודפ לסי ננ׳ו להפיו א

 שהפח וה נוי! הפו מרה 6b ג .הפריס ורpולס
b׳ 6של ר .נפשוס כדיני 1׳Dip נפחס ונר 
 ינדו 6b י .פנייה to יניד 6b n . סו6
p6 י . יונb נש יפיוpי . n יומס לפו לפשוס 

ופס: שי6נ
טפרים הלכות

 מצות ושש .עשה מצות שלש .מצות ט' גכללן •ש
: תמשה 6ל

םד«ן «חו
 .הגדול נ׳ד שיאמרו התורה שי על לעשות א
 התורם על להוסיף שלא ג .סדגריהם יסור שלא ג
 •W שנמדנו נםירושן ולא שגכתג במצות לא

 שלא ח .המצות סכל לגרוע שלא ר .השמיעה
 למד ז .ואם אג להכות שלא י .ואם ג6 לקלל
 סגן יהיה שלא ס .ואם ג6 ליראה n .ואם אג

:ואמו אכיו קול על סייי
אכל הלבות

 פצוס וג׳ פשה. פ(וס א׳ .פצוס ינפ6 נכלל; יש
:תעשה לא

םרטו ווהו
 מתטסא כהן ילו5וא היץוגיס על להתאגל א

 החגי טל מתאגל אדם ואין הקרוניס, על ומתאבל
 שסם זה גסשר אלו הלכות כללתי ולשיכך .ג״ד
̂ורה מעין  שלא ג .עשה מצות שהיא מיסה כיום ר
 סמש עם ימס שלא ג .ליץונים גדול כהן יטמא
 אלא אדם משש הדיוט כהן יטמא שלא ד .גאהל

:גלנד לקרובים
 וטלחטותיהם טלכים הלכות

 9פצו וי״ג .פשה מצות י׳ .מצות כ״ג בכללן יש
תעשם: לא

סרטן וזהו
 ,גרים מקהל ימצה שלא כ .מישראל מלן למטת א
 • סוסים לו ירבה שלא ר . גשים לו ירבה שלא ג
 שבעם להחרים ו .וזהב כסף לו ירבה שלא ח

 למחות ח ,גשמה מק להחיות שלא ז .עממים
 .עמלק לצו שפשה מה ל/ור ט .עמלק של זיעו

 ,בדרך ואריבתו הרעים מעשיו לשכוח שלא *
 שלום לשלוח יב .מצדם בארן לשסן שלא יא

 משורש כאשר בה ולדון עלים כשצרים המיר ליושבי
 לדרוש שלא יג .תשלים לא ואס תשלים אם כתורה
 שלא יד .עליהן כשצרים בלבד ומואב מעמון שלום

 שיצאו יד לההקץ טו .במצור מאכל אילצי להשחית
 יתר להחקץ טו .נו להפטש הממצה נעלי נו

 הצבא אצשי גאזצי לדבר כהן לסשוח יז .גו למטר
 בנץ ובונה מ^ש ^יות ית .במלחמה בשמת
 וסמידן תמימה שנה נקצינם שמחים כרס וטטע
 לכל פליהס יעבור שלא יט .המלחמה מן אותן
^ דבר  הגמד ולצרכי צבור לצרכי אזילו יצאו ו

 בשעת לאחור ולמזור לעיון שלא נ .להן והדומה
 בבסלאתסכריסת .תואר יסת דץ כא .מלחמה
 : שימזלה אחר יכבשגסלעבדות נגשלא תואר.
 וארבע שנפיס ה1 גססר הצכללות המצות כל גמצאו
:תעשה לא מצית ומ״ו .עשס מצות כ״ז .מצות

 אלו ססדים סשר שלארגסס ההלכות כל ונטזואו
אםח>< ומתם הלכות. ושלש שמזגיס

 הגכ^יפ הדיגיס וכל ומצום פצזה כל סשסטי לבאר
ת סדר על ממציינה עמס ו :שוי בסים ^

בסיע

ספריס י״ד טלל הרמב״ם ספר

nn •טיטנם לן ^ ם ב
קדושתך וטשים ,לזמנים אחנתן•
מנזיקים תטהר ,^־בטיתיך םעבודת

 .פליאה
ח. י ק מ

:מלאה י״ו• ,ושופטים ,כמשפטים וועה ,לן־ רטזתים עשר שנים



ל חרמב״ם כללי 15 חז
ו פליאות תורנוז וטע^בספרי העוסק לבל מאד וברורים נבוגים ובללים המרמות מו מג חבם ידם. על יחוחגז נ

a וםספר ,תדולח כנסת מספר וטק*תם ,מלאכי T טספר וסלוקטים נלקחים tt מדולים:
ם המיא סהיק נין י«6« הימנ׳ע ממן הסודה  <התיי amp 6הו סוד5סמו הונד

טי ו«א המושר אש ולאמי האטי אש רו 1* שרנק ס ש ק. ואייו מ  דני
:ליא סיייז נסשונה היא׳ש וצינ מ*ו

אץ« אלוימדזש. נמטשש* שקונגש שישה .המסנרם מגדול• 60 חרמב״ם  לדמש ו
 סיסשממיא משון דברו למפל ואנרששיקשה מקום נמס הרשניס מי•

 •יש מיי ילנ׳ש והשנשנו. דפשנו נמיפופ השסיו! לשלוש ל» •ש אן אלליט, המשויסם
, :קדו שי׳ <דנ ויש׳ך ,

י כל רו ולפלפל לדקדק רש .הדיוק נשנליש הם הימנים מי  לדקדק שונל נאשי נדנ
<ףנ: שי' שמואל ששפפי שלמה. ננשרא

י כרטנ׳ם שראה או«י  דהימנים וטושיה שושין איו שימיו ,נפירו גיאו ולא יטשיו מי
מינו שי׳ ימ0 ישד׳ם למפנד. לן איש י

ק המיה יק שלוקה דני פל אפי׳ אפוי לומר הימנים הוא לסוד  שפיני נמקום ל
 ניריו ננהיב מיג ממן ה׳ רש לשמיג נניאויו סהישיל .לוקה ואייו לאו פל

:וה כלל שמשי נגינה שהי נפיא משנה הנהן> דוק ניישונ ופיש שנימ, סי׳ רש
ט ^י  גיג גיחשין. ה׳ נפוף חורה, קורהו הנמים שקנש שהוא שדני להמונים נ

קדה, היינ׳ק א אליה סדי ונשפי סי׳  והו פל השיג יומא ינ
nםבt f ולפשמיס מסיר למשה הלנה או נדרה או שקנה « שדני ימניי לסממיס 

:ליס שיקק אליהו ידי ספי ששמימו.
תב שכו מ הקנלה, מסי « דני הימנים כ  ני< .משיר למשה הלנה שפא למה נ»י

מה, מה׳ ופיג שנמס מה׳ ופיא קיס מה׳ סיו הניק  מף ופ׳נימלים סי
r o *נשויס מימ ,יךס דף יאיי נסוופ מ׳ ,סלנים מה׳ ופיי אנל ^ וסיג ספיים מה 

פ :קנלה דניי להו קיי הנניאים מרי דלנל נשב אנדהם וי
.ישיש קא אנניא נניא רתא דא ננק הימל׳ם פל החושי משניה להקשוש אין
ק י די פי׳  :ק!ינ סי׳ יאיר מזש נששוטש וניב סי! ט׳ י

 להו קיי נהן מישש שהשורה מדוש מייג נאשס מלמד מר שנל הימנים של דרכו
ר ן אושו מנירם היינו לא הסוסיים שלולא לפי ממייס דנ  שהוא למה נש .נ

פינ שמלים ממה לני דים יקיא מסיר למשה הלנה  .נשפויה פלם יני מש טמאס מה׳ נ
ס פיק « לשיש יש נוה ואף שם. נני ה ח ד ק. יקיא מיה אנל טי  אלו נל ונן ד׳

ס שאשייו ה. רן די שוי. מדנייהם ופא דים יקלא אשר יש אשים מי  P ואם נ
מיד לחלק ק נ ני סדנייסם או סדיש נלשויו הימנים דנקפ מאי נק דינ  יסלקו נ
 P פדוס מה׳ י׳ק ^ש נדנייו וניס סילוק דאין סיל סה׳אנל פיב הה׳ד! .קשאי ניה

מינ »' איש נשוי נניי ש^ נשה י t ול׳נ הי o* אנל .ייס ט׳ אשכנוי נללאל ר׳ 
ס שמיי  טלוס טש משמש מ׳ הלנה ישלוס שה׳ ופיח פ׳ הלנה שמישה שה* פיי «י
די ונ״נ .סמייהס דקר• למאי מדם דקרי שאי נק נדרנק מין נשם ניי  ופי ,הי

אוין :שיש ט׳ אליהו יד ונשויס סופא רנא אליה סדר נספר מוה נ
עו  ונלומי להדיא אייה דלפוסא טנא «ל p למדו השמופה מפי לומר הימנים is דו

פהנד מהן■ מלוקלממה דסטהשסושה דספני שאניו .הנשונP למליאו די
ש מלני ם׳ , , ל: דף ניןי

ם כל טד היסניש שאומר «ן חי  אלפט להריי יומו מא יטשי מיו וכן » נ
 נסיה ומקדון שאלה נהלטש נהדא הרסנים וניג ,הלוי טגאיש נן הריי וסלסיט

^ יניוסףהלוי יטשי מיו ומה שנשב טי י שינ. הששנין ניב ו  אמיססישפוד ט׳
ט טה טנאיש p שהריי  שם דשששפ ימוטן בם׳ נשוב p לא הימנים של פונהק י
 אש שששה לט רטט אוסם רק הרסנים קודם הרנה ומן טה טנאיש שהריי

 ורעים: לסדר נהקדסשו הימנים דניי מסוד וראה pi סמודנדיהס, טמיק
מ שאומר אעים מ ם מני ם. טהיו ההניס p אייו רטט הי  :שיש ט׳ •ite הריי *י

סי כשהרםב״ם טי מיש פל אלא לסמוך אין הזה לספי נמשייוס מפירושו פלמו מ סי  נ
r* ט׳ הרדניו שנ*נ הכיידי ונחג יליד, סי׳ נעיד הניי ציג .טה t .

 ולא טא דקשיושא המשרוש טרוש קייו ט׳ משאנו הימיפ וויל קיח דף ימשנו נשדה ופי
 המצוס ספסר ים מיין. נל המשנה נפימש דקדק דלא קרקוש הריי וניב טנייהו, ליה מקשיק
נ דק לא השלוה נשפי כי הלוה הסיטי מל להקשוש אק  :הדינים נל פס המפס לנאו■ ני

ט אמר. נמקום שנשב מה פל ושושן דנייו אחד במקום לסשום הימנים דרך  אין ט
י מיש פל אלא לספון דינו י נ היי לפרט. שינא שה של לא אנל נ הננ  נמימ נינ
V הסוייס <נינ משפפ ישיטח נפל ו<ינ קפיה ט׳ t אמנם דפיה. ייק ושיק מיו דפילה 

 הלנה נדדם מה׳ נפיג הציש דשש נס שיי. דגיפק נפיג אשספמו שינה נפלמו השוייש
 לושי אפס .נגהינ נדפס ילא דונשיסשמע הרנה ועוד •' מכה שיומוש מה' ונפיד ה׳

שיטי פלשו דסמן שונינספיידאהין: ודאי וה נמשיה פירושו פל הלוה נ  לא'פלהפלדע
 שיטא פל ולא דאמויאי ושימיא ונרייחא משנה של נשופו פל לסמקי משנים של דרכו

ט׳ ניח דמשיי. פ סיב; ו׳ אהי
w np ם דדן  שלא נמקושו אמר דן ולנשוב נחלמוד המטאי הדן להשטס ממני

ק ילשוד ושססט נטיוש יאמר י  ופ׳ ימים, דף משמש ישיטש .נשלשוד השטאר מ
ם: שיק ומייש שיה טמן יויד מהיג  (׳דיירי

}pjtB אושו שפס ומא אשש לטויה אשד לשק שפשו שנימיא סקושוש נקלש להרשניס 
ס׳ מסם ואשד אסרס לטונה  וטי השיאה רסנה שלא שנסנ ניאה אימיי נ

דניי פיש נ .ידה נ :שר מעשר סהל׳ נשיא קיקום מיי ני
א אגג נקושיא אלא נגפיא נא ^ דבר ם דין אין ניי ס להפחיק, ממני  נקיד פיי

f טנק t, 'פי נניי ופ די  מפהיק סהלטס סייס למלן נסשנה וע״ן קליו, pני
ס  שאי אן טשנ דהרסנים ששואל סשפפי נשפי וניב .ריו p׳01 שיס p׳0 ניויד מי

 שמסנקמ מקנפש נסה הניא ק!יפ טמן אהיע ננמדג טהו .נהדיא דסטאי'נגמיא
טיו הוטי ט ק משיא יאסרו דנייסאשי ניג נ סו או הדיוק לד פל י  :ני

ם של דדבו סי המישה ליקש ממני  לה(לפשפים ♦דסייא דמסרא ואפ/ משופה טו
 ישיש הלשינו ניג .יושר סטאר שהוא מאשי גלל ננשרא חני שלא פסוק מניא

וע׳ ,1שט וגאי סהיייק נשם הנר^ג «ינ דונשי נהרגה ופוד אשורוש סאגלוש שה׳

אק פטים מיקפידפהלטש ק.1<וח( מגחלי רפיפ מטיס פושק. דסו ה ף »  נם ם
ם סמיי ו ם ^ אי ד ט א דנ ק ג פ ל ס ר ט א ק פ אנ ל ^ז דנ סנ מ יק ג ^9 

י נ פשקנל: טוסי ז
ן סקושוש נשר השייך דן כשתמצא V »םנה׳ שיומש נס׳ טין w שדן ששל מ t 

 לא אויוש ממאנלוה לטדק »ן מזמש נה׳ יק פניאו והרשגיס
ט אק יהדפנלס הט י ם. שקומ פל מלשונם נלורשם הש^פד דיר להשטק יק ז  מ

ינ ^י ספריס נ פ: ני ט׳ני
ם דדך  ניע רחשלעי. נגלי נסלסוד מונים שלא י(ף דספרי עייישא לפסוק מפני

מ .מדדם טיב «ד אם ט מי  אסם יקפפם נספר• לפמק לו אין משיא הס
 פ׳ננאד פלט, ממ0 נספריטוגסנטלס פ^ק לטשי לשרןהלואה שליה שה׳ נסיה סלינו
א. ניףידנשוש רשיש דף«דל משה שנע אניו נהשטש גס טמגי  וזלגו שהי נפיא מ

 ונקפנספרי: דושמש' שהרס ששגשו סומו הגיטבשנן שי' ננפשו רשןלהלילו גנייולס
 לפסוק משנים דין זסיקא נשיס״א נדישא ש ששנה מפטד שלנו שהנשרא ודכא

: שיש שהדיק .נייזשלמי
ס בכל מ א מ ט טלפשא שלשווא ופסק הפניוש סניוש ששי בשלשוד ^  טנ״שז מ

ט י י מן להששים משנ׳ס של ו  tD ולא ססנגא אוםפ שלילש ונייו נ
ד .שלשווא :4 : f( טקק אליהו י

i שננמרא. לומד טשלי נאם לפסוק גסיטגז הימנים שדין וספווסס ידוע ftra 
טג שנש מה' שייש ננ״ס מיג ׳1 ט' חןחשק פיק  הלעיש מיג סימם •00 מ

̂ג ש. שה׳ נט  משש אייו נסיק אשיל להאי פסיק אשדייא ונדונסא טנא טהו ל
. ל  סשנג יאסאי שה׳ מפיג ספושאה אטש ששאר פיה סוף ס*ה הנםף נינ ^
 נקטם דלא נאטש הניס נלללנו פוד לזה, פסננד פה׳פמסיק וסלמישנטי וסושג,
Irnto שנגיד נאעיל יהלנה ודאי איפגא קלמר ומולא אימגא לומר •טל והיה טנא אלא 
 אפיל: וים יתג וף סשולש פ׳ ופ׳מס׳ .לא טפנא למימי מלי ולא אשיל אגל

 אפיס משוא שמיש שאינו נל אנל ממלא שפורש גשהאשיל אלא יאסי לא n וכל
ג נאיתל. ופסק סאן לינא סהיאטנס נאסיל שהים )4ממי שנייה שנפיא  הטי ט

 מעגוש לו פשה פטש ושמ פרים. משמש פה׳ ספיג ונגיש קגיג פיס אהיע נשוי
 שאלם שהל׳ ספיג !וויפ0 וניג ינרו pט נמיס הפיישס מיג הניס ופס עד שם

/ למלך והמשנה ופקוק טג סשדש ביאס מה׳ פ  גשויש נסיש )4וו יאיר, מוש גשויש ו
 נאילו סי נזם מפנק שיל מלקוף פל אליפור ומושק ט׳ייו יויו חלק אניהם ודע

ס אטל. נפדא נאמר  אסל אשי נשהנטק דוקא חסו נישק שה׳ פיג הלטס נסב ט
 שהלל M מושאל פפוישאקאמדק אפיל דאין אף P אגור אינטא גמל מא נשנפיאשרה

ולישא פפס נשמ סנייס קנינ טמן נהל«ו שריח והיג ליה. «ישא ^יקי

ט טא פשיטסא אשיל נל דאעיינן אע״נ  Iftto סנפיוס שיי נפי נשסנפיק ווקא טי
ש• טס קא וטסיאקאמידנאשקל סשסאלג האיגפיוש שיי אנלנוג א פי  טנ

ק מל פשיפוש לא אנל נפשימסא קמייחא נשיא *פסוק ד אסרן לא מלמו שמא ג  נ
ג  נשיא דעיק אלא למסיא טששפא ולא מנללא הנאה גהייישא גפיא *שמק נוי ל

גי נכללה שגאה טון נשפק גשריישא גפיא לפשוק גדי קלש גשסק שטימא הו  חסם ו
ס ספיקא. «פק ט te שפק ו w טא לקולא ק1^ ל«ק לאמי נסור גשייישא. נג

ש, פיננמל׳ לשיש  0 :«ףא לגדי ט' מאי נשיי מ׳ ל
pnn ס שיסלוק לופי ̂ש שליי «ולק נהויא מליט אאיג מייף פל מסני א וסנ  טנ
 יסליקפלמ. לנח שמא מאוד הוא ושוק הייזף פל מלק 0* יאה ולא ^
פ וש׳ יפיס ס•' נאינו ט׳ז: ט׳ גדש וו׳דשס א׳ ט׳ •איי שיוומוש דף השר «

חראביד כללי
 מ)ף אן שופטה. מטד למסע eMo רון מאנ׳ר cnp ר המש הל להולוש ושלוס 0ת

pM unpmi ר הלטה טס• ננפה *מאפק עליי ר  שנפדה טש אפיס ילא ר
ש9פפפלמ'הפויהורולא.טנ1וללמדנוע ללמוד  היאנ^מעפטז ווטפט'טמ.טקופיט

•- »:1א פפפלאטףולנההגושרונל מצאיפזפללעהגשלה
 הוא וטאנייאיאטזל ויג הפודה־טנהפיוידיר׳ק׳לוטעסויב׳ו סואהנוזלי תואב׳ר

ט. ל9 מעה נפלס ולא  והגפ/איה הרהטע סד לפסקננראטי לה רה הושטה ונהג ז
;הקיל נפנוא ולא השפיו גשמאטי חקא cn נהג רען;•ה

^ ב א צ או דג טיק ליה נופי ני• . P ש»ט הטה » נלשק אק שאפי ט •פ סהג נ ^ 
ולאפפפפמננוישה; ____

 דאסר ננופטה המטן שסט ראיה אין הרנין נשינו ולא נוהטה P נגאטד כשהשיג
 נפה לל»ד דש .לזק «»פ נפל לש פטלפשיט. 01 לא היאטד שפשיג שאפי

ה/ סופיה, הט• הטנונו לא יההרניה דרגא : מ

ח ובסף משנה Tםנn חרב כללי שנ  ס
ט תרב  נסופה ומה טלאי טש רנא «ן היפג׳א הזנד וגדו ננל •וו «נ לא סשנה הסנ

:ליא ט* נהטשטו הפולש .טיה אה שהרי po אק הושנ׳א
 איה שפיה טה דגי• הל מהו או הוהטה נוטי הה!וקפ «אפ שאר נטה ל• יש גדיל נדד

 טא טז.חטו1נ מל נוהטה מגד יטק ויה הרשניא שיפה »א »פ» <m •pi גחל
. קה׳ו: טהן

ה. לא אי הוהטה לדנו• ואיה פאא שלא טה כשניתפ ט « ל  הוטגנטפטהוהק: ט
ר  טאו הפפנרולאאפלפיקד<ה<ט»ט<ט«ל«»ף*ה לזרו פ0 ופ גליפניס טה מיש נ

 הרוה: ט לפשה נרנדו.הלהפ ההפ ועפו יאק טה
ה טאה p הלפיד. מרי אה «> טה לפק איה ניחשק הה* *קיה'סואטייה ג' כיאור ב ס  י

פ סייטפ : פ'נ טא פהדין ו<׳נ ןי׳ו ל
ש ט ר יזעיק לא ופטשטו הטה השט טוז ד . פא■ הטהו רהא מיק לפין וטפ *יה ט

ה. רקק אליה• יד ה, הטייהקוסלרטת הל ■יט רה אהיהרסדו י  טנההטאן ט
 טא השאפה פ0נפ שהפהשאהא הט נט• ואהונההונדו טההטאנל, ולוויה טסה נטפטן

f טא x ופפ מלס טי וטרח *r ט. גמלהו שפניו הט ט  הפפהפט• נטי זטה ודל נ
:טול טסו ההה השפ ואטנ קמושיה אפס או א שפיה ׳01 לנפלה ונראיי



ב כמהר׳ר המרומם החנם הקדמת ק ע י י ל ו לטלך משנה לספר זצ׳ל כ 16
«*o r יבאו .פשכיות עברו ,דוחקו בסס• אר״ש סלני ^ '8S .הוסייח בראש אנך הומת על געב חכם לא בן הוא בש־׳ת איש , הנשארה ♦הודה בת פליטת הלולים קדש וTו

 ן שברא בעולסות ̂ סלביות עשרת הגי כותבת והיד ,נעזרה חולין עי״ר1 איש יהלל
 שמ!יי, .וארעא שמיא די אלהא ,משלה ככל זסלטסו . כיריעה שפים ססה היוצר הוא .צו״י סלך

 עומדים שרעים ודור יזל שככל ״ ופגדעא לחכיסין תנפהא ,שמו ולמשכי ה׳ (יראי «מל«
 יייקז וחמים דנדהס אה שמשלימים ̂»וכי ומיגייהו . דרקיעא מלסהא מין מק פלכי פייימ

:עזלס ורזעוה* הארץ פוסדזח העמודים תי צדיקים מל״ו פלסא כציר לא שפה, לו שאין אדם לן אץ
 פזה׳ר י\א לדידיה .ארעא הדר״א ומה הוא הודה הוא חכמה מקור דדן פנא האי .ימדה

 חדלי ככל יח דתלתודא פרא כיני זה . לשנעה חלוי, השסיס וכעצש הרקיע סוהר יממא
 סי גנוחתיו ורעם פהלתו כל להשפיע שימל לאדם פה שס פי .קמעא ומוציא הרנה סזיץ ,ס«לה

 היט כי פוסיה וליחוש להזכיר לא כי הם ,ישרה דק־ היא ו1 ונשהעה והדפו הפיס ומכסם לס יססק,
 דש דץ ידנר כדעה לו למירצה ולזכס .ארעא אורח לאו ש״מ .«ינ לפיו יהיה שפה ליהזיק דלא

 שקדושתו מנתו ידי יצא לא גנולהו את להודיע יקרא «יו שנה שמוגים כגסרוה ואס .6קןיס
:פולס קדושת

 הדוי .דארעא יקרא ישראל «אדת ליהודים וגדול (ייס.«סרה׳פההיהלטאישחישר סקך
c לס אפם n חיים אלפים וע^ת רג נקהל שעל נ6 סשער ישוס פנח עטם נקשו צדק ו1נץ 

 נקיאו דניים עשיה יגידו מכפיס אשל , הישועה פפעיני ורב סושיע כסו« משמע או סס מפצא
 רהעי דקא לרננן להו חזינא ,לשכינה אושעיזכן ונעשה סרה של עולה שהקיס כיה איהנס סלהו סים

 יהי כדרנוטה יזכמיס דגד מערכה סול מערכה הורה גושי יראו אשר את והכיט רנא מיהפוהנא
̂־ .ןפה0  אל קולע פסי״ס סונ׳ר האלהים מלאו כחכמה פנכיא מדין) הכם דהוא בחכמה אב שצם ם

 גחלה תנזנה וה״ן עצה והץ חכמה ה׳ן המלך פן יכחד לא דגר וכל נאר״ש אשר b לדעה מנדה
 עיני שמנהיר נגדיד כפלו 3ש1י והוא טשסאליה ורסה״א מיפיגיה אלפ׳א נהורה אלופים .מה

 גנורה פס זרוע לו שנחסרה ארי .כלעא אחד קאי כי גחלים סצוייס יהb ובנה כהלכה סספיס
 עשיר והוא .דעה מרה תורה של נאסתם הקגאה את ומוציא אהכה ממיס רנק בהדי ולפפיח לפשקל

 עיויס יפאר כחסד חיי״ס מכלכל פחדים ופנייס ה׳ח של נצערן יודע נחלה ופפרכה הספש^ ראש
 טדעת יתירה חירה ניתו נתון ת׳ח מארח למפנד ליה כדנעי פשה ה' צדקת צדי״ק אם הוליד .בישמה

 אס PP ננל יכא אשי כל חי לכל מועד וניס . שעה כאותה היוצא משנע נדהנא לפשעייה סבל צו
 הרכים ומצדיקי הפרים לשר• כהם לכנויש מונה והרשוה פזנ כל מלאים ונתיס שצו להון סנש רצה
 הגליל הר ועל שנחגרון פד וציק: סשפנז ציון מלא ניחשלים סיוסה ומצח־סו ,שנעה אחת p6 פל

 ומקומו לאגרא דקיימא כחצר נתיס להם ויעש דרה גיס בה ^ה לשורה סעלים <קכן דנה אפס צפ״ס
 נירושלים יוצאות ספות שיהיו התקינו מאז ויהי .ארכפה תשלומי קיימת קר׳ן שהוא ם*י לו ססכ״ר
 ונעוב ישמחה ובממוט נסשו ביעותיו משר יגע .פריפ׳ה מנה ל׳ו סטן פל סנץ *־יטת «רופ

 מה המעלה יסוד יו&סץ שלשלת פטד והזא .השעה צוע לט יחשלים נט״ת פשזם עצה מליא ,לגג
 .יכועה יץן פניו אור קרן ט ואנשים אלהיס המשמח נו פלן ותחפת פגים לקלסתר זכה יפיז ופה סיס

הג  לאכול נתעטגיס אהנה וחוגגים »תים1 אוכלים אדם נני שדע מפה עסיס ודע בחסיתס ^
 הוא לחדזדי סגולה לסם יפשה קזנים רנ דני דרדקי הגהו הפחטת לכל מאסף כשנת מפשס . (שבפה
 כעפקה (גמר הטך ודייק נדם ומרש יזשה שהיה פצמ׳ד עצמו פשה פטסנותו נמצא אהה שם .דנפא

 .נפביעה חייג ללמוד לו שהיה מל סוסי סכחוס חיי״פ ודע וקון קק כל סל יוט׳ת קטן הלכה של
 משנה סדר כיצד כינה אמרי להכין טניו את הצפר ויםיץז הקנה יטד כאשר יירא לא טי שאג אדה
 סחצזיין הדיץ השלם החכם ה׳ה רנה ניהו פר ,למיי׳ם הכסוי כל שטועה יטן סנט ייטיקו ש״׳ז ייהי

 הולך ושמנט עולם של יופיו מכלל שספט .זלה״ס קמחי חיים כפוהי״ר וסגחל מפח הגדול הסייר
 פעולת לכתוכ כאני שאם דרטו קצות אלה הן ״ וגנפה סר וכל מבואו פד שמש ממורח הפדימס מל
 קצר הייס איתות יטגו ולא סילי״ן ע״ג נגזילין מליכם אחגדס וגנורסו ק»0 ממשה bו צסיים צדיק
 היה סויה יגדיל משום ציז למק חפן ני»־אל סורס הרנין האדם b וה ט דגר של b)1 .מצפה

: נמלם יסוד וצדק ,ימיו נל ה׳ עה שלם
 cb קום ה׳ כחיי ואמרה קול כת יצתה .נגעה ^וה •ד שכעין כחקין ה׳ חמס obj ט חמ׳ס

 לחדש י׳ד כשנח ג׳ גיוס סייס ק צדיק פרי הצדיק נאסף .דרר,יעא למסינסא סלק אל ביס
 ,שכיעה כדי צדיקייא נהזי העולם כחיי וישנ״ע .לפ׳ק טום לחח מן םתדדך שנס סיס

x ומפס o ועמודי קדח וירח שמש קדר״ה ממשה ל׳ו אן! שמחה כל וערכה החכמה דו מל הספיד 
 אב ימין עין כל לכם מקור למז פשוש שנת אקרא אישים אליכם ,ארפא אגכ כסגינהו יחפפו שמיס

 האיש .קריפה קריפה אסיא שקים וחגרו לקינה שיריכם וכל נגריכס קרעו כקחניו כבל סעולס לכל
 שנים אלף מיה ואלו .שעה ככל נקינו למשמש הסיתה יום לו יזכור א\צח היא ה׳ ויראת חיים הסק
מ ילן הצן  הא .שעה אפי׳ נקי אין ודיו יפי כל נייסו יוס רנר ליה פעעי קינה נא«־ יספלש וג

 רנץ להו והא .כארעא דנל• שופיא הא• חמא דחמא סן ,־‘נכו על כהמי פליו והסר לסנט יאוה לן
ע ציין כת זקני ידמו לארן •שכז . נזדעזעה שעה נאות? ניחשליס הס«ד יגדל .דגארפא קדשי  ו
 חגקר האנשים העיני אלהיס ה׳ אהה ,ומרה גדולה צעקה ותהי . דמעה נג^ ינכיון מר לפיהם ישי®
b«״’1« ובחרס o ישיאל קרן כל החכם •מות יאי* • ורועם לא פלופיונתרן יפי הקצרת י^אל חפדס 
 ליה ומשיזש לי־נ• דחזיתיה הגנר אני .ארפא דחסרא ווי קראו מל להנךמו »י ואין באס סחו
 צדק והיה שירה המיתה כיוס נסתכל כמעשיו משונה נטהז היהה אמת סורת ,בסוסיה דדפי קפיס
 כהאי כעי׳ת ש<ט לא הגוף ושאר נקצה מלאו וכסלי ני עוצב דע . ארפא b בהון לקפצא פסניז אוול

 מקדם ימים א!כיה כי . כשעה אשתומס האלהים נית מזב מדוע מכאוב יוסיף ליום מם .אנשא
י סאח ^  מ*ר 1TV5 ועיני דסעה סקור מיס לאגם סדנר אשים נפשי הנכה במסתרים אלסים נ
 וטפתו חהו אדו;• נפש תפלתי ואני . ?px נהייתה איכה לכסת כת נהם ^ן אשר עד חמחרים בכי

.פולס עד נכון יטה וכסאו הגן כתוך כחיים כצרור צחיוס תהיין
 פצנטתיו וראו טעמו דמעה אלהים ה׳ ומחה ססעשיט יגחמט רג דכי ספרא האי .סנחם סלך

חניכי! נו תשכח לא ועצה פחח לא אסיריו מוח כהה שיש עצמות גסחתיו הן כן יהודה של
 האדן ומלאה דאוחיתא כעיקר פעם נהם מוצא נהם הוגה שאדם ופן b . ושעה ן»ה b צוסדיהס על

 ה' משה אחיוניס ואת לראשונים לזכרון ה׳ן סלטס וסגלת כגמרא גלול כפשגה גלול X* *b .דשם
 ריייתהת עירכי השוס־־,יה לשוטת סדי צדקיס דנד לסגיך ואערכה אנא אם *3b ^ וסרס• .תשושם
 נערתי ח^י כן על כי כטדו לפי ואיט צ^ו זה היי לכדו עדר עדר ז״ל «ב בס מרי דש<ןל

\W 7  התעודה איי ז׳ל ^מנ׳־ס הלכות סדר b לארבעה. והיה •פרד ומסודר poD פלססו ססא 9
ק .מס גחל  מקצוע שהוא דנר כל אמרתי כן b לענץ נממין ob יפוצן כשעיש סרה של דרכה זי
 נהימק המותי׳א גדין לדכר ונר לך ואחוי סא .לסצ« נסת b לנסחיז »ח0 טצנצוש עססצן(כמה נחל
ס ג׳ הפססו סיג  איכוי מטם והשליש• סתורה איסוי משוס והשני .כהן טומאת משוס האחד .ספ̂י

ו סקירה ובכל .ססאם ^ bo מאנה ה׳ כיד וגק rb הראשין הספק הנאתי ואג• .צדץ כעה ינא פד 
/  דני כל אכל מהלכות נפי״ד ישיbוה אסמת. מאכלות Dobt נפ׳ח והשני אבל. עסלסת «

h מפה גסץ ננזינ וזיע מידי וכל .טס שם ט נס^פו o c 3 ונתןx ושאר התוססת נדכזרי ז׳ל 
:חיני הרנית רץד%ס כן וכפו . הבאתי מה נהם שנסתפק הסזיקמו b1 ססקיס

j x נהגתי מהטור סיפרם איזה על !״ל b  nob3כאותו ס^מו קנה פרע וכל ,ולוה וה px שהוא 
 הוא שמצאתי החחטס נכל הדרן זה על וכן . מיט שאיט b מפין מרשתי לא הרין וסיש עיקר

r T rכן כשנזו לטלך משנה והיה ,מוץפו צט נכתב שהכל מרים וכשאר מור הגליזסת ^ •״ 
 וסקוה כיתו •r®( אחד b או ו׳ל ^:ימנ״ם סרה ̂שגה מל b מבטם o*xx b ט 60

 כראשי המלץ דנר כן ט .משנה וכסף ;משנה ולחם .משגה ran .סגסרים סמס *6(0 סשד
w 80 טסס  fm !60 סרטb מלאכה של כחה גחל כמה יודס במול® שליט .בשנטת נקס אשר

שכל

 עבד כחי ככל השלשה ומיד ימים שנתיס זה כי .ידמה לא ואיש דרכה הנץ אלטס ככל מחכה
 פוסץ ושאר והי״ן תוספות שתפלפלגדכרי מצאתי קונטייהיס וכסה .המעשה חב לפי שסה עד וא̂ר
 חיפו לחזש ציץ הייתי כן וא^י ,אחריהם לחעע יתירה סרחא ל♦ והיה סר\מן איזהו וכר ולא

 זאוץ גס ועד ישקיל גרייתות כמה מיט זה פנין שייך מ^מנ״ם px גאתה דעת למק מנחת
 אמצ עד זמנים זמן מתון מתון צריכא דא וכגין כש״ס הוכאו שלא מא^ כ^מנ״ם הוזכרו לא הדידס
 רט! ומהפלגת ,הוא עור לדנק אומר או«יו מל דנור ינא מקומו על מנין אותו ל^ר פקוס

 חלוקים כפנינים מנוא מהם אחד לכ< להיות דנים קצת מקומות גקצת לשנות היה ה^ר כשמירת
 אח נס^ס סשני והחלק לו הראוי כמקומו אחד חלק x3♦ עניניס כשני סגוא אחד לדין ונהיות

 נ שהרה וספר הרמת ו«ל ענודה נמר וניותר יפ״ש שנת להלכות נסחיחט ז׳ל ה׳ה שהוכיח כסו
ס .איבפ על1 שתיס שנוסו״ת שמעתסא משכת ולפעיייס כעין שכעתן אb הלכות גוט הן  < b י
 וסי .סיייעם אזקי מוסחם טן ננס לאסר האותיות התערוכות הגדילו הקדש כחט b כלל שם כי

 ל מג שפ׳ג מג גגחוסא אrכb ונסה דתכחיון מילי אינא שיטי כיני לי: תלה ואחור פגים כשנה
 אתי דנד סד ט המודיט״ס מן כאתי כן ט הנה .היריעה שפה על מתוכפס דק שקרא״ו אדם היה

 מלאט לפשות רשאי b»0 אץ כתוספתא הגיא .וז״ל כתשוכה ז״ל o'xn רכתנ ההיא זכירה זכיי:
 לכס ישכים שלא המלמד טד למחות יכול הטס b3T שמעינן ומכאן כיוס עצמו ולזשכיר כלילה

 <פ שלימה משנה תנינא נמי אגן אף עכ״ל כיוס ללמוד תוכל לא לו יאמ' כי צפצמו או לאחיים
 רשג׳ ששנה ייקום וכל הכית b3 b מלאכתו ממעט :הוא משני יחשיך לא רשכ״ג אמי־ דדמא•

 דרח׳ המחפם כגכיר ה״ה לדשאי סיגותא מתזיקנא וככן .אתו ה׳ xגא כמוהו הלכה נמשנתט
 אתנהל לדגת ואחשכה איפגר לא ואמינא הואי יום רככיר נר״ו מזרח* יהודה כתהור׳ר רנגן ומוקיר

 הכי ונעל סמתנר 3x פס ואמתו חסדו נכר יהודה ט הוא ונהפוך ,אשר'פני המלאכה לרגל לאטי
 פז התורה «ר ימיש לא ליהודה עליו וכהוכ סט לך קח היום כל אלי כאמור השעה אח דוחק
 ל מנחתו ואל משלו זמן לו^ הוא חסד חפן כי ,לשלמ׳ו תאתר לא למעשהו כל• להוציא מפיך
 לעולה לו קיימת והקרן כעדו ותגן תקום היא ז״ל המהכר b וזכותו מליון מפי נכר יניד כן . שעה

 חי כסהור״ל השלמים החכמים ה״ה אחים שנח י:זהכ צנתרות שני חכדם אחד כאיש .חכרז׳ן סלך
ק יחיו עליהם ה׳ רוואניס א^ן וכמוהר׳ר  חן אb ממונם ומדשו .ומטימה ככנין ע

 ינוו עוד רעוא יהא השמועה על הוסיפו דפו״ס למק טזכ נכי לסייס המעלות ננרס והיו טצותא
עולם: ימי כל ייגשאס ייגסלס מחנה סוכה הrכמ נשיכה

 ד שכן דכר ממא האי חזי .הידעה בתוך חדריו המלך הניאני הלהג אחר כ5הנ . והדיו״ט סלך
 כל ש^יגו היא זו לה. דחש סאן ולית משלו טפך הוא ש״ס וגדול קטון ספרים מעתיקי! כל

 מצייג לקכרזס והוא סולמו טס אל האדם הולך ט טעמו והיה .דעה ויש גתכס חכה אלא סחקנא
ד זכמה מסה .עתיקים והדכדם רבי טת של סייכו מכאן תולעה אדם וכן אדחה נקוזזות אותו » 
̂ש אע׳פ אמרו הס מוטחות ידים אותו״ כס שמו  עול של כדמו העומדים דרדס השמים מן יורד שי

 מתור אני גם שאתנשה דגרתי כסהר 1מר^ הלא רפה אם היא הסונה ההדיוט מן להניא מצוה
 א ט לאחוד וחזיתי ט אחשוך ̂ל אני גס .לאסר ההם כימים כסחשכה עלה כך מאיר רכי של

 יי סאן סיני סיני ,והצולטה הנדחה *p»x סקי מילי ממהדורי שק כלגוש המלך שפל אל לכא
זמהלתבן לניא טן כסותו מטיל וסי קמך מילין למימר  לע: זבב כץ הגדל שיש כשה הכר את ללג̂י

 נדנל מיץם מראה לציין לני אל ונתון ראיתי וה b .לנקמה ומיכסים חולץ לחולי הקדשיס קדש ונץ
 ז< ולא לשמועתם ייטץ אי oo*b חולק המחגר 3x 0*0Mb עיין כאותו סמדנדס הס הפוסקים

 סש' או ז׳ל 3x מט ששמעתי החצודקים דכדס אמה לרכות גס .וכסיריתס נחצריהם ש»תם את
 כתור הסה יאשר הbלמ עליון ו״ל חיים מהור׳ר ^אש הוא שם של מדרשו נכית כאמת הנאמרים

 לסעלי אדעתא יהיגנא הכל על הקדש נתט בין דכר מהם נמצא ולא חיי כני ונספר מאש מוצל כספר
b טץ לאמי נכתב  X03דאכדץ על חנל המעתיק אמר סתג שאני תראה ראה מקומות ונבמה . וני 

bל«י נסקדמתי מראש הוגד א ptx סחדושי ספריה שלשה ומה שהיה מעשה משוס דרכיה X 
• מעולם דנריס היו לא וכאלו ,יד ow’b נהם נאמרה ז״ל

 דשנ פנדיך היו דארעא סלכזתא מלטה כני כישראל לפניה נצטדק ומה נדנר מה .ישיאל מלך
 «עא רחמנא יהיה ^יכה את ה׳ צוה שס כי הטינה הארן b פיקכ ומן הגורן סן ורענניס

 ולע השחיה למלאכת כוניס לפשות נזשטסיה והם יתהללו פשים וכרוג אידיה ידי טל נעשית ^אכסס
 לעבדי עכדיס מזופץ איס ככני ויגע מיף אלxי ועתה .שנעה ילדה עץ*ה מי היה ישראל כני

 ו', כל xוכי« געירוס חיל אל מתיל ילכו כזה זה צעיי״ס דנץ נידעא יצינא ראיתי מוך ®לס
 דהנאעכע״א כיומו לילך ממונו על כהול אדם של מוונזתיו קשים . הויעה את להם וxא נקרה כסות
 דע■ וכי ימיהם נהנל ויכל רעה מעוצר תארס מששר חשך הסכדיס כטינ״י כס ענתה פניו הכרת

 אד .שפה אתה לטין ירילה כריה כל ואין ככתכן דברים אדם שיתפלל הליאי תפיליו על אדם של
 קטיטא דשליס יי״ו יהתאו; הקנאה גירה וזה זה רע שסירו שכעיכה שאוי■ שכו ניזש מפני לעוייס מועד
 רפה ראיט שנות תלאותינו ל«יך ימעטו אל לצריתיגי די נא אמור תשועה הגותן יעקג מלך ה׳ אנא
 הושיע־ ה׳ אנא יעקב צח ה׳ ירחם להניא, אין ותשורה אני אל אעלה איך כי כלכני ׳נון מכדך אני ולי

 עען ועשית השעה אז •b הטרוף יעל ידגי חדש נכון ורוח מעוני ככסצי היכ חיים איית תודיעני
 אלה• לי ניא סהוי לג .למהכעה דכס*ף כטבופא ניעול ולא דרכיך שישעיה אלמדה יאמת חשד

 ®לס עד וכטח השקט שומע לג לענדך ונחת .אטנעה ואל מטיט הייייני
+  ניודעה קאמיגא כי כה ילין צדק כתדיטת שרתי חי כל אס היתה היא אלהיס עיו ייושליס פ

 תור תצא מציין כי מדין על יושכי א'הים מלאכי והנה ,שדי חממי גנוריס כילם כה ואישים
 ענד כל . רעה דנתם מינן נטשי איגהו אלפיה צר׳י נוגדיה עצרת מרצחים וטח: .שעי הויאת
 כיענה הואץ המיר נא הגה קטיעא יילכיהא וךbא אני לאמר ייתנשא מציית השחא דמייד

b כאלמנה הית: גניה סל שייתאג'ה r׳o נ׳ שפך חש׳א. איכאכי חאן לה אין דורש וטע׳ה 
 נאר■ כ־כ״ה כתאbו הארז לו זרוע איש נכי דאליס חאן ידעה לא יהמלך רחמיו נאף קפץ חיותו
,5 ך,5, עד עד עריצים כרשמת מוכיש עג־ין והגה .אני ען מוכח אומי־ח היא

 ריז b13’0• את חרחס יכס׳ה ששפך מי מחלה והסייותי ואילך ייכא, קדשך ייייעון השקיפה והכתה
לעלס: ונאה לצדיקים נאה ה׳, רחום אל ט כדמעה הזורעים ישראל כני

̂א .טופיו סלך  נ־ עלמא גריר מגרר טונא יחיפוש חיפוש ישיאל מלו ויחחפ״ש מסחתר דוד י
 צטטה שטא כלה ישראל כנסת דא אשתו את ושמח התקיעה היחד וחמוש ינא מתי דוד

 דנר ואת אזתJtה קן מתי וינץ ox מי . ונוימה ונקתה הימין לקן יזם כנגד יום שומרת
 דר ואף פ־־שוהו ילא לחכמים נשאל ח• כל מעיני ונעלמה דהחכסיא כעלמא לוטה היא הגה הניד לא

 מטס לא"אתי מדאליהו קס״ד ונאנקים נאנחים יטאל מי טס הנה וטעה יינה סגיינא נההיא
 טר לו אץ והכיטה ה׳ ויאה .רעה סגיעהן קדר מי לנין נשנינו ועמי אני יצעק צעוק אתי לא

 מטם* מידלל נרהגויס אסור מלך ה' מטח אפיט רוח יחידך את כנך אח נא זכור .מזה גחל שסיים
 ליו־ עטרה הכנסת זו המלוכה שם ונחדש מטחו קרן וירם יראה ה׳ x3 השפה ממי מדח

̂!זר זה זטאל וקיא .דדרעא הא דרישא הא  J זסט הגיע כתרומה ען הטינו בקדשו אל הללו ז
 טת; נלך המלך דרך ציון ״«x על סד לעמא ונהוי תא . לישועה לי ויהי גאה גאה כי לה׳ שירה

 נסגורי כמיס כמלכם יגילו ציון בגי .שגעה ממיס ייפוף גם אלהיס ונחי פריס ונשלמה ונכרעה
®ל טפי וירושלים יהודה מנחה לה׳ וערכה . תקיעה px כל b נמשל שמו יהללו נדוכנס ולויס

■יי »

«qn»n ^וינא חסד^ סי
נולי יעקב הצעיי אני
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פירושפ״א התורה יסודי הלמת .מדע פיייש

 נלמד .'1ונ ת1ל«לא ׳מל אחר דני אין ז׳5פ ו5אי שמא הדעת על •עלה ואם ב
 על יעלה אם להם אמתית עילה זה<א <«!א נל ממליא שמא ש!תניר שאחר

 לעמר עלול שם שאין הדעת על יעלה אם אנל .עלול יהיה לא עילה שם שאץ הדעת
:העלול ננמול מהנשלת שאיגה העילה תאנד לא העלול שאנד

ז איט והוא לו צרינין הגפלאים שכל ג  צי
 ינשל ולא נתחלה אמר .וט׳ להם

 מצוי שנל לנשולו נשלים הס אנל לנשולס הוא
 היא מציאותו עילת אין למציאותו פילה שה

 לנרן מועלת עילה הוא שהטנה ,קיומו עילת
 שקיום הננין ימסד לא ה»:ה ימות ואס

ח  והקנ׳ה .הו״תו עילת זולת עילה צו יש הנ
 נשמע הפקויעו והוא ומצא נל ממציא הוא

 לו ציינין הס זה ומשג• חמיד עליו ששומע
 נאמתת אמתהו אין ולמינך להם צרין אינו והוא
 והוא אמשר״ס הנמצאים שכל מהם אהד

 ידמה לא המציאות ומחו״נ המציאות סמויע
:המציאוס לאפשרי

 מי' .ונו' העולם אלוה הוא הזה המצוי ה
 נענד והוא ומושל שליש אלוה

 אלא ,השמים אדון הוא וגם האנץ הל אדון
 ולנלנל אדמת לשון לארן שצירף צפון צהות

 קז לו שאין נכה הנלנל המנהיג והוא ,הנהגה
 ויתמיינ rתמ פוננ שהגלגל זה על המופה וזהר
ת שיהיה מזה  ואפילו הפסק לי אין המסנט «
 הרי שיכלה ואפשר מיש שהעולם האומר דעת על

 ;ננ0מ נלא שיפוג אפשר ואי .סונג מא
 כנר . גוף ונלא יד נלא אותו והוא-המסננ

 הנלגל ננ0מ היה שאס למעלה זה זניט
 הילכך שירע נעת מתנועע «א ק גס טף

 שמניע האל והוא מחשעע שאיס למניע ׳סלה
 יד נלא מאמרו ענין וזהו .מלפרו נשפע הגלגל

טף: ולא
 אנכי שנאסר עשה מטח זה ינר וידיעות ו

 על סויה אנה• סלה . יpאל ה׳
 ׳תניד ה’•הו המפורש השם הוא וה' המציאוס
 שימאמת אמי אלטן המציאות. מ״נ על הסויה
 המציאות ממו״נ ושהוא הטרא מציאות אצליט

 כלומר פליט אלוה אותו שנעשה לט
 אטהיט קנלו שנן זולתו נעטד ולא אותו שנעסד
 ונקרא עליהם אלהוהו ויעקנ ׳צמס אניהס
 •צחק אלה• אנרהם אלה׳ שנאסר לנטטם אלפיהם

נ וישראל ו«' יעקנ ואלהי  אלהוחו קנלו ג'
 ועתה להם כשאמר אטתיט שקנלו נמו עליהם

 נמית׳ את ושמרתם ננץצי השסעו שמוע אס
 ואהיה אוחי שתענדי כלומר .הטלה ל• וה״חם

 •פ עם שכל העמים ככל תהיו ולא לאלוה לכס
 אני אנל הגלגלים או המצאכים מן אלוה לו

 :לכס לאלוה ואהיה אלי אתכם לקרנ רוצה
 אחר אלוה שם שיש דעתו על המעלה וכל

 נלומר .ונו׳ תעשה נלא שנר מזה מוז
 מק אלוה טלו לשלם שיש דעתו על המעלה כל

 לא שנאמר תעשה נלא שנר יה' מהשם
שי כלומר .פר על אחרים אלהיס לן יהיה  נ
 הנניא שאמר כסו השלם מלא וכטד׳ סט׳ פאר
 .כעיקר וכפר :פר על אות• המכעיסים העם

v' עילתו כטסר השלם עיקר שהוא נשם נפר 
 הכל מציאות עילת שמא נו חט• שהכל האמתית

:קיומו ועילת
 נמיפת שנתנאר הקדמנו כנר .ונו׳ שנים על יתר ולא שנים איט הוא אמד זה אלווז ז

 זה שידענו מייעט .נגיף כס ולא נוף ואיט כמציאות מתו״נ שהשם אסמי
ס פשה שמדיעט הקנלה סייר  פירושו .אחד ה' אלהיט ה׳ ישראל שמע לט ואפר יני
 מהם אחד ואין הרנה ענירם על תאמי אחד שמלת ולפי .אחד הוא אלהיט שמא השם
 שר על •אמי המי; .וכו׳ נווין אחי לא :זולתו אחר כיחידו שאץ השם אלא אפס• אחי

 כתו ינים עניניס טלל והוא האחי והמין אחד. מץ ננם ערני כלשון הקרוי האחד עניניס.
 שתאמר כמו הרנה אחדים כולל הוא ונם .חיה נפש כל כולל ומא אחי החי מץ שתאמר

 שהיא המין נזה הקנ׳ה שאין אמר השני הערן ועל .האדם נר כל טלל ומא האדם סין
 שאע*פ המי נוף נצון גלויה נו שההרננה נוף יש וט׳. טוף אחי ולא :הרנה אחדים כולל

 שהוא העץ למראית ניור וזה .הרנה מאנריס מוינג מא אחי טף הנהמה או שהאדם
 שהוא העין למראית שנראים מהיפויוס אחד או הנטל טף אפיט אלא .פשוט ואיט סורכנ

 ;שנים הוא והד וטרה מנולס מחונר שמא ספני אחד איט נאמת סא סויכנ ואיט אחד
אורך קצוות שלשה ט p והנשס נשם שהטף .ולקצווח שאמרט, כמו לפחלקוח נחלק ועוד

 אחר דבר אין מצוי אינו שהוא הדעת על יעלה ואם ב
 כל שאין הדעת על יעלה ואם ג :להמצאות יכול

א מצויים מלבדו הנמצאים  ולא .מצוי יהיה לבדו ת
 ברוך והוא לו צריכין הנמצאים שכל ,לנטולם ד,וא יבטל
 אמתר<ו אין לפיכך .סהם לאחד ולא להם צריך אינו הוא

 אלהים וה׳ אומר שהנביא הוא ד :מהם אחד כאטתת
 כאטתתו. אמת לאחר ואין האטת לבדו הוא אטת.

 שם אין כלומר .מלבדו עוד אין אומרת שהתורה וודא
 אלהי הוא הזה המצוי ה :כמותו מלבדו אמת מצוי

 שאין בכח הגלגל המנהיג והוא .הארץ כל אדון העולם
 סובב שהגלגל .הפסק לו שאין בכח . ותכלית קץ לו

 הוא ברוך והוא מסבב. בלא שיסוב אפשר ואי תמיד
 זה דבר וידיעת ן :גוף ובלא יד בלא אותו הטסבב
 על המעלה וכל .אלהיך ה׳ אגכי שנאמר עשה "מצות
 תעשה בלא עובר .מזה חוץ אחר אלוה שם שיש דעתו

 וכופר פני. על אחרים אלהים לך יהיה לא שנאמר
 זה אלוה ז :בו תלוי שהבל דגדול העיקר שזהו כעיקר

 .אחד אלא .שנים על יתר ולא שנים ואינו הוא אחד
 לא בעולם. הנמצאים האחדים מן אחד כיחודו שאין
 כגוף אחד ולא הרבה. אחדים כולל שר\א כמין אחד

 יחוד שאין יחוד אלא .ולקצוות למחלקות נחלק שהוא
 נופץ היו הרבה אלותת היו אילו .בעולם כמותו אחר

 זה נפרדין במציאותן השוין הנמנים שאין מפני .וגויות
 היה ואילו והגויות. בגופות שיארעו במאורעין אלא מזה

 להיות אפשר שאי ותכלית קץ לו היה וגוייה נוף היוצר
 לכחו יש ותכלית קץ לגופו שיש וכל .קץ לו שאין גוף
 קץ לו אין וכחו הואיל שטו ברוך ואלהינו .וסוף קין

 .גוף כח כחו אין תמיד. סובב הגלגל שהרי פוסק ואינו
 כדי הגופות מאורעות לו יארעו לא נוף ואינו והואיל
 אלא שיהיה אתשר אי לפיכך .מאחר ונפרד נחלק שיהא
 ה׳ אלהיגו ה׳ שנאמר עשה מצות’זה דבר וידיעת אחד.
 דקב״ה שאין ובנביאים בתורה מפורש הרי ח :אחי
 בשמים אלהים דעא אלהיכם ה׳ כי שנאמר וגוייה גוף

 מקומות. בשתי יהיה לא והגוף ,מתחת הארץ ועל ממעל
 תדמיוני מי ואל ונאמר .תמונה בל ראיתם לא כי ונאמר
 אם ט :גופים לשאר דומה היה גוף היה ואילו .ואשוה

 כאצבע כתובים .רגליו ותחת בתורה שכתוב זה מד\ בן
בדברים וכיוצא ה׳. אזני ה׳. עיני ה'. יד אלהים.

האלו
: 6פ מימן אי׳ח מוי נ משין מגז׳ג ב :א לאוין פס/ א

 השם מתאדם שאט שזה ידוע דנר ונו׳. כסותו אמר ימוד שאין יחוד אלא :ושחק ויומג
 חחלת שהאחד ספני .ההשאלה דרך על אלא האפס דרך על לא .אתד שהוא ואויריס

 אעראץ פירוש ומאורעות וטכליס מקרים כולם והמאסרות .הנהוח חמאמרוח והחנין המטן
 ולא שטם שאינו השכל להורות אמד שאטאימרס זה אלא סקרים. לו שיהיה יתכן ולא

 והיו הרנה אלוהות היו אילו :שנים על •ותר
. וגויות ניפין ס'  נמלת המנץ נפל וגויה טף ו
 טפח הנחוג מן וש;יהס . צחות דרך שוטח
 זת . כתרשיש ונויתו ונאמר כניו וגופות שאול

 אלוהות שיהו אפשר שישאלו עיון צריך המקום
 מגדלים השנליס שהרי נופץ יהיו ולא הרנה
 ואינן הרנה והנפשות ונויוח נופץ ואינם הרנה

 היו איט נך דנריו שענין להשינ ויש .>1גו
 עילה אחד יהיה או .נופים יהיו הרנה אנוהות
 א׳א המציאות שחיונ נתנאר שכנר מפני לחנרו
 להנרו עילה האחד יהיה ואם .לשנים שימצא
 יש שהרי אפשרי שהוא ספני אלוה איני העלול

 לזה וראיה . א^ה יקרא לא ולפיכך עילה לי
 ניזציאוהם הפיין הנסנין שאין אמ׳׳נ שאמר מה

 אחי שאץ נסציאוחן השוין סי׳ מזה. זה נפרדים
 עילה מהם אחד היה שאם לחנרו עילה מהן

 אסר .לענין נתזור .נמציאית שיים אינן לחנרו
פי׳ .ונו׳ נפידיס נסציאותן השוין הנמנין שאין
 ואם שוה אפהתם תהיה נתציאוח שוץ יהיו אם

 יש ואם .מזה זה ישרדו נמה שיה אמחחם
. נופים הס היי מהם פיפידו מאורעות להם

. נישא נלא לנשוא וא׳א נשואים שהמאירנטח
 הערן מזה היוצא לשיכך נוף המאורעות ונושא
 נעציאיתן שיין והס הרנה האלוהית היה ■שאס
 להם יש ואיט נפאויטת אלא נסנץ אינם

 נוף היוצר היה ואילו .ציפות יהיו מאוישת
 קן ט אץ שהאל ר׳ל .אחר ענין זה .וכו׳

 מזה ימח״נ ותכצית קן לו יש והנוף ותכלית
 שהשם הראשון על המיפח .גוף אינו שהשם
 קן ט אין המציאות וממו״נ המציאות מחויינ
 התחלה i יהיה תכלית לו יש שאם ותכלית
 על והמופת .התחלה לו אין המציאות ומהוייג

 שס וכל מרחקים שלשה לו יש שהגוף השני
:כלה והוא קן לו יש מרתקים ט

וט'. וסוף ק; לנחו •ש ותכלית קן לו שיש וכל
 היה גוף היה שאיט טף איט האל כלומר

 וחנלית קן לכתו •ש קן לי שיש וכל קן לו
 זה על ראיה לחת ונא .קן לנמו אץ והאל
 הוא והאל תמיד סונג הנטל רואים שאנו ואמר

נ0 וטא והואיל .שיתנאר כמו אותו שמסננ  נ
.ותכלית קן מסננו לכת אין האל נכת תמיד
:חמיד סונג היה לא קן מסננו לנח היה שאיט

 מאורשס לו יארעו לא נוף ואיט והואיל
־ למעלה זה נתנאר כנר .הגופות

 אלהיט ה׳ שנאמר עשה מצות זה דנר וידיעת
 שיש לידע שהם אט מטת ושלש .וט'

 אלוה שם שיש נממשנה יעלה ושלא .אלוה שם
. מטח מם׳ נסוף נהנארו ולימדו. .אחי

 הקנ׳ה שאין וננניאים נתויה מפירש הרי ח
 מדרך שניאר אתר .וכו׳ וגויה נוף

 נץ ראיה להניא חזי נוף שאינו הטיפחיס
נשסים אלהים מא אלהיכם ה׳ ני ואמר הכחוג
 איט הכתונ זה . מחמת האין ועל ממעל
 נחוג ויש (נ׳) יהושע נספר הוא אלא נחורה

)(דניים האלהים אלה• הוא אלהיכס ה׳ נ׳ נחורה אמר ׳ וכתוג ממעל נשמיס ט ואין '
היא ה׳ נ׳ לננך אל והשטח היום וידעח והיא להניא שנקש הראיה נו יש נחירה אמי

 ונארן נעמיס שהוא שאמר שאחר כטמר ד׳) (שם מתחת האדן ועל ממעל בשמים האלתיס
 שהן מקוחוח בשני שהיא ונאמר והואיל אחי נזמן מקוסיח נשר אינו שהנוף נוף איט

שהוא כטסר ממשלתו ריל ונאק נשמיס שהוא הכחוג מאסר ענין כל ,והארן השמים
ט ונאסר טיף נח או נוף היה כפשוסו ונארן נשמיס היה שאילו .ונאין נשסיס מושל

 שננלה שנשער אמר והשם תמונה ט יש נוף שכל אמתי דנר וזה חדנה. כל ראיתם לא
 דני שאץ כלומר .ואשוה הדמיוני סי ואל ונאםו־ :תמונה לו ראו לא דנריו ישמעו להם

: הגופרית נענין .הגוסיס לשאר דימה היה נוף היה ואילו :לו דומה ולא לו שוה כעולם
 ישראל המון לכל רחנה התורה וט׳ רנליו והמת נתירה שנאסר זה סא מה כן אם ט

 ממונרים גופים שהם שתאחר שידע המהשנוח יודע והשם וסף ונשים אנשים
 דעתם שתוכל נלשון עמהס דנר לפיכך נודו כל הנפרד שישיגו א׳א יסודית מאינעה

 הדברים שכל •ד® .להשיג שיוכלו מה השם מאמתת וישיט ויניט נשיתטנט ואחיכ .לפטל
האלה ורוחב

עוז מנדל
ינפיש ,האמת היא שוזיס וולמת סול לקנל«<יי כדי כתלמיד יאסט כאלה ויניס נו׳ ל״וזי מנת על דל לו יהיה ולא אמי נ׳ד) (דף סכות מפכת שוף .ט מלו• שהכל תנחל תנניכר עי ס׳ סעעלס ונא

עלת מיזנל הית עיניו ע־נ ידיו מעניי מתי־ הקדוש יטט על אמיויח ׳י)’ קורא(דף ע׳ טה ננרכות עשה מצות ו־ דנר ו'ייעת עי ס׳ אתי ות *אווז :תסטת גפעי עי׳ וט נאעח אמד כרכור
:ע׳ו) קורא(דף היה ע׳ ט׳ שמיה מלכות לכעל לנס שונוע איני לתלמידיי שאמי וכו׳; שמיס מלספ עול שאמח הוא ט כש׳ה ו׳ל ו׳ס עי׳ כנד .ונו׳ שח שכלית עד 06 ונו' ׳0 ישראל שמס שנאמו



8 ב משנה כסף פ״א יסודי הלמת מיע. ®יייש
ה אסיל המנץ « <על .השאלה שדיו אלא נאמרו לא האלה י ppis סירה מי  W פ{ מיושמו דפמי rfc Mi ייאג׳י כתב <«'! המ^י ««מ6 לזפת במש י .אום ג
פו מטלס «יא דאה שלא מה לוחות של •ום נארנעים בסיני ראה שהיי פל הנשרי ישיגו לא גושים שהם שמאתי .אוחו שיגי« נלשוק שמהם מרה בלומר

 )את אם ופיו .פוו הו!רן ומה בכסא שאמי פו לווחשו ו«ןשו גו השלאנים שנןגאו
 שה^לה לפי לל ולץ .אתון אשר אח וחשתי אמר בחשובה היה לרין בקשתו«ה היסה

משם יבקש ובו' בקרבן אפלה לא א אמר
 שר ואיל ורביו אח גא הוויפגי ואיל שישוב

 פו׳ הולכים שנץ אק אם אמי ומשה וגו׳ ילבו
 לא בי שחגו חלן אז לאין בשנ«מ םאמר אל

m א/ שמט שחלן פו פנאן  את גם הקב׳ה ו
 בבוון אח הראני ויאמר אפשה הזה הובר
 מ אפביר אני יאמר לראות יוגה אני באמי

 אשר בפגר/והשם ואודישן ום' שנין על שובי
 ,בלם פל ולא מליו שאסק מי י»ה לאחי הבפיס
ו ואמור ושנים  לגאחו ראו• ואק היא גמל פ

 ידעהו לא הזה היבריס בפל ואולי אום לבל
 שהיה משני פא u שקנאו שמה ייל מכיל.

פז ולץ לאס התווה אס לפריו רוצה א) רן » 
 הברס משם ואין משובה להם להשיב בבסא
 ושוד ושיש הזאת. הגדולה ההשגה אז שהשע

 בתשובה היה צורו מה בקשפ הימה זאס אם
 רבים שלושת ייל אפן אשר את ומט» לומר

 שואל שאמה זו השגה .ליה נאמר והבי ימשרש
 מתנת במודה אלא להשיגה אום בס בת אץ

 לשרן איש ידש שלא מה ושמשיג קן אתן מנס
:לאמוץ יוש ולא

vat

_ _ . . i בלשוק
 מרבי ברק שממי אם והוא משל שהוא סמק בו שאץ בלשוק הבהוב שבא ומאמר בודו.

:ובנוי משל שפנל ונאמר הבל לו פסה
 שראההקב׳ה אומי אמו שנביא זה לובי ואיה

 מאמר נ*ל .ובו׳ חתר נחלג לסשיה
 בבר מבוטח בצורות פ1שרא הנביאים שאמרו
 סיור נחלג ושי' .ישתנה ולא נוף שאיט «אאר

ם 1מ« וסי' .לבן בשלג  פסים במו אדום מד
 בחילוף מחוצים המו 0 אמוציס(זבריה גרווים

: בח' א'
 הראני בשאמר להשיג משה שבקש זה &תן י

 שאמר לשי «' .ובו׳ בבודו אח נא
פ אין הדבר ואמחת למפלה ע  יבולה אום של ו
 שבקש זה הוא מה הובר איג אמי להשיגו

 היי הנורא אמתת להשיג במש אם .משה
 ננודן באומרו בקש ואס .איא שזה הקומט

 ונר או ממיוחיו סוס או השם מפארי פאי
 הקניה הוויפ שהיי לו צרץ איט זה .וברא
 בבל מדבחיב נברא בל אמתח וידע ששאל במו
 להשיג שבקש והתשובה .הוא נאץ ביתי

 נחקק שיהא בוי סרא של ^צאי אמתח
 ורן על וה להשיג פובל שמשב משט ,בלבו
 מה יודיעו אלא איא שזה השם 0ופוי .פשת
 ושאר .האום בחץ שלם שפא מה להשיג פובל

:פשוש הענין
א  שלא יסבור טן שאיט שנחבוד וכיד י

 לא הגוף ממאורעות אמו לו יארעו
 אלא יהיה לא ספבור ונוי. פרוד ולא פמר

 יהיה לא והפרוו .מחובר *מ ויאשרו לממובר
חפבר: אלא ישרו שלא למפבר אלא

 גוף פא במנןס שפא ובר בל וט'. מקום ולזו
 יפה לא טף שאיט ומי בטף בת או

 :לגוף מקרה הסוה וט'. מוה ולא .במקום
 דורו פלה בל וטי. ירידה ולא עלייה ולא

 או לטף אלא ממצא לא והתנועה מתטעע
:לנוף ממרה התנועה שנס בטף לבס

 י«ץ לו פש בל .ובו׳ שמאל ולא ימץ ולא
 שדבר טף פא ואפר ושטס ושמאל
נקסצווין: צו לו איו טף לו שאין

 בזמן מטי פה אילו .ובל בזמן מטי ואיבו
ס  יהיה לא לדב .לו קודם הזמן פ

 . דנו שוס אופ יקדם לא שהקומון קדפן
 וסיף המלה לי יפה לא בזמן מט• שפט ונתן
 ש« וטי. שטם מנץ ולח יאמריח. ראשית שפא
 :הבמות ממקרה והזק הזמן מעטן זה
 מצד אלא יפה לא השמי .ובו' משמנה ואינו

 לו שיהיה טף פט ימי ופא .המקרים
ת לא לו ואץ : מקוים  .וט' סייס ולא פ
 המטאוס מפייב והסיא .סהעזי פא המית

 במיי אינם וחייו :יעדי לא המציאות וספייב
 יאמר ולא .מפתו על פסשין שהה .הטף
ר. ואיט מטי בפא להורות אלא פ מליו פעו

פ; פא מבממו יס' ופא המפח על פסף דבר פא והמבמה משמנים בפת הס טף שהיא למי המצויים וסמנלית והתבמה פ מקרים הם אלו בל .וטי הקיצה ולא שינה ולא מ
:המקדים אלו 4 שיפו טף ולא נשש איט והקלה האום לנשש

א &ושע בטי פא ל מבר ל דובר שנאמר וזה .אברים לו שיש האזם כטף טף איט והקכיה ובגרון ובלשץ בששה המלות במתון שהוא וט'*. האום ברטר זטר ̂ו
:נברא בקל פ מלאן ירי על לנביא הטרא עאצל המניע

 מממיב ממעה מלשק שפא אומריס טש .עיישומ עלשץ עפי המערשיס וביישו דורשץ. אץ בפרק פינה בעמי לרזיל המאמר זה וט'. פיבה לא למעלה אץ חבמיס אמרו ך3ו
:מטעה לו אץ בלומר לי) (שפס השטס ולבמף במו וצו רוח במף סשיווש אוסם לשלול שלשמים לדוס קראל יטעו ששירפו ייא) (קעיה פלשמיס נבסף ועט

ד  שליו יאמר ברטט שנששס בלוער שלוט מגר רצה שהק« להודיעט בשנקש אום,והוא בט בלפן פרה וגרה ויל סאמרס נגנססמת בלוב וט'. פא ץ והובר והוא^ י
 משנץ שהפץ עששה אוהו גפועמפשס שהוא שווע בד שפאטשס. עליו יאסר מעטסיו [מפרומ) טצו' על שנעמי בנון סלאברטט ובר ובשנששב .0 שמת שפא

ססאר; העגץ ושאו המוות. בשאו וץ ובדיו על מהעובר גערע שפא פא הכעס

. ^ עוז סגדד
לאסלבדמ בביזפב יסר>»פוומ«תריס1עצמיב ובעמוד יומן9 באעד;יעד וביזו וון •( ו1פו( אץ ואוי ויל פאדי מ«יג אומו בדביל » וט' וטט «ומ שקע m מוא <ימ דל ר׳ס בתב

 טנירץ שאינן הוא אדם בני של דעחן לפי הכל האלו.
 פנויים והכל .אדם בני כלשון תורה ודברה הנופות אלא

 לו יש חרב ובי ,חרבי ברק שנותי אם שנאמר .הן
של. וחבל משל אלא וערג הוא ובחרב  לדבר ראיה מ
 .חיור כתלג לבושיה הקב״ה שראה אומר אחד שנביא
בינו משה .מבצרה כנרים חמוץ ראהו ואחד  עצמו י
 כשליח ובסיני מלחמה. עושה כגבור הים על ראהו
ף. צבור טו  חבל אלא וצורה דמות לו שאין לומר ע

 של דעתו אץ הדבר ואמתת ,ובמחזה הנבואה במראה
 הבהוב שאמר וזר! .ולהקת להשינו יכולה ולא מבין אדם

 מוע י :תמצא שדי תכלית עד אם תמצא אלוה החקר
 את נא הראני כשאמר לדושיג רבינו משה שביקש זה

דך.  ב״ה הקדוש של המצאו אמיתת לידע ביקש כבו
 האנשים p אחד ידיעת כמו בלבו ידוע שיהיה עד

 האיש אוחו שנמצא כלבו צורתו ונחקקה פניו שראד!
 רבינו משח ביקש כך .האנשים משאר בדעתו נפרד

 עד הנמצאים משאר בלבו נפרדת הקב״ה מציאות להיות
 vtm חחי האדם בדעת כה שאין הוא ברוך ויושיבו .היא כאשר ושצאו אמתת שידע

 עT שלא מה הוא ברוך וועדיעו .בוריו על זה דבר אמיתת להשיג ונפש מגוף מחובר
 בדעתו הקכ״ח שנפרד דבר המצאו מאמיתת שהשיג עד .לאחריו ידע ולא לפניו אדם

 ומלבושו גופו כל והשיג אוערע שראה האנשים p אחד שיפרד כמו .הנמצאים משאר
 :יראו לא ופני אחורי את וראית ואמר הכתוב רמז זה דבר ועל .האנשים טפי משאר בדעתו

א ת. ממאורעות אחד לו יארע שלא יתברר וגוייה גוף שאינו שנתברר וביץ י  לא הגופו
ה. ולא מקום לא .פירוד ולא חיבור  ולא שמאל. ולא ימין ולא יריחץ. ולא עליה לא מר

 ואחרית ראשית לו שיחיה עד בזמן מצוי ואינו עמידה. ולא ישיבת ולא אחור. ולא פנים
 כחיי חיים ולא מות לא לו ואין שינוי. לו שיגרום דבר לו שאץ משתנה ואינו .שנים ומנין
 כעם ולא הקיצה. ולא שינה לא החכם. האיש כחכמת חכמד! ולא סכלות ולא .החי הגוף
 אמרו וכך אדם. בני כדבור דבור ולא שתיקח ולא עצבות. ולא שמחת ולא שחוק ולא

ב ’ עיפיי ילא עורף ולא עטיחז ולא ישיבד! לא למעלה אץ חכמים  בן והדבר והואיל י
 ומליצה משל חבל נביאים ובדברי בתורה שנאמרו בהן ובעצא ■ללו ! הדבריב כל .הוא

 על .בהן וכיוצא ח׳ שש באשר .בהבליהם כעסוני ישחק. בשטים עשב שנאמר כמו .הן
 הרי הםטכעיסים. האותי אומר ועא וכן אדם. בני כלשון תורה דברד! חכמים אמרו הכל
 וכל .משחנו■! היד! שמח ופעמים כועס פעמים היה ואילו .שניתי לא ה׳ אני אומר דרא

 כעפר אשר חוטר צתי שוכני השפלים האפלים לגופים אלא מצויץ אינן האלו הדברים
ה: בל על ויתרומם יתברך הוא ברוך הוא אבל יסורס ז

האל

 y!מרב ובו• מ*נ mm fi נוס סובריס ס( ל•1ו) מ)’(ן«ן« '0 מיושק רסוי
 ון»וושבסוד1נד«ונצ0משיו»ס^«ו'( ין1ו» מנליס צ«ינ(םזייס •>» 9גמ צ»מי ומט

rni) p סמוי יט«1נ המיושצשף m לפג טנ0« פלס )1 nfripos פלי בצשץ tn  )]A 
̂י >ו*ל ובסשוזי M 00 סשס ומפס ואינס פלמס tote דלן ט •ווס גסצנו  liirtoi מד

 פולס סשציש■ (ק0< *צסו סלמי 0פז6 לאפו לסגיא ובלסוי הפלס mnpoo סנזליס פ0 טשיגס
t מסלי נשאל בפבמו 00 שנבל ואף אצ0 fm 0 ואשל im>ל*א ל to )6 MS bps בוש מן 

 אץ ס»לל3 סלאיסי יד1« שאט 1•סי נפף בסס ילס זיל 0פ* ולוססי .קולא ׳0 יקלא(שליויסאשל
ק ישן ון(ף של פגלס גפב פלוסנו  למולי נשילליוי מיפן לל סשס אני . 01 לשץ וספק פו
 סגמל שלמו«יט 0»0י1א0 ססץונליס לדמי ונלין ro קמביס ובו', סץ בסטן טטמי ססיבסס
לפש שסוומיל בס ■/פיל אפזזופטוסיס00מ» נ»באיבי למוסס. בממלממילו* רל סלסל)

ם ל1«וומ^ויב לסיוח פסמלוס אלס גפבש ט ובמוומס ללשון מלשץ נסנמיק בססאלא 0פ  מ
 לוטה ואץ לבון לו ■!O' e<p«to ק ללבל מטלש מס .וגסס גמלס לא ולפן קדש סיט בס

 ססנלוס 0יו9 לנדל לי 0• ליביס om פינס. נממנס מאיסא ם' לל«ק0גיויב«שי ופל אנן
 אנשי •ל טייז מסביב משיסמ וסי! נטס מצאני «נ .ט׳ן 0משלישי«ל גמא !npo קנפני אלא

mmn m סקצס 000 נמשאלו ממשס  oruoo שננמפ ליססגלא טק לא ק לץ סיסס שליינפ 
 .ספסאלטס 000 0פ00ץ0ננשץמ0«טט ט .פלמלאפ0<פנונלי מול סאנינמגלס פס אמלסי
 טלשילוסמלנוו סצסו קנא במו מ׳ל סמלי קצפ0 טפו קטן סוס ספץ דל רס קמג 001

 נו*ן: סמגפס בשאר פן «גלו סמטטס ושאר ו׳ל גלאן סנויס לטס ונפש קלפדס סמנפס
ץ*01 פטוס לא לממלס אץ בל אודו «! פ ס ף פ פ  מסץ אץ סי מטוס במש* בל מפ0א M מל .

פב: שאץטסלס גנטל• ואמר מיטוס גט 009 ואלגסס גספטטן



m יסודי הלמת מדע.פירוש m פירושב פרס

ד ה̂א א 'ב15 מ  היו!ויס הגה6ה .וט׳ ממס וליראה לאהנו מ!וה סז ומורא מ
 ומסד ומאה פונה נאכיל האחד .פויייס אני נשניל הוא גאהנ דני לנל

 כשיראה הוא והאני .לאשה האיש ואהנת לפלך המלך עכדי אהנ־. נמו מהנאהנ לאוהג פינית
 נמו .גדולה אמסס לנשאו סהיה לו וכשיגיע לי ויהאוה יאהנ נתיניו וייפנ נאה דני אדס

 (אה ניח או יקרה פונה p6 האדם סייאה
 ולהנית ט להדנק גששו סיואוה מיד יפשונח

 חלויה שהיא אהנה הוא הראשון והמלק .אליו
א נאהנה מאונס וה ואין נדנר  לנורא מני
 לו פקן שהוא נשניל אוהנ אדם שיהא
 הוא לו שיחן שנאתה משני ,יננים וממון סיים

 נסו האהנה חנפל ממנו אימנת ונתח *הנו
 נפל נדנד חלויה שהיא אהנה נש׳ל שאמרו

 . האמהיח האהנה היא השני והחלק . וט'
 אתהח להשיג יטל צדה שאק נסנאי והנר

 ונרואיו ממתאיו אלא אוחו לדעח יוכל ולא הנורא
 חחאוה מיד גדולחו מהם (יכיר נהה השיחטש

0  אוחו וחאהנ ט להדנק גדולה חאוה 9
 חהיה מגדולחו שתשיג מה נשי גחלה אהנס

 אח ואהנת ואמר נחורה לוה וה ועל אהננז.
 כאי אלא המלוח כל נחס ולא .וני' אלהיך ס׳

 נחייס ונסיח כדנחינ המדרגה ל« נהם שנניע
 ויש .ל) ה׳(דנרים אח לאהנה וגו' חסיה לפתן

 שחוחה והיא « למעלה קודמת היא מעלה לס
 נסלקת היא ונס . היראה פעלת והיא תמנה
 האק תמי יראח היא האחח .חלקים לפר

 אוחו ויענדו השם שייראו השנל קמר והנשים
 יחפרס או נניהם יהרוג או אוחם •מיח שפא
 השר והחלק . עק גן ינסילם שלא או פמון
 נסתאה נאיחטק והוא האמחיח היראה היא
 ששלה נריה שסא וידע גדלו מהם וישע סאל
 הנכנדיס מופים פן לאחד נששו נשיערוך קלה
 הכל נורא לעד נ׳ש משרדוח לפרוח וכיש
 דוד שאמר נמו גדול שמד יפחד יירא פיד
 שפעתי ה׳ חננץק ואמי נשרי משמיד ספי

 כחונים שר נתורה ומלאט ייאסי. שמעך
 כל עשייס לידי מניאה מהיראה סויה האחי
 שואל אלהיך ה׳ מה ישראל ועתה שנאמר המלוח
 נצסויס שלא פורה והאחר .ליראה אם נ• פעפך

ד 1א^ המצוח «נל  שנאמר ליראה נהם שעיע נ
 ליראה האלה סמקיס גל אח למשוח ס' רצוס

 יש שהיראה נירהס וההנרע .אלהיס ה' אח
 ממלחה ישא היאשון הקצה .קצווח שלש לה

 לא הפלך מן שהירא .המצות לנל קודמם וירא
 שיראת כל אמר זה ועל .ינייו על יעטר
 והמלק .סחקיימת מנסחו לחכמתו קודמח הסאו
 האסחיס היראה והיא היראה סון הוא הפני

 המצוח כל עשיית אמי אלא לה אדם עיע ולא
 נאסר זה ועל . דרכיו ניייעם הטיא והשגת
 .ליראה האלה החקיס כל אח לעשוה ה' דלס

 האמנה למעלת סמנה יעחק הפעלה לזו וכשיגיע
 .היראה לאחי אלא תהיה לא לעולם שסאהגה
 והיראה ,נמ׳ע גדולה תועלת לה יש והאהנה .רח נמלות גדולה תועלת לה יש והיראה

 שלמה ואייר .ה' יראח סכמה ראשית קי׳א) (תהליה חי שאמי נעו גדול עיקר לס יניע
 ה׳ אוהני ואסר .חסידיו הי אח אהט נאהנה ואסר .דעת ראשית ה' יראת א') (משלי
 להתטק אדם צריך ניואיהשם נידעת אלא ואהנה יראה תהיה שלא ולאי רע. שנאו

 רנון ממעשה גדולים כללים לזכור מא מצרך לשינך .והפהודס הקדושים נניואיו
 נזה ומהם .העין למראית סטאר שהוא פה מהם .הנאק שזכר אלו וכללים .העולמים
 ז׳ל הנאק לדנרי נאמץ לפיכך .החשנורת ונחכמח הפנע נחכסח נסושתיס פנחנאר

 עד המנסות כלימוד ישתדל עלדנייו הסואתיס לידע והרוצה נמושתים. הדנריס סייע
טדיץ: על השם נרואי שידע

 העולה .חלקים לשלשה נדזלקים הנניאיס כל .ום' נעולמו הקניה שנרא פה כל נ
והמלאכים. .הגלגלים ועולם . היסוחח פארנעה הנחהווה דנר ם! והוא משל

 נחחלה וזכרו השאר. יעחTל ימחק וממס .לכל מטאר שטא פאי השפל נטלם והחחיל
 היסודות סארנעח נחהווה השאל שנטלם פה וכל .חלקיו ינאר יניעי ונא' כללי נדרך
 נפש להם אין מחים אגייס חמס חיה. ונאש .וצומח .חסם .חלקים לשלשה נחלקים והס
ויש ויניס פרים והם צומחת נאש להם יש והצחסיס נמניע. אגא מחנועעיס ואינם כלל

להם
עוז סנדל

ט׳ לאסט מצור וסנויא הנכנד י»א פ״ב  מיקני .אסש מר סד ום׳ מאלו נירייס עוכרמוגזנ ו
 מחגיתץ גד מדליקין גסה מרק .נס״ה מי׳ וק ה׳ pft יאהגת כדרשס גסמרי הוס סמיץ

 ̂וצרז היא ה׳ יראה טגץ תנ< מגא רג נר ת־נה הימרא לפוח זגסה חלה דמ״ר מר tfi המ8י&
» ^ו5 פ^מו הקנ״ל נרא לא ימדה רג אמר וק ס׳ י(אי י׳ זרי3ז נראוחו ד וכי׳ פלמרי י

כטולמו להקג״ה לו אין ר׳א מ»ם יומן דר׳ מילתא ומייסי ונו׳ וירסם ימזר והליוס? סלא 1«שי

שני פרק
 וליראה לאהבו ״טצוה הזה והנורא הנכבד האל א

 ונאטר .אלהיך ה׳ את ואהבת שנאצר אותו
 לאהבתו הדרך היא והיאך ב :תירא אלהיך ה׳ את

 הנפלאים וברואיו במעשיו האדם שיתבונן בשעה .ויראתו
 טיד קץ ולא ערך לה שאין חכמתו טהן רראה הנדולים

 לידע גדולה תאור. וטתאוה ומפאר ומשבח אוהב דעא
 לאלהים נפשי צמאה דוד שאמר כמו . ]6[ תדול השם
 נרתע ודא מיד עצמן האלו בדברים וכשמחשב .חי לאל

 אפלה שפלה קטנה בריה שהוא רודע ויפחד לאחוריו
 שאמר כמו דעות. תמים לפני מעוטה קלה כדעת עומדת

 כי אנוש מה אצבעותיך מעשה שמיך אראה בי דוד
 גדולים כללים מבאר אני האלו הדברים ולפי תזכרנו.
 לאהוב למבין פתח שיהיו כדי העולמים רכון ממעשה

 כך שמתוך אהבה בענין חכמים שאמרו כמו .השם את
 שברא מה כל ג :העולם והיה שאמר מי את מכיר אתה

 ברואים מהן חלקים. לשלשה נחלק בעולמו הקב״ה
 תמיד ונפסדים הווים והם וצורה מגולם מחוברים שהן
 ומהן .והמתכות והצמחים והבהמה האדם גופות במו

 טשתגץ אינן אכל וצורה מגולם מחוברים שהן ברואים
 צורתן אלא הראשונים כטו לצורה ומצורה לנוף מגוף

 והם .אלו במו משתנין ואינן בגולטם לעולם קבועה
 גולמים כשאר נולמם ואץ .שבהן והטכבים הגלגלים

 גולם בלא צורה ברואים ומהן .צורות בשאר צורתם ולא
 אלא וגויה גוף אינם שהמלאכים .המלאכים והם בלל

 אומרים שהנביאים זה ומהו ד ז מזו זו נפרדות צורות
 הנבואה במראה הכל .כנפים ובעל אש המלאך שראו
 הכבדים. כגופות בבד ואינו נוף שאינו לומר חידה. ודרך

 אש ואינו הוא אוכלה אש אלהיך ה׳ כי שנאמר כמו
 : רוחות טלאכיו עושה שנאמר וכמו משל. אלא
 לפי .גופין אינן והרי מזו זו הצורות יפרדו ובמה ה

ממעלתו למטה מהן אחד כל אלא במציאותן שוין שאינן
של

:ד ג פשיו ש!ז/ י

ום' רוחונז

 ואינה מדניה חצקיס לשר נחלקה חיה ונפש .הרגשה להס אין אנל ה«ליד ונח הזן כח להם
 השעל כעולם שיש מה וכל .האדם מן מון חיה גשש כל היא מדנרח ושאיגה .מדנרח

 שאק הדני טף טלם ושי' .וצורה מטלם ממוניים והס קיימים ומיניהם ונפסד הווה
 רזיל ונדניי .עירך ראי נלסי דנסיג גולם נרןא הולדו פרם האדם וטף .פיר״ו ט

. הגלגלים עולם השר והמלק .מן כלי גלמי
 שהם מפר וצורה מטלם ממוניים הס וגם
 ולפי .וצורה פטלם פגשני גפם ונל גשם

 גסשס שהיא ושרתס ונקי וניוד זך שנולמס
 לשינן הששל העולם שיוח מסעלח גדולה מעלסה

 לא נולסם ופהוס .סשחרס ואינם קיימים הם
 לא נה יאפי שלא לשי אמחתס החכמים השיט
 שיחנאר כמו קרה ולא חסה ולא כנדה ולא קלה

 לפעלה העליץ החנק הוא השלישי והחלק .אמ׳נ
 נלא נפיחה שיוה והם הסלאניס עולם והוא
 לפי סלאניס ונקרפו הגנדלים. השכלים והס גולם
 העושה וכל העולם נמהגח השה ש^חי שהם

פ^מו: גקיא הוא הפלך דני
 פזו זו גפייוה שיוה אצא וטיה טף ואינם

 שאין לפי וע^ל עילה שכהה מצד .ונו׳
:מזו זו נהם פיפרדו סקרים להם

 המלאך שראו אומרים שהנניאים זה ומהו ד
 שיניע השפע היא הנטאה .וט' אש

 האמיוגה המעלה נמציעוס לנניא סהטרא
 וננר . אישים מעלה והיא סמלאניס ממעלה
 והשחח גפידוח צויוח הסלאכיס שכל נתנאי

.הפץ נמראיה הרואה אוחם שיראה נוף איק
 שיה הוא המלאך שראה הנניא שאמי זה אלא

 של נחשס או הננואה נמראה אוחה שיראה
 ונחו כנניא פעלת ולפי .המראה נכח נטאה
 הסצאך שיראה ס• מהם . שיראה מה יראה
.כתרשיש ונויחו שגאסר השמים נעצם טיתו
 שיראה ס׳ ומהם .אש אותו שיראה מי ומהם
 מה לפי זה כל .האדם מנר איש נשית אותו

 אלא עוד ולא .הנטאס נסיאה לנניא שיתדאה
 נשרום הסצאכים יראה פעמים עצמו שהנניא
 הנטאס נעת נפשו זטש צפי מזו זו ספונות

 הננואה נסיאה ינץ והנניא חידה דיך והכל
כנד. ואיש טף שאיש לוסר :חידה אותה ערן

 שהאש הכנדים כנועות ננד טף איש נשפר
 והאח השים מגוף ומעוצה זכה והיא קלה

 נראה וכן .אש המלאכים נראו לפיכך הכניים
 מפנתים שהעם לפי סעופסיס ושהם כנפיס להם

 ושהם השעסס ומהירות טעם הלוח לפי העופות
 מונע נלא קל נזסן פייש למקים לילך יטלים

.וט׳ אוכלה אש אלהיך ה' ני שנאפו־ ;נצל
 שאף אש איש פהקנ׳ה נודאי יודעים אגו פי'
 על עלה לא טף שהוא האומרים דעת על

 נטף וצא היסודות נטף טף שהוא דעתם
 ט ש^סי שזה טדאי ייעש לפיכך הגלגלים

 נסלאנים שנאסר זה כך משל דיך אש שהוא
ע אש שהם  מלאכיו עושה שאשר ווה :משל ד

 הרוחוס נששה שימשו ע אלא יייח שהמלאניס הדנייס ענץ אץ
 .תרשיש ארוח תשני קדיש נרות שאמי נמו מהכריות נהם להסרע ומלאכיו שלוהיו והאש
ט׳. ותאכל ה׳ מלפני יצאה ואש .אותם ותאכל ה׳ אש וחתול .אפיצם קדים כרוח  P( ו

:שליחותו הקנ׳ה עושה נכל ארז׳ל
ח ה פ נ  נדנתינרפנעו הרנה מלאניס שיאו אסרו הנניאיס .וט׳ מזו זו תצורות יפידו ו

.לגדודיו משפר היש וכתינ .ישמשוניה אלפים אלף ונחינ אלהיס מלאכי ני
 ממרן שאץ ואמרח נפרדות שרות שהמלאכים אמית כנר ותאמר תשאל שמא מאון אתי

 שימיו טשים אינם ואלו לניסות שיארעו כמאייעץ אלא מזה זה נפידץ נמציאוחן השוין
 פחאמר נמו וט׳] נמציאוסן שיין שאיק לפי [יהשינ מיה זה ישרדו נפה א׳נ פאורעיס להם
 שלא עזה שיחמיינ לשאול ויש .האראלים עילת והאושנים האופרס עילת הקודש חיות
 ימיו הי*■ זה הוא וא׳נ .י' השכליים שמרן הפילוטפיס אסרו וכן .י׳ אלא המלאכים יהץ

 ישרדו לא ני אמת והתסונה מזה. זה אלו יעידו ינפה מספר אין סד הרנה המלאכים
 מעצה כ^ד הרנה עלוצץ לה יש המעלית מעשר מעלה וכל ועלולים עיצות שנהם מצד אלא
 יהיס הי^־ משפר אץ עי טנניס ט יש השמיר והגלגל השמיר. הנלנל עילת היא שניה
נ וכל עילה עצמו לגלגל y עצט נשני עילה לו יש שט טנ t i i עיצות השמיני לגלגל יהיה

הרנה
טיימוניות חגהות

 כניד יטחניס ניחקנ״ח עעונייס מ־יקיס י« «תנח איוו ט־סינן ענחס דויני בנר״תא [א]
 ונסוגו וחחחתונים חעליונים אח וסלא רגל את קדנז לבדו *חוא ם«ני לסלנותו ויקי

 חנל את וסונל ורחום ושוג חנם וגנוי אג וחרא נעטל ולא נטאסר העולם אח נרא הרג
 לנענת• לרעעים ופאריך ולסונים לרעים ום«ינ עולם רד ויודע נריוחיו אח וסנלנל

I נאן עד דחיו, י«וט
m שנוא ונינה נמם׳ מרשץ אץ היק סנראס ווזלאה . ״w «ים יי*ז אלא iv i נו' וטיס גמוב 
' סיכהה גמשנם והנדה סי זכאי p יומנן ייק סישרא הס»ה עזף שו י וט' האלו הונריה י1ול r ס ואהניז נוחזיז נעפרי הכל .ואישיס וכרורה נד םנולם והיה שאסר נ״ אם סרו ט שמווו!• נ

:ס׳ אלחי ה׳ אם



5 גפירוש פ״ב התורה יסודי הלמת מדע. פיייש
 שלמעלה מה ממעלי! עמוסה פמעלהם לסי .עלהים בני :!לדייגים ולננישים כים6למל1 יהודוס ינעה6 והם הירח מגלגל שלמגוה מה נל עילם fc« אישים משליו pi .הרנה

וגמ!א העלול p גזולה והעילה לאג עלול א1שה «גו האג מן עמום שהק גמו מהם עילום אישים נמעלם הרי האמר עילם «לם פילסו מורגג וגל .מהם שיורגג ומה
 ונחלה 0מל« לשק .וכרובים :ה' על לההיצג האלהיס גגי וינאו אלהים גני ננמוג

 למעלם קרונים שהם לעי לומר דהק .מלך י״ל נ״מ) (<מור,אל סעשס נרוג אס נדנסיג
הקען האדם צורם שהם הרוגים גקיאו איגיס

רו. של ם“אישים יהגל מזה למעלה זה מכחו מצוי והוא חבי ^ י ג מ י ד ^ ^ ^ י ־ ה ^ י ע  ל
v .וטובו הקב״ה של מכהו נמצאים m ימעלסם של™ שרמז W1V ממ^ום 

ה מעל נבוה כי ואמר בחכמתו  אמד גקרא וגן איש, י,יגון אישים נ• גשמם שאמרנו זה ל :שומר נכו
 אדם P שם שהוא גנר מלשון נגריאל מהם אדס כמו .מקום מעלת אינה הבירו של ממעלתו למטה

̂, שאומו־ץ כמו אלא מחכירו. למעלה שבvש גולם ששם ואעע . ימיה גגר עי שגאמר בש

 של ממעלתו למעלה שהוא בחכמה מחבירו נדול שאחד
:העלול מן למעלה שהיא כעילה שאומרין ובמו .זה
א. מעלתם שם על המלאכים שטות שינוי ז  ולפיכך ד\

 ואופנים הכל מן למעלה והם הקדש חיות נקראים
 אלהים וכני ואלהים ומלאכים ושרפים וחשמלים ואראלים
 בהן שנקראו השמות לשרה אלו כל ואישים. וכרובים

 שאין ומעלה ,הן שלהן מעלות עשר שם על המלאכים
 מעלת היא הוא ברוך האל מעלת אלא ממנה למעילה
ת. שנקראת הצורה  תחת שהן כנבואה נאמר לפיכך חיו

 שנקראת הצורה מעלת היא עשירית ומעלה .הכבוד כםא
 ונראים הנביאים עם המדברים המלאכים והם אישים

 שמעלתם אישים נקראו לפיכך .הנבואה במראה להם
 האלו הצורות וכל ח ארם•* בני רעת למעלת קרובה

 עד גדולה דעה אותו ויודעים הבורא את ומבירץ חיים
 אפילו .גודלה לפי לא מעילתה לפי וצורה צורה כל לטאד.
 כמו הכורא אמתת להשיג יכולה אינה הראשונה מעלה
 משגת אבל ולידע להשיג קצרה דעתה אלא שהוא

ה. שלמטה צורה ויודעת שמשנת מטה יותר ויודעת מנ מ
 יודעת היא גם עשירית מעלה עד ומעלה מעלה כל וכן

א ר  מגולם המחוברים האדם כני כח שאין דעה ^
 יודעין אינן והכל .כמותה ולידע להשיג יבול וצורה

 מן חוץ תמצאים כל ט :עצמי יודע שהוא כמו הבורא
 בטבור שיהיה קטן יחוש עד הראשונה מצורה הטרא
 עצמו יודע שהוא ולפי .נמצאו אטתחו מכה הכל הארץ
 ואין הכל יודע הוא ואמתתו ותפארתו גדולתו ומכיר

 אותה ויודע אמתו מביר הקכ״ה י :טמנו נעלם דבר
שהיא.  שאנו כמו טמנו חוץ שהיא בדעה יודע ואינו כמו

א אבל אחד ודעתנו אנו שאין יודעין. טר  הוא יתברך ה
.ייחוד דרך ובכל פינה ומכל צד מכל אחד וחייו ודעתו

 שם היו טמנו חוץ בדעה ויודע בחיים חי היה שאלמלי
 אחד אלא בן הדבר ואץ ודעתו, וחייו דצא הרבה אלוהות

 אתה נמצאת .ייחוד דרך ובכל פינד, ומכל צד טבל
 הכל עצמה הדעה והוא הידוע ודצא היודע דצא אומר
לשמעו באוזן ולא לאומרו בפה כח אין זה ורבר .אחד

ולא

 גג>ש9 סגשם לש> הוא הרגם מלאגיס מגיא שראה שגאמר שוה אמרם ומשיגם . המה
 אומה ■ראה קי מ<וס מעמיה 0גש< מעמיס אנשיה מעמיס אום! רואה שהוא השה והשגסו
 רגג מלא ההר אלישע גנגר שראה גמו הרגה.

 ארגע !גריה שראה ונמו אס. וסוסי אש
 של ממעלסו למשה מהם אמד גל .מרגטם

 למעלה אמר .ונו' מנמו מצוי ווזוא :הגירו
 ואמר !ה וניאר ח!ר גמציאוחן שוץ שאיק לפי
 מצוי והוא ממט שלמשה למעלה עולה אמד גל

 . ופוגו הנ!ג*ה של מגמו מצוי והגל מגוו
 וסוג מהד נדרן■ העולם גל המציא הר,גיה
 גרא ממוט הילקי לגל ה׳ מוג שנאמר מלפניו
 ני ואמר נמנמסו שלמה שרם! וזהו :העולם

. שומר גנוה מעל גטה ט׳  גנןהלס הנסוג זה ו
ט' משפע ונול רש עושק אה וםמלסו  ופירושו .ו

 והצדימים הרשים עושקים רשעים ראים אם
 אל צדק גמשפמ עמם יני,ט ולא אוסם ונוולק
 נמעשה ומגיע מנהיג לעולם שאין ומאמר הממה

 גני גמעשה מגימ שם היה שאילו אדם גני
 אמר ששקיהם מיד העשוקים מציל היה אדם

ן סאמר אל  מהם נפרע הקליה אין שאס ג
 הגא גשלם או p לאמר מהם נפרע הוא עסה
 מושל עליו יש מושל וגל .מדיניו למ0ג שאין
 על ומושל מנל נטה שהוא לטרא שיגלו עד

 ניצד .שומר גנוה מעל נטה ט שנאמר הגל
 מהם שנהוה ומה היסודום על גטהים הגלגלים

 והגלגלים .יסוט שלא מיניהם השומרים והס
ס סמעה המעהם  השכלים שהם לעילמם סשו̂ר

 הגלגלים צורוס והם מגאנים הנקראים הנפרדים
 גמעלה עליהם גטהיס והם גשמם השומרים

l i■ המלאכים ממעלם מעלה גל וכן עילסס שהם 
 השומרס והיא ממנה שלממה מעלה עילת היא

 יפסק שאס סמיד עליה שמשפיע כשפע אומה
 הראשונה והמעלה .כלה הוא מיד שפע וםו6

 מ9מ השפע ומקגלר. הטרא מגם נאצלם היא
t o גטהיס אסר הוא גרקי ועליו טמרה טראה 

 נמו גטד דרן־ רנים גלשון והוציאו עליהם
 אותי המט נאשר ויהי ,קדושים אלי\ם
 אמר לפינן האדירים, האלהים הם אלה אלהיס,
 הגל על נטה האל גלומר עליהם וגטהים

:הגל וממר
טי. ממעלתו למעלה שאמרע ןן1 ו  פיחש ו

פשלה ר״ל מוה למעלה וה שאומר וה

T וט', מעלתם שם על המלאכים שמום שנוי 
 השנלים שנקראו למעלה רמ0א נגר

 נהנהגת השם שלוחי שהם לפי מלאכים הנפרדיס
 ושלח נינסיג .מלאן• קרוי והשלימ העולם
 גמו מעלסס לפי מוה !ה שמואס ושגוי .מלאן•
 השליחות לפי שמם ישתנה וגס טראם שידע

 אדם לרפאות מלאך כשישלח ניצד גה שיצוחלסו
 שמו רורא אוחו לעזור ואם .רפאל אותו נןרא

 למדנו ,הקדש סיות ראשונה סעלה :עזריאל
 לנו הגיד ויחזקאל הנניאים מדנרי אלה גל

 שראהארגע ואמר .הנטד ראייסו(נכא) טרם
 דמות הרקיע ועל נמוי רקיע ראשיהם ועל חיות
 גצורת גולם נדמו ולא .נחיוח לו וצדמו נסא
 ויש .האדם ממעלת פחוסה מעלסה שהמיה נמו השם ממעלה פמוסה שמעלסם להודיע אדם
 ולפינן .מהם למסה שמא נגרא לכל המיום משפיעים שהם לפי היות שנקראו ^מר

 למעלה משותף שם •ה .ואוסגים : כמותם קדוש ננרואין שאי! לפי הקדש חיות קראם
 הגלגל קורא להם דנחיג המפרשים מקצת דעח על והנלנלים המלאנים מי,עלח השנית
 אופן אם ויסר .יוסג נמק על עגלה ואופן שנאמר אופן קורא עגול דבר ולגל ,גאוני

 :פנים נקראו המשוגים po נדולה לשק שהוא פנים מלשון אופנים שנקראו ויחנן .מרנטמיו
 נפל ל*נ) (ישעיה יגניק מר שלום מלאני מוצה צעקו אראלם p נסוג נמצא .אראלים

 :והראל אריאל נקרא והמזנס המקדש שגן ועילוי גדילה לשק ואראל .שומת נמלות סענין
 הנראה הזך נזוהר גמל נ«ר.ר הננואה נמראה לנניאים נראים מלאנים הם .וחשםלים
 :ממללות אש מיום מסמל מאי ארו׳ל המשמל כעץ ומסוכה שנאמר האש נהון

 גמראיהם מראים שהם לפי p ונקראים , עומדים שרפים ישעיה שאמר נמו .שרסים
 הסוג נשם לעין יקראו יעהים לגל טלל שה טלאנים :נשרף נהם שהמנינו

ג pi פהרום םדר מכלל והוא נוהרות מםכם שאמרו נמו ונקרא הטננים לגל שם טנ

 הושג למה נדע לא והעילוי הגטלה על מודה
 ידע לא וה ודכי סלה השם גוה מעצה גל לה

:טראם אלא אמתו על אוסו
 הצורות .ונו׳ חיים האלו הצורוס וכל ח

 ולא מייס להם יאמר לא הנפרדות
 מצויים שי.ם גלוסר חיים שאמר ווה מות

 ידיעה נטר לא אמ0 טראם ויודעץ וקייסין
:למי אלא

 גלומר .וטי הטרא p מון הנמצאים כל ט
 נמצאו ושהגל הנמצאים גל עלת שהוא

ט' עצמו יודע שמא ולפי :מנמו  הנה .ו
 אומרים אנו שעלע העגין להודיענו הסמיל

 ידיעת שאין גרור שדנר לפי . יודע שהנורא
 ועת מקרה גנו שהידיעה .נידיעהנו הנורא
 מתחדשת פהידיעה ושד .מממנו על מוסף

 נדעה יודע ואינו אחד ודעתו מא והשם .גט
 ומור ידיעה. לו חהמדש ולא ממט מון שהיא

 שיש הוא .רג עיק צריך שמא דגר והודיעט
 אמד ודעתו מא שהר^׳ה שאמר מאסר לומר
 קן אין עד רכים והם הנרואים ידע היאך א׳ג
 נמה והחשונה .תמיד מהחדשים שהם ועוד

 שאט נסו הניואים יודע שאינו אמ׳ג שאמר
 אלא העילה ונדע סיג לא שאט אוחס. יודעים

א נאמר נעטל גשג'י.טק העלול מצד  שוס ^
 . עילה לו יש ודאי אלא עצמו עילה יהיה

 מדנר ממשנתט סעתק הקרונה עילי.ו ונשנדע
 שאט נמצא העיקרית עילתו שנדע עד לדנר

 ומידיעתם עצנום מחמם הנרואים יודעים
 נהפן• הנורא וידיעת .עילתם לידיעת נעסקט

 מא שידע וניק עלול כל עילת יודע שמא זה
o העילה r העיקרית העילוס כל ועילת עלולה 

א. מאנרון•  יודע שהוא שמאמר מזה הטלד מ
 גל יודע מא נמצא לכל עילה ושמא עצמו
 הרנה קפה טריז על זה דגר וידעת .נמצא
 דעת להשע תוכל שננקלה הקלה דעתנו שאין

 ודעתו שמא גתנאר שנגר ונ*ש דעים חמים
 מהותו לידע ינולץ אט שאין מאמר הילנך אחד

 אלא .ידישמיו ולא דעתו להשיג טנל לא כך
 שאסר מא טדיעסט ידיעתו שאין טדאי נדע

ה כי הנניא ט מ הארן על שמים ע נ  דרגי נ
 נאמת ונדע מממנטתינם. ומחשטתי מדרנינם

 כלא ידעם מא וטראם הכל יוצר שהוא שמאמר
 ימה היאך ממשנהו תשיג לא אס שהמנה תראה
 היא ומה אוחו יגנה דגר ומאיזה וה טתל

 עושה גל ונו .אותו יגנה לא לשלם תועלתו
.לעשותה יונל לא הועלתה ינץ לא אם מלאכה

 הנטלם יהיה היאך ידע אלולא הגל יוצר נ״ש
 הטשנג ונו' נעם טערים ניט אומר דוד וגן .דגר ננרא לא שנו ודנר דנר גל ותועלת

:מסט נעלם דנר גל אין הלנך .יניס הלא עין יוצר אם ישמע הלא אוזן
ת י  שהקלה שנדע האמד עטטם. שט שם יש אוההוט׳. ויודע אמתו מניר הקב׳׳

רן נמצא גל יודע שהקנ׳ה שנדע והשר .אמתו מניר יודע  ושני .שהקדמט מ
ש ממט מן שהיא נדעה יודעם איט העמנים :אמד וחית ודעש מא שהקי׳ה ידיעתט נ

ט׳ הרנה אלומת שם היו מסט חון שמא נדעה יודע או נשיה מי היה ואילו  לשי .ו
 ענירם משט ולא וטרה מגולם לא מורכנ ואינו צד מגל יתיד ים' שהאל שנחנאי

 טהיה סקרה ט הדעה היתה מסט חון שהיא נדמה יודע היה ואילו ומקרי. מעצם ולא
ע ט אין הדנר זה .ונו׳ היודע הוא אופר ו»י.ת1ננ :ועקרי. מעצם מזי  ^שיט גת נ

 שא״א תדע זה ונשחדע עניניס שלשה הס אדם עגי השלשה שאצו גנאי אלא אמתו טל
ך. הנורא ידעת שתהיה  שעיר סת^■ נמו הצורות מן צורה ויניי אדם גשיסנוק ניצד נ

ס אותה יודע יהיה נתחלה .מהיסודות יטד טית או הנים או «פא טיח טדע U מ
נסקטשנמסשנתו היי נ«על אומה ונשידע נממשנסו. הטיה זו נחקקה לא שעדץ נטעל . ״ .................

נ עסאר׳׳ד והדעת היממה הנםא וטיס היודע האדם דנרים שלשה לך היי .אצלו ידועה ונמצאת יתנרן־ לאל סשוחן> שם והוא נשלם ושלישים ששלים שהם לפי .אלוזים :טנ
שנס ולמלאניס
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פירושג ב פרס התורה יסורי הלכות .מרע משני■ כסף6

 לדרוש שלא שראשורש רנ״ים צוו יב פ״ב
̂יש יולא אלו נדנריס ניניש  ל

:דורשין הין פרק ריש .וכו' נלכד
ואע״פ

אמד

 הנורא ועת לישע ‘שכ שלא ולפי המציאות מהו״נ לא אפשרי ויהיה הפועל אל הפת ר; ויוצאה מתחדשת ידיעתו תהיה שאיה דך השם ידיעת צהיות אנשי ואי .הצורה זו ידע שרה
̂ 3סאר' א1ה נצר״׳ ח׳ ונו׳. ה׳ מ׳ אלא ה׳ ר,׳ אותר ואי! .מהותו על גוספי! שהם נדעה ולא נח״ם לא נלומר נדעה ולא ויודע רת״ש ולא הי שהוא שואמר אלא ל־ו אין ת״ו ולא
 מניר• אי;ו לפיכר .תי למצוי אלא יהיה לא וזה נכחו הנלגל ומשנר העולה נירא שהוא לדעת להויית נדי ת׳ שהוא ה׳ ר׳ל אלא הואר איוו נפח״ח והי ,עצ-ו על יוח־ החי

עלולה: יודע העיצה שהיודע הנל ידע עצמו יודע והוא והואיל צנרא לנל עילה ושהוא עצמו יודע שהקנ״ה למעלה העוין זה זנ-וו ננר וני׳ הנרואיס מחיית ויודעם הנ-ואים
א , , , ר י ו א י נ אלו פרקיס שנשגי העיקיים נל ו

 חי אומר ולפיכך .בוריו על להכירו האדם בלב ולא
י■ שאין .ה' חי אלא ה' חי אומר ואין נפשך וחי פרעה

 כחיי או החיים ׳ הגופים ״ חיי כמו שינים וחייו ״ הבורא
 מחטת ויודעם הברואים מכיר אינו לפיכך המלאכים.

 עצמו יודע שהוא מפני לפיכך .ידעם עצמו מחטת אלא אותם יודעין שאנו כמו הברואים
א :בהוייתו לו נסמך שהכל הכל יודע  אלו פרקים בשני זה בענין שאמרנו אלו דברים י
 פרקים שבשני העיקרים כל וביאור .זה בענין לבאר שצריך ממה הם הים מן טיפה כמ\
 אלו בדברים לדרוש שלא הראשונים הכמים צוו יב • מרכבה מעשה הנקרא הוא אלו
 הפרקים ראשי לו מוסרין כך ואחר מרעהו ומבין הכם שיהיה והוא בלבד אחד לאיש אלא

 אלו ודברים ועומקו. הדבר סוף וירע מדעתו מבין והוא הדבר מן שמץ אותו ומודיעין
 שלמה אמר ועליהם .לסובלן ראויה ודעת דעת כל ואין למאד עד הם עמוקים דברים

 שהן דברים זה משל בפירוש חכמים אמרו כך ללבושך כבשים משל דרך בחכמתו
 אמר ועליהם .ברבים אותם תדרוש “ואי לבדך לך כלומר ללבושך יהיו עולם של כבשונו

 חכמים פירשו כך ,יישונך תהת וחלב דבש אמר ועליהם .אתך לזרים ואין לבדך לך יהיו
:לשונך תחת יהיו והייב כדבש שהן דברים הראשונים

̂טלישי פרק
הגלגלים א

.וכז' ררננה תעשה (קיא היא
̂י  דרך מרננה מעשה הענינים יזצי לנל רןר
 זלא ננו אין עצמו הנורא ידיעת נלימי נטד

 (שתול אלא נוייה על אותה לידע נת ננניאיס
 ממגו קריניס שהם היפרדות הצורות נידיעת

 המרפנה שתורה כרו מציאותו על יו־יס והס
 אשר המיה היא ׳תזקאל אמר וכן .רוננ לה שיש

:וט׳ ישראל אצה׳ תמת ראיתי
ב  נתתלת הגן .ונו׳ הראשוויס הנתים צוו י

 דורשין אין חנינה ממשנת נ׳ פרק
 ולא כפנים ניאפית נמעשה ולא נשלשה נעריוח

 מדעתו ומנין תנס היה אא"נ ניחיד נמיכנה
 לפי זה ועילת .וט׳ נרקיס יאפי לו מושרין

 עד רנות להקדמות כידיעתו יצנייך הענין שזה
 ■נקש ואם . לענין ייענין המחשנה שתעתק

 ׳שהנשו הקדמות נלא הענין זה לידע אוס
 ואפילו יעה לתרנות ויצא עיניו וישרו רעיוניו

 יופל לא נתחלה אותם יודע שהיה הדניים
 והלחם הנשר ני הראה הלא .אותם להשינ
 מן אוחו מונעים ואעפ׳׳נ הרנה לנוף יפיס

.לפנלם נח נו שאין לפי הקפן
 זה .ונו' ללטשך כנשים שלמה אמי ועליהם

 עתן שהוא ופפופו נמשל׳ הנתונ
 מצרים שיקת נדי כנשים לקנות עצה לאדם
 נמו שהוא וענינו ט להתכסות לטש לו ויעשה
 סן מימין ננקודה נסו ננשיס תכמים שאמרו
 נננוע שהם דברים כך ופירושו שנותינו ׳כנוש

 ומושלים העולם נונפיס שהם נלותר עול} של
 ידיעתם תהיה ונויאס הנפחדות הצויוה והס מ

 פירוש .לזולתך חגידם שלא כלומר צטשך תחת
 תחת יהיו שצם של סחרו נהם דניים אחר

 כרו העין מן נסתי הוא הננוש שהדנר לטשך
 שיפסין נלורר ננואתו כונש שלוא נטא שאמרו

 אותה יניד ולא ויסתירה אותה
ס כלומר .נו׳ ותלג ונש אמר ועליהם  וניי

 התת יהיו וחלנ נדנש עיניס שהם
 מעשה (סליק .והגינה שני נפרק כדאיהא לשונך

המרפנה)
ג ״  שמים הנקראים הם הגלגלים א פ

 וערנות וזטל ורקיע
ותנסים . הרנה שמות להם יש השמים .וט׳

אמר רשנ״ל .השמים ושמי השמים אלהיך לה׳ הן שנאמר הם רקיעים שני יהודה רנ אתר נתגיגה דורשי! אין נפרק כדגיפינן שם לו יש אתד ונל הס רקיעים שנעה אומרים
וריש הנראים'נלנד. השמים מנה יהודה שרנ אלא מחלוקת לקיש ו-יש יהודה רנ נין שאין ה״צא ונשתתנונן ע-נוק ייפון -זכון זנול שתקים רקיע .וילון הן, ואלו שנעה

 נוננים ול־נה תמה פ:ו רקיע .כלום משמש אין וילון אמר שק שמיס מהם מעלה לכל וקיא כ״דרנה הש״ים יין לייעיה שהם רוהניים דנרים ומנה מי■!].- השסיס סגה לקיש
ונזינאל ננוי מזנח נכו זטל .לנא לעתיד לצדיקים מן שוחקות ריתים שנו שתקים האין על להאיר השתים נוקיע תלהיס איתס וית; שגאמי ני קנועים השמים צנא וכל ומזלות

ה״ם'וגנזי וגנזי וסשפש לדק שנו ערנות .וט׳ נרד ואוצרות שלג אולרוח שנו מנון . שירה פאומיות הפרת מלתפי של נחות כתות שנו מעון קינן עליו מקרינ הנדול השר
 דניים אינם אלו יקיעיס שנתמשה הרנייס אלו שכל לך נתנאר הגה .מהים ט להחיות הקנ״ה שעתיד ושל לינרתות שעתידין ׳נש״ות ורוחות צדיקים של וגשיתן נרנה וגנזי שלום

 והשתים נאויר שננרא הרקיע אלא פתים נקרא נשמי דני נשלם שאין נאמה שגתנאר היא שניהם ודני׳ מליעיה היורד לשפע חשל כולם ועל ונרד שלג ;!*מי ומה .כצל נשמ״ס
 שנאמר מרוקע הוא מהות דני ונל מתוחים שהם לפי רקיע, ונקראים נ:מים בצירות ע״יד נמו גונה לשון ושמים שמים, ונקראים גלגליש הצקדאים הם והמזלות הטנניס שנהם
יקרים שהם לפי ערנית ונקראו .לך זטל ניח נניח׳ ננה :נאסר זנול נק-א והידור לפכיצה ידור שהם לפי זנול וצקיאיס . המיס על הארן לרוקע ונחינ הזהנ פחי את וירקעו

.אחרים גלגלים נולל תהם אתד כל התשעה אלו פו׳ גלנליא תשעה והם -ניניא כני ויה ומתרניינן ׳"דז נ׳ 'ילכים ההערובי־, בגי ואת שגאסר ערוב נקרא הנפנד והדנר ונכנדים
 הירחי נלנל הוא ממנו הקרוב גלגל ונוכנ מנלגל שנתוכו מה נל המתיף הגדיל הנלנל ניגל מנל הנה מנה מכל ינ״נס יזכיר ולכניס מקין■ שאינו קטן ומהם השלם שמקיף מהם
 שנקרא לומר ויש .העיקרי שמו היא ירח . ולבנה סהר נקרא הירח גי׳נל היאשין הכל את מקיף שהוא והמשי־.׳ המזלוה וגלגל לנת כונני שנעה הס אוהס שזכר סחשעה . ונו׳
 בשם החין שיקיא ימנע שלא הקדמנו כנר טנב שנו השני והגלגל ■ לנן שעינו לפי ולננה . היהיא ירח תרגום ופה־ ירתא תדש והרנוס חיש ננל מתחדש שאורו לפי ירח

 שהוא לשי שנקרא־נן ואומר כיהנ. אוחי שקורא מ׳ ויש .הנוכנים לכל כולל שש שזה פ”אע כוכב לזה רןיא כן נס רילאכיס המלאכים מרעלת הששיח למעלה שקיא נסו הסוג
 נקרא הירח מזוהר קרוב הרנה מזהיר מונב שזה ולפי נ׳) וחנקוק תהיה כאור ונוגה שנאמי הזוהר שם היא נינה נוגה והשלישי .מזלם והוא והסופרים הנותנים על מושל
ט יהיה ממנה ונשחקיחק הרנה חוס ט יהיה המקום אנשי ראשי אל נפתקינ שהרי נעילס המתייית ההיה שמת,ה חמה ונקראת שמש העיקרי שמה . המה והרביע' . נוגה
השם נזה שנקראה מצאט שלא לזה וראיה ,שחערב ונעח שתזרח בעח כחיס שארוחת לכי כך שנקראת יאפשר ׳״ד) ושיכעים התרסה ׳נא נפרס שנאמר מרס ונקראת .הרנה קיר
 ועל דמים שכינוח ̂גל מושל שהוא יאותרים נמיאיו אדום שהוא לאי .מאדים החמישי י התרסה ׳נא נפרם ,פ׳) (איוב יזרח ולא למרס האוסר שנאמר אלו עחים נשני אלא

 נראה והוא כנדה שתנועתו לפי נן נקרא .שנחי השיכיעי :בצדק חהס שופע שאיט למי הרעה חבא וממנו נהם וכיוצא והד״גיס השופפיס דן שהוא לפי צוק הששי :המלממוח
 השיגו שאחריהם •חניזים .נלל חנועה להם שאין סינרים הקדמיניס ההנמיס היו שני שהכונניס לפי נו׳ הפונניס כל שאר שבו השמיג׳ וגלו.ל השנעה מגל יותר ונח נשיכת

 הטננ אמר ולא הסוור אמי .ונו׳ החוזר נלנל הוא ההשיע׳ וגלגל .׳שחנה לא היום ממשוה או י־זה זת תרתקס לפי נקירונ אתח תדרגה שנת שבעים ננל כנדה תטעה להם שיש
ס הגלגלים שנל הנלנליה שאר חנועת הפך שחטעחו לפי ש לטעינ כחוזר נראה לפינך למערב המזרח מן סונג וזה למזרח המערב סן טנני

אותה רוב לזנרון נידיעתו ויצטרך החנונה נחנמת נחנאר זה כ, לחערנ המזרח רן פונניס ש־יהם שאמי ומה .מנינם יזכור לפנים .ונו' הגלגלים משמונח וגלגל גלגל כל ב
:מקומה זה ואין .חכמה

י׳ גחנאר ונו׳ כנדיס ולא קלים לא אינם הנלגליס כל ג דנ להם טדע לא הפסים גולם ואמחת . מהם המחוני ולא היסייוח אינעה נגולס אינו הפסים שגולס הפילושיכיס י
נ טנש יידע לא מהוהו נודע ודנרשלא הירח מנלנל שלמטה נסה הם המקרים אלו שפל מפני ריח ולא פעם ולא כבדים ולא קלים לא שהם נהם יאמר לא לפיכך

בל
ל ד ג ז מ ו ע

ג : נמולוס וותנמיז שהס ויכו לפי אוזרים דניים נו ונצנל טיןי׳ !'נ) דודשין(דף אין פיק זה .נז' מוטם וגדולה «ד ונו׳ שמים הנקראים הם הגלגלים פ׳

 גלגל .גלגלים תשעה והם .וערבות וזבול ורקיע שמים הנקראים הם
 שבו גלגל הוא ממנו שלמעלה והשני הירח. גלגל הוא ממנו הקרוב

כב. הנקרא הבובב  חמה. שבו רביעי וגלגל נוגה. שבו ממנו שלמעלה שי״ישי וגרגל בו
̂גר . מאדים שבו המישי וגלגל יצדק כוכב שבו ששי וגי ג ו  וגלגל .שבתי שבו שביעי גל‘.
 מן יום ככל החוזר גלגל הוא השיעי וגלגל .ברקיע שנראים הבוכגים כל שאר שבו שמיני

 כולם הם כאילו הכוכבים כל שתראה וזה .הבל את ומסבב המקיף והוא למערב המזרח
 כזכוכית וזכים ב־הורים שהגרגיים מפני .מזה לג־ערה זה בהן שיש פי ער ואף אחד בגלגל

 וגלגל גלגל כל ב :הראשון גי׳נל מתחת השמיני שנגי^גל הכוכבים נראים לפיכך ובספיר
 .בצלים גלדי כמו מזה למעלה זה הרבה לגרגלים נחרק הכובבים שבהן הגרגלים משמונה

 התשיעי הגלגל כמו למערב ממזרח סובבים ומהן .רמזרה ממערב סובבים גלגלים מהן
 ולא קלים לא אינן הגלגלים כל ג :פני' מקום ביניהם אין וכולן . למערב ממזרח החוזר
כעין אותם רואין שאנו וזה .עינוה שאר ולא שחור עין ולא אדום עין לא להם ואץ כבדים

התכלת



דזפירושפ״ג התורה יסודי הלבות .מדע פירוש
.1 נאסצע יה1י!ל הארן1 מגוציס העולם sfc המקיעין 1צ6ה מלנלים כל ד  האיז ט׳

 שמדס והיא כלימה על ארן הולס סגאמי מא הקנ׳ה של עיו כרוח חלוי
 מקיף והכלגל הרוח מקיף והאש .שויהם מקיף והרוח רונה מקיף המים וי«ד .נאמצע

:גאמלע תלויה הארן גמלאת הכל
 נל את המקיעין מלנליס נל מספר ה

.חשמלו היא חה . י״ח העולם
 . שמיהם יאלה גלנליס שלשה לו יש הירח

 ועמארד אלמרנז. ונארג ואלמאיל. אצגווהר.
 .אלמנהאל ,והס גלגלים שלשה לו יש נ"נ

 ושאי .ששה היי .אלמיכז ונארג .וא^ודיר
 גלגלים שגי אמד להל יש לכת כינני החמשה

 והגלגל .א הרי .אלמרנז ונארג .מממל
 והגלגל הקנועים הנונניס שאר שט השמיני
 הקמנים הגלגלים ומספר :י׳ס הרי החשיעי
 הגקראים הם אלי .ונו׳ ח׳ מקיפק שאינם

 מחכמי האסרונים והחכמים .אלחדויר אלפלאן
אי חדיר פצן לה אין שהשמש אומרים התמנה  מ
 אלוהיה והם מהם שניה ,ששה לכת מסנני

 קמנים גלגלים שני מהם אמד לכל יש ועפאדר
 והאינעה .ההנינה חכמי מקלח שאמרו נמו

 :לו היי תוויי פלן■ אחד לכל הנשארים
 סטנהם שיעור וידיעת הכוננים וממהלך

 כולם שהגנגלים ניאר ננר .וכו׳
 דנים שהם ידענו ולא כלל עין להם ואין ונים
 משל דרך על ונוניר .שוכר הדרנים מן אלא

 ,לכל הלמוד וטמנו הירח גלגלי כה שידעו הדרך
 והגלגל משונית תנועות לו מלאו נירח נשהתטננו

 אמרו לפיק■ משונית מטעות לו יהיה לא האחד
 תניעה כל התמטית לפי היינה גלגלים ^ יש ני

 אותו מלאו נירח ונשהתנינט .גלגל סינמה
 והמהירות יקצר ופעם נהליכתי ימהר פעם

 ננל ימצא אלא נגלגל נחלקים אינם והקילור
 שאיט קמן גלגל לו שיש ידעו ומיה המלקים

 מלאי הקטן הנלנל וה נקטר ונשהנימו מקיף
 יראה ולא גדול ופעמים קטן יראה פעמים אותו
 ידעו השמש נרינוע שיריה נעת אלא גדול

 פלו הנקודה הקטן הגלגל יה המניע שהגלגל
 יה יספגי . העולם נאמלע אילה טליה שסוננ

 וכשיהיה קטן •ראה הארן מן רחוק כשיהיה
 נקרא הגלגל יוה .גדיל יראה הארן סו קרונ
 נדרכים ידעו ונס אלמרכז. אלנראג פלך

 אלמאיל אלפלו נקרא אמד גלגל לי שיש אמרים
 ידעו הדרך וו ועל אלניוהר אלפלן נקרא וגלגלו

 חכמת היא ווו ■ וצורתם הגלגלים שאר מנין
 היא ני כפירוש ארו״ל .וכי' והולות הקופות

 ד) (דנרים העמים לעיני ונינתנס מנמהנס
 משנק מכסת וי העמיס לעיני שהיא מכסה איוו

 סנינח הוא תקיפות ופירוש .ומולות תקפות
 לות1ומ .אומו סיננ כלומר העולם מקיף הגלגל

 לשמש כדנתינ ניוג ערני נלשק הקרואים הם
 נלשון קרויין כ"ג)יכן נ' ילרולוה(מלניס ולירח
 חכמי כה מכרו רכים וספרים :אלמנאול ערני

 ונלשון החסנה חכמת היא החכמה וו .וס׳ ק
:אלהיאה עלם ערני

 והו .ונו׳ הכל מקיף שהוא משיטי SAi ו
 סננים ט אין והיא אגאטלס אלפלן

 pש השמיט הגלגל חילקו יק חניי אנל נלל
 הגלגל חמס שהיא הנראים הכוננים אלו נל נו

 . מעלוח ל׳ הלק כל .חלקים לי*נ התשיעי
 הטננים מקנון לקוח שם חלק לנל וקראו

 נדמות קיטצם היה שפעמים .חלק שנאומו
 הגלגל וחלק .נוה כיוצא ונל שור או טלה

 ועשו המלרץם. אלי כעד חלקים לי"נ התשיעי
 העגיטם אלו הלומד שינין מי הלימוד מפט וה

 סננה שהשמש לידע גשנרלה כילד .נמהרה
 וגן סלה מזל נל סננה שננר נאסר מעלות ל׳

 ששמותם הנחלות והם :הדרן וס פי על הנל
ס׳ סלה ן ונקר* יוליה מלח ניארט ננר .ו  נ
 מהם קרונ או נהם מהלנין והירח שהשמש לפי

לן והרגום נקראים עיני נלשון ונן ואול י
 הקרט מסנה יום <נל נהם הירח הילון־ לפי ממנות לניס אותם מלק הי'נ שאלו סנאול
 ופו׳. סלה ועוםותם %'ח): נעתם(איוב נחרות התוליא שנאמר נחרות נקראו וגם סנולה

גלגל עם ממלות גלגל יתקנן שנה הנקודה חמלת שהוא לפי מוקם נחה הסטן התחילו
שיווי

 וכן .האויר גובה לפי הוא בלבד העין למראית התכלת
 המאורעין אלו שאין לפי ריח ולא טעם לא להם ■ אין

 האלו הגלגלים כל ד • טד׳ן שלמטה בגופות אלא מצויץ
 תלויה והארץ ככדור עגולין הן העולם את המקיפין
 שהן קטגים גלגלים הכוכבים טן למקצת ויש .באמצע
 אלא הארץ את מקיפין הגלגלים אותם ואין בהן קבועים

 :המקיף הגדול בגלגל קבוע מקיף שאינו קטן גלגל
 שמוגה העולם בל את המקיפין הגלגלים כל כספר ה

 .שמוגה מקיפיו שאיגן הקטגים הגלגלים ומםפר .עשר
 ובכל יום בכל םביבתן שיעור יעתTו הכוכבים וממהלך

 לרוח צפון ומרוח צפון לרוח דרום מרוח ומגטייתן שעה
 אלו כל מספר יודע• וקריבתן הארץ מעל וכגבהן דרום

 חכמת היא וזו הקפתן. ודרך הליכתן וצורת הגלגלים
 חכמי בהן חיברו רבים וםפרים ומזלות. תקופות חשבון

 חלקוהו הכל את מקיף שהוא רתשיעי גלגל ן :יון
ם,כל עשר לשגים הקדמונים החכמים  וחלק חלק חלקי

 הכוכבים מן בו שתראה זו צורה שם על שם לו העלו
 רטזלות והם .תחתיו מכוונים שהם ממנו שלמטה

 .כתולה .אריה .סרטן ,תאומים .שור .טלה .ששמותם
שת. עקרב. מאזגים. די. ק  גלגל ז דגים: דלי. ג
 הצורות מכל צורה ולא חלוקה לא בו אין עצמו התשיעי

ב. ולא האלו כ  השמיני שבגלגל הכוכבים בחיבור אלא כו
 האלו הצורות תבנית שבו גדולים בטכבים שיראה הוא

 מכוונות היו לא צורות עשר השנים ואלו .מהן קרוב או
^ אלא החלקים אותן בנגד  להן העלו שאז המבול בז

ק אבל .אלו שמות  שכל לפי ,מעט סבבו בבר הזה בז
 השמש כמו סובבים כולם שמיני שבגלגל רגובבים

ת. סובבין שהן אלא והירח  שיתהלך וחלק בכבידו
ב כל כנגדו ילך אחד ביום כנגדו והירח השמש כ  ט

 ■ש תראים הכוכבים כל ח שנה: משבעים בקירוב מהן
 ויש .מהן מאחד גדולה שהארץ קטנים טכבים מהן
 במה הארץ מן גדול מהן אחד שכל גדולים כוכבים מהן

 פעמים. ארבעים כמו הירח מן גדולה והארץ פעמים.
 .פעמים ושבעים מאה כמו הארץ מן גדולה והשמש

 מן מאות ושמונה אלפים מששת אחד הירח נמצא
ב הכוכבים בכל ואין .בקירוב השמש כ  השמש מן גדול מ

 הכוכבים כל ט השני: שבגלגל מכוכב קטן ולא
 חיים והם הם. והשכל ודעה נפש בעלי כולן והגלגלים
 אחד כל .העולם והיה שאמר מי את ומכירין ועומדים

 ומפארים,ליוצרם משבחים מעלתו ולפי גדלו לפי ואחד
 את מכירין כך הקב״ה שמבידין וכשם המלאכים. כמו

הן. שלמעלה המלאכים את ומכירין עצמן  ודעת מ
 וגדולה המלאכים מדעת מעוטה והגלגלים דגוכבים

 גולם הירח מגלגל למטה האל ברא 'אדם: בני מדעת
 לטלם צודות ארבע וברא .הגלגלים כגולם שאינו אחד

 במקצת וצורה צורה כל ונקבע הגלגלים כצורת ואינן זה
ה. גולם  במקצת נתחברה האש צורת ראשונה צורה ז
ש. גוף משניהן ונהיה זה טלם צורת שניה וצורה הא

הרוח

עוז מגדל
:91<ל> דששד יטעי שוע 9ששו .משוע טף <מ• ט׳ מ1>9 ל9ל1ש 9לשש )ל9 גרוו

 העשן הננש פוא פלה הישוג. רונ שט לפון לצד לופות השמש חלא וממות היוס שיווי
 אושים שט צורח ו»א אלחואמין ערג נלשון קרטה יכן תאומים .חלג פלה נדנמיב

 מרסש אחד סנגיס הוא סרק .שויס שטא ווג מלשון אלוונא וקראים ונן יחד סמונרים
 יש שפחה לירה שהיא משט אלעדרא וקראת ונס .סגנלת הוקראה היא נפולה .המים

ידועים: והשאר כופים. שוי לה
ט׳ מטוטת היו לא צורית הי"נ אלן ז .ו

 לנוננים השינו צא הקדמוטם המכסים
 השיט וגאחרווה כלל תויעה השסיו׳ שננלנל

 מעלה שגה שנעים נגל כבידה תטעה להם
 כני הנה עד המנול מוק לפיכך נקירונ אחת
 החלקים כנגד מכוון שהיה מקומם וושתוה סנט

ק באיט תשימי שטלנל  שטנג שתאמר כמו ז
 פסה יהיה שוד ל1ס נמחלת וסן נאיתו שהיה

:תאומים סמול מעלה נאשריס
ט׳. השמש שיתהלך וחלק ל השמש מהלן י  מ

 מהלו והיא אמת ממעלה קרוב יום
;נקיטג שגה נשנעים הטכנים

 אמר ,וט׳ מק יש הנראים הכוננים כל ח
 קטנים הרנה טכנים שק לסי הנראים

 הודאין והטכנים רשק מפגי נראין שאינם
 וסלקו טכנים ונ*נ אלף אותן למטת שיוכלו
 הטכנים היאשק החלק .חלקים לששה אותן
 עד וק .השט שנחלק הנוכקים מן גדולים שנו

לו :מפן  מן גדול שהוא מק ק הנוכנים מ
 הירח מן גדולה והארן .פעמים נמה הארן

 חכמי אצל ידועה הארן מדת וט', פעמים מ'
 אלף ליד האנין שנייר נמופת שיד* התטוה

 ושמונה אגפים שנעת האין קופר טהיה .מיל
ל ט שידעו והמופת .נקייונ מיל מאוס  מו
 הקופנ טנה וטוט כמקום שעמדו סא האק

 על האח שמס על והלנו הניכנים סן כוכב או
 מולה הראשון מונה שנתופף עד היום חצי קי

 ששה ומצאוהו אוחו שהלט המהלך ומדדו אחת
 נש*פ וה כפלו מיל שלישי קני מיל וששים
ד להם יצא מלגל נדור שהם מעלה  אלף ל

 ומאמר .האין כדור שיטר שזהו ידעו מיל
 שגעה שמא הקושר יד* הכדור להם שטדע
 שנים העטצה תהיה אם כלומר ועשרים לשוים

. נקירוג שנעה שלה ךמר5ה יהיה ועשרים
 הטכנים טנה ט שיערו האין י\סר וכשידעו
 קרונ fהאר p גדולה שהשמש וידעו וכמותם

 מי נכסו האין p קפן והירח . פעם סק״ע
 שמא ליע כשסכצול וט׳. הירח נסצא :פעם

 הארן סן הירח חסרון שהוא נס׳ השמש שישר
 הנוכנים נכל pw :ומ׳ת אלפים ששש יצא

 שמלנל מטכנ קח ולא השמש מן גדול כוכב
ד האק p קפן והוא עשארד וה וכו׳. ־ט  ל

:פעמים אלף
ל ט  ג*ן געלי טלם והגלגלים הכוננים נ

 שזו מתנועתם זה יד* .ונו׳ ודעת
 האק כמטעת מנעית שתהיה א׳א התטעה

 שהמתטעענתטעהפגעית למעלה והאש לממה
 והגלגל ימס נהניח ממט שיצא למקום כשיגיע

נ  כסטעת הטעהו אין ונם נת ואינו תמיד «נ
 דני אל שיקו־נ נדי אלא סתטעע שאיט המי

 והגלגל לו שיזיק מדני יתרחק אי סמנו שנהנה
 שממנה השאה שהרי הצורה זו על הטעתו אק

«נ  סמעתו תהיה לא הילכך תמיד ישוב אליה י
 U החשוקית והמטעה .השוקייס הטעה אלא

 פינת היא שהנפש ושכל נפש לנעלי אלא תהיה
 להדמות הגפש תש*קק שט והשכל התטעה
 ונשמדים חיים והס השכל: שהוא כעילתה

 אלא חיות שאץ מי הוא גפש נעל כל .וכו׳
ש^ וסשלי חיים שהם ומאחר הנפש. לנעלי

שס :טראם מנירין הם  הקניה שמכירץ ונ
p התיקון .וט׳ עצמן מטיץ .  נחסלה ע

טי נ .עצמו אס י ^  עילתם מנירין ו
 עילתם שיכירו ומאמר .הנפרדים השכלים שהם
ם ידעו  המראות מחוייג עילה להם ק *

:הקניה והוא
טי. אמד טלם היית מנל^ל למפה האל ברא י  השילוטפים או* קורין ^ זה ו

 ימצא לא ול*לם וצורה מטלה מנשנר טף שכל יזוע ודנר .אלאזלי מארה אל
שיתבאר כ* הדנר זה שמכרת היא הדעת אלא טלם גלא צורה ולא צורה נלא טלם

אנויכ
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̂ו לס1הנ רה .אה'נ  ילפי נסנע vd it פפוטח צויוח רנע6 קנל נהתלה י״פ שנר
 פקיסה וינשה חיוה שהיא לפי הנל פן קלה שהיא האש .מקיפה ישתנה פנעה פיט׳

 יאינה עין לה יאק הרנה וכה והיא הפנעית האש היא חי היית גלגל נשיפיל׳
 כילי נלילה האייר גיאה היה אדומה היהה שאילי שאצלנו האש וי כמי אדומה
 ילח תם והיא הרות האש ק ילסמה . אדיה
 סקי״י ■'פיכו הי״ה ״ן יקל האש מן כנד והיא

 שהיא לפי ימני למפה והפיה . האש מן למפה
 מן כנדה והאק . ילת קר שהיא מפי׳ כנד
 עימדח והיא הכל ין למפה היא לפיע הכל

 על את תולה נדכהינ השה נגגירח נאמצע
 עגילים הם גופים האינעה אלי יכל נ'ייה

 סנעיח תטעה והטעתו מכירו תוך אמד יכל
 למץר כדי ׳הטעעו למקומם מין כשיהיו כלימר

 איתה והוריק אנן נשתקת כיצד למקומם
 שיחזיר עד ישקוט ולא ׳מטפע מיד למעלה

 כשתכניש יכן מקרה אותה יפגע לא אם ל^ן
 תע'ה ההכרה כשיסיר נהכרת למפה האש

 כהכרח הכל יניע כשיסינ והגלגל . למעלה
 יהודית האינעה לאלי ישנוני הגלגל ומחטעם
 ארנעה והה . ונפסד הווה כל מהן ׳תהייה
 שיתחנ־ ונעת ימדנר ומי וטפח דומה מיגים

 גילה תהה מהנתהוה אי א'ט יסודות פארנעה
 ־אוי יהיה יצא הגילה וכשיכפד לקנלה שראוי
 חדנר ׳פסד סיד כי שהיהה הצייר אותו לקנל
 היהידות לארנעת ייפרד שישינ עד לדני־

: מהם שגהמנר
 נפש כעלי אינה האט גופות ארבעה יא

 שתנועתם ופרט כנר .יכו׳
 ליקים כה שיהניעעו נכש להה ואין פנעית
 לשנות יכוליה אינה לפיכך הה׳ יפש נמו שירט

 מן ה׳ את הלט דוד שאסר ווה .מנהגם
 וי,אמי תקשה אם נטמר .וני׳ השמים

היאך

 וצורה .דדוח גוף משניהן ונהיה במקצתו נתחברה הרוח
 משניהם ונהיה במקצתו נתחברה המים צורת שלישית

 נתחברה הארץ צורת רביעית וצורה .המים נוף
 מן למטה נמצא .הארץ נוף משניהם ונהיה במקצתו

 אחד ובל מזה למעלה זה מוחלקין נופין ארבעה הרקיע
 .גלגל כמו רוחותיו מכל ממנו שלמטה את מקיף ואחד
 למטה .האש גוף הוא הירח לגלנל הםמוך הראשון הגוף
 ממנו למטה .המים גוף מטנו למטה .הרוח גוף טמנו

 :בלל נוף בלא פנוי מקום ביניהם ואין .הארץ נוף
א  יודעים ואינם נפש בעלי אינם האלו גופות ארבעה י
 ואחד אחד לבל ויש . מתים כגופים אלא מכירים ולא

 .לשנותו יכול ואינו משיגו ולא יודעו שאינו מנהג מהם
 וכל תנינים הארץ מן ה׳ את הללו דוד שאמר וזה

 הדברים ענין וביאור וקיטור. שלג וכרד אש תהומות
 ובשאר ובברד באש שתראי מגבורותיו אדם בני והוSד,ל

ניכרת תמיד שגבורתם הרקיע מן למטה שתראו ברואים
;ולגדול לקטן

רביעי פרק

 החשינה המי, אלא מהלל ואין מהללים שהם אמי ידיד ממים נגיפים שהם האתר היאך
:מנריאיי גבירתו שתכירו אדם נני הלט נך הדברים שעמן

ד ״  נרא שהאל הקדים ננר .ונו׳ יאין ימים ירית אש שהן האלי גיסים ארבעה א פ
 פשוש גלמם אט יסודות ד' לפיכך אלי טרית אינע יקנל אחי גילם

יסודות מאינעה מורננ נלחם שיחמנרמפם ימה
 מארנעה סק הגופים שפל שאמר וזהאט

 ריג י״ל מאינעחן ממיני היא אלי ׳סוחח
 מהם משנים מורכנים טשיס שיש מפגי הניפים

 . יהאש סהארן מיינג שמא העשן כמי נלכד
 יהאד .והריח הארן ק מורכב שהיא והאכק
 שיאמר מי יכן .והרוח המיס תן מורכב שהיא

 מ1יי מאש מוינג שנופם יאמר מצי״ן שהשדים
:עיגס לזטת יראו לא זה יספני

ט' יר.רימ האש דרך ב  זניט כנר .ו
 ק והיא ענעית תטעה שתטעתס

מלמעלה יהאיז למעליי האמצע
:פנעם לפי וזה לאמצעי

. גופים לנל ישוחח שתם וטפני  עריכם ט'
 לא שיתעיט יכעס .אמתזאג יקיא יחד

■ נטרדט מהם אמד ׳שאי
.1 הנטל נסנינת יהיה זה ושינוי ו ט׳

 נהפרח אוחם יסננ הגלגל נשיטב
 ויתמה זעייז ׳תערט נשיסיט כחוט שהם ספט

:הנופים כל מהם
 צירה כלא טלם רואה אחה א׳ לעולם ז

 ט שיש אלא לעין יראה לא .וני'
 תראה לא לפיכך מנולם מורכב והניף עין

:לכדי הנילס ולא לנדה הצירה
 מילם שישיג מדעומא נטמר .האדם לג אלא

:לנדה יהטרה לכדו
נסש

ה א ע ב ר וארץ ומים ורוח אש שהם הללו גופים א
 ועוף ומבהמה מאדם שיהיה וכל .הרקיע מן למטה הנבראים כל יסודות הם

 . הללו יסודות מארבעה מחובר גולמן הכל עפר וגושי והרים בנין אבני ושאר ומרגליות טובות ואבנים ומתנת וצמח ודג ורטש
̂כמה דגופים בל נמצאו  יסודות מארבעה מחובר שלהם וגולם וצורה. מגולם מחוברים האלו יסודות מארבעה הו־ן הרקיע מן ■סי
 מטבור ממטה מהלכם להיות והרוח האש דרך ב :בלבד וצורה מנויים אייא מחובר אינו היסודות מארבעה אחד כל אבל האלו.
 המטה הוא הרקיע שאמצע לאמצע עד למטה הרקיע מתחת מהלכם ייהיות והארין המים ודרך . הרקיע כלפי למעלה הארץ
 ויבש חם האש טבע .בהן שנטבע וטבע בהן שנקבע מנהג אלא בחפצם וייא בדעתם ייא הייוכם ואין .ממנו למטה שאין
 לפיכך ממנה קלים והמים מכולם כבידה והיא . וקרה יבישה והארין .וייהים קרים והמים .ולח הם והרוח . מכולם קל וד,וא

 יסודות שהם ומפני . הרוה מן קל והאש .המים פני על מרהף הוא ייפיכך המים מן קל והרוח .הארין על לפעלה נמצאים
 ומים ורוח מאש מחובר גולמו ואבן ומתכת וצמח ודג ועוף וחיה ובהמה מאדם ונוף גוף כל ימצא הרקיע שתחת גופים לכל

 מהן לאחד דומה אינו מארבעתן המחובר שימצא עד העירוב בעת מהם אהד ביי וישועו ביחד יתערבו וארבעתן .ועפר
 או עצמה בפני ארץ או עצמן בפני כים או עצמו בפני אש שהוא אחד חלק אפילו מהן במעורב ואין .לבדו כשהוא

 . כאחד ויבש לח וחום קור בו ימצא מארבעתן המחובר ונוף גוף ובל . אחד נוף ונעשו נים־תנו הכל אלא עצמה בפני ר^ו
 נופץ מהן ויש . החוס^יתר יראה^בהם לפיבך . היה נפש בעלי כמו האשי מיסוד חזקה בר,ם שיהיה גופים מהם יש אבל

מיסוד חזקה בהן שיהיה גופין מהן ויש . הרבה היובש בהם יראה ייפיכך .האבנים כמו הארין יסודחזקה בד,ן שיהיה
 . יבש אחר מנוף יתר ש
. בשוה כאחד והיובש הקור

 יב׳ וגוף .חם אחר מגוף יתר חם גוף ימצא הזה הדרך ועיי .יתר היה בהם יראה לפיכך . המים
 הקוו בהן יראה וגיפים . בלבד הייה בהן יראה וגופים . בלבד הקור בהן שיראה גופים ימצאו וכן
 בעיקר שהיה היסוד רוב לפי .בשוד, כאחד והייח החום או . בשוה כאהד והיובים החום או .בשור, כאחד והלה הקור או

 שהוא יש . בסוף נפרד הוא אלו יסודות טארבער״ המחובר וביי ג ;המעורב בגוף וטבעו היסוד אותו מעשה יראה התערובת
 הזהב אפילו .להן יפרד שייא אפשר אי מהם שנתחבר “וכי .רבות ■סנים ייאהר נפרד שהוא ויש . אחדים ימים לאחר נפרד

 הואיל ד •־ לארץ ומקצתו .לרוה ומקצתו למים. ומקצתו ייאש*. מקצתו וישוב .׳'יסודותיו ויחזור יפטר שלא אפשר אי והאודם
 מיד כשיפסר הנפסד כל ולא . העפר מן בנינו שרוב לפי . תשוב עפר *איי ייאדם נאמר יימה אלו ליסוי־ות יפרד הנפפד וכל

 הדברים כל ונם,צאו ליסודות יחזור הדברים וסוף אהר לדבר אהר ודבר אחר יידבר ויחזור יפסד ארא .היסודות לארבעה יחזור
 הארץ מקצת כיצד .גופן כל לא מקצתן שעה ובכל יום בבל תמיד ייזה זה משתנים האייו יסודות ארבעיד, ה ;חלילה חוזרין

 וכן .רוח והווין ומתמסמסין משתנין לרוה הסמוכים המים מקצת ובן .מים ונעשית ומתפוררת משתנית המים מן המרובה
 .רוח ונעשה ומתכנס משתנה מתהולל לרוח הסמוך מקצתה האים׳ וכן .אש ונע־:יה ומתהולי' משתנה לאש הסמוך מקצתו הרוח

 . ארץ ונעשה ומתכנס משתנה ייארץ הסמוך מקצתו המים וכן . מים ונעשה ומתכנס משתנה למים הסמוך מקצתו הרוח וכן
 שיבטל אפשר שאי אש הרוח כל או רוח המים כל שיעשה עד משתנד היסוד כיי ואין .הימים אורך וייפי מעט מעט זה ושינוי

 השינוי ימצא והכירו אחד כל בין וכן לאש מרוח ישתנה ומקצת יירוה מאש ישתנה מקצת אלא .הארבעה היסודות מן אחד
 בני גולמי שאר מהן ויהיה ארבעתן יתחברו ומסביבתו הגיינל בסביבת יהיר, זר, ושינוי 1 : לעויים הלירה וחוזרות ארבעתן בין

 הנקראת הצורה שהיא העשירי מלאך ידי על לו ראויה צורה וגויים גויים ליי* נותן והאל .ומתכת ואבן צמח חיה ונפש אדם
 כדעתי הנמצא גוף שמחלק הוא האדם לב אלא . גויים בייא צורר, או צורה בלא גולם רואה אתה איי לעולם ז :אישים

ויודע י
עוז סנדל

:נדני 0י״לי,' שיש c’»f׳ קנלתו כפי כשנע !וווכמיז 0 וגלגל ׳!׳יה וספי ־־•;• ופיי, וניפ׳ פרי, כלול ספר! וה נס .ונו׳ פשוג וסיווז «ד נו׳ לו1ו גופיס )״•נער, ם״ד



9 הפירוש פ״ף התורה יסודי הלכות מדע. פיייש
I הואר פל האמד .פרגים שר פל האפי הארה .וס' לויחו היא גאר גל 

 האדם צורה הפסה שיה הנסא ורה5 גמושהאמר שנ״לוהנשייס הגאיא הוני
 לשאר P שאץ פה חקן ולםהוה ואף פירם לו שיש שרו ולולה פל-ועליו פופר הוא
 והוא האש שיה שהאמר נסו והולהו דני אוהו •שיד שנו הפגץ הוא השר והפגץ .הי

 וגשיד השיה « שקנל הראשץ הגולם סן הלק
«מוי «ןראה השיה וש ההלקים פשאר ה ) 

 נאום רש הדומם. ופן השמה סן גשרו נה
 ונקרא הפי סגל גשיד שנו יהי אסי ח

 לקנל גה השם ש שגהן והוא הפדניה גשש
 ו» הדניים גל ידפ וגה אישים פפפלה ששפ

 גל יודפ האדם יהיה ונההלה .שיסו יא
 פה רדע פפש פפפ וגשיהגוק נגפ דניים

 ההיה ואו .נשופל הונרים יופ •ודפ היה לא
 ודפוהו אלהים ללם שנקראה השלימה השיה ו

 נפשה נשפי נללמר אדם גפשה שאפי מו
 להם שאץ הדמה שידס שיה מ שיהיה דם
 לופה מפה האדם דעה שסהיה והלילה .לם
 נם ס שיהיה הונרים פנץ אלא .ציו

 ואמי 91 פל .ודעוחע נירניו צמליו :דסוח
 שאמי חה ונו' סמר נאסד היה האום ן

 השיה וו פל אופי איר נצלמר אדם נשה
 היאשק נמנץ פליה שאפיר לפירם נניס
 שיהיה מוה שיהמייג הואר נקראה היא
 נמנאי שננר פשר ,וה נהאיר סוסי שיא

 ווה וגויה גוף הנויא שאין ומושסים דאיוה
שוף: אלא יפצא לא ההואר

 אונל שנה היה גשש לנל הפצרה הגשש גינה
 נאדם שיש הקדמר גגי . 'w ושוהה

 ט שגשיד והוא ההי לגל ט פשוהף שטא ח
 הגשש ונקראה הדומם ומן השמה גץ הי

 ונקראים מלקים לה יש הנשש זאס ,היורה
 ההיורה והנפש הפנפיס הנפש והם .הוח

 שנה היא הפגפיה ומשש .הגששייה .גשש
 המטגה היא והחיורס .Tופול ושוהה ינל

 השומרה והיא וההנופה ההרגשה לקנל אנרים
 ולא האני ימוח מיד ונשהנפל האנרים רה

py .ומהרהר מרגיש שגה והגפשייה ולאירש 
 אוהם שקראנו הפגירם אלו וגל והנומפ.

ס  אוהו שקראר הפנץ אינם נהיה או »
 פץ מנל האדם נשרד שט המוטח גשש
 לנהמה משיין הערנים שאלו מפני הי.
 אלא המצא צא המוטח והנפש ולעוף מיה
 פררם פל חאמי ויוה גשש שמלה ולשי ,אום
 לגשש להסגיל טציטו שהקדממ נמו :ים

 והוא זולהו. גו ישתהף שלא שם מוטה
 קוראים אם ואץ .האום שיה אומה ־קרא
 שהוא הדטר וה נו שיש משני פדט זום
 לזולט שימצא אפשר הפרן שוה וגרץ ושה

 האדם. נמו tot הפוסוס מקצה שנמצא «
 הנשש צורת היא והדעה נלנד הדעה ערן !א

 לצורה. גולם נמו לדעה שהגשש נדטה
 הנהמה נסו הוא דעה ט שאין אום שינך
 נלא גולם ש«א פשר מדני ש«א פ׳ש

 אל הגה P גששו יצאה שלא לשי יה
ה נוהג אדם נל שהאמר נמו .שפל  ט
 ינסונ שלא «סן ונל לנהוג נה ש p וסר
ן טהג. איר זופל  נגה יודע אדם גל נ

 שאמי הוא אדם איר נשופל יודפ לא ם
 דפה ואיו׳יל סוג לא נפש דפס גלא גם ימה
 ואח הקיא יטה ושעטיס :קניה מה *•ס
 יודע פי פדנמינ גשש ונו׳. ורוה גשש ויה

 מדנסיג ורוה וט' היא העולה האדם ש
ט׳. האלהים אל השוג יוה  יאמר ושעמים ו

 האין «צא נונחינ המיורה הגשש פל ש
 :הנהמה ויוה נדנסינ ויוה היה, גשש
 יפהדל נלוסר .נשפוס להוהי ציין יכך

 דנד גל שילמד גדי הפשוהשץ גשפוה
:לערן פפגץ ירפה ולא מפרר

 מן ממוטה הואה הנט■ צווה -
 מגת וטי. להם שתשיד נדי היסודוס

צוי« שטא האדם שנשש להודיענו הנה ;און
מגלל הגשש » שאץ גפושה האווד משרדינים. יודע ווה .נאנקמוף אוגדה גה

ט האום שנוף משר .האדם נוף »  שהפרו פד מהם המוטה אינה ו» היכוווס מאינפה פ
 והגשמה .לנשמה צוינה אינה ו» לנשמה ליין הגשמה שגה פשר הגשמה מגה ואינה .לר.ם

 טההיימגאשיד. גשמה אשי גל שגאמי גשמה שנקראה ההיוגיה הגשש היא הגה שליה שאמי
לשיקי ווטהו הדם אד פן מהילד הרשאה שגרונו השני לנוף ציינה היא הסיורה והנפש

סאנו •שסו *
 נופים שם שיש ויודע .וצורה מגולם מחובר שהוא ויודע

 פשוט שגולמם וגופים .חיםודות מארבעת מחובר שנולמם
 גולם להם שאין והצורות .אחד מגולם רק מחובר ואינו
 שידענו כמו .ידייעץ הו חלב בעין אלא לעין נראין אינן
 היא בשר בל נפש ח ג עץ דורית בלא הכל אדון

 של בנפשו המצויה היתרה והדעת האל לו שנתן צורתו
 זו צורה ועל .בדעתו השלם האדם צורת היא אדם

 כלומר כדמותנו בצלמנו אדם נעשה בתורה נאמר
ה שתהיה ר צו  להם שאין הדעות ומשנת ה^דעת לו,

 שידמה עד טלם בלא צורה שהם המלאכים כמו נולם
ת זו צורה על אומר ואינו .להן כר  שהיא לעעים תי

ף רושם ושאר והלםתות והחוטם הפה  תואר שזו תו
ש ואינה שמה.  אובל שבה חיה נפש לכל המצויה תפ
 צורת שהיא הדעה אלא ומהרהר. ומרניש ומוליד ושותה
ש תו בצלמנו מדבר הכתוב הנפש ובצורת תפ מו  .כד

 ולפיכך .ורוח נפש הצורה זאת תקרא רבות ופעמים
 שם וכל .בהן אדם יטעה שלא בשמותן להזהר צריך
ש צודת אץ ט :מעניט ילמד ושם  מחוברת הזאת תפ

שמה מכה ואעה להם, שתפרד כדי היםודות מן  עד ת
א לטף. צריכה שהנשמה כמו לנשמה צריכה שתהא ^ 

 שתא הטלם כשיפרד לפיכך .היא השטים מן ה׳ מאת
שמה ותאבד היסודות מן מחובר  מצויה שאינה מפני ת

ף עם אלא  תכרת לא מעשיה בכל לנוף וצריבה תו
 . במעשיה לנשמה צריבה שאינה לפי .הזאת הצורה

 ויודעת תולמים מן הפרודות הדעות ומשנת ^דעת אלא
א עולמים. ולעולמי לעולם ועומדת הכל בורא  שאמר ת

שוב בחכמתו שלמה  והרוח כשהיה הארץ על העפר ר
 האלו הדברים כל י :נתנה אשר האלהים אל תשוב

 .הם עמוקים ודברים הם מדלי כמר זה בענין שדברנו
 כל וביאור .ושני ראשון פרק עומק כענץ אינם אבל
א ורביעי שלישי שבפרק הדברים אלו  מעשה הנקרא ת

 דורשין שאין הראשונים החכמים צוו וכך .בראשית
 דברים מודיעין אחד לאדם אלא ברבים האלו בדברים

א :אותן ומלמדין אלו  מרכבה מעשה ענין בין ומה י
שית. מעשה לענין  אפילו מרכבה מעשה שענץ ברא
ת ומבץ חכם היה אא״ב בו דורשים אין לאחד ע  מד

 pמלמ בראשית מעשה וענין הפרקים. ראשי לו מוםרין
ת ת אותו מבין שאיט אע״פ ליחיד או ע  ומודיעים מד
ת  אין ולמה .אלו מדברים לידע שיכול מה כל או

ת מלמדין  דעת לו יש אדם כל שאין לפי . לרבים או
 :בוריין על הדברים כל וביאור פירוש להשינ רחבה

ב  b ומכיר האלו ברברים מתבונן שאדם בזמן י
 חכמתו ויראה בו כיוצא ואדם ונלנל ממלאך הברואים

 אהבה מוסיף .הברואים וכל היצורים בכל הקב״ה של
ב בשרו ויבמה נפשו ותצמא למקום ת א  כרוך המקום ל

א שפלות ויפחד ויירא .ת ת מ דלו ת ו קלו  בשיעריך ו
 לאחת וכ״ש דגדולים. הקדושים מדטפות לאחד עצמו

ת הטהורות מהצורות ם p תפרדו  נתחברו שלא תולמי
ובלימה בושה מלא כבלי שתא עצמו וימצא בלל. בטלם

ריק

» השנד •שסו « הדס גשיהפפש
 שינס 0ד6ה (ורה נל6 .הגוי יפוה ומיד

הלו• פגין שהיש סשגי לגוף ולא לנשמה טינה
ט וה ויג*פה לגד. הנהנה הלייה טוף  הל

 הגשמה שנשהאנד לשי .הרגה קשה טריו פל
 והנשמה שהנוף השני הגשש « האגד לא

 המלן נסו .להם לרינה אינה והיא לס לריטם
 אם הפלן יאגד לא המדינה שהאנד המנהיג

ה. איה  שהנ׳ס סדרןהקנלה השרה והורן נ
 גונה אוהס גפשה שאס לנו ואמר גפלוה לוגו

 והארנס לן ייפנ למען נדנהיג הפוהיג לסיי
 פוג שטלו לפולס לן ייפג למפן ואחיל יפיס

 היהה M ארון שטט לפולס יפיס והארגה
 סייס לה היה לא הגוף גאנדן אומה הגשש

 לגששס שיש הנניאיס ידפו ואילולא לפוסיג
 b להריגה פלפס מסרו U לפוהיג סייס

 ופשרה ופוריה סישאל סגניה נגץ השס קדושה
 אלו דרניס נשני נהנאר הרי סלטה. הרוגי

 ואיפה הנא טשלס ס״ס האוס לגשש ש^
 אדוני פשש וטסה וגהינ הנוף נאנק אוגדה

:אלהיו ׳0 אה הסייס טרור לרורס
 M טדיפם ום׳. הדפוס ומשגה יודפס אלא

:טראה לשגי שליפה האדס לורס הגיה
והוט*. נפנץ דנר«0 האלה הדנדס כל י

 שאינה הדלי p שפפשח סישס מר שי׳
ט׳. הם פמוקים ודברים נלל: שנ0ג דנר ו

ומושהיס. הקדסוה למגץ שהס לשי טמקס סיגה
ט ונל ה הלוי שטא ד פ ^  רדיפה הטרא נ

 לשי מרגגה מפשה קראוה הגשרטה הלורוה
 הגושוס r»9\ .גפרגגה ליסוקאל שגדמיה

 b הגלנליס ופהלן ולורהס ופגפס הנפרדות
 שגסנאר לשו נראשית מפשה נקרא וג

ה גמפשה גהסדשו ונילד טיאהן לורה ^וי .ט
 שהם משגי אוהו פTל אדם נל יופל הפנץ ווה

 הסרננה מששה ופגץ לנופיס. פקדים או נושיס
 מריו •סל להשיט לאדם וא*א ששוס רוסגי דנר

 לנל ילנמים לא דנר שום ממה סיודס ולשינן
 ולידם ̂:שיג יטל אדס גל שאץ לשי אדם

הששופיס: והפגיסס הנפרדות גלודוה
ב סו י  ומפיר האלו נדנרים מהטק שאום כו

 האפר נלופראס וט׳. הנרואים פל
 והיסודות הגלגלים טויפס לאום ים הנאה פה

 שני eיפהrנ po דש מהם. שגהסנר ומה
 הפסשנה תפתק שמידימחס האחד .הועלפח

 שהר^ה .הפל וטרא הנפרדות הלווות להשיג
 יודע ולא מפנה שיודה פילה ולא החלה לי אץ

 פונרו «א השט והפגץ .ומדוהיו מפפשיו אלא
 לנלנליס גששו האדם נשיפרון והוא הגה הנאץ

 נסשג ^«א וקלרוו שפלותו ידה ולורתם
 והיסודות הגלגלים גאלו שיחנוק שנפה ושוד
 של ונטדהו סגפתו ot מגס שגתסט ומה

 ראהג גטרא להדנק גששו הלמא ומיד טרא
.גדול שסד רשחד ויירא רנה אהנה אותו
 ידש לפניו שהיו לספמים נפשו נשיפרון שהרי
 איגס גסגפיס ואותם לנגדם טלוס גמשג שאינו

 והטגנים הנלנלים טף לגני לנלוס גרושגיה
 אינם האלו והנוטה . קדושים גופות שהם

 והשרות .הנפמוה השיוה לנני לבלום נחשנים
 גץיפים אינם קדושים שהם אע'פ הנשרדוח

 היה לא הנורא שהוא עילחם ולולא נננצמם
 יאמץ לא נקוושיו p נדכתינ חיים להם

 וישקים קיימים אינם שי' נעיניו זנו לא ושמים
 נמקום יחד וחקעתיו נדכסינ הטיא כקיום
 נפשו כשיפרור לתינן וקיים חזק שפירושו נאק
לכ^ם. נחשנ איש שמא ידש אלו נל לגני
 ולשי מה. ונחנו הנניאים אחן שאמי נסו

.האדם מנל מאי פניו היה טריין סל הפניאם אלו נל שהשיג :
ועניני

עוז סנדל
שונומ הונדם י ט האלנ ט׳ ה נל ופיאור ו טי ץ פ( הו ץ(וןי'נ) אץ שוק מני! זה <ל . טוי ש אלו יעניגי :ל׳א) «ילי?ז(דף טיי »יק .והסי דק פו משנוק שאוה מם! :דוי ס קי ט וגז׳ ו׳

ף אין «וק .ספוק טף פי פיו(ז נחו י >; י י/
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I'Sקסן ונר לי6 שונרים ואעי׳ש יג ״ infi ל1נד דנר &מרז שהרי הכ״ים 
 להקדיתש ראוי אעפ׳ג ורנא דאניי ההיוח 1קפ לני מרננה מעשי.

 ל17נ דנר וכו' :,ה01 מי,רא הטח שלא יינ״ז על אמרו י.ינן ע' פוף נר.1נס .»'1
ני1  דבר הרין וכתב ורנא דאב״ סויוה קען דני מרכבה מעשה נדול דני אאן ו

Dp] ומעיקרא משוס אי' ורנא דאניי הוויוח 
 ליוו״־. קי׳ ונו' ומשוה ״קרא ה:ימ שלא אמי

 הבח שאין לפי קבין ונר ורנא דאניי
 על החנוה יודעים היו הראשוניס שהי.גאיס

 לדנר ורנא אב״ הכי נד,ר והוו סויוח נוריה
 ש־:ה מה כי.נ והרחנ״ה להו, משניון קסן

 וה״ס הריפנ״א פירש וכן .ורהב שלא והלוא״
 .העולם מכסות מכל הוא בדול ונר אנל
 אחרים שפירשו כ״ו ולא הוא אמת הפירוש וזה

:ענ׳ל נעו ׳:כר והאלר.ים
 כחונ מצאתי ז׳ל מזרמי אליה היב ובשם

 על גאמר נוול ששם הסנואר סן וז״ל
 ושהלדול .נאיכו־. אס ננמות אס .אניס שגי

גולל על סהס האתר לשניס עוו ׳תלק נאינומ
 אס כגיס לשני ׳הלק עוד וזה .ומעלתו הדרוש

 .מושגו עומק מצד ואס הדרוש עשא גודל מצו
 תשס פעוה אין ומעתה שנרו נוול על וי.שג׳
 תעשה נ׳ .תרננה מעשה על הנאסר גדול

 התלרודיח מהמכסה גדול נקרא אס מרננה
 נשג׳ ומעלתו הדרוש גודל מצו גדול הוא הגה

 ועומק הוריש נישא טול שהם ימו האופגיס
 שאינה אע*פ התלמודית התפסה ואולס .מישנו

 מעפה מנמת נטול גדול משא על חוקית
 הוא מרכצה מעשה של הדרוש שהרי סיננה
 נין הקנלה חפת׳ לדעת נין יתעלה הנורא
 התלמודית הקנמה ונישא הסתקר חפמי לדעת

 צא כתשי מ*מ .׳פברן מצותיו מעשה הס
 וקשיו הדרוש נושא גוו( מצו נה העגין יודע
 ספק נל׳ הנה ומיעופו השכר גודל מצד רק

 אשר ומעיקר השורש היא התלמודית שהחכמה
 המנסות מיני משאר העוה׳נ לח״ נזכר. בה

 מה מכל הצד מזה גדולה היותר הסכמה והיא
: זה על ראיות והניא שזולתה

 דתנן הא ׳תנא' זה ורן שע״פ אומר ואני
 נדה ופהחי קינין אומר מסמא (נן) ר״א

 שתקופות שאע״פ לומר ונו׳ הלכות נוסי ק
 שהם סעוליס נוניים עסקם וניססייאות

קל ונר הם וקינים השמימיים הגרמים

 מצות שבחמש אלו פרקים ארבעה ועניני יג : וחסר ריק
 פרדם [<>] אותו קוראין הראשונים שחכמים הם האלו
 שגדולי ואע״פ .לפרדס נכנסו ארבעה שיאמרו כמו

 כה כהן היה כולם לא היו גדולים וחכמים היו ישראל
 שאין אומר ואני . בוריין על הדברים כל ולהשיג לידע
 .ובישר לחם כריסו שנתמלא מי א^א בפרדס לטייל ראוי
 בהם וכיוצא והמותר האסור לידע הוא ובשר ולחם

 קראו קטן דבר אלו שדברים יאע״פ • המצות מש־אר
 מעשה נדול דבר הכמים אמרו שהרי הכמים אותן

 ראויין אעפ״ב .ורבא דאביי הוויות קטן ודבר מרכבה
 ועוד .תחלה אדם של דעתו מיישבין שהן .להקדימן הן

 העולם ליישוב הקב״ה שהשפיע הגדולה הטובה שהם
ם חיי לנחול כדי הזה  קטן הכל שידעם ואפשר הבא. העו̂י

:קצר לב ובעל רחב לב בעל ואשד. איש וגדול

הטישי פרק
ל כ ] א א  הגדול השם קדוש על "מצווין ישראל בית [

ישראל. בני בתוך ונקדשתי שנאמר הזה
 שם את תחללו ולא שנאמר להי׳לו שלא’ ומוזהרין

 ישראל את ויאנוס כוכבים עובד כשייעמוד כיצד .קדשי
 יהרגנו או בתורה האמורות מצות מכל אחת על לעבור
 אותם יעשה אשר במצות שנאמר יהרג ואל יעבור
 מת ואם . בהם שיטות ולא בהם וחי . בהם וחי האדם

 דברים במה ב :בנפשי מתחייב זה הרי עבר ולא
 ונלוי [נ] כוכבים מעבודת חוין מצות בשאר אמורים

יאמר אם אלו עבירות שלש אכל .דמים ושפיכת עריות
לו

.נ׳ I'itt סמ׳ג נ ■ קנו סי' ׳ויו ®ר פ שץ8 סמ׳ג א

עניני יג ס החצוה חמש .ונו׳ מצוי. שכח״ש אלו פוקים א־נעה ו .קלוה שס שיש לידע .י
;מחנו ולירסה .ולאמנו ולימדו .זולהו יולוה שיש נסמשנמ לעלור. ושלא

 עזא' נן לפרום נכנסו ארנעה נ׳ פרק נהגינה כדנרסי,ן פרדס אור.ו קורין שמכתים הם
.ננפיעוח קצן אחר ונפצע ר.צין זומא נן .וסח י,צין עזא׳ נן ור״ע זומא ונן אמר

ונקרא .נשלוס ויצא  זה ונקרא נשלוס. ויצא נשצום נכנס ריע
 נסו הא׳ . פנינים שגי נשכיל פדום הענץ

 לעיניס חאוה שהם מגדים סיני נו יש שהפרדס
 שהם מ״ם מים ועינוח למראה ונממוים

 .העגיניס אלו כך הנפשות וידסיניס לנ משמחי
 אילמח ימצא האדם לו כשיכנס שמפרכם ועיו
 שלהם הפרי הוא מה ידע לח ונתמצה רנות
 מעש נהם ונשיהנונן כרי כל הועלה ומה
 ופעמו מהם ואמו אמד פל פוד לו ׳חנלה מעפ

 ממנו יאכל אם וצאי, פוג שהוא ואעיס והצאהו,
 נהמלה העניציס אלו פך .לו ויזיק ׳מלה הרנה

 מעש מעש וכשיהנונן וחיעלחם הנאהס ידע לא
 יעלה מיו כלימוד עצמו וירגיל הכקדתוה וידע

 .להשיג שיוכל מה וידע העליונה לחורנה
 כלומר נפרוסוכו׳ לש״ל ראוי אין ונ׳פיכך

שאין נחכמוה נמהלה עצמו ירגיל
 משפע׳ ושחר והמומר האפוי וכס קושי נכס

 ורנא דמב״ הוויות הגקיאיס והם ההורה
 ומכסיס ,נו ומתן משא ניגיהס שנהיה כלומר
 קשגים שהס מפני קשן דני אלו לעניניס קראו
וכן סיננה ותעשה ביאשיר. מענה לגני

 להלל לו היו חלמידים שמונים הנמים אמרו
עליהם שהשרה יאו״ם מהם שלשים הזקן

 שהעמוד ראו״ס ושלשים רנינו כמשה שנינה
 שנהם נדול נינוניס ועשרים כיהושע ממה להם
 זכאי נן יומנן רנן שנהם קסן עוזיאל ק יונתן
 משנה מקרא הניח שלא ייניז על עליו אסרו
 ואמרו נדול וונר קפן דנר עד וכו׳ נמלא
 מעשה גדול דנר ורנא דאנ״ כוויות קנן דני

 .ונו׳ להקדימן הם ראו״ן אעפ״י חרננה
הגדולה הסונה ליד׳ מניאים שמשסשיהם

 והנננה הממם ועל הגזל על צור. שהקנ״ר.
 עולס של לישונו הם אלו וכל .והדינים

 הנזק ויסור בעולם השיוס יהיה שנעש״הס
 העוה״נ לח״ ויגיע נויאו להשיג אדם ויוכל

שמו ננוד דני על ׳עזרנו כשם

 נשעה אנל ההמיה נשעה שלא אנא שני לא יומ.ן ר׳ אתר וימי רנ אתא נ׳
 חח יעקב יב א״י יענוד וחל ׳ה־נ קיה חציה אפי׳ נפיהשיא אנל נצנעה אלא אמרו
נפשה רפ״ה ויא לאחשורוש וננעלה כלוחר הואי כב־הכיא אשחר והא שם והקשו .ישראל כני כתוך

 דמים ושפיטה עייוח נלו׳ כוננים מענודה הון
 צא ההריה נשעי. שלס אני׳ יוחנן ר׳ אמר רנין אחא נ׳ . יענוי יאל יהרנ קלה מציה אפייו רה
 ונקלשס׳ שנהמר ישרמל שיהיו דנעינן שם ואמרו אדם נצי תעכרה כמוה נייהפיא אין יוחנן ר׳ וחר

הוא מעשה עושה אינה היה כלורי היהה עולה קרקע אפהר אב״ אמר

למלך משנה
2 •Y 't סה  א׳ר ע׳ד) (דך. הזרר נן פיז גסנהדדן .וגוי תון מצות כשאר אסורים מריס כ

 עכייית גל לור fir: כית כעליית ו וגיי נמגו יהיצד; כן שמעון ר׳ אמר יוחגן
 ו:'ד וג״ע כיגכיס מעגידת חון יהרג ואל יעכור תהרג ואל שכור לארס לו אומדם אם שגתמיה

 להוצירה :לא ואננויו חליצה שגשא גהן על גשאל נ׳ע פי׳ ח״א גחשוגה V1 הרא״ס הגאון והגה
 ענירוי, כ:אי־ אלא א״ייין לא סשות כסכנת דאסילו ועוד ממון אונס מחמת לעגור לו דא״א והשיג
 י̂א עניי ל^דה א׳' אשילו שרחירה עכירות כל ^יי׳ל לא יש׳ד וג״ע טככיס דעגודת שגירות כשלש אגל

 כדל ואיני ת־יכנן אלא אינו חלוצה דאיסוי גכ על וא,? אלו משלש ;r יהרג ואל ישכור סהת
 דוקא לאו ראת^ינן וש׳ר וג״ע כוככים מענידת דחון ג״ע נכלל הוא הרי הוא כיאה דאיסור כיון מ׳ם ג״ע
 כיויל' הVו גא:ה עיניו שנתן מאותו סורר כן דש׳ מההיא וראיה דידהו נאכיורא ה׳ה אלא «י

 תעתו- ואל ימות תכענ ואל ימות חכמיה ואמרו לו שתכעל עד תקנה לו שאץ הרופאים ואמרו גחל
 וחעילו נעל"א גדכו' ואשילו נשיויה א:ילי אלא אמרו ילכד ג״ש דזיןא לאו אלמא כז׳ שרומם גגח
 מ״ד כ׳ש הוא די־יה ראניזרא משום גלגד פנויה הנאת איסור אס כי אלו ככל שאין «<יו פלא

יו״ד הג״י מרן מ׳ש ועיין עכ׳ד מיתה חייג חכמים דנרי של והשוכר דרנץ כיאה איסור שהוא

עושה

 זו)ץ יופוכן המול׳ וצם ומיהו וו׳ל ודה אפחו ונק צחפפ לנעל דיצפו־ הרחנ׳ן מ־פ על :צ־ה
h .צליצ ם: ®.וח מ:וס ושר■ רונייו י,צח יזש״ע יוזציה 0: 'h כני 'ל1וצ ולעעמיה לחיחר  ונניעת ו

 1נ שיש וצע׳ש יניצ החולה מן וצשורה מלוה לעיעח להיחניש יצנל יי-לנון ■צלזצ .צהי-ה .ציצה ודה
 צ■:1הל ונרי הוחל זה דאין ונראה ה (א .ע'נ ונ׳ע יגיע אניולא דהוי משוה ואשי־ אנשל צפש פ:יח

 להש־ו לאיה■ אנל .ציניץ ל,א אשמו לרפואה אלא דח על לעגיל נ״נחי דאין ו־ל 1"' 1^נל' ל:א<'
 וכו הוא ופשוט ׳הלג ואל יעכור לכ׳ע דלכצן דנערוה משמע ומ׳ת וז׳ל שכחג י' ש׳ק קדו כי׳ י׳ל

 נוז־א נשלב הר׳ן מ־ש ונ״ן .ו׳) יין ניאה אישיר׳ מה׳ פי׳ו לקחן מ׳ש ועיין ע־כ שה ננ־׳ מש-ע
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כס״ה ו׳ל ר״מ כתג זכן כרכים שמי שתקדשו מנת על מצרים

מיימוגיות הגהות
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כי וי^פנים ה־כ^ אחר Sהיכ  צוסים רנם בחדרי אאא ^סרים עואים שהן אSו עד וכו ‘טהי

 עב״א הקדש ברוח הסוכה כעין ומדברים ושומעים ברור דבר בעיניו שצופה באדם ורואים
ט כרי שמוח להזכיר הוסיף פירוש וסת הציין עואי בן דאי:ר והא .הגאון נשם  אהגי
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אי פרהסיא אסתד והא דפוייך י ^ נזשום פריך מפרהםיא אאא הואי עריות גאוי 7«י י או ו״רק I ג (דף רנחובוח בם־ק ובתוספות ח • פרק כיאה איסורי בהאכות ועיין השם ^
׳ : סורו• כן פרק וסוף כ״ה) (־* שעה כא
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.יעבור ואל יהרג [נ] .חהרג או מהן אחת על עבור לו
ק אמורים דברים במה  טחבוץ בובבים דה;עבד בז

את ת שבת ביתו לו לבנות שאנסו בנון .עצסו ל  או ב
.בזה וכיוצא לבועלה אשה אנם או .תבשילו לו לבשל

 היה אם .בלבד המצות על להעבירו נתכוץ אם אבל
 ואל יעבור מישראל עשרה שם ואץ עצמו לבין בינו

ע ת  ואל יהרג מישראל כעשרה להעבירו אנםו ואם .י
 משאר מצוה על אלא להעבירו נתכוין לא ואפילו יעבור.
 הגזרה בשעת שלא האלו הדברים ובל ג ’• בלבד מצות

 רשע מלך שיעמוד והוא דגזרה בשעת אבל [ד]
 דתם לבטל ישראל על נזרה וינזור וחביריו בנבובדנצר

אר» על אפילו יעבור ואל יהו־נ .המצות p מצוה או
 לבץ בינו נאנס בין עשרה בתוך נאנם כץ מצות משאר
 ואל יעבור בו שנאמר מי כל ד :[ה] כוכבים עובדי

 מי וכל .בנפשו מתחייב זה הרי עבר ולא ונהרג ידדג
 זה הרי עבר ולא ונהרג יעבור ואל יהרג בו שנאמר

 שTp זה הרי מישראל בעשרה היה ואם השם. את קידש
 ורבי ועזריה מישאל חנניה בדניאל כרבים השם את

 על מעלה שאין מלכות הרוגי הן ואלו וחביריו. עקיבא
 נחשבנו היום כל ודרגנו עליך כי נאמר ועליהן .מעלתן

 כורתי *ran לי אספו נאמר ועליהם .טבחה כצאן
 יעבור ואל יהרג מ שנאמר מי וכל .זבח עלי בריתי
 היה ואם .השם את מחלל זה הרי נהרג ולא ועבר

 ובטל ברבים השם את חילל זה הרי מישראל בעשרה
ז^תו מלקץ אין באונם שעבר מפני ואעפ׳־כ .השם חלול שהיא תעשה לא מצות על ועבר השם ושTp שהיא עשה מצות

ואץ
........ משנה לחם
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משנה כסף פ״ך־, התורה יסודי הלבות מדע. משנה כסף

ג?רונ1 מהס :nh לנו חט להס ואמרו טנרים עונד׳ נהה ונ:נט נדרך המהלכיה אדם הענר שמאג׳ דאמין דהא ודע .וגו׳ אשור נאוגס דנענד ד)”נ (ע׳ז ‘ישסעא רני מ׳
להס יחדו מישראל אסח נאש ימסרו לא נהמים נלם אנילו כלכס נהרוג לאו ואס אוהו על לכא שאנשהו מסי מון ענירוח נשאר ה״נו אוהו ממיסי! ואי! אותו מלי־ץ אץ נאונם

סיינ שיהיה והוא י׳ל אמר יהרגו ואל להס אותו ימסרו נכרי נ! שנע גנו! אחד :כיאה איכורי סהלטח מ׳א רניט נדנרי כמנואר לדעת אצא קישוי שאי! מאג• הערוה
עונדא התה וסייתי מיתה חיינ שאיט אכילו אמר יוסנן ור' נכרי p כשנע מיתה דחנן לי הסיהא .ונו' ממיתין ואין אותו י ’ י

י נהאי ללוד וערק מלכותא תנעתיה נש נ
.....................................̂ י הרג אפילו דץ בית אותו ממ׳תץ שאץ לומר צריך ואץ

 ובעדים ברצונו לעובר אלא וטמיתין מלקין שאין .באונם
 את אני ונתתי למולך מזרעו בנותן שנאמר והתראה

 ולא אנום לא ההוא למדו השמועה מפי ההוא באיש פני
 חמורה שהיא בוכבים עבודת אם ומה .מוטעה ולא שוגנ

 צריך ואין כרת חייב אינו באונם אותה העובד הכל מן
 האג׳,ורות מצות לשאר ותומר קל .דין בית מיתת לומר

.דבר תעשה לא ולנערה אומר הוא ובעריות .בתורה
 המלך יד מתחת ולברוח נפשו למלט יכול אם אבל

 והוא .קיאו על שב ככלב הוא הנה עושה ואינו הרשע
 העולם מן נטרד והוא במזיד כוכבים עבודת עובד נקרא
 נשים ה :ניהנם שיל התחתונה למדרגה ויורד הבא

 ונטמא מכן אחת י׳נו תנו כוכבים עובדי להם שאמרו
 ימסרו ואל כולן יטמאו טלכן את נטמא לאו ואם אותה
 עובדי להם אמרו אם וכן“ מישראל. אחת נפש להם

 נהרוג לאו ואם ונהרגנו מכם אחד לנו תנו כוכבים
מישראל. אחת נפש להם ימסרו ואל כולם יהרגו .כולכם

נהרוג או פלוני לנו תנו ואמרו להם יחדור\ ואם

J J׳..»■- ׳.(,׳.« ’מען״ המלוק
ב ת  מלקין אי! :ש1נ& שעבר מגיזן כרס׳ך נ

 לנעל פלסו דפוער מיתות ו)רנע פגיק ריש
 אעייג ני.מ' ומפרש עטדתו היא * שעור

 אע״ש הוא מוטעה ודאי וההוא לוויית דסטץ
 בטל דהתיאחס דסטר התראה עליו שקנל
 נהונם נוכנים עבד אס ה״ג1 סייב ואפ״ה
 ד\טגמו ואין עכ״ל ,מיתה חייב u והתת

 ולא השא שדרשו תזיל על אלא יבינו על
 והתרו נאוגם טכניס ענד שאס ומ׳ש .אנוס

 שהס הם תסוהיס דנריס פיתה סייב נו
 עליז קבל שאס אחד נטשא העניס שט

 אומר ואם אנוס ולא מרוצה זה הרי התראה
 שאונסים מפגי לעבדה רוצה מא שאעס״ס

 שהקשה פה ולעגין צאמרוצה. אטם ה׳ז אוהו
 היא קושיא לאו כ<גור לבעל עצמו סשועוד
 אפריק סקילה חיוב לעגץ דלאו מפרש שרניט

 וכך ממאת חיוב לעט! אלא עמדתה היא ד*
 עמדת סהלנות ג׳ ארק רניט נדנרי מסאי
 כדרכה טנניס העונד ח׳ל שנחנ סנניש
 הפוער כיצד חייב בזיון דיך עשה ואפילו
ד לפעור עצמו  לעירןליס אק זדק או לבזותו נ
ד  ומביא חייב בכך ועטדתו הואיל לגעתו נ

 עטדת אס וטח !ענ׳ל ,שגנחו על קרק
 כרת חייב אץ וטי הכל p שאמורה טננים

ד. סיתת צדיןלופר ואץ  הרת׳ןנראה רהב ני
 מיחייב לא דנית הוא פיינא קיו זה כ•

 באלוה עליה מקבלה לא ואי נעי לנא דרמענא
 בעדים שהיא נ״ד סיתת אנל הוא כלום צאו

 חייב בו שהתרו אסר שענד כיון וה^אה
 עבודתו זהו לפעור עצמו הפוער נדאמריק

 ריאה ואיט .ל”עכ ,לנזוייה דמטץ ואעאג
 אלא יטנד שאיט דכיץ אלו נדנרים עמם

 שכתבתי ונמו נזה שיין התראה מה נאוגס
: נססוך

שים ה  פיח משנה .ונו' להם שאמרו נ
 נהג .רניט בלשו! דחרופות

 עוברח נשיה של נסיעה נתשונה הרשניא
 מכם אחת לט חט נונניס עונדי להם ואפח

 כלבן את סססאים אט היי לאו ואס ונעתאה
את יססאו סתוללת מס אחת היסה אשילו

לתה דתי ולא . להם אותה ימסרו ואל נלן
הככרות כל אח יססאו ולא אותה יססרו ממאה תרומה של נכי היחה שאם שם שאסרו

אנל זה עוד יוסיף ומה לגמרי הוא דמסא שאט ממאה תרומה לנכר תרומה של
 עצמה אח ותמתא שתעבור בל בענייה ונפתאח אתת פעם עצמה חללה אם אשה

 כלום וצא שנהן והכשרה הפתורה לנין ניגה אין הזאת ונפעם פשע ססאתה על תוסיף
 סירנה ושנה תשונה הרהרה כנר שרא ועוד מדעתה שלא להם לס^ה יאנפוה ולעס

ט הרעה: ט׳. להם אמרו אס ו בני סיעת תשנהינסתוךתניא אותה על בירושלמי ו
י׳דם

לטלך משנה
ח בעריו  ממות מו5ע ל«ןזר ה5שרו הדין ונע( שפ׳ז הי׳ הרינ״ש ן״( .דנר ל׳ח ו(גערה סל115 6מ ו

, ממון 0וג6 ׳ צו נאמר דגר r<״ מוצנפרה יאמר ואס זס היחר צו א5י מאין צו ושאל ס
ן גדכרי ומיץ סיתה׳כו׳ חד5 ואשילו סחד מחמה שמילר לסי משם למדין אנו שאץ ממש נדנייז ^

ק רכיט  ממיהץ אין נאונס ל״ד מיתה עליה שחייגין עלירה שענר מי כל שכתל פגהדרין מה׳ מ׳
 דגרי הרינ׳ש וסניא האניס אה יטנשו שלא לג׳ד אזהרה זו דגר שעשה לא ולנטרה שנאמר זכו׳ אוהו

:יע׳ש ז״א וסי׳ ד׳ סי׳ גתשונה הללו רליט

09 cooe אלא לחולה מחירץ דאין חדא .טעמים שני נה ומזן אסור וס מר והשיג א6ח וגמלה
סנוס

את
 יתנו בכדי בן כשבע מיתה מחוייב היה אם [י] .כולכם

 חייב אינו ואם .לכתחלה כן להם מורין ואין .להם אותו
 :מישראל אחת נפש להם ימסרו ואל כולן יהרגו מיתה

 מי כיצד .בחטאים אמרו כך באונסין שאמרו יכעגין ן
 בדבר שרפואתו הרופאים ואמרו למות וגטה שחלה
 איסורין בבל ומתרפאין’ .עושין שבתורה מאיסורין פלוני

 עריות וגילוי כוכבים מעבודת חוץ סכנה במקום שבתורה
 .בהן מתרפאין אין סכנה במקום שיאפילו דמים ושפיכת

;לו הראוי עונש דין בית אותו עונשין ונתרפא עבר ואם
ומנין

h המ׳ג נ : כנח סיס! ירס סוי קפה לאזי! סמ׳ג W!ןגה פי' יו׳ד ר1ע מה ׳׳ :
:קט קנד סי' מ׳ו ה עשין סס׳ג ג

 לתו זיהג סדיגתא סלכא ואקיף רינ׳ל לגני
 איתנלי לא יתו ליה דססגלי רגיל אליהו ושה
 חייל ליה דאיחגלי עד טסין כמה וצם ליה

 א׳ל עשיתי משנה ולא א״ל סחנלי אנא לדילעור
 כר״ל רניט ופסק . היא חסידים משנת וזו

 דר' לגני נוותיה קיי׳ל לא הסתם דק אע״ג
 דלא ולהמסיר נפשות ספק דהוי משום יומג!

 ועוד כוכבים העונוי ניד בידים ימסרוהו
 נכרי נ! נשבע דקחני ליה מסייעא דסחטתא

 ומקיא דוהא כמותו מיתה כשחייב משחע
 ליואב ליה למה שאל׳נ הכי קTלס אינא

 הוא והיי כלומר ניוד נסלך יד נשא למימי
 היו לא הכי לאו דאי משסע סיחה חייב

י יההוא רניגו וסובר לו למו^ו רשאים  נש נ
 ואפיה נכרי בן כשבע מיחה חייב היה דרינ׳ל

 וזו ואיל שמסרו סכגי אליהו ליה איתנלי לא
 מורים אץ ילכתמלה אלמא היא חסידים משנח
ב נן; ת  בתוספתא שנתצא אע׳ס הרמיך נ

 מסיק דהא מאי סעסא ידעגא לא כדבריו
 נשיר אסייג! דמש״ה ה)’כ (פסחיס ננמרא

 דימא הזיח מאי הוא דסניא יעטר ואל ׳הרג
 דהא סברא האי ליכא והנא ספי סומק דייך
 עציו הוא שיהרג ומושיב עצמו והוא כלס יהרגו

 טעגה סענחו שאין אומר ואגי .כלם יהינו ואל
 שיסדו שאני דההם למיסר דאיכא התוספתא על
 עעמא לאו אי ומשיה לפלניא קטול ואיל לו

 כוה לא ספי סומק דייך דיתא מזיח ימאי
 סיכא יקסני והיינו יענוד ואל דיהיג אמרינן
 שלא יחדוהו שלא ברישא אנל להם יסדורץ
 בכל אוחו ונהרוג עכס אחד חנו אלא אמרו
 למיחר איבא אוחו למסור שירצו מהם אמד
 אחד המסרו זה אח שחמסרו חזיתו מאי להו

 7דהא דדמא חזיתו ימאי זה את ותצילו מנם
 ועי׳ע סעי סומק דהאי דמא דלמא מפי סומק
 מהם אתי שום למסור להם א”א זו מענה

 שאעיש יאמר קשיא ר״ל כל השיא אי אנל
 לא מיתה חייב אינו אם להס שיחדוהו
חזית דמאי סברא הבא לינא דהא ימסרוהו

 והם הוא שהיי מפי סומק דייך דדמא
 עיקר איט הוא סברא דבש״ד שמ״ש לר׳ל דם*ל לומר ואפשר .ימסרוהו לא אס נהיניס
 דשייך להיכא מסברא ניעס שנחנו אלא יעטר ואל ׳הרג יש׳ד נידם היתה יקבלה המעס

 יענוד ואל ייר,ינ הכי דינא הוי מעיא ׳ta שיין דלא היכא דאפיצו נ”ה אין אנל
 בל פרק פםתיס .וט' שבחורה איסורין בכל ותחיפאין ובו׳ נאונסין שאמרו כעניו ו

 במקום פירוש סחרכאין בכל יוחנן איי רני! אחא כי ע״א) כיה (דף שעה י
.וש׳ד וניע בוכנים מעטדח חון סננה

ופני!
טשנה לחם

 הרב עליו ונתב נמלה וההתראה מותר יהות הוא דפטר יתראה שקבל אע'פ הוא
 קושיא זו ואין .אטם ולא ההזא שדרשו מזיל על אלא יביט על חלונתו דאי! כיס נעל

ס׳ן  דנהני נברח דוקא הייט נ! יזיל דרשו דאי אחיח בהשגה שנתב לטעמיה אזיל זהי
 הוא אס יודע יחנרן שהאל כיון נכרת ויוקא כהוא באיש פני דונחחי קרא איירי

אע'פ מוסעת שמא יודע מא נ”א צדיק אלהים ונליוח לנוס ובוק לאו אם מוטעה

ח&ס מה א״ב וכ״ת אוחו המיחין מוטעה שהוא נלאה וממעשיו דשעור כההיא מוטעה -
 מוטעה סהוא ה6<י שמדכריז אע״פ החראה לז דעגזו דהיכא כן יסנור רביט נס רכיט כל

 ס6יר8 אע״ה משמע דוקא והחלאה בעדים אלא כתב לא שהלי אוחו ממיחץ דפעול כההיא
 ד^ה משמע זא״כ בעי צבא דררימנא כרת לו שאין ודאי מוטעה שמא סדכליו נלאה אס ופכלת מכרת מדלמד נן סונר איט ע״כ דרביט וי״ל אותו. ממיחין מוטעה שהוא ממריו

 קא לא דאי בבזה ולעובדה לנזויי חנוין דכאן ואע״ג ת״ל מיתות ארבע בפרק שס ההומות שכחנו מה עס לתק יש קושיתו לעיקר וס״ס .עליו תפס ולכך דין ביל! גפיתס ציה איה
:בבזוי לעובדה שמבוין לט שנראה מיירי דהתה קושיתו נסתלקה א״כ ונו׳ ספור ומיראה מאהבה עובד אפילו לבזות אלא מנוץ

ליל על כ״מ הרב שהקשה הקושיא .ונו׳ יחדוהו ואס מישראל אחת גסש להס ימ™ ואל כולם יהרגו טלכס נהרוג לאו ואם ונהרגנו מכס אלזד לט תט !ט׳ וכן ה

עוז מגדל
אס וכן : היזעוס דמסכת ח׳ רק5 סוף היא מ:נה .פישראל אחיז סש להסנז׳עד שאשת נ«ים

דגעינן
טיימוגיות הגהות

 שארס סח טנא טכס נותנץ שאין אפי פירוש נתרא נהגוזא כדאיחא הסכם את בו אהכריח כדי
 שאין [רנד] דאסר אטעמית ור־ש סנס איתן צריך היה כתיפו ‘עי טואיכם היה ואם אבוש

 בו אתנריח אפרש אין אבא .ת״ק אסר ואפ״ה דימום אהנאת מחכוין איט והרי מותר טתכוין
ראסיאו(אשנויי) ר״ע שרי הוה אא דבהא נאאים אבוש כשהוא ככוחי נראה שיהא המכס את

 תרוסות רססבוז ה׳ פיק בירוש**סי גרסינן .דא ר׳ם סחדושי אשנויי אסור דמסאנא ערקחא
 רר אץ ויהביח ופייסיה רינ׳א גביה סאיק מרינחא חרבין אנן אן יהבץ אתון אית אי און אמרון מרינתא ואקפון אתון ריב׳א גבי אאור ואזא ערק טאכותא חבעחיח קושב בר עזאא
שפסק זרע [י] חסידסו משנת וזו ׳א א עשיתי משנה ואא א׳׳א גגאה אני אמסורוח א׳־א עאוי דא־תגאי ער צומים כסה צם איתגאי ואא יאיף עאוי איתגאי ז״א אאיחו יאיןי וטח

ן וצ״א סורי הראני שוב ,סיתה חייב שאינו אע־פ דאמר יווען רבי אגבי כר״א

 הגפדרין נמככת שירשה ו׳ל ורש׳י כירושלמי נמויה זו סישיאל יזת6 נפש עד ט׳ להם מרז6
 עד וכו׳ פאמיו כענין : נשש מפני נפש דזחין אץ לגני מיןצת נשטי ע״כ) יף3 ומולה ©רר p פרק

.מטמידין אין פ׳ ומקצהו כ״ה) (דף שעה כל ס׳ ,נםשן אס טמל
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; יגיט ללשון קיונ שם מסאי
 n גי פר פ׳ג) נ״ה (דן> שם סספים נו'1 <טר<ן6 נשאר פהראאין שאין בריא ח

 זיפים ספי פירוש יפילה מוהרקי לנרפים שייף דקש לינינא אשנמיה אשי
 הם«ה נשפם רגש דאפוי איפור איל קסרם

אישפא כאי איל אפור פי ה1פסנ נשפפ שלא
 דאפרי ואיגא רפיא הם«ה גשעפ צפירפא

 טנידגא פא מאפן דרן פירי ליה קאפר הני
 פיפסר לא מאפן דרן שאים אניון נלופי

 הלשופפרלעגין נשפי לניט ופוסק פלאודייהא.
 ייא דינק ונאיסויץ איפנס פיוייהו יינא
ק אלא פפסיי דלא דנפן  אפילו שרו זינ
 איסורי טפי דקיל דאפשי וייא הנאתן דרן

 דנייהם של פאיפויין ינאפן נוין כלא הורה
 איש פל סיים נאורנזפ כתוב הגאפן: נירן
 גיק נפפס פספן רפיה לפשוס פופר רניט

 דנניי נספן אלא הפיר דלא י״א מנה לו שיש
 והשאילה הוא מנרי דפק הישניא ונ'נ

 אפריוהה ואץ פנפו פ*נ הנימה או לישראל
 לו מקנה לנכרי פלונפא אין ואם ישראל פל

 פלוגמא פמנה הננרי וטושה קמח ישראל
f וטמנה o פנלאי חוץ :פצ״ל ישראל, מנס 
ן וטי. נמלנ ונשר הנרם  שם ממנאי נ
 נדרן שלא אפילו פליהן ילוקין מפי (כיה)
 וממילא אנילה נהו נפיג דלא משום הנאתן
 נפקום שלא נהם מפרפאין ראין שמפיק
 נשאר מוקא הנאהן נדרך שלא אפילו סננה

 מדאורייפא שרי כנאפן נדרך דשלא איסיץ
:ה«נה נפקום שלא דשריא הוא

 טפשה .וגו׳ נאשה פיניו שנפן טי ט
 נדף סודר נן *®יק «ף נסנהדיץ

 היפה איש דאשח הפם מיד ואינא פיה)
 אליניה ושיו ושקלו הימה רפטיה מיו ואינא
 נדי אחא רנ ואמר פפה לששר לו אפרו מיש
 ושם נפריוח פרונוש ישראל נטה יהיו שלא

 דפפיה מייפנא דלא ומירט ולינסנה הקשו
:יממקו גטנים מים דנסינ

ויש

 דפי היני פיו) לדף יומא נמף .ונוי השם סילול ננלל שהם אמרים דנרים ויש יא
 דפי יהיננא ולא משגמא גשרא שקילגא אי אנא ננק רג אמר השם מילול

 היא « .נה לן ליס רמנפי נאהרא אנל פנפי דלא נאפרא אלא שט לא אניי אמר לאלפר
 נאפרא אנל דסנפי נאמרא אלא שט לא נהפך ש?יא נראה רניט אנלגייפס נייססים״י,

 פו«ט שאם גלומר גה לן ליס פנמי דלא
 אם אנל השם מילול אינא או מקיף והוא
יומק ורני השם. מילול לינא פוננט איט  על עוברין אץ נפשות סכנת בטקום שאפילו ומנץ ז

ה׳ את אהבתf שנאמר אלו עבירות משלש אחת
 הוא אפילו מאודך ובכל נפשך ובכל לבבך בבל אלהיך

 נפש לרפאות מישראל נפש והריגת . [׳] נפשך את נוטל
ס. מיד אדם להציל אי אחרת  לו נוטה שהדעת דבר אנ

 לנפשות הוקשו ועריות נפש. מפני נפש מאבדין שאץ הוא
ת על איש יקום כאשר כי שנאמר ע  כן נפש ורצחו ר

 מתרפאץ שאץ אמורים דברים במה ח •* חוה הדבר
ק ,סכנה כמקום אלא איסורים בשאר  דרך שהן בז
 או ורמשים שקצים החולה את שמאכילץ בנון דגאתן

 דרך שלא אבל .ביוה״ב אותו שמאכילין או בפםח חמץ
 או מחמץ מלוגמא או רטיה לו שעושץ כגון הנאתן

ת שמשקין או מערלה.  מעורב מר בהן שיש דברים או
י לחיך הנאה בהן אין שהרי מאכל אסורי עם  זה ת

 הברם מכלאי *חוץ .סכנה במקום שלא ואפילו מותר
מ] דרך שלא אפילו אסורים שהן בחלב ובשר תן [ א .ת
 אלא הנאתן דרך שלא אפילו מהן מתרפאץ אץ לפיכך

 ונטה וחלה באשה עיניו שנתן טי ט ’ סכנה במקום
.לו שתבעל עד רפואה לו אץ הרופאים ואמרו למות
ה. היתד. אפילו לו תבעל ואל ימות  לדבר ואפילו פנוי
 יורו ולא וימות בכך לו מורץ אין הגדר מאחורי עמר.

ת שלא הנדר מאחורי עטה לדבר  הפקר ישראל בנות י
ק אלו בדברים רבואו ת: לפר העובר כל י בעריו

ת ע ה האמורות מצות מכל אחת על אונם בלא מד תר זד, הרי לרגעים בנפש בשאט ב
 עבר ואם .ה׳ אני אלר.יך שם את וחללת שקר בשבועת נאמר ולפיכך .השם את מחלל

מצוד, עשר, או מעבירד, הפורש כל וכן .כרבים השם את חילל זד, הרי מישראל בעשרה
א ברוך הבורא מפני אלא כבוד לבקש ולא יראה ולא פחד לא בעולם דבר מפני לא  מאשת עצמו הצדיק יוסף כמניעת ת

א :השם r« מקדש זד. הרי רבו א השם. חילול בכלל שהן אחרים דברים *ויש י ת  ומפורסם בתורה גדול אדם אותם שיעשר, ו
 טמן ואינו שלקח כנץ »]J השם את חילל זד, הרי עבירות שאינן יאע״פ • בשבילם אחריו מרננים שהבריות דברים בחסידות

א תובעין המוכרים ונמצאו לו שיש והוא .לאלתר הטקח דמי ת ל ושתיה באכילה או בשחוק שירבה או .מקיפן ו ^ ^  ע
ביניק הארץ  בדברים וכיוצא .וכעם קטטה בעל אלא יפות פנים בסבר מקבלן ואינו בנחת אינו הבריות עם שדבורו או .ו
 דבורו וד,יד. עצמו על החכם דקדק אם וכן .הדין משורת לפנים ויעשה עצמו על שידקדק צריך חכם של גדלו לפי רגל האלו
ת הבריות עם בנחת ע ד ת מכבד .עולכם ואינו מרט ונעלב יפות פנים בסבר ומקבלם עמהם מעורכת ו  לטקילץ ואפילו ל

ת עטוף בתורד, עוסק אלא תמיד יראד, ולא .וישיבתן הארץ עמי באריחות ירבה ולא באמונה. ונותן ונושא לו. ^ בצתי כו  ת
א הדין. משורת לפנים מעשיו בכל ועושד. בתפילץ ת שתמם. הרבד, יתרחק שלא ו ת מקלסץ הבל שימצאו עו ולאי ואורגים או

ת ב ועליו ה׳ את קידש זה הרי למעשיו ומתאוים או ת :אתפאר בך אשר ישראל אחד. עבדי לי ויאמר אומר דג
•

ץג0* ש מ ה מ/ ן נינו ט מוייו׳ו ןמאןמס לאוץ סמ׳ג ב :ש< ו מוי ץנ: : ש״ * ל מ'נ ס נ

 נלא מופ6 ארגש דמסניגא 6(6 «וו אמי
 י.נל דניט נ0שנ וזהו • סשילץ ונלא פודה

 שיינה ו6 ומ׳ש .וט׳ מנם של טילו לשי
 טליו המקנל י6דימ ש'נ מזמש למדו נשמוק,

 הממשיות טל (אמן להיוה נלומר חני להיות
 שצייך יהודה ואיד מליו יקנל דניים מה

/6ו נשמוי! יינה שלא פליו לדגל  דיננן פ
 פליגי לא ט*נ צייך דאיט ואפיו טליה סליני
 אנל המטשיוש טל <אמו להיוח גמקנל אלא

 .נשתוק יינה פלא שציין ה״נ אין מנס פלפיד
 נפםמים ניייסא ונו׳. ושמיה נאטלה או וירש
 מנם תלמיד «ניץ אלו פיק סוף טיט) (דף

 .שמים סם ממלל מ^ם גנל סטודפו המינה
 לדקדק (יאה וניטהם פיה אצל הנ5ש וממה

 הס אס אנל וננינוס טטהם נשאוגל דדוקא
 ולא מיפם אופל הוא או נגי« פמו אונלים

שיי: האנסנאין נדדך משהם
 הוף פד נצמס איט הנייוח טם שדמיו או

 פיו) (דף• יומא נסוף ניייפא הפיק.
ן הלשון ושינטי . רני« ללטן קיונה  הוא נ
 נמנאי הדץ משויס לפנים שמשיו נפל ופושה

 פד הסוג לצד סדין משויה הונה ימימק שלא
 אלא שישמומס פד או היישוג מן שאיש שייאי.
 פד ממוצט גאופן הדין משויה לשנים יטשה

 ימצאו שוגינו שוגים המפשיס נל שנפשייוש
:אופו ואוהניס אופו מקלסץ הגל

כל

משנד. לחם
 מזית דמאי שטמא שייך לא נלם שיהינו שטנה שפ׳ש ניון דאמאי מיפה ממויינ דליהוי דנטיק
 דמאי שטמא ליס לים דייל דאפשי נ*נ קשה הוס לא למוד ייל טל ואי ונו' דט)י דדמא
 נריל שפסק יניש אנל נ״י. היג נדנחנ גידם היפה קנלה אלא ונו' דסאי דדמא מויה

 נדומק לומד ואששי .סצוין גל מספיק רנ0 פייוז ואין שונא קשה השפם אוחו וסניא
 גפש ימסיו לא ולהני נלם יסיט ולא נדומק להמלש צד שום להם שיש מיידי דהמם
 מינא הוא ט׳ דהאי דדמא מזיח מאי ננמיא דאתדינן מאי אנל ימלשו דאול• אסם
 וט׳ דדן דדמא מזיח דמאי לטפם מצין ולע יהרגהו to אס להסלש לד שוס 0 דאץ

דומק: וה וגל
כל

למלך משנר.
ני שאיהיי איילי לא אמו שנויו אנל לנניי דאמייי שמיו ד זיי מנן י  S1 מל וסוג .מי ו

ו נ׳ ט גם חיל ייו ף מליו מליזיש י«םי,יס יונ ירשניא שנמנ ייאשון ש2י מניי וייי׳ מנללם ויי
נני נו שאין מיצי שנצ פנמט «וי שאיני מצאני מיי ««■ נ אי ט׳ ינראל מיי איילו ג

 איהוד p למלז הניא יאץ נא״״יי או נני* ציני שאמי נריי גנצ ווייס שני,מ לא P אי״י א״ה
טד לשאר שניו ק אי י יינ ו יגל ׳ל1 ימסו .«'נ פנוי ני שאץ למיצי מומו ננויס מולי ני

מ איפיח י י“ “’“יאג* שניי מ שאץ נמילי שס ו י שייא “י® ' אי יי י «ז יגי נ׳ יו׳ד י
ג פי' י זני ׳ א נמס י סין מומר אס נינסוני יונני ^וי ולא שנמג יינס גפמס מדמן ל  ייסר מ

טלי דוננן גאיפווץ אשילי ושמיי לאט^ ט' נפריס ננישולי אלא פגני נו שאץ נ ^ ו  סושוגס וג
:יע׳ס זיין סימן ליומנץ

ז שיו נימן ספני נסקוס אלא איטדן נשאו מיזוסאץ שאין כד״א ח ש»ש גל נס' .ס׳ ינאמן יי
י י י ׳ י“ 1׳’״’* יי יי״! א׳י אייי א׳י י י  אנילס דיו אלא מליין 10לי I*־ ״

י שימי א׳ו מאי למסמי ז אלא וסירס׳' שססור ט פ(נ אפל שאם לוומישי אשי נ דו 1אפל P אם אלא אנילמן ״ מ נל אייי אניו איי ואמרי אינא .אנילמן ו » א צוקיו אין סנ״י® אי אל מ ^ינ  י
p k n ש «ל מסור שנרא מסמי מיג ינשקל שור של מלג יניח שאס לממוסי אסי נר שימי א׳ר מאי לממומיp א ליד וסיישיי .סמור שיוא ״ מלנ אוכל ראשימ וא«ן ״■מר אינאי אניי ירני י

סיימוניות הנהות
סו הנה אי אוסר יום אנא נידים אהרוג וה״נודוק* ]1[  או ויתסעו התינוק פא איווק ווג

ם •הרג ואל יסנור מןו׳מה פניו לא והאותא תודג n חדת םווי לסימר לן «ית «ררנ o n 
 רלא סמוס ומעםא [מ] 1 נתיסמות ועיין ,ממי סוסק רירו רמא וילסא טשי סומק רחנרך
תינ ת נ ל אני הו ק (ין 1 נ מ׳ תיו עונותיו היו אם וקוהסץ נ  ותילול םו*ה על סחנת וזניו

ל ה*ם ל ף ננ IC* נסנדג יעיץ סגרעת הענירות נ

עז מנדל
ס׳ נל סרק סנני. נמקיס מר מישראל נמש והריגת «)י רףי מי( ו Pש ®(יף «י  מיו): ו״י

ל :מיס) ומורי(רף פורר p מיק ®ף .נגוייוס לנרין סד #•ניו שומן סי ר נ «נ  מ^מו י
מי ונמוישימ נמלמוו וי . סשס אס קיש יי ירי מי ס וה» :מטמוס ננ  »e סו ני' אנייס ונוי

 «ניו0ס שוק >9שיל ומקצפו נולמום שאחוו ומי ממנייוין גמרא מיו) יומא(רן מפניו «ף ינל .יסרק
סיג): (רף מצימא נננא



למלךפ״ה התורה יסודי הלכות .מדע טש™14

 ו:וגמ .חי חלג זנל6 וכ׳ש לרפואה Wt פזרוח ולסשוח נמפרה אלא מאיזו דלו ין5 ג5« מנאה
 .לרפואה ולא פורוס ולמשוח גהגפרה אם הי הנאתו דס אין האכילה מלנד דחלג היא רש׳י
 אלא מאתו דרן הזי מכה לו שיש דידיה לגני סנפו פ׳ג חלג שהניח דזה משוס הוא הנ׳ש מונה
 אינו האוכל לגכי דאף חי חלנ אוכל וכ״ש לוקה אינו לרפואה הנאתו דע אין מלג דלכ״ס מיון
ע  מון מאזן דרן מהם שנהנה כל מאה איטלי מל הוא u ממגיא והסתנאי אכילט. ד

 רכל דקי׳ל דכיון אכל :לא אן» פליהן לוקה פורזת ממנו שמשח ^ הננקל שוי 3נחל שהנעיל
 :ההנאה על לוקה כך האכילה פל שליקה כשם אסורה ההנאה אן> האכילה סכסוג שאכל מקום

חיכא  מן שנהנה דכל דכתיננא דאע׳ג . לוקה אס מסזפק אני הגאה איטר* נתן ^ דפכל ו
 מגוף שנהגה ר^ס דכאני להלק אפשר היה ס׳ס דלוקה אכל שלא אף הנאתו כדע האיסור

 .ולייוכת ליידליק :וין וג׳תן דינוכר אלא ליתא דהא ראיתי נ1ש .לא נתינה או מכירה אנל האיטר
 או ואכלה תתננה כשערי,־ אשר לגר סדכחיכ אס כי כהנאה שתית ט^א למדנו לא נכלה שהרי
 דעת ווה (א׳ה כלל לסלק דאין ודאי אלא שנעולה הנאות נכל שמותרת ילפיע ומהתם סכור

 וראיתי ד׳ה א׳ דין איכות מהל׳ ס׳ה הייתני הרנ כדנרי ופיין פ״א ס׳ו ע לנדרים נחנית הרשג״א
 כמנרן הגאה איסייי דכל ריא׳ו נשה שכתב שסה כל פרק בשה״ג ראיתי טג .יפ״ש) להרא״ש

ע דמי לכלס שהאכילן או  העור נפרק התוש׳ דפת וכן .עלוהן ולוקה ככן מאתו ד
ה ק׳כ דף זהיוסנ  כל פרק התזש׳ דנרי הן והן לאו אלא כרת נה לית המן דהנאת שכחנו אלא ד

 כל דכי וחייצו בכרת נסהת מח״ן נהלה יהא לא למה פעם לחת שהזצרס כל ד״ה כ׳א דף שעה
̂כל  לרנינו ראיתי אך ת״ן ר^כל לא כתיכ דהא הנאתו על דלוקה ש׳ס ילפיע לא מאכלו מלא ל
 אכל ולא נהנה אס בהג^ה אשור שהוא מאכל כל וז״ל שכר.נ פ׳ז דין אסורות מאכלות פסל׳ מ״ח
נ , מרדות מכת אותו ויכין לוקה אינו לנלנים או לכוסיים נתן או שמכר כגון  דס׳ל הרי .ע'

 חייג אים האשיי-ים האוכלים כל וז׳ל כתג י׳ דין נפי״ד ושם .מליףח ליכא אכילה נלא דמאה
ע אותן שיאכל עד עליהן  גסנו שנכוה פד חי כשהוא וגמעו מזלג ■*ת שהמסה הרי כיצד נו׳ הנאה ד
 קדרה לתוך או נהן יין לתוך ולענה ראש כגין סריס דניים שפירנ 16 חי חלב שאכל או ספט

 ה׳ז אדם מאיכל ונטל זהנאיש שהשריח אחר האשוי אוכל או'שאכל פרים כשהן ואכלן נכלה סל
י  שלא דנהנה היכא הניא ולא הגאה כדע שלא האיכל אלא וה כדין הגיא לא והנה .פ׳כ ,«ו
̂*שורי סיירי לא ז׳ל דרנינו ונראה .אכילה ע״י ̂א דזקא הנאה כ  האיכויין לכל כלל לזת רצה א
 למדן וראיתי .פעור מאה כדע שלא שאוכל דכל הנאה איטרי שאינן נין הנאה איטרי שהן נץ
 שהרי דנריי הניטתי ולא .נתרא וכלישנא שעה כל מ׳ דר׳י מימרא ה״ל רניט פ״ד שכתב נכ^ס שם
 לכל ה׳ה סטור תי הלנ אוכל קתא דללישנא דכיון קמא לישנא נהו מודה רניט שהזשיר המליקות כל

ע שאין לט רניט שזוניר סדינים  פט-ינן לא קמא דללישנא ס״ל ו׳ל דטדן וכ״ת נכך. אכילט ד
 איטר כהן שי: נאיסויין אנל הנאה איטר נהן שאין באיטרין אלא אכילס כדע שלא שאוכל כל

ע שלא שאוכל אף חייג מאה ע נעיא הנאה נאיטלי כתיאאף וללישיא אכילה מ  וממה אכילה, ד
ט ככלל ר  אין זה .גתרא כלישנא דפשק מרן הנייח ה1ט הנאה איסור שהוא נסך יין וה כדין י
ע שאינו יכיון טכלתו סדעת  ועלה .הנאה אישו-י שאינו לי מה הנאה א־שי-י לי מה אכייה ד
̂ש דקדק ז׳ל ומרן לומר כיפתי  וכלישנא אכילה דרך נחג ולא הנאה דין אותה שיאכל סד יניט ממ

 שהזכיר כפיטיס שכל דמאתר לי נוח אינו זה וגס .בהרא לישגא דיזפס ז״ל מרן דקדק משם א1̂
 ו״ל דרכינו א־תא ואס נתרא כלישנא לומר נזה יצדק לא קמא ללישנא efi מוסכמים הס רניט
ראה נחרא מלישג׳*! הנמשך ספרט להניא לו היה נחרא כליכגא ^זפוס כדבריו דקדק הנ  אצלי ו
 שלא שאוכל ‘כ אתא למעוטי קמא דל^נא אלא סליגי לא לישני תרי דיהני דש׳ל היא רטט מעת
 ולישנא .כפי׳ר שם רניגו שכתב הדין !זהו אליו הדומים וכל חי חלג אוכל דטיט אכילה כדע
n ללמדט נא מרא t w אז  אלא הנאתו אץ אכילה דנר שכל לפי שפ-יוי אכל ולא שנהנה מ
ע ̂! שור של חלג הניח ^ אכל אכילה ו  דרך אין דתלג משוס ולאו .לוקה איט מכתו ע״ג הנטי

ס ^ כי ^גאתו לי  שלא הוי אכילה כדע שלא שה־א ‘ש: אלא שפירש׳י כמו עורות למטח או ^'
ה מאתו כדע ^  וה ודין כויות מ נישת או הגסק' שור בחלכ הדליק אם כגון הנאות לשאר ו
ח שם ינ!ט ס׳ש סוא  לאו נתינה או ייכירה התה שפרט ומה לוקה איט אכל ולא שנהגה שכל מ׳

ת ־jfDV דה״ם דוקא ו א ^  הוצע נננלה שהיי נתורה נפייוש נתונים כס ההנאות שאלו לפי ^
ר הכתוכ ^  האיפורין כשאר אלו שמאות וממילא לכלב נתינתה השיר ונסריפה ונתינה מכירה ל
מ״מ לישני תיי הני דפליגי את״ל ואטלו .עליהן לוקין אין אלו הנאות כתג ס^״ס אסירי

^ רטט פסק ל הוא פשוט דיותר כנראה הלב אוכל כ׳ש נתיא דללישנא אמרינן והא נסרא 1כ
הוא גפי׳ד שה רנינז שכתב הדין ומיהו אכילה כדרך שלא מנהנה אכילה כדע שלא כלvלפנןור\א

0& דאיט אכל ולא נהנה דאס רכינז מ׳ש על שכתב נס״ח שם לה׳ה וראיתי :הלשוסת מכל ו
ל ^וז׳ ׳ לו  הראוי דנר וכל הנאתן כדרך אלא עליהן לוקין אין שנהורה איטיין כל שעה כל מ

ע אין ל^לה י ד ס ע אלא ^ ̂ו אכילה י  קיוכה שטא סיכה ואפילו סי׳ד יתבאר ועוד כת־־
ס׳ אמרו ^תיה ט ט ע דלאו הכנה בו שאין חולי כמקום מילה של נסרי נח! p שהיה רנינא ו  ד
 .פ״כ ,עליו לוקין ואץ התורה מן שאטר שיעור חצי מין בהנאה אטר סרי זה ולפי הוא מאתה

 בפ״א המחכר הרג נדנרי ויתבאר הקרכנות מסשה מהל' פי׳א הלח״ס למ׳ש ימונה ספאן (א״ה
 מכת אותו מכין ששית גבע: מחתן ונהנה חיין מהל׳ סס״א הלרויס מ׳ש ועיי! .יע׳ש מעילה מהל״

 הכין אץ דרכגן בשעות ה״ג לקי לא דאורייתא בשעות דאהנאה דניון לדון מ^ם דש יע״ש מרדות
 המוצגים ה״ה דמדנרי איכיא .תורה מנשל יותר דנריהס נשל דהחמירז לומר ומג׳ל פרדות מ3מ

 ז״ל הרב דעת והנד! מרדות): מכת ההנאה על דמכין נראה שיפור לחצי ההנאה דן שדימה ^פרט
ע דנריו בהחלת ומ׳ש .הנאתו כדרך שלא חשיב אכילה כדע שלא שנהנה שכל הוא  נתקנו אכילה ד
ע שיהיה דהיינו לעיל שכתנט הדינים שגי גלל  הנזכר הדין והיינו כחקט שיהיה וגס אכילה ד

ס׳ דאמדנן מאי זה ולט .מי״ד ע מידי דערלה טוהרקי לנרחיה דשייף רכינא גבי ט ד  הנאתן נ
ע שאינה הנאה שכל שפירש׳ייאלא וכפו מסר שהיה לט הכונה אין קאעטדנא  שלא מיקיי אכילה ד

ע ד  כדע שלא אגל וז״ל במ׳ש נסרקין הכא רבינו דברי תנין נין שכהכט מה ifiS :ה&תן נ
 מר נהן שיש דכייה אוחו שמכק־ן או מערלה או מחמן סלוגסא A רפיה לו שעושין טון

 דרלל .ע׳כ ,סכנה נמקוה שלא ואפילו מוהר ה״ז לחין הגאה נהם אין שהרי עא^ איסורי עס מסורג
ט p מי  אלא עליהן לוקין אין :בהירה האישורין כל בגס׳ דאמייגן נמאי שנכללו הדברים כל זה 5
 הוא הסלוגמא ודץ .כנך אכילה דרך ש*ין משום 6« מר דנר שעירב טון וס׳ש .מאתן כדעי
ע שלא דחשינ אכילס ע״י כלא דגמה משום  דשייף רבינא גבי דאמרינן ומאי .ה״ה וכס״ש הנאתו מ

ע צזידי דא״ל דערלה נגוהרקי (נרסיה  שסייש׳י וכמו בוסר שהיה לפי הכינה אין פבידנא קא הנאה ד
 שכל ה״ה וכמ״ש הנאתו כדע שלא מיקי׳ ממט וסן לשתיה דראוי דניון לו שאמר היא הכונה אלא
 זו״ל שכתב בכ״ם למרן וראיתי נשתיה אז באכילה אלא הנאתו דרך אין לשתיה או לאכילה הראוי ונר

 הוא טנתו שאם דבריו הבינותי ולא .ע״כ ,איתנהו תחייהו דינא דלפדן הלשוטת כשמי יביט
 וכי .קמא כלישנא דפהק שכתב הוא ולזה הנאתו כדין שלא אפילו שרי סטה דנסקוס רכים מ״ש פל
 בפני שעומד דבר לן שאץ בידינו הוא ערוך הלשד והלא קמא מלישנא אותו ללמוד צדכיס » דין

̂וא דללישנא אהדדי פליגי לישני סרי הני ט״כ שכתגט מה דלפי וסוד .מסרפאין דבכל והי״ל cte פ^ח  ר
ו כדע שלא א1םה אף ו  כשעת צמירהא אשתא והאי לטעמא מדאיצטריך סננה נמיץם אלא שרי לא ^

 ותו גתרא כלישנא דהלכתא נידיט המכור הכלל לשי גתרא כלישנא פסק ו״ל ורטט דמיא ססמה
ל • כנזכר מהמ״א נפי״ד גופיה איהו מט״ש מרן ע׳ד קשה ד  ו״ל רנינו ככברה ננזך אני שעדיין ו
 הראוי׳לאכילה דני דבל משוס הוא הטטס מלוגמא או מחמן רטיה לו שעושץ דמ׳ש שכתנט מה ילט

ע אלא הנאתו דדן ן א  שנראה וכיור הנאתי כדרך שלא דמיקרי ערלה של בשמן לסך ה״ה וא״כ אכילה ד
אכל ולא שסך כל לאכילה יvשרא וכיון אכילה ולא סיכה שהיה ^י דרגינא דעעפיס ז״ל ה״ה מדנרי

ז סכנה, מ שאץ בהי'י ושרי הנאתו כרע שלא מיקרי ו  איפור• נתן או ומכר דנהי המיה אני נ
 לשאר ה׳ה יא״כ בנבלה למשרי רחמנא טדאצטריך התורה מן שאיכורו פפק אין מ״ס לוקה אינו הנאה
 התורם מן ואיסורו וכיון בשמן מסך לכלכו נותן חמור שיהא יתכן דלא טרלה של בשמן הסך טון הגאות

 בהזל* שרי התורה מן שאישורו אף פשה או לאו בו דאין דכיין ונ״ת הכנה ט שאץ בחולי התירו איך
 מציט ולא ז״ל ה״ה וכמ״ש האישירין להנאת דומה שיפור מצי שהרי ליתא הא ככ,ה. בז שאין
 נמית לו שיתמ אמרינן נכנה של בהולה ואדרבא סכנה נו שאין בשלי שיטור הצי שיחיח מקום בשוס

 אפשר היה ומיהו .סכנה גו שאין בחולי הנאתו כרע שלא התירו דהתיד לתשס יש וא״כ מכשיעור
 דיומא בתרא בר״פ ונדאיתא לאצפרזפי דחוי משוס לאו בו שאין אף שיעור בחצי דכחמיח ולומר להלק
 ,התורה מן שאיכורז אף סננה מ שאין בשלי שרי לאו איפור לידי אתי לא דלעולס הנאש כדרך שלא אבל

 את שמאב־לין טון נתב סכנה במקום שלא נאיכורין מהרסאין שאץ לומר כשרצה ז״ל דרכינו סעמא וזיינו
 הנך כגון הגאה גמי כתג זחרלא באבילה כס שכתב החלוקות כל והנה .כו׳ ורמשים שקצים השלה
 רבותא לישטפינן דאלת״ה נכנה בו שאין בשל• שרי אכילה דרך שאינו דכל דס״ל משמע ערלה כל כשמן
 היא ו״ל יבינו סברת ה1 ולפי ככצה נייייס אס כי שרי לא בעלמא הנאה אנא אכילה דיך שאינו דאף
 אבל דרבנן איפור 06 כי סכנה גו שאין בשלי התירו שלא הככימו שכולם ז״ל הראשיניס הבית עד

 אם כי התירו לא לרנינו דגס דס׳ל נראה נסרקין ויל מון ומדברי ,לאו ט שאין אף לא שיה איסור
 מם זהו אכילתו דע שאכל כל ,בדכי חלוקים דג׳ לוניי אנו צריכין ולפץ • מדרנץ דאישדו משוס

 או שמכר טון הנאתו דרך הוא אך ממט נהנה אלא אכל שלא וכל .ככרת או בלאו עליו שהוזהינו
 למכילה שעוניד ערלה של כשמן ההן וכן ולינתן לימכר נמי עומד מ״מ לאכילה שעומד דאף נתן

 כתורה מן אישורו הנאש דרך שנהנה כל הני את להדליק כגון הנאות לשאר אי ינהpל נמי עומד
 נהם שנהג: או מר דבר שעירב כנץ אפילה כדיו שלא שאכל וכל .עונש שוס זלא מלקות נו אין אז*

 אם כי אלו לדנחם הנאחס אין שאלו מהמן או מערלה מלוגמא כעשה כגון הנאתן כדע ש'א
 .נכנה נו שאץ בחולי ושרי בעלמא דרבנן איפורא אם כי חורה איסור אפילו נו אין בוז לאנילז

 שזיו משוס הוא סכנה נו שאין שלי שהיה אף דערלה בגוהרקי לכרתיה דשייף רנינא זה ולפי
 בדברי לדקדק שיש מה מלבר והנר! .שפילש׳י כמו לפיכה עומדים היו ולא מסר הזיחיס אותם
 בשלי אם כי הוסליז לא הני׳הה כדרך שהיא הנאה שכל נפיח: לימדנו לו שהיה זה פירוש כשי רנינו

 אלא עליהן ליקין אץ וכלהאי^ודין גגמ׳ דאמריגן ממאי 1ז בנברא חמיה אני עוד .ככ,ז של
 מאי שכתבנו מה ולפי מכתו ע״ג הנסקל שור של חלכ הניח אם למעט שנא ואננרינן הנאזן דרך

 ללמדמ הוה לאכילה אס כי עומד שאינו לסי ליכא שיה איפור דאפילו מנש ע״ג הלכ הניח איריא
 דחלג דכיון וכ״ת .לוקה אינו השרה מן שאינורו ואף עילה של בשמן סך כנץ ה־אש כדרך ננהגה
 דניון היא נויכא ודאי הא הנאתו דיך מיקרי מכתו ע״ג הניש אס לאכילה וד עו אינו חי כשהוא
 הוי מכתו פ״ג דלהניח דסשיטא וש .הנאתו כררך שלא שנהנה נמצא בישול ע״י לאכילה דעוסד

 דרך חי וחלב שכתבנו מה ̂סי וכ״ס .עורות למשוח או נו להדליק היא וההנאה כדרך שלא
 היפות ודכזתיה להדליק אס כי הנאתו דרך אין דהלב לומר רש״י הוצרך למה אכילה היא הנאש

 פ< שלוקה דכשס ם״ל דרש״י משוס קשיא לא הא .בישול ע״י אכילה הוא הנאתו דדרך משוס ליה
̂א אף הנאש על כ’ג לוקה איסור אכילת  שור ה'ב המניח לוקה אינו דאמאי לו והוקשה אכל ש
 טר את להדליק כגון שא עליה הלב::יושגו של שההנאה אמר לזה . דנשה משוס מכתו ע״ג הנסקל

 שאיט לפי הנאתו כורך דאינו משוס לא מכתו ע״ג לשיח אבל הנאתי כדיך דהוי עולות נו ולמשוח
 הניח אם נקט אמאי א״כ לוקה אינו הנאתו כדע נהגה אס דאף רבינו כברת כפי אך .לכך עומד
 במקום אף לוקה שאיט ללמדנו (ו היה מדיננן אס ט אישרו שאין מכתו ע׳ג הנסקל שור של חלג
ם׳ אלנרינן כשתיה שהיא סיכה ואשלו נמ״ש ה״ה בדברי לתמוה יש ועוד .תורה איסיי ט שיש  ט
 כדרך שלא נהנה דרנינא דההיא לזה זה ענין ומה ע״כ. הוא, הנאתן דרך דלאו בי׳ רנינא גבי

 מן איסורו שזה מבואר הוא והחילוק ,הנאתו בדרך ננהגה קיימינן הכא אבל בוסר שהיה לפי הנאתו
 והלואס הללו ה׳ה בדברי שעמד נליו״מ רבsלד ראיתי ונבר .מדרבנן אס כי איסורו אין וזה התורה
 אין ״ל1 ולרנינו הכל מתיישב שכתבנו הראשץ הדע לפי אך : יע״ש גדנריז מהדוחק יש כמה יראה

 או בלאו עליו שהווהיט מה ששא אכילה דרך כאוכל היא האחת .חלוקות שתי אס כי באיסורין
 כדע שא אס כנהנה חילוק ואץ תויה דבר אישרו אך לאו נו דאין א̂כ ולא שהנה היא והשנית כיח

 כדיו היא ההנאה ודין התורה מן אכוריס אך לאו נהס דליכא הס שוין ההנאות כל אלא לא או הנאתו
 ורנינא דההיא כפשטן ה״ה דברי אתו ובוה .לנהנה שוה דיט אכילה כדרך ש'א האו̂ג וכן שיעור חצי
 דלדפת לעיל שכתבנו דאחי ודע .לאכילה ראוי שהיה לסי אס כי בה עעו טסר שהיה משום לאו

 כתינא לא דהנאה משיס או ו״ל ה׳ה כמ״ש הטעם ויהיה לוקה אינו הגאה באיסורי הנהנה רבינו
 אס כי בפירוש איפורה נא שלא אהנאה אך לוקה בפירוש שכשבה אאכילה ודיקא מד־־שא אס כי בהויא

 אסר דיחמנא בחלב בנשי הא עלי קשה הדבר מ״מ .לוקה אינו בהנאה נבלה להתיר קרא מדאצטריך
 אמאי האכילה על כשס־שלוקה וא״כ להנאה וחד לאכילה יחד לטשול דחד ואמרינן תבשל לא ומני חלת
 על ילקה לא אמאי א״כ1 תה.ה לא כתיב כאילו הוא פירושו תנשל לא חד שהרי ההנאה על ילקה לא

 לזקין ממנו והנהנה בחלב בשר אוכל וכן וו״ל שני נשירש שכתב בהשגותיו להרמב״ן וראיתי .ההנאה
 בשר שהאוכל לומר אין נוקה בתלג מנשר ששהנה הרמב״ן לדעת שאף ודע .ע״כ כתורה נזכייס ואינן
יגן מהא לדבר וראיה נהנה משוס ואחת אוכל מ;וס אתת שתים ילקה בחלב  כ״א רף במכות דא-̂י

 הסר׳ח כ״כ (א׳ה .הנאה משום שש ילקה איתא ואס חמש לוקה ואכלו בחלב ביו״ע הנשה גיד המבשל
 לוקס לאוץ שני אחד בדבר נצטרף אס האיכורץ דבכל ואע״ג והגה) ד״ה לקמן ועיין תמ״ג סי׳ א׳ח

פ כו׳ שתים לוקיה אלו מכל נאחד שהנה וכל ג׳ דין ע׳ז סהל׳ בפ״ז רנינו וכמ״ש שתים  נראם פ'
 גנשר תהנה לא קרא כתב כאלו והו״ל היא הנאה נמי ואכילה כחלב כבשר הכא דשאני דמו ולא

 חל״ת המצות נס׳ רנינו וכמ״ש אכילה ע״י שלא הגאה ע״י ולא אכילה ידי על לא הנאה כשום בחלב
 דס״ל לרנינו אך דהנאה לאי על לוקה נהנה ואס דאכיל̂י לאו על לוקה אכל אם זה ולפי .קפ׳ח פי׳
 פי״א המחנני היב בינרי עיין (א׳ה .הדבר טעס ידעתי לא ההנאה על לוקה אינו בחלב בגשר דגס

 דטעמא דכתב שחק לא ד׳ה מהמ׳א פ׳ט בלת״מ ועיין עעמא ליה דפשיטא י׳ דין אונלין טומאת סהל׳
 כגראס לקי דלא ודאי ענץ איני באם ליה דמזקמינן וניון תנשל מלא לן גפקא הנאה דאישור משוס

 ומדבר* .ע״ש 1נא שאין ד״ה סרק באוש שזכר הרג עוד וכ״ה .נשך איזש דסיק התיש׳ מדברי
 המעיין שיראה כמי לוקה דאיט ענץ אינו נאם הלמד דדבר דס׳ל מידי מוכח לא היב שרמז התוס׳

 מדכשג מעשה ני שאץ אף לוקה לשקר דנשכע כ״א דף שחים שטעות נסרק אמרינן דנהדיא ותו
 נס׳ ז׳ל לרניט וראיתי .ודוק) ליישב וי: לשקר טנץ תנהו לשיא ענין איט אס שטסים שתי לשיא לשיא

 שהיא מפני ונתב עצמה בפני למצזה מאה מניעת מנה לא לחה סעס לתש הרנה שהאריך המצות
 נמנה שלא סיכה להיותו יפסיק וה טעס והנה .כו׳ ההנאה ממיני מין האכילה כי אחד עגין ואכילה
 והדבר בחלב מנשר הנהנה ילקה דלא לומר זה טעם יועיל לא אך עצמה בפני למצוה ההנאה מניעת

 הנאס דאישר תנא כההזא לספוק דס״ל דאפשל כתב סננ׳ג סי׳ א״ח והפר״ח (א׳ה .תלמוד אצלי צריך
 סנשל לא רמתלתא שם החצות גס׳ דמניאר לתמוה ויש .יע״ש הדין מן עונשין ואץ נק״ו ליה מייתי
 ננטב כתב שהרי יהודה בן כאיסי ופסק מההיא ביה הדר דבהינורו לומר ואין .שיע״ש כנו ליה נשקא

 דנהנס סעמא יהיב תשא כי ס׳ החינוך זנס׳ ,ודוק אכילתו כדרך שלא אף לוקה כחלב דכנשי דוכתי
 בדברי ועיין להרמנ׳ס. זה כלל מייחס ע׳ח דף שמיעה יבין ונס׳ מעשה מכלי לעבור דאפשר כיון לקי לא

:׳ ועיין בזה שהאריך ו׳ דין ולוה מלוה מהל׳ פ׳ד המחבר הרב  .יע׳ש) מיד מצושך בדרך דרשותיו נ
 גחמן p כש ראוי היה בחלב בנשר מצות שחי מניט ואלו וז״ל שס שכתב ז״ל לרניט ראיתי עוד

 ולא .כו׳ עצמה נפט מצוה הנאה איסור אם מצות שתי מאלו אחד בכל שיהיה הכרס ובכלאי ובערלה
 בחלב בנשר אבל ההנאה נאיכיר מיוהדת אזהרה באה לא האיפזרץ דנכל לזה זה ענין מה ידעתי
מג♦ למצוה בחלב כבשר הטאה מניעת שנמנה היא ראוי וא״כ השאה באיסור מיוחדת אוהרה נאה
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15 חלמלר פ״ה התורה יסודי הלטת .מדעמשנה
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p שלא היו ׳piou (י5 ואסר ילאינא ,סיס 51555 ושסס לו שינ51 '15 רננן ואסיר איסור p 
p 10615 6150 נל 01 ולשי !06(5  שלא 6150 ונל . פננם 1נ שאין נחילי לנ׳ס אשור 15

וין  (י5ו פ׳ל 60p ולישנא ליסי 110 ואששו .פניה ט שאין נמול׳ לנ׳ס מיסו 106(5 נ
piou• שלא טו p p מי ואן! ופ׳ל אלא סנאהן p שלא י p ט שאין נמלי אטי ס׳ס הנאסן 
מי 0םוי5 סן אשיו ס׳ס לי:ין ואין ונסי ליה וסנירא (מים פננם ץ ו  שאסור שיטו סצי נו

טי וכיון ס׳ל נסיא ילישנא סליי •!pO אין1 סחורה סן p שלא ו  1נ שאין נסילי שוי סנאסן 15
 נהולי שיי לאו ני שאין כיון ס׳ס הסויה סן אסור שיהא אן לישנא ולסאי אששו1 .פננה

p שלא שהוא ונל ונרל א*( 5פננ ט ין6ם p שיי ימש׳ם מורננן אם ט■ מ1אים אין הנאהן 
ן 6fc שמא ונל אצלי 5נים ו5p11n1 1 . סננה 1נ שאין נחילי וי  אם ט איטי! אין סנאהן נ

popn ני שאין נחילי 1016 מי-יוין 1הי לא לאו ט סיס שלא אן 51105 סן איממ היה שאם 
ס פננה ן ישניטח 1'גש הופ'5 ונ׳ נ ו p 5 שלא ונל אהיסוא ר׳ה ג' pנסלסא איטר אשילי (אהן 

ן 1*0ו נש׳ק הסיס' מ׳ש 51 ל:י1 .מוונ(ן אלא לינא סוסוטיהא נ י ם י'  ואסרינן והא אלא ו׳
p אלא סליק ?ין1ל אין סנסיוה איכיוין סל p נלשין ישנו 1חוו1 אינא סיסא אינייא ס׳ס סנאסן 

 אי«רא אלא סורס איטר הנימה אין איגא א5י0 איטרא 6לינ ומליןס אס׳ל יאשילו ונסני 515
ן נשטטס השים' כ'נ1 ווננן ג ו ם נ׳ ומיקי: ו׳

p נש'נ להמס' ודאקתי  poiipi ׳1061 וההיא סלה נ׳יp שסקשו סקיושס אינם נטילה הסקוש 
p שלא סמני לינ:יס שי• הא מקיושס אינה ׳6061 p סיאסן p106p 'שסה ^ נש 

 ip'051 ,י(רש) 5*0 0»אי נסל' לקמן נמס מא לא5 נסיחצם לשלשל שיש 501( ,יס׳ש 11יו01
 •ש וגן 66̂ אימרא אנל «!>ןס וליגא אלא רי<ן0א לא שסה נל ונש' הסוסים ריסס 51 (}ישייסם
ח  גסט יאין נחגר ונשטסיס 1'0נ 5010 הם וגס׳ש לטיל שנסגח אשי רנ נר וסר מההיא *ני

מן אם ט אימיו ואין וטון סוופ0 מן וסט לומר טנסם ואם .לנסט וסוסי וסשסס שרי הא  »י
 אינם מורנק שאיסט אן סנאס נאיסיט 61p051 ר\*ל והא ססיג אני 5ט גם .לקוושין «ששין

ס פשסי! ונסי מקוושס  הנאה ונאיפוט ופ׳ל מסלקים לוניי ן61 .יס׳ש אישים ססל' רש׳ה וני
ץ ח poii'pi נ’נש ואיסא נשום 1000(5 וחילץ מגיא נאיסס סצסם יחלו noiipo וינ ') ס ון  טי
6pn 1׳0 1ל שיש נל אנל הסייס מן סיקר להם ואין ורננן נאיסוויןp סאיסייו אן סמרה סן 

טן  ילססלה שטס רשש המקוש יקיוושין נש׳ק ואסר גיול רנ1 סההיא ונוסונח מקיושס אינה מוי
ס רל כתוגטס וסנללס סואטנים נל שם הסטמי יננר לקוישיו סוששין ואין יןמנייסא נחשי ^׳  ו
010B לקוישי! (וששי! ואין ואוטיסא וחסן ורננן שסוס אי מננן וחנק ואייייסא M1 אלא נחלקו 

מנן יממן ווננן נשסוס p שלא חייה ואיפור ששיסא 51 ולט .ו p נ מההיא גיסי לא הנאהן ו  ו
י סין .גיול נ po ו p 'ט נחמה נסוישי! למיסנ׳א יאיסי סיג .נמיני הם ססיסים הסיס  נונ
ן י'01 שנסנח סססעם הללי פ'1הס מ׳ ס' הומ׳ו ס׳ש עיין (א׳ם .שם נ ן סמויס נשוס נ  ונן ס׳א) ניג ו

ן שסם נל נס' ממ׳ש לגמט שוי סנאחן נוין שלא ונל להסים' ופיל נראה ח ו ס טן נ׳  ו'ל1 אין ו׳
p 5)56 שלא נסיניס מוי הא קשה קמא ולחירק p 5 שלא איפור ו1 ם1ש טה אפ1 ס^נ p pון* 

ן ושפטם פ'נ הסוס' ממ׳ש ו1ללמ יש וכן :קמא לחייו! ילל ^שיא לינא ס ו ה נ׳ מן ו׳  ו.*( חיל י
 לא אמר ורפמ& וסגול(מטם וגל 5:01 היא אן לי ואסט ומום נרנ(ן ששיר אחי והנא מס(יחין

p אלא אפיו ואיני יאנל לא נסיה ונמס! סטם הייט הנא ושט יהא טנק p■ ס׳ג סנאס p לאו ינ i 
p שלא אשילו ואפוי אנילה נסינ לא 1*05 אנל טא 56(5 p נ0 הנאס  ס׳ג '5100 לאט 01 ינסץ '

ה מ׳ג p וס׳ו p ימינו .אמרו ו׳ r t טי נאיח טא 5(והט לומס טה p שלא נחם! סויה אי p■

נ0ו סנאה ץ קאסט לא ׳ אן ינ ט וקא '0 ונל נסשה טא ו  סיום נאיכוי אלא אמי טרם ווה :ה פנ
ס אינוי ואיכא נס׳י ומש׳ה p נשלא טי p מששו לא סויה איסיי ולינא נחמן אנל ווששו סנאס 

ה סיא אן רננן יקאסט והא וסור מ ה נאישיי אם נ• יושט ילא סיא נסלמא חששא ונל ו  אן מי
p ששם i• 'אלא אמי ואיני שניננו החיש p טי ולינא וס׳ל 0נ1נא פויה הנאה 15  גם ומה נלל אי

סנט שמי חנו מקיסוס נקצס סטפשיס וסח סוא שנן לסיל נ ם'נ ומהוינ׳ל יוס .נ  נטמשע■ נ
ן שם ססום' ס׳ש סל לשנוסוח ג ו ה נ׳ טו שנתנו ומיקי ו׳ p שלא לאוקס׳ ופ(ו ו p סנ5 נו' ן1ה(אי 

p שלא ן8 שלוקה ס׳ה לסנוס שהוא נל וסמי ולי׳ש p הנאסן pi ט אום ואמי לי׳ס  ננל 1010 או
p שלא אן ה׳ה שמא p נ הנאסן  ואיח ומאן סיוינא מ'מ סמסם חלוק שאני ואן .יס׳ש סהרש׳ל ונ'

p 0)6 שלא לוקה שמא נל וסל ליס pטי סן טי וסצי וימיא אינא סוים אי  (א׳ס .לייון ט
 מסל "ש0ה מן ונהנה וקי׳ל מפילה גני להטושק ויש שנוטס). מסג' ס׳ו הממנו רנ0 נס׳ש ומיי!

וין שלא (הנה אס נ לססיפ' וראיס׳ ,לא אי סמל אם הנאט נ  דאמטץ אהא ג׳ו p ושטיס מ'
 וא׳ס וי׳ל שנסני מ61ה מן ה1 שאין צלו(אפרם הנאס ואין ישירש׳י סטי ולסיני הינל שאני כחם
 501W51 מסיימה ססא מסא ילין ומסילה וי׳ל אטי יהא הנאה נוון שלא ואטלו אטלס ינ0פ לא והא

p שימשול נסינן (סי וססילס נונריהם מסאי •P .נל׳נ ,אנילה נסינ p ואנילה משים סנאיוי 
ה ינינו מס׳ש ליקוק ייש . אנינה נמסילה נהינ קאנו וסו׳ל מסממה וילין ניון נם ינ1ט  נ:'

 סעל לא שנהנה אס׳ש הקו: 1:שינן או אילן נצל או הקדש נססוס מר וו'ל ה׳ וין משילה מסל'
מי משום סיא מסל ולא וסססא נראה ולנאויס .פ׳נ  נוין וה םטן נל שהוי לקרקס ממוני ו

טנו. מסילה ואין ססיק הא 51 ס  משים וסמינר לסטסא יין01וא אילן צל וסטנס למסוה יש וא׳נ נ
P)0 מיס05נ סס האום' ופס׳ש סטו לצל נסי ואינן  לי למה שינן צל גני אן לקמן לסימי p׳1

טני סססא מ ע ליה סיטק ו ט  :מסילה ילינא סנאהי נורן שלא סוי נצלו וטישנ סשו׳ למינו ו
קעמ נמה ונראה קו מי טו  סנט ולנטן הליש טה שאם נ'כ נאלו סשנה לא ולמס יניס נו

 שהקויש מניו ולנפון סליש וש״ו ששישא טנן וגני .ניס גני שנסנ ונסו סטלה ואינא
 צל ונוסם סוא אצלי והנראה .ונסעו יטר פסקייש לה «חס0 נסי אילן גני .שיע וסשאם עצים
p או אילן p החום׳ נסניח פ׳ל ולא מא היאסו יר,■1 ושלא משים אלא הוא סומ0 משום לאי 

ח 5והנ .לצל מא 551P סואסס ואשרה  אלא •6(0 שום נהם שאין טניס נ' נחג נססלה ו'ל יני
 לסקויש מערס ועשאי קרקס סקטש טן המש נאק הקיש נמסרה סור וסם מטלה נסו לינא לסולם
טן סליש ש״ן לא מסרס וגני מטם ויה3נ ממה  pio 16 אילן נצל או סנ5 מ'כ6ו .מניו מנ

ס מסילה נהם אין נסלוש סקוישם אם נסי ינסני מסל ולא טו מטם ושעורים יגו p שלא י p 
ן ואכניס סצים למקייש נחי ניס סקויש נין חילוק כיש טס ססקויש וין נסנ ואמ׳נ ,(אסן0 ^ 

 נ0ונ ומוי מסל לא שנסנס אס׳ש נהם שטים אמו וין (ים1ראנ0 ויחם לג' 5a< שינינו ווה .ניס
א ועיץ .סעל ולא סניס וין טין .סגסס נלסי ליישנה יטלסי שלא וסטלס ש׳ק טן נ«נט.  מיש ו

טן יניח ץ מסילה הל' נ  והל הסוס' נרס5 ולט ט' כמין נצל יגנה שסא גווה ׳15 נשנינין ו* ו
ה שלא הנאה P ונמצא לצל אמס מוסס שסט נגין נוא ה1 וננין צ׳ל סימרס טינ P א15 סנאסס 
ם ו*ל טאשינים מהפגמס שנסנח מה נסי אן . נצלה לישנ טי  סטי שאיח נננין ואן! גששמן סם ט
ץ איטוא לצל  ושי• ינס׳ש ומסילס נפסיג ע״ן המין נצל •סנס ושמא וו יחששא אינא סיהא וינ

 לישנ יס0צל5 נל נם* יאפי יסא ״'ל נ׳י) (יו 000 נל נש' שם הסיס' נסט עוד :ווו׳ק שם והמס'
ט וסור כנאה וין והיא סטיס לל( ראשיה משום אשרה ממס  ונש• . ע'נ ,^•לס ינ0נ לא נר! ונ

p ש(א נס׳ו לוי,׳ן אם מפושקים הם והסופ' הנראה p ע׳ו ונש׳ק .לא או הנאסן נ) (ון י  י'
ה ש, 51 גוץ פסםקי1 אלא ו׳  אץ איסוויןשנטיס נל ואמייץ והא הסום'שם וו'ל (א׳ס יע׳

 וטם •ro לקי נסי ללקים אשילו נס׳י ושמא אינא סיכא איטוא ס׳ס סנאסן נוין אלא סליכן לוקין
ט אנא נואויייסא אנילה נה ינ0נ לא נמי ונע׳ו נו' סנום אנלאי סע קנלה נונ ט ויאנלו ונ  ונ
טי אצל אנילס סחניה לא ('מ1 יאנלי ונמימו נ1ח אט ונחינ ואס׳ג מתים  קסלם נונוי יק אי

ה ע'נ) (רן 0»ונ ש' פ'1ני וטין . למס ונס דאיסקש טי טגיא מאוסה שיקוקו יא• ו׳ אי  י
ט יום לסת ומקנס מטם וסייח ונויהם וטארו ואוטיסא סויא ס׳ו נסקוונת אנילה ם פו  6ינד
 ואי[ ח׳ל כתג 01 ועל מואירייסא נסנאס אפיי ס׳ו סקיונס אי ונפסשקו נמאי ק׳ל סו שננאן

 נמס נהנאס טאפו טעסא מהאי לפס .־,שה0ו משום ס׳נ סייח ואוטיסא נאנילה איטי ואי להקשיח
סע טון וי׳ל  היפנ׳א סנ0 נוה וניונא .ס׳נ ,להנאס ולא איסקיש לאנילם מטם ונחי ויאכלו ונ
ץ )0P (ון מסמיוין אץ נש' ואמייץ מהא וק׳ל נ׳ו) p(וקחשין ש׳ק  נסנאם אטר ן0( וי

טג סע מיל נוטה ונס מ' נמאס אמי ונח סס נפינם יין •שסו יאנלו נסי»1 מ(נ אט ונ  חצסמ ונ
 ולאטלם נסנו ואין גו' נהנאס אטי נמי ינס אן נמאס אפור מס 00 מסים ונסי ויאנלו ססוי לנעל

 נעווס שנשסנוו טלין נפוגיא נ׳ו) P(יקוישיו ש'נ סריסנ׳א ס׳ש וטיץ .וצ׳ס להנאה ולא א'י^ש
 מסמיוץ אין נש* ססיס' סתט ינן יס׳ש) ואנילה 56(0 לגני מסים לונמי איסקש ס׳ו וסקיונת שנסנ
ס ל'נ) (ון p שלא ס׳ו על ולילו אי״א ואם חמיה שאני אלא .׳ע׳ש והיוצא ו׳ p אסאי סנאסן 
 נעווה שנשמעו ממלין להם היקש? נם והסוס׳ נע׳ו מודם הנל שסה נל נשוק אניי קאמי לא

פ׳י לקוץ ונטסם שאנטנ נמי מסנלל אניי אותה מציא לא אסאי לנ0נ ומכשר  אמא• יועח׳ ולא נ
ע׳ו ונש׳ג וחץ וים ניס) (ון ששמים ססו^ מ׳ש וט״ן .מע׳ו לסם מקשה לא  אהא מ׳ג) (ון י

 סחוס׳ נסנו ונל נמשה היא אן לו אמט לים ממיל או מ1לר ווווס טסק אומי עפי י* ססם וסץ
ץ טיש׳ וסנא אויננן ווננן להקטס ואץ וו'ל ט M1 נל1ל ינ ץ *»ט שעם נל נש* חמן נ  ינ

טנ סס! נני לחלק ויש לריח ומיה ספרי ן אלא אטי אח ומלנן יאנל לא נ  גמונה הנאה מי
טנ נע׳ו אנל p יונק לא נ p ץ ׳נ6 ויו נל ואטלו החרם מן מאמם •וסי י׳ סייח וסמם ינ

«פ' דס׳ל לייל שנסנ« מם ולשי ו פלא ינל לי י י  ום ופ׳ל נהי רנץ אפוי אמא לנסר נרי ’י<א י
טי גורם ליגא כנא אנל אפוי נוים ווה אי p נשלא ו p י אפוען סייח ואם .סנאס ו׳  וסל ס׳ל ז
p סלא p ן איטרא מאס» ץ וסעמייהי חמא אנא מיםא יי טון מא וונ 6p ואינא ו M 

ץ ץ נמיט אטלו אנוי גוום ווה on ום'ל ואפור גורם 011 וס מ׳ל וינ  צ׳ל ום נלני אלא וינ
ח מוינו! ולשי טי יש ולטלם פ׳ל סני נמי « ם ננל אי p פלא אן האטוי p שמם אלא כנאה 

טי אנא סואונע׳ו סחיושו ה א טני וחמקסא מנסים כממירו ומש׳ה טי  סטייטם ושני לימי נ
מן איכוו אנא א סוין נעיקי שליגי סללו ץ נשאי וי p שלא אניי ע לא: אי מאון 15  ואני א

P100 •p חמיה p להם מקסם ומה אטה תסס לי:נ שאכיר סצלסים ונל ססכיא שסקט מוני 
tfn ע׳ו וניסא רן נעיץ נפי ונ p שלא סוי ואשרה וההיא הנאס ו p ממוח עצי לא ס׳ס מאסן 

מן אימיא  לסטא יצס סאניי עצמם סספיגיא פייעינט *5100 לננית אומנת ואס .לטל ינמ׳ש מ
«ינ'ו ואם סו  סינל ושאני משוס « ראם ויסס״ינא מום נל ומרש ס׳נל של נצלו יושג פניה לננו

אן אסא ואם עשוי ולסוט טו הים העי אנא טהא איטיא מאה מרן שלא ו r סני ע t 'i ואס 
" ליי״י יל ״*י אי ט *ייץ '?א ילא י  לום פמץ נגע׳ שמי אטא לא «יא א • נ

 ושייא• . מעילה מטם נהם אין וריח ומראה קול קפוא ני מטס טנ׳ל ונאמר וססניא אמטנן
ץ אנוימינהו לא הנא אפשר«ון לא ט טי ומואטיפא יניון שם  ונארטי ליש׳י אל אלמא .ינ

ק וא׳ג ושרי מורה ינא אן ויננן הי  ולינא וכיון טא הכונס עשוי ולהינו טנל שאני נגמרא ננ
ץ איטיא כ׳א ט הסיס' להניח ואן שט מניין וקא אנשי ולא כיכא וינ ט ט אן ואל יש׳י דנ  ו

 הקו״ים קושי טי! להקן כגון p* והיא וטהא נהנו היי מ'מ .ואפור לינא פיל וינגן נאיטר
מן איטיא יאטלו מא פניא ני הים גוול p»מני! גני ה׳ג יא׳ג . לינא וי  לויוש ציץ שהים ני

א אטלו ומפ׳ם ספג הלטס לינים מי א ונוי ססלה ליישג היעי וכנוי .לינא ויננן א f הט t
הנחם



ISלמלךה פרק התורה יסורי הלכות מדע.סשנה

 חן איהיר איכא מ״כ אכילה נהיג דלא דכיון היא הכינה אכילה כהינ לא והא שהקשו דסה .1ז מחה
 כל דשר; מההיא יהקשז ששייתו חה אן ת״ח. נו־־ו ״:וש תורה איטר הורי אץ יא״ה נחירה

̂א רכל ס׳ל דהתוס׳ מי־אה ולכי .דנריהש ליישב יכתהי לא אשרה תחת לישג דאטר סצלמיס  ש
 רש״י מדניי ;ס .לנויל כדכתיננא וקדושין נש׳נ מדנריהש שנואה ונמו לגמרי שרי מאה נדרן
 ממ׳ש נראה וכן . נלל איסיי דיייכא דש״ג משחע מאתו דרך זה דאין נאשרת צלו מאח ואין שכתב
לתוכו היכל דהחש היכל של לנלו דמי ולא בצלה ישב לא וז׳ל מ׳ח_) (דך מצמיה כל פ' החוש׳

שני דלתי ^לו התוש׳ חדנרי אצלי והניאה .ע'כ שאני דע׳ו חותר א״נ לצל עשויה אשרה אנל עשוי
 הס שוין אישויין ושאי ע׳ז הא׳ התייון שלכי אלא הנאה כדק־ נשלא תורה איטר גע׳ז לינא השירונים

 • אישויין נשאי כן י1ט. שלא דה הנאה כד^ שלא אף י לא: בע׳ו התמימ חכמים השני התירו; ולפי
ע ד  אישירא הנאתן ברין א’ש אך הנאה אישיר דכל דס׳ד אליבא המגיא ליישב לטיל שנחנט ותך ו

 לדק־ק י: עייין מ״יי . ליכא ן5דרכ אישור דאשילו התיש' מדברי שנראה מה על והתנט איכא מיהא
 :יס7ה קדשי בית בעליח שחוחים כיו לולץ מדחניא לדבריו ראיה הניא דאסר דרנא דאמרה ,ו נםוגיא
 נראה לכאויה הנה הקדשים קדשי מבית עיניהם יזונו שלא כרי בחינות האותניס אח משנשלין שנהם
א דודאי  דכיון ס׳ל י־היא אלא , ״•:ילה משים נהם אין וייח ומראה דקול ההיא ממנו נעלם לא מ
בהו ־לית ־כיו; אליי הקשה ואניי בתיבות אותם משלשלין היו מ״ה איכא אישורא מיפא דהא

 כסי אשילו איכריס היו לא סע־יה משום לאו דאי הוא הקדשים קדשי דנית מעלת משוס מעילה
לשי יתיישב איך א״כ היתר יש לא צורך ומשום דס׳ל דלרבא לדקדק ויש .לצורך שהוא כיון כג־חן

ניתא כלל איסור ליכא הנאתו כדי־ך שלא דבל להו דאית התיס׳ לשברת ונשלמא ג׳ו דר ההיא דעתו
 משוס ולאו הגמור הדי; מן הוא דלולין וההיא כלל איסור !דליב משום הוא ררינ״ז ^היא דלרגא
לקים לכברת אן־ . ממלה  ההיא לרבא ע׳כ וא׳כ אינא דיננן איהורא הנאה כדרך שלא דאך דש׳ל ה̂י

 צורך דמשיס מודה ־יבא דכיו; לתמוה יש וא׳כ מציה צורך נו שהיה משוש הוא נו שהותר מה דדנ״ו
 ניתא לא נמי לרידיה והא דלילי; ״ההיא לדבריו הניא ראיה מה אסשר דצא היכא לזר.יר יש מטה
 בי! לחלק דיש ס״ל דרנא לומר ורותק הוא מעלה משום וע׳כ מותר כיה טרך נו שהיה דכיון
^ היה דרינ״ו וההיא לטע טרן יא דאייר׳ איכא התם דאמרינן ״הא תמיה אני עוד .גדול ט
א  דליכא היא מעילה מעילה משוס בהה אי; ולית ומראה קיל קשרא נר ראמר לה אמינא מנא מ
 העי״־ים לאותם דמיירי ד־בא ש׳ד דהי>י כו׳ בשנים העומדים לאותם לאו מאי איכא איטרא הא

 וי-ך היל של בצלו יושב היה רילו והא מכוין וקא אסש־ דלא משוה הוי דאיטלא ופעמא נסניס
 וי״כ צו־ך משום הוא דהיתי־א עעמא וע׳כ איכא מיהא א־סורא ס״מ היה הנאתו כשלא אס׳ל
 ואי; דש־י סשיטא בשנים דלעימויס בחון לעומדים הוא איסורא דאינא וריח ומראה דקול ההיא ע״כ

ע לן  דלעולם לרבא דס׳ל ניחא התום׳ לשברת ונלמא ל:מ: כדי שה לעמוד צריכים שהם סוה גדול ט
 ליבא וכה׳ג הנאה כדיך היה שלא לשי הוא רייב׳ו וטעמא מצום צוע פשיס איסור שוס הוהי לא

 להקל יש דיותי דס״ל הוא נזה אטי והנראה . כעיני תמוה הוא נדבר החולקים לסברת אך כלל איסורא
דע בשלא  היבא וככר .ן מורב כ׳א איסויו שאין אך הנאתו 'יכדיך מדרבגן שאסור אך הגתתו נ
 ^תלה שהותי• דאן עבידנא קא הנאתן דע מידי יחם דאמרינן אהא דשסהים בפ״ב נהר״ן ה1 חלוק
 די-כא לעלה יא׳ב הנאה בדרך דרבנן איסור להתיר מוה ללמוד אין הנא: כדרך שלא סכנה 1ב שאין

 הותי צורך דתשום אלא אינא מיהא איסורא הנאה כדרך שלא שהיה אך דרינ׳ז דזהיא ליה סנירא
 אך כיאה כדרך דהוי רכיון ש׳ל הרה דלולץ בההיא אך הנאה כ־ע דשלא איסורא דקיל משום

 צורך משוס להתי־ יש דרכץ איסורא דאך לו השיב ואביי צוין משוס להתר אין מדרבנן שאיסורו
 ו״ש׳ה הנאתו כ־יך דרבנן איהורא להתיר דאין מורו אביי ונין רנא דנץ ס״ל דאמרי והאיכא

 וטעמא בשנים העומדים לאותם דמיירי ל’; דהוה קשלא דבר מההיא לסברתו ראיה יבא הניא
 הנאתו כ־רך ושלא דכיין שאני דרינ׳ו וההיא אטי מכוין יקא אשש־ ולא משוס הוא דאיפורא

 בחון העומדים לאותה קשרא דכי־ ההיא דמיידי ס׳ל ואניי התרו נורך ומטם איסוריה קיל הוה
̂ני דלולי; והכר. שיי מנוין וקת אש:י דלא משום שרו גסניס דהעימדיס לעולם אנל  דמעלה ש

הקושיה קדשי בבית עשו
 דהא חייב דאינו וייאה .חייב אם הרנה שבע שהיה כנו; גסה אכילה איטר דנר באוכל קתי6ת0נ

וששיטה הנאתן כורך אלא עליהם לוקין ן1א שבתולה איטרין דכל הי״ל

 הנאתו כדרך שלא אכלו אם האכל אמר דייחמנא במ״ע ה׳צ אכילה חיק־י דלא משוה דסטזי הנאתו
̂א אכילה שמיה דלא משוס י׳ח ינא (א ש נמ׳ע בסי־וש וה דין כעח ראיתי שלא א הון רכינז וס״

ת׳ שם הוא תבוא־ . 1ה*אז כדיך שלא אכילו אסויין שהן בהלב יגשר כרם מכלאי שעה כל ס׳ מ
ע אלא עליהן לוקה אינו שכתורה איסייין כל התם דאו־רינן ד  ככלאי מודים הכל אניי ואתר הצאתן נ

 כסוניא שס ומתבאר אכילה כהו כתיב דלא משום מ״פ הנאתן כדרך שלא אסילי עליהם שלוקי; הכיס
 מכלאי חון כתב כפרקין הכא ז׳ל שרכיט אף והנה .אכילה כיה כתיב דלא משום בתיב בכשר דה״נ

כדרך שלא אך עלייהו לקי נמי דחילקא הסברס כטגיא מבואר כו׳ אסורין שהן בחנב ובש־ הכרם
בתוך מר דבר מירב שאם שכתב אטרות מאבלות מהל׳ י״ד ^ רני;ו בדכיי מבואר וכן הנאתן

 ולשי .עלייכו דלקי בהדיא מורה חייג ולשין חייב הברה כלאי של ביין או בחלב נשר של קדרה
ע שלא אותם באוכל דוקא הוא איסורין מ:אר אלי איסייין שנשתנו דמה הנראה ד  דנעלמא אכילה נ

 לוקה איט אלו כאיטרין דאף יבינו נידברי בראה אכל ולא נהנה אס אבל 'וקה‘ והכא ליקה איני
 אסורות מאכלות מהל׳ י׳ד בס׳ אם כי הכרם וכלאי בתלר בשר הכלל מן היציא לא ז״ל שרביני וזהו

̂וכל שם דמייר׳  שום מהכלל הוציא לא ההנאה דין שהניא הנזכרת מהל׳ כש״ח אך אכילה כדרך שלא כי
 מדבייו נראה וכן הכרם יכלאי ותלכ כבשי אסילו ההנאה על לוקה אינו האיטיין דנכל דמשמע דכי
 נש׳י גס מלקות הזכיר לא בהנאה אך אוכל או כייבשל אה כי מלקית הזכיר שלא ט׳ פ׳ נ^יש שס

 כנהנה לא באיכל אם כי מלקות דליכא משמט לוקה הכי־ם מכלאי כזית והאוכל כתב ו׳ דין
 מד־בנן אס כי איסורן אין בשרקין הכא ז״ל רבינו שהזכיר החלוקות דכל לעיל שכתכט מה לש• ודעה

 וכלאי והלב כבשר ואילו הנאתן כדרך שלא ייהאיכל היאק כדרך הנהנה הוא המיר שיות־ נמצא
והאוכל לוקה אינו הנהנה שהרי 'יהגי־נה אכילתי כדרך שלא האוכל הוא ח״יי דיות־ ניאה הכייס
לעיל שכתבנו האתר השירוש לשי אך היא וו שי\שיא א״ת הן השילוה כברות שידו קשה והדכי לוקה

 אלו איכורין שני דין נשתנה דאמאי מלקות בו ואין התויה מן אשוי דהכל שוז דינו הכל רכינו דלדעת
 דאינו משוס הוא מ״לקוח פטור הנהנה ש;ס תאחר כנהנה ג׳: נשתנה ^א אכילתו כדיך שלא כאוכל

 בלישנא וכדאמרינן אכילתו כדע שלא מהאוכל בהגהנה להחמיר יש יות־ הפירושים דלכל ועו־ הנאתו דרך
ד הי הלב אוכל שכן וכל יוהנן ־־כי בת־א  דשני וה שדין בידם היא שייגלה דכיון אדיש זאת עו

שוה דינו והלב מכשר או הכיס ״כלאי שהנהנה נמצא א״כ כאיכל אלא אינו :נשתנו א־יו אישייין
שאין בחולי אך הכיס מכייאי או בהלב מכש־ מדוגמא או רטיה לעשות מוהר יא״כ איכזיין מ:א־ מהגה

̂א האישו־ץ די; נשתיה לא נהגה דלגבי כתבנו ככי שה־י סכנה בז  וו וחלוקה שוץ האיכורין כל א
 איטרי שהתיר נאמי אס בי; ד־בנן איסו־ין כ׳א רביגו התיר שלא נאמי■ הס בי; השייוש־ם לכל היא

 בהלג וכשר הכרס מכלאי הון שכתכ בש־קץ הכא ז״ל ־*כינו מדכיי ואילו . לאו כה; שאי; הויה
מכייאי או כחלב מנשר רטיה אז מלוגמא ̂עשות אסור וא'כ שהוכיר התלוקית לכל דקאי ניאה וכו׳

אוכל דהיינו ליה דשמיך למאי אם כי קאי לא תין דהאי לומר ודוחק .שכנה בו

 גסה דהכילה וששיטת הנאתן כורך אלא עליהם לוקין אין שבתולה איטרץ דכל ;י״ל
 ובגין הנאתו כדיך טי לא עצמו מצד שהמאכל היכא כין לחלק יש ומיהו . «למ! כדע שלא מי

 עצ״ו ייצד ־ה^כל נשה אכילה שאכלו להיכא נ־ונו שנכוה עד חם שאכלו או מר דגר שעירב
 אייריג; ש׳) (־־ף דיומא נתרא אךבש׳ . כמויס קן שהיה האוכל מנד בא שהשימי אלא הנאתו כדע הזי

 לא גסה דא:־לה ־‘מכי־ הרי .למויק שי־ט ה,זנה לא א:י מ״ט שטור גיוה׳כ גסה אכילה האוכל אר״ל
̂.גי לדתות יש וה גס ומיהו . אכילה במה  כתיב קיא כ״א באכילה האיסור הלה ־לא התם דש
 גסה דאכילה ^יכין להי וקים ככיתלת כעיג; ומ:׳ה רחמנא תלה דעתא רביתוני תעונה לא אשר
 כד׳ שם זה טעם לקיש ־יש ־תן דלא יהא מיקיי תכילה גסה דאכילה לעולם אבל דעתיה פייחנא צא

ש׳מ 1לי.יינ <מ1ח, יות־ דמדכעינן התם נקט הדבר עיקר יתבל לא רחמנא כתב לא רמש׳ה פ׳א
זה לחיבוק ראיתי שיב ע׳ב,! ק״ו דך סשת־ם ׳,־כ• פרק נתוש׳ עיי; (א׳ה .מלתא חליא דעתא דביהוגי

 יאכל כי החומש תת מ:לם ואינו הקר; את יישלם ג:ה אכילה היותה שאכל זר התם אמרינן דהא אינו
 א״ייג; כ״ג) דנזיי(דך ונש׳ד .גסה אכילה וממעט אמיי אכילה שכתוב דבמקום הרי .למזיק סרט

 התיש׳ והקשו עביד י^ מיהא שסה ליה קיית רשע ר^ ושריך בס ינשלו וטשעיס גסה אכילה שאכלו זה
 והוכיתו סטור ביוה׳כ גסה אכילה האוכל אחרינן דניומא וקשה אכילה שמה גסה דאנילה וטשסע

.הקשה ייה ועיין סשת ד׳ה דהוריות ס׳ג שבע באר בש׳ עיין (א׳ה .נינהו גסה אכילה דסרי לתע
תצטייך א־־תי וה חי־ון על וק׳ל וז״ל ע׳־) י׳ב (דך יוה׳כ תיסשות בס׳ הללו החזס׳ איברי הרמ׳ז

 נשה באכילה כלו‘׳ ואחו ששתיהן שצלו בשנים לוקמה נצוהיו ושתי כלוט קיא לאוקמ• בסיר שם י״ל
̂ק״מ ונ-אה יע״ש קושיות שתי שס הקשה ועוד אכילה שחה דלא טשע דמיקרי קצה שנפשו  ד

 אמימיא ^עסר גשה אכיייה אוכל אכילתו חרוב קצה שנששו ראך אינאלמימר גיוה׳כ אזבל גבי דנשלמא
 גסה תכילה שיא̂כ עסקינן בשופטני אטו פשת גבי אבל המצוה לבטל לז אפשר אי אחר ונענין ורחמנא

 אכילה אלו אס הבשי אה ואכלו דכתיב דגשסח מבואר הרי .עדיף) תעשה ואל בשב והלא נעצמו לחבול
 גה .אכילה שמה נרי גשה אכילה כפשיטות גגמ׳ הקשו מ׳) החולן(דך ונפרק .מנתו ידי יצא צא ה04
 מקי-יוח מכייה ־‘דנו הרי היא כלום לאו גשה ואכילה היא גסה אכילה אמרינן ק׳י) (דך קסא הגוול גס'

ה דאסתבלו האכל ̂א דכתיכ מקום לכל ה׳ה זא׳כ . גסה אכילה ממעטינן אכילה שכתוב דכ״מ  גסה אכ̂י
 דלוקה היכי דכי גסה אכילה אכל; אם אך עליהן חייג הכרס ולאי וחלב מנשר נ׳ל ומיסו ,דססור
 הכא' ינייו שפסק וכ״ו שעה כל בש׳ כדאיתא אכילה נהו כתיב ולא משום הנאחן כרע שלא אך עליהן

הי גסה אכילה אכלן אס עליהן לוקה ה׳נ אפורות מאכלות מסל׳ י״ד וגש׳ נ**^ן אי  נש״ק להתוס׳ וי
 כי׳ הנאה באיסור מיהרה גסה דשתיה ת׳ל אס ואפילו דבריהם בסוף שנתנו אלא) ד׳ה י׳ב דע״ו(דך

 וכמ׳ש ליכא נמי איפורא חייב דאינו גסה אכילה איטר ונר דהאוכל דמלנד ללמוד יש ומדנדהס
 ש׳מ כשת־ה ליה דחשיב אך תיהא בת אסרT למאן טעם לתת טדהוצרנו ועוד הנאה באיטר מותרת

 ראתרינן מהי בעיני תימה דנו הוא ווה .האיסורין נבל לגש־י מותרת גסה דאכילה ליה דפכירא
 דהתוס׳ יא^י . איכא מיהא איסורא אבל הנאתן כדרך שלא דהוי משוס עלה מיחייג (א גסה דאכילה

 לעיל שכתבנו כמו לגמרי :רז הנאתן בדרך שלא האיטרין רכל מקומות בקצת דס׳ל לשיטתם אולי ז׳ל
 שכהב־ז מה כסי אך הנאתן כדרך שלא דהוי משום מותרת גהה דשתיה כאן כחגו וו שיסה ולפי

 מדרבנן אסויה נחי גסה דאכילה פשיטא איכא מיהא דרבנן איטרא הנאתן כדע דשלא והוכחט
מ ש . בפיני פשוט וו ̂א עליהם לוקין אין שבתורה איסורין דכג דק״ל נהא לחקור י  הנאתן כדרך ש
 יצא אס רנאחן כדין שלא 4אכל אם פסח וקרבן מצה כגון תאכל אמר דיחמנא נמ״ע ג'כ נאמר אם
כדיך שלא אכלי ראם אמרינן י.אכל לא אמר דרחפנא ל״ח לנמציח היני לכי שנא ללא ונראה .י״ח

 הפירוש לפי ומיהו .סכנה בו שאין נחילי אך הותרה רטיה או דמ׳יוגמא ולעילם אכיייה כדרך שלא
 .האופן כוה הכל ליישב יש מד־־כנן אס כי איסורן אץ ו'ל יביט שהזכיר ההלוקות דכל שכתבנו
 שחילק אלא ההנאה. היא שנית וזאת . האכילה היא האתת דברים. שגי הנאה כאיסורי אסר דהכהוב
 ה?כילה על מיקית שמייב :זה עור ולמדנו חייב לא הלנאה יעל מלקית חייב האכילה שעל ביניהם

 שאסר שוה למדנו וכן ליכא איסו־ אשילו אכילתו כד־ך אכל לא אס אך אכילתו כדרך שיהיה כתנאי הוא
ע שיהנה בתנאי טי ההנאה הכתיב ד  .כלל איסורא ליכא הנאתו כדיך שגא נהנה אם אכל הנאתו נ

 הוי כדיכם ושלא איסורים ר‘מש' דינם נשתנה בחלב ובשר הכיס דכלאי ולמדנו הכתוב כשק.־• וא׳כ
 אלו איסורין בשני עלה לקי כדרכה דכענמא אכילה דהיינו נדוכתא ומלתא מלתא כל מוקמינן כדיכס

 בשני ליטד תורה איסור כה אית בדרכה אישו־ין דנשאר והגאה .כדרכן שלא אך אכילתן על לק•
 או רס־ה לעשות אסור זה ולשי תורה דבר אסורה כדרכה שלא שהיא ההנאה אף אלו איסירין
 וא׳ש .התויה מן דאסורין משום סכנה כי שאין לחילה כחלב מבשי או הכ-ס ייכלאי מליג״ת

 שכתבנו האחר הפירוש כשי אך יקתVה קי*ילכל נכו׳ הכ־ם מכלאי הון דקי־״י רביגוו׳לדמא• דב־י
 . נדכתיכנא קשיא לאו בו שאין כיון חורה איסור אך סכנה בו שאין לתולה Tהת ו'ל ררניגו לעיל
̂?מר דלא הא לשינם ווה ז׳ל התוס׳ כתבו יכי׳ הכרס כלאי ניודים הל אניי דאמ• דתהא ודע  נ

̂ב ככשר מודים הכל  טל דהא תמוהים ודבריהם .ע׳כ ,הדין מן מוסירין דאי; משום שמא בח־
 יהודה גן דאיהי מההיא לאכיי כשהקשו שהרי הנאתו כד־ך שלא בחלב בכשר שלוקין ס״ל אביי ב־הין
 וחלב כנשר אעז הנאתן דרך אלא עליהם לוקין שאין בלב כנסר תאמר כ״אי תא״י ואביי בגמ׳ תירצו
 גופי כס׳ ע״ן (א״ה .הנאתו כדרך שלא אך בחלב כבשי לוקין דלאכיי הרי ביה כתינא אכילה
 הנהנה לוקה כן איסור דבר האוכל שלוקה דבשם לשיטתם אילי דהתוס׳ ונראה .ט׳) פי׳ הלכות
 הנאתו על ליקץ אין יהודה כן לאיפי דערלה מק׳ו לה דילפיגן כהלב בש־ הנאת וא׳כ לעיל וכמ״ש
 ש:־י לוקה שאינו הנאתו כדרך שלא בחלב מכשר דה.הנה פשיטא זא״ב הדין מן מוהי־ין דאין יישום

 כחלב כנשר שלוקין אכיי דקאמר ומאי הדין מן מזהירין דאין משום ליקה אינו היאתו כדיך הנהנה אך
 ומג״ש מג׳ש אלא גשקא מק״ו לאו דאכלה הנאתו כדרך של* כאוכל דוקא הוא הנאתו כד־ך שלא

 החיס׳ וכוונת אכיייתו. כדע שלא שאכ''ו אף בחלב כשר אכילת על לוקה שכן וכיון כמביאי מזהייין
 הכרס רכלאי הכרם לכלאי דמי דלא משום בהלב בכשר מוריה הכל אכיי קתמר דלא דהא כך היא ו׳ל

̂א כנהנה בין לוקה  אלא לוקה איני בחייב נשי אכל אכילתו כ־יך שייא כאיכל ני; הנאתו כדרך ש
̂א כאוכל  הנאתו כדרך הנהנה דאף משים לי־ך־. איני הנאתי כדרך שלא כנהנה אבל אכילתו כ־יך ש

 וכלאי בתלב נבשר מורים הכל אניי קאמר ̂א הכי ומשוס ה־י! מן חוהירין דאין מ:ום ליקה איני
 ו״ל התום׳ בדכי• זה דרך שכתב ז׳ל הלכות ה־ישי בעל להרג יאיתי שוב .אהדדי דמו דייא ת:ופ הכיס
ראה אייו נדנייס מהדותק יש כמה יוא: והנך הנ  האוכל דלאניי להו כבירא דהתוס׳ הוא אצלי ו
 איט כחלב גשר הנאת דעל דכיון משום הוא והטעם לוקה אינו אכילתו כדיך שלא כ^ב גשי
 שילקה הדין מן אינו א׳כ הוי; מן עונשין דאין וקיי׳ל מק״ו אלא איסורו נסיק ר־יא משים לוקה

̂א האכילה סל  בכל שהרי כדרכה שלא נ״*כיל'־ כדרכה היג^ה חיזרה לעולם י שה; הנאתו כד־ך ש
̂ק: הנאה איסזיי  כיון בחלב בשר גבי והכא לוקה אינו כדינה שלא האכילה ועל ידרכם על ■י
 האכילה על לוקה שאינו ה׳צ הדין מן ימהירין דאין חשים כדרכה שהיא אך ההנחה י״יי לו שאי־ו
 דס׳ל מכות מס׳ ההוס׳ מדבי• הוכיח שי״ג סימן הלכות נושי דכסשי אע״ג וא׳ה כדיכה שייא

 לחלק מקום דיש דמי דלא המחבר להרג ס״ל .ע^יהס לוקין ־ילאוין חמייי עליהם ליקי; ץ‘: דלאיין
 שילכא ה׳ק ביה כתיבא אכילה בחלב נבשר אעו כו׳ במאי הא״י ואביי בניי׳ שאיי-ו ו״ה ודו״ק)

 ומה בדרכה לשלא כדרכה האכילה היא ישיה אכילה כתיב לא ר.לב3 כבשי דגם משום פייכא אינה וו
 שירכא השיב לא ווה הרץ מן מוהירין דאין משוס אי'א אכילה ביה דכתיב *־ מ: לאו ליקה שאינו
 ודאי אלא ההנאה על לוקה שכן להחם מה גימא מעילה ינאה איסור כשל״דו ־דינא אעיק־א דא״כ
 תלמוד לא אבל איסור למיד נק׳ז שתלמיד דבר כל למשה רחמנא אגמריה דהכי שירכא השיב ־'א

 שהיתה ששיטא כדרכה שלא האכילה על ילקה שלא גה^ב כ:ר גני תיעיט שים היה שאס אלא מ^קיה
 עליהן שליקין הכרס לכלאי מה אומרים דהיינו משים הכיס מכלאי לומדים היינו ולא גדולה שי־כא

 היינו ואס . הכרס לכלאי הוא שיה א״ב אכילה כתיב לא בחלב דבבשר כיין אבל הנאתן כדיך שלא
 התוס' שדקדקו וזה פירכא חשיב לא א״כ האכילה ועל ההנאה על לוקה היה הדין מן ריוהייין

 שייא דאאכילה ולומר להקשות יבזלין היינו דעדץ כלומר הדין מן הירין1מ דאין משזה ושמא וכחכי
 היא הכתוב וגזרת הדין מן מוהירץ דאין משים ילקה לא כדרכה שהיא אך ההנאה ו̂ע ילקה כדרכה
 ואי (א״ה בעיני ישר התוס׳ בדביי זה ודרך ,ושמא כתבו ולוה הפוכות ההכרות שיהיו כהלר בנשר
ה כתיב לא להבי ואבי׳ הכי נהר דקאמר מתאי לך קשיא  שלא אשילו עליו שלוקץ לומר כגופו אכ̂י
 מזהיב דקא ואידך ה׳פ ז״ל ה״ה בל דינו דלפי ואימא ררין ההוס׳ ונרי כותר וזה הנאתו כד־־ך
<q לקי משום הוא הא.כילה על לוקה שאינו דמה דקאמר אניי דברי דמתין כלומר בז' כבי

ההנאה
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 הטהורים הקדושים השמות מן [<)]שם המאבד ״כל א
 שהרי התורה. מן לוקה הקב״ה בהם שנקרא

 המקום מן שטם את ואבדתם כוכבים בעבודת אומר הוא
 שמות ושבעה ב :[י] אלהיכם לה׳ כן תעשון לא ההוא

 .המפורש השם והוא ה״א וא״ו ה׳׳א ירד הנכתב השם .הם
 ,ושרי .ואלהי .ואלהים .אלוה .ואל .אדני הנכתב או

 אלו משבעה אחת אות אפילו המוחק כל .וצבאות
 כגון למוחקו מותר מלפניו לשם הנטפל כל ג :לוקה
 כקדושת אינן כהן וכיוצא מבאלהים ובי״ת מליהוה למ״ד
 אלהיך של ך׳ כגון מאחריו לשם הנטפל וכל .השם
 הם והרי נמחקים אינם בהן וכיוצא אלהיכם של וכ״ם

 ואע״פ .מקדשם שהשם מפני שם של אותיות כשאר
 הנטפלות האותיות אלו המוחק למוחקם ואסור שנתקדשו

 מכת אותו מכין אבל לוקה אינו
 למ׳׳ד אל״ף *כתב ד מרדות:
 אינו מיהוה ה״א ירד [ג] מאלהים
מחק.  בפני שם שהוא יה ואצ״ל נ

 שם מקצת השם שזה מפני .עצמו
 שיץ הכותב אבל .הוא המפורש

 מצבאות בי״ת צד״י משדי דל״ת
 את בהן שמשבחין הכינויין שאר ה :נמחק זה דרי

ק והנורא הנבור הגדול ורחום חנון כגון הקב״ה א הנ
קנא

מ/ א :*עז סימן יו״ד טור ג וין6צ ס

VD 1כ א« Sן . <«׳ &בד ה ®יק נ  (ד!> מ«מ ונסין ל') (««« ונ
: ראה אישס יגסארי נ״נ)

ה ב שבע  ממיין ק אלי ליה) העדוס(וף שני«יו פ׳ כין מ״יוא .יס׳ הם שסוס ו
א־(״< אהייה אשר אלהייםאלהיניסאהייה אלירד איל מון ק<ן1גמי פא•!

י וי״ה  ,יפחיוין אלו הרי צנארה ש̂ו
 אלהי״ם אלר• אלייה רניניא׳ל מירסיו ויראה

 דאלייה דייה p'Bדאשמ היא ננייה ויירסא
 השם מעצם היי דאלהיים והי׳ם דאלה׳י וירי
 השם מעצם דאייי דאלהייום לנים וסי ולא
אע/ קדשי. דהשם אלא  והי״ם דאשמעיש י

 איצפריך מקים מנל השם מעצם הד סאלהי׳ם
 גיין ליימר דאינא דאלהיי נה״י לאשמיעיין

ם דידיה ה״י היה לעילם םמיך היא דאצה״י  ננ׳
 דאלהינ׳ם לנים דמי ולא יעעמא . זאלהיכיס

 מעצם שהיא ה׳י pדאשנ דנית משים הייני
 היי אלירי דאשכחן הינא נל נאלהיים השם
 יגראה .דאלהינ״ם נכים סשא״נ מעצמי קדוש
 .אהי״ה אשר אהי״ה רניגי עירסח היה שלא
 אמי. ונשרע! שמיס שנכה שהם רניני ומ׳ש
 אמד שם דאמייוי׳ה משום הייצי שרינה מוצא
 נקרא מא אדניי והנא אלי״ה לא״ל דמי ילא
ה. נשהיאננהג אף מי  סספרי אארס ינניסמא י

 איסה ולאי אלהי כסיג היה שלא סלאסי יניני
 נמנה אם אף שמיס שנעה שפיר מי נירכא

 שנדפפה ינניססא .נשדם ארגית ושם מייה שם
 הננהנ שהם הם, שסוס ישנעה נהוג נייניציאה

 או המסייש השם והוא היא ואיו היא יויו
 ושדיי יאהי״ה ואלהיים יאלי״ה אדנ׳יי יאנסנ

 אהי״ה שם דמד היא ננינה ינוסמא .וצנאויס
 לידסי, צייני( אנו ואין שמיס השנעה ננלל

 ענד ושפיר נאמד. אועס ההייהישם שם לממס
 אלויה דננלל משום אלהי ולא אל מגי דלא

 איצשריו אמאי קשה דאנסי אנא הוי ואלהיים
:מא אלהי״ם נכלל הא אלוה למניה

 ננריימא שם יני*. מצפניו לשם הנפפל כל נ
 דאיכא דסנאי פלינסא ליה) (שסעית

 ואמרים נמקק סלאיזריו נין מלפניו נין מיד
 השם קדשו שנגר ננייזק אינו לאמריו אומרים

:נאסרים הצנה הינא רש אמי
 שהם האומייס נין לן דשאד דנרהי אשר מא .יט׳ לסימקה ואסור שנסקדשי 6ואע"

:קדשם שהשם רק השם מעצם שאינם לאוסייס השם מעי.ם שהם לפי קדושיה
ב ד ת מימיה ייה מאלהי״ם איל נחנ שם נרייסא .יני׳ מאלהיים לנרד אל״ף כ

; P הלנה שמואל שם יפסק נמסק ה1 כרי מצנאוס נ”צ משדי שיד נמסק איני
שדנרי להמוה ייש .עניל נמסקין הייייאלי ונו' נצים איני זה איא הראניד וכתב

הראניד
משנה לחם

V S השם הם שמיס ושנער ,ליקה אלי שמיס משנעה אמס איר. אפילו המיהק כל א 
אלוה אוני הננהנ אי המפורש השם והיא היא ואיי היא יייד הננסנ

מנאן .לוקה אצו שמיה סשנער. אסה איה אפי,ו הסומק נל צנאוס שדי אהיה אלהים
 הרג לדגרי א'נ סליקה סמני אמס אוס יסמק נהיג צנאיה היה דאם נהדיא משמע

 הניהג רניני נהג דצמה הוא למפה הר״א עליי שהשיג שסה הרנ״י שנהנ אלשקר מהרים
 נחינ היה אם אנל דנסמק היא צ'נ כוהנ דוקא דמשסע מצנאית ני?ס צדיי מסדי דלייה שיין

 דייק דלפה נו׳. לסיד נאליף אלא נחנ ננרייהא אמרי שלא נן דאינו נימק איע השם כל
 ולהשיגו סנאן לדייק לי היה נייח צדיי הניר.נ מלשון זה דין רניע מדנרי ויל הריא
 דמשים צדעחי ייל ואילי נסמק. איני השם נל נהונ היה דאם נר.דיא נראה דנאן

נ נעיש דרניע חיינחא היא יצו׳ למיד אל״ף דנסנ דהנרייחא  הריא השיני אלפקי הי
:דסיקים אלשקר הרג דנרי ימ'מ רניע הניאו נאסר הדק אוחי של נסרןסי ז״ל

נירטנה

ששי פרק

אןסא נאוס אוס רגיש דנרי הס הראנ״ו  הראניר ד״לשטינס מיטנלים. זה עליי יהי
 שלםינסנ השם לנחינ נשנהניין דיקא נלימר ממראאלאייהפיהויה, היזכר שלא לומר
 אמת לא עצמו נפני שם לטונס י׳ה לנהוג רק נמנדן כשלא אנל המעמד שם למעלת •יה

 נפניפצעי שם לנסני נתנדן אם שאף משום היינו נפסק דאינו מאלהיים ואיל .נסמק שאיט
לגנזי{ שננזניין מפני גרע ילא נפסק א>פ

 לשון נל יהניא י״ה נשם פשאינ אלהייס
 מהינא וא*נ פלנדי עיו אין נלומר הנרייסא

 שאין יראה רניני נלשון והמדקדק .לן תיסי
 הוא די*ה לימי ז״ל פדעסי להשגחו מקום
 הקליפה עליי מצה זה ומצד המפורש שם עקצת
 משאיש נמסקיס שאיק נשסוס אימי פע לא ילכו
 מפגי ילא מצפי נפני שם הוי דאל יאלהיס גאל

 «ןצס שהטסג יניין אלהים שם מקצת שהיא
 ייה הכוסנ שנן נל נמסק סיפ המטרש שם

 קדישוס שתי לי שיש עצמי בפני שם לטינה
 גפם שם שהיא וקדושתו המפורש שם קדושה

 וניחשצמי סיסרים נססנח מפורש ינן • עצמו
מד' י׳ה אור\יס סד' איל הניחנ דסנילה שיק

 ניאא שמיה שיש ספני נמסקין אינם אוסיוס
ם נדניי סטאי וזה .עניל ,נהם  שהנוהנ יני
 ידלא נמסק איע עצמי גפני שם לכוונת י״ה

 שנודמצה ואפשר גמהק גדפשענגמהראנ״דשהוא
ס ניגרי להראנ״י  הפג .פנינה זה נוסמא יני

.נמתק אים מיידה ו׳ה פאצהי״ם צמיד אל׳ף
ח נוםנזח שהיהה נראה ו^•  V' שנתט מנהי

 אמרו זלא איפר זה יעל .יכו׳ דמי לא מיידה
 לויע הוק יש״דנמסקיןיהיא נ’צ אגל •יה אלא
 הי״ם והרב מצעי: נקני שם שאיני ניין

 היאנ״ד שנפסוו נהשינה נהג ז׳ל אלשקאר
 משדיי ש׳ד נהג שאם נמ׳׳ש רניני על להשיג

 נמיזק זה הרי השם השצים ילא מצנאנה יציג
 יטל ®ס טלו השם כתיג היה שאם דמשמע
 אנווז לא שהדי צ"נ ילא ש״ד לא ממצי לסמוק

ש י״ה פאלהי׳ם נאיל אצא נהג ננרייהא  סיה̂י
 נל היה שלא ואפילו נהג שאמרו היא נהגי
 מצגאיה ■ידג פשדי ש״ו גני אגל נהוג השם

 כהיג השם גל שיהא אטלי אלא נהג אמרו לא
 היסה יונר .ענ״ל יצ״ג ש׳ד ממני לסמוק יטל
 השם גל שיהא שאהר הדעה על להעליה היא

ג ניש אהה איה אפילי מדני לממיק מוהר יהיה נה\נ  להנריע פיצה ימה .איהיוחיי יי
 נייפא דקהני »ונ6י פסימא והא הנרע איני נהג יציג שיד גני ננרייתא קתני מדלא
 נתג אלא אמת לא לנהוג ידל ■p שצ״נ הראנ׳ד טינת זי שיהא לומר שא׳א ופיו .קאי

 השגתו עיקר פהיא מאמי מהשגתו נהג מינה להשמיע ה״ל ולא סאלהי״ם איל
;ננוייהא שם וטי. הקניה אח נהם שמשנתים הנניייס שאר ה

L L למלך משנה
 אטצס איטי גמייק דלסני ידל דיוותינ איין פליג ואנא .אינא מינא ואיסודא משנוע הרנייד
 גיש צי למת ^לינ נלל איטוא לינא אנילה נוון אנל:לא ט׳ מאסת דין ננלת מת ליעי מעלת

ה יתכן ולא ולימי למלין אניי נא זת ועל .ועילת מיףו והנאת אנילת איטר לימי  תייזר צו »ס י
 מופו אכיצת כמע ולא רון אנילתו נונן שלא אף לתלןוט תית תוין מן שהרי נמלנ נשי נארלמ

 אנצ עמצןוע לטפיו לס יי שנן ירנן תוין מן נמתייין ואין מטת תיינו לןי ולא ומאי אלא
p מעו^ נמיינן לא ניע לתרן אניי מס ולא .?אי נוקאי איטי ’ICT ינס׳ש עצמי מצו מסאר 
 מטס תנשו נל נפרק מא»י ותמיוון תקוטא גאן תניאו ותחופטע פעמא וסייע .תנט נל נערק
 למאי אניי יענת מת לועי! אס צייר! תוין ס! מזתייי! ואין לועי נונויתם שטימו מת ולתי

 גופא תיא טמא ישנ׳א שתקשת תניס לנלאי מת <דת תטס׳ ונוי הנין נין וס וע׳ש .לו ונקט
 טוינא אכי^ «זל< בנשי אנוי אניי רקאמר תנע־ ונרי ת! ותן קשת ולנאורס ,ס' מציע נמה נילף
 תתויא תיי קיטא ומאי ומוטנ למאן מי רשניא וקושיס ועאת וט ,מניע נמע יגמייק נלימד ניר

וי נעל לסרג זת נל שמןשת ונמו מ' פנו מויויג וקא יאיין אמויק  סיפ או .טון ולא נלנ״ז נ
ל i סי פנר יאני• מ' סוטג וקא יאיין נגנו' ומ׳ש ון5 עצי ינא תמחנר תינ של וונו a ^ו

 הראב^ השגת
 להיס.6ל״ף^ו'ימ6*נהנ

 שלא נלום אינו זה איא
 למ״י נאל״ף אלא אסרי

 אנל סימה ויה פאלהים
 פצנאוח יצ"נ משדי יו׳ ש'

;נעמיץם אצו הרי

טי לענין טא אסו׳תי ימליוא תליי לייניו עניז איני ^ שלא נסלג נשר אנילע אי :אניליוו) נו
ע ינמ׳ש הנאתו נונן שלא נמלג משד ולוקה עשיעא תנאה לאיטר סו ישויין זמלי מלת תנשל לא מונתיג לן וטקא לרו! אן .מק׳י הנאת איטר רליף ימות p איני לפנות מא ות דנל ידע  יני

ע ולדעת מא אללי תקשה תרנו אן .ונילעיל מתמ׳א נשייו ת נסיא אף ההנאה על לוקין אין תנאה איטיי וננל וס׳ל יני p נוינ i מאי אי< תתנאת על מלקות לינא נחל< ונפו תניס ננלאי 
 נצים ייעיצ צא פסונע תזייזשיס לנצ תפיס' ותייון .נמלג תנשי מידית תנל נמי קאמר לא אמ* ידעתי גא יא׳ת ויקא התרת תלאי האינל על תיא תנונת ע*נ כניה נתלאי עווית תנל אניי וןאמי

ט לוטש ר ל לומר אות לתשן יאה (א׳ת . תלמוד ציין יתונר י ד א אנילט איטי ייליף «שי® <יזלנ ננשר מידית ^:ל למימי תי׳ע ולא לתומנ׳ת ו אלא לוקה איט וצרויה פאנצע וצא ^י
איט הממני לסרג וס׳ל צי אמיר .תתים׳ ינמ׳ש נעורת שנשמעו נמלין מורש תנצ ןאמר צא ומה׳ס עורה תנצ לומר שיין לא תנשי נל נע' נמנואי ותנאי מלמתא ותליא וניון אנילתי וון  P ועו

ר לדני נשמע ימות טג אע*. מצנילת אנילת איטי ויליף ימות p ולאימי סיני ו ץ אניי קאנור נתויא ארלת רת ונ ן שלא אף אקת נגוטת נתיג ולא יני  M שק מזו* !צרר ת'נ הנאתו נוו
ר ששעז וי נעורת וני תנט■ נל נע' צי״ל נ״י עיין מאי א־נ אנילתו וון אלא לקי לא וליני אימא יאס ל יצפוסא טפי עויף ותצא ר׳ י ד ונייצ רון מרס ^א אף יצקי ולז* ממשל וינשל מקיא ו

ציה
סיימוניות הגהות

ם כוזב [א] מין צקרט נחליין ולא טס S« אותייות נסת ואת ואי תי  קרועד. pנ אן ננ
א תני תונ 7>יי טתיה הרי ותפנחייז בוזנונה נו א עד ונוי הטס את לנ  הטם אין עזני

p ח דנעינן אלפא הסוטזר ט ניינ רי עי »  אגל יכודג יתסיפרא דםנית פ־ק W .נ
תי יעתב ע״ג טנתמת ריו לא ם־רעיה ׳•ה [ג! .לתקן אלא כוונתו וזית טלא לפיוזקי. פו

פי ו

עוז סנדל
ל פ״ו  (0 י<פ' נאת עושת נסשיי ישמעאל די' טמיא .אלתינם לת' עו השמית סן שם תמאנו נ

.מידית מנה עו ט' תת שמית יטבעת ;ניב) (דףמסת ונשוף <ףו) (דף תקדש נתני
 עשוי וצייע שין עו מאלטם צננ׳ו אל)ף נוות :טשוית ומס' יורי ציה) תעוות(וף שטעת ת■ טף
 אלו הדי יני' oite איע זת ויצ תואנ׳ו הטיב :צ׳ת) (וף הערת שניעיז ת* .מצגאייז צ'נ

ע שתיי ו'ל תראניו תטנש סרן איני אימי ואני :עניל ,צמיוןין צת ניפינן ותני <תנ p רל ד
ר מצנאוה צ'נ סשוי וליית טין נממק איט ות תוי טמ׳ת י׳ה סאלתית איל תסנ מ׳ר .תעוות ועתx ע' ט ר׳ נמסק וה נ  אעו •שואל צנאות שדי פס על שנקרא ספני נסטן סלו צנאיס אומר יי

ט סצנת אין שמואל יי סי פ«ית תיונוי ספת ועתי יצר .הסת טאיה מו מעליג קא ולא ני נתלשת ו' ת' טתיים תנא צן התת ות*< וניייתא נתיק סצנת אומר נמצאת .ני׳ אנפ »r תיש רל 
ץ: מעצי לא שניסת אנל אין ס שמטן תזה נמקות תית ציה): (וף פ׳שנועתהעיזת תנטייןעוצנעמקן. טאר ני
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יכו'. הינc 5: היה אס וכן ו" דערנין(דף סיר! .וט' עליו נהוג שס שהיה כלי ו
 וה הרי נשרו על לו נהוג שס שהיה י^י ר'נ; (שנה כתני נל שרק נרייסא

 טרך ״;וה של שנילה לו מזימה השששה נשקוס יעמיד ולא ישין ולא ירחי] לא
 ישנשן; ש;ה ינלנד שדרכי ישינל יורד לטלס אוהר יוסי רני ושונל מורד נחי עליה
 היכי נחי האי אמרו ושה קחא נהנא ושםק

 חיהדק לא ואי חציצה הף מיהדק אי דמי
 דיו חשוס ליה חיטק חציצה .פיא ניה עייל'
 שיצא נר רנה אחר אלא קשיא ם'מ גלחה
 לערוד מטר סנרי קא7 דיננן שעפייט היינו
 השס חחיקח דססעם כלומר פיוס השס נפני
 אלהינס לה' כן חפשון לא דנסיג אסור איט

 דנינו חש ולא שיי ניחא דאטר מא עשייה
 מעני! איגו שזה לפי למה נדיו דדוקא לנהונ
 ומה .מקואות הלכיח מענין אלא אלו הלנוח

;הוא שטס וט' ניוי מצא לא ואם שאמי
 בסשיי .וט׳ אחח אנן אפילו הכוחר ז

 עצי השירף וכן .אנכי יאה פישח
ט' הקדש  נ'נ) (דף מנוה נטף מטיש הכי .ו

 וניאוייק וכייושיהן נולן הקדש כתבי ח
 כתני כל פ׳ נרה פשוש ע .ונו׳

 מנת אומו מנין ניד והטאבדן :קס׳ז) (שגא
 מנמיס דנרי עונרעל ננל מידוח.

 נישין ונו' טרה פשר שכמנ אפיקורוס אבל
 רנ אמר ע״נ) מ״ה (דף השולח סרק

 ונש' יניף אשיר\יוס שנהג ס״ת נקפיק נממן
 שנהנס אפשרים אסייק שס) (שנח כתני נל

 ינאו שאם נני את אקפח שיפון א*י אפיקורוס
 פנהס האזכרות ואח אותם אשרוף שאני לידי
 נין שלום לעשות ומה ק'ו אסר ישמעאל ור'
 נקדושה שנכתנ שסי תורה אסיה לאשט איש

 ישראל נין אינה שמסיליס הללו החים על •ממה
 שיכניס עוני אבל י עאנ״ו שנשמיס לאניהס

 מ״ה) (נימין השולח פרק .וט׳ השם אח ענחג
:יגנז טנניס עוני שנתט *מ0

 עד וס׳ נאנרהס האסורים השמות כל ט
 שנועה פיק טף הכל . הפרק סוף

 חם אמי שנאמר זה אף ומ׳ש ל׳ה) (דף העדות
fe שהוא אומרים שיש לפי נעיניך מן מצאסי 

ני שהיה סול  הלכמא ואיפשקא המלאכים עם מי
 אליו וירא מיניה לעיל יכחינ קודש זה דאף

 ענדך מעל חענור נא אל להקנ׳ה ואמר ה'
;האורחים שאננים מי כאן לי סמק

כל

ל  יפשי אח לסחיופ משוס עמרא פעם ונטו וט' מזה מון ונו' נלוש האסורים השהות נ
 שטא א/מד אלא צינא ודאי הא הרישנ׳א ונהג .הקנ׳ה זה ולהחיות להמיח נידו שיש מי

ו ונתנ .הכי נקש ייהפיה אנג שמן! כל דנקש והא נא טרו אדני נא ה;ה יעל  שיש פ• ט
נגנמח אמורים השמות כל :כפניהם פיחש אליהם ויאמר דנמינ והא ולהחיות להמית נידו

 ו־טותר הקדש כתכי כשאר הן ד,רי בהן וכיוצא וחזק קנא
 טקום את קוצץ עליו כתוב שם שהיה ל"כלי :לטוחקן

 או מתכות ככלי הקוק השם היה ואפילו .וגונזו השם
 את חותך אלא לוקה זה הרי הכלי והתיך זכוכית בכלי

 זה הרי בשרו על כתוב שם היה אם וכן .וגונזו טקוטו
 נזדמנה .הטנופת במקום יעמוד ולא יסוך ולא ירחין לא
 טצא לא ואם וטובל גטי עליו כורך טצוה של מגילה לו

 אטרו שלא יחוץ שלא כדי יהדק ולא בבגדיו מסבב גטי
̂א עליו ברוך‘'  השם בפני עטור‘’ שאםור [ל] מפני אי

 השחתה דרך אהת אבן אפילו הכותר ן :ערום כשד\א
 שנאמר לוקה העזרה משאר או ההיכל מן או המזבח טן

 לא וכתוב תתוצון מזבחותם את בי כוכבים בעבודת
 דרך דקדש עצי השורף וכן . היבם‘אי לה׳ כן תעשון

 וכתיב כאש תשרפון ואשריהם שנאמר לוקה השחתה
 כולן הקדש כתבי ח : אלהיכם לה׳ כן תעשון לא

 ביד לאבדם או לשורפם אכור וביאוריהן ופירושיהן
ה .מרדות מכת אותו מכין ניד והמאגדן ט  דברים נ

 אבל בקדושה ישראל שכתבם הקדש בכתבי אמורים
 עם אותו שורפץ תורה ספר שבתב ישראל =אפיקורום

 ולא השם בקדושת מאמין שאינו מפני .שבו האזכרות
 כשאר שזה בדעוד מעלה שהוא אלא לשמו כתבו

ומצות .השם נתקדש לא כן ודעתו והואיל הדברים

 יפסק יהושע ורני 6דר' פלונחא .ונו׳ נרסץ
ט' מיל נטפה האסורים ומ*פ .יהמע ני׳  ו

 פסק קיש דיט׳ה אח״ק י״א ההם דפלינ אע*נ
:סופנס קיש נננוס שכחג ופה .נפיק

א .וט׳ השירים נשיר האסור שלמה בל  טפי
.קדש נפה״ש האטד שלמה נל אימא הכי

 לפני שלי פרמי מזה מק פלו שהשלום למי שיר
 למסרים ומאתים ליידיה כלומר שלמה לך האלף

ק פריו אח ה ויעסיץ הניסס כלומר . ינ שי  נ
 מטהו הגה זה אף וי״א . שנהם מששה אמי

 כדאמרינן מאשמדאי ננעח שהיה שלשלמה
 אלא האיך מנעיא ולא זה אף וי׳א .נגיטין

 סשיחא חד דקפלא חלנוחא כל שמואל יאמר הא
 שנאסר סיענשה לא נאננייא כלומר נעלסא
 לטסרים ומאתים דרקיעא נילכוחא לן■ האלף

 ולא נת׳׳ק לא נמאן דארעא מלטמא פריו אח
 ימשש מול וזט קודש זה אף ה׳ק אלא כי״א

 ני״א ישמואל וכיון אומרים כיש יאתר ושמואל
 על תמה והר׳ן .למנסק לן אית דהכי משרע
 פעמא יהייט נראה ולי . ק“כמ שפסק רנינו
 וי׳א לשון להגיה צרינין אנו דלשסואל דניון

 דמשסע נסאי נקסיצן אלא כומיה נקפינן לא
 סנעיא לא1 דמשמע הול זה אף י׳א לנון פשש

 כפששה הנריימא מופשיס שאנו וכיון האיך
 . הכנו״ס כשאר הוא והו־י נח״ק פםקינן

 האמור דשלמה דכשאמרו לומד רנינו דעת
 לא קודש הס שניניאל מלכיא ומלן• נשה״ש
 כשאר הס הרי אלא נממקים שאין לעניו אסרו

 שאם קדש דימו ונאמר דנריהם לכל הנמיין
כ'נ מ״נים וכפיו ני%ם העדים אה השניע  ו

 נמשונית ז״ל הרא״ש וכ״כ .ז׳ל והר״ן הייסנ׳׳א
 דשלמה מצליח רני וסיש וז׳ל ג׳ כלל טף

 לא קדש שהוא לפי גממק אינו נשה׳ש האמור
 קדוש שאינו שלמה ונ״ש עד ונו׳ יפה פיון

:נמחק ומא שלו שהשלום נשניל אלא
 שם ברייתא .ונו׳ ניניאל האמור מלניא כל

 אפשר ואי נשט«ח) (שם יבינו כלשון
 שנוקו סלפיא שכהונ מקום נל שהכוונה לומר

נסשר

.למעשיהם ולא לאפיקורוםים שם להניח שלא כדי לשורפו
 וכן .אותו גונזין השם את שכתב כוכבים עובד ^אבל
:יגנזו כוכבים עובד שכתבן או שכלו הקדש כתבי

 שנאמר זה אף קדש באברהם האמורים השמות כל ט
 השטות כל קדש. הוא הרי חן מצאתי נא אם אדני

 מצא נא הנה אדני נא אל מזה חוץ חול בלוט האמורים
.קדש בניטץ בגבעת האמורים השטות כל .חן עבדך

 האמורים השמות כל ,חול במיכה האמורים השמות כל
 האמור טלכיא כל שלטה. לך האלף מזה חוץ הכנויין כשאר הוא והרי קדש השירים בשיר האמור שלטה בל קדש. בנבות

:הכגויין כשאר הוא והרי מלכיא מלך מלבא אנת מזה חוץ חול בדניאל
די : M <מין פמ״ג ג ־ מח ומיטין רחא סימן יו׳ד נוור נ :שס סח״ג א סו מי

משנה לחם
ה ו דטנ ן ה1תצ של מנילה לו נז ד1’י נסי עליו טי ף כל נש׳ .נל1מ1 י ר'כ) פתני(י

ן לפו אית דרננן יוסי ור׳ רננן איפליג! י  שנר יוסי ר׳1 ט׳1 גמי עליה ט
 לאו נזסנה סבילה ס״ל רננן לאהדורי דפליגי ננמרא ואמרו .כיינו ושונל יורד לעולם
 ח״ק לשון שהניא נראה ויניע .מהדרינן ולא מצוה נזסגה טנילה טנר יום׳ וי׳ היא מטה

מהל׳ נפיג פסק שרניט וקשה .טא מצום לאו בזמנה טנילה טשוסק לכאורה ומשמע
 פ״ק ונטף .ניוה׳׳נ נין נאב נחשעה נין כדרכן טונלים טנילוח מייני דכל עשור שניתח

 מייני שם דאמריק סצוה נזמנה מנילה למ״י דוקא דה״ט מונח י״ג) (דף דהעניוה
מצות (חחר חיזרזהר חצוה רזומה דסרילה משום ופירש״י לא אחרינא איכיש איו מרילוח

למלך משנה
 כתיב יהא לי,י דלא מאיזו נדק• שלא סטשל הפטיז את דהאזכל לועי לא והפס פפמ נעו׳ ליש
טף ואע־נ ,נדרס שלא אן לז׳ שאנלנו מלא ייליף לדני דנה ע׳ג ן)לא אש צלי אם נ׳  שעה כל ס׳ ינ

 נמלר רשי איסיי דילין ר־ל ולייייה ע׳ג וא׳ג שנשללות לאי והוי לויןה אינו נא אכלו אניי אסו
 אני' ר,איזי לא אמא׳ הי׳ס דעת ז׳ל ה־יתני להיג ק׳ל ששיר מ׳וו לוקה דאינו ע׳ל מנושל מונשל

 יע׳ש כנרסיזט נייפתו ן יא׳ נעיייז יראה שסר קרנן ויהל־ נש׳ח דהמעיין מזלג ננשי סויים הנל
 וכתיג מטס נעזרה שנשחמו נחולין מוייס הנל קאמי דלא סא יז׳ל שס המום' נתנו עוד ;ודו׳ק)

 דנריהם ננוונת ומראה ע־נ. יאיר״סא, למ׳דלאו דאינא ועוד לן נשקא ואכלת יתוזנחון ^•לה נהו
 ולא משוס נעווה שנשמעו נחילין מווים הנל קאמו לא ואני׳ אלא ליקה ואורייתא צמיד השני המייין ולמי

 דמולין ונימא ואף הוא הסוס׳ נונר׳ תמה שאני מה יון . ואורייתא או1 למ׳ד דאינא מלתא »שיקא
 מונתיי הוא ואוכרתיה אכיליו! דרך נאונל אשילו מלקות לינא התורה מן אסירי ננ״וה שנשתטו

 אינל אתה יא• אונל חתה מקיש נרמק זונח שאתה מה נ־ז ין. דקוושין נש־נ ואמויון ואכלת ״נתת
«הנ׳ ש־נ מין ונ׳נ עציו לוקק• ואין עשה מכלל הנא לאו הוי וא'כ קוונ נרקום ונמ1 שאי.ה מה

 עצמו לסהר שממהר מצום נזמנה דפנילה משוס ופירשיי לא אמריגא איגיש אין פנילוח
 סנילוח מייני פל דתניא והא סונלין דאין כחנ ר"ח1 וז'ל תרי״ג סימן נאו״מ הטור ונ״נ

טנר דרניט וי״ל ע׳׳נ'. מציה נזמנה טנילה למיד דוקא היינו ניוהיה נדרנן טונלין
כדכחנו

 נעירם שנשמעו דמולק שיאמר היא התיש׳ יקישית ונ'ת . לוקה אינו הנאתן נדרן האוכל דאשילו Tמא הנאמן כדין שלא עליהן דליקין נו׳ נתולק רוריס הכל נמימר אניי הו'מ היכי וא״כ נ׳ דק -וזיעה
 ש"תס1ק שאע ועוו . מלקות נהם שיש הדינים י׳ל דאני■ דאיחר ליתא הא לעי( וגמיש ורננן איסורא אס ני נהם אין הנאתו נדין ושלא טרה איסורי שאר ולאשוק׳ הנאתן כדון שלת אן התווה תטר״סן

 נ1ס ונרי סל לן קשיא ואי (א׳ה • תלמוד צרינין התום׳ שדנרי דנו ף1ס ,כלל מונן לו אין הוי; מן נמהירין דאין ם1חש נתלג נשי צקהית שתי-: מה מלקות נו שחין אן התווו מן ואפור ונימא הוא
׳ וקדושין נ:ן;יא ומסאי המתנו ׳ ו ה מואמ-ה וזולין איסור ׳;ין ו  למה ידעתי ולא 11 ורשא דנקעי ש' רן. התודה ש׳ גתוס' !ע״ן .חהיקשא אלא עשה מנצל היא לאו י1ה לא לוידיה ואיי ט' נשל׳ לי :היע טי

ן הרלניח נששונס 'ש1וני היקס נקוא וה ואין לן דע לוקה דאוי״הא דלמ׳ר אמרו קא ששיי י'עיל לישו׳ אתי׳ יש מו הכל אני׳ קאמר ועלה דר׳י אלינא דק״מי והנא הטם' י-ו־מ ר׳י אימסנ והא נ ם'נ ו  ע'
 המתנו נ1ה של הוניינות נקונערס נס ע׳ סי׳ הלנות גושי קל׳ד דן נועין די מהו׳ם כמ׳ש מציע נמה היצ״ד נדני לוקין אין ׳01הת שלדעת הוא ע1יו שכן וריק ׳־נ דן אהי! קינן הרג ו:־כ סצינו מה אנא

 יאשילו היא טצתה אלא לוקה ואורייתא דלמ׳ד לומר 1אינ השני נתייוצש ס'1הת דכונת חר1וצ לדתות שתריה ואן. ורע •ע■: 1ניח שס נ׳ ש׳ו ייות1נ נהל' ונריו וא:תונ דוות׳ נשמה התוס' מוני״ כן הוכית
 וס דעעס אכילה כיה וכתיג משוש לומר ן1הראש נתירון הוצרט דאמא׳ עומדת לעילם הממנו היי ק!שייע מ׳ס . ייודיס הכל למימי מצי לא אתיינא מקיא חלח ואכלת חונתת תקנא נן ושיא הוה לא

לקי) לא אכילתו כדנן אשילו יהשסא עשה מכלל הנא לאו דהוי משוס למנקע ה!'ל אכילתן כדין שלא ילקה שלא אלא אינ! י

עוז מגדל
 נייה יבסרק ז׳) (דף דערכי! ס״ק הוא עמך הלמוד וגוגוו עד ו:ו׳ עגיו כי.וכ 0: שהיה גלי

. עיוש י*:ס גפגי עד כו׳ כריוכ :ם היה הם וכן גדולות גהלכית וו גנא נ:ין ונאר ס׳א) (דף
י כל ׳0 שנת נ  ־ ראה פ׳ גססרי .כן תט:ין לא עד אר.ת אגן אדלו ר1ור0ר. ק״כ) (דף הקדש מ

תני הקודש כתבי כל פ׳ קי״ו) (דף :גת נמסכת היא כזגיא .זכו׳ שנהגן אז מד כלס הי,ד: נ

סייסוניות הגהות
ב סשום עליו הייבין דאין צבאות מן צ״ב‘י דמי ״ עו מ פני שם א שאג' עצמו נ  י־ח ר

שם שום.ד ח המפורש מ פו כ תו א. ם . ע״נ בשבועות הו  יורד ד»םר כר׳י ודלא (ד]כחכטי
I ע״נ ,כדרכו ומובל

ל .דהגלימין נשמעתא דר׳ע ואניגא :ל׳ה^ (דף העדות שגועת ש׳ .כפ׳ סון־ עד גאניהס האמזריכ ה:מות נ
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 f שיה י«86נ דננור ננמיא ישמע ששם 6אצ ניצר^ השמי עביר לשרש ינשר p<.י:יז
ניי נישה לנן .הרנה ייון לו שיהיה נשטט עשיר וכן «ו נעל דנפשיס 6םנר די

טי מלניא מ(ך מצנא *!) ילניא היי אלא י!או(ני) ולא דניאל נסשי  וניוייהון *וי ו
טי .נלני שנים טל נל לויי יי,5י ולא איין מלניא די  י,דוש איי ילנא שנאני שמלניא ו

א נל שירש'■ וק קדוש שמא אייו ילנים נמלו האמור מלו טל ודאי אלא  שם שנאיר יי\
נ לא למה צ׳ט ומ׳י .יונמן די׳ יהא ולא קאמי נטנדנצר אנא נען שנטג ומא מוה לנד קדש שהוא מלו אשנין דהא קשה ואש״ה .מלו י טי שיהא נ כי נ  וכהא ועניו ועשיר נ

דר׳יונמן אהא טירש וי״לשהיא״ש יונת!. דיי דמאי אוסר אני ולנן שמיא. למלך וט׳ משני

עבי־עי פרס  הכוונה אין ניניאל האמור מלניא הל דבאסי
 דניאל דני׳ על הטונה אלא דניאל סשי טל

 סוה מו; מול הוא דניאל שהזניי מלו שכל
:קודש שמא

I 'f i מנם על אלא סלה הננואה ואי! א 
ליה) דנדרים(דן> נעיד .וט׳ י

׳ אסר  אלא שכינהו משיה הק־יה אין •ומון י
על

 וסשעע נקניטח שכינהו משיה הקניה אץ
 שלא אעיע שיהננא אעשי דשלאגקניעוה רדנייו

 הנא נחה לא ורטנו .הללו המדוה נל ני יהיה
 שלא ואשילו להה«אוה הנניא הנאי אלא לעיש

:נקניעוה יהא
 וטי. עלמה מהון לא שויה הנטאה שאיו ד

לי): (דן> מדליקי! נסה נע׳
נושר■

רי א סו . ד.אדם בני את טנבא שד.אל לידע הדת טי
 גדול חכם על אלא חלה הנבואה ואץ

 בדבר עליו טתגבר יצרו יהא ולא בטדותיו גבור בחכמה
 והוא תטיד יצרו על בדעתו מתגבר הוא אלא בעולם

 ממולא שדיוא אדם .מאד עד גבונד! רחבה דעה בעל
 ולהשיג להבץ נבונד■ דעד■ לו ותדייה הרחוקים דגדולים הענינים באותן רמשך לפרדס כשיכנס בנופו שלם האלו המדות בכל
 מחשבה לו תהיד. שלא נפשו ומלמד עצמו ומזרז וד!ולך הזמן במחשכי ההולכים העם כלל מדרכי ופורש ותלך מתקדש וודא
 באותן להבין הכסא תחת קשורה למעלה תמיד פנרד■ דעתו אלא ותחבולותיו הזמן מדגלי ולא בטלים מדברים באחד כלל

 רוח מיד .גדלו םד.ן ויודע הארץ טבור עד ראשונד. מצורה כולה הקב׳׳ד■ של בחכמתו ומסתכל הטד,ורות הקרושות הצורות
 בדעתו דבין אחר לאיש וידופך אישים הנקראים המלאכים כמעלת נפשו תתערב הרוח עליו שתנוח ובעת .עליו שורה הקודש
 אחר; לאיש ונד.פכת עטם והתנבית בשאול שנאמר כמו דחכמים אדם בני שאר מעלת על שנתעלה אלא שהיד• כמות שאינו

 מראה רואץ אין וכולן .מנביא גדול נביא בנבואה כך מחבירו גדול חכם בחכמד. שיש כמו .הן מעלות מעלות מביאים ב
 .בו אדבר בחלום אתודע אליו במראה שנאמר כמו תרדמד. עליהן שתפול אחר ביום או .לילה בחזיון בחלום אלא הנבואה

 כמו .שתראה מד. להבין פנויר■ הדעת ותשאר מתטרפות ועשתנותיהם כשל הגוף וכח מזדעזעין אבריהן כשמתנבאים וכולן
מדי בדניאל שנאמר וכמו .עליו נופלת גדולד■ חשכדי איטר. ודעה באברהם שנאמר  ;כח עצרתי ולא למשחית עלי גד.פך ו

y הנבואה במראה המשל פתרון בלבו יחקק ומיד לו מודיעין משל דרך מבואד■ במראה לנביא שמודיעים הדברים ג r i מת 
א בו ויורדים עולים ומלאכים אבינו יעקב שראר. ר&ולם כמו . הוא מ  שראה החיות וכמו ,ושעבודן לטלכיות משל היד. ו

ם, וכן .זכריה וד.איפד.שראה יחזקאל שראד■ והמנלה ירמיה שראד. שקד ומרןל נפוח וד.םיר יחזקאל  אומרים םד.ם שארמביאי
 יחזקאל דברי במקצת פתרץ בלא בלבד המשל אומרים ופעמים .בלבד דעתרון אומרים שדון ויש .אלו כמו ופר״רונו המשל
 ויושבים דעתם מכוונים אלא שירצו עת בכל מתנבאין אץ הנביאים כל ד :מתנבאים הם חידד. ודרך במשל וכולן וזכריה
 הנביאים בני לפיכך .שמחד. מתוך אלא עצלות מתוך ולא עצבות מתוך לא שורה הנבואד. שאין .ומתכודדים לב וטובי שטחים
 שינבאו עד תבואד. בדרך מד.לכין כלומר מתנבאים וד.טה שנאמר וזד.ו מבואה מבקשים וד.ם וכנור וחליל ותוף נבל לפניד.ם

 אפשר דעתם שמכוונים ואע״ם הנביאים. בני מקראים הם לדמנבא מבקשין שהם אלו ד, :מתגדל פלוני אומר שאתה כמו
 חוץ וד.אחרונים הראשונים מביאים לכל נבואה דרך הם שאמרנו הדברים כל ל ;תשרר. שלא ואפשר עליהן שכינר. שתשרר.

 במראה או בחלום מביאים שכל מביאים בל לשאר משה נבואת בין יש הפרש ומד. .הנביאים כל של רבן רבינו מטשד.
 מביאים כל .אל^ מדבר הקול וישמע אתו לדבר מועד ארל אל משה ובבוא שנאמר ועומד ער והוא מתנבא רבינו דמשד.

 ,בו אדבר פה אל פד! שנאמר מלאך ידי על לא רביגו משד. .וחידד. במשל רואים שדים מד. רואים לפיכך .מלאך ידי על
 חידד. בלא בוריו על חדבר רואה אלא משל שם שאין כלומר יביט ה׳ ותמוות ונאמר .פנים אל פנים משד. אל ה׳ ודבר מאמר
 כל .בורמ על הדבר שרואה במראר. אלא בחידד. מתנבא שאינו ותTבח ולא במראד. עליו מעידד. שדותורד. הוא .משל ובלא

שאין בטו כלומר רעד\ אל איש ידבר כאשר אומר שהכתוב הוא כן אינו רבינו ומשר. ומתמוגגין ונבדלים יראים מביאים
אדם

משנד. לחם
 לפטל סוחר סליה ל* נזמגה ענילה ודר פילו6ד י״ח) דניצה(דף פ*נ החום׳ גדגיוט
 עונלוס וונוס וונ דולדוס דנדוח שם סיו6ד פ׳ס) (דף יוסש ססוף יה6ר והני* טו«דנ

 ס״ס סצוה דאיוה נ’דפע סבסט סצוה ו6< נוטגה דפנילה משום הסוסה עד קרי ונעל
m דנסעויוה ואע״ג קכ׳א) כשני(דף כל נפי נתנו וק ירצה אם ניוידנ אוחה עושה h 
 אנל ,סצוה שאיוה אע*נ סהרסה לקרנ הפעם אילי לא אסייגי אנל אין פנילוס סייני
 די״ס ניוה׳כ ינ״ג הפרה את השורף כהן גני תואי איפליגו וי) (דף דיוסא דנפ׳ק קשה
 ושניט■ שלישי אלא עליו סדן אין סנר יופי ור׳ שנעה כל עליו מוץ w ואסד וה אמד סנר
 ניוה׳נ ונה״ג שנעה כל עליו מוץ הפרה אס השורף כהן פנר הנמים «ן מוינא ור׳
 מצוה נזמוה סנילה ס״ל דנ״ע ננמרא שם ואמרו ושטפי שלישי אצא עליו מוץ *ן

 כל מילמא שנטה כל סדן ולהט מקשיון סנר דר*מ לענילה מאה סקשיק אי ופליגי
ק אנל מקשיק לא סנרי סרוייהון סנינא ורני יוסי ודני הוא ומגא יומא נ  אס השורף נ

 דמוץ יוה׳יכ עטדס מהלטס גפ׳ג פשק ורניגי .ט עשו דסעלה שנעה כל סדן הפרה
 כד׳ והייגו ימים שנטה כל עליו דמיין פסס פרה סהלטס ונפ*נ ונשניעי נשלישי עליו

 דיל ;טסיה פסק היט סצוה נימנה דעטלה סנר דאיהו אוקימו דנגסרא וכיון סגיוא
 סצוה נימנה דסנילה סנר פיה דר׳ס יופי ור׳ ר׳ס משום אלא הכי אוקימו לא שננמרא

 סקשי דלא היני כי יונד ר' וכן שנעה נל דהיאה ליה מגא דאל׳כ היאה מיניה דליף
 למגילה היאה מקשיצן דאפילו פני מצי מניצא רני אנל שם כדאסרו אדידיה מדדיה
 לא היא סצוה דלאו אטיל הפרה אס השורף נגהן עשו ומעלה מצוה לאו נימנה פנ^ה
 שפיר ואתי שנעה נל נפיק הפרה אס השורף וגגהן נימנה היאה ולא ניסע עגילה
 ריקנית ונאה מלאק שיצאה דהאשה המפלס דפרק דן נדה נהלטת היטר לא דרניט
ק נאסרונה לפנילה דה *סר יהודה נר יוסי ור׳ נפנילוס ונ׳ה פיש דפליני  דאיהו מי

טי לא ולנך נריי יוסי נר׳ התם הלכהא גוי מלוה לאו נימנה דטטלה סנר י הי י ו ^ נ

 לו היה מצוה נימנה דפנילה פוני היה אם אבל ליה ידפיק דממינא ההוא הדין נדה
ס ומיש .כנ׳ה הפנילות מנין לעשות ההוא הדין להיניר  מסננ נמי מצא to שאם מי
דו ע  יוסי רט אסר *וה מצוה נימנה מנילה אפילו א״נ ונ׳יס קאמר דנפשיה פנרא נ

דו לפננ מצי הא המדלה ימן יענוד דלא משום אנסי טהדרינן דלא ל .נננ  דהאי ד
ע היכיר שלא ומה .הוא דסוק היקק  שאינו משנה גפף הרג נסג לסה דע גאן יני
ד יהדק ולא כתג למה כדגריו ואם .אלו הלמס מענין  הלטת מעגין אינו to!יסון שלא נ

 אמר פרום השם גפני יהא שלא משום הכריכה להיניר דסצרך דניק לומר ונראה .אלו
 דאץ ינינו נדפס ננק נ׳ל שכסני.י ומה מיהדק, דלא סהיה אופן נאייה פניןהנריכה

א היגא נמי כאן שכסג ומה מצוה נימנה דפנילה עפי כר׳ דפסק לומר ^  דלא נמי ד
;שנסנתי נמו ופשוט ונינק דמהדדק אלא סדנייו משסע

ץ א ■!0  למה דנינו על סימא יש וט׳■ נמנמה נדל סגם על אלא סלה הנטאה וין
 ועוד )5ר< (דף דנדדים פ״ד דאיסא וענע ועשיר ננס נטר היניר לא

טי סנם טל אלא שורה השנינה אין רג) המצניע(דף נש׳ אסרו  ולא קומה ונעל ועשיר נ
. יה פנל היניי ו דנ ן «יץ■ דלא י׳ל נהי^יש ליה דפנייא נסג עפף ניס והרג י  נ

א ע מדנרי p משמע לא אנל .נקניעוס השדנה שתשרה כדי אלא ממי  מורה נספר יני
 נטר גונם על *א שורה הנטאג אץ אמרם הוא כסג םn ל׳נ פרק שני סלק הנטפים
 6נ«צ< הוינר לא למה קצת קשה לנדרים וגסניא המצניע דפרק גסוגיא נם ועשיר.
ת  עלע שורה הקודש ריס מיד רדע יגיש האתיס. נפוגיא שמוכרו התנאים מיני
 נספר שם p כסג toi מוק השהוא «טאה עליו י«ל פנים גל דעל לכאורה משמע
 הישן עם הוא הקודש ציס מיו כאן שליש ודאי נראה לק■ אלפי רצק דנעי אלא השלישי
 שהוא אירשו שם דניע שמפרשי אע*פ הננואה, יסול ולא מוק שידה אפשר אנל האלד

: משעש לא שם «ריו עשע מ^מ הפילוסוף לדעת מסדס ק
חחו

עוז סנדל
 שממן וסיפטק פיו) (זף די»9ד אא פ׳ ששמיש וכשש׳ ריש) (יף שמוזר נץ אץ ש׳ וגווויש שוי של שנטאש מן רו׳ל. דנד עש טוטשש ע«רנ«!!ש ששוו! וה נל לירע. שוע דעורי נן׳ץ

ששרש פמע שנניע »ון גוט שנציאיש משש נסאש ושמש שלשמע. רני מקינזע ישנעש שמנסש עשעו נשנוע ל׳) (וף ששש שעש׳ רל מיעיוו אשיי .ש«ה ומשק נסי
ששדש
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:רני® מיי
ונאכר

אה דברי להבין רבינו משה של בדעתו כח היה כך חבירו דברי לשמוע נבהל אדם  תבו
אינו רבינו טשה שירצו עת בבל מתנבאים אין הנביאים כל .שלם עוטדו על עומד והוא

ק בל אלא כן דעתו לכוין צריך ואינו עליו שורה ונבואה לובשתו הקודש רות שיחפוץ ז
 עת כבל מתנבא לפיכך השרת. כמלאכי ועומד ומזומן מכוון ועא שהרי לה ולהזדק

 שובו להם אמור לך שנאמר האל הבטיחו ובזה .לכם ה׳ יצוה מה ואשמעה עמדו שנאמר
אה הנביאים שבל למדת הא .עמדי עמוד פה ואתה לאהליכם לכם שתמ  צרכי שהוא לאהלם חוזרים מהם מסתלקת כ

 לעולם האשה מן פירש לפיכך הראשון לאהלו חזר לא רבינו ומשה .מנשותידש פורשץ אין לפיכך .העם כשאר כלם
הנביא ז ז במלאכים ונתקדש פניו עור וקרן לעולם הד\ד מעליו נסתלק ולא העולמים לצור דעתו ונקשרה לו הדומה זמן

ואפשר הגדולים. הדברים מאותן יודע היה שלא מה שידע עד דעתו ולהוסיף לבו להרחיב בלבד לע־צמו נבואתו שתהיה אפשר
 .שבידיוט הרעים ממעשים למונעם או יעשו מה ולהודיעם אותם לכונן ממלכה או עיר לאנשי או הארץ מעמי לעם שישולח

 לו מאמינים ומופת אות העושה בל ולא . באמת שלחו שהאל העם שידעו כדי ומופת אות לו נותנין אותו וכשמשלחים
 והיה גילו בני כל על בהן שנתעלה ובמעשיו בחכמתו לנבואה ראוי שהוא מתחלתו בו יודעים שהיינו אדם אלא נביא. שדזא
 שנאמר ממנו לשמוע מצוה שלחו שהאל ואמר ומופת אות ועשה בא ואח״ב ובפרישותה בקדושתה הנבואה כדרכי מהלך

 ואדם הואיל לו לשמוע מצוה ואעפ״ב בנו. דברים לו יש האות וזה נביא ואינו ומופת אות שיעשה ואפשר תשמעון. אליו
 בשרים עדים שני ע״פ הדין את לחתוך שנצטוינו כמו נצטוינו שבכך .חזקתו על אותו מעמידים [ד\א] לנבואה וראוי וחכם גדול

 נאמר בהן וכיוצא האלו ובדברים .כשרותן על אותן טעמידין אצלינו הם ובשרים הואיל בשקר שהעידו שאפשר ואע׳פ
ללבב: יראה וה' לעינים יראה האדם כי ונאמר .ולבנינו לנו והנגלות אלהינו לה׳ תסתרות

שמיני פרק
 שיעשה שאפשר דופי בלבו יש האותות פי על שהמאמין .שעשה האותות מפני ישראל בו האמינו לא רבינו משה א

.הנבואה על ראיה להביא לא . עשאם הצורך לפי במדבר משה שעשה האותות כל אלא .וכשוף בלט האות
 אח להן בקע צמאו .המן את לנו ד\ריד למזון צרכנו .בתוכו והצלילן הים את קרע המצריים את להשקיע צריך היה

 ולא ראו שעינינו סיני הר במעמד בו האמינו ובמה . האותות כל שאר וכן . הארץ אותן בלעה קרח עדת בו כפרו .האבן
 לך משה משה שומעים ואנו אליו מדבר והקול הערפל אל נגש והוא והלפידים ורקולות האש אחר ולא שמעו ואזניגו זר

 ומנין .הזאת הברית את ה׳ כרת אבותינו את לא ונאמר .עטכם ה׳ דבר בפנים פנים אומר ודא וכן .ובך כך להן אטור
 ישמע בעבור הענן בעב אליך בא אנכי הנה שנאמר דופי בו שאין אמת שהיא לנבואתו רראיה היא לבדו סיני הר שמעמד

 נאמנות אלא לעולם עומדת שהיא נאמנות בו האמינו לא זה דבר שקודם מכלל .לעולם יאמינו בך וגם עמך בדברי העם
 אות להן לעשות צריך ואינו אמת שהיא נבואתו על העדים הם להן ששולח אלו נמצאו ב :ומחשבה הרודר אחריה שיש
 אחד ואין אמת אומר שודא לחבירו עד מהן אחד שכל ביחד אחד דבר שראו עדים כשני בדבר עדים והוא שרט .אחר
ק  .אות להם לעשות צריך ואינו סיני הר מעמד אחר לו עדים ישראל כל רבינו משה כך .לחבירו ראיה להביא צריך מ
ת  רבינו משה ידע .לקולך ושמעו לו ואמר במצרים לעשותן האותות לו שנתן בעת נבואתו בתחילה הקב״ה לו שאמר וז

 הקב׳׳ה שהודיעו עד .לי יאמינו לא והן ואמר מלילך נשמט והיה ומחשב ומהרהר דופי בלבבו יש האותות פי על שהמאמין
 נותן שאני אחריך שמהרהרין הרהור יסתלק הזה ההר על ויעמדו שיצאו ואחר ממצרים שיצאו עד אלא אינן האותות שאלו

 אנכי בי האות לך וזה אומר שהכתוב והוא .הרהור בלבם ישאר ולא מתחילה באמת שלחתיך שאני שידעו אות כאן לך
רבינו משה אחר שיעמוד נביא שכל אומר נמצאת .הזה ההר על האלהים את תעבדון טטצרים העם את ברצציאך שלחתיך

משה שצוה הטצוה מפני אלא שיאמר. מה לבל לו נשמע אות יעשה אם שנאמר כדי לבדו האות מפני בו מאמינים אנו אין
 העידו אם יודעין אנו שאין ואע׳׳פ עדים שנים פי על הדבר לחתוך שצונו כמו .תשמעון אליו אות נתן אם ואמר בתורה

 עמד אם לפיכך ג :ולט בכישוף או אמת האות אם יודעים אנו שאין אע׳׳ם הנביא מזה לשמוע טצוה בך . שקר אם אמת
 שאותן כבאור יודעין ואנו לו שומעין אין רבינו משה של נבואתו להכחיש ובקש גדולים ומופתים אותות ועשה הנביא

 בעינינו אלא .זה לאותית זה אותות שנעדוך כדי האותות פי על אינה רבינו משה שנבואת לפי .הן וכשוף בלט האותות
כמו שאינו בעיניו שראה דבר על לאדם שהעידו לעדים דומה הדבר למה הא .הוא ששמע כמו שמענוה ובאזגינו דאינוה
אל תשמע לא והטופר, האות בא שאם תורה אמרה לפיכך .שקר עדי שהן בודאי יודע אלא להן שומע שאינו שראה
א הנביא דברי  מפני אלא במופת מאמינים אנו ואין וועאיל בעיניך שראית מה לדבחיש ומופת באות אליך בא זה שהרי .הת

;וששמענו שראינו משה של נבואתו להכחיש שבא זה מאות נקבל היאך משה שצונו המצות

תשיעי פרק
O א T" לעולם עומדת מצוד, שהיא בתורה ומפורש ברור

m /שסה שסד 1לאי< סס :
לחם

n*fi עד ט׳1 ננגאמג נתרדלת הקנ״ה לו שאמר וזהו ב trnoc הגה .זכז׳ הקנ׳ה 
 לך ווה דפמק בהורה הפונים הם דהאסוקיס מבוארת קושיא בכאן

ק לפטק מוקדם הוא האוס  עוד שגעורר מה עם דבריו לפרש ונ״ל .לי יאסי« לא ו
האמגה ׳אמיגו לא שהם הקב׳ה לו שאמר במה משה של דעתו נסקררס דאין בדבריו

עוז סנדל

תוספת ולא גרעון ולא שינוי לא לה אין עולמים ולעולמי
שנאטר

משנה
 לו יאסי® לא שעמו דלפי אדונהא קיימא קושיא עדיין והלא היגי הד מעמד עד שלמה

 שלמה האמגה 0 שיאמי® יודע דלבכוף כיון דס*מ לדמות ויש .בדבריו ישניחו ולא
 אומרו וזהו שלמה האמנה בו יאדינו לא שלעולם הוא לו קשה שהיה דמה דעתו גהקררה

דברץ משמעות אין עו שהוד עד שנתב דחה הנל לתק נראה אבל .לי יאמינו לא והן
פד

 הנביא יעני! תבינהו ומשס עיניס ונלוי טפל לגבי ו־ל הימב׳ן הזנידו ונבר פטלחני משל מגדס
 תשוונוון ואליו סשה והמנות . השקר נביא בתני[ פ׳נז) (דך סנהדרין בתס' הנסנון; פ' מיקרו ,מוסק

:סשרי לשון הוא שנתב
ח רן מ«וג 01 מנין bj פי הפני' ושאר לו שומעי; אין להנתיש נא שאס ומ׳ש .השלימי מ׳ מ

 אליו מולתיב האשה פרק ונדדרשינן פ׳נו) (דן ן7הנתנ שרק פפה, והוראת סווזוק אינו אס
 לחוש רשאי נביא שאין שהישין מה אמנה .פ׳פ שביאר ובמו הנימל נהי אליהו ובפנין תשממון

;משויסס התלמוד ביוב לה גדית■ מנילה נמס' עוד לוו׳ל הוא מפתה ונר



ע מףםשנה י ת .מ ט ל י ה ד ס T י i r n• ט ״ ג כסףסשנה פ ו א י
M t^ D טגסו piBo אל? ונססיי ̂)5 יגה(ין ראשה ארק pt<« . »* 6«ני ל« יאסי אס וגן ג רנא1 אליעזר די׳ עלוגהא גני ג׳ס) הורג(נ׳ס נע׳ .היא נשעיה לא ו

הנועל נהי אליהו נגון שנהווה ס(וה סהל אסה על ענוו לן אוסו אשילו הלנה ופסקה אס5ני <ץל לנס ואמי יגליו על יהמע ו׳ עמד אסוי״ן
V v לגו מזע שלא עו סאס לוסו וניא סהוא לס מדע8 ומ״ס .לו שסע סעס לעי הגל מסניסיןגגה אין יוסיה ו׳ אסו היא נעמיס ההסמאי ואסויק היא נסמיס לא

» :הסהמא נגניא ססגיסי! דאי! שק ונל ל9 מייו על העוני ואפילו לו שומעי! אי! לעשוס הסלו ווה «יא .סהוא0אסוי מדנייס .מעתה דנו לסוס ועאי יניא שאי! לפות ו
 !וה אשו ה»!וה אלה פסוק על ה׳ה לשון וה

 : מגילה גייש ואיהיה משה אה ה׳
 דסאהו עשופ וה .ונו׳ איש יעמוד אס יכן•16

 דני למוש ישאי גניא שאץ שקנלנו
 ומה גאסי ועליו הוא סשקי ודאי הא סעהה

:ה׳ על סוה דנו ני ההוא הנניא
י לוע אס וכן ב נו  משגה .ונו׳ הישוה נו

ן י עיש) (סנהדוין הנממןין ערק «
 נלומו הנניא דנוי על והמווהו גמאהו הגונש

 על שענו וגגיא לדגויו משש שלא המפקיוס
נוי  אגני שגאפי שמיס נייי סיסס! עגמו ו

 מהאיש נפקי דנלהו נגמיא ואפרו פעמו אוווש
 דניי על לסווהי י,אי דסשסיה ישסע לא אשי

 גניא מיגיה משמע וק לדגויו שומע שאיגו הגניא
 דניי על עונו וה״ס שוסע אינו מו5ע שהוא
 גגואהו נונש והייע ישמיע לא ניה וקרי עלגס

:מעמו אדווש אגני קאסו ^נוליי
וכז

 אסוו וכך שיומוק עד געגש איס הושוו נזגוי
לאליס ישואל «מפו שהפפס הגמגקין גע׳

 דני עקו אס והן .ו«׳ 0^ גפהו שהדנו
 סהוותגו טק השסועה סעי שלסדמ מדגייס

. למוש גניא עוד יגא שלא ולמדגו גלמיה מי
ואמוו

בי כל את שנאמו־ »ה אשר הי ״ פ לא נגנואהש^לו נהו־־דמללסי־שסה״מ׳ק אי
ק היה ונאמי ממנו. תגרע ואל עאו תוסף לא לעשות תשמרון o לא ^ « Z״p i T p למדע 
 הגססקין נג»ף וס׳. הדאנורס עהמננדס דברי כל את לעשות עולם עד ולבנינו לנו והנגלות
 יאסי אס עהנן V0 אנהו ■fb לי) !סנהזיי! אנן מצווץ חודד, דברי שכל למדת הא .תאת התורה
ק עולם. עד לעשותן לדורותיכם• עולם חוקת אומר הוא ו
■ י רשאי נביא שאץ למדת הא .היא בשמים לא ונאמר
 P בץ איש יעמוד אם לפיכך .מעתה דבר לחדש

שה׳ ויאמר ומופת אוח־ ויעשה מישראל בין האומות
בנמיוה לפרש או מצוה לגרוע או מצוה להוסיף שלחו

p אינן ישראל בהן שנצטוו המצות שאותן שאמר או ממשה. שטענו שלא פירוש המצות 
 להכחיש בא שדדי שקר נביא זה דדי .היו זמן לפי מצות אלא דורות ולדורי לעולם

 ברוך שהוא .צוריו לא אשר ה׳ כשם לדבר שהזיר על בחנק "ומיתתו .משה של נבואתו
 למה א״ב ב :ויכזב אל איש ולא עולם עד ולבנינו לנו הזאת שהמצוה למשה צוה שמו

ע אקים נביא בתורה נאמר  לצוות אלא בא וצא דת לעשות לא .כמוך אחיהם מקרב לו
 בדברי צונו אם עבדי.־וכן משה תורת זכרו שבק האחרון שאמר כמו .עליה יעברו שלא העם ולהזהיר התורה דברי על

 לו לשמוע טצוה .תבנוה אל או זו חומה בנו .תעשו אל או היום מלחמה עשו .תלכו אל או פלוני למקום לכו כגון דדשות
i אשר הנביא דברי אל ישמע לא אשר האיש וחיה שנאמר שטים ביד־ מיחד• חייב דבריו על והעובר tאדרוש אנבי כשמי !־ 

 וכן .טעמו אדרוש אנכי נאמר ובשלשתן שמע יTכ מיתה חייב נבואתו והכובש עצמו דברי על שעבר נביא וכן ג :מעמו
 בין קלות בין דדבה מצות על או בתורה האמורות מצות מכל אחת על לעבור נביא שהוא לגו שנודע הנביא לנו יאמר אם

א לך יאשר אם בבל השמועה מפי ראשונים טחכמיס למתו יובן .לו לשמוע מצוה שעה לפי חמורות  דברי על עבור תבי
 שהקריב הכרמל בדד אליהו כגון ,שעה לפי הדבר שיהיה והוא .כוכבים ממנורת תץ לו שמע הכרמל בדד כאלידו ח»־ה
ש לו לשמוע מצוה נביא שוצא ומפני .כרת חייב בחוץ והמקריב לכך שחרה וירושלים בחרן עולה  אליו נאמר בזה ו

 אלא נאמר לא אומר היה עולותיךבבלמקום. תעלה p בחורה מ״ש נעקור היאך לו ואמרו אלידו את ז»זלו ואילו .תשמעון
 ועל .הבעל שיאי להכחיש בדי ה׳ בדבר בחוץ היוס אקריב אני אבל .משה שצוח במו כרת חייב לעולם בחוץ המקריב

שהתודה בחנק מיתתו לעולם נעקר שהדבר אמרו ואם .להם לשמוע מצוה שעה לפי לעבור השיאים כל צוו אם הזאת הדרך
te11׳i|4l1:« ;אמרה גססיגסט!•־

משנה להם
 ש0ל<ש סוקש סנס נסשס לו גיס נלוסד פו שירוש הוו) גלשו! וששס לנסון/ שגודימו פז

to להק נהו, גחקשר שהקנאהנפל« פד ר,זקה היש נך ונל יס«ד נשליסוסו לילן 
 'אמיגו שלא להקשוס לך שיש אס־ש נלוסר הזה הסס אה נהוצואן־ ונטו נהסצס נהג זה
 וגא נה מויוגחי,קה נהוזילס p״« שהאל וא׳נ ׳אפיס אוינ שלמה האפגה ע

̂נ להקגה  יאיהי אירג .יהנק גשליהוהו לילך ופלא לישסס לפשה לו היה גזולה סנה א
 :נונריו הם שדנו* ל• ונסווסה זה סל שספד ל״א סיס! טנ0 !׳ל“מ̂ו גפסקי

 לס «יק זגנמרא ואפ/ סמהה. זנר לפזש רשאי גגיא שאי! למדה חא א {|/זז
 ואז ניון נק מקפיד מ0י דאץ מן קפידא אין המצוס מאלה מקרא

יוהד: מגואל שהוא סאמל נגמלא גזנל N אפר פנוק להניא ודרט גדי! גפווהא
 מלים פנ״ל. שקר גקא זה הר• היו זמן לפי מגוס אלא ונו' איש יפמוד אס
 דשם 0הגמגקיז(וףפ*« דנס׳ש הסוגיא פס אצלי המוסים רטט נא! שגאג אלו

 זסי יומס מהיג ואפ/ נסקילס דהיי סנרי p״■ שהדיה גניא גני וריש ינק איפלינו
 לא וו/ו מהשיה הדהה הדסה •ליף פגק >0 נהורה האמורה סיהה ונל סהס מיסה

 סליגי ההוא דלרג הסטגא וינ ינססדא גאייוששלוגהייהו ואיסליט הגק גמרגישומי
 סקצה וקייס מקצה וגסוקר טנגיס נסגודה הנק> גפוקר גמרה• ופודיס נהדסי וריש ר^

 סקוש וגניפול נהנק הגל מרי מצוה נפאר מק> גפוקר אנל סליג׳ טגניס גפגודה
 נסמוש אלא א״יי לא דגניא קג־א דהן דסיל אפוי הנל מרי פצוה דשאי מקצה וקיוס

 שקרא ל! גשקא מצוין דשאי הגיף וסוקר נצל פאן איירי לא פצוה נשאר אנל טגגיס
 ל« איה הני ופבוס דני פצי ולא מר פשפש נשפי מי לדנר ידד אפר הגניא דאן

 פשוש פסק מי פצוה ושאר גוף ונפוקר אפוי פצוה דשאו שקצה ונפול סקצה וקיום
 איירי גפי לקרא נהלה ואליג• פזל הפטגא ורב .סגק הוי נהויה האמורה מיסה דפסם
 מורה nto ושאר סקצס וקיום מקצת ונפוקר נה ללנה דהייט מציה נשאר הנוף נפוקר
 הניאו פור .טקא טגגיס נפנודה אלא איירי לא לקצה ומשמפ הדרן דק וקרא ופטור

 פנמה היום אופי אפילו סננים ונפטוש נהופה שם ואמרו ׳)5 ננמ׳(דף נרייהא סם
 וינ הסוא ודג אלינא ודנא אניי נרייהא לגן ואוקמוה סייג ההל דנט נפלוה ולמהר
 ונ! נמנק ולרש נסקילה הוי נטלוה ולספי היום דמנדוה הא לר^ ולטצהו הסמגא
 זה ופס להנין הסוניא הצפהי גגה .ליה גדאיה ולפר ליה מאיה למר גהדיא שס אפרו

 מוף מפוקד ליס ראיה הסוא נרג אסק שהוא לגהי לניט לגרי פל פוגא להסיג יש
 הפצוה קגל מר פוס פקר ראם זה נפרק נהג ופפיס נהגק «ל מרי פטה לפאר

 ספק ז׳ל וסא טון נסקילה והוי לספכק *ל0 הפטנא נינ טסק הוה דאי נפנק הוי
 W ראשיו ואס/ נרים פסק שהוא וראי אלא ע*ש פ'הפגל׳,פנודסט<טם נטש הינק
לפשנק והרל מנא הלנה ורגא אנוי וקי<*ל הפטגא גרג ורגא פשרש מג סגר ראניי

̂ש גרגא  אנל גרר, גארק נפימגץ מסשפט הפטגא ררג רט דהו• ססדא ט־ג ששק ס
 P נהוריוס ופשפש שפול הוי ללש פצוה נשאר מקצה תטל מר^ה דקיוס 91p *פ0

י נ״ד הורו גני (רף ^ ף גל אה ל ה סנה אין נהירה נדה אי! ראפיו מו סי  אין נ
ש פגודה ה ולקיים פר,צה לנפל הודו פגוריס אלו הרי גהורה טמי מו גיצד ^  יש א

 נטול ופירוש סניא גאוהה פשפש שפור יוס גגנל •וס «פרה פל הגא אנל גהורה גדה
 השסופש אשי ש«לט פה טד דנר שוס שמשרש סי סצוה נשאר מקצת וקיוס מקצה
 אס המור סי לג*פ וא'ג הט לס• מצוה דשאו מקצה ונטל מקצה דקיוס Tim ומיפה

ט המאה גל טקו לא ס  ממסה שמפט שלא פייס נמציה לשרש משגא רניט נאי נהג ו
 גא שיהגק אוס השגה הוא הטרוש שגפגין אלא גדוההא הסצוה דקאי אאילו זמשמש
 שרגיש אומריס סיט ואשילו גלהמצוה. שיפץרנוף עד מאה נשאר למסור טשמש נגמרא
 אוהס גןי« ולמהי אוהה גמלו היוס דס• טאה דסאר מקצה ונטל מקצה קיום מארש
ס זפטדס זומיא מ טנני א  מההיא p פראה שלא מה נטלוה ולמהר פגלוג סוס ז
 גטא וגן נ0ה טנגיס פטדה מגל' בס׳יה להא השה מ*מ סנהינגא דסליוה סוגיא
לאש/ פההס משמש גרש ולא סהיף ולא ה׳ גסס שגהגנא פ”ואפ גר.גק מיההו השקל

 מקצש שנטל ואפילו פשפש שהנאה• ומגגוגיא הייג נהורה שנהוג ממס נלל שיגה דלא
^ פסק דאיס מיו! הימה פל הימה ושוו .שפוד ר  שגטש דגניא טגניה פגודה נהל׳ ג

/ נהקילג  erp זהייט הגגיא יסגק למהר ונפלוה סוס דפגטה המרק נסוף נהג סמי א
^לו שג/ מקצא ונמול מקצמ ס שה' ואמר וסופתיס אוהות משה ו ס פטדה שהפגל א ט  טג
א אמרו גגמרא והא וסי נלגד סוס ט שיץ■ ר.א נדנהיגגא נסקילה ס• זלרטן נג
 הנל נפוקי p נמקצח p איירי דקיא לטון נהוא וני״ש נמלא נמסיהו לספסק נאן
 ואי מקאו נפונן■ א»לו «ל סקילה סי דרנק מיש סקילה סי דקרא סיהה הן א•
ק ס•  מטא שרשסא דהן קרא טיל •w דטין נהל סנק מי ג*ש גמיר דלא מ*ש «

 <רנ וט׳ השמש לא והסופה האוש ונא ואסר הנהוג אה זה ופל רטא וגפ׳ש זהגא
 ואפיסשהיס סקצה נפטרהטגניסלנפול הנוף רpפוpלשלוגי נשקילהולאטיןהגא סי
/ p שאיש סג ניגיהש להלק גנון מפס לא איון: וצריגיס אצלי רטא לגרי גהקשו פ
ק שסיס טדי היינסיהג ונג״ו על והעובר נ ב ־ו ט׳.  פגשו מרי פל שענר נניא ו

 לוקש איא ששלשקןטויהה רטאאל׳ש נהג שצסדדין נשייפאכל׳ ונוי.
 נפשס סא הרי פסה אנלל הנא ולאו סשאפק אלה שגאמר פסה סנלל גאיס סהס
. סליו, לוקץ ואין נ  ועוד גטאהו. גסגש השס^לנניא אלמ סזטר דהינא וקשה פ׳
/ שיהא פשהגמור. סא שא פשה שנלל הנא לאו גשג לשה ג׳ ז  טא לאו רפציא ל

ט ולגן פשה סגלל נא לאו ששגיא שאגרש השג P ואפג• הצטא מרי מל הגנטי  לוקש »
שון אגי ל3» הליו: א גראה .וטי ׳9מנר אקדנהמסנ ה טז ט ל סני ראל<» ד

פיא'
עוז מנדל

« מטק « נס איוש plm .M אש מטי טא^ק מאן. טנ9ש 90פ ולאי מיו ממק שא• «טאמ שנהג ו b טשטוש סאש שאד m לוף מ׳שטשען סל C/k :
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ע לא1 מסיף צייהנא לא פאזסיה ם! נן ירושע לי אמי אילו קנ׳ד.) (קולי! מקומות ממה יזו׳ל ואמרו ץ לא התרק וניאש וג׳ל .שקר גניא »’א מש<ה זלא עי יא5ל« אלא «נו
ולשטת לגרוע שנא אומרים וקצמס להזסין שנא אומרים קצסס אשי הנהוה נעלי של סלנן רצה לא משה של אנלו נימי שגשמנרו הלטח אוחס על וע׳ש) .מ׳ו אמרו(שמורה נם .ליה

דני סהננא השוה א׳ר דנר לחדש רשאי נניא אץ ואיל ליטשע ללמדם הקניה  מלוד: נדני׳ שהלכה נמסננא הנופל הדין אמר הפרק ונםוו> נצשיה התורה שאץ לפי תורה נ
הנניא לן־י יאמר אם כשאסר למעלה .וט׳ אנל מצות נש«י אפויים דניים בטת ה יגלגי׳ לימי י\ל נח דיצתה דינמוח פיק דאמיו ל׳ קשה אנל .פיה שדני לט נחנרר
 שם והסוס׳ יוכסא ננל סכי ו^ייל כניה

 כפי עולה ואיט לדני שעם גסס סוהנ ונסיק
:וציע יניס ימם

 צוה פה׳ הסויה מדיר נדץ שאמר ןןן> ד
 שגיאה ואיס .וס' קן שהדץ לו

 לממא ההלכה אס טץ שאפילו כאן פדנדו
 ומדנייו ׳מנס המהוי אס ולסהר הססא ש6

 או להוסץ> כשנא דדוקא גראה הסדק נראש
 הא ויתנק שקי נניא זה הרי לשסס * לגיוגג

Rי׳ הלכה לופי גא נ י  שאיט ניץ פלוי נ
מוסיף

 פענודח סק לו שפס חורה דנרי על עטי
 ישאר אננ טכנים עטרת שם הוכיי סכנים

 מצות דנשאי לומר היאה שם שטונתו מאת
 נענודס לדנד גסטץ וגאן לגגיא שומעים
 לפי אטלו לו שופעי! יאץ נ״חוי טכנים

 לך יאמר אם שאמי* מפה p ולמד שעה
 לפי חקא וטיט שסע דיס על ססר הגניא
 מעמיס חון וקאתר למעלה שכתנת׳ וכפו שעה

 לפי *]•לו סכנים דנעטית אלמא טכניס
:לו שומעץ אץ שעה

 מדברים דבר עקד אם ובן ד :עולם עד ולבנינו לנו אמדה
שה׳ תורה מדיני בדין שאמר או השמועה מפי שלמדנו

 זה הרי פלוני בדברי והלבה הוא בך שהדץ לו צוה
 בא שהרי .אות שעשה אע״פ .רחנק השקר נביא

 שעה לפי אבל .היא בשמים לא שאמרה התורה להבחיש
 "בעבודת אבל מצות בשאר בד׳׳א ה :בכל לו שומעין
 עשה ואפילו שעה לפי ואפילו לו שומעין אין טבבים
ת שתעבד צוד\ שה׳ ואמר גדולים ומופתים אותות טד  ע

 תשמע לא והמופת האות ובא ואמר הבתוב צוה זה ועל ה׳ על סרה דבר זה הרי בלבד זו בשעה או בלבד היום טבבים
שקר נביא שהוא טדאי נדע ולפיבך .משה של נבואתו להבחיש בא שהרי אלהיבם ה׳ על סרה דבר בי הוצא ועביא דברי אל

:רחגק עשה ובשוף בלט שעשה מה ובל

עשירי פרק
 ואלישע אליד\ באותות או רבינו משה מאותות באחד אות לעשות צריך אינו שלחו שה׳ ויאמר לנו שיעמוד נביא כל א

 ובי שנאמר דבריו ויאמנו בעולם להיות העתידים דברים שיאמר שלו הא\ת אלא .עולם של מנהגו שינוי בהם שיש
 אלא לגרוע ולא להוסיף יבוא ולא השם במלאכות לנבואה הראוי אדם כשיטא לפיכך .ונו׳ הדבר נדע איבה בלבבך תאמר
 אומרים אלא . בך נאמין כך ואחר באלו וביוצא מת החיה או הים לנו קרע לו אוטרין אין התורה במצות ה׳ את לעבוד

 נפל ואפילו .יבואו לא אם דבריו היבואו לראות מחכים ואנו אומר וודא להיות העתידים דברים אטור אתה נביא אם לו
 נמצאו אם הרבה פעמים אותו ובודקין ב :נאמן בעינינו יהיה בולן דבריו באו ואם . שקר נביא שהוא בידוע קטן דבר

 לנביא שמואל נאמן כי pש באר ועד מדן ישראל כל וידע בשמואל שנאמר כמו אמת נביא זה הרי כולן ינאמנים דבריו
 והקוסמיס שהמעוננים אלא . ובינם הנביא בין יש הפרש ומה להיות שעתיד מה אומרים והקוסטים המעוננים והלא ג :לה׳

 החוזים שמים ודברי ויושיעוך נא יעמדו שנאמר כענין .מתקיימין אין ומקצתן טתקייטין דבריוע מקצת בהן וכיוצא
 בבל יטעו אלא כלום מדבריהם יתקיים שלא ואפשר . אשר בל ולא מאשר . עליך יבאו מאשר לחדשים מודיעים בכוכבים

 ובן . ארצה ה׳ מדבר יפול לא כי שנאמר קייטין דבריו כל הנביא אבל . יהולל וקוסטים בדים אותות מפר שנאמר בענין
 שדברי כלומר .ה׳ נאם הבר את לתכן מה אמת דברי ידבר אתו דברי ואשר חלום יספר חלום אתו אשר הנביא אומר הוא

 ואמר הבטיח הכתוב הזה וברבר .כלל תבן בו שאין כבר ה׳ ודבר בר מעט בו שנתערב כתבן והחלומות הקוסטים
 וקוסם למעונן צריכין אתם ואין אמת דברי לכם יוד־ע הנביא וטכזבין לאומות והקוסטים המעוננים שמודיעין הדברים שאותן
 הא .וגו׳ מאחיך מקרבך נביא ואמר וגו׳ האלה הנוים כי וגו׳ באש ובתו בנו מעכיר בך ימצא לא שנאמר בו וכיוצא
 .בהן וכיוצא ושלום מלחמה ורעב משובע בעולם להיות העתידים דברים להודיענו אלא לנו עומד הנביא שאין למדת
 שיאמר הוא הרכרים באלו וכיוצא .מקומה לודדיעו לנביא והלך אברה לו שאבדה כשאול .לו מודיע יחיד צרכי ואפילו
 או ימות פלוני שיאמר כגון אומר שהנביא הפורענות דברי ד : יניע או מצוה יוסיף או אחרת דת שיעשה לא ועביא

 דבר הנה אומרים ואין .לנבואתו הכחשה בזה אין דבריו עמדו לא אם אלו בדברים וכיוצא מלחמה או רעב פלונית שנה
 להם שתלה או .נינוה כאנשי להם ונסלח תשובה שעשו ואפשר הרעה על ונחם חסד ורב אפים ארך שדקב״ה .בא ולא

 טובה דבר שכל שקר. נביא שהוא בידוע שאמר הטובה באה ולא וכך בך שיהיה ואמר טובה על הבטיח אם אבל .כחזקיה
ר ^  עם ימותו שלא לצדיקים כשהבטיח ראשון בחרבן אלא טובה בדבר שחזר טצינו ולא חוזר. אינו תנאי על אפילו האל ש

 בתשובתו אמר שירמיהו הוא הנביא. יבחן בלבד הטובה שבדברי למדת הא .שבת במסכת מפורש וזה .בדבריו וחזר הרשעים
 נביא שאני ראיה בזה אין דברי יעמדו לא אם לחנניה לו אמר . לטובה וחנניה לרעה מתנבא ירמיה כשהיה עזור בן לחנניה

 שלום ירבר אשר הנביא וגו׳ הזה הדבר את נא שמע אך שנאמר .שקר נביא שארזה יודע דבריך יעמדו לא אם אבל שקר
א דבר בבוא  ואין נביא בחזקת הוא הרי נביא שהוא אחר נביא לו שהעיר נביא ה :כאמת ה׳ שלחו אשר הנביא יודע תבי

 שנודעה נביא לדורות. וכן .אות שיעשה קודם ישראל כל בו והאמינו ליתשע העיד רבינו משה שהרי .חקירה צריך השני זה
 בנבואתו ולהרהר אחריו לחשב אסור הנבואה בדרכי הולך והיה נביא לו שהעיד או פעם אחר פעם בדבריו והאמינו נבואתו

 נסיתם כאשר אלהיכם ה׳ את תנסו לא שנאמר’ לעולם ומנסים תלכים נהיה ולא מדאי יותר לנסותו ואסור .אמת אינה שמא
יחשבו ולא יהרהרו ולא בקרבם ה׳ כי וידעו יאמינו נביא שזה שנודע מאחר אלא .אין אם בקרבנו ה׳ היש שאמרו במסה

:בתובם היה נביא כי וידעו שנאמר בענין .אחריו
גסמ׳גל*ץד: ס'נ»שץו;0ג פזנצ*ץצנ;0וו

משנה לחם
ס דלינחינס ש’<ר נירא ר׳ אמר סבתא יסהן לרשמים הצדיקים נכן ס׳ס) הגסנקין(דף ק 1ל6 נס׳ ושוס׳ תירנצא ונתד מיסת! ולא היה הדטר ס׳ס  נלנחא ריש דני למ

יהיה ולא הקניה ׳גסס תונתה שנש דסשום אסשר ואינ גדול סוכמה דעו« משום צ׳) (דף רנה האשה סרק נימנוס
ני היה דלא שכימא ולא סילחא פיס נניא הנזנת נזה נניא זה הרי כלם נאמנים דנריו נמצאו ואס הרנה פעמים אוסו וכודפים ב (!"י אמס סעם אם נ׳ הזה הו

׳הרג שמא ויירא גני לרש"׳ נניאורו וישלח נפרשת סזרת׳ אליה סהריר והרנ . נעולס דאיכא לקמן נדנתנ מדאי מתר לא אנל שיתאמת עד נלוסר .אמת '
ערום שמא ׳חנרן האל ט יחזור שמא נתיירא דעקנ המאמרים נסחירס שם האניו :וט׳ תנסו דלא אינערא

הנניא שנתינת שנתנ רנינו מדנר׳ ונן איפנא נראה נהמה נמה דנס׳ ונהא החמא (דף נהמה נמה פ׳ שנת נמס׳ מילחא הך .וט' סונה נונר שחזר סצים ך
הינא דשאי שם וסירן החסא. יגרום לשסא ח״שיק דלא זשמש זה נדנר הוא סניוץ שלא תונחה עונש ששום ט והזר החם דאמריק ואעיג ניס)

וההגסחה
עוז סנדל

:עסנמז והשאר ,•טרושלס ושנו״ן כנגני אמורץ הנחנען(וף«׳ס) «׳הצמוומ תה ס׳«
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m כלל|3 יש i ת. עשווו « &י«[: inn .nעשn לוו מונות ושש עשת. מונות תמש מ

ם את לאהוב ד) ריעים. את לאהוב נ) ביודעיו. להדבק נ) בדרכיו. להדמות א)  אחים. לשנא ת)שלא .מרי
:לנפור שלא יא) .לגקום שלא י) .רביל להלוך שלא מ) .אמללים לעגות שלא )n .פנים להלבץ !)׳שלא .להוכיה 0

:אלו בפרקים האלו המצות כל וביאור

שגת כסף ראשון פרקמ
ת א יי<**י® *יי® י" לפינו ד ®ד ל ע .ב^חר ממנו ורחוקה מזו משונה וזו אדם מבני ואחר אחד לכל יש הרכה ד

ואינו עליו מיושבת שדעתו אדם ויש .תמיד כועם חמה כעל שהוא אדם יש ׳ *יי ״
ויש .כיותר לב נכה שמא אדם דש .שנים ככמה מעפז כעם יבעם יכעם ואם כלל כועס «רא 1® כי ו

 דש .בתאוה מהלוך נפשו תשבע לא תאוה כעל שמא ויש כיותר. רוח שפל שועא :׳.(שנתקי׳נ:)(«*קדפוסי)1ןיכ1« י
ק צריך שהטף מעמים לדברים אפילו יתאוה ולא מאד ממר לב כעל שהוא יעיי  נפש כעל ויש .ל

.כםף ישבע לא rpכ אוהב שנאמר כענין העולם, טמון מכל נפשו תשבע שלא רחבה
 וקובץ כרעכ עצמו מםגף שהוא ויש .צרכו כל להשג ית־וף ולא לו יספיק שלא מעט דכר אפילו שדיו נפשו מקצר ויש
 כל שאד אלו דרכים ועל .לדעתו m ממוט כל מאבד שמא דש .גדול כצעד אלא משלו פרוטה אוכל ואיט וT על

 הרחוקה ודעה דעה בל כץ דש כ ז כהן וכיוצא לב ואמיץ לכב ורך ורחמן ואכזרי ושוע וכילי ואונן ממלל כנח הדעות
 ויש .טפו מבע לפי ברייתו מתחלת לאדם שהן דעות מהן יש הדעות וכל .מזו •דמקה זו ביטניות דעות האחר כקצה ממנה

ק דש .הדעות משאר עתר במהרה אותם לקבל ועתיד מכוק זה אדם של שטבעו דעות מהן  ברייתו מתחלת לאדם שאינן מ
ק שנפנה או מאחרים אותם למד אלא  לילך ראוי וכה לו טוכה הדעה שזו ששמע או .כלכו שעלתה מחשכה לפי מעצמו ל

 לאדם לו דאוי ואין טובה דדך אען ודעה דעה שככל מזו זו הרחוקות קצוות שתי ג :בלט שנקבעה עד כה עצמו והנמג
ק לאחת טטה טכעו מצא ואם .לעצמו ללמדן ולא בהן ללכת  כה ונהג מהן אחת למד שככר או מהן לאחת מוכן או מ
 מכל ודעה דעה שבכל ביטנית מדה היא הישרה הדרך ד 5 הישרה הדרך והיא רטובים כדרך וילך למוטב עצמו יחזיר

 צוו לפיכך .או ולא או לא קרובה ואינה שוה ריחוק הקצוות משתי רחוקה שהיא הדעה והיא .לאדם לו שיש הדעות
 כיצד .בגופו שלם שיהא כדי האמצעית כדרך אותם ומכרן אותם ומשער תמיד דעות^ שם אדם שיהא הראשונים חכמים

 שלא בדי עאו לכעוס שראוי גדול דכד על אלא יכעום לא .בינוני אלא מרגיש שאיט כמת ולא לכעוס טח חטה כעל יהא לא
שה  צדיק שנאמר כענין בזולק להיות אפשר ואי להן צריך שהטף לדברים אלא יתאוה לא וכן .אחרת פעם בו ביוצא ק
 ולא לצדיק. מעט טוב שנאמר כענץ שעה לחיי לו שצריך דבר להשיג אלא כעסקו עמל יהיה לא וכן .נפשו לשובע אוכל

 ולא ושוחק מהולל יהא ולא .שצריך למי בראוי ומלוה ידו מסת בפי צדקה טתן אלא ממוט יפזר ולא .ביותר קו יקפוץ
 שדעותיו אדם בל .החכמים דרך היא זו ודרך . vדעות שאר וכן .יפות פנים כסכר בנחת ימיו כל שמח אלא ואונן עצב

ת  זח לצד או זה לצד מעט כיטנית מדעה רתרחק תרvב עצמו על מדקדק שהוא ומי ה :חכם נקרא ממוצעות כיטנית דע
 . חסידות מדת היא וזו חסיד נקרא ביותר רוח שפל ויהיה האחרץ הקצה עד הלב מטכה שיתרחק מי כיצד .חסיד נקרא

הת בלבד האמצע עד נתרחק ואם  דדאשונים וחסידים הדעות. בל שאד זו דרך ועל .חכמה מדת היא וזו חכם נקרא עניו וי
 שמטץ דעה ויש האחרון הקצה כנגד אותה שמטין דעה יש .הקצוות שתי כנגד האמצעית מדרך שלהן דעות מטין היו

ת הראשץ. הקצה כנגד אותה  המוכים הדרבים והם הביטנים האלו בדרכים ללכת אט "ומצוק הדץ. משורת לעים וז
 רחום נקרא ועא מה .חנץ היה אתה אף הטן נקרא הוא מה זו. מצוה בפירוש למדו כך ל :בדרכיו תלכת שנאמר והישרים

א מה .רתם היה אתה אף ק ככל לאל דעכיאים קראו זו דרך ועל .קדוש ודה אתה אף קדוש נקרא ת  ארך הכטיין או
 בהן עצמו להנהיג אדם וחייב וישרים טוכים דרכים שהן להודיע .כהן וכיוצא וחזק גבור תמים וישד צדיק חסד ורב »וים

 על שעושה במעשים וישלש וישנה יעשה .u שיקבעו עד אלו כדעות עצמו אדם ירגיל וכיצד ז כהו: כפי אליו ולהדמות
H פי : 1 סין «(*ג

משנה לחם
פ9 שיש 1ל»גו 3psn bxכ< כ«<וw1i1 9« ו<דן למצגמ פיפר זרפגשפר

 פ0«ד תיס 6פררי מקשר ופדר ,בפשר נמר גלורק לפא דרג• נפפיא 6<ג> הנוגס
 שגיס גיאה פוי rnip « ושם קרס « פס יפגוי מד פ׳ עמן יפגוד פד שה מר6ד

 פפפא גרם דאיגא הינא זוואי לסרן מיל .למק שם ופאריר o«pm שלא פסשא וגיס
 ומן «ל פ״ם סוור איגו ס«אי פל דגרגוס נשיק דאפר ומאי יסגלו פאל נו '«וד

 ,לא «יא הנוגס דאינא פיגא אגל גייא פגוגס דלינא פיגא ודוקא פסמא גרם
 פיה דוה אפ׳ג קגיס וו פם יפטר פד פ׳ פסן יפטר מפד רל פרג שי\רן ונתירון

 נסונ.נסורפ איט va אסרו הגטרה סמי משר שאמר דגר דנל למשר פ׳ שאמר דגר
 שאמר גלוסו כקג׳ה משי אמידה ילאה לא שאו׳׳ל ומה .משה נגס אלא פ' גשם

 זגרי הם אלו אגל אמרן ה* נשם מגיא או מזנר שמא מלמו משי נסורה הקניה
 <סמפ גפם ישול יפגרן פאל גלשק שאיש כיון מיש אמק פנטרה שמשי אעיש משה

 סם ושמא דל הרג שסיר! יאאק כסיית ומא לסר! רל וה ימגרך. פאל שיגסם
:פליו נפקשה קושיהו פסייין«םסלקפ ופ

א רעות חלנות  מסגף שהוא ויש לפיל] סשיג דננר ואפיש .ושוס [וכילי K טי
ס' פלמו  מאגד וגר. ממו« גל מאגד שמא ויש ו

. . מיטף * ממו! אטד מא •דהמם ממום
איג למי לסס גויטס אלא אי* אנלנא!

m ^ אלא מיליייו «א ■p’9'ממון אטד ופ ואי!  m קשספליגפולמשםונשמי־ן): »5פ 5אנ &ל אדם למי להס
 <קדא ניגיהם שיהיו המדוס גל פקלווס שסי p י*י • <"< יייתס ״ נימיוס דעות כ

 אמד סלה מא נילי דש פאמום מלצד אמד ללד ממין שימו p נימגיוס
 eito אל יוסי ממוין שיהיו אילש הקלמס שסי p מא אשר אדם אסר קלה ושוע

 הנילוס אל שממה סי מא פמסק ילמ אגל ,יקרא טמני לשופוס מפה שיהיה או
מוו: V ר^ס יו*א .גימייוס «לם אפיש לשופוס שמפה ממי

מייו מלהקטס .פציל מסיו, נקרא וט׳ טפיוס שופוסיו אדם כל ה ד  פונא, נ
m שאמי המג ופ שלאסי נפיק דהרי סדא i השמה נמדס נימייס גמדה

אלא
עוו סנדל

nqn M*o ל .או ולא לוו לא פד מ' אמו לגל יש הד<פ» a א!»נו אשל פסמו סמוי מרגרי 
 וגמימ לוי ואפיפן :לגס אין אשי סולמוו nn1«B שגן ויסליס ויל מונוי

» מאשי אשש טא נמנס סמס וגש ואש למאג אמת שמושו ממו• גל .שלש פי «א»ניש יל מ
 וממש ואשו! שוק מ״ו נה״ו wA *ן גסלש. אלגישגלשששאיססיו רשפ אואש ויז ושש
);0 (יו  «שפ •ין פשמויש. אא פשויש סוין. משווה לשיש פי סי משש גפל ישא לא כמד '

0 5ץן{ק4פו גפש ושי ושי פזהו או<פ מא«והג»יפ גפשיג י*גשוק8פפ ש1וגמנפ«ישגל.נ

0a»>(frV1 ואיש ששאש ופין .שפשש מין •ל ייריט »ש שפן שלל ומפשיופ »יא ויגי מגי 
 .יל ישלש שייש pi יו1י אש שגוס י01יaפפאאיpשוקrsגגללפcn ל»גפ אגל
pn ששפש ששיי שאיושו שלוי וגי ללויש פפש »נ pim ל. וקשיישיש  ממפה לשויש rm י
 פוםש1 פו שי גש ^ו ש«ז אש לשש ו»ופמ השן מ והי ל) מליאה(יף אלו פי גשליפא שוי!

 לשיש שש פסד ולא ופגש ח « זגרישש םששפיוו אלא יסמיש מדגש לא המן ווגי פייוא
פו^אששש>ש?ווש.פמשו«פש(ו^ ניפרש אלו גמגיש ללגש אש 0וגי»ד :שוץ פ»גה

•יו
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3 T B טה 1שנ ו)מיי ועוד ר נט מנ » 
 net( יעוד יט׳ געיקר

M הרוס גטה ב<ה *ה6ד ן6מ בשעהא n 
 מדם הכעס וב! :מ טעה(דף נויש .מק!הה

 ר•* ש׳ .יט׳ ימה6 להעיל רצה ואס ונוי רעה
 efc הסעס שכל ואסח : 8fp דאירג(שנה

 דננ׳ס לו6 ס׳ ריש גשסהיס .וט׳ טא מנס
 ח״ס סייסס אץ כעס ונעלי ומ׳ש .ס״י) (דף

 פלונים הס הצדיקיס ודרך .קי'נ:] [אסמיס
 דמסא ומיב ל׳י) דף השולגז(גיעץ נא׳ וט׳.

נ*נ): (דף
א»־ו

 בדט יהיה ולא עליו קלים מעשיהם שיהיו עד תמיד בהם ויחזור האמצעיות הדעות פי
 הדרך והם היוצר בהן נקרא האלו שהשמות ולפי .בנפשו הדעות ויקבעו עליו טורה

 אבינו אברהם שלמד והיא ה׳. דרך זו דרך נקראת .בה ללכת חייבין שאגו הבינונית
 לעצמו וברס׳־! טובה מביא זו בדרך וההולך .וגו׳ יצוה אשר למען ידעתיו כי שנאמר לבגיו

;עאו דבר אשר את אברהם על ה׳ הביא למען שנאמר

שני פרק
 ותאב שטתאוה מי דהולים מן ויש .מר ומתוק מתוק המר טועמים הגוף חולי א

 רטובים המאכלות ושונא והפחם העפר בגון לאכילה ראויין שאינן למאכלות
 הדרך ושונאים הרעות הדעות ואוהבים טתאוים חולות שנפשותיהם אדם בני בך .החולי רוב לפי הבל והבשר הפת טון

 טוב לרע האומרים הוי הללו באנשים אומר ישעיהו וכן .חליים לפי למאד עליהם כבידה והיא בה ללכת ומתעצלים רטובה
 בדרכי ללכת יושר ארחות העוזבים נאמר ועלירט .למר ומתוק למתוק סר שטיס לחושך ואור לאור חושך שמים רע ולטוב
שות חולי תקנת היא ומה .חושך  עד אותם שטלמדין בדעות חליים וירפאו הנפשות רופאי שהן החכמים אצל ילכו . תפ

 חכמה שלטה אמר עליהם אותם לרפא החכטים אצל הולכים ואינם שלהם הרעות בדעות והמכירים .המובה לדרך שיחזירום
 .כלל ירגיש לא וקולל הוכה שאם עצמו להנהיג לו אומרים חמה בעל שהוא טי רפואתם היא וכיצד ב :בזי אוילים ומוסר

 הכל מן למטה וישב הרבה בבזיון עצמו ינהיג לב גבה היה ואם .מלבו דהמה שיתעקר עד מרובה זמן זו בדרך וילך
 שהוא האמצעית לדרך ויחזור טמנו הלב נובה שיעקור עד אלו כדברים וכיוצא לובשירט את המבזות סחבות בלויי וילבש

 לקצה רחוק היה אם הדעות כל בשאר יעשה זה קו ועל .ימיו כל בה ילך האמצעית לדרך ולכשיחזור .רטובה דרך
 ;ורעה דעה שבכל בינונית מדה והיא הטובה לדרך בו שיחזור עד רב זמן בו וינהוג השני לקצה עצמו ירחיק האחד

 שאין .לב נובה והוא .האחר הקצה עד האחד הקצה מן יתרחק אלא כבינונית בהן לנהוג לאדם לו שאסור דעות ויש ג
 מאד ענו רבינו במשה נאמר ולפיכך .לטאד נמוכה רוחו ותהיה רוח שפל שיהיה אלא בלבד עניו אדם שיהיה רטובה דרך
ט המגביה שכל אמרו ועוד .רוח שפל הוי מאד מאד חכמים צוו ולפיכך . בלבד ענו נאמר ולא  ורם שנאמר כעיקר כפר ל

 רעה טדה הכעס וכן .מקצתה ]t[< ואפילו הרוח גסות ביה דאית מאן בשמתא אמרו ועוד . אלהיך ה׳ את ושכחת לבבך
 .עליו לכעוס שראוי דכר על ואפילו יכעום שלא עצמו וילמד האחר. הקצה עד טמנה שיתרחק לאדם וראוי למאד עד היא
 יראה למוטב שיחזרו כדי עליהן לכעוס ורצה פרנס היה אם הציבור על או ביתו ובני בניו על איטה [נ] להטיל רצה ואם

 והוא כעסו בשעת כועס מדמה שהוא באדם עצמו לבין בינו מיושבת דעתו ותהיה לייסרם• כדי כועם שהוא כפנירט עצמי
 חכמתו הוא חכם אם הכועס שכל ואמרו .כוכבים עבודת עוכר כאילו הכועס כל הראשונים חכמים אמרו .כועס אינו

 עד הכעס מן להתרחק צוו לפיכך .חיים חייהם אין כעם ובעלי .ממנו מסתלקת נבואתו הוא נביא ואם ממנו סםתלקת
שומעים עולבין ואינן עלוכין הן הצדיקים ודרך . הטובה הדרך היא וזו הטבעיםים לדברים אפילו ירגיש שלא עצמו שינהיג

חרפתם
משנה לחם

 לא6 מלדס הע לא שאס המונמי הדרך שהיא ממזי!זע דמי אילי’ לא שלשלס העגיה
 שהוא הראשון הקצה אל האמצעיה מהדרך ויצאו מענו ימו שלעעמיס אפשר המיצוע נדרך

 ניצוניח מדה כמו איני הפניה נמדח הנאמר המיצוע שדרך לפרש יש אמנם .הנאוה
 משאר האחרץ לקצה הדומה היא העניה ננודה האמצעית שהדרך הדעות נשאר המנרת
 מי אמצעית הואח לעדה הינ קרא ולאיכך ערנה כפי אמצעית היא אנל הדעות
 הנינומות הדעות כל לשאר שקרא כמו נינונית קראה לא אנל הקצוות שתי נין ענינה

 כנינונית זה של הנינורת אץ כלומר מ« זו רתוקה נינוניות דעות לעיל הרג שכתנ וזהו
 של אמצעית עדה חהו האמרת הדעה של האהרץ לקצה דומה שהוא ניסר שיש זה של

 שנתב וזהו ניסנית ולס אמצעית הרג קרא שלשניהם מעה ש; אמצעית מדה וכן פניה
 ומדת ניסניות נמלת הדעות שאר לכלול שרצה ממוצעות ניגוניוח שדטסיו אדס כל כאן

 ראשץ קצה והנה .ומכופל כפול הלשון כן נאמר לא דאם מתולעות נמלת והכעס תעסה
 שלא הוא הדעות נשאר ניסר שהוא ניסר ודרך הנאוה תכלית הוא נפנוה הנאמר

 כסו מאד עס שיהיה הוא נכאן האמצעית הדרך אנל עס יהיה ולא מאד נאה יהיה
 דסדת לומר שיש ואעיפ .ממנו ללמוד לס ויש מאד עס משה והאיש נמשה שמציס

 ללמוד P ולכך כן שהדין דילמא כן לס יאמר מי מ'ח משה שעשה מה היה חסידות
 הנאוה תכלית שהוא הראשון קצה נץ אמצעי הדרך זה ויהיה מאד עס ט שנאסר ממס
 רע זה ונם הלנ על יעלה לא ודאי שזה הסהטח נלו״ ללטש שהוא האמרץ הקצה ונין
 ודאי שזה כיותר רוח שפל שהוא וק אתריו כראשית הרנ שהזכיר האחרון הקצה וזה

 שניסה לומר הכינה ניותר שפל ויהיה חסידות נתדח כתנ שנאן ואע׳ש הוא האחרון קצה
 שהוא ספק נלי האחרון קצה אנל שאמרנו כמו המיצוע לדרך לנא כדי רוח שפל לצד עצמו

 ולהיות כלל לכעוס ושלא ראשון קצה הוא תמיד כועס שהוא אדם כעס נמדת יכן רע
 הדעות כל לשאר ניסני דרך הוא לכעוס שראוי דנר על ולכעוס האחרון קצה הוא כמת
ע כאן אנל ונר על אלא לכעוס שראוי דנר על אפילו ינעוש שלא היא האמצעית הו

גדול

 .מנש נקרא ניסנית נדרך והולך זה שהעושה כאן נחג ואץ מאד עם שיהיה ציץ אלא
 נוסה האדם ואס פונה דדך אינם הקצוות ששח׳ נסנ הפרק נזה לפיל שהרי קשה ועוד
 ואיו כן לעשות חסידות מדת שהיא כאן כתנ ואץ לסופנ עצמו שיחזור צרץ סהס לאהד
 נכל שהרי המדות נשאר איירי ולעיל לנד העטה נמדת אלא ס״י׳ צא דהנא צומי

 נ”נ דלעיל ועוד .ונו׳ מדקדק שטא ומי ונו׳ שדעותיו אדם כל כתג סשם הדעות
 לנ ננה שהוא אדם רש נ״כ זכר הקצוות כל נתחלה נהזכירו שהרי העטה נמדת איידי

p וט׳ i סונה. דרך אינם הקצוות ששתי מ׳׳ש קא׳ ועלה ונו׳ רות שפל שהוא אדם 
 מאד להרחיק צריך זו שנמדה זה שלאחר נפרק כתג הכעס נשדס שהרי קפה ושד
 יכשס ולא וכוי כמת ולא כתב וכאן וכו׳ עליו לנשס שראוי דנר על אפילו ׳כשם ולא
 זה לצד שנהג זה מהו להחנונן צריך ושד .וט׳ עליו לנשס שראוי גטל דני עצ אצא
 לג על יעלה לא וזה העטה לצד או הנאוה לצי יקאמר נראה ילכאורה זה לצד או

 קצה וסט התמרון קצה מה לדעת צריך ונס .הנאוה לצי שטסה סי ספיד שיקיא
 שאים משל דרך התום' האחרון וקצה החסרון טא ראשון יקצה לפרש ונראה .ראשון
 קצה זהו ממוט מפזר הראשון קצה זהו פרוסה תפילו טתן שאיס בתכלית קמצן פטא

 שהראשון אחר דנר ויש מהראשץ משוכח יוסר הוא האמרץ קצה נזה והנה האתרץ
 רע ומלק האחרון קצה זט עת בכל התשמיש אחר הרודף כאדם משל דרך פשונס
 והוא הראשון קצה זהו מסתו משמש אינו הצורך נעת ואפילו כלל רודף שאיס והאדם

 ולצד הראשץ הקצה לצד כלומר זה לצו או זה לצד שכתב וזה מהאחרון משובת •ותר
 שכתב וזהו כאמור נזשונת שהאחרון דעה ויש משובח שהראשון דעה שיש האתית הקצה

p ט׳. אחרון הקצה כעד אותה שמסין יעה  שקצה לומר נזה הרב טנת ואין ו
 האחיח קצה אפילו וטדאי שלם האמצעי דודא׳ מהאמצעית סשונמ יוסר האתיון
 הרב שכתב וזהו מינחר הוא המיצוע ודרך רע טא סר,טס בלו״ ללטש שסא פהענוה

שהיא האי־.רון קצה לצד סעס משם שהחסידים הטנה אמנם .וט׳ הישרה דיך לעיל

עוז מנדל
( יו p פון ' e מ אוס ווז״ג :ואשון :’נ»נ■ לשין סוא . p« עד ס' צכנ

ם' «ין> חוליי 3*0 . ;דז־צ פיני■ פלוקנוזת האצו ספרינלמע כל .וו«ז דעס שנכל עי י  יוסע י
 מקיצי י׳ש ונס נאמרה די) (דן וסיעה ע׳ק סעורש זה ,עאד עניו עד ס׳ שאסר

ו נענץ ל׳ס נמצוס נלאיין ענל. ע על וזזסה הלילה נתליס האלהיה אליו עלו אשר יטהר פ׳  ו׳
!y אזי הסעה איעי אני נמשטןהלאוין כללו לא ואם נאיטר כאן שהוכייו ייא־ ואני .מנאו פלא 

p מג מסור סמיגר t ה' חופגס מיזוג יססו b נ ) מ ס אגה גז סכיר וטי מדש ולי ג ,יתעגה מ

ת הגוזות מוניו מיי
]ft[ חונא זרג ג׳סמינית טשקנה אחד בו שיהא זיריך ת״ח רג ראטר אשי כר חייא ברב ת*א 

 דאית כשסרזא ראסר כרבא ורלא לשכולתא כסאסאה ליה ומעטרה יהושע־דאסר רר׳ כריה
 כיה דבתיב םקצתה ולא טינה לא ראסר יצחק בר׳ כר״נ n‘>m ביה דלית ובשסתא כיח

ר יעקב בר אחא רב טצבייתא שליף יהודה רב האורג מ׳ [ג] : לב גבה כל ה׳ תועבת  חנ
:ארישא טוגיני לאסתיה לה רם• ששת רב תכירי סאבי

י כל על y! אעת ^ ג ה»ין עאלטן■ דרא,ס נאעי ללג סעפיר ו י לעולה מיניין הס נמשנון הנאין ו נ׳ ץ כו־ן עליק למך■ יטלין ו אעי  *ל אעיז W ■ יומא כן ס נאנ״ז .ל ז *עים צוו ו
״ וטעה ע־ה מ־צהס עד n להנדל יצה ואס :עי,ומוח יהיכס רא) (דן! מדציקץ נמה ע׳ .עציו עד יעה מיה הכעס וכן ;סקצת־ ולא מיניה לא יצחק נר ד־נ כלשין ו׳) ( r t ס׳

ע * m ע׳ ,p ^ ע עד ם׳ סנא־וניס מנעים אסרו ;ק^־ז י’®״ יל ’» ס׳י) T( יגייט אלי ״׳ ורש נ׳} (קז ע־א נזסיזיס ניקוז־ . העונה ד « י י כני ענו r־ י ק״ה) (דף דאות ר״א ש׳ .טפס איוו ובוא סר
ה '0 גיופאעגוייזו השמש פד ס׳ הצדיקים ידדך מילא: נ ו ג י :ל״ו) השולה(דף הרק ונגיסין כ״ג) (דף נ
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 שלל) הקווש מ<ט שלימ יג פל אמרו ד
ק ונו', 1* שן(מנס נפי ציס) הי

b שי6*5  p 6'רינ tנ על נל  יודע י(י6 י
 להלמידז אדס 0<יש לס1לפ אמדו :מ^פו נפש

ה. דיך ר ה ^ :ג׳) (דף פססים ני
ה ולא ן «י1ז נלנונו׳ ול)שז9גזזנפ6 0<' ( 

ס' סנייוש דפס לגפג  שפה אלל) פד י
 ישס Crt (סלק הגפה ניד נלפ׳0 פסשלס׳.

 פלו נטדוש להנירו משה היה שאה אמרר
נדי

 חגינ1 ה*נ שמניו לני״וש להואוח נדי
 יני»: המירו שלא וסלוהני פושר. נעיגיו

t אגיש נסגר האזה נל אש מיןנל אלא 
 אפיו כף : יאנוס נפ׳ק .יפוח

:דאנוש נפ׳ד .ונו' והסאוה הקנאה סנמיס
i ’B היי מושא נקיא זי ניין חטהלך א 

 vb ונפי מזיר אומר הוא
;ייא) ישעגיוס(דף נפ״י, .ונו׳ מאשר

צריף

ביסורים. ושמחים מאהבה עושין משיבץ ואינם חרפתם
: השמש כצאת ואוהביו אומר הכתוב ועליהם תו ר כו מ

 בדבר או אלא ברT ולא בשתיקה אדם ירבה לעולם ד
 רב על אפרו .גופו לחיי לוט שצריך בדברים או חכמה
.ימיו כל במלה שיחה שח שלא הקדוש רבעו תלמיד

 לא הנוף בצרכי ואפילו .אדם כל רוב שיחת היא וזו
 המרבה כל ואמרו חכמים צוו זה ועל .דברים אדם ירבה

 אלא טוב לגוף מצאתי לא ואמרו .חטא מביא דברים
 ישנה לעולם ואמרו חכמים שצוו והוא .מרובים וענינידט מעטים האדם דברי יהיו חכמה ובדברי תורה בדברי וכן .שתיקה

 ברוב החלום בא כי נאמר זה ועל סכלות זו הרי מועט והענין מרובין הדברים היו אם אבל .קצרה ררך לתלמידיו אדם
 בשובה לתלמידים וילמד לדבר. ירבה ולא להשיב ־יטהר לא לפיכך .שתיקה לחכמה סייג ה :דברים ברוב כסיל וקול ענין

 עצמו להנהיג לאדם אסור ל : נשמעים בנחת חכמים דברי שלמה שאמר הוא .לשון אריכות ובלא צעקה בלא ונחת
ט אלא בלב ואחד כפה אחד יהיה ופיתוי.״ולא חלקות בדבדי  דעת לגנוב יואסור שבפה, הדבר הוא שבלב והענין כברו תו

 מנעל במקום מתה של מנעל ולא .שחוטה בשר במקום נבילה בשד לנכרי ימכור לא כיצד .הנכרי דעת ואפילו הבריות
 מקבל. שאינו יודע והוא בתקרובת לו ירבה ולא .אוכל שאינו יודע והוא אצלו שיאכל בהכירו יסרהב ולא .שחוטה של
 אחת מלה ואפילו .ט כיוצא כל וכן פתח כטדו שבשביל לפתותו כדי למוכרן לטתחן צריך שהוא חביות לו יפתח ולא
טן ורוח אמת שפת אלא ,אסור דעת גניבת ושל פיתוי של  שחוק כעל אדם יהא לא ז :והוות עמל מכל טהור ולב נ
 אדם יהא שלא לערוה.-וצוו האדם את מרגילין ראש וקלות שחוק חכמים אמרו כך שמח. אלא ואונן עצב ולא ומהתלות [נ]

תן נבהל רחבה נפש בעל יהיה לא וכן’ ,יפות פגים בסבר האדם כל את מקבל אלא ומתאבל עצב ולא בצתק פר^  ל
ת ,בתודה ועוסק בעסק ממעט טובה עין ב;יל אלא .ממלאכה ובטל עצב ולא או  בעל ולא .ט ישמח חלקו שהוא ושעט ו

טד אחר רודף ולא תאוה בעל ולא קנאה בעל ולא קמטה  האדם את מוציאין והכביד ודתאוה הקנאה חכטם אמרו כך .הכ
ששלמה והוא באמצעות. מכוונות דעותיו כל שיהיו עד ודעה דעה שבכל הבינתית במדה ילך דבר של כללו .העולם מן

:יטנו דרכיך וכל רנליך מעגל פלם אמד

שלישי פרק
ט וכיוצא והכבוד והתאוה והקנאה תאיל אדם יאמר שמא א  אפרוש .העולם מן האדם את וטציאץ הן רעה דרך בו

 ולא נאה בדירה ישב ולא אשה ישא ולא יין ישתה ולא בשר יאכל שלא עד האחרון. לצד ואתרחק ביותר מהן
 ןן3 ^ך1ן ואסור רעה דרך זה גם .טכבים העובדי כדגי טון בהן וכיוצא הקשה והצמר השק אלא נאה מלטש. ילבש

ש על חטא מאשר עליו וכפר בנזיר אומר הוא שהרי .חוטא נקרא זו בדרך המהלך שלא נת־ אם ומה חכמים אמרו .תפ
ר^ן ש׳קגו: גטמיפיס :יניז סי«( חו'מ נוי קגם 1וי6ל בש»'ג מנ«וא: וף נ׳וו אסנו׳ג. פי

משנה לחם
«ו ליג ליה דפניב מולא שאג•  M«s< לסי פשפע .ליה פסחח סמשי גפי *ה6זנל 0י

: מושי נענודו פושש היה הט ונלאו אום הוא ואם נסיא  גסי ונטלי ששה יא̂׳
נהל• גס׳ש הפוי ונן זה וץ דנים נשנ לא לשה וא׳׳נ פיקר נשיא לישגא

 ששר6ו .רכיט השמיטו לטה ידעהי ול& הרנ״י שם ונחנ הזכירו w רמז י|0 אונסה
 הא פל הקשו השום' והא מהשיק זה ואין ול׳ג פנ׳ל. היא, ופשישא ושלהא משוס

שם השום' נשנו ליה קמהזני ^ *1ו*י ̂י' *י* *®”י  פולא שאגי לעיל אפריס מהיג לננווו נאים היז הט ונלאו כיון שעוש זה אין וא״ש
 שהיו ניוו ששוששן נגגה פך b ססירא ולינא גהי שניום ונסחישש ושירצו ושניב
 מסגי עושה היה הני נלאו שאס אשיית ולא נליפי פהשו, נפטרו ש*פ לסמגי סנודוס
 לו שאש אפ״ס פשה נשנילו סוף דטף וננן נשנילו שפושה נדני אלא שפותר נטוו
 נונר אנל פמזר נשנלו פושה היה פסיוא לו היה אם ואפילו נק שפשה נמה שטוא

 צויכים ואגו טא יא*נ גווסי איגו עושהו היה שנשנילו אפ״ס נלל נשנ̂י פשה ש.א
 לרניע;לפוגי וה5 שעם נ׳ל לנך .לנאיי לגזור לו היה שלא נך נל גטוס אין זה לגצלוק

 שירוצא האי ל« נופמע לא השוס' שהקשו ואקושיא משום נשרא נטדוצא פסקו דלא
 אומיה דאוווגגי נסייוצא אלא נשיה נתירוצא סיל לא וינא מזיא ויג אלא החום׳ ששייצו

 ההוא הזני לא נההקיו היאיש ונן טאנע׳א נהיריצא ולא חירוצא נהן פסקו ולנן
 לאמקי ליה ואינפי ונוני סניי לא לפה רני« ניניי קשה יש׳ע .פפמא שהן■ שייוצא

 ושואה .הפור וכשט התוסשיש נונסט ספרא ורנ נההיא מושר נסנילו סאיגו אדעטה
 חקא ה״גו שסופה נמזקש לו נפוני נגיייהא שאמרו שפה יש׳י נפיחש מפרש שהוא לי

ונו׳ שסופה נשר נסקום גנילה נשי ׳מטי לא נשנ0 שהו פסופה נסזקה לו נססיש
ף ונהג ט ע נ ני o אפילו ו b ת נרנס ופל פסוי פל אווס  נשמינר ויקא דמשסע מ

 וסשוי פלה ta<!rr והינא משפע וממילו) .ונו׳ אמס שלה ואטלו אפיו שה נסייוש
לנאר: לו והיה פוי יושר הדניים 0םש מקים ומנל יפשיה מפעי ואיהו מוחי

 גקיא י*א) דשמרוש(וף נפ״ק .וט׳ עליו ונפי נגזיר *מי היא שהרי א נ פ
 <דל מה אומי ניני הקסי ר*א ושגיא הגא האי ני שם (אפיי

̂) גט׳ ששא גפש נאיזה גט הגפפ b הפא מאשר 1׳b ושפר גשם ונרים גה

עוו «ד^
ו יוס יינה אעילס ן נוף טא 5מפנ . גו« נ S tn וניגו נל מו ו*פ 8ננ ןם»ס ואנויז נ׳ p 

ט׳ נל *סיי in ימימ אזה ימה אזו סזצמוו: מקוסיז ממה הג?. נציני נו מו

 אר.רb ונפיק נדול נאן נגנ׳ש הרג ניק ויה .שמים שילול ננון עליו לנ«ם שראוי גוול
י טל אלא גדול נשנ לא יה נ ע ומ״ש .וט׳ לנ«ם פיאוי ו  ייסזוי זה שאסר נפיק יני

 הלשופש נל וbי ונזה והנפש העגוה נמדש הגזכי היאה הודן היא אמצעיס לוין
י :ישה  דיל ,וט׳ ניפגיח דעה לנהוג ואסוי זה שלאמו נפרק הרג שפ׳ש י״ל ש

 האשרין קצה פד 1פצי שירחיק ציין אז מאיר נופנע והוא הנפש שולי שולה נשהאום
 האמצעית מרין יפול הלב מונה מופנע שהוא גיון האמצפיש מדרן לכולם יפה שלא פו

 טצסו שירשיק צדין אינו הנפש ו»לה שאימ האדם אנל השהיה הראשון הקצה אל וינא
 זה שלאחר נמיש היה ומ׳ש .האשוק הקצה הוא סטלוש פוש אנל האמצע עד אלא

 מט״ש קשה ז׳ל היסנ׳ם ונרי מסשש המוכן ונסי ישירן וט׳ האמצעית לוטי ונשימזור
ן  דמאי ולומר להרן גואה אנל .ימר נל בה שילך נשב ינאן וט׳ לנהוג אמר ^ו

vibpt שילך לו ודי אוזיון נקצה לילן יוכל ילא הנפש מולה שסא מפגי הוא נה וילך 
 שהוא ספני פשוהו יונל לא האמרון הקצה כורך טנהוג נאסר ואם האמצעי נדרן

י זה נל . נb מונה מופנע י  יקשה שלא נדי אלא נזה '<זיח לא אנל ליייז ניא® י
 הקושיוס שאר אנל נאמור וניה מיניה שני ונפרק שני לפיק ראשון מפרק היסנ׳ם

 למ*פ נאן ממ*ש יקשה שלא הרמנ׳ם ונרי יסויצי הראשון הורן ונפי נזה. יתורצו לא
נ ונס׳נ נפ*נ  :יפה פולה דהנל הקושיוס שאר ונל וניה מיניה יקשה שלא נ'

 ישנאר ששם פ*ד אטס מפס׳ נהקדמשו שנחנ להרסנ״ם ראישי זה נל שנסנשי אחרי
 הרגש והטור יראשו! קצה הוא הסאוה נ1ר אנל ודל שס ונמנ .זה פרק נל

 יפש פפמים והרגה .ירל פיק נאומו הר־נ נחג שו .האשרון קצה שא לנמרי ה«אה
 ימשט וסמסים הגשש סמפלוה ומעלה שג מהקצוות אמד וימשגו הפשלות גאלה אדם גג•

 פצמס השגסיים ויקואג מפלה לסכנות המשרה שימשנו נמו שג היאשון ^ןצה
ס פ  נ^0 שהוא הגשש פ»ש b ויאמרו שב האחרגן הקצה ימשט ופעפים נטרים «

 ופה (יש גאן ש׳ס נל ישגאר אלה ומונויו .מגיל ,ט' נמלקו שמש שהוא לbה ופל
« שמשין :נו׳ זה ולצד זה לצד מיש ונס וט׳ או

ב * | ט'. חניוס לו ישמש ולא ך | r («לת ו t( ג לני איקלע ושלא הקשו  י
יאנ*א .אוונניה אוטטי •divot למסי הסטרוס מניוס ליה סשש יהווה

ת ר ח ת ת מ נ מי י מי
תוג נמן חיני נאנוה (ג) ג •וזוק «מר י*זנ פ־ט נ ק; ט1ם<ע .י■ ,אננוד טי *זו

ואגיש טזוא •מן . ׳0 זה
. ו יזוסוי :נשצםוו ואנווש . . __________________________________

»to . ן סצעייינצנם: נעדוע ואטע ע־נ •מ». דיניו הפ׳ונצ טף עי צ«וו1«שט1מ?ו וממה מנין וס עיןני סא עעא p ש׳ .ט׳ מןנאה שנעים אע» ג
M ו סעהלו יאעי •םונ י . מ ו )1̂ וספניש(וף קמא וננוק .טזיגא מ• ואעי סהנו׳ נעיא סף רא) הוזנל(דף ^ נאעום ע טויא ט׳ י י נ אי ט א( נ פעו מאעו וננוזי* מחז

מיי ונן :יש מיי והן תונה נ ט סא « ום׳ נ «. ט י הטנק סיק המריע אצו טקו פנ י י  וענצעם ע׳א) (יף צי נא נח! וטועא עיויז, מ׳ע 'י«יז ״
: (לף הכ» גט ם׳ נעוצין וה נל .ימוש עעל «צ עו וט׳ ועש לגעג ( ש שיענים ס׳ שסוק נעל אדע יהיה <>« » ט צ ע נ ה׳ הי אי ל מ אוו ע ע ק ק ט ת- ט י
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ך היין מן אל>צ פירש סלם ומעצמ לס שיסץ הצים צריך ב ע רה6כ צרי ר מכל עצמו המונ ב מ צמר י 1 זנו ו}ני
ר ^ ^ ^ כ ד ת טל ו ח ה א מ ה כ מ כ ד ו כ פי ת צוו ל מי כ 6ול מקסדת^פנל. ח

* .p . מי גצניא «ה נל לל ר ^ p ד ב ד ת ער ו ח « ° *יי א » I ח״ג שהיא ה

 היא אס הפונה למפה
כאן לסטי יגיא סשש

דינם ידכאר ועול■ כה j/*׳• u*->u . י , ־• וסימל נתו דרכי בסכות וה כג כנו . התלת
^ pu העישס שכל שם  ; P7p P מנע מו אדם י  כלכרים א ר דכר לא וכאן אישית כהלסה י ^ל^ל התורה שמנעתו מדבלים אלא עצ

מו אוסר יהא ולא כתכהראנ׳ד סצשי־מימוכןכשיכעולננו׳. ם עצ ת בנדרי עו בו ש ב ם על ו היי!״ כלא כלפני שעושה דברי

י ם *י תרי מרו "כך .המו ך לא חכמים א ^יי תורה שאסרה מה דיי

ם עליך אוסר שאתה אלא סרו .טובה בדרך אינן תמיד שמתענין אלו הזה ובכלל .אחרים דברי א  מסגף אדם שיהא חכמים ו
ת עצמו ל .בתעני א האלו הדברים כל ^ צ ביו ה בהן ו מר שלטה צו א תר תתחכם ואל הרבה צדיק תהי אל ו  :תשומם למה יו

ך ב כוון האדם צרי שיו וכל לבו שי ך השם את לידע בולם מע א ברו ה .בלבד הו הי מו שבתו וי קו רו ו בו ד ה לעומת הכל ו  ז
שא כיצד .הדבר תן בשי ה לא .שכר ליטול מלאכה יעשה או וי הי בו י ם יעשה אלא בלבד טמון לקבוץ בל  כדי האלו דברי

ך שהגוף דברים שימצא ה מאכילה להם צרי שתי ת ו ב שי ת וי את בי שי כן .אשה ונ ה כשיאכל ו שת ל וי בעו שים לא וי  בלבו י
ת כדי האלו דבדים לעשות ה אוכל שאינו שנמצא עד בלבד ליהנו ת שו ל לחיך המתוק אלא [צ] ו בעו ת כדי וי  אלא .ליהנו

שים ה שיאכל לבו על י שת ת בדי וי פו להברו ריו נו ב אי ה שהחיך כל יאכל לא לפיכך . בלבד ו ר ככלב מתאו מו  יאכל אלא וזז

ם קים. אם מרים אם לנוף המועילים דברי ם יאכל ולא מתו צד .לחיך מתוקים שהן אע״פ לנוף הרעים דברי שרו שהיה מי כי  ב
ש אכול משל דרך שלמה שאמר כענין .יין ישתה ולא דבש ולא בשר יאבל לא חם . דב ׳ ו ג תה ו שו פ העולשין מי ו ע' א א  שהו

כל שותה שנמצא מד או י בלבד רפואה דרך ו י ^ כ ^יי י שי י ״ ע י *' י׳י^ייל ׳ י הראב׳ד השנת יי
ה באכילה אלא לחיות לאדם שתי בעול לא כשיבעול *וכן . ו פי להברות כדי אלא י ' גי י ב  הפונה לפצוח ונן צ'צ וס׳. נשינעול *ום י
ה זמן בל בועל אינו לפיכך . הזרע את לקיים א שידע עת כל אלא שיתאו ך שהו :מקפדת 6הי צם צרי

M א מו המנהיג { : הזרע את לקיים או הרפואה דרך במו זרע שכבת להוצי פי על עצ
פו כל שיהיה לבו על שם אם .הרפואה בריו נו א היו בלבד שלטים ו שי שין בנים לו ו דכו ועמלין מלאכתו עו ו אין לצו  דרך ז

ה ב שים אלא .טו פו שיהא לבו על י ק שלם ט חז שרה נפשו שתהיה בדי ו בין אפשר שאי ה׳. את לדעת י ת רשתכל שי  בחכמו

א הו בריו אחד או וחולה רעב ו אב מאי ם .כו שי ה אולי בן לו שיהיה לבו על וי הי אל. וגדול חכם י שר א בי מצ  כדרך המהלך ינ
ו מיו כל ז בד י ד, ה' את עו שא בשעה אפילו תמי תן שנו  צרכיו שימצא כדי בבל שמהשבתו מפני .שבועל בשעה ואפילו ונו

ה עד הי פו שי לו .ה׳ את לעבוד שלם נו אפי שן שד\א כשעה ו שן אם י ח עליו דעתו שתנוח כדי לדעת י נו פו וי  שלא כדי גו
א ה׳ את לעבוד יוכל ולא יחלה הו ך למקום עבודה שלו שינה נמצאת ,חולה ו א כרו ע ה ענין ועל .ו ו ז דו חכמים צו ט א  וכל ו

היו מעשיך ך בבל בחכמתו שלמה שאמר ודעא .שטים לשם י ע דרכי א דעו ר\ שר ו ך יי תי :אורחו

m ®ס״ א'מ ®י נ ;פז !דיים יחסל fih , ל ;נד סי' ^נה׳ס אי הו
משנה לחם

 נחסצ דשנה משזס שמא דנקת דקצמי להך מדרנק הר נכחזנ נהדיצ פפינש דציט
.סוניי הני ’סיולצ ונהכ׳ ,סמצ כנזיר צלא ציפ תורה דציסזי הוא נעלסא אסמכתא

.נעליא זאסמכחא מדרנק הוי פיפר נחיר אפילו הוי הקסר דר׳א דמשמע דסוניא
 הקפר פ־׳א סכר ישמעאל ור' דקצמר חיר הריני ׳*פ) (דף שצמר מ׳ דפרק וסוניא
מ״ר׳ ננעמא נמי החם מסאח מניא דהא קאמר מדצור״מא ישמעאל דרכי צע'נ

 הוא פהור נמיר צמר לא דר׳א דאמרה דנדר דפ׳ק טניא זההיא החס נדאמרינן
 לרשמואל דשמואל קושיא שפיר אח׳ והשחא מדרנק אלא איטרא ענד לא דמדצזרייחא

 נטניא קאמי ולחני מדרננן ה״פ טפא דנקרא דחעניוח נפ׳ק שמואל דאמר דמאי
 וטניא דרנק דנר על חלה ושנועה מדרננן דהוי משים שטעה עליה דח״ל דהחונל
 כיון מ'מ ציסורא ענד דמדרנק אע'נ נאה למקרי דקאמר דמיר קמא דפרקא

 דנחנלה שמואל שני לא אמא׳ תימא וני נאה ליה קרי ציטדא ענד לא דמדאור״חא
 דקצמר ונר״חא מדרנק הוי נעצמו לחסל רשאי אדם צק דקאמר ומתני׳ איירי מיש
 אינפת לא ציטרא הוי דמדרנק יאע׳ג קא׳ אקיא דנר״חא סדאור״חא הוי רשוח דהר

 שמואל דסנר ׳•ל דרנק איטרא נתי איכא נחעניח ניושנ שמואל דמוק׳ למאי דהא לן
 דרננן ד«׳ דאמריק הוא נחעניח ודוקא ההורה מן נעצמו להנול ישא׳ אדם דאין

נ< משום אסורה חנלה אנל נדנחיננא פמא נחיר אלא איירי לא קרא דעיקר משוס
 שאני קפלא ודלמא ננח׳ דדחו דתו״ תני ס*ל דלא ט' דחנם אח מואך או חשחיח
 לים ליח הקפר ור׳א משמע דהחונל המסקנא דלפי קשה אך .וני׳ שאני עדים ודלמא
 דנחיננא מאי לפי והא היא תנאי קאמי אלא נדנחיננא רשות דהרפה נר״חא ההיא
 הגי דמנל מדרנק לחנלה נשמע ואינו פהור נחיר מאמר מדרנק דריא כר׳א אתיא
 ישות יהרעה נר״תא אחי מצי שנן וניק לעיל נדיח׳ חננה שמעיק לא דלעיל קראי

 פסק ושם נאן הקסר כר׳א דפסק הרמנ׳ס דנר׳ לחק דהא התורה מן דהוי טוחיה
 אלא דאיט דטון לומר אנו צרינין רשאי שאינו אע'פ נהייא נחג דשם ועוי .כנר״חא
 נסקא לא ■דחנלה משום לו ויצא מדרנק אלא איט רשאי דאים ומאי שטעה ח״ל מדרנק

 דטי הטליות מהנרח ניארט וכני .די<סונל המסקנא לפי פטר מחיי אלא לן
 פרור חיר דאיטי דודא׳ .וו ר\שיא לתיק אחר נאופן וה דרך לומר גיל לנך . מדרנק

 דהרעה דאע׳ל לנמיא משמע מ'מ אנל נדנחיננא הטניוח מהכרח מדינק אלא איס
 ישית הסנה מה ממש להפכה יומה הני״תא לשק ליה משמע מ*מ קאי אקרא רשות
טי שיהא אפילי שיינא דהדרשא פ”ואע מדרנק אפילו  הנר״תא מלקןן מ׳ס מדרנק א
דקאמי הרשות דומה והוי ישות מדקאמי מיקר מדינק דאסילו ליה דאית משמע

גני
מייסוניות הנחות

 ם*ום עוגר לבי על עילית ׳•*׳נם *ינלים ה*ינל *יסר חמו הי* נתן ידני נ*נית (אן
 נחיקנה תאינח נינה יסנרן■ ה*ונלים n* יניוה עזסי n* *ביוה תניוייח ל*וין ׳•לשה

תשטי• עישר שינה םל*כה ״ן הן *לי יפה יסהניםן קשה רינן דניים שסינה (נ] ו ע־נ
!ירנ ,ים יהקית הסק טם נדיך הילך

 שני יש ייל וניניי .וט׳ מסיד נקיא אמר לקיש ריש ונו' ה״ן סן עצמו שציער «ה
 שאינו מ׳ חסיד נקרא פירשו והחום׳ . המחענה חסיד נקרא פי׳ שרש*׳ טרושים
 אין לר׳ל נין לשמואל נין שנכאן הטניא וה ולפי החוס׳ כפירוש סנר ויניס .תתענה

ע פסק ולע להתעמת ראוי  שמטן אני׳ אמר ל) (דף דנדרים דנס׳׳ק אע'נ נן יני
 ,נשיפה הלנה דאין דונחא נכל וקי׳ל הן אחח שיפה טלם הקפי וי״א ור׳ש הצדיק

טי עפרא דמונח דהיכא טלם הליסת נעל נחנ הרי ס'מ  נקפינן לא הכי הלנחא י
 נר׳א להו איח ור״ל דשמואל ׳יא) דתעניוח(דף פפימטגיא מונח הנא נללא, האי ט

 וחייצום קושיוח שחי הקשו דהתוספוח רניט לדעח קשה ומ'מ ק. רנינו פסק ולנך הקפר
י דשמואל דחעניוח נפ׳ק אמר דהינ׳ הקשו יהם רניס לדעת טלה סירז» ואק » 

 ואין שס נשהר,שו צ׳א) (דף נהמונל אמי נופיה איט דהא הקסר נר׳א מסא דנקרא
ע ׳טל תעא והא נעצט לתנול ישא׳ אדם  לעצט להרע נשנע אניא וט׳ להרע סנ
 ימטניא הקשו ועוד טחר, נחעניח דאשנ משמע נחענית נאשג שמואל וסירן הרע ולא

 נסיר אפילו הקשר דר*א מונח טג״ חלח מחני נדר הריני דאסי וסטגיא דהסונל
«י  אפילו החס דאמרינן איסנא אמריק נ׳) (דף דנדר יאשק דנפ׳ וקשה ,קאסר פ
 טא »פא לאו פהור סיר אנל פמא מיל׳ מ׳ סא מופא ניר יאמר הקפר לר׳א

 דמצוה הענייה מן גדולה שמצוה ה״ט משא הוי דלא דאמריק דהא א'ע למשמח ותירצו
 אמחענה דהוה מידי יש מפא קצת ומ׳מ ונו׳ נקלקולה טסה הרואה כיאנוייק לייור

 אטר שמא סינר שהוא רניע לדעת שייך זה תיחן שאין דדוע ונו׳. סלום תענית
 רךשיא החם עליה קשו וא"כ הענייה p מתר ומטה סטה תירוצם ולפי להתענות
 אין יאמר הקפר דלי׳א משמע דהחונל טגיא הן דלפי סונא קשיא ותו דנתיננא

 דח״נ הרע ולא לעצמו ל^ע דנשנע נר״חא ההיא ליה ליח נעצמו לתנול רשאי אדם
 דפסק «א p ואם נעצמו לחטל ישא׳ אדם דאין רשות הרעה טסר שי® צא דליידיה

 נעצמו שיחנול שנשנע ננק להרע נשנע שנוטח סהל׳ נפ׳ה נסנ איך הקער נר׳א כאן
 רשאי שאיט פ’אע שנתנ ל׳ הונח לא שם ונס עלמ תלה שטעה מאי שאיט אש׳ם
 רשאי איוו ליה דאית דמאן דהמינל מטגיא הנראה נפי טתר׳ם דנייס הס דא׳ג

 טני׳ חלחא ה<׳ ליה דקפיא משום דרניט לחק ונראה .נדנחיננא סטר ליה ת4
 כדכחיננא נהפך מוכח דחיר דפ׳ק וטג׳א הקנר לר״א א־טרא ענד סטר דניר דטנתי

 דוקא פמא נחיר ולא קמ״רי פטר נחיר אפילו הקפר דר״א ינה׳ למין הוצרך לנך
 נקרא מפורש דלא פהור נמיר אנל דאורייתא האיטר ס׳ ניה איירי קרא זטסר

ט אי ד ע/ כיון מקום מכל נחפא דשנה משום אלא פמא קיא נקע דלא קאמר א

עוז סנדל
מדי ן ועו־ן .הזרק י,ו,;ה !<•: הוציא ופמוה נהלפוד סהוטס ונכפה ו ״ סא וזורה שאסרה m ו

ב« תלכו W וכהקותיהס ומבום וה מסמם הזא והאיסיר ,)1צ׳ (דף מלרים ס״ן  ו
1 w  v nזם׳נ כשרים דנגדרים גמרא י׳) (דף רנדריס פ׳ד, .תשופם למה פד ?ו׳
 נייושצמי

כ>'vt)r 1 שמספרן ל»6
 זה
ימיר
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רביעי ברק
א. השם מדרבי ושלם בריא זעוף ודוות הואיל א  שחרי הו

ח[ או שיבץ אםשר אי  והוא הבורא מידיעת דגר י
ה, ^ מדברים עצמו אדם להרחיק צריך לפיכך חול אב מ  ה

ף. את  והמחלימים. המברץ בדברים עצמו ולהנהיג הנו
 ולא .רעב בשהוא אלא אדם יאכל "לא לעולם .הן ואלו

ע אפילו נקבע ישהא ואל .צמא כשהוא אלא ישתה  אחד. ת
א ק כל ^  ;מיד יעמוד רנליו את להסך או להשתץ שצריך ז

 במו יפחות אלא כריסו שתתמלא עד אדם יאכל ילא ב
 ומזוג מעט אלא המזץ בתוך בדם ישתה ולא .מעזבעתו ירביע

 שהוא מה שותה במעיו להתעכל דטזץ וכשיתחיל . ביץ
 . f המז כשיתעכל ואפילו מים לשתות ירבה ולא לעזתות. צריך
 לגקביו. צרץ יהיה שמא יפה יפה עצמו שיבדוק עד יאכל יולא
 גופו שיתחיל עד אכילה קודם שילך עד אדם יאכל "לא

 דכר של כללו אתר. ביגע יתיגע או מלאכה יעשה או .לחום
 ויש^ט לחום גופו שיתחיל עד בכקד יום כל דיגע גופו יעגח
 שיגע אחד כחמץ רחץ ואם .ואוכל נפשו שתתישב עד טעם
 כשיאכל לעולם ג • ואוכל מעט שוהה כך ואחד טוב זה הדי

 ירכב ולא יד^ך ולא .שמאל על יטה או במקומו ישב אדם
 חמזץ שיתעכל עד יטייל ולא טפו יזעזע ולא ייגע ולא

 מביא זח הרי שיגע או אכילתו אחר הטפז״יל וכל .שבמעיו
 .שעות כ״ד וחלילה היום ד ו וקשים רעים חלאים עצמו על
 בסוף ויהע שעות. שמונה שהוא שלישן לישן לאדם לו די

 שמונה השמש שתעלה עד שנתו מתחלת שתהיה בדי חלילה
ת.  ילא ה השנמז: שתעלה קודם ממטתו עומד ונמצא שעו

 סתחלת .צדו על אלא ערפו על ולא פניו על לא אדם יישן
 יישן ולא .ימץ צד על האלה ובסוף .שמאל צד על חלילה
 ארבע או שלש כמו אכילה אחר יטתץ אלא לאכילה סמוך
 כנון מעים בני את המשלשלץ דברים ן :כיום יישן ולא .שעות
 ומיני דקשואים ומיני ואבטיחים ואנסים ותותים ותאנים ענבים

 ולא .אכילה קודם בחחלה האדם אותם אובל מלפפוטת
 העליץ מכמן שיצאו עד מעט שוהה אלא .המזץ עם יערבם
 רטונים כנץ מעים בני את שטאמצץ ודברים .מזוט ואוכל

 ולא למזוט. תיכף אותן אובל וקרוסטומולץ ותפוחים ופרישים
 ובשר עוף בשר לאכול אדם כשירצה ז :מהן לאכול ירבה

אוכל בהמה אחד.  ובשר ביצים ובן העוף. בשר בתחלח כ
 בהמה ובשר דקה בתמה בשר .ביצים כתחלה אוכל עוף
ם לעולם .דקה בשר בתחלח אוכל גסה  דקל דבר אדם קדי

 ולא דקרים מאכלים אוכל החמה בימות ח :הכבד ומאחר
 אוכל הגשמים ובימות .החומץ את ואובל סחבלים ירבה

 ומן דתרדל מן מעט ואוכל בוזבלים ומרבה החמים מאבלים
ך ועל Jחחלחיו ם במקומות ועושה הולך זו דו ^י  ובמקומות ד
ם בכל חהמים ק  שהם מאבלות יש ט ג לי הראי' ומקום מ

כטן לעולם. לאוכלן שלא לאדם וראוי ממר עד ביותר רעים

IP DDS K ; ב P'J)* 9 סי>D IflA| >3ק op :

.הישנה המלוחה והנביגה .הישנים המלוחים הגדולים הדגים
תו. ויץ היעזן. המליח והבשר ופטריות והכטהץ  ותבשיל מנ

 מר או רע שריחו מאכל כל וכן .ריחו שנדף עד ששהא
 רעים שהן מאבאת רעז .המות סם כמו לטף הרי»^ו ביותר.

 שלא לאדם ראוי לפיכך .לרוע הראעוונים כמו אינן אכל
 עצמו ירגיל ולא .הרבה ימים ואחר מעם אלא מהן לאכול
ם כגון תמיד. מזוט עם לאוכלן או מהם מזוט להיות  גדולים תי
 שורים ובשר .שעות ב״ד שנחלב אחר ששהא וחלב וגבינה
 שעורים ולחם והספיר והעדשים והפול גדולים ותישים גדולים

. והחרדל והשוטים והבצלים והחציר והכרוב מצות ולחם ן ו נ ^
 אלא מאלו לאכול לאדם ראוי, אץ הם רעים מאכלים אלו כל

 לא החמה בימות אבל .הגשמים ובימות מאד עד מעט
 לא לאוכלן ראוי אין בלבד והעדשים והפול בלל. ^זן יאכל

 מהן אוכלץ והדלועין .דגשמים בימות ולא החמה כימות
^נן רעים שהם מאכלות רש י :החמה בימות .אלו כמו ו

מי המים עוף והם ק קלוי ולחם והתמרים דקטנים יונה ו ש  כ
ק שנילוש לחם או ש  עד צרכה בל אותה שנפו והסולת כ

 ראוי אץ .והמוריים והציר .טורק ריח בה נשארה שלא
ס־ו וכיבש חכם שהוא ואדם אלו. מאכלות להרבות  ולא אתי

̂ום הנזכרים ק יאבל ולא תאוחו אחר ימשך ̂א כי  אם י«
א :גבור זה הרי לרטיאה להם נצרך  אדם ימנע לעולם י
אפלו מהן ירבה ולא האילטת. מפירות עצמו ואי' יבשץ ו
ם אבל רטובים. לומר צריך ד  ה הרי צרכן כל שיתבשלו ק

 החמוצי הפירוד! וכל לעולם. רעים החרובים ובן .לטף בהרמת
 ובמקומות החמה בימות מעט אלא מהן אוכלין ואץ רעים

 רטובץ בץ טובים לעולם והשקדים והענבים והתאנים .החמים
 אכילתם יתמיד ולא .צורכו בל מהם אדם ואוכל יבשץ כץ

ב • האילנות פרי מכל טובים שהן אע״פ  רע והיץ הדבש י
 אדם וצריך .הגשמים בימות שכז וכל לזקנים רפה לקטנים
 בימות אובל שהוא מה שלישים שגי החמה בימות לאכול

ג ג דגשמים  ינדז כל רפץ מעיו שיהיו אדם ישתדל לעולם י
 זמן בל ברפואה נדול כלל וזה .מעט לשלשול קרוב ויהיה

 ירפה ובמה .באים רעים חלאים בקושי יוצא או נמנע שהרעי
 בכקר יאכל בחור היה אם מעט. יתאמצו אם מעיו אדם

ק מתובלץ שלוקים מלוחים בבקר ש  ובמלח ובמוריים דת כ
ק כרוב או תחיץ של שלק מי ישתה או .פת בלא ש  זית ב

 חמים במים מזוג דבש ישתה זקן היה ואם .ומלח ומוריים
 ויעשה סעודתו. יאכל כך ואחר שעות ארבע במו רשהא בבקר

 עד לבך צריך אם ימים ארבעה או שלשה או אחד יום בן
 כל .הגוף כבריאות אמרו אחר בלל ועוד יך• :מעיו שירפו

ק  אץ רפץ ומעיו שבע ואיט הרבה ויגע טתעמל שאדם ז
:הרעים מאכלות אוכל ואפילו . מתחזק וכהו עליו בא חולי
 שטשהא טי או .מתעמל ואיט לבטח יושב שהוא מי וכל טן

 ושמר טובים מאכלות אבל אפילו .קשץ שמעיו מי או .נקב^
.תשש ובחו מכאובים ירדו ימיו כל הרפואה. פי על עצמו
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TB יקת ולא יח w עייקר והוא .המות סם כמו אדם כל לגוף גסה ואכילה • ייי' ה״מר ניתוח 
אינם האדם על שכאים החלאים ורוב החלאים, לכל 1פ«י נ־וי־ן

 ע׳ש י׳ו) (יף !tp די״עד נספ׳ק שאמרו
 ונשאר מים עליו לשחוח עדג שרהואה נתוס')
 :פיס עלת לשחוח שלא הושאה דרך ארלום

 אלו מריס עשרה נה שאי! עיר כל כג
ד«הורי! פ׳יק סוף נרייהא ונו'.

:י*ז) (דף
ולא

7 r L WV̂*' MVi tv W1 iw j y¥vu vnt*
ם מאכלים מפני או אלא דנלי על גץשיא אלו עדנרים ואי! הסחנר.  כטנו ממלא שתא מפגי או .תי

 ששלמה הוא טובים, ממאכלים אפילו נסה אכילה ואוכל היי שנה ננל מלמה ו««ח שיישאס מיס
.נפשו מצרות שומר ולשונו פיו שומר בחכמתו אמר *י‘® ”״® ®י*”

 ולשונו מלשבוע או רע מאכל טלאטל פיו שוטר כלומר
ז בצרכיו: אלא מלדבר ך יכנם ולא ימים,. לשבעה ימים משבעה למרחץ שיטסאדם הרחיצה, דרך ט ט  ולא לאכילה. ס
ט כל ורוחץ להתעכל. המזון כשיתחיל אלא .רעב כשדצא ף שאין בחמין ט ה שרטת בחמץ בלבד וראשו .בהן נכוה תו ט  נ

 טשרץ לא מים ראשו על יעטר ולא כצונן. שירחץ עד הטשרין מן בפושרין כך ואחר בפושרין נופו ירחץ, בך ואחר .כהן
ת בצונן ירחץ ולא .צונן ולא ט ט כל ויפרך שיזיע עד ירחץ ולא . תשטים בי  ויפרך כשיזיע אלא במרחץ יאריך ולא .ט
ט טדק .ויצא ישתטף ט  קודם תמיד עצמו אדם טדק וכן .לנקביו צריך יהא שמא שיצא ואחר למרחץ שיכנס קודם עצמו ו

 .שיישן ואחר שיישן וקודם .ויתעמל שייגע ואחר ויתעמל שיינע וקודם ,כעילה ואחר בעילה וקודם אכילה. ואחר אכילה
 .קרה רוח ט תשלוט שלא כדי החיצון בכית ראשו ויכסה טדיו ילבש המרחץ מן אדם כשיצא יז :עשרה הכל ובשיעיור

ת ואפילו ט  ואם יאכל. כך ואחר החמיטת ותסור נופו רנות נפשו שתתישב עד שיצא אחר וישהא .להזהר צריך רתמה בי
 שלא לומר צריך ואין המרחץ מן כצאתו קרים מים ישתה ולא .מאד יפה זה הרי אכילה קודם המרחץ מן כשיצא מעט ישן

ע יכול ואינו המרחץ מן כשיצא צמא ואם ,במרחץ ישתה  בשמן סך "ואס .וישתה בדגש או ביין המים יערב עצט לטו
ת במרחץ ט  לו צריך יהיה אם אלא יקיז ולא .תמיד דם להקיז אדם ירגיל לא יח :טוב זה הרי שישתטף אחר תשמים בי

טת לא יקיז ולא .ביותר טת ולא רתמה בי  שנה חמשים ומאחר ]f[< • תשרי בימי ומעט ניסן כימי מעט אלא תשטים בי
 וישתה ויאכל ,הדרך מן שיבא כיום ולא ,לדרך ויצא יקיז ולא .ביום ט למרחץ ויכנס דם אדם יקיז ולא ,כלל יקיז לא
ף כח היא זרע שכבת יט יטייל•־ ולא יתעמל ולא ייגע ולא חהקזה כיום וינוח רניל. שתא ממה פחות ההקזה ביום [נ]  תו

ף ביותר שתצא וכל העינים ומאור וחייו  ^כל .חילך לנשים תתן אל בחכמתו שלמה שאמר הוא אובדים וחייו כלה וכחו כלה תו
וריסי עיניו ונבות ראשו ושער ומשחיו מפיו נודף רע וריח .ברצת ועיניו .תשש וכחו .עליו קופצת זקנה בבעילה השטוף

................................................................................ . .L..................t,, י .................................................

אחד
 הרופאים חכמי אמרו .עליו באים מאלו חוץ כאבים והרבה נופלות שיניו רבה רגליו ושער ושחיו זקנו ושער טשרות י
.בטובה לחיות רצה אם זה בדבר להזהר אדם צריך לפיכך .דתשמיש מרוב והאלף חלאים בשאר מת מאלף י א____________- - . , ל יבעול ו
א ביותר וחזק בריא טפו כשימצא אלא ת  וימצא ,כשהיה ט והקישוי אחר לדבר עצט ומסיח .לדעתו שלא הרבה מתקשה ו

ד ב א אדם יבעול לא , שיבעול לו ורפואה לבעול צריך זה .חם ובשרו נמשכים הביצים חוטי וכאלו ולמטה טמתניו ט ת  ו
 .מיושב ולא מעומד יבעול ולא ,בעילה ולאחר כעילה קודם נקביו ויבדוק .שבמעיו המזון שיתעכל אחר אלא רעב ולא שבע
 ולא לפניהם לא הדרך מן ביאה או לדרך יציאה ביום ולא הקזה ביום ולא למרחץ שיכנס ביום ולא המרחץ בבית ולא

ת הרבה שיזקין ער ימיו בל חולי לידי כא שאינו לו ערב אני שתרינו אלו בדרכים עצט המנהיג כל כ :לאחריהם ט  וי
ט ויהיה תיופא צריך ואיט  רגיל היה אם או .ברייתו מתחילת רע גופו היה כן אם אלא .ימיו כל בוריו על ועומד שלם נו

הג ט ת מן ב תו ט ת וכל כא •' לעולם בצורת מבת או דבר מכת תבא אם או .מולדתו מתחילת הרעים ה תו ט  האלו הטובים ה
ת טי או חולה מאיבריו שאחד מי החולה אבל , הבריא אלא כהן לנהוג ראוי אין שאמרנו ת שנ ת, שנים רע מנ  יש רכו

ב •' חיל' תחילת וסת יושיגוי הרטאות בספר שיתבאר כמו חליו בפי והנהנות אחרים דרכים מהם אחד לבל  שאין מקום כל כ
 :מביא טובה לאחרית מהן אחד שכל .זה בפרק שנאמרו האלו הדרכים מכל לזוז לו ראוי אין החולה ואחד הבריא אחד .רופא ט

ג  ובית .המרחץ ובית .ואומן .רופא ,הן ואלו .בתוכה לדור רשאי חכם תלמיד אין האלו דברים עשרה כה שאין עיר יכל כ
: וחובשים מכים דין ובית צדקה. וגבאי ,ולבלר ,תינוקות ומלמד ,הכנסת ובית .ומעין נהר כנון מצרין ומים .הכסא

המישי פרק
□ א ^ א ובדעותיו בחכמתו "ניכר שהחכם כ ת  במאכלו במעשיו ניכר שיהיה צריך בך .העם משאר בהם מובדל ו

 כל ויהיו .ובמתנו ובמשאו דבריו וככלטל ובמלבושו ובהילוכו ובדבורו צרכיו ובעשיית ובבעילתו ובמשקת
 יאכל ולא .גופו להברות הראוי מאכל אוכל אלא גרגרן יהיה לא הכם תלמיד כיצד .ביותר ומתוקנים נאים האלו המעשים

 מפורש ועליהם . בריסם שתיפח עד ומשתה ממאכל שמתמלאין כאלו בטנו למלאת רודף יהא ולא .גסה אכילה מטנו
 אטל האומרים והם .בחנים יטידם כל ועושין ושותין שאוכלין אדם בני אלו’ חכמים אמרו .פניכם על פרש וזריתי בקבלה

.מקום בלי צואה קיא מלאו שלחנות כל בי ואמר הכתוב שגינה הם אלו ושלחנות . דרשעים מאבל וזהו .נמות מחר כי ושתה
אבל

:6ןג שנת י :י״׳ו) י'״ סי' ־ס6 נסור וס סדי, 1רזג«(' ה נתינה (דיי ישאי ת׳ת \ א ייי, נה שא•,• ש- נל אנא יג אשיי נה ין נעיייג•! ד י,׳נ נתינית ,י,סי ננ׳ג ג • י,ננ שנס נ :עא שניו ויי' 11

משנה לחם
 דסיר דסיל הקשר אלעזר לרני מי האשח דלשי מ;א .עליו הלה שגישה מלזישא 6חי6ו

 נרייחא יאהייא שנועה עליה חייל הדישא דאחיא כיו! צע(חי לחונל וה׳ה איגויא ענד
 רנינו דנרי אי5נת וה ועה הא ליה אדשמיאל;שקא דשחואל קישיא סכח ואילי טחיה

 ההיא ליה לית הקשר אלעור די׳ עשעע דההינל דמסוניא שהקשיש מה קשה אן .מו! פל
רני במסר,(א ויישכח דסליג היא לאשנוחי ומהדר היא מנאי אלא דקאמר נרייהא

 מאי דלשי דנהי בדוחק שנאייר לא אס אחיא סוחיה לאו דנרייהא משמע מקשר אלעזר
 (ריננא לא הקשר אלעזר רבי אלא דאמייק מאי לשי אבל היא סנאי אחרינן היה דס׳ו
 נג• אהדדי דשליני אסיגיי קשה יעוד בדול. דוחק ווה אהיא ביוהיה נרייחא אלא לתנאי

.הכל ששיר אקי רניני נדניי ששירששי מה ועס סהור נזיר
T B בן צריך סנהדיי! דהלבוח ונש׳ק ואוס! באן דנתב הא .אימ!1 יואא ק ואלו .

ס׳י, :•להי
עוז פנדל

 היא ניייהא .הזיז סיף ניי יני' ת'מ אין האלי דנייס ששדה בה שאין שיי כל
 מצויץ מיס נמקים שנח חליף מצאתי ססיים ינמי,צח דכנהדיין

ק יהיה לא n'n פיל  שניו ינמסנה .ש׳י) (דן סיד נל נסיק נדה נמס' .שילהיי מל מד נינ
:דנייי ר'מ סיוד ומבם מאמת מל נמן מדע שמצא נמלמיד טקימיש יננמם

פיימוניות הגהות
^ מירסא האי «ם יגיה סמנין נם־ה תכדא הקזה עניני [א] ר ל ד  ינץ יוניין תלתין נ

ם מל לבחיר ותקנתי הים נבול נקבלה "ה יה . יסעס היורקים  rהג ההרסים נין יים על.י
אחו! מעם חדשים למילמיה ימיא י»נח לעלעים חד«ים ל«ני יהויא ימעט «נה לעמייים

 ם«נח או חר«ים לאינעת חר«ים סארנעה ינמנפי יחוור ניניים נא חמיקים בץ עוד
 לח וסע נחרא וס' ח״ן סן ■nun נם' חסמא mpn ביום אנילח ענץ [נ] : ע־נ ,ל*נח

:ע־נ , ע״. ועופות דגים לאנול איאין החם ואיחא
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ה * ה ולא ב פ  : )p"i( פונרץ(פסחים אלו נםין> .וסי מקום מל ספודחו יינ
 אלו גסוף לו4ל! פוסי דיך שויו ויאה .וסי לאסל לו ראוי ואין

ה נל W אמרו לא פוניץ  מאי גגון ממוה ליהגוס רשאי סיס אין וה5מ של שאינה ססי
 שיורדים לפי הני דוקא דפשמע ,ה*־ז לפס סיס ונס לישראל נהן נר, נגח יוסנן איר

 :שיי שוים אכל פנדולסם
 דהולין(דף ננרנן .וט׳ והססידים והצז׳קים

r(:׳ פל אמרו ׳  יאיר P פנחס י
 פרוסה פל נ(פ לא דפחו פל שפמד שמיוס

שלו: שאיגה
 יין לשסוס ואסור וסי יח שוחה צשחבם נ

. סכרים ו' נ  דמסנס נסיד ו
 האנילה ננלל שהיא שאמרפהשסיה ופה .אנוס
 ירושלמי פסחים פיני נפרק משניה אינה

:ישסה לא ליניפי שלישי דנין אמסניסין
 המיד לו מוסיח אדס של שאשחו 6א«״ ד

 אשסו ל5א ס!וי יהא לא ונו'
 פנילה שסקט נינ) שחסו(דף מי נס' .נסיעול

 סצויין מנפים הלמידי יהיו שלא יוייחנוי לנפל׳
 פלילי אלא שאסר ומה .נחרעולים נשוסיהס ל5א

 סינ); נס־קאפי׳ס(נסונוס שנת, ללילי שנס
 מוסרים אלו נפרק .ונו׳ מפה מספר שהוא3ו

 רני של אשמו שאמרה נ':) (נירים
 שלא לפי ניוסי יפיפין שנניה שהפעם אליפור

טפה. ולא הלילה נמסלס לא עמה מספר היה  נ
 כלילה שנהחלס לפי הוא שהפעם יניס ושוני

 נוטחיים הנא מורע פצר יהיה והולד שנע הוא
 הלילה ונסוף הלנ, השנלאפוס ענ ויהיה פנים

ענ הוא  שנייו פלנד ניור.ר, ילוש כולד ויהיה י
 לניפל: יזיק השנע על נס היענ על גם רפואה

 ואפילו מנמים אסרן .ונו׳ פיו אס יננל ולא
 נפ״ק .ונו׳ לאשתו אדם שנין קלה שימה
 שנויים לא שניכם יטו ולא :ה׳) יסגיגה(דף

ונו׳

נו החכם אבל כל אי ל אלא או שי כל שנים או אחד תב או  ו

ו כדי ממנוי י ו חי די א .ו ק שלטה שאסר הו  אוכל צדי

שי לשובע ה מעט אוכל כשהחכם ב • נפ אוי ז ר  לא לו ה
אכלנו תו אלא י בי חנו. על ב ל א שו ל ת יאכל ו חנו לא כ  ו

ק שו ך מפני אלא ב ר ל. צו דו  בפני יתננדי שלא כדי ג

ת בריו טי אצל יאכל ולא .ה רץ ע א תן על ולא ה  או
א הטלאים השלחנות ה קי א לא .צו תיו ןרבד! ו דו סעו

סף .ים׳ ׳ אמר והסשעים המיידיס מנם ונרוסי צ׳:) דנדיים(דף ס״נ נ  נני סלי לוי י
 ס*נ) כרואה(נרסס נפיק עמה. מפס דשהק יספר אלא שאסר ומה אנוסה. נס שנדוס
 וינפול שאפר ומה .משמיש נעניני דוקא דיספי דהא הפור ונהנ .ה׳) (דף דחניגה ונס׳ק
 סיג נסוף דאיהא הא היאנידפל נשם הפור נסנ p סיד, ויפרוש ולאנעזוס ננושה

 אליפזר רני של אשתו שאמרה דנמייס(דף
 כמי ודומה מאס ומנסה פסחסגלה שהיה

שד: שנשאו
 סוף . ׳01 סיס מהגיס גמלה צניעות ו

 גאנה ואס שנסנ ומה הרואה. א׳
ס' יסיחק הגזר אחורי  ננקפה נפנה ואם ו
 יפנה הגדר אחורי מולא אמי שם .ונו׳ ירחיק

 . שומע משירו ואין שמספפש גל ונגקפה מיד
י איסי .קאמי משה של דנפיפוש וסיישי׳י  נ

 שמספפש זמן נל הגיר אחורי הני מסס נסן
 סנייו שאין זמן נל יננקעה שימע מנעזו ואין

י דאיסי עליה ואויזניק .רואהו  מדמשמפ נתן נ
 .להפמס רשאי יואהו שחנייו שאפ׳א לניייס)

ג ושם  רואהו חנייו שאין זמן נל פאי אשי י
 רואה סנייו שאין זמן נל נרק נר איסי דקאמר

 הרי׳ף ואסנף .יואהו לדידיה אנל פייופו אס
י כאימי ננקפה והרא*ש  אשי רג ונדשני נתן נ

 ונאמויי .פייופו אס רואה מנירו שאץ זמן נל
 דסלמויא דמאריה מגוס נעולא אסקו הנדר
ו מאיסי פא• היא ק נ נ ואפי/ג .נ  אשי די

 נמאי סוסיה דסנר משמע וא*נ מילתיה משני
 הנדר נאסרי אנל סוסיה אסיף דפסיה דגלי
ג דפסיה גלי דלא  ליה סנידא נמאן אשי י

 ינינז אנל .נמן נר איסי לגני נפולא נקפיק
ק  משמע גסן נר גאיסי הנדר נאחורי גס «

 אפי n דסנו דמזינן דמאחי ליה דסנייא
 .סוסיה סני נסי נאידך ר,מא0מ נח־א נוור.יה
 שחריה להסוס עצמו אדס ילמד ולמולה ומ׳ש

ועיניס

ם בכל לו מקו אפי לא .החכמים עם ו ת יאבל ו דו עו ס ש ב  שי

ץ בהן בו אין .הרכה קי י ו או  בםעודה אלא לאכול לו ר

סין סעודת כנון בלבד מצוד. של רו אין אי שו  ודיוא .וני

שא חכם תלמיד שידויה ת שנ ם .חכם תלמיד ב קי הצדי  ו

ם יםTוד,חם שוני :שלהן שאינה מסעודה אכלו לא הרא

נו ק שותד, כשהחכם ג ת כדי אלא שותד! אי שרו  ל

עיו אכילד! מ ב שתכר וכל .ש טא זדי הרי המ מנונד! חו ו

ד תו ומפסי ם .חכמ א שתכר ו טי בפגי נ ארץ ע ה הרי ה  ז

ר .השם את חילל סו א ת ו שתו ן ל לו בצדורים יי אפי ט ו ע  מ

ה אם אלא  בכלל שהיא שדישתיה .האכילה בכלל הי

ה האכילד. שברת אינ אין .מ הרין ו  שלאחר“ מיין אלא נז

שתו אע״פ ד ל המזח ת אדם של שא תר ד לו מו מי . ת

אד ^ לו ר ל ת ג חכם ל ניוי מו שי ה עצ ש לא בקדו  יהא ו

י צו תו י=אצל מ ש  שבת ללילי שבת מלילי אלא כתרנגול א

ש אם  בתחלת יספר לא עטה מספר וכשד!וא ,כח בו י

א הלילה שהו טנו שבע כ ב א הלילה בסוף ולא [א] .מלא ו שהו ב. כ ע ] הלילד, באמצע אלא ר נ מזון כשיתעכל [ . ה ו עי מ ב  ש
שו יקל ולא ר ברא ת א ביו ל ברי פיו את ינבל ו ד לו הבאי ב אפי נו ו א הרי .לבינה בי מר הו ד כקבלר! או חו מד! לאדם מני  .שי

רו י חה א^ילו חכמים אי ד לאשתו אדם שבין קלה שי א .הדין את עליד! ליתן עתי ל ו ו הי ע י ם לא שניו א שכורי ל א עצלנים ו ל  ו

ם ני צי ה ולא .אהדמד,ן ולא ע ה. תהי נ שי לא י ס ו ה יאנו ת או א " הי ה *ו ה אינ צ ם. שניהם ברצון אלא רו ת ה ט ש ב ספר W ו  יי

שב כדי עטה טעיט רשחק ל נפשה שתתי עו ב ה וי ש בו ת ולא ב עזו ש ב פרו t וי o: ת כל ה ו שו שקדש לו די לא זד! מנהג ת  נפ

הר ט מו ו תיו ותקן עצ עו ו בנים לו היו שאם אלא ד דו ם נאים י שני ביי אדן ו ת. לחכמה ר דו סי ח ל ת וכל ו ו ת ת תו מנ  העם שאר ב

היו בחשך •־.הולכים ם לו י טו בני תם כ ת ן ;העם או עו ם גדולת צני תי די נו ק חכמים תלמי צ ע בזו לא .ב ת לא י לו ו ת ק י א ולא ר
פן נו

, :(ז פספס ירושלמי א נ הנ ס יפוישסושס: : m ׳0 ארס 9נ שימן פואפיפ 1קכ כ#׳ג(אוין ג «ז׳נצאויןםא: בני

ה לחם שנ מ

 נסף נעל הרנ שם נד:י.נ הוא מד וננרא נגניי איירי דהמם משום אומן רופא לגרום
^ איירי הנא אנל .משנה ע  ואומן רופא למפח צריך העשרה וגסנין ,הצרינים הדניים נ

:ואומן נאן נסב ולכן נברם
ד,  ראשונה סעודה נין מפליג מ־פ) (דף טמרא .וסי לאסל לו ראוי יאין ד פי

 יהודה ר׳ דמחלוקס רשום מפליג לא ויניט .עונרין אלו נפי לשניה
נ שם נדאמר נשרה סי יוסי ויני  יוסי נר' דהלנסא זקי״ל עונרין אלו נס' מסדא י
 ולנך מנוה וחניה אפילו יאסי יוסי נר׳ קי״ל שנן וניק דונר.א ננל יהודה ר׳ לנני
 העידה לאכול או ונו׳ שיצא טי לשוט וזה ג' נדק ומצה חמן נהלנוס ונן .ינינו ססס

 לנאר לו היה ששם אלא פעמא מהאי מילק לא ,ונשואין אירוסין סעוד* כגון סצוה של
ק מנח וגשנאין אירוסין זסעודס  נדספמע הדק צאוהו מפה של הוי לא האח לעם נ
 ביאר שכנר למוש ואין ,סצוה של שאינה סעודה לה דרןר• עונרין אלו נסרק ננמרא
 סעודה שאינה משמע וממילא זה זווג לעשוס ואוי שאין ניאה איסרי הל׳ נפנ׳א רניט

; מפה של
 יהא כלא אמריק נינ.) (דף נרמה ננמרא .וס' מוסרה אום של שאשמו אט״ם ר

ניאה איטרי מהל' ונפנ״א ס׳ס דנקא ולאו ני,רעול אשמו אצל מפי מ׳ס

פל קצס לספוה ים ולנך .ונו׳ נר,שמיש שפרנה לעי טסה סנמים דעס אק רניט נמנ
ק ננל מהנים הם זה נפרק אשר אחרים דינים וקצי. זה נדק רניט לא.יהק מ

^נ) ניאה איטרי מהלסס נפכ״א ג"נ נהג זה נל וסי עצלנים ולא שסריס שניהם
 נשם הפרק נריחלר, שהסהיל נמו לה״ח המיוחדים הדנרים אלא נאן לנהוג ראוי היה

 הדנריס דאכילו ׳"ל ואילי .לא׳ס פיומרים דנרים הם אלו דנל ומשמש וט׳ שהחכם
 להזהר ציין שהוא מפני ס״ח גני ניינם נא! הנזנרים העם שאר ננל הטהניס

 א*י נ') (יף מוסרים ואלו פ׳ ננדרים .ונו' ניוהר נואשו יקל ולא ; ניוסר נהם
 ספני הו״ן פה מפני חרשים וט׳ השוס מלאני לי סחו דנרים ארנעה דהנאי p יוסק

 יפיפים נטד מה מסט שפם אימא אח שאט ורמינהי והקשו משמיש נשעס שמספרים
 אלא הלילה נסוף ולא הלילה נר.סלמ לא עמי מספר שאיט (לפי) להם אסרה ביורד
 ופירש ,אחרנייסא נמילי הא דהשמיש נמילי הא קשיא לא וי,ירצו וסי הלינה נחפה
 דחגפה ונסיק סאוסו. להרנוח נדי פי׳ והיא״ש לרצוסה, נוי שרי דרישמיש נסילי הר״ן
מיסה נשפם לאדם לו מגידיס לא,שייו איש שנין יר.יוה שימה אפילו אסרו הי) (דף

נ והא והקשו וס׳ צרכיו ועבה ושחק דשם ושמעיה דרג פוריא סוי.י גני הוי נהנא י
דלא והא .איד,נהו דחרוייס ומשמע נוצויי צריך שלא נאן לרצר• דצריך נאן קשיא צא

' ש ״ ״ עוז מנדל
•אצל יאכל ולוו i «ק ששיופיפשס »א אפס tana ס*. פאס פי האק « n  P 0ס99ו

.פשס אש »לל ופ סד פי נד ש(פפ שאמה פר »פפ פו«ל1«ו י«פ ולע :פוןופופ
שלאסדפפפן. פי לשפופספויפס׳ ופפוו אק: לדן ובפפנפ עונרין(וףפ׳פ) אלו פ׳ סספיפ

) פפמיפ(זף גפיני וואמרפ פדגינש p א0י1 ר׳ ושואג אפס דפפסו פיאפזג פשופ ;^נ
שנח שאשס ווע*פ פ0שלאדפנו׳פלאפי אפי מ; פ  פ*ו1 ס׳א) (יף פ0פ» פפ׳9.

 «ן0פ שלופגפפפ זאיפא פפשפ ni בגמפיו. פד ׳0 פנפופפה ונפוזסו גי): (דף
זפפגוו«עפ(וףפ') פ׳; .פוין אפ פו ׳0 ניופד ראשו יקל לפ : גלה loan ופיקרז נפלמור
 (פman 0 פרקי שויפה. פד(ישן ׳01 שסדין לא שפפפ יריו ולו■ ק: פ1פש פקספ ונכפה
 נסק פיר. ויפיוש פר ונו׳ פפה פפה ויפסק יפפר גא<רפ: פק«פפ וגנפפ פ פלפה וקופה
 שאה דאיפא »םפ0 ל) (ין פופיק ואלו פ׳ וסויים ויו) (דף נדה loaoi ס'<) (דף פרזאה

K פ׳) ו«יגפ(יף פיו! א1ורפי m פ ואש פפם פפנע ואני .פיס עפ לאדה פגיי?  ופן נל mt/i גאשה 1י1ני יקן פ» גיי ני» נה ופנייס סדיא ונו' שר שנשא נפי ויופה סופ נואפייק «ו
פד ׳0 פנפא לג<פ שיננס נשפה ואשילו 1פ נפנק (פ0ג צניפופ 1פ פפפג נל :פופפש נפין שפאצגע שנל«ן נפין אצנע לפגן משל )1•י פיו(זף גל סיק דש פשה דאשדיט פ0ופ iiw סמגע

גיפין

פייסוניות הגדעת
ם נוזנפר 1ןא פלו סוחיין ופלו ניפילסי ננורי ס פידוא rm ׳י  פלקוזר וזיני וזניחהו •לו

נ סר. ספני  יחפוב p הלילה בתהילה פעם פירזה ההופפוה פנל (נ) 1 נוי יפיפץ Tנ
 •עריק קולן שסע w לבן קורס סיד דאה אסר בסים סאד על הססיס נסעת בלבו

םו בסיס סופע הוא סמא הלילה בסוה ובן עעסן הסביבו סלא אום בני 0>  סהסני
 נסים קול סיססע מעוי ואין יסנים דבל סאו הלילה באסעע אלא ההיא בעה נעסוו

טר עההן ובר לא וגם אהרווו ססיז הו  חסא מ• רטי אטו ק׳ דף •[בעיוובק 1 עליהן ם
 בוי א9הו ברגלים ואק סגאסו נשווה לרבר אסהו סינוף לאדם אםור אסי רב אפר
א«ייגן [נ] 1 פיב]  ופיק עיניו ועסה וסהק רסה סרב בהנא רב םע0ל ועואה פ׳ נו

ז זרב ,ליעדי וערק• דוקא לה סוקי דחגיגה



סשנד■ כסףה פרק דעות הלכות .מדע משני־ כסף30

 נדי :!)יוי מה1 נ׳ז) המיד(וף ונרה ו ’’ (דן הוריות ונסוף ס'נ) ונינוח חס ,יעיניח
 וצריך הצתרו) חרתי כס כריו נננל כיו נר!י נחי נה שו)ין נעיר הייצו ,יחיחק 6של

 יצסרך שלו) נדי הלילה נהחלח ליפעת עצמו שיל קיצווי ולכך ליפנוח אדר מנד להתרסק
 בגי ס&י! נהשנסה היום בחמלת ליפנוח עצמו ילמד ונן ,ליפמח נד• הלילה נאמצע לההרסק

 ביום ליסמח יצערך שלא נד• גוצוייס אדם1
 אחרים •היו שלא הדיך חן להרחיק ויצשיך

:אוהו רואים
 דבורו אלא ום' צועק יהא לא ת׳ן! ז

 (דף יותא נסוף .הנריוח עם נגחת
ע׳ד אדם. לנל שצום ופקדים שאסר ומה .איו.)

 (דף ינמוח על הנא בארק .ישהוק לאו ואם יאמר וגשסעים מועילים שדבריו ראה אם
 ונו׳ נדנודו ישגה ולא .י׳ ארק אטח נמסנת .ונו׳ חנירו אש ירצה לא ניצר .ס״ה)
 זקיפה בקומה ילך ולא וכוי אשה עם יהאי ולא :שם הנעיי נס״ש .וט' שלום בדברי אלא

גז״נ): (דף מנרנין פ'כיצד וני'
 שנח .וט׳ נחם נננדו שימצא צו ואסור ט

.קי׳׳ד.) (דף קשיים אצו פרק
 מדיו סחחח ידאה נשיו יהא וצא ומיש
ט׳.  ודלא צ׳ז) (דף הנחים חזקת פיק ו

רשנ״ם: נפייוש
:(שם) קשיים אלו פ׳ .סציחו •שלשל ודא

וס׳ שם

 ולא צנוע יהא הכסא לבית שיכנס בשעה ואפילו .גופן
 מכל ויתרחק .בימין יקנח "ולא .שישב עד מדיו עלה
 המערה מן לפנים מערה מחדר לפנים חדר ויכנס .אדם

ר אחורי נפנה ואם . ונפנה ד  ישמע שלא כדי יתרחק ת
ק נפנה ואם .נתעטש אם קולו הכירו ח עי-'י ק יט׳. המטצאים ־־מלים יגעיל ולא =י' בב

). (יף •וחסי! שיה1י פ׳ ̂מי ימה ־׳  מ״ה): (נינוח מביני! עיצד אפילו נפנה כשתא ידבר ולא .פירועו הכירו יראה שלא אוח, ש
ילא הכסא בבית ביום צניעות שנוהג וכדרך .גדול לצורך שנהג ימה .דאטח נסיק .שצום ורודף שלום

ת כך י*® ו  להפנות עצמו אדם ילמד ולעולם [ד] .בלילה נ
 קולו• יגביה ולא .וחיות כבהמות דכורו בשעת וצווח צועק יהא לא חכם תלמיד ז : יתרחק שלא כדי כלבד וערבית שחרית
 שלום ומקדים .הרוח גסי כדברי שיראה עד יתרחק שלא יזהר בנחת וכשידבר . הבריות כל עם בנחת דבורו אלא ביותר

 אוהב .כלל בגנותו ולא הכירו בשבח מספר .זכות לכף האדם כל את ודן .הימנו נוחה רוחן שתהא בדי האדם לבל
 .כעסו בשעת הכירו ירצה לא כיצד . [״] שותק לאו ואם אומר ונשמעים מועילים שדבריו רואה אם .שלום ורודף שלום

 עד בהול שהוא מפני לפניו וטלb שמתו כשעה ינחמנו ולא .וינוח דעתו שהתקרר עד שנדר בשעה נדרו על לו ישאל ולא
 יוסיף ולא .בדבורו ישנה ולא .ממנו עיניו יעלים אלא קלקלתו בשעת להכירו יראה ולא .כאלו כיוצא כל וכן שיקברהו,

 .כהן וכיוצא חסדים כנמילות או חכמה בדברי אלא מדבר אינו דבר של בללו .בהן וכיוצא שלום בדברי אלא יגרע ולא
 כענין נטוי ונרון זקופה בקומה חכם תלמיד ילך לא ח :בתו או אחותו או אשתו היא ואפילו בשוק אשה עם יספר =ולא

 הלוך שנאמר בענין הרוח וגסי הנשים כמו בנחת גודל בצד עקב יהלך ולא .עינים ומשקרות נרון נטויות ותלכנה שנאמר
 אלא .חטוטרת כבעלי קומתו יכפוף ולא .משונעים כמנוע הרבים ברשות ירוץ ולא . תעכסנה וברגליהם תלכנה וטפוף

 חכם אם ניכר אדם של ממהלכו נם .בעסקיו טרוד שהוא כאדם בש־וק ומהלך . בתפלה עומד שהוא כמו למטה טסתננל
 הוא . הוא סכל לבל ואמר חסר לבו הולך כשהסכל בדרך ונם בחכמתו שלמה אמר וכן .וסכל שוטה או דעא דעה ובעל

 שמנונית או כתם בבגדו שימצא לו ואסור .ונקי נאה מלבוש חכם תלמיד מלבוש ט ̂ סכל שהוא עצמו על לכל מודיע
 מכזה שהוא [י] עניים מלבוש ולא .בהן מסתכלין שהכל וארגמן והב בנדי בגון מלבים מלבוש לא ילבש ולא .בהן וכיוצא

 .כמצרים שעושים ביותר הקלים הפשתן בנדי כמו מדיו מתחת נראה בשרו יהא ולא . נאים בינונים כנרים אלא לובשיו את
 ישלשל ולא .אצבעותיו ראשי עד שלו יד ובית עקבו עד אלא הרוח גסי כגדי כמו הארץ על סחובין בגדיו יהיו ולא

טלאי נכי על טלאי מטולאים 'מנעלים ינעל ולא .להחליף לו אין אם בלכד בשבת אלא הרוח כנסות שנראה מפני טליתו
ת טו בי

fip h־ :כ פי' n'ft שגי נ :•ש׳ש מח ברנגח ג .שי שיש סי,גח יגו6 גנווש מקנח ני.ה געגין ג שירגן '

משנה לחם
p s מספר פינו דקפחר משום דחציגה נס׳ק לחיי! מאי מגחרים 1צ6 נפרק 6ננמי 
צג גהיה צרצגס צריך היה דצעגלס הגא דגחק גא״נ לעגצם ררט היה דנן משמש פמ•
 פה ציה דחשסע נגשגס בנדייס נדחרין גמרא חרק צא דרגינה ונפ׳׳ק עמה נעם
 קים עגנדא להגה ניגן א׳ג .השריש חילי שאינן אפ'פ לעצסא נחילי משסע גט׳ ושמק

 אפיצג להשריש לנחיל׳ אינא גהא הא הרין צענין אנל מעשה הגה להני צגסרא ל»ה
ז יאינג עמה נעם צו שאין  צרגגקה צריך גאם ננדריס נלאמריק מגהר לרצגהה צי

 איבא אבל .הירגצים שני כהב י׳׳ה פימן נא׳ח סשור ובן .מגתר ועצגגא נסיצי אפילו
 להרטת בדי עסה להפר יכול השתיש נעניני אבל ז*צ שנהב המר בדברי לאהסוהי

 ואם ושחק לשיז שמעיה לרב פוריא חוהי על נהצא רב הרגאה נפ׳ כדאיהא חאוחו
 כלאיחא קאהר דהיכי וט׳ פיפייסגה עד לשמש אסגר לרצגתה שצריך עמה כעם לו .היה

 בפ׳ק טח' להא כן ואיט תשמיש בפניני איירי דריה להא למשסע הרואה 'נפרק
 וכו׳ ערה נעס לו טה ואם נחב ומא לרצגיי שצריך אלא חילי ננל לה חוקי דסנינה
«א דרג להא דמשממ  טח׳ מי סונה ולא השמיש נעניני אלא רצו■ נלא איירי נ

 לרע״ לצריך לרב הא לחנינה נפ׳ק למשני לנסרא לסור דם'ל •'ל ואולי .נדנסיבנא
 השמיש בעניני ננדריס לשני והא לרע״ צריך ולא השמיש נמציני לשנויי דמצי הדק הוא
 לא אהה החירוציס ששני דאע׳פ לעיל נדכהיננא ולא לרצוי• לצריך לשנו״ דסל• היה
 נר.א לשני האי בהא לשנויי מצי אלא בהברחה למשני מאי טניא נמלא לשט״ מצי

 דהירן ניגן הני הגתרא שני נאילו והגי תשמיש נעניני נהנא לרג הא סוקי הני ועשום
 ואמר נמרא לשני הירוצא המור שניק דהיכי נגהה לעתי אץ עדיץ וסיס מלרים נן

 נחג לא איך רניט פל לחהוה גיש אהה ההירגציס לשני סלנרץ למלט ומיס אסר
 ההיא נין לחלק אלא תירוצא הך אהמר ללא טנר להוא ויזל .השמיש דמגיט סימצא

p  pon •לר' לליסא הני נהר ננסיא דארר ניגן אנל אלעזר דר׳ לההיא דהנא

עוז מנדל
p מפוגע וס .<מוץ t ני• פי נג׳ אוס מכל ויחרהק :יגנה׳ ננמה לה גמיייזי נ׳ו) (יף יטגיו 
 גנן גנג' ואשו איה יקל לא משנה ס'נ) (וף ניואה פיק גינגה נגנס׳ פרגן סלסיי ופ .•מימק מלא

 יננגנס ספיויה נייסא גג גג׳נג רן גנפנס לא נגנהאגה שנמקצס גאנג׳פ .נסלסה גיל אלפס ר< מגיאס
 ס׳ק סיא משני. .גנגת לרף ראיס רל את גון פי צגפק ינא לא גת׳וז ;וקרפנוס קיגלנוס p׳ מיא

 פ') (יף יגהסין פשרה פיק .חריג רשנה נגספר • גגי\מגה גנרמר נמצינגא גפלמגו אמת |רמסנת
 יגאה אם תגםרס גהגא ארגת נגגם׳ םשנגיס אתרן של מלמיויג ממיס גה .שלגם וחוף שלגם |»ותנ

מגי ארן יין וניגפרת גומא רן גרפרק ש׳ם) p(ינמפג ננל הנא פ׳ .אוסרן מגמילי! שירייג פי\ם1

 לאין קאמר להבאי נן יגחנן רני דקאמי מאי לאבל רניט גטנר להנאי בן יגהק
 קא׳ לא דהנאי נן יוסנן נר׳ הלבה לאין דקסהר למאי שם העור כלנהב גצא הלבה

 הלנה לאין טנר לנינו אלא נהופו הלנה השסר נל אנל דוקא שגלהן אהפיכה אלא
 אבר ננל ומנשק שירנה עה ננל בועל נהב ביאה מאיסורי בשניה להא ננלהי נמיחי
 הלנה דאין ניגן וא"נ לאינך והיה קא׳ נמי מקים נאיחו להנושקין יזשיופ היי שירצה

 השמיש לעניג׳ חילוק הך הלנה לאין לקאהר המסקנא לפי קא׳ לא דהנאי בן יוחג; בי׳
 ליעי• דנריך לחנינה בפ״ק לאסרינן חילוק אלא האיגה לפי קאי גלא שוין מילי נל אצא

:ונו׳ נפשה פחתישב נדי מעס ענוס וישחק יספר רנינו נחט וכני
 אל אוחריס ויש אמרי ס"נ) (לן מנרנין ניצל נש׳ .גט׳ הרניס נרשוח ירון ולא ח

אלא הרניס נישות ירון ונא שנהב זהו גאולי . ונו׳ נסה פסיעה ישסים
.ונו׳ אום של עיניו מאור שנועל מפני אלא רניט של פעמו גחנו לא שטמרא

 ר׳ אמר קי׳ר) (לף קשרים ואלו נפ׳ שנת .ט׳ כחם נננדו שייצא ע ואסור ט
 רנד אמר רנינא ונו' מיתה ח״נ ננדו על רנב שנמצא ת״ח •כל יוחנן

 וזסתא קייא טין רגב פירוש נהלנוח וכתט .נגלימא הא נלכושיה הא פציני ולא אהמר
 חשל ליל• וינא נדה ללס יראה שלא נדי ונר של ועפמו ינש דם רנד ופירוש ,נו וביוצא

:למה לעמי’ ולא לטשא היניי ולא נליגזא אנא הזכיר לא ורניט .ע״נ
 אלא אמרן לא אמרו מ"נ) (וף יינינין כיצד נפרח גט', המטנאים מנעלים ינעל ולא

 אסרן לא ונפנחא . נה לן ליח פקג סי׳ ננילדאה אנל הרנל נני שעל כי׳ נננהא
הנשמים ניסוח אנל החסה נימות אלא אמרן ולא נה לן ליח נניחא אבל צאויהא אצא
זה סגל הזכיר לא גרניט דהנחא הא הזכירו מנרנין כיצד פרק ונהצטת נה לן ליח
 והני לילן נטסמא נחוב קשרים ואלו פיק ונהלנוח .למה יועהי לא נזה וצם כצל
משסים נימוח אלא אמין לא נווי וטיללאי .נה לן לית נניללאי אנל בעילאי מילי

אבל
ת הו ת הג יו נ טו טיי

ג אמו תוריות שיאהי (י) י ו  סחן רחיקיו עאוזן כסאות בתי «היו בימיוזן יוקא ניאו: נ
 *וריבים אנו אין אנו ססוכין שאנו בסאות שבחי אנו אבא בכך איוהר צר־כין היו או בשרות

 בחבא |ת) ע־נ ונקיות וסדרה מוייםות אירי סביאה זהירות מקום וטנא איוהו בך הא
בי אוסר שאא חייב בך הנשטע ובר אוסר אום שחייב בשם •בטתו עא  נשם* שאינו ו

 יאיט ח׳ח שא נסאית תסתיהר נא רב אטו יר.ויח רב אסר (ו) : אץ תונח אא שנאנוד
1 םייות הטונו במרק ונן חקנ׳ר. שא נטחתותו אוחו טנניסין אין ח׳וז

 שימ» ע יאםויי י «'נ) מנונין(יף ניני יפ' ם־ה) (יף יגתהו על הנא פ׳ .נינוח ■שנס ואא • יומא נן פ' אנות מסנת . ממנו פיני׳ מוליס אצא קלקלתו נשרת הריח יראה לא כיוון- :|א*תא
 יהיו ואא .חוקה להן שיש ינייס יאלו מתני גמרא נ׳ו) (יף הנתיס חוקת פויק .נתצריס עי נראה נשרו יסא ולא • קי׳י) (יף קשרים ואנו פרק .נאים ניטנים ער ונקי נאה מלנט ער כתם ^נגרו

 :פ1פ( מסנם ונייושלמי קשיים אע פיק .להסציף לו אץ אם נלני נשנת אאא נ׳ו) (ין הנתים חוקת .הרוח נמת עי מו יי ובית • קי'נ) (יף קשרים אלו פ' שנס .עקבו פל םטטן 1נח1
:מ׳ם) (וף pפנו טצי ו*ק קי׳ג) קשיים(רף אא פ' .פלאי פ'נ פלאי מפלואץ סמלים ילנש ואא



ז משנה כסף ן ך, פרק דעות הלכות מדע. מדנה כםןש «1 ט

רנ'5ני פ' לתלמוד!. נו לצאת עד ונו׳ לשוק מנופם ינא ילי!  to שם (אמרו (שם).1דגנ
 נשמרו לן ומפאקא ,מענרא ו>עא נופו אנל נגדו אלא פנושם גצאי■ דאשור אמרן

 ולא מנושה ולאיצא יניוו ו«*ם פןהמשד. להחרמק נדי ואפור לנגדו דדמי רנינו ופפק
 יצא שלא שנווצהו או .נננדיו מטשם יצא לא ניצד מפרש והדי יסגא אפשר סנושמים נננדים
 מעני לא ממש דנושה ננופו אפילו ממש בנושה

נ שמן אלא דמעניא אמרו ולא ויעה ליה ו » 
: וניוצא ו נ

ך סנמים )ידו י  מן יויור עד ונו׳ אין ניי
פ*ד) הדס(מולין נפוי פרק .לו הראוי

 וחזק נייא שמזנו למי מילי דהני החם ואמריק
 להעמדת הצריך נפי ואונל ציה נן שאינו פי אנל

:יחלה פלא שנעו
א . זעה נעלי דרך י ט'  על לתמוה P ו

 נרע אשי האיש מי שנאמר מ*ש
 איפנא יקרא נית ננה אשר האיש מי נים
 האיש מי מיש ניס ננה אשי האיש מי נחינ
ם נשע אשי  אשר האיש עי דמדנקש ואפשר .ני
 תחלה אשה יקנו דלא יליך לנשוף אשה איש

הינ מ נ לן דאית יצפיק ומינה נקללה נ  ג'
 ,נקלליס שנהוג מה הפך וניס נניח לפיענד

 ממילא אפה לקיחת לאחי לן ינלי יניק ועוד
 נרם לנשיעח ניס ננין לאחר צ! דאיח משמע

 מפוח נפיק והניאיהא . מא דהניא דמילהא
 נניע אבר ננה אשי ח*ר ע״י.) מלחמה(פושה

 אדם שיננה ארן דרך חורה למדה איש אשי
ם דשע נית  שלמה ואף אשה ישא ואר.״נ ני
 נשיה ועתדה מלסנהך נחון הכן נהנמתו אמי

 זה פלאנחך נחק הנן ניתך ונניח אחי לך
 ניהך ונניח אחר נרם זה לך נפרה ועהיה ניח

זו

.עני היה אם מותר הנשמים בימות אבל .החמה בימות
 ישים ולא מבושמים בבנדים ולא לשוק מבושם יצא לא

 להעביר כדי בבושם בשרו משח אם אבל בשערו. בושם
 א״כ אלא .כלילה יחידי יצא לא וכן .מותר הזוהטא את
 מפני אלו כל .לתלמודו בו לצאת קבוע זמן לו היה

 אוכל .במשפט דבדיו מכלכל חכם תלמיד י :החשד
 ולא והצלחתו. ממונו כפי ביתו אנשי את וזן ושותה
 ארץ בדרך חכמים צוו .מדאי יותר עצמו על יטריח

 תאוה כי שנאמר .לתיאבון אלא בשר אדם יאכל שלא
 שבת מערב בשר לאכול לבריא דיו בשר. לאכול נפשך
 יום בכל בשד לאכול כדי עשיר היה ואם .שבת לערב
 מן פחות אדם יאכל לעולם ואמרו חכמים צוו . אוכל

מיו אשתו ויכבד לו כראוי וילבש ממונו לפי לו הראוי  ו
א :לו הראוי מן "יותר  לו שיקבע דעה בעלי דרך י
 יקנה כך ואחר .תחילה אותו המפרנסת מלאכה אדם
 אשר האיש מי שנאמר .ישאאשה כך ואחד דירה. בית
ה אשר האיש מי חללו. ולא כרם נטע  ולא חדש בית מ

 אבל . לקחה ולא אשה ארש אשר האיש מי .חנכו
 וT תמצא אם כך ואחר אשד! לישא מתחילין הפזפשין

 או אומנות לבקש יחזור ימיו בסוף כך ואחר בית יקנה
ה בית תארש אשה בקללות אומר הוא וכן מןהצדקה־=. יתפרנס מ  תצליח שלא כדי הפוכין מעשיך יהיו כלומר חטע. כרם ת

ב ז עמי וה׳ משכיל דרכיו לכל דוד ויהי אומר הוא ובברכה .דרכיך את  נכסיו כל להקדיש או להפקיר לאדם לו ואסור י
תו. בדמי סחורה יעשה או מטלטלין ויקנד! בית ולא בית ויקנה שדה ימכור יולא הבריות. על רטריח  וצא מוכר אבל בי

 לפי מעט לידמת כוונתו תהיה ולא בקיים. הכלח ולהחליף נכסיו להצליח מנטתו ישים דבר של * כללו .שדה וקונה מטלטלין
ת או שעה תו ג :הרבה ויפסיד מעט לי  .הן P ועל לאו לאו על אומר .ובאמונה באמת חכם תלמיד של ומתנו משאו י

 נעשה לאלתר"ואינו המקח דמי ונותן .עליהן ידקדק ולא מהן כשיקח לאחרים ומוותר יודתן בחשבץ עצמו על מדקדק
 שיעמוד כדי תורד!. אותו חייבה שלא במקום וממכר מקח בדברי עצמו מחייב (אינו) .בהרשאה יבא ולא קבלן ולא ערב לא

 יצר ולא .חבירו אומנות לתוך ירד ולא .וחונן ומלוה להן ומוחל מאריך בדין אחרים לו נתחייבו ואם .ישנהו ולא בדבורו
ק הרודפים מן ולא דגרדפים מן יהיר! דבר של כללו .בחייו לעולם לאדם  בל שעושה ואדם .העולבים מן ולא הנעלבים י

אתפאד: בך אשד ישדאל אתה עבדי לי ויאמר אומר הכתוב עליו בהן וביוצא האלו המעשים

ששי פרק
 צריך לפיכך .מדינתו אנשי כמנהג נווהג וחכיריו ריעיו אחר ובמעשיו בדעותיו נמשך להיות אדם של יברייתו דרך א

 בהשך הוצלביס הרשעים מן ויתרחק .ממעשיהם שילמוד כדי תמיד החכמים אצל ולישב לצדיקים להתחבר אדם י
אם P.וגו׳ האיש אשרי ואומר .ירוע כסילים ורועד! יחכם חכמים את הולך אומר ששלטה הוא .ממעשיהם ילטוד שלא כדי

 והכי דוקו) ito ניח נהי דנים משמע אשה תא גני אלא ואח״נ נהש ונזילא .אשה זו
דסך: וניס גני אלא אסר נקש דלא שלמה ניני• למייק אינא

 אדם מחמס תק נריו) דערנץ(דף ח׳ נפיק .וט׳ להקדיש להפקייאו לאדם ואסור יב
 אוזר אלינוזר ד׳ דנו* נזוחיפים אינם נלם אס החרים ואם ונו׳ ופנקרו מצאנו

 להקדת רשאי אדם אין לנטה אם ראכיע
 חייש אדם שיהא יהמה המה אמס של נגשע נל

 שדם ימטי ולא ונרש .נהסיו מל חם להיות
:וט' ניח ויקנה

 נפוףיומא שלתיחנאמונה. ומהן משוא יג
 פצרו על סדקדק :פ׳ו) (דף

 יומא לאלסי.«ף הפקח דמי וטחן נחשנקוט׳
 דשקילנא הגון השם חילול דמי היני (שם)

:לאלחי דמי יהיננא ולא נישרא
.נהישאה ינא ילא וט' פיה לא נעשה ואינו

א)“ל (דף העדוס שטפח פ' דאמייק
 והנר נהרשאה. הנא זה פשה פונ לא ואשר

 דפי שפיר אימסי שלוחיו סהלטס נפ״ג נסנאי
:נהרשאה למיתי

 מצאסי ורמנרוט׳. מקח נדנר׳ פצפו טחייב
 גס שהחוג אחרת גופחא שיש נחוג

:גטנה יוסי והיא עצמו ססייב אינו
 דאסריט .חנייו אומטס לסוך ירד ולא

 דהא פא) (סנהדרי! הנשופין גפוף
 סייט סמא לא רעהו אשת זאת יחזקאל ואמי

:חנייו אופטס לסוך ירד שלא
 וט׳.(ג«ף הנרדפים p יהיה דגי של כללו

.1ום׳ הנעלנים פן :צ׳נ) (היק החונל
 השולח ופי נ׳) (דף דיופא שני גפיק גרייחא

צ׳ו): (גיפין
סצות

יו אסולין סנ אשגו בננניןיונצגהלשני פ׳ סמי פ : גינוי! גנני׳ :מ' מו: מ ה מניל הפנו: ר מו ח: חינ פ ס קיא: טוונויז מש, זפהווים !:נ
היה

לחם
 קאמי דנגע׳ הגס׳ מינרי הפך דהוא מונן לה אין זו ומסמא .לא החמה נימוח אנל

 אנל הגשמים נימוס אלא איט דמיליאי קאמי והוא שפיר הנשפים נימוח נעילא׳ ואפילו
 שהיא פנרנק נאד נא׳ עצמו «א שנסג ממה הפך «א ונם ,לא נילדאי הסטה ניפוח
 ונעילאי לגרוס צריך קשרים ואלו נפרק טא «פר שטעוס וטיאי .הנמיא עם ססנים

 הגט׳ עם יםxמ והוא נה לן ליס הנשייים נימוח אנל החמה נימוח אלא אמת לא גמי
 ולא מטשמיה ננגדים ולא לבוק מגושם יצא לא :מגרנין ניצד נש׳ שהחג פה ועם
 קשה .מוחי הזוהמא את להטניי נדי מושם נשת משח אס אנל נשעיו נושם תים

 ואי ציה פענרא זיעא אמרן נגסרא וק לקמיה נדנחנ הוא מותר כרי נגופו איידי אי
 ונראה סירוצים. שר סיח משנה הסף והרג הנגדים. ולא נך אחי נחג היי ננגיים

 על ופניך וחוזי היין על פניך סירה לעיל אמת מיג) טנרכין(דף ניצי ונפרק למין ל•
ט' ח׳׳ח השמש ואם השמש נראש וטחו השמן נחג השמש גראש למוחו ופה ו

משנה
 מופו דהא לרטט לו והוקשה .לח׳ח הוא שגנאי מפני מנושמות נידיו יצא שלא ז׳ל רש׳י
 אגל זיעא לעטר הוא נגופו נשהוא דווקא למלק מצרך לזה זיעה יפטנרא מטם פר
 פטשם יצא ולא (to שנחג חה חשדא והוי זיעא משום דהר מילחא מונמא לא ידו

טי סשכנ על שמשווים ונמקום אמי וטע׳ עטשמוס. נידמ נלומי לאחילק: ורניט ז
 מעיג איפח ואינך אמרק %׳ד) (דף הים נסוי נפרק לאמלנשיוט׳. לנרא דין י

׳ אמר שם ואמרי בנח לערב שנח ט׳ נראים פמשפחח אנא יוחק י  אגול ו
 אנו אין הזם שנזמן אע׳ע לנייא ינינו נחג גן ומפר וט׳ לוין אט טון וט׳ אנו

:עוג היי לעמוד ביטל גייא אדם p אם מ^פ ננמרא כדאפייגן נראים
א ר על שקשה מה וט׳. דעה נעלי דרך י י הפונים הם שהפסוקים רניט מ נ ח ג  סי

טיו מר• נספר ז׳׳ל אדדניי והחנספהרי׳ זלליה. י«ף ניס הרג  סימן ר
ח ליל י סי שם: עיין ע«ישנ מ

עוז מנדל
:אוץ דון פ9«ופo(in 1 ורגישצפי פ*פ) מגרנין(זף רצוי פ׳ .פזאי •ופו פו מנושפ •צא אפ

ת (יף הרס גט• פרו; .א פואוי p פו אוץ גייו מגפיה «ו דן :פ׳  סי ופפ מצי ו
פי פזעיפין גפרא מ«פפ גשוס ^ 9ג»פ1 שאפו! מי פרק >פין0ו פ׳ק גאנוח . 1M *01 פו  ו

סוי :פאע גן וגסלסח גחצפוד סקזמופ 9ננמ .ונזפן פד צארה א ויו > םוויזר אוץ: ו ^0 V 
א פ׳ק .«גשאפ וצאינא n פוון(פא ונפציעא .גפוא וגנ o n אשו to >1 פשה פוW :

 פספוה: וגפרגפ אוץ מן פ0ונפל פ״עילס (וףצ*ג) «פ<צ פיק ו«ן> פיו) ויומא(וף גפוא פרק .פפיק סוף פד נו׳ דגו פל פלא פד וס׳ פצפו וז»נ0
n ן י n שני «ק . rma אנשי פו ט׳ אדה של סוייפי ז u n דף נפוטח) (פפא לפולס ואפוי פלג מיש יו n« )פן :איו «ז «פפם> פנריוע פס עפודפג אוס ש n ט׳ אין ^י

פי

סונמת הגודת מיי
א (חולק • ו יוסי ו׳ פוס ופרים זיאפזח קי׳ה פסיזיס וד ׳ ח נ חוו נ אח י  יזזיוי חפא זוא ו

פני חעמוד ואל ק 1 ונר] חד* לנזרחק פ»ם ואל ערום וזנו נ ענ  לא פסח י(
חנו א(ון ,ני) (וף 0* .טסנו לוזיוזיק נ1ו» ייי ע )'0 «י נ כי אטר ' *לי׳י לעולפ ידחק י  י

* סעוחיו ארס לי א שלי* בקוקע • ^זי פו i חוזח וסלי* נ r . [ע׳ג I



™ כסף33 ש טשנה בםף ן פרק דעות הלכות . מדע מ

VB מז מצות ב  כי.יגוה ככי!״ מטר. מיג׳ עד זכו׳ נהכע׳: להדנק ג
א):’’ק (יף

ה נ :ד!׳ומ־ כ' נפיק .כו׳1 מטרו נקלון והמהכנד וט׳ לאסג אדם נל פל מצו
* ע’בא אע׳ס מטרו מ6 המכה אכל ה  י:

 מאמר רשאי שאיט אע'פ הממראו
 עונד אמו אויו מככאמו ופמרפו מכהו שאיט
 נמ"נ מדר״א נן רטנו וכ׳מנ .השנא לא משום

 ולא הנ» לא הקללט לא יכול אמיך השנא ולא
 אם כי ממיתי לא נלניך ה׳ל הסטרט

: נלג שנאה
 יהא ולא וכו׳ לאיש איש כשיחטא 1

 ס'פ משנה .אכורי המוהל
ל״נ): (נ״ק כהונל

הרואה

וכן .יוש';> לא יישום עוני שהוא מכני

 י״ז, (וף דערכי! פ״נ נרייהא .שומע איני לו ויאחר עו ונו׳ שמניא מטרי הרואה ז
 עד אמר רנ להוכימו מ״נ היק ער שם ונהלי\ מליאוה אלו הוף הרי׳ף וכהנה

 כר: שפשק רניט על ימה נ”וכמ . עדנייפה אמי וד׳יומנ! קללה חיירעד ושמואל הכאה
 ר' כתנא' ממרא התם דאיתא מכום רנינו שפעם ולומר ל־מוק ואפשר .יומג! י' נמקום

 עד אומר יהושע ר׳הנאה עי אומר אליעזר
 יניע ופשק .נזיפה עד אומר עזאי ונן קללה
ק הלכה דאין דפשיפא מפום אליעזר נר׳  נ

׳ לגני עזאי  דל א'נ1 יהופע וי׳ אליעזר י
 לנני כ־נ והלנה כווהיה דקאי יומנן ר' מהכא
 הוא איטרא מילהא והאי באיטר׳ שמואל
 מנקט יומנן נר׳ למפסק דהו*ל תימא ואפילו

 וצטך דכפיקא מידי ננל עדיף למוסיא
שינט. עד לסנימו

 נמה פ׳ שנה .ונו' למהויז בידו שאפשר וכל
;נ״י) (דף ׳ולאה נהמה

ה במדינה היה תי עו טנו אין רעים ש שיה ו  הולכים אנ
שרה בדרך ם צדיקים שאנשיה למקום ילך י  בדרך ונוהגי

ם בי ת כל היו ואם . טו ע יודעם שהוא המדינו מ שו  ו

ם שמועתן בה לא בדרך נוהגי מו סו נו כ מני אינו או .ז  ש

ה למדינה ללכת יכול תי ם שמנהגו בי  או הגייסות מפני טו

שב החולי מפני די לבדו י חי  בדד ישב שנאמר כענין י

ם דו ם היו ואם .וי ם רעי תו מניחים שאין וחטאי  לישב או

ה הג עמהן נתערב כן אם אלא כמדינ  דדע במנהגם ונו

צא ת י ת ולהוהים למערו מדברו ל היג ואל ,ו תנני מי שנאמר כענין חטאים בדרך עצמו ינ י

מדבר ת ב :אורחים מלון ב צו מ בו שנאמר כענין ממעשיהם ללמוד כדי ותלמידיהם בהכמים להדבק עשה " כי .תדבק ו  ו

שכינה להדבק לאדם אפשר ש חכמים אמרו כך אלא .ב רו ה בפי ו מצו ם הדבק ז מי ך לפיכך .ותלמידיהם בחנ  אדם צרי

א להשתדל ש שי א חכם תלמיד בת י שי תו וי ל חכם לתלמיד ב ת ולאכו תו ש ת הבטים תלם־די עם ול שו  לתלמיד פרקמטיא ולע

ני בכל להן ולהתחבר חכם ר מי בו כן .בו ולדבקה שנאמר ח ו ו מרו חכמים צו א הוי ו תה רגליהם בעפר מתאבק ו שו  בצמא ו

אחד אחד בל את לאהוב אדם כל על ^מצוה ג :דבריהם את פו מישראל ו ת שנאמר בנו אהב ך לרעך ו מי  לפיכך . [״] כ

ך שבחו לספר צרי נו על ולחום ב מו א כאשר מ מו ממון על הס הו ה עצ צ רו ד ו מתכבד .עצמו בכבו ה רו בקלון ו כי  לו אין ה

ת ד :הבא לעולם חלק אהב ת שתי השכינה כנפי תחת ונכנס שבא הגר י ם בכלל שהוא מפני אחת . עשה מצו עי ת רי ח א  ו

ר שד\א מפגי ה נ ר תו ה ת שנאמר עצמו אהבת על שצור. כמו הגר אהבת על צוד, .הגר את ואהבתם אמרה ו אהב  ה׳ את ו

ה .אלד,יך הב עצמו דקב״ ב שנאמר גרים או ה או שונא "כל ה ;גר ו בר בלבו מישראל אחד ה  לא שנאמר תעשה בלא עו

אין . בלבבך אחיך את תשנא אץ לפי זה לאו על לוקין ו הירה ולא .מעשה בו ש  אבל . שבלב שנאה על אלא תורה הז

ת [נ] כ ס רו את ה בי חרפו ח שאי שאינו אע״פ והמ נו ר בר אי ש כשיחטא ן ;תשנא לא משום עו שטמנו לא לאיש אי ק י תו ש  וי

מו עד למרע מאומה אמנון את אבשלום דבר ולא ברשעים שנאמר כ ב ו ה אלא .אמנון את אבשלום שנא כי טו  עליו מצו
טו עדי מר לו לו כך כך לי עשית לטה לו ו שנאמר .פלוני בדבר לי חטאת ולטה ו ש חזר ואם .עמיתך את תוכיח הוכה י בק  ו

טנו ך לו למחול מ הא ולא .למחול צרי אה ן : האלהים אל אברהם ויתפלל הנאטר אכזרי המוחל י רו הרו בי  או שחטא ח

בה לא בדרך שהלך רו *מצוד, טו עו [:] למוטב להחזי א ולדצרי טא שהו שיו עצמו על חו ח הוכח שנאמר הרעים במע כי  את תו

ח . עמיתך כי רו את המו בי ם בין ח נו בדברי בי ם בין .לבינו ש ך . המקום לבין שבינו בדברי חו צרי כי נו להו  .עצמו לבין בי

בר ד שון בנחת לו וי בל עו רכה ו די מר שאינו ויו בתו אלא לו או או לטו טנו קיבל אם . הבא העולם לחיי להבי טב מ  ואם מו
חנו לאו כי ] שניה פעם יו י ת [ שי שלי כן .ו ד ו ב תמי ] שיכהו עד לרצכיחו אדם חיי י טא [ אמר החו שאפשר וכל .שומע איני לי וי

Hט פור ח משי! ש«'ג מ׳ ■ י פכי! כת־ג ר ;טז «:ץ כמ׳נ ג ?ני דף (ותלי! י: ב :נ פיס! א ץס לאז נ מ׳ ! הכ טי ! / י סי א. ! ו י ד ' ב

למלך טשנד,
 מ«נו קנל אם , ׳0 להוכיחו צריך כו׳ סונה לא נדרך שהלך ^ ש«א חנירז חרואה ז פ״ו

ס יוטחט צאו ואס מוסג א״־־ ל״א) (דף מציאות אלי נהרק .ושלישיה שניה »
 עכ״ל מ׳מ חיכית הוכח ח״ל מנין לרג סלמיד וכו׳ ומצא חדא הוכח זאימא צינה מינק ההוא ליה

 דס׳ל זל'נ .לרב הלמיד דאהילו זה דץ הניא לא אמאי הר׳ם פל כקשה הל״ס נלס״ט)(א״ה (עיין
 אותו דכשרואה לומר u הי אלא רעדו אל איש ידכר כאשר לרגו התלמיד דיוניח למיסרא דלאו
 ז«׳ .ס׳ די,־ ת׳ת מה׳ ס׳ה כר׳ה כחנו כנר ווה וכך p מינו למדתט לו אומי ד׳ה מל מוגר
 לרכר הרשוה לדני אלא ל• אין הבלה שלה קמ׳א) דהולין(דף גתרא וגסרק . ס״ה) סי׳ אשלים שפר
 עטו נעליו אין עמו נעליו אלא לי אין חר,ים הקם ההם אבריגן הו .ס״מ ששלח ס׳ל מנין פצוה
 תעווכ עזוג ת׳ל מצין עמו נעליו אץ עסו נעליו אלא לי סעזוכמןין מזוג מ״פ הקים הקם ת״ל מנץ
 כש'כ <ה ומייהי וע׳נ) ונ׳ג מ״ו (ג׳ר וכבנהדיץ ז׳) (דף הכונש ונש׳ התם וכדמוכח הכי קרא לה^י ליה דרשי ור׳ש ור״א ור״מ מדנר הכהור נזעכרור. כבני תעשר עשר ׳)1 (דף דר״ה זנש׳ק .מ״מ

. ח׳מ תכה הכה ה׳ל יכול באתה ככל להכוחן יכול באתה וכו׳ מנין נהן הכחונה נהכאה אלא לי אץ חכה הנה . מ״מ יומת מוח ח׳ל כו׳ נו הגתונה תה כמ אלא לי אץ יומס סוס למציעא
שהה .מ׳מ ההייל חייל ה״ל מגין נרבוק שלא מבכגז כלבות במבכט אלא לי אין החניל הנול . מ־מ ח:יכ השנ ה״ל מנץ נ״ד נישות שלא משכנו נ״ד כרשות שמשכנו אלא לי אי! תשיג השג

«ן ע לעניי אצא צי אץ מ נהם ראינו r(־ שבוקזת הנכות הם חלו וכל . מ׳מ תהן גחן ת׳ל מנץ מועעח מתיה מיונה מתנה אלא לי אץ סתן נהן . ס״מ חשחת שחח ת״ל מנין א^ה גיר לעניי פי
מסלו:ת

משנה לחם
T S ההוא ניה &ייי ל״א! (דף מציאוח פלו נפרק .ופו׳ פס:^ פנירו ררו;!ה ז 

 הונח ליה אמר זחגי חרי י,ונימ זימ!א ר,דא הונח ואימא לרנה מרנק
 הונח ה״ל מגי! לרב ר.לתיד לי,;מיד הרנ אלא לי אי! הוכיח יישמע נערים וזאה אפילו
דני' לדקדק ויפ .מ״מ קוניס ע נ  ועוד .לרב הלמיי דפפילו זה הזכיר לא למה יני
 אמריג! הא פעמים מאה אפילו משמע דמהוכת ל,מי דאין ממ' נדני׳ למידק אינא

 ויקים תכל חונימ לומר הלמוד ויוכיחו שיחזור מגי! קנל ולא הוניהו נ׳ פיק בערכי!
ני פסק דלא והא כרב פסק כו׳. המיד וכן :ליה נפקא דמהוכיח משמע נ סע' יוחנן ני

דהלכהא

עוז מגדל
̂זא סרק . ישנד׳צמדכר סי  עד כהכמים להדכק עשה מצות ל״ה) (דף כרכץ“ כי*י וסרק דאכית ר

 ת״ח עה וישתה ויי־זכל ער להבתדל אדה צריך <*םיכר * ק*״א) (דף כהוגות מסכת «ף .ותצפידיהס
«׳ י צבון ,ו י  וכל אלר, ויבא מדכתינ לה דר־ש וכטנתא מ״ט) פוגרין(דף אלו סרק ספחים עמסכת »
̂ויא ולעשות .משה jpw עם לחס לאכיל ישיאל זקני  גמה ש׳*ק שגת סככת .ולדבקה עד סרקמ
 .כמון עד אדס כל מל סצוה כחנות ש״ק היא מבנה . דנריכש פד חכמים צח וכן :אשם

ר. ואוהב עד הגר אהבת צ״א): סדליקין(דף במה סרק שכה משכת  תציעא נכא הזהב סרק הזף ג
 והניאו י״ו) כערכין(דף יש ס׳ .תעשה גלא עוכר מישראל אחד השונא :נהנים ונתורמ ג׳ס) (דף
ס הרג  כפישרא נאוח אוח הוא כן ו״ל הוא ניאs■־r והלשון מציעא, נכא מציאות אלו סרק ן״ל &
מקי״ות חמןר» רעש׳ כתיא ס׳ מעב:. בו באין לסי זה לאו ליקיןעל ואין :קדושים) (פ׳

ס׳ מרה הזהירה ו^א : מלמוד  בערכין יש סרק י״ז) דף (שם ערכין מסכת תבנא לא משום פד ו
 עד ׳1כ לאיש איש כשיחטא . כהניס בתורת ממש הוא ז׳ל ר״מ ^!ון ומיקר לה מייסי דוכיו ונכמס
 לה מייתי מקומות ובנחה שבה ונחפכת ̂*ז) (דף דיושא נתרא וס׳ נערכץ יש סרק .אנרהם ויססלל

י סד מכירו את הרואח ^  אלו וסי-ק ל׳א) פוסדין(דף אין סרק זכגרכות נהסרא .הוכי\ז הוכח ש
 סרק .התועא ביכהו עד להוכיח חייב תמיד וכן :י״ו) גפרכץ(דף יש סרק וגמרכין תציאות י
 יש סרק דאמי יוחנן ר׳ דכרי הגיח מה מסני ״ל1 ר״מ על המה מקוצי הד״ם :ג׳ס) (קף כספה גמה

 .יותגן כר׳ הלכה יוחנן וי׳ רב הלמודא גכולא דקי״ל הכאה עד דאמר נרנ וסמן נזיסה סד גסמץ
 הוזכר לא יוחנן ור׳ נזישה עד אוסר פואי כן ומצאתי ו«רד*ות צרסהיות מופחאות סל סןייו ואני

^scii פירש וכן ו׳ל ר״פ כדכרי שימסם כפסרא מצאתי שוב .כד׳ן זכאי ׳ל1 ר״ס יצא ול^ מ־ייסא 
ח שאסר וכל :מס^מ סצ« 6« .צ״ד) (דף כהפה נמה ס׳ שנס מסכה .כהן לממת סד לסמה גי

ת הגהות מוניו מיי
 טצוה תוכחה מקב^ שאינו רשע אדם אגני ובטצות כתורה רעך שהוא ודוקא [א]

שגא ה סשנאיר ה^א ואומד רע שנאת ה' יראת שנאטר לשנאתו  פשתים.!, וגו'(בערכי א
ר ובו׳ יכנו לא יכול בערכין יש בסרק [ר] ע׳־כ שנאה כלבבך לומר חלסו  שב^כ ב

ב מדבר הכתוב  ירושלים חרבה לא חבינא ר אמר אבא בד שמעון ר^י *[אמר .ע׳
ת ות הוביהו ש־יא בשביל אלא  מרעה מצאו לא כאיילים שריה היו שנאסר ווז א
אסלו הריינין שבועת וסרק בהמי. במה כפרק [ג] :קי/■)] (ב:ת וכו׳  אם כידו ססק אס ו

 יקבלו שלא לו ודא' אם אמנם .בהמה כבמה החם בדמשסע להוכיחו 7צי דבריו יקבלו
 לפניהש גלוי פניך‘’ אש הקב־ה לפני הדין מרח שאמרה התם כדאסרינן דפטור נראה אז
שמע גלוי מי שים היו לא להם ילוי היה שאש מ שמע וכן נענ  חזקת כפרק כתושפתא מ

 שוגגץ שיהו לישראל להן דהנח לשתוק לו וטוב דבחב המצות בספר כתב וכן הבתים
ח רהוכח מעשה אבל פטור דמעונש בתב זרא־ם .ובו׳ ד אבל . איפטר י*א חוני שה ה׳  מ

א כההיא כתב מקוצי הנ שסע רבד לומר שחייב כשם יבמהו ‘עי ד  לומר שי־׳א חייב כך הנ
נ , ישנאך פן לץ חוכח אל שנאמר כשסע שאץ דבר ־ ח מציאות באי^ו (ד) :ע חוני ת כ  הו

ם. אפיינו םי ע פ ה א ח החם דםרבינן אע״ג רא״ם כתב מ  פירוש כמקבילו לרב בת־^כיר מתוכי
מי וכפקינן ששוכח לו לרב תלמיד הוכרה .טקב־^ו כשאין לחברו נ קנ ט  כשאין ולחברו נ
ם, ויבואו הן שקולין מקבלו ה  שיקללנץ ער דאמר ‘כשנ״א־ ודלא כרב [ת] :עב־־ל שני

 ופסק מעמא נתברד לא כתב המצות פפר כעל אבל נזיפה כדי ראמר יוחנן כר׳ ודלא
ר׳ הלכה יוחנן ור׳ דרב רא״מ וכן יוחנן כר׳ ^ל לגבי וכ״ש יוחנן נ  אמנם .כאיסורי שגו

שמע תזריע פרשת בחנחזסא מה רבש׳׳ע הרץ מרת אמרה ראבויי המהכר רבינו בדברי כ
נוששת ^
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ו»:6פ
י ח *יי אחה י»ל הנמים אמרו נ ת **בידו ' נו למחו אי ה ו ח א מו ש הו עון נתפ ץ אלץ ב  ;פ1« .ט׳1 אמורים למ״ם בפת כי

ג • י®׳ משס«ם ז יי י י ״ י ת לו שאפשר נח׳ י ח ח :בהם למחו כי מו ת את ה בי זה נם .וס׳ הנייז עליו שחמא טי ט תחלה ח

בר לא לו״נש־ם ד ת לו י שו סנו עד ק טי שיבלי א לי שנ ה’" ' ‘י ^ א מ1"' ^4’• »׳ '’”״
רו בך .חטא עליו נ*מ); (נ'מ הויא פרק משוע ממ!ו. »ש מ ם א ל חבמי בו ■ י חו אתר בי פניי טו המרגל ו

שחטת כטי• לא ת״ל מ  לאדם שאסור מבאן .חטא עליו תשא ו

שראל את לדיכלים בל י ם שכן ו ם אע״פ .ברבי לי א ה רו את ש בי נו ח קה אי ל עון עליו לו דו א נ מרו כך .הו  המלבין חכמים א

רו פני בי ם ח ך לפיכך .הבא לעולם חלק לו אין ברבי רי ש שלא להזהר אדם צ רו לביי בי ם ח בי ן קטן בין בר א .גדול בי ל  ו
א בשם לו יקרא ש שהו טנו בו א .מ ל א דבר לפניו יספר ו ש שהו . בו ו נ מ ם במה ט ם דברי רי מו ם א . אדם שבין בדברי רו בי ח  ל

ברי אבל ם בד ר לא אם שטי מין בסתר בו חז תו מבלי ם או תו ומחרפים חטאו וטפרםטים ברבי דן בפניו או ב מ מקללץ ו תו ו  א\

ר עד חזו טב שי מו סו ל שו כ ם כל שע אי בי ע שראל ו רו עליו שחטא טי ט ג בי בי ה ולא ח ם לו לדבר ולא לד^כיחו רצ  כלו

ה מפני טא שהי ט החו דיו ר. ה ת ו תה או בי תו שהי ע ת. ד ש ב שו לא בלבו לו ומחל מ מו ו ט חו ולא ש כי ו הרי הו ת ז םמד תTח  ו
ה הקפידה לא ר שטמה על אלא תו ב י :הט ם להזהר אדם חיי מי תו ת בי מנו אל ם למאד שפלה שנפשן מפני ו ח רו ה ו כ מו  אע״פ נ

ן בעלי שהן מו לו מ פי א תו ״ ו מלך של אלמנ מי תו ם וי הרי ם אלמנה כל שנאמר עליהן אנו מוז תו ן. לא וי נו עי ך ת א הי הגץ ו  נו

בר לא .עטהן ד ת אלא אליהם י כו לא .ר הוג ו ד מנהג אלא בהן ינ בו ב ולא .כ כאי ה גופם י ד עבו ם ב ב ל ם ו ס .קשים בדברי חו וי

על :יא פמיג«פץ א
ה לחם שנ ה מ שנ למלך מ

אן הסניק pas אעדק fa’SBs מ׳נ לי 1"<י'ו)ומ דקמשק(ךף מין או «הלי.ן!. ליה (דףי״ז)פקשיק דנגמרא נוזהיה קרא ד״ק דלא משום דיע לגני טומיה דהלנהא
 דייק לא מ*מ ליה דשני נב פל ואן ט' וקללה הנאה נחינ הא נדפה זאעי ולמאן
ג וגשארו יומק דרבי ט«!יה קיא שטי  מה אנל .שמואל לגני נרה והלנסא ושפואל י

׳ לגני נמוסו הלנה ואין חזאי ננן אפי יוסק דיב׳ משום יוסן ניס היש נ0שנ  י
נ למפסק ליה הוי לא p דאה ננק סעם זה אץ יהושע ורני אליעזר י ני דאח׳ נ  ני

׳ לגני טוהיה הלנסא וליח מא דשמוס* אליעזר :׳משע י
 דני״חא ליה לענייא גראה דניייניגו מפשש סמלהונו'. סנייו אס הפוכיוז ח

 איירי סנוא מליו סשא ולא לוסי הלמוד פניו משסנין אפלו ינול דקאמר
ם תיי  שנין נדנרים אבל הכי דקאסיה הנר״סא סיירי ונהני למנייו. אד® שנק נ

 שנין נוניי® אייר• ניייסא אי ר\סא וני מ הזר לא אם להלנק וזוסי למקו® אד®
 נסב הא להוניסו שסייג מנווה דני בסנייו לרואה סנק קאמרה אק לסנרו אדם
מ  להוטסו דס״נ י״ל ססידויג הדס זה הרי הוטסו ולא עליו מקפיד איט דא® לקמן יני

טה א® טיגו דקאמי  זה המפעמה. מלנו פהסוד נדי לסטסו סייג נלנו משעמה לו י
ע טנס נראה  אי א״יי דנסאי המלה סנירו את הסניס נאן שנסנ מה קפה וא״נ יני

 נדפלויננא לסנייו אד® שנין נדני׳® אלא הני משסע לא למיץ® אדם שנק בדניים
ס נד״א נך אחר מדנסנ ^י  *ירי לא השסא דעד משמע וגו' לסנייו אדם שבק נד

 לומר לו היה לא למנירו אד® שנק נדנרים איירי ואי למרץ® אד® שנין נדניים
טן אנל קשות ידבר לא נססלה נשמוגיס דמשמע הוזלה  ולקוק .דנלמוע קשוס ידבר ב
 סזי לא כ6 שמי® נדנרי אנל נסב שנן למיץ® אד® שנין נדנדים דוקא דהייע נחג

ט׳ ברני® אוט מנלימק נסחר ט  סזר לא אטלו לחנייו אדם שטן דנדנרים משפע ו
 לא אנל אוסו דמנליפק דגהי זה למק שמלק סי וראיתי .אוהו מנליסק אק תר5נ ט

ע נדני.נ ומעיקרא נינים ס המלה יני ק נדנטם טי  ינלימגו דלנסון לסנייו אדם ש
ם .נססי מ סור לא ואטלו ינליסט לא לטלם ניני® אנל מלמו לנין ניע  שנין ונזניי
 ועוד ...׳ע דני■ נפפסע וה ואין אויענרני®. סנלימין נססר מזי לא אם למיץם אדם

ק הסניא מטז שגאמי לא א® וה מלוק לו דמניק ס :רע ו
אפל

 אמי ויאנ׳ט . ע׳ע הטיק ממק היל pn גגללו הניס יסנקי לא מעניקק נגללו הנייז מסוון
 ונוס מומן הטק ה/ מה א'נ מפעקק אק נגללי מיה וסנקי צא ««ניקק מלל' הנ״ו (סנק■
 סווניסע סממו אמויק ומציסא שני «וק M ׳מייסי ס׳ו) ונסוניה(וץ ימ׳ו .אדה נני נלנק «וה

 .מ׳ס סטניסע הסט ס׳ל מוק למזמוס ה5וו ואיע לו יש נדת!ינ: ה51ר ואיע לו שאק אלא לי אין
ט ואיט לו p אמר ודש  .אדס מי נלטן n« ונרה צי למה סעניעט צו יתקין אין להמיט יו
 ו׳ל המהזס ונפנו סמויה מ® י״ס ינניס יהודה ד מס דס׳ק זו פנרא הוהאס נגהוטס ונס

נ  איט הל אהל סעניטס ומונע ממיק ממק והייע סנסי נהני אלא סליג צא יני׳ש דמציסא מ'
 מי יסאני אדס נצי נלשון שיה ינדה אמייק ולא דישיצן למדיש יאינא ינל «טם שוע לא דושוס
 h>0 אנל סויה דניה אמייק וסדה מסשויו די וטיב ניק■ אשי ינסיג נהשן■ קיא• ומונט סריוי
 רי)אומ״ק (ון השיה אס השואל ונד . ונסומה ש׳ו ונ׳נ יוישיק י״ש סויה קיאי מומזי ולא
 וננה לא למ׳י מיסא ישיק <ימ עצנ »נ אם ויל מצין אמה גצנה אלא לי אק יצצג נצה אש

 לא דניצ שם הסונשוס וגיזנו .סא׳ל אדם מי נלטן סויס דניה לס׳ד אלא אדה נע נלשון מיה
 וקנס אדה. נע נלשון סויה ומה למימי לן ואה נעט ונסיבנלשון טין אנדה לרסס מנססו

ג יאמוייק סגהיא לוה  אש היל מצק ממג ■מיד אלא לי אק יצא יצוא אם י'נ) (דן וסטה מ׳
 מרו fa ארה נע נלשין שיה ונרה «ו'י fa השיא לא נוצה מוצצ מוג מסיי והסעא •צא יצוא
 «י דכוזס ירל .נשוגג סיייי ילא קיא שנס w והסה . צאנ איה מי כלשון שרה וגרס לא

ו מסהניא אני• יכואסי מיא שנון  ססהאס סמוי פו» יהא שלא ארס מי הלשון שיה ונרה ט׳
ס סה  טיק ואסריצן גסא■ ידס נולה. גטצנ «רנ סייר שש אן מצה גשוצצ מרג נמרי ^

 ציה ס4י צסאן העפא ושרק■ *ים נע פצשון שיה מנה ציי צצחי■ מסע הכסא ג') (זן מוריה
 צדיזש שצא קוא שנס צא יהסס צע עניו מאי ציי צצויי סאי טי צע וצש צסקן אצא ם׳ ומיס
 יצא ימיק צלע קראי שנסי דצא שנא נצ הסיסשס נניס וצשי .נגרייה צדשש מויי ציגויי
מ׳ג ם׳ שיה דמה אמייק  צא •®צ גשוסה צא ס־צ נוצה ישצ והשוה אסייק (רןי׳א) מיישה ו
 ממי *נד ימאויסס שיק נס וסציה סשסה מציה סיעה ואינה שרויה שצד הא והשדה ה׳ל צשדסם
 דניה צשזסה צא והשוה פ'צ מה א'נ צנרט ומאויפס עומ הנ»נ ניפ8מ טשפה אישי י׳י וי׳גו
 צס׳ע יעאויפס נ׳ס ופעי ששפה חציה צע משוייר צע טימיס סדום נצ איש יאדה מ׳ פויה

הפע פניי שאע והנא נר שרה ידמה ם'צ טפו מוצמא צדיוי קאסי צדי ודע פסה ואפריק
ר. י והנה נ ה הנא צע יא״ז י׳ מ ס ישי שציא אופה ע® אאש «' שיה ו  עצא יש׳ מש® ט
ש ונר שיה דמה צע דאיש משו® *ש אה יויש צא יר׳י דושן ס זה) שד! שיסנאי (נ  ניאה וי׳

ה לע דלייז מ שיע מיאנ׳צו שא ונשמו צמימר וצינא מ' שיה י א'נ שששה צא ש נשב רנני משו® ו ס ו ס מס® יואי אצא דש שיע יאנ׳ ה ציה יצש משו® שא ד מ  נסנע וננו ונו׳ שיה ו
אי טנ פ ניה לי מצי® ילד® הציני) טקום ( ד ס לע דא״ז ויאנ׳ס סלוקויו « ה יני ה ®׳ל ואסרי® פס® אסשנן ש ססש®® הפנס וגט פשייי, הנמק גני ליה איס והני לפיל wra נמי מ׳ מי ר מי  .נ

ס שא אפרי® שזה יפט כני היסה ווה ד ס (שס) נהנט ו ד ט׳ טפי® צציטח ש דנמס איש איש דדש ו  היפה ולירי שאה צאו ואם משג ראה א® פיאה יאה א® אמי דא דן אין י
א ופצה .ט' מיוה ונרה מאיל נו׳ נצנני יולדס א'נ ד® ®מס שא ט' יוצלס שיט דא® ס ננו מר נו' שיה דמה פראי ראה אה לדיויה מ'נ י די סליזפ תנרוס לי מציגו ילדנו מננו ו *ס י  ו

י צשמיא צאו טקוס פקיה שהה פא® ציה מ שהדי פיאה דאה ואה קוא וריש וי׳ י צספצה מכס® נ ה ציה איה יי׳ מ  מ® נשקוס *צ® דמקו® ליס ראיס יד® יאצינא הקשי וננמיא אצא ט' סויה י
p ר.ואה יאה נאס יריוש ’m די וצפוצ® ט' שיה דמה פני אששי י ה יצא ציה איה שאה יאה א® דויש יי״א הני ו מ נני ט' שיה י ה צע דאי® מאן אן א*צ <עןדס סקוה היפה דא® מ״י י  מנ
שה הראה יאה וא® צקוא דדש די וצש׳ו וישיק צמייש דמצי® מה דנצ טיפא צדישא אנצ הישר מנס דק צהיציד ה״ע פויה ט׳ דא נזזי ה׳ו הניה פניה הניס אמייק צ') פצק(דן ו  ט' ט
* שמזננו צשיפהיס א!יצ די והנה .נו׳ שרה דנוה ט' די א'צ 8דד ה ציה 0ז מ אפי יוסי מני ידא .מ' שיה ונר® דצא ®ני ויינו ט׳ שזה י ה׳ו הנהו פריה פפש י  צטה׳ג « שנה טו

ס ציה איה לדא צהנויי® אין הו׳ שיה ונרה ומשני הניס מהניס שעיש דצימא הה® ואונויק מ ש יצמא ®מפיס השיה צה® צהנייס וצס צא דלטט® אצא ט' ו ס נאומי® אוש יי מ  ס' שיה י
ג משיש מסקוא יאיה 6צה צהשא וצה ומשיה טי ה יצא יש*צ אששי ימצפא ציןשפא אנצ מ פוט ו ט נפוה׳נ הניס r®»o סניה ויייש מ' פויה יני ט פ ציישא « ו  .5הפ ובואסזא מיי' יי׳
מ׳ון ס(דן ו ש ק יוה׳פ צאש סנוס יוהיג צשע הניס סניס הניס מיש דיני אגיייק י'נ) תט פ׳ו ונשיג ס׳ נטה׳ו המס דיש• וינ ו' אמריק ו ד ימוצ המוצ וייש פה׳ י ה צ!פ ואיה נטוס דו׳ש צא •שדה ו  ונו
סץ(דן .מ' שנה דניה צע יציס יוסי סו' ושינו טסי ויננוצ צע איס דד® הס® טי •אמויק ט׳ שיה עי ק שדעה ואיט שדעה נשוחה צא והשוה פני דיני ואמייק מ׳א) ו ר שי® דמה ®ניי וינ  נ
מי ונש׳  אצמא ®dS® אס צננוס שיא יד® שורש אוו צימס ימיי מו9אש ד) ן1וספור®( •מיק . מ'מ ציו ס'צ מנק מאציהן וטסדק צצודן יצוד אשר אצא צי ק6 יצוד אשר אמייק ש׳וי) (דן הד® ני
ו' פויה דניה אמייק צא ציי׳ נין לד® ישן מיי, נ שין(ין ו ס סיצ צא סנא מאי נפנ ש® נמוישי 'צ1 נמהשנרנו עשט שיאמר נסי •אנני אמר וא® נ)’נ ד^ז מ  גני שעע ט"נ1 .ט'1 שרה י

היג ניפו מקדיש ט א® ציטה ׳גאצנה גאול וא® ינ פינ אשט שדה המקדיש גני ונן ה*ה ואס שו ק האש® ואת שויש אה ציטוז דישו יגאל גאול אס ינ  שיו) (נן וטנשה שני מננשי שווה גני דיש ו
ט עאל גאול ומייפא יישא הניאו נ נסיא׳ש ושק שפו-ןס הלטס הס אצו ונל היוט א® צינ פ' ה ציה דאיס מאן שטע ל®* טי ייוי ה׳ איש קיא אמי דאמשק אהא ומש® י מ  ס' שיה ו
(ין .מצה׳ ליה ושש פינין  סי.ינ ר הצט מדרי® ס׳י, ישיושצני . ששטה שש צימס ישננ נ5ש ואם מצוט ש׳ וניר< .צווצאין ונואל שלוה מלמד עאל נ*צ אס נ') נקחשין(ק! צה ושיש ל׳) ונ
י ס'צ מה יווו ני איש  מש סי נדר ממני® סינני® שכניי פנאן אצא יסיי® אשי ס'צ ס® סיס הל אן מנופה שנופה שטי׳ מנאן אצא נטפה סיל סה השט או ננורי® טשס שננו״ מנאן אצא ד
מיין לשומס דאפר נדו• נדון פי נמייוס סימם שננעי הכאן אלא צשיי ס׳ל שט הם נשולי® לשועה ואונו ':ונפאל "v ה® י ט דמה וה טן הלט הלן■ מו , מציל גוצנסי מצג נמשס מ ט'  ;נרה ו

טי וכבר ז • יני"■ יי® לי מציע צנ׳מ * ט' שרה דניה ציה איה ישמפאל די׳ צשל ט י ) ' ® י ^ ®'א י י א וזרשיק ש® ופיק <ת מי?י= ’•‘יגי 'יי■! ' ט מולא אסויהי ו
טינן מיונה נש׳ ונן .יישא יישא או טא רשא או טג ס אצו ונשיק . פסצא טצא או מצא המצא השג מולא סיסי ו  אטה ימאן |te ואס אפשק פ׳•) דקיושק(דן דנ1 סיע) (דן טיו

ק מצמה שא אניה אצא צי אין p מי® ימאן מאן סיל « i סיד ושק ששקה הצט טא וה ק טיזס אצו פיק נ ג מדצא שסי ידמי  שיש ימאן ימאן או מאן סאן טי
ב י סני «נ נדטוס שק (איה .מ׳ ואצממס נישמי® לשור אי® וזיי קי מ :נרי) ס׳ה (דן ורנ מעשן ני

c'lpjA
מייסוניות הגהות

 עפטן עני וניקהנ■ «סן■ קידונש על לממנמח להם מיה אעס׳נ עד נהר סינלו אלו נשתנו
 טיששנל סבלי ידעו הסת יישעית יעסית «ד.רי ®יבלק תנביאים vnw השם ‘®•שוא■ תכאוח

חיב  up ונחנלח בתש זקן תנלד. לסלאני ואסר תקב׳ת חור סש למני® נתתי גוי נדנ
ש עיב ונשי® ש כוזב •׳(רשיי ע־ג! בסוי ת חסישת בשיו  שובר אלא אתס לבל חד

נ יר] p*B לוצען בססיג ועיק .לענות® תוא בסמי שנוי ת«י® שת® לסי בתות תנוווב

עוז מנדל
מ ה שק .ספא סליו א5י צא1 פו 9נססצ ®»ז אס הסינית *  אפיו V :צרי) (זן נ

שקמהנ שטא עד הנשם שן ש.' א ננאמציפא(דןדע); מ ד .לשואל מד נדמיש נ
.טששמה פד ט■ פנית עלמ שפפא ט :ל׳א) (ין ««וק אק ישי? די) דיומא(דן טיא שק

 ; n מ ושיא הוצא דיב שנוא ימ״סי לשמה שלא דפמה טשק מיו) (דן נשנק p שק
 מ® * קק רל וורמ ונסצפוו נמוסס מטאר » .סשיק טן ש ניפו«י® צהזדר אי® ה״ג

;גהן שיומו שי צסנר שראד צו שנוא®



ע משנה כסף ד ת .מ ו כ ל ת ה ו ע ק ד י טשנה כסף ן 1 פ

t 'B ל א מ מ ג וא'מ עליו לאותו:!(אמי ני(ו אלא הרעה לאחגע כלומר הרעת(״! לכו! ע עליך איר בלו(י האותר היינו כרכיל רכיע דעת וכו׳. כוזכיח ה עצ» ttft סי
ע גדול עון הרע לפון נעל ששם יניע דני׳ הכך וזה .הראכו! כמו לכליש׳ סרג ואי;ו כלומר נהלשגת כתו שנאמר למי נעה איע דנר שאוהו אעיש כך לך עשה או ו

דרכילוהלחוד הרכילות על אמרו לא הויגח הרע לשון שלשה שכשאמרה רנינו ודעה מרכיל. היה לא לאהימלך נשאל ואילו לדוד נלית ודרש להם שנהן אהימלך על שאמר דואג
 .נדנייו שההנלל כיו לשאול ענודה שעושה הפנ דאזרנה לו גטה נזה שאין מכחיש

 פשוען כיון להנירו גנוה נו שאין אע׳ע »
 דכשיו תקרי רכיל לזה וסלך מזה דנריס

 אכל .כעיירות הממזר כרוכל שהוא סא ק
 וזה הנייו נננוה המסאר ה״ט הרע לשח

 הוא עליו שמספר הנעה אם לשנים. נחלק
 אמת הוא ואס רע פס מוציא לקרא שקר
ע ומ״ש .הרע לשון מסהר נקיא  אנל יני
 עפה וכך כך ואומי שיושנ זה הרע לשון נעל
 דקאייר אכל מאי לדקדק יש .וכו' סלוני
 התששי הוא הרע שלשון שכתנ מה זכו והלא
 שיהסר אע״ס דה״ק לומר ויש .הכירו נגנוח
 הרע לשון ככל יקרא לא תנירו מנות אדם
 אכל כתקרה אלא כן הישר שלא שאפשר מפני

 ההיא הרע לשון לספי תמיד שמוינל מי
 שיושג שכתג וזהו הרע. לשד נעל יקיא
ע כך ואומר  קבוע שהוא כלומר סלוני עשה ו
 כאן שפיט נמצא .אלו דניים לדנר ומורנל
 מוציא .הרע לשון מספר .יכיל ,שמוח ארגעה

 הראנ״ד וכתב הרע: לשון ונעל רע. שם
 קשה אלא לא א׳א ונו׳ הרע לשק נעל אנל
 שכשאמרו ז׳יל כוונתו .ענ׳ל ,זאת נינה ונו'

 נרכילות כשהוא היינו הורגת הרע לשון שלשה
 לו לעשות רוצה שהנירו מה השומע p שע*׳

 להורג הורגים הדם ונואל׳ וסרט עליו קם
 מיתת שנרם לאומר סרנים שניהם דמי וחרשי

 מין מנירו מטת כשמספר אנל .קיוניהס
 האיר מגנות יתכעל לא הוא כי נענש הפוסע

 .למקכל יהרוג עליו שהנאתר משש שם ואק
 שהזכיר אותו כלומר חליחאי הוא שהיאשח וז^

 לשלשתם גס כי תליתאי סא יכיל דהייט תחלה
 נעל דהיינו והשני שנחנתי כמו הרעה הגע

לשון

 מכעיסן או הטקניטן כל .עצמו מממון יותר ממונם על
 זה הרי טטונן אבד או בהן רדה או להן הכאיב או

 .הטקללן או אותם המכה שכן וכל תעשה בלא עובר
 מפורש עונשו הרי עליו לוקין שאין אע״פ זה ולאו

 להן כרת ברית .בחרב אתכם והרנתי אפי וחרה כתורה
 מחמם צועקים שהם זמן שבל העולם והיה שאמר מי
 אשמע שמוע אלי יצעק צעק אם כי שנאמר נענים הם

 לצורך אותן שעינה בזמן אמורים דברים במה .צעקתו
 או תורה ללמדן בדי הרב אותם עינה אבל .עצמו

 ואע״פ .מותר זה הרי ישרה כדרך להוליכן או אומנות
 הפרש להם יעשה אלא אדם כל מנהג בהן ינהוג לא כן

 יריב ה׳ כי שנאמר וכבוד גדולים וברחמים בנחת וינהלם
 אימתי ועד .מאם יתום אחד מאב יתום אחד .ריבם

 לאדם צריכין יהיו שלא עד .זה לענין יתומים נקראים
 עושה יהיה אלא בהן ולהטפל ולאמנן עליו להסמך נדול

:הגדולים בל כשאר לעצמו עצמו צרכי כל

דנלשז! הניע לפין נענין נסתוך הזכירו ולק שמלו הרע לשון על של!) למוד הרע ולשין
 יהניוג עליו פהנשכור שלשמן שימותו שייך הרע

 דס וגושלז לסרג יהרגו הדס ונואל׳ לשומר
 הוא שגילה ידי שעל למקנלו יהיט שניהם

:שלו מתו הדני
 פלשה ונו׳ עכירות שלש על סנמיס אמרו ג

 יש נפרק ונו׳. סרגת הרע לפון
:ט״ז.) (דף נערכין

ש ד .וס׳ הרע לשון אנק שהם דנריס וי
ט׳. נטונח המספר וכל רוו פ' סני

 נסה פרק הרי״ף ונחנה (שם) דערנין שלישי
 של נשכחו אדם יספר אל לעולם מדליקין

 ומפרש גמחו. לידי ינא שנחו שמתוך חנירו
 פנחו שמתיו וה״ק שונאיו כפני דה״ט רניט

 אכל כן אינו אומרים ששונאיו גנותו לידי נא
 משסע אוהניו ככני אנל נו יש פלונית מדה

 המספר וכן שכהנ ומה שסוחר. רכיט מדנר׳
 לשון המספר יכן וכו׳ שחוק דרך מרע נלשון
,דפאה פ״ק כירושלמי וט׳ רמאות דרך הרע
 מנירו כפני הרע לשין המספר אמד שנהנ ומה
 מילחא כל רנא אמר (שם) דערנין נפ׳ג וכו׳.

 לישנא משוס כה ליח מרה נאפי דמחאמרא
 ולישנא מוצפא שכן כל [אני׳] א״ל .נישא
אמרח׳ לא מימי דאחר יוסי נר׳ א״ל .נישא
 רניט על לתמוה ויש • לאחורי וחזרתי דנר
 והמספר שנתג ומה .נרנא דלא כתג למה

וט׳. איש ספי איש נשמעו אס שגורמים דנרים
מדליקי! נמה נע׳ נרים כן דיהודא נעונדא

.ל*נ) (שנח
.יכו׳ שלשה נפג׳ אלו דנריס נאמרו ואם רן

 י^י"ף ונתנה י׳יז) (דף דערכין נפ׳׳ג
 נאפי דסהאמרא מילתא כל מדליקי! נמה סרק

חלתא

עביעי פרק
ל א ג ר מ  לא שנאמר תעשה כלא עובר בהכירו ה

 על לוקץ שאין ואע״פ .בעמיך רכיל תלך
 רבות נפשות להרוג וגורם דוא גדול עון זה דבר

 צא רעך. דם על תעמוד ולא לו נםמך לכך . מישראל
 זה רכיל זהו .אי ב :האדומי לדואג אירע מה ולמד

 .העולם את מחריב זה הרי אמת שהוא אע״פ פלוני על שמעתי וכך בך פלוני אמר כך ואומר לזה מזה וועלך דברים שטוען
 אבל .אמת שאומר [<>] אע״פ חבירו בגנות המםפר והוא .הרע לשון והוא זה לאו בכלל והוא מאד עד טזה גדול עון "יש

 ואומר שיושב זה הרע לשון בעל *אבל .חבירו על רע שם מוציא גקרא שקר האומר
 על .גגאי של דברים ואמר עליו שמעתי וכך וכך אבותיו היו וכך ובך פלוני עשר! וכך כך
 שלש חכמים אמרו ג : גדולות מדכרת לשון הלקות שפתי כל ה׳ יכרת הכתוב אמר זה

 וגילוי כוכבים עבודת .הבא לעולם חלק לו ואין הזה בעולם האדם מן נפרעין עבירות
 בלשון המםפר כל חכמים אמרו ועוד .כולם [נ] כנגד הרע ולשון דמים ושפיכות עריות

 לשון שלשה חכמים אמרו ועוד .לנו אדון מי אתנו שפתינו נגביר ללשוננו אמרו אשר שנאמר .בעיקר כופר כאילו הרע
 לשון אבק שהן דברים ויש ד ז האומרו מן יותר [י] והמקבלו .עליו שאומר וזה .והמקבלו ׳׳ .הא\םרו [נ] הורגת. הרע
 היה ומה אירע מה להודיע חצה איני מפלוגי ישתקו שיאמר או .עתה שהוא כמות שיהיה לפלוני יאמר טי ביצר . הרע

 .בגנותו שיםפרו להם גורם שזה הרע לשון אבק זה הרי שונאיו [?] בפני חבירו בטובת המספר וכל .האלו ברברים וכיוצא
 המספר וכן .רעתו לידי בא טובתו שמתוך .לו תחשב קללה השכם בבקר גדול בקול רעהו מברך שלמה אמר הענין זה ועל

 היורה כמתלהלה בחכמתו אמר ששלמה הוא .בשנאה מדבר שאינו כלומר ראש קלות ודרך שחוק דרך הרע בלשון
 שרבר יורע אינו כאילו לתומו שיספר וד\א רמאות דרך הרע לשון המספר וכן .אני משחק הלא ואמר ומות חצים זקים

המספר אחד ה :פלוני של מעשיו שאלו או חרע לשון זה שדכר יודע איני אומר בו כשטמחין אלא הוא הרע לשון שדבר זה
̂א או חבירו בפני הרע בלשון ] דברים והמספר ,בפניו שי י או בגופו חבירו להזיק איש מפי איש נשמעו אם שגורמים [

הדבר נשמע כבר שלשה בפני אלו דברים נאמרו ואם .הרע לשון זה הרי להפחידו או לו להצר ואפילו בממונו
הקול להעביר יתכוין שלא והוא .הרע לשון [׳] משום בו אין אחרת פעם השלשה מן אחד הדבר סיפר ואם . וטדע

ג ב :נו ׳ ס לאוין סמ״ב א ולגלותו : ד0ר, ג׳

הראב״ד השגת
 עשה כך !אומר שיושב סיע לשון נפל •אבל

 השני סן הראשון קשה אלא לא א״א .פלוני איש
 תנין והשני נפשות וסרג חליתאי הוא שהראשון

;זאת בינה .טצמו אח אלא הורג ואינו

עוז מנדל
שאי! ם וא', חיןימוח ונגמה גן מכחע ש׳א שחה רסס׳ גיחשלמי .העולם עד גתנירו הסרגל פ״ז

̂ה רמככת גירונלמי . העולם nfi מווי־ינ עד עליו לויןין  ינכמז מכות מסכת וכוף סל
 והו̂י זה לאו נכלל והוא מאד עד :1מ גדול עו! יש :מעסה נו שאץ לאו רה׳ל נהלמור מקומות

 רק5 ונככה ט׳ז] (דן: עיכץ גמה' נעלכין יס שרק . vהאומ'י מן יותר והמקנלו עד ט׳ הרע לשון
 לשון לקת שהיא אומר ואני .ונז׳ קשה אלת לא ז״ל הראנ״ר עליו ונתב :נ״ו) נהמיל(דך. נמה

 והרטלור כהקדמה שכתגתי כייו ההכור נזה כמנהגו היע לשון קשה כמה וראה נא שאומר התלמוד
 צינא כעני! שקר עיקרו הרע ולשון שאה דמככת דירושלמי דש׳א הזיפים ענץ כמו אמת דני הוא

 לו אין היע וללשון דלעזריא נירושלמי קורא ולרכילות נ״ו) (דך נהמה נמה דפרי! מפינושח על שאסר
 התכונן ואתה קינל לא דאמר נמאן ואיכא הרע לשון דור קינל דאמר למאן ואיכא מפנו יותר רע שם
 ערטן נמסכת נערכין יש סי .רעתו לידי עד ׳1כ1 הטרו נעונת המהפר וכל עד דגריס דש :נו

 עד ׳1כ המספר וכן עד שתוק דרך הרע כלשון המספר ונן . שנת נהלסת ז״ל אלפס ר׳י אותה והניא
׳כן נמי ומשמע נצדק הרע לשון מספר אוהו קורא פאה דמסכת כירושלמי . הרע לשון  מדליקין נסה ;
 דאית טוקי ט׳ו) כערכין(דך יש סרק . הרע לשון עד חנירו כפני הרע לשון המספר אחד . )i<״ (דך
ד ד»נן דירושלסי כההיא .כו׳ שנורמין יכרים והסהמר : תרת• גה  מדליקץ(דך גמה ושרק יוחנן ו

» ל׳נ) » .ע״ו) נפרכין(דך p נפ׳ גלנד. עד שלשה גפני הללו דנדם נאמרו ואם ;המדנייס דראש 9נ

סיימוניות הגהות
 פליניא כי hSh נורא איכא היכא דאמר כגון נישא ניישנא דמי היכא שם גרסינן (א]

 : ע״נ , הרע כ^שון n'S ואסיק כיון הרע יישון זד׳ וS‘Dא סירוש .וכוורי כישיא דשכיד
ם עבודת גדולה, נאסר דבכואהו (כ]  גדול רמים שפיכות גרואה, חטאה הזה הטאהעם נוכני

וי עוני,  סוחר בירושלמי [ג] 5 ע״כ , גדולות סדכרת הרע ובלשון הגדואה, הרעה עריות גי̂י
 • דבריך את ומלאתי 7אחי אבא ואני טעמא מאי מחלוקת בעלי עא הרע ^שון אורי

 זמייחי שוא שסע תשא לא דכתיב מקרא למקבאז שאוהרה אומר י׳ י^אוין ®[סס־ג
 בעל שיבוא קורס דין כעל דבדי שישמע לדיין אסור זי) (דך בסנהררין ראמרינן הא נסי
 בהסח כסה פרק כדאמר ואקבל להאמין רשאי ניכרים דברים רואה ואם [ד׳ ן הכירו] דין

 וכו' שבחן סונה היה רינ״ו הכא דברי מותר אוהביו כסני אג^ [ה] :ע״ב ע״ש סדור
 רםתוך כטובתו מדאי יותר יספר לא פירש שמואל רנינז אכן . הנתיות ספר , אבות ססנת

א אסשר אי מדותיו וטונה שמספר תו, ^ידי יבא ש̂י כי ננו  בורר m פ׳ סנהדרין [י] ע״
f לא לומר תלמוד םחייבץ וחברי מוכח אני \אםר שלא יתדיין מנין ’n ע״ב ,רכיל * 

 הרע לשון משום בו יש רבים בפני אמרו אפילו לומר שלא מזהיר האומר ואם [ז]
 נתר סדרשא כבי ראיתטר סילתא דגלי תלמידא חזי.וא ל״א) בורר(דך זח פרק נ-אםר
«ע״ג , חממת ספי ,רזיא גלי דין ואמי סדדשא מני ר״ם ואפקיד שנין ותרתין עדרים
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מא לישגא ם1מש בה ליח הלסא  ■p* מ׳׳ז נ
 'יוטין שלא ומא רניש ינהב .ליה איה מברא

 יבא שאם היים שהשיגו שוה נלופי ,ונו׳
 אבל לאומרו אפוי אינו בעני! לדמי במקרה

M !מ לגלוש שישטי  רב<מ הוגין ולא יושר, הו
 שהם מלנלושו הוהירם האומר שאם לשרש

 ונו' שביו שמגש שם אין דהא לנלושו אסויים
 ולא שנשב ומה : n« מלגלוש שהר אשד שנל

גששם

«׳. דין גור גששס pפל7 שיב בסוף משגה ו
:מ״ו) (דף

 לו אשל היא ביצד ו«' מסבירו ת,יפם ז
 פי ובו׳ קריומן השאילגי סנייו ׳

 שגי שיק ובייש ס׳קחשים בש׳ב סוףהשיק.
 לו ראוי אלא שבשב ומה : )ב•^ (דף דיומא
̂ק .מדושיו פל משביל להיוש לאדם  ר*ה7 בש

)•.1י* (יף

 שאסור הרע לשון בעלי הם אלו כל ו ;יותר ולגלותו [א]
.דבריהם ולשמוע עטהם לישב שכן וכל בשכונתם לדור
 לשון על אלא במדבר אבותינו על דין גזר נחתם ולא

ס ז ;לבד הרע ק ^  שנאמר תעשה בלא עובר מחבירו ״
 עד היא רעה דעה עליו לוקה שאינו ואע״ם .תקום לא

מדות^ על מעביר להיות לאדם לו ״ראוי אלא .מאד
 הבל דברי המבינים אצל שהכל העולם דברי כל על

 אמר הנקימה היא כיצד .עליהם לנקום כדי ואינן והבאי
 אעי לו אמר קרדומך השאילני חבירו לו אמר ממנו לשאול צריך למחר משאילך. איני לו אמר קרדומך השאילני חבירו לו

 כאשר לו יגמול ולא שלם בלב יתן לשאול לו כשיבוא אלא .נוקם זה הרי ממך כששאלתי השאלתני שלא כדרך משאילך
 לאחד ועוטר כל *וכן ח ג וגי' ואחלצה רע שולם' נטלתי אם הטובות בדעותיו דוד אמר וכן .באלו כיוצא כל וכן גמלו

 או זה ליבית השכיר לשמעון שאמר ראובן היאתטירה, כיצד עמיך. בני את תטור שנאפדולא תעשה בלא עובר מישראל
 הריני לך הא ראובן לו ואמר ממנו לשכור או ממנו לשאול לראובן שמעון בא לימים .שמעון רצה ולא זה שור השאילני
ק שכל יטרנו. ולא מלבו הדבר ימחה אלא תטור, בלא עובר כזה העושה .כמעשיך לך אשלם לא כמותך ואיני משאילך  ז

.כלל יזכרנו ולא מלבו העץ שימחה עד הנטירה על תורה הקפידה לפיכך .לנקום יבא שמא וזוכרו הדבר את נוטר שהוא
;זה עם זה אדם בני של ומתנם ומשאם הארץ יישוב בה שיתקיים שאפשר הנכונה הדעה היא וזו

תורה תלמוד הלכות
:פרטן וזהו .עשה מצות שתי‘ . בבללן יש

ויודעיה: מלמדיה לכבד ב) תורה, ללמוד א)

:אלו ב»־קים אלו נמות שתי וביאור

משנה כסף ראשון פרקמשנה כסף
ט' יענדים נשים א £"א  ש6 ללמד ש״נ ושין!)דם שמריק [נ״ט] דרץדושין ש׳ק .ו

 ונטף ,ננוהינם אש יל!) ננינם אס א!חם ולמדהם שדנשיב שירה נשו
fo דקדושץ נש׳ק » ואסריק .סורג ענדו אש שילמד דאטר אמריק נ*מ.]1 ממיטה שני 

 ישמרשם אישם ולמדסם אסייגא נדינסא ינהיג נגינס אח איחם ולמדקם דסדנחינ
 ללמדו מצווים שאמרים שנל ילשיק לעשושם

 מצייין איורים שאין נל1 פצסו ללמד מ»יה
 האשה ואין :פצמי ללמד מצויה איני ללמדו

ט׳. חייגה :נסמוך גחנאי ו
.יט׳ נני אח ללמד אדם שהייג כשם ב

 ידלא דיינ׳ל ומימיא ניייהא שם
 :נגי נ! אה מללמד דסשרה נרייהא כאידך

ילוו

 P אם :נפפרי .וט׳ הלמידין אלי נניך למט השמיעה משי יכו׳ גלנד ננו pי נגי ולא
,קידם דנגי אחד סניט, לק נגו נין סנדלים שני לשח רנינו מוגש יט׳. נצפיה לשה

ע אי« אנלקשנייו יטל אינו מא אם מלמד לי לשטר סייג דנט שני י  שלמד לו לשמר ו
ט נפירש דדוקא  שייג מי לק גס מינו דלדפש ואפשר .ממימ נטצאש לא אנל גהשיינ ט

ו מלשד. לי לשטר מ ק ק  ששיפדקודם גיל ו
 ולא מו ק לק והיה מז ק דגקש לקמנירו

נכלל. נטש דהי״א לזרפן יהודפשם למנהג ה׳׳ס
 לק קדם מש ק אי לי סשעקא הא אנל

 אלא שניט לק קיום דאין דאששי שנידו
 דלינא נש גני אנל נאני! דגשמייג הינא

: לא הני למימר
סי

ע א ש ,תורה מתלמוד פטורים וקטנים ועבדים נ
 תורה ללמדו [<*] חייב אביו קטן *אבל

] בניכם את אותם ולמדתם שנאמר  ואין .בם לדבר [נ
 חייב ללמוד החייב שבל בנה את ללמד חייבת האשת
 הוא כך בנו את ללמד אדם שחייב יכשם ב •* ללמד

ו בן את ללמד חייב  מישראל וחכם חכם כל על מצוח אלא בלבד בנו ובן בנו ולא . בניך ולבני לבניך וועדעתם שנאמר מ
 שהתלמיחם תלמידיך אלו בניך למדו השמועה מפי לבניך ושננתם שנאמר .בניו שאינן אע״פ התלמידים כל את ללמד
ת: לבן בנו ובן בנו לבן בנו להר,דים .בנו בן ועל בנו על נצטוה למה כן אם .ועביאים בני ויצאו שנאמר בנים קררין חבי

וחייב
h מ׳ג ע/ .ל I'cirp ד :1ימ ימה פיטן מ׳ו נתי .<׳ג שד,־ פס׳ג .מג שגזול לולג ג : <נ לאוי! המ׳ג ב :6< לאוץ נ : a יי׳י «י .שש פ

למלך משנה משנה לחם
 לו לשטר ש״< <ט לגן גש מ<ט ולישה א«י1 שין סוג (א׳ש .ט׳ <מ לגן גש להקדים ב מלפט אני! לדני יודע שמא קשן הגדל לולנ שי «ף .ט׳1 קנון איל א

ולוש); מלוש ש׳אשהל׳ שונמוהני !ש״ןמ׳ש שלשי. :ונו׳ לט טה שורה הורה מאי פויה
שם ב והודעהם שגאמי נט ק אש ללמד ח״נ הוא נך נש אח ללסי אדם שח״נ כ

ט נגינם אלא לי אין נרייהא ל׳) (דף שם .נגיך ולנגי לנטך  א״נ שאמי ומה ואששנן. סישח נפשיי נר״הא .וט' נש וק «ו ולא .וגו׳ והודפמס חיל מגין ננינס נ
ג אמר חורה גט את ללמד אדם שיע היק עד השם אמריק ל׳) (וף דקדושין ונפ״ק .אמי נשקום רניט מצאו ואולי נניייהא שגוי איט זה ט׳ נצסוה למה  אמר יהווה י

. לנד, מקרא הנא ואילו ונו׳ ומשנה מקיא השם דאילו ק ק נזטלון ולא ונו׳ אניו אני שלמדו דן ק זטלון מון שמואל נ  פד ממניא דנשאמח משמע השייון ולשי ע'
ט זנ0 דהרי קשה והששא אניו אני פד ואמרו סייג וויוש נמה פד י׳ל היק ק גט גאמי ולא ללמד מ״נ לשלמידים יאהילו נס«״ נרייתא והיא יני להקדים אלא גט ו

מייטוניות תהות
ל שהוא דנר לחנירו לאוטו• טנין גרסינן דיוטא ט״ק |<ו|  ת׳ל אטור לוי ישיאסר «ו• יאסר ננ

ם אטור לך לאבר נשמו טאהל ף נתרא °|שרק ו ע"נ .נוגרי  ני משרא בר נ'<!) ובגילה(ו
רן טאן לנל ליה שוי אסר לשור״ה סליק דוה »  I ע׳ינן ו

א ע 1| שינו ועייל טהר׳ם נו שנוי או ללבדס ליה וניי טאי מלטדים לחש ל עשה האי שגא ו
ט אה אוחס וולטוווט ^נן עשה טשאו ננינ טו לקייט וניי טונה עשה נ אני לטאן ונן ו הג נטרק אטו משוה ושנ נעל טריעה ו  סשמו אשאי טשי טיויי לטוהו •שהי דבושין הנו

גנו הייב שאנ ונשט עשה טין ולטווהו לטילו נ שאו ליה ושה הונה טילהא דהא וניון ישוה ללטוו ליה כייטיק נטי הני לקייט ושהו ונו עניינן ושג נעל נ הג סיליואגטו נחא ו  שנ
ק האלטט ונינו טו הג נ אי אנל הנו שוויי מעינן אי וו שווינן ולאווועיח ליה ל י ליה וטוועינן ט מו rהה נ א ה ואושזיוו ויינא ההוא ההם ו  דלהנעיוו סקסי דליה לננטי לטליה ^
ח ללוין י ג ^ ה הגניה ו ג גוי ו א ו ו ינ נ ו ננטוהי עו ו ג ה עוני! איניש ו שיווי אטשי• לא ואי ההילה העוג טן יהנע לא ל! וק״מא ני ה ל עי ק ל״וו ב ענוי V נוזטן נו w . ה  כלי

ג 1|< ; ע־נ ,ואיל ונינו טווי נוונ ו ו טו יושוח נ א לין י א ונן נוי ון נן נונו ה ה ננויי ל טטקו וגן אהי חי נ א ודלא ונו ה : ע־נ ,רטליגא ננויי

וני׳
עוז מנדל

: נ'נ^ ניששאש(יף פרן ונייש* נ׳ד) נסיניא(:דושיש .הסוף שד מוונירו הטקס
c ושנדיס נשים ס״א m ף1ו«!וישי פ׳ז ננל .והודווזש שד ממ׳וו ק נש ולא :נ׳ש) (י  נש ו

ג גס»< גנל .נואש 6)ל שד
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p : )נ״ס דקידוזן(דף ק’<! .ט׳1 אניו למדו שלא פי ג i סקוס ננל א51ס אהה 
 ויש לי טחה איגה וכן והינש .דקיח:׳! ס׳ק נטף .וכו׳ יץדס שההלמוד

ע מלווה שטא וחדש עצמו אח ללמד מ״נ אניו למדו שלא אשית דה׳ק ליהג  שהרי נ
 שמא ומאסר מששה לידי מניא שההלסוד משני למעשה החלמוד קודם מטם ננל מליט

• ללמוד הוא ח״נ לעשוח ס»נ
 pp וכו׳. נן לו דש ללמוד רוצה היה ד

 ללמוד הוא ח׳ר נ׳ש) (דף דקדושין
 אוסר יהודה ר' לנט עדם הוא ללמוד ונט
 ני עדמו נט נידו סחקיים למוח נט אם
י אחא דינ נריה יעקנ די" הא  יעע: נ

 חזייה אחא ני דאני׳ לקסיה אנוה שדריה
 עדי«א אכא ליה אמי שמעחחיה מסדין דלא
 עסקינן דהנא נאסר אנא ואמיל אח חינ מיקי

 .שניהם סזוטח אמר לטרוח מהם ארד נשצרין
נ ענד יהא יהודה נר' יניט ופסק  אחא י

 ימזא לאו אי א נט והקדים טוהיה טנדא
דלא

 ללמד M חייב ואינו .ללמדו לבנו מלמד לשכור וחייב ג
 את ללטד חייב אביו למדו שלא מי .בחנם אלא חבירו בן

.לעשותם ושמרתם אותם ולמדתם שנאמר כשיכיר עצמו
 מפני למעשה קודם שהתלמוד מקום בכל מוצא אתה וכן

 לידי מביא המעשה ואין מעשה לידי מביא שהתלמוד
 בן לו ויש תורה ללמוד רוצה דצא היה ד : תלמוד
 ומשכיל נבון בנו היה ואם .לבנו קודם וצא תורה ללמוד
 ואע׳׳ם .[י] קודם כנו ;ןמנו יותר שילמוד מה להבין
 ללמד עליו שמצוה שכשם .דצא יבטל לא קודם שבנו

 ילמוד לעולם ך, :עצמו ללמד מצווה הוא כך בנו את
 שאין שנמצא עד עליו מתגבר יצרו היה ואם .ללמוד פנויה דעתו אין תחלה אשה נשא שאם אשה ישא כך ואחר תורה אדם
 לנו צוה תורה מלמדו לדבר משיתחיל תורה ללמדו חייב אביו מאימתי ן ;תורה ילמוד כך ואחר ישא פנוי לבו

 ומוליכו בוריו. לפי הכל שבע בן או שש בן שיהיה עד פסוקים פסוקים מעט מעט מלמדו כך ואחר ישראל, ושמע משה
 עד כשכר ללמדו והייב שכרו[״], לו נותן שבר התינוקות מלמד ליקח המדינה מנהג היה ך התינוקות: טלםד אצל

אסור• פה שבעל תורה [י] אבל .בשכר ללמד מותר בשכר שבכתב תורה מד‘לי שנהנו מקום .כולה״ שבכתב תורה שיקרא
ללמדה

משנה לחם
לנ)סר 6ול נשכר דלנטנם לומר ננינם דקאמר י6מ1 נטחינם דח״ה דלפא נטר,׳נם

 דס׳ל או כמוט דהלנה דס׳ל משום אי נווסיה דענד וטעסא .שסעהתיה ממחין דלא
י׳ לפרש אלא נא דלא נ  סיני נ• הוא ■נפל לא עדם שנט ואע׳ס יניט ונסנ .ח׳ק ו
 כיון דלא קס׳ל לנמר׳ סת״ס איהו וליפטר מד1הל נט לפרנס עוסק היי גיסא דלא

:רנט פטוח דהרי
:שם ני״סא .וט׳ טרה אדם יל«ד לעולם ה
תי ו מ . טרה ללמדו מ״נ אניו מאי ט' ו

 (טנה הגזול לולנ טף נר״סא
 ׳תנאי וט". שש ק שיהיה עד וסיש מ״ג):

: זה שאסר נפיק
ת ז דקדושין) ק’(פ .וט׳ העדינה מנהג הי

 לי ומשמע ל׳ז] דף דנדריס [פ״ד
:נמנם אפילו ללמדו מיינ אין ואילן״ דסנאן
.וט׳ נשני שננחנ חורה ללמוד שנהנו מקום

f (נדרים ממודר נק אין פ' t( ופיק 
 נשכר שילמדט מי מצא לא ומיש :נפה עד

ט'. ליס); נמה(נטרות עד פ׳ ו
נל

 הירצו לא ואחא׳ קשה ועוד .דסשרי אנר״הא פליג דידן דנגסרא לומר ודוחק ונו׳
 מלמדו דאסריק והא נשכר סא משנה מלמדו אץ מקרא למדו דאפריק דהא ננסרא
 ינינו מדנר׳ משמע ונן הכל ללמדו ס״נ דנסנס נמנם סא ונו׳ ואנדוח הלטח משנה
 ח״נ נסנם הא משמע וט׳ טלה שגנרג תורה שיקיא פד ללמדו וחייג שכחנ לקמן
 איט כחג ח׳ח מהלטח א׳ נפרק רניט לשק שכחנ המור מדנרי משמע וק «ל ללמדו
 חרי דהני לחח ונראה .ח״נ דנסנם דמשתע וט׳ וגמרא משנה נשכר ללמדו ח״נ

 נשכר טא ום׳ ללמדו אדם ח״נ היכן עד שנחנ מה דעכ׳ש חנרחא מיסק מדא עשיוח
נ דנריס כמה ששאלו דסנר למקשה נץ קשה דאל*נ  ננט שאל אמא׳ ללמדו אדם טי

 למחק וכך לניץ מושננתס ללמדו ח״נ נסי אחר דאפילו נאחר אפילו לשאול לו היה
 דאפילו לא אחר הא דמשמע אניו אני קאחר דהיני נסי קשה דורוח נפה עד ששאל
 שאסר מה ולכך נשכר טא ללמדו ח״כ היק עד דהך סנירי דטלהו ודאי אלא נמי אחר
 • נשכר ללמדו ח״נ נמי נט דלק למדט זה ולפי נשכר ללמדו חייג טא חייג נט דלנן

ב נ חיי  זה .וט׳ נחנה אלא מכירו נן ללמד ח״נ ואינו ללמדו לנט מלמד לשטר ו
 ליה ומשמע הנתנ ליה ידע דמסנרא נחג ז׳ל ומהרייק .סטיש פצאחי לא

.”ע נשכר, ללמדו ח״נ א׳נ המקרא על שני ליפול דמותי דניק להרמנ״ם  ויש נ
יטא דאם מדאורייתא או מדינק סא לשטר וחייג יניט שנסנ זה אס להסהסק

הא וני׳ נני נן ועל נט על נצפוה למה א'נ לרנינו לו הוקשה מה קשה מדאורייתא
 הא קשה מדרנק טא ואם נשכר ללמדם חייג שהוא להידיעט ננו ונן נט להזכיר סצנקי
 של עשה האי שנא ימאי מלמד לנניו ישטי או ללמדו ליה דנייפיק פהי׳ס דנתנ

 ילמיתם של עשה האי שנא מאי קאסר היני א*נ סדרנק טא שכירוח ואי וט׳ ולמדחם
 דאמייק סהא ליניט לו ויצא מדינק דהוא לומר לי ואפשר .מדינק אלא איט זה הא

נ אמר נ׳א) (דף יחפור לא נפי וכו׳ לטג האיש אותו זטר נרם רנ אסר יטדה י
מאי חורה לומד היה לא אנ לו שאין מי תורה מלמדו היה אנ לו שיש סי שנתחלה

 יודע איט ואס ללמדו ח״נ נעצמו שהאנ כלומר אחס ולמדמם אותם ולמדתם דרוש
 וט׳ נירושליס חיטטת מלמדי מושינין שיהיו התקיט לשטר חייג איט ללמד האג

 נשהאג דה׳ק לישג אפשר מהר׳ס ודנרי .נשכר אוט ללמד חייג התקנה דמכח יסשסע
 ולכך המצוה עליו מוסל היי יודע שהיא שכיץ ישכור או שילמד ליה נייפינן ללמד יודע

 דאין כיון לשנוי ליה כייפינן לא ללמד יודע איט אם אנל ישטר או שילמד ליה נייפיק
 ואעפ׳נ נדוחק לומר לי נראה זה .כדסרישית מדרנק סא דשנירוח המצוה מוסל עליו
 נן דיהושע התקנה זה דאין נשכר ללמדו לו חייג נט שנן לרניט לו מנץ ידעתי לא

 ומ׳ש דוקא לנט הייט לנגו מלמד לשכור וחייג דפ׳ש רנינו דנרי נפרש ואס נמלא
 נשכר ללמדו חייג דאיט נט ק דה׳ה מדויק איט חנירו נן אח ללמד חייג איט אנל

 ולא ההגהה דנרי וכפשע מדאורייתא דהוא לומר אפשר זה ולפי דוקא דלישני ורישא
 מ׳ש זה ולפי וט׳ נט כן ועל כנו על נצסוה למה אסר דאמאי שהקשימי הקושיא קשה

 וס'מ .כן הנהוג פשט שאין פי׳ נמלא נן שיטשע י׳ל נמלא נן ימשע מתקנת ננתיא
א דמיי דמנח ה1̂  ננו דלנן משמע ללמד חייג הינן דעד דקדושין נפ״ק ממי

 נן דאס קשה ועוד כדפירשט. קמיייי נשכר התם נימין דעל נשכר ללמדו ח״נ
ולא ננינם ננינס נאסר לחה א״נ ננרייהא שם אסר אין נשכר ללמדו חייג נס

 ליה ומשמע נדפרישית מדרנק והוא נשכר ללמדו חייג נע עיקר נראה לסי נשכר.
 על חייג יסדאויייחא א״< ננין ונט נניך נקרא דמזכר כיון נט לנן דהייה לרניט

ל וכו׳ נצסוה למה א'נ שאסר ומה ננו ק ועל נט  נן אלא להזניר לו היה דלא י׳
: נט דנ״ש ידענא ואנא נשכר דמיינ לומר נלנד נט

נ אפר ממרא שם .נו׳ חורה אדם ילסוד לעולם ה  הלנה שנטאל אסר יהודה י
׳ נו' טרה אדם ילמוד ואח׳נ אשה משא  של נטארו ימיים אסר יוחק י

 זה סילוק יניט נחג לא ונאן .ע״נ ,להו והא לן הא פליגי ולא כתורה ויעטק אדם
 ילפוד מ״נ6ו אשה ישא אשה לישא ויוכל פרוד איט שאם שר׳ל להו והא לן to של

 נ0שנ מה על םסן וכאן נפירוש הדנר ניאר אישות מהלטח פ׳ו ונפרק .טרה
 פטיה דעט דאם משסע ללמוד עטיה דעהו אין נאומיו כאן הדנר רמז וככר שם
י דיצח הא ניאר כאן נס תחלה אשה ישא טנ  שנתנ נמו נרמז אמרו ופס עליו ס

 דלישניה איישא דקאי וס׳ יצרו יהא שלא וטא נמ׳ש א׳ הימן אה׳ע נעור ז׳ל מהרי׳ק
:סגי ונהא שם רמזו כאן שניארו שמאלזר וכנראה

תי ו ט אי ט׳. טרה ללמדו חייג אניו ט  ס'נ) (דף הגזול לולנ שיק פוף שם ו
. למקרא חמש דנן מהא הקשו ונחוס׳ ט'  נן דאמר יהא חיח וההגהה ו

 התוספות נינרי שאס הניאו שלא ינינו דעת נ׳ל וזה אניו לחנט היינו למקרא חמש
 נאסר ילא פטר ימא משוס אלא להניאו לו היה נריא גווני חרי דאיכא שחירט

 הוצרך לא ונו׳ ו׳ ננן אוט סנטסק נגמרא אמרו שע למלמד להכניט יוקא אלא זה
ר משוס להזטרו  נערן תיק ז׳ל וסהיי׳ק .שש עי מעע מעט מלמדו דאניו כתג יננ

:נכון לי נראה זה ונס ח׳ת נהלטת אחר
ט׳. המדינה מנר.נ היה ז  נאסרא יאפילו (דףל״ז)אמח הסחיר נין אין px ננדרים ו

 חורה שיקיא עי נשכר ללמדו יחייג שיי לא המדרש על אנרא למשקל דנהיגי
 דאפילו לומר הרס׳ה וטסיף כדפיישיח ללמדו חייג ינחנם ונראה .וט׳ כולה שנכתנ
ס הכל ללמח חייג שעחא ליה יחיקא דלא אפשר אס נשכר ני  ס׳ס נהלטת הפור ו
 לשמואל ל׳} (דף יקיושץ נע׳ק הקשו מאי כן דאס רניט על לי ותימה א׳. סימן

 ע״נ דלדיייה ניק משנה מלמדו אין מקיא דמלתדו מנרייתא p נן טנולון דאסר
 לננרא מא שמואל יאמר ימאי ניסא א־כ שעתא ליה דדחיקא נרייסא ההיא מתוקסא

:וצ׳ע נזטלון ולא נזטלון ואסר דחק ולמה שעתא ליה יחיקא דלא
 מדרש שנא מאי ל׳ז) (דף המודר נין אין נסיק שס .וכו׳ פה שנעל חורה אכל

 אני מה היא׳ש פי׳ נחנם אהס אף נחנם אני מה ונו׳ ה׳ צוה ואותי דנתינ דלא
נ תלמדו לדירות ונשתלמדו נמנם לומדים אקס אף נחנס למיתי  נאמר דלנן נתנם נ'

^ יניט מפרש לא אמא' וא'נ תעשו אתם טשה שאני מה ראה כלומר נתתי ראה ה  י
 העיקר דהא טפי שפיר אתי יהא נמנם תלמדו אתם אף נסנס אתכם מלמד אני מה
 איט יהוא וי״ל .מפי העיקר פירושו לפי ונראה כסוני תעשו שאתם לותר שנא הוא

ל והר״ן הרא׳ש כפירוש לפרש רוצה  אחכם שאלמד לי ה' טה כאשר כ׳ ציני נאשר יי׳
 טה טא מה וטגי למדני שהוא כפו אסכם אלמי שאני צוה מפרש הוא 'אלא נחנס

;נמנם אמכם למיתי כן נמנם ולסיני

עוז מגדל
 מפחיל םאיטוזי • ל׳נ) דקדישין(דף ש׳ק ל5נ .תורה ׳למוד קי יאוזר כד ונו׳ ארו לכח שלא ט׳

 ט' שנע גן או שש נן שיגא כי כונה ניוכמז מויל לולג פיק הוף .ככס «כפ סי
 לכדתי ראה פד המדינה מ!הנ היח י נ׳) (דף שנתפתתה נכרה פרק נכפונות יה .תיטקות

: )ft המודד(נדרה נין אין פרק
. אתנה

סיימוניות הט־צת
,םו1נע noSS יודע אינו אם ואילך גטלא נן יתו*ע מתקנת *טחה רני» פסק וכן (נ]

נ ו אוזא נדובי קודם כנו ומטולא יריז נני היה אם אוטו• יטדה י׳ [ו] ו ע'  •עקג נ
ו ואסר למאן אינא הוזם פליני [ה] ו ע־נ ,נו' ואניי אקטיה אנור. דכוויה  י»יםוי *נ

י ואסר לטא! ואינא ץ פינטיש פיסיק *נ •י  אטו לא ט״ם *יטנו *נר ואסר למאן '
 טנאא טסיני אם*ה ניתן פירו* ואורייתא טעטים פיסיק *נר רקסנר פועטים פיסוק *נר

 הסודר נין אין פ׳ וניריפאטי .טסנו *נר איקח טיתר טופריס תירו*׳ דנא *טוזה יכינו טדקרק סנאן .טהן «כר איקח טוהר אהכי מסיני אט*ה ניתן אא קטנר טעמיס פיסוק *נר דאט׳ד
( ! ע־נ , וחינים טנץא נתנם טאסויט אתה ואי נחנט טאטדיש אתם וטשפטים תקים נרטינן  אפ*ר אם אנא איח*עתא ודזזיקא אפיויאית דאא הינא ה־מ חום־ר. כתב הטור *ון‘’'

 סדזויוסת *נין ניטאין קטיכה והאנית *חיטה האנות טאטיי ינתובית נתיא נפיק נום«םע איקוז מותו בטאה *נר אנא (ו] ז ואנדית] האנות ותאטיר ם*נה אאגטויי חייב איח
חנ1י= 1 הסודר נץ אין פרק נירו׳כאם' ם*םע ונן הא׳פנה ו נאאן סחנפא אינו אפיאו *ר׳ אדתפונס נטה או אין אט הואי* נ



שנה . בסףט ע י ת מ ו כ ל י ה ו מ ל ה ת ר ו א ת ״ 37 יט בםף־משנה פ
ג נפי וענ״ם סולים שהע מנפים נמה ממיא מגי« .«׳1 נירה ר!יינ מישראל איש כל ח  •ם אם PB7 דאהא צ׳א) ה8ל(«8ט היה נפי משפע p ונו'. חורה שלמדה האשה י

' אייה הא מרה <טמ אילימא דמאי ניס1 ממרא ואפריגן לה מולה זטה [ניו:] נהעניוח דופא נ! מיייא וי' מולה שהיה נפ׳ד.] נהפופלים «*ש אלעור י
ע׳ו נריש מגייא רני נדאמי ועושה נמשיה גדול שניה אין שנן וניון נלימי מצווה :נהודה עוהקיס וטלה פגייה שהיו ליה) המפוגה(יומא להם אמר נפיק והלל

 קפיד דואג שהמצווה מעמא דהיינו המונפוה ונמט .ל׳א) (דף דקדושין ונפ׳ק ג׳) (דף הושא רג גגון .פיה שואני ומהם :הצל נ»ן ,עשם סופני מהם היו ישראל גדולי ט
טיאו: סשס ולקיים יצרו לנמל (נסיטיו סירוס דייני שני נפרק

ף:ימהסק״ה); ה ו י נ י ן «ו . ן מי ^ חוקים אתכם לסדתי ראה •שנאמר בשכרי ללמדה סו
̂פרק ^ הייי־״׳'?־:! ־נ,לל«יי’״ עי יא י «אי דט פלוגמא נופל היה ^

 דרב מימרא למידקו. ומן לשלש
:נ״פ) דקדושין(דף פיק הפרא

ב  דני וה ונו'. סלמומ נממלס בר״א י
ג ומן צריך דלגמיא פשוש  מה י

 פומנק ואהא .ולמשנה להמקרא צרין שא>ן
משלשץ: שאין העולם

האטה

נמרה נד׳א ומיס :נל׳א ופסק ולימור
 נהמי ינים נשם נשנ הפור ונו׳. שנעיפ למדו לדורות כשתלמדי וכן סמני בחנם למדתם אתם

ם ת טני. שלמדתם במו ב  נדנרי לו מדמנה פטמס שנוסמא ונראה כחנס שילמת מי מצא לא «
*לאחרים ילמד יכול .קנה אמת שנאמר כשבר ילמדו * * * ' 'fToysT 
שאסור למדת הא . תמכור ואל לומר תלמוד כשבר

שני ללמד לו ב מישראל איש בל ח :בשכר רבו שלמדו אע״ם ב  P תורה בתלמוד תי
ל זקן שהיה בין בחור בין יסורין בעל בין בגופו שלם בין עשיר בין עני ת  הצדקה מן המתפרנק עני היה אפילו כהו שתשש נ

p לו לקבוע חייב ובנים אשד. בעל ואפילו הפתחים על ומחזר t ת שנאמר [׳]ובלילה ביום חודה לתלמוד תי  ולילה: יומם בו ו
ק היו ישראל חכמי גדולי ט  ביום תורה בתלמוד עוםקץ היו p פי על ואף סומים ומוץ מים שואבי ומהן עצים הוטבי מ

 •שנאמר מותו יום עד תורה ללמוד חייב אימתי עד י :רבינו משה מפי איש מפי איש השמועד, מעתיקי מכלל והם ובלילה
א בלימוד י;יםוק שלא זמן וכל .חייך ימי כל מלבבך יסורו ופן א שוכח: ת  בתורה שליש למידתו. זמן את וחייבלשלעז י

 ויבין לדבר דבר וידמה מדבר דבר ויוציא מראשיתו דבר אחרית וישכיל יבין ושליש פד.. שבעל כתורד. ושליש שבכתב.
אך שידע עד בד.ן נדרשת שד.תורד. במדות ת עיקר הוא ת ת מ  שלמד מדברים בד.ן וכיוצא וד.מותר האסור יוציא וד.יאך ה

 ובתורד. כיום שעות שלש במלאכתו עוסק והיד. אומנות בעל היה כיצד יב :גמרא הנקרא הוא זד. וענין .השמועד. מפי
ק בשלש קורא התשע אותן .תשע  להכץ בדעתו מתבונן אחרות ובשלש [״] פרי שבעל בתורד. ובשלש שבכתב בתורה מ
 בכלב פרדם תקראים והענינים .פד. שבעל תורד. בכלל ופירושן הן שבכתב תרד. בכלל קבלד. ודברי .מדבר דבר

 שבכתב תרד. ללמוד לא צריך יד.א ולא בחכמד. כשיגריל אבל אדם של תלמודו בתחלת אמורים דברים "במר. .הן הגמרא
 מדברי דבר ישכח שלא כדי השמועה ודברי שבכתב תרד. מזומנים בעתים יקרא פד. שבעל בתורד. [פ] תמיד לעסוק ולא
ה שלמדד. אשה יג • דעתי ויישוב בלבו שיש רוחב לפי בלבד לגמרא ימיו כל ויפנה תרד. דעי ר  אבל שכר לה יש ת
שות עליו מצווד. שאינו דבר העושר. וכל .נצטוית שלא מפני .האיש כשכר אינו  אלא שעשה המצווה כשבר שכרו אין לע

מנו. פחות ח. כתו את אדם ילמד שלא חכמים צוו שכר לד. שיש ואע״ם מ ר  לתזלמד מטעת דעתן אין ועשים שרוב מפני ת
ח^לות. למדד. כאילו תרד. כתו את המלמד כל חכמים אמרו .דעתן עניות לפי הבאי לדברי תרד. דברי מוציאות ק אלא
תפלות: כמלמדד. אינו למדד. ואם לכתחלה אותה ילמד לא שבכתב תרד. אבל פה שבעל בתרד. אמורים דברים במד. •

k מושיבץ :י® פי׳ •!•ד טי .יג סמיג«שץ .לג וף נ'מ
משנד. לחם

 וישע ועשיר מני ה״ר ליה) (יף המפונה להם מר1פרק( 6יוע .עישיאלונו׳ איש כל ח
 לקטע חייב :וטי מורה 1עםקר לא מה מפני (ו אומרים לעני לדין נאים

 גני הסם דאפייק סהניהץ ההיא על צ*פ) (דף הלמס שסי סרק נמנמוה .ונו׳ ומן לו
׳ ממרא אמרי ונו׳ סניחין ואלו סושנין אלו הפנים לסם  אס סילק אפילו אימד יופי י

 נלומי נלמוד יופי ר' של מונייו אמי ר' אמר ונו' המדשה אס וסייר שסריס הישגה
 אדם שנה לא אפילו א״ג ססיד לפר ליה קרי מעש ועוניה מעש שסריס יעמד דמשום

 קשה והשסא .פ״נ ונו׳ ימוש לא פצוס קיים ערניס אמד ופסוק שסריס אסד פסק אלא
 קיים פרניס ואסל ש^יס אסו סמק קרא דא.מרימ דהא לנאורה דפשמע רנימ למר•

U משמע סמיי מייקי לרנק אנל ספיר לפני דייק ולא יופי ^•׳ טקא הייש יפוש 
 נוי הלילה ונל היום נל שיקראו וצריך מווייק הוי ט' ימוש לא נמי דלדיוהו

ס  אין ופוסשין ססידיו סהלטס *pco נפרק נרמן שפסק רניש וא*נ ימוש לא ^י
 ליה דפשמע ד׳ל .ולילה יומם ט והגיס מצוס טים שעוס שהי פנקונע נאן נסג

 יססיו דאמרי ורנק יסה לא פלשק הספיווס פל יוסר מורה הסיד דלפון לרניס
 ואנן נעפיס איפסי מלאנסו p לא דאם מדוייק אינו ימיש דלא דפנרי ודאי ממייק

 אינם סורה לנרי קסעאל ר׳ דני חנא שם אמרו וק ארן ורך מס ס״ס דפה נף*ל
 שאמר ומס שסרא. ס׳ס שיפה הסוס׳ שפירשו נמו שדל וט׳ רשוס ואיגס ונו׳ סונה

 דלר׳ מניון לרנק אפילו כן דאמריק פירושו הני נלסוד יופי ר׳ של מדנריו נגסרא
 לא כאן דגנו ימיש לא טיקיק לא עלמא ולכולי ודאי דייק to נסמיד אפילו יופי

 דהן שפיר אהי והשסא מווו ימיש נלא אנל נססיד אלא יופי דר׳ עליה ר«ן פליגי
 מדנריו אמי ר׳ אמר איך קשה ירה דאצ״נ ורנק אלינא «י גלמוד דמדנריו טנא

 רניע רצה ולא פדנריו טן ללמוד לם מה יופי דר׳ טוהיה הלנסא דליס טון נלמוד
 קיים וערניס שסריס שמע קריאה אלס קרא לא אפי׳ פס ואפר יוסק נר׳ לספוק
 יוסק דר׳ טסיה והלנסא לכאורה משמע ׳)0 (דן ונדרים דנפ״ק אע׳ג יסיש לא מצוס
שסריס נקיש נפשיה פשר נעי דאי קמ׳ל הא גידל דרג מימרא גני סם אפרו שהר•

 יוסק ר׳ דהא להסמיר והלן־ גדולה קולא ליה משפע פ*מ יוסנן פר׳ נראה וערניס
רן עם גפני לאומרו אסור וה ולגר אמר נעצמו ^:

א  ישלש למולם שם אפרו ל׳) דקמשין(דף נפיק .וט׳ למידסו ומן אס לשלש וחייב י
 רנינו ו»רש ליוסי. צטנא צא וי.ירצו סיי נמה ידע פי והקשו ששסיו אום

ט׳: גשמסס בעל היה ניצר שנהג ווט ישלש ויום יום דננל סם רבינו נדברי ו
ב  נוהגים אנו שאין םסן■ לסס רנינו נ0נ וה וטי. אדם של סלפודו נחסלס כד״א י

 ורטש .וני׳ למודו בססלס נז׳יא לנששיה מסנרא אמר לוה נסלמוד אלא
 ובמסנס נמגץא בלס! בגל לסלמוד דאמריק אהא סמניק לאק אסר נערן סירן סם

:ונו׳ ונהלמוד
ט׳. מורה שלמלה אשה ע אס במשנה שם אמרו נא) נושל(לף היה פרק סימה ו

הא לסויה ונוס אילימא נגמרא שם ואמרו וט׳ לה מולה היסה וטס לה •ש
נסו אס המלמד נל שם אסרו פול .האה כשכר פכר לה ואץ ועושה מצווה אינה
ל’״יילי״(*'י®' ®ל״ייז יייי® " .יי!רי ו.־ !יחילי M ו• לי’״• ייי® ' של«טנו): נמרי ציה ניסיגן צא ( ^ ^

ט רני אסר וט׳ למדה נאילו אימא  מנסה אני לנסיב אליעור לרט סעפא פאי אנ
 מסונה שהאשה רשיי ופי׳ .ערמומיס עמו גגגפה באדם סנפה שנכנסה גיק ערמה שגגסי

 לגט ספלוס מפרש ורבינו .בהצנע ונוס) (של לנריס ועושה ערמומיס מנינה היא
 לענק אין הנשיס שרוב מפני כאן נ0שג נמו מומנה בפירוש פירש ונן ומשלים הנל

 נננשס מנסה נאלם שנכנסה לניון ננהיג אנהו לר׳ מימרא מפרש ולטדיה נו׳ טטונס
 באשה נננשס אנלגשטא ערמומיס נו ננגס באלם נננסס כשהיא דור.א גלומר טערסומיס

 שאני לאי שננסי.ערמה מכסה אר ו׳״ש .ששוס עפה ונכנסה הנל לדנט מוציאה טא
 אסר נערן בטסק לפרש יש .לא נאשה אנל ערמה שנגר.י או סגמה לי יש אם איש

:נטן גיל ווה

עח מנדל
וכל

ת הו ת ת ניו מו מיי
 hSk MV לפ *פילי הלחם «תי בם■ יוחנן רני ד*מר ה* על סוםןי רחוקות ונעעוח (ו)

r p ורנר יסוע ל* קייס ד;רנית עחריח m חטדוח ספר ,ה*רץ עש נפני לוסר *פור 
 I ע״«) יסודו ופן קי* ר*םר תורה סדניי ונוי הלאוץ נכלל י־ג לחרן «(םנרג :

פני נמקי* 1יםינ עני •יעסוק פיר• ר«־י *בל .ליוטי ק*טינ* ני (מ]  נם«נח יסיס ו
ל ונן בתלמוד ו^נים ע נ • •נו פיו ט ו  ותלמוד «נח0 סגץ* נקו* נבלי רוולםוד תם רני

ץ 0«ו ו*ץ בתלמוד נלולח נמ^נת נלולת נסקר* בלולת בבל נפנתודין נראטיינו  יי
לנן rנ» ונתב נבלי בחלטור יעסוק »ל* •ותר לר*לי• ה  קרננוח פי לקרות נותנים ו

ר סרת מוינה סרת נסקר* תעוסקין vת ם«'*ית *לו נם־פ (נו) . ע״נ ,סרות רי״ג ובריית* mco ואיותו *י נשם גרסינן י*ד פ׳ סופו׳ס ובספנת ,ע•• נ  ל«1 לעולם *פפר •
ל נשמים בל* פלפלץ נל* סלת ד ויבא וסשנת םקו*0 חולב •יה* ול* נחלסוד •עמלו ארס אשרי *בל ותלסוד וסשנת סקר* נל* לעולם אפ«ר אי נ  גרם אל* תלסוו לי

א ונושנה ססיא שילסר נ שננת ונתוסת עמו קוית הון,עשיר נ*םר ות ועל לתלסור י תו נ שני • ול* וקי* שנת אסר נוסל היה ונפי וע*ש נס ם טר m תיי תנסיש תלסיט •
ש: ר תסורנהב «(מ**, תר ס ר אי׳ פנ )ו *י חננן רגנ םנ ת ל »נ רנויו

no <(שםג*פ),פורגנםנופפגקעד נגוווי פרקאץין .מנך רגו שלמיו אמיש פד טונס אנ 
 [וף09םםמפו9ל אמר פ׳ יומא «פ0< . שונס טא מיינגפ׳מפו מישראל איש נל כמם:

 וקדושין פיק1י«) פי?(יו מפסוגרו נקיאפצמוד. עיסוא *קצמוט אס לשלש ותייב ;רה)
 מסשה «ל ;יי!) <ר>(יי דמפנש לק .נצפוסה פצא מד ׳0 או«ופ גמצ 9ני נשוי :צ׳| (̂ד

. ושפמו לק דנד.  שנק.<חן9טפצהשניצווס׳פדפוף ואיר* :פ׳ו) ונטקמ׳הווונצ(ק> לו
י רא) דף «וצ(ממס 9י8 ומק .צ'נ) צ׳א (וף דקוזשץ
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ב י  1:5ה^יץן'הו )6:״ (דף ׳סטר ̂ל פ׳ תיפ3 .ירו׳ הסוקוס ילייד׳ מושיבין א פ
 ונכל ומדינה מדינה נרל הינויןוס מלמדי מושינין שיהיו ניילל נ;

 ר״ל אמר קי':ו. (דף רתני כל פרק שכת .וט' תינוקות נה שאין עיר ונל ועיר• עיי
 רנן נית של תינוקות נה שאין עיי פל מאנותי אני רקונל נן■ נשיאה יהודה י׳ משום

 ויניע .אותה מתרימין לה ואמיי אותה מחיינין
 אנשיה מתיימין דניישא הלשינות שתי קיים
.אותה תתיינין פלומי אותה מתיימין והדר

:שם ,וכוי מתקיים העולם שאין ומ״ש
סיו ב  פ׳ .ונו' להתלמד התינוקות את סבני

 נני כ׳א) (נתרא יספור לא
מרניסיס שיהיו תניא נמצא נן יהושע תקנת
 לרנינו ליה ומשמע שנע כנן שש כנן אותם
 ומ״ש • התום' וכ״ע נפתוש הא ננייא דהא

 יספור לא נש׳ .מנייםין אין שש מנן יפהות
 לרנ רג דא״ל נ') (נתינות נערה ונפרק
י שמואל  נציי תינוקות מלמד שהיה שילח נ

י תקנל לא שיח מני  ליה יפפי קנל שית נ
 דתנן והא תורה. הלעיעהו כלומר כתויא
 למימר איכא ל״ק־א רמש נן ואנוח נפ׳ה

 שנכנם שלימות חייש נן דהיינו לינינו דמשמע
 לא פ' .וכי׳ המלמד אותם ומכה שש נשנת
י שמואל לרנ רנ א״ל שם) (נהיא יתפור  נ
 נערקתא אלא תמחי לא לינוק׳ ממית ני שילח

 ולא ורו׳ היום כל ומלייק ויושב דמסאנא:
 אין נשכת אכל ומ׳ש וכו', התינוקות ינסלו
 נין אין פרק נר״תא ונו', נתהילה קויין

 נחתלה קורין לא תינוקית ל״ו) (נורים המידי
 קיראין לא הר״ן ופי׳ נראשין שונין אלא נשנת

 שונין מלא ניתיהם קראו שלא מה נחתלה
 השנת לפני ראשונה כלים קיאו אם ניאשון

 יאכונה מורה שהיא הע*פ נשגת אותו שונין
 והריכיש התושפות פירשו וכן עכ׳ל.

 נית לננין ואפילו התינוקות מננולין ואין
קי״ע;) כהני(שבת כל מימרא .המקדש

ומ״ש

בין א שי מו  ומדינה מדינה בבל תינוקות מלמדי "
 וכל .ועיר עיר ובכל יפלך פלך ובכל

 אנשי את מחרימין רבן בית של תינוקות בה שאין עיר
 הושיבו לא ואם .תינוקות מי׳מדי שמושיבין עד העיר

>]f[ אלא ° מתקיים העולם שאין .העיר את מחרימין 
את מכניסין ב :רבן בית של תינוקות של פיהם בהבל

 דואנ דיניה דמשום יתפור לא פ׳ מןאמייק כן למד
 ימיה ה׳ מלאכת עושה איור עליו נאמר יואנ דפעה מד נשיטשא דק לא

: התיעקות לעעוח הנוים לכל דה״ה שמעיק וממילא
 רווק ילמד לא נ)“פ (דף קדושין נסוף משנה וכו׳. אשה לי שאין ומי ד

 אליעזר רני הופייס אשה תלמד ולא סופיים
מ ר > פ ו ן סופיים ילמד לא אשה לו שאין מי אף אומי ^

פדויה ואינה צו יש אשילו דה׳ק נגמ׳ ואדייק ״
ט מדני׳ ונראה .אצלו  וכן כי״א שפוסק יני

נ פ׳ מדנייו עוד נראה  איסורי מהלטח נ'
ממ׳אליניה. ופיו דשקלו משום ושעמו כיאה.

 שנראה וכתנ זה שעם שם דחה הרניד והרב
 לו נראה ושכן כחיק דהלנה היי׳׳ף מדני׳
 נשואה ואפילו כלומר אשה, וכל ומ׳יש . עיקר

 היא עמו שאשתו כיק איש נני דנשלמא
 אנל נניח תמיד להיות שדרכה לפי דש־רתו

 ושעם נניתו. תמיד להיות האיש דיך אין
:נגמ׳ שם מפורש והאמהות האמת

 ימטי לא פ׳ דרנא מימרא .תינוקות כ״ה ו ה
ש :כ׳א) (נתרא  אח מוליכין ום'

 עדיף הי דאמויא׳ פלונתא שם .וכי׳ הקשן
 דייק ולא הרנה שלמד כלומר דייק ונא גרים

 ולא דייק או ישחנשו שלא התיטקות נלימוד
 דסדא משום להכריע יביט ראה ולא .נייס

 נר דימי ורג ראיה מ״חי ולא דרנא מימרא
 מאריה הוא דיכא וכיין ראיה מייחי פלונתא

 וינאו שקולים ה״ל דימ׳ מר׳ טפי דתלמודא
 או .חיטק של אניו כדעת תלה ולכן שניהם

 הלכתא איפסיקא דלא דכיון ז׳ל דסונר נימא
. ודייק מריס למאן אלא ההיטק משמן אין

 שהוא אחי למלמד הם כן■ דנריו ושיעור
 כלומר נדקדוק נין נמקרא נין מפנו מהיר

 כשהיו בד״א ;עיקר נראה וזה .נשניהם
.כ״א) (נתרא שש דרנא מימרא .שמהם

אחד

 ובנין הבן כח לפי =שבע כבן שש כבן להתי^מד התינוקות
] ופהות .גופו  אותן ומכה .אותו סכניפיס אין שש מבן [נ

 אויב טכת אותם מכה ואינו אימה. עליהם להכייל המלמד
 במקלות ולא בשוטים אותם יכה לא לפיכך .אכזרי מכת
 ומקצת בולו היום כל ומלמדן ויושב קטנה. ברצועה ^אלא

 יבטלו ולא . ובלילה ביום ללמוד לחנכן כדי הלילה מן
 בסוף טובים וימים שבתות מערבי הו־ן כלל התינוקות

 בתחלה קורין אין כשבת אכל . טובים ובימים הימים
 לבנין ואפילו התינוקות מבטלין ואין .בראשון שונין אבל
 התינוקות מניח שהוא התינוקות מלמד ג •' המקדש בית

 שהוא או עמהן אחרת מלאכה עושה שהוא או ויוצא
ה׳ מלאכת עושה ארור בכלל זה הרי בלימודן מתרשל

 יראה בעל אלא מלמד להושיב ראוי אין לפיכך .רמיה
 ילמד לא אשה לו שאין ומי ד :ולדקדק לקרות מהיר

אשה וכל .בניהם אצל הבאות אמותיהם מפני תינוקות
 תינוקות וחמשה עשרים ה • הבנים אצל באים שהם אבותיהם מפני תינוקות תלמד לא

 על יותר היו .בלימודם לםייעו אחר עטו [נ] מושיבין ארבעים עד וחמשה עשרים על יותר היו .אחד מלמד אצל למדים
 בין במקרא בין מטנו מחיר שחוא ° אחר למלמד ממלמד חקטן את מוליכין ן :תינוקות מלמדי שני להם מעמידין ארבעים
^1הנ מצד או לעיר מעיר אבל [י] .ביניהם מפסיק הנהר היה ולא אחת בעיר שניהם כשהיו אמורים דברים במה .בדקדוק

לצדו :כ כהוניח ג • שס יי״ד טור .יג טשי! סמ״ג ב רמה הי׳ יו׳ד טור .ה נ״ל א
משנה לחם

 רש׳י פי׳ כתנ שרניט ש6 כתנ שכן שועה עצמו שהמלמד ר״ל נשעות לסד לו רבינו
 דסיל משסע כן ואם שועה עצמו שהמלמד שי״ל כך רש״י של דעתו ניאי ז״ל והוא

 דייק לא שפירוש דייק ולא גייס רניט נדני׳ הוזכרו לא זה ולפי כך הוא רנינו שדעת
 נכון על לתלמידיש להבין מדקדק שאינו אלא נשינוש מלמד איט שהמלמד שי־״ל משייע

 דייק וצא דנריס מפרש שינינו הדוחק צד על נאמר אם אצא ,המפרשים פירשו וכן
 אקרייה דזכר לפ׳ז לפרש צריך נסי ויואב ומעשה טועה מעצמו והוא נשינוש לומד שהיא
נתום' שם שהכריחו כמו אקיייה דנדין משמע דיואב דמעשה דוסק וה וכל כדין שלא
 וצריך דיואנ הא עמרא מייחי יעלה היא נכה״ג כסו דייק וצא דנריס הא כן ואס
 הקושיא לחרן כדי כן שפירש ונראה ז״ל יש"■ דברי כן פירש למה המגיד לרנ שעם למס

 ממילא שבשתא לעיל אמי הוא דהא אדינא דרנא קשה דלדיויה ז״ל הסוס׳ עליו שהקשו
 אצא נשינוש מצמד איט שהרב הוא למעלה שאמי דמה המגיד הרנ מילק לכך נפקא

 שהרב נשינוש איירי הכא אנל נפקא ממילא שטשא ודאי והא מעצתו נשתנש שהתלמיד
 נא האי מלמדו עצמו דהרנ דכיון על דעל כיון שנשהא אתריק וננהיג מלמדו עצתי
 להינ שהכריחו לי נראה זה .כך לו אתר שהרב מפני נזכרונו שיטוס כיון מיניה נפיק

.ז״ל רש״י דעס כן לפרש המגיד
 משנה נניהם. אצל הנאות אמוסיהס מפני תינוקוח ילמד לא אשה לו שאין וטי ד

 הדני ניאר איסורי'כיאה מהלכות כ"כ ונא׳ פ״א) (דף יומשין עשרה פ׳ כיף
ע״ש ז׳ל המגיד הרנ

 ׳טקי כ״ה דרדקי סקרי סך רנא אתי כ״א) (דף יחפור לא פ׳ ונו׳. תינוקות כ׳ה ה
 מפרש ויביט .וכו׳ חיי מוחנינן חסשין איכא יא׳ אחד) מלמד אצל (למדים

 ת״ח נהלטת ז״ל מוהיי״ק הרב וכתט יונה הי׳ נשם יוסף נמוקי שנתב כפירוש
:רפ״ה סימן

.נדקדוק נק במקרא נין ממט מהיר שהוא אסר למלמד ממלמד הקטן את מוליכין ו
יטקא ממטיק דלא נמלא נן יהושע ניתקנת דרנא למימרא ינינו פירוש זהי

ממתא
סיימוניות תהות

3'fi מרם לשון מסדיסין ופי׳ .נכ״ס) ועיין וכי׳ תינוקית נה שאין עיי וכל א 
 מצשין אלא כן פייש לא ז״ל יש״׳ אנל .העיר לאנשי שסהרימין ונידוי
. ושממה מינה

 לא לינוקא ממיס כ׳ אמרו נ״מ) (דף יספור לא נפ׳ .וכו' המצמד איתן ומכר, ב
.להנריה צוומא ליהו׳ קרי דלא קרי דקרי דרפאנא נעיקתא אלא [ליה] תמחי

 ומי קרי ההכאה ריחמת ויקרא ישמע אשר והפינוק קטנה כרצועה אותם הנה כלומר
 מעט ויכין נהנרתם שם יהיה לפחות כלומר ,למנייה צווהא יהיה יקרא ולא ישסע שלא

; אומרים שהאחרים מסה
 זכר אקר״ה דהוא דיואב מעשה הניאו יחפוי לא נס׳ שם .’וכו התינוקות מלטד ג

 הוה היכ׳ למידע אשנח דלא משוס דמיה הוא מ”ומ ר״ח שפירש נסו כדין
 דדרדק׳ סקרי האי מדא רנינו. הזכירי. ולא רימרי הרי נגמרא שם עוד תלמידיה: קר■

 מסלקינן א׳ ורכא דירי׳ דרב פלוגחא דאיכא מיניה טפי דגריס אחרינא ואיכא דגריס
 אסר ורנא נרים ולא ד״ק ומד דייק ולא דנריס מד דדרדקי מקמי חרי הני ואידך ליה

 דד״ק מותנינן אסר דימי ורב נפקא ממילא רשבשחא דייק ולא דגרים לההוא סוחנינן
רנינו הזכירם לא לתה סימה ויש נהלטח. והונאו על דעל כיון שנשתא נרים ולא

מהלכות נפ״י שכת: מה על סמך ירכינו ונ״ל . למה ידעתי ולא כתב זיל סהרי״ק והרב
 שפשע היטקות ותלמד שס כחג וכוי מחא דספר לקמן דרנא מימרא כשהביא שכירות

 כאן נרמזים והרי וכו׳. מסלקינן נזה מיוצא וכל נטעוח למי או למי ולא נחיטקות
 משרע מיניה פכי דגייס אמרינא ואיכא דגריס יחד האמת יהמימרא מימרות השני
 שהיא השנית והמימרא .וכו׳ למד ולא שפשע שנתנ וזהו פושע הוא שהראשון לרניט ליה
 לתינוקות גורם שהוא שיה שפירושו נטעוח למד או שם כחנ הרי וט׳ ודייק דגריס מי

 וזהו עליתם משנית שאיט מפני נשינוש לומדים הם אלא יפה להבינם מדייק איט
 דיס׳ כרב לפהוק כיונחו ודאי אותם שמסלקין שם שנתב כיון ונו׳ דייק ולא גרים פירוש

שכתב שמה נראה ז״ל המגיד מרב שתדנרי לזה קשה אנל .ביאר לא כך ומפני נתרתי

עוז סנדל
 כל וסצמון ויושב א)’כ (דף נפרא ננא ׳וזשוי לא פ' ככל . ניליפה פד מלמדי סושינין ״ב6

 ואמרו וכו' מוכיף ודלא ׳שיף ימוסיף אנות גתפכת ששמנו ממה פטן זה יפתי לפי .כולו כיוס
. יזינוזיה ״נפלי( ואין ״־מחיה לא אמדוז ראיה לו יש ואה ,גניהן פ׳ו פד נאב מפיו ל׳א) (תפמח

• כ׳א) (דף יחפור לא פ' .הפרק סף פד חיטקוח סאסד .ג׳) (דף ומגילה פיק

ב׳ עו ני' סקינלנ׳ נשיאה יד.ווה דד רשנ׳א אסר [א]  1 ע־כ ,זוותד. טחריבץ אומי י
 תינוקות בד, שביטאו בשביא אאא •וושאיס חרבה אא הטנונא רב אסר ק׳'ט [שבת °

p[ 1 עואא עא שפוך שנאמר רנן בית שא ro [נ] א תסש בן אבות בסמכח דתנן והא  א^־
ת1דנ הר.יא נם׳ א׳ בתירא איה אספסי שש ובן סעט מאמרו שאביו עמו אנאגא היינו » 
* נערת ס' בכתובות משסע ובן גמור בבריא איירי אבות  נתב rוהראי [נ] ; עיב ,עי

ר  נסתות אנא יטקי כיה דרדקי מקרי סך [נ] י. ע'כ ,שנים אהם מושינין חמשים ובשוע אסייע אחר מושינין חמשים ער ומארנעים ס!וע באי אחד סאמר מסמיק ארבעים ת
מ טרקדק ואינו הרנה קורא האחד נ' כאן יש אם הטור ״[נתב :תוספות ע־נ מאמר אהן אהשניר יה את וה אניף ׳נואין העיר בני אין מבאן מ  קורא איט וחאוש■ נכון עא אהבינם ע

תנו אמתא טטתא ׳טקא מסטינן אא גמאא בן יהושע מחקנח [ד] ו עינ] , יותר שמדקדק מאמר אותו אוקתים יותר אהנינם עסוט שמדקדק אאא נך נא דאינו והוא חחוספיח נ



״ בסף ש ת .V־־ID מ ט ל ד ה ו מ ל iT ת lin ק י 89 כ משנה בסף ג ב פ

 :שם ששוס הנל שיק8 «ן> פד .'1>פ «גף חמי *זד ז
VD שה א של f נחל(יומא שהן לו נא חרק .וגו' מוייס כ t( ; 

ט׳ ה"מ שמוי חנמים אסרו ב  f( :• יוייוה(דף «ף מפנה .ו
j ץ עד סודה וחלמוד פאה כריש .ונו׳ המצוס ננל מלוה לך א  :נלם נ

ר  ספ*ק .ונו׳ חפפה לידי מניא שההימו
 היה ומיש מי): (דף ושיןTדין

 אלו פרגן ^ושלמי ונו', מלוה עשייה לפניו
ג מגינה ונרה שניין  נריה שלמ אנהו י

 שלחסיו נקהרי קנרם אין המנלי ונו׳ לפנויה
 נלוד נסזא נית נעלייס ונמיו נמנו לפנויה
מח דקמוין ונק למעשה י\דם ההלמוד  הדא א
 אין אנל מעשה שיעשה מי שם pגש דמימא
נןווס: מעשה מעשה שיעשה מ• שם

ה ח חל  פ״ק סוף ונו׳. אום של דינו ת
 דסנהווץ ופ״ק מ׳) דקחשין(דף

. ונו' נר,ורה אדם •עסוק לעולם (וףו׳);
:ג׳:) שנהגו(שסמים מיץם ו*פ

 לא שמא עד ונו׳ מורה של דונה היא כך ו
 דשם ננריימא אנוה נמפנה מפנה.
נפ׳׳נ: וקלמ נע״ה וקלהו מנעים

ב ח תו  .ונו׳ היא נשמיס לא נהווה כ
 (דף מענרין כילד מ־ק עיוומן

:א«ת נמסנס הדנוים וימו אימ)
 פ׳ק .ונו׳ למים נמשלו הווה דברי ט

: ׳)I (דף דמעיוס
כל

 אנוגן ומנגח פי׳ד המשנה נפירוש ו^ווט פיו וניש«"להומינ לנוונו׳. על המשים בל י
 גופמי שוונ מדנויו נראה ני ונם .לוננים נם לסלמידים נם שפסנין ההספקוה על

t והגה לעעמיה. סהאודא ונם p עושים היו נלם או און שנאומו הנחלים המורה o 
 ואיה משם ואץ .ולומד עלים חיפנ שהיה ליה) (יומא pRi מהלל ואיה פס הניא *'ל

 שהיה ולפי למוח נחמלח חקא היה שוה
 היו לא אולי חלמידיס ורננוה אלפים נומנס
 מי שנל או שנהם למפורסמים אלא ממק
 אסל עושה היה ליהמה שלא לו אפשר שהיה

ם העם אה דעה ולמד למנמה נשגה ^ 
 שהניא מה נם .עליה מופנ שהיה דעמןי על

 ואיה אינה י*ו:] ונרסס מפא p חנינא מו׳
ז היה ל* לההיטי וולה היה שאם י  לשאול י
ק אדה מגני  לו סשנץ׳ היו השמיה מן ו

 לא ויל «א אגל [ג*ה.] נמעניוח נמוונו
 אלא דנייע ואץ הוה העולם p ליהנוח ולה

 שלא אגל הוה העולם מן ליהפח גוולים
 סורס שהיה קיה.) (נמוסס ונןונא נאיסור.

 להמקיים ואוי איוה יץ נאילווח טדק שהיה
חל. פורח ונלא היא יפה אומטח אומה ג
מנון השם שמגע שמי ספק ואין  שימפונם י

 דלי דנוה הונא ורנ ליפול לו אסור ממלאנמו
 שחמיו להשקוס חלה שהיה ז״ל פירש״י ננר מולא
ו W נפי ני נם נגאי אץ ומה נ  לו היו ג

 עוד והגיא .ליפול יpל היה ולא קוקעוה
ג *ש)0[ שאמוו גמי שאמרו ממה ואיה  ו
ג גוימייא איעסק יוסף  אמר גנשוו• ששח ו

נמה

 אלא הקטן אח םוליכץ *אץ העיר באותה אפילו לצדו
 ראוי שאינו בנין הנהר גבי על בריא בנין היה כן אם

 להעשות שביקש מבוי טבני אחד ן :במהרה ליפול
 למחות שכנע יבולין אין החצר מבני אחד אפילו מלמד

 ללמד בית ופתח חבירו שבא תינוקות מלמד וכן . וTב
 בד׳י־ או לו אחרים תינוקות שיבואו כדי בצדו תינוקות

.בידו למחות יכול אינו זה אצל זה של מתינוקות שיבאו
;ויאדיר חורה ינדיל צדקו למען חפץ ה׳ שנאמר

שליעי פרס
ה א ש ל ש  ובתר תורה כתר .ישראל נכתרו בתרים ב

 זכה כהונה בתר .מלכות וכתר כהונה
 כהנת ברית אחריו ולזרעו לו והיתד. שנאמר אד.רן בו

 לעולם זרעו שנאמר דוד בו זכה מלכות כתר [א] .עולם
 ועומד מונח הרי תורה כתר .נגדי בשמש וכסאו יהיה

סדשד. משה לנו צוה תורה שנאמר .ישראל לכל ומוכן
 תאמר שמא .ויטול יכא שירצד. מי כל .יעקב קד.לת

א הרי תורה מכתר נדולים הכתרים שאותם ח. שדים בי צדק יחוקקו ורוזנים ימלוכו מלכים בי אומר ת שו  שכתר למדת הא י
ה ר חל לכהן קודם ת״ח ממזר חכמים אמרו ב :משניהם גדול ת א יקרה שנאמר הארץ עם ג ל מכדין מפנעים. ת ח  שנכנס נ
ה תלמוד כנגד שקולה שהיא כולן המצות בבל מציוד. לך אין ג :ולפנים לפני ד ה תלמוד אלא ת ר  שדתלטוד כולן המצות כל כנגד ת

 למצוה אפשר אם תדר. ותלמוד מצוה עשיית לפניו היה ד מקום: בבל למעשה קודם התלמוד לפיכך .מעשה לידי מכיא
 אלא נידץ אינו אדם של דינו תחלת ה 'לתלמודו ויחזור המצוה יעשר. לאו ואם .תלמודו יפסיק לא אחרים ע׳י להעשות

 שמתוך לשמד. שלא בין לשמד. בין בתורה אדם יעסוק לעולם חכמים אמרו לפיכך .מעשיו שאר על כך ואחר התלמוד על
ה. בכתר מוכתר תvולד. בראוי זו סצוה לקיים לבו שנשאו טי ן לשמה: בא לשמד. שלא ת יסיח לא תר ע  אחרים. לדברים ד
ה שיקנד. לכו על ישים ולא ר ה של דרכה היא בך .כאחת וזעבוד העושר עם ת ר  תשתה במשורה ומים תאכל במלח פת ת
ץ בן אתר. ולא לגמור הדבר עליך ולא .עמל אתר. ובתורד. תחיה צער וחיי תישן הארץ ^[ל  הרבית ואם ממנה ליבטל תר

חך שאני מד. שאקנד. עד .ואקרא אחזור מטון שאקבץ עד תאמר שמא ז :הצער לפי וד.שכר .שכר הרבית תרד.  ואפנד. צ
ה של לבתרד. זוכר. אתה אין לבך על זו מחשכה תעלד. אם ואקרא. ואחזור מעסקי ר ך עשה אלא לעולם. ת ת ר  קבע ת

ה כתוב ח :תפנה לא שמא אשנד. לכשאפנה תאמר ולא עראי ומלאכתך ר ת  בשמים לא .היא לים מעבר ולא היא בשמים לא ב
 וצוו .מחכים בסתרה המרבד. כל לא חכמים אמרו לפיכך .היא לים מעבר במר.לבי ולא .Tמצו היא הרוח בגסי לא היא

ה דברי ט •* ° בתורה ועםק בעסק ממעט הר חכמים ר  מים מה לך לומר .למים לכו צמא כל דצי שנאמר כמים נמשלו ת
 ולא הרוח בגסי נמצאים אינם תרד. דברי כך אשכורן במקום ומתקבצים מעליו נזחלין אלא מדרון במקום מתבנםץ אינם
 מלאכה ועושר. מלבו הזמן ותענוגי התאוות ומסיר החכמים רגלי כעפר שמתאבק רוח ושפל בדכא אלא לב נכד. כל בלב
ה עוסק ולילו יומו ושאר יאכל מה לו היה לא אם חייו כדי מעט יום בכל ר ת ה שיעסוק לבו על המשים בל י : כ ד ת ב

א :י™ סימן יו׳ו סיר .יג סשין ׳נ1« א ל ו
משגר. לחם

 שהיו ■p הסקנה שהימם טון ממש פוג שהוא למלמו לייושלים שיולינהו ראוי היה מ"מ
:למשא ממשא להולך אץ המקנה לאמי אנל פונ המלמד שם וטה לירושלים מוליטן הנל

וננמיא: נמשנה ממאי שם מנוי. מנני אחד ז
*ג f (דף A לו נא פ׳ ניומא יומנו די׳ טמיא ונו׳. נשיים כשלשה א פ t(

ט׳ p ודים שלשה  משום הוא מנלם גדול שהשורה שלמו ומה .ו
מן נחל שהוא ודאי א׳׳נ ויל ישיי שפירש ונמו מהמלגוש גדול שמא שלמד דגיון

, ם פלך דקייל הנהונה . ........... ״ גדול: לנהן טי
' ייייר יליד היה לא מ"מ p היה די.דץ ודאי י ״ * ® ?יי®, ׳  שנהגו(דף מקום נש׳ מימרא .ונו׳ נמייה אדם יפסוק למולם סנמים אסרו לפיכך ד, ""י ״יו

״ייי ®ל״י שליו״ אע'פ נמלא p יהושע ר.קנת דקווס נמי אי .לאומרו יש הקנהו f להשננד כשלומד חקא דהייט המוש׳ ונשנו נ׳ן י t ט שאקיא אנל ונו׳ י
אם

עח פנדל טייםוניות הגהות
וו ט נ׳ ט mSii tn םח»0 וידיו ססטינן לסינו מלמד לפינוי פור*ר י o h אמש ונססניו ל׳נ) (וף לו נא סנץ ניימא נ(8 .ויסול ינא «ד ונו׳ ניורים ב׳»י«וו פ״ג יניאים העיד בני :
ק לושביי m את ווו לנוף ת (א] 1 ע־נ , םיימד ל תן, וי■ אנו ק נ פי א ונ « «ניוי « ׳0 גמיווים שאופן פאפי שמא היא לי נ מ יסמן (גיסיןש*ג) בניייןץ סיף .מלניס ינתר נ

ה טובח פול שלק ושל איון ושל מינה של הן ודין נ׳ ייהנן י׳ אסי אחי נלשץ ף ממנה«ר! .״*יו ««זי יונמים אסרו :«׳נ) לו(זף נא פיק ופיופא נפייה «ויפק אתין ונ  י׳ג) פ׳ן(ו
w  h m• ח שלחן י זנ י ך“ { מונח עו״ן ארק של ונפלי י ״י ך אץ י to(איויץ פיק סיי׳ייו ססמז .מנניניס סיא יקיש שנאנס• :»׳נ) (יף היריות ינשילה• מסי יהסיס לנקש (

ח נראיחא שלו שחחנסח ף נני ^ נפי pi ירושלמי דטאס יפ׳ק נ׳) מננילה(וף פיק .פקיס ננל פד ני' נולן מל«וליפ ניליה 1 ע־ש] ולו ו
r מעשה,סיף לחיי פניא פהמלפיי גריל מלפיו מי ימאנור מלמיוא 5«קש י׳י) (דף מל' ונ׳ק t 

 ש( דש חחלח :אנ0 רמליס ממוימץ גמרא יהידפ p דאימי יודמרא א»ימ מיא מ(מיז נממלימ (שם) fcnp פיק מיף .למלמירו יימויר פד «>>מ לפגת חיח :מקיפיס יממה מי) ף1קןן»ן(1
f דוייי(וף יפ׳י לנ) (יף טפל פיפ מק פוף יסיסס היוייס ומסכס אמוץ ל .9לשמ א9 פר וני׳ מנמיס אממ לפיצד :מי) יקוישץ(רף פ׳ק ).1ים וי) דמנמיוין(רף פ׳ק .יממויי שאר פו פ1א t( 

 שאפר שנוא ;פי פי מש'אטש .הלאו לפי והשני דפסנמאספ: פ׳ששי סנשפרפרנימשני■^ דדנפשל פןמא : אטמפרקפסיפקנפינפ פפנת . יפנמדנאיוו עז לט itae נוי מקימק: וממפ
 ואפיק אפנושסמיפפו ■p<rt (זףניפ): פוונירץ מקטלז ל<פ. לאפפנר לאנשמיפעד רפ1נמ נחיב : לג אשיו פסניו .מונפ פמאלא עד מורפןקנע אלאעשפ דמפנמאטמ: לג ל«לפ.1פ
נוי אסון: לגזפמנת דפ.0נ  מלמ» קישחמלאמ :לם) מפנדץ(דף גילד מק פידונץ נמסנש .פלס פד דוש גדנאקפל אלא ףו׳):1מפ(יופ( דפמגמ לא נגפלג. נל עד לפיס 1יפגפש(1מ ו

ופוקקוומיץ: אטש דפמפש לד .מנפש פד פנפנס נל מנפיס אמדו פד לס פפטפפל נל :אנוח זפפסו לק .נפווס ממק פד

 זמש לפי גמלא p יהושע ססקנש יליוש ,ויל סהיי׳ק הרג פנשנ ונמו למסא ממשא
 אט שאץ ספני מפסיק הוה נסנא p ימפט מקנה שקידם לימי שרילה פטר אשי ישיי

 לא ליה דטישיק טק נמלא נן יהישע מקנה אמי אנל מלמד נאן ליקח לטף ינילים
 נמלא P יהושע רץדםחקמו אפילו זה ודין לנאייה נראה רטט לט אנל ממטיקיטקא.

 מהקנש אמי איו■ קשה קלש וא*נ פונ למלמד דייק דלא ממלמד מולינץ טו שלא טה
 יינא האי לומר שיץ• לא נמלא נן יהושע הקנת דמוום ליישט וט׳אה נמלא. נן יהושע

נעיין אמד מלמד אמד שלקמ אירע דאם אמ*פ לירושלים פוליניס היו דהנל טק ^ל



סשנה כסף ג פיק תויה תלמוד הלכות מדע. משני־ כסף40
 היו דלרסואה ונתר ה11ו ז׳׳ל רש׳י נוהר וכבר . נעליה ־6 שמהמהס סלאנה גדולה נמה

 אף כש'ע נננז :כייס הלא רניגו נוונה מנין ואיני .ולהזיע לההתמס 1ה̂ש ניישת p עושיס
נ כי טמיס כי  ע'נ וא״כ קורות נושא היה ואיך פוגיא נאותה כנראה היה טמא ששת י

 אררסהיתה שסינינוראית ודשה למקום. סמקוס ניתו נסוך משא טשש שהיה י״לנרש״י
.שולים כשהיו דוקא דהיינו לומר סורר נארוה

 מניו על שלומד כלומר שיהיה הנאה של מין איזה תורה מדנרי הנהנה שכל למדת
 הנשונה שהזכיר הלל משנה נס .העולם מן שייו נושל פרנפתו השנה או כטד השגת
 העולם ומדרך אהק של מתלמידיו הוי חמלה אמר הוא לדעתי שירושו כך נש״א

 לקנות שמטין סי כנגד ;להרוית או שם לקנות נונהם כאלה ישרים נדרכים שההולכים
הכניסני סי וא״ח ונו'. שמיה עד אמר שם

 [נ'מ אמ-ו נר״ש אלעזר שר׳ הדנר ואמת
 הכתונ כוונת אם מ״מ אנל מו;ה שהיה ] ס״ד
 סוסי( נעלי כל הרי ההורה משנס מה לכך

ה נני יהיו שלא אע׳א  להסס יניאו שמרתק טי
 ומהנין לנדקה כך גידי ער5נ ע!שו הרואה כי

 נידו אלעזר שר׳ וגס החולים לעניים מותו
 נהטעלים כטזכר מעליו היסורין לפנק היה
 וא"כ מדיה ליהנות לעצמו טרם היה שנן וכיון
 ימ;תו אש־ והמעשים ואומר רנינו שמוען מט

 לה ה־כ שאין ננומן סונזין נעלי מאנשים ננמרא
 מה לא ואס אמרים ממון לקמת אלא להס
 עענה אינה הורה צותה לא זה הישתו יעפו

 ו.א מעליהם יטריהס שיפלקו למיסר דאיכא
 קיה■] [כהונות שז״ל נדנרי שמלינו נם .יעוט
 נכורים סקרינ כאילו שהוא לת״ח דורון שלתת

 דייני שני ע' כשזכר סאלישע ראיה והניאו
 לנניא לשאול סלכיס כשהיו מניס וק נזירות

 רניט דנר׳ תשש ולפי .דורון לו נוחנין היו
 נדתק למה דאל׳׳כ לקנל לו אסור דורון נם
 התם לימא סוהר נאניה דהיתה פטק »1נא

 שהית יומנן נדני ומניט . טה דורון נהורח
 היה (כרק נסושה כדאיתא הנשיא ספרנהו

 כי רצינו קנלה נדנרי גס נ׳א) דף נופל
 וכו׳. לשנעה לאכול יהיה ה׳ לפני ליושניס

 שקא כהוא אסרינן 1ד:’קל (חולין הזרוע ונטף
 וזכה אמי ר׳ קדם מךרשא לני דאהא דדינרי

 ונתן נהינ והא הכי עניד והיכי ופריך נהם
 ואי נהם זנה לעניים ומשני מעצמו שיעול ולא

 משנה כלומר שאני חשוג אדם אימא נפיח
 גדלהו סאהיו הגדול והנהן דתניא ישינה ראש
זכנ דינר׳ דדינרי שקא ופירש״׳ אתיו. משל

 חלל זה הרי הצדקה מן ויתפרנם מלאכה יעשה ולא
 וגרם הדת מאור וכבה התורה את ובזה השם את

א. העולם מן חייו ונטל לעצמו רעה  שאםור לפי הב
 בל חכמים אמרו .הזה בעולם תורה מדברי ליהנות
 ואמרו צוו ועוד .העולם מן חייו נטל תורה מדברי הנהנה

 .בהן לחפור קרדום ולא בהן להתגדל עטרה תעשם אל
 הרבנות את ושנא המלאכה את אהוב ואמרו צוו ועוד
 עון. וגוררת בטילה םופה מלאבה עמה שאין תורה וכל

א ;הבריות את מלםטם שיהא זה אדם וסוף ] י א  מעלה [
 ומדת .ידיו ממעשה מתפרנם שהוא למי היא "גדולה
 וטובה בבוד לכל זוכה ובזה .היא הראשונים חסידים

 תאכל כי כפיך יניע ע#אטר הבא ולעולם הזה שבעולם
 לעולם לך וטוב הזה בעולם אשריך לך וטוב אשריך

 בטי מוזקיימין תורה דברי ̂אין יב : טוב שכולו הבא
 עידון מתוך שלומדין באלו ולא .עליהן עצמו שמרפה

 עליהן עצמו שמסית בטי אלא .ושתיה אכילה ומתוך
 .תנומה ולעפעפיו לעיניו שינה יתן ולא תמיד נופו ומצער
 אין באהל ימות כי אדם דתורה זאת רמז דרך חכמים אמרו

 .החכמים באהלי עצמו שממית במי אלא מתקיימת התורה
 .בחבה צר צרה ביום 'התרפית בחכמתו שלמה אמר וכן

באף שלמדתי חכמה לי עמדה חבטתי אף אמר ועוד
היא

: יש שי׳ יו־י שור .ינ סי׳ עשין סש׳ג .סה פ1נרנ נ 6קי כסיניה נ ■ רמו כי׳ יו׳ד שוי א

 אם כי שד אוסיף לא למדתי אם זה נחגר
 שמי ואונד שם ̂(qלנ אתטין אילי אלמוד
 מאמר שמעתי אס אי אענש לא אופיף וכשלא

 מוסיף ודלא אסר אלת!ד לא שאלמד קודם זה
 ה״ז ופירש שהנה כיק שלמד אע״ס יפוף
 רצה שלא אותו אנל יטף ודאי מכילס קשה

 זטת לו יש אס ומ״ס הוא מיסה מיינ ללמוד
 וכשני יטף כראשון לומר שינה ולכך לו תולה
 אמי הממון הרותת כוונת וכנגד .מיתה תייג

 הנאות כל נכללות וכאן תלף נתגא ודאשחמש
 לכווטת למודו נתחלת המנוין וה׳ס . ד׳ח

 שישול נלא להתפרנס לו שאכשר או האלה
 ואת״ה שמיס לשם לסי אם אכל תלמודו שכר

 שכר ישול לא אם להתפרנס לו אפשר אי
 שיסול אס חלקים לשלשה נמלק וזה מותר.
 ואם .ללמדו או כנץ ללמד שכר הננים מאנות
 המלאכה אל לקרנה הנא וכל ולומד שיושג

 אמת יין ודן שיושג ואם .ולמצות להורה יקרנט
 מפי היתיס לסדט החלקים אלו וכל .לאמתו

 הסלסיין ח׳ח החם דאמריק גזירות דייני כני
 טסליס לנהנים קמיצה והלכות שמישה הלכות
 דאע׳ג החוסכות ונחנו הלשנה מתרומת שכרם

 אסור תלמוד ישכר ממודר נין אין נס׳ דאמיינן
 היו ולא יושנים היו שעה דנל שאני הכא

 נמה להם היה ולא מלאכה נשום עוסקין
 . לפרנשס הצנור על מושל והיה להתפרנס
 אלא התלמוד שכר אכרו שלא למדנו מיכריהס

 יש ומכאן .פרנסתו נדי אחי ססקוס לו כשיש
 היו שלפיכך הראשונים מלקים לשני ללמוד

 הלכות מלמדי הלשכה מתרומת שכרן משלים
ממים הס שהרי לפי לכמיס וקמיצה שמישה

 היא השם סן ילא וטד אסור שהיא מה להם לתת לת״ת מכשילן היה היאך שאסור איסא
 שצדקי כל למעני לו יש ונס תורה מדנרי ליהנות ל: אשור לו שיש היכא כל יויאי זה

 דכל לומר נראה ויותר עמרם נן דיונתן וכההיא פני נהורת יהיה יהנה שאס דאפשי
 שאמדו ונמו דעני הוא הדין משורת לכנים עמי־ם נן ויונח: ליהנות שרי משרא לו שאיו
 יונתן דוקא דמשמע תורה נכטי ליהנות ריצה שאינו הוא תלמידך עמרם נן יונתן שמא
 הוא רטרה נן שוס שתא הל״ל הכי לאו דאי מתה״ הזו אינך הא מתהני טי ילא מא

 שיעמיד אחי שוס נמצא לא היאך יאסור איסא דאם וטד .חורה נכטד נהנה שאינו
:לנדו עמרם נן יונתן אלא חורה יין על דנריו

 ללמד מנת על הלומד אומר ישמעאל ר׳ לדעתי הם כך נאטת שם המשניות ותירוש
̂טמר  שאמרו נמו ישינה ראש כהיותו להתנני רק לשמה למידתו כוונת כאין כ

 נדי אשנה מנס שיקראוני כדי אקיא תאמר שלא ה' אר, לאהנה [ס׳׳ט] ר<נם נש׳
 כתי שכי זליסול ללרד ע"מ שכונתו או , נישינה ויושג זקן שאי.יה או רני שיקראוני

 מ ע ומד ה אנל יותר ולא כוונתו כפי וללמד ללמוד נידו מספיקים אומטת איזה שלומד
 ק,ה כ, כי ו־יעשות ״שסור וללמד ללמוד נידו ומספיקים לשמה לומד הוי לעשוק
 .לו 'אייר מעשה עשה מצות ועשוהו ל״ת ממצות השמרו גס הסלסידיס ליסוד ני טונהו

 נידו מםכיקין ללמד ע״ס ללומד שגם רואה שאני כיון נוסי תפעה אל ואמר צדוק ר׳ נא
 מנת נעל הרמיזות מהכוונות אתת ל״ום הכוין אל מפא אשר »ן נו שאין מונחו נסי

 המכיין וננתינת נהם להתגדל עפרת תעשם אל אמי הככוד השגת הסכוין וננמינת ללמד.
 ששתי ותדע .נהם למטר קורדוס ולת אסר אומנות שיטסד כמי להתפרנס כיי 'למוי

הא דנייו סחס שהלל וכיון חלף כתנא ודאשתסש אוןזר הלל היה שכך אסורות י.נווטח

 הגליית נזתן שמגנין כ״ש נע"כ אפילו השקלים סננין שהיו וכשם להחפרנם ממה להם
 צטר צורך לך ואין נענייט כאונדים הייט ח׳׳ו כן ואלמלא צנור להעמדת שצריך מה כל

 מן נהפרדו מקומו ימלאו תלמידים נס צדק מורה ניניהם להעמיד שצייכין ממה גדול
 יגוזיי אהא ננסיא תו ואמרינן כך על הקנועיס החקיס על לאלו אלו וכופין הפוה״ז
 שנר שטשליס נרשיעי רש׳י ומפרש עסקינן נישיעי אט רצו לא להם סוסיפין רצו לא נזירות

 השלה הכלל . להם מוסיפין ליטול רצו שלא אע'פ פסקו לא אלא חייהם מנדי יותר ליון
 מן נין עצמן מהתלמיייס נין ללמד שכרו ליטול מותר להתפרנס מסה לו שאין שכל

 התנאים שמירת אמר דינין מהנעל׳ או לדון מהצנור שני ליטול לו מותר וכן .הצנור
 שכוונת לומר אכשי זאח כל אה אותנו ה׳ הודיע ואסרי .סנהדרין נהלכוח הנזכרים

 הנריוח מן להתפרנס כדי מעליו מלאכה פול לפרוק לאים שאין היא כאן רנינו
 חספיקנו לא ואס מוטג חססיקט ואס אותו המפרנסת מלאכה שילתוי אנל ללמוד כיי
 והגיא .וכו׳ לנו על המשים כל שכחנ וזהו .כלום נכך ואין סהצנוי הספקתו ישול
 אלא ינינן דעת כן שאין נאמר ואפילו מלאכה ללמוד שראוי על מורות משניות כסה

 .המנהג אמי הלך נידך יופשח שהלכה מקים כל קי״ל המשנה כפירוש מדנריו כנראה
 ■גס הצנור מן שנים לישול טהנים ואמריו ינינו זמן קודם ישיאל חכמי כל וראינו

 הדורות חכמי כל כן שהסכימו אפשר המשנה נפירוש רנינו נדנרי שהלכה טדה ני
 מצויה והמלמדים הלומדים פרנסת היתה לא שאילו תורתך הפרו לה׳ לעשות עת משום

 יוכלו מצויה ונהייתה ח״ו משתכמת התורה והיחה כראוי נתורה לטרוח יכולים היי לא
ויאדיר: חורה ויגדיל לעסוק

ב :פ׳ג) (שנת ר׳ע ונש׳ (ם'נ•) נרנוח נסוף . וכוי כאהל ימות כי אדם י
שכל

 התוסכות קושית מכח מוכיח נראה וזה ננרא שלא לו טח אמרי׳ נהא צקנמר לומד אם
.ניאיו לא שינינו ואפס״׳

עוז מגדל
מלכנו: דהי־ מ אדם וטף .אניוז דפפנס שני ש׳ .פון עד מצאנס ממה שאין סויה ונל

משנה להם
כשיש נה עוסק אתה ואי תורה מדנרי סתרכה כשאתה י״ל ונו׳ שלמה אמר וכי . ׳ . י . . ן ;נך מתקיימים תורה ונרי אין כלומר כחך צר ודפי אז וצרות פרדות לך

וכל
מיימוניות הגהות

 נן פ .מלכסם טהים ום אדם וטף .אניס דססנס שני פ׳ .פון עד פצאנה פסה שאיי סודה נל
 ונניסין נאנוס .עונ שגולי לעולם פד ססשינם שמא צפי גדולה rhva :פ) ומורה(ד־ מיל

 ססןייסין סודם דניי אק .נסלפוד סןויוס וננסה ס׳) (דף דנרנוס יפ׳ין ה׳ו) (דף שאטו «. ,׳
)ג דניכויו(דף ופ׳ק עוןינא ר׳ פרק פ'נ) (דף שנס נמהנס .צי פמדם פד שנויפה נפי

רנין כילד בריש [נ] ך ואספח סנ ת ורבנן ארץ דרך םנד,נ בהן נהוג יגנ הנ ס י™ אבות נ
 סרקתני י״ואץ בס׳ נראמרינן עיקר ארץ 7יו תם רנינו ופירש .ארץ ררך עם תורה תאנלור
 עם חימז ראוז רכתיב וקשח עיקר האב יורשי ש׳ם האב יורשי עם הבעל יורשי יח^קו
 שזזייג כשם וקידושין ס״ק מינה דדרשינן Sוי״ סהחיים. עיקר אינה ואשה אהכת אשר אשה

 סאוסנות עיקר ואשה אומנות היינו דתיים אומנות nnSS חייב רך אשה uבS להשיא
ע׳ לא יוח־נ והסר ר.תשובת עם סבהר-ם וייד,'נ פיתח דיוטא בתרא »יס עי ואפיאו •וה־ב בעי תשונה השונה נ  שעשת התשובה עם קאנור רהכי ייל ר״שובה עם אסר ו

ב ז ו ^ י ז לומר בא ״ ר ם נוברת יוח־ב רםרבי לרב■ ראפילו י־ל ישר מיתה לגביה עיקר רוזיא רתשובה עם קאטר להב■ נם׳ א■ .שניהם שי א גמירה כפרה ם' ע  אלא ל
ע ™ ״  עשו ראשונים דגא ראסר חרא תורה mn עיקר דאררבה אוסר היה אלחנן רבינו אכל . לעיל רפרישיה רנרים סשלשה חיץ פנסו■ ביון,■יוה׳ב בעוולות הבית נרעב ל

iS״ ן7^ב ׳ ח ^ ח ונתקייטת עראי « ח בפטבח אסר ות־נ בי ט א-פנא טעמה לירוק נפולת הופה טלאבה עטה שאין הורה בל נטי והנן ר־א נסיעוט נהן נקנית שהתירה רברים בט׳ת א



41 כא משגה בסף תלמודתורהפרסגד הלכות מיע. משני■ בסף
רי הינפ שכל  נצנ«ה מלמודו היג« ובל :עומוין ץ6 פ׳ ייש בירושלמי .ופו׳ «ה*מ מו

ט' קולו המפמיב וכל :שם ניו .וט'  פרק מימגין .ונו' נלמש הקורו) אפל ו
:ג״ד) (דף מיופיין טלד

ק ע ק ישירים שיי רנה (במדרש .ופו' בלילה אלא סויה של יוה א «ו ל  קווצותץ ע
 עליו גמשן משד של חוט :סלסלים]

ט׳.  שאין פית וכל ג׳:) ע׳ו(דף נדש ו
 סלק פרק בייש .וט׳ מורה דברי בו ישמעין

 ובשפיי■ .אלעזי דרבי מימרא כ)5 (שוהדרץ
 והוא וט' טה ה' דפי ט שיאמר פ«פ רט»
פי מעוס  אלא ליה מפיק לא טמיא יהא ט

 פאהלו שריד ירע עפמ לא אש סאפלהו מדפסיפ
 ופשרייים דפסיפ מפס תלמיד אלא שריי ואין
 יבייו פדפיי למסוק יש לפיפן .קורא ה׳ אשי

' מיגיה דיליף קיא סייפי ולא שיאמר  אליסי י
משך פל שיאמר מצאסי «גה ובספר .הפי

 נייר יפו׳ טרה דברי על השביס שלא וה
 צ׳׳ס) סלק(סיהדרין פהגיס אימא והפי .פמייה
 פי סייא השמים מן טרה אין האומר גמיא

יפר

וי
 לו שאפשר פל אומר יסראי רבי המשיה על שאייומשגיס פל אומר ימן ר׳ פזה ׳8 דפר

י הלומד פל אומי ייפיק עוסק ואייי מורה לעטק  לאדם דומה עליה מוזר יאי» 8ט
ס אי מין דמגינה(יו>מ׳) פ׳ק ופסוף קוצר. ואייו שזורע  זה לסקון יפול שאייי מעווה ז

ה ק שפירש מ׳ס : אביה בהה׳ .וט׳ מעושר המורה אה המגעל בל :הטי
T fi פלומר .למס או ונו׳ מלמיין אין א 

 נווב היא אס ליו גיור שאין
 הפלס פיק מדאמריק כן ילמד לאו. אם

 כל מפריו ר׳׳ג שהיה פ*מ) (גיגוה השמי
 המדרש לגיס יפים אל פנרו מיפו שאין סלסיד

:ידו על השכימו שלא הסם ואסיקיא
 מימרא .ופו׳ הנון שאינו למלמיי השויה כל

:נ)“קל (דף הזרוע פ' גמולין זירא ירפי
 מגלמין אלו פרק ופו׳. למלאך חמה הרג אם

 דהוו מרנין צוינא ההוא גפי ע״ז) (מ*ק
ק ליה צריפי נ  ושיהיה שומעייה פיו והיי י

: יהודה רב
ט׳ מלמיין כיצד כ .ופו׳ הרב י:פ ולא ו

 הוה דוד (שם) מנלמין אלו פי
 הקורא ר*פ ליבק, להו ימסיי אארכא יסיב
ג אמי פא) (מנילה שמד  רב אפר יהודה י

מנין

 היגע שבל כרותה ברית חכמיס אמרו .לי עמדה היא
 היגע וכל .משכה הוא במהרה לא המדרש בבית בתורתו

חבטה. צגועים ואת שגאמר מחכים בצגעה בתלמודו
בידו. מתקיים תלמודו תלמודו בשעת קולו המשמיע וכל

 פי על את יג • שוכח הוא במהדה בלחש הקורא אבל
 חכמתו רוב למד אדם אץ ובלילה ביום ללמוד שטצוה

התורה בכתר לזכות שרצה מי לפיכך .בלילה אלא ̂ משר מ ש<חמר «ממי חוגה וכמר הכי.
לר יאבד ולא לילותיו בכל יזדד ^ ,יופס לא אש מאפלט לצפיייד משן בשעה מהו אחד א̂פ
תורה בתלמוד אלא בהן וכיוצא ושיחה ושתיה ואכילה שפסג ומה ,היא דמילמא יישא פזה ה׳ מי
אלא תורה של רנה אין חכמים אמרו . חכמה ודברי י*.................... “

 בתורה העומק וכל . בלילה רוגי קומי שגאמר בלילה
 יצוה יומם שגאמר ביום עליו גמשך חמד של חוט בלילה

 בית "וכל .חיי לאל תפלה עמי שירה ובלילה חסדו ה׳
 ב,ןן ה׳ דבר כי .גופח לא אש תאבלהו לצפוגיו טמון חשך כל שנאמר אוכלתו אש בלילה תורה דברי בו נשמעים שאיו

m עולם להבלי ופירש ושנה שקרא או עוסק ואינו כתורה לעמוק לו שאפשר כל וכן .עיקר כל תורה דברי על השגיח שלא 
 וכל מעוני לבטלה םופו מעושר התורה את המבטל כל חכמים אמרו .ה* דבר בתה בכלל זה הרי חנחו תלמודו והניח

 ה׳ את עבדת לא אשר תחת אומר הוא הרי בתורה הוא מפורש זה וענץ .מעושר לקיימה םופו טעוני התורה את המקיים
ב ובטוב בשמחה אלהיך ;באחריתך להטיבך ענותך למען ואומר אויביך. את ועבדת כל מרוב לג

רביעי פרק
 למוטב אותו מחזירץ טובה לא בדרך הולך אסהיך. אבל לתם. או .במעשיו נאה הנץ לתלמיד אלא תורה י=מלמדץ איל א

 כל חכמים אמרו .אותו ומלמדין המדרש לבית אותו מכניםץ כך ואחר אותו ובודקין ישרה בדרך אותו וטנהיגין
 תודח אלא כבוד אין .כבוד לכסיל נותן כן במרגמה ׳אבן כצרור שנאמר למרקולים אבן זרק כאילו תון שאינו לתלמיד השונה
 מטנו מתלמדין איו לו צריכץ העם וכל הוא גדול שחכם אע״ם טובה בדרך הולך שאינו הרב ובן .ינחלו חכמים כבוד שנאמר

טב. שובו עד מו א. צבאות ה׳ מלאך כי מפיהו יבקשו ותורה דעת ישמרו כהן שפתי כי שנאמר ל  הרב אם וזכמים אמרו הו
 בראש יושב הרב .מלמדים כיצד ב נ מפיהי תורה יבקשו אל לאו אם מפיהו יבקשו תודה צבאות ה׳ למלאך דומה

 הקרקע על ותלמידיו הכסא על הרב ישב ולא דבריו. ושומעים הרב רואים בלם שיהו בדי כעטרה לפניו מוקפים יוהתלטידים
ם יושב הרב היה ובראשונה .דגסאות על רכל או הארץ על דגל או אלא ^י תל ה דגל שני בית חורבן ומקודם עומדים ו ^ תו נ

«פי' פוי ג :ריס ט׳ v׳> פוי .1 ת«ייפ ג :1יפ פיפן יו'י פוי א ללמד :י
משנה לחם

 על פשניס שלא זה פוה ה׳ דפר כי ■ דמיינה פ״נ .ופו׳ כמורה העומק וכל יג
 טרה הלומד ומר6 ריס היה הניא פ)”ל (דף מלק '03 .עיקר פל מורה דנרי

« מלמדה ואייו  וט׳). ניס ופל פדיה נפ״ס (עיין ופו׳ אומר ימן ר׳ כזה ה׳ דפר פי ו
<«שע ר׳1 ,קרמה פן יספט ור׳ יהוראי ור׳ ימן ר׳ של הפרוס הב׳ פאן הניא ורנייו

למלך משנה
מוין כיצד ב פ״י נ9 ^ פין ופפלמיחם ניאש יושג י  טש מה (א׳ה ;ט׳ 9נפפי לפניו «ן

פ נוני» לפלפל גי' יני  המוג באי יספאי ל55 «ז פל והלידיו פחשה פרג יו
ת מו ם סרגה המץא ו״נ הממני הרג ני מי ן ימ״ש מהדס שנושש י  (ק» סגוים ניי

:מיניו) ויאירו

השגמו טו הזכיר לא ר״מ ספרה אפל וט׳ וטרש ושיה שקרא דנריו לפי ש«א אפשר  שיא זד. • דייא לעניו פלל לו אפפה דלא פיק פוה משש ואין שם יש אשר אמרה סברא י
1. • עצל נטרהשטא לעטר. דולה שאיס מפני אלא משגיס שאינו מפי׳ p עושה שאיע ר״ל יפו׳. שאפשר פל וכן נעיייי; ינוים שהם מפי• ר״לשאיעלומדם מ׳

T B ע שאיע ר״ל חם ט׳ ופו׳. להום או נמעשיו יאה הנק לסלשיד אלא מרה מלסדין אין א  M( ההם דאיוריק השסר הפלח מש׳ פן וילמד רע או טב «א אם ליי ״
פשימי ודאי ויראה וט׳ פכרו טפו שאץ סלמיד פל ואומר מפריו ר"נ שטה ופו׳ ליפים להלמיחם רשוס להם ונסיה הפחס לשומר סלקוהו היום אוט הנא פ׳ד)

ה נר נר רנה והאסר דאסר מטמיה טרה גמר אין ור*מ הקשי ס״ו) (דף דורשץ אץ ס׳ » לר,יש אסיריש ומיוצו ופו׳ זעח ישמרו פין שפמי פי דפטנ מאי ריי אמר «  יי
« הא ננחל הא משיא לא אי.דדי קראי קשו א׳־פ ופו׳ אזנך והט וראי ניז שמעי מי.פא אמר מיייא ר׳ ונו׳ השיה ולנו מנמים דנרי ושמע אזנך הע ודיש אשנס קיא ^ ו ט י  נ

א. שסלס פעו לקמן נחל נין רביע מלק לא למה קשה וא*פ ממנו. ללטד ׳סל ליזהר היודע וננחל מי « ולנד וה לטס יופרם (יויאיס מלם הוה דנזמן חימא ופי ע ש ם  מ
 מימא שראה מפני שינינו וידאה לעיש. לו היה וא״פ נע׳׳ה ניאסמטסיו אמי אטלו זען נפל שייי.נו הדינים אצא נצנד הזה בזמן הטהניס החיים אומר אינו שונייי קשה מיע
פי נמניגה דאמריק והא ,מלק וא הוא גם לקטן נחל נין יזליץ ולא בסהם סקוטוס בהרפה שהונאה יומק ור׳ ^ אפל נלני לי״מ פנוא למס אלא זה נאמר דלא רניט ט ה  א
«׳'אש«ן יויא י*מ ומדקאער אמיייא קרא איפא הא אלא לימי לי היה לא סי־פס י.דני היה ואס ודרס אשפה קיא ר׳־מ אמי לקיש ריש שפשחירן לדנר וראיה פן ,  ̂

* ספריו עליו רזלקי דפנר הפי לן סכירא לא ואין זאיז היא מ ר של מכרמו לומר דהפויה
 פמוד פה ואהה שיאמר קרקע נפי פל להלמיחי יישנה מעה נפי מל ישג שלא לרב ינץ אפהו וני אמי פ־א) (דף דענילה פ*נ בייש .וט׳ נואש יושג י.ינ סלעחן כיצד ב

ס ידיי שם טד עמדי. ט ™ שממס^! פמב ורניט ע׳׳פ טישב טרה למדץ יהיו לעולם טלי ירד ריב משמה מטעו אלא טרה למחן טו לא נ־יג ועד משה ט
ט דיני דמטמרא פן לומר אפשר ן4ד וקשה עומוץ, והסלמיחם •ושנ טה ^ ^ דהט פמו• עמוד פה חאפה מקרא שיין יהסלסיחה הרב שיהיו שליין ששמע אנ

ת ת וזנהו מוניו עוז מגדל שיי
אן ודיוקא הוזו ק ואוו איסא ו «טז סוזם חי «ו *׳ יראקו רקוזני יוזיויזז אאין נו׳ וזבעא יוי »טטדץ אץ פי? חש ניוופלעי . ציועים יאיז ט בריח מפמיס אסרו ו א :ט׳א) (  טו מט־טיט נ

' יוזאיקי קתגי יאא " י“״ י י ״ י י י ־ ® ״ . ? י גי' *ל ״ «• יי '» «פ ייה אץ :י׳י■) טטגחן(יף כיצד פיק * מ רפ. ^ פלפי ^ ו י נ י י עי
ק היא לקיש דייש טטרא .סמי שירה מד גהורה הטוסין ופא̂  פיה) (י^ • ל) *P(רמפביז ס׳ מ *אס עס ח׳ ארץ ורך «ס באא ואסר ט מי9 ייז אי וה או אוסר טי !כ’« ,ו

 מנטם אמרי :צ׳ט) הלץ(וף פוץ נסיהזחן .ה׳ דנו סוה טד 9נז ה׳ דבי ט
TD פו עד מ^וחן אץ  מבמיט אסרו : >') מולץ(מנוון הן 1(6 פ* .4אמ ^!

מגיא טקוחת ובנדבה טגלוזץ א(ו פוץ .טפיט יבץשו«דה אל טד נו׳



4 sמשנה כסף פ״ך תורה תלמוד הלכות מדע. טע™ כסף
p a 6 שגח״ר קרקע נ”ע לתלמידיו והגה משה ע"נ ישג שלו) ללינ rrfciעמדי עתוד ה. 

1» א וסקשו הי-׳ן נ  ורינ׳ק דר׳ג )ס'ד (נ״יו הפועליס ה6 השוכר נש' אמריגן והא מ
 דסגהדי׳[ ונש׳ק . אארעא קמ״הו ׳תני הוו ורני ני׳ש אל«ר ורני אספסלי 'אני סו
 ואף נקרקע לפגיהס דן היה הי;״׳:׳ ושמעון אינעה הוו נינגה איוריק (יד ׳■ז) (דף

 עירה ש׳ז) (דף נמייה אמריק חד גיא'
 ונפהות כייס ע״נ לישראל מהי הוה היאיר•

 לומר יש אאיעא. אלא עליה קניל לא וחד
 קשוה מעומד רנות ממרא דמתיציא היני ני

 אהששלי ׳ושנין היו קשוח נשמועוה ה׳ג מיושנ
 לא הצתידיהס עם נקרקע ׳ושנים היו שאס
 נאן גמי אי היפנ. נהם לעיק ינולין היו

 כגסתכו לאחי נאן המינה לכלל שהגיש וץדם
יי־״ו כטד להם לחלוח לינ ראוי דהחם

 יגניה ולא ומי קולו י,ינ יגניה ולא נ
 ריש נרייתא וכו׳. קולו העחרנם

 רשאי המתרגם אין מ״ה) שאכלו(נרטח שלשה
̂לו להגניה  אשכר אי ואם הגץרא מן יוחר נ

 ימעך הקורא כעד קולו להנניה לפחיגס
 ינניה ולא שני.נ ומה .ויקרא קולו הקורא

 דישסע הרנ אח ששואל נעח י\לו המתרגם
 ,להגניהו נידו הישות לעס מדנר שהוא דנעת

 מגין נר״חא הך קודם סדאמריגן כן למד
 מן יותר קולו להגניה רשאי סמחרגס שאין

 יעגגו והאלהיס ידני משה שנאמר הקורא
 דמדקאמר לרניגו ומשמע עשה של נקולו נקול
 היה והשי׳ת להשי״ת שואל שהיה משסע •ע<מ
 יותר קולו ׳גניה שלא קאמי דוקא ואז משיט

p לעס הדנייס אומר כשהוא אנל הוץרא 
̂לו יגניה • להשמיעם כדי שירצה מה כל ר

] והם לתלמידים ללמד א  מלמד היה אם ג :יושכים [
 מתרגם פי על מלמד היה ואם . מלמד לתלמידים מפיו

 למתרגם אומר והרב התלמידים ובין בינו עומד [המתרגם]
 שואלין וכשהם התלמידים. לכל משמיע והמתרגם
 והמתרגם למתרגם משיב והרב לרב שואל הוא למתרגם

 המתרגם. מקול יותר קולו הרב יגביה ולא .לשואל משיב
 בעת קולו המתרגם יגביה ולא

 .הרב מקול יותר הרב את ששואל
 ולא לפחות לא רשאי המתרגם *אין

 היה כן אם אייא לשנות ולא להוסיף
 .רבו או חכם של אביו המתורגמן

 לי אמר כך למתורגמן הרב אומר
 .מרי אבא לי אמר כך או רבי

 לעם הדברים המתורגמן וכשאומר
] בשם אומר  שמו ומזכיר החכם [נ

 פלוני רבנא אמר כך ואומר רבו של או הרב אבי ‘שי
לרבו לקרות שאסור חכם של שטו הרב הזכיר שלא אע״פ

או

 ו,׳ ()צא שאיניחדש, נין חדש נין שיקרה מה כצ צנהונ ציץ שרנינו השנה זו אין משם
 נחכמה ממנו נחל שהוא סי דוקא צסיסר ואיכא אניו מוזכר שם שאין לשי קשיא הא קשיא
 ישמוח למה אניו הוא אם אף נחכמה ממנו גדול אינו אם אנל ויוסיף שישיות אכשר

 סא אס אף רנו אינו אס אנל רנו דדוקא רנינו מיניי דמשמע ל׳ קשה ועוד .יוסיף או
 למסיף או לשחות יכול אינו נחכמה ממנו גדול

נ מעשה ונאותו שילא דיני ינו היה לא י

 הראב׳יד השגת
 לא רשאי המהיגס •אין

 ולא להוסיף ולא לשחות
 היה כן אם אלא לשנוח

 חכם של אניו' המחויגמן
ט או  זה דני א״א .י

 והוא היה חדש סקרה
נ  לי׳ חוינמן שעמד י

 ושנה יומא נמסכת שילא
.ממנו גדול שהיה והוסיף

 שלא מהחם דסשתע ושד שינה. הכי ואפי׳
ג אח שילא רני הכיר  היה לא הכירו שאילו י

 שאפילו (יאה ינינו ומדניי לתחוינסן מעמידו
ט או אכיו שהיי להשמידו יכול מכירו  ודאי י

 אלו דניים הוציא ינינו אנל .הם לו ניכרים
 שמד המגלה את הי\יא נפיק מהירושלמי

 לשני שמד שהוא סוינמן החם איתא דהכי
 אלא להוסיף ולא לשנות לא רשאי אינו חכם
 נחוסשחא איחא והכי .ינו או אניו היה א׳׳כ

 שכתג שממה ואע׳ש מנלה נשף כיי״ף נחנה
 היה א'כ אצא משיש שהוא נראה שם הי׳ין

ט או מהוינמן של אניו המכס  דאין משום י
 משמע לא יניצו ,ושלמידו ננע מחקנא אדם
ט או אניו המחויגמן היה אלא הכי ליה  של י

 משיש שהיה נראה והיאנ׳ד .קאמר סכם
 השיג ולפיכן הי׳׳ן כפירוש והשסששא הירושלמי

 יתינס שהגדול חדש מקיה שזה רנינו על
 דיני ני,היא אחח שעם אלא נמצא ולא לקק
ט ולא אניו היה לא שם גס ואף שילא  אלא י
 לנשג להימנ״ס ליה הוה לא וא"כ ממנו גדול
ט או אניו המתורגמן היה אם  גדול ואפילו י

 אלא נמצא שלא כיון לכחונ ליה הוה לא סמנו
חשונחו וינינו הכייוש. שלא נסקרה אחח שעם

. או אניו היה כן אס אלא ונו׳ להוסיף ולא לשחות לא רשאי העהרנם אין ו נ שלחנם אורני אניי המתורגמן היה דאם והחוסשהא הירושלמי משיש שהוא נצדו י
נ והוא היה חדש סקרה זה דני זיל היאנ״ד כתב .קאחר נמסכה שילא לי׳ חורנהן שעמד י

 הניא יניע שאם אוסר ואני.עכיל ,סמנו גדול שהיה ומסיף ושינה יומא
משם

 שיק נרייחא וט׳ רני לי אמי כך למשרגמן הרכ אומר רנינו שנתי וסה
:ל״א) (דף דקידושין

מ ר
משגה לחם

 קולו להנניה רשאי הקורא שאין אלא משם לומדים אנו ואין מחרנס היה ומשה הקורא
נ ותירק . סהמחרנם יוהר  מחרז זיל אלשס שרנ יניע לדעח שייך לא זיל אלפס י

 של ודעש נהוס׳ שתירצו נמו לעס משמיע שהיה משה של נקולו ר״ל משה של דנקולו
 כפירוש לשיש רצה לא שרניוו ונראה .זיל מהרי׳ק הרנ שכחנ וכמי הוא כן לא רנינו

 «רא זו דאי! דודאי לעם משמיע משה שהיה כקול ייל משה של דנקולו המשישיס
 ונשלמא כלל קולו מנינים היו לא שהעם כיון כמשה קולו מגניה היה שהשי״ח לומר
 מזה יותר זה קולס ינניהו לא ולכך שניהם דנרי מנינים העם ומהיגם נתורה קורא
 לא שהשרנמן צריך ושוינמן רך נכל א'נ זה דלפי ועוד .איכא סנרא מאי הנא אנל

 מפני עסרא מעמידים שהיו האמורא ודאי דהא אמח אינו וזה מהרנ יוחד קולו ׳גניה
 נכמה זה שמטאר ונמו רם כקול אומרם היה והוא נלחש הדנייס לו אוסר היה שהרנ

 לקיש דריש מחורנמניה גני 1ז׳ (דף דסנהדיין נש״ק שאמרו וכ״ו טמרא ויקורוח
 דהדין משמע ליה דלחיש מאי לשמוע המחורנתן דגחין נמיר דלא דאוקימו ד״וא וני
 שכתב מה והוא זיל התשישיס כפירוש לפרש רצה לא אחר כיעס יפני ועוד , כן היה

 מ״תי קא דהני זיל הוא סכרש לכך נו׳ להשי״ח שואל שהיה משמע דיעוט W יוהריייק
 כקולו לו משינ הקנ״ה היה להשיי שואל היה שמשה דנעת מצינו דהחם היני דני ראיה
 ממעט הקניה הקול ממעך וכשחשה סצניה הקנייה היה ־,ולו ינניה* היה כשישה כלומר

 דאין אמד אופן על השאלות נכל שוה קולו היה לא תשה דתהחמא ודאי כן אס
 יכולים שאנו מקום שנכל ודאי משמע איס מהקורא ׳יחר קילו להגניה רשאי המחרנם
 להגניה למתרנס סנה דאינא הינא זולת משיים אנו והמתרנס הקורא קול להשוות

 היה לא להשיית משה ששואל נעת דהחם ומשה להשי״ח דמי לא ודאי דאז יותר קולו
ה  נחירה דנקירא למדנו א'כ לעס אז מדנר היה לא שמשה תפני קול להרים למשה «

 שיניע צרינין העם שהרי מהקורא יומר הקול להרים למהרגס כנה דאין נחירה ומהרנס
ודאי וא'כ חוכחס ידי יצאו לא המתרגם קול שמעו שאס חונחם ידי לצאת היץרא קול
ודאי אזי לעס דורש שהוא והרג המהורנתן אנל מהקורא יותר המתרנס ינניה שלא
 לרנ אנל ממנו ולהכין לשמוע צריכים העם שהרי להגניה לתתרגס סנה שיש כיון
אנל .סנה שיש מפני מהרנ יותר קולו המתרנם ינניה ודאי אז להכין העם צריכים אין

מפני קולי להננהח סנה אין שאז תפני קולו יגניה לא שאז ודאי לרנ שואל כשרתתרצם
 שסיר אתי והשתא להש״י כששואל דמשה דומיא אז והוי כלל לעם אז משמיע שאינו
 לא רשאי המתורגמן אין : לעם שאוסר נעת קולו יננית שהייתורנסן שכחי רניע לשו;

 ז״ל והראנ״ד .רנינו כלשון עומד הקורא פ׳ ירושלמי ונו׳ לפניה ולא להופיף ולא לשחות
ראיה והניא לססיף רשאי לנד מסע גדול אפילו רנו ל׳ דלסה רנינו על השיג נהשנות

ממעשה
טייטוגיות תגתות

 היו נזעוםדםמזםחתיג תורח אומדין היו דיג עד ם«ה מיסות ת׳ר זותהמגיאה בהקורא [אן
 ח«םועת ינוא.אשא«א אתיז אס גרס ס׳ק רשנת נירושאמי [נ] 1 ע־נ ,מיושב תורה אומדין

 אבניך יהודעתמ טעם ומה אחרון אחרון או ראשון ראשון תפוס או אאו ואם שאשא משח עד
:ע'נ ,ה' אסני עמדת אשר יום עד ה' אטני עמדת אשי יום נגע■ ואבני

 נגד והוא שוים אינם כן דאס שסדין והתלמידים יושנ שהרנ אפשר איך ואיש קרא
 למדין סתם אסרו ננר״תא והרי יישנ שהרנ ננר״תא רניצו ראה מאין ושד ,מ:חונ
 אחד נתונ שד עמרא שם שאמרו ראה שרניצו ונראה .כן הוא שירש ולמה משמד

מנ נהר ואשג *סר  יושנ ולומד עודד רנ אמר נהר עמדתי ואנכי אוסר אחד ונ
כ. ושונה,  עומד כך מפרש הוא אלא זיל רשיי כפירוש מפרש אינו שרטנו ונראה ע'
 יושנ היה שונהלתלתידים כשהוא אנל כעמידה היה מהקניי. לומד כשהוא כלומר ולומד
 תעיויד היו שהתלמידים ר׳ל משמד למדין היו ננר״תא שכשאמר למדע מכאן ודאי ו)'נ

 נתרי לה מתר! שרניע י׳ל אנט דרני מימרא לן תקשי עדין תאפר ואס ,יושנ וכינ
 זה אנל .כטד לחלוק להם דראיי הרין שכתנ כמו סמוכים נהלמידיס דא״רי ונאסר גווני
 על ותלמידיו הכסא על הרש ישג ולא הוא שכחנ מה דא'כ נדנריו דוחק צ׳ נראה

 נהלסידים איירי נו' והתלמידים יושנ ר^נ כראשונה שכחנ ומה נסמוכים איירי הקרקע
 לכך סיפא דא״ר׳ נתא׳ איירי לא דלישניה דרישא נדנריו דוחק וזה סמוכים שאינם
 ודאי משמע עמדי עמוד פה דואתה דקרא ודאי סכור דהוא והוא אחר נאופן לי נראה
 על והתלמידים וכו׳ הוא יהא שלא אנהו רני וכמיש שוים והתלמידים הרנ שיהיו

אינו יושנ שהוא דמה משום מיושנ והרנ מעוייד התלמידים «י ואפילו וט׳ הקרקע
אלא ולהנינם הדניים לערוך מיושנת דעהו ואין להם להניו שצריך מפני אלא לפעלסו

 הכסא על והוא ׳ושנים וההלסידיס יושנ כשהוא אנל לו מע'ה זו אין וא*כ יושנ הוא א*כ
 פה ואהה נאתר זה ועל להצמידים ופחיתות לו מעלה הוא ודאי הקרקע על וסלסידע

עמדי עמוד
 שאין מוין שמעון רני אייר שאכלו שלשה פ׳ כריש .וכו׳ קלו הרנ ׳גניה ולא ו

 יעמו והאלהים ידני משה שנאמר הקרא מן יוהר קלו להגניה רשאי המסרנס
 יניע למד שמכאן ווראה .ע'כ ,משה של נקלו נקל ת״ל ומה נקל ת׳ל שאין נקל
 נהנ הרנ את ששוחל נעת שאייר ומה .ז״ל סי.רי׳׳ק שכתנ נהו ולרנ למתורגמן הדין

 [שמשה] משמע נקול יעצנו והאלהים מדכתינ לה סדסייתי כן שדקדק ז׳׳ל שהרי׳ק
 שהוא דכיון רניע נדנר׳ תימא לי ויש .ע״כ ,סשינו היה והשיי להש׳יי שואל היה

 קולו ינטה לעס כשאומר אנל קלו ינטה שלא הוא הרנ אס ששואל נעת דור^ סטר
 יותר יוניה לא כהורה שהסהרגס עיירא שאמרו כתורה וקרי. נשרה נמחיגס א'כ

כמי העם שיניע כדי אומר הוא לעס מחרנם ודאי והא יגניה לא אפאי סהקרא
מקרא הא קולו ינטה לא אמאי כן ואם חפלה מהלכות עשירי נפרק ז״ל הוא שכסנ

 דעת לפי קשה ועוד .לא לעם כשאומר אנל ששואל נעת ׳גניה דלא אלא שנר,יק לא
היה הקנ׳׳ה דהתס ממשה ראיה מ״תי דהיני מוספות שהקשו הקשיא יתח איך יניע

עוז טנדל
0M מיה) :ויכלו(דף שלשה שיה . הרג מקול עד הרג יגביה ולא ו:,אל וושינ עד וולמד הי< היה 

 וה דני ו׳ל הראנ׳ד עליו השיב . ונו או אכיו היה כן אם אלא ונו׳ ישא' העהורגמן טין
 איות אופי ואני ענ׳ל פ״וו גדול שהיה משו׳ והוכיף ושנה ש<לא לר׳ שונמן שעמו דג והוא סוש
ha וכנוד גשמעהין דגוטון ל׳א) (דף דקדושין ס־י, ו׳ל ר׳ע של וכדבריו «א וישר מאסווש ני 
ס ושה אניו שס משגה חכם ע׳ר ואם אג אנוה ושיילינן ונו שם ולא אניי שם משנה איט שיגמן י

אנא איהו רפירקא 'יזיר היה אש> רב נר דמי to ט ימה ̂של יבי ושה ̂מרם של 1פה_אנ' לא הונא רג גי ינה אפו היי,יון1 הוא וויונא ני לאו הוינפן אש דפווגננן אטה איציהא ומאן
,jnf• ^ . , י.. . . ...1

 .ה1נ ה׳ דנו ט מוניויג
I שהיה משום דווקא ו׳ל לוי׳ס

 פנח חפו פיהו נעיוקה יפינ הוה פעי וב נר דפי הין כי פנה ש־ יני ובס פכס ש; פניי שה גוז הונוז רג גי ינה יזמו והיי,יון הוא יויונא ני (או פוינפן אבו דפווגפן
I פ גפי ילנן .ע'נ אשי  צ׳ס) מלק(דף ה^ פ:ו־ש ווה .עכ׳ל נ:פו לונו או לאגיו לקיווו שאסר שפי הורי שלא אע׳ש לשרש והוהיף היוני יננא אופי שההויגפן הזה נהסר, ו׳ל י'
 הוא סיוע אדינא שילא דיני פעונוא ו׳ל יאג׳ד שהקשה ופה .לד׳א לא לשפה יכול נוה כי המחש וה לאשפועיון משוה כלשון בנשנייז הני״פא לשון אפה גם יאה פעיזה ה1
e אוש וידעיס שהכל הסי,יה נפי מא השיש דני כלומו אלא כן כפג ו׳ל ר׳פ על ליוהוס לא ו׳ל היג ט נועי.׳ וגס .אמויתי פיי׳ לשנו״ פצי לא סט צאו הא גדיל שהיה

עמעשס



p« ™פ׳ך תויה תלמיד הלכות מדע. סש rp 4 כב משנהs
אץ מצ(« teo גאימי שאפיצי קאווי יהשסא י<*פ בדגי ישאצמ אל שנה דגי לזמדים : )rrt (עימבץ ממגרץ כילד גיייחא .גה1וש ודא■ אלא מ׳1 שלמד הרב ד
 אג לרשמו מרשוס הוגאר בליגי מגדיןיש שאס כלומר לומדיס שהס בגוגץ אלא כגאליס עד וכר t אגוון דמסגוו שס ארק .מלמד הקפדן ולא למד הניישן ןןיו ןץ

 שאמר מס על .שבא מדגי הכל אס אף בשבא יעשו הקגה מה שגשגרה אביא ישאל» המשא בפיק .באלמידס מרה ורוק שכאב ומס ; הוא פשוש . במהרה י
לי ויראה אסובוא באסלה הוכיר לא הרב הבאיס בשפר כאוב אשובוא בשאי או רביע :גף;;) גכאובוא

ק ן  אואפאא וכר. 0«ףכג הרב אס שואליס א
 שואלים ואין :שביעי פרק דסגהדרין

 ג') (דף שבא בדש אאר. מעגין הרב אש
 בהאי רבו קאי כי לרב סייא ר׳ ליה דאמר

 דלמא אסריאא במסכאא אשייליה לא מסנאא
ה גברא דרבי לאו דאי אועאיה לאו  הוא מ

 כלומד שמיא דלאו שמיא לן דמשד >«ויה0כ
מ ויש■ :מכפיף ומה לו מקפה והייא  ל

 ויכה כגמרא מקומוא בכמה .וכר להמעוא
:דעגד מא לאביי למדורי

 ולא עד (כ׳ו .ום' מעומד *אלים אין ז
 באוספסא הלכוא, סג' יואר בעדן ישאל

f דשגהדיץ t( : אלא סיג אס סואליס ואץ 
 שלא אמי דלעיל כלומר .ט קוי-ין שהה גמגי!
 שאס שלומדים משא באואו רק הרב אא ישאל

לומדים

א ולשון הספר. מן שמסר ו  ואמד שואל אמד ^
 מעשה והשואל לשואל rPi”!לאאיל שלא אומר
 שאומר שוה דראה שואל אגי מעשה שיאמר צייו
 להשיב שרוצה אלא ישאלו שלא רלוגי לשאול שלא

;עליל ,עסוקים שהם במס
 פיק במגלה .המדרש נניס ישגים אין ט

ר' את שאלו צ׳ס.) (דף העיר בגי
 שאמר מהדבדם ואמי ימים האיכס כמה וירא
 קכע שיגא לא המדרש בביא ישן שלא להם
י שיגא ולא  מימרא .וסר המאגמגם וכל :^

 (םגהדדן ומורה סורי p פרק וירא ייני
 שגאעעש מי אפילו .וכר מסיסק אץ :עיא;)

ם אלו פרק «ף ניטמ .וט׳ ד  ;מ
 בגי פרק פשוע .'1ונ המורש ביא וקדושת

f (מנילה העיד t( :
כשס

עינו ולא שלטד הרב ד :בשסו לאביו או  לא D'ToVm ז
 כמה אפילו הדבר ושונה חוזר אלא [ג] וירגז עליהם יכעום

מן שיבינו עד פעמים  Tה^לם יאשר לא וכן .ההלכה עו
.פעמים כמה אפילו ושואל ההר אמ« הבץ לא והוא הבנתי

 וללמוד היא תורה רבי לו יאמר ורגז רבו עליו כעם ואם
 בוש התלמיד יהיה לא ה • קצרה ודעתי צריך אני

 למד לא והוא שניה או ראשונה• מפעם שלמדו מחביריו
 נמצא זה מדבר נתבייש שאם .פעמים כמה אחר אלא
 לפיכך .כלום למד אינו והוא ד«דרש •לבית ועצא נכנם

 הקפדן ולא למד הביישן אין הראשונים חכמים אמרו
 התלמידים הבינו שלא בזמן אמורים דברים במה .מלמר
 אם אבל קצרה. שהיא דעתן מפני או עומקו מפני הדבר

 לחדדם. כדי בדברים ולהבליק עליק לרגוז חייב הבינו לא ולפיכך עליהן ומתרפץ תורה בדברי מחרשלין שהם לרב ניכר
 כפניהם לשחוק ולא החלמידים לפני ראש קלות לנהוג לרב ראוי אץ לפיכך .בתלמידים מרה •זרוק חכמים אמרו זה וכענץ

 עד למדרש כשיכנס דדב את שואלין אץ ן במהרה: ממנו וילמדו עליהן אימתו שתהא בדי עמהם ולשחות לאכול ולא
חד. שנים שיאלץ ואין .דנוה שיחישב עד כשיכנס שואל התלמיד ואץ עליו. דעתו שתתישב א  הרב את שואלץ ואין כ

 ובמעשים בשאלותד יםTהתלם את להטעות לרב ויש .יתבייש שלא [י] כדי בו עסוקץ שהן הענץ מאותו אלא אחר טענץ
 רשות לו שיש לומר צריך ואין זוכרים. אינם vs שלמדם מה חם זוכרים אם שידע וכדי .לחדדן בדי בפניהם שעושה [י]

 נז־חוק ולא מגבוה ולא מעומד משיבץ ואין מעומד שואלין אץ ז :לזרזם כדי בו עוסקץ שאץ אחר בענין אותם לשאול
 משלש יותר בענץ ישאל ולא מיראה. אלא שואלין ואץ .בו קורין שהן בענץ אלא הרב שואלץ ואין .הזקנים מאחורי ^א

ת ^ו  .למעשה נזקקץ מעשה ושאעו מעשה .לענץ נזקקץ כענץ שלא אחד ושאל כענץ אחד שאל .ששאלו שנים ח :ה
קל‘ נזקקין וחומר וקל אגדה .למדרש נזקקין ואגדה מדרש .להלכה נזקקין ומדרש חלבה טר. ל  שוה וגזירה וחומר קל וחו
ל נזק»ן  שניהם .לתלמיד נזקקץ הארץ ועם תלמיד לחכם. גזקקין תלמיד ואחד חכם אחד שנים השואלין vה .וחוטר ^
ם טי  .מעשים שד שאלות בשתי או תשובות בשתי או הלכות בשתי שניהם שאלו הארץ עמי שניהם תלמידם שניהם ח
 .קרעים קרעים נעשית חכמתו המדרש בבית המתנטנס וכל המדרש בבית ישינים "אץ ט :טעתד׳ הטחרגם Tב הרשות

ד. תורה בדברי אלא המדרש בבית משיחין ואץ .גומה תלביש וקרעים בחכמתו שלטה אמר ובן ב  שנתעטש מי אפילו בל
:כנסיות בתי טקדועזת חמורה המדרש בית וקדושת .הדבדם שאר לומר צריך ואץ המדרש בבית רפואה לו אומרים אין

»»» : » . כשם «
משנה לחם

 םייושלמ• לשץ כאב ורבים , ׳01 ו«םיף ושגה שילא לוי מאויגפן שגפשה זיב פאפשס
:(וגילה סף באושי כחוב וכן מבואר שהוא

 (דף מפברין כיצר פ׳ ממרא משמפ הני .וט׳ האלמיויס הביט ולא שלמד הרב ד
 שם הביאו וכן '01 סמרה פסהא פד וגוגין שס שאסיי האם מבריימא גד)

, ̂ , :וט׳ שרידא דר׳ מפשס
 שבאב מס גל . ׳01 מליו דשאו שאא״שג פד למדרש נשינגס הרג אא טאלין און ף

 קצס 0«ל םגהודץ סהלסא שביפי ארק סאפאא א1י. הארק סף פד יביט
 שואלץ אץ :לסארין מצה ואיט פוו מנטל pi מוצאם סהרי׳ק הרג בסב אשר תרים

.01 נענין .א4ו הרב א6  סאלץ ואץ למעלה שבאב לאס כאן שכאב מס נין הסילוק ׳
ת אש  שגם מיגי פסק דאפילו דל דכאן כספי! V1 פהררק נמנ . ׳01 אמי מפנין ה
 לישגיה דייק והכי שגשנרס הניא ח לו ישאל לא לרשוס מרשוא הוצאה נדץ פסק אם

 אין כאן אכל נהסלפ וה «לא אסר מפטן לומר שרוצה דמשמפ אסר מפגין כהב
 סף מרטא .וס׳ שגממשש מי אפילו :אסר סטגץ כאן נ0כ לא ולוה נהמלט *לס

לסגיהם אור והניאו המדרש נניס יושבים סו איר אמרו גיג) (דף מוים אלו פי

w w i םייסוניות
א ג]1 ץ ני«ד •י ע מפני  OM■• •יאסדנו פד אסאסיד אהטה אדם אסייג סנק אוסר י׳

ס ו p גמיסס אימה אנאטר בפיו סיורח אססא פר וםנץ יאדאא נני את ^ o i ס״ג • 
n m r h 0פג* לו r fm. וגמלת חורח דגרי על מסתנכל ®[עבין ז ע׳׳ג 
תו ח״ח חםוורח ד ת״ת «ל וג»יחן9 על תרנ עגק נני נתורח ועוסקץ גכזי נ

ק [ד) !א׳ג)] (,ץ סוואס א׳ ס קסא •ו אנ א״ אא ססנת כסא• רני up ב׳ ו איי  ס
סדן אץ מדק נדווסיינן )9( 1 פ־נ אתייסי כססנס ק פו  אימות אאו ופי דסגיאת ומ'

נ1» פ־נו ,סטץ קא י4אא אסמד• דנס1 f ססופפסא סן נ' t נמריאת ודאא ואגתדיץ 
I אאנרס] נוקקין אסגיס

 האם ומפרש לסלס מכין מד60ומרי6 ולה לפצמו מגון ואחל וזד6 כל אומרים לש
M f כיס של הכי כמי אטא סם ואסרו המדרש כיס גישול משום שמאי דגיס שפמא t 

 סגיא דהאי משמש ולכאורה מדרש גיס לסל מפט כמדוש כגיס מרפא אומריס היו
 אטא לוץ׳ הניאו שלא אלפש רג מדגר* פשמש pi הכי הלכפא וליה כלש אמי סאיה

ה הלנסא דודאי דאע׳ג לי גראה רטט לתיי אכל כני. ומי  מכון אמד דאיסרים ^
ה ואפשר דר/ כליה פליג לא כט אפילו מקוס ככל כלה דכלכאא לנלן ^ n o 

 פסס 0M דאיכא מסס הכא אכל ניהמ׳ד טסל מסם אומר אץ ואסשא רמרפא
 כני גטי שגיא כנסוא שאמרו ומה .ניהס׳׳ו לנישול סיישיק לא מלן הדיס פם דניונ

 U ששמייס מדאי סיפא דלא מפום האי ט סיאא המדרש טס לנימול דסיישיגן ריל
/ הט גמי אניא קאמר ולאבי סיישיק לא הסידש ניס דלגשול הכי מפום הוי י  אמר ד

/ לא אנל איישיק האי ט אויה ולמול י  אושר סביא דאין הלל דניא פליס פליג י
ה שביק דלג סי לדברי צ/ וכן נתסיגגא ודאי אלא בביש ועטי ל  נאלסא שפסק ה

א ובכור רטט ובמרי הט גמי הרא ככן־ שיא רלס: בסמן כביה פסק ל

בשס
עוז סנדל

90m< ס פ«וש4ופש ויומא ל ו  או מר4לאשר, בץפמספגסב למיל ודלק לממלא איב .
a ממגש p מן ומוא גסישץשמגאשי נממיא 9»ו<ישש אמיוא מוא סממן 9w מי a m  nn9 

t פפ0 בסף שיצאמ ימפ!מ ומיגיס דמיגי יבשםמחץ סאמיא בסלימ tm ל  frVf אסאי טלא י
0■( מ0משמגומסץט מ0מצ9א1א רצלאממג ולמ וצאסמסקנוש, 9ולמיסש 90 0 ■p ומ0מ 

 שסט וצא שלימד 9סו ;מלן שמצאם מסיו ומשסץזץ 919 ממסג to(ו>ווד(ן a סרמושסיגצצ
 po .סוש pnn 19 מגיט שלא סמן גלש :דאסש פיב שלמי. ן19ק9 וצא 19 *0 יש1י9ו(0

 ^ספפם 0<פ4ש(שםטואספמיר(ו9>שפ)9מקסש.ולש>ש יגיש 9מא קיג) ף1מטשא(
: «שםש» n^ (מפמיש u91c «ץוש '9 ויצשסמשט. לונוס׳שד >1רא אץ ן9אשי ס u 

to אשי פד ומטאץ זסליטן גממקא סגטן ושוטח שפויפץ  n ג<ד רסח 9ופ»ג דנא 0 מיץ!»:
ס א(א אמר גץ9מ v« או א(ץ0 טין מו(יף .יפגייש א1ש מ• ס ו!יפ0* 99ש וין9 מא א תי ץא> מי 91909 9991 מאיי דל 9ש9גמ a סא לד) גסגי אססשי. 99099 >יצ«99 לא 9999 גמ

f מיש וסא t ט :ג') תכפלזף 0 ׳0 ייפ99 אגש א 19 מסישש שסשש שיש9וכפ ס' (דג י  וטל מפגיפץ גמרא לג) (דף סמוץ אן 999 יאמגיץ ד0«( יסח p 9999 .(ודון >19
 א9»9 מ לן בייץ סוא ת אמד גדסיץ לש9לכ 9ש0 9אש9ש מ(אטפ דא(ו מפגיפץ גטדא ^ אלש(קף ל ומסבות .גד9ז פ9ם ויש ובפא סא לאניי צפדוד מבס «שת1 9כש9ו צסד ס
.0ץ19צ שיאא%וו »טא סי p *9וג ' n to מ דוש שגיס דשלס ששגיודן גשדא לש) (גף מד אא אשד (א9ל ואף אסקסא א ץ 1פו מ אשר ל) טדיש(גף*99 ף0ג1 שתאדויש. במאו (  מ
ץ'0 9909 9ל p 90א1ש 09 9אש גשא לן אין שץ ד;0ש!9 דטת 91991 יפ0 ג9 9ל גשי דצאגשא 99 יץ9 ס . שסק סף 19 שססש ואץ 99919 שמגש מיש ׳שגיס אץ ,a«9 ד9 מסוסד ס

I לג) (וף 90מ מפס



סשנח כסף ך, פיק תורה תלמוי הלכות .מדעטשנה כסף44
ה ״ ̂"ס עד וכו׳ מצווה שאדם כשם א פ  סוף ל״נ) נגולימא(דף .רט אנידס משיג ̂ו

 הניוזו שאטו קודמח רנו של רנו ואנידה אשיו אנידח חגן מציאוח אלו
ט הזה העולם לחיי  שקול.נגנד אטו היה ואס הנא השלם לחיי יניאו חניה שלמדו וי
ט  שליאנע אניח שלדטואח׳נ מגיח חשאוי משאים ודנו אניו קודמחהיה אניו אנידח י
 אח שידה השניה נניח שמדים ורט אניו היה
 ח׳ח אדו היה ואס אניו אח שדה ואחיה רט

 .ינו אח שדה כף ואחר אניו את שדה
 ח״ח אניו היה דאס נאן שהחג יניס תינרי
 אנידש משינ רט ננצד ביץל שאינו אעיע
 נסחר' דהא תמוהים דט אנשח משיג ואח״ה
 רט כנגד שקול אניו היה ואס נהדיא קחני

 איס שאם נהדיא משמע קודמם אניו אנשס
 עצמו שינינו ועוד .קודמת רט אנשת שיזל
 נאנידת שע נזילה סהלטח י'נ סרק התנ
 שקול אניו היה אם אניו אנידת עם דם

 רנו של לאו ואס קודמת אביו של רט מגז
 חנמהו שיונ מונהק רט שיהיה ושא קודמת

 נגיו רנני אחד ונשאל .למי ממנו שרה ל0
 של הללו לשונות שסי יישונ על רטס סל

 דנשאינו והשינ . זה אח זה ששתריס יניס
ט  שהוא ניק סקול אניו שאק אע׳ס שנהק י
 רנו וכששא דהכא הא והייע קודס אניו ת׳ס

 רט של לאו ואס שקול אניו שיהיה נעיק שנתק
 מונהק דנרט שם רטנו נדנרי ונמטאי יןדם
 .עכיל ,נגמיא p סססק וכשלא קאמי חקא
ם סדנר הפרק זה שננל זה על ל• וקשה  ני

ט נדיא נטף אמי שם מינהק י  וט׳ שנהק נ
משרש הרי וס׳ ח:מ« יונ לסי לא אם אנל
ט נדיני הלל אייט לא השתא יעד לא סצינו שלא ושד . מנהק שאינו י

ולא

חנדשי פרק
 ד\א בך ויראתו אביו בכבוד מצווה שאדם כשם א

 שאביו .מאביו יתר ויראתו רבו בכבור חייב
 לחיי מביאו חכמה שלמדו ורבו הזה העולם לחיי מביאו
 רבו של רבו ואבירת אביו אבידת ייראה . הבא העולם
 מגיח במשא נושאים ורבו אביו .אביו לשל קודמת

] רבו של את א  שבויים ורבו אביו .אביו של כך ואחר [
 ואם .אביו את פודה בך ואחר רבו את פורה בשביה

 אם ובן .תחלה אביו את פודה חכם תלמיד אביו היה
 רבו בנגר שקול שאינו אע״פ [נ] חכם תלמיד אביו היה

 לך ואין .רבו אבידת משיב כך ואחר אבירתו משיב
 אמרו . הרב ממורא מורא ולא דדב מכבוד גדול כבוד

 כל אמרו לפיכך שמים. כמורא רבך מורא חכמים
על בהצותם שנאמר השכינה על כחולק רבו על החולק

ה'
:ופ״ש רסג סימן פזר«<״ד פד. משץ סס/ א

גמש<ה

משנה לחם

ט פתם נמהניחין דהא אניו על קדימה ס1ש מונהק סאיס לרט שיהא עערא ולא  י
 .סחס רט נשם נקיא איס סונהק שאיט דאילי «נהק רט ודאי והייס אמרו
 ושני מכמה שלמט רט סדחנן יסזה כיני שפסק יוחק לי' עמרא דמותיג ושד
ט ואנידת אניו דאנידת פסניתין ההיא על יהא ושי .חכמה יונ חכמה מאי  מייחי י

J סס חלשדא fii שלמיו שאמרו רט 
 ושי מובהק. רט ויא' והיעד ונו' חכמה

 שנננל חכמים תלמידי שלא אמר המם דנרטק
 ולשץ זה על זה וקורעים זה מפני זה שמדם
 ליט אלא טזרין אינם אניו 8נמקו אדדה
 קוים חנם שאינו אע*פ דאניו ומשמע טנהק

 נתנו וההנטת .מונהק שאיס לרט דני ננג
 מיקי נזילה נהלכות כחנ0 ומה כאן יש יע׳ס
 לי נראה ונינריהם .הנעיא ליין מטניס שמא
 דנפדוו נסשנה השנוי זה דין ושעם .עיקר

 איט אם אף ח׳ח שאניו כיון נפכנה שטפם
 כל קוים סחת מני נפשו להציל יחסיינ שי\ל
 כל ממק הפסד אלא שאינו אנידחו אנל אדם
 אנע דעת על יעטר אם אף שקול סאיט
 מפלינ דסדלא לי משמע ונמשא ,רע אין חעס

 דכיון קודם רט שקול אדו דאפילו תלעודא
 רק סמק אניית ונא טף אניות שם שאין

 וחייב לחוד נכטד ליה מה פעצנו לו להניח
טי יותר רבו בכבוי מא  יירם וכל .אניו פנ
 סונהק שאיט רנו אנר סונהק ניבו הללו

 אניו אניות מנס חלמיו אניו אין אפילו
 ולא סכטדו אניו בנטו חייב ייוחר קודמת
 לטו שלא כל הנא העולם לח״ הניאו סקרי

:חכמתו יונ מסט
;קיט) וסנהדרין מלק ס' .וט׳ רנו על הרולק כל :אנוח נססנת .ונוי ■pי מורא

איזהו

TB! ל'נ) (דף סציאוח אלו פרק סוף משנה .ונו׳ אניו ננטד מטוס שאדם כשם א 
 שלו רט ואנידח אנייתו .קודמת אנידסו אניו ואנידח אנידחו

 רבו של רנו ואנידח אניו אניית .יןומת
 כרט •שקול אניו ואס נו׳ סאניו קתמח

 ודקדק .שאים) נשם נדיה נ^ח (שק ום׳
אנייה השנת נכי ומדקאסד זיל הראיס

 ואם נויש נגנל׳ אנל םייושצנד נידפת שיא (וו •
 דוג ופתצקו נשייוט כ׳ נתיי׳ש וע״ן . תנש אניו

;שמנוני) שיג יןישיות

 נעיק לא סננה דהוא נפשוח פדיון דלענין משמע חרס אלא אסר לא פדיה ונני <זל0
 שקול בעינן לא אמאי סכנה ס׳ דלא משאו׳ הנמס נני יאיר להקשוח ויש שי\ל. שיהא
 אח'כ ולומר אנייה השנה נני משאו׳ הנחח לאחו״ ליה הוי שקול דנעיק איחא ואי
 לומר רציה זיל סהרייק ור.רנ דהסשויס. משסע פדיה גהדי לה ומדתו׳ שנןלוט׳ היה אם

 שפיר אתי מה ונכה״נ קוים רט שקול שאניו יאע׳ס שליש דין לו יש משו׳ והנחת
 מא כבר אנל דפייה דינא ולא דאנידה דינא לה איח דלא לומר באמצע לה ותנא

 משאו׳ הנחת דנני לחרן נראה ולי .רס'נ סימן נדנריו שמבואר נמו דעתו סתר זיל
 רוצח הלטח נסוף זיל הרמנ׳ס כדכחב נפשות סכנת בה דאית משוס שקול נעיק לא

 ולפרוק לעשן מלוה ננהל מצאו אס וט׳ עשה לא שעדין ואע״ס ט׳ שנאמר השווא וזיל
 צדיקים נץ רשעים נין ישראל נפשות על הקפידה והתורה ממוט נשכיל ישהה שפא וכו׳
 כלה מתני׳ זה לפי והשתא נפשות סננח איכא משאו׳ הנתח תני מטאר היי .עיכ
 קודם ירט כלל נפשות סכנת דלינא אנייה השנת סנעיא לא קחני זו אף ט [לא]
 דאיט משאו׳ הנחת מנעיא ולא וץדס רט נספוח סכנת לידי דאתי משאו׳ הנחת אפילו אלא

 נפשות סכנת ודאי יהוא השני נניח ואניו רנו אפילו אלא נפשות לסכנת כן כל קמנ
 ונאנידה סכנה צד דאיכא סג׳ נחכס ופדיה יסשאו׳ הרה׳ וכהני קודם רט הכי אפילו
 ואנידה נזילה מהלכות נפייב ורניע .זיל המפרשים לדעת לפרש נראה זה .שקול נעיק
 אניית וס' שקול אביו היה ואם שם כחב שכן זיל המסרשים כדעת זיל שדעתו נראה
 דקאמר נהפך כתב וכאן שקולים אנידה השנת נני דנעיק משסע היי קודמת אניו
 שנפל סוכר משת שהוא נחב ההגהה ונעל ,וכו׳ שקול שאינו אעיס אנייה השנת נני
 נניו מנע שאחד שראיס מאתר זיל ינייו ליישב נראה ולי זיל. מהרייק כתב וק כאן
 שנתב דממה יניט נדניי עוד ל׳ יקשה ואומי .זיל מהרייק שכתב וכמו ליישנס רצה
ט כאן ויל ט אניו פדיה נ  דאס ודאי משמע ונו׳ חכם אניו היה ואס ונו׳ שטייס וי
 ודנו יאניו ורישא משום קייס אניו הכס אינו ואניו ניול חנם שמא אעיס רט איט

 שהוא מפני הוא דסעמא מש״ע רןדס ירט וקארר מכס אינו שאביו איירי ונו׳ שנויים
 המשנה מן נראה וכך מיטיו נראה כן קוים אניו מנס שהוא אע״ס רס איט אנל רט

 הלכות זרעים נספר זיל הוא כתב איך קשה כן וחס . רטנו שכתנ עצש הלשון שהוא
 או רט מהם אחי היה ואם וכו׳ הרנה עניים לפנינו היו .וזיל פ״ח סוף עניים מהטס

ט נמכמה מהם גדול שם שיש אעיפ אניו  שהוא לזה קודם חנם תלמיד שמא אניו או י
 ר\דס איט ח׳ח אינו דאס משסע ח׳ח שהוא אניו או ומדכהב . עיכ ,נמנמה מהם גויל
 המפרשים כדעת דעהו אץ דיניט ולומר הכל ל״שנ לי ונראה .נמנמה גדול שמא לזה
 האמת חלוקה נין הפרשים שני נמשנה יאה שמא ומא אמר פירוש לפרש ראה אלא זיל

הספיסים דקדוק והוא חכם אפי ונאחיוטח שקול אמר שניאשונה האחת האמרת, למלוקה

עח מנדל
שנ(יפ. ודנו אביו ■ מציאויו(יןל׳נ) אלו פדי, פוף .היג עדסמויא וט׳ מ״נ שאדם נהם פ׳ח

 ונמס אד1 אנוס נמפנס . שמיס כמייא דנן מייא וזכסים אסרו .ד)’י (יף פוייוס שילם׳
 ינוינלים מסניסין גמיא ק׳ע) (דף חל■; סי . ונסשה מי ינו סל הוזולק כל אנזיו לפינן :םקויסת

־ וט' קדח דפדס נפיפןא

 אמר פירושו,.שניאשונה נסי עישנו ומא זיל המפרשים יקדנץ שלא אמי הפרש ושד זיל
ט אנידת  וכן וטי אניו סל אח מניח ואחיכ דט של את מטח אמי ונאחרוטח קודמת י

ט את שדה נאחרונה  משאר נושאים וינו אניו מי ומליל וט׳ אניו את שדה ואמינ י
 ואנזיכ רט סל אח מטח ואמר פירש למה קודם ינו נניח'השני ויט אביו קודם רנו

 אמת אנייה אלא להשיב אפשר נשאי היאשנה שהחלוקה מפרש שמא נראה וט׳ מניח
 דשל משם י<ל0 שיהא נעיק לרט אניו דלהקדיס קאמי ולכך לגמרי תאני והאחרת

ט  ולפדות שניק את להניח כשאפשר הוא האחרועת החלוקות בשני אנל לגמרי נאניח י
ט של להטח ׳טל סאמ׳כ שכיון אמי לזה למנירו האחי להקדם מא והיין שטהן את  י

ט, סל אח״כ לעשות יאפשר כיון להקדסו סגי לנד מכס אניו כשהיה ילפדוש  וזהו י
 גני וכן שטהן לעשות שאפשר לומר שרוצה מניח ואחיה וט׳ ינו של את מניח שנתב
 להקדימו, לנד מא הדין אלא שטהן לפדות שיכול כלומר וט׳ רט את שדה קאסר פדייה
 גני מילסא טלה נקס ולא מכם חרתי הגי וגני שקול אנייה גני מחניתין ינקס ומאי

 הג׳ להשמיעט רצה ע'כ דמתני' משים נדאפשי וחי להשיג אפשר נדלא וחד אנייה
 יהינא החילוק זה ולמייעט המפרשים לדעת כיסרישית זו אף זו לא דהס משוס חלוקות

״ ל״״יי י‘•*’ י־י* " י' ז ״  דלא אחח חלוקה נקט סני נחנס דאסשי ומנא שקול לי
 להודיעם נתרוו״מ יאפשר אמייט נחרתי ונקע נסקול וסג׳ מד אלא להשיב אפשר
 .נקע מנייהו יחיא ייל שרגל ונמנרתה מכם נקט דנהאי שנא מאי וכיח .נחכם יסג׳
 נחג שכן שתיהן אח להשיג נדאפשר הוא נאן שכתב יפה ינינדיכהוגן ינרי עלו ונזה
 אלא שתיהן משיג ואמיג אניו אניית משיב שקול שאיע אע״פ תית אניו היה אס וק
 נדא• איירי גזלה מהלכות נפייב אנל .מקדינויס לסי נהקדמה אלא תלוי הדנר אין

יטל איט ואס וכו׳ אנדה לז שאנדה סי שם כתג סכו מהן אחת אלא להשיב אפשר
רט ואניית אניו נאנידת שע יקאמר מאי קאי ועלה וט׳ מהן אמח אלא להחזיר

 לאניו להקדיש צריך חכם וכשהוא עניים מהעת נהלטח דקאמר מאי והשתא וט׳
 שם כחג שק שחיק לפדות נכים נדליכא דאיירי דהחם משוס שפיר אחי חכם שאיט

 וע*ש כלס את לעמת נדי נניס היה ולא וט׳ הדנה עניים לפטט מו דלישנא נרישא
 ««ם הכי ל* ואי ח׳ח אניו שיהא נעינן הכי ומשום וט׳ מהם אחד מה ואם קאי

 שט דכשאניו נטתני' קאמר לא כ”וע עדיף שרה וכבוד לנמר׳ נאבד דמא משום עדיף
 כשאפשר אלא חכם שמא אעיס קודם א}יו רנו אינו הא רינה דד״קח קודם רט חכם

 נץזים רט דוקא ולחני כאן שכתב נסה רנינו וכן מתני׳ איירי ינהני שטהן אח לפדות
 ש אחיי לפדותו דאסשר לאביו קודם אינו חנם אינו ואניו מנס שהוא אעית אמר אנל
 שדם אז חכם נשאניו אנל חכם שאיט לאביו קודם דהחכם ודאי אפשר נדלא אנל

 רש שאיט ממט גדול חנם שהוא אחי גני חנם אניו ומי אפשר נולא אפילו לאחר
 מכס נץ דאין נאופן לתרו״מ דאפסר הינא רנו גני נש לחד אלא אפשר דלא גענין
 נמתטת כחנ0 שמה ואעיש זיל ועתו ל״שנ ל׳ נראה זה . אהח מעלה אלא לרט

צי נראה שנתנח׳ מה מ״מ זה רניט מציא דמטן יפה אצל׳ נתיישב לא עדץ עניים
ג גזלה נהלטח שנתנ מה עם מנינו כאן שנחנ מה ליישב נדי נכון

ט על המולק כל ;קרס דעדח מחטסץ על קיט) (דף סלק פ' .ונו׳ כשלק י

איזהו
מייטוניות חנחות

ט ויקוו ראטר ■חורח נר' חזיכח ואפר ועולא יוחנן נרי פסק נכואלתוח [א]  סונחם טי
נ ,הסזויח נספו וכן וה פרק .;פוף המחט• ונינו וכן ס לי נראת [נ] 1 ע'  כאן י« ״«'

tn ואבירה נזילה סהלנות ׳'ב פרק בתהלת נזיקין ספר בסוף נעסורטהו׳ n u m v t אין» 
ת רש נעו־ יזקול תיח א״נ אלא רט לטל קוופוז אביו אבירת ת ■p«׳ והחס דחה׳)־ ו
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ט. טל שילק אמהו ב «ל א*נ יורה ל6 חלמיד שגא ה׳ג) (דף דסנהויח נפ׳ק י
א*נ אלא רני נמקים הלנה יירה אל הליייד ההס שי ויוניא מרט רטת

ם*נ (דן הדי פ׳ נעיריני! ואגיייגן ,מיאל מסנה מגד סיסאיס שלש מני« יסיק היה
דיג הסם נמי יאמרינן מיסה מיינ ואיגי אשיי נסגיו שלא מיסה וס״נ אסיד נפגיי ללג)

מסדא רב גשני דאיגס נמדסא אודי הסשגא
 איי׳ לא יאסמר אירי אסמי יניגא יאמר

 יאור׳ איי׳ דלא הוא יניה היגא דיג נשגיה
ג נשג׳  . היה דיליה מני דרלמיד ממדא י

 יסיק היה דאיגיי דמדמא לרניגי ימשמש
 משלש יוסי הוגא דג של מקוט משימנדיסא

׳ ואשילי מיסאוס  דט נמ» לסייס א«י «
 סין.שלש דגל הסוגיא מסין הסם גמי ימשמש

 גפניו גשלא לשלש ימו! ננפניו משיג שיםאיס
 מה טס M ל״שג ונדי .הסוסטס נסט יגן
te)■» יסיק מיה א'נ אלא יירה אל ההלסיד 

 נק ישיס גשל דגק דמשמש פרסאוס שלש ממני
 אנו שיי פימאיס לש^ »! ישיס נשל לא

 לשלש »! דאפילי דמשמש דהא למימי צטנץ
 ולמטס ללמד שלמי נקונט ה״ש א«י פרסאוס

 דמשפש דאיגס נסדסא אוי׳ לא דקאמי וה״נו
 דמשמש והא ולהויוס ללמד יאש שם להיוס
 נטלמא. נאקיא׳ ה״ש מוסד פרסאוס לשלש דסק

 (ין דסנהדרין דפ׳ק הסוספוס מיני• ומשמש
 פרסאוס שלש סין מרט ישיס נפל דאפילו ה')

 אש*פ(גסוטס נפיק מדאמייגן משמש וגן אסור
 יהירה אמי דין ממש שאל דאג״ דאייסיה ':)0
ג לפני ונא לו  גדין שלא דהויה ונמלא ׳וסן י

ק יאמיר ידלסא הא אט׳ א« ואמי  אפילו ינ
 יניה נמרןס אישש לישי׳ לא נטממא נישסא

 דלא משוס אלא גאפקייוסא דממו׳ משוס לאו
 דהא כהלכה להויוס כלומר מילסא ס«שא0מ

 אסס״שא לא ואפיה דין אוסי נמיינא הוה אנא
 היה שאנ» משום נראה . למימרא טילסא ל׳

ט נטנןם  ספק אק יין איסו שהורה וכיק י
 הרי פויה היה היאן כן לא דאם רשוס ששל
 יאסור דהא אסיק ואפ״ה מיסה ימ״נ אסור
 ששמא היי יט׳ ננוסייא נישחא אפילו ינק
 אפקימסא לינא יפיס ימשנסל אפקירוסא משום

 דלא משום אלא סעמא היי דלא יהשסאאסיק
 ישוס נגשל אפילי כן ואם סילהא מסס״שא

אסיר

 דני׳ מם יכן א»י ®■סאיס שלש הין דהיינו נפשו ישוס של דאפילי אלמא א«י
ט ונין נינו דניש נ^א הוא כן יניש לשק ושיטי .ג׳׳כ שם הסוס'  ששי ששם י

תג :וט׳ מקרה שנקרה נדני להשיג סוסי מיל  יהיה אפילו רנינו דני׳ טל הימין כ
 לקנוש לו שאסוי לו מאין ®פאוס שלש ממני אפילו(®מק להימס שאסור ®®יי

שימק אם שק כל רט נשיר רט נמיי מדרש
שה רבו עם מריבה העושה וכל .ה׳  עם מריבה ^ו

ט אשר שנאמר השכינה שר^ טי ר  ויקרש ה׳ את י
 שנאמר ה׳ על כמתרעם רבו על המתרעם וכל .בם
 אחר המהרהר ובל .ה׳ על כי תלונותיכם עלינו לא

 העם וידבר שנאמר שבינה אחר מהרהר כאילו רבו
 שקובע זה רבו על חולק“ איזהו ב :ובמשד׳ באלהים

ט ברשות שלא ומלמד ודורש ויושב מדרש לו ט ר ר  ו
 להודות לאדם ואםור אוזרת. במדינה שרבו ואע׳׳ם קיים
ט בפני  חייב רבו בפני [ג] הלכה המורה וכל .לעולם ר

״ב ובין בינו =היה“ ג מיתה: רבוי  לו ושאל מיל [י]
 האיטר p ולהפריש להשיב. מותר הלכה דבר אדם

טי אפילו ט ב  אדם שראה טון כיצד .להודות מותר ר
 מפני או באיםורו ידע שלא מפני האסור דבר עושה
 ואפילו אסור זה דבר לו ולומר להפרישו לו יש רשעו
ט בפני ט לו נתן שלא ואע״ם ר  מקום שכל .רשות ר
 דברים במה .לדב כבוד חולקין אין השם חילול שיש

טע ^אבל מקרה שנקרה בדבר אמורים  להוראה עצמו לק
ף הוא אפילו שואל לכל ולהורות ולישב ט ט העולם ב ר  ו
ף ט טר העולם ב  יאלא רבו שיטת עד להורות [®]לו א

ט [י] רשות נטל כן אם ר ט שמת מי כל ולא .מ ר ר ת  ט
^ היה כן אם אלא .בתורה ולהורות טשב לו ל ת

טד וכל ד :להוראה שתיע  להודאה הגיע שלא תל
ה טר  בי נאמר ועליו .הרוה וגם שוטה רשע זה הרי ו
ט׳. הפילה חללים רבים  ואינו להוראה שהגיע חכם וכן ו
ה ר ע זה הרי ט ה טנ ר טי טכשולות וגותן ט  העודים ל
 התלמידים אלו הרוגיה. כל ועצומים גאמר ועליו

ט שלא הקטנים ר ה ה ר אוי ט  להתגדל מבקשים והם ט
 ויושבין וקופצץ עירם אנשי ובין הארץ עטי בפני

 המחלוקת המרבים הם בישראל ולטרות לדין בראש
ם והמחבלים תורה של נרה והטבבין העולם את המחריבים והם ־8ל אחזו בחכמתו שלמה אמר עליוע .צבאות ה׳ ט

/ ב :יוכו נמופס יפשישינס יופ5צי ינקו )8 מנין א שועלים יפוימ׳דשם: :ימנ פימן מ׳ו מוי c*ft« ניניי פי׳ ג :ימנ סימן יו׳י פיי . יג משין«
משנה לחם

 פניק 0נ«פ1 ׳"פ) דטיז(דן נפיק 6סימר .ו«' מצגים ינים נאמד ועליו ד
 ינא הא1 איש שנק אינשין שד נמס ושד אמרו שם צ*נ) מפל(דן היה

i הל׳ן וססה שיה. נשוק, הורה ’t המיק נהצסס וצא כאן הניאו צא אין ®נינו» 
שהרייק .ונו' אורי ינא והא הניא וצא ששן אינשין שד וכמה שהניא מהניי״ן ק

 ליי ו^אה עכיל. 4*«5י ®סאוס שצש מסט
 מדוש לו לקנוש לו שאסור דגיש שאמר שמה
 מיאוס למיוס שצמו נשקונע מקא היינו ונו'

 למראה שצמו לקסש אגל לשונו גסון וגמיש
 ®ק האיסור. וק ולהשריש שנהג ומה ונו׳:
 קשי דמה ;®א ההוא ס״ג) (שייונין הדר

 יסיג מה נשנסא נדקל שי' נצינסא ס®א
 אשנס לא קלא גיה רסא אשי דרג קמיה דגינא
 נהאי איל נשמסא ננרא ההוא להוי אמר
 ונוי סנמה אק איל נאפקייוסא סמוי מ׳ נוונא

 ננוד מולקין אין השם מילול שיש מקום נל
 משנ ®אשונה שניינים שני היו וכאן לינ•
 קצא כיה רמא יורש היה שצא מפני ק שששה
 משני שכסנ ו«מ יששו משני נדהו כן ואמי

:ישמו משני או נאיסויו ידע שלא
 ושצש וגו׳ למראה מיש שלא תצמיד וכל ד

וכו׳ השילה סצלים רכים כי נאמר
ס דשיז(דן פיק .ונו׳ שהניע חנם וכן  ל׳

 שלא סצמיד וה סללים ינים נ׳ אנא י' אמר
 דשדק כנשל ימי כלומר ומורה להוראה הגיע

 שמיש וה ®וניה כל ופגומים גנמר לא
 ושוצס מלשק דמי כלו® מורה ואיס להורוס

w המסמצנדם קאסי והכי שיניו y m 
 מגמרא ודע :דורם אנשי מיגים מלהויוס

® ו® מימרא האי של אמריק  אדסנק כמה
ח <>ייי יבא והא שנק  כמס ועד וסיישיי .מ
̂■ שנין אינשק עי למראה ראוי מי  .משנו
 אנינשיס אלא מו לא ימיו וכל אורי רגא והא
.מש« נדול כשירו כשאין כשוק הסם .שגה

 כל לממס רשאי סיס שאיו וש*מ ®*ן וכסנ
 מיש לא אם ®נו נחל גמר שיש ושן

 ממט נחל נשיר אין אם אנל שגה לארגשים
® שלא אשיש דאור׳ ®נא מורה  לאמש®. מ

 מהלפוס נשיה ל» שגסגה מממנים ותמהני
 וגק מסם לש«ס ארגשיס גק סלק ולא סיס

שוק

ס של »לק איזחן ר  סילוק נסג יניט ונו׳. מקרה שנקרה נדני נייא ונו׳ י
י כשרק המפנות שהקשו הקושיא ל"שנ ®י וה  מא אמי ם״ג) (ין «

ו שלא מ  דפנהדרק קמא ונפרק שד«וס לשלש p וה״ט מיפה מ״ג ואין אמר נ
i ממט יסוק א*נ אלא יכו כפני יורה אל סלסיד אמרו ה׳) (דן i6 משמש ®פאות 
 אכל לשלש מו! אמי ווה לקנוט מא מא דקאמי דמאי סירן ויל והוא .שיי ימק דאי
 איכ ואיס ויל. ממייק וה כל שכמב וכמו נלכד למרוס מא דמו® יקאמי מאי

 אליעוי יי׳ הלסיי מההוא מיסה ס״ב איט כפניו פלא דאמי לינא כגמרא כשהקשו
 תקשי לדכא מקשה מאי מיסה ונסס״נ ®סאוס שלש רמוק והיה כפניו הצנה שמיה

^ ליה ד  פלש יסוק היה א*כ אלא יורה אל תלמיד דקאסי דסנהירק יסיק נ
 עצמו שקנש היה מימה שנמסיינ אלישור ר' של סלמיי דאוסו למימי וליכא 0®םאו
 ינשניל משמע נפניו הלכה שמיה דקאמר הכי משמע צא דנר״סא לישנא ■יהא להורות

 איירי נר״תא דההיא טמא המוס׳ ולשייוש מיסה נממייג נאקראי שהורה א® דק
 מק«ס: ננסה המום׳ פמיילו «ט ולטפמין למי® מצי ייטה וייל מני. נסלמיי

 אא"נ ®ה אל שסלסיו גורו שקה נאומה (יןה׳) דסנ«יק נפיק שם נו׳. א'כ
:וס׳ רפוס נשל

טייטוניות תהות
uw הכתיק מספווו נספר שמדי S ששר ov רכשו פפק וכן גווווו שוס nnov ודקד וכן 

0» ® הנש רנ  שקואק ושניו דנו שסמיח אישנש וזשי שנייה השנת גני ספישות שאו pנ
 נסור «יין דא ®ש־ש pet (ונן ח־ה שניו היה שס אפרותו גני ינקש אישנש גקש ואש

): סיסן נ מ׳ חנ [ג) ו נו טווי נ א דיי נשס וני ק הורשות הני ונ  אפניו ם«שה שנש נג
®' האנה או שושאים שט שנא נן אעשות וסודה א אומו ינוא מי נו ® שנושתו סה נ  ונא
ת מאש תנ עוו .שנש מששה שא יוו ® ®וקש ויי נשס נ ש שיש נו  ניעש ושאיאו נו היוו

הגי ושפיאו אששמושינן שאש נקמינהו ואש שייוי גוונש השי «י הפפו שהוניו השנית וטניאת ננוהוזש  שהשושא ®®יס שנא אהודות שפוד מושה ששינו נשפטו יודע שההאמיו נ
® שא מנהגו '®ש ם נו וניופש אפגס ושמ9 טחן ®ו; ן שמהיוי ו נשיניו ®שח שק או ונ נ ש שוי הידוש ו סו וונינ א ®ינש ו ® נננ ה שנושא הוש חידוש ו  ®שסוינן המוינה שוו

1A ת שמדו שו ® מפני שאש זנם6 מנין ^ עו מווי הווה ש® .הנם שא ננו נ ש וושה ששומ פסק שנא ו ספו נפיוו א מנשינים טספוי נ ® שפיאז אהיווה ינו ® ני  ושפיאו ו
nק גס® א®ו ® יודח אש ו n ואש ושיותיו שא יםטוך ואש א«0 ו o r שוח שמנמא ווקש ®׳י [ו] ו שפמו ®שת אמיאתש מיאתש  חוץ שפיאו דשות <מא אש שס שנא ®נו ו

ש א ת שס® פוששות ^ שי נ ה® ®ק ]9( :אשיא נופוי ש שווי אש הסנונש ו שוניז נהוה שני ו ש הד הוגש ®נ דשהויה ושעיג הוגש ®נ נ  אתווות ושמור תיבי ובי M ו נפוסנוית
ם שדומה החמוה אהתיו אהנס שפוד ח־נ הגס נפט ק נדשסויגן מממש שת מיהו « השס® שת שהת® אוני פי ק נ י רמהדו א דנ שתי חוה נ מ שהיתי נן אוני חייש די איה ש® א

 מדנייו שנראה שה כפי היןשיא מידי ולצאח ,נמסק ישסם לפי הנ^א דנרי פירש
 דסיל יניט לישס למר! נראה ולי ,ויניט הדיין נדנרי פצסו דוחק הוא כעד״ן נראה
 שס שכמנו וגטו כמכמה אלא נומן הקפידה p שנק אינשק עד ננמרא דאמיו דמאי

 אדשמא איטש קא לא רנא דא® הא משום שנה אינמם שילמוד דצרין נסוטה החום'
 ספי אלא לוסוים מו שלא קדשק כ«סן ריפא דהייט ליניט וסיל שנין ארנעין פד דיניה

 של מנויה מם׳ שלמי ממשה הינד שלמי ממה שנראה ונמו ספרים מפי ולא סופרים
 לזס האי מלי נשיק דלא ודאי ספייס משי לועדים ואט נכסנ שהחזרה עסה אנל פה
® לני גדול סכם שיהיה אלא ננן הדני רניגו סלה לא  סנהית נהלטה מונ מ

 אחד סכם נשם שנסנ אמי נשם שסשס׳ w ונמק ליה. סג׳ ונהכי סהי״ן החנאי
 הם והסשייס ספייס משי לומיק שאט טפני ינו נסט הלכה מורה ליכא הוה בסמן

;ויל הדיין דעס ל״שנ ציש מיס רניט ישם ל״שנ ליל וה .המלמדים
ואמד

עוז טגדל
 פמומש וגא :סיג) (ין פירוגק פפנח ®ר פיק ויש .אפרת 9>(ו1« ® ונו פל ופלק שיזהו

ט היה .־ציא) (ין vtob'P ופיק ®ר(פ׳ג) פ׳ ייש .9מיפ סייג ינו נפני 6גצנ  Sו ני
ו' יני ® «נ דן פיק .ציג ® ינו פפני ושפיאו : «ד פיק .אפיו 91 י  ו ושוק <ףג) ®י(

:9פקר9שוקר ®*ש גגצמין: ®ו פ' ק פצפו ופ9(ק שנא . שוחפמו.פי « ®י רק(גן9ו );9ו  ׳
:דש) טפל(ין ניס פיק ונמפס )9*9 (ין רפ׳י פיק .®וניס נל w ינו שפע ® פל ואש



4 cךן תורה תלמוד הלכות מדע.משנה בסף ״ משנה כסף ^

 נשויו התה (!זרי רנ^ נש״י־ :־,נ fcJ:היי׳ף b לשמוה יש זנן . km גדיל ליש שיי!
 רגיל ירא דנריך היל יששמיס שגין ילדנעין עד נרה יעד כתג שהרי״ף נלימר .עניל
 יש יה יל״שג . חהה שגיהם יעל יליהי י̂ל זה לא נר,נ לא ירניגי נשוי! היזם ישג׳ אורי
 עלרי לענב רשאי נמה עד ר!א' להוראה אהגיע נמה יעד משישים יהרי׳ף שיניע לימי

 לענג רשאי אינעים דעי ויןאמי מלהויום
 אירי ינא והא ושייך רשאי איע ואילך ומשם
 רשאי שהיה אייזא ואס שנה אינעיס קויס
 מדה _לנהוג ליה הוה מלהורות עצמו לענג

 שהוא זמן נל' מלהורות ידי ולמשוך רסידות
 שם היה לא רנא אשל נשוי! ושני לעננ רשאי
 עצמו לענג רשאי היה לא ולעינך ממט גדול

 אינעין עד נסת עד נתנ והיי׳ף .תלהויות
 עצמו לעננ רשאי הוא זמן ותוbי לומר שני!

 הא ל:הונ מש ולא מנאן ייתר ולא מלהורות
א  ינמדת משוס נשוי! ליה ואוקימנא יאויי יינ

 נל להתענג לו שראוי יקאמי הוא השידות
 נל שניה לא הללו ונדויות רשאי שהוא זע!
 ללמדט הוצרו לא זה ומעעם מםידות מדת כך

 לא־נעים הגיע לא אשילו ממנו גדול שאי! שנל
 דנדורוה מלהורות עצמו צענג רשאי איע שנה
 משני ויכינו .ע על להזהיר עיך אי! הללו

 נמו זה! קוים להורות הקושצים רנו שנחרו
 נסה עד לנהוג הוצרך לא הנר עליהם שקרא
 להוראה משהגיע מלהורות עצמו לענג רשאי

 שיגיעו קוים להורות יקדימו שלא דהלואי
 אמר מלהורות יתענגו שלא שנן נל להוראה
 שרנו דירו דנזה! משוס נמי אי .שיגיעו

 להוראה שהגיע יי זייג! קודם להורות הקושציס
ש! מלהורות נלל עצמו לענג רשאי איע

:להוראה הגיע שלא מי יקדימע
 נ' .נשמו לרגו לקרות לתלמיד לו ואסור ה

 דמי היני ק״ע) (סנהדרי! מלק
נ אמר אתיקורוש  נשמו לרנו הקורא זה נממן י

 משני גחזי נענש מה משט יומק ר׳ יאמר
ננה וזה האשה זאת שנאסר נשמו לרט שקיא
 מסייעו ורקרא שלוני ורני מרי אומר ואינו תלוני שמומר נשמו יש׳י ונתנ אלישצג החיה אשר

 נש' נתנ ונ! רנינו סנרת היא זו .ונו' השם שיהיה והוא ומ׳יש :משה אדוני יהושע דקאמר
 או אניו שם היה מארי אנא אומי אלא ולס נסייו לא נשמו יקרא ולא ממרים מהלנות ששי
 שאי! שלא שהוא נשם אלא ננך נזהר שאי! לי יראה ,שמם את סבנה א־יים נשם ינו שם
לשק ננל וניוצא ויעקנ יצחק אנרהס ננו! העם את נהם שקוראי! השמות אנל ט דשי! הנל

וננל

 [׳]ואסור ה כרמים: מחבלים קטנים שועלים שועלים
 בפניו.והוא שלא גשמו"ואפילו לרבו לקרות לתלמיד לו

 ולא .פלוני שהוא ידע השומע שבל פלאי השם שיהיה
 כשם ששמם לאחרים ° לקרות ואפילו בפניו שמו יזכיר
 שמם את ישנה אלא אכיו. בשם שעושה כדרך רבו

 לו יחזיר או לרבו שלום יתן ולא .מותם לאחר אפילו
 אלא .לזה זה ומחזירים לריעים שנותנים [״] בדרך שלום
 .רבי עליך שלום וכבוד ביראה לו ואומר לפניו שוחה

 :ומורי רבי עליך שלוב לו יחזיר שלום רבו לו נתן ואם
 יושב אלא יסב ולא .רבו לפני תפיליו יחלוץ לא וכן ן

 לאחר ולא רבו לפני לא יתפלל ולא .המלך לפני כיושב
 להלך לו שאסור לומר צריך ואין .רבו בצד ולא רבו

 כננד מכוון יהא ולא רבו לאחר יתרחק אלא בצידו.
 . במרחץ רבו עם יכנס ולא [ע] .יתפלל ואחי׳כ אחוריו

 ולא .בפניו דבריו יכריע ודא .רבו במקום ישב ולא
 .שב לו שיאמר עד לפניו ישב ולא .דבריו את יסתור

 שיטול עד או עמוד לו שיאמר עד מלפניו יעמוד ולא
 לאחוריו לו יחזור לא מרבו וכשיפטר .לעמוד רשות

 לעמוד וחייב ז :פניי בנגד ופניו לאחוריו נרתע אלא
 ממנו שיתכסה עד עיניו מלא מרחוק משיראנו רבו מפני
להקביל אדם וחייב ,ישב ואח״ב קומתו יראה ולא

פני h סי,״ד רמג סימן גמ״ד גס״ו עיין:

משנה לחם

 מותר לאתרים דחקא משמע דהתס קשה אנל ענ׳ל. נשמו שלא ל()חריס נהם צ1קור ומ! וננל
 והנא לא 1נשני אנל נפניו שלא ה*מ דסותר לאתרים ונם אטי להם אנל שלא השם נשאי!
 התם משמע שלא ונשהשס .וצ׳ע לאחרים שש! ונל נשויהם שיי להם דאשילו משמע
 שאם הא נשגיו שלא לאחרים קורא פלא השש שנשאי! ני.נ שהיי אפוי נפציו שלא דאפילו

 נחג ונא! אסור נשניו שלא אפילו פלא הוא
 מציל תלמוד צריך גס נפגיו שמו יזניי ולא

 שלום יש! ולא האחרים: שם לשצות דצריך
נ׳ס) ננרכוס השחי תפלת פיק ונו'. לינו
 אדם יתפלל אל לעילם רנ אמי יהודה רנ אסר

ט כעד לא  שלום והמת! ינו אחורי ולא י
 לשנינה גורם לרנו שלום והמחזיר לינו

נו אצל ינו כעד ופייש״י .מישראל שתשתלק  י
 יוהרא נסי רנו אמורי .שויס הס נאלו ומראה

 עליך שלום אדם נל נשאר לרנו שלום .הוא
:רני עליך שלום ליה אסר ולא

ט׳ תפליו יחלו! ולא ך י .ו  נפיק איתא «
' אמי קי׳א) (סנהדרי! חלק  יוסק י

 נפניו תפיליו שתל! היינו נמלך יד וירם
 אימת מפני אמר לצד ליפנות לו שהיה ופירש׳י

 דטעסא עוד ונחנ .נפניו שלא ולחלק מלטח
המלך: לפני זלזול והוא הראש מגלה שהוא מעני
 נפסחיס .למרס! רנו עם יננס ולא שנתנ ומה

 ירסן לא תלמיד תנא נ״א) שנהנו(דף מקום פ'
נו ואם רנו עם  לשמשו נלומי לו צריך י

 ששמך לפי נא! לנתט ינינו משש ולא מותר
 למסול שרצה המונהק הרג להל! שנתג מה על
טוו על  ישנ ולא ום״ש ;נידו הישות ונו׳ נ

 אי ל׳א) (דף וקידושי! פיק ונו' רנו כמקום
 דנדו את סותר ולא נמקומו ישג לא מורא זזו
 לאניו מיוסד נמקום ישנ לא נלוסר סנריעו ולא

 אס מכריעו ולא .לעצה זקנים נשוד שם לעמוד
 לא הצנה נדנר חלוקים ואחר אניו היה

;פ׳טני דנרי נראים לומר האחר נונרי ינייע
 פה שט ויאמר רוא נמדיש .ונו׳ ישנ ולא

 עד לישנ לקט! רשות שאי! סנא! וישנו
 פרק ניומא פשוט .ונו' ונשיפער ומ״ש ונו' יעמוד ולא ומ״ש רשות הגדול לו שית!

:נ״ג) לו(דף הוציאו
חייב ז  להקניל אדם חייב ל״נ! (דף דקידושי! פיק פשוט .ונו׳ רט ספני לעחוד ו

שר׳ התש ואמריק יצחק די׳ מימרא נ'ז.) (דף היש! סרק סוכה .וט׳ רנו פני
ושמסס דנתינ נרגל מנתיהס יוצאים שאי! העצלנים את אני משנת אומר היה אליעזר

אתה

 השם שיהיה והוא נסניו שלא ואפילו .ונו׳ נשמו לרט לקרות לתלמיד לו ואסור ה
 השס אצא שלאי גיסינ! צא הסתני דנות (לשי • פלוני. שהוא ידע השומע *שכל

:נצני) היה רנינו נתנ פ״ו ריש מסיים נהלטת
 נשם אלא נכך נזהר שאי! לי יראה שמס את משנה אחרים נשם רט שם או אניו שם

 יצחק אנרהס כנו! העם אח נהם שקורי! השמות אנל נו דשי! הכל שאי! פלא שהוא
 משמע .ע״כ נפניו שלא לאחרים נהם קורא זמן ונכל לשו! ננל נהם וכיוצא משה ויעקנ
 נפניו ני! אסור שהוא ודאי לרנו אנל נפניו שלא לאחרים קורא פלא שאיט דנשס רשם

p ונו׳ השם שיהא והוא ונו' לתלמיד לו ואסור שנתנ נהיפך נראה ונא! נפניו שלא 
 נא! שנחנ דמה ל״שנ ונ׳יל .נפניו ואפילו נשמו לקרותו מותר פלא אינו דאס משמע
 נתנ לא הני ומשוס פלא השם שיהא ננא! לומר נונתו אי! ונו׳ השם שיהא והוא רניט

 .נתט נך ט שהני! מפני אולי הרסנ׳ס ננוסחוח הניאו הטורים שנעל אע׳׳פ פלא נאו
 וכן שם שנתנ נסו לי יראה נא! אומי היה נך נונתו היחה דאם נראה לע״ד אנל

 נשמו לרט לקרות שאטי שנהג דספני נך דמא לי נראה נונתו אנל .שם שנתנ הלשו!
 לרט קורים היו אס משל דרך לקרות אסור היה הנל לו שקורץ שם דננל משמע הוה
 נ! לו קורי! העם דנל ניץ כ! לקיומו אסור דהוא משמע הוה רג או מנם העם נל

 נשם י׳׳ל נשמו שאמי דמה נ! הדנר דאי! אמר לנך ומורי רני לו שיאמר צריך אלא
 נשם אנל ויצחק אנרהס כמו פלוני שטא יאמר השם אותו שישמע אדם שנל לו העצמי
 השומע שכל שם השם זה אי! וכיוצא רנן או חנם נגו! העם לי שמתארים התואר

 שם הוא אלא לו עצמי שם זה ואי! יש רננים והרנה יש מנמים שהינה פלוני שהוא ידע
 והוא אמרו וזה .העם לו שקורי! התואר נשם נפניו אפי׳ לקרותו סוחר נ! וגס המואר
 קורא פלא שאינו דנשס דקאסר מסרים ונהלנוח .ונו' ידע השומע שכל השם שיהיה

:ט וכיוצא .יצחק אניהם נטן לו עצמו השם דקויא משוס הוא לו ולא לאסנייס

עוז מגדל
 ל׳א (דף דקדושי! p'ti ק׳ע) (וף הלן פין כנהדיי! . מוהס לאמי אפילו עד נהלמיד לו ואסיר

.סישינה ישיס עני! :נ׳ה} ניכויז(דף מסכת .יספלל יאת׳נ עד לדנו שליס יין ולא :ל'נ)
 לו שיע! עד לישנ לקנו! ישויז שאי! סכא! אלנסנדיי י׳ אמי וישנו פס שנו ויאמר יוס דמדיש ׳1 ס׳

 וישינה דנדיו וספור : שלימה נייימא נ׳א) שנהגו(דף מקום פרן דיש .המיתו ועני! ; ישוס הגדול
 ניומא .פניו מגי עי מינו ונזזיפפור :ל׳נ) (דף דקיושי! ופ'ן מלן יסיק טיזשלמי .נמ?מי

 מצי* פ׳ .ישנ עי לעמוד ווזייב ;יקדושי! פ׳ן נהלכוס אלפס הריי ינמנו ל׳ג) לו(דף טציאו פרק
ו ל׳נ) (דף יקיושי! ופ׳ק נ׳ג) לי(דף

דרך  נן גס נאניו שהדי! כמו נשת! לאחרים לקרות אסור פי׳ .אניו נשם שעושה נ
 אפילו אחרים שם יפנה פי׳ .שמס יפנה אלא :נשמו לאחריס לקרות שאסור

 הנזכר׳ ורנו אניו של שמס אח ישנה ירצה או .הנזנריס רט ל1ו( אניו של מוחם לאמר
 לקרות שאסור נא! הזכיר ראשי! פירוש דלפי עיקר והראשו! .עצמם ה! מותה לאחר אפילו

 דרניט דפרישית מאי לפי ומיהו . מסרים כהלכות שנתנ נמו נפניו שלא נשמו לאחרים
:ודוק האחרו! נפיריש צ׳׳ל וט׳ יצחק אנרהם נגץ הרגיל נשם איירי

 צריך לניט שלום דלהחזיר מפרש ניח) השחר(דף תפלח פרק .ונו׳ לרט שלום ית! ולא
 לסתט ליה סני רני עליך נשלום דאי והטעם ומורי רני עליך שלום שיאמר

 סנאי דצריו ודאי אלא לרט שלום והטת! לה חני ננר מרי לרט שלום והמחזיר
;ומורי רני שיאמר אחר

ט׳. רט נפני חפיליו יחלון ולא י  ז*צ: ממרי׳ק נדנרי מלק דפרק מההיא ו
 ז׳ל מהרי׳ק האריך וננר .נ״ח) (דף השחר תפלח נפרק .ונו׳ רט לפני יתפלל ולא

 דקדושין נפ״ק דחניא ממה נ! למד .ונו׳ רט נמקוס ישנ ולא : ננוניס ודנריו
 מקצת נא! רניט נחג איך רנינו נסדר וק׳ק .ממור שכנודו רנו שכן ונל אניו גני

 רט על חייג נש^ דודאי נתנ לא וקצתם ממרים נהלנוח אניו גני שכהנ הדנרים
 מיהו .השאר על סמך לא למה הדנריס מקצת נא! דסמך וניו! דאניו שכן מכל

:נזה חשש דאי! י׳ל
חייב ז  אלעאי ברני מעשה ח׳׳ר נ״ו) (דף היש! פ׳ .נרגל רט פני להקניל אדם ו

ט׳ רט פני להקניל אדם חיינ יצחק ר׳ והאסר והקשו וט׳ אלעאי א׳ל ונו׳ ו
 שנסוך עיר נגץ רש״י ופירש ניומיה ואתי אזיל דלא הא ניומיה ואתי דאזיל הא וחייט

ע שחילק לרנינו מצאתי ולא . ע*נ ̂ עירונ ע׳י או התחום  ולא יו׳׳ם נהלטס ולא נא! לא נ
נ (ועיי! למה ידעתי :מ)’נ

וכל
ת ת הנחו מוניו מיי

נ עד נוי ימיי אא כנורות יתיך אננא ירך  *׳נ*■ ידעי יאא נזונזי י׳פיי ננזוטי פקיע י
 פאי חנינא ר' מיד נא ניפיאחי ונן עוני סוס אמיזזיא ואתו רנ שיא גוונא נחאי ואסרי
' ישסעאא ר׳ עאיח אייט נח ונדיק דגרגישתא קורטא י  ו״ניס היא הנינא י' ראם יוסי נ

ש ונן חנ;טי אא נ־נו  נר מרי רב טעטא טאי רתא נר טרי דרג חיותא ונאאי ננודות ניי
וענר ואזיא אחייני איניש אית וחזי ידעי אא עאטא נואי גטוי קני! אאקנויי ידע רחא

1 וע

 נגי פורץ חטטינח [קודם ° ז רס־א טטריס נהאנוח עיי! [ז] ז ע־נ ,תקאח אידי ואחא
 חוחר אס [עני! 1 ג׳)] (תפנית נשמי אותו קודי! חטטינח ואחר אניו נשם אחנם אדם

ע אטי ע ארט אוסר אתאטיד , , . ם שא דנו שחיח אע־פ ר 1 ל'*)] רט(י׳ חשד*• חטאת 1״1
 עגד יש נאום שאמר אט־ום נשעאח טטשח טשטע וג! וטעאו נערים ראוני ננפשייחו רטקייטי רינח נשאטא ועייא שילץ דאא נחיגץ אטוי נירושאסי .נבעטוד רש׳י

ק ניוווז איסוז־י עזאנות עיי! [ס] ז ע־נ ,אעני תאסיר נין ואחאק לתויץ רש לרט שאום שטתן א ע t נ׳
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 והקשו עשה ישה שלו! לו ואמי גיגל שיו להקהיל fa אהד שהשלמיד ואמרו .וניחן■ אהה
 הסחוס בחון שהם הנון ניומיה ואתי דאויל הא קשיא לא וחיר!ו הק5י דרגי סהא עליו

h הס9 דחשמע משוס ור נהג לא ורגיוו ו^יניומיס. אויל דלא הא פימה ידי מל 
א הוה ר״א דדוקא :חילק ולא סחם »חק לדי׳ נחה ולנר הגי ליה «יי

ננחיח .ונו' להלמיי ננוד סולקין איו ח
R״ ז י י ״ ה ״ ׳ י י ׳ נ פני’[ ״?’’, בפני Tלתלמ כבוד חולקין אץ ח :ברגל רבו ]

 עד ונו׳ מלאנות וכל ;דקדושין ע״ק המ״ף
 ארס ננתוטח הנל .שפים יראת «ו« וסורק
 שמולזל סלמיד וכל :צ׳ו) (דן «<ח 'אלח«
 י׳ נ״ו:) (נינוח השחי מ&ח פיק ונו׳.

 והחולק ונו׳ ינו ארויי החססלל אומר אליעוי
 שהסתלק לשטנה נורה ונו׳ ר« של ישינחו מל

:מישראל
י דנו ראח ט נ  דחניא .וט׳ ד׳ם על «

 שהיה היי ל'נ> דקדושין(דן פ״ק
 ענית אנא לו יאמר לא ד׳?ז על פוני אניו

 נחורה נחוג מקרא לו אומר אלא ד״ח פל
 :הוא pn ונל ליט רניוו משם ולמד .נן■

 יאמר ואל .ונו׳ שמועה שמוניי זמן וכל
 אליעזר די׳ מימרא וס׳. שמע שלא דני

 ומשמע השמי הפלח פיק נ׳׳ו) (נינוח
 ההס לאומיה רשאי מרט ששמע דשמופה

̂ש  משוס והספס אומיה סם •וטל שלא אפ
 שמע מרט הסתם מן אומי ש«א מה מל

 :נ״ז} (סונה טשן נפיק נדאיסא
.לעולם מאחה ואי« ונו' ר\רפ רנו וכשיסות

 קשן(יף מועד נהוף מדחלא פעמו
 מל הקורע מתאמים שאיק קרעים אלו ניז)
 וסל חורה שלמדו רט ופל אמו ופל אניו
 משם ליניט ומשמע .דק ניח אנ ופל נשיא
 נשעור שויס הם •p איחוי (עוין שוים שהם

 ואמו דאניו קריעת ששיוטר דנשס הקריעה
 פמהם השטייס נאלו נך לנו שיגלה פד

 והימנ׳׳ן .לט אח שיגלה פד קריעה שיפור
 רניט טל הקשה האדם סורח נהפר זיל

 אמי ניט) (דף מגלסק אלו נפרק מדנרטק
נל על יוסק י׳ אמר אנא י חייא רני  יוסק י׳ אמר אנא נ

 ^רע אמו ופל אנע פל מנפטם נלס המסים
 לא מתיני לנשיא וק ר.םדא מ אמר מנתון
 הושט לא ופייש׳י .מנשיא לנר לא לנשיא אפילו לאו מאי נלנד לאימוי אלא ולאמו לאניו הושוו

ט  נשיא ש*מ לאיחוי אלא ולאמו לאניו נמחניתי! דחניא הנך ונל ונשיא דין ניח ואנ י
 אלא אינו חנמה שלמדו ינו וק העתים נל נשאי הוא היי ואמו אניו חומרי נל נשאי
י הלנ שגילוי ועוד .מנהון ואטלונקריעה המסים נל נשאר נ  ונאמו נאניו הוא מיוחד ו

סי מטס ממט ש^!ה רמז קראה מאי מפח נקיימה נגמ' אמרו והיי נייושלמי גדאיסא נ
דנתיג

ט וכשימוית ט  מנלחין ואלו פיק סדניסיט לרניט ז׳יל הרמנ״ן הקשה .וט' קורע י
 נלם המתים נל על יוסק י׳ אסר אנא נר מייא י׳ אסר נ״נ) (דף

 איחוי לערן אלא ו«מו לאניו הושוו דלא מנרייחא שם והקשו ונו׳ מנפנים רע]0[
 ואיה .לא הדנרים שאי לנל אנל לאיחוי אלא לאניו הר נל הושוו ולא משמע נלנד
 זה על טמרא ואמרו ויקועס. שאפר מדוד הישה עוד הלנ. לגילוי אוחו השוה היני
 דאפמנסא זיל מהרי׳יק היין לזה מיו* .ונשיא אניד על והיה מפפח סחוס אחיזה אין

 פהלטת נפ*פ יניט נחנ דאין זיל מהיייק הקשה עוד .שם שאמרו מה «א נעלמא
 אסרן ואני .זה לו ומנין לנם אח שמנליו פד עליו קרעים הגל שמח וזנם אגל

 לחנם שקיפים שאמי מה י׳ל ויניט זיל מהרייק ולקשית מהניייסא הימנץ לקשיח
 שנפלה ספר הוא הלנ וגילוי דפעפא נייושלמי שאמרו מפני הוא לנן אח שמנלק פד

ט p גם שיין• פעמא וקי אניו. ניטו (אח) טסט  דמיינ נסיח וק ננטדו שחיינ ני
 לקמע ג'נ חייג וא"נ מקם שינה מפני ונן סיס ליטת סייא אלהין ה׳ דאה ננטוו

ליו) (ין דניייחא ליל איחוי למק אלא הושוו לא נגמיא שאמרו ומה החנם, פל

 ופל מיא מל קרע דוד והא חפפח פנ»תה אחיזה ואין ויקיעה נטדיו דוד ויחזק דנחיג
 סונר שהוא ייל רניט דעח וליישנ .ענ׳ל ,נפפח ליה וחני היפות ושמועות ניד אנ

 מדההיג טמ׳ לן נשקא מהאמין דאיק דהא «א מחאחה איט ננלל לנו אח שיגלה דפי
 אלא שרם שק מדע איני ויקיעם שנאמר ממשמע לשנים ויקרעם ננגדיו ויחזק טאלישע

 ומהתם לעולם שרם וקמדים שקיועים מלמד
 דנהני קרע לט שיגלה דעו למשפט אינא

 אלא קיע לא דאי לשנים קיופיס שהם סינני
לשנים. קרוטים שהם חינני הוה לא פסח
 נאניו הלנ שגיטי נייונלמי דקאמר והא

 פפמא הקא גטד מטח שנפלה מפר ונאמו
 דנמריק והא ניד ואה ודנו ננשיא נמי שיין
 אסמנחא ננגדיו דוד מויחזק ספח עת׳

 עצמו על ולא אמרים על ללמד היא נעלמא
 שנים דווד נקיא נחינ ולא אט״ג דהא והדע

 ניד אנ ועל נשיא טל יקרע ואמייק קרעים
 א׳נ מאלישע דגמייק משום סחאסה איט
 מירה ילפינן הלנ גלוי דלטרן נמי היה

 קשיא הא רניט סל קשיא אי אנל .נדפרישיח
 מגחון קרע הנשיא דפל נחג לא למה לי

 דאמר חםדא דיג עליה דפליג מאן לינא דהא
 שנחש נדנייו לדקדק יש ועוד .לנשיא וק

 קיעין הנל «וח חנם אנל מהלנוה נפיס
 לא אפילו ומשמע לגם אח שמגלים פד עליו
 שנחנ יטה וציע; ט מנין וזו גלום ממט למד

ן גמציפחא .ונו׳ עונהק נינו נד׳א רנינו » 
 שנננל ח״ח שלא אמי ליג) (דף מציאות אט

 נטמר זה פל זה וקיעין זה מפני זה שמדים
 (דן דקטשין ונפיק מזה. זה שטמדין מפני
 הידור נה שיש קמה י\א זו אי חנא ליד)
 לא אגיי אמר אשח אינע זה אומר קי

ט אלא אמרן ט אנל מונהק שאיט ני י  נ
 אפיט רניט שנסג וטה ;עירו מלא שנהק

פ׳ נחון ונו׳. אחד דגר אלא ממט למד לא
 פל מאניה קרע ששאל ליג) (זן> מציאות אט

 השש לאסס יורד אחד דאשנייה מרנק ההוא
:ניון שסח ואחד

 מדני איט חנם פיה וט׳.נאטת ח״ח וכל י
נחגמה: ממט שגדול מי נפגי

 פיק עט*. למשל שילה המונהק הרב יא
נ פליגי ל*נ) דקיושק(דן נ אי יוסף ויש מסדא י ט פל שמחל י ט  לא או מסול נטדו נ

 אלמא קיא מהאי דיליף וניק לשיהם קלן שה׳ לה ומייחי דסחול אסר יוסף ודג
ט דאפילו ג הסס פ״ל וינא עהקק שנר.ק ני י  ושי מד לגני חיי להו והוו יוסף נ
 ומה :זיל והראיש הריין פסק וק משל דנטדו יניט פסק לנד קא נחיא דינס

:שם זה נם למפגד. גפי מיהא קדור נטדו פל שמחל דאפיט שנחג
יהי

טשנר• לחם
 ומשוס חנם מט ולא וט׳ ואניד ושיא ויט אניו מט מסאחק שאינם קיפים אלו גני
 מאחה איט שאטו שנשם לאישי אלא קשוו לא לאטו הר ילק קשוו דאם אמר הגי

 לא נדח הלג לנטח חייג שגג^ אפיט הלג גיטי לערן אנל הני גל שי הני לשלם
 vM קשה ולא נניייחא ליה חר דלא נעלמא נמי מנם דאפיט נהא לאניו קשו

 אחי דשם נלנד סילתא להן אלא קשוי לא א״נ אסהלנפליו דמגלין דינא האי איחליה
 דהושו דנהר י דוקא ואלא אחי על p> מאשן חנם דעל דאיחוי דינא האי ליה ליח

 אחד חנם דוקא קיט סייוש .וט׳ עליו וקיע מפיו שמד אבל :סאחץ איו לאניו
ט שקא אפיס אחי חנם פל לקרוע שיג איט  אגל המחים שאר גדין אלא מוגהק שאיט י
ו נפיק שנהג ונמו לגם אח ששלין פד חנם פל קדפים המם גל  ^ל מהלטח ל

:נאן שנהג מה פל וסמך חנם שאינו נש אלא אידי לא והסם
 שמחל n אי נליגי (דףליש) דקדושק נפיק ונו׳. למשל שרצה המונהק הרב יא

מי מיס .יוסף פרג יניט ופשש טחול נטדו נטדו פל  נפי שהא ק
:רנט לאו והגי רנט דאמש-הני מהקא שם שיאה נמו למפגד

כל
עוו מגדל

ד. ש טולפיד טד9 שלקין טק ט  לממש ק ש ננפגד מלאטח ובא :קיזוו) ן1פמציו( יש »<! נ
ט. שיןליןליג): מי אקוקדו שלטיו לנ שז׳ ש מל טי׳ ריןוטו פלין הרזוני ^נ  ווואיאוד פ׳ו

» קג׳ו); שרלסלפ. רגו מפי שמס שלא ז ל מין ל מנ ט א ס בש» פ׳ 0 ני p n ק n׳0 » ק.  שי
ל :גיוונה נספו; פרק .גיוו n ס' לפי לא טפילו :ליג) מציאות(וף אלו  פסופה שישה. שיוו ונ

ס . נלוס שד שין(ק לק .שמחל נשוס ש פשונהק וזוב ; אגוח דפספת ל :לינ) וקוו

 "ובל .כבוד לו [י] לחלוק רבו דרך א״ב אלא רבו
 .לרבו עושה תמןיר לרבו עושה שהעבד הפלאכות

 תפילין לו היו ולא אותו מבירץ שאין במקום חידי ואם
 ואינו מנעלו לו נועל אינו הוא עבד יאסרו שסא וחש

 חסד ממנו מונע *מלשמשו תלמידו המונע ובל .חולצו
 מכל דבר שמזלזל תלמיד וכל .שמים יראת ממנו ופורק
 ראד! ט ז מישראל שתסתלק לשכינה גורם רבו כבוד

 כך רכינו לימדתנו לו אומר תורד! דברי על עובר רבו
 כך לו אומר בפניו שמועה שמזכיר זמן וכל .וכך

 עד סרבו שמע *שלא דבר יאמר ואל .רבינו לימדתנו
ט וכשימות .אומרו שם שהביר  טריו כל קורע [ל] ר

 במה .לעולם מאחה ואינו לבו את מגלה שהוא עד
 רוב ממנו שלמד [«] מובהק ברבו אמורים דברים
 זה הרי חכמתו רוב ממנו למד לא אם אבל .חכמתו
טדו חייב ואינו חבר תלמיד  . [(] הדברים אלו ככל בכ

 על קורע ׳שהוא כשם עליו ו^רע מלפניו עומד אבל
 ממנו למד לא אפילו .עליהם מתאבל שהוא המתים כל

 וקורע מלפניו עומד גדול כין קטן בץ אחד דבר אלא
 מדבר אינו מכוונות שדעותיו חכם תלמיד וכל י :עליו
 ממנו למד שלא אע״פ בחכמה ממנו גדול שהוא מי בפני

א כלום:  כבודו [ם]על למחול שרצד! המובהק הרב י
לאחד או תלמידע לכל מהן באחד או האלו הדברים בכל

מהן
 «ין שש/ , 0 נוגס נ :ו' נרטס ששושה נזולפ ב : <m יו*י שוו ,ט נתוטת ט

ג, 0׳ שוו י nשג,׳ ק' ר ש ר : וי פו י

טיימוניות הגהות
 S׳m טשי 1A טי טבל ביוטיוו וטתי וטויל לוו מוק• חיטן יגפדק •*׳w קסט פוק [י]

 סבוזיוזס יקטיס טטינס וזעשלגיס טח טני «ובח טליעוו וי קטפו פלח בייטיח חפת*
 סטונח• טיגן פניי לו.קניל טבט טילעטי וגי לי טגזו pו נחגן יטטקת טנטטו גוגל
 יו• פל M חחחופ טנוזח־ זדו נגין גייפיח יאות• ויל ו חט .•<1 יפיוט .בי" חוגל
.זףב ,פיויב  סחבנו חוט טס לתלסיו בניו וזילק חוב טין וופ אפילו ניחלק •ט [נ) :
 נטקיס לחלקו נגיו לי טחולקין טפחח וביני שסק ככוו לחלכורו חולקין ט)»ש>פ טפח
 פוק טוטטויק פופוטח לטלט חיץ גיטיי לחיייח יוטטי [ש) :פיג .פ׳ פוק טבל בחלביח פיק (צ) 1 פיג ,ל«ז נגיו חילקיס כ־ג טל בגווי טטטוס נאטוי! טלי פוק בוטטטפ וגי
 נוזפפוט וובחפרט וטוגטבטני חטויבחוזחט ובחטנונט חיחסקיםיובן גפוטבויחט טלט חינט וב טל סקוטי טס חיח ופיופוייטלט חונט וב בטגי בכפוי טווי וביזסוט חדו

ט לחחס וטקלפ רחנופם נפיקדפנחווין בוטטוינן סובו וטיח טנפל חוח,ובלבד חנו חלםורטםטיפוח*ויו  טיבט פוו וסן סטני וי לוט לו טסו בפסח חמין ללחיח סיחו לחי וו
ק בטקוס חלנוו ייוח אל חלטיו ותביט חנט ק טלט טני לט טביי אמו ]1[ ז ז(׳ב ,ובעי סיוי לטק פיב יטואל טחנח נגנו פופטוח טלט ספנו וחיק טיב טלא ו ב טטיט בו ל ק ק » 
ט חיט אא׳ב לפטיו התיוח טן ח״ב וט<ן ו׳ט טוקדק יח טלטון פיניו טלט לקוט טינחק בונו  חיויו טטו ובל וקווטץ ופ׳ק םוויטווז אלי יפוק טניח נפוק טטפ0 ינן טינחק ו

 חוב טיס טסחח ובינו יסבוקפטק חבו. ספני טפגיחלטייוטטוטלאםיחיזפוטוין קסד טץחוב פויט בנח ספני טץחחווחפיטוח טלפיו ט׳ו וביווטלסיניפיגן סרנויחבפיפ. ובגיד
TK חל ספני לפסיוT0חויבזדט וקווטץ סטספבטיק ובן נויל חנס חיא טס יטפילי יי m ק וחוט בני  טיננטקגפסקסי לוביחיוח טסוטל ליח וטסו חוט אנח ספני טיפסוו סחו ו
>וו קשי טסיטל וטפילו חיח ספטיס ונפל יחיקקל וב טטני לח ודחי טבק■ ס לםוו* יפינט טסנס .לפסיוזרב שויו קן טקו טטינו חלסיו וסמני לוקיט פ0סט חו• ^ ק  טןטח ו

זטטו(חבניוינשזול,זדב: הסת■ וב טסו טילט ישחקנו ישחקבו בד■ וולט יובט יינקז מןקטקבוב פיק [פ] זדבז חטי, בולי חטוגיס טקנפ לוטחס טב>לי חתחולחלסק



4 sמשגה כסף ו ה פרק תורה תלמוד הלטת מדע. משנה בסף

דרנמי^ ידע .ל״י) הממינה(דף מרלהס6 פרק יומ^ יכי', מהלנין שפיי שלשה ה לפדיז׳ הכפה הרנה שכתצ
 פיממי הסגן הק . ניר זה הרי רני לימק המהלך יהידה רנ אמר איתי) הכי

VS מימיני נדיל נאמלע הרנ נדרך מהלניס שהיו שלשה חגיא ושד .משמאלי אש ניה ייאש שינה מפגי ה״ר נ)”(דף'ל דקידישין פ״ק .יפי' להדרו מאה מכס ר,למיד כל א
רני כננד המהלך יההגיא רט ני שיחכשה פדי פפא נר שמואל רנ הינמה ,משמאלו קפן ל׳ אפפה שנאמר מנם אלא זקן ואין זקן מ׳ל אשמאי זקן אפילי יכיל מקים

ב הי י טי י .רניע׳ פרק נאנוס וכי' סלמידך נ
דמכיה שני יסרק דחענייס פ״ק מנינא דיני מימרא .ים' ממני׳

 היי ימפיש"' א!דידי. ימלדד הריח מגפי כ׳ז
 כדי .נקי איני ארן נדרך אפילי ניר זה

שילו־ לא מימיני דקהג• הא רני ט שיהנושה
 ל!י יקטן לימין גדיל ומיהי מאסיריי אלא אצלי

 דמציד . הרנ אמירי ישניהס נדיל אצל שמאל
 אלא ממש אמירי ילא ממש אצל לא אצדייי

 ירניני :ענ״ל רני צד מקצה רני ני שיתכסה
וני' נדרך מהלכים שהיי ישלשה הא פתנ

 ונראה ממרא עלה יאתמר מאי והשמיע
אי־ ינל סשיעים דניים שהם מפני שהפעם

 ינשלשה הא אנל ארז דרך מחמת נפן זהיר
 כלא לאשמיעינן ליה אצפרינא נדרך יהלנין

 וייתר .אמת נשירה אלא זה אחר זה ילכו
 ילא פ״ה שנחנ מה על ששמך לומר נראה
 להלך לי שאסיר יאצ׳ל וני' רני למי יתפלל
 מניין יהא ילא רני לאחר יתרסק אלא נצדי
 דלא דההיא יס״ל יתפלל נך יאתר אסיריי פננד

 נה עעי ארן דרך סדין רני אתרי יתפלל
: למהלך נשמע מינה כן ואם

 אנהי דרני מימרא יפי׳. מכם הרואה ו
• ל'נ) דקידישין(דף פ*ק

 (דף דנתינית יפ"נ שם .יפי׳ שמחל והנשיא
 עד יכי׳ נכנס נשהנשייא :׳״ז)

 נהייייח נריימא . העם פלכי פניהם היפנין
 פ׳ק הרי׳ף ונתנה ׳״נ} (דף נחרא פרק

 מיירי נרייתא דהאי ההיספית ינתני .דקידישין
 נשיק סיירי דלעיל אנהי ידדני המדרש נניח

 נכנס כשהנשיא אמרינן דהנא כן מיכייז ,הלשין
לניס

 שלא כדי ההבם מן עיניו יעצים שלא ומנין .נים חסרון בה שאין קימה אף בים חסרון
 נאטר ללב מסור שהוא דגר בל הא מאלהיך ויראת שנאמר .מפניו יעמור שלא עד יראהו

 שיעמדו כדי להן עצמו ויבוין העם את שיטריח לחכם ראוי יאין ג : מאלהיך ויראת בו
 והחכמים .לעמוד יג־ריחן שלא כדי אותו יראו שלא ומתבוין קצרה בדרך ילך אלא מפניו

 ירוכב ד :יטריחום שלא כדי שם טצויין מכיריהן שאין החיצונה בדרך והולכין מקיפין היו
 שהיו שלשה ה : הרוכב מפני עומדין כך המהלך מפני שעומדים וכשם במהלך הוא הרי

 עומד אינו חכם הרואה ן :משמאלו [נ] וקטן מימינו גדול באמצע הרב .בדרך הולכין
 מלפניו עומד דין בית אב ראה . יושב שעבר וכיון אמות לארכע לו שיגיע עד מפגיו

 הנשיא את ראה . אמות ארבע מאחריו שיעבור עד יושב ואינו עיניו מלא מרחוק משיראנו
 .מחול כבודו כבודו על שמחל והנשיא . מעיניו שיתכסה עד או במקומו שישב עד יושב ואינו עיניו מלא מלפניו עומד

ועומדין שורות שתי לו עושין נכנם דין בית כשאב .יישבו להם שיאמר עד יושבין ואינן עומדים העם בל גכנם כשהנשיא
מכאן

ת וקן ה׳ל יסר׳״ ttc לקן יוני! לנ קדושין ג :נד וזילין נ .רפד ד«נ פיסן ׳ו׳ד נזוד ,יג ננשין פס׳ג א :נו יזטיח ה :כנזטנה צרס אנזי סרק •זמא ד :וי̂י

משנה לחם

 הנלילי יוסי ר' ישרפל מזקני איש שנעים
 ומפרש .מכמה שקנה זה אלא זקן אין אומר

 יוסי דליני ומכים יניק נינ״הו דאיכא מפרא
ע ופסק לא. ולת׳ק מפניו לעמוד ה״נ  יני
 התם דסייר יהודה נן דאיס׳ משום יוסי כר'

 קא׳ נמשתע שינה כל אפילו תקום שינה ספני
 זקן אפילו לרנות שינה דדריש דכיון כמחיה
 ולא מידרש נפשיה כאפי זקן אלמא אשמאי

 זהן דאי אתא ורכים וליניכ אשינה קאי
 ל׳ תיפוק מכמה משום נ׳ לפה קאסר ומכם
 נן נאים׳ הלנה אני׳ החם ואמר זקנה משום

 ישי׳ מפירוש פרסה שק הר*ן וכתנ .•הודה
 דהלנה דסוני נראה הרי׳ף שמדנרי ואע׳ס

: נת׳ק
 קימה היא זו אי שם .וט׳ מייני! וטאיסתי

 אתוס ארנע זה הילזי נה שיש
 מלפניו עומד שנר מנם הסם תו ונרסיק

:יושנ שעני וכיון אשת אינע
 (קידושין שם .וט' מפניו שעדן אין ב

 עסרא ואסריס ניייחא נאותה ל"נ)
 נמקום אכל טואי ננתי לא דנסרמן מילי דמי

 ויניע .לעתוד מיינ נד׳ס להיהי שמותי
 לא ולכך הכסא דנית חסיא המימן נית כסנ
 .ונו׳ אומניות נעלי ואין :יותי לפיס משש
 ספני לעשד ישאין אומניות נעלי אין שם

 רנינו ודעת .נסלאפתן שעיסקק נשעה ת*מ
 1ל תהיה לא כש מ״נין פירוש שישאין לועי

וכן נרשיא ליה תהא לא דמתיגמינן נעשה

 להדרו התלמיד חייב שמהל ואע״פ . וTב הרשות מהן
 חייבין שהתלמידים כשם יב : שמחל [ע] בשעה ואפילו
 .ולקרבן תלמידיו את לכבד צריך הרב כך הרב בכבוד

 .כשלך עליך חביב תלמידך בבוד יהי חכמים אמרו כך
 הבנים שהם ולאוהבם בתלמידיו להזהר אדם וצריך

ג •' הבא ולעולם הזה לעולם המהנים  התלמידים י
 הרבה חכמים אמרו .לבו ומרחיבין הרב חכמת מוסיפין
 יותר ומתלמירי מחבירי ויותר מרבותי למדתי חכמה
 תלמיד כך הגדול את מדליק קטן שעץ וכשם .מכולם

 חכמה בשאלותיו ממנו שיוציא עד הרב מחדד קטן
; מפוארה

ששי פרק
ל א  רבו שאינו ואע״פ "להדרו מצוה חכם תלמיד כ

 זה זקן זקן פני והדרת תקום שיבה מפני שנאמר
[ א  משיקרב מפניו לעמוד חייבין ומאימתי .חכמה שקנה [

 אין ב •' פניו מכנגד שיעבור עד אמות בארבע מטנו
 שנאמר הכסא בכית ולא המרחץ בבית לא מפניו עוטדין

 אומניות בעלי ואין .הידור בה שיש קימה והדרת תקום
שעוסקין בשעה חכמים תלמידי מפני לעמוד חייבין

בה שאין הידור ^מה והדרת תהום שנאמר במלאכתו • ”®י יטני! • הסיספית נחט
י י....................... י י כתי כנוער עיניו יעצים יכול נני״תא שם
 ננערא והקשו מאלהיך ויראת ת״ל ראט שלא
 יכול קאמר לפני ומשני עסקינן נרשיע׳ אפו

 תכי דכי חיונא זמן לליסע׳ ׳.׳ מק עיניו יעצים
 רכינו שכהנ וזהו ליה מזי לא הא תיונת זען

 שלא כדי המכס סן עינת יעצים שלא וערן
; יראהו

 ננר״תא שם .וכו׳ שיפדת למכס ראוי אי: ג
: וננערא י

ב ד כ :שם פשוש נ׳ז .וכו׳ כמהלך הוא הרי ח
׳גילשה

VB נן ואיס׳ הצ,יל׳ י ור ת׳ק מחלוקת ל*נ) (דף לקדושין נפ״ק .ונו' ת׳נז כל א 
 ואיהו ההם כדפכיק נמשמע שינה דכל ׳הודא נן נאים׳ והלכה יטדה

 ז״ל הרין שהכריח כתו מכסה שקנה לזקן הגלילי כר"< ס׳ל
 רני והא ולא הקשו ל׳׳ג) (דף נגתרא .וט׳ הסרתן נניח לא מפניו עועדין איו ר

 ונו חהלים נסכר לו שניתי מומשים פני אמר וכו׳ סטתא נ׳ יתינ הוי גז״א
 דהא ונראה .לנינו חילק לא לתה ידעתי ולא נרא׳, ננת׳ הא טא׳ ננח׳ הא ותילט

ט אפייע וט׳ עועדין דאין כתו לרג תכם נין נהא למלק סנרא דאין ודאי סונהק ני
מ,א דנרנו שס דאמרז אמות ארנע דה״ע הידור נה שיש קימה גני נסיפא שתילק
 תילתא סוכוזא סונהק רט להוא דכיון הר״ן נדכתנ לחלק עעמא אינא דההם עיניו

 מקים להוא משוס הוא דפפוי דעעתא כיון הכסא ננית הנא אנל עומד הוא שלפניו
 דיני מההיא כשהקשו נגמרא חירע לא ועש״ה רט איע לי עה רט לי סה סיעף
נהא לחלק סניא דאק וט׳ לו שניתי חומשים שני כדקאמי טה ירט התם שאני הייא

ט נח הם רנינו דנרי .ונו׳ לעמוד מ״נים אומניות נעלי ואין :נדפריפית לאתי י
 תקוס ח״ל נמסון ׳הדיע יכול ננר״מא שם האמור הפך אסרו ל*נ) (דף שנגסיא סעוהין
לא מ׳ ניס ססרון נה ליח וקימה והקשו וט׳ ניס חסרון נה שאק קיעה עק והדיח

עוז סנדל
 וז״א יוני מיוורא .מכולס פד מוסיסין ז'םיויםaד . דאנוס ס׳ד . הנא ולמולה פד הוולפידס נ«פ

 ס׳ק .הסיי, כיף פד קק שפן וב«ם ז) (דף דספניות ס׳ק ׳צתק(ראיה ני ד׳נ לה דע״ס•
:(שם) דתעמוח

 ינסרים נתיא יסרק ל־נ) (דף וקדושין ס׳ק הכל .הרוכנ מסגי על• צהייל פצוה פ׳ון נא «ו6
 פי ולכם הריאה ;ל׳ו) (׳לפא הפפלנה א־ל פרק .פשפאל פו נו׳ שהיו nvhr ■ ייושלפ•

) הוייוס(דף סוף .לפקופו פולי פו כל׳ נננם נ׳פהנ׳פיא :ל׳נ) דקוושין(דף פ׳י, .פ*ל כסיל /  ׳
:וקיוזשין ה׳ין נהלסת נפנו ו׳ל אלפס ודג

 אף נפול ט שאין הידור מה להידור קימה אקיש אלא ופו׳ מרנניתא נקינ דקא עסקיק
 הידור אף כים מסריו נה שאין קימה מה לקימה הידור נסי ואקיש נטול נו שאין קינוה
 התסיון ונענין הנאול נענין נהידור הקימה תלו שטע׳ הרי .ע"נ כיס מסרון נה שאין
 איך וא״נ רש'• שנתנ נמו נתסרון דהוא אפשר דהידור לקימה הידור הקישו נים
 שאין הידור מה למימי ליה הוה הכי כו׳ ניס חסרון נו שאין הידור מה ינינו כי,נ

 חסרון ט אין דהאי נאמר נדוחק דנריו לישנ ואולי .נטול נה שאין קימה אף נטול נו
: נגמרא כדאסרו נטול ליכא דנהידור דנטול ניס חסיון י״ל דקאתי כיס

ס׳. מקיפין היו והחכמים ג  ופירש ונו׳ מקיף זייא רני מקיף אני׳ אמרו שס ו
:שם מצויים מכיריהס שאין נייקוס רנינו

• דאיפשטא נעיא שם .כ־יהלך הוא הרי רוכב ד
 דר׳ מימרא שם .אמות אינע מאחוריו שיעטר עד יושנ ותינו ונו׳ אנ״ד ראה ו

 פירש נאנ׳ד נ״נ אמרו וכן ישנ שעני כיון שם אמרו דנחנם ואע׳׳ג .אנהו
 דמלפניו כיון אמות ארנע נע׳ הכי אנל סגי מיו נשעונר דנחכס נזה זה דאין יטנו
 לתרוו״הו ישנ שעני וכיון חד לימא נזה זה דפירוש אימא דאי ועוד .עיניו מלא נע׳

וכיון נתכם מדקאמר ומפס אאנ׳ד וקא׳ ישנ שענר וכיון וכו׳ אנ״ד ראה אמי דהל״ל
שענר

מיימוניות הגהות
 נו• יד,ושע ורב כריה הונע וארב פפא ארב כפא אר.ו וראה ונריה נר,אואא נלשקד, רנד, [פ]
 ובע׳ וברייתא נת״ק יואא הגאיא׳ נו׳י (א] ל ע־נ ,איה אנליעבו נע׳ דיוור הכי אפיאו ער

 נפתח אאא בדרנים סננוין אין שאנאו שאשר. פרק דאטרינן יהא [נ] 1 ע־נ ,וחנסה לקנד,
 הואן• אדו נא אאא אדת נדנורה שניהם שאין כייר׳ רדתם תם ונינו תירץ אנללוזה רואו׳
 נדנורול אחו אונו נשדואנין אנא רוצה שחוא נטי דרנו אעשות אטהר וינוא אעצטו

 וקיטיח הא גני נחטח בטח פרק טשטע ונן הנא נוטשטע טקום טנא טננדין אר,ת
ת אתטרא ראוי תכרא י יונ ז תוספות ,תונא נ



ע כסףטשני׳ ד ת .מ ט ל י ה ו מ ל iT ת l in ״ו » בק־סש™ פ ז ו כ
m «מ■ סנם ^זאה אמר<ק אנמ ניר׳1 המורש לגיה a n 61« שמא p1»’ג pnuftt 

t «1למק «*■ ^רן ויצא. והא גנסיא f9 לממק דה׳ל לא לגמלים אגל לקמרם 
י ונמר מפום רסגי נחנו לא גפפיה  אפילי פלמא זמלשא האיונא רנא אמי «

:גמי לגמלים
V.וגו׳ יישב שהוא תלמיד ח t, !וקימשי

 איט דוני מימרא ל׳ג) (וף
ח יהא שלא ונו׳ יגאי ר׳ אמר  שאיגו ונו׳ ננו

 ומרגיש. שמריה אלא שמים מלגוה פול מקנל
 אנל ממדרש נניח דה*מ ממססוס ונמנו
 נדי פעמים נמה אפילו לעמוד םיינ נמון

« נננוי נמזגול יראה שלא :י
 שם .ונו' נוקגה מופלג זק! שהוא טי ט

 נאיפי הלכה ׳ומק ר׳ אפר ל*נ) (דף
p הו ואסייק נמשמע שינה נל ואפר יהודה 

 ארמאי מני מקמי קאיס הוה יומגן י׳ נגמרא
 אניי להו עניו הידור קאים לא מיקם ינא
 דיץסה רניט וסונר .לסני ידא יהינ הוה
 הוה הימי אלא קוממו מלא לא יוסק דר׳

v  נונריס הייס ורנא הידור וודנ להו 30
 שנאמר וס׳ש .קנהו ונשיאי ורנא נאניי ופפק
 ונמו ימוש נן נאיפי הייט וט׳ שינה מפק

 ונל סונר שרניט שניו! קפה אנל שנמנמי.
 טשי ואפילו מרנה אשמאי זק! ואפילו שינה
 ישראל לזקני טשי זק! ט! למלק ליה פלג' פאן
 יומי ישראל ננטד אדם ומ״נ וניק וייל

 להשוושם אין מקוש נפאמיהשויה הנוהי מנטו
 דניים להידור ולטש׳ מפניו לקום לישראל אלא

 יושק י׳ ואפילו מפניו לקום לא אנל יו ולישן
 ונמו יהודא׳ לסבי ארפאי שני ני! מפליג הוה

 עומד היה צא ארמא׳ ולסני נהסוך שנהנש׳
 ואני׳ עומד היה יהודלי ולשני קוממו מלא
 שקום אצא נ"נ להשוושם דאין ש״ל וינא

 יד: ומשינה נדנרים להקימה הייט דארמאי
 קוממו מלא לעמוד סייג ואינו וניט פ*ש ועל

 יודע ואיק המור נשנ ,להדרו נוי אלא
 גוי הזק! מפק לקים שיינ שאינו נשנ צפה

 ונמו והנס זק! יצפיק קרא מהך והא קומשו
 צריו נן טלא־קורשו מנם מפק לקום שצריך
 שאין אמי פלא ואפשר .קוסמו מלא הזקן טפק

צריו

 נטד ניה ס לנהוג שיי״נץ שהיון מנם ילד אלא קוממו פלא הזקן ספני לממוד לרין
p טפק לקום להשנזוש לו אין n אנל הימר לו •טשה אלא b טפט לקום צר^ אום 

:פלל ,קומטו מלא הזקן
 הק לאו דנק ^ש) (דף תפרא קמא פרק .וט׳ יוצאים אינם סנמים תלמידי י

גפצפם הם לצאם הירוש קנהו גנלוזא מיפק
 העם ושאר בסקיפו רושב שנכנס עד ומכאן מכאן

 בארבע לו שיגיע כל שנכנס חכם [נ] ן :במקומן יושבין
 שנכנס עד יושב ואחד עומד אחד מלפניו אמות"עומד

 בזמן חכמים ותלמידי חכמים כני .במקומו ויושב
 ונכנסים העם ראשי על מקפצץ ילוע צריכץ שהרבים

לאחרונה. שיכנסו חכמים לתלמידי שבח ואין למקומם.
 בק שיש בזמן חכמים כני .למקומו חוזר לצורך 'יצא
 דעת כהן אין אביהן כלפי פניהן הופכין לשמוע דעת

 שהוא תלמיד י־ ח ז העם כלפי פניהן הופכין לשמוע
 אלא מפניו לעמוד רשאי אינו חמיד רבו לפני יושב

 מכבוד מרובה כבודו יהא שלא בלבד וערבית שחרית
 שאינו אע״פ בזקנה מופלג זקן שהוא מי ט ז שמים
 כפגי עומד ילד שהוא החכם ואפילו .לפניו עומדין חכם

 קומתו מלא לעמוד חייב ואינו .בזקנה ° המופלג הזקן
 אותו מהדרין [י] כותי זקן ואפילו .להדרו כדי יאלא

 הקום שיבה מפני שנאמר לסומכו יד לו ונוחנין בדברים
 יוצאץ [י] אינם חכמים תלמידי י :כמשמע [«] שיבה כל

 מדינה של וחפירה כבנין הקהל בל עם לעשות בעצמן
 גובין הארץ.ואץ עמי בפני יתבזו שלא כדי בדין וכיוצא

 השומרים ושכר השערים ותיקון החומה בנץ9י מהן
 אותן מחייבים ואץ . המלך לתשורת ולא בהן וביוצא

 מם כין העיר בני על קצוב שהוא מם בין המם ליתן
 כגוים יתנו בי גם שנאמר ואיש איש כל על קצוב שהוא
 וכן .ושרים מלך ממשא מעט ויחלו אקבצם עתה

 למבוד אותו מניחים חכב לתלמיד סחורה היתה אם
 שימטר עד למכור השוק מבני אחד מניחים ואץ תחלה

 דינים בעלי בכלל עומד והיה דץ לו היה אם וכן .הוא
א :אותו ומושיבין אותו מקדימץ הרבד׳  בח שבזו עד ירושלים חרבה לא .לשנאותן או החכמים את לבזות תא גדול עץ י

 וכן .דבריו מלמדי בודם כלומר .בנביאיו ומתעתעים דכריו ובוזים האלדיים במלאכי מלעיבים ויהיו שנאמר חכמים תלמידי
הוא והרי הבא לעולם חלק לו אץ החכמים את המבזה וכל תמאסו. חקותי מלמדי תמאסו בחקותי אם תורה שאמרה זה

שפז: :ימי הי׳ ׳י׳ו טי שמ׳גסקי׳ג. אינמזשקה. ל ימג: פי׳ המי׳טמי :ימי פי׳ ד1י נמיר שי׳ י שם: גטי גשי' נניט ל כ ב

משנה לחם
נ»6ד פליש רפליג to's לפסוק ללטט היל ולויג וגו׳ השווה נטר מפגי לא פ̂צ

 ויל שכלשא ,הפס המק פס ילגטש לשטר
ק 0D .וט׳ פהס טנק יאק :המק  לא מ

 :משמיש! ששויש! ר0וb גטירוסא צייט
ונו׳. אוש! פמיינק ואק הסלן צשטרש ודא

 ו*ג איל אינק גיגא ימא סק מ שס
י  נ1שו דנסיב אואוי״שא פגיש יצמק נ

t ס?! והייט ניליו קדושיו נל עמים o 
 •קט 4 נס דפשינ ואדנניא׳ מס, יפי®
 שק >שט נלס אס נלוטי אקנצס עשה גטיס
 וגו׳, טפס ואס ^נצס טיל הגויס

t! נלו סניה דגשיג אדנשיני o שליט לא 
 ננט! פסוצףס שהיו לפי נלומי עליהק צמייטי
 ואמי לשיש וה*ה שטיס סלאנש שהיא נהט^ק

 השף זה וb הסלו מנה זו שגדא ימדא מ
^׳ טצגצשא  והייט היי׳ף ונצא איטצא v ו
ך ש»יש  .ונו׳ הסויה היסה אס ובן :^

 סדמק טינא אי נ*נ) (לש יספוי לא פ׳
 P לו היה אס וגן :פוקא ליה גיוס היא
 יש נט) (פט»ש המטש שטעש פ׳ .וט׳

 קשיה דינא ליה הוה טילאי דיג נייה ®צא
 סנייט ®לא יוסף מ ציה Db צשצק דרג

 לפ0 יטאי ההס ואטייק ונטצוס נשויה עמיה
 שאי קוזיס דיט לפסוק ו׳b שציא למשיי ליה

 אט׳ט •Mob אושו. וסושיבק ייין: נעלי
 נשטפת נדאישא אושו מושינין נעטידה שייט

 ופטוו גלוטי עשה האי הע) (שטעוש העיוש
 אצהין ה׳ אס הלוטי עפה והאי האנשיס שני

 חויה עשהדהנוד הלסידיסנטיס ליטט הייא
:מדיף

 ייושליס סינה לא יט׳ היא נמל עון יא
:יו״ס) נשני(דף b פ׳ שנש .וט׳

t, פיס .ונו׳ השגמיס אש המנזה ונר o 
 לפ״דג מלק להס שאק ואלי צ׳) (טנהייק

נ אפינףיוש ינגפיא .ואפיגףיום וט׳  ו<* י
סגיצא

נ *מעני  הפייוש דאין משסע אמייצא ס
: גזה זה של

 נטף .מנמיס י7וי.למי סנמיס בני ז
 שיש נזסן סנמיס בני :«ייומ

 כלפי פניהם הופניס לשמוע דפש שהם
 שאניהש הנמים נצי אמרו שס . אניהם
 זה הצא׳ דצייך משמע הצסי על פסוצים

 לא ואולי נשנו צא ויניט היי׳ף נמט ונן
:נגיססו היה

 סו! אצא נתיג מימ לא הממני שנגינה נואה •)
 דיצן נגמיא אנל למלייינהו מימ ילנן ישנ שפני
 מקום ואין אמויו ד שפני ניו! נפיוו״הו נוזוג

 .ניניהם שוולק ו*ל הימנים פל וקשיא אדלוקו
 אמות ד' לוקן מצאתי דגגודם נ' פיון ונירזשלפ׳

 ינינו פל תימה סותיה פםון ואם א ישג פני
 פל והתימה .ניוושלת׳ וםסון הננל׳ שס! אין

גי שלא הנימ  אמרת גיסא ואולי נלוה וה פל ו
: להה התזה

q י וט׳. לטמנו יד צו ונישנק ונו׳ או« מהדדי! נומי זק! ואביהן  שינה דנל יניט טנ
 סני מקמי קאי מה יוסק י' אמי איר וא״ש נושי אשילו הוא שמשמע

 היטק וט׳ היסמק> דנמה פעמא י.א׳ לו ולמה על״הו עדו היסתק׳ נמה אמר דאיפאי
 לא שפם יהיה ניק יוסק י׳ דש*מ י״ל הסושי. שהיןש! וכמו נמשתע שינה דנל ליה
טט לפי ואיט נוקן דהוי לעמוד סמיינ היה  מה היפשיו נשה דמטם קאמי וצנך נ

 •והנן ני׳ דצא פסק ז״ל הוא .ט׳ נדניים אורג מהדדים יניצו שפשנ ומה ;קאיס
 ארמא׳ לשני ידא יהיב ההם דאמי ונדאניי ליו עניד הידור ההם דאמי נינא אצא

 טרה לאי אי אשי וט׳ משדי צסמ! יש שליהא משדי ינא הסם אמי והא ואיש
י נשנק נמה ה! אנל יד למטס להם שוצסים דשליס דס׳ל משמע נשוקא אינא אנא נ

טייטוגמת ר,נהות
W ת איירי זח רנא ותיר־■׳ הוריות סיאהי ח אנא ופתם נדשסשע הסריס בני סו ם ני  דיני

ס ! ע־נ ,אנזעאה בפשוו שנואר נאסר רינו א״ הי א י! חנ ד רג נ א סאא אאפם נ  הני
ם • וסיא אנהו רני רנד׳ סהם אאי רנוי  ררס ר״ע וגם אדני קפנה נהן סאא אאעיי ני

ה תני שקנא אדם ראם ת״ח ארנות הירא אאהיך ה' אה ם םעשים נסח סנינ  פריך ניו
ע.“ !רנייג) סיסן ׳"ר המור ענ״א ועאה נאיסה אפסור ס  אשי קודם טי הרים ועוקו■ (

י ארשאי םני סקנוי קא׳ אג״ [ו] 1 סיר)] הרואה(זף  Tענ הממי קא' אא נרקם רנא נ
פיי הדח רנא אשנא ירא יה<נ אניי אהו ה נא ראשי תירוס יהודה נ! נאיסי תאנה ימזג! רני אשר [ם] ו סאוהיה ט׳ שע סינ ק יאא נסי ה׳ י נ מ רי ויאא הקנה הנסה י  הגאיאי נ

א וטיק M 1 ע־ש ,נראעיא נוזנשה רחאי היג יוהק ד אסר גרסע! או נ היג «ץ ארק ועסית נ «סאאטוו אזנסוה ספהי! עירי סנני אחיה סנא! ארו! ועסו ינ

t לשני ידא יהיג דמה o b  לימל) הא נסיס איידי לא רטט ינ׳ש . מקום נפל נינא 7
 והפי הני הוה ינא דהא נש׳ס אטילו מא נדנרים אוט דטהדיץ מני דני
 דסיקם יושק דני יאה שיביט יניק וי׳ל .נש*מ אשילו איידי לטמנו יי טסי! גמי
א שהיא ^גיי פסק מזו זו יטקוש שניוש שהש D̂וb ששדי ויגא קאיס מה ^ 

:ידיה למ ימג מה שמש דאניי ניניהם אמצעיס
ק שטאי הוא זה b .וט׳ לעפוש גפצמן יוצאים אינם י  :נשיא מגא ג̂פ

 :זיל הנתיף פירש ונן .שם שאמדו ארנוצא תי׳ ימא .ים׳ המלך לששויס ולא
 עניש שם שאמדו נסו דאוייישא קיא דאינא אפ'צ .וט׳ מוים ישט ט גס שנאסר

:יוסי מטאי שהוא נניא של פטק יניט הניא מיס וט׳ ואדנניאי אואוייישא
 :דגיוגיס טטי דינ מעשה גני ימטי נפ׳לא .ט׳ שטיה היסה אס וכן
 וט׳ טלמדיה טזיס ישיט וסי* .וט׳ לשוגאן או הסנטים אס צנזוס נוול ny יא

 ולא שמש טלאגים שהם לומד אפשר אלהיה נמלאכי דמלעיניה נטוס והפפס
 פטזים ליה דנפקא פירש לנך מפ0 גניאים הם דילמא נעיאיו מהטי.עים ונן הנטים
 אש הממש וכל ונניאים: אלמם יסלאט דומא דנריו מלמדי הש דנייו טזים דע*נ

 ופייט הנא צגטלם שלק לו דאין אטקויום נמשנה אמדי שלק נשיק .ונו׳ הסנמים
 גי פיק השונה טשbנ יטט נהג למה קשה וא"פ שנסים חלמוי מנזה דמיט ננטיא
שגטים מידיb סנזה הייט דאפיקויום נאן »׳ שמא טון יט׳ האמיקויוטק ק שלשה

והיה
עוז מנדל

) (זף וקזמי! רק .שמס פו נו׳ מנמים נני י  ל׳ג) (זף שס .סוןנם פד P שהוא סי :י
 מנפים הלשידי :(שם) וקדושי! סיק .נמשתפ פד יינ0 ואעו :<ףנ) (וף סמלי! יש סוק

 «ק אותו. י״שינין פו מ׳ יי! צי 5״ה אם ונ! ;מי) וניג(יף תיק .סימניי«א w איק
 פו ם0םת ונל :קיפ) פתני(יף נל פ׳ .תפאסו פי גדול«א «ק :נית) םפיית(לף טופת

:ליס) אלק(יו ת' • י®
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« ר כי ל1נכ 6הו (הרי ופ׳ש .ת׳ח המנזה זה חהףיהו !ניי0ז 6מ  וה נס ננס ה׳ ונ
ה ה* מר נ׳ שם ט' סו6חמ נמלןויד אם ומ׳ש ■ היר\יופ6 זה נז  גלמוד יש ע .ו

:ננזפרא שנהוג ממה
ט' שנההו עדים נ!> אם יב  אניי דשמסוט אפריק )fp (פ״ק פנלסץ אלו נפרק .ו

א רנ דאחפקר פנהא לההוא וינ  נ
 אה שדדו חק ״א) דעדמה(דף ונשיה ,סוני

 דוגמא ואנסליו; שמעיה על שאפר משד עקניא
 לומר שפחו מי נפרק מ״ת׳ ומינה השקוה
 הלפיד׳ של מסהן אחר שמסשר לנד שמגדין
 נפי מ״ה׳ מנלחין אלו שי ונירושלמי .מנמיס

 המנזה אסיה הדא עלה וקאמר משני' האי
הג .נדו׳ לרץ־ ודחה לאחר אשילו זקן  ונ

ס שגדול שנראה הרינ״ש פ״ו המנזיס עו  נ
ט׳ שצריך וזהו מוחו לאחר מהסנזהו  רי
 שיהיה סיהה לאחר ואמו אניו־ למקלל מהנהוג

ל הגהנקיס נשרק נפוזשר ס״נ  הם וכך ,ענ׳
ס: דני׳ ני סין י קונ . אומו ו ט'  ירושלמי ו
ט ח ף נ ר מד החונל ש' נקמא הרי׳  נש נ

 קפיה עונדא אהא חנינא נר יהודה לר' אשקר
ק א ליסרא וקננזיה ל^ש י הנ  ;מ
ט׳ המכס אח ודזסכזה  מימה לאחי ואפילו ו

ט'  אלו ש' נירושלח׳ מאויש .ו
ם נכלל פונה דיין ועפרא חגלחק  שנ׳ד דניי
ח עליהם סנדין  הממפר (שם) שמחו מ׳ ש׳ נינו
 אם אנל רניע ומ׳ש :חיח של פפחו אחר
 החכם שירצה עי לו מחייין אין ח׳ הפנס היה

 היו״ד נרסיק ישייצה נראה נשנילו שדדוהו
 שיפייס עד כלומר נשמח, והרייש נשניא
 נש׳ קצה משפע והכי .נשנילו שנידוהו המנם

 יאחסקר סנמא נההוא ייז) (מיק פנלפק אלו
רג  ורנא אני׳ עליה אימנו מחנא נר סוני נ

 משסע דיניה לנעל ופ״היה אזל לטף ושמהוהו
 ליה.־וח(יא שרו הוו לא דש״סיה לאו דאי

ל(דן ש׳ ננזוף מונ מי שאסרו אלו נל צג) ה  י
 אפי׳ נשהו על שדואג כלומר צערו אנל נשתו
 שינקש עד לו נפמל אינו ננסח אילי כל הניא
 היויד שירצה עד נרסיק ולא סידלה. עמס

ק  נקש שאפילו ימשמע נשו׳א והיייש נחירי
 אק לו נחרצה ולא פעמים נפה ממילה מסס

 שעשה שמאמר מאי המוה דני שזה i מחירי!
 ואעיג לו. יחירו לא למה עליו שפוסל מה

ף דיומא נחרא מס'  הולו דלרט משסע ס׳ז} (י
 שירצה עד שעמים אלף אפילו ממילה ^אול

ס לו ח ס ונ ני ש'נ י  ה״ט השונה מהלטח נ
 שלא לעניו לא אנל לס״ט ציץ־ שהוא לעדן
ט' לכטיו מנדה עצמו המכס וכן ;שיחש״ס עי נדויו לו •חייו ק .ו מי  מנלחי! אלו ש' נ

 אפשר מכחיש הע׳ה אס עדים צריך שאין ות׳ש .נידוי נידויו לנטדו שנייה תלמיד ס׳ו) (דן
ק p ש^נד ש פדאפיי א דני דשליחא קי׳נ) (ש׳׳ק נתרא הנוזל ני׳  הרי כני מהימן יינ

boBci שהשליח החס ישאני לחלק יש אנל מרי כני נאמן שטא עצמו לחכם ק״ו א׳נ 
י מגע איט דן ניס נ י דנד נונע שהמכס הנא אבל נ  .עדים נלא נאמן שיהא מניל נ

ק אלו נש׳ מדאסריק שהסעס כתג הרינ׳׳ש ונחשוטת יוסף 3ר אמר סז) דף מנלמין(מ׳
האי

למלך משנה
ב פ״י ק .נידו הישות נדהו ולא לו להמול המכס רצה ואם י  נוצתה לא הימי העיר כני מי

סי הא יי פסחי סל אום קללת  שיי היה לסוייא סליק הוס נ׳ חסייא זיעיא ו
שיייי וסי מכאן סוכח . ליה וסצעי לכל וסדל  לסמל היז׳ח יכול ח׳מ של כנווו *׳0 נוי׳ מ
 אכל .׳ס׳ש סנסורי! הלסת ינסיף אלי הלסת כסיף לקס! וכיני נתכ סה יכתצא תנוד מ! דססר

 כס׳ס סנודי נססי לא תשינה שפשה אף לכסלה ש׳ש שהזכיר כני! צסקוס שחסא ספני נווי שנתת״נ פי
:׳ני׳ש כ'נ) וינסות(וף ס'נ סטססות

ס הסם כל אבל יג  הסלנדו ינוסו לא אם וסיס ס׳א סי' היינ׳ש ו'צ .ניוי׳ נו לנהוג יייני
נסרק נואיזרינ! יתנסתי התלסיו סע כסי יצהנינישו לנויתי הנניר תכסי או הקהל תיידם

ב :גזה ה׳ דבר כי בכלל  החכםים את שהסגזה אע״פ י
 כדברים אפילו שכזהו עדים באו אם לעודי״כ חלק לו אין

 אותו וקונסין כרבים דין בית אותו ומנדץ נידוי חייב
 והמבזה .לחכם אותה ונותנין סקום בכל זהב ליטרא

 בית אותו טנדין טיתה לאחר אפילו בדברים דתכם את
 היה אם אבל .בתשובה כשיחזור אותו מתירין וחם דין

 שנדוד\ זה שירצה עד אותו מתירץ אין חי החכם
 הארץ לעם לכבודו מנדה עצמו החכם וכן .בשבילו

 ואין . התראה ולא עדים לא צריך ואין בו שריפקיד
 החכם מת ואם .דתכם את שירצה ׳]J עד לו טתירין

 לו למחול החכם רצה "ואם .לו ומתירין שלשה באץ
ג :בידו הרשות נדוד ולא  בל לכבודו שנידה הרב י

 שנדה תלמיד אכל .במנודה נידוי לנהוג חייבין תלמידיו
 אבל .נידוי בו לנהוג חייב [ח] הרב אין עצמו לכבוד

 מנודה לנשיא מנודה וכן .נידוי בו לנהוג חייכין העם כל
 . לנשיא מנודה אינו ישראל לבל מנודה . ישראל לכל

 אחרת לעיר מנורה .אחרת לעיר מנודה לעירו יטנודה
ד :לעירי טנודה אינו  שנדודד בטי אטורים דברים כסה י
 שאר על שנידוהו טי אבל חכטים תלטידי שבזדי על

 שבישראל קטן נידוד אפילו נידוי עליהם שחייבים דברים
 שיחזור עד נידוי בו לנהוג ישראל וכל ועשיא חייב

 עשרים על :לו ויתירו בשבילו שנידווד טדבר בתשובה
 אשה בין איש כין האדם את טנדין דברים וארבעה

 :טותו לאחר ואפילו החכם את המבזה’ א) :הן ואלו
 : עבד לחבירו הקורא נ) :דין בית שליח הטבזה ב.)
 : בא ולא זטן לו וקבעו דין בית לו ששלחו טי י)
לוטר צריך ואין סופרים טדברי אחד בדבר הטזלזל ה)

בדברי
:שלד סי' ׳י׳ד כסיד סי' נ :יסי רסא •י׳ו סיו .קיג ינ עשי! סס׳ג סי' «

;סלו סי' ת׳ו סיר .נ ויגנ! עשי! סס/ נ

ק 6צורנ האי אנ׳ו ושי׳ ,ליה דפסיקא 6נמילת לנפשיה 6דינ עניד מינ  נלומו■ לנדוסו הר
 לעשות החנם רששי מדים שם ששי! שע״ש ניזהו שע׳ה החנם וידע הינש נל

ץ :עניל (לנדותו לנפשו הו
סע ש ט רי מדקדוק ו ס ונ ה מנם דשין יני  לחנם אנל השין לעם שלש לנטדו פע

ס ושפילו נעוהו נוול א׳ס ואפילו לא אחי  א׳
ה שאינו טק תלמע אלא  שנידו ואע׳ש עי
ד משני עקניא אח ט  ׳*ל ואבמליון שמעיה נ

שנ׳ו ם הם דנ ם לחנם אפילו העעי  מטי
ד ספני ט ס אסר ולא מסט גדול חנם נ ני  י
 עצמו נשהחנם אלא לע׳ה אלא מנדה שאיס

 דשסעיה לומד שאפשר ואע׳׳ש .המנדה סא
ד ואג נשיא שהיו שאגי ואנסליון  שהס ועז־ נ׳
 הלפידהם אמרינם הנאים נל ונמצאו קדמונים

 ולעיל דרניס לישנא ד-וק הראשון החירק ס׳ס
חנ ם1̂ נפסוך  מנלין המנם את שהסנזה ונ

ה יהיה שהמנזה החנה ולא אותו  גני אלא ע׳
טו המנדה חנם  לחנם דגם ועייל עצמו. לנ

ה1י.- טל מסט גדול חנם יז  ונדאיחא לנווחו ׳
ה ר׳ גני מנלמין אלו ש' נירושלמ׳ ט' יוני

ס הצריך ולא לאלי! אלץ ונדון  שיהיה רני
 פדים צריך שאיס מיש לעטן אלא עיה המבזה

 הדור גדול הוא העלוב החנם אם וסיס
 דפשיסא נראה נערנו הדיוס סא והמבזה
 דנדול וביו! לנטדו לנדותו שינול רביט דמודה
ט ה׳ל היא הווי ר  נסרק החום׳ שנחנו ונמו נ

 אס צחלמידו שמנדה ששיסא והרב עוסדץ אי!
ט' החנם מח ואם ומ׳ש :ט הסקיר ק ו  [מי
ט' החנס רצה ואם ועיש :סיג]  יתבאר ו

: סיז סוף
ב ע ר ט' צנבווו שנייה ה  סרק נר״חא ו

 לרב מטוה ייז) (דף סנלמין אלו
 מנודה א׳ס לתלמיד מסדה לתלמיד מסדה

 מסדה אמרח לעיר מסדה לעירו מסדה לרג
ס אסרת לעיר  לסיא מנודה לעירו מסדה א׳

ס ישראל לנל מסדה ישראל לנל מסדה  א׳
ש .לנשיא מסדה ם׳׳ סי אסורים דברים במה ו  נ
ט׳ שנייה ס לחלמיד מנודה שם .ו  מסדה א׳

נפיל׳ א׳ במאי סטיה עלסא לטל• הא ליג
ט' חטנה ואין הנסה אין דשמיא ה׳ לעד ו

טו לאו אלא :עצמו לנ
ד על יד .ונו׳ האדם את מנדן דברים ני

 שמחו מ׳ בשיק דריניל סיפיא
:מנלמין אלו שרק ונירושלס׳ ייש) (נרכות

ה םנו . החנם את ה ט'  נלשונה מימרא ו
הט סנלחץ אלו סרק בירושלמי ו

ק טמרא אסריס  :למעלה שנחנת׳ ונמו ייס} (נרטח שמתו ח׳ נפרק די
ה בו ט . ניח שליח ה ין א י הט ה נ ד ט דני ד א ף עוני ט  סעסא מאי אמר ע׳) קדושין(דף נ

 פיק .ענד למנירו הקורא :דרבנן שלימא דציער משוס ליה אמי מר שמתיה
 ששלמו מי ;אוהו מניין שביד נלוסר בניו׳ יהא ענד לחבייו הקורא ניח) (דף דקיישין

ד לו  לי נקומו אמר ואי מנלחין אלו פ׳ ובירושלמי )קייב ומאכיל(דף מוזל ש' ביק .ונו׳ נ׳
י המזלזל :שמתא שסר שי׳ עליה שהימא כתנינן אתא לא ואי ליה נקישינן זמנא נ י אמד נ

ט׳ ו
משגה לחם

מ .האפיקורס׳! ק ארבעה למטת לו והיה  א׳ס אפירךרום של זה דמין לומר יש לזה מי
מו השלשה נשאר ט נתב עצמו שהוא נ או  חנעים ואמרו ונו׳ קלות ענירוח ויש הפרק נ
ט׳ והמבזה ונו׳ הנא לעולם חלק להם שאין  שמנה השלשה לו דמני! השה מיס אנל ו

:יה אלא אפיקורוס שנקרא בגמרא סציט שלא
ב ל י כ אי זה נל .ט' ח׳ החנם היה אס א ו' אומרו עוד ,יפה ביי ני ס נ רי  ינ

ט׳ : עיש ו
ר המעי

'מ׳ר ושייסיפי יינא אני׳ כליה איזנו מפנה נו שיני נרב דאייזשקר טנוזא כ«יא מנלוו׳! ואלי ׳ני׳ש: ר׳ו כסייי! ניכיה פיינ׳ש ינ׳יר שספט לא ודיני! שרניט רשאי! יו יסראיה .
 דינת• ינקצמ ליה ני:ניי.ינ! איוננ! דטני וויא! אניויג( דינמי דנקצה שנכני סקזס נר׳ט פי'! יפקשפ .נ<'׳ ששקשק יזנו! י! אלפזי אה שנידו מנן דטייימ נש'נ .פישיים סדני׳ אתו נדני הסולול יד

סכי! מנסים שאפדי פ0 טל פיני יפיא פמייפ !0 שפיקח גוני אנל ליפ משסמינן ציפ0 לטלא פקר קא לה פקר דני יונני ופיקרי וגסלמא ומיק . לא שיזית׳ אגל פ0מש ולקי אשויע

עוז נונדל
 אימי וקונם׳! נמלסיו סקיסימ וננסה פ׳י) (דף סנלח! אלי פ' .נדנים עד ט׳ ססססה «ע־«

.נשנילי שניויפי יה פד יט׳ פוזנם מ6 יוזנזנית פסינל פ׳ ניוישלפ׳ ל*ם. פו נ0ו ליטרא
 • נשרפסיא פא נצנפא פא דאפיקנא סוליקין נסה סשיק אלי ננל יניס לשו! ס׳ז) (דף סגלסי! אלי «'

 לי וימירו פד לרטדי שנידה דירג . פ׳י) (דף סנלמי! אלי פ׳ .נידו הישיש עד עצנס כסכס ונ!
)p (דף פנציז! ilt «וק  שי .פיונם איז הסנזה א) :י׳פ) שפמי(דף ני׳ ש׳ .דנויס נ׳ד עא : /

ה ט נעונוא ע׳) (דף ממסי! ס  ימיחו דלא ססנימץ נמיא נ׳י) (דף פטסידי! אין ינשרק שויסקאל ו
«מא 000 אום נשמ^ אינש■ הע■ ליפיי ליה ׳וטסי! ליה דאסי פו ם׳ סיימא לני ואייל אס דיג נ

 דאסי פי ט׳ ׳פודה דג וני וינא ני• ואימוז״נא איממא ופפיא פוגדא נני p הסטשל(יף פ! הסדר דש' קסיימא שספמא סיף ,סימה לאיר ואסיאו .נמלסוו סקיסיש ינפה וסאה ליס יסדו מסוס
 נ'נ) ימ0ר׳נ(יג ש' .יט' די! טש שליח ר.םנוד. ב) • ש׳ש סל ספש! אשר פססשי ׳/ן) שפשו(דף יי ונש' ,שפשא נפירא שטג פיה גנר שסואל ופא נשסשא איססא ההיא סיפוי סטונס to לנוד• 9צ

ט לוזררו ™ר* ג) סגווצ; ושרק ו ששלחו ם׳ ר! :נ׳א) (וף וקדיש׳! ש׳ק .פ ט וזסזאוא 1ה ;•׳פ) (וף ס׳ק .נ׳ ח צ׳ל ואץ מי׳ם אומי מ  אלפוי אש נח ׳0 אש אלא שפשו פ׳ שוק . שווה נינ
י 1 ט׳ ששקשק שטן p ״ :י

אישו
סיימוניות הנהות

 ננא' אסר ברנרים וגנוט ׳*נווט ה״נו נדו׳ נדריו אבניוי שנדד. תאסיו ואמרו הא ]1(
 ור.ירור קימר. כגץ אכבדו שה״ב כסו סככדו שאי! אך ככאום כוחו אא אם אבא אח׳ח
י ושירקין נירושאמי ואניר הא איידי נהני נ  שנוד. וקו יוחג! ר' נשם ח״א נר אהא ו

י אננווו שניוהו ס׳א׳ והגי [ש] ;נדו׳ טויי אץ נתאנח אשיאו פנסו אזוורך  ניווזו אנ
נ: איששייננ׳ גב■ וסנהדרץ ש״ק תוסשית ארב. גם נזנווה שמיס אשם ע' ש, ע״



. כסףמשגה ע י ת מ ו כ ל י ה ו מ ל ה ת ר ו ץ ת 51 כו משנה כסף פ
̂ן8לעווגןס<ון6 יו6 י׳^ןשגיוו >p(לשמה פ'ה וט*.  להס' ומימי ידים «פילמ שר

 6חמי לקטי גטא להמא ששיא יגיוא ש*ג) •!mtp( הלי ינש׳ י׳ש) (טמא שאהו אי
ן שהp̂ה .בשבא טיגיהא ̂יש ^  למנר למאן אאייק לונאי לנקצא שלהנו אקום נ

 לנמיצאא ואירן לא. שאואי אגל משאש ללק• אמייא לוגאי! ונאקלא ליה לד«ןאשאאיק6
 לטלא פקר tj< לה מקד לט זרגק ישיקרה

 (ק ששיקרו בלט אגל ליה אשאאיק אלוה
 אנמיס ט שאסרו אה על סוגר והוא האורה

 דהא *) ל• וקשיא .ארלוא אנא ואו6 אגין
 לא האורה מן שיקר אין מ״ם ללמלא

ט לאשקשק ג*ל לגך . אסאגהא ורן של  ט
ם אמרי טי ט אפי סמור « ט  דגר של מ

 אייג איא שהשוט אע׳ש ולפינן מינריהם
 אייג הוהליל או המשקשק ארמא מגא אלא
ט גשרק טגילא וההיא .גילוי  <ילמ לא ה
 אשנא ולא קלא גיה לרמא שולול לושני אלא
 נאג ולא האולול וגסג רגיא שלקלא חהו ניס

 גש' .הדין אא שליו קנל ש« טי :השוט
 מאן האי קי׳ג) קייג (ג*ק ואאטל סנאל

 כיון דינא צייא דלא מל שאימא שליה זנאט
 רניא של לאאוה ויש .קיעיק צייאנא לאשר
 ליה הוה ולא שיאן מד אומו אגלי! שגאג
 וטא הלק אס סליו שיקגל סד אלא לגאוג
אג שלאו  וייל .סנהדיין סהצטא נשנ״ה גן נ

 לאידק אש לא וה דץ אקוס גא! שאין שאשגי
 גאן שהשמישט ואפשר .שה שנאג אה של י..ן0ו

 סמש ראיאט דיגא לייסגא שאמר אמר שאס
 טטאו שיש טי :שיאן שד אואו אגדין שלארוס

טי. הפויק דנר  איו) (דף דנ׳ק סש׳ק ו
̂ש וגסוגוא  משאאיק איא) (דף גשרוא אלו ס

 סלו קרקע הטוס־ :האקא דמסלק פד ליס
̂* דרג מימרא .וטי  ומאכיל(ניק הנוול אשי

 קוגס כשישראל דסיא האוסשוא וכסט קי״ו).
 אס אגל טגגיס השוט שקנס ךpa שאגו

 להשאיר: לו אץ יואר לו מאן מכנים הסוגד
מימרא שם נ׳ו .וס׳ ישראל על הטעיד

א ט אמד עד ט של להסניש נדידא דניסם שאם האם ואמריק טנ  להעיד או
ט אם טי גט שליה הואאלסאטנדשסג• ואם  ולממרא נאיקו סליק לא או להעיד או
ק טבח :ישראל נדץ שלא מאון אמם והוציא וגסג רניט סאס ולק•  ש' נמולץ .וט' נ

 רנא אסר נשסאא מחגאאלהוי אפריש דלא נהגא האי אסדא רג קל*נ)אםר הורוש(דף
 סלנהא לסאי עלה ואטיק שנין וארהין עשרין נטהא קיימי! דהיצל פמי הגי שיצא ט

 טיא והא ל« אשאאץ לא לאו שנץאילימא והראי! עשרין אאר הלנאא למאי כלומר
שגי י*פ הסוולר :האראה נלא לקגק אלא גששו שאלא סד אוט סכין סשה דגמפא

סי. ק פפמים ו ט דאארי רגושמואל ניג) (לף שנהגו אקום ט שני ידס על מנדץ טויי
א שי׳ •) של :^

משנה לחם
t ט) ידי v d h טא(לף הנמל נפיק .וט׳ נטנאוא ישראל טל האי אשיו קי׳ג) נ

נדיגא ליה ופסהיל ואויל טננים וסונד סהלואא דידע •טאל ט
ס ליה אשמאיק טריה •טאל של טננים ישומי  .שישלם על אשטץ רניט ופירש ו
̂ל ליה ד«ירא והפעם  כמעיד ומי כדין שלא לו לשלם גורם שנעלואו ניק משלם טלאי ו

ץ וסייג שקר שלוא ;נעחאו ט
דני ואלול דסייט גראס היה לכאורה .ונו׳ גלעס של שלי יו*פ הטחלל יט)  אמי נ

 נצואר מנהג שטא כאנאסיא 'לנך למעלה אנאו מי ו!דנ טפרים פלניי
 אשמש םrט שהוא אס״ש ט יו״פ אהלכוא שוס טפרים אלנט מא שמא הוה הדני

א נאג טי אימא וני .נלנד מנהג סשום מא א נשי׳ק יני ס טו  דמי לנהי לוט יש טי
ר סיקר טי^ו טו ליו״ס נפיק שאמס וכט מגהנ משוס טנ  טלינם אטאיכס גשגהג הו

ט שיעשו אגאים אמרו האגהג ומשוס וכו' :ט
טי נשטעס או לנפלה שאים שם המזכיר ע) ד  השומע ׳)1 מליים(דף נפיק .הנאי נ

הי. יהא עלט הוא נידט לא ואם לנדואו לרין סנירו אשי השם סוניא מי
טם לנרי על קשה וא״נ ננלד יהא אמרו ווה לנלוט לרין ויל סמטשים וטישו  לאס י

 שטא אטש שטא ונראה .לגלוט שאייגיס גילה ולא השס הוטא ששמש אי גט אנה לא
 .כלשונה המימרא שהניא שמטא נהלנוא רנינו אלנרי נראה וק ננילוי טא שמאליו ננילוי

 משאש מילוי יהא אלא אמרו לא ואנדג לנליט לרין אמרו דמעיקרא ק לדקדק רש
 ננידוי טהא ואשיש טולה שאמר נמו לנדואו לרין לואר לו טה דאל״נ ממדה דפאליו
ט המם שאני ננמיא שם שאמרו נמו לגיוסו לרין ייל ננילוי יהא ט' למנירו הקיא גני נקלושין שאמט  מאליו הוי לא דנסישא וניון הארנעיס אא טפל סמוי שאט יםישא דומיא ד

;שליד טמן יוסף טיא ואסלאס גאוט כלולים והס כאן רנים כאג שלא אאיים דטים טד רש .טישא לאי הכי מששה לסשוא שלרין אלא

 pםנ הדין את עליו קיבל שלא טי ו) : תורה בדברי
 כנון המזיק דבר ברשותו שיש טי ז) :שיתן עד אותו
 :היזקו שיסיר עד אותו טנדין רעוע סולם או רע כלב

 שיקבל עד אותו טנדין כוכבים לעובד שלו קרקע המוכר ח)
 חבירו לישראל כוכבים העוכד טן שיבא אונם כל עליו
 עובדי של בערכאות ישראל על המעיד ט) :המצר בעל

 ישראל כדין שלא ממון בעדותו ממנו והוציא כוכבים
 מפריש שאינו כדין טבח י) :שישלם עד אוחו טנדץ

 :שיתן עד אותו מנדין אחר לכהן ונותנן המתנות
ת שהוא אעיפ גל^ת של שני טוב יום ״המחלל יא)  :מנ
 המזכיר יג) :חצות אחר הפסח בערב מלאכה העושה יב)
 המביא יד) :הבאי בדברי לשבועה או לבטלה שטים שם
 הרבים את המביא טו) :השם חלול לידי הרבים את

 וקובע שנים המחשב טז) : בחוץ קדשים אכילת יTל
,.י״י״י • לארץ כחוצה חדשים

עיי א״ *המכשיל יז) ד י יי ^ ל ט מ  ו״״ון־־־־^ש •־
שגדול: ננו מלעשות הרבים טז)המעכב

 שיצאה טבח יט) ;מצור,
 :חכם לפני סכינו בדק שלא טבח ב) :ידו מתחת טרפה

 אשתו את שגירש טי בב) :לדעת עצמו המקשה כא)
להן הטביאץ ומתן משא או שותפות ובינה בינו ועשה

H ק ;אל! ולוויא . סלו יו*ו שוו ק הז ל

 מורים פיק זנו׳. שמים שם הסוכיד :שם פשוש . *wwWo העושה :נליוא של
 ירושלמי .פם0אלול' לידי סרנים א6 ר.םביא :טלאי! ננ)לו הרייף ונאנו ׳)1 (דף
 אוני 6פלמל שפא גן שמשון לו דשלא הססגל דאוני פשוגדא מר6ק מנלאץ אלו פ׳

 להסנווא 0א6 לרין לו אמר שסח נן שממון לו שלא אניק סמן דדי שלין נארני אסה
 אליהו נימי שמורה נשם נזרה מורס שאילו

 השם מילול לידי סרטם אה מניא נמצאה לא
 לרין השם סילול לידי הינים אה המניא וכל

 קדשים אכילס לידי הרניס אח המביא :דמי
 זנספיג ני) (דף נרנוא שמאו סי פ׳ .ונו'

 הנהיג רומי איש הווום שנהנו מקום ושי וי'פ
 גשץ שסא גליל נלומר מקולסים גדיים לאטל
 גוזרם אאס סודוס אילמלא צו שלמו הקרנן
 קופים ישראל אח מאכיל שאהה דווי שלין
 לשם שהקדישו סנור שהרואה כלומר נאק

 (דף נרנוא גסוף .ונו' שנים הטחשב פסא;
fo{ ששלאו אמריק i רט אמי להדגא 

 נחיל חדשים וקונע שנים סשנר שהיה יהושע
 האס ומשרפץ גדדוי יהא לאו ואס ט שימהר

:אורה אלא מליון כי משום פשמא
 מון סראניו נ0נ סשור. אח תטנשיל

.פלל ,הגשל גפ אא המכה
 דיני אמחא י״ו) (לק סגלאץ אלו נש׳ והוא

 אפיה גשל גפ דמאי נגרא לההוא סויהיה
 משוס פגר ׳דקא גשמאא גנרא ההוא להוי
 יגשפ שמא כאתר סגשול אפן לא פור ולמד
 פגסילו הוא וגמ:א גדול שהוא פפון נאנס

 ראש קלוס הגמיס גהנו פלא האס ואמריק
 תר שפירש הראניר מל לסמוה דש ננידויה.

 ואששד .כאן המווגרים הדנליס פנל יואר וה
 אלא נונל לא פנגסרא אלש לופר שפעמו
 לנהוג תיש טץ •פה נשל נש אס המגה

 הגשל גש דאגה ללמדש העור אפ המכשיל
:גנון הראלד שכאג ווהו שקא לאו
 אלו פרק ירופלמי . *m הרביס אס 3ר,כעכ

 אם לג לו פלא סדק אמח אנלאץ
 הרטססלפשוא א6 פפגג לאגפלאא לנא לפאיד סגסילן נסלאא הרניס אוו אאה ננ0א
 סנהייץ .וטי פרפה טכוזשילאא נשי: ליין מאה מלפשוא סינים אח הפעננ שכל ה0א

 :נסמן יג פפאיה ידיה מסוסי שראה ונפק פנמא ההוא לה) (דף מדר 01 פ׳
ק ונו*. נדק פלא טבח x דלא פמוא הוא0(וףי*ח) דמלץ ל  xזדנא קמיה ינא 

 פהג איד וה שדץ •יה סיסן דעה גיורה השוי נחג וגנר .פפאיה פדנא ני
ת אימיא .לדשא פלאו הטקשה :מנשיו  אס שנירש טי :י״ג) היד(דף כל פ׳ נגדה ד
 גנגסי אניסנלופי ב«םי מגיושסו כלומר ממנה לוה לא) (דף תאוטא וט׳-סינ אפסו
אאו (אי בתריס יקרנו שלא עצמה פיי ולא כלומר אחר ידי מל אלא נסרעס אינה מלוג

לטלך טשנח
w t ̂ל <למ מלן ולש .מודוס מנס  לו לא אס ספונה פן ניקוה אין <פ׳י והא לי זקשיא א

 השוה מן מטס!!אץמוקדו יאודנה ה<ת וויוזן מל לי קשיא ומאי הם סיסם ונרי .אנמנסאנו׳
 מנזנא נקונפיס מיין (יא׳ה .ולמ ו"ל הלן שאלק למה סדר יאסיא «לסא לנילא ימקי לי® משססיק
 וסוהילש לעי! x־,w «י . ר/ ס׳ק סל׳ו סי' י׳י ושץ סד! סימן איס סי׳ס לו יף למהרלש

 ממת ®לול ססר אלא די® לא ריני״א ידמ0ו לג ^ סוד סיק וינינא ממונזא סלן לי שס
 משי מי הס׳ג ולדל ססס ימסייס מסאי וה סירק ואה וסהלס . דס אסנמ ונא קא דס ורפא

 מל לא האסקתפא »י1מי מי ישאל ופאי למק יש/ נואס1 ,ס׳ עצה ואין סנמה אין וא/ נאדןתסא
 מינס לשמו סאי«נדא הסם סלמווא סייסי ילהני רט נסד הלנה שהייה מה סל אצא סהניו שצידה! מה

 :שס) ישיין א' ט' לח to היא׳ש נאשונס ממאי pi ויניה נאסייס שיי(אותיי סאיסרא גלאשתשי
 גמובדא סנצאין 1אל סרק דיוסלוו׳ ישא דל מרן הסנ .השס חילול לידי היניס אס ססדא וט׳ש

 שצח שיק שק דווי מלין גאוני אסה שד אלסלא ששח גן שסמו! לו ושלס העמגל ושד
^ לא אציסו נימי ®גווה הסס גירה יה1« שאיצו ה171להה אסה ציין שמס p שמעון לו  ש1(

 .לה דוו• לוץ השס שפל ליוי היגיס אס המניא ונל הסס שפל לשי היגיס אס מדא
 או *P גוירס עויס יפ6ד משוס שי» פתמו סילס ומס יסשדומ גלג תרן נגמיא איסא וסהי
 ופיילי ote גלד וממו המניס מסמס סייס פתש תלס ועממא ^ריק נ' דף שמסו מי נש'

 שמקס וננוד הו< לנטד ומנוי! מממימ נמה סאלסי p לא נשמיס מסק מל שמקום לסד סססייס
אונן ושני נמסוישן וסמציוס מ׳נ דיש׳י pi שא סיג גטו  לס« וראיס• .סקונוייסי! ומס «
סאלמי P לא ופמי ממלס גלד מצמו שעגיס וטון סליא גהא וסא ואנשי שגסג ישסש שרה נמל

סנמ1

עוז טנדל
חבט

.טי נו»י« מיגיש י) :קי׳ג) קי'< טווא(וף «חצ «ק ויש שסיק .ט' קגל שלא ל 0
ק נסיייסא נשסןוסין ל ) ף1( דנ׳ק י  קיקס הסוני ח) :מ׳ו) ושטס(וף ארמס ומיק לו

m 0 .׳0ו שא e n ישיאל מל . טו י) :קי*מ) (דף נסיא שחל מיק ססיהן «׳  שאיצו נש •
 ׳ו׳ע VSnon יא) :ישראל אלה• דה' שעסא ליה קרי ושפרא קצ*נ) והלא״ס(זף שרוע ל «תמ,

)ק(דף1הר101 ולק (׳<) (וף שנהנו עקוא שיק ריש . והד שד  שדג מלאנה העושה יב) : ,׳
ש מקוס ל ייש .מצוס לאוד הססס ף1« ק .שמים שס הטוניר יג) :לג) (י  ף1( מומס ל

) ן): ט' אס המניא טו) .הידס אס הסניא ל  תמשש לי)נמונוא ®הנו(וף סקס ל» .ו
ףוטלה וסקילה נ/) ף7( שסהו מי יקו לה ואיימי חמי איש .0 ששיס תסהשג טז) :ג) (ו '

.'ד!) מנלשן(וף 1(6 שק .הטי מ6 הסנשיא יז) :לג) (זף נרמס שף

תנ1 / סראנ׳ד נ ק ו ; סמנה מ ל ל מ ל ש ג פ !ו אומי ואני נ א ק ש ט מ שו מ ה  ננלשן ו
ד גששסג י שק שס מתן וסלשו ט נשהז ו ד דט מו  שק צא טר לשד סאצא •שממאל י

p נאוס אוס עעריס דהלטס מיו p כסג רטט מס סויש שגשג שתל נע נססג מנטל i טאו 
 דלאס טבח >ט) :עפה עלעטס הוטס אס הסענג )1T : בחסת אא דגריס עניו אסס הל

ל סנהיוע(וף ססנס .ידו מחשו מגהה ( ה ו וה ל א טו מ ט  סשש סתססא לנשק פגחא ושהוא נ
ג וסשויס יויס p.נאמן ו i ג טוס / א(שס י M וענריס שסליס מוצא פשואוס נעקלס ואף ו 0 

ס):0וה שק סאס ד ^ ) >אג0 ■נח ב) מי ט0(אמקסטפל« ל ג ה ק ש  שין(וףויפ):0.
j e( .המקשה :( דג ף (ו טו צ קנ מי ש ש ת ת ג ל , ו »ו א ש א ש ו «י םי ( ב ס):0נ ל ף ז מ(
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 לזה זה להזקק
 דין לבית כשיבואו
ן י ד נ ם מ ת  :או

( ם « כ ח * 
 ;רעה "ששמועתו

 מי *הנעדה כד)
:נידוי חייב שאינו

הראג׳ד השגת
ס .סיגה אמרים ויש א׳א .רפה פשסופתו •מכם » 

 1וכ .לכתחלה לי«א סו^ להם שאץ כמים להתיר שהורה
̂ן דץ נית כל גדרו על שעונג מי  שמתא גר לשאלה לו שייי

:עוכא ואיכא הוא

 הוליא זה רגר א״א .גגדוי חייג שאיט מי שמגדה •סי
ט׳ פרדיסא מגפר דהוה לי,יש דריש ממעשה  ליה .אסר ו

 כאן אץ ראשי ונחיי .נדוי שלו ליה ואמרו אדרנה ההוא
 ונכי לנדותו צריכץ דץ כית מונה שהוא הדנריס כי עלעול

 כגודו על והקעיד שנידה אוחו אגל לקיש כן שמעון לי׳ לנדות נזקקץ דץ גית היו לא גוונא האי
: נדוי נחיו

שביעי פרק
ם א כ  שסרח דץ בית אב או נשיא וכן בחבטה י=זקן ח

 אם אלא .לעולם בפרהסיא אותו מנדין אין
 שאר כשחטא אבל .וחביריו נבט כן כירבעם עשה כן

וכשל היום וכשלת שנאמר .בצנעה אותו טלקין הטאות
נם

h צס מנפת .שם יז״ד טור .שם לאוין המ׳ג ב • כי׳:לד יי״ד זיר .רח לאוין שמ׳ג •

 6צירנ המא י׳ז) (דף מנ(חץ נאצי .רעה ששמיעתו חכם .צה משפחיק צוינא צקסן
 . שס . MT( חייג שאיגי סי הטנרה :יהידת רג ושמתיה שומעגיה סגו דהוי מימן
̂צ  :(דיי ׳P האחר דגדי׳ ואמרו אדרנה אידו וא"צ דדו׳ מיינ היה שצא סי אח רדה שר

 שאס ינידו שפוני וי׳ל .ענ'צ ,ונו׳ יר׳צ ממעשה הודיא זה דנד א*א הראנ׳י וכתב
 נא היה אצא אותו מדיה הוא היה לא

 חל היאך צ'נ6י אותו סנדק היו הם לנ׳ו
 נשם סיח נחשונה צמח נר והר׳ש .נדרו
 ננך שרגיל נסי מ״ר׳ שרנידו «נ שם ה׳ר

ב לדרומו: דזקקק שנ׳י ת  ונלנד הרמ״ך נ
 איט אס אנל חית גדו׳ ח״נ שאידו זה שיהא
 אס הלא המדדה דידוי מ״נ יהיה למה ת׳ח
 1אי שנעולס נזיועה ננל לע*ה ח’הת נזה

 ראיה להניא אק דר״ל וממיא .אותו מדדק
 שהצרינוהו תדע מסדו גדול ת׳ח רדה דשפא
 אותו מספקק היו לא ואס נשיא לפני ללנה

 אוהו ׳היד נשיא צפד׳ ילט למה גדול נאים
 שמעתי וק עיקר נראה נן .שנהם פסוח

 דרשינן לא אנל לחלמייים סנמים פמודם
ב :עכ׳ל ,נפרקא ליה ת  אתריס ויש הראנ״ד נ

 ההיא .ענ׳ל ,שונא ואינא ונו' הרנה
 סוף להס שאץ נמיס להתיר שסרה דחנס

 רניט ונתנה קנא.) (דף ינסות נטף סא
 שנזקק דק דנית וההיא .גירושק הלנות נטף

 נכפ״נ היא נירו על שענר למי לשאלה
ט ונהנה כ׳.) (דף דניריס  ש;׳ נערק יני
 רניט נא! מנאם שלא והטעה נזירות. עהלטה

 שמנדיס הדנריס אלא נא! מנה שלא תפר
 אלא איגס והנך אשה ני! איש נץ עליהם

הנהים נעל נשם ני.ונ ומצאה׳ .חנם נאיש
 חנם הניא לא זה ומפג׳ ענ״ס עליהם שמגייס אותם אלא הניא לא שי,ינ ('ל צ’וז

 מנדי! ואי! הנתיס אלו שסתם לשאלה שנזקקק דק ניק ולא פוף להם שאי! נמים שהורה
 רעה ששמועתו הנס שהניא ואע׳ע גירוי שתיינים אע׳ע לגדוהם שלא גשינים אלא תנסיס

 נתיך המארס הניא לא שנתנגו הסעס זה ורפיג׳ הנס סנלל יצא יעה ששמועתו שניי! מפני
:ענ׳׳ל ,הגיוי מ! פטור גרת אס שתי׳ יום תשעים

 רת שיש נעוי מלאכה העושיס אדם נר היאנ׳׳ד נשם ׳רותם יניע נתנ אמרה ועוד
 אלו נע' ניאיתא נעיר הטיות יש א׳׳כ אלא נידוי הייני! נקני לא ועד״! נעיד

 והשונה טפרים מדני׳ אהד נינר המזלזל שנתנ מה נכלל שזו וי׳׳ל )נ״ז פגלמין(ס״ק
 הניד אלו ומלנד נקונירי;׳! כתב .נהשנה נסמוך שנהנה׳ נאותה נם ש״נא זו

 או ההורה מ! ינר לעקור נ״ש או והמוייס קלים שעושה מי והם אחייס נמקומות סצינו
 יסוני מנטנדא שמיס נלע׳ דעתי והייניס ] [ל׳׳ז רנה נהקוס! והיא שא׳א ינר ששואל
 לשופט או לשלטי! דני אוחו ומסר אהד נדני חנייו עם ערעור לו שיש מ׳ ינ! הסענל

 ונ! .קי׳׳ג:) (נ׳ק זוטא נמחל והוא דינא נני וקיימי ליה דמ״ה׳ עד ליה דסשממיק
 וסייח׳ נישראל יזחלוקת יינו שלא כדי אוחו שמגי׳! תרנים כנגד נסהלוקת שמחזיק י.'מ
 דאוי׳ הלמידא ההוא איזיינא איכא ׳'ט.) ודף ישנת ונכפ׳ק .ניט) (עציעא הזהנ פ׳ לה

נ דנאתייה משום הרמנא רנ שמתיה נייש דאיניז נחדתא י  למעני ליה אינע׳ לא הונא י
 עק עג! ליה ״מר דלא מא! להוי נשמר,א אתייגא איכא ] [פיט האנה מציאת ונפוף רני.

 לפיקא אתו לא דניזוגיא פני אחיינא אינא (נ׳ה) דקידיש׳! ונפיק .סמעלכלי או מפקרקע•
 אהרינא אינא קיל) דמילה(שנח אליעזר י׳ ונש׳ .צנעינהו זיל ר^טנא לרנ א״ל חפדא ירנ

והיא ידים ננטילח והמזלזל .חשמחינהו לא אמא׳ איל נהלנא יטוופא רישא ליה קריט
נסם׳

למלך משנה
 ה:ס:אומרים חלול לידי מכיא <עגה שאיגז וככרואין ה:נוסה געגיר ריקם יצא שלא הכריות משנץ ונשגט

: כניעה כדי גוה ואין ,טכ״ד כלום ככנועה אץ
 מהא לחידק איכא . כו׳ אותו מנדין אץ שסיח נ״ד אג או גשיא וכו כחכמה וקן חכם א ץ6

 שלח טנריה טל טקא אהא ירמיה דר ניומוי מגלחץ אלו pp כירושלמי מרסיץ
 א״ל וחנריו נכט גן כירכטס עשה א׳כ אלא זקן מגדין שאץ שמעתי אמר חמן יתיר עסישיא דר״י כריה חייא ר׳ והוה לגרותו ונק: מרעהו ירמיה שג לא עדין א׳ל שלח נון נר ר׳י גני דכססא סנרתא נעי

ג עשה וכירכעם דקאחר נמאי ומה ע״כ ,אלין מן אלין משתייין וצמון אלין על אלץ וחשון לאלץ אלץ ונדון עשה זכירנעס השקיה דוגמא  כירכטם דעשה החם וכ״ח דה׳ק יהושע שדה הי״ג מ
 להאי דליתא והשיג כירנעם עשה א״כ אלא זקן מגדץ שאץ שמעתי שאמר הייא ר׳ דכרי לדחות ונא נתמיהא הס אלו שדנריס הוא והנכון .ידעגא לא ושותיה .ע׳כ א»הו מנדה אגי ה׳ג מ1ני־ ומש״ה
 זה ליישג צכ״מ מרן נדחק וככר ,השקוה דדוגמא מעונדא וקשה חייא כרכי רכינו ההק הלכה ולענץ .נידו• שחייר כל מנדין לזקן דאף ודאי אלא נחמיה טשה כירכעס והחס השקוה לדוגמא מהאי פלתא
 כטד דחולקץ הוא דוקא או האדם חטאת מכל אהד דכר כמכה אלא ח״ח כיזה :לא דוקא היינו זקן חנדין דאץ דאמיינן דהא דס״ל אלא ר״ח על הילק אינו ירמיה דל׳ אמינא דמשחשינא לאו ואי . יט״ש
לר׳ לגדות רצה דר׳י הייוש׳ כונת וזהו . המחכוה הזי,ן לככוד ליהוש המסה הזקן לכנוד דהי־בינן חזית דמאי הזקן את מנדין אז ת׳ה ניזה הוקן אם אגל כיינעס טשה א׳ל אלא לגחתו :לא לזין

יעקב
עוז פגדל

 דפתן סלקא דאי הוא מופלג פלפול ויל ר־מ הפלפול:ל וגס ,̂נלל פלונתא נה וליח היא ההל דיניי וני׳ הרנה oיTא וי: ו'ל הנאנ׳ד נתב פ׳ו) מנלוזין(ק- אנו פרי, .נטה טשמוטמו וזנפ בג)
המה׳ מ׳ פ׳ ההלוווד נפפס אלא פהן לא ו'ל ר׳יו אנל איכא וטונא טא אפה פד1א ווונ׳

פהניא וההיא אהא איוין דפלונהא אי:ך למטוטי למנינא תלמודא דמזית מנדי! דק נית סי,מויז נכ׳ד

■1'
י העושה ונירושלס׳ .ייא) עדיות(דף נפס׳ נ  דנק נאי! נננל ינ! ניט׳ צריך מנרה שלא ז
 והנאור© דיט. לנעל דספ״ס עד או« שמנדץ ׳שיטת נשח׳ מנהג הרי׳ף נחג קנסות דיני

 אק וסמק שלו המלאכה ואי! שהאנד דאמריק נמועד מלאכתו המט׳! אוס! אסיח כתט
ט על חפיסה אלו סכל ואי! .ענ״ל ,ורדו׳ נשסתא אוחו שנץנס■! שוויה נכדי לקונט לו  יני

 דניים ניד נכלל טו נהו דייקת כי דנצט
 שמיס כלפי דעתו שהמגיס .רניט פנתנ אלו

הפס. חילול ליי׳ דנים ימניא ההיא ה״ט
 אותו ומסר חנירו תם ערעור לו סיש ומי

 את עליו קנל שלא מי ננצל מ׳ לשלמו! דנר
טי נסמלוקח שממזיק וחיח היק.  הרכים נ

 ימיי ^נ׳ דרנים המכס את המנזה נכלל הוא
 קסא פרק יפוף וההיא .חלמיי אצל נרנ ה׳׳ל

 נכלל נסי טו דקייוש׳! יפ׳ק וההיא דפנה
 האשה מציאת יפיק והי.יא .תתנם את המנזה

 שעושה פ׳ אלא מני לא דהנא לנא! עני! אינה
 היה לא ושם עליו אותו מנדי! שנ׳׳ד דני
 אוחו ויאמר שילך שסחא עליו שנזר אלא

 דמילה אליעזר י׳ דפיק וההיא .שליחוח
 סלאנתו הממי! ואוס! ידים ננפילת והמזלזל
ר מזלזל נכלל הס נמועד  וסי .מי׳ם אמד נינ
 לעקור שוה נזרה או ומסורים קלים שפיפה

 אפשר שאי ינר שואל או ההורה ס! אחי דנר
 הסנזס או תורה נדנר׳ מזלזל ננצל ׳הם

המכס: את
 אלו פ' וכו׳. נתכסה זק! חכם א

 רג אסר יז) (דף סנלחק
 אין שפיח נ״י אנ התקינו נאושא אויא
 נניחן ושנ הנני צו אומרים אלא אומו מנדי!

 ופלינא הפס מלול מטר אומו מנדי! ופרס חזר
 לילה עמך נניא נס ונפל שנאמר נפרהפיא אוהו מנדי! אי! שפרח חכם נל דאמר דר׳׳ל
 דנירופלמי ועוד אויא מרנ ספי דנמרא מאיי דאיהו משום ני׳ל ופסק כלילה נכהו

 חזר אפילו כלומר לעולס נפרהסיא אותו מנדי! אי! וז״ש . טותיה יישמע נהמוך שאנחונ
 מנלתין אלי ע׳ כירושלמי ותניייו ננס נן ניינעס עשה אא׳׳נ ומ׳׳ש .פעמים כמה ושרת

 שמואל ית׳׳ר הא כ׳ וא־.יא זק! לנוות בלא נאושא נמנו ששה רנ נשם איד׳ נר יעקנ ר׳
' נשם  ופג הננד לו אוסרים אלא סנדולהו אותו מורידי! אי! דנר נו שאירע זק! אנהו י

' גני דנכפא סנרתא נע׳ שלה ענריה על עקא אתא ירמיה דר׳ כיומו׳ נניתך  יעקנ י
 דר' כריה ח״א ר׳ והיה ותו צג; ונקש מרעתו ירמיה שנ לא עד״! א״ל שלת ני! נר

 .ומכיריו ננט נ! ניינעס עשה אא"כ 1זק מנדי! שאי! שמעתי א״ל ר,מ! יתינ עטושיא ׳צמק
 לאלי! אלי! ונדו! עשה ננט נ! ונירנפם השקוה דונתא א׳׳ל ההם דמהיק קשה ומיהו
 דכ׳׳ל עשו כי.לנה דשלא סונר ז״ל שינינו לומר ואפשר .אלי! מ! אני! משתריא וציני!

 למימר ואינא קטיא לא השקיה דדונמא וההיא כר'ל אלא כיתיה קי׳ל ולא אויא נרנ
 מנדי! נצנעה אנל נכרי.םיא ייקא מגדי! דאי! דהא למשרע אינא ורינה נידוהו נצנעה
 דר' דהי.יא '"ל ועוד כרכוהו דנצנעה למיסר איכא <מ' שכרכוהו אליעזר די׳ וטנדא
 מלקק ססאות שאד כשתמא אנל ומ׳ש :שאני נישראל מתלוקה ידני שלא ספני אליעזר

 מלקק שמניא משיח כהן ר׳׳ל נפס אהא ר׳ דהוריוח נהרא פרק רושלת׳ . , נצנעה אוהו
נ אוחו  .נפרהסיא שהוא נלוסי לי היא ירייה על״הו כ׳ג של ננ״ד הימר אי! כ׳׳ג של ד’נ

 ואנ נשיא ידי! לרניגו ומנתע שלשה של ננ׳׳ד אותו מלקי! שהטא נשיא אומר ישנ׳ל
נסדהכיא אוחי כשמזלזל׳! השם חילול אינא מנ״הי תד ננל דהא שוה זק! ימנם ד’נ

ד אנ אויא רנ דקאמר מאי מל סיאסרינן ונו׳ חויט מניין אין שתרח נ'
ופליגא

משנה לחם
 פעם פנה! יוסף נניח ע״ן זק! חנם רנינו שאסר מה .ונו׳ זק! חכם א פ״ז

:של׳׳ה סימן לינייו
כיצד

ט סין להס נאק יפיס ■<1 ואנ׳ד  מ״ת׳ יקא אלא איפכיקא נהייא לאי קנ׳א) (ין. יינטוס נתוא יו׳
א יסמא טוניא נ אנסנה -,׳1יסי נאנפא וטניז ננו  נשפסיה זזא לביוזאל יד ליה אפי לינ״זה׳ סילא י
פ אנל .אה:׳ יפבמסיק ז׳ל אלטס סדג יטסק  הטיני ׳נן ניריפק מה'נימ פי־נ נ! הסניס לא ז׳ל ו׳

ן סיסיין(ניריס אלי ט׳ היא נהא1יפל מיסנמיז אינה שהקשס נוי! טל  ׳טני שנור יו׳ ימניא ני׳) י
 '1יאד ניו! ׳וסן יג אמי ואס״! היתר נה! שנהג כימיס איסור שינהיג טי לו (!קי,■! אק נוירוו» טל

 ומי :■ווי,׳ אמי יטקנ גר איא וינ טני שפיר לאו ליס יפודקיק יינא נ׳ לי נוקקיס אי! רננן
ס נזלנותיו פ:ק ויל שכיפנ׳! ואט׳ג ליה פפמהיו! לא )pv לננ אלפא ליס וושמסינא  נט-יוא' רד נ:

 יסמין מפוס נדנ-יהס ו־ל ו־מ והסנים הני פשקו לא אר-.א1ינן נולה! ליה זעשמהיג! ו'ל נאו!
 ניי' יזייג שאיי׳ ר׳ ד,םנוד, 1כו־ כי'! טפו והדי! תיפ1וינו שני ט׳1לפט שפתו פ׳ וט' אטנינא

גו ו'ל סיאג׳ד סחב  יט' ממטשה נו' נאפת אופר וטוני .טנ׳ל ונו׳ לי,יש וריש פפטשה הוציא וה ו
י יפני שמתי ר׳ יט' ונשסטתיס וה פם! טנלחין(:ס) 1אל י הא ני לסלתא פלתא ופיפי נ

ל נ׳ יהא נחי שלי ליה אמי' הוו היג׳ ליה משמת׳ הוו לא דינא לני נניא ההיא אחא רני  ריש נ״׳
ן את המניה פ׳ י ) י ג י הלנתא נ׳ו) ה י  פכייא יאינא היכא לצפשיה יייא איני: טניי יאפי נחמן נ

 והילכר.א ייגא טניי כי תיל' הצי )1ס' מנלחין(ין אלו ס' יוהן ניר .ליה יפסיקא כמלתא מינק וצורנא
פ נו' היטת טל ׳טלה ׳שפא ליה צ״תיה לא הטי לאי יהא  יי! לניס נא שלא אט'פ וה נתג 'ל1 י'

 אנן ליה טטציק איה׳ שחיק יא' יטחן טל הטלה וני טנד למניין הקורא דהא אפשר לא ווא׳ הא לוטוק
י ונפטשה שתיק הכי ומשוס קאמר קושסא ויילפא נ  נתנו לא ט) (קיוושץ 'ומסי! טשיה טיק שויסקאל י

 ותו׳(! לקפ! אתי יני טסקיק נמתרטס וראי אלא ויציה לפהגט נניא ההיא ניאתא אלא טתרא ליה
ק שלא ושפתיה היי טי ליה פשפהיק ני  אהד יי! פטיזה נ! ואם ייי! אטופא דיניה לנטל ומפייס ו

:נד׳! הס שוי! ונייהי די! לכית שנא ואחד כדי! שגא שנדהו לפי טצמו הוא שנידה
 נירנטר טשה אא'כ ^נתג ימה .׳־ז) (דן. מנלהי! אלו ,מיררה פלוני עד נו' נמנמה וק! חנם פ״י

 שיפורי נמאה לפייו ניק ושפתיה משים יא׳ הלשי! ה1 היציא פאי! ׳דטת׳ לא . ומניית ננט נ!
ני יי!) (דן פנלה׳! אלו פיק נדאיתא פ של דונו וביתי נ  .תלמוד ציינא לשונו וצי.ות ו'ל י'

(נס) מגלה׳! אלו פרק הנל . פיחיה פלוני אומ-יס טד נו' מפאות שאי נשמפא אנא
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^ו אץ שהרס !fo דאמי דר׳ל יאלעא ש :מרהסיא אוהו ס  <ן6ו I1&6 אמרו ולא מוד .היה יא0«דה לאו זההה ומוד .וידוהו לא שנ*ד <!אמי ושג הננד לו ואומרץ וס׳
הן w מם שהנאתי נייזשלסי מפורש .מי mנ מי אמר זיד! א «י שנרמהו אליעזר מיני שהקשה ו<מ .הוא מסיה וידוהו אס אנל לנחמלה נמדץ י*ל עליה סליג ולא אויא י

 גגיוון ושג הנגד לו אומריס זאמר גמאי לא אבל אומו ץ7מ< וסרגו סור ואייר במאי אלא
שומיא אוחי מגדץ אין דליל לישנא למיושי אינא והכי  עלו«י אומרם שאץ לומר דהיינו נ
והיינו אוהו מננץ בצנעא אבל בניה• יהא

למר: שפם בהבסי
«' אלה בו וארור שבחוב ומה .וגו' הגירוי הוא וכיגד כ שטעה' שרק .ו

r (שנועוח העדוה t:(
 ש* ברייחא ולבבם. לספר **י סגודה ד ואומרים בלילה. כסהו שכשל אע״פ לילה עמך נביא גם
תך ושב הכבד לו ק .גבי  שנתחייב חכם Tתלמ כל ו

 אלא במרדה ולנדותו לקפוץ p לבית אסור נידוי
 *היו החכמים וחסידי .ממנו ונשמטץ זה מדבר בירתן

מת לנדות מעולם נמנו שלא משתבחים  [<>]אף חכם תל
 ואפילו .מלקות נתחייב אם להלקותו שנמנץ פי על

תוי הוא *וביצד ב ג להכותו עליו נמנין מרדות מכת  הנ
הו ואם ,בשמתא יהא פלתי אומר תו  לו אומר בפניו נ
 . מוחרם פלוני לו אומר והחרם .בשמתא זה פלוני

חי בו שבועה בו אלה בו וארור  מתירין וכיצד ג :ני
 ואם .לך ומחול לך שרוי לו אומר החרם או הנידוי

:לו ומחול לו שרוי פלוני לו אומר בפניו שלא התירוהו

 פרהסיא שמלח בביק* ושב הבבד לו שאושרים
 אמר באילו p גס בבללה שמו לפרשה אפשר

 אלא בפירוש אוחו מגדץ שאיו בלומר בפירוש
 ושב הבבד לו שאומרים בהעלש בלומר בצגעה

ק ום*« בגימן:  נידוי שגחנריב ח*מ בל ו
 אלו נפי וגו*. וצגדוחו לקפק לדד אסיר

 מימ״ב ה׳ ססיוא «שרא מר ׳*!) (מיק מגלסץ
 וסדר גפשיה ש»ח0 שמחא מרבנן שרנא

 ינדה היה שלפעמיס הרי לדמיה משסים
 לההוא שמיס נפי יהודה ורב מרבנן. לצורנא
 אלו בא' כדאיהא שומעניה דסנו מרבק שרגא
 לקיש אגיש ליפלוג דנא היפי וני ,)(שם שנלחץ
 ואמא׳ אותו מנדץ אץ שסרס ח״ח דאמר

 P אם אלא זקן מנדן אץ בירושלמי ואמרק
 לומר צדך והניריו ננת בן נידנעם עשה

 בחנמה זקן נהכם ודירושלסי דד״ל דההיא
 זושרא דמר וההיא נהנמה מופלג שהוא בלומר
 מנדן דההוא נמנמה מופלג שאיש במנם
 נדאשנחן מהרה לננוחו לקפון שאין אלא אוחו
 צרץ שהיה על מצפער שהיה «פרא נמר

 שהיה להראוח חמלה עצמו מנדה והיה לנווחו
 עצמו שינדה רבינו בחב ולא .בצערו מצפפר
 סהידוח מדח דההיא משום זופרא נדסר חסלה
 ולנדור,ו לקפון שאץ ללמוד יש ומ״ס הוה

 מפתנמים היו המנמים גססיוי ום"ש :מהרה
 פניונין אע"פ ח״ח לנווח לעולם נמנו שלא
 י״ז) (מ״ק מנלהין אלו נפרק להלקוהו. עליו
 צורנא שמחי דלא לי חיחי שפא 3ר אפר

 מרננן צורנא מימייה קא בי אלא מעולם מרבנן
 מימנו דבמערנא הא ני עניו היני שמחא

 : אפמחא סימנו ולא מרננן דצורנא אעידא
לר,נוחו. עליו נמנין מרדות מבס ואפילו ום*ע

 דברי על אצא ענר לא אפינו בלומר
 וזה .מידות מכת להכותו עליו גמרן חנסים
 נעונדא נ״נ) שנהנו(פשמים מקום נם' מבואי

 ניויע לפומנדיהא רב מני אהא אשיא נחן דפר
 שאץ א״ב היסה הרמ״ך כתב :עציח של

ל היה מסאי .ונו׳ נפרהסיא ממץ  מנודה ד
 נירנעם עשה לא הלא אדם שנידה בשנ״ל
ץ מניש סהייופלס׳ ואע׳ש  עיקר אינו נדני

 די׳ל ממעשה שלנו הנסרא על מולק ני
 פפא רב ונ׳ע שרווהו אליעזר דרני ומ;ועשה

 מגדה היה בשלא בעצמו משהנמ היה אמא׳
 רני אם ישראל חנמי נידו והלא חלמיד
 בלם, אח מכריע שהוא מיקנום נן אליעזר
 ממדה ר׳ל היה אסאי שהקפה ומה עניל.
 מאי ידענא לא וקו' אחו אדם שרדה בשביל

קאמר

טשנה לחם
נו'. בשמחא •היה אומרים•פלור הנימי «א וכיצוי ב  ו*ל הדא בשם «זנ הסוד ו

 דלראיה לחח •ש נזשיוחיו ובל יוסף נים עליו והקשה מרדו• סעירא דשפחא
 עליו. החיררו ומש׳ה נמל אדם היה ו«א שוניא ברב דאחפקר החם דשאר ••ל הראשונה

 לא קל שמא נרוו• דהא הניאו מל*ש פישרג ראיה מסרא שי.ניאו דמה י״ל ולשרח
̂ל ולסלישיח .דסמירא נשסחא נ׳ש ליה ושיו אחרינא חלהא ני אמו  פסחא פפא ורב ׳

ה לא מויבם שהוא שנתן מרמי ץ<וי שהוא מרמם מנם אפילו לועי רוצה אנגיוא מימס דקאמי דמאי •'יל ולרניעיח .עושה היה הקל נימי אנל עושה מיה לא סמויה דהיא טי ס  י
ה קצם היא רני נים של דשפסה אשמחא נידויא דקרו והממישיח .לא דסמיוא שסחא אבל דמימנו אנימי וב״ש אעיוא סימנו הבי אפילו לעשוח *  על אסים משיא •ש ונרהו .י
& אא*פ נימי שקראו הי• רמי איע שלן־ ממי שלו ליה אפי ונו׳ גשסהא גניא ההוא ליהו• ליה ואפי ההוא גני •*ז) מ.לר,מ(יף אלו ופיק ממעשה ז׳ל הניא  ועוד שססא פ

:לא חפורה שהיא שפסא אבל נשיא הבייחיר ומשום קל שהוא רמי שהוא החם שאני דלסא ובו׳ בדחגיא לן ולישרי נשיאה לגני זיל נגדש ז״ל להר׳א קשה
שה ט  וההוא סוא של*ד. סי« יוסף בנים נחומח הצנה הלא ו*ל הריא שהניא ראיוח נמה למריו וקשה נפוחס סשונים בעי לא שיניס נראה .וט׳ להם והלט שרדו של

טלי ליה למה סיאם לגט זיל ו^רו שמחיה לקיש דריש מעשה ועוד .הויושוח שלשה לו להסיר יבולים הרי ואשא• נשיא לגבי דל ליה אמרו יהווה לרב דשמחא גברא
האי

ת רו ת הנ ניו פו דל מיי ח סנ ע
כ ר מו א]וו עו לי סיוזי הפא [ חו מימנו סעובמ דנני no כי בו' ב בי ובר מנגי ס׳ וומיור mVi י n שינהג פ«הג מהו לץ): הממס(ון שנועפ פ׳ מדומומללי. סו ln s m o עד 

ג המגדל כנעילה ן»כל <> ; •וסמהא מימנו ה מוווו mnv כחג אלפס ו תונ מ ה ו m :(ויי) (יףפנלחין אלו פמן .לו ונשגרץ mnv נוו  Din שמט מי פ׳ .מפס פו כו׳ ננימיו
f (ון מגלסץ אלו פוץ .אותו מוזויפץ «י המוטס מליו יהוי :י׳נו) (ק> ז •נז] ע־כ) ויל כמור הרא׳עו(עיץ הסכים וכן אפוי v( : פפיוץ ככמה

ס* איס W רל כדאנץ וכוזב :פ׳ו) (דן תגצסץ אלי ופוץ מווים פ׳ץ .סרג פו ס׳ הנידוי ^ ^ ,
רס צויכין ס׳ צכתייו מופם י פ׳ ושמתפץ כאשל׳ וסליא היא תלונסא והאי אומר ואנ< :פנ׳ל י ל״ין(יז אלו ו  כוא וסשסן «ץ מלכי! נוות טיוו ספפושיס ס שיי וטס אסי דנויש כפירוש י׳ו) סו

ס נשיפס טמוץ סן תיסין פ׳ פופין ג׳ נפלפא נואפגיץ פרפה פלשון אופו והמפישים ו*ל ראנ׳י נשיסה פומדים שפיס נכפפי פת  משש ולוסנו פ0 סיים אלהיס ונדי ואלו ואלו פסן שןיגל ופס ויל ד
פי רי0נפץיןשי נפלמא לפאידאפריק שרר דטא רל ס) (ון>91ש0 י«אש ואשיו דפי שיפורי »ןין9ו ישרו ו ן מע9 «ד אפרינן' נפי בפיוא בני גגי נ׳ טין ספ שסוידו• שטי ואץ 9ט0 ^ו i מ t a o •

w «ר שנידו סלסה r פנלמץ(דן אלו טי, .רוויו לו 1 t:(

 .עם־ ושנוהנץ בעצט־ הסנודה שינרל־נ המנדג סהר ד
חיו ימי כל כאבל ולבבם לספר אפוד ימנודה  ואץ .ני
 שצריך דבר לכל בעשרה אוחו כוללין ולא עליו. מזמנין

שרה. א שונה אבל אמות•. בארבע עמו יושבין ולא ע  ת
 בית בנידוי מת ואם . ושוכר ונשכר לו ושונין לאחרים

 רוגםין שהן כלומר ארונו על אבן ומניחין שולחין דין
 לוסר צריך ואין .הציבור מן מובדל שתא לפי אותו
ת טספידין שאין ת את מלוין ואין או ט  עליו עתר ה :מ

 שונה אבל לו שונין ואין לאחרים שונה שאינו המוחרם
א  ואין נשכר ואינו .תלנצדו ישכח שלא לעצמו ת

 מתעסקין ואין .עמו עותנין נושאץ ואין .לו נשכרין
 מידוי שישב מי ן :פרנמתו כדי עסק מעט אלא עמו

p להתירו בקש ולא יום שלשים a o ת  ישב .שניה או
ת מתרימין להתירו בקש ולא אחרים יום שלשים  :או

 החרם. או ועידד מתירין •בכמה ז
 רחיד .הדיוטות אפילו בשלשה
 לבדו. רהרם או דגתוי מתיר מומחה

 תזרם או להתר־הנתוי לתלמיד ויש
 שלשה ט :ת־ב במקום ואפילו
ק והלכו שנידו  מדבר זה וחזר ל

^ בגללו שנידת  >»רים שלשה ב
ומתירין

שפגפוד: מפפפיסט: שש/^וץשמ. בט׳  ג
משץגנס:

f (ש׳ק סנלחץ פלו t( :
 נעיצס הוניי to אמאי הימה היט״ך בתב

 (ל׳מ נוליעוד גי* נדאשנסן הבנול
 משרש וטרזשלמי מנעליו שהלן רש)

 ציע מקום ומבל .הסנדל נגפילח שאסור
ק ממרא  מורט ששש to שעמא מאי ד
 השנדל בנעולח אשור דממום אליעזר

 בשסלן עבד יחיניא פלחא אליעזר דר׳ י׳ל
קרקע. בבי על לו ישב דהא פדע מנעליו
 מ«לפ סולן שהממדם ספרד pא בבל ומנהג
 ולא עליו מזפגץ ואץ יביש יבדש :עגיל
ם׳. או« טללץ  הרזקנו בשם הי.נהוח בחגו ו

ל שיבדל מאחי שגידוהו דביק שהעעס ^ 
 ומס קללחן היא היק עמס צרפוהו אם הגולה
ט שבנר לצישו יאוי אינו גחקנחו הועילו ו ^ 

 עמו פשנץ ולא רבינו ובו׳ש :עלל מאנודק
ו׳ נש) אליעוי דד׳ מעובוא נלמד אמוח. נ

 ר׳עבדדעק לו וישב שברגוהו (ב׳משם) הוסב
ש :מטע אמום ד׳ ם'  עד <ט׳. »נה אבל ו

 דן (ס*ק פגלסין אצו שיק טיימא ושוני.
f t:(. מגלסץ אט ש׳ מידויו. סם ואם וס*ש 

:דעויוח ובלה (שס)
י עד ונו׳ המומים עליו ייתר ה ו  שרבסט נ

מגלהין: אצו ערק ברייהא
 •הודם דדט מימרא שם ובו׳. שישב סי ו

שילח: בר שמואל בר
ה ז ט׳ סחייץ בכס ק׳ מופסה יחיד ו .ו

 יסיד ׳)0 (ק> מדיים קסא בפרק
•)to דהיבא ו*ל וטבר שפחא שר• פומרוה

 בנוי במו הדיזעוח שלשה p*Dn פומחה ימיר
י נידד דהא  עיפוש ד׳ גל׳ש דאפייק הוא ט

חי אליעזר דרגי בעינדא סנז) (סנהדרץ  מ
תב : הנדר  הנידוי מנקיץ בבמה הראביי כ

,מומחה יחיד או וס׳ p איע זח א׳׳א וט׳
ש :עלל  (דן דנויים בפ״ק .וט׳ לחלמיד ר

 באחדא נדדא למשיא שיי לא מיניה שמע חי)
 הסב דדביה. באחרא אשילו נשמחא דרביה
ד ל ע הי  דלאפקידוחא הזכיר לא למה ל

 W פלמים לאמי עד לההיר יטל אינו
 נשי לסזגיר לו והיה דיניה לנפל יהייש אפילו

 רש . P’S( ,שלהס בנויסה שלע ניטי ט
ס לבעל פייש שאס רביס שסובר לומר  ד

 מגלסין אלו נפיק משסע והבי מיי לו מחירץ
ט׳ דאהפקר פנחנו ההוא גני י*ו) (דף » ׳ ו ב

;מתמן ר9
שה ט ק שרדו של ר ע ט'.  ענלסץ(לק אלו ו

ו ל

ה נ ש ך ט ל מ ל
ד ואתי שסט טמלת■ איו ל ש ט׳ מ רו מנ ץ א ש סי ת ת ש מיג ץו טזווי ט ס שניוווי א ל ץ  טי

m וס לטלוק ute וטס ל• « מיז לנסי שטא כל ״דאי לו י מ ע ט ס ס ט אי <ו »  מססיא ו
ה דדוגסא ם •שה w והתם ^ מ סד מסם סי מן WW6 מ ל  11WW^1 ^ו

ק וסטא טלי »ו0 טי סמתס תשה אא־נ קן תניץ ואין טו אל מען ד
»ץ9ב

שנת ר ה אבי ר  ה
ט' מידוי מתילץ *נכסת  .ו

 ני&נון אלא נ| איני a א׳א
ץ צוין p מוניץ  טמיי

 Ova ה1 כצ ואושר וגוסימתן.
 אגל תנת■ ותן טן לסתיוו

טו אי שלשת נל טתן כשישליס  י
tm אץ לי. מתיוים מסהת a 

טי  תל טתסג אית ואתילו י
 טתן 1ל ונשישלס תגייס ט1

 יטד או שלשת P לו מתירית
ט אגל טמסת  P'0 דנית ניוו

;לגתידו בטתס יגיס
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r*p( זכיא זמר1פ ליה ישרו אהר׳;' הלהא ני אחי דפניחו הא’ח הגי סלכהא אמייר אמר 

: נליס החיחס אין כן לא ראס נשנילו שגילוהו דנל תהיהו ט שהזר
ם' ילע שלא מי י שס נרייחא י

א דוי י  ש' .ונו׳ שגילה הכס תלסיר : י״א) למכות(לף ש׳ק מיהרא .ונו׳ הגאי פל ני
 מגלה ת׳ת י׳ז) (מ״ין מגלתין אלו

 דגלריס בש״ק גמי ואיחא לפ;״ו והיפי למלמו
 לויוא הישנ׳א נחג וז־ל הל׳ן ונהנ )ז׳ (דף

 התם לאיתא ההיא כי גילוי נר הוי דלא הינא
 רב ני נר סיהיינ הוה ני הסילא זופרא דמר

 ני לנר יקיא רשוש נרישא גששיה משהיח שמתא
 מליו היינ שהיה לנר על כצהו כשגילה חיל רנ

עלץ והקשו לעצמו להתיר כמיניה נל לאו גילוי
 מקמי ששיפא תלמודא מקשה היכי כן אם

 אמאי, הל׳יל אלרנא זופרא למר הא ני דאמר
 מישר לעצמו שנידה ענין לנשל אמרו לפינו
 המפרשים לקציש וראיתי הרמנ׳ים, דעח וכן לעצמו
 ההיא כי לעצמו ומישר ה׳ג אלא פשיעא דליג
 ננוניס הרשנ׳א לברי כן שגורם ולמי זוכירח דמר

 עצ-יו שגילה ת״ה ירחניד כתב .עכ׳ל נעעמם
 ההירו לא למה יעקב ונו' מהויר אינו זה א*א

 נלעת סונר שהוא מפני שפיעמו נרשה .פכ״ל
 לעצמו סיפר ת׳ה אתרו ללא לנססון הרשנ׳ס

 לוקא זוערא לסר ההיא ני ננשיה שמית כי אלא
 יהולה שהקשה ותה .לינינו מקשה הני ומשום

 יבינו אמר לא לע'כ י׳ל לעצמו התיר לא לפה
 לאשור, עצמו כשנילה לא סי,ם עצמו כשנילה אצא
 אין לההיא ליהודה כההיא צפ'וני סגוני דנר

 ה־י.רח וצריך שלוני אוחו מדעת אלא לו מחירץ
 זה כל ועל ומ״ש : אלם כל נשאר כמו יזכם
 שהייס שמאהר י״ל ,יעקנ התירו לא למה קיל
 לנני והציצו נ,ימין את עסו שהעלה שנלר כנה

 היה שלא סטר היה נתיי יבינו ש’כמ יעקב
התרה צריך

 דנליים נש״ק .וט׳ נחלום שנידוהו מי יב
 נחלום נידוהו יוסף ר' אמר מ׳) (לף

 דתנו והוא לו להתיר אדם נני עשרה צריך
 יתנו ליכא ואי לא הנו ולא מתנו אנל הלכר.א
 ליזיל ליכא ואי תט ולא מהט אשילו הלכתא
 עשרה לני שלמא ויהינ דינים אשישח ולינזיג

עד

 Yדוראב השגת
 וכו/ עצפו שצידה חכם *חלמיד

 כן 06 מחוזר ינו6 וה 6^
 לעצמו הסיר 6ל לפה יהודה

 לסה ׳עקג לי קשה וה גל ועל
:הסירו לא

 אצל לו ילך שנידהו טי ידע שלא מי י לו: ומתירין
א נידויו: לו ויתיר ד,נשיא  עלפי אפילו תנאי על נידוי ° י
 חכם *תלמיד . הפרה צריך עצמו

 על עצמו נידה ואפילו עצמו שנידה
 שחייב דבר על ואפילו פלוני דעת
: לעצמו מיפר זה הרי נידוי עליו
 ירע אפילו בחלום שנידוהו ״מי יב
 אדם בני עשרה צריך נידהו מי

 טורח מצא לא ואם .מנידויו להתירו הלכות ששונין
 עשרה אפילו לו מתירים מצא לא פרפא עד אחריהם
 שיודעים עשרה לו טתירין מצא לא .משנה ששונים
 שאינן עשרה אפילו לו מתירין מצא לא .בתורה לקרות
 לו מתירין עשרה במקומו מצא לא .לקרות יודעין
 לו טתירין אין בפניו שנידוהו מי יג :שלשה אפילו

 ושלא בפניו לו מתירין בפניו שלא נידוהו .בפניו אלא
 ומתירין מנרין אלא בלום להפרה נידוי בין ואין .בפניו

 בית ראו ואם . למוטב המנודה כשיחזור אחד ברגע [נ]
• רשעו כפי מניחין שנים כמה בנידוי זה להניח רץ
 מי ולהחרים לבתהלדי לזה להחרים דין בית ראו אם וכן

 בארבע עמו שיעמוד טי או עטו ושותה עמו שיאכל
 עד לתורה סייג לעשות וכדי לייסרו כדי מחרימין אמות
 לנדות לחכם רשות שיש אע״פ . החוטאים יפרצו שלא

 זה בדבר עצמו להנהיג חכם לתלמיד שבח אינו לכבודו
 להן לבו ישית ולא הארץ עם מדברי אזניו מעלים אלא

 אשר הדברים לכל גם בחכמתו שלמה שאמר כענין
 הראשונים חסידים דרך היה וכן . לבך תתן אל ידברו

 שמוחלים אלא עוד ולא טשיבין ואינן חרפתם שומעים
החרימוהו ולא אדם נידו לא שמעולם ואומרים הנאים במעשיהם משתבחים היו גדולים וחכמים .לו וסולחים למחרף

m לכבודן :שלי גשיי עי׳
־י למלך משנה

I
ן ידע אשי לרב רגינא א׳ל כלכר,א לגמרי עשרה ליה דסקלע׳ עד  דצישרי סכו שמשיש י̂י
 שחיצה אשי לרב אחא רב איל שליח שויוה לא ליה למשרי שליח שויוה לשמור,יה א׳ל ליה
 .נעלים דברים נצא לחלום א׳א כך חנן נלא לנר שא־א נשם א׳׳ל מאי נחלמיה ליה ושרו
 דידן בסשרים יביט בנוסחת ויש ,לא משנה מהט אבל במרא כלומר הלכתא דתט והוא שי׳

« סחייין מצא לא לעיה צריך וכן חסרון
 i מחירין מצא לא משצה ששוציס עשרה אשילו
 מצאתי וכן כשורה לקחה שיודעים עשרה
 של׳׳ד בסימן הפור נר,נ שכך סונה נסשר
 שמחירים ננס׳ אמרו שלא ואעיש רניט נשם

 דמכנרא אששר בחורה לקרוס היודעים לו
 כן כחוב שהיה ציאה ויומי כן יביט אמר

 כבמיט לחה להמוה ואין ,כגמרא שלו בטסחא
 דרכים נפרשח ליסיב ממרא דאמר הא רניט
 משיש שרביט דהייט עשרה לני שלסא ויהיב
 נדי דמהט עשרה יקנן כך ידי שעל לומר

 פעלה השלום שמזיגה לאימרא ולאו לו שיחירו
 מורס וס׳׳ש המשרשים. שפירשו כמו ומורדת

 ואפשר ^ מצין צ״ע שרסא עד אחריהם
 ליה משמע דרכים אשרשח ליחיב דמדקאמר

 דשוך שרסא עד מי לא דרכים שרשס דסתס
 הוכחה ויש נו וכיוצא כרמים מא שרסא
 השלש נני כ״ש] נכרנוח מדאמריגן לדבי
 ששידשו מה ונשי שרסא עד נמה ועד הדרך

;המפרשים נו
דר׳ מימרא .ונו׳ נשציו שנידוהו םי יג

 ע׳בן ז׳ (דף דנדרים א׳ שיק אילא
 גירוי נין ואי; :מגלחין כאלו הרי״ף נתנה

 המטדה כשיחזור ומ׳ש . שם .ונו' כלום להסרה
.יכו׳ יין כיח ראו ואם : הוא ששוס לסומנ

: להורה סייג לעשוח רשאין שנ*ד סשוס זה
וט' לנטדו לצדוח לסכם רשוה שיש אע״ם

.וט׳ למחרף שמוחלים אלא שד ולא
 פלר,ה לא מיש נ׳׳ח) (מנילה העיר נט בס'

זוטרא דמר האי ני משחי על אדם קללה

 ,וכו' ניולים וחכמים ומ״ש י ליה דסצער לכל
חי שלח רינ׳׳ל מנלחין אלי ס׳ בירושלמי  מי נ

י  אילולי א״ל שלח אהא ולא זסנין חלחא נש נ
 סרבים הוינא יוסאי מן נש נר חרמי דלא

להמא

 דיינ׳ל עלה שהיי הרג לכנוו יסנדין משזה הוא שנידוהו וויה יראה שמתו פ• דסרק «גיא הרואה «ע'י
 מגיד וזלול משוה הוא דעעמא יפירש׳י ונע׳י הן הניאו הרב לבניו מנוי! מקומות ונכ־ו דאנזר

 ולמולה ובתו החס שהיי וה תילוק ה׳ל דלא נואה ונינו ותרני׳ .ומקשק לישנא יי-ק והני המתתניה
 שהיה שאני הורקניס גן דר־א וההיא שנתו ל-ין שנס אלא .נירנעם משה אא׳ו 1זק 1™, יו6

 שנידו מה ואולי . יה חילוק לואר לרניט דהי׳ל קשה וישראל מתלוקית יונו הלא קדי וניס על ועלק
ד יאמריע נההיא אלא מדינא לאז צר׳א  סייג לעשות כדי גתויה שלא דור לעשות כת להם יש מ׳
 מתלויץת מתרנים יהיו ויעותא נשיק הוה הוויה עו הנותו על עמו שו׳א זה דנו סנתניל סן'ל !ילע

 ונים על הילק שנל עסיקהא מלתא לאי שכן וכיין ס״ג משום נוין שלא ונידוהי יגעוי ינסט נישואל
 גערהסיא מנוין שאין כן שאם תימה שכתב הות׳ו קישית ניחא הנ׳ל החילוק יע׳ס א׳ה (איתי סנדיי
 תמט גויל ת׳ח נוה ר׳ל דהא ני' ניונעם עשה לא הלא אום שנדה נשכיל מנידה ו׳ל היה אסאי

 כתיש חיית ומאי מעממא מנוי! נה׳ג יכל אלי מהלנית הפיי לפיל מון הביאי גיפיס הוס׳ן זהע׳ס
 סרן שנתב מה ילפי .ניויהי לא שנ׳ו קאמי מאי יוענא לא הומ׳ן ע׳ו נתב ימון הננחנו היה
̂יל ,׳ל ו היי מנדהי היה לא ואס ליניט וס׳ל המניה ו׳ס ע׳י לי  קשיא שפיו לו׳ל מנדי! נ׳

:ידיק) להרס׳ן ליה
ג ם י  הנה .ני' אדם ידו לא שמעילה יאימויה הנאים נתעשיהם משתנתיס היי גדילים וחכסי

 התכה יאפילי התלמיד שאין יכיין יזיל יכתב וניט וגוי הניא ה׳א סימן הריב׳ש
נ וסימן נני׳ש יעיין . לנדית שלא ט הוא שנת אבל לנמדי לנגיש סמ״ג  י׳ל היאב׳ו גשם י'

: ידי׳ק גיס חילק שהיא «ראה

עוז מנדל
 נייפי עד עצמי שנידה חנס טיד“תי .י׳) (דן הגילי! סן אנו פ׳ שכיח . הסוה צוין פו סנאי על היויזי

 יעקו השירי לא למה יני׳ תתייי איני יה י׳ל הואנ׳ו סתג .ע׳י) ננגלחין(וף אלו ע׳ .לעצנט
 היא מ אמר גידל ורו מימרא מלתא והא ודייה וראיה מחייריס י׳ל ו'מ שוברי יאנייאימו :ענ׳ל

 גני ׳)I דידריס(יף פ׳ק לה רייחי יהרו נידוי שחייו מי לגני י׳ז) טנלחין(וף אלי ערק לה זעייחי
 מיחייר כי חסידא ייעוא ומר הא ט ומי טני ושיינינן יעיו לדעתן לן והייט לן אני ומטוס עיזגיתין

fe ט <ו te  n ו משמית יהוו נפשיס משמית ו ט נ  שיי והוו לנפשיה שיי היה לניתיה ע״ל יכי ו
 לניתיה עייל הט ינתר משמית קא דינא דני אדעתא1 היה וינא נני נפשיה משטיח ט ודאי והא ליה
 סדעחי שיעקנ ינה שיתיוט אניני יעקו פי את שאל ילא לעצמי התיר שלא ויהווה וקושיא טעיד וסדי
ו יצא עהשס ועתי לעי העיוז לא נ נו כל ילא והכי למעועטה למישקליה ו דון הטה מאן ט ו

m שלו נעיו עי׳:
טשנד. לחם

 אמרת קושיא עם נדנייו זה רניט שחירן לי ונראה .הדיוסזח שלשה ליה יתירו האי
 בניתי שסה דצסא וט׳ הנמים צהבו לא רני ניס של ששמחו נני זיל הר׳׳א שהקשה

 רניט נחב הנל שלהק לי ונראה .סהיי׳׳ק דנריו שהניא ונמו ם׳1 שרם שלש
 ועפה דחזר ניה וידעינן דשסיא נסילי דנשנידומ כלומר עללו שנידוט מדבריו וחוזר

 תשונה ועשה דניון הדיופוח שלשה אשילו לו יתירו ודאי אז שנידוהו דנר מאותו הפונה
 שלפה שאין ודאי לכטוו אחו חנם נשמדה אנל הראשון שעשה הה סנעצים איק אלו הרי

 הראשק שעשה מה מנמלים דהרי כמוהו השונים יהיו לא אס לו להחיר יטציס אחרים
 שמזר ידעיק לא אי דשמיא נמילי ניויט אשילו וכן שיסו לא עדיין וזה לכבודו דנדה

 הרי וחזר ידעיק דלא דכיון משני להחירו הראשק חשוב דין ניח צריך שנדוהו מהדבר
 ונזה דחזר ניה דידעינן כלומר הדנר מן וחזר שנתב וזיט האחד דניי מנשל זה דין ניה

 מהדנר חזר אי ידעיק לא דשסיא נמילי דנידחו אע*נ רני ניח של דנששחחו הכל מחוק
 אע׳ש יהווה ר׳ גני וכן .ניוחי חכמה היחה והיא במוחה חשובה צריך ולכך שרוחו
 לקיש וריש לא אי תזר אי יוש לא שומשיה סט דהוה ושיט דשמיא נסילי שנידש
 אצזר חשונ אדם צריך ולע וס׳ את־נא ואיל ראשונה נידהו והוא משוס לכבודו נידהו
 סנרא שכהנ ראיתי אחר,שך .נשיא אצל ילך נשס סי שע לא דקאסר מאי איירי הא ונכי

:זיל הראיש נשם יוסף ניס זאת

א גדי
סיימוניות וזנועת

 DK חוזסוי נעת טסועק נ׳עחסנווח דוקא ריח ועירע וטתנאי שטקייע אעלו הטור [נתנ «
י p”® ••’1‘׳ ׳•'ניל לי נייי אם אנא אקייטו יונא  אטטון םסקינן [נ]יזנ' י ע׳נ) ,וטזוזת Tי
 רניט כחב וכן הטעית נסער נ1נת ונן יום שאשיה עד טתירץ אין אאעקיתתא אנא

 ענחא נוזהוא החח נסושנחן יום שאשים חכשם תאמידי שטבוה דאאעקירותא שמחה
נ ואיתעקר ו נ ראטיי זאע׳ג ונר אשמתיח ויננן אניי ואיטני טחנא נוי הוניא נ  חסדא י

 איה ענו אאא ניוהו נשאא היינו מטי שנעא דידהי ונזיעה שאהם ננזיעח שאנו נידוי
 או טוזא אם ואעיאו ישם שנעת ננה עא ונירהו נדעתיה חנה איד. רנקיט נעאסא סיאתא
ט  נרטשטע יום שאשים עד דאעקירותא נידוי או מהירץ אין או ונתעייס אנן קודם ^נ

ז ע"נ , עונדא ההוא גני התם
 י׳נ(ינחית ע׳ »טיי שי ונחלה . p< נתיזייו עליה נא נשמני אס שק ינל לוינה יססנס לתענ■
 שנם יישולה הונייס יצאי סמני ואטד לן לטס ירחנינא כנשי ינהוי ימסני מי הדייי ר׳ ישסתא יעידא סויציתא משים עעמא יאיקימנא נשזקא ומקדש יאמאן נניאס ומקוש פאן ענניי דו« «'נ)

6 'r tDושוק לתייק היין מח: שעמדה מלנוע יו על ושתתן ושחן ישנמן היכלות נעיוקי ניאיתא מלכיח הריני ועשוה נענע ילנמף חייה נעה להם שנחגלה ׳יקז פנ,וח קמן יהא ויליה וגני עיס 
Una »לסיעו עו גחלים שדדיהי ש :נד׳ן יניהוו לישטם אלא נט^ לא המירה טטויע עגים >עני.f t (לייז“ *לי שי • היעעאיש עד ניד ואו אס :חי) ונוטה(דףV ’('נשות שיש *ע׳י ׳ י

:נ׳ע ^ן הוא הגל .השק שגשיף לי ייסלע עו ט׳ לתסש



65 כח כק».םשנה פץ תורה תלמוד הלטת .yiD כסףטש״
«'. נשנחהו נד״א *ש0ו :מהם אמד ווה מגדים זנרים ^ו שפל גגיא מא8ל ל<מג <ייג שאום הרניים יום16שנ6ל6 נדון ניה דליה «<זי «"« מסול 1נ«ד m«על ל* ו

אוד^ לעמול יגול איגו גדוע על אכל גוה וכיוצא מפניו לעמוד עון הורמו עממס ננוד נו וניוסא(דףלע ליה עפייסי דלא אעיג לעמול שצריך סמסע נסמון שפהנסי שעמה
( נגווז על שממל האג המם דאמריגן למאי ודמי גנך מהנדס שהמורה ̂ומול לו אמי הוא מיימ לאו נגסש וגושי עקם שאים מ*מ כל עייסיה דלא הינא יגל אמייק ג/

טו משום .נמרההיא הא נצנעה והא ינינו מיח וגדומין מחמץ מרי לו שיאמר לגן לממול יטל האג שיהא למימי דלינא עמול ננודו :המורה נ
3 f0 לריך שהה*מ דיומא נ' גמרק יאמייק והייע שאסרו אע״ס הראנ״ו גשם היינ׳ש

"®*P !*®ק ליי ייויי בו :עגיל ,נ«ס ועשי עקם שיהא לילך ̂ןףאף■ חכטיס תלמידי של דרכם היא תו .לכ
ה. ״  כסתר חרפהו או כשבזוע אמורים דברים כמה ב

נוקם אלא תורה בזיון שזה נענש מחל ואם בבורו על למחול לו אסור בפרהסיא אדם חרפו או שבזהו חכם תלמיד אבל
:לו דסלה מחילה ממנו שיבקש עד כנחש הדבר ונוטר

וחקותיהם כוכבים עבודת הלכות
פרטן: וזהו .תעשה לא מצות וטיט עשח. מצות שתי טצות. ג״א בכללן יש

 שלא ד) לגדף. שלא נ) העינים. וראית הלב הרהור אחר לתור שלא כ) .כובבים עבודת אחר לפנות שלא א)
ה. כדרך אותה יעבוד ת ה. ישתחוה שלא ה) עבוד  אפילו םל6 לעשות שלא ז) לעצמו. פסל לעשות שלא י) ל

ח שלא ט) .לנוי אפילו צורות לעשות שלא ה) .לאחרים חד  שלא יא) .הנדחת עיר לשרוף י) .אחריה אחרים ל
ה. ת ה. מכל ליהנות שלא יב) לבנו טונ  לאהוב שלא יד) לעובדה. בוכבים לעבודת יחיד להסית שלא ע) מ

ת. עליו ללמד שלא ח) להצילו. שלא טז) .שנאתו לעזוכ שלא טו) .המסית  עליו טללמד ימנע שלא יח) זכו
ה. ב שמה. להתנבא שלא יט) ת טה. המתנבא p לשמוע שלא ב) ב ש  בשם ואפילו בשקר להתנבא שלא כא) ב
 :אוב לעשות שלא כוכבים. עבודת בשם לישבע שלא כג) שקר. נביא מהריגת לגור שלא כב) השם.

שלא ידעוני. לעשות שלא נח)  אבן על להשתחוות בח)שלא מצבה. להקים שלא כי) .למולך להעביר כו)
 בעבודת ליהנות שלא לא) .בשבילה הנעשה ובל כוכבים עבודת לאבד ל) .אשרה לימע שלא כט) .משכית
שיה. כוכבים שמ ד. בציפוי ליהנות שלא לב) ובבלמ ב ע ם. לעובדי ברית לכרות שלא לג) נ  שלא לד) כוכבי

ש. שלא 0ל • ובמלבושם בטנהנותם להדמות שלא לו) .בארצנו ישבו שלא לח) .עליהן לחץ  שלא לח) לנח
 שלא מג) .באוב לשאול שלא סב) .המתים אל לדרועז שלא מא) .חבר לחבור שלא ם) .לעינן שלא לט) .לקסום
שף. שלא טי) .בידעוני לשאול ש. פאת להקיף שלא טח) לכ  יעדה שלא סי) .זקן פאת להשחית שלא טי) רא

שה. עדי איש ש. ועדי זיין כלי אשה תעדה שלא טח) א להתגודד. שלא ג) קעקע. לכתוב שלא טט) אי
ת; על קרחה לעשות שלא נא) מ

:אלו בפרקים האלו הטצות כל וניאור

ראשון פרק
י א מ י  עצת ונבערה גדול טעות האדם בני טעו אנוש ב

.היה הטועים p עצמו ואנוש הדור אותו הכמי
ם הואיל אמרו . טעותם היתה חו הי הד  אלו כוכבים ברא ו

 כבוד להם וחלק בטרום ונתנם העולם את לתהיג וגלגלים
 ולפארם לשבחם הם ראויץ לפניו המשמשים שמשים והם

ע ולחלוק ת .כבוד לו  טי ולכבד לגדל הוא ברוך האל רצץ וז
 וזהו לפניו העומדים לכבד רוצה שהמלך כמו .וכבדו שגדלו
 לבנות התחילו לבם על זה דבר שעלה כיץ .מלך של כבודו

 ולפארם ולשבחם קרבנות pל ולדקריב היכלות לכוכבים
 בדעתם הבורא רצון להשיג בדי למולם ולהשתחוות בדברים

 אומרים היו וכך .כוכבים עבודת עיקר היה וזה .הרעה
אלא אלוה שם שאין אומרים שהן לא עיקרה. היודעים עובדיה

לחם
«׳. נשהי סישצ« 16 גשנ<«« בד״א נ  ששום <6 רטט M 6יrte »5 יושס• ולא י
ף6ש1>7 נשוג 6>ש67 שא *  nw פל שפסל מסט ל16ש נפגש שש פשני לע) (ו

Wט פל שמשל וס^ סלך הוא7 שחס שאני דילפא ׳  ן>01< טין שרנ1 ס«ל. נ»מ אין י7נ
 «׳ גדש פל ינשק י' אשי7 ש*ל7 ששמש וננ' יושק ר׳ ואמר נהנ1 ליס 6pu למשכא <שנ

 ואמר ונוי שמשל משני שאול גפנש מש דמשגי לומר והנוגש למפלה p7 טא שס שאמרו
 אגל . <פנש נ•0• ומשוס ומשל ידש שיש שאול 7% וט' שקם שאיש שיש שגל יושש ר*

 מילשא סוא ופו׳ שממון י׳ משוס יושק ר׳ יאמר אלא נן משמפ לא שגמרא לנרי מששש
 ריש נשס •ושק סרני אסרת מימרא מיגיש לטיל7 ההיא ומשום למפלה לדן ואיט אסרישי

ססשו בור» מלן: שהיה מפג• שאול מפס אגל וגו' לאמי מר1̂ להא הטא ניג

 בי הנוים מלך ייראך לא טי אומר שירמיהו הוא .זה כובב
 כמוך מאץ מלכותם ובכל הנוים חכמי בבל בי יאתה לך

 הכל כלומר .הוא עץ הבלים מוסר ויכפלו יבערו ובאחת
 שזה שמדטים וכסילותם טעותם אבל לבדך ועא שאתה יודעים
 האדם בבני עמדו הימים שארבו ואחר ב •' היא רצונך ההבל
 כוכב עבדו מ־ים ואמר צוה שהאל ואמרו שקר נביאי
 לו ובנו וכך כך לו ונסכו לו והקריבו הבוכבים בל או פלוני
 והקטנים הנשים העם כל לו להשתחוות כדי צורתו ועשו היכל
 זו ואומר מלבו שבדה צודה להם ומודיע .הארץ עמי ושאר

 על והתחילו .בנבואתו שהודיעווע פלוני הבובב צורת היא
 ובראשי האילנות ותחת בהיבלות צורות לעשות זו דרך

לבל ואומרים להם ומשתחוים ומתקבצץ הגבעות ועל ההרים
העם

משנה
W.ננמרא פששקשי ידג ואיש וש. דל שרמניס נוציא מאי! דל מושיייק נתג מר ׳ 

 ששיר משג• הגי וייל גפרשסיא והגא בצגפא 0שת7 משני לא אמאי דרנא מנשיא
ק «ש מסגי  יוסק ר' ונואמיס שגס נסלמיד רוקא דה״ט ודאי סשמפ וט׳ השורה ני
 פילגיס יאיגס רנפלגיס משהיא גגמרא הקשי מאי א״ג ואיה לא שפס גשאד{פגד) אגל

 ליס משמפ7 סימא וגי הסויה נרק שהוא שאגי שגס הלמיר אנל שפס נשאר שגיא רלמא
 קשש גת! סייר• נגל דקרא ט׳ חאושנה מקרא ונדמ״סי מיירי וננל« ממניא דסשם

 דמסשמא לומר אפשר שיט «דנ ten נה׳ש אלא איט7 ודאי ונו׳ ליס דנקיש נדמשני
 0700 יש M פולג ואיט <פלנ לשיוש מוג «א ולפולס אייירי «ל קרא7 לי ונראה משניא

ס׳ ליס נקית דהיש י&ח לפס ירש ט! p וטס ו te לא:

:ד■)yi(ונאויומא0>(»,פוא«׳0שאפרטמשממטמ ונמו
עוז טנדל

טי פבי »0 אמש פי א ten א) »0אמ סטר ארשטסשס ק ׳ קקנרטממנסנממשאימשקףסונקסוממשאלסר: .נ
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א ״  ונו׳ א:ד? יש א״א הראנ׳ו כסג ניר&ו rft אנרהס הכיר שגה איכפיש ובן נ פ
נ6ס היא 1ז ואנדה .עכ״ל עי״ג רני!  נשס 1כהנ והנהוה ] [ל״נ רגדריס '

 להכיר נסהשנהו ילשישכ׳ להשוב נשהההיל היה שכיס שלש דנן וזה זה לק״ס שאכשר הרמץ
 ההיכרא נמר שהוא העיי,ר נחנ ורנינו .להכירו השלים ארנעים נן כשהיה אנל נוראו
 ר' נורס שהיה וצ״ל הינפיס p כשהיה דהיינו
 ארנעים p הרו״הו דאמר׳ וזנינא ורבי ׳והנן
 כמו ס”מ p ולא בוראו אח אברהם הניר שנה

 עד וט' וקורא יהלך והיה .נםנוים שהוא
 אני והמה הראנ״ד נהב כנען. לארן שהניע

וט׳

 סענס אינה מהם מחהנאיס שהיו לשי ש”מ .ענ״ל אביו צלמי ושיבר אברהם שנא פד ונו'
 צלמים מוכרים כיו אדם ובני הצלמים עונדים היו נפרהסיא מלנוהו וכל נמרוד שהדי

 דפעיקרא לומר יש שחמה החימה ולעין . צלמים מוכר סרמ שהיה רזז׳ל כמ״ש נהניוח
 אלא הצלמים אברהם שיבר לא ושם כנען בארן היו ועבר ישם בנבל היה שאביכם ציסא

 היו ועבר ושם עימוד אמונת וסנייז קורא שהיה
רן מודיעים  נחעודיו צא אבל צחלמידיהם ה' י

 נדצה בן ועל אברהם נמו ולהכריז לקרוא
:ביותר מעצ»

ואפילו

 וליראה לעובדה וראוי ומריעה מטיבה הצורה שזו העם
ה.  תרבו זו שבעבודה להם אומרים ובהניהם מטנ

 והתהילו .וכך כך תעשו ואל בך כך ועשו ותצליחו
 דגלגל ̂או עצמו שהכוכב ולומר לעמוד אהרים כוזבים

 בכל זה דבר ופשט .כך תעשו ואל כך ועשו עבודתו דרך להם והודיע וכך בכך עבדוני להם ואמר עטהם דבר המלאך או
 הנכבד השם נשתכח הימים שארכו וכיון ולהשתהוות. להם ולהקריב מזו זו משונות בעבודות הצורות את לעבוד העולם
 עץ של הצורה אלא יודעים אינם והקטנים הנשים הארץ עם כל ונמצאו הכירוהו ולא ומדעתם היקום כל מפי והנורא

 כחניהם כגון בהם שהיו והחכמים . כשמה ולהשבע ולעבדה לה להשתהוות מקטנותם שנתהנכו אבנים של וההיכל אבן ושל
 לא העולמים צור אבל ולדמותן בגללם האלו הצורות שנעשו והגלגלים הכוכבים אלא אלוה שם שאץ מדמין בהן וכיוצא

 העולם היה זה דרך ועל . ועבר שם נח ומתושלח חנוך כגון בעולם יחידים אלא יודעו ולא מכירו שהיה אדם שום היה
 והוא בדעתו לשוטט התחיל זה איתן שנגמל כיון [א] ג :אביני אברהם והוא עולם של עמודו שנולד עד ומתנלגל הולך
ל קטן ^י ד ת הזה הגלגל שיהיה אפשיר היאך תמיה והיה ובלילה ביום לחשוב ו ו  יסבב ומי מנהיג לו יהיה ולא תמיד נ

 כוכבים עוכדי בין כשדים כאור מושקע אלא דבר מודיע ולא מלמד לו היה ולא .עצמו את שיסבב אפשר אי כי .אותו
 הצדק קו והבין האמת דרך שהשיג עד ומבין משוטט ולבו עמהם עובד והוא כוכבים עובדי העם וכל ואמו ואביו הטיפשים
 וידע .מטגו חוץ אלוה הנמצא בכל ואין הכל ברא והוא הגלגל מנהיג ודוא אהד אלוה שם שיש וידע . הנכונה מתבונתו

fהראב השנת עי הצורות ואת הכוכבים את שעובדים זה לטעות להם שגרם ודבר טועים העולם שכל
 ׳צ)יש6 •ינוו״עיסשנהי־כייאני־־אחסו*. שהכיר כיץ בוראו. את אברהם הכיר שנה ארבעים [נ]*ובן מדעתם. האמת שאבד

̂י שנים שצש נן אגו־ דרך ןן שאין ולומר עמהם דין ולערוך כשדים אור בני על תשובות להשיב התחיל וידע  וצני־ש שמ« עי,נ שנ
• מניו«ק׳נ בקוצי והתחיל הצלמים ושיבר בה הולכים שאתם האמת
 כדי הצורות בל ולשבר לאבד וראוי .הבאים הברואים בל שיכירוהו כדי וי׳נסך ולהקריב להשתחוות ראוי ולו העולם לאלוה

 להורגו המלך בקש בראיותיו עליהם שגבר כיון .אלו אלא אלוה שם שאין מדמים שהם אלו כמו העם כל בהן יטעו שלא
 שיש ולר.ודיעם העולם לכל גדול בקול ולקרוא לעמוד והתחיל .להרן ויצא נם לו ונעשה

 לעיר מעיר העם ומקבץ וקורא מהלך *והיה .לעבוד ראוי ולו העולם לכל אהד אלוה שם
 אל ה׳ בשם שם ויקרא שנאמר קורא והוא כנען לארץ שהגיע עד לממלכה ומממלכה

 ואחד אחד לכל מודיע היה דבריו על לו ושואלין אליו מהקבצין העם שהיו וכיון .עולם
 בית אנשי והם ורבבות אלפים אליו שנתקבצו עד האמת לדרך שיחזירהו ער דעתו כפי

 יצחק וישב .בנו ליצחק וחודיעו ספרים בו וחבר הזח הגדול העיקר בלבם ושתל אברהם
 והבדיל טלם בניו למד אבינו ויעקב .אליו הנלוים כל ומחזיק מלמד וישב ללמד ומינהו ליעקב הודיע ויצחק .ומזהיר מלמד

 ממינה לוי מבני יפסיר^ שלא בניו את וצוד, .אברהם מצות ולשמור השם דרך ללמד בישיבה והושיבו ראש ומינהו לוי
 יודעת שהיא אומה בעולם ונעשית עליהם ובנלוים יעקב בבני ומתגבר הולך הדבר והיה ה^מוד. תשכה שלא כדי מטונה אחר
 במצות שעמד לוי משבט חוץ במותן כוכבים ולעבוד מעשיהן ללמוד וחזרו במצרים לישראל הימים שארט עד .ה׳ את

 לטעות יעקב בני וחוזרין נעקר אברהם ששתל העיקר היה קט וכמעט .כוכבים עבודת לוי שבט עבד לא ומעולם . אבות
 .ושלחו הנביאים כל של רבן רבינו משה עשה אבינו לאברהם השבועה את ומשמרו אותנו ה׳ ומאהבת .ותעיותן העולם

כוכבים עבודת משפט יהיה ומה עבודתו דרך והודיעם במצות הכתירן לנחלה ישראל ה׳ ובחר רבינו משה שנתנבא כיון
;אחריה הטועים וכל

שני פרק
 היסודות מארב^ד, אחד ולא כוכב ולא גלגל ולא מלאך לא הברואים מכל אחד לעבוד שלא כוכבים בעבודת הצווי עיקר א

 שעבד דרך על הזה הנברא עובד וד,וא האלהים ד\א שה׳ יודע שהעובד "ואע״פ מהן הנבראים מכל אחד ולא • ׳
 וראית השמימה עיניך תשא ופן ואמרה עליו תורה שהזהירה הוא זה וענין .כוכבים עובד זה הרי תחלה דורו ואנשי אנוש

 העולם את המנהיגים הן שאלו תראה לבך בעין תשוט שמא כלומר .העמים לכל אותם אלהיך ה׳ הלק אשר וגו׳ השמש את
.ולעובדן להם להשתחוות שראוי ותאמר עולם של כמנהגו נפסדים ואינם והווים חיים להיות העולם לכל אותם ה׳ שהלק ודט

ובענין : X מיהוה ד׳ וג«׳ ,העולם מן נעקר אהר ודגר שמים שם המ:חף כל ,מה הוכה א
עוז מגדל

 גמצ^יה :היהן כי החמה ^יחר ואני • פכ״ל ,עק״ג מנין ׳1וכ שניה שלש כן ?נדה1 יש הר^ג׳ד ׳כתב
*p הקרונה כ^ן כתג ז״ל ור״ת (אוח Wft ל: ושל הש:ו;יה ההמון דפח  כה קגלנו שנים :

כיי :פולה כגנין וכן גפלם כוד ה : ן ו גמדר: .עולה אל פד ו:ו׳ כי
ב ת נ אני עכ״ל ,אגיו צל״י היכר אכיהה :כא מד כו׳1 תמה אני הראנ״ד ו  מי היו איך אומר ו

רחה ניד עושין והיה דורו כני שהחריד לפי נמרוד נקרא המלך שם והיה מהן סתתכאין דורן

הראכ״ד השגת
 שנאמר כגפן לאק שהגיע עד ונו׳ וקורא מהלך •והיה
 שהרי ^י וחמה א׳א . עולם אל ה׳ נשם שם ייקרא

 כי ואן:ר .מוחי, היו לא איך יעגר שם שה היז
 לפי צלמיהם אח שישכרו להם אירע ולא היו מוחים

:אנמ צצמי ושכל אנרהס שגא עד מיזם מתחנאיס שהיו

מיימוגיות הגהות
קסן היה שנים שנ*ש בן ואסר ^קיש ריש דברי גם לקיים נובל הנה ת׳  בהגר״ה נ

סן דעק׳־ג ררש לקיים כרי כנוראו ולחשוב במחשבה לשוטט משהתחיל מונה שהוא ק ^  כ
 בוראו אח אברהם הכיר שנה ם״ח בן תרוייהו ראמרי ועיגא ורבי יוחנן כרבי [נ] : ע״ב
̂א  עק״ב טגץ בקולי אברהם שסע אשר עקב שנאמר שנים שלש בן דאסר לקיש כריש וי
 לחיות שיש סבורני ^םיכך נד״ל נדרים כשילהי אבא בר׳ אמי רבי אמר וכן אבא כר־

 בשורש יב״ק ר' בן אלעור Yn כתב וכן הגהתי פאשר שנה מ״ח כן בעמוד כחוב
ד, קדושת חי ע״כ: הי

מי ה׳ נשם לקרוא הוחל ואן  אסינו ר יראה כא למכרן עליהם מכריויס שהיו ו״ל ואמרו תרגומו ו
 רמה ניר עושים היו הרשעים ושאר ומנשה אחאנ נימי עול ושרקו כששרצו החורה שקנלו ישראל

חנא^םpמ היו ולא כוה זה ערניס שהיו ואע׳ם ניגיהס אשר והצדיקים הנניאיס מן שומעים היו זלא
לסריגה עצמן סברו לא אגל מ״ה אניגו יעקב ששימשן כדרך לשמשן לכאץ מדרשזח ננחי ומלמדים שלהם כקרוכים סוהיס שהיו יאתר אלא עציינו לדרוק צורך אץ ודאי אלא זמן כאותו שכן וכל מהם

.נעלם והבור עולם ועד מעולם (אמנח היהה כאשר קפנה והה״א באנרהם כהנראם והארן השמים תולדוח לאגרהס וזהד ניחן כן ועל נראשו אותו ושילם לנפשו עצמו שייחד ע״ה אגינו כאכרהס
גמירי ע״ז נמסכת שאתרו עד וס׳ חניכיו את נוירק ז״ל שאמר! וכמו כתרן עשו אשר הנפש ואח הכחונ כעדות מיץמיח ככמה ונמדרשות כהגדית ייכוד כלו הכיק נוף פד מהקנצים העם שהיו וכיון

:מישינתו גדולה ענדו אליעזר וישינת לוה פרקי מאה ארכע אנינו דאנרהס ע״ז
■ מיץ סלילה לו חלילה נהן וכיוצא תירוש נשיפ-י שקיא לא שקינל הקכלה מסי ומקצהו כמדרש מקצהו . מפשיה ומה עד הצווי ״ב0



57 כט משנה כק* yQ מכבים עמית חלמת .מדע טש״ ףpכ
שו סמו .««י למסנלגמוסהצזיה ואפילו ב. ®*ב «o(o^)p ל(יף6«ין  s׳/־

ד toco 11לקחל אסור הדיוקסגו וסאא ורוא6ה אאא האגלן  6!(ר1ו
 דגיט ואפוא סאליליט אל אפט אל שואאי אפוס גא לאאהגל א»ר גסל אף פלאה
 י׳ אאר אפאא אא• עלה אאריק הא האפר ואס ,p נוגנים ענודא פל דיואלוא זהט
 רגיט גפיווס ואי אופאגס אל אפט אל אא

 פאי געי סאי נמנים טנווח של דיואטא דהוי
 יפוה שלא אשאע הני דאדא פשפיה הא אשאע
 דאל ליה דאשמע ולל האלילים. אל דניה
 ולא גזרניהס ללנה יפוה שלא הייט הפט

 אאי גפי ולהני אאא נצורה לההאנל לא»ר
 אל אפט אל גיה דודרוש ליה ואהדר אשאע

 הענווה נארה גהסאנלס להייט סדעאגס
:טננים

 שאסור הוא גלנר נמגיס עגודא ולא נ
י*א) (יף הגינה .מו' אאריה ל«וא

דנרים נארנעה הפסהנל נל חרשיו אין פי

 לנננם אמרי אנאים אפרו כך פנוארים:
ט׳  שאין ואיש .ייג) (דף דנרנוא פיא נסוף .ו
 «שאין לאו שנידיט הגלל כל ,אלאוא גו

:עליו לואץ אין הפשה
 האצוא נל נוגד מננים ענודא מצות ד

א) (דף דהוריוא שט נהרא .ונו׳
: שלא פרשה וגספרי

פיא .ונו' מננים ענודא שענד ישראל ה

 דנריו לנל טננים נעונד הוא הרי נונניס
 מא הרי נמנים למנודה שמואר שנמצא נעטן
וה ■'«אונ ומצרן מלה. ההורה לנל אופר

אעיפ

 טננים לענווה אופר נגארא האמור לשא לאפוס נדי p לאמו תרד שאאפלא פ’אע
 אוליעלו וט׳ א׳אאפפ׳נ טי ישראל הראניד כתב :טלה האורה לפל אומר הוא הרי

:גנארא האוג שאיט אפוי וה אילוא לנהוג האא לא ורגיט .עג׳ע ,אעצאו
.ונר לנל נישראל איא טננים עונדים שאיא אע"פ פלואר .מישראל האפיאויטם וכן

 עדאפני ולאו נאשמה, אוהם אאנלץ ואץ ואיש
 נטם שט הפרטד פאהורי ששפע אאר אלישע

 ^׳וד ואאטץ לט שיודע שאלישע טן שמנים
 מאנלץ דאץ מילין נשיא ואי ואמריא .ט

 שגאוא ו^לל היין אא לנסן מאופר ארנן
 האיים הם והאטר^רוטם ואיש ;נפרהפיא
 איא אלו אפונה נהלטא שנאנ מה שנפי ונו׳.אפט
 והאפיאורוהים אמר לנן אטאוטסים ואראים

 הוזנריס האפיאויוסים איום נאן ממיר שפט
 והייט נאלהוא כופרים שאואם הפונה נהלמא

 אוהם מקנלים ואוהם טננים לפטוא אומי
פ' «ף אשגה גהלטה שוהנאר גאו גהשונה

 הם נא! המנרים האפירףיוסים אנל שלישי
 ה1 סא אימה הרמיד נ0נ :ונו' האיים

 איט אנל דהקנלץ נהדא טאיא פטיש דהא
 ויג מיד מא אמיטא דפייש דנל ימים מאייו
 פיהו להו ואמי נאפונה אקנלן היה ססוא

 שיפוטן אעיש דאיא פייושא והני ניווהא לה
 נעלי לנל נקנל שלא לומי יונל ואי ישיט לא

 הוא היאין שנאנ on .עניל וציע השונה
 שאגלם ההם יןאאי ולא ייז) (דף דעיז נפיק

 סני וט', עאהם לספי אסוי ואים :הפדא ינ
 נניול העי אל דנהיג דהא ליס:) אמריא(סנהדיץ

:עפי ופאי ישראל גאפיאורוס הייט נאוליט
:ג׳) (דף נריהוא ונו'. האודה כל ו

 פשוש עי .נסאלץ ושטהם ונו' «לין לפיכך
^; (דף הדץ וגמר פרא נאשוה א

אין

.לבבכם יפתה פן לבם השמרו ואמר צוה הזה ובענץ
 להיות אלו לעבוד הלב בהרהור תטעו שלא בלומר
א ובין ביניבם םו־םור  עובדי חבדו רבים םפרים ב :הביי

 מעשיה ומה עבודתה עיקר היאך בעבודתה טבבים
 בלל הספרים באותן לקרות שלא הקב״ה צונו .ומשפטיה

 להסתכל •?ואפילו מדבריה. בדבר ולא בה נהרהר ולא
ובענץ האלילים. אל תפנו אל שנאמר אסור הצורה בדמות

יעבדו איכה לאמר לאלהיהם תדדוש ופן נאמר הזה .........
 שאין אע״פ היא היאך עכודתה דרך על תשאל שלא מה למעלה מס לעולם 1ט לפ נאיל לו יפוי

ולעשות [א] אחריה להפנות נורם זה שדבר עובדה אתה סם ינריו טהי .מור6ל אס ל«ים אס למטה
ק כמה --------------- ״ וכל ג אני: נם כן ואעשה שנאמד עושין ש

 עבודת אתר יפנה שלא והוא הן אחד בענין האלו הלאוין
 מעשה בו עושה שרדא בדרך אחריה הנפנה וכל כוכבים

 שאסור הוא בלבד כוכבים עבודת ולא .לוקה זה הרי
 נורם שהוא מחשבה כל אלא כמחשבה אחריה להפנות

 שלא אנו מוזדרין התורה מעיקרי עיקר לעקור לאדם לו ,
ונמשד ונחשוב לכך דעתנו נסיח ולא לבנו על להעלותה ד״מי 6>קנ0ל) דז דמלץ(דף

Lm uLa Um -inM * שלה ההורה לכל מומר מי כוכבים למגודח כל ולא קצרה אדם של שדעתו מפני הלב. הרהורי אחר ל
 כל ימשך ואם .בוריו על האמת להשיג יכולין הדעות

 לפי העולם את מחריב נמצא לבו מחשבות אחר אדם
כוכבים עבודת אחר יתור פעמים כיצד .דעתו קוצר

תד יחשוב ופעמים א שמא הבורא בי  לפנים מה למטה ומה למעלה מה אינו. שמא ת
 יודע ואינו .אינה שמא השמים מן היא שמא בתורה ופעמים אינה. היא שמא אמת היא שמא בנבואה ופעמים לאחור. ומה

ק שידץ הטדות ה הזתרה זה ענין ועל .מינות לידי יוצא ונמצא בוריו על האמת שידע עד ב ר ת ולא בה יונאמר ת תו  ת
ת אחד מכם אחד כל ימשך לא כלומר .זונים אתם אשר עיניכם ואחרי לבככם אחרי ע  משגת שמחשבתו רדמה הקצרה ד

ת. זו עיניכם ואתרי מינות זו לבבכם אחרי חכמים אמרו כך האטת.  העולם מן לטרדו לאדם נורם שדוא אע״פ זה ולאו זנו
 ומפי עו׳ המצות כל את תעשו ולא תשגו וכי שנאמר היא מלן המצות כנגד טכבים עכודת מצות ד :מלקות בו אין הבא

ה בכל כופר כוכבים בעבודת המודה שכל למדת הא .מדבר הכתוב כוכבים שכעבודת למדו השמועה תד  ובבל כולה ה
 וכל .לדורותיכם והלאה ה׳ צוה אשר היום מן שנאמר העולם סוף ועד מאדם דלביאים שנצטוו מה ובכל תביאים

ה בכל מודה כוכבים בעבודת הכופר ר ת א העולם סוה ועד מאדם תביאים שנצטוו מה ובכל מביאים ובכל כולה ד ת  ו
י לכל כוכבים כעובד הוא הדי כוכבים עבודת שעבד *ישראל ה :כולן המצות כל עיקר

 הוא הרי מככים לעבודת מוסד סקילה. בה שיש עבירה שעובר כישראל ואינו דבריו
ה לכל מומר ר ת  נצ6 פיו• 8טט מ«ט ^ ואין הדבדים P לדבר כישראל אינן מישראל האפיקורסים וכן .כולה ד

 צאנוו «סי יופי נשי מ jj <!61 טנטס «נופ ̂ ארחןךן ישיט ולא ישובץ לא באיה כל שנא.מר לעולם בתשוכה אותם מקבלים
מפצפו: 1ציפצ * טדיס שנמצאו עד שאמדנו דברים בסכלות לבם מחשבות אחר התרים הם והאפיקורסים

ה גופי על ר  שנאמר כלל תשובה עליהן ולהשיב עמהן לספר ואסור .עון בזה שאין ואומרים רמה Tב בנפש בשאט להכעיס ת
ה. פתח אל תקרב ואל ת  שלא א<ך׳פ אמת שהיא כוכבים בעבודת המודה כל ן :מכבים לעבודת אפיקורוס של ומחשבה בי

ד השם את מחרףומנדף זה הרי עבדה ב כ ש שנאמר ה׳ את המנדה ואחד כוכבים עבודת העובד ואחד .ורמרא מ תפ  אשר ו
ק האזרח מן רמה ביד תעשה ר ו א ה׳ את ת ושניהם המגדף את [נ] שתלין כמו כוכבים עכודת עובד תלין לפיכך .מגדף ת

: ט 6פ נ :יו צאוץ ספ׳ג «
י משגה לחם

 v»fc י*ס) (וף דצר! נפיק יט׳. נישיאל אינם מישראל סאסייץרסים וכן ה ®׳ב
 סיק שט שלא מאמר ני1 היים ארמה ישיגו ולא יטטן לא נאיס נל

 וטיה ממיטה דפריש מל ̂וימרא סיים ארהוה יסיגו לא יסוט ואם קאמר סני ישיגו
 וצוש יצרו נפייה מסמס סס שג שטא סמי אלא ונ0ל לסם דאסשר ססהם משמט ונו'
̂ג רניט וק לנו  נאוסו סמנרים ונל עט׳ ססונא) (מס נ0נ0 אסרי השונס מסלטס נפ

 אנל השוגה גלא גסמס סנא לטלס סלק לסם אץ מאלו אסל שנל *א7נ נהג ספרק
טסו. טקקלץ ואין p נ0שנ מס קשה וודג לטג לו שאפשר משמע ט' מרשטו שג

מייסוניות הגהות
ס e« וודפ W לפ מנינו בהוספת* ]6ן  ורוח לספיס ספגי יוון ו»פילו עו ונר חמי

םי :וווורים פלחיס פחדי הלנו לא מנאסר י«וו «ור נרני וולא 0[נ]טזנ  דווטו ^י
I נתלץ הנסץלץ בל

 שסחר שמי טמוור קשה מר שמא לפי אוהס נקנל לא שאט לומר דמצהו ונראה
 גני מסרא נואמרינן נמגן שג שלא ולאי מה שלא on יצרו כסייס מהמת סס סוא

 וססויסץ אוהו טקנלין *ן ודאי ולנך שסיר כדיא דלא משום מסה דלא איתחא ההיא
^ לשוג לו שאפשר ודאי אנל מס היה שנ היה לאם שנ לא מדאי ש« או«  שג ו

 שהשונהו מרשססו האדם סי שאס השונה נהלטה שנהג וזט לטוה״נ. סלק לו יש
 פטסן לספר ואסור • חשונהו מקנל שלס נלג ששנ היודט יחנין האל נלומר מהקנלה

אמרי לישנא לסד לישט הרי ההם איתא כנת' .ניסה פחח אל הקרג ואל שנאמר ט׳
הרסק

עוז מנדל
»טאל פ' שנת נמסנת .ופיזו קוצי לפי פי 8«וי סא״ן לקמח שלא 6הקנ* דיוני ) W v 

^ ונטפוא ק0להאליליvco 6אל נ » נפלמוזי. ולפי יפה והשאוטאוו ק׳)פיקרו סלק(זף ,
ץ(דן פיק הסלנפד מרייק דקיק ותתלטת כלאוין וטאיר פייונ ק י׳ו) י ס פי' י :המצות ר£0נ י׳

. . . . . . . י י׳א) (יז משי! איו פרק נתניגה .האפס משנה פד לאידי מס מי פפמיס ני«ד . א ייפה עיאוי מ
י מנלל י מ ל אמוו ט; :^ ^ סלו. המצומ נל עי ינודטטנטם נציליתלמייאלאושאיןםמפשיאץלוקיןמליו:םדוו< וטאסיקנא י׳ו) (זף מ׳ק .מלקמו עד מ׳ לנננס אידי ^ « ?  פ

ה): פ׳ ן מילין(ק> ויק .סלה ״■ נונטם לצ״זות ועופר תו ני׳ מעט •יירפא (דן » ו ( ׳  ופני פנ׳ל.י ליו*'פפצפו .וני׳ א»ר< רל הואדי ונתב :פקומ״ו וננמה הוויות י
מ אס ׳ויש ספטס לא«פ'קמי(יהוי»אמ»ליאלאשקשהליההאוקיע*וס■7אלו.ומתפהתירואדורל*פנישהיאנמציל«ידוותא<עס נהלנוס ל«יט דיניו טאו ונני ק טנניס M א  •OT 

ק ה ומויפ מפתימ מפיק אפשר צפי ו א נמשה יתיג א׳ה אלא ומפלי ורפא חמי ס מי ם* הסיטן ינן וסתמו שמ» ונמו איש אין ט מ מ »אידיס ליצי ׳0 . סייס א  M ו״תיניס • fט! (
ץ w ׳0 תפירת נא :פת איויק לתת תיק .<ר פסין לפפו ואסיי :ק׳) תלק(יף פ׳ .פץ נות שאין פו ם׳ תתטת יא»ז פ׳ תת. נפיקו סיי



S3פ״ב *כבים0 עבודת הלכות .מדע משני׳ כסף rp משנה
ץ ך  צי» יאנדן pn (י!) <יה (דן (ימת צרנמ ^ נסגהדרץ .וס׳ מ»נ המגדף א

 סממחד שם על 6אל חייג 6•ה 6ל יטל 6נגמי וננר״הא השם אש שיפרש עי שיינ
 אזמריס וחכמים ריש דנרי מ'מ אלהיו יקלל ני אק ש׳ל הנמימ נל לרטש עגץ נלנו

 נשם אותו וינרך ומ׳ש .כחכמים דהלנה דיוע כאזהרה הכגויין ועל נסקילה המיוסד שם מל
p נשם שם שינרן פד תגא שם וגו'. השמות 

 ה׳ שם וטקנ קרא דאסר שמואל אמר «ה*מ
 נהאי הדריה להגי ופירש׳י יומת שם מקט
 דחק ק׳ל אך .נשם שם שירץנ עי לומר קרא

 קללם ואפו אניו מקלל גני פרקא נההוא
 ואמריק פועיים וחכמים ססיינ ^מ ננסי

 שם מקנו דכחינ משום ירנק דמעמא נגמרא
 ואמו אניו מקלל על לימד שם ת׳ל מה יומת
 איט אם ופירש׳י נשם שיקלל עד חיינ שאיס
ק ^ לו מ  למקלל ע;ץ חנהו שם וטקנ כתינ י
 דשמואל לה ליח ■חנפים ודאי והא ואמו אניו

 אניו למקלל קרא מהאי ילפי מט היני דאל׳נ
נ איצפרין לגופיה הא ואמו נ'  יחנמים רש׳י ו

̂יא מהאי לעיל דדרשיק הא ת׳׳ל לא  עד ר
ז לא דאתי׳ נשם שם פינין י  מחייני נשם שם נ

 דשמואל נההיא נאן רניט שפסק ומאסר רנק
 שאם נמנמים ממרים מהל׳ נפ׳ה פסק היאך
 לומר ואפשר .פעור ננטי ואפו אניו קלל

 כחכמים ואמו אניו מקלל גני פוהק שרניט
 חייג איט דחנא נרייתא נסתם מניף וגני
 סנירא לא יחנמים דנהי נשם שם שיניך עד
 דההיא יחזיק ניק מ*מ דשמואל עעמא להו

 עלה יפליג מאן וליכא אחטיא סחמא נרייתא
 מפיק אחריגא דמקרא יאפשר גקסיק מוחה

 ״ע5 מ”ומ .מ׳ל שמואל יאמר מקרא ולא לה
 סן נאחד המיוחד שם נירך שאם לרניט מגיל

 נשם שיניך נעיק יילמא שמיינ הכטיים
ד על כתנ והדמיה .המיוחד ט דנ  ישם יני
 שם על אלא נסקל ואיט כטי אלא אים אדטת
 לו והשינו לדנייו ראיות נמה והניא ההרה

 שם שימ נגס׳ קאסר דני לרניט ליה דסשמע
p יההוא ההוייה שם דהייט לפרושי נעי ולא קאמר אימת נשם הוא שם ארנענפי 

 אינו נתמקיס שאינם השסוח תן נשם אוחו וינרך שכתנ דמה ®י ונתנ .העצם שם
 שם נו שסניך שם נעיק נמי הכי המיוחד שם המחנרך שם ינעיק היני דני 1נ

 רניט נעד פעט לוניל וסכמי לדנריו ראיות והניא המיוחד
 ראניי ואמו אניו המקלל גני סיו) (דף מיתות ארנע נס׳ .מנין מגדף של אזהרה ח

 החם ואסדנן חקלל לא אלהיס ח׳׳ל מנין השם אח לסנרך אזהרה אומר
 לנרכת אזהרה יליף הכי אפילו אחא דיין ולאזהית הוא מול אלהים דהאי למיד יאפילו

 משנה שתעתי כמותו אני אף עד וכו׳ ויום יום בכל מהול קדש דגסר עהכא השם
 וזהו כמוהו אני אף אוסר והשלישי אמרו ונסוף ,רניט כלשון נ״ו) (דף סנהדרין שם

 טשאים שהיו זמן כל יום נכל כן המשנה ופירוש וכו׳. רניס עדים היו ואם רניט שאמר
 יוסי יכה אסר כך אסר היאך נכנוי אותו ונודקין עתהם דגין העדים ננדיקוח וטתטן

 עד חייג ואיט המיוחד נשם אינא אותיוח דארנע יוסי אח יוסי נקע ולהני יוסי את
 כסו נשם שם שיכרו עד חייג דאינו יוסי יכה נקע ולהכי שנתבאר כסו המיוחד שם שינרן
 ניה ואמרינן נירושלתי כריך כפירוש ששמעת מה אמור לו אומרים דתק ואהא .שקדם

 ארנע נן שס מזכיר כלומי קלל ונו קלל לפניכם שאתרתי השם אורט אלא ומשני נדף
.יוסי אח יוסי יכה כלומר ט וקלל אותו וקלל המנדס הזכיר הזה השם ואוסר אותיות

זה רניט נתט לא למה ידעתי ולא
 אלא רניט שכתנ ובמה פ׳׳ו) (דף דנדרים בחרא נפרק .וכו׳ נתוך ט שמזר מגדם ט

וצ״ע התראה נעי לא דמגדף והוא אתר דין כלל נסקל נעדים שנדף כיון
נע'

 עבודת בדולכות ד.םנדף דין כללתי זה ומפני .נסקלין
 דיני הן ואלו ז •' הם בעיקר כופרים ששניהם כוכבים
 השם את שיפרש עד םקילה חייב המגדף "אין .המנדף
r נו״ן דל״ת אל״ף שהוא אותיות ארבע של המיוחד v 

 שנאמד נמחקים שאינם השמות מן כשם אותו ויברך
 שאר ועל םקילה חייב המיוחד השם על ה׳ שם ונוקב

 על אלא חייב שאינו שמפרש מי ויש .באזהרה הכינוים
 הוא שניוע שעל אומר ואני ה״א ואיו היא יויד שם

 לא אליזים שנאמר מנין מגדף של אזרדה ח : נסקל
 יוםי יכדי בכינוים העדים את בודקין ויום יום בכל תקלל.

 ושואלים לחוץ אדם כל את טוציאין הדין נגמר .יוסי את
 ששמעת מה אטור לו ואומרים שבעדים הנדול את

 וקורעין רגליהם על עומדים והדיינים אומר והוא בפירוש
 .שמעתי כמותו אני אף אומר השני והעד .מאחין ולא
 כזה לומר מהן ואחד אחד בל צריך רבים עדים היו ואם

 א*נו דיבור כדי ° בתוך בו שחזר מגדף ט :שמעתי
 השם את שגידף מי נסקל. בעדים שנידף כיון אלא כלום
 אותו והורגים בו פוגעים קנאים כוכבים עבודת בשם
 עד נסקל אינו דין לבית ובא קנאים הרנוהו לא ואם

 ברכת השומע כל יי :המיוחדים השמות מן בשם שיברך
לקרוע חייב הכינויין ברכת על ואפילו לקרוע חייב השם

;ז! סימן לאזץ סמ׳ג א

 סי) דסנהדיין(לף זנפ׳ק היחה שעה מראת מגדף תינק דאמריק הא גני הנשרפין נח'
 נהצטת רניט וסס׳ש . חם1א סמיתין אין שנחורה מיתות חייני כל ושאר דחרא הא גני

 התראה צריטן אין לפיכך מעשה להם שאין לפי שנגה זוסמין לעדים ואין עדות
 יטל איט דמגדף דאמרינן ניק ואיח .התראה לינא מעשה דליכא היכא דכל משמע

 וי׳ל התראה. שיין דלא פשיפא ט למזור
ע שרוצה כשאמר ט להתרות דשייך  (אם לנ
 נחון ט שמזר אפילו נרך התראה אוחה אמר
 ונירך ט התרו לא אס אנל נסקל דיטר נדי

 אסריק הוה אי ט חזר שלא אע׳׳ש עדים נפט
:נסקל איט התראה דנעי

פ׳׳א) (דף הנשרפין פ׳ משנה .ט' שנדף סי
 ומפרש ט פוגעים קנאים נקוסם המקלל

ט  עטדת נשם השם אח סנדף דהייט יני
שאי« קנאים נו פג® לא שאם ומשמע כוננים

 קנאים ארסיח טעל נכי התם כדאיתא נסקל
 ינרת מאי קנאים ט פג® לא ונעי ט ®געיס

 הינא כל אלמא ונו׳ יעשנה אשר לאיש ה׳
 ט פג® לא אם ט ®נעין קנאים דאמרינן

ד אין  שינע עד רניס וט׳׳ש :אותו ממיתי! נ׳
 שאינן השתות ענייט .המיוחדים השמות p נשם

 פלא הסיומדים הייט דנקט וסיומדיס .נמחקים
:להמחק

סי) (דף שם .וט׳ השם נרכח יחוסע כל י
 השומע שמאל אמר יסדה רנ אמר

 לרךיוע חייג אינו טכניס השנד מפי אזכרה
 רנ ואמר היה. סומר ישראל רנשקה וא׳׳ת

 שם על אלא קורעים אץ שמואל אמר יסדה
 חייא דר׳ ופלינא דלא כטי לאפוקי המיוחד

 נזמן אזכרה השומע חייא דח׳׳ר נחרווייס
 כן אוסר אתה אי שאס לקרוע חיינ איט הזה

 מישראל אילימא ממאן קרעים המדים כל יתמלא
 כוננים תעינד פשיפא אלא האי נולי פקירי מי
 וש'מ נכטי לאו אלא נסירי מי המיוחד שם ואי

.ש*ס חיינ מעיקרא הא דלא סא הזה נזמן
 כשמואל כוננים העונד סן נשוסע רניט וטסק

 היה דלא דהינא והשינ זה על ר\'טן מהר׳י נשאל וננר ,למה וצ׳ע .חייא נר״ נטי וננרנח
 עד נרנ הלנה ורנא אניי ועד קי״ל דהא חייא כר' פוסק כשמואל לפסק ראיה לרניט

 כראוי סן וא׳׳כ משמואל גדול הוא ורנ הוה דרנ רניה הייא דרכי הנא וכ׳ש התלמיד
 הנ^ין על שקורעין כן מוכיח כירושלמי שהרי ועוד .חייא כרני כנוי נרכח לענין שיפסק
 והוה מגדף והוה כוחאי חד ליה אזדמן נאסרפיא מהלך הוה לף נן ר׳ש סתם דקאיזר

 כשמואל שפסק ומה .הזה כזמן ושקורעין הנטיין טל שקורעים אמרח הדא עד ונו׳ קורע
 דאסר אזלא כשמואל ע'כ דגסרא וסגיא לרניט דס׳׳ל משוס הסנרך נוכניס העונד נענין
 מאי ששת® נשעה קר® וכי ששת® נשעה קרעו שכבר לקרוע חייניס אין העדים התם
 מדיו אח ויקרע וגו׳ חזקיהו המלך כשתוע ויהי דנתינ ס׳ד לא השתא שמעי קא הא הוי

נני הא נכירוש ששת® מה למנך אמרו היאך נחוס׳ והקשו קר® לא והס קרע התלך

ותיא

 שמצאתי אחת נשיעה אנל .דנר חירט ולא ננטי כעדים אס דנין היום כל תנן עויים
 תירון מתוך לסדט לכשימצאוהו דינו גמרו אסירה ונאותה היה מומר ישראל דרנשקה חירן

 דאסר כשמואל דהלנחא שמעינן ממילא וא׳׳נ הוה סומר ישראל דרנשקה סנר דחלמודא זה
 לומר דחק לא חייא רני דאפילו סא דסנרא כוננים העונד נרכח על קורעים אין

 נהדיא משמע וכן דרנשקה מהסא לה דיליף משוס אלא נוכניס הסנד נרנח על שקורעין
 ®נד רנשקה סי׳ד כוננים עונד קללת על לקרוע מהו התם דנרסינן הירושלמי מתוך

 דרנשקה דנההיא נר.דיא הרי קורעים אין היה ישראל«סר רנשקה וס׳׳ד קורעין היה כוננים
 דאידמיא שמעינן ממילא היה מותר דיס־אל דיק תלסדא דסכר מדמזיק וא׳׳כ מילחא חליא
 דעת דאדרנה ולומר לדסח דאפשר ול׳נ .תשונחו ע״נ יץרעין ואין חייא דרבי ההיא

ט , מי
משגה לחם
 שם על מס׳ אמרו דני ונו' שדי אל חמשה שהם נמתקיס שאינם השתות מן אחד הרחק

 לפרש טנתו ואם .אמרו והמנרך המטרך נשם נין נזזהרה הכטי ועל כמיתה המפורש
 השם נס כן אס וכו' ורחום חטן כתו הס וכנתין נרמקיס שאינם שמוח התפורש שם

 לע׳׳ד ידעתי ולא ארנע p שם משסע המסרש שם שלשון ועוד כן לומר לו היה המנורך
:נזה רניט עעס

 יאודה נכל אמריגן טחלין יש נפרק .כלום אינו דטר נדי תוך ט שחזר מגדף ט
ט׳: ממנדף חון דמי נדטר דטר נדי חוך  נשם השם אח שגידף הי ו

 שם רניט דנעי כאן משמע הזה הלשון מתוך .וכו׳ ט סגעים קנאים נוכניס ענודח
 מסה השן נראה וזס המיוחדים תדכתנ המנורך כשם המפורש שם שיהיה המנרך
 למעוטי סא מיוחדים דהייט דלפון ליישב ואפשר .נמחקים שאינם שסח למעלה שנתנ

: וצ'ע למעלה שהקשיחי מה קשיא ס׳׳ס אנל הנטיים
 שמואל אסר יהווה רנ אמר (שם) מיתות ד׳ נפ׳ .ונו' השם נרנח השומע כל י

ס העונד מפי השם הזכרת השומע רנשקה וא׳׳ת .וט' לקרוע חייב איט טנני
ישראל

ת תו ת ת גיו מו מיי
I וני] יגייז «אום היי דינור נרי (תוך 0

 שניי מוי ;פ׳ז) נורים(דף יפיף ןכ׳נו) (רף טחלץ יש יו
יה' א.נטיץ לה ויזפישי *פרין

:ס'} ip(פייזוח ארנע שיי, .<ו השה נונש 'הפוסע נא :ונשאתזזיאו אלהיז ייןלל ני איש איש עונפינ ננסוא וכועוגת נשנז שס דמיק

 דאמרי ואיכא רשות זו ניתה כתת אל תקרב ואל מיטת זו דרע מעליה הרחק
 דרשוח דלנלהו משמע זונה זו ניחה פחח אל חקרב ואל והרשוח מינות זו דרכך מעליה

 אל חר,רנ מאל ליה נפקא איך רניט על קשה כן ואם נפקא דרכך מעליה מהרחק
.רניט דק לא ולהכי נזה חשש שאין ודאי ונראה ניתה פתח

לן ן א  חייב איט המגדף נמשנה) נ״ה (דף מיתית ארנע נפרק ונו׳. המגדף דיני הן ו
 (דף נפסקא שם עוד נשם שם שינרך עד תנא וננמרא השם את שיפרש עד

 נן לאסקי אותיות ארבע נן שם שינרך עד חיינ אינו יעקנ נר אחא רנ אמר ס׳)
 נעלמא מילתא דחימא מהו ותירצו חק יוסי את יוסי יכה פשיעא והקשו דלא אוחתת שחי
 יעקנ נר אחא דרב משמע ומכלס «מרא אחרינא לישנא ואיכא .קס׳׳ל דנקע הוא

 משמע וא״כ אוחיוח ד׳ בן שם שהוא יוסי אס יוסי יכה נקט נדוקא דסתני׳ אשסעיק
 תנו יוסי אח יוסי דהא המנרך השם ה"נ ארנע נן הוא המטרן דנשם היני דכי

 על קשה וא״כ אותיות ארנע נן שיהיה דצריך יוסי נמנין אותיות ארנע p דמשפע
שיהיה נתנ הסנרך ונשם אותיות ארנע p שיהיה נתנ הסנורן נשם למה ויל רניט

עוז מגדל
 י*מ עירם וכן ונסעו׳ ל׳ו) ממזויז(רף ד׳ ערק .יומס מוס ס׳ שם וטי,נ w המגדף דיני p 1«א1

שבוסס וע' נ׳ה) סיסוס(דף אדמו ע׳ .נ^ל הוא w ס׳ המתתו השה עא :המטס נפער
 שניוף וסי ;ע׳ו) נורים(דף וסוף קכ׳ס) (דף טחלץ יש ע׳ .נסקל ® ׳0 נו שחזו סגוף : נ׳ו) (דף מיסוס אוננו ונעוק נמנילתא .שמעסי נזה עד מנין מגדף של *והרח :ונסעוי ל׳י) העדוס'('זז

מקלל נגי דקיי׳ל נתנמיס והלנה אנטיץ לה ומשושי עועוין ווזכסיס תיינ ככולן מוו\ל _חזק_הוזס המשנה מן דואייס ז׳ל הלוי לר־מ לוניל סכמי השיט וכן ל׳ו) ה^וס(דף שמעס ע׳ .הסיוסדין פד
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«1מזי 6<>רו כרני 6דל pebJ הי«ן ינ<« ר' c»9 ״  יהזדה דב ל«< w יצ5< 6״0 ז
 «ה דלג מיניה השוס &61שה לנגי 6מ« «■' דהצכה לוהר הרג פיצה והה .ל6יש«
ג י  להיפר שייך 6ל ל6ש« של רגו היה שלא שפאסי א1הנמ לא הא פשמואל גמל י
»0נ הלנה אין ניה  פניה דאסריק מה יופגן פלגי גחל מ דהא הלג גפקום ל
לג  אמלינן לא pm׳ ונלני יפליג מא הגא ז
 לנמנית קפא סלק ההיהפיה שנהנו נסו הני

 סגן1י נל׳ הלנה הני יאפילי פלין ו5ני זפלק
ג לגני  מס דאפיל! אפשל ננל p ואה מ

 ק0« שהיה הייא לני נהדי למדיה ספואל
 ימדה מ גפי דאינא השחא נ׳ש נשפואל ינים

 ממה אלא הייא נל׳ ליס סנילא דלא נהדס
 מל שטלעין■ חלושלפי ההיא לניט דאשנח

ני דאהיא הנטייה  נל* לפהוק מנדה גדיא ני
ש : סייא  ואשד מפיו סשופמ אהד לניט וסי

 שס גלייהא לקדופ. הייג השופפ פפי השופפ
 וספויס מפי הגיא הא וא׳ה נפצכו הוס נלשק

 ששסגט נשפה קלפו שגני לקליפ הייני! ן4
 שנהג פה פל שהפך וי׳ל .לניט נחנה לא ולמס
 ומדלא קויכין והחיגים דקחט המשגה ^ון

 !אפליק לקלוט. היימה דאץ פדיהמשפפ פדני
 שופט אנל מפ1ש הפי שפטו דדוקא נילושלפי

 שמא ניין פהשופפ ששפט אהל האדה ששפט
 גטד ואמי ,לקלוט רייג איט לשלישי יוצא

 וקלל אוהו וקלל הפנדף הוניל השה 01 ואומי
 זה כהנחי וכני יוסי אח פסי ינה נלומל ני

 אמול פ' בספרא .וט׳ הפריה בל :למפלס
 נל סעדיס אלו ידיהה אה מומפיה והפכו

 יהיו נל יו ידיהם אה הוייניס אלו סשומפיה
 פליו ידיהם סויוכים ראשו טל יויהם ויהיו

 לנך נופה שאהה נרחשך -מן לו ואוילים
 נשפם הגמצאין מהירים שנל ומשפט טנ״ל:
 למה פטם וצריך טליו ידיהם ממנים סקילה
ט. סשמיפו  לרניט דמשפע משום וי״ל לני

 אמל לא רהמנא והא p לופל סנלא דאין
 נלנד ודייגים פדים והייט השוממים נל אלא
r'< נל יד דקאמל ומאי t שלא כוי הייגו ויהיו 

טו שיספון אמו Tדנ האפל  אמד כל נ
 מגיף שאהו נהגופה נדאשנהן סני מהשומפים

טו  טהשופטיס אהד שנל צרין אלא המנלים נל נ
 ידיהם אה פוקאמל לה ודייק ידיו שתי יםמון

אן יום: אם ר^מל ולא שו  הטני נכל וס״
טי. נ״ד  לא הפי אשנהן ולא ניון פשוט ו

 אליש קאי שגאפל יגיש .נגה' ולא נקלא
 :יויסם אס מפנים יהדיטם הפוים נל פילתיס

i*S הגן נליהוה נדש .יט׳ הנטנו כי* א 
 נהויימ ומגי הן נלימה ל׳ו

 היינץ אצו טל הני נהר וקהגי נופנים טונד
 צא וטל משאה שננהן ופל נרה ולוגם טל

ט  מקדש המטמא מן הון סלוי אשם שלהם מו
 שאין נלומל דודו נשלה שמא מסגי וקושט
ט צא טל מיינץ  ויורשיו מקדש טומאה מו
 הפאת שנגהו טל מ״נ שאיט לפי הלוי אשם

 קנוטה נמטאה מי אינך ונל אלמא קטטה
טנווס נשגנה חטאה כתב נהויא נפי וקרא

. ום״ש הוא, דל ואם נהג וצא מכנים . . . ,
 הגפק^ין הן אצו א) 01 0 (ון מיהום אלנט נפרק משגה .גפקל והחלאה טדם שם היו

צ מכנים שנו נהדייהו ומגי
יטנוו דאינה אפליק (שם) שמח ד׳ פ׳ .וכו׳ למרקוליס טצש הפוטל יכך6ל י

 השוטע ואחד השומע אחד .מישראל שישמענה והוא
 כוכבים העובד מפי השומע אבל לקרוע. חייב השומע מפי
 מפני אלא ושבנא אליקים קרעו ולא לקרוע חייב אינו

 סומכים והדיינים העדים כל מומר. ישראל היה שדבשקה
 דמך לו ואומר המנדף ראש על אחד אחד ידיהם את

ך. נרמת שאתה בראשך  » P בית הרוני בבל ואין ל
 כל וסמכו שנאמר בלבד מנדף אלא עליו שסומכים

:ידיהם את השומעים

 ואפד הפג^ר ואפד הפ«פ ואהל השגד אהד שס משגה . '01 טטחה נשאר נוי*)! נ
 יאפד נדדנה הטונד אסד קלמר וספי ננמלא ואמליגן !אהדהמטספוס הפננן

 שלק גפי ולסשוג שלאנדדגה ואפילו סמשהשה ואמו הפננו ואפד ספקמל ואמו הפונה
.דסון■ קלייה דם חריקה !:לומר פדס נ«יהם אפיך נל מהיג פגפן סייס שלק אפיי אמר

 לפנודה נדנה יסלם לאיריס שנמ הסם נש ותניא
 מקפל סונה אלא לי אין ודנר הנהוג סננים
הטנוזזס כל לנח לה׳ נלמי ורל po ומגנו

פרקשליעי
ל  ואם כרת חייב בזדון ברצונו כוכבים *העובד כ

 בשגגה עבד ואם .נסקל והתראה עדים שם היו
 קבעו הרבה עבודות ב :קבועה חטאת קרבן מביא
 ועבורת וצורה צורה ולכל וצלם צלם לכל כוכבים עובדי

 אדם שפוער שעבודתו פעור כגון זה כעבודת איגד. זה
 יסקל או אבגים לו שיזרוק שעבודתו ומרקולים לו עצמו

 לשאר תקנו אלו מון עבודות והרבה אבנים מלפניו
 אבן שזרק או למרקולים עצמו הפוער לפיכך .צלמים
 שנאמר עבודתו דרך אותו שיעבוד עד פטור לפעור
 נם כן ואעשד. אלהידים את האלה הגוים יעבדו איכה
 העבודות דרכי עTל p בית צריכין הענץ זד. ומפני אני.

 דרך היא שזו שידעו עד כוכבים עובד סוקלין שאץ
א בדן וכיוצא אלו עבודות של ואזהרד. ג :עבודתו  ת

 בשאר אמורים דברים במה .תעבדם ולא שכתוב מד.
 אבל ומנסך ומקטיר וזובח מטשחחוד. חוץ עבודות
 עבודת מיני מכל לאחד אלו מעבותת באחת העובד
ך. עבודתו דרך שאין יאע״פ חייב כוכבים כ  הרי כיצד ב
 זובח שנאמר חייב למרקולים שזבח או לפעור שניסך

 עבודד. בכלל זביחד. .לבדו לד.׳ בלתי יחרם לאלד.ים
 שעובדין מיוחדת זביחה מד. לך לומר יצאת ולמד. היחד.

ב לשם בד. תי  היתד. בין עליה סקילד. אחד לאל הזובח ו
 עבודד. כל אף .בזביחה אינד. או בזביחד. עבודתו דרך

 שהיתד. בין אחר לאל בד. עבר אם לשם מיוחדת שהיא
 לכך . עליה חייב בכך שאינד. בין בכך עבודתו דרך

ב אחר לאל תשתחוה לא נאמר תי  ההשתחויה על ל
א בכך עבודתו דרך אין אפילו ת .ומנסך למקטר הדין ו

זזוו״ק :קל! פי׳ יו׳ד סר .יו <*ין פ»*ג «

:צפטוו■ נן6 ושרק למרקוליס טצמו סטר למשש 6ה6
בר״א

משנה לחם
ש6ל נצנד הממסד שם קויטיןאלסטל ו)ין שם פי6 ונ)פרר*י שה מוטי •שיסל  «קיני

 ל6נשמו פסק ורנינו ונו׳ השסט סייג) רני דממי נהיווייהו 6שי דיני ופלינא דלא
ני ונמלא לקיוט סייב דאינו נוננים העונד מסי הונרה השופט דהיינו נמדא  מייא ני

ה טל קורעים לשיט  או נשמואל ננלהו נסק צא לפס פטם להח וצריך הכנויין נינ
׳  א"נ7 שיקרע הניא אין סננים הטונד סש דש1ל הכריש דהבנרא ונראה סייא ^

 נרכהו על צקרוט לט דאין ודאי נייה p אינו שהוא וכיון קרעים הנגד נל נמסנא
 סנרא ואין יופר שהוא ואפילו השם אה במנרך מניניט דיגא ר\רעים אט ישראל אגל

דסנרא ודאי השם אם לנרך שנונהו נימ הנטיין נדנה דאפילו ומשום שיא נדני לפסוק
, , : w ליישב שסאריו ק׳ שורש ו׳ל י\לון נפי.ר״י ועיין עליו לקרוע מא

ם׳. אסורים דניים הטר, ו :01 אומו שיש יסיס שנס נאמר אילו ינגן הט נניייסא שם וה נל ו  פנין איס אם אטוז א)“ם (דן> שם סייג) לטרקוליס שונס (« ׳
לנדדגס Jנ■

עח מנדל
So מורץ הנהוניט «סי .הפו? פון פו ונו׳ והויינין ג»יפ p א :שנלו נגוונ פפווו ונפיגס נמניליוא פקח .ואנוים ולא פו סי׳ : הנהנים אל אמור פושט סף  שיו! פו טסווט נשאר נד
שפ׳ מיסו! א.הנלנפ<ילוואופ׳אונפ0 אמד וטנק• וספניוההפגין ')0 (ש פי«פ אינט פ׳ «הודין נטפס■ נל9 .אנו גס פו הפוגו S3 ם׳ינ :ס׳א) (

 לי וניסה שצהה לאי הפיוטו לשם סלם
 השהשאה לרסס סגין פטם גטסדוס

 והוצאה ליה וסטין להם דשססו ויטטד דלן
ס׳ השא pSo אס  סטן אוסרה שמעט טונש ו
o» לא ני היל m שאני יגול אסר לאל 

 נכלל וניסה פנס היל והסנשק שוגאן> סרגה
 פה לן ולומר אליה לש!יש יצאש ולשה היסה
 ושינים סנים טגודס ששא שוסדה וניסה
 שינים פנים טנודס שהיא גל אף שסה טליה
 יצהה גטצפה לחן השהשיה יצסיו שסה טליה

ל נלל י טל לימן וניסה  לאלסים פנס ופיישיי ,ס
 פדלא נדרנה שלא ואשל ט נפשו אלהיס נל

ה גלשק גסגיה סו  גוגיסם לאלשם שגד נ
יןאמי. של ענודה אינה ו אשיי שיט יסדם
 פלטנזם הטטחס נל ושל לנח לס' נלהי
 טנודוס דאנל ומשפט המיוסד לשם ונסגם נהם

r הראויוס iללמד ונידוי. שיצהה לש קוטר, ׳ 
ל סנלל על  אלס מהיינ סוה הנלל ואין ט

 פנים עטרה ששא לויסה הדשה ענודה
 סלא אהשקמואה לןדליסייב א שר לא ופהשחא
 לרסס מנין נפנים סיא פגודה דלאו כדרכה

 דנימא מרנה שאני ינול !סי היל השתמואה
 הנלל טל ללמד סנלל p שצה: השחמואה

 דדן ששא שוסזס השהמאה ופה יצאה כולו
 סל אף נדרנס שלא אף טלה וסייג כני־
 ואם פנס היל שיג אלו נטן נסד לרן שהיא

 לן פרט למה גאה הנלל טל ללמד השהמואה
 שקא ופהששזואה שא ננוו ורך סלא ונימה

 טמה הגנללוס נל טל ללמד גאה וניסה אלא
 ומשום פגים פנודס מוסדס וגיסה ופה

 ששגה לשונא מהנא לן גומא לא דהשמפואה
 לגדה נטצפה לדון גד• ולצאס למפר השססואה
 ניוצא על סיינים שאץ ואטיפ טליה שהמייס

ן רנימ לשון וניאור .נה  ששן הרי הוא נ
 יסרם לאצ״הים פנס שנאמר סייג וס' לפטור

ס' לה* נלש  הראויה עטדה דאנל השפע ו
שש« אטיס לנוננים נה נד1 אם סיסייג לס'

 לשיג לה׳ פנלש חרשין אנו ואץ לה מיומדה
ן ::היא טטדה נל טל י  נסג מדלא ננוו ו

 דוסא לומר פנס ונהג יושם לאצהים שנד
 דמסלס שצא פנים טנודס ש:יא חנימה חשא
 ופפטטיק י פנים טסדוח ור ש פרניק פנס

 נסד דרן שסם אע"פ פ.ים ענודס שאיק
 אלא לאצהים הפנס שרס שלוו מניץ והיק

 לרסס מנץ להשי׳ס תיוסדץ שהם ענוווה
 לא נאסר לנן סנים מטטדס שאינה סשהמאה
ט׳ להם חשתמוה  וניסה מלכהונ ונמר ו

 על ללמד ונימה מסנלל שוצאית והשהשאה
 וה׳ה שאפר ווה פזנימס הומו הפלל ופירש ומור עצמה טל ללמד ששססואס הנלל נל

שן דננלל פרק נם מונה אינו לפס לך הקשר, ולא וסנסן למקטיר  יישוב זה .הוא מ
 מרק נהם שנהונ נטסמסט ט«ח P0 ודע .בנתנחי נגמ׳ כן ש.נאר וננר רניפ לשק

ן אלא נהאריס שנפל הוא שטוס שא אסו ושמו הוא אסד ומשך יפרק לגרום צרין נ
נמו

למלך כד«נד.
א ג ם״נ  7ו« פ׳:) נסוםייץ(ש ,ומנפך ימקטיר ווינוו נופשהמוה »ן טנוווה מאר בו״

ומילר, טין»! )4דשלג ופירש׳י ינפו שינו פי? אניי אמר ירק מוי צירשג נגמיא
 טגניס. טנוש לשם גגטשום טנודום וליפו! אשגוון ולא פס טגיפ וטטום אט׳ג לן ?שיא לא

 שיט מול? *י דלא דפא ננ'מ מק ונ׳נ y1rp׳n דוואי שמפ וש) שיג אינו דטול? מונריו
 לשפספס יאייוי סג .ומוצץ מ־,נל ופציל נפשויס <גצ דפ'פ ג׳ל ט'נ אגו ,פנמ שינו ושל? משוס

 פמופפה שמוניי שט ,«א ושוט נהגפמגו ונהנו הצלו יש׳י דגש ספטסיין טיג) חי«א(רן ט׳י
 שורטט 0נמ?ו למנוס ו?טיש פששטה טל פפייגיפ כמו שיג נוגנים לטגוש רה-,וטן רפ׳ל טוכמ שס

:שלי לנל שא ונס



משנה כסף פ״ג כוכבים עבודת הלכות מדע. משנה כסף

 שניסך או צואה לה ספת ד ־• היא אחד ומנסך וזורק
 .חייב רנלים טי של עביט לה

 א״ב אלא ״פטור חנב לה *שחט
 שחט אם וכן .בכך עבודתה היתד.

 אלא פטור אבר מחוסרת בהמה לה
 .בכך עבודתה דרך היתד. כן אם

 אותר. שעובדין טככים עבודת
 חייב בפניה מקל שבר במקל.

 חייב בפניה מקל זרק ונאסרת.
 המקל זריקת "שאין .נאסרת ואינה
 כמו המקל שדרי הדם זריקת כעין

א1שד
:יןל'« פי' יי’ כפיי ני׳ א

דראב׳׳ד ד.שגת
פttfi 6 פסיי 3x1 3( 'שחפ ' 
ע עמוסה רע עסה  fi'ft .ג

 וכי .פ1 כל סזגלס הדפס אץ
 נכפה שעטס או מגג שסיטס

 הם פסוסים אגר יוסופרס
 מי ומניעך צואה מפשיחס

 הדגריס מואץ אלא . יגלים
 נשסיפס שסופיץ שהסכסים

 גמנודס סולדוס להם אץ הגג
 גמסוכוס שפמו ומי גוכנים

 אגל .כסכסיס ס׳ל ג'כ אגר
 ררג אליכא נסמן ורג יהורה רג

 וגסגא יהווה גר' להו סגייא
ע ופהס  גפץ וכל הלגסא ו
 פנים של ווייקה וגיסה

שלא אפילו סייג פמשסגויס
ג וכשאמר .כורכה  גשגיוס לא ענווסה שיהא לא גמר,ל אוסה שמונוץ גוכגים פגווס יהווה י

 פפור לכניה יוקל ורץ נמ־,ל ופגווסה ואפ׳ג קאמר ויגוסא אחר גפגין אלא גוריי,ה ולא
משתנרס ואינה מריקה פגורסה ואץ הואיל

 ופולנן מקנל גנני מכי לא אמאי וא׳ח .מדוייקי! נטסחא לצאתי ושן ,ממרא שאמכיו כפו
 דני ורק 6א אלא היא פטדה לאו ומקגל וונח הייט דמוצק י״ל פנים ענודות שהם

:הוא רטך דנכלל אפריע הא תורק לה דפלח מילתא מוכת לא הדם פקנל
ת ד  פטדת רנ אפר יהודה רב אפר רא} נ׳ (דף ישפפאל ל׳ פ׳ .וט' צואה לה ספ

 שנר נפקל אותה שעונדץ טננים
 א״ל פטור נפניה מקל זרק תיינ נפניה מקל
 זרק זניחה כעץ דה׳ל שנר מ׳ש צרנא אניי
 זריקה נפינא א׳ל זריקה נפץ היל כמי

 או טאה לה סאת איחיניה ולינא פפהנרת
 צואה חיינ תלים מימי של פניש לפכיה שכסך
 לימא למה נצואה אינא סשתנרח זריקה מאי

 ומנמיס מתיינ יהווה רני תכנ לה שחס נתכאי
 אלא זניחה נעץ אמריק לא דכ״ע לא ®מרים

 וצואת הואיל חננ ושאני נפיק פגים נעץ
 לרניט היה הראוי מן כ”וא לנהמה דומה

 מיינ נפכיה מקל שנר דאמר נרנ דלא לפסוק
 אלא וליכא פטם נעץ עטדה נפיק דהא

 נר רנה אמר נחמן רנ אסר הני דנחר
 אוחה שנטנוץ כוננים עטדח רג אסר אטה
 מקל זרק ונאסרת סיינ נפכיה מקל שנר נמעל
 ס״ש לר"נ ינא א׳ל נאסרת ואינה מיינ נפטה

 וליכא פשתנרח זריקה נעיק א״ל וט' שנר
 יאסרו נסה מרקולים נית אנט מפתה אלא
 אטה נר לרנה ושאלחיה לי קשיא לדידי אף

 רנ נר וחייא רנ נר לחייא אטה נר וינה
 וכיון .כוננים לענווח כמגדל נעשה וא״ל לינ

אלינא וטרי שקלי אמוראי הט דנל דחזיק
 למיתי רנ מצי ושניר ס״ל נווחיה מ”ש עליה מנייהו חד פליג ולא שמעתתא נהא דרנ

ק אסרי הכי ומשום נסננ אותה פונדין נשאין סיירי דמגנ דההיא עלסא נטלי נ  ורנ י
ק אכילו ונהא נסקל דענודחה היכא דוקא לאטה מקל נשנר דמחיינ  ונדין מווו ינ

 רשום אלא שכחנתי וכסו נרנ וניע לא לסימר מצי דהוה כתנאי ליחא אפי דני הוא
 או וחננ נסקל ענודחה דרן נין לאיאלוגי אדפחיה אסיק לא כתנאי ליסא ואמר וסאן
 לאוס ליה ואהור יהודה כר' מיהא הא לרנ לאוקומי לדחוק ורצה נהן עטדהה דרך לאין
 וכדארישית עלסא נטלי אתי דמלתא קושסא לנום אנל כוותיה ס״ל לא דנ״ע וס״ד פאי

 כ“וא זונח משום וחיחיינ פסקיכן נכך ענודתה דרך נשאין לפניה סקל נשנר וא״ח
 נזהר כנר ננך ענווחה דיך משוס ליה תיפוק דא־כ נמקל אותה שפונדין אסרת היני

 ואיהא דתורי כרנק חננ רנינונשחיסח ואוסק נמקל לפניה שחקשקשץ ואירש יש״ימזה
 שהוא כוננים לענודת מוס נעלת נהמה לזונח מנין יוחנן ר' אמר אנהו איר החס נסי

דוקא התם לה וסוקי אניס כעין אלא הורה אסרה לא לנדו לה׳ נלתי שנאסר אסור
נסחו^

משנה לחם
פנויה דע אונת דיקא ולאו לפרש שנא *■(נ׳ל . * ות׳ ענין תנהו לכדרנה

ת ד פונו ג־נ להנפיס אפילו אלא וחייג ליויקוליס ישמעאל ®־קרני צואהוכו׳. לה ספ
:להנפיס) נוונח ההם נננויא שסייצו נחו נלאו רג אמר יהודה רג אסר נ׳.) (דף

.וכו׳ כמקל אומה שנטנדים נוכנים פטדת
ה אמר נחמן מג אמי שם עוד ,נכ״ס) (עיץ  שעונדים נונניס ענודח רב אמר אטה נר ינ
 וט׳ נאסרח ואינה חייג לאניה וזקל זרק ונאסרת סייג נסניה סקל שני נסקל אותה

 נקשקוש אותה דעונדין מיירי קמא דסימרא אלא אליגי לא מימרא תרי הני ז״ל לפירש׳י
 נדרכה אותה שעונדים תנינא ומימרא . אטור לפטה מקל זרק תאמי הכי ומשום
 קשה נן מארש רניט ואם .פנים כעין דנעיק משום תxנא אינה הני דאפילו וקאסר
 נדאמר משתנית זעקה דנעינן לחה לוחה שהיא צואה לה דסאח נהא קאמר לא דאמאי

 נקשקוש איירי מימיי הרי והני דאליגי ליה דסנירא ודאי נראה לכך .קחא למימרא טס׳
 לעמן משתכרת זריקה נעיכן דלא נחמן נרנ אשק והוא דרנ אלינא אמוראי חרי וסו

 אפילו הוי חיונ לענין ואייר• דקאה נרייחא והשתא דוקא איסור לע^ אלא תיונא
אטה ר׳ אסר שם אמרו עוד אמרם נשם ישמעאל ר' ס' דחק הא וכן ענה כצואה

 לועו• וצריך מאליה לך הפו מי מלשון קאה האכילה אירשיי קאה לה והאח .אני נססו^
שליכלנה דהייט פירשו והתוספות לזריקה לה מדמה היכי לא דאי איה לתוך שזיקה לדעתו
הייט המשתכרת וזריקה הסועלים נס׳ ויאכל נסלח יסטת לא כמו סטל לשון כסאה
טיסין. טיען ונופל משתכר אלא מהונרח שאינה שלאניס דם זריקת מון ינפיק

אוחה ששנדץ טננים פטדה כתנ והרמץ
 אותה שעונדץ והוא לפרש ה׳ל וט' נסקל

 נסקל לפניה חונטין אי אנל סקל נזריקח
 הקשי ילא היני ני פטור נסקל לפניה וזרק
:ירנ אלינא כאסוראי לה מקי ולא אירנ דרנ

 כל מקנלת הדעת אין א״א הראנ״י וכתב
ט' זה  נזייקה עטדתה ואין הואיל ו

 דעת ניארחי וככר :עכ׳ל , משתכרת ואינה
 תגנ ששמיטת מקנלח הדעת שאין ומ״ש .יניט
 נהאיחת ענודה נראה שיותר לומר אאשר ונו׳

 הנזרק דנר שאיט כיון רגלים סי וניסוך קאה
 אנר מחוסרת ונהמה חגנ משחיטת נפנים
 מק מוחלקים ואלו נפנים נשמטיס נהם דניוצא

:הוא אטם כעין דלאו מילתא מונמא ודאי הא
 3ר אנל וט׳ אנר נמחוהרח שאסר מי ום"ש

 אסאי תימה וט'. הלכחא וק ונו' יהודה
 ועוד קי׳ל דכחכמים ודאי הא יהודה כר׳ אסק
ר' דאסר אנר דמחוהרח ההיא דחי אמאי
 דרנ אלינא נממן ורנ יהודה נרנ ופסק יוסק

• יוחק נר׳ הלנה יוחנן ור' רנ הא
 לומר נתכוץ ,׳כו יהווה רנ וכשאמר וט״ש

 לפניה סקל כשזרק הייט ורנ דרנותא
 דחייג נשנר רנוחיה רניט לדעת אנל אטור

 ורטחא מלמימר שנר דהייט דמלחא נרישא ורטתא לסיסר ספי דעדיף רניט דסנר וי׳׳ל
 .נאסרת ואינה חיינ לאניה סקל זרק רניט ום״ש :הראנ׳יד וכדנרי וסלחא נהיאא
 לאניה מקל נזרק ור'נ יהודה דרנ מפרש ל”ז והוא רנ אמר נחמן נרנ שהוא מטאר

 .אליניה ופת שקלו סונא ואמוראי משום נממן כרנ פסק דרנ ואלינא אמוראי תרי ה׳ל
 נזרק דסחיינ נחמן ורנ אליגי לא נחמן ורנ יטדה דרג סנר דרניס לומר היה ואפשר

 הני ואפילו ואשמעינן ונדארישית מקל נזריקח אותה כשעונדין דוקא היינו לאניה ייקל
 רניט שכתנ נמקל אוחה שעונדין לפרש נצטרך אליגי ולא כן ואס דק״ל אלא נאסרת אינה

 הרמץ כחנ מקג נזריקח אותה שעונדין נהדיא לכתוג ה׳׳ל איתא ואס מקל נזריקת
 לפניה ששומסין לפרשה וה״ל נאשסה לסילהה לה אריש היאך תימה .וכו׳ צואה לה האח

 לה ושחט ונישוק טפוף ענודסה אם אנל לענודחה גרעה חגג לה כששתס ועכשיו נהמה
נ חגנ  ונהמה מננ נשחט נ״ש אניס כעין ליה וחשנינן מיינ לאניה סקל נשינר דאס עי

ופטור נ״ש ואורנא אפור מננ לה ושחט הרנ אירש יאה זה על וחית מום נעלח
הינא

 אמריק לא דא״ע לא ננמ׳ תירק ואיך קשה וא'כ .חיינ מקל ונשנר ופטור נחנ חננ
 אורנה דאסור סודו היא מקל דנשנר נרנ דלא עלסא ודכולי כקסר וכו׳ ונימה כעין

 ועדיף משוס ח״נ מקל דכששנר חודו וכ״ע נרנ כולהו לאוקמי וה׳ל איאכא הוי ההנרא
 כדאמר חננ משהט נרע אורנה חננ משחט עדיף לא מקל דשנר לרנינו וס׳׳ל וי״ל .פאי
 אותה נשעונדיס מקל ונשכר היכי וכי שוין הס וינא לענין ארוך וקארו הואיל נגמ׳

 שאין אט׳א נחגג חותה דעונדים היכא נמגנ ה'נ חייג נאניה מקל דשנר הינא נקשקוש
 אור,ה טנדים נשאין איירי נחגג ואסרי וחכמים חיינ ממש חננ נשחיטח אותה עונדים

ו ואסרי והכמיס נרנ סנרי ונולט לימא כתנאי לימא אמר איך א"כ וא״ח .כלל נחנכ ^ 
 שהקשו וכמו לא נקשקוש אותה ועונוץ הכא אנל כלל נר.ננ אוחה עונדין דאין משוס
 נמו כלל אותה עונדין שאין אע״א נמננ כך כל דהוי סנור היה דהמקשה וי׳יל החום'
 משום ההם וחננ נמקל שמחיינ ומה .נקשקוש אותה דעונדיס היכא מקל נשכר

 לחיינ טעמא הך לן ואהני נהמה כקאר ארוך וצוארו והואיל טעמא אדעתיה דאסיק
 והמהרן כקשקוש אותה שעונדין הינא נמקל חיינ וכה׳ג כלל נחננ עונדים שאין אפילו
 סעמא נ״כ לן ואהני ופטור מודה הכא מ׳'מ נמני מחייג יהודה דר' ואע״ג חיק

 אותה דנטנוין משכר פאי חייג כלל נחננ נענדיס שאין ואפילו ארוך וצוארו והואיל
 ממש הגג כשחיטת ר״ל איט נכך ענודר.ה אא״כ רניט שכתנ תה זה ולאי נקשקוש

 ורוצה אותה דעונדין דלקמן כמקל חותה שעונדים כסו נלכד נהננ ענודהה אלא
אע׳ג כרננן אחי יוחנן וי׳ הנרייחא שאיר אתי לפירושו והשתא מקל. כקשקוש קמר

והטנרא
ת ת הגהו סוניו טיי

ם*ום נחגב נאא אעונוו דרך אץ אפיאו נאסר חנב אסניר, שחנו שנו ר יו' הטור יאשץ י
ז אשחיסה) נופי יו־ם'

 ליישג ונראה וט׳. זונח שנאמר פטור שהוא מוס נעלת נהמה לזונח מטן יוחנן ר' אמר
 דהייט דהלכחא אלינא כלהו צואה לה דספח נרייתא וכן יוחק דר׳ דמיסרא רנינו דעת

 לה נספח אנל חוס נעלה נמי פטרי נחנג דאסרי דרננן ליה וסנירא דרנק אלינא
ונשחט חגנ משמט מקל שנר עדיף רנינו לדעת וא״ח .טפי דעדיף דחיינ סודו קאה

עוז מנדל
ע נונודפה פד ס׳ צואה לה ספדו  לה שחט .ונ׳א) נ' יפספאל(דף י' כרץ .מחפזי והדס ננד נ

ע פנודסה היפה א'כ אלא שטור חגג הדפפ אץ ז׳ל הדאנ׳ד כתג : שה יש״פאל ר׳ פרץ .נ
על פמדחי לא אוסר ואני :פכ׳ל משיזנרא ואינה נזריקה פמדפה ואץ הואיל ס׳ זה גל צוהנלת

ג מה ספני להכריח רצה שאס דפחו סף ע פנודסה שאץ ואע־פ רגליה סיסי גסוף או צואה נטפיסח עי ע פנודסה א'נ אלא פטור אגר וזחוהרה ניסח או חנג ונשחיטח נ  כיינא החלסוד על היןושיא ואח נ
 צואה לה טפס איהיניה עו ני' ץל0נ אוהה בעונדץ כוננים ענווח דג אמי יהודה רג אמו ונרכיץ נשגיח שם ישמעאל רני פיק ריש זו הלנה שהיי הגמרא מדע דרכו שינה לא ז׳ל ר'מ אנל שפיר

ע ונדונה מכלל יהווה לוג מינה מואקשי אלמא למה גצואה לה ומוקים עו רגליה מימי של מניע לה שני® או ע נופיה יהווה ודג דומיא עהקינן נ  ואם .ומקל דוסיא ז׳ל החוםפוה נעלי רנוחינו פירשו ו
 הסניא אנוו הולכים נענוווח אנו וני ועוד לפנינו ערון מלמוד נניח וגלים מימי נפון או צואה מהפיממ משונים אנו מרוכרח ונהמה מגג ששמיטה מפני וכי אני ממה הועמ הנרעח אמר ללנס שרצה מפד

 שרוח לפי אצלם חשונוח שהן אפשר ניומר מעונפוה אפילו ודאי אלא המומה ענווה שאץ הכומריד ואמרו מאילם וכנטאי מעשה נני מימוה אוכע פ' נחוטמו קינח נמו נזיון לך שאץ מפעור ולמד צא
מ הקדים וכן שלהם וצלם צלם כל של הענודוה להן היו ומקונלות עליהן יומר שורה מנוומאה ' לפסוק וצה הוא ואם הפרק ואש ז׳ל ו' י שניק וני אממהה רכים שהן חכמים נמקום יחיו שהוא יהווה נ

' ומעד רננו ו נעינן פנים נעץ אלא ונימפ נעץ אמרינן לא וכ׳ע לא מפיק קא אמאי כמנאי לימא מלמווא נעי ני א'כ להו הניוא יהווה נר' דוג אלינא יהודה ויי נחמן רנ ני עוד ש^מר ומה .יהווה נ
 נשמיטס שייני ולא הואיל לנהמה דומה שצואוו אע׳ג וחגנ נונסמיו נקונן להו שיינא ולא כיון אנו רמיפומ הוי שכחנ הההרא נעיקר מזאה וגדולה ופערי כרננן והיינו המשמנומ וריקה דהיינו כלומר

מ ונרי עלו ונזה נלל לכו חיישינן לא להו הני נעלמא נאסיפה והא כלל  ולא לחולין שמיטה ציינין שהן עופוה מיני ינמה קטן עוף נקע ולא מגנ נקט אמאי ואל׳נ מדע ממנינמה על נגינה נכנוא ז׳ל י'
 נזריקה פטור ולפיע פנים נעץ או המשמנרה וריקה נעץ אלא מימייג לא ואעפ׳ה ושנינה כעין.•יקה נמקל אומה עינוץ לומר שרוצה ננן אומה שעונוין הפירוש נעיקר לי נראה כן . כלל נענווס שייני
ג אמר נממן ולוג רנ אמר יהווה לוג גשנירם ומייג ע וענוומה משוס נמרוייהו ומימיינ י  לים עו,שי קא שני ומשום לאונוה אלא משמנוח ווויקה פנים נעץ נעי ולא נשניוה אלא נאסרה ואינה נ

ע וענידמה ונמירי ואפיג המשחנרה וריקה ולא פנים נעין ליכא וסא יאםיו נמה קולים ניס מאנני  שנייר ולא טויקם לא אנל אמי נענץ או המקל ננשנוש אומה שעוגדין המפרשים נדנרי ואילו נ
נ ע דעסומה ההם שאני דילמא ילליס נימ מאנני מקשי קא מאי א' ן יענדו מאינה ונפקא נ ׳ ;ע
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ה דאין הינא » דיו מנוה e<n ססמיסים שפירשו 11« ניפה נרומי לפפה פיין5י6 6ול נלל נשניפה זינ ® י*ף® * «ייי ® ^יי ^ ״ טיי ®
* שרי»ו מה אגל ספיר פנודסה דיך «ונ0 דמה אמייק הכי ומשום נהנא׳ נשמה מסל דשיני הא מוסמיט הוה מגמיא משום אלא מס® ®ביר י

א מנומס מאינפ onto «ונ דאם הוא איפנא אדינא אומי אני ונו׳, דמה הני ומשום ניינ לפיה מקל דש^ הא םיל לא m לה נשמש דפפיי דינם א ל
א, ^ מי זיל הוא שנמנ נמו ניזוי נאוסו פטזסה דדיך הסם דשאי ופיגךליס מפפוי וידי פנ״ל; מ

ן ופנודסה הואיל ׳,״a, . >0, מכל אמו פלמ השסבל on נאינש אנל מ״נ ננ w
 סיני טבל אחד עליו הטקבל .טחפזר והדם שהוא ״׳u®׳ «הקלת(«הדח ה! נאא

 ועביה ואפילו סקילה הייב באלוה כוכבים עבודת
ק אתה אלי לה ואטד לבנה  חייב זה בדבוד כיוצא כל ו

 אין אלי זה אץ ואטד דיבוד כדי בתוך בו חזד ואפילו
ם עבודת העובד ה : נסקל אלא כלום הזדתו  מכבי

 עצטו הפועד כיצד חייב. בזיץ דדך עשה ואפילו כדדכה
 לבזותו כדי לטדקולים אבן זדק או לבזותו כדי לפעוד
:שגגתו על קרבן וטביא הייב בכך ועבודתו הואיל

ם עבודת העובד [א] ו  בצורה שחשק כנץ טאהבה“ מכבי
תר. נאה שהיתה מלאכתה מפני זו  שעבדה או ביו

 עובדיה טדטים שד< כטו לו תריע שטא לה מיראתו [נ]
 חייב באלוה עליו קבלה אם .ומריעה מטיבה שהיא

 עבדה ♦ואם סקילה
מדתה דרך  או ע

ע באחת ב ר א ט  
 מאהבה עבודות

.פטור מיראה או
ת ®הטנפף מד  והמרבץ והמכבד לה והמנשק מכבים ע

כיוצא וכל והמנעיל ורסלביש ודטך לה והטרחיץ לפניה
בדברי

n נ;1פ(9(ש1 'liU y io s:

ם פנודס הפונד נהד״הו  סד6 מי6ורן טנני
 פ1ל1נו פציו והמסנים !מ׳ הזונס ואסד השונד
 למה: הנניה ואסיט ופ*ש אסה. אלי והאופי
 אמרינן פני דמי. נד• סזך נו סזר ואפי׳ וסיש
 נסיא ופי קנ״ס:) טמלין(דף יש פיק ננסיא
ם דפנודס ם*ז) (דף דנדיים ן טנני  נדי «

:מידי ממי דלא דמי
ם פטדס העובד ה ט'. נדינס טנני ס' ו  נ

פי סק ם׳) טי«ס(דף ארנע ט  נ
 אכן והזורק פגודהו היא זו פעור לנפל פצמו

 פצמו השופר וננמרא פמדסו היא זו צמרץליס
 דגוכוין נג פל אף פטדסו היא « פפור לנפל

 דגונוין אפ״ג למרקוליס אק וה«יק לנזיה
 ולפנין נשוע למסני' יני« ומשיש .לפממיה

 א׳א סקילה וצפםן נמזיד דאילו מואס סיונ
 פל קינן ומניא ופיש הוא. מוספה דהא

 מטס P נסג פשוש דנר בהוא אפ*פ שנגסו
 מנשה רנ הסם מואמייק נגס׳(ס׳ד) p דהוזכר

 מטדס ליה אמר סויסא לני אויל קאי מה
 ניה שדא פימא שקל הנא דקא׳ מא סננים

 אק הזורק א״ל היא פרקולים ליה אסר
 לגנזו לפניו הזורק נלומר ,סנן למיקולים

 6סלרש כי יל6ש 6ח6ו מופו להכות ורקתי ני6ו
 אפ׳יג סנן לסייץלים אנן ה«רק ליה אמרו

ג וטק .לסיגמיה דמנוק  הוה שוגג ממה די
ק סדסק ומייסי ר  לפנין ודאי למיקוליס אק ס

;קנפי סשאס סיוג
ט׳ סאהנה נוננים פנודס העובד ו ס הפונד אסמר ס׳א) שם(םנהדיק .ו  פמז

 אמי אניי פשור אמי ודנא סיינ אסר אני• ומיראה סאהנה טננים
 וידועדהלנה לא. לא ואי אין נאצוה פליה קנליה אי פסוי אפר ורנא פלמי, דהא סייג

 מודה דהא ס״נ ומיראה מאהנה אפילו באלוה פליה נקבליה הכי ואפילו דפפי גונא
א  דומה א״א י.ראנ׳'ד נ0ונ :אין נאלוה פליה קבליה אי נהדיא ונלקאמר נהא ינ

ל. שייאסר. ולא כוננים ענודח מאהנח ולא וט׳ ש«א ם מנקדנריודי.א איני פנ׳  לא יני
 מאהנס ר.פרשים ואנו שנהב ומה .לה מייאסו שענדה או כמנ שהרי מיראה השמים

ם ומי׳ אדם  רממנא ואונם נאונם היינו אדם דמייאס מטם נן לאיש בנא לו נראה יני
 היים ומיראה סאהנה אלא נאלוה עליו קנלו לא אפילו סייג אניי אפי והיט מסריה
ם פטדס פאהנס  שמא טמה הרמ׳ך נסנ .רנינו שנהג ונמו מפנה ומייאט טנני

ל. עליי, קנליה דלא אע׳ג מ״נ למייחלים אנן זרק נספוךשאם ני.נ  השנה זו ואין ענ׳
 סקילה סיוג למנין ולא קאמר מנואס סיונ לענין גנווט לסרקולים אנו טורק שינים

»  לא ומיראה מאהנה מננים נענוזס שפירש הפירוש גני היס״ן שד ונתג שנהנה׳, נ
י ונסנ הרמין השגס נסנ והריניש .גהיר הימנים שהוסיף מה פל לן שמקשה ומה ט

ואס

הראביד השגת
« נאפו! או פנוויוה מן מנדה •ואש  פגווזפמאהנה עאי
 וננמרא מיראה מנאן השמינו שהוא ממה איא . משור

 אדה מאננמ משרשין ואם ומיראה מאהגה ימר הולנין
טה מסדה מאזניו וצא אדה ימיראמ :מיראווה ולא סנ

 סאהגה אלא שנד שאים טון גדרנה שלא
 פנדה ואם הרג שגסג פסה אגל ששור ומיראה

 מפפור קשה פטחס נארנע או פנודסה דדן
 לי שנראה ומה .לזנריו מדנריו ומרנץלימ

 וינא דאני• יפלונהא הרמנ״ס לדמה סה
 וסא נעניס שאינה צורה שרואה נסי לאו

 לו הרש שמא ממנה שירא או ליפיה גה מושק
 מטדוס מאיגע גאמס לפגדה מסה ומססיל
 נאלוה טליה קנליה דלא ניק פשוי לנ*פ ינהא
נ)0 סא (דף נסוניא כדאמריק לאט• ואפילו

 עליה קנלה אי לה וסניד אנירשא דסזא אלא
rm הוא גלוה לאו פליה קגלה דלא ואי שא 
ט׳ לאניי הגיסא ויראה מאהנה אלא  אלשא ו

 הפהטאה טון פטדוס נארנפ אטלו ללפ7
 ששוגד גשי סלוגטיהו אלא «א גלום לאו

דהש[ דושיא ושיראה שמהנה טגנים שטדת
 פליס קנלה דלא גיון דששול לרגא מיל ונהא
 שהיו השן טק פגודוס נארגפ פנדה אפילו

 פגודוס פארגפ היא והשסמואה לו פשסמויס
ה ל  אמרא גפגודה אוסה שגדים הע ו

,פגודה נלדשה ג ג פנדה וזה ופידאה פאהגה
 שהיסה וסרקוליס פפפוי ^שיא אץ ומעהה

 סגנים פטדס וטסה נזוי נאוהו פטדהה
 «נלס אוסה שנטס הס ששנזיה נפורה
 לרנא מיע נזרה פטדה טא אם אפילו אלהות
 לזמק אפשר שד וו׳ל שד וכתב ;פלל
 פאהנס שנד לפשר ש ייוסד היסנ׳ם לופס

 לאשס דדסי פטם אלהוס קנלס בלא ושיראה
 שדרןפטדסה גמה ברצון ניקששגד לנזוס ומטין ששגד מש פסדהה דרן שפנדה אפיס
 שפה וזה גשי «1to מושקס ההיא שהפטדסטגגים מושגים סשגדיה 1א^ ביזוי באוש

ט וטניא טיב הרג נ0נ ולזה לנזויי וסטץ נזה מ־ ואיש מרי שאים ור״ל שנגסו על קי
ג אלא וגרש הקילה ס: לדפס הנבוןנפיני שא ודרןאמרץ שלל, בשוגג משאה טי רני
י ומיס הריניש שד וכתב נ  נמאהגם הרמנים פירש שאץ יאמיוגים הסכימו נ

 אפים להפיג או להרש גס גה שיש שמשג משי שבדה שאס «ץ וטואה
ס שגדי דרדב רנא פמר שה לא ובהא סייג באלוה מקנלה שאיש  הס ץ שנשלם טנגי
 להטג או להרפ להם גס שיש שבבים שגס אלא שגס למפלה אלוה שיש ששנים הס שנס

ע הקרא שרצץ או  גגק רנא פליג ט שרה הזהירה זה ומל אוהה שנדיס p וששן נ
 שמא שלאש ולא אונדה שא שראש או אדה ששאהנת אלא משש נה שאין שדה ששא

 אמר הא וגני קאמי טרקהו אדם מייאס אלא אניי משיג שה לא דנהא יהינם
ה שיה באים ינל הפור אמי וינא ניצוט שנדה נאילו שא שהי• מייב פשא אני•  נ
,משר שדאהו או ארס סאהנס אלא מדצום שנדה ואים גלום לעשוס גס נה שש

ט׳ והמנשק המגפף אנל סיג) (שהדרץ שס משנה .וט' הסגפף :מלל המלטש ו
והמגעיל

טשנה אזם
ם ומשיש ,אמה אלי לו והאומר לאלוה מליו המקנלו  ננר שהיה י*ל באלוה דמקנלו יני
 סססלה טה שלא י״ל אסה אלי" לו ואומר ,נאלוה עליו קנלו ופסי, טננים פנודס
ס עבודס קסג>. זו אף זו ומסה׳ גונגיס פנודמ פסה אוסה פשה ששא אלא טנני

 אמדו דגי גראה ואים מעשה Tדליעג דגמי משמש ודהtoל לגגה הגביה רבים ומדגקש
מי נלהצלמיס פרק ננמרא  דהייס להוט׳ לגפסשוס לנגה זקף גגי ממשה דליפניד מ

ט מעשה דשא זקף  מני בעלמא נאמייה טוב לשין אנל פלס ליאסר לעמן דוקא טי
 שיג אמה אלי לו שאמר ביון ונו׳ אלג בפסקא שוטה ארבע נפרק בגמרא נדאמרו
ג. ממשה ט טש דנר מל אלא שיג איוו וההגיא והקשו ט' אמאי ואמריק מפמע מי

ה דכמנרא  אעיע שיג ינספת מגג מששפס סט מיינ דנספס דסיל מאי קשה ט
מננ. משא׳ג נלל אוסה שנדץ שאין  ושא אסרס דרן לו יש נהשנוס ז׳ל והיאניד נ
 מיל מום מעלס דפפי יומק ור׳ טה דינם וספס שם נעלה ונהמה ננ0ו סנר

מנ נספה ולנן נרנגן נ  יננליו סיל נסננ יממייב ישדה סקל.ול נשנר pi פער נמי ו
׳ וצדידיה מום נעלס ונהמה סקל ונשבר נהפס סייג  יוסק דר' פליגי ורג יומנן י
ק ס׳ל נ ופסק ישלה נרני ורג שנ י  פמם וזטקס זנימה נעץ נל ולדיריה נ

ואפילו זיל נדטיש׳י פליני לא ישדה ורנ נמק דיב שמיי וסדי ס״נ המשסנרים
ט נטקל, אומה ששנדץ וסיש .מי*נ נלינה שלא שיי.יה טי U- « .,״■ נדשיש׳י נקשקיש אשלו, י . i  U. 4 ״

,Y א שיג דוקא ינהני יכונה איל א אנל ישני טנ  אלא לנגה דזקף מעשה פפה הא קושיא עאי דאליג פעשה נדלינא איירי דעסני׳ בקשקוש אוסה שניים דאין טנ
ה דנקש ודנים זקף. נפיק ילא שאה ודאי פסש בקשקוש אוסה דשנדים דאפיג נר,שיה טפא משום קפרןש דני,ס מאי איא ספור ט  בלא אשלו אלא חקא לאו מ
י נקפי\ש אוהה שנדים שאץ אטלו טונא בכל שיג הוא לעולם אנל מר,ל דלרק הינא " " ■

ג דפליג• נרמץ על ציל הכי ומשים  יומק לי׳ לאור,אי טציס דלא משום יופק ורני י
א ג משיג לוונא הא■ נכי יאפיצו נלל אוסר, שנדץ דאין טנ  אלה מדנט וקצה י

יי מטאשם נ ז ס שני פנל אמד עליו ר«קבל :ישמעאל רני נש׳ זיל הרין נ  מטי
o טכנים to ט׳. סיןלה מיינ ואמי במשנה אמי ס׳) (דף מיאוס אינע נפרק ו

ת הו ת ת שוגיו םיי
א| שונ | ם ו »־ז סוי ס ם לן ל<זר.ד עי הי ם סנו נעסגן נ ס עיניי A ינזי בי  עלי שייכים נונ

v iJ ד ם עמדת עם יי  וו •הלייכתי pS ברעתו «»ץ סוע״ם עמתן יא• kS» !nSr נינני
ש היא »י ענלי «ןנכ א [נ] וrרנ נםיםן התיוסח ע ב ר *ניי לגני ני  יסיר* חייב ^

ם אי שזגת אלא ענויזז לאם סעולם נע*ח »לא מניירי י  אנררש נגו, ארם וסיראת ארם ט
שוי ito אל ץ אטביאו תתם ם*מע ונן הפן ו ענ ^ ונן תאסיעת וו נ  העינר שינת עי

ם עטרת *<' ויינות• .שר. ה וח אן אלשת לאם אנתענרת סם* נונני  אץ עתה העוני
לנו ש עעש תסוער זיזנן חרא תאונות סנסח אינו וח ואייו* .רנא אמר לתני אלשת נ  לנפ

ץ שעיג חייג לסרקולים אנן ושירם סנו ת י א שאיתא ולס-יגסת לנווי סי ש ש  ראםיינן ש
שת ם נענ שג נוננ- ש ואל י  נננתררין עלת ראייתי ועור םות גרול מיראת •f( שין יענ

ץ תות מיראת הסן ותא רתסן התיא ש » שי אן9 עיקר m אירוא ני ל ע ונן נ 1בםא ני
rasDn

ה :«ד מגי
 אמריק דהא קשה לפניה ומשש רבים שנסב ומה .במשגה אלו נל .ונו׳ דושנוום ו

שק מאסייק ה״ב לנעסה מבין דקא דאמיג מרנףלים נמשי פ6 נ  ינ
 הסוססיס נטיוש ומפרש w דיניס וייל לעניה, לי1 למה p ואם ס׳י) (דף שטס

ש לשניה דמטץ :נט
והעושר■

עוז, סנדל
«6 ׳0 ננל .םננש וןדקפל מגלשטשומטא אמו נלע הטקנל  שוויםנ*ג ופוץ .שיזום י

י מאהנם העוני :ס׳ו) נורים(רף ושף קנים) (דף  המס רל היארי נתב :אסיר ש נ
 איןלם»א סם אומר ואני .מלל שראזם ולא גוגגים ממרמ מאהנם וצא . P1 מכאן השמיע שנוא

̂צפיס ואין שנינס עצ ש מצאטס גן ידו מגטגמ םמ«ם גניסם יגשנרקאי ב«מימו ר0םש אצא צ  ט
ו נם גי צפשיג צי אץ םפירושיס ומן טסממי נמו נ ^ שםווז(דף ל שק סם סירושיס צם יש ^  ם

ם רגיי וגוצן דגרישוז וג׳א  :)1ל ף1( ששם אתם ארק .שיג ש גו' הסנםף : p שים ^
 יאניאומרדאי ;מגיל שא אנם סגנים נמנוום םמינם ונצ נתנשאגיוו׳צקשיאציאמאיצוקסוגו'

 im ומש נירישצמי •ושן רגי צא אשי ורב רגינא גמצמשא צס מסור שם שטאםא םיא9 שאי ווקא
ק n אין אצים מטישן שדאצ שצ לד שאין b מגיא ש ושי גשמאסץ ששם אדש ס  p שוטר 
ק למשמי ואשקוא פליק ט נ ו גרשקצםןיא1םםוג ש1מםנ>שןזא גמרא מישמ אר<מ ל ושד ^
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ש :’’פירש וכן הענדס W דהייגו רניט ומפרש נל׳ח מוגר והמנעיל  ו)ינז אעפ׳כ ום'
^ הנשק ולא הגפף לא נהדיא כהינ דלא כלומר ,כפירוש שאיק לפי מהן אחה פל לוקה  ו
.קרא מחד משהסעי דכלהו כלומר שנכללוה לאו דהוי משוס לוקה אינו אלו כל דעל אמרו

ט' עטדתה דרך היהה ואס ומ״ש . נתנאר וככר פשוש .ו
T מפני עד וט'לפני נרנלו קון לו ישב 

ס. לעטדח כמנשק שנראה סנני
 רנינו כלשון י'נ) (דן דע'! פ׳ק נרייחא

 לפני המושך מעין טד כתוכ שלט ונמסמאוח
 שנראה מפני וישהה ישסה לא טכניס פטדה

 רכינו כחנה ולא כוכניס לענודה נמשהמוה
ף ונם  שנקס נעסהאות היה שלא ונראה מי׳
 קהני מעוח לו ונהפורו קו] לו דנישכ ודע

 נרמה שאיט כלומר נראה אינו ואס בגמרא
 לעטדה צדו או אחוריו שפנה כגק כמשהחוה

 דמילחא לכתט כנינו משש ולא עופר טננים
:היא דפשיפא

.ונו׳ לעצמו כוננים ענוות העושה ם
 לי קשיא א׳א היאנ״ד כתב

 כוכניס ענודה המונח וכל וכו׳ לוקה אפאי
 לראשונה שכתב וההירון .ענ׳ל היא אחה

 יש .וט' צי קשיא והו שכהנ ומה ,מטאר
 הוזכרה לא הוכפהא שאותה שמאחר לתמוה
 דממט' ולישנא היא דהמכא דלאו משמע ננמרא

 . נל״ת עינר וכו' המנסף אנל דייקא הכי
 ועי״ל ,לוקה וכו' המגפף אנל הל׳ל איתא ואם

 .מרדות מכת היינו נחוספתא דקהט דלוקין
 פ' ה’נר .וכו׳ לטי צורות לעפוח אסור י

 טרות דמות הנן כ״ד) (דן שני
 שנהם ונכותל נסנלא כעלייתו לר'נ היו לנטח
 הנמים העדים כלומר ההדיוטות את מראה
 כזה להם ואומר החדש קידוש על להעיד
 היו אם לנדקם כדי ראיתם כוה או ראיתם

 הצלמים כל ונש׳ התם ופריך סטוטם דנריהם
 אתי העשון לא כהינ והא שרי ומי פ*נ) (דן
 נמיום לפני המדמכיס שמשי כדמוה העשון לא

 שאגי ותשני ומזלות מכניס ולננה המה גנון
/  לו עשו טכנים עונדי כלומר דאחרים י
 ליה ואסר לו עשו דאמרים יהודה 3ר והא

 ומשום נולס ניזתמו ההם ומפרקיק שפואל
 ינים למשדא ניחוש נמי דריג הכי אי חשדא
 נניה רניס שניתי יטה שיא דל׳ג וכיח שאני
 חוליות של כלומר כיה דפרקיס איסא נמית ואי

ולא

 נעית ואי .חשדא וליכא חזו לא יומא וכולי העדים בדיקת נשעת אלא מחנרם היה ולא
 יניט וטנר .ולהורות להני; לסו אהה אנל לעשות תלמד לא דחניא שאט לההלניד אימא

 לו עשו ואחרים נדר״ג למימר לן ליח מעתה שרי ולהורות דצהנין היא דמילחא דקושטא
 אלו. מלוקים רנינו הזכיר לא ולפיכןי ודנרקיס לו עשו ואמרים אוקימתי הנהו ומדמיין

נראה
 ולא שנאסר תעשה בלא עובר האלו כבוד בדברי

 כן פי על ואף .הן עבודה בכלל אלו ודברים תעבדם
 ואם בפירוש. שאינן לפי מהן אהת על לוקה אינו

 ועשהו האלו הדברים מכל באחד עבודתה דרך היתה
 עבודת לפני ברגלו קוץ לו "ישב ז :חייב לעבדה
 בטשתהוה שנראה מפני ויטלנו ישוח לא כוכבים

ה.  מפני ויטלם ישוח לא בפניה מעות לו נתפזרו ל
 : יטול כך ואחר ישב אלא לה כמשתחוה שנראה

 לא כוכבים עבודת בפני מים המקלחות פרצופות ° ה
 כמנשק שנראה מפני 'וישתה פיהם על פיו יניח

ד%א̂ב השגת ; כוכבים לעבודת
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 והלא ליין: אמאי לי קשיא א׳א . <וקה ענדה שלא זאע״פ
 איט וסנשז גמגסף ממריג! לא מי הוא שנכלנוש לאו

 פנודוח שכלל שגכללוש לאו ליה דסוה יישום עליהם לוקה
,אחד נלאו ההמוטת כל נמי והכא חענדס נלא הרנה

 לקי ללא וכו׳ ומנשק נשנפף דאמרינן מאי לי קשיא ושו
 חשיב קא הלוקים חשיכ דקא דמכיש ונשושששא עליהו
 הראשונה והרץשיא . ליץ אלמא והמגיד המגשף והמקנש הסך

 פגים פנזלש דאינס כיון אלו ענודות דשאני לתי־צה אפשר
 שאר וכלהו יחרם לאלהיס זונח רכשיג מוכיחה דאשליגו
 שכנללוח לאו כוי שעכדם נלא לאסור הנא כללינהי ענודות

:היא אחת כוכנים נעכודת תמונה וכל פסל עשייה עני! אנל

 כוכבים עבודת
 שלא אע״פ לעצמו
 ולא בידו עשאה
 שנא' לוקה עבדה

 לך תעשה לא
 .תמונה וכל פסל

ה ן כ יו ש ו ע ה
כוכבים עבודת

 שנאמר לוקה כוכבים לעובד עשאה אפיייו לאחרים בידו
 עבודת העושה לפיכך . לכם תעשו לא מסכה ואלהי

 צורות לעשות אסור י ;שתים לוקה לעצמו בידו כוכבים
 תעשון ילא שנאמר כוכבים עבודת שאינה ואע״פ לנוי
 כדי לנוי אלא שאינם וזהב כסף של צורות כלומר אתי

.כוכבים לעבודת שהם וידמו הטועים בהן יטעו שלא
 לפיכך .כלבד האדם ' צורת אלא לנוי לצור אסור ואין
.האדם צורת כאבן ולא בסיד ולא בעץ לא מציירים אין

 והכיור הציור כגון בולטת הצורה שתהיה ייוהוא
 היתה אם אבל . לוקה צר ואם בהן וכיוצא שבטרקלין

 אלו הרי באריג שרוקמין צורות או [ל] והטבליות הלוחות גבי שעל הצורות בנון םמנין של צורה או מושקעת [ל] הצורה
א :מותרות  ואם בה לחתום ומותר להניחה אסור בולטת הצורה היתד, אם אדם צורת שהוא חותם עליה שיש טבעת י

 מפני בה לחתום ואסור להניחה מותר שוקעת הצורה היתד.
 דמות לצור אסור *וכן י .בולטת הצורה בו העשה שתחתם

מה חמה אתי תעשון לא שנאמר וטלאכים מזלות כוכבים ול
לא

 נחב שלא ל’ז הרי״ן דמח שמא מיאה ונו
 ^פיר צא לפה קשה ומיס שאט להתלמד אלא

 לא החם תו וחטא .וליע שר• להתלמד יביט
 שטשמשים שמשי נדמות תעשו צא אחי תעשו!

 והיות ושרפים אופנים עון ל™® ’ללי
 הפרטטת כל תניא ותו .השרת ומלאכי הקדש

 התם י* ותניא .אדם מפרצון חין סותרים
 ונטהר להניחה אפור טלט שהותסה טבעת
 ואסור להניחה מותר שוקע חותמה נה לחחוס
 מרום שמשי שדסוח רניגו ודעח .נה לחמוס

 שנחב וזהו שוקעים ונין טלפיס נין אסויים
 מון הטרוח נל ושאר אסור הלוח על דאשילו
 שוקעות נין טלטוח נין פותרים אדם סלויח

 הייט לשוקע טלס נין כשנעת שסלקו חה
אדם: נצורה דוקא

א ב י ת  חמה צורח לצור אסור וכן כיאנ״ד כ
וכו' מחלק שהוא דומה א״א .ונו׳

 דינם שנמיום שמשים ולורח אדם צורח ואמח
 כל נפרק נהג והר׳ן .מנ״ל ,פיקר וכן שוה

 לסון ירדחי ולא רניט דנרי על הצלחיס
 לשמשי אדם צורת נין לחלק צו מנין דעחו
 נדחיהא נפקא אי.י העשון סלא וכלהו מרום
 סונר אוצי עליו השיג ל”ז הרתנ״ד ואן טס׳

 המה וכן גון נעלי שאינן מפני השרח דמלאכי
 נראים שאינם מפני ומזלוח סננים ולננה

 משוקעים אנא נולטיס אינן מלנל ואן נולטים
 צשוקע טצע נין נהן לאפלוני ליכא בחוט

 נולש אלא נראה שאיט ספני אדם דסוח אנל
 נחב למה יודע וחיני .נכה*נ אלא מיהסר לא

 התום' נעלי שהיי בה נמהופק ט שענה הר׳ן
 1אי ומזלות סנניס ולננה דבתמה כן סונרים

 הר׳ן שנתב ומשעם צשוקעין נולטין נין חילוק
 נתב הרס״ך נפסקיו ז״ל הרא״ש כתב וכן

 טצנו הותמו שאין דכל סאוסרים על שקשה
 על צימא תות דפרקיס להרן צריך אמאי מותר
 לעיל שתיין ומה בולט היה שלא היה הלוח

 מדמקשיק עיקר אינו הוי טלט הוקמו נשמעתא
 אי .ול״ע הוה ימיי ר״נ והא דשפעהא נסיפא

משוס

 .נ לאיין הגז/ נ ; ין ׳ו׳ו פוי .יש צאוין פפ׳ג «
שס נפוי טי' ה :שס פ׳ד פוי .ננ לאוין

 םפ'נ י :נא לאיי! פ«'נ נ י קנוא סי' יו׳ו
;שס יו׳ד פוי .ננ לאוין סס׳ג ו

הראב״ד ר.שגוז
 צורת ,נמרוס פיזשמשין לצוייז אוס צזחז נין גמזלן שהוא דומה א׳א .וכו׳ חמה צורח לצור אפור •וק

 יוטפי’ ולא מוהר נולט איט אט ארס וצזיה אפויים שוקטים ולא סלטים לא שזים הם אשילי משמשין
 סיפא איצזא וזופי נשום שום פא להניחה אפור לפ0 פוחמם יקחני נזשום וא׳ח .לו י-יאין לפה

י וסון אפור נשוה שוה כא להניחה נפחי שוקט חופפה נ  ואס(פניי אפוי טנין ננל יפיאל לטשיחה ו
 ואפור לסניסס סופו שוקס נונניס טוני לו שיחחום ומוחו נירו להניחה אסיר נולט לו טשו מנניה

:טיןו וגן שוה דינם שננניום שמשין וצוחז אוס טיח יאחד נוכנים טוני לי לחיטה

משנה לחם
 לוקה אמאי לו אחרים דפשאיה היכא קשה .וכו׳ לעצמי כוננים ענודח ווזעושה ט

 ט״ז נכרק רניט שפסק פסו עליו ליקי; ואי! הוא מעשה ט שאין לאו ור.א
:וחיע הוא עשאו כאלו הוי בשליחותו מעשה נטשה דהאמר דניון לומר ות .סנהדרין חהצטה

 שהאייר נהר׳ז ועיין ס'נ} (דן הצלמים נל פ׳ זה נל .ונו׳ צורות לפשוה א.םור '
י : הרנה שם י

עוז נזגרל
*V0 ̂ו אלמא כו׳ יצהה ולחה היהה ככלל זגיהה זוכח ת״ל עד כז׳ והמנשק המגפף מרכה שאגי  יצ

 . כוככיס לענודח כייגשק עד קון צו ב9״ עליהן לוקץ שאין לומר ^!זהרה מכלל וחגיריו סנפף
ס עגודח העושח :י״ג) אידיהן(דף צפני שרק נ ו  (דף הצלמים כל פ׳ . שחים לוקה עד לעצמו כ

• נשתים עניו דעובר פנים ארכע דמות גגי ו״ל החוס׳ כעלי רגותיס כן הסכימו מ״ג)
 אסור וכן כמכילתא והאוהריח הצלמים(שה) כל פ׳ . נולעת הצורה עד וכו׳ לנוי צורות לעשות :וסור

 ז״ל הראנ״ד כחב מ׳כ) (דף הצלמים כל פ׳ .הלוח על ואפילו עד נו׳ חמה דמוח לצור
:עכ׳ל עיקר וכן שוה דינן כמרוס המשמשץ וצורח אדם צורח ואחד וכו׳ מסלק שהוא דומה

 לגמרי שלימה הצורה לצייר יכול אדם שאץ לפי כן הסכימו ו״ל ססוספוח כעלי רמהינו ט אומר ואני
 הצלמים כל ם׳ מפורש ריאה אני וכן הלוח על וצונע ואות חי־^ מעשה כגון גולסח איגה אס

 וסתה גולטת היא ההלכה ככל פרצוף לשון כי פשויז דכר שהרי כלים דהמוצא מחגיתין גמרא מ״ג) (דף
 כל ולכנה חמה ממזל מוחרין המזלות כל ששח רג דמקיס כחומרי גרסינן ואנן גולמת אינה $ורה

 סי המולוש כל כעושה אילימא עסקינן גמאי רישא על ושייליגן אדם מפרצוף לדן מוסרות מרצופיס
 הכי תלמודא מדמקשי אלמא כמרוס לפגי שמשמשין שמשי כדמות העשון לא אחי חמין לא והמיג סרי

^ פוגיא דכולה וכסולא כולסין ^ינן ואע״פ אסור המזלות כל צורח דכמישה מיגה שמע להדיא  ד
 אדם פרצוף כמוצא ואי וכו׳ הפרצופות כל מציעא אימא כמוצא ואי חו ופהדדגן בלסן לא »י <«חס

כלומר ימשע די׳ כריס 6«נ מדרג מושה סשימא אלא דמסיק עד וס׳ כלים המוצא וסשגן שד ®י

םדיחי

:סשסו המצות
נדיסוגיות ועהות

̂׳עון  דשתח ♦׳•חח 8S בובבים עבודת סיס ועו׳»ך מעין הגמרא =ן
 Sy מיו יניח 8S כרכיםS מים הטק^חין ערצועות .כוכבים רעכודת כטשתומוה ענראה טפני
 סי׳ יו׳ר הטור העתיק עצמו ה^שון וזה כובכים לעבודת כמנשק שגיאה מעני וישתה סיהס

 כן שחח לא אי מיחז אי אפילו ״(בגמרא :עיי״שן המחנר כלשון כתב הסמ׳ג אטגם קין
 בכל שליפת בצורר. דוקא זררקון אדם כצורת דאסרינן והא הכור ״[לשון .הטור] כתב

 כעושת ולא במוצאו לא איסור שום כה אין ראש נלא גוף אז ראש צורת אכל איבריה
 יעשת אכל גלופה יעשה לא ער וכר פסל לך תעשה לא תניא במכילתין אנל (נ) !ע״ב]

 סורי ורקרפ • והגבים ודגים ועוף חיה בר.סח אפילו עד וכוי תמונה וכ ל ת אטומה לו
 כצורתא אלא רב דבי לגינתא קני לא רבא הבתים חזקת פרק דאמרינן טהא שמחה רבינו

 גסור פרצוף אלא אברח רלא רבעו מורי דקדק משם ,עוף או חיה רשב־ם.צורת פירוש
 סותוי צבעים בסיגי אכל שוקעת צורח אטומה בולטת צודד. היינו ונלופה כששר חקוק
 אכל לעשות לישראל אסור ודאי שוקע או כולם חותם אבל לצור עצמו לישראל אפילו

 בדםשםע לחשדא למיתש רליכא גביר. שב־הי דרבים היכא להניחו מיתר עשו אחרים אם
 ענק שבכל חמחבר רכינו רעת אמנם .ע״כ לו עשו דאחריס ר״ג שאני חצלמים כל פרק

 חסבוזיפ שעל רשב״ג ראסר הא כגמרא מפרש [ד] ;נבעמוד אדם מצורת חוץ מותי
I nvwBO מרנוגוהס משבעות גרים ר״ת וסדינים. מכםרות שעל היינו מותרים



rpהלכות מיע. ־״־!״ HTOy 63 לב משנה בסף ד פ״ג כוכבים
o«pb ילו66ז 6איר< לא הא tow היא מיקר o p  W דעיקי «יוי >w  6!m ליה 

 גלהשיה הדג on אהור ס0לפ» אנל לקיימה למניןהמיהד אלא יTא' לא לבילת סיקע ח
הזי0איג«»(י דמיה דהא הרמץ־ נסג סנהגגה. גירות ענ׳ל: איירי,  הוויאטד ג
 איה ארס מסוס לי סיהוק א^ג ואילו ומושח חיות גושח סס פגיה ארנס והא אניי הדאמר

 גריח אסח בארה וסור ארס עסה סאס >*ל
 חמסק לא7 מקרא ליה <וויק U7 לבדו מארס

 ליגא רהא גאביי הסק לא למה וחימה אחי
:מגיל ,מליה זהליג מאן

T D אלו הרי מיפראל עיר מדיחי א 
 'ארנעסיסוס0<םקלז.נ

 גהדייהי ומר הנסקלץ p אלו סנן נ׳) נסנהודין
 הנדסח עיר מרימי חגיא הנמנקץ ונסון סמדיס

 :נסיק יהלנה וידוע נמגק אומר ייס נסוןלה
 זמסוס הוא שמ0 .מגדו סלא אע׳ס ססחג ומה

 י«ד שגדיס משום לא אוחם ממיחק מדיהין
 דאמילו ליס חישק שגנים ענודח נסעגדו דאי
 המודמק העיר ואגשי גסקלק; גסי הדיחו לא
 הנהיגין p ואא ע״ו) (דף הנסרמין ^ .טי

 ומיס .הגדחח עיר ולנשי ח5הרו נסייף גלומר
 עליהם סקנא או שגנים עטדח סענדו והוא

 איק מאלו אמד סוס דנלא ססימא ודאי באלוה
 שדמין לשוח דסני משינוא נסי pi רנק9נ

 שגנים עשדח דהא נאלוה עליהם נשקנלו
 ומה :וה סקודם נהרק סנארנו ונעו איקוי

חנ0  הרק גריימא ושי. מנין לסדיס ואזהרה נ
 הין• על המע לא נ)’0 (דף מימת ארנע

 ניה גמיג נהדיא מ»ח ומדיח למסית אזהרה
in למנות יוסיפו ולא וייראו מ«0י יסראל 

למדיח; אזהרה אלא עוד
 עד ובו' הנדתת עיר נעסיח העיר אלן ר

 ונרייתא מסנה . רונה פחימו ועד
;יץא) (דף מלק הרק פוף נסנהדרין

רהיו

 ואפילו במרים לפני דזטשטשץ שסעדי כדמות תעשין לא
 דזאדם p חוץ ודה נפש ושאר הבהמות צורות .הלוח על

ק וכיוצא ודשאים האילנות וצורות  אותם לצור מותר ב
:בולטת הצורדו היחד. ואפילו

רביעיי פרק

ש׳. ההווהין ויהיז  גרני והסק מיו) דסנהדרין(דף היק יונתן ורני דר׳יאפיה הלעסא ו
מ איהליט חלק הרק דנידוסלמי מסוס מעמו יומון  יהודה ור׳ נמילתא יהודה ור׳ י'

 סגה סל שט שדת לא אס אגל רגיר סשש גמסתאוח סמהסגשג הראה .יונתן הרגי
 אוסם סנה של רוט הודס אס אנל להניה וצריך מעות סשא שחידים אנחם דרס

 הדישה אס וכן :ישן גסער נמצא וגן גיסידים
 הסל . P נית הרוני נשאר עד וט* נסים
 או סגסג ומה :קי'נ) (דף מלק הרק גסוף

 אין אנסים יצאו סם גרייחא .יסיר סהדיסה
 סהודש או וסיס : מסרס המוח אנשים

מ« pמאלי הודש להו איגעיא 00 .מאליהם
ש להוו אמאי וקסרם נסים הששה 0*0  נסד

 גמר הר נריש נפפייש גמר הנך pסאלי
 גתר גריש דני נלוסי גריר• וקמרם נסים

 גיוחר אדוקין נדמין plooi הואיל נהסייש
 אמקים אק וקמרם נשים נסר נריש ני אנל
ג  רניט פסק היא דדשיה דססמע ואע״ג .ל

 יחד וגל .שא דמסתגר דמעמא משום שותה
סם: מסנה הננא דנרי

j ש׳. סנדמת עיר דנין אין  ונמרא משנס ו
:רניט לשן •יו) דסנהדרין(דף היק

 הראניד גתנ .ונו' מקלע מערי אחת אין ד
 נתר הסנסיס וט׳ ידעתי לא איא

 שמאמר רנינו ודעת עג*ל. ססלקיהם אומם
 לגותרם מיומדים ואינם ממלקיהס אוחס שנחנו

.וש׳ ירושלים ולא :*<יד ני* קיינן לא
 נרי עושין ואין :היג) (דף מיונה ה׳ ניק

והי' .י״ז) (דף דהנהדיץ היק .נספר שדמם
.שגנים לעונש מראל נין המנדיל ניך ספי
 רסמגא אסר <רח גנמרא סם סאמרו ודע

 מסמא הר ונגרייחא ,הסש׳ p ולא מקרנו
 את אח ויחריש טגגים שנש ישמעו שמא

 אמי דמקרנך ליה וששק והריו ישראל.
רחנעא

חי א די  שלא אע״פ נסקלץ אלו הרי מישראל *עיר מ
 יושבי את הדיחו אלא בוככים עבודת עכרו

תה. שעבדו עד עירם  נהרגץ המודחץ העיר ואנשי או
 עלידט שקכלוד. או כוכבים עבודת שעבדו והוא בסייף

פיך: על ישמע לא שנאמר מנץ למדיח ואזהרה .באלוה
מדיחיד. שידייו עד הנדחת עיר נעשית העיר י=אין ב

 יושבי את וידיחו מקרכך שנאמר השבט ומאותו מתוכה
 שנאמר שנים על יתר או שנים מדיחיה שיהיו ועד .עירם
 ועד .עירם יושבי את וידיחו בליעל בני אנשים יצאו

ד ממאר. המודחץ רר.יו .רובר. שיריחו .שבט של רובו ^
 כיחידים אותם דנץ שבט של רובו הודח אם אבל

p כפר לא העיר יושבי שנאמר p וכל גדול כרך ולא 
 וכן .גדול כרך שבט של ורובו קטן כפר ממאר. פחות

 או יחיד שהדיחה או קטנים או נשים הדיחוד. אם
 מדיחיה שהיו או מאליו־ון שד.ודחו או מיעוטה שתדחה

ת עיר דין בד. דנץ אץ לד, מתוצר, ח ד  pליורשי וממונן שעבר טי בל וסוקלין כוכבים עבודת שעבדו כיתדים הן הרי אלא ת
ץ ̂אץ ג :דין בית הרוני בשאר את שנאמר ושבעים אחד של דין בבית אלא הנדחת עיר ת א האיש את ותצ ת  את או ה
״ נת־גים יחתים ,שעריך אל הזה הרע הדבר את עשו אשר הד.יא האשד, ב ל P ב ד השנת ״ אנ׳ הר

 ffi.«מקלס«שיס«יי«ד מסיי «ו6 ין6 • מקלם מערי אחת *אץ ף :ד,גדול דץ בבית אלא נתינץ המרובים ואין ושער שער בל
ת עיר נעשית ירושלים ולא שעריך. באחד שנאמר הנדחת עיר נעשית ח ד  שלא לפי ת

ת עיר עושץ ואין .לשבטים נחחלקד, ח ד  ויחריבו כוכבים עובדי יכנסו שלא כדי בספר ת
אח ססיןצו' גמס׳ג בפסעסיוש: לשין«: נ’וו0»

למלך משנה משנה לחם
ד i מי t ם0ו ום0פ זה נסקלק. אצו הרי ישראל עיר רוויידוו Wמנואל חלק ׳ : T  מ»(י« פוד» «J מצין«ינסי» מיין סנוסו. עיי נ־ מי! ין6 יציהן6ס w1«0 או ב 6

w • ף א״״ ״,׳ י■ ״,) ,t( נייר ®ייפו נחי הק• מויסי צ״יי אמאי ןנו<יס1סיס_ w-ro ס׳ש ® /
ט׳: ולמויח למפית אזהרה פץ מל ישסע לא אמר מר .................................. .וט׳ נמסים העיר אץ ו

 e<)en> סל אלא ננמיא נאסר ולא 01 לו מאין ייסוי
מחלקיפס: אופס נפנו פשגפיפ <ו;לס סיי גל אנל

: סלק נפרק
שם

 ממלוקם ע'נ) חיו דסנהדח(דף נפיק .שנס של ריש ועד ממאה המודחים וי״יו
שנס של רוט ועד ממאה חני יונחן ור׳ ננרייתא יונתן ולי •אביה י׳

 .גייסי אווקי מסין וספצעו מאיל ®ייפו מי נוירי מי גלומר גייוי וןםניס סיס גפר פני
; היא נעלמא דיסיפ דעשפע אע/ וזיל פין ונהג  ונויד לפלופ ינוליו׳ ילא .ט' שותה רניני «

 )0* היה «פרא דתייה השיש הוה דאי א>פ מה הנהרא דהיית ז׳ל מינו השש גיאו דקיל דפספס
 ופכר יפ0נ דהדיתוה ההא ותצפודה גשששא השש איהו ואדונה פנותש פיר נה pio פעצפה גהויה
 }tfo פיהושליף אוגע רגש' פ:ופ א*< (א׳ה ,נרירי ®ייפו גהר פע אפר גיא פשלפא ווסיה
 פסי מיחש אלפא נהוייהו מריר אהריס פשי נגיפה ^ זהיהלז שצפו פגי נניחיו נאן אניי יפשני
ג אריק אינו הצפי פס אדיפיפ נדפיש מעצפפ הואיל להיפר לן וליה פאליץ לפודוש פוץ והוא ל

סיס דמא וטדא׳ וש׳ שנס סל רוט מדת לא אנל «א רני* נחשרי שלט והנירסא
. . ״ נ״ג8 ג״י שחידם אותם מין שנס של דרוש דסיל שנס סל רוט מרח אם אנל וליל . .

/ניוהר לא יונתן רני ואשט דסנהויץ «ערא אסריק הא וא׳ת .הוא נרך סנס של וטט למסו ה/ ועיין «  <פ יאוליס ודאי נעיין שיעא1א ולא ניון הגי ונלאו מרן) ונוי שפניה א׳ס נננ
 P שאין פה נה»ץ אין וששם ונשיהפ שלנו ממונה שננזןלץ אנרש מותה פיר ®■ה ואינה לקולא «» רוט דעו רנינו קאמר ואיך אמר דרוט מיהא משמע לא גלו אנל רוט אלא

:וודק הנוחה הפיר אוהה מין אה דער ולומר לדחוק חרצה אם אפילו עסרא גן דהקשה דסילידמאי ייל ננלל עד ולא עי
"״יי״"" ליניט דמקו מי תאמר ואם .לא שלו אנל רוט אלא יונתן ר* קאמר לא ננלל ועד

ט'. מאליהן שהודחו או :נטלו רוט גלה החורה ננל לן חנירא דודאי דחקחו דה«רא וייל p ל^ש  וט׳ מים הדיחוה חיש וט׳ מ« מאליהן הודחו להו איפעיא קייב) שם(דף ו
 טא ליוושיהן שהוא סמסק לענץ קולא שהוא אעיג הא הודחת עיר נעסית דאינה שסק למה איססיסא לא דגעיץ טק רגיס על לתמוה ויש ונו', גרירי נפשייהו נתר הנך ודחו

לחסוק סנרא שאץ טון החשמן נדניי ליה משמע ולס הדוחה דדחה אע״נ מדוזת עיר נעשים דאישה לססוס רצה דהפשט דססוס וייל .החמורה נסקילה שהיא המיסה חומראלעגץ
:סנהדרין נריש משנה .וט׳ אץ ;מהאחר יותר צד נחד

® עיר נעשית אינה ירושלים אמט שיג) (דף נמרונה .וט* המקלס מסרי אחת איו ד ומהאי עריו אינה P ואם לשנסים נהסלקה לא דרוסלים ערץ דגטנ משום מד
שעריו שהם סס® דשערץ שעריך נקראים אינם שנתסם טון נחחלקה שססחלה שאעיח משני מדחס עיר נעשים אינה המקלע דעיר טינינו ליה משמע טפיה סעמא '

f (דף דחנהדרץ חיק .וט׳ יננסו שלא נדי ט' ממוח עיר עושין ואץ :גן דעתו אין נהשנות זיל והראניד ומן וננל עת ננל t(: ליס ותיטק והקשו זה סעם אמר ננמרא
fא ,דקרא סננמא דדריש הוא שמטן רני ותירצו הסחר p ולא רחמנא אמי דמסינך t ולוה מלוה שננארנהל׳ נמו נדש לן קיימא לא דאנן if t  f t שמא 01 שעם רניס מונ

נשן ^

V1JD
קין פפפא נשפפשץ להט דאתו  נפלי והשניפו אוחי ח«»ן לא אשי חפשץ לא צי ספיפא ואטי פזו

^ ^ מ׳  נעושה נפשינווש לה משק פוקא אלפא אלא קאפר מולא אוקיפיוויוואוקיפאניי פטא» «
 סמי שיננא יהווה לרנ שפואל ליה אפר ופא ונפו חקא סלע ושינו אשר אדה דעיצוף שא פלנפא
טי ואה דשמפפין נמסקנא דיין טגיה א  ונריאלשה ואלו ואלו פניה לו יש גחלווו נהצסש שנר ו

:פ'נ) הגלפיפלוף נל פוק פנל .השוק שף פד ס' הנהפופ פורות :נד׳ן מיים
:'0ו נ׳) מישוו(דף ארנפ פרק אפר ישרה מ .לשפה שענדו פו ם׳ מישראל עיר ו
M mimi vmA *n /Mm איי* .ימיי• ^ _________

onofti

v i w  TlM>y 1|» V  X T lS V  T V  T•| ען /»פפ«» W ך פ / י • • • ' •m• •

;mt שין עד כז׳ 6«נודמי «ףר, jno 6 משמן *w ^  *n06 9ונ wwj 
.®ה טדיש פד ש* פפירנששיח ונין :הפאח גפשר פ’ר «שנ pi ישפפאל *71 סטלפא

ח ע
 ר* 0 נהלוף חלק ופרק טוזש* .נזול פון ש טי מסאה הסודשח ויוויו :קייא) תלק(וף פרק

f דחנפדוץ(דף שיק ומגלי שין ישוח ט׳ וששן ישוח וד* מאיו t(מסיה: יומון וי קאי
 (וף דשפדוץ ש׳ק שנחל. לו דנץשו חץ מלק: ®שרק דין. טח הרוני ®שהפר אה וגן

f t( : דף שק .מקלה פפיי אשו חץ)פד וס* ידעיזי לא ו׳ל פואלו כתג :ץ'נ) חלק 
 שף ויוזשליס ספפא אפריע ופא ליה אינו רנה ופפפא שפר תנני :פפלקיהה שפה נפנו שנהיה

 לשנשיפ,גל): סקלשלאנחחלוף פלי לשגפיפוליוט נחמלקה פשפדצא שק^נה
t/n ינושליפשו pfe. ופשש> לש) ®גה(דף שק ושלפי חלק(זףץיג) שק שף:



6 טשנה כסף פ״ך, כיכבימ עבודת הלמת מדע. מש™ בסף4
ש ידא י׳ש הבאר p ולא רמונא  מר6י כר׳ש ש׳ל W שרניש ומ)תר דקרא. פעסא ^י
 י.א1י]6ג נ':יהם שאין לאי אלא אעגוא האי לפכאש ה״ל לא אוהה פמשכין עשירה אלפסה
 ואפילו שאושר אלא אוהו פנסישיס אץ הנמים ונס השכל אל פסקרנ פעם שזה הדץ לפנין

 ע״רוח שלש עושה אהד נ׳ד ואין י לטפנו רניפ ראה נסיק מקרא פעגוא האי רזה לא
. ט' עושץ אץ נ') (דף ה׳ק השאה ו
דץ בית *ואץ • ישראל ארץ את ***"

 תדחות עיירות שלש עושה אחד
 מרוחקות היו אם אבל .זו בדד זו

ועדתת עיר עושץ אץ ה ׳• עושה

 מ אסר pw ) נרז (דף ונגס׳ ,ששים ו6
 ושלשה נשרס הא פושץ דאץ סא אהד
 ושלשה נשנים אפילו רנ אמר וזנוח עושץ

 משום רנ7 פיע עושץ אץ לעולם ז׳ריס גסי
 נפקום אלא סע לא לקיש י׳ש אפי קרמה

 ור' עושץ מקושת ושלשה גשניס ^ל אהד
 טפיה הניא קניהה פשום ששץ אץ אמר יוסק
 נארן פפדשה נרירוס שלש עושץ אץ דו*■

 אחה הנון, שחים אוחן ששץ אנל •שיזאל
 ושחים נימדה שהים אנל עליל ואמס טמדה

 שסק שרנינו משמע ולכאורה .ששץ אץ הגליל
 ששין מקוסוח ושלשה נשנים אנל דאפר מ*ל
ק  דהלכה חשוס א■ למפסק ה*ל כר*י הדץ ו

 נראה נס סוחיה דחרא משום ואי ר*ל לגני סוסיה
 ושלשה דנשניס רנ אסר סמנץ פסק שרניה

ח עושץ דיח נחי  ואפילו לישנא כאידן הדץ ו
ד ושלשה נשרס  למפסק ה׳ל עושץ אץ נ׳
 למחפס לן אית ליה מספקא דליה דפיץ
̂לא  נהי נשלשה אפילו שלש למשוח שלא לג
כל א׳א וכחנ הראנ׳ו עליו השיג וננר דנים

 דראב׳ו־ השנת
ו *ואין  שלש עושה אחו נ׳
 אגל זו נ!ד וו הנדחות עיירות

 א׳א .עושה סיוחןות היו אה
עושין אין לטלה שנוש זה כל

 ^״^לאי־^^ו׳י־ רבים בלשון מדיחיה שיד״וד, 'עד
 •הודה אלא חיוחקוח ולא אחו נלך אי ינעביד נלך לה[ ראטרי
 נלך או ונקטיר נלך או ונזבח
ע באלוה ונקבל נלך או ונשתחוה נלך או וננסך  וו

 מארבע באחת או עבודתה דרך אותה ועבדו שומעים
 נתקיימו שלא הנדחת עיר .באלוה שקבלוה או עבודות

 טתרין להם, עושים היאך האלו התנאים כל ובטדיחיה בה
 כוכבים עבודת שעבד מהן ואחד אחד בבל וטעידין
 : ליורשיהם וממונם שעבדו ביחידים אותם וםוקלין

 להעשות ראויה שתהיה בזמן הנדחת. עיר דין והיאך ו
עד וחוקרין ודורשין שולחין הגדול דין בית .הנדתת עיר

שי עשץ חמ'נ א
יכנר .עכ׳ל ונליל •הודה אלא וט' שמש זה

 נסחהקוח וריל ר*• פלינ׳ דלא היא רנינו שדעת והשינ רץלון מהר*• הגאון זה על נשאל
 ניהווס שלשחן טון אחו נמקים שאינם כיין סקירטק שהן דאעיג סינר דר׳ל נסיץרטח אלא

 יה״נו מקינייח נכמה כוסיכח דנר לכל מזה זה הס מליקץ ונליל דהיוה עושץ עליל אי
 כלימר נשחיס אנל ננליל אי נימדה כלס שהן כליסר אחד נחקום אלא irt י*ל דאפר
 יעלה עישין הירדן וענר ינליל יהודה טץ סקיסיח נשלשה אי טליל יאחח ניהידה שחים
 קרחה ליסר דש״ך נמיץס כלומר קו־הה משים ®שין אין ולטלס ואמר לפלוני ר*• קאח•
 ינליל יסדה שנץ הספר על ®סחח אלא אחד נמקים שאיק יאע׳נ פמחקיח שאיק מון

ה זהאמס מי  נזה מיעיל המדינית חיליק אין מנץרטח טיןשהן נהפן אי טליל יהשחיס ני
 עישץ לקיחה למיחש ש״ן■ לא דאז מריחקית נשק ^ל קרחה משים לחוש •ש פקיס יסכל
 וכן וכר המקותוח כשינוי אלא נמריחקות דנר לא ונ*ל קא• לקיש אדרש יוחנן די׳

̂ל יפלסא סרשי• מ׳ וא״ח .כופרישיח יה״ט ונליל יהודה דכ״נו פקיסיח‘ שלשה או ישנים דר
דחנץ

משנה לחם
 מדיחיה שידיחוה עד הנדחס עיי ®שץ אין :מידי ולא דנא לענץ לן נפקא ולא נכון

ד ואץ • נמשנה .וט׳ ונעטי נלן להם יאסח יניס נלשין  יתTעי שלש ®שה אחד נ׳
 אי שיש ילא אסח אומר אתה שלש ילא אחת אחח ת׳ר 1ס*י טסרא(דף .יט׳ הניחוח

 אחת מקיים אני חה הא אתיר שסיס הרי פרץ• אוסר כשסא שתים ולא אחח אלא איס
נ אמי זסח שלש ולא אחח י י ׳ נ  דינין נחי ושלשה נשנים הא ®שין דאין מא אחד נ
 אלא שנו לא לקיש ריש אמר יט׳ וירן נחי ושלשה נשים אפילי רנ אמר וזפנץ עושץ

 עישין אין •יחנן דרט כיתיה חניא יט׳ ®שין מקימיח ושלשה נשרה אנל אחד במקש
 דאין הוא אחד דין ונייח דרנ יץיא כזחרן שפסק נראה לכאורה ירניט ום׳. ע״חת שלש

 לקיש כריש פכק אין עליי לחמיה ויש .וכי' נמקיס אלא שס לא ואמי לקיש וכמש ®שץ
 משים היא דעעתא ל׳ ונראה .•יחק דר' כיהיה חניא טמרא דאמיי י®ד •וחק ר׳ לגני

 נסי׳ הנדחית ע״ריח שלש ®שץ אץ אתר אלעזר נן ריש ׳*י פ' נחוספחא דאמויק
 משסע ננליל יאחה ניהידה אחת •עשי לא שחים אף אימי ריש שחים אי אחס ®שץ אנל

 לא שחים אף יאתר סלינ ומוריש אחד כמקיס ואפילו משמע שחים או דאחח דלישנא
 תיינהא לינא ימכר״סא אחד נמקים דהס משמע לישנא האי דנקס סחניהץ וא'כ יעשו
 שאתר ימה התשנה לפרש אלא נא איט לקיש וריש דחיספתא כריש דאתיא לקיש לריש

היא ’דמי.נ• דפירישא יוחנן לי' סייע לומר יינה איס יט' •יחנן די' טסיה חניא מפרא

 ®שץ אין דקהני קשיחים דנר״הא דלישנא טשין''ל דסדוחקת ותנ׳ל נכך לחלק לרניט דחקי
 שחים הא משסע טליל יאהח ניהידה אמת כנץ שחים ®שין אנל יט' מנידמיח ע״רית שלש

 אנל סיפא קחני והדר מליל ישחים ניהידה שחים וכיש עישין אין טליל אי ניהידה
 וכיש ®שץ ננליל יאחח שיהווה שהים הא ומשמע ®שין אין מליל ישחים כיהודה שתים

 קשיא כ“יא ננליל שחים אי ניהידה שתים
 אץ פירו® דהכי ציל ע'כ אלא אסיפא רישא
ט' פנודחיס סקיינית ע״תת שלש עישין ו
 כיהודה אחס ננון שתים שתים ®שין אנל

 אלא מתחקות שאין ואפילו נגליל ואחח
«יה פנאן הספר על אמס נטן פקורטס  ני

 נמץרטס ילטלם מליל פכ^ הספר על יאחס
 אנל לא נפקורטס ג' אנל שחים יווקא

 ואוזון יסדה נדרים אסס טון נסרוחקיס
 שתים אנל ®®ן גליל נצפץ ואחת יהווה נצטן

 מריחטת אפילי ®שין אץ מליל ישחים ניסדה
 לכל אחד וין נית יאץ ינים שנסנ וסיס

 ואפילו פטווזח ע״יוס שלש ®שץ הפירושים
 כק ני״׳ וגליל יסדה טק למקמיח סליקים

 אם עישץ שחים אנל מיי זי מרוחקות שאץ
 לא דאז סטזיות כשהן אנל לסקמוח מלוקיח

 יוייקא שלש אפילו ®׳שין קרחה מ*ס שיץ
 דטף להקשיח ואין .לעינ כדפיישיח וני״חא

 ע״רוס שלש עושה אמד דנ״ד לרניט ל מג ®ף
 נני״חא דקתני דהא נימא נתיומקית מנידמוח

 טליל ישחים ניהידה פחים ®שין אץ אנל
נס• נשלשה טקא דהיינו ®שין ג' הא דפשסע

וזמדן מדאתר דהא ליג ליה כדמספקא דיק
שידעו

 וקרחה סעמא לאי דאי משמע קרמה משים עישין אין ויין נחי נשלשה ואפילו רנ אתר
 ני״סא כן אס קרחה ש״ף לא דגשלשה לרניני וס׳ל ומאחר ,נפי סינא אפילי נ״ד נג׳

ה שתים אנל דקסנ• מי  ונשלשס דאי מ״ר׳ קא אחד ננ׳ד ע׳כ ®שין אין טליל ישחים ני
;לעיל כדשרישיח נמיימקיח נסי ®נא אפילי ®שין ניד

 סיהיס(דף ד' פ' משנה דנים. נלשין מדיחיה שידיחוה עד הנדחח עיר עישין אין ה
 אעטד האומר נמסיח יקתני והמדיח המסיח הנסקלין ק כאלי דקוזני שם ס׳ז)

 נלן האומר זה המדיח נסמיף קמי יהדר יס' יאזנח אלן אזנס ינעטד נלך יאעטד אלך
 מוסס עיר :רכים נלשין שיאמר עד ח״נ אינו ומדיח אלמא טכניס ענידת ינעטו

:יא.) ק (דף הלק נא' משנה . יט נתקיימו שלא
ט' מכסים תלמיד• שני להם שילמיס וכי' הנדחח עיר דין והיאך ך  הראנ׳ו נחג .ו

שטלחים רניט שמיש יי״ל ;ענ״ל ומעשה התראה אחר יט' הדנר סינ א׳א
להם

 אורנה כך סא המשנה שפירוש מוכרח איט אנל מטרשת סנרתי יסציני «א הטוע אלא ע
 ופירוש מסניחץ כסתם לפמק ראוי שכן וכיון כריש ונו״חא לקיש כריש המשנה ®ריש

 pכזיס פסק לקרחה ח״ש דלא לקיש כרים יפסק ומשוס משפע והכי היא כך המשנה
 דלטלס שניש זה כל נהשטח כתנ ז׳ל הראנ׳ד אנל .לקרמה ח״ש דלא קמא רג אמר
 לפשוק נ'כ ז״ל היאנ״ד דכינח ל׳ ונראה . pכ עד וגליל יהודה אלא עד יט' ®שין אין

 ר<! אמר נזמין פסק והיאנ׳ד חדא נחרתי עליי השיג אנל רניט ימעעס לקיש כריש
ד נא ינזיא מחתלה ואסר ממאי הדר נחרא רנ אחי וזרנין צי ונראה מפני נהרא  ננ׳
 ואפילו משמע מרוחקות רנינו דכחנ דמאי ליה ומשמע עליי השיג יעיד .נשלשה ולא אחד

 סלו׳ הדנר אלא כן הדני ואין יאמר סני מריחקיח שהם כיין טליל אי ניהודה שיהיו
 יהיה נקטה לדינמא ונליל יהודה ואמרו דמאי ליה דסנירא אנשר ורניני ,יגליל כיהודה

 כ® הטנה אין ®שין אין ניהודה ושתים טליל אנלשתים שמיש ידע מיי, זו מריחקיח
 קשיא דאנ״נ טליל שחים או ניהידה שחים אלא ארנע שהם י״ל ®ז מנול כעל שכפנ
 ®שץ איו דאינע משמע ונסיפא ®שין אין מטזריח ושלש משמע ורישא לסיפא רישא

 קילון ימהר"• טליל. שחים אי ניהידה שחים י׳ל ודאי אלא קשיא א"כ ®שין שלש הא
:עיש ק' נשיש זה לשון על עמד זיל

יט' יאחד אחד נכל ומעידן מתרץ ה

עוז מנדל
ו ו»■[  רראנ׳ו נתב .ניישה מזי יי פחייףיז כיי אס אנל זי נ!ו זי טמיס ®יחה שלש «שה אוזו נ׳

 כהס ואין יווחווריס וכווים דנריי ט אוויר ואני ■ ענ׳ל ינליל ימדה אלא יכו׳ שמש זה כל ז׳ל
 והיא דהנהדלי! ס׳ק תנירשה ההלנה זאיז כי דש לדעתי השיה ילנך לשניך אכין וסמי . יעץש געיזל
 דעמים ש̂דoובהו שהים או אוזת עושים אכל ודחוה עיירות שלש עישים ואין מזע השינוה משנה סמם
 שיזים אי אמה עוטן אכל ישראל אין לסחדיר שלא ישראל כאין נדחיח ידיריש שלש עישץ אין פ׳ץ
ק  אסיז אלא איט אי שלש ולא אמת איווי איזס שלש ולא איזת אחס מ׳י גיס ממיא ני״פא ®זס ו

 נסנרי כיי שלש ולא אמס אחיז מק״ס אני מה סא אמיר שמיס היי וייץ אומי כשסיא שיים 16ו
rx|® נ׳ד נשו• אסילי אי דייןא אמד ננ׳י־ יה נאמר אס לתויז שנצנוק■ אלא שלש ®שץ ואץ שסיש 
ד מ אמו ומנץ גרש זם ופל ד ושלשה נשנים הא עי®! ואץ «א אחר ננ׳ נ אמי יומניו עישין נ׳  י

« משום ויושץ אין למולם ו  איני יזה קימה משים אלא אימ שאסיז מה כ• מ'מ מדנריהם למוכי . ן
IM ט׳ הליקין פרק ואמי מאן דליכא לפמוה מק שיזים או זו כצד • נשלשמן  פחית קרחה והי

 שאין גמשמזני ®חש שנו לא לקיש חש אמי דניסיון לפרש ייל נא ק ומל ליי זי פמוכווז משווים
 זו׳ טשץ ונליל יםודז נמו ז׳ל פירש'׳ מקימות נשל^ אי נשנים אכל אמו גמקוס אלא pe יו®!
 פז®! אין ליו זי סמזכית כשכשהים כלומר קר* משים «שץ אין ל«לם ואמי ים מל לוולוק נא •ומן
m נשמי קר* דאמי למאן ץרו»פ משום te אין תחון דר' טיתים והניא מומים יןי׳ל דלא ואמ׳ג 
 שהים אכל מליל ואמת ניהייה אמת טין שתים מימן אכל פיאל כאין סטדומת ®ירית ^ש «שץ

 עוטן דאין אלא נחיתא מתא הסע דרי מלתית מסת״מא לא ומ'כ מוזן אץ מליל ושמם ממדס
 וכליל יהירה כנין סתכחזה מווויקזת השלש מן איזז כל אם ארל לזו זי פמוכזס מהן ישמיס אם פלש

והא דלקמן ׳חשלדאה קמא אמורא מהאי כלל מוטן אין ושמים לפחש• מריז ולא שלש 4אי «שץ

 צריך ׳חקים דהנוחין דיקא והנא משמע
המדאה

»ו מתניתין על פליג ׳in לא אמורא זוא• והא עזשין שתים הא עיש-ן אין שלש חקא היא תתניתין  ו
 ושתים נימדם שתים אכל תמנן ויי נני״תא יקתני וכ״ע משגה כנתה הלנה ואמר הוא •יתנן ור'

* קיוני ילא עוהין אץ כגליל  הסמוטס ני ניויט עלה נסק או עיעץ אץ מליל יההיה נימיה א
 סומים וק״־ל אמד כנ׳ו ואפילו שוי קרחה וליכא הינא אכל קר* השום עעמא מדיךהי נאהיו נלכד

 סוא משש אץ פליגא רב אמר דומנץ תימא אפילו כייהיה והניע משוס ו׳ל חננאל ונינו פס; וק
נ ו ' הלנה יו׳י דוג ועור ליה חםתפי^ אלמא נידיה ירפיא ולא ן א ק אחו וותנין ק אחי ומנץ נפשיה ו י  נ

חו וכלל ו׳ל ו׳יו לוה חשש לא כן ועל ■יחנן  מזו יו רסיקימ שכולן לומר ורעתו וקיחנ כחוזק ונ
, השידה אפילו סמומת היו ולא ן * * ח גיחשלמי«ישמ® מצא® יק כיון זי נ ג ו  ונפוח לנמח י

' ונרי  אנוויאץ תלתא אעשעיא ר' נשם ׳יחנן ר' ונר®^ א«וא' נחלתא דיניה משמים גלנד יוחנן ו
* אמר חד  אמר וחד עושץ אץ הסמוטח מושץ המטזרזת ארור וחד ®|w אץ שהים עושים א

 כאמוני ופסק נקונערים ה׳ג הר* לידי ויבואו האויכים יפוצו שמא ®קי כל עוטם אץ המטורות
י׳ די^י סצייצא טי עצו ינוס ננלאה ושמעחץ ■וחנן נ ׳ ואם .נכון על ו׳ל ו־מ ו י נ אנ׳ו ט  ויל י

* נחי ושחעתין מרוחקות ק והלא ונליל טהודס מא התיר למה מג  םנ®פ סוקת פ' ואים לי ויש ’ש
טוס לחוקה ארצית ושלש מתנתזין נמוא א עלה יפריע ושיגיע וגליל ®טן וענו י א טמי ט אז  י
 שונדט לאמי ונם .לוו מוי מצויות ®׳חת שאץ ו׳ל !®ושי׳ ומי ®חס כשעת ונליל ימיה וכתם

ק יאים נאק לנא  לואנ״ו ואם נטן על ו׳ל ר׳ת דנח עלי וסה ימים ששם מהלן תוי וו רתויץת פ
ק ו׳ל * עיי עושי! ייץ :•ו«״' לא אנורות וראיות אמרת י  פ׳ע . נאלוס איתי שקינלי עד ט' הנו

 :קי־נ) מלק(וף פיק .ליוושיק עו הצי* ע® :ס׳ו) (דף סיתות ד׳ ים׳ ע׳ו) דםנהדחן(דף
ק עד . ׳0 ם®* עיי p והיאך ץ( מ פ(פיו• שני שם מל®! וטוחן w *מים מלס®• שצי »(

*מיפ



ה פ׳ד כוכבים עבודת הלטת מדע. משנה כסף » 65 ם
tp גס ל06 גל אמור דגססוס ואפשר מווסס s , 1 «וג 0*0 «פל«np< 0 ל«>ל m s 
0שר הלוי לר*פ  מ0א «גאן המיר מסגי אס הגה הגס גססיי מוגרסען יניס לדגי• 4

:לל אי([ אלו לגייס p)0()’וגי סלוי ליס «וס וגגו »rn סח ססזל {«»(וסי סגסיס

 הראגיד השגת
 «י 0ל« »ל(לג P *אסר
 אג( לגיסיד סניייג פליייוי

len n אס ילססייגן o ססגס 
 יל1»0 סרגי (10 א׳א סוסג.

f אנל 0(10(9 לסס t ולאפי) 
 ספגאס אסר 0«ל0 ספוגה

: יססשה

 וסיס . גסרס אהד לגל שאיגה סאמי גסויס סהיאס 0אי( ונו׳ להזהיים ה׳ה פגי להס
ס p שלפר ואסשי . לסוהיים ה*ס «י להם ששולהים ליניס מגי! «'פ  מדאפייק יני

 אלו שנן «ננים מנווה הפונד וימיר הגוסח לפיי ד« לא פץ0« פדס סלקי! הץ מרק
 « פליסיס סנלסה פיי <ח פנמניס מיו) שסוס ot ונו׳. נולס שהולסה ובץ נסו גמויס ההיאס שאעס שאעפיי התיאה צייני! אק זוממי! ומדים ההיאה ציינה

̂יל אלא נססילה התראהאינא: שס שנהנהיס^ס ono לא לאי וספמס ש
 וחזרו רובה או העיר כל שהודחה ברורה בראיה שידעו

 שולחים כך *אחר כוכבים לעבודת
 להזהירם חכםים תלמידי שני להם

שו חזרו אם ולהחזירם  תשובה מ
 דץ בית באולתן יעמדו ואם מוטב
 עליהן לעלות ישראל לכל מצוין
 עמהן ועורכין עליהן צרין והן לצכא

 העירכשתבקע שתכקע עד מלחמה
 שכאו טי כל .אותם ודנים דינץ במי להם מרבץ מיד
 אוחו שהתרו אחר כוכבים שעבר עדם שני עליו

 םוקלין מיעוטה העובדים כל נמצאו אותו. טפרישין
 אותן מעלין רובה נמצאו .ניצול העיר ושאר אותן
ם שם ונוטרץ הגדול דין לבית  אלו כל והורגין דנ

 לפי בה אשר אדם נפש כל את "ומכין .בםייף שעבדו
 העובדם נמצאו ואם .כולה הודחה אם ונשים טף חרב

.חרב לפי עובדם של ונשים הטף כל את מכים רובד!
 את םוקלין רובדי שד\דחה בין כולה שהודחה ובין

 לה אין .רחובו־ו תוך אל שללה כל וטקבצין מדיחיה
 חומה כונין לה חוצה רחובדי היה .רחוב לה עושין רחוב
.רחובה תוך אל שנאמר לחובדי שיכנס עד מטנו חוץ

 שללה כל את ושורפין בה אשר חיה נפש כל והורנין
 ושרפת שנאמר עשה ושריפתהטצוח כאש. המדינה עם

 הצדקים נכסי ז :שללה כל ואת העיר כל את באש
חו שלא העיר יושבי שאר והם שבתוכה  רובה עם תד

.אבד ממונן שם וישבו תאיל שללה בכלל נשרפין
 ולא שנאמר אחת לוקה שהוא בכל טמנה הנהנה וכל

 שהוזמו הנדהת ועיר ח ז החרם מן מאומה בידך ידבק
 שרירי בו לידינות ומותר זכה בנכסיה המחזיק כל עדרי
 תצךר כבר ואחד אחד שכל בה זכה ולמה .תזמו
 וכל לעולם נבנית ואינה .דינו שננחי משערי ממונו

 ומותר עוד. תבנדי לא שנאמר לוקדי אותה הבונדי
 תבנדי לא עור תבנה לא שנאמר ופרדםים ננות לעשותדי

 למקום *מטקום העוברת שיירא ט ג שהיתדי כמו מדינה
 שם שדיתה אם עמדי. ותדהדי הנדחת בעיר עברה אם

 הן לאו ואם אבד וממונם בסייף נדירגין יום שלשים
ת מדינה אנשי נכסי י :ליורשיהן וממונם בסקילה ת  א

 אץ אחריות עליק שקבלו אע׳ם בתכדי מופקדין שהיו
שעים נכסי .חבירתדי שלל ולא שללדי שנאמר לבעלירין יחזרו אלא נשרפץ אחרת במדינה מופקדין שתו שדיודחו ת

to'So too :אם :סריס סצניס עי׳ ו(•(״ בסין לס
משנדי לחם

 : 0W דסלפסו) משמש וט׳ tan מי יוסי רני «י6וס יגי6 דסייך לקיש דייש אלא צרי!• אי! מנמיס חלסיד השגי נששולסין מנס פשהוז׳ווס אנל ואמר אחד לנל הסיאה
«נ «!־אל ש!אמר ונו׳. שינים פד ממנה חון מומס בונץ נגמרא שאממ ומה ואמי אמד לנל וממרי! שם רנינו «ונ לא הני ומשוס יחד לנלם להסיוח ממאי»אמר ליס מסיק 0ר

 שצוי!י הפיר היו מל סני ידריש סין אל מדקאמר נרמונס לומר ד שהיה מון אל
:ימונס שההיס

גמסגס נדאמיו דמצלס סדי! והוא קי׳ינ) (דן> מלק פרק .וס׳ הפונרה שיירא ט
מצילץ: אלו הרי יהנמלס הממרח

:אמריוס פליס דקינל מק לה ימוקי דרג מימרא 00 ונו׳. מדינה אנשי נכסי י
סי  שמוצס גי! שגמוגס גק רשפיס ושל גמשנה שס • וט׳ ש«ד» הרשפיס ננ

 לפיר וסירש׳יסקרוניס למונס וגגקנציס ממלא אמררג ומסיא אמדי! אלו סרי לה
סרוגים הם דאס דסיל משמש טינ. פצמוונו׳ סיום נאומו ספיר לי< לקנצס שינולים

לפיר
עה מנדל

אנ׳ו בסב :ם׳ פיפג 1י»ו אש וצבוזויום איסס לסיהיי סנמיס  אסו .ונו׳ סדני נוי( י׳ל הי
אס מר נדקייי ונני נמרי סיס סיבי נ»יפ ני אומו ו«ני :מנאל וס«ה ^ו «00נ שהונס ג י

שנסנמי
ח נהי לסם סרני! סיד  מלק נפרק .יט׳ די

 נטי יינה שמדח פד דחק אהא קי׳נ) (שם
 אומר אחה שאם נצימר טנדיג! סיני מפרא

 י\אן היחיד נדין אימן וסיקלק אימ דני!
 הנדמה פיר נדי! וידיט רינה שיידמ יומצא

 מפנס אמה םא"נ ומינשי! שדנק לומר אץ יה!
 דיני! נסי לסם סרנץ ואפיקנא אלו של דינם

 ואם אמד נוום נלם פדיה שתחקנל נדי נלימר
 די! לניס איהם מפלי! רונס ספונדים נמצאו
 נסנהרמ׳ה אוסם. והומים שנימשליס הגדול

 דני! דאפר נר׳י דקי״ל זה טל לחמוה שיש
 מרנץ לנסוף דאמר ו«) ספלים יאחד וסוקלי!

 ל« ומסקיק נדינייהי וחעייניק דיר! נסי להם
 להו וקמליק לדנייהו ינמריק הגמל לנ׳ד

 ריל דאפר דהאי דקנרד קאמר דו״ל לס«ויה
 לאלמר די(יי« למגסרא pדי נחי להם סרנים

 מוציא אהה יאפה איש סליה ואקש• קאמריק
 גולם הפיר אח מוציא אמה ואי לשפריך
 דגסריק קאמר לא דליל וממרקיק לשפריך
 ואי נוינייהו דמטיירמ אלא ^,מר לוירימ

 הגדול לנ׳ד להו משקץ רונה סשסנמי«נדים
 ממפס קא דני מידי ל׳ק יומק לר׳ אנל ום׳

מי מסמס קא מרונץ קרא  •מידים(ינהו לר*• ו
 נימיד לויניה נמריק דספי-איד! קמא קמא וסא

 מד ההוא אנל נינהו נשרים נמוקם העי דאסלוי
 לניד ליס ומםקינן ריי מודה לרונ זמשלים

 דגמרא למימר וליכא החם ליס וקמליק הנמל
י קייל דסא נר״י דלא הני ליה דמסנןק  ל

 לו והפיג ,מלח מהנך נר הר״י הלנה ור׳ל
 נמצא לא ספדנו ננל משולם ניר אהח הר׳

 שמפהא נטלה יוחנן ר׳ סם נונר ולא נהוג
ת דאחר יהודי. לינ דמקשה הוא פולא אלא  ד

 דנץ אלא דיק את מפנה נמצאה א*נ ומונשץ
 להם מיניו ואמי פלייהו מליג ור״ל וסוקלץ

 ואפה איש דאמיינן פהא ליס ומקשיק דיני! נסי
 דרה אלינא ליה ומסר! ונו׳ לשפייך מוציא אהה
 ננסיא ומרי דשקיל ניק רנינו וקסנר לקיש

 הלגהא ש'מ ow דריש אלינא לה ומסיק
 שנאו מ* נל ומיש מפמיה. (מסחנר נווסיס

ט׳. פדים שני פליי  פני ונפיק מא םומ0 ו
 נפיריש אמרו יכך אייי לנל והסראס פדים

 סחחיל אדם נפש נל ודפשמומנין המשנלשם.
 אדם נפש נל מנץ פלה ודמ0 שאם ואומר פני!
 מני! נלה ולא רונה הודס ואם סרג לסי שנה
 שמני! מרל צ*פ ומ*מ .פונדים של ונשים סף
 יושני אח הנה הנה מדנחיג ואי ונשים סף

 ויצפיף נעיר הסה לנפה אצמרץ הא ספיר
פמהם

 מס ואשאי מדיסיס אס שקלי! אץ רונה
מו ואס נ0נ זה שאמר נפיק  ספיר רוג מו
 איע הידסו לא דאס אלמא נסקל אחדו
 דסו וסדימ סמסיס נדפי סי ואמאי (סקל

 שיסנאר נמו למגוד שהורה ניק גסקילה
 גשאינו רניע דלדפס וציל .זה שאמר גפדק

 שפה 00P0 ססמייג אז להשיח אלא ססנוץ
 פד סייג אינו להדס הססנוץ אנל שהמיס
ג שסודס וסייע טונסו שחמשה  ונל הפיר ד

 שאמר נמרק ומיש .מימייג לא p נפשה שלא
 היינו נסקל אמריו ספיר רונ דסוs ואס זה

 איע המיר רוג אמריו 107s לא שאם לומר
 מסננא משוס נסקל אנל סדיס משוס סקל

ם: לפנודס ם טנגי  שללם נל אס וסקנצי
 פרק משנס .0ר«ג ןs אל שנאמר פד וס׳
! ס :קי*נ) ף7( ^ תי הו  אשד מיה נמש גל ו
 וס׳צס נהמחה נל ואס אs מלא מקרא .גה

:נאקא דמגל ואפשר מיה נאש לשאר
 פרק משנה .ונו׳ שנחונה &ויקים נכסי ז

 שגסוגס צדיקים ננסי (שס) מלק
 אמרה מה ספר ננמרא וגנדיסא אנודס

 נרם פי יאנד שנחונה צדיקים גנסי מורה
 אגד ממונם לפיע סמונם נסוגה שידורו לגם
ט מאיל רניע שאמר וזה ק  :אגד סמונס שם ו
 ר׳ש .ונו׳ פדה שהוזמו מדסס ועיר ח

 פיר [נ׳ה]) צ״ו דגרימח(דף נסרא
 נס זגס נס סממזיק גל פדס שהוזמו הנדמה
 ממיניה: מפקיר מד גל דנה דמשעמר ומטמא
 (דף סלק פ׳ מ:נה .וגו׳ לפולס ננעס ו^.ינוז

 געס למשוסה ומוסר ומ״ש ;קייג)
 ספשה לא «ד סננה לא גמשנה שם .וארדשים

 ר*פ מלילי ריי דנרי ושרדשים ננוס אוחי.
 איבה שמסה ^סוס פוד סגנה לא אומר
 ופשק ופרדסיס נעה סיא נפשיס אגל גננית

:מסמרי «*פ דהלגס ננ*פ
 ולא שם נרייסא .ים׳ הפונרס שיירא ט

 00 רניע נ0ג לא לסה ידפמי
 ממקום הפוגרס והגמלת הממרס שם ששניע
 שיירא ופייש״י אותה מצילץ אלו הרי למקום
 גדמפרש יום ל׳ גפיר שנשתמ ונמלים סמדם

 אנשי נ1ר אס 00P סצילץ אלו הרי ננרייתא
« הפיר  המיפומ סשליסיס וגמים ותמדם מד

 ממונם >!ta פליהם מצילץ חב אותם ומושי!
:ניסידים ידינץ אלא אנד

 א7םש דיב מימרא ונו׳. מדני־. אנשי נכסי י
 נדיסא .ונו׳ סרשפים נכסי :סם

ישפיס ננסי לרגוס תקנו! שללה גל ואס שם

ע ואחד אמד לנל התראה שצרינץ לומר  זיל: רשיי מדנרי שס ונדמשמש למדמים מי
 גישת •נפי .ונו׳ לסם שולחין נך אחר ן

 סראציד להשגת מקים אין ספרינו
 מחמלה,ונגס׳ התראה מזנר לא שנא! זיל
ול׳ל יומק ר׳ פליגי קי'נ) (דף סלק נש׳

 בירש לא ני וסטמיס פהומיס סמוזגר דגוי *
 91(99 קשי רגינו רי9ד 9וג רפ1א(9 א9גיר9

p סדאג׳ו סשגס ונין i דגריס משנס סגגף מירק 
e ita 9משו9 (וו9מר ונסזו• 09 טבורשיג 

:פלי 1p9)9 '9 גיד הפני! גאוגפי(גיאוד  נסי להם מרנץ ימיא ינסקלין דנץ אסר מד
 דר׳ ואטיג לקיש גדש רנינו ופשק דנץ
אלינא ושרי שקיל דנסרא פא דשת משום דריל מתיה דהלנמא ל! קיימא סליה פלע יוסק

מ י גל אחר פסול לא למה אני המה ואב׳ה 9ויי10 אויג נו נפיג ואי! וסבימפו ז׳ל ו׳ נ  שנפילה ו
ו' ונואיפא וגו' »ננים נניס שונו ענ9 והד ד׳ן ובאס וניטשצמי ב׳ו) (וף ונפמא י*פ) (דף9נ  :נ

«׳! עמר ב׳ ומקלפו קי׳נ) (דף סלק פי סוף הנל . הופה מ! 9מאומ פו נו* הפיר גפזזבקש
גו : )1̂ (וף נ  «י שאיק וסקפניה 9ושי9 הפניש למה פליו מפיליפולא לוי9 ו*מ פמס ו

אץ מנשיה אמד פנאן הפיר פשגי אס פנה 999 גסברי ו<רמ גראיס ו׳ל לוניל מהפי יהשינו <ףונ

ס ועוד ונויא אב מדיש ווגץלשק9נללש «ובליס אב פקיימי! מ ד י׳ פלונפא וננ  ולפ אליפוו ו
n* ר' ובשן דגץ9ו אץ מני ורב תץ9< ישראל רשפי נני קברה סני אליפור  יהמה משוה אליפור נ

 אב׳ב בף9ו בנשיה שסמי נלפי ■נב ואנשי קרה מפרב למילף ואינא וסוד אליפור מ* וקאי <*ש סברי
ta לא שסן n ד9ו הנדליה לישינט מורביה סנה שהה ועא פפמיה, משני הנהליה נפסד מבשו 

p( הנדוליה פ1̂ iio נמסשב .דנה שעפר פד םי פויה שמזמו הנדסב וביו :פליבן מניהץ שנן 
הברא(דף(׳ו[ל9 פב' פו T•(?(* פרן פדליויםה.הבל*eלאבלה נגגיס וזונוז ::))1(י f(** ו
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w לה ה5נחי0 w ft 0(31 6חשד'S5p .שדיג6מ וגראהשרניז לחיכה  מיקאמר חסד!) י
 <קנ!ן לי) cf< אנל לתוכה כשגקנצו ה׳ח כמאה אסירי! ה! הרי יא'כ דסראיס דאמין יא

 חשים דאסיר׳ חימא ילא כמאה מיתרים השאר עם מראי ולא לעיר pn גשארי אלא לסיני
סד דנל  רץדס מה! ליהגיח ילעני! ״ ליורשיה! ינהט אלא אוחי ומאניי! דמי כשריף לישרף מו

 האלי «כסיס קניצח יקודם העיר שלל שישרן
 שחדים ד^א נרגאה דאשרים ציאה לסוכה
 שיג העיר שלל שגשרף ניי! אנל הם לישיף

:כגיל לישרף שחדים אלי גכםים אי!
א ת י  של וחציה הגדחס עיר של חציה כהט

 הרי גחיכה שהיחה אחייח עיר
v ועיסה אסירה , ט'  חסדא דרב מימרא י

 דלא כחא! נהמה פעמא מאי שם יאמרו שם
 כליחר דמיא דאליצא כמא! עיסה דמיא אלינא

 לשחימה לאי והאי שחיפה נלא נשר לנוית א*א
 נו משרנ יזיח וית יכל למיחה אלא קיימא
 כך אחר ששחפה יאאילי הנדמת עיר איסור
 (אסרה שכנר לאי אמרה לחלקה אאשר שכנר

 איהיר אוחי מידי יצחה לא ישינ כחיים נשדה
 דחיא דאלינא כחאן ראש!צה משעה עיסה אנל
 היה ולא לחלקה אאשר היה פעה שמאיסה לסי

:נה מעירנ מדחח עיר של סלק
ב ה י ט ה  שם .שגשחפה הנדחח עיר של נ

 חסדא רנ נעי קי'נ) (סצהדרי!
 שחיפה נה דחיתהני מהו יאדחס עיר נהמח

 ליש רחמנא אמר חרג לסי ננלה מידי לסהרה
 דילמא אי מיקפל קטלה ל״ש מישחס שחפה

 חיקי, מאי שחיפה לה ממיא דשחפה ניק
 סשימא שהיסה אחר חיחרח הימה שאס ומשמע

 ואטרה נהצאה דמיחרח לומר ואי! מספאה דלא
 אקע אל״א נהנאה דאישחרא כיי! דהא נאכילה

 שריא נאכילה יאאילי הגדחח עיר איסור מעלה
 שחיפה לאחר אאילי נהגאה דאטרה ודאי אלא

 הראש שער :לא אי מפמאה אי ליה ומנעיא
ט'.  צדקניות נשים שער יוסף רנ נעי שם ו
 חקניז אסיר דרשעצייח הא רנא אסר מהו

 קניצה אלא יחיהר שאיט עי כחינ ושרפת
 ושריאה יקניצה חלישה שמחוסר וה יצא ושריפה

 של גידול כלומר נכריח נפאה רנא אמר אלא
 נחיקי יאהיקנא צדקניות של היא אם ייסף לרנ מנעי קא לנוי שששי! דעלמא שערות

לחומרא. דאיסירא ותיקו
 סוהרים מהוכריס אכורים תלושי! אילטת נה היו חיר שם .יכו׳ המחונרי! פימת יג

וכיו! פירשיי וג! רחחנא אחר ושרכח דהקני! סשוס הטעם רנינו ומפרש
 לשער והיה רנינו קאחר מאי וא״ח הטעם והוא הדין טא גמי עירות מא טעמא דמהאי
 חקכיז ננחרא שהוזכר השער נדי! למה ועוד נסחוך זה די! ניאר כנר והיי הראש
 שרנינויצה לכי וי״ל רניגו. הזכירו ננמרא הוזכר שלא וכא! רניט הזכירו לא ושיפת
 והראה טעיא נחר זיל כלוחי הניעם נו ונהג הפירוח די! נתנ מאילטת לסייוח ללמוד

 חילוק ואי! טעחא מהאי הוא לעיל דשרייה הראש שעי דהא ותדע דוקא לאו דאילטח
 נפיק ושרפת דסחקנו! והיה פירושו הראש לשער יהיה מיש וא*כ לסירות שער ני!

 זנה ויחיהו מזנה קדשי הס הרי חחיחים שנתיכה ההקדש־ות י הראש לשער היחרא
 הנית נדק קדשי יחוחו חזנח קדשי קדשים קדשי נה היו ח׳ר שם .וט' היענה רשעים

 ירעו ואיאי ימותו מזנח קדשי מר אמר ומעשר נכיר ני.מת ולא נהמחה אוסר ריש יפדו
 לקיש ריש היענה רשעים זנח איר יוחג! רני לנדנה דמיהם ייטלו וימכרו שיסתאט עד

 נר׳י דהלכה וידוע הגלילי דריי ואלינא קלים נקדשיס הכא הוא נעלים מש! אמר
 שתים שלל נהייחיס איליחא עסקינן נחאי נכיר נה״ח ולא נהמחה אומר ריש חו ואמרינן

 נהירת שנאכל וחי חוחי! ננעל■ לעו'ס רניגא אמר היא שללה חוחי! ננעלי אלא הוא
 שחים דשלל וחעשר נכיר נהירת אלא נהמחה נתורת נאנלי! שאין אלו יצאו נהמחה

 חשללה מום נעל כשהוא ונפדה הם כשטא שקרנ כל שמואל דאמר דשחואל ופליגא ניגט
 גכקא חנהמהה מוס נעל כשהיא נפדה ואיט תם כשהוא שקרנ יכל אימעיט

 נראה ולי .כה״ק הוא פסק וקא חולק דר'ש סנר שהוא דומה א״א נתנ זיל והראביד
 דהוא כפא ורנ למלתיה מפרשי אמוראי וכלהו נווחיה וקי״ל חולק איט דר״ש

היענה רשעים זנח כא! ואי! אחר לכהן ויותנו מום ננעל אפילו למלתיה מפרש נחרא
שאינן

משנה לחם
 פירוש אלא כן משרע לא זיל רנינו מלשון אנל ,ולשרפם פה ולקנצם להניאם הולכים לעיר

נ נשעת שם היו שלא אע״פ אונדי! אלו הרי עסה ונקנצו שהודחו אחר דאם הוא חסדא י

 מאבדים אין לאו ואם בכללה נשרפין עמה נקבצו אם
א :ליורשיחם ינתנו אלא אותם  של חציה בהמה י

 בתוכה שהיתה אתרת עיר של וחציה חנדחת עיר
 שאפשר לפי מותרת כן שחיא ועיסה .אסורה זו הרי

 אסורה שנשחטה הנדחת עיר של בהמה יב : לחלקה
 של בין הראש שער .שנשחט הנסקל כשור כהנאה
 פאה של אבל בהנאה מותר שבה נשים של בין אנשים
 המחוברין פירות יג ל ואסור שללה מכלל הוא הרי נכרית

 מחוסר שאינו מי ושרפת הקבוץ שנאמר מותרין שבתוכה
 מחוסרין שהן המחוברין פירות יצאו ושריפה קבוץ אלא

 ואין הראש לשער הרין והוא .ושריפה וקבוץ תלישה
 של הן והרי מותרים שהן עצמן האילנות לומר צריך

 שבתוכה ההקדשות .יורשיהם
רשעים זבח ימותו

 הראנ׳ד ד.שגת
 ואח״כ עד ימוהו מונח קדשי *

 לא א׳א . וכו' אוחן שורסין
 שלל אוהן שורשץ למה ידעהי
איכור עליו חל ולא היה שמיש

מזבח *קרשי
 יפרו הבית בדק קדשי . תועבה

 שללה שנאמר אותן שורפין כך ואחר
 הבכור יד •' שמים שלל ולא

 .וימותו מזבח קדשי הן הרי תמימים שבתוכה והמעשר
 התרומות .ונהרגין בהמתה בכלל הן הרי מומים ובעלי

 שהםנכסיו. מפני ירקבו כהן ליד דגיעו אס שבתוכה
 אחרת מדינה של לכהן ינתנו ישראל ביד הן עדיין ואם

ו :הגיף קדושת וקדושתן שמים נכסי שהן מפני  מעשר ט
 אלו הרי שבתוכה הקודש וכתבי שני מעשר וכסף שני
ז •י יננזי כמקריב זה הרי הנדחת בעיר דין העושה כל ט

עולה

 דד*ש דמפניש נרפה ורניט עכיל. נפרה שום מכפרים ולפ זנחים נשפי דורון שאיק
 שמעו! פיר היל אחא לפיושי דאי ומר6 דר׳ש לישנא נדסוכח אחיק לאפלוג׳ אחא

 סוסי! נעלי ליש תמימים שנא לא ימוהו מזנח קדשי חני קסא חנא דרנינא ואלינא
 שהם וחעשי נסר אנל נמוס! נאנלי! שאיק נאוח! דהיינו נתיק שמעו! רני והני!

 סו נסוחה ונכלל צינס שללה נמומן גאנלי!
טי למימי ריש ואחא חומי! נעלי ומעשר דנ

 נהסחה הכי לקרא דדישינ! מנהמתה אימעימו
ח לנעלים שגאנל מי סי  אלו יצאו נהמחה נ

ח גאכלי! שאי! לווי שם להם שיש סי  נהסחס נ
 נהחח אלא הגדחת עיי נהסח אוסרים שאי!
 דישא הא ופלינא הגדחח עיר של ומעשר נטר

 דייש מני.סחה דינינא דשמואל לדישא דינינא
 של ומעשר דנטר מומי! דנעלי דר״ש אלינא
 נינהו נהחהה דננלל דייש ושמואל ה| שמים
 הס כשהוא לגטה קינ שהוא כל שמואל יאמר

 שאר טו! פדייה צריך מוס נעל וכשהוא
 ולא משללה ומעשר סנטר סן קלים קדשים

 עמס אוחם מחייסי! דאי! אימעיטו שמיס שלל
 כשהוא גפיה ואיגו תם כשהוא שקרב וכל
 ומעשר נכור כנק נמומו גאכל אלא מוס נעל

 דהשחא דכיו! גמקא מנהמתה מום נעל כשהוא
 ינינו ופסק ניה קריג! נהחחה לנעלים נאכל
.נרניט הרפנ׳ד שתני! נראה זה ודרך ,נתיק
 יסלק נהנר.י כנר חולק אינו יייש וחיש
 אומר ריש מדקתני לזה ראיה והנאתי הוא
 מפרשי אחויאי יכלהו ואע״ג אר״ש קהני ולא

 ית״ק פניא למידה׳ ליחא הכי משום למלהיה
 לא דכריו להני! וטיו שקלי אמוראי דהני

 נעיי נעו הוו ואילו כמוהו כלכת לפסק
 נוותיה להו דפנירא לומר אפשר הוה אליניה

. לחיק מדנייו צמשחע ושרו שקלי נסי אי
 רנינו דסנר לומר המצא אס דאסילו ייל ונטי
 יאמר דרנינא הא ופלינא פליג לא יי״ש
 ניצתו נהמהה נכלל לאו מומי! נעל• לי״ש

 ואיט חם כשהוא שקיג נל יאחר אדשחואל
כנו! נחומו נאכל אלא מום נעל כשהוא נפדה
 פסים פלל לאו חמימים כשה! ומעשר נטר

 אנלו’ מוס נהם יארע שאס כיו! מיקרו
 למעוסינהו ליכא דחשלגה המימים ומפשר נטר למעוטי כהחחה אצטריך והילכן לנעלים

 דנרי מפרש הוא דנהיא דרנינא ואע״ג וכסייף ביה קריג! נתמחה מומי! נעלי כשה! אנג
 צמי והלמודא עלויה פליג דשמואל כיי! ח״ס גינתו שללה לאו מומי! נעלי יאכילו ש י

 רניט מיש ועל .גקפינ! דהני רנינו סנר נינתו שללה סוסי! ננעל׳ אלא נפשיטוה מקשה
 ולא היה שמיס שלל את! שורפי! למה ידעתי לא הראנ״ד פהנ .אוחם שורפי! ואה״כ

 יתקדש ואריא מיקרו הנדחה עיר דנהחח לינינו ליה דסנירא וי׳ל .עכיל איטור עליו חל
 ולשי הנדחח עיר חיסור מיד עליו חל דהקיש אריא דנכתלק וכיו! ענייהו דרניע הוא
שורטי! אחאי עיו! מקום נשאי ומ״ח הניח נדק אקדש׳ אלא שורפי! ואח״נ קאי לא זה

בדק קדשי דנהחת נסי הכי דאי! לי ונראה .הנדחה עיר נהחח נדי! נהרגי! ואי! אוחס
 המוקדשים הדברים לכל כולל שם הכית נדק שקדש׳ לפי אלא גהרגח שנפדית אהר הניח
 משום אהיים דנריס אלא נ״ח הניה לנדק מקדשי! אי! הרוג שעל ועוד הניח לנדק

 אלא אוחו שורפי! נפמון שכחנ מה על קאי לא שללה שנאמר ומיש .שורפי! נקט הכי
יפיו או ימותו דקהני אמאי

ד  תרומות קייא) (סנהדרין שם משנה וט' כה! ליד הגינט אם שנתונה התרומות י
ניד אנל כה! ניד חסמה אלא שנו לא ההיא רנ אחר ונגח' ירקנו

כה! דממו! דאעי׳ג נשריפה ולא דירקנו טעסא ופירש״י אהרח שנעיר לכה! הנח! ישראל
:הא' כולי ניה חזלזליג! ולא איקרו קדש מ״ח הוא

 כקדש וכהני מעשר שם משנה .וט׳ הקדש וכחני שגי מעשי וכסף שני מעשר נ!ו
 איקרי וקדש הואיל לישראל נאכל שהוא אע״פ שני מעשי ישיי ופי׳ יגנזו

 לכהן פרט שללה כל את רסנה אל ממרא וננרייחא .יננז אלא ישיף אייריג! לא
 מעשר לכשף כיט פלא הקיש נטף רניט נעטמח היחה שלא ונראה .חעשר וכסף הקיש

: הקיש לכסף נשמע ומינה
שם. משנה .הפרק טף עד כליל עולה נ״קרינ זה הרי הניחת נעיד דין העושה כל טז

ד.טםית
למלך משנה

 בגגוה מהלכות ס'נ המתכר היג גרגרי עיי! (א׳ה • ימותו מוכח קדשי שנתונה ההקדשות ינ
ו וכשרק ה' די! ■ אגל) מהלכות י

וט׳ עמה נקנצו אם שאחר וזהו הדחה
ב , צדיקים נשל אף דאכוד לסתרא רנינו ופסק שם נעיא .וכו׳ פאה של אכל הראש שער י
 .לח״ק מפרש שריש אלא נן זיל הראניי יעח ואץ נוחיה ופסק נהמחה נכלל ומעשי דנטר פ״ל וחיק אחיק ריש יפליג ליה משסע .וט׳ והתעשר הבכור יד
 הוא נטה ממון לירושלים ס! דאי .ירושלים מחיצות ונפל לירושלים שנכנס ה.דהח עיר של כמעשר נר״חא להך סוקי חכדא רנ1 נניייחא קי״נ) (דף שם .ונו׳ שני מעשר טו

נמעשד־שני חסיא כדג פסק זיל והוא זה ניאר לא ורנינו רחיצוח הקלוע שלא כיי מחיצות וגפל היא אמרח נעיר וע'נ הגדמח עיר צעשיח איגה עצמה וירושלים
נגטלץ

עוז מנדל
תב • שם תלק תיק סוף .נו' ונהיני! קי׳ר) הלק(וף תיק .שווים שלל ולא שללה שנאתי אותו שורפי! עי מונת קדשי שנתונה ד.קי*וות1ו מ (עיי! .ונו' הגי שהרג דומה ו'צ הראנ׳ו נ ה ננ'  גי׳

פרק פוף השמועה אומי ואני ענ׳ל נפרה שוס נונפייס ואינן ונתים נשאי ונו') ויל והיאנ׳ד .עניל איפור עליו תל ולא הים שמיס שלל אותן שורשי! למס ידעתי לא היאנ׳ד נתס
עי מונתה והפוניא היא קי׳ג) תלק(דףננתתה נכלל נ! היי מומיס ונעאי ; השמיטה) כהטפי לי ונראה גפיחקח הניאה (והמפנרצא שוזייי נקדשיה לנרייתא לקיש ויש נוואוקי פליג׳ לא נא! ו

נאהויות!



67 לר משגה כסף ה פ״ד עמדתטכבים הלטת מיע. משני׳ כסף
ת  : D<BB «ןו> ל& nn1» vo m7n ddt« »ד imt 6ל6 «ןד< 1לו tmr 1<ו!ו המניה מגד 1לו0 אהיה '0(אהה גץ אה גץ מהראל אמד רוססית א פי

 גלמי *.W גייידם הם היי חאדסים נסקילה מיאידס* מרי רזג שהדיח w היה פהייו גני «ן Wb (*גדייו חיחיח ארנע *יק .וט׳ סמ1«ו
מיץ הדיוש היה מאילו די« (ש«ה לא הפיר יזג סמיח •ה גניא שהיה א#רג לאפנת שניה אמם ודאי והא אמו. וסוקלץ לניד אוחו ומניאץ פדיו הס לשגים אמר
רוג הודת cm וה: שקודה גגרק שמנאי ונמו גיחידיה דינם אחד 1אא שאיגו המהית שהיה גץ לגי! לפנוד שהורה משם אמו «קלץ «<ואשילו קנלו־לפטד ולא

̂דה השיק גגרפירשחיו הפירוט׳. אגשי (שם המגקץ נ«ף וטי. שהיה נץ הייוש ש
P ינים נלשק ט! שהטה הספיח וה: אלא עמי ולא . אלהיד לה׳ כליל שנאמר כליל «ולה שמיאנאמםהקג׳ה נלוטר שהדח <ניא סיש)

pv« שה המומדיס פד וט׳ יחיד pito ^ ,|׳ ^ ושסק נח<ק אומר ריש נסקילה מכניס לעטר
P̂ ה ישוב למען שנאמר מישראל אף חרון שממלק אשה או אה m* המסיס שהיה בץ :מיק TBD משגה השל אמו. וטקלים לניד או* מניאץ 

שלשק קאטי היני ifh.שה ט«ה ד נאמן רחמים לך מתן שנאמר ורחמים ברכה עליהם ומביא אפו. ־־־
 לפ6 אומר שאיגו אשטד *א המסיח שאומר
 אגי אפטד שטמר ולל .נעגוד או הפנוד
ואפנול אצן שאמר * ,אחרי ואמה גחחלה

 היא) (שה חיסמ אינס שרק ניייהא .יט׳
ם ואחד «יםח ימיי אחי  ואפיג מיסחיס יני

 מהחיה דץ לפםן מיייי מיייסא ושששא
«א: וששוש המפיס לפם! היה

ת ב  «ה היי הפיר אגש• חג אח הטסי
)t'o (שה משגה .וגו' מדיח

ה וגפטד גלך האומר מ המדיח  וננמרא טגנ
ט  (אשמפיק גלמי שגו *דחס פיר פד

מדיח

:והרבך ורחמך

 אדהט למימי דאיכא אגלג הלילה סמחוסלחמיעד פרה
ה, רנ  וגפטד גלן נלשקינים של>* או סי

ץ » :מסיח חקרי גגל
)מה0

ת א י ס מ  זה הרי אשה כץ איש כץ מישראל אחר ה
ולא המסית עבד שלא "אע״ם נסקל

 שחיה כץ הדיוט הממית שהיה בץ .לעבוד שודרהו מפני אלא כוכבים עבודת המוסת
ם או אשה או איש יחיד המוסת שהיה בין נביא י  ואעו מדיח זח הרי העיר אנשי רוב את המסית ב בסקילדי: מיתתי ^
ת עיר כאנשי ואיש כיחידים הן הרי והנדחים בסקילה מיתתו נביא העיר רוב שהדיח זה היה .מסית נקרא ח ד  שיהיו עד ת

 נביא זה הרי כוכבים עבודת עבדו הקב״ה לי אמר שאמר או .עבדוה כוכבים עבודת לי אמרה האומר ואחד שנים. המדיחים
 האומר כיצד נסקל. זה דדי יחיד בלשון בץ רבים כלשון בין שיעית המסית נסקל. העיר רוב אחריו הודחו ואם .שהדיח
ך אזבח בד- להעבד כוכבים עבודת אותה שדרך פלונית בעבודה ונעבוד נלך ואעבוד אלך כוכבים. אעבוד לחבירו  ואזבח ^

ח. נלך טר. נלך ואקטר אלך אקטר ונזב שתחוה נלך ואנסך אלך אנסך ונק  זה הרי ונשחחוה נלך ואשתחוה אלך וננםך.א
ת.  המסית ואץ ג ג איתי וסוקלץ להן אמר שכך עליו וטןףדין דין לבית אותו מביאין והן עדיו הן הרי לשנים דעית מסי

 רצה לא אם .להרגו כדי שנים בפני שיסית עד עליו ומערים בכך רוצים חברים לי יש אומר הוא לאחד אמר .התראה צריך
 המוסת לו מכמינץ כיצד .מזה חוץ עליק מכמינין אץ שבתורה מיתות חייבי ■=כל .לו להבמין מצוה לשנים להסית המסית

 שאמרת מה אמור למסית אומר והוא אותם יראה ולא דבריו וישמעו המסית שיראו בדי אפל במקום ומעמידן שנים מביא
 בו חזר אם האבנים. ואת העצים את ונעבוד ונלך שבשטים אלהונו את נניח היאך משיבו והמוסת לו אומר והוא ביהוד לי

H או :שם «חג(טץ 3 ;ט ץ1ל) שמ׳ג
משנה לחם

ק נטרגח נהלטס נחג שגן גטה דחמק גנטלץ  שגי מפשר של פיסה ששי *
 W) P למור לו היה ואיש שטי גטה ממון דמטצץ משמש נחצה סיינה נייישלים

לר.ה: •ופחי
ה ת א פי  פנד שלא פ1פ׳6 גסקל זה הרי אשה ונץ אט נץ פי*אל אמי המסי

ס וא*ו משיח נגבקלץ מט סיו) (דף חיחוח ל ם׳ .וט׳  נסשנה נ
ק גניא הא להדיוט פעמא ^רו ונג*א הדוש זה המטח » י״ש «י מתגיסין וט' נ

ק אשר פ”י נ*ץצה שהדיגו גניא ד«יא היא » אפגד י־) (דף הטזנקץ פרק ונסוף נ .3
 משאר <ט«צ סקצח וקיוס נחגק הכל דנרי nrSn נשאר הטף אנל«קר דין הקגח
* הסטגא רג ונו' המנוגא רג חסינ ששור הנל דניי משח  נץ הנוף לשוקי מחלוקח א

 גק אמר טגגיס דשטדח מקלח וניטול מקלח וקיוה חלוח שאר נץ טכגים נשטדח
 גטור הנל דנרי מ»ש משאר מקלח וניטול מקלח קיום אנל הדרן p מקלח אטצו הדרן

 מטרה מפי הקדש נלוח גלטיס׳ ואו* נוננים נפטדס הטף נל נשקר זיל יאירש׳י
 משמש מיןלהוסיפינ. לקיים * ההורה מן טננים עטדח rtfn נל לעקור צהמנאוח

 רולה שאם פשוינלוחי הוא מלוח משאר מקלס ונישל מקשז שקיים מניא עלפא דגט!י
 ומקיימה נמקלח אמס משה פוקר אם אנל חייג שטא ודאי לגמרי אמח משה למיןר ודאי

ט טננים נפטדח אנל סטור נמקלס  דהיים נפאה ולמ* ענדוה ונן חייג טוגא הא• נ
 חסדא ליש נץ וריש מז״ק שלפחא והייח לקוק הוא שנחנ נמו מקלח וניטל מקלח קיום

̂-יני המטגא דלג־נ אלא המטגא לרש נץ  חסדא ולדג הסשח נל שאר טף נשקר נסי פ
 ולרגק דפליג• מוזו פלמא טלי טגניס דממדגז מקלס וניטול 14* גקיום ^ל לא

 לגיא *ראה גפו גרגק נאו פסק שטא רגיש של גדול סימא יש ודמי והשהא גסקילה
 וט' איש ישמוד אם לפיכך ודל נחג השיש• פיק החויה יסוד ונהלנוח נסקילה שהדיס
ק למטה שכחג נמו יחגק ההורה p רגר לשג\ר שגא שהגגיא וגיאר  וט' פקר אס ו

 נמאן מיש ^זה והשתא שיחגק נטלוה ולמחר היוס פגדוה אמר דאס שם נתב פוד
רנ אי ק0ם * סא שהר• אסשי אי ודאי המשגא נ ק «  הטף נעוקר סליני גמי *נ

ק שם נחג והוא נסקיצה ואסרי המלוח נשאר *  «א הדניים p דני פקר פשירי נ
מ ואי גחגק ר איהו הא חסדא ג  פשטה היום דהיינו Bim וקיום מקלס דגנשול *נ

 מא לינק הא פיחגק W סא נחג אין נן ואם לינגן בסקילה דהוא נשלוה ולס*
ק פסק והוא נסקילה מ  איידה *ידיה דפלש דגיאה יניט נלשק לדקדק ים «ד .נ
ן ואמי נהקילה שהוא הדוש שהיה נץ גניא שהיה p שהססיח נחג שנמסלה  נ0נ נ

 >פ6 חיפושו ש*דח אלא הט לאו דאי משחש נסקל הפור דוג הגניא אחר *דחו שאס
^ ו«א <שקל ה ושוד .«םקל «א ליח▼ המיא שההיח שאשיש ושנהג למעלה מ׳ש ה  מ

מים הדוש *ה שאס דששמש בסקילה מיס* גניא הפיר נ1ר שהדים זה *ה

 לפס ש6גר לק נסקילש. *א הפור יוג שמדיח שלמפלה גהנגא' זיל והוא בסקילה
 %ל גששיש אינה 06 אגל המדיח אח »קלץ ודאי אז *דחס שיר גפשיח דהשיר דהיגא

 ש*קלץ ודאי אז לני ליגזיי המסיס דיוהא דל 6* וסונר *עזיה. «קלץ *יסתאץ
P* ס אס המדיח ונל ט « 0«י איג אנא אוחו «קלץ אץ *  סזיויס ויטו המיר י

מר לשבח ששה ויש «יר*ו שיר סגששיגז שגיס  W* מפהה *א לנד לאחד המהיח ג
ן נל לפחוהס יטל איט לרגיס הפסיס אגל פגשו פדול ס שהס מ*ה נ  יסא* U מי

מרי *י נ « אץ ולכן * ס אינ אלא נסקל ואיט ע נל סמוי « מ העיר רזג מי  וי
 דן לשיר בשיש לפדיוזיה לסקל *רה אסרה שאז ממזח פיר געשית שאז שדה *יחיה

 ונץ שפיה ניד* וחייג דן טס. סיפח מיץ וסשור נסקל איט הכי נלאו אנל הנדחס פיר
ה או סלה סטה שפמא שלומר *יחיה אח *קצץ דגה ש*דחה  פיך pigpo דנ
 ^ו •ta *יגזיס אח סוקלץ ץ6 הגי לאו אי אגל *•חיה אח *קלץ ודאי אז הגדחח

 טה רגיש שנהג שטר •06 והשקא ש»קלץ חפושה טרחה שאס רטהא ליששפיק השי
» *קלץ גזאי אז נשיא 60s טשא דקא שלומר גניא הפיר רוב שהדח זה  אפיס *

 «קליו אץ *•וש סא אס אגל אמו שהמדיס ספגי *דחת טר גפטק אינה שהיא
 tops ־פשמס השיר דש א*״! 0«ו 06 וסהששחש עיימדמס, ג«ץס שאינה מן או*
̂נ6 גפקל איט טשש אנל דש ד*א  סהפסיס פפג• א0 גסקל ליחיד הפהיח דנגיא מ
 V6 הפור דש שאים שק לרשיס הפריח מיא אגל שאמרט שמו סמור שג* לאחד
ד מהלטח ט' שפי פגסש *11 .שמנק שהוא אלא גפקל *  וקום מקללו סשטסו( 0«י י

ח ט0 דהמס ספגי גחסי א0 טכניה נשטרמ ק(ס0  רשק שאמרו ומה .הפיר יוג *•
ה f * טננים נשטדש מקלח וט«ל סקלת דגקיוס !^  פסזיגו דהייט שהויס גגגיא «א נ

* *גיא דאן מקרא גסקל איוו ודאי המישט אגל הטר רוג  ששהש ונס! נשמי ידשר א
ק והסחא .שאפרט שמו סטור ודא• הדיוט אגל שה  דרג דיט משוס ספרא כרש רניט מ

p 1 דיה סצויז נשאי הטף דשפוקי ליה וסנייא מא הסגונא io» ק שס א0 ששמש נ  ו
ס׳ פקר אם p שהקילה י«א ודאי טשטה נעטדח מקלת וקמה מקלס וננימל ו ro 

« הפיר דש ששהדיח ויוקא  ששמש שמו שחנק «א0 ודאי המישוש אנל שאן שנהג ונ
 ואיסאדאמריםנפ׳ארגפסיפויולרףייסהפםיסזההםדופטסמאיהדיופסא .00

ק דלמא י*ש פסניתץ שחנק *יא  נסקילהמקאנסייסמג הקם ישגו אמד דט טא מ
 גטא שמפיק דינקאטלו לגמרא ליה דסשסע ייל סזגק, «א ודאי נפסיס אגל העיר
א פפוה ממנקץ מנדס משוס נסקילה אמד * 9 דאסיא פעמא מ n  ממ»ה המזה 9
^ שיק *  אשל גסקילה מסיח **א אף גסקילה מסיה מה גמי ילטק <דש ממסיה *•א מ
ה לממס רשיט מלש לזה הסיגג• ואל סגגיא. *חה 00* אלא נמר לא לש  לשסא ^
p דו פ » וסגיאץ ק נ0לרט ה»ש0 דאלש ללרו»קלץא«ודמשגדג* א  8*ל0*

 0ה1 שאמר ושק לנד אגויואגוו של לומר דלס לשנים *נו0 שא* ימה לופי זאששר
ס גפסיס הס ק ללד, או* (פגיאץ *י 0 י*ד המסה סטה נץ רטס שגשג גמז ו 4

* עוז סנדל
ה לם»גיא<לא0ולא«ילשוזשי ^ש ל* דשא לש מיסישא סא דדק«לם9ומ <אוומוקןולטםיא n ל w i קץ(וף .לוטד שד מישראל אמי שו ש :פיס) לם ט דז ם ד ס • טז ■ • ט ו  ל

• ל9ם .גס<ףלם יטגא פשלמ0»«ו9ר(ןד<«וא«ושלמל<ויגא»(ו*מנישמיןגו' ראלד9 שסוג ומה פל«מא. ף אד* ל ס(ו פ א ט *i׳W ל ש): *■•((■ף ) m ל a n גוש או 
מ. שמיס שלל גממימיס אלימא לדוגמא קושיץ מירא גממימים דאי אוקמה «מץ נגמל• ודקא גוטק מט א קו אמ םמדפו םריו ד המי שי ד נמטלשא או ל נ ג לייש »im :י ל ד ו ד ט  .ס

רי ואפ א0 םו שמץ *מלי לשלס מרקאמי פטה מק גקרשי טמא לללמימדאדלו ו׳ל גאלד •ג ק »90« ) «): ףן » ל פ « ד מ ם טו « מי ש די < טוז ם ם ל ס דזי זנ •0וו א »0ס ו ל ד ו  ל
ק ופסמסו פשסד מ«ט1מ משממדק)וד»פ ג ;חלק ופרק פלק דל«שק ריש נדפד ושמוה ל ק .9̂ סטי ד ד פמזוקץ(וףלוא • ס ק ו « שד »טפ ש או •סש פ ו :ו ו י ז י V ו M*



C8משנה כסף פ״ך, סכבים עמדת הלכות .מדע טשנ״ כסף
 6הע נל ויד להמיתו גיאשוגה ט תהיה יזד שגאייי להורגו המופת טד טצוח ד

.המםימ להויוס ואזהרה :ראה פרשת נספר׳ .עליו חנפה לא עד נאמרוגה
 סיג) (סם מיתות ארנע נפרק ונו׳. ׳סמעו שגאמר ומ׳ש ניה כי.ינ נהדיא דגניא נלומר

 וייראו יסיעו ישראל ונל ניה נתינ נהדיא מפיח ומדיח למסית אזהרה פיך על ישמע א4
•שמעו ישראל דונל ופירש'• למדח. אז«ה אלא
 יוסיפו ולא דנחיב דקרא דמפיפיה דוקא לאו
 רניט נ’וכ נפקא הזה הרע כדנר לעשות עוו

 והנא p נתנ המצות נמנין וצם לו אשר נפהימ
:גקס דגמרא לישנא

 (ס׳א) שס .ונו' לעונדו אחרים המסית ה
 ממ״נ ר"מ וענדוג׳ טאו האוסר

 נ״ע דפלחו הינא שם ואמרו פוער יהודה ר'
 נ• פסל לן תעשה לא דנתינ פליג׳ לא

 לעצמו מסיח הנר מי נעלמא נדינורא פליג•
 ומר טא יץשפא ליה דקאסר ואין ליה שמע•
 אסרי מיסר ליה שסע׳ לא לעצמו מסית סני
 קא אהופי דקאמר׳ ואין מיק איהו שגא מאי

 :נרי׳ הלנה ור״• דר*מ וידוע עליה מוזני
 לשאר או אחר איש לעמדת הסית אם אב^

 לו תאנה לא שם נר״חא .וט' סיג׳
;מ״נ ושסע אנה הא אליו תשמע ולא

 ניצד טננים ענודת נשם הסחננא נביא ו
 שמצות ומזל נוננ ל• אסר האומר זה

 ההלנה את ניון אפילו וט' וקי ע לעשות
 .פיס) (סגהדרין הגתניןין פרק משנה .וט׳

 אלהיט ושם שגאמי מנלל שלו ואזהרה ופ׳ש
:חזנירו לא אתיים

 המתגנא עם ותשונה דין לערוף ואמור ז
ט' השקר גניא וק וט׳ נשם ו

 הנמגקין פיק סוף משגת .נחגק ומיתתו עד
;ושם)

כד

 נניא דרן ואין :שופעים פ׳ נספר׳ .וט׳ השקר גניא מהריגת עצתו המוצע כל מ
ד אלא השקר :ז)’ס דסנהדרין(דף פ׳ק משגה .וט׳ ואחי שנעים של ננ׳

 מיטת(סנהייץ ו׳ פיק משנה .ונו׳ לוקה נה והגשנע טנניס ענודח נשם הגודר י
 ושם דתגיא מגיל ונגס׳ תעשה גלא עוני נשמו והמקיים נשמו העדי ס״ג)

אדם יאמר שלא חזנייו לא אמרים אלהים
 יפה וכך חובתנו היא כך לו אמר ואם .פטור שתק או

 וסוקלים דין לבית אותו טביאין ברחוק שם העומדים לנו.
 תהיה ידך שנאטר לודרנו המוסת ביד מצוה ד t אותו

 את לארדב למוסת ואסור ונו׳. להמיתו בראשונה בו
 בשונא שנאמר ולפי .לו תאבה "לא שנאמר המסית

 ולא לומר תלמוד לזה עוזב אתה יבול עמו תעזוב עזוב
 יכול רעך דם על תעמוד ולא שנאמר ולפי .אליו תשמע

 תחום ולא לומר תלמוד זה של דמו על עומד אתה אי
 ולא שנאמר זכות עליו ללמד למוסת ואסור .עינך

 ממנה לשתוק רשאי אינו חובה לו ידע ואם .תחמול
 מנין המסית להדיוט ואזהרה .עליו תכסה ולא שנאמר
 אחרים המסית ה :ו״ראי ישמעו ישראל וכל שנאמר
 לא ואם נסקל עבדוהו אם עבדוני להם ואמר לעבדו

 אבל . נסקל אינו הן ואמרו מטנו שקיבלו אע״פ עבדוהו
 עבודת מיני לשאר או אחר איש לעבודת הסית אם

ל אם כוכבים  פי על אף ונעבוד נלך הן ואמר ממנו קי
 שנאמר והמוסת המסית נסקלין שניהן עבד לא שעדין

 ואבה שמע אם הא אליו תשמע ולא לו תאבה לא
 זה כיצד. כוכבים עבודת בשם המתנבא ■=נביא ן : חייב

 פלוני כוכב או פלונית בוכבים עבודת לי אמרה האומר
 את ביון אפילו לעשות שלא או וכך כך לעשות שמצות

 אחרים אלהים בשם ידבר ואשר שנאמר נחנק זה דרי שנים בפני בו דהרו אם הטהור את ולטהר הטמא את לטמא דר,לבה
 המתנבא עם ותשובה דין לערוך ואסור ז :תזכירי לא אחרים אלד,ים ושם שנאמר כילל שלו ואזררה .ההוא דגביא ומת
 המחשב וכל בו מהרהרין ואין עליו משגיתין אין מעצמו עשה ואם .ומופת אות ממנו שואלין ואין כוכבים עבודת בשם

 בחנק מיתתו השקר נביא ובן .ההוא הנביא דברי אל תשמע לא שנאמר תעשה כלא 'עובר הן אמת שמא שלו באותות
א ומת צויתי לא אשר את בשמי דבר לדבר יזיד אשר הנביא אך שנאמר נרע ולא הוסיף ולא ה׳ בשם שנתנבא אע״פ  תבי
 נאמר לו זה שדבר ואמר חבירו נביא דברי ששמע מי או הנבואה במראה שמע [י׳] שלא מה המתנבא אחד ח :דרעא
 הולך שהרי מעלתו מפני השקר נביא מהריגת עצמו המונע יכל ט ז בחנק ומיתתו שקר נביא זה הרי בו ניתבא וועא

 וירא הפוחד או חוגה עליו מללמד עצמו המונע וכן .ממנו תנור לא שנאמר העשה בלא עובר זד, הרי הנבואד, בדרבי
א הרי מדבריו  עבודת בשם יו^דר י : ואחד שבעים של דין בבית אלא השקר נביא דנין ואין .ממנו תגור לא בכלל ת
 כוכבים. לעבודת בה הנשבע ואחר לעצמו בד, הנשבע אחד .תזכירו לא אחרים אלהים ושם שנאמר לוקה בד, והנשבע מכבים
 לא שנאמר אסור שנועד, דרך שלא כוכבים עבודת שם להזכיר [ג] אפילו כירארצ. כוכבים העובד להשביע [נ] ואסור

א ;תזכירו ה וכיוצא וגית‘פי כוכבים עבודת בצד לי שמור לחבירו אדם יאמר לא י  בכתבי הכתובה כוכבי.ם עבודת יוכל .נ
עבודת בשם ושיקיימו שידרו לאחרים לנהום ואסור .בהן וכיוצא ונד ונבו ובל פעור כגון שטה להזכיר מותר הסדש

 פליגית כיכניס ענזדח שצד ל׳ שמי למנירז
 ׳קייס ולא נשתו יחד שלא פיך על ישמע ולא

 לעוני• שלומי לאתיים ׳גיזם ולא ששמו
 אמר דשי גשמו. ויקיימו ששמו שידיו טגשיס

 כלהו מדיח לאזהרת אצפיין פיך על ישמע לא
 ההוס׳ שם הכייהו וכן תזכירו. מלא גפיף אינן

 לאזהרת שניחן לאו הוי ישמע דלא קשה שנתם
 אמי דשי קאסי יסש״ה זי״ל יין שיח מימת

 פלנינהו לא ומעיקרא צמדיח ישסע לא לאזקומי
 דעיקי שעלמא לאסמוניצהו אלא קראי שהיי
 לוקה ומ״ש ;גפקא הזכירו מלא דכצט סלתא

 טננים עטדת וכל : נעז״ה נסמוך יחנאי
.וט׳ להזכיר מוחי הקדש שנתש׳ השמזנה

;שם דרי• מימרא
א ושיקיימו יוTש לאחרים לגיוס ואסור י

 לגיוס שאסור אע"פ כלומר .וט׳
 וסק״ם ,■:מק״ס הנודר אלא לוקה איע 5ס״

 ועל .ק״ם שנועה אוגקלום חרצם וכן נשפע הוא
 נוננים עשודח ששם ומק״ס שהגודר רשיגו מ״ש

 שנס׳ אסרו לא זה ז״ל הראנ׳ר נחש לוקה.
 הדשרים שיאור .עכ׳ל ומימי מגשנע חון וכו׳
 המגפף הצן וס'צ) ס' (דף מיתות ד' שפ'

 המלניש הפך הסימיז המרשן המנשד ומצשק
 והמקיים ששמה העדי חמשה שלא עושר הרצעיל
 יש אתא כ׳ ועמרא תעשה בלא עושר ששמה
 מהצודר מון לוקה כולם על אלעזר א״ר דיס׳

נשמה

 .מכבים
בשמד,

דראב״ד ה׳גינתהנודר אלא לוקה *ואינו
ם י י ק מ ה ה ו ט ש א ב ת ד'' אלינא אלא גננווא אצווו לא וה א׳א .נשמה הישנוו והוא נשיזה והמן״ש הצודי אלא ליקה ואיוו • ו צוליו לוקץ ס שאין לאו דאווו י

ו' אצא נווויה הלכהא וליח ועימר מצשנע חון ונוי שניזויה ל׳ש נל דאנור הגלילי דיי׳ משוע •ויזון נ

העושה
• ושם שם ועור פמ׳ג ו :קמו שיוון ׳ו׳ו עוד .לה לאוין שמ׳ג ה : לה לאוין פס־ג ו :לג לאוין פס׳ג ג :ל׳ג לאוין סע־ג נ :לא ל נש נח נו לאוין שמ׳ג א

:כשמה הנשבע

לחם
 עצתו שאני ואחד אחד של אלא אתת ששת ליחידית שהתשית ר״ל איצו ׳ריידים או אשה או

 ששקילת אלא נתצק ויהיה מדיה כדין אוחו צדון לא לימס יז שיש שאע״ת ואשחעיצן
 שוכנים וניינודס וט' דנר לעקוד התהצנא ח״י הצהצקין שס״פ שם דאמרו לי קשיא ואשתי
 דמ״ש נותיה ל דק״׳ רסדא לרד טמרא לה ומוק׳ ששלוה ומחר היום ענדוה ר,ומר אפילו
רוש הדחה הזכירה לא מר״תא קשה שחירצי.׳ מה ולפי במצק ולי״ש שסקילה לישק

עוז מגדל
 'וכינו ולא נוי נו׳ המוניו ניו שטת וש־ו) ם׳מ ודן מימית אדניו מ׳ ה:ל .אומו וסי-לין
 טו לטצוו אמריה הפהית נמלמיד נמןי״ימ לה ■מיימי טין־ה היא אוני ואה םרשת ר׳5נש לטטיה

ו׳ מד הממינא נביא ישה) תיהוה אונט ש׳ .מ״נ !פמע’ אוגטמייז נמק זה י ס).1מ׳  מ(:
ח שד דין לשמן ואהוד  '1< .נחון מיהו׳ טד נו־ ה:ןי נניא וכן . קי־נ) מלין(דף ן' ה-יא מני

 של ננ׳ד אלא שקו נביא תין ואין מיונו מגידי לא שד שצמו המונע נא ש־ש) הניוגיןין(דף
 אונע מ׳ .ונו׳ נשה ושיקיימו שד נוננים שנידה נשם הנווד ׳־מ) י׳ו דהצהדוין(דף ש׳ק .ש־א

 נשם תנייו ומ־ץל ויוימו מנשנש הון ונו׳ ננס׳ אמיו לא וה ׳ל1 היאנ׳ד נחה ה׳ג) (יף מימות
 רויי.א ה'נה נ׳ וידוע כיהדרין מהל׳ ׳־וז נרק יומון נר׳ נהק ו׳ל ר־מ נה כ׳ אויר ואני ■ שנ׳ל
 השיני יש-ק ש־א) (דף י״מימ אינש יש׳ נ־א) מניין(דף שמיה שרושית ינשיק נ׳) (דף דמיייוה ו׳י,
rf ו׳ל סי׳מ שיש(-. אששו ואי נ-וא אנג נמלמוד מקומית יישמה הלוקין נדק הוף ימקצת השישל 

p- אונש ש׳ דהמנשף דמי,;׳ו,ין רישא ו'ל ואנ׳ד שהוניו דו׳' וששק גדולה וקנלחו שמוק דשהו r
Pft

, . ,-------- .. .. וזנגהו
« Co (ה» ס  \W צה1< דגרכיגן ככרייתא נקס דמתגייא דתמניתין כסישא והמריים גשמו דמזדר י

ותניא •י ר <

משגה
 רוכ בשהדיס ייריf̂ לו) דגרייהו) חוק הוו) חייב עלמא ולכולי לומר יכול היה וא״כ העיר
 דקאמרה ו)חרת דכרייהו) חהיו) העיר רוב שהדיח ל):'לו הכרייתח ליישב רצה ואולי .העיר

.וכו׳ שהדיח נניא
 כהנתי מהדרין להלטת ובבאורי ס״ג) (דף מיחוח חרבע &רק .וכו׳ בשם הנודר י

וק שם שנהב מה ועס וביה מיניה רביט בדברי פה שיש קושיוח שלש
כהנהי

טיימוניות הנהות
)r( נ ת  ״ כך 'S אסר ר■ רקב ושחוק הוכא דרך אפי^ו יאמר ש^א אדם יוהר האנך רא״ם נ

פי ני שראיתי ^ נ ,נתגותי ד.דנר שעון מרגישים ואין כך אומרים ארס ג  גרהינן [כ] . ל ע
תות ארבע נפרק התם  העוכר עם שותפות לעשות לאדם אסור רשטואל אכוה א:זר טי

ע שבלעה לו יתהייב שסא כובבים שג  לא אמרה והתורה שלו כוכביח ענ!דת נשם לו ונ
ר דבר פיך על ישהע עמע לא אי ם פירש .יו לסר אזהרה פיך י  אלא אסור שז«ץ רא׳

ת וקונין מעותיהם י&רש־*,ר,ס־ן שותפות מוהר לישא אבל יהד גשותסו תן רי  בריש כראיתא ו
סנהא  סהן ולוקחי! כוכבים עובדי של ליריד הו־*כין א ותג אידיה; ב־טי א^א אסור רלא ני

ר ד,רבת וכן כו׳ בר ורבינו בחלטו ביו הסי ת ח ם כתב |ג] : ח סם׳ שותפין להלכו  שאין רא'
הן שם אלא אסור  שכיות כגון הדיובלת שם אבל אימהות שסשטע אלהות לשם לה שני

פ כונבים העבורח כשמות כע^דא ע' אין שבזה כיון אלור, שעשאו א ש ס ו ה  אלהות נ
 תזכירו לא אחרים אלהים ושם רנתיב ופעטא טיהר כך לשם לי ניתן לא וגם ואדנות

ם עובדי של אידיהן הן אלו תני וכן הכתוב הקפיד אלהות נשם א כונכי ו נ סמרוגיא קי
וקרגיסים
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opd ו!«ד6 ר* )(וו לנץ l«6ג* 6פל<ו« ל«!ץ ץb )6« \ש«לליס11ל «וי
po ססנווי tn  o»pm’ >הרנפי סגגל^ס 16ל ס4 דהוה משוס ל» 6דל ן1ה6 6ש 
 מלמ 1̂ ממשס ט ץ6ש ל&ו זסמי ס7>כו <ר' ההוא הוא ממשה ט שאץ לאי

 רגימ ולזמנו סראגיד נדבר׳ ומשנדס «מרא.
 ואלינא לינץ נץ ז<מ' ליג יטן דניץ •*׳ל

 ומקייס לנוזד דפי לא ומנשק מגפף דר*א
 נהי דפליני אלא לרן לא ונמל לק> דנסד

 ומק״ם ומדד דסגמן וטיט דלקי «א מ#״«
 טור• שלנ*« אלא והננהו סנא מיטנהי לא

 הנא לק• לא הד•! דמן דאע׳ג ל! לנלמי נגי
 דהא• שני דיש• ורב דלק• למנא למן קים
 ממשס נהס ש̂ש דגמן »ק0ו מנמף ^•גו דלק•
 לטוש •והר ראו• שבנללוש לאו שהס אמיר
̂ס ואקשו ממשה ט ואץ מטרש מנלאו  מל

ק ^ לסיר ל•^ שנגללונו דלאו נ מ  דלוקץ 1ג
̂הא מלמ  לוקץ דגהא הנא דשני ̂!ימרא ל

ץ ואשיקנא ̂נו דלק• דהא• דאסר טנ  נודר הי
ס ̂ס שהס טון ומר̂ן  ט שאץ אמ׳א «הוב מפודש
 דלוקץ הנא קאסר דנהא לומר ראף ממשה
 ממשה ט שיש אמ^ שבהללוה מגלאו •והר
 סאן גמלמא אשגהן לא שננללוה דלאו משוס
 סנרא טס אץ אלמא מלמ דלוקץ ואסר דשליג
 ט שאץ לאו אגל שגגליוה לאו סל ללקוס
 היי וא״ה מליו לוקץ דאמר ר*• אשניון מעפה

P ק שנא דסנר לומר סקוס  לאו נגא• ט
נרי•

זוראגיד השגת
 וא9ש » «א< פמשש *סט
 m 009 וונגטר. •מד

 אויש של וגסי ^נההמישסט
P0 מס; של משוויו ומיגר

ששי פרק
ה א ש ל ע  ברת חייב בזדון ברצונו 'a^?T אי •אוב ה

 היה .נסקל והתראה עדים שם ודו ואם
ה. הפאת מביא שוננ ע  יכיצד קבו
אוב. םעשה הוא  עוסד שודא זה ה

 שרביט ואוהז ידועה קטדת וטקמיר
עו בידו הדם של מנ  מדבר והוא ו

 עד אצלם ועיםT בדברים בלאט
 טה על וטשיבו עמו מדבר אחד באלו השואל שישמע

 מאד עד נמוך בקול הארץ מתחת בדברים שואל שהוא
 ובן .בו מרניעז במחשבה אלא לאוזן ניכר אינו וכאלו

 שישמע עד בה ומנחש לח ומקטיר המת נולנולת הלוקח
 בל ומשיבו. מאד עד שפל שחיו מתחת יוצא קול כאילו

p אחד והעושה הן אוב מעשה אלו o כיצד ב ז נסקל 
תע ששמו עון» עצם מניח הידעוני. *מעשה ומקטיר vכפ י

ועושה
ש: ר[לוו.5ס'נל0וו ץג ט׳ רד גסי׳נשלנלטיולש: •יי

משנה לחם
v משמש שטמרא רטשו מל ן6ג שהשיג ויל נ*ד6ר9 לרןטיה מירון שס נשנש• ta 'גר 
 שס טישג מלו שרש קולץ נסהרי• ומיץ מ)ן מו)רץ■ <•4 ולק פס הארנשי הגל ומל •הודה

דל: הראציד השגש
ס מר• קטמה. משאה מגיא שוגג טה וט' יוטט או אוג העושה א ם*ו  מי

 אץ טומוט אמה שיה) מישוש(קף ארנע פרק שממרא ששמיהיס
 משוס משק ולר' ללןש טיש גריטש ושש ש^יס נגי ליה שני U הג• ומטס ממשה מ

 רלא פממא אלא ממשה נסי דלא טא ריס דמתמסץ משוס לממני ליה דהוה נדאי הני
ט לא דר׳ס דאעיג נדל לקיש וריש ונו' אמד נלאו וטיהן דהואיל משוס ^ מני  ג

ס ממשה טיס ממשה ט וופא ממשה אנל מ  וראי לקיש זלריש מהנא משמס אי; ג
 מלסא דלנולי משוס פפשס נמי דלא עקינא לר' ואפילו מקרנן סטר ידטני מצמא לטל'

 דציש מטם מגזן> דפפרי לרנק קונן וו״נ דאיס ודאי פודה מסק ור׳ נפיק «פא ממשה
̂ג טיג ממשה במי דצא צ^ס דוקא אצא ממשה טס  פסק דל דטא רנימ מל קשס וא
ט צא דריס דאמר יושק דר' ואצינא מ*מ ודאי היינו נקרנן טינ היוטני נאן  נ

 סנירס ננל שס ונהג נרנק רטט שסק נממילט שגנוש «ל«ש אי ונפרק גלל ממשה
טצה וניטל מגדף סטרוש ששלש שק שמאוו שנגסה טל טינץ ניש ודונה טל שטינץ

^ ק שנא לטלס אנל מלמ לוקץ ממשה ט שאיו ל<> דאמר גמלמא נ  נמלמא סנר ט
 ספטמא או טנטס פנווש ר0נ» משוס אי סני אמר הקא והנא •מדס גר* דלא

ס קרא מלי ממן משוס הונא דאפסא ואפשר .אשרינא טנ  אמ׳ש לוקש שטא לשס ג
o משנס סזץ טא ממשה ט שאץ ii סהטס: מטדש

Y שה א 6 ס'. *נ העו  שוסטי טשנ ו
 מל רשייטן סנט סל מני

 נסטיט אוג וסר סמאש שננשן ומל גרס ודוק
טס ל נס' ואסר ת ט  0̂0 )0«ד (סנסי
ט ט •דמוני המס שנא  ואמר אוג, רשנא ט

 ^סד פאמרו אשד גצאו ששרהס לט משק ל
 סניסס סשס ואס גשקי קרא סשל דשרוייט

 ונלג אשש שמאש אצא טיג אנו אשד נהפצם
 ומס צ0 טיג «ר ידממי ממק זר' אלעא

ס אמר לל משאש שגנט ומל נרס טי  סממא ז
w שר זלא t<> ששאש. טיג ראיס משוס

ל. לגני יוסק נר׳ דהלנה וידוע  שגשג ומה ל
 נולנולשסמש הלוקש ן3ו גשורש: מטרש נסקל
 SA גמל פרס 0ש סינשש ארגש נסרק ,וט'
« וה  00 טסום ופירשיי סששמ המדנר 0•

ל וגנייישא .המגפף  טא אג שנמל אמרו ט
:טולנולש ׳.נפאל

 מושל שטא 91 כאוג •מפס טא ביציי
 הראניר צתב :ונו׳ קפרס ושקמיב

א ונד האג שמשה טצד  הקניוש מיס ל
טק מרש ואיר מציל. מש סל מסטו .וט'  ס
 סלא יוטס ושאל אצ ונמלס גן סראציו למר

טשש

ס מיי מל קפיא נמי הכי ליה מנעי ומגדף אג יצא  ליה פנמי וידעוני סנדף יצא יני
 דקוקשי •ה ולסין טאסזקה. זאש קושיא ונאסש דדסור. ממגוף מק לפיסי ליה ומה

ס פניונ הלשץ טר נמל שם ונתג המגירוש שנשאר דנדשוש המנייוס ממנה שס יני  יו
 ניס דאינא סי דימור נוור שיי ליה יאיח סדנייו ל׳ טאה נמעשה ומדנשנ נמטשה
טו פצה טפס מנל׳ נרמוש פעשידוס הסינר יהייט ממפה ניר! ילינא ומי ממשה  נ
 גקדאיסגההצושש ולכך מצה o'otooitooo צוטם הסיניים שרוב סשר •דעור ונקרא

 משר ליניס «ה לו ויצא הנולל. פס שמא ייטור נשם נלל פצס טפס מנל׳ המטהש
טי לנ שהוקשה  ניס דליס סטס ייפוני מנה ילא אמר דהינ• מוקה •נץשיא הגמרא נד

טר ודא יהא ממפה  דל לרפי׳ שטקפה ונמו המצה שימש פטא גיה אש ממפה יז
ן לשלק לו נראה לא ויניס העצם, שימס נשעה מדני יאיס שיין והוא נ  הוא ולע נ

 ליו גני ייסור שר דלא הא •דק שעפה מ שאין ידעוני טמיא שאמי דמס מפרש
 צוסס שהוא מק ממפה ניה וליש יושר דאנא פסיקחא מילחא מי ילא משום נטטש
א יישר ואושו מצה שימס מנלי משימס  גני ליה סר לא ילנן שקרנן ספור שמא וי
̂ים שר ודאי נצ6 סטקחא מיצשא מה יצא נטשה ופפ ש  הוא נשיו פצס המשים טו

י שר כאן נ0נ וצנן■ צרנק ואפילו צכ׳ע וסיי; מעשה נ  עצם שמשים והנק טיג מי
טו  ומה מעפה ניה דליס יישר לאפוקי נצוסר נמעשה ירשני גמל נס; פס וכן נ
ה שצא  משוס מסיקהא מילשא טי רלא מטס מממא טי» ויישר מסניף שן שס «

עני טון ישיג יישר דאנא ס ינר• ליישג לי נראה נך לקמן נ0שנ ונמו מעשה י  יני
 נימול ושמס ממשה גיה יליש משוס הוא המניף יממס שס רגיס נשג שי .דל

ט• משם ושילה פהש קרק יאיגא שמשא לימא גסי וטלה יגפשח וקשה משה מצוש י

 פצורס סגרס פסוס נצי (י שפוי לפנינו פ1א יאפי שלא שריו צא אפויס אלגיס טס דשיא
 תא אצא פסקע נשמי אפי ודג לגינא שרוס למס דל שאניד מנרי ואס וסי טעו יקיים וצא עד

 טעם הנווד לגט טסיא יישאמקאפופימ׳ימופאגצטפאדמיפפצסיאוצאפווניי׳יסויפ
שפ לא ש  צנוצוקיציונוסצנין ואפפיאדוו׳לתצס ופיתוי צפי נפצמוד פקס טוס וצא ט׳אומ

:נדן נדאוס ונויו לגני
VB איגע פנץ גצאש. פד א< פעשס השד :טשס אד« פי .קסמס מסאע » אג העשיש

ס נמגיף אי ט יליש משס י  נ0 וט• סצוש טשל טי ומילה ששש ינטשל שששה נ
:דע ונת! ששש יושר אשר שמס ומילה נשסש לשש רצש ואלי שמשה. ואל

 סשלנר אטס וס אג נשל אסרו שיה) מף נסשנס 00 והד. האג ממשה טא כיצר
 איא ומנץ הפרקיס p המינר » אג גמל שיר טמרא שס ומוי .מששיו

דו. אג והיה משיט מאלה מיגר וטא גאו •יוס מצס המרס M תשר י  מאון ג
 ושאשר שיש ופפשמי המיקיס נץ ויסיג והציק לא אורהיה ט ומשספי לאו מאי קוצן

 יישיג לא כאראה ומסהמי צא מאי הארן נק שלים ראשי אצאס שאול אל האשה
p אג ומששמי. השרקיס ^ ר ד סנ ש ל  טלנלש משאל ואשר נוסדו הממצה אמר ש
n; ושלה הזינו שלה טלנלש טאל וש' o קסיס הא סליק להיאו שלה שה וה^ש 
ס׳. היינו שנה אמא אצא 0« ^י וסוניי ו  ספשיי מוהר מפרש שהוא נראה דל נ

 טא גי^ הפיקיס גץ פנשן/ופירוש סל שמיו משש למש סשיס והמכשף המש אס שסמלה
ט  לגאווש נראה ויניס מנשף, של מרקים נץ יושג והוא שלה שהמס שייל נקנא האי נ

 משמש יוצא פהיןל נראה אלא פמיו שמש המש אש שסשיס נן מפרש שאינו מזגריו
ק ששו ממשש יוצא קול גאילו גשג שגן סשיו  שהשל נקגא האי גי ציל הפרקים גץ ו
 נהרקיס p ויושג שלא אס טא לשלס אנל מנשף של המרקים מטן טוצא שאה
מ ארשה ט לאו מאי טס׳ פרץ• מאי M סל וקפה  כהרי טא אורשה ני תאי 1י
 וה ושל לארן משמש יוצא טץל גאלו שאה אלא הקנר ק שלה שאס רטס נשג
אג הנש; אמר ה ושד .קוצן מאין נ  לרמגוו הא וישי; זעליק לשרון מקום פה מ
ם p טוצא שאה הקול אלא מרקים נין רושנ שלה המס אן קי  לשמי ולס* «

שי וישיג, רהליק  שת לא וטולגולס דמשרתץ דוסיא טולגלש הנריישא שיוש דמיג ו
 תאי וגיאה פנס, קנויה הא סליק להיכא שלה טס׳ לקמן נואמרו ינ0י סל־ק למימי
מנ המש אס מפלה פמנשף ויל נשיי מי" מפרש דיניס  P א מש מל שמיו נץ י
 ספאמרש רואה שאתה סס והל המשנה נשרט ני.נ רטמ אנל דל. ונשיש״ פרקיו
 שיארע נמו נוה .שי1שש0 שישס מה גש סוגש שמימה היא וה נמרן ומדבר שמש
 ששא תאי שאה ולק• .דנ9 השימווס נפעת למי מצה השנוי נמקום הרנה אום לנר
 P יושג שא pi המיקס p ויושב שלה והמס המס אס מפלה שאמר וה שגל שש
 מן יפלה לא רמש לשלס אגל גוג דש ושא דמיק הוא הגל סשמיו ומדש ששו
 השאל קשסש טא הדגל אמישש ל«ץ אלא ישאל אוג גגפלש הרלניג וגמיש הארן
אג ושה הנסוג שאמר וגש לאדן שממ0 שש סיגר אשד כאיל  סטא טלו מארן ג

 P יושג שאסר מס p '0 השרקיס גץ יושג מש שממל! נראה ולגן (מוך קל
ג, מר טא והגל משסיו שיוצא ששאה גמון מהקול טא ששו  לא דל רנמו ^גן ט

שא מרי גאן הוטר  הונת אלא אזש לגר ששאה מה לפי שונ ושץ למיק טא שהגל מ
ש אישוש ן טא האמש שמרן ואמר הי  הוטל לא רגיס ולע ,ששה טא ושסנל נ

 האיל טאשאה האמש שנשי אמר אלא גן איס האוש שגפי לפי גלל המס מלש מרן
 הוטל שמיו מששס יוצא שאמי ומה ס׳ מקשי טא טללס וק לאח פרסש יוצא קל

אל ששאה יסיק מנץ שטא שמר• הגל יטרן נוה והששא .ששו ממשש תצא הקל ג
,המשנה גשרוש גלה 1מצמ שטא והשי האמש הש רטט תגר• הדמיון הש סם ממרא

קפרש הקסרש טסרא נאסר לא הא אג גט קשיש מקשת רטש השג אין ואיש
נני

»V1 עוז
ק פ( •  nCD וממר «ו איש של וגסור ק •שם סקניוס גרס דל שאניו השג קס): •

 עמקה נקנלם מו פל ומש נשטה) פלא פלגס ואס גקנל פ1ץפ אס אמר ימני :מגיל m פל
n» לא לפס ואינ עיפוע אגע '0 נפ9טו לא 09 ספד ולא וגרפ9 סעומיס v n s •9  r a גט 

א נזפ9ק0 רפ9 *1 דשאל9א עלפ9ע ולעי צא לי קעס ומת jיוח9ק9רפ9 ול תעוני • 
:9קא9דעיוא לפלמאתי משהעפהלוא  אפאסה m 16 » ו'9 אלס תושס רשיס ק

ץ יאפ93 ואלשזסרס. 9ש»א9 ואהיה )0ש לק ש«פ ע9או •
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 נחורח .וט' ח1ונ6ה 1ה&( ל6 גזר! שלק ואוהרה הקגרזה נניח היתה

• קדישיפ פישש נהנים
תן ג  כרס (!iTr פל שה״ג הגהו נהז׳ לה מני נ') (דף כייתוס נריש .זט' נחרש הנו

 כארןירנשהו פס נקרא כסינ נהדיא נשקל, מ"ש1 :ועלשגנסןהפאסרטשה
 לא ומזרעך שנאמר מנין שלו ואזהרה וטי:
 נכשלה ו::ר נהג שלו נסלימ וט', להעטר ההז

 כך ימנא לא באומרו הזה מהמעשה האזהרה
 שנהב נמה רנינו ונוו.ס .ננזש ונהו נע מעטר

 דמולך פירושה לטק’ נך ימצא דלא דמקרא כאן
 ס״ד) (שנהדר׳[ מיהוק א־נע נשרר. נדאמרינן

 היינ יהא יכול נאש ולא למולך והפטר מסר
 נך ימצא לא להלן ונאסר להעטר כאן נאמר

 ומה באש כאן אף נאש להלן מה נע פפניר
 נשה״מ שנהב ומה ,מולך להלן אף מולך כאן

 ש״ך דמולך פירוש דידעינן נחר היינו שנכשלה
 אש מדליק שפין היו כיצר נכפלה־ למימר
 ואני וט״ש :והולך מחנאר .וט' ולוקוז גדולה

 דעה זה האש. על ננו שמעניר הוא הנן
 נך ימצא לא מדכהינ לה דמכיק ואכשר רנינו

 מעכיר עצמו שהוא אלמא נאש ונהו ננו מעביר
 ארנע נפרק רש״י דעה כן אין אנל אוהו,
ס היו שכהניהם אלא מיהוס י טו  .אוהו «

 נהוך אהר ל$ו זה מצד נמליו וטעבירו
ט׳. (שש) מיהוה ארנע נפרק ו

 דרך שיענירע עד מיינ איע יהודה רב אמר
 דלינני שרנא אני׳ אמי דמי היכי הענרה
 נישא מהאי ונורא נישא מהאי ערא נמיצע׳

 כווהיה הניא ,דכירייא כמשוורהא אייר רנא
 הענרה דרך שיענירע עד מייג איע דרנא

 דלינני שרגא ופירש"׳ . פשיור נרגל הענירו
 והאש לננה ע״ג לכנה נכוה לנניס שורח
 מענירו אינו דפיר״א נפשוורהא .וסנאן מכאן

 שההינוקוח כדיך ברגליו קופן אלא ברגליו
 נארן משירה שהיסה הפורים טסי קופצים

 לששה. מששה קופן והוא ט נופר והאש
בקפיצה ענודהו דרך אלמא ששור נרגל העבירו
ע נהב היאך להמוה ויש פכ׳ל.  נגמיא דאדינא נרנליו שיעבירנו פי מ״נ דאינו יני
 האי מכיש דינינו והשיג זה על קולון סהר״י הגאון ונשאל ,כפור נרגל דהפנירו אפיינן
 כחיפו על ננו אה נושא שהאב הייע העניה דדרך משום היינו פניי שאומר דליבני שרגא
 עצמו האש נהוך שנר האב שיהא משמע לא דקרא ואע״ג האש נסוך ננו עם ושבר
 גדר פירוש ונמיצעי ילינני דשרגא כיו[ מיח נאש בנו עם עוני ולא כהינ נאש נע שהרי
 האלה הנדרים נין שנר והאב אב של נונהו כעד עד נונהן מזה לבנים וגדר מזה לנעם

 עד הלננים ממהיצס למעלה כר,יפו על נע מעביר שהוא אלא כלל ט טנעח המש ואק
 זה ועל נאש ננו מעטר נו קיינן אניו של כהיפו על המורכב הנן אל מנעה שהשלהנה

 האש נר.וך שני עצש שהאב אב של נרגל כלומר נרגל כאב העבירו דאס וס״ל רנא פליג
 שכן דכויייא נמשוויהא רנא דקאמי והייע בן של ברגלי שיעניינו צ־יך אלא פעור שהוא

 דקסני מנרייהא לרנא סיעסא דמייסי והייש יבינו כמיש לצד מצד האש על ששניים רגילוח
^ הענירו י  שינינו כדכרישיה נמי ודיקא מדאניי לאפוקי מעכיר של נרגל כלומר פשר נ

 נרגל הענירהו קי,ני וננרייסא ונרגיש נחש ויעניינו נסנ נפי ולקמן ברגלו וסענירו כסנ
של ברגלו משמע ונרנלו המעביר נרגל משמע דנרנל ודא,י אצא נרגל! הענירהו קסני ולא

שנר
משנה לחם

 אנל זיועוה הקשה וכ״ש מעשה ישיא לא קומה דננפיפס דס׳ל לר*ל אלא אונ גני
 לעיל שנראה ונניו כיד,יה קייל דאגן מעשה הויא קומה דכפיפס ליה דאיס יוחנן לר׳

 בעינן דלא ודאי ססאס וסייג עכודוח משאר כאסח היא דהשחהויה נפ׳ג רנינו פדני•
 דלפי דש״ל וי״ל ליה. דנעינן דמשהע ז״ל רנינו הזכירו לא וא״כ יהקפויש סירוצא
׳ נין פלוגהא דליכא דודאי הכי הוי לכ״ע הקפורה ההירו;  המעשה נענין ור״ל יוהנן י

מס של משהיו ר״ל משהיו מדבר סכרש ז״ל והיאנ׳ד כן לומר דומק דהוא היה היאך

 שהאש הייע דלינני שרגא יאמר דאניי מפרש שרנינו ול'נ .נ”ע כדפרישיס עצמו עונר
השלהנס נסוך לא אבל הלבנים שורוח על נע וסעניי נאמצע הלנעם ושירוה ומכאן מכאן
שפירש׳י ונמו כן שאמר שא הקפיצה לענין ולא דכורייא כמשוורהא ואמר עליה פליג ורנא

השלש

 בפיו וידבר כנכפה שיפול עד אחרים מעשים ועושה
 כוכבים עבודת מיני אלו וכל .להיות שעתידים דברים

 "האובות אל תפנו אל שנאמר מנין שלהן ואזהרה הן
 • כרת חייב ובזדון ברצונו למולך מזרעו הנותן ג :ונו'

 והתראה בעדים עשה ואם .קבועה חטאת מביא בשוגג
 • וגו׳ יומת מות למולך מזרעו יתן אשר שנאמר נסקל

 להעביר תתן לא ומזרעך שנאמר מנין שלו ואזהרה
 ובתו בנו מעביר בך ימצא לא אומר הוא ולהלן למולך

 מקצת ולוקח נדולה אש מדליק עושים היו כיצד .באש
 נותנין הכהנים ואותן האש עובדי לכהניהם ומוסרו זרעו
 ואבי ברשותו באש להעבירו בידן שנמסר אהר לאביו הבן
 ומעבירו הכהנים ברשות האש על בנו שמעביר הוא הבן

 שהוא לא . השלהבת בתוך אחר לצד זה מצד ברגליו
 לעבודת ובנותיהם בניהם ששורפין כדרך למולך שורפו

 זו עבורה היתד, בלבד בהעברה אלא אהרת כוכבים
 כוכבים לעבודת זו עבודה העיושה לפיכך .מולך ששמה
 סקילה =או כרת הייב אינו ד נ פטור ממולך הוין אחרת

 דרך כאש ברגליו ויעבירו למולך בנו שימסור עד
 שמסר או . מסר ולא העביר העביר ולא מסר .העברה
 עד חייב ואינו .פטור העברה בדרך שלא והעביר
 נתן מזרעו כי שנאמר מקצת ויגיח זרעו מקצת שימסור
זרע ואחד בשר זרע אחד ה :כולי ״ולא מקצתו למולך
N פסול : « צוצ״ן סנז׳ג נ לו ליצוין נפמ׳ג י'1נ

 נסוך שיעטר צריך זה כך השלהנת נר,זך עזגריס מטזרחא ו,זהה שהעושים נשם אלג)
 6דינ טסים יהניג) סדאניי ילאטקי השלהנס
 עונר שהזא דלבני שרגא דהיינו נרגל הפטיו

 שיעטר עד אפור ק1נש שמהלך כסי ניצלו
 עונר דאיט דמילחא אורסא דאז השלהנח נסוך
 שהמיג ולא חטינה דרגליו משום נרגלו

 לרנא הטונה אלא רש׳י ונדניי עכיע הקפיצה
 וזט .לנד השלהנס נסוך העניה ולנרייחא

.השלר.נת נהוך וט׳ וסענייו רנינו שכסנ
 שלא עצינו ניגליו ומעבירו ינינו וס׳ש

שעושי! כסו מצדדיו או מראשו יעבירנו
 רגליו מצד הענרה אלא הירעולס כשמחרכין

 יאמר מאי נכלל דאיר,יה דס״ל ואפשר .נעינן
 ר<ך שיענירט עד סייג אינו יהודה רב

רגליו: מצד אלא העניה דיך ואין הענרה
 שם P כהנ רש״י .וכו׳ שירפו שהיא לא

 אפור עצמו המעניר סדתניא לה ודייק
 דאהייק והא הוא חי העברה לא,ר,י אלר,א

 לסולך לאו סלסנדיא אתו שהכהו חזקיה גני
:כחינ שייפה דההם הפרוים לאלהי אלא היה

 הצהקלץ הן נאלו שם . וט׳ העושה לפיכך
 עטדח העוני חק היי) (סנהדרין

 קחני ועמיא לתולך מזרעו והנותן כוכבים
 דסדפלגינמ כלומר מולך וקחני כוכבים עטדה
 מכנים ענודח נכלל לאו מולך אלמא נהרחי

 הוא טנבים עטדח לאו מולך כמיד סנן הוא
 כוכנים עטדח לשאר ואמי למולך אמד דהניא
 הוא טכניס עטדח מולך דקהנר כלומר חייב
 דסאיכה נכדרנה עליה לאזהורי איצפריך ולא

 שלא עשה שאם לך לומר אצא נפקא יענדו
 חייג למולך אומר נר״ש ר׳א חייב כדרכה

 מחניר.ין דכשהם' וטדאי שפוך למולן שלא
 דין שאין שנראה לאינך מאי ק'ל אבל .קי״ל

 וקאסר ום׳ שורט שהוא לא מ׳ש עם מקושר שהוא וניל מעלה. של מדין נמשך זה
 אחרת כוננים לפטדח זו ענודה דהעושה לורד אנו יטלין שורפו שאינו כיון השהא
 היה אסיח טכ:יס לעטדר. אפילו נניהה אס דשורפיס אומרים היינו אילו אנל פעור
 מכניס לעטדת שנהב רניס מדברי ונראה כגיל. מקסר משום ליה דר.יכוק סייג

 נרשיי ודלא היינ לפניו ענודוס מארנע אהד והטשה הוא טכניס ענידס דמולך אתרה
:דאפור פכהנ

 מסר נאש ויעטר לתולך שימטר עד חייב אינו (שם) משנה וכו׳. חייג אינו ך
 שיממר עד חייג אינו למולך מהר ולא נאש העכיר נאש העביר ולא למולך

 דרג מימרא .אפו־ העברה כדרך שלא והעביר שמסר אי ומ״ש .נאש ויעטר למולך
ס .וט׳ שימכור עד חייב ואינו נסמוך כהבסיס שם וברייתא יהודה  דרג מימרא נ
 אסד נן אלא i שאין עון וי״ל ליה אימייב מקתא וא״ה הסוה' וכהנו דרנא נריה אחא

 יוחר העביר לא אס ועותד חלוי מיונו קרא ענר דכי וליג .אהה ננס שהעבירו או
;מחיובו נאשר יוחר העביר ואס חייג

:שם נרייחא ונו׳. בניהם ובני נניהם וננופיו עי כשר זרע אהד ד,
אחד

 דכליק טתרא דמ׳ש סי׳ל ולדידיה מכסף של שמיו ונין הפרקים נין שיושג לא אנל
 נרכיו על או יושג היה ארר,יו על כלומר מת של נרקיו טן יושב כשהמת ר״ל ום׳ ויתיב
 כלל עתה מצוי שאינו נדבר להאריך צריך ואיני מת של שמיו על שיושב ר״ל שחיו ובין

■ ויאדיר תורה יגדיל משוס שכתבתי ותה
 מולו אי טתיא אלוגהא ואיכא ה״י) (דף שם משגה .ט׳ למולך מזרעו ר,גותן נ

 טכנים עבודת לשאר או למולך מולן עבודת הטנד ואסד כוננים עטדח
 פסור למולך שלא חייב ולמולך הוא כוכניס עבודת 1,4 דמולך סנר נריש ור*א חייב
 שם אמי יהני כויסיה אתיא מתני׳ דסתם משום ריש נר די״א כהא יבינו ואפס

 טכניס לעטדח זו ענודה העושה לקק שכתב וזכו הוא כוכניס עבודת לאו מולך כמ״ד חק
 כל המעביר שם אחא דיג מימרא .ונו׳ עושים היו כיצר :אפוי ממולך חון ארב־ת
 דיני מימרא שם וכו׳. לנהרהס וטוסרו זרעך; כל ולא מזרעך שנאסר אסר זרט
ן ימצא לא כתיב דקרא טא דנן ודאי .ונו׳ שמעניר מא הק ואבי :ט׳ ינאי  נ

ח ;מעבירו נעצמו דהוא משמע ונו' וני,ו בנו מעביר עני ט מע׳ שס .ונו׳ ברגליו ו

ח סגדל ע
.ס׳ו) (קז מיטפ אר<פ פ׳ הכל .«ור סומא שהיס או עי ם׳ צפולן מזרעו מוחן

 קשה והשתא מ)”נכ (עיין וכו׳ הענרה דרך שיענירנו עד חייב איט יהודה רב אתר
^ אירינן הא ברגליו דיענירנו קאמר דהיני יטנו על ריי  גי,י דרנא ועוד רפפור ננ

טי ליה. מסייע דהניייסא שכן כל אניי לגני טוהיה והלכהא הכי אמר  דאפילו ו
 ימענירו כרנא פסק טא דודא׳ נראה כלל. דליבני שרגא הזכיר שלא נהק לא כאביי
ם הנמורים שטשין כדרך נגתרא כדאמר קפיצה ידי על אלא פפור נרגל טיי  נ

 מסייעו והאב עונר שהט דאינו זאת העברה כאן לטדיענו נא ויניע זיל. וכדפירש׳י
 ולוקח שקואן טא עצמו שהאנ אלא נידו להחזיק t לו נותן והאג קופן הוא כלומר

 דצא לאטקי אב של ברגליו כלומר ברגליו רו ומעב אמרו וזה נכנפיו או בזרועו הנן
 איפנא למימר מצי א'נ היא. קפיצה ע״י שהאב לעולם אנל עונר עצמו שהבן תאמר

 של ברגליו יהיה דלא לאטקי שהוא להודיענו רנינו ונא בעיק בן של ברגליו דהענרה
 אלא כלל שני איע עצמו שהנן דפפור הוא פעתא מהאי וישן וטמא קופן. שהאב אב

 :זה ליישב שעמד fפ שיש קולון נמהר׳י ועיין .דפפור לקולא פסקינן ולכך שקופן מא האג
. זו עטדה הטשה לשיכך  אומרים היינו אס טא כך לפיכך דלשון נ״ל זה ט׳

 שמא טננים עטדס שאר כדיך שרפה כיתה למולך עושים שהיו זו שהעטדה
 ש^ח אע׳א חייג דיהא לספרויס זו פטדה עשה דאם לומר יכולים הייע ספרוים אלהי

ק מ'מ ענודה אותה טתו ממש יהיה לא שיפה של העטדה  היא ש«ל דומים שהיו נ
 עטדס שום ואין שריאה אינה * דעטדה דאמרינן השתא אגל תייג שהיה ודאי שיפה

 :אפור אסרת טכנים לעטדח « פטדה העושה לפיכך ענודה נהך לר דומה טנניס
אינן ד אחא דרב ואפיג שהנאתי נמו אחא דרג מימרא .ונו׳ שימטר •עד חייג ו

מאיי
w־m מיימוגיות

* ךז נעגץ וזסנז׳ג *[א*ון ז וש ר.דיוםות שטות *אאר ונ>*»םים  rawnS נזוז •עם יי
או *נסיתוז ס»ני ריטעק »יז נ ־נ ע*וז וזיז הםיטחין םוזנ סו נ וזקניזו *•ין rAw עני

ויו>וו
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riH* גר«מא וט' «>ו es ג« גן ל«לו «ון *ימו מנ> ר>ש1ו pt נ 10ג  »nr ל«1י
p v x  b iw  m ממורשלו 6<ד»מ מס ומוד ,מליו ממור »פו י<ו6מ ממי 

 מו9מ מנ>ד0מ או ממור: ו0ו1(6ו vnb מו6ו נמ6 <רט '6>וג מל לא6 מייג ציגו
 :נסיק ומסון מסייג נריס צצמור ורבי ממור סו5מ סמניר .מם נדיסא

דלא גמיצ סס ונוי. גסרמו מד6 העביד■

ק הרלס: ממגי ממס מלמגיסס גומליס ולו) מללדימן מלסס משין ממיז  *0ווו0 מירמו ו
c'bw ר ממ0מ אללויי מללי הוו דאנייורנא וסממיק גאון. האי רגיגו בשם  ל« 6»ני
 לימסא מההוא רגיגו poo סט ומטס ורנליס יויס ומ0ט מלא אסילו לאגור קמא גליסגא

א אמ׳ג מ אק  9»א0סמ דמיון סגןלוו הרצמה מל אסים אלאגאילס «י.ולעדאמוא«ר ^י
מ מוסר הרלמה מל לסממלל אגל גס יש א̂מ

ם טיו אחד פסול ה טי תיו מו «י ו הם י מ דסא סנמץ שסייט נמ?םום 0̂ יוצא, כל על מי
n3 t t לשיוי וס יודה סאסיס . . . Bl>b« למ» BB0 אננים שרלמס לאסרינו ...................1_______1___ . הי חייב חדא ירדו ׳®™ י® » סיי ומשילה לפמיי הימה אננים שרלמס דאסריע ,, ntt »רי* זדיזד מ רעו. שוץ ספג ב חי הוא רכו ״5,6 ,,5בם משסמ p .ה׳ את ללי גרהא ללוסא אגל מבד דלא «א אשים אי י איז י העב אם אבל ז

ט שהעביד או אטתיו או אהיותיו וסמאה לאטת אמ« מצבה ד?)מי אשמים צ אאגשוי דליג»ל במי «ה סמי המשלל לא דאי העכיר . פטור ע
מצבה ן :פט«ד סומא שהיה או ישן והוא מזרעו אחד

ץ היא תורה שאמרה ואפילו אצלה מתקבצין שהכל ט
^ היה שבן ה׳ את לעטר ם. עוכרי ד עי ולא שנאמר ט
אכן וכן .לוקה מצבה ד«:ןים וכל .מצברי לך "תקים

טרה משכית עליו! טשתהודי שריוא אע״ם בתורה הא
ע תתנו לא משכית *ואבן שנאמר לוקר! לשם צ ר א כ

ם עובדי דרך שדייה מפני עליה לדישתחות עי לדגית ט
לד■׳. כן עושין אץ לפיכך .עליה לדישתהות לטיד. אבן

תמצא האבן על ורגליו ידיו שיפשוט עד לוקרי ואינו
טל טלו טרה השתתויח היא שזו עלידי ט ;בתודה הא

במקדש אבל ״(הארצות) בשאר אטדים דברים במדי ז
תר ע בארצכם שנאמר האטים על לדישתחות ט צ ר א כ

על משתחוים אתם אבל האבנים על משתחוים אתם אי
טי .במקדש המפוצלות האבנים מ ישראל כל נהנו זד■ ו

ת בבתי מחצלאות [י»] לדיציע ם דירצוטת טסיו טי א ב
ואם .האבנים ובין טידים כין להבדיל ותבן קש טגי או
ל דבר מצא לא די ך האבן וכין בינו ע אחר למקום טל

די שי מ טיו ידביק שלא כדי ומטה צדו על שוחה או ו
המפוצלות האבנים על לדי׳ המשתחודי כל ח ז כאבן
אותו מכין אלא לוקדי אינו ורגלים ידים פישוט כלא

ת [י] ם לעטדת אבל .מרדות ע עי השתחויד. אחד ט
משערי ורגלים ידים פישוט בלא או ורגלים ידם בפישוט
ש אצל אילן *דטטע ט :נסקל בקרקע טיו שיעו
מאכל אילן בין סרק אילן בין העזרדי בכל או המזבח

שנאמר לוקדי זד■ הרי לו ויופי למקדש לנוי שעשאו אע׳ם
.אלהיך די׳ מזבח אצל עץ כל אשרדי לך חטע לא

ם עובדי דרך זדי שהיו! מפני עי בצד אילנות נוטעין ט
ח ב לעשות אסור י :העם שם שיתקבצו כדי שלדי ט

ת ש עץ של אעדראו ד ק בחצרות שעושץ בדרך ע
ץ שדיוא אע״פ ט היא יתירה דירחקד. נטוע עץ ואינו ב

שנאמר
H0M/:צאויומא J1נצויןמ 1*1מ:

 :■otp ואגדה היסה צה' זאגוס ומצבה 0ל«י
 'P1 סשביס pb ובן לבדם: שמאה שהיא
 הגי .ר\:1ל לשם מליה משגסוה שסא אפ׳ש
 המגלה את■ הנזל־א ובפ׳ סיגי במי ש' משמגג
 הסס צא משכיס ואבן סניא נ״ב) (מגילה עומד

 ה1סשסס אנוה אי מציה פציה להשסנוס נאניצנם
 של אמים פל משססוה אסה אגל גאגילגם

 סודה אשניה לא לאמד לא1גדג הצצקלש ביס
 אסגיה לא ושינישיי בלבד אגגים של רצשה אלא

 אגגים רצפה יפשו שלא אלא וה גששוק רה1ס
 U בלומד .פכיל ,מקלש של «גמא נגהיג
 םנבים לפגילה משגיח pb באן יורה אסיה
 אלא םוחי במקדש הא לפידק שיץ■ לא דאי?

 לה׳הואדאסא. להשחיוח אבגיס רצשס ר6לא
 דאמא משמע לא להבא דפגיגא ססיש ויבינו
 המקלש דוגמת שהוא משגו משביח אגן לא«ר

 אשדסו סבבים פוגד• מגהג שהוא מאגי אלא
 שה ימייחי לשם שליה להשחסמס סודה
ב הנס מאמר האי פל ביייסא האי  איקלע י

i צבור בחפגיח לבבל f s סא1 אאנשייהו 
 אגגיס של דצשה פפמא מאי אנשיה גל נשל לא

 גאדצבס חחש לא משטח ואגן ותניא היסה
 משחסוה אחה אין גליה גליה להשחנוח
 גיח של אנגיס גל סשססוה אחה אבל בארצגם
 יודה א%ה לא מולא דאמד בדפולא המקדש

 דג אידיא מאי איה אבנים של רצפה אלא
 בפיס ואי סאי דיב קמי נמי כלהו אטלו
 טריש פטל הוה ודנליס ידים שישיס יב אימא

 קחיה היחה אבנים שלצשס ליה שני דספיסרא
 הצבור לשד אבל שישול לו אסור היה ולכו דרב
 פניהם פל לי«ל להם הוסר ולבך היחס לא
 יצשח טחס ההיבל דלשני אימא בפיח ואי

 פוששים היו שלא שיי הוא ולאינן אבנים
 ידיו לששוס שמנהנו לרב אבל ורגליהם ידיהם
 שבסבו בפו רטש וסובר .אסר טה ותלה
 סיסוש בלא אשילו קפא דללישנא והראיש היום׳
מ אסור וינלים ידים  לישנא בההוא ואסק מדי

 שבלא רגיש בחג ולק בססן שיתבאר מהשפם
 סבה אלא לוקה איש ומלים ידים י«מ0

 שוסה או שבחג ומה .סדרבק דהייש מרדום
 בר מייא רב אסר מלאמריק למדו צוו פל

 בלומר אצלוי• דסצלי ויבא לאמי מינא אבין
הסקוטות. "ניאשהיו

 ולא דצלי משמש אלא צלי לא רב דהל׳ל וגמד
 גל שבסב יביש לשק דיק והבי .אאנשוי נשיל

 גא) הנושוצלוס האבנים פל לה* סמשסגוה
 אוסו גטן אלא לוקה איש ורגלים ידים טשוש
 ורנלים ידים שמוה בלא ומדגקפ מרדות מבח

 ידם »שוש אלא מהשחסואה סשר שאיש משמג
 שהוא בפו דגו^ח שניו אגל בלבד ורגלים

̂ל גחשוגחו ייביש נתב pi .בהשחסואה  ח
 לאק לגוש שאק נראה וגרסלים נשיי פדנט
 דבוקות גששניו אלא מדרגץ אפילו משגיח
 k* וינלים ידים שישוח בו שאין אפ׳ס בארן

פביל: פל«ה, לווש אק לבד שונ«
 שושפים ש' גהשר׳ .ובו' אילן דעוטע ט

 גהר גיח ובונה אילן לששג מדן
 הי מובס אצל פן בל תיל בליה שפוגי הכיח
 אנסדיה פושין [שאז מנין אומי רארי וט׳

 אגסדרה שהגששה נקש) ומדלא *01 גמורה
 אילן ששש גגי גדקחגי ׳01 גליס פובר גמורה
 דפדרגק ומשמש פליה אן• דלא לרגיש משמגג

 וסינו .בפלסא אסמגסא וקיא זפיםסר הוא
 אילן ששש גג• בחג למה רגיש פל לתמוה יש

 אפי ובפשרי •x לפירה דנון דמששש בפירה
^ לא הטס דהר לומר ואץ הניס נהר גם  י

 אלא מספר לא אילן ששש אנל טס לסנה אלא
 שנונה סמר דששש ושוד לן פיסי דמהי הפייה

 שמש.ואפשר ליש הטס בהד אפוי דנוגה ונחן
פני אסיק פלע דיאנ׳׳י יביש דסנר  נא4ד ו

 משוס במוס ופסק גלגד בעירה אלא איפורא
 במ:])1 דסמיו(וןו ונפסיק וגו ונקי קב וששנחו

 למה רטש של עוד לססוה ויש .שיניה שקשה
 דס׳ע ואפשר חפשה בלא ניס מונה השמיש
 ודק דקא% ביה סנה דהאי פליג נשי מהא

 לשימר ראניי ואחא אבסדרה בפז הוא פן של
א איגויא אלא תמשה בלא ואיש ס  הוא ^

 ניס הפן 1̂ שבחב הראניו ועדנרי דאינא.
 אלא פיססר לא דליאניי דפבר משמש סיחה

t שרי פן של סלו אפילו ניח אבל אנפדרה i l 
 ש^שו שגיוישרא שהקשה ומה .גלל לאלו דמי

 וסירן השואבה נים בשמחת הנשים בעירס
 P'0 הנסיגה ניס מהלסח נשיא היסה, לשפחה

אסר: בשניו
סצות

 נחו pול גנו pל בגמרא ליה ששיק מייפו ט והאי ׳01 החן לא מושירפן לה משיק
 :חשש ואין ירפו בל גשיהיה חייב שאינו לומר הפונש שם שמסרש הששוק רטש הניא נליח
^ נר*ש אלפיר רני מחלוקת שם . ׳01 ששור פצמו שהגביר אן ה  בהא ושחק ור

 בריש פפק הוא סבבים פטדת לאו דנצולן■ באידך אבל רבים דהם משוס ברבא
:בדשרישיס ליה מסייע דפסרסין ששום

 הבל שהיו נאמלש פושים שטו נpמ בלושו■ . ׳0 «ז טא נורה שאפרה מצבה י
 משסנוה שהוא אפיש בחורה האמורה משגיח pb ן3ו :אצל! ויישגז מחקנצין

 מאי שם אמרו לב) (ין> גומד המגילה אח הקורא שרק ובו׳. לוקה לשם שליה
 נארצבם ססש לא משגיח pb וסניא טחס אנרס של רצפה אשיה פל נשל לא רב ששמא

 טחה הרצשה באמר הואי דיב קמיה נפי בלס אשיא רב איייא מאי הבי אי ונו׳
 הנוס׳ ובסס צסיא למסרח נפי לא אנטה סל וליגשול לסרא לגבי וליייל לגד אולו

 דלא אע׳ג דאסוי טהא מודבק ורנלים ידים פשוש דנלא סיד מה לישנא דלהא
 מה ורגלום ידים שמש רב אימא במוס ואי ורגלים •דיס פשוש אלא מרה אסרה
 שאני משוב אדם ואטא שיג מוסר ורגלים ידים ששוש בלא לישנא ולהאי וס׳ שביד
 ורנא לאניי להו מיינא אבץ בר סייא רב אמר וגו׳ אשים פל קידה שיר שפ שוד .גס׳

 דקאמי למפלה דקאי זיג ישיי טיוש האחד .פירושים שני באן ויש ויי19א ןדמצלי
שניהם סל פשלוע טו לא הט משום שניו מל ליפול רשאי סשוב אגם דאין דמשני

ת חו ת הנ טייטוגיז
m n 1< לו •יודחm ,ו ושוי( ג tm 3 גמדה גווה ובן [א] ד / f  <vrmןו p i M 
m ווג סוג m  <m• אהמיי אושרי w ר» iwiw y לאט• ו*<«» ופוס םיאנוי te n 

■ראלי !A•* :

טשנח לחם
 דקאיאבו״סא אמי בשניו טדשו האי ויטנו דל אבלסולדש שי׳היייןיויל. pi משש

 בשטו ויבא ואטי וקאמי אשים מל וקידה וינלים ידים פשוש * השססוים דקאמי
 ידים פשוש בלא אטלו אפור דמדרגק משוס צדם פל מגיס טו הרשצה פל מחשלליס

 דמגדבק מדבסב והרצדש האי רביש נטרוש באן שחשס נראה לבאורה ויבינו .ורגלים
ח אמר. מיהא ל ̂  בחידוצא פוסק שמא משום אלא p בשב דלא לדחוס יש דוה ו
 ואיבא ואע/ הסוס' ונדנסט מדיבק אפוי מני ויגלים ידים פשוש דבלא דפיל מש׳

 סשוג אדם טמא בטח ט טדן למהיף איבא דהא משוס בהאי שסק מ'מ ואלא
 שבלא מא זהטן אלא קמא טמא האינפיח שאמר ממה לספר דיצה דמשמש שאני
ט מדבריו נראה ש'מ אסור סדינק טנלים יטם פשוש  רטק בטיוש משיש שמא וי
ר שגחב האי חג א ל ה ח דו לג פ ש פ פ ה מ שו  ומצלי ויבא דאגי• אלא נגמרא ט

 לל רל• בגירוש משרש דמא משמש סמישי px תשלה מהלסח קשה « ופל אצלויי
 אבל טמשש צדיק שמא נפצמי יודש אאיב שניו של ליפול ישט סשוג אדם ואץ שנסב
 שצלו אטי דאמי שאי בן משרש דמא ששמש בקרקע טחם סבש ואיש ספה שניו מפה

ם בשניהם ופסק לל הדיף וטרוש האי רגיט טרוש ראה דמא לסרן ונראה אצלרי. ס  נ
 אמס שמא ודאי לל וטן גדטיישיס קמא טרוצא לשי אמס מא האי רטש לדין
 של משם אבל בקרקס ששם pm ששום שניו אל ליטל דשט אגםסשוב אץ אלא אשדו שלא

:דמי שטר צדו
עמזת

עזו טגרי
im o טבסש » טרה שאשרה i f v t  m .̂ג) 4(< הפיו סי «ק <«ןל  srem ב

e« אשטראושט אסש והטו■ ששה.בשולי: ןס׳טטהשראשש x 
יבסלי: שש שצלמם ששנץ.ט«!



משנה כפף ץ פ״י כוכבים עבודת הלבות .מדע משני־ כסף72
t 'S ת ב א צו  טנגים עבודת ■ ונו' נק׳ל <)נל לונו׳6ישי ונאיץ וט' לו)נו פשה מ

 יפגיש הש שוקיסנש הלוי\ן ק שלו פיק נ'נ) (סטה .וט' וסשסשיה
ק’ פולש ושזהיחיה ששרה נפצי נשנפלו יה״פ ממש לוקה ושכלו נאלג ’גי הפנשל  ינ

 י<’נ של תופנה ש’תנ ולש משום ’נס ’לק’ול ’שש לרב יינש נייה bnb 3ר ש״ל יך’נ
̂ה ’הי ה’ל ’פנפ שש שלוקה וש־נ  פששרה יג-־
 היק ו«ש ש’תנ ולש ינק’ מלש ס’שמ לוקה

ס:’נוננ יעטיח ’פיל מכל לנהנה
ה נ מ ה  נפיק פישמריק .וט׳ שהקייטה נ

 המקיש ל״י) (ין מפסיוין שץ
ס פגלי נפרש  סקוישה שינה טכביש פטי
 וס׳ש .רניט שהזכיר ינייש לששר טש ופ״ש

הקייטה ששם לומר דהייס נישה טלה שהקליטה
. _ ספרש® ״ון ושמח ופירשו טננים לפטיש

p איס® ופורה ופלפיה קרניה שו ספצמותיה שו i S
י :נשהיו לש שש״רו דנרים

 (שם משנה .וט' סימן נעור היה שם לפיכך
 טכנים פנויה של ינרים שלו ניס)

 נהו״הו ומני משה שיסור ושימר! שטייס
 נזס! שומר רשנ״ג נה ומסיים לטנק פוחת

 לפי כלומר מותר ומשוך שטר פגול שלו שהקיע
 פשוך כוככים לעכוית לפשות ירנן ששי!

;נישנ׳ג עסיש הלכהש ושסיקנש
סה

 *אלא .עץ כל שנאמר
 והסככות האכסדראות כל

 שהיו הכותלים מן היוצאות
 לא היו אבן של במקדש

:עץ של

 נוכניס פטמו pn לינ) נ*ש קמפאל(ין ר׳ נפרק ונו׳. מכנים פנודת ני! מת ד
 קראי מהני טמיש לה וסייהי סשהיענד ישרשל ושל מיי אסורה נונניס פוני של

 נהס שנשתמש נכניס תאניק שנד שם .וט' נוכניס פנודח ומשסשי :רניט לה דסייתי
 שם פנדו שכר חיל שסויק יהו ימל נהם נשהמשו ולש הנישום סינר הנתונ טננים לפנויה

 טכנים פטדת פכאן שיפנמ מד אטרין ששי!
 ושל שהיפנד עד שהורה שינה טכנים עונד של

 ופר6 ריע .ישספשל ר' דנרי סיד ש«יה יפישל
 מכנים עונד של טננים ענויח הדנרים מילון

 טמיא ואסריח סשהיפנד ישראל של מיד אמרה
 אק לניס מכנים דעונד טננים ענודת דמשמשי
 פליג טננים נעטדש יריע שיענח עד אסיח!

 של טנגיס עטיח ומפרשי .פליג לא נכלים אנל
 עד אטריס אינם נוחיה דקי׳ל לריע ישראל

 עד מיחכיא לא גופא היש דהשמא סקיו שתיענד
סינעיש: משמשיה שחיענד

י׳ש) אידיהן(דן לפני פ׳ .ונו׳ העושח ה
 יוחק איר אלעזר דרני פיסרא

 שכרי כוננים לעוני עשה יאכילו שם ומטרש
■ רניט שהזכיר ופמפם מוהר

הראביר השגת
 של לש פיו אנן של ונו׳ פאנפדראוס נל •אלא

* ניש פפן לשכה א׳א .נק  פן של ני«פ ,פי
 ונן .פישפ לש«שפ פקפל נשנות (פצן שעושין

 נית נשסחש סיס גנוזרש שפקיכו נווזשרא
:פישה צשפשס פשואגה

ת א ו צ  וטשמשיה כובכים עבודת לאכד היא "עשה מ
תאבדון אבד שנאמר בשבילה הנעשה וכל

̂ , , .וגו׳ לדים תעשו כה אם כי ונאמר המקומות כל את
דיישסרימ עי אחריה לרדוף מצוד, ישראל ובארץ נד’ ̂ע דרשיכה״י̂י

 כלומר גרוטאות הלוקח מתיני קונה טכניס לרדלף מצורן אנו אי[ לארץ בחוץ אבל .ארצנו מכל
שניי עבודת כל נאבד אותו שנכבוש מקום כל אלא אחריה
 חמקום מן שמם את ואבדתם שנאמד .שבו כוכבים

 ו^שטשיה כוכבים יעבודת ב :לארץ בחוץ אחריחן לרדוף מצווה אתה ואי אחריהן לרדוף מצווה אתה ישראל בארץ ההוא.
 לוקה אלו מכל באחד הנהנה וכל ביתך אל תועבה תביא ולא שנאמר בהנאה אסור בשבילה הנעשד, וכל שלה ותקרובת

 כוכבים לעבודת כולה שהקריבוה בהמה ג :החרם מן מאומה בידך ידבק ולא משום ואחת . תביא ולא משום אחת .שתים
 בו שיודע םימן בעור היה אם לפיכך . בהנאה יאסור הכל ועורה וטלפיה וקרניה ועצמותיה פרשה אפילו בהנאה אסורה

 אותן כל הרי הלב ומוציאין הלב כננד ענול קרע שקורעים עושים שהיו כנון הוא כוכבים עבודת תקרובת העור שזה
ה אסורין כך שהו ד-עורות א ת  של כוכבים לעבודת כוכבים עובד של כובבים עבודת בין מה ד :בזה כיוצא כל וכן ב
 אלוה. לו נעשה משפסלו באש אלהיהםתשרפון פסילי שנאמר מיד בהנאה אסורה בובבים עובד של בוכבים עבודת ישראל

ה אסורה אינה ישראל ושל א ת  ומשמשי .עבודתה שהן שבסתר דברים לה שיעשה עד בסתר ושם שנאמר שתעבד עד ב
 עבודת העושד, ה ;כוכבים לעבודת בהן שישתמשו עד אסורין אינן ישראל של בין טכבים עובד של בין טכבים ניבודת
 נאסרת שאינה מפני מיד. אסורה שהיא כוכבים לעובד עשאה ואפילו מותר שכרו לוקה שתא פי על אף לאחרים כוכבים

מר ער ש שת a כוכבים עבודת בחן ומצא כוכבים חעובד מן גרוטאות הלוקח .פרוטה שוה בו אין שגומרה אהרון ובט s
קש׳ה סי׳ יי׳י סור ג :קצט פי׳ יי־ו סוי ב :טז פשק סמ׳ג א

משנה לחם
נתן

 וחקיונה ומשתשיה טננים עבודת ב פ״ז
לשו הוי והש שמשי ושיח

י}
י ומנשק

.לוקה משלו נשמד הנמה ונל י:ו׳ :לה
 עטדח דהוי פליו לוקין ושין שננללוס

 כוננים ענודח פני! דסיס [וי״ל] ומנשק סגפן נתו והוי שלה ומקרונח ומשמשיה כוננים
 כדנהנ טנש לענין נסי] (שיכלינו מנודוח מששר לשפליגו כיון ששני ומנשק וסגפן שחד

:לעיל זי׳ל הישנ׳ד
ט׳. שמרעיס עושים שהיו רנוו ו  נדש״רו דם קורט עליו שיש הזכיר לש שמשי קשה ו

נ דנרי הזכיר לש שמשי ועוד ננרייהש  מלמו שלש שלש שנו לש ששמר הונש י
;הזכירו לש לסה טעם ידעי,י ולש הענירחו לןלמו שיסש שסור מלחו שנל

 ור׳ע ישרעשל ר׳ מהיוקה נ״ש) (דן ישסעשל ר׳ נפרק .וט׳ של טכניס זזייודת ד
 ושל שהיענד עד שפורה שינה כוננים עונד של נוכניס עטדח הנר דר״י

ששורה כוננים עונד של נוכנים עטדח הדנריס חילון שומר ריע סיד שהורה ישרשל

 כהן־ חחחוד נח נהינ רסי דשמושל סדשסושל ציה נפי,ש ושידך וט׳ שיריהם
ע ור לך ר.קסח משלוה פבלו חחמוד לש לשלוה פהלו כיצד הש לך ולקפח ונחינ עליהם

 משפע דלר׳ע חדש נהרתי לרנינו קשה וש״כ שהיענד עד ישישל ושל מיד שטיה טכנים
 קשמי ולכך ונו׳ חחמוד לש ונחינ ולקחח כהינ מדרסי שלוט שטסל דשנדנוכניס דמפחיט

כסנ נפ״ח לר!סן זיל ו«ש .נדפירש״י גווני הרי משסע דקיש ופסילי וכו׳ סשלוה פמו tm.. iL.... —.1 1.__________ 1 ׳ . ״

 מפסילי ליה יספיק הוש ישייעשל ר׳ שדישח לגמרי שינה ישסעשל י׳ דרשח ואפילו
 שמר לש ויניט יריש ק<) דעהלו דסיחורש משלוה פהלו ג״נ דדייש נישה והוא שלהיהם

פיטל. לשק מפהילי יריש דלש משמע וט׳ שלהוח נהם נוהגים והם לידינו ככנש שלש שם
י׳ סונר והוא נקט ישמעשל י׳ דדישח לומר יש לזה פיהו  פטלי מפרש ישינו ישמעשל נ
 השרטן אסר שיך שפסלו אלהיהם פסילי אמר שאם מונן לו אין הנהוג ישינ פיסול לשו;
 אוהה עוניים אין שאז כלומר פסילים הס שאז לידינו כשינא קאמר דהכי משיש לכך נאש
 הדרשא וזאח לא לא אי אנל נאש שומם שסרט אז אלהיהם הס אז א'נ נידינו שהם כיון
 להניא יינו יכן כי״ע דקי׳ל אע״נ זיל רנינו הניאה ולכך ר״ע סדרשח סשוסה יופר היא

 לעטן מידי לן נפקא דלא כיק כהלכהא ילא יהיא אע״ג נפסוק פשוסה היוהר היישא
 לסזנח ליה מפיק דסא כדייל ליה ליח דר״ע משסע דטמרא יניט על קשה עוד .דינא
 למעמיד ליה דיפיק פריל דלא נו׳ גרזה סעונה אשרה אן גניזה סטן סזנח מה לומר
 נהלכוח פסק איך כר׳ע כאן כסק שהוא כיון וא"נ חכם הצמיד נמקוס הנון שאינו דיין

 כאילו הנון שאינו דיין לישראל המעמיד כל אמר ועוד שם שכחנ כי׳ל פ״ג סנהדרין
 כל אשרה לך הסע לש שנאמר אשרה נטע כאלו מכמיס הלמידי ונסקום וכו׳ סצנה מקים

 מהאי פרחי ליה ומניק יריל דרשא רך ליה איח יי״ע הוני דרכינו להרן ונראה וט׳. ען
 אשרה אן גניזה סעון מזנח מה מפיק ולכך ממש אשרה דאשרה פשיסא דודא׳ קרא
 ושופטים דלעיל קרא עם חטע לא האי מוהריך אנל פשוטה היוהר הרישא היא דזו וט׳
 מכח מפסשיה ליה ומפקינן הנון שאינו דיין היא דאשרה אמרינא דישא מאקינן וט׳

 שפיר אתי והשחא זיל כדפייש׳י נגניי הוא ע'כ נמי מזנה נגניי דאשרה וכיון הסמיטח
ע דהוא דהלכהא אלינא דנייו אמי לקיש דריש  לש דנריו שהניא אחר הנירא ונס יי

 מפקיק דחרהי לגמרא ליה דפשוט מלא דרשא לראי מסיק היכי דריע כלומר ואידך הקפה
כדפרישיח: מיניה

דאמר לאמימר הקשה ע״א) הפועל(דן אח השיכר נפרק .ונו׳ ניוסאוח הלוהוז ה
נניס) (עיץ וט׳ נרופאוח הלוקח מהיני י\נה נוכניס נעונד משינה ^

ק ריש י״נ) (דן וננטרוה ר הלוקח ט טנד סעוח למיד הקשו פרחו טנ  קוטח טכניס נ
עסקינן נסאי הנא וחירט לי למה משינה קנוח מטח אמרח אי ואסרו גופא נרייתא מהך

שנחן אע'פ היק ותירצו לי למה מטח הכי אי והקשו .ישראל כדיני לדון עליו שקנל
פטח

עוז סנדל
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«׳ גד1מן«« ג«>ש שניי »e !משן ««מ ^0 עי ס6 0נו:ג< מסדה גרס 6>מ
w משינה ס׳ו ואי דמי ולמשקל לאהדורי מ:י דלא ניון המלח לים מלין מעיח ישמן ואם 
 ממוה דמשיני נלומר שיווי! נמקח דמחוי משום אניי אמר ימויי אמאי יןנה נוננים נעונו

 שנגוס מקין לאו פישא ם»מ יישאמקמ !נןא«-ינא כוננים אדפהאזענודס ולאו הואי
 ורישא שעות מקח ושישא יישא רנא אמי אלא
 ניד כוננים כמסיח מהמוי לא !ווי ייינ דלא

 נין כונני' נמנודח ממסי ווי דיהיג סיפא ישראל
 כמאן ממחי זווי שקיל הוי ולכי כלומר ישראל
 ומשיכה ההם ואשיקיא כוננים מטוס ומונן
 ורישא שממא שנן וכיון י\;ה מכנים נמונו

 שמוס ומקח משים הייש קנה ולא מריימא
 ומלין היא ומיה שמשן כמן כן לא שאם הואי
« לא הוין מו ומי ונשישא המלס ליס  ומרח ק

 המלח לים דולין שממש והייש הוא שמוח
 וכימ יניאל ניו כוננים כמטוס ומסי מטם

 והיי ימיר ממוח גסן לא אס נמשן ואפילו
 כוננים טנו ליד מידו מכנים המנורה מסן «א
 ויסויי. מטס שוק אמ'פ משן שלא היכא ניש

 מטח וחן ולא ונשמשך שטם יניש ונסנ
 לא ואי משוס שטח מקמ משום והוי דיהזיר

שנו משינה והא ליה קשיא הוה הכי המג  נ
ק אגל קווה נוכגים  קשיא ולא ומשן רמוס «

:השמם לכטג סשש לא מירי מליה
 :דומאי פיו מפנה .ס' ונר שכנים טנו וכן

ת  מ׳) לוף נט״ז משוה .וטי שמשאום צוח
 מפני אסודים האלילים נל פ׳ג ריש

 וסנ׳א ודינו נשוה אמס שמם נמנוים שהן
ט שיש כל אלא אטר איש  איי חנה נר נר רנה אמי ונגמרא נמר או פור5 או מקל ני

 האלילים כל לריח אסור לא הכי לאו ואי כלומר שניט המדינה פסח טל נטמוים יומנן
 אנל כרמם נשל מחלוקח רנ אמי שו וטמרא .וט׳ לשוד או מקל ניוו שיש כל ולרננן

 אוסר איש וחנן ואפאי .לשי מנוי לא נפי מגי כלומר אסורים הכל מיי כפרים נשל
« הנא ננמרא אמט וט׳ מקל נידו שיש נל אלא ט  והוי .ושנמס משיה טיף עליהם «
 רנ אמר ממרא אימא שניש המדינה פסח טל נטמוק •והק דר׳ למימרא וקודם יווט

ט שטאל אמי •«וה אנוי נפסס לורט טשין מה כשהמלך וטרשיי שניש מלכים של נ
ישמר

משנה לחם
 מקח יאינא מ»ם יישא אני• אמר רישא קשיא הכי א• לא צא ואי אין משן אי מסוס
א איל שעוס  נין לנאי' נין טניא מאוסה משמט וט׳ שעות מקס דאינא משום יישא ינ

טנד ולמ׳ו נא4  נשנסן ישראל נויני לדון עליו קנל לא אי קישס מנשה שכנים נ
 שכנים לעטדי. כמזנץ טחו׳ נמטס קנה דננר היון דלינא יחויר לא משיכה ו)4נ משוס
 הסם אני• אמר דאי למיוני ליה אינכי וטשהקק מטס ונסן מון ולאניי אמר הכי משום
 קנץ יעשו אי אכל קנין עשו לא והמטח משום משינה(הייש) נשמח למיוני ליה אינט
ס לי טאה זה משיכה) נלא למיוני(אפילו ליה אינטי  טטה יש והשתא נסוגיא. שם «ו

 משיכה נלא קונוס שכנים נטגד דמטח ומהנה זכיה סהלשח פיא פט; שהוא רניש מל
חנ שץ  נמשיכה קונה מישראל סשלכילין קנה או לישראל משצשלין שמכר כוננים טנו שם נ

 ולוחר לפרש לו טה קומה שכניה נטנד דמטת כיון ואיכ נדמיה או נמשיכה ומקנה
מיי לנד מטח דננטנמ נשאמר  שלא די לא והוא יפראל נדיני צוק נשקנל ווקא דהיינו י

טנד שמשיכה אעים נהג אדרנא אלא פייש ד ואיירי דפבממ קונה שכנים נ טנ  נ
ד נמשיכה ״פ1א: נמכיכה כמג אין קשה טד .ישראל נדיני לדון קנל שלא כוננים טנ  נ
ק של בחלוקה גן כחג מולא דמשמט קונה שכנים  אמ*פ שם אמר ולא משן ולא מטס נ
ד קטס שפנשס טנ טנד קושס אינם דסטה רכיל משמט מכנים נ  הוא והא שגנים נ

ד וממוס זניה נהלשח נחג טנ  שאמי נמה קשה וטד .פהנאחי כסו קונוס טננים נ
̂ש  מטוס מקם הוי לא ומשך דנשנהן לכאורה משמע הוא הטה כמקה וט' שספינה אמ
 קושיי והנהו וטאה .ינא נסקום נאניי לפסוק לו היה דלא דוחק וזז האניי וטינו
 נסג הט ומטם ישראל מיר ליו! מליו עקנל איירי יכינו טדאי מניסה מסילה נזוא

ד ומשינה טנ  קונוס מטח היו אי דודאי לומר נמעוח נן כתג וצא קונה טנניס נ
ס דמקמ פעמא הסס «י ולא משום יסור דלא ודאי מכנים נמומ ט דמסזי ומיס נ

 משך אם וכן .כוכבים לעובד יחזירם משך ולא מעות נתן
 קונה כוכבים כעובד שמשיבה אע״פ מעות נתן ולא

 . המלח לים עליכם ומשך מעות נתן .הוא טעות כסקח
 כוכבים עובד אבי^ את שירשו ונר כוכבים עוכד "ובו
ר יכול  כוכבים עבודת אתה טול כוכבים לעובד לומר ת
 משבאו ואם .פירות ואני נסך יין אתה טול .טעות ואני

ר לרשות  לנוי כוכבים עובדי שעשאום צורות ו :אסור ת
 .אסורין בובבים לעבודת שעשאום וצורות *=בתאה מותרין

 מפני בהנאה אסוריס בכפרים תמצאים הצורות כל כיצד
 ותמצאות עשרין, הן כובכים שלעבודת שחזקתן
 ביד והיה המדינה פתח על עומדין היו אם כמדיגד!
 או סייף או כדור או צפור או [א] מקל צורת הצורה
 ואסור כוכבים לעבודת שהוא חוקתו וטבעת עטרה

ה א ת א הרי לאו ואם .ב ; ומותר לנוי כחוקת ת
צלמי

M.9נג כפס׳גלאוין :ש׳קסז טייי׳ד זידישיןיו : ש׳קמאן« טיינ׳ד .0

 המדינה פר,ר טל ונטמדין ,ליה פלמי 6ה0ר.ני דולננ רימ מר6ק והחם לזנרזן השטר
 אלינא אוקימח׳ דהני מינייו נראה הי״ן ונסנ ל« ויזפיני נ*מ קאפר נהניי ג*נ טרשיי

 כשיש חלני הכל טמדין אק ני! המדינה סהס מל טמדן נץ לרנק אנל שנט וריס
 שסח טל טמדין טי אם נמדינה יהנמלאוח שונ הרמנים אנל .כמר אי לפיי אי מקל נירו

 נשמדין דאמר מ־יי וסיל מכלל .יט׳ המדינה
 קאמי לרנק נק לרס נין המדינה פהס על
 ואוקמה ששאל אמר יהנמז אירג קאי ולא

 נפשא גאפי אנקמהא אלא מלטם של נאנדרמי
רי זיל הרג ישסק היא  ל׳ט ידנריי .עניל נ

 רניני נץ סילוק שאין נראה דנריי שמהמלה
מ דר׳י נמימיא ידשיי  לא יא*כ אחסר וצי
נ והא נר״י יפסק למימר שייך  לא ימרה י

 לשרש אלא טסייט דין*ל דרנק אלינא אשהעי
 דרניני צימר נראה ילי .אהי מאיר רני זנרי
 לרנק נין לריס נין ירי• ימדה דרג מאיש
 מצנים של נאנדיט אפילי •«דה רנ והיק

 מנין ננל אטר לרימ לנוי אלא איני דסזקשי
ץי יש אס ולרנק  יימק ר׳ ואמי נט' מקל נ

 פסח מל נטמוין טיני יריס רננן אסרי ני
רי ושמואל מווינה  אמר ומר חדא אפר מר י

 יהודה רג ונרי רמז ויניס .פליני ולא סוא
 חצה אלא »יוח לשאר אנדיט נין סילק נפלא
 נידו ויש המדינה פסס טל נטמוין הנל
תב ושי: מקל  הצלמים נל ירומם ינייו כ
 טהריס מדינה וגאמח מלנים של גאגדרט שהם
 9ד0פ יפנדו שאם נטנדי אם ידוש שאין והנא

 המלך נש-טוה אנדרסי טייש טקרו שכנים
«5 יטישים  שאליל כי.נ מרמנים .מ״א) (דף האלילים נל ארק אטש העיר נפסס יי

 ואם אסור דנר טם גידם היה אם אנירפי אכל ׳-.ירם שיטה אשילו אטר אינו אמי
 הזניר שלא שאפ״א ירוחם רניני שטנר נראה .מכיל לנוי אלא כשויין פאינם טחר לאו

 אצא אינו המדינה אסח על טמד ופתם מא המדינה פסח על יטמו נכלל אנדרט
 שט נוננא ננל נשאיקאנדרפי אנל נידם לאין נידם יש נין ומפליג הוא ונהני אנדרס׳
:כלל חילק ולא נהנאה טסרים לטי כוננים טנדי שעשאוס צורוס שאסר חה

אלילים . ,
למלך סשנה

t'O ן0 סשני אפיייש סצלמיה גל ג׳ פרק משנס .ס' נגפייס ממצאיס !ינזפ9 כל כיצד ו! 
.»ר51א סקל ניוז שש <( אצא אשי איני :'א01 וי׳ס 9גשנ אנזלז 9פפ מניין

l סיס 9מוהוי ד׳ה נרשג נשל אגל 9נפוי נשל סוולוקס יגס אסר ני) ונגמרא(זף iלש סמי ׳ 
 גש אגסי אי אלא ל« «ניי לספלשמי יראי ימייס ו9ל סמי קא למי לסיר אינא סי ידמייס

 יינשא לשו» יתינפוס יכהם .אמשש י׳ג מריש נשל אגל נישש נשל ססליקס ינס אלוי אהסי
 :שדאשני ירש ס' פ’ג1 0סץ או« אט סקוסוא שאי יפ1נג וינץ יי׳ס "«9לונ9 וסוקי משסש
 לפרושי אינא נו׳ נפייס נשל ממליקיו יקאסי גללו 9ינ שינש לש שהוא ניאי דנששש מונס ודנה

 דשס יפלוגפא יקאסי ילווק דיני נאושמשא ליס איה וינס סאלוי סאוק .אופניש נשני
̂וקה נאסר ינס נא 01 ונל . נא או סקום אסזו אפו סקוטה שאי נושק• אי סיא וינץ  מל ס

 נל סל נוי וי׳ס נשנס אווס פנס אוסס טנשס נסיו אווי נפי מס ריס של ינמקוסו נלוסי נפייס
 ינסלגו סשוש סנישס נל סוהייש ו׳ס .ישס teo אנל גסי לא ייננן נפי אוהו אט סנפייס
 סש אהסי אלא גסי אסשץ וש נפריש. אסו נינים נושץ ולא לט אלא לש נומי לא מניש
 או* אט סנישש :כל ונושץ רס בג נסקיסו טנשן שסש לפי נישש נשל מהלוקה *פ0 נו' אהסי

 נפשש יגולש סטש אשוייש דיש נפשש נשל אנל מיטשא אשו שנא נוייץ ולא סניי ויננן מן
 סשש שא ירס דשססא ילסק יי• סשא ליס ליה וינס סוא ישני יאופן .לסו ננש צספצשנסו

 פשש ססקונווה נמש דטנשן וס׳ל סשים סוא וססמיס גוי לא י׳ס וולסולש סיטסא אט יונו ינוי
 נכ׳ס «שש לוושלהינסו ירל סטם ננ׳נו לסו אבי ור« נטייס נשל סהלוקס ינס וס׳ק נשנס אטו
 .לש סנדי נסלשא ילט מטם טהייס רס ניניס נשל איל ציו גניי לנוי יסמי נניס בוז יונץ

 מטש נליס לסי אשי ינ״ס סישש נשל rftoo ה׳ש ט' אהסי סני י0א*. אי אלא נסי קאמי יש
 נפיינ נשל *ל ליו ממי מלסא דצנוי נ0ל ואיה מבוס שוו וינץ לסו מנוי ילמשלשנסו לסו ואיס
 ראש ס׳ל שס ויששטה סטצס סנלל . לש סניי דלססלשנש לש איס וניס סטס אסוייס רס

0ג» שא דרס דנוסמיס ליס איס מינס נפייס נשל סהלוקה רקאמי ינס יניי ההלה מפישיש סייגו
גזיס

 כיון איירי נמטס אלמא קניו עשו דהמטס כיון רנא נדאהר כוננים לעמדה נמזנץ
ע ולא ישראל נייר ציון דקנל טנד דמעוס זשה נהלננס לח גלה דהרי נהש איירי ע"נ דודאי חמם לנארו יניט סל  לא1 נמשיכה ואעאיג נהג גט וכאן קונוס שכנים נ

 נשקנל אייש מ*נ ודאי אלא דקוטס זניה נהלשח לט גלה דהרי קוטס דאינס לומר אתהישל אי היין ומן שנשם. קוטהגטנד דשטתאינם איירי נרסץ דעל ודאי לדג נמטוח
ר למן ד טנד דמשינה דניץ לסרן אלא נא ולא נרנא הוא דממו אלא סטס נמקח איט ונסן דמפן לויוי רכונה אין ניטה דטקס שאסר ומה ,ימראל נ  יסזור ^אי קונה כוננים נ
ה. לחלק ירי לא צשיפא יישא נץ החילוק אנל פטס נסקס טא ומ״ם אמר ולזה ן לא משן דלא נמה ונל המטח ונתינה משינה נעיק דסרסי לנמר יש א*נ נז נ  לטיוני אינטי ^י

;סיד) השפל(דף את השוני נמיק .וש׳ וגי שכנים טני זכן :ומיק הטניא כן ליישנ יטנל .נהטח יקנה אעיג
ג אמר הצלמים רכל מסנימץ על אסיד מ׳:) הצלמים(יף נל נריש .ונוי המדנה מסח מל טמדץ היו qm ן ה י טי ר רנה אמר שרט מלשם של נאגמיט שמואל אמר י י נ  חנה נ

 קאי ולא מד1® לרנץ נץ לריס נץ שרט מדנה סמס על גטמיים דאמר יייי זזדל מכלל יניט דני׳ על זיל היין ונסנ ברנו מדינה פר.ח על ונ»י.דיס החנן א״ר
 דאנימי יאוקימחא שנחנ זיל כרשיי דלא סשר דיניט נלוסר .טניל יוחנן ניני הינ ומסק היא גפפה נאנפי אוקיטהא אצא סלניס של נאנדרפי דאוקמא שמאל אמי •הודה אדינ

מ אלינא יטלט מיינה אמח על ועומדים  אפר יוחס וי׳ צר« אחיו אנדיט׳ שאמי דט סטר שמא אלא אסר דייס יאלינא נהן הס,ץ נר׳ לאסק לו היה לא זה דצאי נלחוד יי'
דנו אלינא דמא ואנירפי ההיא הזכיר ולא וליס אלינא דדנייו שון יומק נר׳ פשק ולפיכן לניט ^ דאויץמהא ק לומר טא ודורק נלסוי. י  אלינא ונהיא נלמד ^'מ י
סו אוקימסי סוי דהר משחט דטניא דריהטא דציט  אסר עמס נהן יועף נים והרג לציע וגמרא לריס קמא דטסיא ולועי למצקס כן יניט ראה סאץ יימס• ולא טו טונא נ
r :קמ׳א סימן וטה ניירה ומיץ ,נאנירט יניט הזכיר לא מם מפר m ה .דני נל נידו שיש מי אוסר ודשניג וינו מנסים ממלוקס נטשנה שם .וט׳ צפוי או מקל ט  מ< ו

ח נחילוק וט' דרקון דצורס מסניהץ נכי לקוץ שאשק ונמו נפוסו הלכה נמשנהט רשל׳ג ששנה מקום כל ננלצין נישנזנ אהק לא למה יניט :ומשזץ דמסנ
v f n

ת חו ת חנ ל טייםוגיו עוז מגי
*פיק .אשי סגר 1 דים ואגבי י*ב*< אגני נתנסים (א] » אשד סנל « וש* טנשס מומי אופס שמש זוטווח ס׳א): (ין. .

:סיס) סצלסיס(יו כל פיק .נסנאס
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 דגרי גסחלס אפריע י6ז .נזרה פשוס 6« דר׳פ עממיה כינים סל סמלוקש נמ« אסייע גי גויה
 מחלוקת נמי אסריק ט «א גורס משוס לאו ור״ם דסמסיס ליה דאיס נהייה סל מחלוקת דקאמי יכה
ה משוה לאו די״ס סעמיה נינים סל  ם6 אלא כתרא ללישגא דרגה קפא לישגא נין ואין . הוא סי

 פשוס אינו או גורס משוה נוא אה דר״פ גסעמיה אן כנרניס או נמרים היא ורגע ר״מ פמלוקת
ש אין גאיס  ההירזש לשלול גאז דנריהה נתמלת והתוסשוס .נסרא ללישנא רינה קפא לישנא גץ מי
 אוש אהו מקומית שאר גור דר׳ש ליה ליס דרגה נאמר דאס חזקה קושיא להה דמקשה משוס השגי
 הנפריס נל דנכפריס ליה אית דר״ס נמציאות ד^יגי משוה הוא מריס נשל מחלוקת קאפי וני מקוס

 משוס גכ״מ דברו סודה ר״ם אן! כרכיה סל אבל להו מנדי זלעי «רי ורבע להו פנדי למלחיגהז
 ר'מ על פליגי דרנגן סר1ל יחנן דאין רתלמודא ססמא ocpo 01 ומל .להו מנדי לטי הנידה יכל

 06 ני התלמוד הין:ה ומדלא .לסו עגדי לעשלחיגהז וראי הא להו מכדי דלטי להו ואיס ננא׳ים
 פנדי למי דכ״ע משוס עסי דהדץ ליה מודה מזתריס ד׳ה דנרנץ דקאמר דנמאי משמם מרים נחלוק

 דככסריס דקאמר גמאי יכה צדק שלא יראה פנרניס מל וגץ הנסרים מל נין יד,י המקשה דזיאי גהו
 דנכי־כין הוא כן דסמציאוח לו דהודה דטשסע דכיכיס כחלוקה פרין ומולא להז מנדי ילנוי למ״ר אינא
 כשג מהלי;ח דקאמר נמאי מקשה של דעש נחס דאין לתמוה יש ה1 ולפי .להו עכדי לטי נ״פ

 פי כרכין ושל כהיפן להקפות הו׳ל להו מכדי לטי ניפץ דשל ליס דאית הכרתו כסי אנחי כרכים
 נתנו וו קישיא ופנח . להז מגדי לטי לכ׳ס דכרכין ודאי הא לה< מנדי דלססלחיגהו למ״ד איכא

 מקזס אותו אעז מקומות שאר נגזרה ורננן דר״ס סלזגתייהו דסוקי משמע ייהטא דלסום התוססות
ס קאמל » ^  נסר אזתו ו1̂ הנסרים כל מל וגזר גמקומו נעכדץ שהן נסרים נשל מחלוקת ינ

דן כשל אכל י הסלמוד הקשה וה ועל .להו סכרי לטי הכרכים רכל משום הנרנץ כל פותלין ד״ה נ
^ יסכן דאין לנוי מקומות דשאר ר״מ של נמקומו אלא למפלחינהז (הו דעכיד מאן ליכא נסרים ד
^ מגי♦  דקאמר נמאי אנל המקומות כרונ להו עכדי למסלהינהו ודאי ינפרים הוינא קא ו

 הרנה מרטן שחקר לעי המציאות הוא שכן לדנריו הודה להו ענדי דלנוי משום ממרים ד״ה p«־1
 דעכדי מיעוטא אלא רליכא לרנה פ״ל דהוה מכפרים אלא לו הוקשה ולא להו טנרי דלטי וראה

 א* אלא ומשני .למ^חיגהו נגכדי דכפרים דרוכא הוא רהמציאות דליחא לו ה^ה ואהא למסלחיגהו
 אסז רוכא גזר ור׳מ לרפלחינהו דענדי רוכתא תר דאיכא כרכין נפל מחלוקת אחמר הכי אתמי

ק מיטוסא מ  ענדין למסלח־נהז כפרים דנלהו משוס א&וליס ככל דנרי כסריס נשל אכל גזרי לא ו
דנכרכיס משתע דנפריס אלא הקשה שלא הפי^זה מרכרי והא לאקשויי ליכא והשסא .להו

ד במאי דעתו נח: אין וא״כ להו מנדי לנוי כרכים דטלהו דקאסר רנה לדנרי הודה פ טהלוקת ^
 הלו לא המקשה דוה דמיעא משוס להוד מכדי דלמסצהינהו כרן איכא דלכ״ע דסשמט כרכים נשל

 היקשה ולא למפלחינהו אז לנוי נעשים הצלמיס אס ונכסרים נכיכים לנדוק סוסו ועד בפולס משף
 הוא דהמציאות הקשה לזה למסלהינהו דענדי מיעוטא אלא ליכא דנכסליס רנה דקאמר ממה אלא אליו

מ^ אנל נסיסן  שסמקשה לסי הוא כן והמציאות דאפשר לדנריו הודה לגוי מנדי נ״ע דכינץ דקאמר נ
 כלוה אליו הוקשה לא כרכים נשל מחלוקת וכשאנירו לטי מגרי רנכרכיס יאה שידע המרץמוס נכל ג״נ

 שידם הכרכים ככל ;מסקנה אן רונא אסו מיעומא דגזר משוס הוא דר״פ דטעמיה דדון מהמציאות
 סיעועא אנזז רונא וגזר למפלהינהז דמנדי כרך חד איכא ארן דנקצוי ידט דר״מ א«זר לטי ענד• הוו

ע דלפי 6צ1« ,המציאות להכחיש יוכל נקה  דקאמר לרנה המקשה הקשה לא דאמאי ניחא סוה וה ד
 נשל אנל דקאסר הראשונים רנה לדנרי הודה שהוא מאחר לטי ענדי דכולהו מהמציאות כרכיה מסלוקת
א :«חליה הכל דברי כינים ל  אחרות קושיות מכת זה נסירוש גס דעתה נחה לא שהתוססוה א

 ט'כ אשר .ליאמד ניתנו לא כשני את גס הראשון את גס הסירושיס דשני גאוסן נדנריהם זכמנואר
ו נ  דללישנא דר״מ נעעריה הערש נתרא ללישנא דינה קמא לישנא נין דאיכא צ״ל סהוגיא ליישג וכדי מ
ל מחלוקת יקאמר קמא  דס״ל משים אלא מיעיטא אנוו רונא ר1דג משוס אינו ור׳ם טעתיה סריס ס

^ ס״ל וינק ^סלחינהו ענדי נ״ע זנכסייס  מנדי לטי ד״ה נכרכים אנל לטי מכדי כ״ע ננסייס ד
 נמי וניחא .למסלחינהו או לטי ענדי אי דסליגי נמרים לאפוקי לטי ד״ס דקאסר פאי גימא ונוה

 דאסרי לרננן אלא אינה והקושיא כו׳ מנדי ולטי למ״ד איכא עי ונכסייס הש׳ש שהקשה י6ע
 אתמר אי אלא וכשאמרו .למסלחיגכו ענדי כסריס רנולהו ליה דאית גיחא לר״מ נל6 לנוי ומגדי

ע חד דאיכא משוס הוא דר״מ מעמיה וה לשון כסי כרטס נפל מחלוקת אהמר סני  דעניד כ
מ וגזר למסלמינהו ע אוש אטז הכרכים נכל י׳  ענדי לטי דכרכיס הוד: שני״חלה ואף גיר^ וכזה נ

 דמשוס דכיון ענדי לטי כרכים והא לאקשויי ליכא גורה משום הוא דר״מ דטממיה דקאסר השתא פ׳ם
ע דיש ירע דר׳ט אסשר ר״מ דגאי הוא סיעומא  נכל גור ומש״ה למפנהינהו דעכדי היס נאיי אחד כ
 .כעיני :וט5 והוא השכסות ונרי ככוונת נ׳ל זה . שכחגט ונמו מהמציאות להקשות יוכל ולא הכרכץ

 מהרינ׳ל שלקננה הקושיות כל נתיישנו דרנו סי שעל נעיניו יראה הסחבר כדברי סיטג המפיץ (א״ה
ע לסי לן קשיא ואי . נשכרה לא מהנה אחת אלתי וה נדנור  דכל כיון ז׳ל המחנר הרב בל וה י
א מ  דנרי כרכים ככל ד•^מרn וגם נו׳ כסריס ושל דסריך משוס הייט טרופה סשהסות שדחו מ

ה דכוונת לימא רנה דכרי לשנש רתלמודא דכתמא דוחקיה מאי א״נ לה♦ מכדי לטי הכל  נסי״זש מ
תיקשי לא הא מג״ל עצמה הגמרא אנל דגמרא סלישנא נסירושס להם שנח לא השש׳ כהרי התוה׳ שדמו
להז עכדי לגוי הכל דנרי כרכים נשל אנל רנה נדנרי גיסי דהשססות מהרינ״ל נדנרי פמאר בהרי
ז׳נ המתנר הרג של השני כעירו: רנה לנרי לשרש תצמזדא דכו״פ היקשי דאכתי אמת p .ודוק

:נו׳) אתמי הכי אתמר אי אלא צ״ל היה ולא
ש ב״  או מקל צורת הטרה ניד והיה המדינה סתת על פומדץ כיו אם נמדיגה והנמצאוס רטט ו

 פס .כהנאה ואסור ניכניס לענודת כהוא חזקתו וטגעה עטרה או היין או כדור או צ»ר
 אלא אסור איני ותלת ר'מ זכרי נשנה אחת סעס נענדיס שהן מסני חכורים סצלסים וכל אמתגיחין

ס׳ מקל נידו שיש כל  נר יצחק א׳ר דרכנן מ״ט נשנה אר^ סעס דנענדץ אי נגמרא אמיינן .ז
מ של מקומו יוחנן א״ר יזשף  שאר גור למיעועא דהייש ור״מ נשנה אחת סעס אותה עונדץ היו י׳

ק מקום אוש אטו מקומות  א׳ר מקזס אוהו אטו מקומות באר גורו לא לסיעוטא סיישי דלא וינ
 סתח על ונעומדין ייהנן ר' אמר הנה גר נר רנה אמר בגינו מלכים של נאנדרטי שמואל אסר יהודה
ד .ע׳כ ,שמט מדנה דנ  שג נאנדרטי וו'ל סירש ז״ל ררש״י הפירושים רגז הללו יוחנן ור׳ במואל ונ
מ קאסי נמהו שניט מלטם  נהנהו שנינו המדינה פתח על נעומדין ,ליה סלח תנעותא דאגב י׳

ש, ר״ס!משיני אסר  גאוקימתא מוח דכלהו ‘אפש דר״מ עלה דקתי וה סייוש כסי והגה .&׳נ ל
׳ י י יצחק י  נשנה אהח פעה אותה עונדים כיו דנפקומז משוס כוא דר״מ וטעמיה דקאמר יוסף נ
 מבוס נאנדרטי אלא אסור אינו ללמ דחף ואמר יהודה רב ונא מקום אוש אטו מקומות שאר וגור
 קמא לליבנא דומה אגדרעי אטז צלמים שאר נזרינן ולא לאגדרטי אלא שמיץ שו לא נפייץש זאן

 דלא דנריהס כסחלח התום׳ וסירבו מותרים ד׳ה כרכיה נשל אנל נסיים סל מחלוקת דקאמי לרנה
 ס'מ מקום אוש אטו מקומות שאר גזרינן דלר׳מ לאן גאמר אגו אן וא'כ .כסייס אסו כרטם נויינן

 שנאמר י^> ואפשר .צלמים לשאר עוכדץ אץ מקום דגשים כיון גזריק לא אנדרטי או ללמים אר0
 אס כי שנדיס היו לא שרונם כיון מ״מ בצלמים לכל שכלים מהם קצת סיו י״מ של ממ^מז
ק לא לאגדרנף  עונדים שהיו ר״ס בל מקימי של האנשיה מישט אעז מקימות באר של הצלמים כל סיי

 בית גבינת אטז מקימות שאר ננינת ר״ם גזר דלא אונייקי <ית פגנינת וראיה .הצלמים לכל
כייקי  כוה ואם מזיעוס אם כי ם כונני לעטרת עחטין טו לא דגאוגייקי מבוס טעמא ושיט ̂ל
ק ד  .יפ׳ש ר׳ם נד׳ה פשה׳ שכתנו וכמו דמישטא פיעוסא שי מקום אוש מקושת שאל וו
 שאר דגזר משים הוא דר'מ דטעמא קמא לחיחצא גפי שדב שניט תל^נסיס( נשמד נמי וע״ד

6 mspsאוש ש opo המדינה סתת על נעימדץ אלא הצלמים נכל גור לא דמשלס קסר שגא אצא 
 וכמו המדינה nr9 על העומדים אותם אלא נשנה אחת טעם נענדין אין סקוס נאוש ^ לםי

: שניט מלכים של נאנדרט* דאמר ששאל דנרי סירזש תגט36

 מלכים של נאנדיסי דאמר לשמואל מודה שנינו המליצה סתח פל מזטדין מ״ד אם מסססק אני אך
 אגדמף חחייהו נעיגן אלא נלנד נאנדרטי תלוי הדנר שאין ולומר לשסין שנא שניט

 שאף לסי גזר לא משה אחת נהנצר אכל ר״מ גזר חרחי הני ונדאיכא המחצה סתח טל ושטיין
 .המדינה סתח על וסומדין אנדרסי סרתי הצי נדאיכא אלא צלמים פונדץ שו לא י״מ של נמקוסו
 דקאנור שמואל דנרי על לשסין דכא דמשסט נזי״ו ונשמדץ דגרסי הגירסא מי מורה זה וסירוש

 דאנדרטי אאוקימו^ קאי דלא אסר זו גירסא ולפי וי׳ו כלא גשמדין דנרסי גילשאות יש אן .נאנדרטי
 תלוי הדנר אץ זר״מ ד^ינא ואמר דששאל עליה דסליג י^שר היא נסשה נאנסי איקיטתא אלא

 אפילי המחצה סהח מל עימד שא דאה המחנה סתח על עומד נשותו תלד הדגר אלא אגדרטי כהיותו
סי שאינן אן המדינה ♦זח על העוסדן לצלמים עוגדין כיו שנמקיסו לסי ר״מ גזר אנדרנף איט  ^די
 פזכדין היו לא גמקומו פאן לש ר״ס גזר לא אגדרטי שהה אן המדינה סתח על שמדים אינם ואס

 נתרתי יוחנן ור' שמואל עליגי זה ולסי ,אנדרטי שהם אן המדמה סתח טל פופדין שאינן לצלמים
 שאיט נצלם נמי וסליגי גזר ולר׳י י״מ גזי לא דלשמואל המדינה סתח טל שמד שאינו נאגדרש
 לצדד אסשר מחין ומיהו . ר״מ גור ולר״י ר״ס גזר לא ילבמואל המדינה סתח על ושמד אגדרטי
 פתני טל שמד שאינו אף דנאנדרש מודה דלשלה נאנדמוי דשמואל עליה יוחנן ר׳ סליג דלא ולומר

ם גור המדמה  אלא י״מ גור דלא מוכח שמואל דמדנרי ו^מי לחדש אלא יוחנן ר׳ נא ולא י׳
 לר׳ דוחק לו נראה וזה .נאנדרטי חקא מיירי ר״מ אתר דקא הצלמים דכל משיחין ולפ״ו נאנדרטי

 ולשלם הצלמים נכל אייח מתניתין ונזה המדינה שתת על נעזמדין למיאיחין אוקמזה זמש׳ה יוהנן
 שז ר״מ של כמקומו יוחנן דלי׳ ר׳מ גזר המדינה פחח על שמד שאינו אן דנאגדרש לשמואל דסודה
 ססח על שמד שאינו אן לאנדרשי ג״כ שכייס והיו המדינה כסיזח העומדים הצלמים כל שנדץ

 נסיק יוחנן דלר׳ למימרא לאו נוי״ו ונעזמדין דגרסי לגירסאות דאן לומר אפשר זה ולפי .המדינה
 שא הנוצה אלא .ר״מ גזי• דלא מהם אחת ונהנצר המדינה סיזח על ושמדין אנדחוי דהיינו חרתי

 שניט המדינה סתח על ונעונזדץ ואמר יוחנן ר׳ ואחא כאנדרשי דוקא למתגיחץ אוקמס דשמואל
 נשאר או המדינה סתת טל עומד שאינו אע״ס נאנדרסי או גוזנא נחרי איירי דמתניתין כלומר

ל ;המדינה סתח טל וכשחדיס הצלמים ל  יש הללו יוחנן ר׳ שדכרי זה שא שכתננו מחה השלה הכ
̂ים נ:לשה לסרשם  הדנר דאין ואמר שמזאל דנרי סל להושן נא יוחנן דר׳ שא הראשון הסן ,ס

 כדאיכא אלא ר״מ גזר ולא הסחנה סיזח על עומדין שיהיו נמי כסיגן אלא להוד נאנדרסי תלוי
דע י״מ נזר לא מהנה אחת ונהבצר המדינה סתח טל ועומדין אנדרש תרתי  הגירסא לסי יצדק זה ו

 אלא תלוי הדנר דאין ליה וסנירא דשמואל עליה סליג יוחנן דר׳ השני «ן .נוי״ו וצעומדין דנרש
 עומחם אינם ואם אנדרסי שאינה אן הצלמים נכל ר״מ אס^ עוחדין דאה המדינה סתח על נעומחן

דע שכהננו וכיזו נחרתי דשמואל עליה זפליג אנדרטי שהם אן ר׳ס גור לא  הגייסא לסי יצדק זה ו
 שחולק אלא נאנדרסי דשמואל עליה פליג לא ייחגן דר׳ שא השלישי הסן .וי״ו נלא נשמדין דגרסי

 הצלמים כל סחניתין סדקתני דויד, (ו נראה זזה דוקא כאנדרטי למתניהין דאוקמה נמתי עליי
 סתיו פל שמד שאיצז אן נאנדיש או צווני כתרי איירי מתניחץ ולדידי? המדינה סתח טל וכשמדץ

ע .ר״מ אסר קא גווני יד* סהני חד וככל המדינה סתח על ונעומחן צלמים נשאר או המדינה ד  ה1 ו
ח דציסי הססריס לסי כין יצדק ״ עי :נוי״ו זכשמדין דגרסי לאותם ונין וי׳ו נלא י

 דטעמיה דקאסר יוסף נר יצחק די' קסייתא אאזקימתא פליגי לא יוחנן ור׳ שמואל הפירושים ולכד
ש אטו סי\מות שאר דגזר משוס שא דר״מ  אהני סליג לא נמי יוסף ני יצחק וי׳ מקום ♦

 לא אן■ ורננן ר״מ סליני גמאי לומר אלא נא לא דהוא המדינה פתח על ודעזסדין דאנדרטי אוקימחא
 שמואל אמר דר״י ומשמע וז״ל שכחג להרץ וראיתי :ר״מ אש־ ^ צלמים מין כאיזה דעהו גלה

 מקום אוש ^וו מקומוח שאר גורינן אי סליגי ורננן דר״מ למימר צריכים דלא אתא למחניחץ לתרזצא
 ונודאי רנה וכדחסיק כרכים ונשל שניט מלכים של דנאנדרסי סליגי עצמו מקום כאוחז אלא לא אי

 ומקנלי סהום שנאוהו ♦:שים למיעוט הייש דר״מ אלא נעלמא לטי אלא להו ענדי למסלידנהו דלאו
 יש לסיעוסא דחיישינן טון כלומר נשנה אחח סעס נפכדין שהן מפני דקאמר והיינו כאלוה לה

 כש ומה .עכ״ל ,פיז למיפוסא חיישי דלא ורננן נשנה אתת סעס אהד איש נה טעה שמא לשש
 טל נעזמחן דקאמי נמי יומן ר׳ יושן נר יצחק דר׳ אאוקימהא חולק דשמואל הללו הר״ן דנח
̂וייחא אאוקימתא ג׳כ חולק שגינו כנזדינה פתח  דשמואל אאונךמתא יוחנן דר' וו אנקימחא שהח ר

:ם*ל הכי צמי יוסק ר' אחר נאוסן משיחין לתרן נא דשמזאל דרכו ולסי קאי
 סרי דסליגי וצ״ל היא יוחנן דר' משמים יוסן נר יצחק דר' קמייתא אוקימתא להא לי קשיא אך

 ליה שה לא הר׳ן של דרנו דלת• ל♦ ^ןה עוד .כעיני דוחק והוא יוחנן דר' אליכא אמוי־אי
 אמר דשמיאל משמיה יהודה ר' הול״ל הכי אלא שמואל אסר ישדה א׳ר למיתר דתלמודא לכתמא

 ודע .שקדמו פי דנח על לחלוק כשכא התלמוד ככל הנזורגל הלשון שוש שגינו מלכיה של כאנדרטי
 יוחץ ור' שמיאל סליגי דלא שכחננו דיכט כסי יוחנן ר' נדנרי לעיל שכתננו שששים דהשלש:

 משוב שא דר״מ וטעמיה ליה לית דשמואל דס׳ל דהר״ן אלינא ג״כ לפרשם יש קמ״חא אאוקיסתא
ודו׳ק: לשל פכרננו מה להעתיק צורן ואץ מקום אוהו אטו מקומות שאי דגזר

דע  שי המדינה סתח על עומד א! רנדיטי להיותו ליה דאית רש״י לדעת הוא שכתננו זה שסייוש ו
ך :כוננים לעבודת שנעשה הונחה  דינץ אהינדא קאי דככא ושיש נהסן הזכר ו״ל ר״ת א

 דפכנהו המדינה פתח על וכשמדין מלניס של נאנדרסי דוקא היינו גמתןיתין רננן ישרו הא וה״ק
 דקאמר יוחנן ר׳ כדנרי לנשקי איכא צ״נ :1 סיריש ולס* .ע״כ ,להו עניד לטי דודאי רגנן שלו

 ליה ואית מי״ו ונשמדים וקאמר שמואל דקאמר אנדרסי על דקאי דא:שר המדינה סתח על נצומדין
 פחח על ושמי אנדרטי דהיינו לשהרח חרתי נדאיכא אלא דנר בוס נידו כאין רננן שרו לא דע׳נ

 יוחנן לר' זה ולסי .דנר כוס נידו :אין אן דאשר מודי רננן אן מהנה אחת נהכנר א־ המדינה
 לומר ואפשר .דנר שוס נידו שאין אן למגן אכור המדינה פתח על עומד באינו כל אנדרטי אפילו

ר שוס נידו כאץ נל רננן דברו הצלמים דכל לתתניתין דמוקי שמואל על לחלוק נא מחנן דר'  מ
מי דאסירי מודו רננן אן הצורות נשאר הא דוקא נאנזרטי  באנדרטי תלוי הדני דאין ליה אית יוהנן ו

 אן שמדין אינן ואס רננן כרו נסי הצורית שאר אן שמדין 0^ המדינה פחח טל נשמדין אלא
 סתח על השמדץ צורות באר שנחגגו הפירושים שני אלו נין ואינא .דאהור רננן מוח נאנדרטי
נו נל אך רנגן כרו השני ולפירוש דכי 01: כייס שאין אף אסירי לרננן קיא דלפירוש המדינה  ^י

 אגדיש ז״ל לר״ת א׳כ וא״ח .הסירושים כל כסי רננן אפיי כאנדיט• המדינה סהח על עומד
 סלחי לא דאנדרש דמשמע גדול כלל דסרק ההיא משום סייש׳י דש התוספות והא ליה פלחי נמי
 לה פלש דאנדרטי ליה דאית ז׳ל לרש״י אלא גדול כלל דפרק מההיא להס הזקבה דלא וי״ל .ליה
 לשלם אכל ספי סלחי צולוח שאר יאדרכא נהפך משמט גדול כלל דפיק ומההיא צולזח משאר טפי

̂  אנדרסי היה לא דאם אנדרטי היותו מועיל ראשון שירוש ולפי . ליה פלש נמי דאגדרטי דמודו
 כלל ומוריד מטלה איט אנדיטי היותו השני דלסייזש ואן רגץ אכרי הוו המדינה סתח מל שעומד

 דאגדרטי משמע גדול כלל השכסיתדנפרק שכחנו ומה גדול. כלל דפרק מההיא לזה התירה אין מ״מ
 לים דאית יש״י מדנרי לאטוקי צומת• שאר כתו לענוד פהמן דאין היא הכוונה .לענוד סתמן אץ

 אלא שמואל על לחלוק נא לא יושן דר' לומר שד ואששר .צורית משאר מתר לענוד סתמן דאגדרטי
 טל נעוטד דמיירי אלא הנלמיס כל דקחגי דמשיחין וכפשטא צורות נשאר איירי מתגיתץ דלעולס לומר
 המדיצם סתח על שחד שאינו אן ד^נדרטי לשמואל ומודה ולעולם ינגן שרו הכי ומשוס המדינה סהח
 שד לחדש שנא אלא .גדול כלל דס׳ השא זכדמזכח לעמד החסן אין אנריט• שהוא דכל רנגן שלו

מן, ושרו לענוד כתמן אץ המדינה סתח על ששמדץ כל לענוד דסחמן צורות נשאר דאף ולומר  ד
*; לטנור הסמן אין דאנדרטי שכחנו אן התוססות דנש דייקי וה שרזש וכש

א ת ש ה  ושה סמדימ סתח על עומדץ היו אם כמדינה והצמצאוח שכתב ו״ל יכינו דכרי לנאי ננא ו
ם ודנלי ,כוכניס למנודת סהיא «קתו מ׳ צסוי או מקל צולח הצורה ניד לא Ote יני

אסו
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 סגד• >לו06ד ^ג 0>ל>ל6 שנד• סגן pb 6ג1 טנסס סטדס סגד• 1יל06 ל5«0 גד5
 0>9נbso bO<o 0 לססג• נס• bp7 eeo 0>ש:>ל שגד• דקסג• וגא גוגגיס סנודס

 שנמצא •900 אגודין אלו גד• מל סנסס •ד
 סדגסא דגגו שנמס וגא אסא• גד0< נגס

 ו9דנ* לזסס 0ו<ר .נ»גו סל גסוסד ססואל
̂ו סוסדץ פנגיס סנודס שגד• *לו0א  א079 ו

 000 מל סוסדץ גמ0 שאסי׳ס 0*אל*ל שבד• זוקא
«א4 0̂0 ונו' סקל נידס וה*ג גסדגג
 סנילס סגד• אגל נסלוס אמסד סגוסלפ נ*ח סגחס ואסיל סנדוס לא שמא לססוגץ
זקא סשוס .לשדו שמואל קורל לא *קא0ס סל אלא לל<נא ססנמפ דא*<ו0 סגנוס

גס•
משנה

 4דל גוואש פא wnoo not <( 0»ו0ש<ו נל לר>ו וגא .רס נפיוש ולא נפרש'• לא א«
 לי» 0* ו׳ל משי• מס• אפ לא •09 ונפישי• .אסנא סו• ו׳ל ילרנינו (•גסו טננים לנסדיו
 מסק ור* ישסואל ליס אמו ויל אגו ג׳ס •1̂ ולגסלסס פראג פג גסויוס גפוס פסו ופופ

 ופן פודגג tot <ל פסק ופן צופס שאר פ| מג•9א p לרגס אנל ור׳ס אלינא אלא ק«פ לא
 <>וו אן ואס אשור לפלס דגו פס פוו •ש ואס לפר א סקל <מ• rc9 סלו• סנל פסח אן

:סאן ולא אסו גללו דל רפוו וגר• •א׳ג פסר לפלס וס פג
 פ0 פגסס אנא גספוג not סל פסו א אורס• ופופ נושי• ליס ספרא ו׳ל ורפנו ונראו!

 וס׳ג ורנק איגא אלא וריס איגא vo«f לא •ופן וו* ושפא סיל א קא*. ולסגלסג
 פוו דש אויפ סרס• ואיגא ופ>ן נאומו• אא ונר פס פוו גשיש ונק פ0א לא *נ0 שסואל

 ואן גאגווס• א וסר פס פוו פש א צורוס נשאי אנל פ<פ ולוסלפגפ פ«» אנא ונר פס
 ואסר• סא נלוסד שגס ססויוס ססוו א נפס^ ואסר מפן וי ונא . po שוו וגר פס פיו
 ו9גמ1 גויפסא סוס• ואנא ופון ו'<ס0ג ספו א !niiw ודןא פא ונר פס פח גפש מק
 . po אשד• לא פ•0 אסש גסגצר אגל ינק אסר• ס9פnw 0 א וסוסו וס פס פת פש
 ור ל^ אל »וי»ו ססא אס אומד וסיומו •אל שסוא סס אינ pn וו׳ רל ליפט ואל
 וגגנצו אפו אלו ונפס שג יש ואס ססוינס נססס ופסוץ וגי פס פיו נפש אד סנל אא
 מסק א מגת לפל שנסנס סאסייס פיושיס סשג אן .מפן פ' ופס poi שוי ס9ג0 אמס
 סספנס nnt א ונגווסוץ ואסר לסופן נא pמ וו* אסר ואס מפס אלינא אאסי גפו לא

 ואגומג תו פס פדו פש ופיט ופוטטסא אסא ניאנא אלא תג! אסו• ולא אוסר שגס
:אגומד טג ונסיק רנמו סופר לא ואטא• קשג ינ6 .ג9גטו< not פל ופטר•!

DM אא אע לא •ופן ור ואפו hx אן גשווס שאר לנל גפן ופא אוורפ ווקא ולאו לוסר 
 nnt א פטוץ גפגן לא נאוומג וסווג ולפלג גווומג not א פספס פפו סאס

 שפג א ונאגורש• n פן ̂אר רל לרגמו לו גיג רא׳ג •סק לא וג נג .שפא ונשגרס גטויגג
 גרגר ראן וס׳ל ט׳ג וג פן גתג ווורלא אשור גסרמג 000 סל פסד שאיט אן יגר פג פוי
 ופפו טסלג אט אומד סממו אגל וגר פס פוו ו*ש ססומה פסס סל נפסויג אלא סלו׳
̂ט דג׳ל לופו ס׳ג וא׳ג .וג לפן אל  אגורש• ופוסו וס׳ל ושפא איס אמ po “וו ו'ל לרנ
 מפט שנסג ו׳ל לסו*! ודאית• וגתסינא: p•• פי׳ ופשק וג לסנץ אל ומופר מאה אט
 •סורס אתג קא• ולא קאטר pלר פן לר׳ט p שגט טומג not סל נסוספן ואמי pr מ' ס׳ל
 ,pn גו׳ ויל סרג וספן גיא גסס פ9גא אוןמוןא אא אפס א גאדמד ואוקמג שפאל אמר
 י9שגסנ גפיוש לשלול ונא מסאוש פא וגפו נמוש פ׳ אווי• קא ולא שאמו מג ומג .סיג
 לאפו נט•!! וסוס• אוטו נדיו ונפטוץ וניפק •סווג י׳ ונוי א לפנון נא pi• וי' ̂•ל

 גמפ ולפפג גפשג נאפ אקימשא ופא ט׳ל ורפס גסג לוג .ג9גטפ גפו א ופטר אומד
p< נר׳ pti אל וטופו טסלג אט אתט•  קא• pi• ר אופט נ0שנ ואינא יוט . 1

 ונץ מ׳ט אתא p קא ׳נ9 שפאל אטו ו*• וס פייש ונס• ג׳נ ה׳ג pלר ופן לי׳ס פן
 אא לפוש פוין לא po נד׳ פ« ו׳ל ויפט ופון נגי״א p לוטו ולא pור foא'
 ונו• ותמו ואלינא פא ואסא וקרוטא פפטא M po ו׳ וגפ נפרוש אניט יס׳ל סא•
 רפט וגט אא גפ פמא לא וא מ«ן אינא פ! ת׳ט אינא פ! גג ג׳נ שמואל אמי ויי

 pn ו׳ מנו• אא ויש׳י תיט פלמי •לא ןא• נלפו תיט אינא שפא אמר וויי ליש׳• פוס
 קא• לא שפא «י• pת אינא pn ו׳ טס שפא אפו וי• אמי לא תפט ואליבא «צא
 נינק פסק וופט פו! וסלא ממן מ׳ סוג יפסק גו׳ן וקאסו סא• סא• א׳נ1 .ת״ט אינא אא
תנגן אינא קאי מד ושטואל תפט ואינא לסו׳ן ת|׳ל ווא : pת אינא אונחא לינא

:•ופן נר׳ ופשק אומד p«< א ותק אינא po וו׳ שפאל אע• וא'נ ג'נ
 וינק תיט אינא קיימי ייוזק וי׳ שפא תנימ ואינא לומר ו׳ל לסר׳ן גנפפ פ לתןק יש

 א יפמפן אומד דו׳מ אינא אנל דתק אינא אא ק״מי לא •ר׳• שפא וליפט אטא
 nnp לגל פגפן היו ובמקומו למיפפא ח״ש ואגו משיג אל ומופר אוו גמומס «ס
 מקט• ופגט איפא >׳ל .וגר ג1ש נידס היו שלא ואן גמויגג פסון א פטפן גמ אא אן

 לפפטיג איל וגי׳ן א׳ג לרנק ונין לר׳מ פן מסויסין אנוצס w״p טשטט מפן יר׳ סטוא ספטא
 •צחק וופ נס־ויצא ליג גסא אא אסא למפיסין לסחצא שסוא אמר •גווג תג ומשמט שסוג

 וגראפ .ויט א פןפ אטו mוטp שאו נוייק א• מא ור«ן י׳מ ומאוקס וקאפו מקן מ
 p׳m pת מיט גק» וטססצג פנסא גגי ופגיין וסשסא מפג פא לוג לגר׳ן שהניא תוה
 הגי נסר קאנו וני וןפ0 אטו טאמוס שאר מופק משוס «א ור׳מ תומסיג •וסן נר pi• רני

 נשנא פש׳ג .תנק מ̂מ שנקפ בקושיא טיקר א ו^• משמס שגיט מצניג א נאורס• ססמא
 יינק. טאר ת׳ אינא פיט• מסק ור׳ ושפא וס׳ל גסג י׳ל ורפס אינא גשוגיא צ״שנ
 גסוזצי אס• ותק מ׳מ אינא •n׳p וג פרוש לפ וגס נן גס מסניסק חצ•0ל דנא א1גו ונוס

 פס פת פש רנק אשרי וקא פא תקא ונוס שגט אפט א גאתט• קאמרי וגני וטסניסין
 אגתסילפלט פס לא אס אל לוויוגישא ופיש ספס תר פס פוו אן אפלו נ׳ג או וו׳ס ונד

: תג פס פח •ש ואפלי שי•
 לא אך :פיט סמויגס טסט א נטוטחן וקאטי pi• ר׳ ונר• נ׳ג לפרש •ש וס מך פ ועי

p>0 וי׳ שפא וני• לפוש ליפט סנפפ פ •מגסי  po• ותק אינא גס : 
p< !י* שפא ק״גד לא גלופט לפל שנספג טס לפ ונשלסא  גמא תנק אינא אס פ 1

 וגס וא׳ג משוס לטחגסק לסחגא וגא והי׳ן גפרושא אס גסא לא תפס פ9וא
 שאו מורס תליג• ^א גסמוצא ליס P0 ולא לטסגפן לסויגא נ׳ג גא po א׳ר גסג מ גר

nopo מא טג טקוס אפ אפ pn ת׳ טשפג אואטח גלגו וגא po אפגא• וסו• וניל 
 גא ולא משטט אגר •נוגס ו׳ קאפו ולא •גות ו׳ אמר וטוקאמר ופ •וסק. תפ ואלינא גיוסו
 מסט ול׳ ושפא ׳ל1 יפט ספר M גגוסמס וטגס לפל שפוגפ וגטו ^א פריגא ^ ^ק
 לא וסם npo א4 אס ntnp שאו גנסס מא p71 ר׳ט וטסצוקס קסא גסיחצא פת פלגו
 גאתק• חקא ופיט לגגפקא <תפ ולא ונר פס פת פש גאסח למק מלקמסי לפוש אא נא

לגי«א: ופיש ספס גומא גנל אסו ת׳ס לטולט אגל גטדוס np טל וגפטוין

 יו 0«ג מצא נוכנים פסלה מקא ידא סמים פסלה פ0 לאי bow לפגופ נפי
 לגדסו אלילים נרישא הנא להני שר• t הנפה אפלו אלילים אנל אפדה דגל או

 פל ונשמופק חיישיק •ו הנגה ן1« ונ0ם לשנד הני אפילו פנתם לא מפא דאפ/
 אגוגוד גגמדא הו לאמריק משום גשמואל לפסק דניט ולאלצה לקמן. לה נ»םןנדפוק•

 אמי מסק ו' מאליה שנשהנרה טננים פסלה
דנ« ופסק ®הדה אמר לקיש ומש אהודה
 שנדי דשו• «אל0ל ליה ומשמש כר*• נס״ה

 שצשהנדה סכסם לעס« היל טגביה פסלה
 ולא סמלה יןייע ולא נר׳ל פוהרס מאליה
 סגסם נפסלה סמואל לפולה לאפשר גמא

̂הו מוגה להושלן לסו! מושלן «וצא אלא שד• שאשווה שגשגוגדם  מ לאי< שספ
שנד• הא פהרים אלילים שנד• הפוצא לקפפ פפהפסן לקיש לדיש •«וק רי אופנה

פסגה
למלך

 אפמזצא ג•4ס יצא גליט אליגא ק»מ• po וו׳ ושמואל ואפשו ונחגו נהסלפ לטיל פתס קוקו
 אלא טפס אפ אפו טסוטוה שאו ננוופ פא ירגק ר׳ט רפסלוקפ פות גולפ אלא הסא

 גס לא גא גסחגג פסח טל וגפטחן גאותד חקא פא צגדטוטא וסמש• לו׳ט ואן טורש תא
 0M טל poaoi לאתסי אג ס פגחן פו לא ר׳ט של גטקופ שאפל• לפ ^ר לא ו׳פ אן

 ר׳מ וגר• לפרש שנאו pn שגוא «• ו*צ תיט פ9 לא סס מס אטו אשו 0°0 :סטומג
 דמא ורגק ו׳ט גל<ג• בטג צפיש שנא מ^ גד •צפן ת׳ קטא Um וגשצסא גגלגסא וצא ופו
 פא ר׳מ וגר• לפוש אלא גאו וצא מקן גג •!סק לו׳ פת po וו׳ ושפאל אוחק א אן

 צסרוצא נא po וד ושסאל ופיל וגי׳ן אלינא אן .מ׳פ סוסה גלגסא דלה סין דופק
 pולו אימא וו^ אינא נ*נ וקיט• לתיט סג׳ל ̂ס קשס נ» פוס נ׳ג תניס ופיל ^סין

:ונק אגרי גמוינג גסס פל פטר ואס אגורגד שאט אן רמ פס סח סש גל
 ונסנו נטחוס ספיסין אא נסנו ולא •וקן פ •צסק י׳ ומי ^א לא ו׳ל וסוא׳ש וגח׳ן ודע

 pn ר׳ אסר סגה נר נר ירנג וודסרא שדט סלסס א גאגררס• שפא אמי ור׳> פסנא
 לגו רסנירא ראפשר .גיגריגס צגסודר •ש שגסבט גסחשיס א ופג .פוויגג not א גפוסחן
 סדי סש אסרי גוונא נא ולרנק ולמוצם וי׳גו אינא אא po ול׳ שגואל עמד אא מש׳י
 ואפצו pצר מגס שגסחס נו• ת׳מ אליבא שגג או פמרוס וגסא וגר פג א מקל

 תק שח לא ׳נ0ו לומר מוסס ולא דגי שוס ניח שאין סין ונגן ושח שדג ונסוסוין נאורס
 ואמ מפס פח pר אן גמויפ 000 א ונמוגחן גאורס• אגל שחוו נשאו אא גפןגמפן

 וגר פס סח פש W צפולס אנל ור«ן ר׳מ איני «ד ונגד קסלג לגו פנוי אטפצסמגו פגסג
 וסואוש צגחין ׳צ0ו לוגו ואפשר גמויגס. not א פסחן ואוג onP נשאר ואסלי pר אשרי

 פס סח באן nn פא חקא ונגד pת אינא •ומק וי׳ שמואל וק״יד ליס ואס י׳ס נסגנה
 פת pר אן סמומס ססס א פמחס ואגס nnP נשאר אנל לגו פגו> אס• טפט ונר

 ויל פסט וגרא׳ש לגד^ לסו וסדרא למגי ניב יאפשר .לסו מנח לט• אא ספס ^סס
 סס לא סא וגר פס סח נפש תק אסרי מד וחקא ת^ אינא נ״ס יוווק וו׳ ופווא
 :לסו פסוא טססיחפס אוס פגדסס פנסג שאן נאסן .תק אשח « סח •ש אסלי

 ונסו לפרש פש לסל שנספו »ט מחגס not א נפטסן ואגד po ו׳ וגו• נסחש תך
ן שצתט הצו נפי וסס .פיל סני וסרא׳ש לסיסן לסקוו •ש אפדם «׳  פיל וגיאיש ^׳

 לתק סק פשוופ נו• אא אסס לפסק ססאס ולא חקא תיס א*גא m סטר• וסד נושי•
 וי מנס סיפ סגסחפס אוס מנססס סגרס אן ונו פס סח שאץ א שר• גמיג ואסלו
pn . ססס וסד מסט ליס ססיא א א תנק •אלינא סס ססס תד מ*»ו לפ סנמא א אן 
p מי לני למן ת׳ג גראס תגק, א>גא •pi ואט לוטו ואמוק• גאקפוא אפווא אמ 

 סאה לאוס ואיג ,לא א סססנס ססס א פסוץ אס אד סא אא אסרס• אל ופסו טטלס
 אא אנס פסק שפא m אא לססא ורנס p שגס ססג ?יל אא סאס ושפא! ספא גסא
 לגוסן נא מסגן שרי א לסל שנסנט גסוושיס טשד נאס pמ ו׳ ממי ׳ל0 ו׳ל וגש תא•
 גטומג not א וסוטוין אתט• וג>פ סרס מאינא אא טדי• לא תפן •nbi שפא ונס א
 סנרט מסא דסא ונוס , תסט אינא אטח לא א ת׳פ איגא ר^ פו לא גני 1M גא

K לושטוא טווס po ת׳ וש׳ל א .וגלנסא אינא ק״וי שטוא וגס תג טשוג שטואל 0 
 נטומוין אקמג גני וספג חקא נאורס טשטוט לגפסו חשק א שגואה אא ואירס
 וסת לא גחחנג פסח א פוחוין אק אילו וגאגתט• ופוס ולפולס אצודג ננל מסו• נטומה

 ופוטוקא nnP נשאי א פחססמויגג פמויןסל שאק א#׳פ ימןסמואנאנותי ולפיוס תגן
p אמ תיא טפס ואוחד ושחואל אקיגסא חססי P0 נ׳ג » p ולס גטויפ פסס tt : 
 ורנק אינא יליס po וי' ושחוא ו׳ל נרנמו ש׳צ יסוא׳ש תס׳ן פאטו ואן נסוצג ןי1הכ<

י׳ דל ולרסט גטימ» « אוקיס אנס• .ננס/ אא סקל סח סש אסרו ולא ולומר
 פוסוג ספס א גטוססן אא אד גונו ואין וג׳ל ואורס• גאקמוחא ושפא איג איג מסק
 והראיס ^•׳ן ואילו .אל אדרס מנסו הוניר לא שגר• אל וחוסר טטלג אט אתוד פיס אגל
 טתא לי יקפא .דשפא איסטסא ק*«0גפ חרגגיא ג!ורוח לשא אורד לתס סן גפיש •ש

 רנ0י לוטי שגפטגו טגטפגיש אסר לפס יאיס• ולא נגיי׳ן לפפק פא דל יסט א שרינו
 ודל וןדא מ׳פ גפוישנסנ ומי א «סגאל• והיותר ססו: מרנג נגלנוח p נ0ג לא

 ם׳. לp וסלס גטסגס not א פסחן א׳כ אא פפ לט• חרא פססש ננרסג ^אש
 פוס טל גפטו>ן וקאפי po ת׳ ואקיססא וס׳ל מ׳ג וא׳ג ויל וסט מגו• n ונסו והגג

 א נפטסן אא תו פג סרס סס אמו לא ויפן טי1ל תנק א>נא נ׳ג פא שדט גטסגג
 אולס והיוחו וסיל ושפא א*ג את •P ת׳ל משמט אל אווגף פסו מגדלא גטויס פסון
 וטס עו גחג אין לסמיא יש וא׳ג .וסט לופס שנסנט תטו 01 גוץ אל וסוסו מאג אט
 אנסאסא. וש׳ליאוקיפחאאזו נגסא פנח ואנוחף אקמוחא גסשקמ פתסא וגא גילדש אסו

inta• לא אג פמס אווה גחו!א אוג צודס אסא גצוחס א ושאו ודל שנסג הטני ס׳ לגסי 
 גפור א 1טק וסת גטסגג פחס א פטוס את צווס מק סגסס לפפת שפשה פ0פג פש
 שוק לסמור ק אס ׳ג0ו אג נשרט ר^סאג אסרו יצא ת׳ל גראס אס טיח וגקפ0ו .ט׳ג
 אא גר• וצמיג שבח גפצא גטשגג P .גגנאג אסיר יד! ופ׳ אג9פט פונסש טמוס xfxt 1 :מנ׳ש גב׳• מק ומדש »ט אסס א נאנווס וקאסו ופווא סאקטווא דל צגפור א •צא פ

 שושחנרג גונגת מנות אפטר תו׳) גפלאיס איציס סט נלט וס׳(סק פסריש
 טוחוס אמי י׳צ מוצג צא תא אפיס אמר ו*< טוסוס אטר יושנ׳צ אפת או po ל טאיט

 שנר• גמווא איסיניג ציג אצא גגרא א1צהג אלא צא פשג אגו אר סטר א טנגל גטוא טשסטא
 אא אוחג סנגיג מנות שגר• סימא לא אוריס סנסס סנזת שנח גא סוסריג א סר• (לסס
 צלמה ר׳מ אר צאו לרנק צפ <שממ סת׳מ po ת׳ סר׳ט וסומא אוחג onit <לסג גא אטא

 (א׳סו׳לילי אפחסשגויצצסספיורשציפןנטיאסמישנונסססאאפתושנחספיוויס.
 פשחש שגריק וט׳ט צפור א סקל סרן שיש גצסיג אר• זגא צרגק «טט טררגק צסטר ופ׳ט
 אפסש, שק גצסס אק שגרי שרו וקא גמאיסין גגריא דוא0 וצא טפש גס קאטר תא

אסש. לטס שרג pop לp סוס שאין אולטוס וקא• ופ׳א לוטו וסוגפ תא •לסאוס ׳<.0
וקפא
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 נ6ל״ s6 1ריני5 ל6כ:סו קי׳ל דלא ומנק .דשס;י ליה ליהני אהיריה ניכגים עטדה
 מיידי דרישא י"ל1 .יד קנגית א:י יצסיפא ממיים אלילים שנרי יישא דקהגי המשגה
 נשנר• מיידי יד תנגיח דמצא םי:א1 מיתיים op:׳o ספק דהוי יישום אצילים נשניי
 הגמצאים שאלילים יניגי ומ״ש .התום' פתט ונן הפיתא מד מלא דלינא ניכנים עניית

 שנרי אלא תגן צא דמהגיתין אע״ג מיתרים
 לי״י ננתיא מדמי,שה ק שלמי גראה אלילים
 דכיין [אהיייס פיכנים עניות שניי דאמי
 מיתיים צלמים] שניי אסירים צלמים דלר״מ
 ושנייה אסירה היא גמי פיננים ענידת לינגן

 ענדים תימיר התם השתא הני ימשג׳ מותרים
 נפלים אימיר עניים יאת״ל ענדים לא אי״יר
 ונפלים יימי מי עניים יואי ניננים עניות

 דמיי״מ למפרך ליה ולמה למיוק יאינא .ודאי מידי מיניא ספק ואין וודאי ספי! היי
 ייתרים ישניים אסירים הג־צסים ואלילים נשמע צינ״הי ומדרנגן לפייך לינגן נשמע

 אלילים אפילי ולינ:ן אלמא הני כיין ימולא מיהייס ושנייה אסירים כוננים עניות ה׳ג
 מניין עניים יאח׳יל עניים לא כפין עניים ספק ככיקא ספק היא דהא מיתרים עצמם
 מיח־יס אלי היי אלילים המיצא להצקפ ליה והיה היה ינדין נפלים אימיי מישלכין שמצאן

 אלילים נשניי יישא הנא אסירים ניננים ענידת נשניי סיפא לתהני ונעי איידי אלא
 הייע פפייא ספק משים שיי מישלפיס מצאן כ׳ דליננן דאתיינן אלילים והצי מיתרים

אפילי מישלכים מצאן איריא מאי ואל*כ יכי׳ מקל יניום המדינה פתח על נעימדיס
עימוין

 היייצא דמתניחץ יה*פ נסמוך לעי; שנתנאי וכמי למי שחזקתן שרי נמקימם עומדין
 משים דהוי וכיין ספקא ספק דהוי משים מיתרים אלי היי מישלכים אלילים שניי
 שנרי והייני יגל תנניח יד חנניח מצא אנל עצמם אלילים למיצא ה״ה סכקא ספק

 אלי שכשטי תפני כלומר נענו נהם שכיוצא מפני אפורים אלי ׳w כיכנים ענידת
 נענדים היו יואי נמקימם ממוניים האנרים

שאמר יזה .אחד הפק אלא כאן אין ימ'כ כיכב,ן, מצורת יי המיצא אבל .צלמיהן שכרי

t ”ל»ו פ״ה״“ש w”אפירין״^ה בהנאי■ [נ] אסור זה הרי מושלך מאיבריה אבר או רגלה o
נהנאה אםירין אלי ׳w ניכנים עניות שנרי כוכבים עבורת צורת מן האבר שזה בודאי וידע ״תאיל

:עכ*ל ,כיכנים העינוי ניפליה לא שתא שהעוכדי לו שיודע עד באיסורה היא הרי הגעברת
יכי' מישלנין הנמצאים אלילים הימ׳ן כתב כוכבים

 ז״< והר״ן זכו׳ צלריס שנרי הרוצא מ׳׳א; (דף שס משנה .צלמיק שברי ן
 דרכינו אותי כלל וכדרך .וכינו דכרי לכאר הצלמים פרק כריש האריך

 כעכודה קליי שהתילוקה מפני תוהריה כוכניס עכולח שנרי לאמר כשמואל דצא פכר!
ר׳ איתיכיז כי דא׳כ באת״ במה נכ׳מ יע״ש םנורכריש והוא מאליה *שנשהנרה כוכניס

׳1יכ ד:אני ליה ליבגי וני׳ תמי,;יי,ין לי׳ל יורנן יוחק כר׳ דמשורה קיי״ל ואק דרותרח לקיש

 .מיכעיא יידהו :ני־יס :רי מפייהו מלמיס דכיון נריכה באינה מבנה רני גנה כאן דא״כ לי זקביא
 דליכא תימא זלת לאבמוכמן אתא שא1נ דהיא יותגן ר׳ מבני זזה סרלננן ר,'ל הוה דא♦ ישמא
;'zo תיי תיכא דמיימיס אדעתיה אפיי*, לא אכתי דהא י״,ח6כ חזא אלא  לבתואל דכריך יהא . '
 דאשירי בנלמיס יראי דהא הילו;א האי אדעי״יה ואשיי, משוס •לאו צלמים בכרי תק אנן והא

 במואל דמדקט ד:מעתא ה׳׳ה הלא .כוכניס עמדת לנכרי דה״ה ונודא• מתגיח•; הך סיירי לכ״ע
 שיהיה ייהטעס כוכבים עבודת ייבביי צליייס בכיי י,ילי י5יט לן גלי כוכניס עבודת בברי השילו גציבניה

 תיי איכא דבצנמיס ״בוס היינו הקישיא דכוית סי׳ שמו׳*ל אמר כד״ה התוש׳ אן .רב׳י לדעת כג׳ל
 הזה דהי נ׳ל וה ולשי כו׳ ידרבץ ל״שרן דהו׳מ רב׳י כדביי מדר״מ נד״ה כתבו זעכ׳ו «יר,י
 הבהא הכי ודו׳ק,) אשזייה כיכני: עבודת :ביי הא אתא לדיו;א דמתגיתין הו״א מדרנגן שריך
 עלייה ודאי כוכביס עבידת בטלום איתור עבדום ואה״ל עבדום לא אימור עבדום איפור ההם

מת׳ ע׳כ ודאי מיד• תוניא כ:■־־, והין וודאי ששי, כוי דנשנוה ייסר מי
 כיככים בענווה ס״ל היכי להבהפיז יש ״ות"; כיכבים עבודת בברי ראשילו דר,אמר דבמואל ודע

 ליה דאיה ״:ום היא ייוה־ין ;יכבים עיו״ת דבבי• ל־ה דאית דטעמא דאכבר מאליה שגשר״נרה
 בכיח דששי ייוי־״ריס כינביס עבו־ה ובנר׳ ליה איה ומב״ה מוהרת מאניה בנבהברה נוכביס דעגודח
 כיככים דענירה ליה דתית ייאן ה1 ויש• יביאל מבכברה מאליה גבתכרה או כוכבים עונד שטרח

 דאין מבוס אבי״יס כוכניס עבודת דבבי׳ •יה ואית -שמואל עליה סליג אשורה מאליה שגכהגרה
 יוב דהוו ונייצא ישראל שברה או מ^ליה דנבהניה דאימזר טכטם עובד בבניית ולשלוח לסחיר

^ כרשכ׳ל ס״ל במואל וה ולפי באישור שנירזתיה  ואיה דב״וא׳' עליה סליג יוהין ור׳ כשמואל וי;:'
̂ו מו-- לצדד עוד ויש .אסורים כוכטם עבודת דשנרי ליה  כוכבים דעגודת ליה דאית מאן דאשי

 דעונר ̂וייי־ דלינן מבוס מיהייס כוכבים טנידיז דבבי׳ דמודה אששר אשורה מאליה כגשתגרה
 ד״ה להו: אין זה גס יבריל ד:ברה וייומי־ :כיה לה מא־יה דנבתנרה מבוס והשליכה בברה כוכניס

 הכי ומביב שטה כוכבים דעיכד תלינן הכי ו״בום הע^ם מן ניבערה היה ישראל דשנרה איחא
 ן יוה י׳ יק כר׳י אי כרבב׳ל יש׳ל אכשי בתיאל וה נד ולשי מותרים כוננים ענודת שבט המונא
 דנבהברה דהליין משוס עליה דכליג ואשבר בכ״ה כוכבים דעובד דהלינן משום כשמואל דס״ל אשבר

 לאשויי הימי רמהיכא מוהייב כוכבים עבודה דבברי בב׳יות׳' ס׳ל רבנ׳ל הסירובים לכל א• . מאליה
 —לי נשב* ואש מאי'יה גבהניה או נטלה כיככים דעובד דאימור להתיר טעמי הרי ראיכא מאחר

 ״:מה י'.:, יית וה נטלה Vדי:־ דאןבר ייבום אשורים כוכבים ענודח רשברי סכר מצי דתנ״ג
 יבראל דאי, אמריין לא וע׳כ כבכירה כוכבים ענודה יינטל יביאל אנילו דלרבכ״ל וזדא טעמים

 סניטא יא״כ כ־לזמן -*ביי וכד*,א"י מבטל בשבירה אבל נסיזיסה אם כי כוכבים עטדח מבטל
 דהכילו ליה דאית לרנא שילו‘!־ לת:ו״ ל״יתגי דני בום ניכא דהא מותרין כוכבים עבודה דבנרי
 בביבר ביב״אל ד־קא מיתיים כוכבים עבודה דבברי סביטא גזרה משום סנטלה איט ישראל שנרם

 היי דאיכא כוכבים עבירה שביי שגאסיי אבל דרנגן גו״ה ״:ום בטלה דלא ס׳ל כוכבים עכודת
 ייד״דן תלא אשיר לא צד אותו ואכילו יבראל ששברה דהייגו לאישור דאיכא אהד צי משום להתיר צדדי

 דאמריין הגמ׳ משוגית זה דגר צהנ*יע יש כן גוזרת שהשנרא ומייכד מעולם אדם אמרה לא ,ו
 לר^ ר״י דהקבה היי .<י:הו שבריש הא אמא• אשורי( הלו ה־י רגל המית יד הנגית מגא איהיניה

 ענודה דבביי למי־- לן איה ע״כ דלר״ל הרי אשוריס כוכביה עמדת דשברי ממתגי׳ רהינח ממאי
 ומכאן כשישן על כטומ-ין איירי דמתניתין לומר י׳ל הוכ״ה וו י,ושיא מכת דהרי מותרים כוננים

נ להכריח יש  דבברי ליה דאית אלא דהלת׳ה אפויים כוכבים עמדת ’דבב־• ליה איי. יוהנן דר׳ ג'
ממתגיהץ לרבנ׳ל ר׳י ה״,בה מה א׳כ בניה כוננים דעייד דתגיגן מבוס מומרים כוכבים עכודת

 לויריא מאי בשלוה טכגיס שהעובדי עד
 עכודח שברי לאפיצו ה״ה בגמרא כדקהני גתי אלילים של אפילו רגלה או טכניס ענודח יד

 אמרת ואי אסור באלילים דאשילו ורגל יד ריבניח סיכא להחני דכעי משוס אלא גמי כונביס
 שברים שאר אפילו רגלה או טכביס עבודח יד איריא מאי מ״מ בסיסן על בשעומדין ה״ח
 דאהילו לר״י ומזיק האליה לנשחברה מוצא כץ הילוק וליכא כר״י פסק טפיה איהו דהא נתי
 עטדת שברי הא מוחרין צלמים שכרי דמוצא דהא לר״ל מר,שה דהא אסר אכריס שאר

 משאר ודאי אלילים ושברי אלילים דשירי דומיא טככיס עטדח שנרי ודאי אסורין כוכנים
 כשאר דשרי דרישא מכלל אסורין אלו הרי ורגל יד הנגיח סיסא מדקהני קאמר שצרים

:מידי קשה לא רביט לדעח שכתבתי ובמה .עכ״ל ,מיירי שברים
המוצא

משנה לחם
או יד הבטח מתניתץ ומש״ה הר״ן זכמ״ש : להולמה וא׳א הס ההבנה קשי ודברים

 דריש בסיסן על בעומדין אוקמיה לא רגל
 היה צלמים שברי דאמרה וחחטחץ לא יוחנן ר׳ אכל כשמואל סבור דהוא לה מוקי לקיש

 טכבים עבודת שברי לאפוקי צלמים שברי מי,ס ומאי כרבנן דמהניהין מוהריס דצלמיס
:זיל רבינו דברי יתבארו הדרך זה ועל כשמואל דלא דאכוריס

הטוצא
למלך משנה

 יש הסוגיא מחחלח וכן ,בסיהן מל נעימדין לאוקימה וצריך קשה נתי לדידיה הא יד תכניח דמצא
 מכלים עבודה שניי הא מותרים צלמים שנרי המיצא דתק ממאי לרבב״ל ר״י מדהקשה כן להכריח
 ליה איח יוחנן ורכי מותרים כיכנים עכודת דשנרי ליה אית דלשג״ל מכאן מוכרח הרי אסורים

 שגרי יוחגן דלר׳ נשירוש מוכח לרבנן להו נשמע מדר״מ ור״י «מ׳ דהקשו יימאי וכן דאסורים
 ענודח דשנרי ליה דאיח שמואל בכברת הוא לששזקי דאיכא סאי אך אפורים כוכבים עבודת
 דשנרי ליה דאית דטפתא לומר דאששר מ^ליה :נשתברה כוכבים בעבודת ס״ל היכי מותרים כוכבים
 שנרי ומש״ה מוחרח מאליה שנשתנרה כוכבים דעכודת ליה דאית משוס הוא ״ותיים כיככיס עבודת
 כוכבים דענודת ליה דאית לעולם דלמא או .מאליה דנשתנ״ה דתלינן מותרים כוכבים עבודת

 דתליק מבוס מותרים כוכבים עבודת שנר* דהייוצא ליה אית הכי ואשילו אסורה ייאליה :נשתברה
 כדכתילנא שכיחא לא ישיאל שברה וכן שכיחא לא מאליה משהנרה משוס שגרה כוכבים דעוכד
ץ בס״ח לקמן רבינו ומדברי (א״ה .ס״ל היכי שמואל בסירת לההתשק דיש נאושן  ק0שם י׳א י

 אלו ררי רוכבים עבודת שברי המוצא לשיכך קאמר ועלה אטרה ניאליה :נשתברה כוכבים דעבודת
 הלשון מה דאל״כ כר׳ל מותית מאליה דנבתביה ליה איח דשמואל דס׳ל מוכח וכו׳ בהנאה אכורים

• :ודו״ק) לפיכן אומרת
תי רא'  ליס איח מותרים כוכבים ענודח שברי דשובי כמואל כי לר׳י נראה וז׳ל בכתבו להתוס׳ ו

 שנשתברה כוכבים עבודת דקאמר ורשב״ל מותרה מאליה שנשחנרה כוננים עבודת נ״י
 וכן להו איח טעמא הד ותרווייהו מותרין כוכבים עבודת שברי דמצא נמי ליה אית מותית מאליה
 הת משמע מותרים אלו הרי צלמים שגרי דהמוצא ממתניחין לישנ״ל מוהיב דר״י כשמוך מבמע
 ודברי .מ״כ ,אשורה מאליה שנשתנרה כוכבים דענויה מינה ומוכח אשוריס כוכבים עבודת שנ״י

 דעבודת ליה דאית ד״שב״ל להוכיח יש שהניאו זו דמטגיא דנני בעיני תמוהים הס הללו החיששות
 להכ״יה אץ אכחי אך .מותרים כוכבים עבודת דשררי ליה אית ע׳כ מותרת מאליה דנשתכרה כיכבים

 דאשבר מותרת דנשתכרה כוכב־ס דענודח :יאמר מוהרין כוכבים עבודת דשברי דס״ל רמאן מכאן
 דנשתנרה בברה כוכבים והעובד ותלינן משום מיתיים כוכבים ענוות שברי ואש״ה דאשויה דס׳ל

 ואם . כרשכ׳ל ס״ל ושמואל זו מטכיא ההוס׳ הכריחו איך וא״ב שכיחא דלא מלתא הוי מאליה
 תהלת שה״י כעיני גחל דוחק הוא זה כבייואל ס״ל דישנ״ל אלא להכרית נאו לא דההוכשזת גאמר

ס״ל דרשג״ל אלא אינו שהניאו והראיה כשמואל ה״ל ורבנ׳ל כרבכ״ל ס׳ל דשמואל הוא דבריהם
נחדישיו למהריב״ל כ\ הוקשה וכבר (א״ה . תלמוד אצלי צריכים הללו התיס׳ שדברי כאזשן כשמואל

 טעמי מתלת הכרע לו יש דר׳י שכתב מ״א) (דף כתריס לתם ועיין נצ״ע התום׳ דניי והניח
 דחייתי הראיה מ׳מ עמו ונמוקו וטעמו ר,אמר ששיר די״י את״ל דאשילו מוכנים דבייו ואץ .יע״ש

 דשרי דשמואל ליה ומשמע וו״ל שכוזב בכ״מ מרן ע״ד להקשות יש מזה דיותר ודע .כלל מכיעא לא
 נימא ולא לותיה קיי״ל ולא כר״ל תותרת מאליה שנבתנרה כונביס דעכודת ש׳ל כוכבים ענידת שכרי

 ד:ו:לו דכיון מושלך כמוצא אלא שרי ולא שאסורה :נשתברה כוכבים כעבודת ש״יאל דמו-ה די*::״
הא מותרים אלילים שברי המוצא דר,תני ממתניתין לרבכ׳ל ר״י אוחניה כי דא׳כ שביטלוה מוכח
דכיון מוכן אינו וז״ל השר״ח עליו וכתב .עכ״ל דשאני ליה לישגי אבוייס כיככיש עבודת שביי

 דהנה ליישב אשבר ואולי .ע״כ מאליה שנשתנרה כוכבים עכודת כ״ש אהירין כיכנים עבודת -גבני־י
 ולהחמיר להקל נדבר יש מאליה לנבתמרה כוכניס עבודת שביי בין ולתלק לדין אנו גאים אס

 מצלא לא נששה דאיהי ברעתה כוכבים העונד דרואה כיון מותרת נבהניה דדוקא לדימר ־איכא
 שנדה אם סשק הוי ענדוה דודאי כוכבים עבודת שגרי אבל תבטל היא מבוטלת בלבו נבל אייר

להתיר יש דטסי גיסא לאידך למימר ואיכא .זיאי מידי מוציא סשק ואין כוכבים עובד או יביאל
בשברי

מיימונ^ות הגהות
ת ספר [נ] noS בחיך העצו n n ישדא^ שצריך לסדנו in rS שכון יקח ה ו־'א כס הנ  י

שי שטי ת גביעים כגון ונוייה כוכבים עבודת סח  עכורה בשעת ובשיןSש ומטיבים ופחחו
ם לעבודת דורון ששכיאין שעזר■ של נרות אבל פד כונכי ם אם ייםניה 1יקיSו שננ  כהני ס

 לר שאין שכוחרין ר״י כשם יהודה רכינו כתב ‘לישרא־ ונתן סכרם או כובכים עבודת
ה גדול כ*םול  . נוטלם לצורכו אלא כוכבים עבודת כפני דד.דליקן רוצה אין ששוב טז
 ולא היא שלהן שנו• ׳י רש בשם רשב״ם פסר, עכורה בשעת שלוכשץ בפטרגות אסגם

 ש־־ן המעילים גם אכד רא״ם אב־* . ג סם כ ע ביטול בייא וטוחדין כוכבים עבודת של
עוד . יעשה אשר לאיש ה' יכרת וכתב כוכבים עבודת כהן לעטר או ות6לי  שרכיכניס כתב ו

ם כגון כזנכים עבודת משסשי ת הסעילי שכון בין ביתו לתוך וגביעים וסתתו כי; כר

 וטשום ביחך אל תועבה תביא לא משום עובר שהוא ענין ככל כין כשאלה כין נלקיהה
 כוכבים עכודת של מעילים או פסולים ספרים ולמכור .מס׳׳י ע״כ כ־אומה בידך ידכק לא

 לא אם השסילים על יכתוב לא גס עבירה עוכרי ידי לסייע דאסיר אסור כוכבים לעוכר
שום ניכר רשורן יהא שלא ימחוי,  בגון טצוה דכר יתקגו לא המעילים מן וגם דמאיס ר

 כל ומפרק וכו־ מלכא דשבור סאיסיה חטאת פרק מריש וראיה דמאיב משום טליתות
 עד פסול ספר מחק אם שאפילו שמעתי חסיד יהודה רבינו ובשם .רכינו מזרי הצלכיים

שה קטיגור דאין ותרגוניס תפלות דברי עליו יכתוב לא הכי אפילו ניכר רשומו שאין  נע
 בסיסו על כעומד כגמרא לה מוקי רהא נהירא ולא זה על השיגו ®[הטח־ : כניגוד

אדן סמ״ג כתב כן כדפרישית :מ״ה] סימן ל



ה בסף פ׳ץ מכבים עמדת הלמת מדע. טשנה כסף זז לט סדנ
 לנגה צייה מ«ה ציריו יעליהש כלים המיצי) מ"נ) (דף 0B גה5מ .וני׳ נליס !וצא1ה ח

 שפל אכייח המנונוים שעל אימי ישנ״ג המלה לים יוליפם הדריוין צייר,
 לנל מישלס אני• ימשגי שלמי אמריצי דלפינא דאשניון פריו ומפרא יייהרים היונווים

 איוייגא לפידי להי יפלמי להי ציירי דשניהי הלחא הגי יפיפלמ מיצר פלמי דמשנמי מאי
 כלים הן )י! אי ינפיק להו מנדי נפלמא לניי

אלי שפיאל ואפי פניוים הם וה ואי מכינדים צורת ועליהן כלים הטוצא ח :בטלוה עובדיה טכבים י׳לן ̂ .
;p (נ כגדי או וזהב כסף כל ו !! אם .ודרקון ולבנה חטה ץ■!,״&

 אשורם אלי פ׳ד) הפוטל(דף אש השיני פיק משנה .וני' ימשמשיה טננים עבודת ט
 ננל יש*• ו®' .לנינץ ועירית נוננים יענידח ■p יץ שק ננל יאיהרים

 קרוס נאלף שגפפרנה שעבדיה אמת קרה נופנים מנידח ג^ל לא נאלף פד דאפילי שק
ס פנידת שאיק  גפי איסא מחניפין דפדנר טננים ענידת ל1דנם פפיש ויניע .טנני

 נאלף אפילי נפלה איגה שהיא דגשם פשפשיה
 ענידת של «ם מדין משמע ינן פשפשיה ירה

ם  יחיויינם נריניאשינאנפפין. שנתעינ טנני
יאיבוק נהדיא דתגיא לנונין מגערות יליף פלה

 :זה נפרי, שקדם כמי תקרונח משים
 שגי פרק סיף אמרי •p .יכו׳ יפני עבר

 פדנתינ לה יילפיק רם) דקידושין(דף
 ארריו פהייה שאתה פה נל נפיהי פרם יה«ם

נמיהי: «א היי
עבודת

 אלו הרי הטבעות ועל הנזטים על חקוקים שהיו או .יגהי פניזיס נליס שאיי נל אנל לתפשיע
 וכן .לנוי שחזקתן טפני טותרין הכלים שאר ועל אסורין. «י ננזי שייאי! יניע ימפיש מתיה יתיא

 לנוי ^זקתן הכלים כל על הנטצאות הצורות שאר •=’”1״ י’״־’ ־ייי ״־״י ^ "יי'
 התקרובת וכל וטשטשיה טכבים עבודת ט :וטותרץ

ת כיצד שהן. בכל אוסרים שלה טר  בכמה אחת אפילו נר של בצורות שנתערבה כוכבים ע
ם נתערב אם וכן הטלה. לים הכל יוליך אלפים ת של ט ר ט ת בכטה טכבים ע  (שנתערבה) הבשר טן חתיכה או טסו
ב עור וכן הטלה. לים הכל יוליך חתיכות ככטה ט  עבודת וטבר יעבר בהנאה. אסור הכל עורות בכסה שנתערב ל

טרת שהן ככל ואוסרין בהנאה אטרין הדמים הרי שלה תקרובת או ממשמשיה אחד או טבבים ע ם כ והיית שנאטר טכבי
י עיין א מ עי׳ מיד «<• ב :פי'קפא יז׳ד מז ק או ל ג *ני מי. ם : ק ר ח

משנה לחם
 מנית גתפר« אם p נתג אסורות מאכלות פהלטת דנפ׳גרז ליתא הא נעיגא לאי«רא

דשם היי הפלס לים המניה *תה יעי ויולק־ אפויות נלן המניות נק גפן יין של
. נליס וזםוצא ח ו' נ  ונו׳ דיקק איזהוקית ®ישו ומפרא נמשגה. מ״ס שם(דף ו

נ מ«י פרקיו נין ציצץ לו ®ש נל י ממא א׳ר קאר פייף נין אפי י  נ
ע הזכיר ולא נןאלעזר פרש הלכה מ«י«א :לנארו היה וצרין• נלל זה יני

ע דכללק כפוהו דהלכה כרשניג פסק וכו', כסף כלי היו אם f ששגה ר i s t .שאפי ומה וכוי 
:דשפואל נוחיה יתניא פ»ם מפרא שם נדנייו שמואל שפירש כ® הוא ונו' כסף כל•

 יולין אפאי וא״ח .הפלת לים הכל יולין וכו׳ התקיונח וכג ומשמניה טכנים עבודת ט
 הגאה יולין■ דאפי כריא יהלכה «י איסיי אותה של מאה נשיולין הכל

א כיפס« הפלס לים ע וכ׳ת מ׳ע) הצל^ם(דף כל נט׳ש מפי י אדא כינ פסה יני  נ
דאיתא משום לא מנית אנל לאיעורא קליא דמיקלא ממם פת אלא ליש שם דאפר אהנה

טשנה
 מאליה שגשפנרה נימיה הנוות עלכתיי פניעלוה מוגיוזס וידים הגנונלנים כונניה ענוות נשנוי
 שגשתנמ לפנויה מינוין ול׳ע יו־ט:) (דף הצלמיה נל ס׳ם וש׳י מ׳ש ועיין נעליה. ולא מגיע

 לה תוי ולא הוא התה עיתויה נונניה עניות ננוי אהילו מרקי! בעואל ואווי והא מאליהן
 שנניזניה נינניה ענוות והא רונא נתר ואוליון שנר! נינניה עינו ואמריק מאליה ופתנרה

 לא צו נשוה כלל נירהה לסלק לגו ואין לאנמועיגן ויל מק נא לוה .ע׳< שנימא, לא מאליה
 הויו היא נונניה עניות שניי נמיאל ושרי היני וני ונייה של «י?רן אלא לי״יי־י ילא סוקל

 נין למלן ואין מין והניית נישנ׳ל וןאי מכים נשמואל מיגו התן לא ומש׳ה מאליה נמסנרה
 ואה נשמואל ליייהפן הי׳וו ואיה שצומו נשג׳ הצו מי מאליה לגשתניה כימים ענוות שניי
 ישניי גיהא לאייר ניגיהה לתלן ויש גאסי אע אןז א׳ה »נאושן ניניהם למלן הגיה ויש איתא

 להני ליה לישגי ממתני' לו*ל ייי אותניה ני וא'כ מאליה משושתנוה עשי מגויי נימיה עניות
 משני ומולא ודאי מיוי מוציא כשן ואץ כוננים ענוות שניי ושאני סותית מאליה גשתניה ולעולם

 ושמואל הוין מוי וא׳נ נלל ניניהם לגזלן לינק להו משמע ולא לכי אימ וינא ימו לוווי ע'נ הני
״ן ונהני ,כישנ׳ל ת׳ל  או שיעייא האי ליה לישג׳ נתנ ולא ושאני ליה לישע שכתנ מין ונרי ו

^ני ̂ל מין כינוי להכייס יש ועוד .יוק הנא ו  נשמע מוי״מ ור'׳ ושריו נעצמה מהסיגיא ו
 לימא ןישיא מאי מאליה לגשתניה נונניה ענוות שניי נין מילין ויש אימא ואם לינון להו

 ואשווה שאני נשתנוה אנל שנעליה למימי ואינא משום מיתיים ניננים ענוות שניי וליננן ואידג
 סו יחיוייהו הם ישקילים כלל למלן ס״ל לא יש׳ם והתנוא ע'כ אלא לשנייה pועינ משוה ועימות
 ווזנ מיתיים שניים התת א'נ נו' ושמואל ומלתיה יה׳ע המיה' נתנו עוד ;להו) אית עעמא

 ויואי ישראל מששיניה מאליה נשתניה או כוהניה שיכו שסית שנים ועש• כיעיל הוו שנייותיה
 ליקק דש .ע׳ה העולם מן לגמרי מנערה היה אלא שם מנימה היה לא ישראל שיניה אלי אמריק
 מכוס ניעיל הוו שנייותיה ויונ ליה מישון כו' ישיאל שיניה יאיא לעעמא צורינו ולמאי
M מה או כוננים עונו שיניה והייןו א!ןל צווי תיי 1  ומתני׳ דיל .להןל סליק ומשיה סז
 לא נו׳ ישראל שיניה ואלו עעווא לאו אי איה למיעועא מ״ש וי׳מ התום׳ ונמיש נויע אתיא
 ושיניה ואמיינן השתא אנל שיניה ישראל דאימוי למיעיע מוששין והייני משום להקל תולין הייע

 .מ״ש לא ויע ואשילו ומיעיעא מיעיעא ישראל שיניה היי לקל יוני תיי ואיכא שנימא לא ישראל
 מאליה ונשתנוה ליה ואייו למאן ומיהו .כו׳ ישראל שיניה ואילי יה לעעה אצנווין לא ליננן אסל

 מנימה היה לא ׳®אל שיניה ואילו אנרג לרננן אף 0א*יי כוננים עניות שניי ליה אית אסורה
 ענוות פניי מוסים מאליה ונשתניה ליה ואית למאן אן• מאליה ננשתניה למיתלי ואינא משוה

 עונו שניית שכיס ועסי להןל יוני םו< ואינא משוס למימונו ומייש לי׳ע אף מומוים כוכניס
:י»אל מסשיניה מאליה מתניה אי נוכנים

 מינו) (וף הצלמים כל עי משנה . '0 וויןון ילננה ממה ציית ועליהם כלים ריסוצא ח
 נין ציצין לו שיש נל ישניא כיום ויןון צורת איוהו ת׳י מ׳ג;) (וף מע׳ ואמיינן

 וו׳ל התות׳ ונתנו .כישנ׳א הלנה סנינא ני׳ ממא א׳י צואו סין׳ נין אשי י׳ מסד קקת
ס a1x< א• ואשילו ויל ישניה שי׳ כישניא ^ t ממווש כלל מכאן למוע ,ע*כ ,ומליג תנא 

י מ  ינכמה ותמהני .עליז שיתלון מ׳ מניע שלא נמקות אשילו מלוני כוכיי הלכה השים ^
:יציע ושליני מכלל הלכה תלמיוא עיץ יונתי

.נהנאס א»יים הומים היי שלה תקיונת או ממשמשים אמו אי כוננים עניית זמני עבד ט
 שאתה מה כל נמוהי מיס והיית מונתינ ^ וילזנן וקוו®! נהש׳נ ששוע וה וץ

 שמה יום לא יהלוקס נינניה ענוות לתניו שמני ני»אל ונכתשקת• .כמוהו הוא סי• אמייי מה״ה
 אלא אסיייה והומיה אמייק לא וע"נ ואששו הומים נאסרו אה נינניה ענוות היא שקנה
^ל או ניכנים לעיני כמוני  אסווים המעות ומשים קיים והמקת נוכנים ענוות שהיא ייוע לי
 נוכנים ענוות שהיא הקונה יוע ולא לישראל כמוני אנל הם כימים עניות ומי הלא ומים סהיי

 אינם שהוי הללו ומים נאסרו ולא אששי המוני ניו הם נול והמעות עעווו מקת הוא שהמקוז
לעוני נמוכי ((ף היין מן שהיי אסיק סופיה עעות נמקת אף ולמא או כוננים מניות ומי

עח סנדל
;די) ישמעאל(וף וני ש׳ לדי מתכת .כמזה הוא היי עי וכו׳ זמני עבי

 קיל דפוא (סן דכיץ טכגים לענודס גק■ ״ן נץ לחלק דיש ה6»ר .משוא כרב פסק
 פיא) הפרל(דף נפ' ההונפוה פכמבו כפז ^לה פדנר> אלא ®ט דאיפורו פ»פ

 אנל פגי האי«ר דפי מפולכס היא פפיה וכו' שניט ליפטח שדרכו אס אפר יוסק י'
טר נפנודה כאן :הכל ®וליו צו״ך דמפירא כושניש פגודה נסקרונס או סנ

 ונו' כוננים למנודח מליפין עשאן שם אמרו ל*ד:) ישפעאל(דף ר' פרק .ו:ו׳ הדמים הרי
 נפי מליפץ מלי® אטלו אמר וחד פוסרץ מלי®( סלי® אמרים מליפץ אפר סד

כמוה: הוא הרי מפנה פקיה שאתה פה כל כמוה מרם ויזייס קיא אפר .אמרץונו׳
pcD

לטלך
 שקנל הו»ם מהם ליהעת שאשור טון הנאה אכוט וגל משום איסור נהם אין הומים טגניס

 נשיה ולןמן (איה .טוושלמי גשם הםועל את השוני ני׳ש הרן וגמיש גזל ® מתנה או אלא אינה
 םכגים נענוות הנתוג שסיוש הוא ותדוש ,)•עיש ^וה ט^לנד ונוי נאיוכה ימגאי אישות מהל׳

 אף הוץ ומן טון וא׳נ שה הרן ונמיש ^ה נאי®(• נתשטן מליטה שיהיו מדם לה שאין שאע׳ש
ם נאיטי נתשסץ המעות אץ גונגים ממות שהוא דווע לישראל או סנניה לטגי נמוכי » 

 הה נול שהמעות ואף ממית נמ®! אמיר אתה אף היא הנהיג דנוית אלא הה מתנה והמעית
 נתששץ והמעות עעית מקס כוי והמקח ננהיג ואף נאמר ואם .גאיטי נתששים המוני טו

ט מעיהע ומונע הלוקה כשמוור •ועמי לא נאיטי  מעותיו לו לתת רצה וה שאם ליה טיעון ט
 המוכר את שנטף נאמר ואם ,מעותיו ®שטי האקס של שששו ומה אסוריס מעות לו ונתן נמצא

̂  וה שנמצא אלי ועין .לאוויע׳ להו אינעי האי ט fei זה p מצא® לא אמו ממןום א ®שלם
 א»ים טא כוננים והעניות טץ המקיז וטזקיים סכנים עניות המוני וגשלמא נהנה שלא נמקיה
ט שהם לט גאיטי נתשטם •היו שהוטה שנאמר הוא וין ומגי עני אם נננאג  סגנים. ענוות ו

 ענודין מומי נכנה ®ט שהד אסוטם הומים ®היי אותו נקנום למה נתגעל שהמקוו וה גטין אגל
 אדי טגעיא ולא הומים ואשרו לא מעות מקס «א שהמקס וכל ניל היה הננדא ימנה סנטה

 מקודשת גם4ו האשם איו גהש קוש ואם טוו הם וגול המוכר שקנל המעות ענוות מקת דכל
 ^ושת הויא נסם ®וש ואם גול ואיק למ׳ו אף אלא גול, והוו משום הומים נאנס לא והיו
 ואתן ומאן עעמא והא הוטה ואשיי ולא תוה נגיד הגא .יעיש) אישות נהלנות גוה ®ארץ (נמו
 נסורת ללוקסס אצא לנמל ומסין לא חה ו^ל משיה הוא מקודשת הויא נים נום ואם ליה

 ואף מקיושת מסיק וקוש ומנין וההיא זיל יהוין הטנוניא ונמ׳ש מטס וישנס הלואס
 .גטה איתגהו הלואה נשיית וט והע מ»ם מקיושת טא מ'מ הנאה ®כורי שגם הלוקה ידע אם

 אה ^ף לא הומים לאשור אנל המוני טו גזל הס שהמעות ואמי שלא אלא טעיל איע וה ושעם
 נונטס: ענוות ועי שאינם לט נאסוי לא מ׳מ גניה ®תנהו הלואה ונסות ואמי

 ואעיג סמלס לים הנאה ■ולץ משו מעות משנתן ואס אמטנן ®א) (וף נסיא ונם׳ וקע׳ץ
 טו נינניס נעמוס ומימי משום וק סנטס ועניות אונותיה ול® עעוס מקיז והוי

 סננים נעגוות nu ואם לע מ מכמים גויות לימות ש®! •יל .המם יינא וכאוץמתא ישראל
 שהועיה ואמי אם ואף לל ועוו סגטם. ענוות גומי שגזרו ®אמי מוה הגיח אץ עצמה

ם הס •  הוטם מזיו המעות ולקש הלוקה יומי המקש נתנעל אס מיע מעות נמקה אף ^
ת מעות לו שנתן p נעלמה המעות ®תם לו «מע p להיתרה ו ק ^  ®ן המקש שנתששל מ

:וגמיש סגנים מעניות נהנה ש®® ונמצא סנטה עסות ומי כאן
p נם'נ להתיש׳ וראיתי o p סכטם ענוות מטנ ולא והא שהרף:י המקוש רה לו) (וף 

ן נס למיהע ®ץ ולא משים  סששת סנטה עניית שהיי מקודשת גומיהס וקיש ^
ן להוגיה נראה טה ולג®וה ע'כ. ומיה,  הא לא ואי דודה תיעשת מעות נמקת ואף ^

 ענוות שהיא הלוקח ידע שלא וכנון רמקוושת נהן וקידש מכין כימים מסות גני לממני מט
 טד נול הם המעות עעית מקה וכל להתיש׳ ו%ל יאסי מוא לימא והא ינראה .סוגיה
 ליסאל ® נונטם לסני נמינו טייי ׳0 וץוש מנין ומק וע® מקודשת אינה נהה קידש ואם המיני

 מנדהה וקייש ומעין סכנים עניוס גני ננהיג לימי ®ץ tt ואיג כנאה איסוט שהם ויוע
 מ^ו גול המעות ®ן עעות ומקש סיל ונתיש׳ ואמי אש ואף גאיסוי. נתשסים והומיה מסם

 ום P ®ץ• ילא IP וקידש מכין סגניס מסות גגי לומר ®ץי ולא נ«ום ליתא וו הוגמם
 מץושת ®נם n ויוע לישראל ® סגטם לעוגו נמוכי אנל מעות ion רא מנייה (ו ננל
טץ משום ומקווסז נוטהן וקיום מנין הגי הנאה ®שוו• שאי גני אנל  מנייה ®שן ננל ו

 ואת נעינא ר׳ עלה ונוקאמי שעות קמn ®•ט ומתויטן והיל הירושלמי געי יאטלו . שתהיה
®no ט׳ ת6לכק דיש נראם ולג®יה סול שמקושין « נ  שסם נפקח אייר• דמתניחין תנינא ר פנ

 נתשטם והומיה לטיושלמ• פיל ענזת מןת0 ואם להוטח יש ואיג סגטם מסות מוי לא את®
ט משום סקניה מסות סי לא ומשיה נאסר ®•ל לא ו®! ואע/ כוטהם יקטש מפרן למסי וג

כשנות
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 (דף קמורה נסוף ני״קא . במאה אסור אפרה שמראה אשרה או טנגיס עבודת י

 ספק אסור סאק ;ליס) (דף דיויס נקרא א׳ נרייחא .וט׳ של וגחלת •• ל׳ד:)
 אר*ש (ה דאוקיסגא ואע׳ג פ*ד) (דף שנקפרט מנחים כל נפרק נר״הא . מוהר ספיקה

 קי׳ל הא אליג דשמואל ואע׳ג טוקיה ס׳ל דרנ משוס נר׳ש פסק פליה אליג יהודה וד'
 . וט' של טס בתור :נאיסודי נרנ סלסה

 אירש ופ׳ש .פ׳ד) סנחיס מוכרח גנרייחא
 ננרייתא וה נס .ונו׳ החפחנח סן אחל טס

 לרנוא ומרטא לוטא מהס אחד פירש הנזניח
 אוסר יהודה ר׳ חניא הכי ונחר טוהיים נלס

 סהס אחד נאי. כיצד שהן נכל אסורין נדן רמוני
 נר' ריש אסירין ליטא וסיטא יטא להקי

 ומרנוא אטריס ליטא ר״ש משוס אוסר יהודה
 ואוקימנא מוחי אחר לפקוס וסשנשה לשלשה
 טכנים נפטדת סאיקא ספק דשריא נרייחא

 הראשון ינוא אטייס לרטא ’ואירש״ . «*ש
טי שס גאל פצפו שהאיטר  אחד פירש אנל א

 אירש ומהשלשה רסונים לשלשה ינוא פאוט
 אסצפיים השלשה אפילו מוחר אחר לס<ץס אחי

 פסק שינינו נחנאר וכנר .מוחר «יקא יספק
 מהס אחי אירש שנו שנניייחא ואע״א כריש
 כוש דנשפירש יסשמפ ליטא ופרטא ליטא
 כלס פדיין אחרים מם ונחפרג סההפרונח אחד

 סהחפרונת אחי כשטרש אלא שיי ולא אמדן
 שלישית מפיונח דאו אחרים פס ונשפרג שניה

 הן פי״ן היאשונוח החערוטת ושתי מוחרס «
 ראשונה סהחמיונח אחי דכשאירש רנינו נחנ נדן דרסוני פנרייחא סשפפ וכן אטרוח
 נסאק יהיתיא פפמא נרייחא דחלי דכיון משוס שרה חפיונח מוחרח אחרים עם ונחעינ
 פטדת של מהראשונים שאירש טס אס סאק סאיקא סאק יש שניה נחפרונת הרי ססיקא
שנאל אוחו איר ט נהנה שהוא וה שמא היה טכניס פטיש של ואח״ל לאו או טה טכטס

יק
למלך משנה

^י צהי ס״מ מ!ל מ^ד:ץ דאין קי״ל דהא מה היוזשלמי כסגיס  מ:וס קי׳ל מלת^ דנ
 ליה איה הירושלמי מדכרי להוכיח דיש נסאי אכל .כגזל מקדשין דאין מיחש ^מרינן דידן תחלמודא
 שלא מאחר כותיה קי״ל דלא לן לימא מאן סמות נמיןח ^ כאיסור גהפסין נמנזס מכגיס דמטדח

־ מצמי  אץ דעדיין נראה מיהו .רניס כסיץמוה גיס1לרא::; גזה כיוצא <מצא וככר יילן כש״ס ה1 מ
 ומאי וידע לישראל או נוכניס לעינד כמוכר רי אי דסהגי׳ מודה דהירושלתי משוס מהנא כלל להוכיח
 נדמיהם ור,יר: מכרם סהס ק«י דמתגיחין דס״ל משום הוא נגזל שמקדשין אופרח זאס קאגנר

 כוכנים ענודה שהיא ידע ולא לישראל כמוכר ואשילו שההיה מכירה צד ככל דסיירי משמע דמקודשס
 מכרן למיפר מצי דלא משוס כוכניס ענזדח הגי לא ומש׳ה נגזל שמי;דשין אומרת זאת מר6ק וסש׳ה

 שתהיה מכירה צד ככל איירי דמתניסין ס׳ל דהירושלמי שכתנט ומה . מכירה מין ככל שיין דלא כיון
 לעוכד כהיכר כך המכירות לכל מסם נתינת הוא דמיהן שאין דקאמר זעירא ר׳ שהד משוע היא הדנר

 כהל׳ ליןמן דכדסם שנכתוכ כמו (א״ה . שס והריסכ׳א הד̂״ נדכרי וכמספר לישראל 16 טככים
א למתני* אוץמה זעייא דר׳ הירושלמי כדכרי לפרש אגי שרציהי השירוש כסי ומיהו .יע״ש) אישות  ד̂ו
ל לא דאי מפות נמיזח  ז״ל רש׳י וכסנרס למיךש מיסו אסורים דהדסיס משוס מי,ודשה דאינה ^
לן אית וע״כ כיככיס עכזדה תני לא ראמאי להקשות יש זה מי א׳כ .הגינא ר׳ ג״כ קאי וסלה

כולכיס מכורת תגי לא ומש״ה כאיסור הדמים נתססיס גועות כסקח כוכגים דנעטדת דס״ל למימר
:מקודשת זז הלי ממיהס וקידש מכרן לסיתגי מצי דלא משוס

 ולמדו וז״ל דגר ד׳ה ק״י סי' יו״ד הג״י סרן וכתג דר׳ג סיסלא ססערוטח גשרק .כו' מבעת י
ה םרשנ״א מזה  שנתערנו חשיניתן מחמת געלין שאינן איסויין לכל ז׳ל והר׳ן והרא״ש מ״

 דאששר שכתג שנ׳ה סי׳ הרשכ״א תשוכת ועיין כו׳ כולן הותרו המלח ליס מהן אחד ונשל כאחרים
 דר״ל וכן כזזתיה יץ״ל ולא היא דיחידאה כר״א זאוקמוה ממתציתין רנא אותכיה דהא כר״ן קי״ל דלא

 תרומות מהלכות סנז׳ו הראכ״ד דעת וכן יוחנן כר׳ וקי״ל ר׳י ה טל׳ סליג וכירושלמי . אסיאכר״א
 נשנים אלא ר׳א התיר לא ראפרינן דהא משרש הוא הנה .כו׳ מהן שתים וג^ו רניני וס״ש :וצ״ע

ה היא״ה דעה הוא וכן טכעות שחי כשנשלו דר׳ן ההיא זה ולפי מהמעומיס שנים שהקייג דהיינו ננ׳
אן .מוסקים ושאר ק״י סי׳ השי״ד כדנרי שלא חתיכות נ׳ שהלו נמי נעי אכילה איסורי לענץ זה ולפי
 השיחשיס לכל זמ׳מ .וכז׳ דחמיר טככיס כענודת אלא נאמר לא זה שדין יאפשר כתג נסיקין מרן

 אחת לאכול אישור גגה׳ נזכר צא סירושס לשי שהרי אחת אמת לאכלס שד והרא״ה רנינו לדעת
 מרן מ׳ש ועיין יצ״ע כרגינו דר׳א להא שמשיש שנראה שנ״ה סי׳ ז״ל הרשג״א גתשינת זעיץ . אחת

 מהם אחת משל היכא לאוכלם אחד לאדם שרי אי ולענין (א׳ה .ודוק ק״מ סי׳ מהול גשולחנו
ד מיין דנ .הסומאה) אגוח שאר מהלכות סי״נן המחנר סיג ג

וחקז

 ומכל כוכבים מעבודת טכיא שאתה מה בל vכפוד חרם
 כוכבים י"עבודת :כמוה היא הרי ותקרובתה משמשיה

 של וגחלת . כהנאה אסור אפרה שנשרפה אשרה או
 כה שאין מפני מותרת והשלהבת אסורה כוככים עבודת

 • מותר ספיקה ספק אסור כוכבים עבודת ספק . ממש
 כוסות מלא כאוצר שנפל כוככים עבודת של בום כיצד
 משטשיה וכל כוכבים שעבודת מפני אסורים בולן

 ונפל התערובת מן אחד כוס ̂פירש“ .שהן ככל אוסרין
 הראב׳׳ד השגת • '!“מיי״ אלי היי שנים לכוסות

ת ע ב ט  ל־׳ )1א' ט׳.1 פ( 1•סננ« כוכבים עבודת של ♦
 ונפלו טבעות ככמה שנתערבה

ל לים מהן שתים  טלן הותרו תדו
 היתה הטכעת אותה אומר שאני

בבלל
m ע״ש קמ סי׳ יו׳ד טור ב .קסכ סי׳ יז׳ד טזר :

 געינן נזכחים השנויה הנוגיא
 לשנים שלשה מאותן עוד שנתעלג
 מוחרין האחרונים ואותן אחרים
: סשיקא הסק נקראים שהם

 ה״גופשזס חפריטח פ!ש דסני י6דמ זא׳נע״נ שניה וטסשלחעניינח טס ננל ׳״ל וכן
 ספק מסס טס דנל שיי שגיה חפרינח יאי1 לי״ש אנל אטרה שלישיח הפרונח אפי׳ דלר״י

 פרטא1 תני נין דרסוני שנטייחא אע״פ1 שסהחוספוח כמט וכן !כרפרישיח א1ה ספיקא
 טא1 חיתי דקהני לשלשה ומאי יונא דאינא טי לשנים דננפל טמרא העמידוה כנר לשלשה

 אנל .שנים לטטח ונפל ינים נחנ ולפיכך
 אטרוח מאנלוח מהלטח ש״ו נע׳ שנחנ קשה
 רמוניס לשרם הואח החפחנת מן אחד רסק נפל

 הראשונה ההערונח מן נפל ואם ונו׳ אחדם
 שמא היי אטריס ננס הרי וט׳ לאלף אחד

 וגני הנרייחא נפשס חעיוטח שלש מצריך
 תערוטע נשמי הספיק ^וה מכניס עטדח

 פטדח לאפו קשה ופוד הנרייתא. נפשפ שלא
 שהוא ואפשר .נדן מימוני נרע מינרע כוננים

 פטדת של דטס נניייתא טרם היה לא ויל
ק דרמוני ונניייחא ליטא ומרטא טכנים  נ

י׳ טרם היס נ י  ומשלשה לשלשה סרטא י׳׳ש נ
 דאע׳ג משום ימלפא אמר,ספפא למקום

 דעטדח כנריימא סגי חערוטת נשפי דמיינא
 שלש להצריק החמירו נון נרמוני טנניס

 לו שיהיו שאפשר דנר ש«א מפני הערוטח
 דצהישנ״א ואפ׳׳נ הרמונים יחמירו אם סתייין

 מחיריו צו שיש רני טנא האי נכי משיג לא
 לרניט ק'כ טמן דעה יורה נסור נדמשפע

 אחו דילסא חיישינן נדן דנרמוני א*נ שינ.0
 נעטלת אנל יוחד החמירו ולפיכך ניה לול*לי

טני גני פ״ו נפרק מדנייו אנל .האי נולי גווי לא מינה פרשי מלסא דכולי טננים  י
. וצ״ע נן הדין דשורח משמפ נדן

נ אמי אנט נר רנה אמי ע״ד) שם(ונחים וה נס .ונו׳ סל טבעת  של פנעת נחמן י
כלן הוחיו הגדול ליס מהן אסח ונפלה פנטח נמאה שנחפרנה טכנים פטדח

דאפר
משנה לחם

נ אמי פ״י) פ׳ח(יף ונחים .אטר טנניס פטדת ספק י  טכניס פטדס של מנפק י
 פירשה אמר למקום וששים אחי למקום ארנעיס ופירשו פנטח נסאה שנתעינה י

 ונו׳ ילא סאינעים אחס שנא פאי אופרס סששים אמת אוסרת אינה סאחנעיס אחח
 ני אוסרות אסר למקום פפים אוסיוס איק אחי למקום כלס אינעים פירשו אי אלא

 סוף פד אטרח ספיקה וספק שספיקה טננים לעטדח הנח א׳ל ישמואל קסיה אסייחה
ס ענויח ספק מפיני .הטלס כל  פטדת סל טס טצד מוהרח ספיקה וספק אסורה טנני

 ליטא וסיטא ליטא מהם אחי שTפ אטיים טלן טטח מלא לאוצר שנפל כוכנים
 טחיה דהלנתא מוחית ספיקה דססק כרנ רנינו ופסק ונו׳ דתציא היא מנאי מוחריס
 נדן דרמור נני״חא שם טמיא שאתרו ממה שנים לטטח אשילו ומיס . נאיטרי
 .והוא שנים ר״ל שלשה דהני טמרא ופירש״׳ מוחיים אמי למקום ומשלשה לשלשה סיטא

ט הצריך שלא ומה  הונירו דנניייסא אפ״נ מעיוטס נ׳ אלא טנניס נפטדח ננאן יני
 פירש אטיין סלן טפוח מלא לאוצר שנפל טננים עטדם של טס טצד שם דאמיו שלשה
נ משום הוא פעסא מותרים ליטא ופרטא ליטא מחן אחד  אינעיס פרשו דאם יאמר י

 סשום אטרות אינם אחד למקום הארנעיס דנפלו הינא נצופר אוסיוח אינם אחי למקום
 ינקע דמאי ו"ל החוספוח שטרט נמו הנרייחא למין צריך ולדידיה ספיקא ספק דט•

 ה1 שלישיח נחעיונח אפילו או* דהאוסר משום טא שלישית חערונח שטא לרטא זמינוא
טא נהשנוח היאנ׳ד דעח כן ואין ו״צ דמחו נראה  נקסיה נווקא דהנר״חא סטר י

 אינם אחד למקוס כלם ארנפים פירשו דמ׳ש וסיל חערוטח שלש דנעיק לרטא מרטא
 עצמם הס אנל שלישיח נחפיונח לאטר אטרות יהיו לא נאחרוח כשיחפרט ר׳ל אוסיוס
 חפרוטס שלש הצריך לא נוכנים נעטדס דכאן לתמוה יש רניט ופל .ו״ל דפחו וט אטרוה

 שכחנ חפרוטת שלש הצריך נדן רמוני גני ט״ו פ׳ אטרוח מאכלות ונהלסח ניפיינית
t נין מרטט אחרים רמוניס לשני הואת התערונת סן אמד רמון נשל סס o השלשה מן 

 הראשק הסערונת מן נפל ואם ונו׳ סותרים האחרים אלו הרי אחרים לרמונים אחד דמון
ק דרמוני ינרייחא יס״ל משמע היי .וט' אטרות כלס לאלף רמון  וסרנוא יאמרה נ

 יענודח חימה דני ווהו חערונוח שלש נקיש נדוקא מוחיים אחי לפקוס ומשלשה לסנשה
 ינגסיא להתיר פלש נפיק אמיין ונשאר פעיונוס שהי אלא נפינן לח יסמירא טכנים

 כי׳י אי נמאן יאמר שמואל סם שאמי יוחי קיל טא אטייס דשאי דמשמע אפנא מונח
איסור דאי ועוד .יוחי קל הוא הרי איסויק יסאר משמע וט׳ אטי איטרין נשאי אפילו ■ P

ק דרסוני  .מחר ספקח ספק לנ״ע מכניס נפטיח אנל איטיין נשאי אצא דאסר מאן אסר לא דילמא יאסר נמאן דאמרי ואנא היא מנאי עמרא אסרו איך יותר חמורים נ
 המימרא יפשט משוס כאיסור כח להודיע ינקפיה אמרינן כוננים נענויש אנל דניייחא פשפא משית יכני טא נדוקא נין דרמוני דנרייהא פשט דודאי סנר דרניט לפרן ונראה

ג פ דנרייחא ילישנא ועוד .מותר והוא סניה נתעיונח אוסיח שאינה לומר ורוצה סערוטח נשח׳ פשחע אוסרוח אינה אמד צמי\ם ארנפיס פירשו דאמי ני פטי  הני טננים י
 דני״סא לומר צריך כימין על ודאי ולנך שלישי ספק היא שלישיח דנחערונת ספקי חר׳ איכא הפרוטה ונחר׳ מוהרח הסיקה וספק אסרה טכניס פטדת ספק שאמרו מנח

ה נין לחלק ויש דנר״חא כפשטא תערונוח הרי הם ודאי נדן דיסונ■ ניייהא אנל האוסר נח להודיע הוא שליסיח הערונח שהוא ליטא ומיטא דנקט נוננים וןנטדת  עטי
ק ^■מני טננים  ק׳י טטן נטף אוסרים יש נשם הטור שכחנ ונמו ספיקא ספק להחיי שלא נהו מהניא נאלף אפילו נפיל׳ ולא משינומייהו להו דמהני היני ט נדן דרסוני נ

 טשס* ט' אסורה ספיקה וסשק שספיקה טננים לעטדת הנח סדקאמי איסורי! חשאי סכי חתירא הונניס דענודח איפנא טי דס?רא ודאי נראה לשמואל אנל דנ4 דוקא וטיט
ת :ונו׳ איטיין נשאי אפילו נגמיא ליה אקשי הכי ומשוס לא אישורין שאי אנל אסורה סאיקה ספק דוקא סא דחסירא טנניס דנעטדח ק סם .וט׳ של פבע  סערוטח *

ט נר רנה אפר פ׳ד) (דף איחיניה נפל דאיטרא דנפל הך דאמריק טלם מחיו הגדול לים סהן אמח ונפלה פנעוח נמאה שנתערנה מננים ענודה פל שנעת גחמן א׳ר אנ

עוז מנדל
ה ינ

 מט(ץ ונש׳ שפה כל סיון )1כ׳ (דף פשחים ומם׳ ממורה מפכמ . שנשרפה אשדה או סנטה פטדת
 המפרונומ פ' פ׳ד) ip(ונחים מסנה .מומטן א(ו היי עי אפויה ספק :ל׳ס) דף (טצה

 • פכ׳ל ספקא ספק שנקיאין וס׳ הטניא לפי ׳ל1 היאנ׳י נתב :טמטש כולן מד ס׳ של טנפת
 מדא ,1םנפי פדן פל ההגו לא ו'ל שהיאנ׳י ואולי היא «פר פפוס מה סלמון פי לפמי וו«ני

לא ליננא רהא׳ וטד רג אמי יהודה דיג נמימיא החלמיד אומה ומפרש ^פה מממיד נן יפנמה

ט הטניא לפי שנפנו פוא שנחפינ סם מל ו'ל הראנ׳י נשכחנו אלא .כלל מנפח נני ש״ן  סס א
 שנים שנהג 01,נפ־ לנהוג לטפי לי והיה לדסא ומינוא לדנוא מהן אמי פייש ננר״סא גה דנרהיק

אנ׳י ופח הנין שלא ונפי ספפה ושליטה שנ״ס והיפניו ושלישיה שניים ושלשה  שהן נשפים פפה ׳ל1 הי
 פד«ו הסוניא פשע לטן ני אמח אמו׳ קשה הדני פיקר לטטח אשיג וספתת :וגלשון נמי,וס

אפנם .ושלישים שנ״ם דהיינו לרנוא ופינוא ליטא מהן אמד פירש ננו״פא למדיא ונרטנן ו'ל היאנ׳ד
^פ



79 ם משנה כסף פ״ץ טכבים HTOV הלכות מדע. טשני׳ כסף
׳ החיר לא י״א והאמי אליע*־(אקשק נר״ יאיקימגא ואימרא ה«מ תפל גך לאמי  י

 שגים מפרש ויגיגו .אפיגא קא פרחי א<א א״ל לא אמה אמת אנל שגיס שרם אלא אליעזר
 «' שיים יק כשיים והגשאיים יחד נשרהם הספק שמל מהמעורנים שגים שהקריב דהיעו
 יקרנו אמד ראש קרב אם איפר אליעזר פופץי׳ נעלי נאנרי איברים משים על המני

בענידת נא! שפירש י“פרש ידלא הראשים נל

 םיתיוע׳ינפילסהוה״ללמיפסקנרניוסןזזאפר הכי ואפילו מפיא נהדיא כראפריק גכית
 מסייעי אמוראי רכפה הכא שאר כרנה הלכה יוסף ורנ דינה יא«רנ ימי תאנה אפילו

 היני כי רכי מר\מה רנה נעי סיומה נני ייוקא לומר וא#זר נפנפת. ושיו ליניוםןי
 משום מייה פרשי דכיע כוננים ענידת נני אנל יעילה נלא ולהתייה נה לזלזולי ליתו דלא

נפילתה מימרא דלא יאע״י מודה הTי מימרא
S i ' ■ a w ינתחלפו במאה נתערבה השתים. בכלל M ה ועי־ל אמודאי, אמן כיפרו שיי ארבעים נ לא ימי יי

̂יל הכי י״ל p/ רכדריל נסמון התם דאמריק יז f i ר ם ת ש א ש ם D ל קנ ם ר ל ה ע םלו1ו א ב ר א נפנעת ישרו אמוראי יהיר יפילתייהו דסיייכר ® ה
ת לטבעות מניות נמאה שנתעינה תרופה מניס לאמי רו ח תרתי אנא נדאמריק שתים נישלו אלא שיי נח ד,רא̂ב השגה א

ייי' יי‘”’ “י® ® '* י מותרות כלו ' ו א ע מקם ה״א מלי׳ל ואי לאמייי! והא .קאמייא כל איא היא. נייג האפייה היומיז איהה אימי •שאיי •
. אמורא' הני לכל וניין נפל לאיסויא דיפל הן , « ! , מימרא ללא שנעה אנל נפילתה למימרא איזיא מי'אציעיי היא יימיואה כהלכה אינה ההוניא יו ״
ר 69j לאוקימ«) אע״נ טיסייהו נקמיק הט ס׳ל ט י ה א ת ו תאמי פנ«ת שתי לניפלי מאחי לא נפילתה *’®’י* י*™! והא .פלה הציני וינק א
ת שפסק וכסו כווהיה קי׳ל ולא אליעזר נר׳ נ’לי ע ב ט ררי ה אסו י ^ייי יי'^' יי®’’ ’יי י*יי* 'י״* ה י ״ אנל מנית נפילת כמו יפילתייהו מינניא ללא ירק = יי■ ’יי ‘י

דאחיק והשתא .ודאי נפילתייהו מימרא ס״מ :אסורות כולו אחרות לטבעות הששים נפלו .היא כרוב י״י®'® י®“ פסילי מהלכוה מ״י
די; לע'כ ס׳יל 4אמוי דהני לרט« ם־ל עליה ^יגי שו א יכינו שהק מיומה נני למה נתיישג לי-כי ה

ה נחערו,״ אלא אליעזר אר׳ מכעים פליני צא ר ש א ^ 9נ הותרו שנפלה אחת נמנית ה פנ נ הצריך י

 שסופי! קדשים צעם! אנל טותיה נקפינ! טותיה אמוראי להנן דס׳ל טו! זה לענק נלמק
 נז]ז נלמשמע נלחץ עלמא לסלי ואלינא כמחיה לסני מאן אשכרן דלא נדמי! איק

 נפיק לר\ש וללייש זה נפיק נמע! ליינ רנים לפסקה והיינו טותיה קיי׳ל לא הנזני
 סקס ומכל אליעזר. כי׳ ללא פסק המוקישץ פסולי מהלטת ו׳ ונפיק תרומה מהלטת פ׳ו

f נא׳ למה למירק איכא t שחים שיפלו הציין ולא אמת מפלה התיר מרומה מהלטח 
 נאמת אסמי ללא מיומה נמנים אנל אתסי לאסמי לנפנעס לסנר ואפשר נגנעח כמו
א מציין לגי קשה ומיהו סגי.  לסניוס להאי לסו ללא לשפיי היל ודייל נמס! לרנ ממי
 מיפה לעדיפא אלא הכי לשפיי לה׳ס ייל ושמא שמיס נעיק ונפנעות אחל כנפילת שיו

 שר• אמל ננפל דאפילו ולאי למשפע אעיג נמי אי צייכי, שויס היו אם לאטלו קאמי
tift fa שחים נפיק טכנים לפנולם יווסיא משום אלא אפנ«ם נם b i אליעזר ר שיי 

נ למימרא מפשפא משסע ונ! שיי שנפלה באסל לאפילו משמע מלרל נפחים אצא  לי'
 סגי יאינהו שמים שיפלו נע׳ הו4ל נמדא עליה ופליג נמלא טוטה לפיל צ׳ל ועיג
 לאמר ואע/ להתיר רניט רצה לא טכנים לעמלת חומיא משוס מקם וסכל נמלא להו
 לנייו לסי אלא קאמי מהם אמם נפלה להא הכי לם*ל למימרא לאו אמרי סרתי נפי אנא

 אמל «נ מהם אתל דמאי לנריו לפרש אפשר הרי אליעזר מיי לי מקשת אי צו השיב
ט רצה לא כוננים לענולת סומיא למשוס אצא שיי אסל כנפל אפי׳ דאיהו ולאי אנל  יני

 נש׳ שפסק לתמוה יש וסיס .שתים ננפלו אלא להתיר רצה לא ולפיכן זה טרוש על לסמון
 הואיל נמנית אלא לקיש ריש החיי לא נזנמים שם לאמר פרנא תרומות מהלטח «ףו

נפילתה אי! דפנעת כוננים מעבודת תרומה ממירא ולטזה לא תאנה אנל נכרת ונפילתה
נכרת

טא אמת אטלו ליינ רנה ט' למיית טמא אמאי כל! יטתו ני  כיי יאמר רב וטיצו .ו
f למק אליעזר f t והקשו . כלם הראשים יקרט מהם אסל של הראש קרנ אם אומי

משנין לחם

טי של עכשיו נה שמשתמש זאת פנעת אם ספק נפל  ׳״צ וק הימי של או הוא אי
 אליעזר כיני לאוקימנא אעיג נלר״נ לפסוק ראיה יוסר יש זה ולט נדלעיל ואוזת אמת

מי וגם נהני שרי לריש משום ק יננ :נסמוך שאפי כסו הני «
ט' נמאה גתעויבה  שנמעינה נוכנים ענולס של פנעת רב אמי עיל) שם(זנטם נ׳ז .ו

ם פירשו ט' אחר למקום וששים אסל למקום אינעים ופירשו פנעות נמאה עי  ^נ
ג הלנה עליה פליג זשטאל ואעיג אוסרות אמר למקום ששים אוסרות אי! אמל למקם  כי

ם של מנעת אם ספיקא ה׳׳לספק צפקשאמל נהעיט לכי וטישיי נאיטיי תיזטנני  ענ
 לאו אם V טא אם ספק הארנעים נטך טמה ואתיל לאו אם הארנעים נסור היסה

 משיג לא הכי למימר אינא נאמרות הששים רנשנפלו מהסואעינ ואמת אחת נכל וטייל
 אא'כ האינעים הנא שריק לצא איחיהוהא נרונא לאיטיא למזפה משום אמי ספק אלא

 התם לשאני רש׳י תיק כני שחים ננפלו כלהו שריק לטטת ונננא אמרות עם נתעיט
 איסיה ניונל איסויא אמריק לא אחת טם נאנל דלא טק הנא אנל ונאנלו לים לנפצו
ב לנקע דהייט וניל .אסירי טלכן סנוק סל והיל הארנעים אס להמיר  הנלוג לים נחנק י

ל ק ל אנ שמא מקם לכל והיה הם אטדי! לססע! לומר המצס לים וי  עטוק נהר ע
 כנפס הראל׳ל כ1כו :השאר הותרו לא להפצא שאפשר למקם נפלו אס אכל נו וניוצא

סי שאני סול וניןנ .ספיקא ספק נקראים שהם וט׳ הסוניא לפי איא .וכו׳ של  מסה ט
 ויניהויהאליגי לשמאל וס כהלכה אינה המגיא «כל איא היא. נרוב הפנעחהאמרה

 tpgf הראו׳ל של שעפו לן יתנאי שכסנתי הנמיא לנרי ומטך .מכיל הכי לטיל אל»
:רניט אלנרי עעס טב לתת כתנת׳ ונגר אלו השנות

וזאשיה

 כאן(איו שאמי כפו שטסתהט ונפלו לומר לו והיה טלו מתיו הנלול לים אסתמה!
טו .«י דנמלא שס כסנ א מיש ספיש שהוא כיו! קשה ו תה ש^ל שנים שנים י׳

' התיר לא אלעזר ל אמי והא f שם שאמלל ע׳) (לן חכמים מגיא טישנ י’<י י” שנסקיני אנא וסייש לא אמל אמד אנל שנים שנים אלא אליעזר י t• יא אאשזר 
ט חט׳ ומנילז ד׳ייטיה מטב לא אמד אוזל אנל שנים שנים אלא ריא הכשיר וק שרם שרם השבעות שימטר קאסינא חרט ופירשיי .ע׳כ וט׳ קאמינא תרט נסי ט נו שת קי

טי צא שירוש שרם אלא אליעזר י* התיר לא שאסר נפה  פנים אלא הנותרים להקריג ה
 שי^ קאמינא תרמי מפרש שהוא טאה ויניט .וכו׳ להימיא מריהו חל לולאי פרם
י׳ וק שנים הנחל לים שמולו א הטר לא כמ׳ש מפרש שהוא נראה אליעזר נ  אלא י׳
 אמת אמת אפילו שמקריב נמה אנל כנר ראשיה שר ^:!רט לומר רוצה שרם שנים
ה זיל הוא פירש וכ! מוחי ר ט  אמר ראש שאמי נמה אליעזר ר׳ דעת וזיל העשנה נ

 לפי יחד נשניהס הספק שמל אומי הראשים p יאשים שר הקיינ אפילו לומר רוצה »נ
מל מום נעל ראש שנאמר  לודאי קרוב שרם רכשטפליס ודאי מעמו ונראה וט'. משניהם ^

 נסאי הנא מפרש דרניט ק׳ם כסיס! יוסף ניס הינ כתב וכן דאיטיא מריהו לסל הוא
 מלא מזנץח קשיות רניט לנרי על נכא! לי ויש .זיל לעט נראה זה סרט לאפר
 כלם יקרט מהם אתל ואש קוב לאמר כויא סני הכי דאסר דרב אמרו לננס׳
ט אפילו לאמי' כסנסים ודלא  מתני׳ ואוק השריפה לניח יצא מהם מאחד סו! כלם קי

ט ט  ובריש ני״א לסנר כרב נא! פסק שטא איידה דליה רניט קשה ונוה כמכסים כלם לי
fb כלם ימותו נרטא לאמת סשנתט שכסנ כסכמים פסק המוקלש׳! פסולי מהלכות

ש חט — . ^ ט ק שוו ט
 אוזל סט לה תסנרא תמליפא מ ירמיה ר׳ לו אפר השריפה לנית יצא מק סאמל

 דמלקאמר שטי פרין שנים שנים שימכור שמפרש ז׳יל ליש׳י ונשלמא .עינ אסל זוג
ט רנק  וזרם שימטר נעי רייא ואי נהא פליג לדא מכלל מק מאמל «! כל! קי
ט שמפרש לינינו אנל שנים נעיק הא ליקריב קאמי טכי אמו נשטט שלא טנא מ  נ

 מקרינה מלאי סל! לנקיט טכא נ«א שליג שפיר איג כנר מקרנים ריל שרם לקאמי
ת טלש מה אתל «נ אי-ל פאי נשמידש ועול אמל נשיוייר שלא אפילו / הא נינ  ע

נ אמי שהוא כית הוא נוונא האי נכי לייא הא א וטיש אמל יאש קו ̂  שנש יי
ט א סדכיי לאקשויי ליל ומפי אמו זוג לאמת וי  אשאג נאם קשה ומוי .עצמו יי

נ האמרה הסנעת אותה אומי שאני רניט ו נ שם נשאח לא לאם דמשמע טא ני ו  י
 וכמיש מפיקא לספק פעמא טכא להא זה וא״א אטי ממשים כא! ונפלו ממשים אלא

ט׳ הנווד הניאו זיג הדשניא ז היי ם אינע אמי דששמיא ואכיג יוי נ  זיל הוא טו
 הפעם מלה •הוא קשה ועול ,ארנטם סכא נקם ששים באידן לטנקת לאצמרין למשום
ת ושם היא ביוב האסורה אומד שאני מטם fb(׳מ  (fo• שנתערבה מרומה של מניס אושעיא

ד טמנה מפל מק מאה ונפמט מניות וממשים נסאה ק מאמת ט! כל! קרנו אטלו ונו׳ שנתעינ מומי! נעלי אנר שם כתב ועול .כצורתה אמרים ולא יכו׳ דמועה כ
ה ניונא איסויא כאן מפרש שמא לכית קשה וטל כמנמיס. לפסק נראה נעזרה ישיף זה הרי המעיוטת ט ע ופשקה ט ^ פסת היט ואינ סיומות מהלטס פס״ו ייש יני

 ריש אמי שם שאמרו אריס נמיפיא נס איג לים שנים שנפלו שייל קאמינא תרמי
 טל! מחרו וט׳ מהן אמת ונפלה מניות נסאה שנתערבה מרומה של מנית לקיש

 אמו «ג י׳ל אמת וטרוש שרם שנפלו איירי נסי ע״נ נפל דאיסורא לנפל הן ואמריק
 לנימא טלו ימיט נרטא לאמת ממשנת לו תקשה לאל׳ינ אמריט מימרא שמפרש נמו

 אין זאל*נ הוא טונא נמל מימיי תרי להנהו ודאי ע"נ ועול .מ״ס לאיטיא למ״ס
מלוקים להלירם כיו! צדטחא לי למה הא דריל ואצמדן נמס! לרב ואצכדן אמרו

ססגן הי<י _ .................... .
 נדנרי-ינים אצלי מכ^ה אשר הקושיות ה! אט היא. ניונ האהורה אופי שאר נא!

ר ליב הנחל ליס שתים לנפצו נהדא ט הקשה נהשטס זיל והראניל  וטא נריא «
 לאס ליר לאעזיג לומי לאפשר ל׳׳ק הא מפום נאי .טטה למפסק ל׳ל ולא ירטאה

מ .אסקיקטסיה סחיה אזלא דטניא כיי! «א !  שהשעו מרומה של למניס נספיא ינ
 אפס למא איילים דליה יקפיא טא הגדילה הקשיא אנל .זיל היאניי שם נס

לקאסר בהאי זיל היאניד הפיט וסול כרננן פסק המוקלשי! פסולי נהל׳ ושם נהיא -.... . - ■ י • , . רס^מר ^קס׳ ! t ׳י״ *י׳ינ־סי י׳*יי . •—־■ !
ק w מיהי ודאי אצא חד נפיק והנא חרחי געיק כוננים מנודח סל לסגפה A ליהלםיפסם סה וצא טמיה דצא א״יאושפיא דהא היא נמכ האסורה אומר שאגי מי

טא מץ?א אנל עלי!> ולאי דוג צא'ק»א נמי אשוסהא אי ושמואל י׳אושטא נסקם וגפלה מטוס נתאה שגמערנה סתומה מניח חרוסת מהל׳ נפשיו כתב שהוא קשה וא*נ

סייסוניות הגהות
ב (נ) י  טף עי עסייח ספיקת ספק רפפילו נוכניפ אעניות תנת דפסי Smov אגני נ

ק תעילם ז ע*נ נזויסודי, טותית ותלבתס כדג ר*י פסק י

שנהלטת
ע» מנדל

״יייי W י׳* "■®יי“ ® י ״ * ton ל» נפי «»א פלטיא יטלי «***« '
זאפיאטי^א לאשימיעלז* אצאנקמיר לוםאשרי אחי«ק WJארלו יהא ליטא עיטא

פ: פי ל ו ח. «זו ם » *07נ ס וי י אי * א ל *ו פ פו כ ו אי ״י ש »ו פ <ו»ו׳ע’ח אוטלו לא<אויי
מו ויל דיו מפיש ויל גראלו ואס ז׳ל הע נשיפת ט שא ליד! יאשנחואמיגי״א וסוד לפט תנוס אפיח נ א שלקא יאי ייי ? ק״ פ ע ליטא וסיטא נדיפא קכר י 9 שליטס זייי  רי%

שט שטקא ק חלםא דגא ספיקות דטיפ שגפלפםיטנוקנטפ׳פ׳פפפחספ: ו*ל רית ונדנד 5יפ מיק1« ולק■ לטוני לניייהא לים גום פטקא וספן אי אגי וםדוצללטויונטפקכ •
): פרקםפניוטת םפמתוט׳. ו פ׳ ף ע (ו ט׳ אינם םטגיא « b ז׳ל םואנ׳י ני עי ושמואל ו פל ת טו א אותי• ופני «ול: םני לפיל «« פלים ייניי  am נםלתם טא שפפת תם פל *לנ

ט ואצסדס לנדיא טרם תקפם פלמווא נסמק-וםא שכפנפי תטקאטנו סכטםיסתק פטדם / םואניל שאתו ייונא .שתפטם נטלם נם לפיקם טנ ^ לם סלטדאפטק ספם אימם ו ט » ם ו



משנ.ה כסף ̂״ץ כוכבים עבודת הלכות מדע. משנה כסף80

א  נימים ל:םכטדנ מ־,ח!ה ש׳ניעי /'!MpnCn'r ורן. !יליס6נלה נדר, האש־רה. י
כיי) יי '6 הגן הכי ונהר סיקרי א:רה כינני־ ענודה החהיה העמיד אם וכן

 וגרמן מיהרה נ’דלר ניננים ענידה החהיה שים נל וינגן ריש נה שנהלקו כלוייר אשרה
 ישנ ואש לנ5נ ישב לא שם מ:נה קימתה. נלל לישנ אסיר ש”וט נרנגן דהלנה וידוע אשירה
נר נר רנה אסר נשיעא ישג לא וננמרא פהור
 יאינא צלה לצל אלא נצרכה לא יוסק איר יונה

 אסר ששיעא עהור ישג ואם אסינא לה דמתני
ס רנה  קומתה לצל אלא נצרכה לא אר״י ננ׳
 הא לא ישנ לכתר,לה אפילו צלה דלצל מכלל
 וצלה סהור. ישג אם קיסהה לצל דאכילו קמ׳ל

 הצל אורך סדה ענרה שלא שכל ’פירש* צלה וצל
 ענ דהצל צלה היינו האילן קומה גונה סדה אס

 צלה צל והיינו וקלוש דק הצל ואילך מכאן ותשוך
 נשם אמרי חמן כירושלמי מצא שנן הר׳ן וכתג

 צלה איותו סותר צלה וצל אפור צלה הסדא רנ
 והיא הפול שאילו כל אמרי חמן צלה צל ואיזהו
 נו עגעח ואינה שתפול וכל צלה זהו נו מנפח

עם הילק הירושלמי שזה ואע״ש צלה צל זהו

א ם עבודת שהיתה בין נעבדה שהיתד, בין האשרה י  טנני
 ומותר .קומתה בצל לישב אסור ° תחתיה ״מונחת

 דרך לו יש ואם . שלה והעלים השריגים בצל לישב
 אחרת דרך שם אין ואם .תחתיה לעבור לו אםור אחרת
 בה שקננו אפרוחים יב :יץ [י] כשהוא תחתיה עובר

 .מותרין לאמן צריכין ואין
 והביצים ם י ח ו ר פ א ה יו
 שהרי אםורין לאמן שצריכין °

 .להן בסים כמו האשרה
 שבראשה עצמה *והקן
 מביא שהעוף מפני מותר
: אחר ממקום עציו

 ואשענרפמס הההיה יעני־ לא מיה; (דף שם משגה נ׳ז ונו', אמרח דרך לו יש ואם
 רינ״א עוכר או ענר להו איגעיא ונצמרא גיהור החתית וענר הרנים אש נוולת' היהה

 דליכא הא אמריגא דידכא דאיכא הא פליני ולא ענר אמר יוחנן ור' עוכר אמר דהזקיה משיייה
 היה נהור סני ששח דרנ מוליכו שהיה לאותו כלומר לכתעיה שש־ ר■: איל אמרינא דירנא

 החח משיח כי כלומר ארהיסני להחס מפיח ני
 דלינא הי ה׳ד וכריך ננירוצה מושכני האשרה
 שרי מישרא ארהיכיני לי למה אחרינא לירכא

 אדהיעני אתר ני אמרינא דירנא דאינא ואי
 ואדס אחרינא דירנא דליכא לעולם שרי סי

 משוש כאדם אדם כל רנינו ועשה .שאגי חשונ
 הייה כנר וס״ס והרא״ש הרי׳ף דעה נראה וכן

 נאלם דדוקא רנינו ,על נס הרי׳יף על הר"!
 ני הינשי נשאר אנל הכי דאהסר הוא חשונ
 נעי ולא שרי מישרא אחריתי דירנא ליכא

פורח נדנר דאין דכיון לי ונראה . למירהס
לטחור!

 הראב׳׳ד השגת
 אסירים שצריכץ והביצים *וזאשרוחים

 היה א׳א .להן בסיס כמי הא;רה :הרי
: האשרה כגידולי שהן מפגי לזמר לי

 שהעוף מפני מוהל שגראשה עצמה יוהקן
 דקא א״א . אהר ממקום עציו מביא

:אהר ממקום שהניא

נטל■. מה לאוין פמ״ג .קמב סי׳ יו״ד טור א

 ס*ס ליה אשריק ואנו צלה צל דשרי נסרחט
 רנים על ותיסא צלה וצל צל פירוש ממ« למדס
 הירושלמי עם ס«ים צלה וצל בצל זו פירושו שאין

 דפסק ונפד . נזה הירושלמי על לסמוך וראוי
דאסור(דאפילו משרע וצסוניין דסוהי צלה נצל

 ישג אס קומתה נצל דאפילו קת״ל] והא ישנ לא צלה נצל דאפילו סחקינן נהרא נלישנא
 נצרכה לא יוהנן אי׳ר רנניח אייר נהרא נלישנא נורש היה שרנינו שנראה ונהג סהור
 מצא ושכן הריין דעת נראה שכן ונהנ מידי לא ותו ישנ צלה דנצל מכלל נץמתה לצל אלא

 שאם ונהג רהנוההאוח נאחת ק מצא שלא להר׳ן הוקשה זה כל עם אנל ז׳ל להרסיה
 אלא מהשר דלא עסקינן מנוי! דנלא לומר אנו צדיק ע*כ שלנו ננירסא היהה נירספס
 מחוור זה אין ועדיין .לקולא נזה נוסקים הס לן סשכקא נהרא דנלישנא וכיון מדרנק
 משכקא נהרס ונלישגא לאיסויא לן פשיסא קמא דנלישנא כיון דרבק איסור הוי דאפילו

 דאנילו דישמע ועוד .נהיא דלישנא הכיקא משום קמא דלישנא פשיעא לדהויי לן ליה לן
 ישג לכההלה צלה דנצל מכלל ואמרינן סתמיה אדישה הגי לן ססנקא לא נחרא נלמנא

 השריגים נצל לישנ מוהר רנינו שנהג מה ועל :ע”נ. הדנר ן”הר והגיח דלא ודחי
 הושנתו לאילן הסשחחוה נגמרא מזינן דהא זה הוא חימה הרמ׳ך נהנ שלה והעלים
 מנמע בגמרא דאחמרו לישני דלכולהו קשיא אכתי צלה צל ליה דחשיב משום ואי אסורה
 ליהטה או לשרון ה״ט אסורה והוספתו דאפ׳ג וי״ל . צלה נצל לנההלה לישנ דאפור
 צל אלא הזכיר לא איך ציע ס״ח הוא ממש נו שאין דדנר משום מוחי צלו אנל מגופו

:פכ״ל לכתחלה אסור גמי צלה דצל קומתו
ואם

למלך משנה
ב  ולו פרק רייעילה משגה .אחי ממקיס עציו מדא שזעוף משגי מותרת שבראשה עצמו רחקן י

 יתיז שגא:רה מועלין ולא בהגין לא הקדש :ל האילן 1שגר^ הקן )י״ג (דף חנואת
^ .<יןנה מ מ  ט׳ מותרה אמר רשג״ל אהוי־ה אמר ר״י מאליה שגשתברה כוכבים עבודת אתמר ו

 לאו מאי בקגה יתיז שבאשרה מועלין ולא גהנין לא הקדש של האילן שבראש הי^ ל^י ר״ל איחגיה
 הזה הקן שנעשה הקנים שנשברו מגועה דאיסנר לאו מאי וז״ל התוספות וכתט .מגזמה דאיהנר

 ומשני מותרת מאליה שנשסנרה כיכבים עבידת אלמא מוסר ענטו ה^1 בקנה יחיו זקתני האשרה מגוף
 של הכי אי ריך5י האילן מגוף ולא אחיים מעצים הקן שנעשה כלומר מעלסא עצים מייתי דקא לא

 אמאי וכ״ת . מגופה נדאיהנר דמיירי ודאי אלא יי,•51<«י ומלא מוטלץ ולא גהנין לא אמאי הקדש
 מסהברא נמי הנא בגידולין מעילה אין וקשנר נזכאן לאחר הנאים בגיחלין מיירי הנא פועלין צא

 יטול כלומר מישקל יהVcלי נקנה יתיז אמאי סעלמא דאייתי ס׳ר דאי מגופה נדאיתבר דסיילי
 בלא בידו הקן ליטול ליה שרי לא ולכך מגופה נדאישנר דמיירי ש׳ס אלא סקל בלא גיוו הקן
 המהובריס לאיתם דומים שנשכרו הקנים אותם דכא נשבר שלא האשרה מגוף למישקל אתי דלמא סר^

מא:רה שקיל דלתא למיגור שייך לא האשרה לגוף דמו דלא סעלמא בראייתא מיירי אי אגל לאשרה
עצמה

 ריל שטים' שינים' הינצי'דקנ)מר■ דע'כ סטר דהמקשה אפשר וטי קרנ אפילו 'דהכמיס מההיא לי״א שהוקשה נמה הנמרא דנרי מיישב איך לט שהוקשה ולמה ז׳ל רניט דנר׳ קצח
 וכפירש״י ממנמיס לו הקשה ולכך שיקיינו מה שהוא ודאי אלא מהן אהד ראש נמכנה ר׳יא אמי היאך המוקרנים י״ל שנים דקאמי מאי דאי ז׳ל נפייש״י שנים שנים שיקרע

נ לו והיין .ז׳ל ' דקאנזי אהד דמאי וס״ל אהד ראש נמהניתין אליעזר ר׳ דאמי משום ליקרב העתיד הוא אלעזר ר׳ דמ׳ש אדעחיה היסוק מהינא ואמר ירמיה י  אליעזר י
:נהו איון מה ידעהי לא הקושיות שאר אמנם יניט לדנט הפשט ליישב נראה זה .אמד זוג הוא נמהנימין

 לא יניט .ונו׳ אהיה דרך לו יש ואם :היין שהוא מה ז״ל נהרין ועיין ננתיא ולא חיח) (דן דבנתרא קמא נלישנא אלא פסק דלא נראה .ונו' נצל לישנ וסותר יא
כיני אהי מתניתין דהן אהדו דננמרא משום טמא המחיה ענד אם הזכיר לא נוכניס עטיה טומאה שם כשהזכיר הטומאה אטה שאר נחלטה ולא נאן לא הזכיר

משוב אדם נין מ׳לק ולא ונו׳ אהיה דרך שם אין ואם שאיזר וחה . נסשגה בפירוש שנהג נייו כדבריו הלכה ואין באהל מטמא כוכניס עבודה דתקדובח דסיל נהירא כן יהודה
 היא הרבים ננוזלח ששח דרב דהא הרנים אה גוזלה כשהיא יוקא דהיינו רבינו הזכיר לא דלסה לי שיש אהדה אךשיא עם אסר; ואני .ז״ל הרי; זה הקשה כנר משוב לשאיט

 ולטלי דרגא מעליא גוזלה כאינה אנל רן בעינן לא חשוב נאדם יוקא הני ומשום ננוזלח היא ששה דרב הנרהה מהרצא חדא קוכיי הדי רהט ונראה .אסור גוזלה אינה ודאי אנל
:עוין רן דס'מ משום השע לשאינו חשונ נין חילק לא לנך טזלת נשאינה נין נטזלה נין הס וונייו הואיל ורניט רן נעינן עלמא

ב  שנואש דקן מהא אסורה מאליה שנשהנרה נונניס ענודה דאיזר יוהנן מיני הקשו נ)”מ (דף הצלחיס כל נפרק .ונו' מוהרים לאמן צריכים ואין נה שקנט אפרוחים י
 וישצין קנה שיטול כלומר נקנה יהיז וקהני בהס וקיננה עצים ממנו ששינרה כגון קס׳ד נקנה יתיז אשרה של נראשו מועלץ ולא נהנץ לא הקדש של האילן

פצים‘ ,
ת הגהות עוז מגדר סוניו טיי

תנ כתנאי יאיקת: נוכרים ענודח פםק1י איהיניז הא ני' ניננים לעטדיז הנוז דאנוי דשיזואל משום וו הצא וערנית שהריח נירוש צאח נצא ואפיאו שם הפור °(נ  קומתה מנדי יותר אי
ג איה אמר [ו] ז טקיי] צאה צא ואיאך טשם קומתה נדי ער מקרי וצאד, נכלניא ווזניוה נדן דימוגי ההיא סהק ו'ל יו׳ס נוזדא פליה וזליג נמדא יהודה כמי ליה וסנירא אשמעיה ששה ו
יעאה אא אאמן צרינין שאין נאםרוחים ואםיאו ה.יור [אשון” :ארהיפנ׳ התם מטה כר הראנ׳י שכתר ומה ושממתי;. ומסקנא אושמיא ונדיני כהלכה אחוז כל יזרומויז ונהלכויז אפוחמ פאגלוס

׳ ז׳ל י  I ע־נ .נאיאן יעאה שמא חיישינן ואא אאיץ שימאי נקנה יהיו אקתהנ.אאא עאיהם חלנוויא שסיק וכר׳א ו'ל יש׳י כגירכת זהי מליה הליני ירנג; יחיואה והיא אוקימנא אלימזו מ
מי שהיתה גץ האשרה :יכד׳ן גסוספוס פסק ונן לישגי ליזרוייסו מ־מ) הצלוזיס(ון נל ל נזוף

)1י (וך הגלצויס ל5 פרק .נשים נייו האשרה שהיי פד .נו׳ שקגט אמרותים • מ׳וז) (דן הצלמים נל פ׳ . p נפסוא נ נ י׳ו) (דן יממילה ג' יפרק ' ה נגיטלי שהן ייפגי לומר לי היה ו־צ הואג׳ד נ
מצמה יהין .ונו׳ן ונהלנה נוין רמז׳ל פהק יכוה ו'ל אלפס ו*י ק5פ ופן יוחנן ר' אמי אנהו די' ימכיק לה דחי הצלמים פל פיק ונם מעילה דמספיז פ׳ג היא ואייה מסקגא אוגזה ני אומו ואני : אשרה

ס מד ב .וממילה מ׳ג .אחד ס«ן ה ממלמא מציס ואיימא פנון מפקיע נמאי הנא הצלמים פל נפרק אהיקנא והפי רמו׳ל דמא ופן היג אין אומי ואני מפ׳ל אאר מאקום שהניא דוקא ז׳< היאנ׳ד נ
;ונד׳ן קאפי ווקא אלסא גהה וקינאה

 כאדם אדם כל לעשות ויכינו הרי״ף ראו
חשונ

ב  במעילה משנה .וכי׳ שקננו אפרוחים י
 קן י״ג) (דן חטאת ולד פ'

 מועלין ולא נהטן לא הקיש של האילן שכראש
 האלילים כל נפ׳ ומייתי נקנה יהיז שנאשרה

 ענודס שברי דאמר לי״י לאוהוניה מ'נ) (דף
 ששערה כנון הניע וקמ״י אטריס כוננים

 ואייתי בנון עסקינן נמאי הכי ומשני נקנה יחיז וקתני נהס וקננה מהאשרה עציס
 ממקום שהניא יוקא יבינו דברי על ז׳יל הרא."ד נח; ולכיכך נהם וקננה מעלסא עציס
 דאייתי שנדע דנעינן לומר דהיינו ליה משמע עצים דאייתי דננו! נלותר עכ״ל אחי

 רע ודרך דכיון ליה משמע ירניט הם אילן מאוט שתא היישינן הסחס מן אנל מעלסא
 .אילן מאותו שהביאם סיישיק לא מסתמא הילנך מעלמא קניהס עצי להניא העופות
 ר׳י מהדר כלומר נאפיוחים יתיז יהיז מאי ר׳י אמר אנהו וי׳ הני נחר ואמריע
 הילן לא ואפיה תעלמא עצים דאייתי הוקמה לא לעולה אחיינא נשנוייא תיונהיה להרוצי
 אעצים ולא קאי אאפרוהיס בקנה יתיז דקהני דהאי טכניס ענודה שניי היהי מינה

 אלינא עחניהין כלומר לך אסניה ההליפא נר ירמיה לר׳ יעקנ איי הכי נהי ואמרינן
 כאן בביצים נאשרהמוהריס נין נהקדש נין נלומר ובאן כאן נאפרוהים די׳י שע״א דהא׳
 שהר• יכינו ונהג .דתו כניצים לאמן שצרינין ואפרוהין אשי יב אמר אטדים וכאן

 דאי רנק נזור להם ננסים שטא שכיון לומר שכוונהו ואכשר להס נסים ?חו האשרה
 אשרה שהםעיוולי מכני הליל הראנ״י וכהנ מינה. אהילאיההנויי מינייהו לאיסהנויי שריח
 משים אשו אשרה כגידולי שהם מפני איטרם טעם היה שאילו יכינו לדעת וי״ל ,עכיל

.אשדה גידולי איטר מיגייהו פקע לאמן צריכן ואיק שגדלו
נטל

טשניז לחם
 רני ההם אסר דני לומר יש ז״ח לקושיא ומיט .אושעיא ני•' פשק הרומוח שנהלנוה
 ההם ני ספקא הד אלא דליכא הינא היינו איהיה ניונא איטיא אמרינן דלא אושעיא
 יאסרינן ודאי הערונוה שהי שהם ספקי חיי דאינא הינא אנל הערובה הי אלא דלינא

 ולא אהה הניח נפל הרועה של בהניוח פסק יאיך ולקושיא . איהיה ניונא איטרא
 לקיש דייש מימרא על הקשו לא דטס׳ דסאמר סנר דהוא ׳*ל הנא כמו שהים הצריך

 קושיא נא! דאין סטי דהנס׳ ודאי לו נראה למעלה שהקשו נמו יסוחו דנלם היא מה
 ואצטריו שאמר ומה .סג׳ נחי ולהכי נפילהה דמיננרא משום חניה ישאט והטעם

 לעטדה הרוחת של הניח נין חילוק יאיכא דאע״א לנמרא לו שהוקשה מפני הוא ונוי
 יריש קשה מ״מ נחי נפילה והנא נחרחי נפילה בעינן נוכניס נענוית דההם כוננים

 כוננים נענודת דהחם אע״ג ולומר נחמן רנ דנרי על דנייו לומר לו היה לקיש
 שהוא הניעם וכן נחיומה עצתו נפט יין מדאחי אנל פגי נהד נהרותה חרתי נעיק

 נוכנים מנענודת יוחד נחרוסה סא חידוש דשום משתע ונו׳ נשל ד&יטרא ינפל הד
חי יחניה לעולם אנל ציעוחא לחת הוצרך וננך ליישג נ״ל זה סרהי. בעינן וכאן סגי נ



״ לחם ש 81 מא למלך משנה פ״ז מכבים עבוית הלטת מדע. מ

 וגני נלומי מפלפא עלים דצייהי ננון עסקינן י6נע few ומירלו יישמו ילן6ה מן עלים
 משום גשר 6ל ונאשיה אילן מעלי צאסהנויי אמי דילסא מדרנק נהנין לא י-קדש
 נלועי נאפיוסים ימח ימיו מאי יוסק ר׳ אמי אנרו ורני .מיניה איס• דנזילי
 נל פיק האסורה הפוגיא היא ש .ו״ל וכדפייגרי מנופיה נדאימני ססניסק ולעולם
 שס שסירצו הסונה סוגיא שם יש וי״י) י״ג (דן נמעילה ספאח ולד ונפרק הללסים

 נמיינו הקדש גני לא קאמר הינא דא*נ וה על והקשו פעלמא עלים דאיייזי לא
 אמאי וכ״ה מגיפיה דאימני ע״נ ודאי אלא נלומר מכאן לאר< הנאים מידלין אלא

 יוסק] לישי קשיא [ס'מ ונו׳ פסמניא ל׳ג איירי י«׳ הנאים ננידולין הנא פופלק
לו ^  דאייסי אפילי מהנימין נלומר מעלמא דאייה׳ לעולם יוסק רני אמי אנהו רני ו
 ימח ימי) ומאי אסור הקיש גני נק אשרה גני נק הקן ולשלם מעלמא עלים

 הששעה שיפה היא ש ונו׳ ונאן נאן אפיוסיס ירמיה ליני יעקנ ר׳ א״ל הפרומים
מנ ויניס .הסוספוס פירוש לש שם אשי  וגני מומר שנראשה שהקן אשרה גני נאן נ

 מעלים העוף אוהו שנגה הקיש של האילן שניאש קן נמנ פ*ה פעילה נהלנוה הקיש
 נהגין אק לאמן הלרינים האפרוסים ועם שנו הניצים עם הקן נל נהן וניולא ועשנים

 שלא מעלמא דאייחי הקיש של משם.שנקן נראה ע״נ. מעל לא והנהגה נהן
 ודאי עשנים מגופיה הייס יעלים האפר ואפילו ועשנים מעצים אומן שננה נהנ שק

הנ פעלפא היינו  מגופיה איתני ואי מעל לא והנהנה קאמר ושד הקן מנל נהנין שלא נ
 מעלפא דאייה׳ דנעצים ודאי אלא נדנריו נהנאר לא וה נגימלין ונ״ח פעל לא ואעאי

 יאמרו ונהירולא הללמיס דנל מוניא יומק לנאורה לומר אפשר וא״נ נהנין לא נהקדש
 משום נהנין לא הקדש דנני ולה׳יק אנס דר׳ נמייולא ולא מעלסא עלים דאייהי לא

 מדא וה על וקשה .נקנה ימיו אפיה גני אנל מיניה לאההנויי אמי דילעא דנוריק
 מוגיא ונדהקשו נידו יקסט ולא נידו ימיו נלוסי נקנה ימיו נאשרה הוניי לא דאסאי

 נעד יייח יוסק ר' אפר אנהו וי׳ יוסק לר׳ הוי קושיא יהך ניון ושד ,דמעילה
׳ אמי אנהו דל׳ נהירוצא לפשק לו היה עצמו ס פסק דהוא ושד יוסק י מי ^יו  נ
' נסירולא יאסי ודאי ש נראה ייהפא ולשם יעקנ. נר׳ והיינו ונר ונאן נאן י  י

ס  יומי מ*מ הסניא מנס אממ מא הדין נפי קמא ילתירולא לדסוח שיש פ“אע אנ
ס נר׳ פסק דרניט ודאי נראה לנך .אנהו נר׳ שמא נראה ׳ נמאן ונ״ס אנ ס י  פסק אנ

 ינהקדש קאמר יא ועל מנופיה דאיתנר מהניחין לדיייה הא הצלמים ינל נהוגיא אי
 שחיין משרה גני נין הקדש גני נין מעלמא נדאייהי אנל אשרה גני והיה נהנק לא

ס נר׳ ואי מוהיין אשרה וגני גהנין צא הקדש גני מעלמא ינא״ה׳ נמנ ויל והוא  אנ
 הקיש גני נין אשרה גני נין פעלמא ינדאייחי שם אמר איהו הא דמעילה יטגיא

ט למרן ונראה .שחר יהקן אשרה גני נמנ ויל וסא אסור הקן  אמי פירוש מפרש ייני
 טגשח השמי יסנימו ולדנריו יומר מרווח וסא המום׳ נפייוש דלא ימעילה נטניא

 דאייה׳ יוקא ודאי היינו מעלפא עצים דאיימי לשלם אנס ר׳ דנשאמר מפרש דסא
 אשרה גני ניד ליפלו שחר דהקן איןה*נ ליהלישקליהמינקל דפינס ופאי מעלמא עצים

 ליקסם לעלוח ליין ענ*פ יהאפיוסים מטם נאפרומים ה״ט ימיו אשרה גני קרני וני
 נפשטה ואמי פעלמא ניאייתי מהלמין והשתא לנאן ואסד לנאן אסד נשממיס שהם
׳ וקאמי ימיו ונאפרומים נהנין אשרה גני אנל נהנין לא הקדש דגני  ינאש־ומים יעקנ י
 אשרה וגני איסורא הקדש גני מני אמא׳ שפיר אמי השהא ונו׳ מומרים ונאן נאן

 החוסשמ לפירוש אשר אסיים יומקים ושד .לפירושם ההוספוה שהקשו ונש היסיא
י לש יהיישנו י נ  נהנין לא אמאי לעיל שהקשה הכי דאי קושיא ימרן אין ונ״ה ינינו י

 גני אנל טשה מאילן לאתהמיי אמי הלמא משום נהנק דלא ליה פשיעא דודאי י״ל
ם דענודח נסוגיא ו'ל רש*י נס׳ש ציה דניי משום למימש לינא אשרה  סש ולא טנני
 ונו׳ מעלמא עלים דאיימי ס׳ד דאי מסחנרא ה׳יג הנמ־ דמדקאמרה למרן הנפ׳

 משמע ; 1 ההוסנ!״ שהקשו ונש הראשונה סנסה וולמ אמרח הונמה ממר פדסלרן
 אמרח מנסה לומר הולרן ולהני לדממה אפשר הראשונה דההונסה לגמרא ליה דנשיפא

׳ ולנך נדפרישימ הראשונה הסנחה וולמ ס י  ננר שהגמרא ניין למרצה סש לא אנ
 ומאי אנהו ר׳ דקאמר נונניה ענודס דנטגיח הטגיוה יסניש ונוה .הדריה ראה
 אמרס אס נלומר קמא אמירולא ופציג מעלמא נדא״חי ר*ל וט׳ נר,פרוסים יחיו יהיו

 ימיו ופאי סוהר וע'נ מעלסא דאייתי לשלם הקן לענין נקנה יחיו טעלפא נדאייהי
ט׳ נאפממים ימיו פעלסא נדאייהי הקדש של דנקן נהוגן רנינו דנרי עלו ונוה ו

דיסיו מטם שמר נמנ אפיה קן וגני מהרמין קאמיה דמני מטם נהנין וצא נהנ
 אשרה גני קן לערן נר^ה יי.יו הוניר לא ולי-ני נידו לישלו שמר והקן לאפחשם קאי
 הוא נאפרוי,יס יהי! שהצריס דמה ל“< אפיוהים לענין יש! הוניר לא אפאי וניח

פ יי.יו לא דאם ספוס  וננר דאכור פשיפא ודאי ווה דנשסשן משום נעלות צריך ענ'
 לגני אנל נלל נה ולהשי.מש נהנאה אסורה שהאשרה שמיר נפרק לקמן רניט ניאר

ש נידו לישלו דיכול קן  ולהני עליה אש גורינן ולא דיפלט ודאי השכפוס שנהט נ
 נעינק. נטן פירוש והוא ונינו דברי לסרן לי נראה וה .קנה החוח רניט הוניר לא

ן אמר  אלא איט וו נמלנה והמאמר הוה נלשון רניט שנמנ המשנה בפירוש פלאה׳ נ
 נשהוא שעלין ולא נמק לא ולפינך אסר ספקום ועשבים נעצים העוף שננאו עצמו נקן
ר׳ל נקנה ימיו ומ׳׳ש האשרה מראש הקן איש ליקה מוי,ר באשרה אנל הקדם נשל

נ ,אוחס יקס ואמ״נ ®)פרוסים שיחס דימיו אנהו נר׳ דאפק משם נראה היי . ע'
, :שנמנהי הפירוש ומשיש האפרוחים

נטר

 מטפס ניאיהנו ואיירי וו 5הונם צופר מלק־ א«אי וא׳ה שיפה נדא״זני מיירי ודאי אצא על«!
to היאשונס י׳צופומוס נרנין, לא הקדש של פדןווניגני מנושה נואיפנר יאיירי שפיר שמו נגר 

 של פ*נ נגרן לא מיזפני גואיסני מיייי »זיש ושל ריני וגי ממיא ע׳י מלא איש
 מויןוור מגופה ניאיפנר ומיידי ואשי* ננגופה קייפי שור יעש׳ה עטשה נואיפנר שירי אשרה
ט ומשני אפודג מאליה ששפנרה ואפדפטדפגונניפ נד׳י ווןשה נקנה ישו אנ  יופקדלסלה א׳ר א׳ו

 לאקט״ לינא פעלמא מאייש שייי אי אשלו שוני׳ נטהר אשיושס יפיו יהיו ופאי מהלמא דא״הי
ש גני נין שהנאה אפוי ווואי אקן קאי לא יפיו וקיזר והא מידי  ונוא&דיק אשרה גני שין ^ו

 והא וא׳וו .האשרה י«ה ליוייוש׳שהא ואינא היוו ולשןליוהו לאקשייי דליהא ההל ניוזא לקווןוהשסא
 וודאי ר׳ל ,יסלה שהא ןאהו ולא להי שקל לא אהאי ליה קשיא הוה נולש אקן ימיו דקא• פ׳ד <<

 אשל עליה שלא שיח הקן לינוול שיטין <עלה שפא למימש ליהא עצמו אקן יהיו וקאמר מעיקרא
 שלא האשרושס לישל נ׳ש טס אין נ• יעלה שפא לוויסש דאיגא ודאי אאשרושס ימיו וקאי השסא

 נקנה ושזס והיק האשדושה נקנה להפיו ליז ילנו ונא! נא! נשעעיה הה ט יעלה לא אס הקן
 וא׳ס .קיקע ע׳ג אףהשעומו נקש להיויו קל הדני ני נקנה להשו מי האשרה לפטה ילעט לא

 ולפא דגוויק ׳•ל עעלסא נדא״סי ושירי ניון עלסו הקן נק נהנק לא אעאי הקיש של קשה אהפי
 אותה אשו נעלמא ניאייוזי א!> לעגור ישיין היק וא׳יו נאילן המשניים נקניס לאיהלוש אסי

 לעסו םויי שר והא נהנין לא הקרש אעאי שריך מה מאי מעיקוא א׳נ האילן המשנייס
 לא אמאי הקדש של משקרא שיין «י והני נושוישס לפיגור ישיין ששו ידע לשלה י׳ל נדשיישע

ש עלפי יקן אקנים קאי נקני דיפס פ׳ו פעיקוא והא גוריק ולא אשדה גט נפו נהנק  נסנאה ש
ט גוויק אמאי פריו שה ולהט שוי נהו גוויק ולא  לי קשיא (א׳ה .אשדה פשל יופו הקדש ג

 משש הפס ספפא ויהיה אטרא ולהקיש שמא גונטס עמלפ שלהטו ל׳ש) פשילק(זן! נש* פופני׳
 טוו שעי <וילי ולא פקוע אנל דמן גווי ולא פיניה איטי טילי דפאיסא נונניס דענוופ

 ואק .נורה פשס אשר שנאשרה וקן ולופר לפוש ש׳ל גפהגי׳ פפוס שרשו ■ה יפילוק וטק
 עלים נדאייפי דא״יי דטק האילן לפט הקן נין ט יפפלן שמא היינו נהקוש וגויינן והא לומר

 ואשרה השפא אנל .וה) נטנוו לשל ו׳ל הפו«ופ גפ׳ש אלויי ופו ולא לאפאשי אפו לא פעלפא
 האשוושס אנל נהפון ס־משיש הטליס ואן נאן אשי עלפו יהקן הס שין הקיש של ואילן

י נאשיה נאשרושס יפיו דפק ופאי ונאן נאן פופיק ׳  לינא הלנו נהפון נדפשיש הקיש נשל י
 המשניים נקנים לאימטש אפי ולפא גויינן והנא והנא הם שוק ואשרה ונקיש פירי לפשון

:1ע' ,ששה עי עיאשי » שגיא לשיש שיש עין יניס למוט נואה נן .נושוישוו לאילן
 ונאן פאן טטפ שפוין ונאן האן אשמשס ירמיה ט׳ יעקג י' ליה אפר ננפיא אפיפן תו

ש נטצים לאמן לייטם אשושס אס אפי א׳י אשוין  פאן אשיושס ורל פפוס׳ ופפפו .י
 גשמיו ממשיש לאפס וא׳ל שים סס גפו ואייו טק הקדש נשל טן נאשוה p שייש שפטפ ופאן
ט וה׳ה אאשויפיג קאי נקנה יפיו וקפט והא  גני וה׳ם יניטס און קאי נסנק לא אגל הקדש ג

 גני נהנק לא שא ולהני י׳ל הקיש גני לאיפויא וקשי אשרה גני לטפוא פק אמאי וא'פ אשרה
ד והוי ואעיג אשרה גני קשי נקנה ומשו שעלק ולא למשי ונפי משוג הקוש  מאוס ונ
 פשלה וונל^ ;ע׳ה ,לשט שאה p נהנאה האשיושם שיו אש׳ה נונטס ענודה של שהיא פאור

שוט' להו יהניוא הצלו הפופשוו! פדנט סו שיט אשיוה ושל הקיש של ואילן ו ט fau נ טי  ו
 וגפשה פפע פטם שנשגט נגקיש ופגון האשרה מגון הוא וה קן ועיג והנריפ עצמו הקן היפר
 פאליס שנשפניה כוננים דענוית ש*פ נהנאה שפי עצמו הקן ואלפא נקנה יפיו ופוקפני הקן

פני שיט דע*נ והמיפ מופטו אי  מאייפי פייי' דאי מא האפד הנימיופ, *• מנח מנושה נו
 אפאו נונטה עטרה גט א׳ה נאילן משנריה אש ונוטק משוס והיה נהנץ לא אפאי פפלפא

ט מעשה ואיפנו ושירי ויאי אלא משנטס אש עוור יפיו קפט  מכוס ישו נונניס עטווו וג
 משוס שעלין ואק הקרש של והוו פשוג נהגק לא הקרש ונש• שפנה שכפגרה נוהטס וענוהו
ט שני וההמפ ,נגיהלק עעילה אין שגר וקא נגידולק ופייט שי שי ו אי  ואו משוס שושה מ
א אפרה ואי נטפו עקל נלא טוו פישקל לישקליה נקנה ישו אפאי פעלפא מאייו!׳ שיט  ^ו

 זלפא למיגור ואינא משוס טוו ולישקליה ולא יפיו אפריק פש׳ה שושס מאישר ופייט
 .לאשרם הפשנריס לאופס השס ששנה הקנים אופס והא נשגרו שלא האשרה מנון לששקל א,פי
 המים אינם שהוי נשנה שלא פאופם סקיל ולפא לפינוי שיק לא פעלפא נואייפי שיט אי אגל

 ולפא פ»ם טוו שקליה דל אפוינן ולא דישו ועפפא פעלמא מאייפי פייט דלעולה ולפ ,להיט
 משוס יפלה שפא דטגוור ליה ניפא לא הא האשרה. מגון נהנה ושלא הקן לפישקל נאמה יעלה

 הנישום שני ופנס .יעלה ולפא לפיגור שק לא וא׳נ עליה נלפי עצמו הקן ליעול יסל יננקל
איפני שירי דע*נ הנייפ הלט ט שושה נו  גיהלק וגוו ימוס מוטלים ולא נהטן לא יקיש ונ
ט גגיוולק פעילה ואין  לשפש דאינא משום אלא למישקליהטטה פופר הטן מן סגטם עמהו וג

 שנשפנרם טנטם פ1עם1 פשע שרו שהא הפום ולאמו טפס אפטנן פש׳ה האשרה מגון שקיל ולפא
Pנא•מ הפוה לאפר אן והלא •פי! קסט יהיט אשורם ואפו יופק לר׳ וקשיא שפיס מאליה  p 
 .טויה למישקליה שסו מננים מטהו וגני נהנין הקיש גני עפלפא מאייפי ילו׳ל נפלא .שמדין

ט ט ולשלם שת השן וו טפי נאשיופיס יפיו ימיו ומאי פעלמא ואייש ופיי  ומפני' וניפא ראן נ
 ופפט• שיטשא נאשהשם שירי אשים דפטקס משוס פיט לאקשי• לינא מעלמא נואייפי אייט

 נק לפישקל אש ולפא משם נפנק לא פ^פא ראייפי ושינו הקוש של אילן שנואש הקן שא נן
ה. פספס אם ט איפוט יאק ניק מופלין ולא הפמונריה ט וצ׳פ גוו  נינווי שי אשרה ג

 אש ולפא פ»ס מעלמא ואייפי אן אשר הקן שי אשרה וגני אה'נ אנל נאשוושם פייט הפה
טון קשיא לא פא טטה לשקלים ישו אפאי וניס .הפשנטם מן לפישקל  איפא נאשיושם ושיר• ו
 וגט .נשמעים שהם לש נאילן יעלה לא אם האשהשם לימול נוס אין ט נאיט יעלה דט!א לשנור
 ולו* שלא .נאילן יעלה ולפא נידו יקסס לא אנל נקנה ימיו האשיושש ליפול נא אם שי הקיש
ס געגווס טן נהקוש טן מעלמא ואייש ואן אשר עצמו הקן >ומנן  משמין אש נורה פשה ט«י
שי » פטקה ונקע ט ואי  שהלץ ולא לפיהני וגעי משום טנטם נענווס p שהוק אן הקרש ג

טע ונעטוס פהקוש שיו ואשוושס ש לפימר שיק ולא טנ  ע׳י חקא ופיט .פשו אילן אש נ
מי ניטה למשקליה אגל הפוה שטוס נהקוש א  ונקז .גאילן יעלה ולפא גווה משם מגטם ו

אן סוושא לאשפשיק שי נהקוש p שה^ אן נוננים שטוס ואשרושם שפרא a שהוא ו t• מאום 
ה׳ עטדס « שהיא ת :שרו האשרושה אש׳ה סנני אי  עונו נפט למשי׳ שקי יומק דיני טון ו
& לאוקוש מו׳ל  איפר נאשמשם נוננים רענווס ופישא פעלפא פצים מאייפי והקיש ופפניסק ט

ט וה׳ה שנין לא ומשיה מנושה נואיפנר שיט והקדש ורישא ם עטדס ג מטם ואשרי טנני

__ , , . י גפכודה ושט נאשרושם מיידי כוננים
ש נאילן ע הי.ופשפ: שנפט ונ י ^ =יי וי י' ״י*” י ״י שנואש קן יוי,נן לרני ימנאל איפטה אפטק פ'נ) (ון הצלפים נל נשיק אן’י

מ והא טנניה ענויס שפי שלן ולא לששי קאי לא ונמשלה ינטהם פיטש .ענ׳ל טנניס ענווס שפי פינה שלן ולא לשנויי יקאי שננאן הנשי ־יעפ ^ שיש וישה שיט שין נ  יאייש ו
טו ואם קושיוס פסי יוסק לי׳ והוגה ושנ׳ל -פוו אלא מעלמא שיה ט שנא פאי פעלפא עליה נואייפי לפייט מנ  ואו לו הקשה ועור .נהנאה שט סנטס עטמו וגט נהנין אק הקנש וג
ט ולשלם לפון אנסו רט נא לוה .ניטה שקליה4 ישו אפאי מאייפי^עלפא שיט »ומאי שט לאק»» ליגא ואשיר עעלמא עלים ניאייש ופיי ״ ק וו מגיא אן .נאשטשם •פיו , מ הל ו
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אה אסורים עצים מסנה נטל יג ע  את בהן הסיק .בו
צן התנור אחר יו תר של אחרים כעצים יסיק כך ו  הי

אפה . וי ו  אסורה הפת צננו ולא הפת את בו אפה ב
ת נתערבה .כהנאה ך כאחרו לי מי יו ד תה "  לים הפת או

הנה שלא כדי המלח שאר בה י ת ו כרו תרין הנ  :״ מו

ארג כרכר ממנה נטל יד  .כהנאה אסור הבגד את בו ו

ך אחרים כבגדים נתערב לי מי יו תו ד  המלח לים הבגד או

אר ש תרין הבגדים כל ו תר .מו מו ת תחתיה ליטע ו רקו  י

ת בין מו כין שהן החמה כי ת בין .לצל צרי מו  .הגשמים בי

 שאינה הקרקע עם אסור שד\א האשרה שצל מפני

מין נאסרת ר ת גו אסור שדבר וכל לצמוח אלו לירקו
1”8 H זפנ סי' נפוי t ר ב ד ו

מ אסורים ע!ים מת;ה ל1מ'פ)( (דף שם סש« .וט' עצים סמנה גנזל ע הסיר! ה6נ
 מערכה כהנאה אסורה rw אח כו אסה יוצ[ ישן יוחן מדש החמר אח נהם

 לעכודח פדיון אין א״ל המלח ליס הנאה יוליך אוסר אליעזר י׳ כהנאה אסויוח כלן נאסרות
 .זו שאחר נננא יחנאר הנאה יוליך ופירוש אליעזר. נר' ממרא הלכחא ואיפפקא כוננים
 שעה כל כת' אמרינן יותז חדש דתק ואסא•

 כורם וזה זה דאינר למאן דהיינו נ׳ז) (אסיזיס
 חדש ננוחר נורם וזה זה דאסר למאן אכל אסור

 שעמר דתנור הוא כורם וזה זה והנא יוצן מוי
 הפח. אפיית שכורסיס הוא דהיתר ועצים באיסור

 וזה זה דאסר נמאן האלילים נל נם׳ זאסיקנא
 חדש נין רנינו חילק לא ולפיכך פוחד טרם

: ליה סכי נציטן חדש דאפילו לישן
אינא  סחס יוצן דעדכתנ רניט נדנרי למידק ו

 נמ״ד והייט כזאמר נחוש ואפילו משמע
 כני לא אסור לסייד דאילו מוחי טרם וזה זה

 נםייוך פסק וק נעי נתיצה אלא נצינון לחדש
 שדה גני ונן האשרה חחח ירקות נטיעת נני

ס ענודת של נזנל שזנלה  טרם וזה חה טנני
 הסח את ט אפה ו:חנ סחס למה וא*נ מותר

 נחדש דנין דמשמע נהנאה אסורה הסת צנט (לא
 גורס וזה זה הא אפאי ונישן עיייי נישן נין

Vt לאו הא כעדו נשאטקה עייני דהתס
 אסורות מאכלות סהל' נפ״י שאסר מה על שסמך ספני נשך להאריך משש ולא מותי הכי
נחומו אפה או נישל ואח'כ האש כל גרף שאם הכרס ונכלאי ערלה נקליפי שהסיקו תעי גני

סל
שנה לחם מ

ד רל ונפרק יוצן. ישן יוחן חדש מ״ס■) הצלמים(דף כל פרק נסוף .וט' עציס סמנה נטל יג  וטותר י
 נניח ועיק .יוצן ישן נין חדש נין סוחר גורם וזה זה דאמר דלסאן אמרו שעה

:שם עיין דנריו וחיק רניע על שהקשה קס׳נ סי' מסף

שנה למדך מ
 כוכנים ענידת היתר ללמוד oJn שהיה דרשנ״ל יל»תא עייץ <5”̂ ג® אכמ דר׳ כמא1ם 0(למ*0

 רשנ׳ל כקשה ולא מעלמא עצים גדאייתי ’למתצי מוקי יותנן דר׳ 1שירצ !מעיקרא מאלים ססשגלס
א ד א״כ w (סירק  היתי־ מינה חילף דלא דמלתא לעיקרא לשנויי יאתא לוסי ע׳כ אנה! י׳ ^

 לא ואש׳ה ה5מנו כדאישנר איירי דמחגיתץ ולעולם לומר נא אנסו דד׳ ע״כ וא״ה ספנים ס1«ו
 מענייא עצים נדאייתי למתגיתי; מוקי אנהו ר׳ דאם לאשרוחים יתיז יתת סשוסדצנאי ממן ^׳

 דמהניהין דרישא ודאי אלא לאפרוחים. יתיז יחיו דפאי לומר אצגוחי ולא קסא סיחצא ם»מ
 אשרה וכ׳ש מד״נג{ דאסור כהקדש וגלי מידולץ מעילה אץ וקסנר סגושה דאיתכר נעצים יייי6

• כהקדש וה״ה נאשרס וגלי גאסרוחים וסיסא אסירא גמי רמדאיריישא
 דחיירי קסא דלתירוצא טוכא כוככים דענודת שימיי הרי «י כץ איכא הללו רש׳י לנד «י ודינה

 אילן מעצי לאתהגויי אתי דלמא נורה משוס הקדש גני אסר ואש״ה מעלמא עצים נדאייסי
 הוא הגזרה דנזעס לומר רצה ולא מיגה. אינשי מדילי משום גזור לא נאשרה ומיהו סמיה יסקדש
 משים לאסור לנו היה נאשרה גס ההקדש לאיפור טעם זה היה דאם נאילן יעלם ולפא סשום
 העגודת ■חן ליהנות כוונתו אין שהרי מינה גדילי סכניס דענודת נועסא כאן ףץ5 ולא וו »רס

 הוא דהקדש איפור דטעס שכתב כטעם לסי אגל .הקן ליטול כדי נאילן לעצות אלא נוכניס
o!cs לא כוכגיס ענידת דגני ששיי• לחלק יש דהקדש גופיה מאילן לאימטיי אתי דלסא רס1ג 

 דיש נהן חועלץ וה תירון כפי מגופה דאיתנר זנעציס .ממה אישי דגדילי משום וו גורה »ןי8
 אין ואפ׳ה מגופא נדאיתגר מיירי דהקדש חתניחץ אגהו דר׳ תיחצא ולפי נגידולץ; פעילה
 התות גזרינן דלא לאשמועינן יאצטריך גאפרוחיס סיירי דאשרה וסיפא נגידולץ מעילה דאץ מועלין
 א״ית דאי משום אנהו ר׳ גדגיי הללו דנרים (ומר ז״ל רש׳י והוצרך .האילן דרך יעצה שמא סקנה

 כקדש דגני דאע״ג ללמדנו דהוצע ניחא רישא דאיירי גמאי איירי דניפא קמא תיר!צא מי נשלסא
 דנדילי כוננים ענודת ושאני משוס ויחיו שרי כוכניס נעטדת מ'מ מעלמא דאייתי /9h גהגץ

 מן אסור נמי נאשרה והתם מגופה גדאיחנר מיירי דרישא אנהו ר׳ דנרי כשי אן .פינה אישי
 וגא קאמר מש״ה היתר לומר דאצטרין לאסוי תיתי מהיכא כאפרוחים דמיירי סישא ״כ6 התורה

.קיז׳ל גאילן יעלה שמא הקנה ת1הת יניגזור נימא דלא צומו
 ה:וגיא גהחלת כתג ו:ן גידיה לישקליה דלא למעט נא לא נקנה יתיז דסנן דמאי ס״ל ורש״י ודע

 האשרה על יעלה ולא מהם ויהנה וישרפם האילן מן כמקל הקנה עצי ישליך נקנה יתיז לשוט ווה
 למשקליה אגל כאילן יעלה שלא אלא יתיז כאומרו התנא מיעט דלא מדגריו משמע .ע״כ ,ויסלם
 דמיתי משוס לאו נקנה דיתיז דהאי ע״ג דהא ניתא מי ולדידיה לר׳ל קשה וה וצפי (א״ה .שרי נידיה
 גיזיעוטייהו גטילי אלו דשגריס משוס דטעמא וראי אלא שריא כולה גמי אשרה דא׳כ ,מ׳ אמר

 ועיין כחייס לחה הר״ג הקשה גוה וכייצא האילן טיקי אחר אלא עלייהז דעתיה לאו כוכניס וסעונד
 לאשמועיגן נקנה דיתיז לישנא רתניתין ד״דנקט סירושא דהכי לומר מקום ויש .חייא מעשה נסשר

 לא אנורין דאי מותרת מאניה דנשתגרה דעלמא כוכניס טנודת דשכרי מופת אסירא עצמה לאשרה
 הוה ומינה חותר האשיה שניאש הקן למימיי והו׳ל נאשיה הגא צאשמועינן רמהניתץ סגא גריך הוה

 כדנרי רש׳י הוכרת וכש״ה מאליה) שנשתנתה כוככיה עכודת ככל אהירא עצמה דאמדה שמעינן
 ריהיז לומר דאצטריך קאמר ולא עליה אטו רניגוזר נימא דלא דיתיז לומר דאצטריך לומר אכהו '1

 יתיז כאומרו מיעט לא דהתנא ס״ל דאיהו משוס אסור נידיה למשקליה אכל שרי התוה דחקא ^מר
 דנקט לומר לי־ש׳י ליה נייא דלא לומר אפשר עוד .שיי גידיה למשקליה אף אלא ניריה (מ»ןליה

 כפי דדוקא אנור כידיה למשקליה אכל יתיז דדוקא דיוקא ללמדנו אצטריך דצא לאשרה סיסרא
 מעלמא פצים נדאייהי דמיירי יוהנן דר׳ קמא לחירוצא וק מנוסה נדאיתנר ראוקטה ישנ׳ל סגרת
 דגגי דאט״ג ללממז ואשרה סיפא דאתא נירוא דהקדש רישא דאיייי נסאי אייר* לאשרה וסיפא
 יהיו כלשון ההיתר ונקע ליה כדאית ולמר ליה כדאית למר שרי כוכניס עגודת גני אפוי סקלש

:אסור למשקליה אכל שרי התזה דדוקא עור צ^ודט
 דמהיכא קשה כהקדש דאסר נמאי סיייי לא נוכנים דענודה דהיחרא אנהו דר׳ פייזצא מי אך

 דדוקא לדיוקא אלא אצטריך לא דלנופיה לומר ודוחק דשרי לומר התנא פאצערין ^®ר סיתי
יעלה שמא אטז קנה nw דניגזור נימא דלא אצטריך ולגופיה לזמר הזצ^ פש״ה • שד סימה

 תדלה ע!י של גהליס גני על שנשלה פת ,להם הלט ימר6 עצי ש^י ■5סות זה הרי תטר של
 וכלאי ערלה גני ק שנתב יסה .טערוה שהה אע׳ש איסורן הלך נחלים שגעשו ניון מותרת
 וסשם ננמרא אחסר הכרס ונלאי ערלה דלגני סשוס כייט אשרה עצי גני נתט ולא הנים
 העצים גטל עצתו שמא דפיו! אשרה עצי שאגי דדילסא נתב והרת׳ך .אשרם לעצי נלסת■

 עולמית נעלה ואץ ישראל של מכנים ענוות ליל
:עכ׳ל נעולם דנר נשום

ד  שם משגה זה נס .וט' כרכר ממט נט^ י
י' ופסי!  לים הנאה ניוליך אליעזר נ

 אליעזר א׳י דני רניט ומשיש שתום וכמו הסלס
 נתערנה שאס ה״ע התלח גיס הנאה יוליך

 ולא הנגד דמי או השת כל דמי יוליך נאסרות
י דמי או עצים דמי נמלכת ליה סגי נ י  ונן נ

ץ הרי״ף דעת ^מנ ן והכריע ו סנ׳  זה דעת ^
 הנאה יוליך כפירוש למפרשים תלור,ות שיניות ויש

■ ז״ל הרץ כהם האריך אליעזר דר' המלס לים
 וזורעים מ׳ת) שם(דף משנה .ונו' לישע ומותו■

 אכל הגשמים נימוח ירהוח חתסיה
 האילן הגשמים שנימוח כלומר החמה ניסוח לא

 החמת וניסוח לנא החמה שחענג להם קשה
' להם יפה הצל  נימוח לא אף אומי יוסי י

 לזנל להם והוה טשרת שהנניה ספני הגשמים
 כגמרא ואסרינן שטשייס העלים גניה ופירוש

 לדידט מותר גורס וזה זה לדיד להו דיכנןקאסי ולדכייהם מוהר מים וזת זה יוסי דלי׳
טי גודם וזה זה דאמריתו גניה מרס וזה זה הוי והנא הגשמים נימות ירקות לי אודו א

דאי«י

 זורעים משנה ע״נ) ס״ח (דף הצלמים נל נש׳ שם .ס׳ תחתיה ליפט
ופסקו לט קאמר דרנק לדנריהס יוסי רני שם אמרו ונמסקנא ונו׳ תחתיה

ני הלנה שם . יוסי ני
בשר

 W0 אלא יהיז נאיוזו, נהגא מיגווו ולא פוי גידיה למשקליה אף דליש׳י הוא האמיז ומיהו .נאילן
 לדקדק יש אנת׳ וא'פ .האמור כדגי ההוניא ממלת ו׳ל יש׳י מדני' שזיאה ונמו נאילן יעלה

 יומט די' קסא הייוצא כהי יהא גוהיה מאילן לאיזהט״ איזי דלמא יאשור היה יהש־ד לישי׳ דמג׳ל
 אלינא וא׳נ גוי־ה להאי דלימיה ללמד אצהיל נינניס ־וגייס וגני מיה להאי איהיה הקש גני
 ר־ו!< יהנה שמא יגיגווי גימא דלא אהרותים גני נק־ה ימיו לומר יאלעיין <ימא נסי אנהו יי׳
 יה!יס מטה «(מו אילן אטו למימי שהיי שיין הלמו הקן (ני ייוקא קשיא לא הא .הלמו אילן

טי .אילן אטו אהרווזים למינוי שיין לא אהיוח־ס גני אנל אגדי׳ יסהלה׳ ־׳נהו יהציה  ימדאוקי־ו־א ו
 נה־ץ מהלמא ואיימי נהלים אנל מנין לא מגוהיה ניאימני דווקא ומשמה ממהיה נדאימני לרישא

 לא יאהיימים מכניס והנודש יהישיא סיהא ין ואס הלמו אילן אטו נזיי־ן ילא למוט הרי א'כ
 ננ< אסר מילא לה שמהיץ שיישא הא ניה־ה ואילן מרה משוס דאי לאכוי שיש׳ ימהינא אלטרין
 ששום מסיה אילן אטי נזרינן ולא שיי מהלמא הלים יכיאיישי ש׳ש מנוסה ניאיהנו אה ני הקדש

 שמא למיסש יאינא משוס לאסור. והשן הלקא הוה נאהחוזים נשי יהכא לומר יש׳■ הולין הכי
 שכנר אף הני ומטס מעלמא דא״שי נהליה ש״כא ולא נאהרוחים ש״כא יי וחששא האילן ירן יעלה
 ימס משום האסחשים הישר ללמד הולע ס׳מ שרי מהלמא ’יא״ש דהלים והקיש מרישא למוני
 ׳הלם שמא נהי למישש יאיגא משוס משלמא יא״שי מהציס יושר נאסיושים לאסור שיש יעשן הלקא
 שנשג ונמו ונאן נאן נשמטים שהם אהוישיה ושאני משום מעלמא דא״שי כטליס רן שאץ מה נאילן

 עלים ניאיישי הללמיה נל והיק «ניא נהי וושיי דאלינא העולה דגיל • נמהילה שם השיסהוש
 הקרש רנני קמא לשיחלא ואף שרי אשרה גני נשיא לשייולא נץ יו׳י קמא לשיחלא נין מהלמא

 ושאני גיסיה מאילן לאשהטיי אשו ילמא למימי ילינא משום שרי טננים הנויש נני מ׳ש אשר
י׳ נשיא לשייולא יווזע יד׳ קמא שיחלא נין חילוק ואץ .מינה אינשי ונדיל' מכנים הנויש  י
 מרס ששום נשנץ אץ מהלמא עלים נדא״שי אף הקיש גני קמא שיוון יכה׳ הקיש גני אלא אנהו

י' שיוון ונהי נגייילץ מהילה ריש נהם מיהלין מנוסה איהנר ואי  מהלשא עלים נואיישי אנהו י
 .ננייולץ מעילה דאין משוס מוסלין אין מ'מ נהנץ דאין נהי מנופה אישנו ואי שיו נסקיש אף

i;1 גאן נאהרוהים לן אכנרה ששליהא ני יימיה לו׳ יהקנ ר׳ א׳ל ננמרא דאמרינן נמאי ומיהי
אלינא יוקא נאמרו הללו דיניה שיליקי אס נוה מההשק אני .אמרים וכאן נאן ננילים מושייה

 מעלמא יאייש׳ נהלים כיגנים יענויש להישיא ומיקי קתא שירוצא ילה׳ לומר ואששר אנסו יו׳
 משוס מרה ש״ן ילא שי' כוהניה ענויש נני הנא נוהים ואילן נורה משום אסירי הקיש ונהי יאע׳ג
 מעלמא יאייש׳ עציה ושאני האילן יטלה שמא משום ואסירי אהשי אהיוחיס נהי מיניה אינש׳ ינדיל■

 אסור נוננים נעגויש ואף אהשר וו מיה דש״ן נאהחסים אנל לעיל שהשנני נמו וו מרה ש״ן ונא
י' וו ימימיא לומר הוי ואהשי .לאמה לייניס ואינה ואן קמא שירון נסי ואן• שיהנמש היא יהקנ י

הלייניס נאהיושים א׳נ נניליס מ׳ס שרי נוכנים ענייש ונני מטלמא עלים נרא״שי לה ויייקי
 ואינא א׳נ הלמו האילן רננן נהי מור לאילן יצויכיה רמץ מהניה הנווש נהי אן. אהיי' לאמם

 וליכא שרו ל'*,מס ליינים שאץ נאפרושים אנל יפלו שמא על״הי וחיים האילן על יעלה ילמא לשימי
 שח נאהיושים קסא שייילא כהי אן (מי הקדש רנני ואהשי .׳הלו הן הלייהו שייש ילמא למישש

עצים ליה שייש יאי סלים גני שאני מרה השום אסירי הקיש נהי מהלמא עלים וריא״ש׳ ואף

עוז מגדל
;מ׳ס) הצלמים(רף h ה׳ הנל .נזה ניולא עי ׳0 עלים סמנה !•וי

 ואף וו נורה לשימו שיץ לא נאהיושיה אגל אהדר׳ משלהי נהליה יעלים עצמו שאילן לאשהנו״ אי.׳
 וצייני ינשן אשי סטסם אסירי נשי נהקיש לאמם הלריכיס נאהרוהים א׳נ נניליס אן שח נהקוש
 ולימן הן'הלו הל״הי ייייס נאינן 'הלה יילשא מיה משום א'נ הלמו האילן רכנן נהו מרו לאילן

י .יאניץ) הל (שנל .נוה הוי אהשוי הי׳ס לדני׳ נניאיוי נעו׳ה
י׳ מכנים נענודש כאן הגייסתנו מיש המעילה ו׳ל ריש■׳ ודע  מ״ח ונושטשץ שיק ׳ושנן ו

׳ ראיס וההיא מעלשא יאייש׳ נעליה  איורש אי יייהלץ ילא הדש ני' ישע מסאי לדנריו י׳
 ניאישנר לה ומיקי לושנ׳ל אלא מיעלין ילא נהנין יאין נישא מעלמא יאייש׳ נעלים ימייי׳ נשליא
 שם יש׳י וננ׳ש .הגיחלין מעילה ואין הני יקא משום רשנ׳ל ושירן ״יהלין אץ אמא' מגיהה
 ונר^ו .קודם מ׳ש הם קשי להם אץ סללו ינחה מ' שנששנוה נונניס להנויש מהנא למיוק ולינא
יניון מייח הלמו אק! לאו ישי' והאי משק אנהו וי׳ הגירסא היקי הוא והן ההומה לשוטש שהה

ואייונר
מיימוניות הגהות

ט יוקא בהנאה טחיד °[הר׳ז בי r'H[ 1 משק ונן נאנילד. אהיאו יונה וי V



r p ! שני ף פץ כוכבים עבודת הלמת .מדע מ ס ה ב נ ש »3י מב ס

ר ב ד תר ו מץ מו ר ה הרי לו גו תר ז ם. בבל מו קו  לפיכך מ

ת בזבל שזבלה שדה ד בו ם ע בי כ תר כו ע מו רו ה. לז ת  או

פרה שיני שפטמה ו ת בבר ד בו ם ע כבי כן תיאכל כו  כל ו

א צ ה כיו ר :בז ש ב " ו ת או יין או ט רו ם פי  שהכינו

ת להקריבם ד ם לעבו כבי  פי על אף בהנאה נאסרו לא כו

ת שהכניסום ת לבי ד בו ם ע כבי ם עד כו בו קרי  .לפניה שי

ם בו שו לפניה הקרי ע ת נ ב קרו פ ת ע״ א רו ו חז ם ש או צי הו  ו

רין אלו הרי ם. אסו ל עו א וכל ל מצ ת הנ בי ת ב ד בו  ע

ם כבי לו כו פ ם א ר ומלח מי ה מן בהנאה אסו ר תו  .ה

האוכל טנו ו א כל מ הו ז ז לוקה ש א ט צ מו  וכלים כסות ה
ת עו מ ש ו ת ברא ד בו ם. ע בי כ ן דרך מצאן אם כו  הרי בזיו

ץ אלו ר ת אם מו ך מצאן ו ד דר בו רי כ ן. אלו ה רי סו  א

צד א כי ם מצ רו תלוי כי א צו ת .ב ת מקופלת כסו ח מונ  ו

. על שו א פוי כלי ר שו על כ א ה הרי ר ר ז ת א מפני מו הו  ש

ן דרך ו י כן בז א בל ו צ ה. כיו א בז שו מצ א בר בר  ד

א צ ה הרי המזבח לגבי קרב בו שכיו ר. ז סו ה א מ ם ב  דברי

ם רי מו מן א ץ שמצאן בז תו למקום חו ד בו או אם אכל ע צ  מ
ך בין בפנים ד דר בו ך בין כ ן דר בר בין בזיו  הראוי ד

בר בין למזבח נו ד אי אוי ש ם הנמצא כל ר  אסור בפני

לו“ פי ם א ה. מי ל ט ר ו עו פ ם ו לי טרקו א כל ו צ ט ע  עמהן ו

ץ בפנים בין ץ ב חו ר ב םו כן .בהנאה א טי ו טרקולים א

 ניריה בין הספה נימיה נין הילנו מיהי ניים חה ה1ד 6(יק861 יהייוי 6«ל יקרקמ ר1ים6ד
 6הי.י שם .נו׳1 שדה לפינו ומ״ש :כרי״ן> פסק ונן יוקוש סמוויה לזרוע מומר הגשרים

ב :מוהר גורם וזה דיה ואסיקו מננים דענודס נינל דאידנלא מחא ת  ועוהר הרס״ך כ
 אסוילירוע מוסר גויס ווה יה למ״ד דאפילו ננררא יוייק 6דה חימא מייתיהינו', לידוע

 יהני הוא גויס ינויד מומה נימים סמסיה
ה נגפרא לפימר לן איה מ  למימר(מפו 1*0 י

ק [דסנרי] d*b יהיה  מוחי גייס ויה יה ינ
 ושמא הגזמה נימיה סויסיה לזרוע אסרי יאפ״ה

 יה ליה אים •ומי דר' לן דסנירא דנמסקנא
ק ולפעמייהו מוחי גורם וזה  להי קאמר דינ

 ול׳ע החמה נימוס אפילי לידוע דמיחר ילמא
■גסיישנהסמיההו ענ*ל.ינמהפנתנסי : 

ו  פ׳איןמעמידין משגה ונו'. יין או בשר ט
 לענויס מפגם נשי נ׳ש) (דף

 ונחי שהם סמי אסור והיוצא מוחי נונניס
 ענוים לניח המגס נשי ינינו ומפרש .מסים

 tfiih ננר הקיינוה ולא לפגיה להקיינה «נניס
 ענודה נניה המצא וכל :אסיר שהוציאוה

:•יחנארנסמוך ונו׳ פופנים
ז א ט צ ו ׳ נפרק משגה ונו׳. נסיח מז  י

 נראש מצא נ״אן ישמעאל(שם
ם עניים  אלו היי כלים או נסות מעוס טנני

 שאיק לפי דשעמא ננמרא ואמרו פוהיים
 גיגהו גוי של דניים דכא ופיין גוי של דניים
 וכסוה נצוארה לה חלוי קשור נניס מעוה ומשגי
 ראשו על לו ומונחה מקיפלח כשהיא דסווגי

 היו אילו אנל ראשו על לו נשנפוי קחני וכלי
:הם אסורים ננוד דיו־ מוגמים

 (שם) מהני' דההיא סיפא .וטי ניאשו סצא
 דינוח שנלים של ועשרוה עננים פרנילי

ר וגל וסלהוה שמנים  לגני קרנ ט שטוצא מ
טי מזנח י אסי רב אמר ונגמרא א  חייא נ

 ומלח מים אפילו הקילקלק מן צפנים שטא נל
 כנוי של כלומר עי של דני לקילקלץ הון אסור
טי נקעיק נ״ח מסי א*י מומר נוי של שאים א

ט. מיוסד מל\ס קילקלין רניע ומפרש למרקוליס ולא לפעמי קילקליןלא אין  ופייש׳י לענוי
ם סדניי ונראה דפי. נפנים חון קילקליןדאפילו חורת להם אין  יהק יהא מפרש שמא יני

ר וכל וסלחוס שמעם וייעח שכלים סל ועשרות עננים פרנילי  מינה גני על קיג ט שכיוצא ינ
 וט׳ עננים נפינילי דאסי דהא לופר האי וט׳ מעות נראשו מצא דיןחני איישא אסור
 סוחרים אצלה שסונהיס פ’אע נראשה היו לא אם אנל הס דשלה ימונח ניאשה כשמצא הייע
טי ומלח מים אשילו הקילקלק p לפנים שמא כל אמר7 מייא נר אסי וינ  למימי אהא א

 שייא וכן טמרא לה נדמוקי נייק דון וכלים ונטה סעוח עליה נמצא דשייא דמחניחץ
ע׳ג הקרג נדנד אסיה ילא מדיוקי עליה ולא אצלה המונח ע״ג הקינ דני אפילו נמצא

המונה
ה לחם שנ מ

ם לענודה הנכנס נשר נ״ש) (יף שם .וט' יק או בשר טו  אטר וכיוצא סוהר טנני
טי והיוצא ל*נ:) ניף ונגמיא סחים זנחי שהוא ספר ט׳ א  אפשר אי מיס ו

׳ מני מקדונח יליכא ׳ דחניא היא נתירא נן יהודה י ה י מי  מרן אומר נתירא נן י
 מה מסים ונחי ויאכלו פעור לנעל ויצמדו שנאמר נאכל שמשמא טננים ענודה להקרונס

ם א׳יג תאמר ואס .עיג נאהל משמא טננים ענודח הקחנח אף נאהל משמא מס  יני
ה נר' אוקסוה נגמרא והא מסניחין כהן פסק אין מי . טסיה הלנחא וליח נחירא p י

א ד*ל מ י דקאמי דמאי י״ח כפירוש מפרש י״ל י כונסי מא היי חני יהדר משום פ
ק פליגי לא קיא ימשיזעי והנאה אכילה איטר לערן אנל נאכל יסשמא יסשמע סחיס נ  י

ק עליה נ י :הכי פסק ולהני נהנאה דאסור סודו י
צא טז טח המו ניאשו מצא ע*נ) ניא ישמעאל(יף רני נפיק שם .וט׳ וכלים נ

ר וכל ונו' עננים פרנילי מוסרים אלו היי וכלים כטח סעוס שטוצא ינ
י אט רב אמר וטמרא .אמר סינח לגני קרב ט  הקיצקלין מן לפנים שמא כל חייא נ

מי נוי של ינר לקילקלין חון אסור וסלח מים אפילו  רני אסר סוהר נוי סל שאים א
 קאי לא ענטם יפינילי לפרש נראה ולכאורה ונו' קילקלין אין נקסינן חנינא נר יוט

 לגני יקלנ מחניחין קאסי דני אסי רנ קאמר דא ועל אצלו מצא אפילו אלא ניאשו אמצא
ן שמא ואפילו אטר מונח י  אפילו וי״א הקילקלין מן לפנים הייע דרישא דומיא נייון י
 קינ אפילו צקיל^ין מון אנל מי ואים מינח לגני הקינ דני שמא כלומר ומלח סיס
 קינ שאינו אפילו הקיל^ין שי.וו■ מוי.ר.וינינונתנ נוי של שאינו אסור נוי של מונח לגני
מי יהני דומיא דמשמע ומצח מים אפילו טמויא יאמרו מאי קשה וצייייה .מונח לגני  י
טי .המונח לגני נןינ מא נראה ו והפעם ארישא דקאי עננים פרניצי מפרש ויל י

משוס

די פוי א קלע: פי׳ י

ק אצלה מצא דאם ומשמע טאשה נמצא אלא המונח  ד^א הייע מוהר הוא נראשה דלאו ג
 שסק ומלח מים אפי׳ הקילקלק p לפנים נמצא אנל עטדחה מקום דהיינו לקילקלק חון נמצא
ע דאין הקרנה דיך ולא עי דיך  קו־נ פשיפאשאיע דמלה אסר ינר נלי לנים להטאם ד

 וכדסקנפ׳ היק רטך עם אלא לנום נאים היו לא נחג מנסטם שהיו ומיס לנה נפרם
 של אחי שם היי נסן> סל ספלים שני החליל

 דנל אטדים הכי ואפילו יק של ואמי חים
 עטדהה מקום שמא הקילקלק מן לפרס שנמצא

 או להקרוגה אלא שם הכניטמ שלא ודאי
 אינא מיק דיך עליה שיצאן ואע״פ להשפישם

 הגא ואנחינמ אחא אחרינא דאירש למיפר
 איטרא פרח ולא הס השמיש או הקרונה גדה

 מס הני משום דפעמא וניק נהט פריט
 דנל אשור גמי נראשה נמצא לא דאפילו משמע

 לחקרונה אלא איע עטדחה למוץס שמכרחין
 מרנא נר יוסי רני ואחא דייה לתשמיש או

 למ^ס חון מצא מהניסק דשרא )ter למימר
 שמא אע^פ ניאשה מנס שאינו כל פטדסה■

 גראשה מנח שהוא או מונח ע*נ הקרש דגר
ה נשאר דוקא הייע נייק דרך שמא אלא  עטי

 ענומוה למקום חק מרחק אין דסחמן טכניס
ט  מגהק אא׳ג מוודשם או מהקרונחם ד
 ספוך ומרקוליס פעור אגל גטד דרך עליה

מ קפדי לא ילוול נודך שעטדחה  שט נ
 מחקרונהם דנר להקו״ג שלא או לק להקריג

 גל ולפישו ענודהן למקום «ן תשמישן או
ק פליק פאיע אעיע כלומר עמהס הנמצא  ו
ע אפילו עליהן הנמצא  שהם אע*פ נייק ד

ק למקום מון טי  עמדה למקום דהק אסור ע
ו דאחריר עטיה ממקום נים1נ» דהר כ , פי  י

י ליישנ לי נראה י נ ע: י ט י
תב י בראשו מצא הרמץ כ  קיש ט שכיוצא מ

 דאפילו סימא אסור זה הרי מינח לגני
טי קרב מ כיוצא שאק דנר שיכיל• מון א

 משהנר שיהא יגלגד שנליס של ועפרות עגנים
 כעין לט שגלים של עפרות אלא גדמקשיק

ט׳ איכא «ים ק ומשני ו  לשם משוזני מ'מ ממש פנים כעין יאיע ואעיג לכן. מהחלה שטע ט
 ומרקוליס ופנעי געי נחג .ספי לינימה ממי לפרה מקל כשיני ומה טננים עמיה
מי ואינו סירש״י וכן קאי אמרקוליס ממס מצא דהא מימה כהנאה אטיק  מ• של שאיע טק א

ה אי מיהו פרם כעין ואיע  למדקולים נויון אפילו מיססר עי של דנר או פנים נפק מ
ה נשאי טשא*נ טיס נעק מי אי מי של איע אפילו ומיסכר דמי דנפנים  כוננים עטי

טי הזה והרג פרם כעין אפילו מוהר עי של שאיע דני לקילקלק דמון  פנים נעק דאי ס
ק זה: פל נפייוש פקרשונהדפח וצריך נטלהו מיחפר נחק אפילו  ונו׳ אננימרקולים ז
אסור: עמו נראה שהוא אס מרקלים אנר גני דאמרי נהנמים ופסק נ׳) שם(מיה משנה

עבודת
רי שנ ך מ ל מ ל

ה מנופה דאיהני *י  עהכא לוניצף ליכא והנהא יסיינאפוומים יהיו סאי אצא מנאה אכיר עצמו הקן י
ם למנודה  דמאי n נונניה נפווויי כאן שהשום' ודע :מסק צי' 'א1ק וצא מאליה פנשייניה ענני
 ה/ ממילה דגופי לגיוסהם דאולי ומאה .נידיה צישקליה דלא לממע הוא נקנה יהיו דאמריק
^ סינ  לשלמודא דאיל הרי .מישוןל לישקליה נקנה יהיו אמאי ממצמא מציה דאייה׳ פ*ד דאי מ
 אצא"נצא מימה לא ה1נק יהיו דאוממ פ׳ל דרי או .סישקל לישקציה ולא ורמש נקנה יהיו דאומוו

 גויס לא איו ירא! נממילה פס דרי דניי והדואדז :שיי נידיה לידידיה אנל נאילן ימצה
 אלא דיוקא להא׳ דליהא פיל הני ומשיה מישקל למשקליה נקנה יהיו דאמאי היוופפוה bovo אהו

 שנהנו לההוכעה ונאיהי .נאילן 5ימל ^א לממש אלא דיהיו סטיהין אהא ולא .שוי לווישקליה אף
ה ק שינון הוא מנשיו יאמר! פצא נד• נידו ישלע שלא דמלהא נמממא ר  נהנ נממילה אן .מ*כ ^
 עניורם מם ההוהשייי שדנוי ומאה ,האכוה מגוף להישקל אה• דלמא היא טוו יפלם דלא דממווא
עו ומ״ו• לויויה דנשלמא מו1ל ושנ׳ל שנא נממילה והשם הימנ נהם למדקדק א״  הרשה ט

p• לו׳ אנל ניויה ליפקליה דלא רהא i ששיוו לא יאמא• קנה המלמא עצים נואיישי לה ימוק׳ 
 ק טגרן היא מנשיו יאמרו שמא משום היא טדו לישקליה דלא מאro א• כ’וא נידו לינולם 1ל

ד יטלם דלא רמא נמי יומק לוי הא לו׳י ושנ׳ל הקשה מה האשרה  אלא .יאמרו שמא ודום ני
ה יסמם פ׳ל היה וושרל ודאי  לו׳ והקשה רהא זה ולפי האשרה מגוף למיכקל אפי וצמא הוא מיו
שע רהא צושנ׳ל דנשלמא יוהנן  ושייו שנשנהו לקנים ממים השמונרין פצים אוהה דכא גווה י

p לוי לן ,הא אמו הא למינוי r של מלים דמו לא איג ממלמא מצים מאייהי לה דמיקי pוים 
 p1> דר' אלינא וקיימי כיכטם נמנודח כאן אן .הא אמו נא למיגור שיק ולא הממיטים למצים
 לישקלים נקנה יהיו אמאי יא׳כ ושנ׳ל שהקשה ראיע ולא ממלמא מצים טאייהי למיירהיו ומוקי
טן הוא האשרה ק יאמת שמא הוא ננורה וממם לומר היצרכו ^*ה מישקל  ים ממם ולשי ט
ה ממלמא דאייה• נמצים אף וי גורה טיכא '» ם נמנודה כאן המש' פירש! ו « סטי ה דמ  טוו

p• ט׳ היד! לא דנממילה והא .ללע רמא וה ממם ולמי הרואים ממני מא i מורם וממם ס׳ל 
ואי י׳ל .נידו ימלם ולא נקנה ימיי ממלסא ואיימי נמלים מש'ה1 הרואים ממני היא

אבן

 הוא מורה דעממא שנהנע כמו אותה מהרלים היו 11 וףשיא אם ט p1> לר' ליה קשיא טה לא
ם מנודה וגני נהרן ואין הקדש שנא דמאי קשה אנהי וו קושיא דמלנו ניק אן היזאים ממני v הכזגיא אן .נאמוומים יהיו יהיו דמאי אמי אנהו ר' מצרן מרה פרי סמי m m כשיא ילא ס׳ל סננים 
p• א׳ מת* i ם מסוס נני אנל גומיה מאיק לאההנויי אהי ולמא אשוי נהקיש ודוקא ממלמא מצים טאיישי ומיידי ואוולם מטם י האווווז ולקישיא מיניה אינשי דנוילי משום ליגוור >ן סמי ^  ד

ר ממלמא דאייה• נמצים 11 נורה fe»c וה עמם ולמי הריאיה ממר הוא דמממא %ל נידו ימלם לא :האמוד טנ
עגיווז

עוז מגדל טייטוניות הגהות
נ01 ® ק שויננרית pSp סי' חפיר ו תנ  עמרוי יצמיע שאיק םוווויק (•נוסריפ •נו

ם ויק דק כוכבים  הן נוי דלווו םווווות לםניוז שנוחנק שעוד. של ווזחינווז ים1 הנופיי
I הסנרג) פדנוי סשסע וכן נ”ע חקרונוו ולא

ע מממיוק אין מדק .לוקה שהוא כל מד ׳0 •ין או בשי  :כ*נ) (דף ומנוה נהרא ומרק ל'נ) (
:)6ר ישממאל(דף ר* ש' <*ש .שנד יהן שלא ונלנד סד גשימ הסומא



8 משנה כסף פ״ץ כוכבי□ עבודת הלכות מדע. מש™ כסף4
 :!היה טכניס ענודה )h(" (דף cs יפדה .מרהן לה פהיה כוננים עבודת יז

 היה נניונה מהם <מין אץ1 נעונה שלא מהם גהדין מדמן 1א גגה לה
 נעונה אניי אמר וננמרא .נשונה שלא נין נעוכה נין נהם <ה:ין אמרים ופל פלה

ה שלא נהגיהם נמנה מנ  אינח דפרי עונדיה מנת לאשור!' נהגיהם נעונת פלא נ
ושל שלה היה אפיפא לה  אמרים ושג שגה היה אפיפא <ה דמהגי

 אמר נפונה שלא נין נניונה נין מהם גהגין
מנה נניונה מניי  שלא נמנה שלא אמרים נ

 שכן כל אפיפא דרה;׳ מאן נהגיהם נמנה
 כיון פיפא קנל אריפא דמגוגי ומאן אייפא

 כהגיה־ נפמנד. אפילו נהדה אמרים נא דת
 דהאי שמש״! רניגו מדנרי ומשהע .דמי שפיר
 דאפור וניעמא דניים מנה הייגו מנה

 אמריהם ירשך פלא נדי הייגו דנרים נמנה
 נדנה: ופיפי-א רךא נליש״א רנינו ושפר!
 הוא נעליית רדרנגן דנרים דמנה דניון הר"!

.לקולא גקעיגן
. וכוי כוננים ענודה נה שיש סרחיו *ה

 0̂•' הא-יילים(דף כל פרק משגה
 שהיה נענו ר״ג אה פילופופש נן פרקולוש כאל
 ענודה של כלומר אפרידיעי של נמרה; רוהן

 של נמרהן רוה; אתה מה מפגי א״ל כוננים
 שאמר היא שהפינ מהתפונוה ואחה אפיודישי

 אהה א' שנשלם מ״ון כל לך נוהגי! אם ליה
 ונעל ערום שלך סננים ענודה לניה ננגס
וכל הנינ על שסדח ווו נפניה ומשהין קרי

 "עבודת יז בהנאה: אסור עמו שהיא הנראית אבן
 בטובה שילא בהם נהנים גינה או מרחין לה שהיה כוכבים

 בהן נהנין ולאחרים לה היה בטובה. בהם נהנים ואין
ח :שכי יתן שלא ובלבד בהניה ״בטובת אפי׳  מרחין [יי] י
 שהיא מפני בה לרחוץ מותר כוכבים עבודת בה שיש

 בזמן .אלהיהם שנאמר .^עבדה ולא לנוי שם נעשית
 כגון אותן שמבזין בזמן ולא אלהות מנהג בה שנוהגים

 ואם .בפניה משתינין והכל הביב על עומדת שהיא זו
ט בי•' ליכנם אסור בכך עבודתה דרך היתד,  שי =םכין י

 שהוא מפני מותר זה הרי בה ששחט כוכבים עכודת
 אםורה זו הרי מםוכנת בהמה היתה ואם מקלקל.

 משמשי מהנאת התיקון זה והרי מתקן שהוא מפני
 מפני בשר בה לחתוך אםור וכן .כוכבים עבודת
: מותר והשחתה הפסד דרך חתך ואם מתקן שר\א

h ל יי: סי' יו׳ד סור ב .קמ׳ג פי' י!׳ד טור כ

 רשורש כך וכוי. עפודהה דרך היהה ואם שאמר ומה מוהר: אלוה משום נו נוהג
. הוא וכשינ׳ נגמרא

ט  מוה־ טפכים ענודה של כנין גהמן רנ א״י הי) (דף דהולין שיק ונוי. של כעי■! י
 פעריש רנא אייר היא דמקקן נשר נה לההוך ואפור הוא דמקלקל נו לשמוע

נאנייוי מוהר ורמהך נמנוננה אפוי שהשומע
 שהוא מפני רש״י ופירש .ליירנגא דקיימי
 ררונין היו שנהייה הגאה זו שאין כלומר מקלקל
 עומדת היחה שנהייה שהיעה מלאהר דמיה

 . ולאכילה ולחרישה ולדות לגיל דנרים לשלשה
 מפרש לכחהלה דמשמע מותר דא״רינן זאע״ג
 ואסור ייענו אצא לכחהלה לאו נמיר,ר רנינו

 נהנאה אפויה החך אם ואפילו נשר נה לחהוך
 שדעת ונראה כוכנים. נענוזה מההני דקא

 נגעל לעעמיה ואזדא הנהמה כל לאפור רנינו
 אפור הנגד דכל נגד נו וארג תהאשרה כרכר

 להחוך אפוי דקאמר דהא וטשטע נהנאה
 ההינה נה חוח־ כאס לומר היינו נשי כה

 ואם סדסיים משמע וכן גאשיה כה שמהך נשי
 הנכר כלומר מוהר והשההה הכשד דיך ההך

 הפסד דיך שאינו דכל משמע מוהר כה הנההך
 שאם והי״ז הרשנ״א כקנ וכן אשור והשמהה

 מענווה מההני דהא אשור הנשר נשי נה ההך
 פגי המלה ליס הנאה בהולכה ומיהו כוננים
 האלילים כל נפרק הכי דאמר אליעזר כר' דקי׳יל

נה ממהך דנין וכהנ זה ככל מולק הרא״ש אכל
ם פי שאינו ואה אפור אלוה משוס נו נוהג שהוא הה אלהיהפ אלא נא״ר לא נפניה פשהינין מ :קס"נ נפי' העוי כי.נ וכן לדנר ראיה והכיא כהנאה מהפר לא מכוכנה כהמה שוהע גין נ

בל נוהג
משנה לחם

 וכוי ענבים פרנילי מוהריס כלים או מעות נראשו מצא מעיקרא דקאמר דני!!
rasa עננים פרכילי מצא הל׳יל הוא ננכא נאנפי מלהא דאי קמי אייפא עננים דפרכילי 

 בכעור אמרינן כי ראשו דכעינן יא"כ דבריו על להקשות ויש .עצמו בפני ענין שמא
 נין עמהן הנמגא כל הוא כהב ואיך יאכו נעינן נמי ע'כ דמי ננפנים למון ™טליש

 ברי׳שו מקום ייכל הא עליו כאינו הע״כ אצלו עמהם שהוא ימשמע וט׳ נמק נין 6̂;וני
ק ע  לא נניירא הא כן לו מנין המזנה לנכי דקינ ראשו בעינן לא דנפניס דש״ל וכ׳ס נ

 יוסף כניה וע״ן .בעינן ראשו מ״מ אכל עי של דנר שאיע ומלה מיס אפילו אלא מרו6
אתהניהין קאי לא נראשו מצא נמשנה ומ׳ש זה כל שיחור; נאיפן רנינו לנרי פירש שהוא

f״ "j l '  l ?■;״ ’י ) טא ו־י ילשין ליש׳י מפייס ניאשי דל־י, ־
ותניא כנוי ניאפה נינניס;אני סנווי! צ:או דאי המסקנא דלפי

:וק״נ) גינס לה שהיה כוהניה טנודת כסיפא • טככים
במשגה שם .וט׳ בה שיש םרה*ן יוז

 .בנטלי נאה היא כניולה כאתי לא אני האמד . עכמיס כלנה אמרו ע״כ) מ״ד (דף
 ממון לך מהנין אם השלישי .וכו' לאפרודיפי נוי נירה; נעשה אומיים אין השני

 נעשית שהיא מכני ח״ל מעמיס השני נהב ורנינו וכוי ה;ינ על עומדת זו ונו' הדפה
 לאכרודיע׳ גוי מרחן נעשה אומרים אין שאמר העעם והיינו וכוי לעבודה ולא לנוי שם
 על שעומדת זו כגון וטי שמכזין כזמן ולא ומ״ש .ל״רה; נוי מכרודימי נעשה אומר אלא

 הוזכר לא ניבולי נאה היא ננטלה באחי צא אני של והעעס .האהד הכיכם הוא וטי הניג
 ;אמי שעם מהם ועשה עירב פעמים השני שאלו ועיי הימא והוא רנינו נדניי

 להניא הוא נ"כ לך מהנין אם אמר דיי נמשנה שאי־יו שמה מפרש שהוי) ונויאה
 ראיה לך הנה לו ואמר למרמן נוי אכרודיעי וא״י לנוי נעשית שהיא ראיה

 שם שהיה לומר אהה צריך פעכ״ש ודאי אלא יט' הרבה ממון לך מחצין אם שהיי
טי. אהי דינר של הניעם ז״ל הרמנ׳ם שנהג שפיר אהי והשתא לגוי  ג״ל זה ו

: ז״ל נדעהו

P וני׳ גנה או נורת; לה שהיה מכניס עבודת
 נכיר נהי נונוויה נטינת אפייו נניס) (צ״; ונו' סוהן או גנה לה שי; טנניס

 נהנין ו׳ה מ׳ד) (דך הנלנויה נל ס' יהתוה' נפצי דהיינו כאן פייש'׳ נסיגה וסנין . ס'נ ,וסי
 והר׳ן .הכי יזפ״ע לא נסוכה דלפי! לי׳ה נהייא ולא ר׳ת פי׳ פנן ונתנו הללו רש׳י דכרי הניא,ו

 יזיא׳ ראיה והגיא נפנו ופלא נפכי ״;סט לא נג״נה ופלא ונסונה הראנ׳ד נפם נחג נפרק'! הנא
 נדסיס דאי דנרים נסינת והיינו רסונה אלא ״ק■ נהנין יין פניסיי. פירות גני ונידיות נפ׳א ותע
 איייא לא מההיא ולי .כנך רנילין יהיו פלא כדי נסונה איא נהנין דאין וססמא היא והנזורה אסור

̂ה סונת וה״גי דהנא נסונה דהתה סונה ולסולס  וה כאין סיקרי המיר: לאו רכה׳ג פי-תא הנ
 הרג נונר׳ יהונא כניסית נפירות אפה לקדש אסר דפניטית פית ינירופלס■ (א׳ה .ס'כ מקה הסין

 רסש' ראיה להניא הונין ואסא׳ ה־אנ׳י נדני׳ לדקדק וי: .יס';ן ג' וין דאיפימ פ׳ו המהנו
 ופלא נסיגה כניעית פירית אינליס אי״ייס נ־ה רפניפית נפ־ר דתנן ססת׳ להניא לו היה סדיוש
 וניאה . היא והתויה אהוי נפגר דאי נפני אינו נגיינה -פיייפ להכרית ני היה ומכאן גסונה

 דפניטיי! ניזהגיתין הכי ומשוה .סיקרי כתורה לאו יייטפ דדנר הנ׳ן נדת״ת הרגיש דהראנ׳ו
 להתיר ונא מוטס דנר והיינו נשכר הוא ונסינה לומר אפפי נ.יונה ופנא נסינה מהה אוכלי! וקהני

 איהא ראם נסיכה אלא אוכלי; דאי; דקה;׳ ליה קפיא דטדיות ססהני׳ א; .הן■;!קת דלת מוסס ונר
 מוסס ונו שהוא אן נפנר תיא יקהו פלא יתקנו אין מוטס דנו שיהיה אן נשכו הוא ונטונה

 יוטס מוצר יותר יקה אס טצ-ה צפניטיי. הקצה לידי בינאי -אפשר פניס פני באר תקנה מטם
 דיו והיא ניפוס קושיא לינא ופות נתיות ונפלייא לנתורה ולא לאנלה נתווה שכהונ מה סל ויסנוו
 'אנלי שלא ניתקני יתכן ואין להיהג־ד והוקפה הוא נוה נפנו אלא אנלו’ שלא צווי אנל מתרה

 יגיל'! ■היו פלא נדי ונוים טינת דה״ני סייש וספ׳ה דסתווה איכוו דאינא כיו! נפני אש נ•
 נסכילתא ותניא ינספתה ת;־.׳יה כפניטית ונפנה א״יה -התורה ונהי תקצה טס ציכא נננה נהו

 כלא ׳נגה שלא תקנו ונילי! יהיו פלא תקנה משוס תכסיס אנל ונו׳ פונית נה פור! שהיא מגיד
 ופותת׳! הפרה כל ויפקיר׳! והס ניני הכי אי! הננליס אנל ונילי! יהיו שלא הוי הכותי בושות
 שיתויי דהיינו נציונה אה ני ׳אצל פלא לנכנה תנצניס צוו אן וליקת לנא שירצה סי לכל סולת
 סוסתו שלא הגירו פרה צתו- ליננה יניל אוש יהא פלא פגוט פני שאר צורת משזש לנסלים צוינה
 סציס ארס סלקס אוסויס היו נייפונה ופניטית נוס־ד ותג! ניסא• וה לוי! ראיה להניא נראה ולי

 טנייה טונר■ ננפיני יגה הנה תת תנירו כל מתיו 1מלק כהוא כדון נלו מטן יסכניה נאנניה
 . ס״נוס להם כיקצ; ואניל נסונה שלא וה של מתון מלקט ווה וה סל סתין סלקס וה שיהא התקיט

 קציצת היינו נשכו היינו מ״נות להס שיקצ; ואציל דקאמר האי סא׳ נשכר ה־יט דנציונה אמות א<1
 קציצת נ־פ אני וגייס טינת דאפילו ניתא דנריס סונת היינו דנסונה אמויע יא׳ אן מווסת
דנשלסא . לרא״תנו יצוק לא מוסטת הנאה היינו ונסונה הואניו לואיס הו־ן שתיק תס1 י. מווסת

עוז מגדל
 פ׳ ,הפרק סי;־ סד ט׳ מכניס טנוות כל סכי! סיד) (דן הנלמיה נל ס׳ . נו ליפנה עד מ׳ סרוזץ

• ״') טנטין(יד ה;צ

למלך משנה
̂ו תועטת דינ^ה לומר כייך ההורה ח:וס ה̂ו הטיהור כהטעה טנידה (דף ל5י:ויט ר׳ נ:ר; מ:נה ̂ין מכים ץרי’״ כהו;ה ל  כעין m ד

 דמים לקח הה ני מל ה:דה <הץן כ:כיל כוונתו יהיה :לא הוא החיכור ׳־טטס ‘הכ אנל מכר.
 ממון ינחה וכ׳ש 'יכ3ד עוכת הוא כגייכה דנירו: ודאי אייא ״טע אן הרנה

 דכריהס כוונה דאה לדקדץ וי: . ע״כ ,ליה מינעי נ::ר ו:לא :כר3 א3ואדר התוס׳ ו3כה עוד
 לי:נא נבכר גמימ'־ רו״ל ר:״י כדררי ואי ג:נר מ:מע לא דכטוגה ו3:כח מה כיוס הוא
דה: אחרה קו:יא היא ההו:׳ דכווגה ולומר דהק3 י: ואולי .כלל צוד*, אייו דקטו דואדרכא

 והרואה .א:ור נככר ו:גא ביי דנ::ר כה:ן לומר לנו היה אדינא <:כר היא ה3.יו3 סי־וב
כיכני: מעטדח נהנה אינו דנ״כר ת:יש ה;ש3מ כ:כר לה*צ'י י: ריוחי ד:'ל נעיגיי יראה דנריהס
 כהחלה ייזעו דכמהניהץ וכלומר ליה מיכעי כ:כ* ובלא כ:כר ואדרכח בכהנו וזהו ה5גה ונחנם
מ:לא נבכר ללר.יר י: דיזהר כ::־־־ :לא ואח״כ כ:כי• הח'ה3 לומר לו היה האיפור יאח״כ ההיתר
:מרויח וחטעס א:יר כשכר דאי ועוד ההוש׳ כר.כז עוד ודוח״, נדכריהס שמנואר וכמו כבכי

 כתכו עלמה די־היפ׳ לד•,ד*, ויש ע״כ מותר^ מהנה ״׳־,c3 לעיל למ׳ד מהכא חקבי כוככי: לעכודת
:c שכורע כוככיה גענוד•► כזיון מאה כאוהה שיש מבני מהנא לכר אפור מהגה כל דודחי ר׳ת כבה 

: כ״כ כוככיס הטנז־ח ייח:יכ :איני לבי המכש :  מהכא קיביא ליכא ולש״ז .ע״כ גיאבה העטרה :
 דס״ל יראה שש רש״י דנרי דהמאה וי״ל .כוככיה לעכודת כדי! ליכא הכא דהא דוהר מהגה למ״ד
 CC פירש״י שהיי כוכניס לעכודח כזיון הגאה נאוהה כדגיכא אזילו הוא ייוהי מהגה דר,אמר דר׳ל
 ליה יהיר הוא א״כ הס כומריס :ל מעות פוחרי שנהוכס :הזזכיס הוא מהנה והא כ״ש <א מהגה
דליכא דמאה נכה״ג דאשילו דפ״ל היי ע״כ הגאה להו ומטיא ש: שעושה מפהורתו המעות לנעל
פוככים לעמדת מיון דאיכא כמכש אלא מיירי לא ׳־״י הי.ופ׳ דלדנרי ר״ל שרי כוככ־ס לעכידה כזיון
 דהיינו דכטוכה דסירש לדידיה תיקני מהנה ככל :רי דר״ל דפ׳ל לרב׳י אך . ר״ל דברי הוא וכהא
 כוננים לענודת :מרויח ומטעם אפור כבכר דאי ז״ל התוס׳ הקבו עוד :מהיה מבוס אפור נבכר

̂ילו כהדה חלק לאהריס איכא דאי ישמעאל ר׳ כטיק מראיירינן  מיירי ואי שריא הכיחריס כטובת א
 כייו לר׳ח נראה לכן כוכנים לעכודח מ-ויח הא הוי מאי כהדה הלק לאחרים איבא כי נבכר

ועו* טונה להחזיק שצריך נסוכה ,ככך לכומריס טונה להחזיק שאין הוא נטונה דשלא כאן בכירב״י
 לינה ודאי בלהס מיס של נרהיס וטוחגץ כזחריה בל כתטר עתה אז&ין שאנו דמה צר״ת נראה

חות־ נחי נבכר שלא אשילו אלא טונה לה: מהזיקין אגו דאין דברי כ::ר חיכעיא ולא ליייחש
 של ליריד דחי ולח אן־ודיטי של דיהן הכא כמו טנכיס הענודת נניח והרחים החגור שאץ כיון

 עובין דיה: לכ׳ש מהגה אפור נינה דאמר יוחנן דר׳ אלינא כ:״ק לעיל דאכירגא טככים ענידת
 גן נפ״ן אמיינן וה׳ג הנומריס הגאח אלא עישין אין הכא אנל כוננים ענוות צרפי החכם מן

 ככל לכומרים הוא והשכר נבכי בהוא דנל לנו יצא האלו הדנטס ע׳ש והנה .ע״כ כו׳ פורר
אלא מלגה מבוס דליכא מבי: הגיגה או המרחן נצד היא טכניס העכודח א: ואפילו שרי גזוגא

כבההגאה
מיימוגיות הגהות

‘עאל [ה] :הכומרים] טובת כפירוש ור״ת ררש״י פאוגתא רסייתי קמ״ג סי' כסיר (עיין י»
 סשדע סשס .כו' אפרודימי שא כשרחץ רוחץ שהיה כעכו ר״ג אח פיאוסופס בן פרקואום
:אמות כד׳ רחוק אא־כ ראסזר איחא דר״א ובפרקי במרחץ כוכבים העזנד עס לרחוץ שסותר
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ה שמרנרי אלא הזי האםיה נסיהי י׳ im סמייה של נ e אז דאץ וםרי גשנר פינזיא ילא 
»n׳p ! ט פלא ^׳לו אלא «נה להה פ  פונה p׳m« דאונרינן יזא> יס׳ל נראה ט' מוסו נפי נ

ה פהפק פא>פ לט »׳גפני פהוא וגל אלא גפופל רנטה אמירה איט  גמה פטא ונל לטפטא טנ
ט פפפו^ פנמלא לפי אמו ט טה לגה אומו שאיה ואן לטפויה פו  פגל לפי אהוד %פ גטטש ד

לנומטה: פונה p4u> fin ט׳ גמה פהוא
ט טוש וויש וו'ל שגשג ?מ׳ו סי׳ ש*ו להפיו ואיה׳ אך ט להה pw« טו  אנל )הוו פו

ט מסי? נפאינו ט ל * לוין וה ולט .נ’פ שט לפה poff אפ׳ס שיי פו השוה* ונוי ל״
טי נפנו מיטיא מא ויש גפה שגשט ט פסיקין אנו ואין ו t והטונה פו e פנו פגפיא ולא  ג
טי ט שפשנין טון פוגה להה פסו׳?׳! אנו אין ומפשפא ו M גמה אטלו אלא ס  למיסש 1
ט להה ׳הופץ לטא סן אן ופוינא ולמולה ט׳ אפיה פו  פסויק שאז שגל אפווויפי של טו
ה אן ט׳ פוגה א טהוס' אלא טנ  טפריה של טפריה לאמש שנהגו הפנהג פל פפה ליק נ
^ ט פולה ואן פ ט פנמיא ולא טנו לוה ו ט טסי? לפיסש ^יגא ט  אטלו אלא לטפויה פו

ה ה טנ ה השפר שאן טון טי אפיה לנומטה פונה פיהו׳? טוש אפט טי טנו מ נטש ו  «ו
ט אטלו אסור פונה להם פפהויק גל וה ולפי ,טנניה פ ט והין נ ס אלא הלו׳ ט איו ה נ טי  ו

טי p טאה וק»פ ט וופיא ולא אן הדט מיין א הפור ט חל :ט ט ו  לשוס' טי?פה ו
פו האטה נטשו רש נפה שמנו פה ונפי סא טנניה נפטי סל מיטו  פפוס טפריה של מ

ט אלא נא לא ורש פפוה מוי ולא ןויא1 לא הללו רש ונוי לאו ואי ט א פו ט ושלא ונ  מו
ט להה להסי? הוא ט להה לההו׳? שלא א פו  ואלינא לטופיי ה1שט; « נל ליה פסא וטה פו
ט ומהנה וסיל ורל ט נין מהניהין להן פו?י פו פ ו פלא טן נ נ ? אס נוונא ומל מ ט ט פ  ל
ר ואלינא פט פונה אם פיסי? לא ואי אסור פונה אס יומן י ה ליה ו ס לה מו?י אסור טנ  מנ
ט טי אן .גונניה מוטי פל tto מידי ט?פי ולא אסור לפולה נשנו אנל  האטופס רש ונ

ט שגשג פו מן ו ט מינטא ולא טפטה של טסיה גהנוויה ולאטש א פ ס אטלו אלא נ מ  גוי נ
אן להס ט?שה פנו ישנן י  שנא ופאי טא מהנה סיפא הא פונה להם פיסק ואיש ההינה פוי ונ

איו נוטים פונו׳ בל פיויו אטר: ומהנה pm׳ לוני ליה ו
אן ודע ט נראה השים' שפינוי ו טיו ייו ל פ׳ א לא נהנו פנן מנמנם נפנו ׳ טי פו ט  ט' ט

ט להה ממק כשאינו אגל גשג הפור ואילו ט ופשפש ט' שפק אפים מוהר פו  P טו
ה לט» מ טו נ  טש פפיפא פונה ליה ומהי? מפום לאפור ופפנאו גלל סליני ולא נראה מנ
מו ט מפום פגמה גפנו פשו לג ט  פפוה לאמו טנאנו אט פוגה להם פהוי?ין אז אץ ו
ט פפיפא פהנס טו הוא טוש טו ס פנמה נ מ מגו מהנה פ״ן לא ונ  והפוו .מהנה טין ו

הג ט להה פפק אפיס מנ  שה שמג ופפספא שט אפיה מהנה פפים לפיסש ואיגא היא הטנה פ
 פיסק פפוש אלא ומהנה פפפא מוין להם הורגש ולא "oon אן .מ«יה פונט של ליטו מ׳ ולא

ט סיפטא ולא כשני לוה פוגה ט מ מה אן אלא ט  אפילו פונה להס פסו? משוס ואינא נ
בטלנו :טי הפי ^ .אללי נתנוו לא סונה להס וממי? היטא האיפור י הנו  שמשו? וכל טא ו
? פאיפ to אן פהן שנהנה מלא פוגה להס ט  נונניה שהפגווה ופל פהה נהנה אינו פוגה להה ס
 שהיא נל אגל פוטיה פהפגווש נהנה נמלא לפופויה פוגה מסו? ווה לגינג או לפוסן ספוגה היא

 ייוסו וה לני נא00נ :סהה כנהנה מאינו לפי טי פינה להם פיסק o'fa ?וינה פהיא או רסו?ה
טו ממיא וו?א גפלפה נונטס לטוות אלא אטו לא מהנה שהוי פגפהנה ננהנה פספויינן  אנל וי
פו׳ לטטים טא שהפנו וגינה ומרק חפיא טי לטפויס  ואינו .פונה להם סט? פאיס נל ו

 וה לפי וקפה .הפוסן גלו היא גוגניה פהפגווס to אפור פנפוטיה נהגה שהוא אן נהנה נפי
מן ר יהא ט פשפש .לנ׳ש מהנה אסור נהנה ?אפו טשיה ו?י*ל יו  נמהנה להמניו לנו יש טו

ט ואולי .איפפא אפריע הנא ואלי פגנהנה מן ו' ו?אמו fin השה שלפה נונניה פטיש ת  יו
ט איפנא מי גטפויה אנל המהנה נפמה להססיו יש טישו  מנמהנה ננגנה להסנדר יש טו
טז לא האויטש ול^אש מפנ לפשניע טנו יש שפם ו?לש  והינא ופננמא לסיסו וליפא .אפ

אמו פינה להם ופיסק א טפטס לפנווש ומהנה משוה fin ו  התוה' והא פונה לה ימסו? טנ
טו ואי פטופיי ולא הפוימ א . פושר פה« למ׳ו פטא שקט טנ  פפמיג נפי ולו׳ש א«וש י
טו .אשור נפי מהנה ואלפא » פפפנה לרל הקשו לא ואפא• שקפי נפי לטויה ומהנה טסה  ו
ט׳ מנו "Oon נשנו נשיווש ס  נונטס לפנודס אלא אסור לא ומהנה מטם שמהנה פט ו
 פונה להם ופסוק והינא פפפא והמס׳ ואלינא לסיסו לן איש פ׳נ אלא .טי לנופויס אנל פנמה
 to נם' ואמטנן מאי a פיטש לפי ?פה אן .נהנה פטם אלא מא מהנה משום לא אסור

ס פלא נפנה אנס אומו ואני הצלמיס א .ופי אסטה מפינה רג מונ  שפפם נפלמא אפוס ו
ג פמא מהנה פפוה מא ונפונה האסור ם שפיה טון נפונה פלא שהיה וו׳  ספיג ספוג א
ס פוסילש לט פנפונה ה הפמוש מפש ספיג א  לפהיא טסיא טפטם לפטוש פפהנה יספינ טגנ

אנ׳ו ונהג רה ו׳ל הו ם ^סון לא fin פשששג מאם אפשנישין נ' טן ויוגל שמיפה פהלטש נ א  ו
ה יומן לא ספוג מ ט ויטה ו ה ה*נ ופי מ  ;נסהנה סשיג פונה פיסק שאנו אן סשוג א

pSm ש א א ופפפא או טו א  לפיסש לינא שהנה פטה אל ונהנה פפוה fin פוגה ופסוק ו
ם לפטום פאיפ כיון ט האי פא רג טמי ט א ם פטה מטל ׳a ט' רג שאגי ו  א

ו שט נהנה ספיג 301 ה גני ^ א א ה היושו אוג  סטג יהא שלא טגה טא יסוג א
תי :נהנה ק נפונה ושלא נסוגה שירש ׳פמ^ל ו׳ פנק לורי ודאו טו ג ונשג רש נ  אי

 אסור ?ווה פוסן לא א הלט פפה נהנה finc3 להה היא ונמנה ספוג ספיג אסטה נפונס
. פפהנה, ג ש׳י טי ר  אן רג גני ופפ׳ה מהנה פטם מא טנה ופסוק וסממא ס׳ל ו׳ל וו

ס שלא ספים ש ואפ׳ג ואפסו tao לוש׳י ומיהו .פפהנה סשיג מונ ה ויי מונ  להיסק fin ו
טון פטה אטו וארה נמנה ימיו• והנא לגומויס אן אסור ומהנה וס׳ל אפפו מנס  ופוסק ו
שאיס פהנהנפוו שהוא ואסור נפנו וכ'ש פפהנה ספיג פוגה אה מ פיסק וא טו, פו  א
רי לדננס כן שנהג רס לסוג יאסי ופנו טו מהנה ולפולם לטטה טסא וא׳פ ו  מפפא א

ה ופסוק וטנא טו טנ א מ פיסק פאט א ספוג ואום מהנה מפום הוא ו  פפפנס מפיג פו
רל והשיר אלינא א ,מהה נהנה מהוא להה טא ופוגה שטס  לפיסש לינא פהנה ומטה ו

לטפויה: אלא טפניה לפטוש שאיש טץ
UPBin א ווו?א לופו א לטפויה שט ומהנה ואפריע הוא פסון הנ  נושיה שהפופטה ו

 טטה והם לטשויה אלא שהגיה אט פאן שט פ׳ש טכניה פנווש טיי פ&ה שאסה
ק שאי סנמן הנאש ואפטע ונההא ס?ה א מ מ סו ו  לכיסויה פוגם סו?טו גלא לקמן ^ו

 פאלי סטג טנטה שטוס סל fin שוסןa פוגה להס ומיסק מיון פטה fin האיטר ששה
 לרש נסה השיר יפסנוס המרמז נסון טא טנטס דהסמוש טנא ינפונו יואשם משלש ש?לש
א אוו  ופיסק פ והנאה פטה אטו הנא סנטה לפטוש א שוי ומהמ יס׳ל ור׳ל אלינא י
מ ע הט ושטה הפל גנוג׳ יראה שפשגולת טא ט ט מ פיסק שאיט א סטג ואוה א  פו

ה שטאששסלה אטולט ם נה שווק מ ס. מסוק היה נאילו סטג סטנ א  ?פה פטץ ופ׳ש טנ
ה הסם הסיר שש׳ש לוה (ש0 ט נו׳ » ו  רי שהקשה ט׳ טי שא טנטם למנווס ט׳ פוסן ט

ס פן «נה שטה שפני אלא הגמון אשו פוןוה טה לא ט9ש לטור• טו ס אילו טגטה מ א

ג טיפא « ?שיא שגסנש שה הט1 פי  רג שהיה לט אלא הקשה לא הגפץ איס שגוי לרש ג׳
 שהנה טה רג שנוטלש טא ההניפן שקוטיש נפלא ו׳ש ואיווש טפטה המטוס ק נהנה

רג השוס' פתט עוו* ופגולג: טגטה לפטוש ע י  ?וא?> הט ושווה טוו p פרס ארי
טע שאני פ$פן הנא אלא לט ׳הנינן היט וט«נקי  סלילץ טוושלפי ישפפאל ר נש* לקמן ונו

 טנטה הטוש לפון פושץ שהה אמ׳ג לפוינג פגו «לץ טי ואה לשכון אטו טגגיה פגווש של
 שהה ארס לפוינה שנו ספלין טו ואה שהה לשטר אטי גונניה מגווש של שנויות נפשו
^ אפיו טגניס פנווש של ננאיס מותו טכגיה מטוס לפק מ ל  ש» שהלץ טו ואה ל

ג ,«סו טפניה פסוס לפיז שטא ארה לסדנה :ר
א שפלק לאיוט הסוס' ניאוו ומל ט  *oiim fin נטנשה אלי והנראה .טה טטשלפי ג

ס לאטש נשנו הטרו הד  שההיא להס וט?שה פשטה ספיג ולא פפוה טפריה של מ
פ דויו טו  הנאש אלא נפשץ אץ הנא אל טנגיה פנווש לוגי השגס ק שפוטן השה ושאני ו

אן והט« הטשויה  gשל שגל לפי 'X ארה טגגיה פנודו לוגי הללו שמנפש פושץ פהטשויה ו
ה  להספק טא וסקס פהטפויס אא גטשדס לטס אא פלשה טפניה למטות ט^־ ^

 רל להה ומקשה .לטפויס אלא נוגטם מטלת מה« שאיש שנפלא לפי שוי טנניה פטרת לוגי
ס וה סילו? לן ומנא טנ  P לושו׳ וטפונס פסא שוגה להה להיסק טא רגטגה שפיופו פה ונ
רי שג?שי ציפיית פפס  יושע וו* איפא ולמולה אימא פנ׳ל שסהנה אן נשנו להתיר i< לטו

טו נשפו כל טתיה וקי׳ל  ren שהפופדס טע לטפויס היא שההנאה אן ומה« משיה א
דו זוטא טפטס מטוס לוט אלו שפטש א טא מוגה שלא פהם ונהנץ ואסויע ומאי וי  וק
טן לוני אליגא נשנה ס שההיא ראיה הניאו aל מהנה משוה אסור נשפו אנל יו ר  סוור p ו
 ש? סהק לפי פלשו להנאת לוקוס דהטפו משוה פוי ואפ׳ה נדפיאל אוו הנומטה המלין והיו

ס השה ופתספס טנניה המטוס נניס ופממילין אילה גתה אוו להטא הנוסדה  של• שה טנו
 וממידוץ הלפו נקתץ שהטסדה אלא לנופויה אלא טנגיס למטוס פהדה אע שאין לתע
 טפטש מטוס סל לץ4ש והתני פטוושלשי aל ראיה גטאו ונפו .פיפטה מטוס מית אוט
 השוינה שנה אן לפד« טגן הפנו טה ואה טנגיה למטוס טלן שהשנו to לפטר אסור
טן  השוינה ^נ׳ אלא פיפניה למטות שטין אנו שאץ לט שוי ס׳ש טפטס מטות לוגי ט

ו י ^  לאנטה אלא שלפה נונניה לפנווס טלן איש פהשגו ופל גיא לכוסה ונגאץ ספי« ו
׳ שאותה אן ^טיה  למטוס מהנין אנו שאין לם׳ »׳ טפטה מטות לוט אלו פסטת ?ניה 0^

ד התוספות נל a טלו? מטאו לן סד .סאנפיס לאותה אלא טפטם :טוושלשי מנ
ע נוי |te וד  נהנין אמדה ושל שלה היה ו?תנ׳ ישנמאל ר לר למתניסץ ווסץ טווסלט ו

ץ שהן ה נ  ששותטו היסס המרק או ממה נפסקו א״וי ומסייתץ מונה שלא נץ *יג
 השוסן או נפהנינה מייד טדפלמי אנל .הגינה נטקו שותטן וסיו ואנודה טנטם המטוס נץ
m ה טלן שהפכו אלא טגטה פניות של מ טה מטות לוט טשין השומה ונט ^  יפן טנ

ד שתנאו ו פוג י׳ מג טה טטפלשי שהניא ?פ׳ג רש טו טי למומה הפנו שממלה ו  הפדנה ו
ה מטות לוגי שששיעה ti'h .טמי i טן ט יוט שאס לטון וטתוא ממשא ופדו ג  למלמה ק

to שסה אן שגתנש תה ולפי מיג. שטסה, פסנץ פאילו טנניה למטות שפתטן ופה שגט שה 
ה טפטס מטות לוגי לקשת פופוסיה ט א ל ה א ש ע ט שוי ה ר i פגו א n a פטתס עמיה 

 הפור מוי ולפי ,הפליט לנו אלא טפטה שטות שטיה אש שאץ נפלא טפטה פנוות לוגי
 עטיה שאש נפלא טנגיס מגולת לוט ליקס פיפייטן הפוימ טי שאץ לט ttofi השפה אץ

ת שטסה שתנץ יהטשויה לטפויס • השוו של a טדש להממיל ואפ% .סנטה ^וו  הטע' מנו
:שכתנט מה מליון מאס הוווש אללי נראה יותר אן

ט• הטוופיס ולנל הטלה דגרד  הרי אלא .אשדה ושל שלה לפיה למתנו' «ץ אינן טוופלפי ו
a פנו לאטת ריו שהטו התפרים להיתר חשה  הטפדש מאת אלא טפץ שאין טין נ

oidIH שלה טה p אפוה שתש' היחשלפי ששייה ופה oi ולעשן טווגג ופלא נטנה פהן נמין 
 לה רש טגגיס למגווש שנתגש פפה העולה :ואנוץ) מל (סגל ,טה ומפיו נטיה
טי אסור ונשפו פטפא טפניס לסטות טלן טס משנו נמה או פוסן דו חשיא ו סוו ד ^ 

p׳ פו' a טו טאה ופי נתנה א  קפ׳ע ט' הטרו ופרש טנגיס מהמטות שנהנה שנפלא לפי ו
דו גגי טו טפגיה למטות י א  קץ שאס יפן לא או פנס מון אה טן לגו טה פשה ליקס ו

ק טגטס פהנהלפגודת אי סל m ומריע ,נמהפפנה ה׳ו ^ a? ד ריפמשאל ד  טא פשנהנאה נ
 לטשויה טא שגה המלאה והפוגה שוק או נמה כוגטה למנולת טה וו׳ל השוו ורפ לטשויס

 ואה שוי tma גפל הנמה או השוסן נתלו טפטה המגולת אן שאס 0סילו? ק וטה .ט'
 ׳?oia גסנס וגה לטפויה אלא טגטה לשטות טלפס ההנאה שאין טון מהנה פטה ליפא נשנו

p נשלו פושות טנטה פפנמטות פונה'אלא להסוק נאהו שלא שוי ומי פוגה לק in ואה 
 •X נוונא נפל לטפדה פוגה פישק אש אה או השוק א הגינה נתון טמלת טנגיה הפניות

ת אלינא טא ום ונל אטו טנה להס פסוק ואה ר  אלא תלוי הונו ואץ נואה לוש׳י אן .ו
שנו נשכו שלא א נשט  פטה הני« הטן טפות אנה טפטה שהשטות אן אטו למולה ונ

« נטך שפופות אף טתו ונסנס ומהנה  פטה הוא האיטר שפמה לרם אליגא ווועא מי
ק תיו טו ולא ילושו לסל? אפפו לנומדם טגה ו מג פטן המומות אלא א א פטה מ  פפפסוק י

רי אול .פטה פטשלת טפגיה למטות נמנדל נראה לגומדס טגה טו שפמה א א  משוה טא ה
 .לה טלה א גומה טסות נוגטה פשהמנוות טן לסל? פפה אץ טפניה למניות דממה גשנו

טי שנסנ ?רג טסן להסוו ואתי אן שדן והספר הוטס אן אם לופ׳ן ואטלו 1רי טוש ו  ט
שו מלמה נוגניה המטות גסלו ד .רג ,ט  הט נץ רת טווס הט נץ יאפו a שטלי? נ

רי m למטן שפותו ונראה שנתג ישפמאל ר נה' להואש וראיתי :טו M t סל ווטיה נתפר 
אן נשכו שמופץ טפריה  התפר שאן טע פותו גפנו ואפילו גואה ושוו פוגה להס פסוקין ו
 שהשג הללי הואיש פלנרי ממות שהיות יפלה לא ומה .טפטה מטות נתלו טמדן 0וטש»
ק נשוה ואטלו לנווה ואששו מנשפו מוה לאפור יש פט לרת גא אטלו לפאי נשכו ואטלו  ו

הה נפנו לוש׳< ואפילו לגרוש יש א׳י .הללפיס פל ות׳ הסוס' ונוי ק  שנ9ש הסוו מוי שד,
סנו רת נשה ^ לנד נל ננתג אוו ו*ל טסוו .נ רו תיל נתג 1ו  וקא לא התג מט י

ט גוי לסנט המופז נני a פהנמה טון לה ותו? אטלו אלא רת נו m ה למטות  ופשרן טנני
 שעש טפש אנל נשנו פ9מפ לטפת אטו הטפדס וה״ש נלרגה הפתמשקץ לשנו טווטש
ץ טו פלוש לא מאליהן גטפו n .פרל הרת, גתג הוא׳ש וא׳א פ׳ג מק לתפס א a ו  ר

ק טא ולרש נסוגה גטווש שוא ,נשחט דל רש פל ל?1ש מט ט  נשפר טא מנש ■לרו טהם פ
; לטפויש א טנטש למטות היא טההגאה p פשל? ואש

 להטוש זועא טא שפנס ש»פ אטר הטשויס ונשנו ליה ואת p אן ולד׳ת פלמ טל? ועיר
ט טלי? אץ מנה ולה׳ר לניט טפן שפופות טגטה .אאר הטפדה שנשהד גל אלא נ

ת התג שהילוש דל פפוו יפיש פו נשהו דל לוש׳י יאזלו היא׳ש נדנו• נופיע א ט׳  Ito ט
ה נטווש p פשרת׳ מנש רו פל טל? ופוא׳ש ו ונשפו שסוג נשה p טונ ו  שספטוש אן ^
 אלא מנש רני של הוא׳ש הליג ולא אששו נטס ואפילו נושיע א אן פהנמה, וטקס טהטה
שנו ליה דאת ומאן וסודה לנפלה אהל גפונה גפמזש ט אן שסא שהט פטה אטו ונ  »ני
ת טריש לט ח?א טא a טלק נתג שהוא׳ש ואן .טפטש נטמטות רט?פ  טא וגפוגש ו׳

ק ותודה לטלה אנל פוגה לפס שפטק ש הפור פ׳ש וס ולט .מן לשל? אץ טרו& ולא  וגור
 •X <'eA רת גשש רש פל אן ופשוט הפמזש עיקו פל אלא ?אי לא גרת פשג
p וטופר פטדה שאן הל o n ת פליס פלינ פוליש «ה אפשר גתלרה ל ד׳ V ט׳ n ט  .ע

טו » שששו ט ששוהה היא טפטה שהפטוש טפא p להל? דש ות׳ל ומאן רל והשוו לו
לגיט



משנת כסף פ״ח כוכבים עבודת הלטת מדע. משני־ כסף86
3*n מי ס׳ה) ה<]ל'ל'ס(דף רל סרק משגה .ונו׳ אדם יד יםח6ה 0 שאץ כל א  ט

 ההרים כלומר סוהרים הם הננטת ואת ההרים אח העונדים טמים
 אלהיהם ההרים ולא ההרים על אלהיהם אומר הגלילי ר*׳ אטר שעליהם ומה מוהרים
ה וצא הננטח על אלהיהם ט  חסיחת נה שיש מסגי אסורה אשרה מה מסגי אלהיהם מנ

 אטר אדם ידי חסיכח נו שיש וכל אדם ידי
 ואוקי ח׳ק ה״ע מלילי רי׳ ננסרא ואעדק

נ  סלעי ענדו ולנסוף שגסט דנאילן ששח י
 יניגו סק6ו אסור מלילי ולי״י סוחר דלח׳ק
 מחמלה] הגסועים שאילטח נחנ ולכן נתיק

 שם , המע״נוח ואה ומ׳ש . מומרים לטרוח
 ׳הוודה נ; ר״ש משוס יוחנן ר׳ אסר מ״ו) (דף
 ואג׳ל ומיש . אסורים איק ינים של מים

 כל ס׳ המורה נמסכה נסשגה פטרש הנהמה
 חוכיח נהמה אמרו האלילים כל ונס׳ האסורין
 ישמעאל ר׳ ונס׳ ,נאסרת אינה שמנחה שאעיס

 הסשחחוה שאסרו אעיס יוחק א׳ר גיד) (דף
 לעסדח חלישץ עשאן אסרן לא מ״ס לנעלי

ב :אסרן טכניס ת  לאכול וסו^ רניס ונ
 לא אילטח דוקא חיסא דלא .הסירוס אוחס
 הסירות אנל ליחלש טמדים שאין לט נאסרו
 לא ונהמה דמו נתלושין ליהלש טמדים שהם
 שהוקצה הנהמה ואציל לה לסמון אלא שנאה
 דניון צריך היה לא נאנילה להחירה אנל

 טככים עטדת משוס פהסר׳ דלא דאשעעיק
 סוהרים לאכילה הראויים שדנרים עשימא

 אדם ידי הסיסח ט שאין נל ופ״ש .נאנילה
 אדם מניהו שלא לומר טק אדם פשאו ולא
 לא הרי רניס של ומים , אדם עשאו צא וגס

 סיקרי לא לטרוה שנסט ואילן אדם הגניק
 :אוהו שסנדלים הם והמים שהקרקע אדם משאו

ט׳. נאסרח הנהמה שאץ בז*א  יחנאר ו
שאה :נסמוך ס׳. מליאץ ע ר׳ ס׳ ו

 שאמרו אע׳א יוחק א'ר נ׳ו) י*ן#אל(דף
 לעסדח חליסין עשאן אסרן לא םמשסנ»הלנע'מ

ם  ר׳ נה סליני אסר רנץ אחא ני אסרן טנני
חלישין אמר מד ורננן מסי נרני •שפעאל
 לחומרא רנינו וססק אסורים נסי חליסין מליס׳ אתי׳ ות׳א מותרים חליטן סליש׳ א«רץ
 דאתר אסורים דמ״ד מיס הסם דאמריק ק״ל וס*מ . דאורייתא סתיקא דהוי משום
 קיא אתר ואידך כמוהו הוא הרי ארריו סה״ה שאתת תה כל כמוהו מרם והיית סרא
 וכנא׳ ערלה ואידך הכרס וכלאי ערלה למטעי מנעי ההוא ואידך מליתין מליט וצא מא

 ואין נאתד הנאים נתונים שני ושניעית כוננים עטדח דהיל סיעועא צייני לא הכרם
וא'כ לסעונ״נהו הוא ך ואצער מלמדין כאחד הנאים נתונים שני קסני ואידך pסלמ
דאין דעלתא וסוניא מלתדץ נאחד הנאים נתונים שגי כתיד אמרין מיי ציה קם

וצ׳ע אסורים כמ״ד רנינו אסק היאך וא*נ מלמדין
בד״א

למלך משנה
 הוא לחלק דיש דס׳ל דמאן ,מסוכה השירסיס כני נין ה1 לחילוק השיש אין רחוקה או ל;ינה

 סמוכה כין לחלק אץ ר׳ח כשייוש נשיש אס דאף ליה איח לחלק דאין דס״ל ומאן השירושים לכל
 נחרתי יוגה דה״ר עליה סליג שיי נחגס ואשילז היא׳ש נדנרי ערוס אס אן ולש״ן . ל־־חוקה

 ניחא ונזה .לחלק יש לשכר כעונה דמשרש למאן אף לרחוקה סמוכה נין לחלק יש להרא״ש דכיון
 ר״ח סכרה מל הניאו לא דאמאי וקכה רש״י הכרח מל אס כי דר״ח זה חילוק הניא לא דהעור
אלא .כוכנים העכודח נחצר עומדים והי־חיים החגור :אין כיון טונה שמחזיק אף כחנם להתיר

שאין כיון שרי טונה להם שמחזיק ואף ר׳ת לשירוש ללמוד יש רש׳י דמדנרי כדכהיננא ודאי
דע • כוכניס הענודת נחצל עומדין והרחיים ההטר  פירכ״י כתג ישמעאל רני נש׳ רל דהר׳ן ו

 מהס ליקח אשכי היכי שרי טמריס נטונת ראשילו נסישא דלס״ד והקשה נשכר היינו מטונה
 אכל אשור זמהגה היא גרידא רווחא התם וי״ל .כוכניס ענודת מכש מכוס אשור יריד והלא
א  והגה .ע״כ ,ז״ל הרמג״ן נחדוכי נתונ כך הוא מזנה לא סירות מינייהו רשקיל כיון «

 דאיכא דהיכא לקיין דאמריגן ועוד כנתנו לרש׳• ההוש׳ כהקשו הקיכיא היא כר״ן שהקשה זו קושיא
n’r הא לוי •יאי כהדה חלק לאחרים אינא כי נשכר מיירי ואי כרי בהדה מלק לאתרים r 
 הכר דמ״רי איתא דאס זה לשירו: הר׳ן הקכה לא דא״אי לי קשה אך נומיש לענודת
 להקכוח ליה דניחא וכ׳ח .מותר דמהגה ליה דאית לר״ל זו ממכנה הקכו לא אמאי מהנה ומטעם

 להרמנ״ן דודאי הרמנ״ן כחירין דעתו גחה דאיך היקשי דאכתי ליתא הא טתיה דקי׳ל יוחג; מרגי
p שלה נהיה החייירו לא ומש״ה הוא גמור מהגה דלאו לימי כוונתי היא מהגה דלא שירי דשקיל 
 גמהגה ומה דהשיא לר״ל תיקשי יא״כ גמור מהנה כאינו אן אשור שלה נהיה אכל אחרים ושל

 של תירוצו כשי ועוד אשור גמור שאיגז מהגה דאם מתגי׳ וה׳ק דכרי ליה איש מכם כגון גמור
 לומר ואששר .שרי מדנה הגאה דאשילו ליה דאיס לר״ל תיקשי מועטת גמאה לה דסוקי היץ
כוכניס העגודה כשאין אלא שרי דמהגה ר״ל ר^מר לא דע״כ קושיא לינא דלר״ל להר׳ן דס״ל

סמוכה

̂רק ̂טמיני נ
 אע״פ אדם עשהו ולא אדם יד תפיסת כו שאץ כל א

 עובדי לפיכך .בועאה מותר זה הרי שנעבד
 האילנות ואת ועבעות ואת ההרים את העובדים כוכבים
 לרבים הנובעץ המעיינות ואת לפירות מתחלתן הנטועין

 לאכול ומותר בהנאה מותרין אלו הרי הבהמה ואת
 .הבהמה ואותה גדילתן במקום שנעבדו הפירות אותן
 כוכבים לעבודת שהוקצה הבהמה לומר צריך ואין

 בין לעובדה שהקצוה בין באכילה מותרת שהיא
 דברים "במה .מותרת וו הרי להקריבה שהקצוה
 מעשה בה עשה בשלא נאסרת הבהמה שאין אמורים

 שהוא כל מעשה בה עשה אבל כוכבים עבודת לשם
 .כוכבים לעבודת סימן בה ששחט כגון כיצד . אסרה
 חליפי יוכן אסרה. כוכבים לעבודת חליפין עשאה

 דמי שנעשים מפני חליפין.
 דברים *במה כוכבים. עבודת
 אבל עצמו בבהמת אמורים

 הכירו בהמת שחט אם
 החליפה או כוכבים לעבודת

 אוסר יאדם שאין נאסרה לא
דבר

לי «ייי ססץ יה מנין ג :קמה שי׳ גוה חילק ה<ףר נ קמו■ סי׳ ׳י׳ד שיר א ל :ועיש ני

 הראנ״ר השגת
 .מי' שחש אס אנל עצמי ננהמח •נו׳א

י איסי ארס אלא רן איט א׳א נ  שאיני ו
מ מששה ידי של שלו ד  קיימא ינהג׳ הוגא נ
 והלניוא אלינא ש׳י נססנת שמשחא לן

 ל נישו אי נינניש נשינו חקא מיהי
 לצשיויה אמויין אחר נישיאל אנל מימי

:מכוץ קא

ט' יט6 איא הציאנ׳ד נתג שחסוט׳. אם אנל עצ« נגהתח בר״א  לצטריהקאמטץ נןו
 נהמת היתה טנא רג אסר סיא) השוממ(מלין נסיס מדנרסינן ויל טונט .מכיל

 דאתי הא ני לה סני אסציה אמו סימן נה ששחיש כיין טכניס ענידח לשני רטצה מגירי
 אסיה מעשה נה עשה אסרה מניין'לא לבהמת המשתסוה שאמי! אעיש ׳!מגן איי טלא

נ1 גחמן מ  אדס אץ אמרי יצחק ויג עמים י
י אוסר  נסכין אוחזין שנים תיש .שלו שאינו מ

 לשם ואחד 1אל מכל אחד לשם אחד ושוחמץ
 ליה דאית הנ׳ע שטלה שחימחו נשר דגר

 שניסך טננים טנד גתנאי גנוה שותטח
וי' עמים ורב נחמן ויג .ונו׳ ישראל של ״גו

 שאיט דני אוסר אדם למיד אשילו אמרי •צחק
ד היס שלו  לצטייה ישראל אנל טנניס טנ
 סתצ״תא תר׳ רמי ישמעאל ר׳ ונע׳ מטוין קא

 0 נשעשה מנ״הו דחד לה ומסין אהדו׳
 ׳ומק ר׳ אמר טלא אסא דני fo וני מעשה
 אשרה לא מנירו לנהמת הסשחחוה שאמרו אמיש
 טקו צחמן 3ר איל אסרה מעסה נה עשה
ני לעולא אמרו לשסעתין■ הוצא רנ חרנמה נ
נ ואחי ננבל  חנירו נהמת היחה הונא י
 סיק נה ששמע כיון כוכגיס עמדת כעצי רנוצה
 וסוכר מקרא התס לה ומ״ת׳ אסרה אמד

דסנר• אטרא׳ הצי כל דמויצן וכיון הראנ׳ד
 יצחק ור׳ עמרם ורנ דייג הא ס״תי ולא הכי

 אלמא מקרא לה דמ״ת׳ וטד עלייה דעליג׳
 טככים נטכד דוקא מיהו וחיש .הכי הלכתא
 השומע ע׳ כחולין ואיתא סכתנחי פה הא וט׳..
נ לדעח לא מלוקים שאותם שקשה אלא  הגא י

 יצחק ורב עמים ורג ר'נ לועח אלא נאמרו
 הנא כרב הלכחא דליח רניצו דמח אכן .וצ״ע

 ואצפריו מנר״סא נהשוחע עליה מדאוחנינן
 ר'נ הכי נסר ואמריצן אליניה ולשצו״ לדחוק׳

אוסר אום אין אפרי יצחק ורנ עמים ורנ
דה) לטסר לן אית וע״כ שלו םאימ דנר

 נכר לטלא רינ ואיל ישמעאל ר׳ כמי דאמריק
 משוס לאו כנבל צשמעתיך הנא רג חרנמה

 שום הודעחנו לא כלומר אלא מוחיה דסיל
 כיאוקמוה ורנאוא חוקיה נס וא״כ וכןכהטההוס׳ הנא יר זה השמיענו שכנר מדוש

 דלדידה לה סנירא לא ולהו אוקמוה הנא דרג אליבא מעשה כה כשעשה נר״הא לההיא
 מלת״ה מ« יצחק ור' עמרם ורנ דר'צ וכיון התם ואיתמר אחרינ׳ ננווצ׳ לה תתרצי
החם דאסייק לי קשיא אכל .זיל והר״ן הרא״ש עסקו וכן קייל כוות״הו לה ודמו דקתאי
נתירא p יהודה ר׳ כוננים עטדה נעני שלא ישראל סל ״נו שניסך טכניס עונד נחנא׳

 שהא ועוד טננים ענוות נפצי אצא ״ן תנסכין שאין חפצי סתירין ננא נן ׳הדת ור׳
אום למ״ד אפילו אמרי עמרם וי׳ נ’ור ״ני אח שתאסור הימנך כל לא לו לומר יכול

התם ואסריק מטין קא לצעוייה ישראל אכל כונביס טנד ה'מ v'o שאינו דבר אוסר
דישיאל

משנה לחם
ח ״ (דף נססנה הצלמים כל נפרק שם .וט׳ אדם יד תפיסת נו שאין כל א פ

שאמר שמה נראה .ונו׳ ההרים את הטנוים טכנים טנד׳ ס׳ה)
:הוא אתד דנר שהנל אדם תפיסת נו לאין פירוש הא אדם עשאו ולא

 משפע וט׳ לינים גונפים יניע נתנ0 ממה וכו׳. לרניס הצונעיס ^ע״עת ואת
 ישמעאל(דף י׳ נעיק ואחר יוחנן גרני שפסק כנראה ימיו של צאפוק׳ דאתא

 ודא' אלא נסי דיחיד אפילו לרנים נמנ למה דאל״ב נאסרין אין רניס של מיס נ״ס)
נ זה הוא ותימה כך דמונחו א'  מותר אדם יד חפיסת 0 שאין שמפני נחנ למה ו

 שאין משום מא ינ0ח דרך) ה<׳ ונל וס׳ העונדים כוכנים עונד׳ לפיכך כחג שק
 ידי תפיסת נו דיס נידיה נפפתינהו אפילו רכים של נמים הא אדם ידי תפיסת נהם
 ז״ל והרייא לקיש לריש יוחנן י׳ הקשה דנן ננמיא שם כדאחיו אסורים איק אדם

 נאסרין איק רניס של מים ואם רנינו שכתב נמה נסמוך זה נענין השיגו נהשצוח
 ופסק כאן משמע והא גדולה יותר היא שהקשית׳ הקושיא אנל לפרש לו שהיה כלוחי וט׳

א י וצ״ע לפיכך כתג איך וא"נ יוחנן די׳ נווחיה  היאנ״ד כתב ונו'. עצמו ננהסס בד'
 השוחע(דףמ׳)נך פ׳ סוף כחולין והטניא וכו׳. שצו שאינו דני אוסר אדם אלא כן אינו
 נה ששתע כיין נוכנים עטדח צפני רבוצה חנירו נהמת היתה הונא רב אמר היא
 שלו פאיע ונר אוסר אדם אין אחרי יצחק וינ עחים ורג י"נ וכו׳ אסרה אחו סיסן

ד נחצאי שס ואמרי  אמרי וכו׳ וי״נ שם ואמי ונו׳ ישראל של ״ע שצסך כוננים טנ
 לצעוריה ישראל אכל טכנים טנד ה״ח שלו סאיט דנר אוסר אדם למ׳יי אפילו (לך)
 אדם למ״ד ואפילו כישראל איירי יאיצט מסוס בהנאי הוי לא דלדיויה כלומר ,מטין קא

 ולא כריג פסק ורניע אוסר. דאיט שלונחייהו ד«י נישראל סודה שלו שאיע דנר אוסר
ד שנין כחילוק כאן חלק ט שמיעה נהל׳ שכסנ מה פל שסמך ספני לישראל טננים טנ נ

 א"כ מדנריו כדמשמע נסהמא לה מ״חי ׳סתעאל ר׳ טיק טכנים דעמדח דנסוניא מסוס כרב פסק דאיהו התוהים הס ז״ל הראנ׳יד דנר׳ אנ^ .ז״ל כיח'יוסף כרנ שנמנ
טנד כתג איך  נראה וא"כ כתנאי הוי דלא קאתי הכי משום ר*נ יהא אוסר אדם קאמר ניסראל אפילו הונא דרב י״נ פנרת היא זו הא סוסי כישראל או דוקא נוכנים נ

נ וציע כותנס איר מיני ישרו שלא ומפני נזה דחוקים תירוצים נדעת׳ עלה וננר .אדידיה מדידיה דפליג
היה

עוז סנדל
ח אנ׳ו כתג ;מ׳) (דף 1השוח :מ׳ה) (דף סצלמים נל כיין .מוחרפ זו היי «ד ס׳ אום יו תזיסוז 0 שאץ נא מ׳ אני ואוסר י ענ׳ל מטי! קא לצמוייה מ׳ p אינו ז׳ל פי
מ שיהה על פורוים א» אנל ׳שמפאל ר׳ פ' נשיססו הולו 'צ1 הראנ׳ד מ׳ חליפין עעאה מ׳א) (ון מוחה פי טף .נוננים לפנויה סימן פו הנהמה שאק נר׳א  ההניסו :נוס ו'ל י'

ס פנווס נומי «ד א .׳שטפאל ר' פ׳ .טנני ו׳ אום אין ואתי' ׳צוזק וינ פמיה ורג נ’די מימרא ופירשו פשוחנו סוף ו׳ל התוס׳ נפלי ינוהיע סוף .שלו שאינו דני פד פצט ננהמת נ
Xft



87םד־ פשנח נסף פ״ח כוכבים עבודת הלכות מדע. מש״ מף
 די׳ to לו יי1(6 מק5< וי" מגורם ורב ודיג וםיגזרי גפוממ«<ם. דגו מומר ל5י8ד

ק סלגוא אגל מוגפי נוויום «גא פ «לו6 «יp 0מיי6 נן6ד נסגאי «<ן<ם לא ד  ל̂נ
 אלא לע מיידי דלא ממ0מ .ונוי נוננים שנו גול• הגי אוסר דאום לדדם דאפיא
 סגיון היא שוו זגריו לסמום ולא p לפרש ליניגו לו והיה בישראל לא אגל סגגיס גשגר

לתמוה יש וק .דגריו גסוף להגסוס הראנ״ד
 סות&וה ליה אית גץ בישראל מילק לא למה
 אליגא השומה גשרק גדמשליג ליה לליגו «וה
 שיגיגו לומר וצריך ור׳ילמק. פמרם ורג דר*נ
 מהלנוס נ׳ נפרק שנמג פה פל וסמן גאן ^ר

 וגץ טננים למוני ישראל נץ לסלק שמימה
 :ליה לליס נגיה שומפוח ליה איה

.אשרה נגד ונו׳ שלם לקרקנג המשתחגה
ק  מימרא ג״ד) ר'ישמעאל(לף «

: יומק דג"
 סנדלדלו הר אבני :וט' מל שמקק מים ב

 לא שהרי לגמרי געקרו ולא נלופר
 (דף האלילים נל נפי . שמרוח אדם מניה!

f t( ולא יוסק ור׳ שיא ר׳ ונגי פלוגסא 
 שגן וגמן שש ומאן אפר מאן המם מגשמי

ם הר׳ן וגרג ולממרא דאור״סא ספיקא ה״ל » 
 שמא גראה וק .מימ לנרי סל והפה הרמיה

 דנים של שם ואם איא שנהג הראנ׳ד דמה
 אמ*פ הס ישד של ואם גאסרים איגם הם

 מייא י' לגג׳ דנפלוגהא אמרים מל שמקרן
 שיל מאי שיא ר׳ גני ידעיק לא יוסק ש׳

 לו היסה שיניע ואפשר וספיקאלשמראעג״ל.
 והלנהא שיו שיא י׳ מני דמשיש גייסא

:יוסק ר' לגני נוומ״יו
 מימרא שם ונו'. לנינה שוקף ישראל ג

.ונו' ניצה זקף יהולה: לדג
 :ולמוסיא נחיקו ואסיקנא שם אנמיא

 והיוהג העור פ' נסולין .וט' דלמה חתך
 אמרו היי ירמיה י' קי*א)אמי (לף
 ירשה ג" נע׳ אסרה ללעח לסלי המשחשה

 יטגו ומפרש היקו. לחניתה יי שהמשה מ«
 דסשקא ולשסיא אישר למגין » בפיא

ב ;הוא ואורייתא ת  אפיו לא א׳א הראנ׳ד נ
 משם שסור שאץ וט׳ למנין אלא שד •ה
 הראליד נמרי ספיש שרש׳י ואעיפ .מליל ש
.וט' שגממו אילן :יגיע לשמש 0מץ יש

משגה

 גלש אשר טגנים מטלה לשם מהמלה אילןשגמגע האלילים(לףגלס) נל פרק שם משגה
 אעיג ינאי י׳ לני אמרי וננמרא שהחליף מה ממל והמליף טננים מטלה ̂ום ופסלו

 מה עמל אלא טלו ליאסר מהמלה שגעמו גאילן מי לא אילן של מופו והרגיג דהנדך
 נרנק הפרק גראש רביע פהק נבר .ונו' לאילן המשהמוה ובן :שהר והשאר שהחליף

נפרק ואמריק שהר מבד ולנשף גמש לאמרי

 הראב׳ד השנת
 להן Mircsi הגל שמקון *שס

 ונשתמוס גילו ש!ן אשן לא
 של שש ואם איא . 1̂ ן9ל

 של ואש גאשמס ליק שש וטס
 שגל שמקרן אשיג p ישר

 ודיא ו׳ וגני ונסלונשא אשויש
 נר יועיק ולא שיא מסק ייט
ט  לס שנירא מאי גדא ו

:לטשרא יפטקא

.אסרה לא עולם לקרקע הטשתחוה .שלו שאינו דבר
 םם6 ומערות שיחין בורות בה חפר

 *מים ב :אסרה בוכבים עבודת
 לא להן וחשחחוה הגל שעקרן

ק והשתחוה וTב נטלן .אסרן  ל
ק שנדלדלו הר אבני .אסרן עב  ו

 בהן אץ שהרי מותרות במקומם
 שזקף ישראל נ :אדם t תפיםת
 השתחוה ולא לה להשתחות לבינה

ה אמרה לה והשתחוה בוכבים עובד ובא לה א ת  ב
 טכבים עובד ובא ביצה זקף אם ובן שזקיפתהמעשה.

 והשתחוה בה ובץצא דלעת התך אםרה. מז והשתחוה
 Ypim השנת דלעיי לחצי *השתחוה אמרה. לה

 •שש״ששלשידלששוטיאשי אמור זה הרי בו מעורה האהר וחצי
 לחצי יד כמו החצי זח שמא מםפק

ד. ב ע  מתחלה שנטעו ייאילן ת
ה אמור נעבד שיהיה א ת אשר לשרן אנל נלנו סנטש היא וזי ב

לאאסטשאץאשרשששיד;

ם עבודת לשם ופםלו וגדעו נטוע  הבריך אפילו סבבי
א אילן של בגופו והרכיב ת שריגים ותצי ר  את ס

.מותר האילן ושאר =בתאה אסורים והם השריגים
 השריגים כל גופו גאםר שלא אע״פ לאילן המשתחוה וכן

 נעבד שהוא pi כל שיוציא וחפירות והלולבין והעלים
ה אסורין אלו הרי א ת ם העובדי שהיו אילן . ב  סבבי

 שכר לעשות מוכגים שהם ואומרים פירותיו את משמרין
ח לבית ד ס ם ע  ושותים שכר מהן יעושין פלוגי סבבי
מפגי בהנאה אסור האילן זה הרי חגם ביום אותו

 אילן ד אשדה: של חוקה היא שזו כך כפירותיו עושין ולפיכך אשרה שדדא שסתמו
ת תחתיו שמעמידץ ד ס ם ע  הזדלן שאץ מפגי מותר זה הרי מתחתיו נטלה בהגאה אסור תחתיו שהיא זמן בל סבבי

א עצמו ד. ת ב ע ם העובד שבנאו בית ת אסור זה הרי בנוי לבית הטשתהוה ובן נעבד עצמו הבית שיהא מתחלה סבבי

 לפילן המשתמוה שמואל אמר הצלגרם(שם) גל
 גזמזגפסלג מופק ואותביקמליה אסגר תוספתו

 שי• סופפמו ופסלו גיגע לא ט לגושממ וגו'
 ש«מו ואילן פיל ניבק לשמואל ואסיקגא

 לקמט ^א אסור תוספמו אגל מותר עבד זלנטף
 ליה למגל לאמ׳ג לאשמומיק ה״גו ופסלו גלגע

:נאסר הא̂׳ ■p'o אץ ננועיה מעשה
 ואמי אפרה היא « שםאי .וט' שהיה אילן

 לגעו חמד הט אמרו אפילו שמואל
 ביום ליה וסחו שיברא טה לרמו אסור גלרפו
 ופירש"' טוסיה. להלנסא הסם ואמדק ♦לם

 לע הוברר שלא אילן 000 אשרה היא מ אי
 היא אם נגיר שמן וו באי אשרה ששא
 טנבים מטלת סם גלרפו ט .לאו אס אשדה

:שלהם
 שערל שם משוה ונר. שממשליס ה

 הרי וטסלה טגטם מטדח סחשה
 אנלרביע סלע. בספרים נןהנירסא והמומר

 בראש פסק רביע הרי 0וא* וגמלה שערם גראה
 TOO ולבשף שגסמג לן4ל כרבק וה פרק
־ מותר  סמסיו שהמגרזו לבשטל גאן נסב וה̂׳

 השסיו! סגרי ש אמו שאסוי טנטס מטלת
 ורל נושה. טנמנל נוסנים מטלת תחתיו
 סמסיו להממיד סססלה «סעוהו נאילן להנא
̂ה מסקיק טנניס עטלס  שאץ לש שיי ואפ
 שלן לקמט לישנא הט 1̂ וטיק נמנל האילן

 למשמש טנגים פבולס סמסיו שממשדם
 איו .גר״סו מססלס למנשל הוא שרגילוס

 המטלה בעול שהושף מה אשלו לשד אששמיק
 טננים בעולהמטלח וורהו ססשו סבגיס
 מש מילסא ומגבר מיקרו אפילו אשר סממיו

 שלן ש« טן שגט אין וההוא גמבל מגששא
 לף (שם משגה . *di שבשש בית :לאחר
:לרב מימרא שם .לביס המשסמוה ובן <רו);

יכן

ש: :1ו«מויוטןמג מ סי׳ן «וי שץ בהנאחג
למלך משנה

 ססגס ונוש׳ש סנניש לשטות סגווטם שש ששומן ש ששנינש שיט שנא אנל ונו לאוש פשונש
 וכס׳ש מהנש וסשוש נשנו ששונש ושיוש ושי׳ לושוו אף וש שלוק שהוס' נחנו ונגר אסור.
 נונטש ששמות נשגאש ולר» שצשש נונטש ששטות נמאן אצא וי׳ל רי שלעי ולא לסור.

 של ומרסן וומיא נקיונש אלא נמשגש שטר שן לגסולס וצליל לרחוקה קוזנס טן לא!ק שן
 ׳וסנן מוט אלא להו׳ן מקשש לא שט ומשוש .שצמש טנטש כשנווס ומאש ולשלו אשטטסי

ט לא וש שסילוק אמיו p אסור. מהגה דלשלש ליש ושס ט ולא סרמנ׳ן מנרי לא מו  טנ
 שליש דשליג ששש אניא •וגש שוי לכמת ולת ,לשווש• לשו טש מלתא להא׳ שתא ואש שדן
 ואיטיא ושששא וס׳ל לשגיש «מומ ששגש נגיגש אשלו שיט ומאגי׳ וס׳ל וש נווילוק ווית
 tt שא לדל ממשנש שקשו לא מא<6 טנטש לשטוח משנש ישצא שט להם מוחן משום טא

 ושל משוש יוסק דו׳ אלינא טקא שוא שחום׳ שלוק ויל יוגה לשיר ליש וליס ושא משוש קשיא
 ניגש גני ששק ומשש הסמויה לשגאש שגמש טנניש ששגוות סנאש טן למצק ושן יוגש לשר

טו משא שטמויש נשגאש אף נשנו אסור טננים שגוטמן מן מוקש זאטלו  לשלש אנל .ט
 ולא שא טמא ש1 ולשי .שמגש וחוקה וטן לזגיש שומדח נששגינש נץ לחלק p טיל ואלינא
 יומק ולו׳ ושל יוסק דש אלינא וךתנ< ישגשו מ:ום וריח וש ש^ק ושוין שומנ׳ן שוניט

:לסלק יש דלריל ומורי לשולש אגל לרחוקה קרונה נץ אולק אין
ש  שסרויח וששגומא אסור נשנו רש ושוו מיל לרש׳י סחוס׳ ששקשו ממש תשש אני ש

 טן שלוי. טש של לטיט ישא ,שיג שחי משגש למיד מהנא שקש׳ סנניש לשנוות
 לו׳ל. « שששנש שקשו לא שני ומשום נשט מסלק טא נמי ישל שמא וא'נ לרטקש קמנש
 ומשיק משוש טא ישטיא ישגומא שמשם סי אלא יה שלוק טווס׳ שלקו לא ישיג ונ׳ח
שנתנני ונסו נש לסלק שן ומשנה שט ומסן מטש הוא משסא דרשי׳ אלינא אן טנש לשם

ש• לוטו אף וש שלוק ל1ן שיו נשם נסנ ושסיי למיל נהננו ששי• ליסא שא ,לשל וש לי  י
שיי אלינא ששי וש ותשמש ל וי  שתמי שאץ טון נשנו שלשש וית״ש נתמי ולאשות לנשן י

שנ נונניס שתמות נטוו ושמו״ש  W שלוק ליש שת מנטש תמות נשואת אף דלו׳ל שמא י
 ליש לשת למאן אלא וש שלוק נאשר לא ושש לסתוש ס׳ל ישלי .לשל משתני׳ ?שא ילינא

 ינשגאוו לטלש אטי טגניש mששמ יגטאת סמייש לרגאת טנניש שמית טאת טן לסלק טש
ס. לשסות נמשנש משיג לגינה טמן טמות סגטש שששנודת נל שסשויש ט  לשת לדיל אן מג

ם שששנודת אף שממטם נשנאש לאמי po< שן■ שט שצסש טנטס שמות ונסגאת ליש  נוטי
מר שבש אלא שגש ששמינית ושלא לנינה פמינש m נמשגש ותשיג משוש ^ m שצמש גונטם 

שט טון ם mלשנו מטש דאטלו ליש שש ו  שוי טמטם וסהנאת ומיל תשש שוי שש1ש נוטי
טס גשמות אף  גוסריש אטרנטאת ישתלישדגשגד ילוש•• שק» ומשיה סמונשלניגש. ששיא סנ

ת׳ m שיט גאm מיתא ואף .לשל ש תתשנש טשו לא ואגיש סקור ט m שממות סנטש 
טס mמוגו משגאש סשי נש לאשי יאק *יניא טינס לשני  מ ושיץ שותשן אן שלמש. סנ

 ששום אטי לניגש סשוגש מגטש שנשמות גל ולשל יסיל וו גתלוקש לשת שליש ושליג• אששו
ת ששונה לשגש ששוש T שצמש טגניש mooo טאת ששוא לאף יריי ושאני משגה ו ^ 

ל סד .שמשושוות טין דשרמנין ואששר לותד י  לא m*0 לשל שנסגמ שהוששות נשנוש פיל ו
ן נשוא גששגש אלא של ששר  פשם שש טנטש ששמות תתשיג ששט לשי שמגש ששורש גרון וי

ש לדיל וו ממשגה לשש טקשש לא ומשיש מאשש שמשרש ן o'fe מטש מל משש של מו ו  ו
ץ ט לרש׳< שסוס' שקשו תש לינ שיח אסור ני ̂ש ושרצמ לשל נוש שמוט נ :•ש

ה ג שתחו  ש ששו שתש וש שתא מפשק אפוי סי■ נ• ממוות שאתו יתוו ולשת לתצו ה
» ויל שמתנו טנ מיש שץ (^ש .משנו לחצי שו :ששוסאש) אטם שאו ל׳0ל

בתש
ח מגדל ע

ט ט ש m גמור נסששר אנל דשו נל במגסש למימי משנן ולא גמוי מעשם ואשלי שלו שאיט ד nnm משנו למצי ש נסו סו ולשו לסלי 
אנוי א. גמור ממשש סגשן הא שין שדין מאי ואיש ו ט ומש,טרלקטן ט  לינואל נימיש פי
: נינט שגו״ אחל •שואל ש שמר ן  •שמשאל ש ש׳ אנין. שו שולש לקרקש חםיטוחוש סי
 •שמשאל ש ש .אסרן לשן וששתווש גסלן אכרן לא לשן וששתיווש «ל שעקר! סיס :ניו) (וף
מ נ :גיש) ( אניו ניו  :ששל לטשוא יששיקא שד ס׳ גאשוץ שק שש וניס של שש ואש של הי

מ0א נתג שלא סשגי למרגו וצה שמא שמר ומני מ ש והלא משישה ר סש ישש תפשק ו

דאנט
ם י שא משק שעלולו ט ואנג• נשמשתץ ^ ט מי לן שמא לשלש «דא ̂י  ושא ו

שואפוש.שוקגלשצלמ>ש(וףת'ו): טשעלולו תנט ;ש«של פמן ■ו ולושרששל ישו'

 הראשי נוגב :0קטי (זף ושריסג ששוו ש
 של שת ט שיי ואני ששל: ש, שמש רללאאממושששונו׳ולאאסש

 שטי ו^טן ששקומח• נמו תשש ששגש טרסו שש קרא ו̂ל נלל שתלשש למן שגש לא
 מ• נש אשרש שלתש טגשתגוש אשת שוי שמיש וגי אשי ושרושג ששר ש סף לש נומק
 ושאטן סנטש שמות תמת נשגאס אפוש ויל ישלש• .שקו לתנותש •ו שתששש שט ששש
 שפווא ושנלל cMe שטי לשח ושיש ילו׳ש לשש טמאתש שין טאתש שטי לראי נטגן
 שו ט' שושט •מלן :וגש! טשאש p ששרות ונפשי שטות של ש« גתג וכאן טמאה לשוט

שש): (וף נלשולגרפ ש שב! . ^1 וסשפש שטש סק



טשנה כסף פ״ח מכבים עמדת הלמת .מדעטשנה כסף88
ק  ציירה אסזרה לנימוס סההלה נוזצנה אנן הס א»יס שלס ס5 מנ:ה .וט׳ אנן ו

 נונניס ענודח עליה העתיד שסידס מה גועל והידש כוכניס ענודה לנס וכיירה
 מה אנן(ועל ל5 עונה ונייר דצייר נ’אע׳ אמי רני אמר ונגמרא סוהר זה הרי וסילקה

: דמי ושפיר שחידש
 שהיה סי שס י!ש;ה .ונו' ניהו שהיה סי ה

 וופל סנניס ענודה לנית כמוך ניהו
 לעטדח נוחל שנו(? לני כלומר לנמהו אסור

 ונווה א“ד שלו לתוך כווס יעשה ניצד נונניס
 כוכניס לענודה ימח ו קא והא ננמרא והקשו
 כלימי לתיווקיה הגסא ניח ליה דעניד ותירצו
 ליה דנדר ומי אי נעי צגיעוהא לנדוליס דאילו

 עסקי(( נסאי דהנא ופירש׳י והיני, נהיזעי
 שם . ונו' הנוהל והיה :וענד עצמו השהניה

 טכניס עטדה ושל שלו היה הנזכרת התשנה סוף
 ועפרו ועציו אנרו חמצה על חחצה •הן

 כירושלמי שנתב נמה רניט ומשרש נשק מספאין
 הטחל שיהלקו דהיית ממצה על ממצה ימ(

 .ומסמא אטר כוננים עטדח מלק ונל לחצאי!
 הרץ נמנ ומיט אסר. נע(ין שירש רש'' אנל
 הכותל מצי הישראל ליקח נירושלמי שר• תי
 מנירם איט אם אנל שנעדו אנגיס נמניר ה׳ס

 למנור דמוסר ססחנרא ומי« נרירה דאי! אמי
• ענ׳ל שהוא מקום נכל רלקו לו

ר ו  ר׳ מ״נ) ודף שס משנה .׳1וי מאני ניןנ
 נזו לרוח וזורה שומק אותי יופי

 ולח ונאמר זנל נעשה הוא אף איל ליס תשיל
 ׳זרנה שאם כלומר המרם מן מאומה נידך •ינק
 ואישסקא <מה הוא והרי לנגוח זנל •פשה לרויו

 סוהר נורס וזה דזה יוס• נר' נשרקין הל«א
 יהיהר וקרקע דאיבור זנל גורם הוי והנא
 היני ] [כ"וז שעה נל נש׳ לן מנעיא פיהו

 לים יייכייל שיהק תו לרוח וזורה שוחק קאמי
 בעיניה. לים מעיל אנל וזורה שוחק דילפא או

 וזורה מפרר דקהני מ(ק גני לן אינעיא ונה׳ג
 ענודח תסהניא רנה אנזר לים מעיל או לחח

 שחיקה נעיא לא אזלא העלח דלים טנניס
 רב א׳יל פירור נעי אזיל נהירוח דלשאר חמן
 נעי ממאיס דלא טנניס ענווח אדרנא יוסן>

 : פירור נעי לא דסמאיס סמן שמיקה
תב  יוסף כרנ שסק היני מימה הרמ׳ך ונ

 דינ נוומיה דחניא יאע״ג רנה לנני
 אינק ונהא .ענ״ל ינה ליה יחי הא יוסף

 דלינס ההוס' שנחנו נמו ס״ל ירניט למימר
 נהרות נשאר ממן אלא יוסף ורג רנה נין

 לענין מירי נינייהו לינא כוננים נענודת אנל
 מלא שחיקה נעי לא יגסף לרב דנם לינא

 רנינו דנר׳ ומ׳ת . לינה נמו נהיות נשאר
 הסלת דלים כרנה למינסק נעי דאי תמהים

 זו דשרישה שורף כר.נ למה שתיקה נעי לא
 החליף לתה יוסף נרג למינסק נעי ואי למה

 ההוסנות כפירוש מפרש ואס נשייפה שתיקה
לסישסק נעי סי נדקשיא שורף נתג למה יקשה

 ואת ההרים אס העונדיס העט׳ס ס״ה.א משנה(דף .ט׳1 אדס יד תפיסת ט שאין דבר ז
 חסמודנסף לא שנאמר אסורים שעליהם ומה ההרים כלומר סותרים הם הגבעות

 שהם וננעות שהרים היא הכחוג גזירת מתסרי לא דאינט דאע״ג י’יש ונתב עליהס וזהב
 שאר של כתלוש שעליהם וחלוש הוי מיהא טנבים עטדח אנל לאושרן נח נהם אין עולם קרקע

נל על עליהם תתמוד לא שנאמר טכניס עטות

 כוכבים עבודת לשם וכיירו וסיידו בנוי היה .בהנאה
 בהנאה אסור והחידוש שחידש מה נוטל .שנתחדש עד

 הכנים ,מותר הבית ושאר לעובדו שעשאהו מפני
 הבית שם שהיא זמן כל הבית לתוך כוכבים עבודת

 שחצבה אבן וכן ,הבית הותר הוציאה בהנאה אסור
 וציירה חצובה היתד, .בהנאה אסורה לעובדה מתחילה

 צריך ואין האבן בגוף ונייר צייר אפילו שתעבד וכיירה
 בהנאה אסור והוא שחידש מה נוטל עליה כייר אם לומר

 אבן ח מותר: האבן ושאר שיעבד ונעשה הואיל
 זמן כל אסורה זו הרי כוכבים עבודת עליה שהעמיד

 סמוך ביתו שהיה "מי .מותרת האבן סלקה .עליה שהיא
 בונם יעשה כיצד .לבנותו אסור ונפל כוכבים לעבודת

 .צואה או קוצים ממלאהו הריוח ואותו ובונה שלו לתוך
 שלו הכותל היה .כוכבים עבודת לבית ירהיב שלא כדי
 מותר שלו מחצה למחצה מחצה ידון כובבים עבודת ושל

ה אסור הכל כוככים עבודת ושל בהנאה א ת  אבניו .ב
 עבודת מאבד ^כיצד ו :בהנאה אסור הכל ועפרו עציו

 משטשיה כגון בגללה האסוריס דברים ושאר כוכבים
 לים ומטיל שורף או לרוח וזורה שוחק שלה ותקרובת

 בנון שנעבד אדם יד הפיכת בו שאין דבר ץ : המלח
 בהנאה מותר עצמו שד,נעבד אע״פ ואילן ובהמה הרים

 לוקה מהן שד,וא בכל והנהנה בהנאה אסור ציפויו
 עבודת ציפויי וכל .עליהם וזהב כסף תחמוד לא שנאמר
 של כוכבים עבודת ה :משמשיה בכלל הן הרי בובבים
 הרי ישראל לידי שהבא קודם שבטייוה כוכבים עובדי

 באש תשרפון אלהיהם פכילי שנאמר בהנאה מותרת זו
 אם אבל אלהות בהם נוהגין והן לידינו כשבאו [<)]

 ישראל של כוכבים עבודת ט :מותרין אלו הרי בטלום
 בה כוכבים לעובד היה אפית ם‘לעוי במי^ה אינה

 בהנאה אסורה א‘אי כלום מועיל ביטולו אין שותפות
 עובד של כוכבים עבודת וכן .גניזה וטעונה לעולם

העובד בטלה כך ואחר “ישראי ליד שבאת כוכבים
 בהנאה אסורה אלא בלום מועיל ביטולו אין כוכבים
 ברשות ואפילו כוכבים עבודת מבטל ישראל ואין .לעולם
 מבטל אינו שוטה או קטן כוכבים יעובד .כוכבים עובד

 כוכבים עבודת שבטל כוכבים ועובד .כוכבים עבודת
 אע״פ כרתו בעל אחרים כוכבים עובדי של בין שלו בין

 שיהא ובלבד .בטילה זו הרי כך על ישראל שאנסו
 אין כוכבים עבודת עובד שאינו מי אבל .כוכבים עבודת עובד המכטל כוכבים העובד
והיא מותרים משמשיה משמשיה ביטל .משמשיה ביטיי כוכבים עבודת המבטל .ביטול ביטולו

• קמו סי׳ יו״י טור .מז לאוץ סמ״ג ג * קמו פי׳ טור כ קמג סי׳ יו״ד טור א

דבר

:משמע נענדיס שהס
 צ6ישסע ר' נס׳ .ט׳1 של נוכניס עבודת ח

 פנפל טננים עינו נ'נ■) (דף
 פיגי יישרפל סנייו ישל שלי נינניס ענידת
 יס׳ש .טננים עינד של כיכנים עטדי. מבעל
 (דף 6נחר נפרק ישרתל. ליד ששבת קידם
 שלת עד נשיק סנניס ענידת שסצש ישראל ס״ו:)
 משנאת ומנשלת כינניס לעינו איסר לידי נאה

:יסנפלה ניכניס לעינו אימר איני לידי
 אינה ישראל של כונניס ענידת ומ״ש ט

 לעינו היה אפילי לעילגז נפלה
 ישמעאל ר נש׳ מניאו .שיתפיה נה נישנים

 של מלקי ילא מלקי לנפל ויכיל נ״ג.) (דף
 כוננים דעינד אדפתא ישראל אמרינן דלא ישראל

 וישראל דנפשיה כיננים עונד ומנשל וכיין פלח
 אדעתא ישראל אשרינן אלא מנפל מצי נסי

 דנפשיה טנניס עינו מנפל יני פלח דנפשיה
 יפעונה ום׳׳ש :מנשל רצי לא ד.ישראל אנל

 שפעינה כיכניס לעטור. מנין נ״נ:) (שם .גניזה
 ליה דנשקא מאן יאינא נסי־.ר ישס שנאמר גניזה

 מזנת אצל ען כל אשרה לן תשע לא מדנתיג
 שעונה אשרה אף גניזה שנון ה' מזנה מה יכו'

 לשרפה ה׳ל למה זי נניזה יידע איני ימ״מ גניזה.
 .יני׳ טנניס עטוי. ישן .יציע לאגדה אי

 נהנתיה (שם) ישמעאל רני נפרק כ־ייחא
 ר' ברק מפנה .יט' ישראל ואין .נשמין

 של ניננים ענידס מנשל אי;ו יש־אל יש־יעאל
 ניכנים העונד לי נר.ן אפילו והיינו נינבים עי:ד
 אלהיי פיסל נונניס דעיכד משים י’יפירש' רפיה

 ננרק .יכו׳ קנין כיגנים עובד ישראל ילא
 אחת נעם רינ״ל אמר מ׳׳ג.) (דף האלילים כל

 נדרך נדני הקפד אלעזר רני אחר תהלך היית•
 שנד ומצא דרקון צורח ועליה ניבעה שם ימצא

 ניננים עינו מצא נלוס א״ל יצא קק ניכנים
 ש״מ יננילה ספרי נשלה ילא נשלה יא״ל גדיל
 ניננים ענידת מנפל כונניס עיבד ש״מ חלת
 ענידר, נשיג יידע יש'מ חנירי ושל שלו

 מנניל איני יידע ושאיני מנשל וסשמשיה כונכיס
 רניש ימ״ש . בע'כ מבשל ניכניט עינו יש׳ס
 מיקרי לא הוא ושישה דניין שישה נינניס שנד
 שנד נשאנו יכן טנביס עכודי. נשיב יידע

 נפיג יידע איש ודאי הא כיככיס ענודי.
 אלא שלל שלא רניני יתלשין כוכביה. ענידת
 דשנו דהא משמש כוננים עבודה שנד כשאיני
 ר,פילי הנידו של טכניס ענודה מנשל ניכניס

 נהויא ינדאמרינן לתיקיליס וזה לפשר זה
 ;הנופל(ם״ד) אח השוכר בת'

 ישמעאל רני כפרק משנה . יני' ‘הפבטג
) (שם : הזה נלשק ג'נ

ותקרובת

שד,יתה כמו בהנאה אסורה
עד

למלך משנה
.ה-;י, <יפ זמשיל שו-ן־ או למוז וזיכה שימק :ו׳ ונכיס ישאר נזכניש ענוויז מאגד ביצד ו

 כוככיס עיידח דכל rp'ns ד׳ה ) פ׳ח (דף הדס ניכוי שרק החוש׳ מ״ש עיין
 כה: כ״י? דרכי׳ יו״ד1ה על חמיה ר5י זה ולשי .נחדושיו שש הרשנ״א וכ״כ דעגל דומיא בשריסס

 דנל דס״ל ע״כ ככרא הך ליה דאיח ומאן שנשישו מהכוח כלי גשחיקה דמכסין הדס כיסוי גכי
 ישישוה לא זנל נעשה היא אף קאמיי אמאי לרכין היקשי דאלח״ה לשריפה החלשה כוכרם עלודח

 לא אמאי לחמוה יש וא״כ כשיישה החלתה כוככיס ענודח דכל דש׳ל ודאי אלא ונל היעשה ולא
 וצ׳ט ישרשנה שחיקה דקודס קמ״ו כסימן הטור כיאר

 (דף הצלמים נל ש׳ נהיש׳ עיין .כשילה ה״ז נך על ישראל שאנסו אע״ם וכי׳ כוככים ועובר ט
כוכני: כעמדת הקא דתוש׳ דאלינא שכתנ שס חייא מעשה וגחרושי כאן ד״ה מ״ד)

של
עוז מנדל

 נ:ל< הן ה־י גורגיס פרווה ציגויי ונא • נ־פ) (דן ינמטאל רני פ׳ .לן■ ילהריז פד עצמי •*מענו
 ההייש את נפונדין נונניס יפונו׳ מתניתץ גמיא •S«(, לו׳• ־-p: א1נ ןה .פנמעיפ

 :נ׳ג) נ'נ (ון ינמפאל ו' פ׳ .נאש סשרשין פו יני' של נינניס ענוות :נצלפיס נל פ'
מ־נ),נתשנת (דן ־!ליייש נל ן׳ .מוהרין עד אלהיס מננג ננש שהגיס ושש לתש ניפינוגו

משנה לחם
שצי היה מ׳׳ז) (דף הצצמים נ', פרק יני׳. ניננים ענידת שצ1 שצי הכותל היד, ד,

על ממצה נדון מפרש ובינו .יט׳ מחצה על מחצה נדין כיננים ענודח ושל
מיתר והשאר כהנאה אסיר והעפר יהעציס האנניס כלומר הטתל מחציח כלומר תיזצה
(ימה ינן ודאי אשי הכל מעיינ אס אנל ועציו אכניי מניר אס נלימר שלי ב-הס

 עטדס של דממיצה ירצה יני' עציו אבניי זיל יוסף ניה הרב שהניא מהירושלמי
 : ניפיישיח נישלס שלי אה מניר ואס ים' אסיר ועפרו עציו אבניי ניכנים

דת ט  הישראל חלק לענין כלומר יני׳ לשלם נשלה אינה ישראל של כינניס עבו
נ״ג; ישמעאל(דף ר׳ פ׳ טס׳ דהא כשיל כוכבים העונד מלק לענין אנל

צנולהו
סיימוגיוח דגהות

 יזוראא איי סעזנאי אסיאי נתן שועיא וניפוא ראיס שיי נונניס ות עו ששמשי אנא [א]
משמו: הספיח נמשי ונן עצמת נוננים עביות נמו בר.ן ייהחמיו יינו יי״יין

.נ'נ) שש(דן ישמטאל י' ש' .ניגגיש רי-יונד נרפית פד ׳שיאל של נונגיש ענידת ןיליס
.ינספאל י׳ ש׳ .לפילס נשלה פד ר.טנפא פ׳ו) הגלתיש(ון כל :׳ .נישל נישלן אין פד שיפה אי קטן ניכניס עונד
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________________סר,י«נהזיש
ia לשרו גיגגיש בד1פ m  tm a  mnn זב)וק«רןללש<>ה6גע*ןפ(>סול'נ יק1ב<7 גושוס 

 1ש̂׳ גנן שעגודחה אע׳ש c»to זאמה גו״ג
:עג*ל 0<>פ גמץ p<p9 ד0דל*א

<*נ.) שס(דף מש«ה <«'. פננולה כיצד י
 1̂ וג?6 לאש קושש שגשלה ד5<9

 9ר0ה שלא אשיא שאסר 9אלבש ראש סששש
 גקורגס 99יש<ש שמשה רש*> ושילש .«לה

 איל ששלה אשאי מסדה לא ט שמשה וננשלא
 :לולהה וגןלקל ושידשיי נ«יה זיראשששמשה

 שהונלמי « משגה סוף ונו׳. לצורף שמנלה או
 *מל מאיה לני(ל׳ משנגה או מנרה

 לני אמל ושירי וממלא נמל לא ומנ׳א נשל
 אמל מד לנ אמר אנא נל ירמיה ול׳ ש«ן

 ישראל נצורף אנל גונניס שונד נצולף מלולןמ0
ישראל נצולף אמל ומד נישל הנל דנט

 ממלולןה ישראל נצולף שמיו למומלא למיגקש
 שסק ושן הלי״ף דשס שוה ושואה .דאסרי וכד^
 שצורף שמיד שוסק לנינו אנל נהדיא שלאיש

 דברי ישראל נצולף אנל ממלוקה שושנים שונד
 המס דאמרינן שששמו הרין ושסנ .נישל השל
 או משולה שליה שנשלה או שליה לוה מיל

 לוה מנא דאי וצטשא נשלה אינה לסשיס סנננוה
 משמש לא ושודאי נמלה לא וננה מדלא שליה

 שלננן דלא סלקא דנמלא ושליא דשקלא דסהמא
 טשניס שונד נצולף דממלוקה רגיש הושס ולק
 אי והיש נשל השל דנלי ישראל נצולף אנל
teo לא ישראל שצורף אשילו <רא שליה לוה 

 דאי משלל לה מנשל לא וננה דלא דשיון נישלה
 נשלה לא וננה מדלא אמריק הישי מסלוקס ישראל נצודף דאשילו למיד ואילו נשל 0«נ
 ונהנ אמרו צורף דווקא לנינו ודשת .שדאמח אלא נמלה לא וננה אפילו לר^ הא

 :דוקא לאו שלף ששמש רש״י שדשרי M ויל- והרמנין הראניו דשח שנן הלין
 דהלשה ושודאי ולננן דלני שלונסא (שם) נסמוו שמנהי שנל .ושו׳ משרה אם אבל

 לא אם ואיל אצלו הרהינה אשילו היינו רנינו לדשה סששנה דהאי ודע , pנל
 נפיל לא לרנק וא^ה שדאה ולא הומן והניע שלך היא הלי פלוני יום שד משאן שאמי
 דצולף לנומיה מאי שהינ משכנה לא אי לשנרה שעהיו משני דוקא וצולף דסיל דשיון
 נלייהא .ושו' לסמים נננוה ושו׳ עליה שנשלה או .ויל הלין שהנ וש נשל דאמל לרט

:סם משגה .ושו׳ נשניה רקק :נהמון שמנמיה (שם)
עבודת

משנה לחם
 הצלמים של דנפלק לנים נונלי שאן דקדוק דש ,אדנכשיה מפל אמרו לישני לטלהו

 אצפלישא מוהל שנדו ולנסוף שנמשו אילן דהנרי דלרנק נטגיא משמע מיה) (דף
 ששן שרנק וה נמלק שהק דרנינו ושיון שם לה לשמה שמם אה דואנדמס קלא ליה

 :שם לה ולשנוס דין הוטל לא למה איש ושו׳ נענד שיהא מהמלה שנמשו אילן שמס
 נצולף סמלוקש אמל מד אמרו נ״ג.) ישמשאל(דף ל׳ נש׳ .צולף שאים ישראל אן י

 ישראל נצולף אמל ומד נימל השל דנלי ישראל שנורף אנל טשנים פונו
ה ממלוקיו  לא שושנים עונד צולף ונין ישראל צולף ונץ ישראל נצורף שמיו שפסק ו

 משום אמר משם ול'נ ויל. רטם למרי ששם הלין ונסן לקולא שסק ולנינו נישל.
 נוו ונין סו נין מלמא אמלינא סשיקא אישא ממלוקה הראל נצולף למיד דאשילו

 דנליו דנלאיס שפירושו וט׳ למנלה ששמשרה מלי נלאין רני אמל והרי סמלוקס
 לשומעי ונריו דנראץ ושיץ ישראל צולף והייני לסנלה ששששלה שמלוקמי לשומעי

 שמ0 ולקולא סשיקא סמק להיוה הדנל מור שן ואם טוהיה דהלשה ודאי ממלוקשם
 ואוויל ממליקה טשנים שונד שצורף ואמר שמאן סשק ישראל נצורף דאמל שסאן אי

 לשומעי דנליו פנלאין אמל ולני סו ונץ נוו נץ אי סשק ממלוקת ישראל נצולף
 ולישראל שאמר ומס לקולא. לנינו שסק ולשך ישראל לצורף מוהל הוי ואיש פמלוקזס

 השל דנלי ישראל נצולף אנל ננמרא דאמלו דמאי סנר דהוא משום אסור צולף שאים
 דמה ה«םטה קושיח ימח אין איש ושיה החוסשוה שפירוש דלא צורף דוקא «י נהל

 דסנל לומר יש צולף נשאים איילי ההיא ודילמא נרומאוה דר.ליקמ מהאי נגע' שהקשו
 ודאי הלוקח שאמר דשה ודאי ואיה ו׳׳ל שדפידש״י הם צורפים מחנוה לוקמי דסהם
 מהטס לוקמי סיום שמש ולע כרסם ליה מנירא נ״ש ויל דרשי׳ ואפשר .צולף דטא

:ההוסטס שפירוש סנל שלש״י אלא פן הנץ לא יוכף ניח והרג הס צולפיס
 והנא אסטק מינה) (דף הצלמים של סלק שסוף .ונו׳ פרקים של היהה ואם יא

מומיה דקייל לנ לימי דלא שדי ולנים .וט׳ חוליות של שושנים נענודס
לגני

 בטילה אינה כוכבים עבודת ותכ|רובת .שיבטלנה עד
 אזנה דאש חוטןזה ראש קטע מבטלה. כיצד י לעולם:

 או חםרה שלא פי על אף בפניה פחםה אצבעה ראש
 משכנה אם אבל בנזילה. זו הרי ישראל לצורף שמכרה

 או צורף שאינו לישראל או כוכבים לעובד מכרה או
ת ולא לסטים ננבוה פינת ולא מפולת עליה שנפלה  הבעו

 הצואה את בה זרק גררה. בפנית השתין בפניה. רקק
א :בטילה אינה זו הרי  שדגיחוה כוכבים עטרת י

 . בטלוה שהרי בתאה מותרת שלנם בשעת עובדיה
 מפני אלא תיחוה שלא >ספני אסורה מלחמה בשעת

 שבריה מאליה שנשברה טכבים עבודת .המלחמה
 שברי המוצא לפיכך“ .שיבטלוה עד בהנאה אסורים
 בטלוה לא שמא בתאה אסורץ אלו ררי טכבים עטרת
 יטל והדיוט פרקים של היתד■ ואם .טכבים העוברי

ק פיק כל לבטל צריך להחזירם  הראב״ד השנת יפי
 טץ לפהויר יטל אים אפ1• כיון להחזיר יטל אינו *ואם מפרקיה
נ* ממנה אמו אני פניזל כל בטלו טמנה אחד אברי שביטל םהזירא לא א׳א .יפניים נל . , H ניפול צטשה שאם מילהא יא השברים :קמא ט׳ ט׳«מי

נפנווה אלא ניפול צייני! מלן
 ׳נול יייום היי לא שאם איניים מצאי מוו שמיס פניי ים ווו4וי..« מוליוס של סנניס
 נל לנניל וצדן שפנויה איני לימוייי ימל ומיויונו ניפול צייני איני לימוייי

:ויוישם קישם

א  ונייל דויי פלוגהא מ'*) האלילים(דף של נפרק .ונו׳ ננשסניס שושניס עבודת י
 דאמרשרקשל ששמואל דלא שסק וט׳. שנרי המוצא לפיכך :שריי ופסק

 ולא שסק ששמא מאי וה שקודם נפיק שהנתי ושנר מוהוים שושנים שטות דשניי האלילים
 שניי המוצא דאמי דשמואל פילהיס מייהי דהא שן שסק לא היייף הימין כתב ;טותיה

טשנים דעסוס של׳< נסי ופסק מוהיים אלילים
 לטם נראה ולשאויה א«רה מאליה שנשהנרה

 לסהנרה מוצא נץ לאשלוגי אישא דודאי ריהשא
 האליניס של נפיק אמי נופיה שמואל דהא

 מאליה שנשתניס משנים דשסדס (נרש.■)
 נראה היש ווה נמוצא שרי סט ואפילו אסויה
 משנים שסדס שניי נמוצא שי*י לנסיי ופסק

 פיקים של היסה ואס :עשיל אסויים נעי
 שנסהניה מגנים שנודה אממר נגרש שם .ומי
נ  ושמואל וקיסם קיסם של לנשל ציין אמי י

 אלא לינשל צריגא שושנים שנודה אין אמר
רן ששי,יא דוקא שלומר נדילהה דרן  נדילסה ו

 מנבמה גמלה ננשהנרי. וו אנל לינמל צרישה
 גגיא לההוא מצלא לא נפשה איט אמר דמימר

 מלס נמרי שלוגהייט ההם ואוקימו ליה מצלא
 נשסדס אוהסס נהרייהא ואוקימהא אוקמסי
 דיג להחוירה ישול הויו*f“סוציוס של טששים

o x נשלה אינה להחדרה יטל דהדיוש שיון 
o ושמואל x ולההפרק ליפול אוימא דלאו דשיק 

סיי שרג והל« נשלה :נאי
̂ו וכתבו  והקשה וו אוקימר.א והיא׳ש הרי׳

ף של הרי(  «וק »קין דנייש מיי
ם דשטוס שרי  אסורה מאליה שמיגרה טמי

 נהרייסא שאוקמסא הפרק נסוף שסק והיאן
 להמוייה ישול נהדיוש ונמואל דיג דפלוגהא
 להמוירה יטל הדיש אץ דאי נהדא דמשמש

o« לינ אפילו x וו קושיא נהיית ונדמק. 
ע דנט ומתון י יפה הירק למוש יני נ  דהא ני

יסל נהויוש ושמואל דינ פלוגהא דאוקימנא

 טנויה פהניטם סנטס ענוות :מיג) (וף הצלוויס נל נ׳ . נסלם אינה פד מנםלה ניפה
 פוהפונוי מאליה שנפנים סננים ענוות נ׳ג): ׳פמפאל(דף י׳ פ' . המלהרוה מפני פי נו׳

 הצלמים נל פ׳ .הנניים נל טנילו פו ס׳ פוןים כל היהה cm ;מ׳א) (דף הללמיה נל פ' .כונניה
 :פטל ,05וןי ןישס נל לנפל וצדן ום׳ מלהא הא מימוווא לא ויל הראנ׳ו נתב :מ׳ג) (דף
ד הננט לא אומי ג<1ת  הס הוליוח נל מכניס שענוווו ט למימי מצי היני סדא .נ׳ל יאנ׳ד ונ

מיסלני קא לנגדם נפוניין לאטפ» נפיץ כצלמים נל פ׳ כילה׳ והלא שנייה כני׳ כל טליוש

 למרי שלל ניפול נלא מוהדח לההדרס יטל הויוס אץ דאי למימרא לאו להסדרה
xש לומר הייש אלא ל  וכפאץ לרש וקיסם קיסם של לנשל צרץ להסדרה יטל מפהדו

 שלל נישול נלא מוהרח אינה מיש ורןסם קיסם של לנשל צרין איש להסוירס ישול הטוש
ריי רן'ל והא » נ א  נישל אס אנל נישול נלא אלא איש ריי דאסר דהא דמפרשי אלא ד

 דטה ימברים נשלו ממנה אהד אני ישלx דטון דהוא של נישול עיי אפילו מוהר
מ ליס «י דהו של נטשול להסדרה יטל סדיוס ואץ מ'  פלל נשיל לא ואי נעיא נישול ו

מי ריי; והיינו א ד
אב״ד הר ליין .ושו׳ מילמא הא ממוויא לא א׳א ונוי להמדיס ימל איש ואס כחש ו  ו

ם קיסם של לנשל ס כני .שביל וין :ריניש לדנרי מעם שהנהי ו
סזכת

למלך משנה
טה הפוני אוהה מנפל p פ(  *סם מנפל אינו לקימופה פטורה טון מהנה של אנל נפיג סנ

;<פ'ש נפ׳ש
א ת י ויי הלונהא (איה .טנפלוה פו נמאה אהודם פנדה מאליה מכניה נושנים עבוד  ו

ץ '1 נפיין לפיל הפוניא הנאט ינני ןמ*א:) הנלמיס נל נפי וניל .פ׳ש) »׳ ו
טס דפנווה ליה ואיה ולדל ווע t ומכהמא פטם טהיה מאליה ננפיגיה מנ o א9 לה 

 ולימי אמדצן וצא «מוה נאינוום טפלה ואס נונטם פסוה מנפל ׳פיאל ואץ לן וקיימא
 הפרס ולא נפטש •פיאל פלים פהנה דה״ש נפהשה ווקא וה״ש אני׳ *-,מה מאליה מה3ש

ט גלוה פ ס מסרס ׳סראל פנרה אם אנל אפהיפה קפדי לא נוגטם פוגוי י  ס
ם פונו ומפסמא t סנני o איהי אמר זמימר לה o x א ׳0 מצלא לא»  דפראל ופנסא אסר ו

ט פל סגטס פנויה הנפל איש t והגד לה מנגה ילמא נשה מנוה הוא נוגטם פו o לס 
t יפיאל הוץ p אנל פוצמיה נפילה יאנה ׳פיאל טו מנטם פנויה <הויא o סשטס פנויה 

ט פל ה פו אן ניאג ׳!«! ציני אן . נפניוה ט! נפטבה נין סנני  אלו להייוצים נויטס אנו י
ה׳ « אפמא ציה ציה וא׳ג אהודה מאציה בנכהנוה נוננים יפטיה ציה אה דהא א ם ו  צא «
t יפיאצ פאין מה ואיה .גו' סצצא o ם פטדה  םגמוי היץ p «א נוגטס פיני שצ סמי

t אצו טנטם הפוט ספיין o ה :שטה נפטל לה אי  אה השוט נפנק נהופפוס צדץ ע^ל(
א והא פנסט שפהניא ויה פיו.) פפופל(וף  מצהאג ציץ פצים פלע ור׳י לר׳צ חקא היינו וינ

ה נטה ופסי יאט פנשוה ואף דטן גני פמצינו ונסו י׳) אה רי נהגהה קה׳ו ט'  09 פוץ יי
 קף ומפהמא פיצ א הצוו •והץ ר׳ נפגרה מפהפק אי פדץ אן .ינץ {הני מור ט מהנים

 ג4ם די*י יצנוא א טנטם פנויה ודאי הויא ואש שושטס הפוט צה פופצ אנו מכמניה
ט וה ואץ b<1 טלק וה ופצ טנטם הפוני נפצה מואי ציה יאיה אייל  וספלם ואםפו 0«

אקי p והוי נפצה וצא ו s א ט אן ו א, מיד כפקטציא ו ד  הרוגיא מצו ניאה וה וצי ו
ה צייי אן מוסדם צנהנוו אס צייה אפודס שה! אף צלמים ום שפס ס  ונואסא כ׳ס והוי נ

.'»  פנוי המיא צטע שנהג הימנים מדמי וה נ!־! להטנו דש לומר איה ליען ואם (אם «
א גהנאה אכורים סגנים פנויה א ט׳ מאליה וצפהנרה גפצמא אמרה ו  טגגיס פנויה וו
ספני• פונו א יפנאל פטה פמא פהיקא הוא אצא זציפא אפודם פונגיס פנויה שגרי המוצא

אצא
עת מנדל

 אעא גפיה ואי p שי׳ מיהלני קא פנדם נפשרי והנא צפנרים פוטץ לפ7 לא סניק והרר
p פנדם פנד דלפ p o טסלט קא צ0י יהזיופ טלייה פל טגטם גפנוום והפא 
 M טלצטר וקיגס קיפס גל טטל ופיר נגא הא פ״נא וצא הא צאאגר הא מיד אצמא
ס יאסמי קמייהא נהגרא אא טו ו רש מאיה הנרה3פ טשגים נ  וקיסם קיסם to לנפל ציין ^
ט ולא נמליוס אנל ״  לס מייסי ימפילן ג' ונפיק .ט,סמץ דנייהו היי טלפה אא פנמי! נ

ונרי ונסצאו הלשם פק לאטנוניץ שלגי דטלי^ הטאהפקנא רל cm ורש .ואיסמר ששהמא
לס
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ב ׳ אי .וט' שנסנס טנגים עטדח טזכח י  שגשנם ביסים הגיא t נ'צ (דף ישניעאל י
 אי׳י מונח וה׳ד נימים ה׳ז■ .ריט שינהן עד אטר שגפגס פינח סיחר

 עיכדי ע׳י היייי ריט שיגהן דהאי רניגי ויישרש הרנה אטים מונח אחי! אק נימים
מאליה; שגשהנרה כיננים ענודח כדין אטר הני לאי דאי טנניס

 עינדא סייסי [נ׳.] שם .יני׳ סנעלין וכיצד
 נאנר דרכים טננים שנדי שחישי

 עליהם מלילך דערשי רנק יאיכא מררןילים
 נרני מנחם רני יירק יאיר פרשי דלא ואינא
 יאט עליהם מהלך קדישים של נק כימאי
 מהניהא איימי ירמיה נר ורנא מהם נסחש
 המרקילים מן אנטם שהניא טכנים שנד נידיה
 נסי ששח ירנ עיהרים דרנים נהם ומיסה
 רנק טר,י כי יהשתא ם״ל דהט החם משמע
 ייסנן ר' הא פרשי דלא רנק נהדי דפרשי

 פרשי דלא יה״ל נהדייהי ששח ורנ ירשה ורב
 נרני מנחם דיני מעשה דהא ישד יינא

 :נקמיק והכי לש משיע ומחניחא סימאי
 נסיף משנה .יט׳ האשרה אס מנסלין כיצד

 פנעלה כילד מ׳נה) (דף האלילים כל
 סקל סמנה «ל ידרד קירםס לאשרה נלוסר

 לטינה שיפה ניסלה ה׳י עלה אפילו שיניע אי
 יש׳י ופירש שמרח. לטינה ושלא אשרה
 לטיט של ,^שנאי ינשים קספין קייפם
 לישחה לטינה שנה למים וידין וירד לישרוף,

 ששיפה טנניס שנו מטא [שם] ונגס' .ענ׳ל
ס ענודס  שחרים ישפאיה היא לטרנו טנני
 ישראל מוחיים ושפאיה אסורה היא לטרכה
 לטרט נין לטרנה נק טכנים ענודס ששיפה

 של שחה הרס*ך נחב .אסישם ושפאיה היא
 אשילו ישראל של איריא עאי שעה ונו׳ ישראל

 אומה ששפה ישראל נפי טננים שנו של
 טס׳ נדאמריק אסודם שפאיה נץ שא נץ

)tj*p cp והויא להו שנה דילפא גוירה 
 נישל לה ואין ישראל של טנניס פטדש לס

:ענ׳ל ,לעולם

 הוא עדין שנפגם כוכבים עבודת מזבח יב : השכרים
 ובימום .כוכבים עובד ביד רובו שינתץ עד בהנאה אםור

 אבן בימום .מזבח זהו ואי בימום זהו אי .מותר שנפנם
 טרקולים אבני מכטלין וכיצד . הרבה אבנים מזבח אחת
 וכיוצא הדרכים את בהן חיפה או בנין מהם שבנה כיון

ה מותרים הן הרי באלו א ת  האשרה את מבטלים כיצד .ב
 מקל ממנה נטל יונק טמנה זרק או עלה ממנה קרסם

 . בטלה זו הרי לצרכה שלא ששפאה או שרביט או
 היתה ואם .מותרים ושפאיה אסורה היא לצרכה שפאה

 ובין היא בין לצרכה שלא בין לצרכה בין ישראל של
 אין ישראל של כוכבים שעבודת לעולם אסורה שפאיה

;לעולם ביטול לה

תשיעי פרק
 אסור כוכבים עובדי של חגם לפני =ימים שלשה א

.המתקיים דבר להם ולמבור מהם ליקח
 מלוה להם ולפרוע מהן ליפרע מהןולהלוותם ללוות
א] מלוה אבל המשבון על או בשטר  טהן נפרעין פה על [

 דבר ״ להן למכור ומותר .מידם כמציל שהוא מפני
 במה חנם. יום עד ותבשיל ירקות בנון מתקיים שאינו
 אינו ארצות בשאר אבל ישראל בארין אמורים דברים
עמהן ונתן ונשא עבר .בלבד חגם [נ] יום אלא אסור

ן ■ ץיומ סי' מיי שי .מה צפוץ פפ׳ג « ת ו א ב

ט ״  אידק לסט <מיס שלשה 0'נ (דף מסכחא נייש משנה .זט' יסים שלשה א פ
 סהס ילשאיל להנאילן עמהס ולחח לשאס אשר טנניס טנד׳ של

 עמהס ולחח לשאח נשאכרו חטא ׳•)1(שם טס' .מהן וליפרע לנמען מהן וללווח להלטהם
י אלא אכיי לא נ י י אנל המתקיים נ נ י י' זניד רב חט לא סחק״ס שאין נ  אזשעיא נ

^ מהקיים שאין דני כ  אין אנל להם «
ט מיניי וניאה .מהם קמין0 מפרש שמא יני

למלך משנה
 כאן יש והלא אמריה אמאי מכניס פנויה שנרי א'נ ספק מממס אלא אפירא ילא אפיה אי אלא
 שנרי דין ומדהלה גפלה שמא מאליה גשתנרה ואה׳ל מאליה נשתנרה ספק כוננים טכד שניה ספק ס׳ס

 לו אמור .מספק ולא נויאי אסייא תשהניה מוופה מכאן מאליה נשסניה ניין נוננים פנויה
^ יאי הללמיה נל ס'פ יש'• נמ׳ש שכיחא דלא מילהא הוי מאליה «נשהנרה פשום אימא לא ס

ההם י׳ה )מ׳ה (דן לישי• וראיהי .יפמוד פפדו פל ו׳ל הווהני סיג של סניא שט וניון
ונני מכוין ולאנדש משום שיוו לדוש ווויס סוהין יאמר י׳י תופש שנהג לאיטי אייל יקא

^ נפלה ני׳י דונהא ננל וקי׳ל אנללין לינ0 (א דרש׳י ימיאי .נו' מאלים משנשהניס גרפ י
 חשהניש שט דכי דה־ק ׳'ל מספק אלא אסייא לא לי׳י ואן יס׳ל נאסר אם אנל .י׳ל לנני

אישוייס קליש ליוה ווויה נשוהק ה'נ ספיקא פשוש אלא סו׳ל אסרוה ולא שייא מיינא פאליס
ולא וו׳ל י׳ג) (ין רפאה ולו פיק יש׳י מיניי משמפ וק .ודוק גויס יום יש כאן ואין

 ואינא יאפ׳נ לי׳י דש׳ל לימי דנווהו ומשספ .פ'כ נפייוש נונניס הפוני נפלה לא שהיי נפלה
לטיל להיאנ׳ו יאיהי שונ . נפ'̂■ לא הפיקא פייי נפייוש נפלה פלא טון פ'מ דנפלה אומדנא

נ יין פ׳ו והיינו מפלמא פויה ניאייהי איירי דמהניהין נספילה יושנן יני ימשני להא דמפיש י'
וס׳ל מיכה .הס אילן מאוסו שמא ריישינן השהם מן אנל מ^מא ואייהי שניט ונשק לומר

ינשהניה
 שלאיייתז״ניד אסי^ יאי׳נ וט' להאי שקיל י\י אנל כוכבים ענויח מילי הגי לשגרים עוכדין למ׳ד יאהיט נימוס נני אמריננמרא יהא לי יקשה יוחק. נרני יאסיריה קי׳ל יאק

מא יניס ילא מונח נני אמרינן וה׳ג נימוס נבי טס׳ דאמרי היכי כי מילחא נה זילא דסלסה דכיון טננים לעטית דמי ולא למשיי לן הוי טננים עוני  השמיש י
ט כחב ילסה קשה וא*נ אחרינא נימוס וסייתי להאי שקיל סכניס פטדס של :ול״ע טכניס עוני בידי יני

ט י  עיאה וט וסמני מקח דמי סי' ׳ל1 ורש׳׳י .עמהן ולחה לשאס אסור ימים שלשה נוכנים עוניי של אידיהן לסט חק אידיהן לפני סרק ריש .ונו׳ יסיס שלשה א £
 אנל להם סונרין מתקיים שאיט דינר ניייחא לני שכתב ו'.) (דף טסרא שם ויל רש׳י סינרי ונראה . אמר נענין סי׳ )'ל וריח ו׳ל יניע שמפרש

 טכניס ענייח נה שיש עיר נני לקמן כתב וכן מהן ליקח מותר המחקייס דינר משמע למוכרה הוא מתאוה סחקיים שאיט שמי< ליה יסרווח שם ופירש סהס לוקחים אין
 ליקח יאסור כחנ ורניט שרי המתקיים ינר מנייט למונן אנל לונוגי מילי הני איים ניוס ומתן שנושא משום אי וכתב איים ניום ז׳ל הוא ופירש סנטשחח חנויוח נה והיו

מ הכל .וט' מהם וללוות חנם ט להניס שעשו ניריי אלא איים ניוס איירי ילא התום' נחייון יתק מעוטרות יסמיוח וההיא ו״ל כרש׳׳י וילא המתקיים לנר ולמטר ט  ס
 )י׳א (יף שם .ישראל נאר! אמורים ינרים בפה :כירושלמי איתא והני יותר מוכח דהוא נשמר ממלוה הוא שכן יכל דויאי הסשנץ על או מ׳ש טלה וממיא כמשנה שם

^ משוס ועוד מהם וסינסחט יושניס אנו שניטהם עויהם ולחת מלישא עצמינו להעמיד יסלים אנו אין ז׳׳ל וסירש׳י כלבי אידם יום אלא אשר איט נגולה שמואל אסר י  ו
 היכר שאין (לסי) נראה וא׳׳כ אידיהן לפני מקום ככל מוסר מלות פאט עתה אכל גכ'מ אשר אז איתתם על ושרויים נמלנוחס שישראל כזמן דיוקא משמע זה סעס ונפי .פ׳ג
אח לא תלוי  'אסר לא כך וספגי הם טכנים עוניי לאו לארן שנתון יאוהם מפרש ז׳ל שהוא ונראה .נכך היכר המלה ז״ל רניט על קשה וא׳נ לארן נחוצה ולא ישראל נ

:נח״ל כלומר נלכד אידס יום אלא אשר איט מולה שאמר. וזהו .נלכד איים יום אלא
י׳ פשק סנ״ס מותר ונסן נשא נאיייהן יאפילו לקיש יריש טותיה יתניא ואע׳ג לקיש וריש יוחנן ר׳ מהלוקח ע'נ) ו׳ (דף שם .וט׳ חצם כיוס ונותן והטשא .וט׳ ולתן ונשא עבר נ

יותק

וקיז׳
 ונר״חא אפיה ממכר נין מקח נין ימסניתין

י אלא אפיה דלא נ י דני אנל המתקיים נ  נ
 נין לגמרי אסרו לא ה״ס לא מתקיים שאיט
 אנל המתקיים ניכר אלא ליקח נין לסכור
י נ י  שאע״ס לגמרי אסרו לא מתקיים שאיט נ

 דחניא והא למטר אסרו לא ליקח שאסרו
 לא אנל להם מונייס מתקיים שאין ינר

 ניייסא נהאי יקשט מאי לפרושי מהם לוקחין
ר אנל  ופעסא .אתיא לא מתקיים שאינו נינ

י למס למטר דמותי נ  מתקיים שאינו י
 כיינו כמחקייס ינר אפילו מהם ליקח ואסור
 ניום מתקיים שאיט דנר לו ינשמוני משוס

 מודה שיהא הפן ולא מעות לא לו אץ חנו
 חיישיק לא מגו יום מקמי ומודה וליזיל עליהם

 נין הסתקייס דנר נין תהס כשלוקח אנל
 ניום נידו המעות כיי סחקייס שאיט דני
 ממפן נידו שאין אע״ס עליהם ומודה סט

 וכסנ הנאוטם שימח היא שזו הר״ן ונחש
 סהס ליכרע יחנן ואהא עיקר שינריהס

 יחניא נרינ׳׳ק ילא תתני' מת׳(שם) אתייק
 סהם נפיעין אין נשער מלוה אומר דנ׳׳ק
 כמציל שהוא ספני מהם נפיעין פה על מלוה

 וכתנ כרינ״ה הלנה יוסף רב אתי םTת
 על ימלוה כירושלמי דסשמע ירוחם רניט

 ישראל נאין בד״א נשער. כסלוה שי המשכון
 ונשא ענר .דשמואל מימרא [י׳א.] שם וט'
 ונתן ונשא עכר להו אינעיא ] [ו' פס .ונו׳
 וחטא סוחר אמר וליל אסור אמר לי מאי

 לא דע״נ החם ומשמע לקיש דייש טוחיה
שיי

משנה לחם
 דקי׳ל אשרה מאליה שגשתנרה כוננים ענודה יאמר יוחנן ניני ילא שמואל לנני

נ שאסר ימה ז״ל הוא מפרש סש״ה כוותיה  לנפל צריך לכמזייו יטל דהדיוס יהיכא י
 נצל ניטול ציינה דאינה למימרא לאו לא להחזירו יטל איט אם אנל וקיסם קיסם כל

 לנמל שצריך אצא יוחק נדני אשרה והיא מ• מאליה שנשחנוה כוננים ענודה יהא
 יוחק נרני דאתי א^ר נענין רב ינרי תירן נהשנוח ז״ל והלא . נלני אחי אנר

 יכול נשהייוט כך ומפני שניים שניי שי מוליוח של נוכניס ענויח יהך ואסר
 לא יומנן ירני ניטול צריך אינו להחזירה יכול כשאיט אכל לנטל צריך הוא להחזירה

 :מותרים שנריס נשכר׳ אכל נשנייס אלא אשרה מאליה שנשחנרה כיכניס יענוית אמר
ב  שנפנס נימוס שם אמרו נ׳׳ג) (דף ישמעאל י׳ נפרק שם .מכניס עמית טזכח י

 פילי הני לשנרים גטכיץ יאסי למאן ואפילו אסור שסגס סזנת מותר
 נימוס וסיישי להאי שקיל הני אנל לנטולה מיצחא נה זילא יפלחה ניון טנבים ענוית
 אשר שנפגם סזנח מותר שנפגם נימוס לקיש וריש יותנן ירני נ״תיה תניא אחרינא

י נייי רוט שינתן רניט ונתב .ע"כ רונו שינתן עי נ  נתב ז׳ל והינ׳י .טנניס ט
פאליה שגשחנרה טכניס עטיח סי מאליו אלא טנניס שנד ניד שי לא יאי דעעמו

עוז מגדל
 עי מ׳1 מונח ;רו׳ן שפוניא נשימש שנשלק! ואע׳ש נמנים ז׳ל מווש' נפלי !ימתינו !יש׳י ר׳ס

מי :נ׳) (ק! ישמתאל י׳ ש׳ .בשנאה «י שרק!לים אכט מנעלים !ניצי .שינה אכניס  שנפליש ני
:ש׳ם) (יף שצלסיש כל ת׳ . טף עי שאשרה

 !אמלש מ' השניא לש ו'ל היאנ׳ו כתנ! .נלמי האיש !א!ת! עד מ' ימיה שאשת ש׳ש
;כו׳ן שה שמונ כת! ו׳ל ני'מ נשיזשי! דקיק יש׳י!'ל מ א!מי !אני .ענ׳ל ^

ת וזנהות מוגיו סיי
 ת10שת או שיש סי וננויא! יאנו ה0ד»רו נסתי !שתש קרחה נן יהושע כרבי [א]

 סותר נזשנונוח א! יש אם ואסיא! ואינו נטרח שהוא שנוי שהוא שענזים וששרות
ה סכעשא הג׳  אעשודת וסויה יאויא סשות יאישורא סעטא דמריש °[נרש'י נ שאפנץ■ ננ
 משום דסניוה העסא דשריש נר׳רז ודאא אטנוי אשור הטתקיים דני נא האנך נושנים
 ועיין אסנור טוהר תן־ונת אעורך שאינו טה נא והאנך נוננים ענודה אצורך שקונה

 שאו• אנא נאנר העייףי■ אידם יוס אאא אסור אץ נגואה דאטר נשטואא [נ] : שם נטור
p'TM איה קיש אטר שישך אנו קווננא שור ורנא אשם טעינו ובן וטרדו אזאי ואא נגווייהו דקי׳א ועוד ומודה אויא נהן אמיטר שייך ואא ממשות נהן תוששין אין 
ה רני נדאשנחן אינה מטעם רנן נוננים אענוהת מאח יאא בגויה מי ג וטםרש נשנר ארטאיח אייאו ישואא אנת שרי טעטידין אין נמרק וכן אאינה דחייש נשיאה י יוסף ו

טעטא
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sw) t אלא דל גלי o o 6 «<הס גמס אגל 0•» לש«0 יון16ב ■wfiלריל 1»ל ̂ 
 מיאה 9יד9י ליני ויגרא ליה דגלי אגיגןולוה ההוא שם .ונר זומן ^לוש יאסור ב

 לא ושווה אויל דילמא אגקליה אפגיד ה<<• אסר קסיה דל •שיג שנו גיוס
 ליה דהויא דש אפר נשניו לגוי pnn סול ליץש דש ליה אסל אינה ליה הוה אשקליה

דקאסינא הוא •ד נלאשר אסר ספי אינה . . . •ד ............ .
 השלגהו שסועס •נין שלא יד כלא^ ופירש׳י

 ואמרינן .•שמש לא סשןי שאנד שרואה וניון
ג ננמיא הו  לאני קורמא משדר יהודה י

 פלש זלא גיה ימשא אשר שנם געה דרנא
 ניה.) (דף נשרא נפרק כוננים. פנוזש

 אסר שנם ניום שישן לנר קוינגא אספי רנא
 פלא אי הא פסים פלש דלא ניה •דפנא
 שלישוש ואיג דומן להם לשלוש אסור פט״ם
 שניהם מננים דנפונד שוין וקנלשו דורון

 מושרים. שניהם כוננים פונד ונשאיט אשודם
 צריו נסניו מןאפר יד נלאשר מריקה וסשסס
 וורוק פול דא׳ל דמאי פימשה 1ד^ לורוק
 ליה למה נפניו לא דאי ועוד הוא נפניו

p יד נלאשר לשרוף r» דאי ופוד להדא 
 דלא דכיק ץ נורקה יאפיל סה גפניו ש^

 יוויפנו שאאינ לומר דאין וסודה אויל נה פ7<
 הוה דלינ ועוד וסודה אדל שיודיפש דקודם

 דנרי הם ונן נדאמרן ודאי אלא לפרושי ליה
די  וגי« שהשם רבינו על לשסוה יש ולפיק* י
 :נפניו לאנדו שצריך פירש ולא גו יהנה שלא

 לפני מדשנן רנינו לה יליף אידןוט׳. וזית נ
 ימים שלשה נונניס שלנפגדי אידיהם

^ וס׳ ולסת סלשאס אנשי  דף (שה נססוך ו
 ומשמע וסנסריא קלנדיא אידיהן הם ואלו ש׳•)

ק  לפרהם יפים שלשה שאסויין pאיד ואלו ^
 וסנפריא דקלנדיא ננמיא ואמייק פייש״י וס
 נהדיא היי יפים שמונה הע סהם אמד «

 נשלשה נס אסור ינים ימים שנס היה דאשילו
שלפניהם:

 ואלו שה ששנה .ופר שמסננםין מם ה
 ומני סננים פונו* של אידהן

 ננמיא ומפרש מלנים של נינופיא יום נהוייהו
 פלה ופריך סלך נו שמפמיח יום דהייט

 שמפמידץ ומס מלגיס של ניטפיא מם סדשניא
 הא דמיה הא קשיא לא ומשט המלך אש גו

 נשיי הפלך נן אש שמפמידין נלוסי תריה
 נסנ ורניט זנשים, ושנשים שמס והאג האג

סשם

 ודינושא .בהנאה סוחר [ג] זה הרי ימים השלשה באותן
ם ביום ונותן  ואסור ב • בהנאה אסור זה הרי עטהן ת

 לו נודע P אם אלא אידו םvב לכותי דורון לשלוח
 כותי וכן .עובדה ואיט כוכבים בעבודת מודה שאינו
n W ץ ו ביום ^טראל חד  ואם .טסנו יקבלנו לא ת
 שיודע עד בו נתד■ ואינו vבפנ נוטלו לאיבה [ד] חשש

 :בה מודח ואינו כוכבים עובד אינו הכותי שזה לו
ק היה ג  או שלשה הרבה יטים עכו׳׳ם אותן של אי

 וטלן הן אחד כיום היטים אותן כל עשרה או ארבעה
 דום דט ט״ם עובדי כנענים ד :לפניהן יסים ג׳ עם אםורין
א ראשון  עטדים ולשאת לחת אסור לפיכך ם.Tא יום ת
 ושבת שבת שבכל ששי ויום חמישי יום ישראל בארץ

 .מקום בבל א«ד שתא עצמו ראשין יום לומר צריך ואץ
ט נוהגץ ובן  בו שטתכנסין •יום ה יהם:Tא ככל עטו

 ומקלםים וטקריבץ סלך להן להעמיד כוכבים עובדי
ם יום לאלהידט א ת א והרי ת ״.אב״ף ת

ט כשאר בי *אבל תיד  שה«פ1נל־ומ«נמ»»6• טכבים עו
א שעושה  וטודה לעצטו ת ת
טכב מקלט שלו ל  ט שנולד ביום ו

ת ויום ח  ויום בלוריתו או זקנו תל
ם p ט שעלה  מבית ושיצא ת

 משתה ט שעשה רום האטרים
 אלא אסור אינו באלו וכיוצא לבנו
ת תו היום או ת  וכן .בלבד האיש ו

 ת ויעשות מת ט להן שיטת יום
ת אםורין העושים אותם ם או  .תו

 כלים בה ששורפין מיתה וכל
תע קטורת ומקטרים ת בה שיש בי טר ם, ע  טכבי

טר החנ יום אץ אותם אבל .בלבד לעובדיה אלא א

 4»נימ (ששישרניש לנוים. זידים נין לן דל׳ש פלך להם פמ0>ןלה0מםשמשננ סשם
ר פמפיטסיא ^  נ״י6הר כתב ״:W ממים ממד אבל :לל נידסשו פימה •po ו

 1לM 61 פידיסן לפני פרק פשנש or ודין .פלל ,קפי ופנל« וגר ממרק לפי«נמ)
 נה שיש מישש נל ושנ׳א דלש המישם ויוש הליזס חם וסנשייא קלנדיפ חם ««*אידיק

 שדיאם נש ושאין סנניס סנודש גס יש שריפה
וקוו שנלשש מס

 שלו לסנג ומודה לעצמו מג
 in .ס שסלד טוה ומקלסו

 הלידה מה וגמרא שוניא (פ
 מה נשאר הוא הרי מלן של

 מה אנל הויה להה ויש סנה
 גולן וק וגלוויהו וקגי פנלמש

 של ט! מלו סל טן סף מי
 איס אלא אסור איגו הומס
 איק משומנויו אנל גר0 סיה

 אסוץאלאאסץשיבריןאהן
 סוני יט ופמוייא נקלנוא אי׳
ס  משושנטו למסה• האש א

; Hf ואסלס

 .סננים פטדש גה אץ
 שיצא ומס הים שן נו ששלש ויום והורישו

 שמם אוסו אלא אשוד אט שאסורים מגיש ס
 לאשוקי שמס דאושו ננשרא ופירש שא^ ואשו
 וששרש .ששופגדו לאסקי שאיש ואשו לשניו

 הויא ששלו לידס מם שלידה מס ז׳ל הראלד
 מס אגל לשניהם •שים שלשה דגפיק משש גע

 אשו אלא אסר אט דמלך אפילו גקט שנלשש
 נמ0ל xל>א נרל• שט ששיני רלא לפרו ולא המש

 לא אנל שאש אשו אלא אסור אש וגן
 והו פגודה, פונדיהאשה אינם אס פשופנזמ

̂ל הראדי ינרי משוך שנראה מה  :ו
 סיא נך המשנה ששיגטר נ׳ל רניט
 קלגדיא טנגיס של«גדי אדיהס ואלו

 מלגיס של גיטאא ויוה וקרפיסיס ופנשוריא
ן ^  סגנים פונדי נלל של אדיהס חלמו ו

 דהייט שרפי שג מס לשמש סשפיל וששפא
 המיסה ויום ט שטלו יום נלופר ^ייה מם
 פנמים ולדעש ר׳ש ליפש ששהיס ורשה גל

 זקט שנלשש ויום שריפה נה שיש מישה דוקא
 האיש ראשו היוס אשי אלא אסר א» וס'

 .שויפה נה אש אשה דדוקא גשנמיס ושסק
 אן שנשנ נסמוך רניט נשט מסשנדיו ודק
 וט' הפלך נטד משט א יס' אסר הפג •ים
ק לאש םששופגדין (יין  לפלו הפשופנרץ נ

 משמש והיג סי פרדשנא נגישיה ד^מא
נ גנ%א  אפו אלא אסד אט קשט ט ^

0>to הייטנשסשופגדיו משופנריו ולא נלוסר 
 אסו שופדיס אלא מס נאפו פודים אין

אדוטהס: גטד פפט
 פי:) (דף סס .וט' אפור השג מם אץ

 הפייחש גל קלנדא שפששה נטר
 אשוחש א שישריש לה שששפגמה הששוטש

 אמר וריי אסרה לנל !נוא0 אסר נ׳ניל
 טסיס(אמר ומטא לפוגריה אלא אסורה אנה

 אשו אלא אסר אש שטק אק אף אשי רג
:סשופגדמ לאשוקי סאיש

דברים
ששטחים:שש שס ונמ׳ג הור פ

די שנ ך ט ל ט ל
te ק הוה לא «ץ משוה דאי מומא אסידא מאליה דגששגרה t t ס׳ה זאגא טון שנאגרה הץ.

 המוסש נ1ר נריו מטה הימי אלן מאס שהטאה מיישיץ לא רמספמא מ*ל שה רהדמנ׳ה ואמיג
 רמדמא גלמוד סיהה ומדמי מליני לא «א אנל שה מרן גמיש משלמא קניהה מצי להניא
 אסטס המשה אה ילאטי האסייה צלמיה חל ישראל אס סמי דלי׳• י׳ל 01 ולט ורון). אסמא

 מוין ומיס .מופריס הרין מן אגל גורה מסה אשוטה למילה ולונא מוווטה שגרס אס 06
 טאמש ה1הן נשוה מציגו לא שהדי ששהשה אף מיפריה ישראל שנ»!ה צלמיה ולר׳י אמר אששר
 ליס ואייו די׳ל אלינא דיןא הייט לשנוה המסה נין דממלן גשי ילאניי צלמיה מנמל ישראל ואץ

 הממה והוי נשלה רלא דאששי החטו אמה ירממשה קאמד הט מסה רגמלה וראי היי ושנדה
ט רני לר׳י וטונרה המי לריל  גמי שההה אסרה ימש׳ה נהלה אה פשן הוי לר׳י רגשפנדה ס
 .*אץ (דאה מהץ ולוט .וראי מיט מוציא ^ דאין מטס אשמה ומש׳ה נמלה אס הטן הו• לויל

 אהורה נייגא נהל סנגיה נמיניי וה ומוי במלה אס השן היי דסלס לשגירה שמיפה <ץ הילון
 ואיסור ה׳ס דאיגא משוס הומייה ישראל המסה ואשילי י׳ל נצלמיס אן ישראל שהיה אס אטלו

 אלא אמרה ילא אששר נורה משוה רןאמר גמי רנא ישנמז .גמלוס אימור מטוס ^ס׳ל מגווה לא
.נורה מטס ואסרה ןאמו לוה מומרה שמטה סנגיס שטרה ששיט יישראל למימר גש• רהוה לר׳ל
מגתש וטיל להר שננה ולמא לחד גאן שיין ולא גורו רלא אששר רר׳י אליגא גצלמיה אן

לא ואימור ישראל טד סהטה מגורה היו דלא אששר להו מגנה גמי דט ישראל טד סגטה
>-v ^ ^ - . «0179 ׳V 6דם)י{<9ו !

ה הלייה דיים סוגיא ״יי פ *’® *,“'”י® “י,*® "^ו ®ל י®’ ״יי י 1 1 י®’ י 1, . , 1 , 1. . . , ^ .
« הלידה דיוס ^;סיא ליה דמשסע משמש הלידה ירם אס*נ מיהוטר וה פל י.קשו1 .סלך של הלידה יום נ^מר הלידה יום שהוא מלנים של  דמיא ו׳ל ונרל סלן של לידה טי

ד אייימשל לשני קודם שהוניי פיניש המשנה ולשק :קוים שהוניגי ונו' וקלנדא ספרמיא נמו ימים שלשה לפניי ואסור גיצוסיא פס נסו של לפה יום שנוע אפ ניום פינ
א נוננים ^ מס קאי אלי ומל קנופ פ6 יום איט הדיוט של שיהיה נין מלך של שיהיה נץ אלו ונו׳ וקפ חנלמיו שהוא אמ*נ שי.וכיר השאר אנל טפי.ם אלו והיניר ונו׳ ר
שהוניר אמה אפילו נלומי אנולהו קאי נלנד האיש ואיפו שאמר ומה ימים. שלשה לשטו אסיר שהוא פאי קוים שהזכיר מה אנל נלנד היום אוהו אלא אסור איט נמשנה שאמר
נ לא ורניט .לי.ם המשיפנדיס טם לא אנל האיד הפושים פם אלא אסרי! איק איים ניוס זאפילו א״נ ננמיא שם נדאמרו סשופנדיו לספופי דסייט מודם » p הלפה שיום אלא 
^ ואלו אזה לנל הוא סנל הסיהה ויום . נלים נה ששויסץ מימה ובל : היא אדם «ל של ולידה פישה אנל קאי והמרפיא אקלגדא דקאטר אפי «׳ ק: ופפק נמשנס שם י רנ  נ
» » * פ ש׳:) גשרא(דף שם • ונו׳ אסר ה דברים ׳י״י w! אין סוסיה: דהניא סשום נלני לטונזיה אלא אפורה אינה דקאמר פשק פר׳ ופסק ירל •וסנן רני סשלוקס קלנדא שעששה ט

עיי מגדל טיימוניות חנתת
• חיד איטו. Vnra ממנס  :י׳א) (דף איטה! לפגי ה׳ <«גה.הנל להלין טסי מד מ« צהס שיממן יוה P גפופלסי ניקאמריגן לו נמחניף mm שמוןמ לומויו י
, • לי >1נם״ני אלא «»•» סוחר המנייו נשנו׳ם אגל שגפו •אינו נענו־ס גר•* מי מ . י . . , , , . ,

ח נ ח טהן ולימוש וליפאל עמהן ולרוח ל«אח אנל ולסיוע ולחלוית! לומאיא p א ליזרופ אץ א יוהחג.,״ ^ א לד״יי י  אולי ולא גגמייהי לן וקיס סטעפא ^
ן אץ לאסר איחס נוח! אי מאח •חי«ואל חסעוח נ»!א נוח! גובניס חעיטי m יאמלי יט™ נ  הי׳טיאל אס אחו נמקיס טימא היח •לא נך גל א פמן •אין נלוס נ

m i  m i S ■גי וולא כ״חיח דחניא נו-ל [ג] 1 סידח ומיףיינח נדי• אלא אסור •איני אריח וסשנר לססז אחא יחוריונעראח גובי (ו) ע־נ! אסור, ואשר ייחק נו
רו פ ח ו ח סינא החוא א • *IM קוגנו ו 1 ו

משנה לחם
 ולא לקיש כריש דהלכשא הלש דהשולן ההיא מפום אום ניום אסרה ונשן ונשא פסק

:ההוסשוש שם שכשכו וכמו האי משיג
 קוינגא ליה שדר י*י ס*ד) הפוטל(דף אה השוכר נש׳ וכו׳. מרק לשלונו ואפור ד

: כוככים לפנודש פלס דצא טה פפגא אמר אפס כיום מרנא לאני
 נסח לערקו וצריך משפע מפלא ו׳:) אידיק(דף לפני פ׳ ונו׳. פשליו כוננים פונד וכן

:טיק וצרק־ רניט הוכייו לא למה הרנ׳י המה וככר יו כלא»
 :אידיהן נלא הן ננמרא אפיקו שם וט׳. אוהן של אידם היה נ
א טכנים פונו• של אידיהן ואלו ש׳.) (דף שם .וט׳ ט שמשננטן יום ה ^י  י

 שנלסיו יום וט׳ הלפה ויום מלנים של נימסיא ויום וקרפישים וםפרטרא
 שפשה טננים ו«נד האסורים מנית שיצא ויום הים מן ט שפלה מם ונלוייהו ושט

 י׳.) ונגפיא(דף .כמשנה נלנדמיכ האיש ואיחו היום או« אלא אסר איש לנש «שה
נ אמר גיפסיא יום פאי אמרו  ושירט זה פל והקשו הפלך אש ט שמפסידים יום •הווה י
 מלטם של נימסיא יום שהרי המלך שמצד יום כלומר הלידה מם יוסגיטסיא פאי אלא

 יום פאי אלא נססקנא ואפרו הצידה ויום דוסנימפיא סניא והא וה על והמשי שאמר
סהך ליה משמע נהשנוש ז׳יל והראנ״ד . ט«כ קשיא ולא וט׳ ט ששממפים יום גיטמיא



משנה בסף פ״ט כוכבים עבודת הלכות מדע. משנה בסף92

 &סור דנריס לולי ׳נ)’ דף ניכניס (עגודח cs מדיה .יכו׳ מיייל־ץ שק דברים ו
 לי היא נזיכר איחר יהודה ר׳ לכן יתיעיל יכי׳ אלהיינלין לעני״ס למכיר

 ייקרינין שאין יוויכי אוכהי אה קישע עצמי נכצי שהי־ ינימן התינגיליס נין לנן סרנגול
היככיס לענידח להקרינן דרכן שאין כלימר הדכייס כל ישאר כיכנים לענתח מסי

 דפששא ואע׳ג אשיי יפירישן מומר סממן
 ואש אתא לפלוני •הודה דרשי משמע דמחג•'

 נין אפילי דאסי כתיק למיפשק ה׳ל ק
 כר"׳ שכסין רניגי של ששעמו וראה התיכיליס,

 למי לנן הרנגיל אשי יש דכעי משים דה״ט
 לכן חרנניי לי ל״כי' מהי ישקיל שמיי ליה ייהשו
 הלינא ילק נע׳ יהודה דר׳ דאלינא יש׳י יכמנ
 נע׳ אשי דרנ דכיון לרניגי ומשמע .דרנק

 הכי לאי דה׳ כיימיה דהלכמא סשר אליניה
 דנהייא אשי דרנ וכיין אליניה שעי היה לא

 שנר״הא ומשווע יעיד ;קשינן הכי כיומיה סשי
 ה״ק דשר׳ לכיש אלא נא למליין דלא ממ׳

 מקיש יכל אימ-,י יהודה א׳׳ר שני״תא דקחנ•
 לכרש אלא איע ושמה אימתי יהודה שא׳ר
 דנייס מעירניה היו שאס יורש .מכסיס דשרי

 משוס הסעס סתם הכל שמוכר וט׳ הסיימדים
 למה ידעת' ילא המרעילים נין מרעיל דידיט

 שוייחר שנחי דאמריון הא רשים נמש לא
 •וחד אי ייניס שלשה דה״ע משילה לו לענוד

 :יכוין ר,מ דלסחירה מילמא דעונחא
 מימא יכי' מייהדיש שהס דנריס הרמ׳ך כתב

 דנר דאכילי מזיק מ׳ד] [שם דננס׳
 דהא למכור מיהר טכניש לענידה המיוהד
 טנשים ענודח לתרןרישח מיימד לשן מרננול

 דאמר הינא עלמא דלכול׳ שנמיא ומפיק הוא
 ואפילו לנן תינניל לו למכיר מימי למי מרעיל

 :עכ״ל ,הרי״ף וכיש המרעילים נין יהא לא
ואיני

ע שמ׳יש שדנריי טעם ריאה ואיני  למכור אטר כיכניס לעטדת מיימדים שהן דשרים יני
 על ליה אדקשיא לנן ממרעיל לי שהיקשה ימה .נסמוך יכהנת היא מתני׳ להם

 יש מילוין ידא׳ דהא כצל לימא קושיא האמה לסי אנל הגמרא. על ליה ליקשי רניוו דני׳
מייחד איע הרעיל דסהס כינניס לעטדה המיוחד דנר לשואל סהש הרעיל שואל נין

 מנהג מפני אלתו ומשמרין ושותין ׳[‘ואוני בו ששמחים
 אלו הרי בו מודין אין הם אבל המלך כבוד מפני או

 "שהן דברים [ה] ן :עמהן ולתת לשאת מותרין
 מקום שבאותו כוכבים עבודת ממיני לטין מיוהדין

 שבאותו כוכבים עבודת אותה לעובדי למכור אסור
 מוכרין לה טיוחדין שאינן ודברים . לעולם המקום

 קונה שהוא כוכבים העובד פירש ואם .סתם אותם
 כן אם אלא לו למכור אסור כוכבים לעבודת אותם
 מקריבין שאין לפי כוכבים. לעבודת מלהקריבו פםלו
 המיוחדין דברים מעורבין היו ז :כוכבים לעבודת חסד

 לבונה בכלל זכה לבונה כגון טיוחדין שאין דבדים עם
 הזכה ילקט שמא חוששין ואין סתם הבל מוכר שחורה
 כשם“ דן : בזה כיוצא כל וכן כוכבים לעבודת לבדה
 ידיהן בהן שמחזיקין דברים כוכבים לעובד מוכרין שאין

 נזק בו שיש דבר הם‘’ מוכרין אין כך כוכבים לעבודת
 ושלשלאות וכבלים זיין וכלי ואריות דובים כנין לרבים

 לעובד למוכרו שאסור וכל .הז״ן את להם משחיזין ואין
 לעובד למכור החשוד לישראל למוכרו אסור כוכבים
:ליסטם לישראל נזק כלי למכור אסור וכן .כוכבים

 להם וכרתו כוכבים העובדי בין שוכנים ישראל היו ט
 מפני ונייסותיו המלך לעבדי זיין כלי למכור מותר ברית

 שרויין אנו שהרי עלינו מגינים ונמצאו להצילה [!] המדינה צרי עם מלחמה בהם שעושים
 .בתוכה להכנם ואסור י׳ה חוצה להלך מותר כוכבים עבודת בה שיש *עיר .בתוכם

 לו אסור למקום ממקום הר\לך י ;בתוכה להלך מותר בוכביט עבודת לה חוצה יהיה
לאותו מיוחדת שהדרך בזמן אמורים דברים במה .כוכבים עבודת בה שיש בעיר לעבור

ו1י סור נ שם ׳ו׳י סיי נ ;וסי׳ש fsj סי׳ סור .מה ציצוין סמ׳ג א • קמס קמח סי׳ '

 נייסניג פשוט סה לעט׳ס
 משחיוין וצין עד וכו׳ מיכריס שאין כשם ח

 משגהונרייחא הכל להסאתהו״ן.
נטי. למנכת שפשר וכל ;וס׳ז) ש׳ו שם(דף

.זט׳ למטי שר6 וב! :נחמן דרש מימרפ שם
י«6 שאפילו ומפרש וימי דיש מימרא שם

 כלי לו מוכיין אין לגזול אלא להרוג מועד
 עצמו ומציל נלחם אחריו שכשרודפין צפי ז״ן

 שוכנים ישראל היו :ממונו מח זה ומאנד
 אשי יש אמי דסזננינן והאידנא שם .יכו'

.עלן דמנט לפרסא׳
•״א:) (דף שם משגה .וכו׳ שה שיש עיר ט

 חוצה כוננים עשודח שה שיש עיי
 מוסר לה חונה לה חוצה היתה מוחי נה

 לאומו סיומות שהדרך כזמן לשם לילך מהו
 אמר למקום שה לילך יטל ואם אפור מקום

 עטדת שה שיש שעיר ישיגו ויפרש מותר.
 לשם לילך ותהו שה למגס אשור כוכניס
 שהדרך דנזמן וקאמי שם דיך לפנוי כלומר

 ואין ההיא העיר דין■ מקים לאוחו מיוחדת
 נגהנה גראה הוא שהרי אסור אחרת דרך שם

 שאלמלא טכנים עשודח שה שיש העיר מאותו
 כשיש אנל חפצו למחוז לילך •כול כיה צא הוא
 שהרי העיר מאותה כנהגה מחזי לא אחרת דרך

ב י אחרת דרך יש ת ̂■ חותר הראנ״ד נ לה
 משא חשש מסגי וט׳ שחוספחא א״א .לה מוצה

ענ״ל: ומתן,
תב ונ

ד’ר%אב׳ השיגת
.לס טצס צהלן יווחד נוכנ-ם גוטדח נה שים ניר‘

 סמהם ומהן ונמשא ניריד לה משיש כהוסשתא א׳א
 משא חשש מסגי אטר כחג גיוס שם לכלוך וחשילו

:וגזחן
מקום

משנה לחם
חיטת ארי הוי דגזק טעמא שלא דאכילו דאסר הוא נזק מטעם ואריות דדושים לתיררא וככל וכו׳ לתכור אכורין ינריס אלו משנה 'נ.)

 להודיעט נקטיה לדןנמא ואריות דונין כתן דכתכ מאי אלא שכת כהלכות כדכתג אהוי
 שהזכיר השאר משום אלא נזק ט שיש כתב ולא והדונין האריות שהוא נזק נו שיש הדנר

 דלא וסחניתק לא נזק נהו ליח א׳ אשל נזק בהו דאית דוקא דהוי ונו׳ וככלים ז״! כלי
דודא• חשום לגמרא ליה קשיא לנד והאריות הרוני; אלא וכו' וננלים זיין כלי 'רxר

 ניה דליח חינוש איי למעוט• דאחא מפתע לרניס נזק נו שיש וחני פני הזכיר דלא כיון
 כיה דליח הינא השחר למעוטי חלת נזק נו יש כתב לא הפאר שהזכיר ז׳׳ל יניח אכל נזק

:עמרא הכל מפורש פ״ז) שם(דף .נו׳ למוכרו שאפוי ובל .נזק
לפרסא׳ אפי י׳ אמי מזנניגן רקא והפידגא ס־זן שס(דף .וכו' שוכנים ישראל הין ט

דמי הינ׳ וטמרא נ ׳"א (דף שם משנה .וכו' כה שיש עיר .עילוון דמננו
 והיה נונניס ענודח כה והיה פלשהים של עיר ופירש"' עזא של עפלוזא כגון הוצה
 משא משש מפני וט' נחותפתא חנרהם אמי ושהשנוח .״אד לעיר סתוך ישינ לה חוצה
 וממן ומשא ביריד אלא שאינו דנייו נילה לא שלתה לרנינו להשיגו טונחו כ”ע ומתן

האיר לפני דיקא וזהו .לנו שם להלוך ולא עתהם וליחן לישא ודוקא נליתר עייהם
נונתו נראה זה .ומתן משא משש מפני אטר שם להליך אפילו התיד שיים אנל שידיד

 ומתן ומשא ניייד שהוא נחושכחתמפרש כינהו יהיה או .דנייו ששתס רגינו על והשיג
 דיהא חימא וכי כלומר להליך ואפילו ו״ח; ה״פא תחתת אלת כה האיפור שאי; כ'ורר
 שהזכיר ומה ומתן משא משש מתני האיד כיום אפור להליך שאפילו אמר לזה ללוך ריתר
 שמא כלומר ומתן משא מפני אלא אינו האיטר האיד יום שהית שאע״ש כלומר האיד ביים

: עמהם וימן ישא
 לשם לילו מהי ע״ש) ׳״א (יף כמשנה אידיהן לפני פ' שם .״׳והדח שהדרך נזתן בד״א י

 אחר במקום בה להליך ׳טל היה ואם אפוי מקום לאוחו מיוחדה שהדרך שזמן
 העיר ישני חמד לפשר.עס שלהם סיד נייס העיר לאוהה שם להלוך מהו ופירש׳י מוהר
.וט׳ מיוחדת שהדרך שזמן . אפוי ותוכה תותר לה חוצה אתרו שהיי אהוד וליהן דלישא
 אז אמיח לעיר משם ללכת דרך שם אין כונניש העכודס שם אשר העיר שמאוהה כלומר

 למקים דיך העיר מאומה היה אם אבל העיר לאותה כהולך נראה דודא׳ אשור זה ודא•
ללנח כיי לשם שהולך אומר טכנים ענודח כה שיש לעיר הולך שהוא יהרואה מותר אחר

משם
טייטוניות הגהות

 נ«»ר זונא אנא אפוי ש^ד.ן איד ביום ישעיה .אנהניהס כונה‘• אכוראפגור אחינך !כ]
 אנא אמינדן אפור שאר.ם וגביעים שאהם ססרים יכן דנוותר סחטא בסו וד.ו׳ מור.ר היטים
 אא מועםח סנימה רבשביא ישראא או כשנתגב ובבאם סנסם אם ואם״יו כוכבים עובר
 כדאיתא מכשוא חתן אא עור אפני טשו□ כעטא הרנרים אאר וכא .קיאום בד.ן סאומר יניח

״ נאי ונא ונובעים וריבית שריונים אהן םונרים אנו הבעם ומוח .עאן דפננו אפרכא׳ אשי רב אמר אהו דט־בנען והאידנא 1(׳. ;קונם ם׳ ננדרים 11ז

שם(דף .ונו׳ מיוחדים שהם דברים ו
 מוהר אותר יהודה רני הלנן וחיננול אמרו במשנה ושם ננמרא שם מטרש

 יהודה כר׳ רנינו דפשק הוא תימה וכתנהיג״׳ התרעוליס. נין לכן חייננול לו למטר
 למי לכן הרגגיל למי לכן חרנגיל אשי רב נע׳ )׳"ו (שם דנגמרא משוס דהסעס וכחב
 .ז׳ל כדפירש"' יהודה לי׳ הוי נעיא והן וט' ישקיל לגן ליה ייהנו ישקיל שחור ליה ויהיו
 ל׳ קשת ועדיין כך רשינו פסק ולכך כימיה דהלכתא ודאי אליביה אשי רב דשע׳ וכיון

 זה אפילו החרעולין שדין הזכיר לא למה ועור . מהנעיא כלל הזכיר לא למה ישיט על
 דרכי ר,׳חרא הזכיר לא למה ועוד .ושחיי לכן שהזכיר כלומר יהווה לרש׳ מוהר וזה

 ולא חולק עליו יאין שנמרא שם שאסרו כתו לשן תרנגול לו למכור מוחר למי דחרעול ח״א
 חתה וככר ז״ל רניט הזכירו ולא מנילה להם מונרין ומכלן ננמרא עוד .פעעא ׳דענא

־ ציע זה על וגס הרש•׳ זה על
 לשונה רשנ׳ל אתר ׳צתק ר׳ אתר לשונה אמרו י״ד•) בגמרא(דף פס .זנה לטנה כטן ז

 .בנמ׳ אחרת נירפא לו היה ואולי זנה שאינה נין זנה נין כחג והכיור .זנה
n ט׳. מוכרין שאין כשם  וכל ואריות דונין להן מוכרין פ״ז]אין (דף כמשנה שם ו

 רנ אתר יבא נר חגן רש את־ אחרי נגסרא ושם .לרניס נזק שו שיש דנר
 רינרין אין הנן עליו והקשו לסכייה לא אשל לכרטס דקה שנהמה היא הרי נסה סיה
 ליה הא לינים נזק שיה דאית טמרא לרבים מק ט שיש דשי כל ולא ואריזה טנין להן
 אשל יהודה דר׳ ואליבא ששור נתר׳ וחירצו מונרין דאתר לרש וקשיא פר• לישים נזק ניה

 י׳ תתניתין נלוחר מלאכה אצל הוא שבור ארי פח־ אמר אשי רב מנין בכל אסור לרבע
 ביה דלית אע״ג בארי נחי אפיי נפנירה דאפר׳ רבנן אבל בשבורה דמתיר היא יהודה

 פרק בגת נהלכוח רגינו כפק יהודה ור' רבנן ובמחלוקת .בנמרא ע"כ כלל לרניס מק
 מוכרין אין שנורה אפילו וכו׳ נסה נהמה למכור חכמים אהרו שם שכחנ נרננן עפייס

 היה להם יוכיין אין מקום ובכל שם שכתב לחכירה גפה יהיה כרש שם פסק נם ט׳.1
 רובין להן מוכרין שאין מהניחין הך וא״כ וכו׳ נפה נתמה להם מוכרין שאין כתו נסה

 אפילו נזק משים טעתא לי לתה דלרבנן כהלכהא דלא הוי נזק נו ביש דנר וכל יאריוח
 נרכנן פפ'■! יכם רהניהין כהך כאן רביני פפק איך קשה וא'כ אפור <מ׳ חיטח באריה

לאו נזק גו שיש דנר יכל ותריוח דוכין כנין כאן רניט שנתב דמה לומר ונראה .ורש

עוז כגדל
 כתג ■ ׳׳א) איויכן(דף לפני פיק .לב מוצה לכלוך חווזר נוכלים פנודח כה שיש עיר

 כחתנר פכניאב חצאני (לא .ני:'נ וסיזן, ת:א חפש מפני וני' לה מפרש נחופפיזא
אידיכן(פס) לפח פ׳ .מיחד נזי יכל־ פד כו' ממקום הד.ואך כפמיפב) שכטפי וניל שלני נכנוח־,



a3 מז משנה כסף פ״ט מכביס עבידת הלכות .מדע מש״ כסף
תב י  וס׳ כלל מימניפ דגליו אי! Ifb ונו׳ אמרה דין יש 6א אגל היאנ׳ו עוד וכ

נ« והלו וגקרה שנהג לנינו מלשון מדקדק ו״ל שהוא נלאה מנ*ל. משד נא! שאק
 מיושנים דגליו אץ נהג ולקיע גוו ילך לא לכהמלה אגל גוו שהלן מקלה נשקלה דדוקא
 נשקלה דדוקא לומר ונקלה ולאנמג קשמוחל^חסלה כנל לנים אומלשנם ואני וט',

 דמלמא אולמא אלא לנהמלה ולא שלי שקרה
נה שיש פיל הלמ׳ך כוזב :נקש

ד  של ליריד הולנץ :ישמעאל ל' הלק והוסאהא ירושלמי .ונו׳ של וחלילין י
 ששלותיו ומעלה ששלו <נושנ ושילשי׳י י*כ) (דן ה׳יק ניייתא וט׳. י

 מאני סומל ומודה דאדל למימל ואינא להם הוא שבנוד ואע״ה לממום שלהם לעלנאוס
ענ׳ל. העוללץ ס! להציל אוחו שמפייעץ עדים לו יטו כך שמהוך מידם נמציל שהוא

אנוהג אלא קאי לא נמציל שהוא ממני וא*נ
ענודה

 משסע f j•• (שם דמס׳ היסה .ונו׳ סננים
 ולנאולה מוהל ממהם ולמה לשאה דאשילו
 מקום לאוהו סיומדה דהדלן הינא משמע
 לשאה שלי דלא לה מוצה אהילו ללנה אשור
 סה ס׳ס לשם והלך דענל הינא אלא ולמס

 סילש״׳ ונן עמהם ולהה לשאה שמוסר סמק אץ
pi עכ״ל ,הגמרא מעיקר נלאה;

א  אוהה נה שיש עד וט׳ עם לנעה אסור י
 ומ״ש .שיו) (דף שם משנה .נימה

 י״נו.) דף (שם משוש .מומר שנלו ננה אם1
;נגמרא

ב  (שם משנה .וט׳ ענו״ם נה שיש עיר י
ן וט׳. עט׳ם של חנויות :י״נ) ז

ישממאל: ל׳ טיק ונהום*!א נילושלמי
 מ״ד) השולח(דף נש׳ וט׳. ניט המוכר יג

 אטלים דמיו לנוט ניט מטנל
 יטלים נעליו ואץ ישראל של ניחו שאנס ונוסי

 מוחל נערנאוה ולא ישראל נדיני לא להוציאו
 שטא דמני נערנאוס ומעלה וטר.נ דמיו לישול
 היינו לטט דטנל לניט ומהרש .מידם נסציל

 דמיו הע לא p לא דאם נושנים למנודה
תב :נדמילשיי אטליס  ואם א׳א הלאנ׳ד כ
 , טהלים שיענטה קודם דמיו לו הקדימו
 ניסו מנל שאס לומר דהיינו ונראה ענ*ל.
 לענודה הנוהי נחנה ואמ׳נ דמיו והקדים לטהי

 הוצלו מה יודע איני טא נ“וא טסל טננים
 לענודת דמונל ועוד טא משוש שדנל להשמיענו

 שלא לטהי מונל ולא לנינו אסל נמנים
 שיקיים צולך דמה ועודק׳ל טננים, ^ונודס

 עליו שוקמם ניץ הקדימם לא אמילו דמיו
 אחר אמילו וטמל אצלו מוג הם הלי ה6«ס

 דמיילי וצ*ל נמנים. לעמדה הטח הטסי שנהן
 וקאמל נוננים ענודה לצורך לטתי נשסנלה

 שיהש קודם נשענדוה אלא דטם נאכלו דלא
i שענטה קודם דטם לו נמנו אס אנל דמיה 

 קודם נמלוה מליו וקמם אם וה״ס טהלים
שנהנוה:

וחלילי!

 הראב״ר השגת
 אווימ ווו שם יש אס יאנל
 א׳א . טהר סו וםצן 5ו«!ר
 שאם נצל היושנים ונריו אץ

 סוהר א* למיזם משם הולכים
 אהר למוץם מהונה לשכור

:השד נא! שאין לטהילה

 .ה^ח לים אוהן ויוליך כהנאה
 ימיו!זים לו הקיימו ואס לרא

:טהרץ שישניוה

ש אם *אבל 'מקום חרת דרך שם י  א

הלך ונקרה ר ו ת מו ־ א :מו  *אסור י
ת ברי עם לבנו עו ם ה כבי  כיפה כו

ה שמעמידים ת ב ד ם עבו כבי ם כו א  ו
ה עבר בנ ר. שכרו ו ת ה אבל מו  בונ

א צ  החצר או הטרקלין לכתחילה ו

ש תה בה שי ה: או פ כי ר יב ה ש עי ה שי ת ב ד  עבו

ם בי כ היו ט ה ו ת ב ת חנויו טרו עו נן מ אי ש ת ו טרו עו  מ

ת טרו מעו סור ה ת א ^ י כן מה בכל בהן ל  מפני שבתו

ת שבנלל שחזקתן ד בו ם ע טרו כוכבי ע ת ען נ א ש ת ו טרו עו  מ
ת תרו ה. מו א ת ת ב חנויו ת של י ד ם עבו כבי סור כו  א

ה מפני לשכרן ת מ ת ש ד בו ם: ע כבי רראכיד השנת כו
כר יג ת *המו בי ת ' ד מ ע ם ל כבי  ־שיטכיהיט׳מניואטח‘ כו

מיו ם ד ם בהנאה אסורי כ לי  לים ויו

ח. ל מ די אבל ה ב ם עו כבי  שאנסו כו

לו ישראל נז תו ו דו בי מי ע ה  בו ו

ת ד ם עבו בי כ מיו מ תרין ד ב מו ת כו ת רמעלה ו או  בערכ

לין יד :שלהם די של וחלי ב ם עו בי כ  לספוד אסור מ
ן .בהן בי ל ד ת רי ת של לי ד ם עבו בי כ חץ מ ק לו  מהן ו

ם בהמה ת עבדי חו שפ תן ו ם בניו תי ב ת ו דו ש ם ו מי כר  ו

ב ת כי מעלה ו ת ו א מפני שלהן בערכאו ל שהו  כמצי

ם במה .מידם ם דברי רי מו ת מבעל בלוקח א בי נו ה אי  ש

תן ר מן שם הלוקח אבל מכם נו ת  מפני אסור ה
א תן שהו ס מכם נו כ מ ה ת [!]ו מד ם* לעי כבי א כו צ מ ה ונ  ז

ה ת ת מ ד מ ם ע כבי ת אם התנר מן ולקח עבר .כו  בהמ

שר לקח ה מנ תי ה מן פרסו ב מ ר א אם . ולמטה ה ת ו סו  כ

מ לקח וכלים ק ר ת לקח .י עו כלי מ ת ו תכו לים צליכם מ

לא מעלים לא עבד לקח .המלח ץ ו ד רי ו :טי בד ט ם עו כבי או לבנו שעשה כו שתה לבתו י  מ

ת אסור תו לו .מסעודתו לי אפי ת לאכול ו ת ש ל ל ו א ר ש שלו ת איל אסור שם מ ת הו ב סי מ  וב

די ב ם עו בי כ תי .אכלו מ מ אי מ  סעודה צרכי ולהכין לעסוק משיחחיל אצלו לאכול אסור ו

כל מי ו שחה י מי ולאחר המ ם. המשתה י םיו שי ל ם ש א שה ו אין מחטת אחרת סעודה ע שו  הני

לו ם שלשים לאחר אפי שר שנים עד אסור יו ש ע ה מפני הזאת ההרחקה וכל .חד ד מ ם של ע בי כ א מ א שנאמר ת קר  לך ו

חו ואכלת ב תיו ולקחת מז בנו ך מ ו לבני נ ז ' ו י ג ז :ו ] ט ״ ת [ שראל ב ק •דא י ה את תיני ת של בנ ד ב ם עו בי כ בן שטנדלח מפני מ

ת ד מ ע ל
קנ*נ: ט׳ טי׳ו סם.1וץמם6הסש׳גל דט׳נשזיט׳קנא: טי׳דהי׳קשץו: גהע/לאזץשה. נט׳נשוישם: :אטנ■מ׳ז■ט׳ןשג

שנה לחם מ

 ונו׳. נצוקס בריא שלהם; ה1נעימ) ומפצה
י 6טי דר נריה אנו) דר׳ מימרא שם  :6נ6 נ

ט׳. ולקס עבר  שם: ניייהא ו
 שם .וט׳ משמה שמשה נוננים עובר טו

:ישממאל זד׳ נייימא ס׳.) (דף
 ומעיקניא שם .וט׳ לאטל אטד ובאיטוזי

 נאטצהי שפרי רמו מני אימה
 ימי וכל :המשהה ליום שנר לפשוס כלומר

 א׳ל נץ יומץ חלהץ נל שם .וט׳ המשהה
 ואילך סנאן אנור אמר לא ונץ הילולא מסמס

 ציה אס־ צא ואי אמר הילולא מממה א״ל אי
 הילולא מהמת א״ל וט .שיי הילולא מסמס

נ אסר אימה פד ;שהא ירה׳ י*נ עד הפא י
 נסרק מכנה וט׳. חיגיק לא ישראל בת טז

ישרא; בה נ׳ו.) (דף מעמידי! אץ
 פונדס אנל טנניס העונדח את הילד לא

 יזניק לא ישראל נח ישראל נח מילדה נוכנים
 טננים עונדה אנל מננים טניה של ננה

 כלומר נרמסה ישראל נס של «ה מינקת
 הפונדס נרמס לא אנל הישראליה נישיה
 מפורש ננרייחא ונגס׳ מהיגנו שמא כוננים
 אס ישראל נה היניק ולא הילד שלא השעם

 P מגדלה או שמילדמ מסגי טגגים השגדה
̂ש ;טגטם מנודה  משום נשגר שמילדה ומי
 אמדו ושם >p דרג טמרא שם . אינה

 היא פנויה דאי לא נשפי אטצו דמרקה
 היא איש אשה ואם לאינמני געינא אמרה
 ושם ננראי נאפי מודהמנא קא לה אמרה
 לילד אמד נשגר אטלו דנשנה עוד אמרו
 ישראלים לה למימי דינלה לאינה לסיסש וליפא

 מגשרימו זלא אהץ פלה ממללץ שגס דמינפרא
 גהט לא למה ותמהני עלייט ממללץ לא שנה

:יניע
הוזוללין

 P פי «ל אף נספמ« מריו טיף p •אי! ויניס פירשיי. *הודף זהו אסיה לעיר משם
:אחד המפסשח סח! שאחר המשנה לט! צו שהוקשה ספני
 לכיש רצה ולא אסור לה הונה ניישא אפר פנר ומיי p צופי אפשר דאין לשם לילך

 לשם לצנח דמהו פירש לנך העיר מנני אמי עם שס לספר לצפה שי*צ ו*צ פפייש״י
 נאסצע וצוד לצפה מימשציס הולך הוא כלומר אמרח לעיר ללכס עם לעטר צומי רוצה

 שע׳נ אצא לצפת לצאת אסר ירך שם שאי! שנזמן ואמר טננים העסיס שם אשי הדרן
 יטל טה שלא הדרן סאוסו נהנה נקיא שזה שאפשר מפני אסור ודאי או נצוד שיענוד
 איה דלא נצום אינו נא! הצן מקרה ונדרך אמר דרך לו נשיש אנל אמר נדרן למטי

ע צלנס יטל היה שהיי הנאה שום ליה י  לזו אסר דרך שנשיש מעמו א*נ .האמרס נ
 האמי נידן שילך שיאמרו ניננים ענויס ני שיש נעיר ש«נר יסשמהו לא משם שיצא הפיר
י שפלוני ראי שיאמט ונוראי ימשיימ אמר דרן שם כשאץ אנל נ עמדה נה שיש נעיר «

טייטוניות תודת
ג ה [נ י הטור • טי סיי ם m»1׳S שחו^ך טיח*רוהו *ום0 איסויא דהוי נ י נ נ ו סט׳וז נ  ו
אי אויא אסרו «לא נירואחיס׳ קאמר מנ אנ ה1*ד. א״רא וכן מותר עיי ובן נ א לנ  סקוס גנ
ב ת י יאיאו• אםיאו מעמא דסהך תי׳»ב'א ונ י ם העבודה ׳ויך אא בעיר ה  אם כונני
ם* סקוה על ואסילו אהיים לאיוקים סחוה אינו ם עבודת ויהעי ליננם אסוי נ י נ מי טנ א י  נ
1 Aם עבורה לסני מים המו*!■ מעיי, ׳ ני נ ו מאיה ואסילו וי«תה י*הה לא נ הי לא א■ א' *. 
י *מק [ו] :ע*נ ס נ נ דהיינו ההיומה נ « ו * מ ענודה ה*מי«< ממנו ליקה 0נ ני ונ  וםעמיס נ

ע ה * ר נ ם נ ני נ ו י נ נ י לישראל מו נ סי ר ך או ך נ ץ ום*וט לך יהיה ונ ה לננ ו ו ם ענ  כונני
י ממנו ליקה ואסור הי ה אוהד אם ואטלו מוהר ם*ומ ועור סהם אומר ואם מהנה *  נו

חננו ר«םא מוהר *הוא להיות יבול אלוה פשוט ועור הלשון ה ״(ואפילו :לעניים י  ם! הניי
ם ה שהוא אסור הסנ הנ ר [ח] קם־מ!] סי■ הכור נ”נ ממנה נ אינוק׳ לטיסר יוסף רב סנ

ר שנ נ

:גטן והראשץ ,נלוו לעטי ציין לצפה ללכה פנים פל שעל .טנניס
ב י׳נןונאיהיו (דף נעשנה שם . ׳01 הטיוח נה והיו טננים עטים נה שיש עיר י

: למנגלה
 דמיו סננים לעיני ניסו הסינר אמי פ׳י.) השולח(דן נע׳ .וכל ניתו הטיבר יג

 נארן ניסו מוני שהוא מפרש ל׳ל ורש׳י .טננים לפנודה שהוא ופייש׳י אשוח
 ונו׳ ימיו לו הקדימו ואם אמראניהם ונהנטח סניה. להם שעק למונדיטננים ישראל

:זה רנל נלל ניאר לא ורטט ,
T !נגמיא שם נהנאי זה כל וטי. ליריד הולכי : 
 פמןאמר הרנ׳׳י ודקדק מ׳.) (יף שם .וט׳ לנט משהה שעשה טננים עובד טו

 נמסינה אכלו יאם יעשמע וט׳ טננים המוניי ונעפינס הואיל יניס
מוהר: פצוע נפט

ההולבץ
עוז מנדל

 יפיישנה *סינשישעי ואני פנ׳ל: פשי, נאן שאין פללוט׳ פיושגץ דפויו אץ ויל היאנ׳ר נחב
 )מם נלדן ונא גפיי לנא יינים «י נשיש ט פשוע הם טי! ־וס1 ום פצאפי ויל ל׳פ נדגיי

 ■vnn :ונדץ נטעפי סם האדפסי ונגד נפגש כוא נעיר לאופנ לצאס פי לומר יש לטגם
 פ׳«למ טזלוו. מילים גיהופי׳ הסונר מ׳ו); אידים!(זף לפט מוץ הפל פמ«ם. משני מד

 :פפ׳ל ,פוהדץ שמופוום ץיום דמיו 16 לו פץדמו ואס ויל סואנ׳י נוונ :מ׳ו) (דף
 שטוטם ניסיון לסמי שלט םממיקוח וננירפאוס מיטיא נטלמ מי זו פרייפא אומר ואני

 «דם מש« נחמי ו׳ל י׳מ פל ירט םץדסמי ופני למאמר מוקדס נץ לץו0 ולא טננים למנודת
 נטלמ; פדץ פפן. לפטו פו שאנפופו ספנים טפי אנל :מ׳ן םפלפוי לטן שינה שלא
 •שואל נה :ר!) ון (שם אריק לפני פ׳ .ם' פטסיו ואו פו ספנים טפדי של לידיד הולנץ

פיו): פפמידץ(קף אץ פרץ גודטףפפרץ. מויץ לא



כסףסשנה י פ״ט כוכבים עבידת הלטת .מיע כםףםשגי־ 9*
 םור6 שלהם לחיפוח ההולכיס נינש) (ק> שם ששגה ונו' לשרפות חהולכים מ

 שט 6ל ארשנ׳ל עיש! נליג וננסרש מוסרים והנשים עמהס ולתת פלששש
םp אנל נזה זה קשויים שאץ אלא  ;לחוור דעתו שימש שסויים נזה זה ש̂ו
 שם ניייסא .וט' פורר ישראל :דשפואל מימרא )Jלי 3״ל (שם .ונו״ היזלר ישהאל

נהלינהנץ נין למיטת ההולך ישראל
:מומי נקראל ישקמוה אסור מזזייה

T< שהלך ישראל יח r . ט'  שם נרייסא ו
 דענו״ם משום הטעם שם ואעח

 אימא אי ישראל זנק גלימא ינץ חסרא איסור
 אמריק אלא ליה מזנץ הוה לדידן הנא דה*ל

 ונתנ .נהדיה אינא עט׳ם וימי «ץ פנו״ם
 שימור עט״ם הנא דאמריק והא זיל היייף
 יהא ליה צריננא לא זנץ נליפא ינץ ממיס

 דדמי [ס*ד.] הטפל אס השוני נפרק אסיקנא
 :זה מעם רניט נתנ לק טחר עטים Tנ עטים
 לא [ל'נ:] יטמרא אפיס וט׳ טשאין זה וססני

 אמייק הני אלא פפמא האי יהניגן
 מוהר נחזירה ומודה דאתי אטי נהלינה פנ^ם

 נה דאניק אסור נחזרה קראל הוה ד«ה מאי
נין נהלינה נץ טמר שלxי ואזיל הדר מהדי

 למדט ססילא טמפא להטא לריכץ דלא הרייף שנתנ ניון אנל .אזיל דודאי אטר נחירה
:היא ישראל ניד יפטים משום הט ינל דספסא

י י : נייח סרחץ איו א פ ט' ניו.) מפמייץ(דף אין נפרק .וטי ראה אס לפיכך ו
ט י׳ תני  ורםיןpפיb אנל סורייין ולא ממלין לא הפט׳ם דר״י קמיה אנ

:סעלץ ולא עורייץ והטסיץ והסטיוה
דרטאה הוא פשוט .וט' למד אתה מכאן

 ממרא אסרו ונטרוש סעלץ הייט
 היה ואם וט״ש נשכר; אפילו דאטרלהפלוסן

 שמיליס ישיאליס סדין (לסי .ונו' מהם חתירא
 אפי׳ להעלותם שאשור שאמרו ואפ״ש הנכרית את

 to משסע תואנה שינקש אסרו שם הרי נשכר
 מהם הסתירא טאנה לנקש יטל איט אס

 וסינרי .אותם שסיפאין והיה אותם ספלי!
 איט שאם משסע עט׳ם זה נכל שהזכיר רניט

 להעלותו וכן נשכר לרפאחו סוחר עטים
ר »  שהרי טא פשוס .וט׳ «שנ וני ומ׳ש • פ
 דני )ס׳ה הפוטל(דף את השוכר נפרק אסרו

.להחיותו מאיה אתה טשג
 ס' משנה . וט׳ נסים להם סוכרין אין ג

לפני

ם לעבודת ת את תיילד ולא כוכבי רי כ  אבל י עכו״ם ת
ת איבה משום בשכר היא מילדת הנכרי ם ו כו׳  מילדת ע

מניקה ישראל בת את תה [ס] בנה את ו שו  שלא [י] כדי בר
הרננו  ולתת לשאת אסור עכו׳׳ם לתרפות הדעלכין ץ :ת

תרין והבאים עמהן היו שלא תדא מו רין י ה זה קשו  בז

רין היו שאם שו  ההולך "ישראל .לחזור דעתן שמא ק

ם לתרפות תר בהליכה עבו׳  שמא עמו ולתת לשאת מו

ר חזו ה בו י בחזיר מר ישראל .אסור ו  בין בהליכה בין מו

 עכו״ם של ליריד שהלך "ישראל יח ז אסור בחזירה
 להן מבר עכו״ם שמא עמו ולתת לשאת אסור בחזירה

מי שם ד ד עכו״ם ו ד בהנאה אסורים ישראל כי בי  עכו״ם ו

תרין מפני בהנאה מו שאין זה ו תנין נו  מן הבא עכו״ם עם ונו
ת אין עכו״ם של דתרפו שאין ו תגין נו מר ישראל עם ולא ההוא התרפות מן הבא ישראל עם ונו תו ולא בהליכתו לא מו ר :בחזי

עשירי פרק
ץ א ן א תי ר ת עו ח שלום עטהן שנעשה כדי עממין לשבעה ברי ם לעבוד אותם ונני ט״ ת לא שנאמר ע ת להם תכרו רו אלא ברי חז י

הרנו או מעבודתם ר .י סו א בד מהם ראה אם לפיכך .תחנם ולא שנאמר עליהם לרחם יו בע או או .יעלנו לא כנהר טו
טוי ראהו לנו לא למות נ צי דו לאבדו אבל י א לבור לדחפו או בי צ כיו ה ו אינו מפני אסור בז שה ש ם במה .מלחמה עמנו עו  דברי

ם סין המוסרים אבל עמטין בשבעה אמורי דן ביד לאבדן דין היה מישראל והאפיקורו רי הו ל ם שהיו מפני שחת באר עד ו רי  מצי

רין לישראל י מאחרי העם את ומסי  מהן מתיירא היה ואם .בשכר אפילו עכו״ם לרפאות שאסור למד אתה מכאן ב ו י
ש שהיזל או ש שום חו גר .אסור בחנם אבל בשכר מרפא איבה מ שב ו ה ואתה הואיל תו צוו תו מרפאים להחיות! מ  או

אין ג י בחנם כרין " ת בתים להם מו שדו ארץ ו א ישראל ב רי בסו כרין ו רין .שדות לא אבל בתים להם מו שכי מ  להם ו
ארץ בתים בלבד ישראל ב שו שלא ו ע אין שכונה י אין .משלשח פחות שכונה ו רין ו שני ת להם מ א .שדו בסורי רין ו שכי  מ

ת להם מפני .שדו רו טה ו שדה החמי ת מן מפקיעה .שתים בה שיש מפני כ תן המעשרו . בקרקע חנייה לדם ונו

תר מו ו
:ןנא סי׳ 'ד1’ טי . מת לאוץ סמ'נ n קע ט׳ יו'ו טור .סם סד סמ׳ג(אוץ ד עז ץ1(א סע׳ג נ • שס ׳ו׳ד סור .עם לאוין סע׳ג ב :ןעח סי׳ יי׳ו פור »

משנה לחם למלך משנה

ע יישיתי' י״זי טיתיי ניי יש” «"! (יי'® • יי' ייייי טי״יו אין א פ״י (יי ני י '" ז ״י ז ״י סטפס מקום שטא שמעיה הריר ופירש נ.)”ל כיט. שם(דף .ט׳ להרשות ההולכין י
f t (ע׳ג!rn שכתג זה יכל .למרחוק עטים לטטת ט' זי׳ל ורשיי .הטרף נית כסו •י יפ'ש) ס'נ סיען המיניו על גנעוקיו

: שם נתנאר יכינו יי“•
 העט״ם ניד עט׳ם דמי דאמר למאן דהיינו כהלכות נתנ נכר זנין נלימא זנין חמרא איטר דעטיס נועמא אמריק רל.) (דף דשם אפיל .וט׳ וטתנץ טשאץ זה ומפני יח

^ אק אכל אסויין ״  ונמזרה אטד כהליכה לתרטת ההולן העטים דדץ ודע .ז״ל יכינו דני׳ הס יכך עעמא האי צייננא לא מותיין דמיהן פס״ס ניד דעטים לן ק
 דנייו מכלל מתנאי הוא וכן ננמיא שם מנואי ז״ל יכינו נדנרי יפה נתנאי שלא ואעיפ מותי נחזיה נין כהליכה נין ליייד וההולך סוסי

י3 ת טיתץ אין א י ד ט׳. נ עטים. לענוד שלא ייצו לא אם יהינו אלא שלום כירתין אין נהל'מלכים שנתנאי כמו עמהן מלחמה טשין ואט סנףפה כשעינו איירי דזה ניאה ו
 אין נסיק .יט' והאסיקויופין המוסרי( אבל מודדי( ולא סעלץ לא ולסיכך חקיסה ידיט ואין הזה כזמן ה״ט *ו׳ סעלין לא עטים אדם רמה אם ומיש

 שונה אני ליה אמי מעלין ולא מורידין היו והמסירות הסינין אנל (’מוריי ולא סעלין לא דקה נהמה והרועים ;עטים יוחק דר׳ קמיה אנהו די חני אמד ניו.) (דף מענדדץ
 קסנד .להכעיס ננלוח אוכל נמומי נא! לתאטן ננלוח אוכל כמומר כאן ליה ולישגי והקשו .מומר מכאן סמי מורירין (מימה א״רת ואח הסוסריס אה לרטח אחיך אנעת לכל

 (ולא היא מומר נמי 1להנעים אסילו אמר וחד (תץ להכעיס א״ר וסד סייר למאטן א״י הי ורנינא אמא רנ ’סלע מוייר איהמר אמר הכי ונתר הוא חין להכעיס ננלוה אוכל
 סכאו סמי לא הוא תוסר להכעיס ננלות אוכל ד^ור לחאן דאל״כ הוא אפיקורוס להכעיס ננלוח דאוכל דסי׳ל מאורה משמע סמייס כאן הזכיר מילא ירכינו .פיכ ,אפיקורוס)

 ז״נ רטט כמנ פ״ג חשוכה שנהלכות הימה וזה .ס״ל אפיקורוס דאמר דכסא; תשמע מותר הזכיר ומדלא להאנוו ננלומ אוכל כתומר וכאן להכעיס ננלות אוכל כמוסר דכאן מומי
 מסשה קודם שהזכיר האפיקורוסים עם הזכירו וצא המומרים עם מדהזכירו הוי מומי דלהכעיס אלמא להכעיס שיעשה וטא שם וכ״ס וכו׳ אמת לפנייה המומר המוסייס הם שרם

 ננצות אוכל דאתי נמאן פשק דהוא דודא׳ י״ל לזה מיהו .אדידיה סדידיה לרטט וקשה עטים שנד הוא אפיקורוס יאמר נמאן שס דפסק נראה איש יכו׳ אפוקויוסין נקיאץ
 נכלל למטחם סכמיס הצריכו לא והמומייס והאשיקויוסים הסוסרין שם שכתג עדית מהלכות ׳•א פרק סוף שכתנ מה על ס״ך מומי כאן הזכיר שלא ואפיס הוא מוסר להכעיס

 מעלון ולא מוריד■( ואלו לעוה״ב סלק לחסידיהס ויש מורייין ולא חעלין לא שהעכו״ס מהעטיס הס פחותים הנופרץ המוידין אלו אנל ישראל ישעי א^ מט שלא עדות פסולי
 והוא הראשון כמומר וסיים וט' כסומריס הם שנים חשוכה נהלטח רניט נמ׳ש לי קשה ואנתי .מעלין ולא שמירידין והתורדין החוסדן שהזכיר היי .לשהיג מלק להם ואץ

שיעשה זהיא נחנ איך א'כ חוסר דטי צתאנון שכן דנל להנעיס תומי אפילו אלא קאסר לא הוא מימי להנעים מומר דאסר למאן אפילו הרי ק כחנ דאיך להכעיס שיעשה
: יציע מ• מומי נסי להאנון הא להכעיס

 שאסרו מה מפרש שסא צ׳ל ע"כ וס׳ המעשרות מן מפקיעה וט' שתים נו שיש ספני וס׳ש כייי ופסק C כיא (יף אידיהן לפני ס׳ שם ים׳ כאיי ושדות נחיס להם מונדן אין ג
 שהיה מה הסיךנה חשונה ס'מ מעשר מיד להשקיע נא״י לעטים קנין אין למיד אפילו דאתיא כמוס' שם שכחנו מפרשים יש כפירוש המעשר מן ססקיעה טפרא

 זיל מא שהי' אדידיה מדדיה לרטט קשה נא״י לעטים קנין יש נמיר דאחיא שפירשו החום׳ כפירוש מפרש דאי מעשר ממט מ^יש שאיט זורפה ומא פק׳ם ניד עסה
.שפירשתי פעו שטנמו ודאי אלא המעשר מן שמשקיעה ני.נ וכאן נא״׳ לעטים קנץ דאין פיה חרומוח נהלטה פשק

«1*
טיימוגיות תדעת

י נשכר ת אם וסיהא יאסור וססיק «י חווי « הי ך יתירה תאב אה י נ נ  אח סוחר מזוטערח ו
א י>[נתנ : הנכרית בן אהניק שב׳ ם הי עח בטיאדת ה׳ ך שםתעכקת יוו ם בנ ת ה א י  אינ
ה א אינ ך וגיאה שאינה אשה אנ נ ו אפיאו אסור נ נ ש ה דאינא נ ענין M !עיב) אינ  ונ

ה נספר פסק זה ט תיו ת ישואא אץ ראפיאו ה ר ישראא יש אס טוהר בני ם יוווא נעי ננ  ונ
ר ה טוס[ נאיאח אנ נ י ח עם אהניהו אסור יאיאך שנ ד נ נ ד ה חי א י אני אס אנ א ה  ישראא נ

ר טינסת ם ואהתרפאות (ין :אסור נעי ו שאץ חוי׳ה טענו׳ ה נ ו יש אפיאו טוטהה הוא ואס טוהר סננ ה נ אנני טוהר סננ א הן טוטחץ נואן הקזה ו  הטינץ ט אנ
ם ענו־ ם שא אחש שאטר אוי נן אסור הוא ענו־ ם אפני שנדא האיאן או עני־ם שא טכיס rp>S שאיטר ענו־ם ו ר א ענ ואין םאיאן_פאוני או מטעין טיט np סתם או אטר אט אנ

עוז סנדל
 נ«ף מזורש וכן רטפיי ופירשו הגמור דני מלא גוץיא .יהינו # עי נדח םרסין אץ שיי

 פיק . נמנם אומו מיפאין פד פליהן ליחס ואסור :ומלחעוסיהן ננלטם נמסיו המטר
מניה עד נמים להם נניכי׳! אין מעשה נלא p להם תנזן לא ידייסצסי כיו) עעמידין(רף אץ

ניןיקס

הטינ ונשארה ■ל״יי
. . .־ ---------ן . ------ _ — ,״״ ״ אוזש שר
ם אס ני ענזי ח נירישאס• איתא ונן נענו׳ם רפואה תאה דאא נמן טוהר נ פ־ ענין .הרוטה ספר שדזויה י ה ונ ם' פירשו ז טי אהא שעה נא פרק החו א י ד נ  טהרפאיע נ

ג פיק הנפש שטירה נהאנוה זה ענין נתב המהנר נרניט . זרש אשירה טעעי וזדז י י׳
זה רנר סועא



ע. מש™ כסף ת מד ט ל 95 מח משנה כסף פ״י כוכבים nTOy ה
 ונסוייא שדויו צ׳ל (אי! נא״י נתיס להס p»st« אין כיא•) ל: (דן אידיק ל*י

׳ דגי' שחס ומשנייין בחיפ מונריס לאח ונהו!ה שמס W אגל נסים להם סשטרק  י
 ונס׳ל שדיס משנירץ1 נסים סוכרים וגסוייא נסים להם סשנירין נא*י אומר י״י מאיר

 יעשנה שלא tom יוסף רג אמר נר׳י הלנה שמואל אמי יסדה רג אמי ואלו אלו סונרץ
־ ־־ שכונה אין סנא  שסוס שכונה אין סנא שנונה וכמה שכונה

ונו׳. אמרו מה ספני ומ׳ש :אדם נגי סש^וה
ן ; גנמרא שם אמרו נ

 שם משנה .וט' שהסירו נסנץם rk ד
 שאמרו נמקום אף ננמרא ואמרו

 ואפיה מוניי דלא מנסא דאיפא מנלל להשניי
ע נמנע לא גריי שהלכה  משנה מלנסוג יני

 המשנה לשון לסשוס ורצה וה דין להשמיעה »
 שהי• ני״מ הלנה דרמא למימש ליכא דהא
 אנלמשניר ומיש פריי: נסמון■ ה«ז ויל הוא
 לניס שלא שאם כלומר אוצר. לעשוסן להם

 להם משנירין אמרו נמה איה אמרו דירה
 : אוצי הייה להם משכירי! דהאי נהג לנך

 לעשוסן נסים להם משכיר אנל הראניד כתב
 של אוצר יהא שלא ונלנד א*א אוצר

 נהג ורנינו עכ״ל. אסוני שגרו עשה ואם יין
 לעשוסו יטל דאיט ומיפא שירש ולא אוצר
 נדניי אסור שוה עשאו ואם נסך ויין אוצר

ה הוצרך ולא ^אנ״ד  שכנר וה לנהוג יני
 הנאס שכל אסורוס האכלוס גהלכוס נסנאר

 שירוס להם מוכרי! ואין :אסור נשן• יין
ט׳. וססאה  מוניין אין ייעו) (דף משנה ו

pל נמסופי להם pמשייןצן הוא מוני אנל ע 
 וממרא לקון עימ לו הוא מוני אומי ר*י
 לקון פימ אילן לו מוכר סיר נ׳;) דף (שם

 לו מוני אין אוסר וריס ריי מרי ו«צן
 ני״מ ששק הריין הרניך ונהג קוצן. אלא

 וקי״ל ועוד טוסיה ססניסק דססם סשום
ס הלכה ד « נ נ  רנינו שפסק וייל .ע^נ יו0נ
י ׳ י  דסאן ממרא נניייסא דמונס משום נ
 דססם ואעיג ניס הייה דר׳י עליה יפליג

 מפני' כשסם הלכה ננרייסא וממלוקס נמסני'
 נריי דהלנה סני דסלמודא דמונח הכא שאני
עי  אינעיא הסם אמייק דהני אליניה. נפיא מ

 מאי העמא הסם מט לשמוע מ’פ נהמה להו
X• ולא קיימי נישוסיה דלאו יהווה רני 
 ונישומיה ניק נהמה אכל להו משהי מצי

ם יעונד  .ל׳ש דלמא או לה משהי קיימא טנני
 הניא למה הריין מל לי סנדהא הראיש וו״ל

ה דד׳ אליניה שהיא נעיא הן «לטסיו מו  י
 אלינא דסלסודא ססמא דסדנעי נראה והיה
רט  ד^ור והא טוסיה הלכסא אלפא יהודה י

נמסני׳

 נדנרי פליג• וריס ימדה ורני אלא כריס הוא ססמא לאו סשיקון הוא אנלמונר נמסני׳
 דקאמר ליה משמע דלא לקון טפו משיסנה «א מוהר אנל דנריו משוש יהודה דרני סיק
צן סיק ק  אמר לו ימנרה לא לקרקע סמינר שהיה נשניל וני זה מא סידוש דמה ^

ק והרסנים ממש משיקצון ננרייהא טרש מאיר ורני שנקצן » ל י  :עניל נריי נחטריו ז
ט׳ 0לי. מוכח אק מה וטסני ולא פד ו

■fהראב השגת
 לכשויון <סיפ לגס משניר •אנל
 יסיג שלא ונצנו א׳א . אילי
 נגיי שג9 ואס יין של אוצי

: טי א

פד
ל.) דף (שה הכל'נרייסא . ננסינה

 נסגמן לסשד דאהור דאמיג ממרא ומונמ
 להודוס יסל גאה טגגיס פונד ראה אם

 שגגה גרון 4ו ה׳ מעשיך רט מה ולומר
:נשלמו לו

טי. עניי טארנסץ ה שן נרייסא ו  ש׳ מי
 ואיןמממין *א■):0הנזרךן(ו׳ף

 נשלומם ושואלי! • [לש.] שם משנה .וט׳
טי.  מפני נשלומם ושואלי! (ש*א). שם משנה ו
 ראש ונסנד רפה נשפה והייה שצום דיש
ה שכחג ונסו  אשמועיק שנא ואפ״ה נסמוך מי
 נופצין ואין :ומודה אזיל דילפא מיישיק דלא
 שישנא נר דיש מ־נ שסרא ינ)0[ שה .וט'

 ניוס שלא אפילו שרזשו ולשלם דרג משמיה
 :שם נריישא דאוג ונטנד עד יננם לא וט׳: מט

טי. אמורים הדנריםהאלו כל אין ך  נשג ו
 עראי ישינש יושג ואשלי הראנ׳ד

ט׳ מצאה לא זאס איא .וט׳  הענרם ולא ו
 מטם דששמא דניון לים משמש ורפיה .הגיל

אי שאי נישינה אשילי לי אומך יסשיאו שן

 מפני לארץ בחוצה ושדות בתים לחם לטבור ומותר
 לבית לא להשכיר שהתירו בטקום אף ד :ארצנו שאינה

 עבודת לתוכה מכנים שהוא מפני התירו [א] דירה
 אל תועבה תביא לא ונאמר טכבים

 בתים להן משכיר •אבל .[נ] ביתך
 להן מוכרין ואין .אוצר ״ לעשווץ

 בהןבטחובר וכיוצא ותבואה פירות
 משיקוץ הוא מוכר אבל לקרקע.

ץ. לקוץ מנת על ° לו מוכר או צ  אין מה ומפני קו
ט ולא שנאמר להן מוכרץ ח  חנייה לדט חתן לא ח
 עראי ישיבת ישיבתן קרקע להם יהיה לא שאם בקרקע

א.  ״כמה לומר ואפילו בשבחן לספר אפור וכן הי
 בשבח שיספר וחוטר קל בצורתו. זה כוכבים עובד נאה

ט ולא שנאמר מדבריהם דבר שיחבב או מעשיו ח  ת
^ חן להם יהיה לא  עטו להדבק שנורם מפני .בעינ

 מוזנת להם ליתן "ואסור הרעים. ממעשיו וללמוד
 אשר לגר שנאמר חושב לגר הוא נותן אבל חנם

 ולא במכירה לנכרי מכור או ואכלה תתננה בשעריך
 ישראל עניי עם כוכבים עובדי עניי מפרנסים ד, :בנתינה

 כוכבים עובדי עניי יTב מםחין ואין שלום. דרכי מפני
 בשלומם ושואלים שלום. דרכי מפני ופאר■ שכחה בלקט
ם ביום ואפילו  להן כופלין ואץ .שלום דרכי מפני ת
 ביום כוכבים עובד של לביתו יכנס ולא .לעולם שלום

 בשפת שלום לו נותן בשוק *מצאו .שלום לו לתת תו
 אמורים האלו הדברים כל אין ן :ראש ובכובד רפה
 שיד או כוכבים העוברי לבין ישראל שגלו בזמן אלא

ק אבל ישראל על תקיפה עכו״ם  תקיפה ישראל שיד בז
ח לנו אסור עליהם  עובדי לתי

 ישיבת יושב *ואפילו .בינעו כוכבים
 למקום ממקום עובר או עראי

עז־ אלא בארצנו יעבור לא בסחורה
שנצטוו מצות שבע עלע שיקבל

זד! הרי מצות שבע עליו קבל ואם שעה. לפי האפילו בארצך ישבו לא שנאמר נח בני
שב. גר השגודהסנב׳ר נוהג שהיובל בזמן אלא תושב גר מקבלין ואין חו

:פ*ון נישי« 4 פ»פ *ני W נצנד. צוק ע ן4מקנ שוגל»ן סמן H0 :בלבד צדק אלא מקבלין אין היובל בזמן שלא *אבל
אץ ל*יןפוסמ: ש»׳גנסנ«י*נידךצ0ג קזס: מ׳דש׳ גמור נטייו׳ישס: »ש׳

w נפונר m הילכד להכי לפיסש אינפ למקים 
« מסינל! דישינה לומד נרמן סל  אשילו נ
 ר6לש •לשיק *מוש ומשנס Tebp דהו נל

« דהא שונדיטגנים  קיחשיפי: שייך נמי נ
fm שרק נמרשן וט׳. סושג נר מקנלין 

ס: (דן המקדיש תב לנ  אנל הראנ׳ד כ
 לו משוה *ני א*א .וט׳ היוגל נזמן שלא

 שאין שאננ׳ש לומר סממו .פנ״ל הארן נישינס
 אס גוסג היוגל שאין נזמן ושנ0 נר סקנלץ

 סישיגס אוסו יסנשו למה מצוס שגס קגל
 ולדסס .יסשאו סן טס לשסש לינא הא הארן
ג ד*ן לוסר נראה רגינו  קיגל מסצגנו שאס ל
 מישיגס *סו מונסץ שאין סצוס שגס סליו

 סקנלת דין ניס שאץ אלא לוסי נא ולא האח
: סו  י*ד נשרק נסנאי «שנ גי ודין *
 סהלטש סנינני יסיק גיאה *סודי סהלטס

ת מ מ הננוייסג טס וזראב׳ד ו
* ישיגש יושג *ואשלי אי) * «

9<שווד למקוס ססקוס «<ד
 *מוס מטאס׳ שגיא יססשק משלש שממנו ולא מלאס לא ואש א׳א .נארצנו •שסד לא

:«»9ס ולא נהו נשיג ישנס לוגריי ולאילו נוא

למלך משנה
ר 1 ס o• 0 למיס לוו א nטנ  1נג מסדי שץ 0%( .נאולן ישנו לא טאשר ט* טויוי ג

/ נששסד שנן של נטשני יוה: שג) שיו ש׳ג(ין שלושץ מגן ו  שמן «ש»וינ *0( נ
:יש̂ש צ׳ד)

" . , ____ מתיי אמס י’ל«? אטד שמשני■שנאיז וירק •io צי׳ זה ^^^^ן " “י
דני אף קאמי והנא נסים להשניי שפי׳ שסק שמארל נדנריו ששפה רטס סשש ולא דירה לניס אלא הסירו לא הנסים דהייט שהסירו נ שיו  המשגה לשון סשש יוסיולנך נ

ש לא שממרא אפ׳ש י ^ ס מ^ס שהוא האמי ששימש ששני מ המשנה נלט! ^ ט אנל יוסי *מ  נדנריז סשסינן לא 0«ר» יוסי הא* ששיוש ואש׳ש נך היה טנסו יני
ט׳. סוניץ ואין נדסיישיס: סו : •*®ושסק שם(דף פייו י ^ ט׳. אסר ובן נ שיי ): (דף שם לס נ׳

ט׳ סניי םפרגסים ה שן .ו :ס׳א) (דן הנזנן! שיק מי

משנה לחם
ס׳. שהסירו נמנשם ciw ד *א ואפרו ל׳א.) (דף שס משנה ו  מכסא זאינא מנלל ננ

 קשה ואיג .עי׳כ מונרי מנסא ננל יוש לר׳ דאי ני*מ וסהמא מיניי דלא י
. סויה שמא זה לשון כסנ איך יוסי נר׳ שסק דמא דטץ רטט טל לנאויה פ '*

סייסוניות מתות
M[ ץ זזץ סח חו »ץ דםן «ר״׳ סאהיסניר גי ח nfnt מסור חחייוז ל נני א דיי  ני

א tfy קר» אנור ישם שם דד סשסו ך Sh תועכוו תני ח סו ני  שרק נרשיוזא מוווח גני נ
ם שאד cnS לחשניד אנל החנלת מ א נזוד 11S ודנג! מדדננן אSא ד1אם אץ נ ^ 

שמז אנל ישראל נארץ ק חיים דנינו תניא מ! .גזיר לא לאדץ מ ש !0 דאיח נו ^ ד  מ
ד להשניד שאסר נסקוס אןז דאסר ש שגחגו סקום חא קד נ א לי םונךץ לפנ ש  י
ח אזי W:חחרוסח סש• , מרח לני שי  *"■W1 לחוטחש to אוסר מסר חטגילוז אח סקויא נ

ח מלישנותא נר ס דענוו א ש וזכור !לשו!“ :ע*נ נונני  לקדה אןו לחשניר נהגו וחאימא קנ׳
ם שנודח להננים מחגי! שאץ חג ינ! גנחיהם נונני  אלא אסר אלסם !רב“ הסנרג:) נ
ם:] ססק וחרא׳ש חחילח אוחם m א־נ ץ °ןאם נהרסנ׳ שנהו סנו הנורא של נ

יחניד
i שסש׳ w ס שנ: כאילו. שד גאלו נוערינ נל אץ ש*נ): ( ט ■ נ ארי חנני ל: ולא וס* ^ לא ואש ו׳ל נ שנ׳ מנ ס י שקנל עי וצ׳יש: וס מנו ושיניימיש ס נ ש « .* ס; ש טל נ

שףנשקדש: שוק.9קנלץנדששגשדשף9אי|

"יי עוז מנדל
(ין לש• שק נקדקש. נן די א * ); ל ג לי. לשששן * וינ0 לנש לשסר וסוחר ל  שק *

חנ :י׳ש) *ויגן(דן! לשי אנ׳ו נ מ לול נג אנ ונ( חו ל ש לי * א ^ א ל  אל»ד0שגשג9ש
ל מי ט *שד ואני :^  ששיש לל ר*מ שססג שש ש שינ ושלינש שניש גאשד שינש י

שק •גשוסששא טחשלש׳  U0K0 סשש נשג גן ושל שנשנו ולאולווש ק*ש0לש ששטדיש אנל מנ
ש יץ שנר *סוי אגל שרש ששגש נסגור  שסשר אש שלסשר ושץ ששנד נ* שא שלישס משנס נ
 גשל׳ ששנו לול ג*ש גס דגריש שאו * טש לי שש ששוו לי ושש אשר שגרו יין שלץ לשטא

ל שלזש לשן שנדן ואץ : פאנלושאסייזש סן(זן לשני ש׳ •שישששראישא. שי נ ): י׳ש *רי  נ'
עין יש ש* .שרנרס ששששישש שר ונו' נשניק לסשר אשר |9ו  ׳0 ואסור :*וישן לשי * «

* לשי ■ח • משמש ולא עי ל ) לדף * ס' סאונשס :נ'  (רף שסקץ ש' .שלוש ודש• ששי שר ו
מ לניש 0(9י ולא :*וישןטרושלשי לשי שק שלוש. לשש ששליש ואין שא): t שרוננו h.



9aמשנה בסףיא פרק כוכבים עבודת הלכות מדע. משני׳ כסף

£ייא ץ ( א  ימשמע . r« ()חרי שרפת בספרא דאיהא ס'נ .זנז׳ נהזקוס מלנין א.
ע נחתלה נחב דיניס ט׳1 ט:נ<ם העינד׳ נמויץח הולט! אין כלל ד

 לא מ״ש לפרש להס התייסד במלטש יגבש לא .מפרש הדר1 העמים מן אמנם יאנדיל פד
 מקומוה ימה זלא בשערי. ולא שנתיב מה לפרש ינו׳ ראשי יח5י5 יגדל לא במלטש.

 במלנישיס ילבש ולא :בהם וכיוצא מ״ש שxל
 דאיתא פית סימן קולון מהי*• נתב .וט'

 אף באינמן ויוצאין הואיל מאמי שלא בספרא
 בקילוסין ויוצאין הואיל וט׳ בארגמן יוצא אגי
 רביע גהטין שלא ויל היא ונתב .ונו׳ אני אף

 ופירט להם המיוחד מלנמ אלא לאסור
 ד״א מפני או צניעוח מטס מענו הישראלים

 ופירשו פריצות מפני להם שנתייחד שנק
 נשלינשים אז יהדותן מפט חממ הקראלים
 סתריהם ונמשך להם כמודה נראה הישראלים

ע על להם המיוחד מלבוש כשאינו אבל  זו ד
 כוכבים העובדי p להשתמת חייב הישראל אץ
 צריך שע נ״ל .וט' יגדל ולא .ועיקר כלל

 רחשם ציצית ניזי ראשו ציצית יגדל ולא לירוש
 ציצית יגדל לא מפרש והדר וחני וט' יגלח ולא

 ענינים משני נאחד כיצד והא וכו' ראשו
 ולא ונו׳ הצדדים סן יגלח לא טשים שהם
 בלורית לנדל אפור וסיש .וכו׳ השער יגלח

 יביט וכהנה ] [נ״ס מעמידי! אין נס׳ מדתני'
 מישראל מסתכר שהיה טכביס שנד נסמוך

 רוח לכל אצבשת שלש לנלוריט שהניע כיון
 כוכבים עטדת דלשם משום וטעמא ידו טפס

 :בה להם להדמות הישראל אטר מנדלה הוא
 בביק ונו' פניו מכנגד השעי יגלח ולא ומיש
 עגלת פרק ונטפה פ״ג.) (דף מרובה פ' טף

 הי) יץמי הסספ־ תניא מיש;) (דף ערופה
 לצי קומי מספר רניט ומפרש האמורי. מירכי
 רש״י כיישו וכן מאחריו הכרע ומרח הפנים

■ וכו׳ מקומות יבנה ולא • והערוך
 איא וכו׳ מקומות יבנה ולא הרנ^״ד נתב:

 שהם כמו וט' זה הוא מה ידעתי לא
 יבנה שלא לומר דהיי,ו וניל עכיל. ששים

 מאלו אתד העושה וכל :היכלות אותם כתנרת
 והיאך שבכללות לאו הוי והא וא׳ס לוקה
 לא כגון הייני שבכללות ולאו וי״ל .עליו לוקים
 לא שונים ענינים כולל שהוא הדם על תאכלו
 אכילת תאכלו לא נפש שתהרגו ביום תאנ'ט

 ענודות שכילל תעבדם לא וכנון ומורה סורר בן
 כל אבל חייב ושאיס סקילה עליהם שתייב

 אחד משם מסורים כלם זה נלאו הנכללים
 ועונשן טכניס העונדי נמקות הולך דכייט

 המכר לכל חלמוו ומכאן .סלנץח דהיינו שוה
 נכללים רבים שאיטרים נזה כיוצא זה נפרק

עליהם. ולוקים אמד משם אמד נלאו
.וט׳ חסחפר שהיה טכנים עובד ב

 (יף חעמיוין אין פרק נרייהא
 כיון מישראל המסתפר נונניס שנד ניס.)
 רב אמר וכמה ידו אח שומע לבלוריט שהגיע
 אצנעוח שלש אהבה נר אדא רב אמר מלכיה

:רוח לכל
כסוף .וט׳ למלכות קרוב שהיה ישראל נ

שלה ובס' פיגז ״ה5ו חרידה

 טון ואיח .אוהו סניריס כיי דא״נ ישראל נשל מלבושיו היו שלא ודאי ישראל את הציל
הורה איפור להסיר הנסים ניד כח היה היאך מאלו אחו כל על שלוקה רנינו שנתב

 המלטת לקרובי
את מצילים הם

עשר אחד פרק
 מדמין ולא כוכבים העובדי בחקות "הולכין אין א

 בהן וכיוצא בשער ולא במלבוש לא להן
ובחמותיהם ונאמר .הגוים בחמות תלכו ולא שנאמר

 הראב״ד השגת
 כמין מיןזמת יכנה *ולא

 יודע איגי א׳א . עכז״ס היכלות
 יענה שלא יאמר אס ה1 מהו
 עוניס שה! כמו צורות נהס

 כימן המגיש שש יענה נלא או
 כרע הרביש את כו לקנן

: עושיס שהס

 שלה ובס' סיג) (נ״ק מלונה פ׳
רו ראובן נר אנעולם סיסי) ערושה(טסה  מי

 והשם היה למלטת שקרוב ספני קומי לספר לו
ושו .מא וכיש המלטשין להתיר לנינו לסד

 הכל .אחריהם תנקש פן לך השמר ונאמר .תלכו לא
 יהיה אלא .להן ידמה שלא מזהיר הוא אחד בענין

 מעשיו ובשאר במלבושו וידוע 'מהן מובדל הישראל
 הוא ובן .ובדעותיו במדעו מהן מובדל שהוא כמו

א] .העמים מן אתכם ואבדיל אומר  במלבוש ילבש לא [
 .ראשם ציצית כמו ראשו ציצית יגדל ולא .להן המיוחד

 שהן כמו באמצע השער ויניח הצדדין מן יגלח ולא
 מכנגד השער ינלח ולא .בלורית [נ] הנקרא וזה עושין

 מלאחריו הפרע ויניח לאזן מאזן פניו
 מקומות יבנה הן.*ולא שעושין כדרך
 שיכנסו בדי עבו״ם של היכלות בטין
 וכל .עושין שהן כמו רבים בהן

 לוקה: בהן וכיוצא מאלו אחת העושה
 מישראל מסתפר שהיה עכו״ם ב

 שלש קרוב לבלוריתו שהגיע כיון
 קרוב [נ] שהיה ישראל ג :ידו את שומט רוח לכל אצבעות
 שלא לפי גנאי לו והיה מלכיהם לפני לישב וצריך ולמלכות

 כנגד ולגלח במלבושיהן ללבוש מותר זה הרי להן ידמה
 שנאמר כעכו״ם מנחשין יאין ד :עושין שהן כדרך פניו
 הואיל שאומרים אלו כגון הנחש הוא כיצד .תנחשו לא

 למקום הולך איני מידי מקלי נפל או מפי פתי ונפלה
 ועבר הואיל . נעשים חפציי אין אלך שאם היום פלוני
 אצא שאם היום ביתי מפתח יוצא איני מימיני שועל

 העוף צפצוף ששומעים אלו וכן .רמאי אדם יטעני
 פלוני דבר לעשות טוב כך. יהיה ולא כך יהיה ואומרים

 תרנגול שחוט שאומרים אלו וכן פלוני. דבר לעשות ורע
 תרנגולת שחוט .ערבית שקרא זה
 המשים ׳יוכן תרנגול. כמו שקראה זו

 כך לי יארע אם לעצמו םימגים
 לא ואם פלוני דבר אעשה וכך

 עבד כאליעזר .אעשה לא לי יארע
 בדברים כיוצא כל וכן .אברהם

 מעשה העושה וכל אסור הבל האלו
: לוקה אלו מדברים דבר מפני

h 1 סמ׳גW!י,«ה סי' יו'ד פור .נ ׳
מי

;ננ תפנית נ

 לפניר,ת'טם עומדים ונשישיאלים דשרו א1ה ישראל הצצת משוס סר1ל יש1
 מבעתים דהוו הוה ישראל הצלת נמי לדוד שהיו ילדיס ה' ותני ישראל

דנר־ פרפה לא שהתורה נמי א׳ .האויבים את
 ומהרה הלט לא ובחקוחיהם אסדה אלא

 על לגזור שאין ראו והם לחכמים הדבר
:למלטח הקרובים

 חיחוח ד׳ פ׳ סגהורין הנתש הוא כיצד ד
 האומר זה מנחש חיר ס״ו) (ס״ה

 בס מידו לו נפלה מקלו או מפיו נפלה פחו
 הפסיקו צבי לו קורא עורב מאחוריו לו קורא
 נקנן ורביט .משמאלו שועל סימיצו צהש בדרך
 חש ולא בעלמא לדונמא מגיימ ופלתא חרי

 ששומעים אלו וק שרחב ומה .כלס את למטת
 תנתשו לא ת״ר שם זה גס .וכו׳ כעוף צפטף
.ובדגים ובעוטת בחולדה המצחשיס אלו כגון
 כשנת נלייחא .וכו׳ שתועי שאומרים אלו וכן

 ופירוש .יוצאה אשה בייה ה'פ כיז; (דף
 משאר יוחר איחר רש׳יי כחוב ערניח שקרא
 כחג עכ׳׳ל. כעוינ, שקיא נראה ולי חניייו
 דסוחר קיירינן שנת דבמסכס תימה הרת״ך

 האמורי דרכי משוס ני ואין לכחחלה לשוחביה
 דידן דנטהחי לו נזדמן מוכיעה והכי .עכ״ל

.יש״י דברי הם וכך יכינו כדברי כחוג
 הנשה ניד נפרק לעצייו הימנים המשים וכן

 שהינו נחש כל רג אמר צ״ה) (חולין
 אינו שאול כן וכיונתן אברהם ענד כאליעזר

 ווול שינוש זה א״א כיאנ״ד וכתב :נמש
:עד״ל ,לאביה דטיא טלסי ספקי וכו׳
 נח לבני תהור שהניחוב זיל מדנריו נראה

 היה נח בן אניהם ענד אליעזר דהא
 לבן אפילו לנחש אמר והלא כר.נו ההגהות נם
 ארבע נס' דאמר ליאן דהייט אומר וחני .נח

 לפוס חבל הכישוף טל מוזהר נח דנן מיהוח
 שנע דעלמא כונ״ן דהא הכי קיי״ל לא קושביא
^׳ בסיב׳ יביט וכ'כ נח בני שנצטוו מצווח י'

 הזכירו לא רניט פאול בן יינתן ילענין .מלכים
 שכיה את״ל ואפילו בגירההו היה שלא ואבשר

 הייאמר מכרש ל'”ז שהוא לומר אפשר נגירהמו
 כל והיק דיונמן הא לן תקשי דלא באופן

 אליעזר שסמכו נסו עליו הונוך ואינו הסנתש
 דשל דמו לא ומיהו .סימניהם על כוני־.ן ו

 הצמידים נמן שמיד נחוש הוה• ודאי אליעזר
 ביה לית ולדידיה את סי בת ששאל קודם
 יש שאיל נן יונתן אבל ,היה נח דנן איסור

 היה במור דנדיק ניחוש הוה דלא לומר לנו
 הייט זה הימן שעשה ומה מנחש היה לא דססתמא

 וסכל עולה כיה ;מי ובלא״ה נערו לזרז בדי
 והמך שרשיבוהו החשובה על המך הרי מקום
 שהוא וכיון מונח הכי דקרא דבששיה בכך

 לכתוב רניט רצה לא (תכוון לניהוש לא עצמו
 הנשה גיד נס׳ כתב והר״ן .שתול כן וכיונמן

 וכן היתנ״ס כתג וני׳ כאליעזר שאינו נהש כל
 עבד אליעזר טון ונו׳ סימנים לעצמו המשים
 הרחנ״ד עליו ונסב .אסור הבל ט׳ אביהם

 ת״והים הראב״ד ודברי וכו׳ הוא נדול שבוש זה
 אישיר שלענין גגסיא ספירש שכרי בעיני
שהצדיקים שמ״א הייון צריך הדבר ומ״ת נאתר.

הרא.ב״ד היכנת
 אס סיתניס לכצמו ה״טס •וכן
ט' ינן כן לו יארפ  זה א׳א י
 מיתי 01 דני שהרי נדיל בניש

 הלשין הטפט ואולי הוא ומותי
 :אליפור שאינו נתש נל שואה
 פנר והוא נחש אינו ויונתן
 היא ולא נאמר אישור כלכנ׳,

 ואיך לכמוך ראוי אינו ה׳ק אלא
 פרירה כמותה צדיייה פל חשכ

 משקי הוו מינהו הוו ואי וו
.לאשיה דנורא פולשי

מ׳ג ג • קפט כי' יו׳ד פור .נא לאוין י

ו אנטולם דאי ואשכחן מעשיו אח התולה הוא תולה שאסרה שהנחש דברים של נתייוצן ניל וכך מנחשים. יהיו הללו כן ועיי ] [י״ז במעילה נדאיתא יהודי שהוא חחננר היה ראובן נ
כסימן הציל

משנה לחם
א י י  קע״ח פיסן דעה ניורה יפה הרנ״י ניאי זה כל .וכו' הולכין אין א פ

 ס״ה נפצהדרין(דף מיחות ד׳ ס׳ נרייחא .וכו׳ סתי וצפלה הואיל וט׳ מצהפיס אין ך
 הוה רג שם אמרו ציה:) הנשה(דף ניד פרס .וט' סיחצין המשים וכן :ס׳י)

איעלים לא הא איעלומי משום אי מ״ט ושאלו וכי׳ אכל לא דיג שם ואמרו וכו' לצו סנא יומא לאנשא׳ קאתי סברא אסר לאפיה אתי דקא סברא חזי חתניה מנין רב לני אדל קא

למלך משנה
 ;קרוב לנלורית! שהגיע כיין מישראל מסיזפר שהיה עכו״ם ב

it מלכים) ה׳ המחנר הרג כדנרי עיץ (א״ה •
 את שזמש רוח לכל אלגעות :

Sםיכך

עוז מנדל
 נאות אות נ.,״,־ והוא הנתוגית גששתי תוגן וה נ! . תעמיס מן עד נו׳ נמקות מלכי; pM *׳■א

 ש׳ו ושנת ונתותשתא א') נכרי(צשניה מצנוש סלונשיס כל פל ושקותי הנניאיס ונדנוי נפשו'
 ׳ננה ואא נמקומו ופני! דנר כל מווכי שת גס נסשרי . עושין שהן כדיו עד נעגטש ילנש אא

תב :לוקה עד מקומות ע וה מט יודע איני ו׳ל כראנ׳ד נ ד ני אומר ואני עכ׳ל עושין שהן נ

אלא
טיימוניות הגהות

ך תני א י ו ה בריר. שנ א ב (א] :שש] ר,כור אשון ,מותר כוו נ ח  אר.וסיף שאין הרא׳ם נ
ם שסני רה עא מכררא מי אה שהיתה הנ ש: העוברי סחקות שהוא נידם קנ ני נ ו  נ

נן [נ] ת מי׳ סוסה נשיאה■ מירש־י ו רי אה׳ [נ] : נאו שי ראונן כן אנכואים סוסה נ
התירו

 ידעתי לא ואנכי לו היתה כקכלה או מצאן שטכ׳ש לי אומר ולכי וצורותן כדמוהן כדירתן כוככיס רפונדי כתקית יפנה לא כך נו׳ היכל תכנית נית אדם יעשה לא שגיס לענין שאסרו כדק־ רםו'ל דעת
ט' מכתשי שהיה ט• . ראש להקל אין קדוש משי ויצא וסואיל  נו׳ 1מנת:י אין וני.פנימ מ׳ט) (דן נוטה סכנת כין עושין שהן עד נו׳ ליילנוה קרוג שהיה ׳שואא ניט) סעמידין(דן אין שרק .ידו עד ו

 כימנים המשים וכן ורכשי׳ ותוכשהא ס׳ו) אכה(דן נמש שיק .תרנגול כמי עי (שצון ששימעין אלו וכן ני.וכשתא ישנת קמא ונשיק ופשרי והשיא פ׳ה) (ין מיטת אינע שדק .רמאי ישנמנו מד
ק .לון: עד לעצנע דני כל ציה) סנשה(דף ניד ש׳ שתייצו ז׳ל התוכשות נשלי שינותיט אומי ואני .פכ׳ל לאשיה דנורא פולפא משקי ינו׳ גדול שנוש זה ו׳ל הדאנ׳י נתב .צ׳ה) (דף פנשה ניד «



שנה פי״א כוכבים עבוית הלמת .מיע משנה כסף 97 סט כסףס
ו גט! pn ו6 לדנר סופלס 6גור שיה!) גומ« הפנרו) שאי! גסיפן  ו6 1«<ד לו <סלה «

ק וניולא שאלו נדרן לו הפסיק לני  נדני סיפויש הלוקש אנל האמורי מייני הש נ
 הש גן הפולש פסקי שגל גשש וה שקו או הדני שופלש מוריש שהש מנרפש שהשגרא

 של מגמו אלא גשש וה אין אלא לאו ואש לדרן אלא לא גשסיש ירדו אש האומר שהרי
 מפשיהש סלו נניולא,נוה ויהוגשן ואליפור פולס

 לילשק אפה מווונין היו שלא היה יודפ שאליפור
 נאש למלמו סימן לקש לפיגן לו הוגגש אלא
 פד נסיושיה ושליפה נספשיה גאה נן נל שהא

 ששינהו מיס ממש גא ממיאיני לה שנשיאמר
 היא אושה אשקה גמליך גש גיינה גרוש

 שנקש יהוגש! וגן .לילשק השמיש מן שהזמיגו
 בלנד גליו וגושא הוא פלששיש גמשגה להגוש

 אליש פלו א:יו יאמרו שאש <ה סימן לקש
 U וגגיולא ממארג יראיש שהש גראה יהא
 יאג» גלץ ומשא שהוא נגנורשו יוגשן ששש
 שלשה או ששגיש שלש של מגמו שק נהש

 ואש המופמדיש רן הרנה יגיש לג אניד
 מדנריסש יראה אלינש הגיפר פי יופו יאמרו
 ראוי היה לא סה וגגיולא משפשדש שאיגש
 נוה גיולא וגל לסנגה פלסו שיסשר ליהוגהן
 נגמרא לס שישי וני .הוא שלש של סגהגו
 מסדנדס שהוא נמש פנל ה׳ק אישר לפנין

ק מנרפח הסניא באין מיה שאסרה  נל נ
 אלו שפשו נמו ממש מפשיו פל שמן שאיגו

 אסור ואיש גשש איט שהר גדנר הפגיש
 ויג סאסוריס, הנסשיס מורני שהוא אפ׳׳א

 אי אמר לא שהרי נמנרא שמשיו הלה לא
 איויל לא לא ואי אייל לאפאי אחי פניא

ט אלא  יומא ארד לאפיה דאהי מנרא שוי י
 מההוא אפיל לא אמאי שנן וניון לגו פנא

 נזיק יומגן רני והא לן קשיא ואי בישיא,
 נפי דהא נו מעשיו מלה שהיה ושאה ניממא
W ושמואל א״ל וני שמואל אש לאקטלי 

 חיגוק סל שענייני י״ל ,הלן ולא נמנע מש
 היא קשגה ננואה נעין אלא הגמש מצווי אימ

 גניאה ניהנה [י"נ] דנ״נ נפ״ק נואפריק
 נמנרא נזיק רב אמריגן ני זה ולפי .לשגוקוח

 לוקח שהיה אלא עליה מעשיו הולה שיהא לא
ן יש״י ונרי שאין אלא .לעצש סימן קצה נה  לו מזומנה אש נמניא מיק נ0נ שהוא נ

 שהלו וניהונחן נאליפור נשר סמן אינו זה שאף ואפשר .אויל לא מולאה נקיסי ואס אויל
 של שמן ששה שהיה אלא נמנע היה ונדשאמריס מפר רנ אנל לגמרי מעשיהם נל עליו

 ונהג שפן יש נחש שאין אפ*פ ואפה הינוק ניה זאמויק נפי ושינו להס סניף מנרא
אמ׳יה מצליס איט שאש שמן יש הנחש פל ולסמוך לגסש שאסור נסש שאין אפ'פ רש׳י

אין

 שפר נהן מייצא אלי יינל
 שנש̂  ניוןוונשע ולא הואיל

 שמן וה השה אלא סלהשוה
 וה הוי היה בגני ליש לווצהי
 שאמרו ואה אף א׳א .שהר
 שאין אויה ואנה הינו; ניה
 להוין אמרו לא שש יש גהש

 למניןסמינה אלא והיפו אישו
 ששיהס מל להמין ’A(אר

 אמו לסשן שאוי יאמרו
:מממיה שלש שהושקי

 מיניה אנל לא ולנן לגו מנא יומא לאנפאי אמא מנרא שאסר מפר נלומר pדנס אלא
 פאול נן וניונחן אביהם מנו נאליעור שאינו נסש כל יג והאפר והקשו אסירא ומה
 והיאנ״ו ,אישרא לפנין ונינו ומששו פ"נ הוה הרשיח סשוח אלא וחירצו נלזש אינו
 וניוצא נו׳ טפי נפלה פחי נמו אלא אסור אינו אישיא צפנץ דואי ספיש נהשנוח ז״ל

ם ד  נאליעוי שאיט נמש פל נגפרא שאסרו ופה מוהריש. אט אנל ננדיהא הנונריס נונ
 שאול ק יונחן שאמי ננגי לסימן מהמילה משאו לא אס ה״ק שאול נן וניונהן אנוהש מנו

 שב ונר ששה מלו להס אומייס שהיו פן להש שאירמ אע׳׳ס ופליט מלו יאמרו אם שאסר
 ומשום ומשמט ונמש אלא ננמרא שאסרו מה קשה ולונריו .עליו להססן שמן היה לא

 נמש נל מקשה קא וא ופל אפליה לא ונו' לאנפאי אהי סנרא שאסר הנמש משום ואשר
 ששאל לספר ז״ל *ק1הי נשרה ועיין אפור. הוה אניהם פנד נאליפזר שאס משמט ופו*

 נמש משו ויונחן אליטזר דשן ינינו מל שהקשה ומה ז׳ל הראנ״ד לועס הפשט יישנ ושם
;הנשה גיו נסרק שם זה השם׳ מייצו כנר

« ניאר זה נס .וט׳ שנרסי זו וירה שאסר סי ה  סימן ופה יורה נפשי הרנ״י י
 לענין שמיאאלא לשין נאמר לא זה דנל מפרש נהשנוח ז׳ל והראניו קע״ס.

זימר חלהא ואיחמזק ומא נגמרא שאמרו ויאיימו אלו ססימרן פ^ לסמוך יאר אם

ם דפחי זהו .יצליח שלא לשש שה מיש יוסי לצאח לו אץ ד  המינ״ס שאף ואפשר הללו נונ
ני שפרש שהפשיש נסטץ לקי  אלימזר שמשה נמו לגמרי מפשיו מליו ומולה אשר גו

:פג*ל שהי, פוני
 היסק ניס אומי ישניא סרא .צ'מ) שלץ(וף שם .וט' זו דרש שאפר טי ה

 דאה והנך שלק. p נמש שאץ אע״פ ואשה
 היינו סיפק שיש ויש׳י נשנוק ינינו פירוש

p לגמש שאשר נמש שאץ אפיס לו שנולד 
 הוי נעלחא שסנא שק יש הנמש על ולסשן

 שסלד ש נימ שנגה אמי נססויס מצלח ואי
 ששלו שא פיק האשס שקא ש הסינוק
 מואי יומר לצאח ירגיל אל לש ואם וסצליס

ק .ענ׳ל ,יצליח שלא למוש שש ד הם ו נ  ו
 אסר ונו׳ שאמרו זאמ אף שנהג היאניד

:ענ״ל פעמיה, שלש שהומוקו
 תה פל אלא אינם אלו וסיסנים מפיס וזיכינו

 שפסוק וק׳ל עתיד ונר על לא שפנר
 מטשיהם לעבות נמנעים שהיו נראה פסוקיך לי
 [שלץ סייקא נהמא נדאשכמן שהם פל

 אפי לאקנולי למתל נפי הוה דר״י ציה.]
 מת ושמואל י«נ^ השא וא״ל לננל ששאל
 שמונת לומר ואין ,לננל הלן ולא י״י ונמנע
 שמלו נונר הסימן נל מולה שאינו שנל יניט
 אומה וק׳ אלה אשי.אופר הנפרס כנץ עמיו

 הטהיד אל מהעני ראיה נלוקס אלא סכמת
 מת ושמואל פטיוין לי ופסוק הר.וא וכגון
 שהרי לנפל מלילך נמנע ק ועיי היה עני
 מלעשות שנס ולא ממשת גיון ולא הואיל נהג

 לננל לירי רוצה ייי היה שנוא ונהשא
 ייי שה לא והסם וצ״ל .המיטק עיי ונמנע
ש• אלא לאו אם לננל ירו אס לשמה שאל

 דגר ששא ששאל מת אש לופה לו נשאל
 שאסזו ש נויא מוגישק קשה אן .פנר

 מאני מעשה סלפשוה נמנע ששת ורפ *ונ]0ן
 פל או ימינן טל לן נמס לו אנוי שההיטק

 te סמן שלא ההם ושאני לומר ויש .שמאלן
 משזא רש ליה ונמר אלא לגו התימק פסוק
 וכואיסא טפלו ולא ענד משיד ושו ושו
 אנל רנינו לופח זש טפיה. איש ואמר התם

 הפסוק מיס ממשה ופושים משקין לי פשק לימקא שאמרו גווליס נמה מציגו נמג במיג
 שד וסשי׳ה צמאה פץ אלא נמש מין שה לא זה פלזמר ,טניל נטאה נענץ זה ומשנים

:ומי ר\פש איזש :נסמוך שנסנמי סיין נונרי וונריו
 שספק ר׳ סמוק איזהו V0 סנהדרץ(וףם'ש) שמוס אדנע פ׳ .סשקוט׳ איזהו ח

את האוסז זה אומרים וסנשש הפץ פל זמר שר שנפה המפגיר זה אומו
הפינים

משנה לחם
. איהמוק לי מה אישיא לערן ואי לסמוך ראוי פטשם שלש ומחזק וניון ומשמט

 נצל שמן מי ולא משמט וא'נ פלל נמש אישר פסם שאץ אע״פ משש זיל וונינו
:זמני הלהא ואייאזק שנא פופ כיק שי דווקא ננמרא ואטריק מי שג שק ס*מ

 שם אסר איך ואיח פמקין. לי תפוק לשמק שאומר זיל יניט מפרש .להינוק השואל וכן
. מקמו ננימן ואס איננו ponp איננו יוסף ופסיב פעשש שצש ראיממזק ושא

 אחי זה מירק לי שטלד מפה ריל דחיטק מפרש אם נשלמא יתימג לא רניט ולועס
 ואת איננו שיוסף רעוה השלש אלו לי איר® ברמן לי שמלו מעה יעקנ והיק ספיר
 שמפרש רנינו לנירוש אנל ששאל נסשר מיל היז״ק שם שפירש ונש סקש נניק

 והוא שאמר דמה ונראה .נלל לתינוק זו היא ראיה מה פבוקין לי פשק להיניק באומר
 שלש נא אא״נ מוג המונ ולא רע הרע אץ לומר המנה זמר חלהא ואיחמזק

פ רע הרש שאץ ראיה והגיא .נעמיס  ישממק אינני יוסף שנאמר מעמיס שלש בא ^
: הקש ננישן ואח אינט

 פיו פל השואל מעשה עשה שאש שי-יליל יניט קצר ננאן .וט' וצבאול צקסס אסור ז
:שש ב<הנ מה על שכמך אלא מגסש נפי למעלה שנהג נמו לוקה

ק שבניתי זו דירה שאמר טי ה  אשה עלי. היתד■ טוב סי
 מעת היתה טבורכת שקניתי זו ובהמה שנישאתי זו

^ וכן עשדתי. שקניתיה שו  אתה פסוק זה אי לתינק ה
 הראב״ר השנת הברכות טן פסוק לו אטר אם לוטד
ק זה ויאטר ישטח  אלו *כל טוב טי

 ולא הואיל [ו] טותר בהן וכיוצא
 טלעשותאלא נטנע ולא טעשיו כיון

 שכבר לדבר לעצטו םיטן זה עשה
ת ;טותר זה הרי היה איז "  קוטם ן

 הטעשיות טשאר טעשה העושה זה
 טכל מחשבתו ותפנה שישים כדי

 שעתידים דברים שיאמר עד הדברים
 או דדוה אינו או להיות עתיד פלוני דבר ויאמר להיות

 הקוסמין pיש מכך. כןוהזהרו לעשות שראוי שיאמר
 וינוע לארץ שנודר טי ויש באבנים. או בחול שמשסשים

 בעששית או ברזל של במראה שמסתכל מי ויש .וצועק
 עליו ונשען וTב מקל שנושא מי ויש .ואומרים ומדמין

 שהנביא הוא ומדבר. מחשבתו שתפנה עד בו ומכה
 לקסום אסור ז :לו יניד ומקלו ישאל בעצו עטי אומר

 מכת אותו מכין לקוסם שהשואל אלא לקוסם ולשאול
 אלו מכל מעשה עשה אם עצמו הקוסס אבל מרדות
 ונו׳ בנו מעביר בך ימצא לא שנאמר לוקה בהן וכיוצא

עתים נותני אלו מעונן יאיזהו ח ז קסמים קוסם
שאומרים

ע/ :קעט סי׳ יו׳ו פוי .יפ׳ש נג וץ6ל אסמיג פ קפיח: סי׳ ידו פזי .ט פוין נ

מייטוגיות הגהות
ב טד.ית סמגי קוסי לממו וטזיוו  גקיזו פווין רבותינו כל ממקו ונן ןי] ;למלבות קו
מיפץ בעבור וסעארו רבריו על בסוסך אלא שנת•  אמי הגא™ גיר במרק כראמר גי

ח• בל רב  התוסמות ורקא\ו נתז» אינו «אול בן וכיוגתן אברהם עבר כאליעור *אינו נ
ל סיתות ארבע טרק יוסי רבי האסר ניח* תיאך אליעור וגם נית* היאן- רונתן  האסור נ

ח *אל *תחילה יוסי רבי רסנר וי־ל .עליו נדרג נח בן םב*ף בםר*ת  ואררי אח ם׳ נ
 לאדר נתב את מ׳ רבת ואע-ג הרבדים בהיפוד סונח ובן העסירץ את לת נתן נן

ל יונתן ועל .בתורה וסאוחר סוקם אין הנחינת  היח ובלא״ת נן ע*ה נערו *לזרו י׳
^וז, ת בם»ר כוזב ובן .ע״ב ע מו  אתר נענין דיונתן הא תירץ ורנרא .ר־י ב*ם ה

הו• הוי רלא היה נהו* לא ריונחן הא סיהו ה־ל  נהן יונוץ אבל מעם בלא דבר אלא נ
ם נתב לא ראליעור ואהא וירידה עלייה לרנד סעם נגר הארנה׳ ור. בל ,תירוץ •ו

הט*היתים

אסור
עוז מנדל

י מסיש עין דיעצפע נשסעהץ ויל ו׳נו על 5»הק ̂י tcfi 6ווני ולמי י  ומסיק צגו fan יו«א צפנ
ג לניל ילל ה ומקשי דנסיש משום י  אניהם ענו גלציעור שליט נהש נל רנ והלמי לדידה דיי

 דל והקשו לויצנל לל לל ילי לזילנל ללשלי להי לי למר לל והיי כלומר «וש לינו שלול גן וניונהן
 נח שק כשוף טישיו הלעויזיו עהתציה היל נחוש ני מיסוה ד' שיק לנטינן הל ללימוי ניהש הילן

 הגונלים נצי נלשו יהי1 דפשיג ולע׳ג לו כנתנרר עד הצנרדים לה נשן שלל ז׳ל ושייט עליהן מההד
היי ונו* והנ שש הליש ויקש לששוש  וכן נשירה ושלושי מוקדש לין מ׳ש לש נוי נש יילמד זינ0 ו
 היש ינלליה שייט שאול נן נהן1יה ועל כן שירש לל 'ל1 שיש׳י ולע׳ע ינשילל ללגן השייי עיפיש
 h נד< להושיע לה* עעליי לץ שלשי רה מיניה יכן צננו ימס ולל הן לער הליו טשל ולויז טולה

ד כל סעילו וסה נעעש נ ט י :גדין מל לשו השוששיש ולשון לשינו ודקדק ו'ל רשה יני
ה רי1̂ סי  שערים שלש שהוסוקי לשי .נו' שלמיו ה1 לף ויל הרלגיו נתב :מושי ער » די

ריב מלהיה ולגני מהירי הול שמעיזל וכההיל הנשה גיד סרק וה גה כי לומר ואני :מכיל
מ נינו׳ (לעיי וכישר נליכוי ללמל יכו׳ כיש לומר ששלי גן ריש שטל ה1ל יהמון דמקל נייק שהנן ייני נסשיל בוק ישמילל נשכיל מיק ינ לללשי וניס והישר נליפוי ושייר■  :ונד׳ן ו״ל י'

 העקימושנהופושי וננלי שעשה ני שלין דללו נכמעסיה ה׳ו) שימה(דף לונש פ׳ . קגשיס קופה עי לקיהס לשלול ואשור :ס׳ה) ומשיי(דף שימוש לרנע ע׳ ,צו »גיו ושקט עו ממס והו אי
: דשנש דשונשהל ס׳ ושוי! עיו נלשגו שללו שהר עניטה והדנה טיי) פ׳ה שיהוש(דף לרנע וע׳ .נהיערי הגל .נהה לין היעה וגם עד ששוץ זס אי : לששלה
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 למוד■ לאה ה6י ממר לאח ■חה 0W מי16ו ושעות עתים הממשש w ועי1ל ר׳ע הפירה

 ויגיל״ס למדיה שביעית ערב כלומר שביעית ערב למוד׳ ׳”ותירש ■תות תיעין שביעיות פיב
 במותו ותסי] תא6 לאוהופי אלא אהנמיס פליג לא די׳ע רניגו ומפרש . יפוח להיות חיעים

 הוא העיגיה את אותו בץ וט' יפה פלוג׳ יום נאלסנרנוח שאומרים פחים סתרס דבי!
 פ”כ דריפ דההיא מפרש שהוא גיל פפוק, נבלל
 מלשי[ משסע הכי דיעוק דלישנא בה סודו
 העיגים את אותו סוסיפין דמנסיס אלא פוגה
 דייק והבי טות״הו ופסק ספוק בכלל דהר
 ובן ונו' עחיס שנותרם אלו ספוק איוהז מ׳ש

 וט׳ ספוק נבלל וה «■׳ הפירה את האותו
 ונו' לצאת יפה היום שאוסר שוה רניס והובר
פ הייגו  פרני פרק שאמרו ונסו האצפברטס פ'

 ננלדיים שואלים שאץ מק [קייט] פפמים
 ונלדיים אלהיך ה' עם תהיה תסיס שנאסר

 שהמשץ■, סי נטף נדסשמע נטנבים סוזים סייגו
 שבחנתי נסה נוה טלקים ויש רנינו דפת זס

 קעיס: בסיס! דפה ערה שפל נ׳י בספר■
ש  נטף יתבאר ,לוקה הפירם את שאוסו וס׳

:הפרק
א ט' נסש שנשנו סי י  מלק נפרק ברייתא .ו

 נמשים לתישת לוחשים ק׳א.) («הדרץ
 שמונה פרק ניחשלמי ואיתא נשנת ופקרנים

 פקרנ שנשט מי דהייט רניט וספנש .שרצים
 דפט. תסרף שלא ני• לו ללטש שסוחר נמש או

c'tn להיטס לאסור פשוס הייט נשנת אפילו 
י נש' רניט ונס׳ש נפילה נשימה ׳  סהלטס נ

 תסרף שלא נדי שרי מ למש ואפ״ה שנס
פלע: יפתו

V שם סלק נפי .ום׳ הסנה על ת^וחש) 
 לטלם מלק להם שאץ אלו צ'.)

 נספרים ט^רא אף אופר ר*פ וט' הנא
̂וחש הסיצורם  הסמלה נל ואומר המנה פל ור

 ואחסר פלץ■ אשים לא נסצרים שסט אשי
 שאץ לפי נה וניוקק קי^] [שם ננס' סלה

 רנ אתמר הרקיקה פל שסיס שם נמניריס
 אפילו אסר מרנא ויני צרעת נפע אפילו אסר

 רוקק ינינו הצניי ומילא .משה אל רקרא
נ ליה דפשספ נראה י  פליג• מנינא ורבי י
 פזנייין דאץ משום פפסא דיהינ יוסק ארני
 נעע יאפי'ט רנ וקאמר «קיקה על ש׳ע

 אטר שמיס שם קרא נההוא יליס ציפת
מי  הללו נתיטס יאץ דאפילו אוסר סנינא ו
 ומכה עע רפואת עניינם אץ וגם פסים שם

 שאיט דאפילו סשמע וספילא אטר אפפ׳כ
טי נסי רוקק נ סדנרטק קשה אנל .א פ'  נ

 אסרלהנהו סה רינ״ל ס׳ו:) (דף דשנוטס
טי רינ׳ל והאסר הני פניי טפי וגני סדאי  א

 ני ואלא שאני למן טרה נדנרי להסרפאוס
 אטר פנה יאינא אי סנה יאינא אטר אסר
 מלק לו אץ הסנה על הלומש והחק לא ונוו

נ  שט נרוקק יוטן איר פלה אססר הא ^
 משסע הרקיקה על שפים שם נחנירץ שאין

דאוקימתא

 על״הר פליג׳ מנינא וי' דרנ את*ל יאסילו ועוד איתא נמי לרינ׳ל נרוקק יומק יאוקיסחאדי'
טי לננ״ט ׳ומק וי' נריניל למפסק ה'ל  ברוקק ׳ומק א׳ר פלה אחסר הא מדקאמר ו
 שט ניוקק יאסי יוחק נר' לה סבר הל*ל דאל״ב בהא עליה יפליג סאן ילינא סשמפ שט

טי  יצניע סשסס הלק ס' ינייושלמי ועוד ניוקק לה טק׳ ׳"נ פ׳ יסנהייין ינטספחא ו
 פל הקורא ונן ש”ום :וצ״ס רומק נפיק

 על תפילץ או נדת מניח או ינפח שלא החיטק
דפ'נ נההיא פיאפריק טפסו .ונו' הקטן  יום רע פלוני יום טוב פלוני יום באצטגנינות שאומרים

 או פלונית שנה פלונית מלאכה בו לעשות ראוי פלוני
 שלא אע׳ם לעינן אסור ט •־ &לוני לדבר רע פלוני חדש
 שהבסילים הכזבים אותן דצדיע אלא מעשה עשה

 מפני העושה וכל .חכמים ודברי אמת דברי שהן מדמין
 העת באותו הליכתו או מלאכתו וכיון האצטגנינות

.תעוננו לא שנאמר לוקה זה הרי שטים הוברי שקבעו
 שעושה דדואים בפני ומדמה העינים את האוחז וכן

"מעונן בכלל זה הרי עשה לא והוא תטהץ מעשה
 שאינן בדברים שמדבר זה חובר איזד\ י : ולוקה [ה]

 שאותן בסכלותו דעתו על ומעלה ענין להן ואין עם לשק
 וכך כך שהאומר אומרים שהן עד .טועילין הדברים

 וכך כך והאומר מזיק אינו העקרב על או הנחש על
 שטדבר בעת בידו אוחז ומהן .ניזוק אינו האיש על

 והחובר אסור. הכל האלו כדברים וכיוצא סלע או מפתח
 דבורו עם מעשה שעשה או כלום בידו שאחז עצמו
 ימצא לא שנאמר לוקה זה הרי באצבעו הראה אפילו

 ולא כלבד דברים אמר אם אכל .חבר וחובר ונו' בך
 אדם וכן כלום. כידו היה ולא ראש ולא אצבע לא הניד

 לפניו יושב והוא הקולות אותן החבר עליו שאמר
 מפני טרדות מכת אותו מכין ועאה בזה לו שיש ומדמה

 והשטות הקולות אותן וכל .דתבר בסכלות שנשתתף
: אותם אין היטב וגם ירעו לא המכוערים המשונים

א  מקום על ללחוש מותר נחש או עקרב שנשבו ימי י
לבו. ולחזק דעתו ליישב כדי כשבת [י] ואפילו דגשיכה

 הוא ומסוכן הואיל כלום מועיל הדבר שאין פי על אף
 על הלוחש יב :עליי דעתי תטרף שלא כדי לו התירו

 התינוק על הקורא וכן התורה מן פסוק ׳ וקורא המכה [!]
 הקטן על תפילין או תורה ספר והמניח יבעת שלא

 וחוברים מנחשים בכלל שהם להם די לא .שיישן בשביל
 תורה דברי עושין שהן בתורה הכופרים בכלל שהן אלא

 חיים ויהיו שנאמר נפשות רפואת אלא ואינן גוף רפואת
 כדי מתהילים ומזמור פסוקין שקרא הבריא אבל לנפשך.

 זה הרי ומנזקים מצרות וינצל קריאתן זכות עליו שתנן
 את המרעיב זה המתים אל דורש לאיזהו יג ’• מותר
 בחלום מת שיבא כדי הקברות בבית ולן וודלך עצמו

 לובשים שהם אחרים רש .עליו ששאל מה ויודיעו
של כללו בחלום. עטו ויספר פלוני מת שיבא כדי לבדן וישנים ידועה קטרת ומקטירין דברים ואומרים ידועים סלבושים

M /ג נ :שם טי .נד יי!6ל סע דבר :שם עיי .ני לקיץ סמ׳ג ג :קעע טי׳ יי׳ד טי .ד עשי! «׳

משנה לחם
m *דניים יי בפס איתן אראה אני שאומר המעיק שעושה נמו שטשה למי סנשן־ נענין נתב שנאן תסוהיס יביט דני׳ .וט' הפינים את האוסז 1נ1 וט' לטט •™יי 
 נאיצסנניטת נמי העתידים דברים שאימי הסטנן עני! מא שזה יעשה עליך לנא העתידים והיא הסינים את האימז אבל נסב סנשף ולגבי ליקה העיטם אח סנשאימז ״

v טי יט׳ מידית מנת ליו^ רטר יליז איסז אנל מעשה פשה שהיי חעינט לא משים דלקי ודאי דא יעל .ז׳ל הרב נינתב מכשף גבי ז*ל יביט נתב למה קשה י

 0להתי«)י שאסיר נספיך שבחנתי דשניטח(שם)
יי נ ו ט ופיני שאני להג! חייה נ  מיין יני

 ה*ג ליק שלא אי להתנפח מקיים דקפציס
מרי סיעתם להצילן יאסור זה לעני! במילים  נ
נ וסיני מרה  חשילין אי ס׳ח שהסניחים ג'

י להתיסאיח אסור ננלל המילה על י נ י  תורה נ
 החיטק על קורא נלל למה קשה אנל , היא
 הקק על חאילץ אי ח”ח יסניח ינפת שלא

 פסיק יקירא הפנה פל ליסש עם שייש! בשביל
 הנואיים ננלל שהם ננלס איסי וגזי התירה ק

מי יינ׳ל שהיי  חייה נדביי להחיעאית א
 ילנן הנואיים. ננלל שהם אמי ילא בלבד אמי

 לטפסים דיינ׳ל סיני שיביט ליפי נראה
 דיקא נייקק הסנה פל דלימש דסתניתץ דסני

 ריקן נשאיט דאסילי שפסק לדידיה אנל היא
 לוחש הייט חייה נדניי להתיסאיח מחוקמא

 דשיי נסאי ניינ׳ל דקי׳ל יאפ׳ג הסנה פל
 סיס עליה יפליג סא! חזיק ילא ניי! להג!
 איסיי אלא לינא נדיח ילהחיפאיח דאסי נסאי

 הטפיים ננלל היא אלא נייתיה קי״ל לא נעלסא
ע יט' לטהיב מלק להם שאץ אלי ונדחק ׳  י
 פל יהלימש החיטנים נספיים הקורא אף איסי

 סיש זה ולפי יני' הסמלה נל ואימי המנה
 חפילץ אי ס״ח והמניח התיטק על הקורא ינן

ט'  דליחש ססתי' אלא לה ׳ליף מדיינ״ל לאי ו
 דנל דיקא לאי יפנה ליה סשמע הסנה פל

 מצאתי זה שינתנח׳ אחי .היא מנה ננלל חילי
 יזיין אץ ייצאה אשה נמה ס׳ ישנת נייישלסי

 אסיר ינחחא פל דקרי יהיץ הסנה על פסיק
 שהיא נני על הזה הפסיק אח יקיא ניא

 נשניל ־•פילח עליי ת! ספי פלע תן סתנעיח
 פגפים של שיי אימרים היי חט יהא אסיר שייק

 שלא פד נאן משנפגע נא! יידן איי ניייקליס
 תסילץ פלס חן ספי עליי יאחן חשמע נפגע

 שמיש לימי נצטרך נן הדני יאם קאי נסי
 הקטן על תסילץ אי ס׳ת להטת לאסיר יבינו
 שאיט בלימי היא טקא בשנפגע שיישן בשביל

 מסחניא והני נה לן לית הני לאי הא לישן יבול
 להניס להם לסה יאל״ב פסיק דנהני ודאי
ק קצי ייניט לישן נדי חפילין אי ס׳ת עליי ט  :נ

 פ׳ ברייתא .יבי' הסחיס אל יירש איזהו יג
 יחיש ס׳ה;) (סנהדיץ סיתות ד'

 נניס ילן והילך עצמי הסיפינ זה המתים אל
 ינדש :טימאה חח עליי שתשרה נדי הקניית

: אסיים ייש ט' י
אסוד

ידא• החם דה״ק ונראה מסונן. שהיא מסט ללחוש טתי עקיב שנשם שמי למעלה
אפיס

טייסוניות תתות
 את חאויזו סיתות ארבע פרק דתנן יהא M :אאי םםקים עיי חסלעיגים הניםתיתים

ה אאינו סעני סנעיף ססיתת פפייר חיינו םטור העינים מ אסא! אוקח אנא םע«ת ע
רני׳ אגסי׳ פסור א'נ עאיו אוןין סע«ת ני אאין אאו ראנע• .עאיי אונן! אי! האוסר ינ

רניני ג־נ פי' ודא־ס . ם־ח ח"נ חטחני נ נ ססיןיאה פיוהם פטיו ותנן וההיא נאאו ו  ע'
ת נהאטת ע״! [ו] א פרק *נ  שרווים אסנד. פרק ונירהפאס׳ חאק ופרק נ־ת נהאנת נ׳

r איסי״ס חיי תתס נדאיתא ]1[ 1ד׳ סאגח g י » פגעים! «א « •ופי [ סזניו פיו נאא ^פמקה«נאי אפיאו אינא איפווא סיתי יזא• נואי וזסיר אא רוקק אי» ואס ורוקק r׳■" •

הפינים אח אוחז ויש סטק נטי! הפינים את אימז •ש אנל מפשה עשה הפיטם אס

עוז מגדל
כ» מוט פ׳ז עד המכס על האוה« :ק׳א) (דף סלק פ׳ .סלע ס׳ np, ן

מאה(דףם/)1הע ידינמס טי, דש ונשנוטס קנ׳א) הקדש(דף נסב• נל ום׳ סלק פ׳
ל׳ ו״ל 0צש6 מ ה6הני1  מיסוח ד׳ פ .קס1ל פאסרו כפי עד כז׳ חרש איזהו :דגרסת ס׳ק מ

מפיז ס׳ה) (דף :ו



״ י״ייי •’י* יאיי■' לא מ«ש« ה«שה  שנאמר לוקה ויודיעו המת שיבא כדי העושה כל דבר *״י י
5!I!־:*SS המתים: אל ודורש ונו׳ מעביר בך [״]ימצא לא

 פנש««) ד«אש<*וי”נ1ל<)זהרתמי« ש»ן
 :ימצא לא אלא אמרל) *הרה <«5פ W( הוויה

ט שאסר גה טל למידק ואיכא  אנל נאן יני
rnite לייה ואין• ו«' העיגים אה

ע משני־ כסף י ת .מ ט ל ת ה ד מ ם ע י ב כ ב פי״א מ 99 נ משנה כסף י

 pn והמה ור הפשה שפשה מראי שמא אמו הם, סטיויס אוהו טווי דהרי ייל ועוד אלו הר• ויוטוני אוג גני סימה ד׳ פ' (שם.) משוה .ופו* אוג נטל לשאול •«יו■ ^
רניט ?שוו* n-m* לויג ^ *י" **״י® *’י״״י״יג נאוהיה. נהם והושאל נסקילה ^

W לוקהנ״נשמדמה וני שלטיל ושקלי! נהז» מנשף דמוי וו^) «•;. m משוה ונו׳. סקילה «יינ הטנעןף טו
אנל אלו לשוווה ימנ5 נשורשט*ו קולון _________1...................... ............................ . ,."!?״י

ע לחלק לו מוין לי קשיא  יסשע וירד . נ
 פיוים דאסיוס חיח רניוו של נויו מנוי

 דמפשף פידם ואחיזה למוד המהק דמטשה
ההם. נדנרים היודט אלא מיגוו לא ווה למוד
ח וטוד  משום נו ההיו שאם שוי מירק הי

 איט מנשף משום ט החרו ואם לוקה מטוון
:שפהנהי למה קחב וזה לוקה

ב י י  מאיל טד ונו' המולה לפיכך א פ
 נשיג .הפאוה ווילה

r דף (וזיר מירים t(; שמואל דקסני אמריק 
הי וקאמר הקשה שמה הראש גל הקשה  נ

j[ הני r t[ מסאי הראש נל הקשה למימרא 
 שסה הראש נל הקשת דל׳ט ינא ואסיק היא

ג נין מוא רג דגק ההם ואמייון הקשה  י
 שסם הראש נל הקשה טיל אהנה ט אדא

נ׳:] [מטס .ונו׳ המולה נאיש בריא :הקשה
 ואהד המקיף אמד מסדא דיג קמיה מגא מני

 דוקא נמשייט אשי רג ואוקמה לוקה הניקף
 ט שאין דלאו משום ששור מפייט איוו דאם

 השטיויו מזמין שיישיי ומסייט .הוא מטשה
 איט המחולה אנל הראניד כתב :למעף
 שמדטהו כיון לוקה שאיט אטיש לדא ^קה,

ט פשה ל. נלאו, « ^ טנ׳  מייד דלא נ׳ל ויו
 הטשם מגד דלא טון נלאו שטא לומר
 אין ראשו שאה לו להקיף איל אם ואפילו נלל

לוקה. הקסן אם והמולח :מנירה לדט טליה
[רג] (שם) נזירי! שוי שרק דאמוראי שלוומא

y ופסק a ע דמחיינ מוא  הרי׳ף ססקו ו
מטה: נטף והרא׳ש

שה ב , שולמה חא ט׳  W( שיק נקדושק ו
!m שהורוה ושים הק ליה:)

 שאה הקישו לא דנהינ סנ״ל ונוס׳ הקיף
 שישה גל זקון שאה השהיה ולא ראשגם

 וליהוהו טאיל ושי והוי גהקשה •שנו גהשההה
דלי%« לן ומוא נגקשה ליחנהו נהשההה
 לט ליה דהא סנרא אימא אינטיה גהשההה

pr ראשנם שאה הקיט ולא קרא איגטיא 
 נדיטדם קרא מדשני וקון שאה השמים ולא

 זקקי זקנן מאי וקונם שאה רהמוא ונהוג דאיג
 והשריה האשה וקן וההויא ולא אשהן וקן ולא

שחמלו

m,te ^בעל או אוב בעל לשאול אסור יד ^ ש«דושי׳»י«1^^ט Tלא שנאמר עוני 
למד נמצאת .רדעוני אוב ושואל וגו' מעביר בך ימצא *לי* ל״«ו׳ *«■״ דלינא מטם

p v>*’® “״p באזהרה [מ] בהן והנשאל בסקילה עצמן דדעוני אוב קבעל ״
 כפי ועשה מעשיו כיון ואם .טרדות מכת אותו ומכין

 שעשה וד\א סקילה הייב המכשף [י] טן :לוקה טאטרן
שיראה והוא העינים את האוחז אבל ,כשפים מעשה ^ ־

זה שלאו מפר מרדוו^ מכת לוקה עשה לא והוא שעשה ״ר^,̂’ ״
 שניתן ולאו הוא בך ימצא לא בכלל בטכשף שנאמר ט שט! לאו שמא ורשה טסה לש ומש שמשה
 שנאמר עליו לוקין ואין הוא p בית מיתת לאזהרת ״ליו״ ״”״ ני־״ל״ ל״י קשי וש*נ סטשה

ז :תחיה לא מכשפה ?S’ ^?ריו*^ ̂״“?מ שקר דברי כולן האלו ודברים ט
ם לגויי הקדמונים כוכבים עובדי בהן שהטעו וד.ם הן וכזב ניד מיתי! לאזהרה ש?ק לאו ש^ ^

ד הארצות  שרמ לישראל ראוי ואין .אחריהן uשינד כ
 על להעלות ולא אלו בדזבלים להמשך מחוכמים חכמים

 ולא ביעקב נחש לא כי שנאמר .בהן תועלת שיש לב
 יורש אתה אשר האלה הטים כי ונאמר .בישראל קםם

וגו׳. כן לא ואתה ישטעיו קוסטיס ואל מעוננים אל אותם
 בלבי ומחשב בהן וכיוצא האלו בדברים המאמין כל

 P אלא אינן אםרתן התורה אבל חכמה ודבר אמת שהן
 שאין והקטנים הנשים ובכלל הדעת ומחסרי הסכלים

 ידעו הדעת ותמימי החכמה בעלי אבל .שלימה דעתן
 אינם תורה שאסרה הדברים אלו שכל ברורות בראיות

 הדעת חסרי בהן שנמשכו והבל תהו אלא חכמה דברי
 תורה אמרה זה ומפני .בגללן האמת דרכי כל ונטשו

ה׳ עם תהיה תמים ההבלים אלו כל על כשהזתרה
:אלהיך

 ממשה ט ששין (שו שהוש משוס ליה היטק
 מי ממשה «שה הוש המינים שומז דנל ורל

ו ו  והוא שמשה שירשה ו«ש ולש הטיויס ^
 משה שלש למימר לשו גלל ממשה טשה לש

 המהון ממשה ששוהו לומר הייט שלש ממשה
 שלש גשמה מששו לש שמשה שדם לטי שורשה
 שום מישה שהוש ודש• אנל ע שנדמה
 ומאחי ע להם להדמום מיניהם שאהו מי ממשה

 אחה שחים טליו ללקוה היה ניין מטשה ט שיש
 דסרורימ מנשף משוס ואהה מטק השום

 מ«ק ננרייתא הנמים שנו דהא ניה איהוהו
 ארנט דלם ונמחוי׳ המינים אס האוהז זי.

 ממלקוה שנשמר אלא מנשף שהוא משמט מיהוה
 מיסה לשוהרס שניהן לאו שמא סמי דמנשף

 פמלקוה ווסיה מסוק ילישמר לומר ואין נ״ד.
 ע •מצא לא ינסיג שננללוה לאו דהוי משום

 ממונן קהסים עשם נאש ונחו מו סטניר
 לש דנחינ קרא דאהדיינט יניק ומנשף ומומש
 לאו מהם אהד פנל לומר הטוננו ולא הנהשו

ס ונ״נ שנננלות לאו ואינו פצמו נשוי  יני
 לאו משום לוקה וא'נ סנהדרין מהלטס נשייה
, ונמצאו דמנשף לאו משום לוקה ואיס דסטנו
ץ א שאינו שנהג ונמה לוקה ^ש רטט מיי  עובדי עושין שהיו כמו הראש פאתי ^מגלחין א

וחייב ראשכם. פאת תקיפו לא שנאמר טכבים י •‘״’ק״״ ליי!״
י”  אפילו צדעיו שני הטנלח לפיכך .ופאה פאה כל על י

 הראש [א] כל המגלח ואחד הראש כל שיער ומניח בלבד הפאות המנלח אהד .שתים לוקד, אחת והתראה אחת בבת
הראב״ד ומזגת המתגלח איש *אבל המגלח באיש אמורים דברים במה .הפאות ונילח הואיל לוקה באחד

 ל«ל^למ8יןהאא״כס»1נגאיש«וחגלמאי(ול6י פאר! שגלחה האשה ב לוקה: הקטן את רהסגלח .למגלח סייע כו אם אלא לומה אייו
■ ולא ראשכם פאת תקיפו לא שנאמר פטורה שנתגלתה או הז^ש ראש ן נ ק , ״ י ח ש » «ט W שמי«« ניון צוק־ שאיוו *רס ת :נ

עשר שנים פרק

כל:קשא טמן יויד טר .נא סמ׳ג(אזין «

משנה לחם
 ההייוט לא חורה של םוק0 שמא משוס הנא אנל סננה משום ההייומ סנהש שהוא אטים

י ולא  טו הדטים פאר וכל .וט׳ נחורה טהואטסר אלא נדונסיה דסנהש איסורא דקאי י
;ש״ה.) סימוח(רף אינט נפרק מטארים הפרק «ף

ד י  שהיח •וסף נניח דעה טווה קאיא נכי׳ טיין .מ׳ הראש שאחי מגצסי! איו א מ
 נחרא נפרק • וט׳ המחנלח אמ אבל :זיל הפיר מליו פהשיו מה ״ ^ “

נ ואוקמה לוקה הניקף ואחד המקיף אמד אמרו נ׳) (דף דסטה  לדניי דססייט אשי י
איסורא לוקץ שאץ אטיס מיס מליו לוקין ואין שפשה ט שאק לאו מי דאלינ ושפמו ההל

סיימוניות הגהות
ה א*וור *ליו ל*וב המלח אח הם«ניע י*־ם נחג (ח) 1 ורב] רפיקוו  A והגיד מ״

ר  והרוח *יוח hSu סח Vr ליגמו דורש 'נוHש ניו^ חםת'ם sit דורש ות חין ישחל ^
^א אינו » בביח שלן אחר נחסיר ם־ג נברנוח אשכחן ונן fo נ ע חקני  רוחוח מסו

 על סאביו לשאול םוח לחער אול רשםואל סירקא נהחוא נסי ואשרו וו עם וו םססרוח
ד, סר לי ליתחזי !top רסוער נחרא סרק וכן יחושים של םעוח  בתנו וכן [ט) t ע״נ נ

 בסונת שהרי האלילים אל ח«ו סאל שמירש כרש״י ורלא מרנוחיו שהבל בס״ח ונ״נ החום׳
 סיתות ארבע בסרק חנן ואנן ונכרחה האבות אל תפנה אשר וחגסש שנאסר כרת נו יש

כישוף זח אץ שדיס שחשבעח מוכיח סיתוח ר סרק (י) ע־בו באוהרת, נהן שתגשאל

.דג . ״P״ ״״ ?![־״׳־*'*״!״י "י** ™“י• ״״י ““ “”״ ״״׳

 לים) מלקוי נלומי לוקה איש רטט שנהג ההו נהשנוה, ויל הראנ׳ד ונ"נ אינא דלאו
;איגא דלאו אימרא אגל

ה ב ש א  לשיקי שאמר ומה יאה. רגיש דנרי שביאר נ*י נהיב r® ייי'• שנל״״ ה
ט׳ הענטם  משש אלא אימפיש לא דאשה דכק פהסנרא זה דל יניס מציא ו

p לה שאק i ממרא אינא דקוושק(ליה:] דנשיק ואשיג סייג וקן לו דש דמני )4מסי 
ט׳ מוקנן איטעיס אסה אימא נטיה ואי  לאשה דאיחקש ענד היש וה שעם לפי ואינ ו

להומרא: קמא גלישנא רטש האס ומיס נגיש
וכל

עוז טנדל
ט לאממיה, מד 9נטןיל ווייג וסנ«ן<1 ף‘מ שט• ש׳ מוזו(ז מי שוי: ו׳ ש ס להןונ מיניי אלמ9 י

 וקיגל ש׳ו) אשש(זף נמס intm יו1ווידש9ו «זו«9 םרמוי למר .נסרון סוף מי «׳
:גסיג H0 ונן 1A דשו ולימד

 :ונפשי ג') נלתין(קו p אלו סדק .ושאו גל מי וס' נראש 1מא ונולסין *ין
p<«S■ ח ל  «ר ש׳ נמנלח m* : ec נלוקין וני נגניס נ»רמ . שמיס 9ולוק נר '0 ^

 אנ!נ ו׳ל ראנ׳ו זנ0ו :ט!) מייימ(דף שני וס׳ מינין ג' ונו? ילוי,ין נין .ןה1לו 1ה?נ ואש
א «ני «שה שמישש טון לוקה שאיש  פייסו ולא סה יויס דל ו*מ ט אמר ו*וי :שטל ט

: )rt סיויש(דף «׳»• וקנו. שאש שד'0 שנלסש nt*n :גמלשי נאשר סויה ומשנה נשנהגו



מענה כסף פי״ב כוכבים עבודת הלכות .מדע מש™ כסף100
 . דאוריישא אישורא ילא ואיכא מא דרנק דאיכורא אלא 6להד גהנוו! לא יאול־ סשורי. רזליה לא להשתחה אני• אזר להנסתה לאו מאי דנריהס לכל 1נוק הוא הר• אפר פהעלו
 אי מונהא לא עונדא דהסא לאור״הא אישויא ולא הוא דרננן דאיהורא מ<״ל וא׳ח ורניגו ,הסורוח מיס נאן■ אף הסורוה מים להלן מה אהרן פנ<י פאח פאח דילין אמרה
 ניה הוה גמי מלקוש דאוריישא איסורא ניה הוה ואי וייל .דרמן או דאורייתא הוי דיליף הנ״ש פ׳י אס ני העמדה זו לסברא שאין ואע*פ מסברא ואמר הפעם פה תפש
■ נכר פועה הובא רב היה לא הסויה « אפוי היה אס א״ג לאו פפורה שביעלשה דאשה רביע ומ׳ש .הזכירה ולא יניפ קי!ר אהק מנגי פאש פאש
פחוש שאיגו מזקנינו ושמעם .ונו׳ זו ופאת ו ״״® >׳<'’ נ«ייו ונ׳ג היא נסי ומושרש דוקא

שנו בל / ל שי ב ת ב חי ש שני ת ל י ב f ב l'p n ה ש א ה י נ אי בשם נשב הפור .שעיוש מארבעים ש
״ ל53 אבל ■ היא וס,ורה האיש ראש פאש ״, • ״ ״l חזי ״ , , , l_ ע ׳ היה שכך נראה ארבעים במקום ארבע יני

: נהא נסי שנא מושרש ״ , ן ל * ב ת ב ח ש פ ת א ל ה ( ש קן ל ה ז נ ל א ב ף ב קי ו • ת ר פי ונרי על נשב וסמ״ג וניט. נטסששולשון נשוב ל
ם וכל דאע״נ כלומר ונו׳. הענויס לפיכר די ב ע ל ה אי ש הו ם וי ה קן ל רין ז סו ה א פ ק ה ל ג : ב ט ב נשוהפשא ותניא משום נדני להתיישב שיש יני

ת חייג ענד בהן מיינש ש^שה מצות צו א מ ה ל ש ע רה ת בתו ד שי ח ם א שי ד אנ ח א ס ו י ע  נזיר משוס ושייב שערות שתי תולש יש ומטת ן
ם בי ץ חיי ל חו ב ת מ חי ש ל ת ב ף ו קי ל ת ב א ו מ ט ̂טם י א לסמ׳נ הוקשה מה יודע ואיט מקין. ̂^ ה ו

שעיוש נשולש איירי וההוספשא להניש שיינ תדירה ואינה לזמן מזמן שהיא עעיה מצות ובל .למתים
בליל' מצה ואבילת היום "מקידוש חוץ פטורות נשים

 שהנשים ושמחה והקהל ושחיטתו הפסח ואבילת ד&סח [נ]
 נותנין ספק הן הרי ואנדרוגינוס טומטום ד :חייבות
 וחייבים מקום בבל האשה וחומרי האיש חומרי עליהן

: לוקין אינם עברו ואם בבל
 פאת לנלח מותרת שהאשה ה*אע״פ

 פאת לנלח אסורה היא הרי ראשה
 אסור קטן [נ] ואפילו האיש ראש

 זו ופאה ן :פאת לו לגלח לה
 בו נתנו לא בצדעים שמניחים

שאינו מזקנינו ושמענו שיעור חבמים
״ ̂ ,״-...................- שערות. מארבעים [י] פחות מניח

איסורא דמשמע ססור במסאדים זקנו גלח אס אלמאאיסירא לגדה תקנייגהי
.הרנ/ש והקפש ונמייז ליה מנעי ומושי איכא :נס, יפ6 לא במספריים הפאות ללקט ומותר
נקט ומשניתין ולישנפ וסירכא לומר ונראה דרך T :בתעי השחתה אלא נאסר

״’מלא כן לו'לכתיו ^ועסי׳סהיט׳עי^יה ,I שרי: נמי ולכשהלה יוקא ולאו אשרף, לפיכך . זקנם להשחית היה בובבים עובדי בהגי 
il?! ® לחי [ה] בו יש פאות וחמש .הזקן ילהשחית תורה אמר ונהדיא אסור אלא לוקה הזכיי לא

נ אמר .הזקן ושבולת משמאל ובן מימי,־ דתחתון ולחי העליון שנשנלסה או האיש ראש פאש שנלשה האשה נתערלשיני נופו כל אדם מקיף י
המעביר לוקה באחת בולן נטלן ואם ופאה פאה בל על ולוקה

 זקנו גלח אם לפיכך .השחתה בו שיש נילוח זקנך פאת את תשחית ולא שנאמר בתער שיגלחנו עד חייב ואינו . חמש
ם .בזקן שיער לה יש אם זקנה להשחית מותרת ואשה .שיסייע עד לוקה המתגלח ואין .פטור במספריים א  זקן השחיתה ו

 !התהתונה השפה מן המדולדל השיער וכן העליונה השפה נב שעל השיער והוא בתער לגלחו מותר השפה ח :פטורה האיש
משאר השיער להעברת ט ;ושתייה אכילה יעכב שלא עד קצתו יגלח אלא להשחיתו ישראל נהגו לא מותר שהוא יאע׳׳פ

), ”כ שזזפז(ין פי פיק א ף :י\!'נ פי׳ יז׳ד פזי נ ,ד,פא פי׳ יויי פזי .זוז אזין צ פמ׳ג נ ;שנש יזהלכית כפ פ׳ זפי' • י ן הנ

ק  אימעישה לא ואשה משים מאשה עדיף נהא נ
 ענויס שלכך זקנך פאש את תשמיש מלא אלא
 ;זה היקש נכלל ליהנהז זקן לט ואיש ניזן

 (שם משנה .זט' שעשה לא ספת כל ג
 משנה .יכו' עשה מצית ובל י tTכי

 ספירות הנשים גרמא שהזמן מ״ע כל שם
 מצה והרי היא יכללא )ליד (וף ננמרא יפריך
 ונשים הן נרמא שהזמן ומ״ע והקהל שממה
 הכללות מן למדים אין יושק א״ר מייטש
 יזייטת נשים אסרו (כ':) שפתו מי ופרק

 הפסח ואכילת ומ״ש . ש”ו היום נקיווש
 האשה. נפרק נפסמיס משסע הכי ושהיפתו

 נתיספתא פשיס .וט' כזוסטום ד
 נזירים שני נפרק ונו'. שהאשה אע״ם ה

 המקיף ה’ר אמר נ׳ז:) וף (נזיר
 לרב אהבה נר אדא רג איל שייב הקפן אש

 א׳ל חונה א״ל להו מגלח מאן וויוך הונא
 אדא ורב שני טלהי לנניה, חונה שקנרינט

 בסוף הרי״ף וספק . לריה זרעא איקייס לא
 הזה האיסור הראנ״ד וכתב :הונא נרג מכוש
ט איש איסורא אלמא יט׳ ולא .עכ״ל ,נ

הראב^ השגת
 לגלה נפתית כהאשה יאפ׳ס

 אפייה היא היי יאסה סאת
 ואולי האיש יאש פאת לנלת
 .פאה לי ^לת לה אפיי קפן
 ליקה אינה היה האיפיי א׳א
 אלא בקטן ינא ננדיל לא פליז

 מואפו דאפיי היא תדיננ!
 הינא ליב אהבה גי אדא יב

 קפניס לנניה דמי,םה חוגה
 אלמאאיטיא לגניה תקניינהי

:נהי אית

 יי)אמר ויסחיינ ישליש שעייח כסה מהפאה
 לונרי ענין זה ואין חייב שערות שחי ובחלישש

 נתרא כרק ישנה .וני׳ ללקט ופותר :רניט
 ולנק אליעזר ודני סלוגשא נ׳.) (דף ומנוח

:כרבנן ופסק
 על ומיינ שם משני. .וכו׳ פאות ותסיט ז

 ואחת מכאן אשש ששיס הראש
 מכאן ושתיס מכאן שתים ממש הזקן ועל מכאן
 נאמו כלס נפלן אס אוסר ו׳א מלמטה ואמו
 שאפילו פכר וח״ק ומשמע אשש אלא מיינ אינו

 ואחו אמו כל על חייב כאשד נלם נפלס
 השמישה ואם עו .ונו' שינלמנו עד חיינ ואינו

 פאש וין להיוש הניעם פטורה, יש הא זקן
 ויניס ניארתי ונכר הראש פאה לדין שיה טקן
:ללו

לטלך משנה
 דכל דאע״ג כלומר ז״' מץ כתג .כה־ןשה אסוריס להם דש הואיל העגדיס ^פיכך ב פי׳׳ב

 שדכרי אמה הן .כו׳ מאשה עדיף- נהא כהס חייג ענד גהן חייגה שהאשה מצות
 חמעעיגן לא החהץנא דלכי מוכת ] ל״ה [יזיושין הצתיא מסוגיה דהא עצמם מצד תמוהים רניט
 למרן זה כל הוקשה וכר' אהין מגני סאה דסאת מג״ש אלא זקן 1לה דלית סנרא משוס מהשחתה גשים

 להם דאין משוס מהשחתה פעורות משים לזמר השעם נעיוץ דוחקז שסגול והגם .יפ״ש ליישג וגדחק
 העעם דלפי כיון קן להס ויש הואיל חיינים דענדיס מזה הוליד דאין רניט על להמוה יש אכתי .

 וו״ל כתג נעל״מ והרג . דענדים סטורא מיניה נפיק לא אהרן מגני פאת פאת דיליף שהוא האמיתי
 ממילא ז־,; לה שאין משצי אלא אימעיע לא דאשה דכיון מהסנרא זה הוציא נו׳ המגדם לפיכך ומ׳ש
 ואה מזקין אימע־ע א:ה ואינע׳א כגמרא איכא [שם] לקדושין דנפ׳ק זאע/ חייג, pc לו שיש דענד

 ודנריו ע״כ להזמרא קחא כלישנא רכיגז הפס מ'מ ככ״מ לאשה דאיתקש ענד ה׳ה זה עעם לפי !3
 עיקר אלא זקן גהו ליס דהא דסניא עעמא קיימא לא המשקנא דלפי מוכת הגמרא דמנוגית המוהיס
 המסקנא לפי קיימא לא אשהך זקן ולא דזקנך האתני הסעם אף1 אהרן מגני סאת סאת דיליף הוא הסעם

 לנשים חמעעינן מקום נשום pi יהירות להן דיש גנרייתא דשמעינן מקמי דדוקא ההופפוח :מ״:1
 אמת הן . נדנוריה קרא משד למעועי לן לית מלי דשמעינן לנתר אגל גרגוריה קרא דשני משום

 דגר סיף .נזה שגימגויר יוסף עצמות נספר ועיין .גרגוריה קרא דשד העעם הניא גשסקיו דהרא״ש
:תלמוד ^לי צריכים רניגו שדנרי

משנה לחם
 וכל נגמיפ שם ו)מרו עוד נ״ס.) וקדושין(וף נש״ק משנה ,ונו׳ עשה מלוש וכל נ

״ ״ ״ V. חייבות גשיס נרמא הזמן שאץ ריע
הוא פשוע דדגר משום גי^יי יל^ דהא ל •ונ ^

ית־ללליזיאתהפימפתן. ,• פשר נסקום ניארו
ניי שנשוב ספרים יש .וכו׳ היום מקיווש חוץ  ויום שנח מקידוש חון יכינו נו

 היום מקידוש שין פלא פור ויום פנש זיל רניט נונרי כשוג שפין ספרים ויש פונ
 הלכוש כפוף המניו הרב שנהב כמו ההורה מן פיט יויט וקידוש עיקר לי ניפה וכן

 פסלפכה פלפ פקיווש קאי לא וניויט חיסא וכי שורה ונר יו״ט קידוש כאי( ודע ,כרש
 סון למנשנ לי למה מ״מ עשה נמי נה ואיש ואע״ג חייבות ונשים היא שעשה לא הא

 נונרי נרסיק ולא טא העיקר לכן נהם נוס יי הס שעשה ולא וספעויא כיון סיו־פ
: פונ וייס רניט

 מיהא איפויא כלומר .האיש ראש פאש לנלש אפויה וכו' לנלש מושרש שהאשה אע"פ ה
 ראש פאה שגלשה האשה למעלה עצמו טא נמב שכנר מלקוח לא אנל אינא

.נהשנוש ז׳יל היאנ״ו נשנ וכן ספורה האיש
:ז״ל יכינו ונרי יפה שניאר יושן נניש שם עיק .וכו׳ מזקנינו ושטענו ו

 ־העליון שמתחיל מקום למעלה מנוו ואהרח החחהון למי שמהשיל סתקיס אשש השופן נזה פאות השייש משרש שהוא נראה יכו׳. השיזהון ולשי העליון לחי ט יש פאות וחפש ז
המפרשים; משאר אמו שים ולא p פירש לא זיל י”יש אבל . המשנה נכיייש מדבריו נראה יכן ה׳ שם היי היקן מן שנשלה שה והאמת ,הכי בשמאל יק

-חכי בסימן דעה ניויה יוסף כיח הרנ ביאר זה נם .ונו׳ נשער לגלחו מושר השפר, ח

עוז מנדל
י  וני׳ יצודייניייס פופטוס ■ ל־מ) (דף דקדיש׳, p׳c.מיינות הנשים ניד ני׳ תשתית ננל שישט נ

 י׳ל תיאג׳ד כתג יייריס שיי ׳1.לי לנלת <יי מיתית שתאשה אע׳ס : טסשתא .ליו,ץ אינן «ד
 היאשוייס יניתייי זי נתינת נר נתתנשי שנני איייר ואני טנ׳ל נתי אית איסירא יני׳ סה האישור

 גתלמיד התזורשים הדנריה לחכו שנתב תירה נמשיה נייהגי נות נהג ז׳ל יר׳מ פילים כ׳ ש׳ זיל
 .נננים נתיית תפנימי ינן ששיית וזאדננים ניד שמניתי[ זי וסאה .ונד'! היא יהנין מניעס

 יי הלנה .תיני ניד לליןנו פיתו■ ; מייים ושלשת נ׳ש) (דף נזירים שני ש׳ ליה) (דף1דר,די:< יש־ק
 רמין נתנזשיים איט ייש הליי,ין ושרק סינים ג׳ יש׳ נייויס שיי יש׳ נת׳ה נ׳ט תואשינים נה נתלקי
בדישיס נהנים נטית .הזקן לתשתית «ד ני׳ נימיי דרו .נד׳[ נדנה ייליי סנא והמתמיד תעו

לא
סייטוניות הגהות

 ט«סו הפצות סמר נתב ינ! [נ] :מצה אניא נקום •שנו חפץ תאנא בנא שישנו נא [כ]
 שנתב אוא־ם מצאני ינ! .ע׳נ שפתירי! נייוים שני נש׳ פשסע הינא ורב שמיאא אפנם ער

נ , שמיהר  נדבו אהתיישב שיש אני ואומר יי״א עיר ונתב משמו נס־ה נתב ינן [ד] : ע'
ס נתב [ה] : מקיף משים וח״נ שעריה שהי תיאש יש נתיסייתא והניא משום א׳  וי״א י

 ראשי ע׳א . הראש אצר אח״ם ראשי האתת המאות הן הינן מנים נמה ביה שמע-,׳
 ירי יצא שמיס וירא אגרון סמיך האח״ם תחת מיריש סאמפה יאחד עד כי׳ אארכי אח״ם

נ מאה הנראה נא אהשחית שאא אהיהר ניאן :ע'

דיןויש־ן(וף יש׳ק הליי,ץ ישרק נ׳ע) (דף סירין שני פ׳ . פעילה הציש זקן פד לתעל שיגלתיי עד ת״ל ואינו מנית יניף ישניפית פ׳ק , המש ליקה עד ני׳ פאות יחמש :נ') הליקין(-ף יפ׳ יי
ס עד לי׳ הנין משאל השעי ־ פשפסוני נ׳מ ונישיע נתנו אנל פנינים לכניה יתילקין נדנל מהמילין יש ייי׳מ יזיייה ש״ פ' עיקלה זי יללה .ננ׳ העגלת ישתיה אכילה פד לנלתי מיט השמה .ל׳ה)

;ולתיו השפה מן נגיף נלאשילא לא נללינלל -ששליש א;■;! גשלני פל נליל הענלע לא דפ«י פל



. משנה כסף ע י ת מ ט ל ם ה י ב כ ט ת ד ו ב ב ע ״ י א משנה• כסף פ 101 נ

 6הה וגסיק ^נרים י6נש מ קאמר נ׳ ליקה העריה יגיה הגהי ניח פער הפעניר
 נייפפריים היינו הער «ר6דק ירג פרי נמפפרייה דוקא הניף פאר פער הענרה דאפילי

 דלהד יאעיג .פם נרייחא סופרים פדנרי אלא הורה הדנרי אפוי איט ום"ש :הער העין
ע דעה יגן ניייהא נההיא לא־\ נליפנא הרי״ף פסק עלה יוהק ר' פליג ליפ^  עוו ייפ .מי
לא יגקי קג פמפנהי דלראנ״י לדנר פעם  קג פמפנהי דלראנ״י

 נל׳ האשה הלנפ פלא לעני! אלא קרא נופרפ
 אגל נפפיו פאפהיג יגמי אפה «ד יהאיפ ייק

 :ליה דליה מפסע הפהי ניה פער הענרה
. מעבירים פאק נמקים גדיא וגרש ס'  ליג ו
 ינ״ג יהרי׳ף שרירא רב גפם יוסף םמיקי
 ינהג הגאונים בפס מעמידי! אק נסרק היי!

, : P לומר למדי מהיג!
 ] [נ*פ סירים ני נפי .ובו׳ אפה הערה לא י

 מה אפה שמלה ננר ילבש לא הניא
 הרי וני׳ אפה שמלה איש ילנש פלא אם ירל

 פלא אלא היעבה גא! יאי! היא היענה נאמר
 יאפה הנשים ני! וישנ אפה שמלח ננר ^:ם

 אומר ראנ׳י האנשים ני! והפג איש שפלה
 ה״ל למלהמה זיק נבלי אפה מלא פלא הנק
 נבר ילנש ילא אפה על ננר נלי יהיה לא

 יפסק אפה נהיקיני איש יהץ פלא אפה שמלה
ט ימןי קנ שמפנהי נראנ״י רביע  הירגם י

 הצריך ולא ונו׳ דגנר היקי! יהא לא אינקלום
 האנסים. נק האפה או הנשים נק איס שיפג

 השמי ניה פער סהענרה רניע פנחנ יאעיא
 נהג מד׳ם אלא אינו לאיש הערוה וניס

 וכהב האה עדי הוי באיש האשה ראש פהנלחח
 ונראה לוקה. האיש עדי האפה עדתה שאם

 הוי באש אפה ראש פהגלהה מפני שפעמי
 האיש מלנוש ללונפת ודמי סונא הנינר דנר

 נמקים שהם העריה ונניח הפהי נניס מפא׳׳ג
 פרר. נרייסא וני׳. פערוח המלקט מטפה:

 הנוביל הילניע פ׳ (צ״ד•) ופנה דמגית(נ׳) נהרא
 הווג פי פלא ובמה חייב נפנה הזוג פי מלא

 סנמים ומודים אחת אומר אליעזר רני שהים
 שאפילו פחיריה מתיך לנפח נמלקס לר׳א
 מפום אפור נחיל אפילי זה ידנר סייג אהה

 ;אשה שמלח ננר ילנש לא שנאמר
 לוקה שיהא מחוור לא איא הראנ׳ד כתב

 מאי ושד אסר אלא אמרו שלא נאמת
 נלל מילחא מינברא לא והא נמדא אינא אפה עדי

 ולוקה אסור בחול דאפילי פונר ורנינו .מנ׳׳ל
 למימר לן מיהי מהי לה יליף דמקרא דגיו! נמי
 אפה עדי מאי ושד ימ׳ש .עליה ילקה דלא

 דממ' מזיק דהא לחמיה יש ונא נחדא אינא
 זה ודנר קאמר אמה אפילו דעל נ׳:] (מנות
 גנר ילנש לא שנאמר מבוס אפור נסול אנילו

יט׳

ט׳.  לנניח מלקש על אסיר דנבאמרוידנרזהאפי׳נמיל לפרש דיש פונר דר,ראל׳ד יי״ל י
 נאמה לייאז שיהא ממייי ולא דנריי ינךשריש אחה אפילו על לא קא׳ פמורוס מתיך
 אמה אשלי על קאיאפור דלא לפרש מיינושדדאפפר אמרי ולא אפור אלא אמט שלא

 מילסא מינברא נסי דנמדא לומר יש רניע ילדעח .יט׳ נחדא אינא אפה מדי דמאי
 דנשים יאפשר הדק נהיא ללינע רניט ילמד

.וני' ואנדרוגיטם טוסטוס : איחיה דיפהא
;דבטדם גהיספחא

א ב י ת ט׳. רשם ולא כ  גמרא פרק מפנה י
 נד*א ימ׳ש ל׳א.): (דף דמטס

 פלמדה ואספר מפירש מקום לי ידעתי לא יט׳.
:למעלה שפמנהי הראש הקסת מדק

ט׳. בה! אחד יב ל׳׳ו) דקידושק(דף נאיק י
 אהה פריער. שרט נגיש: לה יליף

. מהים ממפה על ט׳  ומטה פיג משגה י
ס (דף ל

 שם זה גס .היא אמה ושריפה גדידד, יג
 לה דסנר דפמאל מימרא (נ׳א•)

׳ י ט. הסם דאמר יוסי נ  דלא רניט וטונה ה
 לא ונדידה ניד אלא פיינא לא דפריפה הימא
 עליו והתרו טי עשה ואי נבלי אלא שייבא
 משוס ט והתרו נגלי או ההנודדו לא מפום
 הסטידו דלא א'נ .קמ׳ל לימיינ לא מפרש
 למודיה אלא אלמה קאי דלא לרניט משמע

 נהיב דלא טנניסוקמ׳לדאנלג וטיטלעטדת
:מיינ גדי אס פייסה אלא נמה

 נתרא נפרק .וט׳ טח פעל אלא ונו׳ זה גם
 יוחנן דרבי קמיה הנא תני (שם) דמנות

 דרנן פאק דאפבהן מפום עעמא לי ותשמע
 נמשפפם ויסנותי דנהיג ננל• אלא לעטים
. גמרטה ט׳  עלמי פהמפרש רגיע ונהג ו
 הא מילסא לי וסמיהא מלקוח מיינ לעגוים
 פלא וייל ,לימיינ נטי ושקילה ננך ענויהה

 נך עושים שהק אלא נבך אותה שניים היו
 מחפנתם נפי אוהם לענות פהתשרר נדי

:המפונפה
ד . זו אזהרה ובב^ל י ט'  דינמוה שףפ׳׳ק ו

). (יף :  היאך מאמר ואם י/
 אמרו דלא י׳ל ושמא נרפא, ודלא נאגיי פפק

א הלנה  דנפפייהו אלינא דשלעי היבא אלא נינ
וחיק. עיקפם דנל׳ד אלינא דפליני הינא ולא

ק דוד והיי  ינינו לשו! נפייוש נימק נתשונה נ
 מהם פמלק שהגיס חילוק נעיר שנפש פריל

 אמי מנהג מהנים מהם וסלק זה שהג מהנים
 אינם אנל דינים נהי שט נעשים הדנר שבזה

. טנק וננל דני ננל מסס דימם נסי פני
 נהי פשט נהג ולא בלשונו דקדק שלזה ר1£וא

 שא זה ממיס יהק לא אמה נפיי דינק
נמנהג

הראביד השגת
 מלוק׳ לננוס שעיוס *«ול;נו
 מוקנו או מראשו פמומע
 . 9לוון א«ו שמר משילקע

 צוקה שיהא מוזיור צא א׳א
 אסור אצא אנזרי פלא נארופ
 אירא אשה מוי ׳fo ומוי

 מיצשא מימרא צא והא גהדא
נצצו

 התורה מן אסור אינו הערוה וגית השחי בית ״ כגון וצוף
.מרדות מכת אותו מכין ודזמעבירו סופרים מדברי אלא
 אלא אותו טעיבירין שאין ב«ןום אטודים דברים במה
 במקום אבל .נשים תיקון עצמו יתקן שלא כדי נשים

 טכין אין העיביר אם ואנשים ועשים השיער שמעבירין
 במספריים איברים שאר שיער להעביר ומותר .אותו
א :מקום בכל ל "  שתשים כגון האיש עדי אשה תעדד! י

 או בו וכיוצא שדיון תלבש או טבע או מצנפת כראשד!
 כגון אשד! עדי איש יעדה ולא .כאיש ראשה שתגלח
 לובשין שאין במקום זהב וחלי צבעונץ בגדי שילבש

 הכל נשים אלא החלי אותו משימים ואין הכלים אותן
 עדי שעדה איש .המדינה כמנוע
.לוקין איש עדי שעדתה ואשה אשד!

 מתוך לבנות שערות ■'*המלקט
 טשילקט מזקנו או מראשו השחורות

 עדי שעדה מפני אחת,לוקה שערה
 שחור שערו צבע אם ובן א־שה.

.לוקה אחת לבנה שיער משיצבע
 עוטף אינו ואנדרוגינוס טומטום

:לוקה אינו בן עשה ואם כאיש ראשו מגלח ולא באשה
א  על שישרט הוא בחורה האמורה קעקע "כתובת י

 שאר או דיו או כחול השריטה מקום וימלא בשרו
 שרושמין הענו״ם מנוע היה וזה . דרושמים צבעונים

 ליו מכור עבד שרצא בלומר כוכבים לעבודת עצמן
 מדברים באחד שירשום ומעת לעבודתה. ומורשם

 איש בץ הנוף מן מקום זה באי שישרוט אהר הרושמין
 בצבע שרשם או בצבע רשם ולא כתב .לוקה אשה בין
 שנאמר ויקעקע שיכתוב עד פטור בשריטה כתב ולא

זד■ אבל בכותב אסורים דברים במרי .קעקע וכתובת
 סייע כן אם אלא חייב אינו בו וקעיקעו בבשרו שכתבו

 אינו כלום עשה לא אם אבל מעשה. שיעשה כדי
ב לוקה:  שנאמר לוקה המת על אחת שריטה יהשורט י
ישראל. ואחד כהן אחד .בבשרכם תתנו לא לנפש ושרט
 על שריטות חמש או טתים המש על אחת שריטה שרט

 בבשרם שורטים העכי׳ם שד\ו וכשם היא. אחת ושריטה נדידה ע :ואחת אחת כל על בו שדמרו והוא .חמש לוקה אחד מת
 שנאמר חורה אסרה זה גם .כמשפטם יתגודדו שנאמר כוכבים לעבודת בעצמם חובלין היו כך הצער מפני מתיר.ם על
 פטור: וTב טלקות חייב בבלי כוכבים לעבודת לוקה. בכלי שרט בין בידו שרט בין טת שעל ״אלא .תחגודדו לא
ך גורם זד! שדבר .אחר כטנדג נודע וזד! זה כמנוע נודע זה אחת בעיר דינין בתי שגי יהיו שלא זה אזדדה ובכלל י

n וין» ס: :ס נש פמ׳ג *י! צ ס'נ ס א.1סמיג«<י ג נ ש; פ ק סי' לי16זיפמ'גצ ®ייו׳ו פנ.ני •י! ת «. ק לו ח מ ל

משנה לחם
 קפ'נ נפיסן ניאני זה נם .זט׳ הבדה לא י

א ת י מף השנה קפקע. כתוב ק יפסק .)6נ" מטת(דף נ  :ני״ש ודצפ נינ
ב  שנהב סהפפמים יעיד .עמו דניסוקו הסי נר׳ יפסק שם .יס׳ שייפה השורט י

: QC הךג״ד
, יד ^ ר מ .ונו׳ היא אהה ושריפה ג י׳ ז  לא אמאי אינ ואיה ניא.) שם(דף יוסי נ

 נדידה משום ואסס שייפה משום אסה שהים לוקה המה פל די.שויפ קאסר
 לשיפהיה אזיל דינינו וייל .חדא דמשמע בסם לוקס אצא נתב לא והוא סיא דאמס ניו!

ח שאמי מ מי סמליץוח רמי דאץ סמצוס נ ע טי נ מאיפוריס שהלאו•! אינא אלא סלאוין י

סייסוניות הגהות
תנו יי א *פגאוז •0 הטנוניה [נ iv נ im  u p  ■wr וער \h r• •1 סוהיS ^ ג  גם ני

ח « ת ו*א ר,«תי ני « ניווא הודנה י«< *אינו הערויז ני תנ וג! ת  אזויץ הספיג נ
הג ראיס אנא יעקנ נ! אאיעזר דוני בתיה )11 :<ע•*) ס■ א א! יר,ייםא נ ר׳  •עקב נ! נ

סו ויקה ואסר א א וקאי איר. וסוקסינן יווזנ) וי נו * יען,נ בן נו׳ * פיוו הו  הפסיק *
סו נפישטו תוגו  ני! א*נת אי* יאב* *אא אאא קוא שו*9 אא ח׳ק אנא אונקאום *א נ

ץ א*נת אשת יאא 0תנ«י  ק'פ ם׳ ס(טור ! ההואץ פ' בתוספתא ועיין אניאוף האנ*ים נ
מנ-ן כתג •*•א ה סנה אס אנא *ויטה מהא הו שוו עא בי תן ור.ו0 נ א«נ  *פגע בו־ע נו

*וי עא סנת וחית ו-א *א בפטתי י ורא ונתב ,אארץ *ותת 1«רט עו נ כו זי ק תוא תיסר, י *וי יהא תיאך אסיו בנאי נין ביו ובי! מי

 tK< י«ר6שה 60הי נל6 משולקים צויסויים שהן ינמ6 לוקה שושירו) &גל נטן מוסלקים
טי אץ אווי טי פושה הלארו י ם ניאו ונני .לאיק נשני סוני ומנימ פלקיוח י  יני

נשסיהם: שעוני דמשמע היא אפס ושדפה נדדה נאומיו לאוץ נשני שעוני זיל
ד י « .וט׳ זו אזהרה ובכלל י נ  ייט) «ים(זף פ״ו פיק דינמוח דנגמיא היסה ו

 ט פשו יאמי ולפא! נדנייהם שמאי ניה ועשו שמפימא נההיא אסיקסא
 עיירוס נשפי דיני! נהי שני אנל אנזס נמיר אהד דץ ניס פילי סני חהנודדו לא אפייק

ה. ל! ליס  ממרא. שד* ומיד אלינא דאניי סנרא סיא זיל יניגו שהזניינא! ופנרא נ
ג דהיינו מש! לא דאמי גמא! פ«} דרגים לוסי היה ואפשר דסלגהא ש«אל לנגי י

טפיה
עוז מגדל

 טו ט׳ לנמה שנייה חםלקט ;ניט) נזירץ(וף שני יפי ילהי! פיז . איש נדי טי אפס 5טו0 ל»
) (יןז ןי!1הצ פ׳ .צוקט אמפ צננם ב :נ' ראנ׳ו טז  אפרו פצא fo»1 צו?! פ״א מהווי צא י

«ו אפוי אצא  פניאט U והטמני .טנ׳צ נצצ טינסא מינהוא צא יטא נמוא אינא אפה טיי מאי ו
 .אקס איט טי קטקמ סזונוז .צי<ןט איט טו נר זאנדווגינוט טוסטוס ; פצט גנטפון נפייוקיו

* • נ׳א) יצוקץ(ק> נוי, If וזרק פינים נסותז .פניי ניוי סו ט' או» פייני ה*וי to (שם): 
:מקונוימ ביוני צי ימייהי י'נ) יינווויו(יף פיי, . אנודיה טו »' אזייי וננלל

*ו והתום׳ ,חנטה דיך  *ו ניו
עו*ת

הימ1
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 ש’י;ר,נ :!ר שמהנים שהמה פירזש ,אחח נמיר דיק כתי שני יהיו ם!א נחג אלא זה כמנהג
 כשני יהיו שלא היא הנכונה והגירסא נספרים כועית שנפל נסי ואפשר ,וינץ נחי שני הם
 לאו דהא עצמו ההנדד לוקה היאך וא״ח .ננכ״ל , f הה תפרו והסופרים ייני! נחי

 שהוא יופנו הלאו עיקר וההא ומי וי׳לולא לאוולאחאכלועלהוס. כמו הוא שנהללוס
ו שלא שלא נם הכחונ שרנה אלא עצינו עו

 וה' ו׳ אפילו יטל קרסה יקרמו לא ח״י (וףל.) ומכות ס׳נתרא ארנעוכו'. הקורח
וה' ו׳ הני וקרמה קרמה נל על לימיינ קימה ת״ל אמת אלא מיינ יהא לא קרימוח

 התראה ונהוא אמת ננת אלא פשיסא התראות ונממש זה אמי נזה ומי היני קיימות
ואותנינה! השיעי אח הפשיר הם כלומר נשא אצנעותיו ממש ■pו צריכא לא מיחיינ סי

 על יאכלו ולא אנל אנווות אנוווח להעשוח
 הו ולהכי איזהו נווע לא הלאו עיקר הום

;לי נראה כך שנכלצות לאו
 חיחא ולא כלומר . ונו' י:־אל אחד טו

ק  יקימו לא משוס תרי לילקי נ
 לסת עייכס נץ קימה חשייו לא ומשוס
 )ל״ו (וף וקיוושי[ פ״ק ונסוך משום ופעמא

 ללא קרמה יקרהו מלא ונרים כמה ננ״ש 'ליף
 אחא לכהן לאו לפפו״ לאו וא'כ קרחה תשימו

;כנ״ל קרחה תשימו נא על לנלוח אלא יקרמו לא
הקורח

 אגודות תעשו לא תתגודדו לא שנאמר גדולות למחלוקות
ו ל אגודות  שנאמר לוקה המת על קרחה "הקודח ט

 ואחד ישראל אחד . למת עיניכם בין קרחה תשימו ולא
 הקודח . אחת אלא לוקה אינו המת על ששרט כהן

 הקרחות כמנץ לוקה אחד מת על קרחות חמש או ארבע
 הקורה אחד . וקרחה קרחה ‘כי על כו שהתרו ותא
 בחמשה והניחם בסם אצבעותיו הטביל או בסם או בידו

 קרחות חמש וקרח הואיל אחת בבת בראשו מקומות
 כולן שהרי חמש לוקה אחת התראה שהיא פי על אף

 מראשו שיראה כדי הקרחה שיעור וכמה .בראשם קרחה יקרהו לא שנאמר העינים כבין הראש כל על וחייב . כאחת באין
ז ; שיער בלי פנוי כגרים '  לוקה ואינו פטור בים שנטבעה ספינתו ועל שנפל ביתו על בבשרו השורט או ראשו הקורה ט

 והכותב הכירו בבשר שריטה והשורט חבירו של בראשו קרחה הקורה . כוכבים לעבודת השורט או בלבד המת על אלא
משניהם המזיד מזיר ואחד שונג אחד .לוקין שניהן מזידין ששניהן בזמן .מסייע חבירו והיה חבירו של כבשרו קעקע כתובת

:פטור והשוגג לוקה

 אמת סמראה ט וסתח כלזמי אמה ננת
 הראש כל על וחייב ממש מימיינ ואפ״ה

 דמייג נג״ש יליף ל״י) (דף וקידושץ פיק .וט׳
 שקרח דנץ כלומר כעיניס כנץ הראש על
 שקרס נץ נפומח כשלי השעי מן עיניו נין

 נפרק הקרמה שיעור וכמה מייג ניאש
 מנא דינ פלונחא כ׳:) (דך דמנזח נמרא

:יומק כר׳ ופסק ור״י
. ראשו הקורח טז ט'  שם: נרייסא ו

 נתוספמא וכו׳. מנייו ניאש קרמה הקורח
:יסטה

תשובד! דזלבות
 ; ויתורה ה׳ לפני מחטאו החוטא שישוב והוא אחת. עשה מצות

:אלו בפרקים טללח עטה הםנררים ועיקרים זו מצות וביאור

משנה כסףדאשון פדקמשנה כסף
n*lfi ־ דנריס וידוי זה עשו אשר חסאהס אה והפיח .ונו׳ אשה או איש א א 

 יוחא וט', מי־,ודין כיצד מות אמרי פ' נסטיא יאיהא כתונ סצאתי
אומי היא נמשה וכן וט׳ מפאתי פפעתי שימי מתודה כיצד ״ו.)ה'ר3כממונה( להם אמר ס׳

נ אסר שמואל נר רנה אסר כשגגות זדונוח להם עשה אשונה ועושים לפנץ מופאיס  הלנה י
אסרו ונהדא מהססינ ראיה מכיא שהרי פשוש זה .וט׳ משאוח נעלי וכן סכמיס כיביי

 סמוייני כל וכן השנים: על אלא מכפרים אין יאשם שמשאת י'נ.) דשכועומ(דף נש״ק אומי היא נמשה וט׳וכן
מ לנרי ומעאה ואשע עץ ששא הממויה שנל סהודץ המוממי! נל0(דךמ'1הדי עמר ארק נסנהייין משגה מיהוחוט׳. אלו משאים המרדים אלו פשעים הזדושת אלו וחנ׳אששה י'

 אומר הוא נדוד וכן פשעתי שיחי משאש׳
 נשלמה וכן הרשעש השיש אטמיש עם אסאש

 נדראל וכן ומרדנו והרשעש מפאש אומי הוא
 ומרדנו והרשענו והשיש משאנו אומי הוא
 ומשאה ופשע שן נושא משה שאמי מיש אלא
 שישראל נשעה ינשיע הקנ׳ה לפני משה אמי

מומאיס

 שהשדה נעק מציט שכן לשה*נ מלק לו יש
 הזה היוה כזה היוה ל יעכע יהושע שא״ל

סי אחה טי איזה ואי ע  :לנא לעמיד ע
ק משנה .כו׳ המוגל וכן  כשכל(דף שף ננ׳

 עד לו נמחל איש לו ששחן אע״ס צ"נ.).
 לה דספיק מאי ימ'מ .מאילה ממש שינקש
 לה מיית׳ היכא ציע האדה ממאות מכל רנינו

;זועא] נמרי נשם הכי איתא שא פ׳ [נילי\ע
שעיר

הסידים ועל כזדושח על שהמודה ומאמני השנטת
״ על ימתידה שזר ״ ־  אם תעשה לא בין עשה בין שבתורה מצות דל א ™ייי< נ”=ור <׳״ ה

בשננה בין בזדון בין סהן אחת על אדם עבר '״י '״
 לפני לדתודות חייב מחטאו וישוב תשובה כשיעשה

וגו' יעשו כי אשה או איש שנאמר ד\א ברוך האל
 זה וידוי .דברים וידוי זה עישו אשר חטאתם את והתודו

 עויתי חטאתי השם אנא אומר מתודין כיצד .עשה מצות
 ובושתי נחמתי והרי וכך כך ועשיתי לפניך פשעתי

 וכן .משובח זה הרי זה בענין ומאריך להתודות המדבה וכל .וידוי של עיקרו וזהו .זה לדבר חוזר איני ולעולם במעשי
 .תשובה שיעשו עד בקרכנם להן מתכפר אין זדונן על או שנגתן על קרבנותיהן שמביאין בעת ואשמות חטאות בעלי

 להן מתכפר אין מלקות ומחוייבי דין בית מיתות מחוייבי כל ובן .עליה הטא אשר והתודה שנאמר דברים וידוי ויתורו
לו חייב שהוא מה לו ששילם פי על אף ממונו והמזיק בהכירו החובל וכן .ויתורו תשובה שיעשו עד =בלקייתן או במיתתן [א]

h אינו :יז משין פנז׳ג נ ;י,פ פי' יי׳ד עזי .שצ לאוין שמ׳ג
משנה לחם

פשז לא לסיד דאפילו רשים הוא אהי. נעיר דינין נהי שני נין שמלק ומה נאיטיי. מחיה
 נשת׳ דינין נתי שר.' אנל אשיר איזח נעיר דינין ניי.׳ שני דוקא לדיויה לומר צריך

 הוי והמס וט׳ נקראח רגילה ההם חנן דהקשו דסנילה ההיא למר! נדי סותר עיירוס
 המוכפוח פס שפירש כרו כעירם אלא נזרגנפים היו דלא ע״רות נשפי יינין נפי כשני
 לאוהס נניאורי שם אני שניארר,׳ כניו מנילה נהלכוח זיל רניש מפרש וכן חיים ה׳ר נשם

 פ׳ש הר.ם דמ״תי ההיא משוס דמור,ר ודאי עיירות נשפי דינין נתי דנשני ושד ההלכות.
 שתי מקומות דנשגי משמע שאני מקומות דלמא שם ואפרו וט׳ אליעזר ר' של נמקוסו

 דינץ נחי דשני ננירא אמי לא דיכא כינא אפילו לאחי א׳ש הוה הא ונכי ודאי לכיע
 נעיר יינין נחי שני ונ*ה דנ׳ש נזשוס עפו דאמר למאן אלא נה לן לימ עיירות נשיזי
 אמת נעיר דיני ני.י שגי דאפילו ודאי עשו לא דאמר למאן אנל שם כמכואי הוא אמח
הרכיגס כן דוסא י׳ נימי ח׳ש אמרו טגיא ההיא דנטך משוס p לומר א״א אנל .אפור

עוז מגדל
 לההודוה הזא חיינ • וגמכילתא ״א)5 דיומא(דף נהרא סר־ז .מחטאי וישוג פד נו׳ שנתירה המצוש

 מאית עלי5 וכן וכסשרא ובמכילתא ל״ו) הסמובה(דף להס אמר סרק . משוגה זה הרי עד מ׳
 כדין עמר ס׳ . זיתודו עד מיתזש מהו״בי כל וכן * וגכסרא (שה) דיומא גתרא סרק ,פליה «י

) (דף :צ׳נ) החונל(דף סרר, .האדם חטאוש מכל עד ׳0 המבל וכן .וגמרא ס/

 טם לא ע אפיקו דנטניא כק וא'כ ,מינה שמע פשו חינה שמע לאמין הנח צרות מוהרו
 לא אנל מתרו דרילמא ראיה ההיא לדטח דיש ואע״ג כטניין דלא למשסק לרניש לו

 לא שטא להם אסר םא1ד לר׳ ניייתא נההיא לקחן מנואר שהרי לעשוח נידם עלה
 והרג .כטגיץ דלא למפסק ליניש ליה «ה לא עשו אפיקו דננמיא כיון מ״מ החירס
נ אסק דיניט ונתנ זה על עמד נ”׳ נניח נפפקיו ז'ל הנהן דוד מהר״ר י  שאמר ומה .נ

ד ר״ל דינין נחי שני יעשו שלא  נתי כשני דניאץ כמד שיים ועלג כחד שרים פלג אמד נ'
:וצ׳ע גדול דוחק וטא ,דיני!

 סטש דפסני. נתרא נש׳ נחנארו האלו הדנריס כל .וט׳ המס על קרמה הקורח טו
:כ׳׳א) (רך

 פסוק על נספיי אמרו p .וט׳ חשאמם את והחודו ונו׳ עשה מצוח כל א פ*א
:יניש ששכיר אלו מדנייס קצת נהנאי ושם זה

שנאסר
מיימוניות הגהות

 ענ׳א 1^ר.ר»ת שולחני לי וזזין לי יש פעות חרנה אוסר שהיה נפו התווה על כן עושה
 איסור* אינא נאוזוי אפילי אנל היינ שערוה נשתי «פק -־(דהא״ש שם] ההם־נ נ־נ

m נ*' נוא־תא התודה לו אוסרים לפות ונפה שחלה פי ואפילו [א] :ע־נ] a סרליפיו 
ל־נ): דן נ
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 קצות p צו6 די,ו)מי הוא ד«ש<ה אציניה [סם] דשנוסוס נס׳ק יהודה י׳ והא p שגתויה ועצשארסנייום ןשגועוח(וףג׳.) שיק משגה מהשדונוי. המשתלת שעיר ב
פ והשגגות והזדוגוח והגזמורות הקלות  שאי גק התם ששצע צא גם וא^ ניתק. לצא לששה ניתק שק סשצע וצא מתמורות ואצו נרישוס תששה וצא עשה הודע ולא «ו

 הוגהה לינא תשא דמלא לומר יש ניגיהם הילוק שיש רגיש נהג וצמה תשא לצא לאוק המורות היימ ולים ששה ה»« קצוה ה«« )3(•*ונגמ׳ .מנשר המשהצה ששיי ניד וסיהוס
ג אמר שוגג סייגו סודש צא מויו הייט הודש נ׳ד ומיתות נריהות סייט p מהשם הגי יהודה י w 6(יג שצא חששה לא מ»ת גל אגל אשוקה’ .:ש לא אחת מלוה אצא דאיגה

גג דליתנמ איתא אם טגהו זשוגא לעשה
 לעולם כזה מלעשות וישוב שיתורה עד מתכפר אינו

 לפי המשתלח שעיר ב :האדם חטאות מכל שנאמר
 על עליו מתודה גדול בהן ישראל כל על כפרה שועא
 בני עונות כל את עליו והתודה שנאמר ישראל כל לשון

 שבחורה עבירות כל על מכפר המשתלח שעיר .ישראל
שעברבשנגה, כץ בזדון שעבר והחמורות.בין הקלות

 כשעיר מתכפר הכל לו הודע שלא בין לו שהודע בין
 עשה לא אם אבל .תשובה שעשה והוא .המשתלח

 הן ומה הקלות. על אלא לו מכפר השעיר אין תשובה
 עליהם שחייבין הן החמורות .החמורות הן ומה הקלות
 שאין אע״פ ושקר שוא ושבועת .כרת או דץ בית מיתת

 תעשה לא מצות ושאר החמורות. מן הן הרי ברת בהן
 הזה בזמן ג •* הקלות הם ברת בהן שאין עשה ומצות

 שם אין כפרה מזבח לגו ואין קיים המקדש בית שאין
 העבירות.אפילו כל על מכפרת התשובה תשובה. אלא
 לו מזכירין אין באחרונה תשובה ועשה ימיו כל רשע
 בה יכשל לא הרשע רשעת שנאמר מרשעו דבר שום
 מכפר הכפורים יום של ועצמו מרשעו. שובו ביום

 פי על אף ד ז עליכם יכפר הזה ביום כי שנאמר לשבים
 הכפורים יום של ועצמו הכל על מכפרת שהתשובה

 עבירות ויש מתכפרים,לשעתן שהן עבירות יש .מכפר
 על אדם עבד כיצד .זמן לאחר אלא מתכפרים שאין
 משם זז אעו תשובה ועשה כרת בה שאין עשה מצות

 ולא ברת בה שאץ תעשה לא מצות על עבר .וגו׳ משובותיכם ארפא שובבים בנים שובו נאמר ובאלו לו שמוחלין עד
 כריתות על עבר עליכם. יכפר הזה ביום בי נאמר ובאלו מכפר הכפורים ויום תולה תשובה תשובה. ועשה דין בית מיתת

 לו מתכפר אץ ולעולם .הכפרה לו ממרין עליו הבאץ ויסורין תולץ דבפורים ויום תשובה תשובה. ועשה דין בית ומיתות
 את חילל בשלא אמורים דברים במה .עונם ובנגעים פשעם בשבט ופקדתי נאמר ובאלו יסורץ עליו שיבואו עד גמורה כפרה
p עליו ובאו בתשובתו עומד והוא הכפורים יום והגיע תשובה שעשה אע״פ השם את המחלל אבל שעבר בשעה השם w 
באזני ועלה שנאמר מכפרת ומיתה תולץ שלשתן ויםורין הכפורים יום תשובה אלא .שימות עד גטדה בפרה לו מתכפר איע

ה העון יכופר אם וגו׳ צבאות ה׳ :תמותון עד לכם ת
אי

 קצות גין שנתויס שנימת שאי שצ קאפי
 נטזיד ששש^ גק נשוגג ששש^ נין ספורות גק

p צו שטוש נץ נשוגג שעשאן אמון ’Do נץ 
 וצא ששה קלות p ואצו סשיקן צו טדש שצא

 נ״ד ומיתוס נייחות ספורות p אצו הששה
 תשונה ששה לא אפיצו דיני דאצינא ואפריק

^ אצינא נצ6 פנתר הפשסצס ששיר ר  דוקא ד
 אה אגל פגפר הפשתצס ששיר תשונה נשששה

 הצנה דאץ פנסר,דיוש אץ תשונה ששה לא
ם נחג וצנן פחניייו נרני  שששה והוא יני

 אץ תשונה ששה צא אם אנל ומ׳ש ; תשונה
 דהתה ק״ל .הקצות טל אצא לו שנפר הסשיר
 ששה לא אם אשנה שנר אפילו דצרנק פשפש
 הספוחס של אפילו וליני פנפר שעיר אין תשונה
 ופגלה שול מפורק סון ספונה נלא פנפי

 :ודש ננשי נייתו ופפי נתויה פגים
ט' הקלות p וסוז  נפיפיא גתנאי ננר .ו

ה דיג מי  הייט דסמויות שנחנסי י
 וצא ששה הייט וקצות נ*ד ומיתוס נייסוח
 אצו סטא פ״מ) דיוטא(וף נתרא ונם׳ .תעשה

 ואשיןג תשא פצא סון וציית ששה קצות הן
 לששה טתק שצא לית דנל ואוקי החם דיסי

« תשא מצא תק קאמר וני סהממייוח  דימי ו
 יהודה דרי וניון היא תנאי אסיקגא הא ליה

 הייט דתפויוס ]3(י* פ׳׳ק נשנושוח אמר
 שלא ל׳ס הזניר ולא ניד ופיתוח נויהות

 הוי חששה לא ינל ס׳ל אלפא לששה טסק
 דיומא מתגי׳ נםתם לן קיימא וצא קצות ננצל

ה ספורות לעשה טסק שלא תששה דצא זסני
P

 דליתנהו איתא אם טגהו זשוגא לששה
 תשא לא •הודה יצרג ותדע לפרושי היל קצות
 •מדם רג דאצתיה היא ספורות ננצל
 U0 ל*ת נל זיופא פתטתץ נסתם דאי נפאן
 תגא נאידך ואי היא סמורות ננלל לששה טתק

 ודאי אצא היא סמורות ננצל תשא לא הא
נדאמק:

ן נ ס  ססשונה קיים המקוש ניס שאץ ט
 שניאר ונסו «ל ירך נלומר .מנפרת

 ימיו נל רשש אפילו מרש ;נסמוך ויל מא
טי. דרשניי. נרייתא (יף«׳:) דקיתשץ פיק ו

 :פס] פצאסי [לא :ייון) (דן> דדיה ופיק
ט' פנפר •והיה של ועזוסו  פרק ששגה .ו

 ויוסיש פיתה פיה:] (דף דיומא נתרא
 נ«< דלא טפא וגגש׳ הסשונה שם מנשרים

 תשונה ששה אא גץ תשונה ששה נץ דאפר
 אפילו ואפר הסם דומי ואעיש מנפר שהינ
ק פית רני סיפא נ  גדסשפש שליה פליגי י
 לק פסניייו נרני מיל ולא ישטשוס נפיק
 לשנים שנפר יוהיג של ושצסו רניט התג

:שנים לשאיגם לא אנל נצופר
ן פד וטי מנשית שהתטנה אע״ם ד  מ

׳ שאל שם נרייתא הפרה.  פמא י
 ארנשה שששת גדושי ראגיש את סרש ק

' שהיה נפרה סצוקי  שלשה לדל דודש ישפשאל י
p ש^ה נאמר מהן אסד נל שם ותשוגה 

̂  גלרנה שהיא שגירה שיש הנסצקים הם
ץ שד פשם וו איט ושג ט׳ ששה של שגר ל ^ 

רניט: נלשון גה ומסיים וט׳ לו
אי

משנה לחם
 מפאות פנל אחת יעשו ט אשה או איש קאמי דקרא נלומר .האדם מטאח פנל שגאטר

 חטאות דנל קיא מהאי ליטיי מט ד«ה והיה .חשאתם אס והתודו האדם
לי.קשות ואין ,ואשפות נסטאות מפורש יוסי הדני שמצא אצא ואשפות ממאות נעצי האדם

למלך משנה
ס מנסר יוסינ של ועצמו ג פ״א א׳ ניי סיץ נו׳(  1*0 דץ שגגום מס' סיג מותני סרג נו

מי יוס׳ס ואץ מסגמיא ד«טמ ;יס׳ש) שיסור סצי סל ס
מע׳ת

;נספר• שדרשו דרשות להינה אצשיין דנני מהנא ליה סיטק ואשפות משאות גני שליו דוהתודה קיא לי לפה
ט/ (שיץ נו׳. שנסורה שנימת שאי של מושגה אפיו נ׳;) (דף שטעות נייש וטי. המשתצת שטיר ז■ י נ  רששים ונס תשונה שנד דלא אי ניד עשה האי שם אפיו «ד נ

 של אופר רני דסטא היא ורני נפרדו נשופד וידא לדי לו שפוסלץ שי פשם ״ לא תשונה וששה ששה פצוס של שנר דסטא גמי) יום (נל תשונה יענד• אי מושנה
 עליו סנפי אפאי תשונה פשה דצא אי ששה מאת דההיא הקשו דנגמיא נראה וצנאויס ע"נ. ונו׳, פנפי יול׳נ תשונה עשה צא נץ י.«נה עשה נין שנחויה ענייוח <צ

ט של סימה ואינ נרני יאתיא וי.ידט .שליו מנמר השעיר ואץ הוא רשעים ונס הא המשתצס ששיר ס על הצנה ששה שלא אשיש שנפר הפשתצס דשעיי קאפר ואין יני ו ^ 
ק קייל ואגן היא ודני נמידי נעומד תירא דהיני ציני אצא ט דאיגו אמרו נגמיא הא ני ואי נרני ויצא נינ  דפל נסג ורניגו סנפי הפשתלס ששיי ספי אסמויוס אפילו ני

ק יפסק ודאי וא״נ פנפי איט הספומת נ  שגים לאיק אפילי דליני נגסיא שס נדאפייק דיני שליה דפציג יהודה נר׳ ופייט לסנתם מנפי יוהינ של שצפו צקמן פהנ ונן ני
ט נסג איך וא*נ טנפר ן המקשה דנרי מפרש ז׳ל דמא מיאה .פנסי הקצות יכל יני  תשונה שנד דלא גפי דפתטסץ הגי נל לדנ תשונה too דצא אי דמי היט ששה האי נ

ששה האי דקאפר ופאי גלל קושיא שום ליה לית ששה של אגל טענה יששים ונס הא תשונה שנד דלא היגא שנפר מאי החמורות דשל קשה וא׳׳ג פתטתץ תיירי גפגא דנסד
א והן תשונה וענד סינא האחויס הילשיא לשפרן דנשי משום סא ופי היני נ לא היאפוגה והגךשיא ל«לם אנל דפי היפי שסה האי קאפי לק■ אעשה אצא קאי לא ^

ם שנץ נמסצוקח לפשט דיצה וי*ל הגמרא נדניי ק לפרש ליניט הזקירן סי ואית . נ*ד ומיתות אנריסוח איא «< לומר לט וי אנייתוס אפילו מנפר דצמי וניון צינק י
טו .סנפר הקלות של אנל שנפר איט הנריהוס ישל שירנס' יג ססרת נשויד׳ו והנית משום «א דרנק דשעתיה ו ס וספי פטם שגלה שול פורק סצתא דהט נצוסר לשו̂ג אץ ניי
טת שהם דהצן »טא נאסריגא אצא לקרא דיוקא דיירןגן לא שק וניון יוהיגלא אנל ,סנפרס פיסה והגן משיא נשאר אנל פנפית מיתה ו ומיתוס ניי ׳  דודאי הקצות לא אנל נ
יוהייג אץ ודאי ונאשם שלט נאשם אלא שוע האי לפרושי דלינא ייג:) (דף נגמרא ויל פירש׳׳י .וט׳ נשגגה שני בין :יניט של שעפו נראה or,שנפר יוה׳׳נ אפילו נתלות

:המשגה לשק ונתג סתם ורניט .שנפר
ט׳ יריס ניהפיק שאץ הזר. בזמו ר י וט׳ לו שמותצין פד פשם וו איט הנ ששה של שני פ׳ו.) (דף יוה*נ נש׳ שהווניו נפרה חילוקי ארנעס p .ו  וששה לית של פנ
ד ופיתות נייחות של שני וט׳ ויוה*נ חולה תשונה תשונה *י ט שיש פי אנל וט׳ פמיקץ ויהויץ סוצץ טוידנ תשונה תטנס וששה נ׳  צו ומקשה ,וט׳ השם חלול ני

ס של שנר הנא קאפי אין וא*נ השונה נשששה המטרות ושל הקצות של שנפר מנשחלגו דשעיר אמרו נמשנה דהא לרניט מ  לתלות ויוה׳נ תשונה יציין נ׳׳י ופיתות ניי
ק לנן תגי צנו ניוידנ תשונה לי (מה הקצות על וט למרק וימריו ק אידי והנא ס  .הט נל וציץ מנסר איט ולנן המשתלח ששיי יצינא נןים המקדש טת שאין נז

 התוסטס מרט ננר לציח טוהינ תשונה דציין קאפי אין ואים ליס ושל ששה על קלות שנייות של מכפרת סשונה פיה:) (דף יוהיג נפרק שם נמחניחין אמרו הא וגדח
a נשטטס t נ (דף ט שליה ופליגי צרננן הא ואיס סדין. p לו שפקילץ אצא גמורה פסילה אינה דפסניסץ דמנפיס זז] צא ד׳׳ה י' י  דשיל משפע (ייג) דשסשות נפיק ו

דפיסה ‘ *
עוז מנדל

«.0 י«ר סו יו־^נני׳ פ( וזנססו ל׳ס): דוןוופץ(יף ןףון ופון .דופא *ק0 ):1*0 ייו(דף0*ן^ושט6י )1*0 _(וף0יט0ש שני סי? .ישיאל נני סוטיו נל סי הספיזצס טשיר ס׳אונטידס לי
עיי .הקצופ p 10 תשונה סשה צא אס »נא :ושטסום *ין0 . השונה 10 «׳ :י.צת0ה •

סן ;ס׳ה) (ון 6m׳1 נפרא '0 ף סזוא סרן .סושסו כונו סי הוה נו וטיושצעי ס׳ה) דומא(י
;ויומא(וף$*ו) נשוא סגן הסגן. סף « שהסשונה פע*פ ףו׳):1(



1 0 כשנה בסףפ״ב תשובה הלכות מדע.משנה כסף4

ב3  דרנ ר^pס' ] [ש׳ז )csj fini'7 נריא רר!6נ .וני׳ נמירה השונר< 6הי וו אי א '
ואיחו) וה שקורס כשרק ’נר,ני־. ננר ונו׳ ישיו נל ענר אפילו • יהודה

 החשך לא אשר עד שואמר סיההי ניוס אשילו דר,אמר הא אנל . )גז׳ (דף דקדושי! נפ׳׳ק
:קנ׳׳א.) שנ׳ג (שנה ונו׳

ח ב פ  עליו ויעיד וט׳ ההשונה היא ו
 וא״חמהראיה ונו', העלימוה יודע

 גויר ויש .ונו׳ אלהיט שד נאמר מולא מניא
 ישיג שלא עליו להשי״ת לעד יקה קאמר דהני

 נלומר וט׳ עוד נאתר ולא שנאמר שד להשיא
 ושונו דנרים ע״נס קהו היא ה&הוי, שמחלה

 למעשה אלהיט נא״ר לא האיייו ומה ה׳ אל
 דקרא פשעיה ׳W נוננים עטור■ שהיא ידיט

 עוד ישונ שלא עליו לעד יהנרך לשס שלוקה
:עו! לאיהו

ל נ  נ׳ פרק ריש . ונו׳ נדנריס המתודה נ
 נר אוא רנ אמר )ע״ז ודף והעניות

 סוור ואיט ויהודה ענירה ט שיש אדס אהנה
 נידו שח שהופה לאדם דומה הוא למה ט

 עלתה לא שנשלם מימיה ננל שעונל שאע׳ם
 האת נח׳ שפנל ניון תידו זרקו מנילה לו

 .ירומם ועוזנ ומודה שנאמר מנילה לו עלתה
 גומד שאינו נה מוזר שאיט האי רניט ומפרש

 נרייתא .ונו׳ החמא לסרס וצריך .לשונ נלנו
 לפרוס וצריך )פ״ו (דף דיומא נהרא נפ׳

 חמאה הזה העם חמא אנא שנאמר החמא
 יהודה רני דנר׳ זהנ אלהי להם ויעשו גדולה

 נמוי פשע נשוי אשרי אימר ר״ע ננא נן
 אלהי להם ויעשו משה שאתי זה מת אלא המאה

זהנ

שני פרק
 דבר לידו שבא זה .גמורה תשובה היא זו אי א

 עשה ולא ופירש לעשותו בידו ואפשר בו שעבר
 הרי ביצר .כח מכשלון ולא מיראה לא .התשובה מפני
 והוא עמה נתייחד זמן ולאחר בעבירה אשה על שבא
 בה שעבר ובמדינה נופו ובבה בה באהבתו עומד

 ששלמה הוא .גמורה תשובה בעל זהו עבר ולא ופירש
 שב לא ואם .בחורותיך בימי בוראיך את וזכור אמר
 שהיה מה לעשות לו אפשר שאי ובעת זקנותו בימי אלא

 לו היא מועלת מעולה תשובה שאינה פי על אף עושר
 תשובה ועשה ימיו כל עבר אפילו . הוא תשובה ובעל
 נמחלין עונותיו כל בתשובתו ומת מיתתו [א] ביום

 והירח והאור השמש תחשך לא אשר עד שנאמר
 .המיתה יום שהוא הגשם אחר העבים ושבו והכוכבים

:לו נסלח שימות קודם ושב בוראו זכר שאם ל‘מכי

 עד לישראל שהרניח וזהנ נסף רנש״ע הקניה לפני תשה אמר ינאי דא״ר ינאי נר׳ זהנ
 רניט פסק לא מהניר׳ נריע דהלנה ואע״ג אלהי להם שיעשו להם נרם די שאמרו
טי פשע נשוי אשרי ני.ינ רמי י«דה רנ ה־,ם דאמר משוס נווחיה  מנסה ונהינ חטאה נ
 ננא נ! יהודה ׳ נר והא מטרסס. שאינו נסמא נא! מפורסם נהמא נאן ליק ׳צלייו לא פשעיו

 דהא לא נמי מטרסם אפילו לר״ע דאילו אזלא
 אמר הכי ואפלו הוה מטרסס העגל חמא
 להם לויעשו זדריש פשע נשוי אשרי עליה

 נגא נן יהודה נר' ודאי אלא אמריה׳ לדרשא
 נקמיק הכי סוסיה רנ דסנר וניון אהיא
י א זוע דינ ואעיג נחמ( רנ אמר סוניה נ
 שנין נעניתה נאן רנ דרמי רמיא האי משני
 למניח אדם שנין נענירוח נאן למקום אדם
 ינים ופסקה נריע אחי מצי שטיא והאי

 יסדה נר' הלנה דמ'מ סונר שנו״א לההיא
 ומיס .רנ אמר יהודה מדינ נדמשמע ננא נן

 ויש זיל והיאיש הרייף מדנרי p נראה אין
 ענירות על התם מדאיפליגו רניט לדניי ראיה

 להטדוס ינול אס שענר ניוהינ עליהם שהמודה
 נמפיש וע״נ לאו אס אחר ניוהיג עליהם
 שלא נל הנל דלדנר׳ אלמא מיירי ממאיו

: לפרשם צריך עליהם עדיי! התודה
 (דף דריה פ״ק .ונו׳ המשונה מדרכי ד

 דנדס אינעה יצסק ר׳ אמי )מיז
 צדקה הן ואלו אדס של דינו נזר מקיעין

 אף אומרים ויש מעשה ושנוי השם שטי צעקה
ט רמו אלו דנריס ה׳ ואל ,מקום שנוי  יני

:אלה נדנייו
ושבח

 ■׳יסירו חטאו החוטא שיעזוב הוא התש־ובה היא ומה ב
 יעזוב שנאמר עוד יעשהו שלא בלבו ויגמור ממחשבתו

 אחרי כי שנאמר שעבר על יתנחם וכן .ונו׳ דרכו רשע
 .ונו' ידינו למעשה אלהינו עוד נאמר ולא שנאמר לעולם החטא לזה ישוב שלא תעלומות יודע עליו ויעיד .נחמתי שובי

בו גמר ולא בדברים המתודה כל ג :בלבו שגמר אלו עניינות ולומר בשפתיו להתודות וצריך  לטובל דומה זה הרי לעזוב ב̂י
 החטא את [נ] לפרוט "וצריך .ירוחם ועוזב ומודה אומר הוא וכן .השר־ן שישליך עד לו מועלת הטבילה שאין בידו ישרץ

השם לפני תמיד צועק השב להיות התשובה מדרכי ד :זהב אלהי להם ויעשו גדולה חטאה הזה העם חטא אנא שנאמר
k נר׳« פסק הריו סי' ו'ת6 עור M!בבכי .צניס צייו ׳

משנה לחם
שעשית מה עשה קום הוא פרק ו&והו מקום ואותו פלונית ראה לו ואומר עליו מחננר נניס ומגלה נריח ותני עול מנורק הון העניוות נל על מנפרת משונה נלא דמיתה

 ננון אלא ערססו היה שלא ונראה ושניה ראשונה פעם ני.נ לא ורניט .ע״נ ננר
 גורם ונן ונו' פרק נאומו אשה נאותה יהודה רנ מהו׳ ופירוש ענירה דנר לידו שנאת

.הנחיות נזמן נלומר נופו ננח הייצו פרק ונאוחז .מנור■ נהל׳ הרי״ף
 וא׳ח .וט' תעלומות יודע עליו ויעיד ונו׳ התוסא שיעזונ החשונה היא וטה ב

 הן אמח והרי נידו הנמיכה נשארה לא וני נך עליו יעיד הקנ״ה איך
 עליו שיקנל צריך תשונה עושה שהוא שנשעה נך דפירושו לותר ויש יאמין לא נקדושיו

 ואת השמים אח לי ואעידה דרך על והוא לעולם החמא לזה ינונ שלא להשי״ח לעד
 נל אמי שהנתונ ניון נך היא שהניא והראיה ולארן לשמים לעדים עליו שתקנל הא־;
 ידינו למעשה אלהינו עוד נאמר שלא לו אומרים שאט ניון הרי סוג וקח עון תשא

.ננה על לעד אוהו מקנליס אנו הרי
 נפיק היייף נהלטח והונא מיז) (דף תעניות נסדר ונו׳ נדנייס המתודה כל ג

 החמא לפיס וצייך ע״נ) פיו יוהינ(דף ננרק נו׳. החמא לפיש וצריך :יוה״נ
 P יהודה י' דנרי זהנ] אלהי להם [ויעשו גדולה חטאה הזה העם חניא אנא שנאהר

 דהלנסא ני״ע הפוסקים שאר ופסקו חטאה גהוי פשע נשוי אשרי אומי י״ע ננא
 והיאיה לדני ניעס הרנ׳׳י נתן וגני ננא נן יהודה נדני פסק ויכינו מחנירו כיי,יה
 לדחות דיש ראיה אינה ונו׳ זה יוה"כ עליהן שהתודה דענירוח !'שם) מנרייתא שהניא
 אנל נהן וכיוצא ורציחה גזל ננון עליהן שיהודה להנירו אדם שני! נענירוח דאייר•

 עציו לסמוך יש זיל הוא נמ״ש קצת חלוש שהוא אע'פ שכתג האחר העעס יקום מכל
 י״ע דניי כשהניאו נירושלנוי שכן נה לן לית כשיזנים דלר׳׳ע משוס נר״ע דלא לנסוק
 אס דלייע משמע חמאה נסו׳ פשע נשוי אשרי שנאסר צריך אינו אומר ר״ע אסרו

 ננא נן יהודה כר' נקסינן וכן להזכירם צריך ננא נ! יהודה ולי׳ נה ל! ליה הזכירם
.ננא נ! יהודה כי׳ לנסוק לסייע טעמא קצת דאינא שכן ונל לי׳ע ססידא דליכא ניו!

 ראיה הניא שנן למקום אדם שני! ענירות שהוא תטאו הפורס הנא קאמר היני וא״ת
 אמרינן הא למקום אדם שנין ענייות שהיא גדולה חטאה הזה העם חטא דאנא מקרא
 לגלותם דוקא דהיינו וי״ל חטאה נסוי פשע נשוי אשרי למקוס אדם שני; דענייות לקיין

 כאל לפני שנ אלא לקמן רניט שכחנ זהו .ויניטס לנלותם צריך לחקוס נינו אנל נ־ניס
 נשהזכיל א׳ פיק נייש למעלה וט למקום נינו כלוייר לפניו חטאיו ופורט הוא ניוך

 לפניו החטא לסרט שצריך נטמי וכך נך ועשיתי לכניך פשער.י עויהי אסר הוידוי
 ניט אפילו ולייע היזניא לפרט וצריך ננא נ! ר״י שאמר וזה נרנים לא אנל ׳תנרך

דפיישר.׳ מטעמא כוחיה הלכהא וליח צריך לא למקום
 ס״ז (דף דר״ה נפ״ק .ונו׳ מעשיו ומשנה ונו׳ שמו ווזשנה ונו׳ התכונה מדרכי ד

הם ואצו אדם של דיט נזר מקרעים דנרים ארנעה יצחק ר׳ אתר עינו
צדקה

טיימוניוח הנחות
 J כ ע ונו אשר ער שנאסר תשובה שתשובוזו בתשובה ודת ער העמור י׳שון בס״ה וכיב [א]
 פשע נשוי אשרי ראמר ר־ע אגני בבא בן יהורה כר ראדרינן דיומא בתרא פרק [נ]

I שסחה ר׳ פסק וכן פ־ה וכן עיש

 השונה שהם דנרים ארנעה נעינן השם דנתילול משמע ונא! והשונה מיר.ה דצריך
 דנל משייע דלדידהו נרננן דלא דהוא נראה וא״נ גומרת ומיתה למרק ויסורין ויוהיג

 על קשה ועוד חלקו מדלא השם חילול אפילו פני התשינה עם מיתה ניד ומיתות כריתות
 ודוחק משלש הו; ריחה סני עכירות דננולהו רנג! מסנרח נלל הזכיר לא למה ינינו
 ונראה .כוותיה פסק ורניט רננן על פליג נפרה חלוקי ארנעה דקאמר דראנ״ע לומר
in i הייט משלש הו; ענירור. ננל מיי־קתן מיתה רנגן דקאיירי דמאי מפרש דרנינו 
 שנתנו וכסו לטהינ יזהה כך אחר לה שנאי! ניסורין אלא לעולם הנפש תניח דלא

 הנפש חכרת דלא י״ל ממיקת והשונה דמיתה שלש נהני ננתנ רה וכן .התוספות
 ראניע על כלל רננן הליני לא ונכני לעוה״נ תזכה המוח אחר לה שינאו ניסורי! אלא

 העונות למרק עונש המות אחר דצריך לעולם אנל לעוה״כ מלק לו דיש קאמרי דרננן
 עכירות וכל קאמר ולהני ונל מכל ונפ־ה גיורה מחילה שתהיה נדי קאמר וראניע
 וצריך מרור שהוא השם מחיול חון נמורה נפרה מכפרי! ויסורי! ויוה״נ השונה שנהורה
 אנל ומיתה ויסורי! ויוה״כ השונה שהם גמורה נפרה לנכירו דנרים הארנעה שתהיה
 אינו רנינו והשתא כענירות לכל סגי ומיתה נתשונה לעוה״נ מלק לו דלהיות לעולם
 דכנר נתורה נניס ומגלה כעיקר נוש־ שהיא עול דפורק רננן מסנרת נלל להזכיר צריך

 ונחיתה רננן שאמיו הכרח הכרת וזהו לעוהינ חלק להם דאי! שלישי כפרק לקמן הזכיר
 כתנ הכרק שנסוף זיל רניט ננר הזכיר זה נם לעוהיג חלק לו להיות פגי וחשונה

 ירש-ט שג אם איל ונו׳ תשונה נלא נשמת לעוה״ג חלק לו אין מאלו אחד שכל נד״א
 נפיג שהזכיר אלו שככל רנינו דסונר צי נראה ודאי אנל העוהינ מנני הוא הרי ונו׳

 מתכפרת אין נתשונה שמתו אנילו דודאי השאר ונל הרנים ומחטיאי ונוכ־יס נאפירךרםים
 אינה אנל חלק לו יש כלומר הנא לעולם חלה לו יש כהנ זה ומפני גייורה נפרה להם

 שם שהזכיר הני ננל דודאי העונות למרק עונש צריך אלא גמורה כפרה לו מתכפרת
 השם לול נהו לית הני וכל ואפיקויוס נחורה נופר נל דאפו השם חלול נהו איכא

 רנ ארר השם חלול דתי היפי שם שאומר יוהיג נפרק שהוזכר חיה מהאי גריעי וסי
 המוח אחר עונש צריך ודאי לא ונו׳ לאלתר דמי יהיננא ולא נשרא דשקילנא אנא הגון

 ווילה הלנות כסוף הנא לעולם חלק שאין רנינו הזכירו ננר נריח ומפר העונות לסרק
 עלו וא״נ ,לעוה״נ חלק לו אין אנינו אכיהם של נייחו המפר דישראל זיל שם שנחנ

• פליגי ולא נינהו הדדי כי וראנ״ע דיננן כהוגן רניגו דנרי
ן א ן יוה״נ נסרק ונו' גמורה תשונה נעל זהו ונו׳ גמורה תשונה היא אי

 שנאת כנו! יהודה רנ אמר תשונה נעל דמי היני אמרו פיו.) (דף
 כאותו אשת נאותה יהודה רכ מחוי הימנה וניצל ושניה ראשונה פעם ענירה דנר לידו
יצרו כנר ט שנכשל לזמן וכל מכל שדומה מתיך ז״ל נירש״י והטעם .מקום נאוסו פרק

עוז מנדל
ב0  גג־«ד אטילו יעיז) (דן דע׳ז וב׳ק שם ויוייא ניזרא ב' .הוא השונה ננול עד היא זו אי '

 נח'ץוד מקו-״ח ונכמה קניא) וק־ ככותל היק שנח ויום' ויומא נהוא שרי, .נלנו שגמר
א ; ונהוסשיוא יניחשלסי לשיוט ועריו .יי!) (דף יזעניוה כד־ ש׳ ירוהס עד נדנוים המיעדה נ

:יינו) דייה(דף שיק .יווז וששל עי החשונה מורני ;שיו) ויומא(דף נתרא שרה .זהג אלהי עד
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 גנלקראגו להינו6 כה' מי שגל)רי מחקרע wms שאמילי צנור של ח לגור מגץ דינ כמיב רמי מ יהודה רב אמר (וףמיו:) דיומא מרא מרי! .וכו' לשנ גדול ושבוז ה
 נר רנה אמר נממן רב אמר אימה וימיו נימיו המם נהמצאו מ' דרשו נמינ והא אליו כאן מפורסם כממא כאן ק“ל יצלימ לא «עיו מנסה וכמינ מ»ע גשוי אשרי

ה שכין ימים פשרה אצו אנהו אדם שנין נמכימס כאן גממן רנ אמר סוניה נר ווסרא רנ מפורסם שאיגו נמשא .־ליוו^כ ^
(דףפ׳ו:): דיומא נשוא פרש נריימא הכל רניטיש. נכרכה טו ונוי וידוי ומצות ז למנירו: אדם שנין נפנירוס כאן למקום

אנ׳ו ונתב דוי ח המפורסמוס ענירוח וכן א׳א ^ אמוראי נמלקו שם .ונו* « שנהגו הוי
» ל»«י « כי י ב ם ב חנוני ת ב ה ו ש עי ה [־] ו ק ד פי צ חי כ חק כ םה־י נר ^ כלם ונסוף אומר מה ו
ה ״®י ריי ו וז ז ריי י ד ־ • רו ״יוזו׳וא ו ממייו והוה שמואל דמר קפיה קאימנא הוה המדירי ׳} י מם משאנו צאנל צטר שלימ משא כי יהינ כלומר שמו ומשנה בו שחטא הדבר מן הרכה n,j, נל;:ןן ומדקדק .מפורסם שאיט נמסא
•1הו האי וידויא טיקר ש״מ אמינא אפרטיה ומשנה המעשים אותן שעשה האיש אותו ואיני אחר איט למקום שניט דטניווה קאמר דלא ימצא

סס נריישא .וס׳ טליהם שההווה עבירות שנלוח ממקומו. וגולה ישרה ולדרך לטובה כולן מעשיו
? ומ'מ י^פל ע^י ולהיות להכנע לו שגורמת מפני עון מכפרת ^ ^נ מ » 5ו

^טנה אץ ט ®שע'י י'ידיע שיתודה לשב גדול ושבח ה :רוח ט׳ י :נפ^ש שם מש« .ו
אע׳ם ואומר לאחרים חבירו לבין שבינו עבירות ומגלה להם
והריני וכך כך לו ועשיתי לפלוני חטאתי אמנם להם
 גמורה תשובתו אין פשעיו טכםה אלא מודיע ואינו המתגאה וכל . ומתנחם שב היום

הראב״ד השנת אמורים דברים *במה .יצליח לא פשעיו מכסה שנאמר
.צרנייי אדם שנין מניייס אנמיים דניים •גמם אדם שבין בעבירות אבל לחבירו אדם שבין בעבירות

 עםpteאמ׳ם םמשורסממונננטצ״ו נץנננייייו א׳א לץ היא פנים ועזות [י] עצמו לפרסם צריך אינו למקום
 ^)■^מעאטצףילערפס^נם *״ ״י" חטאיו ופורט הוא ברוך האל לפני שב אלא .גילם אם

שלא לו היא וטובה סתם רבים לפני עליהם ומתודה לפניו
 יפה והצעקה שהתשובה אע״פ ו :חטאה כםוי פשע נשוי אשרי שנאמר עונו נתגלה
 היא ומתקבלת ביותר יפה היא הכפורים ויום השנה ראש שבין הימים בעשרה .לעולם

 שעושים זמן כל צבור אבל ביחיד אמורים דברים במה .בהמצאו ה׳ דרשו שנאמר מיד
 הכפורים יום ז :אליי קראנו בכל אלהינו כה׳ שנאמר נענין הם שלם בלב וצועקין תשובה

ק הוא  הכל חייבים לפיכך לישראל. וםליחה מחילה קץ והוא ולרבים ליחיד לכל תשובה ז
 היום מערב שיתחיל הכפורים יום וידוי ומצות“ .הכפורים ביום ולהתודות תשובה לעשות

 ערבית הכפורים יום בלילי ומתודה חחר שיאכל קודם שהתודה ואע״פ .שיתודה קודם בסעודה יחנק שמא שיאכל קודם
 בברכה תפלתו באמצע צבור ושליח .תפלתו אחר יחיד מתודה והיכן .ובנעילד! ובמנחה ובמוסף בשחרית ומתודה וחוזר

 ביום עליהם שהתורה עבירות .וצידר עיקר והוא (כולנו) חטאנו אנחנו [ה] אבל ישראל כל בו שנהגו הוידוי ח ז רביעית
 וחטאתי אדע אני פשעי כי שנאמר בתשובתו עומד [י]שד.וא אע״פ אחר הכפורים ביום עליהן ומתודה חוזר זה הבפורים

̂אין ט נ תמיי נגדי  בעל או אסור דבר שאכל טי בנון למקום אדם שבין עבירות על אלא מכפרין הכפורים יום ולא התשובה י
בהן וכיוצא גוזלו או חבירו המקלל או חבירו את החובל בגון לחבירו [ז] אדם שבין עבירות אבל .בהן וכיוצא אסורה בעילה

ספיגשש: בשייאנ׳מסי׳קט. :פי'פו <נשין «נ'ג 'ססי׳מרו.11צ אגמי

 שנן מטרשמים כש<)יגם אלל) צפריסמס יץי5
 1הי ואילו גילם אם צו היא פגים וטזוח נמנ

 והא גילם אם לוטי שיין־ הוה לא מסויספיס
 •וכיס דנייו כסוף וג׳׳כ הם וטומדים גלויים

 ואי טוט גהגלה שלא לו היא ומוכה דקאשד
 ככד גילם לא שהוא אט*ש הויי כמפורסמים

^ יניט ו«נר .כדאמרן ודאי אלא נמגלו ס  ד
 שנין לטנייומ דמי צא למקום שניט מפורסם

 משה לחנייו אדם שנין דנטניייה למנירו אום
 נטנידוס אנל מנייו לו שימסול כוי לפדססם

 כשיאמרו להעלימם לו דאק גהי למיץם שניט
 פנימי לא יאמר לא פלורה טנייה טניס ש

 שנ ואני טנרחי יאמר אלא שגמשרסם כיון
 מצווה איט מ"מ המיץם לפגי שלימה נסשונה
 נדנר ידע שלא אדם שם יהיה שאולי לפרסמם

 נמב לא ולכך השם מילול ואיכא ידע ועכשיו
 משה המקום לנין שניט פנעניייס רטט

;לפרסמן
 (דף דר״ה פיק .ונוי שהמשונה אע״ם ץ

 משמיה אוגיא נר שמואל לדי י'מ•)
דינ

למלך משנה
 '0 ניוהד ישה היא והפיג דיה בנין ימים מושרה לשוצם ישה ופשוקה שהמשונה אע׳׳ס ̂ ״ב0

«י מקומו קנה וה לבון (א׳ה .ס׳ נימיו נו׳א  rm ויל הממני הינ וושוה נ
:ימ׳ש) מ'נ) רט הרניה(דף

משנה לחם
 דנסינ לסקה ממוח. הציל וצדקה וכהינ צדקה מעשה. שטי הטם שטי צעקה צדקה

 דנמינ מעשה שטי .וס' אשמן־ שרה דכסינ השם שנוי .וכו׳ להם נצר ה' אל ויצטיץ
«' מי\ם שטי אף וי״א .ומי מעשיהם אס אלהים וירא  נדנרי הווניו החמשה וכל .ו

 השם, שטי וו שמו ומשנה .צדקה וו ונו' צדקה צעקה,ועושה ט הסיד שעק השנ יניט,
 שום לעשוח המהיל שלא אעיט צדקה ועושה נלנו השונה שעשה אדם כלומר פני מנייי.ו מד דכל אמרו דממרא אע"פ עקום שטי וו ממיץמו וגולה מעשה, שמי וו מעשיו ומשנה
נ מעשה  שהניאו ה«וי\ם מכל מוכה והכי .הני כל וכן סונה שטנהו כיון פגי מונ מעשה שום לעשוס ה-,מיל שלא אע*פ שסו ששינה ניק או דיט גוי וקורעין «י «

התבונה אנל דין נוי לקמט מהני מהם אמד דנכל ונהי מפי עדיף טלהו דודאי משום היוסשה ינינו כי.נ ס"מ ,מהניא למוד דנצדקק משסע ממום תציל וצדקה קאמי דנצדקה
י התנאים: התשה לו נהיות היא הגמורה

נ פיה) (דף •וה״נ נפיק .ום׳ לשנ גדול ושבוז ד,  שאיט נמטא הא מפורסם נמעא הא קשיא לא יצליח לא פשעיו מככה ונחינ המאה נסוי פשע נטי אשרי כר.ינ רמי י
נ מסוניסס נ אמר גווניה נר זופיא י ט וכחנ למקום. אום שנין נענירוש כאן לחנירו אדס שנק נענירוה כאן נממן י  אמייוצא דפליג דסני נחרא כסייוצא יני

^ שנע ענייוה אפילו מפורסם דנמעא כהנ ולכו קסא כהירוצא כן גם ופסק פליגי דלא סנר נהשגוה ו׳ל והר׳יא .מפורסם לשאיגו מפורסם מפא נק מפליג ולא קמא
* :החשוכה לפרסם צריך למגץם

/ זהצעקיי שהסשונה fiע״H ו ו המה ו6בהמצ הי דר» נהיג bo(אליו מ6מר «ל אלהיגו כה׳ פגאמר נקרפ שגהחם אע״פ צכור של לי! לנאי מנין י״מ) (דף דר״ה נפ״ק מ ^

 עוד«0נ קלהלה דנר יארע שמא וקהה שיאכל קודם יהודה חכמים אמרו אנל משיכה עם יוה״כ טרנ וידוי מצום ה״ר ע'נ) פיו (דף יוה־נ פיק .וט׳ עה״נ וידוי וסצות ז
»»ודמ ,נ ̂ ̂ ונגרססנן נהרי׳ף הונא ע

:ו׳׳ל רנינו ללשון קיונ ננוייחא שם וה כל .וט׳ שהיטדה ואע״ם
דוי ח  »f»n אנמט אנל ואמר דציטרא שליסא מפא וכי יתינ והוה ושמואל קנויה קאיסנא אנא הממרי נר אמי שם .סלט הפאט אננוט אנל ישראל כל נו שנהט הוי

^ למעלה רניט שנהנ ונסו הוידוי עיקר שוס פשענו טויט הפאט אלא לנד מפאט דוקא דלאו ונראה .ע׳׳נ הוא האי דדוי עיקר ש'מ אנוי^ מיקם קא (נלט)  2נ
ט' מפאנו ר״ל חפאנו דנתנ ומאי הכי דאמריק כאן ונס לפניך פשעתי עויהי מפאהי ראשק • ננ״ל ששעט עויט הפאט שסא ו

 ורציירא מנירו שירצה עד מכט־ יוה׳׳נ אין לסנירו אדם שנע ענייוה מכפר יוה׳כ לסרץם אדם שנין ענירוח נמשנה ע*נ) פ׳ה (דף שם .וט׳ עידכ ולא המשונה אין ט
TO 1̂ נל שם נווד אדני. נני של שונדס נשלש לפייסו וצריך שם עוד .וט׳ לפייסו צריך נדנרים אפילו הנידו אס המקניס כל יצחק רנ אסר פ׳ו) (דף

ממניוו
עוז מנדל

נגנירווו גו״« ; ))W איו««וץ(וף ״יק פ׳י) ייי״א(יו ®•יא ״י? • ״ *"י ׳“י״
* «י ,  ונד מטיפמוס מני״ש pi מ בנאנ׳י כמב :ל׳י) «י«ייו(קי 1אי יי • «

נמו נפלמוי יאיוה נמה ויש היא נמנה שנוא ואת ט אימי ויוני :מלל נינים ינהמיייש

מייסוניות הנחות
 ודקה הן *או *דם «א דיני גור ס^יזנין ונרים אונעיה ימהק דני *סר רדיח [ג]«*ק

*נ *טי וויעקד. 0ה* <1ו * ני' טעשה ו  זנוסדין *ין ונסדר! [ד] 1 נףם0 *נוי q* וי־* עי
 נו׳ »א1*ם רסר קסיה נ*0ק*י הוד. הטדורי נר *טר (ה) :הט*יד. יפרוס ם*ן עאי הסיף

 בן *אעוור נרי ]ij נ *הי נענץ וידוי דטמושי כאטיואי ודא* הו* וידוי עי^■ *•ם זני
ק ודא* יעקב ה׳ * נ ח בינו וכן ם־ה ובן . «•* ינייי ה וגפ׳ק [ו] :שטחה י הוג ידי *תד נ

*וסר
̂פי נפיא מ׳ הונר ומיקי סחטה נקציה שיביא המצמוי סן בארונה ראיות המניא צמשניל והניחו גמקומו סוב ודני דני ונל שנחנחי נמו פויה משנה קיאו וצנן מומוין אין ומיק  ימנו ויומא
קדל ל « W מימיו! ננינם מו הנטייס יוס :י׳ח) וי׳ה(דף מ׳ק .אליו עד וכר שהומונה *וז׳ס :ני׳ן יהווה וינ אצינא ייק5ד נפחמא ויל והנאלו דיג משמים מוגיה נר אווא ונ נייי

’ : דיומא נוודא מדק הנל .סמור K1 מד שנהגו הוידוי ;ניו) (יף

 של טלו לומד המס pool שהדג וומם מוי קני מל משפמח שהיה שמיו p דשממון ומעשה מנן
 ונו הה «אמי אני טצס להם אומר לגנוו ימיי נט ייט סקלמו למיד שגלה ויוציו כו׳ היא ייינ
זעמא החרא מיק מטור ווה היוצנווו שוי אלא פויה נפשנה פנו לא ו׳ל וייס .ינוח ונהנה למ1הו

t 6ד» e .  — «— n11(n.... . א . * ____ ____ .
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טשנה כפף ג ב פרק תשובה הלכות מדע. משני׳ כסף106
ק משגה .וט' לו שממיר 6אע*  קנירו ס6 הקגיפ לא אפילו {.,>”{ הרוכל(דף סוף ננ׳

: )פ״ז דיומא(ון נהיא פ׳ יצחק דר' מימרא לו והולך מגיסו עד וט' נדניים אלא
נ . וט' רט היה ואם  הלו דרנ (שס.) עס' מדגרפיגן שפעתס ונראה ,והיא׳יש הרי״ף נ'

 כל סדנא נר ריי והאפר הכי Tענ והיפי סנינא סרני ממילה לנקש פעמיס ׳׳נ
 מג' יוסר ממנו ׳נקש אל מחנירו מפו הסנקש
נ פעמים מנינא דר׳ דה״ק ומפישיס .שאני י

ט הוה  אדם נני משאר שאני ינו וכשהוא י
 ורש״י .פעמים נמה אפילו מסם לנקש שצריך

:כ; פירש צא
 נההיא שם .וט' פנוי׳ להיות לאדם אסור י

 הכי ענד היפי קנינא דר׳ עונדא
 מענירין מידותיו על הפעניר פל ינא והאמר

 חנן [צ"נ.] התופל וכסוף פשעיו. כל על לו
 ויתפלל ש,אסר אכוי׳ המות; יהיה שלא מני!

התלהיס מל אנרהם
החוטא

א  שאמר ומה • סנינא נר דר׳׳׳ מימרא ] [פ׳׳ו דיומא נחרא פרק .וט׳ להכירו החוטא י
.כמשנה ק׳׳נ ננ*ק .ממון לו ה״נ היה ואס

תי • ופו׳ מרוניס שעיטתיו אדם ב ופו׳ הוכר שהוא כרו לא א'א היאנ״ד כ
 כסוף סדאררינן ויאיט רנינו שפעם וי׳׳ל עפ״ל [נ׳.] נינמוח מ דנר ועיקר

 לשלם נםמוך רנינו ונתט ] [מ׳ דקדושק פ׳׳ק
 ח״נ וחציו זכאי חציו כאילו עצמו אדם יראה

 סצוה פשה העולם ולכל המדינה לכל יראה וכן
 ולכל השלם ולכל לו שהפריע אשריו אמח

 לו אוי אחת עטרה עכר וכוח לכף המדינה
 לכף השלם ופל המדינה ופל עצמו פהכייע

 ומדינתו עצתו הפריע אם אסר ולמאי מונה
שפיו! לומר אלא תינה לפף העולם ופל

 וכמו אונדיס הם סיד הוכה לפף שהוכרעו
ומה . ועמורה מסדום ראיה ינים שהניא

 הרנה ת״ס רשעים שני הראנ״ד שהקשה
כנר

 חייג שהוא מה להכירו שיתן עד לעולם לו נמחל אינו
 צריך לו חייב שהוא ממון לו שהחזיר אע״פ .וירצהו לו

 את הקנים לא אפילו .לו שימחול ממנו ולשאול לרצותו
 שימחול עד בו ולפנע לפייסו צריך בדברים אלא חבירו

 של שורה ° לו מביא לו למחול חבירו רצה לא .לו
 לא ;ממנו ומבקשין בו ופוגעין מריעיו אדם בני שלשה
 מניחו רצה לא ושלישית שניה לו מביא להן נתרצה
 "היה ואם [ח] .החוטא הוא מחל שלא וזה לו והולך

:לו שיטחול עד פעמים אלף אפילו ובא הולך רבו
 מוחל למחול החוטא ממנו שמבקש וכשעה לכעוס וקשה לרצות נוח יהא אלא יתפייס ולא אכזרי להיות לאדם אסור י

 הנכון ולבם ישראל זרע [ס] של דרכם וזהו יטור ולא יקום לא הרבה לו וחטא לו הצר ואפילו הפיצה. ובנפש שלם בלב
א וכן .נצח שמרה ועברתן אלא כן אינן לב ערלי כוכבים העובדי אבל  נתפייסו ולא מחלו שלא לפי הנבעונים על אומר ת

א : המה ישראל מבני לא וועבעונים  ומעמידן אדם בני עשרה מביא מחילה שיבקש קודם חבירו ומת לחבירו החוטא י
.ליורשים יחזירו ממון לו הייב היה ואם .לו עשיתי וכך שכך זה ולפלוני ישראל אלהי לה׳ חטאתי בפניהם ויאמר קברו על

;־דה1וית דין בבית יניחנו יורשין לו יודע היד, לא

שלישי פרק
ל א  על יתירות שעונותיו ומי . צדיק עונותיו על יתירות שזכיותיו מי . ועונות זכיות לו יש האדם מבני ואחד אחד כ

.צדקת זו הרי עונותיהן על מרובות יושביה כל זכיות היו אם המדינה וכן .בינוני למחצה מחצה .רשע זכיותיו
 ;כולו העולם כל וכן זורשעה. הרי מרובין עונותיהם היו ואם

 ברשעו מת הוא מיד זכיותיו על מרובין שעונותיו *אדם ב
היא מיד מרובין שעונותיה מדינה וכן .עונך רוב על שנאמר

כל וכן וגו׳ רבה כי ועטורה סדום זעקת שנאמר אובדת
:שס פשי! שמ׳ג .שס טיר א

משנה לחם
 וחעו״דן אדם שני עשרה מניא מס אם1 פעמים משלש יזמר מסם 6ינק אל מחנירו

 (דף שם פו׳,1 ינא הילך רט היה ואם יניני פיפר׳ זה פל ונר,פאי וט׳ עלקפר!
ג ע׳ו)  סנינא רפי אקפד ופו׳ חנינא ר׳ אסא יפי' ע״ל דרפי קמיה סדרנו פסיק הוה י
 יוסי ר׳ והאמי הפי עפיד והיפי איונ״ש ולא דפיפיר׳ יומא מעלי הליסר לגפיה רש אזל
ג ומשני וט׳ מחפירי משו הספקש כל חגינא נר  מחמיר שאני רש ז״ל יש׳׳׳ משרש שסני י

י׳ פלייר שאני יפו גורס ויפינו .עצמו על היה  חנינא ור׳ עוד והקשו . היה רפו חנינא י
 ונו׳ חזס חלמא מנינא ר׳ אלא ונו׳ מדוסיו על הייעניי פל רפא א״ר והא הפי עפיד כיני

 משים ראש יהיה שיג פדי הוא ניוס’ שיא ׳שיפה יסש יעמוד שדג פחנומו ראה כלומר
 מהנא אדח״ה ישמר לו מוסל היה לח ולכך ניניס פסלא נר.נ'יסה נוגעס סלטח דא,׳!

 היפי שעמים אלף אפילו ינ-נו שאייר רנינו לדעה יא׳יס .ראש יהיה ושם לשפל ויפרח
ג ה״ב היה הא מהפא אדמ״ה אער  מקום דמפל וי׳ל שי:״ם,ו עד השם ליכס שלא י
נ שיראה כיון  רגליו ישא לו למסיל רוצה איני פעמים פיה אחר ואופן צד שפטם י

לנפל וילך
J 'g הוא ספור שינינו תה לפי הדנרים עיקר .ופו׳ האדם מפני ואגוד אמד כל א 

 מרופין שוניוסיו שנינא אדם פל שנעיר היחידים נדונים שפסחלה
 ראו אס כולה ה״יינה דנין ואסיפ . רשע סזפייהיו מרונין שיטנותיו ומי צדיק מטנותיו
 פחו ו,צולים תינה יוצאים ויחי והצדיקים גסרבס ודאי אז סזפיור.יה סיופין שטעחיה

 היא מעינוסיה ירינין זפיוסיה נתצאו ואם ,רשע עם נדיק הספה דהאף לסיום שעשו
 ואסר לכדה. ואחד אמד מכל יה־שעים נפיע שהקכ״ה אלא אוסה מחרינין ואין צדקח
 העולם פל שהוא הסדינוח פל וזפיוס עו,וס ושוק.ין חוזרין לנדה ומדינה מדינה כל שדם
 הסדינה ואפילו פולו השלם פל נייג אז ניזכייסיהן מרופיס עומסיה( נמצא אס טלו

י הצדיקים אלא ההם ניצולין ומינס סשנוסיה סיונין שזכיוחיה נ  דור פית׳ שהיה פתו נ'
 ואפי׳ פלו העולם פל נצול אז מעונוסייס מרונים זפיוסיהן ניצאו ואס נח שנצול הסטל

 ווה פ'נד הרשעים מן פירע והקנ״ה נצולים הם מזפיוסיק מרונים שעוניסיהס המדינה
 ח״פ חציו פחילו עציו סדם שיראה נריך מי) (דף פקדישין שאמר ממה ז״ל ינים למד
העולם פל אח ששוקלין ישמע פי׳ א־ס ענירה מנר ופו׳ הטלס פל ואח וט׳ זנאי וחציו

ד.ראב׳׳ד ד.שגת
 רשנויס שכשאמרו הוני שהוא כמו לא א׳א .כרשעו חס הוא מיד זפיוחיו ניל מרונין שפוגור.יו יאדה

 ימלאו שלא לאלסי נתסמין אלא הרנה ת״ם רשוויס יש נ׳ נן ואינו ,מסיה שמיו למיקה לאלי.י נתקחין
:[נ׳] גיגמוה זה דכי ונניקו־ .מליו שונורו החל שני ימיהם

העולם

עוז מגדל
 לחכירו הדוטא י חדישוה וכמה כ-\תוד ת',ימות י:מה .׳׳ק (דף רל׳ה ס׳ק . המה עד דרכה חרם

p נך עד i . 'ק .הש׳ הוף עד יז״נ היה ואה ונ-נינסא פ׳ו) (וף דיומא נקרא ה ה׳ ננ׳
.ח-,ומוי. ונמה נמשנה 1י,־נ (-ף עציה הגוול

א ם״ג  יניותיו על מיונין שעונוי.יו אדם . ׳־!) (דף די׳ה פ׳ק . פולו העונה פל עד ואקד אר,ד נ
 כתו לא ו'ל היאנ׳ד פתב שניה(שה) ראשי ארנעה ה׳ .עוע רונ על שנאיוי מת הוא מיד

רהז״ גני הסולן(תיט) ש' וסוף יכה זה ש״וש

 כיו! ישעס ואחח צדקת אסח שיהיה המדיצוס שיקול לן אהני מאי תאחר ואם .פלו
 פל כשיהיה לן דאהגי וי׳׳ל .אוליצן העולם נל ונר,ר פלו העולם פל אס דצין כך שאסר
 רשעת היא אם שהיא מה פאי ורדינה מדינה כל יואין אז ח״נ וחציו זפא׳ חציו העולם

 שרט הטלם ראשי' י׳ל א׳׳נ .נאכדים והרשעים נצולס היא צדקת היא ואם נתרפה סיא
 1גסרנ' סרונין שעומסיה המדינה נוונא פפל מעינוחיו זכיותיו אז מזכיותיו עונותיו

 דאהני וי׳׳ל .פלי העולם פל שיר\ל לן אדני מאי א"נ וא׳ית .נצלה היא ריונין ושזפיותיה
 הטלם שפל טון מסד פלשי מפיה מסי רפ אמריצן דלא ח״נ וחציה זכאי שח׳יה למדיצה לן

 . נצלח היא מעוגוהיו מרונים עולם של זפיתיו ואס גחרנת היא מזכיותיו עוטתיו מרונין
 ראיע צדיקים פסה דהא לזה קשה ופו' מס הוא מיד ופי׳ מרונין שעונותיו אדם ב

 ש״ס בסוף נני״תא דאמרינן קשה ועוד שת״ס. רשעים ופתה שתסים
 כל את ששרף כמי ודומה לו סריעין מעונותיו מרונין שזכיותיו פל )ל׳ש (דף דקדושין
 הטרה פל את שקיים פסי ודומה לו מפ״כין מזכיותיו מרופין שעונותיו ופל פלת התורה

 כקושיא נאמרו תירוצים והרנה ליפא עלמא בהאי מצות ישפר פוניא נאוחו והעלו נצה
 ויניע .העוה׳ינ מיהת לומר רוצה בישעי מה פאן שאמר פסה יפינו דכויצה ונראה זי

 זכיות ששוקלין פשס ואמר לקתן שפיאר פסו סיתתו פשעת העשוי נשיקול פאן אייר■
 מ”מ ופ״ח .איירי תיר.ה נשעה העשוי בשיקול השהא דעי משמע וויתר.ו פשעת האדם

 יש למיתה. נחתם ישע שנמצא וסי לת״ם נתתם צדיק שנמצא מי פר׳ה לקחן פהנ הרי
 פמו הדין נאוהו ישע דקאתר ורשע הדין פאוסו צדיק לומר רוצה דקאתר יצדיק לותר

 מעוער.יו מיופי! זכיותיו שנתצא מ׳ לקמן ז׳׳ל רפינו נהפ לא ולכך ז׳ל הרמנ״ן שתידן
 שים לו לאייש הקנייה ורוצה נמיר רשע שיהיה שאע׳ש צדיק פהנ אלא לת״ם נתתם
 קושיא ז׳ל הראפ״ד השיג ובהשגות הדין פזה צדיק ותקרי ח״ם לו עתן תצוה שפר

 תירן והוא ממש מיתה היא דקאסר נישעי תת דהך שהדין ששופר מפני רנינו על זו
 (דף החולן סרק בסוף פדאסריק הדור שני שהם ימיהם ימלאו שלא לומר רוצה למיתה

 פשעת לאים שטסקיס שנים אלי ופירש■׳ .יורות שני אלי אמלא ׳,סיך תעשר את )ס״ש
 שיחיה לידת נשער. עליו נזיר שאם גיעתו לומר רוצה לחיר.ה נה־ם ואפילו ע"כ לידר.ן

סחם זעקת שנאמר .ופו׳ שעוגותיה תדינה ובן ארנעיה תלא יהיה לא שנה חרשים
ועמורה

ת הגהות מוניו מיי
ש ,כוי הנים ישא לא אשר אומר אחר וכתוב ה׳ ישא אומר  ר״הור מרך» זה !הוכיחו ® ע׳

 שורה ואין שורה דשון ישור והירש־׳ .אי שוה ואא העויתי וישר רטאתי ויאניר אנשים עא
 שאש דה! אי שוה ואא העויתי וישר חבאחי דכחיב העמיס ושאש ארם בני משאש סחות

 חאיבר הנינא ר' לגבי אתא ררב התם נראיתא [יז] :ע־נ) ,מחיאה בקשת שא אשונית
 שצריך אניר דאת הא גרסע! ההובא רמרק בירושלמי [ט] .ע־ש ,אשייסו רכשורי יומא מעלי

א רע שם או הוציא נשאא אמהוא . ע־כ עולמית מחיאה או אין רע שם לו הוציא אנ ר.ו ואני גג־צ נינסות זז ונר וווי־ןו בו סוגו שבוא
 1שוהי.י זפז H משצימין(ו זנה דורות שני 1א.צ ,‘אמני ימי,■ מ::ו את ותניא בתנאי ואווןיסנא אמצא ימין

 עם וז ונירים די׳ה '•,מא נניק יוהין א׳ל ’כ־ובנד■. די' יייס־א י,צ שירו:', :אר עב שי־יה לניב רניליה ואיו ההוד מגלה הב א:ר וזהוגיא לו שותתין וכה לא לו מוהישין וכה ותכ׳א ר׳ע דנרי צו
גז ו'א .נ־י ללפין כנל׳ מנכון מקים ככל כתלויוד לכי! ככתיק זוא כי ו־ל ו־מ על סב תניבז אי,׳ אכל תינה ומקינל מושלג ט במתונל מנשתי י־ינא אי; יכל :כתגתי כיי תוכז נמפנה כ־נזנו נני: י

את
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י לוג« לם1הפ נל 1* «<״« שצוק זה עד מייט׳5פ ה6<י0 ים6 נל {יק• לפיכך ד היקלת Vl« י®* היניייי «ח ל® w מי^ל פ«וי מוה יגיע זה p«> מ
* נו״תא . TO( פפה עשה1 ו »p פי) (דף דו)ימשץ:

 יהודה דיופסגדףפ׳וסמיאייינ׳ר סוקנתרא אדסונו'. פועה ששוקלים כשעוז ה
 1ל ן4פוה ph שלישיס לו פופנץ ושניה ראשונה פעם מידה אדם ענר נ>פי

פם שלש הממים ל6 ישפל אלה <ל 1ה שנאמר

״ P טיל םזכי״ידיז טריבץ עוץתיהם ודו אם כולי העולם ^ ? א ה י ־ ^ ל ^TO to,
« ”ניי והיא K ״ ושקול .האדם רעת רבת כי ה׳ וירא שנאסר גשחתין Tופ TO לא אז־ד7̂1»י

 נפוי רשע שהוא לנו שיראה אאשר שפשר היי .דפוה אל של נדפפו אלא
•' פוג דגר גו נפלא p נאניה שנאפר גפנין נהrש ראוי שגפסרה

 נפוי צדיק אפילו ל>פי רשנ״י פ׳;) דקידושין(דף פיק הוף .וטי שניסס מי כל ג
 את איגד mnTO ומרד ימיו גל
 הצילפ לא הצדיק וצדקת פר1שפ היאשופת

ומפצה פופת גמפצה ונהוי ופריו נשפו גיום
ר גשחת־ן אמד היאשופס את איגד ולמה גלופל זניוח ס מ נ p ש j t  ■j  m r t i ח ג . ר׳ ^ « ה ושקוג ח ____________________הרייף ז
̂ים ואץ נהג ולפיע p טרם זכות יש .גודלם לפי אלא והעונות הזכיות מנץ לפי אינו ששוקלים ונשס :הראשוטת ^ נתוהא ויל  P מפיא ה
 דניסיק ידע ,מצאו מאץ ידמתי ולא לצפוי •מיו .טוב דבר בו נמצא יעו שנאמר עונות כמה כנגד שהיא יי״יי* ®*יז ניר י®™ יי*• ^ין ■ י®'

לי» טתות שלש אופרמז ג׳ש מ׳ם «יק כס,; כנגד שהוא עץ ויש יי' *יי ־‘י״יאי
ה. טובה יאבד י  אל של בדעתו אלא שוקלץ ואץ הרב

 כלבו ואמר הזכיות על ותהה שעשה המזנות על שניחם סי כל ג :העונות כנגד הזכיות עורנץ היאך היודע והוא דעוה
 וצדקת שנאמר בעולם זכות שום לו מזכירים ואץ בולן את איבד זה הרי אותן עשיתי לא הלואי בעשייתן דעעלתי ומת

 כך מיתתו בשעת ועונוחיו אדם זכיות ששוקלץ וכשם .הראשונות על בתוהה אלא זה אץ רשעו ביום תצימו לא הצדיק
 נחתם צדיק שנמצא פד .השנה ראש של טוב ביום זכיותיו עם העולם מבאי ואחד אחד כל עונות שוקלץ ושנה שגה בכל

 לאו ואם לחיים נחתם תשובה עשה אם הכפורים יום עד אותו חולץ והבעוני למיתר, נחתם רשע שנמצא וטי לחיים. ]6[
 ונרדמים משנתכם ישינים עורו בלומר בו יש רמז הכתוב גדרת השנד, בראש שופר שתקיעת "אע״פ ד ז לטיתח נחתם
 שנתם כל ושוגים הזמן ביובלי האמת את רישוכחים אלו בוראכם. תכרו בתשובה וחזרו במעשיכם וחפשו טתרדמחבם הקיצו
 הרעד, דרכו מכם אחד כל רעזוב ומעלליכם דרכיכם וד,טיבו לנפשותיכם הניטו יציל ולא יועיל לא אשר וריק בדגל

ק חייב. וחציו זכאי הצת כאילו בולד, השנה בל עצמו שיראד, אדם כל צריך לפיכך טובד,. לא אשר ומחשבתו  העולם כל ו
 טצוה עשה .השחתה לו ונרם חובר, לכף כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע הרי אחד חטא חפזא .חייב וחציו זכאי חציו
 זח עולם יסוד וצדיק שנאסר וד,צלה תשועה ולד,ם לו וגרם זכות לכף כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע הרי אחת

 ולעמק טוכים ובמעשים בצדקד, לת־בות ישראל בית כל נדבו זד, ענץ ומפני .והצילו לזכות העולם כל את הכריע שצדק
f הדאג ד,שנה *י™״'’ • הש™ מכל יתר הכפורים תם ועד השנד, מראש במצות

«as המוסג פ! וה .המצה ס שממצו ממשגין«ציו«ן ץ4 ופ6 טמה ששוקלץ •ס#ה כנסיות בבתי ולר,תפלל אלו ימים בעשרה בלילי! ל^ם כולם « 
 מפי ווג מאה ש6גו oft* סאו.צפי וטרדיס 8וי1 והה אמוים שק מהמו ימומה סס וס הומים !?*בשעה ג ד,יום שיאור עד ובכיבושיו תחנונים בדברי

̂• פפה יז^ר ר«וז«ור» ««יו זוייויזיו ««ו־יד מגי •ופי וני ניימא וואה .המוה היי) יק• ואשי! י*פון מפניו ו*• דגי י«א מסי כ וסמיה צי מייוצין הציפית יש־״ה ואשיי־ פפה מיפא וה6 אימו יהווה שח^א עץ עליו מחשבץ אץ זכיותיו עם אדם עונות ששוקלץ
פו. ק מ ט׳ פ או׳ מיו ס/ פ מג. ס ץ או׳יופ• « ;ftq« ’בפיו

1 פנו צי ייימצץ אץ וסמיה י
ו ק איור «>ן שהן ב » הניסניס צ0יצה «ווצ הדץ צייה היא •שמסאצ דוני וההיא מאי ריוייוים י ה «י

מי  מפשיו יגהפצי! הוה נפילה •הווה מני יופי יוני הא אנצ מון צממיצה וגו פה יאין הצצ גייו גו
הצמה היא מ צנמוי. צץ1« פהס צויגץ איק הראפויה צמ^אצי פצוינץ היומידס p פהה אמ*פ תפונה מהס מפה אה ליוו שיוומט והשציפי והפוי הואשו! ftns מפשוואיצן מימי אוס שצ

: TO פאץ יופפי צצגוו(צא TO• גי[ «פוא הפוש ואין ומיקון הוגויש

משני, לחם
 TO סקנ׳ה צפה פוניותיס פיונים פוטתיס דסוום ניץ א׳)נ ואיש רנה. ני ופטרה

 תשלת פ«י לופי יש שגאנוח. פתן דהדן גיק צדקיס הספשים נשניל להם «סל
: הדץ שאין אפיש «נול היה אנרהה גן

 פתאי P רש וגרי ננרייהא פי) (דף דקוושץ ש׳ק «ף .וטי שניתם פי ג
י יניט וטי. ששיקלץ ונשם טלהיאשופת: נ«הא ממי ופיר* נ  ישוקלץ «

 השנה ייאש נפ״ק שאפיו ממה לו שיצא ונראה .השנה ניאש וגן אדם של פיתחו נשפת
אפנו ופוד השנה ראש של שקול הרי ונו׳ השנה נואש נשהסים ספרים ג׳ ם*וז) (דף
וטי. ריבינונים הפיסה: לפס הוא שזה יניט ומני וט׳ הוי! לפם פיסות ג' שם

 יורדים ניפניס וטי היץ ליום גתות שלש ננרייסא שם אפיו ייו) (דף דרה פיק
 יוידץ נטפה ישראל משעי וטי תתד ויג אופייה נ׳ה וטי ו«לץ ומצפצפץ לגימה
 ואפיקויוט!שנפיונחורה הפינץוהפטרות אגל פישוט׳ פשר פנים גה וניונץ לגיהנם
 לדורי נה ונדופה לגיהס ץרוים ט*1 צטי פירכי ושפי* המחיה נהסייס ושכפרו
 הסם וטי והנאתי כתינ והא וטי פסי ורג טמיים נ׳ה פי אפר שם סוד ונן .זויוס

 תקנתא להו ליה ט וסירצו סקנפא להו ליס אפיס והא והקשו גטק ישראל גטשפי
ט ואיס וטי טטת פתצה הנא טסת נרוג סניא לא וטי ישראל טשפי פון נפי נ
ט פאי נטפן ישראל טשעי שם עוד :וטי והנאתי נלאו לט דלא קיקפסא rfb ס
 לגיהנם יוידץ נימפה ישראל «שפ• דווקא <רש ויל רטפ דטי ונחנאיו תפילץ פנת
 דמים ושוסני הדנייס. שאי הל נתנארו ונן סשד כלפי ספה ססד יג טטניס פאר אנל

 ום׳ נמסה תשונה פשה DK טסיא: סצאת• לא ערל* והפושך הרפ ^ון ונפלי
 פל פפצה הא לפיתה נתתם אפאי תשונה פשה לא ני ואיק .לפיסה נתתס לאו ואס

 אפד פק טי תסוגה פשה דלא דהינא גוה ת?פ גנר מסד !פי0 פפה ססד ורג טוצה
לא (אה תפוגה לפשות תייג טא תשונה סל פשרהיסים דנאלו השום הטפת פל פץ>

למלך משנד.
, ארס ינמס נטץלץ 0ש3ו נ ם״ג ט' מ'ו.)1וד*ה( ^י! המיה ו ד' ף ץ המילה «קיפ ג  פו

ה האיצן פוזת מצ גמצנת היוסאה צ0 טשיו טן נאי הצ מי  מטן מגי לפויי טנ
מ ו*צ הטסמויו ונפט .ממשימה נל צ6 המנץ לנס ימד היוצר שנאמר ק הפסאה מצ טנ  שמט ט נזי
ג אשהו שהקפמט תטי גני [י׳ת:) ה ט  ש»» אהס II שמנפיות יוטה שט ש<מ לגרה משממ ד
ה סיייס ושמא אימי וילקה מד יאשווה גרפמה היורמ פהצ המוסד מאיזומ ד  דין מוטרץ היו ג
ה פזיץ הנל ראינו יטוה מני א'< non הנסי סו נד ג התטאה מל טמס דץ י  לדקיק יש .ד

ה סופיין מינס ולאמה ^וא ניויסצא ד! ניי׳ש ויל .גהסיו היגוי די( מי  דנד׳ אמיסיהץ ויל ־
ה נייין המילה טקיה ס ^ חי; הלא וגוי c גג' המילה נגל פ m ס אנל אלו ד  מולה נאי גל ג

ה מי ה סוסוץ משיה p ג• הנה .מיג האגו מונוים מלקו א וטווים אמו איוו ל*מ ט  P מי
ה משוה non הפור מי  הדן גמיש i<oitoi תטאופיו ומל שא המצארמוה גצ מל גאוה פוון ו
ה פיון שאוה והיין ד  לאיש צתש גי• הטלש נצאיז אצ גגו שעזר מה צוץ ממשיו גי מל ג

גי מ ה מוניוין היו הגי ומשוס נ א נחיחצא ליקוק יש « .מסיו הנגי דן מ׳ ט  ההיא ומוקי נ
פון ו«1•ה מגי שחיוו ט והיק א נמסני' אמיא צא דמ׳ג ו ט i מספ* והא שמיוו ט ושי י i אמיא 
די דיי שס® ומי ההיא מיקי צא אסא• ליג נגמיא טסשימי נ ה נידויין הגל לאמו ג ד טו נ ץ ו  ו

ט ההיא צאוקמי להמופ' להו ופמא «ואה .פוהיג שצהה די שמט ד  נד} דצדיו משוס הו/י וצא ג
ה צ0 מידו סמלה אט ד  הצגהא צמאי ואיה הרין ייהנמצ משינה טשו •יהיה ומד אזשר זהא ו

ט היג אצא להגדו להס פה צא טהנמל שאששר גמן הרץ גדה «קטא הגו  01• של שמאט פו
 פוס מה צומת צפן מסיו דן וגסי גויה טי דן והסצת יטוס ד לוגוי אגל .דן טו מא

ה שמו מה «קןמא הנייוי וטרה p וסר ומן קדה טא טרימה דטן ■שיה הדה ד  מ*פ ג
פ אגל לוויפס דאצשוץ ה מי דן דססצש ^ ד  ,U <n טי וקצירה שהוויפס גסצא ניוהיג p מפו נ

p א של ל א/ ה/ די למטי׳ טקמי וסש׳ס שלדה ההגווה נאמה יו ה: ג ד אנ ל ו
ך ד  אסו פוץ ש!ט^ לשי אוט גדש דא מ׳:) וקוושץ(זף הדק .איה(פי גל צת מינ

P00 הל הצמו(איו א• שגגויה אשדו אפש פאה השה מט אמו פדן וטטי ווס
לגף

הפופס: מל אסף אפד פץ הרי פפה
:מוטה ופפשיס מאש לפשות צדן יפיס פשרה גאלו לגן גפפשיו לוושש נר*ה פוהירין שנשושר פפגי גלומר .זה פפן '1BD1 ד
) (דף השנה דדאש קמא נסרק טי. ונאתץ פס אזה סופת ששוקלץ בשעת ה / היא וקי לאסץ ראשון פפניג אשש פל ופוגר פץ פשא ישספאל רג• מי תנא אמרו י

הפיה
עוז סגזיל ם״יסוגיות מהות

ם. פי• « ופיחח עי אחיי ט׳ אאו דוויים חיזוהטח טרפו ןאו חנ r אנא *• » m ג  טו
טין ארס אץ וריא ח ג סו ואו nm חעיאה אעניע• אאא נדי א סט אינס ואטחח אודים פ  הי

אגו א ועוני בגיס וסיחח טעיס mn פגע^ם חעונפיס כא אאא ג מ ט ט י אוחס גינו נו
חנפיס

שמצופ. אהמו דוילרונ שטגיד וסקתיא אוו אנ׳ ס מקשיפדק הטלה ט  שמוצץ גמה לש ויש ויי
ט המיץ ה<שמ פודי ט הפק לא ויל ריח ט לי אומר ילד .■יל הטהטיו גמלי טטיוינו שקנצע ג

ה של <•!/ מא ט יממש סמק סס לפניו « גווסמאי / והיא ד יממז* סמץ » ׳ססיי נ
 משוגה ט ואייו סטשי שדק צשרגו גקציה וגללו הסווה •טדי «צטה שפ t הסיא n>T גמדד

ץ ה*ז נדון מד אס יוימ ומי יה ספ ורמנה מוה מאון אחנה שאצה »מה ט חטק^ :גוין מאד גוזל ט טה טג טי ה טן ו עי כוטזמ טי מ ינדק נממש .המומה ג ״ ק מעטה מק» מה ו
ל אצשש די ושיטה ד) (יף *}np דק טף .טאשון מל ט שנימה שי נא :טחשן !ינל8 / דק י י ק טא נויסמראי מ׳ טמיא .למיהה גמהס ט ט׳ שטקצץ טפס :ו ה ד ד יממפא י

מפןואין



משנה כסף תשובה הלכות מדע. משנה בסף&10

 י:חהי״ס גכהניס נתורים רשעים .לחיים ליללחר זגמחמים גשתנים יים1צמ לדייןים הדק
 כלפי מעה חסד רש *מריס ונ״ה עוצים1 ימלנלפים לנימם יורדים ניגיגים למיהה לחר6ל

 פיט עצמו ועון רנפ אמר החדה היא וכך ראשון ראשון מעכיר ר*׳ דכי הנא .חסד
 כעד זכיותיו גמל* ואס שכהכ כיון וא״ח כרד״הו מיהשכ עוטה רוכא איכא דאי נמחק

כל על רעכירין ואילן משלישי אשר עונוחיו
 נהחס הוא סיד ’ א"כ רסשין ראשון פונוחיו
 חזנים שהכנוניים לייעלה כחש והיאך לחיים
 נחתמים חשוכה עשו לא ואם יוה׳כ עד אוחס

 סעכירין אין וחז כר״ה מ״ר׳ דלעיל וייל למיחה,
 אח נם עונותיו כל סוגין אלא ראשק ראשון

 מיחסו כשעח מ״רי והכא השני אח נם הראשון
 א׳יג ח’וא .לניהנס או עדן לנן ילך אס לדעח

 כיחיד כד׳א קתחר היכ׳ מ״ר׳ מיתה דכשעח
 ש״ך לא כנכור דהא וכו' חולין כ(טר אכל

 אחד כיוס מחים אין הלכור שכל המיחה כשעח
 לניהנס, אי לנ״ע ילכו אס כאחד שנידון לשנאמר

 ש״ך לא החיחה וכשעח להן חולין שאמר ועוד
 כאחד נדונים שהלטר לומר דש״ך וי׳ל .חולין

 כל אס כיצד יהא לניהנם או לנ׳ע ילכו אס
 לשילך עצמו כאני שן עשה לא מהצכור אחד

 ככלל והצכור לנ׳ע לילן ראוי היא אכל לניהנם
 לניהנס ללכח כעדם הראויים חעאיס חשאו
 שהרי לניהנס כשיייוח ואחד אחד כל ינכו

 ולא לעוה׳ש חלק להם אין האלנה דור מציע
 .כדאמרן ודאי אלא כאסח כלס שחתו אשכחן
 שנוח שלש להם שחולין עניינו חולין וי״ש

 כל שישקלו עד כמשקל אוחן מנימין ואין אלו
 נמצאו אס שעתיהם שנשקלו כיין עונותיהם

 נ׳ אוחם גיוהיהם על מרוכין ואילך מרכיפי
 ואס הכל על אוחס ודנים מלעיאין עועת
 ואילך יירכיע׳ שנוחיהם כעד זכיוהיהס נמצחו

 לא מעתה ראשון, ראשון שנותיהם כל יעכי־ין
 יז״ל הראכ׳ד עליו שהקשה מה רכינו על יקשה

זה

 נמצאו אם ואילך משלישי אלא שני ולא תחלה בו
 שתי אותם זכיותיו על מרובין ואילך משלישי עונותיו
 נמצאו ואם .הכל על אותו ודנין מצטרפים עונות

 מעכירים ואילך שלישי מעון אשר עונותיו כנגד זכיותיו
 ראשון נחשב שהשלישי לפי .ראשון ראשון עונותיו כל

 ראשון הוא הרי הרביעי ובן .השנים נמחלו שכבר
 דברים במה םופן. עד וכן השלישי נמחל שכבר

 פעמים אל יפעל אלה בל הן שנאמר כיחיד אמורים
 שני ראשון עון להן תולין הצבור אבל .נכר עם שלש

 ארבעה ועל ישראל פשעי שלשה על שנאמר ושלישי
 להן מהשכין זה דרך על להן וכשמחשבין .אשיכנו לא

 עונות מחצה בכלל היה אם הבינונים . ך‘ואיי מרביעי
 הטאו כפי אותו דנין מעולם תפילין [נ] הניח שלא שלהן

 שעונותיהן הרשעים כל וכן .הבא לעולם חלק לו ויש
 לעולם חלק להן ויש חטאיהם כפי אותן דנין מרובים

 פי על אף הבא לעולם חלק להם יש ישראל שכל הבא
 .ארץ יירשו לעולם צדיקים כולם ועמך שנאמר שחטאו

 .הבא העולם והוא החיים ארץ כלומר משל זו ארץ
 :הבא לעולם חלק להם יש העולם אומות חםידי וכן

 נכרתים אלא הבא לעולם הלק להן שאין הן ואלו [ד] ן
ולעולמי לעולם והטאתם רשעם גודל על ונידונין ואובדין

עולמים

 די׳' ההיא רכינו נלדעת .היאכ׳ד עכ׳ל ועיקר הדכרים הצעח היא זו וט׳ הערטכ מן זה
 :ישמעאל די׳ דההיא דוחיא לניהנם או צנ׳ע ילך אם כשנדון יהודה כיר

 כ״ה דאמיי דכימניס אמרינן .)f י די׳ה(דף ס״ק .וכוי מחלה ככלל היה אס הבינונים
 טואן ישראל אישעי עין עווניחיהס ככלל שאין דוקא חסד כלאי משה חסד רכ

. אעולם חאילין מנח דלא קיקאחא ניהו ומאי
 קיימס שלא עשה מלוח לשאר דה״ה הריין ונחכ

 המזון על נייך ולא י׳ש קיא שלא כנין מעולם
 כשנמנע דדוקא ז׳ל י״ת יכתכ . מעולס אחריו

 אכל כעיניו כזויה שהמלוה מחמת מלהניחם
 צריכץ שהם מאני אלא מלהניחם נמנע אינו אם
 נהם ליזהר יוכל לא שמא ירא והיא נקי גוף
 ומאויש עכ״ל. טואן ישראל אושעי נכלל זה אין
 עון עושתיהם נכלל שיש דנינו״ים ננמרא שם

 עונותיו ואס ועולים מלאצאין ננואן ישראל כושעי
 ישראל אושעי עון עונוחיו ונכלל מזכיותיו מיוכין
 ולאחי חדש י'נ כה ונידונק לגימם יורדי! ננואן

 מאזרחן ורוח נשיאת ונשמתן כלה נישן חדש •"נ
 להם הוא וזניח כלומר הצייקים ינל׳ כאות חחח
 הצדיקים כ״א דעל הצדיקים רגלי תחת שכס

 אנל נניייחא ומסיים .רממים עליהם ינקשו
 כתחייח ושכאיו כתורה שכפרו האפיקורוסים

 חתיתם ושנתנו הצנור מדרכי ושפירשו המסים
 כנק הרכים את והחמיאו ושחסאו חיים נארן

 נה ונידונק לגיהנם יורדים ננס כן ׳רנעס
 כלים אינם והם כלה וניכנס דורות לדורי
 החיים כאין חחיחס דשנתנו חסדא רנ וכריש
 הצנור סל יתירה אימה שססיל ארנס מיינו
 היכא צ׳ע יכינו שכחנ והשאר שמיס. לשם שלא

 העולם אומות חסידי וכן ש”ום :להי מ״ח׳
 (דף מלק נפי ור״י אליעזר די׳ פלונחא .וכו׳
 המשנה כפירוש רנינו ונתנ .כריי ואהק )ק*נ

 ארנעה כהדי לנלעס דמני תחני׳ משייע דהכי
 :הנא לעולם מלק להם שאין הדיושות

חמשה

משנה לחם
 וכהלטת .כהדייהו מיחשכ עונות רונה איכא דאי נרחק אינו עצמו ועון רכא אייר המדה
 נכשל אם כדרכיו וחמים ישר אדם פירוש וז״ל ז*ל הרי״ף פי׳ האחד ס״יושים, כ' כו אירש
 וכך מענירו אלא נותט הקנייה אין המנוא אוחו מעודי לידו חכיא נא לא ועדין נסניא

 שלש פעמים אל יפעל אלה כל הן כדכחינ מתחלה למיינו שלא הקנייה של מדתו היא
 מעכיר ר״ה נמס׳ המאמר מאמרים נ׳ שהרכינ היי .ע'כ ונו׳ רנא אסר נכר עם

 אופר יהודה נ׳ר יוסי ר׳. תניא נא״ו.) כיומא כנאמר המאמר עם וטי ראשון ראשון
 נעת ששוקלין נשעה והיה הפנה נראש איירי והכל וכו׳ ושניה ראשונה אעם חיסא אדם

 ז׳ל הרי׳ף של והפירוש .ההיא נעת נמי ששוקלין שכוני יכינו לדעח כך שעושין מיחתו
 ושני ראשון שהעין י׳׳ל נמחק אינו עצמו ועין דקאמר מאן דלדעח ז״ל היץ שם ניארו
 סנלגלין ושני מיאשק מק עומת רונא איכא ואי ועומדים חלוים הס לי מונין דאין
 כאומרו הכינה דאין הנאון שם שאירש אחר פירוש שם ויש לא ליכא ואי הכל את עליו

 ראשון נין הארש אין ולדעתו .חשיני קא דלא ושני ראשון חסא לענין ראשון מעכיר
שמעניים אע״א ינא יקאתר כלל עונות עשה לא כאילי וניושנ מעכירם שעושה העונות כל כלומר ראשון מעכיר זכאי שרוט לאדם רואה כשהקניה והיש ,שאי לכל כלל ושני

ראשון ראשון מעניי ואינו נחשנ אחד כל ודאי אז עונות רונן אס אכל לננירי אז נמחקים העונות אותם זכיות רוכס נ״צאו שאס ועומדים תלוים אלא לגמרי נמחקים אינם
נמצאו ואס לשק אכל ,כלל משינ קא לא ושני ראשון דחנוא ר׳ל ראשון ראשון מעכיר ופירש המאמרים שני ומרכינ יכו זיל הרי״ף דרך לו חסם דרכינו לכאורה ונראה .כלל

עונות לו היו לא כאילו ואחי כל דמעניר ר׳ל ראשון ראשון יעכיר דכיריש דמכרע הגאון לפירוש קצה נוכה אמ*כ כהנ0 ראשין ראשון עונותיו כל מענירין עונותיו כנגד זכיותיו

למלך משנה
 וניוה לי י: הארס מכני ואוזד אתי נל וז׳ל נתיקין צ«יל ז׳ל דנינו מ'פ לפי וכנה .נו׳ זמש לכף

 דדמהיה מוכת כו' העולה כל וכן ׳1כ המדינה וכן כו' צדיק עונותיו עי מדוכות שזכירזיו מי ועועת
 את שהכריע ״■י‘׳ קא״' לא אמא׳ יךזה וא־כ העילה אש יאת־כ המדינה אש ואח־כ הארס אש ינין
 המדינה אש דכהד״ן כידינו עלה לש׳יז נעל היב של ומיהודי . העולם כל ואה המדינה ואש עצשו

 אלא אותה מחייכין אין יויוכים והיוהיה ואס ממנה יוצאים והצדיקים נשרכת מרוכיס עונותיה אם
 המדינה ואפילו העולם הל נשרב מי־וכים וכיותיו אס העולם כל דנים ואש׳כ הישעיס מן נפרע שהקכ׳ה

 דא'כ לוה והקשה . מרוניס שוכיותיה ואפילו העולה כל נחרכ מרובין עוונותיו ואס סרוכין פעונושיה
 ותגיו חיינ שציו «ולם כל כשיהיה לן דאהני ושירן אולינן כ־ע דנתי כיון המדינות שקול לן אסני »א<
 נשקול נפקושא שוס דליכא ותשמע .ויל דנדיו אלו שהיא מה לסי ומדינה מדינה כל רואיס או וכאי

 לשקול נפקוהא שום לינא שקול העולם כשאין אכל ח״נ וסציו ונא׳ הציו כשהעולם אלא המוינוש
 מריצה שוני לא עוצוש יונו אי ונמש רונו v“! אלא שקול כשעולה איידי דלא ננמיא ומפיה .הפדיטש
'■«) V( ייציז) פדפיז נדישושיי מהרימ׳ע מ־כ עיין (איה ,נשיקולה מידי לן נפקא לא והא

 רניעית צי מוחלין שלישית לו מוחלין שניה לו מותלין ראשונה אעם ענירה עוכר אדם אויר יהודה כ'ר יופי ר׳ הניא )פ״ו (דף ׳וה״כ כפי .וכו׳ אלה כל הן שנאמר ביחיד
כל הן ת׳׳ס לא כיחיד אכל כצכור ה״ח וכ׳ח ואומר מאי נכר עס שלש פעתיס אל ינעל אלה כל p ואויר וכו׳ ישראל פשעי שלכה על ה׳ אמי כה שנאמר לו מוחצין אין

א הי ניח ב
כ. הן ת״ש גא כיחיד אכנ כנכור ה־מ וכ־ח ומומר ממי נכר עם 6םנ פעמים <ז; יעע; ח;י. כג ה! וקויד ונו־ ■שדק; פשעי שנכה ענ ה' אמר כה שנאמר לו מוחלין אין

וכך ממי הוזכר צא ליחיד ציטר של החילוק שזה ז״ל יביט על השיג כן ימשני ההשגות בעל זיל הראנ״ד נורה היה וכך כגמרא טכחחנו היא זו ,שלש פעמים אל יפעל אלה
הוא

עוז מגדל
 שנה גנל קי מיששו נפעש אדסוזהמתיו כפם::וקלץעונות ניאו■ לוה וסמוך ,נמקומן נפנפי ונכי ענץ
 נשעה פשה יכתג שור ועתה ,היוים פיאור עד דנדיו כפירוש פניאישי וכמו כיוסשדא' כדיני '1כ ושנה

 זמן וניל טנין נכל דשייבי הפרק כשחלה כמו ואילך מרביעי עד כו׳ זכיותיו עס אלס עוטה שטקלין
ה כין ששוקלץ  ודף כריה כדשניא הדין כיוס כין אוהו מוליכין דלך וה כאי לרעש מיתה כשעת ובין ק׳

י' יוסי כדי׳ לו נתשנין אינן ראשונוש עונות השש׳ אוק ני וכשב ונו' הדין ליום הן כתוש שלש ע׳ו)  נ
 ידיה פיק ו'צ אלפס דיי תינין וכן .כיייב עונותיו יכו א'כ אצא נכי עם פלש שעמים סינשינ י«דה

 קבלתו נפיייש המיה היא וכן ראשון ראשון מעכיר יכמעאל דני דני ישנא פירש וכן לוה וס סמוכין
 יומא(דף סוף להדיא ננמיא כיאישא לצנזד יתיר נין ושילק נפיוופו ויל גאון שטנת כשנ כן ואשד׳
 עבירה טנר אדה אומר יהודה כר' יוק ר' תניא דגרפינן כו׳ ישראל שפעי שלשה דעל מקרא ס׳ו)
ואומי מאי נכי עם פלש פעמים אל יפעל אלה כל הן ואומר נו' ישראל פשעי פלשה על שנאתי עד ס׳

םיימוניות הגהות.
 כתני דדיה נש־ק [נ] : וזיים נאשון הנזוב והגמיא השכר וכינו סיתה נאשון הנסיש

 אנא האאו נרעועוח ותועאת נזה ואוסר עאיו בזויות שהמצות דאיירי ריח נשס התוספות
 נאאישי* נטהרה אשמרס נטוח ואינו נקי או נראה גושו דאין נששוס ׳[‘תשיי סניה אין אם

רנינו שירש והאאששי ,ישויאא שושעי דין עאיו אין בנשים נעא  ראים שירש !נ! : ר,מהנר נ
 מאניס כהאכות בשירוש שירש רסחבוי רבינו וכן נח בני שנצנוו מצות המקיים דהיינו

 ר׳ חאק כשרק [ד] ע־נ כיאה, איסורי נהאנות וכן תושב גו דהיינו סס־ח ומאתמותיהש
 ר־א דתניא הנא יהושע די מני מתניתין בנמרא ובר נאעם וכו' חאק אהש אין הדיוטות

ח' גויס נא ישראא שושעי אאו דשאואה רשעים ישונו אומר  עבו׳ס אאי אאהים שנ
שירש״י אאהים שכחי נוים בא אאא נאסר אא והאא גויס בכא נאמר ובי יהושע ר׳ א־א

הגון
ס  כיהיו צכוי הדין ליום ונס נישיו אף שהוא אלה כל הן ס׳ש לא כיחיד אכל מיוני; צנוי שרחמי לשי מושלי! נצנוי יוקא שימא וכי שירוש אל יפעל אלה כל הן שמע שא לא נימיי אכל נצטי ס׳ס מ׳

 עז אם חנינונים : והיין ידעתי לא אשי ופירוש נייסא לו יש ו׳ל הואכ׳ד ואם .ליין שהלה נהיה מל- וצבור דמל!־ ישראל עמו ויישפע עניי משפע לעשוח מדכשיב נ׳) ע׳ז(דף מסכת ריש נדאישא סיונין
:יךנ) (דף שם שלק פ־ק סכל .כיטיקיס עי הישעיס כל זנן :דר׳ה פיק .לעוה׳נ י



ע. משנה כסף ת מי ס ל 109 נה משגה כסף פ״ג ת^טובה ה
 ה«נד וה iw אמייגן נ*ה) (דף מעמידי! אין געיק פינים. הנקראים הם חםשה ז

.וגו' אמד רסן שם שיש והאוסר :מיקרו מירם הני דגצ ינינו ופונר כוהנים
ע  על להמוה ויש .מכיל ,הדיעוח את המשבשוה ונוי מין לזה קרא ולמה הר׳אנ׳ד כו

.ממנו והיונים גדולים המונה ונעל גוף שהוא לאומרים יקרא אין קדוש פה
 נהפר שנהוג המו המסמא מעיקר ואהשל

̂א א*נ העיקרים  שעיקר פ”אע א״א .ס״ל ממ
 השיפתו מצד נוף היוהו המאמין הוא נן האמונה
 ראוי אין הפשנון והמדרשוה הפסוקים לשוגוה

לקמהו

 נעל נוה הדינור הרמינ וננר .נווגהו היסה ואה נוסמהנו לפי ונם .ענ׳ל ,פץ לקייהו
 אמס האומר נלומר .לכל וצור ראשון לנח שאינו האומר וכן :ההנר נפרק העיטים ספר
 וממנו קדום ראשון מומר שיש ראשון לנדו אינו אנל והפונה נוף נמל ואינו יסיד אלוה שיש

 :קחם שהיה נראו לא המומר שהרי הנל ויוצר ראשון אינו א"כ העולם נרא
 ראשק לגדו שאומ האומר וץ הראג׳ד כתב

 מה עשה ונהם וגא שאמר נאוהו איא
מנ .ענ״ל ,שפשה  לאוסו זה נין להנדיל p נ

:אלוה שם שאץ האומר ההלה שנפה
שלפוה

 בתורה והכוברים והאפיקורוסץ הטעים .עולמים
 הטורדים הנואל ובביאת המתים בתחיית והבופרים
 עבירות והעושה צבור מדרבי והפורשין הרבים ומחטיאי

 על אימה ומטילי והמוסרים ביהויקים בפרהסיא רכה Tב
 שאין האומר ,מינים [י] תקראים הן חמשה ז 'ערלתו והמושך הרע לשון ובעלי דמים ושופבי שטים לשם שלא הצבור

הראב״ד השגת אבל מנהיג שם שיש והאומר .מנהיג לעולם ואין אלוה שם
 גחלימומוגימ 9וכג מץ 9קניאלו ולמש איא ממונה. ונמל 9ני שנוא אלא אמד ינון ש& שיש *והאומר שהוא אבל אחד רבון שם שיש *והאומר יותר. או שנים הן

ף ו ל ג ע ב ה ו נ מו כן .ת ר *ו מ או נו ה אי דו ש ב שון ל א ר ר ה צו מי נמ?ו*מ שיאו פה לפי הממשנה נ« הלס ממנו ל^^^ ו סדמוס: אה סמשנשוי! האגדוה נדני■ שראו ממה יו
פמיס ל! שמצא אצא היה גדול צייד אלהיגס נאמד נאומו איא .היאשין לנוו שאינו ס*מי *ונן ובץ בינו מליץ להיות כדי תולתו מזל או כוכב העובד ובן

;שמשה מה משה ונהה ויוה ומיה יושן ונהו מהו גזוליס י י

משנה לחם
̂נו אנל זו גירהא לפי האמה הוא הם נאמה שפאפיקורוסים נאמה אפיקורוסים אינם אנל האמיסי לאפינץרפוס מנוא שהם ר* הניא ול׳ל נהלנוה שהונא היי״ף נירפה גורש רנ

 זו גרסא לפי ז״ל יניס דנרי ונהנארו ננ״מ) (עיין ונו׳ אומר יוסי
 הפנינים שאר ונל המירן נפירוש י"צ . נא מינין הנקראים (מישראל) הן וזסשה ז

 הא .זה מאי מרשה הם המירן שפירש מה מדא .מונא רנינו שהזניר
 דמומר אפר מד אלא נזו סנרא שום שם נמצא צא נ׳ו.) מעמידין(דף אץ פרק נגמרא

 .מצאנו לא ההמשה אלו אנל נוננים העוני זהו מץ איזהו אמר וסו מין להכעיס
 אסר אלוה שמקנל י״ל כוננים דעונד המשה הני הוו נוכנים עוני יננלל ל״ק הא מיהו
 פה קפה אנל .הן אלהוי.ו מנסישי ההיושה איש וכן אלהוסו ומנהיש יסנרך האל זולה

 שאין ואצו נמשנה כשאמרו צ'.) (יף הלק ס׳ נריש דהנהירץ דעמ' נאפיקורוסים שפירש
 רנ אפיקורוס מאי ע״נ) צ*פ (יף ננמרא אמרו אפינזרוס והזכיר לעוה״נ סלק לכם
 המנזה זה אמרי לוי נן יהושע ור' יוסק ר' ה״ס המנזה זה הרוייהו אמרי מנינא ור'

 עוד וקפה .ננמרא מצאאי לא נאפיקורוס רנינו שהזכיר זה ניאור אנל ח*ס נפצי מנירו
 צו יצא גרמין על וזה לעוכל׳נ סלק לו אין ת״ס ירגזה ז״ל רנינו נהג דלקמן מזה

נ סלק נפרק שאמרו מאפיקויום ני  מנזה אפינץרום משרש ישם שנא מאי מנינא וי' ו
 וסנה נ' שהם ישראלים נמומיים שאירש מה קפה עוד .אמי נאופן פירש וכאן ח*מ
נ *ליגי 1ו:“[נ מעמידץ אין דנה' הימה וזה להנעים סורר אהד  אמי מד ורנינא אסא י

 נהלטח נסק וינינו .הר מומי להנעים אפילו אמי ומד מין להנעים מומי להאסן
 ענייוס העושים והם האשיקויוסים שם שנהג הוי אפיקורוס דארי נמאן ד׳ פיק יוצס

 נהרהי להנעים ומומי אפיקורוס למנוח אין זה לדניי וא׳׳נ אפיקורוס ה״ז ונו' להכעיס
 ומומרים האפיקורס־ם נניייסא שם כשמנה זה לדמוח [שם] ננמ׳ אמרו נשידוש יהא

 נ”וא אפיקורוס נכלל הוי וא"נ אפיקורוס דהוי יקשני משום מומר מכאן סווי ואמרו
 ץrתור נני נפ״י ענוים ונהג' .לסנוהו לו היה אפיקורוס נכנל לפנוחו שירי כיון רנינו

 הזכיר לא נו׳ לאנין טצוה מישראל והאסיקורוסים המוסניץ אנל רנינו נחג מעלין ולא
 כאן נהג איך וא׳׳ג יוצס להל׳ ומסכים הוי אפיקורוס נט״ד דפסק ונראה מומרים שם

. מיומי  מנמים הצרים צא והאפיקורסים המוסיין כתג א”פי עדוח דנהלכוס וע״ק הי
 הכופרים המוידים אלו אכל ישראל ישעי אלא מנו שלא ונוי עדוח פסוגי נכלל למנור.ם
 . מעלץ ולא מורידין ואלו וכו׳ מורידי! ולא סעלין נא שהענו׳׳ם מענו״ס הם פמווזים

 נהלי שנמג למה כפן והוה הוי יומר וכמ״ד מומרים לנור הורדה גני שהזכיר שם היי
 ולא שמירייין נניייחא מנה היק וכופרי! נאשיקורופין וע׳׳ק ענוי׳ם. ונהלנוה רוצח

 נגמרא שס נשהקשו וע׳ק .והמומרים האכיקורום אלא ננדיסא הזכיר לא הרי מעלי!
 אמר ואס מומי לרנוח א״ד יא’<)נ ליל שו״ אר א״ל נ״י) (דף מעמידי! אי! נפי

 נסימר נא! לסיאנון נייומי ואידי יTא ליה לשני מומר מכאן סמי אייל אסאי מורידי!
 שאמי הוי ל־.יאנון רנינו שנהג כלה המורה דלנל אמי לדני נמומר כאן המיה לכל

 להכעיס נמומר וא"נ נמעלה שהם נעכו״ם להיוה רוצה אלא כישראל שפל להיוס רזצה שאינו
 נהלכות שנהג ועיק .נולה ההורה לכל נמומי לאוקמי מצי שפיר אפימרנם הוא

 יאפיקויום קאמר ואיך נמרה הנופר והוא אפיקורוס או ונו' סומר היה ואם פ״ו שסימה
 נהלכוה קשה וכן .נהרהי נהויה וכופר אפיקייוש מנה הנא הא נמרה הנופר הוא

 הנופר פנה הנא וי^ ונננואה נהורה הטפרים והס והאפיקורוסיס שכהנ פ״י רוצח
 ענייוס ויש לקמן ס*פ ופיק .הוא יהוא שם נהג ואין נחרתי והאפיקורוס נתויה

 ניר.ד כלם מנו דסז׳ל סלקם ואמאי היאשונוה נכלל סנאם לא ולמה וטי מאלו קלוה
 וע׳ק חלק. נפי מנאום ייסד השמים מ! מורה אי! ואומי אפיקורוס שיים יכלם משמע

 זה לכל להר! ונראד. :הוי מומי דלנ״ע לחיאטן מומי נמומיים נא! מנה לא למס
 אין דלינריו מופר סנאן סמי [כיו;] מעמידי! אץ נא׳ לפיד לו היקשה ודא• דינינו

ה נפיק נניייר.א מנו  ודאי אלא מומר מנא! סמי ננמ' אפר לא ושם מימיי! ] [י־ו די׳
 שהם ספני אשירןרוסיםאלא נאמת שאינם אפיקויוםיםאע"פ נקראים דיש ולומר לסין דיש

ם וניג .לו פטא והם לאפיקייסות מניאים  המשנה נפייוש ]A( דחילץ נפיק זיל יני
 ש^רין הם נחירה הטפרים ינייחוס שצדוק וט' נ־על השומע המתמצת משנה על

 ניץ להיות דינם אנל האמה על יאיקאפיקורוסים נמוסלס אפיקורוסים ייייני אנשי אותם
 ועוד ,לאפיקומות מטא שהם מפני הגלות כיוםנזמן להרנם שמיתר ר׳ל האפיקויוסים

ע סם נהג  ומנזינץ מניאים ועל הדת על לחולקים אשיקויוסיס קראו ונזזיל זיל יני
מפני ומומרים לכופרים אפיקויופים לנלם קראו דסז״ל לומר נראה אינ ונו׳ הנניאים

ת צ ו ת ת מוניו םיי
 !פננס ירעו וריס ועפוי פירקין בריזה נואסריג! «תו ארייני אנא יזהנמויזו באזנם בגו!

הסיניס נתב רזהיי (ה) :זן•• ,וני'
י ייאו '״*י ״יני® ו־גי״לי® י׳מ על שטזג לשיפיז שפי על א.יי חמה אופי ואני ׳ א״יי ״א" <»’« י נים פצפסלא ^הים פיא א«מ יילא י

״ י ^י מי ^ עיקר דנייי ינייז• ויל י׳ח האיין חל; ע׳ א ל ה ק :לפעיג פמויזז כמוהו שאץ אלא ,הי< לינינו p הוהיין לא אמל וחכמי ה אלו כיזב :כראשי! ro(שאים האימי י  רל «
יולחיס׳עוטפי^וז-פ׳סלקניףוףנןוהרקאיןפעפייי!• ינןהעיניאצנה :«א יזה וגש ישע W0 *פרשוה ואני :עכ׳ל שעשה מה עשה ונהם ונו׳ אלהינם שאופי נאומי

 להנעים סוסי למרד י*ו.]1די*מ דלנרייסא הקושיא ונזכיחוי! .זיל ינינו שהזכיר הממסה
 הסומנמם וכן סה1ק אפיקורוסים שהם האפיקויוסים אלא הזכירו לא דנר׳׳ה הוי אפיקורוס
 קיאו מקומותיהם מל י.מנמים0 אע*פ לקיוסם שראוי האמיתי שפס כה׳ כלומר ונלהשאר

 לאפיקויסויו סטא שהוא ספני מושאל נשם הוא ופינץ וסוסיים למומרים אפימרסים
נ ופסלוקת  להנעים למומר סנמים קראו אם הוא ןליו;) סהמידין אץ נפרק וינינא אווא י

 שהוצרך ומה אפירץיוסים. האמיר.' שמם שאין אע״ס ולכופר למוסר p שקראו כפו מושאל בשם
 הסין לפרש יטל אתה שאי מפני הוא מוסר מכאן סמי אפיקיוס הוי דלהכעים סיד לומר

 רצסה ולא האפיסי שמו נלומי סומר ופרס האמיחי האפיקרוס שריל ננרייתא האמור
 נפיק שאמרו האמיחיכמו שמו לט להודיע רצה אלא המלל נשם נאן לקיוח הניייתא

 הניייחא כמנת דאם לומר א׳א זה האמיתי. שפם שהזניר וט׳ והמוסרים האפיקיפיס [י״ז.]
 המומרים והאפיקורוסים הטפרים הני וניסא וכאפייןרסים הטפרים להוטי לה היי. כן היא

 לא אמאי וא"נ מפוסרים עייפי לא והטפרים האפירןרבים מדאי מעלים ולא פורידיס
 no אינ האפיקוריסים נכלל ינללם לריפר לן אית מאי אלא נפימש הנרייסא אוהם סרס
i נשם מינין ננלל נמי להפעים מומר א׳׳נ הוא ומושאל טלל שם אפיקורוס דשם to w 
 התורה לגל וכאן להיאנק ואידי איי• הירש שלא ומה .סומר מנאן כמי כרסן על וא"נ
 מינאה ייקרא ודאי טלה התורה לכל דפומר מפני שסא נראה אמי לדנר נאן טלה
 נאלהיהם מודה העטים למו דחוזר נהשנוס זיל הראנ״ד שהשיגו ונסו .המושאל נשם

 משום נולה ההורה לנל נמופר יסומרים דנרייוזא לאוקסי יגי דלא ודאי וא*נ מי! ונקרא
 האמיתי י.שם !to סנה סופר הוי להכעיס דסומר מיש הכל יסורן והשתא .מי! נכלל דהוי
 שקראו זה הרי כלומר מץ זה הרי שנסנ הרוצס ונהל׳ [שם] דריה כנרייתא שפנה נמו

 על ספן הוריה גני פומרין שם הזניר שלא עיז ונהל׳ המושאל נשם מין סז׳ל אומו
 ואסד אחד כל ומומרים וטסיים ואפיקורוסים מינאי! הזכיר ששם עדוה נהלטת כל׳ש

שניג שתיסה ונהלטת משונה. נהלטת נאן שקראן נמו האמיחי נשמו  אפיקורוס או (פיי׳
 .^ואלה נניס אפייןרום קראו סהסנמים המושאל השם שטא ריל נתורה הנופר וטא
 האמיר,׳. השם לא אנל הפושאל נשם אפיקורוס נשרה לנו«י שקרא רוצח נהלנוח וכן

 יחקחו דססנרא משום תיס מנזה שטא פירוש ולא באפיקורוס זה פירוש רניע ומ׳ש
 הנרייחא נאן יאמר נאצו קלות ינענימת סניא אין ואיג ®לים ואינם יורדים אסר דנאן

 מייני שנמרה החמירוס סהענירוס פאי עדיף לא ה״ח דמנזה «לים ואינם יורדים
 שהזכיר השאר ונל המועדות את והפנזה מנירו נקלון המסננד וכן ומימת נרימה

 השמים p שרה דאין [צ״ס.] מחני' על הלק נס׳ ננרייהא שהוזכרו לקמן זיל רניע
 ®לים ואינם שיורדים נניייחא איפר היה לא הקלוס הענייוח אלו שעל זיל רניע שנר

 קלה ענירה שהיא טון נלומר ל«ה*נ חלק לכס אץ נהם שהרגיל נלוסי p אפרי מזיל איו
 ואין נהם נרי׳ל־כיניל ל»ה״נ סלק להם אי! שאמדו מנסים דנרי פירוש שנאמר די

 מנאס לא ולנן כאן שהזכירו זאת נסופרא ל«ה*נ הלק להם אין של כשסרא אותה
 אעיס ניית ספר כאן פנה לא עצט הפעם ומזה . חמורות שהם הני נל ננלל רנינו

ש והמסר ני.ט מילה הלטת נשף אלא חלק נפ׳ פס ננרייתא שמזנר  וטי איא של ניי
 הסמורוח נאלו האמור נעונש שם האשר «נש שאין וטדאי כלומר לעוהינ מלק לו אין

 זיל רנינו נאן סנה לא עצפו השעם ומזה ל«לם. הנפשות ננרשת הם הסשרוה שנאלו
 מלק לו אץ לי.יאנון אמד לדנר דלפוסר לומר סנרא דאין משום להיאנק סומר נמומריס

 הפומטם פירוש ננצל שאץ זיל רנימ שנר ננ*מ סומר מזיל אוהו שקראו ואעיש לעוכ״נ
 מיש באפיקורוס פירש עצמו הפעם ומזה לסיאנק. סומר [שם] ריה של נניייי.א «זנר
 שמא שרש וצנן סיס נמנזה ניג להחמיר ואץ עולץ ואינן יורדים אמר דשם מפני
 אמרו לא דשם מלק דפי דמתני׳ אפיקורוס אנל נננואה מפר שריל נשרה לנופר דומה
 קל שהוא ל«ה"נ סלק להם אין אמר אלא הסופרות אלו ונל ®ליס ןאינם יורדין

:נכון על רניני דנרי ליישנ כ׳ל יה .תיס מניה פירש יותר
ט' שם שיש והאוסר ל הראלד מפס זה סל נוף. ששא אנל רטןו  שעה דאם נהשגוס י

שנ שראה מ«י נעיוס  לקרותו ראוי אץ ט׳ נדסוהנו נצלמט אדם נעשה ננ
 נמשנס השקרים נפירוש מזהנסיש גדול אשיןרוס לן שאין שנר ורנינו אפיקורוס.

נאוסו נהשטת זיל הרארד נהנ .לנל וצור האסד לנדו שאינו האוסר וכן :סלק דנפרק
שאמר

עוז טגדל
ן .«לחו « ותסופריח  פעחיו״ו אי! ועוון מלן בדק .מעונה «מו׳ הס התזעוז : שם ודזס י

: הדפוח הפשנכיח ונו* חץ לזה ןוא ולמה רל הלאל׳י נתב :ניו) _(דף
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f1 רע חזרה אין האומר צ׳) נדף חלק נארק חדהק .אשייץיסע רנקראיס « שירשוה 
.השח־ם מן תורה אע האומר היינו לאו אפירץרוס אלמא ואפיקורוס השמיס

 ר׳יוחק ח׳ח זההמרוה חנינאאמרי ור׳ אפיר^רוסת התם[ציפ]מאי קילדאמדק ורמ1
 מה ונחננמקומם רנינו השחינוס לפה יליץמפם נפניח׳ח סנירו הממה זה אסר וריסיל
 אפילו ממים סן יוורה פאין ו»וםר :שנהב
p w פאין ואלו חק ׳:)5( חלק גפרק .אחי 
א לעולם חלק להם מןחורה האומר «

 אוסר סאפילו ,[צ׳ס;] עסרא ועםרש השמים
 שלא זה מפסוק חק השמיס סן ההורה גל

 כי זהו עצמו ספי משה אלא הקנ׳ה אמרו
 השפים מן החורה כל אמר ואפילו מה ה׳ דני
 ני זהו זו פנ׳ש זה מק׳ו זה מדקדוק חק

ר  לא אלמא ונ׳ש ק׳ו הכא ומדאסי נזה ה' מ
 נחורה ספר שנא לא שננחג נחויה טפי• שס)

 השמים סן תורה אח האוסר נכלל פה שנעל
 זו סצוה החליף שהטיא האוסר שק ונל הוא

 נתונים נתה סנחיש זה שהיי אחיח נסצוה
:נצחית שהתורה הסורים

ם ט  ננפה מטאי ונו׳. המומרים הם שני
 יחולין פ׳ק מהם נסלסוד סקוסות

 זה נם .להנעים שיעשה הוא ופ*ש .ה'.) (דף
 דינו לתיאטן ננלות אונל יסוסר שם סטאי

 מוסר כ׳ו:) (דף סעסילץ אץ ונס׳ .כישראל
 לחיאטן אמני סד וינינא אתא רנ ניה אליגי
 אפילו אפר ומד הוי אפירורום להכעיס סוסי

 העוני אפיקורוס איזהו אנל מומי נסי להנעים
 ורנינא אחא דרנ ונפלונחא נוכניס סנודס

̂לא <ףל  מוסר י\י דלהנעיס רנינו פסק ולק• לי
. הפורה לכל הסוטר אתייץיזם: ולא ט'  ו

 הלו שמעצמו טון נזירה שנזרו אפילו כלומר
 נישראל להדנק לי נצע מה נאומרו לדתם וחזר
 נפשו ונרצון נזרה שם היה לא אס וכיש וכוי
אנ׳י וכתב :ונו׳ וסזר הלן  לכל והמוסר הי

 כוננים העונדי ליס החוזר כטן טלה סטרה
 הוא הנה טננים עטים לדת שמחר ומי א׳א

 שה׳ל יכינו על להשינ מעסו .נאלהיהם פודה
 והוא טננים נעטיס שמודה כיון מץ לקיומו

 תמונה ונמל נוף שמא שהאומר לפעלה כסנ
 והוא הרנה שהם אומרים שהם ועוד פץ הוא
 הם אנל סנהינ שם שיש שהאומר למעלן נהג

 אומר ואני מוסר. קיאו והיאך סין «א הרנה
 עוניי אלא נעולס אחרת אומה היתה לא אילו

 אמונות שיש טון אנל כן להשיג לו היה טכניס
 מין יקרא היאך טננים עוניים שאיק אמרות
 ההיא לדת שהחוזר י׳ל ועוד לדתם. לייזר

 ועוד .וסוסי סין לו נקראו יעים שסוס שני
 ינרים מחמשה נאמד המאמין נקיא שמין י׳ל

ם העונד׳ לדת והחוזר למעלה הנזנייס  טנני
 לדתם שחוזר אלא ניתס יאמין שלא אנדם

 סוער הראל ונרדף שפל להיות שלא נדי
סיקרי

 שלשה ח ל טץ הוא אלו מחמשה אחד כל העולמים רכון
 כלל נכואה שם שאץ האומר .אפיקורסין [י] הנקראים הן

 והמכחיש .האדם בני ללב מהבורא שמניע מדע שם ואין
 מעשה יודע הבורא שאין והאומר רכינו. משה של נבואתו

ה .אפיקורוםים הן אלו משלשה אחד כל האדם מי ש ^ 
 אפילו ה׳ מעם התורה שאין האומר בתורה. הכופרים הן

 טפי אמרו משה אמר אם אחת תיבה אפילו אחד פסוק
 והוא בפרושה הכופר וכן .בתורה כופר זה הרי עצמו
 .ובייתום צדוק מון מנידיה והמכחיש פה שבעל תורה

 וכבר אחרת במצור. זו מצור. החליף שהבורא והאומר
 הרברים מון ה׳ טעם היתד. שהיא אע״פ יו תורד׳ בטלה

 הם שנים ט בתורה! כופר אלו משלשה אחד כל
 לכל והמומר אחת לעבירה המומר .מישראל המומרים

 עצמו שהחזיק זה אחת לעבירד. מומר . כולה התורה
 אפילו בד. ונתפרסם והורנל בזדון עבירה אותה לעשות

 או שעטנז ללבוש תמיד שהוחזק כנון הקלות מן היתה
 העולם מן זו מצור. בטלה כאלו ונמצא פאה לד.קיף

 דבר לאותו מומר זה הרי אצלו
 *לכל מומר .להכעיס שיעשה וד.וא

 לדתי החוזרים בנון כולה התורה
 שנוזרין בשעה כוכבים העוברי

 בצע מה ויאמר בהם וידבק נזרה
 לי טוב ונרדפים שפלים שהם בישראל להדבק לי

 התורה לכל מומר זה הרי .תקיפה שידם באלו שאדבק
 בדבר שהחטיא אחד כיצד הרכים מחטיאי י :כולה
ץ נדול  גדבר שהחטיא ואחד .ובייתום וצדוק ירבעם מ

 עד אחרים האונס ואחד .עשה מצות לבטל אפילו קל
 שיעבדו עד ישראל את הורנ שהיה כמנשה שיחטאו
א : והדיחם אחרים שהטעה או כוכבים עבודת  הפורש י
 נבדל אלא עכירות עבר שלא פי על אף צבור מדרכי
 בצרתן נכנם ולא ככללן מצות עושה ואינו ישראל מעדת

 מנויי כאחד כדרכו תלך א‘אי בתעניתן מתענה ולא
 העושר. .הבא לעולם חלק לו אין מהן אינו וכאילו הארץ

 שעשה בין קלות שעשה בין כיהויקים רמד. ביד עבירות
ת .הבא לעולם חלק לו אין חמורות  מגלה הנקרא וז

ה פנים ר ת בוש ולא פניו ונילד. מצחו שהעיז מפני ב

 אלהינו-ינפינפהלטס שלסי ציר שיש סאמץנלט יצו6 שהרי מיקרי M מץ אנל מיקרי
 לנל טננים נעינד מא הרי טכנים פטדת שענד ישראל רנימ נתנ טכניס ענודס
 מא הרי טננים לעטות ומזמר סקילה נה שיש ענירה שעובר נישראל ואיע דנריי

;טלה התורה לנל מופר
T ש  אטת נמס׳ .וט׳ קלות שהם מנימת וי

 הסודעי אלעזר ר׳ י׳א! (משנה פ*נ
 המועדות את והסנזה הקדשים את המחלל אומר

 פנים והסנצה אניע אנרהם של בריחו והסער
 נרנים חנירו עני והסלנץ כהלכה שלא נחירה
 לו אץ פונים ומעשים חורה ניט שיש אע׳ע
 מסר רניט סנה לא למה וק׳ל לשה'נ. תלק

 קלות שאלי סנ׳ל ושוי אניט, אנרהם של בריתו
 סמבזה הרע לשון בעל תמיר דמי סהראשוטס

 של ברחו שמסר לזמר ואפשר .שעדות
הק■ נהוי שמנה בערלתו מושך הייס אברהם
 פגים מנלה נס סנה לא למה קשה אבל .דלעיל
 דמנלה אסרינן סלק(צ׳ע.) דנערק וי״ל ,בתורה

 r׳x מבזה או ת*ח מנזה ה״ט נחירה עטם
 ועסק ת׳ת מנזה רניט מגה ונבר ת״ח נעט
 ננייי ולא הכי החם דאמרי תנינא ורני נרנ

 ת׳ת נעט סנירו מנזה דהייט דאמרי וריניל
 סטנא ר׳ מ״ס רנ לנני נר*׳ והלנה דאע״ג
 רב דאינא כיו! ורנ׳ל מר׳י ועדיף אפשר

 פסק דסעיקא 'rr< דהוא וכיון בהדיה נמי
 נפרק תטא ,לתנירו רע שם ומכנה • ליוילא
 שם ואמרו לשה*נ מלק צו דאין ] ס”[צ הזהב

 מרנל כנר וסירש״י נשמיה ניה דש ואפילו
 סחלנמת פניו ואין בכך אוחו שמפנים נכן
 מדבריו נראה .עכ׳ל מתנוין להכלימו זה יס'מ
 להכליסג סר.טין אינו ווה נשמיה ניה דש דאי

 נתנ ורניט .יודע היא לנטת ונותן דשרי
 P שנסג ונ״ל .רע שם כתב ולא שם ומכנה
 נראה אץ שכנר נששה ניה ודש הא לרטת
 רניט שמנה ומה .אשר ואע׳ה רע שם נעיניו
 צא סנירו בקלון ומתכבד נכינוי לחנירו קורא

 לשה׳נ תלק להם שאין יאמרו שנו מקים ידעתי
 שאסר אמרו נ״ח•) (מנילה העיר נט נשרק רק
 שנשנילם מהדנריס אמו הקנה נן נמיניא רני

 נקלון נחננד שלא הוא בעטרם ימים האריך
 שנשנילם מהדנרים אמר זירא ורני מכירו
.ננמיו לחנירו קרא שלא הוא ימים האריך

 בנטמ לתנירו קורא הייט רניט ליעח וי״ל
 ואפילו ואמרו כיון לקנירי שס מכנה היינו

הראשץ. המכנה אינו א"כ נשמיה ניה דש
.הראשץ הסכנה הייט מכנה שמשמעות ואפשר
 למי נשסיה ניה לדש נ”אע שאמרו וממה

:וליע נה״ה ננטי לתנירו לקורא רניני
 הרי׳ף כתב p • ונו' מאלי אחי שנל בר״א

 וראיה השם' כתט ינן די׳׳ה נפ״ק
 ישע אאיצו [מ':] וקידושין פ׳ק ותניא מהא

נסור

ר,ראב״ו־ ד.שגת
 החוזר מץ נולה התורה •לבל
 ומי א׳א .הונניה המיני׳ לדה

 כוננים העונד׳ לדת ששור
 והרי נאלהיהם מודה הוא הנה

;מין הוא

ביי“ ך י ה י ב ״ ם ביד חבירו המוסד המוסרין הם שנים י ת או לתדגו עכי T אי עכו״ם ביד חבידו משן והשסר .להכו 3 
an בחזקה צבור הרודה זה שמים לשם שלא הצבור על איטה מטילי יג :לעוד.״ב ^

מעשרים ואחר אחד כל יד ל העכו״ם מלכי כגון שטים לבגוד שלא חפציו וכל עצש לכבוד וכוונת ממנו ם ומפחד ם רא

וד.םלבין בכינויו לחבירו והקורא לחבירו שם המכנה הן ואלו .בהן ולהזהר מהן להתרחק הן וכד ^ לעוי׳ חלק

א ומת טרשעו שב אם אבל תשובה בלא כשמת לעוה׳ב חלק לו אין מאלו אחד שכל ם אטור ם דבר בטח ת תשובה בעל ו

משנה לחם , ״ .
ם ש«»י ^  טרה רניט שלשת טפט דנריו ביאור נראה .ונו׳ היה נחל צייר א״

 נהיה כנה אותה שבשביל סנה לו שקדם אלא ראשון הקנ׳ה שאץ שהאומר שכוונתו
ע אפירךרום זה קרי  שאע־פ מזה פסות אלא פך קאמר לא דאפיצו קאמר ל

זה הרי מיש יש אלא ברא לא העולם בריאת אלא כלל סנה סתסח האל שהיה שלא

ד״רי

:לכל וטר בחב po זיל רניט טונח נראה ודא.י ווה . אפיקורוס
א ̂קרא וזהו י  זהו ח״יו מנזה אסר ל״ט.) (דף חלק בפרק ונו׳. פנים סנלה ר

;ז׳ל רניט פסק ונזה מנשה כנץ פנים ומגלה אתיקורים
ד ש י ^ מהם וקצת ננרייתא הלק נס׳ שם שזכרו אלו בל .וט׳ עבירות וי ש כפרק: נ

סייסוניות מתות
 ובן ח“ת סבזוז אפיקורוס פירזפ׳י דר״ה בפ׳ק [ו] 1 חיים אאוזים דברי ר^ופבט הםינים
אוסר אי' בן יהושע ר׳ הנסים וזאםיו׳ וזסנוה m אסר רב אשיא■ םליני חזלק בנטיא

ץ סץ. ולכם *יי' נ נל על ננעש נשאנו שעוניים ענו׳ם ומלכות שד סרק שכיאי נמו נסיסס ואומרים נלנם מאמינים ^א דרכם כן לא ^
» ״׳ ש^ת ימתניהץ גמרא ■נ) י"'^;_(יי ^״ידיו «, %־ כיר׳ ואניקנא נאומים מידן אי! יאמריק נכרים י

p רו היטם סחפדא• .וכד׳ן טדיכס  .  evipaט tic a i ה י, פ ס׳ו) דיומא(דף גתיא פרי. «ף1 ית) ס׳ו (יף וי׳
וע'

עוז סנדל
 לות שיזור ומי ו־ל היאנ׳י בותב : תמא ושף מריות טף .סלה הסייס פי פפופיים הם שנים

™ ם יי ט מי סודה פנס « י ס'  פיץשיא ו׳ל ר׳מ נשמר שיעם אופר ואני ;פנ׳ל פץ מא ו
ץ t<׳־  אצו ספלים פספס אלא שפאפץ פוזפת שזר איד כי סשהז אלא ל־ייא ™יי

ם ונם נו0 ונמות ' - - ־'־ לה<מ«* דמח גהם שמין יגי
______________כין סינר ופיקד ,כרוז לא אשי ססנוים ספדדם

אמידםם פ<מ אלא פם פכו׳ם שניי לאו לאק סנשצי ם*פות ואעי מתנן



111־ גו משנה כסף ד ג פיס תשובה הלמת .מדע כסףם-שניי
ל :צו מונייין אין נאמווגה השונה ועשה ימיו נצ גמור  אידיהן ל*י ס׳ .ונו׳ הרשעים נ

 נהם סורו אוסר ד• ר*ע דנרי עוצמיה אוסם סקנלין אץ נהם שהורו ונצן (דףו׳.)
 מקנצק נמנפומה דבריהם עשו א׳ד אוהם. סקנצץ אוהםנהרהסיא מקנצין אין בסעמוניוה

ן ונין נך נין אומרין ארמה נן יהושע ור׳ ריש אוסן מר,נצין אא נשרהסיא אוסן  סקנציז נ
 איש יצמא ר' אפי שוננים נצים שונו שצאסי

 ומשרש הווג. נאוהו הצנה יומא א״ר ענו נסי
 ונושעים רשפים אנצ אא• ונצן דהאי יניצו
 נשי שנהב הא■ צנצ דאאי וצראה נהם. וניוצא

 נ׳ נשרא שנהב ואע׳ש צאפיאורוסין נם ום
 אוהם מאנצא אץ שהאשיאורוסין דעט׳ם
 הם והאפיאורוםין שם נהנ גנר צעוצם נהשונה
 נרים1 נסנצוס צנם ממשנוה אהר ההרים
 הורה נושי עצ עונרים שנמצאו עד שאמרצו
 שאץ ואומרים רמה ניד צשש נשאש צהנעיס

 הוא חאא אשיאודסים דנהאי משמע פץ נוה
 אוהם: מאנצץ שאין דאאמר

או־בעה

 בפני שעומד דבר לך שאין הבא העולם מבני זה הרי
 ישלו שב ובאחרונה ימיו כל בעיקר כפר אפילו התשובות

 אמר ולקרוב לרחוק שלום שלום שנאמר הבא לעולם הלק
 שחזרו בהן וכיוצא והמומרים הרשעים כל .ורפאהיו ה׳

 אותן מקבלץ במטמוניות בץ בגלר בין [י] בתשובה
 הוא שובב שעדין אע״פ ♦ שובבים בנים שובו שנאמר

שב שהרי בתשובה; אוחו מקכלין בגלוי ולא בםתר

T f i נהנה נרייתא .ונו׳ ההשונה סענניןאה דנרים ועשרים ארבעת א ^ ף ״ י  הי
to נמדא n . נהוב ומצאסי שצויה. הינןהיא ידעתי צא הנ*ן ונהנ 

 הנורי השצ■ הונ^א הצארא שהוא אצצצו הנמצאות נגריימוה מצאנו וצא ומששצו ינעצו
:צמצמן אפסה נמענת נמצאה אנצ וווצהו אושפיא ודני אייא רני

 הראלר כתב :וס׳ עניים שוי והאוכל נ
ונו׳ ניייש עוצם שהוא דומם

ל. נופצ, אני שצי ואומי  שאץ אומי ואני ענ׳
 שנם שאאשר ועוד .מ» יוהר u צנירעא הניע
 יהומים ננסי והיינו נדציית שוד נוסש ינינו

 העם וצהן עניים משוד נאש דארא דצישנא
 אום נצי משאי יומר עניים יימדו צמה יניצו
 שצהן השוד צאנוצ ויונצ הם אסצצים שאצו משה
 שני העם ועוד אדם נצי נשאר נן שאין מה

:ומשויסשים ידועים שאען מפני
רנצים. צו יש שהדנר ונו׳ שמור והמקבל

 שצא צאמי צר אל ישיב שצא נצומר
ץ נו רביעי פרק

 לעשות בידו ממפיק הקב״ה אץ מהן אחד והעושה גדול עק מהן ארבעה התשובה. מעכביןאת דברים ועשרים ארבעה א
.מצוה מלעשות הרבים את המעכב זה עון ובכלל דובים את המחטיא א) , p ואלו :חטאו גודל לפי תשובה *

 ובנו הואיל .בידו ממחה ואינו רעה לתרבות יוצא בנו הרואה נ) .ומדיח מםית כגון לרעה טובה מדרך חבירו את והמטה ב)
 ולא רבים בץ יחיד בין באחרים למחות בידו שאפשר כל זה עון ובכלל .כמחטיאו ונמצא פורש היה בו טיחה אילו ברשותו

 חמשה ומהן ב : מכפר דגפורים ו^ם אחטא האומר זה ובכלל ואשוב אחטא והאומר ד) .בכשלונם יניהם אלא מיתה
 עמהן יהיה לא תשובה שיעשו שבזמן לפי ,הצבור p הפורש א) הן^ ואלו .עושיהן בפני התשובה דרכי תועלים דברים

 דרכי יודע ואינו מהן לפרוש לו טרמת שמחלוקתו לפי ״ וזכמים דברי על והחולק ב) .שעושין בזכות עמהן זוכה ואיט
ף איט בעיניו שנתבזו שכיון הטצוו/ על והמלעיג ג) .התשובה ד  והמבזה ד) .יזכה במה יעשה לא ואם עושן ולא אחריהן ת

 את והשונא ת) .האמת דרך לו ומורה מלמד ימצא לא שנטרד ובזמן כגחזי ולטרדו לדחפו לו טרם זה שדבר ״ רבותיו
ח לא שהרי התוכחות  חוזר אותו ומכלי^ן חטאיו לאדם לו שמודיעין pשבז לתשובה גורמת שהתוכחה תשובה. דרך לו תי
 תכיוז ישעיהו וכן .חכם ולא נבל עם .לב לכם ה׳ נתן ולא .הייתם ממרים תשכח, ואל זכור בתורה שכתוב כמו בתשובה

 בגרון קרא שנאמר לחטאים להוכיח האל צוהו וכן אתה. קשה כי מדעתי .קונהו שור עT .חוטא גר הוי ואמר ישראל את
 גדול חכם מישראל וקהל קהל בכל להעמיד צריך לפיכך בתשובה. שחזרו עד לישראל הוכיחו הנביאים כל וכן .תחשוך אל

 ולא למוכיח בא איט התוכחות את ששונא הה ״ בתשובה ומחזירן לרבים מוכיח שיהא להם ואהוב מנעוריו שמים ררא וזקן
ע ט שישוב לו אפשר אי אותן העושה דברים חמשה ומהם ג :טובים בעיניו שהם בחטאתיו יעמוד לפיכך דבריו ^

.לו למחול ממט ישאל או לו שיחזיר כדי לו שחטא חבירו יודע ואינו לחבירו אדם שבץ עונות שהם לפי גמורה כתשובה
. ואלו ו  יודע שאיט שלפי ,ננב עם והחולק ב) .כפרה ממט שישאל כדי ידוע אדם קלל ולא הרבים את המקלל א) ה

ב אלא היא טי של זו גגיבה נ והמוצא נ) .ומחטיאו הגנב יד מחזיק שד\א ועוד .לוקח והוא לו ומביא לרבים טנב ת
הראביר העגת לטי יייע איני תשיבי׳ כשיעשה זמן לאחר לבעליו; שיחזירה עד עליה מכריז ואינו אבדה
ם ואינן הם אטללין אדם בני אלו ואלמנות. רתומים עניים שור ♦והאוכל ד) .יחדר עי sisftiMs a.שויפצייסונר •וי!*נצ ^ mשור 

ייוא מי של זה שור עTש כדי מכיר להם ואין לעיר מעיר וגולים וטפורםמים
i כחהכדי היא וכמה זו הסייד. הגיע היכן עד יודע איט p לד,טות שוחד ה)ור.םקבל S T ' i T J A :

דברים חמשד. ומהן ך נ ומחטיאו זד. T מחזיק שתא ועוד רגלים לו יש שהדבר ,שיחזיר
א וגמצא האדם רוב בעיגי קלים דברים שהם לפי מהן. לשוב חזקתו אץ אותן העושר. ט ואלו .חטא זה שאין ־.tot והוא ת

הן
משנה לחם

 נצ1צ המשונה דיני י.צו« «עצ שיקניה נצומי יצ0 נמיש ו6סש נווצ משני השונה
 יותר הא ומצי ופרמיי6ה שנצ הש׳. נהוף יניצו ונירש צי רהצה ומה1צ יעשה צשעמים

 נימ הסשיק הקניה ץ6ש פצבד גהיהר צו שצעשיה השצי השונה צעשוה •נש שצש לע
גהיהד, צו שצעשה 1צ נשוה צעשוה ינש צש נעצמו היש וה עצה הפשו צשי השונה צעשוה
 שעה שהשופר השצי הג*י שמצה הגרייהש גלנרי שהה שעה שצש הופיר צש ורניע
 צעשוה צו מהשיק הקלה שץ נהנ וצוה מהשיק הקניה ששין המין מוה היש שהה

 צש נעצמו שהוא אצא העץ מוה וה אץ ומצי הרי הצוער אגצ השאו, צודצ כפי השונה
יס:pנדשי יעשה

̂נ סד(י«ו סרהי דהוי רניה וסונר אנוהיו. מע שסננריימא רנוהיו. וטנזוז ב  ואצ
:לד הנרייהא קצמרה ואין לה צהו והוו הדא ציה שש

והראניי אדהונו׳. המעסאצונגי וצאשצעשיריהוהושיררניה שורעייים. האוכל ג _
סייים צקצו הצע .וס׳ נהונו אומו המק שהוא ולצ עיייה שוד צורה ״צ1 מושמע הרס• הוניר ונמהצי׳ ואשוב אמהא אהה שעם אצא הוניר יצא דנרייסא צו י.וקפה

אדה שירוש הינן, פד יודע איצי p צהמס שומד הסקנל צשרוע: צהם שאין וט׳ צעשוה צו סס»ק הקניה דאין קאערה תרייסא שצי;• דצא סיח וצנן .היה• צן5ד־ו
ש^צ

עוז סנדל
ה :צמנצגצו «וצמוד מקממש ונסרצש )in וש׳ ל  ע ן«יא1*שו<וו;א ששווה׳סייצ<!וונ. צ9ש ג

n ר< אצנס ר׳י 9»וויון9ו o in זר׳ש ש׳ץ wsm »  צן שאין •nlen•• נגצי מפצמוי פ• ומל «
»ג נשצי שסמר וגר »0 :non צי יש וראיס .ננר;a צ) צ<!1( מיץ ע)׳  צ0 •וצען רג• אמר (

«י קסיס הצא דשו• השוגה גסצי ic יחהס מרשה צסוס׳ג הצה צו אץ מצשג •אומר מפון own ששס שצשס יושץ ו ש רגי ש ט מ ץ ש צ רניי ר מ א מוו ט׳ ס טי ס צ/ ש שמ שו מ׳ אי ס  שמץ )לש0 ץיו
man נהמוגה: הצוי נצ0 צשצא ,צי,גצו גרי גרקיש H3 ה .ספון הף שר ׳0 וגשוששיש סישמיס ה ר מו פ ש׳ ע »ן ש׳וג קי ל צ׳זו ע צ ס ש ׳):I ג

ד ס ושממס ארבעה לי ע <זצ) פוק .נגפצו« שו ששננץ וגיי ל ( )ו ו שא(ע גפרא »ון .שגפנה שו וששוב אסשא והאוסר :לג) (וף ויושא ל ן׳ ס׳0 ונשק לו): מו שדגטציישוגיש. וגוי
ו וסיצון י׳א) 9ושגציוה(י פ׳ר ס נ׳ לו נווב :הצן ל .•הןיושצו שו ׳0 סהן : ציןפסנהצשוו וגוי א a 01 שטא מפס ח גו eסי אוסר האי שנ׳צ: ש«צ ני5 4ש *שו1 ׳  יד שישפ9 :גיז

שד0:ו V:mn1 גרציה: ר-שועו«צא שסוס: 1נששן101<מ סוושיסצסשא סוגריס אוcגגצצaו•אאו«.I0ש1ו שו ל שגיגוה,ושקן שימש( וסריס oa« וסהן וג שימ אצו 10,הסגה צ<שצ ו
שו ספדן. סונייס ה פוןהצקציש סון ג גנו )ו iB הי3לו irtpo :סגשיאאשושס

. הרשעיא כל «׳ ם ועכורה נשיק ו  ונו׳(עיץ נהם שהורו ונצן מ׳ר ׳,)1 (קף מנני
סי׳ ושירשו פירושי דמו והסוס' קאי ארן ועמי *וצצים דוכצן ו*צ ושירשיי . נלה)

 וצסנארו ט׳ נהן שסורו השושעים פצ שגורם ו'צ הריין! ננרהס גורם ורניצו אהר
וו: גרסא צשי רניע דנרי

T B ט׳ המשונה אס מעננים דנרים ועשרים ארבע א  צמצאה צא « נרייהא .ו
לג נסרק ו*צ הרייף נדנרי אצא ד אצו מצה ושם יו  ורניצו דנרים ל

ט׳ ואשוב אססא האוסר ;נמעמם טצם ניאון ) נש׳ .ו לו. לנ(  אמפא האומר אסרו יו
 ואשוב אהמא צ• צמה «ערא והקשו הסונה צעשוה נידו מהשיקין אין ואשוב אמציא ואשוב

 ענינה אדם שטנר כיון רנ אמר מצא רג ואמר רב אמר הוצא נדרנ ותירצו וימצי הרי
ו הוסרה צו מהרה נה ושגה נ, נהיסר צו צעשיה אימא אצא ל  רניצו עצ קשה וא*נ עי

ס' ומשמע דרניצי ולצ סצי. דנסד נ0נ ואין ואשוב אמשא ומצי מוי שיאמר ונפיק ע

ת ת סייסוניות ת
 ימי׳יע לני «םעין נר■ חונרים קפא פרק ן!) 1 נערון מיס n'n גפני הנירו הסניה יה

:הווג טשהי הרנה עני נסר לישהקאי• ואסר ק־הה נן
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אי אים נל אלא יניגי מיש by ב יה6  לנ לי לעשיס י־ל היד נל יס׳ יההיא נסנלוח בלבו ייאמר ומחרישה קירדום בגון אלא אינו עני של י
ימ׳ש מ-פיך. לשו! נאן עד ספש לג או ה:ס בעריות המסתכל נ) .איתי גזלתי לא והרי חסרים אינן f ילח .
^ l , , נל נפיק דאערינן חימא הנהיח נהני .סנל  l \ 1דאי גועס לי אץ שגויס יראש לעגין היא דהכל . ׳
, ק ״ל,). [ע-ץ.] , , , , ל וס דאץ יעיד שפים ייאש לעניי סנל ענץ בעליז יכי אומי שהוא בלוס בכך שאין דעוץ על מעלה ל,,.״ ע
: לחנם פקניל עין העינים שראיית יודע אינו והוא . אצלה קרבתי או אי שלש אי נטר אי יט׳ העפה ימפל שסי

יניח תתורו ולא שנאמר עריות של לגופן גורמת שהיא גדול ני«
ע ולא שס עומד חבירו שאין לפי חטא שאינו בלבו אומר חבירו בקלון המתכבד ד) . עיניכם ואחרי לבבכם אחרי  בושת לו תי

 .בזוי וחכירו מכובד שהוא מכללו שיראה כדי חכמתו או חכירו מעשה לטול וחכמתו המוכים מעשיו ערך אלא ביישו ולא
עשה לא או עשה שמא חשד אלא שם יש וכי לו עשיתי מה אומר שהוא לפי חטא שאינו בלכו אומר כשדים והחושד ח)

אחרידט ימשך אותם העושה דברים חמשה ומהן ה : עבירה כבעל בדעתו כשר אדם שמשים עון שזה יודע אינו והוא
ע וקשים תמיד .הן ואלו . מאד עד רעות דעות בולן והן בהן ידבק שמא מהן להזהר אדם צריך לפיכך .מהן לפרוש ו

ועא .בלבו נרשמים והן ממעשיו לומד שדוא מפני לרשע והמתחבר רעה מחשבה ובעל הימה ובעל הרע ולשון רכילות
 לבעל וחומר קל תמיד בהן לנהוג אדם כל שצריך דברים דעות בהלכות בארנו ובבר .ירוע כסילים ורועה שלטה שאמר

תשובה אדם עשה אם אלא אותה מונעין אין התשובה את שמעכבין פי על אף בהן וביוצא הדבדים אלו כל ן :תשובה
:הבא לעולם חלק לו ויש תשובה בעל זה הדי מהן

חמישי פרק
ת א ו ש  עצמו להטות רצה ואם .בידו הרשות צדיק ולהיות טובה לדרך עצמו להטות רצה אם נתונה אדם לבל ר

 בלומר .ורע טוב לדעת מטנו כאחד היה האדם הן בתורה שכתוב הוא .בידו הרשות רשע ולהיות רעה לדרך
 הפזוב יודע ובמחשבתו בדעתו מעצמו ר\א שיהא הענין בזה לו דומה שני מין ואין בעולם יחיד היה אדם של זה טין הן

יעבור אל ב :ידי ישלח פן הוא שכן וכיון הרע או הטוב מלעשות בידו שיעכב מי ואין חפץ שהוא מה בל ועושה והרע
להיות ברייתו מתחלת האדם על גוזר שהקב״ה ישראל בני גולמי ורוב אומה״ע טפשי שאומרים זה דבר במחשבתך

 רחמן או סכל [<>] או חכם או כירבעם רשע או רבינו כמשה צדיק להיות לו ראוי אדם כל אלא כן הדבר אין ,רשע או צדיק
רי או  הדרנים משני לאחד שמושכו פי ולא עליו גוזר ולא שיכפהו מי לו ואין .הדעות כל שאר וכן שוע או כילי או ^ז

 אין כלומר .והטוב הרעות תצא לא עליון מפי אמר שירמיהו הוא שירצה. דרך זו לאי נוטה מעצמו!מדעתו הוא אלא
 ראוי ולפיכך עצמו. את הפסיד הוא החוטא זה נמצא הוא שבן וכיון רע. להיות ולא טוב להיות האום על נוזר הבורא

טת לו  הואיל ואמר וחזר ונו׳. חי אדם יתאונן מה אחריו שכתוב הוא .רעה ונמלה לנפשו שעשה מה ועל חטאיו על ולקונן לב
 אחריו שכתוב הוא בידינו עתה שהרשות רשענו ולעזוב בתשובה לחזור לנו ראוי הרעות כל עשינו ומדעתנו בידינו ורשותנו
 לפניך נתתי ראה שנאמר והמצוה התורה עמוד והוא הוא נדול עיקר זה ודבר ו ;ונו' ונשובה ונחקורה דרכינו נחפשה

 האדם בני ממעשה לעשות האדם שיחפוץ וכל בידכם שדרשות כלומר .היום לפניכם נותן אנכי ראה וכתיב .יים5ד את היום
ולא האדם בני כופה הכורא שאין בלומר .להם זה לבכם והיה יתן טי נאמר הענין זה ומפני .רעים בין טובים ננין ערשה

היה אילו או רשע או צדיק להיות האדם על גוזר היה האל אילו ן* :להם מסור הכל אלא רעה או טובה לעשות עליהן גוזר
 מן למעשה או הדעות מן לדעה או המדעות מן למדע או הדרכים מן לדרך תולדתו בעיקר האדם את שמושך דבר שם

 הטיבו כך תעשה ואל כך עשה הנביאים ידי על לנו מצוה היה היאך שמים הוברי הטפשים מלבם שבודים כמו המעשים
 .ממנו לזוז אפשר שאי לרבר אותו תמשוך תולדתו או עליו נגזר כבר ברייתו מתחלת והוא רשעכם אחרי תלכו ואל דרכיכם

 לא האדץ כל השופט .לצדיק שכר משלם או הרשע מן נפרע משפט ואיזה דין זה ובאי כולה התורה לבל היה מקום ומה
 דבר בעולם יעשה וכי לו מםורים מעשיו ויהיו שיחפוץ מה כל עושה האדם יהיה היאך ותאמר תתמה ואל .משפט יעשה
 פי על ואף יעשה כחפצו שהכל דע .ובארץ בשמים עשה ה׳ חפץ אשר כל אומר והכתוב חפצו ולא קונו ברשות שלא

סובב והגלגל למטה יורדים והארץ והמים למעלה עולים ודרוח האש להיות חפץ שהיוצר כשם כיצד לנו. טםורין שמעשינו
ולא לו מסורין מעשיו וכל בידו רשותו האדם להיות חפץ ככה .בו שחפץ במנהגן להיות העולם בריות שאר וכן בעיטל

ה לא לו יהיה אותו דנין לפיכך .לעשות יכול שהאדם כל עושה האל לו שנתן וכדעתו מעצמו הוא אלא מושך ולא טפ
לפי

משנה לחם
ר1 ,זה לשון לנאי הגיל .וט׳ תלים לו יש שהדהד הסה שלא הוא סטר לשמעון לשש הסוד היה שראוהן טואי יודע היה אס הוץ אש והסה שוסד שספנל  « שסעש• «

:גומוור ואיגו אשר הירוש נששוהה לשזור יסל שהיה ודאי משמעון שקהל שושד השהיל לו לשש חייט והוא סנה
 הוא מהמים עיני יעור שהשוחד מאמר אהל הדין שלא שיפרע שק המנה לראונן שישזיר

 שוחד שלקח אלא הלל הדין אש הסה שלא לראוהן ושייה משמעון שושד נשלוקמ מושה
וזיש .שמעון עם שהדין לו ונראה השוחד משמח נעיוס שסעה ספני האמש את לש״ה

 נשן עשיר של ולא עני של עטס דקאמר מאי .וט׳ עני של העהוניו הסשתטש ד
:הלל מדמיו מפשישו שאיס עטס שמא מפני הסעס רהינו

ה ׳ • מטאר הוא ינפרק זה הל .והו' אדס להל רשות א פ
ל. או שהס או הירנעס רשע או רהינו המשה להיושיצדיק לו ראוי אום כיי ב »

 מהם עליה שהא מה זו ספה דאמר מ׳ז) (דן נדה דרסהת מההיא שהקשה מה
:היעהוח העל שירן ההר וט׳ ספש או

ריל המדעוש מן למדע או .רע לדרן או סוה לדקך אס לומר ריל .הדרהים מן לדרך ד
אמונה

טייטניות תחוח עוז מנדל
n ׳יר,6 in על הממונה הפלאו היו נל פ׳ אפי דנפירו׳ז תיפח [א] כתלמוד מקומות ונרמה ע׳ז) (דן אידיהן לתני פרק .להס זה עד לו נמנה האדם להל vvin! ,אח נועל «« לילד

ניוי זה דני י»גם סשסע נפיווש דיי נר חנם או כפש או הל׳« או גנור עד נוי המיסה זה ינל שמים מיראה ו»ן שמיס נידי ההל ויושג מומו מק נ׳ה) (דן ונתגלה י
לענץ לוטו י* *סא נפיל או הנם *נתב וטח . לתים* סכל נץ חלוק יש ואולי .מטים שנתג ’

נ ע־נ , טם« או הנס לנ לו לע*ות חייט חיי נל מנם' ופת נסנלוח או טתנפה לאתוו רםירו* רנינו סורי לי הירק תהיי־ם אינזי׳ג ונפגרל מפים יראח

 לו נראה שנן והיון שמעון אש לזנוח הראוה פני לו שיש נלוסר רגלים לו •ש שהדנר
 הסייח זאש הלוסר זו הסיה הניע היהן עד יודע איע אוסרו וזהו ימזיר. ואין אפש שי.ס
 זה שהסה ההסייה נח הינן ועד הלין את העה למי היה הינן עד יודע אינו הדץ
שהסס מי של רעיונו סעה דזה הסה לא ולנמה הדין הסה אנשים להמם נלועי הדין אס



ח שב ^ס ע מ ד ת .מ ט ל Q ה W!*ק ־ י 118גז משנה בסף 1 ה פ
ק ה נ  רעה עשה ואם לו טטיבץ טובה עשה אם מעשיו לפי איו לידי! מ! «צי! 6« שק ו

w לבם זאת היתה מידכם אומר שתביא הוא .לו מריעץ יי^יי ^ הקידה. f6 6ל »> W אי® יי י" • יי' ®'•״יי .. n»MM
 יה •6 שאם יייטק שייייי יי׳ל • הגיל ה1ש

נעי« יקשה אום

 ויד* שישיג נדי אלו דניים לפייו הציע ולנן
 שאין גאשור אלא ליישנה » שאלה משגע שאי;
 הניואים נל הקניה ידע היאן לידע גא ננו

:וגו' ומעשיהם
והלא

שגוי ר ה הראב׳
 <1 ג9לא( א׳א .יייהה וייימיה נגויאיה הל הקלה יי« היאן ליוה גה גיו אץ היא שק *יגיץ

 הונו יהויה קישייה גשאלית סויל יהיא לסוליני יוה ילא נוגר פהיול אוס שאץ ההניייה היהג הייייגו
 היסה יימיז לנה יייייו ילא הסייייייה נהיייסית הוני להייה לי היה נ1יה לאניויס יהוייית נקשיא
 הואלהיייןא הינ עליה וגיא השונה שאץ יאיייה . יה הל ינאהוהירנלנה אווי שהה ואולי נהה?
ה חלייה יושניהי צוקההאוה היי אה ואיסו, תויינה קצה  היא שיויההי ל>הויה היינו יין* הנווא מדי

מנזי מאי■ קשה השאלה ליו והיסה נדוסו  nto האוה ניו יייהוה ידוו ההמשלה יי ההיו שהנזוא י
הונו יה של וניניו ■היי מה אסר נינס שייוהיה האצנינניניה ניויהה היא אנל גדיה ידיהסו אץ ע ו  יוי
 השגללסייוווהסדקלצאססעיוש נו שנהן אלא הסיליס ננני הנויא מסרי וגריל קיץ האוה מקרה שהל

 ססל נין P אה יימייו המול ניו •יוה והנורא יה או «נ להיוהי נאוה המוץ הנון והוא המול
:שיה אימי »ונל ,נדוה אווה הידמה m לא אה מיד לוה להוציאו

 שמח שלמה אמר זה ובענץ .בדרכיהם בחרו הטה גם ^
 האלהים [נ] יביאך אלה כל על בי ודע בילדותך בחור דע« יהנלנל «קושיא

שפט. יליז אתר! ועתיד לעשות בח בידך שיש חן כלומר במ
 ע.T לא או רשע או צדיק יהיה שזה ידע שיהידי וקודם שיהידי מה כל יודע הקב״ח ודילא תאמר שמא ה :הדין את ליתן

י רשע שיהידי ואפשר צדיק שיהיה שידע תאמר ואם צדק יהיה שלא אפשר אי צדיק ירייה שתא ידע אס  הדסי ידע לא ת
דו על  אבל בדי תלרים רמים ודיררים גדולים עיקרים ובמד! ים מגי ורחבדי םדדי מארץ ארוכה זו שאלד! שתשובת דע .בו

ע אתר, צריך ץ שהיא מדיעדי יודע איגו שהקב״די התורה יסודי מהלכות שגי בפ׳ בארגו כבר אומר. שאני זדי בדבר. ולדיבין ^  ת
א אלא .שנים ודעתם שהם אדם כבני ממנו ת שמו יתעלה ת ת ואץ אחד ודע ע  בוריו על זדי דבר לדישיג יבולדי אדם של ד
ת האדם יראני לא כי שנאמר הבורא אמתת ולמצוא להשיג באדם בוז שאין וכשם ת ולמצוא לדישיג באדם כה אין כך ו ע  ד

 מחשבותיכם מחשבותי לא כי אמר שהנביא הוא .בורא של
א שכן *וכיון .דרכי דרכיכם ולא אך לידע כח בנו אין ת  ת
ע  ספק בלא נדע [!] אבל והמעשים הברואים כל הקב״ה ת

 עליו גוזר ולא מושכו הקב״ה ואץ האדם ביד האדם שמעשה
 אלא זה דבר נודע בלבד הדת קבלת מפני ולא .בך לעשות
 שדנין בנבואה נאמר זה ומפני החכמת מדברי ברורות כראיות

א וזה רע ואם טוב אם מעשיו כפי מעשיו על האדם ארז  ת
ה דברי שכל העיקר א :בו תלויין תבו

ששי פרק
ם א י ה ו ס ה יש הרבה פ ר ת  מהן דעתן על ויעלה האדם רוב בהן ונכשלץ זה עיקר בםוחרין נראץ שהן נביאים ובדברי ב

א שהקב״ה " .ירצה אשר לכל לדיטות לו מסור אדם של לבו ושאין טובה או רעה לעשות האדם על נתר ת
 החוטא ועושדי תגזאים מדינה אנשי או אחד שאדם בזמן הפםוקים. אותן כל פירוש תדע שממנו גדול עיקר מבאר אני והרי
 ממנו שנפרעים נותן שהדיו חטא יש .יפרע איך יודע והקב״ה טמנו להפרע ראוי שתדענו כמו וברצונו מדעתו שעושה חטא

ץ שאין הקטנים אדם של שבניו הקטנים בבניו או בממונו או בגופו הזה בעולם חטאו על עו ולא דעת בו  מצות לכלל תי
 עליו לעובר יאץ הבא לעולם ממנו שנפרעץ ניתן שהדין חטא ויש .איש שיעשה עד ימות בחטאו איש וכתיב הן כקניינו

^ אמורים דברים במה ב :הבא ולעולם הזה בעולם ממנו שנפרעין חטא ויש .הזד! בעולם נזק שום  תשובה עשדי שלא בז
ם התשובה תשיבה עשה ^ אבל תי א כך וברצוני מדעת חוטא שהאדם וכשם .ד&ורענוח לפני ב  תשובה עושה ת

 מזח הפרעץ שידיא האמת דיין לפני הדין שיתן עד רבים חטאים או גדול חטא אדם שיחטא ואפשר ג :וברצונו מדעת
 שימות כדי טרשעו לשוב רשות לו מניחץ ואין התשובה טמנו שטונעין ומדעת ברצונו שעשה אלו חטאים על החוטא
א .שיעשה בחטאו ויאבד  בטלאבי טלעיבים ויהיו אומר הוא וכן .וגו׳ הזה העם לב השמן ישעית יT על אמר שהקב״ה ת

 עד לפשוע והרבו ברצונם חטאו כלומר .מרפא לאין עד בעמו ה׳ חמת עלות עד בנביאיו ומרזעתעים דבריו ובידם הא^!ים
 תחלה מעצמו שחטא לפי פרעה. לב את אחזק ואני בתורה כתוב לפיי־ך .דמרפא שתא בדוvשAד מהן למנוע שנתחייבו

ם לישראל והרע שובה למנוע הדין נתן .לו נתחכמה הבה שנאמר בארצו תרי  דקב״רי חזק לפיכך .מטנו שנפרע עד ממנו וח
 ואתה שנאמר משלח אתה אין הקב״ה לו אמר וכבר תשובה ועשה שלח ואומר משה ביד לו שולה היה ולמה .לבו את

 יבול אינו לחוטא וחשובה הקב״ה שמונע שבזמן העולם לבאי להודיע בדי .ה«ןדתיך זאת בעבור ואולם וגו׳ ידעתי ועבדיך
 כי שנאמר דחשובה מן למונעו נתחייב לו שהיו עונות לפי סיחון וכן .כרצונו בתחילה שעשה ברשעו ימות אלא לשוב

ק .לבבו את ואמץ רוחו את אלהיך ה׳ הקשה  ישראל. עם מלחמה שעשו עד התשובה מהן מנע תעבותיהן לפי הכנענים ו
 שהרבו לפי אלית בימי ישראל וכן .וחרימס למען ישראל עם המלחמה לקראת לבם את לחזק היתה ה׳ מאת כי שנאמר
 נמצאת .דחשובה מהן מנעת כלומר אחורנית לבם ארז הסבות וזחה שנאמר חשובה לפשוע המרבים מאותן מנע לפשוע

 ישראל על ולא .להתעיב הכנענים על ולא .בארצו לחטוא סיתן על ולא .לישראל להרע פרעה על האל גזר שלא אומר
בתפלתם ותביאים הצדיקים שואלין זח וכענין ד : וחשובה מהן למנוע נתחייבו וכולן מעצמן חטאו כולן אלא עכו׳׳ם לעבוד

מאת
משנה לחם

 לולשו ששל6>6ש ו»דגל6ל ו«6קמשון איקולמוי שניונלקק ונעו גגדעו מד שס
 ואין עניאד '*ל ייאגיי נמ«ז ונן פנואר הידיעה נענץ דניע שעידן ועה . עעע

pi5להארץ■ ״:
לוה: ניאוד שדך ואץ עקאד זה נל ו«׳. הדנה םסוקים א, ן|ץ

 או נילי נעו שדה היא הדפוע ע; לדעה או .דעה או נעיון שהיא עונה אשוגה
ה שהוניד נשו ל  דיל העעשיה שן למעשה או הדעוה. כל שאד וג; ונו' אניד או ^

̂ש רעה לדדן אי עונה לדדן יעה שלא אע*פ  דע. או עוג עדעי שעפה לשום ישהו ש
ן על פעולדעו עליו ניוד שאין שאשר ושה  שאן האי קניו.) (שנש אמר דהו׳ל אע׳ג ,נ

שאין הוא י׳ל רניש מ״ש אנל .קצת געייה לו שיהיה דיל צדקן גנר להוי נצדק דאיתיליו

טייטוניות תחוח
מיינן !נ] א u[ אהה נמה נסרק נו 'o[ מ רניי ע־נ רי יהילן הנע! הרע י סי מ  : «ונ י
ס (ג) טדן אץ נ » *סיס נייואה חוץ 0«שי >rב יינא חניגא vא עי א אי יעהה הנ  יייו

נ ,ליראה אס ני סעסו *ואל אלהין ה׳ סה I ע'

עוז מנדל
זחלוו

דן אאר הנין שידושו ננצל «וא שגסג ס נקריייס שצגץ■ M ונ נ :מי  גנג לא י׳ל סראג׳י נוו
 M סשס רניא שיאשר רל סראגיר ט אוסר ואני :אג׳ל סוס אישי יס וגל '0ו מששו 01

 H6 00 ימיי נל נילס לא אס אנל רנריו רואס אמי גוניוריס ייסר יורע ואייו לשי גל ten נסגלס
 נשידס יששינס גל ששו לא סשל יו* שציוו טרישס ט סלוס •0<ש ססווס ויגאזי שני שיין שאיוו

» וסיס 0י:טנ p נוונויסומיסה. שסואיס קוישיש ניישר שקושיש שציין אלא ספקליש על אשי סלק שששון ינלליח סיסיס »ן אי! עי סקינל לנל שייי י i שוע ויל סיארו iod׳o 00 סלן, יסגל 
טיו נש .שוס איייו 01 נל ואשי שאוס, גשסיא נגייס נשיג סשיס יאשר ,סמלן יטגל לסוסי נגס גש אשר m י׳ל סישג׳ן שגהל י  p שייה נפששיש שקייס סיאיס נטיוש  «ש ולששון ל«יץ י

ש, למשטליס ש שלזיןסאיי שי׳ ה יששיוא קנלשי לשאר סשגשיש סצסג סססוקיס סשוקיס גאלס יהג י׳ל ונ סיולגנ מוי ש לישחלמרעיס רל לישש* קצי שאשר■ מטא י ש ט  של נסרי• V* גששש ק
ש סצי שאלסססנס ילמתי .ס׳למעוסו שעל ש. הונס סושגסוג׳ ס1« לטיס היי! <ץ לנא דו צשסשטוץ רל ירש ויסנ ץ.י :נען ישעי ״וסאלטש עי לעולמי יששס וסשנש ינץ ושץ0ו

.0 סהויענויס עי טאיס יש סישס עסוקיס פיו אסש: נשיקי סלשץ יש '



u! משנה בסףז ו פרק תשובה הלמת מדע. משני־ נסף

ו ״ «נ והלא ה פ .וטי וענדום נהורה נ
 לגמלה שנ« למה מזר

 16שחמ לא6 שיומא הש** מליו נזר לא ששמנה
 והלא מקשה זה ועל ההשונה ממנו למנוע מ״ט
 שנזר הרי אוהס וענו ועברוה נ«רה כר.ונ

• לישראל שידעו המצרייה על
Tfi שי .וט׳ עצמו אדה יראה לעולם ב 

 יוה »נ אטח סמ«ח ג׳
 קנ"^) שואל(דף ש' ונשנה .מיסחו לשני אמד

שירשו

 ה׳ הורני דוד שאמר כמו .האטת דל לעזרם ה׳ מאת
שטמנה האטת דרך חטאי יטנעוני אל כלומר

 ל&ני אחז־ יוס 6הו ילו6כ ה6יר יום שכל סירשו
• נסשונה w כל נמצאו מיתתו

 עומרים חשובה שבעלי מרץם חכמים אמרו ד
 אנהו דר׳ מימרא וכו׳. צדקים אץ
:ל׳ה) (ברכות עוסדין אין פ׳

בפ' .בתשובה אלא עאלים ישראל
 השובה נחלה פ״ה) (דס יוה״כ

:מאולה פת שמרןיבח
וחטא

ואין ה

הראב״ר השגת
 ראשי ונדי מטנליס שאיץ דנריס אריכיס הס אלה א״א .וכי׳ אותם ימנו ופכדוס כהויה כתוב *והלא
 שתאמר כדי כרהיךגשס1ה לא ואכי זגית למה לזזנים הנורא יאמר גפרות. דנרי שהם אוסר אני כמעע
 אגל י.pנזר נתזייסה לא יאה ו» שלא אותן על גזרתך חלה סי ועל 0מ«י לו יאמרו גזרתי שעליך
̂> נכאן וכ׳ש גוירה הנורא ידיעת הוה נענין שא'! אמרט כנר ווגה זהsי העם  הש«ז כי אסר משה ש

 יעגין .גוירה גלא כ! לומר יטל שהיה הנירא וכ׳ש מוהי אחרי כי ואף עמכם «י נעודג* הן תשחירני!
 ממט גרע אלא רס מאדם סרע הסרא שאץ ידוע הדגר כ• האלזד .«יס משני שאלה אינה המצרים

 כהתימך אסי שגע אשיר סיי אוסר הוא וכן נישעו ממט הרע מן ויסרע יחוור מזה שיסיע ואחר
 ההם למכות וראויים היו רמים ג״כ והמצרים .עלי והתסארך לנך וגידל רשעך מסגי סי׳ תישד שודד
 אה ונזוהו סרעה של זיוגו אכל גים עיעו ולא לוקים היו V ישראל אח ושלחו נתחלה למשה שמעו ואילו

 והמיתו נסרך גהם עגדו והם אותם וענו אמר הנורא כי והשגי .לו גרם הוא שלוחו לסגי יחנרן הטרא
:נתחיינו לסיכך לרעה עזרו והם מעע קצסתי אני שנאמר כעני! מהם סכעו1 מהם

דרכך
 נדיבה ורוח שאמר זה וכן .שמך ויחוד דרכך אדע

 לי יגרמו ואל חפצך לעשות רוחי תניח כלומר תסמכני
 עד בידי הרשות תהיה אלא מתשובה למונעני זעזאי

 כל זו דרך ועל .האטת דרך וא^ ואבין שאחזור
 טוב דוד שאמר זה ומהו ה :אלי לפסוקים הדומה

 זה וגו׳. ענוים ידרך כדרך חטאים יורה כן על ה׳ וישר
 אדם ככל זו שמרה .ולהבין ללמוד כה פהם שנתן ועוד , בתשובה אותן וטחזירין הי דרכי מודיעים להם נביאים ששלח

 אוחו מסייעין לטהר בא רז״ל שאמרו מה והוא .אותם ורודף להן מתאוה והצדק דהכמה בדרכי נמשך שר\א זמן שכל
 כתורה כתוב *והלא . הדבר על נעזר עצמו ימצא כלומר

 וכתיב .רע לעשות המצריים על נזר הרי אותם וענו ועבדום
 ישראל על גזר הרי הארץ. נכר אלתי אחרי וזנה הזה העם וקם

 הידוע וני‘פי איש על גזר שלא לפי מהן. נפרע ולמה כו׳ם לעבוד
 כו״ם לעבוד הזונים מאותן ואחד אחד כל אלא הזונה הוא שיהיה

 הבורא הודיעו ולא עובד. היה לא לעכור רצה לא אילו
 הזה העם לאומר דומה זה למה הא . עולם של מנהגו אלא
 כבר הרשע יאמר זה מפני לא .ורשעים צדיקים כדין יהיה
 רשעים שיהיו למשה שתריע מפני רשע שיהיה עליו נגזר

 . הארץ מקרב אביון יחדל לא כי שנאמר בענין .בישראל
 איש על גזר שלא .בידו הרשות להם להרע רצה לא אילו לישראל והטריעים המצירים מאותן ואחד אחד כל המצריים וכן

דברים הקב׳׳ה ידע היאך לידע באדם כה שאין אמרנו וכבר .להם לא כארץ להשתעבד עתיד זרעו שסוף הודיעו אלא ידוע
: להיות העתידין

שביעי פרק
 מחטאיו בפיו ולגעור טחנזאיו בפיו ולהתודות תשובה לעשות אדם ישתדל שבארנו כמו לו נתונה אדם בל ורשות ד״ואיל א

 למות נוטה ר\א כאילו עצמו אדם יראה לעולם ב : הכא העולם לחיי ויזכה תשובה בעל והוא שיטות כדי
 .שיזקין טרם ימות שמא אשוב כשאזקין יאמר ולא .מיד מחטאיו ישוב לפיכך בחטאו עומד ונמצא בשעתו ימות ושמא

 בגון מעשה בהן שיש מעבירות אלא תשובה שאץ תאמר אל ג : לבנים בגדיך יהיו עת בכל בהכמתו אמר ששלמה תא
 ומן הכעם מן ולשוב לו שיש רעות בדעות לחפש צריך תא בך מאלו לשוב אדם שצריך כשם אלא .וגניבה וגזל זנות

 . בתשובה לחזור צריך הכל מן בהן וכיוצא המאכלות ומרדיפת והכבוד הממון ומרדיפת ההתול ומן הקנאה ומן האיבה
̂י מעשה בהן שיש מאותן קשים העונות ואלו  רשע יעזוב אומר הוא ובן .מהם לפרוש הוא קשה באלו נשקע שאדם שבז
 אלא בן הדבר אין. . שעשה והחטאות העונות מפני הצדיקים ממעלת מרוחק שהוא תשובה בעל אדם ירטה ואל ד :וגו'

 ממנו ופירש תזטא טעם טעם שהרי הרבה ש׳.״כרו אלא עוד ולא .טעולם הטא לא באילו הבורא לפני הוא ונחמד אתב
 ממעלת גדולה מעלתן בלומר .בו לעטור יבולין גמורין צדיקים אין עומדין תשובה שבעלי מקום חכמים אמרו .יצרו ובבש

 אלא נגאלין ישראל ואין התשובה על צוו כולן הנביאים כל ה : מהם יותר יצרם כובשים שהן מפני מעולם חטאו שלא אלו
 כל עליך יבאו כי והיה שנאמר נגאלין הן ומיד גלותן בסוף תשובה לעשות ישראל שסוף תורה הבטיחה וכבר .בתשובה
 ישראל שובה שנאמר לשכינה האדם את שמקרבת תשובה גדולה ן :וגו׳ אלהיך ה׳ ושב אלהיך ה׳ עד ושבת וגו׳ הדברים

 בתשובה תחזור אם כלומר .תשוב אלי ה׳ נאם ישראל תשוב אם ונאמר .ה׳ נאם עדי שבתם ולא ונאמר . אלהיך ה׳ עד
 אוצב הוא והיום . ותועבה ומרותק משוקץ המקום לפני שנאוי זה היה אמש . הרחוקים את מקרבת התשובה . תדבק בי

 שנאמר .רבים בין יחיד בין השבים את מקרב בה החוטאים מרחיק שהקב״ה שבלשון מוצא אתה וק .וידיד קרוב ונחמד
 ערירי הזה האיש את כתוב ברשעתו ביכגיהו ונאמר .חי אל בני להם יאמר אתם עטי לא להם יאמר אשר במקום והיה
בזרובבל נאמר בגלותו ששב וכיון .ונו׳ ימיני יד על חותם יהודה מלך יהויקים בן בניהו יהיה אם ,כימיו יצלח לא גבר
מעלת מעולה כמה ז :כחותם ושמתיך ה׳ נאם עבדי שאלתיאל בן זרובבל אקחך צבאות ה׳ נאם ההוא ביום בנו

 נענה ואינו צועק . אלהיכם לבין ביניכם מבדילים היו עונותיכם שנאמר ישראל אלהי מה׳ מובדל זה היה אמש .התשובה
 וימגר כנם נם טי חצרי, רמוס מידכם זאת בקש טי שנאמר בפניו אותן וטורפין מצות ועושה ונו׳ תפלה תרבו כי שנאמר
יקראו טרם והיה שנאמר מיד ונענה צועק .אלהיכם בה׳ הדבקים ואתם שנאמר בשכינה מודבק הוא והיום .וגו׳ דלתים

ואני
משנה לחם

 שחיין היויריז ייי^ י׳יייז לייח ׳טלים א« מ יוירזן פלני כלומר לזה שניו! שהאל למעלה שתיק נמה מתורן זה .וט׳ אותם וענו וענמם נטרה כתוב ודלא ד
;ניאור לרינין ואינם מטארים הם הל! נהשנומ ז׳ל היאנ׳ל ודנר׳ ,למעלה כאן ר!ה אלא כידיעתנו ׳דיעהו שאין מהרמת ׳דיעט ואין הדנרים יודע י '

אפשר וס' לידע האדם הת שאי! אמרנו והנר ההנ ולעמה ע«יק עתר אסר pירn לתין

עוז מנדל

ו :הוא א׳א טוכ״ן ולג(ומ כוסי! אט ומיריו ואי.׳! טנד! גנטןרות מףנל ו־ל  :נהיוי ט
: י,ג־נ) (דף שואל e'p ,לנליש מדין יהיו «ז נהל ד8 לו נטנה אום הל ווטס »־א

:נהלל העני! זה
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 מם1ד pfc «א אום ל8 ט» והלא ה51•ר
 הצדיק ונוף מיהנם הופע w טף יהיה ואץ■
» הלא מן קני ל*<ין קנייים י  אסד נ
 לפיד חשרהט ואם הארק ננית גמדס או
 לנפש. אלא עונש אין טאי אלא ירניש לא

 נוף אינה הנפם והלא המשיגה העומ ומהו
 שורף אש ואין מקום נשום נאפשש ואינה וטיה
 לו?י ונסאק .ממשיים וונרים טף נעלי אלא
 זה דני ואניח שחאנד אצא פוה לה פאין
 ז׳ל ינוחיט נדנרי ולא החויה נסי לא איט

ס אלא האדם עוס אק אלו לדניים שהרי  ני
ה פסיינס אינה והתורה  ונמצאה אדם לכל ני

 ,העו« p המוסאים נל אס זו נעפגה סוסי
ס על העוני עשיס זו לדעח ועוד  אמד ני

 נל דמים ושוסן נעיקי הנופר והאפיקורוס
 ואין אטדים שניהם שהיי נדייהם שוין •מיו
 הנופיים ימח וזה מימה, אמר ויסודים צער להם

>p ומשנק מונשה אין נ• הרע ניצר נאמר 
 ונם שסה, הולן אסה אשי נשאול ומנמה ודעס

 דס:] [מנחוס ודרשו הענין הזניח הם יטסינו
 ושמא צי שפיה מניהנם צר מפי הפיסו• ואף

 שפא היסינ העמיק ס׳׳ל ציה נולה מאמר
 ועצים. אש מ״למדורסה עצים איןנה סאמר

 נר׳ הואשמון ורוסנ אורן הניהנם מדדו ונן
 נעייונין פחמים לו סיימו ונן לוי נן יהושע
 [שם] אמרו וק ט' לו יש סהסים שלשה •''ט.)
 עשן ועולה הנם נן נניא יש ססחס שסי

 זה מקומות שנעה ננרייהא מונה וק ניניהם
 וסיס וצ^ס סוס ושערי ניהנה pi מוה למטה

 מטלן ולמשה ופאול אניון שמס ונאי היק
 ממס רשפים שם מעפידין מנלה וסלאנ׳ ארקא

טי נשא מסמס היוצא אש של נהי  שנאמר הנ
 רשעים ואש על יצאה מימה ה' סעיס הנה
 ניא נשני א« דר׳א נכרקי ונן וגו׳ ימול

 טם נשר ואש והסלאנים הרקיע אס הקנ״ה
 ואמריק המיות ראשי שפל והרקיע גיהנם ואש
 טנייא נממי השמנה אשור לענק p נמו

 ואלו דניהנם. אפיחמא דמלפא הוא אור קולווס
 הזנטו שהר• ומידה נמשל לסלוסן אק הינריס

אימר לענק ויט וימט ארט ומדדו מקמו

 ושמחה בנחת אותן ומקבלץ מצות ועושה .אענה ואני
 עוד ולא .מעשיך את האלהים רצה בבר כי שנאמר

 יז־צדה מנחת לה׳ וערבה שנאמר לדט שמתאוים אלא
 תשובה בעלי ח • קדמוניות ובשנים עולם כימי וירושלם

 אותן חרפו אם . ביותר וענוים שפלים להיות דרכן
 היית אמש לוץ יאמרו הראשונים במעשיהם הפםילים

 להן ירגישו אל .וכך בך אומר היית ואמש וכך כך עושה
 זמן שכל ,להם זכות שזו ויודעץ ושמחים שומעין אלא
 זכותם מיון ונכלמים שעברו ממעשידמ בושים שהם

 לומר הוא נטור וחטא .טתנזילת ומעלתם מרובה
 לפניו להזכירן או הראשונים מעשיך זטר תשובה לבעל

 להם הדומין וענינים דברים להזכיר או .לביישו כדי
 בכלל עליו ומוזהר אסור הכל עשה. מה להזכירו בדי

תונו ולא שנאמר עליה תורה שהזהירה דברים הוניית
;עמיתו את איש

עמיני פרה
ה א טלב  הבא העולם חיי היא לצדיקים הצפונה ה

 שאין והפזובה עמהן מות שאץ דתיים והיא
 והארכת לך ייטב למען בתורה שכתוב הוא רעה. עמה
 שכולו לעולם לך ייטב למען למדו השמועה מפי .ימים
 הוא וזהו .ארוך שכולו לעולם ימים והארכת טוב

 זה לנועם ]6[ שיזכו הוא הצדיקים שכר .הבא העולם
 לחיים יזכו שלא הוא דרשעים ופרעון .זו בטובה רהיו
 אלו לחיים זוכה שאינו מי וכל .וימותו יכרתו אלא אלו
 ואבד ברשעו נכרת אלא לעולם חי שאינו [נ] המת הוא

 השמועה מפי .ההיא ועפש תכרת הכרת שנא.מר בתורה הכתובה כרת וזהו . כבהמה
דגוף מן שפורשה תפש שאותה כלומר .הבא לעולם תכרת הזה בעולם הכרת למדו

בעולם

 למעשיו הדומים ועניטס דנחס לסטו שמוניר
אסזד•: ננן פתטיש שוה טק

ח  לן טנ’י לסע! למדו השמועה י6ם א פ׳
 דקימשין קיק נסוף .וט׳

 די* מיסיק קמ*נ.) סולק ונשוף מ׳. לינג (דף
 לסיים יזנו 6של היק הרשעים ו*־עק יעקנ;

>H .׳»  ש«ונ ממה ונס כאן רניט ממיש ו
 וט׳(יאה ממנה נדולה נקמה שאץ מקמה להלן
 הנרח אלא לישע אסר וצפר שוס שום שאין
ט לא איט וה טנר נלנד. הזה  סורה דנוי נ
 אין איט לדנרים שהר• רזיל דנרי נטי ולא

 מס״נח הסורה ואין כיס אצא הארס טו«
 אס » נטענה «טר ונמצאת .אדם לגל נרס
 עשיס זו לדמס ועור .העונש מן החוטאים גל
 הנופר ואפיקורוס אסס כרס על השנר אס

 דני וזה נדטהש שוים דמים וטפן■ נעיקר
 זיל הרמנץ ונסג .הסווה והסן הדפס הסן•
 אלא מ יניט דעס טל זה דני עלה לא שסיו

 שאין הסיון ונליון האנדק סוף על זיל דנריו
 ניטול שמא הנרס שמא ונקמה pro אסריו
 מה מלנד הוא זה שניסל נה ונלל הנפש

 נמלים ניטחן גיהנם ננטנש סמלה שנסייסרה
a והוא v הנפש שאנדה סמור ואגדון נמל 

 שהיסה סלי לו ראויה שהישה הנמל הטעם
 למעלה או המלאנים גטד ממקום שלוקסה זנה

 לעיל ונ*נ • ומעלסם הצדייןים זטס שהוא מהם
 דמן פיונים ששמסיהם הרשפיס נל ג׳ סרק

 ואלו לטוהיג סלק להם ויש סטאס גסי אותם
 ואונדק ננרסים אלא לפוהיג מלק להם שאין

 נק שהשלוש הי• ונו', ושפם טול נקי ונדוטן
 ואם רשפו נקי הנידון ונק גמור נריהוח ס״ני

 דעקו אלא יש חילוק מה יפרק שם אץ
 הניס לממ השמועה סקי :עגיל ,גוסיישיח

 :גרה] (סנהוחן פימס ל נס׳ וטי. נעוה״ו
העולם

״ 1 . קנלחיטהיטרצהקנ״ה היא אלאנן והיקר.
 עד ניומי ונעלמה המצאנים מנת אצא נצורוס מסמוים חסוס נשאר נחקסס ■ולא מקום נשום וננדרת ענלח טף נאינה נעתר ודקה זנה מס ספק נלי והן צדיקים נקשוס נרא

הנין והוא הסטה, מהשחלשל ולא נהנה אל מנשמח ט יאמר חיים שמס באפיו ויפס ט מעיד והנהוג ממנה, המושג נל לקיש מר\ם ט וניא גיהנם שנקרא המקום נוא ׳
t *יי משנה לחם

שאין

ץ  לנעג לומר שאסור עה*נ נק׳ מטארים אלו דנחם קצת .ם׳ נמוד וחטא ח פ
טי סשונה :ניאור צריכים ואץ היאשוטם מעשין ז

)ITS מיל׳ סרי המסים וסה״ס הונרדעוהינ יניט וט'. לצדיקים הצקונה הטובה א 
,המתים שיסע אורג המתים וססיית המוס אמר טא ועוה׳נ טנהו

ראיה והניאו עוה*נ הוא המסים יהמייס ואהח עליו סלקו ואחרים ז׳ל והימנ׳ן

טייטוניות הגהות
«י וא«ונו טזם; ב׳ר טווס יי הרב דניי •f< הא [אז חג א  סגנזוא ב«ער וזז רנר עא נ
fm .ץ אסונו ס*ה ד.רבסגדוא רגרי ואפרט אחום אנו «חנ  רגעו הריץ הרג נ! רנעו

ה: אער מ־א טייטק י וס אנועמ •יונו היא ר.צויןים ווכר הנזרע נסמי נ נ  אינס ער ו
׳ זנה

"!7 » n  t ’H J l iT NIIV 'O־i s /  I , ׳|זי■ 7 .I t iy  I l ie • - ■ I 1 ׳יי* I I ■י . . - ׳ . . י • - - , א -J.W - - א .
m הכרת והוא ינקמד. י8עונ׳ אחריו שאץ החרוץ חכליון ועל !אגרח m r עוג« חי ייכי ויסליים גיחגם געיג«' תחדח יה9«נתי מרכד זמה עועיסור כד. וכדל נימול

אה וונץ p* וטעאהן הוזייקים ובוח והוא םד.ן אטעאה אי נםאאנים הננור cpco טייוקוץ: וכת נריח ׳!.־.•א סוור אה ראו• «ה'תר. הנור• הניעט אאניה א«■ הטור ואנוץ ווא

 P המסים וזסייה אץ דהאומר מסט״ סל צ'.) (דף מלק נס' שאמרו ממה לדנריהם
סי הוא חוא הסורה  הרג וננרש .לעוורג סלק לו יהיה לא לסיק• המתים נססייס נ

 אוזר אמד טה׳יג מיר שר דיש שם חירן ז׳ל ומא ל״א פ׳ יניע׳ נמאיזי עקרים נטל
ה׳ג. קראו אלו ולשר המתים הסייס אמי ופסי המסים הסייח קןרם המוח  היין ונזה עו
נ רניט על אסיה ראשיא לי קשה ועדיין .שם שמטאר נסו זאס נאשיא דמוקי חי

האי
עת מגדל

לג ער '1ג גצפונג הטונה ק״ח ס e הצרי ר9ק : גהצגול מיןומוס ונגמם דסגעה לץ .ה f גר 
:גפלמור סקווו״ז וגגמה דמיפוון ופיק ויסווו י׳ פ' .ונרפה

ה חנ עוד .העוד.־נ אחיי ווי ת היטנח אטעאה נקטה *אץ הנקטה ו־א נו רב נ נו חיים אאותן חינה ואא הנפ* *חני א אעואט ההי *אינו והפסד עד וה נטי נדאקש ו  וערי אאו נ
ב' * ויסורץ עוג* *אץ אוסר ו־א הרב דעת נטה *טא נוקטי אבו ה־״או דבריט *רואה ט• .ו־א ^ ע נדעה גער אותה ואאהטיג הועטאה אנו 1)1ס עא רא הרג וערי אאא ח׳ו. חיגונ

. _ ............._ _1 I L_ I . .  I

״I יאפית גחא ........... . - -------- - , ----- . . ,.............. .----------------- — ״
טו טו רא דרב *פיר* נ א א < ררב גיר* *-א ואע־ג .אבאר עהייין *אנו ונ רנו נ סד *•היה וה בביטוי' גו ח עאיו ללטד ראיה <* ויפורים וי! מ  טפר^ אהד בג כיזב *הרי ונו
ץ טרובץ *עוונותיהן !*•*ע* כל הנונר ססר * דטאוהיהן בגי אוהן ונ אלא אעוה׳ב האק אוס *אץ ואלו עד וני' גויקים נאש יעטו *נאטי *חטאו יאע״ג אעוחיב האק אהם וי

חאק אי r ולבסוף
 כפי

 נברה׳
 אעוה׳ב

*כגרעץ

ת יגיב׳ נץ *הגרי* הרי וטי בתורה ור.ניגר'ם ודאפיקורסיב הטיגים עואטע ואעואסי אעיאס ר*עפ נורא עא ונדונץ ואונרץ ;ץ  ואנס נו*עי הנדץ ובין ני
 1 •* היא נג־ו אטנולה נהב טא«ר ו־א הטחני יבינו רעה *נן ארנו״י ואיה אד.ניא נ׳א ועיר הרמב־ן. א*ץ זרב *ג־ו*ני נטו אלא הכוונה אץ הא רב

עץ נותן ש-.וין חטא וי* ונו׳ הקטנים בבניו או נטטונו או במגו 1,־נעור חטאו נא מטנו ■עץ פי חג» ר* נעוודו מק *וט עליו לעובי ואץ אעוה־ב טטנו *ג
נותן *היין חטא

^, סגו חטא _ _ , . , _ _ _________ _____, ץט ע *נגי
ץ היאוק *אץ ועתו היה דאבו ועור ,אעוד."נ גרעין *ם *<* בחב הרי ,יאעוורב יייוה־ו ענו מי נ ה *אנא בגץ אהה עבעה עי• *עפי אט׳ יטיו כי' עכו־ם *  *שי עני אי האב מי
איד גיץ• אע׳ ונוח והס חאיאה 1W ותגבורה האוחו ארוב בריתות םחייג׳ עי-ירוה  .עהק גדיק עא הדונוים •p* *גתי והאלמנה בן עאיני ובדיו בנא הוא ^ופויםם נאוי אך ליי

תו עינינו יאיר רמ1נ« הוי *י דא הימב״ן וו־א [נ] :נ ם הפייהוה ני והשביל ביה נהב א א נגוזו! בנג* המגיי  חנ*םות בעיאס ה*נר ונסחן הטיתח אחר• הנפ*וה בקיום הוא גוו
מיו גי הה נאו * וננרהה עמה טקיב הנם* ינני  טסר* הוא •pSi העאיץ נייי קייטוה הר.״נת רטאו לא אשי הנםש־ח ו*אד בעונה הברח ירא החוטאת נם* ני יווה סעטיה ההיא הנג

י הענץ וד. וטעם ׳נריחנה. בה היא א*ר נעק נ׳ נד. עונה הר.יא הנם* ה א«ר ה' נר אום נ*םח נ טי שדי ונ*טת עאיץ טם• באבינו נג אגיי ויגה *נאםו נ ע ג*טת נ א הנה הי  וג
ה שהפיר טורננת ואימה חמות לא ב-ניינה ה ם וחםםד וט״ה םבח אה ותהיה היננ טוונני אנן הננדאיס *נאים בקיום .אעו עיםוה והיא ראוי קיוטה אבא נ  איטר הנח יגטיד לא י

ה נ* ח ותטמא ההנאא העבירוה בעונש נ■ יאסר אבא קייטה יד.'ה הטגות מנו הני ת התודה בהם ה0*תם הא*ץ והיא .הראוי הקיום ס! ו ה כענף נו  *אטרו והוא האילן טן חנני
ח ני שאום ועטה עטה טמיב ויא הנטים * «א הני ה הועטאה נג r* ונבר ,נשאים p* עסה והן הטאו שלא הנפ«וה שאר קיום עא יוו r v• ה היעווים *נא ת *ניווו הו הנג  או נ

אות בי י.רים0הנ הנסים סן טוםה* נול^ נההו הוהע תבטיח טיגה• וני אן ומהיר ואב! אעואם הומיה ו ה ננ ה ולא נגיי ענץ *הוא בני ם חנגי עו :טמו אוזו• בג' עג־א ראוי *הוא נ
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ב • ונו' נוף נו אין הנא העולם ב ת  1יר.'1 .ונו׳ רעי:י האיש דנרי מיאנ׳ו נ
 רנינו ני! חילוק שאי! ול*נ מכ״ל ,רשל יהיה ולא נהשמה( העשרוח

 נסוף וכמ'ש העוה״ג נקרא החות שלאחר העולס דלרנינו נלכד נשיווח אלא והראנ״ד
^ שרק ה  אונד וזההעולס עהה מצוי שאינו מתני לא עוה״נ הכריס אוהו שקראו זה ז

אלא P הדנר אין העולם אותו ׳נא ואח*נ P ,
 ליראיך צפנת אשר שנאסר ועוסד הצוי סא הרי
 הח״ס שאותם משני אלא שה'נ קראוהו ולא

 שאנו הזה העולם ח״ אתר לאום לו נאים
 אדס לכל הנמצא וזהו ונפש נגוף ט קיימים

 שהניא המאסרים אותס וכל .ענ״ל ,נראשונה
 קורא ל”ז והראנ״ד התחיה לעולם הם היאנ׳ד

 שניהם דני׳ עלו ונכך טה"נ התחייה לשלם
 ה״ם: אלהים דנר׳ ואלו ואלו נהונן

 וכוי העוה״ב הראשונים חכמים אמרו
 קורא היה כרק סוף דיג מימרא

■ ׳•ז.) (נרסת
וחכמים

מן גם אלא הבא העולם לחיי זוכה אינה הזה בעולם

רך

 *העולם ב נכרתת; הבא העו^ם
 נפשות אלא ונויה נוף בו אין הבא

 כמלאכי נוף בלא בלבד הצדיקים
 אין גויות בו ואין הואיל .השרת

 דבר ולא שתייה ולא אכילה לא בו
 אדם בני שגופות הדברים מכל

 יארע ולא .הזה בעולם להן צרזכין
 שמארעין הדברים מן בו דבר

ישיבה בגון . הזה בעולם לגופות

הראנ״ד העיגת
״א6 .גו!? 1נ אין *העוה״נ

 חכמים אמרו כך .בהן וביוצא ושחוק ועצב ומיתה ושינה ועמידה
תשמיש ולא שתיה ולא אכילה לא בו אין הבא העולם הראשונים

הרי . השכינה מזיו ונהנין בראשיהן ועטרותיהם יושבים צדיקים אלא
שאמרו וזה .ושתיה אכילה שם שאין לפי גוף שם שאין לך נתברר
בלא שם מצויין הצדיקים כלומר .אמרו חידה דרך יושבין צדיקים

 ריוכיס נעי;י הזה האיש זכרי
 ה־יתיס r״nn אין שאומר למי

 ימיי נלכד. לנשמות אלא לגישות
 על חי״ל דעת היה לא ראשי

 (דף גתוגות אמרו שהרי זה
 שיעמדו צדיקים עחידין ) קי׳א

 וכן יכו׳ מתשה 1ק״ כלגישיהן
 לנניהס(:נתקי״ד.) מצוין היי
 ולא למיס נכלים חקניוגי אל

 אמרו וכן .אוכה שמא נשחורים
 ישונו שלא צ׳כ) (:;הדרין
 שמדין אלא לעשר הגדיקיס
 ) צ״א אמרו(שם וכן .נגוייתם
 וכל .ומתרשאין עומדין כתומם

 הן נגוייתם כי מיכיהים אייה
 אששר אנל היים עומדין

 חוקית גוייתם ישים שהכי־א
 יכנייה המלאכים כגוית ונייאזח

 יות1הע. ויהיו לעוג זכיר אליהו
משל יהיה ולא וכששוטן כמשמען

 דעת כלומר בראשיהן עטרותיהן שאמרו זה ובן . יגיעה ובלא עמל
 העטרה והיא עמהן מצויה הבא העולם לחיי זבו שבגללה שידעו
̂מה שאמר כענין שלהן  אומר הוא והרי .אמו לו שעטרה בעטרה שי

 שאמרו עטרה כך הראש על שתנוח כדי גוף השמחה ואין ראשם על עולם ושטוזת
 מאמתת ומשיגין שיודעים שכינה מזיו נהנין שאמרו זהו ומהו . הידיעה היא כאן חכמים
 אינה זה בענין האמורה נפש בל ג :‘השפי האפל כגוף והם יודעים שאינם מה התב״ה
 והשיגה כהה בפי מהבורא שהשינה הדעה שהיא הנפש צורת אי׳א לגוף הצריבה יעשמה
 יםודי מהלכות רביעי בפרק ענינה שביארנו הצורה והיא המעשים ושאר הנפרדות הדעות
את היא התורה אלא המות שאין מות עמהם שאין לפי אלו חיים .זה בענין נפש תקר

ממאורעות

הצס׳ פ״׳ ^1הה נמקיש &והה להנניל ׳טל א1ה זה :הוסרנ ומשרה הנוף ונין נינה שהצמיד ופי

(דף הול׳( סוף וננס׳ .נעוה״נ ארוך שטלו ולעולם «נ שכלו לעולם קרא האי
 נצלה שכרה שי•-,! שנהורה ומצוה מצוה כל לך אין אוסר יכיןנ ר׳ דני הניא אנזריק

 לו ■פש’ ול-כן ימיך 'אייכון לסע; כתיש ואם אש שפיטר שה חלו׳ המתים סה״ח שאין
׳אריט! להען אלא ונו' ימיו איישת היכן ונו׳ אשיו לו שאסר היי וט׳ הקן נשילוה וט׳

 ההנרשיס לשפר ונשלייא .ע״כ ,פוש שכלו לעולם לך ״סש ולמען ארוך שנצו שעולם ׳סיך
דה׳ק^ןדאי^^ד^ ׳■ל נינס סילהא היא ועוה״ש המתים שתהייה קיא דהא׳ שאיישו

שייך לא והלא ירים והארכה אמר איך דאל״נ התהיסתחייה שיש ללמוד תונל קרא
 מ׳ שעודו ק הוי ודאי לכך המות אחר ימים ארינוח לו שייך ולא הס• נאים אצא

 קראשעוה״שא״כ האי שפירש אנלרנינו ,לחיות שעתיד ודאי אלא ימיו אריטת הוא והיכן
 לינא התמים המיית דלתא המתים מת״ת דיש ללמוד נוכל שמכאן ׳עקש ר׳ י.אסר איך
דיניגו לומר אפשר וכשר המות אחר למלם השא שהוא לעוה״ש אלא הוי צא קרא והאי

 כו הוה האיש דנו׳ ו־ל היאנ־ד טזב . ה׳ ושעי ה׳ ונועם עד ונויר, נוף נו אין כנא ו*ז1ד,י
 כי lift קוכיוה עליו והק:ה השיגו לכיו הזא לא ני אומר ואני .ענ׳ל משל יהיה זלא

 אהרן ר׳ הרג לטי ונוח ננהגה זה על התצוים נין להכינו ר,:נ גגעוציעולה הלן. !׳ל ,,־«
 אומר וגס נמרורופ והשיגוהו לדעתם אצלו דעתו והניס וננוניו וחנמיו מלוני׳ל הגדול ה־הו

 ארון וקראוהו נהנוום ינינו ושנתו .אלה ננל ידע ו־ל ו־מ נם נ׳ .עורתו נואנווי סהלוז נקצים
תוסנמת שהיתה לעי וינ נשות-ה מרנלא יהות ההנדה זאת על םסמן נדי! עכה הוא וע• ה^הים
משיגי! ואי! דינג! רשומ״שו מרגל! והוו נפירתא הגנתא גני קורא היה עיי, נסיכות ותנועה

 ויא הואיל תשיע! על להשיג ואי! נסתרות סודות נו העני, שוה עור ואתלו .הנדות משאי עלים
 לא ■׳שי וינ ונ״א ומימות הנענמות נמנמות נתרר׳ נקי שהיה עליו וקיימו לגלות! יטה ניתן
 כנתג ׳נתה וה נשייושו הינה שינתו הנצנול נשער ו־ל הרמנ׳ן הגדול ונינו ונס .לסאיו נוזפס הם

 הת,מוד מ! ומושלמת מושלאות ואיות משי עתי והכניס הוה נדר,־ המתים נתת״ת הלק ע׳ נשיווש
השניתו וני הומניס ידו נשינו׳ עליו שתיק אלא הנעת-ות ועסק היגלות ושיקי וממויטת הירושלמי

,ואמונתו קנלתו על סמן מ־מ , 'ל1 נכירול נ! שלמה רני המשוור והמכס כשיר תשתי לוג עמו
ני אשל למעלה וניהנס עו! נ! השוליס שהונלים ימיה נאמונתו ולדיק אהיה אתליהס ואני נ׳ע ולסתיו
 ,הנאוניס מקלת נהסכמת הומנית ושד- , האלהים עשה וה לעומת וה את נם לנושים ושלתעס ו|נשפות

 נהההלשן ,ינ דני סשי׳ לשו; על הככיש ונץ ,עלנ לעת ויל גאון סעדיה לג מאמי עינ ואלי
שס נ׳ הנשמות עולם והוא מיתה נשעת עלי,־ תשמול נששנן המיתה יוס עד הוא נטה׳ו אותו תנאה - .................................נטה׳ו אותן תנאה
ס  אוהו קירי! ושעמים עד! נ! ו־ל לינוה״ו נקרא שהוא הת״ס ננלור וסדנקס וקיומם סנשטת פ

 כ'ומד היישית נימות והקינות ,מיד מיתה אהל לו הנא נמלק נו אלם שכל מעלה של משינה עציס
נ1לע היאהשיהן העוהיו, מכלל שכנא המשית ימות ינאו נ! ואמי׳  היי! יום יהיה שנסוש! נלייל :'

 I נעוה שיגידהו נש־ אמרו לנה נניאשיה משוישמת ויצי-ת, ,לעולם לעש-! יסודו שלא הממית ותהיית
מתתיל י לנ לעתיד ק־ ועצתות נגידי, וגומר ׳נשר כעוד מתהיל נטה׳ו יצירתו מס לעוה׳ש יצירש הוא כן

 ש6ה כת לפם ,ותכלם הדקים הדשרים חופש והווא להפש נוף שאיט הדקה מן יר,ה אש
 נין מכתים שרקיע,והנוילו והנלנליס וכחומיהס הסלאניס שס נאשר הנפשי שמקום הסכר

 ואור אישר׳ ששת שתוצא׳ דיין אור ] נ״ד [אסמים שאמרו עד ודקותו ההוא האש וכין שלט אש
 ני המלאכים צשיאו ששו שלי שיום שלשרא אמרו מאי דקה לעשוהה וכי׳ אישר׳ ששלי דניהנם

 הראשונה לסנה קרוש ראשון ביום הלשרא
 וכן שני כיום הלנרא סן יותר המור,דם וליכוד
 וכן הפכוה, פשט מוכית ושן השלישי סן השט
 הנטד כסא עי דקוהו שהעלו סרשוהיט קצח

 לעיל שאמיו נסו מפולס ויק פציסי שהוא
 שפסוק וכן סהמחיו היוצא אש של נהר שהוא
 טערה נפיית ננחל ה׳ לשמח האש שזה נאשר

 וששראשיס ׳•1ונ שאפיו ויפת שנפש שנאמר פתו
 הכיונים אה עין לג! סקדס וישכן אידו דשה

 היא שנאמר נשיאו לנ*ע מקוים זהו מקים
 כי ואדע ישראל אלה׳ ההת ראיתי אשר החיה

 אש סשרחיו הסיש לתש ואה המה נרושים
 אנשים פעצזים מההפנים שהם המתהפכת לוהס

 מלאכים פעמים יומוח נעמיס נשים שעתים
 להט ואח ניהלם נשרא לנ׳ע קודם מקדם י׳א
 אלל וכל .וט׳ השא היום אוחס וצהע שס על

 דקות ותחשריס גדול עיקר רומזים הדנריס
פ׳ ספק נל׳ וידוע והנשא, התלתפים עם האש
 אפילו ני הנפש שורפת אינה שיעולס ה׳ו האש
 שורפר,ו ולא ט נתפסח אינה העולמי האור
יה' כפהויות הזכות הנפשוח שירא כשם אלא
 לכלותה דקה אש לניוא שיכולתו יש פן שתו
 פתש לא הדקה תן דקה שהאש ששיארט כתו

 אשר היהודיה האש כמו ולא משלהשח השאה
 ותחתשרת מאד יק נוף שהוא אע״ש האש מצגל

.נדנרישיח ״הס דקה אלא היסודות שלשת עס
 ניהנס הנקרא שתקים הנפש נננלת ,;יך וא׳ית

 אדם פל שצסש יודעים שאנו שתו לומר יש
 חוקיים קצת כישר׳ שגופו וסמושית שו שוננח

 הדקה הזאה השריה נקשרה ני שאותרים
 נפש אצלה ויש הח״ס שאור המאירה הרומניח

 הי,״תה הדקה הנפפוח שתי וצצסיו שאדם אמית
 שמום הלסמכת ההטעה שעלת מתנה נגפה

 השלהשת כהקשר שתיהן והצמד שדם הסשע׳
שניהם, שין שילוג׳ יי,וה הדק השתן עם לסתילה

אדם 1’א תשכיליהם קצת אתרו וכשר ,שדםרישית ההוא שנמקוס הדקה האש וכין ניצה
יכול

משגה לחם
 אריטח ש״ך דשם םתה״ה לעולם ארוך יטלו וקרא לעוה׳יש פוש שכלו דלעולם קיא יוק׳ )קמ״ש

 ארוך שכלו לעולם יתיך ׳אריסון לתען כאן ששחש הלשון אשל . החח״ה צליוד ומשם יתיס
. לך ״טש ולתען  דוהארכה דס״ל משתע שפ׳יע ליךין וכן העוה״ש וזהו טוש שטלו ס‘;

;ניע ולכך שעוה״ש איירי נמי ימים
 שפוי״ה מינלא אתיו ׳"ז.ז (דף שנרכוח .ונו' וגויה נוף נו אין השא העולם ב

 לטעמיה אזיל ורניט ופו׳ שמ״ה ולא אכילה לא שו אין העיה״ש דרש
 כלל נוף נו אין דנעוהיש נתש ו'כך נינהו מיל׳ מיי היתיד ותמ״ת דעוה״ש דסושר

 אפילה לא ט דאין רש אמר ולכן התוח אמר לאדם השא הנטלה שהוא לנפשות אלא אינו פ׳
 שס ויש לגופוח היא p נס שהתמ״ה נוף שיש ודאי התס״ה לעולם אשל שתייה ולא

 המתים מחיית ה״ט דשה׳ש סוכר שרשינו לו לדתה ז״ל והראב״ד ;ושתייה אכילה
אלא לנונות המתים ממ״ח אין שאותר למי קיושיס הזה האיש דשר׳ עליו מפס ולסך

לנשמוח
עוז מנדל

 כאור קיימים וזס ממנו הייס שהמלאכים השכיגה מזיו (יזמין והם וטצציוח גגידין וגומי ונפר כעור
 אלא שתה לא ומים אכל לא להם לילה וארנעים יום אינעיס כהי יכינו תשה פגחקייש כמו עצמי

 מקוה כל תקות שהוא הגמל העיקי והוא והסש הגוף הכוליי השכר והוא המאייה נא־כפיייייא נחקייס
 עולם כג׳ש כהדנקה עליון גדעת חמק והס: סש כ«ו פזכמו הגוף ישוג שנו עוה״ג והוא להקג״ה
 והשכר הזאת והמעלה ,גצחיס וליצח עד ̂עדי הכל קיום ויהיה גדוצה גהשגה ותהעלה :אתמו הגשי׳וח

 יעשה וולחך אלהים ראחה לא עין שנאמר כע(ין להשיגו האדם ג:כל כח אין לצדיקים הגגון הזה
 וניאר כערכין אין סיק סיף רז׳ל רמווה! למקוכלים מקונל ההחייס מנהיי נכחר סוד והוא לו למחכה

כר׳ דלא להוד וכגור לחוד מכל למימרא אמיו וז׳יי הזה נעגין הגמול כשעי ז״ל הרמכ׳ן רנמו אוחו
 חקרי אל עגיך את שמחוח שונע :(אמר היה נימין של:נע מקד: ש' כמי אומי יהודה ר׳ דחגיא יהודה
 הכא שלה של שמינית גימא על השמיניח על למנצח :נאמר שמנה המשיח ימוח :ל שנע א'א שינע
 ומחרצינן לו ומרו עשור כננל גכנור הודו'ה׳ ואומר נכנור הגיון לי ננל ועלי עשור עלי שיאי׳י עשי

 כי הענץ סירז: .גנל ליה וקרי כנבל ^יה נשיש דידיה נימין דסישי ואיידי יהודה רני חימא אפילו
 כענין כמוהיק׳א דק כגשמיות ואין כרוח נהליח שהיא המיעכה להשגה רמז שכמקרש הומר וכלי הכיור
 וידנק נשייוח :גע הקדש ניוח החכמים ישיגו נעזה״ז והנה . הקודש יוח וזהו ורוח ודכור קול שאיזרי

 :כעח אח אמר כלעה גה הקמנוח ונקצה מנורה של הנרוה נשנע ונרמזות וגמקדש גמשכן איין
 הישג המשיח כעוה״ז-י<לימות הקול כלי בנע •רמזו לפיכך הידיעה כה׳ אותן הזכיר ערכתי הייזנחוח

 מהלא ענין זה אוהה ירמזו השפירוח לעשר :לימה ההשגה ההיה ולעוה׳ג אותם וירמזו שמיניח הפייה
 ויהעלה יהכרן נוראם כרצון חחק״מיס אלא יכוף ק; כו לזוכים אין יעיה׳כ עיר ונתב עכ׳ל ונככד
 סוד החכם ילמד ומכאן הוא הזה לעגין רמו שמיטה ושכיעיח שנוע שגי ורן::ה התקיימם ורצונו חפנו

 אלו ששדות ״פ1̂ כן והאמת עכ״ל דעח אדם והמלמד היודע וכריך נכללו הענין וידע היזלוח
ג אחרי וסעתוז פיני גהר וכפ׳ גראשיח גפ׳ התורה נפילוש לו רמוזות  ולא נהי% זה כמה חr̂ר

גזיות הגירו דעת לחכם יהפרשם לא יעמוקיס עחיקיס והדגרים .לקנטורים מקום מה למגץ גו יידו
פהתייו
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 נלומר ,ונו׳ הפעולה היא וו ואם היאנ׳ד כתב :וס׳ צה קראו וחכמים ד

 שהקנ׳ה סעודה צנא עצעהיד יץ'*) (אסהים ע'ס ארק סוף דאמריק
ה סל נום גועל לצדיקים עושה  «אל והוא נדוד שיוגיע פד האנוס נל על וגוהור נינ

 »יג\ לסעודה עהוקו והנל ששרצו אנלסה צפולסההס״ה דהיינו יפטר ורנינו ומנרך.
 לדעס ״שונ לי וציין .המוח אסר הנא העולם

 המחייה שאהד עולם ה״ע דעוהינ היאנ״ד
 לא מ אין העוה״ב דרנ עיערא יה״שנ היאך

ונו׳: אנילה
אסרו

.ה׳ ואהל .ה׳ ונועם
השגת

 המויענת וו לטונה משל מיו לה <|יאי •והנמיס
 נאן אין הם»ווה היא 11 ואה א׳א . ננודה נצויקים

; השתישה צו היהה ועוגה .גרנה של נוע

 ענמוהיו נס למציאוה או סומר נפל למציאוח פנה הנאש יהיה ניצד שלימה השנה להשיג נול
 המהגאים מאני ואח נחקייה לאיפור רצאנו .חוקריהם נלאו נן ם׳ מאעולומיו פעולה אי
 .נאשם ני אף נממקריהם נופם ענין ידעו לא והם הנפלאים מעשיו נהונן להר,הנס יוצרם של

« אניון נאמת והוא הניס שהוא הנדול העונש נפרש •עכשיו  אס והאנדחי שנאמר נסו הנ
 עונש נלא אינו הוה האנדון ההיא. הנאש
 לנמר׳ הרשענסחנפל נאש פהאנד וצער יסורין

 או למלאן שא״א נמו מאליה שהחנאל א״א
 ולא או!ולחו נלנל אם הנשרדיה סהנואים אחי
 סא ליטרה סטנ הנהמה נפש ני הנהמה ננפש

 השנים הנונצ״ם דנרים נשאר וטטדות האויי
 אנד ולא נסים ונין יקים נין ועפרם ליטדם

 נערן רק ענשיו עד העולם שצנקא סיום ינר
 אאשר א׳ עליונה היא ה;כש שזו נ׳ש יה

 כי טטדוח לארנעת תשוב ולא נחחנעל
 הננראיס כשאר ליהודה ס«נ ואס פמיצם חינה

 הוא ני לה ו»נ אשריה לימדם^א׳נ השנים
 נמו הוא הענין אן .הננני ^גמול הנלו; השכר

 נגיהנם נדונים עונש שמחו״ני לעיל שפירשה׳
 •'נ ואחר לו הימי נפי ארי כל חרש ׳•נ

 שחהנשל כלומר אפר ונעשיס נשמהן«יפה חדש
י שהיהה ממה נידחה נ י  הקנ״ה ורוח הנשרף נ
 החח מפ׳רחן וילון הנסה רוח הוא ■חנרן
 שהיא נ״דינה נלופר הצדיקים רגלי ננוח
י להם ואין ומנוהחן הצדיקים רט,נ ל״פה  ט
ט  ואותם נלייקים, עונג ולא ננחחילה ולפי ט

 נמייגה טלים לעיל שהוכינו טלים1 המצנצפיס
ע נה שיש ע ולא ומנוחה ט ט  .הצדבים נ

 לדורי שגדוני! ההטרים הצמוריס והרשעים
 טהם ודן נכשס ומק״ס הקנ׳יה רולה יורים
 נדנחיב החוכאח הנשש מפלה שאים נצעד

 מס הניף נהיה ינן וגי׳, המוח לא מעצחם ני
 משיארין טד למוח נימריס המתישי לאדם לו

 יסוד שמא הננוד נהא מחמס טוצא האש של לנהר נצמוח ומשם האש נגלגל מחקשיס נאשו מח שהרשע סינף נ׳ טמה אחר חיד נא הוא גיהנם של וה ועונש .רעים ניסורים ימים
 נחמצה נין צו ונצמיח האש <יםוד ההוורה הע והנפש הנניאים. ננל למיחן הסוזרוח הכטת לגלנוג• יומה וזה שם ויוידח תתגלנלח ועמו לניהנס יורי והיא האשוח נל ונח רנלנל

 « וממשנה ניהנם לאש ועמיח ונחשנח אוחה טנעים טיאה לנץ נינה שהנדצו הטמח וטני ונטה ליסודם השנים ינרים נפאר כעליונים ולהינק להחעלוח ניעהה נתשנח נטף נין
 שנאמר וו« סמנו ח׳ שהוא האילן סן הנניס נענף מיטדה שננרהה כלומר נרה מענין וומ ניהנס צערי סלנד והנציח מקר לאין גדול ולער ניולים יסירים היא ממראה נחנעח שהיא
ח וה אין הנאש נאניון שאיישחי הוה ׳הניס .ניארישיה והמנץ הקלע ננף ׳קלענה תוינן נפש יאה ן נ׳ הנא לטצם מצ״ע ויניח שיאני ונה׳ג ים או חלנ נויח האוכל שלרין האמור ני  נ

׳ הענין « ימיו נחלי סס והוא נמ״ו נטפו צו מגיע העונש נריחוח מס״נ׳ נעונוהיו ויש מעינותיו תיונץ שינייהיו י  ונניח נאמר לנן נרה סיהח טא « ממשים נן סח מנטם שאמרו נ
ט .לעיל נדפרישיס לו הראוי ננ״ע צרילקו זונה ונייח שרוני זה ונשמח מעי״ו ההיח האיש « אחר לנפשו מגיננ נרח אוחו נרה חמ״ני טטהיו נכלל ייש פיונץ שטנוהיו ו  הניונים •ש ט

« והניחי ההיא הנאש ומרחה הכטנ רמז ונוה נ”נא לעיל כדפרישיח לכולם הנדונים ויש חיש ׳״נ טי ההיא. הנ  העואיב ומחיי הוה העולם פח״ נניס שט« נריטח נממוייני P ו
 זו ואץ הזה העולם ח״ ואתל לו שמאיינין נעיקי נופי יש ואעס״נ הנמים שירשו נמו הניס הניח נהם שנאמר נ“נפ ולעיל חלק נח' הנמנין נל ונו' והאניקורוטם נה' המורדים והם

ע הנהוג וק טנגים עמיס לשם עשאו אפילו נטלם הנון ועעשה טנה שעושה מ• על ליחס הרמעים נעל נדרג׳ יש ט קשיא ח מצרי,ני החעג לא טהיי ה״ (נל נאיצו ני »

מיימוגיות הגהות משנה לחם
ר שהוא מפני למטח St ווו ארץ ברא* nSimS נוזנתי עלו רנייו טרו• [ג] טן רג דקאמר דמאי אירש ולכן החח״ה טלם טא דטה״נ טנ  i'30'^S :
ע שהייה ולא אניצה צא ט :ז׳ל רנינו דעח נחנאר וננר .ושס״ה אטלה צדן יהיה שלא זן שמא מעלא של טוף יהיה אנל טף שם יהיה אלא גוף שם יהיה שלא ר״ל ט

פסה ה י • וגי' הימנה גדולה נקמה שאין הנ נ ע על שהקשה מה ז׳׳ל הימנ״ן מיין נ :הנל עליו שחא« החטאה דנייו לאי ונסחלקח הנמול נשער נאן ז״ל יני
אסרו

עוי סגרל
לאניע טו אני אנטניס יטאיע עם נאמנה טאי אשי והאמונה האעם יין על עמיא אשי וטעתוז ניושוז עפיס ישמעאל צי' י׳ע נאמד יומא נמ«א שמציע נמו לשונו תוויו ינטדנה נלטע מהתייו

 החייסשנאמר צרור נקראו גוף שם ואין דגוף ממאורעות
 השכר וזהו .החיים בצרור צרורה אמני נפש והיתה
 טובה אחריה שאין והטובה ממנו למעלה שכר שאין
 לה נקראו שמות וכמה ד :הנביאים כל לה שהתאוו והיא
 .ה׳ וחצרות .דקדש ודרך .קדשו ומקום .ה׳ הר . משל דרך

 דרך לה קראו *וחכמים .ה׳ ושער .ה׳ ובית .ה׳ והיכל
 לה וקורץ סעודה. לצדיקים המזומנת זו לטובה משל
 נקמה שאין הנקמה [ג] ה :הבא העולם מקום בכל

ש שתכרת ממנה גדולה  החיים לאותן תזכה ולא תפ
א האבדון וזה בה. עונה ההיא הנפש תכרת הכרת שנאמר  דרך תביאים אותו שקורץ ת

 שהיא לפי לו קוראץ והשחתה כלייה לשון וכל ועלוקה ותפתה ואבדון שחת באר משל
 זו טובה בעיניך תקל שמא ן : לעולם חוזר שאינו וההפסד תקומה אחריה שאין הכלייה
 ושותה אוכל להיות אלא האמת בדרכי שלם האדם והיות המצות שכר שאין ותדמה

 ומשתמש שן באהלי ושוכן ורקמה שש בגדי ולובש נאות צורות ובועל טובות מאכלות
 האוילים הטפשים הערביים אלו שמדמין כמו לאלו הדומים ודברים וזהב כסף בכלי

 הם והבל הבאי דברי האלו הדברים שכל ידעו דעה ובעלי החכמים אבל בזמה. השטופים
 ונויד! גוף בעלי שאנו מפני אלא הזה בעולם אצלנו גדולה טובה ואינה תועלת בהם ואין
ף צרכי האלו הדברים וכל ף צורך מפני אלא ומחטדתן להם מתאוה הנפש ואין הם תו  תו
בטאם. האלו הדברים כל נמצאו גוף שם שאין ובזמן בוריו על ויעמוד חפצו שימצא כדי

הטובה

ע זנ0 ונן .נלכץ p הטי נעיקי עציו ש5ח עלא וקנלט ניטם6 ל»  נשער ויל «י«נ'\ ל1הנו יני
אנ׳ו שוטע to העני / לי׳ע וחשו וההגווה מעיה גשעי< סקינל גטוהו ויל הי  זנ0 יודע to ו

p שנל להשיג •יהל ונגיל טגנל ועמי •?ין ומשל, מליצה דק■ &שאל ני6 ו'צ הו^נ׳ד אשי ולדעת 
 ומ^מי ,שט המיני ל6 ׳שת , נתעט m עף6י ימנה מינים תנה יאה .פון אץ עי ומושנל
ני אציהוא  (אשו ט׳ נ׳ ,והלניתיי שמיא מזית היוע ,׳שייח מיס ומטח ,יונית )יינ1ל ה' ני

 סנלה לנל נמוימה החנמה הושש נהתעלות וגמה נמה אמח על <נתי אחי פוי על נ’א ,ופוצאותת
^ מהנמז ואם .ת^ה יומיה צו אשי ת׳  משן שיק מו דנרס הן p גצגושיהן טעמיו הצטקים ע
« משה ,גהץ פות צא מי ווית נשונצימן נעיתו נגו ומני  אטלי המלנוש נניו מלק שיק טני
ק יעצ ,נאה צמנית מכה נציצית ה»יצ ,׳ומאה נו אשי הסננה נשמת ת י  מת צא אניס ימקנ ^
טי לנען עולי ששתה למי ו־ל נצו ו«מ ק על שלה ט ק לה קיאו יחנסיס י נדץ נעלה י  משל ני

שוה לצייקיס המוומנין וו לשנה נ הנא ימולה מקים ננל לה וקייאץ נ אנ׳י ניו  וי ואת ו'ל הו
ס ט שי אומי ואני :מנ׳ל ישטקה ל! היתה ומונה נינה של נוס נאן אין ישמויה היא  יליי הי׳
ת הנוות יהטא הינה סה השיגי ו׳נ ס מי ץ נתנ״ז ני להלחם ו טו  הנהן אהון ינינו הוג ממנה אל י

שו מצוני׳ל ו׳ל הנויל  ,למומימז וחוישחת ,לאייס מיסתיו וטזתי תתתתים נמות ט וגערו ,יט^י
מי מ ולא ננפתיות, הנין לא ט ^  ממנו למעלה נומנמ אין ני יאמוי איתי ישבש ו׳ל, ׳ויצדעמי׳
י מני ומה הגמול נשעי נתנ ויל הימנ׳ן הנוול יניע נם .ימצאנו מי עמוק ועשק נ  אניהס י' י

p נשולים היגייס גצ ש לתוק .ענ'צ נמשמעם הונטם נם ינעם ש־ ייעת נען שנתג ויל עמא 
 הפלתנים וניהנם עדן ננן מוה יותי להיש אסר ואי שם ו״ל נתנ שד ,נםמון ונתנני שקכלנו נמו

ק שאץ צהלמיטס מיניינו שסנאר סונתט אנל למעלה הניננדס  שאים משל ישיט נגיע שיי ינ
 ואמינה אמס ינל אלא המליצה נטל משל או ינאי הענעים נאלו האנוס קנצס וניסינו דני׳ אץ אמת

 ממנו ימשנ ממלתו למקום אמי נצ נו תוכה לקמשס חממוה ימן צמעלה מעלה מ: וסנימו שצונו
 אלא כאן נתיכ אין תשקם עינן ינמל אלשי ר' אמר רנה נייקיא אמדו ולשק .צו צגשל הראוי נש

ע ט ונאמה לו הראו• נש מצמי נפני עין לי יש יצטק צדק שנל מלמו תשקם עונץ ^ול  שהמיר נ׳
שט שאמק מה היא התמיה לומן נשמי ננמיל שי תשמש  השדה לעשות הקנ׳ה פשו ו׳ל יני

 ואתי אתו ונל טנייס ונאודו נו0ג לצייקים מסול למשית הקניה שזיו אמדי pi ונו׳ נגיע לצטקיה
 השטנה ייאות התתיה סמן לשית עתיד וה ושע ושני יה אלהינו הנה שנאמו נאצנעו עצת «אה
 העולם אנש יגיש ט צומי נום״ת כמתה מתון התיחוית ועונג המעלה השנת הוא המשל מתון ^צננג
 נקת שעה נגל מלוגש ושה הנושות נששו שנמלי עי נוש מל נםשו שנתמלית יגימ משה צממלת

עלל; הוטאים שאי יעשו נאשר השן נמצוע לא נלנו הסש נעין ישמיעש יאייש כאילו ה^וש

ט ט ליאות שנל ק ה1 ששה אמי לא ו׳ל יי  תח המליצה נמל משל ילא מלילה סנאי ינ
ק ומליצה משל להנץ ע׳ה שלמה המלו נמאמי וששה מצה שע אלא ושלום  מומ ישייתם חנשם יג

ק מצסי מפי יע׳ה הננזהי מל to להתשיי צייו יאץ מי6י נצל משיש מאני ט מנם נל  ה» נו
 להם אין אשי השיים נסם ינשלו p הנשקה וגקאיו ית׳ האל נתק נשנומז שץ נל «י ממל לנמל

ס שאים יאש צו צמשי שראוי למי הנאותות נמיות ונו ולא מפשקות יקנצית הקדשת ^  מנם׳ מיז
ק מאתקי ינשאי הנטטם ונמייה הסםו נזה דינו מפלות ושה תנינה  ולא קיתע «וש מא אמו י
ט ממה שיה לט התת נאייגה םניה לנמה העניניט כתי מהעלות נ  נהם ליגנת טננים הנגיטם נ
 משו אני נאםי העתי גזה ואין שלתס נגדליס שגליה נממלוה הדניים ולהעלות יהתמניס p גייס

0׳ אשי גתלק לשוט מתון להיטת ;האל געוילז ציר■ יזכני אס נהקיתת׳ 0
ט יתשית׳ יסננוש וה מן ועל ם וששה ימאתיי טווס ו'ל י׳ ק ס יינ  וגהאנמת לנסים נגיי

תט1 אשנתנו ג׳ ואף שנילם והוייטס לוני׳ל ותנש שיא נן האנם ^  נאשר העניים אלו ננל '
מנ׳ן הנמל וניט אשש והאנמס קנלת ניט מיסתיט קגלני  אנו ומשו ששם אט ששי אשי הי
ס יהסשל הפעווה שי ■דע הצרה מן על ו'צ לי׳ט ששו אי שיא מ  :ומינם נינה של וטס י
 צור האשדה, ואת שו מל האניה גלשן שיה ולשי למשל1א<ש נצש׳ ט והנאי הקיט נצתם ולג׳

™׳' י ״>'’<*'* ״ י P* • ^*"י" *י י ״ ו (<'< '' סי 0«" י השטנה ננ
שי• *תיקיו יהינייס הטרקים נואש■ ננק מני העמישס נו יניאו צקקים לסי השעי וה לנא לעשו  נמ

י את צינן שלים גסל להשיג הגמלים סתינים איו אלהים ייניא מפוקים ם הנקנית את והרנ סנ׳ ^ 
ק ימיי נישק ז׳ עי שיק ואונאה ולשגעה לאניל העיה׳ג לשי נתשוגה הווטס לצקקים סי׳  תמץ ו

שי מעסיס נמנניו המשומי אלשנ׳׳ סלונ׳י ומשקן יסינ  שס ואאנ לננון מן מילים ששתה ומי י
ם של סס ישיג שדיעה נ<׳א הישמס מממ״י נששן  ש תו הששה נאנן לששים הראו■ מוג נינ

מן אתה של סמים •ושני ידושן לאס׳ת ואומי מיא תלתא p תו מל קאמיא א ו מז, ^ניי ^  א
ש מהם אתי מל  ט אנין אי ולשמי הנמל מו מי מגמל וום מקיש וה עלטט מוטי קונו ^ג

 ט משלש• מם תשל נס לנק ואה ולי .תשנם לנעלי •זת לעשת לשנ׳ה או׳ת עמו לעשות התליא
שת סה ונומיה גשייה ועונת ושמורה גגל עיוהה געמר׳ה להלום הלום מד הניאסי ס אשא ס ס  ו

שריו והמשטליס אשם. אשו לאי׳זאשסשה דים למנמ-גוט עלים גני וגוש אקיא. ה׳  ׳והקו'יו
 ■m נאומו! שים ל׳ •תתתע נששס ,שיתי ימצאו אם גמנצש למקש וסגסתם מל תם09מו ינמק
ק ואלטשם ויו׳ן הקוזש ם נמשנח תנשו מגלת וקמה מ ס שי ש  נעתי• ומשאין ויתעמיו שים ^
 םשיחן m to השים. מי ס׳ הנקסוו :וקים ש ישראל מלן יוד מלג׳ם עארת את וקס תואמו

השאי: מסי והאנזות המויטס ומן והאנוין הגות נשמש נהנים נשית הננוו שג ושני הגדת שנש
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 סשה רנייי הנחל הרב דנר לכיש \3t1 ייכין5 מ ניאתו ^שי חרי61 .טננים עטדה לטנח אשילו לחלזח טה! שהד>ן השאלוח נל תר\ן ט פיש נפלס טד פ״̂ג לעיל נננלץ[ רמזט שכנר
 יהיה שלא הנזכר הרג דעה אץ ידאי נו' הגנש שחכרש הימנה למעלה שאין מדולה הנקמה לקמן נהג ונן ט' אלו לקיים יזט שלא הרשעים ופרטן לעיל ונחג פירש אשי
 וה שניטול נה וכלל הנפש ניטול שהוא הכיס שהוא ונקמה עונש אהריו שאין הקרון וכליון האנדון סוף על ז״ל הרג ונרי אלא דעהו על זה עלה לא וס״ו לרשע וצער אקר עונש שוס
כמלאכים כטד מייקוס שלוקהה זכה שהיסה מצד לה ראויה שהיסה הגדול הטעם הנאש שאבדה הייור ואנדון גדול עונש והוא נחלים ניטריס ניכנס נטנש סקלה שנסיישרה מה מלבד «א

כסו ומעלתן הצדיקים זכות והוא מהם למעלה או
מימרא t וכו'. הנשיאים כל חכמים אמרו

 אשה נמה פרק אנא נר קייא דיני
 דהא התם דסשמע ודע ).Jם' ושנת יוצאה
 דאתר אדשמואל פלינא אנא נר ק״א דיני
 שיענוד אלא המשיק לימות כעוה״ז נין אץ

 קייא דיני הא כאן כתג ורניט ,נצנד מלכיוס
י  י"נ נפרק ונם זה שאהר נפרק אנא נ

.וצ׳ע לדשסואל כחג סלנים מהלכות
זה

 שום אץ הבא בעולם הנפש בה שתהיה הגדולה הטובה
 יודעים אנו שאין .אותה ולידע להשינה הזה בעולם דרך

 אבל מתאוין אנו ולה דגוף טובת אלא הזה בעולם
 בטובות ערך לה ואין מאד עד גדולה הטיובה אותה

 שנערוך האמת בדרך אבל משל דרך אלא הזה העולם
 הזה בעולם דגוף בטובות הבא בעולם הנפש טובת

 גדולה הטובה אותה אלא .בן איגו ובמשתה במאכל
 מה דוד שאמר הוא .ודמיון ערך לה ואין הקר אין עד

 שגאמר הבא העולם לחיי והתאוה דוד כמה וכמה ן ;וגי ליראיך צפנת אשר מובך רב
 שטובת ד״ראשונים החכמים הודיעונו כבר ’. חיים בארין ה׳ בטוב לראות האמנתי לולא

 הקב״ה אלא ועצמה ויפיה גדלה יודע ואין בוריה על להשיגה בארם בח אין הבא העולם
 שנהנין שבגוף לדברים אלא אינן לישראל הנביאים בהם שמתנבאים הטובות ושכל .לבדו
 הבא העולם חיי טובת אכל לישראל הממשלה שתשוב בזמן המשיח לימות ישראל בהן
 שישעיהו הוא .בדמיון אותה יפחתו שלא כדי הנביאים דטוה ולא ודמיון ערך לה אין

 אותה ראתה שלא הטובה כלומר .לו מחכה‘’ יעשה זולתך אלהים ראתה לא עין אמר
 אמרו .לו שמחכה לאדם האלהים אותה עשה , אלהים אלא אותה ראה ולא נביא עין

לא עין הבא העולם אבל המשיח לימות [ל] אלא ניבאו לא כולן דגביאים כל חכמים
ראתה

 הרשעים כל צ' בפרק לעיל וכ'כ זיל הרב שפירש
 להם ויש יזןנסיחסאס1)1שעוטחיקסרוניןדנין

 אלא לעוה׳ב הלק להם שאין הן ואל! לטה״ב וולק
 רשעסצט׳הרי צודל כפי ונדיטן ואינדין נכרחין

 נפי הצדק ונין נמוד כריתוח סייני נין שהפריש
 ודאי אלא יש חלוק מה ׳טרין סס אין ואס ישעו
 עניל לקמן נפרש עדן נן ועצין כדפירשחי. יעסו

 וקצתזיו נחמן נר משה רכיט
.ונו' הנפש נה שסהיה הנחלה הגזובה ו

 שכר ומה הגמול נשער רמנ״ן ז׳ל
 עיקח זה דנר ט״ע הצדיקים לנפפוה יש ונטצש

 מצוי שניע סוערים סדנרי ופירושו נתורה
 יוצאין נהרוס שד' הארן ממקומות נמקום הוא

 עצמם המדוח ואנשי ננראשיה שנאמר נמו משם
 יוסיף שלא ההשויה ר!ו שחס הוא שנ״ע אומרים

 שהדנרים כן העטן סוד אנל ני' יקסר וצא היום
 והדעח הסייס וען נהרותיו וד' נ״ע כי נפולים

 ני ומשמעם כפשוטם כולם הסרג ולהט וכיונים
 נמשל העמוק העצין טד להשין דני כציורי הס
 לרנן לו היו לננוח צורוח דמות שונין שאם כמו

 ראיחם כזה ההדיוטוח מראה ששהן נטנלא נמליאל
 במשכן הקודש מלאכה כן כי ,ראיסם כזה או

 הפרוכת סן ולפנים ואהל חצר מקומות נשלשה
 ננל אשי וכל ויכיר והיכל העזרה וכמקדש

 שאמרו כמי נביאו נדסוה ניצירסן הננראים וק שס המרכנה כל ההויוח ורמזי והשפל והאי־צעי העליון עולם מעשה סודות להנץ כולם הכרוניס וציורי הכלים פן ומקים מקום
 וצייר הנוף להנאת המקומות נמנחר הקניה והשכינו ובדעת בתבונה היה אדם כני מנסר הקנ״ה של •דיו מעשה הראשץ ואדם נפש פנה נטלם נאמנים ועדים ליכד סימן יצירה נספר

 ,יחניז הטיא מן להשיג נברא כל נהשנח שיש תה וכל זלאכיי ו ו,כשיי נוכיי ננרא כל יסודי יישם להבין נשמי בציור הנשמות עולם הוא העליון נטלם מעשה כל הנכנד ההוא כמקום
 שידענו כמו הארן מקומות משאר יוחר האלהיס מראות נו יראו ולכן והעליון האמצעי העולם מן ראשו על אשר המויק מפני השפל שלם מקומות מכל נכנד ההוא כמקום גם

 ונו' אלכיס ,כיח אם כי זה אץ הזה המקום טרא מה שנאייר זה ונענין ה' כסא סייקדש נית שכן וכל מיצקס מפני לנבואה ומיוסדים נכנדים מקופות שהם וירושלים ישראל פסק
 נמנרח אלהיס מראות וחאים הדנרים בציורי העליוציס סודות למדין המקומות מנחי שהוא נ״ע שונני כן על המקום כתעלת טנה הקדמת מכלי עליו הנאה צטאתו חלה הרי

 שג״ע סוכיהות אליעזר דר' וארק׳ ההגדות וכל .נהר מראה אח־ אשר שנאמר כסיני רניט ״שה כלתיד להשיג ה,נרא שיכול מה כל ומשינין ההוא המקום מן העליונים ככור
.הדעת נפן טעם הוד ש:חכ עזרא אכן דנרי נעמו ומה .מיץמות מימה מוכח וכן דאילני מישי צנלימיה ונזלייה לג״ע ז״ל אליהו דעייליה אנהו גרני כדאמריק נארן ממש נן סוא
כאלו הרמוזים העליונים והדניים העליורם לסודות ציויים הס החיזטנים והעדן הנן וזה ככול שהענין ביישתי שכבר ליתר ויש ,נשמי בדבר לנשמה יש שנר ומה הנא שק כיון וא׳ס

 גכטח כדאמרינן התייס צרור והוא עק הנקראת הימנה למעלה והשגה גן נרמז הנקראת השנה נעל״ניס יש כינד ,הזה השס תופשים מהם התסחונים שאלו ועדן גן נקראים ג׳ע
 נניכה ושלום חיים וננזי וסשאש צדק שנו ערנות חנינה נמככת יש וכן .אלהיך ה' אס התייס נצחר צרויה אדוני נאש והיחה שנאמר הנטד כסא תמת גטזים הצדיקים

 והס עליה נצי ראיתי נסוכה ואמריק עליהם שוכן וצשא ים ומלך הכנו־ וכסא השיח וילאדי ושיפים הקודש והיות ואופנים להבראות העתידץ וצשמוח צדיקים של ונשסוהיהם
 השכל כהסתכלות ראייה לשון הזכירו ונו׳ המאירה כאיספקלריא נסתכל רניט תשה שא״יו כינני! הזה ההםחכלות ורנן .המאירה נאישפקלריא דספסכלי הא ומארשים מוטטים

נח עדיין חדש י״נ כל הפירוש וכן ,יוידח אינה ושוב עולה ונשסחו נטל צו® הדש י׳׳נ לאמי ויורדת עולה ונשמתו ק״ם נופו תדש י׳'נ עד שאסר לעי הענין וכן .ההמה ועילוי
חדש נ’י לאחר נכר, •שהיתה לענץ היא יורדת רושמות עולה לידיעמ שמולה ואע״פ צשיויוח ממשנות נהצטיירוס אמו נא״נה הימה נאשר ולמעשיו לדעחו טעה והנשמה קיים הגוף

ה יי׳ל ואין ,עוה״ו כעטרת ונחעבירי; סלטת ולנשה גשמיות מדעות נתעליס  אלא רניס ימים קיים צוט אשר החנוט ויש סיד צסיד הנדרף יש כי ממש קיים נואו קיים,שיהא נופו שאמר ני
נ ונאוהן ,הוא כן נסו'ששיישחי  אלא וננהרותיו הנן בכירות הנשמות שיחעדט רטתינו סוצת ואין ,לנשמיוס נוטה כעני! העליון העילם נעינג ונוהעננת בנ״ע היא הנשמר תלק חדש י'

ההיא ההשגה ומן טמאה נארן העומד סן יוחי עליץ נחאן ונבואה הקדש נרות נכשו שנלנשה נייושליס העומד על מאמי נאשר החיים נאור לאור שכיס שער שהוא ספני הטונה
ודנקיתה הנפש השנת היא ההיא העלייה דרקיעא למתינתא ונתחי דסלקי כצדיקים חכז׳ל שא״רו וזה ה־ויני העיני. והשצת העליון העולם צדנקות מתעלית ההוא כמקום «פש אל

האששרות נזה להם נשיב השס הורת על למתחכמים יתקשה אם כמקום עדית היא הנפש היות אכל נת״הם הנניתים גנון ההמתוצים שישיגו מה השנת היא והירידה בעליונים
צדיק כל בו וזוכה המעלה מן ומעלה מעלה ופ.יסי תיצץ אמת דנר אלא ומליצה משל או תנאי דנרי ולא ואתונה אמת פ ני נעצין רטתינו דנר׳ וכל גיהנם נחוטאי לפציהס ששמט

 והוא התחייה לזמן נשמי בנמול עוד משמש שהזכיר עדן נן ני ונאמח .לו הראוי כאי עצמו נפצי עדן לו יש צדיק שכל מלמד תשקם עדניך ונחל רטתיט שדרשו נמו מעלתו כפי
 אלהינו הנה שנאמר נאצנעו עליו מראה אחד וכל יושג והוא ננ'פ לצדיקים מחול לעשות הקנ״ת עתיד א״רו וכן וכו' ע״ע לצדיקים פעורת לעשות הקניה עתיד מכמים שאטרו סה
 ההוא העולם אנשי שיגיעו כלומר גופיית שמתה מתוך התימדות ועונג המעלה השנת הוא התחול מתוך נאצנע השכינה והראות החסיה. כזמן להיות עתיד זה עוע ושכר זה

 נאשר הנופיי העין נסצוע לא נלכד הנאש נעץ ושמיעתו ראייתו נאי'ט תקדש נרות שעת ככל מלונש ותית הצופיות כחותיו שנטלו עד נוט על נפשו שנתעלה רניט משה למעלת
 מה וכן הצכוצה. ושמיעה האמיתית ראייה והיא וננריאל מיכאל יראה כאשי עצניה נראות ותראה החס עליה שיאצל מנתו.יו הנכס והספשע הנוף נההנטל הנייאים שאר יעשו

:הנא השלם מענץ שהזכיר מה יתבאר ולקמן עדן. נן סענין עכ״ל מזו זו לנפשות והשגה ויעה י שיש אך לשון ותיהוך סיטר י״ל אין 1, עם זו מספרות חנמיסישהנשמות שאמרו
וסוף

סשגה לחם
יצא ואס וט' נקשת ולא נס״ף לא האיש יצא לא נמשנה C ס'נ (נדף אמרו אשה נתה . טלן הנניאים כל חכמים אסרו ז ט'  אמר צ״ס.) (דף חלק דפרק תימה כאן יש ו

 לימות אצא נתננאו לא כלן הנניאיס כל יוחק רני אמר אנא נר חייא רני
 נין אין שמואל דאסר דשסואל ופלינא .זולר.ן אלהים ראתה לא עץ נ”®ה אכל המשיח
 אין פיק ננרטת זה הובא וכן נל:ד פלכיוס שעטד אלא המשיח לימות הזה העולם
ג אמרו צ״א) (דף סלק נפרק ושד ל״ד;) (דף שסדץ  וחפרה כתיג רח׳ הסדא י
ט' המסה וטשה הלננה  הנא לטלה נאן המטיח ליצ״ס כאן *נניספיט אור והיה וכתינ ו

 נתרוייהו) לממני נזדמנה אחיה שנירסא ונראה לינטח כאן הזה לשלם *כאן קשיא צא וס'
 אידי למימי איכא מאי ונו' המשיח לימות הזה העולם נין אץ דאמר ולשמואל המשיח

 מכל ודאי משמע כן אם סיוג) (דף דנריס אצו סרק נסשחיס זה סנא וכן וט' ואידי
 ונו' הזה השלם נין אין לס״ד ונו' ננאו לא הנניאיס כל דאסר סאן דשליגי האי

 איו וא'נ הנא לשלם נחננאו דהנניאיס שסונר משמע ונו׳ הזה העולם נץ אין דלס׳ד
 אמרו ונכר כמב השיעי פרק ונטף ונו׳ הנניאיס כל נפ׳ד פסק !fo נתיתי רניט פסק

 וכן כו׳ נלכד מלכתת שעטו אלא הר,שיח לימות השה״ז נין אין הראטניס מנמיס
ט מלכים נהלטח ט  חכמים ואחיו ונו׳ המשיח שנימוח לנ על יעלה אל נ’’ נפרק נ

פרק דנשנק קשה ושד .נלכד סצניות שעטד אלא המשיח לישח הזה השלם נץ אין

עוז טגדל
: עועדץ אץ פין .לו למחנה עד חכמיה הודיענו כנר

 וכתתו שנאמר לגנאי אלא איטי ומכ׳א לג הן הכשיטץ אותר אליעזר ר' חטאת חייג
 כשלין הס למה הן דתכשיטין יאמר אליעזר לר* שה אמרו ונצמיא .ונו׳ הרנומס

 המשיח לימות העוה״ז נץ אין דאייר כשמואל דלא יהייט ננמרא ואמרו המשיח לימות
 אמי אליעזר די' שם דאסר ואינא ונו׳ נחננאו לא הנניאיס כל דאתי נמאן והוא ונו'

 נהלטת שפסק רניט וא׳׳כ כשמואל דלא אחו נרחי!! על נטלין דאמיי רבנן אכל נשתואל
 וט׳. המשיח לימות קזה השלם נין אין ואסר כשמואל אסק איך כמכמיס '״ט ארק שנת

 שהוא אלא כרבנן דלא דאהי דאיישית מפעמא כשמואל דלא עסק ודאי מינינו ונראה
 הדברים שכל טנר ום' המשיח לימות אלא נתננאו א5 הנניאיס כל שאמר שמי מפרש

 החינוח ניטול כמו העולם מנהג הסן נהם שאין כלומר נשלם שיהיו המתודשיס
 אכל ,המשיח לימוח הס לזה הדומות הנטאות שאר אכל הטיע הפך זה שאין והרמתיס

ר שמואל  ערות ואפילו השלם נמנהג ולא השלם מנהג הפך כלל תדוש שוס שאין טנ
 דאיח משמע ראיא מיית׳ אניון ׳תדל ילא מקיא שמואל דהא השלם מנהו דהוי ועשירות

 אלא המנע הפך זה אץ עניות היה לא דאס ואע׳ג ערות אינא ח המש דניפות ליה
נלכד. סלטות אםשעטד ני כלל חידוש שום אין המשיח וניסוח כמנהג שלא שהוא ספני

ואמר
ת ע ת הגו טוניו פיי

ו חייא f« עופוין אץ ו»׳ חאק פרק א«וז נטח [ד] ר, אר׳י אנא נ I ענ׳ל נ
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ט י נל וסוה ב £* נ מו! ולא «םק לה אץ8 האנרונה והפונה נולו מ 0# מיי «א נ עו ניל הרמנ״ן ^ל ,«ל ה «ה .הנמל מ מ  6מ הנא ם111« ני 1«ני( מקו«ה נ
י פילס נ  «ש<מ ימית למדשלאמי הקניה rrs6 «לפ והיא הוא הממ״ה פולה אלא מק גן פקייה הגשמה לגולה ואיה המחיה נהה״ח מסיה שהקניה לאוהו מ

ה יננראשים המתים. וסמיית ן ופלמים נגיייס וגומי יננשי נפוי מסמיל נפוהיג אדם יצייס מה אמייק ינ ג הניא יק יפצמיה מיוין ונימי ונשי נשוי לפוה״נ מחסיל נ  איגיי יהייה י
פי  פסי הנא מלה ישל השפיגיה פל למגצס שצאמ׳ ה9שמו המשיח ולימות שנפ אלא שונה חקי• אל שין את שחמות שונה עליו שנאחי היה ניחץ שגע של המקדש נית של ג

ופירוש וגו'. «ל ופלי פשוי פלי שגאמי
ך אלהים ראתה ת ל ה ח .־ זו  יז

תו שקראו ם או ם חכםי ל  הבא העו

פני לא אינו מ צוי ש ה עתה מ  וז

בד העולם חר או א א כך ו ב תו י  או
בר אין .העולם  הרי אלא . P הר

א צוי הו ד מ מ עו שר שנאמר ו ך צפנת א אי ר ו׳ פעלת לי נ ו

ד\ ולא או «י אלא הבא עולם קר תן מ או ם ש ^יי אין ר ב

ה העולם חיי אחר לאדם לו אנו הז ם ש מי ף בו קיי ש בגו הו ונפ ה; ארם לכל הנמצא וז שונ א ר ב

פי גי הפגין  יגח נמקדש הימי וגלי כנ
 יפיו (הקדש) ניוח הגתליח המחשנה להשגת

 קיל שאסרו נענץ נמוייקיא דק דנר משמיוח
 ישיגו נעוה״י והנה הקדש, יוס וזה ורוח ודמי

 אורן ויינק ספייוח שנע יקדש נרומ הסנמים
 מפיה של נרות נשנש וגרמיות ונחשק נמקדש
 שגע את אמי נלכה גה הקמפת וגקצת

 הידיפה נודא אותם והוניי ערגתי המונחות
פי יימוו לגן  ולימות נפוהיי, הקול גלי שנע ננ

 ולגפהיג אוסוק וירמזו שמינית םפייה תושג המשיח
 חה אותן וירמזו ספירוח לי׳ שלימה ההשגה תהיה
 גפייוש גלמוד פפה ומגל .ומופלא גגנד פגץ

 ולא וגלה ומקדש גוף נו שיש נפלה שהוא הפוודג
 .מיד נאדה מיתת אחי שהוא הנשמות פולה
ע נמדרש סצינו מפד  השניעי יום את אלהיס רנ
 אוהו ויקדש השניעי נאלף המתחיל הנא עולם זהו

 נאלף יהיה יוד נית ומלגות ‘וט לישראל זימפ
 שהעוצם )ייג דיג(נרנוח נפומיה ומיגלא ששי.
 תחיות ולא קנאה ולא ושתיה אפילה נו אין הגא
 נראשיהם וענויותיהם יושנים צדיקים אלא

 שטגתו חזיז חשפיען והקרה שנינה מזיו ונהפם
 שקיום רל ,חמונתך נהקין אשנעה שנאמר

שלג הגמד גזיו הזוגיה האגשים  גקיוה ל
 נעפן ושחיה נאנילה נשהיז נגיף הנפש

 שמוח האלה וירשו חיים מלן פני נאור סאונור
 אנילה וישחו ויאכלו האלהים את ויחזו ינה

 פיז) חיים(משלי מלך פני נאור נדנחיב ודאית
p מזיו אונל היה מאין רניפ פשה אפוד 

 המיות שהיי תתמה ואל סון היה השנינה
ת או  שגאמי השנינה מזיו סוגין ק הגפא ^

 נהתימדה הנפש קיום ני כולם את מחיה ואתה
 הנפש והתפלות נו המלאכים כקיום העליון ניפח

 לעיל נדפיישית הגופיות הנחות מנפצת הנוף סל
 אנילה נלי הנפש ננןום הגוף שיתקיים פי

 P יום, אינפים נר.י משה נקיוס ושחייה
יוניח

 הראביר השגח
 נראה א׳א .וני׳ שקיאו יוה

 ו9ופורלפ0ש)יןפשל גמגוויש
 שלמו מחרש וסי,ג׳ג וגגו

 מצמא גוי שנץ אלשי שיהא ואמרי
 6של שנוא ונמצא נ1מי ומר

מיש:

 וטי: העוהינ חכמים אוחם שקראו זח ח
 סיוג וסד ונו׳ גסנהיש נראה היאניד כתב

 וכני .מכיל ,חוש שלם שהוא ונמצא
ש שדפח ההנח•  אמי הגא שלם הוא ששהיג ינ
 נפוף שלחו אח •תרינ שהקניה והקנלה המות
 יגיח נס חלק נפיק גמוזני שים אלפי שיחא
:רטמ לשיש ענין ואים זה ינחיש לא

אין

תשיעי פרק
ר א ח א ע מ ד ת של שכרן שמתן שנו צו הטובד! מ רנו אם לה שנזכה ו מ ך ש ה׳ דר

ב תו ה הכ ר תו א ב ב למען שנאסר הבא העולם חיי הי ט ת לך יי ארכ ה ם. ו מי י

מה ק הנ ם ו טי ק ם טן שנו שעי בו הר עז ת ש חו ת הצדק אר בו תו ה הכ ר חו א ב  שנאסר הברת הי

ת הכרת ש הכר א הנפ ה ההי ה עונ הו .ב ה מ ב ז תו ה בכל שכ תור ה ה ל שמעו אם כו ע ת גי  י

ם כך לכם א מעו לא ו ש ל כך אתכם יקרד! ת כ תן ו ם או ת בעולם הדברי בע כגון הז ב שו ע ר  ו

ם ומלחמה שלו ת ו לכו מ ת ו פלו ש ת ו ב שי ארץ וי ת ה לו ת וג הצלח שה ו מדו מע פ ה אר ו ש  כל ו

ברי ת. ד רי ב תן בל ה ם או היו היו אמת הדברי סן וי בז אנו ו ם ש שי ת כל עו צו ה מ תור עו ה גי  י

לינו ת א בו ה העולם טו לן. הז מן כו בז אנו ו רין ש ב הן עו תנו תקראנה עלי ת או עו ת. הר בו תו כ ה
ף א תן אין כן פי על ו ת או בו טו תן סוף הם ה ת של שכרן מ צו א מ ל תן ו ת או עו ף הם הר  םו

מין הנקמה ק בר שנו עו ת כל על מ מצו א בך אלא .ה ם. כל הכרע הו ה הדברי קב״ תן ה  לנו נ

ו תורר! ץ ז ם ע א חיי ל הי כ שה ו ב כל העו תו ה הכ עו ב ד ה דעה ויו סור ה נכונד! ג כ ה זו  ב
פי הבא. העולם לחיי ל ל ו ד שיו גו ע ב מ רו תו ו מ א חכ חנו זוכר^ הו טי ב ה ריו ו תו נעשר! שאם ב

ה ת שמחה או ת ב ב טו ב ש ו ה נפ הג ר בחכמתה ונ מי סיר ת טנו שי ם כל מ ם הדברי תנו הסונעי  או

תה שו ץ מלע לי כנ מה חו ח מל ב ו ע ר א ו צ כיו ע .בהן ו פי ש ת כל לנו וי בו טו ת ה קו חזי מ  את ה

נן די ת י שו ה לע ר תו ע כגון ה ב ם שו שלו בוי ו ר ב. כסף ו ה די וז ק שלא כ סו נו כל נע מי ם י  בדברי
ף הנו ך ש שב אלא להן צרי ם נ ת בחכמה ללמוד פנויי שו לע ה ו מצי די ה ה כ כ חיי שנז  העולם ל

כן .הבא א ו סר הו חורד! או ח אחד ב ת שהבטי בו טו ה העולם ב ה הז ק צד ה ו הי גו׳ לנו ת .ו

כן ענו ו די ה הו ר תו ב שאם ב עזו ה נ ר תו ת ה ק מדע סו ע הבלי ונ מן ב ענין הז מן שנאמר ב ש רון וי שו ט י ע ב ץ ,וי די ר האמת ש סי  י

p ם בי עוז ת כל ה בו ה העולם טו קו שהן הז ם חז ה די ט י עו א לב בי מ ת כל עליהם ו עו ם הר עי מונ תן ה ת או קנו  הבא העולם מל

די דו כ ב א ם. שי ע ש א בר ב הו תו ה שכ ר חו שר תחת ב ת לא א . ה׳ את עבד גו׳ ת ו בד ע ך אח ו בי שר אוי חנו א של א ה׳ י צ מ ך.נ  ב
ש רו תן כל פי ת או ברכו ת ה קללו ה , דרך על ו מר זו שמחה ה׳ את עבדתם אם כלו שמרתם ב כו ו ר ע ד שפי ת לכם מ  האלו הברכו

ק חי מר ת ו היו עד טכם הקללו ת ם ש ה להתחכם פנויי ר תו ק ב סו ה ולע די ב כו כ תז חיי ש ב הבא העולם ל ט לו לעולם לך ויי  שכו

ב ך טו רי א ת ם ו מי לו לעולם י כו ך ש ס ארו ץ ונמצאת כ שני זו ת ל מו ל ם . העו ם לחיי בי ה בעולם טו ם הז אי מבי חיי ה  .הבא העולם ל

ה לא שאם קנ ה י ם חבטה פ שי טע ם ו בי ה לו אץ טו מ כרי ב שה אין כי שנאמר יז בון מע ש ח ת ו ע ד ■ ו ל. וחכמד או ש ם ב א  את עזבתם ו

ם ה׳ ת שגי ה במאכל ו ת ש מ ב ת ו נו ה וז מ דו א להם ו בי ר האלו הקללות כל עליכם מ סי מ ת כל ו ברכו כלו עד ה ם שי כ מי  בבהאד, י

חד פ ה ולא ו הי א פנוי לב לכם י ל ף ו ת שלם גו שו ת לע צו מ די ה תאבדו כ חיי ש א הבא העולם מ מצ ת שני שאבדתם ונ מו ל  .עו

מן ד שאדם שבז ה בעולם טרו לי הז חו ה ב מ מז מ ב בון ו ע ר נו ו א בחכמה לא מתעסק אי ל ת ו צו מ ץ שבהן ב ב חיי זו  העולם ל
פני כ : הבא מ ה ו אוו ז ת שראל כל נ ם י ה אי בי ם נ ה מי חכ ת ו מו ח לי שי די המ חו כ ת שינו מלכיו ת שאינן מ חו סק לדין מני  לע

ה ר תו ת ב צו מ ב הוגן ו או .כ צ מ ע לדם וי בו מרגו ר די בחבטה וי ט כ חיי שיז א. העולם ל ב תן לפי ה או ם שב מי ה הי  הדעה חרב

ת והחכמדי ט א ה ארץ מלאה כי שנאמר ו מר ה׳ את רעדי ה א א ונ ל רו ו מ ל ש י חיו את אי ש א אי הו את ו ע מר .ר א תי ונ רו סי ה  ו

שרכם האבן לב את תו מפני .מב או ד המלך ש מו ע ע שי ר ד מז iT חכמה כעל דו !t תר שלמרי. י א ט בי ל ונ א גדו ב ד\  למשח קרו

נו בי ך .ר כ פי ל ה העם בל ילמד ו ר תם ויו או .ה״ דרך או ט ם כל וי עו דגוי מ שו ד! שנאמר ל הי ת ו חרי א ם ב מי כון הי ה נ הי  י
ת הר ש ה׳ בי ף .הדזרים ברא ט שכר כל ו לו ה בד! ט טו ה ה ו חרונ א אץ ה עון הפסק לה ש ר נ א ו לם חיי הו אבל .הבא העו

ת ט י
טשנר! להם

ח ואמר  שפנור W העי»רי נק י!6 קו)סני ין6 נפשפה ספרש ה6נ נמשיח שיהיה להנחיש יגול חסל דנץ הוא הנל '1« ננש עם זאג מי נישפיה שנאמנה שהשרשה זיל יני
אי אלא נפרשה שה האפירוח «י נל איגא הא נלגי מלגיונו מאמר לא שאה גן לומר אחה שמוכרח לן הרע מלטה נהלטה זה לדנר ראיה והניא  ישמ̂ו משל שהיה יז

« שפירשה פסו מצגיוח שפסל צפנין לריש אלא הסשיס לימוס הזה הפולס נק איו לנר׳ל לן הקשה p אס הסשפה שיהיה אצא  וננש פסים אצו זאנ שייל זיל יני
נו׳ ישראל הוא קאמי נהויא להא נמשיח איירי לא פרשה להאי מגמיש מצי לא שצניוח שפסל ס׳ הטוהיו נץ אץ קאסר ולהני . ו א'נ ו  לומר אחה שמוהיח ניון ו

ס׳ ישי six «שר ויצא סרא ס' גסננאו לא הגניאיה גל למיל גה הששפה זו פרשה דאץ שמואל ללפת איש ולאי w לפואיג הגסאוח שאר ix שאומר ואפילו ו פרשה אץ ו
זו

עוז
, evjn אוהו ססראו ווו  גלגליג אלי פ1«>ין לגסייק שאץ ליני׳ל וממי rmin גשיגו לנגד .גשוויג גשיפי 1« מפלווןזסיז לחגו חוור ג«לג שאין גגרש ודאג רל גלאנ׳ד נוזב :ג«ץ סף »

מי ש צוזניח סלג גץ יגיג אם יווגיס אנו שאין וגס ו««ו»פ ומורשה גקנלג נגן נאג פלא נשער פפווסין גסצמי גלשין a «ל s־<«1 והרמנץ .«*ל הרש «ולס שמא וס׳«וצא ו  6וא «י
ם נואה גגהיל :נגס ואין סס הנוגים י,נל«י ולס מהוונוו יש : היי הגוף היווה אוזר לאים המגיה הולסגנשוווה גוא »ג׳נ0ש גללו פיניי

אנ׳י שהשוו הג גי אומי מני ט והה וה הלוזסנ ויל לי׳ה לו והלילה p לשוה ליון הניאו ז׳ל גי ס׳ אוניו וגני הד ם׳ שהדה מהזר *י מי גגיק נסף . גלנד הר ו  ייוהם שזילהה נהנהי י
ץ אל ופלס אני אנל .הסנלה שהלשון ושליה מנ ה נוהה איש מס איש גשגוהג הס omo ונגו זג פלסה ניאג שגן ויל גי ץ גגסל מי הנ :ויל גי
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ט י חנוך יק עולם עד י6מ וההק״ם היום מגעשיעיד והסלן־מי(־ גערד ttp ליהי6 ייטח פ׳נ.) סנת יי:אה אשה נמה פרק דש״יאל מימרא יני׳ הטה׳ז נין איי ב פ
ט יהונים הדקים נדנריס נושן קייס מפש זני ני יאיט ומה .תוחיע ננידישי .זה נלפין לשפק שיש מה זה קידם נפיק נהנה׳

י2 יזנו הטרא נרצין המחנשם העליון מאור שהיה נאניים מנלע במן גהקיימי המן איני יואר יזםן נמוי־יי ’1נ1 עשיר שההיה נשניל הורה 'ומד הריני האזר א2ען ף '
שנהעלה ייושה ימזקאל ראה שלש סה הים על שפמה יאפה שאמרו נתי ננפלאיה שהשיני אלעזר רנ׳7 מימרא ׳״פ.) אידיהן(דף לפני כיק מצוהיי נשנר ולא

 [ישנה דאנוה פ״ק ונו'. נענדיס ההיו אל
 צדוק עגין זה מ״אהר שנמשך ולפי .ג']
 ומשניליהם הנתידיהס מנויה שהיו נהג ינ״היה

 לכלה ונא נלויר ,נימוד
 המיר נה שישנה עד .יכו' ידוע דבר ו

ב . ניאו׳ ת  זה א״א הראנ״ד נ
 .ענ׳יל ,לנ עליהם השיה שלא יט' השניון

 שישמח לומר דהיינו נראה שיר לשון מ״ש
 השי״ת נשיר. שמה שאדם נמו ה׳ נאהנח

רצון: יהי וכן אין שמו מאוהנ׳ חלקנו •שים

המדע ספר נשלם

 הולך כמנדגו ועולם הזה העולם הוא המשיח ימות
 חכמים אמרו וכבר .לישראל תחזור שהמלכות אלא

 אלא המשיח לימות הזה העולם [א] כין אין הראשונים
:בלבד מלכיות שיעבוד

עשירי פרק
ל א  ועוסק התורה מצות עושה הריני אדם יאמר א

 הכתובות הברטת כל שאקבל כדי בחכמתה
 כדי מהן תורה שהזהירה העבירות מן ואפרוש ,הבא ם‘העוי היי‘' שאזכה כדי או בה

א. העולם מחיי אכרת שלא כדי או בתורה הכתובות הקללות מן שאנצל  לעבוד ראוי אין הג
 הנביאים מעלת ואינה מיראה עובר הוא זה דרך על שהעובד ,הזה הדרך על ה׳ את
 שמחנכין והקטנים והנשים הארץ עמי אלא זה דרך על ה׳ עובדים ואין .החכמים מעלת ולא

 בתורה עוסק מאהבה העובד ר ־• מאהביי ויעבדו דעתן שתרבה עד מיראה לעבוד אותן
 בדי ולא הרעה יראת מפני ולא בעולם דבר מפני לא החכמה בנתיבות והולך ובמצות

 היא זו ומעלה .בגללה לבא הטובה וסוף אמת שהוא מפני האטת עושה אלא הטובה לירש
 הקב״ה שקראו אבינו אברהם מעילת והיא .לה זוכה חכם כל ואין מאד גדולה מעלה
 שנאמר משה ידי על הקב״ה בה שצונו המעלה והיא מאהבה אלא עבד שלא לפי אוהבו

 המצות כל יעשה מיד הראויה אהבה ה׳ את אדם שיאהוב ובזמן ,אלהיך ה׳ את ואהבת
 עזה יתירה גדולה אהבה ה׳ את שיאהב הוא הראויה האהבה היא וכיצד ג :מאהכד׳

 האהבה חולי חולה כאלו תמיד בה שונה ונמצא ה׳ באהבת קשורה נפשו שתהא עד מאוד
 כין בקומו בין בשבתו בין תמיד בה שוגה והוא אשה אותה מאהבת פנויה דעתו שאין

 כמו תמיד בה שוגים אוהביו בלב ה׳ אהבת תהיה מזה יתר .ושותה אוכל שהוא בשעה
 שיר וכל אני. אהבה חולת כי משל דרך אמר ששלמה והוא גפשיך. ובבל לבבך בבל שצונו

 תורה למד הריני תאמר שמא הראשונים הנמים אמרו ך :זד׳ לענין ד,וא משל השירים
 לומר תלמוד הבא בעולם שבר שאקניי בשביל רבי שאקרא בשביל עשיר שאהיה בשביל
 במצותיו חכמים אמרו ועוד .מאהבה א‘אי תעשו לא עושים שאתם מד, בל ה׳ את לאהבה

 ומשביליהם תלמידיהם לנבוני מצוים החכמים גדולי היו וכן .מצותיו בשכר ולא מאד חפץ
 לשמשו ראוי הרב שהוא מפני אלא ובו׳ הרב את המשמשים כעבדים תהיו אל ביהוד
 עליו תגיע שלא כדי או שכר לקבל כדי בתורה העוםק כל ה :מאהבה עבדו כלומר

 מפני אלא שכר לקבל ולא ליראה לא בה העוםק וכל .לשמה שלא עוסק זה הרי פורענות
 יעסוק לעולם חכמים ואמרו .לשמה בה עוסק זה הרי בה שצור, הארין נל אדון אהבת

 את כשמלמדין לפיכך .לשמה בא לשמה שלא שמתוך לשמה שלא ואפילו בתורה אדם
 לקבל וכדי מיראה לעבוד אלא אותן מלמדין אין הארין עטי וכלל הנשים ואת הקטנים

 וטרגילין מעט מעט זה רז להם מגלים יתירה חכמה ויתחכמו דעתן שתרבה עד ,שכר
דראב׳׳ד ד,שנת ויעבדוהו וידעוהו שישייגוהו עד בנחת זה לענין אותן

 «ז1יד H מניון וה h'h ונו' ונחי ידו« •דנר ה“ד,קב אד,בת ׳צאין וברור ידוע *דבר ן ; מאד,בה
 כראוי תמיד בד, שישנה עד אדם של בלבו נקשרת
 ואמר שצוה כמו .ממנה חוץ שבעולם מה כל ויעיזוב

 הרבה ואם מעט מעט אם האהבה תהיה הדעה פי ועל .שידעהו בדעת אלא הקב״ה אוהב אינו .נפשך ובכל לבבך בבל
להבין באדם שיש כה כפי קונו את לו המודיעים ותבונות בהכמ,ות ולהשכיל להבין עצמו ליחד האדם צריך לפיכך הרבה.

: התורה יסודי בהלכות שבארנו כמו ולהשיג

w היצרן צא נגיאו טדיעח ייתר נפשו i זה 
 והשנה השכינה נזץ נופו ונחקייס שנחנשס
 חפצאוה! לא היום נחכיצר.א יירשו .העליונה

 1אוה פוצאין אפם א׳ היום להם אמר נפדה
 המימרא ו« . לעוה׳נ אותו חוצאץ אחס אנל

 ננר שיטו שנאסר אי דרכים שני פל נתפרשה
 ליהנות מעלתם יניע שלא ח׳ הנא העולם
 ,המתגשם נדנר קיומם ויהיו שנינה מזיו תמיד

 חסמא נן אלעזר רני נונר• שדעתו נארש או
 מזח שהוא המן טסוד קיומם השה׳נ שאנשי

 שעתיד סתיס חכמים שאמרו ומה .השנינה
 זאיהן לעפרן חוזרין אין פונ להחייח הקנ׳ה

 הקנ׳ה שלמו לסיש הקנ״ה שעתיד שנה אלף
 פירוש המיס פני על שפין והס כנטם להן ששה

 וחתלנש יולאטת מפש שחלנש הוא הכנפים
 והארכת כידרשינן שו התנפל ולא עמה הנוף
 ט לדני וראיה .ארון שטלו נשלם ׳סיס

 נהדנקה השתל הטף על הנפש כת נהתחזק
 כפני שהיו משה כני מקירין העליון נדעה
 נפנמס אסרו וכן לננה^ כאני יסשע ופני חמה

 פניו היו עליי שורה הקדש נזח שהיה נשעה
 כשהיה הניול ר׳א על ואסרו כלפידים, טערוח

 ׳ולאים קרנותיו היו כראשית נממשה דורש
 הוא אם מניר אדם ואין רנינו משה כקרני

 לעתיד צדקיס פני נהפר׳ יש וכן לילה. או יום
 ומזלות ולטננים ולננה לחמה דומות לנא

 לא ואם הנוקדש נין ולמנורת ולשושנים ולנרקיס
 נן שהוא נאחץ זה יהיה כיצד דעי,נו השיג

 מפש משדות יידע שתו ׳חנרן הנורא ני
 ניאינו מנשיו .מההחנמותנו יוי.י ומכוחה
 שכר נ׳ נקצרה ונחזור המצוה נשכר נונחנו

 הנששת עולה הוא ננ״ע יהיה וקיומן ראשיות
 ומא טחיט נמהרה המשיח ימוח ׳טאו ואח׳נ
 ותחייח היין יום יהיה ונשף הזה השלם מכלל

 ושיק ורמז כדפיישית כשה״נ ■יאח׳יכ המתים
 ועמי אדם ננרא כששי ,המעשה יי■ ששה לדנר

 חמשה נשלם הקדימוח אותוח מלכי כך נשניעי
 ששח נהם שצניאו ימים חמשה כננד אלפים
ס ושאי המיה ושרצי  מלטתם ותפיסת ינןי
 שנניאו וחיה נהמה יצירת כנגד נשפי מעע
 כששי כאלף דוד ניח ומלכות נתסלר,ו עתה
 בכולן ומשל טיאו שהכיר האדם יצירת נננד

 אלם כעד הדין יום יהיה אלף אוהו ונטף
 כשלם התחלת והוא שנה ושכיעי נטפו שצדון
 רמז ושמיסה ישטע שנוע שני ששח וכן הנא
 ויינלוח שמישות סוד החכם למוד’ מכאן .לענין
 אן .עכ״ל ,דעת לאדם המלמד ונדון ככללן

: קליחיו
njn DרKטוSIגn נעזר ד,םדע vd םאיקסייר• לשין עניניס נשני א,והי נזשישים ואני .כיון דני ור לאי

.לג אליהס סשיס שלא נעניניו השנה אהבתה כשניר אתו יענין ,לווי שניון נסו שיי

משנה לחם
י ח״א י' תנהג הפך אנל השלם כתנהג שהוא דניים שיחודשו אלא פליג׳ לא דע'נ נפשסה זו כחמה כאור הלננה אור ולהיות מפנעו דנר ישתנה דלא קשה נמי אנא נ

■ נ׳ל זה יוהי, ניאר מלכיה נהלטת ששם אלא נפ״פ נ״כ טינתו הימה ווו צא השלם
 דס״ל לא אנל ראיה כדתית אלא שתיאל דנר׳ הטא שלא ז׳ל רניט דנר׳ ל״שנ

 החחה כאור הלננה דאור הא על דנריך חלק דא׳ טניא לזה קשה מ״מ א:ל טותיה
לדני׳ אפילו רניט נדנרי ואי ניחא אנא נר דז״א דלר׳ משמע וכו׳ דאער ולששאל וט׳

 הלסת כפוף משנה כפף וכספי .מזה נדול טכע שיני' לן אין שנעתים החסה ואיר
 דינינו וכו' הרגוהו כוזינא דנן ההיא על ז״ל הראנ׳ד השנת לחרן הינ״י נחג מלכיה

 שנחנתי למה קשה זה גס וט' השה׳ז נין חין דחחר כשייואל דפסק לפענזיה אזיל
וליע; ההיא ההשגה לחייו! מקום דאין אנא נר ח״א כר׳ דסתק

ת הנחות מוניו טיי
ה ונש' חאק שרק שסוא■' [א] ס I עומדין אין ונשי א«ה נ

ח מנדל ע
 גדולי היו וכן :זנמדרכות בהלמוד מקומות נהרכה .נמצזתיו פד פושה כרמי אלם יאמר Sm ®״י

• השחי חמלת פרק . לשמה לא פד הפוסק Sכ : דאגות פ״ק , מאהלה עד החכמים
'זרו

: וישה נכזן והוא ז״ל ר״פ אצל פייץ הוא השגי השיחש כי אומר ני8ו פכ׳ל

 עד החכמים
0ר<;מי חוטרו

, ,׳ ע ״ , , , , . . . ׳ ................. ׳״׳ . ,
.כ״ח) ׳;:חר(דף תשלח לשרק הוא וגס כן אמרו מקומות לכמה ת׳ת כהלכות כיזכהי לנר .מאמה ןיעכדו פד וק5יע לעולם  :מ«־ ®ף שהוא השמן סוף פד וגרור ידוע דגר .

' י לג אליהם תשים שלא ונו׳ ניין דנר לאיזה ידעט לא הראכ״ד בתג ' ־־ ״ ־ ־־ ׳ ׳ ״ ‘־ ״

המדע. ספר יהוא ראשון ספר נגמר



 ולפרקיו הרמב״ם לספר מפתח
המדע ספר והיא ראשון ספר
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התורה יסודי הלכות
 הואי. לו)6C 6 >ן1(0ו .האד! הל !176 ושהוא .ראשון &צוי שם שיש יבאר (|*א

ף. הוו ולא גוף ושאיש  וששם ואון. פין r ההקניה «ץרה שגהונ מה ושפה מו
:ננוון אה נא הראני משר שנקש פה

 לשלשה הננדאים נל והלק לאהבו. מצור. והנורא הנכבד שהאל יבאר ם*ב
;הדנריס נאלו לדרוש שלא מנסים ושמו הלקים  וההוה .רדיפה נכש נעלי ושהם .וסרורם וטניינם הנלנלים שסות יבאר ם״ג
: וסדורס יהודוה ארנפה

T IJ ח. מארבעה מורכבים לםטהסהרקיע הנבראים שכל יבאר ח סו  ועל י
 בין ופה לורה. לאוהה נקראו שמוה ונהה .נצלמש אדם נפשה נאמר שרה » אי

:שרכנה למפשה נראשיה ממשה
)JTI ת שכל יבאר  יפנוי ואל יהרג מהי .השם קרושה על מצווים ישראל בי

 ומהו- .דמים וששינוה פריוה נישי כוננים נפנודה מהרשאים אם .אישכא או
אדם: ונל סלמידיו פם הרנ הנהנת ה׳. משל

 הסומר הם. ומי ומי הגמחיןם שמום הקדושים. משטות שם המאבר יבאר (|ץ
;פנו׳ם שנמנם הקדושים ושמות .הקדש מפגי השורף או  שעושה לנניא נאמין ואם .היא מעלות ונסה .שורה הנבואה מי על יבאר (£ץ
:ומושה אות

 !בהם שיאמינו לא עשאם הצורך לפי משה שעשה שהאותות יבאר פיח
 שסוק נקיים ונמה .לגרוע ולא מצור. לחרש רנואי נביא שאק יבאר פיט

;אמיהם מקרב להם אקים נניא
 אותו נודקים שעמים ונמה .לשיאפינוהו הנביא יעשה אות וה אי יבאר פיי

:אמריו להרהר ציין אם נניא נמוקת שהוא ומי .דני וה ונאי

דעות הלכות
 ומה הסונה היא ושהאמצעיס .ארם בני לכל יש ררבה דעות כי יב!י.ר פיא

: להשיגה יעשה
 :טעם ויתן טוב הוא הקצה לפעמים בי יבאר פיב
 תורה! שהפרישתו מטה יותר פרוש האדם יהיה אם יבאר פיג
 נעיר שיהיה ציין דנרים נתה .הבריאות אור ישבק דרך וה באי יבאר פיר

;מנם הלמיד נה שידור
ה * ך שר,ארם 'ב»־.ר פ ר  !ובסתנו ובמשאו במעשיו ניכר שיהיה צ
 לנר. וכן למנייו אדם אהנת ודק .לצדיקים לר.תהבר הא^ם שצריך יבאר פץ

 להלנין ושלא .להונימו ונן לסנייו לממול ממשה .מנירו אמ המשעים או השונא
;יתומים נקראים מתי ופד .עמהם יר.נהנו והיאך ה־הומים אוהרר. .פנים

 והשקם .הרע לשון אנק או .ררע לשון הוא וה וא.י רביל והו אי יטי,ר פ״ז
.לתנירו והנוער

תורה תלמוד הלכות
 ואם .חורה לנש ללמד האנ ת״נ מאימתי .וללמר ללמוד התייב הוא מי יבאר פיא

:שנר לה יש אם שלמדה האשה .למורי זמן את לשלש אדם מיינ .נשכר ללמד מותי
 .אותם למורו ושדי .מלניוד ינעלו מחי .תיטקות מלטד' הושבת רין יבאר פ*ב

 אמד אמו. מלמד אנל ילמדו תישקות וכתה אשה. ש אין אס הישיץח ילמד שלא
:מלמד להיוח שריצה המנוי מבני

 שרוצה מי יתנהג דרך זה ונאי .הסעות בל כננד שקול תורה שתלמוד יבאר פ״ג
:נלילה נה עוסק באינו ומי .שנרו מה ניערה והשתק .נדית ליהנות אשור .ללמוד

 וסוד לי-ליזידים הרש למור כור .הנון שא.יט לתלמיד תורה המלמר יביי^ פ׳ד
 לנניסחו סמין לרנ שואלים אם לשמת. רשאי ואם יעמוד אנה התוונמן ישינסם.

 אם המדרש ננית המחעשש .ממלה שנים לפי ששואלים מלמידים שני .המדרש לניי,
:רשאה לו אומרים

ה ״  אי שנויים שניהם אם אביו. מכבוד יותר רבו בכבוד אדם שחייב יבא־ פ
 ינו מל המולק ליה. יקדם אם ת״ח אשיו שה אם תתלה. שדה מהם יה
 אפוי .להוראה הראוי הוא וסי .רט נשני להורות אפור דנר זה נאי .אמריו והסהרהר

ט נשיתוח ,מרט שמע שלא דני האומר .פסו יתנהג וניצר נשמו ליט לקרות  נמה י
ח פל למסול שנהק רנו רצה ואם .מונהק רנו איש אם מאמה ואם .<ץיע  *מ .ננו

: לי,למידם לננד הינ וזייה
ם. תלמיד פני להדר שמצוה יבאר פץ  לעמוד מיינין מסי ופד מאימר.י1 חב

 קימה לעשן ונשיא דן ניח לאנ מנם מל™ נין שיש ההשיש מקום. זה ונאי משניו
ט לשני תמיד העומד תלמיד .והדור  זקן משש להים מיינץ אם .ס«יו יעמוד שד.י י
 שקודם למטי סמירה לי היה אם ,המלך מס אשילו מהמנס־ם יגט שלא .נששם מוסלג

 לכטדו נעצמו המגם מנדה אם .מיר.ה לאתר או נמיים המגמים את המנזה .אדם לגל
;האדם את מנדין דניים נמה יכל נידוי דיני ונל .עדם ציין ואם

ת אב או וקן חכם יבאר פין  מא ומה .אותם טגדין אם נשיא או דין בי
.נשנש ונהיח נח'שם ושמרם שטיה ייצי ונל .אור,ם ממירין וניצר מרם ומהו נדוי

ק צריך ואם לעצמו משר מנם אם .נששו שלא או  מסידם ושטנהג .לשדר השרה נץ ז
:אדם שום לצימז שלא היאשושם

 ומזלות כוככים עכודת הלכות
עיה. אבינו אברהם שבא ער כוכבים עבודת ענין נשתלשל איך יבאר פיא

;נעולם ימני יחודו ומדיע ושרשם ״מד ואיך .טיאו אי. אנרהם הניר שנה מ׳ ושנן
ת שעיקר יבאר פ*ב ת כוכבים עמד מ  הברואים מכל אחד לעבור הוא וכו

.נה להסיגל או ומזלות טננים מ7פט נספיי לקרות אסור ואם ,למעלה

 נהלטס נללו ולפה המנדף .מישראל והאשיצץיסים טננים לפנוות המומר או המודה
:טשנים פטדת

 העושה .עמדתה נדרן פלא והשמה .בשוגג או בטויד ענרם העובר יבאר פע
ק פלא עטווס פארנעה אחי ד מון ט והזר לאלוה פן או לננה הסקנל .מר  נ

:לאחר או לפצט ובפשיה נפטדה טננים פטיש דש וכל .דטר
 מויר-יה היו ואם נשים i< ישד הייתה אם .עונשה ומר. הנדחה עיר p יבזצר Tם

 פוי.ר ואם לגעתה שתר אם .הגלמת פיר נפשיי. אם שרושלם מקלע פיר .פתונה
:דשה ונל הקיש של או אחרס מלינה ננש .ופריפים נפס לעשותה

 טננים פטרת נשם המתינא נטא .מסית גק־א ומתי הממית דיני כל יבאר פ״ה
 נשם הנשגע .דגיו וגל שקר נגיא ומהו שקר נניא .ששת ממנו טאלין אם

ש. עטים ומשניע סננים פטדיו  נמו שכנים פטדת ששת למכיר שחי אם נייא
:נשרה פנשניס .שלו «א ומה לשלך נ« המעניד .הם ומה דדעוני אוב העובר p יבאר פץ

 או שפול ורע היה ר.ם .זיש מקצת מסר ואס אישנא. או הפניי ולא מסי אם
 והשפע .נמקדש המטצלות אטים .הם מה מענית ואנן מצגה .שמא או ישן והיה גשר

:המזנת אצל אילן
ם עבודת p יבאר פין  נין ומה הנאתן. ואיסור וסשמשיה ומולות בונבי

ם עשיית שני שלישראל. נוננים לעטיר. פט״ם עטדתנונניספל ^  »&קמ .פ
 נין ופה ,לפגו׳ם או לצר הנעפוס וצורות .אניהם את שייט ועט״ה נר .הענו׳ם מן ניושאוח

 פטים או נשווקים הנמצאים צלשם נסר. של טננים לענודת מדינה של טננים פמיר.
 אישר• ויש וגל .פשקה פשק או שכנים שגודת וסשק שנשרשה אשרה או עטים .טתשרנה

:שגנים פטדס של או אשרה של הנאה
ח *  פסה ולא לפסים שהוקצה נהמה הדדים. את העובדים עבוים דין יבאר פ

 שמלזלו הי אנש .הגל שעקרן מים .שלו כאינו דנר אוסר אדם אם .מעשה נה
 המשמצה .טכנים לעטרת ששרים שרותיו שהיו או לאילן המשר.ר,וה .להם והמשהשה

 טננים פטדיו .נשול לה יש עטים כל סננים פטדת .לשעה עט״ס הכניש או נפי לניה
 .דשו ונל הנישול היא וניצר .דשראל עטים של היא יאם נעול. לה יש אם ישראל של

 לצינה: שסאה ואם האשרה אה סנעלץ ניצי הם. ומה נימים או שגשנם עטים מזנס
ט ״ מר חגיהם לפגי ימים ששלשה יבאר פ  שהר אם עטהם. וליתן לישא א

 פם ולהה לשאה ושאשר לישראל. דורון ששלח עטים .מט נינם דורון לו לשלוח
 אשר אם .מניהם נשאר שא אם פלן פטיס שמעמידים יום .אידם ניום עטים
 סיס דני לפניש למטר אטר אם מקום. שנאוש עניים ממיני 1י;ני ינרשיחד למנת־

 אסיר ,להפסידה נישה ולנמת ניננים ענודת נה שיש נעיר ציננה מעיי .ליניס מק ט
 הפסים. ליריד יההיצן עט׳ס של מלילין .לעט״ס ניש יהתיני .עניים מטייח לפניי

 הילד אם .פט^ם שמתת מסעידת ליהנות אסיר אם .יעשה מה הר.נר ק והליקר.
:לי.ישת ההולק .איפכא או ננה אי. תניק או הענו״ם את

גאדויסראל. גהים להם מונרץ אם ^.פי^רום. w כוכבים שבד דין יבאר פיי
 .שלום להם ולמול נענמן לסשי אשיי אם .לקרקע נמשני פירור, להם שניין אם
 נאי! טנבים פטים משמין אם ישראל. פניי עם טכניה עטרת עשי משר«ין

:שעה לפי אפילו ישראל
 ושש,לאוש לנחש אשר אם ר.לכו. לא ובחקיתידם נאמר מד. על יבאר פייא

̂וסש המי.ים. אל ודורש מוני זהי יאי מעיק זהו ואי י\כם. ומש ה פל י  «נ
: נהם המאמינים וגגינש ומנשף וידטני אונ שואל .ששק זה אי

 והאשה המהגלמ .אר.מ ננס צדעיו שש המנלס .הרא.ש הקפת ן ד יבייד פייב
הס. פאוה ובמה השאה שיפוי .שינה פשה מציה ונעמד ראשה. נאת שגלתה

 .זקנו והצונע לננות שפייה המלקש .האיש עדי אשה העדה לא .הניף סנל שפר הפניה
 או«ץיעקריעה הפי.טמ המראה. צדן יאם שייטת תסש השירע ומש קעקע נשנח

:הקראה שישר ונמה .אנירו ניחש הקויח .המת על

תשוכה הלכות
te .ופש דניים וירש .רתשובה מעלת יבאר פיא w ק בהניא  והשנל קי

:נשפתן שססנשיץ הפנייוס .מנשר מה על המשתלת שעיר .שכרע
 זמןהי.טנה זה ונאי למקום. אדם שבין עכירות לפרסם צריך אם יבאר פ*ב

 06 לפטם אום שנץ דניים .טאנל נןדס פיוהינ להיצדוי. שצריך .סקונלת יוסר
: מתניש מסילה נקשת ופדר . מנשר יוהינ

ע ת שחטא. מי פ  ס• .ישע או נ־פ:• או צייק נקיא מי .תבייו ומת לחבו
ה. שופר חוקעץ למה לשנת ופעם .הזנעש על ושהא המצות מל שמהם ^  מה ופל נ

 הס ומי ומי .צשידג תלק להם יש העולם אושת אסיד ראשון. ראשון מפניר נאמר
 ומהו .ששרים או שמיים אי אש־נורשם מיני יבמה .לשהינ הלק להם שאץ אומם

;נהלגה שלא גשרה שנים מגלה  :התשובה את הטעכבץ דברים כיד יבאר פיר
ת. מוסתים ויתן האדם היא שהבחירה יבאר פיה  שאלה ומשונס וראיו

: שערה היא האדם יודע הקניה שאם
 גארמ0 הפא ושיס .מוכרת הארם היות מהם שנראה הפסיקים יבאר פין

מפולינ: נשה״ז שנשיע וסעא נשי.*י
שובה• הבעל יחנדג איך יבאר פין  כפס שאץ למגייוס סטנה ״־ץ ת

י ;האטנה נפלי מפולה^מפלא ונתה מעשה
 » נשהיג טף יש ואם .הרשעים ופרעק הצדיקים שבר, והו אי יבאר פיח

 הנקמה היא ופה ונשמי. נעש ומש השנינה. זע הנאח ומש .ושהייה אכילה
שיה האשרה :נ

ט  !קל^ח העוה״ו לרעות שקורא שנרא.ה הפסוקים יבאי פי
 אה האת ori או והסלמילקענים .בחכמתו העובק או להשיי העובר כוונת פ״י

: שראה (עטר ילמדם



תורה משנה
הוא

ההזקה היד
m ןיועשר n* בינו V«ס״סון בר סשה י

א1ד השגות עם 51DI5 הרב ופירוש וונ״ל, ד”3ר ri n 'if iH מר( להגאון 'n K p  C|D1 ז«״ל
ר טוב שם לרבינו עז, מגדל טדפום תוספות [עם מהמונית דגהות הספרדי, גאון בן אברהם כ׳
ד הנאו! ררב הוספות ועס שי״א], ש׳׳י וויניציה ר ה ם”מ ^ ד דו א ת נס וצ״ל], פ בו שו ת, ת ו י ג ו מ י י  ופירושי מ

ה רביני הרב י ד ב ו ל הגאון והרב ע ״ ד ד ן מ ב כ י ב להם השייכות הצורות כל עס ההודש, קדוש הלכות על ח
ם וסויה שבת ולהלכות  ר׳ להגאוו למלד ומשנה זצ׳׳ל. בוטן די אברהם ר׳ להנאון משנה הלחם נ

וצ«ל. רוזאנים יתרא
זצ«ל. טריביטש נחום ר׳ הנאון טהרב הדמיים וסקורי חדושיים דהובץ סער לו ונלוה

וורשא־ווילנא בדפוסי נדפסו כאשר הוספות וארבע שלשים עם
מג פירוש ה Tה שג  שחיטה. הלנות על מ

תב טטון היה אשר  מעולם. נדפס ולא יד בנ
 הספר. בפנים מקומו על נדפס
 הסלאה. קדושה. טפר על הרדב״ז פירוש
 משנה המגיד מקום ממלא שופטיס. ורעים.

 בן נם נדפט האלת הטפרים על נמצא שלא
ם מקומו על פני  הטפר. נ

 פרי בעל מהרדרג הדינים ומקורי הדושים
ם בשם נקראים חדש,  חיים. מי

 כעל טהרוד־ג הדינים ומקורי חדושים
אפרים. מחנה

 ר־ מהרה-ג הדינים ומקורי חדושים
זצ-ל. פיק ישעיה

 מהרה״ג הבחירה בית הלכות על ביאורים
 וצ»ל. עמדין יעקב י׳

 מדפוס הגהמי׳׳י, מתוספות השמטות
 שישב ש*י. שנת וויניציאה.
ל פאדווה מהר׳ם מהרה־ג חדושים  מ״
אברהם ר־ מהרה*ג ומקורים חדושים

ק וצ״ל  דמיין. פ׳׳פ אנו״
ל זלמן מו-ד םהרה*ג ומקורים חדושים צ׳  ז

ה הגררג אחי סווילנא  מוולאזין. זצ*ל מוהר׳
 הירש צבי ר׳ מס-ה-ג ומקורים חדושים

ל. חיות צ׳ י
 זצ־ל יוסף ד־ מהרה״ג ומקורים חדושים

 חנוך. מנחת ספר בעל
 אברהם ר׳ מהרה-ג ומקורים חדושים
לאיתן«*ל. משכיל

 שמואל ר־ מהדה-ג ומקורים חדושים יד>
וצ־ל. שמראשון

 בצלאל ר־ מהרה־ג ומקורים חדושים טי)
מווילנא. יצ״ל הכהי

 ר־ש הגאון הרב מאת ומקורים חדושים טז)
אזירקאוו. אבז״ק וצ־ל ארינשטיין

ה  נחום משה ר■ טהרה־ג ומקורים חדושים י
קאמינקא. אנדי־ק וצ*ל

 אברהם ר־ מהרה-ג ומקורים חדושים יה)
מהוראדטב זצ*ל יעוונין יונה

 התוכן מהרדרג החודש מקדיש י־ו. בפדק באור יט)
צ*ל.1 הנובר מק״ק רפאל ר׳

 טם־ האזינו. ושירת הים שירח כתיבת ע״ד נ)
m שתי r זצ-ל. לונזאגו די ר*מ לה״ג

 טווילנא וצ*ל אליהו ד׳ הגאת רבינו חידושי בא)
(הגר׳־א).

 הרה-ג מאת וביאורים חרושים אבן. טורי בב)
ל. .־וקח אלעזר ר׳ החסיד צ׳ ם ז תונ  (ונ
ם הגהות תי  לוי ר■ הרה׳ג מנכדו וט־מ וצי
ז וצ*ל חיים פ׳ ווילנא). בק*ק דו

שים תורה כתר בג)  ר■ הרדרג מאת והגהות חידו
 ונוספו קאדני. אבד-ק וצ-ל הקדוש לוי

ם עליהם  חיים לוי ר׳ הרה״ג מנינו ומ״מ ציוני
זצ׳יל.

 ר׳ מהרהיג ושיםrוח באורים שלמה, בנין נד)
פבראד. וצ״ל קלוגר שלמה

ם הערות דוד, T כה) ציוני  דוד ר■ םהרה־ג ו
זצ-ל. לוריא

אהבה ספר הוא שני ספר

 וצ*ל בכרך יהודה ר• מהרב הגרי׳׳ב, נמוקי
סיניי. אבד׳יק

p ,שים. אריה ם. הערות חידו  ום*מ. וציוני
 מעלו. אנד*ק זצ׳׳ל אריה בן זאב ר־ מהרה׳יג
 הורים כל על אריה בן הגהות נעהמייה
ם הערות (ובתוכם ציוני ר׳ הרד.*ג נכדו מאת ו
זצ׳ל). ליב אריה
ם הערות אברהם, באר  ר׳ מחרה״ג וציוני

 או.Tקי אבו״ק וצ-ל טרויב שמעון אברהם
שים ר*ב, מעשה  ר■ מהרה׳ג וביאורים חידו

 הוספות גם דתילנא. ם*ץ וריל הכהן בצלאל
ל הכהן שלמה ר■ הרה״ג אחיו. ע־י צ׳  ם*ז ז

ש הערות גם ובתוכם חוילנא, הנ־ל. ממוהר׳
יעוונין יונה ר־ סהרה-ג מהרא׳׳י, נמוקי

מד,ודאדנא. !צ־־ל
 ר׳ מהרהיג וביאורים חידחצים שלמה, חשק לא)

דווילנא. מ*׳ן וצ״ל כהן שלמה
ם הערות בנימין, בני לב) ציוני  אלי׳ ר■ מהרה״ג ו

 (ובסוף מירא. אבריק זצ-ל. ראבינאוויץ דוד
מיו  ובתוכם ת״ס בירושלם ראשי לרב נמנה י

שי הערות  בנימין ר׳ הרה*ג אביו מר וחידו
 ר׳ הגאון מאחיו וגם ווילקאטיר, אבד״ק וביל

ל צבי יהודה צ׳  ליגום. אבד־ק ז
 דובער ר׳ פהרדרג וביאורים הערות

ק סי א ר ל ^ צ׳ קראלעוויז• דק*ק אב׳־ד ז
שים יהושע, בנץ  פהרה״ג וכיאורים חידו

׳ וורל. לאנג יהושע י

כי)

כ־)

כח)

נט)

ל)

לס

לי)

 תםלוח סדר מילה, ברכות. ציצית. תורה, סמר מזוזה, תפלין, כמים, נשיאת תפליב שמע סריאת וד.לכות
ה!נוכח כל צנ ת כל נוסח הקרוש, נוסח וסירורן, התפלה ברכות מ ט ברכת נוסח הודוי. נוסח האמצעטת. הבר

ת המזת, מ ר והפטרות) המפטיר ב

ק גונ ס חוי מ ו ח ס ו רנ ט ע א ל
J 1 e b re w b o o k s .o rg

ו”ע י י ס ש ת ם י י ח י



שיחתי היא המם כל אהכה ספרתורתך אהבתי מה

והוא

שני ספר
.םיווון וזחו . w ^כוו/יו

 חפילץ חלכות .כועים וברכת חפלה הלכות .שמע קריאת הלבות
,טילה הלכות .ברבות הלבות .צי*יח הלכות .תורה ונטר וטזוזה

t נ&קופס נשמוהס נטורשים בהם הנכלליס והמצות

שמע קריאת הלכות
ם. פעמים שמע קריאת לנךות והיא אחת עשה מצות ז ^ בפרקים זד טצוח וביאדר ביו

משנה כסףראשק פרקמשנה כסף
מ » אס נוהיה »ה המעשה לנ׳ה הן לרש זנץ י׳א.) לנינוה(דף פ*גן עסויש .ונו' ננל #עמים א א ®• » W ווה גלנד מנייה פל »w n  w 0 6 מןוימםW«

ע* על צווי נס אין ויאמי המעשה על צור נה P סמוע אס שוהיס לויאמי שמוע אוהה קויאין היאן *חלקו אלא שמע אה קויאיס ניוס אעמים נל ס
מ אומייס רש ויל ע p על אלא הסצוה ונ׳ה ונקומן נשננן *אמי יעמדו וננקי ויקיאו ימו אדה נצ נ r 090סמ והייוש הונעה על לצוד המפשה על הצור למןדס ויאד 31

ן יגעו לזעס נשעה ונקומן נשננן גאמי למה א׳־נ ע75 ונלנחך *אמי כדינן קויק אדה נל אומריס נוסיס שמני המצוה שמפשה ^ לדאסי שמוע אם והיה קימה למה היא נ
 אום «י שדיןי ונשמה שונניה אדם מי שדרך

 ק״ש והקדים דנ׳ה לישנא <קס ויניגו עומדים.
* לילה של מןלא נלי»א לילה של  ומממא גיי

 הוא הלילה מן היוה דהמלס משום דקיא
:וכי■ מיג ויהי נדנהיג

ן .ונו׳ קויא הוא וטח ב  ממון יותנאד נ
■ נהמון שאנחוג המשנה

 (דן דנינוס א*נ .וכו' לקרוס וטקריסין
)י׳נ  הרשה קדמה למה יינ*ק אמי .

ד לוהיה *ופ  שמיה מלגוס מול עלע סיקנל נ
ino! אה והיה מצוה עול עלע יקנל וארינ 
 נעם נין נוהג ממוע אם שוהיה לויאמי שמוע

 נלוסי ניוש אלא מסג אינו ויאמר נלילה נין
 ודע . געה אלא נוהנה שאעה גציציה דמשהעי
 שמוע אם והיה ואנודה הנגוגה יניגו שגייסה

 מצאנו ונן רמצוה נל שאי על צווי גם ימ0
 שיש גסמרינו שנסוג נמו ולא מדוייק )י0נ

שעל ליסא להא המצוס נל וגייס על צוף גם

ם א י מ ע בבקר. בערב ק׳ש קודאין יום ״ככל פ ו
ץ כשעה ובקומך ובשכבך שנאמר  שח

 בגי שדרך וכשעה .לילה הוא וזה שוכבין אדם בני
 שלשה קורא הוא ומה ב •* יום הוא וזה עומדץ אדם

 ומקדימץ .ויאמר שסוע אם והיה שמע הן אלו פרשיות
 ואהבתו חשם יחוד בה שיש מפני שמע פרשת לקרות

 ואחריה .בו תלוי שהכל הגדול העיקר שהוא ותלמודו
 המצות. כל שאר על(זכירת) צווי בה שיש שמוע אם והיה
 זכירת צווי בד. יש היא שגם ציצית פרשת כך ואחר

 כלילה נוהגת ציצית מצות שאץ אע'פ ג :המצות כל
מצרים יציאת זכרון בח שיש מפגי בלילה אותת קיראין

ומצדה
:דם סמן לו» ••מ«י «יג«שין *

מ שמוע אם  סנעעו גלילה נין נעם נק נו
« אעו טיאסי שמני ציציס שע״י המצוח »

 M אעו הציציס וא9ש המוניי רצוני נינם אלא
 לדאמי שמנע אס והיה להסדם יאד ואינ נעם

 ^יאים אנו למה ממם גגו לסס יצם וינעו
 למס ממס לנו גסן נירא ואגג ציציה עישס

 וגייס צווי נה שיש נועם לי למה וא*ס נסאמיה.
 יציאם וגייס נה שיש משום לים היאוק המצוס
 ונלילה נעם סצייס יציאס להוניי ומשה מצרים

 מממס אלא אוסה קודן היינו לא שאילו דל
 מסשמע אוסס מצרמיט היעו לא מלדס אמ4>

לם> ^ ממגעם שאינה שמוה אם וסיס
 עם נצעיסס המצוס גל וטיח ציווי נה שיש

מ שנצמישם ונען אלו אישיום 0« ל H 
 אלא נוהנח אעם ציציה שמשה אע׳ע סיום
: ללילם עם טן לסלק סגמים יאו לא נעם

 הלומי .ונו׳ ציציס משס שאין ע׳א אף ג
נען

למלך משגה
ק ר אומ ו«מ גוה (אע! .נוי ר! סראע עם «צ D*OVB א א פ  אלד למשה אצו ג*פ ני

» ומיין » יי ®ייי *י”” «׳נ " *י ז י י י O משייין י n r p i p t m:
סיג

משנה לחם
טס(דף קמא עיקא משנס .'0ו עם גגל סעניט א ®*א  אומדה ניע י*א:) יגי

ט׳ ויקרא ימס אדם נל נפיג :הרס וסלנס ונו׳ אדם נל אוסרים 0ונ* ו
דן נ׳ מיק ייס . ונר קויא הוא >טה ב ס( ט ט׳ נסויה נןייא סיס :)יינ דני אמי ו

סן ונו׳(ועיץ קדמה למה קקיסה יהושע יני  ולעמונן לל«ד נו p שוס לדאמי שמוע אס וסיס לקוימס אמי מעם נסנו ננרייסא ע'נ) ייד (דן וננסיא משנס) ננ
 לקרוס ומקדימק פנסה לפונו מססילס שנואה נמו לוס 01 לקדימסן ממם לסס פנוונסי ניין מלע לספוה יש וא״נ המעמיס מאלו א׳ נ0נ לא ויניש פ'נ. לעפוה אלא »אין ויאמר

 מעם איש ששסן«ס שהמעם מום עוד וקסם נגפדא האפודס המעמיס מן א* לראמי מסוע אם והים לקדמס מעם לסס לו הים 0וא* לקדימסה מעם מ0ל מנא מסמע ^
 יטם ואווויס הורס המצוס נל 0וטד שי אלא נס אין נמי ממוע אם טהיה ממוע אם לוטה לאיחורה מעם וה ואין וטי שד נה P טא שנס ששם ע׳ ואניה כשה שהיי נלל
עו רצה פלא לסח ונראה .ונר שוי נס טש סמוע אם  אווי שמוע אם וטס היסס נסונס נטרה שהיי נלל קישיא אעה שוו לויאסי סמוע אם והיה לקדמה מעם למס ינ

 נכסוג שמע אסר טא פעוע אס וטס שהיי פדו קצס P עמס אנל נסוים מהנסונ סור »ם נאן אין שמוע אס לוסיה יאמי נקדם אם ואיכ דאמי אמי ושסע שמע מרשם
 נס P0 סמי שמע קדימה סשפם סידן לוס . ססוסשוס ונדנתט נמויה נסונס שכן מעני לשמע ויאמר להקדים ראוי שטה הקושיא אנל . ניניהם ויאמר העסק שום נלי נסויה

 נעיהם נהייק ולא שמוע אם וטה שהוא נטרה הסמוג סדי קצס לשפוי נדי נסאמוה שנוין ויאמר הישס לאיסור מעה לסס שין־ טן לקדססס ממם שנק יטק .ט ימוד
ט׳ P0 «ם ציציה מרמס *נ06ו ומ׳ס .ונדכטנגא נלל  »»םו נסויס אסרס שדשה p הרי מצגים יציאס נה שיש מסי אם המרשה ואס קוראים אנו למה ממם לסס הטונה ו

 :הסשם !נייס נה 0ט ממני טא המעס אלא מסמיק לנד הממם וה שאע אטד לוה נירא אננ אלא סצייס ישאס נאן טוני לא מהיי נטיוס סצייס ישאם נס
w i׳)b נן מה וא׳ס .ונו׳ ששס משס שאין  לםם9ח או« ויאיםם נספ׳ס pצע ע׳י אלא נאה הונייה שאין טון דיל המשס נל וגייס צווי נה P0 מעש נלילה לאומרה ואד מ*מ נ

אש ומסי ^ען שנאסר נלי^ס אנסס סוטיין צקי נלילוס אפילו אוסה שסופייץ מצרים ישאס נס P0 ספני אלא לסזטיס ראוי סיס לא נלילס נוהג איש וצישס

י*" עין סגויל
ק •' *עסיס K סל ל' ״ •"א • «יי#»י ם׳ רש אייז יי  ><M ■Ms שצוין םווש : ייג) (ון םנא טש שוק .שששש של שי שו׳ ששש ש׳ לקווש »קדטן : וששה»וא י׳א) (וך יייי
:ייע) ן1( ומסש שיק טן .<וש !ואווw »1 ם׳ נלילג '
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ק . ונוי לחיוום שההקעו טקום :ל״ג.) (נינוה עוהדן אין '6נ .ונו' אלו ברמת ז דץ ניום אלא ווהג איוו '!יס5וה נ!י!ית הנהוג הלאו גויאמד הנהוג המ!וה שזנירח נ
לקצי ישא׳ איוו להאייך שאמיו מקום ׳"א.) (דף דנינוה א״ק סוף משוה יציאת להזניי ויוצוה הציים יציאה זנייה נה שיש מאו׳ אלא גלילה אוהה וקיא שלא הוא

למחוס ישא׳ איוו לחתום שלא לחתום שלא חשאי אינו לתהום להארך ישא׳ איוו לקצי אהחלא גלילה גאולה אההלא כ׳ מ״ה היהה ניום ואולה דעיקי דאע׳ג ונצילה ניום הצריס
תוהה איון משנע נגרור תוחם ואינו נניוך אוהח קצי ממנע יוק א׳י ונייושלמ׳ ׳״נ (דף דנינוח קמא שיק סוף משנה והדץ . לילה ולאהק למשה שינה ויקיא יינתיג

 שנאמי נלילוח מצדם יציאה מזנייק פ׳ג)
 יי״ יל תציים יואח צאחן יום אח חזנור לממן
 : הלילות ח״ך ימי נל הימים ח״ך ימי ס״ן

ט' נומי נשהוא שמע קייאה הקורא ד . ו
)ו״ו (דף נשסחים  מקום שיק .

 יעקנ נקש לנויו יעקנ ויקרה ישנ׳ל אמר שנהנו
 אמי שנינה ממנו ונםתלקה הימין קן לננא לגלוה
 ממנו שיצא נאניהס אפול נמשח׳ יש חיו שמא

 לו אמיו עשו סמנו שיצא יצחק ואני ישמעאל
 שאין נשם אמד ה׳ אלהיוו ה' ישראל שמע נניו

 אחד אלא נלנמו אין נך אחד אלא נלנן
 שם ניוך ואמי אניוו יעקנ שחח שע« נאוחה

 הינ׳ ינון אמי׳ . ושד לעולם סלנוחו ננוד
 ויהייה לא יניוו משה אמריה לא נימייה Tנענ
 אוהו אוהרים שיהיו החקינו יעקנ אמריה הא

 אומרים למה מעם ותן לא ויניוו . נחשא׳
 נינו להנדיל נדי השעם הוא דניוי נלחש אוחו
 שעם להה אלא נא ולא נתויה שנתונ למה
 שקויז מיאן לדקדק ואין אוחו אומרים למה
 שקויין לומר שהוצינו ניון ים נקול ק׳ש
 נן לומר שהוצינו לומר יאששי נחשאי אותו
 שאומרים ישראל שמע מששוק להנדילו ידי

 לך אימא לעולם ק״ש שאי אנל ים נקול אוחו
ת  אס קשידא לינא דנק״ש א״ו נלחש *|י
 נשנמל״ו אנל ים נקול או נלחש אותה קורא

 ומ"מ .נהשא׳ אלא לקרותו שלא אינא קשידא
 שקנן שנשעה שנהג ינינו נלשון לדקדק יש

 וזה ויו׳ השם יחוד על וזיזם ציום ונו' יעקנ
 לנלוה שניקש אלא ננמיא שהוזנר מציוו לא
 שניקש לנהוג רצה לא שינינו וי׳ל . הימץ קן

 לשי שיינה ממנו ונסתלקה לנויו הקן את לגלות
 שנשהזנירו סוני ז׳ל והוא מענינו שאינו

 היינו שסול נמשח׳ יש ח׳ו שמא אמר ממיא
 דאילו ואילך מנאן השם יחוד על שסהירם

 נמעשיהם צדיקים נולם שנניו הוא יודע לשעני
 יש מהם אמד נלנ שמא חושש היה אנל
 ינינו וז׳ש ולענה ראש שורה שורש איזה

 ענשיו חשדם לא שמרע׳ה משה שאמר נענין
 נעצמו וזהו שינא נלנס שיש אלא נמעשיהם

 ומצאח׳ .ינינו דני׳ ל״שנ ננ׳ל יעקנ ענץ
 יעקנ נשנששי ישראל שמע שסוק על נסשד
 נל והוניחם לנניו קרא העולם סן אנינו
 אמי נאחד נולם וקיא וחזי עצמו נאג׳ אחי
 והיה שאמי מ׳ על מחלוקת נלנננס שמא להם

 מחלוקת נלנך שאץ נשם שמענו לו אמרו העולם
 והיה שאמד מי על מחלוקה נלננו אץ נך

: העולם
ט' דנרך שמע קריאח הנץרא ה משנה .ו

 נשמר .) ׳*א (דף דנרטח עמק
 ונערנ לאחדה ואמת לשניה שחים מנרך
אץ ומניא לאחריה ושתים לעניה שתים מנרך

 למען שנאמר ובלילה כיום מצרים יציאת להזכיר ומצוה
 . הייך ימי כל מצרים מארץ צאתך יום את תזכור

 הנקראת היא זה םדר על אלו פרשיוח שלש ורךיאת
 גומר כשהוא שמע קריאת הקורא ד ז שטע רןייאת

 מלכותו ככור שם כרוך כלחש ן«] אומר ראשון פםוק
 אלהיך יי׳ את ואהכת כדרכו וקורא וחוזר *ועד לעולם

 שכשעה כידינו היא מסורת כן קורץ ולמה .סופה עד
 מיתתו כשעת כמצרים כניו את אבינו יעקב שקכץ

 אכרהם כה שהלך ה׳ דרך ועל השם יחוד על וזרזם ציום
 בכם יש שמא בני להם ואמר אותם ושאל אביו ויצהק

 שאמר כענין השם ביהוד עמי עומד שאינו מי פםלות
 בולם ״ענו וגו׳ אשה או איש בכם יש פן רבינו משה לנו

 שמע בלומר ; אחר יי׳ אלהינו יי׳ ישראל שמע ואסרו
 ואמר הזקן פתח ,אחר יי׳ אלהינו יי׳ ישראל אבינו ממנו
 כל נהנו לפיכך . ועד לעולם מלכותו כבוד שם כרוך

 פסוק אחר הזקן ישראל בו ששבח שבח לומר ישראל
 . ולאחריה לפניה מברך שמע קריאת יהקורא ה ז זה

 מברך ובלילה .לאחריה ואחת לפניה שתים מברך כיום
 שלפניה ראשונה ברכה ו : לאהריה ושתים לפניה שתים
 אהבת m שנייה וברכה וכו׳ השך ובורא אור יוצר ביום
 ראשונה וברכה ויציב. אמת אחריה ושל .אהבתנו עולם

 אהבת לה שנייה וכו׳ ערבים מעריב בלילה שלפניה
 של ראשונה וברכה ,בו' אהבת עמך ישראל בית עולם

ה :השכיבנו לה שנייה . ואמונה אמת אחריה רכ ב  ז'
 בברוך בה פותח בלילה בין ביום בין שלפניה ראשונה

 אחת בכל חותם ברכותיה ושאר , בברוך בה וחותם
 עם אלו ברכות .בברוך פתיחה להם ואין בברוך מהן

 הסופר עזרא ישראל כל בפי הערוכות הברכות כל שאר
 ולא מהם לפחות רשאי אדם ואין תקנום דינו ובית

 אינו בברוך לחתום שהתקינו ימקום .עליהם להוםיף
 אינו לחתום שלא שהתקינו ומקום .לחתום שלא רשאי
 אינו בברוך לפתוח שלא שהתקינו מקום .לחתום רשאי
 שלא רשאי אינו לפתוח שהתקינו מקום . לפתוח רשאי

 שטבעו ממטבע המשנה כל דבר של לפתוח.כללו
 . כמטבע ומברך וחוזר טועה זה הרי בברכות חכמים

ואסונה ואמת בשחרית ויציב אמת אומר שאינו וכל <]1

: ft־p פ' וז’6ש
כערבית

ש' גיש פ' סיז־וז

 מקום ש״ק דנרטח ונמפעחא ננריך זיווחם
 שיגו לקצר לקצר ישא׳ אינו להאריך שאמרו
 לחתום שלא ישא׳ איגו לחתום להאריך רשאי
 לעתות לחתום ישא׳ אינו לחתום שלא

 איפ לשתות שלא לשתות ישא׳.שלא אינו נניוך
 ונתג .ינינו לשון הוא וכך לשתות ישא׳
 יוצר נרכש שנקראת התשנה נשירוש ינינו

 נרנה ששל לשי קצרה ננולם ואהנח ארונה
 נרוך ונטושה ברוך נשמלחה שיש

 קצרה נקראת נן ושאינו ארונה נקראת
 שאמרו מקום רנינו לדעת המשנה שירוש וא*נ

 ננרוך נה ולתחום להתחיל נלומר להאדך
 או להתחיל שלא נלוסר לקצי רשאי אינו
 שלא נלוסר לקצר שאמרו מקום לסתום שלא

 רשאי אינו לחתום שלא או נניון להתחיל
 • לתחום או ננרוך להתחיל נלומר להאריך

 וחוזי וט׳ מממנע המשנה נל הרמ״ך כתב
 עונדא מההוא נהירא ולא .ומנרך

 דהא׳ מריה רחמנא נריך יאמר (תנא) יההוא
 ׳הנך ולא לן דהנך דארר מההוא ונס שיתא

 ששינה אע״ש מלהודות אוחו וששח לעשרא
 מספנע שינה וסנימין הגומל ננרנת ממשנע

 שאינו וכל ; ענ״ל יצא ואעש״נ הזן נרנת
 מימרא .] [׳*נ שם . ונו׳ ויציג אמת אומר
 זשייש"׳ דיג משמיה סנא סנינא נר דינה

 עם שעשה החסד על ויציג אמה אומי דנשחרית
 הים להם ונקע ממצרים שהוציאם אנוחינו
ני ואמונה אמת ונרנת  העתידה הגאולה על מי

 ואמונתו הנסחתו לנו שיקיים תצשיס שאנו
 נידיס נששט ולשום ועריצים מלכים מיד לנאלנו

 שכנר ואע״ש עכ״ל. אוינינו נמות על ולהדריכנו
 חוזרים ציצית נשרשת מצרים יציאת הזכרנו

 האמית שהקנ׳ה שכשם לומר ויציג אמת ואומרים
 וא״נ לנא לעתיד ׳אמית כן נמצרים הנעמחו

 ע״ש ואף ואסונה אמת עם נקשר ויציג אמת
 אנו העתידה גאולה על נתקן וממונה שא״ת

י׳ ישרעה גאולה הנרכה אויייסיסווז  לסמוך נ
 הימ״ד נשם ההגהות ונמ.בו ;ישראל לנאל
ה חונת ידי יצא שלא היינו ׳״ח יצא דלא  נינ

 אסר לא אשילו יצא ק״ש הונח ידי אנל זו
 אומר ואני .ענ׳ל נש"נ כדלקמן כצל הנרכות

 נרכה אותה אמר שלא שתי הוא ששיעא שא״כ
 ינרטח דניון ׳״ל לכך נרנה אותה ׳״ח יצא לא
 סצרס ננאולח שעשת שכשם מאמינים שאנו אלו
 ואם הס ק״ש מעין העתידה נגאולה יעשה כן
ד נהי אמרם לא  ניאו׳ ק״ש ׳T יצא קיש זי
 האלו הניטח אסר אשילו היק א״נ . יצא לא

 לא ואמינה אמת ויציג אמת התחיל שלא אלא
 שעיקרם לשי נראו׳ אלו גרנות קריאת ׳״מ יצא

 נמצרים הגשמתו האמית שהקנ׳ה לומר נתקנו
^ לנו לאמתה ועתיד ע ה״ר ונחנ .לנא ל

סי׳ שא׳יח י״ח עשין סמ׳ג 3
• ם׳ כי׳ ס^״ח ד ,....................... ..........................

ונמצא נערניח ויציג ואמת נש^יח ואמונה אמת שאוסר הדני שהשך ישישי איח מנוח והרא״ש הרי׳ף ושסקו עולם אהנת אמרי ורננן רנה אהנה אלא עולם אהנת אומייס
ק ^ שמא ועוד .חונחו ידי יצא לא הני ומשום חנמים של משנע משנה :רנינו דעת וזה נינ להזניי צ

אמונה
משנה לחם

נ (דף ש׳ק סוף ניאיחא T’״ ימי נל סצרס מארן צאתך יום ' ט' וכן רנה אהנה למען דאסי זומא ננן :) ׳ הכי נע׳ תניא ונר אוסר הוא וכן עולם אהנת אסרי ויננן ו
נ עולם ^אהנת אלא רנה אהנה אוניריס אץ . הלילות ח״ך ימי כל הימים מ״ך ימי חיץ• ימי נל מצרים] מארן צאתך יום [אס תזטר נהלטס רל הרי״ף גייטת היא נך ע'

 שאנו שהסעם אסרו ושם נ׳ו) שנהנו(דף מקום שיק נשסחיס .ונו׳ קורץ וניסה די
: משה אמרו שלא משני נלחש אותו אומרים

ט' שמע קראת ה^ירא ה  :ונו׳ שתים מניך נשמר י׳א) דנרנוח(דח נש׳ק משנה .ו
נ אמי ע׳נ) י׳א (דף שם . ונר עולם אהנס שדיה וברכה י שמואל אסר ירדה י

עוז מנדל
rrm ש  ס׳ ש«נ ץייאח חקויזו ; נת) (דף שנהנו נקיה ש׳ .יה שסוון איור עי נו׳ כשהוא ן

א) (זף דנרשיי ע׳ק הכל .נניכדז סוד שאיו עד : י

ק ישסק ששיר ואחי ז׳ל רנינו גירסת כ’נ שזו ונראה נ  תניא היא טסרא נרסתט אנל ני
 יש לדאמי סייעתא ואס׳ כאן עי רנה אהנה אלא עולם אהנת אומרים אין הני נת׳

:נשצנואל לשסוק ראוי היה זה ולשי שמואל אמי יהודה
T ט׳ ויציג אמס אומר שאי« וכל : משנה שם וכו' לחתום שהחקינו טקום סוף .ו

ס׳ק
ת הו ח מ טוניו סיי

 אוסר ועשירים נמם *נחגי ותח . תחם הואיתוו נתורד, יכינו סהוה שסרו hS* לפ (א)
 איתי איסו־ים ננולאניס נקיים «חם הנםורים כיום אלחניר ר׳ נ*רק׳ .איתא רם ננךא

: ע׳יי) לואהנח וער אעואם נץ סעם לוזםפק חוריו ם׳א פ׳ הסוו [לאון • :נםרחסיא
ט וט׳ם ונח אהנח ואסרי אלעור יי' אסואל אסר ירווה נרנ ודלא אל»ם ור׳׳ וח׳ג חננאל רנינו »סק ונן חכי נסי וחניא ^׳א דטיחי נרננן [נ] ח  הגאונים יטתינז *אר נ

 רקא< רוז״ח אלפס ור׳׳ רנת נאתנה נ«>ר עכבר ואנוי סטא׳ לקמן רתלסודא ססתטא סאסע וכן עולם אהנח וערנית רנה אתנח *חרית לוסר ונהט אניתם ונרי לוךם לנו אר«
נ אראסואל י פי לן הנירא נרטן ואגן לח קאפו אפואל אסר יתורוז ו נ' אלא וח נמחלוקת נעקותא ואץ להאריו לי ואין נו  נםו« חניטת ננוסוז תראה נאאר ראשונות תיטח נ

אנל נרבוו חונת ירי תנא לא פ׳ .גלילות ואמוניזך חסרך בנקר להגיר אנאמר [ג) : ׳רואלים פאינת הבא בסער נסזוא וסנחגיתם אנינריהס נתיב ונאברח m סאר
א ירי ת אסר לא אםי' תוא ע׳ : תום' .אני »רק בפא נולקפו הניני



6 ג טשנה כסף פ־א שמע כךאת הלפת אהבה. טשנה בסף
נ אמונה י  דנמיג מזינו לנו מחירה ונמסדו הקנ׳ה של וrל יומנו פשקידח שאנו «

«ןי rל«  ה' אני אמי ג• דוקא יצא לא אמיינן דני אשר ה״י ונחא .ו«' מסיר ג
] [דף נגמרא נדאמיק אמין לומר צייו אי! אלהינה ה׳ אני אמר צא אנל אלהינם  י׳י

:מ«מ ה*ר ננכ״ל אפמ לופר ציד אץ אלהינם מ' אני אמר לא
ה onpn 1ד :] ״א’[ שם ,ונו׳ שייה נינ

י““ י״® 1״י . י י שנייה ברנה ״הקדיס ח * חובתי 'T יצא לא בערבית 2י
׳דה,* שם ואפמ אוי •יצי , בין לפניה בין בלילה בין ביום בין ראשונה לברכה »

ת. סדר שאין לפי יצא לאחריה  פחח בשחרית בברבו
 במעריב פתח ,יצא לא ערבים מעריב וםיים אור יוצר

 במעריב פתח ובערב . יצא אור ביוצר וסיים ערבים
וסיים אור ביוצר פתח .יצא לא אור ביוצר וסיים ערבים

במעריב
N פור '« : '«

 הוו אור מצי אא״נ נלומר « אח « פעמוס
 רוו דלא וו אס זו פמנסס דאץ היינו אמרי
 אפר הוו רנה אהנה אא׳א רנה אהנה אמר

 זלא משום אור יוצר אפר דלא הא דלפא
 אפר הוו ופניה מפא וני אור יוצר ומן מפא
 נריפוסיה פאי נלופר מאי מנללא ואי ליה

 מצי ופן פפא וני אפר הוו רנה אהנה לעולם פנללא דאי ומהדר נפימש איהפר מאילו
 דניון מהנא משפע .נרנוח סדר זו אח זו מעננוח אין נרטס ומאי ליה אמרי הוו אור

 דקייל דנמן לסמוה יש מ”ומ לנרנוח סדר שאץ מכ׳ש זו אח זו מעננוס אץ דנרטח דקי״ל
 נפהימסה אץ למנירסה הסמוכה ונרנה נר^ה אינה ומלטה שם נה שאץ נרנה כל

 וציין יצא היאך למנייחה סמוכה נלא אוסה נשיןויא מלכוס לינא ונטלה השם הזניח
 נפי עצמה כפני אוחה כשאויא ופלכוח שם נה שיש לחנירחה הפוכה שהיא דכמן לוחי

 .פסיפסן אחי עד וט׳ אוי יוצר פחח בשחרית : ומלכוח שם נה יש כ^לו משינא
)י"נ דניטס(שם נםא׳ק  דשיכיא וקסנר ניויה דחמרא כסא דנקיע הינא פשיפא נרסיא .

מנין ואחח הוא  נדשיניא סיים נפי דאי יצא דוזמרא אדעחא ומפייס דשיכיא אדעתא ו
ו נהיה שהכל אמר אם סלם על חנן דהא יצא ני  דשיכיא כסא דנאיע הינא אלא יצא ני

 עיקר נחר מאי נדשיניא ופייס דממיא אדעחא ונרין פחח הוא יחמרא וקסנר נידה
ה חי או אזלינן נינ  ערכים נפערינ וסיים אוי נייצי פסח שחייח ח״ש אזצינן חסימה נ

to וסיים עיניס נפעיינ פחח עיניח יצא אוי ניוצר וסיים עיניס נמערנ פחח יצא 
 סולן הכל ינר של כללו יצא עינים נמעייג וסיים אוי ניוצי פירו יצא לא אור נמצר
 שאץ ניכה כל דאמר לינ הניחא ,המאויוח יוצר נרוו דקאמי ההם שאני רחיסום אחי

 אינה פלכוח נה שאין ניכה כל יאפי יוחנן ליני אלא שפיי ניכה אינה השם הוכיח נה
ה י ינה דאמי כיון אנא למימי אינא מאי נינ ד עולא נ  ומיח נלילה יום מדח להזניי נ
 נחנ וינינו . הנמיא ענ׳ל קאמר אסיוייהו מעיקרא וטלכוח ניכה קאמי כי ניום לילה

 ואמי ופעה שהכל לומר פנח על הנרנה והחסיל נידו שנר של נום לקח נרטת סהלטס נפ*ח
 לומר מנח על ופסח מן של חנשיל לפניו היה אם וכן אוחו מחזיח אץ הגפן פר נורא
 עיקר שהם וסלכוח שם שהזכיר שנשעה מפני יצא המוציא ואמי ופעה מזונוח מיני סיא

 פעוח הנינה נעיקי היה ולא והואיל המין לאוחו הראויה לנינה אלא נחנוון לא הנינה
 מפיש שרנינו יונה ה״י חלמיד ונחנו .עכ׳ל אוהו מהזייין ואץ יצא נפופה שפעה אע*פ
 ואמר סיים נ”ואוז שכר היה אם נמו הנרנה כל שנמר ר״ל נדחמרא וסיים נדשינרא פחח

 כיון יצא הנפן פרי ונורא נדנרו נהיה שהכל אמ״ה נא״י שאמר כמן שישסה קודם נפה*נ
 הסמם שהיה ונמצא שמ*נ שאמר אוזר מיד ששחה כלומר נדשינרא סיים ואפילו כראי שסיים

 נדשיכרא וסיים נדחמרא פחח דמפרא וקסנר דשיכרא כסא דנקיס הינא אלא יצא נשכר כפו
 שאמר פה אמר כלומר אזלינן פחיחה נסר מאי ושהנ׳ינ נפה״ג אמ׳יה נ^יי שאמר כנץ

ה ל א ^  ולקולא איפשפא ולא ויצא שהנ׳נ נסוף שאמר פה אחר או יצא ולא הנפן פר טי
 החמימה ונשעח אור יוצר נא׳י■ שהחחיל אוחה מפרש איר ניוצר פחח נשחרח נרייסא ואידך

 ויש . הדרן זה על נולה וכן ערנים הפערינ נא״י חחם המאורוס יוצר נא׳י נמקום
 דומוס אינן הפירוש ולזה אהדדי נרייחוח הני דמדמי חזינן דננמרא הזה לדרך קושיא

ני מיסום הו״ל כאן האמור ימיסום  ערנים מפערינ או הפאורוח מיוצר או נלנו אחי מי
 מחנילה אמר פימה חחימה ונאוחה אמי מענץ אמי שנסוף הוא למפלה האמור וחיסום
 מנוח היד פי' נזה וכיוצא .עכ׳יל מפסיק עצמה החחימה ונץ נא*י שנץ ונמצא אחי פענין
 ונו' עיניס פעיינ נינרו אשי אור יוצר נא״י שאמי ננון אוי ניוצר פחח וז״ל שכסנ

 ערנים נמערג פחס כראוי שלא היה החיסום שהרי יצא לא ערכים המערנ שחחם פי
ו אשי אמ״ה נא״י שאמר כטן ני ט' חשך וטיא אוי יוצר עינים פעיינ ני  *׳to פד ו
ט' נעיניס וק כהלכסו מסם שהיי יצא המאויוח יוצר  הניטס שכל הדרן זה על פספיש ו

מ שלא שפסח אע׳א כהוגן שחחם וכיון מחימחן אחי הולנוח  אין וחמהני ערל. יצא pנ
 זה פירוש סונל אי« ינינו שלשון מא ממאי דנר שהיי ינינו נדנרי כן לפרש ניפחו עלה

 .הראויה לנרנה אלא גחכוון לא ופלטס שם שזכר שכשעה הדני חלה שיניט פנים גטם
 ע׳זא אף יצא ראויה שאינה נניכה שפסח אע״פ הראויה נניכה שסיים כיון דעחם ולפי

 ווה שפסח כפו ראויה שאעה לגרכה כווגחו היחה ופלטח שם הוכרח נשעח שפסחפא
ט דניי היפן  נשעס כלומר דשיכרא אועסא ופנרן פחח מפרש שרטט נראה ולי . יני

 דיצא פשיסא נפה׳ג וסיים יין שהוא נזכר ואח*כ דשינרא איעחא הוה ופלטת שס הוכרח
 פחח לן מינעיא קא ני אלא יצא שהכל ואמי פחיסחה ניעס הנרנה כל סיים אפילו דהא

 נזכר כן ואחד דחפרא אדעסא הוה ופלטח שם הזכרה נשמח כלומר דסמרא אדעחא
ו נהיה שהכל וניין שכר שהוא ני והוי אולק ומלטח שם יהייט נרכה עיקר נסר פאי ני

 ויש מלא אוליק סחיפה נסר דלפא או השני אס פועיס היץ ניכח ואץ ניץ סייס כאילו
ס נשענו כלומר אוי כיוצר פחח שסריס  אוי יוצר דלינין איעסא הוה ופלנוס שם מכי
 הוכרח נשעח פחח יצא לא עיניס פערג ניגרו אשר אמר אוי יוצר ונמקוס שנח ואח*כ

 פחח ערניס יצא אור יוצר וסיים נזכר ואח״ע ערנים פעדנ לפיפי איעחא ופלטס שם
 עינים פעדנ לפיפי אדעחא ניגרו אשי
 פחח יצא לא אור יוצר יסיים שנס כ“ואח

 מצר לפיפר אדעחא ומלטח שם הוכרח גשעח
 פעדנ ניגרו אשי וסיים נזכר ואח*נ אור

סי אזליק ילא קק הא •צא ערנים  עיקר נ
ה חי אלא נינ  נעיין פיפשסא והא מיומא נ
 אימא לעולם וימי . רצא אזלק סיומא ינסר

ה עיקר ינחר יצא דלא לן  וסיע אזליק נינ
 ומלטס שם הזניח נעח שחדח פסח כי פ׳׳ע

 וסיים נזכר ואמ״נ ערנים יפעיינ איעחא
 נחיא סירניה יפסממא משום יצא אוי יוצר
 לר׳י והו׳ל המאורוח יוצר וחתם ואויל נקס

ה אלינא נ  שם הוכיח נשעח פחס עיטס אמיינן ני וכן כיוצר וחוסם פיחח עולא נר יי
 סירכיה ימסחפא משום יצא לא אור יוצר וס״ס שכח ואח״כ ערכים דמער־נ אדעסא ומלטת
 ופלטח שם הוכרח נשעס פחח שמדס קאמי דני נמי וה׳׳ה המאורוח יוצר ומחם נקט נסרא

ניו אשר וסיים שנח כן ואחי אוי דיוצי איעסא  יצא דלא סעפא הייט עוינים מעדנ ני
 פסח עיניח קאמי כי וכן עדנים המעדג גלוי ומחם נקט נחרא סירכיה דמססמא משום
 עיטם מעדג נדנרו אשר וסיים נזכר ואס״כ אור דוצר אדעחא ומלטס שם הוכרח נשעס
 וה*פ עדנים. המעיינ נא׳י וחסם <קט נחרא סירניה יטסחמא משום ייצא טעמא הייט

 יצא נה יקסני קפייסא ננא נקט אלא עיניס המעדנ נא׳י דקאמר המם שאני למימי
 ינסר משום לאו יצא למה ותדע יצא אור כיוצר וטים עינים נמענ״נ פחח שסריח דהיינו
 המאורות יוצר שמחם לסי טעמא היינו אלא אזלינן ניכה עיקר נחר דלעולם אזליק מיומא

 הוא ימסחני דסעמא אזלינן נדנה עיקר נחי ודאי מסימה חו דליגא נעיין גני אנל
 לשון כאן מעתיק ולפיכן יצא הכי ורשום המאורות יוצר דאמר הסם שאני שאמרו הזה החילוק

 שיש אלו כגון שהן נרכוח שכל ה׳ק חסימתן אמי הולטס הנרטת שכל ופ״ש . הנרייחא
 כרכה ר^מר כי החסימה מעץ שהפתיחה כיון פלכוח גסופן שאין ואעי׳פ נסופן חסימה
 עיקר נמר אלו הנאים שט נהם שאין נינוח שאי אנל קאמי אסרוייהו מעיקרא ופלנוח
 אכל לאמויי אחא החיתום אחר הולכוח הנינות שכל דהאי ממרא ואמיינן אזלינן כרכה
 «יים ינהמא אדעסא ומלכות שם הוכרח נעת דפסח דאע״ג אכל נהמא וקסני ממד

ת מהלטח נפ״ח ויכינו זייט מיון נמי חמר מ״ט יצא נספר ט  של טס לקח שאם כחש ני
 נפיק ופמילא יצא הגפן פר נורא ואמי וטעה שהכל לגין ופלטה נשם ונתנווו נידו שנר
 שטעה שכיוז נדשיכרא וסיים נדחמיא ופסח דשיכרא כסא נקיט ני ננמיא לן דאינעיא פאי

« ולכן . יצא שלא הנרנה נעקר ט נ  וה נגמיא הנזניח חלוקה נחנ ולא וו מלוקה יני
 אורוט' ניוצי דפחח נריחא דלינינו לפרש נדעמי עלה וכני .יטנו לדעת נטן דרן ל’נ

 הסעוס הזכיר דאפילו ופיית׳ עדנים המערנ נא״י וחתם אוי יוצר ממש שהתחיל הייט
 דלא נטונה אלא נפיו הסעות הזכיר שלא נעיץ גני שנן כל אזליק מחימה נסר כפיו

ה עקר נסר אזלינן  עינים מערג או המאורות יוצר נסוף שמותם החם דשאט וימי נינ
ה מחיפה יאיכא כק נדכה עקר נסר אזלינן ולא יצא הני ופשום  גני אנל כראוי ננינ
 פחח הנרייחא מלשון ויחימיו אזלינן ניכה עיקר נחי לעולם נסוף מסימה דלינא נעיין

 וט״מ ליה מינע׳ המאורות ניוצי וס״ם איחא ואס יצא אור ניוצר וסיים עינים נפעייג
 גורם היה שנן נראה רניט ונרי ומדקדוק דוקא. צאו אור דיוצר וטמא הוא אפשר דרן

 יא*נ יצא נדטנרא וסיים דסמיא איעסא וניין פתח נידה דחמיא כסא נקט פשיסא
א פמס טני א כסא גקיט אלא יצא ני טני  וסיים דשינרא איעסא וניין פחח נתיה י

ר הננת לפנץ ומורד מעלה זה שאץ ואע*פ מאי מספרא נ  המלאנה; צשלמוח נחנחיו יטנו י
 נאלו שנתנ מה כל ז*ל הראנ״ד נחנ נרכוח פהלנוח פ״ח רנינו שנסנ מה שעל ודע

 שאין זי׳ל דעחו עכ״ל. כפיו שהוציא הפירש על אלא הולכים שאין הנל הכל הענינים
 והסוניא ז׳ל היא״ש נפסק׳ וכפטאי מפח שמוציא נסה מלוי הכל אלא נטונה חלויה הנרנה
חי אזליק אי דהיינו ו*ל היי׳ף נשיטח ׳שישנה  פה אחי או נפיו סמילה שהוציא פה נ
 להו אסתפק לא נהא גפיו שהוציא פה אתר או לנו אחר־נווגח גלן w אנל נסוף שהוציא

 הפימש על אלא הולכים שאין שכסנ דייק הני ההשגה ולשון דנרם אינן שנלנ דדנדם דפשיטא
 הניחא נפשיסות תלמודא פדפקשה רנינו סניח להכרע שרצה פ*ע ונעל . נפח שסציא
 האי חינח א׳ל העאויוח •וצר דקאמר התם שאני ליה דדמי דלפום הכרע אינו ונו׳ למ״ד

ט טעם אנל למיפר איכא מאי לי״י אלא לרנ ייחויא  אזליק נרכה עקר דנתי למפסק יני
 החס שאט דאפרו שיגטא דההוא טעפא דפסחגר משום דהייט כחנחי כגר לקולא אפילו

 ו»א הלשון זה על לרניט לוט*ל חנפי ששאלו אחח שאלה וראיתי :המאולצת יוצר דקאפר
 ויגנא וסינא יצא אין שנטיים שכר ואם רניט יורנו .השאלה וז׳ל פאד עד קשה נעיני
ע זה על הולך ז״ל אלפס ד  אינן השכר פייוח שהרי ינלט ולא להינשה להוציא וחסרנו ה
 רניט אחה היאט יצא לא אור טזצר וסיים עינים נמעייג לפתח ודפי מהגפן יוצאים

 הגפן p היוצא כשכר אלא אפורם הדגרים שאין לי יראה תשובה ; טוג כי האור אח
טס ריאה אדם שאץ עגגיס של שכר יגאוחו תיר ושכר מיץ נגדר כפו  יין אם שכר אם ג

tom שעורים של נשכר אגל נפפ*נ דסיים שגר שהוא ע׳ע דפחח לטנטח אום ושיגא

טשנח לחם
)י*נ (דף פיק ה אפי . מ׳נ שלא כלפי דיג סשמיה סנא חנינא נר ינ מיו *נ.) א  יסיים *י יוצר העולם פלן אלהיט ה׳ אפס גרון נשאר והטפימשסשאטר (דףי

ה הקדים ח ס אומיס ואס לקק נן שמעון יני אפי :) י*א (דף שם .וט׳ נינ ס ל וישיי עיטס•. ספערנ ס* אחה מון הפאויוס יוצר נפוףס נסיף מ  P משרש איט י
ט׳ זמן פטא וט וט׳ פעננוס אק א דנקט הינא פשישא עיטה לפיל שאמי נפה שפירש לפירוש גפשן והוא וו] אס [» מעננוס אינם נרמס ומאי ו ט׳ ^  אשל ו

טס סור ק פטנטס] [אינם מ שם פסח בשחרית ו*ל: רטט פסק ו מייפא ס לקמן אמר נעטן פירשה רטט וני׳. מ מ ט' הל ששסנסה פעו הנרישאהואס פירוש ולפירושי נ
n m

עוז מדל
ף אחר פד ׳0 .פח נםחריס ט חן. ק ק טז ;ייג) .1( יססס פ
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מן א״ד לא ט דני י  לניו דעח על זעחח חמיא לרןח סיאמי מ׳ יש נ׳1 נלל w נ
 אלא זי לסננה מקוס ופה עסקק נשיאעי׳ אמו ׳!א האח p למס המוציא וס״ם גפז

 זה על ר\לך סהרי״ף אמרו שאין וקשה .ענ׳ל אמורים הדנרים p הגפן p היוצא נשכר
 שמעוו ולא ראיצו לא זאת ש«ייס של שכר ה״יו זה שנר שפירש פל נחטונו שאם הלירן

 לקולא פסק שהריף פל נתטומ ואם סדגריי
 ינינו שנסב זו ונוזלוקה אומו מחזירי! ואין
v מי רגמו שנמנ דנה׳נ .הושוו ^א a להם 

 לו אימא לעולם דילמא נמוחו סוני סהריץז
 איגם שנלנ דדנדם היי׳ף לועס יצא שלא

 פייוח ׳W שאמרו קשה ופול . דנרים
 לפסח ודמי י^פן p יוצאים איק סשט■

 ולא יצא לא אוי ביוצר וסיים פרנים נמעריב
 ועוד , המאורוס יוצר דקאמר הסס ושאני דפו

 מן היוצא נשגר דווקא מונדהם סנראה
ק  נפה׳ג וכשאומר משוס אמורים הדברים מ

 נע״ן איפשימא לא אספי וא׳ג ^מר קושפא
 וסמיא כסא ;קע7 הינא לן דפשיפא סיני נ׳

 הא יצא שהכל אמר אם טלם ופל משום ונו'
 . יצא נפה׳נ אמר ואפילו משום פשיפא צפי
 כלל מחיישבח אינה אליהם רניגו משובח נם

 מן היוצא בשני דווקא לי»ב נסטק פאם
ק  פרי טיא נמי אסר דני משום פםקק מ
ק  . יצא לא שפויים שנר היה אנו אבל יצא מ

ק  פי' שזהו ז׳ל ירוחם יבינו מלשון נראה י
 א״י׳ דלא לומר נדחק למה קשה ועוד שהקשימ׳ הקושיוח קשה נן הדבר ואם זו משונה
 נורא לומר מנח על הברכה והמיזיל האח פירוח לפניו היו שאס נמב הרי שפודם בשני

 והחחיל שעורים שכר לקיז ואס אומו ממזירין אץ הען פי׳ טיא ואמי ומעה האדמה פרי
 שאיו ודאי הא הנפן פרי טרא ואסר ופעה בוניו נהיה שהנל לומר פנס פל הבינה
 איך מציאוח למת נחכוון נתשונחו יטנו נוונס ואם .מהא הא שנא ומאי קחו סחז׳^
 עסקינן ■.■־ופפני אפו שנמב וכסו הגפן פי׳ לטרא בוניו נהיה שהכל בץ שיסעה אפשר
 נשכר אלא אמורים הדנריס דאין השיבם יצא היאך שעורים שנר ואס שאלוהו שסם ולפי

 ודומה דה״ה אה״נ לעעוח אפשר היה אם אבל לעעוה מקום אץ שפורים בשני אבל גפנים
ח לפיחח  צא להם שהודה ורה להם הווה לא שמענוהו שמה יקשה מ״מ נסמוך. שנהב ^
 שוברים שאמם נמו לא ולירר להשיב הו״ל עיקרה ועל נשאלמם עקרי ובר שזה פפנוהו

 פשק מעם זה מאי להם ולבאר ל׳ יש אמרח שסה נ׳ הרי״ף נדעח ההלנה מפרש שאני
 אור ביוצר וס״ם ערבים במעייב לפתח דמי ולא להם לומר נס אזלינן ברנה עקר דנחר

 איניש עביד ללילה יום בין דאסו לא או וניע׳ איניש עביד א׳ ההוא המקרה ולהניח יצא לא
 נהם יש ״נוח שכ״ה ועוד ש כ" לא ל״ן כעורים שנר בין ונו' ביוצר פחח ונוסניא דמעי
 שנהב להרמ״ך כצאהי ■ זו לתשובה מקום אין וא"נ שעורים נשני צהובים * לנצים
 בשכר ההלכה והוקי זה על היא שהשיב מה מ”מ שצו לפסק ההלכה פירוש אחי גדול בדוחק

 צ״ל זו השונה להנץ נדי וז׳ל כר.נ נר״ו וירנה ן׳ ודד׳ש : עכ״ל נלום אינו ענבים של
 הוא וחררא וידע בידיה ,-תמיא נהא ונקע הינא פשיעא היא בהלנה הרסנ׳׳ם שנייסח

־ על דהנן יצא נדשינרא ופייס והמרא אדמתי ופתח  היכא אלא יצא שהנ־נ אמר ם י
 נתר יא׳ נדחמרא ופייס נ־א נד־ ופר,ת היא דשינרא וידע טדיה דשינרא נפא דנקיס
 נירפהס זאת היתה יען להרמנ״ם ליני״ל תנה■ שאלו זה ועל מיתוס נתר או אזלינן ברנה

 נורא בברכת שיצא הדעת על יעלה ן א שעושים של הוא השנר אס ממנו שאלו נפפיים
 שהרי מצאו ולא הרי״ף של אלו -..דים ל״ש: דרך למצוא שתחיו אמרו זה ועל סגפן פרי
- ביוצר ופ״ם ערבים במעריב בעינית למתח טסה זה  בנורא יצא איך וה״נ יצא שלא י

 של הוא אס ני נפן של הוא שהשכר הררנ״ס השיב וע׳ז . שעורים פכר על פה״ג
 הרמנ״ם גירפת שהיא אומיים שאנו זו נירפא ולפי . ונו' הדעת על יעצה לא שפויים
 ידבר .ל”ענ הני-א נע״ת נת״פדה שעליה החלוקה היא הרמב״ם שהניא החלוקה בסצאס

 שהקשית׳ קושיות עליו יקשה ונס נפפיים נמצאת שלא נירפא לרטנג שהיה לומר הוא קשה
 דברי לענין מ'מ וחתוסיס סטמיש דבריהם תשובתה נם הזו השאלה כ׳ אומר אני ולכן לעיל
 הזה במקום האלה הדברים בל וכתבתי .נכון דבר הוא שכתבתי שמה נ׳ל נהיטר יבינו

נס נדשיכרא דפחת והא ונו' אור ביוצר דפחח הא יחי הענינים שני הניאה שהגמרא לפי

 אחר הולכות ״דזנרכות שכל יצא ערבים כטעריב
 טצותה בלילה שמע קריאת ני) זטן זהו אי ט :חתימתן
 ואיחר עבר ואם . הלילה חצי עד הכוכבים ייציאת משעת

 שלא חובתו ידי יצא השחר עטור עלה m שלא עד וקרא
 : הפשיעה טן אדם להרחיק כדי אלא חצות עד אמרו

 עמוד שיעלה אחר ערכית של שסע קריאת הקורא י
 כן אם אלא חובתו ידי יצא לא החמה הנץ קודם השחר

 ואנוס . בהן וכיוצא חולה או שכור כטן אנום וי] היה
א ;השכיבנו וי] אוטר אינו זה בעת שקרא  הוא זה ■ואי י
 החסה הנץ [י!] קודם לקרות שיתחיל מצותת כיום זמנה

 הנץ עם אחרונה כרכה ולברך לקרות שינטור כדי
השמש שתעלה קודם שעה [עישור] כמו זה ושיעור החסה.

ואם
n סזר n'fi '̂״« ׳״ח סי' עשין «ו־נ נ י ניע פי  י' ע' דף גרסת נ .יל־י. פי' ע

• נ־ה סי' ti’fif שס משין סס־ג

 להרחיק נדי תצית עד וצמרו למה א'נ דברנות נ׳ק ריש .ונו' שמע קריאת p׳ איזהו ט
: הענייה p האדם את

 פעמים ונו' אומר ׳ותא׳ בן פיעון ר' י) מ (דף פ׳ק עינית של שמע קריאה הקורא י
 אתי ונו' בהילולא דאשתכור דרבנן זונא ההוא שם ואמרו .יט׳ קורא שאדם

: הדתק בשעת עליו לסמוך שמעון ר היא כדאי אמי לוי p יהושע דרני לקמיס

עוז סנדל
mm נ') (דן יטמס ץמא «ץ «ל הפיץ סן עד ׳1ג זען

 פחדו דצץזריח נאן יבינו שנתב וכמה יותר הדג־ שיתברר נדי יהד לנהנם ראיתי בעניי אני
: ל״עלה שכתבתי הדרנים פי על פירופו מה למינו וני' אור ניוצי

 נעדנין שמע את קירין מאימתי )נ׳ (נרנית שם משנה בלילה. שמע קריאה זמן איוהו ט
 צאת משעת דהיינו ננסיא ומפרש בתרומתן לאכול נכנסים שהנהנים משעה

 אימתי עד משנה נאותה שם ונחלקו הנונניס
 חצות עי שאמרו נמנמים ופסק זמנה סוף

 דזמגה ס׳ל דחנמים ד] [שם ננמיא ואנזיו
 עד שאמריי אלא השתי עמוד שיעלה עד

 העבירה p האדם אח להרחיק נדי מצות
ן ואחר ואשמה אוכל יאמר שלא  אקיא נ

הלילה. נל ישן ונמצא שינס וחוספחו שמע קריאת
י׳ יטנו וז׳ש  הפשיעה מ! האדם אח להרחיק נ

 קריאת קודם ולשתות לאכיל היא לפשיעה
 שסע קריאת ׳*ת ייצא נהי חצות ואתר שסע

 ונדי תכסיס דני׳ על ענר הרי מ'מ נזסגה
 לקרותה זהיר יהיה דנרהם על לעטי שלא
 שיאנל קודם הכוננים יציאת אחי מיד

: וישתה
 שם .וט' ערנית של שמע קריאת הקורא י

 פעמים דרשב״׳ נר״חא :) (ח'
 קודם אתת כיום פעמים שתי ק״ש קורא שאים

 נהם וייצא החמה הנן איזי ואחח החמה הגן
(נו'.) ושם לילה של ואי יום של אמת סיבתו יי׳

 הלכה רינ״ל אסר מניצא נר אמא רני אסר
 דרבי הא אמר יוסף נר ׳צהק רב אתא כ׳ מכינני יאמר שלא ובלבד זירא א״ר נרשב"׳

 דאשתטי דרננן זונא דההוא איתמר מנללא אלא איתמר בפירוש לאי הנינא נר אמא
ירשב״׳ רניני וסובר הותק בשעת עליו לסמיך י״ש הוא כדאי אמר דרינ״ל דבריה בהילולא

 שיעלה עי זמנה אמרו דני אלא השיזר עמוד סמלה עי דזמנה שאמרו אייננן אליג לא
 לקרות רצה אס הלילה כל שמע קריאת מלקחת ואיחר נמזיד ענר אפילו היינו השחר עמוד
 זלא שעכר כיון השחר עמיד שעלה אחר אנל י״ח ויוצא קורא השהר עמיד שיעלה קודם
 זמנה שאין דאר־■ דרבנן והיינו הונתו יי■ יצא לא כך אתר קרא אס אפילי נתזיד קרא
 שיעלה אתר אפילו קורא אנוס היה אלא הזיד שלא מ׳ אנל השחר עמוד שיעצה עד אלא

 דאמי יוסף בר יצחק ונדרב דרשב״׳ והיינו תיבתו ידי ויוצא התמה ה<ז קייס השתי ממיד
 פעמן ונ״ל .ז״ל והיא״ש הרייף פסקו ונן הדתק בשעת היינו בייתיה רינ״ל דפסק יהא

 לחכמים הדני מסיה שיכנין אדם בני שדרך נשעה בשכבך אמרה שהתורה דברים של
 עמוד שיעלה עד הוי שנינה זמן יעיקר פירשו והם שנינה זמן הוי אימתי עי שיפרשו
 עמוד שעצה שאתר ולפי לתזידין אפילי אדם לכל שוה הזה כזמן קריאה זמן ולפיכך השמר
 לגט שכינה זמן היי דאכת׳ אמרו שעחא נההיא ינכו אינש׳ איכא התמה :הנץ קודם השתר
 שנינה זמן הו היקי׳ נא שעה נאותה קיו אדם נני דרוג דניון א-רו לרזידין אבל אנוסי;
ירשב"' אלא אצא קא' לא השכיננו יאמר שלא ונלני זייא רבי שאמר שסה יבינו וניפרש

 לקמן שאכתוב השתי עייל שיעלה קודם נמי דקא׳ ירשכ"׳ ברייתא אאידך ולס נסירש"׳
 לילה מדת ם ד-״נ- ישים ע־נים מעיי; יאמר שלא אמר שלא ומה זו אצל ה שגי והיא
 כן השניננו ׳״.תיל שלא השתיתה שיתסי רק הנרנת לוי־ שיכול מניה ר ה ■־י<ב טים
 משמע הצמרא מלשון ומיהי י;נו י■ נמקים השני״נו שיאמר אומר ותני .הריא״נ נתנ

■ תיא׳ש נתב ונן עכ״ל כלל הכרנה יאמר שלא
 דא״ר נוחיקים שמע לקייאח אני׳ אמר י) ני' (שם ונו' ניים זמנה הוא זה ואי יא

ניתר׳, היו יתיקים הכי ניי׳ הניא התמה הנן עם נומייו היו ותיקים ׳והנן
 שתנלה רביני ידעת נייס יתפלצ ונמצא לתפלה נאוגה שיסמיך כדי התיה הנן עם אותת

 התמה הנן עם להת^ל דמציי קרא מאי זירא רני התם ינדאתר הנן אתר ייד מציתה
י' רנינו שנתג יזהו . שמש עם ״ראיך שנאמר  עה אסיונה ב־כי. וצביך לקרות שינמור נ

 איתה נומרין היי ותיקים שאמרו ימה יתפלנ החמה שהנן שתינף ני׳ נלומי החמה הנן
 שתעלה קיים שעה שיעיר נמו זה ושיעור רנינו ות״ש וברכותיה איחה שנומריס היינו

 רועש זמן שהוא שנרמה אתת שעה שיעור היא זה שזר! יבינו נתב היאך לתמוה יש השמש
 דהרמנ״ם השתש עליית שהנה קשיא דלא כסב ז״ל אטהב יהי"׳ ורניני שעה משיעור

עכ״ל לעלות תשמש נוף כשיתחיל מיי הוא החמר. והנן טלו השתש נוף שיעלה לאתי י׳ל
וננוסוזא

משנה לחם
ט׳ היה כעח כי,רא ואנוס  ןכיכס5ה יאמר שלא זנלבד זירא רני אתי ) ס׳ (דף שס .ו

 התום פירשו וכן החמה הנן קודס שמעון רכי דקאמר אמאי דקאי רכינו ומפרש
: אחר בענין פירש ז״ל ורש״י

א  כותיקץ לק״ש כחיזריס לחסלה אכיי אמי ג)“ע ש׳ (דף שם . וכו׳ זמנה הוא ואיזה '
גמר לשון רכיגו ופי׳ החמה מן עס אוהה גומרין היו ותיקין יוחנן דא״ל

שגומרין
טיימוניוח הגהות

תין דרי׳■ סתניתין בסתם [ד] ל  האסח לעקיעת סימן דאמרי דכרייחא כחכסים דאתי סנ
על יריב׳א וריש׳י אלפס ר״י ובן חנאוגים ג׳»ם ר״ח יר׳«6 וכן 0ר.גונגי ■את  הרוקח ונ

מנה המנתח דמסלג ססק תם דבינו 0ור««״ם.אםג  מהלכות ג׳ בס׳ לקמן עיין ראכי׳ח וכן כגמרא מכילתין בריעו אחנמים דםי'יג' ובתנאי ח«חר תסלת דסרק יהורה כרכי י
נ; תסלח ו׳ ק״ש קרו אSו לוי בן יהי«ע רר׳ דבריה בהילולא תכורrרא טרבנן ווגא ההוא [ז] י ע״ב כר׳ג הלכה ׳■מואל אמר יהודה רב אמר [ה) ע' י נ  רה• הוא בראי ע
ק ב«עת עליו לסמוך יוחי נן ׳יסעון ח i כותיקץ הלכה דאין ראיה יזכיא מבאן וגם הי n r' לכל לילח ח׳פוב n n tn ע״ב אלפס ר״י ססק וכן ההמה הנץ עד ו׳*כזר לאניס • 

ו יאמר «לא ובלגד וירא רבי ראמר רהא מקלוני ׳•מ׳יון רכיגו ■י׳ וכן )0 ב כ י כ ודלא ראבי״ה יכן לקרותו •נול המחר עמוד קודם אבל מיניה דסליק החמה הנץ אקודם קאי ו
׳•עלה אחר יאמר לא ה׳סביכנו ררוקא ראכי״ה כתב עוד שכיבה וסן סיף אלא שכיבה זמן תהלת עתה דאין ומשום השחר עמוד אקידס דרשב״י אסמכתא דקאי שסי׳ נרש״י
ד  והרדא ר״י םק0 יכן כותיקין לק״ש אביי אמר [ח] : ע״ב לקמן כדאיחא כיוס לילה וסרת כלילת יום מדת מזכיריס שהרי חברנות בל עם יאמר ערכים מעריב אבל חשחר עני

חס ברכינו ורלא ע״ב החמה הנץ עם לגומרה לבוץ יודע ארם בל שאין לצבור דיינו החסה הנץ לאחר קריאת !סן דמשסע כו׳ זהב של נברשת עשתה היא אןו דתנן דיוטא
ח תנץ לאחר רוקא קריאתה שומן שססק מ ^ן דיוסא במתגיתין ^ תי לאפוקי אלא וח זמן הזכיר ולא כמותן לגמייי סוב־* איגו עצמו אביי וגם נחלבי* שלא שעשו אוסר וו

סי טדאחרים ד ^ ו לא ותיקין שאס•׳ קורין גומרים שפירש ר״יו כסירוש ודלא שטחה רביט וכן מסי ר י ר ובן החמת חגץ אחר עד קוייין י ח דמסונר להם אמי■ נפרק רכיני סורי נ
: ע*נ חם רכינו כפי׳ פירש וראבייה כסר״י •ורת הר״ר גשס.



שנח כסף ח «p פ*א הלכותקריאתשמע אהבה. ם * דד ם׳
ש וגגישגואאאדש jibe ew : אמיתיגו 6ne« (»א אחס aM גדשור אסגו «sp שיגאד שגאיד^ו b■ )ל נופ61;ןוראגןדא w »b גיוס («אpודe9ה p0«ו«)ץ אגוד וא» 

0M1 .א ^ ד » M •וסואגושש( ש! אשא רגצא n»a >«שש וגרש ג׳שאגס סיף פד גףססשוא וסן דסא גסדד גאסר »  9<) npi ena pwioM ס  tBftit ס
»ן לשגג שששש ש4« שאש נא»ה0 אא ן4 גגדג שאשא <ש»א דנש אעש> טו»ש שלגשא «נארא ואאשמןא שאיש <' 70 זוסגה ̂*.) סי: 00(גאשגישץ זאשר  דגך י

גסודש שיי גשגגן p ואס שששש סל שנגיש שאדין אלא שאס גאושס אגשלשנג •a ג':) (דף מרגיש (ןשא שרגן מדש גג יאףסל נ'שאיש שיף סד 0”0ד שרישלש• ישיגש
 שיש ינו׳ יסיפע גינ• שיל p< רני אסרק
p שששריש שי* *ששא1 ישישי דליליא o •סג 
 לישן שלגיש גל שדרן שלשיש שרשי (;אשי
 אשר קשיש קצסש שלשש גססש זאילו
ש לסיאס סשין יקלשש שליס  גסישש ^ו

ל ששש
ב  שי:)«יא (שש .יגי׳ יקרא שהקדיש « י

 קורא שאיש שסשיש אישר רשג*־
 קידש אשש גלילה שששיש ג' ששס קייאש
 ששוד שיסלה לאשר יאשש הששר ששיי שיסלה
שי  ואשש ׳יש של אשש שיגשו ׳T דילא מ

w הרי״ף ינשג לילה, סל v i גדשגד דיקא 
 לדרן ששגיש שהיס שי גנק הדשק גשאש א׳ג

 ששש קריאש גשאש יהיה יאש נלישי
 להש^ ירלי לא או לגו לניז יינל שלא יידס

 לקרוש רילה ולק ראשון גססיק לששוד לי
 יקרא לא הדשק ששש גה4< אס אגל פשה

מי דגיי הס וגן לנששלס : ר
תג  הששיגה איל '0 דאשייק הא שגוש ה״ר וכ

]rt[; לא משמר אגשי שש הקורא 
 גפינשה ק׳ש 0י* יצא לא דהיק שי׳ ׳*ש ׳לא
 גשי הסס א*< ילקחש למויר לרין איגו אגל

 אוגס גשקוש שלא ששהש לקודש שרגיל
 גגן רגיל יהא שלא גדי ילא שלא וקגשוהו

 וגש גקר«וש שרוז*ש iw שאגי ששמר ואגסי
 לדרך הילך שהיה מגון ונשג הדחק גשפש
 גן ^ייס יסדיף הושק ספש שסיג הרשיש
 גן אגור ש^וש גנמגה השמי פשיד ששפלה

 שילה אי שש קגירש נשיר יש ואש סוגה גלא
 לקריש יגוליש גרששי דששס׳ שרגה יוש וק

:פג*ל הששר משוד ששפלה גדגף
 שפגה . יגי׳ ספוש שלש אסר ווקודא ע

ואלן מגאן הקייא Q'o (סם

 יצא השנןש שתעלה אחר שמע קריאת וקרא איחר ואם
 לםי ביום ישעות שלש ניה סוף עד שעונתה חובתו ידי

ת וקרא שד^־ים טי יב י ואיחר שעבר ל  של שמע ^
 קודם שהשלים אע*פ השחר עטוד שיעלה אחר שחרית
 בנון הדחק ובשעת .ה1 חובתו יT יצא החפה שתנץ
 עטוד משעלה לבתחלה קורא לדרך לצאת משכים שחיה
b אחר הקורא יג • השחר w היה אפילו ביום שעות 

 הרי אלא .בעונתו שמע קריאת חובת *r יצא לא אנום
 חיום כל ולאחריה לפניה •ומברך .בחורה בקורא הוא

5 שעות שלש אחר וקרא איחר אפילו

פרקשני־
 ראשק בפסוק לבו ביון ולא שמע «את הסורא א

 חובתו ידי יצא לא ישראל שמע שהוא ׳
m בתורה קורא היה אפי׳ .יצא לבו כיון לא אם והשאר 

 קריאה בעונת האלו הפרשיות את מניה או כדרכו
w אדם כל ב ג ראשיו בפסוק לבו שכיון יוהוא יצא 

בין שובבין בין טהלכין בין עומדין w בין כדרבן קירין
הראניד ומגת

( 0DS 1&V m שר6ו • f i 
 ניקדו גסג . יקייש פז

w  V7 נ» *C דן •:גג  יי
pnoii שג*צ91> שמ):

ה. נבי על רובבץ ט ה  •ואסור ב
 מוטל והוא שמע ^־־יאת לקרות

 פושלך או בקרקע מוחות ופניו
בו n על  קורא אבל למעלה. ופניו נ

וצא
שיס״ג גפ׳נפידגוש׳ ;יש ששי! שדג ש־* ש' שמידו ג : <׳ דן מסס גידי ש׳ •גפיו

 לש הפסיד לא שאי וגגמרא נשירה שקורא נאדש rooo לא ואילך שסיס שג' גלושי
ק הגרגיש הפגדד  דשניש לילה גני דדיקא ששמע למויו אנוס נין שש סילקו שלא וג

 שלש שאשר לשגק שנשי יוהו ניגיהם לסלק ראה לא רניגו נש דגורו, הוא שינה
 לפניה שמנרך ולפנץ אנוש היה אפילו נסינשה שפ6 קריאס סינש ידי יצא לא שפוש

 גשש דל הרא״ש וגשג נשויד אישר אפילי נלישר אישר אפילו נשג שפיה ג׳ אשר ולאשרה
 ומן שהוא ילאסייה לפגיה דמנרן הוא רניעיש ששה סיף שד דדיקא ויל גאק האי תיש
 ו^יר .ששא לא של מיגר נירך ואש הנרגוש הפסיד וידלן שגאן אגל יהודה לרני שפלק
 דחקא ר׳ש ודעה הפרג עד היוש שאר גל פי׳ ונוי שעיש שלש אשר הקורא נהג שניס

 דסשני׳ ולישנא השפרשיש גל דשה ק ואין הפסיד ואלן שרנישיש אגל תישיש ששה שד
 יש . פנ״ל קאשר יישא דגול׳ ששמש סיפירא יסיג ולא ואלן סנאן הקורא סוגהא הגי

דרשנ*י גהא גגדאשריק ספהש סל אגגיש אדש שנגי ושן גל דרשיגן גשגגך גדש שיאליש

 שגמד :ושלש פד אדש «י לריג והייש שיגניש
 י990גלומן דר»קוגקישן לא ולמה השנור
 דשא דאה׳ג ^ל .איש גל דאינו קשיש אדש

 לא שגאןואיע׳ שקורא אשרי׳ ו<דה ליה מאק
 ששש ושן^יאפ אה לא ואלו הגרגוה הפסיד

 דקרל ששיש אלא לנפלה נרגיאי או גלל
 מנד יספלוס לשפלה גאלה לסמוך רן5ד

ץ ד  שמוה ד׳ קרגשד אה והשמיד סקטם ^
 ולגן שמס קראה לקריה לדך קידם ק ואס

 יאסשסש שפיה שלש סיף שד ושגה הקדשו
 קמים אדם גני שורך נשפה ונקישך אקרא
 דקרא ארישא אקר ולא אא דאסשגשא והדש
 גגי מך דשק שמוה נ׳ סוף שד סששא דהל׳

 » שלנוש •a יאפו שפיה גשלש לספוד שלגיה
ת ודא אלא דשלשא רוגא או ש  : גריל ^

)P 'S כ tnipn M אג .וט׳ «ש אה 
 גרר יד:) (דף תרטש

 צריך שד אשד ה׳ אלהיגו ׳0 קראל שמש
 ואף 0גר* הלגה מא אסר דליש הלג טיגה

 דפשא איומי אמורא השש שיג-דאגא
 והלגשא שגלא גשרא אי תא אשריג• גשגא
 חג.) ושש(דף ויל. הריף פשק וגן טוהיה
א אה הפניק מאש  [01 והגיש גארה ^

«י המקרא ק ט ה  צאואסלאלאיצא’ א
 אק אש שאי גשגה צגיטה שצוה 0% וגנש׳

 לגשש נקירא קרי קא והא לקריה לקריה לגו
ט אש הספר אש ^וה ששוה ט  דאפילו
 אא אקימשא דהאי רשנו וסוגר .שטין לא

 טוגה צרטה שצוה !דש דמהסג שאי לפוש
 אש sA אק אש ושאי טיגה yfn וקאשר

 ר שצוין דקיל לדק אגל לקרוס אק
 (אה איש דששני׳ ארושא ראשון נפסיק
»ן לנו אין אשלהגיה אאלי נשירה נפ

 ואן יצא לא להגיה שלא קורא אה אאלו ראשון נפסיק לט אק לא ואש יצא ראשון
 po וגל יצא לא להנ״ן קורא גלל טיגה א'צ למ׳ד ש׳ד דהיה למא אאלי הא להקשיח

 נפסיק נשגהאגףלו שאקשש און גרר וגוה דלמא׳ הגוהגש דאא טיגה דשצדגיק לדסן
 פגאוש ^שקשאר נפשיק גשות טיגה דאגא אנללדדן לקדוש טונה גגרקאהא ראשון

: גה לן ליש להגיה קראן אאלו
ל כ ת אישוים לש י׳.) (דף תרטה פ׳ק ששנה .וני׳ גדתו קורא אדש נ פ  נ

 גל טשוים ילה ינקימן נשננן מאמר יששדי וננקר רקראי יפו אדש גל
 שדרן ונשפה טננק אדם מי שדרן נשפה נדרן ינלנחן שנאמר גדיק קורין אדה
ה. דהלנה פיסדןידוש אדם מי ל ה יי׳א.) וננר״שא(שש ג וקור׳[ «מדש אושריש ל

. וג^ נגעה גא נקרוננקשל נדרןוקיח.«רש «לנק יןיי<>| ייליח r״*
טה לש .וט׳ שמע ^אס לקרוש ואסיר :דמי] נמהלן רטנ נקידיאן(ל/:) [פשיש

. V’*׳
משנה לחם

 אק קוראונראם ףי^ג)היה1קורא( היה פרק ששש.ששנה אש הקורא א ם*ב קיח P«« פירש אנללס גפשפיה גמר לשק ואשי הששה הנן שש סטשריןהנרניס
ג ישראל ששש רגק שנו ש*ג) וגגסרא(שש .יצא לגו : ו'ל הראיס גפסקי שהווגר כמו שפיה שלש שד הששה שהק אושה סקודן סלל סוגש צריכה ל

>S ג שאר הרא הלגה רנא אמר שאר) ל (דנרי הלנ ונר שעיש שלש מי אומר י«שפ רני ס׳ק שם ששנה .ונו׳ גפיה שלם אסר הקורא  :נשוא «א זדנא p [רניש] וספק ל
 נשרג דאמני גלש ומא י׳:) הגי(דף דקאשרי סלל נאש .וגר נזרק קירי! אום ב הפסיד לא שא :)ר טשרא(דף ואסרו וט׳ הפסיד לא ואילן מנאן הקורא

אסר לג) י׳נ (דף שש .ונר גשפל והוא ק׳ס לקרוס ואסור :יגר יקרא יפה : הנרנוס הפאו לא
ת

ת מ עוז V־ua סייסוגיוח חנ
 *ם הא :יו) (דן שיא פין יאמין. משן פי ל אק וצא שומ א■ הקורא ב םריס יאייי רי« יוםווח ורגיוו rfm ונסב יהופסי ברא חרטו ‘mem וושר יהורוו יב שמר [פ)
ד• פדאסי ג׳ •«ח תודאס פי ארסי •אוו ג׳ עו יו«שפ יני א אדקו• נ לטוש *סיד (יףיא): מינוס קמא פמן .0«פ גא פוש( ם׳ שיא! את סבי גוון ו

״ נופייתואיונו׳ ד•  ׳וגצפלצ. א» P לפשות שין יפסג אס פוג יופו רל ביארו וקיא.טוג פו לס שית סונייי את win pn ווס0ש« סיסי ויספת יתוסי ואיאת ע
טאפנתטפיג'•גוסגסווש בוווש'*ושתתאת טויראנו יית ת׳ג סוווש'ואת נפא> רטואגי
א ותשו •mini mn אתו 1w דוא תהית ני אשי יטאני  ת•• n»1 באס ?•יו את דשסת בי תאו הספר Totn •את שאאסוט׳ישת ודו ג'«עוס*ק טף פי ל נ'•עיין דnI•m• ו

ס אמתרשאניפל דד •?וש תאתאט• תאשוות • גפטפתאו מניד את ■m ונן imamג' •גתות ניון אתוניר א no •אפ״ו !•יית דקוטעיי׳ קרת אקיים •••י • •nr
סנ[ «י נסודונתתאשי אואשסשטתאטדת נ׳ ערטףשעוו רחייט •עוח ג׳ תוזאוו תא'עד rm ותש •עות ג' עד א•[ שאניס •ורך שןוםות ננסח »יי׳ וג! •אשות טוו ••* mi 
 נ' טף ארו«אשיפתשןלשעו שתשע וגן שש• •עווו ג' ש*שע נ׳תנאתשוות •עת תתאת עד ••סע •סיוז •א*>ת •עת עו או• או תיס niron ואנא נותח מתר תא•!!

ל יקרייי«שע אוטית• ?!“''״טיזייגי ניושייי' תט רא אפם ואות יא ט ליו ח סיייוי ש ״י אי  •עין שאו םוי •סק ושקד פיטית תתת אועגיתת תתתיסקון ט׳ינ׳׳יייןי
^ שסדי •m ל נעי י תאת *תת ק״״ן כאש נטנתת *תוו קו* ננר 16m <וא י׳ ת׳א נ • סוות ונרי טפך נשפאז אעטד •  פט■ •את מ«םע חיי וט׳ ופאיוטת שפני את ת
« רא ונתנ ג' •עוז תסאו נתו תאו ננא אפו״פי אנת מותי •עין נ' נתו עד ק*• ושן  תפיאאודת וני אוופאט שונואגן ק*• ישן •««! ג׳ טף ג^פעו לת נעא •פסק שדתתי •
• ס׳ תרא• שנתן תקוות <•1nm •אןושק*ו אתאוו «אי ואצות נו ת. לג ג' נ*עת ו?יתין •עפו שספתסננ׳ עושו״ן ושאנים ל ל ע •תופת הופשטת טום ונן נ  טו ח0« ^נ

• ונןתפניס •שעי! תיר נסנאפס ע*נ ונו׳ אדא נרתשויגן גשעחג' עי••• ספאניש •תיי ל קאיתת נתאתפעץ דוח  ■פק^ וט (יו :יטיים ייייג בסיי^ תאת ונדס אנא •ו
עו •פפט סיג יא• בלה פסק ונן קד קי• ושן ma וני ושפא ופי נתודות נפקו nn ני ואיי ו׳ישותא תנוח תשתי תפאת נאק וגואגן שוות סננתא ואגו ונן תלפס  ••נ
.» סו א וף נגונות נושנית פסקו נן נס ׳oim[ ל * תס *{סונתפי ג*אתונר): שמשך ני  •טיפטווונוששו א ואן ננונויויח וי אקוותועו •טא נ* עו קת ואת 0נ
ל שסק שנתן [ג] :לג ט*ש תאנת ונת תשר 0י* רני• יאג טישו פדני! ש׳ג וט! א)תנו1 :לנפאת) נוגח ותי יאן■ או ל ודתחר ת סננתא ו  א»ות וגן שעגנות אגם •נוס

ת *שות 1שפ *'יייי* ט • אפ^י ושנעי גשי חני יווני א דלי טוב ננדיתת פי• תאא נניח לק [ג] :לג ספננויו אגש •  י^סד תגאאמו ופפואדן ושווחי ותני •תני א ל
• ל עו •ופרת דג ותשו •r* בסב ותלת p׳1 וט' טונן טדו ותסד ננ׳ת א רש״שת שוו גאאתנדאו !•פותותיוא■ ימיות nwnm שטת •אפבנארת שמות ושקנדן  אנ

ל• בעשיוזו ק נ׳ בפיק [ז) :■א •פזי דו*ג ו ק ל ננא פסק ותנת גר יקית את • מיון נתושטיו יל* •roto ת ג ו :ל
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רא  דה״<י נג״רוז י^רש שמע קריאת יקרא לא איקח ייפו רג אמר '"נ;) (שם ̂ג
 רותר על!דו לנרד רועה אנל מעע על!דו מוסה שיעא ע-ע אף כלומר דמ!ל׳ ע׳ג אף

 מ!ל׳ נ׳ דה נשר דנעל וניק היה נשר דנעל י"׳ שאגי וקרי ע!ל׳ יוחנן ר׳ והא וארץ■
 נק ערקק רנינו ופירש לחולה. דה״ה משמע ממילא על!דו לשננ מ!עער שהוא מפגי שד

 שהוא נק בקרקע סויעח ופרו W שהוא
ט על פוש!ך  מנוח ה׳ר וכתב . לרעלה ופגע נ

 אלא לקרוח אפור גזלה או נשר נעל שאיט דמי
 : וניראה באימה העומד נאדם גיושנ

תב  ו!דך ישכנ אס הוא סוב ויותר הראנ׳ד נ
 הנוסחא ואת ענלעכ׳ל. אס כן לעשות

 וא׳א היא סופר סעות הדפוס בספרי הנתונה
p ל״שנה f t■ וק קנב נמנ^ס •שג להניס 
 לרניגו השנה סה ואין r נתינת נספר פצאד

: לישנ ניטל נדיר לא ל’ו סו4ד
 (שס קורא היה פ׳ .וט׳ עהלך שדה סי נ

 עוקנא סר נד גחן רב אפי :) דנ
 ורני נעגדדה לנקי על עד יהודה רב אפי
pnv ונתב נעודדה נולה הפרשה נל אפי 

ף  ורב הונא רנ נירושלר׳ ומפורש ז׳ל ^
 לקנל !ריו אמרו שפואל נשס יוסף נר אידי
 היה שאס לא מעומד שפיס פלטת עול עלץ
ה אם אלא עופד עשנ  ולית עופד פהלן■ ד

 נרנא דקי׳ל ’נו* ולא נתן נרב לא הלנתא
ס נהb דפסק נתרא דדא  !ריו דלא ני׳
 עכ׳יל נלנד ראשון נפסוק אלא לעמוד !רין אק הילנך נלנד ראשק לפסוק אלא טונה
 דרנ כריה אילא רנ אתר ) ׳״נ (שס .ונו' יש! היה : ו׳ל «א'ש נתב ונן הידף
 !א’ נשיגה ונאנס אהד ה׳ אלהינו ה' שפי׳ אסר דרנ פשפיה פרתא נר שמואל נר] [׳!חק

נ א׳ל  לינ יוסף רנ א־ל ח!ערן לא ואילך פנאן ppi קתא נפסוק ענדיה לדרו נתסן י
 לא ואילך מכאן גפשיה ת!ער קתא נפסוקא א׳ל עניד סה היצ׳ אטך דרנא נריה יוסף

 יכול ואינו מדותדס שהוא י״ל ׳!א נשינה נאנס דקאתר הא ו׳ל הרא׳ש ונתב נפשיה מ!עי
נ דאיל הא וכן טלה את קורא היה פיהו ואילך מכאן נטונה לקרות  ענדיה לדרו נחמן י
 אקרא אס אנל ערן1ת לא עפי לכוין שאוכל עד משנתי הקי!נ׳ כלומר !עק קפא נפסוק

 ה׳ר כתנ וכן טלה את לקרוא נצריך היא דפשיסא דמילתא להקי!:׳ תצעק לא טונה נלא
 נפסיק שנתנ נתכוון לוה יש"׳ ונס מנוח ה״ר כתנ וכן כן נתב הא■ רנינו שגם ונתב יונה
 וישתע לשיני כאן עד ראשון נאסוק יפה שאנער עד !ערני פנפנס ראיתני אם !ערן קפא
היה והשאר יפה נניעור קייא היה ראשון שנפסוק אלא לשאר ראשון פסוק נץ חילוק שאין

 הרבה בשר בעל היה ואס צדו. על שוכב והוא הוא
 נוטה חולה שהיה או צדו על להתהפך יבול ואינו
 רנליו על מהלך שהיה ״טי ג : יקירא לצדי מעט
 מהלך והוא קורא והשאר P1 ראשון כפסוק עומד
 פסוק שיקרא עד אותו וסעירין אותו טצערין ישן היה

 :אותו מצערין אין שינה אנסתו אם ואילך ומכאן ראשון
 פרשה שיקרא עד מפסיק במלאכה עוסק שהיה טי ד
 בפרשה טטלאבתן בטלין האוטנין ובן .בולה• ראשונה 1ני

 קורא והשאר עראי קריאתן תהא שלא כדי ראשונה
 בראש עומד היה ו‘אפיי .במלאכתו ועוסק כדרכו הוא

 לפניה ומברך במקומו קורא הכותל בראש או האילן
קריאת זמן והניע תורת בתלמוד עוסק היה ף, :ולאחריה

שמע
• שה ינהמ־נ נשיר «"ש א

 ולקמן שנחנח■ נמו 6תו הפי' ענ"פ י!נל כמנהגי הגמרא לשין נהנ ירניני .מחנתגס קירא
 נאן שכשנהנ משמע ראשון נפסוק ער שיהא ונלנד שנהנ דעהו נילה סחנפנס דהיה נננא
 פסוק שיקרא עד עניינו ראשון פסיק שיקיא עד אופו ימלפרין אותו מעירין ישן היה שאס

 אם דוקא דלאו דאמר■ ואינא מנוח ה'ר ונתנ .פתנפנס והוא קורא והשאר נכוונה ראשון
: אחר לאונס יה׳ה שינה אונס נאנס

 (שם השנה .וט׳ נפלאנה עוסק שהיה סי ד
 ונראש האילן ניאש קורץ האופנין )׳״ו

 פסלאכחן שנפלץ והוא ששח רנ אמר וממי יאדנך
 נמלאנתם עוסקץ אוסרים נ״ה והתניא וקורץ
 נפרק הא ראשון נפרק הא קשיא לא וקורץ

 משום דלא ו״ל והרא׳ש הרי״ף ונפנו סני
 דאסדנן הוא ראשון פרק ננוליה טונה דנעינן
ה דאפר כרנא קי״ל דהא ממלאכה דנסל׳  ^נ
 היינו אלא כוונה נע׳ ראשץ ינפסוק כר׳ס
 הא נ׳ עראי ליה לישו■ דלא משום סערא

 אמר ׳"פ;) (דף דיומא קמא נפרק דנרסינן
 דיב משמיה סרחא נר שמואל נר צחר!’ רג
 ירמוז ולא כשפתיו ■קרון לא שמע אה רא1הרן

 אמריק נן והעושה נאצנעוהיו יראה ולא נעיניו
 קראס אוחי ולא אוסר הכחוג דעליו החס
 רננן לה ומפרש■ ראשון נפרק ואוקימנא *עקנ
 לא א׳ דיג עראי לה משו׳ דקא משום
 גתטק ולזה עראי לה עשוי ממלאכה ליה נמיל
 נסלץ האומנץ וכן שכמנ ומה . ז״ל רנינו

 אפילו חפלה מהלכוח כפ׳ה כמנואר חפלה נענין נהס שהקלו האומנים אפילו כלומר וכו׳
 עוסק שהיה למי קא׳ וכו' כדרט קורא והשאר ימ״ש .ראשונה נפרשה ממלאנחן נעלץ הגי

 קחני ולא כמלאכחו ועוסק נדרכו קורא והשאר דקחג׳ והיינו לאותנץ ונ"ש וט' כמלאכה
 להפסיק !רינין אחרים נמלאנה שעוסקים אע״פ האומנים ונן מנוח ה׳יר ונתב : קיראין
 קורא הכי אפילו עליהם נעודו סתפמד אדס והנוחל האילן שנראש ואע׳יפ ראשונה נפרשה
 על עומד אלא נמלאכה עוסק שאיני נע״ה אנל לתעה לירד אוחו ממריחין ואין נתקותו

• וקורא למעה יורד לזרזם עועליו
 ואין לק״ש ספסיקץ )ס׳ (דף זשנח קסא פרק משנה .וני' הורה כתלמיד עוסק היה ה

 עוסקים שהיו הכריס נדחניא נד׳ח מתרא לה ואוקימנא להכלה תפסיקין
 זמן הניע שאם לומר דהיינו רכינו וסוכר לתפלה מפסיקים ואין לק׳ש מפסיקים נתירה

 שכיון הוא פשוע ולאתריה לפניה ומכרך ותי׳ש לתפלה י,פסיקים ואין יק״ש מפסיקים ק״ש
תב :ולאחריה לפניה לנרך שצריך ק׳ש שקורא לא הנשיא יהודה דרכי דאע״ג מנוח ה״ר ונ

היה
משינה לחם

נ  והא ימי שפיר מיננא הא קרי דלא «א מקרא והקשו ק׳ש יקרא לא פרקדן [יוסף] י
' אע״נ הקרא דתי ששיר מצלי נ׳ מיננא אתרי אערקיד דנני אמאן ל״ס לוי נן יהושע י

 ת׳ וכטיק ע'כ הוה נשל דנעל יוחנן לני שאני וקרי מצלי יוחנן ד והא אדר נחי יפצל׳
 וקורא לנתן פניי תחזיר זה אחד נעלית ישנים שהיו נ' דהניא הא נני כ*ד.) (דף פסתי

 והוא שמע קריאת לקיוה יכול דהיאג ההלנית כפירוש יונה ה׳ר הקשה יכו' פחזיר וזה
 זהו וקורין מעין יאמר ימאי אסיר דמצלי אע׳ג מקלא אמרינן דהא ציו על מופה שוכנ

 אררינן דאי דאסרי ואינא דשרי הכא אתרינן והיכ׳ אסרו לא נשכיכת נהגויה אכל נסיופב
 יה אכל סעע ומיסה קוקדו על נשוננ פרקדן נמו נהסיה זהו אסור יעצל׳ אע׳נ מקרא
 שרי פייחא דאיכא יהיכא יסזינן דכיון להרן ■והי והננץ מוחי לנסר׳ צדו על שמועה

 החילו נסי הכי עירחא ליה והיה נשל נעל יהיה משוס וקי׳ פצל׳ יוחנן דרבי כדאסרינן
 ותנואייס ע'כ לללנשן) לחזור ננייו אח שפשע כיון סירחא ליה דהוה סשום נהעיה לו

 גיסה נין לחלק לרנינו הכריחו זי וקושיא יוגה רניגו של הראשון כחייון ז״ל רניט ינר׳
 כן לעשות יצריך ישננ אס הוא עונ וייתר א׳א ונהשנות לנסיי. צדו על לטסה לצדו מעע
נ. יוכל אם  האתי פירוש יכרקדן שפירש נמה ינינו על להשע יכוינהו נראה לכאורה ע'

 פותות דכניו עליו והשיג למעלה ועניו ננו על מושלך הנ' נקרקע סוחות ופניו מעל
 דרך ישים אסיר לתעלה ופניו נכו על תושלך נשלעא צדו מעל עונ ייתר הוא נקרקע

 ופניו שכינה י׳ל סוב וייתר שתמי וזהו הכנעה דרך ניתה אדרנה פותות נפניו אנל נאוה
 דלשון ישכנ אם הוא סינ ייתר לומר לו היה שלא ההשנה לסי סספיק זה אין אנל לפסה

 ילתה לחסה פניו שיהיו סונ ויותר לתירי הויל והכי לעעלה כשפניו נסי סיקרי שכינה
 וצ׳ל כהשגה ס״ם שיש כעיני נכון והיותי כלל כוונתו מורה דאין שכינה לשון הזכיר
 יעיקי זיל יינה יכינו שהיין אחיין כהירון ז׳ל הראניד וסוכר ישב אס הוא נ1ס ויותר

 וכן ערום שהיא התס כתו צדו על סוסה יהיה הדחק נשמת אנל נישינה הוא הקריאה
 שוכב והוא הוא קורא אבל כהב דאיך רנינו על השיג ולזה נשל נעל דהוה •ומק רני
 יונה דרנינו אחרון ונתירון שישב סינ והיומר יוהד הגסן אנל הדחק נשעת שזהו ציו פל
 על שוכב והוא הוא קורא אנל רניט שאמו נעה שתפס מפד רל טינתו סויה וזה דל
שאמר נפה ינינו על לחסום לו היה ^אשון ט׳ ונע׳ .נספרים שהונאה פה ונפי ציו

עוז מגדל
 נתג וצא irs על ננ1ש טא1 הוא יןרא אנל ננריא לטנו וה ו־ל ר״ע שהרי לשונו עני; >נ׳ אופי ואני
א ימאטץנא נשר ננעל או לשע ׳סל שאיני מ»לה אלא צדו על מעע מעה  נשי ונעל ׳יתנן רני שאני עמי
 ראשונה נשמועה ניוושלוי פי' כן עהלן. עד וס' שהיה טי :ונד״ן נייושלע׳ «מ'0מו וק סה

m סס ה רג p אמי יאמחנן עישס הדנדם אלה ונאנדס תו טי  הסכימו ונן להדיא וג איר ׳
 * יד) (דף דנרכות פ״נ ולאמריה לסניה ומניו עי ס׳ ^יוו מצפרין ישן וזיח : ■dwo נמלי יסיזיס

־ ע) (דף ישנת מ״א .ולאווייה עי ס' מודה נמלסזד מוס! וייז

p a אזיין או ו ה 1אםע אטא. ננונו טנו א*ון ענ0 נס׳ *' ג׳ב טזנ וראט׳ה הטוזנר י נעסוק רק ילדידן ני
p נסאאכתן עוסקץ האוסנץ דאנותנן הא וכן 'p i !ע״כ] עראי כקורא יינראח מעסא מהאי ואקדוח סטאאכח[ אינטי* זוריכין א׳ נטרק אנא ואיאך ראשון סערק רונף:

;וכו׳ בקרקע שוחות ושניו
 כולה הפרשה כל אמי •וחנן ורבי ע'נ) ׳■נ שם(דף וכו׳ רגליו על מהלך שהיה ם' נ

י נר יכה דאמי לעעמיה יוחנן רני ואודא דה נעתי  הלכה יוחנן רני איי חנה נ
 לריך אינו שוב ראשון נפיק שסין כיין דאמי כלומר יהודה רני משום שאייר אתא כרכי
 דסעם ראשון נפסוק ז׳ נעמייה נס ראשון נפסוק נמונה שינא לן דאית ילדיין ״כלל

 לדיו נחמן רצ ליה אמר ע'נ) •*נ (דף שם .וכו׳ מצערין ישן היה . כיונה משים הע״ייה
 אלא שיקיא ודאי יצריך הינ״י פירש ונכד מצעין. לא כיפי צערן קתא נפסיקוז ענדיה

: יצא מתנמנם ואילך מכאן שקרא שאע׳ש ייל דיצת דקאמר תאי
 האומנין וכן .וכו' כילה ראשונה שישה שיקיא עד מפסיק נמלאנה עוסק שהיה מי ד

 השועלים אמרו דשם וקשה ■יי.) (דף קורא היה סרק וכו׳ ימלאכחן נעלץ
 לאחייה מנרכין אכל לפגיה מניכין ואין וכו׳ קירין הניח נעל אצל מלאכה עישים שטי
 ורנינו התיסונה. תנרכין וכו׳ שהיה או ונו׳ נסעודחן עושי[ אכל נשנרן כשעישין כי״א וכו׳
 תשלה כהלכות שחילק כמו נסעודחן לעושין נשכרן עושין נין כאן חילק תדלא נראה ודאי

סח מכינין אמאי כ’וא סיירי נשכרן עישין אומני! דסחם משתע  שהם שסע קייאח ני
 וי׳ל מירננן שהיא מפני המוציא ניכה מניכץ שאין כתי •כרכו שלא ראי׳ היה מדיננן
 הסצוה לעשות ראי׳ מדיננן שהנינוח שאע*פ מדאורייתא היא ק״ש דעיקי הכא דשאני
 אינה המוציא נרכת אכל ברכותיה עם שמע ניכת ולקלות כתיקונה תדאיי״תא שהיא
 שיברך שיאכל מ׳ אלא המצות דאין ההורה מן האכילה שאין ההורה מן מציה על באה

 מ״ש שפיר ממיישנ ונהה׳ נהחילה סניך אינו ולהה׳ מציה המכילה אין אנל נתתיינה
 מכרך ואפא׳ ולאחריה לפגיה ותנין וקורא חוזר קרא לא ספק ק׳ש קרא ספק ז״ל רגינו

 ספק לו דיש ננהיג לחין יש אלא לכרך לו היה לא מדרננן שהם ננינוח ספק לי שיש כיון
 שהיא פסע קריאה ולקדוח ניכיס לניך לו ראוי כן אס התורה מן שהיא שמע כקריאה

: כחיקונה המורה סן
 לקריאת ספסיקין ע׳■) (דף קסאישנת נפרק משנה .וכו׳ הורה נחלסוד שסק היה ה

 כלומר חורה נונר׳ ,) ייא (דף ננסרא ואוקסוה לחסלה מפסיקין ואין שמע
אנל אומנותו שתורתו נמי זה וכל לתפילה הוסק ואינו לקיש סוסק נחייה שקורא שמי

מי
ח חגועת טוניו טיי

 ודוקא כירושאסי סשםע וכן אניץ יכוא איט דסהאך בתוסעות טתכו וכן [ה]
 עא עי עסוד‘׳ שיריו שכתט וישניא ני.'ג ויאא סאת• ניני אן וק״מא יאש!! נעסיי!
תנ ינן אננך ג איה אסי יגייס סהא נם־ה נ  קסא נעסוק עני-ה אייו נחסן י
א רנן נו׳ יערן  אע׳ »םי אא ונינוה ט' נעעיה עיער קא הוה ראשון נססוק ינ
 ערשה נשאאהוה ונן ונו' נהויה קויין יהיו סהא נייושאסי יסרקרק מעננין שאין

א עסק ואתחנן ט׳ ורן נונ ' חננאא י י  ואסי יוחנן נר' שססקי ויש ויאני׳ה אאעם ו
 אאא ראשונה ערשה נקש יוקא יאאו י׳י טענ [ין : ע׳נ נענייה העיק נא נייושאם•

י' אן יק״סא יאשין נ הנעיא ׳הורת נ סיג סי' הטור [ונהג * : ע'



 נ!רני psiixi נל ירמיה י“א מומדין אין פיק
מ ונתב( הורה בדנרי עוסק נאילו ליגור  »י
 רניגו שפהק ופאהי .מפלה מהלנוח ו' נפיק
 הל׳ל שמע ליןייאה מת״ה שמפפיקים גפמון

 סונר היה אם לק״ש יגים מצרני דמפסיקים
 ע*נ אלא לק׳ש להפסיק לעגין מיירי לירושלמי

 אלא מיייי לא לירושלמי רניוו שםונר לומר ציין
 אץ נפיק לה למייסי והייוו גלגל תפלה למגי!

 רנינו ומ׳ש .חפלה מיני למייד עומדים
 משמע יפסיק לא רנים נצרני עופק להיה

 ק׳ש pit יעטר אם דאפילו לשונו מדקדוק
 :>(»יק לא ינים נציגי עוסק נעודו

 הראשונים נדורוה ודוקא מנוה ה׳ר וכתב
מיהו ש“לש הצינור עם עוסקים שהיו

וזראביד השגת
 «נ .גאנילמ גושון גיג *)

 אלא יU 9 ו*ל גואליד
 וש9ש שיש ולאיש קורא משמיץ
 ששורה מן שגיא גש!׳ לקהש

 לששלג אשילו שהוש אין
 מילסא להא ואימא משמיץ דלנג]

 הנוול לולג שרץ סוהה נממנש
:נרסש גמסכש נמי וומיוא

9 ה כגןףםשני׳ פ־ב שמע קייאת דצלטת אהבה. נםףםשניי
« מיאל שמע נזאמריה פפסיק היה ק שני פוג נעם הנא ן־ינק הא לאויייהא הא לן ואשיא ימלה רני שאני משיא יהודה רני של ק׳ש ו מ ל

לין שנא : פוסק אינו לדנים תורה מלמד שהיה הנשיא יהודה רני נמי אי אומנותו שהורמו ?•! שיג גייס ם*ל ואי לולנ נידו ואין נ י י I *י" י
ן גי לעולם דיא רט אמר אלא קשיא טפא היא עלה לשנרי פפרא רנ לאיצפדין ואין לק*ש פ«יקץ (שם) דפק אהא נגסיא מדמקשיק גן שלמו נ׳ל .ינים נלרני פוסק דרה י י ^ 

ן לספלה ספפיקץ שאין נשם וההניא להפלה מפסיקץ r־n1 :איצמיין קמייפא קושיא מטם לשנויי ספרא » ני ופשני לק׳ש מפסיקץ אץ ג 0 ל 8  לנסירוצא סוני י
מי ההוא הניא א לפעמ^ ינינו ופונו המיש נעי א ״ , to להא קדל דדמן
י' עופקים שהם לפי הוה י י לפניה ומברך וכךרא פוסק שמע יגי® נ

 רבים בצרכי עוסק היה ולאחריה.
 עסקיהן יגמור אלא יפסוק לא

: לקרות עת נשאר אם ויקרא
 שהיה או באכילה ייעוסק •היה ו

 כתספורת עוסק שהיה או במרחץ
 שהיו או כעורות מהפך שהיה או

 קורא בך ואחר נומר בדין עוסקין
קריאה זמן יעבור שמא מתיירא היה ואם שמע. קריאת

ופסק
M ונדע ש*» »* שוד :

לין שגא סי לקסני ופאי שישפלל סי ואץ ממונם להצלח אפילו הציטי מם עוסקים אם נמי דהשתא ספיקא לינא  היהנגירסחו שלא או טרננין ידי פל או עילזג ילי על היינו נ
עו של ודוקא ומ׳ש .ענ׳ל המצוה סן פמור נמצוה שהעוסק פופק שאי« הוא אלא נדנריהם א ונ י סונר שינינו נעי אי .נמי די י נ ז  קודם שהפולג דנל שהעלה הר׳׳ן נ

פוניס ע ינינו שלשון וטדאי Jשהוי אינא אי מפסיק אינו נואודימא אפילו סיוט ונץ : פעם לו אץ הראשונים נדורוה
ט' נאנילה עוסק היוז ( ב :ו ת ט' נאנילה עוסק היה הראנ׳ד נ  a •מן ו«יננ חורה גהלפוד פוסק היה שנהג פסרןק מיונא ונק קודם דנההתיל ני לא א׳א .ו

ה טוסנח נפי ורסיוא וט׳ וקורא מפסיק אלא ט  י דנלסון אע׳ג לאפפוקי מצוה ליא רט דאמי מאי וק נאנילה עוסק היה ונו' זשנס פ״ק משנה וה .ענ׳ל ני
 חעיקיא גדקאמרה לעולם ואמי סדרנא הדי קושיא אוהה לסנה הוא הלנסא אמדה ולא למרק לא ימם ולא שימפלל פל לפנמה המון הספר לפני אדם מג לא י':) (לן

ן ואהר מסר פהוה שיש לניק שמע קריאה נני פסק ולגן .) ל*מ (דן> הגוול לולנ ונפרק מפסיקץ ההמילואץ ואם לדץ ולא לאנול ולא לנורסקי ק קולא נ  «פ»קי מצום ו
 זה היי ופסק וט* מתיירא היה ואם שנהג ווהו הקריאה אן דעטי נסp שלא נדי אם נלומר שלמנו על ימלנו לניסו לנשיננם לינוול לולב נידו היה ולא נדרן שנא עי הנן

 הנמיא שסוגר איסא לאם ליה לקנויא השוס p לפרש לינינו שהנייהו ומה . משונה על נופלו אמרי' וננמיא לולנ ולימול נפעודה להפטק ציין אכילה קודם נמל ולא שנח
ק משמע שלמנו על מסלו לאפריק לפפאי לפיל גדפקשיק מפא טא השיא p שהות לאינא הא ספרא א׳ר מפסיקץ אץ התחילו אס וימינה׳ יספסיק למימרא שלחנו ט פ ^ 

 לעיל(אנן גדאקשיק ספפיק שאינו משמע ללולג נשר היום שנל נסיסא לאמדק וממאי אלא דרמן הא דאויייהא הא דילמא קושיא מאי ינא אמר ניוס שהות דלינא הא ניום
 היט N0C נלטגא פסנילמ ואי סצוה למענל געי לא אי הוא וסיפא לונצוה לרישא שניק לא חני והדר דמהשיק אלמא שלחנו על ימול לניתו לנשיננם קשיא הא קשיא אי רנא אמי
 ניח הסמה ינעל שלא נלי טפטק הוא מונה והלא דפפפיק הוא נלמוד דלמצוה אפרנן שהות דאינא הא קשיא לא הפרא א״ר מפסיק לא אלמא הפינים נץ ימול נשמייח נפל

 לני פצוס אלא נספסקה לינא ולהני טא שהוס ניאינא פחנימץ ודאי אלא שטה ולינא ספטק לא ואי לאפטקי מצוה יילמא קוטא מאי וירא א*ר ניום שהוס דלינא הא טוס
ס W «נ<א הי׳דן השמיע p ועל משונה וה הרי להפסיק רצה שאם ינינו שאמי ווהו ודקשיא מעיקרא נדקאסיה לעולם וירא א׳י אלא ללולנ נשר טום הערניסשנל נץ ימול

 דינגן שני נירס דהנא לרא מי אטק
 שטה נדלינא ספרא רג אוקמה פגי ומשום
 הא מעטה אינו שהוס איגא אי ^ נעם

 ולפיכן מפטק שמה דאינא אפ׳ג נדאוריסא
 רגינו וגו'ודמע וקורא ספשיק אלא ט לא גפג
ק דללמוקנא דניק מ  שהוס P נץ לן שאני מ
 דאוקסה ומאי נדאודיחא הרץ מא שמס לאץ

 אלא הני דפ׳ל משום לאו שני נירע זירא ר'
 דיננן דאודיחאהא הא לן קניא מה ׳ta היק
 ומיש שני נע*פ להנא למרזצי מציה «מ

ט ליקא  הוא וירא רט אלא הפסקנא אינו נ
נ טום לפפני' למילק לן הוה לינא דקאפר » 

ן שנא ט מדקמני שני י ט אנל מ  סיל וירא י
 מפניקץ אץ שמה. אינא אי מאורייתא לאפילו

ראשון נ1פ טום נץ פני טויס נץ ופפניטן

 נץ טלק ולא נקיש פאן רנינו הסם ולהכי פוסק לחפלה אטלו אוסנוחו סורפו שאץ ט
הו לאין אוסנוסו הורט  גווני ננל דנאן משוס נמפלה שטלק נמו טלק ולא אומנוט מי
ט׳ הינ״י נהג .ובו׳ ינים נציני עוסק היה : פוסק  מסאי ליבינו לו יצא דוה ט' נ

דן אץ דסיק טרושלסי לאמייק פ ם נציני העוסק ט דניי עוסק נאילו יני  פורה נ
ט נופיש שיניע פלופר ק הפור שנסנ נ ט  לפסוק שא*צ לענין טיושלמי פפיש שיש צ'נ נ

ט לספשלל נלי נ, אומעט שמוימו פי להקפלל סויה מפלטי לפסוק שא*צ נ  ולא ע'
ע שנהג שפה לו עדה לודאי הינ׳י מרי הנינוט  ספלה מהלטח ששי נפיק ו׳ל יני

דני׳ נטסק צינור נציט העוסק אנל ה נ י נעוסק נלוסי טי מ י  שהורמו טרה נ
 נהלנוס פאן ס׳ש אנל הנוני מהירושלמי וה לו שיצא ממפיק שאינו סיים שנהנ אוטוהו

^7 משם נו טצא א׳א ק׳ש ם ציט נ ה מדני׳ עדיף יני ט טי טי  נאן שמיי אומנוסו כ
 לא ההוא ומהייושלט טסה איע ינים וציט טפק אומעט שפורט ט אטלו נק׳ש
ע לפי מאץ לנניה טפיל ס׳ס שאין נאן אנל נוה שוה אלא למינו ם דציט יני  יני
דן ע p שלמד לוטי צ״ל היה נן על .מיניה ע ני  [שם] לשנה פ׳א שאמרו ממה ו*ל י

מ לק״ש ולא למפלה מפפיקץ טו לא השנה שנעיטר ע ט  שהוא מטי דהעעם ו*ל יני
ם ציני ן והוא הסם שאני דדלסא נלל מהפיק וה אץ אנל יני  ימקלקלו בלא ינים עי

 מפד נן למד דולאי וטאה .מנין ינים ציני שאר אנל הטם׳ שנתט ונמו הטטדוס
ה(ין נס׳ק ננמיא מאמרו מק׳ש טמל■ נסעה טסק שנל פיאיע ס ר  ונלנסן י׳א) דנ
דן נלכס נדרן ה מא ד נ טי ט  סקיזז ססויים הסת את קונדס pול ספירה דפצוה אנל ו
ט ולא לינינו«*ל ס׳ל וא׳ג  לק׳ש מססיקץ דאין נהג ולגן מעה משאר רנים צרט ניי

 לא מה נשאר לא לאס גלומר פה נשאר 06 ויקרא שגפב ווהו שטה נרלינא ואפילו
: מטי ולא לן אינפמ

ט', נאנילה טסק היד. ו  הספר לטי אום ישג לא ע*נ) פ' לשנה(דן קמא פרק ו
טן ט׳ למנתה ס ע וטנר פסםיקץ, אין הסמילו ואס ו ני  אפילו שהוא ו׳ל י

ן אסר שנמוג ומה טיע לקריאה ק נ ט פס  לאיייי טא נפשה נאנס׳ סילסא ונר לק׳ש ו
מי ד ה נ ט טי נ  איירי זה ונל סשסיקץ אץ לק׳ש אטלו דלפיל «י נל אנל שניארט ו

ל<ךש ומפסיקץ וקאפר וסיפא ל׳ה) הגזול(זן לולג סרק נסוגה טאוקפוה פטש בלאיגא

משנה לחם
תי ס

 שטס אינא ואי שטס נלליגא לאיייי זיל היי׳א סנ9 לספטקץ טרה נדנרי דאיירי
ה סלטי גרס וני  רגיש דעה P טאס (אץ ספסיקץ לאין קולם שהזניר הע סנל טי
ה ל^טל לסשטקץ לסיפא אלא ז׳ל א טי ט  וגי טפא וט שטס נלאינא אייר• ודשא ד

 מן® הענייגו טסק טקד לא דמ׳ה לטסק לומד יש ונו׳ והפטרה מרהן הני מנל גרע
פ נט  ולק לנסר• סעעיע טסק הנא אנל ^יא׳ מהאי קריאה האי שנא ומאי טא הסויה ^
סג ספי קריה ונעל .פהססיל טק מ«קץ אץ  אפרג להזור דסל טרה סלטי זשאני נ

 וטלי שיגסרנה צריו פלאכט ט שהמסיל מזעולט הנא אנל שקרא אמר טל ללימודו
ס « יאי! • «׳לה שנימיה אמט ולנד לנופיה ימצא לא » ט6ג ייייז  אשו וסלאגט »ל
 נטרה להקריאה רל א׳נ משרישיס. העיקר ודאי אלא אמ׳נ לטהרה עסקיקדטל לא ט

 . למהניעץ הע וגל וסעולט געלאגט שא׳ג מה יקרא ולא שישנה ואפשר פפי טשן
 P שהיא השני לקרוס שטס שיש ואעיש וקורא ספסיק אלא ט לא א׳א גפג וגהשנוע

ק 5&לת אטע שטס אין ואם הטרה  טס וסרג .וגר טלסא להא יטסא הסטק לינ
ט׳ יופן  לגא לאמי לנסירוצא ממי רטא הוא ומשוש ז׳ל הראנ׳ל של פעט טדש עי נ
סיני להא קי׳ל לינק הא לטלייפא הא  ה׳ש .לינק שני ניויע פסניסץ טקי לנא נ

 ואינא אע׳ג גלאולייסא סא הפסיק שטס בלליגא מסעסץ פר1̂ ללבק שני נירס ללוקא
 »ג גיוס דאוקפה 'הססקנא לל» ז׳ל לגינו של לפט לסק וטאה .פפטק שטס

 נללנק לאפילו למליעע לניננן ססניטן דנקמ ופאי מטריסא הלין מא לינק שע
 P סלאולייסא נץ שטס גלטגא אגל מטיייסא שק ונל ספטקץ שטס ^יגא היגא

ק, ייס ססניסץ נקש הני ומשום פפסיקץ לא פדרנק ב  00ל< לסין עצמו לסק והרנלי לי
ם׳ לקסני «י דקא טמיא שאסרו נמה ונדיוק טירי טוע ננל רמפע׳ ז׳ל רניע  .ו
מ ליניע אסר סירק טין ומול מי «  ללא טונא זמן סשא נץ טולק וטא הדן נו
 המשיק לא מטדיסא אפילו טונא זנק לספא קולם להסצזיל להינא טונא זמן מפא
 הפטקץ לא ונליגק הפטקץ נלטיייסא טונא זסן למעא אפי שהמהיל טגא אנל

ק לפפא קולס איילי ויגיע  .השסיקץ לא מאולייסא לאפילו נסג ולהני טונא ז
 סליו לי וקשה .לאפטקי מעס זירא ד שאפר עמס ע יצא משונה זה הרי השסיק ואס

בהילהסאזסןטונא שסשטל להיגא גיאר לא לסם פן רניע של לעט לאם הלא פוגא

ל קוז מנו
ה ה. יגיה נצגני טסץ ט פיויווז הן היוו :י) ה>אזשעו(ז» הרץ ס׳ שניה נאעצה ט  ה* נמרמן א

ט ואסהיהגעייאבמאיהטר^והץריההוהשץ^הרי הד טל עלו שהוה׳ היץזשנה זהמטנ  נ
ב :(דןל«) ם׳ וקורא ההסיץ אלא ני לא דל הראנ׳ז טו  הלל: גרסה הסהו ׳01 <דלהא להא ואה) ו

ס והדל מני ניראה וההולא חורה נמרי״ סן ויל שהואליו אי יודה אהר «ע1  •וזה אני אע ווטי
 הההע ואה שרה ושה הההר להר אס ישב ולא וההויהין גהרא ran לץ אא הלסה והלא p הה
ע הטול אלג הוץ לה הריהיק ההעץץ אן  לאקשוי• ׳019על עוז ואץ סרן שנא ונר הסרהין נה נ
o זמש«< פלהה הל ההא ההרהץ קהר הא הל h* ץ>א זהנץ ונהר ההעהין ran קגר 
ן אץ ההנילו אה ק ר זאהא הא והוקע ^ ה סני ל ץ ס ס ע ה הו ש א ה לי אז ה ה עו ה ס ש

 ■זרץרא סאהדע eM ררא אוי אצא רהסץ הר ס' ה»ץ לא וא לההפיץ מעה דלהא ואעץ
 Vm היה והען הורגע שר הונ עזה !(•ץילה שהנסא הא1ה והס ורגע והא והאזאו״הא

סי <ןש להרן כץ■ נהנא  הססור P האג דה״ה להשה שההסקן ראנ״הא זלולנ ההיא ו
a אצא העץ והדי ־נ1וא זa >00 הרי ו׳ל ר׳ה מלסן דשההען sm היאטההסיס הל ששהו 

ס שהס נשאןשש ההשקה להיונ ווץא א ס ץ הא הסוה שהשהה סו  לא ■ענא גשסא טצ »
ט 4 סשחהג עו הואולשץ •הה והוץהץ ץאהררסה א שטוו ט ש שי-זי של ץ קגטץסס  ל

א אן הטרן 110 סרץ הטסה ה ק ה  »ואי (0• •שה לווש ואה ויל ואש«אלל ס לשרן ס
א. • f t ל הו׳ ריי : ח טנ



טשנה כסף פ׳ב שמע קריאת הלכות אהבה. פשני־ כסף10

 וא' למצזה דה״נז ניאה נמשגה שיש החיבוק הוא דשנח ההיא5 זן גמה ני! שסודלוין סובר־
 אף לי׳ש דפאםייוא נהדה קמג< תvשר נדאינא לתאלה מאסיקק דאץ דשנש דההיא קשיא
 לד׳ח אהאן הגמרא שם שהעמיד כסו לד״ח דוקא היא כ׳ רניגו סונר שהות דאינא ע׳ג

ר1 נ מוסק אינו וגאינך ונאכילה פוסק דנד״ח סו׳ח אכילה דחמירא רניט *נ נ'  שם ו
ש כיכאן לשונו סדר פורה וכן המשנה »יז

« לעל ד עוסק סה שאם נ ג י ה נ  פוסק ^י
 כאכילה עוסק היה שאם כתנ וכאן לק׳ש
 כיכרי דכששפק משום ומעמו .פוסק איט

 הפסק זה אץ לק׳ש מהם כשפוסק יוורה
 מאכילה להפסיק סשא־כ הם ד׳ס יךש שנם

:שסע לקריאס
ט' לפטל !ירד סי ז  שמחו ני סוף משנה .ו

ת כ*כ) (דן>  לעלות ׳טל אס לפטל י
 יעלה תקהיזסה שלא עד ולקרות ולהתכסות

 ויקרא כודם יתכסה לאו ואס דקרא דתכסה
 המשרה כמי ולא היעים כמים לא יתכסה ולא

 יקרא כמיס יתכסה כ׳) כ׳ה (שם וכנפיא
 אלעזר ר׳ אמר הערוה את רואה לכו והיי
 כמיס רכימ משוס אכא כר איוא ר' חימא ואי

 שס שטח יש'׳ פירש משיה ומי שט. מטרים
 כא״ח וכתכ . סםיימץ והם וקנכוס המשק

 ואומי דחוזר מסתכרא הישכ׳א גשם
p כפני כרטס is קורא שאינו פ׳ על ואף 
 קריאת על נתקנו לא שהכיטת שסע קדאה

 כסטתיו קדשנו אשר *מרים אין שהיי שמע
: שמע קריאת על וטט

ט׳ יףש סקודא ח  נר יצחק דרנ מימרא .ו
 דרא משמיה מרתא כר שמואל

 דיומא פ׳ק תסמא (כף) אלעזר די' ומ״סא
 אתי ילא ונטיסא לעע כתנהיה יש) (דף
 היר וכתג .יצא מיהא ׳"ח אכל לכחסלה מלא

 ראטן פרק נץ מפלגי דיומא נא׳ק מטח
ואפשר לרמוז סוהר שי דנפיק משסע שני לפיק

 יכול אם לטבול שירד מי ז : משובח זה ועיי וקרא ופסק
 ויתכסה יעלה החמה שתנץ קודם ולהתכסות לעלות
 שיקרא קודם החמה תנץ שמא מתיירא היה ואם .ויקרא

 לא יתכסה ״ולא .ויקרא בהן עומד שהוא במים יתכסה
 במים ולא המשרה במי ולא רע שריחן הרעים במים

 הוא מתכסה אבל .בהן נראית m שערותו מפני צלולין
 ״הקורא ח :במקומו וקורא רע ריחן שאין עכורין במים

 ולא בשפתיו יקרוץ ולא בעיניו ירמוז לא שמע קריאת
 ואם עראי. רךיאתו תהיה שלא כדי באצבעותיו יראה
 יוצריך .מגונה זה הרי חובתו ידי שיצא אע'פ כן עשה

 לאזנו m השמיע לא ואם קורא כשהוא לאזנו להשמיע
 ואם באותיותיו לדקדק וצריך יצא.

 *כיצד ט יצא דקדק m לא
 החזק ירפה שלא ישמור ידקדק

 הנד יניח ולא ד%פד. יחזיק ולא
ולא

 פד ׳0 יזהר ידקדק דצד *)
w  tti מד יניח 6ז( מח,

ע6צ  פד נו׳ דוח ליחן רן5 י
 ו״ל מ־אנ״ד כווג :פתיל הכנף

 הפסד מה הנח נוד ידעחי לא
 הני״ח מזד יpלג יאמר אס נו יש

 חראה שלא להספיסה מי השניח
 ותנא מחיה יניד כאלה כיוצא נל וק אל״ף חיאה שלא ישראל של rיו יסעיס אס וק וא׳ץ

:נפ׳ הא׳ תנלפ שלא מי הrלהסי צדך נשנע וק . ניכה פליו

 : 0C עשין סמ״ג t״0 סי׳ סור א
שה פשין סמ׳ג

משנה לחם

1'
 אכל תו׳ דלא הוא מנונה שני נפיק א"נ נקייאתה יזלזלו שלא נדי לנלות הינ רצה שלא

:איכא איפורא
 ולא שמע הקורא פו.) (דף דנרכות שצי פ׳ משצה . ונו׳ לאזנו להשמיע וצריך

 נאותיוהיה דקדק ולא קרא יצא לא אומר יוסי רני יצא לאזנו השמיע
'  לא אומי יהודה רני יצא אומי יוסי י

 ׳אשיה א״י פני א׳י [שם:] ונגמיא יצא
 לא שאם כלומר להתל שניהם כדכי׳ הלנה

 נאותיותיה דקדק לא ואס יצא לאזצו השמיע
 אכל דענד וטקא ז׳ל הד״ף ונתנ יצא

 ונחנ .רניט דנר׳ הם והס לא לכתחלה
 קדאתו שיסיווך לאזט להשמיע ממת ה׳ר

: עכ׳ל נלט שיקיא לא כשפתיו
 עונדיה רכ תני שם .וט׳ ידקדק ניצר ט

 למודן שיהא ולסדתם דרנא קמיה
 נתדה רנא עצי הדנקיס נץ ריוח שיתן תם
 ככל לננן ככל לנכנס על לכנך על כנון

 סנצף פהיה ואנדסס נשיך עשנ לנכנס
: מאח אחכם פתיל

 שלא כדי עד וט' ידעתי לא ז״ל הראנ״ד וכתב
 אומר ואני .עכ׳ל נעי׳ן הא' תנלע

ט צתטק שלא  נרוה ככל למ׳ד אלא לכך יני
 אומר נמצא לננן ככל למ׳ד יסמוך ואם

 שמשפפה ננל למ׳ד מניע הוא וסר׳ לננן <3
 כאומר שיראה נעצץ ׳סמור ואם נחה להיות

 שסשפפה לננך לט״ד מצית הוא הרי כנך ננל
 שאמי כיון כלומר לפיכן יכיט וז׳ש נעה. להיות
 דוח למזן צריך הנח Tינ ולא הנד יניח שלא
י וכתב : הדנקים נץ  יפה’ לא מטח ה׳

 כיפה ׳קראנה לא דגושה שהיא אוח החזק
 הנח w ולא נדגש ׳קראנה לא רפויה ושהיא

 טאהנח נני׳ח נהנלעה נקראות אוחיוח שיש
 הנד ׳טח ולא ׳נידם לא דלננך שניה וני׳ח

: ינלענה לא דמטך וי״ו כנק
וצריך

הראכ׳ד האזגת

פינ ט' נחר ב

 מדני׳ לו דיצא כחנ איך ושד .דנריו סתס ולמה לא ונדרנק מכסיקין דכדאייייסא
 דלולנ ותת.׳' לנ1דל מחצי' על שא לאפסוק׳ מצוה דקאמי מאי זירא ר׳ הא זירא ר׳

 לו מאין יא*כ חיונא זמן מפא דמצפיא ז*ל הר׳ן כדכחנ איירי חיוכא זמן דספא אחר
 דינינו ודאי צראה לכן .לאפטקי דמצוה חיונא זמן דיוטא קודס דההחיל דהיכא ליניט

^ מחלק איט  ומ'מ כדכרישית לדרננן דאוי״חא נין לן שני לא דלמסקנא ודעתו נ
 ולומר הכל לתרן נראה ל^ מטנח זה היי וכר מהייא היה ואס ס׳ש לו סאק קבה

 הא דאורייתא דהא דרנא כתירוצא קי׳ל דלמסקגא ז׳ל כהיאנ׳ד דס׳ל ודאי דרניט
 רנא תירון על לו הוקשה ומ'מ מפסיקין ששת נדאיכא אפילו ונדאוי״תא דיכק

 כרכי הלנתא ואיפסיקא דאורייתא דשי שוס קידוש שהיי ז׳ל התוספות שהקשו הנץשיא
 חתניתין ר״ל מדאורייתא הא רנא יקאסי ימאי ז׳ל שא מחק לכך ספסיקין דאק 'וסי

 שלחנו על לנוסלו מצוה כלומר למצות ואיירי יאור״מא דשי כלולב הוי וט' טפל דקאסר
 ומהני׳ שהות ניאיכא אפילו להפשק סטה מ'מ יוסי כי' מפכיקץ אין הרץ דמן אע*נ
 מכפיקין ששת נדליכא ייננן נדנר יוקא ה׳ק נדינצן זירא ר׳ אוקסה האמת דלפי

 אפילו נדאוי״תא ר^ הוי לא להפסיק מטה אפילו כלומר יפשקין אין ששת נדאיכא הא
 לו יצא ומכאן יוסי סדיני מפשקין דאין ודאי הדין מן אכל להפסיק סטה ששת דאינא

• ז׳ל יכינו של כדעתו ונרוי נכון ל׳ נראה וזה משוכת זה היי ש<תנ פה ליניט
T ולהתכשת לעלוח יכול אס ע'נ) כ*נ שמתו(דף סי פרק נסשגה .וכו׳ לפטל שירי סי 

 שנומרין כותיקין ע׳נ) כיה (דף ננמרא ואוקסוה הממה חנן שלא עד ולקרות
 כאן דקאמי דמאי ליל ממש נסי נוסיין שפירש זיל יכינו ולפיק■ רחמה הדן עם אוסה

 שנותיין שש' ז׳ל חננאל יכינו של לפי' אכל נניכוחיה אוחה ולנשי לומר יולה ולקרוס
 שתנן קורס לקרות ליין דלמה מתגי' האי קשה החמה הנן עם אומה אומי י׳ל אוסה

 דותיקין נומרין ופירוש אוקשהננמיא נותיקץ דהא הממה הק עם אותה החסהדפיקיא
 שס . וכו' שא חתכסה אבא : כמשנה שס . וכו' כמיס לא יתנסה kSi ; אומרים י׳ל

:עיומו אח רואה לט יהא שלא ננמיא אסייק

עוז מנד^
 בעיני! ירמוז צא וךש הלףרזו י כב) (יח שסיזו מי ס' .כמקומו וקורא עד ום' לפטל שייז סי
 • קורא היה ע' הניאו ו׳ל אל»ס די ונהלהמז יע) (דן יממא קמא ;00 . מנינה זה הדי עד ס'

דן  יוי\ ידקדק נתור :מ) (דן <ךיא היה עיק יצא דקדק ואה(א עד כו' ללףרו ל«מע מ
.(הס) קורא היה פוק «זיל. הכנן פד ס' ריח ציסן ציין צעיק הנד יגיח ולא עד '0

 xm II אן אמו ואני ־ ערל נעיץ האל׳ף יזנלע שלא כדי ס' עעס׳ ולא רל »ארד נתב
 הנקדנים דקדוק דעתי לא יאמר לו מנוצות תחתיות ונוצות מציות שנולוח מי מי חצילה ידיעה

 קנצנו והן מפו עם גתוזצת השניא שתי שמו קרא אהד שער הזה טני ז׳ל קמט m הדו וממס
וסההיא דנה ע5^ס נץ תינה נסין פן נימפת את כל וק ננמ נקראז הננמפת שרא שכל ודס

ט' נעיניי ׳רשז לא שמע קריאת הקורא ח  לינ הקש ע"נ) ׳״פ (דף דיומא נפ״ק .ו
י ילהק רב האסי הכי עניד דהיכ׳ נק'ש משי דשה י שמואל נ  סיחא נ

 שני נסיק הא ראשון נפיק הא קשיא לא ותייט וכו׳ נעיניו ירמוז לא שסע אח הקורא
 פני כפרק אכל יקרין לא ראשון נפיק דדוהא כאן חלק לא למה יכינו על וקשה ע'כ.
 דאוסנין ההיא מפרש פינינו מפני נהזנירו שצרך דלא ונראה ננסיא. כס׳ש כה לן לית

דנטלי[ דוקא יאפון נפיק קורא היה נפיק פ׳ז.) (נינוח כגמרא דאוקמוה דלעיל
 זה דלפי התוספות כס׳ש ראשון נסיק טונה דנעינן משום פעמא הוי דלא מיזלאכחן

 יאשק נפשק אלא מלאכה ניפול נע׳ לא כוונה נע׳ ווקא ראשון דפסוק דקי׳ל לדידן
 יאשין נסיק ולהכי זיל הרי׳יף וכדנחנ עראי קריאחו תהא דלא משוס פעסא אלא

 תהא דלא משוס הראשון הפיק כל נעינן ס'מ הסויה מן שא לנדו ראשון יהפשק אע'נ
 כשפתיו ׳קיין דלא נהך וכן סני עראי כקריאת אפילו הפרקים נשאר אנל עראי קריאתו

 דהן התוספות כטיוש ודלא הוא פעסא יסהך רניט שני ראשון נפרק נניויא דאוקמוה
 יישז ולא ׳קרון לא לחוד ראשוו נפשק טונה נע׳ דקי׳ל ולדידן הוא כוונה משום ניו׳

יא״י• לפרש כא! שלין לא להכי וכס׳ש עראי קייאש תהא דלא תשוס פעתא תהא׳
 יאשין נפרק אלא עראי אקריאת קפדינן דלא למעלה לנו ניאי דנני דכיון ראשון נסרק

ק אלא שי לא עראי קריאת מפום הוי יסעסא דהנא משתמע ממילא לנד *  יאשק נ
ש נסכי קעיינן לא הפרקים דנשאי דוקא :אוסנין נכי שנתב נ

ט' לאוניו להשמיע וצריך  לדהדק ליין שאמר מה וכן ס׳י.) (דף קורא היה נסיק שם .ו
שיה ייני יום׳ ר' מחלוקת יחיוו״ש נאוחייחיה : להקל כתייי״ש והלכה כמשנה ׳

 של השנתי ינשזלק ז׳ל יניט של סעש ז׳ל שהיי׳ק ניאר כני .יכו' ידקדק כיצד ט
י אנ׳  שלא מפגי ה׳ נשנע נין לששת שליין ז׳ל היאנ׳ד הוסיף יעיד זיל ^

 שקורא הפס שתילת של האליף נשנה ינלע העי׳ן כשיאמר כלומר נעיין הלל׳ף תנלע
 זיל ינים מיש יכל .העיץ עם ננלעת ושא קריאתו נחסילח אליף ויש אדנית נלטן אוחו

:(פיו.) קייא היה נפיק שא
תחן־

ה הגיזות ט סונ טיי
 •תכםחr צגיך עאואין בסים יעב וחס nרוpS אסור הערוה איז רואת xSr ש ר׳י ססק וכן ]1[

 חנאוניס נתעונות «נ»א עעיר« *סעיח נטדר׳ו ולא תם רניט טחג הית וכן אנו נננד
 וטי תדר אגבי כרגיס דהוי הכי דייא תיק סדסבר שתר העריה את רואה דאבו הכבאיים

נ ראיס אסנם נתוס' ע׳ע r אקיות העתח את רואה יאנו נתב ג' ' j י • ;שתי» ] 
:טנח] אזויח־ «רעא היא ינ0 רישת אר' תרא* דגס״ת היא סיס! נסור עיין ס'נ סיסן
ש [ח) ש חסדא רב א ק יעא אא יאסי ישית נר' האנה «<אא רג א ר' אגגי ונינ

י' וראא תש ש' [ם] עוסר הסניאה את הקורא נשק אנע• סוני רב דאסר ׳חיית נ
. - . . :אתקא *נישז נדנד• האנח •TK רב .

ופקח טה יקי^ז ניילי שועה מיזי סינה sutis הנפה אי עינה tfro הנאה טון 1____
 נע' וק ענ׳ל■ לננן על מון הסמונה ת«ה תתלה והאתית החינה מן מהן שאתת החמות אותיות שהי גל נין nn ליתן ציין צמק שכתנ יעה יסזיל שפרשו כסי הנסיא סון ויאה ודנץ
 למד ויניד יניע ואס ונדה נעה לגנן למ'ד1 מוה נגל למ״ו ני. והק נת׳ געי מנאי והנני 1ל הניד תנה אצל ׳לן אלא נכתנ להתניי שאיא התג op ס' דקיק ילא הקיא המשנה <פ' קויא סיה
 האתי נטס שתי להוציא וא־א נתה שהיא ננל למ״י עם ׳נלענה ננעו נעויה טין צמיד ׳נית אס וק טק■ נהה יא1שק נמו היאה למן נמלת התננה ככל מלת p יתצענה לשיט מיזע ׳תעשנה מל

 |1̂ מושכל עליו ותישי רמו״ל נוסת *■.עמיק רצה צא ו־צ היאנ״י אצא מגלי על ניישלמ׳ 0ספ1הנ כל עם אתיו ממוצא היזצאס ולכל '0 למזנמ תני! ה1ומ נסלן p ננן מל שקורא ■0 זננאה
: נד! אומי שאו׳ יי! ולחני עליו למי לי יא" שנתעי« מה אלא תנר לא שימו׳ל עעייס נמס כתנת׳ מי



. 1 ן נה0ס פ־ב שמע רךאת הלכות אהבה. משנה כסף
̂  לו6 הלטש בשמלת *שבאי גפו לראשי שמוע אם והיה שמוע אם לוגיה למפ! נאומי גיאה •הא שלא לוסי והשפם שם. ייישלמי .שונלו של ייי׳ן לבאר ו*ייך

י ונשב . שים לקבל מגש פל ה' אש נפובדים והר השניו סיי הפישייש נשקויא היי« ישפיין לא !יציב לאמת ראפי בץ דשק שלא או מווש ה׳ :נ
ס׳ שסוק קרא :וונישם של לדיץ וירה יבה. תהום פפיגוש ויסגלו גפו סגירה פלשק יהא(יאה וטפי אותו תששקים פודים פודים האופי שק ל-נ:) פופדק(שם אק שיק .ו

שפפ הקורא יפי(יתיני פודים פודים נאופי שפפ שמע האומר גל זייא לדי הפאייך גל אופי סופטס הניא ינינוש(דףי׳׳ג:) ש״ב .בדלי׳שונו׳ להאדן ו«חך
 אמי ושמשת ימיו מאיינץלו באחי

 אשי יב אמי ובדלייש יעקב בי אשא לב
 הוה ירמיה לני . נחי׳ת ימשון שלא ובלבי
ה מוייה אנא נר מייא דדי קפיה ישיב  יי\

 לפעלה יאמלנשיה ניון א״ל שונא פאיין
 לרגש לא מו העולם רוחוש ובארבע ולמשה

 ארינוש נשניל בתי׳ש יחשוף שלא וש־יש״י
 יקלאנה שלא בקליאשה ימהל לא הילי״ש

 ואמרים פנ׳ל. גלום וה ואין ששת בלא נחשף
 נמ(« נאל׳ף ופאיין נשי׳יש נשימשוף משישים

 והוא חד אין נלומי חי אי אופי נאילו יראה
תב : המטון השן י ונ  ואמיינן פמח ה׳

 יהא שלא נאל*ף יאריך שלא והוא בירושלמי
 שלא הרג שנחנ והוא חד אי נאומר נראה
 האל׳ף מארין ת”החי שנשחופף נחי״ח יחשוף
 יהא לא והחי״ח האל׳ף שיחשוף אלא שאל*נ
 : ענ׳ל בעולם ופלה מינה שום נאומי נראה

תב  נאל״ו יאיין שלא פיסיאק רש י“היאנ ונ
 ואני ענ׳ל. מד אי נאומי יראה שלא

 נחי״ה יחשוף שלא שאמרו מה ננלל שוה אופי
 ודר שלמידי ונשנו פשישים אחרים לשייוש

 להאריך שצריך צרשח רבני נשם ו׳ל יונה
 ונארן בשמים שימלינהו כשיעור בחי״ש ממש

 רוחות בד' שיפלינהו כשיעור נדלי״ח ולהאריך
 שמאריך שנשפה אופיים שיש עוד וכחם העולם
 בעיניו שייפוו ר׳א .ודיו נממשנה אוחו יסליך
 רוחות ונד׳ ונאח נשפים שמפליט נשפה
 :דל תנה רנינו הרב דעת נושה ולוה העולם

 שם ברייתא . ונו׳ שמע אח אדם קורא י
[ מ.  ושסקו ורטן דרבי פלונתא [

ק  מחניית ניני הלנה דאין משום מדא נינ
 נסושה טוחייהו דמתני' תנא לן דסהם ועוד
בהדי ק׳ש יפני נאמרין ואלו פ׳ נ:)”ל (דף

 בץ הדבקים בץ ליתןריוח צדיך לפיכך .הנח יניד ולא
 תיבה סוף טהן שאחת הדומות אותיות שתי כל

 לבבך בבל n בנון לה. הסמוכה תיבה תחלת והאחרת
 ואבדתם וכן .לבבך וקורא וחוזר ושוהה ־בבל קורא

 ״■אב־י השגת יציירלב״־ י פתיל הכנףנ־] מהרה.
 להאריך *תידיך .תזכרו של זייץ

 שימליכהו כדי אחד של בדלית
ת. ובארבע ובארץ בשמים  רוחו

 כדי בחיית יחנזוף שלא וצריך
 •קורא י חד: אי כאומר יהא שלא
 שיהיה לשון ״בכל שמע אר. אדם

 צריך לשץ בכל והקורא מבינה.
 שבאותו שבוש מדברי להזהר
 במו הלשון באותו ומדקדק הלשון

 : הקדש בלשון שמדקדק
א  במה יצא. לא למפרע ^הקורא י

 הקדים אם אבל הפסוקים בסדר אמורים דברים
 •שיצא אומר אני רשאי שאינו עיפ אף לפרשה פרשה

 וקראו וחזר פסוק קרא .בתורה לה יסמוכה שאינה לפי
 וכפלה אחת מלה קרא . מגונה זה הרי שנייה פעם
 קראה יב - אותי משתקין שמע שמעי שקרא בנץ

לגמור כדי לסירוג סירוג בין שהה אפילו •יצא. סירוגין 1ל1
את

: מנ׳ש שיא ם' שת ג : שש עשיו םמייג שיו שש נ : « סי' שור *

 שד ס' נוצ״ס צהארין !צריו ♦)
 נמ׳׳ש ׳משוף ש(א צדן1

חג ; ׳0  ויש דל הרארו נ
̂ף9 ׳אוין שלא מושיעי!  שלא אל

:מד אי נאמר 9ירא

הראביר השנת
 לשון ננל שפע את אום ךיא1 •)

 כלשון גאופו ומוקדק עד פי
 קיאכ אס מדקדק שכוא נמו

חג : הקדש נלשון אדו נ  כי
 לשי כדעיו על מקונל « אק ו*ל
 HI הן שירוש הלשועה שנל

:שיח* אשר תקוק

 לא ש«קי דהוי טא פנוגה פטנה ה*ו וטפלה
 וחגי נדלחא פילמא דאמד הא ל׳ק ליה פששקיק

 . ליה ופני פסוקא פטקא דאפר׳ הא לה
 ליה פשחקינן לא לה וחני פילמא אפרי דני ופירטי

 אלא מלנתח שמי פלת למקבל דומה ה1 דאין
 ליה פשמ^ן ליה ושני ק1פס אמד .לפשלוצן

: ישותם כששי דסיחוי
 טינו «1א דמשמקען דהא נתב ו*ל והרי׳ןש

 הקורא אנל ומטה מילתא נדקאמר
 לא שמוקי אבל מנונה הית וטפלו מקוש פסוק

 החוספמו ונמט ור*ח. ה*נ ונ*נ ליה פשמקיק
 ישראל שפע פפפים נ׳ או ב׳ האומרים דאומם

נ1בי  מגונה דיח ולפי׳ אומן סשמקים ליש•• ד
 ק*ש רא1גשק אלא למוש אין שחא או הוי פיהא

 ופ*פ . שמים מלטש פול מליו ומקבל בפונמה
 האלוזים טא יי׳ שאומרם מה אן לומר שלא «ב

 דר שהוא לנורא משנמים ניה״נ פפפים ׳1
 פצינו מאונם נשי ופנהנ רקיעים פו׳ למפלה
 :אליהו האלהי״םנט מא ה* פעמים שני נקיא
 אטהיהם שמנהג שנתן נתב דל תנה וה׳ר

 נפליטס ישראל שפע פטק לופר נמיהם
 טגחא הקהל נל אוט !טפרים ולטפל!
ם שסי לטונח שאיק«שק פילמא  ולא מיו
 שאם וודה מנוח ה״י וכתב : להני מיישיק

ט שפששקין הפישה נל נפל  הר״א ונסב .*
 ולקיים לניה לטוני פדיך• מפי דפנונה דאפ״ג
 לן אינ«ו ולא אומה נתקנה!׳נפול יףש מצות

 דסיפא היא בירושלמי מגונה(אפייק הי אי
 מחנונים ביחיד אנל פטנה דהוי נלומר בציבור

 נל קרא שאם ההנמי. פח ונסב :פנ׳ל לו הם
 ונייוש׳ נלום דבי לא נחה וקראה ומוי הפרשה

על טקא ושפא וקיא וחור קרא דרא ר* יש
שד פסחו

ק ̂■אה יב  ומים בספלה עומד היה ידר .נ״ב:) (נינוח שמט פי נפרק , עמנ
 ת ממי להיק ומתפלל ר1וחו המים שינלו עד פוסק ברכיו פל טהטם

 רב אסר נ"נ.) (שם שפסק למקום אמר והד לראש חוור אמר חד המנונא ורב חסדא
^ שהה ונדלא לראש טור נולה אח לנמיר כיי שהה אס עלמא דטלי אשי  :שיפלני י

ר שהה ואם שפסק למקום rנפ דהלנה האי יבינו נשם היי׳ף יכתב  אה לגמור נ
 המסונטמ במטאוס אדם יהלך לא דתניא אהא הני ונהר לראש טור טלה

: טסק ונא קורא היה שאם אלא עוד ולא ק׳ש יקיא פת על ידו ויניח
ב ת  טלה אר. לנטר כר ששהה פ״ס אף1 שפסק למקום טור טור ונשהוא הרי׳ף נ

 בלמוד במפלה אבל במגילה ובן נהלל נן1 נתקיסוה ונן ר״ה בסוף פסקנא והנין
: עכ׳ל לראש טור טלה אח לבטי נדי שהה אס

ופ*ש
למלך משגה

».ן שו״ו «י מדק .נו׳ יצא חייוגק מראה יב פ״ב  לנעור טי שהה אה וניע אנוריק ן
 שנה דאה ואווניק נהא »»קו קורא היה ערק וגיחשצע׳ לראש. טור סנה אז

 וצא היא או היא וצא טסיויה א וניסיויה ךש1 הוא אה יצא וצא סצה אז צגעוי מי נס והעסק
 צא אס געיות מי השהיות רנעדע׳! אה שציש והעסיק וטי שציש העסק אה נגתעק עוד .גיסתיה

:ע"נ1 פשעדינן יחייא ועש«ה אום נגצ א עשעיין נקורא אה נעתעקו «ו .שה נעשעד
n

 דניק מא פשופ ,הלשק שבאוט שטש מדני׳ לתהר שצריך וחייש :לשון ננל מדם1ה«
 ממה קראה שתהא ולמדחס קאמר והדי שומע שאמה לשק נכל שמע קרא דאמי

: חרז קריאה נעיק שיקראנה לטן דננל
 ידקדק ומי ק פירש רלשונוה שנל לפי הדעח על מקונל וה אין ל”ו היאנ״ד וכתב

 היותר הניאור יאמר המלה ניאיר שכשיאיר יבינו שטונח י״ל ענ׳ל. פירושו אמר
 נעלי קצת שייך משובש ביאור ׳ו׳י•.־ ולא הסא נלשק מלה לאומה ומסנים אמיתי
 לפי א' המנה משמעות שאינו לפי אותי אוסרים הנקיאק שאין כיון לאומרו הלשון אוט

: פשיע דבר נ״ל ווה ממנו יפה ביאור שיש
א א י ר ^  בהדי די-״נו רנינו הפרש ש״ו.) (דף יבינוה פ״ב משנה . נו' למפרע ד

שסע להקדים ציין ילנהמלה בדיעבד יצא הפרשיות נסדר אבל הפשוקים

משנה לחם
.ונו' ימטף שלא וצריך : )s'3 נ’י קורא(יף היה פרק נרים . ונו׳ להאריך וצריך•

נ אמי שם  היל׳ח אייטס נבניל רל ופידש״י החי״ח יחפוף שלא ונלנד אשי י
 נראה ויבינו ע*נ. נלום וה ואין פת'מ בלא נחפף יקיאנה שלא בקריאתה יפהר לא

 יוסי האל׳ף נקריאה שהה שוה ניק הדל׳ח עס החי׳ס מסף וה אם p שמשרש
 קיא לא למה אמת היסה והמיית האל״ף שאם נשרדים דניים נ' שהם נראה פהחי׳ס
ט נסתירוס האל׳ף אמרח חינה טא שהאל׳ף ויו נראה אלא המי׳ח שקרא נ

:שוסע שאמה לפון ננל שסע . קורא היה נס׳ שם .ונו׳ שמע אדם קורא י : דנית ט' נראה וה . מד אי נאומי ומי נהפחנה קוראה ולנך
א  עי׳ב) ל*ב (דף עוסדק אין נפרק . ונו' פסוק קרא ו רנינו!•ל פל לכאורה שקשה מה שישב נהלנוח ו*ל [יונה] יבינו בפירוש עיין . ונר פרשה הקדם אם אבל י

ם מודים האופי נל אמרו נמשנה ד  משסקינן לא שמקי הוי פנונה ושונה טור ופינה חינה כל ונו׳ מילמא וסייש׳י«*ל לה ותג׳ ננ״מ) (מיין ונו׳ אוט סשחקץ ט
ט׳ ל׳ק דקאמר נמאי הגמרא לשק שפיר אתי ויל יש׳י ולטיוש נהיסן שי׳ ו"ל וינינו . ע*נ ליה ג נפיפדא הוא והג* ממנה שהקשה ננוייחא הוא דהיאשון ו דיך ונן יהודה די

ל יבינו ולפירוש שהקשה מיייחא מיישב שנחטלה הנמרא ה יחשסע שפע שמע לטן מפי איש י :אמס טנ
קראה

מוניות הגדות עוז טגדל מיי
t (׳] f im v ק ספ ®עיי א אי ושיח ננ א' ח׳ דייו ויאיחם סוטף MV* וי׳י סתשלעוש נ ק צזתיו ו טי שצ ד *ן עצא נצועו ט ד • ניחכצס םורן. « ת צהאייו מו׳ ציו עי ס׳ סנ׳ ו

ט • ונם [נ) !המיתום הזניי חניהם או חג :יג) (דף יזיא היה ע׳ ׳.0 נתי־ת יחשוף שלא כיאתוא לגני ל1ו ונין היום בק ייוה לחח י אין שצא סוטעק יש דל rנftהי נ י
חנן ואע׳ג • ; לאוזני.] חיט אחכם הוסיי |וה«יי . וינהגו גסקום ק י r פעי *ש שקנס עונותי קנצתי ואני . ערל הו אי נאומו ׳ואה שלא באל־ף ויאסי נ t
ג לאטו די שוי העוזיתח רא1נ«ק ידינו יישיק לא י ל הנטם תקנה נ נה נהתסנשת צמיטע אותה סשעים pno האצ״ף ני רא1ק היה ש׳ ננונות ו־צ מאונים מעי סיסן הנאו ענ׳

*׳י • :ם'ר הג [י טו נ ק איי היי «י* י1הפ ונהם וי. נני ה [ל] :׳יניחם] לרנד ל אני׳ נם־ת• שצי עונ שע נכתר תניתיו טעצא מו 0 וי.נסתו שלישיה שוי וטלית שליש סויתו ומאייניע י
הג ק לחלק ואין נ נ למעשם *היקה העסק נ ידקדק שסא פט הלשון גאותו וםדקוק עד ס׳ לשק ננל שטו איו איה קווא :רל המונ״ן עג־ל : ר1ד

ג דף קורא היה ס׳ .היקדש נלשון קראה אס  w אין מאנ׳ד!■ל כתב • לג) (דף גאמרים אלו וע׳ י
ל עירושי אתר תיקוי! ימי הן סמש הצשינות שנל לס הזסז על פוןנל ̂  טן |1d בנל שהסדר ששמת שאר א אשה נס לגני נין נ• נאמרן אלי ע׳1 רא1ק היה' ע' וה קנלגו ט א«י ואני .סי
ט מניועות יצא שלא הלשון נאותו לדקדק שצרך הקיש  פא״א אלצ תטק המך ני טא ידוע עיחט אחר תקדק ס ו״ל הראלד ושאמר .מיקמם ודנו מר נל דל הר״ם ניא ונן לענק וועו׳( הי

תנ ת ננל תעיר הענין וה ונמצא . n"fi ׳סלם׳ עה פל אנל ^ ע ל«ים צרנה ואנה גלועוווו ששמעמ ^;ו ק וקיים נסן ומו׳ל דנד נמצא מ ג pi *Pno סול׳ וסתים המניס pi .ט ^ 
ם. ער '0 למעוע הקורא ; העשת סומר מקא׳ נרשרל טי ק1עם קרא :ש־ו דף קורא היה ע׳ נמי .ה^ק ניסק עי הר יצא סחגק קיאה ו לג) עוםדין(דף אין ע' .אתו פשתקין עד ׳0 וקרא ו

: I׳* וף ליערע הסנלם א הקמא םרון



ע קריאת הלכות אהבה. משני׳ כסף 12 מ משנה כסף פ־ב ש

 6«סי6 נוילוג פעה ם1ו מר1ל צריך ואין שהים או אהס שדילג נאותיות או נתינות פעה נננא למעלה גחנאר .ראשון נאסוק ער שיהיה והוא . ונו׳ מחצמנס קראה ום'ש
׳•ו שס .ונו' תמנו נעאם :למ&רע קורא הו׳ל שאל״נ הסדר על וקורא שפעה למקום שמוזר ; וט' אותו מלעח ישן דהיה

M לתמלסהערק ר,וזר הערק נאמצע לש״א ׳מזור לפרק פרק נין פעה דר״׳ קמיה תגא ר,:׳ קרא ספק שיואל אמר יהודה רנ אמר )כ׳א (שם שמס מ׳ נפרק .ונו׳ ק׳ש קרא ספק יג
 ספק אתר אלעזר ורני דרננן ק״ש מ'פ וקורא מוזר אינו קרא לא ספק קיש

 ונתנו .וקורא חוזר קרא לא ספק ק׳ש קרא
 דאתר נשמואל הלנחא ולית והרא״ש תרי״ף
: דאורייתא ק״ש דקי״ל דרננן ש”ק

 נר״תות נסה מדאשנמן ליה דנפקא ונ׳ל
 דראיות ומשמע מקראי ק״ש דיני דד״נ׳

 דאתתני^ת לותר נלפיך ולשמואל נינהו נתורוח
 אינו שמואל דמדאמר ז׳ל הרא״ש ונחנ . הם

 נשאלתויו פסק דרנק ק״ש ס״ע וקורא חוזר
 אמרן א׳ ליה מספקא א׳ דרננן נרטת דנל
 אס לו נסתפק שאם רנינו וז׳ש לתזור 5א*

>pn■ וקורא חוזר ומ׳ש . ונזנרך חוזר אינו 
נ ולאר,ריה לפגיה ופנרן  שנל שם יונה ה״ר נ'

 והניא עליו סנרנץ פורה של שהוא ספק
 ש'נ סיק הרשנ׳א ונתשוסת לדנר: ראיה
 ז״ל שהוא רנינו גנרי על קשה שעדק רתנ
 שנסתפק ונל דרננן הנרנוח שנל ספורש נחג
 המצוה עשיית שעיקר אע"פ המצוה עשה אס

 נה ה״נ הוא אם מסופק שהוא או דאורייתא
 שהוא דהונה נשמיג׳ או מהול שנולד מי ננדלת

 לחנת׳ השיג וק נלל סנרנינן לא שניע׳ ספק
 שהוא הרנ לדעת נאול׳ אוסר ואני .לוני׳ל
 שהוא דנל תקנה היחה נך דתעיקרא סונר
 אס אלא נרנוחיה עם לנהתלה קורא לקרות מ״נ

 שאינו מקדש קריאת נפנק סנה לו ערום
 תורה עסק משום א*נ אתת נרנה אלא סנרך
 ומקנל עיניו סל vT מעניר שהיה נדרני
 נמקום הא ראשון פסוק נקריאת שמים פלטת

 לנתתלה לקרות הוא צדך קורא נ»טא אמר
 לאסר לקיות נתאחר שאמרו ונמו ננרנותיה

 שקורא נאדס הפסיד לא ואילך מנאן זמנו
ר' שאמר ממה הרנ עוד למדה ואולי הנרנות. הפסיד לא הפסיד לא מאי ופירשו ניפרה

 מתנמנם קראה נ״] .הסדר על שיקרא והוא .יצא כולה את
 שיהיה ובלבד .יצא בשינה נרדם ולא ער שיאינו מי והוא

 לא ספק שמע קריאת קרא יג«םפק :ראשון בפסוק ער
 ידע אס אבל .ולאחריה לפניה ומברך 1<1 וקורא חוזר קרא

 בירך לא או ולאחריה לפניה בירך אס לו ונסתפק שקרא
 . שטעה מקום‘’ יחזור וטעה קרא 1̂1.ומברך חוזר אינו

 פרשה זו אי יודע ואינו לפרשה פרשה בין ממנו ^נעלס
 שהוא ראשונה פרשה‘’ חוזר !חיל לה! צריך זו ואי השלים

ד י* וגי׳ אלהיך יי את ייואהבת  הפרק באמצע =מעה י
 קורא היה .הפרק לראש חוזר פסק להיכן יודע ואינו

 או שמע של בוכתבתם הוא אם יודע ואינו וכתבתם
 .שמע של ובתבתם‘’ חוזר שמוע אם שבוהיה בוכתבתם

 חוזר אינו יטיבם ירבו למען שקרא אחר לו נסתפק ואם
 ופגע קורא היה טן = הילך הוא לשונו הרגל שעל

 לפרק פרק בין היה אם . אחרים בו פגעו או באחרים
 כגון בכבודו חייב שהוא מי שייום ‘ושואי יומתחיל פוסק
 .בחכמה ממנו גדול שהוא מי או רבו או באביו שפגע

ז ז ום‘שי 1״1 לו שנתן אדם לכל שלום ומשיב  ייהיה ט
אלא לשאול ומתחיל פוסק אינו הפרשה באמצע קורא

בשלום
ד כי׳ ניוי כ שס jxp סמ״ג ס־ז סי׳ מזר א  עפין כמ״ג ס׳־ד הי׳ א״ח עור ג ס

̂׳־יז עול ד .שס . ג)“׳ (דף י\ה סייז ה שס מש־ן כמ״ג ה־ז כי' י

אג? ימינם ירט למען אמר שלא אלא ל״ש ר״׳ א״ל ראשזנה לנתינה מוזר לנתינה נתינה
.ואדל נקע סרניה ימינם ירט למען אסר

 שיודע היינו לפיק פרק נץ רטנו ומארש
 נמקוס עצמו ומוצא שמע לקרות שהתחיל

 צריך ומה השלים מה יודע ואינו א' הפסק
 וניק ראשון הפסק למקום מוזר להתתיל

. לואהנח הוזי לואהנח שמע נין שמפסיקים
 פרק פי׳ על לרמוז ארשה לנחונ רנינו ודייק

 דהא ז״ל המפרשים ונתנו . הפסק שעניינו
 להינן יודע ואינו הארק נאמצע שעה דאמרינן

 שאינו דוקא היינו הפרק לראש חוזר פסק
 אס יודע אינו ונס עעה מקום נאיזה יודע
ד אם אנל מהפרק נלוס קרא  שקרא לו נ

 אחד פסוק דילג ואח׳נ שנים או ראשון פסוק
 נמקוס אלא להחמיל צריך אינו אחת תינה אי

 דהני ז׳ל הרא׳ש ונהנ .נלנד שדילג או ששעה
• כתוספתא תניא

 שם משנה .ונו׳ ופגענאחרים קורא היד, טו
 ומטג הנטד מאני שואל נאיקים (ינ,)

. ר"מ דנר׳ ומשיג היראה מאני שואל נאמצע
 ומשינ היראה מפני שואל נאמצע אומר ׳”י

 וסשינ הנטד ספני שואל נפרקים הכטד ספני
 לגני יהודה כר' דהלנה וידוע אדם לנל שלים
 מאניו שירא אדס היראה מאני ׳”ופירש דר"מ

 שאין דפשישא ז״ל היא״ש ונתנ .יהרגנו שלא
 דאניו ונראה נאש פקוח כפני שעומד דנר לך

 אמו איש דנתינ היראה מאני חשינ ורנו ואמו
 שמיס כמורא רנך מורא וחנן תיראו ואניו
 מאני היינו הננוד מעני דעתו ולאי ענ״ל
 עת7 אנל .שלום לו להקדים שראוי נננד אדס
 שהוא ס׳ דוקא היינו הננוד דמאני ינינו

לא שלום לו להקדים שראוי נכנד איש אנל נכנודו אנס היינו היראה ומפני ... — ....................................
תב .שיצערנו שמתיירא אלא אשישא הכי ואי שיהרננו שמתיירא ולא משמע וקורא חוזר סתס ומדקאמר וקורא חוזי קרא לא ספק ק׳ש קרא ספק אלעזר דאמיינן ז״ל היא״ש ונ

והאי מנוח ה״ר וכתב : לפסוק פסוק לנין הנסיק נאמצע נין סילוק שאין נירושלי״ ויייא שימזוי א״רי ולא ראשון אסיק אלא דאורייתא כאץ אע׳א קורא הוא פרשיותיה דכל
נאמצע פוסק דני וא״ד .פסיק נאמצע אפי׳ נירושלת׳ מפרש דאוסק ואסרינן הארק אמצע כעיקר הוא קויא לקרות ח״נ שהוא דכל ומסמא לא דרננן דהוי והשאר ראשון פסוק

על אלה דני׳ את ושמתם כנו! ענין נאסצע אנל ענ״נא דסליק הינא הייני נסיק נל וקורא נתוזר ז״ל התסיד הרג מורי מאי שמעתי זה שמעם אני וכמדומה ,תקנתו
תב . הפסוק לתחלת מוזר אסק ואם לא לננכם אכילו נן הרנ נחנ זו מהסכמה ואולי יאשון פסוק וקורא נתוזר לן סג׳ ולא פרשיותיה ראשון פסוק נאמצע אנל הרמ״ך ונ
ולנינו לקדושה לקדיש להפסיק ולענין : עכ׳ל נירישלמ׳ מאויש יכן נתאלה כד יפסיק לא אם נלוייי מנות ה׳י וכתנ .מ״ו דף דנרטח פ־נ משנה ,וט׳ ומעה ררא ענ׳ל ננרנות

נתט ,
משנה לחם

ב שמוע מס לוי\ה אלא למזור לי היה לא לשסע לחזוי לו מה ראשונה פלשה דהשלים : למעלה נתנאי ננר . ונו׳ וסתנסנס קראד, י
T ט׳ קיא ספק היה לואהנת למזור לי למה ראשונה לאישה דיתזיר נודה סשילו קשה ימוד כדאיישיח יא׳ת דאורייתא דק׳ש אלעזר נדני שמתו מ׳ נפ׳ כ׳א) (דף שם ו

דנוונת לומר נ׳ל ואצל׳ .עליו ועיין זה לשין תירן זיל והדני׳ . הפרשה לתחילת לחזוי לו ׳חזוי למה מדדננן השאר אנל וקורא חוזי דאורייתא שהוא ראשון פסוק התינח
 קצת ס״מ כוונה נעינן דלא אע־פ עראי קריאתו תהא דלא נעינן א׳ יפרשה דכיון ז־ל רנינו ה״ר ואפי׳ ס׳ג נפימן הינ״י ונס־ש הוי סדרננן כוונה נעיגן דלא כיון ודאי דהא ויקרא

 וא׳כ יוסף ננית והינא ז״ל הרשנ״א וכמ׳ש נעיניו קלה המצוה תהא שלא נעינן כיונה ~ רננן אמרמוהו ״קצת וקורא דחוז־ כיון וי׳ל מדאורייתא היי א׳ יפסוק אלא קאמר לא יונה
 נלא שקריאתו ודאי שהשלים הפרשה זאת מה ידע ולא הפרשה השלים האיש שזה כיון £ דאורייתא מציה ק״ס כישיות נ׳ דנקייאת תירן ספר קיית ינעל . נתקנה אותם דינמוי
 כשהגיע וכיח אותה ויקרא ׳מזור נלל כוונה נלא א׳ פרשה דקרא כיון וא'נ היה כלל כיונה ־ שעה איזו נקניעת דנפער התוייה אקריאת דהוה מידי מ־מ נאמר יאשון דנפסוק ואעיג
 יקראה כיון הפרשת לתמלת דימזור נימא קפא לוכתנתם יימזור אמרינן למה תליכתכתם ומ׳ס וכו׳ ק׳ש אלא קיא לא אפילי אי' יי*' יני׳ נו והניח שנאמר ונלילה ניום

למטת מקום שש ספני אותו שהעעה ומה קראת נכוונה ודאי דהתס ׳'ל כיונה כלא : מדאורייתא ח׳ח מצות מקיים הלילה וכל היום נל לומד אם
אנל כלל כוונה לי היה דלא אמרינן דלא ודאי לסעוח מקום דיש וכיו! דומים ;•שהכסוקיס : שם מונח כן .ונו׳ ונסתכק שקרא מדע אס אבל
ומיס שתוע אם והיה פרשת כסיום הוי לא שמע פרשת דסיוס לכיעות מקום דאין הכא | יחזיר הכרק נאמצע ושעה *(קרא ) ש״ז (דף קורא היה נפרק .וכו׳ ושעה קרא

מוזר שאינו ומה יחזור ולכך כלל כוונה לי היה דלא ודאי שהשלים הכישה יודע ^אינו לנתינה יחזיר לנתינה נתינה נין רא,שון לפרק יחזור לפרק פרק טו הסרר!) לתחילת
נאסר לא מגונה ה״ז שסע שסע האומר שאסרו דמה ז״ל רנינו שפונר מפני הוא לשמע = אס והיה ראשון להפסק א׳ לפרק ימזור ז*ל ופירש״י .ונו׳ שט לא יומק רני א׳ל ראשונה

הפור שכתג ואע״ס ז״ל נ׳י הניאו סמ׳ק וכס״ש הנלנו כמ׳ש ראשון לפסיק אלא ת קיא כני עכ׳ס אחת פרשה שהשלים שידע דרון כן מונחת שהדעת יטדא׳ כאן. עד שסוע
למוש שק ז־ל ר״י'אטהנ כגדול הרג כתג כנר משש נזה אין הפרשה כל שכשנואל “ על שונא קשה הלשון אנל שחוע אם לוטה אלא למזור שאין ודאי וא*נ ראשונה הרשה
הראשון הפסוק זולת הפרשה ר*ל קרי ותני קרי ס׳ י׳ כירושלמי שס׳׳ש לו שאאשר ספני R כאן שתירצו אומנין גני סוגיא נאותה דשם שמע פרשת אלא מיקרי לא ראשון דפרק ז׳ל רש*י

 לי נראה זה לואהנת דחחר ז־ל רנינו כתג ולהכי .לטפלו אין הראשון הפסוק אנל g שאיייו קורא היה ניישפרק וכן שמע היינו דפ׳א עצמו פירש־יז־ל נ׳ נפרק כאן א׳ נפרק
: רסז׳ל נדעס כיור ״ ישא! כן פי' א' פרק שהוזכר וננ׳ס שסע ס׳ דהוי זיל פירש׳י יצא א׳ נפרק לנו שכיון דניון

ט׳ לנתינה נתינה נין ס׳ז) (דף שם . וכתנתס קורא וויה T ־ ראשון להפסק שכתנ זה ז׳ל רש׳י הרגיש ונכי המקומית מכל ז׳ל רש׳י לדעת הפי׳ נשתנה  ;ו
 . ונו׳ נלסען פתת שלא אלא שנו לא שם .ים' נפתפק ?•ואם כאן אלא הראשונה הפרשה שפירש המקומית ככל כאן האסור פרק לשון אץ שלומר

 נר־י ופסק ייג) קורא(דף היה פרק נריש נמשנה מטאר .וכו׳ ופגע קורא היה TO'S.׳מזור וכתג זו מקושיא להשמר רצה זיל ורנינו . כלשון נחל דוחק וזה השסק פרק י׳ל
; דר*מ לגני יודע דהיא דכיון מדא דנדו על לתמוה P מאד ומה .וכו׳ ואהנס שהיא ראשונה לסרשה

הקורא
מייטוגיות חנהות עיי מנדי

ו׳ ידש ץנא ס«ן « נעלם ■ שמעו ם׳ פ׳ שפעה לוקוס עד נ ׳ פוף עי 1ס ר׳ [״] פז) קזיא(דף היה פרץ הגל .מ לא יוחנן נ נ׳ וו תי אביט ט־ ל ה מי ׳ [נ] : ע־« ר׳ י י דפ׳ אלעיי נ ט נ ס נ וילוו ה ר נ
n-nm פי סי «םואל א א א חווי אין י פ וקוי פ׳׳ מ י ר ל פפפו ונן י ו נ נ תי מ ב י ת דיי ונ

י ס׳ ן ק״« ל מ י ני ד א ח- נ י ם תמאח אהזכיר ו ט ל « ם יודאת חזניר לא אנ תא «םע קטאת פדט טי או ה ואפח י די ן י נ נ י נן י חנן אחא פחפ׳י ו ט בעל י י ק י ר י ט ס ל ו ואץ ב י נ  Vi'w פ
ד הי חי ך לא נ ט ש ו»עםא י ק׳ א י ת טי או ת ו ט ר ן ונ נ רנ ל ה]1 :י נ0נ שקיא •ווע אם אנ ח או אחו פסוק שילג אלא ו נ א ונן ואילן• פסוק מאותו אלא איתחיל עוץ■ אינו אחת חי  חני

« חקודא בתום׳ ץ והפסיק קי חי פסוק נ י וגופר ואילך פסוק פאוחו אלא •תויל 1* א הלל ובן פוף ע אח « :תום׳ ע־נ בתפלה וכן בפגילי, והן נ ם פלשון [ני טל חי ת  יאתבת פפפוק שי
א ולשון סי ש׳ ראשון לפרק חווי לפרק פרק p פעח הנ י ל ו ק שם פי׳ ז׳ ח יאשון להפסק ראשון לפי ט ב וכן שסוע אם ו ת י סי׳ השוי נ ג אבל פ׳ ב הספ׳ ת  לפרשה פרשת נין שעת נ
חי שה ח ט אסר [ע] : ע״ב ראשענח לאי א יועדה כר׳ הלבח יוחנן ר' אסר אבוש י אמר ט־״ם טל טי מפני ומשיב שואל הט־קים כין י כ ן ודראח פפני ופשיב שואל באנפוע ח י ודלופ ח

p ן לפסוק פסוק לבץ תפסוק באפעע שה באפעע רק בייושלם• איתא נ נ האי : ע׳



ח פ־ב שמע לךאת הלכות אהבה. משנה כמף שנ נ3ז כסףם
ל והיא׳ש יווה ויו■ נפט ̂יא י  Inc 49 <h»p<c<4 •סדלנ) לזן0sw9to9 6 נל6 •פטר 'Wn •jip 9»e דיףש מטה אפילו שמפסק הסרמו הפוסיוה ויוג מפםיגן שאיוו ש
 Jp»>wn1 «פרילמך rיאנ9ו0דפסהי* וספלה לגוש זלופ׳י ונהג ודם, ננקשו הפטר ורניוו הנטד. מפגי ומטב היראה מפגי פמפסיק ממה ניע דלא הפרר! פ5נאמ
ש אגל DD בלא נפשיה פפג־ י5ס דלא ובצפרא סי«א נעפז אלא ממך דלא בחב הצי ־*rf•! יאמר שאם די לנד נשיש« ודאי ופיהו מפפיפ נמי דלמודים פסנ יווה ^ 

נדופר rr «ןופ נסטגה הוא ואם סנרן איוו דמגקי מידי ננל ופשיה פפי דפצי ופפלה הפסקה וקרי דני יאמר ולא טשסה טוופו אם לי ומספקא ענ״ל. גמלה הפסקה ניאשיהייל,
ולוה פוי ולא מודם יאמר אס או לשסייה

 אנס או כגון«מלד ממנו w מתיירא שהוא מי בשלום יהאיל]
רבו או ו אב כגת בכבודו ב ח שהוא ט אבל בהן. וצא וב ,.״ji(,,ןןק55ןן ה«ס׳ כפט

 ואלו ין :שמם לו ומשיב פוסק תחלה שלום לו נתן אם שיסיים ואחי נמה נלא ט־יחס «א נ׳׳ל
שנייה בין .לשנייה ראשונה ברכה בין .הפרקים בין הן ®ג״״י י«יו מ® ״«=«א "®ל״ .
r ואלו p אהא שם משגה וט', הפרקים נץ .MuU',. ״ י ״ ״ שסוע אם והיה בץ .שמוע אם לוהיה שמע בין .לשמע ,,,

 ומשיב הכבוד מפני שואל האלו הפרקים בין .לויאמר ראמל נץ אימי ימלה וי׳ הפרקים כנץ
זה הרי ויציב לאמת ויאמר• בין אבל .אדם לבל שלום אנס אץ ונגס׳(שסט) יפסיק רצינלא »מפ

 היראה מפני לשאול אלא יפםיק ולא הפרק באמצע
:הכבוד• מפני ולהשיב

שלישי פרק

 אלהי״ם וה' דנתיב יהודה נר׳ יויזגןהלנה י”א
 לאמה. אלהינם ה׳ למסמך ינעי נלומי אמס

 רנני נשם נהנ פנה ינינו המפרשים מסלקו
 לה' הינף אי.א כלל מפסיק פאיגו צרפה

 לשאול יצנורך אם ואח׳כ אמס יאמר אלסנס
נמו יפסיק הכטי מאגי ולהשיב היראה מפוי

*.. 9p« וליה הארקיס שאר מצפ6נ ■.-׳!׳. URM MMm «.uH י
,״׳יק נק לחלק שאץ מינו ימס אנל .ו*ל ,v שיקרא קודם במים ידיו רוחץ שמע •את הקורא א. 
ק הגיע י לפרק פרק נץ נמו פוסק יליו־ק האי טלי קודם מים מצא ולא קריאתה ז

 מקנח !אןאלא מים לבקש וילד קריאתה יאחר לא שיקרא אלא יפסיק לא הפרק באמצע אפיי ולד׳׳•
יב ^ ;”רק1^«צ־״ ^ר^̂י  :וקורא ני! בהן ומוצא בקורה או בצרור או בעפר ידיו ^
 אע־פ הכסא בבית ולא המרחץ בבית לא קורין ̂אין ב ונץ הנרנה ני! מפטקים דאץ ואפ-ג פנה

עצמו המת בצד ולא הקברות בבית ולא צואה בו שאין מנרנץ דלא ניק הנא מליו פסנרנץ הדמי
K!! הקבר מן אמות ארבע הרחיק ואם ״י • , ייאסלע מס״ייא לתפלה ויציג אמת דנץ - 1 1 ״ , . . -l, הדאביד השנת

ת מן או ,״p״ ,.5״ !נ״ג .מא מ ר ה ת ת מו רו ק ל . ל ב ^ ״ W » •ו
ם TO בי קירץ במקום שכךא מי אפי׳ ««■ והשנמודאמיימהנא שלום דשאלס

י ילס׳ ׳ י ר : פנ׳־ל ל“ו יש״י י א חוז י י ק ת’ ג 5 ו י א ב ס כ ה נ״נהואנ־זרלא־אאםאמר«צ *
ס ר דו דחד«< סיא • ונו שמע אס הקורא א ג « די m י>« יוזז״ייו «ו nnm i טגזור כסס נצו «י»ץוא r ״.״( , ״ ערל: נצוסא־י צאיזיא נשתמש לא ועדיין שהוק החדש ק

שמע קריאת לקרות מותר בו מלטס «ל עליו לקנל המצה יו«ן א*ר מ)
תראביר השנת ̂ ,ו^^ךן

 וסדין שכונן erm ככסא ניס •)
 לקוזס סוהר 1ג «ססש צא

 נו1נס צא אנצ נד9 ק׳ש
* נווג »r ונ0 כוג איא רצ 

מיסכססאצנצויי סכ0וכ
 צמיסר tot(נ«וצו יןכ1מ צוא: צסצין מ«ונ צמימיא נ0ג יצא אפשיסא יצא נשיא יר1ט

 to ספן Den t ייכ0 ומשוס כיא סיצסא צאו דכסעכ קייס׳צ דכא ןוצא1וצ נכא
: סנייצ צקוצא כסיקא כיצקי לן זאיננא

מרחץ
 איס סוי נ : י״ס עשין מרג י׳ פי׳ א■(! י1פ »

: שס ננזוי סיין נ :ס׳ו סיג ט'

 וקמיא תפילץ ומצית פ7י צופל שלימה שמים
 לרנא מרנגן ההוא א׳׳ל ומסמלל שמע קריאת

 ססערנא דאתא ממנן צורנא המא סר מוי
 נצייר ידו קנה ליפול מים לו שאץ מי ואמר

 נפיג פי קאמר שפיר א״ל ונקסמיה נעפי או
 רש ליים דמנקי מידי כל כשיב מקיק נמים
 וה*מ צלוסא נפיק אמיא דסהדר אמאן הסדא
 לאהדוד נמי לתפלה אנל שמע קריאת לפנין

 ומעמאדנילתא מפלהנס׳ד. מה׳ פ׳ד דהנאר
תב :הזנק יפטר שפא בה החמירו דאוי״הא דק׳ש דכפן משוס דפפסא מנוח הר׳י ונ

משנה לחם

 נשפת p אתה וק קשים נננדס 4 ההפינה
: עפר * צנוג־ בפלפול רפאי שאינו

ח אץ ב  ןונוי.%שדשמו1פד(9 נניס לא סי
 (נהטת שפתו מי פרק ותק> י) (וך

 שאמלז סינון מנינא נר יוסי א׳י דף.ט)
 מ מחמלץ ואץ ק׳ש ט קורץ שאין כלומר
 אגרש שאמט הכסא בית אדם ט שאץ אפ׳פ

 גצוי ולא הקברות נניס ולא :צואה ט שאץ
) (קף מלתפה תדקמשוס 9ופ0ט׳. המת נ  ל

תסד' מסו מ מק צדיפ אינדסי ת א  אומת ט
o בית מטה שמתו(יס) מי ונרש לק׳יש ra p o 
i לנינו וסונר עצמו. למת x נמקים שקורא מי 

p שאץ p קריאה לו מלתה אא ט :
ב ת  שקרא מי מל אמד אם צדא הראב׳ד נ

 מום אמל לא ויקרא שיגווול המת בצד
ק משוס ימממו מליל.  משום אלא הוי דלא דנ

 ומב דסלא שפווול נדץ אינו ללש לועג
 אמוה לא לניט »#> לומל ואפשל .הלגרך

 מל דפנל דביק א*נ .אמת ולא אאינן אלא
 מם אס ואפי׳ לתוול קנסוהו פנמים דנד

ד טנג :אפלת פעם שתהל נ
 מישמתו(דף נתוף המדשוט׳. הנסא בית נ

 אלשע הצואה p ילסיק נסה חנן ליו)
 אלא שט א) הונא לב אמל וממלא אמות

 P מיניו מלא מלסיק לתלו אנל לאמריו
תס« לג אתל לפרס אסל יהא איל לתפלה
 הלש ותתפלל מכסא טת כ«ד אדם עומד
 לי והאמר איל צואה נו שאץ הנסא נניח
 וניס צואה ט שאין אע״ת שאסרו נה*נ תסי

 הל׳ע אלא אדם ט שאץ אע*פ שאמרז המרמז
 לטס ממיט לרטנא ליה פינפיא והא נמוחי
 קא ט דמה אץ או וימק P מהו הנסא

 מלה לצליי עליה למקם לרנינא ליה טנפיא
 כפג הלג הרא.ל׳ד וכתב :לא כמד אנל
 תוסס ולבתו .ענ״ל לקולא ספיקא הילכך וט'

 שפא נל לפלס מדקאמל לטמרא נעיא נהאי
 ניתהמוא נגנד אדם מתפלל תתדא לב אמל
 משמע במדסי לה וסוקי טאה ניה דלית

 דש ועוד ז״ל. הלא׳ש נחג וק אסור דנהונו
 רטנו שנסנ הכסא טס הומטס בדני הפלש
 לקולא נמיא נהאי דנקפיק אימא ואס נסמוך

: הללו הופנוס דט להו מצו איכ דל ילאליד
מלתן

ס׳ ידו ונופל מסנה כל פיו) (דף קורא היה פיק .ונו׳ שממ אח הקורא א (|'ג  ו
ט׳ ידיו מקנח אלא :ונו׳ דאתא מילנק צוינא המא שם ,ו

 נל יוסף דרג מימרא נ*ו) שמחו(דף מי מיק טף .ונו׳ המרהן נניס לא קורץ אץ ב
ט' שקרא מי וכל :וטי שאמרו הכסא ניס חנינא ט מדברי נראה .ו  מדתסם יני

 . וקורא שסתר הפס נצד קרא דאפילו ורו' קוראץ שאץ במקום שקיא מי נל ואמי
 שמתו(דף מי פיק דש נניייסא שאמי מפל ופעמא p טנר איט נהפנוס ז״ל והיאנ׳ד

P עושה ואם נויוצט תורה וספי נראשו וסטלין הקניות נניס אדם יהלך לא או.)

ט׳ ליש לועג משום נטנר  ראוימא שהמקום המקום סתסס האיטי «ה דאץ טץ וצדג ו
ט אנל למיהדי. מיחיינ לא הט משום א'כ המת p תלועג ספני אלא ט לקרות  טנר יני

p דאץ טק הט דחפילו p קריאה נאומה יצא לא מ<ךס נאותו :
ט׳. ההדש הכסא בית  אדם עומד ססדא דג אפי נ*ו.) (דף סמסו ט פרק טן ו

ט׳ ותספלל סנסא טס כעד  נת״ע הנא אלא וטי יוסף רב והאפר איני ו
ס׳ הוסינו לינינא ליה אינעיא והא נסדסי  יה6ט לסיקס ליטנא ליה סימיא קא ט ו

:פ*נ לא כ«מ אנל נטיס לצלויי
מגנון

ת הו עוז Vםני סייטוניות ת
ס סיוסוני ד׳ם נתס ]0[ נ׳ ^יי לי יאץ וכיני וקייס רב״ «םיה יה« אעטוו ו p »י ג " fi א0ה ג " *״ ד  ןויאסס סן1 מ»« :ל׳נ) סמ״ו(ון «ס״ן .פיןנא 8<זי •י «* «

ftoiA ע׳כ ג׳נ אחרים גאוניס נתשונויו םמותי וכן ולפארו יוירנו• : ]p 0 פיי״רי* V1 נפ׳«יי> ו0יא(יו<»):יה<זרן»מי»וכסר<ון9«י׳״''?י *.1׳ צו ו
« פקוח ספני םו1ע יסר לו «אין ירא יפסתוא דטילתא ו׳ל לחרא׳* ול־נ וזיואה «י כקנמיו ננ״ז ולא (יףי): פמןקסאיסגס ם»ני ופי׳ נ  ה1פצ« מ0 «יז C« (יף ש»* ט פתן J״״pS ם'
ntmt סחב והסנלג הטפנים פי* וכן «םיפ נסויא רכך וסויא יתנן רגו או אביו ייאוו ■ ■ ■ • - ■
•דל) כרים ט אפילו כלל יפסיק לא ט־ וי׳י דל סם [טור : אסמ נ  יאסו• אלא הפיק ג

» יפטק ואז אסת אלררנם הי אני א דסנהיג [נתב * : ע׳נן תפיק נאצ״וע נ טי  ססע י
 : נסנילם סספטק יראתם הנדות סבבור סק׳ו סספטק בתורת לקרוא ן1תח וקראו

 ספיד ליה אסר בי׳ יאסי ססערבא ראת׳ םרבנן מיבא יאי מי תזי pro לרב יבא ליה אסר [א]
 אסיא יסהרר אסאן ליים הברא רב [נ] : ע׳ב טי כתיב בנקיק בסים ארהץ בהיב » קאט•
 סכטי «ו הסליה וסהה טל׳תי אחר סלה ימיה בי׳ סי׳י בםחדורים כתוב : קיס בעידן
 וקורא יריח ססא ריב םהא ראיה ביא1יי והתפלל בטליתו ונתעטן• טטתיה עב 0ק* קיא
 סעיד כאילו הטילין כלא ק״ס הקורא יאפי תסילץ וסאני ניאי. ואין ונטלי תטלץ יטנח ק׳ס

^ עוות  תטלין יניה ידיו •טיל כראסדנן חטלץ וויינה היא סנס בהפלה ו-,'ה בע«םז ס
ה גאולת בץ הפטק הסיס לא ולהבי שליטה ססים טלטת היא הו יו׳פלל 1ק^ יקיא ^  א
תי יהא ואפילו הפסק והוי לק׳ס בלל ס״נא לא )ותרח טבת אנל  A P סלים בשאילת ט

 חגה׳ח סעאוי סוב בחיס׳. ע׳ב חפלסו אהר ללובסו יבול נן בסי כי טטת בבינת ליפסיק
 טסה והיי הטן סטעס עטוי טסיט נטוה טקי נטי תטלה דיי אסר יס ביעית נפי אירבא
םוי ואיה איני סבאן ראטלו אוסר היה טקתי י בלא חטלץ רטנת לטיטר ו נ י  ולאחר נ

מ שהתפלל ש! נטלעו להיעטף טוהר סנט פני ובהב׳ עליהן וטטך בהן סמססס ב  עדייו נ
: עיס יסץ■ נטליוס יססטס p ואתר ספוסאוו

 ט צ0 למר 06 דל רד6מ נתב :6קד1 וו1ו1 ס to ין6ם נמקיס 6שןו יי ינל : ») (ין
m ואני :סנ׳צ גסס למר 6צ יקדל Time 000 גצי פוןרל t■ ז«א סננד פ0מ אוזד ץ6ש תי6פ 

a נמס וילייט rc t וולס לוי לנצ jn fm m ס ממן ווז למר ליפי מס ליצ יסופס ת< ס
וטס חמיל מפפ ^פד eon סטקסל סצססל נני (ס וסלי מצסמס מסות סרק לוווס ד׳ סוסס
m צנמרי מוסס וצפון סנסל a t ס קרל זלס ס ולי וקגל נ  09 (דף m » סגק דש דספסא ס

; בוץ לספפי שטצס ט רד9ל צגין מקוס צ9מ מו ולסמל נסרל סל צרש נ0צו דעסמלסס
ט פוק .טפס צל לנצ njs ip צקרופ ר0« 0 פ00ש צל וסהין שסיק יפ0 כנסל בית

awe צלפד ואט .סג׳צ צקצל סניקל סיצש וט׳ נ09 סרג דצ «לל׳ד בתב : *) דססו(וף «יל 
m ט פיק נטף to ימיגל נמיל וכלי e יש owe ספל רג p i i i  a n  p v c ti to m 

 טנס צלו!וףי ן0«ר סטססל דפטי קמל סרק מי צס ומייטגן סנוו ססל ס ל»צצ9צ נסס וסגק׳ק
 m תלי pool ליס וק»ל צפוסן ליס M פלי <דק6ו מיש בפרמן ישד לסנס נר ליל צנג

קו ופעתס ■וססיס זנפיש כגסל סי לי סנ צ ק ס צ ^ צ ד מ ס ס קיל א פפ t דינינל סנ t m  y t 
f ספרמן אסמיס נסיס סלי p ולס צכ׳ס מנו! פיסר 0מ9 צצ90צס לס סונייס קת לסר f( 

 דילצפט רצסצסמס צמסרל מל לצל ססמו ט וסרק נשינייל טנייהו צונ>0צ לסל זסנסטכ משניהן
י יצ4ו ציטפג צל9ת ט זלשו צשרת סואן וצל צמסרל דלמיל 1טק ito ו*צ  תש תתשיל צ0ל ו

ת סצתת! סצן ונשימיש דמקס שסוג!תלס  ד< אות וצד דל צדת תצלי 9וש .ונדן דל ד
ק שפשך « ף ם ק1שבטל0טשתמ ק ג:9פ ד ננ
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P o עוסדים w J יחסלה שמע יןייאח שם 
• מקום *fi ולסשים עממים עמדדס P שם 

 • יהשלה ק׳ש שם אין1 שלים לס6ש
י וכווג ד6ו מגיח ה׳  סרוון יסיר6ד דניח '

 למי ה׳ה ערופים שם שעיסדים מעני
ם שטונלוס יח6«ץ  עי לברן «ר6 משים «

»נו לקדוח  איסור דעיקר ססחהר ולא נ
ם אלא איט סממזז מ  והנלא *הפא איסור י

 הני אנל נממץ שסשפישו t על ביה דאית
 וסוחר ווהסא לינא צונק שלק שהמים מקוונת

\tn כניה המכילה טח מזוזה לעגין דהא 
:עכ׳ל המרק

 קוריו דאץ הא כלומר ט', בלבד ק׳ש ולא ד
 ק״ש לא הכסא וכיח המרק בניח לא

ט' בלבד  )נד שמתו(דף מי סוף דאמריק ו
ק *  הצלמים כל וכערק מ) (דף נירה מ

 רני אמר חנה נר נר רנה אסר מד) (דף
 pn נד״ת להרהר מוסר מקום ננל מיק
 ניס םתס ומדנקע המרק וניס הכסא מנית

 נניח שאין שחע׳ס תשמע הנסא וכיח המרק
 חדש ואשי' אדם נסרק ולא צואה הכסא
 ונימשלסי וחפלה דק׳ש דומיא ט להרהר אפור
 דה״ה אמרו ושם ונו' אסור לן דאסר ואסור

 ואשי׳ וס׳ש .הוא ועשוס הסמונשוח לסטאוח
ם מ׳ש וק ו«ל נלשון אסרי ט  וט׳ חול k מ
נשרק ונו' האיסור ק להשטש לו נזדק ואם

 זימן בתים שני היו .כתוכו לרךות מותר החדש מרחץ
 השני הרי . וזה השני ‘עי ואמר הכסא לבית מהם אחד
 לכתחלה בו קורין אץ .לפיכך לא אם לכך הזמינו אם ספק
 ואין טזומנין שניהם הרי זה גם אפר . יצא קרא ואם

 עומדין אדם שבני המקום והוא המרחץ חצר .בהן קוראין
 קריאת ולא ד ז שמע קריאת בו לקרות מותר לבושין בו

 אסור הקדש מדברי שהוא ענין ‘כי א‘אי בי'בד שמע
 בלשון אמרו ואפילו הכסא ובבית המרחץ כבית לאומרו

 כדברי כלבו ״להרהר אפילו א‘אי בלבד לאמרו ולא ,חול
 נהטנופת וכמקום המרחין ובבית הכסא בבית י]1 תורה
 ומי צואה בו שיש המקום והוא

 של *דברים ה : אסור רנלים
 קדש בלשון לאטרן ימותר חול

 כנון הבנויים וכן . הכסא בכית
 טותר בהן וכיוצא ונאמן וחנון רחום

 מל ofi ני יחיש שס טןף;2ף,ו הכםא״אכי■ בכית לאסרן
’’”^מנ-ל ”” נטחקץ שאינן השטות והן המיוחדים

אסור
M ־ ם׳ יף שנת נ : ל״ד דף ר־ה ב פיה כי׳ א׳ח שור

רראב׳ד דישגת
ס' חיל של דניים *)  P מד ו

 יושסן חנון רחום ננון הפוייז
 נניח לאמת מותי נהן וניוצא
לא רל הראכיד כתב ■ הנסא

תב :ח.) דף (שנח טרה תנסא נניח נד״ח לר\הר דמוחר כירושלמי דאמריק מנוח ה״ר ונ

 לאונסו ונה׳נ ממרק חין להרהר מותי מקום
 שגורה שמושי* שהיחה לאונסי ושירש׳י שאני

: נרו* על נה ומהרהר נשיו
 לי חמיהי) ונו׳. המתחדים השמוח אבל ה

 הזכיר שלא שונא דרנינו מילחא
 אמריק ונהדיא המרק נניח שלום לומר שאסיר
 הסנוגא רג אמר ע*נ) י (דף דשנת נש׳ק

 לחנירו שלים שיק לאדם אסור דסולא משמיה
ס ה' לו ייקרא שנאמר הסיק נטח  אלא ^ו

ק האל דכתיג אסור נמי היסנוחא מעסה א  מ
ג אמי נוריא נר חתא רג אמר והא  שרי י

 טשיה שם החם הנסא נניח היסנותא למימי
 הנא מהיסנא אלהא דמתרנמיק הני איקרי לא
 שמוח רנינו נחג ילסה שלום אקיי נושיה שם

 דשלע מק התם אשכחן ולא לא ימי המיותיים
ב : ליה מסייעא נרייתא אדרנא עליה ת  נ

 על אם ני רחום שם מצאנו לא ז׳ל הראנ״ד
 : עכ״ל ננ״ה לאומרו ואסור הנורא

 וצדיק רמוס דאשנחן נמר ז׳ל יונה וה״ר
 אור נמשך זרח קיב] [מהלים דנמיג

 קרא מהאי דלעיל וצדיק ירמוס חצו! לישרים
 ועושר הו! [שם] ואמר והצלחתו כצדיק מיירי
 לו P כשהצדיק ני לעד עיתדח יצדקחו ננימי
 יזרח צדק ועושה וכנוד מעושי הצלחה

 לחיים אור שעושה והצדקיח וי.צלהחי נתעלמו
משני נהצלחמו שמחשאריס

, דשנח נסיק .ונו׳ החיש םרותץ נ , ן ד ) ...............................................
 שאני ותידצי וכי׳ נעי מינעיא יהא והקשו כמדת׳ ואיקמה המרק נניח חשלהו

 יד יש רניוא נע׳ )ז' (דף דניייס נפיק וכי' נמיס שני היו . רמאים הנסא ניס
 לנה׳נ נחי והדין לאמי והדי; תאי ני״ ממי ולא והדין דאתי כגון שם ישירשו לאו או לנה*נ

 דהון ייש לינינא ליה דכשיגיא ייכלל והקשי קאי־י נעלתא למש^א והדין מאי דילמא או
 זימון ליה י״נעיא קמ -דח ייני מדא יהירצו ונו ה,תינו לינינא ליה רינעיה והא לנהינ
 דנינו ד:ר׳ יניייה־ו וכי׳ יד אין הי ■ד יש זי״ין יה ת״ל ואס ריעיל זימון אין ק מועיל

 ל־ותרא כודאי פשק נהינו להמנלל דכ״ני זימון דיש ננעיא דלרה להקשות ויש .זיל
 י״ל לזה מיהי יצא קיא וייס וכי קודאין אין ו'כיכך שנק והוא פסק דהדין וננעיא
 דנל ז״ל יניצ' של ששמי ׳דיע וכני זימון יש ממיל ררזרו דננדריס דזימון נשיא דכאני
״ אנל . הגאיצים שינומ והיא הוא ששיסות אחיל י  ששק והדין גני הנא ש’ד״ קשה י
 ולא ע"נ) ה”כ שמתו(דן מי נכיק נעיא והיה נשנדלו דטקה צואה וגני ספק דהוא

 דאס ומכמש נ׳ נוגע שגדלו יהיה שלה וי.וא שס בנהנ נודאי לריומיא וששר. חיסשישא
 אס אנל קי־אין ואין שנק זה הרי ״נע שידלו דאס לותר לו היה יצא דלח נונע סצדלו
 דרך הכת היצ דאישויא מיקי כל כיין לטמיח כשק דשם וי״ל . הנא כדאמר ילא קיא
 אע״ג סשיקא לספק קצת דיייה זה דדי היי א'נ אמרח נעיא מכלל אתי והדק נעיא

 א'ל הוה האמ׳ל דחי ׳"ל מ׳מ כפשותא והיי לו״ר ממצא נאס אסיק כנר חימון לכעיא
 שחס הנעייח הרי נעי ד־נינא ון פ מכל בשיפוחא דהוי א(ש הוה רניגא שהיא הנעיק
 נעיא שנששוק די אמדו לא עצתי דהוא ניון ליה קמינעיא דנאת׳ל קאמר שהגמרא אע׳ש
 הנאה דה״ן דכעיא שצפשוק נדי כן נל נמייה ששיפימ הוי לא אבל נפשיפות דזימון
 כיו; שני דהדין הכעיא לפסיק כדי קצה שנק דזימון כעיא ד״נינן אלא למימרא מכללה
 דלא משוס דהדין נעיא לקילא פסק לא ומיהו סשיקא לספק דומה דהדנר מכללה שנאת

 לדיהי פעה צמח צ״ל זה פש״ה כעין יהיה שסק דהוי נסק אלא גמורה ספיקא סשק הוי
 ז ואויייה ־.״ידי ספק הוי דניקה צואה גני דנשלמא ז׳ל ינינו לדעת ועייל . ז'נ רניט

 ז׳ל, יונה יד ה נדנהג רדרנצן היי שפק הנשא ניח אנל אשור התודה p הוא הצואה דפקום
חי נאת׳ל דאיפשיפא זימון נני ווקא ילנן  ‘איפשיש■ דלא והיין גני אי' לחימיא רנינו נ
 פחי ולא ה״שינן מיהא לכחמילה דרנצן מידי דהוי אע׳ג וסיס לקולא דרננן מידי והיה
 יכו׳ לקרומ מיתי שכמנ הכסא ניח דין על כמינ ונהשטת . עיקר וזה . פסק יניט
 יא; דיש ונודא׳ ע'כ לקולא ספיקא נו׳ הפסא לניח והזמנה אנרהס אמי .נסוט לא אנל

 דהזחנה נעיא הן נכי שכמנ ז׳ל הרי׳ף על וכוונתו והזמנה כחנ זיל הינ *ל5ו לשק חסרק
 תיקו נמנ נסנדלו דדנוקי. נעיא ונני איפשישא ולא נגויהנעיא לצלי" הכסא לנית והזמנה

 נכי שכתנ כמו לסוסרא דהזמנה נעיא צני כאנ ומילא למימרא דאיסורא חיקו ונל
ז׳ל הראנ׳י שכחנ שעתא מהן לקולא פשקיג! יהרא שכווצמו י׳ל נחנילו דטקה טאה

ורחום חנו! שיטא -
 צחי סדש אפי׳ הכסא טח אנל המרק אנ־מ אלא קא' לא P' רטנו ומ״ש .וצדיק

ונדלעיל ,
משנה לחם .

 זה ז׳ל הרייף נדפח שלא למותרא נשמיהן פסק דאיד זיל רנינו על להשינ דעתו וא'כ אדש ממשלל אהנה נר אדא א׳ר אמרו .)
דהוי רהזמנה הרי׳ף החנ דמילא נ"נ נמנ הלסא נשי׳ יונה ייניצי .כוינמי ודאי נראה

עוז טנד^
 קוריו ואין עד ׳0 נתיס פני היי דפנת ופ״ק שמחו מ׳ ש' נזף .מונו לקחת «םר חוש סוזון

ט טו '0 המרק דיור . )1 דנורים(יף ם־ן .נהן : י) (וף דשנת ס־ק .אטר ונציה ו
 פ־ק .הנשא נניח לאמק מוחי נהן וניוצא נאמן ומנין רמוס פון הסדין ונן עו ׳0 ו»צ ש( וסוים

ב • )1 דשנת(וף  ענ״< משא נניח צאמיו יאהוו הנורא מל אה ט רווה שה מצאני צא ו־ל היאניו טו
י מ ו א  ומתינידו; נידג הנאמן הא( נאמן איקי׳ צא שהגוהיה היום הנאמן מהאל המנונא <רנ אקשיה ט דמרוון נשמעתי; ושנת ש־ק וזשרון רקא הוא מאי p ואס שצום גמז רחום עושה מחיו(שו;ו»א נראה ^

 (ומר וזויא רג דשר ומאי שם. רפיון אצמא פנ׳ל שה שאינו נאמן(ט צימר מוחי ז־צ שי־ח יק רממנא אנהא ומתיני״נן נתינ רחום אצ נימא נמי והנא צישנא נההיא השה וציקר׳ דנעינן צהדיא ומשמע סהיסנא אצהש
* דשנח קויא סרק יש! המרק ונטח עד אומר המיוחדין השמות אבל ־ נד״ן ז״צ החום׳ נעצי רמחינו דעת וכן נקנו מינ״הו וחד המו״! צכצ היה אלא דוקא צאו הימנוחא

 נהו לפשוק דדעתו ניאה ינינו אכל זיל היאנ״ד ונדני׳ לקילא לפסוק דדעמו לתייירא
 .כדכהיננא נאת׳׳ל דסלקא מפני להוי-א יהזמנה נההיא לפסיק גיאה יימ־ ׳אדרנא לתייי-א

 נאמ׳ל הן דסלקא כיין פך נהיי״ף פי' אין ז׳ל יונה ורטנו ז׳ל היאנ׳ד על חייה יש זה יעס
נ ז׳ל הרי׳יף של דרכו שי^' למימרא נה לפשיק דיש ודאי א״נ ננדייש  אח־ל דכל הוא נ׳

 ורדנחיננא עצמו הנפיק אמרו דל■׳ אחיל הן דשאני ’ ז לדעתו י׳ל ואילי היא פשיפומא
; עיקר נראה זיל רנינו דעמ ומ'מ זיל ל־נינו טעם למת לעי׳

 •׳הים החרק לנית הנכנס )׳י (דף ננייימא אמי׳ שנמ7 נפ״ק ינו׳ התיק חצר
 ומניח שלום שאלח ואציל ׳חפלה ק־ש ״קיא שס יש לנופי; עימדיס אדס שכני

נ5וא חפילין  שלום שהשאלח יש ילנושים עיומיס עימדיה אדם שכני רקום תיצן שתינו '
 אדם שנני מקום לכתחילה ייציח יאיצו תפילין חול! ואינו וחפלה קיש מקיא שס ואין

 שאינו ואציל חשתי! יחול! ומפלה ק״ש מקיא ואציל שלום שאלת שם אין ערו״ים עושדיס
 הוא הראשונה המליקה אלא נדנריי הוזכר שלא זיל רניני נדני׳ נושתאוח ויש . מניחן

 להזכיר הוצרן ולא ק״ש לקרוס סוחר לנושים אדם כני שעומדים נמקום ׳הוא ה״רה! הצי
 אמר שהיא דמאחר כמורה ולקיוא קיש לקייח דאסיל אמרים הנמים ״השני חליקימ הי'

 נין השרש אק האמרים ונשגיס אסור האחרים שנשניס למד אחה מימי המיצק שננית
 יש אנל תפילין מהל׳ נפ״ה זיל רנינו נמנו וככר נלכד תפילין לענין אלא לאמי אמד

י׳ אהית צושהא נ י  אימא יהט הזהיר לא יהאסצעיח חלוקות הפתי שהזכיר זיל רנינו נ
 ולא שמע קריאת לקיות אסיר עייתיס עיייייס ארס שכני מקים אנל יכו׳ ה״־מן חצר
 ונו׳ נלנד קיש ולא אמיר שאמר רה ספי שפיר אמי זאת מסממ וכפי וסי נלכד קיש
 ק דסל למאי קאי לא דידן הניסחא דלש׳ ופו׳ מקום אנל שאתר מה עס קשר לו שיש

 עומדים אדם שכני מקום שהיא האמצעית החלוקה הזכיר לא אחא׳ קשה אנל .מיציה
 שטון ייאשוצה המליקה תן זה דצלמד ׳'ל ואילי קיש לקדוח שאסור ולנישים עיומיס

 ימה אסור האחרים הנמים שנשצ׳ למד אתה לנושים שעומדים ה״קוס אלא הימי שלא
 נדכתנ החיצון נניח מומר דהרהור סינר שהיא ״פצי השלישי הניח דין להזכיר שהוצרך

 נניס אלא איגו וזה שאסור ההרהור דין נך אתי לומר רצה והיא הצלרים נל נפיק היין
 רנינו על לתמוה יש מקום ומכל עיקר הא׳ המסמא ת־מ אנל השלישי ניח הזכיר לכך הנ'
 אנל הפלשי ננית יאסור נניייתא שס דאמיו שלום שאלת דק הזכיר לא למה ז״ל

 וקשה .שלום ק לו ויקרא שנאמר משוס השעם :] [שם ננתרא ופירשו מוחי ישני נראשק
ס' נמחקים שאינן השמות והן המייחדים הש״וה אנל לספה שנמנ מזה עוד  משמע ו

; וצ׳ע המרק נניח לאוסרו ותומר נמחקים שאינם משמות הוי דלא דשליס
נ אסר נ)’ע מ׳ נירה(דף פרק ונו' חול של דברים ה י 'צמק י א פעם אנדיט נ

נננסתי
מייסוניצת חנהות

י טאוק יאק [ג] נ  נוטן0ד. *אני נסווות אבוז• נזגיאי! *היו «אדן כסאות בתי בק וה בי
 עור נעמיד נדאעיא *יאה נו *אין אע׳ס שאסיו ינהא בית אבזרי מזו גוואה והא

• כ׳ג סרק נהגתורק קזות תתוססות דאטכו



15ח nw שמעפיג קריאת הלסת אהבה. שנה6 כסף
י י•■ אמר «:)שמו(דף נייה אמן .«׳1לו <זדס( ואם :נסמוך ונדלסיל מי נ v מר1<ל 'w זדקה ?אם פד שנסג מים אנ tb מלילה מהרמו W ׳bM ו 6חיו מ«יס# 

 לא אנלאם סיחסן סלופלודמןא ויקה אם •׳6 ממס ה*ר וכתב : מממוד ויקה שאם והינימניד «׳1 ש״מסלס *יויזן ננלי מול וא׳ל המימן לניס רני אמד ומסמי אסה ממס
י רנה אמי יהא הני סנ ופוד מודה שםשנרלסציהאםורלסיוס אלא פירונין חפשה המימן מניס מן להרהר מותר יומקננלמקום ר׳ אמר «ה נר נ  נממפדו^ןא דשי■ דהא נ
מלים סי :הוא מיקי לי שיש רמ ריח היא נשאיןלהייסרפשאסלאקאע׳גדמסיאנפלסא דניים נלניק לאיסים מוסר דנריסשלמל אניי א׳לוהאמר סול נלשון הנסאיגיס ונית

 אשרוש■ הול נלשון לאומרם אסור קודש של
 שמואל אמר יהודה דא׳ר סדס שאוי מאיסורא

 אמריו שונוס מאיר יי סל נסארדו ממשה
 אין <דל קיקפ לו להייס מיקש המרסן לניה

 מאיסורא אסיושי אלסא סנין אין לסקי מדיוק
 הוראה להויוס הני roo וסיני ופיש*י שאי.
 של דניים המימן. נניס סויה דני שהיא
רל. ד׳ס קיש  עדיו די״מ מעשה היי ע

 ליה אמר ולא *׳ ננל׳ ליפול אמר ידני מייני
 אין נסי' לדל ור*מ אסר נאומן לפשוס שאסיר

י שנק נ נ  אי ספון אל לו לומר אפשר היה ו
 עוין. ננל דשיי משמע אלא פססוך רוצה איו•
עו ח׳ש  הקדש ונפויד קודש נלשון ואפי' ינ

: י*מ שעשה נמו הדין שיאמר ר1נלי
 שמחו מי פיק ניייהא .ונו' האדם tmxt ו

 סכומן נ0שנ שמה ודע נינוח(נ״ה.)
ק שיש  נלגים אצואח אלא י1̂ לא פורוח נ

 צואת אנל נצואמם פויומ לפנד שמך ומייים
 יניגו ונתנ רע. ריס לה יש פוין ננל האדם

 שאמרו ממה אלו. נוק רע שריחה צואה ונל
 חיווולק של איומה מצואה סמרמיקים נייושלסי

ק ומ*ש הירך. מן הנא חמור ומנללי  מנד ו
 אגל ונהנ גנמרא. שם הוא פשוש אדם. רגלי מי
 שלא לפי פעמא פונק קורן נהמה רגלי סי

 נחנ0 פי פל ואך מקוס. נשום שאסרו מציגו
רי א «' הרנ וה דל הי  החרנוולץ צואת ונן ו
שצריך נייושלמי שנמונ ולש .פניל האיומה
 וראה הדרך מן הנא סמור יולי סמי להרחיק

 איסור שוס וא*נ המפרשיס שנקנו מצאמי ונן סמור מגללי אלא רניוו נוסחת p היה שלא
 צואה ונל רניגו שנסג גמה וגלל החמור גללי ואיגדר הוונר לא נהמה של מלים >0

ל והיודס ה׳יריווה דעס הנוחי ולא אלו. נגין רע שדחה ד י דנ  שאים שנחנו ינינו נ
 ויאה נעו״ ואוי עליו. סמהו נן ופל נצואסם ואוסר נלומי נהמה רגלי מי מגי אלא סתיי

 הדני והניח אלו מק רע שדיז אותן חקא אלא הנהמות נל צואס רניוו דלאאסר לי
 שאמרו שמה סוני שהוא לפי ווה לא או הרע נייחם להצפפי נ׳א דרך אם הדעה ל*סד

 אלא הוי דוקא לאו הדרך וק הנא ממיר וצואת תרנגולים של אדומה מצואה נימשלמי
ע שריחה צואה נל היה  רע דיימם משום מוזלים נצואח אוסר ״ל1 יונה ידיר ווס י
 מוול לולנ נרע נרייחא ונו'. ינול שאיוו קסן : מקום נשום הוונרה שלא ואפים מאי

 גיציס שלש אנילת נגדי גוית לא«ל ׳נול שאיוו אפיס «דול שם וותנאר מיג) (סונה
: משמע וממילא קק אלא נתנ לא ורנינו רנלץ וממיסי מצואתו מרחיקין

 נמרם הלנהא'יאה רנא אמר כה) שממו(נרנוח מי פיק סוף ונו'. ינשה צואה היתה -
 נר איר נחרש צואה היד אמריו! מהא ולעיל שפמפיחין '0וי נל רגלים ומי אסורה

 דלישגא פירש׳י ופינת. ואגה שגיללה לה ואמרי ופינת ואנה שויררך; ומן נל חנה נר
 נלישגא פסק ויניגו קולא הוא נחיא דלישוא נתנ ויל יונה היי אנל חומיא הוי נסיא
^ לשק ד״ק והני מ7ק סמוך סוהיה נלומר דאורימא אסויא דהד משום לחוסיא י

 ואם .ישן הםרחץ ובבית הכסא בבית להזכירן אסור
 או המרחץ בבית האסור דבר p להפריש לו נזדמן
ת בל״יו ואפילו טפריש הכסא בבית ר%אב*י הסנ
וצמח .מא« צוא. I. ״**י**״ י ?יי׳®  וחזירץ כלבים נח וצואת דאדם
ק p שיש בז v u וגנו פיג ופ ו־צ פוארו נווה וכל עורות 
 » <ו״סמו״? •נא אסיר אלי כגט רע שריחה צואה

ק שמע קריאת לקרות  פית שנא״ו מ״י שג ס0מ יכן .כנג
^},’״‘ אבל אימי של רגלים סי כנגד ־ ̂יהצד’^'  'מפ

ק קורין בהמה של רגלים  . כנג
ק ק  הגדול שיאכל בכדי דגו כזית לאכול יכול שאינו י

שמזה  ממי ולא מצואתו לא סרחיקין אין דגן ביצי כ
 כנגדה. לקרות אסור כחרש יבשה צואה יהיתה ז ז רגליו

 תתפרך זרקה שאם עד מחרש יותר יבשה היתה ואם
 רגלים טי . כנגדה לקרות וטותר כעפר היא הרי

 כנגדן לקרות אסור היד טרטיבין היו אם בקרקע שנבלעו
 וטטי טצואה אדם ירחיק יכטה ח י* טוהר לאו ואם

אטורים דברים בטח אטות, ארבע יקרא כך ואחר רגלים
ק בז

m פי׳ ׳•ו פוי V t : פזו ם' «"» פוי ג :םיש פי׳ פוי ש”• סין ג’« נ 
̂ס סי* פוי י :פ

 חסודלפדת היד מישינץ היו חס נקיקע *נצפו
 ד#*ק נסמוך נחנוד כני סוסי. לאו ואם נוגד!
 שמפפיודן מק גצ יגצים מי הצנתא(שם) לנא

 הייוו סמפפיודן ומן נל גאון נשם הדא־ש נ0ונ
 :פנ׳ל דו״י נודק צהספיח מוח עצ סופח

 נחואי צימא אמדו! ינגמיא הדניים ביאור
ר' אסודם וגצפו צא מוחיים ננצפו

 ומאי וגצפו מאי שמשפיחץ ומן גל אומי יוסי
' וט׳ מפפיסין דאין ננצמו אלימא ננצפו צא  י

מ דאין ונלפו אצא קrם היינו •וסי *  ניני ד
' ואתא ויני די•*^ גנלפו לא  למימי פס• י
p גל i ניני יישוק הא דאסוי הוא שמספיחין 

 ניריהו אינא להמפיח ע*מ נפופח והנא שיי
 פסי ויני להפפיח tra נפי ח״ק ופייש״י
 לאוקומי לן דאית לגאק לפו ומשמע מחמיי
 ודמא דאי משום וסעמא גתיק דיגא מסקנא

י' דאתי ע צא דחי אמא• פסי נ ני  וגק נל י
ט' דא«י הוא שמספימין  מוקמים הוה גי הא ו

 ני* אתי הוה ונו׳ גיני רשומן דאק ננלעי
 היט ני דדמי סעמא ה״מ ודאי אלא יוסי

 דנל משמע רנינו מדניי אנל נח׳ק דליתי
ד נהם שאין אע״פ שפופסין  אפוי להפסיח ג

 דאמריק והא דינא דלישוא פששא ונדמשמע
 נפי לא דודק טיע %ינ להספיס עיח נפופח

 מותי סשפיודן דאץ ננלעו וה״ק להספיח ע׳ס
 שיהא פי מוחי *חק0שמ נ*ו אומי יוסי י'

א איש והשתא להפפיח ע*מ נהם נתיק ינ

«׳ יני אווי ונוסחי ני לי ואמי ו י שני ננלי סול י נ  עניי היני והקשו ו
ה והאמי הני י ינ י נ ני להיהי מוחי נלימ חוה נ ט י  והאמר א*ל מול נלשק סימא ו
ס אניי ר  !■ל יניוו דני' וותנאיו נ.’ע שאני מאיסויא אסרושי ותירצו וכי קדש של מ
 מפשעה יצחק דד׳ סימיא מפיק לא שאני מאיסיא אפיישי נגמיא דפסחירצו סנוי והוא

 :הקדש נלשק יאפי׳ מפייש נתנ ולכך המיסיא פשס ויאה דהני ליה קאסי הקדש מלאון
 סתניסא הא ני הלנחא לית רנא אמר נ׳ה.) שמחי(דף מי פיק ,וכר האדם צואת ו

י נוגד לא ק*ש אדם יקיא לא יסויא הא כי אלא שסעחחא הני ננל נ . ו
ט נהשגות כתג ו'ל והיאנ׳ד ק ונו׳ «מך להיות די  .ע*נ האדומה התיוגיליס צואס ו

 דיק נגמיא דאיחיה חיוטלים צואת למיפוי דהו׳ל ו'ל היאנ׳ד השיט צא למה ואיס
 ונו׳ אום צואת נמד לא מ׳ש אדם יקיא לא חסדא דיג נווסיה תניא דלעיל נניייתא

 ט הלנתא ליח ינא דאסי מההיא לה אדמיא הא תישא וני סיוטלים ציאח נוגד ולא
 אמי דלא וה נפרק לקמן האחים נהפגה נתנ ו*ל היאנ׳ד שהיי ליתא הא מפניחא הא

ק וסוייים נצנים אצואת אלא מפניתא הא ט ט!נפא ליה ־נא  אנל עורות ופיות מעי
 דיניט להיום דטל p נל השנה וי אין דס*מ וייל קמייפא. מחניפא קיימא השאר נל1

א דנשאמי שפרש נ ול^ קמפפא ניייפא לגמר דחי היא מפניפא הא ני הלנפא לית י

טייימוניות תהות
la פ1ד ו]»םוי S n /rt* הפ סיי «וני׳ נ ד יפ ן **ין כאניםוחויייפאעפ׳י מפת נוג י  שיחוו נ

י רחניפ תפ גי *אפ חיגטאס זופת פפור גן תגו שנעמוד. נ n ונ \m׳r ■פס פיא *  *V נפי
';o ד « קפ 1וי<11תי טפת א אי וו א פגי סותון 0* *״« pS* נ ד *ג »י' 1נ  0* ני 0* ופין ננ

n b טד ודן פ »ין י  תרנגוייס וסזופת תרייס סזופוו סחדקין וטרדייסיפסר פותק. 0* ני
׳ ' iwnoi raw ט נתסוז ר פוסו טן גר יוסי י פי ועירפ נן יופי רני גפווסין וגינ  פו

ת דיו *נפווחח גני ת ו׳ סמנה ירדתיק י « גי פ : ו

 טק דר•• נלי*א דינא דלישנא ואע*נ דר*י
 לא ליסאנחלאי דקאמי דהא ופ-ל להעפימקאמר. דע'מ לפרושי לן איש אורון קאי דל׳י

 שיישק רו אמי וסי שממפיפין נ״ו אמי דמי לעיל ואפלינו אאמויאי אלא קאי אינא
 הוא להשטח ע*ע יגסופפ אפוי וספפיחי! סר ניני רשיס! עלמא דטלי לא ודתי ניני

ת דפליגידח׳׳קלא ע׳ י' להספית נעי מויי הסי י ו נעי  דהשתא ואעיג שמשתיתיןגת*ק נ׳
ע אפי לא ופי נ׳  אסור ויני pרי* ומ׳ד ננ״ע אחי חיהא שיי ניני pדיישו דקאמי דמאי נ
 פסקוא דאיהו נפנאי ציחא לאקשויי לינא לינא מ”ומ .נירק ואח׳ נפנאי לה «ק׳ ניפיה על

ד' דאפי נימי) ונץ שמפסיטן ומן נל דהויא פאסי דהלנפא ק דאפי נימא נק יופי נ  לא נפ׳
 אלא יגא דאמד פמפיתץ לפרש לט איו הילנך «א גהטא דהלגה לאשטעיק דאפס קשיא

 נפייישא יוסי נר׳ אפי ואי להספיח ע'מ מ אין ואפי׳ טד שמרטנץ דהיעו נפשו*
א דנע• למאי דיש״י(א*ו  ר»פן הא דא«ר היא שרושמפפיפין למימי רי דאמא ממי

 שטיש •"00 ונפי נירק אפי ואי דיהיואההוא ניוחיהאע״! דהלנהא אשמועיק שיי ניני
^ לים עמי ומיקי הפי די' דאפ׳ג אשמועיון ע ;נהא נויסיה הצנ י  ספר סנקצס ו

ט ו נמוץם נמוג יני ו שמפפימים נ׳  מסקנא טפך שהיא הוא וגרם ניני שרישומן נ׳
די ונ*נ דינא : מטח י

p מק יימיק ונמה [גט] שם ומ׳משגה אדם יימיק נסר. ח i פי' אפוס אינע הצואה
א [ט.] וננמיא רולים חמי מק ל א ט ש א ל א היו רנ מי א א רג מי לאמריו א

אגל
טשגה לחם

ט שהסיט לקתן אגל להגמי* יאין ש*פ שהיא תהייישלמי השיט  איו הרת שפתק מקום ג
 ינה גא! אנל ויל רטט גדגיי האמת שאין דעתו לגלית אלא לו להקשות שם טגתו

ט וגיאה . נד«״שית מטרושלמי אלא קושיא היי ולא לו להקשות  צואה נל ננלל מני
 דניק להוניי הוצרך צא ממור סל רגלים מי ונן האדומה דחיגנילץ להא טיל רע סייתה

ע יית דיש ט׳ יטל סאיט קטו : נגנק יקרא דלא פסיעא י  הנפל לולנ סלק תקן . ו
: (דן> ^ נ ר

וטישו(שם) אסווה נסים ציאה ניה.) (דף שמט ט שיק וגי'. ינשה טאה היתר, ז
ר ט ר נחרת ציאה דמי ו  « דאסרי ואינא נפינת ואיגה טייקה ומן נל ינ

pi ט ודעת נתרנח. יאיוה שנוצלה  טללה שאם סאעשיי דל ייגה ה׳ר נטיוש לשיש יני
 רא1נא<ם למימרא פסק ול^ לקולא גתרא ילי*א גפינת יטגה ספיקה אפסי נסיגת

ני. מלים סי :דאורייתא י הומוה הגייתא י י נ י  סיד תיטנים סיו ם6 טא רל ינינו נ
ט יפסק ט שמהי(סם) מי נפיק הנין דאמי נרנא יני  דל מהייי׳ק שפירש הטריפ ונ

נ טמן מיים נאייח ני פ׳ נ ע נל סם טאי י ט :ה
ה ח ס ט׳ יוסיק נ ה שמתו(דף ט פ׳ נסיף משוה .י )ר ה ! ס ס' וני׳. אמירם דניים נ מ

ט׳ לנא אמי רו.) שם(דף טק לפוח אנל לאמייו אלא שט לא ו עיניו: סו

עוז סנדל
tmo ow לגסדש p מ): **שפו(זף «יוי1ו פי ם׳ אםר9 מי ra n ם׳ יפ9פ( ומאש אום

ח ■י »ח. * m ;נג) (וף שגו* ט פוק נ m n n■ דל M ם׳ «מ  נחמטצין צואיו וק ו
 טאש נצ1 שפונ נצטן גללג מי |4יומנו של «1י.או הצואה «ין ט אומי ופו• .פרל הארומה
א המל׳ «פיש אלא אעו סה טיוהלמי ולשק וו' אסד אלו מון פ1 שדמה  שאמי מודה הוא ^

^ של יגציש ומי א«פ ההופפה נעלי דסטס מוןצה זפה וק ה ש פ ה פ ״ מז ה ת א שג רנ מוו
טוי פ פגושלפי פל פוון ^ א צ צי מ אי ה ש צ פי מ פן ה מ ה צג פנ צי  P פא פן «ה»ו מ
ן אמוק »א0 מגלי פל ומון המלי פל וולץ פחפלפי •מוצא גפפ ליו* היין  פשלאז ינל »

לן: ס די לנ מ מי פוי ן פז ׳0 ינשה שאה imn ;מג) לולוהנוול(וף פרק םף פדממייגלה. ט׳ לאפלטיו פאמיפל קפן ג :(וךפה) שמפו » מק הפל ja* אמס פו
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 !*ע מנוח ירי• ונתב • ליה סרירא זהכי משמע עליו נחלין ולא רנינו דני׳ עירש שהיא״ש
 שיערו דחשמיס נראה ולי .ענ׳ל שוים העעמים כל אין שכלי אחח אעה של הינ מ״ש

: סני לא לקטנה אעילו מרביעית ואחות לגדולה אסילו סג׳ דנרניעית
 עליה סנדלו מניח ננותא צואה רנא אמר 6ש . ונו׳ בגומא !ואה היתד, יא

דבוקה !ואה דרבינא בדה מר בעי ק*ש וקורא

̂ג'י כנגי היי אם אבל טצדיו או מלאחוריו שהם בזמן יגיירד׳ד^איי׳ד^וי"״^ <
צואה ™.ה על^גומא סנדלו הניח מהדר נ|א ג כך ואחי אותן יראה שלא עד טהן מרחיק

 :ו״ל הראי׳ש אירש ונן מהו בסנדלו נוגעת במקום בבית [«] עמהן בשהיה אמורים דברים במה ט
 צואה רבא מדנקס דד״ק נתב מנוח וה׳ר טפחים עשרה מהן גבוה מקום שם היה אם אבל שוה

 וקורא המקום בצד יושב טפהים עשרה מהם נמוך או
 וכן . רע ריח לו יגיע שלא והוא .ביניהם נפסק שהרי

 פי על 1אן רגלים מימי על או הצואה על כלי כפה אם
 :כנגדן לקרות ומותר כקבורין אלו הרי בבית עמו שהן

 על אף זכוכית של לק מחיצה הצואה ובין בינו ״היה י
לקרות מותר הזכוכית מאחרי אותה רואה שיצא פי

״h ^׳לי נ״̂ר פעם״ של רגלים מי לתוך מים רביעית בצדה._נתן

 נתב מנצח צה׳י .נלאמד! p ׳w דצחק רבינו ומנר עיניו מלא מרחיק לאנח גל6
 ס״ד הרב דמ׳ש לומר ואאשר עקום. לולב גני נדאמריח דמי דנלאניו משמע זלנאורה

 [לצדדק] (לאמריו) ׳סלקנה אאשר דלא דהינא [נב:] נגס דאמר לאחריו לסלקה ׳טל מאינו
נ אמוח ארבע  : ענ׳ל דמי נלאחריו אאשר דלא והינא דמי נלאניו דאא% הינא א'

ה ט ס וט'. עסק מהיה אמורם דנייט ג
^ ר״  מקום שם היה אם שם נ

 XV עשרה נמון או סאידס עשרה שגבוה
 נשאץ מיל׳ דהג׳ רנינו וסובר .וקורא בצדו
 חאה דאא׳׳ הרא׳ש ובאב .רע רה לי פגיע
 ומ׳ש אוחה. ברואה אוסר והרשנ׳א מוסר אוחה
 יונה ה׳ר רע ריח לו יגיע שלא והוא רנינו

 מועלת דהאסקה הינ׳ דני שי׳א נסט יהרא׳ש
 סחס והטור לריח מועלת ה'נ עצמה לצואה
 כשסחאלל לתהר צרך ולאת רניט נדעת דברו
 נואסק אחר ממקום רע רח ומרח בביתו
 .וט׳ נאה אם ונן :הדח שיעבור עד ישתה
 בניסוי צואה נ׳ה. דברטת מהא [אשוע

:סילחא] סליא
 שמחו מי ארק וט'. השאה ובק בינו היתד. י

 בעששית שאה רבא אסר נהו) (שם
 בעששית ערוה ננגדה ק׳ש לקרות עותר
 תליא בנסו׳ דשאה ננגדה ק*ש לקרות אסור

 קדוש מחניך שהרי נלומר מנפיא והא נדלתא
 אמר דבר ערות בך יראה לא ערוה ניה קדק

ט' רביעית נתן :מתחדא קא והא רחמנא  .ו
 רני שהוא נל מיס לחונן יטיל נסה ת׳י שם

 יוסף רב ליה אמר רביעית אומר ינאי
 זנאי נרב׳ דסיא רביעית ל׳ אייתי לשמעיה

ף ואסקו . הלנה וק  והרשב״א ו^א״ש הד׳
 קמא אמריק לא רגלים לפי מים קדמו שאאילו

 לעילם אלא סג׳ מרביעית ובאמות נטיל קסא
 נגמיא הני דאמר יוסן! ונרב רביעית בעיק

 היא׳ש וב« חילק. ולא תנx רבינו דעת וק
 של רגלים לסי רביעית נסב משה יביט ז׳ל

 השיעור לאי להוסיף צרך מתר ואם אמת פעם
 דססתנר יטפמא ראינו לטן ד״ק והני ענ׳ל.

 דעשר רגלים דלפי גיסא מי דאטו הוא
 של רגלים למי אלא ברביעית ליםג׳ פעניס

 דק לבעל מקום שיש ואע׳א אמרו אמת אעם
 שניק אלמא שהוא בנל סג׳ לס׳ק דהא למלוק

 רגלים סי חורת מהם בסל מים בהם *מעיב
משום היינו רביעית נע׳ זנאי דרבי ונהי

ניון רקום סנל זנאי רני דברי נאירוש הרשנ״א נתב ונן שיעור השיב צא סהני דבנציר

לחם
 שסק סני אמות ארבע בהרחקת נניס דכשהם מ׳ש ונו׳ בנית עמהן נשהיה בר*א ט

:סג׳ אמות נד׳ הסטה לאחר נין הסטת .לשני נק מחלקים שאינם ברבנן
ס׳ מק נטה מקום שם היה אם אבל  דרב ניוחיה דתניא ברייתא שם יכו׳. נסוך או ו

ם'. כלי נפה אס ושן .ונו׳ עשרה גנוה מקום היה דאם מסדא  הוציא זה י
 סג׳ דנהא דשליג סאן וליכא המטה חסת יניחם או נ׳ה.) (דף שם שאמרו ספה יבינו
 סימן יוסף בית י%נ ביאר נבר וני' פשה חמשה ,דארנעה הבעיא הניא שלא ופה

: הנבון הטעם ס׳ז
 : כנגדה ק׳ש לקרות סותר בעששית צואה )כ׳ה (דף שם . הצואה ונין ב־מ היה י

 זכאי רני קאניי לכתמלה דאעילי דאסר יוסף כרב יפסק שם .ונו' רביעית נתן
 דשסק לבסוף תחלה נין ל“ז רנינו חילק לא ולזה מידו עלמא סל׳ לבסוף אבל רניעית
 ר' שטעם ששובר מפני כן כתב אתת פעם של ז׳ל כנינו ומ׳ש . לפמעיה יוסף יב נדאסי

: אתת פעם של רנל־ס למי לנפל יש ברביעית ולכך הביטול מפני הוא זכאי
א ט׳ יהיה שלא והוא :וט׳ סנדלו מניח בגומא צואה שם .ט' בגומא צואה ד\תר, י .י

 שדכוקה מפרש בהשגות ז׳ל והראב׳ד ע'כ. תיקי מאי בסנדלו דטקה צואה שם
 מותר סנדלו על נוגעת אפילו נטמא היתה אבל בסנדלי ועלתה הצואה נוף על פדרס י׳ל

 .וכי' מעוטה צואה כנגדי היתה ■ ז׳ל יבינו כדעת להחמיי והעיקר דטקה לפק ודייק
 דוקא בהשגות וכתב כאן. עד ענה וברוק רנא אסר ברוק מנשל שהוא נל צואה שם

ויבינו נגלית. והצואה נימוק הרוק טעה לאמי אבל בעוניו עומד שהרוק לאלתר [כשקורא]

עוז Vםנז
 ינז' מערש שהוא דומה ״צ1 הראנ״ד נתב . שעז» מי ערק נס. נוגע עד ׳0 סטסא 0א1צ היו»ו

 לו היה סהז נסנוצו דנקס סנפיא לשון p אם אועי ואני .ע־נ ילנזוסיא נעים ועלסס
v i ^  ני ודנוקה נסוולו שנונעת משמע וטקס אלא טלס ^ ינקה או פסו נפנדלו להתק י

 ונה תוניף! ונו נו ולוקה מדן מנק לא נס דנקס וחיו נמו סגומא פל סנדו נ׳0ע קדאס בשעע
 לק עסו 01 יעלה וס שנעלמו ממש לייק סעשמעויו שאין נזס נמצא וסינס נעחמו מס סויטן

p חס׳ל «חש נמצא i עז ננגח חיותוז : וכוק דמנ pn שסהו מי עיון .וקויא שימזנסס עד ענס 
מג .לס) (דף  ויסיק שהוק שעס לאתי אנל נעניו מוסד שהרוק לאלתר חקא טחשלמו ויל סנארו נ

 נלשונו שדקדין י׳ל ר־ס סוון ומליו אצל׳ סוא מיחש וטחשלני וס נם אומו ואני .מלל מומלם םצואש
מי מרק רע. דס מד. ס׳ נשח מל צואם נדמע דיחוי :נילווא מליא «*יא ואלמא פממשפש מד

«pM n מסינשויז עד נמשומה מיתה אם אכל ;סנלל ד« מוונישין נמוא לי) (דן סממונם לסם אמר

 מגע הגדלו באין דדוקא אלסא נטמא
 :לי למה דנקט גומא כן לא שאם דשי׳ היא בה

 דומה ונו' ננוסא צואה היחה הראנ׳יד וכתב
 כחיקו ועלתה וכו' תפרש שהוא

 ודנר מוכיחים דנריו ואין . ענ׳ל ולחוחרא
 אמר שם .ונו׳ דו כגג היתה ;נכוחיס יכינו
 ינא אסר כרוק מנמלה שהוא כל צואה אני׳

ב עבה: וברוק ת דוקא בירושלמי הראב״י נ

 :אמות ד׳ בתוך עטהן לקרות מותר
א  עומד בגומא צואה •חיתה י

 והוא . וקורא הגומא על בסגדלו
 : בה נוגע םגדלו 1נ« יהיה א6ש

 ביותר מעוטה צואה כנגדו ״היתד,
 עבה רוק עליה רוקק טיפה כטו
 נטישת היתה .וקורא שתתכסה עד

 מטונפות ידיו * או בשרו על צואה
 ריח להן היה ולא הכסא מבית

 יכשותן או קוטנן מפני בלל רע
 ריח להן שאין לפי לקרות טותר «]1

 אף במקומה היתד, אם אבל .רע
 עומד כשהוא נראית שאינה ע־פ

 יושב כשהוא ונראית הואיל
 יפה יפה שיקנה עד לקרות אסור

מפני
h וע־ש ע־ו ע־ו כי׳ איוו טוו

ד,ראב*ד ד.שנת
 מו_ נו' נגוסא צואה היתה *)

סראנ׳י' בתם ; נה נונע
 חקא משרש שהוא חסה ו'ל

 זאיוז מנפת שטומא נסנולו
 דסקס נין השרש יש ט מחוור

 אפילו שעוסא ומשמע לנוגעת
 על ויש א: אנל מותו !ונפת

 היתה נסנדלו ונוצתה הצואה גון
 ולתוסוא נסיק, ופצתה הנפיא

• ענ'צ

T■אבvן ד,שגת
 ענה רוק פו נו' נננח היתס *)

 וקויא שתתכסה עד
 דוקא נירושצס׳ י־צ הראנ״ר כחב

 נעניו עומד שהחק צאלתר
 נימוק שהרוק שעה צאתו אנצ

■ ענ־צ מתנצית הצואה

 שאינו הרוק ניתוק שאם הוא פשוט שדבר אוסר
 מה לכי.ונ הוצרך לא ולק דאסור ענה יוק

 עומד שהרוק לאלתר דדוקא בירושלמי שאתר
 !טישח נ״א .וט׳ צואה טיפת היתה :נעביו
 על צואה איר,מר שם והדק עיקר ווו צואה
 היא כך הכסא מנית מטונפות ידיו או נכרו

 לקרות מותר אמר הונא רב ז׳ל הריייף צירפת
ואפי' ק״ש לקרות אסור אמר ספרא רב ק״ש

 ולק ממנה יוצא רע ריח שאין ינשה שתהיה
 ממשוח נה שאץ כלומר צואה נטישת רניגו כחש
 VT או שנשרו שנחפשט נעלחא לנלוך אלא

 אור.ו נדון וינשוחו קטנומו ומחוך מסונפות
 כיש הרי״ף ופפק ,כלל צואה שם אין כאילו
 מדמקשינן ועוד חסדא דרב רניה דהוה הונא

 אלמא ל׳.] [דף הממונה להם אסר כפ׳ מיניה
 נורהיס ז״ל יונה וה״ר והרא״ש היא הלכחא
:קורא אינו לנ״ע נכה׳׳ג דאילו אמית נירפא
 סינוף נסקוס מוגמוח שהם נחב מגוח וד.״ר

א׳ נע׳ נטילה מסוגפות ידיו היו דאילו
 שם שהנגיסם הכסא מניה סטוגפוה ידיו גטי

 הכסא ביח של והבלו חץהסתו לכלוך וקנלו
 רע ריח להם היה שאילו רע ריח להם יאק

ונו'. במקומה היחה אם אבל ■ וטשטוש לכלוך לשק הוא נטישת עוד וכתב הוא. עיקר לו יש
עסא

משנה
 מי נפרק .וכו' צואה צטישת היתרו : שחחכסה עד כלשונו כתב שק לזה יודה ודאי
נ וכו' הכסא כניה מונחת ידו או כביו על צואה איהחר שר שמחו  מוחי אתר הונא י

 ידץ או וכו׳ סונהא ידו או שמקום גויס ז׳ל וינינו אסור אסר חסדא וינ ק׳ש לקיוח
 כתלמיד הלכה ואין חפדא רב של רבו דהוא הוצא כרנ ופסק הכסא בנית ססונשות

 )ל דף (יומא התמוכה להם אחי נפיק .וכו' כמקומה היחה אס אבל • הינ כמקום
 נתגה לא גיאית דלא א׳ פשיטא דנראיח א׳ דמי הינ׳ ק׳ש לקרות אסור במקומה צואה

 שנא ומאי נראית ואינה עומד וניאיס דיוסב [אלא] ציינה לא השיא למלאכי המורה
 עד זוהחא צשיש לא נסקותה שלא זוהמא נפיש במהומה ונו' יאיחמו נשי־ו על מצואה

 לה שאין מפני סוחרת נשרו על דצואה אתי דהוא ז׳ל רנינו על קשה ולכאורה .כאן
 שהיא סכג׳ אמרו אלא כן הילקו דלא צראה וננמיא רע ליח לה ה וההיא רע ר׳ה

 מקום באותו לה יש כמקומה היא הציאה דזו מאחר הכי מפרש דרכינו ונראה . כמקומה
 היא לתה שהצואה שאמי וזהו נשרו על כצואה כן שאין מה רע ריח לה ויש קצח לחוס

 צראית שהקשה דהסקשה להקשוח ויש . רע ריח לה וק לחת היא רקום שאוהו כלומר
 הך נין ליה דכאני אלמא דמותי ששיפא פריך דמעיקרא איידיה דידיה פליג פשיטא
 דמוחר אמרינן נשרו על שצואה הא פשיסא קאסר איך דאל׳נ נשרו על דצואה להתיא
 דסעיקיא תיק יונה יכינו והיל . נשיו על מצואה שנא מאי הכי נהר פריך היכ׳ וא'כ
 ידיו אצילי שץ שהיא מ״ר׳ דהחס משני דצואת לההיא הך נץ ליה שא!׳ דהוה ודאי
כשהוא צראית יהכא דהך דקאמי השמא אבל שרי ולע מלטשים בלא מאליה נכסיא והיא

XV
ח הנחות מוניו מיי

א דאנת אין דאנור ניבא א! קימא [ה] נ' ר. ד' בית נזיייח דאנור נ ב ואע דנו׳ םות1ו נ  ני
ת ערות ונא אסר ]1[ נ’ע נרשב׳א ראנתא דאסר מי ת זויאה רו' אסרי בע מי ע  פותר ב

 ביירו ירא «אא ונאנד יו׳סאם•‘ [מ] : ע׳ב נבאי נין בקרקע נין א ק״סא ודבי [ז] ■ ע׳ב
w או א) דף kov( תנסרא [א.ון • בהן טנע  vnp סירזי ו׳א וחס•' הנסא בנית IT 

ת׳נ ק חור ורך ■וו חנניס תח ספםקתן סויעה ננ  הינא ניב [נו] • ■] ע׳ו סי׳ הנווד מי׳ ו
 םק«ען יקא רעוו חסוא ורב ובית דתות חדא אאםס ו*• פסק ק אסיר ואסר חסדא ניב ודאא
 קחאוז«םע אקיות אסור נסקיסח זיאה סמא רב ואסר אהא הססונר א־ם אסר נפרק מינית

o סינית ומרסק.׳!! 'r ־ חסרא ברב שסק ור׳ח הכי דחאנח

:הנלצ דוס ספניסין נמיא צ') (דף סמנוויי צסם אמו '0
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אשדא דממגאוגוומסמג סומא וסניא אואון אמי משלא רג גףש וקויא אמויסו*ל.וגווג 0»ומאנמ69רג>גו 0ו*לשא 9יונ ורד גאג .וגו' מרו גאוגיס םה3ו
 9טול מ« אזין שנא• שאפיא גגיגו

ע וייס ו*ל הנאוגים «יאמ  לממס יאף '
 ;פמגאוא וידיו ק׳ש לקרות הוא מגונה דדני

ב  [ניגומ .ונו׳ מיקר לו מש רנג ריח י
 סאדא ורג גונא דרג אלונסא לה.]

ג ק6יא  נהג rוהיאנ .הוא דיניה הונא ני
 נן אי« ■רא וקורא. הרי« שסאק מקוה אד
 אמל. גמיקד נאק האי דג גאג והט ונו'

 דיג נוומיה דחגיא דאפ׳ג פוני ורטט
 הני ננל הלגהא ל>מ דגא אמי הא פפדא

 נההיא דאיסני ממאי קלה ודמי שמאמסא
 מהני לא נמקצס מא דמשגשתא וטון גרייסא
 דאין גללא למרמי ממדא ליג דדה פיואא
רי ונן הינ נמקוה נמלמיי הלנה מנ!  מנומ נ
 אוהק דינינו נמג רל מ*מ גאל והרג

 מפדא נדרג שטיה אלא דגדיימא גפייאמא
 לו מש יא היימ ואי' הריח מנלה מקום אד

 ופוגי ומפימה שה מונממ שהלואה מינו אקר
 מרלויק שאמי הוא אקר לו לשיש דדוקא רטט
 אד מימק אקר לו לשאין אגל אמוה ארגש
 סיירי ממס מיי ונהג הריס. מנלה מקום

 מא שאס לצמק או לאסר׳ו שהיא כמנוסה
 מיסק עד אמוס ל נהיחקה פני לא לארו
ט', ישי של גרן* עינע; נמלא  שם נדיחא ו
סי וטניס תשל דמסמניא רל היא׳יש ונהג  :מ

ט׳. אוניס *ואה ע  דאטי סלוגמא שם ו
א ואסק וינא  מדקחק ונראה נינ

 טק לאגיו עונרין p שאע׳א יגעו דני״
 דמו ולא שרי המוס אינע ממט סהימקו

̂יך אמד נמקום האומדס לגואה  להדמק ש
 שוטניין טון דהני עירו נמלא מלאנץ ממנה

 ונ*ג פני אמוס ארגש גהדמקמ להם והולטן
 אי׳ס. טיאמזלמוי אטהג סהי׳יי הנחל מיט
 לנן ממיא לוה גלוי מגאמי שלא לי קשה אנל
ל  ממנו נמעניו פני ומ׳ה מיייי דנלאמייו י

 מלא להיסק גיין מלאניו אנל אמוס אינא
 מיידי דנלאסייו לאיש רטט משש ולא איניו

 : ההיממה מאוד נדני שגמג מה אל פפמן
ואמרו אאא דינ מימרא שס .וט' וסיד ופי

Y*tnn ram
ונר. מקו 4 מש נא רש *)

 )CK dm עי מומי) עי
 הואדי טונ ; וקגא היימ

 או« ■ומק אלא p איט רל
«ימוקורא אטמ«טהשעסק

 גאוגים וכטויו .חן ריח לח ויש היא לחה שהצואה מפני
חו vח אם לו-לקרות שאסור הורו ת י »ו  ראוי וכך םטו

ת!יב שו  עיקר לו שיש חן *חת לע
 פסק אם 1ני ו^רא אמות ד מרחיק

 מרחיק הריח פסק לא ואם הריח
 לו ״ושאין j1־<n שפסק מקום ער

ר ק ״ טמני שיצא מי כגון ד  ר
 א1« זוג ^ והא«א שתכלה מקום עד מרחיק מלממה

W ועביט רעי של ־גרף .וקורא דריח
 !ושיגיה onto אשאיו אלא לאונה לקרות אסור רגלים מימי־ של

פ כגגדן שמע קריאת אל  והה«נ ט״ש וי״״̂  כהן שאין י
״המנאקרלנשיקישטל־ יריח להם ואין בלום
ג ’• הכסא בבית שהם  שטה שהיתח מון עוברת ־צואה י

 כצואה חזיר <]1 ופי כגגדח. לקרות אסור המים פגי נש על
דו לקרות ואסור דמי עוברת  ארבע ממגו שיעברו עד מג
 יגיח לא חטגופת למקום והגיע קורא יחיה T !אמות

w פיו על pj מאותו שיעבוד עד יפסיק אלא ויקרא 
ם,  עד יפסיק מלמטח רוח ממנו שיצתח הקורא ״וכן ^ו

 יצתח תודח. בדברי וכן לקריאתו. וחתר באשה שחבלה
 פוסק איגו שמע לקריאת שמפסיק א<ופ מחבירו רוח

ת שמע קריאת קירא יהיה 1ט !תורה לדברי  וגסחפק כבי
 הרי שם אין או רגלים מימי או צואה שם 1ני יש אם לו
 יש אם לו וגסתפק באשפה קורא היח .לקרות מותר זד.

 שחזקת שיבדוק עד יקרא מ שם אין או צואת שם
ם שהיא האשפה  אפילו רגלים מי יספק אבל 4חטגופו «ןו
ד לקרות שאסור ״כשם טז י ללךות מותר באשפה  מג

ד לקרות אסור בך שירחיק עד רגלים ומי צואת  מג
 יקרא לא קטן או כותי אפילו פגיו שיחזיר עד הערות

ד הואיל טפסקת זכוכית של מוזיצח אפילו ערוחן מג

ם ופסק  tow ־friwto משוט מאדא גרג יני
u אד ט'Mwe 1 ינן נטמא: קייאי t 
ס.] שס לד׳נג *פנן ל  ששא ארג אידס נאו [
y וגפג . מיט *פ0< ואשיט e ה)יפ אטפ 
 משנשא מד מד4ג «דפ מג&א אד דגדסי

iip .סאימיש inli שמא פארטפקד נידסמ 
: פרא דפש נלומד שפ1גו שמנגה

 ((ןנדפ חלש איש מד4ג .Mip היה טו
«נפ' פש יפחם דרג פימרא (הדין

דינ לקני סדי ינל)6  יטט ואפק יהזדא נ
 .ויל *פ6והי החן> ipob pi נפי# 6פל«
 דמפדא פ)ין גאשאש Ppm אטס ש*ד ונשג
 .שאש6 פ1אש ליש pw<n שני שישא 6ל דאי

p דשייט [שס] ממיא pדיgא1 tm  fa s t מי 
 שמטגא גדרנ טשדם גאשאש אאי' דנליש
 דנליס גמי רש1מ אפרש לא שמנונא דג דאמד
 ששלוש ננגד נלומד גלנד שאמוד נגנד אלא

 סשיש ויד נשיג רנד ימנמן די׳ ישונסן ונדי׳
 דסז ונמיג נאוי שצדיי ולא נלושי וט׳ לן

 ננחליס נאן כיגי שא ונסיש ונוי לן■ ששיש
 אלא מרס אמרש לא אלמא נקשניש נאן

 נורו ודנש שרי לאויאא נאול שא אמוד נננד
:נודו לא גמאימן טדאן נמו וט נשו

a טז n דג אמד שס .וט' מ1̂ שאסור 
» ישוזש  לשיומ אפוד מדוש ט

ח נףש  נמי ישראל אמלו טפי אידיא מאי «ג
 וגפיג שואיל דמימא משו ליש ^צמדיגא טפי
 נפמוד אימא נשרה ממודס גשר אשד גשו

n נמי זאינשו אוהל שוא נסלמא p t מדוש 
 רטט משם ולטד דאו. לא אטשס ואדוש דגפיג
 פאן וטון מטפי נדא דלא שיא דאדוש לשמן

 נאלמא מניס גפודש יאייש מאני אלא שפאש
 וט' •נוטס של ממיגש אפי* ומ*ש ליש. מני
 מד דגיט וממיש .<ש נאנק נמנאר מד

 פני פנים ממודם גשדיא גדאש שנע מפויד
 דפשנא פלש לא דפא לו שמוגש פשיא אא*פ
 .וטי שאשש טן> ואל :מאייש אלא מדוש

 ואוגץווש פרוש גאשש מאס יצמנן V6 שש
גאשאו

 וכל . פגע שיחזיר עד לקרות אסור אותה רואה והוא
ף יסתכל לא לפיכך עדות האשת גוף טפח נה סגולה חיה ואם אשתו ואפילו קורא כשהוא האשה מו

1 I

«י ^ פ׳pו רtfי׳ » ב ^׳יו0: ם:4רflpי׳ ש «וי ^ ® םו ם: : op.jrao פיו מוי ג ש פ׳׳ סי׳ פזי w ד n0ל»•<frו :1pפ ^ tר : w / ) » f^ ל ו »s;«יw r » n: י ו

 יקרא לא מגופה
ה מגד

 שילש דלא רל דגיט אנל .טגואש שנא מאי איג אושו שפשוא נדאיא איגש אנל יושג
 לומר וגדאש .קשש טפד טוט יגאל אפד גפ»פ או ידיו אגילי טן שצואש פאשיש טן

 נאשומש ואש5ז אדאפיה דאפיש אשוס נשרו אל לגואא זשגא שן־ טן ליש שאני זחאי
 נשאוטד ולא גשיושג נדאיש דשגא דשן■ זשאמד שששא אגל אפורש ולקי •ושמא נטס
 ולא א»דש אשאפיש סשיפש דאאיא לואר גמנץאה דלואש סאמא קי שני דלא ליש ששש
 שפא פאט טפרש גשרו אל הואש אעש*י אפודש דננליס לומד אלא מאמא ■p סניא
 ומיח .מאמא משאי לאסור פנוא אין א»דש משנטא דשיא דאטלו אגל נמשומש פטא

;אפורש מאגטא פטא דאא*פ לשט לן אשגי מאמא דשן■ שמשק
ה די ב  ואגיג שרג שלגשגפלנטדגסשוש דאין טנא גרג m.וטי אישר לו דאפיש י

 יגא דאפר ^ון V• יגיט פוני ניש.] [ניטש ספיא דיג טוסיס דשטא
 משוס פיס דאש גפטא אגל ^ל פאנש דאיש לשטא אין •*hw גשן■ שלגשא דליס
 ושגאלדרלגשפטש אלישגוש פולש אלינו שסוסדלא ששםיאגדיישא פסש וגד נטש

:דניט אל פולש
 פ0גדמדמי.1פלואפא פויד דאפודשוופי אטי לנט פפאגדגאj>new ran* יג

דטדדן לפרס שולגן לא ודטט 4דפלישפנפננ לדיגאאלנ לא פשיפא ושאפו

מייניניוח ועחות
m ך* vjm■® ■atn men נ1נ א 1a«p ני] w טגקוה m m  m n m m i ורא* טוחיוו 

fp irw o m u in m די < דע *|ו ט ה״ ה קי ס <ווויוננ אוו סי ט ש»ר1וו טו ;ואש ס טי  [נ]
tn 16 [ל] ; •dm לגני m ג [<) :«שרוו ש»ט להאיש ra ט n ווט נפש דאיסע■■ 

נו שלש שורש שהחו לש [נ] :ש׳ם שוט■ טיג תלש נששיש ג לנד שפוד נ  נושי וני שד ונו* נ
»p ̂ג טיי ונן גשי 16 נההקן טדשן m נשפש *נל שישו טלי שט 4fna והי' [א] :ש nr 

nm קשן ונוי 6שט e א וגן » nm a ק אי* לאיגש שט נל הש<ש וקול ו*שי  נננ
a שחשד דגימ6 גישש ושץ שש׳ג שגנשלואזל ונינו וד* ונו' m אשץ דואש ו6ש וגל שינש 
נ ו6ושרני6שנל«שו ס6ונ6 פ6דג« ש w י6נ שחמטקרלנ :ט וטניל קל1 שדועדוק ל

משגה לחם
: אנפדא דפל>ש אנלג פיוטש אופן «ל שק פפשס

T* ושפא פפוא ודג «א0 דג אפלואיו איג) לד וף6 פ0 .ופי ושניא קורא היה 
 אמודאי דסלשו שנא שאט שדג נמנשס שפלפיד שנשש דאין אא׳ג מפדא נדב

 אמד אפי ודג פיאששוט' דג אמד מאי פפון לא סס דאמדו ספדא גדג קייסי גפדאי
 מימש גאו פס .וס׳ שאויא ונן :מסדא פדג ט'ושייט אמד ודנאזאגדאשגש וט׳
שט לימי א>ןלו»שדמשואמדלשואווונ«שט0מדפלא00 מדג  דטדגדסטנטו

מילאאמקאלא שנ שוד ^סלאוזגדי ^גדיפאגלנ  אגל דסגטש נדפיופטטי
:לא יידיש

 אפלש דלא ופספא ט* לואש פסש ישודש ליד דאפרי איגא w* . 00 שיא וזיזז טו
 שלא ודגש סדי לאימא נטל וט גלגד ספוד כנגד אלא דנליש גנט פודא

:טדאן אלא דגנן נדרו ולא »0 «ווד
ך טז  גופי 00 סוד .ופי אפוד גפפסיש פרוש פס . *ttvonoe גננד לשלוש א»ד נ

 [ישראל נפי יסדאל אזלו ססי אידיא מאי גננזו ש׳ש לשיוא אפוד פדום
 ג*ד.) פ(דף0 .וגר אדוש פאסש טף וגל ליש: אילפדיגא ספי דאפוד! ליה פסיסא

«עילומ̂ד יופ OO0 דג אפד ושא גש לאספסלי איליפא (מאי פגוש פ0א9 פפוו
ספססנל

עוז גערל
mניאדאופשאו טאו4 ואפיס■ p o n pופה טימiאf>)Bw ap :(גיה 

ט והטהעננטמהאנאודלהטט *npoW דל טאליו 1טו » ט4ארל.  M »י
 P הסט העלי דגשהיאיידהפהיא ן6ו«נההג no א»0ר ולא מטסה טא pM הדוו

 ■ש סוסה טימנחנמטאדסיא זהל* apt •טוטדהט אנלדיהדלסמאטש «»»
̂י ̂^ טנא פדג פטויא ננפא מל  הפלד ידע יל וניע וסעההטט אלטיעהי0הסדגמ4וא>וו

 ידאט*'Mפאפד פיס טפעט: היפוטפט«אל»פן;מטטןלעאשד»טעולאסאטא
A ט א■ 4*0 מע אי וסי אסט פויי : Crp T4 הסט̂  נפט טפי וני. טהי  fO ME( :



משנה כסף פ־ג שמע רךיאת הלכות אהבה. כסף•משנה18
 ול«צ שנה מטפה מיקום דוקא היינו מנושה משח מגולה היה ואס ומ׳ש .ולגףש נאשהו

 ק׳ש למק שלא רנינו וסונר פחה נאשה ושמר קול נסמוו שם ואמח השי. דיק
 : שה הזניים לא ולט נשמרה ולהסהנל נגץלה ליהנוח שאסור למנק אלא נאמר

r יחנסה נש*נ שכסנה״ נ'נ:) (שם מהמשנה ומהנאר משוס «ה וט׳. אסור שמא ונשם 
: נסנווך וממ׳ש רהרא מטחם נמים

 דרג מימרא (נ*ד:) שם .ום' «ורה היוזח
מסניו מל ושי' טחיה. ושגיא הוגא

 הוא ולסמלה שממתנה אמייש ולמשה מפסגיו
 . מא ומונרח שירש׳י וק ק׳ש רץרא מרום
 (ש׳ה.) שם וט׳ מקנו יהא שלא ונלנד ימ*ש

 הפרוה אה מאה מקט והלכהא נגמרא מסקנא
 והרא׳ש יונה ה׳ר ונהט .אסור נוגס מוהר

 שאסורים נפחה נונמים אינחם לנל דה*ה ו׳ל
 אס רואה דקאמר משוס מקט דנקש והא

 ; מותר ורואה טנדו שהוא אמיש הממס
יש; היה (נ״ד:) שם נריייוא .וט׳ p וזיח

 השני ראשו להוציא יטל ואינו נ«יסו
 ק״ש וקורא צוארי מל נשליהו חוצן הצנה
 המרוה את רואה לנו הד ות׳ק לט מל ויא

 ושסקו . מותר הפרוה את מאה לנו קסנר
 ני׳א ו׳ל ור׳ת והרא״ש והרי׳ף ור׳ח ינינו

 אה רואה לנו והרי דחלסודא ססמא מדסדן
 דאניי )וני׳ה ננר׳ החם דמשסמ ומוד הממה

; הכי להו סנירא אינק ינתניאי ורנא
ח ט' ישנים שהיו שנים י  מהתת והוצן עד ו

 רנ נעא (נ״ו.) שם וקורא. לט
 שהיו שנים יהודה מרנ נחמיה דרג נריה יוסף

 לכא! שניו וה שימזיר מהו אחת ננוליח ישנים
 ק״ש ויקרא לנא! שניו זה ויחזיר ק׳ש דקרא

 מתקיף עמו אשתו ואסילו שמואל אמר הכי א׳ל
 אשתי אדרנא אתי מינעיא ולא יוסף רנ לה

 ישנים שהיו שנים מיהיני ננישו לאו אחר עושו
 וזה ק״ש וקורא פניו ממזיר זה אחת נמלית
 ישן היה אידך ותניא ק״ש וקורא שניו מחזיר
 ש”ק יקרא לא נצדו ניהו ועי ונניו נמסה
 היו ואס ניניהם משסקת מליח הימה אא*נ
 יוסף ל־נ נשל״א יותר קטנים ניתו ונני גניו
 קשיא לשמואל אלא נאתר הא נאשתו הא ל׳ק
 תניא והא נירא מ׳ יוסף ולרג שמואל לך אמי
 יחזיר לא נצרו ישנה היהה ואשתו נמסה יש! היה
 משפקה סליה היתה p אם אלא ויקרא שנץ

 לינ אשתו לייתר לך אית מאי אלא ניניהם
 היא תנא' אתי ני׳ ליידי היא תנאי יוסף
 ומוסר ננושו דאשתו יוסף נרנ הרייף ושהק

 הוא כנושו נאי את־ אנל ולקרות שניו להסזיי
 צריך שאין רניני וכתר יכינו שתק וכן ואסור
 נדין וק ולתניה מתחניו אלא סלית השסק

ננשר זה נשי שנונע אע״ש ולמעלה דמפמניו

כיוצא כל וכן דעתו שמבלבל

t אתי לא זה מי ׳3 תב : הי ט אשתו מ׳ש מנוח ה״ר ונ  מס דניו! כלומר עו
 דלינא א׳א נאחוי שנים או נשנים שנים דאילו שניו תחזיר ומ׳ת סהיר\ לא נה

 דסנניס ערייתא אלא יוסף ניר דלא ופוסקים מולקיס והיא׳ש ציפת ורמי .הרהור
: מפסקת נוליח נעינן נאשחו אפילו

ט ט' קשנים הס אימתי עו■ י  צמאי סס .ו
 מטרם ניחו ונני נניו היו אס דחניא

 מ אמר נמת ועד טליה הפסקה צחך אק
 וסיגוק אחד ויום שנים ג' נח תינוקת חסדא

p תינוקת דאמרי אינא אחד ויוס טיס ס׳ 
 אחד ויוס י'נ p ותינוק אמד ויום ׳״א נח

צמח. ושעק נטנו שדם שיהיו עד ואידי אידי
 נחרא נלישנא ז׳ל והיא׳ם והיי׳ף ינינו ופסקו
 ושעין נכונו שדים דנעינן יהא רנינו ומפרש

 פחות ותינוק תי'נ פתוחה לחינוקח היינו צמח
 הוו ניולים הללו לטיס דהניעו כיון אנל מיייג
 וק רגהו גדולים ומי תניא הקפניס וטיו

 סימנים הניאו ואם והרא׳ש יונה ה׳ר הפנימו
 תיישינן לא לחיטק וי'נ לתינוקת י״א קודם אלו

; ומותר להו
Tfi שיק משנה . ונו׳ וענייה נשים א 

 ופ*מ נ׳.). (דף שמתו מי
 שחייש תיטק מדין הוא הקסניס את וסלתדים

 צולב מיק הוף נדאיחא במצות לסנט אניו
 נפ׳ע ונו' סנינץ ומ׳ש .ס'נ.) הגזול(דף

 אפן ימונין אסרינן נינו) (נינוח דנריס אלו
 לט שהיה מי :מסטרייהו נמידן תיטקוה אחי
)׳*ו (דף קורא היה שיק משנה .וכו׳  חתן .

 W אס 0מו׳ ועד היאשק לילה מק׳ש שמוי
 הנחולה אח הכונס תניא ונגמיא מעשה עשה
 פריי ילא משוס תייג האלמנה ואח שטור

 מטם יטריד ע׳נ אף א״נ ספינתו וסנעה
 יה׳ה ינינו ופונר וליכא. דתצוה טירדא דנעינן
 P פטור נמצוה דעוסק התצום משל שפטור
 דוקא היאנ׳׳י נסס מטח ה׳ר ונתנ . המצוה
 או נדה היתה אס אנל עפה שפחיחד גלילות

 וכתנ . חיינ לימוד מקום היה שלא או חולה
 תקיש נין שסמוי משמע רנינו דמיני׳ עוד

 לילה פמור ד«ן והא דיוס מק׳ש נין דלילות
 י^דם דחיינ ראטן יום נאפוקי הייט הראשון
 סמור נלילוח דדוקא ואפשר יתפלל שיקיש

 ומסת הס קדושים דישיאל חייג נימים אנל
 פסמני והט פירדא כאן ואין מינה דעתיה

: ענ׳ל
 פ'נ חש משנה .וכו׳ מת לו שמח מי נ

) (פס דניטת  מופל שמתו מי י׳ז
 פוסל ננמרא והקשו שמע מקריאת פעור לפניו

 מופל שאינו פאעפ׳י והחגיא לא מוסל שאינו אין
לפנץ

 אחרים ערות כנגד אסור שד\א יוכשם יין :כנגדה
 ערום כשהוא יקרא ולא ערותו כנגד לקרות אסור הוא כך
 עור או בגד של חגורה היתה .עדותו m שיכסה עד
 לקרות לו סותר ערום גופו ששאר אע־פ מתגיו על שק או

 היה .בערותו נוגע עקבו יהיה שלא והוא שמע קריאת
^ן ערום והיה בטליתו ישן  לבו מתחת בטליתו ח

 את רואה שלבו טפני ויקרא צוארו יחוץ לא יאבל וקורא.
 שהיו ^שניס יח •• חגורה כלא שקורא כפי ונטצא הערוה
 פי על אף לקרות אסור מהן אחד כל אחת בטלית ישנים

 עד ביניהן טפסקת טלית שתהא עד לבו מתחת שיכסה
 היה ואם .ולמטה טמתניו זה בכשר זה בשר יגע שלא
 גופן הרי הקטנים ביתו ובני בניו או אשתי עם ישן

 בהם נוגע שבשרו אע־פ לפיכך מהן. מרגיש ואינו כגופו
ט :וקורא לבו מתחת וחוצין פניו מחזיר  הם אימתי עד י
 שנה עשרה שתים כן הזכר שיהא עד זה לענין קטנים

 והוא אחד ויום שנה עשרה אחת בת והנקבה אחד ויום
 צמח ושערך נכונו שדים גדולים כתבנית תבניתם שיהא
 אם אכל .ביניהן טלית שתפסיק עד יקרא לא כך ואחר
 כקירוב עטהן קורא צמח ושערך נכונו שדים היו לא עדיין
 שנה י׳ג בן הזכר שיהיה עד הפסק צריך ואינו בשר
: אחד ויום שנה עשרה שתים בת והנקבה אחד ויום

רביעי פרק
ם א י ש . שמע מקריאת פטורים וקטנים יועבדים נ

טדין  וטברכין בעונתה לקרותה הקטנים את ומ̂י
 לבו שהיה מי .במצות לחנכן כדי ולאחריה לפניה
 ומקריאת המצות מכל פטור מצוה לדבר ונחפז טרוד
 שמע pi מקריאת פטור בתולה שנשא ייחתן לפיכך .שמע

 ימצא לא שמא פנויה דעתו שאין לפי .עליה שיבא עד
 חייב בעל ולא שבת מוצאי עד שהה ואם . בתולים לה

 ולבו דעתו נתקררה שהרי ואילך שבת ממוצאי לקרות
 הבעולה את הנושא אכל ב !נעל שלא אעיפ בה נם

 דבר לו ואין הואיל לקרות הייב במצוד, שעוסק אע־פ
 שמע מקריאתפטור עליולהתאבל חייב שהוא מת לו שמת טי ג בזה:

שיקברנו
עד

:מ׳ג סי׳ ז1אי ר1ס ׳־ס «פין סמ׳ג נ׳ה וף סזנה ח : «'ש1 «' סי' איוז סור ׳־ת עני: מו־נ י ;ע־נ סי' סור ג ;י' דף נפזנה «״ן נ ;ט־ד סי' סור «

לחם
 ולק׳ש נאשחי אלא י5חיי1 רף1הת נמקוס מסתכל כאילו אשי. של קסנה נאצנננ הפססנל

נ  אנל שסע לקריאת טפח נסיק כאשתו דוקא משתגנ נאנחו לאוקמי נגתרא פדהוצינו .ע'
 דאין נננדה קיש לק־ות אסור מועט דנר שהיא אע־ש אסור קשצה נאצנע אפילו נאמרת

 נטינן קיש לפיסול מיס אפוי קטצה נאצנע ילהסתכל אע״ג נאחרח הדין י\א לומר «רא
 לומר יוצה דאשתו לומר ודותק נאשהו. אמיו ולמה נאחרה אשילו לוקמה דאיב ספת

 נאשתו דוקא הוא טפח רנינו מים זה ולפי נדאמרינן ודאי אלא סני נפפח נאשחו אפילו
נ נ' . זיל נה'נ ו

 פקנו יהיה שלא והוא : ונו׳ וזנורה פליתו היחה ר׳ה אמי שם וכו׳ מנויה היתר יז
הלכחא כיה) (דף שס ואיססיקא ורנא אכיי רהלוקת וכו' כעדותו גוגט

 ישן היה ח׳ר ע'כ) ניד (דף פס . וכו' נטלימו ישן היה : מותי רואה אסור מנע
ט׳ בטליתו לט דקסני לנו על אומרים ויש . וכו׳ צואיו עי בטליתו תוצ! ו

עוז םגד<!
 רא) שממו(רך מי פרין היא מהויהין ג«זופ. לזזננן כדי פו ׳01 זהפגיפ ופנדיס נשים ל (!וים
פן דפטורס אגי ואומר י ו'ל כהייש׳י לוזימן פהניפ נקטן פפישה הוא «ה1 “
 יןםן (גני פ־נ) (ון מ״ל לולג פ־פ סוכה נפפנה וא«רי!ן סיהא מדיננן פפונין אנל פאסר סוזווה

m יפ1הי i i )ה נפי׳ ליוווק צריך ואין סדרמן ומתזני י ■ כד׳ן ו־ל ד  פד ׳01 פרוד לנו שהיה נ
b  pi האחר משפט ומשמר פי '01 לו שטח נו ט׳ו) (רף קורא רה פיק נוה. כיוצא.p D 

: (וףיז) woe עי

טשנה
י כדשייש והטעם .ר׳י הסק ונן ינינו פסק וק אסור הערוה אח רואה  שם י׳

; נתוספוח
IT ט׳ ישנים שהיו שנים  אנל אשתו דוקא יאמר יוסף כינ ופסק ניד.) (דף שס .ו

:ז״ל יוסף נניס שם ופטאי כשמואל פסקו ואתיים טלית הפסקת צריך אחר
; הפרק סוף עי תטאר שס . וכו׳ קסניס הס אימתי ער

T f i וקסנים ועניים נשים אמדו ע'נ) י׳ז (דף שמחו מי פיק ייס ועניים. נשים א 
 נק היין p פסויים שהם יאע׳ס זיל ינינו יהוני מקיש. עעוייס

 קמא נפרקא ,יכו׳ לט שהיה ם׳ • הקסניס את מחנכין ת'מ תדיננן נין מדאורייתא
 פעור הנתונה את הכונס אמרו מכאן למתן פרש נדרך ונלכחן אמרו )י׳א (דף דנינות
נ .יכו׳ שנת מוצאי עד שתה ואם . חייג נה י י פ' :סיז) נמשנה(דף ינרכות נ

איו
האלמנה !אס

: י׳ס) שמתו(דף מי פרק ריש משנה . מת לו שמת '0 ג

ת חגוזוית פוניו מיי
 ו׳» •י׳ נן [א] • ע׳נ רווים נן1 מותו ייק'« חערווז מת רומח ואבו מיר׳ייי והן [פ]

 תוז! דמסוור ״•!n נ«וק ע0ם* והן תתוס׳ וניב יום «א מק׳* ימפיאו [נ] י ווז׳ג מאמם
 תי«נ מנויגים מם מץ מעם «ג«ום מנו רתום׳ התני עור . עי* ביום והיינו החמיאין ם;
 ונן «עח ננא p« מגי נאוטר <קרמ אמ מס ניוחרמ נרמה ומרינה אקרוח ׳« וחן נם
ג וואמ קירמ אקחת ווזה מם רמסו נתיק דחאנת מסק מאמם ר׳׳ ני י א אמ ימסו טי  נ

א own את איפוא חרווות • ' :



19 י סשנז-. כם^ פ״ד שמע כךיאת הלכות אהבה. כםף
פ נ09 ולק־ דפי לפניו מופל לקוגיו מליו פפופל גיון אפי מ ומיק פפור לפנפ ט׳ פי מי ם V« <י« היי זעם «n מאילו הנזיצוגים אנל י i דגי דס׳ל «ו tm  W\
הואגיד ת«ו jftfi ה?ננ־ ק מפיסס נסי היה למיצונים נקפנעיים בשילה נננומדיה גדי הספה סאץ לופל פנויה דעתו פאי! ספני הפעם לגים ונסב ונו׳ פס לי שסם

לאו p’t( דקאפל האבל פני לואים האי אסא לפלישי יהודה דלגי שהיא נלאה וגס מפלא נדמשסע פעול שישסדל ליפי יש שאפילו הסת נצולני להשתיל פפי שיהיה
ק נפימש p אסלי נילושלפי ואין פשפהתו ומי קלוגיי דה״ס מאים להמת הצליטם היע אלא מאים מקא :ויל והלאיש פנה היד נתנו ו

 האפל וגשםפ עד וגו׳ תשפל היה ותס
 קנל הסופי ובו : שם נלייסא וקולא.

 יימ) (שם קולא היה פלק נלייתא .ום׳
 ואסד תופל אמו שנים היי שאם נתנאל ושם

 לנינו לן5הו ולא הסס אס נפשפל נסו קולא
ק לופל שניון פנית להזטלו  שדים פשמע ,ו

: לפשפל שוה
י״ם.) שפסו(שם מי פלק .וני׳ תוציאי! אק ד

 לקיש פפון המס את מוציאי! אי! חיי
 אפקוהו יוס!> לנ יהא ספסיקץ אי! התתילו ואס

 התאילו ואס :שאני תשוב אדם לקיש סמון
 המסה נושאי א:] [שם משנה .ונוי וטציאו

 המסה שלפני את סיליסיק ותילופי ומילופיק
 להם צליגה שהמפה את המפה שלאתי ואת

 .מיינים להם ציינה המפה שאי! ואס פפוריס
 נושאי דהיק שפלש שהוא לנים מדנלי ונלאה
 לאמליה שה! אותם ני! ונו׳ וסילופיה! פפסה
 דקסס ומאי ספורים נהם צולך שלמפה שאחל
 היק מיינים נהם צולך למפה שאין ואם סיפא
 נהם צוק־ למעה שאק הסס אס המלק ושאל

: תיינים
0 m ודומם יושג עד ונו׳ נההסי עסוקק .

לנימ: נלשו! י'פ.] [שם נלייסא
 מה נפי זה ו«׳. לקיום מ־ינ שאים לפי וניש

 להשתדל שציין לפי איס הפסול שפפס שנתנאל
 שהיי פנויה דעתו שאי! מפני אלא הפס נצלט
:לקלות תי־נ אינו ואפיה ויומם יושג נא!

«׳ הפס אס קנו־ו ו  ייז:] [שם משנה .ו
 ינולק אם ומזלו המת אס קניו

 יססילו לשולה יגעו שלא עד ולגמול להסאיל
 אלא פפוייס שאינם וידוע יסמילו. לא לאו ואם

 שמע אם קולי! אח'נ אנל סגמפיס ןעודם
 נמנןמם קולי! הסיצונים אנל נסנימייס והיינו

א לנינו שג־אל נסו  ונסב לזו. ססמונה נננ
 פני ליאות הצליני! נאות! יוקא זיל הלאניד

 הקלונים והם פנימיים קלויים שהם האנל
 תמה אופל ואני מיע נעל וכלוב .ענ״ל אליו
ט הלאניד קדוש ספה זה דנל יצא אס אני  ו

נראה ולי ונו׳. דמתניתין סיפא ממנו גשפפה
 יתסילו מהם שיפסלו ואסל ינימ שמיש שנסנתי למה לימוז ה־תה זיל היאביי שנוונם
הצליני! נאום! דוקא יתסילו לא לאו ואם למ׳ש שמוזל או לני, נפנימיים אלא אינו לקלות

 היד! ••ואם .לקרות פנויה דעתו שאין טפגי שיקברנו
 .שטע מקריאת פטור מתו שאמו אעים המת את משמר

 למקום נשמט והשני משמר האחד שנים השומרים היו ואם
 יובן .וקורא האחר ונשמט ומשמר וחוזר וקורא אחר

 את מתייאין •אין ד שמע מקריאת פטור למת קבר החופר
 היה כן אם אלא שמע קריאת לזמן םמוך לקוברו המת
 הקריאה pt והגיע והוציאו התחילו ואם , גדול אדם
ת. את מלוין והן מ  כגון בהן צורך למטה שיש כל ה

 לפגי שהיו בין חילופיהן וחילופי וחילופיהן המטה גושאי
 המלוין ושאר .פטורין ד&טה לאחר שתיו בין המטה

 בהספד עסוקים היו ה !חייבין בהן צורך למטה שאין
 לפניהן מונח שהמת בזמן שמע קריאת זמן והגיע

 המת אין .להספד וחוזרין וקוראין אחד אחד נשמטים
 יושב והאבל שמע קריאת קורין העם כל לפניהם מוטל

 לקרות חייב שאינו לפי ודומם
 •קברו ן :מתו את שיקבור עד
לרבל האבלים וחזרו המת את

וע־אגיו־ השגת
(• 6 1-ap׳יסידו המת ה » ; 

n h n i ta• ן1(16נ ד«!ת ו*ל 
 נצ6ה פני ז1ו6צר הצייניס

 והס פנימייה וןודיס שהם
: מנ״ל יו16 הןיזניה

 אחריהם הולכים העם וכל תנחומין
 בו שעומדים למקום הקבר ממקום

 לקבל שורה לעשות האבלים
 אחד פסוק אפילו ולגמור להתחיל העם ינולין אם תנחומין

 אלא יתחילו לא לאו ואם יתחילו לשורה שיגיעו קודם
 בני .לקרות יתחילו מהן שיפטרו ואחר האבלים את ינחמו
 האבלים פני רואין שהן הפנימיים בשורה העומדין אדם

 את רואין ואינן הואיל והחיצונים שמע מקריאת פטורין
 שהוא מי כל ז :במקומן שמע בקריאת חייבין האבלים

עצמו על להחמיר רצה אם שמע קריאת מלקרות פטור
לקרות

:פ׳ז דף ניסנז 3 :פ"צ) מיג פ׳ פני א

p י«דש נפמון. שיתנתי נסו לנינו דעת 
 מהם שיפפדז תר6ו 0נ{י6ם ת61עתמ לניס

 אתי לקמת ביום שתות דניש משמע יסתילו
ט לאו 6ם מסאיק האנליס שינתמו  בגל פ

 ג»לפ םעופדיס אדם בני : יתתילו גווני
 נשודם העומדים שם משנה זה נם. . ו«׳

 וננסוא חיינים והסיצונים פסולים הפנימיים
 שפולה הפנים אס היואה שולה סיי [ייס.]
 יהודה דני מיינס הפנים אס לואה ושאינה
 עצמם מסמס ספוליס האנל סתמם הנאים אומד

 דמתני* פנימיים שמפוש נסיק ופסק מיינים
: רואים שאיש וחיצונים האנל פני מאי!

ט׳ ספוד שהוא מי בל ז  סרק סון משנה . ו
 רצה אם סק .־)ייו (ד!> קורא ס־ה

 אומי ישניג קורא היאשו! גלילה קיש לקלות
 ופסק יפול השם את ליפול הרוצה גל לא

 ונרש נלשניג. תסק והלאיש הליין וניס נתיק
 נעצמו פשוע דנל הוא ונר. פמיה דעתו שתהא
 זהנא אדישניג דישניג יפו ממלא ועוד
 אפל אסייתא ונדוכתא ליוהלא דסיישיק אפל
 סילסא סליא נכוונה הנא ותירצו מ״שיק דלא
 תיק נשתלק וא*נ למוני מצי דלא תהיי ואק
 פצ• דלא סהדי אק לאו לומר הוא עליו

 היינו אס אנל שי^! אסשל שכני לטוני
 : מודה «א לטוני פצי דלא ודאי יודעים
ן ומה הלאירד וכתב נ  אפל ואידך ונו׳ נ

 סלנא לני אסא ממסי מא! דתשיג
כ .עניל ח  שהקשה ופה וט׳ ואני פ׳ע נעל ונ

 נא! אי! וט׳ עצפו הוא והלא היאנ׳ד על
 שאמיו pה נפי אפילו היק דהלאניד «שיא
 להתפלל יכול אם פצמו את אדם יטד לעולה

 נתעלה הימ יתפלל אל לאו ואס יתפלל נכוונה
 לנפלה שיש נפזניי «א כוונה לו אי! שאם
 היינו ואיס נתולה כיןלא יהא נקיש אנל

 גזפנים עתה הלא יוהלא משום יקיש פפמא
 אי! בתפלה שאפילו ליוהלא תיישיק לא הללו

 אפילו אלא נלנד הזה נזס! וצא מונה לו
לפינזש לינא השתא א'כ הגיויא פנמי נימי

 [ואס שמע צקליאס סטן־ המת את טצואק אי! תיל .רע) שם(ין וט׳ טציאי! אין ד
 אום ותירצו . נקיש ספון אסקוס יוסף רנ והא איר מססיקץ] אי! התחילו

ס׳ למפה שיש כל י ע*נ שאני ס*נ  המסה משאי ע*נ) ייז (דן שסט ט פיק טש .ו
 : זיל יוסן הכל.נניס ונתנאל פטאל לניט וט׳ שוטם פילושיס נפשנה ויש וסילושיה!

ט׳ טפל שהמת נזס! נהספד העוסקים נטיתא ייס) (דף שם . עסוקים היו ה  :ו
ת ו ב  הפנימיים נשויה המוסדי! אדם בני ;ייז) (דף נסשנה פס .וט׳ הסח אס ק

 ופפדש חייטם החיצוטס פסולים הפנימיים נשולה העופטם נמשנה שם .ונו׳
 הקלונים הם פטמייס פפלש זיל והלאניד .האנלים פט מאים שהם פנימיים רטט

 אנל סטסיס. נטלה להיות ראויים לאנל קלונים שהם שדק מסט פטמיים ונקראים
ק מקרו ניטטם הפנימית בשורה שהם אפיס לאנל המווקים  שהם אעפיי הקרודס ו

ן מקלו פטסיים התיטנה נפולה :זיל רדט לעס p ואק נהשגוס זיל דעתו נ
ט׳ פטר שהוא פי בל ז  לא אוסר ורשניג .נמשנה מחלוקתם ע'נ) ייו שם(דן .ו

דרפניג לטמיא ע'נ) ייז (דן שם והקשו טטל ינא השם את ליטל סרוצה נל

p טלם וא*נ לפהלא p. דעת ליישנ יש וסיס 
 ד^וס כתבתי וגני הגמרא p דוצא הדץ טתג שמא מנהגו נודע שכנר רניט
ש״ש נטרק יהא ולא יקיא ואיס דעט שססיישנ עד לקרוס רשאי איט דגס׳ דינא

מעליו
משנה רחם

 מקום ניד:] [פםתים דסק לט שמעיק איפנא והא צפהיא חיישי לא וינק צפהלא טית
 ונפל עישק אי! לעשות שלא שנהצו מקום עושק נאנ נתשפה מלאכה לעטס שנהט
 קשיא מנס כסלטד עצט אס אדם רל יעשה לעולם אומר לשניג נפלי! סית «יץם
 נלונזר השיפה מוחלפת פמק איי ניה.] [שם אדלשניג דרשניג קשיא אדרנק דרנק

 סתלין לא לטלם שאמי אחר תירק שם טש קולא לקרות מצה דאם טני דישניג
 מצהירות דאם טני לשניג ולהכי יוחג! ני׳ דהר משום קפא רחילוצא פסק ויניע
ט הלנה נמטתנו ישניג ששנה מקום נל קייל וננר . קולא ט  וראיה וציד! סעינ מן נ

 אדם יעשה לטלם דאמי נלשניג פסק לא אמאי נאנ תשעה נהלטת וודת . אחרונה
 זתייסיק שם פסק וצפה נפהיא מיחזי אמליק דלא נא! פסק דהא חנם תצמיד עצמו

 שם הזניי ולא נפלים סיס מנץם וננל אלא תענית סיא' נפ״ה סס כתג דמדלא לפהלא
 ועוד .גלשציג ליה סנידא דלא משמע לשניג נסנלת תיח עצט אדם יעשה לטלס

ח קשה  נסשנסטנדפרישפז. ששנה מקום נכל מותיה דהלנה נלשניג דנפטק טא דנ
ע< ששתן ^י תית עצמו יעשה אדם כל הזגיל שלא ומה גרשניג טסק ג*כ דהתם ורל

ת הגהות טוניו טיי
F ®[טל דנ 0 w «חנ ו lrm  nr *וזפאיג ל p אפוזד חטב ■וס qm :*1זף

שז מגדר
פו וגן ק פו וגז׳ מי » ש. א דה < ףי טי «זו. עד «* מנס א»1וויןסוצי* ):r(ו שיקגו

טז ואתו גאגציס פתט אצא עו ׳01 מיוו מוס איו קנוז :ייס) ן1(ש«י « טע __ __ פ9ג פיי
jn יסתילו p ? רו נתב .י־ינ) (ון.100ם מי ט א ם באנצ לולאפטי סצויטס נאיע זזעא רל ני מו מןוזטם י־ם סניס״ס עוואס » * »ני ל. ר פ פ צ 00א מו0 א פ ש א ש אני מז פי ס ה  ז

מי ומסניסין טמא ממט נשיפה eilei מש 01 ר< מאליו ע ס זעס מזיוסמיז שגיא ננריסא ימוס ו׳ גר דפליג (וףג׳} שנוסו ט r זעיוני דשא ני ויל משי מו tra o מיידננלסמט ׳01 הסס 
מ מ ה מלס מליג טיסס והטצוניש «דס0המימייס נשווה המומויס ועיוני וטמא מנהו לגמד ממדה לט ו מי ו מסמס מגיד! סאנל מסווה «אימ ואמו מדיסאנגמיא רי  פטו־פ והמו חייט! «
ט ;ונו־ן ו1ל ממנה מצסה ג*• מא נסנה ורמרל לטצוניפנאם טימ״ס ח סיל? לא וממיסי! נישא אגל גייהיה ממי״ין דפסם ינדיסא סיי־ע ומסע לגמי ס אוס נ  מו ׳01 גמיה הממי

ע עמ!.0 פ דף שה עויא טה טע היף .מליי ועסי שססיישג מו ם׳ מלעויס ההיו שהוא מי נל י״ו:) י(דף0«י מי ט ע ומה ל< הוארו כיזב . עוהוק ט! מ׳1 י ט יסשיג אמו יטיל ־01 ג  י
טה מגיא ואורג לסמלה דומה זה מסלה!ט! אמי מנמו הוא והלא נעיני סימי! סה גה ו־ל מיס דני טמו וסני מרל. מלנא לגי אסא ממשי ^ סף דהא ועוד הסשלה מ! י מ ה מ א א סו ה ע  ט

* י”״ * מוויה דכאמוי ממיסי! גמרא עומדה אץ ונטע יי א י׳ אמו טיוו משסיןם מוי הו וסדק ושעליק טיזי ומשהק■! דמי •דיה פטמרמודמ שמש שמפ הט«ו יו אט  מיזזדלמפמאלאטיודלמ
W י סניוחא וט ליה ואהיו סעיערא זעטה דק ולא א מפשסמ דעס גמיק אצמא ועסיס יססין עי ונטוא גסווססא ליה מסיק מעעיא ועמיה טו! לא ט טהא ט שסיא ^ ^ n ע נמה נסוגס  טוו

Mm ק טס p שהפט<מ הוא נלנו !00 קני מטוני! שט! מה ססן p רל rהואנ שפזנ «ה הסלטו. מי! ויל רע יהה » t אנל “הסנפ געלי מו t ושאני והס עעמא לו !טיי המרזדס נשאו M 
פויי א י מ ו אנל וסצוה ט ה ^ י ליה אימי מי טגטסה מארד שהניא ההלטו ׳1001 ססדה ^ ס ^ה והוי להסשלל שהסטלו לאסו 0לן נאה רלסוז ט! הספה פטה ני  » וטוצא הומת י
י מל להפיג » סוטי סס 0לןח אלא אמר לא ויל ^ רל ר א »0ו גלסה גלא לענזס רצה אס אנל יינה ווון נני טלפניו ט ויל הוארו גמרי טילה »ר א של רל שז ■ ^נזווי ט ט פז פ  ז

ד לסנו אלא נא לא הוא ט פעמיה נסה דמהו סיעסי גנו הואוניס ה מפנה עיט מסאי ולשק נהציה הסלסוו ונ ע מי ט ו ו י ג ר! ז :ג



ה כסןז שנ ף ©׳ף עמע קריאת הלטת אהבה. מ ס ה כ שנ מ
1'

שחדפו הם הפוס' ’ונעל ליוהרא נהדיא רנמיא הסס אסייק הא סמליו
 פנוץ אגי פעם ננל נלופי ליוהדא לגוימש איפא יקרא לא אם אדרנא היה שנזק

 לגני שפסנ ס׳ע נעל ’פוני שלא וזה .דפעילי לאינך חק נץ אללס חילוק ואץ
 דמ׳ש וט' מטוניס אנו שאין אט אנל פחט ססם שהיי ופו' הוא נלנד וזק
 אלא פעור לן אץ שהיי הסטיים סשאל־ חק

”f ..ת ®™י! ייי'' יי״’״ י<’י יי*י״ רו ק א ־]1 ל ר א .קו הו א ו ה ת תו ש ע ה ד ל .עליו פנוי ב  א
ן ,!״,,ק,,) , ן , , ; י , ף , ם , ה ה ה א ר ז טו פ ת ה רו ק ל ל מ ה בו הראב׳ד השגת ט

שאי אינו פמוט מכווני הוו לא דאינט דמזינן דטון ת ר רו ק שב ״עד ל תתיי  ש
תו ליירי̂י דח״ש׳' משוס פטר דחחן אמרו ואפיה ט איו ״כל ח :זזליו ד מ ט  הייביו ה

ת ליייי״ של־י. יייי״ נמ לאיפליגי לי־א א:פ א רי ק טע ב ן ש רני ב ט ה ו פני ל
 . ליוהרא דחיהיק משוס ספור דלעולס שלהם
 לקרוס אלא אמי לא שינינו ס״ע נעל וס׳ש

 הוא דפעמא דפיץ אומי אני ופו׳ נניפוס
 לא נניפוסיה לקוראה שנא לא ׳והיא משום
 היאנ׳ד ונם רשאי. אינו נניפוס שלא שנא
 פקויא ויהא יקיא נפך ומה פשאמי זיל

 Tהסס ולא ננרפוס יקיא כוונתו נסויה
 משלש הקורא שפנינו אוחה פעץ הניפות

 שקורא פאדם הפטר לא ואילך ניום שטס
 הפסיד לא הסטד לא דמאי ואוקימנא נתויא

: נינוח שפי
 שתתו י׳ פיק נסוף .ופו' הסמאים כא ח

 קרי פיאה זנ חנן פיו.) (ניפוח
 הרייך ופתנ ופו׳ זיע שפנס שפלסה ונדה
 ויולדות ונדוס וונוס דזנץ שמעינן מתני' מהא

 ] נ’כ [דן שמתו מי ונפרק נמשלה ח״נץ פולהו
 מקנלין דית אין אומי נחירא נן ריי סניא

 אש מה פאש דני׳ פה הלא שנאמר סומאה
 מקנלין אינן דית אן סומאה מקנל אינו

 להרחיק לייך יהא לא א"פ וא׳ת ממאה
 הדני יהתס ימי דלא וייל המטפס ממקום
 פינישים אנו או נעץ אותו יואיס אני הנמאס

 אוחס האומר דית מנזה כאילו ונראה ריחו
 מורגש דני אינו המסאים סומאח אנל שם

 מקנלין דית אין ולכך שפל״ דני אלא
כה הלא דנתינ יאשהחן דמיון ׳'ל ועוד .פומאה

: שליו ופתו שחת״שנ פד *)
 נקי ומס . ״ל1 היאנ״ו נתב

נזןוראנתויס וי»א יקיא
ה אחרי הן ול תן ו א מ טו פי על אף • ב

ידוע שהדנר היא1לי עתה מזששין
 שאיגה והמתפללים קוראים 5ליו
 גס מלומדה אגשים «צות אלא

 כן אזמרין היו הגמרא נתכמי
 כ• ליישאי סינותא מחדיץ־א

 מגסשיה כרע למודים מטינא
 דיומפין מצי דמה אמר ואידך

̂זשע אמר ואידך צלותא מז  ד
 מלכא לגי אסא ממטי מאן

:עכ״ל

 דרא אלא הסניסת ממקום להרחיק צריך היה לא וכן סוסאה רקנלין
 וכו׳ דינו וכיח ועזרא : קדוש מחדך והיה הפנוסח מקום
לנעלי פכילה תיקן מהן ואחת עזרא חיקן תקנות עשר )ס״ג

שר ת להן שאפ עלו תן ל א ט טו  בו ט
ם ץ הנוגעין כגון ביו שר ה או ב ד  בנ
ה ב ה וז ב שכ ט ן וכיוצא ו  ועזרא .בה
ת בי קנו דינו ו רי יקרא שלא ת ב ד  ב

ה ר ל תו ע דו קרי כ ב הו ל או צי הו  ו
ל עד הטטאין שאר מכלל טבו  .שי

ה ולא ט ש ה פ קנ ל זו ת כ שראל כ  י
ה ולא ח הי ב נ רו ר ב בו צי ר ה טו ע  ל
ה ך ב כ פי ה ל ל ט ר ,ב ב כ ו ו הנ ל נ שראל כ ת י רו ק ה ל ר תו  ב

ת קרו ל ת ו א רי רי שאין לפי קריין וי] בעי׳י והן שמע ק ב  ד
ה ר ה מקבלין תו א מ תן עומדין אלא טו ר ה ט מר לעולם ב א  שנ
ה הלא ברי ב ש ד ם כא א ה יי׳ נ ה אש מ ת אינ ל ב ק ה מ א מ  טו

רי אף ב ה ד ר ם תו ה מקבלין אינ א מ : טו

• ם״ח ם•׳ סיי א

שמע קריאת הלכות סליק
 דית שאיןאוסרים אט פאש דני'

 נני פתינ
 (נ׳ק מדונה סרק

. פויה לדני׳ קי״ן

לחם
 נפ״ת דמסתמא ניכה סימן נה רואה אינו נאנ נסשמה ילאפה העושה ופל שאמר מה

 לעשות [שלא] אדם לכל דיאו׳ מהחם מופת הרי לעשות שנהנו נסקוס אפילו קאמי
:ההוא ניום מלאכה

ט וכתב  והיאנ׳ד .ונו׳ רשאי אינו מטהל ופו' פנויה דעתו שתהא והוא זיל יני
 דעתו תהיה שלא אפ"פ פלותר נכך תה ואחר נהשנוח זה על מולק זיל

 כוונה דנעינן ודאי דנתפלה לחפלה דומה זה ואין נתורה כקורא ויהיה יקרא שנדה
טונה פלא שיקיא אעיס הפסד אין לתפלה דומה שיהיה נאמר ואפילו . לא פאן אנל

עוז פנדל
 סזף עד '0 נהגו ונכר .כ'נ) (דף שמהי מ׳ סיק נקלוה זצסיק־ כה לעמוד עד ם׳ העמאים

:קלת) גו(דף9 ראשיס סרק הסרק.

 נפלוה אמי זעיר׳ אתא פי פ'נ.) (דף שמתו מי נסיק .וט׳ זו תקנה «פה ולא
 יאמר בחירא פן פי"׳ פלמא נהוג נסי החס ואמרינן נתירא נן פריי לפנילותא

 עזרא תקנה לנעל יכולים היו והיאך שקשה ולפי פופאה מקנלין תורה דני׳ אין
 שאסרו שסה מפרש ז״ל שהוא ריל ונמנין פמפמה פטהו יץ ניס אמריו קם לא שהרי

 שא'פ ובפלוה עפ» שפיד איט נסלוה
 דהיפי וטד הנונסל הוא סי לפרש מיל

 לימא נסירא פן פרי' עלמא נהוג אסיינן
טי ונפלוה עפח ניד  אטיאי דאשפמן ו

 נטלה מפלגי וקא לקייץ טנליס שהיו נסיאי
ד איתא ואס לא או סנילה צריך אי  עמדו יני

 לתקנת נסלוה הא פנילה האי להו למה ונפלוה
 פירוש נפלוה אלא זו לסנילה עיקר ואין עזרא

 מעצפה ונתנסלה נה נלפת העם את פ® לא
 היה ולא וכו' זו תקנה סשמה ולא יפיגו וז׳ש
 ישראל בכל זו תקנה סשפה לא פלוסר ופו' נח

 הצפוי ניוג פת היה שלא מפני היה והפעם
 הפעם שאס מעצמה נעלה ולפיכך נה לעטי

 ניוב פח היה שלא מפעם סה לא פשעה שלא
 שאינו אעיס אתי דנ׳ד גה׳ נה לעמוד הצטי
 נעיא מיהא נימול לנמלה יכול כראשון גדול
 הציטר ניונ פת טה שלא לשי ודאי אלא

 ונמלה לסטל העם את פט לא נה לעמוד
 נעלה ולטנך שפסנ רגיט שדייק וזהו מאליה

 פסלוה ולטפך פתנ ולא סמצסה דמשתע
 שס היה שלא וכיון בעלוה אחייס דלישתפע

 לסטל הגמרא חכמי גוהגים היו שנימלוה ניר
 ניד שוס נעלוה שלא עורא תחנת משום

 לעטל העם את לטן ישאץ היו שלא שאע״ס
 טון לפטל רוצים היו פח נהם שהיה פיון הא

 נץ לן דשאני והא התקנה נמלו לא ניד ששום
 שלא מסגי הוא התקנה משמה שלא כשהסעם

 שטא או פה לעטי הציטי נרונ פח היה
נ רנינו נתב אחי עעס מעני פ'  סמיים מהל' נ
י שנורו הרי וז״ל ׳  עי ום' ודימו נזירה נ

 פחנתיו ופו׳. נהנו ונבר : ונסנץ פמפמה
 ימרה פיני נסנילה עלמא ינהוג בסמוך

 וכמו לד׳ית נין ותפלה לקיש נץ שיענול היתה עזרא דחקנח ופיו! נתירא פן
n תורה לוני׳ קר״! לנעלי מנילה תיקן שאמרו ib a פיני שנהגו או שנעלה 
 ונטלהו וחמלה שסע לקריאת סויה דני׳ נין לאמלוני לן לית נתייא נן יהודה

: לססל צריו אינו

ה שנ מ
 שאינה והמתפללים הקוראים ליונ ידוע פהדנר ליוהרא דומה וה אין ליוהרא חייבת דמאי
 נכוונה נץ אלא נלנד המכוונים אוחה אומרים שאין כלומר מלומדה אנשים סצוס אלא
 תפלה כוונת נלא אותה אוסייס טו נ'כ הנמרא חכמי והיי . אומייס נכוונה שלא נץ

: ההשטת נדנד׳ כוונתו היא וו ׳והרא. פאן אץ וא'כ נעיונם דעתם שהיתה
ל ח  לנעלי פנילה תיקן דינו ונית דעורא אמרו שסט מי נסיק פס .וט' המסאים נ

) דף (שם למנילותא ונסלוה קי״ן נ.  נא׳ח נאמנה הענץ ניאר י“נ והרג .נ'
:ע'פ פ׳ח סימן

םייטזניוה הגהות
 רמ1וו ביברי בתיי* p ׳הודח נוב׳ הבי נג' עימא נהנו [ו] ; בטטנט י׳ג נדענו [נ]

: ע** ט'
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תעלה הלכות
כהנ-ם וברכת

ms מצות שתי בבללן יש

21 יא

ם לכרך שנייד. .כתפלה יום ככל ה׳ את לעבוד אחת תי .אלו בפרקים אלו מצות שחי וביאור יום. בכל ישראל את ב

משנה כסף ןץ5ר̂א פרק תפלה הלכות אהבה. משגר׳ כסף
w 6 קצר« 9פפל לפלמי 6הי «*ל פ7<ו גלומד . «'1 יפגזסס מד6ש< 0>י ל9ג פלל0ל« ew מצות א ע*א o0 «ו< .()*< era לפקוי מפמיס גוד גגו »  ש ד

« ומ׳ש פ׳פ.) דן רנה(ינסות ג«ק־האשה נואיסא התורה אלפא ^גהס נכל ולמנוי מדנתינ תפלה וענדחה דהא' םו  rpwn דרנש דלספלה נ
או אותה להתפלל שהות לו גשאר או ההיא סוס אתת מפלה התפלל שנני לפי היייו :תפלה דהיינו היא נלב פטדה סתם

ת דלא לומר אפפו ופו׳ שנאנת שסי ופוד יפ׳ש התורה. מן תייג שהוא ביותר קצרה מפלה יאמר תפלה * ולפנדו ספרי ולשון .וט׳ לפנדו שצוט הה׳ המצוה לו אשר נםה*ס הרב 3מ
 שנצפויט פה רנינו פתג לא למה ואית

 שמפורש לבננה בנל ולפבדו מדפתיב יו מצוה
 •מצוה לאו דלמנדו משום טיל המפלה טי נו

 וסמפו [שמות אס מריס סיפורי אלא היא
 ארצכם ספר ונתתי ולפנדו ה* את לאהבה

 תפנוד אותו תדפתיב יו מטה דאתיא יאית
 דאה׳נ ר׳ל תדבק וט ששית במטה מנה שהרי
 נםה'מ ייל ופנדש נקט מיטיהו דתדא אלא

 קראי ואינך א'נ שפמים הצווי יה נכפל וכבר
 לתפלה נין לאיהויי אמו תפנוד ודאותו דולפנדו

 רני של ונסשנשו בספרי וכמטאר לתלמוד נין
 דופנדמם קרא והאי הגלילי ריי של נט אליפיר

 דבר לשום ולא לתלמוד שדרשוהו סצפו לא
 מיותרת מטה שהיא לאוקמי לן אית אמר

 תפלה יו שבלב פנודה היא יו אי ומיש לתפלה.
 : פיא) נ׳ (דף מפטת נריש אפריק הפי
חן  נמ׳ש רניט פל השיג י׳ל שהרסנין ו

 שכנר התורה מן מטה היא שהתפלה
 פסו מדרנק תפלה נגסרא מפסים ניארו
 לפטן פיא) פיא (דן> דנלנות נפ׳ג שאסרו

 ואיט המיון פל וסנרן קיש שקורא קרי נפל
 המיק וברפת קיש הטפס והפא סתסלל

 [ליס.] הונה ובגמרא דרנק תפלה דאורייתא
 מפסיקין אין התתיט ואם דתגא תפלה גגי אמרו

 אלמא שלמט טל טפלו דסק מטלב והקשו
 הא קושיא מאי מימה נדרך והשיט ספסיק

 ייל לו ראינו וכבר סדרננן הא ד*ריימא
 ביה פתב ופן התורה מן אדם שמייב שנתב

 מן אינם המפלה שומני פשירית במטה המאמר
ה תובת אבל המורה ^  התורה. סן היא פצטה ה

 פלהמיק מברן קרי שנפל בפיני נטן איט יה וגס
מדו  מתפלל ואיט התורה מן שהוא מפד ^

 וטוד נקרי ימים פמה עמד אפיט שיטבול פד
 ובמגמה בשמרית התפלל ולא שנאנס שמי

 היה הרב של דבריו לפי התפלל אס נסתפק
 משט ומתפלל מויר שאיט בי.שלה ספק בפל לנטלס פסקו והם ולהתפלל למוור צרין
 מן פליט המוטלת היאת המונה תהיה מתי יום בכל מצוה אינה ואס מדרבק שהיא

 איט התפלה פטן נל ודאי אלא אמת פפס ימיו נפל או בשנה אמד יוס שיתפלל התורה
 P פשה שמטת רניט ודפת היא. אשמפתא תפלה יו ולפבדו בספרי שמשו ומה מונה

 יוס בפל שתהיה צרינה יו ופטדה ה׳ את ופבדתס סודש ov בפל להתפלל התורה
 יסבלהו שלא ממה ויה ימיו נפל אמת פפס שהיא לומר נבא אולי יום בכל אינה שאס

 התורה p התפלות מטן אין אבל יוס בפל להתפלל הוא החיוב מיג וא*פ הדפת
 התפלה משבש נטמר התורה. p »את התפלה משנה ואין :הגי ביוס אמת בפפס אלא

 בנפל שאמרו מה ומפתה ט. לאדה שיידמן טסת יה באי אלא ושנגתס מלשת והוא היאת
אומר אבל ביוס פפמיס שלש יה נטשת » תפלה מתפלל שאיט סייט מתפלל שאיט קרי

ת א ו צ  ועבדתם שנאמר יום ככל לד״תפלל ״עשה מ
 שעבודה למדו השטועד. אלד.יכם.םפי יי את

 חכמים אמרו לבבכם ככל ולעבדו שנאמר תפלה היא זו
 P התפלות מנין ואין תפלו־!. זו שכלב עבודה היא זו אי

 ואין התורה. מן הזאת התפלה משנד. ואין התורה.
 ועבדים ינשים ולפיכך ב י התורה מן קבוע זמן לתפלד.
ק שלא עשר. מצות שהיא לפי כתפלד. חייכין  גרטא הז

 ומתפלל מתחנן אדם שיהא הוא בך זו טצוה חיוב אלא
 בך ואחר הוא ברון הקדוש של שבחו ומגיד יום ככל

 כך ואחר וכתחנה ככקשד. לד.ם צריך שהוא צרכיו שואל
 אחד כל לו שד.שפיע המוכה על לד.׳ והודיה שכח נותן
 ואם וכקשד. כתחנד. מרבה רגיל היה אם ג »׳כחי לפי
 וכן שירצד.. עת וככל יכלחו כפי מדכר שפתים ערל היד.
 פעם מתפלל יש .יכלתו כפי אחד כל החפלות מנין
 יד.יו והכל .הרבה פעמים טתפללין ויש .כיום אחת

 הדבר היה וכן שיהיה. מקום בכל המקדש נכח מתפללין
 ישראל שגלו יכיון ד * עזרא ועד רבינו ממשה תמיד
 האומות ושאר ויון כפרם נתערבו הרשע נבוכדנצר בימי

 נתבלבלו הבנים ואותן הנוים בארצות בנים לד.ם ונולדו
 מלשונות מעורכת ואחד אחד כל שפת והיתד. שפתם
 צורכו בל לדבר יכול ו8אי מדבר שד.יד. וכיון הרכה
ט שנאמר כשיבוש אלא אחת בלשון  טדבר חצי ובניו

 עם וכלשון יד.ודית לדבר מכירים ואינם וגו׳ אשדודית
ו תקצר מתפלל מהן אחד כשד.יד. זד. ומפני ועם נ ^ו

לשאול
ג ג : ra '0 *׳« פיי a : pp *P טיס פוי יש’ משין «רנ א :ייט פשק «י

 ט4 התפלל 6ל ספק התפלל ספק אמרו
 1ל נסתפק נשלא >ט9 סתפלל1 סוור
 לו גמתשק אס אבל ההוא 0ה>ו תפלות בנל
p דננסמפק נאסר אם ואפילו ומתפלל מחי 

 חפלה דסספלל ייל פסוד נמי היום תפלות ננל
 מסלה מצל• מה לא יהודה רב וכן קצרה

 מתפלל היה יום ננל אבל ביום ניס גמויה
 «ציכו ולא שנמב^ הדרך פיס קצרה ומלה

 הננו להיות בגמרא «ו קצרה ספלה להוטי
ממקומה. דאודיסא מטה סיפקי שלא פשוש

: יביט דפת ליישב ננ׳ל
ט׳ התפלות מנין ואק  גשס בתוספתא .ו

 מנמיס נתנו p לקיש קבט תורה שנתנה
 «' תורה שנתנה נשם רביט ומפרש לתפלה קבט
 התפטת מנין שאק אלמא היום לתשצות קבע

p ולא וי*ג ט׳1 התפלה משנה ולא המרה 
 הוא דמשנה אחד והנל ונו׳ התפלה סשנט
 א1שה מטת היר שכתב כמו או ושמתם מלטן
 : אורייתא פתשגן שתרטט תורה משגה מל»ן
p לתפלה ואק i ט׳ קטט  לתפלה אין כלומר .ו

pi נצשויט וה כיוס לומר קטט 
 להשמה אץ pi נצ«ינו לא וה וביום להתפלל
 נצשויט שטטת נשפה לופל ביום קטפה

p עבר v שפה פברה ואס להתפלל i התפלה 
ח כל אלא  בכלל וה וגם לתפלה כשרות מפו
 קבע תורה שנתנה נשס בתוספתא ששט מה

: לתפלה קבט מכטים נמט נך ליףש
 שרק משנה .וכו׳ ופבדם נשים יניסינך כ

 ופבדיס סיס נ׳:} (דף שמתו מי
 V מטה מיוב אלא :בתפלה תייביס !קשגיס

p ט׳  II תפלה משבע שאץ טק כטמר .ו
p פד או להתפלל מחייבנו מה <ר< המורה 

 סממק אדם שיהא אסר pל וליויל ליצלי כסה
בפרק מדאמריק p רבינו ולמד וכר. ומתפלל

*א ט׳ שנאמד יוס בכל להתפלל פשה טצווח א (|  קיש בהל׳ התמיל לא למה רל .י
 ממינקספר וייל מפלה בהלטס כאן שהסמיל כסו קיש לקרות מית

 .לבד שב»רה ממיט לאמת משבה M pול רגע בגל ליימד אזס מייב י»ד ומטת מרדים
 ועבדתס דנמיב משום למיץ נסב ספר קייס ובעל יום. בכל דהוי !too ט דסגץ קשה ופוד
ולמם סיפץ* ואת pלמ אפ p« אוסר דקרא ובסיפא תשלה אלא פטדה ואץ ה׳ את

 לפולם שמלאי רבי דרש ל׳ב.) ®מדין(דף אץ
^ במשה סטט שנן צרטו ישאל ואח*כ הקניה של שבמו אדם יסדר ה׳ דנסיג ו

»נ המילות אתה אלהים אלג^ P לטמו דמסיפיה וכיון ואראה נא אפניה בתריה ונ
«נ הרי «א הט מדאורייתא  מיש וכנגד ,התורה p וו ספלה משנע שאין למיש י

: P1 מתפלל p אמר התורה p התפל^ מנץ ש»ן
ט׳ המקדש ננס מתפללים יהיו ורגל נ ר׳ של• במשנתו פדאפריק p שלמד ניל . ו

 בתורתו עבדהו תפטד ואותו סירא אלהין ה׳ את הגלילי יוט ד של מו אליפור
 מנץם בכל גמיש ומיס לו אשר בסידת רביט וניב גכ» להתפלל כלותר במקדשו עבדהו
 שיהיו בץ באר! שיטו בץ למתפללים שתוור או פירושים שט ט לפרש אפשר שיטה
 בץ המקדש טהא שקום בגל למקדש שמחר או המקדש גטו יתפללו לארן במוצה

»למים טס כשנבנה טן ובגכפו! ובטב בשילה או מלגל כשיהיה בץ במדבר כשיהיה
לפולס

משנה לחם
א התפלה P אם יום בכל צרץ וסיס ט בה: צרטו שואל שאתה לתש יום בגל גיג

w שמשו(דף ט פיק דש משנה .וט׳ ופבדם נטם ולפיכך כ m  :(A ו׳. אדם נ ו
ם׳ יסדר לנטלם שמלאי י׳ דיש ליב) שפדץ(דף פיקאץ :ממשה לן מנא .ו

p ושחיב o .שבת ]p [שוה לרטט לו סנין לשאול p .ר קדיש ובמל הנטדה  לא כתב «
א ל' אתפרש : )iip בפיר ונס טנ

ייי -ת עוז סנרד
פ. יופס׳ פשפלפפפ((ננצ מצות «י פ ק  פתנס p פפפצפאיק י9»י פאתי פיש נאדן «ני «לפ רל דפ ופי׳ גיופצפ פק פיפ9ת נעפ הפ9אצ פ׳ rtanwnwmOip ופות׳ »

r פפיע ניפ»נולפ9ות לפפלס פנאט פ0 פפפה p טא פצפפ 9נוס■«ופל אצא נפשפש גנצלנגנפוגנל ולפס! סויג ואטעוסדועוו סיג תפד פולה פ ^סד a m פ0א 
v sn i ר'•ועי של שלדאפי yio■!• לפיפי מניין אפח ^ P a  nan In פלופו פקפס ספיוץ «גל פפלפו פית) אלסין י׳ את mo ספני ופיסי pn  M ia p  onm pppo^ iippa 

v ספרפו פסס ספסי אפו p a  m a פפלפמפללס. נל«ללפפ pi ויל ליס א׳ o'ra 4פלדלפי>לשפ0 ׳פופפי0שפפו0ווחו»ונ (יףלא): יפפפאופופ»שספ0 גרסא. פינו 
pte לקיש קנפ <«נפ שנ«פ פשס סתפפפא ולשין אימא גפי נשפו ולפ0 ופמן ■גיחשלפי פרג p ליוס (דף פתפץ פופ»ן :
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 ההיא הפי,דש שיהיה פקוס ננל להשי׳ח נו פינדיס אשי הפקדש !נח פאפלל לעולה
: מפפלליס גנחו

 ופהס וקגיס ק'כ פ!א ע'נ) י׳ז (דף דמנילה נפ׳ב וני' דיט וניס עזרא פיאה וכיון ד
ל'נ.) דף (נינוס שמדי! אין ונפיי, השדי. על נינוה י*ח תי,נו גניאים נעה

נינוה לישיאל להס סיןגו הנדולה מסס <896

 פxו דהעגיוח נחיא פיי, ונירישלמי נעילה. חפלה אינא ויה׳נ ופעמדוה ינהעניוח אפיינן
נ נעילה פאי השהי חסלה  היכל שערי נעילה אפי ושפואל שפיה שעיי נעילה אפי י

 ניאש השפש נשד לההסלל פההיל היה דיג נייושלפי ההם ואפוינן הר׳ן נייסח היא צך
נ ואפי שכל שעיי נעילה ופן דהיינו האילננה היה «י נצלוהיה פאייך דינ ע׳י פחנא י

 והנדלוה וקדסוה העלוה
 px .ונו' החפלוח פנץ שיהא סקנו ובן ה

 הפליה ע'נ) כ׳ו (שם השחי סלה6
י ר׳י הקניה ש נננד  ננצד אייי חנינא נ
 הקנים היידץ כננד אפי יילל הקנים אנוה
 ■ייניל נוותיה והדא ניה דלי כווהיה והיא

 אפיינן דכי פשום רינ׳ל הנדס דגינו נ0ונ
 היינחיה חיהר ניפא אפריק סוסיה דהניא

 דאחיא פשפע פ'פ דשני ואע׳ג נ*ח ודיי
 דאחיא פתאי פש נ׳ל רר*י נדיהא האי

ח לי׳י דפסייע ניייחא אידן־ ח. נ׳  והניא ניינ׳
ה והפני ליינ׳ל דפסייע ננדיהא  אפרו י

 ושדיים אינייס שי\י קנע לה אץ הערג הפלח
נ נחענלו שלא עי נ  כל לכיסvוי קינים י

 שהיי היום נל שספץ אפיו מה ופפני הלילה
9p׳p אופי יהודה ר היום כל קרנ שסף 
 עד יןינ שסף קינן שהיי ששח ז' פד

ק רשפסו וייא ששח שנע :נ׳ נני

 בלשון הוא ברוך הקדוש שבח להגיד או חפציו לשאול
 ״שראה וביון אחרות. לשונות עמה שיערבו עד חקדש
 עשרה שמנת להם ותקנו עמדו כך דינו ובית עזרא

 ושלש לה׳ שבח ראשונות שלש .הסדר נא! על ברכות
 הדברים כל שאלת בהן יש ואמצעיות .הודיה אחרונות

 הציבור ולצרכי ואיש איש חפצי לכל אבות כמו שהן
 ותהיה אותן וילמדו הכל בפי ערוכות שיהיו בדי כולן.

 הלשון בעלי כתפלת שלימה תפלה העלנים אלו תפלת
 והתפלות הברכות כל תקנו זה ענין ומפני הצחה.

 ערוך ברכה כל ענין שיהא כדי ישראל b בפי מסודרות
 במנין התפלות מנין שיהא תקנו ובן ה :העלג בפי

 וכל תטידין שני כננד יום ככל תפלות שתי . הקרבנות
 קרבן כננד שלישית תפלה בו תקנו מוסף קרבן שיש יום

הנקראת היא בקר של תמיד כננד שהיא ותפלה .מוסת <!1 , . ̂ .
־בים1הע בין ̂ש תמיד שכננד ותפלה .תפל^השחר ^

 היא המוספין ותפלה,שכנגד מנחה תפלת הנקראת היא איפליגו עינץ כיי יף (ניניה השחי העלה
מתפלל אדם שיהא התקינו וכן ו :הטופפין תפלת נקראת אי יאיל :ניני״ ״עלל לי יא״יא' ״יאי

 הערבים בין של ^זיד איברי שהרי בלילה אחת תפלה
 וגר העולה היא שנאמר הלילה כל והולכין מתעכלין

 וישמע ואהמה אשיחה וצהרים ובקר ערב שנאמר בענין
ומנחה. שחרית כתפלת חובה ני! ערכית תפלת ואין .קולי
 מושבותיהם מקומות בכל ישראל ‘כי נהנו כן ע־פ ואף

 וכן ז :חובה ני! כתפלת עליהם וקבלוה ערבית להתפלל
 ביום החמה לשקיעת סמוך מנחה תפלת אחר תפלה תקנו

 שטים שערי ננעלו כלומר נעילה תפלת הנקראת התפלה היא וזו התענית מפני ובקשה תהנה להוסיף כדי בלבד התענית
̂א אותה מתפללין שאין לפי ינסתרה השמש בעד  ערבית .שלש יום בכל התפלות נמצאו ח •• החמה לשקיעת סמוך אי

 יום כל של שלש . ארבע חדשים ובראשי ובמועדים ובשבתות ומנחה. ושחרית
 אלו •תפלות ט •• נעילה ותפלת אלו ארבע . חמש הכיפורים . וביום הטוספין ותפלת

 הרשות כולו היום כל להתפלל אדם רצה אם עליהם. מוסיפין אבל מהן פוחתין אין
 בכל דבר שיחדש צריך לפיכך נדבות מקריב כמו שיוסיף התפלות אותן בידו.וכל

 כדי דיו אחת בברכה אפילו חידש ואם .הברכות מעין האמצעיות מן וברכה ברכה
 מוסיפין [־) אין לעולם אחרונות ושלש ראשונות ושלש .חובה ולא נדכה שד,יא להודיע

̂ת מתפללין הציבור •אין י : דבר בהן משנין ואין מהן פוחתין ולא בהן  נדבה תפי
 חובת אהת שתים מוסף יחיד אפילו יתפלל ילא נדבה. קרבן מביאין הציבו,־ שאין לפי

להתפלל שאסור שהורה טי הגאונים מן ויש . מוסף קרבן מ־.נדנין שאין לפי נרבה ואחת היום
K תפלת • 6ץ" סי' !!־פ סור

לנטלה ניכה ויודה ויחזו' יייה י̂ס1 ייחגן ר׳ אמר לא הזדאזת אלא שאינו ע”וי שיח חפלה אנל רחמים דעה<
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״ הלנה 'מי הדיי הרי׳ף ינסנ חינה דג  נ
דני׳ הצנה אמר ורנא מינה האיסי  האומר נ
 דלא היכא וה׳ת נא כ: הלנה לן יה״סא רשיס

 כנר .!יניי. 'תפלס דיל׳ היכא אנל נל! צלי
 יכהנ ל״שיה הדי ספי יאי מונה טליה שייי*

. ניזונה לשיויה עלמא !הנו יהאידגא שד
 .וני' המ:הה חפלה ארגי חפלה הקנו ונן ז

)כיי (דף דאעניוח נתרא נפיק

 נעילה יניני יספיש שמיס. שערי לנעילה מניע
 כלומר החמה לשקיעה סמיך שמיס שערי
 היכל שעי׳ ונעילה הממה השקע שיסיים הינף
 עדיין יום שא שיסיים שאחי לומר שינו
 לגני נאיפייי סוסיה דהלנהא כינ ופסי,

 דסעניית נהיא נסרי, אמיינן ועוד שמואל
 לשיויעת פמוך לה יצלו נעילה נחפילח

: החמה
שיחדש. צריך pלפי וכי' אלי תפלות ט

נ׳א.) דף שמתו(נינוה מי נפיק
 היום כל אדם שיתעצל הלואי יוחנן רני אמי
 ענ׳ל. יחדש שלא אע־ס היאנ׳ד כתג .כילו
 האי ינינו נשם כהנו זיל והיאיש יינה והיי

 ינינו ינדניי חידוש ידי על דיקא דשינו
 שזהי נסנחי ק׳ז פיק סיים אורח ונניאוי

 יינה שהיי עיס אף היי׳ף יעה כן נם
 . וכו' יאשוטת ושלש : נזה חלוק
 ויהנאי ל'נ.ץ (דף שס עומדין אין נפיק

; נפפינ
 שאין לסי עד יכו' מתפלל הצניי אין י

 V’w כחנ כן .מופף קינן מסנדנין
px קינן מציט הראנ״ד כהנ .שיחו מי 

 וכתנ .ענ״ל להן והדומה ונו' נציטי נדנה
 הקרינו נפפיי דחניא נ“ואע וינוח היי

 סינמה נדנה שלה מניאין שהצנוי מלמד
 שיוליס מניאין אין לכחמלה אנל לשכה אמותר
 ולא עוד ונחנ . נדנה לעולת כוונתס שתהא
 נשתפק שאס שתים מופף יתיד אפילו יתפלל

 ואפילו ומחפלל חוזי איני מוסף התפלל אם
: ננדנה

נימי

הראגיד השנת
 שלא אע׳ש ויל הראנ׳י כתב וכז׳ אלו תפלות *)

:לשזנו נאן עד יחדש

 מצינו ז׳ל היאנ׳ו ונתב מתפלליו הלנוו אין •)
 מן הגאה עולה והיא נצנור ודנה קיק

 שאמח יעה מצויה הימה שלא אלא למונח ץין שהיא
 שאמר מה ונן נינה המופסיה חפצת יחיד יתפלל שלא

 שאין לסי זיו־ס נשנפות נדנה להתפלל שאהוד הגאון
 דעח אני נלנד היום חונח אלא נדנוח נהן מוןניינין

 בלואי אמר צא יוחנן דרגי אלה נכל עסי יש אחרת
מ אלא היום נל אדם שיתפלל  רחמים חפלח שהיא ׳'
w ונקשה ip יחנוין עליז דעחו שסחחולל מי ניניהן 

:עכיל להן והדומה העיוות ונינה המצות ונונת וערנית ונינוח יוצר נינוח ונן היא

 יני איתמר ע״נ) כיו (דף השמי תפלח פיר, ונו' ההפלות מנין שיהא הקני ונן ד,
 כגנד תכלית אמי לוי נן יהושע יני תקנים אנות תפלות אמי חנינא נר יופי

י יופי דו' נווחיה ותניא תי,!וס תמידי! ' כווחיה ותניא תנינא נ י  ישם ליי נן יהושע י
י יופי די' אלינא לוי נן יהושע ליני דמפייעא הניייתא ננס' יישנו  הניייתא אנל חנינא נ

י יוסי ליני דמס״עא  לפסוק דיש ודאי נראה כן ואם דרינ׳ל אלינא יישנו לא חנינא נ
י יופי כיני  נר יוסי כי' דלא הוי לא תקנים חמידין כננד יניני שנתנ יאעפיי חנינא נ
ני חנינא י יופי דוני לדעש מסרא שירשו דנ ואם אקיננות יננן דאסמכינהו חנינא נ

עוז Sםנד
 שני מגד עד ט׳ pr)1 ונן . )t״’ (דף דמגילה זפיג (ל״ג) עומדין אין ^ .ס׳ שגיאה וביון

 רn̂ש י״שלח ערק המוסםין ססלת עד כז׳ נו שיש יום וכל נ״«) השמי(דף השלח שרק חמידן.
 תעלה 1תקג ובן לש השחל חסלת ושרק ס׳) (דף דשנה ש׳־ק חונה. כחשלח פד המוףגו וכן .ל״ח) (דף
 ויומא נתרא ושיק שרקיס נשלשה גם׳ ורמו)ה ז׳) (דף השחר חשלח דשרק סחשלמי החמה. צשקיפש מד ם׳
 ערק נעילה פד כז׳ וכמושדיס וב׳יבתות :נ׳ו) עזמדן(דף אין שרק ומנחה. פד ׳0 נמואו • ש׳־ח) (דף

 פכ׳ל יתדש שלא אע״ס ז״ל הראג״ד נחב * שם שמחו מי שרק דגר. עד ׳1כ אלו ת«יומ * סשלתהשחר
sm♦ הרשוה עד שכתנ מה ממקומו למד דגר כל ד אומר tr5 וכ * ל״א) (דף עוסדין שרקS אוחן 

ח לז דנר עד ט׳ יאשומת נמפשה ניחשלמי ומשורש נמלי שמהו מי «־ק חוגה ולא עד כז׳ ^
 שעסקנו ממה היא הגאוגיס כסכמח כשק. סוף עד ס׳ הלגורמחשללין אין • ל׳׳ג) עומדיןלדף אין שרק
r החפלוהמגד כי איןעומדין שרק 0o׳j י^אנ זכתג חקנזסr וכרכת ׳1:1 נצגור נדנה קרנן ימ5מ ו״ל 

דיעית כ׳ דל ר־־נז על השישה טה :אין מאתר אימי• ואגי .עכ׳ל לה! והחמה הסיחח

: חקמס חתידן דכננל מינו קאמר שסיר סקום מכל חקגוס דאנות דנאחר אפי׳ כן
 איכרים דהרי קנע לה אץ ערניח תסלח אמרו מה ומסני בכרייתא שס החקיגו וכן ו

שס חונה. ערניח הסלח ואין הלילה כל והולכץ קרגץ מכערכ שנתעכלו ופדייס
רשות כמ״ד דהוי וכו׳ קבע לה דאין מחני׳ על אמרו ע״ב) כ׳ז (דף השחר תפלח כשרק

:כאיסורי כרב והלכתא רשוח דאתר כמאן סכר דרג ושמואל רב וסליגי
 הסנרוס כל ניאר ״לr ב״י והרב ) כ״א שמחו(דף מי בש' זה עני[ וכו׳ אלו תפלות מ

.ז׳ל רבינו דעס נתבאר וכס א״ח נסור ק״ז בסי׳ בפירושו
נימי

מייסוגיות הגהות
 t ע״כ ההדר על ברכות י״ח תקס־ נביאים בטח וסהם זקגים ק״כ תגא דמגילח נ׳ שרק [א]

r' יי*ו6וא [ל] n רבי סשום שאסר יר.ורח כר׳ חיייכתא דלית סוסף תעיית לחוזשלל דדיך
קיר כחבר י׳שלא דאסרי כיננן אלא קיר נחבר אלא הסיםשין תעלת אין עזריה בן אליעוד

 ודלא רעית דאסר נסאן ר.לכתא דאסר ברבא [ג] • חננאל יבינו בשם החישעות שסקו וכן
 קנק דבאונם שסק ר״י אסנם בה־ג כתבי יכן ןי) הססוך בהגר.'ה עיין י־נגאל רבינו פירע וכן כאביי
א או ד.עונרת סצוד. םשים או לכסל־. יבול  םםרחע| דלא ושנת קפא ש ראמרינן הפיעיר, עי
 בתום׳ שם עיי, שירד איתו ססריחין אץ ינאי ר׳ דבי אסרי סטתו על עלה נירושלר ובן ליה

 קבלת איתה פתסלל >י.ם אנל בייל לדתעלל רוצה כשאינו ה״ם רשיח שהוא רפר נר״נ וכתב
̂י-ןסן סר־יח חוין ריזר טעה שיים חונה כחשיית ורינה עליו  t מעמו המצות ספר ובן י׳ בשיק נר

• ג׳ בהייכח ר #רק בחגרדה לקמן קיץ [ר]

n יי״* ושדםזי נהרלו.היא כד עיניה אמינא1 עציהם להשיג צי אין הס ו״צ המשרשים •



0 t)B3ה נ 23 יבמשנה כסףחפלהפ׳א הלכות אהבה.«
̂  PDW(סדiAm) in 09. »0מ*< . *nt rBt»<^69 לט ל*. גיסי M *ב0

m 016 0> ללס ללוללדס ליג «ל6 מיג) גיס e נלכס לסלן w n tp ite 
 לני סנילדו לפי היס ל«ן« לייג ■pfwo פגס poo 1>6י mpoi ppo פמיאל פסד

תג :האשיקיליסין  לסססיל לסס סיס npo e<D1)p'e60 זמ«> %ג 0%ו גסס <דל ינ
 גנ61 לוסל ייס mpe >00 ל6 לאסיטיסיס

 onip'06 סססיס לסוסל p’0roc61יי<ד*ה6
׳ [דף גסילייס 60י6מ ייא  גדי >09 יji( 6׳

 יללאס לסמיל 0דיה06 לספוס סמס סיסגמו
 09p0 לסיסריס סאין ליסדג opo הדס סגלל
ת :מלל ס  למסי 69009 אסיליס דגליס נ
ג] [נלמס 0900 .יט* ג לו נגל אוסד ל

S '
.

 1«ל [פס וממלא ייס. פמץ לאי ואם ייס
 יגדגס בלגס גל סמץ אסל דג ייס ממין מאי

 יסמואל I9tp3 גלגס גל ממץ אוסל גלומי
 יגי׳ דלגין לדמס א^יס ם׳ סנייס אפי

 מדגליק דיגסא דגגל גסמואל דסלגס ממ0ומ
 דלק יגיין ססנייו מ*מ דסלגס וידוג סני«ו
 סלגה V(0 אסס נסנלא איק ירי ^יאל

 וסול סוס אווה ג«ל סגיסו ופילסיי . ר*מ0
 לס סלס ג«ד לס לסלוס הפיגס גמד לגגס
ק גאולה גמד (אוליס לטוס  גיאוס גילס. ו

 גגגד והוא דפא מאוס גמי גוה לפון ן9אל
 המוגדס גדמסן יהסומיס .הפגיס נלגס

 ליא .ומפפס צדפה גמד יפפסו מלין מל
 הפינס עפפו דפסן מל םפמ0ג והווומיס

ק גדנרן לפפיס ללמד  נהיג pi גיל מיפי ו
רד לפיי. לפח סי׳ג  הסומיס נ0נ ויל יוגה י
 הארון הנלוס גוה דניים סמפיסיס יפלאל הם
 נדמסן פיפפפו לצון יהי אוסם הפלה 9פמו

 נמו והסגיגה הסמלה פהוא נתימסן נלומל
 טסיי הסיגה גנלגס סגל וק 00M וידג
 ויסלון מלוס לס פיס ואגסה היט! סמס
 והס וגמפפמ צדפ9 נלסמים לגדו מליט
 וגסג מהם. מסה פופים פאס המונים דלגיו

ל  דפצלי אמאן אניי דלייס ואמיג מסס ל
 דספסמא ססא גמץ מסא מאי נמסא הניגס

ג מלוד 0♦  פוסל סלוד טס אם אנל ל
ק ק p69 הפטם ו  וסלאיפ הלי׳יוו נסנו ו

ל ל ל מוד נ0ונ .יויה ו טה לפלוס מסס ל

 סקריבץ שאץ לפי טובים וימים בשבתות נדבה תפלח
t בלבד היום הובת אלא נדבה בהן

שניי פרק

: נאוליס יד<0נ ונוה לס לפלוס גמצא סהיה ט׳ לס
ת ד ס י [אידי אניי נל ניני דלנ סימלא סם . וט' הסמה נימוס אפויים דניים נ  נ

י ונחנ אנק]  דיס אסויש w הנפילה אמוס נק פלין■ לממלא מסס ל
& מגלליה  לפאי לאימלוד אסי דלא מונמה פאם מפסע לאמלודי אסי דילמא ומשל מ

 לו ונפשסי ענ׳ל. נסיה נשיאח גני גדאמרק
:מצאתי ולא חנל

 נסמן דלג סיסלא שה . שנטת נטצאי וכן
: שמואל אמי

 שני פלק . ונו' מונים ונימים ובשבתות ה
י׳ו.) (דף [ניצה] סונ דיוס

 נשיא נשנס להיות שחל מונ יום לנק 00
 ושל מצמה נשג׳ שנת של שמונה מתסלל נפסל

 שנס מהשלל ונהיא עצמה נפני מוג יום
 ואמי שנת נשל וסטים שנת נשל מתחיל
 נה תומם אף אמי לני נאסצס היום קדושת
 קמים תנא מני וטמנים לשלאל השנת מקדש

 איל והומנים והשנת ישיאל מקדש דלנינא
 טקדשא שנם ליה מקדשי ישלאל שנם אפי

 וישלאל השנת מקדש אימא אלא וקיימא
 ונימתח נדני הלנה יוסף לנ אפל וטממם

 ליה מקדשי יפלאל שנם אמו וטלש׳י לנינא
 נשלמא שנם לשל ישלאל קחשם שהקדמס

 לקדושסן ישלאל קדושת להקדים צלין־ ופנים
 לא ואלו הם נתקדשו ישלאל קדושת טי שסל

 תדשיםוקולאס קונסים טו לא ישלאל נתקדשו
 וקיימא טקדשא שנם אלא יק נניס סופדים

 נקניסוס תלויה ואינה נלאשים ימי מששת
 יסיימא דאשנחילניה ומניו! מנ׳ל. דץ נים

 להיוס שסל מוג ניום אמילו נוותייהו לן
 09p שק נל שנס אלא מהשלל אינו נשנת
«לל סודו נ׳ש יאפי' מונ יום דלאו » טנו  י
 לטוס שפל מוג ניום אסלו שלא שנס אלא

 סופג ויום שנס להוניי אלא ט מתפלל נשנס
:ונו׳ סלך נה טחמק השנה בראש

 נמלק השנה. לאש של הסוספין תפלת אב^ ו
 ומה ליב) (דף השנה ייאש נהיא

: סמניינה מק אמס ננל וטסס גתנ0
ט׳ סמלה ננל ססמלל ביית [  נלייסא . ו

 ומה ט:) (דף דנדה קמא מלקא
:ונו׳ סמן אסס ננל וטסם פגסג

אס

 מצירים והיו בישראל האפיקורוסץ רבו ר*ג בימי א
. השם רייחדי לשוב אותן וטסיתין לישראל

 הוא ןומד אדם בני צרכי טבל גדולה שזו שראה וביון
 מלפני שאלה בה שתהיה אתת ברבה והתקין דעו ובית
« האםיקודוסץ לאבד השם ק  שתהיה כדי בתפלה אותה ו

י ערוכה  תשע שבתפלה הברכות כל נטצאו .הכל מ
 אדם מתפלל יום שבכל תפלה בכל ב״ ברכות: עשרה
 אסורים דברים במה .תסדר על אלו ברכות עשרה תשע

 אם יאבל לקתת תמהר ומצעו מכענת דעתו כשמצא
 שלש יתפלל מהתפלל לשונו שקצרה או ודחוק טרוד חיה

 אחרונות ושלש האמצעיות כל מעין אחת וברכה ראשעות
 בל מעין שתקנו הברכה תוהי ג :חובתי ידי ויצא

 ומול דרכיך את לדעת אלהינו יי הביננו w.האמצעיות
 רחקנו גאולים להיות לנו חיה לםלוח ליראתך לבבנו את

 מארבע ונפוצים ארצך בנאות ושכננו ודשעו ממכאוב
 ידך תניף הרשעים ועל ישפטו בדעתך והתועים תקבץ

 ובצמיחת היכלך ובתיקון עירך כבנין צדי^ם וישמחו
 נקרא טרם משיחך ישי לבן נר ובעריכת עבדך לדוד קרן

 אענה ואני יקראו טרם והיה שנאמר כדבר תענה אתה
 בכל עונה הוא אתה כי אשמע ואני מדברים חם עוד
:תפלה שומע יי אתה ברוך צוקה מכל ומציל פודה עת
 בימות אבל . החסה בימות אמורים דברים במה ך*

 שאלה לומר שצריך מבני הביננו מתפלל אינו הגשמים
אינו טובים וימים שבתות במוצאי וכן ,השנים כברכת

 תבלה ככל ברכות שבע מתפלל טובים ובימים ובשבתות ה !הדעת בחונן הבדלה לומר שצריך מבני הביננו מתפלל
 בשבתות ,היום אותו מעין אמצעית וברכה אחרונות ושלש ראשונות שלש .היום אותו של תפלות מארבע ותפלה
 בה חותמים טוב ויום שבת היה ואם .והזמנים ישראל מנךש בה חותם וברגלים השס^ מקדש אמצעית בברכה חותמין
 שבת היה ואם .הזכרון ויום ישראל מקדש הארץ כל על מלך כה חותמין השנה בראש .והזמנים וישראל חשבת מקדש
 . ומנחה ושחרית ערבית בתפלת אסורים דברים במה ו :הזכרון ויום וישראל יחשבת מקדש הארץ כל על מלך בה חותם
 ראשונה אמצעיות. ושלש יום כל של אחרונות ושלש ראשונות שלש ברכות תשע מתפלל השנה ישלראש תפלתהמומפין אבל
p ככל מתפלל הכפורים ״בעם ז :מעניינה מהן אחת בכל וחותם שופרור^ שלישית .זכרונות שנייה טלכיות. ענינה האמצעיות 

כל על מלך מהן אחת בכל וחותם .היום מעין ואמצעיות אחרונות ושלש ראשונות שלש ברכות, שבע תפלות מחמש תפלח
הארץ

רג: ק ט׳ ס ט ר ט' ווגו ד גו ד :« * ד גו * ג ג ג; קיו פ ג /» די ט׳ ר גו n n# ג o  Irtp חירא סד־מ ט' א״ס גור:

משנה להם
JU סידזן לסח ייליז ילע לגייס יסיי יל יק איייייי סייייי אלא ילייי  הסם דאיסא ווסיא דפי אסייסא קופיא מל ננמרא נשתטצו p דאס סייוצו J0 לי וקפה 

 הדמס נטק הנדלה הגי ט שם הקשי לטמרודי אסי ואמרי וני׳ ידשיס מכלל יגגלליה
 די׳ס נינה סטא pw דאסה לניגה דהניגס נרכה p לסלק יש הא הקשי ימט וט׳ י0<

 הסד צליסא לאסצס צליסא ססלס נץ ולסלק לסח מסדא היצרני ולמה ו*ל טא שמלק גסי
.קניה טא פהנרנה טח צליסא נססלס דטי נג מל אף הסילוק וה לסלק לי היה טג
 קריג פהיא טק טקר> צליסא ססלס סקיס דמנל אשגסיס לסוהג לסרן לי טאה לץ

:סניגה סססלס ייסר יטק טא טצן גצטס ידשנס אנל הנרנה לססלס הרנה
 ואסיסצא 6»פו מי מליס דהקפה צרג ואף נתמן דיג טסרא שם • יט׳ שנתות נטצט וץ

: הסי^ם פסקו יק גתייגסא יק<א0א לא נל»ה מם גקשיא
 פסל(טצס «נ יום סרק .יכר יי׳מ פנס טו ואם .יט׳ «נים ונימים ובעבתות ח

:והוסנים ישראל השנס מקדש דסיסם שם סטאר יי!) דף
עח מגדל

o.)׳«לתהשתי(זףטת)וג׳שוידניצג:9ג«ייג1׳«0י<יג1(9לסרס פיכבימי nימ9סטו 
 פס ט) fi(גיש נ10 לג טייסי )1*0 (וף שגמייש יזש פוק פפפויפ. יופ ט ׳0

'פססן דין שיפ9 09אי אלמסר מי זאסו פפדסין ופרא :

 הקפן פמיאל ממד אמרו מ'נ) גיס (דף הפסר ספלס סרק .וט׳ ריג בימי א ®*ב
:דיס וטס טא רטס אמד ולקי גמליאל רק י9נפ וסקוה

 ייס אום מתפלל יום יום גל טמד גמליאל ר׳ גמשגה פס .אמורים דנרים נסה ב
פ^0מ נטו תפלט פגודה אם טמד מקיגא ר׳ ייס ממץ טמר יהיפס ד
:מסנידו טוסיה דהלנתא סקינא ני׳ יפםק ייס ממץ לט ואם ייס

: פם מטאדס .יט׳ הנינה הוהי נ
 אני ני ניני דרג טמרא ניס) (דף סם ונו׳. הספה נימוס אטייס דניים נסה ד

 אתי ומפר מל וסן אגצן נגאיס ודפצס מגלל וצגלליס ויפרא סד סליה ומתקיף
 דישמה דטיפיק דהא לי מראה וויל איס נסט קיי נסי׳ הוניי נ0ינ .מיג לאיסרודי

 קצרים גדנרים טוסר לשטס מפי שאדם מפגי היא ייס סגתפלס הניגס גספלס יוסר
ל  למגהג ק לומר שהוצין יגראה .גק מד סיטס פלס אי פטם לדלג יטל אדם ^

פון אומדים הגשמים ניטס p היומה טמיס פנץ קייו גט׳ וו'ל המיר פגסג מ9אפ
סייסונעת הגהות

•, opVmn סיגוז טופויווץ >דלפ סניעו ומגלי ך0« ולייפ גפגי ל| יסייפו■ פדיי )6[  ל
 *ד סטוס יסגל׳ |mw ■ני ולי■ יוג׳ג ינסג ■פסני טנסי נהג וופגוה נפיו פפגס

:גניל ■עם 0W גא• יוטו ק לג•!! גגט פפיגיל לפי
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ח גהיוח שחל p׳׳ סדי! p למד .וכר נשנת להיוח סל ואם  : נסחיך כי!נח'5 מנ
א ח  שוה נ״י.) (ריה גדאסרינן פנוח ה׳י כחנ ונו', הש<ה כל של לום כיום בד׳

ולניכוח לחיןישה לריס הפנל
Q ד/) (דף רנרנוס ש׳ק דר״׳ מיסרא . ונו׳ ססלה בכל : 
נמה פרק ניייסא .וכו' חדשים בויאשי ' ■יו

 ר׳ח כיד) (דף שנח מדליקץ
 סחפלל ומנחה שחיית עיניה סועד של יחולו

 ופייש׳י נעטדה הסאויט מעץ ואומי י*ח
 : וינח יעלה הייני המאורע מעץ

 מקדש מד .ונו' מועד של כחולו בסוסף
מהדי! למדה חדשים וראשי ישראל

; נססיו שאכחינ
א  יכו' מועד של בחולו להיות שחלה שבת י

 (דף דנילה שני נפיק ברייתא
 מ'■) (דף עירוני! מעיני! נכל ופיק ייז.)
 תיעד של נחילו או נריח להיות שחלה שנת

 שנח נשל ורתייס שנח נשל מחחיל נמוספץ
 שנניייתא ואע׳ם נאמלע. היום קדושת ואומי

 מיחס נלותי שנת בשל שמסיים אסרו זו
 הילכשא דלית הרי! כתב לחוד שנת מל

 שאכלו שלשה נס׳ סדאשכה! נהא תנא כהאי
 נשח־ם הוחייים אי! רני אחי )(מיש ניכות

 יריח וישראל השכח מקדש לרני לוי אוהביה
 פייס המוספי! בחתימת וחשיס די׳ח ומשמע

 כיני דאסיקנא סוב דיים המוסף לחתימת הם
 ה'נ והזמנים וישראל השבח מקדש דאמי
 חדשים וראשי וישראל השבח מקדש חותם
 שחל ביינו כמו גמי חוסם דנחש׳ס ומינה
 שיים מועד של וחולו ריח יהא נשנת להיות

 לא ינינו מפרש היה כ! ואם ענינים לכל הס
 נראה ילכיכך שנח נשל ומשלים לכתוב הו׳ל

 לא שנח נשל ומסיים מ^יש היה שינינו
 עני! איזה שאומר אלא קאמי תחימה לעני!

 וכדומה ונו' נמלכוחך ישמחו כמו שבת של
 חלא החחימה בעני! דניה לא ניייחא והאי

 וראשי וישראל השנת מקדש לרבי לוי סדאוחניה
לחש׳מ והיה מחסם בעי הכי אלסא חדשים

 להיות חל ואם .הכפורים ויום ישראל מקדש הארץ
 הארץ כל ;יל מלך מהן תפרה בבל חותם p! בשבת
 דברים במה ח :הבפורים ויום וישראל השבת מקדש

 צום ביום אבל ושנה שנה בל של צום ביום אמורים
 ברבות תשע המוספים תפלת מתפלל היובל שינת של

 הברכות אותן והם השנה ראש במוסף ‘'‘שהתפי במו
 בזמן אלא אותן מתפללין ואין יותר ולא פחות לא עצמן

»בבל :נוהג שהיובל  קודם פותח מהתפילות תפלה ט
 תד,רתך. יגיד ופי תפתח שפתי יי׳ m ראשונה לברכה

 פי אמרי לרצון יהיו אומר התפיחה בסוף חותם וכשהוא
 ובחולו חדשים ^בראשי י :לאחוריו צועד ואח׳ב וגוי
 עשרה תשיע ומנחה שחרית ערבית מתפלל מועד ‘שי

 ואלהי אלהינו בעבודה ואומר הימים כשאר ברכות
 מתפלל מועד של בחולו במוסף .ויבוא יעלה אבותינו

 חדשים ובראשי בזוב. ביום ל‘שמתפי כמו המוסף תפלת
 אחרונות ושלש ראשונות שרש ברכות שבע מתפלל

מקדש בה וחותם חדש דאש קרבן מעין ואמצעית

ני ממניסא ל! דחקינו ושמואל חדיב אלא ׳דענא האי ולא ׳דענא האי לא נ  נ
. קי״ל דהכי זיל והראיש הרייף וכחנו נו' :דקך משפס׳ ותודיענו

ש  שינדיל מהו הכוס על הסנדיל לכו אינעיא (ל'נ.) שס וכו/ ׳"ס ובמוצאי ונם׳
: בתפלה להנדיל דצרין ואסיר,נא בחפלה

 מדליקץ נסה [נפיק .ונפויים נוזגוכה ”
להיות שחלה שבת : כ׳ד.]  שחצי שבת

 (דף שנס מדליקי! נמה פיק וכו׳. בחנוכה
 יהודה ויב הונא דיב אמודאי איסלינו כ״ד.)
 מוסף נה לית דחנוכה כיו! מזכיר אינו אמי׳
 ואסיקנא סזכיי קמי' יוחג! ודני נחמ! ורב

 שנתחייב הוא דיוס כווח״הו דהלכתא החם
: תפלות נד׳

T לדף דחענית פ״ק .וכו׳ התענית בים׳ 
 ניב יהודה יב אדבייה )י׳ג

 תענית עליו שקיבל יחיד ודיש נייה יצחק
 נואל ני! נורה א, והיכ! תענית חפלת סחפלל
 קונע יחיד וני יצחי■, יב לה מחקיף לרופא
 נשויע יצחק רב אתי חלא לענמו ניכה
 ומ״ה . חפלה נשומע והלכחא ואסיקנא חפלה
 וישמע לעצמו ניכה קונע יחיד וכי שאמי
 נוח; ני! ואומרה לעצמו בוכה נע קו דש'צ

 כיד.) ושנה מדליקי! נמה ונפיק לרופא
 המאורע מעי! אותי החעניח ונימי תניא

 היינו המאורע מעי! ופייש״י תכלה בשומע
 . ציה נעת העונה בה וחותם ומ״ש .עננו

 כחב תענית כסוף . וכו׳ באג בתשעה
 יחיד אומי אחת רני ירושלמי היייף

נ  ניהו ומאי המאייע סעי! להזכיר ציין נע'
אומיה והיכ! וכו' עלינו אלהינו ה׳ נחס
 אומיה להבא שהוא דני כל ירמיה א׳י

 בהודחה אוירה לשעבר שהוא וכל בענווה
 לשעני הודאה נוח! ] נ״ד וביכות כדחנ!
 לי״מיה עלמא ונהוג לנא העתיד על וצועק
יהודה ר' דאמי 1 אהח I ושנוכ׳ ׳יושליס נבונה

א ;חדשים וראשי שראל  מועד של בחולו שחלה ישבת י
 ערבית מתפלר בשבת חיות‘׳ שחל חדש דאש וכן

 ואומר השבתות כשאר ברכות שבע ומנחה ושחרית
 בעגין אמצעית בברכה מתחיל במוםף בעבודה. ויבא יעלה
 באמצע היום קדושת ואומר שבת בענין ומשלים שבת

 וישראל השבת מקדש חדשים בראשי בה וחותם ברכה
חו'חדש־ים וראשי ב ו  שהוא כמו בה חותם מועד ‘ש־ ו‘.
 טוב יויום ייב ! בשבת להיות שיחל טוב ביום חותם
 בלילה רביעית בברכה מתפייל בשבת באחד להיות שחל

 רצוגך חוקי לעשות ותלמדגו צדקך משפטי ותודיענו
 וחגיגת מועד וכבוד שבת קדושת אלהינו יי׳ לגו ותתן
 ואת ת‘הבדי טוב יום ייקדושת שבת קדושת בין הרגל

 מועדים אלהיגו יי׳ לגו ותתן בקדושתך) ישראל עמך את והקדשת (*והבדי׳ת הקדשת המעשה ימי מששת השביעי יום
 שיהוא פי על אף חונן באתה מבדיל השנה כל של טוב יום ובמוצאי שבת ובמוצאי . וכו׳ לששון וזמנים חגים לשמחה
ג : הכום על מבדיל  במוסף הניפים על מוכיר בחנוכה להיות שחלה שבת . הניסים על בהודאה 1י1 מופיפין ובפורים ״בחנוכה י

 אומרה ציבור ושליח .וכו׳ עננו תפלה בשומע מוסיף שהתענה יחיד אפילו התענית יבימי יד י׳ תפי׳ות בשאר w שמזכיר כמו
 באב ׳בתשעה . ברכות עשרים מתפלל ונמצא .*(ומושיע) צרה בעת העונה בה וחותם לרופא גואל בין עצמה בפני ברכה

ו :כי' האכילה העיר ועל עירך ירושלים ועל עמך ישראל ועל עלינו אלהינו יי׳ רחם ירושלים בבונה מוםיפין  ״כל ט
ת‘מתפי הגשם מוריד אומר מאימתי . הטל מוריד החמה ובימות pi הנשם מוריד שניה בברכה אומר הגשמים ימות

המוספין !זיני6«נז״ אי»
M יזקניז סי׳ א״נז טזר ז .ס־ז יזקס״ה פי׳ א״ח עזר ו י סרס״נ פי׳ א׳׳ח עזר רז קצ״א סי׳ קי׳ח עזר ד ח׳ זסי׳ תכ׳ה סי׳ א׳מ עזר ג :הל׳כ סי׳ א׳׳ח עזר פ .שם פנדג קי״א פ׳ עזל

n ר : קי׳ד סי׳ ע^יח ׳״ע עשי! סנז־נ

ב ט׳ כשנת נאחד להיות שחל וי׳ט י  נס׳ .ו
נ') ל״ג (וף ברכות מומדי! אץ

 בייש הנדלה יזכירו היק סנרוח נסה אסרו
יוסף ר׳ אסר ונסוף השנת אחר להיות שחל

 על אף דרב יישתיה שילח בי דשיזוחל נריה
 אס תכלה בשומע ציכיו אדם שואל שאמרו ס׳
 ניכה איחה רעי! ברכה כל בסוף לומר נא

: ע*כ אומי
עומדי! אי! פרק נזשנה הנשמים ימות כל טו

 גשמים ננורות מזכירי! ל׳יג.,) (שם
 ופיק בבור אהה ברכת דהיינו הסתים נתחייח

דתענית

לחם
 אפילו דאמר יוחק] [הר׳ .ד) (דף דגרכוק קחא סרק . וכר מהתפלות חסלה ככל ם

:דתיא אריכתא כחסלה רננן דחקגו וכיון כסלהו הימא
א  :י׳ז) דף (ניצה שחל י״פ סרק כרייחא .וכר שסל ־שבת י
y הא ולא ידענא הא לא אנא ) ל״ג (דף מומדק אין סרק . ולר שחל ד״ט Tאלא פנא

עח סנדל
̂ג נל1שהי נזמן אלא סד ׳15 השגה כל של צום ניוה צד״««  ק■ א<ז<■1 מד החפלוח ק תסלה <כל עד גזי

 יעלה עד ׳0 חדשים בדאעי לו הזציאז סרק 6וגיומ ׳״נ) (דף דמיסח ש״ק .^חריז צמד
/ דנא ת י'>) דניצ׳(דף נ מ חדש•׳. יראשי כז׳ עד1מ של נחזלי בסוסף ס)־ גגדליקין(דן עגה ס  שחלה מג
ע מ) מערכין(דף גכל ס׳ חדשים. כראשי «ד מו׳  שנח. עד כז׳ מועד ושלSvזבר : שס דניצה(דףי׳ו) ונ

 סי־ז כו׳ לשמחה מועדים עד ט׳ נשכח נאחד להיות שחל ׳»n .דנרסח דחומחא פ״נ1 מיצה «־קנ׳
מי פומדן(דן אין סו ב ן ח׳) (דף מדה פ״ק חזגן. כאחה עד כו׳ שבח ד  אליעזר דמי מתגיחין גמ׳ מ

׳ ^וסי  ל־׳ג) (דף עומדין אין פרק הגסים. על עד כז׳ ממיל שהוא אע״ם שעתן: דיין נשים י
d r r  n a r פרק הסל מוריד עד כו׳ הגשמים ימות כא ־ כ׳ד) ב־־מ(דף פרק נו׳. המיר ועל פד ס׳ 

נ') (דף דתעגיח קמא פרק העיי. מוריד עד כו׳ אומר מאימתי :ל״ג) עזמדין(דף אין

 ובן הקהל תשלת קודם גר״ה ויבא יעייה החון עסזכיר העץ הח־ח &«יג וש גקיל חמן תגידי
mnn •עז r w נשש ראבי׳ה כחב י,כן ורכינו סורי תריח סשיב •אמר

משנה
;ידפנא ושמואל מדרכ

] [דף דחעגיח פ״ק .וכו׳ הגשם מוריד אומר סאיסתי טו /  יהודה ר׳ כמשנה אמרו נ
 הראשון מזכיר האלזרון] ח̂ג [של האחרון סוג ביוס התיבה לפני העובר אומר

אמר והא שס והקשו יהודה כרכי הלכה בגמרא ע״ב) ד׳ (דף שם ואמרו .וכו׳ מזכיר אינו
רבי

מיימוגיות חגהות
: ע'כ םדליקין נמה שרק כראיתא השלוח בארבע שנתחייב הוא דיים בנעילה ואף [ג]
נו ואין [ד] ע׳ב ולברכות לתקיעה הי&נה לראש יוביי שוח דין בית ראוהו שרק [ג]

 אכיי דמיא אריכתא בגאוייח רבנן רתקינו דכיון התם כדאיחא לתשייה נאוייה נץ השסק סשוס
 לאומרו אין ייפיכך לתשייה נאילה בין רששק בו י־ש וגי׳ תשלה שומע לומר הרגילים אז*ם בני
 בתוםשחא איתא ההלכה ואת כל [ה] גאולה בהן שיש שחרית בתשייה ולא ערביה בחשלת לא

 ששי׳ כהן חיים נר׳ ולא המועד וחול ר״ח ובמוסף י רק להתשלל סוםכין אנו ועליה דברנות
 שרק בתום־ ועיי, שירצה במקוס לברכה ברכה בין המאורע ומעין ברכות י׳ה כל להתשייל שיש

' אע״ש פורים בערבית הגישים על אומר ]1[ :ד סימן ובאבי״ה שמחו סי המגייר. את קיאו א‘̂'
. שורים בדיינות ועיי; מגילה קריאת לאחר ער לאוסרו שאין עמרם רב בסדר שסק כאשר וייא

ר אמר [ת] השי*וי־. בארבע שנתחייב הוא יוס עד כר דאמר בריב״ל הלכה ן מרליק במה [ז]
 בלחש מוסף להתפלל הקהל שיתחילו וקודם רתענית ק ש יהודה כר׳ הלכה יוחג, ר׳ אמר אשי
 משיב לומר רשאי הירזיר ואץ ר.רוח משיב אומר נמיסף לצלויי קמי דאשר בירושלמי משסע
: דמי ש״׳ן דארכר כמאן לצלויי קמי גרסיגן ובירושלמי חננאל רכיגו



25 יג סשנח («0כ פ*ב תפלה הלכות אהבה. נ«!ונה נסן)
p למל ישראל אח « של האסית יש9 הסיגה ל«י ה«נר אוסר דה1יה ר׳ «ן ג׳.) (דף דסטניס rt 6 מים «ןי*ים םאץ ילמוד מ» ימפיה שאלם fttiח 
ס שאלה להם הצליך ג«! ש*פייס הם ואוסם אי» והאסיון מיניי הראשון הסס של הראשון ני*« «יניר אי® ו«אשון מיניי האחיו! מ נסיסוז אגל השגים ננינ  ®קימוש «
 מצמם נפגי אין («אים י*גם היה איי ננון 5»הס נישום גשמים ליינים שהם המסשלל האסיון סי׳ הר^ן ינסנ . נווסיה נ׳.] [שם משיא הלנסא יאיפסקא מיניי
; פנ׳ג שסלה ונשומע דמו נייויוים סילנן נשסויש שלסשס הראשון וני׳ם שיניי איגו ונשמייס נשמים גנייוש מיניי היא שוהף הסלם
 , מיניי אי® ונמוסף גשמים ננייוש סיטר

rהשושזוש נל שיל* נז• יהודה לי׳ ש׳ס ושלשי 
 : לשולה יפה סימן שהיא מס® גמל

 שניק נייושלמי סוד שאמרו היין יסיוב
 גמל השופדוש גל שיצאו ששש®

 אף שהס של הראשון ני׳ס ההיפיה השסיקו
 ייפיי P אם ®דיין ®יי® יייז יי®* ® ^

 נלושי ששן עמא נל ליש ומסגי שגסיב
 שיש לשי נשם מיטר ויה סל מיניי יה וגמצא
 ששי שישמש סד ההיניה נשמש נקי שאי®

 יהיה ומש® נשסייס ®יהיר סוד והקשו ש*צ
 שניי אשיש ולשנה מנסינ שהינייו שנוי

 והוא נשם מיגידם האסיים ונמצאו שנסיג
 : צגוי שסלש ממסנס ששלשו שמנס וששנה סל
TD שיק משגה .גו׳ גשיששק ימים סישבעת 

ח איו ס  0(ל*נ נימש «
 ושאלה המשים בששייס גשמים נניייש שיפיח
ש  י׳.) (דף דתנגנית קמא ונפיק השנים ננינ

 הגשמים אס שואלים נמיסשק נשלשה הנן
 אלסיי א׳י ונגמיא מ נשנסה אוסר ישנ׳ג
 סד מולה אומי סנניא הניא נישנ׳ג הלנה
ג אפי נס^שה ששים י הונא י  אמי מייא נ

 ם׳ מם אי לן גאינטיא נמנמא הלנה שמואל
 ם׳ דיום ואסיקנא ס׳ נלש® או ם׳ פלאסי
 הגששים אש שואלק יני® וייס ׳0 גלאסי

 יני® ומשיש ששיי שקושש אשי ׳0 גיוס
 הסשוטס ומקוסוש וסוריא שנסי טי® מולה

לאלו:
 קשא שיק .וט׳ צייטם שהם סקוסות מ

 ליה שלשו נ') י׳ד (דף דשסמס
 למימרא דצייניו אגו מק ליט ®®ה נ®

 ^לה וגשומס דמיק טנייג׳ם שמוי נשקוסש
̂ו הסיס וגגיגש דמיק נצטי או  ש

תב :־ ששלה ונשושס דשיסו טסידים  (דף »*י נשיק דאניטק אשיג ה^ן ונ
ם אומרה לשינשה ציין היה שאם א׳.)  לרוג 'מייק םהויא שמי שא® השמם ננינ

ט׳ היום סשיס קציי הלא נינסיפ שמוי פסקושש הסולם סנ ופן ו  מנוה היי נ
 לנששים שנש® היש®® «ל המשנה נשייוש מינו וכותב : ההשלמה נסל נשה
ארצום נשאי אנל ישראל p* י*י״י ®*ייייי יי*ילי״ ***ל *ח’ *ל* *®

 ינק אוסו ויפשו האח נאושה לנשמים צדנק שהם נישן השאלה להיוס צריפה
 ואיסש הממה ימוש גמימשק נהם שיהיו איצוס 0® נסימשק שנעה «א נאילו
 נמיסשק ה*ח אנשי ישאלו והיאן• וסטשים סאנדים הם אנל הנשטם להם מוטם

:פטל לסין וניאיש נפונה שפיא יה ופל נשוי שקי יה הלא הגשמים
 המשגה ששייוש סשפס טהמא דצשום פשינ׳ש שאלה ד׳ פלל נששונוסיו היאיש וכתב

 להיום צריפה איצוש ונשאר פסג המשנה גטטש גי גסיטיו ס׳ש סוסי
א פמיסשון י׳ הוא פאילו ישן אושו דסשו םאין נאושה לגשם צדטס שהם נישן  ^ו

 .נשושס הנששיס שואלים טס שאיי נשג וגשסיו השים גניפש ששואלים
תייו והמדקדק טן טלוק שיש לט אוצוש נ0פ המשנה נטיוש ט מסומם ימצאם נ

 של שחרית תפלת עד חג של האחרון ירם של המוספץ ח1
 טוב יום של המוספץ ומחפלת . פסח של הראשץ טוב יום

 יפים ימשבעח טז 'הטל מוריד אומר פסח של הראשון
« כל שנים בברכת הגשמים את שואלין במרחשון  ז

 ישראל בארץ אמורים דברים בטה .הגשם שמזביר
 הםטוכות ובטקוטות ובמצרים ובםוריא בצמער אבל
 ששים 1ני ביום הגשטים את שואלין להן והדומין לאלו
 לגשמים צריכין שהן מקופות T :תשרי תקופת אחר

 את שואלין הרחוקים הים איי כגון החמה בימות
 ומקומות תפלה. *בשומע להן צריבין שהן בעת הגשמים

 הגשם מוריד אומר ימים שני טוב יום עושין שהן
 וטתפלל עצרת שטיני של ראשון יום של מוסף בתפלת

 חורט כולה השנה יכל IT • הגשמים ימות כל והולך
 עשרה עשתי ובברכת הקדוש האל שלישית בברכה

 שמראש הימים ובעשרת ומשפט צדקה אוהב מלך
 המלך בשלישית חותם הכפורים יום מוצאי עד השנה

ט 'חטשפט המלך עשרה ובעשתי הקדוש  מקומות ייש י
 ראשונה בברכה אלו ימים בעשרת להוםיף שנהגו

pi וגר הרחטינז אב כמוך מי ובשנייה בו׳ לחיים זכרנו 
 אחרונה בברכה ומוסיפץ וכר רחמיך זבור ובהודאה

w? מקופות יש ובן וכר. חיים בספר a *בעשרת להוסץ 
ת בברכה אלו ימים שי אבל כר ובבן פחדך תן ובבן ^י

בראש
ד סו דגג טי ט׳ ד שו ס סנ־ ש ה ס טיו ט׳ ד סו שס׳פטג: ס צר

ח לק גס®• ושני  or »צוק ש1»ד 4 ם1נ
 6יקר 6ל לסם טס ד*י יני® שניקר

 o®otoo הששנש גשיטש גט® ג»גש קנל *דן
 גו>ח M ט4 נסמיס לשקלש גששגש שנש®
v 6 שקרדס גגקרמש •שיקל r ioשקל גל 
 o®oo tiA tb גסטס צטטס wba קיציש
 גגשן קלק <6 שנשנדס קש שוקלים ח קמרים
 זי «ק פלףלי הזנק קוסו יספו להם הציין

 גשש ששואלים לסגץ ישלקל גארן גסלסשק
 להס צריו שקי® לק להם שצלין סנק
 גשיס לא ומי» ושקנדיס ששישים הם 6אדרנ

 ישקלו ססששלה שקום גקיוו לשרש פדי שס
 4ישק ששלה שנשיסס טאו ננדסר ופה

 פגק יני® ספשג ס9ינ .®®ה דאנשי ופההיא
א לא הוסוקיס טם איי ם שאינם ליסר נ י ^ 

ו שהוא לט אלא *ין  טש לומר שישה מ
 הספה טסוש נששיס צדטס שהם סקוסוש

 וקל הרנזקיס. היס נקי• יסצא שוה אסר לוה
 גשקוסה שי סד ונטלה סאפרג שסה ששיג®

 השש דשא® השטס ננרפת שואליס והש
 :נאיי נס נששיס שאלש ונק שהוא
rnonpei ונו׳ ישים ש® י׳ס סושיס שהס .

ת) דף (חס®* שם  דסק אפאי ז
 ננסרא אפדינן מזכיר האמלק אוסר יטדה י׳

 אמר סנדק שיט יוט שרי לן יאיש ואק
 סלטס במנשה ישוסק פסוסשק סששיל רס

ל תיור ושסטש ^  מוסק פלושר .סנוסטן ו
 פסרטש «נ® oiim טא סניפי דשסא נשנשה
 שסי® טא אס גדי® ׳0 ספק ס׳ של ושסריש

 שוסק. אי® שוג שהשוזיל טק והלפשא ואטקנא
 סד 01 מלתור רט® איסי לסיז דשלדקדק

סנשס סוייד אוסר סאיסשי- גשסשנ דלסיל פה

 אלא לישיה נשרמפק נשנשה ליג של דדי® נגפיא פס ושמאי פי*ג הלפה אלפזר רני
 פייס שו*!ק קיים נ׳ה שאץ הזה נזגק אפל רגלים פולי דאירא קיים המקדש שניה נזיק

 לא ודני® נסרמפוו נשנמה סואלץ דדנרא טרי דאיפא נחיל דאפילו שם מסמס וכן האסיק
טק יייח 4 5*ייי • ייייייי י”״® גיי® י’̂* ל”'יי׳ז שסה ופני . סוה כלל שסק  י
 שידקין נויש ששייצו שה פל מל חולק נסקוסה ששים מד ז4ונ» ו׳.) שם(דף שאסר דמי

ט ואיפא אסיג אשיו לפיל הא ששים פד דפמלה קאמי דה<נ׳  פז׳ אלא אי® ופו׳ ט
מל אייט ינטלה דהא סי4ו לשלק ליפי® נראה ולא נשיסשון  סצו^ מקוס שהוא נ
קלי שיירי.דהפל נדל ^ ששסס נטלה ימדקאשי '0 פד קאסי ולפן דל הנ*ן מפשנ

 הפסיק ולפה זה ח לספון «*( סיד ופו׳
 הנשמים די® גל »40ש לשרש שרצה מל4 ויש השלם. מרפש ז4א0 בדי® גידהם

b*»>w וטאו שקוסתו שאר ח טלם ואשיג בשאלה נץ גסזפרה ח ל*יז 
a : לפגץ טנם ם4והש וגשר סיגה דסליק שאלה לפגץ דינם ססילה v B 

ח ט׳ טלה השנה סל י  שנרא שר מינם מישלא C* י** (יף דניטס פיק סגף .ו
פ ס<יפ •דר וכתג :דלג משמיה סגא  סששס וססשס צדקה אוהב *4י

 הסולם סוםש־ ישנרן סטא רל המםוש הסלן אנל ינסששמ נצדק גרזאיו שישגה®
 האנשה מ)0 טודס הואי אוסרים שאס שמו המששט סצפו סטא ששמש נסי אי

. סאשד והטנה האפסם smp שהוא שנדאה וסטן אגם ישנאד סלה שר4 שאין
ס וטא ונגרפס ונ0פ יט® סשדי שפשקצש ודס : י׳א ופניפס לקנים וציין ל
ט כי שנה® פקופוש יש י א נ0פ .ו  P ר*י נסם מ*ס נשרא שיק נייש ה

ל לא דאסדנן דאלג דל גיאש מ׳ )4ו ראשוסס מ׳ פרטי אדם ^ו
ד ונסג הס. 0שצוט.יט לט p נ04 גהט אשווסס  סשן סצא דל שהרשא «

ס של טזשיסשן וגשס הזס ^שון פה שנסוג טשריס נמספשא לדגל  0^ ושל ל
א ששתה ששלשס פן שיסיס משאל משוגה אוויוםס מ'1 ראטפוש גג׳ 0זםו ול

אלא
משנת לחם

ן*4® ליה מ  ואו[לנד4םפלםאישאשט''לפי4פר'*י«אאדסיה שסדהלפשא יששקו ו
פר׳ הלפהא שסקי׳ ולש .ישראל נאח נמיססיז ח׳ נטלה יום ששים אווי זמנים נ׳ אלא

ט׳ האשיק טג יוס יהת׳ה ^ נראה זה הסם. ניאסייק להזפרה ז4שא נק ק4חי דיש ו
:דל יני® מרי ליישג

dpkw  R9 שס ילוסיקר סשום ששים טזם רט® פשג .וט׳ ששים טום הגששים אש 
:דסיא ששים נלאשר שפים דיוס י׳.) ססטס(דף ננמיא

ל כ בפינ) וס'. השנהטלה מז ססגיףיי מי שיק ש .םוף שמים  הוא משיה ששים יל
p דל שרילש p פשג ופגר סשרה אנוש פפרגש סר4 וצרין משוס a שלם

גגהכ
ת תגחות טוגיו V0D סיי

W י שי ^  ••ש ש! פי ל י1ם מלש : )rt 14 1«««י I 14* • שט® שי ם׳ «יש ®•פקס שני״ בתשצת לוזוניר םווחילץ וחזם >0ב» סיניי יש׳ץ *®ונ עסרם יב י
n׳i וששמש טק .הנשטס ץTJm סטמתי !»•״ *״ושיפרירשש חחוגחול־נ לשני חזוגר יש״נ־״־ן ®««* ייייק  cto « f « ש0» טש ם. ש»ם • י זפש p וגר נ . pr• ציז זמם« 1B ^ שי v j (r. . ^ ננזטוד ו
לנן שנש דג שפי נחננ-ח חלנח ייפושל שסו « « יום » נלשחר פ יום וי ש.! « ח מם לן וקייפש • שנוי נששש נישיל ^י שאו «י»יה « ויי«ש» סזם ושץ ינים irt מ » 

 שלש m נתלסוו r«B ושנו לי>ו nn« «<יאו י י®•® יי"" '®וחשיי . נוש״ שחייל שחוש חחקושח יום נם נשחפנח «קושח פ -ום שחוש נ־ם יום חחלת שחוש שופת
r ס• לשי■ ני׳נץ שש ננללח ששננו יו פנללח ששוו נשו לח1נ שמח pש שנל ח»ו !לשון • : נופוחזיח שלש נלוס no וזוניו r m רל »שוש1 שיש נ1נו ra»ra v a ששאי 

ת שח׳נ לששול ׳פטלץ חנ נוונ נ)1 ;פנ] לחש חנווד לט ח«ים ננונ מן שישוש ווינש נ פו יששל לש שישסו p שנוזונש נפו  non שו«יס וששנח n* ינייס ושששש ■ja נו
ת1 מנ-יץ שץ פ שלש ושחוזנוח וששונוח «׳ 1נ m שלו ושף חנפשיפ רום in של orr נ p ששר נ1ול ושנוי שנח שם ■שש ולוז וקיפייני ונחי®. פנוס שלא לנו ושץ ש'נ חווייו

ם ום® סנו שו ^נווונ שו נ p שיוו סחוייץ ושץ סנשן נושח חייס נ ת « • pi ששק רגו׳»םלש םחיי־ן'נשיק דשץ י m o w שהד»ופ רשל »זזד1י ויז■ םנ
^ נתג ום תסינוו! ספינש פשפו דחי oirtt חשוייין שנשיזי nnr* זופ0 שנל נחניוז. נשיו נדלקפן ש ג פז נ ש« ונן חנטס פששננ mm נשן ש»ו דשץ p'li* שץ שלו ג פ . סי ._________________________________ ___. . ״ .

פנו פודי דזת וחנה •שפס ופסנוו סתש חוש וחיפח זל'חן לחחור נוחג ווה p ושפיח פ־ ונן ילשק לחחוו שלש ו i ששש< ח״ס ודי ל־ שסד
ח ויל ושיו :שאיש ו׳ואו

ש לל שאשוו נאי של■ ו ) פזיפ
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ה של י׳ת גשגי אלת שתיית התהלל ו̂ל תעה דקי*ל דניו! התעס וג׳ל ליה. יהט ל!) נזפגה סהלה שנר ליה : התיס נקושי תלו )ף1ו וי׳ה י׳
j | ' | j א rhbn פומה תהלת )מן מתא לא ואנחי חצות עד נ׳ש שתיית י״ת ויוצא שתים מנחי. מתפלל לקיש אניי אתי נ׳) ש' דניטח(דף ס׳ק .ונו׳ שיחמיל מצותת השמי

תפלת מתפלל ואתינ המוחה תפלח תחילה מתפלל המנחה זמן שהניע אחי וזני אס אנל ההס שנן ^מה הון עם איחה גומיין היי ותיקין יוחנן דא״י נותיקין
אנשי יר^ יותי שעה וחצי מצות עד לנתונ וינינו להיי׳ף שהו׳ל מדקדק יש ומ'מ .שחיית אמי גיוס מתפלל ונמצא לתפלה נאילה שיסמוך נדי החמה הון עם אותה נומיץ היו ותיקק

 וטיש׳י שמש עם יייאון קיא פאי יירא יגי
 וק החמה הנז עם לינתפלל דמצוה קיא תאי

 : )'ל יהיא*ש והיי׳ף יונה ה׳י דעת
ט' יניעית שעה «ף עד ווסנה  פ׳ד ייש .ו

 עד השחי תפלח ל׳ו) (דף דניטת
' חצות  ואאיקנא שעות אנינע עד אומי יהודה י
ט ונתנ יהנדה מיני הלכה כ*ו) (שס התם  יני
 נפייוש מ׳ש אל לימת היום שלישית שהוא

 ק׳ש נני ששנינו פה אצל דנימת פ׳ק התשנה
 השעות כל כי דע שעות ג' פד טמיה

 הס הזמניות השעות הם המשנה נכל הנוכיוס
 שעות וי׳נ ניוס שעות י*נ מהם שיש השעות
 נלות עד אמי כאילו שעות נ׳ עד ומ׳ש כלילה
 ת«) תקופת יום היום שיהיה נק היום יניע

 )'ל והיא׳ש היי׳ף ונתנו שנת תקופת או
 היכא חצות עי דאפיי לדינק דליתא ואע׳ג
יהנו תפלה פכי שעות ד' לאמי וצלי דטעי

יום בבל קרב רזתטיד שהיה

 להוסיף הוא פשוט מנהג הבפורים וביום השנה בראש
; ובו׳ פחדך תן ובבן בשלישית

שלישי פרק
ת א ל פ  הנץ עם להתפלל שיתחיל טצותה ״השחר ת

 רביעית שעה סוף עד m וזטנה החסה
 אהר והתפלל טעה או עבר ואם . היום שלישית שהיא
 לא אבל .תפלה חובת ידי יצא היום חצות עד ארבע

 טן מצוה שתפלה שבשם .בזמנה תפלה חובת ידי יצא
 במו בזמנה אותה להתפלל מדבריהם טצוה בך התורה
 שתפלת אמרנו יבבר ב •י ונביאים חבמים לנו שתקנו

 ולפי .זמנה תקנו הערבים בין של תמיד בננד המנחה
ומהצה שעות מתשע זמנה תקנו ומחצה שעות בתשע

h יצ׳ג ט' א־פ י1פ ג פ'פ ט' ־מ6 פזי י'פ פשי; פמ׳ג :

 אלא יאה״נ וניל מנחה תפלח זמן מפא לא
 יניון יימי שעה לחצי מצות נק דק דלא

 אסמנוה חצות עד דאמיי יננן דאפנחו
 עי ה׳ה אנל חשת עד ואמיו למילתייט

 הישנ׳א שמינד אלא כנ׳ל המנחה זמן שיניע
 נ׳י נס׳ וכמ׳ש אמדי דוקא מצות דעד ניאה

:פ׳ס סימן לא*מ
ט' אמיוו נבר ב  תפלח פיק ניייתא .ו

 טא אמו ע׳׳נ) כ׳ו (דף השמי
 ואי ולמעלה וממצה שעות משש נחלה מנחה

 ולמעלה, וממצה שעות ספ׳ קפנה מוחה היא זו
 פ״ה נדתנן עעמא דהיינו ינינו ומפיש

 נס׳ וקינ וממצה נח׳ נשחס תמיד יפפחים
עיג וממצה  וקינ וממצה נז׳ נשמס פסח נ

נ להיות פסח עינ חל ומחצה נס' עי  שנת נ
:אחייו והפסח וממצה נשש נשמש

וזמן

 קטנה מנחההנקראת והיא
ולפי

לחם
 נשננה שהיא אלא נן כתנ מקוטת שננמה ז׳ל ינינו ספיי ננל לסעות אפשי שאי וכתנ

. השליש מלפני היוצאה
ס ר  תפלח ישנה כ׳ו.) השחי(דח תפלח פיק נייש ט׳ מצותה השמי חשלת א 3 פ

] (ני) נניייא הננתא ואיפסיק שעוח ד' עדי אומר י׳י חצות עד השחי
 החסה הון עם סצותה ויסינהי ייתויחא על נגמרא והקשו טתיה ננחירתא ותק יהודה כי'
 נייה מיי רג והאסי לא וסו מצות עד והקשו ונו׳ לותיקין ההיא תניא כי ותירצו וט׳
 מנחה מסנלל שחיית שתים שחיית מתפלל עינית התפלל ולא פעה ונו׳ ירמיה דיני
 שני ואילך מכאן נזמנה תפלה שני ליה יהנו חצות עד ואזיל מצלי יומא טלי ותייט שחים
נ ליה יהנו לא בזמנה תפלה שני ליה יהנו ספלה  יהודה דלי׳ הסוניא מזאת למדנו .ע'

 ואילך שעות דמר ליה יהט לא נזמנה תפלה שני ליה יהנו חפלה שני ואילך שעות סד׳
 שני לני מצות שמי שנתב ז׳ל ינינו על תימה יש נ’וא לח׳ק ואילך נמחצות יהודה לי׳

 ליה דנפקא עליו סמר אשי האחרון נתייק והפלה הינ׳י עליו ממה ונני ליה יהנו ספלה
 חצות פד יטדה דליני כך כל וינק יהודה ר נמחלוקת ניפוש דלא משוס הא ז׳ל ליבינו
 ז׳ל יבינו אמי לכך ליה יהט בזמנה תעלה שני ולרבנן ליה יהנו לא מפלה שכי אפילו
 כלל ללמוד אין וט׳ התפלל ולא פעה מדין אבל . מצות עד ליה יהנו מיהא ספלה דשני
 דכיון עליו לי וקשה . הוא חפלה דשעת שאני המס ליה יהנו חפלה דשני אע'נ דהסם

 ו׳ עד קיב שהי של שתמיד מפני אלא לט נפקא לא שעות ו' עד דקאמיי דינק דפעמא
 זמן לתת לו מניין שעות ד' עד אלא קיג אינו שחי של דחמיד לן דקיימא אק א'נ שעות

 דשאני ל’ז הישב׳א ונן ז׳ל הוא שמפרש למה נץ קשה עוד כלל יהודה לדני חצות פד
 מנאן ננתרא וכשמייצו ליה יהנו לא חפלה שני אפילו תפלה בשעת שלא אבל חפלה שעת

ל וני׳ ספלה שני ואילן  ונו׳ תפלה שני ואילך מכאן תירצו למה א׳כ תפלה בשעת י׳
 שירצה זמן נל להתפלל יונל מצות דעד לוהי הוא מהני חצות עד דקאמי דמאי נמיא לישר
 תפלה זמן לאי אי אנל מתפלל ולמעלה שעות משש כגון חפלה זק אי ואילך מחצות אבל
 לא הני הוה דאי לומר יש לזה סיהו .מתפלל אינו מצות שלאחי שעה מצי אותה נטן
 מצות דעד משני לכך דוחק וזה לנד שעה לחצי אלא מצות דעד דמחניתץ מינטפא אהני

: לא ואילן ממצות אבל אין חצות עד דדוקא נמוד מיעוס דמחניחץ
 מת ספני ע׳ב) (שם השחי תפלח פיק ברייתא וט׳ המנחה שתפלת אחיט כט• ב

 מפני חצות עי וטלך קיב שחי של Tחמ שהיי מטת עי השמי קפלת אמרו
 ע'כ העיב עי והולך קיב העיניס נין של תמיד שהיי העיב עד הפנמה חטלת אמדו מה
)כיז אמדו(דף נטי  יום מבעוד שנח נערב שנח של מצלי מירב אנן ניחזי חסדא א׳י .
 שסע אויחא עד מצלי הוו לא ורבנן הונא מדיב אדרבא יטדה כי׳ הלנת מינה שסע
 דעני מאן נמי ולא נסי לא הלכתא אימתי דלא השתא יהודה כיני הלכה דאין מינה
נ עבי כסי ודענד ענד כסי  יהודה כיני דנטג ימאן ההלכות נפי׳ יונה ה׳י ונתב ע'
 ולא דוקא המנחת פלג עד ביינחה כלומר למנחת נין לעינית נק לגמרי כוסית לנהוג צריך
 הלילה עי דסנמה כיננן לנמיי לנטג צריך כיננן דנהוג וסאן ואילך סנאן וערנית יותר

 כלומר דמי וכקולי דמי כקולי לנהוג אץ אבל קודם ולא הכוננים צאת אחי וערנית
ק ומנחה יהודה נדני ערניס  ני׳י לנהוג שיכול אלא נן נראה לא יבינו ומדברי .נינ
 להתפלל לו ויש ונו׳ קפנה מנחה וזק כתב שנן זה של ונקולתו זה של וכקולסו וינק
 כדי הוא הסח אותו עד קסנה מנחה זמן לזה דקיא דמאי הוא דנייו דפייוש נראה וכו׳

י׳ ואילך משם עינית לומר שיוכל ה נ מי  אותה להתפלל יטל עצמה המנחה לענץ אבל י
 עד י׳ל העיב דעי מפרש ז׳ל וטא העינ עד דאסיי כינק יהייט החמה שקיעת פד

 ואע׳ת יתיווייהו כקולי נקפיק ה1 לפי א'נ המשנה נפייוש שטיש וכמו החסה שמיעת
ישוח עינית דתפלס הנא שאני דחיווייהו קולי למנקס הט מילי נשאי ענדיק דלא

עוז סנדל
ג ח פי ;פשוזו(יף>רי) י»גפ פיק הנצ . יניעיע פעה עד ס׳ השתי תפל

משנה
 מפרש היה דאס מלשונו לי נראה זה למפה זיל הוא שנתב נמו בזמנה לדקדק ואין

 היה אלא ונו׳ להתפלל לו וה ולומר דבריו לתחום לו היה לא ל’ז יונה יבינו כפירוש
 וא׳ת . כדכתיננא נפי׳ משפע הדין שסתם אחי אבל ונו׳ כך לנטג רצה אס לומר לו

נ דבריו סתם תעיניס נין של נתמיד והא פ'  דאמיי כיננן ומוספין חמידין מהלכות נ
 שעות משש והוא ונו' אותו שוחסין העיניס נין של תמיד שם שכתב הערב עד דקרב

 ענד כמי יעבד כאן נחג למה וא'נ העינ עד דאמיי ניננן וזהו היום סוף עד ונו׳
 ענד יטדה ניני יעבד שם כן נס לכתוב לו היה הכי כתב לא והתם ענד כתר ודעבי
 וי׳ל . יהודה כי' או כיננן הוי נמאן הלנתא לן דמספקא כיון עבד ניננן ודענד
 היום סוף עד שם נתב להכי כדנחיננא דחרוייהו כקולי דנקעינן ליה דאית דכיון

 לנהוג יכול אינו במנחה כזה נהג דאס ז׳ל יונה יבינו כפירוש מפרש היה אס ינשלסא
 טון אבל קשיא ניחא הוה במנחה מנהנם נזה סוחיים שהיו מפני בעינית כזה p אמי

. היום סוף עד לו ואמי הנחייה לו נתן לכך לעשות יכול שיעשה אופן דננל הוא דמפיש
 שאם י׳ל וכו' להתפלל לו ויש ינתב ומאי יונה יבינו כפירוש דמפיש נאמר אפילו נמי אי

 הזכיר לא אמתי קשיא לא ת׳מ לנמיי כסותו שינהוג ובלבי לנהוג יכול כרבנן לנהוג רוצה
 ואם ינגוג יהודה כיני לנהוג ירצה אס לומר ומוספין חמידין בהלכות יהודה י׳ דברי
ה דיני משים ינהוג כרבנן לנהוג ירצה מי  קרב דתמיי דקאמיי אתאי איננן פליג לא י

 וכיון הקינה לזמן חייש דלא משום היא ימדה יני דקאמי ומאי היום סיף פי והולך
 היין שמן אע'פ המנחה פלג עד אלא היה לא היום כל מקייניס שהיו הקיכה יזמו
. יחיישינן מא לבד הקינה לזמן אלא להכי חיישינן לא מ״ס העיב עד להקריב יכול
 תמיד נ״ח.) דף תנן(פסחים דהכי ומחצה שעות נס׳ אלא היתה לא ההקרנה תימא וכי

 תקסייין שהיו הקסוית דמית וי׳ל ומחצה שעות בת׳ וקרב ומחצה (שעות) בשמונה נשמש
 ותפלת יניע חסי שעות ני׳א כלה שהיה שנמצא לעיסוקו ויניע שעה היה התמיד אמי

 נפי משאת לפניך קעורת תפלתי תכו: הכתוב שאמי וכמו תקנוה הקעויח כנגד המנחה
 ז״ל התוספות בדברי מטאיים אלה ודברי המנחה פלג עי זמנה מי ולכן ערב מנחת

 תפלת הוי זמן אותי דעד וממצה שעות ס' עד נשלמא הא מנ׳ל המנתה פלג עד שכתבו
 המנחה יתעלת ס׳׳ל יהודה דיני וי׳ל מנ׳׳ל הא אבל קפנה מנחה דמינו ניתא המנחה

 . כ’ע ערב מנחת כפי משאת לפניך קסירת תפלתי חנון יכתיב תסניה קפורת כנגד
 ומלך קרב שתמיד דאמי יהיב פעסא יהודה יני דהא מידי ולא מקשו דלא למידק ואיכא

 וכי שעה אותה עד מי המנחה דזק ליה אית טעמא הך משוס כ’וא המנהה פלג עד
 יהודה לרבי ניחא נסי הכי העיב עד ומלן שקרב פעסייהו דיהנו ליננן להו דניתא היני

 תפלתי תכון דתייצו האי מאי ונטד המנחה פלג עד ומלן יקרב מטם פעמא דיהיב
 מפום מפורש פעמיימ לרבנן ינשלמא להם דהוקשה כך ינייהס יפייוש ונראה . וגו׳

 ההקרנה זמן מתמיל ערב צללי ינסו מכי העיניס נץ נשחת תמיד נפיק דרשו דאינמ
 וממצה שעות שש אחי חינף ולשחיע המצוה להתדים היה וביין הלילה עי נמשכת והיא
 סוף עי דשיעויו מהיא משסע היין מן ודאי אבל היחידים קיננות משוס סעמא אלא
 נתן דלא וכיון ערב צללי ינפו מני סתמלס ההקרנה זמן אלא קיא קאמי לא דהא היום

 משוס הלילה עד יננן קאמרי ולהני הלילה עד דהוי משסע ממילא היא היכן עי שיעוד
 ומחצה שעות נע׳ אלא להקריב נוהגים היו דלא ואע׳ג הלילה עי קרב חסיד הדץ דק

 לנתר קשה יהודה לרבי אבל אזלינן יינא נחי הלילה עי זמן ליה אית הדין ימן כיו: ס“ס
 תתילס אלא אמי לא קיא דהא הלילה עד הוי דינא הא יינא בתי אזיל אי אזיל מק

 היום כל דהוי משמע קאתי לא ההקרנה סוף אבל ערב צללי ינפו מכי הוי ההקרנה
 נחי יהודה יני אזיל ואי יותר ולא המנחה פלג עד דינו דהוי ימיה לרבי ליה ומנא

זמנה דהוי לומר לו היה ולא ומחצה שעות בת' אלא קינ היה לא א'כ ההקרנה זק
אלא

םייטיניות רגוזות
 ק»םר ננלל יעד טיחית ננוזירתא וחג! יל8וע יהווה נרי הלנח 81פד רב י0» ]6[

: כדסובח



» Tנח0& כסףפ־ג תפלה הלכות אהבה.ט«נה כסף ן

ג פד המגמה ספלה ג׳י.) (דן הפיוו תסלמ פיק משנה ונו, קפנה מ«וה pn ד  י* «י
 יהודה ניני הלנה אי נ*«.) (דף 6מסר ל! ואינפי המגמה שלג פד אומי יהודה '
 גפי דפגד דשאן ואסיקגא השמל נספלת נווהיה דהלגמא היני גי המגמה במפלה

 ספיג פד דהיינו ווגיפ שפה היום p שישאל פד יבינו מ*ש פני נמי דמנד ופאן מנד
לנהוג שהו׳ל יבינו בלשון לדקדק ויש .ק’נמ

 שוחטין היו שבת בערב ^היות שחל ד,«וח שבערב ולבי
 שחטתפלל אסרו . ומחצה שעות בשש TDnn את

 ועיע m זמן ומשהגיע .יצא ומחצה שעות שש מאחר
 יינהגו ג ! גדולה מגחה הנקראת היא וזו חיובה זמן

. רשות והאחת וקטנה גדולה להתפלל הרבה אנשים
 אלא רשות להתפלל ראוי שאין הגאונים מקצת והורו

 שאינו דבר בנגד שהיא מפני נותן הרץ וכן .הגדולה
 יתפלל לא חובה הגדולה התפלל ואם .יום בכל תדיר
 גדולה מנחה שזמן למרת הא ד < רשות אלא קטנה
 מנחה חמן ומחצר; שעות תשע עזי ומחצה שעות משש
 שעה pi היום p שישאר עד ומחצה שעות מתשע קטנה

ש : החמה pi שתשקע עד אותה להתפלל לו ורביע.וי
 שבע עד השחר תפלת אחר זמנה המוספין יחפלת ה

 פrע אף שעות שבע אחר אותה והמתפלל ביום. שעות
w היום כל שזמנה בטני חובתו ידי יצא שפשע :

 נעילה ותפלח . השחר עמוד שיעלה עד הלילה מתחילת זמנה אותה המתפלל חובה שאינה ע'פ אף הערב תפלת ן
ומתפלל וחוזר חובתו ידי יצא לא זמנה קודם חפלה המתפלל ז ! החמה לשקיעת סמוך w אותה שישלים כדי זמנה

אותה
מ ד^י פו w פפ״ןג / a o r M 'w n D i i p a r r h 'v;

משנה לחם

 פד יממצה שפוס מחשש קשנה המנמס ונסן
 שנמג למס שנ>ק ה6גד אנל שממה שיסקפ
 ומצל' דמקנ״ם דמאן הגאון נשם סולדש
 עד אלא מנמה לצלויי מצי לא מו פיניש

 יהודה לדיני אימא דאם נייי המנמה פלג
 לדר׳ ליסא לדרנק אימא ואם לזדנק לישא

 השרב פד הפנמה שפלת צלי אי וק יהודה
 בשלג השיב לשפלת לאקדומי מצי לא פו

 ניבגן ששם למשוש לו איששי דא הפנמה
 . P נשב יל יונס היד וגם ני״י וששם
 דעני שאשיו בלשון פונרס שהוא לי וניאה
 שפירושו ספק ואין שנד נפי ודפנד פנד נשי

 והשו«ו ענד נמר לששוש שיששו הסופש
 יבינו נהג ולנן ענד נפי למשוש שישתו
 וששם ויניע ששה היום p שישאי פד ושגה
 ניני היינו השיב שפלש pt הוא ואילן
 ירצה אם נם נלוסי .ונו׳ לו ויש :יהודה
 שמשקע פד אושה ישפלל פ׳ק שישש לשפוס

הממה;

 שיו׳ששוש אפי די סוספיןנלהשם (שםנ*;)ושנ ששנה .ונו׳ הסוספין תפלת ה
 דפנילם בפיב דפק והא אשש ונקרא אדי היום נל פוספק ^ל ובגנורא

דו נשב Jtc«נקיא מיש אנל שיצא לושי היינו לפופפק נשי היום גל פ*ב) נ* (דף  הי
 םאפד לשפוהפלע ו׳פנ*ל.דש אמר בי׳ה להשפלל ופנהנש ^היהואפושש פש'T לא

ם») לםש הנשיא דבי• הם יבינו שדברי
 סלאץ בקקאש p ם>ה שלא ואפשר מליו

: בגשרא
f דן (שם ששנה .ונו׳ הפיג וזסלוז י t(

 ומשוש קנש לה אץ הפיג שפלש
 מצלי ששי דאי פא4 א קבע לה איו פאי

 הלילה נל העיב שפלש ליליאלישני סלה
 פנבים שפלש גפ׳ד קבע לה אין פאי אלא

י ופי׳ ישוש.  דאין אישא אס דסיק יונה ד
^ b שופנה אb אמד פשפפוש בו

b השיב שפלש לישני  bפני שני ופדלא ילה 
 דאפא אשד משמשוה נפי דאינא שמפיק

 ששש לה אץ *נ6ו דשוש שסא לאשמופיק
; e9>b b ושושנה ישוש שהיא דבדים נ׳ י׳ל

 דגים המם נשבאד .ונו׳ נע^: ותפלת
:בדא

 ל|ך ששוש וה ופנה. קודם שפלה המתשלל ז
 שמדש שפלש השפלל ואם מיש

השמד שפלש בשון דאהי פפאי נלמד וס'
ק>

bוממצה שפוש פ׳ פד א bשפוש ש׳ פד גדולה מגמה דהיינו וממצה שפוש משש ופי 
 יהודה דני מייש אי היינו ונר שעוש מי פד נשלמא שאפי וזהו קפנה פנמה דהיינו וממצה

 אb ליה שנא המגמה פלג פד הא אנל נישא וממצה שעות ה׳ עד בשלפא הקיבה pלו
 הקינה pn אזליק הקינה ומן נשי דויאי ושייצו נדסיי׳ הקינה וסן ולא דינא לא הוי
 וממצה אמש שעה עיסוקו יהיה יהודה ליני דנקעוישםיל משום המנסה נפלג כלה היה

 שפוש פפ׳ דהיינו הקמויס הקינס ופן משמילש קסנה מנמה ומן דשמילש קאמי ולנן
 סמן אמייק השמי «לש שיק דבייושלמי ואיש . המגמה פלג דהיינו סופו עד וממצה
 שמש שפמים פיני וממצה שעוש נע׳ וקרב וממצה שפוש בשמונה נשמש שמיד שניק
 פגמה Tפנ אש בפי ייפיה יבי נשבש בין במול בץ וממצה בשמונה וקרב ומ^ה בשבע

 של הקיבה בשי ליגן4 אי פי׳ וממצה שפוש שלש מגמה פביד והנא וממצה שסש ששי
b ואי וממצה שעוש פסי אלא הלילה עד משם שאי לא וממצה שעוש נש׳ יום 

 הלילה עד משם שאי וממצה שעות בשמונה דקיב דפשמים הקרנה בשי אולינן
 נשי ירמיה לר ליה ומנעיא וממצה שעות שלש שסה מי וא׳ג וממצה ששש שלש
 העינים נין של לתמיד המנמה תפלת הוקפה לא יוסי דני אמד שס ומסין אזלינן מי

 ואס לעיסוקו אמש שפה צא וט' לפניך קטית ספלשי תכק שנאמד לקשויש אלא
bהמ בשי אוליק אשי׳ נלומי וממצה שפוש שתי מנמה Tפב  T לא פסמיס פיני 
 שהיה קסויש של הקינה נשי דאוליק משום וממצה שעוש נס׳ אלא מנחה הוי

 היפים דנשאי נמצא וסמצה שעוש בנר המנסה והוי הקשיית למשוש אמש פעה ציין
 נדי הקשיש הקינש נשי אוליק פססים ונפיני עצמו Tהשס הקינש בתי אוליק

 הקעויש הקינש עם דסיץ קצש לה יש דהפנסה הימים שאר שם ששמים פיני גמוש
 ^וויש הקיבש נתי אולינן ופפמים השמיד בתי אוליגן ופפמים השמת פם וקצת
דפ׳פ וי׳ל .לעימיף אמש שעה אלא ציין היה לא דהקשויש מהסם משמפ א*נ

 קאשד ולנן ויביע אמש שעה שהוא לפושוקו יושר יביע דצייי יהודה לד׳ *ל0
 יבי שאפר מה וה ולפי .היום »ף פד הוי דמדיגא לעולם אבל הפנמה פלג פד

 הקושד׳ש הסינס לומד דצה הפנמה נb עד והולך קיב שמיד שהדי ננייישא יהודה
 העדבים נין של השמיד נבש קדינש אמד דמי דטץ שמיד קד* אין סתמה ואל

 טסteמ נפ*ד שנסב שסיד לקיזשו שי*י ויל יניני פלשק משמש pi ספיד נקיא
 P מק וט׳ אמי סיים לו מסיסים אין הפינים נין של תמיד ימוספין סמידין

 »ן פדקאסד הספיד בנלל ננגס היה דהקשודש פשפע וט׳ פפיפיה שהם הקשויס
 וש שיb אמש לדעס ססטפים שהם רל והשום׳ «*ל יטם לדעס ששום רל וס וט׳

 הני *> דפדנא בהא *דה ימדה די׳ היום 4« פד דקיב יבינו שם פסק ששיי
 b בשאי אפאי ואיש .וט׳ שבס בפיב להיות שמג מ0פ שנפיב *S1 :גדפיישיש

 קשנה מגמה משם פשמלש ולהט וממצה שעות בששע שקיב הקיבה נסר אוליק הימים
 אמייקדפשם הט ופטם וממצה שעוס פשש דסמש השטשה נסי אוליק מ0פ ובפיב
 י9הי ט ופטס שעוס נו* דקיב הקינה נסי לפיול לן והוי נחלה מנסה ומן פשסלש
 מ׳9 דגשמע השמיעה בסי למיול לן הוי קשנה פגמה גבי * קשגה פנמה בסי דאוליק
 ששום סםסים דנפיט במיסה נסי דאוליק ששמא דהיים וי׳א נחלה. גני נסו ועסצס

 אבל ולמעלה וממצה שעות משש *א גשמש אינו דממת קודם השטשה לטוש אפשר ד*
 ינשל השטשה הא וממצה שועש בס׳ דנשמש שמישה בשי אוליק טני קשגה מנסה גבי

<נ נףדם לטוש :המעשה גפי ד«י הקינה נשי סט למתל ראוי ו
 סם מסנה .וס׳ טוס שנעש שבע פד השמי שפלש אמי ומ«; המוסטן תשלת ה

 ;פושע מקיא אסרי׳ ניס) ונגמ׳(דן טום b חמנה נסנפים ופסק ניו) (דף
t וסתשלל obo שסדם ספלש התפלל ואם .וס׳ מגשו ידי יצא לא ופנה נןדם 

לסישק ב* טו ט ולד bישמו אבוה .ל׳) שם(דף .וט׳ טומק בשפת
באוימא

עוז מגדל
 : ל»וע פמנלס אש «ןנא p.1 נ׳) דף (:ם נשמר nbi «פ «>ומ. 19 מד פ׳ ל19וו9ל לו וים

 מד ם׳ נשילה מפאת :)9שמד(ש9 סשצש p» שסד.9 מנשד מד ם׳ המיג תפאוו
טק1י ס׳מד 9מ«ומאא«ל ]ףלו):1{ נפסד»lw pgi מי1םווש (דףל׳): ש*9 תשלש *

ת תו ע ת ו מיו פ מיי
ס נרגי מיוס ייויוית mn* (נ) טו »םו י י י מפוי נרגע ]0 : י*נ חממוס •אג י ו י  י

סי לי סלגווס וווזסו ולס itrvn ננסיוו וססקינן מיונ סו ולי נ ענו נ סו ו ו נ נ דינו י סו י  נ
ו נ סג ,י m לסססלל בוגנן י«יוול <ל4*1 יינסיו חננסל וגינו נ io ו  יוסי יני■ הוינ י

סו ס סלנו ו  תנש ייווסד לקסוויו *לי סיוניס גץ *ל לווסיו imio מסלס n«rpn לי גיוו
סו vn לסנ-ך קסוות חילסי ני חו ץ ץג< תסלתו n»wn ו ג סגץ גו ■ג" nopw תיונעיס תשלט י ס סתסלל ישוץ גל סגץ וjn!■:• 9 וו ו m ו■ דססו non דסווסי י  YK 0911 ג

n ייחנן m ס לחחשלי סי י ס נסעונוו ילח ולייסי יסייג סס* עם ייוסיר סנססי non וסוי »ו0י !00 יי ס »נל ססי ו » טי י סי מסיו 0909 *0* ג ט .ו םל ס סירי ויי יוסי וי יוו  י
סווגו ו ולסילוו mnoi ימות *«nruo 0 חסלת ram וסע׳ג יום »ל 01« לעת 0«> לעח סליו Ton גל יססלל וסת על '0«נ non ו  ססי ולסילוו mop nrao לנ00 וסוול׳ ססן חיוג י

ח ׳ילס ונלבד עדיף ח׳ ס ססו ןלן ! עונהלגח לסנץ■ גחנסו. י* .לחול נגן גע״יו nm ׳יל ועלי כוג וק״׳ל כחב וו״ח .עכ״ל ח׳יעח י p )01 ;י׳יו מוסע ינקוס יוחנן ו i ג  וסעד סירי סו
ג וולס ו׳י כמם ו׳י בתג ובן גיוס סיס נעילת תשלת לחתילל מוין לסעידו הלכת וחוות והנודג ססו גו  יליח ויליג בנדיסס סחו ירגית מל סוסות נעילת תסלת יוסס גמילחי ו

ץ גר חבסווים יום מל אור ותניא תנינא ו׳ דג לחו 0t9d לס אכותיד ממוט מססו נסליסל גן חנינא לו׳ גת גוייתא וחווא לת׳ק ונ ג וכף תליס נחס וחס ו  ועוו פ0ל0 ויי סו
ג עי■ יינ9 יותנן וי• ותענית נחרא וי׳ש תמחו ותבלת מיוומלמי ואיח סורי ווניא ט הלנת ׳ותע ור ודג גיוס «יא נעילס תסלת אין ואמו ו לו חתס ■נוו ועוד יסונן. גו סי  ■דדו 9ו י
טין וגנן ניילח טא איסתי דנוסינן נתם סותת לתתשלל וייש ג יותשלנץ ססוין וקי מלוו ססו ונן0< וו• גלילת מסיס מידי נניילת אפו דג תזמן ווי ו ט תינל *ווי ננ ס מו  בי

ת תקסית לאווו ס סיסיס ארגעה נסיתס נוישוס הנתגיס שוקיס nr׳ra9 יתנן לו׳ לית ססייעא סתניתץ עגתותי תוץ ו׳ אסו .גרות ותולקח ^ו  בנבילמ גנמתח ננסבף גייוריוו גי
תיניו! ■וייס ת גייס נמיאת וותץמ ותא גתסית "0 מסיש מידי גיילת לנוסר לו איו תנסוייס ויס וסעסוית נ תיג ליווי תו ונ ט ך ל » ולני מ מו no ג ס •י m נייוסת סף גי s

ב ™'’יי• ™יי׳ • בים ת ייתן •יי'״ יי דג נולתיו ט ס ו ס ס יוסס ני ס ונ דסו תיו ייוי ו ליס ססר סליתו י מ מיסמס תיחסי נ ט סב ויעי■ גיי «ל מלי לי ד• מיריס נעיליו ו ד •
ג מיסתית סתליף וסוץ■ תנין סמוס ו ט תט pn י תייי ודגל מעיי יילת1נ ססי ינסן גלילת סירתי מנוס מורי «יילת סי ת י ביי למוסלל מוי ס סנ ג ססי י י על סחנס ו ס וטדו י  ו
תיז ססריו לו r תיו סנץ ני io ו נסמנת תיליוו סיף סיוימ מסיס מירי נניילת לי לנ0 יזונן וו■ סלסס וולילת י ג לוני נסתי! ודולנתס 1י י ימיו ו י ט ץ ■תתס ליו י סף םניוויי ו
ס מנעוי סמסע ־תץ1דםת וסמסס סרסיס סל מיו חימו ליוייות ווותקמ נוזל י p נ• pnu לח נוסוק• תקונן י n n ס סנעוד תות והתיס ץ ודיל י ל חסי■ סהו מיין ■סריס מי •

ם גץ ם רסנתי סי״ג תיוני ס תוס נדול י ג ולסשוקי ונרות גתויתקסורת ווונ ססו סו p ו t• ד נסמכין מלו. נסיס ונידסוו תתשלת מתהס טו לחתסלל גויןי ססיח לוג וסס״ הלילה י ■ 
ס ו ועוד גי נ רו נתיג סגסתי יגן נליאו נסים ות0נ«י וסץ ■גוו ג ס נו ר ס גברק ו׳י 9ת9מ סגסתי וגן גלילת <ם0נ נמיסתו וסץ מ תו «יו נ מס ויו ק  *09 ולסץ• ולמותו *ו
נו לנן עו ו לי דשוימית סעם• סהני ניום סלס לווגן. לעלע! ולס נעילת לתוושלל סץ וו ו ו U ומוויני לס י1ת1רו ונוסת י 'npo ך ס םתםוו סלס נ טו ט ם מ ד *•ני ץ סנווים תללת י ס  י

ע «וי סוגרי ליקסתי ע'כ יומץ תג וני או מנ מי ס נ ס ת. הסריו יווו סתום• י נ « ט ל ■סתו נ^לת וושלת ■יוסד נלילוו נעילת דתילוו לוב 1A דסיו לוקוק וסין ירג .י׳ •



משנה בסףפ־ג תפלה הלכות .אהבהמשנה כסף28

 ייןיש וי!ל'. מיןד״ לאוימא ל״יזל רקדתי נעו היו ני ילו׳ דנתואל אניה )ל׳ (דף
 העתר מעלות מקדימים הס והיו התרה הנן עס שהוא ייצותה לעיקר רקדירים יניצו

: י׳ת נשם התוסשות ונ'כ
 וה״צו-אס p לעשות לו אששר כני כלוניר . וכו' עינית תעלת להתכלל לו רש

 ולמעלה המותה משלג מ:תה יתעלל לא
 דוקא ולאי , זה נכ-ק לעיל שכתנת׳ וכסו

עינ שנת של  שנח תוצאי של או שנת נ
 העתיק שיניגו אלא יום נכל דה׳ה נשנת

 כ״ז (דף השתי נתכלת דניםי<ן הגתיא לשון
י יית איי נ)’ע ג אנין נ  נע׳ש שנת של צלי י

:נשנת מ׳ש של צל׳ יחשיה ויני
תב  או הדמה משני ודוקא מנות ה״י ונ

 לההיא הינ שם״נה והייגו שעה צורך
 וטוני .עכ׳ל הדתק נשעת דסיייי דלעיל
 תתפלל יום שהוא ע׳ש שאף בהשעס יניוו
 אין רשות עינית שתשלת לשי עינית השלח

 ראוי אין ז׳ל הראנ׳ד ומיש נזמנה. סדקדקין
צייו והלא שעה לצורך אלא כך לעשוח

 הדחק בשעת שחרית תפלת התפלל ״ואם . בזמנה אותה
 : יצא השחר עמוד w שעלה אחר
 ערבית תפלת להתפלל =לו *ויש

 קודם שבת בערב י]1 שבת לילי של
 יתפלל ובן .החמה שתשקע
 בשבת שבת מוצאי של ערבית

 אין רשות ערבית שתפלת לפי
אחר בזמנה 1[״ ק״ש שיקרא בד‘ובי בזמנה. מדקדקין

 העינ תשלח אדם מתפלל זמן נאיזה לפרושי אלא גתיח צא פירקא נהאי שרניצו
: לתפלה נאולה סמיכת דיגי לפרושי צחיח ולא נה ויוצא

ל ח  לחקון יוכל לא מעוות )כ׳ו השחר(דף תשלח נפרק נרייחא . וכו׳ עליו שעני מי נ
דוקא דהייצו יניצו ושוני שמריח תפלת או ערנית תפלת שנישל זה

: נמזיד כשנישל
וכו׳ שחרית התפלל ולא פעה כיצד ט

 רני אסר יצחק די׳ מימרא שם
 דה״ק דוקא לאו היום חצי ועני ומ׳ש יומצן.
 הניע דכני יותר שעה וחצי היום חצי ועני

 לא דעדיין כיון היום נתצי דאילו המצתה זמן
 תפלת ראשונה קאמר היפי התצחה זמן הגיע

: כדאמרן ודאי אלא ה המצח
. ונו׳ ששקעה עד מצחה התפלל ולא טעה

: דאיכששא נעיא שם
 מימרא שם .וכו׳ עינית התפלל ולא טעה

י' : יוחנן א׳י יצחק י
שעה

ד הראב השגת

 כהג . ׳1ונ ליזתשלל לז ויש *
 כן לעשות יאוי אין ״ל1 היאב״ד

 ציין והלא שעה ללוין אלא
: לתשלה גאולה לשמוך

 ולא תפלה זמן עליו שעבר מי =כל ח : הכוכבים צאת
 או בש־וגג . משלם ואינו תקנה לו אין במזיד התפלל

תפלה בזמן תפלה אותה משלם נזרוד או אנוס ,שהיה יו'י׳ילי'”̂®
מתפלל ואחריה שבזמנה תפלה ומקדים לה. הסמוכה

 מנחה תפלת ראשונה . שיתים מנחה יתפלל היום חצי ועבר שחרית התפלל ולא טעה כיצד ט •' התשלומין את
 ויסנייה ערבית ראשונה שתים. ערבית יתפלל החמה ששקעה עד מנחה התפלל ולא טעה 1י1 .שחרית תשלומי והשנייה
והשניה שחרית ראשיונה . שתים שחרית מתפלל השחר עמוד שעלה עד ערבית התפלל ולא טעה מנחה, תשלומי

תשלומי
ס משין מ׳/0 נ ־ שם סמ״ג ס׳־מ סי׳ סיר א : י״ח משין סס־ג ק״ח סי׳ n־A סיר ג :רצ׳ו סי׳ א־ח מזר נ׳

למלך משנה
fi צל  זהשרה מנחה תסלח :תסי^שיג: מחה יתנלל היוס חר ועני שר%יח החפלל Wt סעה כי

 שגיטל זה לתקון יוכל ̂ל ייעתת )כ־־; ''־־ך. השי% תפלת נקרק כרייתא שתריס סשלזייי
 כשדטל חנן1י י׳ לה ודזקי שחיית של ס^ה ערניס של תפלה או שחיית של יק׳ש ערנית של יךש

 וכייו המיתה חסלת עס 'השלימה 1ל אין היום הגי דענר דכיון יכינו קאיי* דדוקא זיראה .נסויד
 לתרן ראיתי ה“(א ודוק ס1ספ וזה היא תפלה ושעת הואיל האתית התסלה עם דווקא היאב׳ד שכיע

!x•' של ולא נערניח חשלומין לו שאין י׳־א שחרית של נק״ש טעה כלנו כתג ודל שכתג נ׳ח ס״ס 
 כידינו הוא עיון לימוד שהרי לי ותחיה . ע׳כ תפלה לענין שוה דק׳ש נתכ חיים ור׳ נשחריח ערנית

: האמור מנר ש”ק שנישל זה לתקון יוכל לא מעוות

משנה לחם
 נרשיי ודלא השמי עמיד שעלה אחר דה״צי יניצז יסיני זמצל׳ מקדמי הוו נאויהא

̂חסלל לו ויש הדחה בשעח והיינו ז״ל : P3C בערב שבת של צלי רב כז) (דף שם וכו׳ לי
 ומה (שם) .וכו׳ רשות ערביח שתפלת לפי בשבת שנח מוצאי של ערביח יתפלל וכן

 לח ז,]’כ [שס דנגמרא אע״ג רשות ערבית שתפלת לפי טעש לחת ז״ל רביט שהוצרך
 תפלת זמן הוי המנר.ה פלג דעד יהודה כר׳ לן דקייסא משום אלא סעמא דהוי משמע
 אנן ניחזי חסדא רב אסר שס אמרו שכן ערכית תפלת זמן הוי ואילך ומשם החנחת

כר׳ דקי״ל דאע״ג ז״ל לרכינו לו הוקשה מ״מ וכו׳ יהודה כרבי הלכה מינה שמע וכו׳
 בערבית זמן לקבוע להם היה מ״ס הסגחה פלג עד הוי המנחה תפלת דזמן דאמר יהודה

 מאי אלא שס אמרו דק אובה ערבית דחפלה שם ליה אית שמואל הא וא״ח . רשות ערבית שהפלת מפני הטעם אמר לכך שהרית בתכלת שאמרו כמו הכוכבים צאת מעת
 ת״ש שם אמת שק בשבת שבת מוצאי של להתפלל דמותר ס״ל ואש״ה חובה אומר ר״ג עיבית תשלח שמואל אחי־ יהודה רב האייל ישות ערבית תכלת כמ״ד קבע לה אין

 כדברי הלכה אמר ורבא חובה האומר כדברי הלכה אמר אביי ז״לדנרים הרי׳׳ף לנירסס גייס דרנינו כשבח.וי'ל שבת מוצאי של אדם מחשלל שמואל אמר יהודה רב דאניר
 ר״ג מתלוקת שהזכיר הוא שמואל אמל יהודה דרב למימרא שס שהביאו ומה כי־בא ופסק ורבא אביי מחלוקת אלא התוש׳ כגירסת ושרואל רב רהלוקת ואינו רשות האוסר

 ^ג״ג דילסא ליה ומנא יהודה כר' הלכה אץ ש״מ אורתא עד מצלי הוו לא ורבנן הונא מדרב אדרבה שם אמרו איך רשות עינית דתכלת משוס הוי טעתא אי וא״ת .יהושע ור׳
 ארבע ש*מ לימא וכו' תלת ש״מ וכו׳ וצלי גניבא לבי איקלע רב שם כשאמר קשה ועוד אובה ערבית דתפלת דס*ל משום הורתא עד מצלו הוו לא מ*מ יהודה כר' דש״ל
 היא ודאי דהא בע״ש שית של צלי דאסאי לומר רשות ערביח דחסלת להאי צריך לא דרבינו וי״ל .הכי משוס נמי נע״ש דפנת דצלי סעמא דהא רשות ערבית תפלת והוא
 ולאי לזה בשבת שבח מוצאי של למצלי למ״ד הוא זה לטעם שהוצרך מה אלא יהודה כר' ליה אית אי ליה מצלי שפיר חובה ערבית דחפלח דס״ל ואפי׳ כנת קבלת משוס מצוה

:וכו׳ רשות ערבית שתפלת לפי אמר לכך הכי למעבד לן הוה ולא חול מקודש כעושה נראה
וכו' התפלל ולא טעה מ : במזיד כשביטל ואוקמה לתקון יוכל לא מעוות ברייתא כ׳ו) (דף השקר תפלת פרק ריש .וכו' עליו שעכר מי כל ח

עוז מגדל
 יאזי אין זיל הראנ״ד ונתב (שם) השחי תפלח פיק . כזמנה מדקדקין אין עד ס׳ להתפלל לו וי«

 שכתב דל ר׳ים נלשון וכלול הוא טונ גיאזר כי אומר ואני . שעה לצוין אלא כן לעשות
 פעמים כמה כתמז וכבר משרע נסי הכי ׳1כ צלי דרג הגמרא ולשון הדחק מתון לו יש כלומר לז דש
 ללשון דומה לשון ועולה מקצי רק ולתיש ולחדד לפיש נא ולא נקירה חני־ התורה משנה רל ר״מ כי

ק עלנית. תשלימי עד כז׳ שיקרא ונאבד :כ״ז) השחר(דף תפלת פ

: שס זה גס
סעה

ת ת סיימוניוח הג
 בפרק כדאייחא ואיאן■ הםנתה םפי*נ ביום שזסנה אייה סגירא ערנית חפי^ת נם שתרי ערבית
 מפלג ראסר יהודה כר־ דס״ל מינה וסדר,רק שבת בערב שבוז של עלי דרב השחר תפיית

p מהבא לרב לדקדק גובל היותר ולכל .ורש .תפי*ה לעניו לילה חשיב דסנחה n תפלת 
ה נ געי̂י  ודלא כרפי׳ ד.חםה שקיעת עד שתסשך בירושלמי כראיתא והיינו וא^ך הרנחדז םפ̂י

 רבותינו גם ור,נה דרב מתא בליייר. אייא נעילה תפייח שאין שבתנו אשנגז נרולי כטקצת
ה של גקריבץ עשו נן דעתם הקרובק שישרו הפייפגיס  השסש יפנה היום שגוש יבא פרם געי̂י

ני כי ולא היום פנה כי ויפנה ינא חש לא היום עבר בשכבר בלילה כן והאוסר רבות ונהגה ע
תי וכן השכינה ייפני פן שאינם דברים לומר ואטייולא חיכא ני וסיחזי א  סכי הייכל שערי נעייית דוםן מהתם שסעינן ודל ורבינו סורי דברי ‘בכי שסחר. יניגי שיי בס׳ע שוב מ

ה נעילה דמייינן סםכינן אמאי ידעינן ליהוייא טסייעא דטתניתין ועוד יוחנן נר היינה יוחנן ור׳ רג לן יקייסא דיקלי בריש יסשא מ נושאים וכהניס נל"' פי  • עכ׳ל כ
י פכרסי דטו באורהא נפהי הוי כי ולוי דשסואל ח י מי ל' רב ]1[ • וסתשייל ק׳ש קירא כך ונין כך נין דאמר כרשב״י פסק נ ובה פר״ח וכן קרו ר,־ש זם, כפא וכי י של ג

 לקיטחיה
שיסשא חזינא

ה ]1[ . .............. - ............ I אנו . . . . .
ת להתפלל מקדיפין היו אז ערב לעת סגור.* פירדא ייהן כשהיה אלא בחנם עושים היו שייא ר׳י ובהום׳ ע׳ש יוסי בר׳ אייעור ור יוסי בר ישסעאל ר וכן יאשיה רב* יכן בע״ש שנ

ל. הסגחה שמפלג ר׳ת נתב אסנם עכ׳  כדאסרינן לילה זזשיב המנחה דטפלג כ״ו) (רף השחר תפלת פרק דאפר ירידה כר׳ לן רקייכא שסע לקריאת בין לתפלה בין לילה חשיב ואילך '
 כך ואחר ש ק ראסר יוחנן כרבי לן קיימא שהרי לק״ש ה״ת התם כדאיתא בשבת ומבדיל הנים על ק־דוש ואיפר שבח בערב שבת של דגלו ואטוראים תנאים ונסה דרב בנסרא
 כירושלמי ולא הכי הלכחא־ ולית שיעורא חר ובהן עני דאטר כפאן בסי אי אליעזר כרבי איתא פנילתין רריש יכחניתין תקנים נאסצע תפלות ראסר כריב״ל ורלא נוותיה ותניא תפלה

א יהודה כרבי אלא לעיל שהבאתי וכו׳ מיל חלקי ג' דידיה השמשית רבץ משום אלא עליה פלינ לא יהודה וי־בי הנהנים מבילת משעת •שיעורא דיהיב כי־תיה קמא דפרס מאיר רבי דכאי הנ
 ורביע משעת הלילה עד יותר שיש נדול היים כשעוד הסגחה פלג קודם ערנית מתפלל או ק״ש שהקורא שוי; אפי נל בהא אמנם ורנינוישמחה וראני־ה התוס׳ כתבו ונן .ע׳ש

כתב ובן המגחה פלנ אחר td ולקרות להתפלל יכול וק״ש וערכית המנחה פלג כודם מגהה שיהפלי צריך ר׳ת כדברי לעשות והרוצה בתפלה ולא בם״ש לא חובתו ידי יצא שלא
 יתפלל לא וערבית שסע קריאת אבל הבוכבים יציאת שהוא החסה שקיעת דהיינו הערב עד מנרה לד^פלל יכיל הנאוגים נרכרי לעשות ור.רוצה יכולתו בנל לדקדק שזנריך ראבי׳ה

ם יציאת אחר עד דקרא בי  יום עושדע מנחת לענץ שהרי אהדרי דסתרי חומרי שתי ליה דהוה בלל יתכן לא תבינבים ליציאת דסנחה פלג בין וערנית סנחה שתיהן להתפלל אבל הטנ
ת't יצא לא תם כיבינו והעחפה הקילו בחפלה דשמא רתושפוח שכתבו ואע׳פ ירידה כרבי ייפסק כר׳ת לילה ערבית ולענק השחר תפלת דפרק כרבנן דפמכי הגאונים כדברי ב ש חי  ק׳
 על המחמיר אדרבה ראני״ה וכתב ושעמו. כרית מנהגנו ום*ם ־.חם נדאיתא עבד ברבנן רעבד סאן מודד, הוא שגם חובתו ירי יצא לר״ת גם בדבריהם העושה אכל הגאונים לדברי
 שכיסל זה ל^־,ון יוכל לא מעוות [ס] ע״כ עכ״ל לעשות יכול אז מצוי■ נשאר נם יפדקדק פרוש שדיוא לא אם כן מנהגנו שאין כיץ כיור<א סיחוי ריגאוגים בדברי לעשות עצמו
} (כרכות וכר ק׳ש p שעבר כיון ומתפלל חוזר אינו מוסף התפלל ולא שכח דאם פות0ר.תו סחבו וכן הזכיר לא סוסף אבל י]1 ן ע׳כ ov עיץ כ׳ו t כלל שייכת לא מוסף דחפלת רזמוסף

: ע״כ השחר תפלת בריש שם עיין בוטנה אלא



ק)פ־ד פ*ג תפלה הלכות אהבה.משנה כסף שנה כ 29 מ

תב :ונו׳ w הנלה לא האסלל ולא פועה י  עח8ו יל61ה («׳ גדעחי ראימי היאנ״ו ונ
 והוא רניגו נדעח נרונינצא מנמי פדעה נסנ י*ל יווה והיי ,מכיל היא ספלה

 הרנה מפלוס הספלל לא שאפילו ויל הראנ׳ד נדנרי שי״ס יונה היי שי ונהג נעי». <»!
י׳ הגמן אלא נזה ממה זיל דעש ואין סשלומץ P לכולם נ י  להססלל ד!ה אס מיהו ינינו. נ
הישוס דני נהם ושיסדש נדנה נסודס אוסס

m לעשוס וננע P :
א  פיק ניייסא .ט׳ הפלוס שמי לפניו היו י

 פלונסא ניז.) (ד!> השחי הפלס
 , נסיק יומנן רני ופסק יהויה ויני דסיק

 היינו נא! הנזניח דסנסה יונה ידיי והנייס
 מה זיל לפוסקים הוקשה וננר גדולה מננזה
 המנוזה זמן שהגיע שאמר ניהיג נוהגים שהיו
 יונה היי ונסט . קודם שסף מספללים היו

 ספלוס שש לפניו דהיו דהא זיל והיא׳ש
 נגון שמיה! מיד להספלל שרוצה דוי^ היינו

 ליננם לו וא״א גדולה לסעודה ליננם שרוצה
 הדירה שהיא המנהה ספלה הילנן שיספלל עד
 צייך איני אם אנל קודמה אז זמנה עיקר וגם

 להקדים ינול המנמה ספלה לההפלל פסה
 שמורה ש וש רנימ ומיש . המו«ים מפלס

 דניו! יה*נ של זו מקושיא להנצל הוא ונו׳
 וינא יסש שלא נוי נ! ששי! אץ הוא דנצטי

שו איזה  זנו! שהניע קודם אחי ניום מהם י
 ספלה ואמ*נ המנמה ספלה להספלל המנסה

 נחפילס נפיומיס לקצי והננו! המוספץ.
סי  המוספי! הפלס להספלל להססיל ולשין מ
 אמ וכן גיולה מנסה ספלה זש! שיגיע קודם

: מהגיס
T B פיק .ונו׳ ניצי הידים טוזרת נ 

דן (נינוה קורא היה

 א1וי *טעה י :ערבית תשלומי
 תפלה ולא זו תפלה לא התפלל

 אלא משלם אינו לה הסמוכה
 ולא טעה כיצד .בלבד אחרונה
 מנחה ולא שחרית לא תתפלל
 ראשונה שתים ערבית מתפלל
 .מנחה תשלומי והאחרונה ערבית

 שכבר להתשלומין אין שחרית אבל
 : תפלות בשאר וכן י־ו זמנה עבר
א  של תפלות שתי לפניו היו י

 של מתפלל מוספין ושל מנחה
 של מתפלל כך ואחר מנחה

 שמורה מי ויש ih מוספין.
 כדי W כן בציבור עושין

:יטעו

רבמן' פרק

 מ שאין ש ואמי ממעינא דאסא מינק צוינא האי מי מזי צינא ינינא איל פיו.)
 אלסן נתיב מי קאסר שסיר איל ונקסמיס נציוי או נעפי יוr מקנס לריק מיס

נ ליים דהא ימנקי מידי נל נסינ ננקיון נמים.  הא4צ נעיח אמיא דמהדי אמאן משיא י
 V* OT* לאחוריו אנל לקמיה וה׳מ פיסה עד נמה ועד מהדי לססלה אנל לקיש וה'מ

 ש»פ הא סוזי דאיט שא מיל סוזי אימ
ן שזי ממיל « גייסס שא נ  אין וזיש יני

 מיל מי אלא לאמוייו לסזוי אוש ממיינין
 P עני אה אנל .גנלל עד ולא עד גלומי
 אינו מפיל מפשס יוסי נלומר יוסי. המים
.הפיק עד שרומן שנחנ ומה : לשור נזייג
נ נעשנה [עי׳  שיז יניגו ונסג .דידים] פ'

ס מהלמס ט די ונסנ נמפיי שמנין■ ני  מעיו י
ע מיניי ונראה לקיש ונן  הספלוה שננל יני

 »ה להם מדע שאינו אעפיי ידיו לישל צריך
 פה לאשל ידיו ליפול צייו ששא נשם לנלון

: עיש פ׳ נהיין ודלא
. ונר משהי שאינו אמורים דניים בפה ג

אניי כתב :ו«׳ שמייס אנל  הי
 מיניי«רע ונראה עניל. למה רגליו ייעש לא

 נפיק יסניא הא היאניד לפח דאשסמיפסיה
ה(ין נסם׳ שמני! נסה ץ אדם יומן נ:) שנ » 
ה׳ פעל נל שנאמר יום ננל ורגליו ידיו

 ילא נראה ולי .שמריס למפלס דשימ למענהו
 אלא דל להיאניד ניייסא האי אישממשסיה

 האי איסגיא ספלה לעגץ דלא מפרש זיל שהוא
 ורגליו «יו לישן שסי אם למח אלא ניייסא

:ונדפיישיי עצש אס ליפוס נדי
י .ו«׳• השמאין כל ד נ שן זה נסנאי נ  נ

̂ש הלטס ;ק
ונ׳׳י

שאץ
שלא

הראב׳ר השנת
(* up הזלה הוופצצ וצא V 
 ראיסי שאניד נונב : נו*

 א!א turn פפצס פאימ גזעיזו
 שסויס אמר ילפיץ צו ננווון

 ענר פננר <הצו«ץ 9צ אי!
 פפני זו פיא יסיריפ וועס ומנה
 משסניס גפמונין «ונין 9פרא

 ומערגיס צזזמי« 9ומוונס צמ;«
 ש צהווזס צי אין ואני צשסייה

 רצה ואה היסר וצא אימר צא
 אומר אני אנצ . יפציס צהפציס

 הפציג יצא צה גסוזוגה סגר אה
 ננוופצנווו צהפציס ורוצה פ«הז

 פהוא,ני.וצ ספני ספציה אינו
 אצו & צי נראה וסו .נסויד

 פה אצא אינס פאסס ההפצוסיס
 גו«ה שנאה האשס הנזפצה

;היא נופצה ושפה הואיצ

ה א ש מ  שהגיע אעים התפלה את מעכבין דברים ח
 וטהדת .הערוה וכיסוי ידים. טהרת .זמנה

 .יתפלל כך ואחד הפרק עד בסים ידיו רוחץ כיצד ידים ״טהרת ב ' הלב וכוונת .אותו החופזים ודבדים • חפלה טקום
 אלפים שםו» שהם מילין ארבעה הטים ובין בינו היה אם מים לו היה ולא תפלה זמן והגיע בדרך מהלך היה
 בעפר או M בצרור ידיו מקנח כן על יותר המים ובין בינו היה .יתפלל כך ואחר ורוחץ [י׳! המים מקום עד הולך אמה

 לאחוריו לחזור אותו מחייבין אץ לאחוריו המים מקום היה אם אבל לפניו אמורים דברים במה ג ז ומתפלל בקורה או
 אמורים דברים במד• ,ומתפלל יוT מקנח אלא לחזור חייב אינו יותר המים מן עבר אם אבל י, מיל עד אלא

 רוחץ שחרית ♦אבל שחרית מתפלת חוץ תפלות בשאר בלבד ידיו אלא לתפלה מטהר שאינו
 ן יתפלל כך ואחר בלבד ידיו מקנח המים מן רחוק היה ואם יתפלל. כך ואחר ורגליו ידיו פניו

 ולעלות לטבול להם שאפשר אע*פ ומתפללים כטהורין בלבד ידיהן רוהצין w הטמאין •כל ד
בדברי בלבד w כךי בעל יקרא שלא תיקן שעזרא בארנו וכבר מעכבת, הטבילה אין מטומאתן

הראב׳ד השגת

 גד: ומנציי 1יוי פניו יזמן ששיס אנצ ♦}
;פנ־צ צסה יגציו יופמי 1צצ רצ רו6« נתב

k ס ט׳ ס1צ פוי ג :ייס פשי! פשג צ־נ יציג פי׳ גפני שיי! נ :שס פשין הורג דנ נ’יצ סי׳ ־ס6 פור י

משנה לחם

וזורה

ט' זי ספלה לק הספלל ילק טעה מ דעס נ! .ו דש! זיל השספוס דעס וק דל יני
מ דנסנ יהק .לה הפשנה נספלה קלק סשלימין  לק התפלל ולק פעה זיל יני

 הסשנה והספלל זו חסלה הספלל ולק פעה נקס ולק לה הסמיכה ספלה ילק זי ספלה
 לק יקינ נשמיה! דנעה דקעיג יטסק לקששעינן הכי דנקע ייל נזני ינשלישיס לה

 לה דפמינה קפ׳ל לה סמיכה קעילו יתפלל ילק נסזיד קלק נסעה למידייניה לן שה
: שלם מיהק

א  .ונו׳ עושין שקין ששרה מי ויש :ש) (דן שם .יני׳ ספליס שסי לפניי ומי י
קמקי הזמן מני לק ועדיין ששס שנע עד מוסן דזמן דטק דיקמט הפעם

טיסונייות חנהות
ו וכן (ג) ^ ח וכן רשביס בשם התוספות פ אס כתב שסחה רבינו ומשוס ס׳  הר״סלל ולא ספה ע

ר יםיים עשרה אחר אםילו וגינר לותtה^ סן אחת  יוסי ״QP כמום בו מאין רניון זניסשליכר. כסהג
 יוחגן רני poa ווזני מערה רבי לגג' כרבנן [<] :ע*כ יסים עמרה לאחר לי וסה לסחר לי סח

0M ם עיץ ק מ מ אס ראסילו כיחמולה' סוכח ו rv י w רי גיוס  וגן )0| :ע*ב להתסללמתירס נ
ס סעאת' מ  ממץ ער ביוודג יוער בחסלוו לוזארין מלא וסזהיר נזהר רבינו סורי אסנס חי־״י נ
ג לי הודח ולא ר״י במם מעאתי גאמר לטגיו ונתתי ונמאי־־.' חםנחה ו סעאחי מו נו מי ה  ג
בינו כורי ברברי חראמונים סן סיבים  ירמ0 יבן ודרימב ובהעור עונרין אלי בנרק )6ן : ע*כ י
ה ירמ0 ר^^״י ל א כבעםיר מילק ארבעה לתפלה דארי הא בערוך בנ די לילך ערין בילק אי  נ

 ראי נסילה סמים מסירמ הערוך נסירימ ולא נס^מ״י לר׳י נראה ובן הכנסת בבית מיחסלל
ע אסיא רכהדר אסאן אבי' ליים רררכות פ״ג האכר עלוהא כעידן ק מלא יאי עלותא ןrנ  בז
א אסי* סילק ארבעח איריא סאי חסלה ב « Oj.' מ * הדרא מכחב ספרים וי  מילק ארבעה םלה1ד

מ לרבינו מראה דברנות ב• בסרק נסי בי  עוברק באלו אם כי לררוח יבול ואין הוא ממי
 ערור דפינוה נראה ^ראבייה [ב] : רברבות ירמ*י0ב ובן בערוך סמסע וכן ור%וםנ ובחעור

 לאהדורי בעי בהפלה אבל בס״מ מיל' והגי בביס w נתלכלכו אך רעתו הסיח במלא היינו
נדוון בעת ופרימיה בעעסן סילסול נהגו ותנמיס [נ] :ע״ב כדפי׳ בן התוספות דעת ואין

 נשקל ישעו וקינ שסף קודם מנסה להתפלל שיש דקי1 קלק קידם מנסה מתפללים קמ
: יססצה שעיס שש קידם קפילו שסן קידם שסה להספלל שמים

T B הים פיק .ט׳ זמנה שהניע ס׳ על קן הספלה קס מענטן דנריס חסשו־. א 
 ועד מהדי להפלה קנל שפע לקייקס שלי והני סיז.) (דן קויק

 שזר סיל יושקה וט׳ של קנילו לקסייו קנל לקפיה סיל׳ ושי פיסה עי כמה
: שזי קינו מטיל יוסר

ט) (דן שמש ש פרק נסוגיק סטקר .וט׳ הספקים כני ד  הדניים ונסנקיו נ׳
: קיס נשל נניי יפה

** עוז סנדל
סי. mm ראיתי פיקדו טוב :ופי תפצה שתפצצצק וצא םזצוז  :פדצ >ק9 9ספצ ופשס שקיל ו

 ^פיקנק נםסים ותדו נזזצים ההנמס חפצות פאו pi n וס׳ ספפצצ וצא פשש שני
 :ובדן וגמיש רפדש שםן וג! שוןפש תשגיש הגז תפצוש צן לויימא ופול ו!רנמ צ0נ ומנו שר

m !צפוי ne פנק ששנק ון0 ש ם׳ ספצפו to ציא) שפמר(זן;
T B שח ) : 1W1 קרא(ון שש פון יספצל. ואשג שפרן «ם׳ ונמש חט r t ש1 גדיד מגצן» 

פונויוגזןמ׳ץןשנקשפורושויפגצלןקדנ) 1שלןאצ .ופתפצצ ןגש0 * פו ׳0
 : )Sm ש יופי ד שרפש דצ גשש אנשי ד אפרש משרן שפוסתישן זואצו תשניפץ גמרא טן

 ידו שיו נזש שמדש Sin :נרו) ןוגא(רף שיש «ן ססוית. פששצת סץ סר ם׳ צפנת בד־*
 : <טזצ צמש רגצת >זפ» צא דצ rשנאנ נתב ;פומנין m שרן .ופיופצצ ש «׳ ורגליו
 שא 0 צש שד זאטןנא ששין רשדקנתש גשדישא גשמשסא מדישא שמי תו1א שאפי תצשירו שני

 וןיצ !to שד ש׳ «צ שאמרגל מטש ןוגשו נשגיל פש ורגלי■«צ יויו שיו אוש רוסן ותניא
:דג) (זן ששש » פ׳ יתשין. אימיסל ש61 פר ש׳ רוסצץ שפמאיש בל נדן:1 שי

ת רב וזש״ייבי• נס נתב ומ^ת״ת-ב״שפס תרס יי "י*™ ™■י* P 'י■™* “""■י יי ■ונוברייתיוז! י* תני «י
מוז •*» של* ונדרו שי י»ז ׳•ל* ונ יש ובר ■שילוז זדנץ <יפ שננת •פלשו תרת שי «י»׳ זג ««זי ש נש-ק רתנן ומש *וינץ ז»וץ נתב סנילז! פנל יל «ז*י n ויש •

ב סבל ליניי סרילת *דיניו י :ד
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: לחשלה יהיה הללו המיןומיס גנל קיש אישירככלל משלה לד'מ נזי דעזיא שיון מילתא לי מסיה .זני׳ אח*נ שעמדו דץ ובית
)ה״נ 'שממי״ווף■ מי' פיית ־יכר.'מימרא'דינא ליאה ומלא SScnon ט שאמייהס. ד־׳ו יי ניירה אימא הינא ועיי לתשלה לנזיר שאחריי לניד י״רגייו ונמט :

ק יכיל ה”שה נמקים יייקא י׳י נשם החים׳ ־ל־י למשלה יי^מיייה לד־מ ע׳יא מר,־מ נשלי שאמייהס יי! נימ דהיק ואששי ^ י שם שיש ילמלימ ל
 לזה גיחה רניט לשין אין אנל .שממי מי נסיק אחח נסניא הרי׳ף נמנ יק

למשלה. אף המקיט אמ'כ שעמדי יניד שנמנ

 אף התסינו כן אחר שעמדו דין וכיף . שיטבול עד תורה א־ל
ן שא,,, אלא .מלההסלל נמנע יגסלא מים ״  מפני ולא .שיטבול עד בלכד קרי בעל יתפלל שלא לתפלה ,
 תלמידי יהיו א‘שי כדי אלא בה נגעו וטהרה טומאה : שאחריהם יץ יניס ׳י ג׳יייי מצי״ ה;ק

זה ומפני . כתרנטלים נשתיהן אצל מצויים חכמים ל” ״ל=אי
:הטמאין מכלל והוציאוהו לבדו קרי לבעל טבילה תקנו ,,״ן ,,, לש,,ך נמרגניליס

 שראה זב שאפילו זו תקנה בזמן אומרין היו לפיכך ה לשנה יני׳. קיי שיאה זג שאשילי זי מקנה
דם שראתה ומשמשת זרע שכבת שפלטה ונדה קרי יי

מפני לתפלה וכן שמע לקריאת טבילה צריכין נדה אלא'!עייי נ'נ)'ני
שאין נותן הדין וכן .טמאין שהם פי על אף הקרי אלט,! נסיף שכחנמי מה שי יעל לשנילימא

יהיו שלא הגזירה מפני אלא טהרה מפני זו טבילה קיש:
ע ו א כליא הוא סשומ בנו ודז ^v̂.{ רי^יייי כחולה או מיי תקנה גם בטלה וכבר 1=1 . ד תט הן נשות אצל ן מצו ^ ^

 היה ולא ישראל בכל פשטה שלא לפי תפלה של זו זאטק,ק מאי על נזה שססק ניאה לחילה
ובםפרד בשנער פשוט מנהג ן ;בה לעמוד בציבור כה ינא אמי ע׳נ) (נ״נ שמתי מי נשיי!

r• עי ־תפלל קי' נעל 1̂ m x סי־ נ
דברים כמה . ישראל אלהיך לקראת הכרן משום ה״נו דמלגיל ופירש״י .מכלום סמול
 קרי שראה חולה אבל ׳שבעל בחולה או בבריא אמורים יכיון עיכ. משמי שמשמש כלימי עליי הקרי

י ’ל״ יס׳ל ״ליס ״ שראה זב וכן .מנהג בזה ואין הרחיצה מן פטור לאונסו פ
אלא מנהג בהן אין זרע שכבת שפלטה ונדה קרי למטל, דנשליה ני\
 הערוה ייכיסוי ז י ומתפללין ידיהן ורוחצין עצמן מקנחין רניע נשם שממי מי נשיק ^י־ף נמ׳ש נעי
להריאת שמכסיו כדרך ערותו שכסה פי על אף כיצד מיניל נשאיני נין מיניל נין נייא ק אם האי

־י. עד •תפלל לא ש־ע נ  לבי Sd־W י™ י. לני את ־•
 עדותו וכסה הואיל יכסה כמה לו ואין שנאנם או ; ^ין ,p, j,ppp שטשן סכלים השיר

 מקום יטהרת ח ז יעשה לא ולכתחלה . יצא והתפלל נהיית יניט יכ־נ .יני' קלי שלאה זנ וכן
״’^^^^^העיגי;^י.^נר^זא^ ש מי ק ; ,  במרחץ ולא הטנופת כמקום ימולל לא כיצד התפלה ;

בחזקת שאינו במקום ולא באשפה ולא הכסא בבית ולא ■ • י ■
̂ו .שיבדקנו עד טהרה  שאין מקום כל דבר של כלי
 שמרחיקין וכשם .בו טתפללין אין שמע קריאת בו קורין

הערוד, ומראיית המת ומן רע וריח רגלים ומטי מצואה
 ומצא ט.נהטתפלל : לתפלה טרחיקין כך שמע לקריאת

 שלא עד בדק של;: מפני וחטא הואיל במקומו צואה
 שיזרקנה כדי לפניו להלך יכול אם כנגדו צואה ומצא בתפלה עומד היד, . טד\ר כמקום י]1 ומתפלל חוזר התפלל
 שיש בבית מתפללים היו לא החכמים ינדולי .יפסיק יכול אינו ואם .לצדדין יסלקנה ^או ואם יהלך אמות ארבע לאהריו

 אותו החופזים יידברים יי : טהור שהמקום פי על אף רע שריחו מפני עפושו בעת מורייס בו שיש בבית ולא י]1 שכר בו
 שיעשה אחר ומתפלל וחוזר תועבה 1״1 תפלתו והתפלל לנקביו הצריך וכל . יתפלל לא לנקביו צריך היה אם כיצד

יפה יפה עצמו שיבדוק עד יתפלל לא לכתחלה כן פי על ואף .תפלה תפלתו פרסה כדי עצמו לר,עמיד יכול ואם .צרכיו
ויבדוק

h שיי '« fi’ l :■0 נו' שיר ר . שם שיי ׳״ש ששי; סני־נ ג שם סשיג !' ט' שיי ב ששין'■יי שש n’iשה סמ׳ג ־ג5 נו' שיי ד. : שם מ״נ :

משנה לחם
 קשה וקצה ייל רניגי כי)ן הזכיר לח דם ייאחה משסשח .יני' קי׳ שיאה זג וכן ה

 נדאסרו היא שנילה נח ומעיקרא דם יראחה נמשיזשח שסי לא.שייועינן ליה דהיה
 אי ננריא נד״א למעלי, להזכירה לי היה מנהג ניה איח יא׳ נשאר שנן ינל ממיא
 ששלטה יניה ים שראה זנ לרננן שיים דהם דניין וניל .נדה דם וראחה משמשת

ט'  ששלמה ינדה קי׳ שראה זנ וכן :נינהג נה דאין לאחריח׳ יהיה מינ״הו תרשי נקט ו
 דהא' נראה וכי׳ ימתפללין ידיהן יייחצין עצמן סקנהין אלא ינהג נהן אין ירע שננש

 נשל מנהג הוי לא נהנו אי ודאי אנל נכך צהגי שלא ר׳ל יכו׳ מנהג נהם אין דקאמי
 החקנה אחי דאחמור וכיין צרין מה מעיקרא כווהייהי וקי׳ל לרננן הדין מן ׳יהא

: נעל מנהג מ׳ לא
 כך יישני נשל מנהג היי לימי] ני,נו ראשי' שנוא׳ .יני' קי׳ שראה נחילה אבל ו

 מנהג נזה יאין הרחיצה מן ששור לאונסי קרי שיאה הילה אנל ז״ל וניט נחנ
 יכו' ינדה זב נני כמים מנהג נזה אין לחונסו קרי שואה מולה אנל לימי ד׳ שמה יני'
הדין P שטור שהיא שכיון לנו להודיע הרחיצה סן שעור קאמר אלא מנהג נזה אין

עוז מגדל
 יזיזו שד כי' אייזי השישויש ושריש :ס״ם) (ין גשייינין היי שיק שהייה. שי נז' השנשים גויל<

: נ׳ג) (ין שסייי ש׳ שיק הנצ ציאש.

 של שלית היחה נ״ה:) נ״ד. (דף
 סחניו על לו מגירה שק ישל עיי ושל נגד

 ומנר לני אה שינסה עד ילתשלי, ק׳ש קייא
 • 'צא נדיענד אנל לכתחלה דמיני ונינו

 יתפלל לא כיצד החשלה מקום טהרת ח
ק״ש נהלכות נחנאי ננר יני׳.

;זיל והיאיש יוגה ם'י נתג יק טאה
ט׳ ומצא נחשלה עומד היה  שם ניייתא .ו

 שננה צואה ויאה נחשלה עימד היה
 אשית אינע לאחיה שחרקנה עי לשטי מהלך

 הא דאששי הא קשיא לא לצדדין והחציא
שי' דאפשר הא ענה היי יסייש . אששי דלא
 רעה צואה יראה המזרח כנני מהשלל אם

 נדי לפניו מהלך המזרח כנגד ללרח ייניל
 נ«ד ללכס לי א״א אם אנל לאחריו שיזרקנה

 ®נד שיססיקומ שמתיירא כנין המזרח
 יכננד אמרח טאה יראה שמא אי דרכים
 כנני ילך שנע למזור רוצה אינו המערנ
 ופירשיי . אטת ד' סמנה שיהיחק עד הצמין
 שתהא עד להלן צריך אין לצדדי! יהתניא
 עד לפניי ילך לפניו לילך דאסשי . לאחוריי

 לשמו נהל שיש כנין אפשר לא לאסויע שחהא
: לצדדץ מסלק

 הדל פיק שייינין . יכו' החכמים גדולי
 נניחא מצלי לא שמואל ם'ה.) (דף

 דאית נניתא מצלי לא ריש שיניא ניה •דאיח
;הרסנא טה

ט׳ אוחו החושזים דבדים י  סי שיק . ו
 היה ת׳ר [כ'נ.] נוכיח שמחו

ץ חשל® החפלל ואס יחסלל אל לצקניו יי
נ ^יי שיענה נ חיסא ואי י  ימרה י

 אנל עצ» לשמש יכול שאיט אלא שני לא
 היא זו חפלה חשלחו עצמו צשהוח יכיל אס

 ועד מוחי דגרים כהיי׳ף ודלא יכינו נייסח
נ אמי נמה  וסדמניא שיסה עד ששח י

 ממילא י׳ח שיצא לומר חסלה חסל® נסיסא
 ל^יר שצריך היינו חוענה חשלחו חני דני

 יתפלל לא לכחחלה כן סי על ואף :ולהחשלל
 ׳משלל אל לנמנע הנצרך אידך חניא שם וכי'

 שטי וכתיג ®ראל אלהין לקראת הכין משוס
:האלהים נית אל חצך כאשר רגליך

 שאין עג רוק הוא כימו מטח היי ונתב
 הוא ני® . כח עיי אלא לצאת יכול

 כחנו וק .ממקומו נע שכני לצאח המוכן רוק
:וניעו ני® ו״ה ג'•) נ׳ק(דף נריש הטסשיס

ד

:נטל מנהג הוא שנהגו ואע״ט מנהג נזה אין החקנה קודם אפי׳
 של שלית היחה איחא )כ׳ה כ׳ד; (דף שמחו סי שיק .וכי' כיצד העווה ניפוי ז

 לחסלה אנל שמע קייאח לקיוח סוחר ממנע על מטרה שק ושל ®י של ננד
ס׳ לט את שיכסה עי  לכתחלה מותר אינו לחסלה אנל דה׳ק לינינו ליה ומשמע י

: נתשלה האי כילי מחמיינן דלא יצא נדיענד אנל לנו את שיכסה עד נקיש רמו
 (דף שמחו מי תרק שאמרו מסה זיל רנינו זה הוציא .יכו' התפלה מקים טד.רת ח

:לחסלה וכן שם וני' שנו לא הוצא א׳י הצואה מן ^חקה ענק על כ׳ו)
 צואה ומצא מספל( היה כ'נ:) (דף שמתו מי פרק שם .וכי' צואה ומצא ד,מתפלל ט

ס' נסקו®  אע׳ס וחטא הואיל רנא אמי אלא שס ואמרו יכו׳ רנא אמי ו
 להסתפק יכיל שט׳ נעקוס ודוקא פרי׳ והא) דיה (פס החום' וכתט תיענה. תפלתו שהתפלל
נ צואה שם שיש ולתלות :וכו׳ נדק שלא מפני וחטא הואיל פכתג זיל לניני דעת וכן ע'
t סה) דף (עירונין הדי פרק .וכו׳ החכניים גדולי

אל לנקניו הנצרך ניייחא כ'נ) שמתו(דף סי נש׳ ונו'. או® הטפזים דברי□ י
יתפלל

מיימוגיות ו!גד,ות
ג יכן למבילוהא י*וד.2ב [ה] ח  בלH תגרה לרנרי ודם ם״ד וא'כא ס״ר איכא בשם אלםס ד׳י נ

 וםעסא תשלה תשלתי דאסי כרג גדלא כן רפסיק כרבא [ז] : כאן עד סבילה צריו לתפלה
תי על לר.עלית ייו שהיה בפקיס רוקא דהייט ופר״י היענה רשעים ובח משום o׳r ד; r  r 

 חית לא פשא רב שיכרא בה דאית בביתא ועיסעלי לא שמואל [ז] . לחזור צריך ואין תשלה ותפלתו רשעים זבח מתקרי לא בכך ולהפתפק דעהו על להעלות לו היה שלא במקום אבל *ואח
: ע׳ב נקביו שיהוי מחמת משוקץ שמפו זמן כל מפיו תורה דבת שאר אפילו להוציא שאכיר דה׳ה שמחה רביט כתב ]n[ 5 הרסנא בה דאית בביתא סצלי
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א אגא משלית אתי לי ילמת כלומר צלי והדל דצלי יגאי »י אס יאיסי אגי ייסנ! אס יאיסי אני מנינא א׳י (כ׳ו.) שממו סי סינן . וכוי וסימן שגיהק טי י
 א*ל נצנור אלא המוססין סמלה אץ הסס סס*ד ולאסוקי סוססין של ואמס שסריס של מנסי w הרי בססלסו ומסהק המנהס מימיני ונספסש ושיהק שגיהק רני

ליה ומדאסר דעסיה נוי! והשתא דפסיה כוי! לא מפיקרא ודילמא וירא לרני ירמיה י* : לרשט פאן לאוגסו כא! ליק הרוס
תג נ : ו*ל הראיש ול*כ ננווגה ומתשלל סוור כוונה כלא המפלל שאס רניגו לסו הכי שסוסס הקים שה שיהק למפלה גושי וששש שהקים כלומר הקים גו גיהק מפס היר ו

סירונץש׳הדר .וכו׳ הדרך מ! הנא לסינך י-------- ־ ־
מל ואחר הטיידו הדבר וכל וגיעו כיחו ויסיר נגעיו ויבדוק

א יתפלל; כך ״ ונתעטש [ש] ופיהק שגיהק ״טי י תפל ^ גירססו היתר שמ ״!־^^ואששר ב
 יסשלל לא נדרן שהנא נכלל זיל נדנריו ונס שיתפלל קודם גופו כדק ואם ,מגונה זה הרי לרצונו אם

ם. ככך אין לאונסו וכא שהוא ספני דספמא יפיל אימילי כחפלתו רוק לו נזדמן כלו
״ . ,l, יסשלל סכוונס דפתו אם אנל מיצר או פיף ___ ׳ ״ י

דו. או בטליתו מבליעו י מצטער היה ואם בבג נ  כי ושמואל אטה הסס מדאמריק כן וללוט ב
 אימא ואם יומי תלסא מצלי לא אסינאורמא ונמצא כתפלה יצטער שלא כדי לאחוריו כידו זורקו

 ושמואל דאנוה רטסא מאי אסירים אום וכל 'כתפלה עומד כשהוא מלמטה רוח מטנו יצא טרור.
• לתפלחי וחוזר הרוח שתכלה עד שוהה לדעתו שלא

ב :מיד להתפלל צריך היה מצשפר היה ואינו הרבה ונצטעיר מלמטה רוח להוציא ייכקש י
 רש אמי הדר(שם) שרק .ונו׳ ופתי טצ» ומםתין אמות ארבע לאחריו מהלך עצטו להעמיד יכול

ח. שתכלה עד ^ 'צר^ני העולמים כל רכון ואוט• הרו ® ל ^ ל א ״ שנ מו י״״ '’^
 כלומר .ונו׳ מפש לישנ צרך לפיכך טז חרפתגי לפניך וידוע נלוי חלולים חלולים נקבים נקבים

אמס שטה לשהות דא*א אט׳ג במיתתנו ורמה חולעה מזיינו וכלמה חרפה וכלטתנו
; ;ומתפלל למקומו וחוזר ן ’ ונטפי־ בתפלה עומד נהיה י

רט (כ-ס:) ^ תפלת 5 יחחי הטים שיכלו עד ממתין ברכיו על רגליו טי
 תפלתו אץ קנפ משלחו הפושה אופר אליטור התפלה את לגמור כדי שהה ואם [י] .שפסק למקום

 איל קנפ מאי נ׳) נ*מ ו^;יא(יף סחצוניס ף׳ הילוך כדי שוהה מים המשתין יוכן יד ’• לראש חוזר
ריפלחי אחר שוהה ומשהתפלל . יתפלל כך ואחר אמות

 נטי וסרווייהו כתנ ורנינו .תתניים נלשו! שיפסוק כדי משתין כך ואחר אמות ארבע הילוך כדי
ל ’.מפיו התפלה דברי  פליו תראה ושלא ונתמנוטם ננמת שתהיה תפלה בל כיצד הלב ״כוונת ט

ל ואם .תפלה אינה [י] בכוונה שאינה ^ אלא ®ליגיי* לא יייי *״איי’ כוונה בלא ד
 טרוד ולבו משובשת דעתו מצא .בכוונה ומתפלל חוזר

 אמרו .דעתו שתתיישב ער להתפלל לו אסור מיצר או עיף והוא הדרך מן הבא לפיכך .דעתו שתתיישב עד להתפלל לו אסור
ז : יתפלל ואחיכ דעתו ותתקרר שינוח ער ימים שלשה ישהה חכמים  מכל לבו את שיפנה הכוונה היא כיצד ט

 כך ואחר לבו לכויןאת כדי התפלה קודם מעט צריךלישב לפיכך השכינה. לפני עומד הוא כאלו עצמו ויראה המחשבות
התפלה אחר מעט לישב צריך לפיכך לו. והולך ומשליכו משאוי נושא שהיה כמי תפלתו יעשה ולא ובתחנונים בנחת יתפלל

ואחר :שס «ו־ג צ׳ס ט׳ שור ה : שם סש״ג צ׳א שי׳ שוי י : שש *חג ש־ש ט׳ שיו ג : י־ש 1<ט' «רג ג“ק ט׳ שוו ג :ציו צ׳ג ט׳ א׳ש שוו ׳*ש ששי! שש־ג «

 מא שימק שי׳ ורש׳י , הרנה 1ט
רן הייצא מריס  :הוללים כסגהג ל1נק השה ו

nj־p יהווה רנ אמי שםט'נ . וכו׳ רוק לו 
 רוק לו ונזדמן נתפלה פומד היה

 ורניגא הכי נהר ואסריק נשליתו סנליטו
 דאנינא משוס לאסוריה ושסקיה רוק לו טומן

 משרש דרנינו מטת ה׳ר וכתב : ופסיה
 אנל שמוי ס׳ שסקיה כסו n זריקה פתקיה

 כירושלמי ומשמת .ראש קלות מפום נשו לא
 ופשמט ומותר הוא האוגס מחתת דדוקא

 ומטיל שירוש א«ר ם תיילו אם כירושלמי
 ונו׳ רוח ממנו ישא :נאונם שלא מדטסו

 רנינו ו«נר שם ניייתא .נמיסחט ורמה פד
 ישאר ולא הראשון להקימו חוזר ומסתמא
 כוונת היסה שזאת ואפשר האחרון נסקומו

:ומתפלל לתפלתו חוזר שכתנ נהיג
»׳ נתשלה פומו דאו! יג .המים שיכלו פו ו

) כ*נ ברייתא(שם  הסם ואשליט נ׳
 נשם ז*ל הרי׳ף וכסנ מוזר להיק אמוראי

ט  שפסק למקום כמ׳ו והלנה זיל גאון האי יני
 : לראש חוזר נולה אס לגמור כוי שהה ואם
T ורג קמיה תנא חני .וכו׳ התפסין ונן 

 העיר נני סרק נמנילה יצחק נר נחמן
 ונרי שיפסוק כדי רניט ומ׳ש .נ׳) (כ׳ו

' כל שם שאמרו מה שירוש הוא מפיו התפלה  ו
 מרחשן ורמושי נשה סוורה תשלמו אמות

:שפווסיה
 ,נו׳ התפלל ואם .ונו׳ כיצד הלנ כוונוז טו

ון השחר משלת סיש א*ר ל׳:) (

 נשאץ אלא שט לא שם ואסרו חופנה ססלסו התפלל ואם יתפלל
 תפלתו מוקאסר ז״ל לרנינו ליה וסשמט ספלה, תסלחו נעצמו לשהיס יכול אס אנל נעצמו

. מתפלל אין לכתחילה מכמע תשלה
א  עיפוש האי .וני' מטנה זה הרי לרצונו אם בתפלתו וגתמפש וטהק שגיהק סי י

 נחר מונסנ עיפוש קרי ולהאי מלמעלה עיפוש שהוא נראה ז׳ג רנינו שכחנ
 רנינו גרים ולא ודאי ונראה מלמטה עיפוש קרי ולא משסע סלמפה רוח ממנו יצא הכי

«׳ לאונסו כאן קשיא לא ומפהק מגהק )נד (דן שמתו מי נסרק ננמרא  מחעפש ו
 אלא ה׳ג שנחנ דל רש׳י כגירסת מלמפה כאן מלמעלה כאן קשיא לא נמי אמסעפש

 נירתת אנל לאינהו אלא הוי לא לעולם ועיטיש ליה ומשמע משום ונו' אעיפוש עיפוש
 רק אלא לרצונו כאן לאונסו כאן קשיא לא ומחעניש ומפהק מגהק נשלמא היא דל רניט
 נין לאונסו נין נעיסיש מילק ולהני מלמעלה נעיפיש ואידי אידי זה ולפי קשיא ארק

 וכי ונו׳ לרצונו אונסו נין נמתעפש חילוק אין דל רשיי כני׳ גורם היה ואם לרצונו
ט כחנ ולזה קודם עצמו נדק שלא כיון לרצונו קרי מ'מ לאונסו הוי עיפוש כל סימא  וני

ק ואם דל  נדק שלא מפני לרצונו קרי לא ז־ל רשיי אנל וכו׳ שיתפלל קודם נוסו נו
 קרי אלא קודם נויקה שייך לא ועיפוש ופיהוק דנגיהוק ליה ומשמע הנויקה משני ולאונסו
 ולכל .לסונלו יכול שאינו ולאונשו לעשותו מלא לסונלו העת נאותה שיוכל ספני לרצונו

 אינא נרק גם דל רשיי ולפירוש קשיא ארק רק אלא ננמ׳ ואמרו מאי קשה הפירושים
 לסגול יכול אינו ואם לרצונו מקרי הרקיקה לסבול שנשיטל ולאונסו לרצונו נין לחלק
 אי ואם אפשר אם לרוק לו ואסור סי׳ז נסי׳ נאיח דל הפור שכתנ כסו לאונסו מקרי
ט׳ לרוק שלא לו אפשר  אפשר ללא לרצונו דהיינו אפשר נין נרקיקה לחלק ויש משסע ו
 שהיה ולרטט לאונסו בין לחלק יש נוקיקה ונם קשה דל רניט לשי׳ ונם לאונשו והיינו

מיהו .לרוק לו והיה נפיו הרקקה שהוא הפויוו ונר כל ולהסיר קודם עצמו לנווק לו

ת הנהות מונייו מי
]e[ ורק ני^לחו 1ןההע&ש שע'ר.ק רבי אח ראיחי חנינא ו״ א&ר \w om a

משגה לחם
 TO ספלה םTק יתיר אם יאשילו ודאי נויקה מועיל אינו ונרקיקה י*ל רנינו לפי* לשהות יכול

 פהסמיל קודם בפיו שהיתה הרוק לערן לחלח יש שס*ח אפ״ש אחרת רקיקה לו נא הוא
 לאונסו נקרא אח'כ לו שנא הרוק ולענין הסירו שלא מאחר לרצונו נקרא ואז להתפלל

 שני לא להכי ועיפוש ושיהוק נגיהוק כסו הנא הרוק לע^ נויקה מועיל ואינו כיק מ'מ
 ממשמש ועמן . ודע קשה הפור לגדש דל רשיי לשי׳ אנל התם ליה כושני הנס׳ ליה

' שם .רוח ממט יצא :ידעתיו ולא רניט הזכיר לא שם שהזכירו נננוו  אנא י
 ואמרי איכא וכד לתנא אשכחיה ואשמע אייל אמר וכו׳ יהווה ורג מיטה משחמיע

: וכד עומד היה
ג ט׳ נתעלה יטמו היה י ון שם ננרייסא .ו  שהה נסשלה כאן ששםק והפעם נ׳) כ*נ (

 הריין רנו שיפת אסר הלן חוזר אינו פסק ונק״ש חוזי כולה אח לגמור כוי
: סיה ט׳ ננ׳י ועיין דל

T ט ס׳ נמנילה .וכד המשתין וכן :נו:) (קן העיר נ
ו מעיקרא■ ודילסא שם ואפי הכי משמע ל■:) (וף השמי תפלס «דש טצו. הלנ כוונה ט

 הכוונה ועגץ .והסשלל מזי ומשיה כלומר ועמיה כוין ולנסון ועמיה סין לא
ן אץ ש' נסוף משמע ו ) דן מ  לנון יכיל ואם אמרו'שם שק נעי לא ולעיטנא ליה) ש

; דל רניט הוכ^ לא לשה תעסי וט) מהם נאמת ימין וכד
ט׳ ועתו סצא ן סרק נעירונין נסנאר זה כל .ונו׳ הורן סן הנא לפיכן ו ו ) י ו ם*«) ה

ט׳ מעש לישג ציין לסיכך טז  אלעזר ר׳ כיח:) (וף משנה השחר תפלת נס׳ שם .ו
ן כניד ופירשו ס׳ סשנורם מפלתו אץ קנע תשלחו העושה אימי ו כ׳כה) (

 שאיט כל אמיי ורננן כמשוי ■ על שדופה כל אושעיא איר אידי נר יעקב איו קנע תאי
ט ופסק סחנוניס נלשון אומרה  ונחחטטם ננחת יתפלל ואסינ שאומר וזהי כסיווייהו דל יני
ק והיינו נ ׳ והייט פמשט תפלתו יעשה ולא ני י מ־נ רנה שם אמרו ופוו .אושעיא נ

עוז סגויל
vati pi\ דס! oi* פו> )1P *01 sto nno : (r> r ;גסוס. po 

 «ק ונפימני( idto «ק .לל1י» :fih פל ז0«» 1ת9ר H) : M0 0מד1פ *(6
̂) (יןף פופד! אי[ px .תפגפפיס פי וס* 9מ09 יא9 : )9̂ (י^ סיר 9יפש 11S :ל"

ל ס״םי««<ולו.פיקספלי!1 מ י?אי[פי«יין(ת>לע}:0 .משכחת!•לפיסריייולישנס״פד מ

 ורניגו גמרי גדלי ררי גיו«םף hV! מזגוקדחי כ־־נח לימניר ״יrיB סרשפף. ר\ר, לא אגל גבגרו
 נמל ניפל הית ck אגל !ו6ראי ם«ל *‘״אי שלא בגרי שחיקז היא בדלתא רחרא פייש חגגאל
 חייר אוסר חד הסגינא ייג ח»־א רב [י] .׳ע״כ ר.פםק הושגו שהיה מתעמף וץה לא דאשו
סיי כדי שייה אס דכ*« שפסק לםצ\ם או®• יחד ^אש  פד״ח וגן ליאש חוזר כולד. את לנ
 רגלים הסי סן להרחיק *ייך לחתפלל וכשחוזר הםיקל אחר ר,לןי סושרים רגשל רבוחיגו התר

:̂ : וגהוספתא חססחנה לחס אסר גפיק גדמשבמ זנליחס יפ0ה גח!ו לא אשי ננגריס <ג»ת !ייך לקגחם שא׳א ורגליי גיניו שגל וגיצוגית חסים ואותן א«ת ארג נ  מזופ* כתגו ]9[ ל
ן גל לכיוגים אנו אץ רנלא״ה הזה בזטן נזחרץ אנו אץ שגמחחא 'ih רגגל X y מסוד ^לקסן לתחר *דיר תמגח vftont גשנמי סיחי מפלח נ p
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 ;נעינן חרוז״הי דלכחחלה מודי סלהז אגל דאייא קבע חפלתי עישה נפייזש
 : )ל׳ג (דף מד'[1ע אין פרר! נוייתא .ורו׳ היאשוגים חסידים

• סיד.) (עירוני[ הו;א נר לרנה מימרא הדר פרק . ונו׳ יפפלל אל שכור יז
משמע הפי שפוי תיקרי דנרניעיפ ומ״ש ס׳ד.] [שם מימרא .ונו׳ שנור אפהו

 פירקא נההוא [ע'נ] ההם
 פסוקות. הלנות עד ונו׳ עותדין מק וכן יח

 (דף עומדין אין פרק דש נדיפוס
:ל־א.)

ט  ר׳ה נסוף . ונו׳ הפרקים תפלות י
 לעולם אלעזר א׳ר ל׳ה.) (דף

 התם ומפרש יתפלל ואחיה תפלתו אדם יסדר
 יום משלשים שהיא תפלה דוקא דהייגו הגמרא
 שלשים ביום דהייע רניע וסונר יום לשלשים

: נו שהתפלל ליום
ב ת  וא׳א רניגו דנרי שהניא אחר הפור נ

 יום משלשים הוא פרקים של כתש ויל
 שמיש גראה ולי . צריך אין ריח זה ולפי ואילך

 דהא מינרח אינו רנינו עם חולק שהרא׳ש
 דקאחר ואילך יום דסשלשים לפרושי אינא
 שלשים תשלום ניום להתפלל כשחוזר היינו

; לריח מריח וזהו
תב  אנל ע'פ כשקורא ודוקא מנוח ה׳ר ונ

 ונראה עניל וציע לא לפניו נשכתונה
 כדי להסדיר צריך לפניו נשכתונה דאפילו

: נזריזוח נפיו שגורה שתהא
 תפלת פרק .ונו' סננה נסקום מהלך היה

 נמקום המהלך תיר .נ׳) השחר(כ״ס
 קצרה חנלה מתפלל ולססים חיות גדודי

 קצרה תפלה היא זז אי תנאי החם ואפליגו
שהיא שאומרים כאחרים הלנה הונא רב ואמר

 כעיניך והסוג .צורניהם לפרש יודעים ואינם נלומר קצרה ודעתם מרונים עמך צרני
 סוג תנליתו יהיה לא שאולי נעינינו הסוה לנו חתן לא מנוח ה׳ר פי׳ עשה

:הגמור הסוג שהוא נעינץ הסוג אלא
 לתפלה הניננו נץ אינא מאי ליה) (דף שם . ונו׳ נדרך אותה וסחפילל

ותלת קמייתא תלת לצלמי נעי הניננו קצרה
 למיהדי נעי לא לניחיה ספי וני נתרייתא

 חלת לא לצלויי נעי לא קצרה ספלה .לצלויי
 לניחיה מפי וני נחרייסא תלת ולא קמייתא

 מעומד הנינגו והלנתא . לצלויי למיהדר נעי
 וכסנ . מהלך נץ מעומד נין קצרה תפלה
 התם סדאמרינן עומד לעמוד ינול ואס רנינו

 קם נאורמא אזלי הוו ששת ורנ חסדא רנ
 ואמר ששת רנ נסי וקם מצלי וקא חסדא רנ

 חסלה צלותא והאי רע תקרא אל עוג מהיות
 נסקא פונ מהיות לאו הניננו דאילו היא קצרה

: לעמוד צריך דסדינא
ף,  נלחם (ע׳ ונו׳ נספינה יושג היה ב פ׳

: משנה)
 והוא מטח היי נתנ .ונו׳ מתפלל הSחו

 שלא פונ p לא שאם לנוץ שינול
נ יתפלל נ'  שאינו דזקן נטד והוסיף הריאיג. ו

 ושמעתי ומתפלל נסקומו יושג לעמוד ינול
 הנריעוח נסקום לעמוד יכול שאם מרנוחינו

:עכיל יעמוד מעומד כורע שיהיה
 סרק נרייתא . וכו׳ הנהמה על רוכג היה

 ותיק דוני פלוגחא כיח] [שם השחר תפלח
 כרני הלכה ריניל סימא ואי נניח רנה ואמר
 לו אין נין חמורו שיאחוז מי לו יש נין דאמר

 :עליו מיושנת דעתו שאין לפי ויתפלל נסקומו הנ
היה

 שעה שוהין היו הראשונים חסידים . יפטר כך ואחר
 ומארינין תפלה י׳אחר אחת ושעה תפלה קודם אחת

 לו שאין מפני יתפלל אל ״שנור יז :שעה בתפלה
 ומתפלל חוזר לפיכך תוענה תפלתו התפלל ואם כוונה

 התפלל ואם יתפלל אל שתוי ,משכרותו * כשיתרוקן
 לפני לדבר יכול שאינו זה שכור זה אי .תפלה תפלתו
משתכש. ואינו המלך בפני לדבר יכול שתוי המלך.

 עד יתפלל לא יין רביעית ושתה הואיל כן פי על אף
 לא להתפלל עומדין אין ̂וכן יח מעליו: יינו שייסיר
 ולא שיחה מתוך ולא ראש קלות מתוך ולא שחוק מתוך
.תורה דברי מתוך אלא כעם מתוך ולא מריבה מתוך

 כדי תורה דברי שהם פי על אף והלכה דין מתוך ולא
 תורה דברי מתוך אלא .בהלכה טרוד לבו יהא שלא
 יתפלות יט פסוקות: הלכות ננון עיון בה שאין

 מועדות ותפלת חדש ראש מוסף ת‘תפי כגון הפרקים
 שלא כדי ומתפלל עומד כך ואחר תפלתו להסדיר צריך
 נדודי מקום כגון סכנה במקום מהלך היה . בה יכשל
. אחת ברנה מתפלל תפלה זמן והגיע ולסטים חיות

 קצרה ודעתם מדובים ישראל ל]1 עמך צרכי .היא וזו
 כדי ואחד אחד לכל שתתן אלהיגו יי׳ מלפגיך רצון יהי

 מהלך כשהוא בדרך אותה ומתפלל .תפלה שומע יי׳ אתה ברוך עשה בעיניך והטוב מחסורה די ונויה גויה ולכל פרגסתו
:ברכות עשר תשעה כתקנתה חפלה ומתפלל חוזר דעתו ותתקרר לישוב מגיע וכשהוא עומד לעמוד יכול ואם

חמישי פרק
ה א נ ו מ  אין אותן עשה ולא שעבר או נאנס או דחוק היה ואם . ולעשותן בהן להזהר המתפלל צריך דברים ש

. ואלו .מעכבין ן  והשויית המקום. ותקון המלבושים. ותקון . הנוף ותקון המקדש. ונוכח . עמידה ה
 יכול אם בעגלה או בספינה יושב היה .מעומד אלא מתפלל אין כיצד יעמידה ב : ור,שתחויה . והכריעה .הקול

 וכן .דעתו את 1־1 לכוין שיכול והוא צדו על שוכב אפילו מתפלל חולה .ויתפלל במקומו ישב לאו ואם . יעמוד לעמוד
 היה .וישתה שיאכל עד יתפלל אל לאו ואם יתפלל דעתו את לכוין ינו^ת נו יש אם חולים נכלל הן הרי והרעב הצמא
מיושבת דעתו שתהא כדי ויתפלל במקומו ישב אלא ירד לא בהמתו ̂]1 שיאחז מי לו שיש פי על אף הבהמה על רוכב

עליו
שש סמ׳ג צ״י סי׳ פוי ד .יך׳ סי' א״ח פוי ׳־פ פשין ססיג ג .פס פס־ג צ־ג סי׳ פוי ב : צ"פ פי׳ n'fi פוי צאוין'־פ כיו־נ ת

משנה לחם
: קצרת לתפלה הניננו נין אינת סוצי פס דאמרו משוס הני ינינו פסק ולא ונו׳ לחדש ינול שאינו נל תיווייהו דאמיי יוסף

H • מפיידגא דילמא ומסתפינא מילחא נה לחדושי ינילנא אנא זירא איר 'S הוו דלממלה הני דנל משמע לנאורה ונו׳. רחוק היה ואס ונו׳ דניים שטנד, א
ם שדי גיהוק דהרי וקשה לנתחלה דהוו שמנה למנות נא והשתא לעינונא רנינו נח״ש מעש לשהות צריך ולדיין ל'נ:) עומדין(דף אין פ׳ ריש ונו׳ הראשונים ו

לא וא'נ קאמר מגונה זה היי אלא לעינונא הוו לא למעלה שהזניי ועיטוש ופיהוה .מועש לזמן מהם שנלמוד לנו די אמת שעה שוהים היו שהם דניון ז״ל
T נדיקת משוס ושיהוק דגיהוק וייל .אלו שמנת ננלל אלא למעלה למנומס לו היה נן אעיס וחיש . )סיד הדי(דף פרק נעייונין מנואר זה .ונו׳ יתפלל אל שנור 

נ אמי שם . ונו׳ יין יניעית ופשה הואיל דחפלתו לנקניו צ־יך היה אם וננון לעינונא עיקרו הגוף ונדיקת הוא הצוף יניעית שתה שמואל אמי יהודה י
דאינו גג על אף הנוף נדיקת דשאי הני גני ופיהוק גיהוק סנה לנך חוענת של נייסתו שזו ונראה יתפלל אל שהיא אמרח גייסא נתוספתא והוזניה יורה אל יין

: לעיפונא : זיל לניט
ח ט׳. עומדין אין ונן י  נקרון לישנ דהשנים ל׳;) ()■ף השחר תפלח דס׳ מסוגיא ונו׳ נספינת יושג היה נ עוסדין אין )ל׳א (דף נרייתא ושם עומדין אין פרק ריש משנה ו

זיל רניט נדניי משמע עדיף מעומד תפלה סני מר שם יאמר ונססינה ; פטקה הלנה מתוך אלא הלנה מתוך ולא יין מתוך לא י
 עיג רונב היה ניח.) (דף שס נמננה ונו׳. החמור על יונב היה ־ לישב צריך דאין להסדיר שצריך רנינו מיש וני׳ חדש ראש מוסף תפלת נגון הפרקים תפלות יט

את להחזיר ימל אינו ואס פניו אח יחזיר לירי ינול אינו ואס ייחסלל ירד נהמה רב שאני ליה.) (דף מנילחין נסוף השנה נראש ממיש לו יצא תפלתו
נננד לנו ינוץ נאסדא או נספינה מהלך היה הקדשים קדשי נית ננני לט ינוין פניו :קיי סיתן סאיח ננ׳י ועיין דמי. נפרקים מצלי יומין לחלחין יומין ימתלתין ניון יהודה
 והגיע החמור על יוננ היה יננן חט ל׳.) (דף ננרייחא ושם . ע״נ הקדשים קדשי נית נמקים התהלך רננן תני )כיס (דף השחר תפלת נס׳ ונו׳. סננה נמקים פר<לך היד,

“ ' 11״........ _ ̂ וטתפלל :וני׳ קצרה תפלה מתפלל ולסטים נזיית גדודי

עוז מדל
H  >1n1r ׳i i tp 'הלסת נגין סו נז׳1 פוסדין אין ונן ס״ד) (יף הדי פיון .מעציו ייט עי וגו 

. ״ה ר qo . ר.כ ינשל כדי עד ׳1וכ הערקיס niSon ,ל׳׳ה) (דף שס עזמדן אין .שסוקות
■ כ־ש) השחר(דף תפלה פרק .הפרק ף1כ עד סהלן ר^ח

T f i! ח נ מ ̂שחחדה עד מריס ש  האל נפזרח נהו גדנר 0:1 ל«ימ נפרשה אחד כל . וי
• דנרכזח יניחשלמי ל־ח) נאמדן;:קף אלז1 ס׳ .יישתה שיאכל עד וכ!׳ כיצד עםידח

:כ״ח) השחר חפלת סי*ק .ויחפלל השכינה כעד עד זס׳ על רז« היה

איירי דרבי ׳®פירי■ יוסף ה׳ר נסירומ ודלא

:כאן עד ויתפלל במקומו ישנ נך ונץ נך נין אומי רני וכו׳ חסלה זמן
היה

מייטוגיות חגוצת
• נים] סימן א״ח כמינג דחעיב התפלה זמן עבר אש אפילי להתפלל עריך הטור [ל׳פץ *

: ע״כ ׳ויע בע׳א דאסרי יופי נר׳ ודלא אליעוד נדר׳ ודלא באחרים הלבה ר\נא רב אסר [ל]
ב דקיי״ל ות1בתום פסק יהודה ר׳ הנה ]6[  פהלןי אפילי הדרו תפלת וסתפלל דאסר עשת כי

 סוב מהיות לשסעיה כדאםר להמחין לעסוד לו היה הכי בלאו אלא הפרא כרב עבד לא ראיהו
ב פסק יוסף וה״ר רע תקרי אל י נ וכן הפרא נ  כרקא ליפל' פרסא עד ומסגי נפיק כד ח׳ל בה׳

ע היה רש׳י [ג] ׳ ע'כ עושה רבינו מורי ראיתי וכן נס״ה פסק וכן נו־ י׳ר ואוסר מיקש  טו
 ואיח־סא רב אסר השחר תפלת (נ] .ע״כ קרא בלבד ק״ש אלא חולי בשעת להתפלל ש^א

 חתוספוח פסקו וכן ירד חמורו אוחז לו יש דאמר דנרייחא קסא כתנא ורלא כרבי הלבה ריכ״ל
• ע׳כ בעשרה ש״.א ולא ביחיד שנא דלא אבי״ה לרבי ונראה סכנה ־•ש
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מנוליס נינלים הנדוליס לפני געומדיס הפיג «> כל -p»M כלומר יכן׳ הסיןי® אגכי ץה1 כ«נ של« פמילסאוס אלא שס כר״מא .ויאסלל עד ופו׳ כמיל ««ד ואז ג
העילם פמנ למקומוס ? \ה נמכוסום נין מטליה כרגלים גי! לההפלל יכולים פאיהם דאי כגיי הייגו לכו דיכרן יביט ומפרש ישראל ארז מגד לכו יכוין כידל עומד

או מנוטס כרגלים עומח אם הגדולים למי כשעומדת 'םrפpס ואה רגליהם מכםים כמוג אין ׳'ל ייליש ’וכפם? . הרוסוה לכת יכיל ועישאיט ה«סא הייטדת לא
?IP??, -a. ™ “ינ'1ילשי אתקשידא. נמי ספלה דלעת מכוסות : מכוגה הנייסא והיא א״י כגגד ירית אלא לני

1יטי הט דכי מפרש זיל יוגה שה״יר ודע
לארץ בחוצה עומד היה כיצד הממדש ״נכח ג 5 עליו **' י״י׳ ^ א*י י»י

בארץ עוטר היה .ומתפלל ישראל ארץ נכח פניו מחזיר ?’'’”י' *’•’ ®’יי'®' י“
 בירושלים עומד היה .ירושלים כננד פניו את מכוין
 מבוץ במקדש עומד היה .המקדש כנגד פניו מכוין

 יכול שלא וטי םוטא . הקדשים קדש בית כנגד פניו
 כנגד לבו את יכוין בספינה והטהלך הרוחות* את לכוין

 עומד כשהוא כיצד הגוף יתקון ד ויתפלל: השכינה
 עיניו ונותן זו בצד m זו רגליו את לבוץ צריך בתפלה

p מביט הוא כאילו למטה i פנוי לבו ויהיה .לארץ 
 לבו על ידיו ומניח בשמים עומד הוא כאילו למעלה
 דבו לפני כעבד ועומד השמאלית על הימנית בפותין
:חלציו על נס יוT יניח ולא ופחד ביראה נס באימה

 תחלה נ״] מלבושיו מרנקן כיצד דסלבושים יתקון ה
.קדש בהדרת ליי׳ השתוזוו שנאמר ומהדר עצמו ומציין

 ולא נגולה בראש ולא באפונדתו בתפלה יעמוד ולא
 בפני יעמדו שלא הטקוק אנשי דרך אם מגולות ברגלים

 יאחוז ילא מקום ובכל ,הרגלים בבתי נת אלא הגדולים
 שלבו מפני ויתפלל בזרועו תורה וספר בידו תפילין
 מתפלל אבל .בידו וטעות כלים יאוזוז ולא .בהן טרוד
, היום מצות שהוא מפגי גaד בימות וTב ולולב הוא

 פחות היה אם חפלה זמן והגיע ראשו על טשוי ״היה
 ארבעה ומרנפללבו.היה מפשילולאחוריו קבין מארבעה

 בל דרך , יתפלל כך ואחר קרקע גבי על מניחו קבין
:עטופים כשהן אלא יתפללו שלא ותלמידיהם החכמים

 5א' גייישלים וכשהוא הקדשים קדשי ניס
 אלא כסוכה פוסד שהיי ירושלים כנגד לטין
 : הקדשים קדשי כיס וכגגד נהמיק כנגד

ן ד ^ ט׳ ד5ט הטף ת  אס לטין ציין ו
קדכיטס וט׳. רגליו י׳•) (דף פ׳

 המספלל יאגיי סשום סנינא כר יוט לדי
 יגל ורגליהם פגאעי רגליו אס שיטק ליק■

 ניאין ישרה יגל ורגליהם וטרשיי ישרה.
 קוט לפגי טעד שהאדם וכיון אסס כרגל
 D1* וDTש בעגץ ויסמכם רגליו שיכוין ליין■

השרס: מלאכי כ«
 מלוה סרק נינפוה .וכו׳ ^ופה עיטו ונווזן

 כרט ישמעאל איי כ׳) קיה סלילה(דף
ל אניו כשם יוסי ^ מ  עיגיו שיהן ליין ה

:למעלה ולכו למפה
 י׳) דשנס(דף פ״ק .וכו׳ כטסין ידיי וטניזו

 ומללי ״!T ופכר גלימיה שיי יכא
נ אמי מאריה קמי אמיכענדא  וזזיגא אשי י

 שרי כעלמא לערא איסא ט כהגא לרג
 קמי כעכדא אמי ומללי ידיה ופכר גליטה
ט מאריה  ומסכסו לכיש כעלמא שלמא איכא ו

 . ישראל אלטן■ לקראס הטן אמי וססעפף
 היא וסםסמא ידיו שסוני, הייגו ידיה גסכר

נ מפליג היה ולא השמאליס על טמגיס  י
 ומכט ללכיש אלא לשלמא לערא כץ כהגא
 W יטס ולא ועיש .ידיה עכר לטלם אכל
ט׳ היי׳׳ף גייסה טא כך סנמרו על  העיון ו

: לדו סגפרו
ד זהוה מסאי גלמי .הסלטשים תקוץ זן  ענ

. כםפוך שכסנמי כמו כהגא יכ
כ גר יכה הסם גמי אסריק  רמי הונא י
 אגסלאוס טסן היה כלומר וסללי טזמקי
 אלהיך לקיאס המן אמר כרגליו וזשונים
 להסשלל שאץ אלפא טזמקי וסדרפי ישראל

ן אין אם יכיט וכהנ .מגולוס כמלים י ז

פניו ויחזיר נמוך במקום יעמוד ריצד המקום יתגךן ן

 : ייע עשץ נ«*ג דא סי׳ פוי ג :שס פסיג »׳ פור ב :שה פ»־ג שש טי «
מ » « ט' ר ט ג טי ח שש: י טי ו ר י0ש ט׳ סורג ט׳ טי : סם: ל'

 כרגלים גדולים לפני לעמוד שלא שמספידים
 (דף כמגיגה גן יאמר נהגהוס וכסט סנולוס

 קמי כרעיה לגלויי ארעא אויס צאו י׳ג:)
 נאשונדסו באפלה יעמוד ולא ופיש : מאנייה

; מטלה כראש ולא
ט׳ יאמוז לא מקום ובבל  שפסו סי פרק .ו

 יאמוז לא ה׳ר נ׳) כ׳ג (דף כרטס
 אסר ויססלל כזרוט וסיס כידו ספילין אום

 אלו היי וככר וקערה ומשס סכין שמואל
 מ״א:) (טכה הגזול לולנ ונטף כהן כיוצא

י מר איל  ולולב מצלי אנא אשי לרב אמיפי נ
 אום יאמוז לא דסניא פהא ואוהכיה נידו

ט׳ ספילץ  הנא ומייד הוא מטה לאו הסס ושני ו
 מטה טסה איט כלומר פרד ולא הוא מצוה

 זיל רשיי דעס וזהו פריד ולא נידו נמסיסהם
כ שהוא ונראה  כהני דדוקא ז״ל הנ*ן דעה ג'
 ויזיק הסכץ יטל שפא דעייי משום אסיינן
 האוכלין יפסיו או וסשנר הקפיה הפול ושעא

 והמפות ויפנף יפול שפא והנני שנטנה
 השפר נהם שאץ אנל-ינרים יספורו שמא

 לאו אי נמי ולולנ׳י כידו לטפסן מוסר
 דילמא דפריד למימי איכא דמטה נזניטסא

תב :ויששל ישול ס זיל ענה וליי ונ  דשום די
י דו לחסום ט אס מ  לאו דנקט והני נ

 : נקסינט נפלסא דסילסא לאורסא אלא דוקא
 נסציעא נייימא . וכר ראשו על עשוי חיר.

 :הזה כלשון קיה.) המקנל(דף פיק
p i• ט .וכו׳ הסנמיס כל  פיק פשמע ה

:י׳) (דף דשנה
 (דף רכיכוס פיק . נמון במקום■ יעסוד ו

 מנינא נר יוסי איי ע*נ) י׳
 נטה במקום אדם יעמוד אל ראכיי משום

 ממעמקים שנאמר נמון כמקום אלא ויספלל
 יאמייק .למסל פניו ויוזוייר• :ה׳ קראהין

 סולן דני יהא שלא מטן דניכוס(שם) נפיק
 פניו נזזרןהו ויסב שנאמר הקיר וכין כיט

:הקמי אל
וציין

משגה לחם
ט׳ שמד im ג «ד כניייסא שם ו מו טה כניייסא שם ו V9 m*“’ ***®י ״ ’יי® י׳ל . ?ייי ככיי• « m  * ‘ P «>»ומי וו^

ז י י י’ י® ®"®י ®®יי®" י”® ליי ' י י גלשו ו«וו ומא וזויש גלשו! נאשר ‘י®'* '*** '®P® יי*®'’ י®'® י
ל ננייססי טה לא ואולי • י **”י” ®יל'יי•’ ®*יי סיניא : «<ר י י י מץס ישכיטס ממש טש ולא ששיטש ״*®) י*® ®"®י(יו "י ®*י? '

י כנגד לכו אס יטיו אמרו שבמשנה ואעיס .(נינו.) שהזניט כמשנה .כסטנה ור.םר.לר י • י®"" יייי 0ל’"" אי® א״יי’לא י ״ י  סשטאדי^יהששונ 4 ושנראה שומייש. ״
משוש אן דהסן «ןוא מוןא שמי משמע לא כ®® ייפן ולא מים בהם תתץ ולא ויספלל כפירוש מפרש V1 דסא משום השטנה כמד יכיט נסכ הקדשים קדשי כיס

ס ולא קכט פינש ויראה כסשלש כוונה לו פה״! לומר טלה הקדשים קדשי כית כנגר שאסר שמה המשגה ץ שמואל אמי מראי טנ שצא ׳01 גלימיש שיי שייש׳י pi שמה «
ק טולא אלו היי ונכי וקערה ועשס לנו אס יטץ שאעי סה היינו כן ואם . הקדשים קדש ניס לפני שמד )ילו0 לו :«נ0 יואש . ע*כ נ

שדואג ספלה לענץ כהן טולא אלו כיי זיל וטרש׳י : השכינה כנגד
«ן ד טה קמא נפרקא .זו כצי « רגליו לכוון לרין ונו׳ הטף ת «ו והכסו יאנט והמעוס השפן והקערה וסזיקנו הסטן מטל שלא עליהם :י׳) (דף דני .«רכ ס
טן ה נ על הקשו ע*נ) סיא (דף הגזול לולנ ונסיק ופכר גלימיה שיי יכא אסרו י׳} (דף השנס יציאות נפרק ונר. המלטשים ת עהאי נלולנ סססלל שטה אשי י

ט שמואל דאסר סהא כרייסא אינא ט כה:א לרב ליה מוינא אשי רנ אמי מריה קמי כענדא אפי דיה טי ולא טא מלוה וטא וסייד נעט מלוה לאו החם ו
איכא ך דנהגי משום וכר סכץ גקע דדוקא רל ישיי מדניי ומשממ .כאן עד פריד וסמעסף ומסנט לכה ^מא איכא ט וכר ומללי דיה ופכר גלימיה שיי בעלמא לפרא
סא ילולנ ההיא על נגסרא שהקשו ומה לא הכלים שאי אכל זיל כוא כדכשב טרדא שטנק ספק ונם .סלטשיו ריסקן שלמא נדאיכא זיל יכינו פשק ולכן . ע*כ ומצלי

יכינו מדנט p נראה ואין .סיומתו וישכר שדו יפול שפא פיידא איכא נסי דנלולג מטם שחונק כלומר ידיה סכי ונם ר״ל ונו׳ לכיש שלמא איכא כי באמי דמה משום ידיו אס
י שלמא נכי הזטיי לא שמס׳ ט על ואף .דיו אה נ  נסע למה קאה וניכייי איירי כלים סין דנכל משמע וכר כלים יאמוז ולא ססס פכסנ מטס הכי מי דוואי יכינו מ

שלא סליהם שרט כלים ינכל יכינו דדעס ואולי ססם הכלים כל לימא ד הני ששאל אעיג . וכר קיש נהירח לט השממו שנאסר מטס ומהדר פלש וסציין :ששם שיא

 והקשו וט׳ מרדמ אלא מדרש
א מצלי והדי נפשה מציץ א הכי דאסיינן ומטם וכר נמען רב אשר מ יכינו הטא מסי

ת דגהות מוניו סיי
מצ * לן וויה dm *nan [נ ד v)0 dn הליני יpי VVktd צינליי הו ג » 'O'Vtm צו 

m נוגיניו ייהצלל Mיnול לני רד8יי ירצו ורM לציי} יוצל »  לנסור סהסירץ ד
אנוז/ ק [ה] 1 ורב יצרה רגל ודנליהס רורצץ אץ פרק ]7J : ג ר ו » ו ו מ

v«' נ\»ן j [י] : «*נ לסעלח ולצי לסמח fc״p ה יו»צה  ידיח ופכר נליסיח «די רג
ה קפי בצבדא אפד »בלי ק יהא ולא ;)J t פיי פ בי ל«יפ וגספך ג ס קיו ד חינ  נרספרווו ספ

הברוה את דואוו לנו אץ Mnmn סנגסיס לבה» היה 6א ואפילו (פ) :ולב פי*נ ג9לק

א ויספגל שן כמגןם ^ ט' נ ט געי סניא .ו שו לא ה ע ס) גכי על לא אדס י כ
ט׳ ו

עוז מנדל
סס ע׳ץ .סלציו פד ונר צד9 כנוף הקון ףי׳) תו  שן . יעמוד עד כיצד כעצסשיס |pn :(י

ran ; ציפ9 ש ונר מקס וסנל imm ששט ש פרק .נידו: V9M משו עד ׳01 מעפלל 
ס' עטי היוז :מ״א) כג«ל(דף ^ «ץ טף .יופ5  מקנל פוץ נמציעא .ופססלל )ש1וץ עד ו

ן :וףפ) (דף ס' פסשסיפ כל די ran «ון .עפופיפ ש נ  fcop יף) :( ר ניצי wp«תקון י׳  ונ
:י׳} (דף ינרסס פ׳ץ .פננטז לנויו עי

פran■ 0 יהניו• פפ״י פ הנץ * י רנ חי c ;ו j| ק לפ סננסח לגיס לילו פפיד ו ק פניליופ נ mrm« לפו טונמח ופפיי  m נ רניס קטון שעיזז לגלויי 1 ׳ I י
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ך  ודיקא w ה׳ר ונסנ המחסלליס. מנד למנוי םור6 אריניל ניז.) (דף השסי מפלח : )ל׳א (דף עומדא אק פיק אנא נר ס״א דר' נימיא .ופו׳ סלומס לפחוח תדי
י וכרוב ט ופח והוא נטלפא להענרה ח״שיק לא דם5נ אנל פניהם נננד מנוק ליה דסיימי כיון אנל סלונוח נו שיש נניח אלא אשכחן לא ננמיא ממח ^  ואמייק .יני

ץ5ש משסע ליה פחיק  ; דמלסי הוא אחוס לד מיז ומשני סלון אפי ויני אמי ר' והא איני התם תו כנסיוח שנתי נחשונח ינינו וכתב : ירושלים כגנד להיוח י
ט׳ נטה נסקום יעמוד ifh ז שיש נניח אלא יתפלל אל ועיש חלונות נהם להציין אץ ניי5ה לממלא המיוסדים ומקומות ) י (דף דניטת ע׳ק נרייסא . ו  יעמוד לא המתעלל נ'

ח הייני רלונוה ט מקום ע'נ ולא ספסל נני על או כסא פ*נ נמו נניחו המתעלל ניי
”יי!".■י יK.,ירושלים בנגד פיןחים או חלונות לפתוח תוריד לכותל.

^. ססינסא כו^יעא משלשה בעיליתיה ליה פתיחן וכוי[ שנאמר כנגדן להתפלל כדי  היה וס׳ש הי
 מתפלל ואין .תמיר לתפלתו מקום וקובע י]1 .ונו׳

 החזיר כן אם אלא הכנסת בית אחורי pi ולא בחורבה
 בתפלה ״העומד בצד לישב ואסור הכנסת. לבית פניו

: אמות ארבע מטנו שירחיק עד לפניו לעבור או נל]
 נבוה במ^ם ניעמוד • לא ז

 הראביר השגת . ויתפלל יותר או טפחים שלשה
נמ־ם׳ ־T״ לאי־־יי •) גבי על ולא מטי׳ גבי על ולא

;1לע(מ ישות חלז שהיי פד היה «]1 כסא. נבי על ולא ספסל

& ארבע בי יש אם גבוה בנין ^יל;'ל«־ ^״א־
;זיעשלל למפה ■יד שהוא אמות ארבע על אמות

 בעליהומותר הריהוא הבית שיעור
 רותותיו מכל מתיצות מוקף היה אם ובן .בו להתפלל

 מותר אמות ארבע על אמות ארבע בו שאין אע׳פ
 רשות חלק שהרי י ניכר גבהו שאין מפני בו להתפלל

 האילן בראש מלאכה עושין שהיו יהאומנין ח •־ לעצמי
 תפלה זמן והגיע הכותל בראש או הנדבך בראש או

 היו ואם . למלאכתן וחוזרין ומתפללין למטה יורדין
 מפני במקומן מתפללין התאנה בראש או הזית בראש

 עושין היו אם מתפללין הן ומה .מרובה שטרחן
 עשר תשעה של תפלות שלש מתפללין בלבד בסעודתן

 בך ובין הביננו מתפללין בשכרן עושין היו .ברכות
:כפיהן את נושאין ואין התיבה לפני יורדין אין כך ובין

 ולא בתפלתו קולו יגביה לא כיצד הקול יהשוויית ט
 ומשמיע בשפתיו הדברים מחתך אלא בלבו יתפלל
 חולה היה כן אם אלא קולו ישמיע ולא .בלחש ־]1 לאזניו

זה הרי קולו שישמיע עד לבו את לכוין יכול שאינו או
מותר

 טי ד .ט' ־ס6 טי ג ; שע «ז"נ !־א «' א׳ח טי ב : ופ״ש ין־נ נד' טי א
: '־פ פשין עפיג נ׳א ט׳

:דניאל עושת שהיה
עבע  דנרנוח ע׳ק . תמיד לסעלסו מקום ו

) ו' (דף נ אמי סלט א׳ר נ'  הונא י
 יהיה אניהם אלתי למעלתו מקום הקונע
 למימי נעי דלא ז׳ל היא׳ש וכתב : גמורו
 אס אנל אחת ננה׳ה להתעלל וגיל שיהא

 דמי שטר מקומות משני נאמד מתעלל
 לו לייחד ייך5 השחר תשלח ס' כירושלמי דאסריק

 דל יונה וה׳ר . ההגהות וכיה ננה׳ר מקום
ה נמקוסוח הכי איתמר דלא כסנ  דניון נ׳

 יושנ אס להקפיד אין תעלה מקום דטלה
 ר׳ל אלא זי נזויח ועעמיס זו נזוית עממים
 אינו שלעעמיס נניחו לתפלתו מקום שקונע

 מקום מייחד נניחו ומתפלל לגהיכ ללכת יטל
:נייושלמי משסע דהני וכתנ לכך

 מדאמרינן דהיינו נראה . נחורנה מתפלל ו»ק
 לריי אליהו דאיל נ׳.) (דף נרכוח בריש

 נדרן להתפלל לך היה להתעלל לחורבה שנננס
 דמשסע ואע׳ג לחורבה נכנסין אין דש׳ס ואמנייק

שלא אפילו לחוינה יאץ ייי®
 אסרה חפלה דלגני טון מ'מ חפנה בשעת

: חסלה לענין יבינו כתבה אליהו
 ע'נ) לו' פס .וני׳ הכנסת בית אמורי ולא

 נ׳ה אחורי המתפלל כל טנא רב אפר
 יתהלנון רשפים סנינ שנאסר רשע נקיא
 אסיה מהדר דלא אלא אמק לא אביי אמי

 ושיישיי נה לן לית לנהיכ אפי' מהדי אבל לנה׳כ
נ פתחי כל ה'  נחיפפחא תניא והכי נמזרח היו נ

 למערנ פניהח ומשכן מקדש מעץ דפנלה
 ואינו נה*כ אמרי והמתפלל למזרח ואטייהס

ט ככופר נראה הכנסת לנית עניו מחזיר  נ
 ניח ואמורי לפניו,כלומר פמשללין טי5פה

 והתום׳ פחחים שם שאין הצד קורא הכנסת
ה שאחורי בטעך פירשו  שהפחחיס הצד היינו נ׳

 שקשה מה ליישב כחג יונה והיי מ סתומים
• מהפירושים אחי לכל

 (דף עומדין אין נפרק .ונו' לישב ואסור
 נתון לישב אסור יינ׳ל אמי ב׳) ל׳א

 נשם יונה היר וכחנ . חפלה של אמות ד'
 פסוקים או ק׳ש קייא כשאינו דה׳ס הגאונים
 צריך אין דני שוס קורא אם אבל אמרים

נפרק וכר. לעטר או : ההגהות וכ*כ כלום

ט' מחיצות מוקף טה אס וכן גנוה ננין  ו
 ונ^ל א׳א כתב והראניד טא. יסניא עילחא

 למעה ירד ולהתעלל למסה לירי יטל אס זה
 זיל טא שנס מדנייו נראה .פכ׳ל ויתפלל
י נ  אפילו ואי׳ב גטה מקום נהלל ז־ שאין ט

; לירד ציץ אינו לירד יכול
 פיק .וכו' מלאכה עושים שהיו האוסנין ח

 ת׳י ייו.) (בניכוח קורא טה
 הנדמ־ ובראש האילן בראש קורץ האומנת

 ושאר התאנה וניאש הזית בראש וסתסללין
 וכתב .ומתסללץ למעה תריץ האילמת כל

 וניאש הזית ניאש לי למה ירושלמי ז׳ל היייף
 אמיץ תיויטן סימון ורבי אנא רני התאנה

 זיל יונה ה׳ר וטיש . מיונה שערחחן מעני
 עויח ויש אילנות משאי יותר פרונץ שענפיהם
 דסנפלו אילמת מנשאי יוסר וייידתן נפלייחן
 שם .וכו׳ סחפללץ p ופה ; בעה׳ב ממלאכת

 נעהיב אצל מלאכה עושין שהיו הפועלים מיי
 ומתפללץ ולאחריה לפניה ומגרכץ ק״ש קורץ

 נושאים ואין הסינה לפני יוידץ אץ אנל ייח
 נעושץ כאן ל״ק י*ח מעץ והתניא כפיהם

;נסעודסן נששין כאן בשכרן
 אץ פרק . וכו' כיצד הקול השרית ט

 רב אמי ל׳א.) (דף שסדין
 למשמע איכא ננרווחא הלכתא כמה הממנא

ק יחנה קראי סהני  מכאן נעות שפתיה י
 לא וקולה נשפתיו שיחטך שצרץ למתפלל

 ונפיק נחפלש. קולו להנניה שאש׳ קמעמכאן
) (ל׳ב שסה נאמרץ ואלו  סקמ מה ספר נ'

 ענייה שניי לנייש שלא כדי נלחש ספלה
 . שנתה ענייוס על בתפלתן שמתודים כלומר
ת שמתו סי ונשף מ  המשמיע תניא (כ׳ד.) ני

 רב אמי אמנה מקעני זה הרי נספלסו קילו
 נלחש לט לנח פיסל אלא שנו לא טנא
 שסר נלחש לט לטץ יכול אינו אס אנל

צטרא. למיתרי אש נצנור אנל ביחיד וה'מ
ס׳ חולה טה אא*כ שאמר וזהו  :ו

כריעה

שי .וכר  חוצן דני יהא למחסללשלא תנין לוי נן יהושע א׳ר ע'נ) ה' (דף שם אמרו ו
 ינון דקניעא מלתא אנל השסהות ונתנו .ונו' ת׳קיט ו.יםנ שנאמר הקיר לנץ טט
 רמז ואולי ז׳ל יכינו ניגרי זה דץ נתנאר ולא . כאן עד הפסק זה אין ושנה איק

:לכותל נינו חוצן דני ירא שלא כלומר לכותל שניו י יחזיר נאומיו לזה
 נניח אלא אדם יתפלל אל לעול׳ אמרו ל׳א): שהדין(דף אין ריס ונר. חלונות לפסוח וצריך

ט׳ חלוטס לו שה  ושם P אמרו ג׳:) (דף שיק ריש נחורנה. חתשלל ואץ :ו
 נדניי קשה וא״כ ינריס שלשה מפני אסור נחוינה כניכה דאפילו הניייחא p נראה
 דאע׳ם נקפיה דלרטתא לומר ונראה חקא חפלה דסשמע תפלה כתג למה זיל רניט
 אמינא וטי יוסי די' עוניא כההיא דרכים שנרי יפסיקוט שמא ושא נדרך שטא
אני ע'נ) ליא (דף שמדץ אין נש׳ וכו׳. לישב ואסור :יכנס ילא קמיל נשרנה דכנם

עוז סגדל
ן השנזי י»<ת פיק1 ל־א) (דן טזמדי( אין פמן .ד׳א מי '0 ו«םיד(יענ  'עוווד kS ;רז) (י

 אם ום וננצל ז׳ל םיאנ״זי נתב ׳׳} (דן דנדטת מ־ק .למצסו ישוח מלץ עהר פי ס' נמר נננקום
ס׳ לפנוה לינת• יכול פ דנר׳ אופי ואני : דמסלל ו  ץנו0ם נחנג ואשי׳ וגרסת פ־ץ משותים דל ד
 רראנ־ד םנענ פר1 נם־ה צ׳1פץ דל י־מ רודה נ(1 ונפנדל מימה ם'ן לריזפלל הקהלופ גכל נרנו ונס ט'
פ גם1 אולר אינו אר סשם לירד א1ר יכול נודא■ ני לו יש ר1פץ ופר לו נואין יזדפ איר נזר דל  ו־ל י׳

 הצריכו ו־ל ונספרשים נמלפוד מצינו (א ולוז״ט אום אסרו לא ליוו וצר אם אנל גנולן כזונ פויזר לשון
 פ־ו) (ון ץויא ריר פיץ ליוו רצריכו נלנו האילן נואש t הנוע שנואש ונאופנין מפנו מון לכו

ה כתנת׳ כני פירש לא למה דל ואה תפיל פל תסימ אן ק ונול מיונה מרש שאן דוקא ונאלן  מ
ן נאוזכה לגאר נא ולא נץצרה חנו מווה משנה גי שפמים  פוץ כפיהם פו ס' קורן האוטנין • מ׳

א היה ח) (וף ץי  נו׳ ישמיע היא ■ ל״א) (ון פומדן אן פוץ .נלחש פו כו' הץול וישוייוז ■ נ
) שמתו(ון נר פ' .הגריפה מן פד :רו

משנה לחם
י׳ לישג שאשר מכאן נזי. עמנה הנצנת יאשה  יהוא זיל ינינו וכסנ תעלה של אמות נ

כתט וט הצדדים ש נין •לאשייו נין מלפניו נין
ממסי נצד עימזו שהיה נראה •) .

P ואן .וס׳ לא™ א נתפל־ ^ ,
. נירסתגז . . • . _ ט׳ האוםנין ח ס ננריסא סנואי .ו פ' ננינו

:ויו) (דף קורא היה
D שאשר מכאן ישמע לא וקולה אמרו ל*א) שמדין(דף אין נפיק ונר. הקול השוויית 

ע'נ) כ׳ד שפסו(י' מי נש׳ .ונו' מולה שה א*נ אלא :וכו' קולו להנניה
 לטין שיטל אלא שט לא טנא רנ אמי אמנה סקעני זה הרי בחפלט קולו השמיע

:וכו' לט אס
כריעה

ת מ נ ז ת ו ש מע טיי
 ו'«גם דכתיב סגלן ואנרחם «ד ס׳ לר»פלל סקוס *ayn כל ר<נא רב אסר חלט רבי אסר ״ק8 (י]

 8M ת#לחו cyo ייאנח לא הכנסת כית כאווע וא»ילי 09 עסד אער הםקים אל נבקר אברהס
 חמסוו בית אחורי חםח«לל כל חונא רב אסר חלט א״ר [כ] :זדב תוססות י1 בזוית וסעם זו בזוית
(r כגם־־וח 'ha סחחי נלr סירע׳י יכר רסז נקרא  ואחוריו רמגילח כחוסשתא כדתנ! בסזרח חיו ̂ל

o סברבי לכותל אחוריו מד\סך זהו בהכ״נ אחורי והסחסלל לסערב w ו«גיו סתסללין הבכור 
n ור״י הזכור כסו למערב 't■ הכנסת כיח בסזרח עחוא wnr חוסך אס ו«תח העם אחירי 

י כדו עוסד הכנסח בית כנגד •לא עזסו ולסידה■ סתסללח«ם עהזיביר לרוח סתסלל «אין כיון ג
אק אע׳ס בח לן לית כניעתא לבי אסיח סהדר דכי דאסר הא רערי ר לרוח סניו חוסך • חזגו • 

 לבית אחוריו יחסוך אסי׳ ר״י ולסירו• הארק כלסי סניחם חוסכים יהס שהוא כיון «ש ועסכים
ד בכה״נ עוסד אס הכנסת  ארק בחוס׳ עיק בח לן ליח 0• סתסלליס יסחזטר לרוח עיתסלל כ
וכנגד הכנסת כית כנגד מכוונת סניו כ«עוםד דדוקא מזאתי האי רב ובשס הנ׳ה ססין עו•'!

. --------.״ . -------- . . -------

[לן ן ע״כ כחלנו אתר יכן מכילתא דסוף הגרר אחיד
o ro» כסו נראה לזדדץ אסי׳ 
ה רגינו כחב ח מ א • סז • cm3 ב י

אק חאי ק נ א ו מז ת נ ת שיר דברי שאר או בחסלה עיסק אם אבל במל כשירעב ה״ם גאון נמיונאי רב בעם חנאונים בתעיני ענ  :רגותינז מסקו וכן כלום לרדחיק זריך ואין מותר ו
א ס״ק [«] ב ץ כינו fnn רנר יהא שלא למתסלל כנין אומר בנימין י חל ינ  : י״כ חססק הוי לא ותיבח ארק בנון קביעגתא ימילתא התיס׳ וסידסו הקיר אל סניו חוקידע ויסב שנאמר זעו
ק [י] ע ודלא עיקר ו הן שיש אומרים בי א לאוניו השמיע ולא יעתסלל תניא בהדיא גרסיגן ובירושלמי Tלאזג תסי^תו להשמיע לו אץ לכתחילה אסי־*ו נ . כד יוסי לרג• נזרכח לא יז

• ע״ב בתיססית שם עייו
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4ו0 גראשו 9««ג a> •xOm b<9< י1(6 צרו «9 0)to : 
f 9 וואוה ננל האמורה כרעו! ;ונו' ניצל העתרדח *mאלצה אדו (9 ד. 

d : צ*ד מומדין(דף אץ אלא לר״אא i
T ל . ונוי השאווויה לאסוה ואסוד א מהלנוא » גאלא ביארדו « פסי

דמי וימלא .ונו' סאוג אדס ואין

 נאנוא נהה שומה שאלה נרטמ ורלאלו ל״ד.) אץעומדץ(דף אלא .וטי ניצל פריעה י
 שלמד ולאה ונו' 9טר ונשגומר ו«*ש . והוף מנאה גהודאה וסוף מ^ה

 לאניי מ»א «<א ללב נרה טיא ל׳ אמל (ו״נ:) יומא לו סציאו נארא וודאמרא <ן
 ווושן וורא : המאלה נסוף לגרוע שצרן משמע אמת ננרעה אעיעות ג' דאסעי והא
שוותן אמרו שנעה ומשוה שה ו*ו וט'. הלוה
י יא״■ ל״מ ̂י® י ״ י , ו  דעתן תטרף שלא כדי בציבור יהא שלא ובלבד מותר. ״ ®*י’ י

(^ ^לר ^ודלה אי בריעות חמש כורע המתפלל כיצד ייכריעה י :טקולו ^ט
.ובסוף בתהלה ראשונה בברכה .ותפלה תפלה בכל נאנוס טלע נשהוא ואילש־י י־נ.) (לף

 ופוסע כורע התפלה יוכשטמר .ובסוף בתחלה ובהוריה
 שלום נותן כורע וכשהוא .לאחוריו פסיעות שלש

 טנביה ואח׳ב עצמו מימין כך ואחר עצמו נש משמאל
 הכריעות בארבע כורע וכשהוא הכריעה. מן ראשו
שם. זוקף זוקף וכשהוא בברוך טרע  דברים במה ב

ע נדול כהן אבל m בהדיוט אמורים  כל בתחילת טר
 בראשונה ששחה כיון והמלך ברכה. כל ובסוף ברכה

א ז תפלתו כל שגומר עד ראשו מנביה אעו  ולמה י
 ימין הוא ששטאלו מפגי תחלה לשמאלו שלום נותן

 נותן המלך לפני עומד בשוצא כלומר פניו שכנגד
 וקבעו המלך לשמאל כך ואחר המלך לימץ שלום

ט התפלה p שיפטר ב 'המלו מלפני שנפמרין כ  יכל י
 חליות כל שיתפקקו עד בהן שיכרע צריך האלו הכריעות

ת עצמו ויצךשח שבשדרה 1נ« ^ו  מעם שחה ואם .כ
 ז חושש אינו כהו בכל ככורע ונראה m עצמו וציער

 מכריעה ראשו שמגביה אחר כיצד יהשתחויה יג
 בכל ומתחנן ארצח פניו על ונופל לארץ ישב חמישית

 על מקום ככל האמורה כריעה .שירצה התחנונים
 ורגלים ידים פישייט זה השתחויה אפים. על קידה .ברכים

טל שנמצא עד  עושה ״כשהוא T 'ארצה פניו על ט
 ויש קידה עושה שהוא ט יש חפלה אחר פנים נפילת

 שבארנו כמו במקדש אלא האבנים על השתחדה לעשות ואסור השתחויה עושה שהוא ט
 בעצמו ניט יודע א״כהוא אלא פניו על ליפול רשאי חשוב אדם *ואץ כוכבים עבודת בהל'

ש ואינו מעט m פניו מטה אבל כיהושע צדיק שהוא ר . בקרקע אותן טב ת ט  לאדם ו
 שאין ישראל בבל פשוט מנהג !to ג אוזר במקום פניי על וליטל זה במקום להתפלל

 ובפורים ובחנוכה חדשים בראשי נש ומא השנה בראש ולא ובטעדים בשבתות אפים נפילת
ם שבתות ערבי של במנחה ולא ט ם וי בערבית. פניהם על שנופלים יחידים ויש . יום שבכל בערבית ולא טבי

וכיוהיכ
׳ ר1« « ו ז » ג ׳ ׳0 שור ג ;<*ג ג“ד י ג :נ’<ןנ . » ' ׳ י שליא: י סי ל » : ג י י n ז » : «

משנה לחם
:«ף ולא חסלה והאי «ולה ולא «ף יןאמל• יהאי ולועי נהס שועה שאלם מיטס אלו סיר ליל.) עועלץ(דף אץ ע׳ שם ונו׳. ניצל נריער. י

א דריגיל מידה לי עיעישא יTלל מומי שי יצסגן מי אמי ונו׳ וסוף ססילה נאנוס ט׳. שלום מסן ולסר. י ;עינ) ניג לו(לף הוציאו פ׳ יומא ו
ה נל סמלס גלול נהן שאמיגו נמו הליום ט׳ ניצי השותוזויה יג p ואם זוקף אינו שונ שנוע ניץ הסלך ונדנה נינ עינ) ניג (לף ויושנ עומד המגילה אס הקורא מיין מגילה ,ו

ה נל סמלס גלול לננהו נסג אין־ ל1 יניגו השהעל ה נינ , ,̂ : גתנאי נרנה נל וסוף ונינ
ה נ ה נל ססלס אלא נגמיא מאמיי לא הא « ה נינ ד דמאי משיש שטא ואולי . ונינ טס ושם אצלויי מצלי וינא לאניי שם .וט׳ סגיו ממה אבל י ^ ם ענולס נ  טנני
ט׳ להסשלל לאים וםותו■ !ויל יניגו ומוגס האי רנינו פירוש ניאיסי נל נמיף מיע גדול שנהן לאמי הראשון על מוטף ונרנה נרנה נל סמלת מאמי .ו
ה ה נל סמלס להוסיו• <ה ונא נינ  ולחיל שם והקשו לינ קמיה «ה דיצפה נגמרא שם שאמרו מסה דל יניגו וה «ציא האי סלי נמסלוקש לאסשי סניא לאין נינ

לגני י
עוז סנדל

 אץ מיק . וט׳ נהליוגו בריא ונמלאה
 משום ארנייל פוי נן אי*ש .)rל (דף עוסלץ

 בגדיסא גלומי סאמרגו נמו הלמע קפרא נר
 נרפה נל נסוף גסל נהן נסמון. סנסנסי
 וסוף ונרנה נרגה גל סמלס והמלך ונדנה

ה נל  מיפישא לוחי גסמגי נר אי׳י ונרנה. נינ
 ניג שאמיט נסו הליוע לריניל מיניה לי

 שכרע ניץ והמלך ונרפה נרפה נל מחלס
י ני*י יניגו ופסק ווקף איט »נ  גסמגי נ

 ספי לק אלמא לי מיפישא ללילי לאמר משום
 גנ*נ לניט ננייסס שהיה וגיאה . נשמעסיה

ה נרנה נל ממלס  • ונרנה נרנה נל וסוף ונינ
ה נל נסמילס או י ר׳י לאמי ונרפה נינ  נ

ה נל אסוף נסמגי  ר׳ש לקאמי ונרנה נינ
 ונעיק אסא עליה דלוצמפי סמיך פוי נו

ס מיניע ה גל ^  נל ונסוף וגרגה גינ
ה ה נינ :ונינ

א  לו מציאו פיק .ונו' שלום טמן ולטו! י
 לאניי מוייס ינא נ*ג:) (יומא

 סניס מי א״ל נרשא לימינא שלמא ייהינ
 ימיט והוי אמינא קא לילד לשמאל לילך לימין

: הקל׳ה של
 מפלס נפיק .וטי האלו הנייעות נ^ לב

 סגמום איי נ') נרטס(נ״ס השמי
 שיספקקו על שיניע צייך המספלל רינ׳ל אמי

ניץ אומי מטגא ר׳ שנשליה חולהס נל

.., טפנים: . . . . 
 (מגילם עומד גמנילה אס הקורא פרק אלעור

ל) (זף לסעגיס פ*ק וסוף ס׳נ;)  :י
מני נייושלמי א*א הראי׳ל כתב  על ימיי י

 נצנוי ימיל ונלנל וגיסי ואיס הצמר
 נצנוי הצנור על סמנה לנשמרנה והסעם עסצ

 שנסנ ומנית .ניסופא ליה הויא נענה ואץ
 משסע ממילא ניהושע נענה אא*נ רניט

 פיל מסה אגל וירש ונצינור. הצנור על דהיינו
 מייא א׳ר נג) מל*נייקהסם(מנילה הוא וט'
 אאנפייהו גפלי לני ויס) לאניי ימינא לריה נרי'
 יראי שלא צליהן על מפין נ^מר אצלויי מצלי

 ליפול רשאי משוש אלם שאץ לפי עיש נטפלים
 היי׳ף. סלנרי נראה ונן פינזר• pi פגיו על

 נסנסילרניגו א׳ו טננים ענולס שנהל' ואע*פ
 מ• היה אצצויי מצלי וינא לאניי להא מפרש

ל הרצפה על ישסמוו שלא י ו׳ל שהוא י נ » 
 מצלי וינא לאניי להא טמרא למייסי לנץן
̂י סי אצ  אדם אץ אלעור ר׳ לאמי הא נ
י משוג  לסניא הא וגסי פניו על ליפול ^

 למימי לן איס ווגלים ידם פישוס « השסנוויה
 הוו גי ולנא אניי וה״ק קאי דאסיווייהו

 על טפלים היו לא ונצטר הצטי על מצלי
מי׳ היו משונים שאנשים לפי פניהם  אלעוי ו

 קמייהו יצפה הוה וני אצלויי מצלי הוו אלא
 הוו גסי הצנוי על סספללץ היו אע*פ
 הרצפה על ישסמוו ללא היני ני אצלדי מצלי
 אצלויי אצלו ורנא לאניי להא ע׳יג אף א"נ
 נן עושץ היו הרצפה על ישססו שלא נלי
 גנלל הוי לא נהיג לנל משמע מקום מגל

מה

הראביד השנת
 p אס אצא פניו על ניטל itn <0נ אום ואץ *)

 ניוושלפי NH :הפושע צדיק שפוא נענעו מדע
 יפיל ונלנד מיפי ואיע פציסר על ימיר מצנו

:עסל נניסי

מייסוניוה תחות
• דאפרינו לווחוריי תווילח יעפיע עוםעל ונרגל לס] פיו  מסומי to נפפיס ונnwr■ 0 ג

 מע טיי [ע] :מתפלח אחר פפיעות לסליו קייס פפעל רגל עד ונח רור »מר תתמגת
ת נל נםי(י ליעחית נא אם עופרין נאי! ראמיגו  רוקיי ירינו ליעחות *ל* אותו סלסייס נינ

 נייעות *הפח עק-נא םרב״ ניסעמע ל«עת פותר תנרנח נאפעע אנל תנינוו נה■
« גתט לנן ו»פ ניאיתא תינח וחטתוויאית ט נ׳עאופוים תגפוייס יום ני׳ת ת ע וני תן ונ

ע תו ש נ ע ו סי סי ם. עי ו ש ן נ ת פי מ } (דף מי ע פ פעת :י ני פ מ עווי ש א י ס׳ נפדו  ע
.« א פ ץ ס פו ט ן אי ק ל ) ip( פ פ ואמת :ל־ו שלו *0טתן י ז » ן ו פ . ן ל ע פ ס י ע ׳

לנא: (יף פשמי פעלם פדן סף .שייצע פפועוגיפ פי ׳0 פאט פפויעויו (דף א
 יופנ(דףסנ): עופי סןודאאעפעגלם ופדן «פוץ(וףלח) אין פדן עיאיצפ. ׳0 גריעת
ושאי פסג פ1א ושיו :(שם) פעוא פרן ,ע*ו פפלנום עד נו׳ אעיע גפילת עושפ נועדת■ W fvw S>BM» ■nnv̂ .פ  .W. m מד >V PW*a > פ *v^t ••ty י 1•^ פ»"» •mm* ¥• ד

v tm שיטף בדיך ף»לןן irMn בדי wrv כMנeרוו«ו ̂ן tfM יe>K1 סיסוסלסי ל3 קקו0י«9 «ד שגסי יb> 40 ס ma* aew9 סר tei*וסגור ןר0ג Dt *ran 1 סי« mני V(
im ווליומ var העיקר סל גס mv) nvi 90 »כיף nim rrm̂גוס » ו*נ שיחשקקו 0יק : )60((«נדן לק.60וף6וP0ar»fi10060b11:n 0« ס

fSl רא״ו כיץ«נעגצג אוסר חגמא ודגי aw ים«*ד»«דח והיא <״וגא) יגא ואסר «ריך אינו ̂ ^ ^ ____
 מיאון חוא אלא 0נ<וואת* נוסליס מקהל אאץ pa חלר* מאל רניגו סידא דסור0סל.ו מומי ובלבד ביו ססיים ריווגיח סידו גירואלסי «]1 ן «*ב ושלה או זםן טת פר״י דגרס נסאו ^תהד

̂«ל למו ס ייבאדמלי לאב״ להו חומן (ל) :«יכ דעי ימדא ביגוד מדון ראני״ך ג ס א ן נ ו י ד ל ב  ותול«יל■08גרווצ ס״א אלסג^ למה ניאו!בסאתחוח יהא ליאבלוייאלא1ד« •ייא רבחאי א
ר *  «י לוא מסוז״ם מס אנין עוס p וסנווס אחרמן חג באסרו p הנסודים דום מיס •רב אל וגאחרמז ר״ח מרגיח ואדים חניבח •יניח אל rvgea סגחמו pו (ש) :עיב סחלכוח «
m עד ניסן חרא פראא p דסנילח קסא בסרק ק«ת סאסע וכן חעינוי נאגח ראאין אבאיי וס״ו בי״ד p אגי גיח p« סלאטו גאלסח איו tn חסזגח ואוכח ואאיאיס הקריבו אאז לא 

!miiMy בו במס אחר p חרא בל איעגוי עד הססח לאחר נס חחינח אסר אלא אנחנו סקיסוח רא סוסרים דססנח בחרא בסרק כדאיחא ^י  p j חאא* w יי® גססנוו•®
ir רבי חנחיע וט אטסח אלסגי י«דם באלאח נח חוו לוסר אלא נהגי p ^;גאל רבי סרק ובסנחוח וע׳א סיעדא סיו* ער אלא לא חעניח בסגילח אסגס w יי® ייי אם על^ 
p נר סמן חרא סראא חווינח ליסר אלא אגחנו מ^סות יא אכן אגדוקח א»זה רבינו גחאובח גסבא וכן 0*0' 1 לאלא  . m »n »  יו»* סווסלוו אסיס נסילח אאין סלבוחנו בבל םנ

ח אגיזס ל p סגחח חסלח ונל פ0א סווסלל אהחחן גכקים חגיאואיץ ביוש וכן ^ t ̂ן בח t חחוא ora iw אס •רקתך אוסריס אין באבח בגגדי אסיס גסיל
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: !יו6 על ליעיל תיל' יטינ דפ6 אץ שאיירו יוה
 שיעייר לאדה לי אהיר ארינ״ל נ') ח' (דף דירכיח א״י, .יגי׳ לאדם לי אסור א

 דליגא אלא ארון לא אני׳ אתי ישעלליה שיצייר כשעה נה״נ אתיר׳
 <;ישתא ני דלינא אלא אייר; ילא כה לן לית אחיינא היתתא איכא אכל אמיינא פיחחא
ליה אהרינא ניישהא נ׳ אינא אכל אחריוא

 אכל הצילץ תית דלא אלא אמק ולא ?ה לן
»r הרי׳ף היא{׳רפת זי .כה לן ליח הפילין

;רכייו נירסת והיא ל’ז
 כן למד . וכי׳ הצכיר פה יוםתפלל ב

 (דף עייידין אין פרק מדהגיא
 כשהיה עקיכא דכי כל מיהכי היה כך ל״א.)
 פורח תכי׳ ועילה תקצר הצכור מה מהפלל

 יני׳ הפלתי אהר לומר כא ואם ימ״ש . צטי
 כהדר אפילי ההפלה אהי ככר״הא שה מפורש

 ה״א רכ איר ימי איתמר אומר יה'כ של דדו׳
 אדה שואל שא״רו אפ'פ רכ אתר אשי כר

 הפלהי אחר לומר כא אה הפלה כשומע צרכיי
 כפ״ק א־יכ״ל יכן אותי יה״כ כסדר אפילו

)ח׳ (דף דע׳ז
 דפ׳ת פ*ק . וכי׳ להוסיף רצה אה וכן

 שמואל אמר יהודה רכ איי (פס)
 אשי כר ת״א רכ אמר כש׳ה צרכיו אדה שואל
 צרכיו אדה שואל שאמרו אע״פ רכ אמר

 אומר כיהי כהין הילה לו יש אס הפלה כשידע
 ככרכח ר אי• לפייסה צריך ואה מליס כברכת
 דרב מימרא יכו' ישאיל לא אכל ומ׳ש .השגיס
 • ליד) (כרכות פימדין אץ כפרק יהודה

. יכו׳ כליה שיסעוס לאדה לו ואסור ד
 יוסי איר ׳׳•) (דף דכרנוח פ׳יק

 תאכלו לא דכהיכ מאי ראכ"• משיה הייצא כר
 דמכס על שהתפללו קודס האכלו לא הדס על

 כל ׳”ראכ משוה ׳יהין ר' אמר ׳צהק איר
 אייר הכתיכ עליו שיתפלל קודס ושותה האוכל
 אלא ציין היקר׳ אל נויך אתרי השלכת ואות•
 קיכל וגהגאה זה ישהה שאכל לאתר גאיך
 אכי כשה הרא״ש יכהב . שתיס מלכות פיל עליו

 לשהותן י״יהי נאוה כהי לית דבמיס העזר׳
 . מלאכה שיעשה או : חסלה קידה ככקר
 לעשות אסור ׳״ד.) (דף קורא היה כפרק
 כ׳) ה' (דף שה זה גס שיתפלל קידה חפציו
עי הייה■ ימי כל אומר כייייץ אכא הגיא צי  י

 -יוכה שתהא הפלתי על דכריס שגי על
 צפון כין גהייה שתהא מסה׳ ועל למפה׳
 סמיכה שתהא רגלה• על רכינו ומפרש לדרוס.
 מלאכה אעשה שלא כלומר מהמפה לקומי

היה לא לקרות דאפילו ניש׳י ניגחיסודצא

 ותפלה תפלה ככל פניהם על נופלים בלבד pi וביוה־כ
:ותענית ובקשה תחנה יום שהוא מפני

ששי פרק
ר א ו ס  בשעה הכנסת בית אחורי לעבור לאדם •ילו א

 נושא היה כן אם אלא מתפללין שהציבור
 בשני פתחים שני הכנסת לבית שהיה או . טשאוי
 . האחר כפתח ויכנס ילך שמא אומר שהרואה רוחות

 שמא הרואה יאמר כנסיות בתי שני בעיר היה אם וכן
 בראשו תפילין לו יש ואם .בו הרגיל הכנסת לבית ילך

 שהתפילין אלו מכל אחד שם ואע׳פשאין לעבור לו מותר
 ממבטלי ואינו מצות אחר רודף שהוא עליו מוכיחין

 תפלתו את יאריך לא הציבור עם המתפלל י :תפלה
 בא ואם בידו. הרשות עצמו לבין בינו אבל מדאי יותר
 הכפורים יום וידוי כסדר P1 אפילו תפלתו אחר לומר
 מן וברכה ברכה בכל להוסיף רצה אם וכן .אומר

 חולה לו היה ^ביצד ג :מוסיף הברכה מעין האמצעיות
 , לשונו צחות כפי חולים בברכת רחמים עליו מבקש

 .השנים בברכת ובקשה תחנה מוסיף לפרנסה צריך היה
 צרכיו כל לשאול רצה ואם .מהן אחת בכל זה דרך ‘ועי
 בשלש לא ישאול לא אבל שואל. תפלה בשומע !גן

 לאדם לו יאסור ד אחרונות: בשלש ולא P1 ראשונות
 שיעלה מאחר מלאכה שיעשה או כלום ני! שיטעום

 ישכים לא וכן .שחרית הפלת שיתפלל עד השחר עמוד
 תפלת “שיתפלג קודם ומו‘בשי לשאול חבירו לפתח

 טועם אבל .שיתפלל קודם בדרך יצא ולא .שחרית 1̂1
 . מנחה וקודם מוסף שיתפלל קודם מלאכה ועושה

: למנחה סמוך 1י1 סועד אינו אכל
כיון

k פי' איה עוי f5 עזי נ ■ ׳־ע עשין «ו'נ ג’׳! סי' א״ש עזי נ n'fi 'סמ־ג מיס כי

 קורז) היה פיק . וט׳ ישנים לא וכן : שיתפלל עד השחי עעוד טעלה אהר יוצה
נ אהד ׳"ד.) (דף  יכ התיב . נמה פשאו נאילו שיתפלל קודם לחכיח שלוה הגוק י
טי מפני שואל נפיקים ששת ' חיגמה הנ  יאסי הא נלוסי לפתחו נצזשנים אנא י

נ : יוקא לפתהו נמשניס ו
ט׳ לדיך יצא ולא יTא דיג מיפיא שס .ו

י תב : אנין נ  ומ׳ה מנוח ה׳י ונ
נ נשהייח לדק■ לצאת היוצה  להתפלל «
ד הפלה זמן הניע לא שעדין ואע׳ס נניתו  נ

 נמץ• עשיספלל ונעמידה בטונה שיתפלל
 דוקא ולאו השמי עמוד שעלה והוא נמיוצה
 ניץ שתהיה תשלה זו אי אפילו אלא שהרית
 אותה שיתפלל עד לצאת לו אין זמגה שהניע
 השחי חפלה נפיק .ונו' גוועה אבל : ענ׳ל
 ניב הלנתא דלית אסיקנא ע"נ) מ“נ (דף
 קודם נלוש שיסעום לאדם אסוי דאמי הונא

 דאמי ניינ״ל ולא המוהפים תפלח שיתפלל
 שיפעוס לאדם אסוי המנהה זמן שהניע ניון

 שדעת וניאה המנחה. תפלח שיתפלל קודם נלוס
 סעודה אנל דשיינן הוא פעימה ייווקא ינינו
 . נםמוך שנתב נמו אסויה עראי של אפילו
 אכל פעימה הוי כניצה פירות דאכילת ונ״ל
 עיא׳ אכילס ספח כזית או מנניצה יותר

■ ואסור נעקר׳
 דשנת פ־ק משנה .ונו׳ סועד אינו אבל ה

 הספר לפני אדה ישנ לא נ׳) פ׳ (דף
 לסימן יננש ולא שיתפלל עי למנחה המוך

 התחילו ואם ליין ולא לאכול ולא לטיסקי ולא
 נפייושא לישנ׳ תר׳ איכא ועמרא מפסיקין אין

 שפוסק ז׳ל היי׳ף כדעת ינינו ודעת דמתניהין
 לההנזפי אפילו X’ לא דהא׳ נתיא נלישנא

 •p נתספויח דוקא תימא ולא דיין נתספורח
נ של כתספורת מספר שהיה אלעשא  שהיא נ'

 לא ואמא׳ קמא. נליאנא התה וכדאיזרינן קשה
 ישני שמא נזירה יידן תספורת להסתפר x׳

 זוג אמי לחזי ציין ויהא מספריה של הזוג
 לנחהלה נעלסא להזיע אפילו למיחן ולא אחי.
 לעיוני לטיסק׳ ולא . יתעלף שמא לא אמאי

 פסידא חזי דלמא לא אמא׳ לכחהלה בעלמא
 העורות «חקלקלו יראה שמא פירש"׳ ומסדי
 ומדנר• . יתפלל ולא בצערו פרוד ויהא ויצפעי

 התקלקלו יראה שמא שהפעם נראה יבינו
 נפעויר, לאכול ולא נתיהונס. ויתעסק העורות

 .לאמטב׳ אחי דילמא לא אמא׳ לכתחלה תפנה
מי ליין ונא  דלתא לא אמא׳ לנתחלה יין ט
 טמיא היזם ואסיקגא יינא ופתי פעמא חזי

דהא<

משנה לחם
ט׳ צטיא לנכי  עקינא י׳ של מנהנו פניו על וליפול זה בתקום להתפלל איה דיכול משמע אפיו על וליפול ו

 אחי נמקום ללכת יכול והיה היצפה שנה נתקום רב מפלל שהיי אחי כמקום
;פניו על וליפול

Vfi פיק ונו'. יתפללין שהצבור נשעה הכנסת בית אחורי לעייר לאדה לו אסור א 
ן הרואה י  הכנסת ניח אמורי ולא כוננים ענודת אתור׳ אסרו ס׳א) (

 פתהא דליכא אלא אמין ולא יכו' מידי דרי ילא אלא איין ולא סחפללץ שהצבור נשעה
לא ז׳ל יבינו דטייסת ונראה .ונו׳ חמיא רכינ דלא אלא אמין ולא וכו׳ אחיינא

 וכוי אחי לומר בא ואם : יכו' תתפלל כשהיה
י אסר אשי נר ח״א רב אמי יכול וט' שאסרו פי על אף י

 איתמר שם .
: וכו׳ לומר

 ח׳ (דף יביכוס ונפ׳ק הזכירו לא ולכך וכו׳ חמרא רכיב דלא אלא אמין ולא היה
 לא זיל וינינו וכי' רהיפ ולא פונא דרי דלא אלא ארין לא ואסרו זה הניאו ע'נ)

: הזכירו לא ולכך וכו׳ יהיפ לא כן נס בגרסתו לו היה
היה כך ליא) (דף עוסדין אין פ׳ .וכו׳ נחפלחי יאריך לא הצטי עם המתפלל כ

עוז מנדל
VB פציטי עם הסתפלל :ס׳א) (דף י^יאה פ׳ .הפלה ממנפל׳ עד נו' לענוד לאדס 1ל אסור 

 ע׳ן .שזאל פד ס׳ להופף רצה אם וכן .ל־ד) (דף עומדין אין סדק אונזי עד נו׳
 צו «םיר ; ׳׳) (דף שם דע״ו וע׳ק קורא היה פיק .אתדזנוע עד ס׳ ישאיל לא *נל ת׳) דע־ז(דף

 היה פ׳ .מנחה עד כי׳ ישכים לא וכן ׳׳) (דף דכרכוה ע׳ן . שחיית עד כז׳ כלום שיעעום לאדם
. ע׳:) (דף דשנה קמא שרק . גדולה עד ס׳ סזעד אינו זובל :י׳ד) (דף קורא

ט׳ להוסיף רצה אס וכן :ת׳) (דף דמ*ז קסא פיקא .ו
 שיתפלל עי השחי עמוד שיעלה מאחי מלאכה שיעשה או כלים כיפעיס לאדם לו אסור ד

ח נס׳׳ק מטאר זה כל .וכו׳  סמוך סועד אינו אבל : ע*נ) •׳ (דף ינינו
 למנחה סמוך הספר לפני אדם ישב דלא מחני׳ על ע'נ) פ' ישבח(דף כפ׳ק וכו׳. לתנחה

י אחא כרב רנינו וססק נחלה למנחה סמור ננמרא ואוקתוה וכי׳  דהך ואע״ג יעקב נ
 כתני כנר יכו׳ ז^ שהניע כיון נמ״ש טתיה הלפחא וליח ויילל אליבא אוחמיא סוניא

 נוחיה לן קיימא וכי׳ החחיל דאס דנהך משסע הכי נסרא סיזם דמסיק כיין התוספות
א ויוקא  אם אפילו קפנה לתנתה יסמיך ודאי וא'נ כותיה קי׳ל לא לפעום אסור יאמי מ

:נינייו יפה נתנאי שלא אע׳ש ז׳ל יכינו של דעתו וכן תפסיקין התויל!
מי

ת חנוזות מיימוניו
 Hin יומדין '|h ]6[ ! ע״כ צלל ור6נל ביום אמים נמילת אין וסנחגגו אמתיט פגוע [ח]

nrvi׳ רני אסר 1דע״ נם״ק [ב] : ע״כ עקיבא ר׳ לr מגריגו היח p יהודה רני
p ארם ^אל שאמר א׳ד® ליי tורנr כר ברכה כל בסיף •לומר נא אם ת«לה כמיסע 

 «רכי אבל Tm }ירכי תקא האי ורב הנגאל ורבינו יח״ג יזם יבינו פיריש [ג) :
 שלום ושים ועמדיו בהודאר! ם«יט שכן צי'כק שרבים ודום וכבוד שכח בגון שואלים רבים
 יחיר א«רני אלא קאי דלא רע׳ג קטא נפרק 1דםשם ועוד הם רבים דרכי שטלם ויבא ויעלה

 רב הסניני וכן ראשונות מ* קרוב׳ן אומרים אנו זה 0וםםע ביתו בתוך חולה לו היה אס כגון
 ר׳ היח ואולי תגא ירויה הראייה פי עיי סקדשץ היו וניסיו ספר מקרית היה והוא קרובץ יסר הק^יר יכן המובחר מן יסבוה דסותר 6ביד ועלתה הזקן איייהו ורכיט עלם סוב יוםף

 ותתית שהנהיגו רבותינו ונל המחבר רביט דעח וכן תם רניט דעת וכן תם רביגו. כפי לסמוך יש ועליו כדסרישית היה תנא ראב׳ש אינו אם ואפילו בםסיקתא כדטשסע כ״ש אלעזר
ט למיסר דלא רנהיט סרבנן איתא מכאן ראשוגות בשלש ערכיו אדם ישאול דלא אהא שכתב כה׳ג ודלא בםוך וסי זכרט לוסר ני כי ב׳ סרק בסוף לעיל עיין ונר שתא בריש ו  על אסנם ו

 עסהס מלכיות וכו-לל השם וקדושת וגבורות אבית אומר ברכות סדר דר״ח כתרא דפרק מרא ראיה שמחה רכיט הביא ועוד Tעב ש£יר דלאו חננאל רביני כתב הראשונות שגל הקריבץ
דסשכר סידי דוקא לי נראה ס׳ק [ו] . ע׳כ הוא יחיד דערני להו סנירא זכרט לומר האוסרים aואור סיסכים אנו מה עיי השם לקדושת נבו־־ות כין םפסיקים שאגו מוז לא כלא וכתב

השי וקא סקרים תוה רב קכא פרק דאבריגן השחר תפייח קודם ללמוד דשרי פירש ר״י ]rj . אגי׳ה הדר פרק םשמע יכן גיאוה שי^ ייא ובסיס בו׳ ניך אחרי השלכת סואווזי טדדריש
t t. *ת וקרי פירקץ יפתג• וברץ א נם בר1הםו רביט ורעת וכו׳ סםפתי כשעמדתי בתורת ולעסוק סלאנה לעשות שייא נותרתי ימי כל שסירש כרש״י ורלא שמע קריאת זמן Kofa כי שסע ^

p ע״כ כריב״ל ולא וענא כרב לא הלכתא לית (י) • ע*כ שביעי פרק צדלקסן רשרי כייי:
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ק שנהג ינינו נדני׳ לדקדק ויש :גדולה למנחה םסון היינו למנחה סמוך מאי i'ft רגן6 משנה .ונו׳ המ«לל אין :עומדין ין6 ננ״פ ירושלמי fcw שם נמניוי וננר נ
אמר נ׳) (ל*נ שם וננמיא שיננו’ לא נפלומו שואל המלך אפילו נ׳ם:) נינוה(דף פומדק לנן וקוים המנחה «מן פיגיננ עד אסור שאינו דמשמע ?4גדו מנחה זמן שהניע

pr נ :המנחה נא אנס ראה מיהיני פיהק ענו״ם מלני אגל ישראל מלני אלא ל*ש יוסף י
ילא הא י5לין יאפשר הא ל״ק ועולה סקנר אלא יפ»ק לא ננגדו נא קרון יאה ננניו

ולש״ם למהר שינול רואה שאם נלומר אפשר

הנ נסמון׳  ו pr שהניע ניון קרי למנחה ילסעוו וצ׳ל .למנחה ססון סועד אינו נ
am ולשק יפסיק ניום שהוס אק אם אנל ניום שהוס נשים דוקא ה״נו . ו»׳ המחיל

 נך ואמר שנסנ הני דייק ינינו
 נשאנרנ דוקא משמע המנחה הפלס מהפלל
 שהוס לינא אי אנל שהוה נדאינא דהיינו ׳מפלל
ק ק ^  מפילו הגזול לולנ נפרק נחנאי ו
 ונסו מפסיק ניום שהוס לינא א׳ מינק מלוה

:ףש5 מה' נפ*נ שנהנה׳
 עד . ונו' הספורה ההחלה סאיסתי ו

 שם הגמרא לשק מגורו. משיהיר
 :סודי מעפויה ופירוש הזה. נלשק
 מאיס^ שם נ׳יז .ונו׳ הדק החמלה מואיםר.י

 ירמיה ור׳ יונה ר׳ הדין הההלח
 אמי וחי הדיינים משיחעע® אמר חד

 ואסו יעסיק׳ הא ול־פ יינק נעלי מזהנילו
: נדינא וא« עסיקי ילא והא ניינא

 נרש נריימא .ונו׳ ערניס שהפלה ע*פ אף ז
: י׳.) (דף נינוה

 היא דסניא סילחא . ונו׳ להשחפר וסותר
 לא נמחניסין נקס מילא משמע והני

: למנחה נסמון אלא הספר לפני ישנ
 פ״ק משנה .ונו׳ נח״ס פוסק שהיה סי ח

 ואין לק״ש מפסיקין ע׳;) (דף ישנה
 (שם כהורה נעוסק והוקמה להפלה ספסיקין

' אמי ׳'׳א.)  '“ישנ ננו! אלא שנו לא יוחנן י
 ספסיקק אנו ננק אנל אומנוחן שמורק והניריו

 ספסיקק שאין נשם והמניא ולהפלה לק׳ש
 ההיא הניא ני לק׳ש מפסיקין אין נך למפלה
פני השנה. נעינור  השנה עינוי דמעם ינינו ו

 רנינו שנסנ ומה ינים. ציני שהוא לפי הוא
 פירושו נמורה נעוסק ינים רנ׳5נ העוסק ונל
ה ועוסק אומנק ש«יהו נסו זה הרי «י  נ

 עוסק היה ק״ש מהלנוה נפ״נ נהנ שהרי
 עסקיהם יגמור אלא יפסיק לא ינים נציני
ן ואמי  וק״ש לקרוח פח נשאר אם יקיא נ

 דלענק וניק הפסקה לענק מהפלה חמירא
להפלה. מפסיק שאינו ג*ש מפסיק אינו ק*ש

 למרחץ יכנס לא גדולה מנחה זמן שהגיע *כיון ה
 מן ויבטל יתעלף שמא שיתפלל עד להזיע אפילו

 שמא עראי אכילת אפילו לאכול w ולא . התפלה
 שמא דץ בגמר אפילו, לדון ולא . באכילה ימשך
 ישב לא וכן . התפלה מן ויכטל וימשך הדין יסתר
 שיתפלל עד הדיוט תספורת אפילו לספור הספר לפני
 ער למנחה סמוך לבורסקי ליננס ולא ,הזוג ישבר שמא

 ויתעכב בה ויתעסק במלאכתו הפסד יראה שיטא שיתפלל
 אלא ״]1 יפסיק לא מאלו באחת התחיל ואם .התפלה מן

 התחלת מאימתי ן : מנחה תפלת מתפלל ואחיב גומר
 ומאימתי .ברכיו על ספרין של מעפירת משיגיח תספורת
 ומאימתי .לבשרו הסמוך הבגד משיפשוט מרחץ התחלת
 כמו כתפיו בין- בגד משיקשור הבורסקי התחלת

 ארץ לבני אכילה. התחלת ומאימתי .עושין שהאומנין
 ומאימתי חגורו, משיתיר בבל ולבני יריו משיטול ישראל

 היו ואם וישבו. הדיינים משיתעטפו הדין התחלת
 שתפלת א;י*פ’ ז •' למעין דינץ בעלי משיתחילו יושבין
 אוכל ויאמר ממלאכתו 1־1 ארם יבא לא רשות ערבית

 אותו תאנוס שמא אתפלל כך ואחר קמעא ואישן מעט
 ואח׳כ ערבית מתפלל אלא הלילה כל ישן ונמצא שינה
 למרחץ וליכנם להסתפר ומותר .ישן או ושותה אוכל
 שהוא למנחה סמוך אלא גזרו שלא מפני לשחרית סמוך
 בשחר אבל ביום שם נכנסין העם שרוב המצוי דבר
 עוסק שהיה ימי ח :בי גזרו ^ מצוי שאינו דבר

 ואם •. ומתפלל פוסק התפלה זמן והגיע תורה בתלמוד
 והיה כלל מלאכה עושה ואינו אומנותו תורתו היתה
 תלמוד שמצות פוסק אינו תפלתו בשעת בתורה עוסק

ן תורה: בדברי בעוסק רבים בצרכי העוסק יוכל תפלה. ממצות גדולה תורה אי  מפנ אלא תפלתו מפסיק המתפלל טי
 היה יהרגנו. שמא כוכבים עובד למלך הוא פוסק אבל .ישיבנו לא בשלומו שואל ישראל מלך ואפילו בלבד. נפשות סכנת
 אם בנגדו באים ועקרבים נחשים ראה אם וכן יפסיק. יכול אינו ואם יקצר כננדו בא אנס או כוכבים עובדי מלך וראה בחפלה עומד
 ועבדים ינשים י :פוסק אינו להמית דרכן היה לא ואם ובורח. 1ני פוסק ממיתין שהן המקומות באותן ררכו והיה אליו הגיעו

צורך למטה שאין פי על אף rm את המלוין וכל התפלה. מן פטור שמע מקריאת שפטור איש ובל . בתפלה חייבים וקטנ.ים
:התפלה מן פטורין בהן

שביע״ פרק
 אדם כשיבנם הן אלו יום בכל אותן לברך אחרות ברכות תקנו אלו תפלות דברי
עיני על שינה חבלי המפיל העולם מלך אלהינו יי׳ אתה ברוך מברך בלילה ׳לישן

 שיאמר דהייגו יקצר אציו שיג׳® קודם מפלחו
ה פחיחח ט  : הופק לאו ואם וההימת מי
 להווי צדק■ אינו פםק שאם ההנפוה ונתבו

 שממה הנרפה לההלה חוזי אצא לראש
 נג' לראש הוזי יאשונוח נג׳ היה ואם נה

 שאם יונה י”ה ונחב למנודה. חוזר אחרונות
 : P יעשה מלדדר נזה ויהנצל לצד להחררק יכול
(נ*ם;) שם משנה .ונו׳ נחשים ראה אם ונן

 יפסיק לא מקנו על גרוך נר.ש אפילו
נ אמר ג.)“ל (דן! ונגמרא  שנו לא ששת י

 מ״פ ירושלמי . פוסק «קרנ מנל נחס אלא
 נק לנינו הילק ולנך דמידא נחר דמצדיא
 דינן שאץ למקומו־ להמית שדרכן מקומוח
 חימא דלא אליו הניעו אם וס״ש .להמית

 לנך פוסק מרחוק אפילו אור.ם שראה ניון
נ ־  נלומר אליו הניעו אא״נ «םק שאינו נ

: לו קרוב
 שמחו מי פרק משנה .וט׳ וכנדים נשים י

ט׳ שפמור איש ובל :ג׳.) (דף .ו
 שפמורם נהם נאסר מר״ש הפמרים מנ
 גחפיש שלא נאותן ואף המפלה p גם
 ספלה פסויים דאור״ר^ דק׳ש מק״ו ייםpפ

: ונ'ש לא דרננן
 מי ריה משנה .לקוי המה אה הנולרם ובל

^ נושאי הנן נ׳) שממו(׳׳■ז מ  וחילופיק ה
 ופירש ההפלה מן פסויים ואלו ואלו וט׳

 לשאת המוויינים מן יהיר. לא ואם שם רנינו
 נלנד ננווח נא אנל המוזרים מן ולא הממה

 התפלה מן פפייים והכל נק״ש חייב הוא
:פנ״ל הלנ מרדות מפני והמעם

ז ׳  מיק .ונו׳ למני־מ אדה בשיכנם א פ
ם׳:) (דף נרטה הרואה

 עד ישראל שמע אומי ממ« על לישן ה«גמ
וה״ן

חכמים
למטתו

כשתקנו א
m |l  U  I UW |W '/ U!■. י־ UUH |/w  U l l /n/ ' ' / ^ ו / ז

והמשקיע
»׳ שוי שני »׳ופ״ן ם׳וףיו גשזי : רציה פי׳ איה שוי ג ;שס ששי! ילייגשוריג » רו ש׳ סי׳ שוי ץג מ פוי M :1 »יגrp 0 פי׳ פוי ו :׳■ש ששי! ?■ופזרג מי׳ שוי n :עי :הנז־יגעשין^! לדמסי׳יל׳

• משגר! לחם
ן .וכו׳ עועק שהיה סי ח  מיחיפק ותס6 יאה •) וממרא פקנו על מססיקץ ואין מפ8 לקריאס מססיקין י״א) (דף דשכה ע̂י

ק כהג ירניגו שסק. נמלו ונאים . ונר העוסק וכל : ומגידו יוחאי p שמעון ר׳ מון ממרא ושרשו לססלה זי הי' מן ו ^ו
: פ״ג ק״ש גהלנוה למפלה גהנאר כנר

 המלך אפילו נ״פעיג) (דף עומדין אין פרק דש משגה .וכר בחפלה עומד היה מ
 למלכי אלא שם לא יוסף רג אמר ג:)”שס(ל וממלא ישיכע לא בשלומו שואל

ט׳ פוסק פט״ם למלכי אכל ישראל דן ומש אשלו כמשנה שם .וכו׳ ראה אם וכן :ו כ

»po שם 1דא9 וק כיחשלפי וא9 אגל 
: פפלג צ3א בדה

ת הנהות מוניו מיי
 ttVmn רנינו •סק ובן RV M9p hjv'Vs ו6ור 3י«ק נר inrw גרב בח9ר »0ק פיק )1[

 אסור W niep nruD rvivo אלא אסי דלא קמא א גליאו •סק ר*ח אנל אלשס ר*י ובן
 בחניותא סנין nלnנ סבירה אייא איסיי אץ גדולה סגחת סאנה אבל קסגת סנירה אסילו

ה גיזאואץ בססורה  נח0<ק סעידה אביי הגאיגיס נהאיבח אייוא יכן בהס ובא יב מילת יניי
̂' הלנתא דליה סלק ד.אחר נהסלה יגס קסגה מגהה nrv עי להתחיל אסילי •עור  כי׳ כייב

עו עסחח ויניגי המצית הססי בעל כתב וכן התריסה ב»ר איץ כססיד בדלניל ̂־ח 'יג  אנ
 באבת לאכול סהחיל איני ולעילם ®•לס ייגיגו הסחגר נרביגו בעב• גחנ ור^נו םירי אסגס
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*. בג* נודר חיה ואס הו«ר גיכוו להחילת אכל ליאא להפר אדוסיו סעיגו ^ ך

:6הי וףשוע המקומות
 שמחו מי פרק ריש !וכר ועכדים גשים

'•ז:): (דף
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נז!ו6 מה על להקנ׳יה החלה לנרך צדן ו«5ז נהה ()זמר6 המצית נרנח ה״ני לפש״חן שלימה משתי ותהי? ׳”יעירש וט', עעי על שי<ה חנל׳ המעיל נרוך ומר6י וע06 ם6 יהיה
̂רנוו מהלנוח צ׳ ערק נסוף צתנאי עמו ישנה אשתו ואאילו ומ׳ש . נזרע׳ ורשע עיפול יהא שלא וננרנת . יצח״נ לנדן יכול לו6 צנו; שנח ושל הודאה של נרכוח נל6 לענודחו וי

שא'צ ניו! יצר אשר מנרך אי! מיה להעיל שנשננצה אומדה שיש ההנהות כתני יצר אשר שיצה אצהחו ואה עמו ׳שצה אשתו לואאילו המוך רניצו נדנד׳ הצנוצה - והצירסא ק׳ש.
. צהצו וכן לקעציה אן יצר אשר לנון יציל היה ר״׳ אך שעשן אא'נ לישול סועריה ושעות דנריס חוסעח יש העריה ונמקצס . רחמיה עסוק׳ או ראש^ עטק קורא

 מדאמריק הוא דרחמיה עסוק׳ ומ׳ש . הס
י צחרן רנ אייר ה'.) ד׳: (דן נה׳ק  יצחק נ

 ה׳ח אן אמי אני׳ צדך איצו הוא ח׳ח אס
 נידך עון דרממי עסוקא מד למימי נפי

נ וציהיצן ונוי. רומי אסקיד ע'  (דן דשטעות נ
 נ׳ עד עליון נסתי יושנ ייסדי דיינ׳ל פיו:)
 לה' עד צד רט פה וה' מחסי ה' אחה

;ונצי הישועה
 דאע׳ג נלומי שצתו. נהון שייקן בשעה נ

)ס' דן (נינוח נגמיא דאמי־צן
ט' צשמה אלה׳ לימא מחער ני  הטוצה אץ ו
 דוקא אלא שסהיה שעה זו נאי ש״ק; זמן נל

 המכין עד מכאן יניצו ומ״ש . שצחי נפון
 היואה נעיק מסודרות הס כך ננר מצעדי

: הזה נלשון (שה)
תב  יניצו מלשק שציאה ז׳ל ׳וצה ר’ה ונ

 שהה נסדר משחו על אותה שמנין
 ידיו שאין שמאחר תימה וזה נגמיא נתוניה

ן היאך צקיות י נ  נצי-א אותה שסידרו ותה ׳
 ׳דיהס ויוחציס קדושיה היו שהה מעצי נך

 אנל נצקיוה הנרכוח לומר ׳נוליס שהיו נעצין
 כ'כ נצקיון ולשנת ליזהר ׳כוליס אצו שאין אצו
 והא . צשילה לאחר עד לאומרם צנון אץ

עונר אותם מנין הנינות נל דאמדצן

 הרי״ן נתג .ונו׳ יום ננל אדה ופברך ו
 נעיק גיסיצן גרנות נסון ז׳ל

 אדם ח״נ תניא נ') מ"נ דן (מצחות התכלת
 וטר נוי עשני שלא נרטת נ׳ יום ננל לנרך
ג . ואשה  לנייה שמעיה יעקנ נר אחא י
 אלא האי נולי א׳׳ל נוי עשני שלא כייך דקא
 ודיני אשה היינו עני עשני שלא אינייך הינ׳

:פעי זיל ענד ענד
ה ובל ז . ונו' נה צחח״נ שלא מהם נינ

ן [ננינוח התוס׳ נ׳ ד״ה ס׳.] י
 חיצנולא קול שמע לא דאעילו נתנו שמע

ה יאץ לשנוי מותן מנין  על אלא זו נינ
 צמה והוא מנתין שהתיצנול האוי הנמצת

 אלא מנין אינו נרכות נשאי אנל האויה מן
 ׳נרך לא משתו על שנע אס כגון צהצה א״נ

נ נזה כיוצא נל וכן עיומיס מלניש נ'  היא״ש ו
 ערומים פלניש ננון למאמ שהה נרטת דנל

 נהנה אין אס ציני נל לי ושעשה ישראל עומר
 איצו ערום נלת׳ משתו על ששנג נצון מהס

 שאם התוה׳ נשם נתנו וכהנהות אוחם. מנין
 ולא לו לא תרצצול שם שאץ נמדני הוא

ן לא חיש הוא אס או לאחייס י נ  הניתן ׳
לשנוי

 רצון יהי עין. בת לאישון והטאיר תרדמה שינת והמשקיע
 ואל רע ומפגע רע מיצר שתצילני אלהי יי׳ מלפניך
 ממתי ותהא רעים הרהורים ולא רעים חלומות יבהלוני
 והאירה ולשלום לחיים טמנה ותעמידני לפניך שלימה

 בולו לעולם המאיר יי׳ אתה כרוך המות אישן פן עיני
 שמע מקריאת ראשונה !אן פרשה ״וקורא ב = בכבודי

 או ראשון פסוק עטו(קורא ישנה אשתו ואפילו וישן וי]
 קורא שינה ןג] אנסתו ואם יישן) כך ואחר רחמים פסומי
:יישן כך ואחר ני) רחמים פסוקי או ראשון פסוק אפילו

כך. טטתו על והוא מברך שנתו בסוף שייקץ נבשעה ג
 יצרתה ואתה בראתה אתה טהורה בי שנתת נשמה אלהי
 עתיד ואתה בקרבי משמרה ואתה בי נפחתה ואתה

 כל לבא לעתיד בי להחזירה עתיד ואתה ממני לימינה
 אלהי יי׳ לפניך אני מודה בקרבי תלויה שהנשמה זמן

 לפגרים נשמות המחזיר יי׳ אתה ברוך המעשים כל רבון
 אתה ברוך מברך התרנגולים קול כששומע ד ■י מתים

 בין להבחין בינה לשכוי הנותן העולם מלך אלהינו יי'
יי׳ אתה ברוך מברך בגדיו כשלובש ליי׳ה. ובין יום

 ישראל עוטר העולם מלך אלהינו יי' אתה ברוך מברך ראשו על סדינו כשמניח .ערומים מלביש העולם מלך אלהינו
 המטה מן רגליו כשמוריד .אסורים מתיר מברך מטתו על כשישב ,עורים פוקח מברך עיניו על ידיו כשמעביר .בתפארה

 במצותיו קדשנו אשר מברך ידיו כשנוטל , כפופים זוקף מכרך כשעומד .המים ‘עי הארץ רוקע מברך קרקע נבי על ומניחם
 מעפעפי ותנומה מעיני שינה חבלי המעביר העולם מלך אלהיגו יי' אתה ברוך מברך פניו כשרוחץ . ידים נטילת על וצונו

ני ואל מצוה לדבר שתרגילני אבותי ואלהי אלהי יי׳ מלפניך רצון יהי  טוב יצר בי ותשלט ועון עבירה לדבר תרני̂י
 ותגמלגי רואי כל ובעיני בעיניך ולרחמים ולחסד לחן ותתנני בתורתך חלקי ותן במצותיך ותחזקני רע יצר בי ישלוט ואל

 קדושים מכובדים התכבדו שיכנס קודם הכםא.אומר ^בית שיכנס זמן יוכל ה :טובים חסדים נומל יי' אתה ברוך טובים חסדים
 ברוך מברך שיצא ואחר ,אדם בני של דרכן שזח ואצא שאכנס עד לי המתינו שמרוני שמרוני עזרוני עזרוני עליון משרתי

 לפני וידוע נלוי חלולים חלולים נקבים נקבים בו וברא בחכמה האדם את יצר 1־1 יאשר העולם מלך אלהינו יי׳ ארזה
 כל רופא יי׳ אתה ברוך אחת שעה אפילו להתקיים אפשר אי מהם אהד יפתח יאם או מהם אחד יסתם שאם כבודך כסא
̂יו כשלובש .בגבורה ישראל אוזר מברך חגורו כשחוגר ו צ לעשות ומפליא בשר  כשמהלך .צרכי כל לי שעשית מברך נעי

 ברוך . גוי עשגי שלא העוים מלך אלהינו יי׳ אתה ברוך יום בכל אדם ומברך . מצעדי:בר המכין מברך לדרך לצאת
 עשר ישמנה ז :עבד 1י1 עשני שיא העולם מלך א^הינו יי׳ אתה ברוך .אשה עשני שלא העולם מלך אלהינו יי׳ אתה

 חגורו שחגר הרי כיצד . בשעתו בשבילו שהברכה דבר על מהן אחת בל מברך אלא סדר לחם אין אלו ברבור!
מהן ברכה וכל . בינה לשבוי תותן מברך התרנגול קול שמע 1[י . בגבורה ישראל אוזר מברך מטתו על והוא

שלא
k שד נ ׳־ש עשץ סר־צ שם שיי fi 1מ־ סי' יש; ־ ו«־ש מ־ז שי' שאיש ז (' דן צדה n : '1 סי' n’f!סור ד שם עשין נמ־צ נ' ה' n ft שוי ג ג־ז ששץ «

ט' היישיל ניון ואימי שמיש אס והיה עד 5ישיא ששצזע .י
 שסוק קורא שיצה אצסאו יאה עמו אשאו ואפילו ויפן שק׳ש ראשוצה שרשה ונ^רא ב

נסשי׳ הצטצה הנרסא היא כך ישן כך ואיזי רצזמיס ססוק׳ אשילו או ראשון
 רינ׳ל )t’p (וף דשטעות נש׳נ מחיש יאצזיס שסוק׳ שקורא מ*ש לו ויצא .ז׳׳ל רניצו
 קריאת לומר יכיל היה שכשלא לומר שרצה ז׳ל יניצו וסוני ונצי קראי להצי להו אמי

קראי למי אותי היה שיצה שאצסתו שמע

משנה לחם
 אומר מאיר ר' היה חציא מיג.) (דף התכלת ש' מצחות .ונו' יום נכל אדם וסבוך ו

 עשאצי שלא צו׳ עשאצי שלא הן ואלו יום נכל ניכית שלש לנין אדם ח״נ
 [ה״צו אשה ה״צו ענד עשאצי שלא מנין מאי אלא התם ואסיקו נור עשאג׳ שלא ישה

 זיל ליא .החשה מ! יותר הענד מזולזל זיל מיד.) (שם ופירש'׳ מפי זיל ותירצו נד]1
 צי׳ עשאצי שלא נראשיצה הסדר כתג ירניצי ע'כ. להשלים נדי ונייך הוסיף כלומר פכי

עשאצי שלא אמר נור עשאצי שלא שנמקום נצמיא משמע וד^י ענד כן יאת*כ אשה כך ואמר
נ'׳ ראיתי אנל .אשה אתי ננר״תא הוי נור עשאצי ושלא עני נפיק מנואיות ה! זיל רביצו נספר האמורות הניטת אלו כל .וכו' שיקן בשעה נ  מניו שנתתלה שכתג נ

הייתי מן מחמילץ וא'כ נצמיא נדאמיו יותר מזולזל שהענד מסצי אשה כן ואתי ענד חפצי נגסיא האמור הסדר על להניאם זיל רניצו חש ולא ס'.) (דן הרואה
נ מזולזל שהיא ענד יאת׳יס מכילם פחית שהוא עכו״ם קאמר ותתלה קודם פהות כל מנין לקצין שכתג וכמו אותה שעושה נשעה לאוסרה ציין ניכה שכל פוני שהוא
 צייו הכגסת ננית לאומרם שצוהצ ומי .נשעתו נשנילו שהניכה דני על מהן אחת

נצמיא האצזור הסדר על לאומים

עוז סנדל
ם') (דן. הייאה פיי, הגל .ציני כל עד ני' יאשזצה פרשה וקויו!

נין שמתחלה נדץ יכן אשה יאח׳נ ן יאח״נ עכייס עשאצי שלא ׳ י נ  ענד שאכילו ענד ׳
כשירוש מערש שהוא ואולי נזה הקהיד שלא צראה ז״ל ויניצו . עשאו לא תמצי פונ שהוא

^ א
טייטוניות הגתות

אן ר״ם רביגי בעם ר^יספית פשקו וכן ביבה בייא [צ]  הםז'קץ מפני אייא ק״׳-ז סצית עיקר ד
 בתוספות עיי, ק־ש עיקר רזה b׳vdt רש׳י כפירוש ודלא זריך אין ד.וא ת*ח ואס בגמרא נדאיתא

ש ונו׳ ממתו על לקרות־־■ מגוח נעינחה אפי' פירר,! הכנסת כבית ק״ש שקרא אע״פ ריב״ל אפר בפ׳ק [כ] . ע״כ כס׳ג בהנדה למעלה ועיין בברכות הנדיתא בשימה  ירושלמי [נ] ע׳כ ע׳
 ג פרק [ו] ע׳כ גאין גיסים רב־גו הוכיח כך י*ש*נה סנעך לקריאה אחרו, יהיח שק׳ש משסע וסכאן בשינה משתקע שחייז ער פעמים במה וקורא וחוזר שמע את בורא חיח זעירא ר׳

ב ■ט, היר יאחייג ח־ייתגי כי םר1ןו<1ציי,וא רבי מת וזמזמור פגעים על שיר אומר הית דרע״ל דעבועות  יכן בברוך פותחת אינה ולכך יצר לאשר סמוכה ברכה דהוי דסנך כטאן ודלא ע
̂ך נפרק סד^אמר ו׳ סיסן ארח הפור חפכים י הרו> ̂■ ג  פכרנים ר-יו ש־יא מרבותינו יש מים להשתין רק נכנס אש אבל [ה] עגט״י ליטא ירית משי וכי נשנית אלי־י ליטא משנתית מחע
נ נתשוכה רנינו מורי כתב וכן קסגים אחר אף יצר אשר לברך דניי* היה ר״י אמנם כרבות םתי*כות • בשיק כדיקכן שפשף אא׳ב־ ליטול שא״צ כ־.ן יצר אשד אפילו  הפור מדברי [ו] ע'
 אוסר ר׳י התכלת נפרק בכפרים כרגרם ורלא לופר שאק נאץ גסרואי רב בשם ר״ש פשק וכן דזכיר ויא ביי עשני שי'א אבל ״ש1ו יגר אשר פכרך מים להטיל דאפילו נראה ^ p'O ארח

 הביכח שא, טברך גסי שסע לא כי ואפי־־ו תדגגול קול רשבע אר,א כתבו החוספוה אפגש [.] ע״כ ביר ע־שגי זשלא אשה עשני שלא נוי עשני שלא יום בכל לברך אדם חייכ ברכות ג׳
עוריכ פיקח יברך לא סוםא וכן חרש לאפיקי ג א לו ולא לאחרים לא הרנגיל דלינא כסדר־ •*! לאפיקי אלא שמע ני אפר ולא האורה ם, גחנת וודא סכחין שריגנול האורה הגאת על אלא

ר כיבינו להדיא ־ פ‘-־־.־ ולשי, בנופו חסר שתדבר כיץ : ע״ב חכחנ
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ftu יוסי ■siaB ן1ני פודם פוקח ימז־ 6ל te« 6« ואם נר6ל i :
ע :נו' שאין באג ונהשפם בי׳ה ח  מאגי«קחם rr >«ון פלא ומי«א היאנ״ד מ

 P ואם ועיניו פניו נהם מקנח פפו»ם נלים יש ואם השיגחא מפני או
 רואה אומני ואני .פניל הימים נשאי נדרנו ומנין■ נמים נדרנו רוחצם נעיניו לפלוף

 אלא נמנהנו גנח משי! הראנ*ד שאין אני
 נמהשנחג מונרחים דנדו שאין לפי גמשהפק

שלא הוא מי

 להקניל נ׳ש נמים עונר רנו פני דלהקניל וניון היא סצוה דחפלה ידים ונפילה מוהיס
 גה ולהצפק פניו מל להפגירה אלא הידים לנקוה לא ננונה משפחה פושין שהיו ומה שגינה פני

 פיג נדנייו ונפנואר יומן דאינו סונר וינינו .שינה ו«לי לפלוף מעירו ולהפניי
 דאיא החם מאני מנימה לא דנו פני להקניל דהולן■ וההיא עשוי שניפה דהלנוח

 שהוא ניק נמים יפנוי לא אם פניו להקניל
פני להקגיל ■yob הגא אגל הנהי מפני ח אותה מברך אינו בה נתחייב שלא  לן כיצד ל

 אינו יחף הלך .ערומים מלביש כשעומד מברך אינו בכסותו
 ובתשעה הכפודים ״ביום .צרכי כל לי שעשית מברך.

 ולא ידים נטילת מברך אינו t״1 רחיצה שם שאין באב
 אעו הכסא לבית נכנם לא אם .שינה חבלי המעביר

ך ^ :אלו ברבות שאר וכן .האדם אח יצר אשר מ
 זו אחר זו אלו ברכות לברך ערעו ברוב העם נהנו ט

 בהן נתחייבו לא בין בהן נתחייבו בין הכנסת בבית
 אלא ברכה יברך ולא כן לעשות ראוי ואין הוא וטעות

 קודם בתורה לקרוא m יהמשכיס י :בה נתחייב בן אם
 בין שבכתב לה בתורה קרא בץ שמע קריאת שיקרא

 שלש ומברך תחלה יוT נוטל פה שבעל בתורה קרא
 בטצורזיו קדשנו אשר הן ואלו pj קורא ואורב ברכות

 דברי את אלהינו יי׳ נא והערב 1נל .תורה דברי על וצונו
 ונהיה ישראל בית כל עק* ובפיפיות בפינו חורתן־
 ועוסקי שמך יודעי עמך וצאצאי' וצאצאינו אנחנו

. ישראל לעמו תודה המלמד יי׳ אתה ברוך תורתך
 מכל בנו בחר אשר העולם מלך אלהינו יי׳ אתה ברוך

 נותן m יי׳ אתה ברוך תורתו את לנו ונתן העמים
א • התורה  אלו ברכות שלש לברך אדם חייב יום בכל י

 לקרוא העם ונהגו ,תורה מדברי מעט ^■רא כך ואחר
 ומן המשנה מן הלכות או פרקים וקורץ שתיהן שקורין מקומות ויש ישראל בני את צו שקורץ מקומות יויש .כהנים ברכת

ב •* הברייתות  וכבר . הספר 1נ« סוף עד לדוד טתהלה ויום יום בבל חהלים מספר זמירות (<ןשקורא למי חכמים יושבחו י
 י ישתבח והוא t«1 לאחריהם וברכה שאמר ברוך והיא הזמירות לפני ברבה ותקנו ולזצזריהם לפניהם פסוקים לקרות נהגו

 שטברכץ אחר יום בכל לקרות בהן שנהגו מקומות יש Jf* ! שמע קריאת וקורא שמע קריאת על מברך בך ואחר
השירות שתי שקורץ יםTיח דש .האזינו שירת שקורץ מקומות דש .שמע על מברכין כך ואחר הים שירת ישתבח

הכל
! פי'.ורו a״6p ד :שי*«יו שפ״ה ג : r« ם* שפיה •'פ פשין פ»/ נ :*י׳זג ם׳ »פ״ה9 •פ»ן

משנה לחם

v יימן r שנני «קיום מפני 
 ופ׳ש .לנין ׳נול ח׳ם דנםהם היא׳ש נהג

 דשיגהא שמם לו ץ6 השינהא פפצ> ו6
W b• הפה פל השורה יפה רוח 6שהו 

 •גע לא ואם שחייה נשל שלא יםrנ
 ימס רוח פל י*ל וששא .ליפול ציין אינו נפה

 ליגע שננה הוא שפחמהה ודיים פל השורה
 גלים לו P ואם ונרש ונפיגים. וגחופם נפה

 ופינפאינ׳ ורגליו ידו נהם מקנח שפוודם
 נלים על וני פהא ליה נפקא האי יודע

 .נן■ פל מנרן■ *נו ודאי הא ׳נין שפוהים
 ■שלא הוא ופי שנהג לפה נם קשה ושנאן
 נלים יעשה הננןוה פפני שאם ונו׳ ׳יחן

 יצפנו ולא וינלע ידיו נהם יקנה שפוחים
 נפידו לפלוף לו p ואם מיש נם .ליחון

 אינא פאי גפיגמ לפלון> לו שאק לפי אנל
 להשיג הראניד נא שלא נראה ולנן . לנדפי

 ונחשפה ניה׳ג שנהג פה מל אלא רגיש פל
 י»צה נהם P והלא רחיצה שם שאן נאג
 נגלים או הגדגהא פפגי או הנהיוה משני אם

 ינינו ושפם י נמיניו לוףp^1 אם או שפוחים
 שההא רחיצה אדם נני ליוג נהם שאן לועי

ה שפונה : נינ
 נראה שאן דופא נהרא נפרק נהג והרץ

 נאג נהשפה נק אלא רנינו דנר׳ לו
דפצוה ראצה דנל ייץ נדרנו מפל ניה־נ נק

«י הנא  נהקני א
דפק׳ פיד ננל ידיו נשיקנח שנינה

.ונו* ק למאה ראי אין וט׳ גפם נהנו ט
 אהד פואן שפיוה שהי נלומר

 שפניטן ועוד פש״הם זמן אהםאחר שפנרנץ
 ראי ואק נחודיט לא נין נהאינו נץ אהם

ק פשייזץ ופן אמי אמם לנין נן למשוח  ו
ה לנין אן : נה נהח״נ אא־נ נינ

 נםפ*ק . וט׳ נחויה לקחה Dניtfaר י
 איפלינו נ׳) דא (דף דניטה

ה צדן אם אמוראי  ולנפרא למשנה נינ
 דהלנחא הא יניט נשם הדיף ונהג ולפדיש

א לפדיש אפילו דאפר נרג  : לניד ציד נ
טה ג' וסברך  נחלקו שם .ונו׳ p ואלו ני

^ יג אפי ומסהנא פנרן פה
 שנ« אלו נינוה we והם לטל« נימחנהו

 נדי הוא מי׳ה ממש קורא ואנרנ ושרש .רנינו
 שמנין הדני ונץ הנינה נץ להפשיק שלא

: מלץ
 נחני נל פיק שנם .ונו׳ חנפים ועבהו יב

 יהא יוסי א׳י נ') קי״ח (דף
 דהיינו משיא ופרש יום ננל הלל מגופו״ חלקי

 לדוד מההלה דה״מ ינינו ושפים השיה פסוקי
ה ותקנו :הספר סיף עד  הד־ף נהג ונו', נינ
ץ פרק דל «פי ק והקט אן ה לפישי ינ  נינ

ה סקמ״סו  ניון ניהו ושאי פנמריהו ונינ
שאפר

 שאפל גשו אשה־החלה נקש שוים ואשה דמגד טון נן ואם דל יש״י של אחי
: נני״הא

ט׳ נטרה לקרא הטשכים י ט׳ אלהמו ה׳ נא הפיג .ו  הפנים פנל נש נהי אשי .ו
8פ נדפס שרש אנל «ר« 0M1X* נלא *) המיג אפי יניח .וט׳

טייסוגיות הנהות
)0( 9 kvwט ל3 ל י ח ט אי ו סנו m נסקימי כ r ל ]0[:ע'פ ג « 0M י קי

n3nM3 l כגר e u כיריחו! %נח o rn יp 1״ל0וו« «וו0החי n n r ו גו ץ חי  לחייוו ק^ו ג
m 9 ר0ד» *0ל9נירי ק״יל ילוו גיגיהס ווחריס ק0ו< m v Kvnווחר ל)trrrfe (לאליור

ה3 לנ««י אלא חירח^לם' קאסר לא חיתעלמי לרגרי אגילו ז א«נ ס »גו אגל י »  וע״ סברגיס ל^דן
n נזגינן דלא סירה 3ג* גרנות iv v גן אחר נל תג י n כחג .יגיד nn&v רניני ב j 'W ג יסרחץ ד ני  י

ת ג גוחן אהת כל אתר לברך ודריך ססםיקין רנו n חיסרו שוש לסי הללי ג r w השינה, i r w 
r גחרהוד אסילו שאגויין הכסא וס־ת וסרח־ן ישן גשחוא ללמוד n . תג רביני סודי אסנס  כ

ל שאינו גתשוגר. ו יגי י ג ס אלא ל רג דא9 עא19נ או לימד כשהוא יאשונה סי גי  ר1חי ראינו ג
 'ftroK סללסוד ישהו rroo שאיט ססני נ3ק שינת של הססק לאהר אלא יוס גאותו וסנרןי

poona דג «׳כ הכסא ובית אכילה גי לי [י] : ע׳ג לחן אחר דק וסרחץ ו ז  ויאטר נר״ה ו
ה3 כתג אסררש יכן לנרך א*« למשנה דאסי אלעזי כי׳ ודלא לנרך אתו לתלמוד *  :רנערך ^

שי לה״ר בחשונח י״י יכתג (ג] י שמגא מליניל א ק » י של תלסידו שמכון ר״ר ג ו י ףי י א י • 
ר חיח בתורח לקרות סשניס כשהיה א ונשחידי םני » ואוסר חכגמת לכית ג כ  ומברך חוור כי

י״י ול*ג כבר שבירכו אע״ס שסניכים בחורה לקייאק וסדמהו  ברכות דחתם לתא דסי דלא ̂ל
ד בירך אס ואסילו בתורת לקויא לכך גחקנו ק ני י ח ^ ק ולא בתוי אי כו כליס ח  שנתקנה נ
ח ג י  בוי׳ו והערב לקוית שיש נתבו התוססות [ל] : ודג וק*ל להסמרה ננגיאיס גחר אשר ג
ה דרכל ג י ל ישראל לעגא תורח הסלמר שחיתס שס סירש רא^י אבל ]0( :היא אחת ג  אג

ג ריר שאס• בקשה אלא ברכה וו שאין בידו הוא טעית היקיר לסרני כולי החותם  : ל
מיי עם חלקי יהא יימי א״ר כחבי כל סרק ן<] ני «ר בל״ מר אסר יהא איני מם בכל הלל ני

ח שלש והם וי״ו w« הלמן <אןם לי1ול> ד־י ס  שהכל שכמה כריס ודלא ני
 , גיסש נ״ והם טי׳׳ו והמרכ וגרסי״ אחח ניכה להייי* שים סם ממ5 מגסי!
ס׳ ומסיים עמרא גורם ■היה לא ויביגו י®” ^ יייי ”•®יי אלא ו
: אלזת כרכה זהכל משמפ מסיים הוה ההלמש וגגילםת הכי אמר וליי הס גורם

סיג
עוו מגדל

 : מ״) 9הל(א סרק . ם9 גססיג פי ס״ 9$1ל« 0B 14ש אנ9 וחספס סססלים סוס
מין סלא מא י01 ויל מ׳אנ״ד כתב  סאר גד«ו וממן «•«) (פי׳ ומ״ ידיו י

מכד אם נגרסת 9תא0 סלק *א9 990* «חליזת n א(י ואוסר : פלל ימיס
« וא90 סגסג «קומזה9 רוג גו9ג0 מז9 או רסדל  מזגי גאוגיס 9לג9ו גססות «
 סם סאץ 0יי009 חוס גאג 9פ099 ללפדל 1719 ו*ל ם9ו« שנהנו ג9ג1«9 &ג« סחוס' ספל•

 פדן ־ר9 0«*9 0ד09 וגן נסים 9{0ק 1פ0$א יפ0ו9ל שא«ל דוסא גהלא סדק מואסלינן גלל 9$1«
 9»:י ספרס וגמסס! הסם ואידגן יא99 מיזופ91 גפניו יגפ ססא r*9 גננדלס תור !*ל וקן9

U910 י יסווס ל סל  •יים ספילס שנהגו לוגדנו ^ ולסקל ^קיוח גסים סלויס גספס אלפא• ל
 סאגלסון ידיו *ו9 יומא ן>10 גודק1ל^ 90זו 910 ו01א9 פס וססגסנו סססא מרת יציאג וגספת גססו

 «רמ גלמי להקי 9צ מקמינן אצפאי לר יהיזה דמי וההיא חושש ואי« דימ0 חחן וגצואה פיפ0
 »0פ ג* לוסי אג• וקרוג שחיה 9000 יי לכלון ואו•״ לפלוך שס •ש אס ספנים גרחיצת אס אוסרץ
 90te 901 גסליס ספתו סל גם ספל עגוא ססן D סאץ רון 9ורי0ג9 רום חוששין אן סיגסא
 ס נכנס תיסק שגל אגל שהוא ולמי היא סלן גס dcb לסינוק פס ליתן גסים אסס יוה אשה לוחון

 גואסא גסצוס סיסחייג פד סנווס יצל 0 090( ולא הגן חפאס לפסח פדססיג אסו סגפן לפ9 יצר
 וסטלל לסולם רסוו והוא גמר סד לי דש 9«ס00 פלקוולקאנללאלסססאלסצלפצוסולאלסי

ס ודגלי  מי פי ם׳ לקרוס חסשכים :מ״ן ספשיס וספלי גחליס לוררס דס סס נססרח ו״ל ל
:י״ג) י״א (דן מרמס פ״ק .ססגסג

 לכי וסול מאן סיון rvo 3י אסר רהכי תפלה בערך כעמך יכחג רוסרה גפפיקי קאמינא
 וסתפלל וססהר כישווגה והוהס גר v^3 אל הללו הללויה ואוסר וסרלב יני ליוד תתלה ואוסר ברושגהווו וסהולל 0mm שאסר גריך אוסי פכוקייוסרה גיבורא יגמרו ואשגה כנישתא

א רלנ0 ראי לו הםסוך רחום והוא ער וס״ לוד ללm עד דוםרה ססוקי גל אומר היה שישרי כזאתי ונתשיבה .ע״ג גחקנו דקורם לא תפלה אהר רוסרה פסוקי לומר אגל הזבוד עס « 
 דהיינו רביתינו בשס ראני״ה פי• וגן בבעסוו הלסודא דקאסר הלל בגדיה דרריט סוף עד ואילך סתהלה תוכי שכתהים סח פסוקיס לי^סי א*ו שאינה לפי רחהלה רחוס והוא עד זה רהוס

 וגרגרי תחTלחב הססובה נרצה גסו הוי וישתכה שאסר ונייד )8j : ע״ג רקאסרי״ דוסדח y»0 דהיינו wאל ר״י נהב וכן [ם) :נ״ג) סי״ א״ח נסור (חניץ . עכ׳ל כמסוי ח־*ל אסירת
 גלגך המלהסה ססערכי עליה יחוור בידו היא עבירה אור ליתגר ישיננה בץ ליסםפי בירושלמי וגרסי׳ א^״ה מספר בישהגה שחותם עד שאסר ברון בץ לאישתעויי אשור גתוב גאץ
ק להפסיק אפר וגן להסס׳ק נהנו אך מתייס להפפיק אפוד שהרי יחזר <0ג סעיסר ישוונה ליסד נהנו y בברוד סתהיל י90 לאשהערי ליה סיננד* רלא הלנהא גתג באלפס ו u m פו

I' ליה ססיים f ג פ*כ
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הסומן זה הנא מולם ק איזהו דאמר יוחגן ציני ליה יוס״עא איזה דניייתא אמרו עד מאמי ננרון מהחיל מני לאשחעו״ דלא לאינה ל׳ מינע׳ הילכך וסהנח שאמר
להאלה גאולה למסמך נע׳ גמי עיניה נספלח אפילו נלומי עיניה של להפלה גאולה : ענ״ל ׳"ה דמס״ם

ד עאולה השנינגו לומי זהיןיגו ניון ומשג׳ השכינגו למימי נע׳ הא ההם ואמייגן (דף מגהוח ההכלה נפיק גרםיגן נרנות נסוף היי׳ף כהנ ונו׳ לניך אדם חייב י
דמיא ארינהא ח״א א*י יום ננל נינוח מאה לנין אדם ה״נ אומי י"מ היה הניא נ׳.) מ״ג

י ה גפיש׳ דלא וי׳ס נשנהוה איויא נ ט  ני
 נשתים נסיג׳ פייוש ותנד׳ נאספימק׳ להו ממלו

 נשם תג׳ נינוח סוף ונייושלמ׳ . ומנדים
מ  מאה עושה שאעו מישראל אדם לך אי; י'
 לנגיה ומנרך שמע קורא יום ננל י!וח

 ולאחריה לפגיה ומנרך פחו אונל ולאחריה
 מצות שאר ועושה וחוזי ׳״ח ג'פ ומתפלל

: עליהם ומניך
V קדושה ופדלג p הראשוגה הנינה .

 אטהג יצחק ר”ה מוייגו נחנ
 שנהג ז״ל אניו על הסיד יניגו של שגנו ז׳ל

 אלמא לאומרה ׳נול שהיחיד נתשונה ידו ננהג
 ינינו ונ"נ נא׳ח ונ"נ נא; ממ׳ש ניה הדי

נ ירוחם נ'  נו חזר שרניגו נחשונה הרשנ״א ו
: לאומיה ׳נול שיחיד ונהג

 דני דאין ע׳ג דאף ז״ל הפוסקים וכוונו
 דוקא ה״גו מעשרה פתוה שנקדושה

 גקדישך אומרים שאגו שנהפלה קדושה ננון
 אנו אין ׳וצי נקדושח אנל המלאנים נמו

 מקדישץ איך משפרים אנו אצא סקדישק
; המלאנים

 גאולה וסומך ונו' העינ ובתפלת יח
ד':) (דף נינוה נייש . להפלה

י .ופו' נשמעה הצנוי תפלת א *ח6  פ׳
 שיג אמייק ח'.) ז׳: (דן דנינות

 להתפלל הננסת לנית צנא יטל ודה לא נחנק
' וא״ל  נעידנא צטי לשליח דלימא יצחק י

 נולי מאי א״ל למי ולודעיה ליחו צנוי דמצלי
 ואני דנתינ מאי ישני׳ משום דאי•׳ א׳ל האי

 נשעה רצון עח אימהי רצון עח ה' לך חפלה׳
 P סונייס פונא ואמוראי מתפללים שהצנוי
 ח'.] [שם ותניא . אחייג׳ מקיא׳ לה ומ״חו

 נתפלק מואס הקנ׳ה שאין מנין אומי נתן י'
 ומנאן ימאס. לא נניי אל הן שנאמר יניס של

 הננסת לניח הולך האדם שאץ שאפילו למדנו
 הקהל שמחפללין נשעה שיתפלל לשער לו יש

 ומת . ונו'• יחיד יתפלל ולא ינינו שאמר וזהו
 עם עצמו לשחף אדם צריך לפינך שנתג
 לעולם ל׳.) (דף השחי תפלת נפיק הצנוי
 דהתם ע׳ג ואף צינויא נהד׳ איניש לשתהף

 איתמר יניס נלשון הדרך תפלה שיאתר לענין
: מינה למשמע אינא נסי הא

ולעולם

 כינינו אמית נוסוזא לוזהיי׳י, צו היה ומץ *[נל׳
• נסזרימ] הוא מאשי

 ברבות טאיז לברך אדם ״חייב יד :המנהג לפי הכל
 ברכות ב׳ג אלו כרבות מאה הן ומה והלילה היום בין

 של שמע קריאת של ברכות ושיבע .זה בפרק שמנינו
 בציצית וכשמתעטף .ולאחריה לפניה וערבית שחרית

 קדשנו אשר העולם מלך אלהינו יי׳ אתה ברוך מברך
 תפילין וכשלובש . בציצית להתעטף וצונו במצותיו

 קדשנו אשר העולם מלך אלהינו יי' אתה ברוך מברך
 שבכל תפלות ושלש . תפילין להניח וצונו כמצותיו

 ושש שמונים הרי ברכות עשרה שמנה מהן תפלה
 והלילה יום של סעודות שתי אוכל וכשהוא .ברכות
 אחת . סעודה בכל שבע .ברכות עשרה ארבע מברך

 ושלש בתחלה אחת המזון ועל .תחלה ידיו כשיטול
 הרי ברכות שבע הרי ולאחריו לפניו חיין ועל בסוף
ו :הכל בין ברבות מאה  ברכת שתקנו הזה בזמן ט

 בברכת והמטיב הטוב והוסיפו בתפלה האפיקורוסין
 טובים וימים בשבתות . יתירות ברבות חמש נמצאו המזון

 בשאר נתחייב לא אם ובן .ברבות שבע שחתפלה
 הלילה כל ישן שלא כגון האלו הברכות בבל הימים

ים צריך באלו וביוצא הכסא לבית נכנם ולא חנורו התיר ולא ז :הפירות מן ברבות מאה ic; להש̂י  מעט אובל כיצד ט
 : יום בבל מאה שמשלים עד הברכות כל ומונה ולאהריו לפניו ומברך זה מפרי מעט ואובל וחוזר ולאחריו לפניו ומברך ירק

 כך אחר וקורא ולאחריהם, לפניהם ומכרך הזמירות וקורא .אלו ברכות ומברך אדם משבים בשחר ,הוא כך תפ^ות סדר יין
 גאל חותם וכשהוא . קדושה אומר היחיד שאין שי׳פניה ראשונה הברכה מן 1ל1 קרושה יומדלג ולאחריה לפניה ומברך שמע

ל לתפלה נאולה שיסמוך בדי יעמוד מיד “ישראי  ומגביה ומתחנן פניו על ויפול ישב ובשישלים . שאמרנו במו מעומד ומתפ̂י
 :למעשיו ויפטר כחו כפי ויתחנן (*מיושב) לדוד תהי׳ה(יי) יקרא בך ואחר . תחנונים בדברי יושב והוא מעט ומתחנן ראשו

ח ה לקרוא מתחיל המנחה ובתפלת י  פניו על נופל וכשמשלים המנחה תפלת ומתפייל עומד כך ואחר מיושב לדוד תה̂י
 גאולה וסומך ולאחריה לפניה ומברך ק־ש קורא הערב ובתפלת .מעשיו‘’ וייפטר כחו כפי ויתחנן ראשו וטנביה ומתחנן

 השכיבנו שמברך ואע־פ . משובח זה הרי ערבית תפלת אחר והמתחנן . ויפטר מעט ישב ובשישליס מעומד ומתפלל לתפלה 1ני
ז ארובה אחת כברכה ־]1 שתיהן והרי לתפלה גאולה בין הפסק אינה ישראל נאל אחר

שמיני פרק
ת א ל פ לפיכך רבים. של בתפלתן מואס הוא ברוך הקדוש אין חוטאים בהן היו ואפילו תמיד נשמעת ^הציבור ת

*ם־א : P'״ עשין סמ״נ צ׳ סי׳ ״ש6 ?ד ג : דש סי׳ n'fi גש«ר ע״ן ג • י״ש כ״ז עסין סמ׳ג מ״ז סי׳ א׳־ח שור א

משנה לחם

צריך

 העולם נ! איזהו ס׳ב) ד׳ ננרנויו(דף דאמר ׳והנן נדני נסק .ונו' העינ יבתפיית יח
 למעלה שהשיגו מה וא'כ .ע*כ עינית של לתעלה גאולת הסומך זה הנא

 שאץ ונו׳ שנח ליל׳ של ערנית תעלת להתעלל לאדם לו ויש ת*ש גני נע'נ זיל הראנ׳ד
 לחח אעשר א׳ . לתעלה גאולה סמיסח שצריך מעני שעה לצורך אלא נן לעשות ראוי
 נהדיא דהא נערניח לתעלה גאולה סמינוח נעינן דלא סונר דינינו למעלה שהייצח׳ נחו

 נדי ההמה שתשקע קודם נרנוחיה עם וקיש ערנית שסחעלל ייל אלא הנא לה האמר
 אינם דנרנוח הנוננים צאת אסר נרנות נלא ק׳ש יקרא ואתינ לתעלה גאולה נסמוך

 הן אם ק׳ש זמן הוי לא שעדיין ניוס ק׳ש של נרנות קורא א׳ תיחא וני תעננות
 סילחא הוו הנינוח נן ואס ק'ש על סנרנים אנו דאין וי׳ל . לנעלה נינוח הני הוו

׳ והונא ז׳ל הרשנ*א ונדנתנ נעש״הו נאגעי נ' ודא' נן ואס .ערנית תעלת נדיני נ
: יום מנעוד נינוחיה עם ק'ש לקרות שינול

הקנ׳ה שאין חנ״ן ת׳) (דף דנרנוח ק’נע .ונו׳ חסיד נשמעת הצנור תפיית א פ״ך|
מואס

ת הו מיימוניות מ
חב . ופירית בשמים פי׳ וכגדי באסשימקי לר\ םם־יו אירא דרב כריה חייא רב [ש]  ונ
א ת ב׳ אחר כל כתורה הקוראץ שמנדכץ הכיכית ם י כי  לחשבון עולים ספמיר של וה• ני

 הוא ראד סעמא האי בלאו ינם רם בקול הברכית לומר בחורה לקוראים נכין לשינו לשיםעיהם
ו ה את ברכו אלימר הוא רלמי אחריהם העם שיענו כדי בוי מ  ועוד . וק״ל בייחש כשאוסר ח

רשנסדר איר ביוצר קדושה סישריס נמסכת דתניא ראבי׳ה כתב ינ! כסידר אי*א שאינו אומרה שיחיד מצאתי רש״י בשם אבל [צ] המברך ט! יותר קוייו להגביה החזן רהייני לעוגה ראםור
מי רוצי! שאין ויש רש׳י. מורי הורה וב, כסודר שהיא טפני איכר יחיד אפילו קרושה ט׳ ברוך אי*‘' וברוך קדוש ביראה כרים יא ע־נים ואוסרים יידלגה ולא לי יוסי א״ר תניא דברטת פיק ו

תי‘ו' בנסיות ייכהי ג«נכנסיפ בזמן אלא עוד ילא עד וכו׳ חורבה‘’ מננסתי בדרך מהלך הייתי אחת ■עס ה לעלם מברך רכא שמיה יהא עונים מדרשות נ קנ׳  שקורק יש כו׳ ראשו מנענע ח
ה גיר פרק דריש וברייתא כרבו. נת שיש שאנייו דג׳ ומתניתין רבא שטיה אסןיהא בת שיש בשביל בע־מרה מתשללין כשאין וו ט־ייתא ש כי ישראי* חביכץ ינ  נטי א' קדושת. כה שיש ו

ח מעשרת בפחות אומריס אין ונקדישך נעריצך אכל לעיי* כדשרישיח אוסיה יחיד אשיייו קרישה ושבסדר אור שניוצר קרישה תניא טפרים נטמנת יסיהי עויהג־. ר.כי*ך סית בשנת קורין  : אכי׳
]fp ק של *חפלה’ גאולה הסוסך זה הבא העולם בן איז־יו יוחנן א׳ר [ר] : הבא ם‘רעוי ב; שהוא i** מובטח פעמים שד.‘ש' יום בכל דוד‘' תהי*ה ר,אוסר בל אבינא בר אלעזר רני אמר פ׳

ט וכן [ש] ז ע׳ב ערנית ה ת י׳ח כנ׳.ד שסוקים י״ח חכמים דתקגו דכיון עיניני וידאו פסוקים ח י על גם התוסשות נ ולא הכנסת בבית זה את זה שימתיט הסכנה ספני עיגיגי יראו ותקני בינו
א' ליה ר.ות שם יחידי ארס vיש ג ג לעיל כדפיישתי תפתח ששתי ביי׳ נראמייגן אייינ־.א ח‘נ . זרב פ׳

T היה תניק ע׳א) מ'נ דף (יזנתות התכלת נע׳ .יכי׳ נינצת סאה לנרך אדם ווייב 
ג׳ : יכו׳ לניו אדם ת״נ אומי מאיי י

ו  המזין נצרכת יהמעינ העיכ יהיסיכי נתעלה האעיקיריסין נרכח שחקגי הזה בוסן ט
 עינינו יראי צרכת יש שהרי ניכית שש ז״ל רניני כתנ שלא ימה .יכי'

 . התעלה כסיר הוא שנתב יכיזי העם ייקצת אלא איחה אימייס הכל שאין היא העעס
 להי ותתל' טייז שנא יניימא נשנתא (שס) יכי׳ העירית מן ניכית מאה להשלים צריך

 ותוזי ילאתייי לעגיו מכרך ירק יועע אוכל כיצד יכינו וס׳ש . ומגד׳ נאסערמק׳
 ייניך הפרי מן מעט מחלה שיאכל יהיק דמשמע קשה קצת יכי׳ זה ספרי מעע ואוכל
 דאסיי משים יאסור נראה יזה ניעם יאכל עצמו הער׳ מאיתי יאת״כ אתרינה נרנה
 גדעתי היה ילא ירק אכל שאם אלא קאתר לא ידא׳ דינינו נראה אלא , נניכיח לגייס
 להשלים כדי שיי מאיתי ייאכל שימזיר צריך העח איתי כשיעניר ההיא נעת יותר לאטל
• ייתר לאכול כדעתו היה לא לכסוף ובירך נתתלה שכשאכל ננרנית נידם היי לא והשתא

עוז מגדל
. מ־נ) (דף זרלתsי פרק רנתומ נספגח ככל למעכיז עי גו׳ גרנח מאה לכין אוע ח»ג

ד) (דף דברסת פיק . כפרק כיף עד נו׳ מכוזיל כמנחה ובתסאת
H'fi ת - י') (יף דנרכזיז פ־ק הנימר תסלח עד ׳1כ הצינור תפל



•41 כא משגה כסף פ*ח תפלה הלסת .אהבה םשנה כסף
 אדם אל סאלתו ffc אזמר נרסץ אנא וי.) (דף הדסנרנוח .זט* אדם ישנים ולעילם

לם׳ המסה נניס יתפלל מחפללץ הלניי ישאץ פאפילו נלימר ננה*נ אלא <שמעח
 אפשר שננר נלימי פס נכל «מפח תפלתו אי! רניגו נתנ1 צנוי. לתפלת פיוהד שהוא

ונו׳. נל־כ לו שיש מי וכל ננה*כ: אלא גשפעח איוה פת ננל אנל לנה*נ תפלתי»ז »ושמפ
: דר״ל מימרא ה׳) שם(דף

ה ב «ו ) ו' '.פם(דן>0י לנה*נ לית ו נ'
 מנה״נ ^5הי( הי<א א*י חלנו א׳ר

 אמק ולא אניי אתר .נסה פסיפה יאסיפ אל
 שנאסר למירהס מלוה נדפייל אנל נדנפיק אלא

 ;ה' את לדעת נרדפה ומפה
 מימרא ס') (דף שם וטי. נ”ננה וכעיבנם

 שני של שיפור ופיהרי תסדא דינ
 םתוך ישנ שלא לפנים ימס מתנ פחמים
 ויהא נרינ פנונ נמשוי פליו דניאה לפחת
תב :ללאת לפסס ססוו מזומן  יונה ה׳׳ר ונ

 אין הפחת אלל מיומו מקום לו יש דאם ז׳ל
גן  אלא שם יושנ שאינו ימפ שהדמי נלום נ
 :פחחים שני שיעור שישהה וי*מ . קניפוח דרך

 ואמרינן שם מפורש וטי. גמל המדרש בית ג
 אע״ג אפי ורני אתי רני החם נמי

 הוו לא נפנריא ננישחא ני י״ג להו דהיו
 ורנני .דנרסי הינא פמודי ניני אלא פללו

 נניח להתפלל פדיף דפפי מפרשים לרפת
 הרמ״ו ונתנ נפשרי. מננה״ג ניחיד המדרש

 ופרק מההיא דבריו שנראים ונחנ רנינו שנ*נ
 אמי דרי ההיא דמייתי ל:] (דף השחר ספלס
 נץ ישנה המושפין שתפלת לסיופ אשי ורט

 דפח נן ואין עיר נחמי שלא נץ פיר מוני
 הייר נחג ונה״ה יטהא מאי א*נ וא*ח יטנו.

 דננה׳נאינא ואפ״נ ינוחא דהיינו ו*ל יונה
 פדף <רמ מלן הורת פם ונרונ מונא אישי
 נראה ולי נמשיה. המורש נניס להתפלל מפי

 להתפלל קודם <”דנה היני דני רמסא דהייט
 נמי המדרש ניח מלץמוס לשאר נמשיה ט

 : לנה־׳נ נמשיה ט להתפלל קודם
י וכתב  רנינו לדעת ואפילו ו'ל יונה ה׳

 למי ה׳מ המדים נניח עשרה דנעי
 שנתן אמר נמקום ללמוד מניחו ללנת שרינו
 ללמוד שהולן נשפה מלמודו להתנפל שורט

 נל נניחו שלומד סי אנל נפשרה להתפלל לו יש
 לו אץ אומנתו ותורתו קנוע נמקום היום
 שמ«פל לפי עשרה ימגא לא אם לנה׳ג ללנח

ינויד טספלל לו ופוג הלינה נשפת סלימוט

: ימאס לא נניר אל ק שנאמר רנים של גתפלתן מואס
 שממת אדם של תפלתו אץ אומי נטסץ אנא וי.) שם(דף .ונו׳ שממת ספלסו מאין

ם ושוני . התפלה ואל הלנה אל לשמוע שנאמר הננסי! נניח אלא  שאפיס יני
ם סשיםדאץ ננלפס וטטףרניני הננסס. ננית שינש ציין ניחיד שספסלל ^ א  סני

ל האדם ^  אפ*פ נלוסר פח נבל אמי לנן תפלתו שמפת תהיה שלא נטנה נניסו ס
 נלא ניסיד נשיחפלל מנץם פנל ממ^לין שהצטר נשפה נלומר רצון נפח שמפת שתהיה

. הנשת ניח לו שיש מי :יובל הנשת נניח נשיהיה אלא תפלתו ישמע לא לטי טי  ו
ש אמי חי) (דף שם  להתפלל שם נכנם ואינו נעירו הכנסת נית לו שש מי נל לקיש י

;רע שנן נקרא
 מנהנינ היוצא הונא איי מלט רני אמי ו׳ע*נ) (דף שם .ומי לנהנ׳נ לרון וטצוה כ

למיפלמצוה אגל למיפק אלא אמח לא אניי אמר שה פסיעה שסיע אל

טייטוניות הגהות
f6J 'אחר קל גמאל ר״ v wיגיח רבים רקת קל לביתו סליכגס תבירו את י'ד !  חמסו

ת לבית לילך בדת את להתיר יכול אס בביתו ס מ r 09 להתפלל ה w 
י היגי• ©ינקיא ולא הוא וה1© דס־י כי ג׳ל והקרב דפודר י ״ י י ^ n® י י  לון אסילו אלא 6מ

ת לתסלה קרעתסני הוא ©ביה לסרקיס ©גיץ ודח קמנו ©גבי כיק במקו יחייבו אלהיס יגי

 ירטלל ולא .הציבור עם עצטו לשתף אדם צדיך
W ^  ולעולם .הציבור עם להתפלל שיכול «םן- כל ב

 תפלתו שאין הכנסת לבית ויעריב אדם ישכים
 שיש מי וכל Jהכנסר בבית אלא עת בכל נשמעת

 עם בו מתפלל ואינו בעירו הכנסת בית לו
 לבית P1 לרוץ ״ומצות ב = רע שכן נקרא הציבור
 וכשיצא .יי׳ את לדעת נרדפה ונדעה שנאמר הכנסת

 מעט ילך אלא גסה פסיעה יפסיע אל הכנסת מבית
 פתחים שני שיעור יכנם הכנסת בבית וכשיכנם .מעט

 מזוזות לשמור שנאמר מה לקיים יתפלל כך ואחר ני]
 וחכמים . הכנסת מבית נדול המדרש יבית ג 'פתרי

 הרבה כנסיות בתי בעירם להם שהיו פי על אף נדולים
 בתורה י)1 שם עוסקין שהיו כמקים אלא מתפללין היו לא

 תפלת היא וכיצד ד ! הציבור תפלת שם שיתפלל והוא
 . שומעים והכל רם בקול מתפלל אחד יהיה הציבור

 ,חורין וכני 1־1 גדולים. מעשרה בפחות p עושץ יואץ
 שכבר טקצתן היו ואפילו . מהם אחד ציבור ושליח

 והוא לעשרה להם טשליטץ חובתן ידי ויצאו התפללו
 אומרים אין וכן .התפללו שלא העשרה ש רוב שיהיו

 בתורה קוראין ולא קדושה
 ולא ולאחריה לפניה ומכרכין
 : בעשרה אלא בנביאים מפטירץ

 מברך אחד יהיה ילא «וכן ה
 ועונין שומעים והכל שמע ברכת
 וזה , כעשרה אלא אמן אחריו

 שמע, על 1י1 פורם הנקרא הוא
ואין

ש משין «תנ ;׳־פ פשץ נמ׳ג ire ט׳ ifh פוי א  אדיש צ׳ ט׳ צו־ינו פוי י
פ פי' צו־ימ «י ג :ם־פ ט׳ *יס פוד י :נ׳

משנה לחם

 «י׳ה זומן צמוד «לר זמן ט הציטר מם להסשלל מזג נסנ הינ)"ש נל6 .נלל משיתנפל
 סזלסטגשפת נשל מתשליס 1נ6 נמס שמית זנמרש נ׳גשימטתנז תודתנו ונס^ץ למוד

 מס ס«לל מ״ח אץ ם6 ונם ינ«לה נמרה ׳*מ ונצא אמיוס שמוה אוסה ונשליס מפלי.
 נ• שלוס ננסיוס נמי ושצאו נלל המשלה על ימו* ולא ממט ק׳ו אסיים ילמדו הציטר

ט לא נשגיל נא שאיט וטת לכף אומו יד

ת וזראב׳ד ה«ג
 •)וקלמיוזיהאלןדממןגדס!

 אינו צ”ו רואניו נתב : ^
 rtnp ג*יצ <מי אלא אוסר
 גפתס טוו טרפ 1W *ב

 פצגא פצנא פמפ פאי הפפלו
 פל טרפ וק שפוו דסצטת

 «*ויפ אתס והיא פפפ
: פ«*ל שלטיב

:עטיל לימודו
ה הציטי חפלח היא וכיצד־ ד  אץ סיחש .ז

ץ  מעשיה שמוח המיני לפני «ני
ק השני  שמד(דף המגילה אמ הקורא שי

י מ»ם גדילים שיהיו שציין ומ׳׳ש נ׳ג:). נ  שי
ני ינינו נ הלכתא אשסקא י י  דאמי נתתן נ
 דדוקא עליו סזמנין מנינים למי היודע קסן

ת  שמשליסיס נאומיים ודלא הוא זימץ ננינ
ה ק עם שי  מויץ ונני ונייש אחי. ק

 (שריג) שי״א [ל*מ:] שולח שרק מדאמרי״ץ
 ענדו ישימיר עשיה מצא ולא לנוייג נכנס

 מהם: אמי ש׳׳צ ואפילו ומ״ש לצנשיה. לשלים
 נפיק נתנ ו׳ל הי׳ין וטי. מקצתם היו ואפילו

 דניפנן מוסד מתגילה אה הקויא
ט קדט וא׳א סופיים נססנח ש  נפחות ו
 נשנעס אוסו אומייס שנמעינ יטסינו מעשיה
 נישיאל סיפוח נפריע לדנייהם פעם ונוחנין

 ריא הסינוס נסנץ ס' נרנו עם ני.תנדנ
נ. «א ש* שניט ששה ט ימפיש ע' ט ר י נ ו  נ
 שמעו שלא הייט וששה שפה דהני גתיא הגא

ט קדש ני  שלא משיה טל« שינן ולח״ק ו
 מ*תנו מס יחלוק נולם נץ שנעה דאילו שעו
 אשנמן דושא דננל ממם ני״א ינינו ופסק
 [מגילה וטי. קדושה א׳׳א וכן :נטלו דיינו

:נ׳־נ)
ין אמי יהיה לא וכן ה ס מנ ע נינ וטי. ש

 איט היארד כתב :שם] [מנילה
 מהשיס אמס והיא ונו׳ מצי אלא אומי

 מפרש טה שהיאטיד גיאה ענ׳ל. שלפניה
ד  :מע קייאח של שנוח שי של ינינו דנ

ה של מפש דל וטא קאמי נ  לנדה יוצר ני
 שינו שנס אומי ואני שע. מל פייס אמדו

ן  לשון נמע נרנס שחג מיי וייקא מפרש נ
 המגילה dh הקורא פיק מאה זה ודין .ימיי

ג שמד(מנילה מ פל פויסץ *ן ני) נ׳  ש
ואין

 נ ה׳ את לדעס גייסה וגדעי שנאמד לסייהם
ת נ ש בי י ס׳.') (וף פס .ונו׳ ניול המי נ  סליסי להו יהוו אמ*פ אט ודני אמי י

רא ננינוסא ט ש עמוד ניני אלא מצלו [שו] לא שנ ט דהוו ט י .ע*נ נ
ט ומפרש ה ז׳ל יני :מצלו הוו מי נימיי דאסי^ שירשו ספישים ויש . נצטי סעלסם שי

ט׳ הצנוי מפלת טא וכיצד ד ע*נ) כ'ג (דף ויושג שמי שגילה vt< הקורא פיק ,ו
ע ש שיסץ אין שנה ש לפני שניין ואץ ש ט׳ שי  מעשוש בטחית : ו

ט׳ ט׳. התפללו שגני מקצסן היי ואשי* ו ש׳ י  נשנעה אשי שנמעיב יטשיט ששדם ג
ט׳ שעם ומסנץ ט ושסק נשפה אט׳ וי׳א י ט ה י^יאץ ולא :ני׳א י שי  סדק .וס־ נ

:סס שפד המנילה את «ףיא
ט׳ מנין אמו יהא לא וכן ד! טן אץ ש שנה .ו ס מל שי ס׳ ש ט ושיש ו  דל וני

ט! שי שלא יקאמי ק׳ש לשי שורץ סהן הניטס יי*ל והצעה שיישה לשן י
יהא

עוז טנדל
<»n< שה.פרץ שאצא ס׳ חפצת טא ש את הוףוא נפ ש שננונן נפגל־ ח׳ צא וו ש ש א א ינ

ט מן ל ע. *י ל פ פ טי א * ־נ פו פוי ט׳ פ פ  1נ«גצ««מ ומץ־טיאאת פיוו(דףנ־א)0נו
נ ;רג) נ(וף0ומ :ש־ע נצפניי wea< אטו יניא ס׳1 אור מצר אלא אימ דל היארד טו

«נאן אן *מי ויוני  טית צשת דאינא ׳!דד לשן שתע נמש נאן זנ8פ הו״־צ לשן לט «!־
^ונ 9נינ ט״ סוג ולא וץ־פ 5י ק מיש לשן ני  דל ששונו «צ' ייססיש ששיי שמי־! פל טי

־ של ומדל ושיו ט י!ינ1 האשיו אנל שמכה צפץ קי סייש « יני*■ • 1••' פ  פמפסס שירוש י
x ששד נפרץ n ־ פדש■ לש| ש־יא !אסר דשגלג  עזואס מלשני 9נרס7 שד של ־נושל «
«ו !שצא! נמיטזו ששוו טן יוא ט ששיאל p יוניץ 011ט!י לשמש נ  טא *י *«nrw סטו I* י
מה אלא סא4י !די דאי מ0א !שוי נר« לשן שמא לשיש ננטזא של יפרוש  יאשנש נ
ש ש לנתט לשפנדי ליה טג גמד x שעי פוץ לטמי סלסודא מ n ט א  פוש של שייש פא י

* ושלא שששו פלא פשה שציץ שטא P ויו:נ שסו ופמן טוהלס׳ שן נרא-. צי גה1  pntJ נן> *
ס טיטס הטסט «ל ששה איזן ודאי והא פזוטן אץ שנאן פשיז1 ^וי  פשפש פה יטא פגני י

א משל־שלא הץיוש •שה טי טישסן שאש pt אסן |* שן לו פ נ מו ש ל «1ד א ד עי צ ס שי
•XI ■דש •דטן יצא פלא פאוי ואפילו וסעימ ט פל דל טשי• שהנו יאשיש אמן למנוע •סל

: ונדן הש נסיה ישדל
<ק^ M9 7אב njm קיגיר עקוץ 117* - י ־

ח נח־ כדלקמן ח©מן ינרכח i רני אוסר מן )1J :ק״כ נינו w. ינ אלי אחחו תסלח ©יופלל ״יין י״יו נ©ם» r ״ נססגיו י© « ©לא י • •n r r  a—
״״י ״------------------------vem •אגל יראתו rn' נ©^ל למתמלל נוחגיא ©רנים ©וביה ינו ואו©ר הסניץ נון ©אינו ח©ם לבד תר ניעראל ©רקוח מרוק בטקיא חיבוח ©«וו ©י•

7מ P ירויה ר* «©חא «ל י*רמ ינן8חר:0 חזנח אח 'ביר ר־א |rl t חקקי ״ח6ב חדי© ©דברי קיב אהאי ררב

ם ^ ן קונקים כך Tיטיי לח©ילח| ס ו ק אח ומכווניס לחסלה *וחר מנ ת״ ל ב  f לי
חי ונ^ב^ח  אח לחח׳-ר ויכול לד!ח©לל לחס חסמחד נמקוס ©מחסלליס מחוך לח©לחן סקוס יו

נ קס לחח*לל הכנסח לביח לילן כיי גררו ם ©ל וח©לחו wח ««ו בנית ©©קח1 אי  יקחם רי
| :ק*כ ולח״ה ©סואל ב״ר נ י' לב׳ח אדם יקרי© ל־״ילם ריכ״ל אמר שאכלו שלשרי בסרק [  ח1©י© כ
 דוקא חחוססית כחבו 1(ג .כולם שכי־ גיסל אחריו באים 9 ©א*ילו עי ני' 0רא©יג' ׳״ קם

רי כשגמם לחתסלל ינאזר ©לא  ©החיס נ׳ קיזנויא יי״ם י©י ©•יי לסחח ססוך י©נ אס אבל ג
ט רקת וכיג ©מ© י נ ח וכן חשחנר י אניי ה שרד^ שלהן משיות בבחי דחו© וכחב י שי  וסתחיהש ב

• ©הרי ל»© אן ©לגו ננסיות בחי אבל לכוין א'©א• ולא חרבי© לדריכת ©באבי© »ז ' » 
חוו אילג אסי ויבי אנר ר׳ )7J :ק״ג ל*גיר!ם אחר א כג'©חא בי חליסר להו י הכיי  חוו לא ג
שי היכא קסידי כיני אלא ©נ* p ©כי© ©וקי© י© [©} : קיב תר o *ק©< לומוין נרולים ם 

סי אחא p^0(0ו גדול גסקוס ק©י ומחסללין בידי חורה חי©»י וול א  אליקור ד בשיק י
^ היא ו©קוח ©ני©'| קושח הירח וססי ק©ן חגי נירחמל©' ינן סקסרסק חורת יססר  נ

ג' יידן רני אמר ר.חם ססיק יירו©ל©י »זחוא י ת •ייו© חורח לסשר קםן ©חניתין נ  לסנץ לילי
אין י* י ד©רק זר.היא בתויח ח^י נ מי לא אלימר י א לאלקג^ אבל ח©גח קיביר לקוק אלא ו
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p וו}ץ נתורה קורק ץ6י מיהם אח גישאין ואץ החירה ל*' עוגדן ואץ ’PbB 'חזח6 6נגכ 
 נאר אחד כל שהחפללו אדש «' עשרה כאן שהיו כנץ שמע טל הורסץ אץ ופירש*• מעשיה

 לשץ וה ולפי כיוצר ומהיול וכרכו כיןייש ומחפלל עומד מהם אחד היי כיחח עצמו
 מעשיה כפיוח שמע על פורסץ דאץ והעעש הצעה מלשון או החחלה חלשו! הוא פורשץ
קכפרק ש”ס ולפי .שכהס שנקדושה דגר צמס

 כעי דיוצר דקדושה ממ׳ש יניגו נו שחור «ה
 הפעם שאץ לפרש רכיגו שדעת מי6< עשרה
 לומר צריכץ שהם מאני אלא הקדושה ספצי
ק וגרנו קדיש  כינו אומר ציכור שהשליח ונ

 לא שאה נרכה שוס לכרך •pצ אניס נל מל
p לנרן להם שאומר ח׳ו נטארים <ראץ היו 

 . ק״ש של כרכות אומרים ולק חאצים ואינם
 כרכות שמעו שלא שאוחס מאני שהאעס נמי אי

 כענייח שיפסח נדי לאותרס יודעים ואץ ק׳ש
 אמרו ולאינך אח'נ אופס סוזיץ היו אמן

 לפזור מועיל אמן עניית שאין עשרה שצחך
 כעשרה הנדכה כשאומרים אלא לשומעים
 הוא כי מלשון מכרכץ לומר רוצה ואורסץ

 נכסחא על יפרום הוא אח ת׳י נח1ה •נרן■
 רנינו נשם ז״ל יונה ה״י כחנו זה ואייה
מאי זה אירוש על לן קשה אכל .ז״ל מאיר

 נל עלו שלא כל נימא או לקרות אתי עוד יעלה ולא נסוף וינרך לקרות ישלים מתנה
 עשרה נשאח שלא אע״א ונייו לעלות אחד שהתחיל וניץ המצוה ננמיה לא העולים

: נועה דעתי האחרון ולזה לעלות כולם ציינין
מימרא ננדולה ק׳ש לקניות מותי עד אלו דינץ נל ונו'. שנארצה קסנה חצר ז

 נושאים הנהנים ואין . בעשרה א‘אי קדיש אומרים ״ואין
 מישראל עשרה הםנין.שבל מן והנהנים בעשרה אלא ידיהם

 הזאת הרעה לעדה מתי עד שנאמר עדה הנקראים הם
 דבר ובל ו :ובלב יהושע יצאו שהרי עשרה והיו וגו׳

 שנאמר מישראל העדה בתוך אלא יהא לא קדושה
 אם הדברים אלו ובל .ישראל בני בתוך ונקדשתי
 רשאין שאין אע'פ מקצתם והלנו בעשרה בהם התחילו

 אחד במקום בולם להיות יוצריך ז !השאר יגמרו ניזן
 קטנה חצר . אחד במקום עמהם m ציבור ושליח

 בגדולה תשעה והיו גדודה לחצר במלואה שנפרצה
 בגדולה ויחיד בקטנה תשעה .טצטרפין בקטנה ויחיד

 בקטנה ציבור *ושליח בגדולה ציבור טצטרפין. אין
 בגדולה ציבור ושליח בקטנה ציבור .חובתן ידי יוצאין מניו סופי אמרינן » עשייה לינא ני־ סעמא

ואינו מהם מופלג הוא שהרל חובתן ידי יוצאיך אין י״׳י' ” י״ייי״
 מבאן פסין בגדולה שיש מפני אחד במקום עמהם
 הקטנה ואין הקטנה מן מופלגת במו היא הרי ומבאן

:שלה זוית בכךן היא הרי אלא הגדולה מן מופלגת
 ולקרות להתפלל אםור בגדולה צואה היתד, אם ובן ח

 להתפלל מותר בקטנה צואה היתד, . בקטנה קש*
 מפני רע ריח שם היה לא אם בגדולה ק־ש ולקרות

גת שהיא  את מוציא ציבור ^שליח ט • ממנה מופ̂י
 וד,ם מתפלל שתא בשעד, •ביצד חובתן ידי הרבים
הן הרי וברבה ברבה בל אחר אמן ועונין שומעין

במתפללין
:י״נו עשין תמ'נ קנ׳י סי' א־ת סור * י סשין'*ח מ־נ0 שם סיי• ד נ־ה סי׳ א־ח סוי ג

 המזון נכרכת דאמרינן
 ומ׳ש . מהנץ נרנח דשאני לומר וצחך

 שכולה דעיר אמיינן יהא המנץ מן והנהנים
 לאחיהם ומנרנץ כפיהם פורשים נמים

 מן שהם נ׳ש מנין לניס הם אלמא שנשדוה
 נקראים הס מישראל עשרה שכל וס׳ש המק.

 ננמרא אסרו ישראל כני נתוך מד פדה
 א״ר סה״ס מחני׳ אהא נ׳) נ״א דן■ (נרנוח

 וגקדשתי קרא דאמר יוחק א׳ר תנא נר חייא
 יהא לא קיושהx דני כל ישראל נני נחון
 חייא רני דתני משסע מאי מעשרה פחות
 כתוך ונקדשחי הכא נתינ תוך תוך אתיא

י  העדה מתוך הנדלו החס וכחינ ישראל נ
 לעדה יחי עד החם נתיג עדה עדה ואתיא
 .עשרה כאן אף עשרה להלן מה מאח הרעה
ח ונפ׳ק  היינו דעדה הנן נ'.) (דף דסנהי
 הזאת היעה לעדה מחי עד שנאסר פשרה

ת וכתב : ונלנ יהושע יצאו  ואץ שמע על פורסין לאין פני סעמא דהאי ז׳ל ה
ק נ  חנרנו כה מדכתיג כפיהן נושאין ואין נהו דאית קדושה משוס התיכה לפר פו

 הני ומיהו ישראל כני נסיו מונקדשתי משמע עשרה ישראל וכני ישראל כני את
 ננניא מפסירין ואין כתורה קורץ ואין דרננן חסלה דסדי נינהו אסמכתא כולהו מילי

 וסנרנין נחורה קוראין ולא רנינו ונתנ נצנור אלא הקנו ולא היא דיננן דחקנהא
 היינו נסי כנכיא מפסיחן ואין לקחת דמותי פשיסא ניכה כלא דאילו ולאחחה לפניה

: נכרכה
 על פורסץ אין הנזכי נפרק ז׳ל היי״ף נתט ירושלמי . ונו' הדנרים אלו וכד ל

 היוצאים ועל נומי מקצתם להם והלכו כעשרה התחילו מעשרה כפחות וכו' שמע
 הגי אי מילהא לי ומספקא רשאין שאינן אע*פ תינו וז׳ש יכלו ה' ועוזכי אומר הוא
 האחד שההחיל וכיון והאחרון הראשון אלא חנרנין היו לא לקחת שהעולין לדדהו מילי

ח שלא ע*פ אף ונירך ^  כחד דכולהו משום כולם פס מלקרות מפסיק אינו עשרה נ
«ירך כיון הקורא אותו דדוקא נימא וסוף תחלה מכרן אמד דכל לדיק אכל דמו גניא

 כן הדין אץ נינוח שכשאי פי על אף מעשרה נפחות אמן עונין והשאר מכת־ א׳ יהא
 הכינה כלומר סרוסה מלשון מפרש ז׳ל נהשגות וי.יאנ"ד לדני ססס ז׳ל הרין נתן רני
 שיכול ודאי הנרכוח שאי אכל וכו' וסניסKי קדושת כה שיש מפני ק׳ש מנרכוח אמת
 אסרו שם .וכי' קדיש אוסרץ ואין י ז׳ל יש*י היחש והוא אמן יענו והשאר אחי לניך

: כמשנה שם ונו' הנהנים ואין מעשיה פתוח יהא לא שנקדושה דני כל
 הדנריס אלו וכל י ננ״ת) וכו׳(עיין חין חיך אחיא שם .וכו׳ שנקדושה ינר וכל ך

• ויושג עומד פיק ימנילה ירושלמי ורו'
 ;צ׳נ) (דף הנרות הל פרק נעירינין נתנאר זה רל .וכו' קפנה חצר ן

ע'נ) ל׳ד (דף השנה ראש סיף ורו' חינחן ׳r הרכים אח מוציא צניר שליח ט
 שאינו אח מוציא כך הנקי את שמוציא נשם סכר דר*נ וינק ר׳ג מחלוקת

ריק הלרתא ננסיא שם ואיססקא נקי שאינו אח אלא מוציא דאינו סכרי מינק נקי

עוז מנדל
 «ץ ׳שואל נני ניזון עד וני' הסנין סן הם וםנ'־.נים עי יכו' נעשים אלא קדיש אומדס ואץ

 סיסם נססניז לא} נאמדן(יף 1אל ינשי־ .נ־נ) (דף זיו:נ עומד ושיק נ״א) (דן שסמי מי
 ילס׳ נשיהם ששייהים ונינר; נייישלסי אסקינן נסי נמים כילהי כי והא ק לי סשמע נסי

 יגי' הדנרים אלו ינל נו־ן הסנין סן שהם שנן כל מנין לנוס הם אלמא כנשחס לאיזיהם סנונין
 מושלגת פו יש' שנשרצה קענה הער ויושנ עימד שדר, ומגילה כירושלמי .אמו ו,ים0נ עד

• ל־ה) ליו (וף ר״ה מף נידו הרשית עד וני׳ צינור כילית ל־ג) (וף גגות נל שרי, . סמנה

תי דינא י ותה דיא ו  (דף נעירונץ מנץ נ
 דשלית דנרים של וסעמן ננוח כל פרק ל*נ:)
ח צינור נתר יחיד או צינור  שהם וניץ ניי

 אלו הרי הגדולה אמר נמשכת והקסנה נקפנה
 ננחלה היחיד או ציטר נששליח אנל מצעיפץ

 נתרייהו לינייר נקסנה דימני דצנוי לומר אץ
:משחדו לא חד נתר דחנא

וה׳ נגדולה לה' דה׳ה התוספות ונתבו
 דאתי אלא סצסיפין דאץ נקסנה

פ' סיפא נמי נקס כגדולה ס' רישא דנקס
 מינריא דקסנה אמחנן דלא למדנו מ'מ נקסנה

 הרי לאו הא כגדולה נשהיונ אלא גדולה נתר
 הח דידה לגני שהקסנה לפי וסעסא לא

 חשוכות והגדולה והיא לגדולה נסילואה נפרצה
 נמיליאה נפרצה לא הגדולה ולנכי אחד כריח
 כלומר ומכאן מכאן פסים טיולה שיש לפי

 זה מצד הקסנה מל עודפת שהגדולה שמה
 כמופלגת היא היי ולכן פסים קרוי זה ומצד

 לשנאמר ממי טדולה חג איכא וני הקפנה מן
 הרי לנחלה נסילואה נפרצה דקסנה כק

 שהקסנה כיון צואה ולענין .אחד כנית שתיק
 והגדולה היא הרי דידה ולנכי נסילואה נפרצה
 אותה רואים אנו כגדולה צואה אס אהד כניח
 פסים איכא דטדולה וכיון נקסנה היא כאילו
 אס נמילואה נפרצה משינא לא דידה ולנכי
 היא כאילו לה חשניק לא נקסנה צואה

 צואה אם לדקדי, יש מקום וסכל טדולה.
 נניולה שסע קחאח לקרות מוחי היאך נקסנה
 לפניו וכשהוא עסקינן מכוסה כשאינה דע״כ

 הוא אם אמות אינע סמנה מרוחק כשאינו או
 טחלה שהוא איייא מאי כן לא דאס לאחריו
 עמו צואה דאפילו ליה חיפוק נקסנה וצואה
 כתוך לאחחו כשהיא נשלסא כן ואם נניח
 היכי לפניו כשהיא אלא ניחא אמותיו ארנע

 או לפניו היא אם נין הנסרא מפליג ולא שרי
 מוחר הפתח לפני צואה דאם שמחו מי נפרק שכתנ ז״ל הרא׳ש כדנרי משסע ומכאן לאחחו
 אליו מניע הריח אץ אם אמות ארנע כתוך אפילו אותה רואה אפילו ננית לקרוח
 אזדא רע חח סם היה לא אס ומ׳ש .דשרי נעששיח כצואה והדל היא אחרת דתות

: ק״ש מהלטת פ׳ג שנחנ לסעסיה
 ששליח נשם לה:) לד. (דף ר׳ה נסוף משנה .י״ח הרניס אח מוציא ציטר שליח ט

 הרנים את מוציא צינור שליח אומר ר״ג חייג ויחיד יחיד כל כך חייג ציטר
 א״ל יורד צינור שליח למה לדנרינם לחכמים גמליאל רנן להם אסר ננמרא ותניא י׳ח
 אחר אק ועונה שומע כשהוא דוקא דהיינו רנינו וספת נקי שאינו אס למציא כדי
 דאוושי משוס מ״ס ויוה״כ תה V נכרכות גמליאל כרק הלכה יוחנן א״ר נרכה כל

 נקיאץ הכל ואץ ומסעות ארונות נרכות תשע הן שהח ת״י ופית נרנוח נהו
: יונל של ניוה׳כ אלא ניה*נ נרטת תשע משכחר, וצא . מכ׳ל נהם

.נפלאכה דאניסי שנשדות עם אלא גמליאל רנן פסר דלא טסיא דאסיקנא ודע
 דוס השנה נראש מישתא לני למיתי מצי ולא דאניסי שנשדוח ועם הרי׳ף וכתנ

הכפויים ,
משגד, לחם

ק נינוח דאוושי משום הכטיים וניום השנה כראש גמליאל  .השנה ימות נשאי ונינ
נ אמי ל׳ה.) (דף שם אמרו שד י אחא י  היה סוסי חסידא שמשן רני אסר שירא נ
נ  לא והני אניני הני אדינא והקשו הנא דקיימי הגי סינעיא ולא שהשדות עם אפי׳ י'

 משם סעמא מאי שנשדוח עם אלא ר׳ג י1« לא אמי ינץ אחא כי אלא ותירצו אניסי
 דלפייוש ל׳ד:) (שם התוספות מיניי משסע .לא נעיר אנל נסלאכה יאניסי

י  הכנסנו נניס איתנט אי נעיר אנל הכנסת נניס שאינם אעס׳י שנשמת סס שסר ת׳
ג פסי דלא מפרשים והס שסין איח לאו ואס כקיאין שהם אע׳פי שסין  עם אלא י׳

ה׳נ שהם אפי' נעיר אכל תפלתם להסדיר יטליס ואינם יאניש שנשיות  ר׳ג שסק לא ננ
 דאיך קשה התוספות כפירוש מפרש יכינו אי והשתא תפלתם להסדיר יכולים שהם מפני
 שנשמת עם אלא פסי לא הא הכסוריס וייס השנה כראש צטי שליח דשסי סתם כתג

דעם לפרש לו היה p גס קשה ז״ל רש׳י כפירוש מפרש ואי .לא שנעיר עם אכל יוקא
שנשדות

ת הנחות סוניו סיי
 גכחב גסים רביט pDC ובי. יכלו 7ו ועוזב' אוכר הוא כויים ועל עא*. מסיק ביריי־^נד [ח]

עו מירי כתב 1[פ : ע׳כ נזיק*,* ספי עי הנתונות בתקטת ג  התחיל אם דאפ"יו mיגrכת י
הrה^ סן אחר  כיון לעגוח •םיכייין ם באן ואץ עסהן לענות 'בול ואץ ביחיד בבר להתתלל י

k w ה  בית קרינן יעראל גגי בחיך ונקרשמי עסהם טזםרף ילפגים האגף \0 עמהן נב׳
הrע בי דאכל  דפליג כאן ואפילו לריב־ל דסצשרף בעריסה סקםזהםומל גרע ולא שייא =ינהאrי
p דלא טשים הייט עליה t 'ברג*ח ברלקסן הוא ם*יח בר ולאי םכרכץ לם rבeסחלנית ״ה 

ואלילו עסוץ דעגה הוא נס מייכה כדי הפלתו עינסוד ער לו להסתץ והנון סיב אסנם ברכות
ע m י rp  o r ם י« אם להסחיט סיב הוא בלא • m nr וכתב * :ע׳ב לר^פלל כיום 

c r רזק ולחק מביני כלפנים ילפגים םן הפתח היד רע־מדים ק וסקזהם בפנים סקגתס ה־י יאס כ̂י ח ח תון־ יתו״ץ ב ת י אוסר חיה מ ן סבזיפן] הואr ז״ל א׳



48 כב משנה כסף פדן תפלה הלכות אהבה. משנר! כסף
ד צימר שליח אק דמ<ר אגל סימון <r מוציאן גסי ציגול שליס הנסיייס  סימון י

 למס תינו על לתמיה רש סיף. ועד פססלה צימר נסליח ישמע׳ ננישמא לגי דאהי עד
 לאי שקודייו מם אלא י*נ סגור דלא דאמדגן דהא מסים שינינו ל׳ יניאי זס. ירלור, השמיע

דיקא מר0ד(> היא השנה שאר אתסלית אלא איסמר הנסוייס ייים השנה דיאש אססלוח

 קסן [שםג*ד:] עימד המגילה אס הנןירא נסרק משנה .וגי' שמע על היא סירס אגל
א המנה. לסני מיגר יאיני שנוע על סורס איני אנל ימסרנם נסורה סורא ס ^ 

 שמע על סורס רנינו וגסג הוא. קען עד״ן עשרה שלש אסר שעריה סס׳ הניא M שגל
: החינה לחני דעונר ומיה

 דנססליס ומאמר נמלאנה דאניס׳ דקיא׳ נמי
 נסננים אלא טיהיה לן ק״מא לא השנה שאי
ח שנעיר לעם שבשדוס עם נין מסלג׳ דלא  נ

:נט־ חילק שלא עשה
א  [עיץ סנצימר. גדיל אלא ש*צ ממנין pn י

: משגה] נלסם
נ הניא הגי ונו׳. צ’ש להיוס pדלnוםש ס׳  נ

ן דחעגיס  העניה לגני ס*ו.) (י
 ג עם לגל רניני משם ולמי ליטר

 הניא הגי ונו׳. וקני נחמלא שלא מי ונל
 וקנו נהמלא נ״י:) (דף דמולין נסס׳ק

 : ההינה לעני לירד ניר4 שליה ליעשוה ראוי
 קטע צינור שלים יייקא ז׳ל הר״ן וכתב

רן אנל וקנו נסמלא דנעינן היא  י
 נמל שהוא נל הוא אלא שם נשאי! עראי
 עוסד המגילה אס הקורא נסרק ניהנן •ירד

) » (מנילה י. נן נ׳  ו״ל גסיונא׳ רג השיג ו
 ההיא סמיישג יניני(יאה ומדנר• הרא׳ש. ונ"נ

 •סרים לא מקא דקסן שמע על לסיום דמגילה
ק נ  נעשה אינו ומיהי סיים מציה לנלל שנא ו
 שיסמלא עד הסינה לאני לירי טר4 סליס
 שמע על פורם דננלל לומר נראה ריסי .וקני
ה לא אנל החונה לפני עיני נסי הוי ^ 

 ינדנרי וקני סיססלא עד קטע םנור שליח
: ו׳ל המפרשים

 להחפלל יודע כשאינו אמורים דברים במה כטתפללין.
:עצמו בועלת אלא חובתו ’T יוצא אינו היודע אבל

 מראש חוץ השנה ימות בשאר אמורים דברים במה י
 אלו ימים בשני אבל היובל. *שנת של ויוהיב השנה
 שאינו מי שמוציא כשם היודע את מוציא ציבור שליח
 היודעים רוב ואץ ארוכות n ברכות שהם מפני יודע
 רצה אם לפיכך ציבור. כשליח דעתן לטץ יכולין אותן

 להוציאו שיץ תפלת על אלו ימים בשני לסמוך היודע
Tא בידו: הרשות חובתו י  ציבור שליח מטנין יאין י

p היה ואם ובמעשיו. pi בחכמתו שבציבור נדול אלא t 
 ציבור שליח להיות ומשתדלין .ביותר משובת זה הרי
 זקנו נתמלא שלא ומי לקרות. ורניל ערב שקולו אדם
.ציבור כבוד מפני עדץ יהא לא נדול חכם שתא אע־פ
 אחר שערות שתי משיביא שמע על הוא פורם אבל

ב ' שנים עשרה שלש ' p v שקורא מי בנון העלג 
 את להוציא יכול שאינו מי וכל אל׳ף לעי״ן או עיין לאליף

 והרב ציבור. שליח אוחו טמנין אץ כתיקונו האותיות
 יהסומא בציבור. לפניו להתפלל מתלמידיו אחד ממנה

 מי אבל ״ ,ציבור■ שליח ונעשה שמע על m פורם 1נל
: עטוף שיחיה־ עד לתפלה ציבור שליח נעשה אינו שמע על פורם שהוא אעיפ מנולות נ<ו שבתפיו

תשיעי פרק
ר א ד  העם באמצע ״ועומד התיבה לפני יורד ציבור ושליח [«) יושבים העם כל בשחר הוא. כך הציבור־ תפלות ס

 אמן ועונץ . בחן בכל עלטיא ולעלמי לעלם מברך רבא שמיה יהא אמן עונים העם וכל קדיש ואומר ומתחיל
 שמע על ופורם ומתחיל . ועד לעולם המבורך יי׳ ברוך עונים ווש המבורך יי׳ את ברכו אומר כך ואחר קדיש. בםוף
ק pj עונים והם רם בקול  עומדין והכל ב ל ישיאל נאל שמברך עד קורא עטו ולקרות לברך והיודע .וברכה ברכה כל אחר א
שינטור מי וכל .העם שאר עם בלחש ציבור שליח שיתפלל עד ושותק עומד להתפלל יודע שאינו וטי בלחש. ומתפללים מיד

תפלתו
*;p.j'pp נ״פטרג לד צופניג wn מיס: פטןויננגפפ׳מסי׳דננגפנושסניפס־סס׳רגססנמצגוש!* ספיד 6«ןני ס׳ ססוו

משנה לחם
:יצ*ע ,סוה נלל הוטו■ לא ואין הננסה נניס שאינם אטלו ס«רים הם שנשדיה

ב  אה הטמא ספק נדיהא ט׳.1 הסלג וכן י
 אץ נ׳.) ניד (שם פוסד המגילה

 אנשי ולא סס1י אמו לא הנונה לשני מורדץ
 ולפ״ס׳ן ס״ניע ptW שקורי! ססני שאן ניס

 נו4ש סי לנל »י׳ה רנינו סנאן ולסד אלפיץ
: מוקוק האונווה למלא ׳טל

 0P נדם נארסוה נהג p וט׳. מסנה יהויב
 למסלם שנהנ שאפייס וסננמו שדילא רג

 שנצימי גדול אלא ציטר שליס מסח שאק
 אסד הסנה הרנ מיס ונססשס נסנמהו

 ן4ש אסיס נול4נ לסנד לההס^ סהלמידיו
: האסולים ההנאים h ט

KD«n סיק סשנה ונו׳. שמס מל סורס 
ניד.) (שם עומד הסגילה אה הקורא

 קורא אינו אנל וסהרנם שסס סל סורס סוסה
 סורס סומא הנונה לסני מוגר ואינו נהורה

 מיט דסוסס הרין וטרש .וססרנם שמס אס
 סל סורס שמא אפיס ומיש .סנולוס נסיסיו

 סד לההסלל טר4 שליס נפשה אינו שמס
 : סוסדם סססגה ייג גקרק .ססון> שיהיה
ta*fi וטי. סא נך הציטר ספלה סדד א

 אוק ישראל גאל שמנרן סד
ן  וסט מא וסיס ססמם נקצה נהונ נ

:נלטה מהלטה גסיא שנהגנו
דסנסד

א דן ויושג טפד סרק נסשנה .וט״ צנור שליס סמנין אין י  קסן היה ואם ניד.) (
ט׳ טנרין רט אי אניו  על טרם איט אנל ומהרגם נטרה קורא קסן ו

ק ^מרו מה סל הסום׳ והקשו שסס ר איט ק ח *ריא סאי ההינה לטי טנ  אט' ק
ר אינו נסי גדול ] (דן דסולק נססיק נדסניא זקנו נהמלא p אס אלא טנ ג  לי

 נ׳ סטניא למוס ׳טל נסלפא נאקלא• אנל קטע צנור שליה להיוס טירי דהחם נסירצו
ט׳ מסנין טן שנהג ויל רנינו של דסט שהיא ונראה . שערוה ט׳ וקן היה ואם ו  ו

ט ם' נהמלא שלא ו  ושטי להיוח •טל עראי דרך אנל קנוע צטר שליס להיוס נלוסר ו
 שנר שהניא קען אנל הניא שלא קען דדוקא משמע דהכי שערוה פח• משהניא דסי
ט׳ שפע על הוא סורס אגל רנינו שנהג האי מאי סאמר ואם הסינה. לטי  קאסר דסא• ו

ה לסנ• יורד אשי׳ הא סורס נ  דקאער ומאי נסי הט דאק וי׳ל אקראי. נדק• •טל נסי מו
 קטע צטר שלין להיוס וקט נהסלא נעיט דלא קאסר קנס נדרך אפילו ונו׳ שרם אנל
 שערוה שהי דמשהניא ודאי שמע על שרם לההה אנל ההינה לפני יורד להיום אלא
משמע הט מרם אינו קסן דקאסר דסהטהק דדמקא קנע נדרן אטלי לסיום יטל

:שערוה שתי עשהגיא טרם גדול הא
ב ט׳ הפלג וכן י ח אן שם .ו  ניס אנשי ולא שאן נית אנשי לא ההינה לסר שרי

 (מגילה ה«םנה סן לרקדק יש p .נו׳ מהלמידה אסד ממנה והרב : טסה
ה 1̂ הא משמע ידו על שרסנן רט ט אניו קסן טה שאמרה לד:)  הוא גדול ט
ט' הםוסא :לפרו שגרין ואטו שרט ט על אף הסיגה לטי שגר  : גמשנה סס .ו
ל ט׳. שמע על טרם שהוא אלפי מגולוה שנהטו מי אג  : לשסס פירוש m ו

הג לקק .קדיש נהון אמן ישרן .׳01 הצטי משלח סרר א 'ט1(  ז*ל מנינו נ
ננרין■ יא* ניסנרו א׳ אח שעמים ה׳ נקדיש דעוניס הקדיש נסדר

ט׳ שא  והנשר הערוה. שאר הוגיר ולא הקדיש נטף ישרם נאן נהג למה קשה p ואם ו
הג ז*ל טפי רל עמרם רג נהידור נהוג וז׳ל נ  ונר רססאר ישסנס אמן יסנין■ ו
א ששה אסר ולא יהנח־ אסר אמן לומר עסה p נהט ולא ש ה ^ד  ממנים חה נ׳
^ נשף אפן שנים העם ונל ז׳ל מנינו נאן מ׳ש עם ק  אסר עריה הזניי ולא ה

 על נאן םמן וטלי פוה הט־ שא ההסלום נסדר ניש אלא נ׳ה טדשא ואחר מהנס
י הרג .וני׳ אמן ישראל גאל שפניו (עד :וצ*ע ,נך נל ניאי לא ולנו שם מ׳ש ל

נהג
עוז סנדל

ם' ציסי שליוו שמנין מץ ה עשוה שלש ש ו «ו המגילה אז הקדא פרין .ט ף שנ1י ע ) ני ו  ל
) (דף דסולין קשא ושרוןא ד ץ ששי). (>1ש שד ם׳1 שקורא ש «ש נשלג ונן :ל מו ט  :רושנ ש

0 f i 'Oר שמד בשקש ש >גור19 ששלוש י i שמקשש שקנן ^שלש. גו נ m e י ששל נ  ודגר ד
ס וששנש ששרס מ ששור וגש לשרש משורש ר ט ג :ויל נ

םוגיות הנחות סיי
שי חש י*■׳ שיר* ונן (י) מ רנווז סווישר 10תלםי ו ו WT* התיששות שנל ננ ש  ס

ן קולס מממישה ונילות ש»ץ • מיחס שיפייס מי ח ל ו »חר וססזח נ יי « י  םל«ה וזיינו חנ
ק בכחובית נערה רשרק שלטא כולי שליח חיושי מרשות מלו דשיק ושיימש יישח חשי  שרק י

 רכיוחש ששכח! חמחבר יכרנינו יבררש'׳ קני כיני שוועש חשוווליס את ונחשוכר ששכלו שלשח
ך ני-שש דשתח תחוש משיש דשיישו סשים שלש נוריס םסנח בריש דיו  חתוסשוח כשירוש שי- יג
כ ש&וחיו סקדח שנים דהיו בנשרש וכר ו״ודיו אוושי תחם דקשמר כשרש*. נסי משסש שהוכישיהו ם׳ וכשרק קול הכרת לשדו רנוד שליוו םלחיות גר ששנש מי יש (כ) ;ל  מדזונן ו

ם כמשכת ני פגיש תגי בנויי פי יכיל שי ו לכץ כינו מתשלל ינשחיא יכר לאבותינו נשבש ששי לי פ פי כב־ה וכשחש ישישל שבית שלד.׳ שימר מ בינו שביתיכם שלחי או  תלוי משל ל
שנן תתוי גי שלפי י ש כפוף נמו י שופר יתירח י■ תניא םתנ<ת'ן יתש נסי ש נ ת וקודש מביש מ פ פ י מו תחיו גדם תמין אב נ שכני נ לן סנשן לשים שב היית ל  לכל שג שתת שי
בי קפיר. כובדא שתש יתורח כר* רלכח אוסר רונ׳ל תגוים ת כר־ ותורת שבהו י ריי ח ובן רב מששת כםתניתץ ולש יתודת כר׳ שוסקים והאמוראיס ותחיל י א  רירושלמי כחשש לר״י ני
ש תס ורבינו י קרי פכי רדדכי חיש דפשבשתש שו י פכריסח ררר אבי איבד שרש דודינו בכורים שרשת נ ם רסשכוו משנת חריש וטכח יעקב דחיעי מ ת ט i לש כ rn ת י  תם רנינו ט
שך ת ל כ ש ויש; ש ש יכול שאץ ל ח פיכח ארק לשבותשו שהנחלת לי תג ק כתופשית pm יי ש ש סי ש תסשינת אח ה ש ת מ ענ P ו ורב חגירו של שדת בתיד שלנות שני ת J סלננן 
ק רדת ופנשן שפע על ישיוס לש ם-םמ פשורות רשת שלש כל רשפי ■תורד. רני לנכי קי ק לי נ׳ י ת י שנ ש ל ת מתלכות ם■ כשרק ורץ שני־ת לינינו ול־נ השש סשוד׳ שי תי (ש) : שנ לנ

ת כ ש כי שילח *) : שישי׳ ש שיר מ י רף [ ' ם שתת חנן 1נ י איני שכל שפע כל שי נ ר ש ״ ונ ש ס שירש וי שק ייתף שו ש• נתבי וחתופשוו ושיחת ששלשי פתרנ ו כי שנ I י
. . . ׳ ----------------------- ------------------ י — ־ י ־ ־ . ־--------------------------------־ שו ־יכום! ־׳ ׳ כן י דו ו

שנדו ■p יאתר ן
א| כ*כ': ככרוך שירש וכן משת [נ] ש ת־ר שמרץ שץ ן ש לשי חכו ב דדוי ש י ומדד רנלמ ששם שלישית םהנתב שניית משרב דאשונח 0םכ ש ל ר ודדכן ישו פיכוםן נ׳ י

ת וסלח ששור קשת שכנו תב p• [נ] : ורב ו ן נ ש ק שישו ור׳י שפן נ ש ל נ ק ;m שץ רב כשם ^ א י שחייב נ ו נ ת. ברכת ט ולשפוע לשתוק כ כינ ......  מט ו
כון שתכלה לשחד שפן : כ׳ב הפנק■ פשי ני



uמשנה בסהפ־ט תפלה הלכות אהבה.משנה .כסף

י ה״א רני אמר אלנסנדד רני אמר נ׳) ג'נ ויף לי היציאו ע׳ יומא .ונו' אליו שהניע נסקוה דעכוד ב  ט שגמח לנהיג רניגו הזצרך ול(צ נער 6י)ל מעניי ה1ה לא אנא נ
 טהיון ואינם ההפללו שננר מפני שהוא נראה מדאי יוחר ישהו דלא יפעמא משמע. דממילא ויש שלום יה! נך ואתר לאהוריו פפיעוה שלש שיפסיע רין5 היהפלל ארידל

 ניוהיא: מיסוי מדאי יוסר ששומה וסי מעש ראשם שישחו די ולוה ננופרים יראו שלא נדי אלא אינעי ההם לאהוריו פסיעות שלש שפסע ניז יירדני רנ ליה אמר נהם שנתונ נוסמאוח
נאסרים אלו פרק לסוסה ננתרא וה נוסת . ונו׳ לן אנסנו מודים ואוסרים שפסע כיו! איתמר מרדני דינ ומשמיה עומדין אץ פרק כסוף נהנ ו״ל והרי״ף ליייקם. ניה

ן ן , ן ן ק , ״ ; . S- . ^ . ■

 לאחוריו פסיעות שלש יפסיע הציכור ■׳עם תפלתו
 ואחר ג שיפסיע: בעת אליו ■שהגיע כמקום ויעמוד

 מתחיל ויעמוד לאחוריו פסיעות שלש ציבור שליח שיפסיע
 טי את להוציא הברכות מתחילת רם בקול ומתפלל

 אחר אמן ועונין ושומעים עומדים והכל .התפלל שלא
כין * חובתן ידי יצאו שלא אלו כין .וברכה ברכה כל

 ניאה וכז' נינו' שליח שיפסיע ואחר נ
 פסיעות השלש שנלו שנמקוס מלשונו

:כ! נהנו ולא ו״סהיל עומד שם
 ונו' לקדושה צינור שליה שהניע וכי'! ד

 הרי״ף נחג עוידין אי! פרק סוף
 צינור שליח דפהח עד החס למיקס ליה דמינע׳

 ואינא לדוכחיה הדר צינור שליה פסח ונד
 דעה ווה לקדושה ציטר שליח דמעי עד מ׳ד

 לו אץ שעה אותה שעד הוא והענין רנינו
 ואם נפער שהרי לפי שהתפלל למקום לחוור
 ונשמניע נפסר לא כאילו נראה סיד חוור
 עומד רצה חוור רצה לקדושה ציטר שליח

 נהנו ירושלמי שומץ העם כל : נמקומו
 עם שותץ הנל עותדץ אי! פרק ריש היי׳ף

 .מדאי יותר ישחו ולא : נהודאה ציטר שליח
 נן משמע ואינו רנינו דנרי על הפור נחנ

 ששחה נאחד מעשה התם דאיחא כירושלמי
 דוקא דקאי משמע יוסק רני והענירו מדאי יותר

 נשליח אלא הענרה שייך דלא צימר אשליח
 רנינו דנרי לנעל ראיה משם ואץ ענ׳ל. צימר

 צינור שליח ני! צינור דנין למימר דאינא
 לשון ישהו לא דנקס ולישנא לשתו דלא קאמר
 צינור כשליח שאירע ומעשה משמע הני רנים

 אחד רואה היה שאס אה'נ אנל ר׳י והעניח
 נוער שהיה מדאי יותר שוחה שהיה מהצינור

 מדאי יותר ישחו ולא נשכתנ נמי ורנינו מ
 ולא קאמר. הצינור לשאר נין צינור לשליח נץ

 מענירין ציטר שליח היה שאס רנינו נהנ
ר״י דהענירו הא על החם דאיתא משוס אוחו

בברכה קדושה ואומר ד : חובתן ידי יצאו שכבר אלו

 שהחייחט על לן אנחנו מידים ופירושו מ':) (דף
 כלומר לך מודים שאנו על לך אנו ומודים ונו',

 מודים האומר וכל : לך להודוח שוניחנו על
 (נרטח עומדץ אץ סרק משנה ונו'. מודים

 עומד המנילה אח הקורא ופרק נ') נ“ל
] [מנילה ה  דסיסוי משום דסילתא ונועמא נ׳

: רשויות 'כשחי
 פרק משנה ונו'. נחחטנים שאמי טי ז

 עומדץ אין ופרק [נ״ה.] עומד הקורא
 רחמיו יניעו ציפור קן על האוחר [ל״נ:]
 רני נשם נ:)”ל וננמרא(נרנות אוחו משתקין

 אמי הד ונידא נר יוסי ורני אנין נר יופי
 אמר וחד נראשיח נמעשה קנאה שססיל ספני
 הוא כרוך הקדוש של מדוסיו שעושה מפני

 קמיה דנמית ההוא נדרוח אלא ואינן רחמים
 עלינו רמס צפור קן על חסת אחה אמר דרנה
 לרצויי מרננן האי ידע נמה רנה אמר

 חנן אותו משתקין והא אניי ליה אחר למאריה
; דנעי הוא לאניי לחדודי ורנה

 ההוא שם נ׳־ו ונו'. ננטייס ירכה לא וכן
 הנטל האל אמר מנינא דרני קמיה דנחית

סץ והחוק האדיר והנורא הננור  ליה אמר ור̂י
 הני השתא דמרך שנחי [לכולהו] ס״תתינהו

 ואחו נאודיחא משה דנחנינהו לאו אי תלחא
 להו אמריק לא אנן וחקגינהו הנדולה ננסח

 הנדול היינו תלחא והני האי. כולי אמרח ואת
 אוסר אלא רצינו שאמר ווהו והנורא. הנטר

: ע״ה רנינו משה שאמר מה
נלילי

ואתה וכו׳ זאת ואני וכו׳ גואל

 רשות יש לקדושה ציבור שליח שהגיע וכיון שלישית.
. בתפלה בו שעמד במקום לחזור ואחד אחד לכל

 שוחין העם כל וכורע למודים ציבור שליח ^וכשיגיע
 לך אגחגו מורים ואומרים מדאי. יותר ישחו ולא מעט נ]1

 ברכות בראשית יוצר יוצרגו בשר כל ואלהי אלהיגו יי׳
 וקיימתגו שהחייתנו על והקדוש הגדול לשמך והודאות

 קדשך לחצרות נליותינו ותאסוף ותחננו תחיינו כן
 שלם בלבב רצונך ולעשות באמת ולעבדך חוקיך לשמור

 מודים מודים האומר וכל ״ .לך מודים שאנו על
 ישב התפלה כל שישלים יואחר ה אותו: משתקין

 והוא ויתהנן הציבור וכל הוא מעט ויטה פניו על ויפול
 מעט ומתחנן העם ושאר הוא ראשו ויגביה וישב .נופיי
 לבדו ציבור שליח יעמוד כך ואחר .מיושב רם כקול

 שעונין כדרך עונים והם שנייה פעם קדיש ואומר
 עומד הוא .וכו' תהלה וכו' רהום והוא ואומר .בתחלה

לציון ובא אומר כך ואחר .עטו קוראים והם יושבים והם
פעמים שלש קדוש קדוש עונין והם הקדושה וגומר קדוש ואמר זה אל זה וקרא קדוש

תרגום וקוראהו ועד לעולם ימלוך יי׳ ואומר תרגום אותו וקורא וכו׳ רוח ותשאני ואומר תרגום הקדושה וקורא יוחוזר
 מתחנן כך ואחר .קרושה סדר הנקראין הם תרגומן עם אחריה ושל הקרושה שלפני הפםוקים ואלו ו העם: להבין כדי

 קן על שריחם מי בתחנונים שאמר מי ז :וגפמרין כדרכן עונין העם וכל קדיש ואומר רחמים ובפסוקי תחנונים בדברי
 אותו. משתקין זה בענין וכיוצא עלינו ירחם אחד ביום בנו ואת אותו לשחוט שלא או הבנים על האם ליקח שלא ציפור
 לא י׳וכן .עיקר כל שחיטה לנו מתיר היה לא רחמים מפני היו שאילו רחמים. ואינן הן הכתוב נזרת אלו שמצות מפני
 ,שבחיו בסוף להגיע באדם בח שאין .והעיזוז והאמיץ והחזק והנורא הגבור הגדול ‘האי ויאמר שם של בכנוים ירבה
 וכו׳ לדוד תהלה וט׳ ביתך יושבי אשרי ציבור שליח אומר 'במנחה ח •־ השלום עליו רבינו משה שאמר מה אומר אלא

 כך ואחר .בלחש כולם וטתפללין כדרכן ועונין אחריו עומדים והם קדיש ואומר ציבור שליח ועומד מיושב והעם הוא קורא
 ומתחנן פניהם על ונופלים .התפלה כל שי^ים עד בשחרית שעשה כררך רם בקול ומתפלל ציטר שליח חוזר

 כדרכן עונין העם וכל קדיש ואומר ועומד בשחרית שעשה כדרך מיושב מעט ומתחנן .והם הוא ראשו ומנביה
וכו׳ הטטרך יי■ אח ברכו ט׳ רחום ׳והוא ואומר עומד והוא יושבין העם כל בערב ט _.׳ למעשיהם ונפטרין

ומתפללין עומדים הכל כך ואחר קדיש ואומר שמע על לפרום ומתחיל . ועד לעולם המבורך יי׳ ברוך עונין והם
 חובה ערבית תפלת שאין לפי ערבית רם בקול להתפלל חוור ואינו . נפטרין והם קדיש אומר וכשמשלימין .בלחש

: חובתו ידי להוציאו כדי בהם שנתחייב אדם כאן שאין לבטלה ברטת יברך לא לפיכך
בלילי

n פזר נ :קרג פי׳ א־ס פ״■ י f ׳ »'פ פור ו »'ש:1 ץי׳ר סי׳ צדס פוי ״ :0צ*פי צ0י יחיו ם6 מ״ש יןצ״נ ס׳ פזי י : ץצ״» <ו׳ פוי ג • י־פ פשין *•ג י!יח סי׳ «ו I :יצ׳ו ז
ir t *מ»פ זמא פעס ופ״ש יצ״ו פי :

משנה לדזם
סשנה) ככסף וכו׳(מיץ לייייז יגיעי <פור p על האוסר ל*ג:) (דף עומדץ אין •* כמקומו) פ*ע פעוס הוא אמן דהך כחכ

 כוסיה רנינו ופסק ייוס.rג אלא ואיגן רחמים הקכ״ה של מדוחיו שעושה מסגי אמר וחד אומי צטר «ליח כימן מ) דף (סופה גאמרץ אלו כפרק .וכו׳ מודים ואוסריס ד
;מינא דר׳ המיה דנחיה ה<אא פס וט׳. ירכה לא וכן :פסי דמסהכר ;וכו׳ מודים רכ אמר אומרים הס מה מודים

ט׳ כחמטרם פאמר סי ז ולמס ונס׳ כיה.) (דף ועפג שסד המגילה את הקורא כפ׳ .ו

עח מנדל
ת כ דיי האזסר וכל .פ׳) (דף גאפד! זאלו פרק לן מודים ש*ו עד וכו׳ (מודים ימל5 (יח0 ו

מ עומד פרק . איע ימי״ד! יי®“ ®י*® י :ג)’ל (רף עופדין אין ופרק כ״ה) (דף ו
 ונששוטת דושג עומד פרק bה אוחו. משתקין זה נעדן וכיוצא פד וכו׳ המפלה כל פישליס מחר

ס׳ אצו שמצות נ*03 :ויל ולפ6« ל״ה) (דף עומדין אן פיק . ממ« יד להוציאו עד ו
 עפרם מ מסדור וטקצי! נ״ה) דושג(רף עומד הקורא ופרק למפרע סאגילס 06 סקויא וערק

:ו'ל הגאורס וסיגאסס

סיוסוניות תחות
 tt|1 עד סיוד■ ערק ׳■אוסר סח לכל לטין עמרק• ה»י ורג «ריר■ רב םrב יעם [כתב *)

 דנרסיא ]j[ : לאתוריהס מסיעות נ׳ ועומעין מעדחין ולא סמסיקין ואין לעצמו חפללDr כאדם
 אחד באדם ופעמח יםTבם ובלבד אוסר זירי דכי כועדאה ע״ץ עם ווז^r חכל לם'rכירו

 : ע״ב גער אלא אעבי לא אסר אבא בר חייא ו- יודזגן רבי והעבירו סדאי יוחד ««תח
 ר»ם דאיחא בירועולםי כן צדיסע ואינו פראי יותר ימחו ולא תרסכ״ם כתב קכ״ז סי׳ תסור (רל

 «ייך דלא x׳rH חקא דקאי סמסע יוחנן רבי והעבירו מדאי יותר עדמחר. אחד בארס סעע™
) נ«״ין] אלא חעברח ח amn כירחילסי תסור [כתב • ק חוזידאות אל בו<״י נ  arm תית י
תב *) : לל] א*א ד יענך לוסו עוות יטתגץ עוס תסיר [נ 1 סענץ <9 ו £ n n m



t p 4כג& םשנח כסףפ־ט תפלה הלכות אהבה.משנת
ה פיין«. משלה היזם יסיויינ מדלשישלם וגו' שמום גלילי י  ג׳ד (שניו מולינן! מ

 השלה הסחשלל גשנס להמס שיול הנשודם ץם מי6ד נרינ׳ל מ^נה אמיינן נ׳)
e של לגוגיל צדן נמילה x גלגא לן יויישא והא אהלניוא הלגהא קשיא נשגה 
 להוניל צליו אייו יה9פל הימה לשיי היולד צימל שליס נשנס לדוש שחל «נ יום דאסל

e שאלמלא »ג יום סל x צינול שליח אין
 הוא נדין החם השסא הני שונ ניום •ולד

 ישקו! אוא ולמן צדן לא יפי נשנה דאשילו
 %י«דינ הוא פם הגא אגל סגיה סשום

 יחיקים סניה חשום ושייש׳י השלו̂י גאלגש
 שאל וגל גישוג שלהם גיסייה מי הש סלא
 מ^נהו ומסל מלאנהן פוסקי! היו הסול לילי

to n אגל «ה*נ באים היו ולא מישו שמיס 
e לילי x שאין סיס וסשו הגיסח מיש נאים 

 האלינו לנך ששלה לאחל ושוהים לנא ספהלין
: חשלחהצטל

ונו׳. לנו אח ניק ולא סהחשלל טי K <|״י
 הגי דילשיגו נש׳ג נמשי ננל

 נ') ל׳ השחל(נל«ש סשלש נס׳יש גדאפליין
 מפיקלא דילמא ואמלו צלי והדל צלי ייאי דמי

 וירש דעסיה: נזין והשסא דפידה נון לא
 נלייחא ונו'. לאשויה ננלנה לגו אש גיון ואס

 צליל הסחשלל נ') ל׳ד מומדין(דף אין ש“ם
 נטל! לטץ יטל אינו ואם נטלן לנו אח סיטין
 : נאנוח ששלא לג אפל נאחש לנו אש ינוץ

 מגא לנ אפל ל׳ד.) (דן שם וט'. שפמה סי
גאפצמפש ללאש שוול לאטיוש גשלש שמה

איל למנודה סתל שוקנאחלושש סשללאשה מ  שניהם הד סדל. להם אין אפצמיום אפל׳ ו
ם ששלה קודם שקום של שמו שסדל דמיקאשדהסשהוא טון יפדםמ׳לאשושש מ  מ

̂  והולך וששניש שלנו שרם ספקנל מי שהם אשד «ין הם אשלויוש נ' וק p אשש
 pm ליה שסיימא דפשגי' דשששא אנל גלג הלנה השוםקים נל ושסנן p אשש מלגה

. גם ששמה הנמה משיללש ששנדל שהיק
 שנם שאם דהיינו ייש סלל להם אין וגשילוש

 שמנד אשל וגונל גם שמה או אגוש גיגה
 ודמש .ודיו שווגרה מקום אומלה שנןפה
ל הד׳ף נדמש מינו  ד1ם להם דאין משג י
 שאם אשלונוש ו<' לאשונוש לג' דמו דלא היינו
 00M שוול אינו האפלמיוש p באשש שמה
 ואילך משם וגומר גה ממה לנלנה אלא ידק
ל. הלאיש דמיו וק  שאם מודהראיס ונשנ י

e x אינו טג ללושא טאל גך מגנו סין 
 אורג לופל צדך היה אומרה היה שאם *פיה
^ו נלגה והויא הנלטשגסדל גל : לנ

 (לי:) נלטש .וט׳ ממה ציסל שליש וכן
 אין מלים ר*ש הוטל ולא ספה «יא

 ל«יו המומים ששלש שיש ששיי אושו משזירין
ק נה״ג ושידש טו ונצטל יו«ן איל  הליין ו
ל  מל דציטיא שיישא ופטם נש*צ והיינו י

 ן4ד הוא גהא דדוקא פמ0מ ,הדי ישיד
 e»pn שאל מל שפה אם הא אוהו משוילין
!‘to זה דן ישנאל פוד1 טשיד אושו משדיין

:נפ^ה
אנל

 שפחפלל אחר ש*ץ חוזר ra ״שבתות בלילי י
ם. בקול ומתפלל הציבור עם בלחש  אינו אבל ר

ק שבע. מעין אחת ברכוז אלא שבע מתפלל  ו
 אלהי אבותינו ואלהי אלהעו יי׳ אתה ברוך אומר הוא

 הנבור הנדול האל יעקב ואלהי יצחק אלהי אברהם
א תיד  אבות מנן .וארץ שמים ברחמיו קונה עליון אל ו
 כמוהו שאץ הקדוש האל במאמרו מתים מחיה בדברו
 לפניו להם להניח רצח בם בי קדשו בשבת לעמו המניח
 מעץ Tתמ יום בכל לשמו ונודה ופחד ביראה נעבוד

ת אל הברבות ך טקדש השלום אדון התראו ^ תו ב ש  ה
 למעשה זבר עוננ מדושני' לעם בקדושה ומניח השביעי

 במנוחתנו נא רצה אבותינו ואלהי אלהינו בראשית.
 ונפטרין קדיש ואומר השבת. מקדש יי׳ אתה ברוך ובו׳
א :העם כל  העם שדוב מפני זה חכמים תקנו ולמה י

 מי שם דהיה שבתות בלילי ערבית להתפלל באץ
 נמבבהיב לבדו וישאר 1תפלת השלים ולא לבא שנתאחר

 כדי ומתפלל ציבור שליח חוזר לפיכך .סכנה לידי ויבא
ב יום לפיכך יב ״' עמהם *ויצא המתאחר שישלים עד העם כל שיתעכבו  חדש ראש או יוחיב או נח בשבת להיות שחל ני

ם אבל זו בברכה היום ענץ מזכיר התיבה לפני ערבית היורד ציבור שליח אץ ת  נתחייב שלא לפי בלבד השבת מקדש בה ת
 ואומד ובו׳ לדוד תהלה ואודב קדיש אומר רם בקול שחרית תפלת ציבור שליח כשנומר טובים וימים בשבתות יג זה בברכה היום

 והעם ־מוםף תפלת אחר קדיש ואומר .בשחרית שעשה כדרך רם בקול מוםף מתפלל ואורב בלחש מוסף יומתפללץ .קדיש
ה. תפלת קודם אותה אומר אלא הימים כשאר שהרית תפלת אחר ותחנונים קדושה אומרין נםטדץ.ואץ ח מנ  יכיצדקורא ה

 ואומר רם בקול מנחה תפלת ומשמיע וחוזר מנחה ומתפללץ קדיש ואומר תחנונים ידברי היום סדר ואומר לדוד תהלה
אחר נם היום םדר אומר שבת במוצאי טוק^ תפלת ^דם קדושה סדר אומר מועד של ובחולו חדשים יבראשי ין* :קדיש

J מבדיל ואורב קדיש ואומרים הערב תפלת

עשירי פרק
 באחת שטעה מי צריך. אעו שוב ראשונה בברכה לבו את כיון ואם m בכוונד- ויתפלל יחזור לבו את כיץ ולא ״שדתפלל מי א

 P באחת טעה ואם .לעבודה ייחזור אחרונות ברכות משלש באחת טעה ואם .לראש חוזר הראשונות ברכות משלש
הוא זו דרך על רם בקול מתפלל כשהוא שטעה ש׳צ וכן .הםדר על תפלתו ומשלים בה שטעה ברכה לתחלת חוזר w האמצעיות

חוזר
n 00 טרג ושונט׳קס רשטדגפשיןי׳ס: ופלג:שטוט* רצ׳ג ט* א*פ פור ד :דדג ט' א׳ס טי ג :ושיז ט׳ 0* טג נ ;י*פ משין ספיג רגיש ט* *פ פור :

משנה לחם
 6ל סא יסד נשטיג tie לט ינים גשג *ן «י6ש ואם [שם]. נג«לא גרשירצו דשקון

 טם אדאם0אאי9נשילאצלין.וי*ללהאו זסגש שוא לנדן פטם אלא ששפא כיי
 םיו0 םוין P שים ואם םוטיין הש םנ<כ שסוס דהוי אלס וו גששלה היום ששוייג
 אוסם צסנידן שיו גם סיום נסשייג סלא אטלו ספנם שסשס ולא כנדנם ואש אופריס

:סיאטן הצד אלא נשג ולא קיצי ז־ל *נינו אלא
f ^ נגינר לט אש טין dmi א &*י t צייו השסשלל (זן סיאח 

 וסיוסו אשלגו-גאשס גגולן«וץ לגוין י«וצ איט ואם נגולן לגו אש טגוין
אנוש: [מוסס]

לאסוסר! נסלס one שונא רג אפי ל*ד.) (דף [ניטש] סם .וט' גאשש פשה וסס
 אפי אסי ויג לפטדם שווי נאשיונוש «ק לאשם סשי גאפצפיוס ליאש ששר

< י1ם להם אין אשצפיוש כטקום סישנדל טיגו י1ם להם אק השוסטש ושינסו .ל
סדלג

עוז טניר
m באא  now גו '0ו ר04 פ4ש p* .»  olom 4 לו) ף1( נדציז! נפסpH« פטגס• 

* vm רע: נאק פסווס מ וטור 0י9«  nnooa טניס o.* טף «י ra m  poo 
ע;0פטו וםםר<ג מאטס ר *ן ג

'01 ר04 שאש וגן :או) צסססצל(דף טסוין אן טק .ססור פל גר ונא !ל0000 טי פ*י
טי (פ0פ pw שסר. שסיטד פד :לס) (יף ס

א ש פטם דפפפא אפיו לד:) פדליקין(דף גפה גפיי! .וס* ישקנו ולני•• י «נ
____________.. . . ״ שיוג פסני דל ינינו •ומשיש פזיקין

ם ם הם « א ̂ ״מ®* ייי' ®יי״• נ
אפי  יאשילפפמוים אנל קאפי. נשיי ליושנים י
שהם שנסדוש שם פטם דפפפא סטישו אסיים

 יום אשי דנסגש לגאויה ניאה ולדידהו .שגשוש גלילי רגגםש «יש לנא םאשריס
 ל» שאף נשטנה גשג שהיילש אלא שגשדוש 00 דליגא אופה *פלם אן »ג

:אשה אופי דנייהם
ט דהלגה ואשיג . היום גששייג שלא לא וט׳ טג יום ^וי^ יב  P יהושס ני

 נסוסאן שנוגה ופוטיץ שסלוש גדי שנששייג טא יום [שם] יאפי לוי
טא דיגק אלא ציין לא גפי דגשגש טא דגדין הגא שאני שקום פנל מגיא ולש

טייטוניות הנחות
אנן סוני בל בפוק (ו) פו א p ו* ופישיפג רב ג  n m פטופצל׳ יודר פסיאו לוי » ט  נ
ל ב פגר יבולו ל או יבולי יפופי 1«ני בגרב «וו»לל בל פנינוגפ י  כפילי פםווב פאי «

ip v  ram ,ב פסר ובו בופפריו בגטנש לווקלו  שטופלל בל «קבפ שי פסו שגופ ו
ס ל * ׳פוס• ב ס o טיחים לפרס לו 0תםלף סלפניס טי י n r ל ט י א ופואיס רפ  פינך ו

a .וובוסו ושפפשן n o i ב טחר ס ודיב 0י0« <' ט א פו  ■oan בתגלש פווו יבולו א
פוו ט נ■ בנגד oan גל ווווגלשופווו ל טו פ סו טלו פנ ל no סונו ודבושינוווגטניס י טו  טו

טס ניירח u«n הרוטלח פחר יתד wrw טסויס ו טווסייס ב*בוו לד\זח טול יויט ס  טו
תנו או מפ טן נתג ד לסיבן [ט] :טב יבולו טסיזס ו ט פן ת. ו ם<ק פתרו כת בד פו נ אס ופטלי לג ורב לוסר א rm פפם פ ט כלתו onpra וונ m ו ao• ב m בססי ט en ב ת  וי ט
שיו לי בפס יהווש טז וופיסתו ט ח ואב לגסאז בוגש ט פנר ו בפס פסטפש ובן ו י ט בפפר ולי חלם prar ו סי בינו בפס טפב ס ל חנבפל ו ל ב פ ט ספב דל שסנרב [בשב * 1 ל ב

ב «י גסהס ו ב שב• טן ספוו ו טו פשת פסי ולפ <טפ פסגש ישיי נ p ביבש סביב פפסג בפן קו n ט ודב יטו פבב פוונ טן נ שטו בבול בלל שווסלל לס לוw פסו נ 1f« גאשס שגרב ו
ש טסן פ9 שלבש ]1[ 1 ול ב פס טין ונ ל !ל ב 1| טס ופ00 ו ב דלפ בפנויו פסי ו■ ס פ0ח ט סי ו פ ב טפיפש ו להטי פדן בפטש ביין ולפ בבוא ביון פט* נרפש שטי [בשב * ■ ל

ט ביב [ב] !ואפוגלל] ב טלפ סוי לשן טן פסרט-ש רפט■ פ p לפשח ששר רפסו י<נפ ט  pm די ט דוב בטפשיש פפש רב •m שופ פ ק יפר פ ל ט ב ססהניאן ו m א n יושק
טיי טו פליביש ל ב ו ט שלטו ששש יי ב לנ טי פסי י לי p י*ה ל p שסיקל אוי שלן* טסויס ובפל ו ד פסנס פלסס ליי שדב ד י א פפס בשב י ש ו טדב טב סי נוסי ו טשש ט

י לשן וטן Vain בסקופש פלפ ק אדי ילג ט ד פס א פספן שפשי שסאן בגרש ו מ ט / לסט ran גל בימות דש חסדי ו ש י פ א» אסייג שסנאו פש orapn pm וגור טננ  pm א
p בהלל p פ> שביא טב בשפאת p ב לג ב פ סו פ טנו ב ט רטש הבוס וגוו שטובו בי פ רפטאפן טפ m ל  oaoMa פצפס ט״ו I A



משנה בסףפ״י תפלה הלכות אהבה. משני׳ בסף46

טה עיגד׳ האטהזרסיה יאיר״*׳ ט שלא יהיא וט׳ זמתאלל מזר שאיני אימי אני נלחש מתאלל נשהיא 5ש' שעה אס אבל ב  יפטר לא רנעו זסינד .ננך מקאידץ לוהtm טנ
ק רם6ם ניסחת היא כן חיזר לעילם נהם סעה שאם ראשונית ט' פעה  היה ני היא הענץ רנ״י סינין נהשינה הרנ׳ש וכתב . דיקא חפלה נאיחה הייני . יי

 נלננים אלא !טעים נטדיס יתעלל שלא להיןעיי ההם ניתים יםDי^עיהייי דרך שי^לל נאיתה פעה יאם רם נקיל שמתעלל יתעלה על סיסך אלא רניני נדנד׳ נירש והפור
מאלה נאחד המקעיד לזה_ חוששץ ולק המעלה נשעת סנדל לנעול שלא יק ניסמא נאותה ואץ רניני פער של יד נתינת ניסחת ינך היתיי. כמי לעילם חוזי רם נקיל

: נרטס לשאר ראשונית ג' גץ מיליק
ט'. שפעה ציטד שליח נ  (דף שם תשנה י

 יפעה החינה לעני העינר ל׳ד.)
 שעה. נאותה סרק יהא ילא חתחיי אחי ׳עטוי
 נה. שפעה הנרנה מתתלת מתחיל היא רהיה!
פ.) נ׳ח: (דף השחר תעלת ונערי,  דשמיאל נ'
ת שנח הקק  נה והשקיף האעיקורוסים נינ
 העלוהו לא אפא׳ העלוהו ולא שעות ושלש שחים

 הנרטח ננל פפה מג אמי יהודה רנ והאמי
 האעיי,יריסיס ננרנת אותו מעלץ אץ טלו

 ואינו נלימר היא אעיקייוס שמא אוחו מעלץ
 הקק שמואל שאני עצמו אח לקלל חצה

 חיסא יא׳ רנ אמר יהודה דא׳ר נה דאתידל
 התחיל אנל נה התחיל שלא אלא *ו לא רינ׳ל

 נה דאתמיל דמשוס דאנוקנא וניק טמרה נה
 מא שעות ושלש שתים נה להשקיף הנימוט

 דלא ע״נ אף נרטח נשאר לפעה נפי הדץ
 התחיל נץ לן ש’ל נרנית נשאר יהא התחיל

ש דשחים תינו וסינר התחיל ללא  שפות «
 דעטר ומתניחץ פני אחת דנשעה חקא לאו

 מהינן מע ולא שהשקיף אחי היינו תחתיו אחי
 הנרטת ננל פעה רנ אמר יהודה ודיג יתחיל

 אנל שעה טשיןיף עד נלומר אוחו פעלץ אץ
 נדחנן שיעלוהו עשיסא נזני ולא השקיף אם

 נא' פעה אס אנל ומ׳ש תחתיו. אחר יעמוד
 ; נסמוך ט נתנח׳ ננר ונו'. ראשונות מג'

 מטה .וני׳ החינה לעני יורד איני האופו־ ה
י (מנילה עומד הקורא סרק ׳ ) ג נ'

 נלננים אף נצטעים המנה לעני עונר איני האוס׳
 לא יחף אף עינר איר נסנדל ׳עניר לא

נזרקס אפיקורסית שמא מיישיק וננמיא •עטר

 אני בלחש מתפלל כשהוא [נ] ש׳ץ טעה אם ״אבל ב •* חוזר
 ציבור טורח מפני שנייה פעם ומתפלל חוזר שאינו אומר
 שלא והוא .רם בקול שמתעלל התפלה על סוסך אלא
 כמו חוזר לעולם בהם טעה שאם ראשונות בשלש מעה

 ידע ולא ונבהל ^שטעה ציבור שליח ג ;חוזר שהיחיר
 מעה ואם תחתיו. אחר יעמוד שעה ושהה יתחיל מהיכן

 אחר יעמוד מיד אלא לו ממתינין אין האםיקורסין בברכת
 התחיל שלא והוא .בו נזרקה אפיקורסות שמא תחתיו

 השני יהא ולא .שעה לו טמתינין בה ‘היתחיי אם אבל בה
 מתחילת מתחיל הוא ומהיכן ד :שעה באותה סרבן

 .האמצעיות מן באחת טעה אם ראשון. בה שטעה ברכה
 השני מתחיל ראשונות השיש מן באחת טעה אם ,אבל

 השני יתחיל האחרונות מן באחת טעה ואם .הראש מן
 איני האומר ה : העבודה טן

 שבנדי מפני התיבה לפני יורד
 יעבור לא בלבנים •אף צבועים
 עובר איני אמר . תפלה באותה

 לא יחף אף סנדל ברנלי שיש מפני
 התפלל לא אם התפלל אם לו שנסתפק ימי ן ; יעבור

דעת על זו תפלה מתפלל כן אם אלא ומתפלל חוזר אינו
שיזיא

:שס פ«״נ וןא »׳ א׳יז י1ע II : שם I ;סם שם ז

משנה לחם

ונראב׳י השגה
 : ׳עסי צא נצנרם אן *)

תשש שעני אסיים אנז ע׳ע
 צא1 סםצס נאסה וצא עימת

• אתנת טזעצה

 נניחכו לא אני אף ולזה מהם הוא שמא
 אפשר או מצה שהוא נמה החינה לטי לעטר

 להקפיד האפיקורק דרך היה לא אם שאף
 ץTמר,פ ישראל שאץ נסה מקפיד שזה ניק מ׳׳ס

 ט נזרקה אפיקרוסוח רוח איזה שמא מוששץ
 ומ'מ להקפיד. ראוי שאינו דמה מיןאיד ונעטרו

 הרד דעת נעלמא חששא אלא זה שאין אתרי
 לו למוש לו ודי לעולם לו חוששץ דאץ ז׳ל

 לעולם נאפיקורוס שנחזיקהו לא אנל לשעתו
 ענ׳ל. Tשהקפ ראינוהו שלא אמרת ונחפלה

 מפני אומרים אנו א׳א נתנ והראנ׳ד
 ולא חפלה נאותה ולא אפיקורסות חשש

ו ואץ .ענ׳ל אחרת נחפלה  : מונרחץ יני׳
 מתו(נרנות!דאס6 מ׳ פ׳ וט׳. צו שנסתפק סי ו

 התפלל לא ספק היזפלל ספק אלעזר א*ר
 שיתפלל הלוא׳ אמר ׳ותק ור' ומתפלל חוזר אינו
ף ונחנ טלו היום נל אדם י דהלנה טי׳ י׳  נ

 דחונה אדעתא אנל דרשות אדעחא ודוקא
 היה שמואל אסר יהודה רג דאמר והיינו אטר
 דלי׳ פוסק התפלל שננר ונזנר נחפלה עומד

 נצל׳ אלא שמואל אמר דלא פלינ׳ לא ושמואל
 נמו נמ!א לנוסרה נא שאס דתונה אדעתא
 משום עונד שהוא נשחרית חמידץ ט׳ שמקרינ

 נרנה: נאמצע ואפילו טסק ולפינך תוסיף לא
 . ונו׳ ערנית תפלת הימה ואם רנינו ומ׳ש
 נראה ענ׳ל רוח נחת כאן אץ הראנ״ד כתב

 ערנית שתפלת פ׳ על שאף שמעמו
 נדאמרנן חונה קנעוה ננר עכשיו רשות היתה
 לדנר׳ מקום ויש מוכרח דנר זה ואץ נפ׳א.

: רשוס היתה שמחחלתה מאחר רניט
מי

 :אס• כינ ופסק ז׳ל יכינו דעת י\א וק הסדר על הנל יאסי ואילך ומשם הנרנה שדלג
 לחלק כוונתו דאס זה לו מאץ יודע איני . ונו' ראשונות נשלש מעת שלא והוא ב

 ראשונות דנני ולומי לתלי, לו היה נאחרונות נס התפלה לשאר ראשונות נץ
ת איכא דנראשונות מפיס לומר נפשך ואם סוזי פעה אס ואמרוטת  היה לא אטת נינ

 .טונה נה הצריט שהיי מעולה •ותר שהיא לנד ראשונה ננרכה אלא ראשונות נשלש לומר לו
 שמעון רננן תנו נח) (דף השחר תפלת נש' . ונו׳ וננהל שפעה צנור שליח נ

 לשנה ותקנה הקסן שמואל עמד ונו׳ נינוח עשרה שמונה הסדיר הפקול׳
 לא אסא• טחרא והקשו העלוהו ולא שעות ושלש שחים נת והשקיף שנתה האתית
ג והאמי העלוהו ח אותו ממלין אין הנינות ננל פעה יד אמר יהודה י  הסינין ננינ
־ שהחתיל הקפן שמואל שאני נמסקנא ואמרו הוא נין שמא ח״שינן אותו מעלין  דאמי נ

נ אמי •הודה רנ  הנרכיח דנשאר למד מנץ ז׳ל יטנו דני• על וקשה .ונו' ואיתיסא י
 אמס שעה לו סמתינץ ונשהחחיל מיד המינין וננרנת תחתיו אתר יעמוד שעת שהה כשזה

 השקיף שם וכדאסלו שעות נ' לו המתינו נה שהתחיל המינין דננינח נגמרא איחא הא
 לשמואל שהמתינו כמו שעות שלש לו דסמחינין דילמא נרטת נשאי ואפי׳ שעות שלש נה

ת נסו התחיל כשלא נרכות שאר הוי כך דנל המינין ננרנח  . נה כשהתחיל המיני[ נינ
 גמתני׳ שאחיו משים אתת שעה אלא המתנה אין דלעולס לרנינו ליה דמשסע וי׳ל
 נאותה הרנן יהא ולא תחתיו אמי יענוד ופעה התיכה לפני העונר עומדין אין נש׳
 ג' לשמואל דהסחינו והא שעה אלא אינו דשיעירו משמע שעה נאותה סדקאמי שעה

: נך כל לו להמתין זה כטד לו לחלוק וראוי הנרנה חיןן דהוא משוס שעות
 ל׳ד:) (דף עומדין אין פרק נסשנה שם .ונו' מתחיל הוא וסהיכן ד
 עוני איר האומר משנה כיד.) (דף עומד הקורא פ' .וני' יורד איני ר,)*וםר ה

 יעטר לא יחף אף עוני איני נסנדל יעטר לא נלנניס אף נצטעין החינה לפני
נ נו נזרקה מינוח שמא ח״שינן פעמא מאי ונגס'  מקפידץ נונניס עונד׳ זיל וסייש׳י ע'
 כתיש והפעס עוכר תפלות כשאר אכל חסלה כאותה דוקא יורד כאינו חכינו ודעת ככך.

ד נסי' ו׳ל הרינ׳ש נ׳  נאותה לשעתו לי לתיש לני די נעלמא חששא סלא זה דאין דמאחי י
 נחתיס שמא דמקידשח צדיק שהוא עיס ישע נסתדש והיי דוקא חפלה

 לא ספק התפלל ספק נ'א.ץ (דף שמחו מ׳ פיק . ונו' החפלנ אס לו שנסחפק ם• ו
.כולו היום כל אדם שיחסלנ ולוא׳ אמר יוחנן ייני ומתפלל חוזי אינו התפלל

נ ואמי « שהתפלל ונזני כתפלה עומד היה שמואל אמר יהודה י  כרנה. נאמצע ואפי' פו
 יחזיר דני כה לחדש יכול אם סתפללים צנוי ומצא הכנסת נניח ונכנס התפלל שם עוד

 יחיד מיל׳ תני [ה״א] קמייחא אשמועינו דאי ונרינא ויתפלל יחזור אל לאו ואס ויתפלל
אשמועינן ואי קסיל ימי צל׳ דלא כמאן צינור לגני יחיד אנל וצינור ציטר או ויחיד

עח טגדל
 נאותה פד ונו׳ השינין נכרכת פפה ואם :ל״ד) פומדין(דן אין סרק .תחתיו פד וס' ציטד שאיח

 אין פיק . הפנויה סן פי ונו' עתנד( סא וסהינן • נ״ס) (דן השמי rico סרק .שפס
נ־י) ויושנ(ין פותי הקורא פיק .יתפצל נינה חפצת פו יס׳ יורו איני הזווםר :צ׳י) פותיין(ין

 ורט צייכא. לא אימא נה דאחחיל החס אכל אחחיצ דלא משום פילי] הכי [ה׳א הנא
 ז׳ל יונת רנינו כחנ ההלכות ודעת . ק׳ז סימן א'ח פור נג*׳ כפ׳ש הפייישים נזה

 חידוש צריך נצטי שהוא משום צטי דוקא היינו צטי שמואל דנקס דהא מפישיס שהם
ה שהוא ונראה עמהס מתפלל שהוא לפי  חידוש ציין■ אין יחיד אנל חידוש צריך לכך מנ
 ניחמ הוא שיתפלל הלוא׳ יוחנן דא׳ר דמאי כלל ושמואל יוחנן ר׳ פליג לא ודאי זה ולס•
 אדעחא דהחפלל משום היינו ניכה נאמצע פוסק שמואל דקאמר ומאי חמוש א'צ ולכך

 וא'כ לכאורה הדנייס נראים כך דוקא נצטי ה״ט חידוש יצריך דאמר ומאי דחונה
 ושמואל •ותק ר׳ שנחלקו נסי ס׳ל ז*ל והרי׳ף שם שכתר ז׳ל יונה רטנו על תמיה אני

 לספה שכתנ פירושו לפי הא שנחלקו כתנ דאיך חידוש נלי יוחנן די' מילתיה ומפרש
 והינ׳י . וצ׳ע כדפטשית כלל פליג׳ לא צנור דוקא הוי צנור דנקפ דמאי פיני דהרי׳ף

 נאוסן ינליו הוא ופי׳ ז׳ל הרי׳ף נדני׳ ז׳ל יונה רנינו פירוש על ק׳ז נסי׳ הקשה זיל
 נלא אנל נחידוש איירי וכו' שיתפלל הלוא׳ דקאסי ימאי ז'ל יכינו לדעת חסכימיס שהם

 לנני יחיד יאפי' לינוחא צנוי שמואל דנקס ומאי יתפלל לא צטי נין יחיד נין חידוש
 סוסכסים הס ז׳ל והרי׳׳ף ז*ל רנינו דנרי והשתא .ימי צלי דלא כמאן אמרינן לא צטי
 דחונה אדעתא שהסתיל משוס הוא יהודה דרנ דמימרא ר״׳ עסהם הדץ לענין הסכיס וכן

 נרידוש דנינה אדעתא כשהר.חיל אנל דמונה אדעתא שהחתיל כיון מהגי לא כחידוש ואפי'
 לא ספק התפלל דספק הוסיף שי׳י אלא וכו' צנוי דמצא יהודה דרנ כמימרא סג׳

דני׳ הוזכר לא וזה סני חידוש נלא אפילי התפלל  הא• ויניט ז׳ל והרתנ׳ם הריי׳ף נ
 נדכריו הזכיר לא כן נס והוא ז'ל והימנ׳ם הרי׳ף כדנר׳ ממש מפיש זה לפי נס• ז׳ל
 ז׳ל יונה יטנו דכתנ דמאי ידדוש נלא דסג׳ החפלל לא ספק התפלל דספק זה דין

 אוסר כתנ שכן דרט סנרא אלא כן מפרש האי שרנינו כתנ לא וכו' כשיודע ודוקא
 ספק אנל שהתפלל ודאי כשיודע שיוקא זה דץ שכתנ ז׳ל הרא׳ש וק וכו׳ הרנ מורי

דני׳ אנל ליה קאמר דנפשיה מסניא ™יש נטי לא  ולכך כלל הוזכר לא האי רטנו נ
 ספק נענץ חולקים שהם מפני תייושיס שני הם האי ירניט ר*• שדנר׳ ז*ל העור נתנ

 דלדנריו כלומר חידוש נלא נדנה להתפלל אץ ז׳ל האי ולרנינו נ*כ כתג ולכך יכו׳ התפלל
י לדעת דאפילו הדעות לשאר נן שאין מה חידוש נלא נדנה להתפלל אין אופן נשום  י׳
 ז׳ל יונה רטט הרג וכיינ זיל הפור וס׳ש התפלל. נספק חידוש נלא להתפלל יכול
ט׳ התפלל אס נספק או ™יש עי• אלא להתפלל לו שאץ  עם מהכיס שטא כלומר ו
 ז׳ל כהיי׳ף ודלא נשחידש יוחנן דרכי הא כן מפרש יונת שינינו נסה ז׳ל האי רניט פי׳

 הזכיר לא דהוא האי רנינו עמו הסכים לא נהא לא או התפלל נספק או נמ׳ש אנל
 נמצא .זיל המור דנרי נתנאר זה ועם התפלל לא ספק התפלל poo נדנדו כלל
ו זיל הינ'• שפירש מה לפי זיל והרייף האי ורניט מיי׳ נולס מדנרי העילה לפי ד נ י

דג׳
מייפוניות תהות

 *׳ביר פורח ספני אותו מחוירק אץ פפוזוה «נור דפציוז ם׳יםון בידחפיסי אסנת [נ]
 קופא חי אכר כנישתא בחרא יתבין ר׳וו פזי בן יהודה ודני אוזא דבי בוכדץ אין פרק דנרסינן
ם פיסק לרבי ויפאלו אתו נדבת הדא ו«נר ת-בחא » ת חילם םחים *«נד «■< רינ׳ל נ ט ר  נ

ו ייבאיב בהלנה נדלקםן כבבסוד בחב הבובות ובס*• וכר ובתו מחויד״ איי
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ג אמי [שם] שממו מי אינן ונו', מול של והמאלל שעמה סי ז ה גי הוינן גי נהמן י ולא 5s לא אידכר דלא ההוא סהוייץ 6המהי גסוו״ה גשמים גנויויו אמי שלא או השנים מ
י ג גני הגי לן אינעיא אטה נ ל•5דמ משום אומו דממוייי! ט*מא דהיינו המם אמייק גשם של והזניי ואנסל משי. איל שיגסיו מהו נשנמ חול נהאלח ומהחלו דשש י

ה נלאוהה גומר מ ח מננמא השם ומאיש נ הדני שקיוג ז״ל הי״ן ונחש הם קללה סימן הממה נימומ שהגשמים מקלל נלומי ומקל שנמלא נטד ומטם ייס לצלו״ דנעי הוא דנ
מן אמרחוהו ס דהא י״ח לצלו״ נדק היה לא דנמוסף דכיון יבינו ומוני י דיק ונגמיא .אוחו ממזירין של ג׳יג שהזניי א׳ אל אף נשם שהזכיר פל הממה שנימוח של וחולו ניי

 נאמצג! ואאילו אוסק י"מ מצליק לא מוע
 שששה מי נחוג שלנו שננוסחאוח ורע : גיגה

 אאשר שאי וי׳א יצא לא גשנח מול של והסאלל
 אם וגן מינו גמג למה גן שאס גן ,לגטס
ט' מוסף שהוא מ׳ד מול של הפלה •השלים  ו

 נעמיח אפילו דהא היא דפשימא דימילמא
 היא הנכונה הגייסא אלא חוזי ומנמה שמריח

 והמאלף שששה מי נוסמאוח נקצח שנמצא נמו
 הוא נדין מדאמייק ופפמא יצא נשנה מול של

 לא• שנח גטד משום אלא י׳ס לצלויי דנשי
 הוא ושיטש . יצא וצלי דמני היגא אשימוהו

u n דף (שנח אמיינן דהא n(. שיש ימים 
 שיניח ומש״מ ליח כנון מוסף קמן נהם

 המאויש משין ואומי ׳"וז מר,פלל ומנחה שמריח
 ניש ומי אוחו מחזייק אמי לא ואם נשטדה

 א^יג יצא לא ודאי אלא מ1ומ מרימ שנח
 הפלה השלים אם וכן ונייש שנח. של הזניי

 ריש משום ונו' מוסף שהוא לשח על חול של
 לא אם וריח ני"מ דאסילו לה קחני וי*מ

 נייסח לקיים אפשי ומיהו מוזר. נמוסף הזכייה
 אשמושינן ויטהא שנס של הזכיר אם יצא

 לשנה הפטרה ספלה אמי שלא [שאעפ״י]
: יצא

 ירושלמי וטי. הגשמים ניסוח ששעה סי ח
[ג׳ו] דחשניח ק“פ ז״ל הרייף נסט

 והזכיר נגשס שמד היה חנייא רני נשם רני
 גשם של והזכיר נשל .מחזייץ אין של סל

ה שאל לא אם והחניא אוש, מסזיח גגיג

ועיאביר השנת
 ונז׳: 5ז»ל0 שהיהמומו •)מי
 כאן אין דל גיארז׳ נחג

» : «רל סח נ

דני דינים דג׳ ץ ודאי ונהא נדנה מפלח הא׳ .נ  להחפלל. יכול נמיזזש צטי נין ימיי נ
 דהר.ייל מטם מהני לא נמידוש אפיי דנהא ימונה איעמא להספלל נשהממיל הג׳

שנה אדעסא  .מהני חידוש נלא אכילו החפלל שנספק שלישי דין מםין ז׳ל וי״׳ י
 שיחדש אפילו הוא הנינה נחמצש דפוסק דשמואל יהא כיון כולם ליניי סארי ואם
 הני נין צייטחא לחח ממרא טצינו למה ימונה אישסא שהמשל משוס דני נה
 אפילו ימונה אדעסא להספלל נשי.סח־ל האחד ,הוו דיני חיי הא ישמואל מימיי מיי

 למה ואייג נינה נחפלח פגי דנמידוש והגי .הא׳ המימרא פירוש וזהו מי,ני צא נמידוש
 חיי הנהו למימי לששאל ליה יהוה משום הצייטסא לחח די.וצין וייל צייכוחא לי

ה אדעמא דנשהסחיל מימרא נחיא ולאששעינן ניחיד מימיי שנ  נמייוש מהני לא י
 וסד נימיי מי נקס אמאי אנל דנינה אדעמא נשהחשל פני דנסייוש שנימ ונמימיא

שי י לומר נגתיא הוצרן לגן צטי לגני ט פ׳  דש צלי »נז1 נמאן צטנ■ לגני ייחיי ו
 הא אשמועינן ואי יאסי מאי קפה מ”ומ . צנוי לנני ישי נ־,פ וצרכי חידוש שנשי וצא

 נמידוש «י המם אנל האלימא למימי ליה ילסה שהחחיל החם אנל המשל ילא משוס
 ורהפלל שזר דאינו דהא ז׳ל יונה יניש שם נחג שי מהר. לא נשיוש יאפילו קמ׳ל
 יצה’ שאס יש משם דמה ולהספלל לשור שאשר לומר רוצה אינו ונו' הספלל נספק
 ולר.חפלל למזור עליו מוכה אינו לומר רוצה אלא ׳ססלל שלא ישוח דיך להחפלל אדם
 לא יומק ר' דניי ונוראי כולו שוס גל אדם שיר,פלל הלואי יוחנן מדא״י נש דיקא
י ומיחדנן לישוס אלא ולשנה טלו היום גל אדם שיחפלל אמי שלא לשנה נאמרו נ י  י
 דאיינא לדקדק ויש . ע*נ מייש נישוח נש אלשזי די׳ שמעינן נישוס סיירי יוסנן

 רני סדקאסי ולהספלל למשי שאשר י׳ל שזי אינו יקאמר דמאי נהיפן נראה לסאויה
׳ ואי ישוח דהיינו ימשמש מלו היום כל אדם שיחפלל הלואי יוסנן  אינו דאמי אלעזי י
 שפן לטניס יש להוכיח שנא ממקום א'נ ניריהו מאי נ’א ישות לומר רוצה שזי
 נישוש אלא כלל להתפלל חנמים שינוהו לא אלעזי דלי׳ נינייט דאינא שיל אלא
י אס נדנה דק■ שיחפלל מייטט עשן ליני אנל הוא הלואי קאמי והגי הספלל מ

ת וערוות סוניו סיי
 שזר תינו רתםר י1«לנ ס״ ודיא רילו היים נל אדם שיתפלל יליאי יאמר עתנן נרי א׳ג [ו]

 יק יסח^לל חיזר חח«לל לוו pN התסלל ק0סזבוס גיילויו יבהלנוח ^ח»וולחי«0 יב[ ח«לל0י
 Tnn ■ר״ח יס״ם אלנור. כרגי peer חגגאל ו1ביני ירלא יוחנן כרגי חמות ום»• התיססות •ספי

•w חפלח מקודם נינח ת#לת להתפלל nn»n ר• אסר דלא >^n ילחחאלל לימור «לא 
̂ו בל סאוס תביר «לא בוגבוד אלא  אץ יתור ל1א oupn תסירץ בוגד תפלאו אמרי חראי
דלא י״יי ואוסר .נדנווו תסידק ייית ניגיי״ לחכץיב יגיל «חרי ק נו לוסר •״ן*
 ע0נרא« ייוחגן ר* אסר לבחתילת ראפייו «נתנ נו»אלחות ורלא חתסלל בספק אלא מוזגן ד אסר
 יוואן ר* והאסר ופילח rAon ל*<ץ בתבנית אינו באג תאבת יאסרמ! אנחנו 0קן0 •רק

 יזחגן ר׳ אסר •לא תסחבר רניגי לדברי ראית וחחיא ראית דיכא חוגח חתם וכר ילואי
 : ב״כ במין• אפיי ככל אי*םם ר׳י •סק וכן ננעסיר וגדנח ראות תפילת לחתפלל אלא

 יוחנן ר׳ חגאם סיריד הזכיר אס יור« ואינו התפלל רתבנית דס״ק כירואלסי גרסיק )0(
ת יום אלאים בל אסר  רבינו וכתב לחזיר Tייי חזכיי לא וסהחסא לאוסרו למיד אלא בח̂ז

לחוזד פרץ• 16 אס הזכיר אס בידו וספק גלבויס לחזיי דגרים שאד לכל רה״ח יחודא
תסרן אלא לסיר בחזקת סיר להיות אר%ו«ח יביגי סודי ור%יה לסור. אלא בחזקת אהוא ביק

 תפלת דדום כל לדחפלל יחיד רצה שאם ra.נדבה שהיא
 עומד שהיה *מי .יתפלל נדבה

 פוסק התפלל שכבר ונזכר בתפלה
 ואםהיתד! ברכה. באמצע ואפילו.
 שלא פוסק אינו ערבית ‘תפלת

 על אלא מתחילה אותה התפלל
 חול של ויתפלל שטעה ״טי ז 5 חובה שאינה דעת

 ברכה נוטר התפלה בתוך והוא נזכר ואם יצא. לא בשבת
 דברים במה שבת. של ומתפלל וחוזר בה שהתחיל
 במוסף אבל .במנחה או בשחרית או בערבית אמורים

 של תפלה השלים אם וכן הברכה. באמצע אפילו פוסק
 שבת אחד מוסף. ומתפלל חוזר מוסף שדצא דעת על חול

 בימות שטעה טי ח 5 חדש ראש ואחד טוב יום ואחד
 חוזר הטל מוריד ולא הנשם מוריד אמר ולא הנשמים

 בימות טעה ואם חוזר. אינו י]1 הטל הזכיר ואם w לראש
 הזכיר לא ואם . לראש חוזר הגשם מוריד ו>י.מר החמה

 צריך ואין ש נעצר הטל שאין אותו מחזירין אין טל
נזכר אם השנים בברכת שאלה ששבח טי ט ג בקשה

קודם
:׳״ש 1«שי טזיג סויג סי׳ אייז טר «

משנה לחם

 מ״ט לא »מ1וני נטל הנא נ׳.) דף (שם
 מזניי להזניי נא ואם להזניי חנמיס

 צשיי יניונ נפציים שאץ לשי מגיגא לדי מיס
 סיוג מטם לאי הרוס משיג 5ניופצ זאומי והא
 מועילויז ויוחימ דשל מזכיר הוא גשם מק אלא

 ס׳ש מימצי לא דשל ניץ יא'מ . ענ״ל לאק
 אץ משי ולא של נשמניי הנשמים ניטה

 גשם לא הזניי לא פאילו ל“הו איט ממזייין
 הגשמים דניטמ דניון וי״ל ומזוי. m יצא

 הזניי היי של הזניי וזה למים האין ציינה
ט טי ם שמשמיע הוא ניוך הקדוש של ג  ט

 נעצרים איצס סיס שאימם שי על ואף לאח
 לא הזניי נשלא אנל היא נטרה מקום סנל
 וזה למים צריף שהטלם מאמי משי וצא של

ט מניר שלא טי  נלל «א ניוך הקדוש של ג
 דאמייגן טד צומי ואששי ציה. סהדדק
 מדכי ני p ואם צשצי דניפה דשל ננמיא

 של של הוי של דננלל ניץ הגשמים נימוס של
 גשם הזניי נאילי מא דהרי אמיק ניני.

 דמג ניק הממה נימוח של הזניי נשלא אנל
ה של אוט אינו של נ  אינו הרוג ואומי ני

 שאלה ששכח פי : ליה מהדיינן לא גמצי
ס טה וט׳. משנים נניג  ׳י1( שיש.) (ני
 הזניישאלהנניגס ולא שעה אשי איי חנטם
 לאומיה שיכול מפני אוט ממזיח אץ משנים
 שאלה הזניי ולא שעה מיטני חפלה גטמש
ס  הא קשיא לא אוט פמזירץ השגים נניג

דאידני

 דסשלל שיסזוי משמים לו אמרו לקי ישוס דק■ להספלל שיטל שען ואיש ונו׳ שימפלל
ני ואיה נדנה דין־ ויטה  1ל הצייט לא לימי ריצה מוזר אינו דקאמי מאי גמי אלמזי י

 : יונה ינינו דניי לשיש נראה נן נידו הישות אלא נדנה דין ולהססלל לי,זוי חנמים
T ט׳ יצא לא נשנמ סול של והתפלל שפמה מי  הא על הקשו שממו(שם) מי שוק .ו

ה דר מי ג ומאמי איני ניפה נאמצע טסק שאמי י ה ני הויק ני נממן י י ינ  נ
 של טמיץ לן ואמי שיגמרו מהו נפנס דמל ומדשיי ישטו רנ נש הני מידה נש! אמה
ה טסה ד משום אשימט דלא הוא ויננן מא טונא נר נניא השם והייצו .נינ ט  נ
ט לסו ומגא! .ליה צלי הא הנא אנל פנת ט דלינא דנטשף זיל יני ט ששמא ה  מל
ח נשוי זיל ינינו על מלקו וכנו הנינה נאמצע שטסק ולט טפף לומר מונה  ט

:ק׳ז פימן נפקומו
ר זיזעטת נפיק .ומי הגשמים ניטיז שפעה פי ח  מילנו סדנא ר׳ אסר ג׳) (

ט סמזיח ט! הרוס משיג אשר הרמה ניטת  ממזייץ הגשם מוריו אנוי ט
ט ממזייץ אץ הרוס משיג אשי לא הנשסיס ניטס אומו ל אפי לא ט  הנשם טיי

של הנשמים נימוס הזטי שאם שם שאשח המוסטס נסנו ונייושלסי .טמי ממזייין
הזניי לא למה לדקדק דש .ז׳ל ינינו דניי ונהנאיו .טסו סמזייץ אץ גפם נמקום
 ננסיא משסע והגי טתו מחזייץ אין אמרו לא ואס לנחטלה לאומי' ציין הרוח שמשיג
 דטץ וי׳ל לטסרו ציין דלנתמלה משמש טסו מחזייץ אין היומ משיג אמי לא דקאסי
ד נאן לומר צוין אץ המסלוס נסדר היומ ספיג שהזטי לי  דאם ונם לגממלה לאומרו ז

 .לנאר לו היה ודט דסזיה ססזייין דאץ טא וממילא טתו ססזיוץ טן אמי לא
ו אמי לא שאס שהזכיר ומה י  הזטר לא שאם המג שלעיל משט מסזייץ שאץ המל טי
טי ונשלא כאן הזכיר לכך א»ו מחזייץ גשם ולא סל לא ס של הז ט ץ הממה ט ^ 

rr'no ט : ט
טי ולא מעה וגו׳ הפטם נניכס שאלי. ששכמ סי ט ק זה כל .וכר הז משלת נפי

ר השמי ט) ( י ט אם אכל ויגיל פקר לא נעיק ומרט ואמרי ואינא נ ט
יניל

עוז מנדל
 פגץ .99ט שאעס nn מצ אלא מסוזיאס טיוס כסולל שלא פז וגו׳־ כסכלה ins שטכ ט

 יש גוזל on מזיו טסו סוני :סרל טס נסיו כאן אץ דל כואניו טוב :רא) (ין ■י
 כטסאל ולא ׳וסנן גי׳ פספס !0>טש גכלטיז סכניא וגסכושיס דל כ0אל רי on לסי זה גססס
po גטא סויזו ש on׳;n|שמויזיס *כ0וא .גצט וכרכר ץו• דגול ׳ a01טפ< רל »יו0כ>וו לי 

 שסאל וגאור כסכלל po< טא טוס כל טכ שיסכלל ואא׳ מסנן דאסיר ואי ופירט לטזדיט
o שכיוכלל וגזט גסכא: nip כיכ s! ייס אזיסס מיס כהכצל טיאי גרככ נטוצכ אכיא /  שכס ו

m n!• א מסנן מ׳ סיסרא  0<«> ססאו כ• a1 0« וכמס דג רס סיוש כ0י נונכ כיוכאו ^
 א^ מי שפיר משוס אועסא פס״ס טי וני טיח דישוס אופיזא ססאוו מווילס יאסיא כוא ישויו
 ויל יטה ידי *pi noijo 0 דנויויה אפסון ולא סי לא ושיה מון!ו סנה ויןצה ספאיו נפאו

ריו. והחפלל שפסה » ;וני׳ן וטוליפולא איזו פוו צס׳  פיזןטפכחנליףראןומלן■ שלסז
 .טיס וויזפלל 10 ׳01 הגפשפ ששו פפסס » :פגיונו׳ כוו דל אלפס די גכלסיו שיפון לפי

f t רפ) כפסי(דף ספאו ופרי! .ג׳) ף1[ זסולס:
ת נל ■וסי תספק גל ילתתולל לת«ו• סי כוסים כך תייסנל סנלנל ייו גניי nm נינ ק׳ו יכיד חוקתי יסיד תיפניס ברכת יכן עס יכ0*ל כל rnian■ נו שק כדססרען נ  גני תכסיס ונוסקת נ

v׳ נ־* ל״ נגיתיתע קייג ת״נ נגישת״ שווק תסיגד «יי .i• ע ל ותחל׳ס סאזו סלע סוץ T.-n קדי שק בסיד [ושץ ♦ : ג*נ ית נגו » לתמע■ pm (1J !נעתיח) ר  P תסלח 00נ
ק וגישנן ו.0»ל די p תסתלתות ססקי פי ש ננייית יישר יל* סגד. «ני נ ת •»לת »ותי prino 0נ« רנ ת סימל ספגי י»ט סחיייץ שן תסגיס ננ סי « סו ם *  נעדיסלט סיל• תסלת נ

ס ג0*0ו  תיזיסוו כלס תגייס וסיריי תחוו ססיג תיסר סל* לחוד נלל גיין »ץ קוו* «תת חתייל *לוו גו גוני 0«« גסק יי״ני׳ת כגוז 0» תגליז נ*יםג ןםוניר) 0ג*ם' גנוזיות ינ
* י«* ל1ג הונש ולס סגת גני *»ניי ג• סוק ניופייגן K'נVוניגלה כגסלה וכן קרי* «תת י«םר ■*וב י סספיקת תתסינן ל» דסכיקס וניע ונר תתיס ש ייגגס ל״ יסמיק תו 1 נון ג

ו ונר תנכיס ודינו לא ונתודת נסל וחגנית קשא סרק [ז] ;1נ« ג



משנה כסףפ־י תפלה הלכות אהבה.■משנה כסף48

 דחעגיח J'r הרי׳ן תנ5ו . הSb^ שוחע נמר ידנר6ד הא המלה שוסע סיןס׳ דני4ד
 והראניי נה׳ג נמנו וכן השנים לנרנק נלומי לראש חוור מסלה שוסע נהר אידנר וני
 חמלה לשומע דסוזר נהג נאון האי רנינו אנל ו׳ל הרא״ש הסניס ולוה רנינו דעה ווה ו׳ל

 עומדין אץ ננרק דאסר־נ[ דיון אנסרא סלינ וירושלמי רנינו וועח נירושלס׳, אסריק והגי
 נחפלה הנויל ולא שעה שאם ל'נ.) (דף

 חוור הנום על סעה ואס הטם על סנויל
 ה׳ג הנום על וינדיל נשהניר סגי ולא ורתםלל

 לו יש מהלה נשוסע הוניר ולא ששעה ניון
 .ונו' שהשלים עד נונר לא ומ*ש לראש. להוור
 מאני אוהו סהוירין אץ מדאמריגן י\א ששום
 הוה לא דאי משמע חסלה נשוסע לאומרה שינול
 לחוור צריך הוה השלה נשוסע לאומרה אשסר
 מוור הרס״ך בתב ;תשלחו ש״ם אם אשילו

 אינו נצינור ‘אנ ניחיד דוקא שניח ומחשלל
 <ראה ונן ציטר משליח שומעה שהרי מוזר

 מוין' ולא ניחיד ואידי אידי דקאסר מההלכה
 רטותא שירשו ונן נציטר שנים נ«ם ליה

 שאץ נחנו שלא רניגו על לתמוה ואץ ענ׳ל.
: הנמרא דרני אלא לנסוג דרנו

 (דף שם נו׳. וינא יעלה הוניר ולא עה6 י
 אמר אם׳ א״ר תנחום א״ר נ') נ״ש

 ונונר נענודה רי׳ח הוניר ולא שעה רינ״ל
 לעטדה חווי שלום נשים לענודה הווי נהודאה

נ אמר לראש חוור ם״ם ואם  דיג נריה ששא י
י אחא  לראש חווי ם״ם אם דאמרת הא אנא נ

 מליו עקר לא אנל ינליו שעקי אלא אמרן לא
נ אמי לענודה הווי י נחמן י  י^ יצחק נ

 אסרן לא לראש חוור רנליו עקר דאסרינן
 תשלחו אחר מחנונים לומר יציל טואינו אלא
 חוור השלהו אחר תסגונים לומר רגיל אנל

 דאחר׳' הא יצחק נר נחמן א״ר א״ד (ענודה
 pאמ לא לענודה חוור רגליו עקר לא אס
 אנל תשלחו אמר חמנונים לומר שרניל אלא
 חוור חשלחו אחר תמנונים לומר רגיל איגו

 לשוני נצור אלה׳ נגון תחנוניה ׳”ושייש לראש
 געקירה תשלהו םיוס סיא רגיל אינו אנל מרע.
 ו״ל והרא׳ש הרי״ף ושסי!ו . עקר לא אשילו

 ונס רגליו עקר לא נעינן דהרתי נתרא כלישנא
 ווה חוור הני לאו הא החנונים לומר רגיל

; רנינו דעת
א וט׳. סועד של נחולו אמורים דנריס בסר, י

 אחר ל':) (דף השר,ר תשלח נס״ש
 ר״ח של הוניר ולא שעה רנ אמר ענן רנ

ד שאין לשי אותו מחוירין אץ נפרנית  סקדשץ נ׳
לן דל״ש טמיא שם ומשרש נלילה. החדש אי,

משנה לחם
 דאם השנים שאלת גני וה דין נחנ לא דלמה וק״ק .לראש חו^ עקר שלא אנג׳ש רגיל

 ודאי ח’ל גני שאסרו דניון הוא הדין דהוא וי׳ל לראש הווי דאינו ויגיל עקי לא
 חשלחו נל שהשלים השנים שאלח גני שנחנ לישניה ד״ק והכי השנים שאלת גני דה׳יה
 השלים לא אס אנל החחנונים אסילו והשלים חחנונים לוחי יגיל דאס כלומר כל ואסר

: לראש חוור איט נתחנונים
א של הוכיד ולא ששה ל'.) דף (שם .הוזי אינו הזכיר לא ריח'אם של ערנית אבל י

ח י שאין לשי אוחו מחוירין אין עינית י׳ ' [נלילה] החדש את מקדשין נ
 מהוייין מסי נחדש אנל מלא נחדש דיג מילחיה ססחנדא אסיסי אסר(ינ) ניום אלא

נ איל אותו נ סכי׳ גאמימי אשי י  ונתנו . ע"כ מלא לי מה חסי ל׳ מה קאמי שעמא י
 שני ור״ח מלא שנא לא ננמיא שמיש כלומד היאשונה נלילה דוקא מפרשים שיש ואוספות

 אפי׳ ריח של הראשונה שנלילה לנד הראשונה נלילה ה״ט אמד יום וריח חסר או ימים
 החדש כנר ישים שני כשריח שנייה נלילה אנל אותו סחוירין אין אחד יום חדש כשראש
שהוא עליו ותמה נמקוחו ויל הניי שהניא הסנרא היא ווו . אוחו ומחוירין מקודש

: נעיניח סמזירץ 1אי דלעולס לחשור מלא חדש נין
ב  סמוידו אין נשחרית ר׳יו של הוכיר ולא נועה הניא (שם) ונו׳. חוור Tשהימ מקום נל י

 תירחא משוס צ’נש כלומר שנו ונצנור יוחנן איר לפניו הסושפין שתפילת משני אוחו
 ודלא רנינו נירסח והיא הראיש ושל הריף של היא וו נירסא הדי. ׳תיד אנל דציטרא

שהיא שנידינו צמרות נגירסת
 .תפלד, בשומע הגשמים את שואל ״תפלה שומע קודם
.השנים לברכת חוזר תפלה שומע שבירך ״]1 אחר ואם

 לראש חוזר תפלתו כל שהשלים עד נזכר לא ואם
 אם ויבא יעלה הזכיר ולא ׳׳טעה י :שנייה ומתפלל

 ואם . ומזכיר לעבודה חוזר תפלתו שישלים קודם נזכר
 רגיל היה ואם י]1 .לראש חוזר תפלתו שהשלים אחר נזכר
 תפלתו שהשלים אחר ונזכר תפלתו אחר תחנונים לומר
א :לעבודה חוזר רגליו ־]1 שיעקור קודם  דברים יבמה י

 ראשי של ובמנחה בשחרית או מועד של בחולו אמורים
 אינו הזכיר לא אם חדש ראש של ערבית אבל חדשים.

 חוזר [צן ש־ץ ומתפלל חוזר שהיחיד מקום יכל יב :חוזר
 חוץ .רם בקול שמתפלל בעת כמותו מעה אם ומתפלל

 יעלה הזכיר ולא שיץ שכח שאם חדש ראש של משחרית
 מפניי אותו מחזירץ אין תפלתו p( שהשלים עד ויבא

 מזכיר שהוא לפניו המוספין תפלת שהרי .ציבור טורח
 י׳ימים «עשרה יג : חדש ראש בה

 הכפורים יום עד השנה שמראש
 שלישית בברכה בהם וחתם טעח
 טעה . לראש חוזר pi הקדוש האל

 אוהב מלך עשרה בעשתי וחתם
 לתחלת חוזר ומשפט צדקה

 המשפט המלך בה וחותם הברכה
 ואם הסדר. על והולך ומתפלל

 כל שהשלים עד אלא נזכר לא
 ואחד יחיד אחד .לראש חוזר תפלתו
 הזכיר ולא יטעה T; ציבור שליח

הבדלה

וע־אב״ד ר,שגת
 • כז׳1 ימים פשרה •)
 מר1שא מי יש ז״ל נ״ד6ר\ בתב

 מ־׳ש1 צראש חוזר שאינו
א  •צא שלא לומר יצא לא ממי

 ומצאנו כתי^ה כרכה חוכת ידי
 עה היץרא שאמרו ק׳׳ש נעגין
 לא מפמד אגש׳ ועם משמר אנשי
 מיךימין משפר שאנשי מסגי •צא

לין שהיו ידוע והדבר  אהר ז
 אדה הדחין וכשעה השחי פמזד
 ד^אמרינן יצא לא ומאי כה יוצא
 וה וגס כהי־,נה יצא שלא אלא

• עכ׳ל זה כמו

 סמ״ג ז קי׳ סי׳ סא׳ח א
עשין מו־ג תכ״נ סי׳ א״ח מוי ד

 שם i ' י״מ עשין סמ״ג יזכ״כ יזי׳־ד
י״מ פשין סמ״ג מקס׳׳ב וע״ש קי׳ח סי׳ טור

שם עשין כמ׳־כ רצ״ד סי׳ סור

ומפרש מוספת
 מפלתו דהשליס היכא דוקא דהיינו רביגו
 אנל דציטיא פייסא דאיכא לראש לחזור וצרין

 לחוור צרין דאינו תשלמו שהשלים קודם כשגונר
 האי נחורר, ציטר עורת לינא לעטדה אלא

 נשתדת דדוקא ו״ל היא״ש ,בוכר ; כירתא
 מתשל׳ דסמכיצן הוא כאחי להר.שלל שרנילין ומוסף
 המנחס לחשלח המוסף סתשית לא אכל לחשלת

 שאינו שחרית ר״ח הפלת שייחדו ומדאשכחן
 היידז: כסו דינו משלות דנשאר משמע ש"צ מוזר

 (דף דנרכות ש״ק סוף וכו׳. ימים עשרה יג
 סנא מנינא רני אסר נ׳) נ“׳

 האל מתפלל אדם כולה השנה כל דרג משסים
 מעשרת תון ומששע צדקה אוהב מלך הקדוש

 הקדוש המלך שמחסלל ויה׳יכ ר״ה שיין ימים
 אסר אפילו אמר אלעזר ור׳ המשפס המלך
 יוסף רג אסר עלה הוי מאי יצא הקדוש האל
 ורנה ומששס צדקה אוהג ומלך הקדוש האל
 והלכתא המששנז והמלך הקדוש המלך אמר

 מלך נמו המשסמ המלך ו״ל •”רש ופירש כרנה.
 ארון נסו הכריח הארון נושאי כמו הסששע
 ש'מ הכי וסדאסיקנא הרי׳׳ף וכתנ הכרית.

 יצא לא אלא צא’ דאמר אלעזר לדר' ליחא
 : ו׳ל הרא״ש ונ׳׳ש למזור צריך יצא שלא וכיון

 לראש חוור שאיצו שאוסר ס׳ יש הראכ׳י כתב
 אומר ואני ענ׳ל. וה כסו וה ונם וכו׳

 סששוסו יצא לא לשון להוציא לדהור. לנו שאין
; והרא׳ש ורנינו הרי׳ף על ולחלוק

T ,הדעת כחוק הנולה הזכיר ולא טעד 
 היא כך לחוור. צ”וא תשלחו משלים

 . מדוייק נספר סצאס׳ וכן האמיתית הנוסחא
 שמורה מי p נהם נתוכ נו’Tשנ והסריס

 כשומע מכדיל חסלה שוסע קורם נוני שאם
 משלים תשלה שומע אסר נזכר ואם השלה
 כדנר׳ המור צורם היה וכך לתוור וא'צ תפלתו
 נ״ס:) דף איחא(כרטח דמני הוא ומ׳ס רכיצו.

 נטרוח םכיר ולא מעה אם׳ א׳ר תנחום א״ר
 אותו סחוירין אין הדעת כחונן והכללה כו׳ גשמים
 נסי תניא וכן הכום מל לאוסרה שיכול משני
 ננוס חלו׳ שהדכר וכיון ז״ל נה״ג ונמש הי.ה

היכא

עח מנדל
 . ניע) (וף השווי וופלה ופרק ניד) (דף נ־וו פרק . ו־מ עד יכא יעצה הזכיר וצא עעח

נ .׳■נ) דף (נפוף דנרכוה קפא סיפ .צינור ואמר עד ונו' ׳עיס ע«רח ח  מ׳ יש ויל »אנ״ד נ
הלך הוא ני חפיסה נאן אין אומר ואגי פנ׳ל זה נמו וה וגם ונו׳ לראש חוזר שאינו שאומר
׳ל1 החיש׳ נעל קן1ה ר׳י הסנים ונן דנרנויו סס־ק נרסה נהלנזח זיל ד׳י ונ׳־נ ויל יוייסיו נשיטת
 נמוך מי1 נונרנז אוילו להחויר מדוחן על והפרימ נס־ה מקולי זיל הרים עד אד.תו ליפח דעגטדי

 ונם ילא שלא ככינוח חכמיה שפגמו ממסנע נמשגה דה־ל תשוגה ימי נמשרח לאומרן שנמו במקומוח
 ויל הדאניד שנחג כמו חולק נו«,ם שהיה עיש ואף וח־זמוח דפ׳ק הירושלמי פ׳ על לממד צריך

 דהחס חמה 1שא״ לומד לי יש משרד אנשי מלשון ראיה ויל הראניי שנהג ומה לדנרו. הס חשו צא
' אינא הנא אנל קאמר ולגמרי נלל יצא לא דאמי מאן ונימא יצא לומר דפליג מאן צינא ואמר אלעור ו
ט דאי אגל קאמו גהקנה 'לא לא ורג סיד ואי יצא ענו דאי ' ה״נו רג ה״נו ׳לא ע אלעור ו

ט׳ מחוייין אלמא אלטור דר׳ נמתיה דלא ר.למווא דעסיק וכיון נינייט ופא' ו  ונל ויל אלפס ויי נ
ן כשעוע העוסדיס  ■ ניע) (דף השחר חסלח סרק .לממר עד נו׳ הבדלה הזכיר ולא טעה :טי

א.' אם חכמו טחדרין. אין הקדוט בדעזלך אבל וזסטעם

: נדמירשצו מיושנ הגמרא דסשמ ואפשר הגמרא דנרי ממשס הישן■
 סחזירץ אץ כשחרית הזכיר ולא (שס^מעה חדש. ראש של חשהריח חון וכו'. מקום כל יב

 ונגירסח .ו׳ל רניגו נירסח היא וו כ”ע נרזוסשין לאומיה שיכול מש(׳ אוחו
נ כחוג הנמיא  אינו ורניט וכו׳ אוחו סחזירין אין נסוססין מחוירין אין נערטס נ׳

: כמ׳ש אלא נורס
נ דנרכוח סמ׳ק ,וכו׳ ימים עשרה יג ף'' ד  הקדוש האל מתהלל ארם כולה השנה כל )(

 והמלך הקדוש המלך שמתפלל הכשרים ויום השנה ראש שנין ימים מעשרה חון ונו'.
 אמי׳ יצא צא דלרב ו׳ל רנינו ודהדק יצא הקדוש האל אמר אפילו אומר ור׳א המששס

 צא’ ר׳א וס׳ש נדיענד יצא לרנ דאפילו סונר נהשנוח ו״ל הראנ״ד אכל נדיענד.
:כחקצה כרכה חונת ידי יצא לא דלרנ מכלל נחקנה כרכה ׳״ח

T ,הדעת נחוגן הנדלה נרייחא )נ׳ש (דף השחר תסלח נס׳ .וכו׳ הזכיר ולא טער 
 ייכול שמרה שמי לי ומשמע הכוס. על לאוסרה שיכול מפני אוש מחוירין אין

ולא הכום על לאומרה סיכול משני ננרייתא שכתב דמה [משרש] תשלה כשומע לאוסרה
קאמי

מייפוניוח וזנד,ות
o נתר iotk אסילו נזוינור אנל ד-תוספיח וכתבו וכל׳ כיחיד ואידי אידי אי*א [מ] w» 

r אכל ן«) • זייכור נדאליח לח «וםע רהדי חוזר אינו תפלה n ט ב׳«ס פסק יוסף  רני
כ עליו חולק מלט תלמוד אם נסתפק ור״י בירחפלמי ובן תפלה ליפוסע מחוור ‘חננאי  S ע'

די לחזור מחייב דבר הוכיר ולא יטעה ד\נא רכל וב־פאלתות בה׳ג פסקו [י]  יבוץ להוביר נ
 הוא שבקי ואע״ס חובתו ידי בו ויוזוא סוף ועד מתחלה עבור •■ליח מל לתפלתו דעתו

א כמם ר׳ה כמילהי רמכ׳ג כדאסר א כך בקי מאינו את מסוזי  ע׳י* הכקי את ם»י
: ע״מ יזוחק רב נר גחם, רב אסר דאסרי איכא אחרון כלמון [כ) : פאן ער נתוספית

אחי יכן [ט} :כאן ער נ כהלכה דלעיל הירומלסי כדברי וי*מוט בשיה כתב יכן [ל] מז
 כי תפלתו כמסיים רוקא היינו אותו סחזירין אין תלמורא דאמר דהא רמ״י כתשובת

 סייס מלא כנון דבבורא טידחא ליכא א' אכי* זולי וחרר «לי חייא ר עלה רקאי ההוא
א דאטר אלעזר כר׳ ידלא פ׳ק דסיף כרב [ג] : ירכ לעבודה חוזר ת£י*תו  ר״י פסק וכן יז
רבינו מורי פסק ונן העמוד ולמין המגות נספר פסק וכן בתוספות ע״מ עיקר וכן אלפס
ואין וכד לכתחלר. אלא אלעזר רב פליני ולא חוזר דאין דנ׳ל מכתב אני״ה ברכינו ודלא
מ לא וגם כדבריו ריוHלר עריך  בחטלך אלא אלעזר ור׳ רב סלעי דלא מכתבו מי ני

: כ׳ פרק בסיף לעיל חמזוא לאי אם נוהזירין



49 כה משנה כסף פ׳י תפא־• הלכות אהבה. משני־ כסף

 מזומן נום i*<a 6ל &ם ף6 ומי6 היה יווה והיי ולהממלל למזור לין5 נוס לו ין6ד הינא
 הזניר של) מי ונן : ולהסמלל לחזור צייו אין לממי טם שימצא uw אם בלילה

ם שאק ימים אוששיא רב סני נ״ד.) ^שנס ומי. הנסים על ק ני  מעניום מון מוסןז קי
 מהא הרי׳׳ןז ונסב אוחו. ממזירין אין אמר לא ואם נש׳ס המאורע מעץ אומר ומעמדוח

 נחחלה מגנו אמר ולא שםעה דמי שמעינן
 דמי שמעינן וחו• אוחו ממזייץ שאין חעניס
ר ולא שמעה  במגונה בחמלה הנסים על סני
 אלא ממזייץ שאין אוחו מחזירץ שאין וסויים
^נן נהם שט לימים  נחוסעחא וחניא מוסף. י
 חעניוח בנץ מוסף קיש בו שאין יוה נל בהדיא

 ומנחה שחייח עיניח ומורים וחנוכה ומעממח
 אץ אמר לא ואם המאורע מעץ ואומר מחמלל
 מוזר אינו שנחב יבינו ומדברי אוחו. סמזירץ
ל ^ מ  חמלחו סמס אחר בשנזנר דדוקא משמע ו

 קוים נזני אם אבל להחסלל חוזי דאינו הוא
 לו שהיה ברנה לאומה חוזי חמלחו שסיים

ח בדעח בה להזכיר י׳ ושלא ד נ י  יונה ה׳ר נ
 יכיון השחר המלח נמרק שניגו והיא״ש

 ברנה המחיל שלא ע*מ אף ברנה אומה ססיים
 ברנה הרא חוזר ואם ובזר אינו סאחייה
 רגליו אח שיעקור קודם נזנר ואם ומ׳ש :לנמלה

: דחעניח נמ׳ק היי׳ף גאיב ונו׳.
 ואינו עד ונו' מנחה החמלל ולא &נוז &ו

נ׳ו) (ברטח גרייחא בשנייה. מכייל
 לא או נשחיהן הבדיל ואם ומ״ש רנינו. גלשץ
ף לשק טא יצא. מק באחח הבדיל *  שם. ^
 סיום טח וט'. הבדיל לא אם אבל «דש

: הנזנרח הנרייחא
 ישהה נמה לי.) (דף שם .ט׳ המממלל וכל

 הסדא ורב הונא רב לסמלה מסלה בין
 וחד עליו יעסו שחחחונן נל׳ אמי מי

 ומירש״י עליו. דע« שחחחולל נדי אמי
 דנרמ לעיון מיושנח יעמו שמהא םחחסוק

 היא והיא ודלוי לשון שחחחולל ממנה. בלטן
 עסוק שהיה ולמי מליג׳. בעלמא בלישנא אלא

 דהא ם*ד החמלל.טה ולא מעה כדין יבינו
 אנל הממלל ולא לעעה דוקא שהייה דנעי

 שהייה לינעי לא הסוסמין וחמלת שחייח לח^ח
 אמילו נחב לנן דמו ממלה נחדא דמרווייט

: ומוסף שמדיח
1Q נ*מ (דף שם .וט' למתמלל לו אסור 

 שיקיים לאים אסורלו יוסק א׳ר נ')
:שנו בצינוי אנא א׳י הציבור לחמלה סמלסו

ט׳ הננסס לניס הנכנס ב אמי נ׳) נ*א שמחו(דף מי מיק .ו נ0ל הננגם קנא י  ד
 למודים ש*צ עיע שלא עי ולגמור להסוזל יטל אס שמחמללץ צימר ומצא

ל M לאו ואם יהמלל ^  ש*צ יניע שלא עד ולגמור להמקל •טל אם אמי ויינ״ל י
 אומר יחיו סכר קנא רב מימלני קא במאי יחמלל לא לאו ואם יחמלל לקדושה

 אם קשש אינו ולמינן נלומי קמשה
ח לקדושה ye יניע ק  ורירל מחמלל ב
 רב אמר וגן קדושה אומר יחיד אץ סבי
 מסיק לא מימסק מיהא ודנ׳ע אהבה בר אדא

 הנהל שמו ליהא להמסיק מהו לק איבעיא
ג אחא ט מכורך.  שמעון ור׳ יקדה ורב דימי י
 קז סמסיקץ אין לנל אסרו יוקן רט חלגז^

 טוחיה הלנחא וליח מטרך הגדול שמו יהא מן
נ  דאין נרילל דהלנה סמק ואין . ממרא ע'
י .נע*מ ונניש מעשרה אקח שכקדושה מ

 ושמע בחמלה «מד קה אם הקסקים ונחלקו
א לנו רמץ טחק אם קדושה או קדט  ד׳
 דשומע דניק ר״א המקן קי ולא למיענד תרי

 נח לו שאין יונה קיר ונתב המסק קי נעונה
סי ודענד ענד נסר ודענד להנריע  עבד נ

ק והגשסמוח .לשמים לט שיטץ ונלכד מ  נ
 המנהג ונטל ולשמוע לשקק העולם דנהנו
נ וט*. •מחץ לק ואם ומ*ש :ענ׳ל  שם ^

:ז׳ל נאק האי רבינו בשם היי׳ף
 צנויא נהיי קיושתא ז׳ל-ועני יונה קיר וכתב

 נל אלא קמר למנוח דוקא חימא לא
ה החץ עם יאמר קדושה של המינוח  קנ
 יאמר לקדושה ש'צ ונקניע הקם' ונ*נ בחינה

 עם לעגוח יטל משלם הקדושה ונל נקדש עק
 נמידני וכתוב : יחיד קרוי זה דאץ קימר
 שיודע ק־נ אלא להחמלל יסחיל ולא י״י ומםח
 דלא לקדט ש'צ ינט שלא עד לנחור שיכול
 ממסיק לא לטיע דלקמשה מקדושה גרע

ק יבינו ינייש דסמסיק. מ*ד אינא ולקיט  ו
 נבר וט׳. יבא שמיה יהא אמן טנה לא

e< אן נמנאי, f הטונה כרטס נשאר צ*ל ואץ 
 דלא אממנות ושלש ראשונוח כשלש אדל ט

 למיש ט וקד .השיבי אחס דכניכה •מסיק
 לבישה ברנה נץ אמילו חמלה דנאחצע דניון

 באמצע •מסיק דלא נ״ש ימסק לא באמצעיות
ה קם ץ מנינס ביטח משאי נינ ק  ק מ

:המלוח ברנח
וסקן

 .צריךלחיור ואינו תפלתו משלים הדעת בחונן pi הבדלו!
 ״ועננו ובפודים בחנוכה w הנסים על הזכיר שלא טי וכן

 ואחד יחיד אחד .ומתפלל חוזר אינו תענית בתפלת
 אומר רנליו את שיעקור קודם נזכר ואם .ציבור שליח

w צרה עת בכל ומציל פודה תפלה שומע אתה כי עננו 
 התפלל ולא ״שבח טל :וגי פי אמרי לרצון יהיו וצוקד!
 וכן .שבת של שתים ערבית יתפלל שבת בערב טנחד!
 ביום או בשבת 1י1 מנחה התפלל ולא שכח טוב. ביום
 ימבדיל חול. של שתים ערבית במוצאיהן מתפלל טוב

 בשתיהן הבדיל ואם בשנייה. מבדיל ואינו בראשונה
 הבדיל לא אם אבל .יצא מהן באחת הבדיל לא או

 שלישית תפלה ומתפלל חוזר בשנייה והבדיל בראשונה
 לתפלת שהקדימו־. מפני לו עלתה לא שת־אשונה מפני

 ומוסף שחרית אפילו תפלות שתי המתפלל וכל .ערבית
 כדי לתפלה תפלה בין ישהה אלא זו אחר זו יתפלל לא

ז 5 עליי דעתי 1נה שתתחונן  בציבור למתפלל לו יאסור ט
 הכנסת לבית הנכנס הציבוו*. *לתפלת תפלתו שיקדים

 ולנטור לד.תחיל יכול אם בלחש שמחפללין ציבור ומצא
 ואם .יתפלל ין1 לקדושה ציבור שליח יניע שלא עד

 רם בקול לד״תפלל ציבור שליח שיתחיל עד ימתין לאו
 ציבור 1־1 שליח שיניע עד בטלד. סלד. בלחש עטו ויתפלל

 תפלח שאר ומתפלל הציבור עם קדושד. ועונה לקדושד.
 והניע ציבור שליח קודם פללAלר התחיל ואם .לעצמו
 קדושה יענד. ולא p[ יפסיק לא לקדושה ציבור שליח

 ורווא מברך רבא שמיד. יד.א אמן יענד. לא ובן עםר.ן.
:הברכות בשאר לומר צריך ואין התפלד. באמצע

כל
N ק* מוד ג שח: עשין טדיג ץיס מי' סור ג ;שס סשין סוןמיהמסיג 0<ך ק' טי 

דו M : מסיג ע״ש זליס צ' ק׳ טי י :ש» עשץ טייג י

משנו! לחם
 חמלה בקמס אמדו שלא זאמילו לומד מסמא קיגו חמלה בשומע לקמדה שימל קאמד

:נוס9 מל לאומדה שיבול קמני אוק ממזידץ אין
 שבחנו «« מקמה כלא מי' .וט' עננו אומד וס' דגליו שעקר קודם נזנד ואס

 וימיי רמאנו קודם ש'צ נסדר לאומדה לו קה במקסה אומרו היה דאם ההגקח
: רצה קודם
 התפלל ולא כעה ידיר נ׳ו:) (דף השחי ססלח בס' .ונו' מנסה החמלל ולא שכוז

טר ולא ה1נ3 ויקנהו ונד שקם שבח בליל מחמלל שכח בערב מנחה  ק
 הנוס על לאומיה קטל מפני אוק ממזייץ אין הדעת בקק הנדלה ט' נבודוח

 מסקו וק בר.יובחא אסיקגא דלא ממני p ז*ל יבינו מסק בקשיא דאסקיגא גב על ואף
: זיל הקסקים

סמלה נץ טהה נמה ל':) דף (שם . ומוסף שמריח אמי' חמלוח שסי המחמלל וב^

 ונסב ונד שחחקלל נדי ונדוחדאמד שחחחוק קד אמד חסואחד קב קנא רב לחמלה
א לא כלומד ומוסף אקלושחייס דיל יבינו ק  וצריך שמדיח הססלל ולא כשמעה קנ
 אקנא ימה ומוסף שסיים אפילו אלא לזו זו נץ לשהות יציין שתים מנחה לומד

ח דטלה ד שהייה יציין קסיל שקיה בעיק לא היא דשחדיס חמלה ס  שמתחו נ
:וט׳ עליו דעק

ס כנ הנ .וכד ולגמור להתחיל יכול אם בלחש שמחמללץ צטד ומצא הכנסת לבית טז.
 עד ולגמור להסמיל יטל יאסי'אם- דדיב׳ל ום־ל כ*א:) שפסו(דן> ק מי

 לא ולכן לקדם צטד שליח שיגיע קודם קשלים קקד דלא קנא אדב פליג וסד קגיע
: לנערים צכוי שליח הנעס קקם להשלים שציין דץ קניי

:הביסח p ביכה לשאר אמן לענייח יפסיק שלא כלומד וכד. הביטח בשאר לומד ציין ואין
כל

ת ו ה נ ת ח ו י נ ו ס י י V ס u o ז ו ע
ט [סן ץ ווץ וזד«ת סזיק ועולה <י גר van ול» «וז דתגי* 00וול די גוזג י סי שלא ק ונן םטיי ו :רע) מולימין(יף 0« טזן .ט א»יי עי '0 ט  «ו '01 מזסלל ולא «ו

י' י«םי הלשם רי ששן יגן ]0[ : הניס על להוסיה עוניל סטי היחי מי י מי(ין השליו שין .גציסי m>)1 בייז "יי יי ש ^ טף סו <ד moo למס הנגנס :רז) דו ג  שגט ק סי «י
. ry< < התר הית והס חוזי זינו נן החיי «ל ננרניו •וזח עולה הע׳ש בינח היתוז •שייס
* ̂ י ̂ רחח וריי חוור wro ברכח דלחוחוו לוסר יו«ח חלוען ורנ״גו ,לנסלח גרכח מיתת

̂וזי(^ I'M חסרו לוו cur ברבר סורים *vw «חזר ר*א rmiv ר״י non vro רווייתי יס
v m ג כ וולחנ} כרביגו pee unii ורבעי *noin ון9כל בתב *וו6י י לחן וסין חיוויל לבסלוו סיבה חווי חיח 0M0 רבוחיגי בל סקי0וגן( )0[ : ע' י v 9 . נרלייל מ v iד0» ילוו רלנ 
ס י0ווו «נגו ^ ^ כי ב תי בראדל בסר^י «נו ד r 9 רביני סורי יו 16  m n  rm n rי רלג ג n ברוך ולוויווס יוולח 90ב«ו לוווסוי «  nnii* יגח9ח n w t  i m  n n !וח*י חסלו •P ן« י  «ו

t סוסד o w גי י נ ה לישזוס «יכיל יסיאל סי בינ ר י9תיי0«! ב ג ר נ ! סי כיי י סבל חני v אלסס ^ o 1009 (9י כבנבור m a n : • ק  *HM1 (}] : {n*D ת*ק סיס! n*n1 חסוי [ו
o ר*י m ה ינ ה חוניר ולא ו ס תל נ חח י סנ אי יחסלל לא נ סיג ח סלא ניי! 0«תי חרשו ראס נ רי ל ולס ח90ד לחוו דסי ולא חיר« ראס תסלין י ל ס ^ rav 9 nruo סחסלל i0 9  w tvo i 

חי סגחה חחסלל אס וח*ח וק*ל. חול 0« תי «אי!ו רו9« חוביר ולא חול »ל י״ח נ ח לסוגאי יסחסלל ח י9 ססר• נירוסלסי fp[ : 9*9 הול י*ח לל0«חוו כיו! «ג  ך6ה י
o לחחסלל סגנגסו '9 נץ9[ • : *כ9 אסיח י* rp i *א ono ה י')ו!ו והווסלל ס י p « 1 א׳ח סור. 0י* ץ09 *ג0ם ו* רן■ ג 'o[ (ר] ל ב׳ סי חונא 9*0 ורלא נחי א ט )61 : 9*9 לסוויס י  ו
ה םיחא חון ';p'ON אץ לכל יוחנו רר* תלסידי וכולחו אסר ריסי רב אווא י9 )0( *כ:9 גאין האי 9ר 009 יואל רני 9ה9 מי מל י W' לא ל׳יהיק פוותיחי^אסילי וולנתו^ ליו! הנד וכר הג 9 

ט «0לאהי 0ו!בורי90 ורסיי ור*ה ה*נ9 ודלא וד*י חס רביגו pot י ל א רסאהי ולב^ 9ו0ו ס י סי לן ^ ו י p אי <יגח3 מ o in ^ 'o n. ס ולאחי י ^ raro גראוו סלוס
י כ* י*ה9לדא י ג ה י p לינו : ועוול 9אל סדק גהוססחא 9
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ק ר א פ נלזמר נ&מ!ע איתה מעניין כחג חינה ינג׳ הניח נאמגע נימה יןTומעמ רניגו : דנמרא פ׳ק הרי׳ף כחנה חוסאתא . ונו׳ החיי נני ונומין א י
נחוניה קורץ שנו הצד קרוי החינה חגי אלא קאסר הקורא לגני לא החינה ופג׳ הנירה ניח ורגניהין ■ מנילהפ׳ג] [חוסאחא וט' המסח ניח כיפיבונין ב

פל ס!הנ מ׳ והפחא מהופך שהכהנ שכנגדו הצד קורא החינה ואחורי מיושר שהכחנ נוייא נר מחא רנ אתר מחסיא נר דינא מיירא )׳"א (דף דשנח פ״ק .ונו' הננסח
נלפי ואחוריה הפס נלפי חינה של פגיה האמח ועל הדין על החורה נקריאח ישראל : עומד הקורא פיק הרי״ף נחנה חוספחא ונו', הנגסח פחח׳ פוחחץ וא(| רנ אמר

 :ג' פרק דתנילה נחוספהא ונו', הינל נו ובונץ
 החינה וכשתע״ידין ונו' נימה וכעיםדין נ

 חוספחא החינה. ונלש׳ עד ונו׳
 זקגיס ניצד עומד הקורא פרק הרי׳ף נחנה
 נלפי ואחוריהם העס נלפי פגיהם ׳ושנים
 העם נלפי פגיה החינה ונשיגיחין הקודש

 הזה נ״קום רניגו ודנר׳ הקודש נלפי ואחורה
 חינוח ריג׳ שגי נאן גחניר שהוא ״שוג צרינין
 הקורא עליה שעולה והיא נימה קראה האחח

 ס״ח נה שיש שגיח חינה ועור הדורש, או
 הניח נאמצע תפתידין ששחיק מלשוגו ומשמע

 נאי או זו נגנד זו מעמידין היאך לחקור וק
 אם ס״ח נה שיש השגיה שהחינה ועוד אופן. זה

 לעולם השפריס שנו האיון שהוא לומר טוגחו
 וההינל הם שנהינל נסמוך נחנ שהוא א׳א
והחינה נלשוגו נמנואר הניח ננוחל נגו׳

עשר אחד פרק
 להכין צריך שישראל נא! עשרה בו שיש ״שקום כל א

 ושקים תפלה עת בכל לתפלה בו שיכנסו בית לו
 לבנות זה את זה נ־) העיר בני וכופין .בה־כ נקרא זה

:וכתובים נביאים תורה ספר להם ולקנות בה׳ב להם
 בנבהה נ■! אלא אותה בונין אין הבנםת בית כשבונין’ ב

 אותה ושנביהין .תקרא הושיות בראש שנאשר עיר של
 ולרושם שנאשר העיר חצרות שבל גבוהה שתהא עד
 אלא הכנסת פתחי פותחין ׳ואין . אלהינו בית את

 ובונין . קדשה הששכן לפני והחונים שנאשר בשזרה וי]
 ברוח זה היכל ובונין תורה. ספר בו ששניחין היכל בו

 אל פניהם שיהיו כדי .העיר באותה כנגדו ששתפללין
 בישה יומעמידין ג : ה‘לתפי כשיעשדו ההיכל שול

 שי או בתורה הקורא עליה שיעלה כדי הבית באשצע
. כולם שישמעו כדי ככושין דברי לעם אומר אשר

 אותה מעשידין תורה ספר בה שיש התיבה וכששעמידין
; העם כלפי ופניה ההיכל כלפי התיבה ואחוי-י באשצע

 יושבין הזקנים .כנסיות בבתי יושבין העב כיצד ד
 העם וכל ההיכל. כלפי ואחוריהם העם כלפי ופניהן
 השורה לאחורי השורה ופני שורה לפני שורה יושבין

 וכלפי הקודש כלפי העם כל פני שיהיו עד שלפניה
 עושר ציבור ששליח ובעת .התיבה וכלפי הזקנים
 הקדש לפני ופניו התיבה לפני בארין עושר לתפלה
 בהן נוהנין שדרשות ובר.י כנסיות בתי ■ ה .־העם כשאר
ישראל כל ונוהגין .אותן ומרביצין אותן ושכבדים כבוד

 . עליהם לישב כרי מחצלאות בקרקען ולהציע כנסיות בבתי עששיות להדליק הצבי ובארץ בשנער ובמערב בספרד
והיתול שחוק כגון ראש קלות בהן נוהנין אין שדרשות ובתי בנסיות יבתי ן :הכסאות על בה יושבין אדום ובערי

ושיחד. : CC וסננ״ג שוי ו : שס ששין במיג קג־א סי' שוי ה שס והמ״ג שוי ד • נס ג ■ שם ומו־ג שיר ג • כר ששין סוו־ג די ט' שוי «

ששנה לחם

 נגצמצע !צוחה שמעעידין נחג הזאח השגיח
 שמעמידין החינה הנגיה נקינה היוגה ואם הניח.
 ננימה הרי החויה קריאה נשעח הס׳יח עליה

 עליה שיעלה נדי שנחנ נמו נחורה קורץ היי
 להיוח ישראל נל שתגהג וקשה נתירה הקירא

 חיסאחא והרי הקדש גלמי נחירה הקורא נ׳6
 אל אחוריהם דליהוו עליה ומולקה ציוחח זי

 גורס היה ז״ל והר״ן העם אל ופניהם הקודש
 ואחוריהם העם כלפי פניהם החינה ינשמעמידין

 וה״ק קא׳ לעיל דמדנר ואזקניס הקיש כלפי
 נרחונ איחה ומניחין החינה את נשמוציאין

 העם כלפי שם ׳ושניה שהיי זקניה של סניהם
 רנינו גירסת נן ואין הקודש כלפי יאחיחהס

 שחינה נ״ל וננך נינ־יו. נמנואר פירושי ולא
 הס״ח תעמידין שעליה קסנה ען נימח היא
 אוחה שייניחין וקאייר הקורה קדאת נעח

נחנ נימה דנני נמי יי״ק הנימה נאמצע

 נימים שטנים מהניחוח חשינני ואל הקודש
נ נפיף מקומוח נקצה האלו ה'  נאמצע ולא נ

 נסוף שהם התורה מניחים שעליהם החינות ונן
 אינו נאמצע העמדה נ׳ נאמצע לא הנימוח
 שנאותם והזמן המקים לפי הנל אך מהחיונ
 מאד עד גדולים ננסיות נחי שהיי הזמנים

 נדי נאמצע הנימה Tלהעס צדנים היו
 שנעונוחינו הללי נזמנים אנל העם לנל להשמיע

 שומעץ העם ונל קמנים הס שלנו ננסיות נחי
 נאמצע מלהיות אחד לצי להיות הוא ני׳ יותר
 נאמצע הס״ח מעמידין אין שענשיו ע׳׳פ ואף

 וננר הזקנים לנניד נן שנמו אפשר הנימה
 אלא נך על הני״חא הקפידה שלא נתנח׳

 נלפי אחוריה נשהחינה אך ,המקומות נע׳ הנל
 לראיה הפסוק הניא העם נלפי ופניה הקודש

 נלימר מיעד אהל פתח אל העדה מוחקהל
 נננדס ימםר,נל עמהס מינר משה היה ומשם
 הקודש נלפי ואחוריו העם נלפי פניי ונמצא
טי לחלוק צריך אלמא  היא העם ונניד לעם נ
 עי ומ׳ש נרל. העם נלפי החינה פני שיהא
ט' מעם נל פני שיהיו  שאמת ממה למדה י

 העם נלפי פניהם שהזקנים שנחנחי נחוספתא
 ניק לזקנים העם אחורי שיהיו ראי׳ אץ וא*נ

 : ננידס ספני לעס פניהם חופנים שהזקנים
 ומרניצץ איחס ומננדין ונו׳ טסייח כווי ד.

 העיר(מנילה נני פרק נר״תא איק.
: נ״ח)

 ספני פד ונו׳ מדרשוח ונחי ננשיוח בתי ו
 ואץ הזה. נלשון שם נרייחא הנשמים.

 מס״לץ ואין נתונו מתקשמין אין פירש"׳ נאוחין
 לנית ילך לא רוח קוצר לאדם היה שאס

 שם נננסץ שאין ילס״ל לט להרחינ הננשת
אלא

קיא  פרקא נהלכוח נחונה חוספחא .ונו׳ עשרה שיש מקום כל א י*א6
; נחרא דננא

 ; ׳"א) (דף ישנת נפיק אוחה. ופגביהין :נ' פיק דמגילה נחיספח׳ .וני׳ כשנינין ב
נהינל מציגו שנן שם ואמרו דמגילה פ׳ק נהלנוח הונאה חיספסא .וני׳ פופחין יאק

 : מזרחה מועד אהל לפני קדמה המשנן לפני והחונים שנאמר למזרח שפתחו
 :חניג ן׳ הר*י כאן מיש יתראה ק׳ג סי׳ נא׳ח ז״ל ננ״׳ ע״ן .ונו' נירה ופעסידין

נ׳ח.) (דף האיר נג׳ פרק .וס׳ ננסייח בר.י
יחנמים

עוז מגדל
 ליגי שסידר היא העדמה זה לשון .הננסיז כית ה״ץא עד ט׳ עשרה נו שיש סקוס כל &י"א

 ניזושנרזא . ונהוניס נניאיש עד נו׳ זה אח זה העי' נג׳ ונושין הנאיש הדנרם עליו
ן נהדא דננא p נש נהלנויז ז־צ אלעס י"׳ והניאו טני ע  ערק .אלהינו ניה עד נו׳ הננפיז ניס נ
 והניאה נחוהעהא קדיי. עי גו' שחמי סוסמיש ואין (ע־נ) דשנלה ונהוספיזא ׳־א) (יןז השנס ׳ציאוח

 ג׳ שיק דנזגלה נהוכטזא .נהשלה עי מ׳ הינל נו ונונין .ויושג עזעד שיק ז׳ל אלשע י־׳
 ויושג עומד סרק וגיזוהסחא ט־ז) (דף העניח פדר סרק .העם כשאר עד ם׳ נימה ומעטירין

 סל עי נו׳ ׳שיאל כל ונהנו • נ־וז) (דף העיר נג׳ סרק .אוהן ומרניצין עי נו׳ מסיוה בחי
 הנל .ניחו יושג׳ אשיי עי מ׳ ננניוס נחי היא הורה ישראל שמנהג לשי נן נויזנ .הנסאויז

: רח) (יף העיר נו■ שיק

סייסוניות חנהות
א נר.יססחא [א] ני נווי׳ שסק ושנאן בחרא דננ י נ ח עאין עיר ח־י. י ח אלא נ חי ««י א  םחן ו

« יעאוז יוצר  דכיוןרהטנחג בהקו® אחר לחישניר או רHrל' אותו עכוסץ הנוראי□ גיסיס ם
 ׳וגאים או עונים או אחד סוונרים עלם מנין לר.ם עאין ם׳ עאשילו הנולר. יתrתפ בגר

ע אחר לטקום  בני ענוסין דברים ועאר ר״ור־־. וססר הכנסת דנית דומיא הוי מנץ עם עי
 לרבים פשר או לרבים בלן עהיה ם׳ החם דתניא לר.א סמע ידמיא כבעכוד זה אה זה העיר

ע ררנל עעח ודיניש הוא אלא אהר עם ואי, לרבים ונחחום ק טנ  לעכב יכולץ לביתו לילך ו
ר מר ידו על ע אם אבל תחתיו אחר עיעגי  עיעאר לבישו ימליס אין הוא בלא אחר עם י
ר או ט ע  אחר אונם לו יארג או לנקביו אחד יבםרך לעסא הייעינן ולא נסקוטו אחר עי

 לל»ר ואין דיומא בש׳ק ברא,רינן סוף לרבר אין כן ראם אונסו עיעבור מר להסתין טרכוrו
־1או יגסרך עסא נ׳ נן דנמ רררך יחוד נבי יוחסין ובמערה דשוסה בש׳ק ראטרינן מר.א

 Tלהעם או ליעאד סחייבין לא וסשר בלן נבי בתוסשחא דר.א החסירו רוקא דבעריור. לנקביו
ע אבל היא אלא אחו־ עם כעאין אלא תחתיי .שמר ך ואץ למאת רעאי עגסו להמטיר יכול ואינו ל.קביו מה, אדר ננרך אם דאשילו ומיד להא חייעינן דלא לא אחר עם י מריך ע׳

ירבח לא המעיר מעיר ואחר עני אחד אשילו בעור. יתנו ועניהם בשוחשות בםקום, אחר יעבירו היוגאים בי אלו הקד,ל מן אחד מור ילך ואם ח■ עבשרק ר בר.לכד, כדלמיל עיחזור מד לעומוק
להעביר עסוגיאין מה עכל ההיא בחשובר. כתב ומור :ע׳ב ת רשריע לכאי הנעארים ■נל כסו היוגאים על ההון ועבר מעיד כסו מני הטניין להעלים חייב אוזר דבל ביון ׳סמים לא והזיל

ב וחונוחיהם. םטונם ולר׳ניח ריקם ולהניחם מבתיהם ליאת יגסרכו עלא נדי הוא מטון עסקי מל עהרי םמק עבת לשי נוכין מנץ למלאות אנעים או חזן אף דנובין אחת בתעובח כתב עו
י ו חח חזי הפסק עבח לשי ונם נשזיוח עבה ל עי מל [ב] ו מ׳ב העכי ע אם עאלת א אונש• זר. טלם בהסנםח ראשים לברור רמו־.נו לחממות יסלים ואינם הקהל בין קסםח י

ע במיני נראד. ימשו איך אחרידט הננררים הטלבית נבל ולא בעיר ועלום אםת ואין לוקח הדין ומרת דחפיד בטל לבם חלוק ומחמת בכה אוסר חח בכה טתים במל' בל לרלעיב עי
י כים לתקן הן חזנים להמטיר p ראשים לברור הן הרוב אחר וילכו העיר ולתקנת עטים לעם דעתו יאמר אחד עכל ברבר. מליחם רקבלו מטום ענותנים חן גבאים למטת חן זרקה ע

 אער ככל שיר.ם מל ימעוז הקו־.ל גורך דבר כל דבר םוף ט ולסתור ולבנות האושים כיח ולקנות בו ולסתור לבטח חתנים בית ולקטת ולנרוע לר.וםיף הכנסת בכית לסתור חן לבנות
מט ימאנו ואם יאסרו ע הכתוב בכל למעות לעטור טננד המטרו הסי  עיאסרו ער האומות בדיני ני! ישראל בדיני בין ילטשם להכריחם לראשים עלירט הרוב שימנו ביד או רחוב כש טז י
ה שי על ימתו מלומר והמסרב פמון באיתו חלקם יתנו הסימום הם נכח. מל מסק לדרזיא יגטרכו ואם אנחנו רומים ב ט  בני בושין דבר סוף הברכה. מקבלי רוב אחר וילכו רעתו נטלה ה
 וכתובים נביאים תורת סשר לר.| ולקנות הכנסת כיח להן לבנות זר את זה העיר כני נושין בתרא דבבא בתוססתא דתניא ההיא כי הרבח צריכים שהם העיר צרכי לבל זד. אח זח המיר

טי בני וכושין ב׳ר מאיר העני עלים זר. ור.יר. יותר לר.ן הצריכים מנינים שאר ס כ׳ כושין הכי אשילו בך כל ניול צורך זה שאי, סי מל אף וכר למבוי וקורו־. לחי לחם למשות זה אח וה מ
ו ברוך נ טו במין רוקא חם רבי-ו ושידע הרינה סושר. הכנסת מבית ננוהים עננור.יד. מיר כל רב אמר נוריא בר חטא רב אטר טחסיא נר רבא אמר רעבת קפא שרק [נ] ז מ׳ב לה׳ח ז

 ממעח היח ואמש׳כ הסשר. שמתיר ואברורי שקושי לק דופין בה, להשתמש מעויין שאין נניתינו אבל רבנסת מבית למעלד. עסעתמעין בוחן ויש כהן ונהשתמעין עוין שהיו ננותידן
סח בית גם לחנניה וצוה ביתו עתנביה מקדובח נאחז־ בםירו׳יע נ כנורנב׳מו־נ רביט מורה הורה וכן יותר מליו להחמיר חש ולא נבוה אחד בקרן לכד אחר כיצד אחד בנין ועעו חננ

ת בתוסשוח {ד] טכו ב ד צשון ובן בממרב חשתח למשוח לטזרח ימחשללין הדין וב, בממרב ר. עה הארוז ננד רשתה מן מעתחוים עיד.ח כדי דהטעם מאיר בהר׳ר םשרז־ם משח ה׳ר טז
ם יTש זח וכענין ע׳ב וייו ח אחורי המוזשלל חלבו רני דאסר אהא רנרטח בש׳ק ע' ז ר בר.לכח בשיה למעלה מיין י׳
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«י לגומם אי לסואלל או אלא ם ; 8נ חנני  to «ד«1פ6נ to נמגעלו to מנקלו נ<יו9 להי אדם י«ם לא סק דהא דגים י*ן דסי אמאי שם נו'.1 ומלכיהם ו
®!7 וכיין מק״ו ורקיקה ק«דריא יעשנו ולא רנלע שפל נאנק דרנק ניחא ונגן ני מאי יינ׳ל דאפר מוחיים וחלמידיהם מנמים ינא אפי נהן נאוסין  נל נ*ש שגג׳נ שרי ייןי
ק ני קוראין היו המדרש נית כלומר  דיון אנמרא פליג לא ננה*נ לרוק דאחור דרושלמי ההיא מנוח ה׳י כתב :הני הפנחח. נניח שכן כל שרי המדרש דננית וניון ינ
: דוקא חפלה נשעס דהמם אחא מרנא שאלחא ישיילי קיימי הוו מחנא נר אדא ורנ דרנינא אמרינן הכי ונהר
 האי אמרי מישחא לני עיילי דמימרא וילמא

 אלא מימרא משום לאו נרסחא לני דעייליק
 משים לאו ופירשדי צילוחא נעי דשמעהא משוס

 היינו לא שאם הנשמים מאני עלינו שיגן מיזרא
 וממשנת {לולה דעק שצריכה נאעחא עוסקים

א והיי נכנסץ הייני לא  דקאמי הוא ינ
 הנא קאמי והיני מומרין ומלממ״הם חכמים

 W לא צלוחא נפיא דשמעחא משוס לאי דאי
 נשעח היינו דמומיים קאמר כי ודאי אלא ע״לי

 נהם ולשמוח לאכול אפילו מוחיים ואו הדחק
 יסלפידיהם חכמים אפילו היסק נשעח שלא אנל

 לאו דאי דמיפיא סילסא וכעוגדא אסורים
 ממק שם היה שלא עיילי הוו W שמעחא

 אדם נר שהמה ננשמים גיחה מד שילכו
 מקום היה אה •at הנשמים נעה נשוק הולכים

 ולשמוח לאכול מקום להם ואין לאמידים דחוק
י. לי נראה כן ,מומי ולישן

 אמי שם ונו', משנונוח נהם ממשנץ ואץ ז
 חנאי על ננל של כנסיוח נחי אסי מ

 ואף נהם שישתמשו מנס על כלומר עשויים
 ניהו ומאי ראש קלוח נהם מהנים אין כן ע*פ

 של משנין מקא דהיינו ונינו ומפרש סשנינוח,
 נהם ^Tמספ ואץ : הוא פשוע ודני ישוח

: שם נרייחא ונו',
ונו׳. המדרש לניח או הכנסח לניח היד! ח

 עושין ואץ כ״ח.) (דף שם משנה
 נשמה קפנדרא מאי וממרא קפנדייא אוחו
 . נהא איעול אדרי אדמקיפנא דאמר נמאן

 הללו נחים של שורות שאקיף נשד ופירש׳י
 « ואמריק דרכי. י5ואק הוה הניח דרןי אננס
 שניל היה אם אנהו ר׳ אמר כ׳ט.) (דף המם

 הכנסת לניס הנכנס יננ״י אמר מומר מעיקרו
 לעשומו סותר קפנדריא לעשותו מנח על שלא

 זה כל ינינו השמימ למה ׳n8T ולא קפנדריא
 יאפשר עלייהו. יפליג פאן לינא הסם

 מיאמר כן לעשות ראוי אין שמומי פי על שאף
 מימי נ׳ז:) (דף מנילה שמוע p אלעזר מי
 דהיינו ומשמע הכנסת לניח קפנדריא עשיתי לא

 מומיה מאי הכי לאו דאי דשרי גוור נהני
 רניט כמנ כן ע׳־פ ואף הסוספוו/ נפסקי ונ*נ

 דהתם משום וכו' להתפלל שנכנס מי דץ
 שנדי הוו יהכי מקרא ננמרא לה מיימינן

 וגייסח וכו׳ העם וננא דנמינ המקדש נניח
 לעשותו סומר דנרים היי׳ף כנייסס מינו

: מציה נרםיק ולא קפנדרא
נ׳יס.) (דף שם וכו׳. להתפלל שנכנס סי י

מי מימרא  וצ׳ע הונא, רנ אמי סל« ד
 היה אצל כחנו ולא זה דין ינינו איחר למה
 :וכו׳ פחחים שני המדרש לניס או הננסח לטס

ס׳׳נ.) (נרכוס ונו׳. ליננם לאום וסוחו■
ה אסר  ניסו מה כנימו נהי׳נ ינ

קפדי לא ורקיקה מנפל אינש< קפדי קפנדייא

טלה ושיהה  גהן שותין ואץ כהן אוכלין m ואין ,נ
 נטסין ואין בהן מטיילין ואין בהן ניאותין ואין
 . הגשמים ספני ובגשמים ההמה מפגי בחמה בהן

 בהן ולשתות w לאכול מותרין ותלמידיד!ם וחכמים
 היו כן אם אלא חשבונות בהן מחשבין ואין ז ג מדוחק

 שבויים ופדיון צדקה של קופה בגון מצוד. של חשבונות
 רבים של הספד אלא בהן מספידין ואץ .בהן וכיוצא

 שכל העיר אותה חכמי גדולי הספד שם שיהיה בגון
 או הבנםת לבית ייהיה ח :בגללן ובאין טתקבצין העם

 שיכנס בדי קפנדריא יעשנו לא פתחץ שני המדרש לבית
 שאמור . הדרך לקרב שכנגדו כפתח ויצא זד. בפתח
 ליכנם שצריך מי ט •• טצוה לדבר אלא בד.ן ליכנם
א יכנם חבירו או תינוק לקרות הכנםת לבית ^  מעט וי

 יכנס שלא כרי חבירו יקרא ואח׳ב שמועד. יאמר או
 P לתינוק יאמר יודע אינו ואם ,בלבד חפציו בשביל

 ישהה או בו. קורא שאתה הפםוק לי קרא התינוקות
 מעםקי שם שד.ישיבד. .יצא ואודב הכנםת בבית מעט

 טי יי : וגו׳ ביתך יושבי אשרי שנאמר היא המצות
 בפתח לצאת לו •מותר לקרות או להתפלל שנכנם

 ליכנם לאדם ומותר .הדרך את לקרב כדי שכננדו
 שעל ובאבק ובאפוגדתו במנעלו במקלו הבנמת לבית
 : הכנסת יבבית ירוק לרוק צריך היד. ואם .רגליו

א  הן בקדושתן שחרבו מדרשות ובתי כנסיות בתי י
 שהן פי על אף מקדשיכם את והשימותי שנאמר עומדות
 כבוד בד.ן שנוהגץ וכשם ,עומדין הן בקדושתן שומסץ
 וריבק מכיבוד חוץ בחורבנם בהן נוהגין כך ביישובן

 עשבים בד.ן עלו אותן. מרביצין ואין אותן מכבדין שאץ
 אותן שיראו כדי במקומן אותן ומניחין אותם תולשין

 הכנסת בית סותרין ׳אין יב ’ויבנום* רוחם ותעור העם
 בונץ אבל .אחר במקום או במקומו אחר לבנות בדי

 ולא אונם לד.ם יארע שמא . זה סותרין ואח־כ אחר
 הישן בצד החדש בונה ממנו אחד כותל אפילו .יבנו

ג : הישן סותר כך ואחר  שלא אמורים דברים במה י
 חרבו אם אבל ליפול. כתליו נטו שלא או יםודותיו חרבו

 Tט אותו םותרין ליפול כתליו שנטו או יסודותיו
תדחק שמא ובלילד. ביום במר,רד. לבנות ומתחילין

השעד.
פ0עסכצש ש «וג ב פדג: סי' פוי נ : r)m imcev 1צנ9פודו9;

א ט נפרק המשנה לשון ו«׳. מסמס בתי י  נ
 מנינוד חץ ימ׳ש נ׳׳ס): העיר(מנילה

 p)(1 וסרניצץ p* זמנמץ שם נרייחא ורינץ
 נמורנק נל6 נישוק אימתי יהודה רני אמר

 עגמת מפני עשנים נהם ועולים אותם מניחים
 עלו 0C משנה וט׳. עשנים נהם זצלו ;נפש
 וממרא נפש עגמת מפני יתלוש לא עשנים נהם
 חולש אנל ואוכל תולש אינו והסניא נ*פ) (דף

 חנן ומאכיל תולש נמי מחניתץ מק נ׳ ומניח
 להם שיהיה כדי נפש ענמח מפני ינינו ומפרש

: רנמם רוחם וסעור נפש עגמת
 נ׳ו) (דף שם וט׳. נה׳כ סותרים אין יב

 איניש לםי.ור לא מסדא רג אפר
 ואיתא אחריתי כנישחא ני דמי עד כנמתא נ׳

 התם עלה ואגוריק נ׳.) נחרא(דף נרש נסי
 מחרמי דילמא כלומר פשיעומא משוס רני אמר
 דאמרי איכא אחריתי ננו to ופשעו *נם
 ט להתפלל ניס להם שאץ נלוסר צלויי משום

ח זמן נל  דאינא ניטיט אינא נינייהו פאי הנ
 דפעטא רניט ופוסק אחריתי.. כטשסא ני

 ופפסם ז״ל הרי׳ף נתנ וכן פשיעוחא משום
 לדג רנינא א״ל נסמוך החם סדאמיינן ז׳ל
 מתרמי דילסא אייל מאי ומחמי זוד גני אשי
 קטיים ואפילו להו רהני שנדים פדית להו

 פדזן להו מתרמי דילמא לסידזש *נא הלננים
 נמננמא נעיא והאי להו יהני זנני שנויים

 נרסיק כ״ו) נמגילה(דף וכן שיינא, דפשיעוסא
י רמי ט קא הוה אנא נ  הוה כנישחא ני נ

 לסיססרה נעי טה עתיקא כגישסא ני ההיא
 יסיג להמם ועיולי מינה ונשוי׳ לנצי ול*חויי

 לא הסדא רש דאמי הא ליה מינעיא וקא
 נטשמא ט דמי עד ננישחא ני איניש לסחור
 אתא מאי כה׳יג פשיעותא משוס התם אחריתי
 דרנ לקמיה ליה ואסר פפא דרנ לקניה
ל מוכס ודאי והא ליה ואסר ^  כטשתא ני ד

 משום לא׳ד ליתוש הכי לאו דאי לצלדי אסרית׳
 משוס אלא ליה מינעיא מה לא ו*הו צלוי׳

 נחל אלפא ליה אסת הכי ואפילו פטנטתא
 דאמרינן והא . פשיעוסא משום ס׳ דפעמא

 סחרי זופרא ומי מריסי גי) (דף נתיא נייש
 *נהו נקייפא סיחוא וני נסיחוא ק״מא ני ומו
ל ולא צלויי משום דאמר נמאן ס׳ל ^ 

ק נווחיימ ^ הני דכל נ  סנרי נסיאי י
א כריש ואמדנן פשיעוחא. משום דסעמא «  נ
 חזא דלא אלא אסרן ולא מסדא דרנ אמיסרא

 טה הזא אנל לנפול שנועה כלומר חפהא ניה
ג הא כי ומי סחר סיוהא  ניס מזא אט די
ט סיוהא  פחדה מחסיא דמתא נטשחא נ

 דתקץ עד אפקה ולא כחם לפורייה וע״ליה
 שלא נדי מפתו שם שהכניס כלומר שפני ליה

 או« מצערים והגשמים שהחמה ננטינו יתעצל
M מייט כל שהשלים עד משם מציאה ולא

טסל אפילו שכחנ ומה ונלילה. טוס סהרה לנטס ופססילץ שכחנ וזהו ,הפרזנים סוקק שכסנ הני מכל סמויה ודקיקה שיי. ורקיקה מנעל אפור קפנדריא נה*כ אף *נשי
אמר

משנה לחם
ט׳ ותלמידיהם והבסיס ^  . וט* הננסס לניק היה :נא׳ס ק׳ג נסי* ננ׳י עיין .ו

ט סרק משנה :כה) (דף כעיר נ
ט׳ מעט ויקרא יכנס מנירו * חיטת לקניוא הכנהס לניס ליננם שצריך סי ח' .ו  נ

 מ* כנשתא תני נניא למיקיי ל*נש ליה *צפיין * אמרו כיח;) (דף העיר נני
 הפסוק יקיא שנססילה ל’ז רטנו וטנר וכו׳. הלנסא לימא מא סרננן צורנא אי ומשני

קיא *השמועה כי *ז' *דנ תנירוקודם יקרא שאס והפעם חנידו, ו הפסוק יקרא ו

ו לקרוס היה הנדסה דעיקי נראה ^  דקייאס כתנ לכך פפל היה פסוק של והקריאה מ
:מא ננק ופעם *דם הפסוק

א ט׳ פנסיות בתי י טד נהם שמהנים וכשם .ו ד פ׳ שם .וכו׳ נ  נ*מ) (דף העיר נ
ט׳ טהגים אץ רנק דסט ננרייתא זה כל סטאר :ו

ט׳ «סרין אץ יב :ג׳:) השותפין(דף ס׳ ונדש נ*ו) העיר(דף מי נע׳ .ו
מוסר

עוז מנדל ח הו ת הנ גיו טו טיי
לנו (כ) לפי יסגלו! נידייו תי ניסינן ד«»זיש ונייי׳י סזוו נ נ ן נ י נ וי י np״n ז נ י סז כדת עד ס* ליןרווז בנכנס סי ס מ ן הוזאפ p. .פ ז ) r e( : הי ר עי ט׳ טפיה! ב  טיז

a^«rכי שייוזו נ«נור»ות ברס ל■ן נ ן סנ o נ r כנו ג פנים ל ח ו רמנ׳וו נ י י י ל ! «י" י סי גנ ק י ■הי ן .*! ^ מי פו ע ף ה ה :נ*מ) (י ט ׳ ווומ כשלא אסנוניס ונויש ג  דשאי עו ס
ס ליען מיתר ^ן תתירו ימנווו מכ׳ ם יוס בליל ננ*ה ל מויי סמוי כדי יג ושיח וכוד ל
א ינבא mo מין אע- מ־נ מוזוו תי  •n נניעתא לני יע״לי יסימרא ייתא אתא סדנא עמכתא ע״לי קא היי אוס ורג רנינו! ]11 !כ'נ הנמידים ■יס ינחלנית עלפנין• בינת״ת כיין . נ
אן מימיא מ*מ לאו מנ תנו ני ת• אמי לא ות ילכנק יתומסת נ ל על ננסיות ינ סי כל ננ p« חן ת o מקלות תיץ עירכו מוז נל נהם ׳™•ן "־״ ׳»>« ליניץ “> ני »לא 

ע וולא יאע ע ייפינמום נפייי סי תנו! נחס וליננם נתן וליען לאסל ומיתי כסו״ן רן תנאי יכל ע מין ווזא נר הוזמו! מפני נ רנ ניזוא רננא קמא י  נניעתמ לני לפוי״ה כאל אע׳ י
c חננמת לגיון ממין־ וול« ממע תגנמו! לסת לאו מתפ-א ימת» w כיני ניאייזא ליען ינילים עהואדוזימ חנ אפילו אגיל‘־■ ליען ערי חננמת גית ילפיין ניאו. ולייפניא .מסיוימ נ  ננ׳
^י ממס תינת היא הלא ורממוימ ימנילו! נעזעלסי נרממתינן סתי אתית מכון! אמילו סו ̂נ נכסיי מסיר נ ח עס זנ0 (הסיר • :כ נמתין לכאוו m נפתח ענננס לפי מו

I סזנתיוו] וכיס אתר



משנה כסףפייא תפלה הלכות אהבה.טשנה כסף

הוא; ונו' ההמ גוגה ממנו אמד 1 •m , \ . נו'. החנו ואם לנולנא אזל ירמיה רני הפיר נני פרק הר׳ן נחנו ירופלמי ו
ד  ■ מחמלה עליו החנו לנר אומר אני ליה אמר לל׳ס שאיל אחא איונא נו תקושא ׳הנק חמחון משמיה פפא דרג מימרא נ״ז) מגילה(נ״ו ונו׳. המדרש נית הננסח ניח למשוח סותר י

 העיר דנני אמהניחיו ו.)”נ (מגילה הננסה. ניח למנור שמוחר אסוריה דנרים בסר, טז נג׳ נ״ו) נ*ה דף (ר״פ שם ונו׳. הננסח ניח שמנרו העיר נ<׳ ונו : דרנא
' לוי,סיס חיבה תינה לוקחים כה״כ המסת בית בדמיו לוקתיס עיר של רחובה שמכרו הפיר

סכרים סכרים לוקחים מפכחוח מספחוח

נ1 יישאי י:׳־עי. ״ י w : ז  T דגנ־יז נית לעשית
 בית לעשותו אסור המדרש בית י]1 אבל המדרש. בית

 בית קדושת על יתירה המדרש בית שקדושת הכנסת
 שמכרו העיר בני וכן טורידין. ולא בקדש ומעלין הכנסת

 יש תיבה מכרו .תיבה בדמיו ליקה להן יש הכנסת בית
 מכרו .תורה לספר תיק או מטפחות בדמיה ליקח להן

 חוטשין מכרו . חומשיס בדמיו לוקחים תיק או מטפחות
 אין תורה ספר מכרו אם אבל תורה, ספר בדמיו לוקחין
 קדושה שם שאין אחר תורה ספר אלא בדמיו לוקחין
 נוכן טו :במותריה וכן . תורה ספר מקדושת למעלה

 הכנסת לבית או המדרש בית לבנות מעות העם גבו אם
 ורצו תורה ספר או ותיק מטפחות או תיבה לקנות או

 קלה מקדושה אלא אותן משנין אין שגבו. מה כל לשנות
 לעשות שגבו מה עשו אם אבל . ממנה חמורה לקדושה
 בית כלי וכל .שירצו מה לכל המותר משנין והותירו
 בו שמניחים הארון שעל פרוכת . הכנסת כבית הכנסת
 הן הרי עליהם התנו ואם הספרים. במטפחות הספרים

ז :התנאי כפי  למכור שמותר אמורים דברים במה ט
 אותו עשו שייא כפרים של הכנסת בבית הכנסת בית
 לר^פלל להם שיהיה לבדם הכפר כני דעת על אלא

 הכנסת בית אבל .מותרין למוכרו כויים רצו שאם בו
 שיבוא נעשה העולם אנשי כל דעה ועל הואיל כרכין של

 ישראל כל של נעשה המדינה אל הבא כל בו ויתפלל
 למכור שרצו הכפר יבגי יז ’• לעולם אותו* מוכרין ואין
 אחר הכנסת בית בדמיו לבנות או שלהן הכנסת בית

 להתנות צריכין תורה ספר או תיבה בדמיו לקנות או
.בורסקי ולא מרחץ לא אותו לעשות שלא הלוקח על

 בית ולא . העורות את בו שטעבדין המקום והוא
 העיר טובי שבעה התנו ואם .המים בית ולא הטבילה
 מותר הלוקח שיהא מכירה בשעת העיר אנשי במעמד
 שבעה התנו אם וכן IT •* מותר אלו כל בו לעשות

 שיהיו הדמים מותר יעל העיר אנשי במעמד העיר טובי
בית מהן ובונין הדמים וכשלוקחין .חולין הן הרי חולין

w הכגכח גיח יקהו לא חינה חינה ׳קחו 
 נתוהייה; ונן הרתונ אח יקהו לא הכנסח ניה

 יש פיר של דיחונה דחק דהא אחרו ונגמרא
 הגשחים פל שכשמאפגין מפגי קדושה נה

 להחכלל פיר של לראונה החינה נווציאים
 דפיא׳ ניון אוחרים הכתים אנל היא יהידאה

 זה פרק נהוף ונמנואר קדושה נה אין מא
 דאפשר מיד׳ דנל דוקא דמחגיחין דרישא וסונר

 השוה דנר נדאיו לוקה׳[ ואין פפליגן לפלו״ה
 דא׳יא כיון חורה ומכרו פנרו אס אכל לו

 לא אנל אחר אירה ספר נדייו ׳קחו לפלו״ה
 אס דגקא ואיידי ספרים נו לקנוח ׳ורידוהו

 הכי נקס נגרופ ספרים יקהו לא חורה מפרו
 וכדתשחפ אסור נחי דנשוין גת׳ הכי ואק נטלהו

• דמאגיהין רישא
 שס זה נס מעות. הפס גנו אם וכן טו

 אמר נמוחריק דוכן אפיסקא (כ׳ז.)
 גט אכל והוחירו שמכרו אלא שנו לא רנא

 מן מפוח גנו אנל ׳”ופירש . מואר והוחירו
 נידם וגוחי וקנאוהו תורה ספר ל(ורך הליטר

 נאו לא פד״ן שהרי לטרידן מוהר הדמים מן
תב : חמורה קדושה לשיייוש  הימה הרמ׳ין נ

 לאריג כפוז׳ הוו הא הדמים משנין אין אמא׳
 אתריגן נלנגיס ואפילו דאסי למאן דליכא

 שכן כל קדושה שום נהו דליח הפרק נחהילח
 לפרש לנו יש והוחירו דננו וההיא מפוח שננו

 :עכ״ל וצ"פ היא הילכתא דלאו שנאמר או נפ׳א
 איייינן דינילה נירושלמ׳ וכו׳. נה'כ כלי וכלי

 חורה ספר האוחז פליה שפומד הנימה
 נהם אין להחלמד פליהס שנוחנים והלוחץ

 ניה קדושח להם יש אנל ארון קדושח משוס
 הפיר נני פרק הר״ן נחנו ונירושלת׳ .הננסח

 הארון שמל פרוכת • ננה״נ נה'כ כלי כל
 רנא אתר ני) נ׳יו (דף העיר נני פרק וט׳.
̂ז פריסא האי אמינא הוה מדש  דאשמיש חשמ
 תורה ספר ותנה׳ ליה דעייפ׳ דהזינא כיון הוא

 חנ״יש את־נא אסיכרא ליה פרסי נרי אי פלדה
'ריפה דהיינו ז״ל הדין ואירש הוא. קדושה

 ל״ס•) (דף נסופה דאארינן החינה פל שפורסין
 כירושלמי וגרסינן נלינור החינה להאשיס אפור
 אפשר ורנינו עכ״ל נארונא ארונא דעל פליא
 שמניחין לתינה ארון וקורא כן מפרש שהוא
 שהיה רנא וספה קריאה נשעא ס״ת פליה
 הארוכה על מניחין שהיו חשמיש שהוא סונר
 המספתא ועל הורה השפר אפפחח הזאת
 שהרנה מזא הכי ונהר אורה הספר מנימץ
 שרנינו נת׳ אי מאפחה. פריסה נלא הזה הפרוכת על י אורה ספר מניחץ פעניס
ט נלוייר הספרים מניחין שנו ארון להיכל וקורא הי.יכל שלפני פרונה דהיינו מפרש ט נ

או ותיק מטפחות או תיבה מהם שיקנו או אחר הכנסת
חומשין

: זה ניין ןנ'ג סי׳ שם נהזי ע״ן י ■ W הוי ג ; פה נ ןג־נ סי׳ הזי א

. -1 יזמהייקין נ״ו.) (מגילה . .
 של כ”נה אלא שנו לא יוחנן רני אמר נחמני נר שמואל רני אמי נה״נ שמנרו

 לה אחו דמעלמא כיון כרטס של אנל כפיים
 אין כלומר דינים דהו״ל ליה מזנני מ;ו לא
 שלו נפלים ישראל כל אלא נעלים לנדם הפיר כני
נעציס. מיפת שלא למנוי העיר לגני ישות ואין

 נידוע שאפילו ז״ל הרא׳ש כיפח רנינו ויפא
 אדם להם סייע ולא אוחו ננו הכרך שכני
 כיון הכי אפילו ננ״נו נהוצאח לעיר מחק

 לדעיז הקדישוהו הפיר נני לה אחו ימפלסא
 הזכירו והריץ שהסוספוה פ”ע ואף ,העולם נל

:עיקר לינינו נראה זה פירוש אחר פירוש נ'כ
נ׳ז:) (דף שם חשנה ונו׳. הכפר בני יז

 ניס היינו המים וניס כחכמים. ופסק
 לניס זלזול איכא רני דנכל ופעמא , הכניסה
וט׳. העיר פוני שנעה החנו ואם ; הכנסה

 שלא אלא שנו לא רנא אתר )כ׳ז (דף שם
 הפיר אנשי כמעמד העיר סוני שנפה מכרו
 אנשי נמפמד הפיר עוני שנפה מכרו אנל

 ניה ולמשעח שכרא ניה למשיז׳ אפילו הפיר
 נירסא ולפי ינינו נירסת היא כך ש״ד, פיר׳

 לחה ינולץ הפיר אנשי נמפמד הפיר סוני זו
ם הכנסת נניס להשתמש ללוקא ישוס  ניניי
 יה״ה וממילא הסאס מן לפשוח ישא׳ היה שלא

 ופנילה ונורסק׳ אימז לעשור. להסנוח שיכולים
 מחוור זה אין היאנ׳ד וכתב ; המיס וניס

 אמרו ואם אלו דנרים י׳ פל להר.נוה שיוכלו
 סיג תל והוא לזורעה עליה להאנות שינוליס

 להיות להפלה שהיה הניס לחלל אמרי לא
 אינו ז״ל שהוא נראה פכ״ל. נו וכיוצא נורסקי

 שיכרא ניה ולמשה׳ אלא פירי ניה ולמשסח נורס
 שיניא נדמיו לשחוח דהיינו ל”ז ומפרש ד”ש

 הנא איירי לא ננית לאפחמש לפנין אנל ש״ד
 שסנור לפי הוא וכו׳ אל היה והוא ומ״ש כלל.

 החם מדאארינן אלא זה דין למד לא שינינו
 ננישאא דני תלא ההוא ליה הוה רנינא [כ״ו.]

 זננה א״ל אשי דיג לקמיה אחא נארפיה
 וזננה הפיר אנשי נמעמד העיר סוני סשנעה
 חרנ הל שהיה החם דשאג׳ כאנ ולכך וזרעה

 נתנחי וכנר וכו׳. הניח לחלל אסרו לא אנל
 ועוד זה דץ משם למי והיאך רנינו נירסח
 ינינו שמ׳ש ודע נסמוך. יפתו ואכריע אוכיח
החנא׳ כפי הן הרי עליהם החנו ואם לפיל
 ההוא שהסנא׳ כאן הנזכר לתנאי יומה אינו
 סשמיש נו להשתמש אלא לחולין להוציאו אינו
 כירושלמי וכמנואר לו החיוחי מהשמיש נרוע

: שם שכאנא׳
 0C וט׳. הפיר סוני שנפה החנו אם וכן יח

 העיר כני יחנן אהא ז.)”כ (דף
נ נימיו ׳קחו לא וט' פיר של רחונה שמנרו ה'  נ

 אלא שנו לא רנא אסר נמוי.ר'הן וכן וט׳
 התנו אנל התנו שלא אסורים ינרים נאה איחיניה מוחל וי.וסירו ננו אנל והוחייו שאנרו

החנו כ׳ והואירו שמכרו איליסא ה״ד דחתא פישא דכסוסיא אייוש מוחי לדכסוסיא אפי׳ .1 1 w I ן --------- • • - - י י • ״ . - - • • 1 V  I %/tJ • U I V' u m a t n  ! tr

וה״ס ומתירו שמכרו לעולם לא התגו לא הא דהתנו סעמא והותירו שגנו אלא הוי חאי לחזא וכיון ההיכל חשמיש והשרוכח תורה הספר השמיש שההיכצ א5ר סגר והיה
העיר מוכי שגעה החנו אבל העיר אנשי כמעמד העיר מוני שבעה התנו שלא כד״א ממש תשמיש אמר בקביעות פעמים הרבה כלומר ע׳יה חורה ספר ומנחי ליה דעייפי

גמממד
משנה לחם

T ס׳ הפיר כני [וכן • כ*ז) (דף העיר כני נע׳ נו׳. לעפות סותר סויה ספי פלויה ימוחנ׳ דמזינא ניק שם אמרו כויסיא דהא נדמיק ליקס להם יש ריש משנה .י
עליה ומנחי דעייסי דחזו כיון תשמיש דהוא סס אמרו נמי לפרוכת ובהא תשמיש הוי הקשה .וכו' הכנסת בית שמכרו העיר בני וכן : כ״ו)] (לף העיר בני פ׳

ע כתג פנ״ס מתנוח מהלכוח א' דנפרק נ’קנ נסימן ל ז סוהרי׳ק הינ תינה דמוכרין דמשסע הספיים נמפפחוס שהוא ז׳ל יניע נהנ למה כן ואס תורה ספר אנשי ז׳ל יני
כפא היינו דמיסיא לשיש יש אלא נגמיא נדמשספ הס שוין והא מפפאוה ליקה דהא שט״ם לפדיון אלא מצוה לדני ימכרום לא הנמס ניא לננץ ממוח שננו העיר

ט שסניחין פית הכסא ‘ואותו איניה קילא דאינה סינה היינו ולאו הס׳א ט שאניאיס להם כשאין איירי דהחם לאח לי ונראה חינה. לקנוח הכנסת ניס דמופרין כאן משמס
שאמי פה פל סויה ספי הלטח דעה ניויה פירש וכן האיון לפני נפיוכא הוי הם'א להם כשיש איירי הכא אכל שכוייס לפדיון אלא סונייס אין ודאי אז אחר נ׳ה

:לקמן ז׳ל ינינו = '*״י י®״’״ י'®
ן שעל םרוכח סו ו ע על זיל מוהיי״ק הנדול הינ פירוש לידי הניע השליה שנס לאדי ה' (היום הוי מריש ינא אסר אמרו כיו•) הפיר(דף נר נס' .וכו' ^ ז׳ל יני

ומכאן פתה עי שנתנסי נהלטס והקשיסי עיינתי אשי דניים הרנה ט שיש וראיתי ואנתי ליה יעייסי דחזינא כיון הוא יחשתיש תשמיש פייסא האי «וינא
ט׳ ססיא • לי) אשי המחודש הדנר אלא אכתונ לא והלאה וצ׳ל האיון סנינ אותה שפורסים זיל התוספות כסייוש מפרש שינים ונראה ו

זיל רניע שהזכיר מה וק [נ״ה.] הפיר נני סרק שאמרו תינה ה״ע לאו דסיםיא

סיימוניות ות1חנו עוז מגדל
מ א ק*א •לק .ת ) (דף ניזרא מג x כו״ג רינ'לMר טסתנרא mm דרב גוותיח דרבא בריח 'אוזא בר רבא אכזר ןז] פרק . הפרק פוף סד ס׳ הכנסז ניח צפשרז םוחר ;ג' w גרית 

תני דרבינא ; הפיר בני ם תב • ! «״נ «ז רק איפנא י דנ סתם «נננד. בית םור1ו [נ או לטיכ וזופך« ז
ם ב וי ע ום'י.י ננוזי י אלא קירי אי ו iFBnr* י a תוזלד. ננאווזו א»־לו נ r t ? ת I פ׳ב] נ



53 םטשנה כסף פייא תפלה הלמת .אהבה משנה בסף
 י6« מא1י לא סר1נל ונן רנ<« וכהג «זמי. לדנסוסיא אאילו הע*י אגש> במעמד

 למולין ילאו לא הדמים אגל הדמים על הניס קדסס שחל למי יניס למלל מה<י
 היין דמא יןמ׳ל מ«סח הניח קחשח חלה ופרוסה ממסה נל דעל מהם ממסה אפילו

 לא הדמים לנל אנל ס<אי מה<י למוסר דדוקא ומססע ונו' הדסים סוחר על החוו אם
 ורליי הניו^ rcnp וסחללה מה מל p דאם

ומיהדמים דלנל וסוגרים חולקים והרא׳ש
ק הואי סהוי  הנרע ומנא! הסוסמו̂ו דעח ו
 האומר הוא רנא שהרי נססקי יל1רגיוו« למיש
 המיר אושי נסעסד העיר מוט «׳ מכרו אנל

ד ואם ש*ד שנרא טה לסשסי אמילו  נדנ
 היני לחולין דמים להוציא דהייוו הראליד

 שנפה חנאי מהוי והותירו דלסניו קאמר הדר
 דוקא דסשמע העיר אושי במעמד העיר סוני

 ועוד . הדסים לנל לא אנל דרהני הוא למוסר
 טה דלמשסי ההיא רנא אמר דני שנחג מה

 קאמר וני עליה דפליג מאן לינא rש שינרא
 ועוד .אניי אוסניה למוחריהן הואי דסהוי

 הרל דיניוא לההיא עוין אין רדאנ״ד שלדברי
אבל דרנא מימרא נהסא נוישסא דני חלא

:אהדדי שיינין רניוו לדברי
ט נ׳ו.) שם(דף ונו', עליהם קנלו אס ונן י

ה׳נ נץ דממלויק הא גט  של נ
 נ“נה והאי אשי רב אמר נמרים לשל נרנים
 נדן לה קאחו דמעלמא ע*נ אף ממסיא דמסא

 לזטוה מציוא נעיוא אי אחו קא יrד דאדעסא
 הדה הנהיג נעלי ישראל שנל עיא אף נלומר

 העולם לגל בשהקדישוהו אוחו שהטרם גיק
 מ«!מא דאסו הגהו נם החדיטהו דדי אדעחא
 שממיש יניוו מדנרי וויאה חלו. יTד נדעחא

העיר נוי הסנמח נלא אפילו לזנונה מציוא

 «דוצ הנטא היה שהוא מרעיה רניוו נחג וחסוו שטטהם נניאים עממ שאסרו מה ונלט
 ראוי אליו ואיג נהסנמחו אלא דנר פשו שלא ועוד שא דנו ניס שנדור נניאים וגל

 «ץקן משה ומשנ עומד הקורא מרק הרייף ונסנ טיושלסי דניסיק ועוד . ליחס
 ספרי נקצס שנשב ומה .ונחשימ סודש ונראש וגייס נשנסוס נשרה וקייץ שיהי לישראל

 נשנש נלימי קאי נסי אשנס נשחריס רנינו
לא אגל  שהתנו במו חולץ יהא השאר תורה ספר או חוטשין

ט 5 שירצי טה כהן ויעשו  כל עליהן קבלו אם וכן י
 עשוי שעשה מה כל .אחד אדם רובם או העיר אנשי
 מה כפי ויתנה שיראה מה כפי לבדו ונותן טוכר והוא

 כך הכנםת בית למכור לדט שטותר כשם כ :שיראי׳
 הנייה לציבור להם היה לא שאילו .כמתנה אותו נותנין

 ולא אותו משכירין לא אבל . נתנוהו לא זו כמתנה
 לבנותן כנטיות בתי כשסותרין ״וכן אותו. מטשכנין

 והעצים הלבנים כטתנה ולתת ליףaולד למכור מותרין
 עולה הקדושה שאין אסור להלוותן אבל שלדין. והעפר

ברחובה שהיא בהנייה או בדמים אלא מהן
 ובמעמדות בתעניות בו מתפללין שהעם אדפ עיר של

 אין אותן טכילין כנסיות בתי ואין רב שהקיבוץ מפני
 בתים וכן לתפלה. נקבע ולא עראי שהוא מפני קדושה כו

 קדושה בהם אין לתפלה בהם מתקבצין שהעם וחצרות
 עראי אלא בלבד לתפלה אותם קבעו שלא מפני

; ביתו בתוך שמתפלל כאדם בהן מתפללים

ק ר ט פ י נ ר ש ש ע
ה א ציטרא to ל׳טנה דסצינא פירש r«נל6 ש קורין שיחו לישראל להם תיקן ירכינו מ

 ובחמישי וכשני בשבת ברבים בתורה
 שמיעת בלא ימים שלשה ישהו שלא כדי כשחרית

 שבת ככל במנחה בן קורץ שיהו תיקן ועזרא .תורה
^ הוא ונם . קרנות יושבי משום  בשני קורין שיהו תי

 מעשרה פחות יקראו ולא אדם בני שלשה ובחמישי
כציבור. בתורה בדע שקורץ הימים הן ואלו ב ז פםוקים

 ובחנוכה ובתעניות חדשים ובראשי ובמוערים בשבתות
 מפטירין ואין ושבוע. שבוע שבכל וחמישי ובשני ובפורים
 באב ותשעה טובים וימים כשבתות אלא בנביאים

 מעשרה כפחות בציבור בתורה קורץ יאין ג ג בלבד
 מעשרה « פחות קורץ ואין .חורין בני נרולים אנשים
 ״פחות הקורין יהיו ולא המנץ. מן עולה וידבר .פסוקים

 פחות בפרשה מתחילין ואין . אנשים משלשה
 משלשה פחות בפרשה טשיירין ואין פסוקים. משלשה
: פסוקים משלשה פחות הקורא יקרא ולא פסוקים.

 שלשה קוראין שנים פסוקים עשרה שקראו שלשה ד
 ראשון ארבעה הקורא שהיה ובין .ארבעה ואחד שלשה

 אחד יכל ה : משובח זה הרי אמצעי או אחרון או
 למקום וטכיט תורה מפר W פותח הקורץ מן ואחר
 המבורך יי׳ את ני] יברכו אומר ואודב .בו קורא שהוא
 וחוזר ועד. לעולם המבורך יי׳ ברוך העסעונץ !הוכל
 בנו בחר אשר העולם מלך אלהינו יי׳ אתה ברוך ומברך

אמן עונין העם וכר התורה. נותן יי׳ אתה ברוך תורתו את לנו ונתן העטים טבל
 עולם וחיי אמת י תורת תורתו לנו נתן אשר העולם מלך אלהינו יי׳ אתה ברוך ומברך הספר ונולל לקרות

טפי אמן שיכלה עד בתורח לקרות רשאי בתורה הקורא אין 1 : התורה נותן יי׳ אתה כרוך בתוכנו נטע
הציבור

»'1ט'ק:* ב«וד :וומודומנ׳גשס ד מו ג :r ip *מורצ שש>ןדמ:ח»דשדמחדששד/משזשש: ^רגמויג ק(*■ טדגמשיןשמדדמורט שור»'סדמ:ו  מ»'קצ'»:1ו
.ו*דש> נשי •צי׳ל

ש! מנדל
arm tap t .1ושס שמע 1ננ מי *0 שה0 פי*כ o  t o ט• מיג) (דף■ HCBT 

c «י >גזש!מ>1ו טמלס to i M יושג ממני '19 מג«נ לננמ99 1ד ^ש לי:
ד משטדן הין גמסנעפמדמ: מ' .מן»»מ0ו מינ :0טק«מיומשנ(יףמ מטסש. » ס׳
« מטי(וףטל) נד מגל .ומי olnl מד '0 ו)מד Vנ rm לס): גיף ippw ו

. *P מי מו mp9 pm : (n יושג(דף «מי p« .סשנש ממן מי טי i t o  <M
•)•ד*(יףנ*^:

 לא דציטיא סדמישיק ולאסוקי קאמרי
 לו שידה יטגי בלשון לדקדק ויש : לה סונגי
 וממה נינים של נה״נ גט לעיל ה1 זץ לנסונ
 נמדם של ה«סס דנניס נא[(יאה שנחנו
חנ גללי.  מנג׳ג שלשה טיושלגי מדאמייגן p ונ
 .7אס אפילו נשקנלי אי קימדן אק גמה גנה׳׳ג
 לטחנה רביגו חש לא אשי רב יאמר והידא

; מדין שהוא(למד ממד »
 מלונחא ניו:) (דף שם וט׳. שמוסר כשם כ

 דהלנחא רף/ והא ורטנא אחא דרג
ק דויקל נמאן  לא אבל :דל הד׳ף מסק ו

 .נדגים שהיא נ«״ה או עד ונו* אוהו משנית
.וט' עיי של ימונה שם. דינא מימרא הגל

י נ : וה נסרק גחנאר נ
*ב1(  להם חקן מיה ינים סשה א י

ק .ונו' לישראל פ׳ נני
 עזרא שחיקן הקגוח עשרה מ'נ) (דף מיונה
 ומרין ונסמישי נשד וקוטן נשנח שקוטן
 חיקן מורא נשנס) (נמגחה שקויין• ננמיא

 שלשח וילט דסדא מיסקגא הוה מעיקרא והא
 טק חורה אלא מים ^ מים מצאו ולא ימים

 עמט נלאו חורה בלא ימים שלשח שהלט
 נשנס קויין שיהיו להם וסקט שטדהם נטאים

 וממסיקין .בשני 'יץת נשנה נאחד וממםיקי!
ד ג׳  נדי שנס ערב וסמסיקי! נה׳ וגףיין ו

 מעיקרא ומשני חורה נלא ימים ג' ישהו שלא
 חלחא בנד חלהא א*נ מסיקי חלחא גברא חד

עמוקים ועשרה בניי חלחא חיקן הוא אחא מסוקי

 נמנחז לא אנל משה חיקן מקא נשחייח
 דקריאח יניט שנחנ ומה היא. דסקנסעויא

 אפיו כן קרטה יושני משום היא נמנחה שנס
 כל מנויוס משני קינוח ׳ושני וסיש׳י ננמיא שם

 נשד יוית V'<* נסחויה עוסקים ההול יפוח
: יסירה קריאה ננינייהו מקין ונססישי

ליא.) ל׳ (מנילה וני׳. הימים ק ואלו ב
:מאלו יום ננל נץרא מה סק

 נמשנה מטרש וגו'. ננניאיס מפסידן ואון
 נשכח אלא מסכייין דאין ניא.) (דף שם

 לגסוג רניט משש ולא הכסורים ויום וי*מ
 שכסנ ומה הוא. עוג יום דנכלל הנסידס יום

 ̂"א:) (שם מפורש .נאנ נמשעה שמפסירין
: אסיפם אסוף מפחית ננו׳נ

ת אץ (ל׳ג:) שם משנה ונו׳. נחויה ?י
 כסויה קייץ ואין שמע על טיפין אין

 כני חודן ובני נדולים ומ'ש מעשרה. נמחוה
 אין שנקדושה דני דלכל ס׳ נפיק נסנאי
 הדין ומא וקסגים ענדם העשרה נכלל

 דני כסו עשרה יין1ש ניק החורה לקראה
: שנקדושה

ג חני (ג׳א:) שם וט׳. ממוח קויין ואין  י
 שם וט׳. הקודן יהיו ולא ומלש .טסי

 משני סרג) (דף ניק מדנה ונש׳ נסשנה
 סב׳ פחוס קורין אין נמנמה ונשנס וחמישי
 ¥יין נטרה נהם סיוית טמים ונשאר אנשים

:טסנאי כפו משלשה טהר
ט׳. משיית ואץ וכי'. מהמילין ואק  (מגילה ו

:איינ׳ל מנטם דר׳ מימרא נ*נ.) דף
כ*ד.) (כ׳ג: שם משנה וט׳. הקורא יקיא ולא

:סטקיס מג׳ יפמוס לא נטרה הקויא
ה ד ט׳ שקראו שתו משונס. זה הוי עד ו

א מימרא  והטונה :)n (שם יינ
 איפא ארנעה שקריא סהיףיין דלכ״א לומר

:ענו דשסיי למימי
ם׳. הקייץ מן ואמו אחד בל ה  (ד שם ו

 וסמך טלל ורואה טסס היי ל'נ.)
ס דמי וקורא וטסח וטור ט י׳  אוסר יהודה י
 ורואה שטסס מי׳ וקורא. וממן ומאה טסס
 ם*א וטלל ולקרוס להתחיל לו שיש ששיק אוחו

ס ומנין  ומחי קריאמה לפני הטרה מנ
 דממסא ננסיא ואסייק . די׳ס וקורא וטחח
ד דר"מ ס יאסרו שלא נ ט טס מ ט  נטרה נ

 ט על ואף יהודה מ׳ הלכה נבמרא ואיפטקא
p מניו כן ואחר טלל שנטף רגיגו כסב 

 יהודה רני מליג לא דע*כ דל דש׳ל משום
 למטח והיי לגלול לססרש יציץ נסחלה אלא

 טלל יוסר סורס שם דאין נטף אנל ולקרוס
 כלל. רע סקרי אל סוב דסטוח מנין כן ואחי
ם שנמשנח מצאתי כן אמי מי טג ט*ג ט  כ

שנסנסי: מהסעם ומא רנינו כדניי
 חשדא דרג טמיא ט׳. נטרה הקורא אין ו

:ל׳:) (דף גאמרים אלו פרק נטעה
א ש

שישלים עד קורא בך ואחר

ת הו ה חנ ו גי טו מי
ג [לעוון * r לבר טי a v  Bnm « י וסלק ויגע מן m «ף ו o■ * דו ד  ניתעאםי נ

m אניע r  «K ל מדיו א| ):00 • r ר׳9 ( m r דלו חטו־ נגי בברק m« ד»הר נר׳מ ו rn  nn 
i ד■ pM וגן כד כבדך טלל m ב סיי סו בחנע ע »ל ע ט ר nn» חלגה •  נר■ [ג] : וניל נ
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 מנץ ’נייושלמ מד!?מרינן הכי דילפיגן הימ׳ך ם6נ הנהוח תנו5 וני'. נדקייי! ירעה קרא
 ננ על אף יונה יא״י חרניס זה ריפירש יני' האלהיה נפוייו נספר רקיא דכתינ לחלניס

 קיא מהאי נמי יילפינן לדקדיץ שכן יכל איחי מיזזידן רעה מעכנ החרנום אין דאשניד
 יהידים נין כנין נשעופיה סדקדקץ אץ דלזנילה כירושלמי מדאסיינן לאיה ול׳ג פכ׳ל

:מדקדקץ סולה דנסשל ליהייייסמשרע , : ,  י יה ,
 דף (סנהדלין יזלי! סלק מדארל כחג ררח
 יוון השיזיס מן החולה כל האומר כל ל'ר)

 נזה ה' דני ני נכלל זה הלי איזד מדקדוק
 !ייו גדול פרש לו יש אחי שנדקדיק דטין
 החזק ירפה ולא הנח v'< ולא מד יניח שלא
 הקורא פרק ונירושלמי עכ׳ל. הרפה יחזיק ולא

 אוחו מחזילץ לתינה חינה נץ רעה פומד
 שנים יקיאו ולא לואס אס נץ פעה אפילי

 אח הקולא פיק ליש משנה .וכי' שחורה
 קראה כ״א.) דף (מגילה ייישג עומד המגילה

 משא״כ תנא יננמלא ינאי שנים אמד,קראוה
 היא״ש וכחני .שנים קורץ שאץ כלומר שחורה
י על ואף והל׳ן  דלעולס חל׳ קרו דהאיינא נ

 דחקון למימי אינא דקרי ההוא נהדי ש׳צ קרי
 נדקדוק נקי שאיני מי אח לנייש שלא הכי

 נל למקרי דאסיל כחוש הזוהר ונס' הקריאה.
 עם יקיא לא שהפילה נלאה ולכן נלחודוי חי נש

cs‘\ לאזניו ישפיע שלא ננחח אלא : 
ט' ונשססק קרא  עומדץ אין פ' ירושלמי .י

 קולא היה העיר נני פרק הלי׳ף כחט
 מחקיס יתחיל חחתיו שעומד זה ונשחחק כחולה

 הראשון שפסק חייקום ואיח הראשון שהחחיל
 נאחליהס ולא לפניהם נחנלנו הראשונים
 וכתינ לפניהם ולא לאחריהם נחנלכו ואחרונים

 יתכלש תמימה כילה שחהא חיזימה ה' חולת
 שהתחיל ממקום יתחיל חחחיי שעומד זה יכינו

 ממקום יתחיל שא׳ת לפניו ינלך ולא היאשץ
 של שקריאתו נראה א'כ לפניו ינלן ולא שפסק
 ונתצא לעצמה זו וקריאה לעצמה לאשת

 נאייי אם ואפילו וכו' נחנלכו שהלאשיניס
 הראשון שפסק ממקום האחלץ זה שיתחיל
 ימאשוניס היי מקים מכל ולאחריו לפניי וינרך

 שזה השתא אנל לאחריהם ולא לפניהם נתנלכו
 אנו היי הלא־ון שהתחיל ממקום מתחיל

 ונרכתו אחת היא כתלו קריאתם סצרסיס
 נרכס וכן הפסוקים לכל תעלה ראשון של

 כנ״ל לכולם תעלה נטף שמנלן האמלון
: יכינו לדעת

 כחנה תוספתא וכי' רשאי הקורא »ק ז
 הכנסת ראש ויושנ עומד פרק היי׳ף

 אסיים לו שיאמרו עי יקיא לא הכנסת חזן או
 יהיק לנינו ומפרש לו. מנזנז אדם שאין קרא

 שיקראו להם שיאמרו עד יקראו לא אלו אפילו
נדילתם נשכיל לעצמם חלק כנוסלים ילאו שלא

 יום נענץ סיירי דחרוו״ט נעשור ואך מות אחרי כגון אחי מענין הפרשיות כששח׳
 דמשמע נחירה מדלק אין דקתני ומחניתץ התורגמן יפסוק שלא נכדי ידלנין הכפויים

 לענין מענין שממג תיירי התורגמן ׳פטק שלא נכדי אפילי נחירה ידלג לא כלל
 הניזקין פיק נגיעין . פה על יקרא שלא והוא ומ׳ש ; זנים לש' ננעיס תפישת כמן

 אתה אי שנכתנ דינרים אמרינו ם׳) (דף
 הא לו קשיא ואי פה. על לאומים רשאי
 לקרות כ׳ג נו נא פרק ס'פ) (דף ניומא דתק

 כנר ם־ על קורא הפקודים שנטמש ונעטר
 פה על קריאה נלא דא׳א ננמרא שם אמרו

 נאמר ולקרות צינור כטד מפני א׳א דלנוללו
 נחרי חי קרי דכי ראשון של פגמו משום א׳א

: ראשון של פנט אינא ספרי
 פיק נטעה .וכו' הקורא שהתחיל ניון ט

 רנה אמי ל׳ע) (דף נאמרים ואלו
נ ני אפי׳ לספי אטר ס׳ח שנפחח כיון הונא י

ני  העם כל עמדו ונפסחו שנאסר הלכה ני
 לא עמדו שנאסר שתיקה אלא עמידה ואין
נ אמר זירא רני .עוד ענו  סהכא חסדא י

 יכינו וכחש . התורה ספר אל העם כל ואזני
ני קיא י  סלי מוכח לא קיא יאידן זייא י
 נציטר להראותו כשפתחוהו לפרושי ואיכא האי

 הכנסת מניח לצאת ואפור . ינליהם על עמדו
 רני אמי ח׳) (דף דנרכוח קמא פיק .וכו׳
י טיא  ועוזני יכתינ מאי דשלא משמיה אמי נ

; ויוצא פטח כשטא ס׳ת המניח זה יכלו ה'
 נפיק אנהו ר שם לאיש. איש נין לצאת וסותר

תב . לנניא ננרא נין יינה ה׳י נ

 אחת אות [י] בדקדוק אפילו וטעה ״קרא .הציבור
 שנים יקראו ולא . בדקדוק שיקראנה עד אותו מחזירין
 אחר יעמוד ונשתתק נקרא .לבדו האחד אלא בתורה
 ומברך שנשתתק הראשיון שהתחיל ממקום ויתחיל תחתיו
 נדול לו שיאמר עד לכךות רשאי הקורא יאין ז •' בסיף

 אינו הכנסת ראש או הכנסת חזן ואפילו לקרות. שבציבור
 שבד,ם נדול או הציבור לו שיאמרו עד מעצמו קורא

 כדרך קריאה בשעת עמו לעמוד אחד וצריך .לקרות
 לדלג לו יש הקורא י ה •' הקוראין [־] עם העומד חזן

 בעשור ואך מות אחרי כנון אהד בענין למקום ממקום
 פה על יקרא שלא והוא הכהנים. אל אמור שבפרשת

 ולא .אחת תיבה אפילו הכתב מן שלא לקרות שאםור
 :הפסוק תרנום התורנמן שישלים כדי אלא בדילונ ישהה

 לספר [י] אסור בתורה לקרות הקורא שהתחיל ייכיון ט
 ומשימין ושותקין שומעין הכל אלא הלכה בדבר אפילו

ספר אל העם כל ואזני שנאמר קורא שהוא למה לבם
, , , ■ , , קורא. שהקורא בשעה הכנסת מן לצאת ואסור . התורה
פי על יאף לנניא ננרא נץ אפילי דלספי ז׳ל ^ י לצאת ומותר
____ _____. .L___V , י י ״ ק yכיון כדאמריק אסיר נינתים הספר שסיניין ״ י ״ ץי-ן ׳

 עיסק שהיא '0 .לספר אטר ס׳ס שנפתח
ה טי נ שם .יכי' נ  יגייס אפיה מהדי ששת י
נ דיקא יננן יאסיי ז׳ל היי׳ף יכחנ  ששח י

אוסנת׳ טיתי יהא׳ ל׳ יניאה אומנתי. שטיחי
 יוחאי כן שמעין רני כנין למימי נע׳ לא

נ דליהו׳ אשכחן לא דהא יחניייי  חייתו ששת י
 לא אמורא' ילילט אסייא׳ משאר ספי אומנתי
 יוחאי נן שמעין כיני אומנתם חייתם היחה

 א׳י ׳■א) (דף ישכח קמא נסיק דהא יתניייי
 לתפלה טרה מתלמיד מפסיקין דאין ליש יוחנן
 שתייתם ימניייי יוחאי נן שיזעין רני כגון אלא

: מפסיקין אני כנין אנל אומנותם
 דסגילה קסא נפיק .יכו׳ נהגי עזרא טיפות י

 לחינים מנץ ינייישלמי ג׳) (דף
 זה מפייש מקיא זה נספר ייקראו שנאסר
 הקורא ואין :איתיה נעזיא קיא יהא׳ חינים

ס'. רשאי לטיננק• יקיא לא נ׳) כ'נ משנה(שם י
אמד: מפטק יוסי

 איחס שיקראו עד קירין אץ איס כני דשאר
ף כחנו ייישלמי יכו׳. עמי לעמיד אחד יצריך קראי׳ להם שיאסרו נלי קירי! ואלי  ^י׳
י שטאל רט עימד הקייא פיק זיל ם חזנא חזא כנישחא לני עאל יצחק נ  ימתינם ^׳
י קאי ולא  נין עימד אנכי כדכתינ סרסור עי׳ טרה שיחנה כשם איל חחיחיהי נש נ

: וני׳ ה׳ דני אח לכם להניד יניניכם ה'
 נתירה מדלנץ ואץ ננניא מדלגין סק כ׳ד.) (מנילה יכו'. לדלג לי יש הקורא ח

 ממקום ידלג שלא כלומר התירנסו ׳פטק שלא כיי עד מדלג טא כתה יסד
 התייגסן שינסיי קידם הדילוג נמקים ילקייח הספר לגליל שיוכל כדי אלא קייא שהיא

 טח אמי׳ קורא יימינהי כשתיקה לעטד צינור כטד שאץ משים זה שדילג המקרא
כלומר עניניס נשיי כאן אחד נענץ כאן קשיא לא אכיי אמר מדלג קא יהא נעשיר ואן

עוז מנדל
 אני זיזמיה , סמרים דס«ת ש״י משמע יכן דריכות כיחשלמי . pnp< סד מ׳ והמס קרא

 (דף שנ1י1 עומד שרק לכדו עד כז׳ נמרה שרה 1יקרא mSi ;נהלמת הניאו לא אין•
 הנזקין שרק לקרות. עד מ׳ רא1כק אין פוסדין אין פ׳ יחשלמי נסוף. מגרו1 פד ס׳ משמחק קרא • רא)
 ייושג עומד פ׳ נהלמפ ז׳ל אלפס ר״י והניאה ניחשלסי הקודאין פד כז' הכ<סח חזן ואמילו • ס״) (דף

א ר  אל פד ס׳ שהתחיל כיון :כיד) דושג(דף עומד »ק .הפסוק תרגום עד מ׳ לדלג לו יש ^ו
 פ״ק .הדנרים פרן פד ס׳ גה״ג ■ן לגאח ואסור ט)“ל (דף גאגרס ואלו פרק . סתורה סשנ•

סת :כ־כ) (דף דושג מוסד בסרק . אחד פססוק פד ס׳ יףרא וחקורא :ה׳) (דף מי
 מס• מד רשאי הסתרגם ואין ־ ס״ה) (דף שאכלו שלשה פרק . הקרא מן מד ס׳ רשאי ס^יא אין

. רחשלוד . בחורה פד כי' נשען המתרגס ואין • ^נצו שלשה פרק .הואמסן

 תורה כתלטור 1י1 לעסוק לו מותר אומנותו ותורתו תמיר
 נהגו עזרא יטימות י : בתורה קורא שהקורא בשעה
 קורא שהקורא מה לעם מתרגם תורגמן שם שיהא

 פסוק קורא והקורא . הרברים ענין שיבינו כרי בתורה
 וחוזר התורגמן אותו שיתרגם ער ושותק בלבר אחר

 למתורגמן לקרות רשאי הקורא ואין .שני פםוק וקורא
א : אחר מפסוק יותר  קולו להגביה רשאי הקורא ׳אין י
 מן יותר קולו ינביה לא והמתרגם . המתרגם מן יותר

 הפסוק שיכלה ער לתרגם רשאי המתרגם ואין .הקורא
 ער אחר פםוק לקרות רשאי הקורא ואין .הקורא מפי

 נשען התורנמן ואין . התורגמן מפי התרגום שיכלה
P1 וביראה באימה עוטר אלא לקורה ולא לעטור לא , 

רשאי הקורא ואין .פה על אלא הכתב מתוך יתרגם ולא
לםייע

k סס׳ג קנז־ו ט' עזי ד י ץליע ט' עיר ג ץ־ס ט' עזר נ י זע״ש ץיז־נ ט' עזי 
א; שם עזר ז • ץמ'ה ט' n'f! עזי ו • נ־ע עשין מז׳ג ־ז1ין< ט' טי ה שס עפין  (ניסס וכז'. צהגניה ישח׳ הרןויא אין י

 הססיינם שאץ מצין פז׳ נן אצי׳ש מ׳ה)
 חשה שגאחר הקזיא מן ׳זתר מזלו להנניה רשאי

 זמהחס משה של נקזלז נקזל מ'נ זמה נקזל תיל שאין נקזל יעננז זהאלסיס ׳דנל
 לגמרא ליה דמשמע אלא המחרנס מן יזמר קזלז ׳גניה לא שהקזרא אלא ראיה ליכא

 ה׳ה הסתרנם מן קזלו ׳גניה לא דקזרא דאשכחן היפי זכי הס שוים ומהרנס דקזרא
 .הסזרגמן מפי עד זכז' רשאי הססרנם ואץ : הקזרא סן קזלי ׳גניה לא דמשרנס צמי

 ׳רזשלס׳ .זכו' גשען החזרנסן ואין :נאמרים יאלי פרק נסימה חסדא ורב מיסרא
 אסור שהקורא וכיש הרמין כשם ההנטח וכסנז ויושנ. עומד שרק הי׳ן כתכו
 כתט ירושנמי זה נם .יכו' הכתב ממוך ׳חרגם ולא : התורה קריאס כשעח לקען
 הרי׳ף כתט ירושלמי וכו׳. לטיע רשאי הקורא ואין . עומד הקורא פרק ז׳ל הרי׳ף

אסרו’ שלא כדי לטרגמן יטיע לא נטרה הקירא אמדו מה ממני טלא אמי פס
סרנום

ת חנוצת סוניו סיי
ט טורי '0ם ׳פסעתי כן [ד] י בי^־כח עאטר רני ט ^  לוסר וניכל למ אסר לא ראית ׳•ים אסנס ו

 וט* חאלחי■ גתורת נספר ייקראו חננאל ר׳ בשם זעירא ר׳ לתרגום סנין כיריעיימי גזדגרס ראייתו
ט׳. המסורוח אלו ויבינו ר&עסים אלו שבל ושום תרגום וה ספורש מקרא זד. בספר יקראו  בעי ו^א ו

כי מעכב וחתרגום ב אותי מחזירים מעח סעכב התרטם אץ דתיסא אע*נ יונח ר' אמר עד י . ל
nב [ס] : לראיח ’T על חסכים רביט ומורי קרא מהאי נסי יילפינן יידקדוק וכיש וח״ח Tלנד 
 J ע״ש בח לנחיג חייבים אני כך וביניכם ת נין עיסו• אנכי דכתיב סרסור י 7 שנתינתה בשם

תט ]1[  סדרב שרי בלחש אבל רס בקול דהייט סשטע לספר אסור דאסר הפסר דלשון ר,תום׳ ב
ב דבםסוך בחגחח דסירשו חנאוגים מדברי נראה ולא ובו׳ ששת  דמתדר ששת כרב )1J : ל
ק וכד וגרים אפיה  חסביניס עשרה שם אין אם הכי דאסילו אלפם רביט וטתב דברבית ל

אלי דסרק כרבח לן דקייסא אלסם ורביט חננאל רביט כתב עוד אסור. מסט רוע חתורה לקריאת
ב rזר וכאור ששיג כרב איםטתו שתורתו סי לנו שאין לפי נאסרים .______ . לקרות לארם שסותר טו

ב פשה ר׳יבה״ר וכן עסיק קא עטן ובאותו תואיל חורח ספר את עיבור שליח קריאת בשעת  בזמן שתק חתיא בעת חסרשח את נשחוד שלטלם רבינו סורי את ראיתי אגי אפנם ל
א  שתורתו סי לט דאין הפרשה שקוראים -«ש<ח דבר שוס ללסוד או חפרשה את לחזור שאשור מפיו ייTתי*ם שנהבי סעאתי וכן לגברא נברא בץ עד חיץרח ספר אל ואזגיו ^

ב »םגיתו  שבת של ובנביא וסדר סדר נל ולתינוקות ולנשים למי לתרגם חדץ ומן י״ח פרק סופרים כססכת יגרסינן ספורש אלחים בס׳ת מויקראו לח ויליף בימשלסי [ח] : ששת ^
נ8 ביים אבל סדר של פירושו שישםעו כדי לעאת וסאחרים כותיהץ ק׳ש לקרות כדי לבא סקרינדם בשנת שאסרו ווהו הא קי <אי<• יוס של סאכלו לתש עריכין שחס ^*לנא סאתרח ו

'1 P ת לב* עאל חפ1י רב בר שסואל ר■ זטסד חסגילח אה חקורא דפרק בירושלמי ]0J . ע'כ לחבריח סבא סיוסא עליה אסורא אוקי לא רב יאמרינן לחם ל«־ש ״י
א וכ׳ש איסח בת לגד<נ עריך כך באיסח תירה שניתנה כשם לך אסיר א׳ל לעסידא סמיך ומתרגם קאים נש דבר חמא כגישתא ר J דונחיס פ*ב בתום׳ ועיין מו1ע ^



 נהששיויו הנים1מ מיצוק יש
 9ומעש משרנס ולא לאונן«רא 9ממש ומפרא

 והיה לננל שהלך גמליאל p סנייא נרני
וא׳ל ישראל נשק ויהי הנגסמ p סורא

. משנה נסף ה ב ה ת א ו כ ל ה ה ל פ ב ת ־ י ח סשנדי כסף פ 55 כ

«נ סרגוס «ון :נמורס נ ר  יורנום המורגש! שיגמור קודם הוילוג נמקוס ולקרוא הסשר איו לגלול שיונל נדי אלא קורא הרין ופי* שם הרי׳ף נמנה מומסמא וטי, ממרגם ו
טד אינו דהאי ו*ל ד שאינו קמי אצנור נ ט טד שאק מטם וה שדילג המקרא הלשון וששש ימינם והגדול יקיא שהקק להם נ  מגניא מדלנץ אין הגיא וממרא ננמיקה. לעמוד לצינור נ
טן ידלג פלא ונלנד מדלג פשר *ים של וננניאים לגטא הפמרנפין יהיו וייא :קמן <די על לסריס לו ננוד שאינו קאי אגיול אלא הט משמע לא  להא' ואימא . לממלט המסר ס

) ליא (טילה ויושנ טפד פרם ריש .וטי ט נרייסא ונלמ מסרנם ואמד ^רא אמד נטרה תיר נ' ^ ג ו י טן לפרש אין המוס׳ בס ונתט ם*ש דן לו נא פרק נ לממלמו עשר שנים מ
דהייט לא גפי לט* מממלט אסילו נן דאם ........ *

טן אלא המורגמן טפטק ננדי  לצד המפר מ
 ימצא רשיי נלשון והמדקדק לא. כלל ממלט
 יינ של ננניא דוקא דהייגו ״ל ו לוה. שטון
טן אפילו עצמו מגיא אנל ייג של לגגיא  מ
 פל נניאים. מואר נרע דלא נפי למסלמו מניא

 נדלוג ישהה לא המדלג וכל רנינו שכסב מה
 כמנ מרנוט. הממרנם שישלים כדי אלא

א מלשק זה אן איא הראלד  שלזה «מי
 עד מדלג הוא כמה עד לומר היה צנ״ן הענץ

 שלא עד אמרה והמשגה הטרנק שיפסוק נדי
 דדא י׳ל ולרנינו לשונו. כאן עד החויגמן יפמק

 נטלוג ישהה שלא לומר שהטוגה טא אמש ודא
ט עד מ שהפטק א נ טי :ה

T א ר  מנילה שם משנה וכוי. ננניא ^
 לא כטרה הקורא כ׳ד.) (כ׳ג:

 יומר לטינמן יקרא ולא פסוקים מג׳ יפחוס
נ׳ שלשמן היו אם שלשה וננטא אמד מפטק
א אמד אמד קורא פרטוס ט מ  ש^מן טו אם ו

 מנם ה׳ אמר כה כי טון פרשיום שלש
ט כה ני נמכרמם.  פסי ירד מצרים ה' א
ל הי*ן ונמנ . « לי מה ועסה נראשונה.  י

 לשלשה הדק דמא פרשיות ג' דוקא דלאו
: מלוקים טינים

י אמס. טכה לפניו מגרו מגיא הכוםטייר ב
ם נמט טי  (ק׳ד ונפפמים ט

( ן נהם טסח הנרטס נל גני נ' ו י נ  כמט נ
ה ההפשרה דלפני הסוספוס נם  וקיל אמס. מנ
ס שאגו טהגט פל רט  גמגם וק שטם ט

 שששיק אמרנו ואם המטלות מוסס ל’ז רניט
 טכה גשמנית למה פעם צרץ■ משיני כמדא

v שהם נאמר אם ואטלו שגטלם נרטס מגל 
 וא׳סמפני מלטס נשניה אין מ׳ע שסינרטס

ה לא א*נ לטירסה סמוכה שטא  ליה מ
 טא נרנה מדא דטלה וייל נניוך. לפטמ

ט אשר מגרן שגממלה  טגים מניאים נ
 דאינא ומשום השקר נניאי לאטקי כלוט

א פילי ם ננניאיס טנ טי דהוו טני  דנרים ט
ט דלים וטמזי י משום קדושה נ  ורצה קאפר «

ם נדנייהם טי א  דנריהם כל כלוט נאטס מ
לא אמס דנרי והס נכמט נטה ודעת טצון

ם נשאר _____ ^ מי ט ט שינויים נהם טש סלטס של דנ
׳ טי « י ־ ־ •־•P י י ייי » יי* י ה. <*״ >־י9 יי׳ ״ ולמה לטרה כטד למלוק ראו ואמ*נ טנ

ה פשק ------ — ונפשה נטרה הנוסר והזטרום נטאים של רק . י
טן נ וניום ספסיר השמיני שנשנס «י ם וגיוס הששי * ט לא מרקי נה ממט הנניאים אמר אוסם שמזרח יראה שלא ולט ענוד, נק שסיר יאסי השניפי הנטד  שטא לו

ה למש אין עליהם והוסיפו טלה שאם טלה איס דאמר למאן ונץ טלה דאמר למאן  לסנירמה סמוכה שטא טק טממים ולא מרור נה טסמיו טו שא׳ג נצצמה נפני מכ
^ אינו ואם לטסין יכולים שהרי ט היי 5ט א ג ה המורה שהזכיר ומפני טפה וט*. ננניא יפפיר ולא :לפניו ז׳ ט »  , לספה מלמעלה לטניד והצדק האמס נניאי להוטר מזר ו
ק ן ל*פ (דן נאטים ואלו ט ט מהם הם«ריי נמלק הנראים דנרי נשנס סמס מרישא איג שיגלל פד מפשיר אי» המספיר אריניל סנטס רני אמר נ׳  מלק נאומו שארלו לו
ן וגסנו .טרה ספר ט׳ ק ז׳ל ה ט לאשר לשמו לנו יש (מנילה טייסא .יכו׳ יפטס ולא :טמד הקורא ט  שמשם ומשה המורה הקדים הנמאיי הסלק להזכיר וכפנא נהם נ

ט ודקדק הזה המלק מנע דלא ססו טלומיגס והא רנא לה מתקין שם ונו׳. הפגין הפסיק ואם וניש :כיג.)  הפקר נטאי לאטקי האפס והצדק האטו נניאי הזה נסלק לו
ט מיק סו רי ט והצדק אמר והא לא עניינא דלאסליק והינא פניינא זזשליק הסם שאני ט ה א א ט ט רי  א*נ שנעמיס. מצודקיםונמוקקים דנטם הם שממננאים טנ

ד קמיה נןאיטא הוה «יאק זיטק אנא ט שמואל ר יוסק ד  דוגמת והוא נריט אדם לטס נגטאסם מסנאיס ואינם צדק נפלי שהם צנניאים פטיןם פשרה קרי מכו ו
ל הנ*ן ומי׳ שאני. מורנמן שיש מקום אימסקו לן אמר ס ננניאיס דפסנז מאי היו טרנמן דנהדי משום י ה אלא אינה מקוס ומפל טני  ולפנק מפירשיי. אמס טנ

ם י עניים ונופל שמוזר אטון וסטק פטי א ט א :ד בנגי ס׳ קורא אמד ו סי אשר נקש הספוייי הסלק שם .ו  לשק הטחי נקע הננואי■ וולק נטרה אנל פנר לשין נ
) (נ*א ט הוא ויום יום נכל כאילו מה ממרנמק ושנים נןרא אמי יהא שלא ונלני מסרנם ואסד קורא אמד נמויה י’ס ל  אשר פטק פל שאמז׳ל ונש ליטאל ונומק נהם ט

ט יניניא « נה טמס שניה :כמדפיס נעינקי יהיו יום ננל היום סצק• אנר ונזכאן פטנמק יפנים קוראי! פנים יהי פלא ונלנד סטנמין ושנים *דא א ם ט ^ «׳ י  .ו
ן י ד סתב : קמז) שהספפיי מה פיפמעו צחי טלם אלא המפפיי המםייעין נאנשיס למפות טי אני ם נמסכס פכ*ל, ננניה ציק מסמס אוטים אש ט י נשונ שטי ט  מ

מ ד ס ) משסה(שם לפנק. מפגין ו . י פי נטרה ננניאואקטלגין מלגק ל ד טלג הוא נסה י אנ׳ קאנו ט ס חל אם וכן נוהגים: ו ה ד מ נ פ׳ נ . ט׳  שנפסקו סדליקין ו
י « ) שקא ממקום ידלג הטרגמןשלא יפשק שלא ו«דש*י יפשקהשרנמן. שלא מ ה ג אסר ל צדן אינו ננניא הסשפיר נמ0 להיות שמל לצו מ אפי גידל י

לסורי'
סשנה לחם

ב י׳ ! ב ( ק י ט ס . הזוי מי ט א ל; כמנ נ ר ק י די ה * ס ט

ת ת קוז ם״טוגיות ת
J[> מו יפנס מ׳. פג■ תייגס! מזיזי יוופר רוזטלמי וילת tm . פיהקק ׳0מ*» פוזוז*ייתזולםי נחב •נמול י n *1 פין מלם״ ו״צ אלפס די ופניSD ולשי ; יושג 

הקיו אוו תטו מ מן אי ייי״ ^ פ ל ס׳ סלזממיה פמוןדאומ כל ולוו : די) יושג(דן מומו שק ספונה. מד ס• פמפונפי! נדפיטי״ נמנוווו גיאיס ונן W : פ
\ j .  ,.a 4 «ן סיו«, «י שינלול ™6•מסיי«ני ולא יושג: ««ד פין לפניו. *)יא «פו : ורנ יא׳נ גאיטתh נאפויס

 פו ם׳ יא0« מקורא :ודלק (ין נאווויפ ואלו פין .סיגטו פז «׳ לפני! מ«ין Jrtn .־נ׳א) (ין דופי פיפו פון , פפונמים שנים פו וס׳ פסוקיס ואופי פפשיים יפו» ולא :/י) (ין
א חםפמיד : יושג פ»י ןש אפי. מ*  א»ו ואנו .סרל מנים )יק «שמפ *מוים א» רל םואריר טונ .שפויע פ0זפם י׳ג פנק .נפסלה פי ם׳ ייושליס צונה נם נופם *•ם פי «׳ ^
. oiM פד ׳0 מל אס ונן :®ק נ|0«< «ל ם«ןושפ ויזגיש'! והשוס פשיסז גוה אק לק סלקיו ש«מאוה » פזה לפונו נגגוה ציק שפם פייש ששיה דפששו שקדג נ**פdmpw שאש

: )rs (ון נ׳ה שן

:מחרנשן ושגיה קורא אט יהא שלא
והקטן בתורה, כתוב תרגום יאמרו שלא לארגמן לסייע

ידי על שיתרגם לגדול כבוד ואין גדול ידי על מתרגם ,,)p, ״גל «שה יפמרגס נקרא
קורא אהד אלא כאחד שגים המתרגםין יהיו ולא קטן. נינמ *ולנס ילא נקיא האמיי! ימסינס

ב :פתרגם ואחד בצבור, מתרגםיגן המקראות כל ולא י
משה ראמר p העגל ומעשה כהגים וברכת ראובן מעשה «^^0ה וסן נא^ ל« היה שלא יניאה .מכיל

ק אל סשפיי מה אקד כל אלא העם נשט קטטס ה אחד פסוק ועוד וגו׳ העם את משה וירא עד א
ובט;־שה .מתרגטין ולא גקראץ כולם העם את ה׳ ויקז “י ל™״ “י”®* י'

ד בן אטנק שגאמר כמקום אמנון • '”®'י” י®— ' :מתרגם ולא גקרא ת
ג אפילו תחלה בתורה לקרות צריך בנביא ״המפטיר י

״.. א שקרא טח ושרא חוזר פסוקים. שלשה ^ .ו. יפטיר לפניו.ול
אד4ישנ ^׳י ^׳ » » ̂א“ן,0^' ה. ספר שיגלול עד בנביא 3״סי'מ ר מעשרים יפחות ולא תו

צריך אינו מאלו בפחות הענין שלם ואם פסוקים. ואחד po« מה והפסוק עשי «ים יעקנ כני וימי
המתרגם pותרג פםוקים עשרה ני) קרא יואם .להוסיה «א נאילו אטה קויכי לק־ סישה נהשסק

’wU!א“ w %״״ p ®̂ ואפילו קורא אחד ובנביא הענין. שלם לא ואפילו דיו י־
מין. שנים נ״״ והיא? ונהד׳׳ן ,פשה מנא פד משה ת ת מדלג ואינו אחר. לענין מענין ומדלג מ
ובלבד .בלבד עשר שנים של בנביאים אלא לנביא מנביא ינ׳ל העם. אס ה׳ וינון אמד פשק ועוד

ישהה לא המדלג וכל לתחלתו. הספר מסוף ידלג שלא
to הפנל ^ ^ * ̂טטצס כ^ ין4 א הקורא T י׳ תרגומי המתרגם שישלים כדי אלא בדילוג דלא

תורגק לקרות לו יש בנביא והמתרגם פסוקים שלשה ל
הפסוקים שלשה היו ואם זה. אתר זה שלשתן מתרגם

השנתהיוגנ׳י ךpלתורג יקרא לא פרשיות שלש

לפגיי מברר בנביא המפטיר * טו ̂י P המניו דנהיי הז קפינו p« ׳פמננס y 3. *? י.׳ י מוארר נחג : גיזזלה נו אלה ה אתה ברוך X1TO ברכה םע,̂ן אממן דכסיג הא
«•(: מניה צין משפנו *פו־מ ̂ בנביאים בחר אשר העולם מלך נמסנישן דסק ואמנון דוד דממשה ק׳ל וס׳׳מ

בה חותם ראשונה ברכוז ברכות, ארבע לאחריו ומברך ׳ ........ ־ ־
ירושלים. בונה בה חותם שנייה דבריו. בכל הנאמן האל

ד. מגן בה חותם שלישית  ענין כה חותם רביעית דו
 ראש יחל אם וכן w .בתפלה שחותם כמו היום קדושת

שבח להיות חדש חדש ראש מזכיר בנביא וספטיר ב

 טטצס דצא כ״ה אהר!
 וה׳ה הפרשה לכהוג אלא משש לא והנטא

 אהרן. של גטדי משום דפעמא כיון קיא בהאי
א ומו ט נ  מסרנס ולא נקיא כהדס כינת נ

 כליו שהקדוש ׳אמס שלא ופירש*׳ ישא משום
 נקראק ואמנק דוד מעשה שנים. משא «א
 נקרא וממר אמנק מעש' אמרת והא סמינמק ולא

דוד p אמנק דנסיג הא י,שיא to וממרנס

ס מעשה שיש דוד דמפשה משמע חי שנע נ  ו
 מעשה מפרש שהוא ואסשר .וניט הוטיו לא

 נקרא דוו « שנזכר אמנון מעשה ואמנק קד
 לא שנע בגת דוד מפסה אנל משרגם ולא

י1( :כאן נ
C) ס׳. בנגיא חםםטיוי  אמר כ*נ.) שם(ין ו

 «ניא המששר מה מפני שלא
טד סמני נשרה שיקיא ציין  ומה :הסויה נ

 טהגים המור נמכ וש׳. וקורא שזר שאמי
שגולים הכשרים ושוס שג ונעה כשגם

בברכה
שרנ י”ןפ ש׳ א־מ שי »
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ח נניא אין פנה שאלמלא ר״ח של להזניי  חוזי היה לא אה הילנך לאחריה ואחרון לפויה ראשון אלא נחייה מניני[ היו שלא לוייהו הנך ככל הלנחא דלית ואפיקוא ני׳
חי הנל אחד כקורא אלא שיהא <ינר יהא לא פעם נכל נמקותו ויושנ צריך נעילה המספללתפלת נשנש להיית שחל יה'כ מדארינ״ל ההם לאתרי שמעחחא  כל שיהא דחקון נ

לא •שינינו דניון לי וקשיא היכיא. אינא יהא לישנ א׳ל ולאחריה לפניה חניך אחד גידל דינ יהא יני,ו ופונר כלוחי תפלות, נחייש שנתחייג הוא יום שנת של להזכיר
 שנתסיינ הוא יום נחי הכא תפלות נתחש שנחתיינ הוא יום דאמיינן היכי דכי נכלל

 היין וכתנו והרי׳ף. רש״י דעח וכן נהפפרה
ת של להזכיר שלא שנהגו ז׳ל והיא״ש  י׳

 יאכילו יונה ה״ר נשם הי״ן כ”וכ נהפסיה
 חדש ניאש מותם אינו והרי׳יף יש׳י לדעת

 נשל ותוחס התאויע מעין אומי אלא כלל
 אלא דליתא נהפפיה ריח כח יפה דלא שנח

 נראם הקנועות תפלות משלש יותר שנת נשניל
יי הם וכך חיש נ  ראש תזכיר שכחנ רנינו י
 ימשתע נתפלה שמזכיר כנזו זו ננרכה חיש

 נלא הזכרה דהיינו נחפלה כתו הזכרה יוקא
; מחימה

 (מגילת משנה ונו', הקויאין הס כסה טו
 ניום ה׳ סוג כיוס כ׳א.) דף

 אכל תהס פותתץ אין ז' נשנח ו' הכפויים
תב • מליהן מוסישץ שיש זיל הי״ן ונ
 אנל אנולהי קאי פוחתין דאין ינהי ספישיס
 אנל נלהוי אשנת אלא קאי לא עליהן מוסיפין

 מיניי אנל לשנת. להשוותן שלא אשארא לא
 יכיון קאי יותי הנך יאכולהו גמאה רשיי

 לתיחש וליכא עליהן מוסיפי! במלאכה שאסוייס
 יאפכינהו ינינו דעת וזה מלאכה. ניפול משוס
 ומוסיפין כתג ואכולהו הגי כל והיי שנח ונתנ
 וכו' סועד של ונתולו חדשים נו־א׳טי ;עליק

 נמנחה ובשנת וחתישי בשני שם משנה זה נם
 סוסיפין ואין סהם פוהסין אין פלשה קורי!

 הנסוייס יום מנחת עייף ילא ודאי עליהם.
 חדשים בראשי החם תו ותק שנח. ססנחח
 פוחתין אין אינעה קורין סועד של ונחולו

 ננניא סספייין ואין עליהם מום־סין ואין מהם
 י׳ע אינו והוא תוסף נו שים כל הכלל זה

 ימים הני כל נפקא וממילא אינעה קורין
 ומה שלשה. אלא קורץ שאין מוסף נהם שאץ

 נסיק ובמנחה. נשחייח נתעניוח שקורץ שכחב
נ (דף דתעניח קסא  קיינן דלא משמע נ׳) י'

; *ע5ו נמנתה אלא
 תנו כ'נ) (מגילה ונו׳ תקרא לא אשה יז

 ואפילו שנעה למנץ עולץ הכל יננן
 אשה חכתיס אמרו אנל אשה ואפילו הסן
טי ספני נתורה תקרא נא  וכתב הצטי. כ

 זיל כראיש וכונייי בתורה לקרות אותו קויין אין כן לא דאם לקרות שידע צריך שקסן כנינו
 תפפיר וכן בייישל״י איתא יהני ההגהות וכתט סנרכין לסי שידע שצריך כן נס וכסנ
ס'. עולה  הכסיק ואס וריש עולה. יאמר נמאן והר״ן הרי׳ף ופסקו יאמוראי פלונחא שם ו
 תוספתא ונו' נהם היה שלא זייבור שס ז׳ל הרייף כחנה נפרונאי רב תשונה וכוי.

 ועומד ויושב וקורא עורי אהד אלא שיקרא מי לכם שאין הננסת נית נני שם הרי׳ף נתנה
 ומיהו הוא אלא לקרות יודע שם שאין סי׳ ז׳ל ^•ן וכתב פעמים שנע אפילו ויושג וקורא

היינו ויושג זיתנא נכל יקאסר והא מעשרה פחות בתורה קורץ אין לא דאי עשרה שם יש

עוז סנדל
 מגמין עד כז׳ דע1הי קסן נ*^) דזשנ(דן עומד פרק יטר5ה נגח־ מפני סד ם׳ הקודאין הן גסה

 ר״י א’ר\ ושם שנ1’1 עזמד סרק עולה אינו עד ׳0 עולה המסעיר וכן .ויושג עומד פרק המראים
d m שלא סנזד רל ר׳פ כדגרי כולן והסכימו סבוראי דרבנן משמא ל’« גאון נערזנאי רג סשזגס רל 

 קריאה Sגכ :ויושג עומד פרק בהלכות ר׳י והביאו כתוספתא .היוס אוחו של עד מ׳ יודע בהם היה
 (דף פרק .פסול משניהם עד מ׳ גדול שהוא מי Sונ ס׳) הגיזקין(דף פיק .מישראל עד ס׳
מי וערק ׳)0  ומקלתו ©פייס גסס׳ מקלתו נפערין פד ם׳ הקריאה סדר כיעד :כ״א) (דף דושג פ

־ היא חורה ישראל ומנהג מנהג ומקלתו וחשובות עמרם רב מסדר

ז •־ בתפלה שיטזניר כטו זו בברכה 1ל1  הן ״כסה ט
 וביוהיב .שבעה קודאין ״]1 בשחרית בשב-ת הקודאין.

 אבל טהן פוחתין אין . חטשה טובים וביטים .ששה
 קודין טוער של ובחולו חדשים בדאשי .עליהם טוסיפין
 ובחמישי ובשני במנחה הכפודים וביום בשבת .אדבעה

 התעינית ובימי בשיחדית ובפודים ובחנוכה השנה כל של
 ואין זה טמנין פוחתין אין שלשה רץדין ובמנחה בש־חדית
 מפני בציבוד תקדא לא אשה 1־1 יז •י עליהן ̂]1 מוםיפין

 מבדכין לטי ויודע קדות‘’ היודע קטן i[״.הציבוד כבוד
 שהדי טהמנין עולה ̂]1 טפגייד וכן .הקודאים טמנין עולה
 בקדיש !צ! ציבוד שליח הפסיק ואם .בתודה קודא הוא
 ציבוד * .הטנין מן עולה אינו המפטייד ובין משלים בין

 וקודא עולה אחד נאלא לקדות יודע בהם היה שלא
 מנין שינמוד עד ושלישית שנייה וקודא וחוזד ויודד

ח •־ היום אותו של הקודאים  מאלו וקדיאה קדיאה בכל י
 ומנהג .ישדאל ואחדיו לוי ואהדיו דאשון קודא כהן

 לקדות קודם האדץ עם כהן שאפילו היום הוא פשוט
 מחבדו גדול נק] שהוא טי וכל . ישדאל גדול חכם לפני

 נוטל תודה ספד שגולל והאחדון .יוקדות קודם בחכמה
פיכך .הכל כנגד שכד  גדול אפילו ומשלים עולה ̂י

ט : שבציבוד  יעלה ולא .ישדאל עולה כהן שם =אין י
חוזר ראשון שקרא כהן לוי שם אין .כלל לוי י]1 אחריו

 סינר כתקנה לאחי שאפילו אומי אני לכך זה דין לכתוב לו למה הראשון הר,נהנ הזכיר
 היכרא לעשות נדי ולעמוד לישנ שצריך ינינו
ממקומם לקום דרכם שכך עולים ז׳ הם כאלו

: לעלות
 פיק נניעין משנה וס׳. קריאה בנל יוז

 שהוא מי וכל ;ניס.) (דף הניזקץ
 אחר נפחא לי׳׳י שיילוה ס׳.) (דף שם נחל.
 פרנסים המחוגים ח׳ת א׳ל קורא מי ולוי כהן
 למטהם הראויים ס״ח ואחריהם הציטר על

 אנחים תלמידי נצי ואסייהם הציטר על פרצסים
 ואחריהם הצינור על פרנסים ממונים שאבוחיהם

 ספי שנולל והאחרון : אדם וכל עם ראשי
 העיר נני סרק סוף דרינ׳׳ל מימרא ונו׳. חורה

 עולה לפיכך שפחב ומה :ל״ב.) (דף מנילה
 זו שוץדם דנבנא אע'נ כלומר וכו׳. ומשלים

 עולה משלים להיוח ,קודם בחכמה שגדול אמי
:שבציטר גדול אפילו

 ניפץ הניזקין נפרק ונו׳. כהן שם אין יט
 אין אס נקמיק אניי אמי )(נ״ע

 נפי׳ יבינו ומפרש הסבילה. נתפרדה כהן שם
 ואיבד הקשי נפסק דהיינו ישיי של היאטן

 ואינו יאפרדח חנילחו נשניל נטדו אח הלוי
 אחד עד וט׳ לוי שם אין .פלל קורא

ן א אס נקפינן אניי אמי שם פסול. דשניהם

 יקרא לא יאבל .וי‘' במקלם שנייה פעם עצמו הוא וקורא
 עולה ולפיכך פסול הראשון יאמרו שמא אחר כהן אחריו

 אחד יאמרו שמא לוי אחר [:זן לוי יקרא לא וכן .אחר כהן
אחר . כתורה הקריאה סדר כיצד כ •י פסיל משניהם

התפלה
םמ״ג קל״ח ©' טור ג  ״ט’ עשין סמ״ג ק״מ סי׳ ׳ח אב .רמ׳׳ב ©׳ טור

: שם נטור עיין ד י׳ט פשין

 איני לוי נמקים ופייש״י קורא כהן לוי שס
 מטס יקרא לא כהן אסר כהן יוחנן ר׳ והאמר

 משום יקרא לא לוי אמר לוי ראשון של פגמי
 פנחא אינשי ידעי דלא כלומר שניהם פנס
 חזר לפיכך לוי אינו ראשון ואמרי מינייהו נהי

 ומפני ישראל אלא לוי אינו שני נמי אי וקרא
 עצמו כהן אוחו כלוחי כהן כאותו קאמיינן כי

 ומיי שקיג והדר ליי נמקים ויקרא יחזור
 פגם יאיכא לוי אחי לוי שטזנ מה תלסודא
 כהן הוא לוי לאו מינייהו חד דאמרי שניהם

 הוא כהן לאו חינייהו מד אמרי נמי כהן אחי
 הוא דכהן שני דהאי נאטה לן ומוחזק כגון

 הוא לראשון הילע הוא לוי למימי וליכא כלומר
 דמוחזק לוי נכי דטיתא ופרכינן סנמא דאינא

 פנסא ומאי הוא דלוי שני דהאי נאטה לן
 אטה דאמרינן סנמא היינו ע'כ אלא איכא

 כהן נסי הנא קיא ישראל ונמקום לויה מקדושח לזרעיה ופסליה נשיב נתינת או ממזרת
 ליכא קרא ונלוי הואיל ומשני לזרעיה ואתליה נסיב חלוצת או נחשה למיתי אתי פני

 לוי נסקום שיקיא הוי קא סי לוי סוף סור הוא תלל דעסך סלקא דאי סנדא
 נמיהסס ואסיינן לראשון. אלא סגם כאן חלצואין זה אץ כהן דאטה כיון ע'כ הלכך
 וק הקוראץ לסנין ישלימו אס רואים שחין ויוצאים נכנסין משוס אלא ליחא חששא דהן

: זה שקרא נסקוס זה קרא אם רואים אין
ה ס'.) (דף גיסץ הניזקין פרק וכו׳. נחוסשין קורין אין וכו' הקריאה סדר ניצד כ ינ

זרג
טייסוניות הנחות

^ [ל] ס  שגתח״ג ד״וא יום «ר בו׳ נרינ׳ל אלא עטעתתא הגי וליתד\בתאככל נרסיגן ב״ם ב
 השספיר בענת לחיות שחיי ר׳ח ראמר יב אסר גידל דרב חא שטעתא הני לבכ̂ל חסייות כה׳

 ור׳י חננאל רבינו פירש ובן בר׳ח נביא אין שבת שאי*םייא ר״ה שי* סזכיר אין כשבת ננכיא
 נופית חייסודא רחא נידל אורב קא* דלא ר׳ת בשם פסקו התוספות אבי* פירש״י וכן אייפם
גסס׳ 1[פ • התוייסח ספר ובן דכר טא9 וכן קי׳ל גידל כרב ואדרבא לתפלה דמי דלא לח סתרין

 טפפיר ישטיני ז׳ וקורא חוור ר אלא קרא ולא ׳1 שקרא וסבור חון טעה שאם יש נפי״א ©פרים
 עשרת וקרא יבחם־־שי בשני או בשנת נסנחח היה אם קראו ולא אחד פ©ק ייל ודלג קרא ואם

 חחר אחר פ©ק דילג אפילו בשנת אבל חוזר לאו ואם חוזר אעי המדולג פסוק בי'א פסוקים
 מוספץ תפלת '!tovo שאין וקורא נדד הפסיק סוסף והתפלל בנביא שחפפיר אחר אפילו וקורא

 ©ים שאס ז״ל הר׳ם [וכתב * ע׳כ אחרים ושנים הוא וקורא וםנרך ופוסק חוזר קדיש ואסר התורה את והחזיר הראו וייא אחר פסוק דילג אפילו סופרים ססבח וב©ף ירב. ►•נייח פפם
 ל1 להוסין* התיר ריב״א [ג] ; קדיש] שא'צ אוסר ור%א״ש קדיש ויאטר חששי עם שקרא סח הספטיר עם קורא אלא אחד עור לקרות עריך שאין קדיש ואטד רמזשי עם הפרשת חשיץ

 לא אס בחורה נגעגים [עבדים] לקרות אין [ם] ע״כ ינחובות פ׳ק בדטוכח סועד כפו הוי חומה דהא בהן ואחד ישראל כ׳ חתנים נ שיש כנץ לכך עריכים ^ ה־ ביום חתונה כשיש שלשת
קשן תגיא שאכלו דג׳ כירושלמי [ע] : כאן עד רביגי ©רי כשר הולר ישראל בת על הבא וענד כותי דאסריגן סותר מישראל אמו ואם וכר טשליםין רגל לשכיעיי כדאמרינן לשבמי

תרוייחו יתודח ורב ר״ה איתסלטן אמר אביגא רבי סגיפין אותו עושק אימתי בשבת רקורין למניק לעלות פירוש תורה לספר קמן מתגיחא ביני יוק א״ד עד כר סגיפק אותן עושק וס״וו
ד למגיק דוקא רלאו שמחת רניגו כשם רביגו מורי וב״ב המחבר רבינו לשון יפתב בם׳ה פסק וכן מברבין למי יודע שיהא אמר וחרנא ברכה טיב יודע שיושו כדי אמר w שמואל בשס

מזאתח עדחא קרי חעוח ביאתה להיות שחל אדר ר׳ח העיר בגי נפרק מדאסרינן הגאונים ויתר ר״ת פסק וכן בר עילה אמר חד אבא ב״ר וטנא ורב ייסר רב [ס] ן כס״ע לג׳ דח״ח
הספמיר מן לבד וה' ד קורא מ ויו ייה׳ב שבשבת ומה מפסיר שהשלישי באב תשעת ובשחרית עיבור תענית של כסנהה עושיס אגו יכז כזפמיר ינו וה כר וקורא חוזר וחד תשית ער חעוח

ובן חמפמיר סן חיץ ז׳ רב בשם שילת בר שמואל סתנא ורבי חלבו רבי דנר©נן סירישלמי וראייה עולה, שאינו ניסה הדעת שכתב חנגאי' ררבינו ודלא עליהן סוסיפץ שהיי כלום בכי אק
 הינא אבל ו׳ למניק עזלר, ראינו איפמר וחד בפריש ואפסיקו שיתא דקרי דהיכא סבוראי דרבנן משסא ראסר נמרונאי לרב נמעא יכן ]5[ : ע״כ חננאל כרביגו עסדס רב יכסדד בידג

ותאחרק לפנירי סנרך אחד ח שה הראשון חמנחג לפי נשנית התוספתא רזי א׳א כתב שם הסור [לשון • םם׳ע ע׳כ ר\א דמסחבו־ ומעמא ר לסניק עולה הפמרה סקסי בק^ש אפ©ש דלא
חגיזקק בפרק דגרסינן [ק] : לישב] א׳ע לוי בסקום שקרא כהן נ© ואחרונה ראשונה ברבה ופעם פעם בכל לברך שגריך חאידנא אבל ד שהם להכיר פעם ככל לישב עריך לכך עריח1א

לסטתם הראויים ח״ח אחריהן הציבור על פרנסים הם©נים חכםים תלמידי יק־ראק אחריהן א׳ל גפחא יצחק לר׳ ושייל אתא בידיה הוה לא קודאין סי אחריק חלבו לד נלילא בגי ליח #לחו
רב ולפ [ר] . גדיל שהוא בחזקת או ליי שחוא בחזקת דכתובות יבפ׳נ אדם וכ?* כנסיית ראשי ואחריהן הצינור על פרנםים מסיניס שאבותעי״ם ת׳ח בגי ואחריהן העיבור פרנ©ם

ד 1וד^ עמרם p ו rדי יקר ברבי ב  סלא גולו כה״כ אם דאסו הלד כרבו לרש׳י נראה חיה ובן לוי ■'פני לקרוא הישיאל שיכול שפירש הלוי יצחק כד ודלא שמתח ויבינו יודדח ברכי ו
 או ישראלים קסניס שיקראו מוטב שם ישראל אק ראם ונתב ושעמו הבחנר כרביני בתשובה בחב יבינו ©רי וועה . הלד דוד נ״ד שמואל ד הנאק הורת וכן ©»דח ^•או לא סלויס
אשת חכמים שאמרו פירוש עי©ר בבור ירתח איפשר דלא היכא עד יעי נשים יקראו ישיב פעמיים יקרא דכהן נ״ל אחד ישראל אפילו בה ואץ בהנים שכולה ועד לוי י©יא ואל גשים

אק ילוסי כהן במקים חלוי לקרות רצה שאם לי אמר פח בעל אמנם ע'כ. כלל בתורה יקראו לא יקשנים ועבדים נשים בה ואק כהנים שכולח ועיר עד יכר עיבור כבוד מוני ת©*א לא
^ 0נםקו הלוי פלתי ע©ד כחן כאז :ע״ג רניגג ,מעעמו יעסוד אחר אלא ח«שק של פנמי משום בשם לאחר יקרא לא שס ואינו לוי אז כהן החץ קורא ואם [ש] בית ו^שות כ



57 כט סשנח כסף פי־ג פי־ב תפלה הלכות אהבה.משנה כסף
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 0ול1פספר( פפגילר ה>ו 09>פר0 ופל לפלפו סד6 פל פופשץ להס(ומפה ספופפץ ו*ל
p סדנא הא הציפוי פפוד ?פני fpm סלנו v ר הסם מריק6ד ואס׳ג פהם  םר08 סויי «

 ופיהו נסילס^ פיססר זהסם דפי זלא פנפרא הסם לה סיייץ הא פו קויין p אהס יריפה
 שהרי פהס pורp p פדנא שלנו פפופשין

ולא עלליום שאיג! ספפים פתיקון פשויי! ימ0

^ גולל גופיו p לו פונס 0%ו יפיל  פצל דגול גוללו 4 סוצה שהוא הפפוד פג
 לאח ויסול הסיצוז יססשש הסון לצל ויגול הסניפי פסול יאפח שאם «יס לצל חיז

 שלא פלי הפיצון פל ויהלק גפדפי יאסוו להלקו וגא פלגלול פשגפד פהלקו ופשהוא
:פשפהלקים הפס אס להיאיס שפצוה vowno הפסינה יפסה

אקשר לקאי ל*פ

poro גגידן:
 גיופא גצפורופו׳. סויה פסי גוללין ואין נ0

) (לן לו נא פרק  לוג פיפלא פ/
 יפי אפי שם ופו׳. יצפדט אם לפיכך : ששס
 גשפס להיוס שפל פגס פלש ראש נפפא יצפק

 גמנינו גאפל יקייאץ סוריס ספרי שלשה מוציאי!
 : פנופה נשל ואפל פלש ראש «ול ואפל יום של

• פורוס גשפי אפל איש יארא ולא /«  גס ו
 אפרי <ץיא גדול לפהן לסנן אהא סם וה

 ופניפו פורה ספר וגולל בעשור ואך סוס
 *פ0 יןויא הפקודים שנפומש ונעשור בחיקי
 ונקרי אפריגא חורה ספר ניסי ננסרא מקשה

 ראשון של פגמו משום יהולה נר הונא רב אמר
 נפפא יצפק רפי והאפר לפגפא סיישיק ופי

 נ' pפפי פשבס להיוס שפל שבס פלש ראש
 מל ואפל יום של נעניש באפל ויןיי! סוווס

 נחלחא גברא הלפא פנינה נשל ואפל חדש ראש
 איפא ספרי נסרי גניא חד פגמא ליפא שפרי
 לא שפפב רניט מלשון מדקדקין ויש . פגסא
 דשגי סורית נשפי אפד מנין אמד איש יקרא

 ופעוס סירוס מ' אפו איש לקיוח מותר עשנים
 שאני לשפיי ה׳ל נדנריהס שאם פיוס הוא
 אלא הפי שני ומדלא שנהו מניני לסלסא הסם
 נהליא משפע סגפא איפא גנרא פל שש

 סרי להוי גג על אף ספרי נחרי ננרא לפל
 , פגפא איפא פנס לר*מ לההיא לופיא עניני
 לנשני משום היינו אמד מנין רנינו נ0שפ ומס

 ונמו אפל נמסר בסורה pip אין ענישם
 לדלג לו יש הקורא הפרק ^פלס שנתב

 פוס אסרי נגוז אפל בענק ^וקום סמקום
 אסל נענץ ואפילו קאמר והשתא נעשיר ואן■

 לא ספרי נמרי נברא פל לקרוס שרי אפד דנספר
:ראשון של פגמו פשום יקרא

ד  (פנילה העיר נני סרק ומי. 0ם* הגולל כ
 <די שפפיס לר׳ פיפרא ליפן לן

והוא לענין פענין פית הגולל וסירשיי .יוסק

 שיגמור אחר מוסף תפלת בו שיש יום כל התפלה.
 תורה ספר ומוציא קדיש אומר שהרית תפלת צבור שליח
 בתורה. וקורץ ועולץ הציבור p אחד לאחד וקורא

 קדיש ואומר למקומה תורה ספר מחזיר וכשגומרין
 ומוסף מפטיר בהן שיש וימים .מוסף תפלת וםתפללין

 מקומות ויש המפטיר. שיעלה קודם קדיש לומר נהגו
 של ובמנחה כא 5 המפטיר אחר קדיש לומר שנהגו
 תהלה ציבור שליח שיגמור אחר m הכפורים יום ושל שבת
 ועולין תורה ספר ומוציא קדיש אומר היום וסדר לדוד

 וכן .מנחה ומתפללין קדיש ואומר ומחזירו בו וקורץ
 ומתפללץ קדיש אומר כך ואחר במנחה קוראין בתענית

 :במנחה לקרות נהגו לא טוב ביום אבל .מנחה תפלת
 אומר שחרית תפלת כשגומר מוסף בו שאץ ויום כב

 ואומר ומחזירו בו ו^ראץ תורה ספר ומוציא קדיש
 כדרך היום וסדר לדוד תהלה אומר כך ואחד קדיש

 :נפטדין העם וכל קדיש ואומר יום בכל שאומרים
 כבוד משום כנסיות בבתי «]1 בחומשץ קוראין אין * כג

 הציבור טורח מפני בציבור תורה ספר גוללין ואין ציבור.
 .תורה ספר שיגלול עד עומדץ להיותן עליהם יטריח שלא

 ספרי שני מוציאין ענינים שני לקרות יצטרט אם לפיכך
 שמא תורות בשתי אחד ענץ אחד איש יקרא ולא חורה.
 : בשני קורא ולפיכך היה פגום ראשץ ספר יאמרו

ד ^ גוללו תורה ספר הגולל ייכל כ  מהדקו וכשהוא מבח
 שלא כדי התפר על להעמידו וצריך מבפנים. מהדקו

 ט שקוראין אחר תורה ספר שמוציאץ ימקום .יכךע
 רשאץ הצבור אין להצניעו אחר לבית אותו וטליכין

 אחריו והם אותו w דלוו תורה ספר שיצא עד לצאת
: ט אותו שמצניעץ המקום עד

נסם גסנו והחוסוווו
 הפפססס דפשקושל זפסססוס

 פ0הפ >ob פגששם הקשר 6>ה הסיס סניג
w  P  ציץ־ 0V הפרס פשישסם »ריו6פ 0

or p סקשר להישי 3פת0 על להשפו i דפך 
 אוסו סאופז לפי פפסון שללו נ0נ והי׳ן פטו.
 פי נלסי ולק הגולל כלפי הנסיבה ססהו) קאפי
mip שקוסו שפי פהדקו ופשהוא פויה םשי 
 שיעפיל פלי שיגלול אפר אוסו פהדק סודה ספר

 ספסדק 'clh הפסינה שסהא pצ פהודק הפין
 ראוי הכסיפה דני של פללו הגולל פלשי ולא

ה גששי שנשסק אופו גלשי שסעפוי  פשש ».
 סהגים שהיו סיישו ואסרם הסויה. פנוי
 קאפי ופ׳ה נסיר גחון סויה טשי שישה
 שגוללו or לצד וה פצל לגוללו יצה שאס

p התיק פן או4פו0 פלוסי פנסו! i גוללו 
 פלופי פהלקו ופשהוא יקיע שמא מנסנים
 נסיק הסשי שפן שנגלל אפי הפין שמהלק

 פנפון להלגן גשאי ואיש שם פהלנן קי ואפי
po ך :פסלו זה  הסשי על להספידו מרי
p i. פי אפי שששיה ליפי סיפיא זה נס  י

 גשהססגם ישה ספסהלק פשש וםייש׳י ספק
p שאם לפעפא נ0פ והריף העפוליס. שש 

 ששי P4100 סקוס : התשי על יקיע י^וע
 (לף נאסרם ואלו שיק נסיעה .ופו' סויה

 : אייניל סנפום די׳ פיסיא נ׳) ליס
 נסוף נגיש פסג ההששיוס קנעי א 3(|י*

 הסשלוס מסס אצל זה ששי
:והגיפוס

 <ךלם מל וסי לישיאל להם חיקן עוייוו ב
 (מגילה העיי נש שיק ניייחא פיה.

ע :נ׳) ל*נ לף מ0 שמשלים פי וי  ופו׳. סו
 מעינא לבני אחיינו [פיש:] העיי בני נשיק

:שנין נסלס לאשרייסא פשקי
 רא:) (לףשם זה גם ופו׳. שפששיקק סקום נ

»י דיני שלונסא ננריסא  וינו פ
: יהווה פיפי ושסק יהודה

וגיאש׳

עשר שלשה פרק
ג א ה נ מ  בסדר וקורץ הסוכות חג שאחר בשבח מתחילץ אחת. בשנה התורה את שמשלימץ ישראל בכל הפשוט ה

 שגומרץ עד הזה הסדר על והולכץ וקוראין אברם. אל יי׳ ויאמר בשלישית תולדות. אלה בשניה בראשית.
ת. כחג התורה את ט סו ט תיקן עזרא ב פשוט: מנהג ואינו שנים בשלש התורה את שמשלים טי ויש ה  שיהו לישראל לו

 כמדבר קוראין שיהו הפשוט m והמנהג .השנה ראש קודם תורה ושבמשנה עצרת קודם יויקרא שבספר קללות קורץ
o סיני ip פשוטה בשנה הפסח קודם אהרן את צו השנה. ראש קודם נצבים אתם .באב תשעה אחד ואתחנן .עצרת . 

 וכיוצא סיני בהר עם בחקיתי אם .המצורע תורת תהיה וזאת תזריע כי אשד. כגון סדרץ שני שחרית שקורץ שבתות יש לפיכך
 ובחמישי ובשני במנחה ^ראץ שם בשחרית בשבת שטפסיקץ ימקום ג :בעונתן הסדרים אותן ויקראו בשנה שישלימו כדי כהן

בשני יותר.וכן או פסוקים עשרה ru חולדות אלה קורין במנחה בראשית בסדר בשחרית ^■רץ ראשונד. שבת כיצד .הבאר. ולשבת
ובחמישי

ש עשין שסרג סנ׳ס מ׳ שאיש ג :n»׳p שי׳ שיו נ :׳*ש ששין inp שי׳ שוי « y שי׳ שצדש י :י h שש ששיג:

משנד. לחם
י אסל. איש יקיא 8S1 ט  אסל עשן לאשילו ריל ,אפו נענץ ז׳ל פוהייק נ0פ מ

:לא ששיים ננ׳ אבל לילג ומוסי קויאין אחד שנשפי
רש (דף סופה נאפיז ואלו לנש׳ קשה .ופו׳ ופיגיפין u שקויאין אחר כד

מל לצאס pיש הציפוי p אייליל סגסום איי שם אפיי ע'פ)

מיסונייות חנחות
]e[ ̂ס אני אסגס y 9 גוחנ n ^ i«ל aaiS* סיד nvripn תפליו אחר «ד muon נרי 

 (!(איניא ל9ו יוס יבינו poe pi ]6[ : חגאיודס מס בהלכות יק9 נעילות חאלת ינק בינת
 חורה אמ0 חגי רנלאי סשויס נהס קוראיס חוח ינוס! בתשובת *נחנו ניבונא ננאינ' ורלא
ק *לני W איימו רל e* וניר* קס״ד 1קם״ סיסן [סמר • ג זח ואין נהלכיתיחן מאיין י
•ימדי יק ניחר חום*ין ח׳ כל *יחי ור ס pip אץ כס״ת כגלילח 1אפיל 1לנר *am נחוב

^ן נגטרא :סי (דן חנ (  «ר תארון לפני ד01ו« n״bn אחר ואלן לל1̂ נוהגץ יכן [כ] )
r« *ח6מ פ^*ר סיסן נתב נסרס רב נסיר )6( : «*נ פח1ק0ל פיח *תחזיר f ל*ם מניר> 

 *נסרנר םגיין סניה פסח כך יאחר גי *ל חרניסי פקיר פירמא לך הא ותק״ע קרס תל׳י
ן מחי ג מיר* ח*נח. נרא* f*pn נ «ניפ סאמס דלן *פחלקק na caran גאק m י

 הא יי<אP סשחא לאיפא סא וליס שיצא על אפל ושמואל גפקופו רשפ 0ס* סיגפל
ס׳ סלט אלהיפם ה' אחיי לי אספרה אהיגא פו אמר אחריגא ספסא יליפא  ופיק ו

 0^ יצא ללא אשיג אפיינא שסחא לאיפא להישא לשיש ליפיגו לו היה שליגי דלא
מאין אסריו והס אושו וילוו שגשג ומיק האפי, פ0פש לצאת לסי ששיו לצאש שיסל פיון

עוז סנדל
n פי מ׳ גסששין <ףת שק o .גשש של ם׳ גוללין ומין ש׳): השושיו(דף שח! הגישו. b m 

»r י :יושג פומו «ח! ויל«לגויו אצהס ר*׳ «שא ש׳) לו(וף גא  ישו*. to שו ם׳ נגולל נ
P 0 מקוש );P (דף הוקמ> 41Kהחן שוסףההחן. ׳ Mi ף1( (אשרש ( אנן די ש ה  ו

: יושג הומו החן ויל אצשס
חנ0ח (}ייג p פז ׳0 הששוש נ io ש»ג<ה ונשששו השיר גש הוק . השוה גל:

*ייי לל' ל ל*יח לל ' r**"' *** *ל*' לו ייי״י ל״ל לי חלגיה לי y  O ס מיזווו «י  ג
n לין 0*לח> ל' •י■ n פי■ פף לגי להונייו יו*גח n r •  m ar ח ונוחנרץ ^ו
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ובראשי ד

מש״יז ואין תיי להו
 f;עניד היכי מרשה רוזישינם ונראשי שרי מוי

 ושלשא שהא שרי ליקרו פסוקים מג' סחוס
pn• פסושין מג' החוש גפרשה פשיירץ אין 

 שלש פישק אסר ושמואל דולג אמר יש ושששיק
 מאי הלרשא יוסף לרב דרנא בריש רנה ליה
 פירוש הרייף וכשנ דולג. ואסגפי יולג ליה שלרו
 שקיא השלישי פסוק וקורא השני חוזי דולג

 שלפה שקיא נמצא אחרים שג־: ומוסיף הראשון
 והקשה השלישי אושן -!ורא פלשה וגשארו

 לנכנסין לפיסש אינא סוף לסוף ז׳ל הרסנ׳ן
 פרשה פל שלישי נפסוק משחיל אושו שהרואה

 ואי פסוקים פני אלא קרא לא הראשון יאמר
 דולג למה אפשר נדלא לנכנסין חיישינן לא

 וניוס יקרא והנ׳ צו נפרשש השנים יקראו
 דמאי הדשיכס ייונראשי אהד ופסוק השנח
 משלשה פמוח נפרשה מחמילק דאין איכא

 מננסין משוס אלא אינה ההיא והא פסוקים
 היישינן לא אפשר דלא דהיכא אמרח והא

 דולג דנשאחצפ׳ זיל הרשנ׳א וחיק לנהנםץ
 אוחס דהיינו נכנסין לחו אלא למימש ליכא

 קורין היו ואילו השני קריאח נשמילש שיכנסו
 שד נכנסין גווני לשרי למישש איכא דילוג נלא

 ונראשי לקרוש מחסיל שהוא נשפה לנכנסץ
 ואיכא לקיוש השחיל פספס סנור שהוא חדשיכס

 דכי הד׳ קיייאש נחהלש לנכנסץ גסי למיחש
 לא דקסא סכרי שני נפסוק משחיל ליה מזו

 והר"! פדיף. דולג הילכך אמד פסוק אלא קרא
 להאייך• הקום כאן ואין זי קושיא ניישונ הארץי

 (כ"פ מנילה וכו׳. נשנש להיוח ריח חל ואם
 שחל כנש ר׳ח נפחא יצחק ר' אסר ני)

 קויין אהל תורוח שלש פוציאין נשנת להיזה
 נשל ואחד ריח נשל ואחד יום של פנינו נו

 דפלמא ריח הוה דכי משמע ממילא חנוכה.
 קוריו אמד ס׳ש שני מוציאי! נשנש להיות שחל
 ומפפירין ומ׳יש ריח של ואחד יום של עניני נו

 אמיו כך חדש מחר עד נחושו חדש סדי והיה
 המשלים נו קורא ונשני רנינו ומיר׳ש ל*א: שם

 נראה ריח ענין קייא ומפשיר חדשיכס וניאשי
ונשני ששה קורין ראשון שנספי ידנו שסונר

 יום נכל זו דיך ועל זה נפרק להלן רנינו
 ימי ונשנעש ניה״כ וכן עונים סיסים ויום

קויין הראשון נשחייש ספרים נ׳ מוציאין ה«מ

שכשנ קשה סקוס ומכל נידם. הרפוס מהעולים
, . _____._lאין אלפא המכשיר זולת הוא שהתפליס כאן ״

שי, ת ובן ובחמי ב ש ה ל א ב חר ח ש ח ת ב ת זה שקודם ונכרק המנץ סן עולה המפסיר I ל מ
ת דו ל ח תו א נ קור ד ו ף ע על הסדר, סו ך ו ר ל קורי[ זו ד  סיירי דהכא לומר וצריך המנין סן שעולה כשנ נ
ה. שנ רין ה טי מפ ל ו כ ת ב ב ת ש ב ש א ו בי א מעי[ בנ  :והמפעיי המשלים נין נקדיש נשי.פסיק שקר

ה: ר תו שי ד ב ם. ״וברא שי שון חד א הרא שה קור ם של קי  פסו
ת ש שני ,צו מפר ר וה א חוז ר קו ק ו סו שון שסרא ג' פ  הרא

ם ושני קי ה שישייר כרי שאחריו פסו ש ר שה בפ ם. של קי  פסו
שי שלי א וה ר שה קו ם של קי ם עם השיני ששייר פסו ביו  ו

ת ב ש א והו־ביעי .ה ר שי קו ם וברא שיכ ש חל נואם ,חד  רא
ש ת חד ת להיו ב ש ם שני מוציאין ב ת. ספרי רי ח ש ד ב ח א  ב
ר בו קורין ד ה ס ת ת או ב שני ש א וב ר ם בו קו שלי  המ

שי שיבם וברא ר .חד טי פ מ ה ש ענין קורא ו א ש ר ד  .ח
ה ומפטירין הי ש מדי ו שו חד ד ח ש .ב ש ורא ב חד  שחל א

ת ת להיו ב ש רין ב טי ם [י] מפ כ שי ם חד עדיכ מו  שנאה ו
שי ת שחל וריח .נפ היו ד ל ח א ת ב ב ש ק ב י ט פ ת מ ב ש ב

תן לו ויאמר שלפניו הונ ר י ח ש מ כל ף, :חד ה י ל עו ה
ת ה למרו ר תו ח ב ת ר פו ב ד ב ב ם טו מסיי ר ו ב ד ב ב .טו י m. ״ לקרוו! - י - 7י0■ גיל; לנ דממר דהייט מפרשיס ששם . י

בל ת א ש א האזינו פר ר שון קו ר עד הרא כו ת ז מו ונס לנדו מר1כל הכנסת נניס אותם ק!רא • עילם י
שני ל וה חי ת ר מ כו ת מז מו ד עולם י הו ע ב כי ר שי .י שלי  י*צ זי!ס ענין שהוא ומיש .יתכן הפירוש זה וה

הו ב כי ר עי .וינאץ יי׳ וירא עד מי הרבי  ויצא הכנסנו נניח עשוה שהיו לה דמשכשח וינאץ יי׳ וירא מן ו
מו לו ן;] עד שי .חכ מי מו לו מן והח כ שא כי עד ח  אל א

די. שימים ף עד ידי שמים אל איסא מכי והשיבי י  סו
ה. ר שי ה ה מ ל סקין ו ה פו ת ב נו עני ה שהן מפני אלו ב ח כ תו

 י נין נקדיש נשי.פסיק
 דראש נשרא פרקא וכו' האזינו פרשת אבל ה

 פיק ר\'''ף וכסנו )ל״א (דף השנה
 לשון מא פוסקים ולפה וס׳׳ש עומד. הקורא

. הוא ונכון יניני
ל'.) דף (מנשות וכו׳ פסוקים מטונה 1

 גידל ר”א אנא נר יסשע רני אסל
 קורא יסיד שנשורה פסוקים שמונה רנ אסר

 קוראם אחד אדם וסירש׳י הכנסת. נניח אותם
 ולקלות. אחר לעמוד נדי נינחים מפסיק ואין

 עשרה שם אק אפילו דהיינו ספיש ולנינו
 תשלה ננרנה נצנור קורא כדין תוחם קורא
תב :וסוף  זה דנר שמענו לא הראנ׳ד ונ

 ס׳ש .עכ׳ל הלכו היכן והצנור ונו' מעולם
 ונמקוסוש וסיש .קושיא אינו וכו' שייענו לא

 נהנו התורה שנקריאש כלומר וכו' נהנו הללו
 הללו פסוקים ונשסנה העולה ולא קורא שהחזן

 מפני שעעסו ונראה .לנדו קורא שהעולה נהנו
יסיד גידל רנ דאמר דהייט מפלפיס

ם שיחזרו כדי ע ה ה ב שו ת  : ב
ה * ן מונ ש ם י קי ף פסו ה שבסו ר תו  ה

תר ת מו רו ק תם ל ת או בי ת ב ס כנ  ה
ת חו פ ה. ב שר ע פ מ הכל אע' ה ש ר  תו

א 1(י ה הי ש מ ה מפי ו ר בו  אמרם הנ
איל שמען הו חר שהם ומ ת א ת  מי

כך לפי ו

רראביד השגת
 ההורה כיכוף פסקים :מגה 1̂•

 לקרוהן ליתיד מותר עד ט׳
 כתי.צז לא דל כראג״ד כחג
 היד’ :אמיו ומה מעול: וה מר

 מפכיי, :אנו לומר אותן קורא
 כמגלה. כירושלמי איתא והכי כהן

 לים11:ה נהגו הללו וכמץומוה
 קורא לכדו הוא כתורה לקרות

 שכיע ומה עמו, קורא החזן ואין
 והלכור מאד הזא ורות ע:ין הוא

.עכ׳׳ל הלכו היכן

 : ׳P אלא הככסש בגיח היו בלא א\ מהם אחל
 מגילה תשנה וכו', כהניס שנחורת קללות ז

 אלא בקללות משסיקין אין ל׳א) (דף
 מתחיל כשהוא תנא נגסרא כולן אש קורא אחד

 מסיים מסייס וכשהוא שלסניהם מפסוק משחיל
 אלא שנו לא אניי אמי בלאחייהס נפסוק

 סנסשנה קללות חנל כהנים שנתויש נקללוש
 ינים נלשון הללו פעמא מאי שוסק חורה

 נלשון והללו אמרן הננורה מסי ומשה אתורוס
 ונתנ אתרן עצמו מפי ומשה אסורות יחיד
 דהא לפייהס אחד פסוק דוקא לאו מטח ה׳ר
 . כסיקים משלשה סחוס נפרשת מחחילין אי!

 העיר נני פיק סוף דנייישלמי עוד וכתנ
אג; ננמנוס הקללות לקיוח כמנהנט נרסיק

 י לנתנם צריך אץ תורה סשנה של
םנוםיקין

כך נשיתנו חרי מיסה מס׳׳ש זה על וקשה והמפנייר התשליס קורא פי ל מו*תר ו
ר ״־ ' י חי ת לי רו ק ייקללות ן •י אותן ל

ת ר תו ב ם ש הני הן מפםיקין אין כ ב
ד אלא ח א א ר תן קו ל או חי ת ק מ סו פ , , ב

ם ה ס שלפני מפיי ק ו סו פ ם של ב הן י אהריי׳ ב

̂אנ נשיעת ומלן 6ש איש ו10 ו .תכ־ש פי׳ א־ש עור ג ■ ׳•ע משין מו־נ תניה פי׳ מא־ח נ ; שס סמ״ג יזרג פי׳ עא״ש « :שם ופס־נ עוי ח ע״ש rר

ה לחם שנ מ
 והשתא הדני. תלי לויה דנשר דליכא נין אחייצא פששא אירא נין לן שאני ולא ללוותו אהינא נר דלדנרי זיל לינינו דהוקשה ונראה לנד, שיצא עד אלא ננמרא אמדו דלא זה לז

י משום דאמי נרנא ז״ל רניט פסק לפך ער־פ לליושו צריך מ־מ י.א לנד שיצא w שימסין סני איך לליוהו מייך מש^ע נשיאה דסא אהינא נ
להמתין צריך ענ׳ס וא'כ ללוותו דצייך סני ד«א דלעיל אהנהו פלע ארינא דנר פירש

עוז נזנדל
 נתשונה מו נו׳ דוו וול ווום ■ ויושג מוסד שיק תושינש מו!ניאש׳ ׳0 שנת נכל זספפיוים

 הקומז ט־כ . צקלותן ציתיל מותר עד ס׳ התורה נסוך םסויךס ויסנרו ‘(דסל״א) המיר תרתמי
 אמי »נ•1 • מדל הצס היכן והוימר ונו׳ ממוצה ס1 דני שממנו צא ו־צ הראנ״ו תנ0 ■ צ') ip( רנה
 אנא נר יהושע ור׳ מימרא מל רנה 1מ1י\ן מיק כן פירשו התוש׳ גמלי ינותינו שנוע צא הוא אה

ץ ו־צ שפר^ד ומה .ויושנ מוננו מרק «יאה ו־צ אלמש ור״׳ שה שאמנה מ אמו נידל נג אמר  נ
 ו״צ מירשי' של יאשק לשון המקומות נאומן שנ«ו ומה ,שני נצשון פירשו ו־צ יש־׳ הינזשצמ׳ מי ננל

י ומלהו! הנא  נמל' רנותינו נמיר׳ נראה ולא לעיש ומתו נראה p מינור נלשונו שהוה׳() דל אלפס ד
 ק תמה לא למה הלנו היק הנינור ו־ל הראנ״ו שתמה ומה מית. אתנו וי אן ומפתה ו״צ המוה«ת

סר עומד פיק ו־ל אלפס די שהניא הייישצמ׳ מל  מנושיה פתוה שמע על פויסיה אן ינרטנן י
 להן נהלנו נמשיה התתילו ממשנה מתנת התניה קו״ן אין גימרין מקצתן להה נהלני נמשיה היזודל!
 הוא נולה ועל ״מריס מקצת; להן והלנו נמשיה לוTnי, ממשיה פאת נעיא קורן אן נוסרן מקצתו
מ  הינן הצינור והלנו נמשיה לקרות שהיזתילו יותר לתמוה לו היה זי, ומל פ־נ. •נלו ה׳ ופתנ׳ א
 או היו מש־ה נל קמן צנור ט להן המותר לצוינן כהלס ואיפשר ר.ימה א! זיתשלמ׳ גוה ואס הלס.
 ש נ עהקיצן קשן נו- דנצ נעשרה התחילו לשון משמע ונן אכהו נדר' לגנרא גנלא נין ויצא מענו יותר

ר מ ת ג  ושתמת׳, אא ני יהושע ור׳ וחנא מנקינן ומשיה נצינוי נ׳ לומר דיש לתמוה א; ו־ל ד
תן . הפירויף «• מוק הגל חנונה קורהנמנין מו שנת־נ קללות והחממורד־ן לאשמומינן אהא

נאן

מייסוניות ועתית
י יותר נדולות ש־! והסע׳ מהות נ ת פויהו וקיילותיר, שנר, שתנלה רכעינ; סשיס הי ^  בננתנז ק
ה שנברר, •■-נ־- תינרות ננה׳ ש ריבים אנו וא-, נבבים ש, גא־ק דד.*ו י לר נראה ואין הבא-, נ
דקאסר הבא כ• רוייית וזו נחוקיתי דאם אלא ייוח‘^' קרי דלא טשפע רספינד אה ר׳הויר

ם כשפינה נירים משה נ וקיי̂י  לא 'א»לו רסשם םע8כד קונה ואץ ער תשמעו ייא אם מוהיה ככ'
 כרי השגה ראש קידם נגבים אתם לעולם קיראין אנו דלהגי לר״י נראה אייא ריי^ית תשיבי

ית בץ בפרשה להפשיה ' דיהיה שעכיח שגה קיי̂י  אנו לעוי*: נם• לכך הכאה לשגה תבא נ
ץ בה לחפסיק כרי עצרת לפ,י בכרכי פייא-ם  ראש שהיא לעגרת בחוקוחי דאם קללות נ
 שבתורת קלליח רקורין העיר בגי בפרק איתא והכי הפירות על שנידוגץ האיץ י'פ*רות השנה
ה וכן העיר בני פרק איתא וכן [ב] • ע־כ עצרת לפני נהנים p דג• וב, אפרי: רביד גו n r 

שסחח רנינו וכתב ננרפירא כן לעשות לו שמעי שלא נכנס דיב,סת בבית יצא יהודד, נ׳ר
, נעיפר ה3 אבל הסגות בספר כתב וכן כסררן רערת וספסיר ררלבה את עיקר הס״י

 אנו ארנס ה רבר שם;ו להפסיר ע<נהגו בשבת לריות שדל אב חדע שראש
ק [ג] • ידב כסאי השטים לדפטיר נותנים  ר׳י פירש וכן עולד המגילה את הקירא פי
ק דאיתא רא אלפס א פי תי :‘יא■ נבעסור מנהגני אין אכל לך הז״ו רר־ה נ  כפירש״י אלא :

 וישסז שכתב סיפריש נסשכת ורלא כספרי כתב יכן ירץ בי לילי וירא ירכיבהו זכור האזיני שפי
א קסא פרק [ד) • ע׳ב ידץ בי לו וירא שכתבי והערוך כר״ת ירלא ב נ  רבח והקיס׳ן כתרא י

:באו ער כתבן יהושע יאסרו נחסיר. ורבי יד^דה נר׳ ורלא ע׳ש שטעון כרבי



לסשנח כסףפי־ג תפלה הלכות .אהבה משני• tpב
קין0 ח  ולסייים לסנוכה מדפ לראש מפייקז לכל גיס.) (דף 00 מ«ה גי׳.1 לסיעדוס »

^ג ולססדוס ל ענ״גו. 1«ע ננל קורלוים ל!דגו6י8לי להם היקן וטשה .־ו
*>t ם(ל׳  ה׳ סועדי ס6 ספה וידנר «*ור «■fcp והדג מוסד גגל קורא פה דסק רא.) ו

 הסויה אםפכסאהיאדקריאס ודאי והא ואוודנ!פ« אמד גל אלםדיפראלסצוסופיהו
 וס'פ ייג. גס' גסופגסבאל »א סק<סא טסא

 ימגילה קפא פיק ניייסא וגו׳ ויייפק מיאלז
ח בפסח ;ד׳] [דף «' פיק ספגה וט׳. קו

 מועדוס גסיפס קויק בססס ל׳:] [דף ספיר
 .גפי או «י דה״גו וסר!ףי גהיים פנסויס
ח בססס סיי [לא.] וגנפיא  פועיוס גשיפס קו

 הי' דאיגא והאייגא גלגל. נססס ופפסייץ
 נפסס ולפסי גלגל גססס קפא הפא יופי

 ויהי יץח rw פל האפיק סוג יום יאפיגו.
טי גל ולפמי דוד דדני ופססייק גפלס  הנ

 גהוג והאידגא אניי אפי היום. פוי ופססייץ
 ספל גגספא קדש סויא פפן לפיקיי פלפא

טגדא פלס בפדגיא
 ניייסא נאוסה וטי. פטעוס שגמה בקגרח מ

 פטמוס פגעה נפציס ל׳א.) (שם
 נסויש אופיים אסיים נסנקוק ופפסית

 היי דאיגא והאידנא נפיגגה ופפסייק השלישי
to נלופי ואיפנא גסיווייהו פנדיק יופא w 
ה ופפטיץ השלישי נמדש קפא  ולפהי נמיננ

: נחנקוק ופססייק פטעוס' שנעה
ה י *  השגה ניאש פם <ה גם וטי. וץיק נו

 לי יקיי הנן וסססייק הפניעי נסיש
 נמנה pומפסי פיה אס פקד וה׳ וייא אפיים

 ט״א קפא tev הפי סיי דאינא והאיינא
 :לי יקיי הק ופפסירן נסה והאלטם למסר

ם ביום יא טיי  ומפסיי עד ונו־ נשסייס גנ
: ניייהא נאוסה פם ניונה.

 פם ג׳ו וט׳. מנים יטם נפני בסומת יב
 קויק סג פל היאפק «נ יום

 לה׳ נא עם הנה ופפטיע פנסיג טפחה גס׳
 הגי פיקיא לפסי יופי היי דאיגא וגא־דנא

 אל ויקהלו פפסידין פאי אפסייי קיינא נפי
 גל קוד! האמיק «נ ויום פלסה. המלך

 קווק למסר שלמה ככלות ויהי ומפפייין הנכור
 [ויש שלפה ויעמוד pופססי הנינה חאס

 גיאיס ונסג מפה]. פוס אמיי ויהי אופיים
 :ענ׳ל נהנינן והגי נייופלט איסא והכי ז*ל

ט׳. המג יפוס ובשאו•  דפונה נהיא נפיק ו
 ננהידעא אפימי אסקק ניה) (דף

 היייף נהנו נזה ינינו וסי׳ דלוגי דמדלגי
נוכסאוס נקצה ויש העיר. נני פיק נאק נשם

 השלישי ונעם קורא ולוי הפני נעם הנהן ^יא היא גן הגטנה וגגוהסא פיטש יפיגו
 ופיו* הדו וגהנ השלישי. ונעם הפר נעם וקורא החי והיניעי השלישי ונעם קורא וישראל

 לם»קי טה פולזליק לא י*ס או« שעושין טק »א פר ספק ראשון דספק אעיג גייס
; עם] עפר [ונמספה דם״ס נלנד יאפק עם קינן אלא קריק לא הט ופטם

 הזטיי לא שלמעלה לפי וט׳. ניוהיג וכן יד
 םפםגו וטפי נעה׳ג נקיננוס שיקראו

 הוא דפסס הפועד טפל חקא דלאו אפר
 •פים לפאי הים. אלא העם גקרק דקייק
וגקסעודגושססלדונפאנעלפא.ושט» טטם

:1« הפרא טרל אנל גלדי היינו יעיהפהס
tp נהנהי נגר ספיים. פר פפוליאק פ*פ1 tn 

«) דף (הגילה toנפ סדלדי^זק ליה ה ד  ד
 הורמו ספדי פלשה פוליאק להיוהנפנה סגהפסל

 של ט קוריו ואחד יום פל עניט ט PV אמד
ס  ט שיש עם גגל אלפא ספגה של ואחד ד
 M העם. סדר על פוסף טום גקינן PX(קינן
 טטא גפשסיר הוא הקיק ענק ^גףיא מיש
 נדפשויש <ףדם עם של שערם לפי הוא

די נמימיא  קרא הפפסיי ודאי והא נפהא י
 שפר להטא שיחזרו לומר דאין אפיק נספר
דלמזיי* נהג ונמידט טהמפסיר. לקרוס יאפק

א והפסיד טיושלפי : טשספין קי
טם טונה וטי. שטליאין עם ובבל 1ט  י

ה הוליאם שאם נראה  אחה מ
 אחיק אחר אלא קדיש לדן אין היום כפנהגפ

 קדיפאחר לופר לרין זה חסי זה מליאם ואם
האפלפי. אחי לא אנל האחרון ואחי היאפק

 קדיש לופר הפשוס שהמנהג אפים כגר אנל
 הפפפיד עולה ואחיג לעולם המפלים אחי

 מליאין שאין נעם אפילו נטרה וקורא טטא
 ספד פר פמוליאין נעם ונ*פ אמד הפר אלא

 המפסיר ואין ראשון גהפד לקרוא ופלט טיוח
ט קדיש שאופי ט לקרוס עטד אפי׳ המנהג נ
 פידדש זהו אחה גנה טיוה ספי• הפני טליא
ה פמוליאק נעם נוהגים ואס ינעו. דנר ^ 
 אסי עד קדיש אוסרם שאץ טועה ספר
ק הפני הספר ט הפר אחר ו  שנהג וגפו סלי

:אטדרהם דדי ה״י
 פדטוה וטי טגדה להעה שחל שבת טז

 אפי טנא דיג מיפדא גוג. גא
ג :ל״א.) (דף העיר נני נפיק י

ס בועובה יז  (דף שם מפנה ונר. ראשון »
 יניח ומפיש משיאים נחנונה ל'.)

: מא ופשוס עם ננל pקו רה קראהם סדר
ומפסייק

 למועדות טפםיקין ח ’• אותן קורא אחד אלא בחן
 .שבת בסדר לא תמועד בענץ ומיראין הכפורים וליום

 ענינו. מועד בכל קוראץ שיתו לישראל להם תיקן ומשה
 . ומועד מועד בכל יום של בענינו ודורשין ושואלץ

 .כהנים שבתורת מועדות בפרשת בפםח .קורין חן *ומה
 לכם וקחו משכו P1 ראשון ביום לקרות העם נדבו וכבר

 כשב או שור שני טוב וביום נלנל. בפםח ומפטירין
 .בכור־ כל לי קדש בשלישי .יאשיהו בפסח ומפטירץ

ך. פסל בחמישי .תלוה כםף אם ברביעי  ויעשו כששי ל
 ויהי אחרץ טוב ביום .במועדו הפםח את ישראל בני

 וטפטירין רופאך ה׳ אני כי עד השירה סוף עד בשלח
 :ה^ם עוד ומפטירין הבכור בל w ובשמיני .דוד דדבר

 שקורים פשוט וטנהנ .שבועות בשבעה קורץ יבעצרת ט
 .במרכבה ומפטידץ השלישי בחדש הראשון טוב ביום

p ובשני p וטפטירין הבכור בל מועדות בפרשת 
ש ^רין השנה יבראש יי :בחבר\ק  באחד השביעי סזד
 את פקד ויי׳ ראשון ביום שקורץ פשוט ומנהנ לחדש.

 קורץ ובשני הרמתים. מן אחד איש ויהי ומפטירין שרה
ת והאלהים א «  :אפרים לי יקיר הבן וטפטירץ אברהם נפ

א  ומפטירץ מות אחרי קורץ בשחרית הכפומס יביום י
 מות שבאחרי בעריות ^רץ במנחה ונשא. רם אמר כה
 ויחזור מהן באחת שנכשל מי כל ויכלם שיזכור כדי

שובת  ! ביונה ומפטיר בתורה קורא והשלישי בת
ב  בפרשת קורץ הראשונים טובים ״ימים בשני בםוכות י

 ביום וטפטירין וט׳ עז או כשב או שור שהיא המועדות
 המלך אל ויקהלו שני וביום ליי׳. בא יום הנה ראשץ

 ומפטירין הבכור כל w קורץ אחרון טוב וביום שלמה.
 ומפטירץ הברכה ^רץוזאת ולמחר שלמה. ככלות ויהי

 .משה מות אחרי pi ויהי שמפטירין מי ויש שלמה. ויעמוד
ג ז החג בקרבנות קורין החג ימות ובשאר  בכל יביצד י

ביום פרשיות. שתי קורא מועד של מחולו ויום יום
 והרביע• .השלישי ביום קורא וישראל .השלישי וביום קורא ולוי .השני וביום הכהן ^רא מועד של חולו שהוא השלישי

pi וביום השלישי וביום קורץ מועד של חולו של שני שהוא הרביעי ביום וכן השלישי. וביום השני ביום וקורא חוזר 
 מוציאין הפסח ימי ובשבעת הכפורים ביום וכן טובים מימים ויום יום בכל T : ויום ני] יום בכל זו דרך ועל הרביעי.

שחרית ספרים שני ם בחומש האמור היום אותו [י] קרבן• בו קורא והשני שאמרנו. הענינות אלו בו קורא הראשון ב די פו  ה
 זח אחר זה הוציאו אם שלשה או ספרים שני שמוציאין יום ובכל טו :בנביא מפטיר הוא הקרבן ענין והקורא .בתורה

שני. ומוציא קדיש אומר הראשון את בשמחזיר  הפשוט שהמנהג אמרנו וכבר . קדיש אומר האחרון את וכשמחזיר ה
 בץ מועד של בחולו להיות שחלה ישבת טז : בנביא מפטירין ואח־ב לעולם המשלים שרץרא אחר קדיש לומר

 החג בתוך חלה ואם . היבשות •העצמות בפסח ומפטירין אלי אומר אתה ראה שבת באותה קורין בסוכות בין בפסח
 שני וביום . הראשץ ל]1 ביום המקריב קרבן סוף עד כהנים מברכת קורין ראשון ביום ״בחנוכה יז :טג בא ביום
הסדר 1י1 סוף עד הקרבנות סוף עד קורין שמיני ביום P1 .השמיני יום עד וכן .בשני שהקריב נשיא קרבן ^רץ

ומפטירין
W 6 : 06 4ר0ס המיס סי׳ רn 10 :שס סמ״ג סרליג 6י.יכ־ סי״ סור ד : 85 היפיו חר־א סי״ סור ג : 06 כמ׳׳ג תכ״ד סי׳ סור ב : 06 כמ״ג חפ״ח ס״ג סי״ אייו סור א  I®סי' י jTWO

: 65 סמ״ג סרפ״ז סי׳ סור ח • בב :ין0 כס״ב ה־־ג גי׳ א׳־ה טור 1 : י״ס <גין ג“כמ

הגהות
 ביום ■לך ססל ^יין אז הי ביום םח8 לחיות מוחל אלא ל«ולם ססתגח אינו הסרר nn תורא ססן [ה]

 חל ואס (ו) :כאן ער בסרביא א00נ3 קרס קו^ *נ3א דוס ת3« «הוא הסייר חול זול ראזןון
 «םיני3ו מרת על בשני וכן הקורין מוכעה להססיק כדי היער יער סחחילין בעכח לחיות

 עאו כעכח אירי גן אם אלא הככור כל להחחיל רבר יסא וק [ז) :כאן יר יירת וע
 כיעד סתחיל כחול נעאירע עאסילו ס״ר בתשובה כתב כאער ודלא תעשר מער ®זחילץ

 סורי ונהנ ננק ארץ **m' מיסת נוהגץ וכן וכנוי חוקים ם«ות קורא רקאסר בסיסהי סעסי וגן הוא והאסיף המיר עעעת לסי מתנות וחילוק תיערות נתינת לים לחענדיי נדי חיער
 ST1 חורה נשסחח ירין060ע םה (ס] :כאן נר סונוכק אנו סח יל יורי עאין מ*ל יבינו
 עקראו הסיעה ן סי עוסא כן חקגו דגאונים 0םעו כנלוח ויהי דסססירין אסר 7ונםנ^ אהיי
 ירין06רם נהוג והאירנא דאסר באב תעעה גבי כראענחן לענות הגאונים ירעאיס מעה דמה

 סיני |0[ סירי: . אחר בטין אסרי תנאי רגולחו גב יל אף תוליר כי וקורורן אסיסס באסוף
 ה0עי* רבינו סיתע .היום ססיקי עהוא הירעה ייקר קורא היום לגבור ונא נתינסת עחוא

̂* רבר יסא וכן רבותינו גל סנוע ר.יה ענך וליל1ד בסרק סימדי וגן [י] :כאן יר התונסות אב

מ^ימוניות
ה כל כי לעס ד,ו09 מ ד א קי אס גי קורין אץ ה ^י ר היום ב ם כיי ר ועל על א׳ יו סוו m ח p 

שני וביום כהן עי ביום ולוי ה עלי ם יעראל ה עני ביי חן יעראל ה ה עי ביום א עלי חווג וכן ה  סל
ה וליי בהן עקראו סה ישראל ב* קירץ ה א יי בו י סי ת מ סיי' לענו ע ץ »ר ב עי ביום קוי ע  ה
בייי וביום ע * היסים שאר בסרר ת הגי; ובן 3י א נו ענו לסי .בסגני״ ^ סנו » כילם קי  חה»יעי

שעי ענייי ה חיין ישראל ה עי ץרא א ^יי ע מ3 [כ] :ע בי ההוססווו ה ר גו לא m ע  לא סיי
א ילא בברייתא ולא במשנה סי סי כד ב ד ו רינו קבלה בן אלא י ר גי ד מ ענו יסים רב ו דין י  וי

ה בוסרים בססנה הוא אם עיין קי ע ו ת סרר להם תקגווי בבד לקסן ביאסרינן ןי00 לו י ט קיג  ה
ס זסן שכל אי קך סי האי רב בעם הסיר [בתב * : ר3י אני סעלה ברס ע ע  הבסיס ססי ע

ר הסתים תחיית ני תי חון בניסן להיות י סגוג גוג וגי כן בתערי ו ל ^ 1[ל J בך] מססירין ו
יוג» עי ויעיאל היום pרpב ולוי ר\םים כל ושאר ריקיב! וישראל ואי הקינן יד

 דאסרי להא רחש לית (מ] :באן עד סיף ער וישראל ודום ג^יכן וליי נרי! בעםיני יכן סהר
 ביו. וכן הסמרה את ישה *p יד סעה כלות ביום דהי קורין שבעבה פ*נ פיסיים בםסנת
סוסי̂י rx03 בואיתא עבתבי סי ביע ורלא סנהננו ונו 6ר0י רב נהב ובן :[<)העםיני



משנה כסףפי־ג תפלה הלכות אהבה.משגה כסף60

 1גע(' והקורא : )ל״א (דף שס והנמרא הנר״חא נלשק שלתה עד נו׳ בשנת טיר'ן8וה
 נפרק ’שכחני, גנחא ’”דר וירא’נת [כ'.] החס ([’תדאתר זכו' הווכה י

af ונמו מצעיר הוא נסצר אהרון שהיורא לרניוו ומשמע הוונה של הורץ אהרון דנספר 
י. )ל' (דף שם משנה עמלה. וינא בפורים : נסמוך לעיל שנהנה' נסמוך

 א־)“ל (שם נו', קורץ נאנ בתשעה יח
 עלמא נהוג האידנא אני׳ אמר

 אסיפם. אסף ומצסירץ ננים הולה ני למיקר׳
 ההעניוח ימי נשאר ונו' קורץ ונמנהה ומ׳ש

 ; פני׳׳ו נת״ם השה. ויהל קורא ונו'
 העיר נ<׳ צרק משגה ונו׳. שנוזרין ובתעניות

 נרכוה נהעניות א)“ל ל׳ (דף
: וקללוח

 נג׳ פיק נמרדצ׳ כהונ ונו' העם נרגו יט
 לאפעורי פסיקהא ע״פ שנהנו העיר

 ימרה• דנהמהא ושנע דצורעגוחא מלתא
 והיינו ע"נ שד״ש אי״ק נו״ע וכס דחיונהא

 אנל [לסונוה] (*לי״ה) ר״ה נץ שנחוה שהי כעש
 שונה. יפסיר אהי, שנה אלא שם שאץ השנים נרונ

פ דנריו סתם ורנינו  שם שאץ השנים רונ ע'
: אחה nx אלא

 נני פרין משנה ונו׳. אדר חדש ראש כ
 אדר הדש ראש צ׳ע.) דף (שם העיר

«ה להיוח שסל  הל שקלים נפרשת קורי! נ
 והפסיקי! לשענר סקדימץ השנה נהוך להיוה
 פרשה לקרוח מקדיסין כלומר האחרה לשנה

 מלקרוה והצםיקץ ר*ה שקודם נשנה שקלים
 נשלישיח זונשניהונור שאחר נשנח נוספה פרשה
 ונהג לנס. הוה החדש נרניעיח אדומה פרה
 ראש אחל נץ קא׳ זטר נשניה דהא׳ ן”הי

 נהוך להיוח אהל ונץ נשנה להיוה אדר חדש
 דכשהל כנווניה והאי ננווניה האי ומיהו השנת,
 חל ואי ממש שניה היינו שניה האי נשנח להיוח
 להפסקה שניה שניה האי השנת נתוך להיות

 וכור. נה קורץ הפסקה אחר הנאה שהשנה
 להיות שחל אדר ר׳ח איר.מר ל׳.) (דף וננמרא

ת ערג  נשנה וקורץ מקדיהץ אמר רג «
 הרי״ף ונהג מאחרי! אמי ושמואל שנננרה
 להיות שחל אדר ר״ח יננ! תנו נרנ. ל! וקיימא
 זו ואי ניהוידע ותפעירי! השא כי קורי! נשכח

 להיות אדר ר״ה שחל נל ראשונה שנח היא
r נערנ ואפילו נחונה x. ומאמירי! זכור נשניה 
 פורים שהל כל שניה שנת היא זו ואי פקדתי
 פיה נשלישיח נע״ש. ואפילו נחונה להיות

 שנה היא זו ואי וזרקתי ומפפיי אדומה
 . מאמריה לפורים הסמוכה נל שלשית
להיות ניס! ר״ח כשחל לה משכמת הרי׳ף ונתב

 ולכך נימ לי״ח הסמונר, שלישית הויא נשנה להיוח ניס! יי׳ה הל אם אנל ח.xה ע5נאמ
^ רנינו סהם נ  ניניעית ננר״סא ומס״ם לרניעית. שסמוכה כל שליעת שנת היא זו ואי ו

■ רנינו וכמ״ש וט׳ הזה החדש
ני מימרא ירושלמי ונו'. שלישית נץ אבל כא  : העיר נני פ' היי״ף נתנו לוי יי

ב נפיק וט'. פרשה נל כ
 ואם .זכריה ]01 בנרות חנוכה של בשבת וטפטירין

 ראשונדז בשבת מפטירין בחנוכה שבתות שתי היו
̂מה בנרות ובשנייה זכריה. בנרות ̂״  בענץ והקורא . י
 כשחרית קורין בפורים .בנביא שמפטיר הוא חנוכה

 כי בשחרית קורין באב ׳׳בתשעה יח ‘עמלק• ויבא
 קורין ובמנחה .’יי נאם אסיפם אסף ומפטירין בנים תוליד

 שאנו התעניות ובשאר התעניות. ימי כשאר משה ויחל
 .ומנחה בשחרית קורין לאבותינו שאירע מה על מתענין

 השני וקורא .פסוקים ארבע משה ויהל [«] קורא הראשון
 ובתעניות .עמך עושה אני אשר עד לך מפסל והשלישי

 ודבר בצורת כגון הצרות מפני הצבור אותן שנוזרין
 העם שישובו כדי וקללות ברכות קורין בהן וכיוצא
 להיות העם בנהגו יט ז אותם כשישמעו לבבם ויכנע

 בדברי שבתות בשלש באב תשעה קודם מפטירין
 . ירמיהו בדברי m מפטירין ראשונה שבת תוכחות.

 וכן .לזונה היתד, איבד, שלישית .ישעיהו חזון שנייה
 .עטי נחמו נחמו טפטירין באב תשעה שאחר שבת

 ישעיהו בנחמות מפטירין להיות בעירנו פשוט ומנהג
ראש שבין ושבת .השנה ראש עד באב תשעה מאחר

יראש

 (דף העיד נני ק
 כסמוך שנחנהי משנה וסוף נ׳ע.)

 ל':) (שם ועמיא לכסדי! חוזיי! כחמישית חנ!
 כלומר פרשיות לסיר אמי אמי רני מאי לסדר

x!היום נסדר קור! אי! שנתות ארנע אות 
 ורני היום סדר לקרות חוזרי! ונממישיח נלל

 ינאוח! נלומר הפסיוה לסדר אמר ירמיה
 אלא היום סיר קרי נופ״הו שנתות אינע
 הפסרוח איל עמהם אלו פרשיוה ארצע שקורי!

 סדר תעני! ולא ה! פרשיות אות! מעני! ודאי
 היום מעני! להפמיר חוזרי! ונחהישיח היום
ח חל ;ירמיה כר׳ ל! וקיימא הרי״ף וכחנ  י׳
 עי וכו' שני נספר וקורא חוזר עד וכו׳ אדר

 שם דאניי תימיא הכל נחושה. ציור ועשית
 מא! דאיכא נ”אע ראשונה ונננא ל׳.) (דף

 ונננא כאני׳ ל! דק״מא הרי״ף צתנ עליה דפליג
 אלו דיני! וסעם ננמיא טותיה תניא שניה
 טפלי! שי\יס נפרשת היום וח5שמ שידעו שכדי

 מחרמי לא השהא ולדיד! ז״ל הי"! וכתנ אותה.
 הוה ליידהו אנל תשא נצי ולא תצוה נואמה

; מחרמי
ט' שחל אדר ר׳ח בג  קורא והיניעי עד ו

 יר״י מיהרוח הכל חנוכה. נענץ
 וכ! מ׳יש אך כ"מ;). (דף העיר נני פרק נפחא
 נפחא יצחק ר׳ יאמר מסאי נלמד ניס! י״ח

. נשכת להיות שחל נוכה חדש ניאש
ה  ינרנות פ״ק וט׳. שומע שאדם ע״פ אף כ

 דרנ כריה הונא רנ אמי ח'.) (דף
 לעולם מנחם רני אמר אמי רני אמר יהודה
 תרגום ואחד מקרא שנים פרשיוחיו אדם ישלים

 קאסר דהכי רנינו ומפרש ודינו!. עשרוה ואפילו
 קורא הרנוס ט שאץ ודינו! עשרוה אפילי

 שלא ננמיא ואמריק . פייש״י וכ! פעמים שלש
 שטע נכל רנינו כתנ ולה! יאחר ושלא יקדים
 מיקרי השנוע יכל נראה רנינו ותלשו! ושטע.

 אלא שנהא קתי סיקרי דלא אע״ג הציטר עם
 שצוה יש נמירש הרא״ש ונהג ואילן. מרניעי

 שתנמרו עד נשנח לחם סאכלו אל לנניו רני
 קודם השלים לא אם ומיהו הפרשה כל אח

 שישלים עי רנינו ות׳ש אכילה לאחר רשליס
 כאופן וה׳׳ק קאי דנריו איאש ונו'. פרשיותיו

שנמצא

 כ :ישראל שובה טפטירין הכפורים ויום השנה
 שקלים בפרשת קורין בשבת להיות שחל אדר חדש

 אדר חדש ראש חל אם וכן .הכהן ביהוידע ומפטירין
 וקורין מקדיטין שבת בערב ואפילו השבת בתוך להיות
 זכור קורץ בשנייה שקלים. בפרשת שלפניו בשבת

 שבת היא זו אי .עמלק עשה אשר את פקדתי ומפטירין
.שבת בערב ואפי׳ בתוכה להיות פורים שחל כל שנייה

. עליכם וזרקתי וטפטירין אדומה פרה קורין בשלישית
 ברביעית .לרביעית הסמוכה שלישית שבת היא זו ואי

 לחדש.ואי באחד בראשון וטפטירין הזה החדש קורץ
 בתוכה להיות ניסן חדש ראש שחל כל רביעית היא זו

א •׳ שבת כערב ואפילו  תהיה שפעמים אומר נמצאת כ
ושלישית. שנייה בין או ושנייה ראשונה שבת בין הפסקד,

 כל כג :מפםיקץ אין לרביעית שלישית בין אבל ושלישית. שנייה ובין שנייה‘׳ ראשונה בין מ דפסקות שתי יד,יו ופעמים
 ראש חל .ראשון שהוציאו בספר שבת אותה סדר שקורין אחר שגי בספר אותה קורא אחר האלו פרשי.ות מארבע פרשה

 והשביעי נחשת כיור ועשית עד תצוד, מואתה ששה קורין ק)1 תצוד, בואתה שבת אותה סדר והיה בשבת להיות אדר חדש
 ויקהל עד תשא מכי ששה קורין עצמו תשא כי שבת אותה סדר היה ואם כיור. ועשית עד תשא מכי וקורא חוזר

ג : נחשת כיור ועשית עד תשא מכי שני בספר וקורא חוזר והשביעי  שלשה מוציאין בשבת להיות שחל אדר חדש יראש ב
 שחל ניסן חדש ראש וכן .תשא בי בו קורין והשלישי חדש. ראש ענין בו קורא והשני .היום םדר בו קורא הראשון .ספרים
 ראש כד ; בשלישי הזה והחדש ,בשני חדש ראש וענין .כראשון היום סדר קורין .ספרים שלשה מוציאין בשבת להיות

 . חדש ראש ענץ בו קורא והשני .היום סדר בו קורא הראשון .ספרים שלשה מוציאין בשבת להיות שחל טבת חדש
 שבת אותה של סדר ושבוע שבוע בבל לעצמו לקרות חייב בצבור שבת בבל כולה התורה כל שומע שאדם י׳אע־פ כה :חנוכה בענין קורא והרביעי חדש ראש בענין קורין שלשה השבת 1י1 באמצע להיות חל .חנוכה ענין בו קורא והשלישי
; הצבור עם פרשיותיו שישלים עד פעמים שלש קוראהו תרגום בו שאין ופסוק .תרגום ואחד מקרא שנים [«]

בשחרית
* שס סמ׳ג רש״ג סי׳ ס!ל ח : שס וסמ״ג ס!ל ד שם. סמ״ג סלפ״ה סי׳ שם נוזל סגל ג : שס עשין נ»״ג חג״ח סי׳ מול ב .שם סמ״ג תי^״ם סי׳ סזל א

עוז מנדל
:זנילזשלמי ח׳) (דף ינלכוח • הםיי« «ף עד נז׳ שוסע שאדם אע״•

מיימוניות חגוזוח
 כל וח«לם דסססירץ בח דאיח סופרים תxכם ודלא [ס] :«רכ זזסנורח את יגאח כן עד פ׳ב

 כדנרי גוחגין יןHr סוםבץ אגו סד. על יודע ׳*ואינו «רל רבינו סורי כחב [ם] : המלאכה
ר אניורים נתעגיות אלא איירי לא דההיא חסחבר רבעו רעח אבל וק־ילוח בברכות לקדות החלסוד  דש׳ח סיסן חזון שמעו דברי ייהפטיר גוהנים אנו אבל [ש] :כאן עד נבעמוד הזנו

דנוי רניט שנה באן ]p[ : ע״כ בחדש י׳ו ואחת בחדש נ׳ אחת ־הססקית שתי יש אז ו׳ ביום אדר חדש ראש כשאירע ובי׳ו ר׳ר ב׳י זס׳ו הססקות םיםן ]5[ .כאן עד בססיקחא איתא יכן
ך יינו אירע לא שלעולם וחשכח נחשון דיב כעיגול ודוק לנו עריך שאר ק אנדים כר ודלא נפחא יעחק כרבי [ר] ׳ <רכ נ סר׳י וכן דברכות פ׳ק [ש] ; ע״ש הספר פוסק וכן חיפח ר
שח לקרות שהסחילו טכיו! השלמה וזמן הזובוד עס ד\י חשבוע שכל שסלםרי הריאיז כתב ולפיכך . וק״ל בר שגתא קמי ואילך שר׳ בעלמא ואסר לתא דסי ולא סנחר כשבת הפי

בנר את רבי שדוח דברים משלשה אחד שזה במדרש כדאי־תא איילה קזידם השלמה וומן , לדשלכה רהאויה בשעה השליכו שהרי נשכח ולקרות לחזור זריכין אץ כחן וכיויא תינוכיח
 יוחר מזניח שהפירוש רבותיו לפגי שדן ס״ה נעל וכתב .זג״ל רניגו מורי נשם מזנאתי כן . בשנת ד עד לר,שלים יכול כשנת אכילה קודם השלים לא אם בדיעבד אבל אבילה קודם להשלים

 רביגו וכתב הסורר בין אין ופרק דמגילה פ״ק כרטשפע בסיני שניחן זכה חרנים דוקא גאון נפרונאי רב שהשיב עסיס רב אסר יכן לר״י נראה ולא ללעז ודה וי״ם לו והודו התרגום ק
לפ שפחה ת בשמיני כולם ישלים כן עשה לא אם העיבור עם שבת ככל פרשה כל מנוח שעיקר א ביבי סרב וראייתו א׳ יום העיבור סן יקדים ולא יאחר שלא ובלבד הזניביר גוסרים שבי עגי
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מסדא מ אסר דרא יגי אמר ל״ס:) גאמדם(דף ואל( מרק הגירסא ייא ונן גהרם : הצינור עם םרשיוודו משלים שגמצא
ן ולפי פד ונו׳ בשחרית א י*ד6 אמן שי̂ג אז אמרה בנדנה סמסילץ הנמים ואין פד ונוי נמים לקרוס רשאי הקורא אק נ׳ו:) דסעגיס(דף נסרא ערק כפים. נשיאה נה יש נ

שיסירו נדי נמים שקורא ש*צ כלומר הקורא ימאץ רב לדעס זה פק וניאיר הצינור. מפי הלנה נהמ! רב ואסר נפים שיאה נהם שיש הפלוס נאמו חנאי אפלינו
ואין הצינור מפי הודאה נרכס של אמן שיכלה עד נהנים ̂ןרוסם רשאי אינו לנרך פניהם ומפרש כפים נשיאה נה אין מנסה נפים נשיאס נהם יש ונעילה מוסף שסריס דאמר יוסי נרני
B ני.נ׳ פיסי דלא פעמא הסם T יומא נל 

 פאי אפו הפניוס וסיינן שנרוס משום נמנמה
 נה נזרו לא יומא ננל דליהא נעילה אנל ימים
 פרפי ה״ע והאידנא ההם הו ואמרינן ינק.
 דסמוך ניק דסעניסא נמנההא ׳דייהו כהני

 : דמיא נפילה כמפלס פיסי קא נעילה להפלה
 :ונו' למכן ופלה שעני וכהן

ל׳ה:) (דף סופה ונו׳. רצה בשיאסר נ

עשר ארבעה פרק
ת א רי ח ש סף“ ב ה במו ל עי בנ ם ו הני ם הנ אי ש  את נו

הם, מנהה w אבל בפי ת אין ב א שי  נ

ם, פני בפי הה מ מנ בר שב א העם בל סעדו ב מ ש תו ו  ש

ם הני ן הנ ר יי בו ש סור ו ת א א שי לו .בפיס בנ פי א ם ו  ביו

ת עני אין אין ת ש הן נו פי ה כ ח מנ ה ב ר ת נז ח ת מנ עני  ת

פני ת מ ח ם כל מנ ה ב :יו מ ם ב ברי ם ד רי מו ת א עניו ת  ב

ה בו שמתפללץ ח ה מנ ל עי ם 1ני כגון ונ ר צו פו ת כ עני ת  ו

ר בו ת אבל .צ עני אין ת ה בו ש ל עי שעה בנון נ  באב ת

ה שבע שר ו מוז ע ת ל .ב אי חה ותפלת הו  סמוך שלהם מנ

שקיעת הreד ל ת הרי ם אי ר ה נ ל עי ה כנ אינ  מתחלפת ו

ה ח מנ ם כל של ב כך .יו פי ל ש ו ת בה י א שי הן .כפים נ ב  ו

עלה שעבר כן ו ה לדו ח מנ ם של ב ם יו רי ל הכפו אי  הו

ר ב ד ה ע ו דו אין י ת שם ש כרו רי ש ה ה א ז ש פיו נו אין ב  ו

דין רי תו מו פני או שד מ רו שלא הח מ א ה פסול י  לפיבך הי

רזו דו רי א ג :הו הי » ד צ ת כי א שי ם נ לין כפי בו ת בג  בע

ע ר שליח שיגי בו ה צ ד מר לעבו א שי ה כ ם כל רצ הני  הכ

ם מדי עו ת ה כי ק נעיקרין הכנסת ב קו מ כין מ ל הו לין ו עו  ו

כן ם לדו די מ עו ם שם ו ה ם להיכל פני ה רי חו א  העם כלפי ו

ם ה תי עו ב אצ ת ו פו פו ך כ תו הם ל ם עד כפי שלי ח שי  שלי

ר בו ה צי א ד הו רין * ה חזי ט ם ו ה טין העם כלפי פני ש פו  ו

הן תי עו ב הין אצ בי מנ ם w ו ה די ד י לין כתפיהם בננ חי ת מ  ו

ך ברכ ח1̂ .י ר לי בו ם מקרא צי ת ם טלה מלה או ה נין ו  עו

ר שנאמר מו מר. עד להם א א מין שי שלי ט ש שון פסוק כ א  ר

נין העם כל ר אמן. עו חוז ר שליח ו בו מקרא צי תן ו ק או  פסו

ם מלה מלה שני ה ם ו טין עד עוני שלי מ ל שני פסוק ש כ  ו

נין העם מן. עו בן א שי כפסיק ו מו ד !שלי שלי שי ם כ הני  הכ

ם ג׳ קי ל פסו צ מתחי ה שי ה ברכ חרונ א תפלה של א הי  ש

ם ם שי ם שלו הני כ ה רין ו חזי ם מ ה ש כלפי פני צין הקד פ קו הן ו תי עו ב דץ אצ מ עו בן שם ו דו ר עד כ מו ה שיג רין הברכ ה ח מן ו  ;למקו

ת המקרא אין ה קרו ה ל * אי( ש ם) ר ה עד לבהני פי אמן שיכל ר ט בו צי אין .ה ר ו כו די ה ה ל ב שי ד ע דו כ ר ב ב ל חי ת ה ל אין. ש ר ם הני כ  ה

פי אין המקרא, מ ר ו בו צי נין ה ה שתכלה עד אמן עו ם מפי הברכ הני אין .הכ ם ו לין הבהני חי ת ה מ כ בר ת כ חר מן שיכלה עד א פי א  ט

ר. בו צי אין ה ח ו ר שלי בו אי צי ש ת ר ענו ם אחר אמן ל הני שאר הכ תו תטדף שמא העם כ ע ע ולא ד ד ה איזו י ב תן. מקרא כר ק אם או סו  פ

ק או שני שי: פסו ם אין ן שלי הני אין הכ ש ר ר חזי ה ם ל ה ר מן פני בו צי ל עד ה חי ת ח שי ר שלי בו ם צי ם. שי אין שלו ם ו הני איו הכ ש קר ר ע  לי

מן קו ר עד ממ מו ח שיג ר שלי בו ם צי ם. שי אין שלו אין ו ש שרי לבוף ר ם ק ה תי רו עד אצבעו חזי ם שי ה ר. p פני בו צי ת ה קנו ת מ א] ו ר עז ]* 

לו שלא ע ם י הני כן הכ הן לדו דין אלא בסגדלי ט פין. י]1 עו ח היו ז :י שי ם כ הני כין הב בר ת מ טו לא העם א בי א בעם י ל חו ו סי תן י אלא דע

(דן סוסה ו׳.
ק גל ארירל  פולה שמיגו נ

 אסי ור' אפי רני והא פולה איוו *נ נפנודה
 לא מימפא נרפייהו עקרי הה מיעקר סלקי
 רגלייהו פקרי הוי מיעקי וסירש׳י להסס. סעו

 מן מקומן היה רחוק נפנודה»אנל ססקומן
 .העבודה ברנה דגמי עד מעו ולא הדונן
 אצנפומיהם מ׳יש וכן ו»׳ להינל סגיהם ומ*ש

 שם נרייסא ונו'. פניהם וטחוירק . נסופוס
 : פנים ננגד פרם לנרך שצרינין ל׳ס.) (דף

 : שם משנה ונו'. ידיהם ןסנביהץ
 שהם לרניט פנ״ל ידעס׳ לא ינינך. וסתהילק

̂לץ  P שלמד ואפשר . ינרנן פסו
 מססילין הנהנים אץ ל״ס.] [שם שאסרו עסה

 הצינור מפי אמן שינלה פד אסרס ננרנה
: נסמוך שאנאר ונמו

ונו'. לנהרם להקרוס רשאי המקרא אין ה
 המקרא אץ האי של«י זו נירפא נפי

 שלישי או שני פסוק נראש היינו להקרוס רשאי
 ינרנך להקרוס רשאי המקרא אין לפרש וא*א

 אמר אנק שנטנין הצינור ספי אמן שינלה עד
 נקדושס! קדשנו אשר הנהרם שמנינין הנרנה

 מקיא אינו רנינו לדפס שהיי ונו' אהק של
 אין נן ואם מעצמם אוסו אומרים נהנים אלא

 רשאי המקרא אין דהא הסיר על אלו מרים
 וצדש ,שלישי או «י פסוק בראש היינו ונו׳

 נראש היינו ונו' רשאים הנהנים ואין אורג
 נשאר דאילו ינרנך מסמילין שהם ראשק פסוק
 הני למימר צדן׳ לא נהרם שננרנס פינום
ח אינם שהיי  ולנך אומם. מקרא שש״צ פד קו
לקרוס רשאי המקרא אץ לגיוס נעיר ישי יוסר

 אהרן של אק׳ב ננרנס להמסיל רשאץ הנהנים
 ן4ו המקרא מפי נהנים דטר שיגלה עד וט'

 אהרן של אלףב נרנס אמי אמן עונץ הציטי
 ואין הנהנים מפי נינה שסנלה עד וט׳

 ינינו דהיינו אסיה ננרנה מססילין הנהנים
 של אק'נ אסר אמן הציטר מפי שיגלה עד

 ננרטס משנה וט'. שיין ואין : ונו' אהרן
 נדנה זו אי ידע דלא רניט ונהג ל״ד.) (דף

 ^סר שלישי או שר פסוק אם אוסם מקרא
 מקרא איט שהד לספוק׳ לינא ראשון דנפסוק

 רש מעצמם. אוסו אומרים הנהרס אלא ינרגן
 אסר אמן למנוס רשאי זה לפירוש אם לספק

 : רנק פלוג דלא רסא או אהת של נ”אק
 5שוי שינמוי עד נו׳ רשאים הנהנים אין ו

 רג אמי דרא דיני מימרא שלום. שים
 : ל'«) דף (סופה נאמרים אלו נפיק ססזא
 מסיא: דיג מימרא שם ונו'. לטף רשאים ואים

וגו'. הנהנים יעלו שלא עזרא וטתקנוח
 נסרא ופיק מ׳.) דף ניייסא(שם

 רטט נדביי p «וים ומ׳ימ ל׳א.). (דף די*ה
 היא דל׳ז דסקנס חנסי נהני אסדק דהא
 סקטס נעשי פ״נ.) דף (נ׳ק במרינה ונם

 לנחם צריך טי אלא להא ניסא עזרא שהמקץ
 וט׳: הנהנים יענו שלא זנאי p יוסק רני ומסקנת

ונו׳. מעם את מנינים הנמנים כשהיו ז
 מי דיש א) (דף דסגיגה נפ״נ

 שביס נזמן ננהרם המסתנל נמסר נר יהודה
p על עומדץ נשהיו קיים ממקדש n אס ומממנץ 
 הסוספוס וגסט גהוס עירו המפורש נשם ישראל
 והני הדפס היסס מיססרמשום מטלץ דאפילו
^נ בירושלמי אימא ט אמי דמנילה נ  הדא מסי י

 שהם נשעה נגהרס להסתנל שאסור אמרה
 אמרו גלום סני רני אמי העס אס מנינץ

 ולא מססנל אנא הדעה היסס משוס אלא
 טססהדשא דססום וניץ ענ״ל. דעסאי סססנא

 שלא ציין המנרניס הנהגים גס א*ג הוא
: הוא שגן ופל דעסם יםי«

םים

ס ר טז ת רו ק ל א עי ♦ : ׳ נ ץ ש ע ג ד ט ע ד ן ז ׳ י פ מ י א י ז ע : ע ' נ ן י ש » ג ר » מ י ר פ ׳ ט י ז ע נ

ה לחם שנ מ
«r לנהי® להקמס רשאי המקרא אין י*ד6  *w נ׳ שאלה ז׳ל מייסי אליה מה^ר נשאלוס :

[ הו לו ט •נ

מייטוניות תועת
נו nn«v Nוול nbt נמעלי ז!ותה רכולוו לטלהו מחי0ו1לוו«ל רסנר וו<ץי סי

ח onn Mf¥m9 חכמיריס יוס יב9 ססזגודח ינסל ז<לא גרי סריסוי רג נר ווייוו  DHU0 וס׳
nליrnל hm• לו הית nbv וולול «ל nv«nB י' 9מ'רו רנלה נרשרזח לחגי ro oo
nto ^ מחגר בהלכות די«ת V1 0 ליניגו«k nnov דברכית נתוססת m *0V vwxe 

 «ים ור1ע«רינץלח rvwr בש־־ודפיר•מב«רןכלונראתשוומישדסניגרירנייגו וכן סאחייחר
rob רשויוחיו אדם יםלים לזוילס יאב״ן על בספרי םם<א ר״ג כוזב תרמם. «חד• D9 מיגור 

p שנמרבור nnm לנדן דזדיך איירי בחירת לקרות י* לו סאין בכיר תדר דגיחיד 7נ״ y 
א ג• כיחיד תוא גם דקרא גג״ח ס ב• כמר ^ י ראם תסתרגם נגגד תרמם ואתר בב״ח ^י

זגוז סנדל
ה םי*ר חיי ש n( עוקיע גשצשש «ק .פרס עדאיו w p עד פי ף0«< ב  <p v m( : 

 פד גטאפפעעם* טא הצד כורדזפו וצעק■ «ד ם' צדיק 9ופצ שמני ונתן
m o פזידן וזוץ :צ׳ס) זף 9פ1נאמדיס(ס ואצו פוק . פטדיפ שציס(יסר ע4שיש עד אפמז• 
 >9ש עד פ* ^טע א׳0 פץ וזין ;יזשג עומד דפוק עזזעםזא .גציומר מעי אמן טגלג על עוינע

r עזעדן(דף אין עוק .שלישי פ l( : עז פי לטשיר ושאין עץ p ואלו ערק .פציסד 
ע של י׳ש עוק . גפפלג שעועד «ד על ס* [רדו] עזרא וססקנוו■ ;ל^) נאמריע(יף  1ואל פי ד

:ל״ס) (דף נאמדם
« » נ ר מועת ונקרעת רגותיגי ^ עעו ודיר ננץ■ ו  ידי HD תנגסוו עטת יעגוע תלוו לסת תוניס ו»תד מקרע *ניס ועוד לי, למת תעיבוו עע עיעת «1•ון ולמ1ל לימע ירליס dm נ

י עוקיע בקרעתי him תעיעת לכל רמעת בנית דעתו <בוץ לע ורלסע יעת וסוד סנתג סנתנבו p ועע׳ע תובתי נ r ג t . ם ג• במודע דעיתע פתע יתיסת ר ט עיוו יג רי עת ו י נ נ  ו
ני עססתסע ל י ק דעת על ולע עות ענק ננ סבי עניי בי ניני ריב סחע ועוד ״ נלע נמדד כירהיו י סו יסעתסע וכעויי מסי בסילי לנולתי לעעליסעתו ו  פעידזי לער׳ת יב׳ע תית מי

ת לנל ע ה סתרת רעני עלול על עישיות ר עי וכלת ני ע'נ תורי ס עם היו ו סי לע תני וענילו יני ר הלנת ותענית נתרע ערק (א) : ע*נ ערעוווו סלו״ירס ננ ע ודלע מסי נ ר׳  דיניי נ
ע נ־נ מ עץ נזדלת נס יא®• יתווה גרני וולע <ע נסנוזח נם הג ועוד הסעות פסי לעץ [ע] 1 ד ע ננ ר ע ע נעוולתווו יעיזר ונן נ ר ס במס ברתס׳ רגתיני דתעידנע י פוי  תנ

עי סמולעא ולע דסיא נעילת נחסלוו נעילת ועד פסנתת ע « [מרדנע • : עינ נתט לע אסנס ערל מ״תו וסוסי סנווות נ מי רן ׳  טן1 נעיתס ניעעיס נעתנתניס נס עלויגו לוסי ע
ע [נ] ;קנית) נד® סור .*סי תיב ת4ע0תע p לסעלת קעת תימנית ידי לחנניה י * נונ • תקנליו ר על גס יעני ונן עסונת ידו דתי ינן נתיב מו ידיו עת p«״ י׳י  תסור [נתב !
n תסדועו עיע  p ie ח תתדטס ט סנץ «וודע דא»^0 לסעלת עענינ ץ לנורל אענע ונץ » עויי עענעתו עי נץ עדדיס וו לעעתו וסטוגץ עענעותמק תי ק סעיץ ל^יס מודל טול ונ  נ

p [ו] :]0תתדנ> m *סי• נעמדיס עלו וערק רני! ®זקנות *יזיע עסרען דד*ת נתר טד סעעס סעסע ס לסקעויי־ וותיל נעגדלו ועת■! פ תעסוק 00* פוסע סעועו עעי ודג טנוור נ
סי *די עעזי דלדג רענאו ונתג תוע תלועת p ® גרעה p ויעסדו I *יקיע ננ



משנה כסףפי״ד כפים נשיאת הלכות אהבה.משנה כסף62

(םומה c״  לו6ו צריו דאגי' מיחרא צמים. להם מי1\א עד .נו׳1 הצק היה ח
: מ)“ל דף

 יזש;ה(שם וציי עזק הישם ואין : שם תשגה הצין. מן עד וצו׳ למעלה ידיהם וטגביהי! ט
 גנירא וחירש אהח צרצה וצתקדש צרצוח שלש אותם אומר צסדיגה ז) ל

נתקדש אין עוגין שאין לצי דהיינו נ׳) מ' (דף
 חעגיוה סדר וישיק הצםק שום צק ;־יך ואין
 אמן עונין אין הניא ני) ס׳א ותענית ציצד

 אלהים ה׳ נרוך אותי מהו ואלא נתקדש
י. העולם ועד העולם מן ישיאל אלהי

 ואלו שיק וצו׳. צצהנו השם את ואוסר י
 נתקדש ל״ת) ל״ז (פועה נאמרים

 נצנויו ונמדינה נצחנו השם אומי
 חנתים היו ולא :וצו' הצדיק שמעון וסשמת

 דקידושין נתיא שיק ניייחא וצו׳.
:ע׳א) (דף

א .שאמרנו נמו עד וצו׳ צמים נרצח אין י
 נאמרים ואלו שיק וניייהות משנה

 רצה דרשות מי צל דיליף ל׳ת) דף (פועה
• אמייגי דקיאי ננ״ש חנינו

ב  חוסישו לא עד ונו׳ רשאים הנהנים אין י
ראוהו שרק נר׳ה ניייחא הדני. על

 א׳ר ל״ם) (סוגיה נאמרים ואלו שיק . וצו׳ עולה צהן שצל בשעה ־ נ׳יה) נ״ו(דף
נ אמי וירא א״י מניך מאי ניצה נלא נשי נשאתי לא מימי שתוע נן אלעוי  ססדא י
' אמי תאי ציעיה עקר ני ונו׳ אהין ש; אק״נ  מצינייא אשיה מהדי וצי וצו׳ ירמיה י
נ איכריה אתי האי  :וצו׳ עלינו שנויח מה עשינו רנש׳׳ע ודיש עוקנא ליג מפדא י

נלמד ונו׳. הנהנים כשפחךחן יג
 רשאי אדם ואין בהפלה. כעומד האר׳ן כנגד עיניהם יהיו

 כדי העם אה מכרכין שהן כשעה הכהנים בפני להסהכל
 לשמוע מהבוונין העם כל אלא .דעהם יסיחו שלא 1־1

 טביכיים ואינם הכהנים פני כנגד פניהם ומכוונים הכרבה
 לברך מתהיל אחד המברך הכהן היה אם ח :בפניהם
 כמו מלה מלה * אוהו מקרא ציבור ושליח .מעצמו

 לברך מתהילין אינן יו!הר או שנים ש היו .שאמרנו
 והם כהנים ש להם ואומר ציבור שליח להם שיקרא עד

 על מלה מלה אותן מקרא והוא .יברכך ואומרים עונין
 הבהנים .כמקדש כהנים ברכת כיצד ט .־שאמרנו הסדר
 של תמיד עבודת הכהנים שישלימו אחר לדוכן עולין

 ראשיהן גבי על למעלה ידיהם ומנביהין שחר.
ידיו מגביה שאין גדול מכהן חוין פשוטות. ואצבעותיהן

ממה
 שינוח צל וכן י נסמוך שיצא

מ׳ז;) (דף דנשועה נש'נ אמיינן הצי וט׳.
 :ס"נ) (דף נזנחים ו דיומא קמא ושיק
 נמסנח ונו׳. נהנים ניצח מכינין במקרים

 הקרנח שאתי תק ז׳ שיק תמיד
 האולם מעלוח על עומדין היו שמי של חמיד

ת ומנינין  שהיו שם נזצר ולא כמים נינ
 משחדלץ מקום בכל :זו שעם אלא מכינין

 הסום' צתטהו עומדין אין שיק ייושלמי וצו׳.
 צריך חסדא רנ אמי ל״ה.) דף ושועה א"נ שיק
 אנל אחריו להשתדל והיינו ישראל החזן שיהא

 שם אין ואם ל־ד) חנן(ניצות דהא לעיכונא לא
 להיוח יצול אלמא נשיו ישא לא החזן אלא כהן

; נהן החזן
הלשון

 אחר עונין העם ואיין הפםוקיים. שלשה שישלייטו עד כגבוליין שעושין כדרך מלה מלה אותן מקרא ואחד .הציץ מן למעלה
 ועד העולם מן ישראל אלהי אלהיט יי׳ ברוך עונים העם כל וכשישלימו אחת. ברכה במקדש אותה עושין אלא פסוק כל

 ובמדינה . מקום ככל האמור המפורש השם הוא וזה .ה׳א ואיו היא מיויד הנהגה השם והוא ככתבו השם את ואומר י :העולם
 פסקו הצדיק שמעון ״ומשמת . בלבד במקדש אלא ככתבו השם את מזבירין שאין .דלית באל־ף והוא בכינויו אותו אומרים
 הראשונים הבמים היו ולא .הגון ושאינו השוב שאינו אדם אותו ילמוד שלא כדי במקדש אפילו המפורש בשם מלברך הכהנים
 אין יא : והנורא הנכבד לשמו גדולה זה כל .שנים לשבע אחת פעם אלא ההגונים ובניהם לתלמידיהם זה שם מלמדין
 ממשה השמועה מפי למדו כך . ישראל בני את תברכו בה שנאמר הקדש בלשון אלא מקום בכל נאמרת כהנים ברכת
 בה פנים. בנגד פנים תברכו כה הקדשי. בלשון תברכו בה כפים. בנשיא.ת תברכו כה בעמידה. תברכו כה עיר, רבינו

 להוסיף מקום בכל רשאין הכהנים ״אין יר ג שאמרנו כמו במקדש שיהיה והוא .המפורש בשם תברכו כה . רם בקול תברכו
 לא שנאמר בלחש ולא רם בקול לא בה וכיוצא פעמים אלף ככם עליכם יוסף אבותיכם אלהי יי' כגון הפסוקים שגישת על ברכה

 זו ברבה שתהיה אלהינו יי׳ מלפניך רצון יהי אומר לעלות רגליו עוקר 1!״כשהוא לדוכן עולה כהן שכל בשיעה הדבר. על תוסיפו
 העם את לכרך פניו שיחזיר וקודם .עולם ועד מעתה ועון מכשול בה יהי ואל שלמה ברבה ישראל עמך את לברך שצויתנו

 מחזיר כך ואחר כאהבה. ישראל עמו את לברך וצונו אהרן של בקדושתו קדשנו אשי העולם מלך אלהינו יי׳ אתה ברוך מברך
 שהבטחתנו מה עמנו עשה עלינו שגזרת מה עשינו אומר שמשלים אחר הציבור מן פניו וכשמחזיר לברכם. ומתחיל לציבור פניו

 וכשמחזיריו לברכם לציבור פניהם את הכהנים יכיסטחזירין יג :‘ישראי את עמך את וברך השמים מן קדשך ממעון השיקיפה
 על אלא יהיו לא פונה אדם שיהיה פינות כל וכן .מקום בכל ימין דרך עי אלא יחזירו לא שמכרכין אחר הציבור מן פניהם

 ומברבין האולם מעלות על ועומדין באין . שחר של תמיד אהר ביום אהת פעם כהנים ברכת מברכין במקדש יד !ימין דרך
אותן המקרא שיהיה משתדלין מקום בבל .שאמרנו כמי ממנחה הו׳ן תפלה כל אהר אותה מברכין כמדינה אבל שאמרנו. כדרך

ישראל
k סס: גכ׳ עשין כס'נ קידט סי׳ א״ח טור כ ל׳ט דף יזמא

משנה לחם
 משיק דכיייחא אע׳ג .וצו׳ השמועה מכי למדו כן וצו' גאמרת צהגים נ-שת אין יא

 משום הציצו דכה אקרא זיל רני׳ אסמציגהו החריני מקראי דרשוה הגי לכל
 חנרצו דצה מקיא שפיר ודייקי הצרכה נענין יעשו איך לכהגים ציווי הוו הגי דצל

.וצו' השמועה ספי זיל רצינו כתג ולהצי נפקי אחייני מקראי שהס ודאי אכל
מי

למלך משנה
ד: כיאיס נרכת כיצד ט פי״ל ^  נאמריס וא'ו pc גמהניהין !רננן ד*׳ גתא1פל ׳1:1 נ

 דנרכס ל:ומ יזה נהג סמיני נפרסה רל דיס״י דע1 :חכמיס ו:סק ל׳־ת) (דף
 שלי׳יה רכיכה היא רק כמיס כרכה אינה הזאה סהני־כה פירש !מ־מי״ן .ישא יאי ינרכי גרכהיכהניס

̂ל מ את ויכרך ויעמוד <אמר ושס השמיס כפיו ויפיוש נו שנאמר  היא׳־ם עליו ויקשה ישראל קי
 וישא שנאמר עולה אינו שזב לעטדה עולה שאינו כהן כל רינ״ל אמר נאמרים ואלו נפרק מדאמרינן

 וכפ״נ נענודה, כאן אף כענודה להלן מה והעולה החטאה מעשזח וירד ויברכם העם אל יליו את אהרן
 ויש כ“ע כמיס לביכת מינה ילפי היכי היא אתרה ני־כה דעהן כל־,א דאי היא כהניס כינה n ניכה אלהא וינ־כס ידיו אה אה־־! וי:א אייי ש הי־אה לא־% כהניס כרכה לומר ראו מה אמיו ח.) (יי דמגילה
 סלקא דאי היא כינים כרכה זו כינה אלייא ויכרכם העס א׳י 1ידי אה אר>־, וישא שנאמ״ מין מ; למעלה ׳ייו מנכי: גדיל כהן אף אימי יהירה יני רה.ן )ל׳ה טה1(נ ממהניהי! הקשה לא דאמאי לדקדק
ד מגניה אינו נ1גד דכהן דקא״י קמא דהיא דעעי׳א מ:יס לה־־מכ*[ הכיא ליכא דממהניהין וי־ל כהניס לנרפה מ/ה יליף היכי היא אתרה כרכה דעתן על כ1כה דישס מ;ום ייינו הלין למעלה 1י
 הקפדה שאין למדנו היי כהניס ניכה היה לא דההס אף1 הנין מן למעלה ידיו הגייה שאהק מצינו שהיי הקכדה זה דאי; לויי־ יהודה רני כא זה יעל השס רן למעלה ידיו להגניה ככוד ד-ן ואינו הצין

 שלא אנא אינו או כניס ,:יאוה3 אומ* אהה כפיס כנשיאות הכינו כה ההם דאיתא נמאי השגיח לא איך ם“הרא על הממי אן מ״הניהין ליה קשיא לא הכי ומשום השם מן לרעלה כפיו ננשיאזת
כאן אף צבור ועמדת ר, ־1 גחל כה, לה'ן דה אי יונתן לי׳ ליה קשיא כפיס כנשיאות כאן אף כפים משיאות להלן מה ויכיכס העס אל ידיו את אהרן וישא להלן וצאמי יערכו כה כאן נאמר כפים בנסינ^ת

כהן
עוז מגדל

 הנהן היה אם )1י״ דורשין(דף אין פ־ק . כפניהם מכיטיס ואין עד להסתכל רשאי אדם ואין
כו׳ הנדיק שמעון ומשמת (שס) נאמייס ואלו סרק .נלכד כמקדש אלא עד נו׳ המברן

 י' פיק ורא־ וה הנכיד עד ׳1כ חכמיס היו אSו מ״ט) (דף בוטה הוף .הגון שאינו עד
 הנהנים אין ל־ה) ודף נאמרים ואלו פרק שאמרנו כמו עד כו׳ נהנים נרכת אין ע׳׳א) (דף יוחסין
 . מקום ככל עד ונו׳ עולה שהכהן גשעה * כ׳־יא) (דף נ*ד יאזהו פיק הוביפז ולא עד כז׳ רשאין

 איזהו פיק יכזנחיס סוטה כמסכת מכיא היה פיק* יייין עד כו׳ פייזח כל וכן נאמרים ואלו »:ק
 להס א׳יי פיק תמיד נמסכה שאמרנו כייי עד כז׳ כהניס כי־כה מכרכי; במקרש ס׳) מקומן(דף

 כו׳ משהדלין מקום ‘ובכי ל׳) (דף פרקיס כשלשה סרק ונתעניח הי.ליל ופרק ל'נ) (דף הממונה
ו) כ שמתו(דף מי וסרק נאמרים ואלו סרק נכזטה .הפרק הוף עד

םייסוניות הגהות
סועה. אייא איני בנגוי*', האומין כ״א דא־״דז נארייש נאייו הסשורשים הפשוקים יאמר ולא [ה]

ה לומר ר^י* רכיגי סורי יהנה ענ  כר ש'*ו וםו^י‘יר' ך‘^' א^י ע יביע ויש׳־ש ויחנך יי־יסר־־ך •שאונורי; נ
 זן יפש׳ רה ישר.רי ליהיר לתקרות א'צ הדין פ, כי ונ״ל הסס׳׳ג [לשי( * כ ו הריאה פרק כראיתא

 קורא לשגיס נן גקנ. אביי אסר וי] ׳־'חיר| אף להקרוח דבר ועסא לן נפקא לרט מאמר פקרא
x קורא היה ר״ח [ז] כייניט n אבסליגיח תיל' איישר א ובחג נהניש קירא שש׳ץ ר.1ה הםגהג על 

t פכנת פפני לא אש בתפלתו הפסיק‘' אסור וש״ץ בהפלה הפסקה ל דג וסעפא i אניי דאסר והא מית 
יס קורא לשניש נקסינ,  שיכלה עד אידר שפתתייה ותרע ש׳ין ואינו שפיש שהיא הכגסת חו, פי כר̂״
 בסוףפ׳ק ״.טע ם ובן c ם. ו־ם'צ דקורא הרי בש׳ש ש״ק שיתחיל עד ^.ישר ולבסוף הקורא סן הרכור

 וכתב ש״ץ ח., פי כ,רוך אב־,ש קרא־!, היב, ורואת בה־כ בצרכי העוסק שרש רוא רס״ה־ריןדחון
 עד יכו ביכ-י ,ו אבות וא-רי אלה/י בלחש לוטר לש״צ שיש הסנה: לשנות של^ו כדי רביגי סורי

 אותם טקרא ו,.יב בלחם כאטי׳־ קדושך עש וצסיים בר,>.ים רס כקול ואוסר לנהגים שט,יע
כדלקטן כ נ שש ואי, כפים שיאה ל״ ראויים •טהיו בשעה אלא וכר ביכני אבותינו אלהשו ליכר נתי־,; שלא בחב כעצפי דוא שהרי ר\א ותימה לעשות רגיל הז׳א וב, יברכך רם גקול

דעבשיו בי־כית ספית בת כתב ר״' אבל לאיפרו שאין טעם רבינו שכתב הר״פ כתב וב, א רה דדנרג דן בי שח,ר לי ואם* לדברי רכיגו טורי וחודר אי״ליגשה־יש בפ,רל י בהלכה גפש׳ו
ופ״ה רש׳י יב, לביחת ב־עיר, עקר ני נ בה פירש וכן |r[ דר־פ עם ישישה בינות כתוספות ע וצ עוליש כשרכהניש גש לאוכרו גנק הילכך וטוסף ביטחרית הסיד לאיטרי רגיל מהחזן

שלוב ישסך שלוס אתה בגבורה שינן בפיוס אדיר היש־ף סוף עד בה להאריך יבול וכשאין נור,ץ יב, צבור שליח מפי ברכת מתכלה עד בה רטאריניס רשי׳י טהג [טי] . רגיגו מורי וכן
דך נל ועל עלינו שתשים םלשגיך רצון יהי :החזן עש לנטור וכטין ושלום וחיים ברכה ;



63 לבטשנה כסףפטיו כפים נשיאת הלכות אהבה. משנה כסף
T2B) נ״ד דן (מגילה ונו׳. ניצד הלשון א (  ומשמע מוהר מן מל^נסז העיר ושי6 רונ אם הנא וממרא .נו מסהנלי! שהעם נלומר ונשיני סימני רנ אמר נ'

 דטמרה ועוד לנועוה ידיו אמר ור׳׳י מוסץ אסר דורק אלא יהודה ארני סליג לא דה׳ק לא f עייני ולאלמי׳ן אלמי"! לעייני׳ין שקורין שאן וניה סימא אנשי
ס' העיר אנשי רונ אם הנא סנרהו על אמרו : סנולח לשנולה ייויח לשי! וננדי מה לננדי שה״ה רנינו וסונר נמיו. אס ישא : לן ק״מא נווהיה אלמא ו

«' הנמש אס שהרג בהן ג הנא וננמרא נמס אח ישא לא סוסץ נידיו שיש נהן שם משנה ונו׳. נילד המופק ב  עכו״ם שענד וכהן : ל'נ) עוטדין(נרנוס אץ מרץ .ו
 ורגליו ידו נמניו שאמרנו מומץ

הנא נמיו אס ישא לא נהקניוה ידו ארינ׳ל
 עקושוה עקומיח כפיו אה ישא לא נהקניוח ידיו
 לינשי׳ש נהקניוח ומייש״י . נמע אה ישא לא

 , לצידהן עקושוח . נמומוה עקומוה .נלעי
 לנפוח שנוהגים הזה נזמן מילחא לי ומספקא

 ניון נמים נשיאה נעה נמליס וידיהם מרהם
 נאמר אם נו המסחנלים להעם לסיחש דלינא
 דלא נימא או מענני לא וידו שנמניו דמומין

 גווני דננל ^ונוסים מגולים נין רננן מלוג
 רנ אמר שם ונו׳. רירו שהיה פי :מענני

 רנינו וממרש נמיו אס ישא לא זנלגן הונא
 ונו׳. הסומא וין :זקנו מל מרד דרו דהיינו
 דש ר\ה ואם : שם ונרייחא יוסנן דרני מימרא
 ונו׳. שהיו מי ונן : שם נרייחוח ונו׳. נעירו
 את ישא לא מומין נידו שיש נהן שם משנה
v שהיו מי אן אוסר יהודה רני נמיו r 

מניני נמץ אס ישא לא ומואה איססים לנועוה

% טהם הטקרא שאין טכלל להם אטור שנאטר ישראל ני]

עשר חמשד. פרק
ה א ש ם. נשיאת טונעין יידברים ש הלשון. כפי

. והיין . והשנים .והעכירה .והמומין
 את טתייאין שאין העלנים כיצד הלשון .הידים וטוטאת

 ולעייניץ עייני׳ן לאלפיץ ש^רין כגון כתיקונן האותיות
 את נושאים אין בהן וכיוצא סבולת לשכולת או אלפי־ן
 נכרים דבריהם שאין לשון וכבדי פה כבדי וכך כפיהן.

 שיש כהן כיצד דטוטין ב •* כפיהן את נושאין אין לכל
 אצבעותיו שהיו כגון ברגליו או בידיו או יבפנע טוטץ

 ישא לא בוהקניות ידיו שהיו או עקושות או עקומות
 יורד רירו שהיה טי .בו מסתכלין שהעם לפי כפיו את

 בזה רגילים היו והכל בעירו דש היה ואם .כפיו את ישא לא מעיניו באחת הסומא וכן מדבר שהוא בשעה זקנו על
 ישא לא ופואה אסמים צבועות ידיו שהיו טי וכן בו. מסתכלין שאין לפי מותר זב שרירו בזה או מעיניו באחת הסומא

 הנפש את t״1 שהרג כהן כיצד העבירה ג :בי טסתכלין שאין לפי טותר בכך מלאכתן העיר אנשי רוב ואם .כפיו את
 בין כוכבים שעבד וכהן .ונו׳ כפיכם ובפרשכם וכתיב טלאו דמים ידיכם שנאטר כפיו את ישא לא תשיובה שיעשה אע׳־פ

 וברכה .וגו׳ הבמות כהני יעלו לא אך שנאמר לעולם כפיו את נושא אינו תשובה שעשה פי על אף בשגגה בין באונם
פ w לעכרם שהמיר כהן וכן .בשמו ולברך לשרתו [י] שנאמר היא כעבודה ושאר לעולם. כפיו את נושא אינו בו שחזר אד

העביח^ת
: נומ מזלי עיש ב :נ* עשץ סרג ןנ״לו בי' א׳מ פוי א

הן , •י ונ
 הנהנים חנן ק״ש) (דף מנמוח נסוף ונו׳.

 {(יין ואץ נסהדש ישמשו צא מוניו נניס ששמשו
 הנמוה נהני יעצו צא אן שנאמני אמי דנר צומי

י ו*יש .נירושצים ה׳ שזנח פצ י  צריך ואץ י
 ישמשו צא צענרם שמשו אם אמר דנר צומי
 הזהיר שנפשי החוספוח ונחט נייושצים. עוד

 אס ישא צא שהמיר שנק מנאן ראיה הניא
 שג אפילו שנן וניץ ינינו דעה וזהו נפיו

 נהני יעצו צא דאך דקרא סהני צא נסשונה
 סחר׳ ונן מייר׳ נמי נהשונה נששט וגו׳ הנמוה

 נחשונה שנו אפיצו מורו נניח ששמשו דנהנים
 נתשונה שנ שאם ואומרים מוצקים רש משמע.

 הא סנ״צ צ*ע נאונם נץ ומ״ש נפיו. אס נושא
 לא מורו נניס ששמשו ונהרם הנמות דנהני
ק ושיש אנוסים. שהיו משמע ק ו  שהמיר נ

 מאי ענדה דאי ענדה וצא נצומי צענו׳ם
 דיק וצישניה נמי המיר צא אפילו המיר איייא

הט

משנה לחם
VDD ׳ סדני שהוא נשעה זקנו על יורד יירו שהיה סי ב»  דש היה ואם ו

 מעירו נאמח הסומא נזה ז*צ יניגו מוינחנ ונו׳. רגלים היו והנל נפייו
 נאצנעוסיו לא אנל נהגי אצא נעייו דדש ק מהגי דצא משמע זנ שיירו נזה או

 ומי מעירו מאהח דסומא הן גני אלא נגמרא הוזני נצא ומננמו ונוי ועקושוס עקנמוה
 «: מססנצץ נעייו דדש ואע״ג עסי שימי הוי נהקניוח דידיו דהן משם ועעמא זנ יירו שהיה

ק ג  נזייקה שגג אמרו ק*פ) סנמוח(דף נסוף ונו'. נשננה נין נאונם נץ עט*ם שענד כ
 הדד שם «ד נימוח. ריס קיננו אץ אמי ששת וינ נימוח ריח קרנט אמי ר"<

נ נימוח ריח קיננו אמי י״נ נשמיפה מ אץ אמי ששת וי  השהמוה נם עו־ נימוח. ריס קינ
«' נימוח ריח קרמו אמי י*נ לענו׳ים נ ו נ צענו*ם הודה ונו׳ ששס י נ ובו־ חמי י'  ששח י

«' קמייהא הן אשמועיק דאי וצרינא ונו' אמי י' ומשמע ו נ  בהן ז*ל'דםתס ינינו סי
 קאסי דא ועל נהן שגג אפי' הוי והשחמוה דנהודה משמע נשגגה אפי' עטים שענד

ם דנשענד םוונ וצהני נימוס ריס קרמו אץ ששח רנ ק נסיו אס ישא דצא נשוגג ענו׳  ו
 וננל שגג ולא הדי דוקא ינשמיפה טון וטמה פ*פ. מקיש ניאס נהצנוח נפייוש פסנ

 שחימה אשמועיגן ואי ולומר צי;בוהא למעני משיא ציה למה א*נ שוגג אפילו הוי השאר
 נהשהמויה אנל הדי דוקא דשיזיסה צימא ונו׳ השסמוה אנל אמס ענייה דעני משום

נ אפמועינן ק ועוד נימוח. טס קיננו אין נשוגג יאפי' ששס י ט  משמע הוה דנגמיא י
 השחמואה האמה דלפי הינ קאסי היני א'נ מנהשסחואה ננסיעה פסי אסייק דהוה לן

 ועיק . הפונוה סניוס נאמר וצא שוץ הס האפס דצט דצימא ססח״ה משידסה סמורא
 אט' דמשמע עט*ם שענד נאן זיל ינינו p ססם למה נאסר לא נשוגג דנשסיעה טק

 מיהו נאסר. לא נשונג דנשמיעה לפרש צו והיה היא מהעסיוה אמס שמיסי־. דהא נשמיפה
סנ דניץ י׳ל ליה נ  פטדה נהצמס שם מיש על סמן לפנויה ניפה יאיחקש ז׳ל ינינו י

צייטסא ^»וס נגמיא הוצינו למה זיל ישיי לטיוש אשי' ואיס .צ״ע קמאי לקושיא מיהו

למלך משנה
 סא 8« הימים בל ונרו הוא אומר הוא סי ציין אינו אומו מז! ר׳ צמר emm ור״וז גדול נה!

 גאמר רו;יזני דגרייחא מהשעא והנה .נרה לשינזה נרגה ואיהנןש ברם ננשיאווו נרו אי סיב נעויאוה
דו אה אהרן דישא הןיא ליה דנר״יא משמע נו׳ להלן ונאמר הנרנו גה נאן  a וינרנם העם אל י

 נבים ננשיאוה הימה דהנזס ינרנה היר ור מדניגה סנרס נה ג״ש מורד א'א מייד נהנים ננרנה
ה נמי הר אומר איזה הקדש נלשון סנרס נה למיל דהניא דמאי חמיא ברם ננשיאויז דינא נינ

הוליע אלא ife נאמר הוליל לא הר תימא לא דאי ׳0 נא! נאמר לשון ננל אלא אינו או הקיש נלשון
דלין הוא ג׳ש ומנם נהויא ושיי נלזנ ונן .ינרנה העם אל ידו אה אהה וינא לומר הלמוד

ה לאו אהד! דוישא דקיא ציה בררא הר נהי נהן ויג׳ .נפים נר*ה מםם Kk מייד נהנים מינ
 נרם ננשיאוה נרנהו היהה דהוא היר דני היהיה נל ונניו יהוא מהיקשא לה מ״ה׳ a ליה יברנא

ה דהיינו נרו נינה נהי הר י מאי נן ואם נרם. ננשיא״ז ההיה נהנים נינ מ «ן רטל ^ ל  באינו נ
ה דליף ונוייהא רויק ליה יהנייא אהשד מולה אינו שיג למנודה מולה ו  נמי ואיהו מגיש מים ^
י׳ או נמנויה סנמו נה ר׳נ נמסרה היהה דוינרנם היר דני 11 מג־ש ילין p.נהיקא דליף נהן נ i 
רינ הא נמי  הי«א ל> ג־ש מנה נמי הוי הודאה לאמו נהנים נינה לומר ראו ומה והגילה(׳•ה.) ו
טל לישי• ומיהו .נמוק שוףיו אלא ם יקיא י ה דינינ  ולומר אנשי ניייי קא נהנים מינ

 קושייה מבוה הוה יאצמיולג־ש ומאי מייד נמים ננשיא״ז יוינננה וקיא טל דנריהא והיק ולמולם
ק להלן ומה trx דם־ל משום מג׳ש לה מייהי ומש״ה צסי ומנויה וריב גחל נ i ואץ היא מומנה וו 

ס טל יונה! וו׳ .מליה השירן אי r וריה. גחל נהן pc להלן והה הקשה הר ומשום מובנה ו t 
«ו  ועלמא נינה אלא מייוי ט.ניס ננרנה לאו ודניבם וקרא ה־א נ־ש לאו אי ולמולה לומר א
ץ ה «  וקרא ילסינן היק נסים נשיאוה מינה דלנזינן היר ר ג״ש לן ואיה מנשיו אנל שלמה נינ

ש חינינם וקיא ילמינן זו ומג״ש חמיה אהשי נמי יונה! וי׳ .מיירי סניה ננרנה ורנינם  נהנים ננינ
 גחל P® P0 להלן מה לט«ון ואיבא משום נרם שיאוה מינה ילפיע ולא ליה ובריא אלא מייד

מ זו ג׳ש יונק לוני ליה סירא ולא ונימא ואן! .נו׳  אינא ברם נשיאום איהו •ליף וקא מרקשא ט
ה הוא אף נהנים ניניו נרו ומה מ״יי נהניה נגינה חינינם וקיא נמי למימי  ביקש ואין נהנים נינ
א מי• אהו הנמדן לומה אנל ישיי נמו להנץ הוא וה נל מקום ומנל .למגזצה  נפנינא ששמן ^ינז

ם ל* חינינם וקנא ציה : מייד נהנים מינ  אוסר אינו דאפיצו ו*( צאשמועינן גהשססוה למפצג איצייט הא צהשססויה סזייקה
» אלינא צייטסא לאשנס דנעי אצא הט לשנו״ מצי דהיה הינ ואץ ויל .אסוי הזיד אנל בזריקה מגג אצא קאסי לא דקמ״תא מקמ״סא שמעיק דלא  שהקשיסי מה אבל ששס ד

ל ינינו לדעס נ ששח דיג ואלינא ציע י ם׳ שהטי כהן וכן :ציימסא הוי ג' ם לענודס גקדה דהיינו ענד שלא אע*פ השמע ו ט :כדנסימא דא«י טנ
השניה

מיימוניות ת1חגד
Smr* |mn u תרין חסדא רג אסר וזעיוקין 0רי0י9 ראץ ניודו«לםי [י) nv רני» *די וגן 

 ואחלח «י *ותהתוסר והמן !nfM דקרא כמיס ויקרא אצלו אחר זאינסוד כהן prww ווורח
 בחן יווחגן דגי אסר גוסיץ אין מרק )6( •* כאחו״ן להקרית מאסו נוי-ג וגן מלוס 0*׳

ס יחוויא ראני׳ו) וכחב גסיו אח ^אא לא חג*א את ואחרנ ס ד ^  ד9ו09 וסאזדסס להרי( ג
 דזעחקח ^רי^לסי סתרסינן ורא*חי בסרדו נזנוסד אלא איירי דלא nnor יגיגו כתג וגן לכך

 לי ה*יג ר^זתס וגל יכד סגרגגי יהוא דסים חיואך גריות סגלח גוץ •לוי(י אחא תאמר אאוא
 סאאחי w התינוק אח •סל וכהן תס״בר. ניכינו כתג ם*ח נ«ל אבל נאףאאלחיי רביני סורי

א «ם*ון רביני בתעיכת כחוב י את ינוי מי אס יאפילי »י  יוסיק דאין דחהוא לו«ר ת
״גי י לעס ׳ ׳ חבנוה םי0נ [נ] : יובילנו«נ׳צ *הי נלנלהי דרוח ענוה ימיו wrm לו ינלי ייםי ט וזרו ז1« ו ימין » מווי 0ווםנ צנםיווז »ם ני הוקעו וצוו ו1יווי י
ר תג יני n נעם נ w י נהלנת נ■ עבמיק נד.ג־ה נדלניל וזיקעה םי»י נלילת נ נ עודן ] רו גוע« תמרנה ענעח יייםר• ת נתעי נתה ניזעם יבינו «נל ]1:  לננל rw-u יט נ

n םו0 w !י יסגור״ ביזית גמרן דתסר גוזנק לוב מימית דלת עי.עיב עסעון וביני תעיבת ו•תי1ם יב ר יעג כרה כ למניית ותעוזתו״ געח־מת מי  1לם« רמילי «ל» גיחות לדת הינ
h *ל ״בנמת נ״ני *r לת תך נדנהיב לת ובנגילין גיב תבל ינהקרע קרבן ודים גיתית לוית ^ m nניוזעיים ׳ V m י בעה יבינו לי ובן»םי «ם״וז ונינו בסק ובן» ר
ולע ברו יעת לת לינרם עהסיו בנק ®•וז סיעת בעתלתות בתג ונן וני". תוניי בנית עעסעו תנתנים רגתית ההכח ■נ«ף יתנן םוזת תסתבר בדביר תנורגים תעונת נעם בתג רעני׳ח עסנם

»ט נתב עסוזת וביר תתנם נבע נרררג <ינ :לעונו במן מי ת»בת מעת בעלת ו״

עוז מנדל
VQD ח ש ) זלף רושנ סמר סנק נו. מסשנצץ שאץ מז ׳0 נרם נשיאש נשנמים ונדם ש ;טו

® נמושנם עד ונו׳ שניג p< רצו חעביות ן • ייי יו I* •י ״י ; צ/) V(י
אז נןיע) ף1( םנםוב מסנה טף .מונמיס אין המגיחה ושאר מו ס׳ סנרה מגווה שמנו ובוק  ;«ו
ע): נאמדם ואצו שוק סומה גמהנה הגונה. והיקש המענה ענץ ט ף  ומשה שהטו נבנוק (ו

^ו גיסם «ינו בלק הסנה  וע0« אצא שנניע סף נםלקו צא ומ*נ ■אמר גהשונה ויל הגולה נ
; 0 מנשיו היה ולעי וסלקו לא הסנה ומשה pro אגל וגמקוש



משנה כסףפט״ו כפים נשיאת הלכות .אהכה משני־ כסף64

 ע"& qf( נהג המרה ונכי השונה שעשה b'rfi נהג מעשה שהיה עיו׳ם ענד דנני הני
:מג׳ל !*ע מ"מ1 ,נו שהזר

ד דמולין(דף קמא פרק סוף ונו׳. גפר כהן ד  אה לישי) ראוי זק;ו והמלא רננן תיו נ׳) נ׳
 היודע דקען מ'נ) דף הגזול(סוכה לולב נסרק דאמריגן דאע׳ג ההוספות וכהנו כפיו.

 מרגוח נניה תרופה לו מהלקץ נפיו לפרוש
לנסם כדי הגדולים עס פורש שהוא ה״גו ההם
 זקגו גתמלא שלא נל ע!מו נפג׳ אנל הקול
 פרק ריש ניגד. והיין :כפיו אח נושא אינו

 דלנול׳ אמרינן נ׳) נ״ו (דף דחעניח נתרא
 ומ׳ש כפיס. נישיאה אסור שיכור עלמא

 ניאר כנר כפיו. את לישא אסור למוד דנרניעית
 דכהינ לענודה נרכה דאיחקש משום שהפעם
 אף נרניעית פטדה מה נשמו ולנרך לשרתו
 ״ן רביעית שהה ומ׳ש ניניעיח. כפיס גשיאוה

 מוהר. סיס מעס לתוכו שגה! או פעמים נפחי
 דכריתו׳(דף(פ"ה)[י"נ]■) נפ״ג מדאסיקנא הוא

 או נו הפסיק אס דאסר אליעזר כרבי דהלכה
 ננגס אס פפוי שהוא כל מיס לתוכו שנהן

 בנשיאת פפיר מקדש דנניאת וכיק למקדש
 למנודה נרכה דאיהקש דהא מוהר כפים

 אה לישא שנאסור ודיינו היא נעלמא אסמכתא
 ואם ומי׳ש • ת״נ למקדש נכנם שאס היכא כפיו
 ואע״א זוג יו שהוא אע״פ מרניעית עתר שחה

 היא כפיי. אח ישא לא פעמים נכמה ששחאו
 כל יים לתוכי נתז דאם דהא התם חדאסיקנא

 יותר שתה אם אנל נרניעית דוקא פעור שהוא
 ומשמע חייג מיס לתוכו שנתן אעא"׳ מרניעיח

 ט הפסיק אם דאמרינן למאי דה״ה לרנינו
 : ח״נ מרניעיח כיותר אנל נרניעית דדוקא
(פסתיס ע״פ נפרק וכי'. רניעית היא ונסה

ס) י׳
 ידיו נפל שלא כק כיצד הידיס טוסאת ה

 אלו פרק דרינ״ל מימרא וט׳.
 נפל שלא ופירש"׳ ל'פ) דף (סופה נאמרים

 שנפל ואע״ע כלומר לדוכן עלותו לפני ידיו
 כן נראה ואין התוספות. הסכימו וכן שתריח
כשנפל ואי הידים פומאת שכתנ רנינו מדנר׳

ואם הברכה. בכלל

 ישא לא נער כהן כיצד השנים ד :טינעין אין העבירות
 ששתה מי כיצד ״והיין .זקנו שיתמלא נס עד כפיו את

 את שיסיר עד כפיו את נושא אינו אחת בבת יין רביעית
 רביעית שתה .לעבודה ברכה שהוקשה לפי מעליו יינו
 ואם מותר. מים מעט תוכו‘י שנתן או פעמים בשתי יין

 פי על אף מזוג שהיה פי על אף מרביעית יותר שתה
 את שיסיר עד כפיו את ישא לא פעמים בכמה ששתאו

 אצבעים על אצבעים רביעית היא וכמה .מעליו יינו
 וזה בגודל. אצבע וחומש אצבע וחצי אצבעים ברום

 הגודל הוא כולה התורה בכל בו שמושחין האצבע
 שלא כהן כיצד. הידים לטומאת ה :יד בהן הנקרא והוא
 עד ידיו את נוטל אלא כפיו את ישא א‘׳ ידיו את נטל

 שנאמר מברך כך ואחר לעבודה שמקדשין כדרך הפרק
 את נושא אינו והחלל .יי׳ את וברכו קדש ידיכם שאו
 מכל דבר ו‘׳ היה שלא כהן ן :בכיהונו שאינו לפי כפיו
 חכם שאינו ע־פ אף כפים• נשיאת המונעין הדברים אלו

 אחריו מרננים הבריות שהיו או במצות ני] מדקדק ואינו
 כפיו את נושא זה הרי בצדק ומתנו משאו היה שלא או

 כהן כל על עשה מצות שזו לפי .אותו מונעין יואין
 הוסף רשע לאדם אומרים ואין כפים לנשיאת שראוי וכהן
 תועיל ומה ותאמר תתמה ואל ז :המצות מן והמנע רשע

 אלא בכהנים תלוי הברכה קבול שאין .זה הדיוט ברכת
 ישראל בני על שמי את ושמו שנאמר הוא ברוך בהקדוש

 והקב׳ה בה שנצטוו מצותן עושים הכהנים .אברכם ואני
 אחורי שהם עם ח •י כחפצי ישראל את מברך ברחמיו
 הם הרי מצדיהן והעומדים .הברכה בכלל אינם הכהנים

של חומה היא אפילו המתברכים ובין הכהנים בין מחיצה היתה

: שם הכל ג :שה זסם*ג טור ב שה וכמ׳־ג טור

משנה לחם

 פהרה לססיף שצרין אלא שמאות אינם שהרי ליה מינפ׳ הידיס פהרת פסיק שתיית ידיו
 שום להם יודפ. ואינו מלונלכות ידיו שאין אפס"׳ לכתונ הו״ל איחא דאם ועוד פהרהן פל

 וכ"כ לאנילה ידים נפילת נב׳ נרכות מהלכות נפ"׳ שכתנ כתו שיסול עד ישא לא פותאה
 סמור׳ וזולתו ז׳ל מארי אנא לפני למעשה הלכה הרסנ׳ם בן אברהם ה׳ר כתב וז״ל בא״ת

 לברכת ׳נש נחפלה העומד כהן שכל התורה
עכ״ל ולתפלה לק׳ש נע*׳ על וסומן נהנים 'P ׳

 נכיהונו. שאינו לפי נפיו אח נושא אינו וד^לל
:נפעמו סשוס

 נירושלמ■ דאמרינן ונו׳. לו היה שלא כהן י
ק פלוני איש תאמר שמא דהניזקין  נ

 אנרנס ואני ח׳ל הוא דמים ושופך עריות מנלה
 או נסצוח מדקדק שאינו דהיינו רנינו ומפרש
 הרג דאילו נודע לא אבל אתריו מרננים שהעם
 הנפש את שהרג כהן יוחנן ר' אמר הא בודאי

: כפיו את ישא לא
 נאסרים אלו פרק הכהנים. אמורי שהם עם ח

 דרב נריה אנא תנא ל״ח•) (סוסה
 אינם הנהנים שאחורי עם ח״א נר מניסין
 שם ונו'. מצדיק והעוסדים ■ הברכה נכלל
 להזות ח״ש מאי צדדים להו אינעיא ל"פ) (ל״ח
 הזאתו לפניו והזה לאסריו לאמריו והזה לפניו

 על והזה לפניו בעינן. דנוונה כלומר פסולה
 שיש צדדים כלומר נשרה הזאתו שבפניו הצדדים

 נ”וה ולאחור סמנו שיש צדדים ולא ולהלן ממנו
 ממש אמריהם שאינו אע״פ הנהנים שלאתר

 הנהנים שאחורי העם כלומר דמי כלאחריו
 לצדדים משוכין אלא אתוריהס נננד מנווליין ואין
 משום חילה ולא ורנינוסחס ברכה•. נכלל אינן

 עם דננלל פשיפא נה'נ דנל ליה דמשסע
 : למעפינהו איצנא־יך ולא נינהו הנהנים שאהוד׳

 פרק דרנ״ל מימרא וכז׳. מחיצה היתה ואם
 ופניהם הואיל ומ״ש ל׳ח). נאמרים(שם אלו

 צדדים שנננד עם למעת לא הנהנים פני סול
 דלא לומר אלא דמו נלפניהס דהנהו שלפניהם

 שאחורי עם מפסקת אינה ומחיצה הואיל חימא
 נכלל לסיהו׳ הו״ג מחיצה ניניהם שאין נהנים
 : הטאים פני סול ופניהם נתנ לכך נרנה

נשיאת

 פני טול ופניהם הואיל ברזל
הכהנים

 זיל רנינו זה דהוציא נראה זקנו. שיתמלא עד כפיו את ישא לא נער כהן כיצד השנים ד
 ראוי ונו' זקנו נתמלא ע'נ) ניד (דף דחולין קסא נפרקא שאמרו ממה

 נין חילוק דיש ותירצו כפיו את לישא היודע דקסן מההיא הקשו ונסו' כפיו אח לישא
 זיל רנינו ונדנרי זקן מילוי צריך לבדו דנשהוא לנדו שהוא להינא גדולים סס כשהוא

 קסן ומיש זקן סילו׳ צריך שלעולם אלא הכי מתק לא דרנינו ונראה זה. חילוק הוזכר לא
 תרומה לו חולקין כך לעשות שיודע דעת לכלל שהניע שכיון ר׳ל נסיו אח לישא היודע

 עומד הקורא דפרק מסחניתין תיקש׳ ס'מ וא׳ת ,זקן מינוי קודק נסיו את דישא לא אנל
 קא דהכי נושא שערות נ' הניא דאס דמשמע כפיו אח נושא אינו דקפן שם דאמר ויושב
 נ׳ משיניא שמע על הוא פורם אנל שמיני נס' שמע קריאת פריסת נני זיל רנינו דייק

 רניט אשכח דלא שסע קריאת פריסת דנני וי׳ל ,מתני' מהא ליה דדייק ודאי ונראה שערות
 אמר נמקום דנישכהח כפים נשיאות נב׳ אבל הכי דייק נהיסך אחר נמקום גילוי ז׳ל

 אהרינא מנוס קסן דנקם ומאי הכי דייקינן לא דמולין פיק כדאמר זקנו נתמלא דנעינן
 נתמלא שלא זמן כל כפיו אח נושא איט נדול אפי' כפים נשיאת נני אנל כקפיה
 זין מילוי נעינן קבע נדרך יהיה שלא אפילו צטר שליח דנני לומר יש והשחא הזקן.

 דייקינן לא זקן מילוי דצריך צטר שליח נני דאשכמן דטון המוספות שחילקו כסו ולא
 • לנדה שמע קריאת פריסת לענין הוא שערות שתי משהניא שנתב ומה להכי ססחני׳

 ״נו אח שיסיר עד כפיו את נושא אינו אמת ננת ״ן רניעיח ששחה סי כיצד והיין
נ ונו'. מעליו פ'  אפילו יכול תשח אל ושכר ״ן רננן חנו )(ס״ה)וי"נ] (דף דכריסוח נ

 רביעית כדי לשכר כדי וכמה לשכר כדי אלא אסור אין ושכר ח׳ל מנתו אפילו שהוא כל
 עליו ותוזהרין שהוא כל עליו מוזהרין ״ן מה לך לומר ״ן ת׳ל מה א*כ יום מ' נן יק

נ ושכר לומר תלמוד מנין משנרין שאר ״ן אלא לי אין יק אימי יהודה ר' מנתו  תה א'
 ושכר חשת אל יין אוסר אליעזר ר' באזהרה משקין שאר ועל נסיסה היין על יין ח׳ל
שהוא כל מים לחוט נק או הפסיק אס הא שכרותו נדרך (אלא) חשסט אל חשת] [אל

 נשיאת נני כאן הכי יבינו פסק ולכך אליעזר כיני והלכה שם ואמרו ע׳כ וני' פסוי
 העילית דנילה אכל דתניא הא אזלא כסאן שם עוד . לעבודה ניכה דאיתקש כפיס
 ונרי על תימה ומכאן יהודה. כרבי נמאן לוקה ושימש למקדש ונכנס תלנ או דבש ושתה
 יהודה כיני פסק מקוש ניאת מהלכות א' ונע' אליעזר ניני כאן פשק דהוא ז׳ל יבינו
 סן או החלנ מן אפילו הסשכיין משקין משאר שיכור והוא וענד נכנם ואס דאמר

ד והיינו כשרה ועטדתו לוקה זה הרי הדנילה  .כדכתיננא מסיא אוקמה דהני יהווה נ
 מזנה או נה והפסיק רביעית שחה או שכתב עצמו אליעזר ניני פסק ישם קשה ועוד
 נן יק יאמר כיננן כן נס יפסק וע׳ק וכי' יום מ' תוך מניחו ״ן שסה או נמים

 דננמיא ופעפא דלעיל הני אכל מוסיף אליעזר דרבי סני דהוא לפרש ונראה . יום מ'
 יהודה ורני קפא אחנא מוסיף אליעזר רני וא"כ ימשכר מידי כל סנר אליעזר ורני אמרו
 כלומר אלא אליעזר ניני אחיא דלא למימרא לאו יהודה כר' נמאן בגמרא שאתרי ומה
 והוא הסברא זאת נפייוש אמי יהודה די' משום הוא יהודה י׳ שהזכיר ומה כרבנן ילא
 הא תאמר ואם לעבודה. ניכה שהוקשיה ; נדכחיבנא נה סודה אליעזר דיני הדין
 לפרשת מביך כהן פרשת נסמכה למה אלא אמרו לא כיי.) (דף פרקים נשלשה נש'
 יכינו יכיני וי׳ל לה, מפק׳ הפרשיות דמסמיכות ונראה וט' גזיר מה לך לומר נזיר
 וסמיכות מיניה מפקינן דישה כולה נשמו ולברך לשרתו קיא אמר דננסרא שם כדמשג׳ זיל

 מוס ינעל לענין לנזיר דסקשינן כיין וא״ח שם כדאמי מום לנעל אלא אח׳ לא הפרשה
 נסי סוסי כהו א׳כ לקולא מקשינן דיננן דני דהוי דניון שם כדאסרו לקולא ד«׳ משום
 נזיר מה ולומר לנזיר לאקישי לך אית אדינה לענייה אקיש ואמא׳ לקולא לנזיר אקיש
 משוס מילחא להא למשיח ליה לאקושי הוי דסנרא וייל נמי. כק אף וחזי שהמיר אפילו
 כדנפקיה תשונה שעשה אעפיי כפיו את ישא שלא שאתרי הנפש אח שהרג מכהן נרע דלא

: הא ניע ילא נ”דה נראה וא*כ נפינס דופישכם מקיא

עוז מנדל
 ניכה שטקשה ט׳«ד רצו וה״ן • ויושג עימד ופק רד] (יף דמולין רק .זקנו סד רצו הפונים

. יד פרזהן ס' יניפייז *תה . נאמרם אלו פרק וההיקש פרקים נשלשה פיק .לעמדה
 ידים סוסאח קיוו) (דף ניזרא פ׳ נהסחיס אצנעים על אצגעים ו*יעור .פרקים נשצשס סרק
.ויושג עומד סרק אלפסי די ונהלנוס ל־ע) (דף גאמרם ואלו סרק .ה' איו וכרם עד מי כאי

נאסרים ואלו פרק . הגינה גנלל עי ס' ס היה שלא נהן . דגפוגות גמרא ופיק גהיסוד «קומום וגכווה רם) (דף סין עשרי פיק .נרהונו עי ס' גושא אינו והיזניל

מיימוניות הנחות
 כדם*םע אחד ויום ענים י־נ בן םשד.וא כפיו לישא יכיל אחרים עם אבל ביחיד דווקא חיינו [ד]

 כיטר ובתא עד״ן התפלל שלא כהן וכן [ה] . דםגות ספר הניול. לולב ובפרק דמנילה כפ׳ב
: ראבי׳ה וכן חנאק בשם בערוך בחב וכן מעבבח החפלה ואי! כפיו אח נושא םתפיילין



ה רחה פטץ כפים נשיאת הלכות אהכה. טענה כטף 65 לג טענ

b נשיהם נושאי! אין נ׳ג:) עומד(מגילה הקורא ארק משנה נמשרה. נאים גשיאת wnte יוסלמ• מסן. משים *׳הם6 ופי«<ה ושנדיום «ן5שנ וניונ יגי« שהחליף b* דן:1פמ *ן 
ה אץ ארק משנה .רשאי עד ונו׳ נהן נהם היה שלא גבור י נאפיים אלו אוק ונוי. נמנים שנולה בה׳ב : המנץ מן ונהנים ומ*ש מעשיה: » מק(נר i ל*י) עו  

 אסוק• נל אחר נלומו־ מ!6 פונץ העם ואץ *מ0ו :שלום שים עד ונו' נהן להם אץ יאם למי לחק עולים נולן נהנים שמלה נמי׳ג שמלאי רני אמר אידי וזג אמר ל׳ח;) (הומה
נ וממני שנשדוח לאחיהם וירא רני אמר פנרנץ ואץ דהיק וי*מ ננלנו, נחג ונן ננ׳ל מנינים נשהנמים ^ אק עונץ שאין ופשוק עולץ מקציון נהנים שנולה נמ*נ שיפי י

 נ׳ דאשהיור הא ל״ק אמן ומקלמן'עונין לרוק
^ הא עשרה  ואיינרי . עשרה ני אשחיור ד

 ועשרה לדוק עולץ מקצחן עשרה ני אשמיוי
 לא עשרה גי אשודור לא אוק עונץ הנשארץ

ה משיג  עולים טלם והילנן למודייהו נינ
 שמ״ש ולאיקיל׳ל . שנשדוח לאחיהם ומנרנץ

 דה׳׳ה ונו׳ נהניה פשרה שם נשארו ואם ינינו
 מהם עשרה נהנים מעשרה יוחל שם יש אם
 העשויה ואלו «לץ והשאר למק עולץ אינן

 נמנים דנרנס ע׳ג ואף אק אחריהם עונץ
 משריאל הסם שאני המנץ ק ונהנים נעשיה

 נהגים הם דנולם הנא אנל אמן העונים ה:
 נהנים לנרנח משני לא ישראל ם ניני ואין

ומה . עשרה הם העונים אאינ אמן למנוס.

ת ט 5 הברכה בכלל הם הדי הכהנים א עי  כפים נ
ת . הטנין מן וכהנים בעערה לן הכנסת ״בי  עכו

ם כולם כהנים עאי ם. את נו ה  מברכים הם ולטי כפי
ם ולאחידט עכצפון לאחיהם טי .עבדרו ה ו  אחרירט עונ

שים אמן טף הנ ה ה שם נשארו ואם .ו ר ם עע  יותר כהני
שרה לדוכן שעלו אלו על  :מברכין והשאר pא עונין הע

ה שלא ציבור י הן בהן הי  לא לבדו ציבור שליח אלא כ
תה ואם .כפיו את ישא שא שמיא הבטחתו הי  את נו
 כלל כהן להם אין ואם .רשאי w לתפלתו וחוזר כפיו

שיניע  ואלהי ש אלהינו אומר שלום לשים ציבור שליח כ
תינו שת בברכה ברכנו אבו רה המשול בה כתו תו על הכ

 נהירא ^ שמי ס6 ושמו אחר אמן נץ1ע
א ם מ1אש ק וני׳. נאץ שנשא כהן י ד  נ

ד ראי« ארק :דח) (ךן> נ׳
«׳. רנלע עקר א1ש בוזן  נאסרים «ו ארק ו

 אם אבל :לינה) מידל(פומה נדמרא
:אישנלא תי סני שם ט/1 רגלץ עקר

ט׳. לחק מנלם שאים נהן כל יב  שם ו
 למני עולה שאינו גהן נל אר>ג*ל

 טקא דלאו ונינו וסוגר פשה נשלש עוגר
 לשון דלינא משום נעונר וה הרי אלא עונר

 מניד שאץ ההן כל : סגרט נה אלא :ווי
ק ונל ונו׳ :דרידל מימרא שם ונו׳. המגרן נ

ת םאק ה הלכו ל ט ו

די שה י בניו אהרן מפי האמורה עבדך מ שך עם כהנים ו שמרך יי׳ יברכך כאמור קדו חנך אליך פניו יי׳ יאר וי שא וי  י
שטו שלום לך וישם אליך פניו יי׳ אני ישראל בני על שטי את P1 ו אין .אברכם ו  שים ואומר ומתחיל אמן עונין העם ו

א :שלום ק י ת כפיו את שנשא כ סת בבי ת והלך הכנ עו ולא שטתפללין ציבור ומצא אחר הכנםת לבי  לברכת הגי
ם שא כהני דיו נו ברכן. להן י מ מה ואפילו ו ם. פעמים כ הן ביו טו רגליו עפר שלא כ שעה לדוכן לעלות טטקו  שליח שאמר ב
תה עולה אינו שוב רצה ציבור ה הרי עבודה אחר אלא לדוכן הגיע שלא אע־פ לעלות רגליו עקר אם אבל .תפלה באו  ז
ב 5 ומברך עולה שה מצות שבטל אע*פ m לדוכן עולה שאיט כהן כל י ה הרי אחת ע שה שלש על כעובר ז ה שנאמר ע  כ

ע אטור ישראל בגי את תברכו שמו לו ץ' כהן וכל מתברך אינו מברך שאינו כהן וכל שטי, את ו מברכיך: ואברכה שנא׳ מתברך המבז

םיא1חנ בסיעתא תטלה הלמת סליקו
ס^יסוניויו דעחות

 rw 1*» MV'לוו יי&nn mv'v 9 אחר גוץ dv V' אגל s'U נ^ראת נ^לnn «לא גרי )1(
תו אס ווויילו מ0ג ח  למחר ומי רגיגו. סורי כחג יגן לתילתו וחיור גייו m גח»א Hinv הני

v/m רן סול לו יאמר שולא מוריי לנחגיס סיס ועותן את ונס עלה ארס לו יאסר ̂ח» '  ל«ל
 רגינו סורי מוזג .י״א נחלנח נרלקסן נעבורח ®זדתא רגלמ נריך ראנולה וגיבור ריליח
T iav ם שדס ולוסר לתקרות תחתיו אחר יעסור «לא ליומי לסל לנו סכיון סי אלא ^ו

עה מנדל
 שפ»ימ «טד :מ»ג<מ מ9וג«ש נאמגימ ואצו מנץ ר(ננינין.11ש3ו מו ט' נמשיה נמים גמיוווו

M ק . ׳01 שצומ שיס מי ם׳ מק מ9ל מין am :טננוין מין מרק י.6דש מד '01 נ
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תפילין הלכות
תורה וספר ומזוזה

. piB ו«חו עשח נמות חמש ככ%ן יש

ת א) ד על לקשרם ב) :הראש על תפילץ להיו ה לקבוע ג) ;הי ב ד) :השערים בפתחי מזוז  לכתי
ש כל היו בדי לעצמו שני ספר המלך לכתוב ה) :לעצמו תורה ספר אי :תורה ספרי שני לו שי

:אלו בפויקים אלו מצות בל וביאור

̂נןץ פרקמשגה כסף משנת כסף רא
דשושאדממננא מן׳ל צממם נאוף ימין רנל *מרי ירד של 1קיצ ייי> נהלטס דיל א * ה ננהקומז נמנילחא .אלו!נו׳ ארניות ארבע א (|  ומ׳׳ש נ׳). ל׳יד דף (מנסיס ינ

 דאינא משום הני למנסנ •ppM!שמוס ואלה שנסאר יניאן ני והיה
 גמנמוס וט׳. אמס אות של קוצו ואסילו : ואמסק ארשה סודה נמשנה יביאן גי והיה
 «ונ ואפילו וו אס « מענטס שנמוווה אישיוס שיי חק נייח) (דף נחרא הקוסן ארק
^. אחד ע וו מענמס ילץ6nx ארשמח ד* מ

שמע. שמות. ואלה שבספר וכתב :יו*ד של לקוצו אלא <צרנה לא ה ו חי אם ו

ם) הסם(דף נדאמדנן למשה שכפוף שמאל לצד שהוא ר׳ח ואירש האוס גוף מקר חהו ני
ל ו«ז ד ז׳ , נפ»קס. נסי ואמריק רגלו קרר דלצדיפץ למסה נאוף ירד של ראשה מה מאני . 

 ום ולא' מסמ׳דגאוף שםמאני אמרו וגם למעלה אמם אקודה לממס אמס נקודה ^ ק
^שם, נשף וגם לנמנלה סג לירד ם

 כאוף דרד ^נלם סג ס״נו ׳ו׳׳ד של דקוצו
: ישני יגל ידינו

יק ת הן שטוע.  בעור אותן ומחפין עצמן בפני שנכתבו
חין תפילין ונקראין שדין הראש על אותן וטני ת של קוצו ואפילו .היד על אותן וקו מעכב אלו פרשיות מארבע אחת או

ת : נינ נשיו מ״נ0 צ'נ אינו(זי' מוי « א
עוז מנדל

ף נק»ץ מגק .שלמי■ ננמסי■ נד ט' מושיויו סונע פ*א ה(ו :סמויס אמסנז ל׳ג) מ
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 סעכנ אחח ותorirni 6 דגספילין יניון רניגו m וכו'• אהה איה אאילי חיפר5 יה כ וכן ב

 ספרים נין אץ נ׳) ה' (דף דפנילה נפ״ק חין דהא לס״ה ה*ה נסמוך :נתנאר ונהו
 אשוריח אלא ונהניס אץ ומזוזוח וחפילץ לשון נכל גנהניס שהספרים אלא ורווזיה לתפילין

 ׳ננז ד׳ יתקן דף נכל פעיוה שלש שיש ס״ה )’נ ג׳ש רנה(מגהוה נהקו״ן דאמרינן ופוד
אפילו שתיקן דקודס אלמא יתקן ומדקאמר

 השרוך נפל נחנ ות ופירוש דוכסוסשוס יקיא הנשר שממול וזה קלף נקרא השיפר שתמול
 דונסוססוס נקרא השיפר שממול ההלק זה נהפך רנינו נלשון נורסין ויש ז״ל האי רנינו נשם
 נם והוא רנינו דעת שזה המוציא פרק נשנת ז״ל הר״ן ונרג קלף. נקרא הנשר שממול וזה
שאנמג לוניל למכה׳ נתשונחו כמנואר ספק מאין רנינו נוסחת היא וזו ז״ל הרמנ"( דעת נן

 והר׳ן נמזוזות. נחפילין תיפסל אתד נסעות
 זה ימ"מ דמגילה שני ננרק אלו ראיות דהה
 אלו ׳'תה׳ פ' נדנדו כינואר רנינו דעת
 דנ"נ פ״ק מדאתרינן ינינו לדני׳ ראיה עוד

 אה לקות וכתינ אתת אוה הסר ס״ס אפשר
 אינו אמה אוה חסר דני הלמא הזה הירה ספר
 אוה דאפילו דאמרינן ועוד ההורה ספר נקרא
 שמא נלומר הנהג מן שלא לנתונ אסור אחת
 חסרון אפילו אלמא אוח ״תר או אות יחסר
 נהניזקין(ניעין דנרסינן והא פוסל. אהת אות
 רני אמר נחמני נר שמואל רני אמר ס׳.) דף

 נו קירין אי; אחת יריעה שחסר סייח ■ונתן
 ׳"ל נו קוריו אחד פסוק חסר הא דהשתע

 שאין ללמדנו נא יונתן דר' לומר דאפשר דל״ק
 הסופר נה השתיס שאס המגילה נדין ס״ת דין

 יצא ע״פ הקורא וקרא; ׳דעות נמה אפילו
 נו קורי; אץ יריעה הסר אפילו נס״ח אנל

 קריאתו לענין נס׳יח פוסל דחסרון ומדאנמרן
 וימילא למרינה מופע חסרון נין לן שנא לא

 : רנינו לדעת ננ״ל פסול אוח חסר דאפילו
 והולנוה מהנארוה והו' דנרים עשרה נ

ונו׳. נדיו אותן ׳שיכותגין . נסמוך
 נחנ ק"נ) (דף הנינה פרק נשנה נר״תא

 פ״ק ירושלמי הל"מ. שהוא ומ״ש יגנזו. נדיו שלא
: ס״ס הלנות סוף הרי״ף נתנו דמגילה

 נפ״נ משמע הני ונו' אוחו וטיבשי; ד
 ׳נש שלהס דדיו נ') (דף דנדה

 קורעא פלי אתי רני ההם מדאמרינן היה
 תנקע ז״ל רש״׳ ופירש נה ונדיק דדיוחא
 : שחור דס מראית נו ונודק ׳נש דיו חחינת

ונו׳. שלשתן נהנ וא.ם .ונוי שתצוה הדיו וזהו

 ואפשר מנוח, ה׳ר גירסת היא ונך נע״ה נפ׳ג
 נספדם שנחונ נמו ונתנ ט חזר שאמ*נ

 שדעת ודע הפוסקים. רונ נדעת שהוא שלגו
 עפץ דלא לכל נגמרא דמשמע דאע׳ג רנינו
 לספר נשר ואינו קלף ולא מיל ולא מיקרי עור

 עפיז דוקא לאו ומזוזות לתפילין ולא חורה
 התום׳ ונמ״ש עפצים נעינוד שלנו סיד דעינוד

 מדניים ט ונמצא נעפצא ואח״ג וז״ש ר׳ת נשם
: אימ ומחזקים העור אח שמנווצים

ונו'. נותנץ שיהמ מסיני למשה הלכה ח

 שלימות נכתבות שיהיו עד התורה מן כולן את
 והיה שמע שהן שבמזוזה פרשיות שתי ובן ב •י כתיקונן

 קוצו חסר אם הפרשיות משתי אחת אות אפי׳ שמוע אם
 וכן שלימות. נכתבות שתיהן שיהיו עד התורה מן מעכב

 עשרה ג :פסול אחת אות אפילו שחיסר תורה כפר
 וכולן מסיני למשה הלכה כולן בתפילין יש דברים

 התפילין הרי מהן באחת שינה אם לפיכך מעבבין.
 וקשירת בחפויין ושמנה ככתיבתן הן שנים פסולות.

 אותן שבותבין שבכתיבתן. השנים הן ״ואלו .רצועותיהן
הדיו. מעשיה כיצד ד הקלף•׳ על נכתבין ושיהיו בדיו !א]

 שעוה ושל זפת של או שמנים של העשן מקבצין ־)1
 דבש ובמעט האילן בשרף אותן וגובלין בהן וכיוצא

 רקינץן שיעשה עד אותו ודבין הרבה אותו ולותתין
 שורהו בתיבה ובשעת .אותו וטצניעין אותו ומיבשין

 יהיה תמחקנו שאם בו. וכותב בו וכיוצא עפצים במי
 ספרים בו לכתוב המובחר מן שמצוה הדיו [ג! וזהו נמחק.
̂שתן כתב ואם .ומזוזות תפילין  וקנקנתום עפצא במי שי
 מיעטה מה כן אם ה •י כשרים נמחק ואינו עומד שהוא

 למעט בריו. כתובים שיהיו מסיני למשה שנאמר ההלכה
.בהן וכיוצא והירוק הארום כגון צבעונין מיני שאר
 אות אפילו במזוזות או בתפילין או בספרים כתב שאס
:פסולין אלו הרי בזהב או צבעונין מיני בשאר אחת

 לוקחין כיצד .ודוכסוסטוס וקלף גויל הן עורות =שלש (
 ואחר .תחלה ממנו השער ומעבירין חיה או בהמה עור
.בקמח אותו מעברין ואח־כ .במלח אותו מולחין כך

 העור את שמבווציו מדברים בו וכיוצא כעפצא כך ואחר
 העור לקחו ואם ן :גויל הנקרא הוא וזה אותו. ומחזקין

 כמו לשנים בעביו אותו וחילקו שיערו שהעבירו אהר
 הוא דק אחד עורות. שני שיהיו ער עושיין שהעברנין

 ועבדו הבשר שממול והוא עבה ואחד השיער מול ש.־
בו. וכיוצא בעפצא כך ואהר בקמח ואח־כ במלח אותו

 הבשר שממול וזה קלף נקרא השיער שממול החלק זה
 כותבין שיהיו מסיני 'למשה הלכה ח :דוכסוסטוס נקרא
 ושיהיו .השיער במקום וכותבין הגויל על תורה ספר

.הבשר במקום וכותבין הקלף על התפילין כותבין
 בגויל שכתב או שיער במקום הקלף על הכותב וכל השיער. במקום וכותבין דובסוסטוס על המזוזה בותבין ושיהיו

כשר. הקלף על תורה ספר כתב אם מסיני למשה הלכה היא שכך פי על אף ט :פסול בשר במקום ובדוכסוסטוס
ולא

h ע עשי! *■ג צע גזי׳ וע׳א סי׳ ׳״נ ניו ג י שם עשץ סמ׳ג י«־פ סי׳ ׳־ו פוי נ י ג־ת פשין «ו־נ שם פוי :רפ נ

 דיו היינו לאו עפצא דמי נושנוע ׳"נו) (יף
 נלעו נומ״א שקירין קונזוס נו נשנזערנץ

: דיו נקרא
פסולים. עד ונו' ההלכה מיענוה מה נן אם ה

 כתב ק״ג) (שנת נהנונה יתניא קשה
 אבל אזכרות דוקא משמע יגנזו נזהה האזניות

 דה״ה וי׳ל .נשר נזהג אמרות אותיות נחג
 לא שהי• פסול בזהב שנתנן אחרות לאותיות

 שיירוב דסד״א משוס דנקני ואזכרות נדיו נחנן
 רשיע והכי קת״ל נזהב לינת: ראויות מעלק

 בזהכ־ כוחנץ וזין פ״ק סופרים נמסכת מדחניא
 מסולפות נירסאות יש ונו'. הן עורות שלש ו

ההלק זה גורסין יש רנינו נלסק

 •ץ(דף המוציא פרק נשנת נר״חא
 הלנה ל*נ) (מנחות הקומז ונפרק נ׳) פ״ס

 על מזוזה הקלף על תפילין מסיני למשה
 חנסוסעונז נשר נמקוס קלף הדונסוסנווס

 נחנה מנשה דני תנא החס ועוד שיער נמקוס
 ועל הקלף על פסולה המעלית ועל הנייר על

 נס״ת ואוקמוה כשרה הדוכסוסעום ועל הנויל
 ופירשו פסולה ונזה נזה שינה תניא ועוד

 ה״נו ונזה נזה שינה אוקימחא לחדא טמרא
 על או שיער נמקום הקלף על שנחנ

 נהלנות והרא״ש נשר. נמקום הדונסוססוס
 הרח ונחנ מנשה. דני דחנא לההיא פסקה ס״ח
 ספר המונחר m דמצוה ״ן המוציא נפרק ז׳ל

 נויליס ג׳ד•.) ננינרן(דף מדאמרינן ננויל תורה
 נפ״ק דאמרינן נמי והיינו לשמן עניתים צא שנו

 דאקשינן משה שעשה ח“ס גני ׳"ד:) דנ"נ(דף
 דשל לן דמשמע רשום יעינ הינ׳ עושני נחרי
 יגול הר• ליה קשיא מאי קלף של דאי היה גויל

 ק מצוה ודא• אנא נלין על ולהעמיין לנירן
ענו ומ'מ ר״ח. נחנ ונן ננויל המונחי ד  נ

 אלא הדוכסוסגווס ועל הקלף על אף נסי
 ולא פסול הדונסוסעוס דעל נחנ שהרמנ״ם

 דוקא. שיער דנוילנמקוס ומ״ש ענ״ל. נהירא
 לנהונ צריך דרגילה פ״ק וירושלמי דמ״ם פ־ק
 : פסול שינה ואם שיער נמקום הנויל על
. ונו׳ לח*מ הלנה הוא שכך ע׳ס אף ט

נ נפ׳ק ) (יו> דנ'  רני את שאלו י׳י
 נקלף ספחיס ששה ננויל אמר ננסה ס״ת
 אלמא דונסוסנזום מדכי ומדלא יודע איני

 המוציא ינפיק ואע׳ג לא כלל דונסוסעום
 הקלף על נתנה מנשה דני תנא ע*מ) (שנת

 ואוקמוה נשיה דונסוסעוס ועל הנויל ועל
 לן קיימא וכוותיה הכי ס״ל לא רני נס״ח
 דנייושלמי ועוד מנשה דני מתנא עדין דהוא
 סעד נני קתני ס׳ק ונעיס דסנילת ת׳ק

סויה

עוז סנדל
י וגן  פיץ סוף ק יסכימו ז׳ל ימוספוזז רפל• ינוסיגו רוג פבול אוזוז אום שחיסר תורי «

 וניויג אחם אום חסר חזיה «ר אפשר נחרא דנרא קרא ונסרץ החם יודאנוריגן מה יקומז
 טציו לכרך שלא והכנימו חורה ססי :קיא אינו אחם אוח חכי דכי אלמא הוה החורה ספר אח לקוח
 אחר ומניאיס אוחו מחזירין הסרשה צכוף אפילו עעוח כו נמצא שאם וקטיוויא tim ככל גהננז וכן

 ונם ו״ל ספרו חכמי וכל מפוליפולא הלו׳ הר־ם הסכים וכן מחחלה מנרנין וגס וקוראי! כמקומו
 רנה הקומן פיק הקלף פד ונו׳ ונוים ע׳«רה ונד־ן ל ו הישניא ומוי׳ ויל ו־לוהרמנין ה^ניד

 . כידו היחה קנלה יקיקץ. שיעשה פד כו׳ הדיו רפשה כיזור .לפנינו דנו יחכאי אחד וכל
ץ מ ד כ  עד כו' הדיו היא וזו דדיוחא קורסא פלי כ') ודך. דודה שני פרק . נמחק עד כו' אוחו ו

 ס׳ מיפפה מה כן dm ק־ג) (דף שנח דמהכח הנוגה וכיק ליד) (דף יכה הקופן פיק .ס' נשיים
 כ1כי שאם שם רנה הקומן ופרק שם הנוגה ופרק ׳"ט) (דף דגיפי; שני ופ^ ראשץ בק.יפיק מולא עד

 המוציא פיק ודינפוספוה פד כו׳ פורוח שאש שופרים ד״הכח קמא פרק .פכולין עד כי' נספרים
 ני' מכיג׳ למשה וגלינח ויל גאון האי ונינו נחשינח ק'ך גקרא פד נו' לוקחי! כתור :פ׳ע) (דף
ק הנשר נמקים פר  . ורגילה ק דפ וניוושגח׳ נ) ל (דף יכה הקומן ונפיק פ) ע (יף המוליא פ

. שם לנה הקומן פרק .למצוה אלא פד כו׳ המיווה כוחני; ושידע

 וו׳ל החב חוור ויו איקר׳ גם׳ עפצים דדיו שמחה ליבינו כחוב סעאתי ודינה הועספות. לשץ
ו אלא כשר ירא שלא סדינחוו כי דני דנים• שני דפרק בירושלמי דאמריון עפדים ודיו קרוש ד

סייסוניות תחות
ו שלא נכתב חנונה בפרק [א] ד  חנן רסגילח קסא ונפי תורח בספר רנח נהקומץ לה וסוסי יגנו נ
 אוסר ירערדו ר׳ תניא םפקינן רכירובץ קסא בפרק ןג] • פ׳ב כר ומזוזות לחפילץ ספריט בין אץ

 דאפילו תם רבינו ואומר שבסקדש פיפה מפרשת חוק קנקנחום משילים לכל מאיר רבי משים
דו לחוקי קנקנתום לחת דאשר למאן  אלא איררמונ׳מ זה אק דקנקנתום מותר איררטונ׳ם ה

 בקנקנחום נתבו דתנן חן מינק דב דנימין שני בשיק איתא וכן שיחור נקרא ואיררפונ׳ם ודרי׳אוא
 בפרק רתנן נו כותנץ ואין דיו מיקרי לא עפעים ם׳ (נ] :כאן כד שיחור מוסיף וכנמרא כר
סי כתבו חייא רבי ומופיף בדיו כותכין בכל הנם כל  היינו לאו עסעץ מי אלפא כשר עפפין נ
 וקשה יבש בדיו אלא ש״ך אין וזה רדיותא קורמא פלי אם׳ רבי אמר היד כל פרק דפוף ועוד דיו

 יפים השרפים כל מרליקץ כבמה. דאמדנן והא לח הוא לעולם עפעים של דיו אבל כשלנו
 TD כל בפרק מעזי שירפה וכן שעה כל בפרק שרף לו יש סר ירק כסו לחלוחית היינו לדיו

 אוחו וסבשלין חאש עיי נסים אחר עק של או בושם עק קיייפת ששורין שלנו כריו שייך ר1ו
 ולא ריו ונעשים ומחייבשים המים נקרשים כך ואחר העעים חייוחיח‘׳ קוייטק שחפים עד

 וכקגקנחום בקוסוס כותבי! בכל דתנן קוםים לומר לו היה דא'כ גוטא זרי שרף רשפרשי ראוחם
ט החופפוח אמנם המצות כספר נתב וב החריהר מספר ע'כ ח רח פדליקין כסויי בפרק כ  דיפנ
 מעשיים אלא שם, בו םםילין אין שהרי יבש שדעא פי על אף דיו אינו ערפחי דיו אפילו ריח

^ אותו ש  אדם שיעשר. ענין שבכל נראה העיקר אכל חכםים בים׳ שהיה דיו זד. !א כן אם ב
 כאן עד וטזוווח חפילין ספרים כו וכוחבין הוא דיו הקלף על וניכר םחקיים שיריא ובלבד דיו

 פסיבי לסשה הלכה מעיבו לא כי דיו בכףיא ר-קלף על הסתקיים שיחור עבע כל סבור ואני
כאן ער עפעיס בלא נפי ריו דיש שים עפק בו יםאץ דיו פלירים שפיך עד כר פנין עירומין



ה0 נסף b; לד םשנה נסףפ־א תפילין הלכות אהבה.«נ

 W אס 1»ססל' לשפן עיגוד צייו ומשולח שנסיס ש*ש6 לשמה עינוי ציין ימ6 מיוה יוסשוסשוס סונרי ומילא שימי נסקוס מויל ועל נשי נמקום הקלף על טמנח סמויש
 קיושס למעילח קייא נ'נ הא קלה קימה למזחה ליה ישיי משום ואי לשמן <ענו יין המוציא p*■ ניייסא ,ונו* «)לף על הוסחה מ6 נסב אם וכן :ס*ל ניני אלמא
ט ימלא אמי ששולה השלף מל מוווה כמג  והיהא לשמה עיטי נמוווה <שממ שלא מ«י אלא וה סשוי לא וחשיבה שלה: שמשממית משני הקלף פל טמנה סיה מאיי י

טניינינו מני משום ושפמא הטםשים שס̂ו וק לן שיימא מאיי וניני ו ה י לשמן ציינקעיטי ס׳מומשילין איממי.ולדממ׳ש צא איממי ולא הינא אימסי יאממי נ
 ומוי טומיה שא ישנ״א והא ומוי מומא

 אלמויא לשמם לסיועי לה מיימיק יממיא
 הני אלפא הי,לף על ננמנס יסווזה יאמיה
נ ומוי הלנתא י  ולינא הני המם אמי נמי ו

 חניא ט P ואם וששה . עליה ישליג פאן
 על נימני הדינסוששוס על ומחה הלמ׳מ

א אלא השלף ומל הווגטסשוש  משמע וי
ק נמינן יונטששוס ילפצוה  הוי׳ף כתג ו
 המוציא נשיי■ «*ן ונמנ ממ:ה. נהלטה
 משסע לכמחלה טחנה יהיה ילישגא ייןאע׳ג

 היה נמלא הקלף על ממנה היה יה׳ק י׳ל
 הציין שנסשום א< יונטסשוש לו ימ!0ג

 ונו׳ המורמה נפקום שמוסדמ מין שיטי
 ישה שמשממימ עמי השלף על נוחנה היה
 מל א ינינו ומ׳ש ענ׳ל, היונטשטם מן

 מל מוחה יאמריש דהא יניח ונו׳ «ויל
 ימל אימא אם למצוה הייני הדונטשעוס

 הוינטששיש על טחה ניחני ששילה הגויל
 מייףלאשטמיש וששי גויל למטעי השלף ועל

 נשי הגויל על איו מצוה מלאשטמיק מיטנא
 והי״ן נניל, למצוה אלא דינטששיס נאמי ולא

מנ : אסיח יאה הטציא נסיש נ
 נייימא שלר-ן. סו וני׳ ששיים מהנין אין י

 ומיש :(יףש'מ) שיציס שמינה שיש נשניי
 מימיא שהוי מיף של טי מ"נ שנגסנין

 מימני מפילי! ינני אע'נ הני ונל ,שם ידיה
 מח יהא לאינך והיה נשש מינייהו סיא
 לן ואש וט׳ ומוחוס למטלץ שסיים נץ אן

 אשנמן ולא טנא נל כללא האי לששמי
י שנאמו טניהם סו'ל שסילקו נ  שטאןו י

י לא נישהם נחלש נ י  טמנץ ואץ :אמי נ
 פי נמא (שם) וט׳. הוג טי מיג

לנע מהו נ*י י'נ1
 נייה פי נמא (שם) וט׳. הוג טי

טנ מהו נ*י מי'נ דינינא עיג סשילץ לנ
 : ששקא לא אי מיניה ווהמא ששיק א ייאמר אליט ינא אם א׳ל שהוי מ של טי
ה שסי של *א  יאמר וההוא אמייש נ׳) ניו הניזקין(יף מיק מימין ט׳. טי

 הסם ואסייש נאמן לשמן ענימיה לא שט נוילין שנמנמי סויה סאי
ט: יפפשלי ה י נל ופיש נ נ  סדאפייש «א שסול. הטחי עשהו אם לשמי מעשה שצריך י

 ונו׳. ציינה אנה וטווור. : עניי שא ינסשיה איעסא יטחי ניג) (ין דגישץ נש*נ
י נ של טי מה מפני ינינו ילמינו חיל והשיג לויייל ממנט ויו על יניש נשאל נ

 שאם ״דונסוסטוס לטע« י)1 אלא טיל נאמר ולא
 המזוזה את כתב אם וכן . פסול הספר עליו כתב

ף על ^ ל על או ד י  דוכםוסטום על אמרו לא כשר ^
 על ומזתות תפילין ספרים כותבין יאין י למצוה; אלא
 אבל .הפזמאים וחיה ועוף טמאה w בהמה עור גבי

 ואפילו טהורים ועוף וחיה בהמה עור גבי על כותבין
 הרג עור גבי על כותבין ואין ,שלהן וטריפות גבלות

 :בעיבורה פוםקת הזוהטא שאין הזוהמא מפני הטהור
א  ספר של או תפילין של וקלף תורה מפר של «טיל י

 לשמן שלא עבדן ואם רשמן אותן* לעבד צריך תורה
 פי על אף פסולין הכותי עבדן אם לפיכך .פסולין נח

 לשם או הספר לשם זה עור לעבד לכותי לו שאמרנו
 עושה הוא עצמו דעת על שהכותי פסולין. התפילין

 מעשה שצריך דבר כל לפיכך אותו. השוכר דעת על לא
 צריכה אינה n ומזוזה .פםול הכותי עשהו אם לשמו

 כותבין שאין טסיני למשה הלכה יב !לשמה העבדה
 תפילין אבל• בשרטוט. m אלא טזוזה ולא תורה םפר
 לכתוב ומותר טחופין. שהן לפי שרטוט m צריכין אינן

 פרשיות טרסין שהכל הכתב מן שלא ומזוזה תפילין
 אחת אות אפילו לכתוב אסור תורה ספר אבל .אלו

שכתבן ומזוזות תפילין תורה יספר יג •* הכתב מן שלא
אפיקורוס

k ס נוםן *נ1ונמ גמיא נ>׳ *יי נשוי מ>ץ ;0>ש שש ג ;שש 1נש< ש«/ שש שוי נ :ני
;סרא שי׳ ׳*ו ציש »' איס שוו ד

 הם תשילץ של ומצפן שיס של שעצמו לשי
 משיטס להם למשוח טצלט לטנך המצוה
 שתהי לט לשפן למנק ו«צינו יסירה

 של ומצפה דגים יטם ימפרו לממן נמיטק
 אלא מצוה מסשג לא1 הפצוה אינה נסחה
 מוחה אין ניס אץ ואם חייג שהניח משני
ה וסשילץ סיס אנל  מליל. המזירה מוף »נ
 נטף מ״ש מל ונו׳ נשמע שלא משני ופיש

 סומך הוא המצוה אינה מוחה סל ועצמה
 מידי מניע לא למיד נשמע שלא משני דאילו
 ופוחוס לספילין ספריס נץ אץ סנן דהא

 מוחה של שעצמה שפמן הממנה ונם .ט׳1
 ל« ומנץ נמיני סמוה היא המצוה אינה
 רו׳ל נונוי מצינו שלא pt נל ק לומר

: ניפהם חיליש
 ̂ושלט וט׳. נומנץ שאין למ'מ הלכה יב

חנו דפגילה פיס  טף הריין נ
 נטרוס טמנין שיהיו לס*פ הצנה סיס הלטס

 גש*נ !אטקנא משורשפ. טמש מסורנל נזיו
 חשיצץ שרשופ צרינה מוחה !הלנסא דמנילה

 אפריש דסספא וטון שרפופ, צרינין אץ
 לן הוה אמלט ממרנל טסנץ נירושלפי

 דון מפרא דטעפי אלא דשאי לפימר
 נמי איפטש זלא שיס אנל נהדיא משילץ
 צטנץ הסשילץ אץ לפה רניט וטרש שיפופ
 אינה הפוחה אנל פטפין שהם לשי שרטפ
 פמשופה. להטרה ימל שננקל נך נל פמושה
מנ והרץ  משום דפמפא ד«ילה נשיג נ

 :ונו׳ נפנוע אפס ננישס זמווזה
טג וסותר מ׳ ופוחוס משילץ לנ  נדימא .ו

 פיסרא שם נרס. אנל דפניצה: ש'נ
שפא והפעם יוחנן איר פנה נר נר דרנה

,5י?
̂נו ל3 «ל חחיוו גייל ר91נ) ילוו י99 0ו69י0ר.רונ <ל *בתג n'9 רגלת

.  על נתגח מנעח רב' תג' דגרסינן כרנו־יהס הםחדא ב#רק איחא יגן למ»ח אלא 1.
̂ף על אסילח חטטליוו ועל חנ״ר תנה כארי! הרונסוסטרס ועל הגריל ועל הקי  סאי נ

 לכתוב לו די• קלןע דין לו יא ראלנו תם יבינו אוטר נס״ון ההיא תניא הי עד נר
אי לער איתו וםתקנין גורריין אחרי תבאר לגד עליו  העיער לער קליפת ונאאיח הג
 ונאאר תאיער לעד אותו יסתקגץ אגוררין םםגי רוכסוססיס רץ לו יא לוסר י1חם אאס

תנ' איך בן אס תבאר ל«י קלו«ז  אלא רינן אץ הלא אלנו קלף על חטילץ pנ
 עליהם לכתוב אלנו קלסיס לחגאיר רועים דיא אסתת רבינו וכתב ססול. אינר• ואם תקלף מ

 איא אוסרים ויא תם כיבינו העדדין סאתי אנתקן כיין העררץ סאתי חםץ אהוא *ד nt כאי
 דבר עטא סאי חזי סוק ער וכר סנייל נרע רלא איער כס^ס עליי לכתיב ריכםיססוס p לו

 הסותר בין נםיך וד תורת תהית סלסען לה ויליף ארעים ת נפרק }0J ! עכ׳ל לספרא תאייליה
•בפיך  «' אי לאסח אסעברו באפתיי איועיא עריך אס נסתפק ברוך ח״ר רד6ח (לאץ :

 חננאל רגינו פירא יכן [«] :בשפתיו) שייעיא »נ ז״ל א״א וכתב כלנו כך אסחאב בטחאבת
א תגיוקין בפרק גראיתא  ופסלית לאם! עבותיס לא אלו ניילץ אנתבתי תורת ספר דאסי מג

ק דאסד רבא וגס אבהו רבי  גן אמעון כרבן קסנד היא םילחא לאו ה!םנח הרץ נגםר נסי
 כיון חיא מילתא לאו ולחותכי והעור חקלף גתי^ין נן אחרי אעואין ח«םנח *ירוא גסליאל

̂י *•יא וכן דאם! עיבוד כעי ילא בראי' דלא לאמן דרח לא אחעיביד  אחא חחבלת ג#רק רא
 אכל לאק Ta-f ערינין אאין ספני פייוא אדם סכל ינקתין בריקה עריכץ אין וטזיזית דספייס
א הסילץ  דסוקי התם נראיתא הסיסחת סן אלא נקחץ אץ לפיכך לאם! עיבור אעיינין •י-י
בן ילאניי בלום איני עיבור ואסור ססא כתנא לובא  יועבדו כותי ואס . נסליאל בן אסעין ני

 ריאראל ארעהא רכותי ססא בו יא םסייע קריאת לאס ואשי וססייעו ננת על עומד ויאראל
 עביר קא תפאיח אדעתא כותי אסיינן נס כתיבת רגבי ואע״ג תגאונים התירו m יגענץ עביר

עוי וליוקגת להוציא לכותי סניחה קרואח לאם כעינזר תחלח נחנו וכאיאראל ^י ע אינו  תגליון לעסוד ו
 צי אין יכול ני לזייף לנותי נקל אחיבח אע״ם אותיות כעץ בסיצע גגקניו מאםסנן ילסייעו נפיו נל

- - אץ גן •י על אף חיאראל אעאח נקביס ריד נסרצע דנקב בקוכיס אאיגם על נקוניס לותת
 אאלו מפני או בסיסניי A איא עץ בטביעת היאיאל פן הכיתי ירא ני לויוף חואערן
א נעאו הנקבא (ייי חאיג כן סאלי יותר מחי  בחב אאי חתריסח ספי לאון לך הא )1.

 אלא איתסר ולא לאסה עיבוד צריבה אינה יסזווח םיוסץ סאה רבי הרג סאם ואסעתי nr על
ס ני ביפי לחובת אינה יסומח חסעס ואוסר ותםילץ תורה סור וגי  ואץ חסזיקץ סן לאוסיו י

גחסילץ p אאין סח ארסים להנרין חסויה הטזוזח אחרי ראית גלא m דגר על לססוך

 «ומ ה״ר וכתב :וימרוח גססרוח יממה
סנ פני אם אנל לנמפלה ודוקא  סם1א סם וצ*ע פשל. צא הנסנ פן שלא ונ

:טניל דנדשן טון הנסנ p שלא נפיח לנסונ ימל שנסטלין סישיוס
ה ר8ם ע  סיס נשטש אוינ מיה) השולח(דף פ׳ ננימץ ונו׳. וזוס1ופ חטלין טי

 שנסט סיס הני נסר ואפריש יגנו טסי נמנו ישרן אשישורום שנסט
 יגנו דמני להא ואוקיפנא 1נ שורץ אידך חניא1 יגח מדא ומני ישרן מדא מני טשי

אנס ניד וטסי ס1אשיקוי שנמנו סיס■ מששרופא דינא נייה הפפגא רנ דסצא מצא האי ט
טסי

סיימוגיות הנתת
m a גלה ולס n ר• מל לגו «ל raro לו תם<וו נסמר 
 .העי• יחנאח אסירה לצורך היא אסמוח אסחאנץ אותם על

 ’רם סחא ראייתו לו אנראה כתג הסציח ובספר הגא. לעילס
א יוחנן ר יסיאסר אסים מלכות אסיתות נח איא םויוה פירוא תירה אל כאסיתח ארסום ד ^ 
 אתוקאח לשותה יה״ה לשסה עיבוד צריכה יאץ מאסע יצא חנתוביס גץ הכחונח בסנילה

^ח נגסמיר נות סייוא תירח אל אסתח ספיש סאת יבינו ראדרבא ליתא ותא . ע״ג לה חנ  נ
 םם״ת נתיבח כחיבת יילפינן חיכי דכי לאסח עיבוד ציינת רסזמת כתב ורא״ם י״ב אבחלכה
 סודי ^גי חדבדים וכאחרציתי לאסח אאין בעיבוד לסיסלת נסרינן ה״ג נאנית בעיגור לפוסלה

 חסחגר יבינו ראיית לו ינראח לאסה עיבוי ליבעי נס גם גן ראם רו<*ם דברי לו ל״ג רגינו
ח וזקומץ ערק םרגיסינן  עיגור צריכץ אאין חרי ונו׳ תאבניס על יבתגנת יכיל אסיווה ינ

 וסזתת ססדים דחגיא אהחא תפילין הסיצא פרק אפ^א p יא״י רעת אנס לי אסר ורינת לארח.
 ע׳ק באילחי דניסינן [מ) : וע״א חילקים והתוספות התכלת בפרק ובן הסוסחח סן אלא נקח'ן

 נאאר עצסת כתורת עירוא תורה אל כאסתה איסוס אצייבח טלסר ואסח אלים דברי רסנילה
̂י ובן סגילח בהלכות תסצא  •ירא p\ כמוות היינו תורת אל ראמתת עייא ר״ח אבל , עירע
ת0 אבל רסנילת ובס׳ב ץ0ה<ץ בפיק איסיס אצרינה דאאבח! אסרו בעיך בעריך  אאגחן ל)ו '
^יי יחאי ארטיס אציינה לחדיא א סאיס תורת אל אסתה לסזוזח י  איסך ראאינה סראת בת יי
^ו סירואלסי ראיה ויביא ורא״י הסוער מיבינו עירא ר׳י אסנס אסים. סלבית אטתת סנ  י

 איסוס ציינת לחלן סח תמכור ואל קנה אסת להלן ונאסר יאסת אלום דברי כאן נאסר דגיסינן
re סנילה אף  p על לנ׳ע קנת אסח תפטוק חה כר נתינה צריכה להלן n*b ״ק03 ■נאסר 

 תודח אל דאסוות אסחח יבינו עסק וכן תסבור ואל קנה אסת רבתיב תורה צ אסת דגיכית
י p< רא״ס ובן סית הייגו  ואיסח איסח בבל לאיסס צי*ך יאץ הסיר [נתב * : אלעס י׳

 סביב איסוסיס יי תתעילין לארסס צריך כתב והסס׳ג לארסס ציין אתת יאיסת סאסע
לין ארסיס צריכת סצוח וחלבתא יסנילח בע*נ )0( % לפניך] כנהנית כרית יאתי *יץ  ^י

 בר אטירבה אס נס סן. ני סינרס סיס הכתב סן אלא נכתבות ואידי ורדי 0אר» צייכץ
 אחד אם ראעילו יכותי ועסקו חכתב סן אלא אחת אות לנהוג אסיי יוחנן ר׳ אסר חנה כר

סי געצנצ איקיא ער נם*ת אחת אות יכהוג לא לו קורא א  יסאח אוסר חקג*ח 3״רנ נע׳ק י
p לסעלח אכל לאיסח איעח p ריקא חיינו ארסום צייכץ אץ רתעילץ וחא וכיתג. אומי o« 

̂יגחכ כילקסן איפוס ̂יו  אץ יאס 9״ע רלקסן ססעסא רוחות סד צייבח דאסא ר*ת כס
ד חרייוע נקרא ואין לאיסס סיתר איארסס עד נאות לכתיב לכוץ  ראיחא חא ^י ואוסר .נג
xב oצבע סיני ואאר עית9 לסעיסי אלא עבץ לסעוסי לאו ססרנליסבקניס סיע״יס ת t

שז מגיל
ג ספנץ מץ ד ט ipVia גסג גרץ גסגמיג. פד ס׳ » m >6 גי ור1ו6 ו«0 :מטל : פ)’ץ (וף שרציפ ש«ו» יסיק טוו) ( m« 10 תדש ס לי ויש לצ פ4 נשמש (36 9(01 ד|9 מויץו : 

ח)3 (זן פניצג גפספו (מגצפ6וןור9 ופרץ רנג <ןפן9 פרץ פ«פץ. 7פ ׳0 פ»פ צפשג rafm (שפג. פיגפ צרינג פז גמה ספר של m ;ט(>ג נפפג פרץ פרגפיפר. ס׳ |’םפג פנל
ר :פ״ג) רדן(דף וגמד נפרץ1 ויי) «יוץין(וף גוץ חו :«יחש!פי מ4ר ילפימ ו־צ ל״ריפ טמי(מיל לו6ש ונג p פו ס׳ חפיצין צנטג ט  6)c מ שיץ» ף ין ד f מג( i{ ופרץ w p

שלפפורום׳(פיץ מג «י0 ף סויגומפילץ נלגפו6שו<גג<־ס)0ו לג6הש ן1לש פוו מו :•יון) [זף ל«רפ גהדרג סנג
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יפ״ח פלא נדי ישיגנו לא נשלושו שואל ישראל מלך אפילו נששלו לשמה שלא איות אזכרת נתנ שישנו כל וכתנחה וקשרתם שנאמר ספולץ מוסר ייסיאל וקק אשה וענד גומי
עכו׳ם סלך הוא שאם לומר ישראל מלך אפילו רנינו וכתב . ס״ת ויפסל מהכוונה דעתו כותי כתנו סכר דר'נ וטון ננתיכה אינו נקשירה שאיט וכל כנתינה ישט נקשירה

ונמ*ם כתוספתא שלפניו. מאות עד וכו' השם את הנותנ ומ׳ש יהרגנו. פלא כדי ישיננו אר'נ אפיקורוס ונכתנו נהדייהו אטקורוס דחני ואע*נ ,קי׳ל נרייתא כהאי יגנז
יהא שמא משוס היינו שלפניו מאות להתחיל שצריך והסעס ס׳ת כהלכות הרייך ונתנו נ“א ,נוותה קי׳ל כאידך נאטקורוס ננרייחא קי״ל דלא דאע׳נ למימי איכא דשיך

 ישרף אפיקורוס דכת» סניה נמי דנריימא
 לא ישרף למנקט מט לא דנאינך משום אלא
 אדוק אפיקורוס ופירש"' באפיקורוס. נמי נקס

 לשם דודא' ישיף נהניהם גנון טננים נענודח
 כקשירת אינן ואשה ענד נו' כמט עכוים
 אריות נדי כותים היא נרמא שהונן דמ׳ע

 אנס ביי וסוסי מומי נספס כיטן ולא כלומר הס
 דישיאל ונראה מכיל. עול מעליהם סרקו הרי

 סוסי דאיט התורה לכל מומי היינו מומי
 מוסר אפילו אנס ניד מוסר איריא מאי אמי לדני

 ניאמין; איו פסול כ'כ ממורה שאינה לעבירה
ד נסצאו  : דייג מימרא (שם) אפיקורוס. נ
ד נסצאו  כמשנה מ׳ה) דך (שם ונו'. נוחי נ

 ומזוזות תטלין ספרים לוקחים אץ
 תיקון מפני דמיהם על יוסי הנוסיס סן

 ולנוזלן לגוננם לי%גילן שלא כלומר הנטלס
 לינ נודיא רב איל וננסרא . ביוקר לפנוי

 הא לוקחים דאין הוא דמיהן על יתר אשי
 ניד שנמצא ס׳ת שיס לוקחים יסיהס בניי
 הא כלומר לגנוז דילמא ט נץרין כוסי

 לוקחים דמיהם נכדי הא מסר׳ דיייקיק
 נשר שמא נידו אותו מניחץ ואין קאסי לנטו
 אמדק הט ונחי מספיקא. אותו ונונזין הוא

 לה ואסרי יננז לה אסרי כותי ניד נמצא
 כלישנא נו דקורין רטט ופסק ט קורק
 הכי דמסגיתין דדיוקא דפשטא ועיי נתיא

 דדחי ואע׳ג אותו פודין ט דלקיות מוכמא
 :הם נשיים אלא סמנינן לא אדיחוייא אשי רב
T ת  אלו הרי עד ונו' ומזוזות חפילין ס׳

: למעלה נהנאר כנר ססולין.
) ניד נהניזקין(ניסין ונו'. סיח הנוווב טו  נ'

 ס׳ח דאמר דההוא אסייק
 לשמן כחנחים לא פנו אזכרות שנהנתי

ט ופסל  דאפילו התם ומוכח הסית אמי י
 : סיפסל לשמה שלא שכתבה אחת באזכרה
 אין פיק ובירושלמי נמים ונו'. הכותב לפיכך

שאם כיון לפיכך תינח וסעס ,עומדין

 השם כשיכתונ ויסול הקולמוס טל דיו יונ
 בראש שעי נדנק שמא או למוחקו ויצטרך

: הכחנ ויפסיד הקולמוס
 נהקוסן(מנחות .ונו' הסם לכסונ שכרו טז

 ריש וקאמי דתנאי פלונסא ל')
 אמר חולין אין מקצתו סולין השם כל שוויי
י רבץ  הלכה חגיגא איי עולא אמר חיננא נ

 הוא נשם דדוקא משמע וממילא פזורי ני׳ש
 : תולק תיטת נשאי הא תולץ דאץ

 נדושלעי . ונו' נחפילין אנל נסית כרש!
 שלא דהוי משום והטעם דמנילה פיק

 כסדרן פלא כחנן נסנילתא ואסרינן . כסדח
 סינוס נץ פרשיות נין מחלק ואין יננזו

 הקוסן נפרק ונו'. לנתונ סותר : לאותיות
 שניי מת ותולה שכתנ מה אח נורר נשם הטועה
 יהודה ד דניי הניר מקום על השם וכוחנ
 לכתוב לו שהיה ד' נן שם נתב לא אס כלומר
 אנל הנרי מקום יפה שיהיה נחער נירי

 נאה יהיה שלא לח שהכתב כעוד ימחקנו לא
' י רנה ונותנ מוחק אך אומי יצחק י  נר נ

 הלכה מכסא נר שמואל נר יצחק איר חנה
 לכתוב דמותי דאסיקנא וכיון וכותב מוחק
 על אוחו נין שנות מכיש המחק על השם
שיהיו ונלנד ומזוזות נחטלין ואפילו הניד

 כיד מוסר או מומר ישראל או כותי כתבן ישרפו. אפיקורוס
 שנאמר ויגנזו פסולין אלו הרי קטן או אשה או עבד או אנם

 כה ומאמין הקשירה על שמוזהר בל וכתבתם וקשרתם
 כתבן טי יודע ואינו אפיקורוס ביד נמצאו שכותב. הוא
 ספרים לוקחין ואין .כשרים כותי ביד נמצאו .יגנזו

 שלא דמיהם על ביותר n הכותים מן ומזהות תפילין
 תפילין תורה ״ספר T •י ולנוזלן לגונבן אותן להרגיל
 הטמאין ועוף חיה בהמה עור גבי על שכתבן ומזוזות

 ספר שכתב או טעובדין שאינם נ־) עורות גבי על או
!פסולין אלו הרי לשמן עבדן שלא עור על ותפילין תורה

 ובשעת מזוזה או תפילין או תורה ספר הכותב טו
 האזכרות מן 1<1 אזכרה וכתב כוונה לו היתה לא בתיבה
 השם את הכותב לפיכך .פסולין לשמן שלא שבהן
 כותב היה ישיבנו. לא בשלומו שואל ישראל מלך אפילו
: ומשיב ביניהם מפסיק זה הרי שמות שלשה או שנים

ז  יתחיל לא השם את לכתוב הקולמוס את הטובל ט
 ישבח .שלפניו מאות הוא מתחיל אבל השם מאות

 אבל השטות. בין אותו תולה בולו השם את לכתוב
P1 ובשאר .פסול תלוי ומקצתו בשטה השם מקצת 

 ומקצתה בשטה התיבה מקצת כותב שכח אם התיבות
 במזוזה אבל תורה בספר אמורים רברים במה .למעלה
 אם אלא אחת. אות אפילו בהן תולין אין 1י1 ותפילין

אחרת. וכותב שכתב מה נונז אחת אות אפילו שכח
 מקום ועל הנרד pi מקום על השם את לכתוב ^ומותר

 אסור ומזוזות תפילין ספרים יכותבי ין :בכולן המחק
 או בנד עליה פורש אלא פניה על היריעה להפך להם

ח : כופלה  הסופר שאמר ומזוזה תפילין תורה ייספר י
 שבהן האזכרות כתבתי לא ידו מתחת שיצאו אחר

שק להפסיר אלא נתכוון לא שמא לפסלן נאמן אינו ולמה שברו. כל להפסיד הוא נאמן אבל לפסלן נאמן אינו ל
על

n י ט׳ *'ת שזי י ״נ' נ ששין סנז׳ג ינז׳א ט׳ ל ׳ י״י שוי ד :ושש שם נ . טת משין סמ'נ יש־ז ט' י״ו שזי נ : טת נ' .־שש עשין מ״נ0 6וש־ ׳0 ׳־ו שזי n :נ־ת עשין שיז־ג נזז״ז ז

למלך משנה
̂טן או אשה ענד או מגוי או מומר ישראל או סחי כתבן מ *א0  מרן כתנ ססיל־ן אלו הד י

 ותו ׳1כ נמ׳ס תניא קעמת הלכה כמף המרדני כתג זז״ל רס׳א סימן י״ד מ״י
 נגר דאי ותמהני נכלות שאוכל הושג גר היינו נמ׳ס דקתגי דגר כו׳ נר שכתגז ס״ח הסם פסל

שירה שאמי דכל נסמוך מרן שהניא הסולת דפרק סהסיא ת״ל נ0תו  פסלינן ומה״נו נכחינה אמו ̂ג
: ול׳ע ועמ מאש® תושג נר מדן דלא ופשיטא לס׳־ת אשה

! ח ט כ כל Vs*"C צריו רפ׳ז סימן הנ׳י מלן דל כו׳. השיטוח נין אותו חולה השם את לכחע ש

; כסדרן כתוניס
תבי מ  ברייתא .מל עד וכי׳ ססריס ט

צ״ה) (דף דעירוכין בחרא סרק
 שהיא הענין וסי׳ ̂ הזה בלשון רבה הקונק וס׳

 ואמרו האותיות על אבק יסול שלא להגן רוצה
 הכתב שנמצא סניה על היריעה יהסוך שלא

 עליה שרם אלא בזיון מנהג שהוא לסי תחשן
ל  וכתב , האותיות על אבק ישל לא ואז ע

: שיכסלנה אחר תיקון רבינו
 אין עד וכו׳ ומזוזה תסילין שרה ספר יח

 הגיזקק סרק בגיסין .כלל לו שפר
 אמי דרבי לקמיה דאתא ההוא :) נ״ד (רף

א״ל

 ש:טפ נמה להסססק ויש יע״ש. לדן חון כלל מהם יצא ולא הדן נחון השם אותיות
 שלא שצריך הכי דנא הוי זה לדין גס אס (מחזן דאסול מחיקה איסור לעגין דקי־ל מאחריו לשם
 מחיקה נין להלק דאין ראיה שום כלתי נפשיטות נהשונה כיע נ״ש והינ לדף חון אות שום יצא

נ ופיין זה לדן ׳ הנ״ח וגתשונת מצאתי ולא נ׳ש הרנ נתשונת חפשתי (א׳־ה .ודוק ז׳ סי׳ מ'  ס
:יע׳ש) לתלייה מחיקה נין שמחלק ראיתי קי׳׳ג

ת1חגד
ד שטעתץ בסוף השולח •רם [י)  סאי מרפעיק כרי ער ברנדהם סעלק רבנן ת

 כלוסר גירי בסלע שסיגיח סריגה סייע רש׳י ירש6 איסתירא ששרו רג אסר שרפעיק
מ יותר להוסיף ינולין סועם דגר  ם׳כ דגרסיגן [כ] . סילתא סוכח רייא דסי־הן מכ

 ימליח דקסיח יבניסץ הסיזויא בפרק פפרש דיפתרא פסילה הריפתרא על כחבח דסגילח
 סוסת פרשת פסול נסי סעסא ומהאי ספר ד,.קרא משוס למגילה דפסליגן ימעמא עפיין ולא

 ופר׳ח ספר. סקיסות בכמה שנקרא תירה ספר שבן וביי סביא היה פרק חייפתרא על שכתבה
 שלגו קי׳פים דתקק פסק תם רבינו אמנם מעפצים, צבורים קי*פים תירה לספר דבעינן ועאק נשם

 שהיו ם*עו דתגאים בימי גם שהיי שלהן עפזים כעיבוד הוא סיב ונדם בסיד העורות ששירין
 רבה בחקיםין ראסריגן טוב אחר עיבוד ע״י רק מעיפציס שאינם הקלפים על תירה ספר כותבץ

תפיי בשתים חכא קרע  ורנינו התיוסח. ספר עפיזן דלא הא רעפיק דא ער ונו׳ יתפור לא בשלש י
 ישראל תורת לשם לנתוב בהתחלתו כפירוש שיאמר וצריך [ל] בספ״ם: כדלקמן ד&חבר^רשיבע״א

 נתב [ט] כ׳ב) עשי! ע*ב(וםה׳ם ר-תרופה ספר נפחשנר, סני לא רשמא קדושה לשם וחאזכרות
 יהודה וכתב השם אח לכתוב לו היח לסעלה יהלגו די בו נתן ולא יהודה חכוחב שמחה רביני
 כפרין הד ולא משום מעמא מפרש דסגילה כירושלמי [נ] : אחרון ח■ ומוחק וד מד׳ עושה
pדאם n ת בין בפרשיות בין מחלק ואין יגנזו כסדרן שלא בחנן במכילתץ תינו  . כאותיות בין נ
א (מ]  יהודה ר־ דברי הגרר צל שם וכותב שגיד אח והולד. שכתב מה גירד נשם המועח תני

 לגרוד מיבעיא לא פירוש וניתב מוחק אף איטר prvr רני השם את תילין אף אוהד יוסי ר׳
 וכותב לח בעודו מוחק אף אייא רשרי יהודה כרבי וערד מקום על השם ילכוזוב כשיחיינש

n לרבי ניקוסואבל על השם tv r שהוא ר.גרד סקום על דוקא אלא המחק מקים על לכותבו אסור 
 תולין הלכה רב אסר חננאל דרב בפסק רםסתבר שמחה ר׳ כתב וכן השם וכבוד יותר נאה
שזורי שמעין רבי השם בכל כוותיה קאי שזורי שמעין וי׳ נסו דגיסוקו יוסי גרבי השם את

טבדל
י ק ר.3 ן4ו1M >0 שיי w ס' שורש א p ^■ש) (זך ש»לח « w ז(ון^ שנ :מיג) ש

ג ח ט ר ת p ש(*יז. פי ס׳ שורש « t דך תישי! *י) ( ! זשין ג' קי נ״ד] (דך מי

טייטוניות
תו חולץ בולו השם כל אומר  השם את כותבין אין מאיר ר׳ משום אומר ורשב׳א חולין אין וסקי

 חגגאל רב איתמר מונזה היריעה בל מסלק אלא אוחו תולין ואין המחק על ולא הנרד על לא
ה השם את תולין רב אבר ר רנ  עילא ינותב מוחק הלכה שמואל אמר יצחק רב אפר חגח בר נ
 הלנה שזורי שמעון ר ששנה סקי□ כל אלא עוד ולא שזורי שמעק נר הלכח חגיגא ר־ אמר

 דהא גב על ואף חגינא רבי אמר עולא כדפסק שזורי שמעין כר׳ פסק תש רבינו והנח במותו.
 אלא כמותו הלכת דאין חסקשה בהמה נשילחי כדמשםע קאי לא ששנה מקום כל כמותו רפסק

 חולין וריקא רב אמר חננאל רב נם ברפסק כן חלכח בהא רסאי של מעשר ונתרומת במסוכן
 אף יוסי רני ברברי נרסינן רלא ומשמע המחק על ולא הנרד על לא השם כיתבין אץ אכל
 קשח דא״ב לר־י ול׳נ אותו חולין אבל תסחק על ולא הנרד על לא השם את לנתיב אין וא״ב
 את מוחק הלכה רב גשם חננאל רבי בשם דרא ר׳ דמנילח פ׳ק נירזשלסי דגרסיגן אדרב דרב

 אלהיכם ה׳ אני בגגן רב בשם חננאל רני בשם זעירא ורבי החול את ותולה השם את וכותב החיל
 ה״ אלהים לאל מינה וגסהא חול בהן שיש ספני או תיבות ג שהם ספני ליר. ומנעיא סותר

^י נראה כן על תיבות ג־ יש אא״נ לתלות ואוסר למחיק מתיר הרי וכו׳  סצות דירושלסי רההיא ל
 את ורלג מעה אם הילכך אף יוסי ר בדברי גרסינן וא׳ב בדיעבד דהקימץ והד.יא המובחר פן

 שגרר החיל את ותולה הנרד מקים על השם את ולכתוב החול לגרוד המובחר סן מצוח השם
 אכל חול מר■{ אחת הפחות ולכל תיבות שלש יש אא׳ב לכתחלח השם את יתלה לא אבל

 ,המצות נספר פסק וכן התרוסה םספר ע׳ב לבדו השס את תלה אס אפילו רסי שפיר בדיעבד
 בגורד אבל לתלות המובחר מן ומצרה שזורי כר׳ש דפסק בהא כר״ת נראה המחבר רבעו ודעת

 הדינים רכל התרומה בספר פסק עוד . לתלותו ישאין יהודה כר׳ פסק והרא״ס »ייני ולמחוק
איס בין בחוסש כץ האלו ם בין נגני  0• בירושלמי ליה רמספקא ה׳ אלהים אל דהא ננתובי
ב רל [ודזרא׳ש : ונתהלים ביהושע הוא לתלותו מותר ת בינו כדברי נ t חנץ] סימן במור ע״ש י

עוז
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שנוז פ־א תפילי( הלמת אהבה. כסף 69 לה כסףט

ה׳ סיס א׳ל ל מחני! שהשסייס אלא ו«»»ח למשילץ סשייס סי ניד סויה סשר ליה «י6 לשמן נסנחיס לא שנו אזנרוס לשלווי מסנ  P'6 wnt«1 והשילי! לסץ מ
 . יוגיס אלא שיכהנו הסירו לא נסשריה אף אוסר ישלג אשוייה אלא גנסנא ספר להכשיר גאמן אהה ואי שניך להפסיד אחה גאמן ליה אסר לוקס ניד ליה אסר

ס ומ׳ש . נישנ׳ג הלכה יוחג! א׳ר אנהו איר ט';) (דף וננסיא אסר הפסיד סי נוליה דס׳ס שני אוניוס שנר דאפסיד <הי ׳רסיה רני ליה אמר סויה  יוגיה נפסקע ורני יני
י משגה סכסי ניסי נו סדנרים שהיו יוני לשו! אוהו נלופי ונו' דאהא ההוא . נלום שוה אינו לשק נהונוה שנו אינרוח שאק סויה ספי שנל אי! ליה נ י נבחקע נ נ אוה ו

 לפלוני שנהנה׳ סיס איל אנהו דיני לקסיה
 ניד סיס איל לשס!• עינדסים לא שנו טילי!

 נאס! שאחה מהון איל לוקס ניד איל מי
 הורה ספי להפסיד נאמן אחה שנין להפסיד

 למימי איכא הסס אמי מדיני שנא ומאי
 נולא דסססיד כיץ הנא ירמיה נדיני סמי

 . קאסי גץשטא איסור ואמר ואהא אנייה
 ונהנוו! דסשקי למימי איכא החם וסרשיי
 אזניוה שני אלא יפסיד שלא וסנוי להקניס

ני  הוא דידט קלפים גני הנא אנל ירמיה ני
 קוששא איפור ואמי ואהי שניו נל ׳שיפסיד

: קאמי
ט מ' ספילק נוהני! אי! י  סוף משנה .ו

ני! אין ס׳;) (דף דמנילה ש*ק

 מפסיד שאינו ודומה ששכרו זה על או הלוקח על
 ספר אמר אם לפיכך האזכרות. שכר אלא זו באמירה

 מעובדות אינם שלהן עורות אלו תפילין או זה תורה
 שהרי לפסלן. נאמן שכרו להפסיד שנאמן מתוך לשימן
 שכר אין לשמן מעוכדים העורות אין שאם יודעים הכל

ט ז כלל לו  ככתב אלא ומזוזה תפילין כותבין אין י
 וכבר בלבד. ביוני אף לכתוב בספרים והתירו .אשורית

 כותבין אין לפיכך ואבד ונשתבש העולם מן יוני נשקע
 ••בכתיבתן להזהר וצריך .אשורית אלא שלשתן «)1 היום
 מקיף העור שאין אות שכל באות אות תדבק שלא כדי
 התינוק שאין אות וכל .פסול «]1 רוחותיה מארבע לה

בצורת in להזהר צריך לפיכך . פםול לקרותה יכול סכל ולא חכם לא שאינו

: לינ סשי! םמ־ג 1'1 סי' א"מ טיי ס : שם עשי! סע"נ ני' א״ח שוי א

 א׳י כ*פ) הקיק(מנחוה נפרק וני'. המיר שא־!
ג אמי יהירה  מקישה טיל שאק איח נל י

 טיל לשי! יניני ישינה פסילה יוחיתיה סד'
 ירזיוה: לחפילי! נם וה די! שינליל נדי לעיי
S51 רנה נהקימז יני'. התיניק שאי! איה 
) (ניט שם י ימי נ׳  חמיה דהיא דיקילי נ

י דימי  דיי׳י נרפא ליה אישסיק המרי נ
 אייתי זיל איל זייא דד נקפיה אסא דייהינ
 ליה קרי אי טיפש ילא מניס לא יניקא
 לפינן בנחנ ידה :פסול לאו יאי נשר ייהרג
 דנשנה ומיד יי מעיניא נלר,ד יכי', ליזהר ציין
) קיג (דף  פלא תנא נסי הטנה פיק נ'

נפי*! ניחיי! ייד'! טי"! טי״! טדי•! יטשה
נפיי!

 נהיו׳ד תדמהשלא האותיות
לואיו

a כתיק ורלא כרע^ג r t'■ 1 גכל  הלד יואל רג'ט אם- ומכאן , ון6
 ניפרים לשון אלא הקרע לעק יד* לא עהנד וכעכיל כומיים על מסמר חו־מע סמר
 תדגים כחיב היד. איתמר כחכי־ כל מפרק ראחז הגיד למירוע לו לר.יות להכתיק ד«ה
 חייפתא באנא ם«עח ער וסי• מגילי! אמר חפדא רג סעילץ ירן אמד הונא רג לעק ובכל

̂ך  אפילו לעוגות עאר אלמא ונגוור\ עליו וס־ה ער וכר תרגום אייב ספר ובידו ר״ג אעל עהי
 תיגום עאגי ובגניאים הומע כתרגום ̂־ראיס עאנו וסח לקרות אמור הקורע םנחני ׳כתובים
 ורעי' ייוגית אי אעורית כתג כתובים נעהם ודוקא במגילה כדאיתא יאינקלום יינתן עאמרו

 סראסר ראיה יואל לרניגו נראה ועוד כתבו לא ואוגקליס יונתן אסרי אם כתבי כל בייע צתב
 והא הדיוטית. כמי ואגן חרנום והיא ארסי ולעין עבדי כתב להרייוםות והגיח רסגתררץ ע״ב

 סעים אלא דאיגי עמים בכתב פירוע בעגת אפילי אינו עליו כיתבין תיסין פ׳ק ראםרינן
 הק הוי ולא לתקן מותר יהד נרבץ־ אם אסגם |פ) : עלני על אמו עלהם על ר..ז*י ענות
 ידר םה מפני עקיבא דרכי ביתא באלפא .א האותיות נוף נעעייח לדקדק יצריך !5[ : חיכות

 קצה עעעוי מעמע אמת עועא להקב״ח וציפה בו עטעיר ספני סצרי לם;לה זקוף אלף על
 עצרינת רא״ס וכתב ס״לרי. כל.!י זקוף אלא לממד. ועפל גידעך יהא עלא צריך ונם ירר גסין

̂ן יעעה עלא הבוגר. כפרק מיתניא יםין לצר עקומה מעם להיות  יעעת עלא פירוש עייני״ן אלפ
 עי*! לעומק ימי; א^ף לצר עיסק קצת עריסה מכלל עסאל לצר נעץ ימין לצד עסוקה מסע
 יכה ובבראעית דחגיגה ביריעלמי אוסר ב • * (א) כזת יהיה גורתה הרי ע״כ עמאי לגר
 אוסר מאחוריו ואחת למעלר. אחת עוקצץ ב* לוו יע בי״ת מה כביית התורה סתחלת לסה

 נעוקגז להס וסיאה עמי וסח בראגי עלסעלת זה סעלר. על בעזקגו להס ומראה בראן סי לבי׳ת
 לפיכך אחד יהוא לאל*ף נ^ר ססיכה עהני*ה לפי פידוע עמי. ה* אי&ר יהוא אחריו על

 חכינה בפרק אסרינן ג 5 (כ) צורתה תהיה וק עטאל כצד למעלח מון תג לח עיחא גריכח
 יומה הפוכה הייתה ואס למסה לגימ׳ל רגייים עני עיש לפי פירוע גדי״ן גיסלץ יעעה עלא

 עליק ראע לעשות נגח הפיכת חיתה אם גדי•' שתהא יעעגר. עלא קאמר לכן פעימה לצד״י
 יסען ג׳ על עסאל ערגל דאסריגן גסי אי הפיכה. היחר. אס גד״י נראה דאז עב pnnnm דק

 חררה יכן לם,לה צ^י ראשי כב* לכסה עוין ראעיח ג׳ עיתו עד למסת לסוענו ולא ביותר־
 כזה עעריך סעסע גיסיל לגבי דרל״ת סיעיה פעמה המגה בפיק אמרינן ד : 0( ,גוותח

 בעוקץ רס״־רי ר״ת פירע לח״א חגא ליה אית טעמא סא רבה גהק־מץ אמרינן ה : (ד)
 אמנם קמא. פיק ועיריבין רסיסה רדל־ת רתגא דוסיא םאתוריה עגילה תהא עלא עפאהריה
 מלמעלה חג לה עיע עפירע כפירע׳י גראר. כמיהי כהר לו קוער אני בי חוזר אס החס סרקאסר

 דחגיגה ב׳ דפרק ביריעלסי מעסע יכן בהבוגד. כראיתא התאא־בד. פתח לגד דרריגו עמאל בגד
 עפאל רגל יגע עלא וגייך כרלקסן קו״ף גבי פראסרינן ובן לםעלח נקיית לח יע ה^ יאסר

 לסנתב צריך דגיסין בתרא פרק יכן דהיא כרעיה תלי סעמא מאי גר.בונה נראסריק לגגה רד על
 לספרי להו חויגן רבה הקיםץ כפרק ח 5 0(ר כוה עירתה נסגא חיכא ליעתסע דלא לסחן
 הוסרא פתרגסיג; סקל יע״י ופירע עולם על גרוסז תי כלומר דחי״ןיו לגגית ליה רחפרי רוקגי
 עיע נסל חסרת לעין דחםריח פירש תם ורבינו שמאל לגד למעלה מ^ לו עעועין !פירוע
 האות בסיף למעלה עהיא רדבי דח׳ תגיח ^ומר ולא רח לנגה מראמרינן באסגע לוד נובח
 לגנה ענסלו כגון הנוגח נפיק ניאמרינן גגה גקיא האוח באמגע עלסעלר• ומרי א תג גקרא
 זיינץ שני ננעיח חוד אמצעית נמחיקוז אלסא רץ צריבא חויץ ווש־י זייגי, עגי ועעאח ן*זד

 בסיסה וכן עלאחריח חורה דדריגו לר• ישווייח דר* לחנח נטלת קאמר ד״ עבי על^ ותגץ
 ובאלפא . להגו וד וגבי לתגי ז״ יגבי לגגו ה* גבי נרנוגה רתת גירם וכן קמא פרק ובעירובץ

 וגעת גנאי להן יע הפא שבעלי מסני נתר קעור אינו ח׳ פ׳ם אמר גפי עקיבא דרבי ביתא
 רקאסר ור.א הספק סן להוציא שניהם עעיעים ייש נחר. לח יע כן אס האיח כסיף הוא ואם
n כמו עסאלי רגל כחהלת שנראה כיון נסי אי לעערח סחוייב עאץ הייני נחר קעור אינו 

 אין שם כי כחר קעור ח■ אץ סח רסני קאמר יסין ילגר כתר גראח אין לעעיח םיפרים עדינילים
 כפירוש משמע יבורין יפץ. לצר עוקץ לה שאין ליגךק '׳*י טעם וגס לעשות לסועדים רגלית
 על ברומו הוא שהי הימר אותו שמראה נמקי הי*ת על לגגו מעם זוקפץ שנתב תם רבינו
 אסרינן ט •* נילייל ר׳■״ דברי גס קיים כחב אשר במגילה במסי חם רביני ורגה ענ״ל. פולם
 לתוך יםץ ראע מעם לכפיל שצריך תם רכינו אוסר מכאן פיפי״ן כץחי״ן יעעח עלא הכיגת פיק

 ; * כזה פ* כמו גראה שתהא ער כך כל יכפיל שלא קאפר ולכך קצת פ*א כמין הללח
 לכתוב גתכוץ חננאל רבינו פירש עתים וTב יעלה אחת אות לכתיב נתכיץ אמר הבונה ובפרק

 מה מפני עקינא דד ביומא יכאלפא עתים. עהס נ״ז וכתב שמאלי הורגץ יריכי הדביק ולא %
 חייגו ידו רםמין סעמע כפתר יתן לעני פריסה הנותן עכל כתר י^ס■ ראשי תקיף ירו ן סס «

 כפוף י׳ על ראשי סעמא מאי הקי^ן בפיק אמייגן י : (ט) כוח וגירתי חללו חין על הנפל
 קוצו ראמר רב אמר יהירה לכריג גציכה לא פעימא סעכג אחר כתב אפילו גסי וחנן עפ0

 רדאעו ועוד האות נוף הו1ע רפעיםא וקשה למסר. שכפוף יסין יגל רזחי פירע׳י סענב יו״ר על
̂  עסאל שראש תס רבינו פייע לפינך יגל נקרא ימין צר על עזה שגאל לצד סעסע כפוף
 לרשעים רם! לפסה אחת נקירת יי׳ו סר. ספני ראפר נפסיקתא סשמע יכן סעם. כפוף יו*ר

 שיהיו קולם לבאי רפי נפיף ייו״ר לעיייח עעתיר־ן רמז למעלה אחת ענןדה ל״ייגם עיוררים
 יו״ד על שקיצי להיות ויכול למעלד. וכן עסאל לגר לפסה חג לה דיש אלמא וכי* כפופיס
 ג^רה ליה קרי שמאל על 1ראיל ימנית רגל חייגו כפוף דו״ד שלמעלה אותו היינו הקיסץ דפרק
פעגפה ונ*ף לביית תרפה שלא לפעלה עגילר. שתהא צריך כפופה כ • (י) כ<ח יגויווו למפת

מיימוגיות הגהות
 להיות גריי־ית ככפילות הכפופים עכל יא״ם ונהב כפיפה. נכ״ף לפעלח עגילה שתהא צ־יין לגר להעתיק

ר ואי״כה שנכפפה פעומי■ כלומר פעוטה תחיה תפעמה שאם למפת עגולות  על כפילות כש̂י
 שחומת מ ג (ך) נזי• וצורתו פעימת וזו כפולת עזו אלא לוו ו1 בין חיליק שאץ כפופה כ־ף

מן וגם עים-ץ ידו כנס שבלוחות וםם״ן נדם ינן“םראם גדרין סכל םתיפה לחיית היינה  ג
 סתוםת חו פתיחה עזו אלא לוו זי כץ שאץ פתוחח פ׳ם כסי סאחריה עגילה למעלה לריזיית

 צריכה ס •' בכ*ף נילעיל רנפיפה כפיפת כשיעור איינח תהיה פשיטה ן )*C( כזה יצירתה
לם״ם תדסח שלא גר סכל עגילה להיית יצריר במ״ם בדלעי־* צד מכל םתימה שתהיה  סתימת לם״ם תדסח שלא גר סכל עגילה להיות יצריך במ״ם בדלעי־* גד מכל םתימה שתהיה
 הכפיפה כנגר ואיינר. הפ״א לנשית עינילין נסי עגילה לחיית צייכר. n : (D(כזה וצורתה
 מאי רכונה בפרק אמרינן ק : הכפיפה כפיפת נגגד ארוכה תהיה הפעופח צד״י ונם כרלעיל.

קאי סיתחא על ראי הר׳ כגניד לסעלד. תג שצריכה סעמע רי׳ע לגני רק״ הגיר. מרירי סעמא
 נדאמרי• רי׳ש לגבי רקי״ף אפיה מהריי■ טעסא מאי לגרסי ליה הוח א״כ הר״ כנגד הפיך עועא

 כמותי כתר לו קישר אני מרקאמר יעיר יימעי־יה זקיף מקל משסע תג ועור לרל״ת גיט״ל גבי
 רקו״ף כרעיה תלי מעסא מאי הקוסץ בפ-ק ואמרינן האות בעיקר סיירי ואינו וקוף ויין מעדע
 יש שתי״ז הרי״ח קיבל וכן {קז נזה יצירתה למעלה לח ניגע שלה הארון רגל שאין סירוע
̂יוק׳. אלא תאי להיית חכסים וTהזכ שלא לנגה רגל דביקה לידית  לי פסל רביני ס-ר• הנה ה
 יודיץ וסקצת האלפיץ שעל יודי״ן סקצת דיי שלא כשביל רק מורי«לו?יה אנא של שדרו תסילץ

 ביותר ומתיקנים נאים vn הדברים נל יבשאר האות לגיף נוגעת התוי״ן רגלי יטקצת עכש׳ינין
̂םץ בפרק דאסרי̂ג Y'!־ של סקוצו גרע רלא לי וכתב רל נקרין יוסף הח״ר יתיקץ כתיבת  די!
 ותדע תסח. נתינה וכתבתם נראסרי^ ועבורה פסוקה ריא עלימח תמת כתיבה יבעיגן דסעכב

 לדבר פעם ילי^ לדורשם ויעצרט חנסים תסדר סתיברוה ואיגם חסות שאיגס מקצתם שעל
 M מכייס טיפש ולא הכיס רלא שתיניק תחילה כשנעשו יק להקגן שיטלים אמי ושיג בילעיל.

 ולא ספסל' ולא הפרשיות כל שננחבי אתרי ואפילו כאלו כיוצא תיקיגיהם שאר לתקן ינילין
 אלפא כל רכא אמי הביאי אלפס ו<*ב יגא בשסושא כתב החרימה לעץ נסררן. שלא סיק■'
 YH הר״ם roa קדש סיעת w ל^עת ש״י ים״' ח׳ץ הן אלו בחפילין מוצא אתה תנץ ביתא
 פירושו וזהו שסוע אס יהיה דשמע ג״ץ שעפג״י יביאן ני יהיה פישח זוג כ״ה רק״ח

 לכרע תגי ג רל* י* תגי ה״ ראשי ש* תני ג• ג• דהייגיפי ים״י תגי! ה׳ j תגין ר״ ח״ חמץ של
 תג' נ* ג• רר.זכ*ים הרים תגי נ״ ג' דפמר ס״י■ תני נ׳ דיביאו כ־ תג נ״ דתורת ת' חגי ר* דלמק

 דשמע ש״ע חגי ג״ ג״ ד׳ידכח כ״ח דלזפלחגי ח־ רהקעח ^ תגי ה וד דירן ד׳ תגי ד• ר• רישאלן א׳ן
 דלא תפילין כל רבא אמר ,תגי ג• ג* דר.ארץ ץ׳ תגן ג״ רמזמת י רגסשן נ• לסימפיו נרם

 ויונץ והגי ער וכר זה כל סצי־גו לא שלגו בחלמוד מירר עג״ל פסילי אתייתא כהני בריק־
 צריכות ג״ץ שעסנ״ז איתיות שאלו מקוס כל קסגיס תגץ אבל גייליס תנץ תייגו תמפורשים

 זח מכל הזכיר לא המגית כפפי אמנם החרימה. ספר עכ״ל חק־מץ פרק נראיתא קםנ*ם ויונים
 גרץ להאיין לי ואין חחגץ עגץ בע״א כחב ויא״ס יסשמו ילשיגי המחבר כרביגו כתב אך כלים

 אותמת ד מאלה אחת כל ג״ץ שעסג״ז רנא אמר גרסינן חקיסץ פיק . שג״ר סימן בספרו
 והנח האותיות. באלי הורה ספר בכל לעשות צריך pו שמאלי בראש פירוש ריגיס ג־ נ צריכה
 וסניפו זיין שאוהו כאדם ית בכתב בפירושו רשיי pו שכתב קישים בספר ריס גרשום רבינו
 תגים יש ימשסאל וסיסין באמצע גדול אהת תג מן עושץ שאין ויש .ולפניו ולשמאל ליסץ

 בתפילץ שסוע אס יהיה רשסע ג*ץ שעמנ״ז רבא כשמושא ראסר והא עצמו. האות טן קטנים
ת כ^ן שהם ניולים בתגים 'T'o החס כרלעיל זיונץ ג׳ נ׳ צריכים י  ראשי ג׳ בכל מיייי וגס ^
 ג׳ץ שעסנ״ז התפר נספר תס רגיגו וכתב . התרומה ספר ע'כ עמ״צ ראער גבי pו העיץ

 יבינו אמנם גס״ע. מצאתי Y'\ של vripo גרע דלא פפול דין לא ואם זקיגו יביגי שפירש כמו
 רבא אמר ויל נתב אשר רא״ם כינת שדעתו משסע רבר־ו יסתין כלים מזוז הזכיר לא הסחבר

 פיגיס שלשת האות ראש לכל שיר.א משין אלא עגול ראשי יעשה שלא רינץ פירוש ער ובר
 טף ללמדגו אלא רבא בא שלא טרם הוא •ימעיח בזח שלמעלה תנץ שעיערס ארס בבני וראיתי

 אמר רלא לימי רוצה המחבר יביט כי ראיתי ועוב . עכ״ל ססיגי למעת נססת היאך חאותיוח
̂א רבא  באשר דמים עצתך פירש ישם קאי שבמזוזה פרשיות דשתי דאםתניחץ אמזחת א
 הקבלה ע״ס ראש של שימין מנץ : ע״ש זד בפרק לקמן תמצא כאער ורש׳יי נרשום יביט דינם

 ראשוגת פרשה . יר של שיסץ ראשי הן ואלו . פרשה בכל ז׳ •ד ובשל פרשה בגל שימין ז-
 א״,רחם והיה שנייה. פתוה ו״: ר.הירח ת׳,החוא די.חג ג/לתת נ״,יוצאים א*.אחיום דד־כר

 והד כ/ את אי. שמע . שלישית פרשה :זי לאות י/ בר״מח .ח• רקעה ני ר*. לאמר ג׳, בשה ב*,
 וי נ/ ואכלת ב״. גפשכס ובכל א״. רכיעית.והיח פרשת : ר ר,וםוו!ת יכלכתךוד״ירץ ״.i לבבך <״,
 . ראשינח פישר. פרשה. ככל י׳ ראש של שיטים ראשי הן ^ ז ד נותן ר. נין וד. אשר ד,

/ הזאת בי, מזח א/ רדכר  פסר כל ני. ממצרים ה׳ בי. פמר זבכל א״, והיה שנייה. פרעה ז י״ זח ג
 לא כי. עשב א״, והיה רביעיות פרשה :ד״ על ג״. למין ט, נפשך א׳, שמע שלישית. פרשה :ד*

 בוה אץ שינה שאם אע״פ הקבלה מפי חתרימה בספר בתוב זת כל .ר• בגינם את ג/ חתן
 עור טסל t של תפילץ לו ואין ראש של תפילין ב׳ לי שיש טי הקומץ פרק סראסרינן עיבובא

 וראיס :ע״נ חילוק ניניהם שאץ מעמע יר של תפילץ לשס יסגיחן מהן אוזר על וסולח אחר
 העס אל א״. דרבר ראשיה הן ואלי שורות ד בה יש ראשונה פרשה ראש שנשל שקנל כתג

 .חן ואלו שמדות וד בה יש שגייה פרשיו :ד לסק ר, והגדת ח*. וביום די. גשנע ג/ היום ב־.
ב, ואספת א*. והיה .חן ואלו :וחצי ח״ שלישית פישח :זד מסגרים די, בן .t 0 ב״. לת* א/ זהיח

עו? סגול
ן שץ י ך מס פקאץ פרק גפן. קו̂לb 9 סל כו״ ספני{ אץ לפיבן :9לפג*( פ׳ק ואגל. c306« פי ס* תפילין ^ « «״פ) (ו : (וףקג) 9100 פרק 0ו

a*j09 פר.69 סרס צ£3(ן וגקגלה mSoo יכין וסטפד ,ויל סרג סציץ ^ אותיות לפופ 0ו6כ אץ י)
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 גקנ נל נמעיגא אמי' קה) מי!ים(דף שמגה ס׳ גשגח ונו', גיןינ שהיה עור :*(’נית כסי*(
 גני על לכחינ ואסור הוי נקג עוכרת אינה שאס וממילא נקג אינו עליי עינית שהדיו
 הקומן נפיק יכו', העור ניקב : הינא דינ מימרא שס ונו׳. לכתוש מותני לשינך : הנקנ

י אשיאן אמי כס) (מנחות  לה וטישו פסול יינו כשי הה׳א תוך ניי,נ דרג משמיה נדנך נ
 קסנה אות מלא נו נשתייר ירכו דניקנ הסם
שלא והוא שכחנ ומה .עסול לאו ואם כשי

י דרמי מעונדא נלמד אתית לאוס תדמה  נ
:נסמוך שכתנחי סמיי

ב י  אחד קלף על עד ונו' טתנין ני*ד א פ
 (מנחות הקוס( נסרק נריתות

 נהלנות היי׳ף וכתנס ונמכילתא ג׳) ל*ד
 חורה פסי כמק וגוללו שכסנ ומה ססילי(.

חט p .לתסלסו מסוסו א נ  והמרדני ש’^
 דילסיק משום דסעמא וכחט .התרומה וססי

 כורכה נ׳) (ל*א שם נהקומן דאסר' פמוסה
: שסע כלתי מאתד

 הסידכי כחנ כן נסישיוס. לתהי ישיוייך ב
 זיל היא׳ש וכ׳כ תיים ואורחות

: ססילק סינץן נסדר
ך נ ח אץ עי .וכו׳ ומסר שמלא צחהי ת

.וני' נחניו ליזהר וצריך ח :סיעה אל נא פרשת סוף נמנילתא תקנה. לו
נ אסר רז) דעייונין(דף נתיא מיק וט', מומחה שאינו ממי תפילין הלוקח י  חסדא י

 או ראש של ואחד יד של שתים נודק מומחה שאינו ממי תפילין הלוקח רג אמר
 נשל דיתמחי ונעינן זנין גנרא דמחד דחזקה נגמיא שס ואמרו יי של יאחד ראש של נ'

t ננרינוסו דהיס התם ואסיקנא ראש ונשל 
.נמי וחמש ארנע אפילו נודק נצנתים אנל

ן נצנתים וטרש״י ו  מאיש !נת ליקח הלוקח י
 V על אף ולפיכך אחר מאה וצנת אחר

צנחים. שאר נם לנדוק צריך אחד צנח שנדק
יי וישונ נ  ממי תפילין הלוקח הם נן• רנינו י
 לקח אם כיצד והא לנדקן צריך מומחה שאינו
 או אמד ננרך והם נלומי קציצות סאה ממנו
 לקח ואם ונו' ג' מהם נודק אחד נצנת

 אגודות אגודות כרונין שהם כלומר צנחים צנתים
 ואחי ראש של שתים צנח ננל לניוק צריך

;ראש של ואחד יד של שתים או יד של
א .הפיק סוף עד וכו' תפילין הכותב י

: דעירונץ נתרא פיק כירושלמי
שיהיו

m לכ׳ף בי׳ת ולא לבי־ת ב־ף ולא ליו׳ד וא׳ו ולא לואיו 
 בזה כיוצא כל וכן לדלית רי׳ש ולא לרי׳ש דלית ולא
 לא נקוב שהיה ״עור כ :בהן הקורא כל שירוץ עד

 אינו עליו עוברת שהדיו נקב וכל הנקב. נכי על יכתוב
 נבי על לכתוב מותר לפיכך .עליו לכתוב ומותר נקב
 ניקב אם שנכתב אחר העור ניקב .שנתעבד העוף עור

 בשאר וכן ם־ם תוך או היא תוך בנון האות [י] בתוך
 אם שנפסקה. עד אות של בירך ניקב .כשר אותיות
 שלא והוא כשר קטנה אות מלא ממנה נשתייר
 אות מלא טמנה נשתייר לא ואם אחרת. לאות תדמה

: פסולה קטנה

שגי פרה
 וטניחין לבדו ואחד אחד כל ונוללין קלפין ארבע על פרשיות ארבע כותבין m .ראש של התפילין את יכותבין כיצד א

 קלף על דפין בארבע פרשיות הארבע אותן כותבין יד ושל .אחד (ק בעור טחוברין שהן בתים בארבע אותן
 פתוחה הסתומה עשה שאם כפרשיות להזהר וצריך ב : אחד בבית ומניחו לתחלתו מסופו תורה ספר כמין וגוללו אחד

 וצריך ג :סתומה שטוע אם והיה שהיא אחרונה ופרשה פתוחות כולן הראשונות הפרשיות ושלשת .פסלן סתומה הפתוחה או
 פסול מלא החםר כתב שאם . הבדוק תורה בספר כתובות שהן כמו כתובות ארבעתן שיהיו עד וחסר במלא להזהר

 יפרשת ד :אלו פרשיות בארבע שיש והמלאות החסרות הן ואלו תקנה. לו ואין פסול חסר המלא כתב ואם .היתר שימחק עד
 מלא והיבוסי ,חסר והאטרי ,מלא יביאך וא׳ו.] חסר יצאים .מלא [הוציא חסר. בחזק מלא. זכור מלא. בכור כל לי קדש ראשונה
 ולזכרון .מלא לאות .מלא בעבור חסר. נבלך חסר. שאר .מלא מצות מלא. השביעי חסר. מצת חסר. העברה וא׳ו. חסר לאבתיך

 . ירד חסר יבאך כי והי{־, שנייה פרשה ה י־ טלא למועדה חסר. החקה .יו־ד חסר הוצאך מלא. תורת מלא. עיניך מלא.
 בכור ועד . חסר מבכר . מלא ככור .חסר ויהו־נ .מלא הוציאנו .חסר בחזק . מלא בכור .חסר חמר .ואיו חסר ולאבתיך

ח א,זב  מלא. עיניך . תנינא ואיו חסר ולכזוט־פת . בהיא כתוב ידכה . מלא לאות מלא. בכור וכל וא׳ו. חסר מל
 לבניךמלא. חסר. מאדך גדולה. אחד של דלית שמעגדולה. של עיין שמע שלישית. פרשה ו :מלא ועציאנו חסר. בחזק

 ואיו חסר מזזות . מלא עיניך ,ואוי־ן שני חסר לטטפת .חסר ירך .מלא לאות .מלא ובקומך .שנייה ירד בלא בביתך
 מלא. יורה אחת. בואיו מצותי חסר. שמע אם והיה רביעית פרשה ז : מלא ובשעריך .שנייה ̂ו־ד בלא ביתך ראשונה.

 לטוטפת מלא. לאות . חסר אתם חסר. נתן חסר. הטבה מלא. יבולה מלא. והשתחויתם ואיו. חםר ותירשך מלא. ומלקוש
א. מזוזות מלא. ובקומך . שנייה ירד בלא בביתך .חסר אתם מלא. עיניכם שנייה. ואיו חסר  . שנייה ירד בלא ביתך מל

 כתובין שהן כמו תג להן שיש זקופות והןכמוזיינין אותיות של בתגין להזהר וצריך ח ואיו: חסר לאבתיכם מלא. ובשעריך
 והיא בלבד אחת אות בה יש ראשונה פרשה ט :אלו פרשיות שבארבע הטתויגות האותיות ן־] הן ואלו .תורה בספר

 מחמשתן היא כל ועל היא מהן אחת וכל אותיות חמש לה יש שנייה פרשה .זייני־ן שלש עליה מימים של סתומה פוס
 שלישית פרשה ידכה. של והיא ויהרג. של והיא הקשיה. של אחרונה והיא ראשונה והיא ונתנה. של היא והן ,זייניין ארבע

 טיית וטי׳ת .זייניין שלש עליה יש וקשרתם של וקויף .זייניין שלש עליה יש ובקומך של קרף הן ואלו אותיות חמש בה יש
 שלש עליה יש ואספת של פיא . אותיות חמש בה יש רביעית פרשה . זייניין ארבע משלשתן אות כל על לטטפת של פיא

 האותיות! כל .זייניין ארבע משלשתן אחת כל על לטוטפת של פיא טי־ת וטיית אחת. זייין עליה יש ואספת של ותייו .זייניין
 לבדקן. 1ד צריך מומחה שאינו ממי תפילין יהלוסח י .־פסל לא בהן וגרע הוסיף או התנין עשה לא ואם עשרה. שש המתויגות

 אם . ראש של ואחת יד של שתים או יד של ואחת ראש של שתים קציצות.או שלש מהן בורק קציצות מאה ממנו לקח
 בדיקה צריכות כולן צבתים צבתים לקחם ואם בדיקה. צריך השאר ואין כשרים כולן והרי האיש זה הוחזק כשרים מצאם

א ;לקוחים הרבה מאנשים הצבתים שחזקת והחזירן ובדקן ארם משאר או המומחה מן שלקחן או ידו בכתב תפילין הכותב י

נ עשי! "ג סיס! ל־נ'v יז־יו שזר ג .ג־יז ששץ «ז־ג רזז׳ה סי' ׳״י ציר סי' א״זז שזר נ : שס «־גששי! צ־ס סי' שם שזי נ שם: סש׳ג צ־י סי' שס סיר א :נ'

עוז סנדל
 ׳1כ השור גיגןנ * גזפדס ונמהכת ק״ח) (דף ים5שר שמז<ה סדק שגחמנד. עד מ׳ ג1גק שהיה ד9
ף ק5הקז סרי, ההחן. «ף עד ה(י כ נס) מ .החומיז שמוע oft והיה סד ס׳ תסילין סהגין ביןיד פ״

 סשדה נמנגת חקגה. לו אין סד ס׳ וחסל־ נמלא^ להזהר מרץ־ . (דף ה5ר הקוק סרק
iSin נו׳ להזהי מריך עליו שסמן המוגה הספר .וא״ו חסר לאנתיכם עד ונו׳ החסיזח הן 

 דעיחנין(דף נתרא סרק לקוחין. עד נו׳ תפילין ר.ל*וקח . רנה נביפהא פסל. לא מהס וגרע עד
: שם עיחגין יחשל.םי הפרק. סוף עד יוסיצין הנוווג : )1(״

טיימוניות חגחות
/ וחרח תו ב/ והיח אי, עסע וחצי ג׳ רביעית פרעה ; לאבותינו ת, בביתך ר. את ג בי  ב

 היגיר לא הסביח ובספר ע׳עד וכוי עורות י להיות שיע כתב יד על ובתפילין ■ ד וכתבתם ג׳
 שכתב אחר לתקנה תקנה אין גס [ק] 1 החרוטה סמר כדברי דסיפרי^ ינהגו בי׳ום זה סבל

 כסרוץ שלא ודעי כתיבת מיקר זהו בן אחרי יתקנו אם עליה עתח עטח עאץ דאחרי לפניח
סח שאץ עד ונתקלקלה אחת באות תדיו1םים נפלה אם וכן  אחרי לח מועיל תיקץ אץ עליח ע
p וכיוגא זח דבל נן אחרי יתקן לא סתוטח עתיא עד עסאלי חעוקץ שנגע פתוחרז ם׳ וכן 
 כל מסלא הנקב אם דאפילג מוכח חקיסק בפרק [י] : ע*כ נסררן שלא והוי תיקי! חשוב בי

סינו לכתוב יצריך ]6[ : האות סביב סבפנים גויל מצריך דמגילח ביתעלמי אבל החלל  ני
ץ סוף כדאמר וסזמח תפילץ ת»יח שפר  VT בשתי ועולמ .הבינה קu נדאיתא בשמאל כתיבה דרך דאין ססולח בשמאל כתב בדיעבד אם ואפילו בימץ כתיבת אף בימץ קשירח מה ח^מ

ד ונר ראש של תפילין שני לו תיו דאמרינן התם כדמוכח יצא עורות בד׳ כתבן ואם [נ] :] ל״ב סימן בשור [וכן : תרימה ם׳ .שלי ימיני שהיא בשמאל כותב ואיפר נימץ יכתיב  נ
ד אלח דבריו ונכל [ג] י ע׳ב חתרומח ם׳ .T של תפילין לשם יפניח אחד עיר עליתם •ילח ת/ ומאלפס רנה משימושא נתב אשר חתרומח כספר ודלא ולשונו בסיה בחב זה ענעמי כ  ודלא ב

 לפ״ספת ואםפ״ת שבשמע לפו׳םפח וח״יו יד׳כח על לאות וח״ית ויח״רנ פרעה הק׳שח ויה׳י הו״קייס לד יהיו אשר לך ונתנ״וז תפילין אותיות כתרי וז״ל שנחב תרי״ח כקכלח סצא נאשר
 ופעמא חתכלת פרק כדאיתא המומחה מן אלא גקחין אי^ ולכתחלח [ד] : םם׳ע ע׳כ מסיני למשה הלבה התנין אלה ארצכם ספד ונתתי שבשסע ובחנוך חאר״ץ על שסוע r ־ ־־ ־—

ח ר ד קח בלא יגיחס ושמא ולתופרן ולחזור ו־יבורין התפירה לפתור לסורח עליו יודח פן ת ע״נ נדי



tp ז1 לו משנוז כסף הלכותתפילץפ־ג אהבה. משנה
w w סן גסיק וגי׳. ממנעיס^  צ׳ד עימד(טגילון הקורא יגסרק ל*ה) וממווא י

עלימר וגאלגסוק גמושרן עפא רג אמר למ*מ3 מרוגעיס הע>לק הגא ג*)
פ*גא

 רינוק א>הא גמי יגאלכ»ק הה»רה ר^והגמשיגההיע אה גהשיהוה גרדי0> הלא
 אמהא גיינועא א«וא נל שאמי׳ל אלכסון אוהו להם שיהא כיי נרומק אורק מכוק
 של נעור ושיהיה נאלנסוגא: מומש• והרי
) כ*וו (שגה מיליקן גמה היק ונו׳. ראש  נ׳
 הסיני למשה הלכה הסילץ של שי׳ן או\י אפי

 משמאל ושי•! מימץ שיין דהיינו יגינו ומסוש
 יישי הלה דימינא דשי*ן צורה רנה ינשימושא
 ;גה לן ליה אשין ואי יישי ארגעה ודשהאלא
 ס׳ק ירושלמי גמעלינס הסישיוס ישיגחן״

 הלנות «ף הרייף נסנו דמגילה
 ועהרש נמסליה ששילק מםיגי למשה הלכה ש*ת

 :נהסליס הפרשיות שיפרק• דהיינו רכיט
 ונגנלי נייושלמי שם נשימר. אותה ושיכרוך

 הל'מ ק״ה) דן ביצים(שנה שמונה פ'
 :נגידץ וגתפרוס גשוער ננרטה שהסםלין
p rv v i רגה גרקי<ק ונו'. מעטרה להם 

 האי אניי אפי ל׳ה) (מנסוה
 פירוש העיון ונהג הליס דספילין מענרסא
 גשרים וגן היהורא הוא דהפילק מענלהא
 סיהייא ונקראים מעגיהא נקראים
 הרצועה גו שמכנינדן מקום הוא גנספילק

 ונהג .לשינו נאן עי דהעילי מעניתא ונקרא
 סדא דהיווייהו למימי געי הרוישילולא

 כלומר כג׳ השיני נגמיא יהא היא מילסא
ג אמי הכי מיפיק ג אמי סננאל י  האי י
 מעניהא האי אניי אסר הליס דמפילי סיהויא
 משום אלא הל״ס שסילץ של ושי*ן דהפילי

 ינינו ודעה נהיא להי השיג אהדדי דממנרי
 ואף העיון נמל לשון נפשע היא דסיווייהו

1f t ינעי איידי הוא יהל*מ הנגאל א*י דנני 
 אפר הל*פ תפילק של דשי׳ן למימי אניי
 היט ט לומר הל"מ מעגרמא דהאי געי

 ה*נ א*ר הננאל כדא*י הליש מעגרהא דההיא
 ידמא ילא הט למימי ואיצפרין טא הל*ס שי׳ן
 ליה שמיס רננאל יליג פליגי ואניי הנגאל רג

 ליה שמיס ואניי שיין ולא הל*מ דטטיאדוקא
 להט סיחורא ולא למיס הלנה דוקא זשי׳ן
איני ־ אניי הדי פליג דלא לומר מעניסא ו

 לאתר ואפי׳ אחרת פעם לבדקם צריך אינו לעולם לעורן
 .בחזקתן הן הרי שלם שחיפויץ זמן בל ,שנים כסה
 שניקבר^ או טתובן אות נטחקה שטא להן חוששין ואין

5 איטא אני משל אלו אומר היה הזקן הלל

שלישי פרק

ט ופלשק הננאל. אדיג  דל היא׳ש ול׳נ הם אהד עור של והתיהויא גראפשהנסים יני
 שיטה צייר הסיפורא ועור דק הנמים שעור לט p נהנו לא והעולם סטיש*׳ p דמשמע

 העליון גנפל מיונע נקג ועושק לשנים עור נופלים ולנן תעיד שם שהרצועה ספני ונאק פג
 :ההוק העב מהעור סענימא ונמצאת הנתיס ט הנסה הממתק והמל הנסים ס ומנניסין

הקוסן(שם) נפיק . שהורות הרצועוס ושיהוו
 הל'מ שהורות רצועות יצהק רג אמר

 הנפגש אגל מנהון דהיינו ננמרא ואמר
: אדומות יהיו פלא ונלנד שירצה טק w פאי

נ אמי (שם) ונו'. הקשי ושיהיה  נר יהודה י
ג הל*ס. תטלק של גן)י דיג משמיה שמואל י

:דלית נעק קשי שעשה דטינו ינים וספיש
 פשוע הרצועות. מ<ץם עד וגו׳ עושק כיס■ כ

 מלת ופירוש רנה גשימושא וקצפו הוא
 לולאות הה שתונרות העיון נעל גתג תוגר
למגגטיה: שעושש המק נגיסת גית נגק

 הקומ פיק .ונו׳ הפרשיות טדוי •nra ה
 טצד מיי נ׳) ל*ד (מנסות רנה

 והיה שמע טמק יביאן ט וטה קיש היח
אנ« אמר איפנא והתניא משמאל שמוע אם
 ניג המניה ליסק ונאן המיא לימק נאן ליק

מ וגירשת תפילק. נהלטס הריין  והקורא יני
 נירסס שהיא זיל הראיש ונסג נמיין קורא
 כלומר כסית קורא והקורא יניט ומפרש נ*ס

 האוסר מוקדם פי^ם נהיית שנתונק נסדר
 יטאן ט והיה קיש דקתני הא הלנן מאוסי

 טיט [משמאל שסוע אם וטה שמע [טמק]
 ונסב ישיי דעת וש הקורא] ושמאל ימק

 וטה גס׳ נמטלתא משמע דהגי דל הראיש
ד דמני יניאן ט  הנסוג הוניי מקוטס נ

 והיה שמע יניאך ני וטה קדש תפילק פרשת
 פרשיות ד תטלק מצות אממ ענאן שמוע
ח טתק תני והדר סי  גפדק שלא גתש ואם נ
 ידס ג*ת אן גרישא ששגאן כסדר ומשמע יגנזו

 יניט על סולקים זיל שיירא ויג האי ויניט
ק הסוגיא וספרשש ע  היאניד וכוזב :אסר נ

ט דניי על  *סר אינו האי רטט א*א יני
p .הגנו׳ פטפות דין הגאון תפש ולטנן יט׳

 רטט נשאל ונכר :עדל נאמצע ההויות ושם
:השאלה לשק וזה לוטל מסכמי זה על

יויט

ה א נ מו לן התפילץ סםעשה יש *הלבות ש  הלבה כו
 ואם מעכבות כולן ולפיכך מםיגי למשה

 וכן מרובעות. שיהיו הם. ואלו פסל. מהן באהת שינה
 ארבע להן שיהיה עד ברבוע ואלכסונן .ברבוע תפירתן

 מימין שיץ צורת ראש של בעוד ושיהיה ,שוות זויות
 אותן ושיברוך במטלירב הפרשיות ושיברוך .ומשמאל

.בבתיהן מעיסן כך ואחר .המטלית מעל בשיער
 מעור מעבורת ושעושיןלהן . praa אותן תופרין ושיהיו
ה שתכנם החפוי  וועלכת עוברת שתהא עד הרצועה ב
 ושיהיה .שחורות הרצועות ושיהיו .שלה תובר בתוך

 עושים כיצד ב t דלית בצורת ידוע קשר שלהן הקשר
וכגבהו. כרחבו ארכו מרובע עץ לוקחין ראש של תפילין

 בבך אין טמנו פחות או רחבו על יותר גבהו היה ואם
 וחופרץ ברחבו. שיהא ארכו על אלא יןTפpם ואין כלום.

 לו שיעשה כדי חריצין שלשה בו
 זה*.ולוקוזין כגון ראשים ארבע

 ומשיטץ במים אותו ומרטיבין עור
 בין העור את ומכניםץ העץ את בו
 אותו ומכמשים וחריץ חריץ כל

שעושץ עד ומכאן אן מב רטוב והוא
,____ שלשה לה שיש שיץ דמות בו

 עד העץ על העור את ומניחץ ג נ המניח משמאל ראשים ארבעה לח שיש שיץ ודמות תפילץ המניח 1«1 מימין ראשין
ת כבל פרשה ומכניםץ .פנויין בתים ארבעה בו שיש העור ונמצא עץ של האיטום נבי מעל העור חולץ p ואחר .שייבש  בי

 הרצועה בו שתכנם מקום שלמטה העור מן וטניחין פנותיו. מארבע אותו ותופרץ מלמטה העור מקצת וטחזירין . ובית
טו  כאצבע גבהו ויהיה כרחכו ארבו מרובע עץ לוקחץ יד של תפילין עושין וביצר ד ג מעבורת הנקרא והוא תובר w נ

 העור את וחולץ שייבש עד האיטום על העור את ומניחין רטוב בעור אותו וטחפין מעט פחות או מעט זה על יתר או
תיו. מארבע והופרו מלמטה העור מקצת ומחזיר העץ במקום וערשיות ארבע את ומניח  פנו

 מכנים ראש של בתפלה הפרשיות סדור יכיצד ה ז הרצועות מקום תוכר העור p וטניחין
 ושמע . המניח ימין על שודא ראשון בכית שמע נ<) אם *והיה שהיא אחרונה פרשה

 רביעי בבית לי וקדש .לשמע סמוכה שלישי בבית יבאך כי והיה .לה םטוכח
חםדד על קורא המניח פגי בנגד שלפניו הקורא שיהא כדי תפילין הנעיח לשמאל שהוא

הזה
שקנ^: פשיןטג: תפויטירגטיג נטרווטירוטז/מ

וחופו ברחבו. יהא
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סשגת כסהפיג תפילין הלכות אהבה.משגה כסף

(*

פ

ט ט  סרשה מכניס יאש של נמשלה הסרשיוס פדוי ד5ט נשיג ששמג מה י
נ שמיע אס והיה שהיא אחרונה ט' המניח ימין מל שהיא יי^*ז י>’נ  יגחנו ו

מק נראשם האי וינינו מהנאוניס שקבלו פרבוחינו קנלט הל^ין■  הויוח לנ
נ אמר יהודה רב ואסר הא נסנהדרין שירשו וכן באמצע  שאיט החילון ניח כל י

 וגם ושמע. קיש כגון שסול האויר אח רואה
p צד אוחו נקרא הקלף נ׳ מהם קנלט 

 אוחו ודוכסוססוס יר בעודו ט יבוק שמיער
 שנמצא לנו וכמדומה בנשר דבוק שהיה ד5

 עי מהם ידינו משכנו ק על זה השך בסשרו
 : לעשוח מה כיח ׳ורט דבק• שינא
 השרשיוח בסדור נדעחכם שעלה זה תשובה

 נו דטק שהשיער החלק שהוא יקלף
 שהיו וחסילין ככס מכןדס דעחי היה ק־
 חיבור שכתב אוחו רחב וכך היו כך במערב לי

 מקורעונא מיימון נר משה רני פסו ייאילץ
 כל והטעה שהטעני הוא מיטר וא»ו
 זכרוט יצחק ה׳ר ונם מלפני מערב אנשי

 אחד חכם וגם במשובה ם*ל טוחיה לברכה
 והרנה עשה ככה קלעי יעקב רבי שסו יש

 וכל מזרח אנשי וכל זה דבר על מלקו נאויס
 זה דבר על יזולקיס הקדסורם הצבי אק אנשי

 של החסילין פחמו הנאמנים החכמים ט ואפרו
 שכחנחי הסדר על כחובה והיא האי רנינו

ט ט ח  המערב סן כשבא דרעי פשה ורבי נ
אנשי כסו שלו ספלה היתה ישראל לאח

lJ •X sX ־
T 3

IJ c?

s j ' V5
Xם

c? d i § 5!

ח טקום התוועו

והייה והיה 1 קדש
אם שסע כי כל ל'
שטע ישראל יבאך 1 בטר

 החטלין מן יומר מקודש חורה שפשר ידוע הדבר ט היא זו במטר׳ שכחנהי כיכרי
 חזק מהם אחד כל עיי שיהא ההל־מ היא וכך המזוזה מן ׳וחי מקודשים והתסילין

 הקלס על וחפילין שלם עור הוא ס׳ח הדושחו כפי ילהחקיים לעמוד כיי ובריא
 כל נמצא הדק האחר החצי על היוכטסטום על ומזוזה העבה העור מצי שהוא

 טרו סעלח בקדושה מעלתו לפי מהם אמד
 לכחינה הנאה במקום אמד כל וכחינח הק״מח

 נסשונמו ופ׳ש .עכיל תמה כחינחן שתהיה כיי
ם שסו נחפילין חבוי שכסב אותו כחב וכן מנ׳  י

 יביט של עירו בן אמי חנם הוא סיץורטנא
 יבינו שאילו לני נמטלין חטי ומיני נשמו ושמו

 שנפל <אא טעות או חיני לבד נתפילין לא
 לנו הצריך ממנה למדים אנו סיס זו בחשובה

 בכל הסנהג פשט וכני רנינו שיטח לענק
י׳ שמעם שמענו אשי המקום נ י  ורשיי רניט נ

וכוי. החליף ואם :הפישיוח נסדר זיל
נ:) ל׳ד רב(י׳ אמי חננאל דרב מימרא נהקומן

 טסביו כיצד ת׳ר שם וכו׳. יי של ח6חם ו
 אחי שי על טחנה יי של חפלה

שי אחד נניח ומניחה  ר על נתש ואם נ
ט לדבק וצריך יצא אמי נניח והניחן שרוח  דנ

' ה י טי  ואפיקנא צריך איט אומי יום׳ רני י
:ר׳י כיה דהיר התם

א ז ת ש : נתבאר כני ונו׳. הפרשיות גולל כ
כני וכו׳. הפישיוח אס ונשסנניסין ח

 ואם *. זה כגון הזד,
 זה סדור החליף

 תפלה ו : פסולות
 כותבם יד של

 בעור דפין בארבעה
 כספר ארוך אחד

 סדורן על תורה
 .זה כגון בתורה

 על כתבן אם **
 והכניסן עורו׳ ארבע
 יצא אחד בבית
 ;לדבקם צריך ואינו

 גולל י׳כשהוא ז
 של בין הפרשיות

יד של בין ראש
p’אוש כורכין יבינו מיש הפרשה כשתפתח 1י1 שתמצא ער לתחלתן מסופן אותן גולל הקיסונים מאונים דני׳ וכשהיאוהו סקוננכס t o ^וע’^ מ ה
 .הסדר על ועשה מפליו השליך שלהם והרווח
בירושלמי להיפר זה דבר סמיג כחב שיעיסופהשאמרו מה זה כדבר ברורה והראיה , ___ עד טתחלתה 'רשה9ו פרשה כל תקרא ^

וטיכין נשיות נוחנין שיהו הל׳מ דמגילה * ד̂רSw ר־ר־תירז הפרשיות את וכשמכניסיו ח ''”*1 * ” י'!"” סיין קורא והקורא ינה ̂ן כדי כלומר נ שם״ ח שי, ח ן 0 וב ס נסטליס וטולין בשיער 1 ריי^ שלהם ם בכת ות דפרש א רנה. נשיששא טא ו
לכיוך יסוטב דניון יבינו לדעת לומר וים אותן מכגיסין בך ואחר שיער המטלית ועל במטלית אותן וטסח התור׳ כסדר הקויאקויאקייאסהפרשיו׳

הפרשה על השיער סלכיוך המעלית על השיעי חיה של או בהמה שיער להיות צריך זה ושיער בבתיהן. ’מצא״ הנה אבל שלנו נספייס טה לא זה
המטלית יהיה לא דאז במטלית לטלוס ואח״כ וב^ף שלהן. וטריפות מנבילות ואפילו טהורה '

ה כולם שיאל אח וסעשהינשננ סנמצי <י ח ז רו טוז ר רו ר י' ״יוז - רי למטלית מעל השיער כשנורך שהוא כמו מיושב L ״
הכסט וכסדר זו שי .5ולד איש מפי איש ה אחו לא רנה ושימושא דירושלש לומר לנו p את כשתופרין ט < הענלים זנב בשיער לבורכן העם ,

י על פרשיותיה סדר יד של חפלה הכל שיער כריכת שם שיטה שצריך אלא למימי חיה של או בהמה של בנידין אלא תופרין אין התפילין סי
. שלהי וטריפות מנבילות ואפילו טהורה ח, ק קפידא שיהיה לענין לא אבל מסליס ועליית לו

o״ ״ ־ל טולה,®יי יוש רני לדני׳ י^י ״ , ש ר ״ ס״מון והצמח וא׳ח סס׳ק וכ*כ הסדר טל < י i ״ ,
 צריו זה ושיער וסיש : הסדר על קפידא דאין ואם לבנים. וד,ם החיה,טהורים או הבהמה בעקב שיש

■ - ■ י שיעשו עד בהן וכיוצא כאבנים אותן מרככין קשים הם
 התפילין תופרין ובהן אותן ושוזרין אותן וטווין בפשתן

 אותן תופרין התפילין כשתופריז י :תורד ספר ויריעות
עד תפירות שלש צד בכל שיהיו רווחת והלכה ברבוע.

פייס ט בין;^ל יד של בין תפירות נח עשרה שתים הכל שיהיו שתו .שלהם עד וכר התפילין אח נ
י שרצים שמנה פרס נטיסא התפירות עשה ואם ,ראש ...................................̂ ____

משתי סובב שלהן ד,חוט יהיר, התפירות וכל .עושר, שהיא נמסר חלק האחד פניס שני ילי בנרד
ז ט ^ י ׳ י י ד י י ץ ™■ע ״ »ל של ™• ץ י«ש ת־-ל

' , ! ! p היה ואם ההפר. ׳,1 םנןום עד ״, n n שיד,'ו כד• ניכר
.................. טגיע החריץ שאין יאדפ לכל נראין ראשין ארבעה נלשין אותו שקירין העור סן הדק החלק הוא

ם לנ״ינ״ יי^״י פני® שני לי יק קשע ערני קו מ ר ל פ ת ר ה רו ש ם Jכ א ץ אין ו רי ר ח כ ת ני לו סו ך .פ רי צ א ו חייז אק ויאס' וט׳ המרין שיגיע וצריך י
י’®® ®ייי® ®י!*’ ̂״י'® ״ הקינק נשרק נר״תא פסולות. מכר ^ 1״! •ל בתור להטביר יי'!®’,י, ,י ,jj ך ר להעב ו ת חטלק נכלטס הטיף וכחנה נ׳) ל׳ד (מנחוס ״ י׳יט י׳עיי על וחריץ ץ חר כל ב

ואחד אחד כל נין ומוט משיחה שטחן ישיק משיחה .פטוששפוס יטו האיסיות יכל נהם הדיוננלע
שיגיע פצטך ועיש :שסולוס ניכר חרצן אין ואס י *י I’l׳® ליי יי' יי® ®יי * חהיה ככה שאמרו אותם ולדניי לדנטנס נחצא

p.לשחיק אחל סדר שיח ידו על ומציסה i 
 האומר כל צדילה טעות ודוכסוסנוס קלף לטח
 שאנו ידוע שהדנר דפחנס על שעלה כמו

 ונפירס ניוחר נאה חסה הכסינה לטיס מצריכין
 יכטנ דוכסוסטוס על שהטתנ חכסיס אסרו

 כמקום תטה הקלף פעל יהכתינה פיפר נסרץם
 הנאוניס מקצת שאסרו נסו תאמרו ואם נשר

 שעל הטר מן הענה מלק אוחו הוא שהקלף
אוהו וששים ריק הערנ״ם אוחו שקורין הנשר

 :קיח) (שכח שרצים פיח כר״תא וני׳. לטיח
ט׳ נהנו וכבר  נשיששא נסונ .עצל נשל ו
 וסיש ימפא. ולא העצל עון שיזכיר נדי רנה

 יופל לקשייה ונאום ארוך שמא לט זננ נשיער
: טפו שעל משיער

שרצים: שמצה פרק נריחא
 נשנאי כני ונו׳. התפילין כשתופרים י

 והלכה יחיש .הפיק ניאש
ט׳ רווחת  : יכה נשיששא עושה. י׳ד או עד י

 שפעסם ונראה היא׳ש נס כ'כ וכו׳. החפירות יכני
 רנה נשיששא מ׳ש כן פפישים שהם ספני

ונפיק סדעייל נר התפיריס מספר על

שס נסקום ונדוכסופשם נקלף הכחינה ר
 האוסר דני׳ נה ש«יעתי השנית והראיה . נהם מעילה הנסינה שאץ ופחיחות

עוז מגדל
 ומיז״רא קורא א01 שנו ה*ח צו סיאה המניח ני מייןי• הקורא אותה י־צ הרואה מן עיקר המניס
 שנואש מפיצי! אלו הגדול אליפור ו׳ ואמי ממן■ ויראו עציך נקרא ה׳ שם ר האין עמי b וואנ נ1נדכנ
 אדונה ׳־צ האמצע מן נצא צהחמיצ ראוי הוא הראש מן ט עוד שאמו ומה מילס^ פציא נוא״ה אלמא
 העוצס נפהנצצ שממנו וארו־צ הופיע אצהיס יופי מנצצ מציון והנסהו הגגצה מל וראיה עיקר אעצע
 וגן הגצ אח עציו מפקמין גג׳ ניומא נווצקו הצא צומר רצה הארש גוף מפני ואס העוצם. אנוצעוח והוא

 מפום ואי . אמצעיחא שהוא נפטיו או ניאש שהיא חיים נשחח נאזיו אס מרופה עגצה פחן גםפם
 איש נננחתח מקיגצ שי\ה ויצ תינו מעצח עצ דומיה ואני ניחנה מצנרפח נירה נהצא הפרשיוח קריאת

 צמנמי מצאחי נוה צהאיין מהפן וגהיוחי פוצה שצ ננשונו שהם תרים נסנרא צהרייע נא אין אש מפי
 1תינ ׳ויינו עזואה .צשונו והעחקחי צשונו וקצרחי נמ״ו צהם והשיר ו־צ מטנו סה ששאצו רל צוני׳צ

מ וכו׳(עיין נפ׳ג שטונ מה  והחשונה; השאלה צ עג ממה כמינה שתהיה נדי והחשונה) כשאצה צפק ננ׳
 סוד והיודע והדרן עמקן על ומעמיד נפשונון והעניגיה רפרפן הדגרה חולף והנן ראה גש ראה ואחה
 הם מייס אצהיס לנר ואצו ואצו וענף שוש הרעוס צנל שיש ישטל ספיצי! מניח שהקריה אמוש

 מדרש ומצאנו ממחה וזח עציט יעיר וכנו «משצ משל הממשל האמנו תך על תוי דפניל צמוצאיהס
פ האנונזגיס תוחיננ נהגו ק1 נרשח נהמיקט וחפשנו שפורנצגו פה לשנונו ופוצרפט עעצס נפשו נ'

הקוק פנק פפל .כשיזש האלו השיעורפ על יחי עד וס׳ כוחני! יו של חפאח ■ ורד־ן ו־צ הינינ־ן הנרל ררנו פי יעל דל r«■אנ גן ר״י החפיר הרג מפי והרנ׳ט םרשנ׳א חנפה שלמזזנז
: תה ונשינעשא צ־ה) תה(דף

 אסר ליה) דף (שם רחשי. מקום עד החרק
וציץ ופיש״י .צריך לא סו דמיצכר כיון אמי דימי דג האפי למקנה מרין שיגיע צריך אני׳

שיניע
ת חנהות טוניו טיי

 »«״# ד׳ לקטן בן מפסקו כגאודם מגייר! למל יד מל ראמונח בנרכת חפסיק אס יאסילו
חל^ אמר הספר למון לך והא ,תפילין בלא לגמרי מלהיות כן לעמית יותר טיב כן  יעאוגים בי ג

r אס וחיה מטע מיסין יביאך ני וחיה קד« סדרן דrכ רכח הקומץ פרק נרסי׳ האייח. w r 
 רבעו ומדקדק המניח מימין כי־ין הקורא סיגזין כאן קשיא לא אביי אמר איפכא והתניא מממאל

 מ״ם סממאל מסוע אם והיה ממע אלא מממאל ממע מסוע אם וחיה קאמר מילא דבריו תם
 ארים כארץ גזעו וס״ם וי׳ל המגית נספר וכתב המגי. חיגס לגד וקרמ חיגין לגד רממע
 קבר מגל בימה מנפלח ימראל מארץ כתב מלחו וגס ונרמ״י ממה כרניט יממעאל וכארץ

 קמא דפרק בירושלמי איתא חכי [ר] עכ״ל: רמ׳י בסידור מאר ישנים תפילין מש ומגאו יחזקאל
ר י : הטגות בספר נתב וכן דמגילה סו  סמלית או בקלף נרכן לא אם הרא׳ש לדעת מם (נ

ם י״ב כננד רבה במימומא [ה] : :] וע׳יו נפסלו לא טי  מלכות מכם כמתסיר M : מנ
 דאסר הא פיימ״י וכן [ז] ■ י״ר יחיו ואפרים מגמה וכשתוסיף י׳ יהיו ולד יהודה שהם וכהונה

 בנרייתא מממע וכן . הבתים חריגי על דקאי התפר למקום חריץ מיגיע גריך הקומץ פרק
גי גן אין אס דתגיא כתים נ  אחר פירומ פירמו ורבותינו געיוך. פירש ובן פסולות ניכר חיי

ק ח״י״נח י6קמ גל רקאי ח נ : 2V1 כסחעע גי׳ ס



ז סשנח כסףתפלץפ״ג הלכות אהבה.סשנח כסף ד3 ל

« דס״מ «d1B 0>3 7B גל(מי thw cipB פז לרפ ג>ס פנץ «דץ שיניט «io 
«ו0אי פד לפפסעיפ ל»*ןדה״««דהשלוז*ן8 1יסו^פכפגם>*פ«וי< «׳1ר0י  נ

ם הבדלס pויו *ןp »1« למייי ים8»יז1 הפגי וגהט ,«ר*! » *  ew« פד «
̂וס פג>« פפג»ן סיה לא 068 לג>» o'm:פצ׳ל >b>7 גלב וזלא בי>6נ א7ל»פ  ספסל לפ
9W «של  bm מדפ<<׳ פפפו הפלץ. רכל

םל׳י ^ ק «ןו ו7ג ״1םאחסלינ6) ל י » מ פשוטלחעביד וטגדג לבית. בית בץ לתבדיל םשיחה ג'
v <יכד שהוא דכל פ08ס . »»יי ניייי בכל 9 . .Ml* •
. טשלשתן וחריץ חריץ בבל רח 6חח ד סג למק̂ו סדן בעיפ אב״{יץ■ אמל בי ״

ב  רחבת עור של רצועת לוקחץ הרצועות עושץ ״וכיצד י
.כשרה השיעור פזו רחבה היתה ואם השעורה כאורך

 ויקשור הראש את שתקיף כדי ראש של רצועת ואודך (יס
 עד ומכאן טכזץ הרצועות שתי ותפתה הקשר מ«ה

 של רצועה ואודך מעט. ממנו למעלה או לטבור שיגיעו
 ותמתח הקשר מטנה ויקשור הזרוע את שתקיף כדי יד

 אצבעו על ממנה ויכרוך אמצעית אצבע על אחת רצועה
 יתר ארוכות הרצועות היו ואם .ויקשור כריכות שלש

 ראש של רצועה יומכניס יג :כשדות האלו שיעורים על
 מרובע קשר וקושר ראשו בפדת ומקיף ,שלה בתובר

 ואי ללמדו חכם תלמיד כל צריך זה וקשר דאת. כמין
 כשל וכן .העין בראיית אלא בכתב צורתו להודיע אפשר

tv כמין קשר קושר יד  p>i. עולה יד של הרצועה ותהיה 
ך ויורדו* שירצה בעת ויקצר שירחיב כדי הקשר »ו

b יד (rVH 0<לי •פוזפסאסאז  w «  A m 7« אפל פל7פ> לפ1פפ לאסMb K 
» ה ל » » םי0פניה«ואסגטפאלופ.יהא ד1א(7ד ל פ פ «ו <י םי׳ «ו א « ח  פ6ליוי׳

rra ושל 7י סל א(פ» rtw »ן  r פפ« b לסי ראפ rte פ0לקו« פפורה >פה7פק ץ7«יי 
m ג פא בפפי«וא פא ס>א0 לאB7nאבDדפאbוsל Ob סליי ודל אופלפולס מיפן  ז

M פ03אר בפמספלפ לאס b ספסאפ 0

 שפפרזט יאפ׳ש לסבב ולא p אפר לפטפ פפסר
»psn ל>ס: פסיפא יב>פ בופ

ב ב ׳פ.7פו0פ גאולן רחבה י דין ג׳  :דל פ
 פראס אפ פפגץ. מ• ראש b ופפ9ר וסוווך

) ל׳פ (שם םנןופ! סרק בסוף ובו־. ג׳
 לריזא אצבס פד ריל אפר יפוריהו יפפס

 רבם פשוש פפוי אש> רב פפוף ספד בהנא לב
 יפגןג בג אחא יב להו שדי וששיס להו קפיר
 פפיש שיניצו מראה ליס. ומפליה ליה נןפי
 פיירי יד b פ0ובגצו אפצפי אצבע צלידא %בפ
 באפצפצדידא קשי היי« ליה ופחלית ליה וקפד

 ורבה גיס אצבפו סביב קושי פירוש וספליפ
 של ארצופה קאי להו שדי ופשיש לפו קשיי
 הראש פקיף שהיה פימו להו וקשר ראם

 ופרb שדי ששיש הרצופוש ושאר הקשי וקושר
 וצלש לפ<פ. ויוחb שיפיו ומפליק פושק פיס

 היפס שע נראה השבוי פד שיציעו פד יביצו
שד יחיו של שיציפו בפב והפור ביח. קבלפ
יIf"״״*י י * י  ראש של בין רטילין של יהרצועות T׳ .*ידי על לקשור ״ז י

̂.פ*ק2̂ יי? « וקש* •« ̂ו למשה הלכה וזו שחורים החיצונים לפניהםt של בין לפידח
: מימרא ש׳) (דף ד»לץ

T בי. פסילי! של הרצועה  הקופז בפיק ו
 ל*ה)אמייבייצסק דף (פצסופ

 פבפו! לה ואוקיפנא הל'מ שחורופ רצופופ
 פאדוס pn שירצה צבש פאיוה פבפציס אבל

 אחל ודבר גצא• פאי אחר ודבר נצאי משוס
p איבא פבשפס o t דאפרי* והא דמתהשבלג 

 שפיפה יאמרו שמא מפרשיס יש צצאי משוס
 במי אסר ודבר פזושח במיצי חן למצוא פצפו

 דל ורודי אדוס. פבנד סיפצין ספושין פסיס
 צצבפו חצדשיו פדס יאמרו שפא צצאי פירש
 וצצבפו במל צדה אשמו יאמרו שמא אחר ודבר
 חשש ולא לבד דגצאי שפס בחב ויביט בדס.

 *ש0ו מירספו. היה לא שמא לצ פוד לקווב
: ובי הרצופה אמורי יהיה ולא

 הדק צצמי פרק ובי. בו פמחפין העור טו
 והב ציפן ח׳ר ב׳) מ׳ח (סצהדרין

 פסולופ שמאה בהמה פוי פליהס ששלה או
 שלא סי פל ואף בשרוש שהורה בהמה פור

 שהורה בהמה עור אף אומר ישג*נ לשמה פבק
 ופיש בתיק. ופסק לשפה שיפבדצו פד ססולות

 פסיז: ולא קמיח ולא מליח דלא סי׳ מצה. פוי
: לשפה מיסד צרקי הרצופה ופיר וציס

ני ישראל אלא ץ הפשיל פושין p* טז  :ו
 הקוצק(סצסופ בפיק ובי. ראש b השלח יז

רבי צי סודה יוסי איי ב׳) ליד

 היו אם P ומנפנים ‘הואיי הרצועות אחורי אבל מסיני.
 תהסך שמא יעשה לא אדומות .כשרות לבנות או ירוקות

 הרצועה אחורי יהיה ולא .לו הוא וגנאי הרצועה
 לבנה ואם ירוקין ירוקה אם המציצה כעין אלא לעולם
 הקציצה שחוויות כולן שיהיו לתפילין וצא [י] ונוי לבנים.

 ושעושין התפילץ בו שמחסין יהעור טן :כילה והרצועה
 עוף או חיה או בהמה של עור הוא הרצועות ממנו

 מעור עשה ואם שלהן. וםר»ית נבלות ואפילו הטדדרים
 דדצועה ועור .פםולות בזהב תפיליו שחפה או טמאים

 צריך אינו בו שמחסין נת בעור אבל Jלשטד עיבוד צריך
 נחנו הרבה ומקומות כשר. מצה עשוע אפי׳ כלל עיבוד

 אלא התסילץ עושץ אין טז 5 מצה בעור אותן לעשות
 בעור שעושין השיץ מפני ככתיבתן שעשייתן ישראל לו1

 פםומת תפרן או הכותי חיפן אם לפיכך שאמרנו. כמו
: אותן יעשה שלא לכתבן הפסול לכל הדין והוא

 עושין יד ושל יד של אותה עושין אין ראש של ״חפלה ץ
 חמודה מקדושה מורידין שאין לפי ראש של אותה

 עושין אין ראש של תפלח של רצועה וכן .קלח לקדושה
כשלבשן. אמורים דברים במה יד. של לתפלה אותה
 רצה אם מעולם אדם לבשן שלא ראש של חפילץ אבל

 עד עור עליה טולה עושין וכיצד מותר, ליד להחזירן
 שנפס» או זו בצד זו התפירות שחי היו אם שלחן חחפץעת שנפסקו יחפילץ PP ;יח על וקושרת אחת שתעשה

ק כל בחדשות אבל בישנות אמורים דברים במה פסולות. אלו דדי זו כנגד שלא זו אפילו חפירות שלש טבלן שפני ז
קיימות

 *90 לט דא> אחד בב>פ סצסס b וססרס
 Mn ססולס. סבר ו>צן0 אז אס דשא פסולס

pi יצופפbפשלס b פסדן צלפד וסי. ראש
i ך1מ09 ל90ס

ה ס׳. שנפסקו ה»ל!ן י  אשי ליס) שס(דף ו
 שפצי P• בל פפילז הובא רב

 צססקו אסר חסדא ורב בשוס ק>*פופ שבל!
 דאפר הא רבא אשר ססלס ob בשדה 0ש»
 בצנז Ob v אלא אפרן לא בסרה 0*00 פר
 לא צס* » הצצד ווו פסולה » בצצד וו אבל «

 0 ל*פ בחדפא אבל בפפיקפא אלא אמין
 והיי פפיקפא היד מסף לרב אבי* ודל .בה

 והדי בסלמא יפbס דט טבא בל איל חדסא
0<b 0רב* ושילש .מפיקפא יאיון פדסא 

פ סוא בדוי  אסנצדי* הריי ודל אווי הפגז י'
 דיג רא0פ* הא פסרשיה >ש איח בביאור דל

 השא האיחורא >׳0 ק״פח ששבלה ופן שבל הוצא
 חסדאאשו ורב בסרה טלה בפפודדפיה ק״פפ
 שאז בשרה מייז -ששיזזם שסי נפסקו אפילו

א אשד פשירוס ב׳ בשסיקס Ob צשסלס  הא מ
 לא השייוה שפו דבמסיקס חסדא רב זאפר

 בצנד Ob וה כשסשסקו חקא הייה פשסלה
M פציה לה יש פשירוח פי*ד פפירה שבל 

 פסא פציס שמצד ספשירה צשסקס שאס ואחור
 נססקה 06 ובן קיימה מאחור סבצנוה הפסידה
 1קיי« שניה מצד שסנלדה אופה פסא מגד»ן

 שנמצליש ומאחור פבשציס צססקה אה אבל
 ולא ששלה «ששקופ ש בוגד » שפיה שבמסו
bשש»ל V ססיסוובצצל בצשסקו אפרן oא 

 נחיישג לא ומדיין חדשוס שהה שמיי בפדפא
b ספחפון b ספלץ ספוד  Ob חיסר מי 

 בסצישש סילבך ופלשסס oloob הפסידה
ס »שבבגד הספיייס ש» «פל צוו  ואשל א

b  000bשאפיישב בפה לפיפורא צשפייל א 
 ישבש כשהיא אבל חדשה בסהיא תוקא ששולה

 השוה החפייוש פפיהש אסד בפקופה ופפ״שבש
 היצק יצפן ■ו בגני וו סשידום שפי צששץ אשי׳

 יפן b שירוש השלחא דפפלי היבא מ לפדשוס
 מורו הסלצוא וספל• הפיפולא בפול שאופון
 יששפשון הפליק פדניצףחו וצבדל פפהספ

 ovm בקדאיס בפקופו ופפיישב צרור ובשפציחו
 ופושט הפיקולא פור mb אס אבל ופטלוה

ו פופד Ob אחריו בא ואיה פ  צמל ואי! ^
 שסיס בפסקו אשילו הסרוח סהשחשון הפליק

 שוו שפיקפא בקראיש וה סהבון » מגד »
 שמש במיסונא מסלי מבא בל אסר טפן יש

שן  מר ואטא בה השלויה ברצוסה «ט
 הסאטן פוי שגבול באפל אנפרס הפימורא
 ושטלוס שדשא שייפסיבשובקואיה פהפליק

«

ש»׳ר ש טי ש:ד0נש»*גמ1ש ש ש'ן ציג»רצס ש»»׳ שור >ןדב:ג ש > אהפ׳ל*ב»דג שוי שז9'ן»:ב הגי » ב צר »׳ טי ח :« ש שין מ «דג רב »׳ וי
:שש משין טרג שש ומיין

טו שש: rS »׳ י

טייסונמת חנחות
סוג [ש] tm <י ובייוב חרי(■ <י וופסוולוו שנור■ 1ש »1ריצד שלשש ר׳י ו t mm וגיגר 

« רילש ובמש וששי̂ו שוישת .בנבשוי שויביוו נצי vn. ששולשמו ייישו  ה שניחש »דו
iirom ני׳ם ידלש שד׳י ינן )0( 1 <ב׳ל wmw לקשי רוין ר»*י שווו»די לקישו pn ששויס r 
rram ש n צשייו* m*a ניס וגשיק ירי נשץ « m  min aw r*w ■יכ מ> M I שנל 
c נש רשפי• סוג nanm שששד n i 1v לוייי! !יין pi ■raw ששר t y t  m an [>] שגל 
p ששק nanm שששי t  D'nm ■nr an■ ■לבשק בינח rima■ 3 ביקn1 וד ששלווו»  ו

m  p r 9w> wnan■ ו»ו׳ש לשטן שבוס- שקלף הטו-ש 1* לבשמו ושוווי חקת*ש צקי 
יחניש •n< «.י יטשב-ש «י «wm •raw שבקי ra ילוו בוי פיקף■«יי יק •שוש
י בל טובן ישש בשחת י■ Sr יבשנם ו. שיקיי יקאי •לשש יבש ששר • m ילבגק שו«׳נ • m 

קי קשקיש ><ק בבישיוישן וקלף בשי חאקיס •סב tfrfo r ושנק •שוב ובשי• ויי ב m ii ל ד • 
ב מש ש«ש<• ששצי^לשצנברשטןבטית) ט וטש • ת ^  •m Ve• •ש אושששש <« iraww תוn■nור>ל [צ] iramn יבןסיי סק. •י Ciwin שנתיש קסש לנ

nm■ יו mm ששבי לששת יחלנת טון mww trw mn ■ברין mrwn שטק נשטובל רששוו ינבמן לדבק! ובטבווותגלת ששרית דתות בידי נטשו וששוי לבושת
I שתחושת ששי ברבת. בליי תבש

עזז סנדל
mבצישרצוששb ן ואשס׳ «י m ביפן: דרוש.שנקלה(וף פו O t t 'w r x a 'b P 

oMpo0w-n>b ק ליש) (זף »ש b ש*)נ (בף בויצין *  rwwm «ט* ן4ש
« שקשק ו«ק (וףברק) טיציא ושוק לת) לס(וף «ק שהד. 1ש :(^ ף  שד •Mb ל9דבב(ו

m .שטצין «ש׳ שמתשין חעוד :מש(שש) שקמן «ק .cb ומשמש שד t o 4ששש דבש!■ק 
 ט׳ לאש (0 תשאו :)1ל (וף icn טשו טק א»ן. •ששש w שד ׳0 סגששש 1ו<ו :ולב) (<ף

»שדלטוששק(פשוקשקיק-מש } n> )ean iip i: (r i׳ar*|«w!beO )bi'i שב(ש) 
r b.■ מש(שש)שיב שקשק שוקp iסששדדט: r3a> »1^0טק •שדשאו. בש(טןט׳ 

: שש לוי) (דף מש

___________I טווי יטל
•fMm 109m בטיק



טשנה כסףפיגפ״ד תפילין הלכות אהבה. ם?!™ נסף 74

ד «ו  ופמיקג שמי אלא כזו משינה ע•* p«5w מן המליץ הסיתורא «םק אץ ואם « מנ
ס. נקיאיס גוץ ואינו גמקומו ס ימח על « מוניא סי׳ זהו «ו מנ'  יש׳י אמנם זיל «
שי מסישים והראיש  וזה פהיא זיל רשיי גי' על ™סדים וינייו .עלל הנסים יזסוי נ

 היא הרי׳ף גילפס אנל נה לן לית נעתיץחא אנל נחדהא אלא אמק לא נמי זה גנני
 ליס נמזסא אנל נעסייןסא אלא אסרן לא מיש

ססינינו; והיא נה לן גיי
 אניי (ליה.) שם .ונו׳ שנפסקה רצועה יט

 יוסן דרנ קמיה קאי הוי)
 מהו ליה אמר יססילץ ועה5ר ליה איפסיקא
 קשייה שסהא וקשיסם ליה אמי למקסייה

נ ליה אפי ספה  לינ יוסף רינ נייה אמא י
 אפי לגו ספירה ועיולי לממסריה מהו אשי
 דפשס ופייש׳י .דני מפא מאי מזי סוק ליה
ק לאיסויא ליה ס דפס ו  היידש ונהנ .יני
 ואס הראש אס הסקפס ניצופה ושיירי זיל

 :ממה קשייה נפיק יהסס הזיופ
 גרדומי פפא א*י שם) (ניז ונו׳. הרצופה ועיורי

 ואיק נלומי היא ולא נשיים רצופה
 יזהי ולעולם :שיפורא נהו דליהוי פד נשרים

נ אפי שם ונו׳.  וטייק יצמק נר גחמן י
 מלקוש שהן איצונטס דקאי הסם וסונס לני

 : טייק והוא שמורוס וצנושס אחד מצד
TU נסוח ונו׳. ספילץ פנימין היכן א 

ל׳ז) (מנחוס הקונץ פרק
 ינאי רני דני אמרי הינא קדקד זה פינץ■ נץ

 ופ׳ש מנה: פי׳ . רופס מינוק סל שמוחו פ^ס
»׳ לסץ וציין•  הפוין! ננונה הקשר ויהי׳ ו
נ אמר יעקנ איר ל*ה) (דף שס ונו׳.  יהודה י
* לז פל ק ד ייי שי למפלה שיהא לי  שם ו
 למעלה רש*י ופי׳ פנים נלסי הקשי שיהא צניץ־

 הניס נלפי נצואי, למסה ולא הראש נטנה
 נלשי ומזה ,הראש נצדי ולא שרף סמל
ץ נאסצפ אוסה לנוץ שצין■  הוא שי.קשר יני
ן פפול  הפינים נץ היא הקציצה ממילא שי
 קיא לקייס נדי נן לעשוס צת׳ הני ונלאו
 יד ושל וסיש פינין: נץ לשסטח והיו דנסינ
 יק• ל׳ז) ליו (דף שם שמאלו. על אוסה קושי

 יסדה ידי אף מינסיג לה וסייסי שפאל זו
 מקיא לה יליף נחן וי׳ שמיס פסחה וימיני ארן

 ליז) (דף שס גיז הקינורס. על אמרינא:וס׳ש
 והיא׳ש החוספוח ונסנו קינויס זו יק■ פל

 .דאהיני קינויא כסו נשי קינון לשץ קיטרס
 הנשי נונה דהיינו ז׳ל והיא׳ש הסו׳ ונסט

 דפס ונן והקונד׳ו הנסף נין שהוא שנזיוע
ש נ ק י  פשוע: המנהג וק הפוסקים נל הסניסו ו

 פיק משנה ונו׳. יד של ספלה ר.םגיוו ג
 (דף עומד המגילה אה הקורא

 נה ואין סננה שולה חפלמו העושה ניד;)
זה היי ידו פס פל או מצחו פל נמנה סצוה

נ אנני הליט מיונעוס מסילין יננן דסט להא סנינא לימא ונגמיא הצדוקים. דיך  פפס י
 ראש של מצחו על נמנה .נראשו חכנס שלא סננה סיישיי ואמחנימץ אמנוזא. ני דענידא

 המשמע. אמי והולכים מנסים מדרש שמניחין הצדוקים דיך זה היי וT סס על יי ושל
 כי כלל מטה יאץ דמאחי מידי לן נפקא לא יינא דלענין ניון סננה לנסונ משש לא ולנינו

הכי ליעניי לא סננה נה הוי לא
 שאו־חזין כל החדשות הן ואלו . כשרות קיימות
התפילין כו ותולין תפרו שנקרע העור מקצת
 ראוי אין ואם חדשוו^ אלו הרי נכרת ואינו חזק והוא

 ״רצועה יט :ישנות אלו דדי נפסק הוא אלא בו לתלות
 אלא אותה תופרין ואין אותה קושרין אין נ»] שנפסקה
 פסולין הרצועה ושיורי אחרת. ועושין ונונזה מוציאה

 לעולםv עליו. יתר או כשיעור ורחבה ארבה שיהא עד
 על אותן שקושר בעת למעלה דדצועה פני להיות יזדד

:ראשו ועל ידו

רביעי פרק
 על אותן מניחין ראש של תפילין ■מניחץ היכן א

 דפנים שכנגד השיער סוף שהוא הקדקד
 לכוין וצריך .כו רופס תינוק של שמוחו המקום והוא

 בגובה הקשר ויהיה העינים. בין שיהיו כדי אותסכאמצע
 אותה קושר יד ושל ב :הגולגולת סוף שהוא ״]1 העורף

 שבמרפק התופח הכשר והוא הקיבורת על * שמאלו על
 מדבק כשהוא שנמצא הזרוע פרק ובין הכתף פרק שבין

 והיו מקיים ונמצא לבו כנגד תפלה תהיה לצלעיו מרפקו
 על יד של תפלה המניח ג : לבבך על האלה הדברים

.צדוקים דרך זה הרי מצחו על ראש של או ידו פם
 איטר .כלל מצוה בה אין כאגוז עגולה תפילתו העושה

 שולט היה ואם * שלו. שמאל שהוא בימינו תפילין מניח
אדם. כל שמאל שהוא בשמאלו אותה מניח ידיו בשתי
 השמועה מפי הנחתן ומקום התפילין קשירת ומקום
 ושל יד של מעכבת אינה ראש של תפלה ד :למדום

 זו מצות שתי שהן מפני ראש של מעכבת אינה יד
 מברך ראש של על מברכין וכיצד ילעצמה. וזו לעצמה

 של ועל .תפילין מצות ‘ע■ וצונו בטצותיו קדשנו אשר
: תפילין להניח וצונו בטצותיו קדשנו אשר מברך יד
 האם אבל מהן אחת כשהניח אמורים דברים במה ה

תפילין. להניח והיא אחת 1(־ ברכה מברך * שתיהן הניח
 חולץ וכשהוא . ראש של מניח כך ואחר יד של וקושר

 תפילין וקשר תפילין להניח שבירך־ מי ל ; יד של חולץ כך ואחר ראש של חולץ
']1 לברך וצריך עבירה זו הרי שח ואם . ראש של שיניח עד לרבו שלום להשיב

 (סנחזס הקוסן פרק נטף ינו׳. מניח איטר
 טסיט ססילץ מרח איפר רנק חט ל׳ז)

 שמאל ששא נשמאלי מניח יהחניא שמאלו שהוא
 נשולס ההיא סניא ני אניי אמר אדם נל

:ידיו נשסי
 הסנלס פרס משנה ונו׳. ראש של תםלה ד

ג אפי (פ׳ד) ל'ח)וננסרא (מנמוס  י
 פעננס לו אין אם אנל לו שיש אלא שט לא מסדא
 פאן אלא לא לש אמר אמרח ליה אמרו
 ליפניד. לא גמי מצוה חד מצוס סרי ליה דליח
 נין לו p ינץ הני ינקפיק וטא סשוס ודני

 המשנה שנפיחש ואמיס מפננס אינה לו אץ
שנ לרנינו  שפר פשס מפננס לו ינאץ נ

^ וניצר :ליחא הפרניח וננוסמא שא י נ  מ
ה אמר ל׳ו) (שם הקושץ נס׳ס ונו׳. י ינ  נ
נ אמי שנא 3ר נר חייא  נץ שח חסדא י

 לא שח לא אין שח ומניך חוזר לחפלה ספלה
 ספלה טל יוחנן ידני משמיה חייא א׳ר והא
 מטס פל ראש של ועל חפילין להגיח יי של

 מניך שח לא חיוייהו יאמרי וינא אניי ספילין
ע שח לא ופירש״י שסים מניך שח אחח  מנ
 יד של על אמס מניך שח יי של על אחס

 והרי מצוח על ראש של על ומניך וחוזי
 רניט. יעס וזה הרי׳ף דעח וק שחים נירך

 של על אחה מירך שח לא ומפיפים חולקים ויש
 של על שסים מניך שח ספילין מטס על ראש
 ונהט להניח ולנרך לחזור שצריך ראש

: רניט כדניי
 מריו השמניח חנא שם ונו'. יי של וקושר ה

 ונששא ראש של מרח ואח׳כ יי של
 נשלמא יי של ואחיג ראש של שלן מולן

סינ קודם t של נשחה  על לאוס וקשרסם ינ
היי שך  נחליצה אלא עירך נץ ולפופפוח ו

י רנא אמי מניל  ושו לי אסניא המנונא נ
 עירן שנין זמן נל עירך נין לסועסוס

: שחים יהיו
 משור פרק נשעה ונו׳ להניח שנירך סי ו

 למפלה חסלה נין שח ס׳י;) (דף מלחמה
 המלחמה מעורכי עליה וחוזר נידו היא ענייה

 החזרה לענין שיני עליה ישליני גנ על ואף
 שא׳ש וכחנ נידו• שא יענירה סויה ניע אנל

ט ומ׳ש . וקדושה קדיש לענוח יספסיק  יני
ז י  :נסמוך נסנאי כנר ונו׳. לנין־ ג

תפילין

 ואפילו לםפר לו אםור יד של
 תפילין מצות על שנייה ברכה

ואחר
k נ שס פור ג ■ נ׳ז סי׳ שם פוי נ י שס עשי! שו'; ציג סי׳ שם פוי :ג׳ו נ־ס ש׳ פוו ח :רנ עשי! סס׳ג כ׳ו סי׳ פוי ר :שם פשין «׳

ל ח Tפ כ  כלל ניזשונה כיא״ש ז׳ל .פפילץ לשנינו ושיא אמם נמש מניו שיישן שנינו אם א
פצוניזא איכא נשא נינום פיזי צדך א אחם מרשם ר אס נםסילין ג׳ ש׳ ג׳

עוז מגדל
ן עי שו׳. יזשי יאפואם ן . ששנץ ס י דן ניזיא פ ) דן ז י פי ■ נ״ו) י

T t פהן שגלגולם. שן עי ס׳ לסין חורי :ל׳ז) (ין ונש שןונץ פין ס. םו« עד ס' עדיין שרן 
 שאומר פרן ־פ)’ ונעריין(ין שס ינש שןוינן שין לנץ. על עי ם׳ יו רפא ; יעיחק נסוא

ח1הע .לי) (דן יושג עזמי עין דץ!וזןיס. עו ׳1נ r של חעילין חסניח :עלי משןלי ספלסו .

למלך משנה
מ יאגי הנמזגים מימוש דמוזתל? נ .נרכוש שני פ  30 נמשסץלין ר נ׳ נסי׳סנהג למה סושי וזה מ

: וצ״ע נרכוש שני כצדן {fet ראש של תפילין פל נם שייכא יד
riw

ת סייסוניות מחו
 1m א׳׳ל רזנונח ליח איפסיק מסף ררג קסית יתיב דאביי כתא חקוסץ בפיק ״יrפ'ר וכן [מ]

תפיח מדיו w לרב םףr דרב בריח אחא רב ׳ל8 חטח וירח ק וקשרתם א״יי ייסקסרי  לסי
יr«יר דבר «םא סח חזי פוק א״ל לגו לחפריח ועייייא  בספר pD• וכן חסחבר ברביגו לרזחסיד '

 ר#םיק זזינא כתב רנח אrיםוrנ יכן לריקל דפירע ^*ת רדלא ראית בלא להקל דאץ התייפח
י לי רגו<ח n*rrp וק׳^־תם ט«םר0 לי,רקת או לקפריח או לודיסיוח או דםיחלף «ד לכייכי מי J . י ״ v v. , , ח » ו ב י ^ד■ ד ב י י ב *•!! w ער ׳ ד־ i קו i i ' v u i w i w u i  m

דמופתא גייא ליח איאסיק ?׳נירא ר׳ י״א חלכח רטגילח ■׳ק לםיrנירו דניםינן והחיי ן״כ ת0ח ״ «ייי **’•י (י^ רנה pip? ופרק ויושג פמז פרק פלג מ5ם נה ואין סמה כאגח פנולה
 •ירח■ אולפן סן ילא ליח רון1ח חגיינות וסן איפסיק ליח ומדון קטינא ולרב לרב ׳■אל • ונסילשא השכלח פיק לפצסה. חז עו '0 ראש של תפרח ־ ל׳ח.) (וף רנה הקמון סרק למדום. עד

 נתסירח ום״ירי דתפילין נירי גיס ר׳אשא בסח״ח כחב לתופים ד«רי אלסא חדין סן לאr ס׳ נשיאיח נר״«נ :ס'נ) (דף החכלש ופיק ל״ו) (דף רנה הקייק פיק ip פנרכין וביזד
p סרק . ר^ של מגיח עד ro עגרצועח בידו עקבלח כתג בפ׳ח אסגם ׳דב. בתיתורא עלססת סרובעת : •פם ינה niow r בנידין ?P

 lim היתר סי׳ דבר פסא &ה וזזי סוק ח״ל רא״ם כתג ונן ד׳שרי כי״ת יפסק רדועה ל׳יון סיכח
ג סעס׳ג כן לבערו בעיהם הורץ דבר יתא לא השור [ולשון יי : ׳נ״נ לסעלה ״■דאל שיחו כרי ]6[ : ׳דכ נראה שאיגח הםענרהא לתין ללי nron פייזש בו.  ; י■׳®)] (דף דזכחיס פ׳

 שיר יגל א׳ לבדח כשחיא יד של על מגרך (וכתב • ארם) כל נשאר דינו כשםאל סלאבתו ששאר אע׳ג כיסינו כותכ חוא אם אכל בשמאלו פלאכתו כל כעחנישח תקא כ״ו מי״ חסוד (לשק
 וכן כביסור ראש ושל יד ‘אשי רקא• פי׳ שתים םכרך שח אחת סברך שח לא רבה הקוסץ כפרק ראסרינן ■רתרי וכן אלפס ר״י פירש יכן ]3[ ■ שם] דשגדנ וכ*כ יופ״ל ב׳ לבדח שהיא
עריו פירש וכן שמחה לרביגו נראה  ■ל אחת מברך שח לא וה׳ס ראש של אתפילץ רק קאי רבת דהקוסץ עסרם רב וכן ה״ג וכן פי׳ ר׳ת אנל כדנריהם בירושלמי איחא וכן שח בזרף נ

ש של ת דדרינו רי  סגי רלא לר.ניח ולברך לחזור שזנריך ראש של על ב סברך שח אנל ניניחם הפם־ק ולא שח שלא כיין יד של על שבירך גסת לו דדי גריך אין להגיח אבל תפילין «לסגו
כח ליד■ בינו סורי כתב וכן והפזנות םה״ח וכן רא״ט פי וכן דרואה פרק כנרכוח ר״י פסק וכן בפירוש בילסדנו איתא וכן ביגיתם ששח כיון י• של ?ל שאסרדז נ  סתסא סרקאסר כתשוברז י

ה כלא סתגזא דאיירי ע0םש חפילץ ית1ם על ראש של על דחלסודא םי וצרבה לולב בפרק [ג] . סח בדלא עניי  סגרך תפילץ רסגח אימת רכל פפא לרב ליר, חזינא וו^״א סר א
רת סי I לברך] עריך להחזירם בריס וססשסש 0םםקום נשספי אפילו השוד התכ.*[יכ״כ כדאיתא סברני ־־םסשמשי איכה דבל אשי רב דני כרבנן דפסק השפע וחכמות ינ
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לז » ^ ה ס ^ ^(ו s זיל ההיא מאהסההפםמ*׳ נימשהש«<«”^ n w m 6ל ^ »cp 6 זאס^א p ii6 גצנד 1םוjn ד r לילה « ^ 1 « e
- הנ י ע דלא היידס « » חיילז »ז ל(*י מנשמזי אלא מנ ה ל^ 5י ^ ^

ו1ה6^ שנמס ינאי ידן פג [עןן0ן2̂ 3̂ ילץ6ת T 5 לאש של מניח כך ואחר י״ ?י®®”ל וממש«ונהםלה(זיים «קומם ן1« מ ו .«
ק מברך ם. םעפים כמה ולובש חולץ מאילו עלי ביו

 לפיבך לעשייתן. קודם עליהם מברך טלן דגטנות וכל
1k של [י] התפלה על לברך צריך t•» הקיבורת על ועתה 
א זו שקשירתן .קשירתן [י] קודם : עשייתן ת

 של עית לא בכלי להצניען תפיליו אדם יכשחולץ ד|
 שהוא שבשעה מפני מלמעלה ראש ושל מלמטה t [י]

 שמגיחה ונמצא תחלה ראש בשל יפנע ללובשן רוצה
ד. של סידם ראש של לובשין שאין לפי יד של ומוציא י
ח לאדם ואסור תי  אחרת למצות טמנה ולעבור מצוה ל

ה בתחלה אדם של לידו שתבוא מצוה אלא א כ  ת
 שיפגע כדי למעלה t של להניח צריך לפיכך .מתעסק

 בו להניח שהכינו יעלי ט :הסדר על וילבש תחלה בה
 בדברי בו להשתמש ואסור נתקדש בו והניחם תפילין

ח ולא הכינו חול.  הכעי ולא עראי בו שועיח או בו תי
א והרי נתקדש לא ל ת  לתלות נואסוד שהיה. כמו ת
ה אבל עצמה בתפלה בין ברצועת בין תזפילין אח ל  ת

ק י :בו מונחץ שהתפלין הכיס נש r» הוא ז ת י ח  ת
.ימימה מימים שנאמר בלילה w ולא ביום התפילין

 טובים וימים וח שבתות ״וכן תפילץ. מצות היא זו חוקה
 טובים דמים ושבתות לאות והיה שנאמר תפילין זמן אינן

ק הן צ ת. 1י1 ע ^ ומאימתי או  את משיראה הנחתן ז
ת אמות ארבע חבירוכרתק ר כי ; מהaד שתשקע עד ד

m וגיזן לנהוג פיה לא m i מקופס■) 
 יננלל סיא ג«ורה ה«וה 6וןימ1« ממסיים

ע שסניסם זמן נל  ממן ואם הוא. פליהם מנ
 והמוסשוס '׳0ר גשייוס משרש לומי-שהוא

 (שממו לא אשילו נהו דממשמשי אעוש יגל
 שהיו משיש דל שהוא לומר צדן פל״הו םניני

 הסוסשוס שנמנו נמו מיעו לשמור מנרטס
 מנייז אץ חשילץ סילוק דנשעס דקייל .ומאנזי
 >9וממ מנלדן אין נשממשמש גס סוקמ לשמור

 יפשמיס פיק ונו', נולן המצוס וגל :השמומו ע
ע  נהלנות הר•^ והניאה דשסואל מימרא «׳:)(

ע ציין לסיע ומיש :ממילין  המפלה על לנ
 הקומן(מ<סוס נפרק ונו׳. הנוזה אסר r של

™ מאימס׳ דה:)  פד הנסה משעה פליהם ס
ר׳ לדקדק יש קשייה. שפס  היני רנינו נזנ

ע המצוש דנל דמשיה מאמר  עונד פליהם מג
ע צרך ל»נן משריק  דאדינא הנסה אסר לנ

ע אם נ ע מפי הוי הנסה קוים ׳  קודם מנ
 עש״מן קוים שינע דנפינן ר׳ל לנשדמן.

 וו וקשירפן דמוגר לישנא ונדמשמפ נסמון
ע ואם פשייחן היא נ  הד לא הנממן קוים ׳

ע שנרש ומייל למשייסן. עוני « ע צדך ל  לנ
 ולא הנסה אאסר ולא קא׳ קשירסן אקוזם

 ריא זו הנחתן נימא דלא אלא לאשמופיק !זא6
ע וצדן מש״סן  אלא דליחא הנסה קוים לנ
ע ינול ולפיע פש״ק היא זו קשירתן  לנ

 .הנחתן אחר שהוא אפ*פ קשירק עדם
ע צדן ימ׳ש  הוא קשייק קודם ה׳ק לנ

 אנל פש״ק אסר יהא שלא נדי ע8ל דצדן
ע רצה אם  נידו הישוס הנמק קוים לנ

 הנחתן משפת עליהם מנין סאימסי דמ׳י יהא
ע לא לק דקודס למימרא לאו  לומר אלא יג

 מוני סשינ דשפיי ינין הנמק משפס שאף
 ייוסם יגינו ימת ירה שזה ואפשר ,לסש״ק

ע שהמג מנ  עוני דהיינו הנחה קודם עליהם ו
 לולג נפיק והיץ היא׳ש מדנד אנל ,לטקיק

ע דאיהו נסחלה ננתנתי נמו נראה הגמל  מנ
: הנמה קוים

 אמי פיק ונו'. סשיליו אדם נקחולץ ח
אמי ל׳ג) (יומא הממונה להם

 וחשכה רתמה שתשקע קודם תפילין שתיח מי ^
v V מוריןדבר ואץ •מותר. הלילה כל עליו הן י6אפי 

 תפילין יניחו שלא הכל את מלמדין אלא לרבים זה
 וכל החמה. משתשקע אותן יחלצו אלא בלילה עליהן
 בלאו עובר החמה שתשקע אחר לכתחלה תפילין המניח

.*ימימה מימים וגו׳ הזאת החקר! את ושמרת שנאמר
חיה

 שזי נ •יגשש: <מ ם׳ שש מוי ג :שה ושיץ שם עשץ מיג רוו ם׳ irt שור א
צ׳ מי׳ מוד n: שה צ׳«רצ ם׳ שה שוי ד :מ׳ מי׳ שה

 » סלק קנדסא מנ״סא דסנאי דמרנא
 ם9הל דאץ נץל נ•0 שזלץ ומן לס לילה

 נהנססלנססלס פלונסיהו נדהו ססדדו. כר*מ
ק ולהק׳ לנסחלה מדחץ מסיגא דלי׳  אץ מ

 סמים ומודם נהדיא נדתמא מיוסלה פניסץ
ס׳ סלק שאם  אלא סלק לא אמי׳ גלו«י י

 למשי עיש »לז שסא הנשא לניש ליננם
 אץ שוג אסינ סמה ששקעה ולהמן'סון

^ וו*ש ממסן, ס  פק גלוסד שסלץ הנסת רני
 הסק אס ודץ גלילה ולא גיוס נססלה הנתק
 לא אס לסלק זקוק אם סמה שקמה ע ואחי

ם וס״סי נססון יסנאי  סוסה ד*מ לשנסות יני
 דעמקיק יאמ׳ג משום דנ*ע קיא דהוא לאוס
 זנק לילה יאסי ימאי דקא סיס סוסיה דלא

 מאה סליגי יננן הנן דנל משוס הוא סמילץ
 דנא לפדן ליה סודו נ*פ ד*מ נשנסוס ^
רי אלא  ורע קיא מסד לה סיסי מלילי י

 מסנייו. ננ*פ והלסש קרא מסד לה סייס׳
 מהם שיש סופד של -גסולו הפוסמיס ונסלע

מ אוסרים  ססלץ נהם מדסץ ואץ הם מנלליי
 שנשג ינינו מיניי נראה וק שמניסין דיא

 לעצמו. ספילץ אדם טשג יימ משניסת י׳ נפרק
ק שגופי מד להניחן היה העולם וסנהג  נשיאי ינ
 סמדס שמי הסדס לפיי הזוהר נסשי מצאו

 גהנדפוש שקוק נפי המועד נ*ל סזלץ
 :הסופד נגדל «י סלהניסס ונמנמו
ע סודס  להדנן שינול נלומי .הנחתן זמן ו

ס׳. סנייו אש סשייאה  דגיסק ו
ע דנרסת קשא נפיק ח) (  דסק הא צגי נ

oo'toאומרים אסיים נשסויס שסע את קויץ ׳ 
מו אסוס ד׳ נמ»ק חנירו אס משיראה  דס

 נלוסר סתיקץ לסיש נאסרים לתסלץ אניי אסר
 לססלץ הוא לק׳ש אחרים שקנמו זמן שאותו

 גויס וישיי הנחוק. הואזוק מרלן שמאוסוזסן
 לשפלה נחג ק משלש ועל׳ז נאסדס לסמלה
 עניל. ק׳ש עדם הנחנק שמצות שמילץ להדס
 נמשממו סיושו זו שמלה שאס שמעסו נראה
ה קשה  טסיקץ לק׳ש ולומר להקדס א ס

 06 משיראה דאפייק ואהא נאסרים. לשמלה
ס׳ סנייו  ק״מץ אנו נסה ניחשלסי אפיו ו

ואי ליס חסם ספי נימוק אפי׳ נרגיל אי מו נ חסם ספי נרנקק אפי׳ נרגיל אי ענור» רנה אמי המצות על מפנייץ אץ י*ל הו
א מ ם ומפרש אסר. אמומפתא י ם גשם הסוסמוס שפי' נמו יני אממדס נהדץ יגיצ ואים נרגיל שמשי ניה מנים לא לנסם קיוג אפילו רגיל נשאם נשעה דא״רי האי יני
t נסיק ומניע תפילין שסולן o של אותם יעניי t ם דתנם לקיצץ יאפישל ואס*נ שסלה נס
to הוה ינינא אמי ו:) ל (מנחות הקונק מיק נשוף ונו׳. מסלץ שהניס סי חל ני המצוש על להפסי ויצסרן «ולה ראש נשל ימנע להניחן נשינא דא*נ למעלה ראש w 

ע ראש של עדה יד של להניס יצמע ל ג קניה :יי של ועליהם שמלה ראש של נפיק 0^ צדן ס ^ אסרי תסלי סליק ולא וסון אשי זי ג נפי קא לשמרן ל ו א »
ע שהדם כלי ט  P ’*®12 ®י® r6' קסניהצנה אלא נפי סס קא• לשסנץ דלא לדעתיה ומדידה אץ ^ג:) שמשו(נינוח סי מיק ססדא דרג מימרא .שסה נסו עי ו

אער :מיח) הדץ(שנהדרן נגעי ופיק ע. לשלוש ו שנש צפנץ דוקא דהייט (מרש הוצע «א תפילץ זמן לא לילה נמ*ד פוסק שינים (נרמס שמחו סי מרק ו
ה<נ^ שקשה דצא היד ד לחלק מיג אינו נראשו ואם גני אם אגל לנסחלה יניחם לו עולו שדלץ החולה סיתיני ממילע שתלה יני אש ^׳תי אני מנינא א׳י ניד)
ט אסור קציצה ליש יצועה ליס אסא נעיס ואי נקציצה הא נרצועה הא ליק נדיו ק עציהן יניסו שלא הנל אנו מלנודין אלא ומיס .אשי דיג אעונדא תלה ו צי  אץ נציצה ^
ק ולנדסיא נשיא נלישנא זיל וסיאיש הדיף ופסקו שלה. נטסשא יני ם דעה ו ם יניחום שלא הנוונה :מי ע לני P סונים אץ מסעם וצא מאמי היא הדץ p שזה עשה נ

מ ונו׳. שמילץ הנמש וסן י עייו ע נשיא פרק נ ס'. תדלק הערח וכל :שעשה ואל נשג עליהם ירסום פלא הכוונה אלא הקו^ סרק וננדף דו) ציה ( ^י שם ו
השמי m יעשה השמי קסני נפשה פוני החמס מסששקע שמילץ המלס אלעזי יגל שסנלה פד אומר יעקנ י׳ החמה שתשקפ עי מניע משי מי ליז) (מנסוס

ת חצהות מניו ......................................................................................................................................................מיי
* י* ויי ז מיי) ״זיני(ין סצג «זן .6מעמיס«מ «ע ס׳עד ונץ נצ ו»לץ anKopmirar «י nmn םי»«ת •םגיד •לרא« גתע-לץ 0וזוכווננ1עםוסוועום1גם»- [ר] י

•mine נ• «וק יעיל נדסונת ותעו על pi :f-reto יערקי׳?וםץ יזע «רית * » >P"b• ?ע דע«דה קזא עי פד ם׳ מיס צ*«יץ :צ׳ס) (ון רנה הממן «ה1 ׳)1 (
ע המממה אסרצהה «ק טומא המור. על יצנש •עייי* קיטוה לעי! בחלנעד ודרנחםעיני pirn rar יד nnin ו1ם*ע חיותזזי דווםרי מינע ) 1D( : עוקנד ס. מזמין עד ם׳ שהכינו נלי 

pi piTn עי? םינח « » ״י T׳•* •י«י ׳™" *אחי ט־ יילזו חפילץ " ? « ;נ*נ) ממען(ו» ״י׳• ?״י י ע זטחטן נהוא פר? אמו. עצמן « עד ם' העת ו  m הקזמן ומוץ דו) (
J!'“‘* י׳י^י ג«י? ינתי««" ״תייז״ז נספו ע*« •הניח! פעח בכל 'T r! «ד) Ml <w«01: (rt וף מי? הממה. שהשקע פד ס׳ הממזן)פיאן שהניח מי :מ׳} דננ׳מה

לי p חידחאלסי«»ראה ום#ר# נאחייס 1^י w  w w  tw 0< ואתי ובסגי»6 מזיל( Inu qo !Wיף י[31יר n  n( .
. . . _ בהן י« ׳■חרי הגמד כרול תאילין להניח אוסר דזיח שר׳י יחודח רנמו 3נח to[ : ̂־וס פי׳

n אוח ow  m o  now 9 רביגו אטנם ולולב «כח»pm גרין רביני וכן חםחנד גחול לחגיחס אמו כתג m « חר rrtMD ואלי דשדק כידואולבד דגדסינן ntom יבינו יכן מומסח •3  9«י
̂ו אובד Mfw ואילי! tfm 3ה0 מ»! אווורני! לך כתוב חיל תאילך ליח הג ויל יאריה ליה אסר נתן נר אנא י• לגניזו ואולחית חננאל ר׳ לנניח אתא חסתד נחול •י* נפואר תאיל

 אוניו! אנל חםי!י •ww נד מעיוז פר להניח בכותג או אחר לא לאחויס הא לאולסו וםוווה תנילץ אדס טתב דתנן דיג אליה לינא5 סחניתת ליח נחוב דל רב א״ל דרב לססיו!
ד ד בארק [י] : '״!]w וסביד מיה! rm יא״א גינה נלא ומיהי! בו ססהאקין יע בוונ !וחאוד :הסוער נמל תאיליז למיה רבותינו בל הנררגי וכן למתבם יכיל •*אחדים אאילו ^  מ
 P אואדן r״ ״®*״ דנגל חתם יסמסא . לאוסור ואיבו בסא״יו קד^נו א•*• האולם כלן• אלהיבו יי אתח •pia מברבין תאילייחו רססלקי נתר םאי-בא רנני אסר סי« בא ומדם מביגת

 מן אבל ליאה ילא יבהא ^כי הכתוב האילץ בחוקת יםח0' דםים9 למארח הזאת החקח את דחיסרח לחי דסבימו גדאיס ת^ליז בני ואאהייוא ריחני אלא לםאופי חתס הלסודא א״בחו דלי
y^ ^ יייז רב דאהד תבילין יסן דלילה רנה הקופא ארק דסםקיבן סדבר nee בחוקח רקרא הכי לן פייסא לא p  lUFa

roirtV נם ^מ־י יביד לא nvow לאוה לן• 1םוהי אלא החוקר את םו«םיה נתסיאי לא וינחם w r נילמק חג^ליי״ב יוסי ^ ולא רהחם בר״א מה מאסם «הן אלו*: y t f i
מי כיון תראי תסיח ומי לגרן* ימח אם כידו הראוה באון חאי רב אס אל כתוב וראיהי כים סיס! י ן לגאלה] ברמז מי יברן אם לברר חייג מ
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יי 5 ,יהא ^י ה ל L נא מי !  1 -S-”,- על" ושרעה ניאשי irn י ־-,, מ־-״ן נשעה ,ריר הי . •סימ »מא ״-רה אלא א-» נ,תה דש-נה ■ת-מ שלא ״

־י •ח מרח ס' ר ך' עלי ״ ל ״ י י ־ 0® ״ T 7
. ׳״*״ 7ע עליהס יח ס<ימ היום מליו וקזיש . -------A

 נע׳ש נדרך נא היה ושייש׳י לניחו. *עיע
 החייו זחהמיס יראום שלא פליהם ידו מרח

 הענרה דהויא הלנוש דיך לעיי להנגיסם לו
 נשדה המדרש וניח נ,יון. משוס r שלאחי

 של,ו סשריס גייסה וששי משחמי. ואיר היה
עו בדניי  וקדש חסה מליו ושקעה שהיא ינ
 וא׳ה יש*י. שדניי משיש הוא p אה העם
 נדרך נא גני ונקש נלהניה אניי שני אסאי

 וראיהי היום וקדש ננה׳ה יושש וגני ושקעה
 דאורחא הסלחסוח נפשי הימנ׳ן נשם נחוג

 נשקיעה מסחנל נדרך שהנא נקע דסילתא
 היום. ולקידוש לשקיעה המדרש נניח והעשג

 לסמוך ה׳ל ק שאס ינינו דנרי על ק׳ל אשל
 אינן ויס*ס שנחוש ושן שאמי למה אלו דירן
 ושקעה ינינו נדניי הנירסא ואס סשילץ. זמן

י היא וק היום וקדש נלא לנד חמה עליו הי׳  נ
 ולשי נחול מיייי קמא דננא לומר אששי ממס

 נשנ למיק הוא חשילין זמן לאו דלילה ששחנ
 לו עניו סמך אוחס שיחלצו אלא תעשה מאל
 נלי עליו להרמן שינול ושקעה נדרך נא היה

 נידו ולאוחק לסלקן הליישוהו ולא שיחלצם
 או למלצן לו מזדמן אינו הדרך שמשני דאששי

 נא היה שנתנ ושיון ממנו ישלו מידתו ספני
ן י  יושג היה לו סמך חמה עליו ושקעה בי
 ואס ומ׳ש היום עליו וקדש המדרש בנית

 נניייתא שם משורש וכר. לחוסה סמוך שית יש
 ל׳ו.) (מנחות שם ושר. תשילין חלז לא ואם
 לינינו ומשמע סותר. לשומרן אם אלעזי איר
 אנל לחלצם שלא אלא לשומק מי שיי דלא

 דינ מעונדא ושדמשסע לא לשתסלה להניחם
 נסמוך לעיל שכתב רנינו על לתמוה ויש אשי.

 ומשכה החמה שתשקע קודם ססילין שהרס סי
 היאן מותי הלילה של פלע ק אפילו עליו
 עליו מששקעה תסיליו חל! לא ואס ש* שתב
עליו ונמצאו לשמרן מקום לו היה שלא מסר
, _ , , , אאילי לשמרן איייא ימאי מוסר לשמרן כדי ,
 ן וא הלכה הוי להלקן שלא דשיי דהא כחש דלעיל דסשוס ואסשר נמי. לשמח שלא

 מתנוין הוא היה אה אכל לשמרן מחכזין כשאינו דוקא דהיינו כאן שתנ p פודם
’’”י'’ לפמי• גני שכתנ וזהו ,כן ומורים פותר ל*וח

י לשמרן רכיגא ליה לאחר אשי דרג דעוכדא סשנוא משמע • חין ל זא מר נ̂ן

״ ״ ״ ״ ״ ש’?״'? ״ רי ^ י ™י ש5^^^^^^^^^״;מש;; ״ ״ ; ש;א'־ישלו־־כי,ןשהם^וח“אז
״' ®’®?יי " י™ אח’If r’’” ?י ש ־ י ^ י ו למיסש דאיכא כרינה נלא נידו אותם תושם שהיה אלא חיוכים היו לא‘ אם אנל ,« יהכלי ר ^

ליק הנכנס החם מדחני׳ הוא . אשה עמו היתה ולא ינינו וס׳ש ינינו לדעת הנמרא ™ם חולי מ־״ והונח ינ״ל ̂'לד 'f” ״״יליויוח״!

^ ״ ™י' ” f ״®י® "’\’י׳*ייי ״ נשותיו נסיייס דסתס נקש דמילתא דאירתא אלא אסיר עמו דאשתי היכא דכל דוי,א לאי דצית דנשאי מנ^אע׳ג רד,^ י
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ב ̂?עי] בראשו ותפילין בדרך בא ״היה י ̂יי י״ ימ׳עי^א י׳״?י׳ ע W ^׳טז^י̂׳
ק יישן שלא אמי רנא נהן יחילץ• לביתי מגיע שהוא עד עליהן ידו מניח היום וקדש  דסשם ושען . נ
 ־יי“’ ״ל״ייאיק״ עליו וקדש בראשו ותפילין המדרש בבית יושב היה
כאנדM ^•קא “׳f יאם וחילץ. לביתו שמגיע עד עליהן ידו מניח היום ̂ן ופוד ד̂י  ד
 :דהנן דומיא הוה לא נוותיה דתניא לא ואם .שם מניחן בו שמשתמרין לחומה סמוך בית
נ גהס לישן אסור לפיכך מקום לו היה א‘שי מפני ההמה מששקעה תפיליו חלי,י '» ת ש ?י ו י °

י“ לשמיו כדי עליו ונמצאו לשמרן ״ תון !!",“יי® ^ ’־ ״ א ^ ה כ י ס ^ ל ה’״ גזיי '^
 פלאי שינס אדם ישן דתניא הא אלא ירדם י י לשמור שיודע קטן .מתפילין פטור שמע מקריאת

ירדס שמא לימוש קנע שינה לא אנל נתשילין וכל מעים חולי .במצות לחנכו כדי תפילין לו לוקח אביו

 כ?״;,עע;יק?נואמ;^ן^״לי» P 1“ בצעי אלא נקביו את לשמור יכול שלא מי
 לפני! לפראי קנע נק חילזק נה ופירש׳יי,אין * בטהורים בתפילין חייבין כולן הטמואים וכל .התפילין
 שפעמים לשינה פצ« ק,נפ אדם שאק «כה P פטור עליו ונכונה מיושבת דעתו שאין ומי מצטער

^״;׳,נ״ני^^לד;,;^^ש^מ 'י אסור תפילין שהמניח דתפילין
לא «יסא נהאי שינה איסור משום ,לא נהס י שאומרים בשעה והלוים העבודה בשעת בהנים
מדא תני אסיינן הכי ונהר הסחה. לידי אסי מן פטורין במקדש שיעומדים בשעה וישראל הדוכו

’*’״י י״’® בתפילי'■ למשמש אדם יחייב יד :התפילין וטו התפלה
ה 1לה77p !,7̂׳i קנעללא^עיא^S * א^י רגע אפילו מהם דעתו יסיח שלא עליו שהם זמן כל  סא נדי

 ומשיש עלייהו סודרא דפרים הא נרישיה דמנחי שם אלא בו אין שהציץ הציץ מקדושת גדולה שקדושתן
^ קנעולא מנחינרישיהלא כי לניני כשל ה'א ירד ̂ש שם ועשרים אחד בהם יש ואלו אחד י א ל ט

u ״ , . ״ וv יי‘״ רי ה די ו ו ל. י ואת• עליה דחפילין מיהר לא דילתא לסיישינן ו מדנר ודאי עליייץ סודרא סייס כי להפיח ״י I צר̂׳ תפילין טן .־ יד בשל וכמותן יאש
 ל« נקיש כי להפיח אתי ילא עליה דתסילין • על'י שהם זמן כל מלמטה רוח ממנו תצא שלא שיזהר
®י?ן ®’t®?' ®יי' ״‘י 'י’׳®’ ®’י'י עי^' שינ״ ולא קבע שינת לא בהם לישן אסור לפיכך ־׳ - ̂׳י « ׳ ״׳ ׳- ׳•יי• ׳— > MW«־« U י

 ישן אשה עטו היתר, ולא סודר עליהן הניח אם אלא
בין ראשו מניח עושה הוא וכיצד . עראי שינת בהם

ברכיו
 פוי ר .שס עשין y« רה ם׳ שס שוי נ צית צ־ז פי' שס עיי ג ציא סי׳ מי 11

שם עשין פמ'נ «־י ג־ו סי׳

-----------J כיין פרי נמי קנע ..............
 לא מידי יפלו ולפמא נה לן ליה יפית אפילו

 להא ימי ולא נידו הם כיוכין שירי מיישינן
 ולא ויתפלל נידו תפילין אדם יאחוז לא דחניא

-p דההיא פראי שינת ולא קנע שינת נהם 
 מיימוטות ובהנהות י כריכה נלא נעלמא אחיזה
 לא ית׳ר ר^ רנינו שלדעת הרמ׳ך נשם כחוב
 נהם p- ולא וכו׳ נידו חתילין אדם יאסוז

 יאחוז אלא קאי לא יישן דלא ולפרש לדחוק ציין עראי שינת ולא קרע שינת לא
 כשאינם נרייתא ההיא אלא נכן לידחק צורך ואין היא צסשת באפי סילתא אלא דייסא

ד .ומפיישית שיי נידו נרוכין אס אנל היא נידו כיוכיס  אצא P אינו השיג והראנ׳
 ענ׳ל. נפיייש ננסיא איהא והכי מידו יפלו שמא כלל נהם יישן לא נידו שהה זמן כל

נידו כרוכים חסיליו היו פכתנ רנינו דייק דמ״ה לתיתש ליכא יפלו דלשמא אומר ואני

י ■' ‘׳־•׳"• ״ ״*׳׳ ־־’W מחה ר\מך :די
שק• חסה סאה פד כרכיו נין ראשו נמרח ישן אדם שיעור כתה על ה״ה אלא יותג{

 נסי ורבא ניעור הוא דמיד יותר לישן יכול אינו כיכיו כין ראשו שתניח חכתים שיערו
 pn ישצין דאין סעסא לפרושי אלא אחי יומגן אדר׳ לאפליני לא לשינה תנע איו דאמל

 להניח צרי̂ן דנתפילין לר׳׳י דמויה אה׳׳ג אנל וכדפרישיס עראי שינת אפיל לשכת
ק ס מ יוחנן אדיני פלי: יחזקאל נר דרסי גימא אי ואפילו נרניו נק ראשו  כ

י וימי יוחנן דר׳ ועוד מד לגני תיי לש הוו מחנן כיני ס׳ל דינא דסשיזע  נ
י יהלנ״א ינימי' ושמואל מיג ימי עדן> דלא נקעיק כר׳י ימזקאל י״יי ״ני^ייז ’ נ

^ למלך משנה
״ fH״ פז ,‘• ״ ״י■ ״ ״י י ״ ר ' <״ •” ״’ ״־' = ?‘; ” ״ ־'׳ ״

ו fo מי״ ^”ל ®״י ״ ™י׳ I־”•0"(דף’דז־יא ל־״י! ״י ־׳ ״י י י " י

.1 במדרששהיה פדחסד״ ;pcin .״׳ ׳.•׳ • Z, — ״ 1׳
מ. לו נא הה שהצער החס זשאני זו ייזיה על להשינ שיש ואע׳ס ענ״ל. פהתסילין

 כ<ק וכו הענווה נשעת כהנים . שא סתן קצה ס'מ מניחן היה אילו החשלין הנמת
המצזה מן ספור נמצוה דהעוהין משום דסעמא ושרש־׳ י־ע) (דף דזנמיס שני

ד U f® ?®® י־יל״ז י״ייו “״“”ל אי® חייב י ’ I?  אנא נו נתונ שאין צק ומה סצק ק׳ו ושעה שעה ננל נתפילק למשמש אדם
 נהן חסילקשיש ממנו דעתו יסיח שלא תמיד מצחו על תורה אסרה אחת אזכרה

: כ׳ש לא אזכרות קמה

ו יא היי׳ ̂.,״ ־״׳־«ן ציש, י לס׳ינ׳ך־א^ •י }'V (י,‘’להניא וע‘״, J?' ‘*י ל=״י' ״י ®׳ ״י :רד) (דן שמש מי pD . ״,א, ־
, י, T1® ־ '','’״‘יי <” ״״״■ ®ל הה עי? נמנה וישן עי ס׳ עושה מא ^ניזר «״׳

עיז • יי נשל עו 0 למשמש אדס דויב ;׳•ע) (ון חמים יע־נ וךי] הגשר(דן ל5 .ממלין מן ? ”3לי ״"ל לילי יז‘’ וי*י ) י (יו י״יי'! א”1י רס נעצדז. עד ס׳

נ־ה) הישן(ין



77 לט משנה כס̂ןפד תפילץ הלכות אהבה.משנה כסף

« p #ראי שמס שסט מ״מוגייס והנהוס ס*ל יומנן מר" אוקסה יהא הוא גסראה 6ד w 
וי פראי שינה נמה שירוש הישן  רטנו למס p לומר ו»ן ,אמה מאה אדם שיהלך נ

:סיקר שנסנסי נמו אלא מיניה שהיק הוה לא דא*נ
ג) (נרנוה שמסו סי נפרק .ונו׳ נהם אונל ואיט טי  לסשודס הנננם ילמק א*ר נ׳

דרני ופלינא ונננם ספיליו מולן קמו
 טל מניק אנא נר חייא דא*ר אנא נר סייא

י נחמן א*י אימה וטד לו הדור ונן שולחנו  נ
׳ ינינו ופסק נירה שטס טי ילחק י  חייא נ

י : אנא נ
V מי פרק ניייסא ונו׳. חפילין לנוש היה 

ג) שמחו(דף מ נ׳  ננמיא דגרסיק ו
 אסוס ד׳ נימוק ספיליו מולן לנה*נ הנננם
נ אמר ונננם  קטט נה"נ אלא שנו לא ששה י

ה  ונשהוא לאלסי ונפנה מולן פראי אנלנ׳
׳ מרחיק סניק  נה*נ שטשאו מפני אחוס י
טנו והשמיטה קטט  והיא׳ש היי׳ף וגם י

 ונו׳. יטשה וניצר • למה פטם ולריך השמיפוה
טה נר מייאשא שם!וי  טללן הלנה דרינ׳ל נ

 רנ אמי לט נננד ניסינו ואוחזן סיס נסק
י יוסף נ אמי מניומי נ  שלא ונלנד pm י
 ומ׳ש ;פפח ידו מהמח יולאה ילופה ההא

. נשילא ט׳  ונדנרי שם נניייסא מפורש ו
: האמוראים

ט׳. ננה*נ אסורים דנטם בסה יח  ניייסא ו
הי דניים נינו) (שם הי  נאן לו ^

 לן שהסרחי דנרים נלומי נאן לן אסיחי
טס לן אסיסי קנוט ננה*נ  טיאי הנסא נ

 נילולוה דלינא קטט הנסא ניס דה״ק ואסיקנא
 . אסור נילולוס דאינא פראי הנסא טס שיי

 לכפשפן ולטן נילולוה דאינא דטק יש׳י ופירש
ט  לאחוז איא שפנה ננרוח יראה שלא ני

 ננמרא נראה היאג׳ד כתב :נידו ספילץ
סג ט׳ נ הני א ו מ א  ולאפוקי כלומר טנ״ל. ינ

פראי לנה׳נ קטט נה*נ נק מפליג דלא מינינו

ז 5וישן יושב והוא ברכיו דו כרובין תפיליו w ״היו ט  גי
ע לישן מותר  אלא בהם אוכל ואינו קבע. שינת אפילו בו

 חולצן קבע לסעורת ינכנס אם אבל .עראי אכילת
 ויברך יניחם כך ואחר יריו שיטול ער שלחנו על ומניחן

 והוצרך תפילין לבוש היה ין בהן: לבוש והוא מזונו על
 לרשות הםמוכין בחורין התפילין יניח לא הכםא לבית

 יעשה •כיצר ררכים. עוברי יטלום שמא ויכנם הרבים
 ארבע ברחוק תפיליו חולץ מים להשתין הוצרך אפילו
 בימינו ואוחזן תורה ספר כמין 1נ< בבנדו [«) ונוללן אמות
ער בו, כ  מתוות יוצאת רצועה תהא שלא כרי ויזהר ל

ח. ירו  ארבע מרחיק וכשיצא צרכיו ועושה ונכנס טפ
 : ולובשן הכסא מבית אמות

 r3»-o השגת יבבית אמורים דברים במה * ייח
 ניתזות ניצוצות שאין הקבוע הכסא

 לא עראי הבסא בית אבל .עליו
 חולץ אלא נלולים בשהם בהן יבנם
ת ונותנן אותן 0 נ־ן •לשמרן לחבי 1'Jwi0 «*זוSp> M
והט niSiiw <ו«<ז ניחמזם י 1 , , ^ י

:טרל דל 6אוו n זנ0 הכסא בבית אפילו בלין רנלים מי
 עפר היה ״ואם .בישיבה אלא קבוע
 מדתן במקום יעמוד סשה במקום היה בעמידה. אפי׳ תחוח

ט עליי: ניצוצות ינתזו שלא בדי  בתפילץ לבוש יהיה י
 כדי היום מן נשאר ולא ערב לעת הכסא לבית והוצרך
 ואפילו בבנדו נלולים בהם יבנם לא שיצא אחר ללבשן

pi בליץ שאינו בבלי או טפח בו היה אם בבליין ומניחן חולצן יעשה כיצד אלא .קבוע הכסא בבית מים להשתין

ט נשק אלא  שיננס מט להו דמדמינפי׳ אסול נזה ונץ נזה גק נלאשי נשת אגל ני
 .דשט סשיפא פראי ננה״נ אנל משמט נסמוך שאנסונ ונמו מים להשסין לנה״נקטט אדם
 אלא נפראי אסטק דלא משמט שט ניגוצוס דלינא קטט נה*נ מטמא יהני דננטרא ופוד

 טגד וישפשפם ניצולוס טה דאיס דאטינ נטדאי אפילו שט נואשו נשהם אנל נידו נשהם
 Ko ינט שמא סיישיק דלא לן אינפס לא

טו ודניגו  נץ ממרא חלקו שלא נהפן ס
אנ< נידו נשהן אלא פראי לנה׳נ קטט נהיר
 פראי נה*נ טן קטט נה*נ נץ נואשו נשהן
א׳} פמוד ננמוא(שם הסם דאיסא וסו אסוו.

 לנה״נ נספילץ אדם שינגס מהו להו אינפיא
ג שרי רניגא מים להשתין קטט ו אדא ו  נ
 דחיישיק אסו לונא שיילוה אחו אשו מסנא
 אלא הוה לא דנפיא ואפיג נהם יפיח שמא

 נסוא דללישגא למימו אינא קטט ננהיר
 נהס יפיח שמא משום לאיטו פפמא דיהינ
:להט למיחש איגא פואי הנשא נניס אטלו
ט׳. נלים וגלים מי ואץ מ ד5ני פוק ו  מנו

ה אמו מ׳) דן (שם ו ונ  משום שטאל נ
 נישינה אלא נלים רגלים סי אץ טיא ר*

נ אפו  נפסידה אטלו סיטס ונעשו נהגא ו
 גטה נפקום יפסוד סיטס טפו לינא ואי

ט׳ נספילין לטש היה :פדוון למקום דשמין
ו יטקנ איר שפסו מי פוק  זירא איו אסא נ
 שיש אלא וגנגס נידו דאוחזן נלומו שנו לא

 ניום שהוס אין אנל ללונק נוי נעם שטס
 אמר ומניק ספח טס להם פושה ללונשן נוי
ה ס מ  סיס נסץ גוללן נעם עחנו איו נני

ה ומניק  להם פושה ינלילה לט נגנד ני
 אלא שגו לא אניי אמו ומגיק שפח טס

 ננליסאיט הניק אנל נליץ שמא ננלי שהניק
 ואפילו וסיש :מספח שסוס אפילו ילק

הינ מים להשסין  ושרים דאפיג נלוסו קנוט. ננ
ט נשק להשסץ קטט לנהיג ליננש  טקא ני

נשיש

פ «ה *) טי  ננהיג אממיש ו
ן : ם׳ ע0י

™• נוונ  נגמוא נואה זיל יי
משהין >frs« הגסא וניה

i שוי n :ושם שה י ;שש ששץ פמיג מיג סי׳ שם סע■ ג :מיג פי׳ שם שזר ב : טג ששץ פמ׳ג ורד ם׳ א׳ס פזי « r t ' :שם משין ט' פיו ו :ג' י
ק ע־ א

ת הו ת הג ניו סו ל סיי ד עזז סנ
n* יא אבי שיאי שזינוו נתפייץ ארם יפן וודא תני חישזן נפרק [נ] p  ni *ק ליק מומי נעז «זנץ הפילע זע1 וחני «הנש. שיוה אפילו נ אניו נו«נ :טי) גי)> שמיוז ט «  ויו פי

ץ עראי שיוניו נץ אירן ״י שזינת ויא קנג שזינת יא אירן ותניא קני «־נת נ י א נטה) (מיץ וגז׳ «אינו י ה אי Mm U הלשון אזוז'שוה ואני ופטל)• נפיחש נגמיא ^

סגח' סיוע «םא «רא' ולא סב< לא בידיה להו דנקי« לשונו ויה למאן  Ikh קנפ שעת W ידד6 6גי0קמג« שימו W פלאי ro'0 אדם ש{ יודא מנ יאמייג( מי ם״עיר, י
מ בץ סראשיתיו א«ל הניחם גלייהו סוררא דםרים יפיח שסא אסור קבע םווור «ראי  אד*שים ל« דסגמיס הא גידיה לםו מקיש הא קשיא (א »ק

הי זנאסם מסיה. מניא אסנם שאם סילון פד י^אל גר מד סר מראי שינה ממה מלייהי סדרא דפדן פא ך^ףק ״f,,rו3 אק .לשונו |m פר חשרח לסלאבי תודה ניחנה רלא פראי בץ
w בהם יישן ולא סיס ישתין ולא ויתסלל מדופו ום״ת בידו תפילין יאחיז לא רתניא כרשיי 'r שילש דל יש״י p אנ מימש»r השמיש ו״ל אלמם וליי א5<מ לא ממלא אפל h »ססמיא זא 
ש סרס אר רואם אונס למה. יזדט ואיני ססילין ומםלסמ מסא( פראי ולא קבפ לא nיTב לתו רנק*ם הא מישן בפרק כראוקיסנא יפירפדי קבפ שינת ולא ץאי ® שם! «מ צ0 ד זיל י״« ^ו  גוי

ר רביט ולפירח• ^ב ם ישן שלא אמלז אום1 גקחשתן סומרים עליו ממחין ולא חיא נפשה באפי סילחא נהם יחסן ולא רקתגי תא בדוחק לפרש יש ד  ««י מלימ «ימ אא״ג ^ ולא «מ לא מ
 ir/i wMsn nf-txi-1 ובטל 1ו*ו11ל ממד חלב הרי ®דר {9פלי מיח ואם ל' הימ לא יאחוו רלא ארישא ראי בחן קתני ולתכי ברין לבוש כשהוא אלא יאחח אלא מאי

לי 1ב״ קו״י דלא השתנה נבי בסו בי פראי שינת לא ישן ולא אלא בהן ̂וסר S י״־״ת ולי י  ^  S 
m ל• במיונו רלא מסית קשתr זיי״״י אוומילין יקאי ליסי ייוייק יאי״ אלא אלא בה* w S i ש א ^פסיר ש»י ? ן. m uA.- טי^ לא ולנשילם פלאי טן דן ?
מי גון ימא ח ^ פלאי שסייש ומה לדשיק. ^ מראשותיו אפל םוגחים אם שהיי לדבריו קשה יקפח הורת אספר ולא מס י0ם ןם1̂ ההלכה סמליו שהרי גדול שפס ״ יש 1ג
 שיסש דפייש יחוקאל נר ימי דחר גדיחא הניח גס פסקיגן מגיו נין רא® ממיח או״י חלה גל גל הסח^ר כרביגו ^!ייהו סוריא דפרים שנתב הבנתי לא המפות הפר ודברי בתפילץ. ארם ישן

יוש «א אפה מאה מייס גניא האי למינמי׳ דאיכא משוס דעתי לסי פמו והדין אמה מאה מלאי כלל דא״א פראי p קבפ כץ רשרי הא יפסיד היאך וא״ב כיפרי nיTב להו ימקים
 משר»א מ סלסא הא לאמריס שיניא שמסר ואם לשינה קנס אין דאמל 6«נ אסימגא הא רים גמה והנה . ריסחבר נרגמו פראי שמת אלא התיר לא בסודר מכיסיס ראפילו אוישיה דפנחיח
מיו נין ראשו המרח גי יוסק מי מסקלח פל סמן מכן מי מינא ממר בשפלתית כתב !ל] 1 ע״ב בחנתי נאשר לדבריו והקשה כרשיי שמחה רגמו שכתב ספאתי ^ מא נ ̂  סדאי פ

א וסוד ס«ן. חגר• בר בר רנה דאסר לו לתוםסם לארם יתנם לא עסי ותפילין הכסא לביה גפרך ואם רר״א  ram **■!יי* יאפו פל »(91מ DD צייני! ושמירה הדשה שמחי הפירוש 01 היא «י
־ ״ C־ ״ ־7״ י צ ן ״ ף ^ ^ ^ ^ ח ג ^ ^ ״ ז ^ ^ ט ״ ב נ ט צי -־ ״ זד»ה .״היט־־•ח 1ל ״ ^ א ־ ק ט א » ד « ^ ן ^l^

| היו גירו שה! קפח כשכפ וסבא! וגו• תהא שלא ובלבד pnג רב אמר מניומי נר יוסף רב אסי <]1 י tfW שיאי אם מצמן סגש OTOW <מש איס יא*ו של 1ל ^ i
מו ® שאינו סקוס יהודה רבמו וכתב בחן יפנה שמא חיישינן ]0J 1 הספות ספר . בגד נ p ס(מ גמממין ww החלגו 10® נין ל 7P ח לו וממחין שרוהים גי  בסיד לא אם רסםייהו מאי ני

ח ומונחי! כלוק גלוש דלא אחות לא90 היקש גה יש י1מ פ.9ק אפילו ^,1̂ שס לגוור שאין בראשו םונתין כשהם סיס בהם לתשתק סוהר שס לפנות «א»פמ פ0ח מונחי! מגשהה ד
nנ בהס ישפשף שסא חיישמן בידו כשאוהק אבל חסהבר רנינו רפת נראה rשח® מי סדק ושריק 1פמ ®6א א׳ג אלא פלה אפף ולא 091 אחת מחמה אלא מודל או %פלו אס פת 

מ גליה ששח מ דאסיקנא ;פ*כ פראי הכסא בבית נהס ישתץ לא חנן יפלה באסה ינפ או רגליו פל סיס גדם בחמיה מ אמי מילדי® ®מא ופריס אשלשיפא ל® מנח אידי י
מיונף  «גו שלא לנסח ® נין «יחי| והיה ואילי לי אייחי לי ואמר קמיהדמא קאימנא9® ד

שמאמל למפשה הל« ולאנמויינן מאי שגילה יום יןנא דה»א יוענא יםשוומה שיו  של* ולא «מ לא נ® יישן ולא גיייחא מספיקו 9® גי המניא ואח גהשמי® השמרי״יאלסםו״ל1®אמ
א יסלים האי הגיא ונס סליו «נמין גשהן p« ומה סהסא ס ומינה דאנא גמומא מ® אש® ואוויל קנש להחיל «מ  סנסדא סיחש סל ס® שיאי ונפיחש לא קנס אין מלאי א7« סייס לא ו
מנן ויל ל־מ מיי עלו ומה נייחי5 גמו יומן מי יניי להעמיד מגלח שמא ם' «אי אכילת נהן אגל מוינו :וגד״ן נ ח גדיש :ג״נ) (דף שמ® מי שיק ולונשן. עד ו י סקמש הנשא מי  אסל שי ג
ד0וס״והס גנמרא נראה ויל הלארד גרוב :גיג) (יף שמ® מי פיק לשמק. לחנילו ומסנן ®לצן אצא נוללן גשהוא יכנס לא פראי סכ« «י« מ אגו צוו א «י א תוני ל: פג־ ל או׳י מ א מ כ 0̂נ»6 ת

  - . .  > .  . . ________ _____ ____ ^ ____ _ — .   ____< _ Lm. •Am.m mm Ml■■.!•• MM .t t  mmV Mu

״. —.......................״,..........— - ״ ^ ־ ־ . ״ ,v ושמאלו יוקא ני«י« משלן הכי ומשום קסע •ס״״ו m
אייו י עקינא ונדר w חיא מריסא והיימ כה לקמח׳  ffffft אמוח *גמ ממק תפילת ®לן הססא לפית ממס לאי«ל יהשמה מיין דאיסשישא גסר להדיא תניא פלא הכסא ומיה מייסא נ

א אמי ו«ימן אמת ̂א ®מיק וכשיוצא לאלתר חסיליו «לן ®א ס^ג אגל מ0ק הכסא כיס אצא אמלמששתלאנפו מאמאנרחיי שא ספי וסדחן ר  אצשא ססע הגסא גית מ
פ סגסא גנית כאן ^ שהתל® דמים קשים נמים שמש®! כמף אסיקנא וה״נ נידה דסתא נקיש ומא ויל אלפש רי לנירסת «נ® «! מיסתא יומן ודמי «לן עראי סאהס דת «שצוע fevi ממס «

v לה דחיתי סריקנא וחומר קל «א שוה ואנ׳־פ נילוצוס דאסא משוס ®א הנפא מיח !to לן ^רחי m ס אלסא תמשה סליו סאן מל1מ קל מיל דא״ג ו«מר קל פחויח לה סי® ולא ססמא ספסס •
« ונדנד שהוהמנו ®צצן«ו אא ניצוצות משום שלא הגסא לגיח כהן לגא 0 «*ל ̂ל ד * <א® לא הנמלא a רל לראליד שנראה ומה להריא «0ש ® סרק נהלנום דל אלפס די ®שה pi ו «j|

w ® וא® 1« עף »לי!9 לסש rm:ג־ינ) (יף שמ® a סלק פליז. יצוצוס פד סי סלין מלים a חוץ :כדן «דה נספון סתג כאי אחר ותימן אחרת נילשא לו יש דל וש״י מ
:שמתו a סדק ונפש. נידו מלי
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ה ע אם יבינו מ׳ש ועל .ביום שהויו מ ! ב . בלילה ט ת  בלילה למה יזףעחי לא הראנ׳ד נ
 לינעין רבנן ושרו היאיל ללובשן שראוי ביום כ׳ג) יוחח(שם רדא׳י עצמו לשמירה ואולי
 לשמירה אותם יכניס בלילה אבל ללובשן שראוי אסר ביום יומק שר׳ נכון יה אץ ראשי וחיי
 שהוא דבריו ביאור .מכיל בעיח דלא היכי ני דיבא איישא ידה דמנחא ססדא רב רבת
 שאינו כיץ לבהינ עסו ינניסס בלילה למה חמה

להניחם  חאמר שאם רבה״ג מיצא להניחם עחיד
 דמי לא יוחנן דרבי כההיא עצמו לשמירח
 מזומנים שיהיו וצרץ־ ללובשן שראוי שאני דהחם

 בלילה אבל לינסיוהו יה ואנב מיצא מיד לו
 אלא מכניסן שאינו נמצא ללובשן ראוי שאינו
 מהחפילין שישססש נכון זה ואין בלבד לשמרו

 בלי חסדא רב מנס רבא משתמש שהיה במו
 רנינו על משינ למה ואית . אחר חנלית שום
 מדוכה דנמיא אמרה עצמו מסי לא רנינו הא
 דאיכא משום י׳ל נססוך. שכתבתי נמו טא

 אלא איתמרא לבה׳כ נכנס לפנץ דלא לפרושי
 חולצן כשהוא נל״לה רשיי וכדסירש אחר לענץ
 להם עושה הבקר עד להצניען ע'מ בביתו

 אהל הכלי דחשיב ספח דחללו ספח נים
 שפירשה ,ויכינו ענ׳ל. לקרקע נינם להפסיק

 דינינו וי׳ל . עליה קשיא לנה׳ב נכנס לענין
 דומיא לנה׳כ נכנס לענין לפרשה ליה משמע
 דההיא סיח כמין נוללן ביום יקאמי דרישא
 שמירה משום ולא .לנה*כ נכנם לענין לנ׳ע
 מקום לו שאין כגון אלא דהראנ׳ד ם*ד נדקא

 את׳ל ואפילו בדיך ש«א כגון שם לר,צניען
 שכשהם שמאחי עצמו לשמירת עמהם שנכנס
 ע״פ אן לבה׳נ נהם ליכנס מוחי כלי באותו

 מתנוין כי בלילה תפילין הנחת זמן שאץ
; הוי מאי שישמרוהו

ח כ ן שם(ניכוח וכו' לבה'כ ונכנס שנ  י
;הונא דיב סיסיא כיה)

 פיק ברייתא ונו', מפתו ושמש שכח כא
ן הישן(סוכה יבינו. כלשון כ*ו) י

 ננעו ושמא עסקניות שהידים ז'צ ישיי ונתב
: הסנופח נסקום

 קרונה ברייתא וכו', המימן לבית הנכנס כב
י׳). (דן ישנת פיק יבינו ללשון

 נ׳ היו שלהם שמיחצאות הללו המקומות וענין
 שיוצא אמצעי ולהשחפן להזיע פנימי חדרים
 לחיצון ויוצא חלוקו ולובש הסרתן מן לתוכו

:המרחן מיגיעת שם ונח לבישתו ונימי
 פ׳ ריש ברייתא .וכו' אדם יהלך Kונ' כג

 יהלך לא י׳ח) (ברכות שמתו סי
 ואמיינן בראשו ותפילין הקניות נניח אדם
 אמות לד׳ חון אסור אמות ד׳ דתוך מחם
 ■ וכוי שיכסה עד תפילין אדם ילבש ולא .שיי

 המקבל פיק מציעא ונו', משאוי הנושא
ן  על משאוי הנושא תניא ק*ה:) (י

 אסור רוצצות תסיליו אם בראשו ותפילין ראשו
 נמשאוי אמרו משאוי זה נאי סומר לאו ואם
 שילא ר' משום תניא הכי ונסי קניו ד' של

אפילו כלומר שלהם מעפחת אפילו אמרו

 וכן . ונכנס בידו הכלי ואוחז טפח בו שאין פי על אף
 : ונכנס בידו הכלי ואוחז בכלי מניחן בלילה הוצרך אם
 ידו מניח תפילין לבוש והוא הכסא לבית ונכנס ״שכה כ

 כך אחר .וחולץ ויוצא ראשון עמוד שינמור עד עליהן
 בין ראשון בעמוד יפסיק שאם צרכיו. ועושה נכנס

 סבנה בהן שיש חלאים לירי יבוא בקטנים בין בנמלים
 לא זה הרי בתפילין טטתו ושטש ״שכח כא : גדולה

 ויטלם ידיו שיטול עד בקציצח ולא ברצועה לא יאחז
ב :עסקניות שהידים מפני  הטרחץ לבית ״הנכנס כ
 תפילין. להניח מותר לבושין עוטדין אדם שבני מקום

 ומקצתן ערומים מקצתן שם עומדין אדם שבני ומקום
 תפילין שם מניח וא.ינו תפיליו חולץ אינו לבושין

 חולץ ערומים עומדים אדם שבני ומקום ,לכתחלה
 יהלך ילא כג מניח: שאינו לומר צריך ואין תפיליו

 ארבע כתוך ואפילו בראשו. ותפילין הקברות בבית אדם
 צריך קבר של אמות ארבע בתוך או מת של אמות

 אדם ילבש ולא .אמות ארבע שירחיק עד תפיליו לחלוץ
 הנושא ״ בנדיו. וילבש ערותו שיכםה עד תפילין

 מעליו הטשאוי שיסיר עד ראש של תפיליו חולץ ראשו על
 .תפילין בו שיש הראש על להניח אסור מטפחת ואפילו

ד = ת^יליי על מצנפתו הוא צונף אכל  בו שיש יבית כ
 עד מטתו בו לשמש אסור תורה ספר «]1 או תפילין

 שאינו אחר ככלי הכלי ויניח בכלי יניחם או שיוציאם
 עישרה אפי׳ להם מזומן השני הכלי היה אם אבל .כליין
 כלי בתוך כלי הניחן ואם .חשובין הן אחד ככלי כלים
 כנגד שלא לכסת כר בין מראשותיו תחת להניחן מותר
 קדושת בה :במטה עטו אשתו ’ואפי לשמרן כדי ראשו

 בראשו שהתפיי^ין זמן שכל היא נדולה קדושתן תפילין
 נמשך ואינו שמים וירא עניו הוא זרועו ועל אדם של

 דעות מחשבות מהרהד ואינו בטילה ובשיחה בשחוק
 אדם צריך לפיכך והצדק. האמת בדברי לבו מפנה אלא

 .היא כך שמצותן היום כל 1̂1 עליו להיותן להשתדל
 ימיו שכל הקדוש רבינו של תלמידו דב על עליו אמרו

̂א אמות אררין שהלך ראוהו לא ציצית כלא או תורה בי
או

m סצז״ג מ׳ה סי׳ פזר נ • שם פשי[ סצז׳יג פ' סי׳ פוי נ • נ־נ פשין 4ספ־ מ־נ סי׳ פזי 
־ ל״ז שיפן פזי ז שם «ז'נ «' סי׳ פזי י שם סזי־ג מ'יצ פי׳ פזי n י שם ד שם

 תפילין בה שיש הראש על להניס !צסור קלה שהיא תפילין בה שסנימין מפפמח
 אביי דספרש שילא כי' יבינו ופסק דפומבדיתא דיבעא יבעא אבי' אמי וכמה

 סכאוי דרך דהוי מידי היינו מספחת אפילו דאסוי דהא יבינו וסוני .למילחיה
 וכובע מצנפת כנון היום כל ביאשו ללבוש שייכו דבי אבל מלבוש דיך ואינו

בי בייזשלפי דאמיינן והא מותי. בו וכיוצא  יי
לפסחא ספסחא אלא תפילין מניח הוה לא יוחק
 ם»נו עציחא עי מפסחא יישיה הדיק והוה
 החטלין על יאשו מכסה שהיה שאע*פ לומי
 התטלין שנובה לפי הקוי לו מזיק היה עכ״ז

 נינתים נכנם והיות והראש הכובע בין מפסיק
:לו ומזיק

 ס״פ ביייחא וכז׳. תפילין ט שיש בית כד
 שיש בית הי)’כ (ביכות שמתו מי

 המסה אש בי לשמש אסור תפילץ או ס׳ת בו
 אמי כלי בתוך כלי שיניחם או שיוציאם עד

 בנלי אבל כליין שאינו בכלי אלא שנו לא אביי
 מאנא כחד מאני עשרה אפילו כליין שהוא
 כמד כליין וכולן מאני עשרה אפילו ופיש׳י דמו.
 שם ונו׳. כלי בתוך כלי הניחן ואם דמו:
 דיש נייה יוסף יב מיניה נעא כ׳ג) (דף

 תחת תפילין אדם שיניח מהו יהודה מיב נמומא
 ואטלו מותי שמואל אמי הכי איל מייןשוסיו

 ואסיקנא לשמואל התם ואותביה עסו אשתו
 דאיחותג אע׳ב יבא אמי הכי ובשי בתיובתא

 סט לנסויינהו כל ס’מ כוותיה הלכה שמואל
 כי בין ירמיה איי להו מנח וטכא עדץי
 אסר התם נמי ואמיינן ראשו כננד שלא לכסת

ן  הוי חדא זימנא יוסף דיב נייה המנונא י
 לי אייתי זיל צי ואמי דיכא קמיה קאימנא
 כנגד שלא לכפת כי נין ואשבחתינט תפילין
 כלומר טה סבילה דיוס ידענא והוה ראשו

 הלכה ולאנמוין תשמיש ליל דה׳ל אשתו שסבלה
י דנעי. הוא למעשה «נ  דשיינן יהא יבינו ו
 כלי בתוך כלי כשהנייזן דוקא עמו באשתו

 לכסת כי נין הנחה דאסו הוא פשוס ודני
 • כלי בתוך כלי סטחת דעדיף .נימא

תב י ונ  בכל אסור ראשו דכננד יוגה ה׳
 אשתו אין יאסילו כל' נתיך כלי אפילו ענין
 כלי צריך עמו אשתו אם ראשו כנצי ושלא עמו

 בכל' אפילו עסי אשתי אין ואס כלי נתיך
 אשתו נין חילק לא הימנים אבל סני. אחד
 שצייך אמי ענין עמו.ובכל אשתו לאין עסו
 דמשוס יאפשר ול'נ עכ*ל לחימיא כלי נתיך כלי

 אם נקס הכי מטס יבינו עסיק עמו דבאשחו
 נסי ילינינו אה־נ אבל כלי בתוך כלי הניחן
« אשתו כשאין  .כלי נשך כלי בעינן לא ע
 אחי כלי היינו ^י בתוך דכלי יונה ה׳י וכתב
 אינו שהכי ניאה יבינו ומדברי שני. כלי והכי
 נחוך כלי הנימ ואם כתב שהיי כלי משוב

 לכסת כי נין מראשותיו תמת להניחם מותי כלי
 נין שיניחם קידם כלי נשך כלי שייציץ היי
ה לכסת: כי  עליו אסוץ ונו׳: תפילין קדושת כ
ט' יב על ' איתא . כ*ח [מנילה .ו .זירא] י

אסרו
למלך משנה

ל ת כ י ?״נ6 נל6 כלי נתוך כלי הניחן אם נקם הני משזם ז״ל מינז מסיק עמז עאשתו דמשזם דאסשר הכלי נכלי!יניח יניחם או שיוליאס עד מעחו נז לשרש אסור ם״ת או חסילי( ט שיש ב
שהרי זה פילזש סוכל אינו רנינו ולשון כלי בתיו כלי געיצן לא פמו מאין נמי דל דלירנז כתוך כלי הניחן זאם רכינו מ־׳ש ועל שמתו מי פרק סוף כרייתא כליין שאינו אחל מלי

h■> כלי נתון כלי הליין ועכ׳ו עמז אשתו אי! אפילו קאי השחא דעד מכלל פסו אשתו ואפילו וכתר סייה כלי נתון כלי אפילו פרן ככל אמר ראשו דנגגד יונה ה׳ר כיע מראשותיו חחת להניחן מוחל
: ודוק יונה ה׳ר מי׳ מורה on כחג דל ומרן .ס׳ 1פמ אשתו לאין פסו אשתו נין חילק לא הרמכ״ם אנל ט׳ עמו אשתו אין זאפילו

מוניות סיי חגהות
 לאו ואס אסור השיפוי ספגי נדחקות אש בראעו קבץ ד Vr משוי חנועא ח&ור [לשון •

תון בכלי סני לא תורח דנספר כריב״ל כתב והסצות חתריסה כסשר אבל [נו] : מיתר]  כל' נ
 עבורס רב בשם שם.בעימיר ועיץ עולא אסר קורא היה [פ] ■ ע׳כ עשרה כסחיזיה אלא

 חישיבת חכם* יכל ד<אשונים ואלופים דץ בית ואבות נאונים ינוRר בן דרבנן םסגהג וששאייתס
: «*כ ערבית של הארץ על השטים כיסי עד חולצים שאין סנהג וכך

עוז מנדל
 : פכ״ל כפית דלא היכי. ר עד נכ״מ) (עיין וכו' נלילה למה ידעתי לא דל היאג״ד גחב

 רני אמר אחא נר יעקנ רנ אמר דגרסינן הוא עחן תלמוד ז״ל ר־ס דכרי ^מר ואני
 ומניחן שפת לס לו פושה נליל̂ר לנו כנגד נימינו ואוחזן תורה ספר כמין גוללן טום וירא
ה אמר הוא חפילין זמן לאו לילה דהא  כדי ניוס שהות שיש אלא 1ש< לא יוחנן א׳יר חנה כר נר מ

 דאפילז ופירש מידותיו על הפריז וה ומניחן שפח כיס לו עושה ללונשן כדי כיוס שסוח אין אכל ללונשן
 טפח כיס להן פזשה ללוקשן כדי שיצא אחר כיום שהות ואין הואיל חליצה כשעת יום שמא כלמע־ כיוס

 דל הרארד כדגד לדחוק צרין אין דל.ומעחה אלפס ר״י וכדגחס שיצא עד נשמירתן תנה נר נר לרנה לאשחהי געי ולא גידיה כיסתא נקיט דהוה יוחנן ונדר׳ העולם כמנהג עדמחרחו להצניען
̂יא הלילה נטעם ולא ז״ל ר״ס כעעס  מפורש וזהו שיקיה נמקרה ^ דנר על נאנסו לא אם שם ילמדו או שם שיתפללו עד הימים נל וגם שמשא דמעלי עד מדרשא נני נגה זיחני כמה דהא ערוך תלמוד שי
 של מה אין הדי נפיק ואמרו גנרייהו ננסזרי גיין נהכי נפי דרננן ונשי דותר גיוס כמו גתרייהו תלמידינו ואזל־ן הלילה לאחר עד המדרש מנית נפיג נפטרין היו שלא ופשוס נתלמוז מקומת בכמה
^ תורה  להצניען גניתו חולצן כשהוא וכלילה תורה ססר כמין גוללן אלא כים להס לתקן הצדכו לא יאסא לנית ליכנס ניוס פייש ז־ל ורש״י ונד־ן נכונים ז״ל ר״מ דנרי עלו נאשר סניניס וכמה גלילה א

 (דף שמחו מי פיק . גדולה פד כו׳ ונכנס שלח * המזיקים מן וישמרוני עמי אכניסם ישמרוני ננטרן שמירתן משוס נידו לאזחזן רננן הרנהו הואיל פירוש יוחנן וכדר׳ טפח כיס להן עושה הנקר פד
 ־ י״ח) (דף שמתו מי פרק דש .נגדו עד ס׳ אדם יהלן לא : יו׳ד) (דף דשנת קסא סרקא . מניח שאינו עד כז׳ למרחן הנכנס . כ״ו) הישן(דף פרק הן. עסקניות עד ושמש שכח ,כ*ה)

ק גסציעא תפיליו על עד ס׳ מטפחת ואסילו ק'ה) (דף נסציעא המקגל פרק מעליו. עד מ׳ משאו* חנושא  שמם מי פרק . נמסה עד ס׳ תפילין נו שיש בית :ק״ה) (דף שם המקנל פ
;כ״ה) הפיר(דף מי סרק מגילה ציצית. עד ס׳ עליו אסויו מ״ט)) סומנין(דף נמה י־^יי־ן(יפרק נמה פרק היא. p פד מ׳ ספילק קדושת .כיה) (דף
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ט', ין'ש הקורא כל מהמים אמרו ף נפ׳ב דעולא מימרא ו ס(ד ך ה»א לרב הויגא מלט א*ר ל*נ) באיגו וב^ :ייד;) ינינו ד נ  nwwD פמיוסיה וממה #1* ’6נל #אהד לה ו
ט׳ ס(ימ  גומם מה לו אמרמי פמומוח פרשיותיה עושה היה ר״מ רשנ״א מואמר עליה ואומני([ יש פרשיוש ארבע עשה בשממה ופירשיי מד) (דף השהלח נפרק הפרק. סוף עד ו
 למעבדירהו וה5מ חק5י נר <מען רב ואמר המורה מ! לה ממונה שאין לי אמר אומם ,עליהם ה׳ :לטופפוש והיו לאוש וקשישם עפה שיי קיימי מדא ואבל בהם

: פשוחוש אפילו רשנ״א דקאמר פשושוש ומאי שי׳ד פחומוש ענדעהו ואי סשומוש : ימיו נשפילק ה' שם עליהם שנושאים
אמר (ני־פ:) שם ונו׳. נשנין להוהר ובריך

ו תפילין; בלא או  היום כל ללבשן שסצותן אעים כ
 הקורא כל חכטים אמרו . הכל סן יותר תפלה בשעת
בעצמו, שקר עדות מעיד כאלו תפילין בלא שמע קריאת

 שהרי עשה בשמונה עובר תפילין מניח * שאינו וכל
 תפילין ועל ראש של תפילין על צוה פרשיות בארבע

ה׳ שנאמר ימים מאריך בתפילין הרגיל וכל יד. של
; יחיו עליהם

ה6  הקוגק רט ונו׳. משנין כיצד א י
 ששי ראן נ״מ) (מנמות

 ופירש״י , w אש זו מענטש שנמזוזה פישיוש
 :שסוע אם והיה שמע היינו פרשיוס פהי

ט'. ריומ לה ועושה  היה מ“ר ל״ב) שם(ל״א ו
 מלמטה וריוש מלמעלה ריוש לה עושה

י מנשיא רב אמי ריוש היא ונמה  יננקב נ
 אשנא גמלא יעקב נר שמואל אמר לה ואמרי
 הנופך לסופרים שיש סדוק ען נלימר דספרי

 ונמנ נושב, נטודו ינפלו שלא הקונדריסץ נפי
 : נפוין רחני דהיינו הגאונים שפירט היא׳ש

 רנה אמר (צ״א:) שם ונו׳. נשנים נתנה ואם
 שעשאה מזוזה יומנן א׳ר מנה נר נר

 יעשנה שלא ונלכד גשרה ואמש ישלש שמים
 שתים נשעשאה נין דד׳ק ומפרש ונזננ. נקונה

 דף אלא עשאה לא נאילו נשרה דפץ ושלש
 נשיטה שינהונ נקובה יעשנה שלא ונלנד אמש,

 ונשלישיש האלה ־הדנרים ונשניה והיה ראשונה
 מלמטה רמנה היא שהיי מנון אנכי אשר

 נזננ יעשנה לא ונן .כקונה מלמעלה רה5וק
 שיטת ארנע או שלש עליונה נשיפה פינשונ
 יש5מק היא שהיי אמס ובשלישית שתים ובשניה
̂ה כנן נראה נעיגול או ומ״ש נזננ. ויורדת  ר

 ונו'. הסדר על שלא כרובה : רניני גורם
 כסדרן שלא נתנן נמנילתא דאמיינן משום
כני יגנזו  אתת אות דאפילו נפ׳א נתנאר ו

 עורות נשני כתבה : פסולה נסדר שלא שנמנ
 יהודה רב אמי ל'נ) (דף שם נהקומן וט׳.
 ומפרש פסולה דפץ נשני משאה שמואל אמר
 דאילו חפרן ואפילו סירות נשני דה״מ ינינו
 ונמו נשוה ממנן רני אמר הא אמד נטוי

 הנזגר בפרק שם דנרסינן ודע נסמוך. סנשנאר
 שגי מל נחנה שמואל אמר יהודה רב אמר
 והנימה דפץ שני על נהנה מיתיני פסולה דפין
 ראויה נשרה אמו נסף הא פסולה סיפין נשני
 דפין לשני ראויה ופירש״י . קאמר דטין לשני

 למלק וראויה לדף דף נץ מלק נדל שהנימ
 דראויה פירט והשוספוס נאן. ומציה נאן מציה
 דעס ונן עורות בשני שנשנה היינו סיפין לשני

 פרק נדימא ונו'. שנלה שורה ספר : וני«
 :הנליוניןונו' מן ולא ומ׳׳ש הקימן(שםל'נ):

(ל׳א שם יהקינק יט'• לעטש וסצוה ב

ואם נ

חמי־שי פרק
תבין א ד״בו צ ץ המזוזה, את כי תב  פרשיות שתי ט

 ביריעה אחד דף על שסוע אם והיה שסע
 כמו מלמעלה וריוח מלמטה ריוח לה ועושה אהת

 דפץ בשלשה או בשנים כתבה * ואם צפורן. חצי נא!
 או עגול כמו או כזנב * יעשנה שלא ובלבד בשירה.
 על שלא כתבה .פסולה מאלה כאחת עשה ואם בקובה
 בשני כתבה פסולה, לפרשה פרשה שהקדים כגון ד,סדר
 ותפילין שבלה תורה =םפר פסולה. שתפרן אע־פ עורות
 ספר של הנליונים מן ולא מזוזה. מהן עושין אין שבלו
 מקדושה מורידין שאיו לפי מזוזה עליו כותבין אין תורה

 שבין ריוח לעשות ׳ומצוה ב ;קלה לקדושה חמורה
 עשה ואם סתומה פרשה שמוע אם לוהיה שמע פרשת
.התורה מן לה סמוכה שאינה לפי .כשירה פתוחה אותה
 שעושין התנין t»j הן ואלו שבה. בתגין להזהר וצריך

 כל על אותיות שבע בה יש ראשונה פרשה ג :במזוזה
 שמע של עיי׳ן שי־ן הן. ואלו זייני־ן. שלשה מהן אות
 של טיתייו ותרי מזוזות של זייניין ותרי דגפשך ונדן

 אות כל על אותיות שש בה יש שנייה ופרשה .טטפת
 זייניץ ותרי דננך של גיט׳ל הן ואלו זייניין. שלשה מהן
. הארץ של וצדי^ק טוטפת של טיתי־ן ותרי מזוזות של
 לא מהן גרע או בהן שהוסיף או תנין עשה לא ואם
 במלא דקדק שלא או בשירטוט שלא כתבה ואם ,פסל

 שבין ד%יוח כנגד מבחוץ המזוזה על שכותבים פשוט ימנהג ד פסולה; זו הרי אחת אות אפילו מבפנים שהוסיף או וחסר
 או קדושים שמות או המלאכים שמות מבפנים שטתבין אלו אבל .מבחוץ שהוא לפי הפסו־ בזה ואין שדי לפרשה w פרשה
 מצות שעשו »לא המצוד. שבטלו לוש די לא הטפשים שאלו הבא. לעולם חלק להם שאין מי בכלל הן הרי חותמות או פסוק

 הסכל לבם על שעלד. כמו עצמן חניית של קמיע נח הוא באילו ועבודתו ואהבתו הקב־ה של השם יחוד שד.יא ידולה
ה בהבלי המהנה דבר שזהו ם; ל עו  ׳ונהגו’ השיטה. (*באמצע) בץ בראש בץ אחרונד. בשיטה הארץ על לכתוב ומצוה זח ה

 שיטת כל שבראש האותיות הן ואלו .אחרונה שיטד. בראש הארץ ועל שיטות ועשרים בשתים אותה לכתוב הסופרים כל
 ושמתם. ואבדתם, חשמים, וחשתחדתם, פן, ,עשב יורד^ בכל. מצוז/ וד.יד., בין, ובשכבך, לבניך, הדברים, ה׳, שמע, הסדר, על ועזיטה

ם, ת א ם, ת ך, א רי ע ש ב ו ך, ר על ^ ר, ש vaatvt עד לתחלתח השיטה מסוף אותה גוללין אותר. כשכופלין ן הארץ; א
כשיפתח

שויי׳ו בrנ»ש>ןג’aי)*שס שישן •• ; ששיודנ ייזי טי נ שסצ/ שנחטודיידסדנוויי שניטודש שטמיינש שויי שימן .*שימודצננטוד

עח סנדל מיימוניות תהות
m)dr» W ויע׳יישנזששן ג^ש 1™» וין 1״ננ יטוזוי urn• ננלי HV1 סנמזן זיוני יי tai וויד (.«! • M .wIM hW 'a'R :(שצאוט׳שי זיל ט׳ו M JW  K te 

».•יז'■*■ ולסיש לסילש סניש שיש ויטו וטטרי יטני נטלי •יטד וי(י1 ]6ן : י׳ש] וןו :יייזי) {

 זיינץ נ' ג׳ ציינים מלסיזש שנע רנה
. שעע׳ינז הן ואלו ץ  דלקו ינינו וטוני ג

:איתמר לעיטנא
)(ל*נ שם נשיימש. שלא נתנה :

 ומ״ש :שירמש ציינה מזווה והלנתא
 יהודה רב אמר שם ומפר. נמלא דקיק שלא או

 שלא ושירשי׳י ,פסולה אנרש נחנה שמואל אסר
 : נעלמא נאגרת אלא ויתירות נמסרוס דקיק

: שנפנים שהוסיף או שאסר מה אך
 מנמון המזיזה פג שנושנץ פטס טנוזג ד

 לפרשה פרשה שנץ הריוח ננגד
 שצריך ואתחנן פרשת סוהר ונספר .ט׳ שדי

 :שנפנים והיה שינס נננד מנמון שדי לנשוב
 מנסנים שנותנים אלו אנל רנינו שאמר מה ועל

 הימ׳ך נתב ונו׳. המלאכים שסוס
 אונקלום דאמר מהא משמע ע׳׳ז דנמסגש

 עושה הוא ניוך הקדוש ני דרומאי לנונדא
 לדמום וט .מנתח ישראל לשמור המווזה

 לישראל לאמשונינהו להו יאמר הוא דאונקלום
 הקומן(וף נפרק יהא שענה זו ואץ ענ״ל.
 הםמון נפפת להניחה צדך מזוזה גני ל״ג!)
 דסנסייה היני ט ס״ס הוגא רב אמר לדה
 הניס טמרס שהמזוזה געי הני דאץ צ׳יל לנך

 הגשוטם המלאגים לא נתקנה נתונה נשהיא
 לשמור נפשיישה הטוגה אץ וגם מנפגים נה

 הקדוש מצוש ^ןיים שיטץ צריך אלא הנית
 : הניח שששמור נמשך וממילא «א נרוך

 הקומז נפרק וט׳. האיץ על לנשוב ומצלה
 ועל מסדא רב אמי נ׳) ל׳א (דף

 וא*ד שימה נסוף א׳ד אמרונה נשיפה הארז
 נץ רנינו נספר׳ שנשוב ומה שימה. נממלמ
ף נץ וצ׳יל נרם שהוא נראה שימה באמצע «  נ

 באמצע בגמרא גורס רניגו שהיה ואפשר שימה
ג : שימה נסוף במקום שישה ה נ ף ו  ז״ל היי׳
 שימי נרישי חקנחא ספריא להו ענדו וננר

 אסיוגה שימס נריש מאח *ל ’דסייי היני ט
ט' שפע גינהו ופאי  :האיז על אפי עי ו

 מוי(א שלט רני אמר שם וט׳. אותה נשנופליס
 גלפי פאמד לס דגריך הוגא לרב

שמע

 נשוזלשש אתנמז טייך •טץ נתג ריויוטח ונטטר וירי. סי* •*יי• רטטו* טטנט סזלט
י •יזזט םדגר.גי חיקף לנוא נו* י  טרטיז •נץ דויז ננגד נוזוג וטורי סנחיץ גרטח •

y טנוקוו •די rm לגיא נו* גתוזאוות נליץ ידיי י*ט לטיזיש t . טט טטגט
nmi וי ננגי וז-קף לגול נוי שניוו טטי ננליון גקג• w נ1 וגרטוו ניני מזט  mion וסטר »
m 11 נחג mונתוזאתח מטור [וטונ 1 טנ׳א •טט נלטי ם»חי לת טדנרנ״גן ויקף לגול נרי *ו 
טטי• טטל ודטרי נסור [•ם * ז נללז לרגיח צריך אין יכסוטח •תנרוןי אוזר אושוז לגול נו*

I ורו) (רף:
ף «ףמז טם(ס.טוץ ט טר• פר ם׳ טמווט m נווזנין נידו  עד פר מ1פ סגשג : ליג) מט(י

 ל«פ{קףטקטע טנק טשימ» גאטצט טי נר «0צ יסדויו:מלדניט וושונט9 טטולט. נט<גי
ט1וזנ1ל*א):י ל טוזו טוטל ׳0טר>ט0נ ̂נוטאזט :סמשסי טצסט טאק.  עו׳עדוטסוימ ושטטמ

r טעמן טוק .טמטזט גט t f i j m: (

V« למטת וני לטטאו ואג נונב טי * :טי] נוף לכותנת טוג וטיט ולג יטץ נני » נטוי נוזנוו טט  n לטטש וו*« למולוז פר •יפטוזל נקונש nn ^ פוטרוט»] נפגולI [פ] טסיינט 
ק [ג] 1 ט'נ נישא גאלטט תטתתלוו •נ■ נטיק נו*לת נהג׳וו לטטלת «יץ ויוני! נ׳ נ■ יו0וי1 טווזוויז י תני p •טטנ׳ו ס אתי תי •לתיגו וד בננה נ»וגץ י ק וטדושצ|ף •  טדט• נטיג »

ת סלו ט » ק סט»י חטטית נטטר כתג ינן [ו] :ס םתוזלף •היא טות נגגר טוו* כל טרגי* נוי תטד״ו מנתינת לתיטך חטייויות לת^י ונתנו נודו נ  שוזר p סטיו לוחו לי יטיי י
*י טתיטריץי טיץ בני תנחיג ודיל נתן אנינתוי וי־י •טוייגו יוד•! תי p סלטו ולט תיתט לט נטויות לנתוב •  טטד> פיט׳ם וולט טוטץ nn טסלו אטטף לט נתונות תט נט*י תטחיית •

m תדתטית שמותת דירת נו*נ wi ק •טידוו תוט•* טן טדויו ולא טינוג לט נתן טטון נתנ טטנט טלטניט ! י ד  t וטר ■טיך” יי שיייממ '**' *טיעט נ׳ טייט •טשי׳ רניני •ל נ
m לט«ווש טיג אתוונת •גט טנק רסט נלטד! טתוטות טוטשית תלסדט מוקטטו שו»ט»וו נשפו [ט] va טדטווגויוג סטמסקטי שרוי נתג ונן •יטשטשרוגש נסין* שטיץ ^ ולנו»נ P 

ט לט שטטוי larxi שטוסש נתודלוו לנוותנו ושנו טפנט ס תנ נ אטי רנוסיגן טתוטח •תשא סנ im נ»יטש שייץ טל שסרט ו w* טיגט w nדטטוי וטיפט •יטטו נטעו '׳ lIH m טשקו I



80T \m > משנה בסףפ׳ו פ׳ה מזוזה הלכות אהבה.כ0(» 

כ יןcוTדי, ירק נדתגן ח״נוה ונשיה נרמ!) האו! ; וט׳ ססוהיס פגימה שנוללה ואחו־ :מפ0 עמזיגן לחיגוו שהניעי גק«יס מ'
T ט'. סמלה וסברך ט' נחינחס נשעה מניך ואיט ופ׳ש ז׳ל. הרי׳ף נסב p ו לחנכה עליו שמוטל מ׳ על אלא רמי לקטניה לאו ומיונא גמווזה ויו״נין קחני דהא ו

ט' נמ׳ל נית השוכר : הקטניה אס ומחננק ה׳ש מלוחה נמר עש״חה שאק מלוה נל מ'נ) (שה ההנלח pנמ סדאסדנן החנלח נהרק נר״הא מיד. פד ו
: ס*ד) (מנחוס : מלוחה גמר גשפח אלא פנרך אעו

PI שה נהקוסן וט׳. מקל תלאה) M 
 שמואל אמר יהודה דרש מימרא

 שה: נמיחא וט׳. הדלס אמורי ועיחה :יבדיסא
ט'. האחח nnn« חמר  (ל׳ג) שה 91 נה ו

 נמק עשאה שמואל אפר ׳מדה מ אסר
 נר ׳לחק רג אחא נ׳ והא איני *וולה גגר

 פשויה נגר נידן רני דני סזמחא אפר מסף
א לא  l)T3sf1 והא נסינסא דפנידא הא קז

 דענידא נרש'׳ רניט ומארש . נ^סטירא
 :נחור שקונעין ניחד דהיינו אפולה נסינחא
 רנ דרש (ל׳ג) שה זה נה וט'. לה הלגסיק

 העסיק דינא משמיה אנא נר יוסף
 מן ולא חעשה ומ״ל כלומר אסולה מאח לה

 נר״חא שה זה נה וט'. קנה תתך :העשוי
ה אחא דרג ומיפרא  מטה כלומר דרנא ני׳

:העט׳ סן ולא מעשה ליה דמה
D ת ט', היטד מוו  דיומא א׳ק נר״חא ו

 הרא׳ש אירש וישנוע ׳•א). (דד
 רנר כל ניונל אעמיה ואירש'׳ .כשמיטה ז׳ל

 שאס הרנה עליו להטריח אץ רניס של שהוא
.מניר׳ יעשו אוסר אחד כל יהא הטריח

 שמתו ס׳ ארק משנה וכוי. ודיניה הכל י
 וקטניס וענדיס נטה ׳'ז:) (נרטח

p » b ק מה׳ש  נחאלה ויייניס החאילץ ו
שלא עשה מלוח שהיא מאני נלופר ונמזוזה

א  סוף פד וט׳ לחנירו ניח המשכיר י
 ארק נסליעא כי״תא הארק.

ט', אוחה ולקטע ומ׳ש :ק*נ.) השואל(דף  ו
מזוזה סקוס ששח סרג מיניה נעא א:)”ק (שה

 ואחר לסופה. השיטה מראש יקרא לקרות הקורא כשיפתח
של או עץ של או קנה של ״בשפופרת מניחה שנוללה

 על סי על המזוזה מקוס חאירח כלומר מ׳ על חופר או במסמר הפתח מזוזת אל אותה ומחבר דבר כל
 שיקבענה וקורס ז : המזוזה בה ומכניס הפתח במזוזת
 מלך אלהינו יי׳ אתה ברוך תחלה. מברך הפתח במזוזת
 ואינו מזוזה. לקבוע וצונו במצותיו קדשנו אשר העולם
: המצוד, היא זו שקביעתה כתיבתה ׳בשעת“ מברך

 אחרי הניחה .קבועה זו שאין פסולה במקל תלאה ח
 המזוזה והכניס הפתח במזוזת חפר כלום. עשה לא הדלת

.פסולה בטבעות הקרשיס כבריח ני] והיא ננר כמו
 ואחר מזוזה בו והכנים קנה חתך פסולה. טפח לד, העמיק

 מזוזת הכל מן והעמיד אחרים קנים אל הקנח חיבר כך
 לעשיית המזוזה קביעת שקדמה מפני פסולה הפתח
.בשבוע פעמים נבדקת היחיד מזוזת נ ט הפתוז: מזוזת

 אות ממנה נקרעה שמא .ביובל פעמים רבים ומזוזת
; מרקבת בכתלים קבועה שהיא מפני נמחקה או אחת

 את ומחנכים .ועבדים נשים אפילו במזוזה חייבין הכל י
בחוצד, בית יהשוכר .לבתיהם מזוזה לעשות הקטנים

ל׳ המזוזה מן פטור ישראל בארץ בפונדק והדר לארץ
: מיד במזוזה חייב ישראל בארץ בית השובר אבל .יום

א  חובת שהמזוזה מפני קביעתה, על שכר נותן היה אפילו אותה ולקבוע מזוזה להביא השובר על לחבירו בית ״המשכיר י
תי של w הבית היה ואם ויצא. בידו יטלנה לא יוצא ובשהוא הבית. חובת ואינה היא הדר : כשיצא נוטלה זה הרי ט

 : הטכר דעל ופשט המשכיר על או השוכר
VB רס6ממנ וט'. תנאיה עשרה א 

• והולכיס
ט'. אמוח ארבע ט שאין כיח ב  נריחא ו

 רניט ומפרש חי) (דף סוכה בריש
 ארנע סל ארבע לרבע כדי ט שאין דהיינו

 טלק והרא׳ש מ״נ. לרנע כדי ט יש אס אבל
 אמות ד' על דד׳ מותה כהלכות וכתב זה על

 : לדירה מזי לא אחר דנענץ נעינן סרונעות
 הקוסן נפרק ונו'. המקוס והוא אכסדרה נ

 רב נר רנה אסר ל״ג) (מנטת
 מן פטורה אכסדרה חסדא רב אמר שילא

 לתזוקי מ״ט פצימץ לה שיש ע׳ס ואף המזתה
 וכל דלתות לה יש ואפילו כלומר עניד׳ תקרה

 שטעמו נראה וט'. התקרה וכן : התנאיה שאר
 להו חזינא אני׳ אמר נהקוסן מדאסיינן

 להו ולית פצימין להו דאית מר דני לאיספלידא
 .דעניד׳ מא לתקרה מתוק קסנר מזוזה

 לה שאץ מקרה היינו דאספלידא רנינו ומפרש
 : ומכאן מכאן עמודיה על עומדת אלא כתליה

בית

הראביד השגת

(  ■ דלטס צי ויהיו עד נו' חנאים עשרה •
 נאמר צא דצמוה צז שוהה זיל הראדד נתב

 טע am שני שטן ונשעי ציי היט משוס אצא
 לשער טאיזה ניניס ואי! וענאן מכאן יציאה צשניהס
 קנע צי אמי וצפינו שנו ציי נהיני אצא האמצעי

:ערל נרשא דשי

ששי פרק
ה א ל ש  תנאי חםר ואם .מזוזה לו לעשות בו הדר יתחייב כך ואחר בבית יש תנאץ * ע

 אמות ארבע על אמות ארבע בו שיהיה .הן ואלו המזוזה מן יפטור מהן אחד ^
 . דלתות לו ׳ויהיו תקרה. לו ותד,יה משקוף. קיו ויהיה . מזוזות שתי לו ושתהיינה יתר. או

. אדם לדירת עשוי ויהיה חול. הבית ויהיה יותר. או טפחים עשרה נבוה השער ויהיה
טו פטור אמות ארבע על אמות ארבע לו שאין בית ב קבע: לדירת ועשוי בבוד. לדירת ועשוי

 בעל או עגול שהוא אע־פ בשוד, אמות ארבע על אמות ארבע לרבע כדי בו יש ואם רעזוזה.״
 :במזוזה חייב אמות ארבע על אמות ארבע לרבע בו ויש הואיל רחבו על יתר ארכו היה שאם לומר צריך ואין זויות חמש

 .המזוזה מן פטורה רביעית ברוח פצימין שני לד, שיש פי על אף ותקרה כתלים שלשיר, לו שיש המקום והוא ״אכסדרה ג
על עומדת אלא כתלים לה שאין התקרה וכן . נעשו מזוזות משום ולא עשויים הם התקרה להעמיד שדפציטין מפני

עמודים
u רפ״ש ׳9 י*ד ם«י Too !̂׳■א סי׳ סיר ג .ם״נ) (דף סזסצח סרק נמס׳ פיין ג : שם ששי : שם סמ״ג רס״ח סי׳ סזר ו : ״א5ר סי׳ שס ר1ס ח : שם עשין סמ״ג רפ׳ה סי׳ ר10 ד ־ שם סמע ר

׳ י״ד ר1ס ח :נסור פ״ש ו״ל כהראנ״ד פסק ו״< היא׳־ש ז ; עשי( סמ׳ג רס״ה ט .ר

מייסוניות תחות
ע ואדרבא פסולה נגר בסין עיואה רב דאסד חא פירש׳י וכן [ז] ק מעיסד לקובעה י  נראח ו

 רהיט בסירובו ורייא onn כדאיתא הפתח אח מלח מסע יראה m«מסתח רכיט פסק וכן לרא״ם
מ סעוטד נגר כטין מפי׳ תם מי ת בספר כחב ובן םומבב לקובעה ו מו עו ה  רמ״י כפירח* מני
ם נגר וי״ם וכתב וכי׳ ברוחב חדלת אחורי מממיסיס נגר בערוך פי׳ וכן  חדלה אחורי מסמיסי

ת הסמכיר דתגא חא גבי השואל דבפרק לי תיטה נאיסקיפה ר להכירו ני  בדלת חייב סמני
} דהכא כפירושו רלא והיינו שבאיסקוסה בחור מתוחבין חייט נגר פירש׳י ובנגר ובמנעול

אל שמוכרים בתים חגי אבל [ז] מי  בית ולא ביתך דבתיב טמזוזר. דפסורין ר״י פסק סבותי י
 נסות ולא כסותך דכתיב סציבית פטורה יום שלמים כל שאולה טי^ית גבי כדאטרינן אחרים
ת אבל חרא מלו יאטרו מלא טדרבגן אלא חייב אינו יים מיימים לאחר ואף אחרים  לא כותי ני

 בשנותי ישראל לסטור היינו היא הרר חובת מזוזה דאטרינן והא ליה אית דקלא לטיסעי אתי
בית ולא גיחך דרמינן לא אטאי קמח אך לא כותי בבית כשדר ימראל לחייב אכל מטנו מוכרו

עוז מנדל
ם  «יומ rnm פו ׳0 גסיןצ rwSri:ו'צ קצפם וי׳ נפצסת «עה. היק י פד ׳0 שיקגענה ^ו

■ )ft׳־ (דן דופק קפק פרר,ק .מרןנס פד ס' היסיו סווזת :צ'נ) (דף ינט סזמן פיון
: צ'נ) (דן וקידושין קמק ופרק <'ו) (דן שפמו מי פרק צנפיפם. פד '0 ננפפה מ״נין דונו

«וני ■ סיד) (דן «זכצפ פרק לק)!נמנופס (דן ויה ועמדה פיק ויד. עד ס' צקין מפצה מס ח
(ין קפק פרק הפיק. טן פו ס' צווניוו מח חמסניר פיו • ק'נ) (דן דפציפק הש!קצ ופרק לק) ד

m rj חנ ־ צ״נ) (ון מה הקורן פרין יצפופ. צו דפיו פד ס' סנקיס  צו שייי! ו־צ היקניי נ
ס' נקפד צק וצפור  ׳זנ׳יי ו’̂■cצ ששציפו יפ1מהשקצ היק !ק־ח פלצ. נדשק דשי קנע ו

 ק1י.ק ושרק טונ״ן פונפפ והכי פצפן גפני יצפור וקניעס פצש גפני ציו היכר *פר ואג׳ :צש׳יצ
ה ינ קפי ציו הינד סקי ציי הינד קנזר הצן נשווה יהווה מ !קפי דגיסינן תה טי שפ!קצ קרר ׳

נ נשי צני גנד 9 מן נפיה הרי ינין פיהקא כמן דש טפי נטקפק6 , . נרהינן ׳w נפר1 .ציו גהינו פ'
,j ,j , ^ ^ ״ י ייפש .וחיים . , נ »י »ל נ׳ ש ם״פיאיי ׳״י מינן נ מו ייי ט תחיז OKI ™ייר כטת ילוו נ

» י6« [ העמוד למון כדסיכח בתוכה מרעא m. כל כותי בנית אסילו ״ לדש מי1ל ציי היכל ום0( י •ימאי פתחי רבה חקוסע ]6:
וחד מזוזה לית דלית אסר חד ורבה רחום' רב בה •ליגי מוטאי סתחי מאי המזוזה ט; •טוריןמא מי לא6 פניי הזה סיפנד דציר מינה סמפ כמשא ציי T50 למימי ליה הזה כדשא דשי

תנ1 «־פ' לט דלית »םו ניויייי ריש קפי נ׳ ועוד פפכנזח דוצפור צקששפיק יקפק וה״ס פציק צק וקכש ם נ נספר »נל .נשפר, ווי־נ זזמזית החם nnii פנו-נן ולטםי« יפי
ד כי נין שרחק סיזרז קקפר צק *!קי צנמוזה מצרך המס מץ סמחפס  ד פל ד לרבע בו יע הרמב׳ם טוב m בעני! חהור [כתב • :הפחבר כרבינו נתב חטבות וטה ניתק ננה * נשי צני ננ

«יפ דצסוס קצק טה צנש׳ בנר ונץ ציו פשוה דצק שנה שמע קצק נשי צני ננד׳ מ נין פפיוק גה ; ד על ו׳ הרובע דר» «׳נ אלר ת״ב מאינו נתב ז׳ל וא׳א ונו׳ ובנין
ס הצדן וס שטפס וטפננין. גויסו! 00 דהק שש פש והדן מדו ששפה הקנצה פס דצפש ו'צ ל

מה ושי קנס והוו רוחה קכע מה ׳61 יעשו׳ פן וצק תפשה ינעינן פציצים דצשנן קיזר פפה פירש ו'צ ורש״׳ כד"! ונפנפה בן ׳11*1 פיוצה ושפר שווה קצמק וגשפדן מפן פ1שוו פצ ומנפה נפיט
יצ1צו צפכר׳ נפ״ו שהשיג עצש פשונפ ציד׳ נקה וה שנפנפ׳ !קיזי׳ ז־צ ר־פ ספן וי. פצ נס !*צי קגצה ו־צ >’C<' ודני׳ הצד p צה ד*<ס׳ קצק גושה דדיה פפפק ה״צו ששו נס ספ״נס וני הפשט 1מ ליס

ט' ציי פשוה שקפרפס מה פשונה ורצ נו הקויק •ח! צפפן נצשונו פשובפו והפפקיד צנמ פה צנב׳ שה <קשו ושפיזיו׳ נפצמה הזקיז סהשנה צ«| & ״צ1  יפצפק שפה צק טזשני.) צשו! נלם (פ״ן ו
c סד  |fo| נפינה פינה נק!פ *ת סשוגש« * ס יצ* קין ופיקה צשסן נדנדה הפנונן הפפ״ן ! ד . ץנע צדירפ ששו׳ פי '0 יפי * טפפיס פשר השפר גונה דחפו נהצכפן מצפו !קין קופי! פש טנ

ק) י' (דף דוסק קסא סדק ח :י ע 0 שקין ל שא. פן פטור קשת קינע פצ *סס *נ ד ס P ו«ם קי) (דן דטגה קפק פדן מ ושק וונסורח ; נשפה שינ פד ס' קמופ קינפ פצ קשפ קינע צינע נ
ק סרק המשה. 1* סד ס' 0שן0 דן טן ה( r ת i( :



שנה בסף ק)פז מזוזה הלפת אהבה.ט שנה כ א ט 81 מ
א):) ז«י»נץ 1̂ 1«’גיי ונו׳. ontn לי שש בית ד תי ק «י ו*ג») ( w«1 לססס מ«י שלגויס «ן«י (י 15b . לגוי <לי1(6י w n  now ה «ו ם *וו׳ ה צ *6»!

« ממחה. מחדיגים היו ^מ־רינ לצסכה ההומים היו שאם ושוים הוםרים וחכמים מחייג מאיר רני כימה י״א) (לף דיומא  מ9מיי דאיגה ממלא ר6»
« ופ׳־ש . ודינה שהיא עשרה ניגליה ש ע פ*ןוף לה שאץ פשגי יני  : snmn השוה שוס נשאי אבל שם די שניג «ישה יפי שנעיז אלא נמזווה שאם י

® יי*“ י*״״״ ״יי* 1* יטתיף וסיג הניעה jow<> יא» לי״טי «יי  r ׳ המט בית ז» ילסע הסט לנש פיע לו העהסי נש ניהי שם ני״שא .ו
1« M . • 1 י«AtfiRA 1 5י r t t« Aי ^  פשיה נטהוס הפוהוס הוו ני פסוןוף השינ

 עשווי העווווס טנה אפו סד m פפדים
:פשקוף לניעה

 twpo נעיין .ונו' חקרה לו שאין בילז ה
 שיפאי עססי ינא אפי ל״נ) (פגסוס

ג נה פליני הוסחה פ! עפיח  וינ יסופאי י
 אפי וסד סקיה להו דליח אפי סי יוסף
 אלא עליגי דלא לינינו ופשפע פיקעי להו ילש

 דנא לעגץ אנל גיהו פא• זשיסאי נעימסא
 להו ליס נץ סקיה ליוו לש דנץ פודו <*פ

to ונע׳ון .עפויים ניגןעי n נ׳) י׳א (דף 
י שפואל מ סני  ששה דינא וןפיה •הודה נ

 סעי פיגייהו וסד המזוזה וץ ספויים שעיים
«׳. סי^יה פקלסו היה ; סקויה פאיט  ו

 אם פטה ה׳י וכתב : הוא דסנרא פילהא
 נפקויה דיס לי גיאה ינ1י העסס ל5א הקייד

: הוא ועשוס ד' טל ד'
 ל*ג) (פגסוס שם ונו׳. הילסוס וטעטידין

^ נגה גלוסא דש  ליג א׳ל נ
«ן  :נדשא יוד סלי א״ל פזוזסא לי קנע ג
ט ויש ופל  . דלסוס לו דהיו הסרק ניאש יני

 גאפי לא דלוטס לס שיהיה ז׳ל היאנ׳ד כתב
: פנ׳ל ניישא ישי קנט ונו׳.

ש שאלו לוניל והכסי  וזיל לסם והשיג פינ
 גפה לט פסועק .והסשונה השאלה

 הא שקנלנו פה לעי ילהוס לה ושיהיו שאפי
 סל• ליה יאפי מהוא סיויפז נסיק דאפדק

 טי היני ס«ם אלא נאפי לא ניישא דשי
ש שני שנץ ונשפי  יציאה לשניהם שיש נס
 האפצעי לספי ניאסה ניניס ואץ ומנא! פנאן
 שאפיסם זה תשובה : שנו טי נהיני אלא

 דישיסו וני נהא הא סלה פי ציי היני פסום
 לא המצוה שעיקר סדעו הלא ננמיא ספונים

 וסוזוס על שנאסר נשפי אלא אוחה סלה
 b פנימי] פקופוס נשני וני ונשעיין ניסן

ן אלא השעי יעל הפוווה  וסוזוס על אמד נ
 סזיל אפיו וכך שעיין נל פזופס ועל ניסך
 אפיו ולא פדיגוס שעי• ואסד גסים שערי אסד
 0^וו לו שאץ עסס שנל נסיס עססי אסד
 נייש פונס ונן סיקרי לא שעי מיקרי עסס

 נעולם סנם לשום זה נסססס ולא עייגנץ
 יקיא נעשפיה נשער אלא סלוי הסיונ שאץ
 פזווה לו לקטע נספו ליג שאפי נלוסא וייס
 לפיפיא לאו מסוס לו היה שלא עסס על

 נלנד הססס על מסוזס שודוג סנור ססיס
נסע! ליג אמי המזוזה שהעמד ניו! אלא

ת שד.יא אע־פ וטכאן מכאן עמודים ת בתבני  פבזו־רה בי
ת. לד! שאין לפי תו  P התקרה להעמיד העמודים שאלו מז

שייין. תה לו שיש *בית ד ’ע מץ וכיפה ומכאן מכאן מז  כ
ת שתי על קשת הו מז ה יש אם המשקוף. במקום ה ב  בנו

ת ב יתר או טפחים עשרה המזוזו  אין ואם במזוזד- חיי
שרה בהן שקוף [יז לו שאין מפני פטורץ טפחים ע  X מ

ה. p פטור תקרה לו שאין *=בית ה ה מז ה ה  מקצתו הי
ה שאם לי יראה מקורה אינו ומקצתי מקורה  הקירוי הי

הה חייב שוצא הפתח כננד ת יןTומעמ במז  ואחר הדלתו
ה: את קובעין כך מזוז ת הר ו ה שכות הבי  דועזרותv הל

תי כנםיות ובתי ב שות ו ת בדון שאין מדר רה בי רץ די  פטו
ש. שהן לפי ת קד ת בי ס  דרץ שהאורחין כפרים של הכנ
ב בו הה חיי כן .במו ת ו ה אם כרכין של הכנסת בי  בו הי

ת ב. דירה בי ש שהיו השערים כל חיי  לאהיר! במקד
ת להם הו ר משער מז ^ו  לשבת ושל ממנו. ושלפנים נ

תה הזאת שהלשכה מפני פרהדרין ת הי  לכהן דירה כי
שבעת נדול מי ב שה: י ת ן הדופר ת התבן בי  הבקר בי
ת ת העצים בי ה p פטורין אוצרות בי תך שנאמר המזוז  בי

חד ביתך ק. וביוצא לאלו פרט לך המיו  רפת לפיכך ב
שבות שהנשים הבקר ה יו ת ב שטו ה יומתק ת ב בו  חיי

ה ש שדורי במזוז ה י חוד ב ם. לדירת י ת אד  שער בי
ה ומרפסת אכסדרה נ תי ר ו הדי  ו

ה מן פטורין  שאינם מפני * המזוז
 בתים היו אם . לדירה עשויין

בין הה החיי  למקומות פתוחין במז
בין אלו ה חיי ה מז  לפיכך ח * ב

 שערי ואחד חצרות שערי אחד
ת שערי ואחד מבואות ת מדינו  ועיירו

ה חייבים הבל  שרדי במזוז
ה החייבין הבתים ה מז  פתוחין ב
כן. תו ה בתים עשרה אפילו ל  ז

ה פתוח ה א ח וז ה פתו ל א אי מי ת ב והפני תה חיי מז ב

הדזוגיר ה«גת
(* w> לדוס פשויץ >ק6ש : 

ץ רו6נר נוזה  על :•ft 9«י י
 tfto שעפר 9><נ9 שער

 ofti סייג נזא «ד טע ס יש
 מס עעוו 619 ר>9 ניע שס ץ6

 שאיט ניע אף 6ל9ו לומר
 ואולי מעור. ftne אמר 9^
0נ שיש אע׳ע  אער לננס 9מיג9

 קנמנס שאינס •oloow יא9ש
 שלס שער טע לא שיעגייג מי

:מגיל 9(ני9 שער ולא

ר0«סורש ז ו ם ש ר » ב : ו ^ ׳ י ש0ם ג 8:דמיץנעורש0ו

 סשפורם ה*ציוס ולניס העטם ולטס הנקי
p נסיק ופסק סוזיינים רש הפזוזה : 

»לר קי יפס ל ג סני 00 זה 01 ונו׳. נ  י
ונו׳ poo ניגן 0י«ד דיג קפיה נהנא

ס נאוסוס שהגשים ספני הפזוזה פן פפוייס  נג
 פעפא יהודה ת איל יוסצוס נאויפס ופאי

א סיינים סססא הא דיוסצוס  נקר יפס ^ני
 ססקשפוס נאוסוס פאי אלא גסזוזה p פעורה
 איל פפוריס פסקשפוס שהגשיס אעיפ והיק

ג p ססקשפוס ושנשים נהגא י s והסניא פפוייס 
קי יפס ה נ  ושהגמס הפזוזה. p פ»י

 איס פאי אלא נפזוזה סיינס נה פסקלזפוס
 נפי לדידי מא סנאי פסקשפוס לפיפי לך

 לאוקפי יהודה דג ונעא מא סנאי ססמא
דג רפס פדסיא ואיסוסנ ספור לנ׳ע דסספא  ו
 לאץ פסקשפוס נשיס גץ מפליג ולא נגסוזה

ץ היא סנאי ססמא אלא פסקשפוס נשים »  נ
 לניע נהגא דלרג וניק פסקשפוס שהגשים
 הני יינ0 סנא לסד נפי יהודה ולינ מיסיינ
 שגדיג שפסק 4פהדי נראה ונסספא נקפיק

 ודינץ סספא גא רוסטס שהנשים וניס נ0שנ
 נ0שנ נהרפנים ולא נס] וסיים הראיש [ונינ
 ודעס עגיל. נהם ססקשפוס שהנשים דוקא
 נזנר ולא היא דסנאי דפלוגסא דניק יניט

ד הלנה לדעס הסולקיס שם דנ  זואש פי נ
ג נפילסא אפוראי דפליני י  קיימא יהודה נ
 דסלפידו פשפע קפיה סני נהנא דינ דגק
 ולסדיף .הרג נפקום נסלפיד הלנה ואץ היה

 הוס דסלפיד דלאו דסיל לפיפי אינא והיאיש
 נדסונוו סיס גמל וסנם הוה דרג דסלפיד

 דסנא גטנדא הוה דהגי אלא קפא גנא נסוף
 ניייסא ג׳ז ונו׳. שעי בית :יסודה דיג קפיה
 שעראנסריס טס אפילו סרנה שאגי ינול (שם)

 ito לדרה פיוסד גיס פה גיס סיל ופרפסס
 שעי טס ופייט׳י לדיס. povo שאץ אלו
 הינס עליוס פססי לפט שעושץ קפן טס

 שלפני פיוזדוי אנסדיס שם. דין עולץ ונולן
< גסים  פאי שאגסדרה מאני נן נ0ונ ענ
 פשנם ליה סיפוק לדיה עשויה דאינה פשום איייא
 (סמשס p1«! פיק נדאפייק פזוזוס לס דאץ
 דהייט נ0נ ולנך זה נפרק ונסנאי נ׳) ל״ג

ס >1היי* נ0ונ הנסים. שלפני פיוזדיי ט ^ 
 שמגי ניס דסטא הא לן קשיא ואי פזוזה

 נשנסיס הסס גפזוזה סייגוס ופרפסס אנסדרג
 צייטם וא*נ יניט. דעס וזה לסוק פסוסוס

ט לדפס לפרש אנו ט  טס סיים שער דניס י
או גטס ן (אסי הפסס על המזוזה להעמיד נ ופדניי הילסויו יעמיד נ p וט׳ הפטם דטס A דגינס שעי ענץ סלסוד נסמן י i לסונו ופסוסוס סקויה פקום סיפסס 

 פיאסס נעץ ונו׳ סנן נסי A נגוס לסונה *ווסים זו אגסדיס ונן ונו׳ סנן נסי המזוזה על שהנסינס ע"פ6 נלוסי דשי הלי איל ולא ניישא דשי סלי ודל שהיי זה
ג מי אנסדיס נפו טא זו ואנסדיה סיונע נעץ ואנסדיה מטל זה שהפיפסס אלא נסו 00P נפזוזס אלא הסיוג שאין הילס שסעסוד עד אוסה סניסץ אין מונסס טא  י

^נסדיה לסנן פניעוס שאץ אלא דפטס אינע לה טש נלומי שקודם לפי הוא זנו' המונים דרשיסו וני וירש . עניל נעלפא נמזוזה ולא שניאינו KrH< לה שיש רופיסא או
אנסדיאוס ששסי מזוזה גהלנוס הידף נ0ונ . סלוטס סלונוס עשויה שהיא אלא דפטס : ציי היני אסי הלך נפזוזה אמי נסמוך דייג עונדא האי

ו הי פינה שאט יטל י*נ) י״א (דן דיומא פיק נרייסא וסעזרום. הלשנוס הניס הר ו I והשסא נסזוזה ודיטס ^ t o נסי לסונה פסוסין שאץ לפי פסורס זו דאנסידס
ה אלו יצאו סול שהוא נל אף סול שהוא ניס פה ניס ס׳ל והעזרוס הלשנוס הניס ס נסי לסונה פסוסין היו או נה דיין היו שאילו נה דיין ואין די ונזיג* :סיינס די

ג טס נה טש נה*נ שם ניייסא .ונו׳ ננסיוס ובתי קדש: שהן  שעי ניס לא .ונו׳ שפעי הגינה שער על אט ספה היאלד כוזב : והדיר והגינה סייג הננסס לסזן די
ה ניס נה ושאין נפזוזה  שנגינה להשמיעט נא לא דינינו ליסא מעיקרא דסמיה אומי ואט עליל. הגינה סעי ^א שלה סוה הסדוש ניס ודין .פופיים וסנפים פס״נ ר*פ די

דנ. לדין ם ושל דייה ניס w יש ססמו נפדם של שנהינ יניט וסיש נ! : ודיג לה פסוס ניס טה שאם נקפה סיפא פשוס אלא פפוויס אץ סספו ניני
ה ניס » ס׳ השערים כי ו נן נ0נ מזחה נהלטס הריין . די ם ניייסא זה גם .ו  ואגוד נסים שעד אסד דא) דן (מפא שם ניייסא זה גם ונו'. אסד לאיכר ח נ

ופיישיי נגסוזה סיינץ גטינזם שערי ואסד פדיטס ששיי ואסד סציוס שערי משעי סק מזוזה לסם היו לא שם שהיי השעיים נל וטא אסרס גייהא שנספיט אלא
שערי

ת הו ת ת םזניו עוו סנדל םיי
norm 9אנסור שעו טוו :ייג) ״א (וף דומא קמא «ץ .bP ציייע 7מ סי נטע in :9י׳ מטי רני לגבי מזנעיע [נ]

י 9HU9 מן עעוריו ונדר 9ו«יג :ליג) (רף9מ נסע[ עדה .שאיקמשוייסלטרנ «
 אמד עט רט ולקיעויע 9לגע נש»ס שמר טע ונע עמ דגוטון ספיר טדיסא 9מ קומן9 מוץ מ צןנ0 אמר ומני ערל. 9גע9 שער ולא "pi »וער 0««י שעו « אי עמיה ויל הראניו נווב

 טמו ץיעוטמ סגר ומר טץו געס «ו מר לגינה מטע מלוגי ט נוא יטע 9טא עעמא «>י יוויינ עלמי לא זרע לטע מגינה עמייט ואמרי וסמיאל מ נאיר טדין אמריה וסנמיה נץיפמיע רדון
 טנא א״ דעטוא סא וגינה אעעא זמוהנרסלה טאזוטעטא לטממומר מגינה מציגי ט וא9 מינה מעסא מעמא מא ומעט מליגי לא עלמא טלי 9לגע מטע סרןייהו ואווי ערן טנ רנה
 טגש טן צמיז וניאס ונשנניה כננמיה ל1 רע נונרי מעווה נלנוו ונינה מסנוא הויא ט ואעטא ענא ולסלהו ויאה מירך ומץח הגמרא ערל טעמוא ושמואל ייי ייייו אשי טג עסף ומ 9«נ מנוי
9p ומה ויל. מיי רי 90  הגעעא «ל אומיה א הוא שיקשה 90 לעין ונט19 90 נאעי לא אי וגה ינלה אס מניה לנעה לחיצה יהל והיה ממסר ענה קוסנו יומסי ט נוצוני מליו משיג אר דל ^
 4 מא: P על יעעא גטאי לילל! טסענא ואנא לטעיה ליה ומם 4 סלילה לונוע אושש שאר אזוע לישע הרואה יפזוני ואלי הענוה מייד אשייץ נאי אעשה מה אל דל רנו על שיקשה מס אלא
 אנל לנמוי עפשנ• עדין נעסיע לא קנהו שלא וטון לקוזייס אטמא וההיא מץטה לטע ומיא ולא קרל ועיא ונדרה מטגא למיאזיה הרא דו טן קרל וליעיינ דיעו וגייס עטוא לעיול געה ונרא לעוץ

(יו יפ״ז מין ?«■ ליייע מיין עי ם' הס״טן סנמיה היו מה :נדן וייהו4למי מיסנעו עמיה וגינה דר יי ן“יי “פ י*ץ לא) י יי® (י



משנה כסףפ־ו מזוזה הלכות אהבה.משנה בסף82

נסוף

ור1ונ'( . מזי״ח נשתי חייב שחהיר שד לו יש אם אחת במזוזה ח״ב אהד תח6 לו יש אלא מתנה יו!אין ואין פרסאות בכמה ויערים הרים רוקפת מדינה יש תדינוח שעד
ועושין ביזעלות הבית מן לה עולין עלייה נאמ!ע ארונה כשעושין העולם שדרך זה נדמשמע הפרניא ה״גו דמדינה משום כן ופירש עכ״ל. הני אק כמן שערים דרן

ועושין ברשות אם ני לבית העלייה מן ירדו שלא נדי למפה אתד פתת שנהבאי ממה נלמד . ונו׳ לזה פתוה זה בתים עשרה אפילי וט״ש : נתונות
ברשות אלא לעלייה מהבית יעלו שלא נדי פתח נו ועושים מחיצות ארבע בעלייה מאי במזוזה חייב ארזיק׳ נ׳ רנה

נועלין ואלו אחד אלא עושין שאין ופעמים
 הגינה מן הפתוח שער אפרו זה ומפני .חייבין כולן

 ובית המרחץ ובית הכסא בית ט !במזוזה חייב לחצר
 המזוזה מן פנזורין בד,ם וביוצא הבורסקי ובית הטבילה

 ובית בחג חג w סוכת כבוד. לדירת עשויין שאינן לפי
 לפי המזוזה מן פטורין שבספינה

 שיתי * קבע. לדיירת עשויין שאינן
מזו לפגים זו יוצרים של סוכות

 לצאת נעשה
הנהי פנר מר שער. נניח ולא נאויר

צגינה מתיפונית

 אמר ב׳) ל״ג (רנמות היןומן ובפרק נםמוך
 ובתים לחצר הפתוח שער בית ארזיק׳ נ׳

 הפתוח שעי־ בית ׳“ופירש שעי לבית הפתוחים
 שמניח נפי.ח אחד מזוזות שתי נע׳ ונו' לחצר
 :שער לבית המצר שמן נפתח ואתד לבתים שער

 בית ת״ר נהקומז(שם) ונוי. אמיו זה וכשני
 נלומר ולקיפונית לנינה הפתוח שע־

 ומנ׳א נקיפונית נידון אומר יוסי ר' לחדר
 הרוו״הו דאמר׳ ושמואל רב שער ננית נידק

 דנית ביאה מ״ס דחייב פליני לא כ״ע לבית מנינה
 ומר עיקר קיפונית מי׳ם לנינה מניח פליני ני היא
 הרו״הו דאמרי יוסף ורב רנה עיקר נינה סבר
 פתחא ס"פ דפפור פליג׳ לא נ״ע לגינה מנית
 סבר מר לבית מנינה פליני כ׳ הוא דנינה
 דנינה אדעחא נילה סבר ומר הוא דנית ביאה

 ורב יוסף ורב כרנה עבדי ורנא אב״ סנידא
 כרב והלנמא לחומרא ושמואל נרב עניד אשי

 וצריך נקיפונית נידון ופירש״י להומרא ושמואל
 מזוזה. צריך ואין באויר שנלר כבית נידון מזוזה.
 לבית הנינה שנין פתח נאומו לנית מנינה

 אותו הוי שער בית דניאת ח״ב לכ׳ע שער
 שתנאים הקיפוניח מן נכנסין שנו שער

 לקיפוניח נו נכנסין שער נית דרך מהנינה
 לנינה מנית פליני נ׳ . דת״נ פליני לא י*ע
 סן שהיוצאין לנינה מנית שיוצא ההיצק פחח
 סר . לנינה נו נכנסין שער ניח דרך הניח
 קיפונית כניסת לשם שער ניה עיקר סנר

 כל שה״נין דעליא שכד נית נשאר והוי נעשה
 לנינה שפר נית עיקר סנר ומר נמזוזה. פסחיו

 נידון
לשם

 לשס סיר ו־יי במזוזה וחייג פנידא קיפונית
 לניח מגינה ועיקר ל״א ופפור. ענידא נינה
 דהיכר לנית מנינה פתח פותת כשהוא אם
 עיקר קיפוניה דח״ב פליג׳ לא דנ״ע נניח ה)י ציר

 אררינן דני נגינה סונב דציר ואע׳ג וחייג
נחי תי׳ דנין נפתח מ”ה הציר היכר אמר הלך

; עכ״ל דשייואל ואליבא יוסי נדני ס״ל ונו' עיקר דתרוו״הו
 פי עי' אף התם נה וייס״ס ׳"̂א (דף דיוייא פי׳ק נר״מא ונו' הכסא בית ט

 ולא רנינו סתם ולכן זוימיה דנפיש משוס נעוריה נהם מחתשפות שהנשים
. זוהמיה דנפיש והיינו נניח לדירה עשוי אינו שעיקרו נפי פעם ונתן מילק

ומכיש כרבנן ונסק ורננן יהודה דר' נלונחא י') (דף שם נרייחא . נחג חג הוכת
 ימי נשבעת פליני נ׳ דפפורה פליני לא כ״ע השנה יסוה כל דנשאר ננמרא

 דדומיא כלומר נ״זוזה מימ״ב ולא בעינן כראי דירת דסונה רשום דרבנן ופעמא החג
 ובית שגהנ מה אך י עיא׳ דירת הויא בה יושג שהוא ׳״׳ס נשנעת וסוכה בעינן דנית

 יוצרים של סוכות שה׳ לוי א׳ר ב׳) מ' (דף דסוכה כ״ק ונו׳ סוכות שהי י שנספינה
 מן ופפורה סוכה החיצונה במזוזה וחייבת סוכה אינה הפנימית מזו לפנים זו

 קניעא דלא משום במזוזה ותתחייב דצניסיח שער כבית חיצונה מיהו׳ ואמא׳ המזוזה
 דעת וזה .שער נית לה להיות חשובה הכניסיח ואין קבוע דני זו ולא זו לא ופירש׳י
 דמשום נראה רבינו ומלשון כלומר קבע לה אין הכנייית אף אי׳א שכתב הראנ״ד

מצד לח״נה ראוי היה החיצונה דאס עליו וישיג אחיצונה אלא קאי לא קנועה דלא
שהיה אומרים כשאנו אנל והככיי קביעא לא הפנייית נם קביעא דלא משום אלא עצמה
 קושיא האי ש״ך לא קבועות אינן ששתיהן לפי אלא דפנייית שער ניס משוס לחייבה ראוי
 שהוא הפנייית לפסור סהני לא מ"מ שפר נית לה ליהו׳ דלא מפני קניעוהן דסיעופ דנהי

 ליה משמע קנועה דלא רשום בגמיא דאמרו דכיון רנינו ופעם נקניעוח. נה דר
 חיצונה אבל ת״נח קבע דירת לשם דנעשית כיון פנימית וה״ק אחיצונה אלא קאי דלא
 שהיא נסוכה דהו״ל שער נית מסעם אפילו למ״בה אין קנע דירת לשם נעשית שלא

: כנ״ל מיח״נא דלא לבית שער ניח
 ל״ד) (סנהוח pהקו בפרק פפא דרב יימרא .וכו' הרנה פתחיס לו שיש בית י

אם הונא רב אמר לעלייה היית מן רפתות לול אית״ר שם י ונו' קק פרשת

עוז מנדל
 אף ו"ל הראניד כמב י ח') (דף דהוכה ס׳׳י, קבע. לה פאי; לפי עד כו' יוצרים של כזכויז זיתי

 רנינין ואנו דכזכה פיק ערוך רזלמוד רל ר"מ שכתב וה אומר ואני :ל“עכ קכע לה אין הפנימיח
 לסכור אצא אינה הוזיצונה אבל שם ולישן לאכונ'ולכתות שם היוצר דירת קיע עיקר הפניננית פ לערש

 כריש והלא אני המה זיל ד הראני אמר כובה שהיא* יפני ואם שהשורות, גכנווו שנשוקים כחנויוח
 אמרינן קא ונמינה להונה ע ק יש דאלמא קבע אז בעינן עראי דירת כובה אי נתלקו סוכה מכניו
 הקומן פלק המוווה. אז קובעין עד ס׳ פחחים לה שיש כיח לדירה עד ס׳ שבשוקיה הרנויוח ;עדין

 ליד) (דף רבה הקו״ן פיק כמזוזה חייב עד כו׳ המזווה את קובעים והיכן י ליד) (דף מה
 ר־מ כי אוניי ואני * עכייל ודיו כת־פיו כנגד מניחה גבוה שעי שהיה עצמך הגע זיל הר^״ד כתה

 הלכה שאין מוכח בהלכותיו הניאו לא ו״ל אלפס ר"׳ וגם חילק לא שבבבלי לפי ק פסק לא ויל
ן ובד ר״י,א לח הפר.חיס בגובה מ״רי כי נמי עירובי; ובייש קמני כתמא כבבלי דהא מוזחו

הראביד השנת
 ני' ׳וצדם של סכות שתי •)

 . קבע לה שאין לפי עד
 הפנימית אף יל ו ד היאב בתם

• קבע לה אין י
 לפי המזוזה מן פטורה החיצוגה

 שבשוקים החגויות .קבועה שאינה
 לו שיש בית י :לדירה קבועים שאינן מפגי פטורין
 באחת אלא ולבא לצאת רגיל שאינו אע־פ הרבה פתחים

]1 פתח בבל מזוזה לעשות חייב מהן  קטן ״פתח .ופתח י
 אפילו שבבית חדר . במזוזה חייב לעליה בית שבין
 הפנימי החדר שער על מזוזה לעשות חייב בחדר חדר
 עשויין שכוי׳ן הבית שער ועל החיצון החדר שער ועל

א .־וקבועין לדירה  בית בין או המדרש בית שבין פתח י
 חייב הפתח באותו ולבוא לצאת ‘רגיי אם וביתו הכנסת
 של הציר אחר הולכין בתים שני שבין פתח .במזוזה

 ; המזוזה את קובעים שם עמו נראה שהציר מקום דלת
 פתח של חלל בתוך המזוזה את קובעים והיכן * ייב

̂חוץ הסמוך בטפח  נובה של העליון שליש בתחלת י
 שירחיקנה והוא .כשרה מזה למעלה קבעה ואב .השיער

 לבית הנכנס ימין * על י^קובעה וצריך טפח המשקוף מן
חייב שותפין של ובית . ה‘פםוי משמאל קבעה ואם

במזוזה
x ־ שם בעור סכל

 . וכו' שבנינז רזדר : מכאן נוננלין ואלו מכאן
 : כאן נשבה למה וא"< לעיל. זה דין כמב כנר
א  נסרק ונו׳. המדרש ניח שנין פתוח י

 דנפיק סממא ההוא (ל'נ) הקומן
 ניה עביד הוה לא מדרשא לני דני ניה

 רב ניה עייל דהוה סחמא ההוא והא מזוזסא
 רניל ההם מזוזה ליה ועניד סדרשא לני הינא
 הלך נמזוזה רב אסר יהודה רנ דאמר הוה
 נסיזה נסזוזה להמחייב כלומר הרניל אחר
 שאס הרניל אחר הלך המדרש לביח ריחו שנין
 סהח אוחו דרך חסיד ולבא לצאח רניל הוא
 נקניעות ולנא לצאח רניל אינו ואם במזוזה ח״נ
 רנינו. לדעח כנ׳׳ל , סמור ב״קרה אעם א'א

 אלא עשוי היה לא דרגי דסחהא סירוש ונג״׳
 הונא דרג וסחחא רניל שאינו והיינו לנדו לו

 והיינו דונם או לנה״נ הנכנסין לכל עשוי היה
 כסו סס׳ משסע ולישנא ז״ל סירש"׳ וכן רניל

 נחים שני שנין פתח : רנינו לדעה שפירשנו
 הלך שמואל אסר יהודה רג אסר שם וכו'.
 סהנזא ננון ציר היכר ה״ד ציר היכר אחר
 שחילק כלומר לנשי ננר׳ נין נחי חר׳ דבין
 הניח אל הנאים האנשים לצורך חציו ניסו
 ניניהם סחח ויש לצניעוח אשחו לצורך וחציו
 מזוזה ובעינן הרנים לרשות סהוח סחח וכל

 חשוב ה׳ ׳דעינן לא והנא לניאה ימין דרך
 ניסא מהאי א׳ ניסא מהאי א׳ ביאה דרך

 חור אחר כלומר ציר היכר אחר דהלך וקאמר
 חשוב נו שהחור צד אוחו נו סונב שהדלח

 : מזוזה נוחנין נו שנכנסין ימין ודרך ניח
ב  אמר נ') נ“ל (שם וכו׳. קונעין והיכן י

 מצוה שמואל אסר יהודה רג
 ;מנחון ולא סירוש הסחח חלל נחוך להניחה

 נ') ג“(ל שם נ׳ז .למון הסמוך נטסח וס׳ש
לר״ה הסמוך בססח להניחה מצוה רנא אמר
 מצוה ניה דתסגע הינ׳ נ׳ אמרי רננן מ״ס

 או שלשה הסהח נחלל יש שאם סירוש דננסריה היכ׳ כ׳ אסר מסורא הונא ודר חהלה
 דניסנע היס׳ נ׳ •לר׳׳ה הסמוך נטסח להניחה סצוה לדלח שיניע קודם סכהים אינעה
 המזיק׳; סן הניה שישמור דנננוריה הינ׳ נ׳ . הסחח לחלל רנלו שיכנס קידם במלוה
 (שם .ונו' העליון שליש בתחאח : נוציא לר׳ה המזוזה להוציא דינלינן מאי כל וח״ה
 ומ״ש העליון. שליש נחחלח להניחה מצוה שמואל אחר מחנא רג אייר זירא א״ר ל"נ)

 שמואל אמר זירא דר' הא על מדאמרינן טעמו טסח. המשקוף חן ׳יחיקנה שלא ונלנד
 כשר כולו הסחח וכל טסח כקורה מן ומרחיק הקרקע מן מנניה אמר הובא ורב

 כשר כולו הסחח וכל טסח הקורה מן ומרחיק טסח הקרקע מן מגביה מימיני .למזוזה
 נחינה אף ננונה קשירה מה ונתנחם וקשרחם אומר יום׳ ר׳ יהודה ר' דנר׳ למזוזה
 גרני לא נמאן דאמר שמואל אלא יהודה כרבי דאמר הוא הונא רנ נשלמא ננונה
 . להרחקה דקאמר העליון שליש חחלח ומאי יום׳ כרבי לעולם יוסי כיני ולא יהודה
 אבל העליון משליש נלמסה אלא יהודה ורני יוסי רני סלעי דלא לרנינו ומשמע
 קשירה מה יום׳ רני סדאמר משמע והכי טסח הקורה מן להרחיקה צריך ד״ה למעלה
 אלא נונהו בסוף אינו הזרוע ננונה דהויא דקשירה הינ׳ וני ננובה נתינה אף נגונה
 הנובה נסוף אינה ננונה דהויא מינה דילסינן נחינה ה״נ קצת גנהו מסוף מרוחק

 שיכול ואומר חולק והרא״ש רנינו לדעח ננ׳ל טסח דהיינו מעט ממנו מרוהקח חלא
 גנוה שער שהוא עצמך הנע הראנ׳׳ד כתב ־ המשקוף עד סחה של ננונהו לחחו

 מנילה. נסוף ירושלמי הוא הראנ׳ד שנחנ וזה . עכ״ל ודיו נחסיו כנגד מניחה
 לקובעה וצריך ; הכי ס״ל דלא משסע דידן טמרא כן הוזכר שלא דסניון סוני ורבינו
) ׳"נ (דף דיומא ס״ק דרנא מימרא . ונו׳ מימין  בר״סא .ונו' שוחסין סל ובית ; נ'
 דמשום ונ׳ל .לנוחנו הו״ל דלעיל כאן עד זה דין רנינו איחר למה וק׳ל ׳"א) (שם

 סשיטא סרכינן ח״נ כשוחסין וניח האשה ניר. דתניא דאמא׳ איחמר הדדי נהד׳ דננחרא
דאמר כדרנא ל׳ לחה ניחך ואלא קמ״ל בחיהם ולא ניחך ביתה ולא ניחך דחיסא רהו

רנא
ת ו ה ת מ סוניו טיי

 רכה הקיםין [ר] יע״ז* דיימא פ״ק כחג ר.ח- בסיכה רכחייב ד.“יר.< בר׳ ורלא כחבסים [ג]
 . ם#י כחד שרגיל אע*ם מזוזית כד׳ ח־ע םתחי, ד׳ ליה דאית גא אינדי האי מיפא רב אפר

ת: וכן הםישי*ןיף עד כקיסר, היא הבל ילסעלה שלישים סב ונתב רש׳י סים; שש [סיר *  כ
ב * ־ ע״ש] הרא׳ש כז  אחד. עליו שיקשין דלתית רב׳ הסהח שבאמצע פצים שסחה רכינו [

 שש להכניס בשיש ילס״סים ולצאת ליכנם פעם כבל פתוח אחר ופתח משסאל ואחד מיסה
 הרגיל לאותו יכין דדך פצים בזיית, הסזיזה יר״ן הדלתות ב׳ ופותח העין מפרק גדולות דבילית

 כסו העשוי םן ולא תעשה היי ולא המזווה עם כתק.ן וסחויר רנשמפרק אע'נ פתוח להיות
ם קביעות סתחלח שהרי ד העם ולנסוף וה.יח חתך צ פ  וכ, קביעותו דרך וגוכד קנוע היה ה
ת ם, הבנף שנקרע טלית גבי כהתבלת דאמר מרא ה מוכח צי  ומשיק וכו' תפירות לג׳ חיץ ה.י
 רפתחילה היבא כל אי־סא כה וחולה תכלת אחר םסקים אסח על אסה יניא שלא ושיין

. ג] ה העשוי סן ונא תעשה נקרא אינו שוב בכשרות
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fcn קי חן4ני דרך פ שא. יניש6 וני שקינד מינינו גמיהדגינא ש ת גאן מ י ג ר שכסט ו6 ומ׳ס ח « 1<9> 6ל זשדלה קמא שלגן ל<וי0ל(9 .« של פל<)לף י«יו »  ו*ו

ooto ספ׳י <רש פל סססן לסי  גיס mins לשדו הח«)ה קל*נ) דן ד«ילה(שנס 6נשרי <«'. 0*0 כוסנץ וכתנד :פוי מיג.]: [פגסוס ונו*. סמדם אפרו : onnco ח״נוח דגשיס נ
 יחוור פד .ונו* וסינה סינה נל גץ rfs*:ו0ו6 נלנלי גאש בקולמוס יגאה בדיו גאס אפיס ינא אמי נ׳) ניא (דן דסנריח פ*נ ונו'. איש נל פל פשס notD א ®ץ

ג* לכחוב נדי השיפס מן לאסאר ומ*ש ל׳.): דן 0קוק(מנמו0אנ0נויי סשיסש. לססלס לנס נסנו ופסם משלוסנאמי פצומלנסוב לאום 0*0 אטסיו שסגיסולו
 טלו. פד ונו' נידו נסנו ואס : סשירר אס

מן(«« נסרק דרניל ויטיא ש  לי) דן 0ה
ן ונסנס : סיס נהלטס היי

 דסוהויק ״נ0 וט׳. פליו ס!וה ודפלך ב
א (דף  ספר מנ0ו פ*ה נ') נ׳

ח נ0יו פמו והיא למלחמה •וצא לשמו סורה  נ
 והיסה שגאמי נצנדו ושא מיסנ מפו ושא
ו. יוד נל ט וקיא מפו י  ונסב חנא ונגפרא ו

ס שסי לשמו נ0ט הסולה משגה אס לו  טוו
 אמס סלן. פוץ ואסס הדוש פדץ אסם נלוסר
 נטס שמוגמס ואסס פמו וגנגסס יוצאה סטא
 אוסה פושה פמו וגנגסת שיוצאה אומה גגויו
 לניס גה גמה איס נורופו ומולה יפ0ק נפץ

 שאפי' ננמרא ופשפס הנסא. לטס ולא הפרס!
 נפס סשריס סאה לו הפ או אטמיו לו הגיחו
 יוסר 0*0 לנהוג סצוה הסלטס גסא פל טשב
ק לשמו  פהלטס ונפ׳ג נאן רגיגו מלשון גראה ו

פ ומ*מ פלניס. מנ לא למה ד  שאוסה יניגי נ
ט וגנגסס טוצאה  ומולה קמיפ נמין פושה פ
 פה גס שנמנה׳. ננטיסא נדאיסא נזיופו

 צדן ov-o מספר אוחו ומגיהץ נ0שנ
: ליה מגא פיון

ט׳. שנסט מודס ספר ד  ומגילה נסיק ו
ט אסר (דןי*ז;)  צוינה מנילה פט י

 0נם* וטרסיי .טרה של נאמימה שייפוש
ק ,פצסו  הט׳ן נסט ומגילה מ*ק נירטלמי ו
טו הל*פ סויה מסר הלנוח נסון טנין ט  נ
דו ק פשויפש נלומי פטיגל נ :נמויש ו

 שהיא ספני בטזוזח להזהר אדם P1 חייב יג בטזיזה:
ד. הבל הוכח•  ביחוד יפגע ויצא שיכנס זמן וכל חסי

 משנתו ויעוד אהכתו ויזכור כ*ה הקדוש של שטו השם
ק. כהכלי ושגיותיו  לעולם העומד דכר שאין וידע הז
 ההר הוא ומיד העולם צור ידיעת אלא עולמים ולעולמי

 הראשונים חכמים אמרו מישרים. כדרכי והולך לדעתו
 בכנדו וציצית ובזרועו בראשו תפילין לו שיש טי בל

 לו יש שהרי יחטא שלא הוא מוחזק בפתחו ומזחה
 מלחטוא אותו שמצילין המלאנים דט והן רכים מזכירין
כריך ויחלצם. ליראיו סביב יי׳ מלאך חונה שנאמר

! דסייען רחמנא

שביעי פרק

 . ראx טא . טשה פססלס פד ט'1 אוטוה
 שרשה שנץ סריוס משני מנהג •ספש לא יגרש

 אחס טשה לו סדמגה שאה פטיש לפרסה.
 נה ילההמיל ראטגה פרשה נה לטיס לי טס

טס טפס דיס רש אסרס פרשה  לא אס נפ
 אלא P יספה לא אסיה דקה נמינה יפתוג

 ופ׳ש :נך לידי לנא יצשיך שלא עצ« חרז
ה לי גזדפגה  .ט'1 אומפס שסי נה אחה טנ
 סו! אותיום ט לנסוב סרשט פיש אן ^יסר

ס מסינה לדן ה אנל אוטיס ה׳ נ  שליפה טנ
: רשט איט

ר.1 השישה נסיך לי טרסנר. ו מנ זה נ  נ
מנ יהשור ססנרא. רנינו  סהראיש נ

ס דדוקא יאיסר סילק ז*ל  שרי איטוס ה׳ ננ
 אלא לדן סי! שאץ טין הדן נסיך נשיינה

ס אי ז' גס אנל אוספס שסי  פל אן גר נ
סיו נ1דר גג ן נ י ׳ד׳ נגץ י  אץ פס' יה׳ «

«נ : לדן סי! ד או ג' לנ
ס'. סיסש גל גץ יסנגת ז  נפיק גדיסא י

ר :דנסיא סי ע ^ ימי. הסירה אס י
 יגפיי לא סיס הנימנ הקיח נפרק הרי׳ן

 הדן «ן> פד וטלה מקצר אלא הדן גאמצש
 אנמי נשל רב אמר אנא נר אפר ר*י יהא ♦ני
.איספד טשה גאמצש ישראל גל לפיני רג

 :דיקא שיסה נאמצש יהלגסא יאטקנא
:יט׳ הנדיליס נאיסיוס יחהר

אנל

ת א ו צ  לכתוב מישראל ואיש איש כל על ״ ייעשה מ
 לבם כתבו ועתה שנאמר לעצמו תורה ספר

 שירה כה שיש תורה לכם כתבו כלומר .השירה את
 ואע*פ פרשיות. פרשיות התורה את כותכין שאץ לפי זו

 ואם .משלו לכתוב מצוה תורה ספר אבותיו לו שהניחו
 אינו ואם .סיני טהר קבלה כאילו הוא הרי בידו כתבו
 ספר המגיה P1 וכל .לו כותבין אחדים לכתוב יודע

םלך י* טלי כתבו כאילו הוא הרי אחת אות ואפילו תורה ה «ו המלך לשם לעצמו אחד תורה ספר לכתוב עליו טצוה ב
הין לו וכתב טטלכתו כסא על כשכתו והיה שנאמר הדיוט כשהוא לו שיהיה ספר על יתר מגי העזרה מספר אותו ונר.ו
פ  עמו יהיה שמלך אחר לו שנכתב או שכתב וזה .גנזיו בבית מניחו הדיוט כשהוא לו שהיה זה .הגדול דין בית ד

 עטו והיתה שנאמר כנגדו והוא טיסב .עטו והוא בדין יושב .עטו והוא נכנם .עמו תורה ספר למלחמת יצא ואם .תמיד
ל כ בו א ך כ  מניחו אחד . תורה ספרי שני שמלך אחר לו לכתוב צריך שימלוך קודם תורה ספר לו היה לא ג ז חייו ימי ו

שני כבית ה  על לישן או הכסא לבית או המרחץ לבית וכשיכנם בלבד בלילה אלא טעמו יסור לא Tתמ עטו יהיה ננזיו.ו
 »י הגויל על כולו או אלא פסול הקלף על ומקצתו הגויל על מקצתו שכתבו או שרטוט בלא שכתבו תורה 'ספר ד י* מטחו

ה. וכיצדכותביןספר הקלף. על כולו ר תר. נאה מתוקנת כתיבה כותב תו  קטנה אות כמלא ותיבה תיבה כל ביז יניח ביו
 כדי אותיות שלשים יושיטה שיטה כל ואורך . שיטה כמלוא ושיטה שיטה כל ובין השערה חוט כמלוא לאות אות ובין

 מזה קצרה שיטה תהא ולא ודף. דף כל דוחב הוא וזה .זיטני תלתא זי! למשפחותיכם למשפחותיכם למשפחותיכם לכתוב
תב משוטטות עיניו יהו שלא כדי זה על יותר אורכה ולא כאיגרת. הדף יהא שלא בדי  הריווח מפני הכתב ימעט ״לא ה ז בכ

שה. פרשה שבין ש כותב אלא לדף חוץ ושלש הדף בתוך שתים יכתוב לא אותיות חמש בת תיבה לו נזדמנה לפר ^ 
 טוזחילת ומתחיל פנוי המקום מניח אותיות שלש לכתוב בדי השיטה מן נשאר ז6 .לדף חוץ w ושתים הדף כתוך

ת תיבה לי נזדמנה ו : השיטה בתוך לו נזדמנה השיטה. י!1 לתחלת יחזיר אלא הדפץ בין יזרקנה לא אותיות שתי ב
לכתוב יכול אם * הדף בתוך כולה את לכתוב כדי השיטה מן נשאר ולא יתר או פחות או אותיות עשר בת תיבה השיטה

ק וחציה הדף בתוך חציה  חומש כל בין ומניח ז •י השיטה pi מתחלת ומתחיל פנוי המקום מניח לאו ואם כותב לדף ח
תר. ולא פחות לא כתיבה בלא פנויות שימין ארבע וחומש  התודה את וכשיגמור חמישית. שיטה טתחלת החומש ויתחיל י

שיטה ועולה מקצר דרכה שימין הדף מן נשאו־ ואם הדף. שבסוף שיטה באמצע שיגמור צריך  הדף שבסוף ומתחילטתחלתה
שיטה. את ינמור ולא ףג שבסיף שיטה באמצע ישראל כל לעיני שיהיה עד יומחבוין ה ת באותיות ויזהר ח הי  הגדלו

ת ובאותיות הקטנות ובאותיות דו קו ת והאותיות הלפופות הפאיץ כגון המשונות ואותיות ת מו עי  המופדים שהעתיקו כמו ה
ק כצורת התנין וכל שבעד^ עליה שיש אות ויש אחד תג עליה שיש אות יש ובמניינן בתגץ ויזהר איש. מפי איש כחוט דקין ק זיינ
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ף84 ס ה כ שנ ףתורהפץ ספר הלכות אהבה.מ ס ה כ שנ מ

 או ווז׳ש נסתוך יתנאי חסי אי תלא כסיל וני' הסי סתלא נהג אס אבל יא
.ונו' פחוחז פרשה שנתנ או : היא פשימ וני׳ קיי שהיא מלה שנחכ

 פחוהה ׳עשגה לא סתימה סתימה יעשנה לא פתוחה ק״נ:) דף הני;ה(שנת פיק נר״תא
:יגנזו אלו הרי נה פייצא השירה את שפתנ או פשייה פחנה

 די׳ יייסיא פי׳. סוגה שאיני חייה ספר יב
 תירה ספר דנחיגות(י׳ע.) פ״נ אמי

 דף נהקינין(מנחות יפי', פעיית נ׳ ט שיש
 דף נפל פעיות ג' ט שיש ם'ת תניא כ׳פי)

 מצלח שליייה דף בו יש ואס יננז ד' יתקן ודף
 ני שריאל ני יצחק יב אמי הספר כל על

 הספר רוג דפחונ והוא דיב משתיה סיחא
א איח א׳ יוסף לינ אני׳ א׳ל ששיי מו  דף נ

 לתקוני יאתייהיג הואיל א׳ל מהו פעיות נ'
 נס. לן ליס ניתייס אנל נחסייח וה׳ס גיתקנינ!
 ריב היה ואם נמ׳ש לעשות רנינו והפליא
מאיתי אמד דף אפילו ונשאר וני׳ מינה הספד

 איחא ואס לעצמו שלס מימש נל חומשים שמשה להם שפיחנץ יש ופייש״י .הצינוי
 נסמיו התם דגיסינן ועוד ט. קייין דאין ש’ינ לכותבי דאסור הל״ל לפתנו דאסוי

 לא מ׳ס נשנתא למיקי׳ אפוי אפפיחא ספי האי חיוי״הו דאחיי יוסף וינ ינה
 אפוי דחומשיס איתא ואם לעצמו שלם ספי אלא מתנין שאין פלומי ליכתנ ניחן

 לא מ*פ נחומשין קורק אין הל׳ל יאי לכתוב
 נמי ואפלינו אמוראי דאינעו ועוד ליכתב ניחן
 נה להתלמד לתינוק מנילה מתנין אי תנאי

 ודאי אלא מימשין מתנין נאין וליפלנו לינעו
 היא ס׳ת. קדושת ט שאין ימ׳ש : דמיתי

 לא אבל :נציטי ט קויין דאין מדאמייק
 אניי מיניה נעא שם יפו׳. מנילה יפתיב
נה להתלמד להיניק מנילה לפתוב מהו מדנה

ה ער ש ם ״כל ט :ה רי ב ד מרו לא האלו ה א ה אלא נ צו ט  ל
ר w מן ח ב מו ה ואם .ה קון שינ תי ה ב ק * שלא או ז ד ק  ד

תנין ב ב ת כ ל ו ת כ תיו או קונן ה תי ב או כ ר ק ת ש  השייטין א
קן או אריכן ני] או הרחי איל קצרן או ה קן ולא הו בי ד  ה

ת ת או או סר ולא ב ר ולא חי תי א הו ד ול סי פ ת ה ר ת צו  או
ת ח ה ולא א ת שינ חו תו פ ת ב מו תו ס ר. .זה הרי ו פ שר ס : כ

ם ״יש י רי ב ם ד רו שלא אחרי מ א א נ ר מ הנו בנ ם ונ ה  ב
ם רי פ סו ה ה ל ב ק א ו ם הו ד ש בי ש. מפי אי היו והן אי  שי

שיטין מנין ל ה כ ב ף ש דף ד א ו ת ל חו ה • פ מנ ש  מ
P1 ם עי ארב ר ולא ו ת היה .ששים על י שי ח ו  שבין הריו

ה ש ה פר ש ר פ מו ל ע כ ש ת ת תיו שר או שר א שר א .א
ה הי שי ש ו א טין בר שי ת ^מע^ה ה שיר ם מ ם 1־1 הי אי . הב

שים. ביבש־ה. ת. ה ם, מ רי צ מ ש ב מ מין. ה ה שי ט מ ל  מן ו
ה שיר ש ה ט ת שימין ח ל ח ל ת ה כ ט ך מהן שי ח .כ ק ת .' ו
ה רי ח ס . א או .ויצאו .פו ב ה .וי הי שי וי א טין בר שי  ה
ה על מ ת ל ר שי אזינו. מ ה. ה ר עי א ך ו ר ד ה רי. ה ת .א רי ח א .ב

סו עי כ ה ל .ל ה ה .שימין שש .ק ט מ ל ה ו מנ ש מ מ  שימין ח
ר ויבא. ב ד שר, .ל ת א א שר .הז א :א ם ‘וכי י רי ב ד אלו ה  ה

ה צו ר מן למ ח ב מו ה ואם ה ל לא שינ ס אבל .פ ב אם י ת  כ
א מל ר ה ס ר או ח ס ח א. ה ב או מל ת כ ה ש ל א מ הי  קרי ש
ב ת ב ה ו ת א רי ק ב בגון ב ת כ ה ש בנ כ ש ם י קו מ ה ב לנ שנ  י

ם רי חו ט ב ם ו קו מ ם ב לי פו ע ב צא ו . וכיו ן ה ב או ב ת כ  ש
שה ה פר ח תו ה פ מ תו ה או ס מ תו ה ס ח תו ב או .פ ת כ  ש

ה שיר ר ה א ש ב כ ת כ ב או .ה ת כ ה ש ש ר ת פ ח ה א ר שי  כ
ה הרי ל ז סו ת בו ואין פ ש דו ה טפר ק ר ל תו ל  אלא כ

סין כחומים מי הו ה מרין מן ה שמל ת: ב קו נו תי ב ה ר יי פ ס  י
ה ר ה ני! שאינו תו ר מוג סו תו א הו ש שים על יותר ל  של

תקן אי*א יום ר .יגנז או י פ ה ס ר ת שילש בו שיש תו עיו  ט
ל ב ף ב ף ד ד תקן ו ע היו ואם י ב ר ם . יגנז א א ה ו  הי

ב ר רו פ ס ה ה אר מוג ש ה ע בו יש ו ב ר ת א עיו ל ט כ ף ב אר ד ש ד דף אפילו ונ ח תו א או שאר מ ש ה ב שו מ א ה ל ע ב ב ר ת א עיו  ט
ה הרי ג ’• יתקן ז ה י מ ם ב רי ם דב רי מו ב א ת כ א ש ל מ ר ה ס ה שנמצא ח ל ת תו תיו או ח ה שכ ת ביני ש טו שי ל . ה ב ב אם א ת  כ

ר ס ח א ה ל יש אפילו מל כ ף ב דף ד ה ו מ ת כ עיו תקן זה הרי ט א מפני מ רד שהו אינו גו ה ו ל מותר יד : תו ב ״ תו כ ה ל ר תו  ה
ש חומשי כל מ חו פני ו הן ואין עצמו ב ת ב ש דו ר ק פ ה ס ר ל .תו ב ב לא א תו כ ה י ל י מגי פנ ה ב מ צ ה ע הי ה שי ת ב שיו ר  ואין .פ

תבין ה * בו ל ק מני תינו ד ל מ ל ת ה ה ל תו ואם .ב ע ם ד שלי ה לה ש עלי מ ר חו ת ב .מו ת ה כ ל ש מגי ש של ת של בו ה תי ט שי  ב
ת ח ר א ת ו :מו ר ט ת ה =]1 יידבק מו ר ם תו אי בי ם נ בי תו כ ך ו ר כ ד ב ח ח . א מני ל ו כ ש ב מ ש חו מ חו ע 1ל1 ו ב ר ל ובין .שימין א כ

 על יתף פנותר פעיזח ד׳ נלא המשובש השאר
 ד׳ בו שאין מאתי יתקן פעיות ג׳ נו שיש פי

 מקשץ ויש .לאני׳ יוסף רב ונדפשיס ספיוח
 הדף שפיר כחוב הספר רוב אס עסקינן נסא׳

 דנתונ רוב יש דף אותו נלא אם למה שלימה
 הדף בלא דוב אין ואם לדף צורו מה שסיר
 רוב דכתוב והוא שאמר מה נרצל הוא הרי

 חד בעינן חנאי זמרי דה׳ק וייל שכיר. הספר
 כחוב הספר אוסיוח רונ כלומר הספר דרוג
 הספר אותיות שרוב אפשר דננר ומשוס שפיר

 נה יהיו שלא דף שוס ימסר ולא שפיר נתיני
 שנשאר שני תנאי החנה לזה יותר או פעיות ד'
 דכיון דמילחא ופעמא פעיות ד׳ נלא אהד דף

 הייעכבות פעיות נו שאין אתל דף ניה דאית
 רובא ונס ודף דף ננל כן היו והכי׳ מלתקן
 לספר כשרוח שיש נראה שפיר כתור דספר

 שאילו אהד דף ט יש שהרי הוסין נערך אף יה
 אנל לתקנס אפשר היה הספר דפי ככל כן היה
 פעיות ד' כלא אהד דף אפילו ליה לית כי
 שאין נראה שפיר כהונות האותיות שרוב פ’אמ
 הסכר אותיות כשרונ וכ׳ש כשרוח שום ט

 ט שיש ואע״ש ככולו דרוט נפפיות כתוטח
. מצלה אינה פעיות ארנע כלא ההד דף

T נהניזקין וכו׳ הסירה לכהות סוהר 
 יופף ורנ רנה ס׳) דף (ניפץ

ננוד מפני נהומשין קורץ אין תרוו״הו דאמר׳

 או חורה של לנדה פרשה מנילה ופירש״י
 זסלונתא ואסיקנא נותנין אין איל שתים
 לתינוק מנילה נוהנץ אץ דחניא היא דחנאי

 . מוסר עליה להשלים דעתו אם כה להתלמד
 נס'כ המטל דור עד ננראשית אומר יהודה ר׳
 הקרננות צווי נמר שהוא כלומר השמיני ניו׳ עד

 ועוד .נקפינן הני ס׳ל כת׳׳ק דרכה וכיון
r דיומא(דף דנפפ׳ג t( עשתה היא דתנן אהא 

 פריך עליה כתובה סופה שפרשת זהב של שכלא
 דאין לקיש ריש ושני לתינוק מנילה כותנץ ש׳מ

 הרי׳ף ומ׳׳ש לה. כחט נסירונין וההיא כותנין
ק כה להתלמד לסיפק מצילה נותנין ז״ל  ו

 דוקנא עליה להשלים כשדעתו היינו ע'כ הלכה
 והייט לתינוק מנילה לכתוב אפשר כבר וה׳׳ק

 .ונו' מגילה כתב .עליה להשלים כשדעתו
 המלבה דהילני דחק הא דיומא ס'נ ונסוף שם

 עליה נתונה סושה שש׳ זהב של שכלא עשתה
 תיבות שלש שנותנ דהיינו נפירונין לה אוקימנא

 נ’וכ תינות שלש השנייה שיעה וכותב ומדלג
 ירוחם רניט שכתב רטנו כתשובת נהדיא

: שני ננתינ
נ (דף דנשרא ע'ק ונו׳. לדבק מותר טו  י'

 נניאיס שורה אדם מדניק היר ייד)
 כפני שורה אומר יהודה ר' דר'מ וכחוניס

 עצמן כפני כסונים עצמן כפני נניאים עצמה
 כל כלומר עצמו כפני ואמר אמד כל וקכ׳א

 קי׳ל ולא לעצמו כרך להיות צריך נביאים של סכי
 P נניתום מעשה התם מדאמרינן כחכמים

 ע'פ כאחד מדונקיס נניאיס ת' לו שהיו זוגין
ראנ׳ע

m רע׳׳ה סימן שם עור כ * בס זסמ׳־ג עזר : j שם עשי! סמיג לם'ג סי׳ שם עזר ה רע־ע סי' שס סור ר • שם זסמ׳ג רע״ה סי׳ טור :
נביא

הגהות
J[» כתב * : כאן עד רניחיני כל םשקו וכן] נ״ן דנשעשנ׳ז השוד C.S ע־טת ייא

ע׳ יםעכבין ג׳ עריכק איתיוח ד רבא דאמר כיין משיל היא הזיונין סי •רד rו
העמודים וי׳י ייי וקוי־ין בוי׳ו עמיד כל לרתחיל בורים סופרים שנוער מה .]J ] רז״ד
קצר טהן ויש רהב מהן יש דעמורים עישים שהרי בדבר 8י׳ נטור שאיסיר נראה

דח לא אשר גדוליוז אותיות יש ושעסים  רחבים דים עסי ־יכך הכתיר,! העתקה בסשר שמשרדה נ
 כשונות אותיות ם ושעב קצר עי*" וכותב קצרים כר,ימות וניש רחב עליו יכותבי; סקומית ביש

 ייהדיא גרסי רבה ן הקיט ובפרק לי סדרו א^ר עמוד “כי לראש וי־ו שיניע נדי הרבה ואמונות
. נהייבה בדייעיל יבי׳ יח “ד. ספני הכתב יפעם לא  רביני לכויי אייה דברי נחכהי והני־ ה

 כמו בעיני נבין ולא דעמידים נווי תורה כסי־ עיי וששאלת בג' תש אשר יז״ל ידי על והשכים
 ז״ן סם־לה ליאינטין ר־ היה ארד סושר אך סושו־ים מדברי ולא תורה מדברי לא יאינם שכתבת
 בוי׳ו ל מתח עמוד שים היה ש־יא ־־־ נ יתי ר תורד ססר לכתוב לי היה ואילו איסנתי שהיאה
 בקדש] סיני כ׳ם ה וסי׳ סיב כתב נרצוליני ירידה [ה״ר * . עכ״ל בם כיאעידה רוק

r j[ תב ש.אטר רססעית כננד שימין נדה יש סיש־יים בבסנת אדן כ  רב מוצא את כשה ו
 ס הזק״ כננד נ״ב אי האייה הדברים אח לך כתב שנאסר ישראל רבביה כגנד ם אי למסעירם

 שגאשר תו־ה שנמשגה ק־ילוח כנגד צ׳ת או בכת־ב־ם והמת עד איש •שנעים לי אנשה שנאמר
 דטוביס בסםרים מצאת־ זד ובי* [ט] ע״נ ה ה בספר דדתובים עד וגל לעשות תשמעו לא אס

 עמודיס ראשי לעשות עצמם ורחקו והייני קצייו שכיהביהם בסגלותם ישם להם יצא אשר מזישור
 כי׳ת ולעשות אייו על להוסיף השוםרים שנהנו מה אמנם בעמוד. ככתיב א־יי שיסית וראש* אלי

עושים ויש לך שפר ש ככעסוד הנאים ה אחיך יורוך י דבראשית ב־ וחן ד.דםץ בראש שסו

טיימוניות
 הדבר אחר וחסשת' וחתרתי כיעמוד דואעירה ר אוהליך שובו כה מ׳ ושוטרים שושפים יש

 זה שבסשר יסתומיח פתוחית שישיית ולש* הנאי! ברכיי מצאתו ולא ובקשתיי דנאוניס בשסרי
א וא״כ םתותה יורוך אתר, דיהורה פישר. שהרי ססיל כן העשוי ת ם יכל כן לעשות א׳א  א׳
 שהם חיבות נ׳ אלא תתחו״ה נשימה נתיב רייה שלא א׳כ אי*א הדף דביאש יורוך ית לד

 שיפר. בראש לעשות א א דשושםים ש ובן כן לעשות יהנן ולא אותיות ח׳ שתם אתה ירידה
נ היא סתימה פרצה שר,רי אף והזהיר סיירי וכתובים נגב־אים דאף ראבי׳ר, כתב [י] . ע׳

r כת־־י־ף [דלא • ברכה עליי תנא בתלמיד r t וכתב כה להתלמד לתינזד, ם-־לה לכתוב ר
 שליטה תורה לכתייב עני לכל אפשר דלא בשים להקל ראה שררי׳ף ואפשר הרא״ש נשם הטור

ם [כ] .] ב יס הי ע׳ש לבני א פי כ, עצם־י בפגי תורה דאסר יהירה ר לגבי :ר׳ צנ׳ דהא רי
כולי רם• ולא נגליון היו דלא כ־ון שרי יהירה לר אפילו רלדירן ו״ראה דר׳ם ה כיית קאי רבי

 ופירשו סלםעלה ומתחיל מלטפה ומפייס בברייתא התם נן גרס [ל] . תושפית מילתא הרא רא
 להניח צריך תורה של לחומש חומש דבין אר׳' ימהר שימין אותן לת..ית צריך ואץ התיספיח

שה דחוה מידי למעייד, אפיייו  אחת סח ש למנלה להגיח צריך למסד. סיים שאס פתוחה אפי
א אכל ב י  חוסש בין אבל קאי דוקא ם אנכיא וכו לפטה ומסיים רהא• לכך צריך דאין אש־־ י

ק בירושלמי כיאמר שין ש ד יגיח לו ואפ :ן לעטות א׳א לתימ׳ש•  גיסר שיהא וצריך דסנילה פ׳
 לסייס לו שאין ריטעם ונראה בראשו ומתחיל בסופו נומר וב״ניאים תי כאמצ. ■פתת־ל באמצע

א שלא שיסין ד הניח אפילו הדף בסוף  ססייש וננכיאים גסי שפירש ומה הלנה וכן לחתוך ינ
ה אין שימין ד להניח צריך ואין למסה א  ושוTח עיקר ובל סיירי דשיפין בחגחה רלכאורה ני

. ע׳־כ ריצב־א לחתוך. טותר שר.רי חתיכה 0םםע לאסיר דאין למסה לסייס ששור״ר אלא אינו

עוז מנדל
 כ־ט) (לף רנה היק ח«לס. ואינז עד ס' 1נ שיש תורה ססר ש) י (דף דכהוכות ס״נ •מז if עד יכו׳ תויה ססר : סזסריס דמה' ס׳ט . התינוקות עד ם׳ הדנדס

) רניוקין(דף סד; מותר. אחת כביסה עד א פ׳ק הימים ודברי עד ס׳ לדבק מותר :׳ .י״ד) י״ג (דף נסרא מנ
ס׳ לכתינ סוחר ו



85 מג ם«נר׳ כסף פ־ח פ־ז תורה ספר הלמת .אהבה טשניי כסף
*נ הטו מל״הו פליג דיני ופוד דג ומפפר יאנ׳ט ק א«לו ני״סא דססם ופוו .גסמון פאנ ס «״ר נ ח אמליק י9הי יא׳ם .פל ל ew לא מז «i xco פ*א יגיס ונ«*פ 
 היק דהפם דיל לשרפה ליד נלאשייפוס י׳ווינוט להסיה דאסיי טפפס והא אלו טהלהום מעשה דאמי נוופיה דיני ספום נריט ופסק נסנמים ילא נ*יוד פאנסוה דלקמן
ן לסניגו והניאו  שיפה נהל תיהוס «׳ יוסר לנסוה פלא רצה ואילו ^יפה צרן איפ ספילץ קדופס דטפטם הרוצה הסם פסמא דסגיא ועוד . יה וממשה וההשימם האסד סדונקים «י
 לשרפה ציין איוס נשיפה סינוס מג׳ סמר הוסג שאם אהיג אנל הסיס שפאיה הוא רשאי שיהין י' סויה של לחומש מומש נין פס ניייסא וט' ומגיס ומ״ש מינק. האסד סנ׳ן לדנק

ק הדמשמע לשיפס דנפי שלום מאניס נרה דלא שיפין ג׳ ייג של ונגהיא וגניא גניא « גק י
I א ייז בי א נ בין .שיטץ יישלש ונבי א כל ו בי א נ בי ^ משנים ונ
תך לחתוך בא שאם שימין שלש עשר לס*ן א3 שאס וס׳ש הפור. נייסס טא והן ^י ,חו ם  צייסוס אץ הסינוס שאר אנל אשוייס נהסינה ן7ו

א. כך נכיאים טלמפה ומסיים ץ נרייסא ^ן> _0ש «א סומן שע,’ הו הו ם. י אל. שופטי נאגרוס: לשרפה סמטשלא וה ופל שייסוה , מלכים שמו
ח. מי ר ה. יחזקאל. י שעי • ״ ̂ הכתובים וסדר .עשר תרי י

ב, איו ם,ו לי ה ת ת.ו שלי, רו ת. ומ הל ק ם. ו רי שי ה ר שי ו
ת. קינו אל. ו ז 5 הימים ודברי ,ומגילה ודני  כתבי יכל ט
ש תבין אין הקד שירטוט אלא אותן כו תכן אפילו ב  על כ
ת שלש לכתוב ומותר הנייר בו שירטוט. נ»] בלא תי

ה כרך .אסור t<1 זה על יותר * ם תורה בו שיש ז  נביאי
שתו אין וכתובים שת קדו ש אלא תורה ספר כקדו  כחומ

שים. מן :ד.חםר בדין היתר דין החומ

 מוסך למסוך נא שאס מלמפלה ומסמיל
 הימים ודהיי פד והו׳. גניאים של וסידורן

 שטשה סי פל שאף הגמרא שם נר״סא
 מנסים ראו לא אמרוגים גניאים להל קדים

 מירנם הוסר דאיידי נסקומוסשוס לססנו
 והריה דסגי גסאסיה נהדי שהסהוט מיון

 נהדייהו ליה משיה נטאים סוף דמו ו«לסני
pi דמלהים היון ליחזקאל שקדם אפ׳ס ישעיה 

ל מורנגא טליה וירמיה מורנגא «סיה ^ י  ו
 טליה וישעיה גממסא וסיפיה מורמא רסיס

 וגממסא למורנגא מורנגא סמטק גסמסא
: לגממסא

ט׳. הקודש הסהי כל ז0  נסמוך ממ׳ש גלמד ו
ט׳. להסונ ומוסר  דגיפין נפ׳ק ואיסא ו

) ר (דן  נלא הומנץ שמים יצחק אייר נ׳
 שלש סגא גמסגיסא הוסהין אץ שלש סירפופ
 הדסגא ינינו וספק טסנץ אין ארנפ מהנץ

סנו ונסוסטס גמסציסא  הרג טסק שנהייג נ
 היה דיודע אמהני׳ דסליג גנ פל ואף יצמק

 מהלטס נמיר הסה שינינו ודפ פיקי. דאימו
 שירפוס נלא סינוס שלש להסוה שאמי ינוס
 של נניו מנר יהושש יניט Tפהננ וה ושאלו
w n ספילין ההלטס רניגו שנסה שהמו והשינ 

 נשם הסוספוס והסט עדפא. דדוהחא נקסיק
 הה לנחונ אסור שלום אגרס ואפילו םימשלמי

 נגייר שלום אנרס סס0ו סירפוס נלא סמק
p גסוטס הם i שהמה רניגו דפס שהוא גראה

שמעי פרק

רך  וט' סויה ט שיש וה נ
ט׳ פסומה סרשה פ׳חא  פרשה פד ו

 מאמצע הסלסה ססומה
 הסנמי דפה יורה לפור נניאויי לעולם. שיפה

אוין  הרוצה אלו דניים רנינו הוציא מהיהן נ
:שם יעיין עליו לעמוד

ט׳ מונה סאיגו ססוי ג  פפה אם אנל ו
 ססומה פהומה ונהה הטשיוס מעה

ט׳  פרשה נ׳) (קיג נריסא ההוגה פרק .ו
 יפשגה לא ססימה סהומה יפשגה לא ססומה
 מצא הפייה שנסנ או נשירה הסנה פסומה

 שפשאש אפסומה דאף ומשמש ינגוו אלו הרי נה
p קאי פסומה שעשאה ססומה או ססומה i 
 שמפ0 ינס ומדקסגי סופריס נמסכס מפורש

 ט ומוק דסיקונם מפום א*נ סקגסא ליה דליס
 Hon ולאסויו לפנה הרנה למסוק צריך היה

 נשניל הההה למפה צדן מה ונס שם לו מדמן
 לו דאץ קאפי משיה לפרשה פרשה שנץ דוס

p הקנה i פפם ליסן נסטנה הלילש הסנ

^ היינ׳ש והסג פדשיסקן. טם דניי להע  י
 דאף והסנ הגמרא נסוגייס גטגיס שנראים לפי

 :השר שמא והיקשו הנר אס רניגו לדמס
סמר

ה א ש ר  באמצע גמד אם Jצ^רור שתי לה יש פתוחה פ
שיטה שיטה שאר מגיח ה  ומתחיל m פנוי ה

שיטה טתחלת פתוחה שהיא הפרשה שנייה ה במה .ה
שיטה p שנשאר אטודים דברים שעוד דיות ה ^ t ״ • .■ תשע כ

ת. תיו ט אלא נשאר לא אם אבל או טנו םם^ך גמר אם או מע  דקהני דאפ׳ג יהקן לא למה עליו וממה י
שיטח תב בלא שנייה שיטה מניח ה ל כ חי ת מ  יגנו אלא הקנה לו שאץ הטונה אץ ינס הפרשה •ו

 יש סתוטה פרשה ב ‘׳ השלמ»ית שיטח מתחלת הפתוחה
שיטה באמצע גמר אם .צורות שלש לה ח ה ח טני  ריו

מה בסוף לכתוב ומתחיל כשיעור שי כה ה  אחת תי
באמצע. הריוח שימצא עד סתוטה שהיא הפרשה טחחלת

שיטה מן נשאר לא ואם ח בדי ה כשיעור הרעה להני
שיטח בםוף ולכתוב בה ה ח פנוי הכל יניח אחת תי ש ריוח מעט ויני ה שיטה מרא ב ויתחיל שניי  חסתוטה הפרשה• לכתו
שיטה בסוף גמר ואם .שנייה שיטה מאמצע ח ה  הסתוטת לכתוב ומתחיל הריוח כשיעור שנייה שיטה מתחלת מני
שיטה. מאמצע שיטה בתחלת חחלתח פתוחה שפרשת אומר נמצאת ה שיטה מאמצע תחלתה סתומה ופרשה לעולם ה  ה

הו לתקנו אפשר וחסר במלא מוגה שאינו ספר ג ז לעולם מו ולהגי שיות בריוח טעה אם אבל .שבארנו כ תב הפר  וכ
ח שדיפסיק או פתוחה סתוטה או סתוטה פתוחה הני שה בו שאין במקום פנוי ו ח הפסיק ולא כדרכו שכתב או פר  בריו
שינה או רשרשה במקום ת ש רו שי ה ת. ה הרי צור  ולפי ד 5 כי שטעה הדף כל את לסלק אלא תקנה* לו ואין פסול ז

ש שראיתי כן .אלו בדברים שראיתי הספרים בבל גדול שיבו מחברין שכותבץ המסורת' בעלי ו ת להודיע ו חו  הפתו
ת ח לכתוב ראיתי עליהם. שסומכין הספרים במחלוקת אלו בדברים נחלקים והסתומו שיות כל הנ ת התורה פר מו  הסתו
שירות וצורת ורשתוחות ה הספרים כל עליהם לתקן בדי ה p הספר הוא אלו בדברים עליו שסמכנו וספר .מהם ולהני w 

ח שנים מבמה בירושלים שחיה ספרים ועשרים ארבעה כולל שהוא במצרים טנו להני  םומבץ הכל חיו ועליו חספריס מ
ע לפי הו הרבה שנים בו ודקדק אשר בן שחניו הני ת פעמים ו תי ועליו שהעתיקו כמו רבו סנ ח כספר ס חוד תו; שכתבתי ח כ ל ה כ
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ר פ ת ס י ש א ר את נטה אהרן אל אמר משה אל ה׳ (ויאמר פתוחה. בא משה אל ב

 ויאמר מטך, את נטה אהרן אל אמר משה אל ה׳ ויאמר .ידך)
 אל יי׳ ויאמר סתומות. (*שלשתן) בבקר השכם משה אל יי׳ הארץ. תוצא המים. ישרצו מאורות, יהי המים. יקוו רקיע. יהי

 שתיהן אהרן ואל טשה אל יי׳ ויאמר .פרעה אל בא משה ־שבע והן ,פתוחות בולן .השמים תולדות אלה .ויכלו
 אל יי' ויאמר סתומה. השכם משה אל יי׳ ויאמר פתוחות. ויאמר סתומות. שתיהן אמר. ולאדם אמר. האשה אל פרשיות.

 ויאמר פתוחות, שתיהן פרעה אל בא משה אל יי׳ ויאמר .משה אנוש. ויחי ,שת ויחי .ספר זה .ידע והאדם .פתוחה אלהים יי׳
 חשך. ויהי של משה אל יי׳ ויאמר סתומה. ידך נטה משה אל יי׳ ,מתושלח ויחי חנוך. ויחי .ירד ויחי .מהללאל ויחי .קינן דחי
 .משה ויאמר ,פתוחות שתיהן .אחד נגע עוד של ויאמר . סתומות כולן אלו פרשיות עשרה אחת .נח ויחי .למך דחי

ח. תולדת אלה דראיי׳.  שלשתן אהרן, ואל משה אל יי׳ ויאמר משה. אל יי׳ ויאמר לנח. אלהים ויאמר פתוחות. שתיהן נ
 ויטעו סתומה. הלילה בחצי ויהי פתוחה. משה ויקרא .סתומות סתומות. שלשתן נח אל אלהים ויאמר .נח אל אלהים וידבר

בני היו ח. ד ח. בני תולדת ואלה נ ת. שתיהן ואהרן. משה אל יי׳ ויאמר ישראל. כני וכנען פתוחות. שתיהן נ חו  פתו
 יבאך ני והיה .לי קדש בו׳ יי׳ וידבר .סתומה נעצם ויהי .אחת שפה הארץ כל ויהי .סתומות שתיהן .ילד ולשם ילד.
הי.'פתוחות שתיהן חי. ושלח חי. וארפכשד פתוחות. שתיהן שם. תולדת אלה  וישבו ובו׳ יי׳ וידבר סתומה. בשלח וי
 ,ידך את נטה יי׳ ויאמר ,תצעק מה משה אל יי׳ ויאמר .ויחנו ויחי .נחור ויחי ,שרונ ויחי .רעו ויחי .פלג ויחי .עבר ויחי
 משה. ויסע פתוחות. חמשתן מרים. ותקח משה. ישיר אז ויהי אלאברם. יי׳ ויאמר .פרשיות השמונה סתומות כולן תרח
 סתומות. שלשתן ממטיר הנני משה אל יי׳ ויאמר אילמה. ויבאו ושרי הדברים. אחר פתוחור^ שלשתן ,אמרפל בימי ויהי רעב.
 ויסעו .סתומה משה אל יי׳ ויאמר פתוחה. משה אל יי׳ וידבר ארבעתן אברהם אל 1ני אלהים ויאמר .אברם ויהי אברם. אשת

 .יתרו וישמע ,כתב משה אל יי׳ ויאמר .עמלק ויבא .עדת כל .שרה את פקד ויי׳ .משם ויסע .פתוחה אליו וירא .סתומות
ת. שתיהן מו תו א. בעת ויהי ס הו  הדברים. כל את אלהים וידבר פתוחות. חמשתן השלישי. בחדש אחרי ויהי אחר. ויהי ה

 לא .כבד .פתוחה זכור ,סתומות שלשתן .תשא לא .אנכי זקן ואברהם , פתוחות ארבעתן שרה חיי ויהיו . הדברים
 תרצח.לאתנאף.לאתננב.לאתענה.לאתחטד.[לאתחטד].כולן תולדת ישמעאל.ואלה תלדת ואלה .אברהם ויסף סתומה.

 סתומה. משה אל יי׳ ויאמר פתוחה. העם וכל והן(•שש). סתומות זקן כי ויהי .עשו ויהי ,פתוחות ארבעתן .רעב ויהי .יצוזק
 . יזד וכי איש. ככה ימכר. וכי פתוחה. המשפטים ואלה פתוחה. יעקב וישלח סתומות. שלשתן יעקב. ויצאw יצחק.

 .אנשיס יריבן וכי .אביו ומקלל .ומכרו איש וגנב ,אביו ומכה , אלהים ויאמר .סתומות שתיהן . דיגה ותצא .יעקב דבא
 סתומות נולן איש יכה וכי .אנשים ינצו וכי .איש יכה וכי ארבעתן .עשו p1 תלדות ואלה יעקב. בני ויהיו .אלהים וירא

 יגנב כי .יגף וכי .יפתח וכי .פתוחה שור יגח וכי .עשר והן יעקב. וישב .המלכים■ ואלה .סתומה שעיר בני אלה .פתוחות
כי כי אש. תצא כי איש. יבער כי אישי. .סתומה מצריטה הורר ויוסף פתוחות. שלשתן בעת. ויהי תן.  כולם איש. יתן י
 .מכשפה .יפתה וכי .פתוחה ישאל וכי ,שבע והן .סתומות .אליו ויגש .פתוחות שתיהן מקץ. ויהי .הדברים אחר ני] ויהי

 לא אלהים פתוחה. כסף אם סתומות. שלשיתן לאלהים. זבח אחרי ויהי סתומות. שלשתן יהודה. ואת שטות. ואלה
כי כי תשא. לא תקלל. יששכר. זבולן. יהודה. .ולוי שטעון ,יעקב ויקרא הדברים. ע. פג טה. לא תראה. ת  חמשתן ת

 ואל .סתומה משכלה תהיה לא .פתוהה אנכי הנה .סתומות פרת בן .נפתלי . מאשר גד דן, שש. והן פתוחות. טלן
 ועשו .פתוחה יי' וןךבר .סתומה יי׳ ויאמר .פתוחה אמר משה שלש הפתוחות מנין .טתוחה בנימין .סתומות חמשתן .יוסף

ם. עי אנ פתוחות. שתיהן מנרת. ועשית .שלחן ועשית סתומה. ארון .• ואחת תשעים הכל וארבעים שמונה והסתוטות ו
 ועשית .פתוחה הקרשים את ועשית .סתומה המשכן ואת

 ואתה המשכן. חצר את ועשית המזבח. את ועשית פרכת.
האפד את ועשו סתומות. חמשתן הקרב. ואתה תצוה.

ל את ועשית חשן. ועשית משבצת. ועשית פתוחה. ,   ................ ,״ ל . מ
 והן סתומות כולן תעשה. אשר וזה הדבר. וזה .צ-יץ ועשית ויאמר משה. וילך סתומה. רעה ^זוחות.'ומשה'היה

 .כיור דועשית וידבר .תשא דכי וידבר .מזבח ועשית שש. .סתומה משה אל אלהים וידבר פתוחות. שתיהן אהרן אל יי׳
שה. אל יי׳ ברTו  וידבר סטים. לך דקח ויאמר .פתוחות ארבעתן דבשטים וידבר שתיהן אהרן ואל משה אל יי׳ וידבר מ

ם. ראשי אלה פתוחות. ת ב א ת  אל ויתן פתוחה. יי׳ סתומות.ויאמר שתיהן קראתי. דראה שתיהן משה אל יי׳ וידבר בי
 .פתוחות שתיהן וירד ויפן .רד דלך וידבר .סתומה משה משה אל יי׳ ויאמר .נתתיך ראה משה אל יי׳ ויאמר סתומות.

 אל יי׳ ויאמר משה. ויאמר סתומה. מזה עלה דלך וידבר פרעה, לב כבד משה אל יי׳ ויאמר פתוחות. שתיהן אהרן ואל
ב, משה אל יי׳ ויאמר פסל. משה אל יי׳ ויאמר משה. ויאמריי׳ סתומות. שתיהן אהרן. אל אמר משה אל יי׳ ויאמר ת כ

:רל • :*סן 6־0 י » ארבעתן «
משנה כסף

ב מלהוגיר רנינו מדשמק תי פסו לדיח1ת לי.6ז יפקנ נ!׳ זיהיי אלהים יירא אלהיס ויאמר יניני בפאר׳ עוד נ
אסאמיא נסאר סרקתי זה גס זה פל מ״מוגייח ההגהות ונתט החותוח. ארנפק ...............

ענ׳ל. ארוס מא פשו חוליית ואלה הראשי[ שהוא ומלאת׳ הוא פשו חולדות ואלה זה א׳
:כלל ארשה אינו השגי פשו חולדות ואלס נ׳ הוא ואשוא

ין את גסה אהק אל אתי ה' ויאמר שמות ואלה נסאי רנינו ״oOdo כתוב  ויאמר . י
כנקר השכם מסה אל ה׳ ויאמר . מאך את נסה אהק אל אמור משה אל ה׳

שמות ואלה ספר
ס ס שלשתן הרבים ביטים ויהי איש. וילך חדש. מלך ד

ט' המים יקוו רקיע יהי כראשית ם#ר ד אהוהוח טלן ו
 לא לכללן אין הארסיות שאותן משמע שכתורה פאריס תפשה שכיאשי ארסיות

 מנמס לה׳ר פאר קרית כפאר נמצא ונן פאר, תחלח שהן לאי כסתופות ולא כאמתות
 ויאמר אכרס. ויה׳ אנרס. אשת ושרי הינריס. אחר רכינו כפאר׳ כתוב :מאיר לכית

 אל אלהיס ויאמר ס״סוניוח כהגהוח זה פל ונתב פתומות ארכעחן אכרהס אל אלתיס
 אלהים טיאמר זו ארשה ומלאת׳ המדו״קיס אפאמיא כסאר< וכדקחי . יש שניס אכרהם

 דוק אעות הס הנזכר ההגהות ויסר .פכ׳ל השני שהוא אשיזן שרה אכל אכרהס אל
:כלל ארפה אינו נס אכרהס אל כתוכ אץ כשני כי ותשכח

 את נאה משה אל ה׳ ויאמר על הקולמוס שהעכירו מונה כפאר 'ומלאת■ סתומות. שלשק
Tונופמת היא מוסעת גי.*ה0ש ונ׳ל .סר.ומוח סירק כתכ סתומות שלשתן וכמקוס ך

ארי«0
סייסוניות תודת

*•■*דו י« וי«א
m •נורים •ל •־ד.ים נייאסר »רשה וסעאתי תורת *אוי נתסרותרתתח תעתפסתיס 1 r פנל סהונוה m 'ln t ת תוי י יעלות פ־ענוד סנונד עיניהם פנסתםו םםני ענ נ  סזסיס וי%נר, ו

תנ ונן חנהום• נסדרס »ית• ונן דת על דור« חפטוי נויתי •ת nrwn ונר ויאםר על נסעת «ל» נתנוונו ׳ם1ה לזרת ת«נ׳ נרקת׳ נלוסיק מזת תיניוו ל• נייע• ו»ילו ח•־׳ נ
im ׳ i כ ע־ הו ם תנו » ת נ «נ״ ״ ד•©■ ותינו סעוננח תי• י » ר »סםםי• נם*-׳ תק-» ל• »«תך ד r כ; נם וסעאת׳ נסעלותם זום לים יע• •• T -ז»י) ננ»ן *״•ת להיו

W נים*» ' סתן « ז » י ג רי ו א ת תםדתיקים תסעולים אסםסי׳א ב סלנו ת׳ אאר אנ ע נ « רעא לעפות נ עו םר«ת ׳ א נ נ ת ©ד נ ת איח• ונן נע » א ר נ ת נ נ וו םר«ת כת םםני יעקנ נוית׳ ו
ר »רשה וסעאתי ם*רתורה6------------------------------------- ‘ ס א אנרוי אל איתים ני

נריתי
ם1 םה תיא «ו' ם «זו י ו ו תנ ת נ ״ *נ תינו סתוננת ר,יא י אפר ו ת1ם1 ננ״לרתם אם לרם ■נא אאר אםעםיא נסםר• תק-א לא א*תך ר*ר■ ו « «n, א  , i n , u 1 ם״ון( א

n w ם נ׳ נ נ *רת אבל ימוזיס ו ד o כתג י 'o r ת ליתא ולענינו חוא ל תינ ם לעקםק סוז W:ולק׳ם) אנ ה םנאת׳ תיא ע«י תולרות ואלת ת«נים נון זה א■ תאםעם"ם נסעז״ם ניקוז■ [ד] ; נ  י
ס ט ת ת *ז■ גנןיני■ כקעת ^ *ז י ניוונו לא רח■ ותנא בז״עדתזו »יםקא דלית !;־.ורח «־ ס״וז ש-רא בוזודלת נ ת ואלה וזי ת׳ ואת [ם] 1 אוום ועא ע«ו תליו א ם אתו .יTו נז ניי נ חבאו האלה הו
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שה. ויאטר .סתוסה טשה ויקהל ,פחותות ארבעתן  ייאטר ט
 לב חבט כל ויעשו .פתוחות שתיהן ישראל בני אל טשה

ה. הקרשים את דעש פתוחה. יריעת ויעש סתוטה. מ תו  ס
 את ויעש .הטנרח את ש3ות .השלחן את ויעש .בצלאל מעש
 ויעש ,העלה טזבח את ויעש .פתוחות ארבעתן הקטרת טזבח

 חטשחן .הזהב כל .פקודי אלה .החצר את ויעש .הכיור את
 סתוטח. אבני את רעשו .פתוחה האפר את ויעש .סתוטות

ת. שתיהן טעיל את דעש .החשן את ויעש  את ויעשו פתוחו
ש. הכתנת או שלשתן ותבל .ציץ את ויעשו ש ת.ויבי טו  סתו

שכן. ט ה ח ש. דביום וידבר א ת. שתיהן החד חו תו  ויחי פ
ח. הראשץ, בחדש ק  י הטנרח אח וישם .השלחן את ויחן ר

סך. את וישם טזבח. את וישם  את ויקם הכיר את וישם מ
ה. הענן ויכם שמנה. והן סחוטות כולן החצר. ח תו  טנין פ

שעים. חטש הסחוטות ומנין וששים. תשע הפתוחות  חבל ות
: פרשעת וארבע וששים טאח

ר פ א ס ן ר ד

ם א ת העוף מן ואם סתומה. הצאן p ו ח תו .תקריב בי ונפש פ
ב. וכי שת. טנחת ואם הסחבת. על מנחה ואם תכך מרח

ת. תקריב. ואם מו שתןסתו ח. ואם חט ב  ואם הצאן. p ואם ז
שיא. עדת. כל ואם . ברTו עז. שרנ ש. ואם א ש. ואם נפ  כב
י8»'» ק פתוחות כולן תחטא. כ שע. ו שיג. לא ואם ת  ת

^ יי׳ ברTו ש. וידבר .נפש ואם .סתומות שתי  כר וידבר דנפ
ת. שלש^ ה. תורת חאת פתוחו ט תו  .קרבן דזה וידבר ס

שם. תורת חאת אהרן. אל דדבר w ברTו  תורת חאת הא
 אהרן את רקח וידבר .המקריב ישראל בני אל דדבר ברTו Jtזב

מה. השמיני ביום ויחי שש. והן פתוחות כולן  יי׳ וידבר סתו
 .פתוחות שלשתן .משה אל יי׳ וידבר .משה וידבר .אהרן' אל
מות. שתיק ימות וכי .לכם חח  .תזריע כי דאשה רדבר סתו

ה. כי דאדם ברTו חי ת. י ע צר ע ת. ובשר גנ חו תו תןפ  ארבע
 כי אשד. או ואיש פתוחד.. אשת או ואיש סתוטד.. בשד או

שרם. בעור יחיה  שלשתן והבנד ראשו. יטרם כי ואיש ב
ת. טו ת w ברTו סתו א ה. תהיה ח ח תו ה. ואם פ ט חו ס  דל

 שתיק ישראל בני אל דדברו ברTו .תכאו דכי וידבר
ת. חו  ואשח פתוחר- תד,יד. כי ואשה .סתומה תצא כי ואיש פתו

ומות דאחרי וידבר .סתומה יזוב כי .Tק אל דדבר בר ד  .א
 ערות איש. איש .פתוחות שלשתן ישראל בני אל דדבר וידבר
ת ערות .אחותך ערות .אביך אשת ערות .אביך  .כנך ב
ת ערות  ערות .אמך אחות ערות .אביך אחות ערות .אשת כ

 אשד. ערות .אחיך. אשת ערות . כלתך עדות .אביך אחי
ה. ת ב ק סתומות כולן ו שרה. שחים ו  כל אל דדבר וידבר ע
ת. ד ק . אל חכאו וכי ע חי ת. ש חו תו  .סתומה ינוד וכי פ
 הכדעים אל אמר אלמשד. ה׳ ויאמר מזרעו. יתן דאש־ וידבר
 שתיהן אהרן. אל דדבר וידבר .הנדול והכהן פחוחווס שתיהן

 בניו ואל אזד־ן אל דדבר וידבר .דוינזדו וידבר .סתומות
 וידבר .סתומה עז או כשב או דשור דדבר .פתוחות שתיק
 אל תבאו דכי וידבר .ח׳ מועדי אלה .ישדאל מי אל דדבר

שק הארץ. ה. לכם וספרתם . פתוחות של מ תו וידבר ס
הגיו «ףV 1׳e1« פי' *

כסף
:דל*Bibn <cfeto P 06 פי pn 0<ס« פר<«0

ר א מי נם*ר נחוב .4ומור ב ד מי רגז.י ק « ד ר דנ ד מ פ6» אל יי «י « 
00X1. 0ווא m e ר «ו(רדגר מ Q בר (6 ז tiv ב דמר קד א צ ח ת ד ג

חנחות
פי qwan חסורפ ירד»וי וגדקוך סח! י< ר [ו] im י1(100ו Mwn פ n* am r 

י no*■ וססיר a•’ **ל• כפן י* «  Vga ftiM tbv'x* ■ס• *« n fcn  U01
.m <נן n I סורח .■ר fp>ra *ונ • . iptvm imran 1yn< •fm m t ■mt.» < «

ain to w  W « ץ'נ דנר am. » וו: n boss! ו»»פפ »ןו J«w •  ifSB

 .סתוטח בעשור■ דאך וידבר . פתוחה השביעי דבחדש
י את דצו וידבר .יום עשר רבחמשה וידבר  ולקחת .ישראל מ

שק .סלת  דד.וצא וידבר .סתומה אשד. בן ויצא .פתוחות של
 .לך וספרת .פתוחות שתיהן סיני דבחר וידבר .המקלל את
 וכי P1. אחיך יסוך וכי . יטכר כי ואיש .אחיך ימוך כי

ך. טו ש. .סתומות כולן .T תשינ וכי י ש  בחקתי. אם וד.ם
ק לי תשמעו לא ואם תי  .סתומה בזאת ואם .פתוחות ש

 מנץ .סתומה בהמה ואם .פתוחד. יפלא כי דאיש דדכר
כי .וארבעים שש וד.םחומות .וחטשים שתים הפתוחות  ח

ז ושטנה תשעים

ר סיני במדבר מ
מי .מחומד. רא׳בן בניי מי שטעץ. ל ד. ל מי נ .יהודה ל

מי .יששכר לבני מי .זבולן ל מי . יוסף ל ,טנשד. ל
מי . ל ק י מי מ תלי. בני . אשר לבני . ק ל  אלד. נפ

 .דגלו על דאיש וידבר .לוי טטד. את ראך וידבר .הפקדים
תל ארבע והן פתוחות כולו ד.. ר ש ע מחנה ע ס בן.ונ או  אהל. ר

מחנד. , מחנה דגל .אפרים דגל ת, ארבעתן ק מו  אלה סתו
ו חולדת ואלד. .פקודי .Tהקרב. בר אני. וידבר ד  וידבר דו

ד. ק פ ח. חמשתן ד חווזו ת. פ ך. קד. ראטר ולנ  שתיק דפ
ת. מו ת. וידבר סתו ק שא. וידבר ד אל דנ חו. וידברד  תכרי

שא. וידבר׳ ^זן ת  נרשין. מי ופקודי .טררי מי .פתוחות ארב
וסתומות שתיק .Tיעשו כי אשד. או דאיש וידבר .דצו בר. 
ותשמד. כי דאיש דדבר .Tיפלא כי אשה או דאיש בר. 
שק אד.ק. אל דדבר וידבר מ  ישיבושמו. פתוחות.יברכך.יאר. ח

ק .סחוטות כולן המקריב. ויהי .משד. כלות ביום ויד.י  .שש ו
שני. ביום עי. ביום .ודפלישי כיום ה  .החמישי ביום הרבי
שמיני. כיום השביעי. ביום .חששי ביום שיד ביום ה  .הת
שירי. ביום ם. עשר עשתי ביום הע  .יום עשר שנים ביום ע
ת. זאת כ  בולן הלוים. את דקח וידבר . דבהעלתך וידבר חנ

ק .פחומ׳ת ועשרה ארבע ו .Tםתוםד» ללוים אשר דזאח כר 
ק טמא. יהיה דכי וידבר רויעשו. וידבר תי  וביום פתוחות. ש
ק .השנית בשנה ויהי .לך דעשה וידבר .סתומד. הקים חי  ש

ת. חו ב. משח ויאמר פתו ב ח ע. ויד.י ל ס ת. שתיק בנ מו  סתו
 יי׳ Tדר. ויאמר לי. דאספה דאטר כטתאננים'. העם ויהי

ת. ארבעתם מרים. ותדבר תקצר. חו תו אם. יי׳ ויאמר פ ח  פ

ודואביה ויאמר .סתוטד. .Tך. דשלח בר  אנה ויאטרדעד ל
תי. דעד וידבר עאצני.  דבבאכם וידבר .תבאו דכי וידבר מ
ק .פתוחות כי .שש ו שגו. ו j נפש ואם ת t o ק  .סתומות שתי

 סתומה. יומת דמות דאמר ,פתוחה במדבר ישראל מי רהיו
 דד.ברלו. מדבר פתוחוו^ שתיהן קרח. רקח .להם דועעזו ראמר
ר דהעלו. וידבר דנ ר. אל דאמר ר עז ת. שלשתן ^ מו  סתו
 מאתם. דוקח וידבר .סתומד. וד.רטו וידבר .פתוחד. וילנו

שכ. י ויאמרו ויאטררד. טר שלשתן ישראל. מ א ד ת. חו תו  יי׳ פ
מי .פתוחה אדרן אל יי׳ דדבר סתומה. אד.רן אל ל ד ו  סחוםד» ל

ת דדבר האיים. דו»^ דדבר א י דבאו חקת. ח  וידבר ישראל. מ
ת. ארבעתן .המטח את דקח חו מר פתו א  האמנתם. לא דיען י

שה. וישלח ת. שתיר.ן מ מו וה?םע פתהזח, מקדש ויטעו סתו
הכנעני

, , משנד.
tto pvwm jo־1w*]te»1 1* ידגרזקמ t p1 דזוד)t to P* M

to #מאגם raj»6J» pi ממז«<וזש ם«י >1̂  own מי1 גי  «נ ד« י
viaeto to לסגםי }דין Btohpa^ ל6 זוגי דוגר>» pi Unp הקאסס »ב>ל0ל

»
סייסוניות
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אז ההר מהר ייסעו סתומה. הכנעני ה. ח תו  סחומה. ישיר פ
 ישראל. וישב סתומה. בלק וירא פתוחה. תטראל יישלח
 בני פתוחות. ארבעתן יי׳. ויאמר .דצרור וידבר .דפינחס יידבר

ד. בני שמעון.  בני זבולן. בני יששכר. בני יהודה. בני נ
בני בני אלה בנימן. בני אפריס. מי אלה יוסף.  אשר. דן.

 .פתוחה יי׳ וידבר .עשרה אחת והן .סתומות בולן נפתלי. בני
מי. פקודי ואלה  בנות רכן ויאמר סתומות. שתיהן ותקרבנה. ה

מה. משה וידבר פתוחות. שתיהן דעלה. צלפחד.ויאמר  סתו
 פתוחות. שלשתן חדשיבם. ובראשי השבת. וביום חוו. ברTו

 ובחדש . סתומות שתיהן .הבכורים וביום .הראשון ובחדש
 וביום .השני וביום עשר. ובחמשה .ובעשור פתוחה. השביעי

 וביום הששי. וביום החמישי. וביום . הרביעי וביום השלישי.
 .משה וידבר תשע. והן סתומות כולן .השמיני ביום .השביעי

 .אלעזד ויאמר ואלעזר. משה ויצאו שתיהןפתוחות. .’יי וידבר
 אם ויאמרו פתוחה. רב ומקנה סתומות. שלשתן דשא. ויאמר
 אלה .משה אליהם ויאמר .סתומות שתיהן .אליו ויגשו .מצאנו
 דבערבת.שתיהן וידבר הכנעני. וישמע שתיהןפתוחות. מסעי.

 שמות דאלה וידבר .ישראל בני את דצו וידבר .סתומות
 ישראל. בני אל דדבר וידבר מואב. דבערבת וידבר האנשים.

 ותשעים'. שתים הפתוחות מנין פתוחות. חמשתן ויקרבוראשי,.
: ושמונה וחמשים מאה הבל .ושש ששים והסתומות

הדברים אלה ספר
.ראה אלי יי׳ ויאמר .יי׳ וידבר .ונעבר ונפן אלי. יי׳ ליאמר

 תוליד כי ישראל. ועתה .סתומות חמשתן .ואתחנן
א .פתוחות ארבעתן משה. ויקרא יבדיל. אז בנים. כי.ל  אנ

 ולא תננב. ולא תנא.ף. ולא תרצח. לא בבד. תשא.שמור.
ה. ה. תחמד. ולא תענ או ח או ל  סתומות בולן הדברים. את ו

 תנסו. לא יביאך. כי והיה פתוחה. ישראל שמע עשרה. אחת והן
ך. ישאלך כי  עקב והיה סתומות. ארבעתן . יביאך כי בנ

 תשכח. שכח אם והיה .המצוה כל סתומה. תאמר כי פתוחה.
 כי פתוחות. חמשתן .ישראל ועתה .ההוא בעת .ישראל שמע

 כי והיה אנכי. ראה תשמרון. שמר אם כי שמע. אם והיה הארץ.
 יקום כי שבע. והן סתומות כולן .יכרית כי ירחיב. כי יביאך.

 זה את לאתאכל. בניםאתם. תשמע. כי יסיתך. כי פתוחה.
 תעשר עשר .שש והן .סתומות כולן .טהרה צפור כל .תאכלו

 בך יהיה בי .שנים שבע מקץ .שנים שלש מקצה פתוחה.
 את שמור .הבכור כל .סתומות ארבעתן לך. ימכר כי .'אביון
 הסכת חנ . סתומה שבעת שבעה פתוחות. שתיהן .חדש

 ימצא כי תזבח. לא לך. תטע לא ושמרים. שפטים פתוחה.
 לא תבא. כי פתוחה. יפלא כי סתומות. ארבעתן בקרבך.

 יכרית. כי בא. אתה כי הלוי. יבא וכי יהיה. וזה לכהנים. יהיה
 לא .תסיג לא פתוחה. איש יהיה וכי .שש והן .סתומות כולם
 אל תצור כי .עיר אל תקרב בי .למלחמה תצא כי .עד יקום
.למלחמה תצא כי .פתוחה חלל ימצא כי סתומור^ חמשתן עיר.

כסף
ע פצ ק גמקומו וצניוונ « : מוגה רניגו נסמר ׳nf)!r וכן .s6 ו

ת ש ר  משה רדנר מחומה ישראצ ווקג' משה וי!ו יניגו נכמרי נר.ונ יוגא ג׳ והיה ט
vonte שוגג ארור . מחוהה שהיא אמ׳5מ מונה ונהמר נסחוהוח אומה מונה 

 פרשה שה אין פורפונאצ ונדפוש החומה פרשה שהיא ינינו נספד גי»נ אניו אשת פס
ק צנחונ צריך r< ק נ׳ שנר.ונ מה ונסקוס הקוצמום פציה צהפגיר צדן וא'נ גצצ  ו

: מוגה רנינו נשפר מצאתי וכן ׳"נ
 כתג הסתומה. הפרשה כצורת אמד ריוח נאמצע יש ושיפה שיסה כצ האזיט שירש צורת

נשיפה היס שנשירת אצא כן אסר ר^יוח שיעור עצ שנם נראה ניסוני! הרלש

עוז מגדל
1! m aפר<ס ומסנפ עשו שייס ערק ונער. פו הפיס רפ« :

 את תראה לא .באיש יהיה וכי .לאיש יהיה כי .לאיש תהיין כי
 .סתומות כולן .נבר כלי יהיה לא .חמור את תראה לא .שור
 .נדלים .תחרש לא .תבנה כי .פתוחה יקרא בי .שבע והן
 יהיה בי איש. ימצא כי . היה אמת ואם אשה. איש יקח כי

 לא .איש יקח לא ימצא. כי ימצא. בשדה ואם .בתולה נערה
 .אדמי תתעב לא .עמוני יבא לא .ממזר יבא לא .פצוע יבא

אתסניר. טחנה. תצא כי כי לא קדשה. תהיה לא ל שיך.  ת
 אשד^ איש יקח כי בקמת. תבא כי בכרם. תבא כי נדר. תדר

 בי הצדעת. בנגע השמר ימצא. כי חדשה. אשה איש יקח כי
כי לא אבות. יומתו לא עני. שכיר תעשק לא ברעך. תשה  תטה.

 ינצו כי . אחים ישבו כי . ריב יהיה כי תחבט. כי תקצר.
 ושלשים. חמש והן סתומות. טלן בכיסך לך יהיה לא .אנשים

 כי .פתוחות שתיהן תבוא. בי והיה עשה. אשר את זכור
 וזקני משה ויצו סתומות. שתיהן הזה היום לעשר. תכלה

 האיש. ארור .העם את משה ויצו משה. וידבר פתוחה. ישראל
 ארור מטה. ארור משנה. ארור מסיג. ארור מקלה. ארור
 עם שכב ארור אחתו. עם שבב ארור בהמה. כל עם שכב

 יקים. לא אשר ארור .שחד לקח ארור מכה. ארור חתנתו.
 לא אם והיה שמוע. אם והיה עשרה. שלש והן סתומות. כולן

 ויקרא סתומה. הברית דברי אלה פתוחות. שתיהן תשמע
 המצוה. כי .יבאו כי והיה .פתוחות שתיהן נצבים. אתם .משה
 משה ויקרא .פתוחה משה וילך סתומות. שלשתן נתתי ראה

שה. השטים. האזינו הן. משה אל יי ויאמר סתומה.  ויבאמ
 . פתוחות חמשתן .הברכה וזאת .בעצם משה אל יי׳ וידבר
 ולזבולן. וליוסף. לבניטן. פתוחה. וללוי סתומת ליהודה וזאת

 שבע. והן סתומות כולן משה. ויעל ולאשר. ולדן. ולנד.
 מאה והסתומות .וארבע שלשים זה ספר של הפתוחות מנין

 הפתוחות מנין .ושמונה וחמשים מאה הכל .וארבע ועשרים
 מאות שלש הסתומות ומנין .ותשעים מאתים התורה בל שי*

 שירת צורת :ותשע וששים מאות שש הכל . ותשע ושבעים
 הפרשה כצורת אחד ריוח באמצע יש ושיטה שיטה כל האזינו

 אותה וכותבין לשתים. חלוקה שיטה בל ונמצא . הסתומה
 .ושיטה שיטה כל שבראש התיבות הן ואלו שיטות בשבעים
 שחת.[פ!הליי׳. אל. הצור. כי. כשעירם. יערף. האזינו.

 • יסכבנוד ימצאהו. .כי יצב. בהנחל. שאל. זכר. הלוא.
 ודם• בני. חמאת. וינקהו. ירכבהו. יי׳. יפרש. כנשר.
 . מבעם .ותשכח .לא . אלהים . כתועבת .וינבל .שמנת

 .עם וקטב. חצי. ותלהט. ותיקד. .בגוי כעסוני. .כנים אראה.
 ,ויי׳ ושנים. יבינו. ואין. ולא. פן. .אשביתה יונק. ומחדרים.

 .וחש .לעת .חתום .וראש .אשכלת .ומשדמת .ואיבינו
 אשיב. אם. כי. מחצתי. ואין. יהי. ישתו. צור. וא.פם. ועל.

 ואלי שבראש. התיבות אלו בל .ונקם .הרנינו .מדם .אשכיר
 הדף. באמצע שהן אחרונה שיטה חצי כל שבראש התיבות הן

בו. וכרביבים. תזל• ותשמע.  הוא^ עם. דור. צדיק. כי. ה
 .על .יצרנהו .ובתהו יעקב. .למספר .בהפרידו זקניך. .בינו

.יקנאהו .ויטש .וישמן .עם.,עם .ושמן .ויאכל ואין. ישאהו.
יזבחו

משנה
פ1 שגיהה בץ הריוח שיעור מניח שגי()וירים נה שיש  השיפית ישאר הים. נשיית ז׳ל נ'

 סגיחץ ותדר,()סר מי,וסוח כשני הייוח מניחץ ואחה אחת ריוח עה5נאמ מגיחין אחח
 ייוח אם ונחש אוירים. לשני אוחו חולק שיפה שנאוחה אלא לו שיעור שיש משסע הריוח
 פרשה שעשה משום ל׳ חיפוק פסולה נשירה כחיה שאם אמרו למה פרשה כשיעור השיר

 סתומה צ>■ סתומה שעשאה מפחיחה נרע דלא שפוסל נראה דודא׳ כישה נו שאין נמי,וס
 נלוית פועל פרשה נשיפוי אהד דנאויי ע״ג דאף דה״א קשיא לא הא פתוחה. שעשאה
 למיסר אילפרין הכי ומשוס ננתנ השירה נסדר אלא פרשה וה דאין מפי עדיו השירה
כל שנראש החינות ק ואלו שיפוח נעי׳ן אותה וכותנין ומ׳ש עכ׳ל. פסולה נשירה דעשאה

שיפה
מייסוניות ועתות

ג וסנילח ומ׳ס ניייפלס■ !פ]  לספה וד לנתונ פריו *טי חננאל דרב נריח אופזיא י
Yפר דהלח׳ חי תניא וד פרק D'Uio ונטפכת . םם׳« תנטלו. חליי לט׳ד .ל מאיכינותיו



8® מהפיט פ־ח תורה ספר הלכות אהבה.
 ואגי.כי.ות>«כל. הם. בי. »ד.וירא.ויאמר. חדשים. יזבחו.
 לו. כי. בן. לולי. .אמרתי נם. מחוץ. .ושן מזי. אסבה.

בי. איכה.אם. , לי. חטתיחלא. ענבמו. כי. י נ . י ב . י  נ
 ותאחז. ואמרתי. ואין. אני, ראו. יגץמו. אשד. ואמר.

 אותה בותבץ חים שירת :ובפר .בי .מראש .וחרבי .ולמשנאי
 נאלח זו עם בחםדך אתת השימית ושאר בדדבח ראשעה שימה שיטו̂ו כשלשים

עמים שמעו נןזישך מקומות בשני הריוח מניחץ ואחת אחד ריוח באמצעח מגיחין
פלשת ישבי אחז כננד ריוח ונמצא לשלש חלוקה השיטה שתמצא עד י־אמצעה

נשפת יT חורישמו חרבי אריק נפשי
בסים כעופרת לו6צ ים במטו ברוחך
ם• יי* 0^ בטבח טי אדירים
עממ חחלת נודא בקדש נאדד בטבח

נחיוו ארץ תנלעטי יטעך נטיח פלא
נות אל בעזך נהא«

חיל יזעזק
אלוש* נבהלו אז

 חריוח כננד וכתב הכתב
m א n הי r m (*

 ראטרו ליי* הזאת השירה את ישראל ובני משה ישיר אז
ז9ם נאה נאה בי ליי• אשירה לאטד
לי ויהי יח חמרת עז* בים רמה ורכבו

אלתי ואנוחו אלי זח לישועה
ייי מלחמה איש יי• וארטמנהו אבי
 ומבחר בים ירה וחילו פרעה טרבבת שמו

 כסו בממלת ירדו יבסיטו תחטת סוף בים טבעו שלשיו
יטינך בכח נאדרי יי׳ יטעך אבן

אויב חרעץ יי׳
בקש יאבלמו חרנך תשלח קמיך
טיט נעדטו אפיך

נטגר רעד יאחזטו מואב אילי
 אימתה עליהם תפל

עד באבן ידמו זרועך בנדל
 זו עם יעבר עד

טכון נחלתך בחד ותטעמו תביאנע
כוננו אדני מהדש

אתם
 בנק ישבי כל

ופחד
 עטך״* יעבר
מיח

יי׳ פעלת לשבתך
*p• כי ועד לעלם יטלך יי׳

 טו את עלהם יי• וישב בים ובפרשיו ברכבו פרעח סום בא
מש בתוך ביבשה הלנו ישראל ובני חים

 שתהיה יחכוין חכחב בשאר בץ בשירות בין בולה חחודח כל
 ט«ה תתרחק ולא כה תדבק ולא כיותר לחברתה סמובח אוח חהרם נאונך וברוב

א כדי וברוח  אות בץ יהיה אלא תיבות כשתי התיבה תתראה ^
 שתראה כדי מאוח אות הרחיק השערה.ואם כחוט לאות נד כמו נצבו

 פסול זח הרי רגיל שאינו לתינוק חיבות בשתי חחיבח אסר
ן שיחק עד

יט בלב תחנות קפאו י נזלעו
תט^זמו שלל אחלק אשינ אררף אויב

תעהך פרק
 טפחים ששה בנדל אורכו הוא ובמה ארבו. על יתר היקפו * ולא היקפו על יותר ארבו לא חורה ספר יעושץ איץ א

 אם ובן .בהיקפו ארכו שיהא והוא יותר או פחות או ובקלף .יר של הגודל ברוחב אצבקת ועשרים ארבע שהם
 ן במצוח זה הרי בהיקפו ארכו שיהיה עד בכתב והרחיב ששה על יתר או הכתב את ומיעט מפחים מששה פחות בגויל עשה

 כחחלת שיניח צריך לפיכך אצבעות שתי לדף דף וכץ אצבעות שלש ולמעלה אצבעות ארבע מלמטה הגליץ •שיעור ב
 אצבקת שתי חםפרכולו בכל ודף דף כל בץ יהיה היריעה כשיחפור שנמצא .חפירה וכדי אחת אצבע רוחב ובסופה יריעה כל

 כיצד נ ז פסל לא הותיר או חסר ואם לטצוה האלו השיעורין וכל הקזוד. על לגלול בדי ובסופו הספר כתחלח העור מן דניח
 טפחים ששח מהן עור כל חחב ועושה כשוה העורות וטיבע מתחיל .בהיקפו ארכו שיהיה הספר שיעשה עד אדם יחבוץ

 שיעשה עד וטהדק בקרות ומוסיף יפה יפה מהודס אחד כרך טחן ועושח בשוה העורות גולל כך ואחר ,אחד לכל אחד קצב
 יחיה שוה :ח1ק יעשה כך ואחר ד .*הביץ על שיקיפו שני של כחוט ומודד העור רוחק שהוא טפחים ששה הברך היקף
 אצבע חצי שיקד בו שידע בדי חלפים ולארבעה ולשלשה לשנים בקנה אצבע דחלק אצבקת חטשים או ארבעים ארכה
 בארך אצבקת כסה שידע עד עור כבל יש אצבעות כמה עTש עד זו בקנה קר כל וימדוד דחלק. בזה וכיוצא אצבע ורבייע

ק לבתק שלשה או שנים אחרות עודות לוקח כך ואחר ה :הכרך בל  jfvr ודבר .אחד דף בהן ובוחב הכתב שיעור ב
 אם הכתב לפי הוא הדף רוחב אבל ארבע ולטטח שלז!ז לנזעלה גליץ טניח שהוא לפי אצבקת. עשרה שבע הדף שאורך

 בו שבודק הדף שנתב ואחר ן ;שיטח כסלא ושיטה שיטח שבין לפי הבחב לפי יבאו שבדף השיטות מנץ וכן עבה. אם דקה
 בברך יבאו דפין כטה מחשוב ודף דף שבין אצבקת שתי הדף רוחב על ויוסיף הקנה באצבעות הדף רוחב ימוד שירצה מה לפי

הספר לפי ומשער בלה חתודה p בו שבדק זה בדף נכתב במה ויראה הדפין חשבון עTו בו שבדק הכתב מאותו שגלל
שהוא

a מיג סי׳ *וי׳ו 11 : se rw rto וו» rm*• W: .

בסף
:מ0 מרם וט' וזן>0י *יס0 ה0י01 שיסה

p שיורוו ro  w שי6<י סילון יס מ) ׳6 (סיס בשלשים אוםס SP* 1W 
מיס:•י אחג לסה סם

ל p ילא «•1 גשיס נ w גסקוסז .גס)oiwo 06 גיס Mמ סל11 יהמה מ ו 
 onm ססילץ דלמגץ Vaei «לס0 רוססיס סאמס לס ססין הגדל סאין אוי■ גל
מי מסס ססול שמא לס׳ס גיש איסשר  ססרמק ולא וסיס סס. נימגס ניא0האח־« ו

 7למ9 ׳.01 רר»ק ואס וסיש : t*ta גסנאד סשגרס מס «לא לאוס אס p פז
 : סיסש ולא סניס דלא ון0יw 0* דרסיג סדי .ני גי) (גיס שס מקומץ מזאסריגן

BTfi א fw אלט לא סיס סוסיו אין ייו) (זן זניג סיק .וגד סיס סוסיו 
סן «סיס מיי! •) : י«ז .
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משנה
 om 0009 סשז סישז לגי אס סאלו 0*ג סל סיקשיוסד פלסיקסוולא יסד
) לח* סיקס! פל יסד אום לא יסילסיי 4<ווג אי.י גקלן גשסס גנויל איל ^0 

 וסן אויש ססלס פגוו אס ססקין »ס יסא ולגסיגסיד סקלסיס סוגי לסי סססג
p סי מיי א0לגיס:ו גן לי0פ0ו  0009 זזגי דל ליס 00009 משס woo ר0סג.וי

t לסס סיפל גיסגי o אלסססג >00 פז וסר- ון4מ שישר :»1וזק סססג פוגי לסי 
ן ס1סקוסן(«ס נסלק נלייסא ן זגיג (ססיק מייסא .וסי סמול p ויניח ל׳) ז  ז

ח מל מ ג גייל<יל וסוסי סססו ^ ל ס ס מז זסייססד א)י ^ ppaa o לנולפ t o: 
 סססישססלי ססג מגא 9ז1 גגסלאסס סזאסדיק למלוס.^וז סאלו ססיסולין וגל 0*01

t 10 לוולוסלזסלש ואיו אלסו־ססיקש• סזא ליס אסרסי סולסולא o e e ק«י10 ופול

r» סנר^
0 גי *0 סיס שיחו 0 po « e 0 ססיזי csen0 סל :*<סMB ל סי  I9t »ן0 סן י

ppa ן0י :לא) (ו
o a p p o  p* 0 יו a tmק Oip יגיג :(^ pw.OMlS סס 10 סחשוימליון (דן

coa ai b ישסג 10 ׳0  .pan 0«( 00 מולי cO M o א0ס noaa מיויג:
סי ואזי ייא משסשו גי ססיסס סדל. . 030 סאן מיסיס p 1009 דל סוסלש 000 מ
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«־ יהודה רג געי נגידי! וה׳ס עפיצא דלא הא דעסיצא הא אלא מנט חדחהא הדהתא הדי! הוא שק וטק פסול משה ואם קסר ולא נא היקפו סל יוסר אינו ס*ס סושיס אין
הא פפיצא דלא הא דעפיצא הא רניט ומפרש סיקו. מאי לפינה מינה נק לדף דף נין אדא : לפטה אלא הוי דלא השיעורץ אלו להל

ב ט׳ בדיעה פושק אץ י מ׳ש לקיים כדי כ! לפרש והכרילזו ניני עפוט שאק עי !p שהוא הא ניכר עפוט שעדיק הקוק נפיק נרייסא לנדו אמד דף אוהו עושק עד ו
לסינה סינה ונץ לדף דף נץ יהודה רנ ופדנפי נחיסתא הא נעפיקחא הא נחהלה נהלטה הרייף כסנ כך הירינטח. שאי עם אומה סופרים ומיש .ל׳) (פנמוה
:הוא וס1ומ סויה ספל

נ וט'. כירעוס ובשהופרים 1י פ'  דפכוס נ
' נמס! שספרו ס׳ס  יהודה י

 ואמייק פסול אפי וחד כשר אפי חד וי׳ס
 חהיה לפע! ינסינ פטל דאמי דפא! סעפא
 מה לספילק הסויה כל ואיחקש נפץ ה׳ סויה

 אף נצייי! לסופי! סטני לפשה הלכה ספילץ
נ אתיו ונהדיא ק. סיס פ'  יס) (דף דפנילה נ

 חלט איר הסם דציסיק דפסל כסא! דהלכה
ג אפי י סמא י נ אפי נוייא נ  נקראת סגלה י
טני פסולה פשתן נחוסי ססיה שאם ספי  ו
 לסופיה לעני! לספילץ איסקש דס׳ס דכיו! ינינו

 כחפילק. ההורה נהפה גידי דננני ה׳ה יןTט
 סתנץ אי! סופריס פסכס ניאש סרא ונהדיא
 עויוס על ולא ספאה נהמה עומס על לא ספרים

:נגיד! סופק ולא ספאה חיה
T נ ונו'. היריעות כל נשתושרים פ'  דסנלה נ

די ע*נ) (שם י חייא ו  אנא נ
 וסחו פטה לפשה הלכה המסר טור פסק נדי
 : יקרע שלא כיי אלא אפיו לא אפומא לה

 פיק נטיסא ונו', עמודים שד לו יעיקשה
נ  אילך עמוד לו ועושה י׳ד) (דף דנ'
:וכו׳ העור וסופי ופ׳ש : ואילך

 נהקוק וט'. שנקרעה סויה ספר טו
נ אמי נ') ל׳א (פנסות  ופירי י

 יחטי לא שלש נסוך הנא קרע חננאל רב אפי
מ ולא יתפור נחדתתא אנל נפסיקסא ק'

 לפי התורה כל לו עלתה אם ומחשב ממנו כותב שהוא
 ואם . מוטב בכרך בו שכותב הכתב מזה הרפין מנין

 ער בכתב ירחיב התורה טן יותר שהדפין החשבון הוציא
 הוציא ואם אחר. ברף ויבדוק הדפין מנין שיתמעט
 שירבה עד הכתב ימעט הדפין מן יתר שהתורה החשבון

 החשבון שיבא עד דף אחר בדף ויבדוק הדפין במנין
 מתחיל הכתב ושיעור הדף רוחב שידע אחד.מאחר

 בשירטוט דפין דפין ועור עור כל ומחלק ז :הכרך באותו
 בעור וכשישאר בחשבון. ועי׳ה בו שבדק הדף רוחב כפי

 האחרונה הדף על יותר ארבע או אצבעות שלש
 ויקוקי תפירה וכדי אצבע רוחב ממנו יניח שביריעה

 על אחרות עורות יתוסף שבאחרונה יחוש ואל השאר
 ועור עור מכל שקוצץ התוספות כל כננד שגלל הכרך
 מנין לפי מושכו שהכתב זה דבר לחשב צריך ואינו

 מששה יותר הספר רוחב לעשות הרוצה וכן ח ז הדפין
 ארבו ויצא מחשב הוא הזה הדרך על מששה פחות או

בחשבון.* יטעה שלא והוא יותר ולא פחות בלא בהיקפו
 ובשאר האלו השיעורין בכל האמור הנודל רוחב ט

 דקדקנו הבינוני.וכבר אצבע הוא כולה תורה שיעורי
 בצד זו בינוניות שעורות שבע רחב ומצאנוהו בשיעורו

טפח וכל .כריוח שעורות שתי כאורך והן בדוחק זו
 מדפיו ודף דף כל רוחב אני שכתבתי תורה ספר י : מפחים ששה אפה וכל מזו. אצבעות ארבע הוא מקום בכל האמיר
 אחת ודף דף שבכל השיטין ומנין .אצבעות שש משתיהן דף כל רוחב האזינו !א! ושירת הים ושירת אצבעות. ארבע

 אצבעות ושש וששים מאות ושלש אלף הספר בל ואורך דף, ועשרים וששה מאתים הספר כל של הדפין ומנין ווזמשים.
 עורות בהם שכתבנו והעורות .וסופו הספר שבתחלת לגליון בחשבון היתרות אצבעות השש וי] אלו י*א .־בקירוב וק

 דף יתר או שלשה או שנים או אחד דף חסר הן מעט להם קרוב או האלו 1י1 המדות פי על לכתוב שתרצה ובזמן . אילים
 משלשה פחות ביריעה עושין ״אין יב : בהיקפי ארכו לך יבא מיד אלא לחשבון צריך תהא ולא תיגע לא שלש או שנים או

 דברים במה .לכאן וחמשה לכאן ארבעה אותה חולק דפין תשעה בת יריעה לו נזדמנה דפין. שטנה על יתר ולא דפין
 עם אותו ותופרין לבדו דף אותו עושים אחד בדף אחד פסוק אפילו הספר בסוף אבל באמצע או הספר בתחלת אמורים

ג •* היריעות שאר  מנבילות ואפילו טהורה חיה או בהמה של בגידים אדא אותן תופרין אין ^היריעות וכשתופרין וי) י
 בגידי או בגידין שלא תפח אם לפיכך .מסיני למשה הלכה זה ודבר .התפילין את שתיפרין כדרך שלהם וטריפות

 מתחלתה כולה היריעה כל תופרין אין היריעות כל כשתופרין יד :בהלכה ויתפור ויחזור שיתירה עד פסול טמאה בהמה
 .אותה כשינלול באמצעה היריעה תקרע שלא כדי תפירה י]1 בלא מלמטה ומעט מלמעלה מעט מניח אלא םופה ועד

 בגידים העמודים על ובסוף בתחלתו ששייר העור ותופר 1׳1 .בסופו ואחד בתחלתו אחד עץ של עמודים שני לו ועושה
ו : שבדף והכתב העמודים בין וירחיק עליהם. נגלל שיהא כדי  יחפור שיטות שתי בתוך יריעה בו שנרךעה תורה יספר ט

 קרע ואפילו תופר עפוץ שהוא הטיל ניכר אם אבל ניכר עפצו שאין בישן אמורים דברים במה .יתפור לא שלש בתוך *
 בהן שתופרין בגידין אלא אותן תופרין אין הקרעים 1נ״ וכל יתפור. לתיבה תיבה ובין ודף דף כל בין וכן .שלש בתוך הבא

ז צורתה תשתנה או אחת אות תחסר שלא יזהר הקרעים ובבל לזו. זו היריעות
י א ' r׳ מ נ ט ׳ פ טן סש״ג ר י ג • שם ש ו ' ם ם ט י ע ג י מ׳ ' ר1« ג :שם ש ש ט ג י־ מ׳ ת :שם עשי! ס א צ מ נ

נ משפע ס« י  נץ הפגני נקרע סמאל י
 נסוך אי פסים נסיך יאש׳ה פיירי האיסייס

 רנינו יפסרש ססירה. להי פמיא עשיצן אי שלש
 האוסייס ני! העוני קרע יהודה דרב נעיא

 פד ט יקיא ולא כליסר דיתשור אסרס הא
 לדף דף נין אלא עיני היה לא אם שיספור

 סשייה נלא ט לקרוס יכול למינה סינה ני! או
 ינינו יו׳ש . ולסוסיא נסיקי יאסיקנא לא או
 לסינה סינה וני! לדף דף ני! אפילו כלומר וכן

 מפרש שהיה ועי״ל . ספירה צריך כלומר יסטי
 ניה ממי אי ליה דסינעיא כפשסא וו נפיא

 דרנק דמידי מטם לקולא ופסק לא או ספירה
 פילסא .יכו' יוהי הקרעים ינכל ומ׳ש .הוא

 דאעיג נסשונה הרינ״ש כתב . היא דפשיפא
 דנסדססא לפרושי אפשר היה דנמרא דלישגא

 אי! יספור משלש ניוסר ואפילו כלל נה ל! ליס
 נעסיקסא סיליק שיש כסו אלא כ! צופר סנרא

 לארנעה שלשה נץ סילוק יש כך לשלשה שנים ני!
 שכסנ היפנ׳ס פלשת נראה וכן נסדססא

 ניסר הא ומינה ג׳ נסוך הנא קרע אפילו
 שטרש Y1 רש׳י מלשון נראה וק .לא מג׳

 מפני והפעם לדף דף נץ נגמרא דנעי נמאי
 מנפים ינסנו הדר זה אץ גדולה שהספירה

 נ׳ ולמן שיעץ נ׳ עפוצו שניכר למדש שיעור
 שנראה יוסר מטנה נתן שהקריעה לפי שיפץ

:עכ׳ל ריקטן ססמס שהוא
נפצאס

עוז מגדל
חג  זה ההיקפי, ארט לן יבא עד זכי' א:י שטצחי ס״ח : ונהלהזת רבה סימסא עפחים. עד ס׳ הגזדל ת

: ז׳ל «א פעשה כדרך כהן וטוצא אילים כעורוס לכתיב החצה כל להדריך דועיל w משה
 עם n סהינרית היד של אצנעזת ארבע כמלא דף כל מלא כריכו הדפיס ריחג אבי שכתבתי ה&׳׳ת ט אזמר ואני

 כגליזן ושיעור מ׳׳ח ודף דף שבכל השישי! ומני! עודל מארבע מפס שמח שהן האמצעי נקשר פחחה זז
 זקמיצה ואמה אצבע מסה של ומליון לזה זה הבמזכין ואמה אצנס כמלא הדסין נין ישל מלס &ל

notsD די מעורוס לזז וו  בי«1ג ר״ל גויל כל ואוע כהלכה מויליס נפנזדת פגזדיס דקים סונים עזים ג
 דקה כתיבה לכחוג שירצה למי יומיל ח: סוב שם נגימסדא טוב וסימרך בגודל אצמזס י״ז הס״ס

 פר; היריטו̂י שאר מד ס׳ בידפה פושים אין :היופי בתכלית יפה כהי^זו לאורם דקים זעזרזס
 ע־א, (דף ומגילה קמא דפרק ביחשלמי כהלכה. רתפזר מד מ׳ הידמות וכמתואויין • ל׳) רבה(דג! הקומץ

pvvnia כי׳ עמודים שגי לו ועומר. ־ י׳ט) (דף למפרע הקורא פרק כשיגצול עד ס׳ הידפזת כל 
 כפרק כוף פד ס׳ שגקיפה הורה ספר י׳ד) (דף בתרא דמא ס״ק שבדף. וככתב פד

 הבינזר כנח־ מפני נחומשין קורי! דאין כחוב מיז^ן פרק במף בגיטץ :ל־א) (דף רנה הקופן סרק
 להם שאין אחרי ציטר לכגוד למירש זליגא בחופש לגץוס מוסר ס״ת להם דאין דכיכא משולם מינו וכתב
 ציכור לעוד לפיחש דאיכא דמשמע צינור עוד משום הגמרא שאומר ופה זאמר אוסר ר״ה סיס
 לפצמו חומש כל שהיו p גליון ופה גלילה עס טשוים שהיו שלהם נחוסשים חקא זהו מוסר הני לאו הא

 שגי דנעיגן וסוד נגליון כתוניה שאין טפמים מכמה נהם לקרות אסור שלנו חומשים אכל החם ומירש״י
 מדוקדק היה ואפילו כ־ח לשה מפזגד איגו שלגו שהקלף ונם עידים גתסרים אין וגה ולכאן לגאן עסזדין

o tm a זכל זסשמזס pc מדוקדק שאינו .

מיימוגיות חגחוח
 סו׳ לבד שימות «ד כותבים דיאויט שירת לעיל כתבע שתרי הס* חזינא קא נם.ום ]6[

 עסודים לשני מריב סלוגח חיתדו וא״כ כדלעיל שלאחריה שיטות וח ניהB‘ש' שימות
שען נותר ולא בשבילש עטודין שני לד.יחיב זריך והיה  אם ני העמוד לטל כדי כח

 אשר התפירה מן לבד [כ] . ותשכח ודוק היא סופר מעות השש ואולי אצבעות איבע
 ארבע אלא בחשבון o'Tn' סצזגתי לא [נ] • לידע וזית צידך בי לסה עתיT לא דוכיר לא

 איתרמי ולא הא־יה המדית בבל שכתבוזי תודה בספר עשיתי אני הגה ול] • ע״ב דלעיל בבדע״ה
 הפדות פי על לא אס לעין א׳א שלט בקלף אבל עב שהוא היה גויל של כי וראיתי לי

ס ילא בדבק רובקק אין תגי עפרים דמם׳ פ׳ם (ה) ן אולי ועדיין דלעיל וחשעגות ע ת  ע״ג ע
 המשיית גבי על וכותכץ כרכק דובקין ר מא ר׳ בשים ר^ש אמר הכתב כמקום תיפרין ולא כ־מליח

 הלכה התפירה שיורי לח דמג בפ׳ג ]1[ . טבחיץ אלא סבעגים הבתב נכקום תופרין אי, אכל
p -ים0םב ולא כבחוץ תהיה וחתפירר. כתיב היה ר״ח של פסקים גם*־ [ז] : מסיני לטשה i 

 ובברייתא דלשון ואע׳ג הקרעים בחפירת בין לוי זו היריעת בתסירת בין דדזרוסה בספר פסק
 אץ דגרסינן היריעות אתפירת ולא הקרעים אתסירת אלא קאי דלא משמע סופרי במסכת

סי ילא מבחוץ אלא הבפנים הכתב נטקום תופרין א ד ק : הסצות ובספר ע׳ש הכתב מ
ק סמלית עליו לתלות שרי אי לזזר״ם ז״ל א״א שאל השיר (לשיו • ח  ודעת בדבק ולרבקו ג

 לדף דף בין או לשיסה שימד. בק י^־ע יי*® •*®י סרומננורק חזר״ם להתיר טסה היח ז״י ירא
 לתםרר יכול אם מיבעיא שיסין נ׳ תוך ננגס ררד. הכתב כנגר גקרע שאילו עד הכתב כנגר שלא

 שם לחומרא עבדיגן איפשימא דלא כיון וגראר. שיתסור הרפב׳ס ונתב איפשיפא ולא לאו אש
; סבחוץ סמלית עליו מולה שנקרע תורר. ספר ס׳ג עפרים במסכת [ח] : ר׳ף] סי׳



91 מו *טענח1כם פ*י תורה ספי הלכות אהבה. צסףמשג״
י  «וגל כ\1<( «ס &ו ץ6 אפילו לג8ו אפי המיל מי פרק זאמימן פרי ליק גפוא דנם .ונו׳ פויה פאר פוסל פהם אחד סמל הם דניים ספסרים לפו נסצוות א (|'

ה םיפן מאה אילו נסו או סויה פפי פהם אסד נו יעשה ואם וניס ונו׳: הקוופים נפיקים יסנארו סו דופיא פפ0פ לפולם נינ איפו^ ^יגא ונ
א » ם׳ נסו® היי ם נו ואיו י י ם»א י׳ נסם ינאי י׳ איסא הני דייושלפי ראיוס אלו שאין אומי ואני .עניל על שפנינין נה נהנ0 ליניט סשונה «שאס .ניני  ווא נ

שנ׳א עולם. נאויי נפיי <«ו ושק־ פסול סויה ספי דו על פסה ומ שיפנוי שאלו שניל נסשונהונסנ ונ ^ איל סויה ללמוד אין לון אפי לישאאשה סויה פשי אום אסיסנ׳גסהו
סנ שנילדוסו  ונסנ סקטסו נו ונפי ק נ
 נהיו שק פיש יקשה וה ולפי לפסול נסיטיו

 נאוטם לרין פסויק נן דאה יטלם יאויי לפיי
שי גדלא והסה לומי ואפשי פופים.  להו ^

ק וניס  נדאעשי הוא נצנוד ט קויץ שאין נ
 סודה נפער פעוס שנמצא הינא שק ופאסי להו

 שנמצא פפקוס ופססילץ אסי סויה ספר פוציאין
 נפועעה 4שקי אופס על <' ופסליפץ העעוס

מי לא נמו ליה טה נדיענד סהוא דטס  א
לנססלה גןויין הדין ק שהיי משפע והני ל«

.

 קיאו ואם נהג שלא דייק 9ה דרניט וליסנא
 אלא קריאה סונס י7י יצאו לא נצנור ס

ם ט קויין אין ט  «א לנסמלה דעססע ני
 קריאה. להם פלסה נדיענד אנל ט קויין דאין
 הקורא קייאס נאפצע העעוס נמצא ואם

מנין הנשי נםשי קייאסו טסי  לאחריה ו
ה ט לפטה מנרן ואיט  לפניה שנירן נינ

ק הפסול סויה בספר  פלסה ט סקראו קריאה ו
ק נדיפנד להם  «דול הרג מור הנהיג ו

ק ולה׳ה ניינ יסקנ פהיי  :אחיין מהנים אט ו
ה םו0 ב  יטיה קדושה ט טהגץ נשי »י

ט׳. א פשוט ו  איי ואנוס ונסיד «
 על פמנד טסו הסויה אס הפננו נל יוט

ט׳: סו  וט'. פיס למטי לאדם אסור הנייו
ט פיק  לא ס׳י ט«) דן (מנילה העיד נ

 ציין שאיט ע*פ אן סויה סשי אדם יסטו
 אפי ק על יסי אחי. א שיש נלומי א

ט יאנל פה לו אין אטא ישניג  ספי וס
ה ק רואה איט נסו או טי ה ט  :לטלס נינ
ט סי ק אטא ו  אפשיסא דלא נעיא שם ונו׳. י

 :לטפרא פסקה פיס קטשס חוסר יפטס
לי תכ3ו  פשיעוסא פטם דפעפא מטח ו

ע «נ החדש היה אם טל  נניס ומא נ
 מוניים ומים נסינס אלא מחוסר ואינו הסוני
ם אק לנטלם וניע פניל: ר ט׳. סורה ספר טנ  ו

ם אין מאיי ר משום יו™ י׳ אמי סם ד  טנ
ה ללמוד אלא סודם ספי  אשהומפיש ולישא טי

ט  :לפטר אמר דני לו נאין דהייט יט
תנו  שנסנ יניט על ספה שהימין הנמס ונ

 א אין אשיא סויה סשי לפטר אסור
ן נייוסלסי שהיי שיאנל «ה ם « ר ט  נ

ק ט  טרה ספי שיפטר פט ישניג אס שאא גי
 רשניג גסס יוסק וי׳ פנחס דני עד וט׳

 אשה לישא סויה ספי אדם טני אפיי
ה וללמוד נראה וק סייו. מסט שק וגל טי

עשירי פרק
ת א א צ מ  מהן אחד שבפל חן דברים שעשרים למד נ

ה. ספר פוסל ר  אחד בו נעשה ואם תו
 בהן שמלמדין החוטשין p בחומש הוא הרי מהן

 בו קורין ואין תורה מפר קדושת בו ואין התינוקות
: הן ואלו ,ברבים

טמאה. בהמה עור על נבתב אם (א)
מעובד, שאינו טהורה בהמה עור על שנבתב (ב)
ה. ספר לשם שלא * מעובד שהיה (נ) תור
 בשר במקום ה»יל על בתיבה במקום שלא שנבתב (ד)

.שיער במקום הקלף ועל
הקלף. על ומקצתו הנדל על מקצתו שנבתב (ה)
דובסוםטום. על 1̂1 שנבתב (ו)
.שירטוט בלא שנבתב (ז)
,העומד שחור בלא שנבתב (ח)
. לשונות בשאר שנבתב (ט)
פםולין, משאר בו כיוצא או אפיקורוס שכתבו (י)

ה בלא האזכרות שכתב (יא) .כוונ
.אתת אות אפילו שחסר (יב)
ת, אות אפילו שהוסיף (ע) אח
.באות אות שננעה (יד)
 עיקר בל תקרא שלא עד אחת אות צורת שנפסדה (טו)

 בין הכתיבה בעיקר בין .אחרת לאות תדמה או
.בטשטוש בין בקרע בין בנקב

 שתראה עד לאות אות בין שהקריב 1ןי או שהרחיק (טז)
ת. כתיבה תיבות שתי או תיבות כשתי התיבה אח

.הפרשיות צורת ששינה (יז)
.השירות צורת ששינה (יח)
.כשירה הכתב בשאר שכתב (יט)
 הדברים ושאר .טהורה גידי בלא היריעות שתפר (ב)

X לעכב לא למצוד,
גדול. וכבוד יתירה קדושה בו ניהגין בשד יסית ב

 מה לו w אין אפילו תורה ספר למכור לאדם ואסור
אפילו  בו ליקח יש ואפילו רבים. ספרים לו היו יאכל.ו

ם. אלא תורד, ספר מוכרין אין ילעולם חדש. מדכרי שני ל
מיו. אשד, אוישישא בדמיו תורה שילמוד : למכור אחר דבר לו יד,יה שלא והוא בד

 תכריכץ אותן עושין שבלו ספרים מטפחות גניזתו. היא וזו חכמים תלמידי אצל אותו וקוברין חרש בכלי אותו נותנין
*ד * תן אגניז הי הוזו צו מ ת ם  תורה ספר בו שמניחין וד,מגדל וד,ארון המטפחות ובן כו וד,ונח תורד, לספר שד!וכן יתיק ל

הן קדושה תשמישי הכל תורה ספר עליו ור,ונח תורד, ספר עליו לועיח שודבן הכסא וכן התיק בתוך שד,םפר פי על אף
ואסור

:עשין ע׳י ם׳ נזוי ב :שס «ו| «רג »*ו ט׳ r< טי « : פס י : מיג ט׳ «ר ג »

ט נסם יינה יני צוגימן. tti סייו מסט  ו
ל חייא  נפליש( ק שמעון רק 06 סאלי 611 נ
» ס אום קסטר פ  אץ לח אפר ליסא ני

 לאסאלו סייו עפט אין לון אמר 0י1ס ללטד
 שאלון אין יוק דרגי דעסיס על אגיטן ולא
 ר 0םני ר׳ אסא ט אגיטן לא ולמה ליה

 גמליאל ק שמעון רט נשם יוסק ד פנחס
 ופל סורה וללמוד אשם לישא אום 6ט מוגר

 ינאי דליט טון והשפא .סיג טיו מסט סק
 השיגם לא נלופר אגיגון ולא חייו פפט סאלח
 V0 פשט למטר סאסור ליה דסנירא פשמע

 ל« עדן דלא דסיל פשעע פאלח דלא יונה ולר
 ומשוס ואפשר ולמיס אשה לישא נמו חייו נדי

 סאלח לא טיו נססט לטטרא ל« דסשיפא
 עפט שק גל אסר יוסק דרגי גג על ואן
 קדשס טפר וספים דאסייאי פלוגסא מה טיו
 סורס ספר מוקסני ונרס .לחוערא נקעה פיס

ט דוסיא א טטרא דלינא דנ  טדי לניוק טנ
 מקום ופנל .נדטסא והא צדטסא הא איטא

 פשר למטר הסירו שלא א^ר טאן לספוה יש
 פל מנוה נפש טקוס והלא טיו פפט טרה
 יטה שאס דאהינ לומר יש שנסורה סצוס

קס  פשיעא טלטס שאחוו טון עפש נעש ט
 והנא להחיוסו נדי טרה ספר לסטר דפוסי
ט  אנל נייסר מצומצמים נפטוטמיו עםקיק נפ

:נפש פיקוח ט שיהיה לנדר הניסו לא
ט׳. טסנץ טפסל ט שגלה טרה סטי ג ו

 טמיא ניו) פגילה(דף המיר מי פיק
 פאריס rnnfiOD:יעקג גר אחא ורג דרגא
ט׳. טשץ שגלו  ווסרא דפר טפרא 00 וה נם ו

: ששה דלג חשפיה
 סשפישי שם נדיסא ונו׳. שהוק חיק ד

 ספר סיק נהוייט ומני נגנזין קדושה
סי וגיסינן ,טרה  פריסמה רנא אסר הני נ

 טון מא דסשפיש סשפיס טרטא אטנא
 סשפיס אפינא עליה ספרא דפוסק דחדק
 דהספיס דססמיס ונינו ומפרש .מא קדושה

טן שהספר היינו  הנויסיא על והטק הסיק ב
 טרה הספר טציאץ הרנה שסעסים דטא טץ

ט אסר אטרפיא ליה וטסני פהסיק  ט
ק מא קדושה השמיש  דפריסא רנא אמר ו
ק וגסג נינט. קדושה סשמישי ט  שהונן יננסא ג

 דט משום עליו או ט והונח טרה לספר
ק ולא מנח ט הונח ולא הוק  קדוש אייו מ

 העעפמוס ופישוק .מהלנוסאלו נסיד ונמיש
;נסמון שנסנסי פריסא דהיינו טאה

אנל

שנפסל או שבלה תורה יספר ג

י א כ פי ר0ז ח למסי לאט ו ן ׳.0, ט שנ׳נ אמר הפיר «י מו יאנצ מה לו אץ אמיצו י
 ומפממ מ*ר טמן rv הנ*י מדן יונ9ו 9«ה טמן טנורואה נהו ט מורה פמר

טח פ ז א  חאה ט« יקאמר יהא סץפ״א ט׳ גא*פ מרן זנמג וגא למונרו. אטר גמה טמן מאה ו
א רלינא משממ ניפה טמן טי ס פרח מיין (איה א טי מנגני טיני מדג ט׳ ט שאני מ)’ט א

לסלך טשנד,
מן רואה דאח וקאמר טון 9ט המסה מאלו שי«ה טי אלא טמה לא גטפר דחלוץיו דטין הגא  ט

ה « נם־מ ממוה טה ואה יאמר. הטפא טנ ח m טמן מורה נ  מיניי והוא לנמנח ימומר טי
ר! ד ק נאיח מדן פגניא ה  למגור אטר חומפיה זאניא לומג מטו»! אי אן ץג*נ, ט

ט ודר ט׳ הפיו׳ז גמיש רו ומיין מחמסיה פמימו « טש טגה פגר VM ו ;ל*א ט׳ ג׳ גלל א*פ מ
ואה

עוז מנדל
ו1טו0נ טו נוס6 ו ו '9 ל ל ל3 כ9ל« ול^ ט ב י ו מ לM ו f 1עצ« ל<ני Eו to i ן1^ל ל««גן

 pjps mDOBM נ*ו) טיי(דף9 בגי לק9 גגמין. שטבלו טו '9 גו^גת חולט סטי :ן6טג ולבן
:מ״מ} (וף הוין עטי וסלין י״ט) שמחו(וף מי סלק טדבדס

ת מייסוגיות מהו
ד [יוין •  הודא )6ן ו לרד) ורו9לע עח «דיכו* לגאון תמיגח ל׳טס בתיוילח ״»n יםן0 ייד מו

 אל 09ה rreK( ק9הט9או האוחייח ודרג סוטריס רססבח במיג (ב) : ט*א לטיל בראידוא טלעא
r יקיא s »  M את גו טהנייב אי גלטי י3 ^*א לי* יאאי ו9«נקר או יוסטקו ססד
^א לא חאיי> ̂דיטלסי וה לי סניין 'Dtr לא (ג) :בי '  D93 מנר. יי בטדיס ססכת רסוף רב

 ראת1 וכן חייו סטגי טיבן וכל חירח וללמוד א«ה לימא תורת סטר ארם מוכר ר«ב״נ era יוחנן ורבי טנחט ר* «ר ובו׳ תודח ם#ר ארם •ימסד מחו ר׳טנ״ג את «אלון וזא בר רדיא ר
 ומכר יאכל סח לו אין אטילו ר«ב״נ אמר כן טל יתר לו *דיך «אץ אט״ג תודה סטר ארם ר9ים לא רבנן תנו העיר כני *P התם תים יאכל מת לוו אין אם רי9 נמי יידן וותלסודא

1v9 תמיא ט0«0 לטולס מרבה סימן רואה 9אי בתו או « נ  טריון *'m קזני ולא והא בתוס' כתבי [ו] : איבא נמי איסזרא יאכל ה9 לי יטו אבל יאבל בה >לי באין איסורא רליכא ו
ן לנרתנא איבמיייך ולא היא רטמיסא דמילתא משוס רב״ב ט״ק כיאמר רבה מנוד, שהיא שבויס



^ שנה בסףפ״י תורה ספר הלכות אהבה. םשני־ כסף2 מ

. הניפיה אבל ט' ט אמי דיא רני אמי יא׳ נ«ף ל'נ) (דף פה י  ל6שמי אמי מתגא י
owto תב : קדושה נהה ו>] והטפות .ונר מוה גומה דעסי אץ היאנ׳ד ונ

 ספי קיושח משוס נהה שאץ טיושלמי שאמי כתג הי׳ן ונס מלל. טיושלפי איסו) והכי
נ קדושת פתום אנל תויה ה' ט על השנה מכאן ואין נהן יש נ  המחייו ז׳ל שהוא יני

נמימיא שתפיש פה וכל ולשונה הפיפדא  שתפיש פה
 וט'. כסף לסוגי ובן : נלטט לפוש תוכל
עו של וה לשץ על רת'נ סי' <ד שוי כתג  ינ

) דף (עגילה העיר בני נש' וסיס  קאפר לו
 לקדושה לשמתן שאשוי נהם דקתני הגן נל פל

 סניוהו שלא אלא פט לא רנא אפי קלה
 אנל העיר אנשי גסעמד הפיר שוט ששפה

 העיי אנשי נפעפד הפיי שוני שנפה מכרוהו
א וכתב .פיכיא שיה לפשתי אפילו  ז׳ל ל
 מותי שלו תויה ספי שפכי יחיד הילק•

 ולפי העיי שוני לשבעה דדפי שדפיו להשתפש
w והלוקח לפוכיס נעליהם יטלים התפוחים 

 אומי ואט .עלל שייצה פה כל לפשות יטל
 יביט של דדינו רטט דני• סוסי וה שאין

 ולא כפרס של שנה׳כ הרא׳ש לישרי נם אתיה
 יכל העיר אנשי שפמסד too שוני ז' סכרוהו

ק פוריד! אין נוונא האי ט  ומיהו סקיופק א
 וסנר היא׳ש על יביט דתליג ספפע דסיד שס׳ת

 דציץ■ משמע ימכרו עני ואם למכרו יאסור
אסר: ס׳ת לקטת

נ פד וכר להניח וסוחר ה ח. ע'  נרייתא ל
 כפני Sוב :(דלו) הפיר שני פיק

ט׳ הקדש  דעייינץ נסי־א נסיק לורקן, אסר ו
 כתני פודקץ אן אחא רב אפר צ*ח) (דף

 לחנירו כשיתנם כלומר פטח היר וכתנ הקדש.
 נש׳ ונו'. וי.קמיעץ ועיש :נוריקה לו יסן לא

 יניט מיש ועל היב)• פיא דף (פנס אפה נסה
 אנל מנוח ס׳ר כתב . פוי סחופות היו אא*נ

 ליכנם אסור עור מניפין שהן אפילו סשילץ
 איהיוח ושאי השיין פפט הכסא לנים נהם

עוי: ספפויוס נ
1 kS ט'. סיס אדם יאיש  יכנס שלא מיש ו

 פשוש הפיחן לניס או הכסא לניס 0
 (דף דסנהייין שני נפיק אפיים וסט. הוא
א ) ל ט ל  סמנו זו חורה ספי שאץ מלן ג
לנ נכנס כשהוא אלא  הסימן: לנית או לנ

 מהמת אסוח ד' שירחיק פד ט יקיא ולא ופיש
טת שפתו ט שרק .וט׳.  לא הניא ייח) (ני
 וסית ניאשו וספילץ הקניות נניס אום יהלן•

 לועג משום עוני ק פשה ואם וקורא סרינט
 אפוס ד׳ סץ■ דהייט ננפיא שם ואפיו ליש

 דפששא פיג ואף שיי אמות לר חון אנל דוקא
 הקניות לנית לילן אסיה דלא משפע דנרייסא

 שרניט נראה נו נקויא אלא נזיונט וסיס
 הקניות ננית יהלך לא קתני דתיתי משיש
ת ל  אינא סהר חד ונכל קורא או נורונט ו
ח דאחחח לרש לועג משום  ע'פ אף נזיועו ל
 לועג משוס נה ואית טא מלוה ט קורא שאינו
 אמות ד׳ «סא פנית שיימיק ופיש .ליש

 מנית שירחיק סיש אנל הוא ומסתני שפפא
 ונשוי מפס. לו יודע איני אמות ר' ספיחן

נ טנק ייד ל  נזכר ולא ינינו דניי העתיק י
׳ הרחקת לפק פיתן שם הגירסא והיא אפוס ו

ס .וט׳ פית יאחוז אSו • הנכונה  יוחק רני אפי סיגך איר ל'נ) דף העיר(מגילה נגי ל
ט׳ המשה על לישנ ואסור :מצוה אותה נלא ערום נקני עיים תורה ספי האוחז כל  .ו

נ אמי ל'נ) (תנחוח הקומן ונפיק לה) דף (מיק מנלחין ואלו פרק  אנא חחליסא י
ת מנח ומה אפוריי׳ למיחנ דנעא מנא לינ חזיתיה  ס׳ח ואוחינ אאיעא כדא וכף עלה ל

טי קסנר אלפא פילוה על לישנ א

הראב׳ר השגת

 עליהס שעומד •י-נימוע אנל
«י יאיתז וימי מצית  ה

 לתינוק נהן שמתנין זמלותות
 קחשס: נתן,משוס אין להתלתד

 ועתי אץ דל תנארד בתב
 ושמעתי תעיחזג מ« מתת

 ותמתינם שהמענויו ת1כאו
 ומת שימוש נשמת עליי.מ פזמדץ
 נאמי קוזשת נתת שאין שאמרו

י משמיש קדושת נתת שאין » 
 נית קחשת לק יש אנל תזית

 ניחשלמי אייזא זתכ■ תכנסת
:מרל

לו אלא לזרקן ואסור ג שי  או כ

שברו שי נזין כ *ננ ת אבל . מו בי  ה

ר שליח עליהן שעומד בו חז צי או  ו

ת . הספר חו לו ה תבין ו  כחן שבו

שה בהן אין להתלמד לתינוק .קדו

ני •י וכן מו ב כסף ר ה א וז צ כיו  בהן ו

שין ה לספר שעו ר שי לנוי תו שמי  ת

שה ר הן קדו סו א אן ו צי  לחול להו

תן מכר כן אם אלא ת או  לקנו

הן ה ספר בדמי ר ש או תו מ : חו

תר“ ה מו ח ו עי ה ססר לו ר  על תו

ה ספר גבי ר אין תו ך ו מר צרי  לו

בי על ם. נ שי מ חין חו מני י על החומשין ו נ ם נ אי בי  נ

ם בי תו כ חין אין אבל . ו ם מני אי ם נבי בי תו כ כי על ו  נ

ם ולא חומשים שי בי על חומ ה ספר נ ר כל .תו תבי ו  כ

ת הלכות אפילו הקדש אגדו עין .לזרקן אסור ו ש הקטי  שי

ם בהם ש כתבי של עניני הן נכנסין אין הקוד ת כ  לבי

ת היו בן אם אלא הכסא פו חז לא ן ; עור מחו א  אדד י

עו תורה ספר רו ת בו ויכנס בז ת או המרחץ לבי  הכסא לבי

ת או ת לבי א פי על אף הקברו ך שהו ת כרו תון במטפחו נ  ו

ך ק בתו ק עד בו יקרא ולא .שלו התי חי ר ת ארבע שי  אמו

ת (או המת מן בי  או המרחץ) מ

ת ספר. את יאחז *ולא הכסא. מבי

ה א תור שהו אסור ־ן1 . ערום כ  ו

ה שספר מטה על לישב ר  תו

ש ^בית ז : עליה t!׳  ספר בו שי

ה ר הו לשטש אסור תו ט  עד בו מ

אנו צי חנו עד או שיו ני  בכלי [י] שי

תן אינו אחר בכלי הכלי וי מן ש  מזו

מן ה כלים עשרה אפילו לו מזו ך ז תו ה ב הם. אחד ככלי ז

שה עד או ה מחיצה לו שיע ה  לא אם טפחים עשרה גבו

ה ת לו הי ש אם אבל .אחר בי ת לו י  אסור אחר בי

אנו עד לשמש צי לו הטמאין בל ח :שיו אפי ת ו דו לו נ אפי  ו

תי תר כו ה ספר לאחוז מו ר ת תו  דברי שאין .בו ולקרו

ה ר מאה מקבלין תו א . טו הו היו שלא ו ו י די ת י פו טונ  או מ

ט מלוכלכות טי ם ירחצו אלא ב ה די ב י אח׳ עו ו  כל ט •׳ בו יג

אה ה ספר הרו ר א תו שהו ב מהלך כ טפניו. לעמוד חיי ו י הי י  ו

ם הכל מדי ד עד עו עמו ה שי א ז ענו בו מהלך שהו שיגי  כ

כו הם שיתכסה עד או לטקו ב מעיני ח׳ א היו ו ן י תרי שב מו :לי

ה י חד טצו ה לספר ליי ר לכבדו מקום תו תר ולדזדרו ו  יו

ם . m סדאי ת דברי חו ת שבלו ק לא .וספר ספר שבכל הן הן הברי ה ספר כנגד אדם ירו ר  תו

א ט ^ שי פ ליו י חנו ולא כנגדו רנ ני שו על י שאוי רא ר ולא כמ חזי ריו י חו ה לספר א ר אלא תו
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עוז סנדל
haa משוס גהן אין למחלפד לתימק גהן שנוסגים זגלזחוה הכמר זאוחו לינזר שליח עליהם שעמד סכיסש 

 .עכ״ל נייהלמי איתא והכי וכו׳ העיחש מחה דעחי אין רל היאנ״ד כתג : ילה10ו יחשלמי קרושה.
16 *M1סי ן1עללש ^  ס6מ הן3 ויש ס׳ח קלושה משוס גהן אין ולווודן גימה ליה גרהיגן והכי א1מג*להה3 הי

cfenp ק ו״ל מקצי ר״מ0 גם ז״ל ר־מ מירזש הירזשו השסיהמ כן הי»ס׳ מלי ורטתיס ע״נ המסת ניס 
אדו i שייש א ימח ולא הארי ז׳ל הי  מטפימו זהוא לחכו רפואה הצרי והיא <כרי מימש ^

 כחשמישי ששצינו סה כל כי ולדעתי הוא נכון היחשלמי סיחש שאישר ומה עמו לעמקו געשה מה
 סתומות שמפרש מקומית נכפה הירושלמי דרך pi לכולן עולה וזה כן נפרש ^ושה מבוס גהס אי! שיס

 הגגלי,נכ*מ ן1ל: אחר נגרר פירשו שלא רל ור״מ היחשלמי סתומות ר?נ מפרש המלי א»ר0 המלי
t שמא 16 t היה w o v o ף רמני :כד״ן ר להניח נפותר חומש או עד ׳0 מ  ס׳ת. עד ׳1נ מ

ן שגי •לק י ) י י ל * «  יאחוז . ספרים דסהנת פ״ג פור. פחוסות פד ס׳ הקודש מני מ
זאת כי אוסר ואני .מכ״ל כירושלמי איתא והכי מותר עליו טונח זס׳ת nw גנזה ס־ןם היה ואם ן'ל r36«־ תנ1נ עליה פד ס׳ נו יאחוז ולא כ״א) (דן 1w« מי פרק הססא. מנים או עד ׳0 אדם
! ) (דף מגלחין אלו ופרק ל'נ) הפיל(דף כני ופרק י״ז) (יף דסניי קמא פרקא (אמרה 55^ הירושלמי ואם ההיכחא כארעא שלשה עד אסיקגא מספזח זממה וסכת שס נזכר לא new וזה רנה ונהקזמן מ

ו לי עד וכז׳ תורה ספר 0 שיש כיח :וכד״ן כשזה נהיה שלא נצדימ להניחן השסרים לשאר הנופח נאות! נהגם אך אחריו לזלמידז ולא ם״ל ולא טכלל כהלכזת התנו to רל אלפס ר״י נם 0אין ס
ל :כ״ו) שמחו(דף מי פרק .0 יגעו ד: כפר הרואה נ ח :ל״נ) דקידושץ(דף פ׳־ק . לי» מותרי! עד «;ר ח ז : ספחים עשרה נכוה עד זנו׳ לס״ת לייחד »

הראב״ד השגת

 .עליה עד כז׳ יאחזז ולא *)
 היה ואם ז״ל סראנ״ד כתב

 וסיח ספח נכוה ממס
 איתא והכי מותר עליו מונח

: עכ״ל כירושלמי

ה אם אבל .לו הי

הסתה
 פליג דנהקומן פ׳ג ואף עליה טנת שה׳ת

נ רנינו פסי) יומק י׳ י  דאיתא פפום מנא נ
 התו' ונתנו . טוסיה אליעזר ל׳ דענד נס׳ם

 נראה מסט ננטה לס׳ס אוחיט דסדלא
 : פד לא מסט פנטה מונת הסיס שאשילו
 פסח ננוס סקוס סיס ואם היאנ*ד בחב

 איתא והט פותי עליו פונת וסיס
 שכתנתי נסו סוני ויביט .ענ׳ל נייושלמי

 : נטנדא פהא׳ שדייקו הפוסשות נשם נסמוך
 שרק סוף נדיתא ום׳. ס׳ת ס שיש בית ז

טת שמתו פי  0 שיש נית כ׳ה) (ני
 שיוציאם מד ט לשמש אנזי הטלק או ס׳ת

 דהייט אניי אפר נלי נתוך נלי שינימם פד או
 וגיסי׳ . נש׳ד ונפנואי נליץ שאינו ננלי דוקא
סי  סויה ספי איינ׳ל נ׳ז) (שם הט נ
 סי פסמים עשיה מחיצה לו לעשות צייו

נ לני איקלע ושלא  לדונתיס חזייה אשי י
י דמי נ נ  TSS( תויס ספי טה דחנח אשי י
 איפוי ניינ׳ל נמאן א׳ל פשיה מחיצה ליה

 הא סי אחיינא ניחא ליה דליס רינ*ל דאפי
 'V אדעתא' לאו א*ל אחייגא ניתא ליס איס
 דלית דנל לינינו ומשמע .לני אל נתתי לא
 נלי נתוך פלי להניחו שד אחיינא ניחא ליה

 ט שיש טס דקסני דני״תא ששמא ונדפשמע
ט׳ סויה ספר  נלי. נסוך נלי שיניחם או ו
 אסשי אס אסר ניס לו אץ לאם זה לפי ונ׳ל

 עייף תפחים י' נטה מחיצה לו לעשות לו
 ואמי דנ׳ל שTשח וזהו נלי נתוך כלי פמחת

 ספחים עשרה נטה מחיצה לו לעשות צריך סיס
 למציאס שיכול אע׳ס דנחשילין אע*נ כלומר

 ספחים עשרה נטה מחיצה להס לעשות או
 אינו נס׳ח נלי נסוך נלי הנחת ע׳י פותי

p תפחים י׳ נטה מחיצה לעטת לו אפשר דאה 
 והכי נלי נתוך נלי הצמח ע׳י מוחי איצו
 לו לעשות TOJ פיס דאמי דיינ׳ל לישנא דייק

 לחלק שנא דמשמע ססחיס י׳ גנוה מחיצה
 זה ינר שאץ ואע׳ש תפילין סדן ס׳ס דין

 • כן לפרשה צדך ע*נ יכינו נדנרי יפה מפורש
:ונו׳ נדות ואפילו הפמאיס כל

D ט' חורה ספי הרואה כל  יקידושץ פ׳ק .ו
 לעמוד מהו להו אינעיא נ') ל*נ (דף

ח חסני  אלמזר ור׳ סימץ ויני חלקיה ר ^
 כ׳ש. לא מפניה עומדים לומדיה מסני ק*ו אמרי
טנו ונתט סייקא נהמא איתא הנשיא ויין  י
 במקומו 3PB עד יושב שאינו ח׳ח סהל׳ ס׳י
 נס׳ת הדין שי,וא ינינו וכתנ מעיניו. יחנסה או

 דהא לעמוד דחייב הוא רט מסמס דנשיא
ט ונתנ גסיינן. ממיע׳ה  זה שיעפוי עי יני

 יאי נלומי למקומו כשיגיענו ט מהלך שהוא
 עומד שאינו מאחי כמהלך דיט לטש עומד
 ונו׳: מקום חור׳ לספי לייחד ם*וד, י קנע: דיך

היה

תו ולא רו ע ה־ ל דו ינ  כנג

ה כן אם יז הי בו מנו ג  ס
שרה ע

ת הגהות סוניו מיי
*l יחיד דדא׳א* [כתב rהעיר טוב' ד לסנרויזו דדנד נדמייו להעתםע מותר עלי ס״ת םכר 
 חעבוו םנילחועיק עילהי [ס] : ר^כ] יםן0 כשיר ע־ע לסונרן כיוליה! ינולין חתבוחים זה י6ול

ס כדבח ודלא בתראח דהוא חיגא כרב רבה חקגםץ [«ן • «״כ זנרום נקבר ערום ס״ת ראוחז
 לאיתני סביר הונא דרב נסעיח נח כי סנלחין אלי וע׳ r«״ סוחר דאסר יוחנן ר׳ אסר חגה ■ בר

 סורים כעאר ולא תורת בסער רדוקא התום׳ ונתבו יושתו סי ]tj ! ע*פ ונר אווריית תורה סשר
 והסבות חתרוסה בסער נ ירב בריך דאין ושסתברא להתסיר גריך אם ב׳ע יילנו נחוסי■ אבל
 סתיבח לו לעמוח או להוביא בריך אלא כלי בתוך בנלי תורה לססר די ׳■אין כריב״ל וסק
 למח ו׳ס׳ואלתם ינוrל וזד, רניגו סורי חשובת [ס] : רפ׳ב] »־׳ שור ו״ל רזרא׳ש וסק [וכן לנ:

ה לוחות במו בארק תורה ספר סשניבק אין  שוב יותר חיה שכן בתשובות נתב ור׳ת שאלת יו
;כאן ער הרחנתיו ארק כשעשיתי נזכרתי אלו כתב רוחי זח םשעם
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א :טפחים עשרה ה י א עטי תורה יספר למסום פממיס מהלד הי ס׳ למ^ם פסקים סהלן היזז י  ; «״•<!) שממו(גיניש סי .והולן פד ו
חנו השק W בתיך תורה ספר יניח לא ך ג^, על ויני טו ״ ן :אניס נסספס יכי׳. הפנני נל הלא«ים ספפים אסרו .מי׳ שיישנ סי כל ן

ה ואם .עליו וירכב הו פחד שם אין ואם מותר. הגנבים מן מתפחד הי מה על רוכב וד^א לבו כנגד בחיקו מני  כל .והולך הבה
שב חורה ספר לפני שיושב מי בד י מה ראש בכו ה שנאמר עולם באי לכל הנאמן העד שהוא ופחד. [י] באי הי  לעד. בך שם ו

ת על מחולל גופו התורה את המחלל כל הראשונים חכמים אמרו כהו. כפי ויכבדהו גופו התודה את המבבד ובל הבריו
בד ;הבריות על מכו

עוז סנדד טייסוניות הנודר.
י חחמיי מל 1לוותוו' 1מ»לm 0 מנל חוממ׳ ובתבו תו0« » [מ] • ק ו»י * מ מו ו«׳ מגלן m הי׳ייסיו בסמו י « ס x <ו> בל : )P׳* סמסי(זי מי מסן יהולן. 9»9<נ n אי} n 

ן dm »«<לו מ י יסי •מיי ינחיב-ם מגייום rf« ל»םיו נ נ ׳ ז י ר׳ ו י נ י ז י י ^ מ מדבמיבסי.•  מי׳ <!לא)(ים #סייס 110* :סימויב ימסכת m ל׳*) (דן9מ ססימן יס׳
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nievim מיק סוף סניווי Ann( ;

:שמיא ברחמי תורה ספר הלכות נגמרו

ציצית הלבות
שה מצות א .אחת ע ן אלו בפרקים נו מצוה וביאור .הכסוח כנפי על ציצית 1נא לעשות והי

משנה כסףפרקמשנה כסף

«׳ ליליס הלקרא הוא הנגד סמץ הנגד ינף ®ל עגן* א *א6  הסנלס נפרק .ו
ק פגף אלא ציצית אין ס׳י נ)’מ (פגסוס :ראשי נליליס דקסגי אומר הוא י

ן אמר שנסב ט על אף ההורה. ק הפגףסגין לסוסי ואין ט' הציציס את מושין ניצר נ  ו
 נסורה פירושו דהני רל שיעור, להם שיש הרי נאסלע וכופלן מופק ד שם ומנגים

אנל המגף סופי סגין גתפרש לא  סדנרי אנל הענף סופי .
 נאעצע ונופלי! סוסי! ד פיק להם יש סופרים

 יפקנ נר אסא רנ הסנלס נפרק מאסריק
 רסי דהיה ירמיה ור׳ להו ועייף ד' רמי

 המוסין שמגי! וסנר אסא אינ פליג ספגיא
 שקנעו התנין על ונשסיסיף ^ו שהם ס׳ סד׳ם

 ולמר ליה נדאיס לפי סוטף ננל פני חנפים
 הנמנקק נפיק דאמייק והיינו ליה ניאיס

ס דעיקיו ציציס אינא והא פ׳ס) (סנהדרין  סו׳
ם ופירושו  הוסיף ואס להוסיף ט ויש מו׳

נ וקי׳ל גורע י י אסא נ  פפא דינ יעקנ נ
 . ארנעה הלכתא ס׳א) (סנסוס ההם אסיק
 דינמית קמא נפיק דאמייק לססוה יש וסיס
) ה׳ (דף  לאפנויי ש*ס לי למה גדילים נ׳

 שנים גדיל דאהא היא לשיעויא האי וס«ה
 הסנלס נסרק אסייק והני אינעה גדלים
 לנדפי סנץ יש הסירה דק סשסע ליס) (סנסוס

; ע ול ספנף
 הרקיע נעץ שנלנע צמר סיס ו^יקחץ ב

גע׳ תכלס. הנקרא הוא <ה וסוס
 למין ואץ :לרקיע דוסה oho אמייק הסנלם

 : הסירה p שיעיר זה מום הנייניתשנייך
אז ד תכ ד  איע והלק הלק אס' מעננ אינו ו

 פרק משנה .הסנלס אס סעגנ
 לנן הסינס ונגמיא ל׳ס) דן (שם הסנלס

 מעגנ דאינו סכלס התגלס אס עננ0 דאינו
^ נצרבה לא ואסיקנא היא מאי הלנן אס  א

 ואי לק וקאי סנלס אינרדם דאי לנרדומין
 דאמיי נה ל| ליס סנלס וקאי לק איגידם

׳ נני  לי ומשמע כשיים. סנלס גידופי נדיא י
 הגי M רש*י הפירוש מפגש איס שינינו
הס^ס אס פענג זאיס לגן הסינס לה מפרש

 הלקסאי אס דאיפפפנג אלאסנלס יצא סכלס סליהם גרן שלא פשהםופי.לטאע*פ שאם
 נשיג דהאקרא ק לופד אפשר ואי יצא גלנד סנלס סוס אלא הפיל לא היאדמשמעשאם

 דהייע ליליס יהיה א*נ אלא תכלס לפסיל מקום דאץ משפע סנלס פתיל הכנף ציליס על ונסנו
 שפשירי טק לקואם^א^נציפהאלאלגרדומץיניוןדסעיקראהיילנןוסכלסכיאיניזום

:עוד ■תנאי זה פיק כשירי/ונסיף אסא ?שיוס
W א V ף על •שעושין א הוא הבגד ממין הבגד כנ ר ק  ת

א מפני ציצית ת ת דומדי ש . ראש של מדצי
ה ,ראשי בציצית ויקחני שנאמר א הענף וז  הנקרא ת

טי ואין לצובעי. מצווין אנו שאין מפני לבן  הענף לחו
ט ולוקחץ ב • התורה מן מנין  כעין שנצבע צסר ת

ת וכורכין הרקיע ט הענף על או ת א זה ו א ת ך  הננ
ט שכורך הכריכות למנין ואין .תכלת ה חו  מן שיעור ז

 על שיעשה .צווים שני זו במצור. נמצאו ג ’• התורה
ה יוצא ענף הכנף שיכרוך .ממנ ט הענף על ו  תכלת חו

שו שנאמר תנו ציצית לד.ם וע  פתיל הכנף ציצית על ונ
 אינו והלבן הלבן את מעכב אינו והתכלת ד :תכלת
צד .התכלת את מעיכב שה תכלת לו שאין הרי כי  לבן עו
שה אם יוכן .לבדו ט הלבן ונפסק ותכלת לבן ע מע ת  ונ

 אחד שאין אע־ם ה :כשר לבדו התכלת ונשאר הכנף עד
שה מצות אלא מצות שתי אינן תכירו את מעכב מד.ן  ע

ה הראשונים חכמים אמרו .אחת הי  מלמד לציצית לכם ו
ת זו מעכבות ציציות יוארבע .אחת מצוה ששניהם  א

ש אחו^ מצוד. שארבעתן זו ת והלוב ה שיש טלי  או לבן ב
שה מצות קיים הרי באחד שניד.ם או תכלת ; אחת ע

ת מתחיל .הציצית את עושין 1<1 יכיצד ו ת של מזוי  טלי
ה ומרחיק הארוג סוף שד.יא  שלש על יותר לא טמנ

ת ולא למעלה אצבעות  שם ומכנים גודל מקשר פחו
w .חוטים שמונח נמצאו .באמצע וכופלן חוטיו ארבעד 

מיין w טשולשין רן. p ת ק שמונה החוטים ואודך ה  ה
ת אין ת. מארבע פחו ת ובל . בשרץ שתים או אטה אפילו בן על יותר היו ואם אצבעו דל האצבעו . כגו

דד.יח

m ס6 פפגג האסר פיס זוף ר. o 
אסש: פ׳ס מצוין שסי שיגם

 שארנפשן v סv 6 סשכטס ציציוס וזורבד
 הקופן סרק פוף משנס אמס. פצוה

 לק גם סיש שליש זהלובק :לס) (פנפוס
:וט׳ סכלס או

 סל 0שזף פסידל הציצים את פושין כיצד י
pm האקג ש«א פליש n 

 לפסלם אצנסופ שלש מל משר לא ששנה
 סגפין ד׳ שם יפגניס נוזל שקשר ססוש ולא

 ס^ץ סשולשין נדסין פ׳ נפצ» גאפצס וטפלן
p שארגש סמוס אין הס' הסופי! ואורך הקרן 

 16 אמס אשי׳ ק פל יוסי סיו ואם אצגעוש
 אשר *א)0 הסנלס(שם נפרק .גפדם ששים

 ישיהדי ששולשס נ׳ נסוך ארגש הלגסא אשא רג
 UDti נגנפלו הסליס נסור מיון מופץ ד

 אצגמוס ארגש מדל p הענף סלויס פשולשס
 ידדדק שלא אצגפוס נ׳ גסון טסן מופץ ארגש

p 1 ואפדק . אצנשוש שפלש יושר הפשהP 
 ול»בגז שישורא להי דאיס לסיפרא ננמרא

 שמשל לה p אגל לשפלה שיעור לס אץ ציציס
 שם9 לששלס שישוזד לה אץ ושירשיי .למשה
 דף 6גגםר שו ואפדק . ארון ליהוי רנש>
 סימדק וצייד יוסק א׳י ישסג י1ל ס׳ג

 P טגטהבם נשירש׳י»>ן .טדל קשר גמלא
 סרס שד הציפורן שישור גדול קשר פלא הששה
ק :ראשון  m ש4ש סל מזויש סשנדל וס׳

 ש44ה להשיל שצריך לופי היינו הארוג. סוף
 ל91 ונרש : המד גנף סוא שסם לשיש ס»ו

 סשלטק האצגשוסמז^גיגנשדרטנז^ש
סשילץ

:90 שפנגפורם׳ייזנטרזנשפנדפורט^ויאמרג פשין «דג שפוראייוזפי׳ייאטיגפשיולזזגפורשששי׳רונ

שז סגד^טייטוניוח וזגחות
]nm [I 9םל« pm mra ״ לוווו ויין■ חזס יונ9 («] 1 נסן «י חיונלת ■רק ״ w וזיו :(יף פ10ס8 פיק יאשי. פי ׳01 אשי• עקש m ״ o oק ׳  n שי

ק י׳) (דף own ^ חיי »י ״פי! יל סלי סי סגנף סל row «n«r מסיג! טיום ילס סצית ביורו P (זף 01900 « d :( נ פ ■w׳w א ו^םזיוטשי ני שש! •
T א» י£"י. po ליש (זי S o  n9i  : 4 w אסמיס• Wrt 0W׳“

irton לסי מבל *יחנו ני מס a<t01ner ומנח גו aw ״ יטיי ״זב* יססי יסיציV י סל® * •" * " *s״ י *< * • *
o י־מיס *V1 חננף y 9.« אק יל 1נ»ל« »ייי> פ«יי יי׳» סלס w ^  roowoww m-m jw אי מ יצי.: ססי ו» ^ אסש 900 04^ י ■ם׳ ם0 9«נ M ק פלוץ י .r w 
a טיפין "ייד ;•ל• ושי9י י9 סוסס (יףדאןיסא• 0(909 חחלדח raxai חילח שווחס כד חססח p לנמלח ^גניח נאסר חסון יל יסנסח וסלח m  po Mno 1• *W : 
ppo : [ג] *נב׳ am para *0 וגו יסאי סנל ד יל*ו9» 9חח נדססי ]1! 1 ני ריסי ננ׳ח ילbMS9 מפל > po antgo 0 סשין א(ו פלam שוק abao :
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w זגשג שנו! עהלנוש ונעי׳ז סשילץ w הנודל לזווג נמקזם לשער שירך רגו נשם: 
 עעזש היאנ׳ד כתב . לנגיש והו' חכלת ווזע החושץ משסגה אמד רהיה •ם*ס

 של ושעמו התוספוה כחנו ונדנייו עכ׳ל. למיס והששה מכליו של השניר אלא זה הוא
 .נסשרי סשמע והכי לוניל לחכמי נסשוגש וכיה משמע מד שמיל מנלש שתל פדכסינ דניט

t ק ל  « וטלן־ הלק מן אמד גשש ולוקמ ת
הסנלס נאיס .וגו׳ אוזש  נשיא .ונו׳ אוזש ניינה

)M  Mi ג אסר  נשרה מנה שכיד הכלה י
 וטיי כשרה אמס מוליא אלא כרן <א זאשילי
 שינטר וכסה ענף שלישי ושט נמל שליש הכלת
 השומת סנא ויש® יישנה שיכרון נדי »ליא

 תנא י'נ על עסיף לא יהסוסין סז׳ ישמוס לא
 כנף r® סנ<ף נלק ®®ייל ®®ייל ®®י<*

 נקודש ®®לין 1ילי ®®״ם ®®יי® !®®יא
 הציצית. כל סם זהו תכלה וסירש׳י סורידץ. לא

 ענן ושליש נייל שלעי שט שעשה יונה שניר
 שליש ציצית סטת מיקר סנל® וטי . נשיה
v ושט נדיל ip לכרוך מתחיל כשהוא ענן 

ז ®י ®®ר® נל®! ®®ייל ז י  לעשות ארוכים י
 כורך ונאסצע נלק לכרוך וססמיל גדיל מכם

 סמלה כנן מק . נלק ומסיים ומחי סנלס של
 לסי! ̂■א דאקדעיה ודי! תכלס שתיל כך ואריר
i ננן r t נסכלס ססייס אי לתיק• הוא השונ 
ן מוריד ליה סה  :ענ׳ל סססלתה ציצים «

ט דניי על נסג והראב׳ד  אניהם אמר יני
עכ׳ל. ולק נתכלת ונו' כסדר זה

 להם והשיג ש שאלה מרניט שאלו איל ווזכמי
 לנן ומקצתו סכלת סקצסו אמד ננט למוות יש
 עצמו נשגי ומוט מוט נל להנטם א דש

 ואחד לנן מוטי! ז׳ שיהיה עד ושחיו ומשא
 ולא אחי שתיל סנלת ססיל שנאסר מכל®
 הפתיל שיהיה תכלת של שהמטה ולפי שטם
 אמס כריכה אלא סהלק געשה לא הכלח סא

 החוליות עם המוליא ושאי לכנף סמוכה נלכד
 נלג! שהיא אחרונה סכיינה מק נתכלס טל!

 ק שסעק י׳ הנאו! וכ*נ ט והתחיל סואיל
 :מכיל עיני נלט! נציציס שמיני נספר רופט
 שיער כציציס שיהיה עד לפידי 7ילי מי®

 אניי אסר נ)’מ (סנמוס התכלת נפ' .הראש
: דאיסאי כטציתא לשיודא וצריך

 סח׳ אמד אקח תכלת נלא לק שה9ה ט
ט׳ מוסק  נלא לכרוך רצה ואם ו

®p ליה דסשסע משום הטעם עושה. מוליות 
ק הקפידו דלא  אלא המונחי ס! למאה נ

 ויש ומ׳ש :לא לק אלא לינא ט אנל נפנלת
דני מדקדק שאיט סי  דמשסע משום נלק. זה נ

 ודייק נתכלת אלא אסרו לא זה דדנר ליה
 נדל פלס תכלת ומיי ל׳ט) דקתני(שם לישנא

 תכלת יאיכא דנזס! דמשסע ענף שליט וג׳
. שמדקדק הוא דוקא ע ט נ ע שמדקדק י  נ
 עימר אלא דוקא לאו דנקט דתכלס סוני
 תכלת דלינא לטנא הדק והוא נקט סאה
 כרך ואס וזס׳ש :קאי הכלח נסקים דלק
 מיליא אלא כרך פלא או המוטק יונ על הלש!
 לן שאני לא זה דלעני! לומר טיט כשרה. אמת
ע אס נתנצח דאשיא ללק תכלת נץ  על כ
 ואפילו לעיל פכסנ פמו כשרה הציצית רונ

ז נלק  דסשמע לשמות אחת מוליא שינלון צי
 טלה כרכה כאס לענונא נפיק וענן דנדיל

ק ענן נה נשאר שלא עד  טלה הניחה אם ו
ך ולא ענן פסולה אמס חוליא אשיא נה ני

 ״החוטים משמנה אחד ויהיה •
 : לבנים והשבעה תכלת חוט

 וכורך הלבן מן אחד חוט ולוקח * ז
 החוטין שאר על אחת כריכה בו

 חוט ולוקח . ומניחו הבגד בצד
 כריכות שתי בו וטרך התכלת

 ואלו .וקושר לבן של כריכה בצד
 חוליא. הנרךאין דט כריכות השלש

 שניה חוליא ועושה מעט ומרחיק
 ומרחיק . לבדו תכלת של בחוט
 עד וכן שלישית חוליא ועושה מעט

 בה כורך שועא אחרונה חוליא
 וכריכה תכלת. של כריטת שתי

 שהתחיל מפני .לבן של אחרונה
 בקודש שמעלין בו מסיים בלבן
 כלבן יתחיל ולמה .טורידין ולא
 ועל 7םינו לכנף סמוך שיהא כדי
 :הכנפות בארבע עושה הוא זה דרך

 בכל עושה הוא חוליות כמה ח
 יותר ולא משבע נ־] פחות לא כנף.

 מן מצוה היא וזו .עשרה י]1 משלש
 אלא עליה כרך לא ואם .המובחר

 כרך ואם . כשרה אחת חוליא
 . כשרה הציצית רוב על התכלת

 החוליות כל שיהיו התכלת ונוי
 ושני המשולשלין החוטין בשליש

 עד לפרדו וצריך ענף. שלישיהן
: הראש שיער בציצית שיהיה

 לוקח תכלת בלא לבן העושה ט
 שארהחוטין על אותו וכורד הח־טין משמונה אחד

 זו וכריכה . ענף שלישיתן שני ומניח שלישן עד
 שכורך כעין חוליות חוליות אותה לכרוך רצה אם

 לכרוך רצה ואם מנהננו. הוא וזה בידו הרשות בתכלת
n כללו . עושה חוליות מנין בלא 

 שליש הכרוך להיות דבריתכוין של
 שאינו מי ויש שלישים. שני והענף

 כרך ואם .בלבן זה בדבר מדקדק
 כרך שלא או החוטין יוב על הלבן
 אחד * י : כשרה אחת חוליא אלא

וצה0(ויזפ1£נצפגשו<!יצ1«ו»י ̂ תכלףן חוטי ואחד לם ®חוטי
< ־*־ ו״־-, ^ט־ נפ״דן ו

אפילו
:טו טזן ססיג S׳״ ט׳ א׳ת טור נ שש: וסורג פוי ■

עת נגדל
ע ■ צת5«ז pe . צגוים וממה הנצח תוט הנזנף! משמנה מי6 דוזיח  ו« to טפופ ו־צ rהיאנ ט

 ט »רה3 1ו7<ו ואניני טונה צא הטסג ד ^סי ’ו»נ .פנ־צ צנמה והששה הנצה השרה אצא
 הנה׳ ווטהינו ;ומוניוו הצשון מוה «0י ונגר קנצפו וזוהו צנוןו ׳רוט צא יאנהנו אמרה ומיה הוא

 הוש rpS! :גוויה נאוה אה גהמון הפהיקה שאני וגווה השוגה צהה והשיג אצה ושצסו ו*צ ^גי׳צ
 גההצה ום' ההוו וה ו'צ סואנ׳ו בתה .מיג) ההגצה(ון פרק מפוינ נארגט ער ונו' הצק מן א»
 ושאצו ■*צ צומצ מסי רטהימ פצ וט הצ הוו!שה מו ט נפמון סוגדוו׳ מט אונו וזוגי :עה׳צ וצק
 ׳טפט. אן זנכריכותיו העיט וגו מההיצ והסט מן מין שהוא מגצנן מהו ההנצה צמה ורטט הוהו 'ווט *וילת • נו הירא ירק צטפן אהה והטהקה׳ נהוג! צהס ונשיג נמוון שצטרט אזויו קשיא טס מטנו
 כצמר דט סהשונה). צנון נניס (ע״ן ונו' איוו פוט צטיזה יש וזעונח : שוורן נא! אן שוויי! צהצ! טה נספר׳ הנצה הנטו יצק ממשק והצא עושה שזזדס צטשוהס רצה אש פנצה טי1י ואומי צק יזוד אזר

 נאוה אוה ענ״צ 01 נוני »ד0 צ׳ וא! צ׳ וראה ק נהשנ! ששה שוויין יה! נ! שאה נהויז נהנה׳ צא or ונר שיאמר ארס שוס מצאה׳ שצא וצפי היא שטננק וט סשד שסהס היא שטפו! וני טמשק שמרק
 שפורס אש כהונה שה״ע ואמנה ההורה פור ויטה טעם טונ וטורט נון !ri הזשה והקניה וענן שיש צונויו צה! יש נפרט! וההצפה נפשט! סשהקיס פורק p ט צמתי וק הוואט נצ צו וסרו נטשוסטה,

ק מהונו וסוהצס הוכו יזון יפנו טפיה ופרה מניה צסנה עי טצ  השמיט ורן טצ פנויה טשטש יפיו׳ ארן יהרה יד אן וטיוטים עיוס עטרי נמוט הוא הצא התנגנה רע פצ ההסניוה פאז וסהר פי י
ע :נסטו■ . '0 אתי פט אצא עי ס' צנן פט׳ vm • ציט) (ין ההנצה טיק «צ סרה. אזה פציא עי נו' עושה פא פצהה כפה : ונדק מצי הרוס וסאק כסא  נטין ונו' טענה וה ו'צ היאניי נו
 א פרה! צפי שוווטפן! טפט אצא הטציס צצוע שפא טציה שמונתה קאהו השוייה משוס צא נהוא פיקא ווטירוט! גאטיס צממ צא וסהיי וההיא ממ הוי! ואוינא טעוס אנו אפי ואני *ןיס שצדן

8 ̂צ תסטי שאצת נסמון הטסןוזי וס* מק. העשוי p וצא פעשה 0 : נאות אס אציהס וסשונפ 81 טצ ו״צ צונ

 אם איליא מאי וק נסי נולה כרך אפילו רונה ניך איייא תא ק לא דאם נעיגן וערן מדיל
 ונפרק ניאמרן. ודאי אלא נמי מוליא שום ניך לא אפילו אחת חוליא אלא נה נרן לא

י נר דינה נמילחא אמורא' אסלינו ני) ל׳ת (שה התכלת  וכסינ גדיל נחינ סבי חגה נ
 נ' גדיל אחא למניינא נדיליס וההוא נטינו פתיל לעולם סנר וינ פתיל אי נדיל או פתיל

; תסוק ופוסלהו גדל עשה ד' נדיליס
 ®סוט יטתלהו יש׳י נשם יוסף ננמוקי וכיזב

 ולא הנדל אתי הענף שיהא נלוסי
פף הגדיל שיעשה ק והסוסשוס .התופי! נ ס  נ

 אני שומע ציצית להם יעשו דריש דנספיי
 רדי כיצד הא ציצית ת׳ל גדילים כולם יעשה
 והא הגדיל p וציצית הענן p גדיל שתהא

י לינה קשיא נלייסא י נ ג סנה נ נ׳ הנניינ׳ ו
 עילאי ליה יאישחיאי ריו! נני רש׳י ךשס

 ועל .עיקר רנ דניניי גוליה ליה אישתיאי
 נחג נעיק פתיל לעולם ורג דאמיינן מת
 והעלה נעיג! נמי פתיל לעולם דה״פ י׳י

 והט ססנשר לא ונחי ונייל פחיל דנעיג!
ט שלת פ׳ נספר׳ תני והכי השתא ענדיג!  עי
תב  לא דאפילו דאמר אהא יוסף ננמוקי ונ

ו י  יהייט נשרה אמס מוליא אלא נה נ
 נדיט החוליא אחי קשר כשעשה דוקא

 גדיל נא! ואץ מחק״ם אינו קשי נלא דתוליא
;לשונו גא! עד

 אס תכלת אעי ואסד לק תועי אוזר י
: עושה שוויים לעשוס רצה

ב ת אנ׳י נ ט' סעוס זה א*א הי  כעק ו
 הקשו לוניל וחנפי עכ׳ל. לציצית שצריך

 שלמד זה להם והשיג דספיי סההיא ליניט
 ולפי י׳ש ספרי דסתס היא י׳ש ממשק שזורי!

 כסנמי לא זה ינר שיאמר אדם שום מצאה׳ שלא
 ק המשק ששה שוויי! יהיו נ! שאם נמוחו

דני אחי סמך לי ואי! נ׳ל  וק׳ל ענ׳ל. w נ
 דעייונין נסיא דשייקא ההיא היי דנייו על

 דתויג שהיא נה למימי פצית דלא צ'ז) (דף
 דהא דפפיי נההיא ניאסיח היא די׳ש משוס

 אס׳ל ואפילו לה קאמר אמויא שמא יהודה רנ
 צננל עליה שליגי וינק קאמד דר*ש דאלינא

 יסני משמע סתם לה קאמר ידיי ניו! סיןום
 שום סדק דלא טו! נוותיה ליופסק וה״ל ס*ל

 דהא משיש שינינו וי*ל .עליה יפליג אמורא
 לציצית דא*א למימרא לאו נשזורק דאוקימנא

 דלאייגה ניו! קאמי «י אלא שוויץ נלא
 לאו ודאי הט כלל שזויץ לעשות! דרך אי!

 משין שלפעמים לציציוח אלא טנמ לאריגה
ט על לפמוה יש מקום ומכל שוויי!. אותן  וני
 דספיי ההיא על יפליג מאן אשכחן דלא דניו;
 ק אס לו שמקשה מתני מהלכה דחאה למה
 דנייו לסי גס שהיי כמשק ששה שוויי! יהיו
 יקשה שמעון רני דניי אלא באינן שסיני ו'ל
 לאוקמינמ מפיק די׳ש ומשוס ל״שנ וצריך נ!

ע לה מוקמינן ני נן ואס אשניס צס׳ ננ׳
ן נ״שנ  לו W מי ינייו על ק׳ל ועוד : נ

מפשק. שוויץ דילפא יספר׳ נר״תא דההיא זיל
 נדנריו הללו תולשות שראה שמפני ונראה

י אתר ססך לי ואי! נמנ נ י  מגדל ונעל .זה נ
 לעכנ לא דספר׳ דההיא סוני שינינו כתג עוז

 זס נסשונה רנינו שמ׳ש שפפיש נראה נאמרה
 ה״ט היא שמעו! רני ממשק סזייץ שלמו
 נשום גמרא לשססיע לא לעכנ היה שאילו לומר

דני׳ נפשמעות זה ואץ הכי לפיסי דוכתא
לניט

הראב׳ד דישנת
 סתוטין וטמונה אמר ויהיה •)

צכוים. וספנעה תכליז חומ
 היא פטות דל rהז■אנ נתב

 הנצת של מניס אצא זה
:מטל צנניס והמשה

הצג! מ! אתר מוט וצווןת •)
 ■ הננטות נארמו טר ונו'

 הכרר וה דל הראניר כתב
 טון וצא שיש לו אי!

 שהיא מנצין גהנצת יותר ולמה
 מטיס ום מתויל וממנו מן מי!

 וה אין מממט הוא וננטיסתיו
 רג והגאון .נחל שויון אס ט

 יטה אותו טרי דל ומיונא׳
ק מל מאר נאה טרור  שאמרה י

 טי תוציא שיעיר ינמה סהלנה.
 .קאי אחכצת דשלב וישנה שיכחן

 ׳מטת צא סנותת ותנא ותנא
 שה! וןאז הנחטת פ( משנטה

 ק וארנפ התנצח p שלש
 וסטים גצק פמתתיל מטר הצג!
 צנון סמון תחצה וןשי .נצג!
 ic זנחוט צנן נטט אתו קשר

 הטציון קשי שניןיא והוא הנצת
 אתו מטין פני גוק ק ואתו

 שש פי תנלת של ואמו צנן של
 תהו צנח צנן והשניעית כריסח

 ואצו אתת טציא רה! שאמרנו שננו
 הייט! ששה טל כולן הנדסת

 נסנן והמשוצשצים ,המשצשציס
 ונין קשייה ה' מטה זה ומנין

 שנע של mm יקשר קשי ל
 לעשות ונהגו אמרנו. נאשר גריסת
 המון קשרים נשוי אחת הוציא
 הנייל ננון מוליות טת׳ צנון
 נוק וגאו«פ קשרים שלשה טס
 סטתי טן מסנה נין וקווה נצא

;ערל וצק נהנצת

הדאכ׳ד השנת
 אצא טו '0 צק תוט׳ אמו •)
 היאניו נתב ;נו' אתו הוט
 צטות נדן אצא סטות זה דל

 תנציז הנצה נ«ר׳ וילין נווד!
 נא! אן שזודן צהל! מה מנסה!
אמויג! נטי ממייונ׳! .שווד!

; לציצית שצדן המין ומוהטון

טייסוניות ועתות
נ הויויט ׳■•טת רקיעים ו ננני f[ •י יקיית■ י נגני [ה]  לט «ות ונו1« מדי יק p( ■ ז'

 צודל ד ׳בריכות ק׳טרים בץ טירהו עד וכורך וחוזר כוק אלא חיליא לעעאת טדך אץ תנלת
 ותיט טביניתם ם וחאויר הרקיעים כנגד תם טחחיליית הטני רהאעס רבותינו נל ניזעים מן

«ט דוקא ה חאהדס הנני ניניתם ילק ׳'רוךע תחסת תנלת נ  •תיל תניא נהער■ ת]1 ו י
אי טווי תנלת  P תנלת ת! תורת אנורת הנץ לק תנלח אלא לי אין טזורוז יחילוז נעץ יי

I דה ק לק א!ע וטאוד םווי תכלת פת לק
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» ו5« לסה p יאם מ  אפילו 9»י6לפפג« ילא 5<לי דסמיא היאגימ שמעי! יגי ליפי י
נ שהרי גיסא כלס אסיא אי  tt'te לומר יפייט פושה פוורץ לפפוסן ה5ר אם מינו «

 נםפ׳ין f« וכתב :ש«ת לפושפן ישראל כל ומנהג .ופ*פ להא ליסא הילכן «פגנ
 דג»« פששס ומיהו מסדם ליליס גגמומי דלל בה לן ליס משוידסן גסשרקו שאס דיויס

 בפרק כואסריגן פניגה כדי נשזור שישסייי
 ומסוקי נרדומק. גני ל*פ) (פגסוס הסנלס

ס ונרי פנראין ונ0כ יוסן  שזורין שכל יי
 שזירסן סגספרדה פי סל אף יפה נפסלה

ק ונשרים ליליס כגידופי דה׳ל f< ונעשו  ו
 ולא הפי»ר נ0כ pו מכ׳ל. הלכוס נעל ששק

 שהצרץ■ כפו ענינה נדי נשזור שישסייר הליין•
 ע*י אלא הכשירו לא הם שגס ואפשר .היין
 דלל שנהנו דפכיק לפיס הוליכו ולא שיור

 אפילו יכינו ולש :פשפע ספילא כגידופי
שגעשה עז ושזור סופין סשפגה כפול הסוע היה

 פתיל שנעשה עד ושזו־ר בפולטשםנהחוטין החוט היה אפי׳
א ;אחד חוט אלא נחשב אינו אחד  גץ הצתוית חוטי י
 עושץ ואץ .ציצית לשם טויה צריכץ תכלת גץ לבן

 תבצין כשהצאן בקוצים הנאחז הצמר p מ« אותן
 ולא הבהמה. p ועתלשין הנימץ מן ולא ביניהם.

 הגזה p אלא הבנד. בםוף משייר שהאורג שתי משיורי
 הגזול מצמר אותן עושין ואין .הפשתן מן או צמר של
ם משל ולא הנדחת עיר משל ולא פסול. עשה ואם ^וי

 המשתחוה אבל מיציה. פסול צמרה לבהמה ״המשתחוה
ב •• נשתנה שהרי כשר זה הרי הנטוע לפשתן  *ציצית י
 ישראל בני אל דבר שנאמר כותי.פםול אותו t«1 שעשה

 בלא ישראל אותה עשה אם אבל ציצית. להם ועשו
 ;פםול מקודם העשוי מן שנעשה וציצית כשרה. כוונה

 הבגד ותפרה.על ציצית בה שיש כנף הביא יכיצד יג
 שנאמר פםול אמה על אמה הכנף באותה יש אפילו
 למי דומה זה שהרי העשוי p לא ציצית לוע ועשו

 זח מבגד ציצית להתיר’ ומותר n מאיליה. שנעשית
T תכלת בין לבן בין אחר בבגד ולתלותם  t החוטין תלה 

 זו וכנף כהלכתה זו כנף ו^טר לזו מזו כנפים שתי כין
 .פםול מזה זה ונפרדו באמצע חתכן ואררכ כהלכתה

 הכנפים ששתי לפי פסולץ היו שקשרן בעת שהרי ניז
 שביניהן בחוטין בזו זו מעורות
 ציציות שתי נעשו שפםקן ובשעה

הטיל * טו5 העשוי מן עושה נמצא
 גתכוץ אם * הציצית על יציצית

 מתיר ד%אשונות את לבטל
. וכשרו; חותכה או הראשונה

מ־אב^ השנת

:סד1( סוע bib גסשב >ט6 אסד פעיל
א  צייכץ סכלס נץ לק נץ הציצים חוטי י

 הח^ס נפדק .ציצים לשם פוויה
 יב שפר )b•* (דף שונה ונריש נ׳) פ'נ (סס

 הניסין pi הקוצים p עששה רב אפי יהווה
 אפייתה כי כשיה הסיהץ p פסולה הנידץ pו

 נעיס פסולה הסיסין p אמי דשפואל קמיה
 של כווייוס פקעעס זיל ופייפיי לפסה. שוויה

 כשמואל הלכה ז*ל והיורש היי״ף ופשקו רוע
ט ונשב  נססלם נפיו להוציא שצריך הפיי

 יאפי או ציצים לסם כן עושה שהוא העוויה
 וכסוב .צייר לא ושו לציציום לי טי לאפה

 נינהו לשמה נני ל* וכופיס טסי יוסף נגעוקי
 שהיא׳ש אע׳ע לשפה נעיטד ינינו דעם חהו

ש :טלק ע וני  P לא pib עושץ ואץ יני
ט׳. נקוציס הנאסז הצפי  סס ט׳ שזה ניאה ו

 ופה .שטלה הקוצים P עשאה נשפוך שכאנשי
 הנהפה. p הגיפיןהנסלשץ פן ולא שאפי

 ס«לה. הדפין p נסמוך שכסנסי פה פי׳ טא
 פה ט׳ «א וט׳. שסי פשיויי ולא שאפי ופה

 דעעסא וניאה הנידץ. p נשפוך סכסנסי
 אוסה עושץ ואץ :מעה נתוי סשום הגי דכל

 גזול ססעע ס׳) (דף דטנה נפיק הגזול. שצפי
 עשף גטקי וכאב סשלהם להם ועשו פדנטב

 אס אנל פפש סוטן נשגזל אלא פיפשיל דלא
 ניאוש יקגייה כשרה טפץ ועשאה צפי גזל

 טגא פטם אסור לכתסלה אנל הגוף ושיגוי
 פטל הגזול פצסי שכאב ויטע .נטלה גזל

 אמי אפילו איג יאוש קודם דמ״יי גיאה
 לנדיאו: האוזר טעי דהוי פטם קגי לא י*ש

טע ופיש  לאו עעפא הנדסס. עיי פשל ולא י
 ליהנות לאו פצווא דהא הוא הגאה דאיטי רטם
 קאי דלשייפה דכיץ פטם עעפא אלא גישע

 טעוי לו P וציצים טטייה טכאס כסותי
 :סרטם משל ולא ופ׳ש :לפפה
 נפיק .לציצים פטל צפרה לנהמה דסשתחוו!

 נעיא מיו) דף (ע*ז הצלפים כל
 הפשאטה אנל ומ׳ש .ולסומרא איעשיעא זלא

גלעד .גשאגה שהיי כשי ה*ז הגטע לפשתן
:לפגטת פהו קפרם לקפה שס(פ*ונ׳)הפשאאוה הגזכי פפהשאפיונפיק

n יב v r t ט *או שעשה ט׳ פטל ט ג אמי <ינ) (פגטם האכלת נפיק . ו  י
^ יב אמי י«דה מי שטלה שהוא נטאים לציעיו מ מפי  ישראל נגי אל ש

 נלא ישראל *אה עשה אס אנל כאנ0 ופה .הטסים ולא ישראל מי ציצים להם ועט
 מסיגס אצא נדנשסוך לשמה שתהא דהאנעיק קאפי הסועץ נטוייס לא טוגסכשוה.

 נטונה שלא ישראל עפה שאם קאמי דוקא והטליוא הקשיים ועפייס נכנף המפץ
 אמי יהודה יב אפי האכלת נפיק דאפי ועוד נטייה אלא לפפה Fסצינ סדלא כשי
ג פלא ישראל עשאה אטלו טיי דא4 פאי *סא ואם פטלה טאי שעפאה ציצית י

ת הגתות סייסוגיו
 וגו דכים סעום סוזיע 1wp« למויו י»*ת 0«נ*י יוץיוו ודגט ר* pu |1ud [ם]

מי אותו ם »נל «יזיא למיא לוייסו יוזורזז ר  im 1ל«*י> לוום י«ץ ם»יזי *״ טווי מ
מי יזייייל »' יכתי« סעום »י אכל י  wia .לנעות יכולות תתוטם יעיית חםלית תי^ני י
w ת לולג כגץ חייכת תעת נ״יץ סניוז חס^כל יניע נתב ונו »»תי מי  יכולת י»ת י
 יכן כנתינת יעני נקעיוח עיענו כל תעילת י«יק *no ויוית חנינית ולתש בתלול לתגר
מו 0וםםל תות4« לחניילם ניניווו ינילת עתותת ניועת נםיייע מנעת חייו  תם י

 תיו יעילחי נסת נר דסע יהי ננתינת יעני נקנייח זיעע כל חעולוז יעיק סהתיי
 טעית חיתת לי ייי נל לי ?יעות יתתת לתני ענעית יתת ניעת פנעח 1ע<טיי

 יינתנו חניית ויזיפח כווינת כגון חיני תקץ ילי ניעת ניסי לי י׳ג לקעיי * ט»ינ עלי
 עויית חיית ותוא יגיאת ניעץ גתים׳ ניכ לסינני וסניי המנוח תיקץ ליי עייתק עכל כתאל
י»וק יזמי p תניני! תי■ נתותו4מקיםליחיו ייית נייח כןו מץ■יניני סייי "ייית• "י®•

/ (נ) : ונר לנגי מנגד מתיוץ נעמויל יננת• תלת מתני ני כינ נניי דמי נילי כל ״*" **י •  1כי תלי ואי געננעל י«נת נ
ן י“ ז“J"״ עו ל *נ ! ^ן מ ת ת לת ויו תמי• ת l ומת'לת ממית ני׳ מת i• תנק• יתוזוו

ת חסיל נתב יחומנ׳ם ניחיונית ̂ ו י•] מ״ נטל חילק לי יל יי׳י יסילת מעתיתן «זת עונזך ינים אזימזי ניוטון ים ונר נינ

ואם
י טרג טר ע ו ם נ םו ם ג לי ט ד ר ט׳ י ו פ כ מו  ש

ג ט׳ 1<וו ד י׳ע: פפין טרג n ט' '» רי : פשץ י מ

ד* (מתמא (* איגא מעשם לינא <יטף וגל *!י V
 גפיים לטפציו והפיל קסוייהא לנפול' יאיוא כינא מטף הנל גניא לויכפר אצא התייהו

 אינאאטםהטםץואיימי ®ניאי* וקן נ«ין 1יאי«ור.וכא.י«עקננ«יר א״ואטא
ט מא  *וה «י»כצא יננפם פטם אצ«א «א יומני נימו יאור״סא מליון קשר אי מי
 סהד והקשר הע^יס המשץ גין שחוצן היסי המס דהי״גו חגיגה wbb מוח

9M וליהא io צמדיס ו^י ̂י5< אמייגן זאוייחא לאו זן4« דאשי
 קייחו לחודה *fe p «נו וקשרה אשלח <ה והסיל חקרה9 קמרה שה היה c6 א9וה

טן גץ למטף ש««ן p ונשים קיפי לוויים וםאי  לוודם מאי עיקו p לנשל ט״
:עייל ם׳ למיים וםאי קייט

 :כשר נטוגה שלא ישואל עשאה אנל טיד אלא פמעיע לא ודאי אלא גט לשפה
ה ציצית טשנה כנף פטלטציהטא פקוים הפשוי p שנפשם חגיגית ד פל מפי  מנ
טי. ^  אטלו יניא שלא וטץ לשצשוט׳ שק טקרעס פלוא מיא) (וף שם ניייתא ו

0 אפליס *וי מפקום וטיט׳י נם. וטלה אנלס ונא אתי פפקום אמהעלאאה x  ויש 0
ט דעל פטם נה וטלה אכלא נה  ננדהם מ

ק טחה. כשפת זה מנגד היה לא זה יכגף מי
tn לפי שדמה ®פי• שהשעה מפרש ויגיע ta t 

: מאליה
x ונדש ע w פגנד טציא להאיר M 

ד ולאלוסם ק ונו׳. אסר מנ  נפי
 מ כיג) אדלקץ(שנא נסה ונפיק האנלא(שם)

 אמי ופטאל לנגר פננד סאייץ טן אפי
ג ענט דעי טלי כל אניי אפי סאע׳ץ  X ני
 דפאילץ הא טטיהו xו נפפואל דעטד עאלא

: לנגד עגנד
T לע מזו סננטם שט נץ הווועץ תלה 

 אשויי תא) דסונה(דף נעיק וט׳.
^ אנשי דרג א  שלהש «עץ לאט עסק ולא נ

 סדסדא מג עליה ואקטק *סלים ולוי ושמואל
 פטלם *עץ עשק אפ*כ1 שלאן
 רטט גרניי לדקדק דש : נקפיא וסליק

 נתלה דדוקא מאיש שטא לכאולא דעפפע
טס פאי נץ האופץ p דפסליק טא מ oo 
*דג ק ו  נטעץ אנל שלק טשץ יאפי ^
 שנקך עיפ אף 01* נכנף אלא אלו״ן שאיק
 0P כשדם הטעין יאפי פסק •p xOi ואפי

p לא M  p 01* במף גשלאן דאפילו 
 אעשה מטם זעעעא דטון קשה אגל שטלה.

 ל»טל P גסי 01* גמף גאלאן העטי p ולא
מף גאלאן לנס לי גיאה לס  «לוע*ש אפש נ

 שטא פפני העעס מפיס שט גץ טעץ סלה
 פשק אxמ rafe שפה שפרש דל

ס שאי גץ הופע נשלה שלהן טעץ יאט ט  מ
ג סגשיי סט ואטלו  פשיקאן דעשני עטם י

 שאי המיל «ואל מי והא עטיוק טא »
ס הקימם ט ודטע ונו׳. אסס ננ טג די  לנ

ט הדין P« ולנך משיא שעי שהוא ג  x 
 שעי שטא כפו מפיס שט גץ הפופץ אלה

 דלא להינא «מע ופידה טרוט לפי מסדא
:העשוי p דהוי טק אאא גמף אלא סלה
 לנעל נסטון אם הציצים על טציס הטיל טי

 Pooooxo וט׳. oooOx אס
א דאעי אפאי עי) (דף סג«פ  לנעלס השיל ינ

 P ^ אעשה פשוס פטלה *׳ והשליפה שלש
ך העטי  פיa!op ולא שעשה אפייק ועי *י

ט אמי והא  אפר כפיס לועעלס העיל זיוא י
 הוי עעשה קא> טשיף גנל השתא לנא

ג לה ססקיף  קא לאוסוט דגניא ספאי שפא י
 ליגא טטף וגל מטין קא לנטל' דלפא עטץ
א. מעשה  לס שהיה לפועלת הפיל וטג^י *נ
 נהגי נשרה אתיות ד׳ לה והטל ציציוה אינע
אי*  והא לקא* ססקינהו דהוי ואע׳ג נ

 וענשרא עטיה גשעס עגדיגהו לצורך דשלא הנא
 העשוי p לצורך שלא לטלס יט; אעי נהו.

 מעפה מי ולא פנדינסו ט טסיף גנל דקאי ננסראי פנשים להני והנא טה קייק
ק  עטיאן מיא טא לקמאי עטק ט טלנך מעפה טקרי לא טרה יניי על דמוני דנ

ר שאיגו שלש ננעלס לצויך &) אנל דנאי*  ציצית ל*)יויי פעשא הוי עליהם טנ
תב ;העשוי p ולא אעשה נשנאיה ואינא נפסול העשויים iTO וג x יטגו מיי על 

ל וט׳ לטדיה והאי קייעא לסודיה דהאי וט׳ נונייו עיינתי איא  גקאס ויניע .עי
א דאעי דהא פמש שהוא  ד«לס X* טיע טי לא מעשה קאי טטף מל הפאא ינ
מאי ציציוא  P טס קדק ולא סעשה סטג שטי «טף מל עלייסו מאי טון נ
טעץ> גל פשום שה ענד דלא פטם העשוי p דאפיג ג׳ לגמלא להסיג דמי ולא העט•

ולישנא
עוז מנדל

 וז1ם טק(וףייא):חוץטפץ9לוו(יףורנ)«טם9םא *םןםםפםן.*ק *יציתע׳ט ונמי
 :ג»ם(ו»נףן)1ה h.מזק sow פסלטםם(ם־קדףע):תסעאתוחלנםמםעיט םגזולע׳עי

 . םט< םקוום םוט> p ם«טם ווינתו :)3<ר ם(יף9םםם «ק .כפרם «י *0 םי0 פפפה ניודת
 צם«ן ונווט י#):fO 1 י״גלי F* ״*ציי• «י ם׳ מף םטא ניני ):6׳״יענם(יף ם״ק
o ;םםגלוו מול>ק>ן(זףטג)וםרק גפם מיק .תסלם םי ס' x שר םונעץס׳  «םמא .טמ

חנ0(יףודז םמגלם טק ם>םם. מסלם ט תמילציצימט תא); יעםם(יף כ  םיאדדדל :
w s ל: לטויםט קייםאוםא• 91לונ וםאי ׳01 סמגא *אמי ולא נחסדו  *מד^א חט ^

m שמנמא לנא דל יוש׳׳י pi לווםםץ קטין גמא מא זוג tafi/u ונא שעי נימיו «א
819W

 פטלם w ס׳ ציצים םפיל •)
 ויל גיארי נחם היםם:

 םצאניגגמרא ולא נזמין טיגע
p פגי׳ *n לםוםלם םםיל 

 «ל םםוום מא טרש .גשיים
 גי^ן עי לא משם עעףקא׳

 ומיס םיאשוגום אם אגן םםא
 וגם טם קייק משם גשיג

* גלת פנקשג «א  רגאי מ
 לנמזל• יילנא 1* גנגא

איא עשסלו טי אגי לאועע



משנה כסףפ־א ציצית הלכות אהבה.משנה כסף&9

IIP’״fi :

 מי1ל א&שר ’י\ג1 נתרו)■ rv5>S נהגולח ענר תוסיף מל הסתו) ho גתמיה ולישנא
 נתתטק לוזוסלח נהסיל דמגשריק דהא תוואי ואמר עליה תלי: ססא ודג תעשה הוי דלא

 ליכא תוסיף ננל דענר כיון הוא לאוסות׳ סטין דני הוא איסנא דילסא היא לאוסוע׳
 הראשוגים דועסלו דריון משום תקנה להס ואק ססולים הליליות ושת■ ננשרות תעשה

ל ^  תן iap הרל השנ״ם ונשרותך השנ״ם «
 הראשונים חתן■ אם שנן וגל גסיסול העשוי

 היתה עשייק תסלע שהניי השניים ש&סוליס
 מנחנוק לתועלת נהעיל תנשריק וני נפיסול

 וניון דסנשריק הוא דוקא מיאשומח לנעל
 תעשה נלותר אינא מעשה להוסיף נחנוק דלא

 נתיאי ליליות נהעלת אינא ננשרוס העשוי
 תעשה הוי הראשונות לנעל שנתגוק שתאתר

מג  הילנך מעות ארנע «ו נעלית שיש ניק ו
 נן נס תסא רנ זה ולעי שלש. לנעלת דסי לא
 לתועלת להעיל שלש לנפלח העיל נק לסלק נא

: טותיה ונקעינן
T שם ונוי. לשנים העלית אח טסלק אין 

 חיינת נעולה עלית ת׳ר ת׳א) (דף
 והערה נעלה שאם ושוין עוער ור*ש נליליה

 נסיכי. דנקע לרינא לא עשיעא תערה שמיינת
 נשנים ארונה שהיתה נעולה עלית ועירש׳י
 ליליות נמלאת תעשע שאס עומר ור׳ש ונעלה.

 . חעשע שלא ת״נח תערה שאם נאסלעימה.
 ורנינו .נלפז נשעי׳ר רתנה העירה נסיני דנקע
י רנה ננמיא תיאיתא ועמתו נר׳ש עוסק הונא נ

 נעילא עלויה תועי ליה ורם׳ נעולה עלית מינס׳ דהוה תז״ה נממן רנ נר רנא לני איקלע
 אתא נאור״חא רחמנא דנחנ ננף היינו לאו א׳ל רישיה להדי ליה וקם תועי ואתא איעשיעא

 זיל היא עלית חונת הוא ננרא תונח סנרת מ׳ ליה אתר אחריתא גליתא אינסי שדייה
 נקותחו נעלים רסנה שהיתה נאמלעיתה הליליות היו העלית אעשיע ועירש׳י לה. יעי

 ליליות ושני תאחוריו לתעה עלית של הראשים ושני ראשו על מועל והנעל נעולה והיחה
 חנו׳ טלו היה ונלגחפשע נלה שארנו מקום הנעל ראשי נשני ושנים האחד נקרנות היו'
 דהא ננו> היינו לאו רנא של ראשו ננצד העלית נאמלע נעל של ליליות שתי ונמלאו נה

 נאורייהא רחמנא דנתג ננף היינו לאו א׳ל דכי לרנינו ותשמע .ענ׳ל עומדים נאמלעיחה
 רחמנא דנתנ ננף היינו לאו להתעשע שעשויה ניק נמי שהלשע קודם דאעילו לותר היינו

 דלא והא נפולה. כשהיא נה החעעף אלא אותה תפשוע לא הול׳ל נן לא דאם נאור״תא
 מפני נאיריתא דכחינ כנף היינו לאו נפולה עלית דמינס׳ מז״א ני מעיקרא ליה אמר

 ננמרא מדס״ם תשמע וכן יישיה להדי ננף דקא׳ ויראה שיאשיענה פי להתתין שרלה
 אהריתא נלימא לאנסו״ אילעריך אתא׳ איתא ואם אחריחא נלימא עגסי עונדא נהא׳
 לא לה רמי זיל א׳ל אתא׳ הונא רג נר רנה ונם נה ולאנסו״ זו את לנעול הו׳ל

 והרא׳ש הרי״ף דעת שנם ואפשר נר׳ש. דהלנה דס״ל ודאי תשמע הילנן נפלה אלא הול׳ל
 דהלכה מיניה דמשסע נממן רנ נר ורנא הונא רנ נר דרנה שנתנו מה על נןוסמט

 כפולה. שהיא נמו כנפיה על ציניות לר,נרל םני אחת מרוח דנתערה רניט ומ׳ש ני׳ש.
 ושני פשיעא שה״נת וחפרה כפלה שאם ושוים דתניא אמא׳ מדפרנינן נן שלמי נראה

 ניון א"נ אחת. סרוח ששערה ה״גו נסיכי דנקטה ינינו וסונר נסיכי דנקעה צרינא לא
 להדי מועא וקאי דספשיע משום הוא כפולה נשהיא ציציות נה מעילין דאין דעעמא

 כשהיא נה להעיל דמי שעיר להני למיחש דלינא אחת סרוח שחפרה נל יישיה
 סחם יתפרה נדפירש"׳ רהנה חנירה יה״גו נסיכי לנקעה דה׳ה וממילא נפולה
נכנעים מלהעיל ה״גו ר״ש דפסר והא .נמשסע יחנה תפירה ואפילו קאמר

איפעיא דכנלה משום דאסו להנדל צרין הפשועים ננפיה נארנע אנל הנפולים
 על ציצית ומעילין לשנים המליח את נופלים אין שנתנ דינינו לישנא דייק והני לה

 אוזל סעילין אין נפולה כשהיא כנפיה ארנע על דוקא משמע נפולה נשהיא ננפיה ארנע
: מעיל׳[ הפשועין נגעיה ארנע על

ה רנ אמר (שם) התגלש נפרק . ונו׳ הננף נפסק יח  לשלש חק שנקרעה מליח ימי
 משפח אצנעות משלש למעלה לשלש חון ׳”ופירש . יתפור לא שלש תוך יחפור

 הועין שכעת מליו ויוסיף ויניהנו החפירה סחוע סיד׳ פ״ש דילמא ח״שינן ולא יתפור הננף
 נשוך ציצית לחלוח חזי לא לשלש חון דהא העשוי מן ולא תעשה מפום ואינא ציצית לשם
 זה ולפי הרא״ש וכחנ . נדפרישנא לתני ימ״שינן יחפור לא ציצית שם להניח יראו׳ שלש

נחותי לתפור דרך דאין נאTהא לחפור מותר שלש תוך שנקרעה צמר של יעליח יראה

 טשתיהן אחת שחתך פי על אף להוסיף נתכוון ואם
 הכל את פסל כשהוסיף שהרי .פסולה זו הרי

 נעשה השאר נטצא התוספת חתך או וכשהתיר
ז : היתה פסולה הראשונה שעשייתו העשוי טן  וכן ט

 והטיל לארכע השליטה ואח־כ שלש לכעלת דטטיל
 :העשוי מן ולא תעשה שנאמר פסולה כולה לרכיעית

 ד על ציצית וטטילין לשנים הטלית את כופלין 1נל אין יז
 ואפילו כולה תפרה כן אם אלא כפולה ״ כשהיא כנפיה
 חוץ ציצית בה שיש הכנף w נפסק יח אחת: מרוח

 יחפור. לא שלש בתוך במקומה. תופרה אצבעות לשלש
 סוף ובין הציצית חוטי שבין בנד של זוית נתמעטה

 ״כשר. שהוא כל אלא הארוג מן נשאר לא אפילו הארונ
מהם נשתייר לא אפילו הציצית חוטי נתמעטו!ק אם וכן

אלא

ק ׳תעיר לשלש חין פירש ור״ע לציציח. ראו״ם ואינם קנטם נחוע׳ אלא צמר  דאית נ
 דליתיה ננמאן ננד תורת ניה ליח שלש תוך ננד חורח ניה א׳ת שלש על שלש ניה
 פער לא ציצית ניה עניד זא׳ ציצית ניה רמינן ולא דנר דפסיק נמאן דתפריה ואע׳ג דמי

 להלשיר דאין מ”ל תערו אפילו דמיפסיל שלש תוך שנקרע כל דלר׳ע ומשמע ענ׳ל למלית
 ניה א׳ת דהא שעה נאותה ט תלוי שהיה ציצית
 אפילו אלא נעיסול העשוי מן ולא תעשה משוס
« שסתינה מעני פסול שתפח אחר ציצית העיל
 ממד חשינא לא תו שתפרה אפ״ע שנפסקה כיק
 אנל ירוחם. ורניט ז׳ל ש’היא נתנ וק זה

 נפסל דלא משמע ר׳ע נשם יוסף נמוקי תת׳ש
 *עת מעני שחפרו נעת ט שהיו ציצית אלא

 WC(שלא מיד הציצית נסלו שלש תוך שנקרע
 ולא תעשי. הו׳ל ותוערו וכשחוזר כנף שיעור ט
 נשר שחפרו אחר ט שהפיל ציצית אנל העשוי מן

ד נופיס ולזה  הנגף נפסק שנחנ רנינו דנ
 ט שיש ציציה לפסול דמקא משמע ציצית נה שט

 של זזיח נתטעטה : קאסר קריעה נשעת
 הוו ורנינא סמא רנ נ)”מ (דף שם ונו' ננד
נ חזייה אשי דרנ קמיה ■תני  לנלימיה סמא י

 ליה אסר נודל קשר ממלא ונצר דסתר דרנינא
 צדן דאסר יעקנ דרכי להא מר לה סנר לא

 ענדה נשעת ליה אמר גודל קשר נמלא שירחיק
 הציצית חוסי נתמעסו אם ובן : איתמר

 תק ל׳ח) (דף התכלת ערק נראש . ונו׳
« אינו והלק הלק את מעננ אינו התכלת מע

 זה שסעננים מלמד אוחו וראיתם דחניא נרני דלא מתניחין לימא וממרא התנלח את
 דאי לנרדונדן אלא נצרנה לא ואסיקנא מעננים אין אומרים וחכמים רני דנר זה אח

 נדא רני נני דאמד נה לן לית תכלת וקא■ לק איגרדס או לנן וקא׳ חנלח איגרדם
 רנה אסר ל״ע) (דף הכי ונחר לעננס. נדי גרדוסים שיעור וכמה נשרים תנלח גרדומי

 התכלת זה ערק נחחנת נתנ רנינו והנה פסולה. מעיקרו החוט נפסק אם אדא רנ נר
ע אינו והלק הלנן אח מעננ אינו  לק עושה חנלח לו שאין הרי ניצד התכלת אח מע
 : נשר לנדו תכלת ונשאר הננף עד ונתסעע הלט ונפסק ותכלת לק עושה אם וכן לנח
 גל נפסקו שאם משמע הלק ונפסק ותכלת לק עושה אס ונן ממ׳ש עליו לתמוה ויעז

 כתג היאך וא״ג נשר התכלת שנעאר מאחר כלום מהם נשתייר ולא לגמרי הלנן חומי
 דאליניס נרני דעסק דמשסע ושד פסולה אמד חוס אפילו מעיקרו המוע נפסק שאם נאן

 נרני פסק ואמא׳ הני סנר׳ לא דרנק ומשמע כשר תכלת וקא׳ לק אינרדם דאי אמרינן
 הלנה ^ וקיימא הוא ורניה עליה פלינ מרי ק דר"׳ אסרינן דממרא ועוד כחכמים ולא

 ליס הוה נשר חנלח וקא׳ לק דאיגרדס כרכי דפסק דכיק ועוד חרכו ולא מחכירו כרכי
ק ולכן דתכלח נחי לסיפסק ענ  דתנלת נקע אמא׳ ועוד רני נדסנר זה אס זה מ

 נקע הרוכלת את מעכנ אינו ונלנן לנדו לכן עושה תכלת לו אין שאס הלק אח חעננ
 ען טלית אינרדם דמנשר סשמע רנינו דמלשון לדקדק יש ועוד ונחמעע. הלנן נפסק
 משס״ר אלא הכשירו לא דננערא כיון ק לומר אפשר והיאך כלום ממנו נשח״ר לא אפילו

 סעננ אינו התכלת דקתני דמחניל ונפשעא כרננן עסק שרנינו לומר ויש ; ענינה כדי
 לק עושה חנלח לו אק שאם ונחג אותו ששה אחד מין אלא לו אח שי׳ם ונו׳ הלק את

 נתנלת הסצוה עיקר שהד הוא ונ״ש התכלת אח סעננ אינו דננן משמע וממילא לנדו
 ליס דסנירא משום דנשר פסק לק וקא׳ תכלת אינרדם או חנלח וקאי לכן ונאיגרדס

 דמסני׳ ו^וקימתא הוי הכי דינא עלמא לנולי איתמר דרני אלינא מחני' דלאוקוס׳ דאע״ג
 תנלס עושה לק לו אק שאס נפשסה מחגי׳ אתיא דלרמן נינ״הו פלונתא דמשוינן הוא
 שמעננק ליה דסנירא משום הני לפרושי מצי דלא לרני אנל לק עושה תכלת לו אין ואם

 משסע הנרדונים שיעור ולשין ס״ד. ונו׳ תכלת נאינרדס דמתני׳ לפרש צרך זה אח זה
 ^׳שנא נשר לנמר׳ טלו נפסק השני והסה אחד חין אלא נשאר לא דאפילו רנינו שסונר
 נשתייר ולא לנמד לנן דאינרדס ליה משסע חנלח ורף׳ לק אינרדס דקאמר דנמרא

 דאינרדוה היכא אלא רף׳ ח״א רני אנני לאו נרדומק שיעור דנעינן והא נלוס ממנו
 דלא הינא אנל ענינה נדי שישת״ר דנעינן הוא דאז דלק ניו דתנלח נין ציציות נולהו

 שנפסקו דהינא זה לעי נמצא נשר. נלוס ממנו נשתייר לא אפילו אהד מין אלא אינרדם
 ח״א רני ד«׳ ההיא והיינו כשר שלהן השני הסין שנשאר כיון לנמר׳ אמד מץ של חועין
 התנלס ונשאר הכנף עד ונחמעס הלק ונפסק ותכלת לק עושה אם ונן רנינו מ׳ש וזהו
התנלס נפסק שאם שק וכל נשר אחד חוע אלא שאינו שאע׳ע אשמועינן ורנותא כשר לנדו

ונפע״ר
למלך משנה

:מסרם) גהלסס שנהג מה פיין (א״ה . פסולה ה׳־ו מהן אחת שמחו אט־פ להופיע <תסין ואם טו
עוז סנדל

 מחניזין פרק כמהדרין וגם .חנן הפנימו p( נפיחנה כארס ו״ל הסוספוש מלי רסיוימ וגם חץן??ץ
פ1זא גורע המוכיף דכל להדיא אולא הכי פגיין כל וקן«ויא לגגי ̂אנ פס מסכימיס שיש '  דל rר
̂ת כחומה ופענוח אחרים פגים להס יש המוסיף נ1מי נסמר גפסצח מסה ה11ם<ו ן40  אצלעו שקז

 דנל דא1מ5ד^ השיפתא ו*ל כר"מ ה«יסז חנם אג{ הם שעפים אלו ואף מסעסז אכל כגיססוח
n המוסיף u כפילונין וכדאיחא להו*םיף סוגה כמי פלמא ומזלי ופיססלא ^  השיג ור״י .נחרא פ
 אכל עמל המוהיף נחונה פליה הוסיף !חח״כ כהלכתה 5ז5המ געשית שאס כחילוק אחרת זעח כחשמה
otfoo פל לו דש מיפסלא גופה ה1זמ{ פכר מיענר איהז נחוכפח ועשאה רח לכתחלה אס אנל סיפסלא לא 

 סצזה כל דל ר״ח שמזמר ומקים מיףס וננל .המכסות נשיפת הגחנקין סרק שרשום כמו סיסמיו פה
 ורטתיט אגחנו דעתו לכוף ירדגו שלא ההדס מחוכסה תו; עמו הסנפתי ססלה נה ©סיף שאס מצום

 ואיכזר לגאוחו פנוין שהוא נהדס הפפס מפרש שהוא שאיפשר בגרא לי נתחדשה אמ״כ אנל זממם
 תשיעי סרק ניאח ז׳ל ור״ס לירא חכתי «י גכל גחלמזדא מאמר למסיף כמן אס ליסא יף90

 המונהק לרט הוא גם ששאל לי ואמר זה פל ז״ל הישניא «ר* סי את 'rtte מקודם כי וגס דססרם
 דעתו גתיישג ולא כשר לגאוחו מל זה רק ספמו ידס ולא שאלו שסני לו ואמר ו״ל סקחש 05f ^ר

 המדם עיקר על לעמוד שירצה וסי דצינ אמח ס ודעתנו המר עיקר שהוא ראיתי 90P *0 ולפתי
:סא) מזכלת(דף פיק .ססרק ©ף עד ס׳ לנפלס המעיל ונן :כדן יכין מופקו ססמזס wico יעיין

טייסוגיות הגהות
נן ק״ל וכן •יפר ימממה ורבי כזנידית חייבת כפוייח סלית תניא (ל] םיי  רכזו חתם חי
דמו לאו א׳ל כסולח בפלית מיכסי דחוה חזייה נחסן רב כר רבא לבי איקלע וענא בר  ו

 09[ * : כאן עד מחייכת ותסרח נסלח עאם ומיק סמיח סרייא באורייתא רכתיב נגף
א יסל-^ק ח1 «ל נסור רחכח אנ*ר [מן : חסי־ח] אזר־ס אחייכת גראח דל א׳
 {D חוא יניח אסא יחפור לא אלא תוך יתפור לאלא חוץ אגקרעה סליח יהודה דג אסר

אי 09 אותו רף9ד לאס התס״רה ח סאגס הוא ופסול זניעית לפאות הוסק א א  סן ילא תו
אדג ראית טיית• טאיר מרבי וכר הכי נטי א תג המאיי  כיני דהלכח םאים מליח פליגי דרננן ו
 תפירה אום תהא אלא הטלית בכנפות מעיל פסקי אחופרץ אותן ליזהר ויא ,בגזרותיו טאיר

ח א\תה וסחנרין אתיפרץ  התחתונת חתפירח א־יא גידל קאר סטלא ולטעלה טג לטסה לטלית נ
דח חזוליונה חT0ור. גודל קאר כפלא פחות הסלית בסוף תהיה ואבגדדץ אבז  יהיו האגית ו
' יותר הסליח טסוף טרוחקיט  םודי פכ״ל והנאתו זזנ״ל יהידח ח״ר קרובי סורי לפני דנתי וכן «

או ראיר רבינו רו א פי׳ריפב״א אלה דבריו ן<]וככל : בחי א כיי סי  דאסר חא התכלת דפרק ג
 pלזנינ כדי נגדיל אנאאר דטאתר לנוגבן כיי ב»^יל איהא במינן ילא באריס חכ^־ז גרדופד

אי א בס׳ת כתב מוד ע׳ב. נ ו באס מ0א ג י נ  אלנו סמתוית תוסק גי גפסקי אט רמכא^ on י
אי אפילו א  אותו אלס הטיגק 10 אתר כאגאאר אלא נוידוסי בארמן ילא פסול למוגבן כרי ג

אוג דבר  נאאר אין תכלת לגי אאק זנכאיו אכל לבן וקאי תכלת איגידס תחם נדאטרינן ח
י נ I ס״י דעת pi אליסין חחיםין תעי נאארו כן אס אלא האוב ד



9מטד טענה כסף פ*ב פ*א ציצית הלטת . אהבה כסף
a סלנן •סיו״י t.1«אםנן ודגא ר to לדי אם ההיסין» »e ד 9s נ w י » w * טי י«« יי ה • א »ו ח « קיי «ווש paw ם11ו מ׳ש מלישי * m« א<>גו *נ i p 
ד גידומץ שיפוי ונסה דאופ׳ון ק רג<« ודש וזהו p»J נ חן :ממלה ה»ימ מומי ופמפהו אס ו ד גימסץ שימור ונפה דאפדק אהא ממוא מיסיש ו  ♦נעיא ליימן נ

ד אלא מהם ושחייר לא אפילו מ נ  השפיפו ויגעו >f׳x»חיקו לחודה וחי פז נל דלפא או גהח״ נולהו לסמן נרי להו ופהפיז אפי פץ של פופיז *פסקו והינא נשי. «י
פדימן אלא אעו «ה דשיפוי ^יל פשום וםעפא לקולא נה דסניי משמע זה p נשהפק אלא אפר פץ מפסק פנשריק לא נאן ימל פסול סעיקויו אפל חוס נפסק השני
 פוס האי פהפק נשגפסק אנל פלס גשאד השוי
 פפין נולס פשאן אם pו פסול פעיקרו אסד
 סס וזהו מעיקה, אחל חוש נפסק אם אמד

ם שאפי  אפילו פעיקרו הפוש ופסק ואם יני
 שיפס פ׳ על לופי ואמימר : פסולה אפל <לפ

 פנלס גידופי אפרי ני פייא יני דמי וו
ד נהה נאשפייר נשיים  מנשרי דוקא ענינה נ

ד וסהדריק גילוסין שיסוי ופסה נפיק דני  נ
 מפש^ נדמשמע קאי פייא יני אמי לעגנן

 נסיק דאז מייד הפופץ נל ומפסקו דשמעפא
ד  ונפו חנלח קוח החופי! דלנל עגינה נ

 אלא נלינה לא לאפי וינא היא׳יש שנפג
 או 1לנ וקאי פנלח אינידם לאי לגידומין
 מי לאמרי פה ל! לית פנלס וקאי לנן איגידם

 איגידם אי ה״ק נסיים סנלח גילוני פייא ר'
 לנפה לק אינילם או לק וקאי לנפיי סנלגן
 יני ענני ראיה ומייחי נה לן ליס סנלח וקאי
 לאינהו ואע״ג נשיים פנלס נילומי דאסיי פייא
 החם שאני ענינה נדי נהם שישסייר נעו

 לא אפל שסק הסא אנל הפופק נל שנפסקו
 גפסק השני שהפין אע׳ס נלל פפם נפסק
^ נשר לנפה א ינאמנני ראיה פייחי ד  י׳(לי

 פ*ש זה ולפי נפפ^זו סופו נסעו ללא אלא
 ונפממס הלק ונפסק וחגלח לק עושה אם וק
 פאי סיים נשי לנלו החנלס ונשאר סננף עד

 דאי לנרדוסין אלא 0נ{ינ לא ינא לאמי
 פנלס איגידם או סנלס וקאי לק איגידם

 חוסי נחמעסו אם וק וגרש . נשי לק וקאי
ד אלא פהם נשחייי לא אפילו האילים  ענינה נ

 תגלה נרדוסי חייא י' נני ואפר מאי הוא נסי
 דהא פסיש שינים נע׳א לפרש ויש : נשרים
א דקאפי  או סנלח וקאי לק אינידם אי ינ
 נשנשאי היינו נשי לק וקאי חנלח אינידם

 לאילו פייא י' וננני דוקא ענינה נדי מהם
 נר רנה ונדאפי הוא פסול לנמיי אינידם

ג  זה ולפי 3פםו מעיקרו הפופ נפסק אס איא י
ד אי! דנ  הינא האחד לעין שני אלא ינינו נ

 מנעה נדי ממנו ונשאר מהמינים אמד דאיגידם
 הלק ונפסק לקוסנלח עושה אס וק פ׳ש וזהו

 נחג הסרק שניאש אלא הגיף עי ונפפעם
p o קי  מקא דהיים פירשו הפיק ונסוף נלל י

 נחפעפו אם וק פ׳ש וזהו פנינה ניי משחייי
ד נהם נשסייי לא אפילו הציליח פועי  ענינה נ
 והיוץ האפד העין אלא נפסק נשלא והיינו נשר
 הפיק שנחפלח פה על וסעך קוים השני

 נשאי שני ומי! אמד סין ננפסק אלא הנשיי לא
 פופ0 נפסק ואס ̂יש הוא השני הדי! . סלם

י דינה והיים פסולה פעיקיו נ נ  ולפי .אדא י
ם דעח זה דיך עו נלסח יני : חם מ

 פחוס נסחייי אפילו לנד אסד פץ נשנפסק האחד ,הם דיס דשלשה נע׳יא לפרש ויש
 סני זה פפין שישחייי שהוא ננל נולו קיים השני שגמץ שפא^ נשי ענינה פניי

 החנלחלנדו ונשאר הננף עד ונחמעע הלק ונפסק ונזנלס לנן עושה אם וק שנחג וזהו
י  וננופעפ הלק נפסק ו^ק מעיקרו ונפסק נחג ולא ונסמעס הלק ונפסק לנחונ ודייק ס

נסצ עד ולא פד דעי סניף עד ופיש נשסייי. סו5ק פקום ומנל עיינה נדי משיעור

 אפילר מעיקרו החום ״נפסק ואם בשר. עניבה בדי • אלא
J פסולה אחד חוט

שני פרק
ת א ל כ  הצטר היא סקום בבל בתורה *האמורה ת

ל.וזו בפתוך הצבוע חו  דמות היא שבכ
ש לעץ הנראית הרקיע שנ מיו ה ט  והחבלה רקיע. של כ

 ידוער! צביעה צביעתה שחרויה צריך בציצית האמורה
 באותה נצבע שלא ובל תשתנה ולא ביופיה שעומדת

ם לציצית פסול צביעה  בגון .הרקיע בעין שהוא אד
 זה ר%י המשחירין בשאר או בשחור או באסטים שצבעו

ת רחל .לציצית פסול  ביצר ב ז לציצית פסול צמרה עז ב
 אותו ושורץ הצמר לוקחין .ציצית של תכלת צובעץ

td3 וטרתיחיס נקי שיהיה עד אותו מכבסץ כך ואחר 
 בדי עושין שהצבעץ כדרך בו וכיוצא באהלא אותו

 דג והוא חלזון דם מביאץ כך ואחר העץ. את שיקלוט
 הטלה ובים כדיו שחור ודטו התכלת לזךן עינו שדומה

 סטטנץ עמו וגותנין ליורה הדם את וגוחנין .מצוי הוא
 עושץ שהצכעץ כדרך בהן וכיוצא הקטוניא כמו

 רקיע כעץ שיעשה עד הצמר בו ונוחנץ אותו וטרתיחץ
 צריבה ציצית של התכלת ג י* ציצית של התכלת היא וזו

 והיורה .פסולה לשמה שלא צבעה ואם לשמה צביעה
 הוא אם לבדקו צמר מעט בה צבע אם הצבע כה שיש
 יעשה כיצד אלא .כולה היורה נפסלה לאו אם יפה

 שבודק צמר בו ומניח קטן בכלי היורה מן הצבע לוקח
 הצבע ושופך לבדיכףז. נצבע שהרי שבדק את ושורף בו

צובע טעמו שהרי בו שבדק שבכלי  התכלת ופסלו.ו
 אלא נלקחת אינה התכלת ד t נפנם שלא הצבע בשאר

 אעיפ לשמר- שלא נצבעה שמא חוששין המומחה טן
 באחד שנצבעה ונודעה נבדקה אם המומחה מן שנלקחה

 : פסולת עומדין שאינן המשחירים צבעונין משאר
 כדולכתה נצבעה אם שיודע עד אותה בודקין ]6! כיצד ה

רגלים ומי שבלול של ודיר תבן לוקחין ,לאו אם
שנתחמצו

ג סי׳ עור א : נח עשי( קדג נ :י

 פו ונלסיק פגי. דהו נגנ פדאודיפו) ינו6ד
נ נגסיאנעי  הזו י6ו מיפנני ולא אשיאליפי י

ג א׳ל מאי מימנגי קפיני  דפינהר נ׳׳ס אחא י
 קפיני הוו דאי פנים. אליעי וחיימ.ושיי!ףי5ח

 פפנ• אנל ץ כל הם שאיוני׳ סעגני הוו דקים.
ל דנשרים ניש קעני'לפנוק הוו עניים י  ואילו ^

 ענינס נדי p איונץ דסא כשניים ני< דקים הוו
 והוי״ף פסי«:׳יל. פצוק דסיגניא עני׳ נשהם נ׳ש

 דאפא דגיון משוס ועעעא השפיעוהו והדפדס
 דפעיקדא ואע׳ג פא ד«יעא סילסא נממש

 דאחיא דשעפ נפד אשי לרג ליה פינעיא הוס
ק קנלה נסנ׳ש  מלפא לנויי xs!^ sith ונ

:לנפט פשו לא נמניש אפיא
 ווו וטי נפולה האפויה תכלת א *ב6

 הפג וטי. הרקיפ ד«פ היא
t<7 משום ק v ק  סיג) (מגמות הסנלס נפי

 שהפגלח פשגי הננעוגץ מגל פנלח נשפנה פה
 הננוד לנסא ורקיע לרקיע דומה ויה לים דופי!

 ונעןס הספיר לגנה נפפשה דגליו ומפה שגאפר
 :נפא לשוס םפיי אק ונסיב לסוהר השמים

 יניעפה שחהא צייו נציציח האפויה והוזגלת
 ולא ניפיה סשוסדם יטעה צניפה

 פ*נ:): הפפלם(שה נסיק ססנאני .וטי השפנה
 ייז) דנטרות(דף נפיג .ונו' עז נם רחל

 לפנלס פסוג שצפיה פודים שהנל אפייק
 1מי5 פל לווו! שאץ פודים שהכל נפי ואמריק

 שופר ואגו נלל צפר משיג לא וא*נ נלאים משוס
: זוקא גפיס אלא גציציח

1 ב r3 פל9ה לוקפץ «>פ של סנלש צונעץ 
 מכגסץ ואח*נ נפיד אופו ושורץ

 נאהלא אפו ופרפיחץ נקי שיהיה עד אוחו
ס׳ גו ונמצא  ערשפו רטגו גפג שזה נראה .ו

דם מטאץ ואס*נ :הצנעץ דרך שזה
 נשדק . הסנלס לעץ שדופה דג והוא פלוץ

 טשו זה פלזץ פ׳ר פיד.) דף (פמזיפ הס«פ
 שגס לש׳ אחה ועולה לדג טעה וניייסו לים דומה
 יקנ״ם.ושיי<רי דפיו טנעץסנלפלטנן ונדמו

 .מיו שפור ודמו ופ׳ש :טפו מראה גוט
 וטפיץ וע׳ז* :פצוי הוא הפלס וטה ומיס

 הקפוגיא נסו ספסנין פפו ופסנץ למדה הדם אס
רן נהם ונמצא ^ שם .עושים שהצגעץ מ
י שפואל ליג אטי איל מיק)  יהודה נ

 סל«ן דם פייטק איל לה צנפי« היט סנלסא
: טורה להו ורפיק וספפגיס

 ואם לשפה צטעה ציינה ציציס סל תתכלת נ
 והמרה פסולה לשווה שלא צגפה

ש צפר סעש גה צנע אס הצנע גה שיע  למ
 טצד אלא המרה נשסלה לאו אם יע? «א אס

 ונר קק נכלי היורה מן הצנע לוקס מושה
: 00 ופסלו. פעמו שהרי עד

ס גרייסא ונו׳. הפופסה p אלא נלקפס אינם התכלת ד  המועסה p שגלקפה ע׳ס עף :נ
 אייעי פפשני פי פיג) (דף ננפרא שם סדאפיק p שלמד גיאס .וט׳

^ה סנלסא מ י יצסק נדרג ו שטר למעלמחא ואשסני אדא נדרג סזוסה ואפייד ימדה נ
ג דנדקנא סינא איפפי אהדדי שפועעא אמאו מ להו אמי לפשסלה ........... . _ .......... . . י יצפין מי יסודם נ

א דאקי וה״ט שהוא נל נשאי נמף שסלוי שנפקום נלופר ופייש׳י פ»לה. לגדינטפא נשרה אשסנילמעלמסא איא נדרג לה ניקיק חזופה איפרד אי לנימסץ אלא נלינה לא ינ
 קצס שנשפייר הייט ונרדופץ רP לק וקאי סנלס אינמם או חנלס •bp לק אערדם דאי
ד נשח״י ואס מיקרי מעיקרו נפסק כלום נפסייי לא דאי  לק קאי איייא פאי ענינה נ
 מנלם נייופי סייא י׳ נני ונדפפד נשר נפי סרמייהו אינדדום אפילו סנלס קאי או

ה נדי נהם נשנשחייר נשיים מיי וחנלח ננפיא נדאמדק עינ א י׳ נט ^  נל סייס מ
 מפו נפיק דלא ^ ס״א י' פדנני יאים רנא פייה׳ ולא סנלס קרי דלנולסו הפוסץ
ד נהם נצשס״ר מנשד הסופץ נל מנפסקו וניץ נספלחו ה נ  ^ד אפד פץ ננפסק פינ

 נםנ0 וזהו ספופץ !0 גססקו אם השי הדין עינה. מנד ספוס נגשסייי לסנשיי יש
ק ה מי אלא פהם גשס״י לא אשילו הציצמה חושי גספעפו אם ו י• דני והייט נ*■ עינ

 נשמקוה p ע*פ6 סגם שהיה שאעיש נהדא הרי .פקוס שם מפשט .פגה שם פר
 והא גדקוה ולמה ואיה . לה פסלי no איפחל אהדד שסופפא אסאי רג דאיל ל<צ אי

ןר( .גדקה לרינה ואיגם נקסס הפופפה pד סשפע המופפה p אלא גקפת דאינה פיא
ץ שנדקוה ספשה אירע שנן אלא נדקה צדנה שאיגס ודג דאץ  רגיט דנרי הס ו

:גנדקה אס שנפג
 שגאל של לוקפץפקוריר לאו אס נהלנפה גצגעה אם שמדע עד אוסם קדקץ מצר ח

ט׳. ק •הודה נר יצסם עיג^יג ע׳נ (עם ו ד  ועיא גילא ענטיא עמעי p< נ
סזופה איפייד אי צערא עד מארעא נטוייםו לם ופרי מם פ' p רגל« ופי דשגלילפא

פפולם
לטלך משגה

K 3*D ת כ v 0 גאטרג תנ m,מיץ 01(ל ׳ m ן ש1«ק י1« עפלפע וי מוץ רל ספפצו «ו« שטוג :רג) י

טייסוניות תנתוח
יי •יעימ! ע• [י«'י •  הגדל p ינעתייי וו«נף נל טזתך •פילי •י' יי׳י מחיקי יגיגוו נ

 ימור דוזייגו מור נילם •נינת כד* יגפיע יסיר כחב החופיס כל ובגפסקי כעדי כגיגוז נרי
חי גל פגיבח סגיי  •י׳ יעדי •כל דפנלוליו• rm נילי סגני• סייח• )H ! ׳ינ] נלנר •

לי םנני» ץו1 גלעין י p מים יעגלוליח• •ים •לום. וי  cr«rm !ץ חחיליו טי רו • גו :ורנ •

עוז «רל
ת איכ ל כ  שסצעלט■ נעועו :יי) >p(טקדטעם צפע.9 נצמד טא נלע טונה נאסלם ה

ל :טעלוולזףפיג) עועטל(ציצ>ע.עזץ .אציע עסו( צפזה עז טו מו
Hip ד :יו) ף0 מהיזח  סענצע po . מוה האטיע עזה 1ע ׳ite 0 עץ9ש טו

:מ׳ג) (זף
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ל()יפ ימכיט שנזא !?'לן ttp ישילי לא אמרים ד׳ עוד נם להגדל וניאש אמי ומין חנלם של ד' גגויה לה ואס• ושערי איכסא חמירא מייסי אדא רצ השרה ימוחה איפריד לא פסולה
הניא ואם לנן עם חכלח נמקום אחי נפלית ויפן מנאן ויחירם סכלש שהם סנור ויהא אחר נמו איחמר אהדדי דשמועהא ואשיקוא פסולה לנריעוחא השיה למעליוחא אשהני אי

ר נפסד יהא השי ;טסמפו הימה pש אפשר חמייא נמקים נצק הפג ירנינו נסמוך. שהחנפי שנפה רניגו על לפמוה ויש ;לשונו נאן מד אמר ודנר חהלפ של מוסין נ
נ .ונו' מפלס נה pפמוה יהיר ו פ' מקלא מק אלא אמרו לא וננמ' השחור פן מון צנעוניי משאי שלה לנן עושה פהלש סלה היפה :(דל׳ע) דע׳י' נ

נ אמי (שס) והו', הנופי אצל ההלס הספקיד  י
: אחד נחופם אפוי דההלש

 פסוקק מוסין פצא אפילי נשיק פנלס הכוצא ז
 דעייונין נפיא נפ׳ . מסולץ ובזויין

 לשונוח נשוק פהלפ המוצא אלעזי א*י צ*ו) (דף
 אדעפא דאסיי לפוניס מ׳ש נשיים חוסץ ססילק

 דנלימא אדעפא נפי חופץ צנעינהו דגליסא
 נימא נפי שזויץ נשזויץ פואם פייוש שינהו

 נמוססקין עייפינהו דנלימא דטיפפא אועסא
א אפי אינשי פיסי לא ודאי האי דסלי  ינ

 דפק ססילץ הסק קמיע לעשוס סייח אדם יהי
 אמי אלא פפוי נחדשוח אנל נ^נוח נד׳א
 המוצא דפניא היא פנאי פיח ולא פיח ינא

 ואחד חדשוח אחד זע יונ סהניק תסילץ
nop נחדשוה אופי יהודה ר' מאיי דני דניי 
 ופר pאינ פיח סנר פר אלסא נישנוס יפסיד

 דשסיאל אטה יפני יהשחא pאיצ פרח לא פני
י נ נ  יצועיפ נהם שיש יל הנוח p אלי יצחק י

 פקישרי׳ ולא יצועוה נהם שס חדשוח ופקישמה
 דיו שאק נשיויים ופירש*׳ איניש פרפ לא דנ׳ע

 שיייין להסן■ דין שק דגליסא דשיפפא לארנם
 האי דהולי נסופסקץ .אורי׳ל נק־לז נשפי

 אדם וני .אופן ילהםך ילקשין לח«י פיח לא
 ההי ואטלי ספילין המץ קפע לפשופ סייס

 דלמא פפיי חדשופ נמפניפיןדמפני לה סיישיק
 אחד עלווייס. שנפ סחלליק ילא נינהי קמיע

 אניה דמני יהשפא . סירח אדם שאין הדפיס
 ואינן יצועוס נהם השיש חדשוס דהאי דשפואל

ץ סקישיוס  סעסא אלפא פפילץ של קשר מ
 עלמא דהול׳ . סלאנה אנ ייה1ד̂ר קשי משוס

 ספק משום לאו דמדשוח דפעמא סרח לא
 ליה דקם יה לט נמצא .עניל היא קפיע

 שיויין נפיגיק דפהשיי אלעזי הי* הלנסא
 אפילי שהפנ יניני על לחמיה P׳ ופיסםקין.

 השינו והני פסולה ישזויין ססוקין חופץ מצא
 מינינו וו שאלה שאלו לוני״ל וחנפי . היאנ׳ד

 ונעיקי הדניינם אמח ודאי להם והשיי ז*ל
 הדניים הס והן סעיפי של■ לנוסחא הפפקסי

 פסוקק חופין מצא אפילו הפסחא מקנו ירוה
 פליא הלוקח :ענ׳ל השיה שוויק ואם *לה0

ם׳ השוק p סציייצס  הסנלח ס' ניייסא .ו
 הוא חני אם הניחי פן יסיש׳י מ׳ג) (פנחוס

ה  ;ונשיה מישראל לה יונק נסשיה מרע דלא מי
 והו', ירוקה או איימה הילה שהוא טלית ח

 חהלח שהילה ס׳יפליח (מ׳א;) שם
אילו מקלא חיז נה סופיין צננפנק פיד הל

צו מ ח ת ם שנ עי ב ר ם א שורין יו ת ו ל כ ת לן ה כו ת כ ע ת מ ע  ל
ה אם ד מ ה ע נ עי א ב ה ול ת ה ה כ ר ש ם .כ א ה ו ת ה  לוקחין כ

ק צ רין של ב שין שעו תו שטעפ ם או ריי טו תנין ל ת ונו  זו א
ת ל כ ת ת ה תני ש כו שנ תו ה ב פ או ק ו צ ב ר ה ו תנ ם ב אי צי מו  ו
ת ל כ ת ת מן ה פ אין ה ה ורו ת ם או ה א ת ה ה כ ט ה מ ת הי  ש
ה ל סו אם .פ ף ו סי ה הו ה עינ ר ח ש הו ר ו ת ה יו ט ה ט ת הי  ש

ם ד ה קו פיי א ה ה ר ש ר ל : כ צ טוברין ח ה ש ת ב ל כ היו ת  ו
קין חז ת מו רו ש כ ה לוקחין ב מנ ם ט ת ך ואין ס ה צרי ק די  ב

רי ה א ו ה הי ת ק חז ד ב ד ע ש ח ת ד .ש קי פ מ ת ה ל כ  אצל ת
תי רי הכו ה ה ה ז ל סו ה. שמא פ פ לי ח ה ואם ה ת ל' הי כ  ב

ה הי ם ו תו שני ח ת ב מו ת ם חו ת  חו
ך תו ם ב ת ה חו ר ש ם . כ ת חו ד ב ח  א

ה ל סו א * ז ג פ צ מו ת ה ל כ ק ת שו  ב
א אפילו צ טין מ קין חו סו ה פ ל סו  . פ

ה. שזורין ר ש ח ״ כ ק הלו ת ״ לי  ט
ק מן טצוייצת שו אל ה שר  הרי מי

א ה הי ת ק חז תי מן ב כו ר ה תג ה ה ר ש  כ
ט מן ו די ה ה ה ל סו * ח :פ ת * לי  ט

א הי ה ש ל ה ט מ דו ה או א ק רו  או י
אר ש עונין מ ה צב ש טי עו בן חו  ל

ה ה כעין של ע ב ה אם צ ק רו  ירוקין י
ה אם מ דו טין א אדו ה .נ ת ה הי ל  כו

ת ל כ ה ת ש בן עו ה ל ל ר ש א ש  מ
ץ צבעונין ר מן חו חו ש א מפני ה הו  ש

ה א ר ת נ ל כ ת ך . כ ר כו ל על ו כ  ה
ט ד חו ח ת א ל כ ך ת ר ד שין כ  שעו

ר א ש ת ב ציו עין שאינן צי  : צבו
ה ט ש ש ק אינו מי עונ ח ש  מני

תר לבן ש יו עונ א מ ה של ת חני ל כ  ת
לפי

0 hפ' פי׳ פוי נ • נ' סי' ״מ6 פוי רו פרן פ'נ 
:ופ"ע

 והחויס מינה שהיא אפיה ציונצה צנן צמןדיה פצוה ודאי אלא מנצח נוצו שמפליס אנו־פ
 אחוון היונצה שיהא נצונוי הכנף ציציה על ינא ההנצה לעולה הנצה מהיל הננף ציציה פל אפרה

:ערל הננן מסין ט שיהיה כיי הפליה צנפ מיין נו שיהא צדן ומ'מ ס

הראב׳ד השנת
 אפילו נשוק הכלה המוצא •)

 משהוין פסויףן חופין מצא
 אם ו־ל היאנ-ו נתה . פהולה
 מייונין של טייהא יפה הדקיק
 ישוורן מהקנא יהגי נאמה המצא

 לא האי דמלי כשלה מופסקין
 הפילין בהמוצא דהנן והא .סרחי
 לא אנל וונ וונ מנני^ ישנוה

 משום לאו יהודה נדני הישוה
 יסלי הה קמיעים שמא יהיישינן

 נפק קמים לעשומ פיפי לא האי
 מדשוה הן מאי אלא הפילין
 אפשר ילא ומשום מקושחה שאין

 נמרנה ואפי' כשנחא למקפרינהו
 ענינה יאסי לעעמיה יהודה דד'

:מרל היא קשיים
 אחמה נולה שהיא פליח **)

: צנועין שאינן עי ם'
 סי ראימי ו׳ל היאניד נתב

 ואיו ועל עליו שהקשה
 הצנע על שהקפידה הנרייהא

 נדי הפליה מצנע הציציה שיהא
 עליו והוקשה הננן מסין שיהא

 מידי ההנלה נדיש ינא שאמי מה
 ילאו «ף. סין להיוהו נרה צינעא
 אקדומ■ לענין דהתה היא קושיא
 יאוי דאין פריו קא ללנן הנלה

הצנע נשניל לצנן הנצה שיקיים

 נדם שלא צנעים נשאר פנלס צנע והיא אילן
 פליס נין מילק לא למה לממוה p ועוד . חלוק

 .ננפיא שחילקו כמו חוסץ ח׳ לנח חוסיו ד׳ נח
 שרניט לומד אפשר מה לראשונה לומד ויש

 פכלפשלא לצנע נין כולל שם אילן דקלא משרש
 שחור לאסי יניני ונקש לשחוי נין חלוין נדם
 דסעמא ומפרש מלוין נדם שלא שנלח צנע ונ׳ש
 דנעיק משום לנן נמקים אילן קלא נם יפיל דלא
ח שני  סין אלא שם אק כאילו סימוי והכא פי

כ מפרש שרנינו שנאסר אט׳ש והשחא אחד  נ'
 נכלל אינו אילן דנקלא המשרשים שאי כדעס
 דפעמא יכיון מסנרא ליה דמשמע י׳ל שפוי
 יסיחו' משום הוא ללנן אילן קלא נה יפיל דלא

 שיין פעסא ההוא אהד פין אלא שם אין כאילו
 וכ׳ש שחור נקס ויכינו משמע וממילא כשפוי
 נכל ילכסמלה דכיק ייל ולשניה .אילן לקלא
 ענד יק למיושי יכינו חש לא יפיל לא טוני

 : שכיח דלא משום שפולה ח׳ לנה והפיל
 וכו' עליו שהקשה סי יאיפי הראנ׳י כתב

 והפוספוה .עכ׳ל הכנף מסק נו שיהא כיי
 דשמא ופירצו היאנ״י שכחנ וו קושיא הקשו
תב ז ואנוהו אלי וה משוס  כפנ וו״ל הפור נ

 אס הפליה מצנע הציצ-ה צעפיה שציין הימנ׳ס
 ירוק הוא ואם אדום הציציס יעשה אדום הוא

 שירש וי*י שייש״י וש ירוק הציציק יעשה
 ו״ל חנינ ן' עהדיי ונפנ .עכ׳ל ציין שאין

 לא «סנ*ס נלשון נשניקדק וו'ל דנייו על
 המאסר סוף כשנעיין כי נשמו היג מ׳ש נמצא

 הימנים נוונס שעיקר לי יראה חחלפו אל
 נולם יהיו שלא פנלה שכולה נעליה להוהיי

 לפכלם הדופה שחור מצנע או פנלח מצנע
 צנוע או שהוא כסוח לנן שלה הלנן שיהא יק

 ירוקה או איומה נסליס אמנם אדום, או ירוק
 עצמו צנע סאוחו ירצה אם שנה לנן עושה
 שסה כעוס לנן שהניפו אלא כלל צנעו לא ואס
 עהה נאומיו הימנ״ם כיון לא כי פונ הלא
 לעשופה שרשאי לופי אלא צנעה כעין שנה צנן

 נעליס נן למשוח •דשאי שאין מה צנעה כעין
 שיהיו ציין■ ההכרח מן אלא הכלה שכולה
 פוס והשני חנלה הפיל האפר גוונק נ׳ בציצית

 אדומים או ירוקים צנועים או שהן כמוה לק
 וה לשון ראשון סרק נפחלה כפנ הימנים והיי
 הנקרא הוא הנני ממין הכנף על שעחין ענף

 שאין מפט לנן הנקרא הוא הענף ווה ונו׳ ציציה
 כמו הימנים כוונת ואס לצונעו מצווק אס

לצנוע ההכרח מן שציין הססני נעל סמנו שהכין
מה ממט נעלם ולא לצונעו. מטוק אנו שאין יהוד הוסנים הניס א־ך הסליפ מצנע הציציות נה וחולה אפי ודני הכלח סניא סכלת שכולה מלית מינה אלא כה סופי אין סליה נדתיני

דין הרסנים כיכרי להנק מוניחיס אנו שאין לוסר כוונתי וה כל ועם וה ולתקן לדחות שיש .פוסק ח׳ כת נסליה כאן חופיו ר נח נסלית כאן ליק כשי הכיא ואם יניא לא וקלאאלן
 נהעפקת הספר נעל הרג דקיס לא ועכיס הפליח מצנע הציציות לעשות מוכיח שיהיה וה לן אין כיה לקיומיה ליכא כנף דחק דכיון לנן לשם נה סופיים צנעיס מיט כל וסדש״י

 כשיהיה וולפ לפרש שהיל הפליה מצנע הציצי' לעשוה שציין ספס נשמו נאומיו הימנים כוונה לה דמונין וומק לפכלפ דדמי אילן פקלא פון מינק שני נה שיהיו אלא לק אמד למור
ועחה הימנים. נספר וה ד־ן יעיק שלא לסי נוה לפסוח מקום יש טלאי ני חכלת הפליח צנע מ«א חיפי חיי שקיל אחייחא לפלית מציין וכי חכלח חופיה דנל וסנר אסיינא לאיניש

מצית כשיהיה כן יעשה לא ולמה לק הציציוח כל יעשה חכלח סליח העושה תכלת לנו שאין ושדי חכלח לשום אילן גקלא נסערה סק אחת וצסצאס לרו יחן אלו ומחת הצק פס וטסנםם
 לחוש שאק שאמרו פהפוסקיס ינים סניס מם נסכים ה1ונ לנן הציצים כל שיהו אדום או ירוק מינה אלא לק לשם נם פופר אק פלית .סטה כלא כלאים ונמצאה נטצית לק עם קלאאילן

דני׳ נן לפרש דחקו פי ידעתי ולא .עכ׳ל העלית מצנע הציצית שיהו פנלה מניא . טונים שאי וכן סכלה מוסק ניp איומים סופק שני נה יפול היא אחסה אס דנריו נהיות יכינו נ
להקדים היל '1הנ הינ ט שפי׳ כמו כוונתו היפה שאילו נשמו הפור למיש שניק סנואייס שני ואסיה כנף m הוי הכלח דהאי ואעיג לק לשם אמי ודני הכלח לסם מוסק סני

וכו׳ ירוקה או אדומה כולה שהיא סליה למיש צנעוניס משאי שלה לק עושה חכלה טלה היחה . כה סוסי נסי אילן קלא אלסא כשי הניא ואס סליחות. יוב נהר דאוליק נעיט מעק
אט שאין משני לק הענף נקיא שוה הסיק כראש צנעה.ומיש כעק שלה לבן חופי נטשין תכלת ד חושק ח* נח בשליח . כשי אילן קלא סטם חנלס נ' חופק ד׳ נפליפנח

 סקרו צבעים שאי ונל קאמר הכלת לצוננט פצווים אט שאין ניוד הדני לצונעו מצווים כל חוסץ איכא אילן קלא ולנר הואיל פסולק סינים נ׳ מטח לקיים אילן ר^א ד׳ נה והפיל
p וככר לכן נשם וליכא הסס לה ופלי מהכא תכלה הנן ושקיל אחייחא לסליח מצרין דלמא דמיסיק צורכה :w לדחופ שיש מה מפני נעלם ולא נפר כן ומעני נוה עצמו ר\נ
דני׳ הפוי פירוש על לחלוק נפשו פשכן למה לחמוה יש שכן וכיון וצחקן דהא אילן סקלא חון ומיקי ליא .נה וחל׳ אילן דק^ן סנן שפיל א*נ אילן קלא אלא קכא : רניט נ
ס קשה ט תופק ח׳ נת שלית .כשי הניא אס וכו׳ סיפיני .שוק מיאיהן w קפדק שנה סראוס א*י ; מיג) (דף החנלח נפרק .וכו׳ לק מניח שאיט פי פו

, : נניס עיין iiOBr מגה«סיי p נשרה פהיין ♦
עח מנדל

ט הפיה׳ מיחש אונו אנא הוא היה לוסי נהמנס שלא ותכם ויטו ויאה נהינה. היגה נאוה ■#ה ; ליה) (דף סעמיוין אין הוזן .ההולה אהד נפוהה פד ם׳ rise כה שפוכדן ושי
!n w ק סכאז שפנמי לי נואה נס . ומשגה שוגה ולא Sno ואינו יולוהו ואשד אתו הוא ניוד נפירוש הדט אווי הוא ויל rמ■אנ הנ0 ; הטלק המו!א הרק .הסלה משווטן המזין וזפק פלא אטי מ

סססל <עתק מר 16 ז׳ל נ״ז׳6הר גמצא 6ל וכשהשיג ישיג מה לדעה ההעוס ן1לש סהם העחיקו לזר״( 6נ אופר ואני .׳ענ״ל 6הי קשירה מגינה םר6ד לטפמיה יהודה דר״ וס' יהה מדקדק ם6
: )j'a (דן התכלת פרק .פמלה עד ס׳ פצדיצח טליס ח^וקח : החשוכה הניעה שלא נמקזמזח pro!ז״ל צוגי״ל חכמי רסיזיגו זה פל מפנו ^לז שהד זלדקתו ו«ומו נחלה חח״ל מלס מה וראה

^נ״י טזב :מ״א) למ(דן50ה שלק .צגמין שאינן עד כו׳ אדומה סלן שהיא מאית יסלי כשרה פושסקין pnri דשמעתא מסקנא הוא דהר ושמאל ימי( לנטזס דמסס־^ן «י«מ לז  פי יםי6י יל י
 להשיג קנלתי לא שאגי אוסר ואני :פכ״ל המף סמי( 0 שיהיה כדי זכו׳ הכריחא זאח על שהקשה משום צאו יהודה כיני חדעח לא אכל זוג ווג ישנות יאילק מיגא חונן והא ממד W האי

htc p r 1»t נ»ס1ס כעלי מרנוחיט ימח שיטוח לגז יש בזה ר הנמרא מל ש^שה נד על החמר בוה .אין חדשות ה( סס אלא ימילץ מין קמיס לפשות מרח לא האי מולי הן שמיעות B'crawi
זזסי עליו ססקשה ככל הרפו״ל ח1זפ על ולחזר an( קבלתי רק זה נמק שהראדד ה1 וכ״ש הכל לתרץ עגיכה דאמר לטעמיה יהודה דרכי מרכה ואזילו כשבתא למקמרינהו א«ר ללא ועשוה סששחח

 רק דגר שמידש ולא הסגזן שקיצר שולה משגה שמו קרא לכן ר שפמים כמה וכסכתי שהקדמתי סה ספיחי שלי לססמא הפת^ד וכעי־ץ כדכרירם אמיז ^ וכהrת :עדינה לנו דאר סיא ©יר?
:מ׳׳ג) (דן הסכלת קרק .הפרק מד ס׳ עונש nwp :כד׳ן אישם מה כחשוגוחיו פכ״ל כשירה «זלין:זורין שכוקיס היעין מצא אפילו המסמא <*ןמ וסה המרים רם זק



«נםשנה «ף פ״ג פ־ב ציצית הלכות אהבה.םשנח כסף »

y f i ה1'י5דםלפשוי»נסצי6כםותפוויינ א מווי ם ס^נהוהההולסז* ק » » p  P דגפ6פל <דל המה סן הפה m m 0אן> ג׳ססול נעלש וסרנה הפה ונהספסו 6 
ש :לקפן יססןר . ר פל יוסר ה סיסגסה נדי הדסה וסהיה וס׳ ס וגהמפפה ,6ולינ נפיק ר נפלת הפיל נ ר אלה המפיס נכל להפיל שפין ויוסר ה* נ  נ

ט ופ׳ש נד׳. אלא הפיל דאיגו ל׳ו:) (שה הקוסן פ׳ נסון פשפש ונן .פג*ל ההם פליס ה׳א) ה׳ הסכלה(פגסוס נפרק נרייסא .ימי נשוק לניו המסהלן קפן של ורוני ראשו  יני
P אפי (יאהדפסנרא הה. » הפרוסקוס נו סקפןהפגסה אין נגיליס סיג פראי דקי נו יוצא והגדול ורונו ראשו נו שהקפןפפגסה

ה יוצא שהגדיל אפ*פ ורוט ראשו :שפור פראי נ
 מקום בבל טצויה אינו והתכלת לכל מצוי שהלכו י8ל

p ככל ולא t שאמרנו הצבע מפני :
 ונוי אפי יפה רטט דניי פל הראנ׳ד וכתב
 303 והשוור ;פנ׳ל אפיו קק ננל דלא אלפא

 ראשו נו לגסוס יגול שטס פי p שקפן גל
ט נדפס שאיט ונראה .ודונו  פסוס דהא יני

 שהשוד ואפשר נשוק. לנדי פסהלך גסי פ' pה
ן קפן רטט דה׳ק הפרש ל ה  פס נשוק ^
 יאנדהפליס שלא מוסרי אסר ציין• ואינו פליסו

 שהוא שגל הפור וסוגר ספ׳ג סדגרי וגדסשמס
 הפליס. יאנד שלא לסוסיו צרין• ס׳ po פיווס
 דת־ ט יוצא גדול שהשפיה רנינו דניי ופסון■
 פצא והגדול נניייסא שאסרו שהה גלמוד פראי

האינוסנא  הגל ט נטצים להססייג לפליס נ
 דא) ורוט ראשו ט ססגסה קפן נאה שלוי

 והסוס גסוס סיקרי לא לאו ואס גסוס סיקרי
 גגדול הדנר סלו הוא סיונא גר לאו דקפן
ס הגדול שיססייג שהספס ואפרו «  פשט סה גג
pw• והדי פראי מה נפליס לצאס הגדול 
 ראשו גה ססגסה ppo אין שאס טפא קסט
 פצא גדול הדסק צד « שלפפפיס אפיס ורוט

 הנמס ותהיה ושפות גסוס סיקרי לא פראי נה
 שאר של פליס אנל גלנד pפש של אי צפר של

ט׳. סיטן  (שס הסכלס נש׳ דאסויאי פלוגסא ו
ט ופסק ל*«) ג יני י  וניש הני דאסי נסמן נ
 סתס צמר קרוי שאין נייושלסי ואסייק הרי׳ף

ד ויסלים אילים של אלא  שכל וס׳ש .מנ
ט'. ססס נסויה האסורים הנגדים  ויג שם ו

 ר׳ דני דסנא ישפפאל רני דני רדסנא נסמן
 ססם נסורה נגדים מאסרו מאיל יפמעאל

 אף ופשסים צפר פהס נאסד הנסוג לך יפרש
 סליס אנל היאניד כתב :וספחיה צמר גל
ט׳ מסי מיי נטן מיטן שאר של  כמדומה א׳א ו
 דחיסי נ*ל .פנ׳ל מסיור ולא הלך שוהי לי

 היינו רניט שכסנ דסשי אשמפיק סדא קאמר
 שאילו כסנ שרנינוי ו«ד נמשנה השטי מך

 סונר מד*םוהיאנ*ד אלא מיינים אינם הסיטם
 דהלכה שסונרים והרא׳ש הסוססיס נדנרי
 צמר ונסינ ננף פץ הכנף נסיג דימי כרנא

 נין טפריה ופשטס צפר טצד הא ופשטס
 פופריס נסיה טטן שאר נסיק שלא נין נפיק
 דסיל להו דפשמע פופייס אין נסיק שלא

 שאין אלא סדאויייסא פימייני סיטן דשאר לרנא
:נסיק אלא טפיין

 ניייחא וכו׳. י' נפלס ■pנםו ננטס ארנמ נ
ט) (שם הסגלס נפרק  פסקו וט פ׳

 פל נספיי דסטא והא וסמ׳ג והראיש סרייף
 ונפלי ה׳ ונפלי נ׳ נפלי אף נגדיהם כגט

 דהכי הרא׳ש כתג כנר ס׳ ונסני «׳ונמל* ו׳
 ה׳א מטהם כנפי פל אלא כסיג לא אי ט'
ציציס לפשוס סודה אפרה לנגד טש משים דכל

שלישי פרק
סוניי השטן תו

 פי סי פ0ל1פ»י ^פסוס
נ »לן ו ט ; ט  תל מיאניד פ

 משמניו m ננל פלא אמר 9>פ
 ופ0נ טין לילן טסל מ0 א!א
 מראי ם יוצא ■מגסל אמנו שנרי
 משמיין קמן «ל ולא א!מא

:מטל

 טטם שאו של שליוו אסל *)
 ;ציציס נמצומ פי ׳0
 לסי ספזפס רל הואדי טונ

 פטור רלןולא »ה«א
מדל:

ת * א ו ס  לעשוית אדם *שחייב כ
ת  התורה מן ציצית כ

 בגפים ארבע לח שיש כסות היא
 מדתה ותהיה .ארבע על יותר או

 של ורובו ראשו בה שיתבםה כדי
 ואינו בשוק לבדו הםתהלך קטן

 . עסו ולילך לשומרו אחר צריך
 של או צמר של הכסות ותהיה
בי פשתן  טלית tN אכל • ב ג בל

 טשי בגדי כגון מינץ שאר של
 גמלים צמר ובגדי גפן צמר ובגדי
 עזים של ונוצה ארנבים וצמר

 חכמים מדברי אלא ציצית במצות חייבץ אין בהן וכיוצא
 יותר או מרובעת שתהיה והוא ציצית. כמצות להזהר כדי
 הבגדים שבל שאמרנו. כשיעור שיעורה ויהיה ארבע על

 :בלבד ופשתים צמר אלא אינם סתם בתורה האמורים
ת ארבע יעל ג פו  בעלת 1נ< ולא ארבע בעלת כסותך מ

ש, בעלת ולא ארבע בעלת כן אם שלש.  תלמוד חמ
ה תכסה אשר לומר  J1T על יותר או חמש בעלת אפילו ב
טר חמש בעלת מחייב אני ולמה מ  ושתיהן שלש בעלת ו

ת ארבע בעלי אינן פו  ארבע. החמש בכלל שיש מפני מ
 אינו שש או חמש לבעלת ציצית עושה כשהוא לפיכך
 מאותן מזו זו המרוחקות כנסים לארבע אלא עושה

ת ארבע על שנאמר בלבד. השש או החמש פו  ג כסותך מ
ד של יבסות ד ת. עור של וכנפיה ו] מ  של היא חייב

 עיקד אחר אלא הולבץ שאץ פטורה בנד של וכנפיה עור
פי על שנאמר חייבת שותפין שני של כסות .הכסות  מ

ם ה  שהטלית שאולה למעט יאלא כסותך נאמר לא מדי
 ואילך מכאן יום שלשים הציצית מן פטורה השאולה [י]

צמר. חוטי שלה לבן י׳עושין צמר של כסות ה חייבת;
וכסות

» rm ;דו טן מ מיג דפ ט׳יו׳ ס א־ מון פ׳ןנב ט׳ צדס טו שפ
:ט »׳ נמוד טי! n נידסדגמפיןדו: ט׳

טד ד : שס ג

 פיפיא . ונר של«י יננטה מד של כסות ד
) ם׳ (שם הסגלם סלק דרנא  ותפיג נ׳

 כרנא. הפוסקים פסקו פליה פליג פאי6 דינ
 וחלה קרטה שנססט פור סל כגטה וטמרי

 פנמו !דר נשם פסד״ק נ1יכנ .פור נהם
 יאק גה פנסה •706 דגתיג סשוס דפפסא

 אזליק ופיה הנגד גפיקר אלא ספגסה אדס
ץ ה.נ פנ׳ מנ. נק לפסוי נ  נטי של ונהטא «

 אא*כ הכי טקרי דלא דפשיסא פהטיק גסג
 ניינס טתטן שט של כסות :פוי סל יוכו
»׳  אסייק קליו) («לץ הגז ראשיס ני*פ .י

 אין דיק־ מוח!־ רחמנא דנתג אפיג ציצים
 ואלא גגדיהה כנפי פל רספגא 303 לא דשותפוס

 שלים דאסי יהידה לנדרי לי לפה נסוםן
 : or שלשים גל הציצית p שפויה שאולה

ט שלה לגן פוסין צסי סל כסות ה  צסי »
 סופח והפשסן שהצפי תפני וגו׳

ק נפיק נין  נסיק טטם שאר1 נסיק שלא נ
 אפי ליס:) הפגלת(מגסות נפרס ׳.9ו טפרק
ט דאי סשטה שמואל  נשל טפרין צפי «
 סל אה לק של תוטן שט וטנשייטתן פסוק.

 התגלת פס פשתן סל נפדין טפיין הס צפי
 . צפי של דהוי גנף טן הססא דליגא ואפ*נ
 שיספיו סהו פשוק של להי אינפיא הט ונסר
 דטק דפפי הוא פססיס נשל צפי צפר נשל

 נצסר סוסיס אנל פסי גפי לק שפר דתגלת
 צפי שעסנז הלנש לא דגהיג טק דלפא P לא

 צפי ליש לן• תפשה גדילים ינזדי! וסשסים
 יתנה דאסי חיש גצסר פשסים ליש גפשתיס

ט יסדה דג אפי  פשנק נשל טפרים צפר ט
ט צמר נשל טפרים פשתן ושל  ופשתים צפי «

ס טפרים  נסמן דיג ופלינא הסייאין p סק נני
 רנא אפיניה הציצית p סטריס השייאין זאפר
 טיגיו מלם והסירקק והגלך השיראין לייג

 טפא דקתט מסתנרא היג ומסטסדרנק נציציס
p א טפריס אן נפיק שלא טפרים נפיק 

 נסיק דמפפיו טיט סדינק נשלמא אפרה
פי טא ופשתים צסי דאורייתא א׳א אלא  מ

 נפיג רט דרנא כדינא ליק הא סטם א
טנ גגף מק הכנף  טצד הא ופשתים צפי וכ
 נפיק שלא גק נסיק p טפרים ופשתים צפי
 טפייס. אן נסיק שלא טפריס גטק מינק שאי

ק נתחלת שסק שרניס ופפט  דאיק גייג זה ט
 א צפר של פלית אלא הטיה p נציצית אינק

 ,אגהטיגת P׳0 שאר של סליה אגל פשתים של
 דצפי גאן לגטג גשגא פדרגק אלא גציצית

ק שלא ק נפיק טן טפרים ופשתיס ט  נ
טק ושלא נפיק טפריה מיה ^אר  אן ג

ל דטק דיכא דישא הניא לא טסיים  מלית מי
דשאי

ת ת ג ח
ת p יייס8• ח«ייים נתטיאסו■ נרג [*) טי p חתייים יווני* לוו* n«D1 מ a i• מזסיו-קק 

ת חיינק ט־ ג חני«ל» V"p ראו לי »פו *יודח ובינו סירי *בל סייבנן יוק* חייני ננ י  יתויוז נ
p׳w אלו יסח״בים »*נא  p ובן ב׳ח יכן חתרוסח סבר ובן חתורח no ונינו כתב ויל דיוים 

n םין ח1םוי לםי1 <א וויל *סוזח r r ת ••תחייב אלית מר  בחנא ל) יבנידא בר pm כרב קל ב
 באחד חבתיב לך ואו• סחס בניים בחורח תאסד חוויל י*מבאל רב• יבי יחנא •*•ואל רבי יבי
די ובבק ואחתים בסר כל אף יא*ידם בפר •חן ב חלבח « נ • חתא pm ט  רב יחא התכלת ב

ס ירא חווויח p טנץ •אר וסידיבי חתם בלית •ליג׳ ורנא יחויוו י ט טא •נ ת יב*ח בולם י  ם.
* אי •בסר ! • • ל ם ט ביורת י«בוזז תולדח חסבוח בסיף נתב עור רא׳ם. זנ׳ ^ן כלן •יר סי  אייינא ו

ב ט יא*תים בפר *ל בגי יבבי p'm יי תנ  'pm נורבית ודיני• והטרק! חנלן חשיויס י
 יסינח ג• נבלת וססב• חנודס ונפ׳ב יחתנלת ננרייתא ןב| : סריננן זדונלת נ«רם ו*נ לח

ת * בהחיא וילא ח׳ ^ ח ח חבסח וא«י נ• ונבלת וד בבלת יסמב• יונ ר• ליח סינעי נ • 
ק ינן סימא לבטת ס י ובן םיח ובן חחיסםווו • •  לא נקאו סאות בחי תטוודל בוולוז חננלי ׳
ב• • ובן .נ• בבליז אלא ט • * י • לו n ידב •ריח **ת רב יאמי חקים׳) מי n אן חאי• 

ת לאוטיו םננאוודו אחי חתן• •ירו• לנליסיח ינבייח • כלום ולא בבי לא מיני י ח ו  נבלת •זיי
חי ח׳ ר לא בלו• ולא בני לא טי • ט•1י בחחיא •סק יא׳ם אבל חביבית. p נוח אאוח •• נ

מיימוניות
 ק• •לדוו «ב*ח •ידו• לנליביח ינבודו pa חאי לח<ו ••ר• mt דיג וחוד• ח' נבלת

* ונתב וד. נבלת •ייוז ם• טא ו«טיח בלו• ולא •ני לא בטית 111 לו«יל נוי  טיובים י
• וינינו 7pt וח אן אתרי•  Btan 'נ1נ ח* נבלת ••וחז יית ג׳ נבלת ונתב •סק 1*1•
«.ני *irm חיתי טיתי  ט נבלת •לזב אתנח נר אי• רב אט■1 •חייב וחרא טט■ חיא י
• *W1 אנל *כ. כו׳י חילנתא לח מטיק ח״נ יתוובוול ולו■ •טיח ילרנק טיי• וינ ו • 
 לננףחניבית לח!יל ולא ינ״ח מטתיח לי• לח*יל ט לכבלח יחסנא ינייח ני יליננן חח•

m י■ ארנבחן יאנוי יתחבאל חי• ננטת לאיכב ביורת יסבית e ט נבלת יחתנא ינייח ני 
 ליניוו נטאל (ג! ! ל׳ב חיא נטטז י1נא •בוח אתח נל יחא יניחו לנולתו לחטל נוי

 ■ר• יטוני ••ו• •סר יטיי נותרת טזודינ אחו ••אי נגאי• ארנב נת ט<א בל ••חח
ל וגנםחו בוי •ל חי• חתנלת ל וננטת כני •ל ח• •טיח נני •  נותרת חייגת •ר •
 לאטי תניף נתר אולינן טווס ח1ינו כחן •לנו קתאו ח'נ חטף נחר •לא •וליק יל• אל••

ח !•ר•״ pלnל ■ר• נח תנאח אאי נםאיי •ימני ותו  טזח• •חוא pin ננין לו •!•
ן י׳י נתב (ד) 1 •באוד • ט• אלא סנטת חנו נראבית ניאט״נן 0ל»ל •טיח חטיח • חנ • 
רבי טאי •לבים חון ברגח ולעגץ •לו היא כאילו •בתח •נראה רם •לבים לאחר ודיבוח

11Q1 לטין r נטזאקא• •ריי יח8נ טיב תחיאטח ב׳נ •••יי לא וחםסון לנין •לא יטב

ש! סניל
3r t ת סו פpו• מנצח(זף<ף») p« .פ• •ד!ליקי ת׳ •P 3״ח3 כ •Inמeו»צ)r;( ת אני טנז מר סי tee ne דסננח •■ג ה«מ צפק9צו שרenem 0 ביובש רצ ^קי • >p : 

r נתג it e צ;•ן צא אצסא ונו• אחי י•• דל» onaea ואי :•דל me גסות : •') •נג«חנצ<ו(וף .נפט• טקד אווי פד ת׳ סשד• •וגני אלא ט epee ie פד סי 
isM• ואול|ןואלן •אז ל6•לי• אגל לי•): n}P9K>p• .vi>»ve1 k * וסר ie נאט• ••»י«ו:ותודת e.iir תלח p n •גאד »uף  פאיק פדשלא ׳0 צאו נטתשל : )rלe(ו

n ׳0 טיס te  1e .וקטזנלח ציציא• )ee( : כתג b te e ie  4  eeraon n t e'!אין ולא .!•» • r p te e a p t וף) (וטק רז toe• זף) :(אגולו קוזפי אןוו לי
mw :וגיוצא •טוין •אצו וא»!וא<ר סוג י•• אבני ואי מלל p p i סאטויו »p •טובל
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p אי8ד 's יס1רל ס*י אלא זי נטליה חכלש פצית מיקיים ילא נציצית תכלה להפיל אפרה פהחורה היא כך מהמים סקגס אלא מקיא אמי לא מדרמן אלא סיחייני לא( 
גפליח הכלח שריג! אפאי וא״מ ל"פ. אח ודחי עשה דאחי שחיק אס לקיים נא׳א היי ; הסיק דמיפפרי היינו מדיגק אא׳ה ימיאירינן

 נפרק החים' סירצי הנר צמר של פליח אלא ילנש כשלא שחיהם לקיים אפשר שהרי פשסן של חפשה ילא עשה מיצא שאחה יניס יהי' פפחן של נהסיח צמר מיפי לעשיס ימהו וט׳שו ו
ם' מיפנ שמיהם את לקיים יםל אחה אם ספיכק דדרשי' דניי! ליסא מעיקרא דקישיא ול״ג .אפשר משיג זה שאין מ') (נסיניח א'נ דסיץ דאמריק אהא שם זה נס י

 קלא משים נזיסש פעעא ייהניק ספור נציציס
 שריח יאי לחהלס שדימה צנע ופייפ׳י .אילן

 נקלא צנים צמר לפירפי אחי נסדיו חנלה
 ננמ' יפריך מציה נמקים שלא נלאים והיי אילן
 פאי פרין יקא רשיי יפי' לק. אלא יהא ולא

 קלא האי יהא לא אילן קלא רמי אי לן איכפת
 אמרן הא לנן צמר נלימר נעלמא לק אלא אילן
 דאפשר כיין ימשני לק מפיל סנלס לי אץ לעיל

ס דאמר כדריל לא נמיני  עשה מיצא שאתה נ׳
 מיפנ שניהם אח לקיים יכיל אחה אס תעשה ולא
 ולכאורה .חעשה לא אס יידחה עשה ינא לא ואם

 תכלם שמפיל שאע״ס שפינר רניע מדנרי נראה
 פשחים של ילא לפשתים צמר של לנן מפיל אי»

 כשמואל קייל לא יא'כ נסינו דאפשר כיק לצמר
 כסשיפיחא ולא פשתן סיפריןנשל צמר תופי דאסי
 צמר מיפי רמנה מדאמר לה דפשפינן דנעיא
 צמר נשל סיפרין השתן ישל פשק נשל טפרץ

 יל׳ח פשה מוצא שאחה כ'מ דאמר רדר׳ל אלא
 ר׳ל מיידי נסי תכלת דאינא דנזמן יסינר וני'

 כלאים שהתירה שאע׳ס קאמי מדאורייתא
 אחר נענין דאיא היכא אלא התירה לא נציציח
 מצית ני לקיים דאיא נפשתים תכלס דהיינו
 לק אנל דכלאים לאי שידחה ע׳י אלא תכלת

 ל׳ח דחי צא מסיע ני להפיל דאפשר כיין שנו
 שהרי זי נפליס כלאים יש שכנר יאע׳פ דנלאיס

 כלאים נדמה כנר אוסרים אין חכלח נה הפיל
 מכלאים הלנן גם להפיל מיתר ויהיה זי נפליח

 מסעפינן נאיסירא לסעיפי שאפשר מאי דנל
 לעשיח רצה ואם נחנ היאך דא'כ פשה אנל
 דניון עושה פשחים אי מצמר סינץ שאר של לק

 של לק עשה אס מיירי חכלת דאיכא דנומן
 נמצא תכלת ני נשפפיל מששתים מינץ שאר

שניהם לקיים אפשר שהיה נמקים כלאים שהיא
 צמר של לק מיפי לעשית לי אפשר היה שהרי

 שהיא שמאחר יעיד נלאים איסיי ניה לית סנלח מיפי ני כשיפיל דהשחא ממיני או
 פשתן של שלהם לק לעשות מתיי היאך התירה m מציצית פפירה מינין שאי של שפלית נזיני
 לנן דנמפיל נ״ל לכך מציה. נמקים שלא כלאים שהיא נמצא תכלת נהם נשיפיל שהיי
 תינין שאר ישל פשתן של שלה לק עישה צמר של דכמוח דקאסר הוא ונהכי מיירי לנדו
 פשתן מיפי אי פשתן של נכסוח צמר מיפי דלהפיל כתנ יאחיכ פסשחן אי ממיני עושה

 לקיים שיכול כיין מציה נמקים שלא כלאים דהוי אסור תכלת דלינא נמקים צמר של ננתיס
 של שלה לנן לעשות מיתר תכלת נה שהפיל פשתן של סליח אנל ממיני ני נשיפיל שניהם

יא׳ צמר שהיא חנלת נה יש שהיי שניהם מקיימים אני אין נמי לק מיפי דנלאי כיין צפר

 .ממינה פשתן חוטי [־] שלה לבן עושין פשתן של וכסות
 כגון ממינו ומין מין כל של לבן עושין בגדים ושאר
 ואם .נוצה לכסות נוצה וחוטי משי לכסות משי חוטי
 מפשתים או מצמר מינים שאר לכל לבן לעשות רצה

 בין במינן w בין פוטרין והפשתן שהצמר מפני .עושה
 אין במינן שלא פוטרין במינן מינין ושאר במינן שלא

 פשתן של ככסות צמר חוטי לעשות הוא ומה ו :פוטרין
 לבדו לבן שהוא אע־פ .צמר של בכסות פשתן חוטי או

 מותר שהשעטנז מותר שיהא הוא בדין תכלת. בלא
 אותה ומטילין הוא צמר התכלת שהרי ציצית. לענין

 לעשות שאפשר מפני .כן עושין אין מה ומפני .לפשתן
 ולא עשה מוצא שאתה מקום וכל .ממינה שלה הלבן

 . מוטב הרי שתיהן את לקיים אתה יכול אם תעשה
 אפשר וכאן תעשה. לא את וידחה עשה יבא לאו ואם

 בה מטילין אין פשתן של כסות ז :שתיהן את לקיים
 מפני לא פשתן. חוטי של כלבד הלבן עושין אלא תכלת

 מדבריהם גזירה אלא השעטנז מפני נדחית שהציצית
 ונמצא ציצית חיוב זמן שאינה בלילה בה יתכסה שמא
 שחובת עשה. מצות שם שאין בעת תעשה לא על עובר

 בשעת אותו ״וראיתם שנאמר בלילה ולא ביום w הציצית
 אחרים רואה שאינו אעים בציצית חייב וסומא .ראייה
 בין בלילה ציצית ללבוש לאדס מותר ח :אותי רואיו
שלא ובלבד m זמנה שאינו ואע־פ בשבת בין בחול

יברך
: שה עשי; נ»"נ ׳■מ 1׳" פי' פזי א

 מפילץ דאץ אמרח אי נציציס כלאים לעישרי
 דשרא כלאים א*כ פשת! של נפליח חנלח מיפי

 של לק חופי ומיהו לה. משכהיז היכי רחמנא
 נראה תכלס נו שמפיל אע־פ צמר נשל פשק
 מפני דכלאיס לאו לדחוס הוצרך דלא דכיק

 אפשר שהרי ידמה לא הלק מפני נם התכלת
 ס׳ל היי דאי ר׳ח כדעת ושלא שניהם לקיים

: מיניה שתיק הוה לא הכי לינינו
ת ז סו וט׳. תכלת נה סעילץ אין פשתן של נ

ח ח׳ר מ') (דף מנחות שם  ס
ה והלנה מחיינץ ונ״ה פופריס נ״ש נציציח  ננ׳

 סדינו יקרע שמא רנא אמר אסרוה למה א"נ
 ולא העשה אסר ורחמנא ויתפרנו שלשה נהוך

 לילה. נסות משוס גזירה אסר ר״ז העשוי מן
 ר׳ת פירש לילה נסות משוס התוספות ונתנו

)נ״א (שנח נ״מ נפיק נדאיחא עיקר דנן : 
 נ"מ ונפרק לילה. נסות משוס פנוי ואינהו
 נזרו שלא נחשונה נחנ שרש״י התוספות נתנו
 רנינו דעת וכן תיינ נמינו אנל התנלס על אלא

 ולא ניוס הציצית שמצות וס״ש : ז׳ל והרי׳ף
 זה נם וט׳. נציציח חיינ וסומא ונו' נלילה
 חייניס הכל ת״ר מ׳ג) (מנחות התכלת נפיק
 וענדיס נשים וישראלים לוים נהנים נציציה

 וכל הוא שהז׳ג שס׳ע מפני ננשים פופי ר׳ש
 דחניא דר׳ש מ״ס פעורות נשים שהז״ג ס׳ע

 אומר אחה צילה לנסות פרס אוחו וראיתם
 לנסות פרס אלא אינו או צילה צנסות פרס
 כפות הרי כה תנסה אשר אוסר כשהוא סומא
 אותו וראיתם מקיים אני מה הא אמור סומא
 סומא כסות לינות ראית ומה לילה לכסות פרע

 סומא כפות אני סרנה לילה נפוח ולהוציא
 כסות אני ומוציא אחרים אצל כראייה שישנה
נר״ש דהלנה הרי״ף ונחנ כראייה. שאינה לילה
 סכמה ראיה והניח ר׳ח נשם הרא׳ש ונ״נ

 אמדנן הא ננפים חמש נעלת שלית לחיינ איצסריך נה חנפה דאשר ואע׳נ דוכחי
 נסות צינות כה תנסה ואייתר הוא רנויא אשר ופירש״י נפקא מאשר דלר״ש נגיזרא
 אם נלאים משום נו יש ליום המיוחד ננסוח שאפילו רנינו מדנרי ונראה : סומא
 לא שאס קאי יום דאכפוח משמע. נלילה נה יחנסה שמא נזירה נחנ שהרי כלילה לונשו

 ללנוש לאים מותר אח״כ שכתנ ועוד דנמרא. נלישנא לילה נסות משוס נזירה הצ׳ל כן
 על ינרך ומאימתי ינרך שלא ונלנד זמנה סאינו ואע״ל נשכח נין נמול נין כלילה ציצית

 ולא נשמי עליו ומנרך כלילה הציצית על מכרך שאינו ונתכ שפהם כרי ונו' כשחר הציצית
ללילה המיוחד לנפוח ליום המיוחד נפות נין מילק

ימצסריך הוא נלאים נו כשאין .נלילה ציצית ללטש פותר רנינו שמ׳ש לי ונראה ח שמאמר פשתן של נלק ציצית מצות כה לקיים שאפשר טון תכלס נה יפיל שלא להקשות
לאשמעיק

למלך משנה
ז ו נ ט ע ש ה  (דף גש״ק .לששיזן ו#שה ומשילין ftw צמר רתכלח שהד ציצית לסרן מוסר ש

ם כל ישמעאל רט דט יאא ד/*)  זתכלת ת;לח לה! פניד רחגינא הס!אמר ז«חיס צמר עד
ח וממאי מא ממרא ^  קשה אכל ה׳ל רחמנא זאמר כד׳־ה החוס׳ וכתנו הזא. עמרא חכל׳ רתנא מדשש עסלא ד
 .חיטר איגו אחת תכיסה דתוכף כלאים הוי דלא קשירה בלא תכלת לה! לעניד רחמנא דאמר רסא דאנתי

 רחמנא אמר דע׳־כ קלצון ר׳־י גשס ושממתי בציצית כלאים רחמנא מדשד דאורייתא העליון דקשר מ««תדקדק
 להו עביד רחמנא ומדאמר מיחדיו קרא לשיאק א׳־כ כלאים בלא דוקא דאי כלאים דליהוי לענין תכלת להז ^פכד

״כף 1ימי<’  ולא תכלת לעטד רחמנא אסר כלאים דהוי בענין ודאי אלא חיבור אינו אחת מכיסה י
 יראה והרואה ע׳־כ יחדיו איצשריך להכי לא או חיבור היי אחד חטפה תוכף אי מיד מהנא להו *מניגן
 תטפה דתוכף דמשמע יחדו רחמנא דנתב משום אלא הזי לא קושייתם דעיקר דטון טא!ר צדן וה דמירון

6)W והא רחמנא אסר בציצית דכלאים הז׳־א ופשתים צמר רחמנא דכתג לאו דאי הקשו כן ועל חיבור איצו 
 פשיטא יחדו רחמיא כתב לא אי אבל כלאים הזי דלא קשירה בלא היימ חכלח להו עציד רחמנא

 רחרגא שרי בציצית דכלאים משמע תכלת להו סטד רחמצא ומרקאמר חיבור הוי אמת חרפה דזוכף דהו׳א
 תכלת להו עניד רחמנא זמדאמר מיחדיו קיא לישחזק כלאים בלא חקא דאם קלצון דיי p»D אין א״ב

 הוי אחת תכיפה דתוכף הרא יחדיו רחמנא נתב לא א♦ והלא .יזיסר איגו אחת חפיפה דחובף יזעיק
היא התום׳ דכווגת ודל . רחמנא שרי בציצית דכלאים סשמס ח^ת להז עביד רחמנא וסדכחב ר01(

עוז מנדל
« .שתיהן עד כו׳ שהשמסמ מותי שיהא הוא כרין ־ התכלת סרק חבלת בלא פד ״0 למשוח מ

 נמה פרק . ראייה גשעח עד ס׳ פשתן של כסות :ל״ס) החכלם(דף וסדק ד׳) יבמות(דף רש
) מדליקין(דף  ופרק סדליקין נמה סרק אותו. רואין עד חייג וסומא • התכלת ופרה עדיות דממת ופיד דו

10x0 יברך. שלא ובלבד ומצה שאינו ואע״ס בשבת נין בחול נין בליגה ציצית ללטש לאדם סותר : שם 
• כ׳ה) (דף מדליקי; במה סרק

 מימדיו קרא צישחזק בן [לא] דאם כלאים דהוי בעני( הוי תכלת להו עניד רחסגא דאסר הא דט״כ לומר
 הכי משום יזינזר אינו אחת הכיפה דתוכף בשלמא אמרת אי אמינא ואנא ועדיהם ופשתים צמר זלבהזב

 דכלאים הרא ופשתים צמר רחמנא כחג לא דאי עיציח כלאים למישרי ופשתים צמר למימר קיא איצעריך
 אמרח אי אלא .כלאים הזי דלא קשירה כלא הוי תכלת להז עטד רחמנא דקאמר והא אסור בציצית
 רחמנא מדקאמר הא בציצית כלאים למישרי ופשתיס צמר למימר ליה למה חיבור הוי אחת חכיפה דתוכף
 ראה וה שהמקשה האופן נזה היא הגמרא קושיית ומעתה . ציצית לגני הותר דכלאים ש״מ תכלת להו עניד
 דהא ואפשר פירושים שני סובל דעדיהם קרא והאי ועדיהם ויחדיו ופשתים צמר קראי תלת כאן דאית

 והמקשה . נלאים הוי דלא נענין שיהיה ואפשר כלאים דהוי בענין הוי תכלת להז עטר רחמנא דקאמי•
נלאים דהוי בענין אלא לפרשז אפשר אי תכלת להו עניד רחמנא דקאמר דהאי לן «ירא דע״כ לו הקשה

דקאמר דהאי לן סבירא דאי . בקשירה אלא כלאים הוי דלא לאשפועינן יחדיו למימר קרא איצשריך זמש׳־ה
 ופשתים צמר מיחדיו!נימא קרא לשחוק א״כ כלאים הוי דלא נענין לפרשו אפשר תכלת להו עביד רחמנא

 דקאסר דהאי לך דסכירא זכיזן . למעלה נמ״ש חיבור הוי לא אחה חכיפה דתוכף שמעינן זמינה ועדיהם
צמר למימר קרא איצערו צמאי א'כ נלאים דהוי נענין אצא צסרשו אפשר אי תכלת להן פטד רחמנא
דכלאיס מינגי שמעינן תכלת ל« rענ וקאמי עריהם רחמנא מדכתב הא בציצית נלאים למישד ופשתים

: אמי כענין לפרשו אפשר אי דהא ציצית לגני הותר

מיימוניות הגתות
ת םדין אוסי ר״ת אבל [ה] גי  ויתסרני 'קרע נזירה יום לכסית מיוחד ׳•הוא אע״פ בגי

ו הערוך לעון בהוססות ועיין העעוי. מן ולא תעשה אמי• ורחמנא עי ת םדץ ב  חגאיגים כתמונ
 התירו לא טעולם rn רכיהנא בסעילא רכיתנא חוסי לאחותי תקנתא דעבדי מגיגו ושפירשחם

ר דאסר ררבא והא כן תעשי ולא כך פ  ם; ליתא כסינן שלא בין גסיג! כץ סוסרין ופשתים ז
 סלאכא דכיתגא חוטי לםירםי איפשר ם״ד ואי סד״ינא דסיכסי קטינא לרב אשכחיה רסלאכא קושיא
של גיגיות עושין פשתן דכסדיגיןשל טגאתי רש״י בשם אבל אפשר. לא הילכך רמי א׳ל לא אסאי

m) כ כן בוגאתי ועאון בתשובת שאף בדבר ממש ואץ ברבר תולקיס ויש ח )1J : ע'  דוקא חייט בסינן שלא בץ במינן בין פומריס ופשתים גמר דאמריגן הא לי אמר שיחיה רביט סורי הנ
חנו ולסינך יחדיו ת סשי של לסליחות לעשות נ עח על אבל סשי של גיגי ף דומה אץ אם אפילו להקפיד אץ הגני ע  פיסריס אץ שפירש ורש״י גרים גיבעא סירי החכלת בם׳פ כדאיתא ל
 וכתב ריגב״א פירש ינן רא״ם וכן בלילה אף חייג יום כסות אבל גידם אף פטור שר\א ללילח שמיוחד לילה בסיח שפירש כרשייי ודלא פר״י יו וכשימח [ז] ן *ה0ב זגיץ דק לא «1וז במץ

ת חייבץ לכן בבקר בהן ומתכס־ן בנפות ד לה, שיש לסרינים לחוש יש חייב ביום לילה נסות אבל בלילה יום כסות לילה כסות שפירשנו ואחר ודל חיח םםרי*ש אליוט שרביט ושמעתי בגיגי
ת לחן וששה גי ץ ורב גי א שוטרה ששפע כתב בם׳ה [ם] : ר%א״ש דעת י״ה םיםן ור6ב מי ת על לברך הורה ולפיכך דקידושץ סירושלסי ראיה והביא כרש׳י רמב׳ שהרי יוה־׳ב בליל הגיגי

ט וללח ליום גרוחר י ע נ ט ת ונחעסף היום קודם המשכים רארם גור ו חיח כרתגיא ומברך נג־צית סםשםש אלא שגית נשיתעסף לברך כדי היום כשיאור סליתו להסיר גדיך אץ בגיגי
ן נדש״\ נ״ב פירש שמחה ורביט ומגרך* בהן ססשסש וםנו וכשיגיע מניחם תפיליו יאבדו שפא וםתיירא לדרך לגאח סשכים



שנה כסףפיג ציצית הלכות אהבה.משגה כסף 101 נא מ

p'sttefcJ ציציס » ללמש מזיוי ו6ל דלילה ע'ג6ד bii הו1 מסיף משיסנל מגי 
 דציצייס 0KB הוא ציציה מן דלאו גלילה אפילו מצוייצה גסליה לצאה «חי דגשגס אשמוע׳(!

 פהר׳י ממל שגה,ורגי<ו ההלטס נפי״מ והנשינדוומרש הגני מגויי אלא איגהמשאו•
 אפילו פירוש גלילה צוציס ללגוש מוהר הרמג׳ם נהג וו׳יל לא׳ה גגיאויז נהג דל אט׳הג

 דהוהר דניח הגלה שטה גמן נלאים נו שיהיה
 נל ללגימה מיוחדה שי\א נלאיה הפליה סה
והמהגי ענ״ל. הוהד ללונשה רוצה שהוא זמן

 שאנחוג נמו מיירי ליום המיוחדה ננסוה ואפילו
 נלאים שישבנה דסליה נהדיא מיי נ“וא נסמוך
ה טא אם נץ גלילה נה להחנסוה אסור »  נ

 ללילה המיוחדה טאנסוה אם נץ ליום המיוחדה
 מפילץ אץ פשהן של דנסוה נהג שהד ועוד

 ומשמע גלילה גה יהגםה שמא גדרה הנלה גה
 צמר של לעליה עושץ אץ נופיה פעסא דסהא׳

 לקייס אפשר יהא הוא ונ׳ש פשחן של לגן מוט
 אסרו דגפם וניון גלאים נצא הגלה מצוה ט

 נה יהנסה שמא נירה משום נציציה נלאים
 גלילה ללמש שמתיר לומר אפשר היאך גלילה
 ניפדשיח ודאי אלא נציציוטה נלאים שיש עליה
 נשמר הציציה על מגרך וסאיסתי : עימי
 זה שיעור שנהנו ממה נן שלמד נראה וט'.

 (דף דנינוח נפ״ק שמריח ק״ש ז^ לההחלה
 נטפפחא Jנציציי להמעהף וםברך :ע׳ו)

 נה שמהעפף זמן וכל : גהרא פרק מרטה
ו נפיק אפריע הני .עליה מגרן ניום ^  ה

ק נל הפילץ דאמר ניני ס״ג) דן> (מגמוה  ז
 «א קודםשיחעפף. וניש מליהן, מנרך שמניק

טה הלטה נסומ שנחנאר  מנין המאה נל ני
 הציצית על מניו ואינו ונרש נפשייחן. עונר עליהן
 שיהמפף מא המצור. שסוך מפני עשייהה נשפה

 דלמ*ד אמדק מ'נ:) (שם המנלה גפיה נה.
 עשייהה נשעה עליה מגרך אינו «א גניה הונת

: מצוהה גמר עשייהה דאין משום
 ולגיה הגסא לגיה גציציה צהגנס ונוורש* 19

 גשם יוסף נימוקי נ*נ המרק.
 נפרק מיאמי לוני ראיה דל הוא והגיא גאץ

 צפרא נל מגרך טה דר*י מ*נ) (שם ההנלה
 שמניסה זמן נל דקסנר משום נציציה לההעפן>

 נצפיא אלא מניו הוה ולא והא עליה מגרן
 יומא טליה עיניה לנליטה שרי היי. דלא משום
 ואל*< מצוייצה נפלים לעשוהציטו שמוחי ש*מ
 ונמצא צרניו עושה כשהיה לסלקו צריך טה

 : טוס פעמים נמה עלמ מגרן שהיו.
ק ס  לאשפה זורקו הגלה או לק מוט לו נפ

נ׳ו:) (מגילה העיר מי נפרק וטי.
 הצוה השמיט p אלו נזרקים מצוה השמישי ידר

 ינינו ונרי הם וגן נעיפוי וה*נ מצוק נשענר דווקא הרץ ופירש ציצייג שיפר לולג סונה
 אסור שנהג נשאלהוה אוסר נהם להשהפש ואפילו ננפסקו דוקא אלא לאשפה לערקן שרי ולא
עניו נמיוי שינייט למענו ישראל לנני  נפלים הקנועץ מועץ מק מצוה מונה ידי טה לסיפק ו

 דאמר מדם דלפינן למינליה ומצוה ואתרוג ניה משענאילאוייט א׳ג מדעם נהו למיסר
נהו דאהענט נהי מצום השמיצו דווקא פלע גזויוה משוה יטו שלא ינסה ששפך נמה קיא

םייסוניוונ הנווות
ק נמלי ן«יץ • km ג«נץ מ■ סי  m סיר לאג*ו וי«תו לנוינ ליגנס •ליתו bh ט דן■8ם 

w m t [מ] : לווו » ד B<n1n נ’■ ו~י מוחדק החוממות •סקו יגן גנ*ימ דממו נ

שיכיר .בשחר הציצית על יברך ומאימתי .יברך  בץ ס
 אתה ברוך עליד״ ״מכרך וכיצד .שבה ללבן שבה תכלת

שנו אשר העולם מלך אלהינו יי׳ תיו קד  וצונו במצו
*בציצית להתעטף מן וכל .  מברך ביום ביו שמתעטף ז

אינו .שיתעטף קודם עליה שעת הציצית על מברך ו  ב
ה שסוף מפני עשייתה ה שיתעטף הוא הטצו  : ב

ת בציצית להכנם גוטותר ט ת הכסא לבי  .המרחץ ולבי
טי לו נפסקו שפה זורקו תכלת או לבן חו  שהיא מפני בא
שה. בגופה שאין מצור! ת למכור ואסור קדו  מצוייצת טלי
שה טגופח שיש מפני לא ציציותיד^ שיתיר עד לכותי  קדו

תעטף שמא אלא  עטו ויתלוה בה י
 וידורגנו. ישראל שהוא וידמה ישראל

 פטורין w וקטנים ועבדים נשים [־] *
p ומדברי .התורה מן הציצית 

 להתעטף pi שיודע pק שכל סופרים
ת. לחנכו כדי בציצית חייב צו מ  ב

סועכדי׳ שי  בציצית להתעטף שרצו ונ
כן 1(« .ברכה בלא מתעטפים  שאר ו

ק פטורות שהנשים עשה מצות  מ
 ברבה 1נ« בלא אותן לעשות רצו אם
p ממחין אין a . טומטום 

בין ואנדרוגינוס  מספק בכולן חיי
שץ אלא מברכץ אץ לפיכך  בלא עו
ב יהיאך ו t ברכה ת חיו ציי מצו  שחייב אדם כל Jהצי

שות ת לע טיל לציצית הראוי בבמות יתכסה אם זו מצו  י
 ציצית כלא ברז נתכמד! ואם בה. יתבסה ואחיב ציצית לה

טל הרי אבל מצות בי שר..  כל לציצית הראויים בגדים ע
ק תכסה שלא ז הן י  ומונחים מקופלים אלא אדם ב

ת חובת וין שאינה הציצית p פטורין ^י ̂ןז ד  חובת א<
ת• לו שיש האיש א ’טלי ם שאין אע״פ י אד מחוייב •

ת לקנו
 טפ«דגעשיןשמ:נפור»'לדהזי/ י'0פזר»'י*פ«רגנש>ןטנ:מפוו1(

■ 1ט משין

הראב׳י וממה
 (גמנפך שרש זענוימ <ש>מ *)

ץ פיני■! t »«פ. h 9«מ: 
תג  גדנייו )fn דצ דו11מר נ

 ששןננגנאיסרששחיןץ
arm  ifiym ii מר^ BJ0 

 צדנרו סעד ft ומני cm הברכה
»”p י4ו יוסן מדיג ופדזשץ« 

 ל■ Tcfn pB 6פגיג 9«ו גדש
ר' 90ל9  tm< גר6ד ינווג נ

 top 6פרדנ גגלזוז גן משזר
 גניממ1 גיקמלו וצא צחננן ננא

« זגאן אימא 0א1 מיג ז  צא גי
f א־נ צנדזני טי  fm o t( 

«ו9רנ9נ ואינו גגיז ד «י א  ק
 פנא הגא גא> גונג א1< לא

צז אנא ל ג

 •מקו וגן גנ*ינ דמגו׳ ני*« [נ]
ה לילה כסות יסגעג בר׳ג נילט הנג׳ לגוקמי טו נ»וק יגיה וגוי מוגג נסויז וגינ  נ
ת נ’ום» יקיטגין יסג׳ק מילקץ ט ג וני ז׳ ה ותויג נתוסגות ו ! »נ נ ד ק ץ נג״ק [י] •' ג י י ^

W0 ל» —' י ---------.-1 .----------- ---------- -— ------- גני גגויווז נגיג ניגון גהונזן גל  מוך לג ׳תגלמי [ג] : nrno לה לה ילנינן ו
ה לגני! וגניג לו««רת ננסות גני להגאן■ תדע גלג לתחעסף דנו  I y« ׳«p נגעת נגיי
ל גגהו תגילי! המטג נסיק יגסיינן נל]  מינל ת«ימ נה ניוד ■V1 לינל »לת ודהוז תגה ג
ת נתעגלמי נדסמייק ויל* הנטם נת גיחו יל* חסיל•! סנתת תיתח גודל סו  נסלד ינינו

תי גנוזו ט ומינל תוגנת תגה גל גג ס גווסת׳ גונ1 הנניס. lu ט  וגיגג הינג דנל נוזל נג
ס סיוה מגוג הסיאן ונוונוגו גסויה לחולין לגיווג סי גגו סי תקיסת וגמ גמה נסגוז יג  גו
ה ה יגיגס ני׳ ל לפ׳ר גנו ה טין סנייח גינוי ילינס וזינג ■נל נה גתינג נהינ ננ  ולולב »נ

»י ע*נ0 1נ וניטג ג tn ]0[ 1 מלמסני נה מהיק ל» מריננן תוזויה p י  p׳' im גיסי 
טנו להןלניך. לי ת נל סל למין יטלות ססקגנגיס הס גנ p נגוז גד w יגיה 0גני1 ניגון 

p w גי דקייוגץ קמס נ ג גי pe תקו י ג  תמג להו עניועוו המסה p סגוי יטמג לי י
ג עוגה היה לג תסווות טל) (המיוווו <ל 1לני לו ויה לג ■מ ומסוומו■ ליננן מנג  ותימה י
י ■וקלו הגמו דחיסך ט* סתל נ י ט! נ ג מדו ס׳ס מחיננן ולג מיגודתעג היינות ג  נהומ■ י

הוג נמיק ק הסטה לנל גוויינ ססימס יסית יגין דידז נ  ממסי טמג נזדס ניגמימן מיינ
מי ג והס וגרץ■ הניוז •א ה י  מנה קסני• ומגני נטוזתז הי ל9 גמדי ודעי ipp ויג גג

ד ולמינן גתדג מייננן חוה גומן ה t סהויס לטטג יטאם י  נמנה ת״נץ הם גנם טנ
מן וסת' מייננן ק p'om יי סי ועונה גני והות ודיי לנין יבול טמס יpל’n יינ מנוה וג

קס פשה ק) (שנה מדליקי! גפה גפוק אסר מםדא ע׳נ. נזו  למישה דאסוי 6דפעמ ל
סו שלא נדי חמנם ני מגד מעוס  להפהפק m להר ואינעיא דם גגי נפו עלת בזחוס משה ׳
 מצדיצם פליה להטי ואסור :דם דטלחו אטהון >pn דג ואמר שגפם נל סוגם ממיי

 מי וטי. פפורים וקפים וענדם נשיס :פ׳ג) (ין מנמום סהנלס נפיק ונו'. לפטים
 גרמא שרוק פשה פשה מיא זה בפיק גהגאי
 שדיה קפן שנל וורס .פפודס ופגדס ו&דס

 הנפל לנ1ל פיק םק> נדיהא וט'. לההפפך
 לההפפף שיש ופנדם ונשים ונרש ירג): (סונה

ק בינה גלא ההפפפם  עשם פשה שאי ו
 שהרי ההגהות נהג ונו׳. ההן פמרום שהגשם

ה ודלא ינינו ונדעה לנרך להם אוסר היה ר  נ
 וגשם הראנמ כתב : לנין שמלים שנהג

 וט' נלאים בה שאץ דוקא א’א וט׳ ומגדים
to< זה ספד ישלדטה ענ׳ל. אינא פנא יונזא 
י׳ הלנה דאי ה לס יעניד לא יהודא נ  והוה בנינ
 אb ומושה משוה שאיש <ר מדיף דמפי הי׳ד

 ופ*ש . נבלגה ומושה שמצפה ממי גיגה
 משוע גלאם. בה שאץ גציציה דדומא גהס^:

: לטהט ישט «צין ולא סא
וט'. ויינץגטלןפפפק ואנזיוגישס סוסשווס

פ :סוא «ו
מג היאך י  מדים אגל <ט׳ הצישה פצוה ו

 יהנסם שלא זמן נל לששה הראיים
גרג) (הגינה המגלה בפיק וט׳. אום גסם

ג שהי לרג אשמיה נחמן י  אדאניאהנהיפיג
 שש פאי ליה אפר ציציה לפשוה מנין יקא

נ אהר הכי שפמגא ה. צרך אץ ציציה י גינ
ה ששלגלנדאץ^ ופייש•׳  fixes נשפה נינ
הי ואמריק מ דפי הסדא דרג הני נ או  דינ

ג אמי ומי  אסר והא ברנה ציין אץ ציציה י
ג ג קהיהלגי דגהא ואשקגא וט׳ י  (הפן י
 ששה סני מהלא דיג דיג אלינא סהדא ויג

 הצפהה נפר הוא פשייהה הילנן היא הליה סוגה
« ימניפהה היא נביא »גה סני גהפן ויג
ג והלנה והיא׳ש הידף ונפט משהה שא י  נ

 לא אק דהא היא גגיא טנה דאהי נהק
 שמואל זאמי הא הילנן צישת לפשיה הנרניק

 גמל נהג והגו M רייגיסבששה קוהסא גלי
 הוגה דאמי בשמואל הלנה פ*ד ואינא הלטה
: ע׳כ לן דסנירא פאי נתגיק ואק הוא טליה

סגן  שמואל פודה פ׳א) דף (שם מפיא נו
 צרם ששמורה ליזניינץ שמשאה נזקן

 לאיגספי לאו )>1m רהמגא אמי גה xגn אשר
 שלוגש ואמ*פ יוסף גגימוקי וכתוב : מגידא
 משייהן מיקי שאץ גיון טייו לפממים אומה

 ששפודש גגסוהלילה ליה הוה מרויים לאינספי
מ שמחייג לדמי ואפילו פנ׳ל ניים אפילו ^ 

 ללילה ממהד שהוא ואמ*פ בתם שלוגש גהוס לנל
 לנהוה מיוהדת פשאיגה יצא וי לאדם המיוחדה נסיה חקא משמה כהוהך הנאדגייג שאני

: יפפור נלל נמות אינה נאילו ליה דהוה גי אגם
 פלאהא ההגלה גפיק .וט' ילההמפף פליש לו לקפה ההוייג אדם שאץ מיק הף יא

 ההא מה ■ששה א1ג»ה סיגלא גקייהא סזיגא ליס אשי קגיגא ליג אשמיה
מנשיגן: זאינארהווא גומן H אמשס פגשיהו ליה אמי מליה

םנדל
m׳ m• (זףגג): צמ9ג9 «ק נם. זיגנפף מד ה* מששם פל •נקי wetimm פנשאץ 

הג. צפי סי צגסי ibm מניר(רו): מי r« ושמ1ק וגוסס ט/): ס10מוקממ ינ ף (ז
מ נפים מין9מפ דש פנ1<פ לונס פו ם׳ טנוי פ )ו ג ףג פי0וקהוונ(מ(זףלנ)ו0(ו <גנ ק  פץ4ו
4m ף צולנ פרק צ(ו ס ;גרג) מננ «. גלא גמנמסין גשגיס צהוווסף וגגדמשרפ מפי » pto גי  ננ

רו נתב :■זסולץ מסזצא וסרק פגצץץ א • ם'1 «צשמ 09 סאץ 0<שש דקא דל « צי מס ו  ק) גנ
צ; פפד ר פ ה׳ מ ס וגניאוגרססוצץ א אפו טפט נשסריסמעו נז ם• ישיי אגנה פגו סמרצו ^לג  ז

ד4 פסס דל גרארו נאסר 091 ו*צ. נשיפסונרפ פפזפדס א} נ פפיוצף* P רגדצד
פ0'1פפפגרגו<9 0 0ג*צ.אמצאפ:צ0 19צ גגרננפגיל א4ג ל רווו' פוו צו צ מ'י U וצי א1«וו e 

B א אמו ופי 140 פסנג מי 099 נצא צטסנל מאי ^ מד קא אוא גוסס גצא ל«פ ^fp  p i פאן 
ה »0צ0 ליס א«ו צא זאצגצא רציס נ שאץ אגד גטס' ף 10 פשומ סס • •  Mko P מפשזר פ •

0 ooipגס פל הס .טסיף <צ פשוס טגר 0« 10(0 צ otge ו ר ל ^  • גצ P 4 ^010 י
ק תרסוס פי׳ל והא מ0שא « ק סשס פאן וקס פגנסס א מ  פ0ק אסגא יציסא סדי סס מ

טו טושס נוסאפפוס סי אצא מ9א א|צימ מ9סו0 וגל 90100 שפססס  BM DOip ■אמי גקפמסצל ו
ס זסד צרדט נגוס yo אא «צל אגו זסזא 0 דצ נשיסט זססזמדמ ר 0  4(א א6 ד ואי גפמס 6
או אסים יסד ש ט רן:ו <נ ק פ ם'1צ0•י »9יו די ק 0101• יק0ד פ) ( א pw וו ט  גפוגוסץ נ

ת): ף ■פג זאפיהיפס נסונמ0(ז רז) גגס גסוק סוגס. סצא •' ף קן(י צ שק ט  סקסי והנס טס
 צו •ש פו «' סגישס פשס <יונ 90ה :ושפא »טוא0 טצס גסצסגו שלישי פרק יפס הוסג

ק 01900 טק פ :שפ) ( ל ג ס סאין ז ) מיאאן(<ף 9מ9 פוק דופד. פג •י א :פ' ג «דע וייסית גסץ גסיס סנל עליחס מניסק גוונו גמייגנן ט׳  מרינק וצג מיגודיתג ל* ג
קדיג טיסת דמ0ג דץגגי גסוזו » ■יק פיגגגס ליג התג נ ^ ינ 0 עלה וגרץ■ מיי היי מק סל 9 ק pi סריבנו נסיס ליווייסו • ק הפלסיז הלני גגי דטסו ל א m 1 י iהאסו םי 

ל מגי ג חגי ואי, היסה תתיינו עוד ויזנו לומד יסולווו חתוך • m גלולנ לסוך יניאת פהסימ ואס סוסיי n 990 מקוני ו iw ק וסתנג  נוהיפש עגני rtyn >90 גסוזה ינינו מדג נ
דנו ביין טהץ וגץ לסיר לה >• לונמוז ונזוקפת y [נ] ו a t ה נהענסהונן יפויי קר ש גיגה וסן •ס m ץיסהנ0ו9ו9 ודלג אג i והו ה4ה■
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מזי) וכיש  אין ציצית בה שיעשה כדי בה ולהתעטף טלית נש לו לקנות :עמיפ־ם p׳f< והס ש־פפללו לת״י! 6הו נדול נופי ניוהי לסהי ריו5 ה«לה ו
ב לעולם אלא זו, ממצור, עצמו שיפטור חסיד לאדם ראוי ***״י נל בה וחלה שי,לה יח5צ- מלוה זהיר אדם •הא לערלים י

̂יי׳ <=׳• ־ל אי׳ ״יי״־ אי״ 'יא־»  שיקיים כדי בציצית ש המחוייבת בכסות עטוף להיות ישתדל ̂ יי ̂״’״״ ני
ב .*עטופים אינם והם שיתפללו חכמים לתלמידי הוא נדול ננאי .נ«] ביותר להזהר צריך התפלה ובשעת .זו מצוד,  לעולם י

:יי׳ מצות כל את וזכרתם אותו וראיתם שנאמר כולן המצות כל בה ותלה שקלה הכתוב שהרי ציצית במצות זהיר אדם יהא

עוז סנדל
ngra i .לחלהיד הוא *י0ג ־ י׳) דבגח*(דף ופ״ק הסן יסביס דווסידי מונדי פומדין אין י*פ הספלה »  ח

 וראיתם סד נו׳ יס5י5 ת150נ זהיר אדם יהא ^עואם * חbהת סרק .פסוך אע! והוא שיתפלל
.ליב) (דף ד׳ פרק מדדם . הפרק ©ף עד אותו

מייסוניות וזגהות
ת מ׳»םע נר קטינא לרב אפכחיח דסלאכא עובדא וההיא [ם] ן ייני / י*ל ד לו  מנניייים מ

י ,ענשיגא ריתחא בעידן נרא׳ל ׳ ע בסלברפים רגילים עחיו גיםיהם דיהא דהיינו ^ ח אינ פו  מ
ש דאויין היו ולפיכך סצוה בלא אף מ ט אין אבל לי ח אדם ילבש אא״כ ״בכך רנילין א מו  I ל
ר ופ* שסהו סי ופרק בתוספות שס תסצא סתים של לתכריכין «יגית ודין (ס]  חספיגח את הסונ

 שאני (0) כל חלב כנגד הציצית סשים אני בחזה עד סצוח בר-ם וסקיים איברי בכל אשבהך אני הקב״ח לפני דוד אסר תאמרנה עצסוחי בל סוב שוחר נסדדש [פ] :שעה כל וארק
ך אנכי אאיר האלה דוברים וחיי שנאסר קיש קורא ו ה שסאייית יד על לבבך. על דרוס מ i הציצית לאחוז שחסצות הרי ק״ש ב/סן ציצית אוחז אני ובה t של תשילץ קושר אני נ r a

I דב ק׳ש נזסן לני כנגר השסאלית

ציצית הלכות סליק

ברכות הלכות
אלו בפרקים זו טצוה וביאור אכילה. אחר וד,קדוש הנדול השם את לברך והיא אחת. עשה מצות

משנד כסףראשץ פרקמשנה כסף

א א ־ ת ם ו ח דצינא הינא אנל מן המזון ברנח המוהאחא לשון בהה־מ רניגו כתב ונו׳. החולה מן פשה « נרכס נל<) נצום הזה הפילם ק לי«וח שאהיי ברנה נפי חלוצה נו
נ .ענ׳ל נלנה נפי לא ולנסוף גד פלק . ונו התורה פן ח״ב וזזינו :ושנפח ואכלת שנאסר היזולה נ' פ^ה) (נרנוח שאכלו שלשה ונפרק ש. והלא הסום ו

) מוחו(נרנוחדף דל׳ס למימרא מ'מ:) (שם וננמלא כניצה. פד אומר יהודה ר' נזיח פד מזמגק נסה פד מן להם שנחנה׳ לישראל פנים אשא לא וכי הקנ׳ה אמר פוירא רב דרש *
ח עד עצמה פל סדקדקיה והס וכרכה ושנפח ואכלח נחולה ח ליה לגזינ לנינו ופסק כניצה. ופד נו לפולם אסל אני׳ השימה מוחלפת יוחנן א״ר להי שמפינן איפנא והא כניצה ול'׳ נו

 נהסוו נזה פיד ואכתוב מחני׳ פסחה
.ונו' מאכל כל פל צנלך סופלים וםויכרי ב

ל״ה) דף (שם סנרכץ כיצד ל׳ת
 מבלו שנפ כשהוא ומה פק׳ו לה דלפיק אמח

 ק״ו דלאו התיספוח וכהנו כ׳ש, לא לפב כשהוא
 נזר ואכהוג דלנק הויא דלהניו נלכה אלא הוא

 ננ לשתות או לאכול נהכוין ואפילו ופ׳ש נפ״נ.
 יהתוס׳ ׳”לש נר,נ נן •הנה. ואח׳נ פנלך שהוא
 כיצד נפרק והלא׳ש והלשנ״א הישן נפרק

 נלא סהפה׳ז צימוח דאסול משום פנינק
 ניצר נפרק ונו'. הרח אם וכן וס׳ש :נלכה

וט'. מהנה ונל ולרש .מ׳ג) סנלנין(נלנוח
י ל״ס נלייחא : ל״ה) (שם יינינק טי

 נלאש ונו׳. שיאכל מה כל אמר לנלך מד׳׳ס וכן
 נלכה דילפיק אסרק סנלנץ כיצד פלק

 ופילש׳י המילץ. משנפח הדנרם ננל לאחריו
 ואכלת נהליה וכתיב וט׳ ושפולה הסה דכידנ
 וו ראיה ננמלא החס ודחי ונלכה מנפח

 שימה לאדם אסור הוא סנלא אלא מ»ןלא
p שלניצו למידה ואינא נדנה. נלא מה העולם 

 סזון אכילח אחל לנלן החולה p ס׳נצ נמב
 המלח וק כסיס p חון סזון נכלל הדנרם ונל

 קאסל היני יא׳כ מפרנק ננל נל׳ה נדחק
ע דפד׳ם הגי נחל  .שיאכל מה נל אהל לנ
 נחינ ונלכח ו«פח דואנלח דקלא דניק ^ל
ט' ושפורה חסה דאח קרא נחל  לתימל לן איח ו
 המילין שנעה פל אלא לנלך תולה לוינה דלא

 ה״ג, נשם נ’םס ונמ׳׳ש פסוק נאוחו כנתונים
 אחל לנלו התורה דק רנינו מ׳ש זה וצפי

 דזייג׳ וציל קאמר מיגים שנפס אחל מזק אפילח
הו׳ל דא'נ קשה ומיהו . אמריה טדנרם ספי

ת א ו צ  מזון אכילת אחר לברך ד״תורה מן •יעשר, מ
אלד״יך. יי׳ את וברכת ושבעת ואכלת שנאמר

 ואכלת שנאמר שבע כן אם אלא רתורה מן חייב ואינו
 מברך בזית אפילו אכל סופרים ומדברי וברכת. ישבעת
 תחלה מאבל כל על לברך סופרים ומדברי ב :אחריו
 נבל לשתות או לאכול נתכוין ואפילו .מטנו יהנה ואח־כ
 מברך טוב ריח ר,ריח אם וכן .ידגד, ואה׳ב מברך שד,וא
 ובן מעל. ברכה בלא הנהנר, וכל מטנו. יהנה ואח־כ
 מה וכל שיאכל מה בל אחר לברך סופרים מדברי

 . כזית שיאכל והוא רביעית שישתה ודעןז .שישתה
 לאחריה ולא לפניה לא ברכה צריכה אינה ומטעטת «

 מברכין בך ההנייה על שטברבין וכשם ג ז רביעית עד
 רבות וברכות .אותה יעשה ואח־כ ומצור, מצוד, כל על

 לזכור כדי בקשה ודרך והודיה שבח דרך חכמים תקנו
 :טצוה עשה ולא נהנה שלא אעיפ תמיד הבורא את
 ברכותהנייה. מינים. שלשה כולן הברכות כל נמצאו ד

 והודיה שבח דרך שהן הודאה וברכות מצות. וברכות
:מטנו וליראה תמיד הבורא את לזכור בדי ובמשה

ט' פליני נקלפי הכל) חיפוך לא  6נםנל התם ו
 מה דלה׳ ננזיח וקי׳ל התוספות ונחנו הציגי.

 ול׳ס ננזיה יהודה ר קאמל ׳ומגן ר שמחליף
 מחליף דלא לאב״ ונם יהודה ניני הלנה ור״׳

ס הנא יהלכה צראה ננזיח ליה איח וי*מ ד  נ
 לפיל נשימתו ׳ומק ר׳ ליה קס דהא וננזיח

 שיאכל פי הרניה אח מוציא דאינו מ׳ח) (דף
 פסק ונן מליח זים אכל גני לפיל■ ונן נזיח
 נפ' עוד נחט ונן פנדל. ושאלמוח ור״ח נה״ג
ק נייה הוא שאם אסרו ובירושלמי הישן  ננ

 נלח ט שאין אע'פ שלדסון או פלג של הלילה
 הזנילוהו שלא ומאחל וסוף חמלה עליו פנק■
ק אנסלא דסליג דס׳ל משמע ולנינו הלי׳ף  ד
 דלא נפנק מ״שנים יונה וה׳ר שהחוספות אפפ״׳

ק נל״תא וכוי. כלנה א'צ ופפזעסת :פלינ  פ
 אינה מספפח ׳*ד) דף (נינוח קורא היה

ע ואק פולס נחפניח והשלו׳ נלכה ספונה  נ
 לניפחא שיפור פי פעמו אס׳ ור' אמי ל' כלום
 נפי דלנ^יח ממילא שוק ונלכה דחעניח וכיון

 לפניו ליש נלכה נע׳ דלא אמרו ני וכן נלכה
ג מלאחריו. ני  ופולסו שחוזר נטן דהיינו ר״ס ו

 הרא׳ש וכתב . דחעניות נפ׳א הרי״ף כחג וכן
 מאה משונה שפולסו אע״פ מרניעיח לספי שם

 נפיק דהא נדנה לענק לא אנל חפניח לענק
 ינילו יפת שהוא נראה וכן מפיו נמוך שימה
 חענית מהלכות ראשון נסרק כחנ חפגיח דנני
ה ולגני ופולס סופם אלא ינלע שלא והוא  נינ
 אינה גמי נולע שאפילו נראה דנליו סחה כאן

 יסעסא לדנל סמך למח ואפשר נלכה צלינה
 מונח לו שיהא ונלנת ואנלה דנמיב משום

פסעסח שהיא אע׳־פ ולניפיח משמע אכילה

 ראוי ואין .תקנום דינו ובית עזרא הברכות כל ונוסח ד,
.ממנה לגרוע ולא מהם אחת על להוסיף ולא לשנותם

אלא אינו בברכות חכמים שטבעו ממטבע המשנה עכל
טועה

:קצ־נ סי' סור נ לח: *שק x’x י־׳ נץ׳ סור נ נח־ פשק «•; קס־ד מ' א־וז סור א ..................
 מייד אחרונה נדנה לענק קרא דכאי פ״ג ואד מנוח. ה״ל פירש ונן לה יש אנילה טונת ד״ק דלניגו ג׳ל ולכן ונרנס. ושנעת ואכלח וט׳ ושעולה’ חפה יאק לתימ'^מרשנאמר

: ראשונה נלכה זה למקדח לנוסוך יש ס׳ח וסשפפ ושנעח ואכלת שנאסר התורה מן סזון נלנר. לקחני מ׳ח:) דחוספמא(נלטת לישנא
ם נ דנך מיני ה׳ אלא שמשביע לנר לך ואין ושנפח מדנקס קאמל חקא דק מיני דאסמשת ליה : נפ׳ד הנאים נפרקים אלו נלטת מיג׳ ׳חנארו פוד וט'. שמנלנק ונזו

p .ונו׳ המשנה וכל : פ׳א שסע קליאס כהלכות נתנאל .וט׳ הנלטח כל וטסח ה ח״א א׳ל ל״ס) ל׳ח (שם סנלנק כיצד נפרק כזית. שיאכל והוא לניפית שישחה והוא וס*ש b
שנראה המקום נלוך זו פלו נאה נפה ואסל נאה פח לאה מ׳;) (שם סנלנק כיצד לל׳ ירמיה ל׳ א׳ל וסוף תחלה עליו ונילך מליח זימ שאכל יוחנן ר אח לאיתי אני אנא נל

יוסי לני מאיל לני דנל׳ יצא שנראה המקום נלוך זו חאצה צאה נסה ואמר נאה תאנה לאה נזית שנלח סי א׳ל שיעולא ליה נצל לגלפינחא דשקליה כיון סליה זיח על נריך היני ר׳ זילא
 וכלא הלשון לנינו שיכה למה וק׳ל ׳"מ. יצא לא ננלנות חכמיה שפנעו סמסנע המשנה כל אולול האלק פילוס נרכח וגני שיעולא ליה נצר ופילש*׳ איכא. והא נפיק נימל׳ נזימ נפיק נדול

הן שיטי טוני יחל׳ ונ״ל וט׳ לשטחה ראוי ואין נחג למה לדקדק יש ונן פועה אלא אינו וסוף תחלה נדנה נע׳ נזיח דאינא הינא דנל ש׳ס הרי׳ף וכחב נכזיח. ואכילה נחינא אטלס
האחד

ת עוז נזגדל ו ה ת ת מוניו םיי
א ת פ׳ צו  נתב ינן ונול* םו*ם *פילו גמם* לנאורח רניעית *י לנדן »■« ם»םח ונוחי ח»יר [ל«ין • כינס frwiro וצ*ן נ־א) ססתו(דף וו סוק אחריו פנק■ פד ם׳ התורה « עשה מ

»m » פרס יסו■״-. • פ־ג ינרנח ושנעת ואנצת סנאפי פד התויס*, p jj• ,תי. ייקא פיר* ו־ח אבל נדנח א־נחזרינח םם*םת רל דרהב־ם ם נול* ר,וא w »נל יפילם 0נ
•:W ס ק .ני ״ (דף מנמין ,צד . ׳ י בני . ״ p, ס ״ י . י נ *׳ ו י נ ל ק י ם־נ: י ס ח תנ ונונ

ם מ v ו r o s c 'מרק ,^שס יעשה עד ס fap פ״נ (דף סנרלן רצד רק6 .יצא ן16נל עו ׳0 מיסה כל ונמח :ג׳ו) (דף היוא: פרק .ממס זלי^ן עז מ׳ רסה ומיטת :ז׳) (דף דפסיים
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tלג 6ב« או ממגה גורע או מ מוסיף שהוא אלא מסמים בהקנו הנרסה גוסס אומי שהוא האמי o  p ור' לגין דך5 ן1י6צ הגא ו5מצ l»v יגי6א צמי»t o  1 ^  fc צנין *צ6 צפשן 
מ הם אמרוסומיימ נמלומ אומה אומר הוא אסל הנמים שהקנו יוסח סמי! אומר » ו  יהודה דג דאמר לנרך א׳צ ימי להורי גניל אסילו אמר ששה' ויס לסרך רין5 לסורי ננול ליוסס י
 נר*י מלה נהנא ינינו ונסק לנהמחו. מאכל שיק קודם שיאכל לאדם אסור יס אמד סן. לפשוס ראוי אץ אגל המוס סאן אץ חו״ל שחקנו לפה פולה דנריו שטויס וניו! יח״ל שהקנו
ה שהיא שנראה המקום ניון■ טק הנרנה טונה שמשנה מא השני השינד נ ג לגני טוסיה דהלנה וסז״ל טללס ני  ששח ^■נ ססק להורי ומגיל מומיה קאי ששח דיג ופוד י
לסם המוציא נפרפוס דני נל מל לנקי חיקיו

 ומלכות נא! השם הזכרת בה שאץ ברכה וכל טועה.
: לחבירתה סטיבה היתה בן אם אלא ברכה *אינה

 שיאמר והוא לשון בבל נאטרין בולן יהברבות ובל ל
 הואיל P1 המטבע את שינה ואם .חכמים שתקנו בעץ

 חול בלשון אפילו הברכה וענין ומלבות אזכרה והזכיר
 שהוא מה לאזנו שישמיע צריך כולן הברכות כל ז 'יצא

 בשפתיו שהוציא בין יצא P1 לאזנו השמיע לא ואם אומר
 בין יפסיק לא כולן הברכות כל ח 5 בלבי שבירך בץ

 ואם אחרים כדברים עליו שמברכין הדבר ובין הברכה
 בדברים הפסיק ואם .שנייה ולברך לחזור צריך הפסיק

 לברך צריך 'אינו עליו שמברכין דברים מענץ שהן
 אמר שיאכל וקודם הפת על שבירך כגון כיצד שנייה,
 מאכל תנו לאכול לפלוני תנו תבשיל הביאו טלה הביאו

 כל וכן שנית. לברך צריך אינו באלו וכיוצא לבהמה
ה: כיוצא  לברך לטמא מותר כולם הברכות כל ט בז
 טמנה לעלות יכול שהוא טומאה טמא בץשהיה אותן.

.ביום בו ממנה לעלות יכול שאינו טומאה בין ביום. בו
ערותו. שיכסה ער ערום כשהוא לברך למברך ואסור
ופני^ יושבת באשה אבל יבאיש אמורים דברים במה

 ע׳פ אף כולן הברכות ״כל י :ומברכת בקרקע טוחות
 שלא לאחרים לברך לו מותר חובתו ידי ויצא שבירך

 שאין ההנייה מברכת חוץ להוציאן. כדי חובתן יT יצאו
.עטהן נהנה p אם אלא לאחרים מברך שאינו מצוד. בה

 מצה אכילת כגון טצוה בה שיש ההנייח ברבת אבל
 לאחרים מברך זה הרי היום וקידוש הפסחים בלילי

 כל ייא :עמהן אובל שאינו פי על אף ושותים ואוכלין
 ונתכוון סופת ועד טתחלתה הברכות מן ברכה השומע

 יוכל אמן. ענה שלא וא;י׳פ יצא חובתו ־ידי בה לצאת
 שיהיה והוא כמברך זה הרי המברך אחר אמן העוגה

 מדברי הייב המברך היה ברכה. באותה חייב המברך
 עד חובתו ידי יצא לא התורה מן חייב והעונה סופרים
התורה מן בה חייב שהוא מטי שישמע עד או שיענה

כמוד\
 פשין סננ*נ 1ט'קש״ שזי ג נה; פשץ קש׳המ״ג פורט' נ טו״געשץרג t׳n ט׳ אפוד
נ׳וזופויט׳קצ־מ; ןסהנפ׳גפשץ ט׳ י1הפ פם: פפץ «רג ט'דה ד1פ ד שס:

ה ^ פליהיהיס יפליג הנא ואינא הפנרך מ! יוסר אמן פרשה לשון ננל נאמרים ואלו הטנא מול נלשץ דאמיה אפ*נ קורל מאי ראשונה נינ ץ ההד ד  הפונה הד61 יהמני
דו היט ני הול נלשון דאמרה הינא ידפ סדא איצסטן■ הנמק וגינה סופה ^  ליחן לנרד שממהרים ופירש״׳ אמן הפונה מן יוחר למניך שסמהיץ אלא נמשמפ אמן יננן ד
 הונא רנ א״ל וכן נייה לח״א רנ דא״ל ההם מדאפטק יום׳ נרקי דלא ינינו ופסק .שני אלא נלומר הקדש נלשון ינגן דהקינו היני ני «ל נלשק אסרה צא אנל הקדש נלשון

מ קמ״ל, יצא לא אימא דמנימין הא ני אחר נפסח ט שהוי ה  אמוראי אשכחן ולא אק מפונה המנרן סונ שיוהר לפי נלומר ונרץ■ חפוף נייה לרנה נלשון אפילו ונפל יני
 קס׳ל מאי וא״כ פסקינן לצאה ננהטק פ"נ וא״ס טוחיה. הצגחא ליה אלסא נרי׳ יס״ל אפילו הול נלשון והיא חנמיס נסקנס הנרנה שאין סיסי יאינא יאפ״ג לימי יצא סול
ס <רש פל :יצא הני « ואס יני ט' יצא הממנפ אה ט  אמן פנה א4ו דנשנחכוון י״ל .ייצא רנינו אשפופיק אק פנה צא אטלו. הא אמן ננ.וגה דנהלטס סימה היס״ן• ני.נ ו
ט׳ יצא לא נהג קיש מנין ולא •צא מיידי ק׳ש הלטה דנריש חפיההו פל לסמוה ויש .פנ׳ל וד<נ ו ק דאהא א׳׳ג נפנחין יצא אמן פגה ני אנל נ פי פו  אמן יפנה יאפ׳ג ל

ה נאוחה סייג הפנין שיהא ציץ• ששינה או לפסוח שלא או לסתום שלא שהחקיט נפקום פסה או נניון• שמהם שטנה נ  פיק נסוף משנה .ונו' המנרן שיהיה והוא :ני
י׳ה הרניה אה מוציא איט ניני ח״ב שאיט נל דףנ'מ) (ליה ח ניי■ ירי1י< ®ייה ״"יי והיי* לפסוח או למהוה שהחקיט נפקום נניון■ פמח לא או ממם ולא

 שאיט נהג וה ופל ונמצא «ה"פ הארן 1מ
 יצא לא הוא דמומה וניק נצומר מופה אלא
 די*מ דסלוגסא ופי״ל יוסי. ונדיני חוגסו יד•
 מאני אלא היא שנראה משום לאו יסדה וי'
 שה מוניר היה שאילו ומלטס שם הוניר שלא

 יצא לנ׳ע שנראה אמ״ה נאיי ואומר ומלטה
 ואומר ומלטק שם שמוניר אע*פ ומ*פ ׳״מ
 לשנוח נצס דמה הוא מופה נשיפי הנינוה ענץ

 המשנה ונל נלש w ולפי . י״ס מצא ופנ״ו
 ואץ שנהג קאי אדלפיל גמעה אלא אינו וני'
 קפא לפירושא דאילו עיקר ווה לשפהה יא״

 דהאי מאדה רממגא מנייך נרע עי היקשי
ט' נה שאץ נרנה ובל : פיתא  אמר שם .ו

י  נרנה אינה השם הוכרח נה שאץ נרנה נל י
ה נל אמר ׳ומק וי' נ  נלומר מלטה נה שאץ ני
ה אינה השם מנרה פס  ההם יאמר ואפ״ג נינ
ט פסק דיג כויחיה דמשסניא אני׳  נרי׳ יני

 והיא״ש הרי״ף, נסק ונן דונט ננל פיקי״ל
 ואמר מי נדנרי הלנה מסופק טה שר״י נחג
 צדך מ*י שפוסק למי שמים מלטה דילג שאם

 אפילו זו שליפה ההוספוס ונסנו ולנרך, לסמי
 דמלו ולנין לחמר צריך העולם חינה דלג
 יילמא ליה יעספקא ולמאן סלכוח אינה לנד
 '1 מעץ אמה ברכה וא״ה . לנטלה נרנה הוי
 נמוהו שאץ הקדוש דהאל וי״ל סלטה נה אץ

 נסו הדא אנרהם יאלה׳ מ״א מלטם חשוב
 העולם פליהה המליטט לא שפדץ לפי פלטה

 נ"נ נעולה מלנוחו והודיע הוא שנא פד
 שאץ גשמה אלה• נרנת לי גיסא ונהני המוספוח

 יצר לאשר המונה אינה וגם מלמה «ה
 נדאיסא הסקיטה לנדה מעיקרא דהא
 ציסא משנטה מסעי ני [ם':] הרואה ארק
ט' גשמה אצהי  אלה׳ דקאמר טון ודאי אלא ו
 אלא יבינו שנהג ומה . מלטה נמו הטג
 ממה הוא למניימה המונה טחה p אם

 לסנירסה סמונה שגינה ׳"א פרק טהנאר
ן פיהמס *«ה ו י נ  סלטה נה אץ וסנדלא נ

 וביץ איסקן ראשונה למנרה סעון דסלטה
 ראשונה בהזכרה לסנירהה סמונה זו שנינה

 שאנלו שלשה נפיק ונהדיאאמייק נמלטה ה״ה
 דהמונה משוס סלטס נה ליס מ׳ט הארן נרנס

 אפילו סהני למנייסה דסמונה אלסא למנירהה
: למלנוה

 (ע'נ) שם זה נם וט', טלן הנרנוס וכל ו
ן רפיא סגיפין י ן ואמי ריפהא נ ד  נ

א אמי פיסא יהאי מאדה ימפגא ד יצא ינ י

 . ז״ל והרא״פ הרי׳ף פסק ונן טא דנמיא
 נשוף ט'.1 לפמא נמסר ונו' הנרטח כל ט

 פיאה זב הק נ״ו) שמהו(שם ט פרק
 פנילה ציינץ ורע שננה שפלפה ונדה קרי
י נחג . טפר וג״י  מקמי דסהניחץ יונה ה׳

 לי׳ה דנס^ה ,השהא אנל לפנילוהא דנפלוה
 נפייוש רניט ונ״נ נלל פנילה צרינץ אינם

ר : המשנה מ א  מי פרק נדיהא וט'. למנרן ו
 מלה לה וקוצה יושנה האפה נ׳ד) שמהו(שם

 אגל בקרקע פגיה לנהוה טנולה מפני פרומה
ג וחרנמא האיש לא  שהיו «ון •צמק נר נסמן י

 פפה. של פפה נלומר נקיקפ פוהוה פניה
 ומוחיה נקרקע ומנוסוח דטקוח סוחוח ופיהרי

 מהענטס גם פומוח מסה של שנשפניה לפי
 שהביצים טפט האיש צא אנל דני נראה איט

:וגיאים טלפים והניד
ט' הנרטס כל י  אונל שאינו אפ״פ פד ו

 ק ניס ראוהו פיק סוף עמהס. ושוהה
ס) דף ה“(י  נל זירא די' נריה אהגה חני נ׳

 מנדנה חון מוציא שיצא אפ״ס נולן הנרטה
 איט יצא ואס מוציא יצא לא נזאם והיין הלחם
 ונדנה מצר של הצמה נדנה יחנה נפי מוציא

 דאנילה דניון ופשפיק מהו היום קידה של היץ
 נצא א״א והנאה הנאה נצא א״א וקידוש מצה

ה  ומפיק הנאה נניכח מצויה המפה נמצאח נינ
חה אונל איט ואפילו נצומר  דאילו עמהם מ
 :צהו טנעיא קא ומאי דמפיק פשיפא וטהה אונל
א ה ה»מפ גל י נ  אלו פרק סוף . ונו' ני

)נ״א דנדם(נרטה  אק עונין הנן :
 מהי אמר אק נטנין ואץ הסברך ישראל אסר

 נ׳ג:) (דף וננמרא הנרנה נל שישיוע עד ההנין
 בינה טנה שמע דלא אע׳ג דישראל למימרא

 רב נר ה״א אמי נפיק היט שסע לא וני עונה
 (סונה הנמל לולב ובפרק פמהט אנל נשלא
 ששמע ניץ א"נ נמוגה דטמע אנדקנא ל״ח)

 פיק ונראש י׳ח יוצא סוף ועד מ־^לה הנרנה
 חנה נר נר רנה אפר ס״ה:) שאנלו(נרטס שלשה
 יוצא אהד נאחד שאכלו שרם יומק ר' אמי

 ענה ולא שמע הנינא קמ״ל מאי חנירו ננרנס
 כל it:׳: שמצריך רנינו שדנד פ”ואע . יצא

 •וצא אצל אפויים סופה ועי מההלהה הנינה
 דאפיצועונה ה׳ה אמן ענייה נלא לני נשמיכה

 הנרנה נל שהע אם אלא יוצא אינו אק
 טמרא דמשמע מאי שהרי סופה ועד מההלהה

 נפונה הברכה כל נשטפה אלא מצא שאינו
 אצו ״פ0נ .ונו' אמן הפונה ופל : היא אק

)נ׳ג ינרים(שם הנטנה גדול אופי יוסי ר' :

ה מפס נשאר אנל ישראל ונדפסוז עסקינן נעונה דהא קשה שיענה עי ׳•ח יצא לא וס״ש .ההורה ק הסמו״נ לא הסם גסי והגיא הנרטס ננל הפצוס ננל וסימרי יצא ד
ה אדם ינרן ספי טשעע פד יקאמי נייר אטפא דעד וי״ל ההורה. ק היינ והעווה ונו' הסנין טה והלשון לאורו השמיע שלא נלט יפייש׳י יצא. טרן ואם נלט המק נינ
אק מג״מ ידי פל לצאס שמצה נץ קאמי והני נסוהו התורה ק ט מייב שמא מי יצא: בשפהיו הופא שלא דאפ׳א פשפע נלב שנירך נץ נשפסיו שהוציא נץ שנהג יניט

ג אמר סנרנץ טצד פיק .ונו' יפטק לא טלן הניטח כל ח ; נמו« הסויה ק נה ח״נ הסנרן טהיה ציין' נלנד שמיפה ע׳י לצאה שרוצה נץ צדך איט נוזן■ סול י

עוז סנדל
 צא טלו פניסיו נל :נרו) נרו ?יא(יו ייי i«״ • נליי ™ *O **י® ייל ייי®" ^

 «ד ם׳ ל«»א מוסר הצן הנונ״ו נל :מ״א) (וך מכירן דצד פרן .פ0 מצא <צ עי ט׳ יפטן
 «ן .וסניטו נ1קין פד כו׳ צמנע ואהוי :סנירן רצי ופק נ־ג) (וף שני® » פי? .גיוס ס

 פכטס פוט פק פמדן. ושויוג פ. «׳ אפיפ סצן הפונויו נל שמחו; ט וסמן פצה ופנפו יטפי
 פות טווס. הפורה p פו נר נינה הטפה נל רע): (זף זין טס יאוט הלן וסף ן"ה) (דף

י צ׳ה): הג»צ(דן צוצג ופין ד«ינו<ו(דףרנ) אצווטיס

ת הנחות מוניו טיי
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נל ״; צהם 6כ תיהיג׳ הכי כה־ דיציהא ליכג׳ הרי נהגי רגעו צ"יש כהי ההזניא ל״:נ נל לאכיל ■זכניס היו מ״ב) דף ו':ס הי־כ׳[ כיצד כרק ס::ה .ונו' :(הועדו רבים יב
ך אהד הכנו לעצ״ו הברך ואחד אהד ני ק־ ההד הכינה נלא יו;ניכ היו יכיר:'׳ לכול, י לכולן הכרך אהד לעצמו ביין אהד :כל 6אע" ״ן להה כה והכנו עלו לעוייו ינ

::ו לא רב דאיר לי::א להיאך כעודה כ״י,יכ כאינו כיו; נוערהו רחכו.ה ברכה דאין כלי״ר הכינה בלא כעודה ,נעי־ דחי; לעציו רנרך א' כל נהכיבה ולכהוה לאכול היה שהנהנס מנווה
דבעיס כת הלה הכרך וההד הכנו כאילו הוה הרי כלן בדוך נהמא ו:יכול נהיל אמרו דכי בנהרא דאמריק

 הו ונרסיגן שנהועדו רבים רבינו וו": לכולן
 פת אלא שנו לא רב איר מ"נ) (דף ננהרא

 ור' הסינה נע׳ לא ״ן אבל הסינה דנע׳
 א״ד הכינה בעי נהי ״ן אפילו אמי ׳והנן
 הכינה ליה דרהניא פה אלא שנו לא רב אמי
 אכ״יו איר ור"׳ הכינה ליה מהניא לא ״ן אבל

 והרינ״ן הרי״ף ונסי] הכינה, ביה סכני נמי ״ן
 דה״נו דיל הרא״ש ונתב דר"׳ קתא כלישנא ל”ז

 היייןל אחר הלך דרבנן דברנות דניון פעמא
 בלא דבריה דבשאר הוא מיקל קמא ולישנא
 מחיישכים ונזה לכול; מברך אחד נחי הסינה

 יד הרחב השנת מעליו ונסתלקה רנינו דברי
 וכוי דאיר׳ איכא הניה ליה אני חמיה שנתב
 התה השונה וריאה׳ עכ״ל תומרא והוא

 יורנו השחלה וז״ל לוניל לחכמי זה על רבעו שהשיב
 לי' דמשתע דאמר׳ איכא נניח לתה ויבינו מורנו
 שאר חבל הכינה להו דמהניא הוא ויין פת יוה(;

 ׳לא לננשיה הנרך והד הד וכל יהניא לא דניים
j : היונא הוי r)׳nn הכה ני ידוע הדנר 

 ותנל ההשקין מכל חשוב ה״ן ונן הנל מן חשוב
 הנו עליו ש״ניכין הדבר חשיבות ולפי הפירות
 הפיח: זה ולפי עצמו בפני ואחד אחד לכל רנרכין
 ניצאו לישנ׳ הרי נהנהו דעחנס על שעלה
 ה שהרי והיין ־׳הכת חשונ־כ וההשר,ין הכייוה שאר

י לח הכנו או שנהוועדו אפילו הפיחה ■ונשאר הסבו

אוי שאני רישא ר,ש'א השינה נע׳ לא ״ן אבל זינה

: הו מו ב כ ם * י עדו רבי שנתו  ״
ל“י כו ת א ך יין י׳שיתות או פ ר בי  ו

ענו מהן אהד ו הרי אמן כו^ם ו  א\
תרין ת לאכויר מו תו ש ר  אם אברי .ו

ו א‘י נ ו כו ת ד ‘אבוי‘' נ ה א ה אי׳א כ  ז
א ה מעצמו ב א וז  אע־פ מעצכוו כ

ר אוכלין שהן כ כ ד מ ח ל א  כ
הר אחד א ך ו ר ב מו“־ מ צ ה .ע מ ם ב ם דברי ת אמורי פ  ויין ב

ד ב ל ל ב ב ה צריכין אינן ומשאין אוכריש שאר א ב םי ה

הראב״ד הענת
 להסג עד נו׳ :*תיעדו רכים *)

rĥניד כסב * ״  רל ת־־
̂מיי איכא הניח לתה איי תיייה  די

 רה:'א ("[ סח יוחנן לר׳ דמ:ייע
 נא חילי :א־־ אגל הסינה לה

 מנ'ו חד וכל הסיכה להו מ־־ג־א
נ ע; הומ־־ח והוא לנפסיה

 יניך א־ד כל אלא לכול, אחל ־ך
יתי י לי: ר,רי ה,י כיח: היא הנין ולאי נ:תי:מיא ולירא נארי:א יצ*בא נדול ה&ך

ך אם א‘אי ר ד בי ה ענו מהן א ם אלו הרי אמן כולן ו  אוכלי
אף .ושותין א פ ע ו תכוונו שי ב נ ס ה ד ל ה א בל ייג •־ כ - 

הד ה־מומע שראל א ך מי ר ב ה מ כ ר בי ב ת מ כו ר ב  ן‘כו' ה
ה שמע שלא אעיפ כ ר ב הי בוייה ה ת ה‘מ עד ת ה ו פ  םו

ה חייב שאינו פ ואע ת או ה ב כ ר ת חייב ב ענו  ואם .אמן ל
ך היה ר ב מ ס או) ם עבו (* ה רו קו תי או אפי ק או כו נו תי

מד שש ששי; - ש״ 1 "ש פי' עי' ב שש נעש־ן שמ ' קש הי' נוי א מתי׳  ה

r לי לסנת״עד׳ לכילן מביך וה״ןלחד
'עצ״ו
,,-,V

 נני■ '׳'ןי־ייח ״ש נלכד f—׳־״יו בשינוי אלא בעני; חיליק לשם יווין להי אית הדעעמא
 יפייוש 1יזפ בעני; הפיש ביניכם שאי, אע״ב כיחי־. אך ה היייסרא נישח על שרי,פיד נזה
ח אלא שני לא איר ינל 'א 1כש: לא אנל יכיל, חחד יברך אח'נ1 פירוש הסינה דבעיא נ

ין אניני ר א' ייח,ן יר' השני שיא אע"כ לכילן תברך אחד אלא הסינה בעי לא דנריס שאר
 יי:יך אחד שיהא ליה ד־יהניא כת איא ש,י לא ״נ אחד דא־יר׳ איכא הכינה נע׳ נ״'

ד נכח זה ודי, לעצח׳ ינרך אהד כל הסט לא הא לכולן נ  נהם אין דניים שהר אב' נ'
יי; חכילי א־יי ויי׳ היא נ, נחי הכינה כ'א אלא הכינה להו רהניא שנא״ר נדי זה דין

ואי( .נ ענ הכינה ביה דרכניא תביך אחד הסבו ואס לעיתו מברך אתד בל נת׳

 ליה דמהניא פח חלא שנו לא רב דח״ר לישנא ולהך
 מהני־ו דקא דתנו התס שאני סיכא י,שיא הסיבה

 נשלמא והשתא הנתיא ענ״ל הסיב׳לפת״יניאל״ן
 שנו לא נתיא נלישנא רב דברי גירוש אם

 »אי וכל ״ן אבל הכינה לה דיהנית פת אלא
 שהכט דאע״פ הכינה להו יהניא לא הדברים

 ליה דפריך היינו לעצייו תביך ואתד אחד כל
 תביך אחד ״ן להם נא דקחני דני״הא ״כיכא

נ דנר־ כייוש חם אנל לכיין  בחרא שנא לל י
 פת אלא שנו לא דהיפ נתשונה לנינו כת״ש
 הא לכולן מנרך אמד שייא הכינה ליה דתהני

 נפת זה ודין לעצתו ח:רך אהד כל הכנו לא
כד• זה די, נהם חין הדניים שא־ אי' נלנד

 השינה נלא אלא ההינה להו רהניא שנא״־
 שיפא חד־נא משיפא לרנ פריך ״אי הוח כן <מ׳

 ורישא לכולן תנרך אחד דקתנ■ שכיר ה ל אתיא
כלייי־ לעי״י חנרך חחד כ' דקחני ליה ד־,שיח הוא
כתשינ׳ רגינו דנר׳ דלפי ועוד לא לכו'ן אחד אנל
 שייך לא הדין לענין הלטנות שתי נין חילוק שאי;

 ־,שיא לישנא ולהאיך קשיארישא להיחךלישנא לנזימר
 קשיא אי קח״־' דינא הד דתרוו״הו כיון סיפא
 לתרוייהו סיפא קשיא ואי קשיא צתדוו״יו רישא
 אחרת נירכא לרנינו שהיתה וצ׳ל . קשיא

 דלפי ת׳יש על עוד עליו והשיג זו השגה עליו השיג שהדריה נ־,ונ ״צא־.׳ אח"כ ננת'
 חשיטת לפי אד־נא עצרו ננני ואחד אמד לכל ברנה ״־־■נים אנו שתנ־נים הדנר השיבות

נו זו תשונה ואלול■ ׳"ח. הרבים את נה להוציא ־:■כה נ־נתו עליו הדנ־שמ:רנין  דניייני
 להרת״ך מצאתי נזה וכיוצא דרבנן במידי לקולא קחא ניישנא שפכק לעיל כ־״ש ״■ושנים פה

ח דפרניית מההיא דנריו נ־אים ק״א כלי:,ח שנסק אג״פ וזיל שכתב נ־ שנת, ל״ח) ונינו  נ שנת, ניחז :,נ־נות דכרניית ■ח
לש־ ע -ד רשות ר״ג שנתן ליו'

־ינ משום ,וצן r 7; ■זלך הדרת עם נ ;r. ; נ ע. ננר .
נש נל דפיק וההיא אלפש רנ דעת וכן כילם נעניר דא

: בר

א2 ב ' ם ההשינה על .יבו' לאכיל בנחיעד׳ רבים י ': י  י.כ;י, ידי! פגי ל ז' הי
' 'יה דל״ה להקשית ל׳ יש יעיד ז׳יל נ'■ בספי, . י '  נכשיה לדחיק׳ '

 השינה נע׳ ל־ 'ישני ילפולהו י־זהכת ״־.״, ־חיתי[ הם הדנייה שאר כל דודא' לימא נהא׳
 ל ד־ הכינה נע׳ לא ״ן אנ' קי,־ר קרא דלישנא לכולן סניך אחד נת׳ הסינה בלא חלא
שיי אבל טין אלא בלינ לח יוחנן רני ואפילי הדנריס באי וכיש  ולישנא י״דה ה־נר׳: נ

א נכח חלא הסינה דצייך קח־ר לא נמי נח־ח הי׳' ל  פד־ו־״י נכת הלח ׳׳־,ניח׳,■ ־יקי י
 דג־ים דנש־י ־:•■ע הדג־ים נשח־ ״חני' ״וקי ילא הסינה דיהניא נכת חלא שנו לא
 הדנייס ונפאי הסיבה ני י״יעיל י־׳י־ נ״ן יפליג יוחנן ר' ותהא כלל הסינה צריך אין
 ״הניא הצ״יא ודב־י לי:נ׳ הכייהי ז׳ל יבינו אתי זה ולכי .צריך דאינו אלא כליב לח

 ליני־ל לחכי' קבה יעיד פכשגין ופריה בר,לא נהחי לע׳י נראה זה הוו, מהניא ולא הסיבה
ע קתא כלישנא דנסק זיל רנינו על דהקשו כי  שאר דלעולס ל ז פ היח בדכי,נ דס׳ל י

 בעי דחשיב ״ידי ק״א ללישנא לי־נ׳ סי׳ נליג׳ בהא אבל הפת תן התוחיס הס הדנוים
 צריך הוא דה־שינות ליולן מניך אחד לעילם תלא הכינה נע׳ לא חשוב דלא מיד׳ הסינה

 לעילם חלא הכיני, בעי לא הדנריס כתר ילהכי זיל ינינ׳ יככנרת לעצמו ואחד אמד כל
א ״ודה הדנדיס נשאר אבל נ״ן חלת פליג לא נרי יוחנן ורבי לכולן מביך אחד  ''"ב,

 אלא הכינה ניה ״הניא לא חשינ דלת מידי אנל הכינה מהניא דחשיב דמידי איפבא הוי נחיה
 יפכניח ילך הדיי פס דניוצ לפיל! אחד לנ-ך ח1ר, דהחשיניח לכולן מביך אחד לעילם

 נראה כך לעצ״ו ״ניך אחד כל פחיתיס שהם הדברים שאי ולהב׳ הב''׳ שהזכיי ל’ז הדמיה
 הניח דליי, זיל ־ניני על הקשי ילהני זיל ה־איש פירש יכן הגמרא נדבר׳ ליני׳ל מחכמי
 פדי הג״יא נ״ביי הא להי ינא לאת״יה׳ אינא יהבחח קמא נלישגא יפסק בחרא צישגא

ך חתד כל היא די.חשיניח סבי׳ לישנ׳ דכילהי לימא זיל יבינו דני׳ על להקפוח  לעי״י ״ני
 הכיני, ׳כים צי לח דנייכ שחר ילכילהו שפיר כיכחיננא הלשוניח ויכורשו זיל יניני ונדבר׳

 יוסר מרווח היא שכתבתי הפירוש נ־אה דלנאויה ו'׳צ יבינו על השנה כאן יהיה ולא
 חכינים״כל הס והיין דהנה היב׳ דכי כנר דינינו לתרן יניאה ננ״רא. פירשו שי,ס מהפירוש

 הכת כ׳ ידוע הדני נחשיבה, שהתחיל לישנא ינדד״ק ה״ן חן חשיב ניב הפח נן הדברים שאי
 נין נלי״י הכל חן קא״ר דנפח הפ-וח ומכל המשקים שאד מפל משוב היק וכן מי.נל מפונה

 היבידלאאמר׳' פי ב ו-,:ייוחצבדיא :ר,ים1הנ שהוחחשיברן הזכיר וביין נתשרןים נאוכליןנק
 נופיה פעסא יהך ש״יא נש״׳ יניייא נחיעא ׳צינא נישום יה״ן הנח מן הכינים דניים ששאר

היין יהיה גהיא ללישנא ע'פ שפירשתי כ״י הלשיניי. ׳פירשו חס יח׳ב מהכת חטב דה״ן גיסא לא

ה הם‘׳ שנ מ

v;'7 הר\^’וי לגרך ״רן לה״ד ר:'ק קגי־א ; j  ; ^1.  cc) n ; r. ;־ . ׳,.j 
1רז־ 'ריייו‘ /ן’■‘״rי ותהה")

כסי־נ/ עדין סכי עס רוי
̂־ך ־ עכ״ל ב:ניס דוקא ליה מנרנינ, לגכשיה הד כל די:

 אהר איין עו:ץ ) <״א (נס דברים אלו כרי, סוף מ::ה ונו׳ י׳יב־אל איד י':י'״ע ע
ך ':-קל דב־בתאל יינ-יע הברכה כל :הע’כ עד המכרך כוה־ אהר איין עו.ין וא־ן ר'־־̂:

אע'פ

ז ״■*r'-כנה ־:־.’י ;

'צ־כ לינייל

כצ לניך חית י־־שינית :׳נה

: ז יניני
 דה״ן נחיר בלא כדי :׳עמא מהך שפירשו יי־ לפרש
 לא דרשוב ריד׳ הכינה נע׳ חשינ דלא די יי נהני

ך אתד או לענ״ו אתד כל לניך ז ני והשתא נדכחיכנא צניל; י

 לכולן אתד לברך היא בית דתתש נתרה ללישנא תדעה על דחיןלי,עלית ל דס יביס רן לכיש צי
 פירושו ליישב אך ששירש ״ה פירש ולפיכך לעצמי אחד כל לבדך ־־שינית שני ל לפיליי לעילם אלח
 ליבם: היחה אחרת שגירסא שנאמר לא הסיגיאאה ל״שב ■רעתי ל״ ננירא תש■ -כת הג כני
T י.״נ אס רינעיא לא קאמר דהשי תש״ע לשאירה וכי' מישיאל איד השי״ע כל

י חייג :ר,׳נו
יתתלתה הברכה כל ב״ע לת אם ארן בעניית ייצא איני

 לצאת ■יך
א״ן שיענה אכילי סוכה יעד

וצ דנת״ב וקשה

היי אע*פ דהך יי׳ל . יכו׳ ח״ב שאיגו ואע*פ ונו׳ שמע שלא חע־נ בחב שב; כינה יעד
לו היה לא בן ואם לצאח צריך ואין חייב שאינו אפ״ב וה״ק תינעיא לא לו שאין אע־נ פי׳

 טבר יבינו ארן לענית ת״ב ביפת נאותה חייב שאינו ואעפ״׳ . יענה הבי השילו לענית
 תיובא דהוי היכיך ישראל אתר אמן )ועונים דניים(דף-נ׳א אלי כשרק ב״תנית׳; ש״יש
 עונה לענוח רצה אס רכות אלא תיובא הוי דלא כאב לשי׳ו בשימן השוד אבל אין לענית

א הקשו חה ז״ל רבינו לדברי וא׳ח לענות רשאי שאינו היינדך נעכו״ס כן שאין ויה  נני־
 נפיק היב׳ שמע לא ושי עונה הנרפה כל שרע דלא אע״ג יישיאל ליימרא ) ני׳ג (דף
 כאינו אעפ"׳ לענות דה״ב אלא קא״יה דלא דיוצא קא״יה דיתניח׳; היקשה רתק ראין
 תיא חייבא דיזתניהין דעונים סביר היה דהמקשה לומר יש ז״ל השיר לדברי בשצ״א יונא
 על ולכך זיל העור ובכברה לצאח רוצה כבאינו אמן נע^״ח תייבא ליכא דודא׳ קא״י ולכך

 לו חידן לצאת מיובא דהוי עיציס קאי.ר ולכך לצאס בריצה נזהציחין ליה חשרע כרתין
ק אכל נשלא ואיירי ישוח אלא הוא תיובא לאו דמתניחין המתין  כשאכל הדין והוא ע״

 דמתניסין דמק־ה אדמתי' תיכק מהינא ז׳ל לרניצו אבל הך דה״צו לצאת רוצי- ואינו ע״הן
 דודא׳ זיל הפור ככנדת בהניקשה כבור דד,וא ׳■ל ז׳ל יבינו לרעא דנם וייל דנפיק י,איי־

דאכילו המחר; לו ותירש לצתת נכיוצה ימיייי ודאי ולכך חיונא ליכא לצאת ייצת נשקינ׳
רוצה ואינו כשאכל הל״ן והוא כיהן אכל כשלא שאמר וזהו תייבא איכא לצאת ריצת כשאיני

מיניק או כיח׳ או אכיקורוס או) המביך(עכו׳ם היה ואש .זיל יבינו לדעת נכון יהיא לנאת
רחל״ד ה

מייטוניזת הגהות עח טגדל
 ‘נ שניע c׳« דנ-כת כי ׳'■!זמיע זת-ך נניכה ונתה״ב איי■ ׳:זאס -ניר1ר, -פז׳ו סי״י פי- •) ל-ז אשי ת תת ' 1 י,'א,ג־ו נתב ק מ י-ף ״נדנין ניצי פרק כאחד לי.כנ פו כז׳ שנחתפדו ינים
כ- איז השאל-- זאה ׳נ ז ל לו.׳ י,פמ■ שאלו (נ- אזנז־ ואני פ;־ל תופ-א י-וא1 ׳01 ואפוי אינא י״״ח ;ע־ב פגימז ״!••ט הי־ית ני■ ■־־זע א« אפ-אי אחי״ ,ד;ק ״ני־ם ־ינה זח חיי פית■ ספי יני

ואן הס נכונים ודכוים כאות אוח החשונה לטן «"כ הכינה כיה דפהניא לכילן פנון ח־,- הכנו יא: החשוכה; לשו, נניח (פ״ן ונו׳ הכל מ! חשיבה הפח פי ידוע י-רנו ת-שובה להם והשיג נאוח
אני ה״חי הואשון הפיויש והשכנוה שואיחיה מקזדם ואך ה כ,כ׳ ואח חשוכה ראי לא אשר וח“נ״י,י -עח-,-. כחולי או״ו שא־ איא כ את ההשנוח מן זו קושיא נמחקה לא חיך אני וחמיה עליהן, לפקפק מקום
יוחל לני נח״שנ כוה אנל ויל דית הככיש וק קנלה דנו׳ שדנ־׳ו י״ל הנאל ו יכי פדנ-י לו גפל ייש״ פיק- היאשין נחיפוד לשונוח שחי נייצאים שאנו מ ונכי ויל התוכפוח נעלי רטחינו שאמרו מה מחרן

:נ׳א) דנרים(דן אלי שיק אין עד השויע נא נ״ע י,;מן מנם׳ וינוח' וגופינו עח נש מוסכמה שיעה שהיא לעי
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e« «ונוג<ן פל }חד מן6 מ«ס ד6 s ן1גד 
p מגל יודה m  . ovso במי ?גייה אלו 
 בל (מpי(וn אמל אמן למ«א מסו מרב במואל

ת מס  מסיומקוא אמן«ז פיח הנל אווי איל י
 ויש .משיץ הס ולהסלסד הואיל לק מס בל

 אסל אוק פולו לאן בבסג למס פל לספןה
 אס קסג׳ דלצלח ולומר לדסוק ואפשר פקיס

 אס ׳פגה לא גויל ק 0אמ<ןולו א 0*00 מה
 הגלנס גל גששמפ אבל הבלגה גל במפ לא

 בל ששמפ אפיס המסלפד ובמסק אמן גמבה
 לומילסיללומק לוסלגלאה «<פ<כ. סבלכס

 גושי הוגילו אמן פליס לפדן לגמסד' למון
 לעמה הוא טיל אחר מזקא משמפ פנויה ולא
 אמלו פגויס אסל אגל הגלגס גל במפ מ

 למלושלמ׳ אפ*נow 1 לא הבלגה גל במפ
ק פוגה גגד פגויס לאסל אמגל  מגמלא ג
ק  פיח לא! מוגח למחני ואשבא הוונל לא מ
ס גופי גץ ימפלנק והא .גקפיק הבי  ^גוי

 נשפשאס אסלק אבל ס«להמשגה בימי ומגו
 פיק נלאסא מדהס לגל נמודס בפטיס

 סוס ואסל לפנו׳ס טסי p יילוק אן יייילת
 גלהבלכה פ0אמןאפילוב פולן אן מסס אסל

 מססא במלא ללמס ו^יגו ון>0 ופל פלאש
 באיס והמול . וגלגוק וטסי לפטיס מסגלגט

ק  פנרס וסשמימ רמגו למן הפייגן רפיו ט
ס בפסלי נוסססו ססה גן ואס למס מלשון מ  י
 א סגסב בלשוס לקלס ורמס גטגס. גייסא טא

 אסל אמן פולו לאן גלומרלהא טסגןהפסלמל
אבל ממלמל שטא בשפס ליקא טיגו הגלסא

 שאמרו לרססלמה אסליו פולו פצמו לפסול גשאומל
לן סשסי״סו בפיק אבל מפסדיט פיק גללא *מ0ו בגמלא ט׳ »»<גלול שמה א וסיש א י ו

תל שהיה או הטתלטד  אץ הברכה סטטנע ושינה ג
ד t אמן אחריהן עונץ ק העונה יכל י  לא יענה לא א
ק0א ולא קטוסה אסן ולא הסוכה אגץ  ארוכה ולא נרה1ן
ת. אמן אלא מביד p יזהר קולו ינכיה ולא בינוני  .ח
 לא בה חייב שהוא הברכה את שמע שלא מי n וכל

 ברכה הסברך יכל טל 5 העונים בבלל אמן לי! יענה
 הוא והרי לשוא שמים שם נושא זה הרי צריכה שאינה
 *התינוקות .אסן אחריו לענות ואסור לשוא כנשבע
^נן הברכות אותן מלמדין  מבדכץ שחן פי על ואף כתי
מ עונין ואין סותר זה הרי לימוד בשעת לבטלה  אחרי

ק והעונה אמן. ז 5 חובתו יT יצא לא אטן אחרי  יכל ט
ח מנונו^ זה הרי vברבות אחר אמן העונה הזןנ  אחר ו
 כמלובח. ש זח הרי אחרונות ברכות סוף שהיא ברבה

ה אחד כנון  ברכה ואחר הסזון בברכת ירושלים pi טנ
ק עדביו^ של w שסע קריאת של אחרונה  כל בםוף ו

ח אחרונות ברבות סוף שהיא ברכה  אחר אטן בה זןנ
ה אחר אמן יענה ״ולמה ץ :עצמו  והרי ירושלים כונ

ב ברכת אחריה צ  חכמי בימי זו שברכה ספני והמטיב. מ
ת. היא וכאלו תקנוה משנה ספ עיקר סוף אכל תו

ת ט חבר
o w n'ן מ פ ג י ט י ד ל שש: ק ו בב ג דש ס׳ לשש s בשו f n t שש: י 

: שש ממן טדג שו־מ מ* מוי ס

 1םשב משמש .'poo 00 ולהסלמל ל4ו0
 סמקוגן סשס בסוכגס סבוטס וק6 שמלמזץ

 גפו גלול שד6 פפילו לשל*< מגד 0» בלב
rt .וברטיס מן6 יהפגגס ובוש גמדן M 

 פצק לשפוי ששביבז לו)6 לימילס בשפס שלא
 «1שבלש לשי ׳*ס יצא לא אסדססאק ספיגה
0 <לבר פסדב  נלסגן tr< אסרס א41מ 4

vb בסון n ל :סש) (י*ס ל
ל ז0 ^ששלשסשאבל! .וט* אק ספוגה נ

 אסר אק ספונה נ־סדא0)3(ברטסמ*
 גפוגס 1*0 ♦לך וסדא משובס זה ברטגלוסד

 וסא ובינה גיגה גל אסי אמן לפד גא ליק
 אמן זאגריס וסשפס ׳רושליס בטגס אמן דמגו
 ■וסד אמר א ואן ביגוגוז גמר שבבר בשיה

 מסגס 1*0 וביסס ניכה גל אסר וגשפוגה
קן. ססר ואשיג שמס״ס שפס בגל שמראה א  ו

סגל שאסר לבו• ב0וג  בס0 ברגוא ♦ו
 no ולא ופרטם לשסדס ישראל גאל אסר ואאא

p מון לסשלס גאלה p סשגקס lo לאומרו: 
י וסווג  פוי גסס דל שסגאויס מגסדל ♦

 ובוש לביו צדן סירוס אמלס שאסר
 ופוגש on<p ואסר ספאס אסר בסוסשסא

 אפדאלאמדגס טמסלא דדן אמןה*ו ב«ן>
 ■פגס הפאס פש״ס פל שאס שלאח

ק גפפסק גראס ספמיה קולס אמן ש ו  מוג
 גקלאש סרגס סוף אסווגס גברגה אבל סגהגץ
p אמן. למנוס וציץ i שאן אלא רמס לפס ק 
 Tbo סנאס. בשד אלא אסיבובסוו אמן לפסס
שבסס אסרוגס אמר שפוגה 000 הברטס מטו
 בסוסשסא ש«« וזהו בסמלסו לא ספרן בטף אפן

o והסנא■ בסוף. ולא במוילס ביבס בסס ט שדק סמאס בלגס p פסר א ביטס ש♦ ♦טו
T ל ס הפונה ג ^ ש '» ט'. חו ^ דף שאכלו(ברבות א ח פו ^ <וי *ו)  ספוטפואויפגס^אמיהבדבסשטאטףגלסברטמהססאבלאסטססברסהאססלבי ולא מפושס אמן מ

וססמאקשג• האלות שטפטבטסשסאביבס חסו ׳פגסאמדסאשן לא אפיסשטאאמלוגס ולא בסמף סאליף אס שנןולא משופה וטלש*■ יטפס. אמן ולא קטפה אמן
 טף שטא ביגס אסר והפונה רמנומדש ק ולסלמ שבסוף ביבה שבססלהוליש ל*שבדבס בפהשסהא טציאה שאס 0הנ קריאח שממסר המומה .י® ואמי ז® צ׳ל והוא מיויס
ס טס סא מטסה גסב יונה ויבינו .אמן שפיח ששממ אלא הגינה שמס שלא ■סומה .נני  ובאסוו מסי א ברטס שסי טטו שצדן משמע ביטס טף שנאסרו אטזנות ני

ס קצרה וייג האמלוס בל מזמר שאנו מא קטפה 4נמהירו< ואסר המלה שמוסף ט ס לא אבל אמן עדס מין אחווטס נברטס דלוקא למדס אמחמס י  יאשוסס מינו
ה ואסר ונאסרו מאל׳ף. סומר שאו וקצרה הסין נסגיי שאיגו י*ל שהקטפה לקפופה קצרה שנץ ההפרש מס של דזוקא אמי נסטק פימס של ק*ש של אסיונה נינ  שטא פי
ביסס אלא שש שאץ שסדס ק*ששל של אסדגס ברגס אסר אבל ברטס שסי אסדה סבלך קציס סטה שלא למי סנא לס נדס לא אס ואפילו קצרה ולא טורס אפשל ודביגג

טו. ימיו א סאדנץ נאק המאדן בל שס מלאסדק או  ליסס ייסיא ארובה ולא מרש ו
מי שאר שס בביס ט' קוא עמס mSi :טפה אלא אס מלאי יוסר אמן הפמה בל א  .ו
ט'. שמע שלא ט וסל :אבא ט סק לרב טמיא פירקא בדש מיה) (שם ט גבי ו חנ  נ
^ט רבעו ונסב מרושלט פירש וגן ■טסה לאמן ״■p פי' שנן  נס אסהיב בנינה חקא ל
 בהסליל(טגסלףגיא:) מלאמדק ולאס ■טמה אמן לפסס ׳טל גה גטליב לא אס אגל

 וקאפס ■oocU אלסא נשהגימפמלפססאנק מרפץגטליץ בבאלגסנרדאשלמצדסטו
ט מרטסשמנין סנמינץ טו ולא ואחל לפישגגיסספלאגלאמר מסמא טיס 1אא רן !1

משנה להם
ה סמסנס ושיגס גלול שטס א המסלמל  לבסשוס אפ*נ .אק אסדק פמץ p «יג

ט אמי ט ten 0»0ד דל לימס סיל ■פגס טפה ופל מססלחס סנינס גל שמש אס לנ

 גאל אסו ק9א לפסש שלא יביס לפמ שוס עגה סיר ונ*ג אמן אסדס טגס אס אסס
 וס* הוא כך הינור הפלוס סלי «לה מה' פ״מ רמס נספר מיש .לשסדס ישראל

p פל 1 טי טמהר אלא ביטטל אסל אק טמנה לא להסס ׳*ל אק ישראל גאל 4  לנ
 W הגטב שאק לומר גלאס רוסי .ציטד שליס אסר רפגס טר4 שליס אלס ישראל גאל

: סלו״ק בשפר פצאסי p ליטס פסס היי וננייסת למוסקו וצדן הוא 0*0
T ט בי ס ו מ  לשואי שפס ק4 בא .ובל' טלס אהבס אסר אק ■מנה לא om י

אק : ראשוסס שהס ביטס בטף אק טרן שאן הי
"י® לסלך משנה

א ט1 שאיוש mn גמנגך כל 1B פי  פיש ט* פרסיפ מוט• mm ץp »>1 גפדץ . גי ד
pולאסקאגמורי e ל י ^ו ס ט א טי ה ט עיש: לאמנו ז

ס הס השסא ^ המשנה גסייוש וכלבסב הטסים פל שנזיי קולם טי ס מ פגי ם בלבד הסססא ומיקי דרזשלט יילא אסריו אפן ישגה לגא סיל ונ מ ל י  טשי א P א מטיס י
ט ליג כטומלמי אק 0פנ4 טלה לגעטים למשמע המיריס נעל נמסחס פמ*ם ולא נימי הססמא דאי  לאסלו טפגס טפה ופל פשסלסה מרבה גל שמש פאס גשג לא לפה ט

ח די ם ליה י עני ם הנוט והשסא מרושלט ללא ■פ« לא פט*ם ודאי אלא יפנה נ טי ס מיניי נראה p הנינס כל שמש אטלי יפנה ולא מ ל יני t פ*< ,המפנה נטלוש י t מיסשי 
«ג מה ק ס מי הססמא P7 נספרו זיל טהידי מ ני ל יני מי י ט לא גנונה טא שגויס הויגי פלא הסורס גפל גל פ  שטא הנינה או שפש שלא ט יכל T :בלנמיננא ל״שנו יי

ע סהוא לומר שהוצין למס מפמש הפורס. בגלל אס! ימנה לא גה טיג ל נטס יביס ונלמילק מצדם פל מאלבסנלדא קושיא הטא לסין גלי מא ט  וצריך נס טיב בהוא נניבה 0P7 י
ה שמע ללא א לבסאפסקיק נקשה .ספריה נאנסה ׳נצא לאים אמן יפנה לא לצאש לציין גיין נלמ לצאס ך סאיס ט אטלו גלל מינ לי למפלס להא aw לא לצאס ^  נדב |te גסי ^
ה סעמע הצדן ס לניס דל לזה טה• לשפוע, בפי מיסא לטשה משמע נבז׳ שמש שלא אע׳ס בסב שק מינ מ  אבל .פצנס טפה ישמש פלא אטלו לסצנה אבל חקא לטננא הנא למפלה י
ה ששמש דאשילו עסי ספמיעס השטפסגאןסאלמפלה מה קשה P שמפה לא אם נטשה מינ ד .נאי לb שמפה ^ טבא שק נבל מבט טי יצא לא 0 ל לניס אי  amp בטשלא י
ל רמס אמר לגבר קשה מקנם סגל יפנה לצאס מצה שאס ט אגל יפנה לא לצאת נמצי. שחייב ט ללנקא קאמר ילהט טפס אלא ננלה ס ניל למפלה. 01 סדץ י מ  במי אילי מ

« שלאשמפ ר ם •טו לאטלו ינאלהסטפס ט^אלאטסה מ מ ק טסאטגא p ואס יתנסה אפן ®ח F* שה® וטלאי הפורס י מ פ ש ^ ל ט ל ד  גבלל זלאיפנסאמן «י
ס טלא הענבים ק נא״ח לי סיב סנסב סא מגי לי ט מס ששמש שפי ק נ לאפןיטסס משפץ טן סטקגס הברנס שממו איג אלא אפן טרם ■!to אפן שפורס טשדאל י

גל
ת הו ת הג סיגיו ל סיי ד עוז «

ט נתב ק1 [י] ta ניו) (ו» ilefe שלשב שנק טללפפונץ. מד ני אק בלפמפש סייזוז נייג 1tw«ט «ל פלא קיי י*ו י«ץ וסם יב באס «ץ־אח ייי t פ סיגל פינקו» ש.  P ט
מנ״ונ מי nauw;לע)n(טמזץ טביון«נל ידי יראירם0א«יץ דני טזפאז מטז ננץ wow א<יי1< נינ i סי » noom:וברה M «ש פ» ».מונלז0עי oteז1ט בקיעיו מק לסייח »ל» אבן ייוח זיני בוץ וייב אזי! בינייו מ מ mw !אם ^ , אי' ' יי ,1, '"* ' TMS . •* * fw .rut ^ ^ ^ .

אפי נע״אלט פאנת יכן חביבי׳ אטני אלא-hw אסן יאינץ בסייי״ם  aiapn im יפיסו פיסז יאלפל בתידח אחדלקייוג גיחגיסר סמפעאאי יחי! נייב באפ« ניפחאליח ייביוי
ח בפויטשיח! אטו, ורייא רספלוו בנינייז יאטלי גגח טא פח יין ילא לפביבא יטיב אח! ין אפי ימא ייזיסחיב אפן טא איזי יברפ אלי פין ■ייאלני ינינייו אק. ר בקאקי

ץ ביגיו אעח פל ייירש יזביטס פיי טי ■יידס אחיי חחיל דאיק א״יייוייא יחג< אפג אלא אפ'פ אפ! ו<ח1 סיס אעיבינח יבאוייא פייאיחתיסטע א1יאייפ סי*|r| * זיג: •נ  ב
״]ניץ קב׳י <«א י"« ק רייאלפ• פיזלן p 1|י :׳חופח אפן אינץ יין פ|1 ׳ ' ט עי ילאי *w♦ מן *י׳ח מ| ני׳״ו יליג איטח יניני יסדי חזיפאיו יבעבו |1| :זיב איסיי! אץ י אי יי  סאיו י

טיו ׳ריאיס  אס אאויז נחזיי! יב בחב באאי טלא ב-.לפוי אפפויא חמוץ יניביז ״ייאליפ בינח אחי א*א אק לאנית נחגי ילא ונר אפא פא■ אי יפען ביגיע פייש אעיא ניביו בל י
ט נינייו אחי עו נאחנח ׳איאל נאט נוזניחי נאחיייו « טנ אי מיי פאיו ויר בעב !פ] :■איאל אפי גאיחל מ א רלמווי אאיפי פח ח*ל כיון ס ס פקףא * פ  טמיא פפרן ט
מי באמח טיקפ p בפן־ם קאי אס בי »נץ אלא לאופיזי ואץ פאס טי אוסר נאפן סלן אל ואמי <י ליוו פאביאו ילא פי אבל באופי מון אלא ארי י ט סי ניתגעש מן לא נ I רב בפ

! אא] טפן סחנזיח יאי׳ץ• [יחסי
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w  i w  !to :מ ר ד ח ג הפלךונרטח ונושח אחרונה «יא ע׳ס אף אחה א ד דחה למה יידע נ׳ ע רניט דנ ינ־ שפה נל בפרק סניא דהא נ
^ י ע אפור נזילה ארק טימא מיד שנייח נ׳־נ ינרטס ס׳א) מ׳ דף (סיאה נאךיס י*לי 1«נא«רא « ע !ע0י ע׳ש אישעיא א׳ר עליה לנ  הדא ה׳ נאז נ

» ( ^ ף י ; ע w המרה קריאת אחר6 ״ י לי יויינ «א ד־יים : אפן «נה ינסיאן נרטת *יונה מנ ׳  הפו אלה אילא א׳י מאה ענירה אין אימר י
0 לאי יאה מלית הם ״>ז ו״׳ » _-דמיי » ונתב

ולמה > ירושלים pi בונה היא המזון ברכת של הברכות ^ !יל
ת אחר ת סוף שהיא מפני עולם אהבת אחר אמו יענה לא נרנה על ט אסר אס האימת נינ ט  בר

^ייי ה על * י מברכות בה כיוצא כל וכן שמע סריאת של ראשונות אפראס ילע אחרינה » r 95̂• על אפי  pyjj . י ־׳

ע יטלע נאמר זה יעל פהיא השני לתנאי עפה ליחן לא ־״21 ^ ע שתיינ אלפא ה׳ גאן נ ל ניאק היא שנרנתי אלא לנ ואיני .פנ׳
ע רטט דנרי דחה לנ» פדע ק שעה נל נארק תניא דהא_ נ א׳ מלה תני ירישלמי דתלה ינ

 טשיף אנל נתמנה דאסרה הדא
ק עשייע אם הפלית ־ פ ס  הרי נ

^ אינן לאי יאס מפת הם ט  ולימי לדמת יאק מ
 היא רליה דסלח דפעמא ראיה משם דאדרנה

ע שאיר הני לאי הא למימי אינא זהא עליה, מנ
ת , _______ א ספה נפי המזק דנינ תינ ס יאנלת דנ

נמו להודיעך מצה דקם יהא ינרנת חנעח מברכות בה כיוצא כל וכן שמע קריאת
.......................... ־־' לפני שמברכין ברכות כגון לרבר תחלה ץתן שמברכין ^ p שלא נדי לטיט הפלית

טן  באמן יפסיק לא למען חנוכה. נר והדלקת מגילה קריאת אחל לפעם פע יפה עליי שטע הדני י
א יאם . שבירר הדבר וביו ברכה בין אמר אפן יענה לא למה פפם ליע נ

ק שנעת סל אחרונה ^ פי », נליפר ה ת I די שג ד הראב ה

Si. m S''!!! ^ אחי אמן יפנס צא ולמה * י ידיואנ ועידור! דרכת אוזר ח « . בה וצא וב רות הפ ברכת. אוזר pup,, p,!., ךקץ נסלא ילפיס יני י יצאינו פד ס׳ הפיריח נ
 הראנ־וו־צ נתב פינהאפן; עונין ואין אחת ברכת שהיא מפני ילנן אחריה אפן שנה דאיט ^להיארד

rwDft ומי W סהז ידעתי לא יירידד? • אחר■ אמו יפנה לא לסה פמם לימ רכימ גמנס שאס «ר JO אחיזנה נינה אחי אפן T ־־ ה־פח צ־ננח הפפה ^רונד׳ ברכה אחר אלא, ,I
,j.g|j,p p הניניס שגפת  ̂̂  pj או אחרת ברכה אותה שקדמה 
 וברכות המלך כרכות בנון ברכות ליאטנה סלפיפת אחיינה נינה אלא נליפר
להודיזז בהו וכיוצא גדול כהו הנאינים נדעה אתייהה אפן ושגה שפיה «*ל

> י ^ייייי השנה «ואין ז ® ®יי* *י ר *' ״יי ר ד » , . .t
מ שכחנתי כסו נמסססא יסה ̂ן תפס ונ ̂ ברכות בל D ל12̂ח שבבר ל̂ש

אי למדיי ט מ ט נ P* עונה :נלשיני נ נהאוכל כל * י
ר זילייא גל « . .........- בשגנה בין בזדמ כין האסור דבר : יני׳ האשר מ .

ד כתב « פפה ^ ״0 ״ _a אייו ייי ̂ייל® ״ L׳ ^ U״ - , - Lתג • הפיק פוף ״ ו־צ היאנ-י נ
y  pj ppj״ ו א ̂ , ך נ ו כ י ם לי א ע ה ל י ח ת ״ ב י אפיז שצא ג״צה פפוח נוה פפה י

ת מדתק ט »p נאת;• שאנלי שלשי! פיה) (ני p שאין אלא מטין שאון של טבל שאכל הרי כיצד . בסוף m׳»l
ש נפלה ^א ראשון יפעשר פנל אנל לזפן חשיני! צהה שאין צימר פציהה ף״»ןרן טץ«)ף שאכל או דבריהם חייס

י יניהיאיציאינצק קיטח I ׳< וזדורפיח״ ורזי״ר שלא יים’י־®«ל”® י®" ®לי* *י^י® ®י“' ^
p אן!א ״0א יצא V,ליה יפשפמ p שאין טייס אניצח מין והיא מעשר או תרומותיו נטלו שלא

א *י ש !^ ר ת,, ־ ־י.י ר » ־י לניי אנ ם ה לי  כהלכתן נפדו שלא והקדש שני 5ע
רי דנ דדן לינ ה סנ ד ק פ׳ אג סני סד ל עז״ אנ ר  אם לומר צריך ואין מכרך. אינו ה

ע ק י׳נ) ( פי ק ינ ל(נ׳ מז ״ י איפר יאנ*י צ׳ד) ה '1,3
ל «ז ד והפריש ואפאה לשה מחנה חיפין סאה ה

ע סלה פעגה נ פ ע י ,״אין נ א * א ל י* א ע :נפ-נפשיןשה יפת ט פי י י ס אנ׳ד רו. קצפםפ־גפשין נ שניעמי א׳ :יהי

משנה לחם
ע ” ** ע זה אק חלה שאכלו שלשה נר*פ נמסרתק פאחיו מה ש מנין משפע מנאן אלא מנ שי אלא ד ש ענ ל'נ ניאק. ד ט לדפת לתיק י ני י

ת ^־י ■ ® ® ״א ! ! ״ ^י ע דשאניהתה ז־ל ®ק״יא י ל הי א פ א הי ש פ מיי מי ה א קנ ע ד א אלא מנ קי מינ א נשאין ניאיןאנל פ

 יאה המציין צנונח הפייויז נמס
 שנפה של איותיה ניכה פצ אניי

א ט הנצ ה1 גה המירה  פצ מו
ח נינה אימה  איוויה אמן פי

:פנ״צ צונרי יפששי; ואן

ט האכל נל •  ס׳ האטי ו
w פד נסף ולא נמיזצה צא

 מנדן מצה ספת נמי דאינא יאפ׳נ אשעיא די׳
ד נש ששס סאה דנזל וההיא נפיף דנ  נ
ק שנשנ דיין נהסאי לשם דייקא יניני ע נ  ני
ע זה אן סניך  דסחפה יסשספ מגאז אלא מנ
 אט מניו היה אם והלא שנרך אפשר ניע
 הרידש פשחת לפי ונם יניך לא הילנך פנאן אלא
ע נא אם דה׳ק ייל ע זה אן לנ  אלא מנ

 שיא ינהייא יעיד יניך לא הילע מנאן
 ישראל עשת לא פ'נ ימאי דססנח נשסאתא

 שאן לשר ע טס ולא נח לנני הא ק אנו
י לאדה מאנילץ נ  טלו של לי אסיר שהוא י

ץ ואץ עליהן מנרנץ אן  שנץ ואץ עליק ««
 קמייתא משנה נסי׳ רש׳י פדנד ינה אע אהדהן

על משסע שאנפ שלש׳ יס׳  ינר על סנרנין דאין י
שי  הישנ׳׳א ינה יינה ה׳ר דעת שהיא נראה יק א
 נמה נפיק מדשיא יאה והניא ק שנר

 יסזמנין עלז מניני! היפאי נ״ג) לשנת סדליקק
 אן פנל הא עליי דמנרנין «א דסא אלמא עליי

ד דמנינץ לימי שא ידיחק עליי סנרנץ  נסנא נ
שני ע'כ. ימזפנין נירא יאנג  שניה יניט י

 פעי אלא דיקא לאי עליה לנרך אשי שאמדו
ע צדך שאיני  מנין יאנו יניני ינחג עליה לנ

 דאנל פעסא דהשא סטה נסיף ילא נתחלה לא
 «זל אלא שע לא פ סייג !טא דשם נסוף

 שלשה פ׳ דמן עסניסץ יפעתה p<*'® !®*י ילא
 5רספ שלא יאפין יפעשי מנל אכל שאכלו

 פזמנץ אץ נפדו שלא והקדש שני ומעשי תייפש
עליהן

שק לסמן רתנ ספמא ימהך  תינה אט דפיטי דמני שא אליעזר ר' סנות ההיא ואיק נשיטי. דאירי דנזל ההיא שפיר עריה של דנששס תשעי נ
פני יילמא יאפי הפה לאני' רנא דחי דהא י*ל שם מאסיו יכל סנינץ דאז לאשמעינן לפסניתין ש׳׳ל לדעתי ̂*® ״! הסס יפאר קינה שיטי י

פיי קשה מקים מכל אנל לן. קיימא יטיפיה נפטרה הנאה ספה דשי משים ולש זימיז דאסילי לשדעני ®״ח ®׳®א  אמרי ירנא נ
t w ע שם לקמן ז׳ל יניט שייפט לא אסאי נ דא זה סל ל קפה אנל סזסע. אן ששא נקע ד  לא ינא שם דקאמי דילפא ינשאי לדני וראיה ניותיה למפסק ילינא דלסא נ
י תאי שם נמטאי ^לה נהלניס ז־ל וניט ק פסק לפנס לא ולמה זיסק גני פעי שייש ישי כיין פליק דנחמנק הנש שיפץ דץ מ• הלה ״ ^ נ י שי ^ני י מ
מ לערן ^א ד .שפרן אן דנדפץ ולומר לאפשיי דאינא « אנ׳ ע הפס קאסי דהא יניני לדעס ליינפא קושיא הירא יא׳ה קינה אט נהשטע זיל ^ מנ מיא אלא י

פצ» שמנרכיס כנ הכננ זה vju מלק חס! Pww5 ̂ י «■p? עסמ מ u!. !׳•« ־'׳*•׳ ׳••׳•׳•׳י ״#■-י .־ן״... \ י ____!
* א ״If ?21 י ש יהא סהס עליי שפנינץ נל הליל המזין היאנ׳ד סניס וחיזק לדעתי יי®7 ® * אט כאן סנר א ע י דנקסנינס '׳יל פלל. פנ

^ :הסירה ק שיג דשא לעפה לדסיש מיארייסא דהוי הספן סמנה יהסריש ואפאה סמנה חיפים שזל היי ציי) דף ק הטזל(נ נפרק יאמר מההיא דל
- ר־פיעלים -

י י ת ׳ייי * חו טייסוגיות ת
aw «1 •יעצים ילי«םעי חיני ני ים בקיל nS «■ »טי W :מ״ו) ציף שאנצי שצשה פ׳ . )06 פונס ילפיק פד סי ספיתיו גרסח איוו ■עש ולסת n״ו ל«י «'נ ״ייייו צ סנאנ״י i«״ ־ ם, ע, , נלחי™ ליח עני >מי יב לסלמנת ״ חסי ויאה נא אפי שני :סר( צמייו חוששן ואן יני׳ ופ פ* ידפש « י « ז םנ י ח־ ר י ״ו ״יי « ״ « םיי1י

ואיפת צדק ואמי צדק נפאזגי דנדז *’®לל מהחלה זה נחיסל שהןדסמי
 דמגצה נתוספתא מא ערון תלמוד אiא כמס מדעתו לא ו'ל ר״ט קסע מה הי poon צדק והין דק5

 אסן עמין דאין אחד .דנרס <*5 מפני מצות וגגלפיז סירזח ממה פצצה מש3 אחר אמן פורן דאין
 לה קדמה אפילו ועוד .גרסתיו כל שסיים יפ7ל« אחתס גיסה לה שקרמו מאגה גרמ אחר אלא
 גין הפסק מפיג היה שזה מסד אמן יפגה לא »מ« אי ואילה וץיאש שלמי אחרמה ניסס פון

רנין מי ונין סנוהס  ימס עוד כאן ואין אכילתו b פיה שמר ייזשלים לנוגה דמי ולא עליו אנ
מג סשסק. המירן סנעס מריס לזמק צייד ואין מפתה גיוסי מסויש ו״ל 0̂ זסילזש זיל מ^צי הריע ז

ס 1פ« נ«יפ p מל כ א ה  ו־צ !):כתנסרארו1פ׳שצשהשאנצי(דףס־ .הפר״ נזף פד נטף יצא 5מצ1» צא פד רו׳ הא»י מי האכל כל • נדץ הוי ־יזס פד רפש פיפי העיצס to הנצ ופל ^נ
■ 1ו? ^ משוס הפפה Sto תל רפ W שא* שנ!ה די־ס המשנה נפיחש p ייש ■•צ ת׳י ר אפי *י = ?א°8^’’ם“1^ ^ י הנא־ נ

י א״ן שאנן אנצין נצ61 אנל שצא שיפה הניין שטפוה «ץ ש״נ| היזימוח צצשין ,הצשינייו צשש יאה צי ̂יש ארצה ייר^״®׳״׳ " משש ושהה צאניצה י
.J r® ל פוסל חייג ורמשים שקצים סייפדו מילויז ואכל «ידימ 5CP« דשמפתין עפרא להא לן חיהשי W דלקמן מי ומהס־ אכילה שמה לא אלמא שמפק נר׳ ^

ט וססיב בחבוב בחו ליולולו דלא חיכי ..J מחג ו
p אין דאביי דסעםא לגעות לט ראוי וכן ,ידאי כרב עיחיח rעינך• רחבי דאדעתא לריק ־ 
 וט במראח היא אעי דרב מוד אדם כל נישאר וקודין וסביכיס עמחפללים !!ועייים העובד

 עאחד חאי ירב יחודאי רב כתב רסיז p'o חסוד עכוזב מה [ראח • : ז״כ בודג םק0
י 1™ יכייבא פידות אכילת ברטז נ ד י ץ *™י •ייי [לכטוז] (לברך) יי

 וחרסית ית^ים. מנח אחר כסי לעות זגריך הזנגק ו;ף0 עחוא בק חאחרונח ברכתי אחר pא
 לענות איו אחת ברכח אבל וו אחי וי מתר או ברטת ג* נעאוסר אלא אסן לענית עאין כחב

;דל] כחרםג״ם נוחג חית ז״ל רדא׳ע וא״א בסיף אסילו אחריח ־אסן

«ז צעגין מיזרסין ע מעם מ־סס שאר לערן מי« רחק י ;מו״ן ״<1 ד
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 כדי בלבד ברכות שתי * סעודתן לאחר וטברכץ לפנית
 כתיקונה ראשונה ברבה 4הבינ בעל מלאכת יבטלו שלא

 ירושלים בונה בה וכולל הארץ כברכת מותח שנייה
 בלבדאו במעודחן עושין חיו ואס הארץ. בברכת וחותם
 כתיקונן ברבות ד מברכץ עמחן מיסב הבית בעל שהיה
הודייה לומר זנריך הארץ ברכת ג : אדם כל כשאר

______________________וכל חםוון. ועל הארץ על בה וחותם ובמפח בתחלתח
 3f*<to01j9*«3 טיג VI 0707 0«73 לא הארץ בברכת ורחבה o*1« חמדה ארא א** שלא

S? בריתותורחולחקדים בה להזכיר תנדיך תנא^חובתו. t ' S V S
 ־ הארץ בברכת שאומרים הזאת שהברית לתודה. כרית
 בריתות עשרה שלש עליה שנכרתו טילה ברית היא

 אלה שנאמר כריתות שלש עליה נכרתו כולה והתורה
 כחרב אתם כרת אשר חברית מלבד וגו׳ חברית דברי
 •ברכה ד ’• וגי כברית לעברך תו׳ נזובים אתם

 ישדאלעמך ועל עלינו אלהעו יי׳ רחם בה מותח שלישית
ך ציון ועל עירך ירושלים ועל ד ו ע ן יי נחמנו או .^
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משנה בסףפ־ב ברכות הלכות אהבה.משנה כסף108

onw מושיע סויוסץ שאץ טמרא יאמייק ואע׳ג ירושלים. ננרן ישראל עמי «מם 
 עמו מגהם אומר היה שאילו ליק נשסים יזיומץ מאין לעי ירושלים יטגה ישראל
 נטין ישראל עמו מנחם שאומר שיץ אנל נעמיס מומם ה׳ל ירושלים וטגה ישראל

 ושה׳ר ק משרצים שיש הרא׳ש ונושב : הנגץ ידי על שינחמט הוא אמד דנר •יישליס
 נסו לשמים משוב ׳ה שנם אוסר היי! יונה

 עיק• נטץ צדיקים ויפממו נהניננו שעצינו
 ולירושלים הצדיקים על נרמס שמי מעץ שמא

 הוי לא ייושלים נננין גיק מנחם הממם
 ולי . היא לחיא וציץ דימשלים נשמים הממם
 דמשינא לומר דהנינט מההיא קשיא דלא עראה

 נרפות לשחי שירמוז שאעשר שאע׳ס נששים
 נרנה נעץ אלא הדא לא דסילמא עבעא פיס
rc6 . נית מלנוח אפר שלא פי ונל ופ׳ש 

*ז ס'.נ דו  נססוך נמנחיה נניייסא שם דו
 עונה חסדה ארץ אמי פלא נל *פי אליפזר ד

ת ויחנה טנ  נטגה חד ניס וסלנוס הארן נ
:מינהו ידי יצא לא ירושלים

 ונשנח שם נרייסא .ונר וי׳ס בשוביזות ה
 קדושה ואוסר ננחפה ססחיל

 נסמיו. נס׳ש ז׳ל הרייף ופירש נאפצע היום
 שני׳ע ס׳ש וק ונו' והמליצנו רצה שאוסר ופ*ש
 .ונו׳ ונחש׳ס נר׳ח ונן . רנא יעלה אוסר
ק  להו אינעיא )1b (שנה פדליקץ נפה «
ס סמנה של לסניר פהו טנ  אסר הפיץ נ
א  איט הוגא רנ אמר המורה רנ אמר ינ

 3ר נמדאה סזניר להוניר נא ואם סזניר
א לני איקלע יהודה נר הונא  לאדנורי סנר ינ

^ ירושלים מונה  נהודאה תפלה מה נהסלה א
 מהו להו אינעיא נמדאה המוץ נרנס אף

 לא דרננן סנונה אח׳ל ננהמ׳ו ריס של להיניר
 דלא ניון דילמא או רין5 דאורייתא ר*מ ציין
 אמי רג מדנריגן לא פלאנה נעשייס אשיי
 רני אמר מזניר איט אפי חטנא וי׳ פופיי
נ נקוע זייא תן די ' דמני נ  אושעיא־יסים י
 יש זחוה״ס י*ח ננץ מוסף קינן נהם שיש

ס הזנים נהם נ  נהם שאץ וימים הסזון מי
 ושל מעניות של וחמישי שני ננץ מוסף קרנן

ח הזניה נהם אין ספפדוח  נלומי הסזון ננינ
ש התעניות שלילילנניסח נערניס  כליל וי
נ ואף .היום פני שנני יציאתו  דאסייק ע'

 מנופה אח׳ל שאסר ועוד מזניי אינו דמטנה
 מדחבנחן שסזניר ינים נסנ מזניי איט דינץ

 חולקים היו ולא פזנירין שהיו אמוראי הקי
 דיק ופורים ומנופה תטר פיןם »ה נאי אא)
 . הקדש סנתני שהוא פודים נפי וסחף *ם.

 דאין לפשוע אושעיא י דחר נרייתא הנסיא הניא שלא הוא וחיסא נתנ דל והיא׳ש
דע׳ל נ׳ל הילנן סוסן קינן נהם שאין ניץ נתעניות נסו ננהס׳ז מנופה פזניי

 דיש׳י נדנריו, רואה אני שלישי פירוש אלא קס׳ת נסימן העור שהניא זיל היי׳ף נסנרת
 נמסה לשון שמזניר הענין אץ גנתמה ומסיים ננהמה יהמיל דקאסי דמאי מפרש זיל

 אנל נאמצע אלא שנח של וסוף נחחלה להזניי צריך דאין לומר הנרייסא כוונת אלא
ח סתיויל פ  טנה שהוא נאמה נענין ומסיים ונו׳ ה׳ יחס הנינה מנין שהוא נחמה נ

 לשוןנחמה לוחר רוצה דקאמר דנחסה משיש שהוא זיל ינינו דעת ק נראה ואץ ירושלים,
 דדוקא משיש זיל והרייף .ירושלים נננץ הראל פסו פנחס ומסיים נחה דסחחיל משמע
 לשנות מצריך אינו שהוא ז׳ל ינינו דעת נן ואץ וסוף נחחלה נתמה לשק מזניר נשנת
 דכוונת וקאמר נחמה לשון לחיק רצה והוא זיל כשירש*׳ מפרש שהוא אלא לחול משנת

 ננחסה מתחיל וס׳ש נושרש׳י וסוף נחחלה שנת של להזכיר ציקי שאץ לומר הנרייתא
 לנסוף נין נשחלה נץ עמו ומנחה נתחלה נחם לומר רצה דאס להודיענו ננחסה ופסיים
 מתחיל משרש לא אמאי תימא וני .לשנס חול נין נכך לחלק «רא אץ אנל נידו הדשות
 מהו אפר אחרת דנניייחא דמשום י׳ל אחי נענין ולא דוקא ננתסה ומסיים נמומה

 סליני דהניייחות לומר הסניא ואין סגי לחוד ירושלים דטנה משמע ירושלים נננץ ם0«
 והא ירושלים נונה לשץ והאחרת נחפה לשץ נקע אחת וניייסא יעשה שירצה צד ננל אלא

: איסא והא
ק ישראל פפו סנחם ח נ  נשתים חסימה ליה דהוה ז״ל אשריס יניט הקשה .ירושלים נ

 ונונה עמו מנחם אוסר היה דאס נפסקיו היאיש p׳m נשסיס. חותסץ ואץ
ק עמו פנמם אנל נשתיס מוסס הוי •משלים נ ידי על עמו שינחם היא מדא ירושלים נ

עוז מנדל
א יפלה פד ס׳ זפמיס ספונוז  משליז *•ן ונייושלנוי רו) (דף מוציקין נפה נפוץ . מתמה ינ

ח : הפיר מי פוץ ומעילה הוזויר נל *ץ סנתיס פש»פ זק פפתר  מ', הרתמן פו ס׳ רניפייז טינ
.־פיס) שאכלו(דף שלשה «ץ

 פ׳ש אף ופורים דחנונה מכלל ותעניות מעמדות נגון התנא שפירש מאחר הגמרא לנעל
 הנסים דעל התוססות ונהבו ; ניסא פרטמי משום להזכיר צייו מוסף קינן נהם שאץ

 ירושלים נטנה וינא ויעלה תשלר% ולא היא הודאה מסים דעל משום נהודאה מזכיר
 נעטדס תקטה וני״ח ספלה שהיא ירושלים נטנה סיקמה היא תשלה וינא ייעלה משום

;לירושלים ישראל להשיג תפלה שהיא
 [פשוש ונו'. ענת ר'ח וק ונו׳ י*מ או וי׳ם

 סשום תחלה רצה דסזניי והא הוא
.קוים) דתייי

T בו־בהיניעיתונו׳.נס׳שלשהשאנלו(נרטת 
י רנה אסר מ׳ע) י נ  העונ מנה נ

 לוסי דהיינו ואסיקנא פלטת ציינה והסעיג
 אס׳ה נא״י שפותח חדא סלניוס ג' שציינה

 והמעינ העונ המלך ונו׳ מלנט אנינו תרתי ועוד
 מלכות נה להזכיר שלא היה היין שמן כלומר

 נדאשכחן ראשונה לנינה דסמונה כיון כלל
ה ננל  שהזניי שלפי אלא לחנירתה הסמוכה נינ

 P גם צריך יוד נית מצנוח ירושלים ננונה
ה תקנוה ולא שמים מלכות להזכיר  עצמה ננינ

 מלנותא עם דאיעא סלכותא להשוות שלא
 וכיון והסעינ נהעוג תקנוה אלא דרקיעא

 P נם תקט ירושלים ינונה מלכות נה שתקנו
ת כנגד מלכות  יונה ה׳ר וכתב האנץ: נינ

 אין ארוך משנע שהוא סי על שאף שהפעם ז׳ל
 שמוח האלו השמות שכל לסי ננרוך נה חוחמין
 וסעינ סלך שהוא אומרים שאט הם התאי
 התאי משמות הנורא אצל שאומר מה וכל וגומל
 יגסלט הוא שאומר שי על ואף הוא אחד ענין
 אומרים שאט הוא תאי זה שנס אחד ענץ הוא

 לסח מכל עוד .יום נשל עלינו גומל שהוא
 נה תקנו לא והסעינ הסוג נשתקט שמתחלה

 ואחיכ נלנד והסעינ העונ אלא הנוסח זה כל
 שנשעת ותשני . הינייס אלו כל נה מסיסו
 תקנו לא לשינך ארוך מענע היה לא התקנה

 היה התוססת אחי גאולות ג׳ ומ״ש חסימה נה
 אנל והיא״ש התוססות כחט זה וחידון .עכ״ל

 נה לחתום ראו שלא אחר עעס נתן הרשניא
סמנה: שלמעלה תורה סל נינוס משאי ולעשותה

ס*ו) (נינוח שם וט׳. האורח וכשמברך
 ישנ׳י מפום יוחנן די׳ מימרא

 ויצלח דניים נה מוסיף ודיי טסיא ואסייק
ט׳ מוצלחים נכסיו ויהיו נכסיו ננל סאד ו
ט׳ להוסיף ישות לו ויש רנינו שכתג וז« ו

 ולהאריך להוסיף שירצו מה לפי שהכל כלומר
; הוא וששוע

ט׳ האנל ננייו וכשםברבין ח נ שם .ו י
ונו' אמת אל והספינ העונ ונייך שחח מילתא ניה איחרע אשי רנ ני איקלע זוסרא

י .נישיאל הזאת השוצה יגדור הוא כישראל שרצות נודר טמרא נה ומסיים נ ט  ו
רניט ,

טשניז לחם

 או ירושלים בונה בה וחותם עירך בירושלים אלהינו
 ברכה נקראת ולפיכך ירושלים. בבנין ישראל עטו מנחם

 זו בברכה דוד בית מלכות אמר שלא טי וכל . נחמה זו
 נחמה שאין הברכה ענין שהיא מפני חובתו ידי יצא לא

 כשבתות ה : * דוד בית טלכות בחזרת אלא נטורה
 ואומר בנחמה ומסיים בנחמה מתחיל טובים וביטים
 אלהינו יי׳ נחמנו מתחיל כיצד .באמצע היום קדושת

 ועל עטך ישראל על אלהינו יי' רחם m או עירך בציון
 ירושלים בבנין ישראל עמו מנחם ומםיים עירך ירושלים

 ואלהי אלהינו בשבת באמצע ואוטו־ .ירושלים בינה או
 ובמצות במצותיך אלהינו יי' והחליצנו רצה אבותינו

 וקדוש נדול זה יום כי הזה והקדוש הנדול השביעי יום
 רצונך כמצות כאהבה בו וננוח בו נשבות מלפניך הוא

 ורעה צרה עלינו תהא ואל אלהינו יי׳ לנו הנח ברצונך
 יעלה אומר טובים וביטים <)1 מנוחתנו. ביום ואנחה ויגון

 באמצע מוסיף מועד של ובחולו חדשים בראשי וכן ויבא.
 מוסיף ובפורים בחנוכה ן :ויבא יעלה שלישית ברכה

 בתפלה. שמוסיף כדרך הנסים על הארץ ברכת באמצע
 רצה מזכיר בשבת להיות שחל חדש ראש או טוב ויום

 חדש ראש וכן . ויבא יעלה ואח־כ תחילה והחליצנו
 הארץ בברכת הנסים על מזכיר בשבת להיות שחל טבת
 רביעית ברכה ז ’• בנחמה ויבא ויעלה והחליצנו ורצה
 אצל האורח !*כשמברך מלכיות. שלש * בה להזכיר צריך
 אומר כיצד .הבית לבעל ברכה כה ״מוסיף הבית ב;^
 יכלם ולא הזה בעולם הבית בעל יבוש שלא רצון יהי

 בעל בברכת להוסיף רשות לו ויש .ובו׳ הבא לעולם
 אומר האבל בבית נוכשמברכין ח : בה ולהאריך הבית

אמת אל והמטיב הטוב החי המלך 1̂1 רביעית כברכה

יי'י
m ר א סי מ ׳ !ר0 ב : לי : שם 4מ״p 0״d? סי

 ה!) המישיע האל צריהם מכל להם משרע האל דתותס כמגילה תאמי ואס . ירושלים כנין
 שתים דהני חיים אורחות נשם נ”תרצ סימן נא״ח זיל מהייי׳ח ותיק כשתים. חתימה מי

 גדולה והאחרת מאויניט לגו שגפרע אחח נשחיהן אצא שלחה תשושה ואין אהדדי שייכי
 כאן לומר ליה למה כן אס תאמי ואם ע"כ. איש ממגו גסיןל ולא סיום שהושישגו מזו

 חסימה מי [לא] ירושלים ונוגה עמו סגחס שיאמר אשילו ירושנים ננגץ ישראל עתו סגחם
 דשגיהס החם דשאגי לומר ויש דאמריגןהחס. מני ני נשחיהן אלא הישועה דאין כשתים
 איש מהם גשקד שלא ואחת מצייהם שגשרע אמס דניים שני שהם אלא ישראל ישועת נענין
 נננין דקאמי לאו אי פילי חיי והוו ירושלים נננין ומד ישראל כישועת חד הכא אכל

: ז׳ל היא׳ש כדקאמי פילסא חדא דהוי ירושלים
ה ו חנונ  נמה נסיק הא תאמי ואם . ואפיס על האין נרנח נאמצע מוסיף ושורים נ

 דהרטת משמע מזכיר להזכיר נא אם אלא אמרו לא כ׳ד) (דף מדליקין
 מוזר דסיונא הגסים על הזכיר דנשלא אמרו דנייושלפי י׳ל .מיונא ינינו כתנ ואיך נידו
 דלגמ׳ כיון כירושלמי לפטק רצה לא טזר לענין ויניט לקק]. [מיימוני ההגהות שכחנ וכמו
 ומנייק דיין שנקינן.גפרא ולא לנעלה ניכה מי החזרה כן אם ההזכרה ישוח הוי יידן

 כאן אץ דיח לגפיא יאסילו ס»ס נייופלפי פסק ההזכרה מיונ לענין אכל כירושלמי
«י איטר :נכון טעם ומא כירושלמי להחמיר ראוי כן ואם רשוש דמי קאמר ד

ת ח ה אומי האכל בגי  נגזען רנ מ*ו.)אמר (דף שאכלו שלשה נסרק .וט׳ יניסית ננינ
האנל נניס אותה עוקרין שהיי דאורייתא לאו והסעינ יהעונ תדע יצחק ני

ניסניא
םייםיגיות וזנוזות

 רועו סלנגו אגיגו ליסר אץ לכן אחרת סלנות or נח לחיכיר ואץ חמור [למץ •)
 גרני ר׳י כתשינת נחג יכן ]6ן . עברך דיר בית סלכות אלא טלכיחך לוסר אץ במכת וכן

 וסת VO גדולי׳ גחגוח מאץ יס׳ח ראני׳ח ם׳ ובן פו~י וכן למונית ג* רמ״י םירמ ובן יהודה
ירומליש בגחסת נבחול נמנת מחוחס יאמסע'גן נגחסח וססייס ננחסח סתחיל בסמוי מאוסי

 ועא ממוס ורנד זון0רז בנדבת השאור* סעץ אוסר חכמוריס ביום מאוכל סכנח בו מימ ותולה ]51 סיסןקמ׳ו] וסיר m בדץ n״ep סיסן א״ח ב*ור [מיק עדכאן: חמנת wרpo ילא
נ יום כמאר חכמודים יום הלרירי דחוי קיכיד סצות ואדרבא קאניל r ־ ה כרוך בדבי Tםא סי ד א ת לחוניי גרץ* לכך דל קמ״ם סיסן [סור * :כאן עד ו עי כלניות ג׳ נ

]t 0׳1p סיסן בשור וב! עמדת זנרץ־ דאץ נראה הכס׳ג [סדברי : ע״כ ממחית בהלכות תיץ דבתובות ם׳ק נעמרח אלא אבלים גיבח סבמץ ואץ {ג] מס «יץ וענות תי נסוליזו
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ף לסי נמשפס נשבות לוקס כפג לא ולנינו נפשפש ^  אפליק ללא גפב ונריג גפנו לא ש
 היאך(אפי סשא בלא פיפר יש נ') לה נרמה(שנפ נפר נשלק דאמייק לגיח פפום ליה

 נשנו ויל והלאיש יונה והיל נציק. סשופ9 לוקס
̂ן  נל סשא נלא פיפר ליש לאע׳׳ש למוסקו ש

: ליניופשפש
 ד לנפונוס(לף פ׳ק ונו׳. ספנים בכאת מ

 נניס ספנים נלנס pפנל פ׳ל ס׳)
 שנאו ורוא יהולה לב אמל ז׳ נל נמשלה ספנים
 יומא נהנא לנ לני איקלת אשי לנ סלשוס פנים
ץ קפא ס ו' נל נלוסל טצהו ני ס  ואילו פנאן ני

ז סלשוס שנים אינא אי י  אפושי לא ואי סלהו נ
 נפמופואשל שרשפסר מנקי הוא נמלפא שפסר

ש :מא ט׳. זו נלנה סנלכק נסה מל וגו  ו
 מנלנז נמי וסניא ז׳) שם(לף רונא ללב פיפיוס
 ממלא ואוקטר אסל יום ולאלמנה שגמה לנפולה

 ולינא פי לנצלה נפולה לינא קאמי להני
 שנשאת לאלמנה נלוסל א׳ פיום לנצלה אלפנה
 ומשלש ז׳. פגלנץ נטלה שנשא ואלפק לנמול
« «ך יני  .סמויה נשמס טינו פנלנץ לנל
 ממזושס שלא אלם נוי הייט סושות ופטם

 ולשינן הנלגות שפנט ולא הגיטאין מלנש
)poM אנל נלטס ז' לאמונה נסמולה נפנילם 

 גלטס ל ושפנט טשואין נשמש שם מפד אם
טס ז' pסנל אץ  לאשונה. נפנטלה ואשי' ני

 מפנים ניכית ההל« לפי«נ״ס נתב והרפץ•
p שגן וניץ נתקט נפנטלה )  p שיסשול 

 לנלו ופנהנט סמויה. נלטם נשיטן נלטש
ת נל שהיה אמ'פ הפנטיה נפץ• ספנים נינ

ה סנלנין ואין אן־«רש מסנן י׳ אפל יצסק לל׳  דאם93 קשטם ולא מנדים לא » נינ
 .(פ׳ו) נלטש גדאיפא משלה הצלץ־ נדגל וקק מנד פצלפינן לא צלופי אפילו להא פשוש

ט) לא שהם לש :יני
א ל והלין ולשיי יו) (ז׳ שם ננפלא סלולוס הם ק־ ם׳. נלמס ז׳ הם ואלו י  י

rאדץoל שלא לספק לאישי ולא נפילושן האליס
 בחיינו בו לעשות בעולמו שליט בצדק שופט • אמת דיץ

 לו להודות הייבין אנחנו ובכל ועבדיו עמו שאנחנו
ח כפי לנחמו האבל על רחמים ומבקש ולברכו.  שידצה ס

 ברכת מברכין חתנים בבית ט 5 כי הרחמן ונומר
 וסעודת סעודה בכל אלו ברבות ארבע אחר ״חתנים

 ולא עבדים לא זו בדכה מברכין ואץ .שם שאוכלים
 שנשא אלמון היה אם זו ברכה טברכץ כמה עד .קטנים

 בוזוד ואם .בלבד ראשץ זניום אותה מברכץ אלמנה
 אותה מברכין בתולה שנשא אלמון או אלמנה שנשא

 בבית שמוםיפין זו ברכה י :המשתה ימי שבעת בל 1וי
נישואץ. של ברבות משבע אחרונה ברכה ודא חתנים

 בברכת שעמדו חם האוכלין כשהיו אמורים דברים במה
 אחרים האוכלין היו אם אבל הברכות ושמעו נישואין

 מברכין נישואין בשעת נישואין ברכת * שמעו P1 שלא
^ ברכות שבע מזון ברכת אחר בשבילם ד  שמברכין כ

: המנץ מן ותתנים עשרה שיהיו והוא נישואין. בשעת
א  מלך אלהינו יי׳ אתה ברוך ברכוו^ שבע הן יואלו י

 העולם מלך אלהינו יי׳ אתה ברוך האדם. יוצר העולם
 אשר העולם אתהיי׳אלהינומלך ברוך לכבודו. ברא שהכל

 לו והתקין תבניתו דמות בצלם בצלמו האדם את יצר
ש יוצר יי׳ אתה ברוך עד עדי בנין ממנו שו  האדם.

^ עקדה ותנל תשיש  ברוך בשמחה לתוכה בניה בקיב
 ואהובים רעים תשמח שמח .בבניה ציץ משמח יי׳

 משמח יי׳ אתה ברוך מקדם עוץ בנן יצירך כשמחך
 ברא אשר העולם מלך אלהינו יי׳ אתה ברוך .וכלה חתן

ק ושמחה ששון  ובחוצות יהודה בערי ישמע אלהעו יי׳ מדדה וריעות שלום אחוד. אדיבר. וחדוד. דיצד. ורנה נילד, ובלה ח
ל ירושלים עם חתן משמח יי׳ אתה מננינתםברוך ונערים [מחופתם] חתנים מצהלות ^ל בלה וקול חתן ^ל שמחה וקול ששון «

ב :הכלה שבת נד.זכיר ולא שכח • י  קדושת טוב ביום או ב
שבת רביעית בברבה שיתחיל קודם נזכר אם .היום נינה 6נדע ו« «מקליי!׳ל טע ;י״י *פ מ׳«י ט־ש א! נשט! סניי !«פ« •)  אומר ב

̂ייייי ̂פי״ייג ana ולברית לאות ישראל לעמו נתומנוחד. אשר יי׳ ברוד ®’*“‘** ר®״™* פג יניפיסממישוניצלוסרפסטניפאמרסשל״ש
א הלנן לראש פפר ואיש לשפדה מור שלופ שס «!נג> ננ מוי « ר :פרל יספליס 8טנ לססלש ו י ®יי ״ ח F*־ " י י י * י ' ® ׳ * ׳ י "י * V ׳ ׳

^ייד ^ ^96וופור « ̂קסי(0ואי9נ ףג«שי(?*ו:dp 90פש»!rap*«0י </פ1פ ין»:6ס

משנר. לחם
 האמש ליץ ומר6 שקינא י׳ והפשינ השוב ניקי 5האנ נניס »פוים הם פה נדסניא

 םפריט נייסש היא קי צהמסיג הפיג אף אימא אלא לא האפס דיץ p והפשינ שונ5
P נשי השמי ינידסס קפא נפנא■ מ לניט שסק זה ולשי to והיג נהיפן «א קפ׳ש פשי׳ 
 « נירשא לשי פאשי ואם האפס. ליץ אף אימא אלא לא והמשיג ה«ונ אין האפס ליץ

 ואי עקירה נאן ואין מקא והפטיג הפונ אפר הא פרנק אי נממן רב ראיה פייס• פפאן
 אלא עקירה מיקרי ולא האפס ודייו והספיג העונ פרוייהו אפר אי« הא שקינא סרני

 IP פקידה מיקד מקום דפנל וייל והפשינ. הפ!נ אוסר pו לנד האפס זיץ נשאוסרים
 נסמן דרנ לפרש יש למי אי .שקירה מיקרי וההוששה למז והמשיג השוב אומרים שאין

 וקאסר וסי וננפרא פקירה, והוי קאסר זוקא האפס דץ עקינא נדני סנר ראיה דפייסי
 לראיה ולישא שקירה הוי ולא האסס דיץ אף אלא לא והססינ הסוג p האמה דיין

: נסק דרג
א P דהא קשה והוא הדשוש נשסרי נשוב קי .ירושליס ומנה ישראל פשו naro י

 סליל. ספרם roגר ושפט pוI(מגששפ הקהל
 איקלע אשי רש דאפריק אהא הראיש ונ'נ
 «טד׳ י*פ טלהי ברץ קפא יופא מלא רש לט

 פנרנץ הלילה פו אנל לא P ופיט קפייהא
 אנלו לא דאנפי טץ סד»פ פהטם נרע דלא
 הפנהג: פשה וק סטר וגיג מלל הסופה נט

מימרא ס׳) (דף שם המנץ. ק וחחנים וסיע

p ולא שנון יב toט׳. ־  1שא« שלשה שרק ו
 אסמ׳י וירא רט ינ0י מ׳ש) פ0(נר

 3m טנא דרג קמיה גידל רב רשיג גידל דרג
 סרון אושר שנש של הוטד ולא ששה וקאשר

 •*ש סל הוטי ולא שפה ט׳1 שגשוס סנסן
חן *פר ה ננסן נ ע ס ט׳ סו  הוטד ולא י׳

ס של  ישראל לעט ר*ס שנשן גרץ *שר ל
 לא * ששסה בה אשו * ידענא ולא לזנרק

 גס ven לא * גם סשיש * שפסה נה ^ר
 סדסדק לא ליה דססשקא דבק רטט וסונר

 .דששהרי׳ף m גה. סששיק ולא שפסה גה
 נשם נהס סופם דגאיק* רגיש שדנר> ונראה

ק ופלמס ק .המשדשיס רוג לפס ו  שסשש ו
א ליה שדפששקא  שסימא דנאיק׳ אלפא גל

 סד מנשיא רב אגפי הני ובשר .דסשים ליה
 והספיג גההוב שסס שלא א^ סש לא שסליפא

 רב אשר לר^ סוור והמשיג גהשוג השס אנל
דיני ג אמי pא * ס י ר  אשר נחמן רנ אפי «
ה שמואל  לסגפפלהמסזזלץ הוטרש! ולא «
 ופשלס *פו פסוירץ אין הסטן גגרנפ אופו

 :הפזש נלנפ לפפלס *אש פוזר רגיט
ס׳ נזה פפה הראנ׳ד וכתב «זי ו  ל«לש ו

ש שג׳ל. ירושלים טנה שרט  ורלינפנ
מ לפסלס דסוור ר  שקר מאפריק הסזץ נ
 שקידש דאיכא טא טוס לר^ טור תליו

o סנא אגל לגלים p ירש טא ברגש^ 
ס פלל. הרגליס ל o הנא אנל ו p ט׳ ברנה  ו
 נרגש נשר טיס והששיג השוב דהפפלה גלושד
 ששלה נסר טא רנליס מקירס כט הסק

« והששה ר  »קק *נה והספיג השוב דנ
 הדלש ונשב תקטה. טננה הא1 השק ברנש

דל

^ נסב דל הרא׳ש דהרי נשטה טפמין  וטנה יסראל שפו שנסש *נגי טה ד
 דדגיש ולושר זה לקייס גרששי שלה ונגר .גשפיה רסשימה פששש רטה ירושליה

ל נסהקשומאזסשקיס נשיקשלשהשאנלו ז*ל דדסאהיש״י נה׳ג בגיצטו נריס ז׳ל א » 
] מן וטנלו .והטנים « ט מי שנא ופאי שה גדם דנהיג [ ט קיושי פי ט ומודה דנ  י
ט דטיה נלופר נהי דספסיק ס דפופשץ י ט  יהוו הנא ולק סדיני פרי דטו הינא מ

« פנץ נה דאיייי ונצה מק שפסת סי ענייני פרי ק פשסס פפ0 דקאסי הני  ופלה ו
ק והג׳ ישראל פט מששס קאשד  שד טו ירושלש ומנה ק*ור יפלה ירושלש «ין פ
ה יעל נזה. מסה דפשי 1* ^ל גהן ופושמין שדיד «י  נסשדש «ל סשפוס לי נראה גל
^ טא וקי וגלה סשן שששס לומר וצרין ט ק גנסרא נ ^ ו ש גהלסש רגיט הני  ^ו

ט ק : גס
ט׳ הוטר ולא שניו יב ^ דל רטש שדנרי .ו ק דצרץי נר  אלש ושלטש סם גיגה ג

טר1* סהוא ט דששששאסלטש ודאי סם אלא נה הו דנ ^מש דשס^א מ
לא

עח מגדל
nm א1ץ פדן .ס׳ העין ק ומשיה n ש׳ סשש גססו or פ׳) ׳1 (וף I טהר וצא שטו 

פו ש׳ טנ ה דו פ שנ פ4 נ שה0ש שצ שק פו וו|0ו ורפ) (זף שאנא י.  (זף (On ט
»טליקין 9«פדן1 גיג) ) p( : ע ו v< נפה ^וצפ ושוי וש׳ w 9פפ דל גראנט נ ie n 

ש פ ר *פ ל:ווןגי '> ש >1א9פ שז «1פ הלפפ שן צ > ה גי נ ו נ נ ו צ ז ט  ומשלא פשצא פי
שו צא מהאה «« ולו השהה «צ אי ושא ששחה ההווה יסמו וצא ש ט ה ווצה »

פדוליה

טייסוניות חנוזות
ג1השוהךןוי נהשהה nwunpili אהד >|M»ura וסוי׳ח ל ג טזנלה ע שהי  רהנת

mn נ ™וי»'ש« «m לשחקו שווי! ו  pi ר ]ינ י ! שוע םנויןשסיהסס מה 1|  וזתם נהניטסז
ע pi שהחת גל ששיגח mn pp לנדן גלל נהט לה nnnn ד »זד הנל  גהיח נו
הי חדשיח ■ניס »rn ושבח י׳י םי1» ןה) : נהיה לסם! ושי!  ה1לי שיר םושי גהידש יי

 חישיח פיש »p1n י׳י אוסר וווי שירח ווםדו לכאן גאו חישיח פנים הקנ׳ה ^ חאנון
 נשכיל ולילו! יום שמנינץ י׳ת ומהרש ליא אדה בני שאר אבל כחן החכנד שדחתן ופרחיה

 הנינץ כהו ילילו הנינץ»׳ו׳ם האחשל שנאו איחס יק אחרים גאו שלא אוי• חישיח הניש
שנאי חושוז ועניה אה נלוהי חדשות שיה אינא ש הירשו נינתא י1ורנ חישיח שים נשטל
צ אה סלט הנל ושההח לננוד שנש השחן ארה חלן שלא ינלנר יהיה חיי נל יאהילי טלרו םנרן אחי חלן שלא שה סרה לוזוהח  1A סשלה רטוו פוטו .תשהי ^

ה ננרק דאהריק להא רני ולא חנרנוח וזי חם» לנדנה נוטת כי  מש ט הנדין יס! שנל סהסיוו. לאחר ו1ח ססרח קווש ש וחתה נינש היאי חרי חספן ינוינת. קווש ד
ה נאפ שאסי ראשון נוה וטהל חופי רנ1וא נרגמו ר m נל ואוסר אחר נום מוהל m מם •!יח נהח׳ג אנרבח ונשסגש אחי נטם נחהייו או יהנרן חספן נינ f נ n c i ץ tm נחלנחו ט m 

ח וופקא .הדג » סנינמ חחנים נני ר ש ונאש חתן אנילי אחי לניח ואינו פס אנל ונלח ואון ישינת oyo ניגן• יחייט נהייט ושחשסווח ואוניה נ שק ישהדש שם שסריס שן נ  תשן נ
ה תה גנלנא אוהוופ חושיי סקוה ולא שינתו הטס ניט■ רואינו נחוהת אלא שששו שן ^  נשה חוה m להי חגיי aura ra ששין דלהנטיס סלי שנו נשאין rap שניט נ

יו, סו אטיד וארס שינדא מנ מו חטשמיס ננתיס נשאין ני p ססנש שנילס ל  or שהש *יסף rm ד שאץ mronn שנ שאס טן שו לי ש » ו ו ד נ 1 נלשן • ד m 
דג דזז lu והנרנץ שי p ת נשות ואו אשא נואשו אנא שלא סושוס שיה שה ואחא וחוא אנילת שא■ ד נל ג סרשס שיה נקיא חוט נינ ד )I נשטלשלונ שינש י



משנה כסףפ־ב ברכות הלכות אהבה.מענה כסף110

 ה־ת כי-כה השונות ההיוטס ניניה דשלש תהס ’דשה: הי^נ'ד יעח ליה תפתני דלי) ז״ל
 להווי :;דין יהת כניכה כולן תשיניה ההזון ניכה וכן ליצה תוזי תהטכים סיים שליצ זנל

 יש תוהו; ניכה 'יתש חיזי כתי ולה הין נרכס שה̂ו ליאש חוזי יניצו ליאש'ידכי.נ
 שוה הש״ת נד'; כלותי נהנית וכן והיש הכור. שכהנ וכתו ולותן לחזוי צייכין שאינס לדקדק

 תיפף קינן נהם שיש 'ייס דשגיהס י״ח ליין
ולא שכת ונשוי-ים ונהגוכה וס״ש ־ י׳ה ואיק

 כליתי ריזי אינו הגיזון נניכת הענין הזכיי
 אינו שלישיה ניכה שיתהיל קודש גזכי אפילו
 ננ״רה אתיו שהיי והכמם . דני שום אותר
 הייזין ננרכה •יזכיר אינו תנוכה (כ״י):ני שנת
 שאנו ואע׳פ נהודאה מזכיר להזכיר נא ואס

: עלה לוסיף דלא הנו מזכירין
T נניכוה תשנה ונו' ושכח שאכל סי 

ו הוא אימהי עד דניים אלו פ'פ כי  י
)נ'נ שנמעיו(פס מזון שיתעכל נדי עד  וכתה :

 רעש שאינו זתן כל ׳וסנן איר עיכול שיעור
 זיל יונה היי וכתב אכילה אותה מתסת

ענ להיות שמתחיל שמשעה  ניר שלא אע״ש י
 וכתנ . ליה ד״נינן לנמר׳ שנתפכל כמו להתעכל
 תם פייות ואכילת יין שתיית לענין וכן הית״ש

ענ או צמא אינו ין כייות לאותם ותאנ י נ ׳

ר רי ב
ברוך

אתה
אשר

 ה מקדש יי'
♦ימים נתן

. שבת
ביובים

 אומר טוב ביום יו1
לשישון ישראל רעמו

ומתהיל .והזמנים ישראל מקדש אתה ברוך ורשכהה
 בברבה שהתהיל אהר נזכר ואם ונומר. רביעית בברכה
 בראשי יג :הזן ברכת שהוא לראשי וחוזר פוסק רביעית
 שיתחיל קודם נזכר אם ויבא יעלה אמר ולא שכח הדש־ים
 לעמו הדשים ראשי נתן אשר ברוך אומר רביעית ברכה

 בברבה ומתחיל בה חותם m ואינו לזכרון ישראל
 רביעית בברכה שהתחיל אחר נזכר ואם ונומד. רביעית

 ובחנוכה P1 מועד של בחולו וכן .חוזר ואינו אותה גומד
 אינו המזון בברכת הענין הזכיר ולא שכה ובפורים

 קודם נזכר אם בירך ולא ושכח שאכל «מי יד •' חוזר
 המזון נתעכל P1 ומברך חוזר שבמעיו המאכל שיתעכל

:שבמעיו המזון נתעכל שלא והוא ומברך חוזר בירך לא או בירך אם ידע ולא ממנו נעלם אם ובן ומברך. חוזר אינו שבמעיו

ק ר שלישי פ
ה א ש מ  מסין ושיפון שועל ושבולת החיטין מטין הכוסמין ושיפון. שועל ושבוית והכוםמין והשעורין החימין הן מינין ה

וכשטוחנין דגן. נכךאין אותן וזורין ואחרשדשין ככלמקום. תבואה נקראים שבלים כש־הן האלו מינין וחמשה השעורים.

 כידית לו/יחן מתניה שאיני אע'כ רעש שהות ונ־.עכלו כילית ̂כל חם י״להא לי ייה’יר.
 וחר.א דאול״חת המזון דנלכה לשום .ומני־ הוזל יכו' ״תנו נכלם אם ובן ׳נלך

 .ומנלו מזל אינו כנרעיו הניזון כל נתעכל תם כן פי על שחף ל״יל' י
 אלו ליה,) (פסחיס שעה 1כ כלק משנה . יכו' הן לינין הכישה א

 נכסח תונתו ידי נהם יוצא שאדם דנלים
 ושיכון שועל ישנול־. וכופמין ושעולין נחסים
 שועל שנולי. סינוין מין כוססין הנא ונגמלא
 האלו מינין ותעשה ום״ש שעולים מין ושיפון

 הנידל פלק ניה) (נולים מדת:; הוא .וני'
העצל׳ נפול אכול התשואה ק הנודל הילק מן
 אפול אינו אותליס וחכסים ליר דנל׳ ׳נש
 שנויה סיא נן• לא rxn:1[ נלנד סינין נה' אלא

 כל נכלק .ונו' שלשין ואתל ונייש .ידע]
 שאכלו(נלטת שלשה ונע' )ליה (ספחים שעה
 לכפהקדימו נשנליס כשהקדימו מיש אילינן מ*ז)
 כלומד אידגן לא והאי אידנן האי וחמלו נכל׳
 דנדליס משנה ונסוף נכליאידגן. הקדימו דני

 הנודד אומד ל*מ תנן נ׳ה) (דף נכמוך שכתנת׳
 הטדל אנל מינק נה' אלא אסוד אינו הדנן מן
 הסילן נפילות ומיתר נכל אפול החנותה מן

ונילק

אותן
משנה לחם

שאינה לסי וסלטת שם נהם לומד דאין זיל הלאנ׳ד נשם כתנ והכיול .מידי מתני לא
. מלטת ולא שם לא נה אין התולה מן שהיא שאע׳ס המזון לנלכת ודומה קבועה נלכה

 מזכילין שאנו להזכלה תמילה נאה היא הזכלה דהן הנא דשאני ז״ל לנינו לדעת להלן ויש
 דהיינו נהזכלהשס היה שלא לאע׳ס השי' שם הניאו הלשנ׳א ני.נ וכנל . הנלכה נחוך
 נפתיחתה מלכות נה שיש ננלכה נכללות הן הלי הסמוכה ננלכה מזכיל שהיא דכל ישיס

 נלכה נתיר שהיא כיון ■מלבות שם הזכלה נאותה היה כאילו הוא הלי שכן וכיון וההייהה
: ומלכות שם ׳זכיל נזו שגס צלין תמולתה נאה זו דהזכלה וכיון יילכיח שם בה שיש
 לאכילה תכלה השוו לנגמלא קשה ונו' נשנת לניעית נלכה שיתחיל קודם נזכל ><,□ יג

 לנליו שעקד קיים הזכיר ולא כששכת נתפלה ל״ה כ’וא נווניס וימים נשנחות
 ננרכה תכילנו אלא לחזול צליך אין והממינ הסונ ננלכח התחיל לא אם וכהן ללצה תוזל

 סיקרי לא לאומדה שצייך והלפינ כסוש נלנת לו יש שעדיין ככא אנל 'חזוי צליך הניכית כל סיימו דכנר כיון התם דכאני וייל כן לעשות להם היה נחכלה נם עצתה נש:׳
 נלכה נליעא דלא אצא נהשנות כתב לא ז״ל הלאניד הא ללהש להזיל שצייך חכ'חו אחל החניניס לורד י־גיל והרעינ תעוב נרכת עדיכח היכי הימא וכי המם כתו כך כל סיים

 הסחות לכל כן אמי נרי חי עייסא ההחלה קיים אבל הביכה התחיל שכנל ״כני [הוח] כן כתב זיל היאנ׳׳ד וחס עדיכא דודא׳ ויי׳ל . לא עייכא שתהא אכל שיגיל ממי לביעית
 בבני ננלכה שיזכילו ינ״כלשיס נגמלא לחיתי לא היועי נחיל נברכה הזכיל ולא שנעה היכא מועדוני' של נרולו וכן לאנליעא לכהות חשיבא דלח עלי שחהליק אכילו כלומר

:עיון וצריך כן דהיין הסועד למול הדין דהוא ואולי חודש מלחש הרועד חול שנא מאי ידעתי ולא חודש ולאש ושנת סוב ביום כמי והתנייש העוב קודם ■גנצסה
נתסלה אנל ננסלא כיאמלי אכיל לא נעי ואי אכיל נעי יא' יישוס היא חיונא דלאו המזון נלכת תינח הא שאיל ואם מוזל איני המזון ננלכת הזכיר ולא שכח וכוליה ובותנונה

׳ C 1 עשין כמ־ג קש״ד פי׳ שס סור א
למרך משנה

T נ דירים אל■ כ־כ מ:ים ו:ז׳ נ*רו ולא ושגח שאכל י :  בת״ת ־; ע3 וכ; c הר^ י
ענ אז מח5 ו5’א אס שידות יאכילה יין  מרן ,ה זמ״ש •יק־ כיתה לאותס והאג י

עי שהוא מתעכלז פירזת אכל אם וזילתא לי זתמיה ודל  לא ל״ר פיייה ;אותם מת^יה פאילי חע׳יס י
 אפשי והי לאכילה שהיה דמשזה עמס (מו^כ הרא׳ש זדנרי מומים אינם אגו דבייס .ע״כ יברך

ק. נפ׳׳ס אם כי סרן דנרי ליישג ר ז  או דאז ה־י־ש נדייי דהרן דין ונוגה ינרן למה ודל (*א״ה ו
 מאי ־רעכ להיכר גיה ר״מ־הא ואהא יניך נ6דה ג אע רעג אס וכן דיעג אע׳ג אינו דאם קתני

פוקי ינרך האג אינו גס1 רעג 1.!‘־ אר ק דה גניושי כא א הנג תאב אינו אם צן איננה  jiV ̂ל
ענ דא־.ו אע׳ג דנ ראיה הניא דנ!;*־, ווע ל ק ינרך דלא איפכא אז י  לגי־ו דש ס׳כ סימן ש ה
 סוף הי׳י־גל הדג מיש ועיין עליה אחכה ד:ס כיון קידם כייך לא אס היי^חשין אר!ר איחכין גדכת

וזישות) מהלכות ג“פ

כי־. לרר היוכא דהוי

נתעכל יד

 דהוי ופנת חדש בראב דהיינו וי״ל אוחו. מחזירין היינא דהוי דהיכא כגיזרח ר:מע הא איהו חהזירין דאין י״ד כרר, הכלה נהלסה לייעלה רכינו
: לא דרנגן דהוי בחנוכה אבל יזיונא דהיי בחכלה אוהו רהזירין אז דאירייחא

נעלס אס וכן .מפחמע דסרילא לבארו ׳׳ל1 רכיגו הוצרך ולא קי״ל וכיה־ה רעב כאיני ז״ן כל יוינן רבי יאיר עיכיל שיעור כייה כליני T נ׳נ לידף בנמרא .וט׳ הסזון
הסורה סן דהוי מפום המזון בברכת כאן sזר דין כחב דרבינו ז״ל מוהרר־״ק כתב ר״ט ובסימן ר,כ״ד כסימן וכו' ומברך הוזר בירך לא או בירך אס ידע ולא מרגו

אסר שכן דאורייתא רוי הסינים דז׳ החס דמשמע ל״ה) ף7( סברכין כיצד דריפ הסוניא לייפב וציע . ומכרך חוזר אינו לא או בירך אס שנסה&קו הברכות שאר כל אכל דוקא
פוס דליכא מדאורייתא הוי המיניס שבעת דודאי ביה הדר לא דמהא דרפייע וס׳ הוא כברא אלא בחסקנא פס דאמר ואע״ג וכו׳ הנייניס לז׳ מה המינים רז׳ דיליף אלא שס

 ודאי סבור ילכך פלש יעין כרכה ולא מרש ברכות ג׳ דבעינן לחימר לן הוה ההורה רן הוא אה דודאי ר״ס בסימן הרב״י כדכהב ניעמא דאיכא ואכשר תהא. למיהדר סעסא
 משמע רבעי נשע דאמר דלמאן לי קשה מקום סכל כן אינו האיית לפי אבל מדחורייחא הוי היייניה לשבעת דהארר אכילו לומר רוצה החינים משבעת אלא בנררא דכשאמר

 שני מעשר בהלכות שפסק ז״ל רבינו על קשה כן ואה הדי לא דמהא רש״ע הוא כביא אלא איייו דמסרא ואע״ג כרכה דסעון נטיעה דבר לכל הלול חד דאייחר בגמרא התס
: וצ״פ התורה מן דהוי משרע דנשיעה ברכה בכל הא מדרבנן הוו הברכיה דכל כתב איך רבעי נטע כמ״ד רבעי ונטע

ג ״  חלה במסכת שאמר מההיא בקוסכות ויקשו .שעורין מין ושינון שועל שבולח חיטים מין כיסמין אידו ל״ה) ודף שעה כל כרק בככחיס .וכו׳ הס חינין חטשה א פ
וכ*ש חישיס מין ר״לאף חיטיס רין בגמרא דח׳ש ותירצו הס כעורים מין דכיססין ר:חע הכוסמין עס דמצסרכין כיון א״כ החיטץ מן הוץ הכל עס סצטרפין דהשעורין

מק .
עוז טנדר

 שלכה פיין יזחייס דנייו והנא הייס ̂:ז ודפי! נאמ׳יס מימיו נחן לחמו כיעניס נגדוליס
 דיג ̂מיה יחיה הוה ממומי ני דגידל מעבה דמכק עד וערי בקיל הוכיר ולא דטעה נשמעחין כאכלז
 שיגא יני אמי דהני ניה המר הכי מר ענד עעמח מאי ליה ארי לריכא הדר נהמן רג עס1צ נממן
 גיה אמר גהמן רנ דלבו, חד הא יהבהא והיעינ נהניג נבנתה ואוקימנא לראש מזור טעה מ אמר

 על התלמוד נכל אנוהו ד לא זה ולשון שילא רני באמי לראש לר,זזר אוי-״ו והשוה לרישא הלל חצמודא
 ההגלה כי רל פירש״י יין רל ר־מ נדנרי רון דניכח לרישא הדר ודאי אלא נה שטעה הנרפה ראש

 שהיא הנינה כל ליאש הו״־ ימי יכן יהפאה לרא: שי־וזי דמיא דהפלה יגליס כעקירת הטונ נרכת
̂כך וה ז; נ־ינה והמסי: הטוג אמי־ו שכני עמו והדין הזן ברכת  ירושל־ם נינה ־*י־־ ̂רן עונה ו

 ננרכת :י־ע.ו לא ה : א1ה הימה ההניניס לומי לרגיל לה ודגידציי הברכה אח ה׳ ה1צ שם ט להודיע
 כיי כוח ;־ אן1 הס ננית יכי־ 1דנ'י כ; ואה כנה על ראה ומה הן לשונות שתי נחפציה ואף המזון
 ג־את נן ינהין רנינו1 רגתי־יס מינו• מוככס ופיריש ערוך ותלמוד קבלה דנד נניח לא פריגיו בכל

 י רב׳ ש1פ" עה לנו ומוככם דו הלני מ’זר תלמידו מיגאב הצוי יוסף זרנינו 1ר.למיד אצסש יצחק מ־בינו
 כן ופל הדשה סניא כעניי ל ז ת/ו1וינ ז׳ל מקוני מ והר גדולות הלכות ונעל החום׳ בעלי (ינוחמו

 דנייה אלו פרק . הפרק כיף טד כו׳ ושכח שאכל כד * וכד׳׳ן ז״ל ר״« יכד <י^
ה ״ג£1 ש מ לה) (דף שפה כל סרק נפרהים .לווי נלא פד כו׳ הן מינין ח

מייסוניות הגהות
 ולבריתיי׳ם אית‘■ לעטוישראי* שבתות נה, א?ר אס״ה נא״י ואיסר שניהם כולל "״פ שנר. יאס 1ןי
ח שגית י:ן וראבי״ד. כ׳ה יהזכנים שראי י השנת כקדש בא׳י ילשכדה ששי;‘•  חיתם שאין אך יי׳

 סיוגי חג יום את ולשמחה לששין *ל1 ו^אב״ר נשם דיסור [כהב * • בסמוך בדייקטן ר״ח נשי•
 כתבו ירתי' ישעיה וה׳ר קבועה ברנה שאיגה לסי ומלכות שמ כרן לומר שאין בשניו עוד וכתב

 הסכים ז״ בברכה התחיל א□ יבעגין הבחנות. בספר ועיץ הסיר דסנים וכן וסי־בות שם שצריכה
כו) הכוין ברכת לראש שחוזר נררכב׳צז י״ל דרא׳ש  דמססקא כיון ראני״רי סירש וכן ]rj ע׳

ג ודלא דידן נגנירא ין ה  ירושלמי כתיגוד ור׳ח ישראל מקדש נא׳י לחר.ופ שנסקו נ
 צריך דאץ ופשים הסוון בברכת תנוכה של לדוניר כהו לרי בעיא א נ-ר''־קין בכה בפרק ןלז]
 רגהוג כיין נסק ר>י.כי'ה ‘אב• נתוסם כדתניא בש״ה ססק יב! רוא דרשית כיר כ הזכיר‘’ בא ואם

ת פכקו בזה ונייצא בחינה ה ?ר שוי־ה להזכיר דעח על בירך ונם רדיכר ע־־רא ^ פ ת בי נ ג ה  נ
פ ע־בית ה עליה שייר, לרחפיל ?דהחיל כיץ רשית א -_ד א;' ע ד יי וייז־ מער יאם כ  ש^ ה.נ

י שלשה פ ניי־ושיימי כדנרסינן ראיה ועור וכר חוזר ד׳ח  כברכת ר״ה ש^ כיר ה ילא מעה שאכ̂י
 אSב לו אפשר שאי יפיריס בחניכה וי״ם בשבתות אבי* בר״ח בר׳א איתי כחזירץ אין המוק

 ערכית ר׳ח שי* הזכיר ולא דטעה בהא כה־ג קי״ל ולא ראני״ה ע׳כ כר וי־זכיר חולר אכילה
כור. כדספרש  יכוור״יד, רעב גו שא כ׳ז אמר יוחג, רני עיכול שיעור יבכה [ס] כאן עד חסלה בר̂י
;דין«ר. שגווע פירוח יאבייית יי, שתיית לעגין רה׳ה ר׳י ואומד לקיש ריש לנבי ‘קייי



111 נוסשנה בסףפיג ברכות חלכות אהבה.טשנה כסף
ט P מידי אלא «לי«’סליי ילא הלה p בגידי ליה גנידי דמה יפש«מ מירק  »6«ו

 פ0«אי«ונ אסיל איגי הדק p הגידי *הדה יסכהיה מולה p’n הגן דבהדא
בי ההס הגהבה יהפה המיגיה ; י

ני הה האוכל ב  איהד היא ההה שהל ל׳גו) ל*ה מביגין(ביניה כיצד הדק pod ץ .י
 פיציא איהי אי איהאיני יגגהיא המוציא

 מן אנל :המוציא יהלנהא יאהיקגא המוציא או
 הההה אה הסהה }rt הס(דף נייימא .שלוק
^  א»' דהייגו לביגו ומפיה נהה^א מליס מ
יוליסהן הוסרה הלא שלימיה ההס כיץ בשלס

rm n .'די): 06 גה6ה כללגביכוהוס מג  הבמול המהוישששס המשלה ..היא 9 וה*ש (
מ 06 ונוי. אפי  מלמה מנשילא אמילן גסגא מ «י סיגא ט אז (דףל*פ)

מד מרה ששי קיההא דהאשי דליהמא נהה*א גן«הא ו6פה מא  מאי בהה׳׳א ואי• איד• אמי ו
 הדי בההריסה השש ליק מ• מיג אס אבל 6*ומ מגד: בפלהא למקי דשדוטהקימהא

מידי סזלץ(ל(ג) בהי סואמדאסריגן היקי. סא

י לאמריו pניD גהה׳א  מןהגי ואמ׳ג .מ׳
 דס״גו ומשמע גסה׳א מניד האירו אה המסה
 שלס לבשלו דימ6 המס שאני חי אכלו דוקא
p ציד ומיס  נוסה ח יבינו נמב לא למה 6

ס׳ קפה אכל :האייו אה קיסחא ל״ו) (שם .ו

 ועעשה והפת 4ר6נקדאין אותן ואופץ קטחן את ולעין אותן
ן אזי בלא מקום בכל פת ועקראת היא ^ סאחד

אלהינו יי׳ אתה ברוך לפגיה לכרך חייב פת *האוכל ב . . . , .------------. ,
לו » :6מ!י פ םיי ץ. p ר י ע מ «ינ

^ ̂א מילק בורא לפניו מברך שהוא כסו שלוק רגן אכל ברכות. »ג
קסח אכל .1*1 רבות נפשות בורא ולאחריו הארטה. פרי ש«ינז הני..וטק יל׳נהיי סהניח אי*

ת נפשות בורא ולאחריו שהכל לפניו w מברך : רבו
 במים וערבו ששלקוחו המינין מחמשת אחר של קמח ג

רא^ שיהיה כדי עבה היה אס משקים בשאר או
מיני W בורא בתחלה עליו מברך וללועסו לאכילה . . - .

? שהבל ^ י ^ בו י ^ ^ ף ^ נ ה' נ ו ב. ־ ך היה ואם הכלכלות ועל המחיה על ולבםוף מזונות ג  ו
 שהכל בתחלה עליו מברך לשתייה ראוי שיהיה כדי « יניסיק לםסו״קיממא. אגש• יגיל• דלא

א א א״י ^  מחמשת אחד של קמח ד •* רבות נפשות בורא ולבסוף יייל“ אפי מהנא יב אפי יי
« דברים עם שעירבו p לבדו בין בקדרה שבשלו המינין י

מו מבין מיח מה- קהה מ׳; שהכל ל *גו  או שחל^ הרנן וכן .בהן וכיתנא לביבות כגון אחרים נ
p מהפשה אמד של קפח נ w ו«׳.p וכיתוא חכרטל וגרש חריפות בנון בקדרה ובשלו כתשו 

̂^ ««אל א א ״ ש ס ^ ^ בל ובן .קדרה מעשה הנקרא הוא זה ובל בהן ^י כ ת
ה הא האבעבי! מ ת. בין קמח בין המינץ מחמשת בו שערב :נ בתחלה פ

ח«ז״פיושצאמד קסח ד י אמורים דברים במה ה < מזונות מיני בורא עליו מברך י®׳• *מלי «
 אם אבל טפלו^ חיה ולא אצלו חשוב הזה המין בשהיח

 אלא מכרך אינו טפלה שעירב הטינץ מחמשת אחד היה
 בל בברבות בלל חח הטפלה. את ופוטר העיקר על

אח ופוטר העיקר על מברך טפלת ועטו עיקר שהוא tuv •ym * ̂ ־a *̂••**w »1w1* שי«#עו W WWW » י ,T ^ ^ l
 בץ העיקר עם מעורבת הטפלה שהיחח בין הטפלה מישטמהמשה סי״״הזפל דאמד דינישמיאל

המעורבת המפלח היא כיצד ן :מעורבת היתה שלא יק ך<י*ף י«י ״ל'ק_ ״?ר »מ9
 אחד של קמח בו ועירב שבשלו ברוב או לפת בגון

^ בדי הטינין מחמשת  מיני בורא עליו מברך אינו. לדב
 דבר שכל . n מפלח וקטחו העיקר הוא שהלפת מזונות

ק אותו שטעדבץ  לצבוע בדי או ריח ליתן כדי או לרי
 ליתן כדי עירב אם אבל טפלה. זו דרי התבשיל את

 דבש מעי pi *לפיכך .עיקר הוא הרי בתערובות טעם
ועושץ לדבק כדי חטה חלב בהן ונוחנין אותן שטבשלין

 שאיגח הטפלה היא כיצד ז 5 העיקר היא שהדבש טפני מזונות מיני בורא עליו מברך אינו מתיקה מיני
 על מברך זה הרי ולשונו גרמו המלח יזיק שלא כדי עמו הפת ואכל מליח דג לאכול שצריך הרי מעורבת.

^־ו פתים אותה שפחת *הפת ח י בזה כיוצא בל וכן לו טפלה שהפת מפני הפת את ופוטר המליח ב ו
מי כקדרה קת'מהףש«־ג«זןשש! ז׳ מי 1 שזןשם: ש» י״ג ז' «ד ב שם: משין דנו»יג שי׳ י

משנה לחם
 סאדסש שרי טיא «נש ששיי הא שסבל דששר• קמגוא דדוסא לאשסיטק ד*צשדך אישא שמשרן וניאס לשיש לו סשרשקשאסקטס שהוא אנלרביטו׳לאיאששי שפודם. סין

 ינסי 00 אבל סששויז פס סצשיזן ילע מגויים p קצת הם דנוספין נן הקושיא
: סישים סין קאשיטסמץ סזיישיסולכן

 ל*ו) (נרנוס דממדא דאשיב דל יטנו סדני• גיאה .ונו׳ שהוא נפו שלוק דגן אבי 3
 שרי נויא דממן למגויה הדץ דהוא דל «א «ני ססשס את הנושם אפיו

 שהנל דמביו ריס סי' ויל הגיי הביאו יטנו נשם שבשב ויל הנלנו כדברי ודלא האדשה
 ש*נו שנתב דל אבודיהס דוד נהיר ודלא לאונלו דין ואין קשה שאנל שהוא לפי

 ליו) סני^(דף נטצד משיא נשהקשו ואית נהסס. סאנל שמא לט שיקר כל סנין
 הא ששמש צמנל סנרן יששרי ק«וא דאשי שסכל«המא גננקו יסישי קססא לסיד
ויל יטנו לדסס קמיא ופאי דסיש• פילו לאשששיק דאליב האדמה שרי סיא סנין דסיסי

 דיסא וק קדרה סנק (ליו) שם גיו
 נמיס אפי נהנא רב שהגל אמי יהודה ת

 נישליגי דנמיוו שליגי לא ניע גדיא נדישא
 שהנל יניהודהאהני קדיה סטן נעץ נ^סא
 «דדא בפיש אמר ני.נא יש פיקד חנשא
מססניא נמא דיג נווטה •וסף רב אפי מיקי

ק ונויש ^קתא.  דף 06( ני״סא ונו'. הדק ו
 1M סינים זדלקא קדרה ממשה ק אלו ליו)
 טלק׳ להו פסיש נפיק ושיהד• ופיסן ודיו
ט  סי שינים לסי• סד נאסיסא דמחני• ט

ק לאינע סד ויין לסלה  : לסמש סי מי
 סתנאר קמס. מ פייב אם ונו' סנזל נל זבן

טן  נססון• שנחנט נהנא דיב טמיא ס
p שהוא ומששה o השת את ט לפייב:

ש וסי* דמבידלשמסאלאנטל: טדנ ט  ^ו
 יטמסאסלאטוסחמןססלב פדנט ניאה וט'.
ד אלא למק נדי טשה  טפה החלב לאגול נ
 W סיס וה ולט נניס מנח־ טס נמש

 נד• אופס שסיקסים נמש כסיוקטם סיניים
 שהוא השמקס שסביגץפלהדנד במש לאבלס
 השוד סטלוןספל ונדנד ששלה וסונש עיקר
ד. נטמן  שאס נסב שהרי לטיק ואינא ד
ד עירב  טקו טא נסשחטפהרי שפם ליק נ

^ פןשפס4 נא שהוא טק והדנש פ חפיונו  נ
 ששדנדש שטון ואששד לנין. יש ושלה מיקי

 אפס הדנש לשוך גשדס' הם הפשדקטס
 לנד לדנק גאו שלא נל דדה לנט שהנשליס

 opnw למי השטש מש דניד גהס ונמצא
 שהםננשדסלאניצה ששלרןסנטם ודסילשייוה

 הראיס נדגהן פליהס ופנדטן המיס יד* פל
ממחה: היג הפיס נדנס ולא להם

.ונוי פפודנש שאינם הששלס טא ניןסי ז
 לאנש סטאו פיו) דף 0<ש ששוה

 ופשו פלסשליס פניו פפו ופו נפפלס מלים
^לו: מאנישששפ השפ אם ט פ

הוקשה «לסן .מו' *הה roM השוו ח
 ^ןיא דפששפ ושגס סבש■ ליונ

א מפו נפג שנפפלה אדידה דידיה מינו פ ^ 
ס נהה יש דה״ס נסו דליהי  אשיאשנשפנס ני
 נגס שאן א<יא צורפש נשתנה לא י* צורתה

 »יפופא והדדקפגימפדא א4גפו גדתפנדך
̂  אפיא «ית נהם *ן *w נהו דליהו•
 60 אפיוא פיסה שושפה פ פרשה נשפה

 *שן ן׳ פהיויי והמ Jפגדךנפ'( נדת גהס
 הס אס נשרת טשלפדטןפלשן נשנוד׳ל

 pOoo 06 00 האת פרס נשפה אסלי גדת
 ׳נין גוה U גהה אה ופית פנדה פדח

 האפ צויח ונשפה נדת נגס ן0 אס המוראל
ש נדת נהה אין06 נסית, ינגן  ^פגיספר
 מננן הנזנר פשתנה יוהו גוד0 שוס השה

ל הוגיפית נתלוקה יטס ואפו נגדפ.  ^ו
ה ולק יפטר וגא ישנה גשרק שלישה לשי  זנ

 פנ׳ל נפרק וליפה טסל פולה שאמי דרט
ממו ^ון קצוז פטישג פא ט וגס סדלש

«נו גדגרי טלא ל א ^ ט, ל  קפפא גקפ לפה שהגל ששרי שסידטוןדאסלו אשי הנ
ת אגל מדמי קפסא למפופי אלא ק קשה זיל רטנו לסי  *שא אנוררהס דוד לידי ו

 דאשפשיק משני סגה ומדיף דיל פיפי נל מנין *ס שפי• הא פפי קמסא דנקש
: OpTO דאשא ולא פפש דששי• גקפסא טדוסא

שס p ני o o■ .סי  ויטסלאפש לרפואה מנדן שהוא פאשיש *■יו ליס) נגפדא(דף ו
;הסשש פג ששמן סשגי להוטיו

 גנסרא גדאשי ניססד ono שהס ספקיס סיוה שאגל נלופר .לאטל שצדן הוי ז
: הפשיפת ״tvSt פל>פ לאסל פשה ולדן פיד) (דף

ס׳ «ק0 *תה שששש non ח »ן אשר הקוסא נודפ נגר .ו פסלרלייק הרג ל6 » ^
ויל
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ע ר’וה שיססוך. מה על נגמרא לו מצאתי לא ^ ח צורת שפנרה ו6 נסון■ אומרו נתש מיגו של גניו מנר ׳ נירק ולשה to:1רנע ולמד נמ״יו. מנרך נזיח ט זש 1<’אע ננישול «
r (נרטת נסמיך מס׳ש וה׳ק נתחלה שאפר למה יענים זה ועם האת צורת ענרה אס עירמ העת צורת שעניה או t( ורנ האי וגרג ונו' חטצא האי יוסף רנ אמר >p נעל

עירוח אעי׳ ששח רנ ואמר נישול נצי נמרק העירוח שלש הייצו דחנין שפירשו הערוך או נמקוסאם או ננתונ ומציגו נע'מ מנרך הפת צורת ענרה אם נזית נפרוח אין אם
דגהמא חוריתא עליה נדאינא דהיינו דנריו רנא ופירש המוציא מנרך נזית נהם שאץ אסר נ') ל׳ז דנרסימ(שם להלנה ססנים וזה חעאחו אליו טדע או הוא נגח שור ני נודע

ו כזית ניה אית אי םניצא האי. יוסף רג  פני
 אפילו אסר ששח רר נמ׳ס לא ואי המוציא
 דאינא והוא רנא אפי נזיח נהם שאין פמסוס
 שנתנ וסצאתי :ענ׳ל דנהפא חוריהא פלייהו

 ספרד שגדולי ז׳ל פאסי *יrסהנ הסונהק הרנ
 נסוף נספרים שנפל הוא ששעות אופיים היו

 ופגרה נזית נהם אין ואם הל׳ל והכי לשונו
 ליישב ז׳ל לו הגראה ופ'פ ננישול, הפס צורת
 ששינוי להפניה שינוי נץ לחלק שיש הוא הלשון
 הצורה נל הענרח הפנרה אנל פה שימי הוא
 נדשא נלשומ שדקדק נראה חהו̂  ל9ו פנל
 פת שהם שניכר או נדת םפתינוין יש 06 נפג
 נדת נפסיחץ p שאם שי׳ל צורתה נשסנה ולא

 אלא נדת נהם שאץ או מה שיטי שיש אע׳א
נפל ולזה פת שהם וגינר גלל שיגר 0גם שאץ
 דל צורתה נשתנה ולא פת שהם שנינר ל»ט

 פנל עניה שלא אנדא נדת נהם אין אס אנל המוציא מנין נלל נשתנה ולא היסב שניני
 שנמלוקח ר׳ל ננהול ונל מנל ענרה אם נדת נהם שיש אע'פ או שנשתנה אלא ונל

 לנד שיטי שיץ ננישול אמנם נדנד אס נ׳ שיין לא נפיק לישהx העניה שיין הנישול
 נפחיתץ שיהיה אפילו ואז ונל פנל הצורה העברת ש״ך תזק נשהוא אמנם תלש נשהבישול

 נצי למרק נישול הרמנ׳ם שהשוה זה דרך לפי ונמצא המוציא ולא נס׳פ פניך נדזש
 ולא ננהול הנמצאת נהעניה וחלקם נירהם המשותף נשיטי השוה סצד נירהם וחילק

התופעות עלה שהקשו פה מנל להמלס להימנ׳ס מקום p המיצוע ונזה נסיק הpנל
ל המפנקים ושאר להם אחד דני והימנ׳ם יש׳י םשניר<ם ז׳ל רנד* על שהקשו מסה י׳

ס אפשר הזה והסילוק  ינתי נפומני נשאל שלשקזה ז׳ל והעיד עדל. אוחו יפרש רש׳י «
 ינתpנ לומד נהיוסו ז׳ל אנרנגאל מהיד• הנחל הגשר וננללס סופרים ושל תננים של

 יpוי זה יישוב לפניהם v« ז׳ל פאס׳ סהיד< ושהרג ז׳ל אטהב פהיי״י הגדול הדג
 סור דעת זה וגס ז׳ל שושן ן׳ יהודה פהר׳ר ירך «א והוא שם הוני אשר תנל נעיניהם

תנ ז׳ל רנ ט פהי*י הנחל הדג  יפרושות בירושלמי יפשסע הקשו נחוספות ח׳ל «
ט' ננדס קייפוסהם מלוקות ג׳ ועשה והירושלמי חדן שטסרא הסוניות אלו ליישב והרנה ו

שהוא ניני ואס המוציא פנין' שינד זה אי 0 שיהיה אפ׳פ נדת נפתיחץ p אם האתי
 שינוי זה אי ט p אס אנל הפוציא מנדת פודת שהיה אע׳א נלל שיני ט ואץ פס
 נמ'מ מנרך לנמרי הפח טיס פהס עניה אס נדת נהם יהיה אפילו או נדת נהם ואץ

^ נדת נפהיתין יש אם שימי קצת ט נשיש דדוקא  טרחם עניה אס אנל הסוציא סנ
 שפתח הפת פירושו דהט לומר נראה ולי :ענ׳ל במ׳ס פניך נדת ט יהיה אפילו לנמר׳
 ונתב לשה אס דהיינו נדניה יסלק למאי לפרש והחודל לשת או ונשלה פיסין *תה

 או הפח טרח שנשתנה אע׳פ נדת נפידסץ שיהא דה״ט ניה יליט׳ לפיטתא «סדא
ר המוציא סנרך נדת נהם שאין אע״פ פס שהן שמני ^  דהייט ניה דפסח פאי מפרש ו

פת שהוא יניx אע'פ נדת ט ^ן דהייט נה דליהוי לריעוסא יטזדא ונחנ להpנ אם

 או פזית בפתיתיו יש אם .במרק לשה או בקו*רה ני]
 בתהלה עליה סברך צורתה נשועה ולא פת שהן שניכר

 הפת צורת שעברה * או כזית כהן אין ואם המוציא.
 עיסה ט מזונות! מיני בורא בתחלה עליה מברך בבישול
 אופים המדברות שובני שהערביים כמו בקרקע שנאפת
 בורא בתחלה עליה מברך פת צורת עליה ואין הואיל

 .המוציא מברך עליה מזונו קבע ואם * .מזונות מיני
 שעירב או בחלב או בשמן או בדבש שלשה עיסה וכן
 הבאה פת הנקראת והיא ואפאד, תבלין מיני בה

מזונור^ מיני בורא עליה מברך שוצאפת אע־פ w בכסנץ
ואם

 דאין עליי הקשה יהיא ז׳ל פאסי פיהידי מליו שפיק והסירק קכ׳ח סי' נא׳ת ויל
 (דף נרייחא ההיא ז׳ל לרניט שי<וקשה הוא דשרשו ונראה נגמרא שרש האלו לדנרים

 עלית מנרך נחחלה קיימות פהפיוטס נזסן ונפלה אפאה סמנה ט׳ הניפה אח דסםם ^ז)
ט׳ שסוטא ט' קיימוס הפרוטס אץ אם י  כלומר קיימות מריסוח דנשאץ סתם דהינ׳ ו

 דאינא דהינא ולומר לנזלק הנרייתא לנעל לו היה פזוטח פיני טרא פניך נדת ט שאין
 זו קושיא ז׳ל יונת לה׳י שהוקשה וכסו טיס דלינא אע'נ המוציא פנרן דט!פא טריסא
^ נסי פיק רניט ק הני פירושה ששח דיג אלינא דני״סא זלה׳ה עאסו פוהרי׳י ד  נז

 כזית דאינא נץ המוציא מנרך אז לנסר׳ הפח טיח עניה דלא כלומר קייטס שהפרוטס
 נין לגסיי הפס טית דענרה כלומר קיימות הפיוטס שאץ נזמן אנל כזיס דלינא ;ץ

טן אין o'n דלינא נין נדת דאינא  הנרייחא נעל חלק לא ולי^י טרתו דענרה משום מני
א :ץ  לנתיי טיחו דעניה דהינא ז׳ל ליניט לו יצא ומכאן כזית דליכא נץ נדס דאנ
א ניך1 ח טיס דאינא אפיט פזוטס מיד טי  דסשמע מאי נסי הוה דא הנרייסא נpלי נ
א פשמ1  הניייתא ל״שנ א׳א הפוטא פנרך דמחנה אפילו טיס דאנא דהינא «פי

 קיימות הפרוסות דאץ הינא סיקש• דא'נ נשחט דלא ר׳ל קיימות שהפיוטס דנזסן אפי
ט סתם דיך אסר אמא ר«םט א  טית דאנא דהינא לומר לו היה המוציא מנין י
אלינא הייט טיח דאנא שי׳ל ק״טת שהפרוסות נזסן נייושלסי שאפי פה ולפ׳ז שנרך.

 היי ורנא ששת נרנ והלנחא הרי׳ף ופסק
 עליה דאנא ניק כדת נהם שאץ שאע׳ס
 נדת נהו ונאיח המוטא מברך ינהפא חודחא

 עליהם דפנרו יוסף ארג ששת רג פליג לא
 דנהמא סודתא על״ט דלית אמ'נ המוציא

 לנחעי ולא אתא יוסף אדיב לאוםופי דהא
 אלא קא• לא רנא דקאפר דנהסא וסודתא

 יניס למדה שנייה וננא נדת. נפירורץ אאץ
ד החפה אס הכופם ל׳ז) התם(שם מדחניא  מני

ק להpונ אפאה מחנה נפה׳א עלי׳  שהפרוסות נז
 אץ ואם נרטח ושלש המוציא מנרך קיימות

 מעץ אחת ונינה נמ׳ס סנרך קיימות הפרוסות
 חשרוסונז נייושלמי דמפיש יונה ינינו ונתב שלש.

 הפרוסות ואץ נדת נהם טש היינו קיימות
 דאף רטט ו«נר נדת נהם אץ היינו קיימות

 נהו דליהוי נמי נעינן טיח נהם חש פ׳ג
ט דאית אע׳ג מטשלוח מהן עדיפי ילא המוטא עליהם לנרך דנהסא תורחא  נדת נ
ק נדת נהו דלית אע'נ ממשלות ואינם מנץ ע«מח מנשהס  תוריחא נפיק דהחם ונ
ט' שנאפת עיסה :ננ׳ל נזיח נהח דנהמא חוריחא נעינן ה'נ ינהסא  (דף שם .ו

 טא נהסא סירס מי א׳ל פלדה מנרנץ מאי דארעא טנא האי יוסף לינ אני׳ איל ל׳ח)
 עליה ונריך לויה ■ סעודתיה קנע זוסרא סר פ'מ נורא עליה ומנרנין טא נעלסא טנצא

 עיסה וכן : נקרקע שנאפת עיסה היינו דארעא דטנא רניט ומפרש נרטת וג' המוציא
ט' שלשה נ ני לנריה פסיק מה יהודה רב מ׳נ) (דף שם .ו  אייתי חיננא נר יטדה י

 דקא טט תאי לדל המוטא סנרני דקא שסעינט אתא ני נכסנץ הנאה פת ^ןעיימ
 פס יהודה ר' משוס אומי טנא ר דחגיא אץ א׳ל מנרניט קא המוציא דילסא שמענא
 איתמר הלנה אין דל טנא נר׳ הלנה שמואל ואסר המוציא עליה מנרך נכסרן הנאה

 לא שזה שאע׳פ ננמיא שם ומפרש המוציא פניך עילויה סעודתיה קנע דאי ואסיקנא
ת ממק ננך אנילק קונעיס שאמדס שיעור שאנל כיון עליו סעודחיה קנע .המזק נינ

ט׳ נדנש שלשה עיסה היינו ננסנין הנאה דסת רנינו ומפרש  תנלץ טני שעירב או ו
ק נשלא דוקא דהייט לומר נראה והיה .וטי  הרנה מיס נחו אם אנל מענו אלא סיס נ

נ שנק אע'פ  עיסה לאותה דש טס לנני הס נפלים נינהו דסיעופא ניון משקץ שאר נ'
טי פח דין  שנק פישה הל׳ל p לא דאם נדנש שלשה שנתנ ניהpל דייק והכי דנר לנל נ

 חערונח דהא איפנא לסטק אינא מנלץ סיר נה שעייג או דסדנחנ אלא ונו' דנש לטנה
 שנילהה עיסה דהא ומדע ואזוציא לענץ לחם פטרת מוציאו ואס׳ה הוא מעס דנר חנלץ

ט  טלנו עליה קנע שלא כל המוטא עליה מנרך אינו ואפ׳ה נמלה דמיינת מק פייוח נ
נ  ושצז המוציא לנרך מנטם קנעו לא אלא טלתא חליא למס דסיקר׳ נמידי דלאו ע'

 נמים שנילושה עיסה דהיינו עליו לקנוע אדם נני שדרן נלחם אלא ננזית אפי׳ נרכות
 שאץ ניק סחנלץ או פירוח ספי חערוטח שוס נה שיש נל אנל תערוטח שום נלי לנד
אנל אא׳נ נרנות הלש המוציא לנרן מייטט לא עליו סעודק לינוע אדם נני דיך

פיעוי•
משנה לחם

א עליו ומנין תנשיל ט p ומפני מזוטת. טני טי  טית שדני או למעלה ז׳ל רחניני
 דדוקא לומר לנד נשתנה לא אלא נטול מחמת נשתנה לא נחג ולא צויט נשתנה ולא הסת

 השינד נא דלא משוס סניכיס דוקא כזית אינא אי נשתנה אס הא מתנה דלא משום
 שענרה אי עצמו ממסת ונשתנה כלומר נדת נהם אין ואם כתג ולמעה הניטל מחמת
 נניטל צורתו דעניה משוס המוציא מנרדס אץ כזית דאינא אפילו ננהול הסס צורת
ד לומר דוחק דהד אלא מדוקדק טא לטנו וכל ננהול למעה שנסג ינינו ודייק ט  חיסק ד

 לו חצא ואפשר נסעפש. שלא נסעסו עומד ועדיץ עליו נניך דלא יושט דמטם אדעסין
 שהקשיתי וכסו וכד קיימות הפרוסות מן שהנאת׳ הברייתא לתק זה מילוקנו דל לדניט

ק קאסר ולכך ננהול איירי נחיסא דהתס שסיר אתי הא ונכי  שלא קייסוי■ שהפיוטח נז
ק המוציא מנרי כזית דלינא נין כזית דאינא נץ הניטל מחמת טיחס נשתנו  שהסרוטת נז

 ומאי נמ'מ עליה מנירם סית דאינא אפילו אז הניטל מחמת שנשחט כלומר קיימות
 כדת דאינא דנהסא טייסא דליכא דהיכא דסשמע דנהמא טרמא דאינא וסא דאמר

:ננלע׳ד עצט מחמת הסה ננשחנה איירי סנרכין
 קנע זועיא סי אסרו ל׳ח) (דף מניכץ כיצד נפיק .ונד נקיקע שנאפת מיסד ט

רן עלויה סעודתיה י מי אמי נרפות] ונ'1 המוציא ונ נ נ ק יוצא ואדם אשי י נ
. . . . . ___________________.............................. . . ח . ג ז׳ל הפורים דנעל אנינא אוסר קס׳ח ט׳ והנ׳י נפסח מנתו י אדלעיל פליג אשי די

« יו נ' י ק ששח. דיג אלי'^ ולא’ו י היי׳י הדני של זה ו עליואהנ׳ג מנרכץ טור ונכל המציא לענץ הדין הוא פסח לענק לחם דהוי דניק וסני דליעת סתמט ז׳ל פאסי ט
נ לתויא לקה אלא מפרש ואינו ולקה נניטל פתח הינ׳ מדא קשה ז׳ל *סררי׳ק א' ט אנל עליה סעודה קנע דלא לא י ט טי חוצא שם פסק דהוא p דעתו אין ז׳ל יני נפסח מנ

 המוציא דץ ללטד דאין א'כ וא׳ת לא. קנע דלא הינא אנל דקנע הינא יוקא פסק והנא
r (דף שם הקשה מה פסח סדין t (; דני לתנא מעתה אלא חניצא נני יוסף ליג אניי 

ר' קמעאל י׳ ד כזית סמלן לקס והסניא ה'נ ונ׳ת ו  טי יוצא אדם היא מצה ואם ונ
 רמא קושיא ומאי המוטא pמנר פסח לענץ לחם דמדהוי ליה ימקשי מיש נפסח מנתו
 ולא דעיוקנץ חמיא אזליק קניעותא נסי המציא לערן לחם הוי פסח ילענץ יאע׳ג
א דהייט נכדת פניכץ דאץ דקאפי טדי יוסף לינ סיקשי  סעודתיה קנע דלא טנ

 אדם נני דיך דאין כיון מ׳ס מצה לענץ לחם דהוי אע׳ג נפיוקנץ ינשלמא וי׳ל עלוייהו.
שיטו P לאטל אדם נני דיך חדאי הנא אנל המוטא לענץ קנימתא נעו ק לאוכלו

ספוייץ
ת ק ת תז ק סונ סיי

M קו0ף זט rriewn «א סניסלח ו»ח נח׳ג טל ץ »ץ ח זי• בנרן ל« רזמץ ננ v זלר ^נז *  I'n t« ע ך וויט ני מ מ• י»1ר.םי פני ט ד (ז] • נ׳ב) ני ח גז
r t  n n או לסבון ירלץ ««חריס *•ווו ל«טל נרט 0• לחסיד נ נזזם ד. • cnn»17 «עוו *נ.■ am ו ץ »וחת ««מץ rc nvir נ«ץ ח»יי י ס נינ מי «ינח נץ פתינלת נץ י

סיזינא!

ה  קיימות שהפרוסוח דנזק ז׳ל ליניט לו סנין ועוד .למיא נלקה אלא ליה'לפפתת ז
 מניך ענץ יננל משמע מלקה לא מיני״סא אירנא ינהמא סוייתא יאיכא קירי ונלייהא
 להיכא ניטל מחמת דהשיטי הקא נץ ולחלק אמי דין■ לומר נ׳ל נערי ואני .!טטא
 פס למדינת שהנק לא מצורתו נשתנה זשט מפני שהפת כלומר עצט מחמס הוא דהשיטי
 טרחו שסנה אלא נסיח לקמן נמנואי שהכל אלא עליו פנינץ אין אז דודאי פעסשה
 פס דהוא דניון כזית ניה דאינא הינא המוציא עליו מנינים ודאי דאז יושט :ממה

ט סח מחורת ל«לם מצא איט עצמו נשר ט שנסנ ונ  מהודר שאינו פח נני ז׳ל יונה יני
נ מה שהנקול כיון רשול פחפת כשנשפנה אנל ׳ כט ליה הוה השת טית לשטת שיזיע נ



t p ברטתפיג הלמת אהבה.משנהc p 113 מ סשנה

»< n  to n ספס שיידס mmono <יגל!פיסה   Mm rioonpi דידמי^דס!  y m  
: nfm ! on <ראה  !פיסה (יפי ספפפס ה!לץ סיג* ה  

ח י Bvnooo גף«ה אפיס משלי סאו6 לאורי פיוני ל׳י) (ין 0!נ׳י וט.׳. סגשלו אי  
^קגא  Dito 0! ו ולא ון0ל! וההויא פלס ספק אחה ילגסוף!ל!ה 0̂0! !פסלה י

ולא פלה ממן אי<ו יל!םון קס״סא !סד ׳ »
 גלוס ולא ולנם^ דגל וקי׳ל הייין ונס! גלום
מן  וה*מ סר׳ף פוד וביוב :פנ׳ל מיי פ

 לא ספלוגוס פי• א!ל גפילס לאורי !ואיטה
 דאמוי ליי) (שם ושמואל גל! !יא מןיל

 מליו ממגי[ יפיגץ סוזמשון ט סש גל היי״הו
 פלה ונהג פל״סו דפליג סאן דלינא !סיס

 ונלהיג איור סין גשהיו! דטיגו ייל הראיס
 מגרן אסר מסץ רוט אטלו המהץ !המסה

 .ונו׳ מון 00 אגל י!י« ומיש :נמיס מלה
 להוניר הנמלא סדרן לסי וסממו ייל הדין גיג
 מניר לא נדשא וגסא• הדו׳ ודוחן!סדי אורי
 לא אנל נמיס סנרן אאוח דדוקא אלמא דוחן

 הניאו )rt דן (שם הסם ד«יא ואעיג אדוחן
 סמלה מליו חנין דוחן וסס אורי 00 לסיו
 »ה אורי דסס דמסמס קדרה גמפשה וסוף
 כרטס נוסח לענין לאו דמ״סא ׳יל pn לסס

 וסוף סמלה לנין סלדן לפנץ אלא אהאיא
 וסוף סמלה לנין ליין קדרה שוופפס נסם

 דאויי נדאיסא והא נדאמוא יא מיהו
 pm !ריהא נאטן נמפויש נמימ !החלה
 מפום מפחא דודנו נח! הנס וה״ר פסני!.
 ואפיג הוא דק חין *רי מרי !ן החנן דא׳י
 מאן דאינא pנoדא ניק מיס טוטה נןיל דלא

 נווחן הני סיל ילא הוא דנן מן ואורז דסיל
 נס׳מ מנרך נאורי ודוקא שיה דנם דאין אלסא
 סדאוסנה למדנו ומיס פניל. !ממן לא אנל

 מחמשה סהוא גל דאסד ש»אל לרב טמרא
 מנדן אין אורי הא דמסמס גמ*מ מנרך ססינץ

* נר״סא מהן !מיס פלה  אורו 00 לסנה זיני
 האורי ודן אורו 00 שדין למדנו pn ופס

 חטסלש וקמנש קמניס דסס וטנה שוה המגשל
 ה׳רהנה פדפס ודפ . רנינו ומיס טה דנם

 שוהוסנון דנם ודוק דאוס לומר ז״ל והראיס
 יוני רנינו פוד והוטן ומיר. נמ"מ *יהם פל
 וטון מאש פאנו הוגדם לשאר פייה יל
 !מיס פליסס פמנרך נלפי פנהיו מק דן

:נספוח ומלא
. האורי ק po פד וט׳ פמנינץ בל יא

 מגרנזחמפמפוס גילד מסגארנפדק
 ירוסלמ׳ סרקהנינר נס! והראישייל הסונהס.

לסנה קמר !רטס פלש אחריו פאוחר. גל

 מן סו) פנס! ולרנינו א.4המו (סרו איא !לטס שלש אחרה אומרים פאק גל א4»0
: «ללום ק דאזלמדן ספסלדגרה אנמיאדקונסן דסלינ דם!י ייל הקיי

ב ט גראש נסנאר .וגו׳ ולמפלס מנוס !שאנל דא בסה י  דאמדנן והא .אלו 0«
!0PO קי מגינץ(שם טצד וגדש אפיג לאמרה ולא לסנה םנשימוימגון 

דאמרי מסרגה סקיו לסנה סרגה •לטנן ליס)
n יי 5 המוציא מברך עליה סעודתו קבע ואם w 

 עליו מברך בתחלה פת טמנו ה1שעע או שבישלו נ״ן
 שלא ובלבד נפשות בורא ולבסוף מזונות סיני בורא

ת אורז אלא אחר דבר עם מעורב יהא ב  פת אבל .ל
 שהבל טברך בתתלה קטנית מיני שאר של פת או דוחן

 עליו שטברכץ בל ייא ;רבות נפשות בורא ולבסוף
 הטזק ברבת בסוף לאחריו מברכין המוציא בתחלה
ת. ארבע כסדרה שםברכין ברבו  בורא בתחלה עליו וכל.

 מעין אחת כרכה לאחריו בסוף טברכין מזונות מיני
ק שלש  שאבל יאמורים דברים במה m יב ’• האורז מן ח

 הפת מן בין טכזית פחות 11 אכל אבל ולמעלה מכזית
 מן כץ מרביעית פחות והשותה אוכלין. משאר בין
pi דראויה ברכה בתחלח מברך משקין. משאר בין היין 

 כרבה היא וזו יג כלל•* מברך אינו ולבסוף המין לאותו
 על העולם מלך אלהינו יי׳ אתה ברוך שלש. מעין אחת

 ורחבה טובה חמדה ארץ ועל הכלכלה ועל המחיה
 עלינו אלהינו יי׳ רחם אבותינו את ושהנהלת שרצית

 משבן ציון ועל עירך ירושלים ועל עטך ישראל ועל
 עליה ונברכך בכניעה ושמחנו לתוכה והעלנו כבודך

 המחיה. ועל הארץ על יי׳ אתה ברוך ובטדרה בקדושה
 מעין בכללה זו בברכה אומר טובים וימים ובשבתות

;המזץ בברכת שמזכיר בדרך היום 1נ< קדושת

רביעי פרק
 מעין אחת ברכה או המזץ ברכת יהמברך כל א

 אבל .שאבל במקום אותה לברך צריך שלש
 אכל .ויברך שפסק יי במקום יושב מהלך כשהוא
שתא ברבת לברך שכח ויברך. במקומו יושב pi עומד כ

.הסזון
 קרו סי׳ «ל ג :פס פשין «חנ ד׳ סי׳ פוי ג שם: פשין «רנ דח סי׳ פוי »

ftio נס פשין:

ק וא*ג  לגון הדל (א לבסוף מגרן שאינו ג
 דלאו אלו הלנוס !יאש גחגט ג!נ■ !סמלה

^יז שצדן «א מדרנגן אלא הוא נמוד  לגלן
ה הפולם p שנה שלא גדי ה !לא ס ג !ינ  נ׳

< והיא׳ש הסוססוס  ראו סס קשיאל׳ ואגסי ז
ה להחטר חנטם  מדרגק שהיא שלסנד !גינ

 ודל .סדאור״סא סהיא אחרונה מנינה הסי
 שהוא b פל אסילו יטך דגסחלה אמיו שלגן
 ציין שהיה ונמצא גטפוי יאנל יחלו שמא

 אוקמוס לאסדו אגל לסקן דדו ואון לאיו גיגה
טפוי אגל שאם אדנא  לא לאו ואם *!ין נ

טנו וסיש .  !יגיפייו דמשטן דטפורא י
 קסורז אטלס לפרן גפלמא סדאשנק מפחו
ח משוןן !שטיס דמ״נ »  חטא גיגיפיס א

: !סיס ד*נלץ
to ע  m טחדא ונו׳. שלש מפק אחה גיגה 

 סנרטן ניצד פיק !סוף דיט די!
 ינפו נס! וט׳. ונשנסוס ונרש טיד): וף (שם
 ונ*כ טיושלט *סא דהט הנזני נסיק יונה
 טהנחטיו לא פשולם «טנו ונח! מטס טיי

 יטסיט געי דחקא דאפשי מטח הויי ונס!
 קונפץ אט שקן אט אגל הק קונפקפל שהיו

 :טיושלמ< מיי לנפל נדא׳ וה ואק מדנייק לא
T  פסון מסנאי .וט׳ המנין בל א 6

« שאנסו! מה  ון.ידפחיטט1נ
 (ססטם פשטם פד!׳ נפיק ישב״ם נדפס
ה ק*א:)  !מקומו גרגס מפונה נ׳ מפין מינ
 הדיף אנל למדו יאיוס נטסטס שם והניק

 ונן במקוסס גינה פעונץ דק מיט דדוקא גס!
 . וט׳ מהלו נשמא אבל :זיל היא׳ש דפס

 אנסו איי שאגלו פלשה ם*פ :)ניא (דף גיטח
 מנין ומהלן האונל חנא !ססטסא לה ואמי׳

 טוש! מגנן ספומד אוגל וגשהוא מפומד
 נטלהו והלטוא ומנין יושג bPi טפג וגשהוא

 פיק 4ט משנה .וט׳ לגרך טבוו :ומנגן יוש!
 ממי נשיא ניין ולא ושגס שאנל ט דניים אלו

 פד שנוני !מסוס ינין ונה״א וינין למקט
 שנמטו הנטן טספגל גדי פי מגרן אימס׳«א

 ונגמיא פיטנ טפור נמה י!0 טף גסגח׳ וגני
! אמי נינו) {שם  :(P !שטו מסלוקס וניד י

!מיד

משנה לחם
 ;קניפוסא גפי לא הגא המוציא לפק לחם טא אס ואף סיס נהו o'b אפיב מסוידן

 גמפשה טיצו קדיה נמפשה דסנרן אמרו ליו) (וף דנגמיא ואפיג .וס' דוחן י
ט אלא שמואל קסוסג דלא משוס הא אמדק קדרה נמפשה ולא קדרה  קיו נ

bהפוסטה גדנסט !ד ;
א  ניצד נפיק וסיש המוק גיגח לנטף מגרן גנסמן הנאה פס אנל .האויו ק וווץ י

מ  אלא לאחריו מטן ואץ לפניו נדנה שספון דני לך שאץ :) מיא (דף סני
טן גפהניאו א״יי !גחנץ הנאה פה סנו הספודה ב : הסוספוס גינ

 סמלה. פטה ניפסס האי) b1 הסטה פל אמי לא אמק ואים הפטה. ופל האין על ע
 טסם ליהוי אb היט ט מסיא ניאמיו מטה דמפקא האין פל יסיק דיל

ה :סגולה אין הזגוי ולנן !שטם והסטנ

ם״יסוניות הנחות
Mjvib 1 ונוספץ nnran rras lum«נגית *ג niwan . טד* ריה wnr

p וםנווץ «יקר סלד! נ־סץ <» p n טו׳ *יתי ולמם) נ«בץ נפץ »ו ג iw ם*וו n לרנד 
iwhi »יג ompj irn ׳ םתיגנדנןr j [ם] :ניסח חווו pm  nw 1« פניו נסוולסrt מ 

M-m iwwn ילנםוף נסים םניך ינ«לו Riam loiip ׳ נאום לוו•n'' כלום ילוו ii'RV 
חנ םה׳נ לו!»וץ׳ 1נו־ וולו■ «ל* סידן נליד. לנין *יץ■ n «נ w נתוולוו יליח סניו ח1וי 

p וינינו סם״ ונ*ל נל0«  rpn-v טוו ונן החום»ת *p פדיג וורטנו *לםם ד• ונן נ’נוו פםט *ל

למלך משנה
A!* לב m »  nP IV m 01 פגהפיוו.  צאמו>ו פפאריפננסן שטיס שפל ל׳ נאופריפ שפפט '

ה טדי■ מטי יוסר השטם טף פז שטנ9 סווסלוו שיש אפ*פ1 ד ד  הפר אן י
פ אחלם מטי אם לפי ט ם tea שאני ליה סאים ולמי ליה מ ט ס w וי v e ט  אף מצפיף נ
pc טי יופר ט ש ונאם ליייס וס מילק 8<רא וצי אחוונס. שטה פ־פ יאשהס שליה 0S0M פנ  טי

 פר* טם ופדאם לפוסאנ ראשון שטא אשם ו*ל1 הנתסאם פ0א שאר שםלסם גסש׳ח דל מינו
מי מפר » ונר מיוםצם שיש אפט ורפים טנק האפי פושיל! פוסאם ו4פ נורו וצא פטר םנ|  פ

ס אילת ק ד םיינניי שו איו מו קג סיונ א שניי ם ח ואטם ננן שט״» שויו ט  פ5»תוו פאפמ או
חד נססר טין (אם פ.1פש פצפרףחם שיפאח אםאו יופר!ונוי סוף ופו ג ; ד טי ונוי מ א  טי
י סיו סניג ף פהריפ וםמרו ד טי אין )3י םנםייס(וף יום לפרק נ ! נקרי ופ»א סם ם  ט

:מיש) לסדן שלא ר9םפפ
טו

עוו סנדל
פו ספטסם גל ט׳ או ם4 פ ש של ק ט ל. פ! «ז > ם פ ם פד ס׳ פ ס א ם ש ט א ט הו לונ ש א  ס

.פיז) מנינין(דף גיור טק .]1םט :
f t כל » נ ס׳ ג טן שופק 1פ ו ק .ר ףנמדם אלו ט  נפקפש פפג ■am נשגוא פנל : נ)r(ו
נון פ): שאכלו(רף שסם ט ■םף י n ט a r •איו פויו ס׳ פווןו ם פ ם ט צוwoo לנון א פ' ;מרפ .

תנ ויפט׳וו פימיונו נמ׳ם פלפון פנרנפ r* יפפי' ל ג פפפחט ולפ נ י פני ופי׳ ו ש תפנחוו י ק היוו דפס קי פ ספםנספ ננל גפחו » ל ה  לפמיו פ«ו ם’נם לפגם חפוון פנ
iW פ #פסקי יכל פול* פפפ » ק מוי! ט־נ לנטף פ«יו נ'נ «חנל ל n נר■ וילפ נריפ ופלשוו-שפנלו «[פ] ודנ: יפו• נינ ולפחופ נ•! פחנל לפנפ פנינ w מוו סוטי ס ננ פ פייי י טו

י ח״פ פ׳ר טנינק יפיפד ........UR •ruuruu •u• mm 1»sto-------------------...... L• < טפו.) ».םפ»ם .im%. פוטפ< טט ■mk. .ו*ט ••טטטם• פ נ י פח 1דפפ פני פנ נ ח טפנל ייחס ו י טין סל״ נ p חיגיס פח פו1ט וון לטלפ נפפקץ 1ונ מקי חתילח פלפ י o «  m טין תן מיה שיפנל טי’ raoira 
c טרש שליפת נדפו פנל פנל ׳)J !פקנ וחית נפחטו ישפלת™ ׳נ1מ םר'ח ונן p>n פרק a r m■ !טו ש»פ פפים שליפה נתח פ1שד נפן יפק ושל פנב של פדדוז פנל פטל  ט

ך פנדח י סו לפחיפ פנ י ד פחודפ וילקפלחפפשלט שלנו פסתלטר נפחפקי וטומשוח שלש פנץ נ מ ^דת רנ״חינן פח יפפו׳ פני פנינץ וג י סלפו שפ יהרומו פלש שפפלפ פו נ
ט לופטפ פ ת פפ נ׳ ׳פנל לפ םפקפ נווי נ ט פטלו ני י ת שתופ נ טק נחוסטח וטש שליפת טי p (ג) :יושן ב i *• ק נחוסטח וטש פלםפנד ד*י ט נ1 שפנלו שלשח נ ׳ פי נ נ K ו W 

חו טו* ונן ץ פס תחוס■ ססמקים פשקץ ושט ויק ועל חיל עי׳ ינ טנ ו פטלו לפתרפ פ טו ת ווקפ פ־נ נ מ ת ודלמפ נננ י ר'פ טו נ n א w. ש נשחיית » לת טווי נ ש  טמפו « ט
ת וייס ושניעת מ ננ ש נ ש פנילת •תחפו רני נטו״ ת ט ת «ו1 ופו שניעת נ מ ת נץ ויאק יש שפפ « נננ מ טטו פג לשתות לפוש• וסוג ישתיית לשניטו ופנילת טנ  ט ווטו ׳

י רנת טמוי ו שט טי• פסק ונן [צ) 1 טנ חילו פפיץח •יי לגפוו נ ת נייושלפ• פשפז ונן פ טנ ח מ ינתנונת חדל טיי נוונ ונ טי דל טץ• לפ ו  וגו ישנים טרש וגן )61 : טנ ו
פו פסק ג o יט" שפתי. ו w ת פעץ תטנץ פי נ ט ט p נפקו i •פפנס טיעי n•ש ־ ת פעץ יפק טי ך שגיין פח פלי טנ ט ה פתרפ ל נ י ג נטם פגפוד וג! פלפם ט׳■ pi תפוון נ  י

שי פנל דוונטינן m דל תיפיש נשם קפ׳ג טנק [טר • 1 נוק ט ויון נפוס ט ץ טן נדרך פנל נניתו תילן כשושפ ולטך שנ4 ט״ן פתלן נ א שנ4 פי ט שטו ל ט  14• טפטסו י
| :נפן] ט תונו יפתי פס נ ק [ ט פו שפנא שלשת ג ג פ שטן פשג ננואש תלנחפ ישי י נפן ט ו



l Uמשנה כסףפ־ד ברכות הלכות אהבה.משנה כסף

מ דקגםוה hw to>p7 הוא פ1פש וט׳. P'5 ואס ומ׳ש ויניך: 1ל«י,וי יפזור ד*ה נמדד פ  נ
ט׳ עומד כשהוא נירך אס וכן ופ׳ש : יצא נדיענד אכל שאנל למקומו למ״ר : ו

ט' p׳i אס לו כנפתנק מי 3  כך .ההורה p שאיצה מטי ומנק■ חוזר איט ו
 שמוזר רניצו נשם קס*ז נסימן שנתב מהשור לאפוק׳ מכונה הנירסא הוא

 הס/ק נרכס ולעני! עליו. ונחלק pופנ
 שהוזר ס*נ נסוף רניט שכחנ הוא

ע מנ ח :ההורה p שהיא לט ו  לנרך שנ
 נעו ניא) דף שאכלו(שס נפיג .וכו׳ המוציא
ע ולא ישנה שאנל מי מסדא מרנ מידה י  נ

ע שיחזור מהו נ י  וריחו שום שאנל סי איל ו
 ריחו ta׳D כדי אחר »ם ייאכל יחזור נודף
ע  פעודהו נמר אפילו הילע רנינא אסר ט
ע יחזור נ י  והאי אידרי דאידחי דטון ליה ודחי ו
 ננרכח דאלו היא המוציא כנרכח ע'כ נעיא
 : דנרים אלו נפרק היא פליסה משנה הסזון

ט׳ זה נניס אוכל היה נ  ערני ריש נרייסא .ו
 סקוס שיטי :) ק׳א (שסחיס פסחיס

ע צרץ־  נדנריס נץ דמיסניא רניט ודפס לנ
 שאץ נדנדס נץ נסקומס נרכה הפעוניס

 : נפמוך שאנאר וכסו נסקוסס נרכה שיטנץ
ט׳ אוכל שהיה או ונדש  דנרטה הוספהא .ו

 שהיה ניה הנזכר נפרק ההוסשח נתניה
 צריך אין עמו לדנר חנירו קראו ואוכל סיסג
 וכשהוא למפרע נרכה צריך הפליג למפרע לנרך
 מכרש שרניט ונ׳ל .לכסחילה נרכה צריך מוזר
 למפרע לנרך צריך הפליג שאם דחניא דהא
 סעודתו ממקום והרחיק טרש שאם לומר הייט
ע צריך  כלומר הפליג לא אם אנל לססרע לנ
 מסינה אלא סנטדתו ממקוס הרנה הרחיק סלא

 אוכל שהיה או שנתנ וזהי לנרך צריך איט לשינה
 וחזר ניתו לכהה לו ויצא עמו נדנר חנירו וקראו
 כלוס' וכו׳ למפרע לניך צרץ מקומו ופינה «איל

 דהייט כהפליג ה׳ל ניסו ספסח שיצא דסאחר
 צהוך עמו דנר אס אנל לנרך וצריך מקומו טנה
 אינו לטנה מפינה מקומו שפינה p'cf! הניס
ע צריך  חנירו קראו דנרייתא רישא וכדקחני לנ

 : למפרע לניך צריך אין עפו לדני
 עקירה שאינה ונו' נזה הפליג היאנ׳ד ובתב

 דכיון לתמוה סקוס כאן ואץ עכיל. כלל
 : לנרך וצריך מקום שיטי הוי סניתו טצא

 נניס אוכל היה רנינו כתג לפה לדקדק דע
 שהיה או אמר לניס והלך פעודסו ופסק זה

ט׳ חנירו וקראו *נל דמנייס ננא נכלל היי ו
 יוצאין כשהם אלא שמעינן לא יושנין] שטו דחנרים דמננא וי*ל . [טא יושניס פהיו

ט' למפרע נרכה פנטדם  מינה משתמע לא חזרו ואח׳כ ניכה גלא דיצאו היכא אנל ו
ע ציינץ אם  זה ננית אוכל היה שאס כחנ ולכן לאו אס למקומם כשיחזרו למפרע לנ

 מקומו ושינה הואיל וחזי יכו׳ חנירו וקראו אוכל שטה או סנטדתו ופסק אחי לניס והלך
 לאכול יושנים שהיו דמנריס ננא לכתונ טצרך זו ננא שנחנ ואעפיי למפרע, לנרך צריך
 נשהס לא לנרך א'צ חולה או זקן שם הניחו שאס להשמיענו ונו׳ חסן לקראת ויצאו

 נניח אוכל דהיה לישנא ניישא רניט נקס אמאי לדקדק ואין . חוזריס נשהס ולא יוצאים
 לאכול יושניס שהיו דחנריס לשנא נקט וסיפא וננא הניח ננעל דטיייי דמשמע זה

 דהיה וההיא פ׳ס נפיק דניייחא לישנא הוי הכי לאכול יושניס שהיו דסנרים דההיא
ס אום!  והפליג חניכו עם דינר יחט נלשון דסיסניא דיומא דנרייחא לישנא הוי וכו׳ זה נני

 או נניייסוס השנוי נלשון נסג ורנינו יחיו נלשץ היי נמי דניפיה דסיספסא לשנא וק
 לשנוח רוצה אס ינים נין יחיד דנץ לרניס יחיד נין לן שאני לא דינא ולענין לו קרוג

 כשיצא נירך לא ואס לכתחילה מניך חוזר וכשהוא למכרע יוצא כשהוא מעך מקומו
 -מיד שהוא נין ינים יוצאים שהיו נץ חולה או זקן שס הניחי ואם כשיחזור לניך צריך
נין לפלוני ליצפיך דלא היני כי יחט לשון נקע דנרישא עוד ואפשר .ולנרך לחזור א'צ

 בםקום מברך שבמעיו המזון שיתעכל קודם ונזכר המזון
 בירך ואם ומברך. למקומו חוזר מזיר היה ואם .שנזכר
 כשהוא בירך אם וכן .חובתו ידי יצא שנזכר במקום

 ולכתחלה נג) .חובתו ידי יצא מהלך כשהוא או עומד
 אלא שלש שמעין ברכה ולא המזון ברכת יברך לא

 אם לו שנסתפק ״מי ב ‘י שאכל ובמסים יושב כשהוא
 ומברך חוזר אינו המוציא בירך לא או המוציא בירך
 נזכר אם המוציא לברך שכח .התורה מן שאעו מפני

 לאחר נזכר ואם ומברך חוזר סעודתו נמר שלא עד
m הראביד השגת ן^סק ן,־ בבית אוכל היה • ג ; ומברך חוזר אינו שנמר 

 שהיה או אחר. לבית והלך סעודתו
 עמו לדבר חבירו וקראהו אוכל
 הואיל וחזר ביתו לפתח לו ויצא

 לברך צריך מקומו ניז ושינה
 וחוזר שאכל מה על למפרע
 :סעודתו ינמור כך ואחר המוציא בתחלה ומברך

 או חתן לקראת ויצאו לאכול יושביס שהיו לחברים ד
 למקומן חוזרין הולה או זקן שם הניחו. אם כלה לקראת
 הניחו לא ואם שנייה לברך צריכין ואינן סעודתן וגומרין

 וכשהן למפרע ברכה צריכין יוצאין כשהן אדם שם
 מסובין היו אם וכן ה :לכתחלה ברכה צריכץ חוזרין

 פסק הרי מקומו המשנה שכל פירות לאכול או בשתיה
 וחוזר ^שאכל מה על למפרע מברך ולפיכך אכילתו
 .לאכול צריך שהוא מה על לכתחלה שנייה ומברך

צריך אינו אחד בבית לפינה מפינה מקומו והמשנה
לחזור

k 1 עיין ג • ר״ז עשין כמ״ג קע־׳ח יז׳ א׳ח סור ג .*קס׳ז סי׳ פזרp3^ ל קע״ח סי׳

 עד פ׳ זה מיס אוכל היה *
 דל הראנ״ד כחב סעודתו יגמור
 לאו ניחו לפתח דכל כזה הפליג
 רואה אס שק וכל היא עקירה
:עכ׳ל כלל עוךרה פאיגה סקוסז

 דנקע חילה אי נזקן לדקדק דאץ נראה וגם .הניח ללא חניים מקצס שם הגיח
 לא אינן אפילו סני החנרים מקצס שם נמיחי האפס ולפי נקט דניייתא דלשנא

 מקצת שם הניחו נין יהודה י׳ מפליג נסמוך שאנמנ דנניייסא והיינו מולה ולא זקן
 דקתני דנרייתא לומר ע'כ טלנך חולה או זקן אדכל ולא הניחו ללא חניים

 אויחא אלא דוקא לאו חולה או זקן שם הניחו
ע אץ ונריאיס נחוייס כולם אס נקט דסילחא  ד
 קצפם ולשאי וכלי. חתן לקיאס קצתם ליעקר

 ונייאים נמוריס שכולם שאע״ס ה'נ אין אנל
 פנטניס אינם קצתם ונשאלו קצתם נעקלו אם

 דכק חוזלין כשהן ולא יוצאץ כשהם לא נלכה
:קנינטסם נעקל לא שם קצסם דנשאלו

 (פסחים שס .ונו' יושנים שטו חברים ד
 וקאמל חסדא לנ יחינ :) קיא

 צריך מקום שינוי דאמלת הא דנפשיה משמיה
 טעונים שאץ כדנלים אלא אסלן לא לכלך
 הסנטנים דנלים אנל נמקומן לאחליהס נלכה
ע צליך אין נמקיפס לאחליהס נלכה  פאי לנ
 אמד אמל ששת ולש הדל קמא לקינעא טעמא

 שהיו חנליס מיתיני .לנלך צליך זה ואחד זה
 או מש לקלאת לצאת לגליהם ועקלו מטניס
 נלכה פנטנין אין יוצאים כשהם כלה לקלאת
 לכתחילה נלכה פעונין אץ מוזלין וכשהן למפלע

 לא אם חולהאנל או זקן שם שהניחו נזמן נד״א
 טעונין םfיוצ כשהם ח^ה או זקן שם הניחו
 נלכה טנטנץ מוזלים וכשהן למסלע נלכה

 נל נממן לג אסל חפדא לרנ קשיא לכסחילה
 מנליס דסגיא יהודה רני תנאעקילוח מאן יצחק
 הכנסת לניס לילך לגליהם ועקלו מסונץ שהיו

 נלכה פעונץ אין יוצאים כשהן המדלש לנית או
 לכתחילה נלכה מעונין אין חוזלים ינשהס לספיע

 מקצס שם שהניחו ^זסן יא ני־ יהודה ל' אסל
 חנלים מקצת שם הניחו לא אם אנל חנרים
 מוזלין וכשהן למפלע נלכה טעוני! יוצא־ן כשהן

 וקאמלי הלי׳ף ונתנ לכתחילה. נלכה מעונין
 דשני ואע׳ג דת'נ ששס כלנ הלכחא לנוותא

 י\א'ש עליו וכחנ אשינויא. סמנינן לא נחמן לנ
 סמכיק לא הלי׳ף כתנ למה ידענא ולא ז*ל

 סטלל ננמלא שינויא אין נחמן דלנ אשינויא
 לני דעקילוס נלייתא דמצא דכיון מזה יותר

 דפלז קמייסא נלייסא ואיל אסיק ופליל יהודה
 פסיק ואמאי היא ימידאה מסדא ללנ מינה

 נפלה דאשנמן דכיון אומל ואני עכ׳ל. נימידאה
 לינ׳ל דאיפלגו כ׳ה) כ׳ד (סנהדלין טלל זה

ה לי שאמר מקום נל דלרינ׳ל יוחנן ול׳ טו ר חכמים לנרי לפרש אלא איט נד׳א י  ו
 נליניל הלנה וליי דלינ׳ל העיר נני פרק והדין התוספות וכחט לחלוק שטא קאמל יומק
 נחמן רג דשני אלא מסדא לרג וקשיא ות׳ק יהודה ר נין פלוגתא ליכא קושמא לפום שכן וכיון

 נרני נלייתא וההיא כתיק דאמל והוא לחלוק ד׳א דנמה דסיל למימל חסדא ללג דאפשל
 לא נממן דלג ושינויא ששת כלנ הלכה לה קם ממילא לפרש ד׳א דנסה דקי׳ל וסכיון יהודה
 לשתות מסונין שהיו חנלים מסדא דלנ כווסיה תניא גלסינן שלנו שנגמרות ודע עלה. סמנינן

 שכסונ וייס מסדא, דלג דת'כ ועוד הלא׳ש וכתנ לנלך צריכים אינן ומזלו ונליהם ועקרו יין
 זו גילסא לי נר.ילא ולא גאון נסים דלנינו סתרים נמגילס כתונ וכן יוחנן דרני ת'כ נהם
למימל דאינא להלי׳ף ל״ק חסדא דלג ת'כ נלסינן אי דאפילו וניל . הלא׳ש עליל

pT B ה ה ד הפדנ  )קיא פסחים(דף כיני נכיק אהד נניח לנינה מפינה מקומו ו
ופירש לא למקום רמקוס אנל לנית מנית אלא פנו לא אסרו ״

זיל הלין כדהקשה לו דהוקשה משוה כן לנכש והוצרך אמד נניח למקום מסקום ז׳ל לניט

עוז סנדל
פן p אם ו o ' ו י פרק .שאנל «ו מ מ א) (דף פפר,יס מ ם' צו פנפיזפק ט :ק׳ « עד ו א'

ן »ו1נ י נ פ ע .ז ע אופל ד,יוז :שאכלו שלשה פ גי ט' ה1 נ ו ו י פ מי נ ק .פעודתו ׳ ק הרואה פי פי י י נ עו
ב :פסוזיס ז ל כו ה הפליג זיל rכ6נ ס׳ נו ה פק שאינו ו י :ענ־צ נצל י אנ מו ו ה מה או ^ פ ה יש ה  ג.

ק קזז״סא השפפפין זהא י פ ע שאנצו שלשה י כי גי י ד י פי א י וי ף נ ונ ג אווי י א שאגלי שלשה י נ ארד י
ס ה ץ לשוק פ א י ס צו ן פני פו פי עליו ו ״ א קיו והוא אג ר וך שסי ו׳ל ופייש־י ועני ליה ד ו וטווה אוצס י
ן ז א מ ל הי ' ן אינו אס אלפא .^ פו ד ילה ואס עליו פווונין אין שהיי היא הפלגה ועינה אצלם פ ״ אנ  הי
א נשוק כי לפיש דל ק ה נפשע הפלגה ח י י נ ק שילא הי ו אן לעונה לשם והיה ^ ה הי  אלא נשיק פונ

אי ל יו י א כי ל כו י פו י י ש׳ ל. וי י וליער• ו׳ נ מי ה׳ הלשין שנוה י אי פי שנייה י שי  » לשין והשק נייו
א פשוסןא ק הי פי ק היוא,ה נ פי י ו נ ו ה ע ו שהזכיי יפה פכחי ״ נ א מאה ו־ל הי  שפפנוכו לא נוקופו אי. מה

M ט אץ גיולזנז לג ! ו ח ס הנ ע ע ולא לראיה ח דע ן לו פאין י י ש :כי שיי ן שהיו ח י נ ס  פד וכו׳ פ
סון צוזזזר ל ט פיק .י י ן ע י ) ם י ו ו ס א) פ ק קי ע ף החא,ה ו ד ) >: )r

 ולנ היא דיחידאה נלייתא מההיא ליה קשיא דלא אלסא ששח ללג מינה אוחנוה סדלא
 ולסיע אישעיא זרני חייא לני ני מיתניא דלא לנסרא ליה קים דהוה א׳ג כתיק ששח

ף ז׳ל ייניט היי׳ף לדעת ניל מינה.כך לאוחוני כדאי טהה לא  אם וכן וז׳ש ,סיל כ^יי
 ופילוס ליין דסעודה מידי נין חילוק דאין נלומל פילות לאטל או לשתייה מפונץ היו

 דלאששעינן משמע דוכן לנינו נלשון לדקדק נשאל אנל לנלך. 7לי סקוס שינוי נכולט
ונמידי ולנלך לחזור וצלץ פודה חסדא לנ אפילו נפירוח דהא הוא ואיפכא אחא חידושא

דסנטדה
משנה לחם

 לטנה מפינה והכא וכו' ענן לג להו כדאסל מקדש הוא לפינה דסטנה אפל קידוש דגני מיש
 למקום ממקום הנא ופירש אותם משוה זיל ולנינו לנדנה קידוש נין מילק זיל והלין . לא

שנס מהלכות כיס נסלק המגיד הל; וכדכחנ אחת נזילה לחדל מחדל והתם אחד נניח
אגל

ת וזנוצת טוגיו סיי
ע ודלא כב״ה [ג] ת אסילו דאמרי כב׳ ענ ע בח» דקי״ל #'ר« אסנס להקימו יחזור ב  כנ״
ה רק6ב [ד] . כאן «ד עסרם רב וכן ע סד לאחר אס שאכלו על  ובברך חוזר איני■ עג
סי א#ילי ראסר ברבינא רי״ל דלא *ר״י וכן ת כרב [ס] : כאן עד יברך נ ע  ראסל ע

 עאיגם רבריס דוקא דאסר חסדא כרב ודלא לברך «ריך ח5 וארד זח אהד ע׳ם כפרק
ס ביכה סעוגים ס ^ ס  רידד קא קסא דלקביעוחא לברך !ריך אין חסעוגים דברים אבל נ

 בתחילה סברך חוור וכעהי־א למפרע לברך זנריך והפליג חבירו עס דינר בתוספתא עגינו וכן
ם אסגס סיירי. פת ובאכילת  p»־ בתוספות כ״ע חפדא כרב פסקו סזנרפח רנותיגו וכל רעב׳

 רסוקי אע״ג בקעיא הסדא לררג דסלכא ניק ששת כרב חוא נם פסק ור״ח ובס׳ה הדש כיסיי
א יהודד. כדבי לה שתלחחסיר כרב עברינן אלא ייזקל עליה ססכינן ולא הוזן רחיקא אלאעינוי  ע
 תגיא נרם ועוד הלבח ובן לברך עריך מקים שינוי כל וקי״ל דבריו ונדחו איתותב יוחנן רבי וכן

ט סבירא נסי ור.כי יוחנן רני ולא חסדא רב לא מדכר ולא וכר חברים  כספרי פר״י ובן יואל לרני
: רבותיו נשס
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 טלה6ז לו«ד ויס דסלע. הוא 0ןומ9«ו 0רול<ה6ל נוגה הסעוגיס זגויה דה"(! «נודה7

 דהיה לאסנומיק ואשא 0נגו\מ לאהדהס נינה תעורן זאק מידי «שרנ ^ניל
 נמ׳ש מנקימן לאסריהם נדנה pwp ווהם הפיגין שנשגו טיי« ואטלס יץ לשטים
 מ<ץ« והמשגה והיש :הדר קמא לקנשיה אמריו! ולא ולנרן למזור דצריך w סרק נואש
נ ישיג קיא:) שה(ששמיה ום׳.  וקאמר משוא י

 צטן מ«ס שישי דאמרם הא הווא דרג משמיה
 ממקוה אנל מגיש מגיש אלא אסרן לא לנון

:מושיה ושויא לא ̂וקוה
 טצד שרק סון ירושלמי נמזרההוס׳. »כ% ה

 דששו היה שלא והוא הראניד מנר^:דנתב
 זיל.לשיש הואטו מונס .שטל לגן שהשילה

 היה נסשלה שניון נשנשה דמיה היווסלט
 שאנהואטג של גמזרמה סשודשו לומר דמהו

 לאמל שגמלו ולא נמשרנה השווהו לגמור
 הירנמל נדנט לאמל נדששו שהיה ממה יושר
 נדממו טה נשמילה נשנימ אם אנל זיל מיס

 לגמרי לאמסוני לן לים נממינה השווהו ^מוי
 הששיק וינינו ולנע למזור 5וא* המניס

 לזויסלא דמזויס ואשיג נטגהגו ̂וקטרושלמי
 הגמיס שנמלי השה שאני מקוה שינוי הוי

 אמד גמקוה מסיג טלנך הזויוש לששי מקיטה
טנ  לסערנה ונא שאנה נמזרמהשל נאנל «

 זה ולט הוא ממיצוש גה שאי! גמ^ה סהשאגה
 נל סקוה שיטי אטלו ממיטה ט שאי! נמקוה

 דמילשא אוימא דנקש דשאנה שינף הוי דהו
 דגמקוס אששר ומיהו .נקש דוקא ולאו נקט
 הראשון מקומו שרואה נל ממיטה « שאי!
 מקוסוש שט היל משהקש דסאנה דטון שאט ומשונה סאנה ומזרס מקום טמי הוי

:•וסר נראה וזה
 אש שמר השש של טון מ'נ) ין• מנינץ(נוטס טצד שרר! משנה .וט׳ הסס סל בירך י

 קדרה מששה לא אף אומטם ניש השש אש שמר גא השרשרס של המרשרש
 ול׳ש השרשרס אש שמר השס של נירן־ שיק דקאמי שליגי אייסא נים להו אינשיא ונגמרא
 להו סמי דלא פישרה ליס לטמר ניש ואסו ממש למזק לאנול דהייט נלוסי קורה מעפה

 המרשרש של נירן■ דקשט שליגי אשישא דילמא או שמר לא נסי קורה משסה אטלו אלא שש
 צא נמי מיק אטלו לטמי נ׳ש ואשו שמרא מיק אנל סמר דלא הוא שש השש אש שמר לא

 נייו קמה מעשה וניס השרשרש אש שמר השש של דנירן לשהוק נראה זה ולשי סיקו. שמד
 לא הסנשיל של נירך סשהק ויביט שמי. קמה מששה אנל השש אם סמל לא המרשרש של

 קמא ונליסנא דשליגי הוא ארישא דניס אישסר הא גסיקו דאט^א דנש! משמו מיק ססר
 סימא שנא שש טשא דשנא איידי אלא פיק סמר דלא הדי! דהוא דוקא לאו שש ד«ןמ וטשא

 ויש משי«ש. שדיף דמיק משמש ד»א הסרשיס אס ספר מיק טל נירך אנל שש נט
 לא המרשרש של דטרן נששמא טשטשי! למססם היל להקל נינוס דמשק דטו! לסמוה

 דניש אלינא נשי דנגמרא דטו! וי׳ל שמי. מיק הא שסר דלא הוא שש השה אס שמי
 נסישא דנקש דשס אמריק ואינ קאי ארישא וי<'ש דתיק שייושא שינה למבמש נדי טיט
 נשישא ונקש ושש קאי אשישא או שש נקש דריסא איידי אלא למ׳ק הדץ דטא דוקא לאו

 זיל הישניא דרן שהוא נראה וזה להקל לממשק ליה דהוה קשה דאנסי אלא מא. דוקא
 דניס אלינא גמרא דנשי דטו! לי נראה לק .ולהקל דרננן ננרסס הפק דטיל נ0ג0

 סמר לא דשרשרס שנרי אטסא ניש דקאי אשריק והי נניס דהלנה לגמרא דשיל משמש
ט« . ק רניט ששק מיק אטלו ן שסק למה דא*נ קשיא אנסי ו  אש שמר השש של »

 למששק היס לא דנהא דיל מיק. אפילו שטי לא שה אריסא ניס קיימי אי הא הסרשרח
סאנל. טט גל שוסוס 00 מי*) מנרטן(סם טצד נשרק דאמר מייא נר' דקייל משום הט

;שויה וגרסה קידוש אמש נגיש לשנה משגה אגל
 מל ניק־ מ'נ) מנרטן(דף טצד נשוק מסנה .וט׳ השרשרת אש שמר השש של ביויך י

 לא אף אומטם שמאי גיס השש אש שמר לא השרשרש של השרהרש אש שמר השש
^. ואסיקנא שליגי אסיפא שליגיאו ארישא שמאי טס להו אינמיא ונגמיא קדרה ממסה ס  נ

 :mp מששה ולא השס אס שמר לא דשרשרש דאמר שמאי נגיש שסק דרניט נראה ולנאווה
 דגטרוש וסו מסניסק נהמה אלא שמאי נניס למפסק ליה הוה דלא מדא קשה זה ומל

 [דלא] קמא נשנא דשהק ונראה ,שמאי נניס הלנה דאץ זיל יניט נהדיא נשג המשנה
 שרשרה שמר לא שלמא דגולי נלל שליגי לא גסישא אגל שליגי אריסא שמאי דגיה ליה סגירא
 ואיג רישא נקמיהאגג אלא קדרה מששה נמי הדין טא השש אש סהזטר ומה קדרה ממשה
להקל נרנוש ששק גשיקו דאטק ניו! שאמר ואם קרירה. משסה מרשרש שמד לא דלש אלינא

 ודאניר ה«ת של כמזרחח * אבל .ולברך לחזור
ח ^ ^נ »! 7^ כטערבד׳ לאכול ו »־ «  לאסל .*־וגא .
 :ולמן למ*ר צדן מס0« על *בירך ( X ולברך לחזור
שאוכלץ הפרפרת את פטר הפת ן ה . «ן ^ ב

 את פטר לא הפרפרת על כירך אם אכל בהן וכיוצא
בירך התבשיל את פטר קדירה מעשה על כירך .הפת

_____________טעשה את פטר לא התבשיל על
חראניד זמונת טלאביל בלבו עטר ̂ ז .׳קדירה

 יגיט״»״ג“• לאכול גטלך ואודב טלשתות או
 שינה שלא עיפ אף לשתות או

 1צשט אגל .גלנד שוויה לשנה גטר לא ואם .ומכרך הוזר מקומו
בו ־ לאכיל לחזיר דעתי אלא ^ רנ. “ל

 :ענ׳ל משמש כולו היום כל פסק אפילו ולשתות
אינו

m טי שור poi ק»*מ טי שור « שש: ששי! «רג P01 י. שנגאניד

n m o i טוזשלמי לגון.1 לטוי צטן גששינה לאנול וגא שאנה של
ל: לק פששלה פהו1 טה ט טנמיא השסד שולש משרק טוזשלסי לאשר ושני פ

b קגלי: ואס השילו!! » טלק ולא p זפ<פ טה לא שאה השוגה לו יש ושגיא לדן ואה
י פשסלה ל ה פ ל ק ה א ו א ו ה ן ל מ ג ס ה א ק  לפורס ססדס אויא לספרנה ה0ר0« ל
מ פ דן קפן לסיפר נוגפיק ^:נן לטור צדן נפלן b שוי לספוג «; ד :נ טו פל ניי  ם' ג

א (זף pigo ניצן שרק .קדירה פפשה פו מו :פיג) פ׳  נפלן ואשיג פלפפוש לא פלאגול גלגו נ
ט פרק שניה. לגון שי '0 והגון פיזי פקופו טנה שלא אפיה לשפוש או לאםל  : שה פגרגין ט
חג טל: או«פפה וגי אפרו לא ■יל rהואנ נ  פוגי מ*ש אהגיא גפן ויל הואטו ט לאפר ומני פ

א גגי שסטה מ m לטששי לס וונריןאיפהר הג ואפדפו ואטוףאגיק ורנגרוגא ט g to רטס וםגר 
פיג ווקא ויל ושטה אדלה אלא דל גטסטש גפלי הסטנו מט קנלנו ק לא ואנחנו אגילה ולא נ
ק גופש טהח לגט טא אפה ט גנה שפג ו סי הטסט דל שפיץ אליפור ו פטגיין ההווי להו מ

 שהיה ססאלוהו שנהג זיל הרסלם של גניו ממי •הושונ לרקנו גסשוגה ואגיגמצאשי
דני הנוששאוס סילוף  הנוסנואוס סניהו ולק מיק ספר הסנשיל «!ניין• הנט! זהשע נ

 למיל ,לניד צייו פנףם שיסי גני כא! אלו דיט! שטן שה לדקדק ויש : שלל כן
ס טא נ' גשרק פ  שאגי זהשס דיל . הששלה ש6 וטסר השיקו מל יpגn גני ^

 אלא מצמו מסמס נלל «ז נ&כילה המ! שאיט
 «א סמן הנא אגל מלים הדג היזק להמגיר
 איגן הילק־ מצמו משמה מנה אמז נל גאנילש

 מקוס טסי גני נא! שנשנו ומה .לשה שגץ
 שיסי נלא אפילו לשעסים ל!־ לומר לנקי צריך

 צריו השרשוש של נירן שאם לניר צדןי מקוס
 צריןי השנשיל מל גיר!* ואה השש של לנון
 ששקיק נשאי וילת :קדירה מששה מל לנרן־

 אס זה טמרים אי! אסאי שדה בשגרססיהה אי
 לומד אששי היט שדה נרטהיה! נשאי! ואי זה

 זיל שהדג ושוד זה אה זה זטמריס נמקצסס
דאי! וטק וטטס סגסיל הייגו דהרשרה נהג

 טמיוס דאין ששיהא »ה הפש ונרגש נרגש!
 נששיא דגרנש לומר אששר הוה דהיאןי הפה אה
 אהשד היו/* pi השש גרנה יהשור המ! או

ס שהיא ניק דנרנס  תנשיל נרגש ישמור מי
 אס הגל מל דסק רטק דיל איסגא או ופירוש

 שאה לומר אמשר וסיג לג'יצא שהגל אמר
 דהא יצא האדמה הוי טרא השש מל טקי
 טרא טק* דאשילו ואששר טא האדמה פרי
 אגס ממגו שאגל p וגנלד יצא הוק הרי

 טמל ננלמ מרגש ייל pi היה. שמה הראשק
 מל הפנמד היס מיהו ושימש סנשיל נרגש

 אס אנל יצא לג שהנל מצאו הפס סל שניר!* גגק לו מיושלס שאיגה נרנה מצמו הדגר
 הוקי מל נינוה נשאר הקיש זה ושיש השה אש ההר לא שהלג השרשרש של טין*

̂ל .שנשנשי  נמס שסציגו נמו זה אש זה טפפרו אששר גרטשיהןשווש שאי! שאמיג ומ
ק היה שאילו אשיש שאגל טד גל טהר שהוא  לא השש גרנש מאגל »ד השאר של סנ

:היק לגני הרהרה או הרהרה לגט קדרה מששה מדנה אמדיק הט נקי גששריה טו
ק הרגלןי כתב  ממה גהקי שסק לשה הנגהי לא .וטי השגשיל אש ששר נלק מל ט

 אנל ששר 6ט שטרש נסו התנשיל דהייגו שיפרש ולק לדשש ט נהלנה שמשויש
 שרמגס ולא שרשרה טשר קדרה שנמצה אי! נגיש ששק ואס סרפרס טשמור מזיק לא הלק

 הא הוא P נדנריו ואס ופירוש שנשיל פרשרש שירש שהוא שימה ושוד .קררה המשה
רניס: דמש ישגשי ונגר שגיל. גנסגין הנאה שש סטא וטשרש הלק שה שדש נרטשיהן אק

T *טיק והט חקא לשניו גלושר לשצמו נרגה סקוגש שאמרו גמלןי זהו .ונד גלנו גנד 
קיט) מיס(פסשיס וגשרק לששרש, מגרן גשג ולא ו««רן שוזר שנהג רגינו לט!

ק נמלך יאמר נסאונהאמטה אנל גרין אמריקדאטט ^ א,ו  הנשרלנזולק נל אנ
 ואיש נמלו הוא טה שגנל למי וטס טש נל מל מגרן השמש איר דרא ר1< קיז:)

 שמא רג ואמר ושטהה שרוסה רל מל מגע אמר יוסגן ודי ושרוהה שרוסה גל &
 שנטס ששוג אזה איגא אי וטרב׳י הסוג אדה דלינא הא סשוג אגס דאינא הא הליגי
נמ^ נלשטא לששיה אטלס ט! סילוק שאין מנא! למדנו הצורן נל לולסס שיסנו השמש

 מ רמהו שגיל. גגמגוס וגל לשני! אמדו לא זיל rהראג ובתב :להניו נינה גשי
 נסי סואמריק לדנריו ראיה דש נאנילה לא אגל גשהייה אלא ממלן משסא אמריק זלא
טה טצד ק(ני ג ליה דאמי סיס) סנינ  אסור נמר מר ס׳ל לא השא לינ נס! ני טנא י

 V ואמדק השלה! משל הטנל מיהלרן שד לאטל טשר נלומר אסמר סילק איל מלאנול
 דססנא ל« שדיו מקסייהו הנא דסליקו צנגול ייג לט איקלט וינה ירא דיני מסיא

אטד טלק מר נלל לא לרנה זירא רני <ךל אגל לא דרא רני אנל רנה ר*ג מגי
לאטל

טשנה לחם
ואי! טוהייהו והלנה קדרה ממשה השר דשרמרה סנרי אסישאורגג! סליגי טהסמאי ודילמא

 אטשא אי דהמק סשקא השק נמה יטי דיל השרסרש. של מנירן אשר קירה מששה של לגרן
 1̂ הא אטשא לומר המצא ואם טוישא. או קדירה מששה שרשרש שמר דלא טדו ולש סליה
S ל! ליס ההשס דעל אשיג טוסייהו הלנה ודלסא ששי דלא ל« דסנייא ניש 1 

 נאסליק דהנא להן גשלמא **0067 להקל טטה ספק גה לסלק הא ל! אהני טשייט
 אנל לא דאסיצו משהה שש טאנל ציין זוקא לאו .השש גק שונונליס : סכקא לפשק דט
טן הגאיה דנריה שהה טק שסהה הש  אלאמה ^מ! נדגהג שגדנה ששורים ההשוגה ג

מהו: סרסדש מק לטדימגו זה ונשג 0ממי. שש לאסל שרניליס גלומר שש גהה שלדגלה שגשג
 דאמניק מאי זיל רטנו סל דקשה טאש לנאווה .וטי סלשהוס או מלאטל גלט גסי ז

m דאשר הא ט אלא ^נשהא הני ננל טלגהא וליש שיג) טצד(ךף נפרק
דמשמש

ל ד עוז «
 וגוטק פג«ה הצו pm הןספחשסינאישפלןישלינאש ושפוי! גפפשש סאנלי שלשה ושוק שלא וטא דל טאלו טונ

 ואשא דש «> דששנא לט שווז פקפייט ששא (ןן4דש הפר דשגצופא דואאזקלשו(ני ווני והה
ט אשסא אק ליש אפו פלאמל אטו טלק פו ליש שנד לא ליש אפר אהל צא ויוא מ• אגל מש  מ

 ואור דל שטשמס הפל שוק די ששניש וק שליא שופש ושישח מפר גפי אני^ אלפא שפטנן נלוסא
 נשל ytthc והיו! טפג*! א» ופלש אצלש גלופא דש הט אצליש תטה הוא הטש הפל שוש po ט

 וגש «פ0ש p אסויו שהאיש דל גפלישטשמש מדזינו לאסלהלאהרהשוהל אשור וגמה « שטש
 קאמואמ ויל שואויו מהני שנטש דל אלשש די א«ש דג פקחי משש דט« ושדג אל1« וט«
 MVW שלש מ אפו אשי ט טיא מ ואפו שא ט אלא שפוי«א «■ מל הלגסא וליש נפפשה טן

ק ט ק לגאולהששלש שווששטק לשטהג ט  אט^מאנר לשאנלו דהוד צושש לנטלשיויש »
 דג נטשי הפל■ מוטס גשיפו דלפפד יטוש דהינו אחסנימ טש גפילש ואיהא פו טטו טי ולא

«ה טלהא נאווש ואו ופל טדש שפ« טק טשז דאה לאטפפינן לש פטק וקא טדשלש■ וקהל
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 סמכינן דידה דאדפתא סילוק סילוקס ואין רלומי סמהיגן דר*ג אחכא אק א׳ל לאכול
 הא כי אלא שסעתחא הני ככל הלנהא וליס ואסיקוא ספכנו. שמן נשק הרגיל רב אמר

 לא הלוי הספודה קיום אין וסירש׳י נררה לנפ״י סינף רנ אמר אשי נר חייא רג דאמר
 ומשגשל לאכול מוהר אמרוגים מים גפל שלא זמן שנל אהרוגיס נמים אלא בסילוק ולא נגמר
 דלהפסק נהדיא הא וא'נ הרייף וכ*כ אסור

 רני דאמר אחיוגיסיוהא מים נפיק אכילה
 שמש י״ל ופרוסה פרוסה כל מל דמנרך יומק
 לאכול שיושב מי אבל קביעוח לו שאין שאני
 לחזור ריןי5 איגו מלאכול בלבו שנמר אע*פ

 כן שלמד נראה וכו', בשינה או ומ׳ש ולברך.
 מקלהם ישנו ק'כ) הסחיס(דף דסוף ממשגד

 נחנמנמו אומר יוסי רבי יאכלו לא כולם יאכלו
 דרנינו י׳ל זה וליישנ יאכלו. לא נרדמו יאכלו

 אלא שמפההא הני ככל הלכתא וליח גרים לא
 מייא רב דאמר הא כי אלא הלכסא וליה ה׳ג
 בשמן הרגיל אשי רב דאמר אמאי וקאי וכו'
 ואסיקנא ניכה מלומר כלומר מפננו שק
 שמפכנה היא גפיי אלא ממכם שק ד^ן

ה ידים לנפילס חיכף חייא רב כדאסי  וכיון נינ
 אסכא אנן אמרינן איחמר סילק דאמריק דאהא
 נגמר תלוי הדנר שאין שמעינן סמכינן דר*ג

 אלא מלפניו השלחן נסילק אפילו או סעודתו
 שלא נלנו נמר שאם הדעת נגמר שלד הכל

 שלא וכל לפניו שיניו עד כלומר אסור לאכול
 ויש כנ׳ל. והולך אוכל לאכול שלא בדעתו נסי

 הא והולך אוכל ידיו שיפול פד אסיקנא היני והרי׳ף לישיי דאילו זו לנייסא הכרח
 פ’ע נפרק כדאמרינן למשתי להו איחסר ונניין לן הנ שאמרו כיון ידיו נפל לא אפילו

: לשתייה אכילה נין ליפלנו והיי׳ף דרשיי אשנתן ולא
נ ק״ג) (דף פ'פ נפרק .וכו׳ שוחים היו ח  ימני הוו דרב תלמידי תננאל ורנ ניוגא י

 לסוף וננריך לן הנ ליה אמרו סנא ייבא רב עלייהו קאי נספודחא
נ אמי הכי ליה אסרו ונשחי לן הנ ליה אמרו  לן הנ דאמריתו כיון י

 רנ קיד) דף (שם התם תו וגרסיגן לדעחיינו. דאסתיהו מ'פ למישחי לנו איתסר וננייך
י סנרא נ עלוייהו וקאי נסעודחא יחני הוו דרג ותלמידי שלמיא נ  אמרו סנא המנונא י

ק לא לבו אמי יומא קדיש אי מזי זיל ליה י כ י י  כשם רנ דאתי נפשה קנפה שנמא צ
 כך לקידוש דקנעה היכי כי מינה סנור לקידוש קונעת כך למפשר מונפת פהשנח
נ ו לה אמר להבדלה קובעת נ אמר הכי פמרם י  להנדלה ולא קונעת לקידוש י

 ניכה נלא למישחי ואסור וכו' כאן יש דניים פרנוני ז״ל היאנ׳ד וכתב : הגמרא פרל
וממילא ונקיש נואו שיאמרו נלא היינו לקידוש קונפח שנת אמיינן דכי זיל דעתו .פכ׳ל

 היו * ח שגית: לברך צריך אינו
 ברכת ונברך בואו ואמרו ״שותין

 היום קידוש ונקדש בואו או המזו•
 שיברכו ער לשתות עליהם נאםר

 ולשתות לחזור רצו ואם יקדשו. או
פ אף יקדשו או שיברכו קודם  ד

 ולברך לחזור צריכים רשאים שאינם
 .ישתו הגפןואח׳כ פרי בורא תחלה

 אין ונבדיל בואו אמרו אם אבל
 היו M ט : ולברך לחזור צריכין
 שותין שהיו בגון אחר יין מין להן ובא יין לשתות מםובין

 לברך צריכין אינן חרש והביאו ישן או שחור והביאו אדום
'יי׳ אתה ^ברוך טברכין אבל שנייה פעם היין ברכת

 וננדיל 1נזא אמר! אס אבל יננדיל ניאו אמרו נשלא היינו להנדלה קונפת אינה אמרינן דכי
 שנת אמרי׳ דכי רנינו ודעת וננריך. לן הב כסו משתייה הדפת היסח דהוי להיאנ׳ד ס׳ל

 להנדלה קינפת אינה אמרינן דכי וממילא ונקדש בואו כשאמרו היינו לקידוש קונעת
 עורם ע״פ נייש אסיקנא והא כן לפרש אפשר והיאך וא׳ח .וננדיל בואו אמרו אפילי היינו

 שנח מהלכות פ”פנ רנינו ונתנו ומקדש מפה
 לשתות נאסר ונקדש ניאו אסר לא אפילו וא'כ

 החשיך לא אנתי והנא נבר כשהחשיך דהחם י׳ל
 דמנק לקידוש עצמה קובעת דשנת להו ואמר

 אע'נ לסישתי להו איתמר ונקדש הנ שאסרו
 עצמה שקונעח כשם היום קדש לא דאכחי
 הרי׳ף נדנרי מבואר וכן חשכה מספק למעשר
 קובעת ששנת כשם דאמרינן דהא ז׳ל והי׳ן

 היא חשיכה נספק לקידוש קובעת כך למעשר
 למימרא היינו קונעח דלהנדלה דסנור והא

 ונבדיל לן הב שאתרו כיון עוד לשחות שאסור
 והא דקיחש. דומיא סנע׳י שינדל לענין לא אנל

 הדס ניסוי נסרק פירש׳י לשתות להם דנאסר
 והיאיש הרי׳ף פסקו וכן שיברכו עד דהיינו

 אפילו לשחות להם שאסור רנינו דעת אנל זיל
 רשאים שאינן אע'פ לשחות רוצים ואם ננרנה
 לשחות נאפר שכתב דרנינו וניל נרנה. צרינין

שה^נזיק הוא הגמרא לשון אלא דוקא לאו

הראב׳ד השגת
 et< אג( פד ונו' שוסין היו •

 ציינין :!T וננייל נזאז אמח
 הראכ׳׳ד כחב ולנר[■ לחזוי

 נאן יפ וגויס פיינוני זיל
 פלא ע״ח אף הקיחש שהפסקח

̂ fפ ניון זניןוש גיאו אמת
 P שאין מה להפפיק תייג היזם

 איני פחשינה שאע־פ נהבולה
 נזאז אמו אס מ'מ מפסי?
 משחיה נפשיה סלי? הא וננויל
:נוכה נלא לסישחי ואסור

אלהינו
m ל׳ז עשין פמ׳ג קפ׳ה סי' פור ב :שם וסמ״ג פזר:

 דלא לשתות נקש ולרנותא לאכול דאסור והיה
 אפילו אלא דאסור קנע שהוא לאסל מינעיא
כ שאינו לשתות  לסעודה דמצפרף ונימא קנע נ'

 או מלאכול בלבו נתר גני נסמוך שלעיל פ’ואע קמ׳ל, דעתיה אסח לא דעראי דמתילתא
 ונלנד לשחות או לאכול הוא שרשאי דתשמע ומנרך חוזר נתב נמלך ואת״ג מלשתות
 שנפרק ודע : לברך התחילו כנר כאילו דהוי פסי תמיר וגנריך לן הב אפרו ני שיברך

פ  דאמריתו כיון דאמר דרב כתלמידי הלכתא דלית אמי אשי דרג נ.)אסרינן’ק (שם ע'
 דרב כתלתידי והפוסקיס הרי״ף פפקו הוא נחרא אשי דרג ואע״ג ונו' וגנריך לן הב

 הני הילנך דרג נתלמידי התם גמי ס׳ל הוא דנתרא זופרא ומר עליה פליני דרנים משום
. רניגו דעת ונן גקפינן

פ (נרטח הרואה ופרק ק׳א) דף (שם ע״פ ריש נרייחא וט׳. מסונין היו ט  שיגוי )נ'
 א*צ ״ן שינוי שאתרו אעיפ רב אמר אנא נר יוסף רב ואמר לברך צריך אין יין ,

 רשתו מנויה נני נדאי־א הרואה נפרק לה ואוקימגא והמפיב העוב מנרך אנל לנרך
 והמפינ הפוב פנרך היה לא לבדו היה שאילו ינpזר^ העוג מנרך הני ומשום בהדיה
 מסובין היו גני זה דין מנינו נתב ולנן לאחריני והמעיב לי נ1הע ה״גו ור,מסינ דהפונ משום
יין דשינוי מפרש נרנינו והמשיב. הסוג מניך אינו יתיד דאילו כלומר יניס לשון שהוא

היינו
משנה לחם

 קושיא לאו והא דוקא ידיו נשל נן אם אלא ומברך חוזר אינו לאכול גמר דאפילו דסשמע
 הנ כתו דהוי לומר רוצה לאכול אסור לאכול נמר יאמר דמאי מפרש זיל דרניט כלל היא

ה שיברך אפילו לשמוח אסור דאסריגן וננר.יך לן נ  המזון נינת בירך p אס אלא לפציו ני
סי נסי הכי תחילה ת ניין■ נן אם אלא לאכול אפוי לפגיו ניפה שיניך אעפיי נ  המזון נינ
 ליה ואתי נה׳ח שינרך עד לאכול שאסור וצנייך לן הב גני זיל יניגו שנתב ונמו תנזילה
«י ה לכריך אכל לא ואסאי אנל לא זייא דיני זיל לרנינו פ  החוספוח כדהקשו לפניו נינ

 זה לפי ודייק חחילה המזון ניכח שינרך עד אסור שלבניו בנינה ואפילו ודאי אלא זיל
 וננייך לן הג נני שאמי נמו לפניו שיניך אפילו משסע אפור דלשון לאכול דאסוי לשנא
 והשמש מההיא ז׳ל רנינו לפירוש הכרח ויש לכניו שיניך אכילו לוחי דרוצה לסשחי אסור
 התוספות אותם שדמו ונמו דהנא להך לדמי )ק׳ז דף (חולין ושיוסה פרוסה נל על תבין

 שלפניו ננררה לאסל מוחי דננתר ומשמע משתא) נד׳ה כ*ז (דף הדם ניסוי נפרק ז׳ל
 דהוי ניון פרוסה נל לאנול מותי אתאי השמש לן לא דאס הלנהא וליח דאמרי הססמנא לסי

 נכרכה שנמר אפילו לאכול מותי המסקנא לפי ואפילו ודאי אלא לפניו נרנה מנני נסלך
 נרנח לניך דצייך כלומר לאכול אסור דאסרו דמאי לומר רוצה הלכחא וליח וסיש .שלפניו
דנפל הינא זה דין הוי דלא הלכחא דלית קאמי דא ועל וננריך לן הג נסו סמלה הסזק

עוז מגדל
 גלגו. מצה (מנין אצא אגילה ננזנין צהס שסנזנז וצא ואינו צא וננזנזם םרזניה אמנם אחדזנים מים גני
 זצסירזש המזי[ גרגיז נצא גצזמר נלכה נצא למפחי לגז איהסר זז שיסה זבמלי רש״י לסירוש ני! זויז

 הנהני[ גגנח שהיא יאשזנה הגנה כלומר רגנה נלא גא[ נשיש דל ור־מ ההזספזס נמלי זינויזינז ושנ׳ם
 נג,ציה הגנה זנזלל לת ו־ל ג־מ לשו[ ולדעתי נם־ו. לה נדינא זנפמזו המזון גונח ופסוזיס ונההיא
m e פח!ה מהילו? ויוחר העוומז נמו שו״ל מנמר יזמי אמיתי מומת נינת הוא הלנ ונפי גלם נפי 
 אחרוני נעילה גמו והוא נו שרניל למי אפילו לידים השפן ממשיחת מותר שלפניו השולוזן סילנן <ומי

 שנתי ומנין ותוור לשון וגן נלותא וריש הכית ונעל ונניז הג ונמו לניכה סנף עמא נה לנוהניס
 אינה ונו' פותי! היו י ונו'[ ו׳ל רססינו של שיפסן ננעלי הנהני! של ראשונה נינה משמע כשאן

 לאתת אתיו אות! מנאי והנני הא! ומנה סנה ופהוקות ?גועות הלנות אומר ואני נינה נלא למישתי ואעוו ונו׳ נאן יש ורייה עיינוני ו׳ל היאנ׳י נתה ?'ו) פהתיס(וף פיני פר? .ולנתי לתווי צייני!
 לתווי יצו ואה שאמי ומה נמנילת■! התה לה ומתה■? נהמון שנתנתי נמו הדעת כיהת ומשום שהיזיש עיני וריש נדה גיסי פ־? נניונא וינ נמעשה והו י?ושו עו גו' היו אס תתלה שאמי סח : גם־י

 ?ה0הפ והויא משוס ו״ל ?מאי ינוזאתא לה ופירשו למישתי לנו איתסי וננרין נג דאמיי״ו ניו! פנא יינא נג לנו אמר ונישת׳ לן רנ ליה אמרו הוי מונוא נההוא נואמרינ! והו יפתו p ואחי פו ס' ילפ«ם
 הגיא כ!1 הנהני! נינת נתתלה עליה לנין צדן עניו שפיר ילאו אע'נ וניין מקמי או רמוו! נינת וניין נתי צמישתי נפי אי ומיהו איפשר (א נהוד■ ונחי׳ ומשתייא משוה הום 1נינ פין וכואם?וא

 תנניא וג ונוהינ! שמעתא ההיא הוף וצ?מ! מעונוא והו ולנין למזור צריכי! אינ! ונמיל נזאז אמרו שאם שאמי ותה ״! ש' נוסות מאנינע לו יפתתו ולא מתניתין נמרא פהמים פיני סי? ז׳ל אלפס רי ימיהם
 נשם ונ אמי יני אנפשה ו?נמה היא שנתא צייניתו לא להו אמי לשנתא ונקנעיה נפהו? יומא קויש אי תוי ויל ליי אמת בנא כמנזנא יג פילוייהו קאי והזה נהעוותא יתני הוו דיג ותלמיד שלמיא ני

 לא אתתולי אנל מעיקרא ואמו וקאנל׳ וקנעי מילי והגי ?ונעה אינה לי»דלה יג אמי יני ממום רני לנו אמי■ להנולה ?ונפת p לוןווש שקונעת נשם מינה סנור לקידוש וזנעת p למפשר יזנפת שהשנם
 וחזזינא הוא נניוד נמו שנת קידש נקוושי אמור דני מיוה ונמויק וסינוי* מיזוך נממשי וףנע ונס m שהשגת מפני נטייתה ?ונפת הבנת ד שאמרנו אלו ננו! ממיקית וקנעו ומכא (מוס ע׳י. ממחליק
 סוניא והוא ופיחשא ואע־נ מידי ולא תשינא לא וחול ומילהא הוא מל של ונר והא למישתי וליתפי והפהקה הדפת היסח למיט׳ משיג לא הגולה והיינו שנת ניציאת אגל למישיי ואמי היעת והיסוו ספס):
 מהלכות נ־פ פי? ז׳ל י־מ נתנו נטי הו' אמוז שלא אע־פ דל היארד שהתנ ומה וסוניומיה. נפייושיה תדקו? אם נעינין תניאה אתה ונם פ?0 נלא וה מסנה לממו פירמה אתדס *!מים

ח rw מאיום שם שנתנמ נסו פונ כל אלא עימונ נהם אין דל רס דנר אסגם נהלנה פנים 4 יש נפסצם עלת שעל? »ם י לניוד פד ס׳ ממנין תת ;הם חיים אלהים דטי ואלו אלו ר ול)ף ו
ד*}:׳ V( «יי® ■יי היזאפ(וףנ'פ)וויפ פו?.ולבקי

 והראניד ז״ל. רני« לדעת ונכון פפוע לי נראה זה זננריך, לן הנ דאמר י^נא אז דיקא ידיז
 מוהררי׳ק הגדול והרג .לאכילה פתיה נין לחלק הוצרך ולכך ז׳ל יש׳י כפירוש תפרש ז׳ל
 ולהטן הנייסא לשנות שהוצרך עד קע׳ע סימן א׳ת בענר ז׳ל לנינו לדעת חירן זיל

; הכזוגיא פירוש
 כדנתג הגפן פרי נורא לנין אין הקידוש אסר אם ואפילו אט*נ .כו' ואסרו שוחין היו ח

 שנתוך היין אותו שפסי מפני הירושלמי נשם שנת מהלכות ניס נפיק הרב,המניו
 סער כשקדם ונשלמא הנפן סיי נורא לניך צריך הקידוש ק^ס שחה אס גס הסעודה

 קודם מלשתות דעתו הסיח שהרי פסי לא הנא אנל קודם ה״ן על שנרך נכרכה גפשיה
 הסעודה שנתון יין הא לקידוש הסעודה שנתוך היין פפר למה לי השה שעדיין אלא הקידוש

 הסזון אסר של פער לא המזון פנתוך דיי! הינ׳ וני לשחות הוי [לא] והקידוש לשחות הוי
 הסעודה שנתון היין לפעור לו היה לא נסי הכי לקמן ז״ל יניגו נדכתב פעסא מהך

 ועיין לשהות מיקרי הסעודה כתוך דנא כיון וייל .לשתות הוי לא הקידוש דטואי לקידוש
: רצ׳ע סימן ננ״י עיין וצנדיל. בואו :יעיא סימן נניי

 מנית כל על מנין היה רני את'נ שם ומיש ירושלמי. זה דין מדם. זהניאו ישן או ט
;שוציס תמיניס ינינו שינאר נראה פותח שהיה ותניח

דברים
ניות טייסו הגהות

 סהא פרית והן והסנזיב הטוב עט־ך הראעין !13 נרוע העני היין אפילו מעסע ןו]
ת חבית כל על סברה? הידד דסרק דירוש־ים' חני  רבו• תעיי טברי ר.־ה פותח שהיה ו

 טשיבת הש.י כשהיין אייא טברך שאי! שפירשו ורשב׳ם כה'נ ודלא מיה וכן סברך הוא יינות
 רב בר אנא רבי טברכי! כיער כתוף בירושלמי ונרהינן חרואח פרק כתוספות עיש הראשון סן

ו חרש ויין ישן p אסר הונא י י רן ד פ לנ  הטיב אלא נפ־ת לנרך ער-ן •קראין שינו• ר.נפן נ'
 ויינרר לסיר,דר ליה אינעיא ישן ויין חדש ״! דאיבא חינא נ׳ל ראבי׳ה כתב סנא! וד.םט'ב

? לברך ונריך אין יין שינוי חבסים שאמרו שמה ור-סטיב הטוב ולא בס׳ה ג  חרשים ששניהם נ
; ע׳ב ישנים הם’ש. או



11ד נט טשנח כסףהלמתברטתפד אהבה.טשנה כסף
נ ממך י<ו6 אמד סמץ משרהם נצ6 מץ שי«י ״מ9 י  ביימלמי מי<ק6ו דג.9ו«ו «

 סמלה מוש 6p» זלאו ליגי« זמשמע צייך. צדן דשן סדש p יייייק יייי P* ®י
 מרי ממרי אנל הנמס ינסגו .סינים שצי נשיהיו אלא סלוי הדמ שאין ען זאמ*נ
ק מהלאשון משיגס פשהשני דיקא מש«פ  כסג שק הישסשצמ צנמגו .0רשב* פירש י

 מיג שהישן דלפי דרושלמי סשמיג ינן ה*נ געל
ך י״י®’ 1<י  הני דנהר פונדא' פיהו לנרןי יי

 השיב ממך וסניס סניה כל פל דקאמר פלע
 לבישא, נישגא אפילי מנץ גנל משמש יהמויב

 היה פלא לפי מבון שהיה לדמיין יש ומיהי
 יניאה לא. גיופ שהשני ת«פ אם אבל סנירי

 סנרו ייניס רנד (m מננין נריפ דאפיליהשני
 שאין מדאי נריפמהי■ האמרין יהא שלא ינלנד
ק מממק אלא לשמו* ינילים  : ריס דפח י

 סדאסייק דהיינו נראה ונו*. סמבץ אין י
 דנסיב אהן פנרטן כיצד פיק בירושלמי

 פליה לבייבי יpצ בידיה אסיא לא והיא פגילא
 פנילא שמיפם מי והוא בלימו סנייגיס ומן

מי  היא צרך למו שנא קידם פליו ביין י
 פד יבו' אובל נטל :ילננ־ן לחזיר מנשמ
^. נמטץ שלבך מפני ח  ניצד פרק ירושלמי מ

 י«סמ והשיר יהרא״ש יינה ה׳ר ינחניהי סנרנץ
 לאסר י׳א בשנסל׳י לומר פצריך דקאמר דהא

 אמר לא אם אבל הפילם מלך אלהיני שאמר
 נדי מיקך למוני ייאמר יסיים בלבד בא׳י אלא

 :לבשלה ש*ש ומכיר יהא ילא אסיק כקורא שיהא
א  ברכה שפיק פד יט׳ הנאים דבריס י

 כיצד פרק . ילאמריהם למיהט
 הלכהא פפא רב אמר ס*א:) סנרכץ(בדנית

 השמידה נחון השמידה מחמס הנאים מרים
 לאמריהם ולא לפניהם לא בינה שפינץ איי

 שפינין הספידה בסיך השמידה מממש ושלא
 לאחריהם ברכה שמינץ יאץ לפניהם ברנה
 נין לפניהם נין ברכה שפינץ השמידה לאמי

 הסעודה מחמה הבאי׳ דברים יפייש׳י לאסייהם.
 כיו פירית בץ מוק בין הפס אס בהם ללפס

 לפניי לא מברן איני ללפסן שהביאימ
 השמידה בסין השמידה מחמס שלא ̂ומדיי.

 איסם הטאי שלא וחרדין כריב יק דייסא כנק
 בפני איסם יאיפל הפס אס בק ללפס סססלה

 הפס מם מצשרפין שאיק לפניהם מברך פצמן
 שאכל מה מם שמצשיטן לאמריהם מביך יאים

הטאן אפילי פיייס כגק השמידה לאסר לנא הרנילים מרים הכל. אס פושרת המזין יבוגת

 על מברכין אץ י :והמטיב הטוב העולם מלך אלהינו
 הטש^־ן כל p טשקת על ולא האוכלץ בל p אוכל

 צריך לפניו הכיאו ואוזיב בירד ואם לפניו ״שיבא עד
 וTם ונפל m עליו ובירך אוכל נטל .ולברך לחזור
 אף עליו ומברך וחוזר אחר נוטל נהר שטפו או ונשרף

 שם ברוך לוטו־ וצריך המין מאותו * שהוא פי על
 כדי ראשונה ברכה על m ועד לעולם מלכותו כבוד
 אמת על אדם עומד ,לבטלה שטים שם * להוציא שלא

 בשעת לפניו שהיו שהמים אע׳פ ושותה ומברך המים
 תחלה; נתכוון שלכך מפני ששתה המים אינם הברכה

א  מחמת והן *הסעודה בתוך הבאים דברים m י
 אלא לאחריהם ולא לפניהם ברכה צריכין אינן הסעודה

 פוטרת שבסוף הטזץ וברכת שבתחלה המוציא ברכת
 מחמת שאינן [י] ודברים לסעודה. טפלה שהכל הכל

 ולא לפניהם ברכה מעונין הסעודה בתוך שבאו הסעודה
 מהמת בין הסעודה לאחר הבאים ודברים לאחריהם.

 ברכה w טעונין הסעודה מחמת שלא בין הסעודה
ב 5 ולאחריהם לפניהן  ובסעודת טובים ובימים יבשבתות י
 שאדם בהן וביוצא המרחץ p שיצא ובשעה הדם הקזת
 המזון שלפני היין על בידך אם היין. 1ני על סעודתו קובע
 ברכת שיברך קודם המזון לאחר ששתה היין את פטר

 בתחלה ולברך לחזור צריך הימים בשאר אבל המזץ.
 כל המזון בתוך יץ להן בא .המזון אחר של היין על

פנוי הבליעה בית שאץ * לעצמו מברך ואחד אחד
שיענו

נ דו שי' מזו ב C ט' פור פ :שם פשץ «י tf דנ  טו*ד ט* פזר a : ra כשץ «
: ec פשין «רנ

 09מרי1ל( בץ1 גינש! שפלש ו6זל לפנישס p ברכש נץ1שפ ליפסן מחמס שלו! שסמצדש ב«ן
 שספוזש מחמס שבצויס זבדה פייט וססושפוס נעשו. סזוגי זלאו פושלסן שמוק ברבס ץ1דצ

 קדרש מעי וכל ידניס נשר ן1כנ שפס 00 לפונלן שינילים דניים כלומר ששעודש בסוך
 בפש השמווש בסון נלן6 אטלו לפנישסולאחרישס ברכש ססונין אין שספודה נחון ושטאן

 שפס באץ P 00 דסשוס דכיון פס בלא מצחן
ם אנל פוסיסן בסון לבא דרק שאץ מר ■ . ■יי” ■ פירוס כל ושאר ורחורס סמריש מון שססודש

 ברכש שמות שפס אס בשן ללפת רטליס שאץ
 שפס אץ אסו ליפק משוס דלאו זניון לפגישס

 ול׳ג לא ותו נרשינן שמויש לאחר פושרת,
 דנדם שני* אם חרס בסיפא הנאים מרים

 שמשבו לאחר פירוש סשסודש אחר ששוברגו
 כמו והוי פושרחן שפס אין »ב הפס סן ידהס
 שרניליס דברס ובין סנוורה טס 10ב שאבלן

 רניליס שאין דבריס ונץ ששסודש מחמס לבא
 לפניהם ברכה שפונין שסשודש מחמס לבא

 אין וסנשיו קאי דלסיל דנדם דאבל ולאחרישס
 מו הפס « יזיס סושנץ אנו דאץ וה דץ לנו

 לנאורה נראה ומעו .עכיל שמוק ברבת לאחר
דבריסשבאיס. בסיפא שנתב ליש שנירא דברש׳י

מרס היל דכסוסטת אפשר שגבר לדחוס ויש  ו
 ולק שבאיס מריס כל היעו דקסני הבאיס

:הכרע רביח נמר• שאץ אוסר אני
 שס משנה וטי. שוטס וטסיס בשבווות יב

 סץ סל טרך סיב) (ברנוס
 המק שלאסר שיץ אוו פשר הסזון שלפני

 שט לא אררל מרי נר רבה אמר וננסרא
 שאדסעצא ובשמש שונוס ובימים בשבסוס אלא

 ואדם מאיל שדם הקזס ובשסס המרחן מטס
 ה*ה •מוס בשאר אנל היץ מל סעודסו קונס
 היץ את פשר לא המוק שלפני שיין מל ברן

 וסיס היי•! נידסס היא כן הסזון שלאחר
 בספיד כסוב היש לא והרא׳ש ענש רנינו ניישוו

 •סוס ששאר אנל וי׳יפ נשנסוס אלא ל״ש אלא
ה הנאוטס שמ*פ וכחני ונוי ששנש ^ ש  סנ

 המוזק מביס שיוצא ושמה הקזה שמס ספרים
 קובמוס שיו ק נס שאו משמס דבגדריס משוס

 משנהשס בהלשסיץוכר. סמודסןמלשיין:
 פבדן ואחד אחד כל שמזון בסון p להם בא

 W סמסא יהטק <רנ) (שם וננסרא למצמי
 הססיטן לב טן פירוש פנוי הבלימה טס שאין

:ייססק לושש קנש יקדס שמא דשממא אמרען יטרושלחי .לבלוש אלא

משנה לחם
W1100 לקטס תיל היש דלא משוס ונום נוס כל מל ממן היה דניי*ש 00 אמר אניי רש מ׳א: (דף ו*ל שסוספוס נפייוש נרחץ ז׳ל רניש מרי .וכו׳ שנאים רבריס יא

שמין שנס «לסס שלשים בפיק דל יבינו מל שיה סיש מל לי קשש זה ומל po סל :שלנחא)
ת טצד בפרק שיין. מל סמודחו קובה שהרס יב מ רגיל^ אלא אמרו לא הנא דהא מהנא שנלמד שוביס וימיס בשבסוס שיין מל סמודש לקטס דאיט מהסס וחשמש ב:)’מ (דף מ

מ פשר שמזון שלפני היין מל בירן ok : לקטה דהא נגן תילץ שהיו קאמר רנילוס אלא שיין מל שסמודש לקטנו חייב הפרפנה מל טין במשגה אמרו ד1ונו׳.

ת ת ת
tlrm v [«)> ג אחן ^ קי גמיזו דנ^יל ומא «לימ וםברן וזורמופא ר  rvit<' סנ

 Tw כוס לו וועואו וג^ון חבוס ל9 נירן אאס 'iwxd on וניגו 0931 גר חגיינות «ך
na r וגחץ דגת גקייואפו rגKד י9א ביב כחן9גרא ונח9יא נביגה לוו ודי m  md mnn 

א « na ביאיר 09 מוסיף [חסוד * ;עדיף חוא לנחחלח אגל אחר לי yam *סועד m w 
 ביכח הסברך גל על נדישלסי אייוא וכן [לו] : חדאאון] על נאגירך ייתר לסגיי חסין וווווו0

 חוקיד לסרגי יסיים סירי אל19נ אלהיגי אסר ולא לבי גא״י אסר אס 09 [כתוב • : לבסלח
9 סועיא באן ואץ פסיק כקודא )נראה9 V [ נ*כ] לבסלת ̂  0תי0ל09 יבריס סירשדי 10:

 עלה סדסריך ועוד גו׳ סעילח יעסו עיקר חוא9 כל ודא דסמני• הדא לר״י נהייא ילא הפת את
א אלסא פח גיפפויח גסי יין  אי8 פח גיפפייה פרין פחי גו וה99 איין ראי איירי פילה9 ^

^ג. פת פפריה רלא גןnoא חיגא ליה ^פיא  סחסוו הסעודה בתוך חבאיס לד״ידבדיס וגראח נ
mvon י וכל וירק ורגיס ר9נ נגק נ  והרס הפעורה בחין הפת עס לאנול ^יניליס סליה י

 pi לפניווס גיבח גץ1ע0« 9פיר9 ףיnב יולא רנר ערך בערקי 9פיר ובן פת בלא )אבלו9
^ 9 גל יגן להיות סעורח נעיקר9 ביין 9וזרםדל״ דייסא |9anתפעודה בהיך 0בוד nana 

ה סעוגק יאק יני9ח «פעירה  גרנח וגייס הואיל היק סן pn לאמריהס ולא לפגיהס לא גינ
ה פעק לעעסי  דרג יתלסיוי ג^נרא בע*פ ניסוגח לאחריו לא אגל נפתני' גרתגן לפניי גיג

חן לא אלסא רנרכתא יאגסא קסא אגפא בייך דסי  יעל pגn על הפפויח נחון9 בפי גתרי ג
 8חםיודהגתנבםח!ויי בתיר9 8י0ח ועל הסיק. בינת בלא חפסק הזי א״ב גריך דאי חנפן •די

 רלא סיס אגל חיץ סן pn דוייני סיגי גל פיסית פיו יייקא ייגין פי«הפ ומפעס לביר״ )9י9
 רעסור 9T• ייגף והדד פפר. לא ל«כי ומלת יפ0נ סותר pten p הנירי גרתנן לא דיני

ppvo גאין יגי9ת לא none הסעירה pn על לאגול איס יסתאית מדיר היץ סן tr ולהגי 
 on יבינו אבל חסעייח. גאסנע לניד 9י קוו9ם כל דעל 9ופיר no nפריrנ גפי יין פרין

 9י הסיס על נרך09 יסי גערפת נחעק ובן היין סן pn np9e 0י9 על לניר נייעק חיי מי
ג גפרר כתבpו ע״ג יג9דח יפעס פיס גל על לניד לו  פעס עלגל לברך «ייד9 עסיס י

 עריך רלא גהג יגידג סגיך הגי לאי חא איסנא להנ^זית הינא לסעיפי סיאסי וגתג 0111
ק nne9 יניגו יכחג ססייתא ויסנא חרא אלא לגרך  רביגו סירי ועה גודג. לגר עסא י
ד גדי לי <יייי| יגיל ״ אר9 ולפסיי עליו יני •rp הסיס ^ מגיד הוי או m נרגוו 

rnyv rrm p ילוחפגייות חנאין. אהר ער יאת9ל רעח על aיT תפללת ווסועיא 9 ^  בלעו 9נ
בגסנץ הגאה ספת הפפורהספי nano דלאחעדבי לפניה9 הברכה פי> לחי ספרה רלא דאה

סייסוגיות
 mvon גסחלת איגל אלס אס להסתפק 9^.יי1לאחמ ולא לפניחס גרסת «פעונץ הסגולה ון1נו
no תוא פנרא ני לאו אס יגרךעליהס אס סעוותו עיקר ווץ ופדות lAvיגרך ^ar •*גיאסו 
י הייא ליה אסר פתא 0• חסרים אכל חמא רג לםי9ירו1 »9 רבך על את פליג אעי נ  •9ל« ג

 דנאסנג יהיכא אגילתי עיקר פי׳ סניסתי עיקר אינון לית אסר יסוף r6nn סברן ואת סוונן
ך יייין P®* לסימל' ילכא הפת עס פייית אוכל סעידת ת ללפת יי » ג סו סעונת חפו י  סי

T ילבסיא 0ו90 סמית ליסעע ולא סויותא לבתר גקן9 ליה ראסי יהא לפניהס M לית y t t 
p כלr נסעירת פירית האוכל 0י09 וירא o סניו תוולת בלא קעח ^ ו t ואידג ע fb r 
 MD ואיו fwn גחן ללפת ינילץ ״אין פיזיות גנון י״י 9•יר [י] 5 ע״פ פת נלא גץ בפת נץ

7̂mנr כו909 ליהר פילו״ [ג) :ע״ג חפאנל לעכל אלא Tיnם p כרמו קילס הפת VMW 
p נוהג אינו זח ודין o אנו אין חותני p  i r r r a r o ת עי חפת r נינ w ד מיי מ ל ס  ח

iw o n אנל י9 סורי לפק [<] : ^נ חסזין ברכת *גרכו9 עד p a ת ן ילן מ ^  wSa ת
 nnV« וייעץ קחאגילת arm נו909 יאחר הסדן ברכת קודס אכילת אחר גקנע ליעזות עעסן

* פסק להן9ח על פסגדיליס אדם מי ואותן ליידחו. m9n ימת באיל גסי ולגיד טיי  H דגי
 0»0נ אלא לידית יגולה רחגילת אע*נ הפעידא נתיך pan פוי גודא ילגרך למוד עייכין אאץ

תי ולגס* למוד סדיר אץ מגדיל סעודת בסקוא סיחא דחאתא ביין סעידה א תגן י ך ו י  5נ
י וחית לאתות לדעתו חיכי הסין אלאחר חיץ את סוסי חםוין אלפני היין W גשו חנ n 

jm תוך לאתות n n מ מוי ץ אנייד •לי* סביגת נייער פרק ©יגייא קא לא ל w ^תי n 9 
pmn אלאתר ספי אס n  pionדל" לאתות חוו לאחת ת *m'ת איו  & nvwVi poot ל

קי דלאתית דפסי פאיפא איפכא ע ק ועוד דלאדית פסי י פי מ ודסי סאסע ע׳• ינ  Pool 1יי
ח סעידה גתקזס אלי קידוא יא א גיץ איעא מאי יץ ידי אף לית אית יא̂פ ו ידי »יי ח ס ת ג  מ
 0*י פאאא עעסי סקיס נאיתו אבל סקיס געלוד ת׳ס אימתג שתגן רד' rvm תגמ פיי

m קיתיאאלא יק^לאץ לדיין דיעי דגיץקימא יודתלחנרלמנרפריאיתינ״א x n v p n  ̂
ס א אייג י אי״ת דנםק״י» חראג״ד י ק יץ « ^ P ס אסת  VT1 אלאל^ למל י׳

א [יק • :יע׳א! ע״כ הםוץ אלאחר יל גם tm א0פ» ואירא ס־ירי דלא חסחי חפנ  ONTO 
א לתא וסאסיי איסע לעת וביימ לנלנע אלא מסניר •ל הספוגץ ^ ל  M יאלץ איאלץ •

מי אלי באסיית יי׳י״י״ץ ליייייי י ע 0• ואיי♦ P• לינאי אילץ איין יייייל^י •  IM• אס
-----------r• יאוו •p עיג] סגנת ואינא I

ל ד » v t
M W1 ןן« e* י» oa1l«p»1<19qraoiwa)|nm:|« ובדש yn atonm» ף*ש);9 טטטן •מןטוי שףישק. » ני
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ש מ׳י היי׳ף ושסק נאשיגייתא אמוראי יאשלינו נעיא (ס׳ג:) שם וכי'. צופר ואים ונד :אלי מהלכיה נס׳א ינמ׳ש כמגיו שני שיגילי נ
נ כתג והיא׳ש אושר דאינו יאחד עשרה אהד לאלהינו גניך אימי נעמדה (מ׳מ:) שם משגה נ׳ז .יכו' האונלין היי ד אמר נממן רג מיהר איגו אמי נהגא רנ שישר אמי י
 ישראל אלהי אלי\גי לה׳ ננרך אומי נאלף אלהיגי לה׳ גנרן אומי היא נק׳ יניא עשרה שישי איגו אמרי דיג חלמיי׳ ונולמ יהודה ורב הוגא רנ אושר איני אמר ששה רנ אושר

נושא הא ינגמיא הכיוניס, יושג לנאות אלהי ישראל אלהי אלהיש לה׳ אימיגגרך ניניא עליי גחלקי סלהידיו שכל כיון משהמא נאיהור׳ נרג הלכה דקייל אע'נ הלכה זק
 ששס ורנ נחמן רב וקי׳ל בו שנחר סרג סממו
 שאינו והפעם עידל. נאיסורי ששח כיג הלכה
 לשיוס הוא המזון :אסון דק פזשום אופי

 עדיף ולשחוח לשהום הוא המזון ושלאחר המאכל
 או הסעודה לאחי וכל אושרחו) דלשיוס ק ואין

 המוזכר המזון לאמי או הסעודה נפר לאסי
 ועדיין םעודחן שנפרו אמר עניינו זה נארק

נו ח אחר דאילו המזון ניכה ני  המזון נינ
ה צריך שאינו דני לך אין נ  ולאמיע לאניו ני

 כתנ וכן שלשניו המזק סם פצמרף אינו שהיי
: הוא ואשוש

T fi} ט' וקסניס ועניים נשים א  משנה .ו
נ׳:ן: (ניכוש שמעו סי סרק

 ולא נעיא שם זה נם וכו'. יש וספק ויצ*פ
 מיין היא .וכו׳ הקמניס אנל וסיש אאשישא.

 לשון וכוונת הנזול לוננ נסוף המוזכר מימן•
ט  י\א אם לן ססשקא ננשים היא ע יני

 היא ודאי הקשרם אנל דינק או סדאוריסא
 ובנעח ואכלח דכתע דאורייתא ושירש׳י דינק
ל  דכתינ דיננן או נרפא הזמן שאץ ס׳ע ^

ק אשי השונה האין על  נמנה לא והיא לן נ
 חלק צלשחד ננוח מפום ואי להתחלק לנקטת

; מצרים מיוצאי שהיה דנשלו היא אניהם
 שאכלו שלפה ריש משנה וט׳. שאכלו שנישה ב

 ברכת היא ואייו :מיה) דף (שם
 סזסנין כיצד (פ׳ש.) שם משנה ג*ז ונו׳. הזיפק
ו אומר והוא בשלשה נניך אומי נשלפה נ  ני

י ובגמרא  עצמו אדם יוציא אל לעולם שמואל אי
 ניכו אומי והוא נשלפה דפק והא הכלל ק

ט אף ה׳ק י  והוא ומ׳ש עדיף: נבין ופ'מ נ
 רב חוזר הוא להיק (מ׳ו.) שם .ומנרן חוזר
 אפיי וינק לראש מוזר אסר דאניי משמיה זניד

 וטישו ששסק למקום והלכתא שפסק למקום
 אומי המנין דאפטק אהא דקאי החוספות

 שאכלט ניוך טגין והמטנין מש^ שאנלט pננ
ט משלו ט נ  המניך חוזר הוא להיכן מיינו ו
 שהמנין לראש חוזי הפסונק שיענו לאמי
 חיינו ונשוט משלו שאכלט ואוסר מזי
 שאכלנו ניוך שאופי ששסק למקום אפיי וינק
ק משלו טנו דעת וזה הלכתא ו  שכתב ומה .י

 כל שמעו שאס למימרא לאו אמן. טנין והן
 שלא אפן ענו ולא פוף ועד עהחלה הנוטה

כדי אפן לעטת עליהם שסטה לומר אלא יצאו

:המזון שלאחר היין את פוטר ואינו אמן שיענו

חמישי פרק
ם א י ש  יש וספק .המזון בברכת חייבין *ועבדים נ

 שאין לפי התורה מן חייבין הן אם בדבר
 אין לפיכך התורה. מן חייבין אינם או זמן לה קבוע

 חייבין הקטנים אבל ,חובתן ידי הנדולים את מוציאין
 ז במצות לחנכן כדי סופרים מדברי המזון בברכת

 הזימון ברכת לכרך חייבין כאחד פת שאכלו ^שלשה ב
 היו אם הזימון ברכת היא זו ואי ,המזון ברכת קודם

 ואוטר מהם אחד מברך עשרה עד משלשה האוכלים
 משלו שאכלנו ברוך עונין והכל משלו שאכלנו נברך

 משלו שאכלנו ברוך !י׳] ומברך חוזר והוא .חיינו ובטובו
 אלהינו יי׳ אתה ברוך אומר כך ואחר ג :חיינו וכטובו

העולם  ארבע שגומר עד בטובו כולו העולם את הזן העולם מלך
 היו ד :וברכה ברכה כל אחר אמן עונין והן ברכות

 המברך ביצר .בשם מזמנין ולמעלה מעשרה האוכלין
 ברוך עונין והן משלו. שאכלנו לאלהינו נברך אומר

 ואומר חוזר והוא .חיינו ובטובו משלו שאכלנו אלהינו
 ומתחיל חיינו, ובטובו משלו שאכלנו אלהינו ברוך

 טשיתחילו חתנים בבית pi יהסועד ה הטזין: ברכת
 שלשים עד ולהכינה נישואין סעודת בצרכי להתעסק

 במעונו w שהשמחה נברך מברך הנישואין אחר יום
 במעונו שהשמחה ברוך עונים והם .משלו שאכלנו
 לאלהינו נכרך מברך עשרה היו ואם וכי. משלו שאכלנו

 ברוך עונין ודם . משלו שאכלנו במעונו שהשמחה
 אחר אותה שעושין סעודה וכן .וכי שהשמחה אלהינו

 מברך חדש עשר שנים עד הנישואין מחטת הנישואין
 כדדך הזימון בברכת יחייבין הכל ן :במעונו שהשמחה

 קדשי שאכלו כהנים אפילו המזון. בברכת שחייבין
 כאחד שאכלו וישראלים כהנים וכן בעזרה. הקדשים

 בזימון חייבין חולין וישראל תרומה הכהנים נח ואכלו
נשים של חכורה תהא ולא .לעצמן טזטנין אכל עליהן טזטנין אין וקטנים י׳ועבדים נשים ז :הטזיו בברכת כחיובן

ועבדים
̂שזי ״6 שזי נ • שם ששי! 'ג1« קנ׳ג שי׳ שזו נ :ששין-נ״ו «רנ קנ־ו שיק א : נ־ז ששין מ״נ0 קצ־ש פי׳ א־ש פור ח :נ׳ו ששין שפ׳נ p־fj1 שי׳ ״ש6 שוי ו : שם עשין סס־נ ס׳ג שי׳ '

משנה לחם
 היין נדין נמ׳ש דססך זיל רציט הזנירו ולא העזו! שלאנזני הפיפריז אה ששר הסזון שלשט

״ |)n דסזניר דהישא פשוס נלסיד לאלטנו זיל רניט שאן ס׳ש . לאלהיט גבו־ך ד 
 נריך קודשא דעל סילתא דמושפא לסיד שיאפו לן אינשש לא שם

 ניטס שעשה לפי גני טסרא אסר דשן הניס לנעל דאפר לפיפר פציט ולא קאמר הוא
ט׳ ק ו לפיד לוסר לן איששה לא פילהא דפושהא דהינא פשפע פילחא. דפוכסא אפשרה נני ו

 רטא עשרה ואסד פשרה אהד אפרה קשיא
 אוסר נסאה קחני והדר טנ« הדדי שי אלפא
טא אופר נאלף  לא יוסף רנ אפר אופר ני
 רנא אסר ר׳ע הא הנלילי יוסי רני הא קשיא
 ואמי עשרה אחו דאסר עקינא שי׳ הלשה

טא עשרה :י
ט' חסניס נניח ד&ועז־ ה  דנהוטס איק .ו

 רב לני איקלע אשי רב ה׳) (דף
 אי ואילו מכאן מלהו נריך קפא יומא שיאא
 אשושי לא ואי מלהו נייך חדשוס פנים אישא

 ואשר נסעונו שהשפחה פניך הוא נעלסא שפחה
 לקרואים שלומר להו אפי נין חלסץ ועד פז׳ ניא

 ל« אמר לא נין אסכם קיאסי הלולא מחמס
 משאן נפנטנו שהשמחה פש^ הלולא מחמת
 ושו׳ שהשמחה פנרך הלולא סחסח איל ואילך

ט לא לא ואי  עד הלולא מחסה להו אמי ו
נ עי דרנא משמיה שסי רב אפר איפה  י'
 מעיקרא שלומי מאיפה ומעיקרא שהא ירחי

 שערי רפו משי החופה שמחה הסמלח מאיפח
 שנטייס לשיוח משההחילו שלומי נאסינחא
 ורפו חופה, לטרשי שנר להפיל מים נעיינח

ה דוקא לאו נאטנסא שערי  אחר עניו יה׳
טנו וז״ש החושה סעודת מצרכי  סשיחחילו י

:נישואין סנטדח נצרשי להתעסק
ל י  נייש .ושו׳ הזימון נניכת חיינין דג

 ן חייב השל הניא נ׳.) (דף עישק
 פשיסא ופרין וישראלים לויס שהניס נזימון

 אוחם ואכלו סד׳א קדשים דאשלי ציישא לא
פי אשי  הוא כפרה והא רחמנא אמי נהם ט

 איתנהו והא רחמנא אסר ושנעת ואשלח קמיל
 וישראלים לוים שהגים לזימון מצסרפין השל

 או היומה שהנים דאשלי ציישא לא פשימא
 נעי ואי הואיל סי*א חולין אכיל וזר קדשים

 ליצפיף לא אכיל פצי לא שק נהדי לסישל זי
 ; פצפיף זר נהדי אשיל מצי דשהן דשיון קמ׳ל

T מ׳ה) דף (נישות משנה ושו׳. ומנדים געזים 
עליה׳. פזמגין אין וקפנים ומנדים נשים

 נראש שם נרייסא ושו׳. לעצמן מזסנין אנל ומ׳ש
 מזמנים ועניים לעצמן מזמנות נשים הסרק
 ומפרש סזסנק אין וקסנים וענדיס נשים לעצסן
 ננשיס דענדים פריצוסא משום שעמא ננמרא

 וקסניס הנרייתא הזשיר שלא והפעם נקפנים או
פזמנין

 הרג ששהנ מה על פליג אמנם .גיסים שעשי. דלפי לנרשה לדמויי עדיפא טפי ואדרנא
 מפעם דהוא לאלהינו ננרך לומר דאין ז׳ל הפור ששחנ מה על קצ'נ נהימן יוסף ניח
 דיטל שם דסזשיר הישא ישאני שדשהיננא נראה דעחי ולעניות .שאכלנו לסי לומר שאין
 שאשלט לפי לפיפי מצי פעסא דמהאי לי ונראה .לפפה שסנ נעצמו טא ושן למיד לומר

: עשרה כשהם

עוז מנדל
ה ם פ׳ י ש  מד ם׳ מיז שאכלו •אמזח :נ׳א) שנזהז(דף מי שיק .גוזאה לסננן שי .ס׳ ומנדס נ

ס׳ זלפשלש ממשיש שאזנלין ד.יו ;מ־ג) (וף שאנלו שלשה מיק ונינה. נינה נל אהי
 מי נז' תמניה נטה חשועד :נ־נ) (דף דזשג מזמי זשיק שאנא שלשה מק . הסו! מיסמ עי

 .המזו! נגינת מי ס׳ סוימז! נניגת ת״נין הנל :ת׳) (יף ינסוטה קמא מק . נפעונז שהשמחה
 נלשה מ׳ הנל .ליחלק להה יש מי ס' מליהס מזמני! אי! וקמניס ומנייה נ*יש : מיני! מ00מ דש

:נרה) שאנלו(יף

סיימוניות תגוזות
י ונן [א] ׳ v ווז׳ג מלמם י m תלנח ז■ מ■ לקסן וזיי! יוסף ח י נ ח׳ תנ ] ו נ m מרק [נ p

ח ט חו ן’ד. ובמרק דנ אן נוזומה תל* «פחח »'! . » שמה ששסזו פנ u שפומתי וזח! ׳ iנלחו ״
ת לזזניל וחולנת מסו ני ק ■!K מוזר נ נ י ח סנ ח ם ח. ת ולזו ננומוט « נ ח »ק וזבל חתניה. בי ייוי

 לממיקי חכי אסר *דדילשא חתנים כבית חתנים נרבוז טברנק דאמרינן דסתומת דמ״ק שההיא
ר אוהח. שברבע אירוסין בביח אף םם׳ד ט שקיס דחייט לחרמו ואין חומה מאי לדקדק תדי בי מ  ׳
ח תחלה רנ ד ברחוב אמילו שבינע רלממשיס ׳מואין נ נ  אלא לבית סליבנם זוס רוב נזזזי• הני
ע ואם נמלשא לאקראי חמאוי 0גך0 ולא חומו; קרוי חחן האיבח מיקר שקום כ רכח מני  נ

כ ו׳ כי חתנים ט אחאסחדז לברך שנחינ חית זב׳ל רביט טורי וחנח חוסמות. י׳ ם;ו  וברכת כ
חיינו חחנעו ת סומא' בליל ברא אאר ו נ ת אלא הניאיאע נשזזודת אאנלו נשקים אונלי! אאי! אע־מ יהנלה הוזתן אזול שאחח נאעואין חניאואע vא אל א• יום א ק וחנלח החחן גבי  ו

ח מאת י ד שי ס מ ח לי חורת וכן ב ת תו או ר אסיאל רנינו מסק אירוסין ונמערדת ס׳וק כלל חנמזתה ימי אתר שנרכין ואי! שסחח כל זזרנח חזה ובום! [נ] . ע׳כ חלילה דת בסע אילו כאסעדחי לנ  כ
ט אש אאמילו יומני ר ם רנינו אל ד«תו ינן בסעינו אהאםחה שברנץ אע אירוסין ברנה ב א׳י סמרא ליה פ־יהא דחוי ממא רב ואאני אב׳ ר ר חן לניאואין הנין ננ א ו נ י נ  לניאואין הונן חיה תנל נשי די

ו לנ ע לא חי רני ך ל! מאיחא דאי ותו מלח • ט ת ל אי ו ינ! סאיניח שייקרא התלטור איאל חית לא אייוטין מ נ י נ ח י ני אטרי ני ק ודלא לראנייח נראה ונן יבוזק טי אמרים וי נ׳ י י  נ
א שטמ נרע דלא דאפד סאחיר׳ חיו הבן ס טן ו ט ה ורבינא דר׳ס ויובדא דינוקא זערא משוס לאו אי ש אי  בש׳ מדאטרינן ותו כאירוטע כתו חררי דלא ומי׳ סשא אירוסי! ולא חיה אירוכע ב

ע אאי בד טי לדחות ויש .להו דטקשי אלשא אירוטין סיודה ולאכול חגן ארז לפיל שהיחחולן• הרי ט ש ל אנכי שש ביה כתיב הבן ד  ור,ך טטכין דינוקא מירא משוש לאו אי חילנך אםרחך י
סי א נ ץ להו דסקי כ לחו טקיש יומיח לינ ׳ ה וכן טאביאטף י ר רבינו די ם הטהנ ח טי ד ) . כ הדי אכיל סמי דכהן כיון (י רי כתב וטכאן דטי שמיר זר נ ל רבינו כשם חי׳ ש רנינו ט א ט  ש
ת ארס בני ב׳ אם ד ט טן טז טז נורד אחד ר ם של ט ט׳ ם מה ואוכל נזהר אינו ואיזד י נו׳ טל נוחר שאץ שאותי כיק י ט לאנול י ד מ׳כ לזיטק טזוסרף חנזחר י שמי בחב יו ט■ דאם דס

ני טן סמחוימי! לא סווז ות תנאוז arm איוש ג ק לוי ד אאונלים תר בחן ו ״ ״ ל ווד חלה אוכל נד.ו נ נ r וחבתן מטים אל מה ט ta h n ii ס של מ׳ ט! לא מ ר פ נ סי I מ'



119 ס *Pפ־ה ברכות הלכות .אהבהטשנה כסף
 יניו! ל«ס סל1« אניק על אצא wSd נסים ם״נים איין שהיןסיים לסי «ן5לפ ממיין
י נל מדאמייק נסם מפיו סלא ינלנו י«*פ ניימין. יוים5מ איים קשיים מניס שהיא  ונ

 : ספלה מהלנוס ששיס סישנאר כמי יוירין וניי גדולים מפשרה נפמיח יהא לא מקדושה
 עצמי נשיי נריה פ׳) דן הערל(ינמוס נם*ש דאמד יוסי ני' וט׳. צמיש מושן אנדרוגינוס

מם שגשיףלא איש שק וטון הוא
 ;מהם ניוע שהוא כיון ישים עם ולא אישים

 דשומשום שלומי .גלל נשק אייו והטוכטוס
 זני וימצא יקיש הוא לשעמים

 המגינים ואס יקנה וימצא יקרע ולשעמים
 ואם אשה הוא שמא עמהם מצפין איש אישים

 ימצא דשמא עשהם יצפין לא ק נם יטם הם
 פמא7 עמהם יצפין לא פומפומים הס ואם יפי

 או יקטי ימצא ו«א יגייס וימצאו הם יקיפו
 פיק .וכי' מנינין למי טודע קטן :אפנא
 ופריק שקליין מיס) ירי פאנלו(ניטס שלשה
 הלנסא וציס ואשיקיא דספן צייון נדין שונא
נ דאמי הא ט אנא פמעססא היי ננל  יסמן י
 ונסג .סליו סיפיץ מניטן לסי טודע קפן

 פפי נן אפילו קפן■ ליה דקרי יטק הריין
 מימיץ מניגין לסי יודע נשהוא ספע ינן
 פליו מימיין ססם ומדאמי יגיש דפס ויה עליו

 :לפשרה נין לשלשה נין מצפין דגגלפשן משמע
 מיה): סם(דן משיה פליו. מימיין אין והעברס

 משגה .וטי שאגל מי פל אלא מימק יוין ח
 מימיין אץ מגייס שסוס שאגל דמי שם

 שם(דן וטי. פס שאגלו שנעה ומיש .עליו
 ני שמואל דיג נייה יטדה יג אמי מיס)
 אגל ואסי דק פאגלו פ' דיג משטה שילס
 סיג מיייה נפאי יירא יני אמי מצפיטן ייק

 ודאי ששה ליש לי אמי מהו י׳ מהו ס׳ יהודה׳
 פנדסילא ששיי ירטה יני איל לי טנפיא לא

 יונא דאינא משום מאי פפמא הסם לן איפעי
 נפיקמנאדסינגי יונאואיהוסני הינאיט!

 שלא פל ומסמיס קונל שהיה יירא י׳ ושייש׳י
 ששיי דמייני יונא ד<מא סני הששה על שאל

 לא ששה מיניה נפאי ואי דנן דלימל נפיק
 הגי ליה מסשקא יירא דליני וניק סטי היה

 הריין פוד ונסי הריין. פסק וק יקפיק
ק וקאמרי  אנל פשרה לני לאצפמט דוקא ינ

 .דנן גויס טאגל פד מצפין אינו סלסא לגי
י סיא י< אנסי נגסיא « וניט׳  יהודה נ
 גציי אלא פמהם פנל לא אטלו דרגא משמיה

מצפין אמס נדוניס אלא פמהם אגל ולא

t .שהרי להזטיו ינים הוצין ולא פנל ולא סל שאפילו סי«) (דן ממיא אמדו והענו׳ם 
 ממניא .הס נויוז :פנל דלא הינא גל נפנו׳ם דהוי הנטם נדין שם נסג

«ני דנן גויס אמרו סיס) (דן ה ניה דאיגא פס דדוקא ויל יניט ו  אנל דאויייסא נינ
ה אלא דלינא קדרה נמפשה  מצפין ולהיאיש ׳מצפין לא מיינק דהוי שלש מפין נינ

:דאויייסא דהוי דטיל

 מזמנות נשים אכל .הפריצות מכני וקטנים ועכדים
צק t־1  .בשם יזמנו שלא ובלבד לעצמן עבדים או לע

ק אנדרונינום ק ואינו למינו מז  לאנשים ולא לנשים לא מז
ק אינו והטומטום ססק. שהוא מסני  קטן 1>1.בלל מז

ק .שהוא6ואע־ עליו טזמנין מברכין למי היודע-  שבע כ
 למנץ בין שלשה למנין בץ ומצטרף שמונה, כבן או

 מזמנין אין ח :עליי מזמנין אץ והעכוים עליו. לזמן עשרה
 פת שאכלו שבעה ולמעלה. פת כזית שאכל מי על אלא

 מצטדפץ בהן וכיוצא ציר או ירק עמהן אכלו ושלשה
ק שם. לז ת. •ימאוכלי המברך שיהיה והוא ב  אבל הפ

 שיהיו עד מצטרפץ אץ ירק וארבעה פת שאכלו ששה
שרה, אמורים דברים במה הניכר. רוב הפת אוכלי  בע

m כזית מהן ואחד אחד כל שיאכלו צריך בשלשה אבל 
 ובא מלאכול ונמרו שאכלו שנים ט 5 ואחיכמזמנין פוז

 ואפילו שהוא כל עמו לאכול יכולין אם ואכל. שלישי
 ישבמםובץ נדול וחכם w עמהן. מצטרף אוכלץ משאר 1ן״

 : באחרונה אלא בא שלא אע־פ לכולן שמברך הוא
 ארבעה וכן .ליחלק רשאין אינן כאחד שאכלו שלשח יי

 מעשרה .עשרה עד ליחלק להם יש וששה .חמשה וכן
 שיחלקו זמן שכל עשרים. עד ליחלק רשאים אינם ולמעלה

 חלק לכל הזימץ ברכו! ותהיה
^׳י ה«נת . ה^^ כזימץ וחלק ר ה

א שצפהנני^ם׳פושסי •) אךם בני שלשה * י
 רצ שלשה ^!שה של חבורות משלש

ק כבר ואם ליחלק. ידשאין אינן *״״״י מי י״ייגיז זי נצו6 ואפילו «נ״ט י״| שויו nn״ יי.* w/ 0 אחר inWlמר6 תן A9r| לוי ti66
 ססלש ינט 1TO לא ישצשס כזיטץ חייבין ואינן ליחלק. רשאץ

•”״ שכבר
גפור»׳ץיונ: <•!:ט׳דאכטגמשין מפורלוא ט׳ןדו: אטי

משנה לחם

 לססגסנ ינים נגוון יישלדקדק איט«»אפדטאנלנימדק. ייח הדנים אס ולהוציא
 ציין מ׳ אגל טוון שגסג מאמי ולמעלה פס גויס שיאגל מי פל אלא מומח אץ גססלה
 טאי ואניג סס גויס מישאנל פל דאץפופייןאלא גססלהגסג ונו',ודלדה*ש טאגלו
 פל אלא מומנין דאין גאמי ולא פס אגלו שלא ^;0 פל אפילו לוק אפסי נמשיה דלומן

שלשה: של נוימק אלא פס גויס שאגל מי
יג נר!) (דן שם .וט׳ שאגלו שניט ט שנים

 יג אסא הוויסנינספודה ושמואל
 ממהר גלומי ואטל מסיהג ה1ה טיא גי שיט

ג איל פלס וסמנו לוימק להצפין נדי לאטל  י
 אול לן אנליק אק נהדן לאצפמט דפטן■ מאי

 גא1« ונווליא אידיליא לי איימי אילו שמואל
 מליו סגינץ שמואל ושיסיי .אגליק לא מי

 וספייוס «והין והם םפויה נקזפס אידיליא
 ליג קורא טס ושמואל נוולוס סנינץ טו וליג
 מ זהא סלגה דק ומשמע לננדו. נדי אנא
 ל« טיסו דאי טנא גל ואיג פליג לא גט

 וסימ .נהדייהו מצפין טייס לסיגל מצו מטי
 ססטסו ויגיין לן הג אמי שאם גסטהסוסשוס

 :פמהם מצפין השלישי אין מלאטל דפסם
ט׳. נטל ווונס  גדול ^לגסא שם וה נם ו

^ן דאסא נג מל ואן מנין . ל
 לקק יסוס ליק יטל שהגדול הסוסטס וגתט

:יק■ סט לדג יני נדאיל
 <׳) (דן שם משיה .וס׳ שאגלו שישה י

 ישקם איק נאסר שאגלו שלשה
ק ליסלק ק אינמה ו  מד «ולקים ששה סמשה ו
 :פשטם שיהיו פד »לקץ איק ופשרה עשרה

ג אמי סם וט׳. אדם גיי שלשה יזז  טנא י
 מנויוס מג׳ שנאו אדם גיי נ׳

 יטאשנאו ססדא יג אמי ליסלק ישאין איין
 אשי אדם גט שלשה שלשה של סמטס משלש
 ואוסון הין אקדיט דלא אלא אמין ולא ינא

 נמגסייהו פלייהו אומץ אנל ניונסייט פלייהו
 לא רל היאניד וכתב :טטיי.ו וימץ «ס
 .מגיל ססלה יסד מעדו לא וט׳ ממש ויק

 שמשרש משמע וויק שגסג יט« שסלשץ גלומי
̂ו אלא ליסלק ישאץ שאינן אמין לא  דמיו נש
 אנל טיייהו ויטן פקע ילא סטיסם נט פם
 טטיהו דמק פקע נמטיסם דמנו גני אם

 פשיפא ודאי דהא היארד ומקשה סוסיץ ואינן
מיק לינא ולמה  נשיצס טיושו הגי אצא ^וו

 לא שטא מיג פלס סימט לצאס מאלו אסד גל
טה

 לומר קשהדטהלו וגו׳. לסלק ישאין וט׳ סטיוס משלש שנאו אדם גט שלשה יא
 משמע סייגץ ואץ רשאי ומדקאמי דסק לממגד מצו ולא לסלק דמצוה

 לומר אלא טטיהו דסק פיס מ) דלאאסיו(דן רל ינייו טני וקלי נידם דהישוס
 גהשנוס !•ל היאנ׳ד ודסס לומן. יטלים לומן ייצו אם מקום מגל אנל טינים דאיק
דמנו האסיים אלא טא דמן M0 שאפילו שאומר יהודה יגיש גטיוש שהוא לי יראה

ולא
ת חו ת הנ סוניו םיי

ח חיונווות 0ווסנ ]9[ רנ w ורnvn *ro nu^o pwr «0 •לגי הםזי; ננ tn חו »ר6 גגיג
nV חלועז יק 'iu rrwM vovv ווסנס nnnn לסרוזי וו9ווי p t בינו סייי •ל ביביוו נוולסוו  •י* י
•' ]1[ :<*כ ל נ nvn גחסן יוויוי iin ס 1וול) חני כבל ^לבהו! ליוו 1•»כל ח9•
rn לסי ao ק כליו סוסגין ג nvn piun ora 9«לב •ר*' י n חבמן ובול חווי י u
ח קס! ייחגן רבי וססר m ני ססקו וריח ח׳ג אני ranVVwmvs n ליו9סוסניס. «ו v  ב 9

nnnr ק לנץ■ ברי לא אנל לו ובסיד א  ו« nmv רגינו pet נן1 י׳י ran נגץ לפיקוץ י
tn ורנינו *לוס ורב ואץ נסדוגאי דרג בדאלוואו v טביט en ק רא)יא נתב  Mnen ק

ט לי' םבסרף בפריסה  לא *מבודוא יוני בבל סילבסא לית ראסרינן והא לד p יהיסב ט
לי לסילה-ח ראססקוה אוינ׳ל קור ב סליי דריה הא וגהב אחריהי »  ן0ץ דאסד חאי איו

 לבסלה *פרס 0* להופיא *לא להוטא היסס דבריו *בל אלא הלבה סבון לא '• לסיץ פולה
סון וווקא  *בהב וסה .דסליי סאן וליבא בווטה וקדל אריב-ל ■ליג לא בסניף אבל סליני ט
ט ויוופ סירה רקק בה'נ טן ל  >ודפ או סורח או קאסוי או דאו בטניו נהאה לי■ סבסרף סנו
א פ*ווו בי ואבל בפר*ה הסיסל קסן אסילו רבריהס פל סוסיף ואני  'TO(לבי *ריא •נינוו

«ה קרו«ה רו ובלט קסניס *נא הא גווליס *נא לא 0«נקו  לא סהר רבססי נרוליס » טו
ט פבל גני טאסלינן  הפילס נהנ0• הס לבינו ביוב *ל*ס *ל ולויסון הס, לבינו לבלי ביב ו

ט ופס אבא הלסהא בס אבלי לסני בסה יוסי לבי לאבל וירושלט הא ט  קיסי ט אבינא ל
ט ולא הטבי ס ה ט *הנאהי ט פלי י טי  אלו בבל ללא טיו לםפ*ה חלבה אסנס *

ץ אלא וביל הנאעיס  טלקסן נ׳0 י■ ליה להטל לי■ ובי* לני לויפרן אסילו בפסלף קסן *א
א ט ייג טלבה ט *י פי• טלי טהג ובן וסיח יהולה לניט ססק וגן *פוזה ט « טו  ל8לפ ט
א ט ט הני הוו ולגא לאניי כפוגלא ולא ליוז*לט ג  לייהו1םני6לאו להתס ט דרגה קטה י

הס לחוליפ אלא . סהלבות ט בסלק יפיץ היהולה טנ ה  ונהלקו. להואיל בחג לאטה ובן ^
ב לאד טלם טטני ט בקק מלקלקץ. אין להטא בההוא נפ*ה הרווק ב*פה- אן לההביל «

ט א טל סוולון הוד. בפנץ *אין 0ו טונ אבל לק ; פ ס ץ ■tourn ט וליה ססקו הווו הל ל א * ו ל  י
ט לאסריק לסוסנץ ל * לו ם הני ט אהל סוו *ני p ו r ץ אסנ ב נ ט « p ט i ב ט סו ט ס ל בו דו הו  י
ט ססק אלסס ליי אסנס לאבייה ט ט ט ה ס p ה i לאיס p i ה בפל ל ט ט .ט א ט ו  ט אי

פ0 הילהסלט נ הגי ובן לאלפסי ט ט * ץ ט סנ ט ן סנלל ל נ נ בן פביל פלב חליקץ ט  נספג ו
m o ט ט ץ שאץ שי ל סנ ה «ו *אבל ט אלא ט הבטה אסנס ט בויו ב פו0*לל ט * ל םנ * 
ה p אטלו ל e n  i im n• < ט בלט תו ן גסל* ולפרט ה ה סבאן ^ א סבטא ט * לזו ל ס  ט

ט דוו * לאס• ו נ א • ק אנ הל ל א ק ו ל פססנץ ט ט ל ס ט מי ט טבל ו א א ר סב ה ל א ל תפסא  בס
ה והססבל באלסט טוזנ ס ה פאסביל ו ט ייל ופרוייה אגיל ה ל ר ה ביו ט ל ל ח בדורה י ק ל  י

ל לפסיק לבה ל* ט ה שזו נ ל טני רי וי א שנים ט אנ ה * א ספו אול הו ץ אחל *פ ס אי י א ו ה  א
הו m גבלא פלי n ט י לאבול » לפראה א »וו סו ט ט ב ל p לדסץ פ i ש ש פ0ס ק טי  סל •ז

ץ פנ ל ק טו ב הס סבוה י■ ה שולאהלי oוeבלא א p rא ■שלשוו טג אי ב א ט ש א ס ה ב ל ט א ק ט ד  בו
ס ש ל ט 1םהל וקווי הסא רב קס נלוהא לי ל סאה א ה לא לטנא וי ב  לבה האסל טי

סי ק אץ לאסל פקיבא ט א ד ס א■ ק בץ י ני סטגן ו ה סההס ש » ר ל אזו  פרלר ^3• ד אהל י
. n שוב ט m' ה בהוב רד פ סו ס הל ס שודה נו בל ב ט ואחר ובא ט ה שלא פ ד הזן ו m ו ib 

ט אליוז א. בול שורה לא אס לפרדה הב ל להוקיקו י ט r לי v ה פסחס ולאבול ה לגן ט ד א פ  ט
« ב ה ט סי ש ט ל א ג ה פסהס ט פ ואס ססלןנווא נספרה לאסוקי לגן ט ר טזן ט  לפרזאו לארס *

ט לסבול לבה ולא ה ב ס תן ט לוז m אהל סבא לא ונ סו ו טי פל סו ל ל רוז הזונ ט וו » 
ל שוהה י ! ה ) סל )1! א ה נד ב שטאל א ל א ט ט א ט אלדלייא א ט אי ה  פ1ל ט לאבא נ

בל אביל קא ו ביין לן- הס ■סל ללא טו א לא מס ונ ס ס נ ס ט הווני lir א e  [0)  I ש בפי ט  יו
ל ס נוז טפד רהל שבהן. לפ א דני ט א ורבי ש  0י6 ודיא רבי איל ט גסבודהא •הבי תיו ורב ויי

רזי ט p פו i סו סיפא בברכת א לן•! ק
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משנה כסף פ־ה ברכית הלכות אהבה.משנה כסף120
 שזימ« פי על אף סד׳א יחד אלי שלשה 1ו(!שרס לאכול«ד רוצה שהיה ליאסיק רוצה היה

 היא וו דאכילה וכיו! קמ׳ל ולזמן לחוור צריכין יחד לאכול שחזרו כיון חגורתס כני עליהם
 רניט ודעח ולזמן לחזור צריכין איגס מחחלה יחד טעדו לא הג׳ ואלו ראשוגה סעודה נסר

 הוא אכל לפשוק שרצו לזימון עתהס שנצפרף עניינו וזימן ומ׳ש הראלד כפירוש שהוא נראה
דג' לפרש לן אית וע״כ לפסוק דעסו כיה צא

 ז׳ל הראנ׳ד וכדנרי יחד סעודחן נמיו אלו
 רשאים אינן נהו למימר שיין היאך כן לא שאס

 נרכה נסקום אלא זימון אץ ודאי הא ליחלק
 ולנרך שאכל למקום למזור צריך שכ׳א וכיון
 ואין ליחלק רשאין איק נהו לטימר שייך היכי
 רואות כשחטרות עסקיק נסאי דהכא לומר

 ופשיסא אמח כמנורה טלהו ה'ל p ואם ו1 אח זו
 ליחלק רשאים שאין עלייהו אזפון לא דאי
ד מימרא שם וכו*. שישט שלשה :מ*ל  אנא ד

שמואל: אמר
ב  משנה .וכו׳ אוכלין שהיו חנורות שתי י

 שם וכו־ שמש יש ואס וס׳ש שם.
 וכתנ .מצרק שמש ניניהם שמש יש אם הנא

 וניל החו׳ כמט וק ונו' שישמעו והוא רנינו
 אסר נ׳) (דף פירקא נההיא מדאמרי' p שלמט

 סייכין נלותא ריש ני ריפסא אכליק ני רנא
 ואיקפד שמערינ עפרה עשרה חלתולינרט הלה

 לא כ׳ע דאוושי איידי דר'נ ננרנהא ודפקו
 היה ולא יניס סטנין שם שהיו כלומר שמפי

 זה דין ינינו ונחנ נניאוי. נשמע מנרך קול
 דמילחא אורחא הוא דאז חטרוה שחי כשהם
 אחח למנורה היה אנל נשפע המנרך קול שאץ

 מצפרפין אין מסע המניך קול שאין היכא כל
 אף זימון ננרכח נשמע סניך קול שאם וניל

 ומ'ש .פצפרפין המזון נניכח מסע לא ט
 המניד דניי כל שחיק שישמעו וטא רניס

 דאלו הסנרך דנרי קאי זימץ דאנרכח *ל5
 :שיד לעצמו לניך א' כל רצה אם המזון ניכח

T שם ונו'. מהן אחד ויצא שאכלו שלשה 
נ אסר (ס׳ה:) י ריסי י  יוסף נ

נ אמי  מהם אחד ויצא כאחד שאכלו שלשה י
 והוא אניי אסר עליו ומזסנץ לו רויאין לשוק
 אלא אמין ולא זופיא מי אסר ועני ניה דקרי

 דכיון ננסרא ומסיק דדחי עד נעשרה אנל מ׳
 אורח לאו מעשרה נציי ש׳ש לאדטרי דנע•
ע לדעה ואיה . ארעא  אס ירק אוכל דנני יני

 הנא אמאי סנעשרה ט' ספי ממסרינן סצפיף
 שאני הנא י*ל סנשלשה ספי כעשרה סחסיינן

 עמהס שישנ צריך ש׳ש לאיטרי ינעי דטק
 שהם ט׳ הצסרטח לענץ אנל נעשיה דליטו

 נעשיה אנל דגן יאכלו דכולם נעינן פועעים
 כאילו ליה הוה דנן אכלו דמינכי דיונא כיץ

:סכלו כולם
T מהם אחד וקדם כאחד שאכלו שלשה 

פימיא נ׳) שם(דף זה נס .וכוי

 דטון משום מאיה לו חנא יאמרו ופעמא ל׳ח) דף («כה הנזול לולנ פיק ניייתא
 לה אוקימינא כ׳) (נינוה שמחו מי ונס׳ מא. (סד פלא ספני לו סנרכין ונניו יאשתו

ק אתי הילכך דיטן שימרא אלא אניו אכל שלא נען נ י ק] ומפיק י  ; [יינ
ר זמ שמא פעמו .עכ׳ל נייושלמי ואיתא ונו׳ כתקנן היניים אץ ר\אנ'ד ונתב  טנ

 משום שמתו ימי אוקימסא כי\\א לן קיימא דלא
 לדיין אנל עוייא לינ הוא אוקיסחא דההיא

 תדא ט יאויייסא וכניצה יכזיס לן דקיימא
 לאכל כזיה אכל נץ לן ל׳ש לאטו סנרך נן

 וכניצה כזית לן דק״מא ראיה והטא שנעו כדי
ם אח סוציאין שהיי דחויייסא  כלומר י׳ח ^ני
 ולטציא ס״ה) שאכלו(ניכות שלשה נס' מדאמיי'

ק כזית שיאכל עד י׳ח הרנים אה  ומשמע י
 אפילו הרטם את מוציא יגן כזית אכל שאם ליה

 הינים אח להוציא קחני סתסא דהא שנעו
ט יאכל שלא ינעינן רנינו שכסנ מאי וא*כ  פ

 ניייהא א*נ ליה יקשיא ומשוס ליתא מנזיח
ע נן דקחני אפי' הא סיחוקסא טני לאניו מנ

 והיכי מדאורייתא סימיינ כזית אלא אכל לא
 דסיטינ אנ ומפיק מדינק ימיחיינ נן אחי

 כלומר וכו׳ דקתני וניייתא כתג לכך מדאורייתא
 ק אלא נניכחם יוצא כשהוא סיתוקמא לא

 נניכח ויוצא אחייהס עונה והוא אוחו מקרין
 דאשה הלל לנני יהסס דמתני׳ דומיא עצמו
 מה אחריהם עונה והוא אותו מקרין וקפן עני

: ניייחא הך עלה ואיתניא אומרים שהם
 שמתו סי דפיק כאוקימתא דקי׳ל רנינו ודעת

 יפליג מאן אשכחן לא דהא עוייא וכרש
 אינו התורה דמן אלו הלנות ניאש וכ'נ עליה
נ אלא לניך ח״נ  וההיא שנעו נדי אכל א'

 ידי הרניס אח ולהוציא שאכלו שלשה נע׳ דאסיי
 אח להוציא ה״פ דנן כזית שיאכל עד חונתס
 סי אפילו אוכלים נשאר מוציא אינו הנינים
 דאז דגן כזית אכל אא״ש דיננן שיעויא שאכל

 והמא ייננן שיעורא שאנל למי לאפוקי מצי
 מיחנייא דמחניחץ כנוונא לאו וכו׳ מניך דנן
 אמן אמריהם עינה וטא מנרנין כשהן אלא
 ומתוך זיל ור^״ן והתוסשית ושיי דעח וכן

 ששאלוהו לוניל לחכמי רנינו חשונ' נתנאיה דנרי
 שלהוציא טא רווחח הלכה והלא סירנו יורנו

 דנן כזית שיאכל עד מוציא אין ייח הינים את
 כדי שאכלו ומנייו ינאי מוציא דאורייתא ואיהו
 שהוציא שסח נן שמעון דענד הוא ולגיסיה שנען
 גדול תימה תעיובה עכ׳ל־ [מינים] הז' מן נאחד

ג״ נס׳ טא pנפיר זה דנר והלא נדנייכס יש
ס מיינות נשים לינא ינינא א׳ל שמחי נ ני  נ
ט׳ דרנק או דאורייתא המזון  ט אין וזה ו
 ט לאפיקי כזית שיאכל עד דאסר והך ספק
 זה אם טא אמר ענין וזה אוכלץ שאר שאכל
 או שומנו כל שאנל מי מוציא דנן כזית שאכל

 כמו מדרנק שנחחיינ מי אלא מוציא אינו אם
 נמרים הדנרים אותן שמט מי נפרק שנחנאר

 איך כלומר נדנרינם יש גדול תימה דנריו ביאור : עכ׳ל הנינות עקרי על וננוייס
 דנר והלא דרנק שיעורא שאנל למי אלא ספקי לא וענו ואשה דנן דנרי מכחישין אתם

 דנר מפני מחלוקת כלא מפורש דנר לדמות ואין כלומר וכו' שמט סי נפרק הוא נטייש זה
שהנאתס דגן כזיח שיאכל עד אחרים להוציא שאמר זה ני מחלוקת נלא להתפרש שיכול אחי

ראיה
משנה

 אכל אס הוא דסשמע דנן כזית שיאכל עד מ׳ח) (דף טסיא שאסרו ט על שאף
 דהא ענעו נ( אכל שינא׳ אע׳ס לינאי שפח p שמעון רני מוציא והיה מוציא דק כזית

ט ס׳ס כזית אכל שלא משום אלא דענד טא לגרמיה אסרו לא טסיא  דס׳ש ז׳ל הזא פו
 ולא דנן קאמי והכי אוכלץ שאי למעת דהטנה כזיס נקס נדוקא לאו דגן כזית ננסיא

 נשחייה להם ופסי דנן אכל שלא וענד טא לגרמיה קאמי הכי ומשום אוכלץ שאר
קי איירו לא שמחו מי נפרק האטרים אנלהדנרים מינין סן,השנעה שטא ספני יין  נ

 דההיא להו סנירא לוני׳ל וחכמי .ניויים דנרם והס תשנה נאוט שכתנ וכמו כללי
אנל כוותיה הלכחא דלית זיל הראנ׳ד כדכתג עוייא דינ אלינא טי שמט סי דפיק

לדידן
סיימוניוח תנועת

א ttואע״ [י] ל  היו על» חחופח בני חרא״ש כתב * : כיריעלמי טמסע p כאחת ב<'tr ז
 אוכל שחחחן לשקים שתוחין אינן אפיייי בתים כב׳ ואכלו החתן עם אחד בבית לאכול ססםיקין

פן it שם אין ואפילו  : י״כ] ב״ת לברך כאחד חמיבק כולן יחד החופה כגי בל מחתתילי כיין סצי
 שכתם כחוס׳ ודלא רביני לטורי וב״ג הבי דאסר זוסרא כטר חילבחא חלסודא פסק דחא [כ]

 אבל פר׳י וכן [ל] . עליו םגיס1ום לו שקורץ לשוק םהן אחד שיזא לי׳ דה״ח
: HDPD מתאי הויסון בטלי לעעסן

 אע׳ם פת לאכול שישבו שלשה .עליהן זימנו שכבר
 : ליחלק רשאין n אינן משלו אוכל ואחד אחד. שכל

ב  בזמן .אחד כבית אוכלין שהיו חבורות ״שתי י
 ואם .אחד לזימון מצטרפין אלו את אלו רואין שמקצתן

 יש ואם לעצמן. מזמנין ואלו עצמן‘’ מזמנין אלו לאו
 זו מחבורה ומשמש הולך שהוא ביניהם אחד שמש

*אחד לזימון מצטרפין זו לחבורה  מקצת שאין אע־פ .
 דברי כל שתיהן שישמעו והוא אלו. את רואין אלו

 מהן אחד ויצא ^שאכלו שלשה יג •' בביאור המברך
 אומרים שהן מה לשמוע שיכוין כדי לו קודאין לשוק

א עליו ומזמנין הו  ולכשיחזור .חובתו ידי ויוצא בשוק \
 עשרה אבל [־] לעצמו המזון ברכת ויברך יחזור לביתו

 שיחזור עד עליו מזמנין אין מהן'לשוק אחד ויצא שאכלו
 וקדם כאחד שאכלו שלשה יד עמי*ן: וישב למקומו

 ידי השנים ויצאו עליו מזמנין י]1 לעצמו ובירך כהן אחד
 :למפרע זימון שאין זה בזימון יצא לא והוא זימון חובת

.לעצמו מברך ואחד אחד כל כאחד שאכלו נשנים
 שיודע זה יודע אינו ואחד יודע מהן אחד היה ואם

 אמן עונה והשני רם בקול מברך
 ידי ויוצא וברכה ברכה כל אחר

 ועבד .לאביו מברך ובן ״ חובתו.
 לבעלה. לרבו.ואשהמברכת מברך

 אמרו ‘אבי .חובתן ידי ויוצאין
 שאשתו למי מארה תבא חכמים

ז לו: טברכין ובניו  דברים ־במה ט
 בזמן חובתן ידי שיצאו אמורים
 חייבים שהן שבעו ולא שאכלו
 ולפיכך סופרים מדברי לברך

 אשה או עבד או קטן אותן מוציאין
 ושבע אכל אם אבל • חובתן מידי

 מן המזון בברכת חייב שהוא
שכל אותן טוציאין אין עבד או קטן בין אשה בין התורה.

החייב
m כ עשין כמ׳ג קצ׳ד סי׳ ̂׳־ח“ סורr * ״נ5ק סי׳ סזר ג • כ״ז משין בח״ג קציד כי׳ טור ב: 

:כ״ז משין j‘1« 1״1̂t סי׳ סור ד

ליחלק מצוה כ^חד שאכלו שגיס

הראב״ד השגת
 אלא פד כז׳ לאניז סנרך ובן *)

 הסורה מן דנר באוהו החייב
ג כמו̂י ח  אין דל הראנ׳ד נ

 מנכימין ואין כתקנן הזנריס
 וכביצה כזית אכילה דקי־צ להלכה

 מוציאן שהרי היא דאורייתא
 ולא שנע! כדי שאכלו אחרים
 לרג אלא הללו דכרים נאמרו
 מדקחק דגן כזית דאמר פוירא

 עד עצמן על ישראל שדקדקו
 דקחני וברייתא הוא וכביצה נויח

 ועבד אשי: וק לאניו כןסנרך
 מה אחייהס ועוגה אוחו נמקרין

 בירושלמי ואיתא אומרים שהן
. טכ׳־ל

חוספאה דיבה
)שס(מ״ה ברייתא .וכו׳ •נאחד שאכלו שנים מו

.יוצא וטר מנרך סופר טר ואחד סופר אחד אכל סופרים נפפכיהס בד״א
 עונה ואיט ושומע עצמו כמברך חשוב אמן דכשעונה משוס אסך שנה והשני תינו וכתב

.לו מברכי[ עד וכו׳ לאביו מברך ובן אלו': מה׳ בפ״א כ?!״ש עצמו כמברך כ1חש לא

לחם
ק ונהני שם, טה 6ול ט  נסו ז׳ל הייז׳ש נדנרי יטדה ינינו שההשה דפשיסא הקופי(] ס

ס׳ שלשתן אכלו ואפילו הראנ״ד,ז'ל שאפי ומה ,שהוזכר  סכמ ולא ליה אמר ססנרא ו
 דטא כיון הכי נלאו קושיא הך סימרצא ולדיייה ז׳ל היא׳ש לאמי דפשי^ «\שיא

ט כפירוש מפרש : יהודה יני
T ט ססרש לו קוראץ )ס׳ה (דף טסרא שאסרו מה .שיסין כדי לו ^•ראין  ז׳ל יני

 סמוך שיהא שמיעה כוונת דצריך לשמוע לט שיטץ נדי לו ואומרים i קודאין
:וכו׳ שאנלט ניוך שיענה כיי

 לורל ליזכסי שהשע כמו ז׳ל ינינו דעת וכו׳. תונחן ידי שיצאו אפורם דניים בםה טז

עוז סנדל
r m h r ידי פו'צא ׳1ג שאנלו פזנינז :ש^לו שלשי. פיץ הנל .1דמון(ספמ שאין עד ש׳ שישט 

 עד נו' |1תוני יד שיצא נד׳א עי ם׳ לאטו מנרך pi :ע׳ה) פלזנלו(דף שלשה ערק . סונט
 ;ציוו) (דף הנווצ צנ1ל ער!ן1 כ׳) שעתו(דף מי ערון .כמותו התודה סן דני 1̂ «ויינ אצא

 לתפי« תיץם עי. אומי ואני • ענ״ל ניחשלפי ואיסא ום׳ ןגן1נת היגדים אין ויל היאנ׳ד גוזנ
 יגן שריה יזיט̂י הנשי נל ומרין שאכלו שלשה יהיין יאטנה יןא0« הוא מסן תלמוד הגל והלא ואת

 היא!הידשלמו הלנה גאתה נל1 אמי! נאמת נה ינינונן הגמל לולנ געיין וגס שומא וי עיש לאמו ממן
 כניצה ועי כזית עי עצמה על התמיר! שי,ם טא הכל ודני׳ שמתו מי עיין כתלמוד(! היא חותת והלכה d'to היא עוירא(ןנלי. מיינ ו<שמר מימזציאין עליו שהץשה יכרו איא!יילוין מעמיס תנו הננלי נעימש

 מון על להע והשיב יעה נפננון מימו׳ל זה דני שאלו ו"ל ותנידו הניזל הנהן יונתן ר׳ הרג לוני׳ל והנני :מ־ן בועדים מיכד אלא הללו השיעודס שאן מירא נדינ ואדים והכל ימיה ודכי ורע געלוגתא
; נסתים ינייס משינ ׳שין שעתים יןורא אי וה ופל .עכ׳ל מינות מיקי׳ על ומדים נדודה הינרס שאתן כרת) והתשונה השאלה לשון (עיין וס׳ הלכה והלא יניט עוט השאלה מ׳ל מדו

כרכו ב' אה
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ט ומלנסא סלנא יצאי שאכלו שלפה גסיק איסא דהני איסמר אונלין  שממון אחא דיסתא «י
^ היכי אמי לנרוגי נסא ליה יהט שמס נן ב  שוויים משלו וסניייו יגאי שאנל ניוך א

׳ אמי ונייד לההואנסאיהטליהנםאאסייגא י 6« לגרמיה שמס P שממון יוסק י ב  מ
 שיאנל פד י׳ס היניס אח מוציא איוו

 אדם אין דמנד הוא לגרמיה ומירשיי pT מיס
 שלא מסגי דהסם גייר והדני .מכיל לו מודה
 יין טס נשסייה אמרים להוציא ונא דנן אגל
 מוחא נסם ולא דפנד הוא לגרמיה שאמרו הוא

 נדי ביאנל שצדו הדני שימור כסה ללמדנו
 ■מיס נהיטרו וסה .י׳ס הדנים אס להוציא

 שיוציא אמפר דנן מיס שאנל שמי לומר היינו
 מי אנל שנפן נדי אנלו לא אם י׳ס אסיים

 א׳א איילז שאי שאנל אמ'פ דגן אנל שלא
ד אנ* לא שהם אטיס אסיים להוציא  שנמס נ

 מטנץ ואינו כלומר הוא אמי טנק ווה ויש
 השימור לטנין דאילו שמחו מי דסיש ההוא
ד שיאנל שליד  אם י*מ אסיים להוציא שיונל נ

ד שאנל מי «ציא טיס נאנילסו  או שונש נ
 פדרנון אלא ותמיינ שלא סי אלא שציא אינו אם
 שאמרו שמש מי נסרי! אלא נסנאי לא וה

 שאמי ומם .מדינגן אלא ננייס סיינ שאינו
ט׳ מיויי מל ונסיים ניויים הדניים אוהם  הני
ד למה לדניי מקשה אם כלומר  טיס הוני

 ייס■ הינים אס למציא ולימי לסמים ה״ל
ם דניים שאיהם אשינך דט שיאכל מד ד  ניו

טס מיקרי טל ננייים שהם  נסיח שנסנאיו הני
 סלהזכיי לסהר משש לא ולשינך כמש <ד

ק והחוסשיח רש׳י שכחני ודע :כזיח  שלשה נפי
ס נדפס נה׳ג שימס שאנלו  דנריו ודש יני
 יאשקינש שנטן נדי אכלו ומכריו ינאי דהא ישים
 דמני שא דלנימיה ואמ׳ג שמס נן כמטק
 כוית אנל הא טיח אנל דלא משים פעמא

 זי נסשינה ינינו שנחנ יניוה .מנ׳ל ה׳נ
 יניני נלשק לדקדק ויש :זי דחייה נחיישנה

 יאם וני׳ אמד כל שאכלו שנים נמהלה שכהנ
הס אמד היה  דנכל יישמט '■מ יייצא יני' יודט י

 שינמי נדי אכל שלא ש דאשילו י׳ח •וצא גיונא
 לה מדססים שינעי נדי שאנל מי אס מוציא
סנ יאס*נ סשש  ולשיש וני׳ י*מ שיצאו נד״א נ

ק אימן מציאץ ס שינ שהיא ושנט אנל אם אנל ייס אשה או מנד * ק נינ  המזון נ
 נדי אנל נץ שלוס כסב שלא דסשמע אוסם מוציאץ אין קמן נץ אשה נץ החידה מ;

 נדי אנל לא אשילו נדיל נישראל אנל וקטן אשה נטנד אלא שונש נדי אכל ללא שינש
 נסיליק יקשן אשה מנד לשכיר לו דאל׳נלמה שנטן נדי שאנלו י׳ס אסיים מוציא שינפו

 לימי ואין מהא. הא דמ׳ש לחמיה ויש נזיס אלא שנמן נדי אנלו ללא שנטן נדי אכלו נץ
מ יוצא סתם סהלה שאמי דיוה ה כל אמר אמן דפנה משים הוא י'  פצסו כמנחי יה׳ל נינ

ש נדי אנל אפילו והצנך מו יוצא שנ  אמן שטנה מאמי שנטו נדי אנל שלא זה סל ננינ
ח דנן ההיא אנל ט׳ לאניו «נ שה יל׳סני לסלוג יא*נ אפן פנה נשלא ו  וט׳ק ני

 לא שאפילו ושא׳ש והשסשוח יש׳י ניטס שיכהי לימי אפשר וכיה וליחנינהו, דלטינינהו
 נלל אנל לא שאפילו שה הדן דמן משום שנש נדי שאנל סי שציא שנטו נדי אכל

ן שלא הצייטש שמנסים אלא לזה זה עדנים ישראל דכל שאכלו אסיים ישמור י נ ח י  נינ
 לסי אלא מוציאץ איק ולשכן מיטח ננלל אעם ואשה וענד קטן אנל צהנה א׳נ אלא הנהני!
י נאיש החייב אלא סייס אוחו מוציאי! אץ ימ*ש דיבק. ששוט נ  איש נמוש הסויה סן ד

דני סייג אכל שלא אע׳ס ניול רו אלא דאסין מפטמא מיקרי נמוש נ מינ  נסשונם נ
 כיי שאכלו אסיים מוציא אינו גדול איש דאשילו אלא הני משמט לא נסמוך שנסנחי

y אלא שנטן p ד הוא נס אכל ואשה קטן שנד גץ לים שאני דלא טג^ל שלח שנגט נ

«ויינ דטיל אפלל וסמן■ לגדול יי^ה נהני ונקטה גדול לאיש ל ר נ מ  אץ הסודה מן נ
דני הס״נ אלא ש׳ס אומו שציא ם הט ונקש נמוש נ «  ד«ש« שא ששקסא דמלסא דנ

ד הם אכלו אשלו שנש כדי אנל שלא לסי אלא אץשציאין :שנפן נ
ט׳ אמדם to הגנגס יז  פשהם ומצאן נא ףם)9 שאנלי(ניטס שלשה שיק ראש .י

* סנינץ גיוו ונידאשד דג אסייהם אומי «

 אלא חובתן מידי אותן טוציאץ אין התורה p בדבר החייב
 אןנל ״זעבנם יז 5 בטותי התורה פן דבר באותו ד»ייב
 חפברך פצא אם .הזיפון בברכת פברכין ופצאן אחדים
 ואם .ופבורך נ«ן הוא ברוך עונה הוא נברך אופר
א  עונה הוא פשלו שאכלנו ברוך עונין האוכלים פג

:אפן אחריהן

W פרק
 צריך הפוציא עלע שפברבין דטת יהאוכל כל א

ת שהיא ואעים ,וסוף תחלה ידים m נטילה  פ
 טומאה להן יודע ואינו פלוכלכות ידיו שאין יאע׳ם חולין

v שהי שיטיל עד יאכל לא t . ק  שטיבולו דבר בל ו
 VT הנוטל בל ב < תחילה ידים נטילה צריך בטשקין

 מברך לתפלה m בין שפע לקריאת בין לאכילה בין
 שזו . יםT נטילת על וצונו בפציתיו קדשנו אשר תחלה
 הראביד השגת התוריי p שנצטוינו חכמים מצות

 מניסן מדם»חימ-ש»ן *) התירה פי על שנאסר מהן לשמוע
*יורוך אשר  :יומי עי נו׳ «ן4ט איו נאתריניס יפיס .

w מפני אלא שאינם עליהן טברבין 
 נינה האוויוניש נמיש טצ שנענו להזהר אדם חייב ילפיכך .הסכנה

 בין ידים ״נטילת ג :ביותר בהן
תבשיל

ג ום<יח  סלעי ולא שן6 ששם אשי סשא י
ח דקאסיי אשכשנהו ומטין. מדן אומי יי

:אשן שנם גרון דקאמיו אשגשנש
V fi א to ץ אץ ם׳ טשנם ט׳.1 םאונל מ  ד

 לשלץ ידם נושצץ יים) (שעם
 לי טש שי וסששר שלץ וגנמיא .̂ומשר
 ידם נשלם סעונץ והננולים הסיוסם וישנהי
 קשיא לא ואשקנא נסולץ ונ׳ש נמששי מסא׳ג

fo שני דסיד. נאטלה גאן דנהסא נאטלס  ו
עו  שמניטן לשם דוקא נהמא דקזטיו דכיק ינ
 b אנל ידים נשילס דנטיק טא הפוציא שליו
 נשילס צדן אץ נמ*ש פליהם שמגדטן דק מעי
 שנסנ וסם . נסשקם שנולן אין אש שים

 b נסרק סשס שקף. p נס r«0 נשילס שציין
שלץ0םנ b :ק׳ה) דן ו(  m ידיו שאין ש 

ס׳  סם(יםץ שימי ר) י'נ דשגש(דן ה׳ק .ו
 סשדמם אש ש%ן אלו וגיס גסון דסק

 ושדים וסיינרי ושדים וט׳ ראשי! b»סאונל
ק נשילסן קודם סששן  שו! גמשגם פטאר ו

ק :דשהרוס  ונו׳. נפשקה ששמלו דני b ו
 אלפור דרני שיסרא קט׳ו) ע*פ(סשזים שיק
 שניים גמשקם ששיגולו יש׳ שששא ל׳ אשד
 והיין הסים שהם סשגןן מז׳ גא׳ ילb ששא

̂נ  ושחרי ודם ושל דנידם ידנש זים ושמן והש
 שנסי זה הרי לשיום ידיו הטשל דקי׳ל אעיג
 אש ל0םש b וקייל משקין דאיגא טץ היומ

̂• ם*ל ססלה לשיש משקץ משמא םשרומם ם
די •דס יטצמ ע< אז ו ה ו  מד

סיה o שהד הה נ m דרעו 
 וה«וןשעה אש שסהן(סהען אח

p וןדשה ושיחה i ידה אעמ 
 צניהה «םלוח מעהעוח שהן

 שיש ימי צ9א אס וננסר• ונאשח
 רטצחן על צהון צדו ווה»א גו

:טייג וטוץו ד0»1 שריוי pi ושואה משוה אצא p'fe נגנה עפץ אץ ינטה מריה אנצ ואה

 טשין המיג ט־ס הי׳ *יא טי ג :ץד<ו ש׳ הוו »
ג ץשיא שי׳ שי ג :ניו  שי י :ש! עשין מי

:rץע ט׳

גנמסל^ נמו של4 וצלין נהסא גש משקץ
 קדשם משים צש ישלה דשי נתט יהסוסטס
 משקץ יססא שלא משום אלא נגהמא ונקיוסנש

 טש ילסשל לשסוסן אשר ויהא סמלם לשוס
:ן4נשינדש נד«שמע

ל כ ק .יט' ידע הטפל נ »  הנשר b נ
ג אמי ק׳ו) דן (שלץ י שי• י  נ

 סין ספני למולץ ידם יצסקגשילס ר׳ אטי אנץ
 סצום אמי רנא סנטים דניי לששש סצוה אניי אטי משטצום מטם מטם ושד היוסה
ע ט עש אפי וכל דגשינ פין נן שפוי י׳ דנרי לשמוע  ד׳ אמי נמים כסן לא הונדי
ח ק אלפזי א ליה אשי המורה פן ידם לנפילס חנפים שמס סנאן פ  סאי גסגץ ליג ינ
 משני ישיש׳י . שפא שטן Pb ואמי ם*ק נטי מטלה הא שטף לא דדיו דכשיג טשטש

 דנייסננדס לששת נאוה . נשלץ מנהגה שע ליפול סיומה שנלי שיינילו סיומה סין
א פסקטה  דסליגי הינא דנל ואע*נ .עגיל טין ק אלעזי ני׳ מטה היא לשיייסא סמר ינ

א נקטיק ייגא אניי ט ס׳ס נינ סניני ט׳ מנמיס מטש שזו נ ל דס׳ל מפום ו ש י  שנמס נ
יי ®י*“ הסיסשס שיה דישה דלש קיא לים זאססין פי׳ יייו P *ליייי י' ’י  שא נ

^ נץ לאני* נץ שאוא׳ג גשלמא גסנלאסגגסא יש*י ונם  לששם דסטם ששם פטשא לי
שם שסוו ם נץ לקיש גץ שאמי דגייסג ^ אץ אסיורס וסיס :^  ח .שליהס שני

סנ ס אלו נפיק יונה ירי נ ר נשם יניי תג :נאון פסים וינ צישש ינ  י9א היאניז כ
ט׳ ששמשי ש וק י טד סני ס נ גשט הגםיb גשיק ההוסשת ותנה :טנ׳ל ושיקי נ ^ 

ם ששיח ששץ שני ץ שאץ נשג שסנם ויג הסודנייקנלם דגשהיג נינ  פליהם מנינ
 וסם .גייש נבששא לוגי שק וגחן שנדפה שץb ולא יסיצה גלשק ולא גשילה גלסץ לא

שן. נסיש שעע יסמא ששא שעו השמה ששני אלא שנשנשאיק  ציין זצשינן שנשב וסה ^
0 שאישיא: «נסא גדאשייקסמייא להזהי 1 3*nV ט׳ שים הנשד b שרק גייישא .ו

משנה לחם
 מיש.) (דן שאכלו שפb ישיק דנרייסא ישיייסא הזי נניצה ש נדש קי׳ל לדידן

 ההיא מיסיצא יגהט התוסשש' נדנשט אסמנהא שי לא ישדה ויני מאיי יני ’יגbד
:שטס p דששטן

םיייסוגיות וזטזות
ח יקאהר וחסכחיח זיהרח ני חוו ואי יעד לעולה iron סש ןע! י  א0ם סווכלוו ווצוזעו י

 עיקי ]I ]6 ח״ג ביים !ע׳ל דגיגו הירי בחב pi ונו׳ «םו והנוין■ אלחינו הוא נרוך אוחד
עו ההץהודי ונן חעהוי נלסון נה׳ה •סק ען [נ] הנסה: נל •יש נס׳וו יד־ה גסילוו  זיוזיח ינ

שנח p [ג] שרו א«״1 הגי תוייו ליניי אגל סזהלוו רועא וגוונ סו i •ודלא יאנייס היי 
רי ה אלי נםין< 11* יילעיט אייג החיההויו •סט ונן עדק הלני p נ  יוחייחם ם<ץא יניי

trwnp דקא נסהן שגיל ואשיח החווה גש ריאשיגן דיאהן דושא נעלהא אההנווא אלא איט 
 ההולאו הווחשח ידה הנא דאהריק חא י׳י ואוסר סנינץ ניעי שיק ניאיחא הענב •הן

סן ניאיחא חעע• אוו •סההא היוהיח נסלח יניליה •חיו ניהיהה דקא חייט לסעח  ג
 יייי •אץ ש אחריגיס שה •יינץ אט אץ אט אגל העלהיס נל והיק יע-יונץ קהא היא

w r• nemiB ש לישל עדין  העודוו אחי *•יל ויניל ויסאניה איה שחו ץ.1חם .בינון •י
 עננwiao 0 נסהחא דיני*!! אע הנרנץ שעי היק נדאהייגן חכוץ ברכה m לישל עדיי

¥• דלשק אע׳ג *של שדך אץ נחע נלאו אנל א שי « p וי n שי•׳ ו ע־נ נר

ן  ואשד ששלה פפה נהפגמו רל סלאניד . p>b מנלטן ש! אסיוטם וסיס ב פי
 נשהשס שהידם משני יגגץ׳ שדים אש מוםא שהוא ודגי סגשיג נשיאנל

שאו שש מון דגרינש סדאנל אגל קטשיס דהייתם שקיא לן וגדנשקא לנינה ששלום
I* דת נגדל. 

 ש׳ה>: ףligte )1 שצשה שוק .הפוץ »ף טי ם׳ אהויה שצ הנגוה
tO סן. חמצה טו האנלההחס׳ כל די דס): (לן סישץ אץ פוץ גחגעס ו  שש ששא »

). הנשי 1ש נווצץיוץ .עע שטוצ טו ׳0 מוצץ עו ח : ושקעשסש(וןדן) (
הי צ0 וגן «יי .10ע ש ש׳ בשס* ו ץ » • •י ח * שי הה)א Pia» קשו) ( H ן4»0 ו im 

סה ושססש •gen אט סן חהחקושחה גאהשלחא מטה ושא l^ן מ ( nצ■ wייןצניןו Hל  שrו
ש הץסשה vm רצ ששגיא טי• ושל הססן סה ויצ p<b to אץ אשסלה שש :הטה נ»י w 
ש. ׳0 דו שינין טי ש צ ץנ ש לו): ש ג ש דלצשי אריטו M וש׳ שס w pi סד  סד

סו ואני ו השל ועיקר סד• י1עיף •התה דל הסוסשח צטלי יסחיס ד • • •to לשד שלא ה  שי
ה ש לו שההטה יונה רד י שה non דצ שוו שו  » וליששאידשצ שיהא now אש על

ש ואד ששיש»4 ה1«ד 4 שלה שאהה שדין נ א שהי • ^ הי ג ק סי •9 ידשן to י »  ש
to ושר1ש ה׳ איו w קיש ידשה w גשיצה סא e w  m  onto ג' שילש דסיס

OBIDT Aip ipV'i שטה: אדשי טהשק נאסששששדלן ל9א שמשאן Jש׳0̂נשיל •דשחששול 1A<w ק tw pץ »to )עיש): ]ף1ששי



שנה כסףפיו ברכות הלכות אהבה.משגה כסף122 מ

ע'נ) פ׳א י|׳ה (סם  גשר של לתנשיל נשר של חצשיל נץ דה׳פ משיא ההס ואסריק ו
 ג-גהו חונה נניגה לשל נשר של חנשיל נץ אנל ננינה של לסנשיל נטנה של חנשיל נץ או

 דקור נעץ אלא אכילה w שאץ נינה שעווץ אץ לנשי נניגה נץ שעושץ ונגשילה ש'נ0 וכסנ
נ r הנושל וכל :נ*• וסליסוו ^ r ט׳  משעיא רני אמר אלפזר ינ< אמי ק*ו) (שס • ו
סנוי נקיוס ששום אלא נ״לפייונו אשיו נא

 אשי אינא שצוה הא דלינא הוא חונה סינה
 ושלינא רשוס אלא משה ולא סונה לא רנא ליה

ג דאמר נסנן דיג  לשירות ידיו המשל נחשן י
 נהשן נרנ ינינו ושסק הרוס. פנסי וה היי

 אלינא לאו ישוח אשי דינא ואשיג הוא דנסיא
 אלעוי דיני מילתיה לעיוש• אלא אסיה דנשנוה
 ועוד סיל. נסק דנינ אששי יינא ילשר!

ס (חנינה דורשץ אץ נפיק ד*קנדק ) ׳'  נ'
 נשילת שעונץ והנכוייס הסיושה דסנן הא

 נאנילה נחולץ וכיש נשעשי p שאץ פה ידים
 היי לשירות ידיו המשל נחשו דאפרינ דפייוס

;קי׳ל דמותיה אלפא הרוח פנסי 5«
 ; נאחיונה ידים נשילת צרץ ט שהפלח שת כל

 אס עלינו קלקל ונו׳ וה שסה היאניד כתב
 ששינו נוסת' שאס אושר ואני שנ׳ל. הלשו!

 ששן נו שהמלח דשת לרנינו פנ׳ל קשה אניתי'
 דץ הזכיר לא למה קשה ושוד אחיודם »ם
 ק׳ה) (חולץ הנשי נל נשיק המוזכר פלמא נל

נ איל ׳'ז) (דף יעייונץ פיק ונפוף  אחא י
 לא איל פאי שלחא כל אס׳ לינ דינא נייה

 וימודו כמו פלח מדד שלתא כל ופייש'׳ (ינשיא
 אמיץ לישול צדך פאי נששיא וכלו נשופי

 שכתנ הראנ׳ד השנח היסה שה ועוד לא או
 קלקל עליו והשיג סיכל כ״ל ט׳ כננד זה פשה
ץ שאץ הלשץ אס סלינו עו שכסג י  דושה ינ
 ישסו על שעלה נאשר אם אלא כלל מיכל נכייל

ד סל סיכל כייל משרש היה פיניש היאנ׳
 ולניוס הססיים לשנש נאנו ואס וזי דוחק וזה נו שהמלח שח אכל כלומר אכילה ^סון

 1דעייוני שיק וכסוף הנשי כל כשרק שנזכר וכמו נאחיונה ידם נשילת צריך הפלח אס כל
ק  הראנ׳ד כוונת היחה מה א'כ קשה השלח אס כל נו שכסונ שונה נפשי מצאתי ו

 לשח שמא התלח את כל ולא השלח אס שדי לכחוג שה׳ל שסשיט לושי ואששי .מהשינו
 ; כשליש וכל הוא יקיא לישנא ונס נקש יגמיא דלישנא השנה אינה וזו לכל שונן נלת׳

ט ס׳  שסדום סדומית מלח דסשחכח הוא נאי׳ למימי יאינא ששום וכו', ששנעו שלח או ו
 דמו ששמע נננל שהיו הנשיא ונעלי ח״שינן לא ארצות נשאי אנל להם קרונה

^ להכ< נדיפי  ששנה .ונו' שסויים ובמחנה : סיושית נסלח ששנעו מלח או כתנ ל
ח ססיק עייו  ידים מרחיצת וששויץ מקום מכל עצים מניאץ נמחנה ששרו דניים אינעה ד

 ; חונה אחרונים אנל יאשונים סיס אלא שנו לא אניי אשי וכנשיא ופלעיג ^דמאי
ט עד ד  0׳r נשילת חיי קיו) (חולץ הנשי כל שיק ני״תא ונו׳. ידים נשילת היא הי

נ אמי לפיק עד נשקדש ורגלים ידים מTלק לפיק שי לסולץ  עד לחולין כאן עד י
 נין ע'כ אחי ששת וינ לחושרא לחלופה נץ לחולין נין ש'נ *וי ושמואל לסדופה כאן

ץ ל י ואשי לקולא לחיושה נץ ^ י הייא נ נ י י שיישא וי׳ אמי י  כששואל דיינ״ל נייה נ
 שמא השלישי השיק עד לחיומה האצנעות שנאשצע השני השיק עי לחולץ וסייש׳י פיל

ע׳כ והזרוע מד מנוי שמא העליון השיק עד הכיור שן וינליס ידים ״®’i" ^^^ףיי
שמואל לדעת לחולין

 עד ואסיקנא וכתנ לפקק עי לחולין נני״חא היייףנוים מכולם.אנל חתי שמחמיר
 לשקק עי נויס שיג אמוראי שליגי דנהכי יונה ינינו ושי׳ לתיוסה נין לחולין נין לכיק
 נאצנשחיו נושף כשאדם שנולעים האצנשת שנסוף הקשיים עד ילחולין קאשי ומיה

 דלתיושה יותר שיקל ששח וינ היד סוף דהיינו הסיק עי ידים ולקדוש ולסיומה
 כמו האצנשח שנסוף הקשיים עי סגי נמי

ת לתבשיל תבשיל שו ל רצה ר ט קאשי ומ״ה לשרק ננולהו נייס ושמואל לחולין ̂ אילו רצה נו
. חךלוי של ״ , ף ^ , ״ ,l , סוף עד נטלהו לתיוסה נין לחולין נץ דליש

j ״ j ר ף• בין בתחלה ן ב p י נט__לוז_ ג סו יחיא ששום נניייחא עינינמ דלא והא היי נ
עד סתם כתג וינינו , וניסינמ ששעינהו חיא הו־אב״ד השנת

 : השמה מפני עו פיז כל *)
 מנד וה עשה זיל הואנ׳י נ1נו

 מיכל כ״ל מנזוא שאמי מה
 ואשי זיו״ נ׳ש לא ליה ואמר מאי

;ענ״ל הלשון איו עלינו קלקל

 לומר לנו שיש אלא הניע נדנייו ואין הפיק
 דסני אמרה רציה היייף כשישח דמסתמא

 עם מיטיה מקום היד סוף מינו השיק עד
טה : הזרוע  משמע הט .ונו׳ השים שישי ונ
 דף (שם הנשי כל ונפיק ידים מסכת נייש
 כלומר אשישוי׳ קסדיש לאשישי ייש איל ק׳ז)
שחוצן ובל :אץ איל יניעיח נשים שיהא

סגי האצכעוח סוף עד זה ולסי שסי/ כמו נידו היה מלאה גמונץ

טל ובל ו הנו די ת י רו ה הרי לפי  ז

ח מנסי *הרו  בו שהטלח פת בל .

ך ת צרי ל טי ם נ די ה י חרונ  שטא בא

ש ת בו י טי סדו ח טבעו מלח או םל  ש

ת במלח מי ר סדו בי ע ו וי די ניו על י  עי

ה מפני ,ויסמא בין ז ל חיי טו ם לי די י

ה .המלח מפני סעודה בל בסוף חנ מ ב ם ו רי לת פטו ס הנשי"(שם כל שיק ברייתא .ונו׳ נסנילה מנטי  ק׳
ם די ם שהן מפני בהחלה י די ן במלחמה. טרו בי חיי ה ו חרונ  ש׳נ נשנילה החוצצים דניים ינינו ניאי וכני בא
למדת העולה ‘ונו :עליו עיין מקואות הלכות _ .3,ף, עד ד ! הסכנה מפני

 m__J “ כתב מקואות שהלכות נשי׳א .וכו' שקוה • ען ״-י < ז
סה ר ש יכ ת D הם עו עי תי לכל רבי ם 1י1 ש די והניד השלג הס שקוה לסדח העולים שדניים ולל .י

צצים לה שחו צץ בטבי לה חו טי ם. בנ עוד ונתב הנמק ושע והמלח והנליד והכטי למדון דזעולה וכל ידי
ר עולה מהוה עו שי ת ל ביוזי בשוקת והניחו נתחלה שלג הניא שאסילו שם . ר

״ זה וכל וכהי שלם שקוה זה היי שם וייסקו הדאב״ד השגת י , ‘די * ו
ך כל ך, ם נטילה הצרי די . ״ י כלי שם שוד יכינו וכחנ . דמקואוח נש׳ז שנוי .

ל הטבי V ו T ה בטי נו מקו ך אי ידים לנשלח כשיים שים יניעיס נו שהיה נתב צרי
ם דבר א ר.ו ח לן א ם הטבי , שאין במי , , j, ן j, ן , ; ״ , , ן ״ ,  ׳דיס לנשילח פשלים מים מעע לשכו ונתן ן
ם ה ר ב עי שנתן כשישי הכלי p נעל כשיים אלו היי יש *ז שאונץ שהן אע־ש נהן שי

n ijju  y ב• ם תו  ששלה זו ׳w כשהיתה נלכד יניעיח ונשארה ;נקיקעענ״ל*0 ארנעיס נהן [ ש״י
היניעיס שישי השלימו השסוליס שהמים שסני שבקרקע

m אמי כ'נ) (דף דזנחים כש״נ שדנים׳׳ ושעש :י׳ז עשין סמי; קנ״ע סי׳ א־מ שוי
 שוי לשי ששליס שקוה לשי הששלים כל י׳ל

ג אשי שאי למשש משלים אינו יניעית עזי : סאה ונעל שאה נחן לשעוט׳ סשא י
 עניזא נחמי קיו) דף הנשי(חולץ נל נסיק וחדאסיינן .וט׳ נעילת'דים הצריך נר די

 דידיס נש׳ק יכן נהו ששיא סנילה אלשא נסשון ונשיש שליני לא כ׳ע רמקושס
 אץ וכשרק שנינה מיין ודאי והייני נשיים נקיקשס הכלב ששתיית שנפסלו דשים חנן

 שנילה דמיין וכיון מסנילין ולקיש לסיומה לשלץ צייים נוסלין חנן י׳ח) (חנינה דוישץ
 שאין נמים הענילן ואם ינינו שאמי וזהו שקוה שיפוי נהו דליש׳ ינעינן ששיסא עלה אס׳
 ידים סונל שאדם רקום כל יתני תוספתא יכינו הניא דשקואות וכש״ק שקוה שישי נכס

ב : שונלין ונליס ידיס אין סונל אדם אין סונלין וכ״יס ת  צריך אין ידיו השסניל קמ'נ נ
ן' שהי׳׳ וכחי יםTד שני נשיי! כדחגיא ידיו להנניה ולא נינונ ולא שעמים שתי שעיסה

י ציין אינו והענילם ידים נעילת הציין כל כשיש ינינו נסטון שלזה ז׳ל חניכ • אחי ע
ט ימצייך יהא ודע  נ״שנוין אלא מסהיים שאינן נונעים שאינס כמיס שיט שישי יני

 גוף נהם שענילין שהוא כל אפילו שעץ ש׳ אנל שקוה אלא כאן הזכיר לא ולכך
 הידים את נהם שתענילין וכי׳ש מקואות שהלכות ש׳ נסיק יניט לדעת נהם שלה שכולו

ב ;יכו' שאונין המים שאץ יכינו ומ״ש .לכשתס כדי נשים שיש כל ת  זה הראניד נ
ננעל׳ היאנ״ד שכחנ זה יין .ענ׳ל נקיקע סאה אינעים נהם יש אם ונו' מחוור אינו
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להעניל שנקרקע ששנין שים ינינו דשסל והא . נהם עוננץ אין עמאץ דנשאי כיון

שנה לתם . _ מ
א אלא כלל הזישס מחמס אישר סין  כלומר שאמר וזהו סיושח שלש ששום נקיות «

: סכנה שהיא סדושית ישלח רשאה ששם
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 צורם שה וכך וכו' עיס נעילת צריך השלח כל כהן סכתונ אחרים ססרים ויאיחי
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 כנגד זה עשה ואסר כהשנוח כתכ כך ומשני זיל היאכ׳ד כדכליו גויס היה שכך יניאה

א שאמרו פה  לשון ששימש כלומר הלשון את עלינו קלקל ראשי וחיי שאי מיכל כ״ל טסי
׳ ץ לגייסא שאין ושודאי מדידה. לשץ אלא כך סייושו ואץ אטלה לשון שיכל שיל י נ י  נ

ט  אע׳ש כלומד וכו׳ שפנעו מלח * ונו׳ ליד ה״ליי כל הנייסא ופיקי פיקי זיל יני
מ שנזסן : כסדושיח שענעו למלח נמוש מקום שכל סדושיס לשלח לשש לט אץ ה

 כ'נ) (דף יזנחיס שני פיק .וני׳ יניעית לשישי עולה שקוה למדת העולה וכל ר
ואשיו משנים אינו יניעית [לשי] כיור למי משלים שקוה למי המשלים כל אייל

עח סנדל .
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 מהלטס ייא נסיק סאה נעל דין זיל רנינו וכחנ . סאה ונעל סאה נתן למשעי כנשיא
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 שהלכות ייא כשרק שם שכתג מה על שסמך ששום כאן סתם ולזה שיים השאר ונכל
 וההיא לחולין נשיי לענין שויס הדכיים כל אפשר או סאה. ונעל סאה נתן נכי מקוואות

ט׳ סאה דנתן  חולץ לענין אנל סאה ונשל סאה נחן ששליס דאינו איתמר תרומה לענין ו
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ה מי י

מיימוניות הגהות
י ורגי אסי רבי דםסיק כשמואל תא«בעוח רקי8 חיעו שלישי *רק [ד] ע ״  yדריג״ כריח מ
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 מהם ללוק יטל כלב שאץ מלוטם מים ייא דבלים אלו פלק הלי׳ף וכסב כשלים
הכשר כל בסדק הלאיש 3031 הגרוק כטס לההס שקרוטס שטטם מיס אוסלים ויש

 סטהרץ שאובץ חטים שאץ כלום עשה לא שבקרקע
טילה: ס1 «6א הידים את ל ו בנ ט תו ״  צדיך ידיו כל

 פסולץ יהיו שלא עצטן בסים דברים, בארבעה להזהר
ק שיהיה ובשיעור .ידים לנטילת  שתי לכל רביעית ב

 ובנוטל בבלי. בהן שנוטלין הטים שיהיו ובכלי ידים.
 טוסלין *דברים ארבעה ז :נותן טבח באין המים שיהיו

לוי. טראה. שינוי המים. את ^. טלאכה ועשיית ונ  ב
 מים כיצד מחן. מלשתות הבהמה אח שמונע והפסד

 מחמת בץ ברךקעות בין בכלים בץ מראיתן שנשתנו
ק מחמת לתוכן.בין שנפל דבר קו  .פסולץ אלו הרי מ
 לנטילת נפסלו משתייה אותן האוסר גלוי נתגלו אם וכן

 שופבין נעשו מלאכה בהן שנעשה טים כל ח ידים:
 בחן שהדיח שאובין מים כיצד .ידים לנטילת ופסולץ

 בין בבלים בץ בזה וכיוצא פתו בהם ששרה או כלים
 מודחין כלים בהן הדיח .ידים לנטילת פסולץ בקרקעות

 את בהן מטבל שהנחתום מים .פסלן לא חדשים או
^ חופן ושהוא פסולין. הכעכים שרים. בשעת מ שהכ  לי
 חמים אבל מלאכה. בהן שנעשו הן שבחפניו שהמים

 שנפסלו מים ובל ט :בכשרותן הן הרי מהם שחפן
ב. משתיית  עכורין או מלוחים או מרים שהיו כגון כל

מ עד רע ריח או  פסולין בכלים .הכלב מהן ישתה ש
 טבריא חטי ילהטביל. כשרים ובקרקעות n ידים לנטילת
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ת חו ת הנ טוניו « ם
טג יליו (י] i לסמביל ייפיסר nro# ג t בתוך tan■ כ פני) תק ונן פי׳י p ]1[ : י  מ

dvd7 wn d t) פרק e'intn p 9 דפפול פקינל>m m  n w i p ו1טי ססן ו1ו*ויו 
» ץ זן1נ narinn ! נספר r«*1 פיפ םוזםיו זנ

l איי״א פאי to(אמי ונלססיספן הנשר כל im ם פ6 גש פפללץ ואץ 511 ססלץ אי  דדי
r שאלן ט» לפו הפ1 הידש אש 91 מסנילץ ואץ פגמגגרא אש דלא ot( פפגש פפלץ אן t ס גתרי ג<פילפ אלא טדס או פפפלץ פאוכין י.טפ שאן אלפא ט (פלס (ליכש 9א< n דל ד  מ

« לל אקין גופא שפעפא גפפיא א1^>ק קנ פ ק א(פא פלעסא n גפלא פקוו ר9י פ י1גרט שפפפא פפיא גדש א91 ועט כלי נ » ן אן מ6 9ון01 פגדא ן  מגל W(גל אפד יומן טט 9T(פפפ ^
ק פשפא >וופן אגיל ידו(אקגיק <א אג( גפן ש ק א פ( ד < פ פ )))» » ע ןי«ן0ג א1פ לג ופריק ^ג ד m טשקל לפי לשפיר פ(יג׳ לא י n פי לפסק פאגי 9 ואסר פליגי לא ליע מגא ד  פילפא פסז ט
ק סגל גר c מפלין אן גפן שובל גופו שגל א<*פ מופן לרט אפא גוליק לא ססל ופר אפו«א טדזא טו גוד t ) nm. ק טור לפי גפפפטן לונפיס 3ט 9ראי לי 6י פול «  ל>פ אפליפא 9פפ< ט ד

» פל סאגי אא r ו(א גו■ פל ן9( שפונל גפיה ט feא אגא רש לא •דל p(פונל ג r היאנ לדעס אפילי ואיגr ה מחן אן ויל ד גפנילו p(1 לואפ דג V3 : r מפלנס *לm 1 מ w פפפל 
0 i t̂ו פלל ■ס .איין גלשיפי■ 1פ ׳ ן (לף פנשד ל9 פרק ו«פל>ן ודל) (דף •דס 1פפ» 6ד .פפ(ן לא על ם' <שפפ6 9ט כיסי :איוו •לש p ואפר פפנץ לגלול ו׳ל פוא של ץ ל )9ו  פפים מנ

ס :ל*פ) (וף פגפידץ אן פרק . פסנואס טל (אשטה ט o קפא פילקא גנשוגק. על ס' גפן « r  teon ; א 9T קפא .לפפגיל גד ס׳ ^פלל טפ נ  non ף) גל ומלק ף^פו שגלז : פג
an• ד6פג א פלק .9פפ9^»יוו פד ס׳ גמקונק פגדא:

 האסרץים פפס אלא p בשביל לאחליגיס פבליא לסשי 0לפו.םל אץ אבל לשסיה ראויים ואק
 prte ששטאר במי לאסלונים פסולים הס p3 מלדס שהיד יהסעץ מפץ שהם משום הוא
 שהידמלדס ולא פכדא וסלי וה נפרק לקמן ויל לטס נסט1 ק׳ו) ס׳ו p(הנשל גל

p  מסבאד 103 לרבגן אהול של ל31שש סרדוס שכס טיב 619 ס363 בהס המבשג שהרי 3
חל לי נלאה וה שנס נהלטה  שססה והסיסה הקושיא גססלקה וה 061 דל, לניס נדניי נ

ת  אולונים טם לשסול ויל לרניס לו דסאץ קסיא נסיק נא״ס ויל סהללדק הגדול ה
 3י6ז P נשניל לפוסלם דל לניס של לעסו אין לודאי נהסה לשסייס יאיים שאן מפד

 m)1 טם נל1 י3נ נן 3«3ל i טה נחקא פנטא מפי גני וה סיסול 3«ס היה לא
 נמקו« שהן פנליא סמי p מליו ופיייש שנסנסי. שו סממו ודאי אלא וכי* 3הנל סשסייס

 וט' <פל אם אבל בלל סהגי לא אסלוניס שלטס אמיש לאשיניס לשם ק3 מפטלץ א
 בהמם לשסיס לאדים שאץ ספד הלאפודם ופעם סטלץ אץ אחרונים ולא לאשורם לא א

 אץ ממלץ אפחגיס קד פרים דלמיס דל הוא שסיח מה על ססהח׳ מאד ומה .וט'
 פשס (לימן לשדם הרסטס לסלק 6363 לומד טוגא 06( לניס לרעס כלל שדים אין
01 ח דל לביס כסב לסם oip >036 סשלץ אץ (ים6 נפשם ששפל השים שאוסס ספש

גט
וז9 מנדל

p n 90 פששפי מר שפפטטש. <שאפפ <פפולפ קגא טלקא »(י ק p to כשפש מאגופחסס 
M ^ושפ יטג פשליש■ נשפי דל פרעליא גור• סוג p גפפדן פאודן פגיה שאין l 06 לדגי 

p ̂יין פפל׳ 4 מה m «פ פעגאיס אר0 לי 9ג ר e פלק מא ופפפו נחל ג ןא5גפ דל פדג
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 ך6הי קשה קנל הסעודה. שאחי מיס ה״ט כאן שראג אחרורס דסיס לומר ציץ■ p ואס
 אחרונים קרי דראשוניס שנ״ס אמיס דלשלס ואסשר הסעודה שאמר כמיס ססול אשכק

על מיס יניעיה להפיל !ריך מקוס סכל שניים מיס ציין איט דלחולק נג על דאף
Tממיס אחרון יניעיע חצי’ יפיל י לא כשייס ממיס יניעיח מצי הפיל ואס יו 

 אמרון לשניים דקרי המשנה נלשק ומצינו פסולים
ק דסק  המים שאץ ידים דמס׳כח שט מ־

 : היד ננ שעל הסיס אלא ספהיים האמיוטם
ט' לטפל יש י  דידים שט שיק משנה .ו

 טהורה אמס סשפישה אמס וT נפל
 עד ספסא מאיי רני אחת משפיעה ידיו לשתי
 ציץ אנל פהויוס שאיק כלומר מיניעיס פיפול

 ושיטה אלו אס לפהי שניים מים שיפול נטי
י יניעית ההם השניים נסים נ  דטיט רניט ט
ק אנל מאיי ליני  דנפל וסנרי עליה סליני ינ
 כווסייהו והלכה פהוי אמס טשפיפה מיו לשסי

ק  סחניחין דההיא ווטי המשנה נפייוש כסנ ו
 שניים מים א'צ לחולק דאילו סיסניא לסיומה

 :נססץ שאנאר כפו ינינו לדעס
 ימים) (ס'נ שם משנה .וכר אינעה טטלק

 או זה נצד זה וחפשה ארנעה טפלים
 המים. נהם שינאו שייט ונלנד זה ננ על זה

 מדאמייק וכר השפיטה נאותה טהיה שכסנ ומה
 אמי קיז) דן (וזלין הנשי כל נפיק

ג ליה  אמזוחא אמנא קפדינט לאמיפר ששס י
 מיניעיח דחניא קפדיק לא אשיעויא קסדיק ואחזותא אסנא ליה אמי ואשיעויא

ט וכחנ . סהרה משיירי דאתו התם שאני היא ולא לשנים ואפילו לאחד לידים טסלין  יני
 ראשונים נסים אנל שניים נמים דוקא דהיינו דה׳ס ידים מפכח נריש המשנה נפייוש

 נפחות ראויים והיותם שניים נמים שהקלנו מה וסנח אחי לכל פרניעיס פחוס יהיו לא
 דאתו המס שאני זה נסנס אומים והוא ראשונים נמים נפהרו כני שהיי לפי פיניעיס

 יניעית שצריך נהדיא הרי נלנד היד כל שימשח מה אלא צייכין אט ואין פהיה פשייד
 דלעת שטנר נראה שנייה מיס אלו נהלכות הזכיר שלא ינינו ומדניי ואחד. אחד לכל

 וכן טהורות אחת נשפיפה אפילו מרניעיח ידיו שנפל שכיון שטיס פיס צריך אץ חולין
:ידים למסכת פירושו ומהקדמח מקואות מהלסס י׳א נפיק פדנייו נטד נראה

א נישנוח לא לידים מים נותנץ אין דידיס קסא פיק משנה .וכו׳ מים טפלין אין י
נפרק כן גס נשנית זו ומשנה החנית נמנופח ולא המחן נשול׳ ולא הכלים

 השוקע הכלי ר׳ל שממן תכלים שני נסיק ניארנו וכני ינינו שם וכחנ יפרה חפשי
חנית שנינו דכלים שני ונפיק הסחן. שולי נקיא אשי והוא קערוייס כחוט מאליו
כדמיון לו דומה קצה ולו מחרס גדול כלי הוא סמן ינינו וכסנ הפחן כשולי דטנה

 ר^חד נקצה חקוקה קטנה היא החנית וזאת הקצוות הס ושוליים מחן שולי ומא יד ניס
 לקנלה נעשה שלא לפי תטמא לא ולזה המחן הננהח נעת ט היי להכנים מחן 50

 לקנלה נעשה שלא לסי למים ט טטלין אין רניעית מקנל שאפילו נראה זה וכפי .פכ׳ל
 נשום אותם טסכיס כן אם אלא יניעית מחזיקק שאין לפי דפעסייט כסנ וססיג

 מחלוקת שזה אנתוג ונסמון הרמ״ך נשם הנסח נתנו וכן מסופכין אלא יושנין שאין דני
 הנשר כל פיק וכו' התנופה תיקן ואם :נחרסים ולא רנינו שכחג ומה והיטספוס: רשיי

א אמר ק׳ז) דן (חולק  וכפישה חמת לידים מסנה נוטלים שתיקנה מנית מנופח ינ
 ופיישיי לידים מהם נופלים אין שמקנליס אע׳ס וקופה שק לידם מהם נופלים סתיקק
 נגווה לאשחתושי לאו דסעיקיא ננ על אן יניעית לקנל חסקה שתיקנה חנית מנופח
 אלא יניעית היא חקיקה דנלא נראה כחנו והתוספות . לתוכו עשוי חללה ואין ענידא

 להושינה נא שאס כיון חשונ שלה קינול ניח ואין מסומנת אלא יושנח ואינה סספופעח
 שמרחינה היינו ותיקנה יניעיח נה נשאר היה ולא נשפכים המיס היו סמיכה נלא

מקנלין אין דרונן למים מלאכתן אין פירש׳י וקופה ונשק מטמכת. שלא שיו*ת עד מלמפה

 נסים שייני דאוחס היל׳ל הראשונים נסים ששייכים הדינים .ננל נדוקא פנריא חפי נני
^ סטים ט  שנתנ כמו לנתונ לו והיה חולין נכי אתת מרניעיח ידיו על פעמים שתי מ

 נסים הם הראשונים נמים הגוהנים הדינים שנל מקואות מהלכות י׳א נפרק תרומה גני
:שכתנתי כמו דנרים של עיקרן ודאי אלא הדינים לכל כלל ונסן שניים

 ידים מסכת כריש המשנה כפירוש רנינו שנחנ מסה ונו' חמשה או ארגעה נוטלין י
 נמים היינו וכו׳ לשנים אן לאהד נוטלק נעשנה שאמרו דמה סוני שהוא נראה

 תפרש שהוא שם מדנריו ונראה הראשונים. תממח הידים נפהרו שננד מפני דוקא סטים
 שאין סהרה משיירי אחו דקא החם שאני ק׳ז) הנשר(דן כל נפרח נגמרא שאסרו מה

 שנטהרו אחרים מים משארית דאתו הוא דעתו נפי אלא'הפיחש ז׳ל רש׳י כפירוש ♦רושו
 אזיל וכאן שם סדנריו נראה כך .ראשונים נסים הידים נפהרו שכנר כלומר נהם הידיס

 חדא לפירושו וקשה ואחד אחד לכל רניעיח נדי שפיפה נאותה שיהיה שנתנ לפמסיה
 ואין השניים על מוסיפי! שם שאנזרו לשניים ראשונים נין נסיפא נדפליג נמשנס ישם

 נראשונים לא אנל כשניים דוקא דהיינו נרישא מפליג לא אסאי הראשונים על סוסיפק
ונטד . לשניים נין לראשונים ני! הוי טונא ננל דרישא משמע ניישא ולא נסיפא וסדפלע

 שיתן עד מעט 1(״ טעט ידיו על ליתן לנוטל יש י :בהמד!
 .בשר אחת בשטיפה כולה הרביעית נתן ואם .בשיעור
 נבי על זה יד או זד! בצד זה חמשה או ארבעה נוטלין

 ביניהן שיבא ן^די3ידי שירפו ובלבד .אחת בשטיפה זה
 אחד לכל דביעית בדי השטיפה באותה ויהיה המים.
 הכלים ויס בדפנות לא לידים מים נוטלין אין יא :ואחד

 החבית. בטנופת ולא בחרסים ולא המחץ בשולי ולא
 וכן לידים. ממנה נוטלין לנטילה המנופה תיקן ואם

 וקופה שק אבל .לידים ממנה נוטלין שתיקנה החמת
 בחפניו לחבירו ״יתן ולא לידים. מהן נוטלין אין שנתקנו

 אותן המטהרת שבירה שנשברו ובלים .בלי חפניו שאין
שברי ק1 שהן מפני לידים בהם נותנין אין טומאה מידי

בלים
ס ט' א׳ח פזי■ * :טז פשק פנז־נ ין

 שיתפזר דתייני אפשר דידט ותיקי! עור של טדוח מיני הס יכפישה וחמת .עכ׳ל מיס
;סושנ נית להם שעשת משסע נדול מצות ומספר .כלל נקוני! יהיו שלא נענין אותן
ט' לחנייו ית! ולא  מסק שאין מפט נמסניו לחנייו ית! ולא דידיס קמא פיק משנה .ו

 על וישפוך ידיו ימלא שלא נחסניי לחנייו יתן לא רנינו שם וכחג נכלים אלא לידים
 שנשניו וכלים ידיו: לפהי ריצת אפר חנייו ידי

 שניקל כלי ינא אמי הנשי כל פרק .וכו׳
 P ואס לידים סמנו טפלק אין משקה נסנם

 שעדיץ אע*פ הייט הכלים נדפטת ולא תנן כי
 דאי נהם טפלק אק הכי ואפילו פומאה מקנל

 ויס .לאשסועיק אתא מחניסק ינא הכי לאו
ט דניי על לדקדק  כליפנא נקט לא אסאי יני
 ונראה משקה. נכונם שניקנ כלי דאמי דינא

 המיוחד לכלי הו.א זה ששיעור מפני שהפעם לי
 אינו לאוכלים מיוחד היא אס אנל למשקק

 הוא ואם זית נמוציא שטקנ פד מפוסאסו עולה
 הדולפים המשקי' לקנל העשוי כלי שהוא ניספיא

 פהור משקה נסוציא אלא טקג שלא אע׳ס
) צ׳ה (שנת המצניע פרק נסין כדאיתא נ'

כלים) מהלכות י״פ (נפיק ינינו כתנ0 וכמו
 «מיוחד דנכלי גקס דסילחא אויחא ונינא

 לכלול רצה וינינו לידים ליטול רגילים למשקי[
טי הכלים כל דק י  סתם כתנ ולק אחי נ

 פוסאחם יTס אותם המטהרת שנירה נשניו שאס
 וסמך לידים נהם נותנים אין דיט כפי אמי כל

:כנ׳ל מטומאתו שלה נקנ נאיזה וכלי כלי כל דק כלים נהלכות שכתנ מה על
 ליטול שירך נקט דסילתא אורחא ינא דנקס משקה דנונס לומר שדעתו טד ואפשר

 יאקב שישר נקונ שפן נכלי ליפול נא שאס נילן ומינה חים נכלי לידים
שני וכתנ פחם כך ומפני טומאה מידי ר^pלי כשיעור  טומאה מידי המפהיתו שנירה ינן

 משקה מכונס פחות קטן נקנ ניקנ שאם סמ׳ג ונתנ .כיינו וכלי כלי כל מילחא חליא
 המפל אפש טהורות ידיו על הנקנ דיך המים ונאים הנקנ ס! למטה יניעיח ומחזיק

 דמן <אקנ על שנאו כיון פסילות הכלי שסח ירך ונוסליס לנקנ מון העונרים המיס ס!
 ניקג שלא כיון עליו כלי תורת ק הנקנ מן למסה אלא עליו כלי תורת אין ואילך הנקג
 דרך שנופל אפילי משקה נכונם ניקנ שאם סדנריו ומשמע לשוני כאן עד משקה נכונם
קנ  כתג ^א״ש אנל .ולמטה יאקנ מן אטלו כלל עליי כלי חורת דאין, ידיו נטיאו לא מ
 הנקנ דיך ליטול סותר הנקנ מן לספה רניעית ומחזיק שניקנ וכלי הנשי כל נפרק

^ ומשמע התרומה נספר כסנ וכן כלל חשיג לא הנקנ מן דלסעלה פיו דיך לא אנל דנ
 הס אס רנינו נדנרי נסתפק הישן ינתיומת .משקה מכונם יותר הוא אפילו אמרו נקנ

 מחזיק אס אנל הנקנ סן למסה יניעית מחזיק שאינו נשוליו משקה נטנס נניקנ דוקא
 ימספקא ימאי ונראה‘ .פסול נסי נכה׳ג אפילו אי או נשי ולמטה נאקנ סן יניעיח
 אס אלא משחה נכונם נניקנ נפסל איט ינינו דלדעת לטוי ליה פשיטא הדשן לתרומת

 כשי ולמפה הנקנ מן יניעית מחזיק אס אכל ולמפה הנקנ מן יניעית מחזיק אינו מ
 יניעית מחזיק דאינו דכיון שניקנ כלי כתנ ולא שנשני כלי שנחנ דייק הכי דרנינו ולישנא

ק ;וטומאתו עולה הוא זה ימסעס נשנר כאילו הוא ר\׳ ולמטה הנקנ מן  מצאתי וכן .נ
 משקים מכנים שהוא עד גדול נקנ שניקנ כלי לשונו וזה הניח נתוית שנתנ להרשנ׳א

 עד הכלי נשול׳ שניקנ נזמן אסורים דניים נמה פסול זה ׳w המים על סושינו כשאדם
 נמה נשי ולמפה הנקנ מן יניעית מקנל אס אנל ולמשה הנקנ מן רניעיח מקנל שאינו

 שנר נשני או שניקג כלי אנל מטומאתו אוהו מעלה זו שנירה שאין ננלי אסוייס דנרים
 לה דמשכחת נראה עכ*ל. כלי שנר אלא כלי זה שאין לסי הסול מטומאתו אותו המעלה

 פרק נשון וכדאמייק גיסטיא שהוא כנון משקה מכונס פחות נניקנ מטומאתו העולה כלי
 מהלכות ׳*פ נפיק ינינו וכתט משקה נמוציא נניקנ מטומאתו עולה שהוא המצניע

ט ומדניי כלים נכונם דניקני כלים דנסתס הישנ״א כדניי סוני שהוא נראה שם יני
משקה

משנה לחם
ין דניפין שני ינפרק קשה  לתצאץ טהורות אין או לחצאי! פהורוח ידים לן אינעיא פ׳י:) (

 אפילו לאחד לידים טסלק מרניעיח והתו[ מרניעית מיי ני משי דקא אילימא שס ואחרו
 נמו דוקא שניים נמים מתניהין דלימא מקשה מאי ז״ל רנינו לדעת והשתא וכו׳ לשנים
 אנל חקא נשניים מתניחין אי למקשה ליה דאינעיא והיינו האמת לפי אומרים שאנו

 אשיעויא מ״ד לי' ונדהנירא סהמאטיחניא דמתניתין לראשונים אפילו דילתא או לא ניאשונים
 יניטין סוניא הך דודאי ז״ל רנינו לדעת לזה לתק ונראה . הנשר כל נפרק קפדינן א‘

ק כיון אנל מחגיתין מההיא פרין ולכך מיחניא סחסא דמחניחין ליה משמע  הנשר כל ינפי
 נמקוסה סוניא מקום דהוי הנשר כל יפרק נסוניא פסקינן דוקא שניים נמים דדוקא אסרו

ט' התם שאני היא ולא התם יקאתר דנסיא מסקנא דהוי ועוד : ו
א  ז׳ל סוהרד׳ק הינ נחנ משקה כונס ז׳ל רנינו הזכיר שלא מה .וכו' שנשנרי וכלים י

א שסינר מאני קנ׳ט נסי׳  לשאר הדין והוא וכו' נקס דמילחא אורחא יינ
צ'ה) (דן המצניע פרק נסון הוזכר ג״כ זה דיין וקשה ,שיעירו לפי ואחד אחד כל הכליס

 שניקנ חרם כלי כחנ ושם אדומה פרה מהלכות ו׳ נפרק רנינו ונתנו חטאת מי קידוש גני
שפירש נסו פהרתו שישי נפי וכלי כלי כל שם פי׳ לא ולמה ונו׳ ממלאים אין משקה ננונם

עוז מגדל
פאן

*w 6 פי 1? ליק לגמל Wה ט«ים עד ׳0 לידים גוחגים אין : ידם דפסכח שגי סרק .ואחד סד> 
o סימא לידיה. ir oxm ftap שר(דן כל וסרק» rp( : כלי 1חסגי שאין עד כז׳ וקופה שק.
n מפסספא 68ק סירקא u n הגשר כל פיק כלים. שגר* עד '0 שסגרז :שר39 כל וסרק יויס :

ד פל הסיס י

צדימוגיות חגחות
 סעצו״ים עליהן הופוך ועדיין חוונ׳ו ודבר ליכלוך עליהן יחא שלא תחילה להדיחן ועריד [ס]

 מלא לחבירתה ראמינח אחת נטל מאם ודריד מנספאו הסיס לפחרת מגייח לטחרם ראמינה
fp טחטת לחבירתה סססאח הסטאח מדזיי מתיהן מיטהר עד ליו וו תגענה ro אט וכן מעליה 

 לו טסאוס מד^י וליטול לחזור עריך בטיס טונמרות בעודם בידיו I'T נטל מלא אחר לו נגע
ך מלא אע״ם רביעית טהזיק אם אבל טסוםך מלא לעסוד ם ט טל ט ר להיות י מ p ליכנם מיבול המים סן לנפילה מנ i ל מדריך ססקו סבאו M ’ מעליחם ................... ט , _ ___ . _ ,___ . ....................... ^ ,_____ חבלי מי

מנין ב דרך ליטול מותר אז ועקב דרך הטים מידאו עד הק נקב ניסב אם אכל י]1 :<״כ ססיכח מי הנקב מק פסולות הכלי מסת דרך ויוגאים הנקב את הטסיים הסיס אבל ח̂נ
:מ עליו בלי חורת יין וסילח



125 סגטשגי• כםן־ בימת הלכית .אהבהסשנה פםף
 0Q 06 נל6 ולספס ה«ןנ מן יגיפית nw1«ין6גש 6pn ממומאשס ספלה 0««|

 6רו0«ונ רגופיס פגסיק הוא 06 «ל' סגד 1»ל60 פל>הן «ל> 00 פזיק 0לג>פ> מסויקין
 0ל>ד> נימלא ץ9r 6 גמדק סגפג פ'מ6י 0«ל> למסגי! סליס• וגמלס סני נסרק מממא

ס גדמנוס  פסל גל' סגד מסוס ו6ל המג<מ גמנופס 6ול גמרגלס ולא הממן ול>0ג ולא ^י
 מסימגא 6ל0 מקגלא סאינן מסגי אלא

6<on ואפיס גהז״הו. דנקס' מגיס דמנוסת 
 ממנה 0ממל> לנפילה המנוסה מיאן ואס סהפג
w rt אלא לאיון מיקח דמהני הלא הוא 
 גל גסדא אסדה לאמנוסה נאה לדגא ל^נא
 ודגא לידים ממנה נופלא מיאנה לאם הגסד
 נמי אי לאינך הלא והוא op מנייה! מלא

 פסוי מללה סאא אפיס מגופה נאס לדגומא
 ללסגומיגליס po וגל מיאון גה מהניא לאגלה

: ודומיהם
 ל<9ג ואסילו ליליס נופליס הגלים בכל ייב

 פדא מסנה ום*. אלמה וגלי גללים
 לידים טפלא הגלים גגל מים למםגם אמא

 אומה גגלי אגנים גגלי גללים נהל• אפילו
 מאנלאפומאה איא גללים !י0פ אפיס גלומד

pi נגנסן הוסאו סלא מדם גלי והס אלמה גלי 
 :ליליס מהן נופלא טומאה מאגלא אא הס ונס
 גמגאד גנד סלמים סיהיו והוא סגמג ומה

מייד  סימא ללא מסוס w דטט גאן לגסוג י
 המאנלים נגלים הייט לגלי לסגידה חייסיא פי

 לא והסמא מאגלי למפיאדא לגיא פוסאה
 וגלי גללים פלי אגל גלי ממודס נפלו מאגלי
 פומאה מאגלי לא נסי לספיאדא טון אדמה
 גלי מודס מהם נפל לא ניאט ט נמי הססא
 מפליג לא לגמרא טא מפלניא ללא אמיל

 אין או דניפיס ססזיא סאיט כלי נינייהו:
ט׳ דניפיס ט  לן> (מולא הנסד גל נפדא .ו

 טפלא אין רנמיס ט סאא גלי רנא אמר אי!)
 סאא גלי רנא אמד והא איט לידים ממט

 הא לינים סמנו טסלא איא רניפיס סמזיא
 הא לסל הא אסיא לא ניה לליס אסיג פס!יא
 לאסל לידים טפלא רניפיס ט לסטא לסט

p גפיא מדמי ולסל סהא pooo לסטס >1
: רטפיס ט ופיטה רניעיס סיסזיא

סי הסדים הכל ע  ומיו אפילו ליזים לימן גשרים הגל יליס לפספס אמא פרא «ן .ו
ר׳ ליטס טפל והאוף וטפל טל!דה הסניס וספה ומפל נרטו טן סטה מטס

» לנינו וטרס .אלו נסטם יוסי«םל  פסול סהוא יוסי ד אמד אל*ר פרג נלסא הנ
 רטה טליס פל מסט המים טספנו מגלי סיסה אצלו ראוי איט pו היל פל המים גסספך

ט המיס אומספלסיספט הפה אסר האלספצמו ל יוסי: גר׳ מלגה ואין פלי אני ד ה ^  ו
tool ט׳ ד«לא ממלא אמלו  להא טסר רניט סלטס וייל :מפיל oto ולא האוף אגל ו
 אוף סמו אמו ט למסופי לאו גטא מגס לליסו לנמיא ממלא וסיס אייל גסיא ולאי
 אלא טאא לט למף ואפסר סייס נפלי טם כס נלא סנפסייהו אמו גי למסופי אלא
̂  למפופי אמא לא דואא אוף מימא ואפילו גאס לסילמא דאורסא אלא נ^ס לגל ^ה

 m פל מניס נמסה לפסל לדיי ופפמא האוף. גס ונלא אלם גס גלא מנפסייהו אמו ט
 צדה פג מופה גן וסטסה ססניס אס ספה גס«א סגרי וליגא אלם פס לנמינן מסוס
 נ0ט TO M הסניס אס ספה האוס0 לגיא ססום מגטר וסיא ^)יליהם יוצאים המים

לסו ולא הוא גגוא פס ספייסו מסמס טלו גלטום סיס טפגס וססניס יפ1אנ 4

0*16 n d p פנדא «וא 
 מולי 61p 6916 מיס גפסמו
 יז<ו ואלי PWX9 לא גגטא

 ו«ליג יוהי ור׳ פנאקסא ט
 גלטוא ולא 619 ימיזאג 9טלי
9יט םף90 סיפי 9m<69 היא

ב 'כלים  גללים כלי ואפילו לידים נוטלים הכלים בכל י
 רביעית מחזיק שאינו כלי שלמים. שיהיו והוא אדמה וכלי

 הראביר ומנת טטגי׳ נותגין אין רביעית בו אין או
 ׳0 אוי* P6 הפ״ו ־־ל מ לייים ליתן כשרין הכל • ע ז לידע
 ;לידה מפל לו«ןין>1 אין אם .וקטן שוטה חרש אפילו

ק ברכיו כין הכלי מניח אחר שם והלאאמייח טונמאדורל מ u. . דנעיא דפולס נגסוא !י
ו. עי ל וסואטטוטונ גמא מנס מיסו /החכית“יט! או ע

 בזו וצק אחת ידו נוטל או וימול
 על בראשונח וצק וחוזר זו על

 י לידים נוטל והקוף . השנייה
ד או בידו אדם שדולה השוקת י ׳• •י ׳ייי־^ד w-«w• , ז « «

9m מ1מ מלמ עליו גמשכין והטים לתוכה ונותן בגלגל
’'”"'''וצאפצופ^ל^’” יייילכ'! ממנה

 VT והניח הבהמה או הירקות
 לו P1 עלתה לא ידיו על ושטפו המים ועברו בשוקת
 קרובות ידיו היו ואם ידיו. על נותן כאן אין שר%י נטילה.

 מכח עיו על שטפו המים שנמצאו עד הדלי לשפיכת
 החננ׳ד ו!שגת * לו עלתה האדם נתינת

ם טל מי  פי ס׳ לו C־■ .) אם לו יישנסתפק •
 :פגול >דפ פנפפריו ם»ן סגל יש אם נעשו^ לא או מלאכה מהו
ם שאין או כשיעור כהן א הןי  דין ב

טן 90 םפק VT נטל ספק טטאין או טוצרין P09 P טפן ו!יא9ו ג
פטל:

n פסין «דנ *פ0 »*א*וו «ר : ו ל

ע אזה גס poo פגר נסוהס הללי סספן טון להסס ו«ו0ל  לגינוסמטן לגדי הס ו
ס לאינא לטא ונפל סמא נפרק ק למי לא גלי נ  להסם פפמון דטס פפסג הסוקס ל
 פל W נפרק לפיל דנינו סנסג לקא ito אדם לנס סנסגסי למה מנסה ויס נמים. גלי לינא

ם׳ מדים נד׳ ליומד צטך ידיו המפל ט טמן מנס נאים המים סיהיו ו  מין נםמון לקט ו
אין הסוקמ ט ה 0פאן פסגס הרי0 דיו  ןפלי

 יטה מסן סס מל אלא אלס פס סלאהקטדפל
טו שנטף ואפיס פלסו P אלס  פדן מ

 יליו פל 10M1 הנדס סנמצאי פל פסג הסוקס
 ופנד הנמדא לסון אסל נמסך אלס נמינס מפס
 ופול . 6pn לאו אלס לגס לפסו גילה

 קרונוס יליו פסיסיו טינו אום פס לנשהוטר
 טאסגאו לטלסא קוספא להסס לשטגסהדלי

v b לו פלסה ללא גדיסא אנג אלם מגס 
 אלס פס po אין סהדי מלגסוג נ!הד נפילה
סהל• ופסג נפיק 6pn אלס משספלגס להוה

 סמלה הסוקס לנקם והא טיו מל מסן פאן אין
 הלולה טא סאדם אפילו קאמד לגומא אזה

to מד נפילה לו פלמה  ספט הפסה טאד ו
א ט הנו ט אילו הא >ל'ו מסןפל ט)ן  0*ג9^'ן

 הלגוס וגנלף נפילה לו מלמה אלס פאיט
0!6po נס גסג p אלא לידס מפליס סאיו 

eiw מגס o.p! p o ק נאוסו ופלס  הוטל מ
 וגסנה^ריונה גסמסןולאהופידפסאלס.

^יהולאי מ לפס po למים אלו נסדק
ק להלנה  נסדק סלשניא פסק p! פל

ונסיה: הנסר
rpw n T ס׳ סמלה  הנפל פל נסרק .ו

 האי פפא דנ אמד ק״ו) (סולק
 ללא לידם מסט טפלין אין לללאי אריסא

ט גמא מגס אסו  לקא דלא לגני קדנ0 ו
א מגס אמו מ  גדס ואי לידס מסט טפלק ג

ton אס נה ומסניל לייפי טלף מפקה גסנס 
ם.  לו שפוסטן ציטר אדימא האי וטלסיי טד

ס מולין וטא מלי טאוד p טס  לפיוס ט
 דקלסו לסוס יליו למס למים ממט טפלין אין

 פגר שמד אמו נגדא מגס ללא ל»ט הסיס
 פטלה ולא נפילה לא po ואין השופך גס

 קלנ0 ואי קגףה טפול גאן גציטלליסאסאק נפי סטלה גנלאקאאסו מגס ללאו נפילה
 השטפה מנס סמלטם והמים שטנה למקום סמוך ידו טמן w שופך נשהלולא ton לגני
 olto והנקג לצינור טו לדן שוק־ והשופר פשקה נמנם לאn נדש ואי שיל ידו ל«ן

ס אס נציטל וספנילין גלי פיי ט*ד פס הציטד לייף טלף ליאור סאמוטו ד  ללאו ט
 טלם והוא לנטם אלו פרק « מימרא נ0נ והטיף .«ה נמינול ודה היא סמורה פנילה

P1 ולט הדאיש שליו וגמג הוא גלי ללאו למיס מסט טפלק אק משסה נמנה דלא גדש 
 te פנילס לפנין סיטר ספיג ללא טגי ט נהגי טטד טנ0 ללא ט ספנילין אץ גיג «ה

 נופלק אק משקה נסנש טקנ שאם לנסוג הוציך ולא רניט נירסס היסה שנך ונראה הנוף
ט׳ אוסס המפהדס שגשגדושטדה שסמךפלגדש'גלים לידיםלט ממט :ו

ט׳ לו שנפספק 0םי 1&  ספק פלאפה גהן פשה ספק ידס למסנס שט פרק משנה .ו
ק פשה לא ק p ספק מלאגה נ ק אץ ספק גשיפוד ג  פמאים ספק גשימוד נ

טד: ולסהר ולפמא גיפפא המיס ספק שאמדו מפני פהט סטקן פהוליס ספק  ס
לp.ופו׳ מיו נפל ספק לטט וטיש פ ל או' הו  סהדוס. לפססגס לפיל שנהייאoט׳

ה ואפסלשטנד פ קנ ל פ סנ ל ל משאולאפסאליס^ אנל שוג:) (סנס אסם מנ
פה

למלך סשנח
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טל נסוזפ 90ל99 : )r« 0*1119 אטס שאי 1<לם9<ו ו
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ו דשינטר למשפש נדקא משקה מנס שהוניד אלא פאן :הפליה לגל ^
ס לייא לניפיס.'טמלא מסלק סאיט כדי יב . *?“ *•'P (ח* הטי יל טי . . . .________
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ה כסףפז ברכות הלכות אהבה.משנה כסף126 שנ מ

הידם rfi ספפעע׳( שהחמץ מפני ינ!5נ אלא נישלץ אץ אחרוגים וץ5נ נין נחמץ משוס לאו היא רילחא דלאו התס דאפייןנא ואע׳ג אמר נענין שם משיש שרשיי אפ׳ש נה
נ מדאמי לה מדמונח ונדמשמע עניות למיי ינא שלא כדי אלא הכי דדינא נ אמי נצמן נין נממין נין צישלץ ראשונים מיס הווהמא אח מענידן ואין אנא שסא י י יצחק י נ
טסלץ אץ נהם סולדת היד אנל נהם סולדת היד שאין אלא ל״ש ינאי ד אמי •וסף עניות לידי ליתי דלא היני דכי דעהוי דסק ססקות לשאר וה׳ה ונו׳ מיא תשנאי מלא משאי
ג אמי לא נחמין אנל נצונן אלא נישלין אין אחרונים אטיפא לה דמתני ואירא נהם הספק רן עצמן• והוציא וכו׳ מיס לו יש אם הראנ*ד בתב :וליעיל לחזוי צריך סיהא י
ל .על׳ל ק שסקי «ו לא p היה שאם י׳ נ  י

 ספק לערן נסיק דאמייק ואע*נ ק מלהזכיר
 קום לשנץ■ מקוה היי ליה דאפדק סוסאה

 :נדאורייסא עיקר להם שאץ ידים שאני סנול
v שינניה ציץ־ הראשונים טים טז r וכו׳.

נ אמי ד׳) (דף דסונוה קמא פיק  י
 אמיונים למעלה ידיו שינניה ציין• יאשומם מים
 ציין ידיו הטעל סנא למסה ידיו שישפיל ציץ־

 לפיק חק מים יצאו שמא לפעלה ידיו סינניה
ט ודניי הידים אס ויססאו רמזיו  הללו יני

 וכתט ידים מסכת פ׳ ייש ששניט נפה ססנאיים
ם סר\אומ מהלכות י׳א פיק י  מתשמאוס ^

 «אשונים אס נפל כיצד הסיק עד וסספהיוס
 ומזיו לפיק חון השרים המים ונפל הפיק עד

 השניים שהמים סהויוס ידיו לידיו הסיק מחת
 לפיק חון והשניים הראשונים אס נעל פהויים

 שחו; הראשונים שהמיס ידו נסמאס לידו ומזיו
 השניים הסיס ואין ידו מחמת פפאין לפיק

 המים שחזרו ולפי לפיק שחק סיס פפהייז
 מכאן ונראה .עכ׳ל פמאוס לידיו לפיק שמון
 להנניה ציין אינו אחת נשפיפה ידיו נפל שאם
 ויפסאו שיחזרו פפאים מים שס אץ שהיי ידיו
 פומאחן דהא נפפאו לא ליד חק וגם הידיס אס

 לזה סעד ומצאסי כנ׳ל הפיק עד אלא אינה
 ידיו שהספניל נתוספחא וראיתי סמ׳ג שכסנ

 .ענ׳ל ידיו לנננ ולא ידיו להנניה ציין אין
 וכמו פמאוח מים שס שאין לפי פעסס ונודאי

 ציין אמיונים וסיס ינינו ניש ועל שכחנסי:
 פונ יותר והוא היאנ׳ד כתב : יוT קישפיל

 הגיע שלא מקום על הזוהסא סעטי שלא
שראוי יש אחי פעם עוד כלומר עכיל. תחלה

ג ח ד נ ״ אנ ;סו ־ ג חר1י זהזא !  עז
ר פלא פנו f ח t w m כל 

ם ע שלא מקי : טכ״ל תחלה הגי

ו נטל לא די קי י ר מפי הו הרת ספק שכל ט ם שבט די  י

ר הו ז • ט ם * ט ם מי שוני א הר ך ״ צרי
ן ך, הראב׳ד השגת ןןף ,

V מים W רי לפי־ק חז או יי מ ט p הואשוניה מיס «) א!ק יי i■ שיגרה 

ם די ם . הי חרוני א ך ו ל צרי שפי למ̂״ «’ שי  ’ !’ד*’י̂.

ו די צא כדי למטה י  כח כל שי
, ף,טלןץ ף, ם , , מי ם נ שוני א  ר

ם טלי ן ני בי על כי  על בין כלי נ

כי ם ,קרקע נ חרוני א טלין אינן ו  , כלי גבי על אלא ני

ם מים שוני א מלין ר מי בין ני ח ר 1נ< ב או . בין ה ן נ צו  ב

ם ני חרו א טלין אינן ו ן. ני מי ח א ב הו היו ו ם שי ד חמי הי  ש

רין שאין מפני בהן םולדת עבי א את מ מ ה נו הזו אי ל ש כו  י

הן. לשפשך שרין היו אבל ב טלין פו ה מהן נו חרונ א  : ב

ו »]1 יאדם נוטל יז די ת י חרי ה ש תנ מ ם כל עליהן ו  היו

נו אי ך ו ל צרי טו ו את לי די ה אכילה לכל י ל אכי א נק ו הו  ו

ח שלא םי תו י  אם אבל . מהן דע

תו הסיח ך מהן דע ל צרי טו ו לי די  י

ת בכל ך ע לה שצדי טי r 5 נ r » לט 

ו את יאדם די כל במפה [־!ן י או  ו

לו דבד או פת בהן בו טי  במשקה ש

אע־פ
 פס׳ג ץ<רד <ז׳ ץ־מ פוי ג • רז עשק פח־ג fi'op ט׳ פא׳ח נ :ץס־נ ט' איח פוי פ

;פ״ש 6ופסץ(חומי ץס'ג ט׳ פוי ד :רז עטן

י יצחק  שהיד לא6 ל׳ש יגאי ר׳ אסי יוםף נ
ק סולדת היד אץ אגל נהס סולדת  רפלץ נ
 עוסי נהם סוליס שהיד אע'פ דיאשונים מכלל
 נחמי ינינו ונסנ נחיא. כליפגא יניני ופסק
 וצדן נסמון כמ׳ש פנייא חמי לאפוקי האור

ט נלשון דקדוק  היו אס אנל כתג למה יני
«' פושיץ ונו' חסין שיהיו והוא שכחנ שממה ו
 לנסמלה נהם ליפול דלהחיי ואפשר לה שמעיק

 לא דלנחחלה אדעתץ תיסק דלא ליה איצפריכא
נחמין: ליפול ינא שלא נדי נסושייס יפול

T ק׳ז) (קיו שם גיז .ונו' ידיו אדם »טל
נ אמי  ומתנה שחיית ידיו אדם טפל י

 פקתא לנני ינינא איל כולו היום כל עליהם
 משו מיא לנו נטשי דלא אתון כגון דעינות

 איכא יומא לנולי עלווייהו ואתנו צפיא ידייכו
 לא הדחק נשעת שלא אין הדסק נשעת דאמיי
 נשעת שלא אפילו דאמיי ואיכא דיי ופליגא
נ. והיינו נמי הדחק ט ופסק די  ^ישנא יני

 ססם שהיי הדחק כשעת שלא דאטלו דקאמי
 נשעת לשלא הדחק שעת נין מילק ולא דנייו
תנ יונה ה׳ר וכיס הדחק  שהוא מפני לא ונ

 אלא אחרון לשון נקיא שאינו אחרון לשון
 והלשק נסתם הנמיא מניא הראשון כשהלשון

 פשניהם היכא אנל דאמיי איכא נלשץ אחרון
 לשק נקיא לא דאמרי כלשון,אינא אותם מניא
 מדינק שהנפילה מפני הפעם'הוא אלא אחרון
 שד ול'נ .המיקל אחי הלן סופיים ונפל
 נמחלוקת למעס יכולים שאנו מה שכל אחי פעם

 דקאמי כלישנא נקסינן ולהני למעס לנו יש
נ והיינו הדחק נשעח שלא אפילו  תיקשי ולא די
 פקתא לנני ינינא דאמי ממאי לישנא להאי

 דמשמע ונו' מיא לנו נפישי דלא אתק דעיטת
 לט נפישי דלא אחון דה'ק למימי דאינא לא הדחק נשעח שלא איל מיא להו נסישי דלא פעמא

 . זה נפורח ליננם צרינין הייתם לא מיא לנו שניח הוה דאילו להתנות צייכין אתם מיא
 פהיות דמסנת ששי יסיק ממתניתץ הוא סשוע וכו' יסיח שלא והוא רניט ומ״ש

: ומלפמאם מלסנפס שיזהר ונלני לאכילה עליהם ומחנה יש׳י ונ*נ

דיראב״ד השגת

( ו איז אדה לפ • ד ' י ם  • ו
ב ת ל הראר־ד ב  לא אמרו והלא ד

ו י חי ס ס פ  לאונל׳ אלא מ
ה מ ו י חי נ ל ל נ ׳ נ :ע

הזוהפא סעטי אולי יגניהם שאס ידיו להשפיל
וי לי נראה זה אצנשתיו נראשי אלא אכל לא שהוא נקי שהיה נמקום היי נכל י  ננוונתו נ

ן נוחה דעתי ואין אחרת לדעת דעש הפליג מ׳ע ונעל נ  נרייתא .וכו' ראשונים מים : נ
אין אמיוניס קרקע ע׳ג נץ ננלי נין טפלין יאפוניס ק׳ה) דף (חולין הנשי כל פיס

. _____ __............... ופירש*' קינסא. נינייהו אינא קימע גני על נופלין אין לה ואמרי כלי גני על אלא טפלין
ח קרקע גני על טפלץ אין צמיד הוא כלי לאו הכא כלי למיד וקהמים ען שפאי קינסא ט׳ אדם ניט י דילמא חיישיק מי לאנול.נמפה מהו להו אינעיא ח׳ז) (שם ג׳ז .ו

ק ימייי כיון לפה ידעתי ולא לחופיא טסק שיניט ונראה שיי. נ י מי הוא י א איל כיין עניין איל נמסה אכיל יקא לינ אשנחיה דששאל תיש לא או ננע דסעתא ו
 ואמייק כידי לאכול אפשי אי ידי שנפלתי שאעיס אני אספנים כלומר עלי קצרה דעתי דמילתא דמשוס י׳ל א׳נ .לה אמרי נלשון ואידן דגמיא לישגא קנזא דלישנא מטם

הסירו ולא תרומה לאוכלי מפה התירו שמואל אמי אטמי נר תחליפא רנ אמר הני נחר משוס הוי קרקע גני על טעלין דאץ דפעמא התם יפפיש למומרא נקט היא ד«נסא
נגעי ולא הס זריזים ינהניס תרומה לאוכלי מסה הסירו יש׳י ופי' עהיות. לאוכלי מפה נין ניטלין ראשונים מים שם נרייתא ג׳ז .וכו' טפלין ראשונים טים : יעה רוח

ולא
ה לחם שנ מ

עניי מאן דכל הרנה פונה ל' שיחמ נדי ליטול לו ראוי ליטול ולא משא אנל כלל ידיה יסא דיא אלא אמרן לא ;) ם״נ (דף אשה נסה נפיק דאמרו ננפ׳י הדין משורת לפנים י
 משא ולא משא מארש הוא דאם וקשה וכי' רנא יאמר היא מילחא ולאו נה לן ליס משא

 רב דאמר מהא ננמרא אוחו דוחה אין נטל לא או נטל אס יודע שאינו לופי שרוצה
ט' סיא חופנאי מלא משאי אנא חסדא  כל סיס נטל ילא דפירש ז׳ל לפירש׳י נשלמא ו
נ ליה דיחי שפיר אחי הטין  חסדא רנ נטל לא או נטל פאק דהוא זה לפי' אנל חסיא מיי

כן אץ נטל אם לו נשנסחפק אנל נשפע שישל ציין ניטל כשהוא אלא זה הפן אסר לא  נ
נ היני דני חסדא עדרנ ליה דדחי ^סי דע« ואולי .כלום י  יותר נוטל כיה חסדא י

לו אץ הדץ שמן ע׳ס אף אדם נל כן הרנה סונה לו מתנין והיו רניעית שהוא היץ מ;

עוז מנדל
בי ר מג מ ס * ס ואיו אינ בג ד ס ס ס גשגס צא ש נ נמיןיגו ' ה ה ד י א יצא ד ה ה ס סו « נ ־ י א צא ו־צ ו  0«ת ג

ני אלא ו שנס לג ד מ! סורס מ מו סארון וצר,צר p« הסצסו ס׳ נ סנ ה שנ ג  צסממיר וסרוצס 0סי1* סי
א ס ס מלת ס נ י ן נ י ס : ס י p ראשוגיס ס i ס ׳ ידיו שיגני ס י ו ׳ מ ל שאא ט ח נ  .ידיו מטל ססצח נ

eיpף ^ א ו ) ה מ ס ) ד י ב ; י ת ^ נ א י ל ס א ד הו סר ו נ יו ו י שלא מ מ מ ססא ח שצא מקום על סזו

 יםT נמסכת דהזנייו ממאי הא לרנינו ליה דנאקא נראה אלא .מספיק זה ואין לו משלמים
 שישפיל צדן ואוזרוגים :ספיקא נהן דה׳ה זיל ינינו וסונר לטהר נידים ספקות נסה
v r שאס ואמי אחי טעם גחן נהשנוח ז׳ל הראנ׳י וט'. המלח נח נל שיצא ניי למטה 

: נכון טעם והוא תחלה הניע שלא הינא הזוהסא של המים יפלו ידיו ינניה
 טעמו נ׳י הרג ניאי קס״ג נסיח; .וכו׳ נמאה 6ידי את נורן (ר׳ל ידו אדם לט יח

 אוכל ונני חולין גני יגע לשמא ח״ש דלא הכא שנס מאי וא״ח ההשנוח. וטעם
חתמת נאונל וכן יוסי ליגע קיונ דמ״ס וייל נוגע אינו החם הא שיטול ציין נמגייפה

מאכיל
םייטוניות תחות

 P&B ורן סחן ניס^ין אין דאסר בתזקיח ולא בווחיח ינובדא מייתי דחא יוחנן בר׳ [ל]
ק ראבי״ת די ל׳א [מ] :ד.תם כדאיתא כן עח*ץ גליל כני דכל pro ו ד ם » ״ »  ו9י
ו דרכים חולבי לי«נא לחאי ואסילו הדחק בםעת י נ סנו אזחתגח אחר ואס חיא הדחק מי  לו גיי

ך לא «ים ני  רייםאלת רכיט סורי תמורת [<] :הרחק] יו״י ׳■לא א*ילו םתיר [והרא״יי ן ס״ח י
ח עפנ ר כי«ד לסינור ורוגח ו ת ידיו וליטול לחזור «ריך אם םבי «ולח אחת נמילח אם או מני n?T» rrw ■ריז 7ז0־71 ־mn? ריךu 1» 1 י-•*• im׳u7 ורזגס ____ ____^ .-י _____*_ .______ע • •  n7*yj un w

ש י ( תחלה מ י ל סר »«ני :ע א פירקא או פ ה ק פ סו ם ז״ל שירש ד ס מי י מ אן ? ^ לכאן לכ n ו p p r' ת ו נ קו ע ל ח ם נ אוני ם דינ סנ ל א ׳ ה נ ל סי ג ת ד ח לה א אן עו כ לכאן ל ם ו ז א ו » נ םו
" ***“׳* "“‘״ “ ' ' י ל8י לו ' ם לר. נ ח גסי נ ו ג ח ה ד סינו ע״ג ל א ן ד נ רי ס א ף ד כ ח תי ל סי ת לנ נ ר א נ י ג ו ס »• ה ר א׳ ג א י חוי ל

ק ס פ ת כיי! ה ר ת ס ל ם ר די סו י א p כ א נ ל « ד ר ל ג י נ ג א ס ר תו א ל ל י ד ק הי ס ם בן ח תי1ם ו ח א א ר נ » 
א לרש*' ר ד ט ו י כ ר a כ p r י קר ב ר י ם א ך לו « רי ר נ חזו ל ל םו לי ] :ו ס כן [ ב ו ח ך ב רו ע י ב ח ע  נ

ל ב ח pH ג ס׳ ב ב ת י כ ו ס א םא ד » « י פן ינ ק ו ס ח פ ׳ י ב א ר י ם א ל ד א סו רו ש תי ח ה פ לי מ כ או  ל
ת ס רו ש ח רו ם פי הני ב ם ל חי ר ם שז תו ולא ח ע א ג א לי ל רו ו תי ח מ פ כלי מ ת. לאו רו ה ר ט פ ס ב ח ו ר ח « 

ק ר פ ת 7ו נ כו מו ר ס א ת ש או ס ב מו ת ט כ בי ר ר נ ת ט ל ח ד ם ו ם ל ר ו א די ח י פ ס ל נ כ או ח ו ס רו  ת
א ל ת ב ל פי d נ ' t ץ א ן ו י י אי ר א ח ס י ע י ג ל י ב א א p ל  r v e r ק ל חו שו ל ע ש ©חרת על שג ד ק  או ה

ת ד ר ח פ ס רי ח ח ר י ז א נ ס ע ש ג ן לפי י אי ר ש פי ק הן ס רי עכ״ל עלי א ה ל רו ש תי ה ה פ לי ס כ או  ל
לין שו חו ע ת על שג ר ח ש ט ד %ת או ^ ה םד ט רו ל ח כ ן א לי חו t ב *u' כן שרי י ו ש׳ ר ל פי ו׳ רו ו תי  ה
ח פ לי ס כ או ד ל מ רו ם ת י תנ כ ם ד ד רי ם ג א ח ל עי ו ג א ג ל ס ו רו תי לי ח כ או לין ל ה חו ד ר פ פי ב ן ל נ אי  ש

ס די סו ם ל ר ס ש ת ל ו ח ט ם ב י ג ה נ { ב

 של הזזלמא שחרד לדי למסה ידז להשפיל דך5ז העירם אח שסססא יש סחמיח כמלח מפני חכמים
 נהששילן אלא גטלרה המלח מהמת שאין ממס זלמדס הס הזוהמא להפניר שהד שלידו סנשיל
 שנעשים כהשפילן משא׳־כ לעיקרן האלגעוח פילולי לין פחפמח פהזוהמא לעין רזאין אגו מגניהן ואילו
 לדכרי ט ו״ל ל*מ דנרי גכוגו ומך כזוהסא. היא המלח ונח ומלרן לגמרי שישוען מחמס מדרון

 וצנקוחה להפגירה הגאה ה5רחי שנשמח כאהמא למגרש דחייש מאן אילא מי לי קשיא דל סדאדד
ן  פ”אע פד אדם לט :ר09 לל פרק . נפילה שלדן פח גכל פו גיפלים ראשוגיס סים : מ׳

ע : ידיו <פל שלא ו  :על״ל נלגי שרוטה ל^ללי אלא מסה סםירז לא אמרו הלא1 ו״ל הראנ״ד נ
o ואד ff• ק להדא לה דגרס נלנד פהיזש אוהלי לאווין אשיא וההיא  הא ואישסמיסתיה הלשר ל< פ

י סמליפא מ ואמי לאוהלי מסה השיר! ולא סחפה לאוהלי מפה הסירו שמואל אמר אגימי נ
w » p ג י מי ו מ א הגי אסי ו מה אוהלי ל ק הוו פרו ש״י פירש ו ל י הן שאוכלים ד לי ה מ ר ה ס  איגן נ
י למזדין ס מ ם ל מי כ קין. שהם כ ל ן ו הנ ה לי ו ס שפסל מ <ו ו״ל ל׳ ץ אלא ^ ל מ ד ל י ר ת אוכלי ודין ג הרו  פ

ז ר ו « מ ן מ ח לנך אלק ששית כי מ ה פ״ מ ל ה ס שאר ו ת אנו אי ס פי אלז ה פה צח גלשון וני ד שס השיגי ילא יי ר א ר ל ה ם רצה ואם .ד ן לומר אד לי מ י ד ד ר ד ג י מ סר אני משרוסה ח שסהא לז או א5י א ג  י
שמי יביילא בארעא ן והלא שטיא ג לי רן משים מ טה ס ח חרי ז הן ג ץ כשמעחין שלתיג כמי נ פי שר כל ד ס להקל לי יש ואדרבא הנ ה תא מז־גרסינן נ סס תו מו נ ס מ ח ד ח ה א הל פ מ פא ש א מגו ש  מטנו גומלין אין מ

ם ד י לי ר ם מ ׳ ד י ה ו ד מ ר׳ יסלכה ומכשיר סליו <«לץ י ה ל ד מ שרזמס אלא פליג לא ר״ם יאפיצי י ת נ פהלז ל י ן אנ לי מ י נ ד ר ר ג כי הכי תיגיא לא דאי ש לין הי ס טפ ״ ס ע דה ס פג ם יצא ו הלי ק גז מי ל הס מי תי  אגו
דאי אלא ץ ו ל י מ ד ר י ג ל ה ץ ד ט ו ד ל. מקוצי ס ר גיצאחי שול וי מ א ^ ' נ ן ן י ד שהסכים ;״ל ה נ ד ר נ פ ת של הראשין מ שה ני ח לשורש הקדו ה לו xא הגי מ ד נשאר ו ל ס ד שיג שרץ י״ל ר״ :כד״ן י
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ה מליהם אוכלים סאיח אום «י לסאו דל׳ס מואה  <ו נל מהרים ואיק מהו
 וואלו מסי דילסא מזריק ססה *י0 מסאה ססיגולי רבר וכל 00 לאסל להם האין

 . סלל הלגו שרוסה לאוכלי אלא ססה השירו לא והלא סכשב הראכיד רסס היסה
 גשהרה שגעסו ושולק דסרומה רניגו דסש אכל
ק הדגריס נרוג סוה דיגם  לגזור היה הדי! ו

 זריזים דכהוים ששום אלא גגעי דילסא נשגיהם
 סאיק היל'[ שאר ולש נשרושה גזרו לא הם

 כהו לגעזר האי גולי ששירי לא נסהרה (אכלים
 חרושה לאוכלי שסה השירו הליל דאל״ג ושדס

 סהרוש ושמאש שולא לאוכלי שסה השירו ולא
 השירו דלא הוא וואא פהיוח דלאוכלי שששס

ל וגו׳ לרב אפכשיה זשפואל והא ל  שכדי! ו
 ומשום אכיל דהוה הוא כסהרה סילא גיא
ח ייי » ל  נמהיה מולא אוכל שרכ גדא אי

 <ויא ר' זסכש bop אx (ירושלשי יגדאישא
 שסא טלי למיכל יטל אש אי לרכ שסאיד
 אכיל הוה גמהרה דשולא וששום אטל מהרה

ל  אצרה דסשי איהו ואהדר כדא פגדא ששואל ל
 לא מהרה שולא אוכל היה לא אה אגל סלי
 הוה ולא כדין סנדא שמואל ליה אמי הוה

 :פלי אצרה דפשי לאהמיי איהו צריך
S'OMon טי. ידים גסילס צרין איגו לאשייס ו

 והלטוא לגמרא ששאגא (׳) איו (שם
 שאטל יסr שילש ^יין מאטל שממש אוכל
ס :ידים שילש צייו לנו סצשו ה ול ל  ו

ט׳ גמנייפה לאוכל כ הוא השוס .ו ל י ו  ל
:דנרם אלו בסרא זיל יונה

ם  ואפיס W נשל שלא שי להאכיל אסור י
 גייישא .וט׳ טו לשון נושן שהוא

 שרוסה לישן אסור יוr נסל שלא והסשש שם
 לשון נאש ללרגושא יכינו וסוכר טו לשון

 :טזז לישן שאטי ולש w«שאינו אפיג פ0
ה .ונו' לזלזל יאסור  גילו ט אש למדוש מי

 בנטלש ססאסא שמן גן אלפזד אש
 שמפשה כן למד וגר. שים לו ט! אסילו :ידים
א האסורים נגיש דלס  ססץ(פירוט! «שין מי
א).  M נסמון לניט שמיש אומי אני ומכאן ל
 יושר למצוא לו סא׳א ט היינו וכו׳ ידיו אם אדם
 i אין ואסילו שים למצוא לו שאששד כל אגל
M0 האו^ וגל נכץלה: גלא יאגל לא ששייה נדי 
) (דף לטסה אמא פרא .ונו׳  ; שישיא ל

חגף  שכיטן טצל פרא .ונר טים לנטלס ו
) (ניכוש ג  אשי גר מייא לי׳ טשיא ל

נ אמר ה ידה לנפילש סינן י  וטרסיי נינ
 השזאולא ניכש אשיונים לשים ילים (נשילש

 ומשסס פלל. מזונו סל שינרן פל כלוה יאנל
טי ילהססיא ויש׳י לנינו מיניי ד  טם נא נ

ה ידים לנטלש שכף ט׳ שלא והפפה טשי לניכה אשיוניה  ניניהם יססיא סלא נינ
דנוי אטלו  הטס אש משמזגו גלושד גיגה של כוס פל גשישין אין אמריא דלאמן משום נ
 אלא גרגה ידים לגטלש לשנף אסור הטש אש שמזג אודה אף טשא ללנריואם אסור
ה טיס לנטלה שנף טשמי לא ודאי  ונראה . טנין פי רששה יאנל שלא לפני! אלא נינ
 גיס דלא נששלה וינין טשזוי ונהנאי ולשטש לאכול טשו טיט וטפול ה» אמרו שאס

סי ט נפנואר ולנין לשפר שציין מלאכול נלנו ט ד רניט נדנ  :אלו שהלנוש ל
 לרג נלושא ריש ליה אמר מ׳ו) שאכלו(נרכוש שלשה נסרא .וגר ינוש פנהנות א &ץ

 נזשן פינייט נאיאי סטרה נצורני סיסט אטן קשישי דרנק אפ*נ ששש
 שיסג גלול שלש שהם ונזמן טמט לשפלה לו ושני נראש נ0ט גדול משוש שט שסם

p לאששפויי מ• וט ליה אגר .טמנו למסה לו שליט סימט למפלה לו שוי גאמצס oo

 המסה טסיר קשה דני הוא מסה מפופסוש טדיו טון אנל יושר ליגס קרוג האכיל
: טנס טדיו

 דורס שפשה מההוא רלזה לרטט לו גליששייהוגר.י$א אלא טס לו אין אסולו 19*
 סל לאטל רצה ולא המיס של מסצץ השומר לו כ׳א:) דף (טרונין
 אלאכדי שים לו ואין אשד שנשה^גמקוס גלמוד אין מיה ואיה טיו. שהטאולוטסליפול

ל לו להניא שגיהיגוג השה שאני מקצשדלסא ויששה מקצש טפול ששייה ר »ו טה דניה ט

ת ד סייסוניות תו
ק [פ] * י סו ■rar*M «נדכ הקול nnar רגיגו יל< naova כיי  ניזתהלשי udr pan וכי

m ונינו! דכזסניס כטס יקכי ש»סו a n לנכיאו סינוז •שוג■ ט כ< וקכשר BT כין 
p m ני ששכן ונרכש כחתנוו קט וכי סוווש נוכשש סקכינ נ inaen פנרח ד

ך לכ גקייש כש וכס פר יניגו שויי כתג ]611 טג יפה דהויו סול  » סתונל הטו וכס ^י
ץ סלוח p •לטלכ אוס « t■ ליש רנכ ניכטר p כריך rwa ש ל ונכי׳ רון םיכיוי יין ינ׳  בי

נ p< סנרנץ ניס■ נסיק [נ] :י׳ u ט נל או m ררכ ו■ נוו n«•נו r» י רניוכ ש4 כשר ט

דג להו דמסוי שרשאי שאט ליה אמר נהייה ויטנומששמי סרוצי  נזמו רל וסירש׳י .מו
 מל איש איש לארז ורגליי שוקה השמאליש גשסיגהפלצזו לאטל שהסששיששושרגיליסטו

 לממלש לו פלסשטושד הווילה טסנגראסגלוסרטסג גדול שטס שהה אסשגומן ששה
 לו סד גאשצע טשג גדול שלשה שהה ונוגק גדול של סואסושיו לצד השגי טשטאמש

 מרנלוטו משטלצד לששה לו שליש• טשט לממלה
 לאששמדי נסי וני גלושא לריש ששש רג א׳ל

 פס לז«־ הגדול רצה ואם יסיג שמצי סשייז
 לישג סשטנשו פצסו לוקוף הוא צטין «שני
ש1ףךנלושןשה1זנן טללמרממו1א  שהאינוי

 ד0ו הוא גטל של ראט אשורי לו שהשד לט
^ שד טשג ^ וסוג אשר ססוטן(צל הנחל
ג טושה. כשהוא דנריו יששס מסט לספה «  מ

ם נרמיזה ונאצנפוסיהס נטיהם שיטה ט . 
חל גן איל סשטלז שטק יאשודס  גלומד מ

ק לי׳ג ל1ו ששש רנ ט  טם שישיים טשטלין פ
 דשמוי הגדול •שנ הנחל. p ליה אמר יאשודם

 פייט לאלסר ליה אמי כולם שנופלים פד טיו
ט לאלסי נזרי ואירש .קפיה שנא  שגא טי

 ^סד וטגל לשדו טד שביאיס שלו סליק קמיה
 רג אמר שפן. פלש! סיאק טו ואשד אמי «

 שדר ניצר דשדש ידענא ססנישא אנא ששש
p השיגה o גראש טסג נחל ססוש ששסששי 

 שסוש שלש שהם סמן ששגו w לו שד
 לו שלישי טשט למסלס שדלו הראש טסג נחל

ס טצ» למשה חל P משאיל■! ראשודס ט  מ
י ולאלשר טחל m שששיליס וסייש׳י ל  שנא ^

 000 נשנ0 רהיגו מל לשמוה דש .סלל קטם
א הין שילק ולא טזלה ידו טפל שהגדול  טנ
ט לטנא לאלט מסיה שנא דמייט ט י  טי

 רגפו שטגר לומר ואפשר לאלשד. קסיה שנא
 ראשודה טס למשדטן ששש רנ דהדר רמאשר

 פשטלים דמולס לומר טיגו הגדול סהחיליסמן
ט לא ואטלו הנדול <ק הי שנא טי קטה. ^

 פד דשמיר נחל •שנ לנ"נ אקשי דאיט יאפ׳ג
 וס0נלל6ל(*נ נדק טש שנוק טלה טושליס
טר גי טשפא  ליש סלם טושליס שד ידו ס

 P פסודלין שסם קשד דמשדט! והיינו נש לן
 משה לו טי דשדא ואשאי שסלנא. ולא הנחל
ט לספי נמל מצין שאם טמרי הימנו  לא ס

 שלשהטילולססלה ונפקסהן לוקוף צרין •הא
 ^סד נא השלישיואה פה לססרמסשר נא ואה
 אס יסטל ואל טזשוף טא טג לו השד 00

 וקשן למשה טא שמט קק לסד לו כשני
:ששש גרג יניגו ופסק .סטו לססלה משנו

ס׳. הניש כ ף(יו) שם גיז ו ק  רני (
 אנהו ר׳ שנד אספנו וני חלש וידא
לר* %ל למשיא ששא גי לגנן שמורשאלסלט

’דיאלשיי^שילדללאסניצספילהאדי
ה דאסי יוסק  סר לס סגר לא לןל סר לן ננרין איל לנמני משא ני להו שיא מצע נ׳
p הונא דרג להא p ואיהו שגלן. גוצס יאשר גנל 7 u די הא ני שיל  ששום יושק ח

ד טצש הגיש גסל מנין ואוחז נוצס הניס נפל רשרי  סנדן ו*יש יסה נפק טנצס נ
ד ט וורש לנפ׳ה. טנין נ רל מרה סלם טו ואם יני  לקד שרי הד ליישנ P נ0שנ ונו׳

 ושסשמא טש מלי גשסלן מנדן דמצש לקנא ואירן אודש 00 נטש ושניי משוס דאריי
 טיס הגרשש ומשלק ונרש . ליקנס כסס גו נס ש0וםטם צפ0ש טא שנהם גחל

ה והלנשא ליש:) (שם מגייז ניצי נסרק סדאסיקגא  0(0 ואריג מנין■ דאמי נינ
: סלם אסש גרגש דגליא הסחסה שסריס ואניג הגלנס גל טמר וסירצרי

טי. הנוצש ין8 3 p ו o אץ טיא איי טמאל גר רגא אמר מ') (שם שגרגץ סצד 
ר שקיאו סל לגצוס רשאי הטצס שג מ ד ש א דו אוו ^ סגי ל שן ס ^לי ס 1wwOשוז__סל

שנה לחם מ

טל שלא אעים דיו. נ טילת צדיך אינו לאחרים המאכיל י  נ
טילת צדץ* והאוכל .ידים תן שאחר eytt יםT נ  לתוך נו

אינו פיו ע ו א כטאכל. נונ הו ריפה לאוכל ו שצדין• במנ
ט •* ידים נטילת  ואף VT נטל שלא טי להאכיל אסור י

ץ שהוא טי על ת לזלזל ״ואסור .vb לתוך נוו טיל ם. בנ ^  י
ם צוו חרבה וצוויים רו חכטי הי הז ר. על ו ב  אץ אפילו הד

טל שתייה כדי אלא טים לו  כך ואחר בטקצתן נו
שותה אוכל ב אדם צריך כ •* מקצתן ו  VT את לננ
ב בלא האוכל וכל יאכל כך ואחר  לחם כאוכל ידים נינו
א. מ טל ובל ט v הנו t ב באחרונה תכף מברך ואודכ טנג  ו

ר pi ביניהם יפסיק לא המזץ ברכת ידים לנטילת  כרכ
שתות אפילו אחר  אסור באחרמח ידיו שנוטל אחר מים ל

:הסזון כרבת שיברך עד

שביעי פרק
ת א ו ג ה נ ת מ הנו רבו  וכולן כסעודה ישראל חכמי נ

הן ואלו ,ארץ דרך סץ י שנבנ  לסעודה נ
טל שבכולן הגדול דיו את נו  נכצםין ואחיב . תחלה י

שבין ל .םסובין ויו סב ונדו שני בראש טי  למטה לו ו
מנו ת שלשה חיו . הי סב גדול טטו ש טי שני ברא  לו ו

מנו למעלה מני• למטה לו ושלישי הי ת בעל ב ’הי  הכי
א מברך  והאורח .בוצע ואודב הברכה ומשלים המוצי
ץ ברכת מברך ת. לבעל שיברך כדי הטז בי  היו ואם ה

ת בעלי כולן  ברבת מברך והוא בוצע שבהן הגדול הבי
או עד מ לבצוע רשאי הבוצע אין ג •י המיון  מלח שיבי

חבוונו p אם ז6א ואחד אחד בל לפני לפתן או  לאכול נ
אינו הרבד!. פת  שהוא ני6ם קטנה פרוסה לא בוצע ו

צה יותר גדולה פרוסה ולא עין כצר נראה  ספני טבבי
שבת w.כרעבתן שנראה ש וב .גדולה פרוסה לבצוע לו י

אינו ו
קפיז אפוי סי׳ מ א׳ סי מזנ קד ספי׳ ס מי אי פזי ג מז ן שי פ רג  ס׳קזיז •

:כ׳ו פשין «דג

ס סגגש ר  «ן צנץ■ הא טיץ6ה גיש לשטר לו אסור היה השומר 0 טגס היה זאס ז
ם ^ניא טור שהוא ט ט לו רג לא סגנה שהק אפילו מרש שששגן אמר יו ס שלי  גסי מ

ד אלא לו שאץ שמי גלמוד  : 000 דששה ממש סישול ששייה ג
fD חל א  1אשד1 השני ואשרו שראש נחל קג לא לסה וודש .וגו׳ גראש טסג ונ

 M לו דגגוד ןאשו.ןדנ ינניס אל השני סם למר יצ«ן ואס השלקי
:גאשצס לספוד

-I " י י עוז טנדל
M:קיו) הנשר(זף to טץ סיו. ליון P• שסא פי סי לאטם ששאניל  ■laai .ק סי • 

ד ט ופס טווייא ;י׳) וספה(וף וטק זטסי w <ן ואמו ט'י a וק^ן.טקטשץ
0W דף) aem  (tra י י ט י»0 י חו > ; די ס א צ(0נג1(8י יז א0׳ ק11י ט . OP01 ט ) 
( u ייו דאיאל :י׳ s  nniito אסון זטדג.m et p יוק M ק ס  ל•) </ fr) ROOT ז

ט•: הצד סק סףהסדק. ט ושגף((ליס׳ 'מקז«י;0ום ^ טא) שררן(יף י
ו(יףויק):.של«י«דהמ.ו1שהיא(1׳ט^טאשסקש0מוי nunjo ז פרק ^

1 Riiuraro סהן(דף הצר טק גחלס זש»0 ט '0 י י• i o n



משנה כסףפ־ז ברכותן הלכות אהבה.משנה כסף

»' גיה הדר ליה אמרו להדא ע5וג דהתא ליה אהיקו נלותא דש לני איקלע שמואל b'6 המסונץ שאץ יני« דיןיוג׳ סון מאמר ואם נסמון נתגתיה צר״תא שם .ו n
ה סר ט' לנועום שנשש הערוך ששירש נמו רניגו שמשרש מראה נשש. צרץ דץ ליה אמר מממד ׳טלץ שאיגן שניץ החילה ידו פושז שהנו!פ לנהוג צורן פה ו
דה׳ק מ׳ל .נלישחן לסנל המלה ידו שושע שהוא ששישא הוא שישטם עד לסעוס מלחא מדליה נשש סהאניל דלא נמא הרנומו סלח סנל׳ חשל היאנל נ׳ הלישחן שס

שושש הנוצע לאטל נשיחחילו נך אחר המוציא נרנח המעונץ נל ששעמו שאחר עד להמהץ צרין איג׳ לישהן עמו לאטל דעה׳ דאץ וניון לישק צדן זה שח אין ואסר
ט'. נוצע ואינו :לישון שיביאו  דהיינו נראה ו

 טצס נע*ה סיד) דף שאנלו(שם נשיג סדאסריק
ו׳  גדולה שרוסה ולא ומ׳ש ׳שה. נעץ שינצע נ
 ל׳ש־.) (שם סנרנץ ניצד שרק סדאסדק הוא

:נהגי נל ונשוק )pjj (נצע הוה דרא ר׳ קניז 
ה נשנה נלוסר שידחא אנולה  שרוסה טצע ד
 לרב רנינא א*ל הסעודה לנל לו ד שהיה נחלה

 יומא דנל ניק א׳ל ניענחנוסא סחחזי והא אשי
ד לא ד קא והאדנא הני ענ  סהחז׳ לא ענ

ך בססנח ושגינו נרענחנוחא. י  ש׳ד זושא איז י
דו כניצה שרוסה יאמת לא  אחה נשפם נ

 אלא’ נוצא ואינו : רענק ידז p והעושה
 (סנהדרין חלק שרק ונו', ׳שה שנחנשל ססקום

: ק׳־נ)
 סנרנין ניצד שיק וט'. המובחר מן ם«וה ד

 לשניהם הניאו איחסר ל׳ס) (נרטח
 השחיחים על מנרך הונא רב אסר ושאים שחיהין
 סצוה שלימה אסר יוחנן ור' השלמים אה ושומר

p ק ושלימה חימץ של שרוסה אנל הסונחר 
 מימין של הארוסה על סנרן ד׳ה השעורים

 דירא ואסיקנא שעודם של השלימה אח ושומר
 הארוסה נחון שלימה מניח דישניהס יצא ספים
 הוגא רב לגרי ׳וחק נר׳ רנינו ושסק ונוצע
 הונא רג לגני ונ׳ש רנ לגני נר׳י הלנה דהא

ק חלודדו  נו רני וס^יש . החוסאוח שסקו ו
 לבצוע המונרר p מצוה ומדנחנ סשחיהן וטצע
 ויזדלא מ״ר׳ שחיחץ דנאינא משמע שלימה גנר
 נהדיא משסע לקמנים גדולים שחיחץ נץ וילק

 סן סצוה קמנים ושלמים נדולים נשחיחץ דאשילו
 דרב שנחנו הסארשים ונדנר׳ נשלמים המונחר

 קמנים ושלמים גדולים נשמימין וי*׳ הונא
 . ונו׳ וני׳ס בשבתות : נר׳י והלנה שליני

 רני אמר )קי׳ז (שנח נחני נל ונשרק שם
 ס׳ס ננרוח סח׳ על לנצוע ודיג ונשנס אנא
ג משנה לחם מא לרב ליה חזינא אשי רנ אפר נוי  לקמו אמר חדא ובצע חרח׳ דצקיס נ
 לחם לקמו משוס דמעמא וניון משנה נחינ לא נציעה אנל אחחה דמשפע נלוסר נחיר
 הרי׳ו נחג נן שונים נימים יורד היה לא מן דהא סונים לימים דה׳ה ודאי משנה

: ע׳ש נשרק
ע ה ת ב נ אלא וט׳ שרוסה נוק ה תב :רנח׳ נאינה .אנל היה א'  מנוח ה׳ר ונ

 סושש הוא ותבוצע : נשנח אנילוח שאץ נדרנו שורש דנשנח הגאורם נשם
ט'. דיו  לחלוק נא ואס חמלה ידו שושס טא הטצע ס׳ז) שאנלו(נרטק שלשה T< נדיחא ו

 שם .ונו' לפעוס רשאים המטנין ואין : נידו הרשוח ממנו שנדול לסי או לרט ננוד
ה יהודה דרג מימרא ד  נר דרנה מימרא שס .ונו׳ הטצע ואין : דרג משמיה שילח דרג נ

 רוב משי אמר חסדא רנ י.עונין משי אמן שינלה עד לנצוע רשאי הבוצע אץ מנה נר
ן העונין  סיכלה עד לשעוס רשאי הנוצע אין נורס ז׳ל הרי׳ן אן נסאריס הנירסא נ

הנוצע רצה ואם : היא אחח ודא ודא רנינו נירסח והיא ונו׳ המסונין חג משי אמן

 מצוה ד :יפה יפה שנתבשל w ממקום אלא בוצע ואינו
 שם היתה אם י]1 .שלימה כבר לבצוע המובחר ״מן

 שלימד, מניח חטים של ופרוסה שעורים של שלימה
 ומשליטה. מחטים שיבצע כדי משתיהן ובוצע פרוסה בתוך

 נוטל ככרות שתי על לבצוע חייב טובים ובימים בשבתות
 נותן הבוצע ה !מהן אחת ובוצע p[ בידו שתיהן

 ואין בידו. נוטל והאחר . ואחד אחד כל לפני פרוסה [י]
 והכוצע אכל. היה כן אם אלא האוכל ביד נותן הבוצע

 רשאין המסובין t׳1 יואין . ואוכל תחלה ידיו פושט דדא
 לטעום רשאי הבוצע ואין .המברך שיטעום עד לטעום

 הבוצע רצה ואם .המסובין רוב מפי אמן שיבלה עד
 כחכמה טמנו נדול שדדא למי או לרבו כבוד לחלוק
 שנים ו !בידו ד%שות לו קודם ידו לפשוט ויניחנו

 גמרו .טטתינין אין שלשה בקערה לזה זה יממתינין
 השנים מהן אחד יגטד .עמהן מפסיק השלישי שנים מהן

n שנומרין עד והולבין אוכלין אלא לו טפסיקין אין. 
 ומפני . סכנה לידי יבא שלא כדי בסעודה משיחין ״אין

 מברך p1 ואחד אחד כל המזון בתוך יין לד,ם בא אם זה
 בשעת אמן העונה ועונה אחד בירך שאם .לעצמו

 האוכל בפני מסתבלין ואין . סבנה לידי יבא הבליעה
 לפני ישעומד השמש ז :לביישו שלא למנתו ולא

לתוך ליתן הוא רחמנות ודרך עמהן. אוכל אינו המסובין
פיו

m סי׳ נהר ג :כ״נ עשין סמ׳׳י. קם"! »׳ ר10 ב : פשין סמ״ג קס״א סי׳ נחי 
: קש׳ס ס׳ סיר ו : יקע־ד ק־ע סי׳ סיר ח * וע׳ש ר׳ כי׳ א־׳ח סור ד :יךע

חט ונן תחילה נקערה ידי יסנרם ידו ס׳ נ ט  נ
 לסעום רשאים הססונץ ץ6 דה׳ש עוד ושירשו

 הסנרן סנצע השת ק ולנצוע להקדים טינו
 קשידש ץ6 מלקו אחד לנל סנחן אחר אנל

 רצה דאם זה דץ רנינו איחר למה צ*ע ועדיץ
 .תידלה טו שושס להטצע סמנו ולא הטצע

 סושש הנוצע ננר״חא שאמרו שמה נ׳ל לנן
 דרג משמיה י»דה רנ ס׳ש טא תחלה ידו
ד ושימש למעוס רשאים הססונץ אין  רניס דנ

 ואץ הססונין קודם ידו שושס הוא הטצע
 קחני וחדא לו קודם לפעום רשאים המסובין

 נחג נטצע חלו״ם שהמסונץ שהזכיר וניון
 סשיהם אק שיכלה נססונין חלו׳ שהנוצע נ*נ

 «שמ שהנוצע הראשון דין והשלים מזר ואח׳נ
ט׳ הנוצע רצה ואם ונחנ ידיו :ו

 שם נר״חא וט'. לזה זה פמחינים שנים ו
 פמטק שנים ז׳ל ׳הונח! רנינו וסירש

 אץ שלשה הם אם אנל האחד נשסוחה לזה זה
 .ונו׳ מהם נכרו : עדיש׳ דחד לו ממחינץ

 ור׳ דרנא מימרא השרק נראש נ') (פ״ה שם
 ואץ לשנים משסיק אחד שאכלו שלשה זירא
 ששא דרנ החס ואסרינן לאחד משסיקין שנים

 הדץ משירת לשנים נריה מארי לאנא דשסק
 לשנים מססיק אחד רש•׳ ושירש דענד מא
 לזק השנים ורוצים סעודתן השנים נמרי אם

 עד סעודתו סשסיק יהא שהיחיד הוא אק דרן
 ונוסר וטזר הזן נרנת עד וימחץ עליו שיזמנו

 נסניל להשסיק עליהם אץ שנים אנל סטדתו
 דעת «ס ואששר שיגמרו עד וימתין היחיד
 היו אם לענץ משרש ז׳ל שרנינו ואששר רניגו.
ק אחח נקערה אונלים שלשה »  מהם אחד ו

 וטלנים אוכלים אלא משסיקין השנים אין מלאכול
אח דרן אינו מלאכול השנים שסקי אם אכל

 דרש והא ׳*ויק אלא והולן אונל האחד שיהא
 מלאטל סר׳ אנא ששסק וכיון אונלים שלשה שהיו הייני נריה מרי לאנא שסק ששא
 : להחשיט נדי הדין משורת לשנים נן עשה ח״נ היה שלא אע״ש ידו אח ששא רנ משן
ר ״ן להם נא פ'נ) (שם מנרנץ ניצד שרק משנה .ונו׳ נסעודה משיחין אץ מ  נ

 נא אמרו מה משני זופא ט אח שאלו מ'נ) (דן וננפרא סנרן ואחד אחד כל המזק
 שנוי הנליעה נית ואץ הואיל להם אמי נעצמו מנין ואחד אחד כל הסזץ נתון ״ן להם

 לושס קנה יקדים אולי אמן יענה אם שנוי הנליעה ניח דאין דניץ רג.ו ומשרש
ט׳ נסנמ ולא האונל נשני מסתנלץ ואין : ייחנק ;ו

 איט נר אנוה ס׳א) דף (נתונות אע׳ש נשרק .ונו׳ המסונים לשני שעומד והשסש ז
 מסתמי מר סינא מחד סש׳ וחד וסינא סינא סנל סש׳ מד איה׳ נר ומניסין

 פץ סנל השמש את סאניל סש׳ חי ושירש׳׳׳ נהדיה. אליהו סשחע׳ לא ומר נהדיה אליהו
 שיגמור עד סש« הסינין ומשאי לשונע הסעודה נחחלח אהד מסין ליה סש׳ וחי וסץ

: המטניס עם אונל השמש שאץ משסע וממילא ענ׳ל. סעודתו

]j[ ח ^ ן r« כתג נ ו מ ד ל «ל «׳«ם סת «ל התחתון סג תנ קו תחלה ג הדנ  וכן חס נזתנור נ
ת מועץ פ ר ״ מ ג כ » « ל. « נוועין 1אג ם העליון ד1ם לנזו ע  רנינו סורי והנח תחלה לrםתב «

תן «יחיח ע הגדדין סב׳ אחר חתך חו  קטנה העליסח אס ואפילו [ד] . כולס יT לצאת וגון
 פת ודיפחיתים הדראת ודיליסה אס ואפילו אחד סין ׳אל אמעיהס ודוקא כר״י גתליס וחפחיתים

ה ^י  חטים «ל פריסה אפילו ועעורין חטין כנון רץ טינין ב* אס אבל אחד סין «חוא p'o ג
ה ואס כגעסוד הטונחר סן גמוח אבל יאעורים ׳■ל לפוליסת ^זיסת  אחד וססין מלימות 0«גי

ח  ופת פסאה נקייה פת הסוערת על םברן טהורה ופח טסאח פת ירתפלסי הגרזלה. p סנו
 סעל עכרס לr לנן פת להסיר צוה סקוצי והער סהן עירעח איזה על סברך טחורח קיבר

r ברכת לאחר עד חעלחן t i o n לרב א חייג אעי רב אטד [ה] : קיבר על טהורה על ובירך 
ע התום׳ p עיחיח רנינו סורי כתב H[ : חדא וביצע תרתי דגקים כתנא  טעם מ^חם לחתיך די

ד בלחם סתובר ולזעיח  ברכת בק סובא הפסק דהוי תברכה אחר עוצחכין באותן ולא עיבצע ן
ף׳ סורי אסר ועוד לנציעח כד לחתוך דאץ ן  עטו עולה גדול היד. בקטן אוחו חיה עאם אלא הנ

ד כ״כ חתך אט אבל י נ חל אין בקטן אוחו חית עאם כי ע  כדסעטע כפרוסת רעי אז עמו עולה ו
חנן תנור,והרוטב נטרק  ברסיה רעכערו נעחטו ער כר בבחטת חטויולדלין ותבער האבר י
»קי  ולפיכך כטוהו אין אוסר דר־ע עסו עולה גדול בקט( באותו •לוגתייוע בנסרא אביי ו

רו לא ע ד ור״ם עסו עולה גדול ואין בקטן כאוחז פלונתייחו טוקי יווען ר׳ וכן ובר מנ  עכעון ו
ע חלפת ע סיף רסוף ביון לכך להרע דאין כחג ברקי רבינו אטגס ^ ח לן לית ולבצוע לחתוך י  נ
ע כירועלטי ]1[ 5 עלם ככר בית וקריק עט  עיטעום עד לטעום רעאים הטסונין אץ דארר הא ס

ם כולם עחיו כגון דוקא כרך תם פ אוכלין ככרו אחד כל היה אם אבל אחד לככר ו^קי ד  א
ת כוסו אחד כל ואס ברך חם אכל לא9 תץ בי תח עלא אע׳פ עי  בע׳פ סעסע וכן הסברך ע

א רחחזא ק«י פנ על סטס לעפיך צריך עאין סרחס נסי וסעטע עבירך אעי רב קודם ו

ת הו ת חנ מ מוג ל מי
ואס

ה נ י ת היבא וסיחו אחד כל על לטם נ ט כו ח ס לעפוך טוב או פגומין טלן ע ט  גרכח על ס
תו כדי אחד בל על לטס ע טס הם גם עי ת ניץ סעכב עתייתן עאין א?״פ פגיס עאיגו מ ת ע  ע

 חזיסח ברכת היכן עד באכילה ספסיק וכעהאחד להפסיק חייבי! אץ פיריע [ח] • ע״ב המברך
ע  ורב נברך עינסרו «ד כלומר בכלל ועד עד פירוע נכרך עד אסר נחסן רב להפשיק לו די

ת ע  ברבתחםזק נוטרים וחס לפניו ד׳יחידאוכל ואז חזן נדבח עינסרו ער פירוע הזן עד אסר ע
ע חוזר לתכן ין סינעיא וגססקגא ח  עפסק לט^ם הילנתא ופסק סעודתו עגסר לאהר היחיד פי

ב לן וקיימא ת ט ע ף עד דספסיק ע מ בברכת יתחיל סעודתו ענסר ולאחר חזן ברכת ט א  ח
 טוב וטירועו פר׳י וכן עטחם תחילו■ ויםק ידי יצא עכבר לזםן זריך ואין עפסק במקום דהיינו

ע לחיות עצריכים חזיםון ברכת חיבן ער פירע רע״י אבל . מאד ויער  יאסדוח לא ועתים על
ח פירועו מתיך מעסע א׳כ  בחוסטית כתוב וד<י דחוק ופירועו חזן ברכת לוסר לו אץ Tעי

ה אך טר״י כענין הזיטץ ברכת היכן עד פירע ודיאלפסי  אכל וכנידסא העםועח מפי קצת עינ
ק םנ אותו איזר בעניין פירע חחר ועא לחי  עאכלנו ד<א ברוך סעיבים וחן עאכלנו נברך יpע
ת זביר רב חוזר חוא להיכן סעלי אט חוור אומר דאביי סעמי ט נברך ואוסר לי ל אנ ו ע ל  מ

ט חייט ובטוט סעלו עאכלנו חיא ברוך עאוסר עפסק לטקום אסרי ורבנן אחרת פעם  ו
 עאט בטחזודיס כחוב [ם] . נ׳ כחלנה כפ״ח כדלעיל הטחבר ורביט אלפס ודיי בה״ג פסקו
 גראת ואץ המברך בברכת יתגאים טלן למברך ועיסעים לאכול סגיחים וחם מורי סברי אטר

ט כיין ח״ל רבינו לסורי ק ח ת אי; לעצסו םכרך אחד דכל חכסים י  כסו נחנו ואעפ״ב לענו
 םבדך אחד חכל דלרברי י׳ם וד-טטיב הטוב וברכת .עי׳ רביט מורי ‘עכ׳י נטחזורים עכתבי

ט סמנו עותין עחן לאחריני וחמטיב לעעטו הטוב עסעטעותו לפי לכולן בי אל וי ת ר חית י  »ט
ץ דלא ב פנוי הבליעה בית אץ ט לומר עי חטו ' והסטיג י  לו חטטיגיס בפגי עלא אפילו T״

תן לו אסרו נדאטרינן ע א׳י אוסר זכר ילדת א : וחטטיב חטוב אם״ח נ

עוז מנדל
irm סצס M6 שניונשל «»ףש oc . מ״נסר פן פדווז : מרכוס תריזשצפ• וףג) (דףוזצק שוזן 

ם' מין גיצד פין טדז. סייסן ספל פד ז ףסנ ד א סאמל ניד מסן חייט :רש) (  נצ.6 סיס ^נ א
M1 מי «ין ( ג 04 ו ע :דרס צפן פושס סזיי r •שס «א יזניי r 0«וצ bA. סדיזין שיץ 
n׳<0 (דף  : C■ שגשפו פד '0 רש»ש שיסג׳ m. שגיור׳ «ץ M שלשה ופי M פ*ק) (קף 0

 «פ . 0« פד ס' זס שנ׳0ו :שס ש*לו שלשס שרס .0«0 פד ס׳ פפסיגין •נים ;וניחשלגי
ז . אכילס עד ׳b 01«0 נע!׳ מססנליס ופץ • פ־נ) פנודן(דף ניצד  פינר פיש1 אוץ יי

: <׳) מפפנס(דף צסס אפו פוץ וסזפא וףג) (דף שסמס
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1 f  »m Dm'<פיק .ג t*p fi») %y3 to (אמי זייא ר' אמר נ׳ >  אדם יחן 6מ

ל ט דפ1< א״ג אלא ^ של פ*ו ך1לק 301פי  D«1 פ1ג to מל מנין הפמפ11*7׳ ^
 מפא יש אמי ופרוסה ה01פי כל על מגרן אמי •ומגן ורט ולויוסה פרופה כל מל מגרן וא*גל

י דיג בשלמא  ̂יכא דא• כלומר הטב אדם ל*כא7 הא כ1ש0 אדם דאיכא הא קשיא לא pni* ו
 סכל 1ל שיפמ השמש ה1גפ דה1פ0ג ג0ו אדם

 לא אולי V אגל לאטל פה סם והגטל הגשיל
«ה pm» פפם גל11ל 1*«  וסימה לי' לו
x>'לליכא הטג אדם איכא גק ודלק לא 1ג 

מג אדם  פליג׳ דלא דקאסי דהא ידמא ואפילו ו
ג א גדיד אלא ליה קאמי לא ממק ור י מ ^ 

 טק מקופ מכל פליני מפלג האמה לפי אגל
ג לגג׳ pni* כי דהלכה לן דק״מא  טה.לו י

» « פל דמגין ק1ל ל  שכגר לפי ואפ» ה.01כ
ך ר1נהמ כסג  פיו למן ליק הוא יספגוה »י
 השמש ה1גפ מסהמא א*כ והכשיל הגמל מגל
 צריך איגו ולגן חגשיל1 הכשיל סגל 1ל 1צדהג
 שמגיק ואפשר . והק7ו הוא ומלן ילאו לנין
 משמע מפהמא 01ונ טה גל מל דסגין סגהג
 פה1ופי םה1פי כל על דמגין מגי^ הדין דהוא
 פמסה גל על מגרן דאיט גה ס״ס דלא מא»

:ופרוסה
לים אמי «ק ט'.1 גץ1הסם ק אהד י»ו ח

 הלכה ס*י ל') דף מא1(י הממצה
 אהה ידו מפל מים להשהין מצא אדם נםמודה

 מ7י שסי מסל הפלינ1 חגיי! עם דיגי ונכנס
 מפני נכנם1 מנחק ׳סול לא מסל וכשהוא 0נ«1

 ידמ שחי ומסל גסקוסו ויושג נכנס אלא משי
ג אמר האורחים על הספיח ומהיר  לא חסדא י

 ונכנס מנחוז נוסל לאכול אגל לשמוח אצא אמין
 ידו נוסל "'tvb דעחיה. דאנינא ידעי דסידע

 ידיו שסי מסל .גיצוצוס גה ששפשף אוסה אהה
 דמהו הסיס שיים או אחה שעה שהפליג זכמן

 . עסקיוה והן 1׳r לשמור נוהר ולא סםעודסו
 ממט שמצקים פן האורחים על הספיס ומסדי

 הססונים האוימים על ססוירו הידים על מים
ס יש ואומי עליהם מסדי והשמש  הציין ננ

 שנכנס וה שנפל למדיע אלא ואס ואק ל1ליס
 וציין פירש** לשמה אלא אסרן לא .ידו אס

 ידעי נרדע .פיו להון פרופה ׳סן שמא ל־סול
 נראה וינינו . ליה משיי ולא דעהיה יארנא

 נכנס והיא לאורמים פנמ וממדי מרם שהיה
 ממדי מסל וכשהוא ידו שסי ומסל נמקומו ועשנ

 אח דיו שאין ליטול כיי לאויחים אחודו
 לאויסים פרו מסדי כן ואחר השלח על להק
 השמיענו השלסן על יימון שלא זה אק וילן
 וינימימנהן . לאורחים פנע ומחזיר ששנה נמה
 & נופל וכשהוא ינרים אלו פרק נסוף גהג
 1׳r נפל שלא אוהו ׳סשיו שמא מגסון יסול
 שמא נזה לו ד ואץ לפניהם ידו נופל אלא
 ימשיס לנו אל ונטמן יציאסו ויאה מזי* יאה ולא נאנילה עסק המטרה מן אמי

: לאורחים פניו טהזיר כטרמון צדן ולנינן
נאסר! דניים אינעה שאנלו(ניטסנ׳נ')נרר שלשה נפרק וט׳. סי מנימץנשר אין ט

 סורקץ ואץ הפס על מלא נוס סעגיח ואץ הפה על מי נ% מנימץ אץ נפה
 040דמ משום הפה על צו גשר מניחמ אין כלומר נפה. הקערה אה סומכץ ואץ הפס אה
 אה סומכץ ואץ וימאה הפה על מהיין ישפן שמא הפה על מלא כוס מענירץ ואץ

 הניא אהדדינחדא ני״הוח המס ואומניה רמאס עלהפה המרק ׳שפן שמא נפה הקערה
 מזימץ שאץ אע״פ הניא ונאיין האוכלים אה מזיקים אץ כן הפס אה מזיקים שאץ נשם
 דלא נמטי הא דממאיס נמידי הא קשיא לא ויורצו האוכלים אה מזיקץ אנל הפס אס

:והותים צורכם כל שנישלו האניס נגק נזדקמו שמהמען דממאס מידי וממזרי .ממאיס

תו. ליישב כדי ותבשיל תבשיל סכל פיו ע  לו נתנו ואם ד
 שאין מפני לו. שנותנץ ובום בום כל על מברך יין

 מן אחד *יצא ח 5 כרצונם אלא ברצונו תלויה שתייתו
 עם דיבר .ונכנם אחת וT זי! נוטל טים להשתין המסובין

ם. ידיו שתי נוטל והפליג חבירו כנ  טםובין היו אם ונ
 טחזיר ואחיב ידיו ונוטל בטקוטו ויושב נכנם לשתייה *

 נטל לא יאטרו שטא בטקוטו נוטל ולמה לאורחין. פניו
 חי בשר טניחין יאין ט • אכילה שם שאין מפני ידיו
 ואין .הפת על טלא בום מעבירין ואץ .הפת על
w ולא דיפת. את זורקין ואין .בפת הקערה את סומכין 

 כגון ^^יפץ. להן שאין האוכלין את ולא אתד^תיכות
 לטשוך ומותר נטאסין. שהן טפני ותאנים וענבים תותים

 לפניהם(לוקליות תורקין חתנים בבתי בצינורות היין את
 מפני הנשמים בימות לא אבל החמה בימות ואגוזים

p נוטלין ואץ שנטאםין. r וכן מזוג. בין חי כין ביין 
 : ובעיטה בזוי [־T1 ומשקין אוכלין שאר מפםידין אין

 ביד וליתן שלפניהם ממה כלום ליטול לאורחים יאסור י
 הסעודה בעל יתבייש שמא הבית בעל של בתו או בנו

 הקטנים ונמצאו לפניהם שהביא מה אלא לו אין שהרי
 יין חבית לחבירו אדם ישלח לא והולכים. אותם נוטלים

 יין שכולה חבית אדם לו ישלח שמא פיה על צף ושטן
ק בלבד פניה שעל הוא ושטן שטן שהוא וידמה  ויז

ש. אורחים  המביאים אלו בדברים כיוצא כל וכן ויתביי
א :אסורין הסעודה לבעל בושה יTל  מלאכול [«] יגמרו י

 בו שא.כלו המקום את וטכבדין השולחן את מסלקין
 שיש פירורין שם ישיירו שמא .ידיהם את נוטלין ואודב

הן. ולרחוץ בהן להלך שאסור כזית בהן  אבל עלי
תי כזית בהן שאין פירורין ״n מו »vamv1
אבק * : ביד ל  )־ניצשל־־״פלנסינ־ס׳‘ “ליי ״הב'אי ע

 : W *6 ־1 כסף TO ̂ ברכת שמברך כל לנטילה מים
המזון

פ (1צ1גשג ץfnp «0 פי' פור ב ;ץיע פי' סוד » י ל ׳ ס ר ו ס ו נ ע ד ׳ י ר ו ס כ : : 
:לץ עשץ סרג 6ץפ* שי' א׳ס פור וז

 וכלם הנק לפני נציגורומ r *יצינץ נרר שם זם גם .ונו* היץ &ה למשוך וסותר
!פייזר* .«שצדם טפיה )0 &נל מסמס טסוה נודם6ו קלזה לפרהס וזורקץ

 הט«ר פי ש6נר שמקנלץ לסי ופפסי נזיק משוס !to ואץ סוג סימז משום יץ מסשיכץ
 טמונו לא נלוםק*ה לא אנל ננדיסא ויעדמגדים גדרנים. סיס שאץ המסה ניסוה נגלי

 טמויו שאף כלומר סנשמים ניסוה ולא הממם
רט« והשמיסה נזדקהן גפאסץ הם המסה
p : הוא יפשיסא ישרלמא משום n גוסלק 
 מה1 שאכלו. שלשה פרק ו»0נ שם '.1וכ ידהם

:וטי ספסייץ אץ pi שנהג
ט'. לאורמיס אסור י  הנשם טי פרק נר״הא ו

 רשאים האורציס אץ צ״ד) דף (חולץ
 הטס נעל של ולנה! לננו שלפניהם ממה ליח
 נאמד ומעשה הניס מנעל רשוה נפלו אס אלא

 לו היה ולא נצורוס נשני אורחים שלשה שזינק
 נעל של 1ננ ניציסנא כשלש אלא לפניהם להטו!
 פני ונן לו ונחנו מלקו מק אחד נסל הניס

pi אמי שעוזק מצאו הינוק של אני! גא שלישי 
 *אחה כיק ומה נקרקע מנסו m ושנדם נפיו
 עלה הוא אף ומחה ונפלה לנג עלהה אמו
 לו אץ שאולי רנינו מי* וטאור וסם. ונפל לנג
 להטא לו טש ונמשנם לפניהם שהניא מה אלא
 הניס נעל של לנס שלפטהם מה יסס פוי

 אדם ישלח לש : ממנ«ש הניה נעל ונמצא
ט' למניין  ארם ישגר לא שם ניייסא זה גם .ו
 ומעשה פיה על צף ושמן *ץ של מניה למגירו
 על צף ושמן r של סניה למטרו ששיני נאמד

 מצאה ונכנסו אורנדם עליה p׳n והלן פיס
 על צף ושמן ופונזרי עצמו. אה וחנק יין של שהיא
 אורחים עליו ונחנק שמן שהכל כסטר פיה
 עצמג אה וחנק לצורח הרנה שמן לו שיש ח1ונס

: מהם ומש להאכילם ננה לו היה שלא
א ט' מלאכול גסרו י ם משנה .ו  (יף נניגו

 אומדם נ׳ש דניים אצו פיק נ׳א)
 ונ*ה םTל ססלין ע ואמר הניס אס מננדס
 כטס אס מכנדן ואנרג לידם מסלץ אומרים

 פירודן משום סעסא מאי דנ) וממרא(יף
 פירודן ספל הוא ה׳ה שמש אם אומדם ונ*ה
ת נהם שאין טרורין מטמ1 נדה נהם שיש  גי

 פייויץ יוסק רני יאסי יוסק ליט ליה מס״ע
 רני אמי n לאנק סוסי כיס נהם שאץ
 טרקין נטלי הונא רג אמי סנינא נר יום*

 אושעיא ורני ננ״ש יהלכה סהא נר כנ׳ה הלנה
ה הלנה נשי ונהא איפנא ססני ט ופירש•• נ
ה לרה ינ״ש סיפא נהאי מפין איפנא מסני  ויג׳
ה הלנה נס• נהא וקנע לרש  ה׳ר וכתב : ננ׳
 נגיסא נשמרי אמדק אחדנא נדכהא מנוה

 שאץ פימרן נשווד ופירוש . נניסא עטוסא
ס נהם : ני

ב  ניצר פיק .ונו׳ מים לפניהם הניאו י
 נגנמרא המונמר על סגרך המ<ק כרכה המניז גלומר והוא מק מ׳ג) (נרטה פנרגץ

ליה מסייע נאמיונה סמלה •דץ ונמל הואיל ואמאי ניטה עייף יאינא מכלל סיג) ^
ג יאמר י חייא י ג אסר אשי נ  וננר לנינה מזומן היא נאנורונה סמלה ידו המפל י

 שאסרו שמה רגיני וסונר סנרך שנהם גדול טה נעלי טלם שאם הפרק נראש לרטנו קדם
 לניול ראוי ואץ מנרן שגדול מסעם טינו לגרגה מזומן הוא נאמרונה המלה טיו שהססל

מר 1״מ (שם שאנל! שלשה נפרק טסלווגיאמרינו עד גחוהמוה m »שנ ^  ששה רג נ')
 אפילו מניו נדול דחדינא וניק נממיהא טלן סטסלץ עד סעהמוה דייו יייג גלוחא לריש

 פרק ונדאיחא קאי גדול דנמקוס סמלה ידיו ספל המניך לנין מסס לקסן ישוס כשנח
נ שאכלו שלשה ט י  סשי קום לרג רני ליה אסר דר' קניה נסעודהא יסני הוו חייא וי

ס] ליה אסר סרסה יקא מדיה יין משמעדינ1 לן קאמי נמוגא גרפמהיעחגגרנת [י׳
משא

לטלך טשגה
ב ק שלה «ז לה»נ טש סומשיו מהדודי׳ל םוג .סי השלמן אה מסלקן מלאסל גמדו יא  P |4«m שקה׳ ■יפאנזנמיפסמן אמדק שאנצי שאזפ כדש•.0 פלנטלה0לפס חכיאן י

Jn וליגא 1(6 ופניה ופה הלץ לפנק שנעסימטו והוננאר ר«רז9 ננטן8גפ השלחן s ונהג pa זה ונטעור הגשריא נשה קרא סמן הדי M ההשץ P ננדלה
 סדש ועח .טעויוה כס• אלא ש08 פנף מקא לא «ה9 לנטלה הגף ואודק יהא ושרע לננפה פרשה הווהר פשוד ושלג שלה •ז ̂נימ טא ואי ואימא לא להטה אנל שלה «ו להטא אלא קטוא

:מזק הטפה הטפ'כטעור גשש קדה פי pa : ירש הווהה

עוז
p »ץ m פלאסל מ0נ :גי) שאנלו(וף שלשה פנק אסורין. פו ם* ט גשו n  *Di לאנק 

.וה ■האוזר כשוף TO •01 לוטלה טה להה aran :דג) וכניה(דף אא פרק ססה .טי
: ס) (רף שאגל! שלשה ופנק אג) (דף פננטן טצד פרק

ת תו ת מ סוניו טיי
« [י] סו m כופהו נוז זפפיפפף nnw טוו « דו tfn לה 0* הכל ונר ליפפוקו זו1ר m 

irro ו לפ טהיל יכיץ■ ה־פפף פה פטלי הילנך כלל ל־היל פוין דפץ י נ VTR iw שידי י n 
יין <פפץ מופת גהיה הלי^טת ט גפניפל לנון ו טנו הווי י  פהר פפילו הגון וווו לפ ו

ק * 1 *•נ מר פ׳»ו לכוך וניל תיח די פהנה מו פ (י הו סו ננ  פלפ <ני לפ נחהן רב פ
ט יו<0 נחוץ פפילו נוטל לפניל פנל לייתווו ג] נטלת גלה פטל לפ1 וכווית יפנינפ יו ת. וק נהת כוכיו נל פוה nvv ופהר נההופל וולפ [כ] :כ׳  נההיפל פהקי תתוהטיו פהנה פו׳

ס ט הוה תו קכות ההטנת תדן הוות פהופל פלת ככל ו ט הוות פהיפל פהילי כתני טנ פג ̂  כן !•■ו תהיו הפוגלץ טץ נהיו <נ ספנל המפ תנמפ פו דיהפ לפניל יהנותניה ויה ו
 כנפו תטן ונהוייקץ ופסי [ל] גפהופל: ולפ ותיפ וה&פ פחת כנת טנלן טג פלפ בפיכלץ פונלץ פץ כר פיהו דהכיג <ו כר נפוכלין נדון נותגץ פץ ותניפ פוסו טהויה כההכת
רין חתניה רי נתב [פ] : כליתם יתוכו פלפ הפה לככדה הכוון ודת פי■ יבינו טוי ותגוז קי1 נטקוה פלפ יווץם פלפ 'ליותרכ ס זטמז טטתה וו?פ דהיינו פיתית רניני ט  vim פתר ל

ח לפנת ט ה אזן הטכיה פנולן כתת פכל תהכוך הפני ולפ תכל הלהני ו !תהוץ כוכת פתו <ו ותלתה תההת להלץ טפת פץ פתו לפו
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 יודע -j'ft ׳ל1 נ-ו6הי נ״ב כדי .תחלה ידיי נוטל הוא המזון
 ישו״ מזוהמות וידיו הגדול ישב שלא

עי piw מרגש שיעי׳! נדי הסועדיו ושאי .אחר שיטול עד נ
״ , ,x, 09 יייהס 1«שלי שהאשריסC51

א1 צעיין מוסשה 1צ יי מאה [ וא > לה אחר לה כסלף ידן נוטלין
 לגעיצת ו1ס0 שיה^ כדי םר1י

 ידים ונתיצה ברכה ידם
:מכ״ל חנין נין pp« איגה

 מבבדין שאין זה בדבר מכבדץ
 ולא כנשרים ולא מזוהמות בידים

 למזוזה הראוי בפתח אלא בדרכים
ג : כניםה ובשעת  ידיהן ונגבו ידיהן ליטול >׳נמרו * י

 השגחד,ראב*ד א̂ו והביאו הסזון ברכת וברכו
 עי ״׳ לישיליייי־, ג™ )‘ הטזי! ברבת שבירך מי המוגמר.

 עונין וכולן המוגמר על מברך הוא
ף :אטן  מביאיו יין שם היה אם * י
 על יתר או רביעית מחזיק בום

 נואוחז בשטים ומביאין .רביעית
 הבשמים ואת בימינו היין את

 . המזון ברכת ומברך בשמאלו
 ואח׳ב .היין על מברך כך ואחר

 היו אם נ־] . הבשמים על מברך
 טחו בו וכיוצא ערב שמן הבשמים

 השמש היה ואם . השמש כראש
 שלא כרי בכותל טחו חכם תלמיד

ו :לשוק מבושם יצא  עים אף’ ט
 .יין [ם] צריכה המזון ברכת שאין

 שאמרנו במנהג היין על בירך אם
 מבפנים ברכה של כום שידיח צריך

 . מבחוץ אותו (״! ולשטוף נ«]
 לתוכו נותן tn הארץ לברכת שהגיע וביון חי. יין וימלאנו

על משיחין ואין .לשתיה ערב שיהא כדי מים tPi מעט
כוס

נ שי׳ שור ג ־ שש עשין פסיג ס«'ג קע׳י גי' י1ש » i קש״ג סי' «ו ג :ד' 'w 
: נ׳ו עשין

ח ודג״יא !’דמהגיס  לגיד רשיח לחה ורך שאץ ועוד עסקיץ המנודה לאחר דננא משמע יי
 למתגי' אמחגי׳ קאי דלא לשרשו יש שהירושלמי ועוד הירושלמי קייל לא ולכך סעודה נמר קודס

 ולא לכול! מכרך שאחד מונמר כמשנה שהזכירו לעי אלא מיירי הסעודה דאהר דנמוגמר סשיעא
 נחוך סונמר להס הניאו לסיסני ה׳ל דהני הסעודה אחר לנא הסעודה נחון נא דן חילק

 הסעודה לאחר לע!מו מנרך וא' אחד כל הסעודה
 דאפילו אלמא הכי חני ומולא לכלן מנרך אחד
 מונמר ומשני לכולן מנרך אחד הסעודה נחון נא

ע אמד ניחד נהנין שכולה וכק כולןמדחין  מנ
 אמן ענייה נלא נשמיעחן האחריס אח וסוער

 ואמד אמד כל נהנין כולם שאץ כיון ניץ אנל
ע  כעשסא דמחניחין רנינו סינר ולכן לעלמו מנ

: הסעודה בלאחר
T ס׳ר מ׳נ;) (שם,דף .וכו׳ ״ן שם היה אם 

 שמאי נית ויין שמן לשניהם הניאו
 נשמאלו היין ואח נימינו השמן אח אוחז אומרים
ע מנ  וניח היין על ומנרך וחוזר השמן על ו

 השמן ואח נימינו היץ אח אוחז אומרים הלל
ע ואח*כ היין על מנרך נשמאלו  השמן על מנ

 הוא חכם חלמיד שמש ואס השמש נראש וסחו
 לשוק אח5ל ח לח הוא שגנאי משני נמחל שחו

 נרכה של כוס שזהו משרש ורניט מנושם כשהוא
 יץ שזהו שכחנ כרשייי משרש והראנ״ד הוא

 כחנ ולכך נרכה של כוס זה ואץ המזץ שלאחר
.עכ*ל החשוג הוא שהיץ ואמרו וכו׳ חמיה אני

 דנריהם אץ הראנ׳׳ד כדנרי שירש שרש׳י ואע׳ש
וכו' שרוד שיהיה צורך ומה ומ״ש .מועחיס

 סונ ריח של דנר לאחוז סירדא דאין שענה אינו
 יץ שם היה אס רניט וכחנ .הלש אח המשמח

 ששנה אינה המזון דנרכח ליה דסנירא משום
 נימינו שמן ושירשיי . נסמוך שיחנאר כמו כוס
 נורא השמן על מנרך חחלה מנרך שעליו לסי
 יצא שלא נדי השמש נראש ושחו .ערג שמן

; לחיח הוא שגנאי לשוק מנושמוח דדיו
ו סס שעונה המזון נרכס שאין שי על אף ט

ע שהיה האני רני קודם ידיה ששא מנ «' זה מהו יודע איני הראנ׳ד וכתב : ה  נין ו
 סדר כיצד ידענא מתניחא אנא ששח רג אמר שאכלו שלשה דנשרק כלומר . עכ״ל חנץ

 מחחילין מאה שהם ונזק הגדול מן מחחילין חמשה שהם נזמן אחרונים מים ונו׳ הסינה
 אחרונים שמים ולמקום הנדול תן ומחחילין וחוזרץ חמשה אצל שמגיעים כד הקשו ע

 שהם נזמן וסירש׳י . חוזרח נרנה לשם הוזרים
 יומר ולכל עשרה הדין דהוא דוקא לאו מאה

 הגדול מלשני השלק שיסלקו הוא שגנאי מחמשה
 כולם שישלו עד ונטל יושנ שס וימחין vt כשישול
 הקק מן סחחילין מחמשה יוחר כשהם לשינך
 הגדול מלשני השלחן מסלקין ואץ נסוף היושנ

 ומחחילין ומוזרים שאצלו לממשה המים שיגיעו מד
 שמים למקום .מלפניו שולחן ונושלין הגדול סן

 נשל אם לחמשה כשמגיעים חוזרים אחרונים
 הוא לו קודם לישול צוה ואם מנרך הוא הגדול
 שמשל אוחו החלה נאמרונה ידיו הנושל סנרך

 נאמרונה חמלה קורא אחרונים החמשה נחמלח
 מחניחא נהא לפסוק הראנ׳דוסונר וזהדעח

 דחחחילין הא נחנ לא למה רנינו על משיג והוא
 וי׳ל ונו׳. ממשה אצל מגיע שהוא עד הקשן מן

 דמיהם איחניא מחניחא דההיא רנינו לדעה
 מלפניו השולחן מסלקין מיד ידיו זה שנשל ניץ

 מלפני השולחן מסלקין שאין השחא אנל נדשירש׳י
 ידיו נושל גדול מאה הס אפילו ידיו שנשל אוחו

: מזוהמות וידיו ישנ שלא נדי חחלה
 חנו מ״ז) דף (שם ונו׳. זה נדנר מכנדין ואין

 ננשריס ולא נדרכים לא מננדין אין רננן
 הראוי נפתח אלא ומ״ש . מזוהמוח נידים ולא

 ומ״ש :יוחנן דרני מימרא מ׳ז) (שם .למזוזה
 :ניציאה מננדין אץ [נדא׳ז] . כניסה ונשעח

ג  שרק משנה ונו'. המזק נרנח שנירך פי י
 לאנול יושנין היו מ״ד) מנרנין(דף כיצד

 מנרך אהד היסנו לעציו מנרך ואחד אחד כל
 ואחד אחד כל המזץ נהוך יין לאם נא לנולס
 והיא לכולן מנרך אחד המזון לאחר לעצמו מנרך
 המוגמר אח מניאין שאין אע״ש המוגמר על אומר
 המזון נרכח לאחר נלומר הסעודה לאחר אלא

 שמנרך ניון הכי אפילו סעודה מצורכי שאינו
: זו אח גם מנרך הסזון נרנח

 ונו׳ נירך פלא אע׳ס הראנ׳ד וכתב
 דס״ל כלומר עכ״ל. נירושלפי כדאיחא

 וכנר הסשדה נאמצע שהניאוהו דמיירי ז׳ל
 המוגמר על מנרך והוא לניך רשוח הגדול נחן

 דרך שאץ כלומר אוחו סניאין שאין יאע׳ש
 מנרך אמד היה ואז הסשדה לאחר אלא להניאו

ה וכנר  שהניאוהו עכשיו זה של מעלחו עני
ועדיין לנרך רשוח לו שנחט אוחו הסנטדה נסוך

 שנא דמיייי דמשמע להראנ״ד מסייע הירושלמי וששש המוגמר. על מנרך מפלתו ענרה לא
דשששא משום כירושלמי פוסק אינו רנינו ע זיל יונה היר שפירש וכמו הסנטדה נתוך

עון סנדל
ט׳ וה מהו יוי« איני דל הרארי בחב  מוצה שונה מליצה אומי ואני : ל’מנ מנין נין ו

 ואלי ואלו שמיהן איו סונל והמלמוי הדיפות נאלו יש הננוס שסי ני למשטל יש משונה
מ ר חיים אלהים דניי  שלשה ופ׳ מניני! רצי שיק להדא השניות הסוגיות שתי מל שמו ו־ל י׳

מנלל תלמודא שייל המוגמי מל אומר מהוא מימיתין גמרא מנירן רצי דנשיין שאגלו
עיין דאינא י תייא רנ יאמר ליג מסייע ליה ומהרי מיניה ו נ אמר אשי נ נאמרונה יויו הנושל י
ג מונוא מלה ומייתי לנינה מיומן הוא חוזלה  דיני קנויה נסעוימא יתני הוו מייא ויני י
ר ליה אמי ו תייא ר׳ ליה אמר יייתת דקא תוייה יין משי קוה ציג י ת מיין ממתי נ  מוונא «ינ

מוין יאינא ואע־ג לגונה יננתי הואיל ונ כגון נוול נקיא המנין ר למינו קאמי נגון מיניה י
עצמו והיא הסמויה נני שאי שייתצו עי מיוהמות נידה המנחי הנחל וה שיממוי הראי מן ואט וני

 אמיונים מיס נוסינן נמי שאנלו שלשה ונס' ונסמץ נאן רל י־מ שנתנ ונמו מתני' נסיום המונמי מל מנין
שאני ליה ומהדרנן סלן שנוסלין מי חיו וישמור יושג ונחל ומחמה מקנון מן ליה אמר סחחילים מהיק
נ ליה אמי לנניה מיא ימסו מי מקמיה תנא מסלקי ילא עישאי ותניא יימנא מתניתא אנא ששת ו

י מייא רג ואמי ליג ליה מריע מי ונו׳ הפינה שוי רצו נ אמי אשי נ נ מי ונו' ידיו הנומל י  ויני י
נ לן קאנוי מוונא ננינת מיץ מד נו׳ וזייא ימשימא מנלל נו' יושג גדול וכי תלמויא מתמה ומיקא מ'

ומ״ה סמי ליה קשיא הוה הקסן סן מהמילין ואמי נושיה ולישנא ומנין מאלה נוטל תחל לתלמויא ליה
ע מהלל פיהאי שאט ליה ואמי מודה י^ הני נסי ואיהו ספי סליה מתמה קא נ׳  יתלמויא נסתמא י
ת ג סותיה נמתני' ששת ו  מאה נין לרניינא נמית לא והחס מנינין רצי ופיק נסתסא ליה שיינא יי

י ונם נופיי׳ אחי ממקום נה שנסתייע אלא ויל י״מ סליה סמן לא ולכן לוזמשה לססיה  ויל אלפה י׳
נ הנדיסא ואת מל סמן ויל והיאנ״י מנע. שהנחל נקצרה שנתג אלא לגמד השמיטה י  סלה כשת י

א אותם וססיש  אן תנין נין ולהימין להשמאיל שיסמון מה מל לו ויש לן יסרימ יומנא מתטתא א
ס נדמנז וסמי י סנניין וו«ץ ;נוטה זיל י׳ נ י טוו י מיו) שאכלו(ין שלשה פיק .כני* ונשמת מי ס׳ וה נ ן מנירן רצי פיק אמן. מונין וסלן עי ס' ידהן לישול נ י (י אמיע ויל היאניי נחש :מיה) מ׳
ע שלא מלים מניא ש«א אני תאה הסנוווה נתון למרשה ויל היאניו שרצה תנינין רצו יסיק ההיא ואירנא אותו חאה אני אין ההגות וה אומי ומני ■ מרל ניחשלמי ניאיתא מ׳ המזון נינת ר

ג ממשה י א ודר י ע משי קום ליי יני ליה ואמי עי  מס מונסי רן מה המונמר מל אומר יוהוא סיהקא נהאי תיסינן לע שיוושו מזניא אינו וסיחשלסי מיה סמויה לאתי נהמון שהעתקתי מוו י
ען נולן מוגמר יין גץ הר כימין על מומם שהוא אחי יין מד ע אחי ממוון לאתר ששנינו יין ומ'ש מכרן שהניול ששנינו מונמר שנא מאי לה משרישנא י או לשתות שירצה מהם וה אי ימשמט לכולן מנ

ימל אין יין אנל טלן את להוציא הצמון מל לנע רשות לו שניתן נמו ננינתו להוציאן לנחל ישות ניתן אלא ואתי אחד נל לנין להס היה היין ומן סדחין סלן מונמו ומהיד להשקותו המשקיס שי שהקרים
ע שי' לימשלמי לו יש אם אסנס . הטונוס אלא לנע נ הסמויה לאחי אלא הסונמר אח רניאין שאין אמיש כמשנה משורש חאה אט מכולן וגדולה יוימ איני א ד הממיה׳ מ' נ ן ויל רש י עי  שם היה מ□ :ו

ג מיג) מנררן(וף רצי שיק .הנושם מל מנון ע ואחר מד ס' ירמיח מחזיק סס מניאן יץ ח א ישנה סחלוקח וו ר אומי ו*ני :מניל החשוג הוא סס״ן ואמח נו' חמיה אני זיל הר^יו נ  ר
^ חקוק והנל הגילה של נטש אוחה ססרשים ויש עמו והשמן המוק אחר של רין וטישא מסו ונשמים נירה של נטס ודשא סשמס ויל ומשירשיי ס סע ט  עו מ' הנשמים היו on • מנרנין רצי מרק ני

ה אלו שיק . לשחיה שרג מי ם׳ יין [צחנה] המזון נדנה שאין ונעים :מנרדן רצי שרק .לשוק סטשם ד טען חוץ נ ינ ן .השק סן מו ס' מ ; שאכלו שלשה שק ס

ג :אמן עונין וכולן ז  היאניי ני
ע שלא אע׳ש ויל י מס נ  המוזן נ
ע הניול נא סעעה לאחי אס  מנ

iD ישוס הנחל שנחן ואעיש fi 
 מעה ננר המתן נינת לנע

 שלא לנחל הנינה וחזיה ישותו
 המונמי סל אומי דהוא אמח
 אלא מיניה דמיין יאיכא אעיג

 הסמויה נתון הנא ססונמר פל
:מהיל נייושלמי עאיתא

 סס סניאין יין שם היה אה •)
 ־ וכו׳ רנימיח מחזיק

 אס המיה אני y!הראנ״י נתב
 הוא נדנה של כוס על

 הנושס יאחוז למה ננמרא אומר
 טרור שיהיה צורן ומה כשמאלז
 שיגמור מי הנושה נידו לשמור
 אלא משישים אין ואנו .הנינה

 שהנושה נסו ישוש של טין מל
 החנינ אס מקוים מ־מ ישות של
 שהיין ואסח לו סתשוג אח או לו

י פרל התשוג הוא

 (שם שאכלו שלשה פרק כסיף .וכי'
 של ככוס נאמדו דנריס עשרה חנא נ״א) דף

 ארנעה אלא לט אין ואנו יומק רני אמר נרכה
 עד חי הרי׳ף וכחנ ומלא חי פעיעה הדחה נלכד
 מיס לחוט טחן האדן ונניכח הארן ניכח
 עיש נעיק כוס שעונה כרהמיז שאץ יכינו וחיש

אופי■ שלישי מס לו «זףו חק קי׳ז:) (פסחים
ח עליו  נוס נרהחיזשנטנה ש׳מ ונגח' הסזון נינ
ק חקינו כסי ארנעה אסי רג ליה אמי נ  ירך י

 סצוה ניה נעניי ומד חד כל ואיכא הואיל חייוח
 זה שהניא וכיון היין מליו וכחנ הרייף וכחנו
 אינה דניהמיז פוסק שהוא נראה נהלכומיו הרי״ף

נ אמי ניא.) דף (ניכוח שאכלו שלשה שיק סוף .וכו' סשיחץ אין ; כוס מעונה  י
נרכח הסברך שמניך נשד ידנרו שלא רניט ומשיש ניכה. של כוס על מסיחין אין אש

הסזון
טייטוניות הגהות

ך דא«רי כג־ש ודל» ם6אל ר״י פםק וכן כב׳ח [<) י נ  5 ות6ביווס וע׳ש תחילה ה׳»םן על ס
 חיח■ וכן כום סעוגח הסזץ רברבת סשסע וב*רק בגרכית דברים אלו מרק אסגס [ם]

תב ר׳י אכל מאיר רבינו נודע  אלחנן דדר פירש וכן סיירי דבזיסון לדחייי איכא רכולוע נ
ו כחב בס׳ח אטנם בתום׳ ע׳ש נום דפעוגח להו סבירא כזיםון אבל נ י כ י ער נ  ,חסו
כת טברבק ואץ  נליר לברך ברכת של כום הבא אומר אץ ע׳פ בפרק אשיכרא הםזי\ בי
ע דלא א'*א אסרן ולא נרם הספרים וכריב הםזץ כרכח סיריש היין על אלא  אשינרא סעודחיח קנ
 ונתב ליה נרסיגן דלא כתב רשב׳ם אבל ור״ח בה״ג וכן בה לן לית עילויה סעודתיח קבע אבל
 סהנדלת שכן סכל הםזין ברכת עליו דםברכץ חתום׳ כתבו וכן סחקו למה נודע ולא ס״ח בעל

ם pro דלכ׳ע מי כשהוא כשכר סבדילץ ואפ״ח ט  פשימא דלא המזון ברכת םר נדאסר סדינת ח
ס רמעון ב״כ  הסוון נרכת שר סכום שבר לפםול סקום בשום ראית אין ט לטיחקו ואין לכ״ש ט

תב יכן עכ״ל. ה נ  ואין עליו לביר סחשבי שהקביעות נ״ל וכן אותו גורסים רבוותא רוב וז׳ל ראני׳
ק גרם־־נן וכה״ג יץ וי1ם שאץ טקוטות כנץ בכך תמיד שמילין אלא קביעות נקרא  כי«ר בפי

א האי יוסף לרב אניי י*יח ארד מברכץ ב  מברך עלוחי סעורתיח קבע עד כליה סברכי, חיכי ט
ת ושלש חטועיא בו ד גחטן דב ליד. אטד אין גרס פירקין ונדיש ט  וסדקאסר וכר לרב יזגחק נ

 וכן ז־ררים אדם בני ברגילות אלא הקביעות בו תלו דלא ש״ם וצבעים שאחרים בל נחסן רב
ר לגכי ף שנ ט ם שאץ כגץ דדוקא ר״י אוסר ]t\ • עכ״ל המזץ ברכת ל  שיורי- ט שיש יפה הט

ס שיהא אלא כעיגן דלא הכי נלאו דטי שפיר יפה הוא אם אבל ביפות ת של ט נ ב וכן יםח כי ת  נ
ה ק [ס] : ע״כ נס׳ ט׳ ברכה של בבום נאסרו דברים עשרה שאכלו שלשה בפי  יוחנן ר׳ אמר ו

ט רי אסר בירושלמי [צ] ;ארבעה אלא לגו אין אני ו ר י ם אליעזר לר׳ הכטים טורים ועינא ג ט  ד
ה של כ  וזהו חי ברבח של בבום לירעו פרש׳י וכן [ק] . סים לתוט שיתן עד עליו םברגץ אץ ט

או נטי אי הברכה כביד ח. לשם רתבית סן אדם טזי טנ כפ׳ נראסרינן ם!ע ולא סזינ חי פירש ור״ח ה
גן
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נ ויש׳י משו! :שימן עד מפאסוו יטיסין 1♦ מ
K M*B ל ^ האיל! שירוש נ שימטמ ®׳.ר׳ע ע העירוי! על ! ס מ  «מש to (W דן (

 אוטרגעהיג הוא היין שעל היי! p העזעון אוערסראשרי הוא האיל!
א אוהל הוא האר! סרוש ועל ח «י' טי  אוערהעוגיא הוא העש שעל העש p י
p פשג ורכיגו(א האח. p לשה  pn לעי העש 

 טהלטש וע׳ד גע*ג העש דני נשנארו שמר
 ^טר הי«ןוש ועל עשנה באושה וטשייס אלו

א ס ^ טי יהודה י  על דשאים טיט נורא *
 ובשוף שהשל אומר האח p ולו7ב שאין דני

 טרי מ אטייגה מיד) דן עימןא(שם ההוא
 בששילה שהואטשבעשהמיטה כל אטררילל

ע vto סבקי  סטין אשש מכה ולבסון הען ל
 אושר לצטאו טיס השושה השה שו ושק שלש

 בלי אושר ערשו! רבי בדמו נהיה שהכל
 אטיי׳יבשק עושק מבי דלישהלכשא ואסיקנא

מ מיני ועל הביעא על רבי משוס אבדימי מ  קי
מן בשר טיט כלומר  אבל בלי ולבסון שהכל ס
 מיא אבל ירקא אעילו אמר שק5י ורבי לא ייקא

 אנא אשי רב אסר טיא אפילו אמר עעא ורב לא
 יבינו ועסק כסלהו. עבידנא טדמנא דכי ייסנא
ב ק נינהו דבשראי אשי ורב עעא מ  העול כשבו ו
ע ויל ב נוהגים אנו ו  סיא בסר דטברכיק אשי מ

 לצסאו סיס השושה דשק ואסאי ייקאבלי. תשר
 רב אמי מאי לאסוקי מה) דן בגטיא(שם אמרי׳

 ויש אומלא דשנ.^ה מא! נאעוקי אבק מ אידי
ל: טיהשלאלרוושגמאואיטעעק והשישה רבי'  מ

 בסשנה סעויש p דץ .וכו׳ שירוש חסווזס ג
 (דן שה השט! ודק בסמוך. שכשבשי

)ליה  ויש שט! שטואל אמי יהודה רב אטי :
 ששי דקא אילימא דעי היל בשלע עליו טנרכק

 על ששי דקא אלא ליה pm אוומי מששא ליה
 בסושש והביע שלמש סי כלומר אניגיון יד

רן0 כלומר בנרוט  שטן האטנרוו לשון לשש !
 ודין סעל. ואניגיו! עיקר שטן ליה דהוה הרבה

 אשד סשיעש הס אעילו שירוש שאר סשיעש
 שהכל אלא עליהס טבמ שאיט הטיח טשבעש
הין נאושו השורש ש  דשמיי דדונשא ליש) מק(
 הוא בעלמא ויעה עעטא טאי שהכל עליו מבין
 שעושיס ויק שסריס דבש שנא האי כי כשאן
 רל מומה של שירוש מי ושאר סשוטוש זמוסז

 שוער יהושע ורבי ומומש קרן משייב אליעור
מ  אליעוי רל לנכי יהושע מבי כהtoו ^ו
 הוא בעלמא חיעה משוס דששר שעטא וליש

ס :עליו של מוטה שם ואין כי  ששה שאס ו
 ד*וקי דלו! שיסה .שהכל שממן לבדו השמן

mעלמ לברן אין יק p i שיחרי pi הריין כשב 
 ולא ליה pm אווקי טששא ליה של ואי ויל

מן ח העור עליו שמה וכבר עליה ס ל .י*כ ב

ביו שאמרו מה לאשוקי אלא סויק אווקי ליה דששי ל אמרו שלא טשרש ורלט  rto ל
אלג כיון אבל הען מי בורא :[שהכל] טבמי לא נהנה pm דאוחי ז

ת נ רו א ירקוש סשט בשהיא אומר לרקוש ועל ליש) (דן שה וה נה .וכר ירקוש או ל ל  ד
 אמר האור ידי על שנששנו ירקוש אן האור ידי על שנשענה שש שה דשש

שלקוש »טרש ואש דאביי שכמיה רבנאי

?̂’ עז־ שוחקים חבל אלא חםזץ ברכת של בום ר ד מ פ י אי ״ ב ^ ^ ע '^ ?
P1 היין וברבת חטיץ ברכת v m : מי. נלה שהכל אמי יושק כל אוסר ואט כי

 שהניב שששלשו. וכל שניב שלקו בשהיא שששלשו
 דמיהם ליישב אוני ואט ולישיי .בשהיא שלקו
כלירקהנאכללשששללבשירא שולקק שאח ק ר * פ מיני ש

ל א ״ז כ ר פרי בורא בת״לח עליתן מברבץ ״אילן ״י
ת בורא ולבסוף העץ שו ת מנפ ■־ ־• םחפשת חוץ רבו

 וחאנים ורסונים ענבים והם .בתורה הבחובץ הטינין
 אחת ברבה בסוף עליהן מברך שהוא ותמרים חיתים

ת ועל שלש, מעץ ת  עליהן מברבץ והירקות הארץ פי
רבוו^ נפשות בורא ולבסוף האדמה פרי נש בורא בחחלח

 ודגים ונבינח בשר בגון הארץ p גידולן שאץ לדברים
 שהבל מברן■ בתחלח בהן וכיחנא ודבש וחלב ומים וביצים
 לרוות שלא מים נש והשוחה ,רבות נפשות בורא ולבסוף

 הסוחט ב י' לאחריו ולא לפניו לא ברבה טעץ אינו צמאו
 שהבל בתחלה עליהן מברך משקין מהן והוציא סירות

שות. בורא ולבסוף  היין שעל והזיתים הענבים p ו^ץ ינפ
 מעין אחת ברכה ולבסוף הגפן פרי נח בורא מברך הוא

העץ. פרי בורא מברך הוא ברנחלח השמן ועל שלש,
 תשטו p ושתה בגרונו חושש שהיה אמורים דברים בטח

ה שהרי בחן וביוצא השלקות טי עם  אבל בשתייתו. נחנ
 בגרונו חושש חיה שלא או לבדו pהש נש שתה אם

; השמן בטעם נחנה לא שהרי שהכל, עליו מברך
ת ג ת פי  או בשלן אם חיים לחאבל שדרבן ירקות או י

נפשוו^ בורא ולבסוף שהבל בתחלח עליהן מברך שלק
 אם ולפת ברוב בגוץ שלוסץ להאבל שדרכן וירקות נין

 בורא ולבסוף שהבל בתתלה עליהן מברך חיץ אבלן
 בורא עליהן מברך שלקן או בשלן ואם .רבות נפשות

 דברים מ . רבות נפשות בורא ולבסוף האדמה פרי
1 טבושלין בין חיץ בץ אכלן ומבושלין חיץ להאבל שדרכן

״ פברךיעליהן «יי היי ם א ״ן.' לי אוי;; ר ה ״' רכ ב ״ ח(י ״ ב
 אבל«ו וששח מהיין שק שהכל «ז סוצאים או האדמה פירות חיו ואם העץ פרי בורא מברך עץ

«וים שדרכן ״ירקות ד 5 האדמה פרי בורא מברך ירקות
שלק *והוא .האדמה פרי בורא שלהן שלק טי על מברך שלק להשלק  במקום כשלקות חשלקות שמימי טיטיחן לשתות ש
 כמו ועשאן שלחן גרעעין והוציא ביד שטעק תמרים אבל שחבל. נש תחלה עליו יטברבין תמרים דבש .לשתותן שדרבן

ק מברך עיסה תן שסוחמין ׳חטתוקים הקנים ה ז שלש מעין אחת ברכה ולבסוף העץ פרי בורא תחלה עלי  טיטיזץ וטבשלין ^
ק .העץ פרי בורא נש אמרו ומקצתם האדמה, פרי בורא עליו שטברכין אומרים הגאונים בל למלח. וידמה שיקפא עד  אמרו ו

ם אותם שחנצצץ j שלא .שהכל אלא עליו טברכץ ואין פרי זח שאץ אומר ואני .האדמה פרי בורא מברך קי w ש דב

 ורלא רגיש דשש pi ששדא כיב דל וסיאיש
 שכרן ששלק! וכדשי שוטי דאשילו ששסק כהלייף

:כששיא עליהם
 שם(דף דיורקותשדיקלהשלקוכו׳.נסוה

 טיא לי כשישא משא רג אשר ליש)
 וטיא ששא’to דלישסא Pm כסיל*) דסילקא
ג גפי סולקי שלקי דכולהו  דשינשא טיא השא ו

 לפגורי 1דיל* או מכידא טפטא לטשוקי מאי
 פניד שפטא דלטשוקי וששיסנא לה פגדי ווהטא

p ושגלכק to דל הואיש וכשג גודאשהילג 
 לשי שהכל אלא מגרן דאיש שיווש לטי דמי ולא

 נישל שאס ושששר השדי שפס לו אק שמשקה
 שוי סרא שגנן גטים השלי שפס ונכנס השרי
 הוא וכד ששלק! והוא רגינו שלש ואפשר הפן.
 : ווהטא לפגורי ירק איוש כששולקק לטפש
 דף (גרכוש שם וה נס .וכד שטריס רבח

 ל9א «דש אשי. רג נר דטר סישיא ליח)
ס' שסריס  ששריופגדיכהי והלגשא סם נסוה ו
 הפןסאישפשא שרי נורא פלייהו סנרן שיישא

 משרש ושיישא . יאpמטפ קיימי ננטלהייהו
 סנקרא סהו וגד גיד pרפoש דהיינו רגיש

פשיאיה: פרג גלשון
 חלק ל'שינינו נראה .וכד הששוקיס הקניס ה

to א»ר ואט נששיקוידק הנאוטס 
 איס האלו0השו)ןקט שק וכיון שרי M שאין

 טודיסשהוא הייש אם ואפילו שהכל אלא ך0«
 no שרי נורא טננד הקנים אושם והמול! שרי

 טהןלאינרןאלאשהכל סיוגא נסוקאר לשוווש
 והשורכשג וכד הקגיס דגש.אלו יהיה שלא לשי
00'P להשיג ואפשר נ*נ to שאשדושס דכריו 

להו ונשפו שרי הס שהששריס שסריס לדגש

ן «ו ג ד » מ f שי׳ t: ג ל ׳ שי י ו ש ג נ ש ש ^נ ש ד ד ס׳ ר ו ש ! כ רו ו שי ש ג חי ש ל ס׳ ש לד י שו ש נ לו ו שי ש / שו ש ד ׳ שי ר שו  י
: ששי! ו י

משנה רהם

אלו
שיג t *. שש שיג דג שי חד ו

f T t ד. «רונו שושס שסה אטוריס מריס בסה ב כ  שאשרו דשה דל רגיש וסוגר ו
bSnv to קאי נגסנו גחשש פסיןק גטאי הגא ליו) דף (נרכוש גגטרא

מייסוגיות חנזדת
p ש.'ל1והה>שסושו ושורה שווי ן נששווייל » י ן, י נ ה לנשר שיוט ל עינ שויו טיי ול פולנ  סו

ש ל ד ה הש ינ פי ש ג ס ש»י> דנר מ שו נ פ0 יהי « סי ש0ו. יהש פלש •לש יז p פ i וישוו 
גיין שלהק להוד ן ינ י ג פי נ ל ניונ ג י ננ י נ  וילש וישנייה שלשס רי ונן חשהני ינינו ו

שפי הג נ ה נ ה הי להיוון פגיין י׳ רנ להונו ויון1 הגשן שוי סדש לנןן נש ינפהיש השי׳ן גנ

r דלפילסקאסרדקאששיליש  to• ק שרשי אנינחןולגן  <די ליה !ששו ננרו« שוגס נפ
סיי אדל wm נגסנו נשושש אלא ננפרא קאטס »לא p לושד והנדסו אנינרון

סשיכויא
צוו סנדל

ח m שגרטן(זף שחלאו שגל וסש. נוסש סנא שד סי שאילן טטיו בל פי  n p n  :( ft 
ס שוק .שאוטס שר■ סדא שו גד לק שדלאיש גוגש שו '0 לנאכל p *ף שננטן ט l(

p>« n:כא»ש! וכ»ששח p r שד0לששלון  שאלשחטסשטסן שחלש. שככל שלישה שכון '
(*דש):

שר וגפ• •ירות ••חםיגר בתמי pjn «ג״ל סים *! ןי] ז מ «••0זימ»קאכלווג ̂ . יסיח •ר״י••
לן פנ rrtn> in 1»י «חםסונין וח״ח בעיון פירש מ1 לברך לו סשגחן ח f ד ילטץ ול«םונ לנדווק «וי«ין ח נ v 11.ו0חגר »וכל »  on iKsm!!̂ w י1< בוי^נד • t ץ ניר1ו מיינ  ̂

6[ 1 y it[ 9 וכן> n t u סדחייבי r 9  nW nH« ]9[ : דב נתוס' 9  p*n ניני m vp פ לפסי v »יגי נוי m n ג) :י*נ] p »  m y !ק לייייי תג י רי• mm* יניבו נ פ  1TM aiD לק ס
סו ‘־ פ ח נפס נלסוי רג 093 0סר9 רג בסיד כתג נ רנ פפונוו סנ ד פין רו«ו י ח פנל ניי נ1נ וסודי םברן סחרוגח נינ ^נ! ויפיוו ו ח די ל »י מ piNi ופיין ]ij ני דו קנ •wלננ סנו  ח

פ נח ^ ק ל ק פ^י ו rw ויפיח ר*ת0 909 י nn  raooo יין סנשלין פין ירונו פ*נ- mvm V ר שססויסו ספגי ק ססניחו9 ספבי סוווי יחורח ו פנויי ת&) rf*9m פסק ו  נ
מו ורחפ לםי9ובייו גחיח חנל9 ליו9 לנין כחג9 ח רי פיייח הסונר נחמד חרין נרג ץ נבל 9ונ פ ״פ9 ילדפ9ל חגי9דפי נסי 9090 מרנ ח 9rmea חחם דפסריגן נ

 ורלפ
חנח90

 -r----------i  — ־ ־ - ־ -------------------------------------------- ----------r----------- ---------------------------------ג חנל9 ליו9 לנין כתב9 םחח9
9 ור ניץ ולפ גו לפנול נדי מ jo& יו9י9 לפינך חשיב חופ9 ץ נ90 מיי פנל (ה] 1 ̂נ9 רביפימו 9ל9נ רו9י9 ל וגן .סודי ין9ל ליח p'ld יפווקי לין9 םברן «י מ רפיח רנר נ פ »

[ *נ9 ביוב' י9נ ליח ניד9ק שלרספח ופ«לנ נרניח ק וםין9 ]1: נ ו 9 יז9נ ל9נ בלפ לק9 ד ינח9 9חפי m פס פפילו חפא חרסייס י'וננ יי ס נני פר9 י מו פו * תי נ ^ יי י י • ■ יי
ך וזפיו ס • : וסבחילץ חיץ אפנל ררק9 רנריס נכלל ולפוזמו רקסנמח ניוב ז«״ל סורי ^ |ו] ;םוד9ב 9י0נרס m ל9 דרכו כפי פלפ סני 9W נ9[ פ 09939 יוקפ 1  ר9נ נל
ך יקי9 חשוב שבסיס י9וזנ 69ס י9חנ 09 019נ פני סני ] חנל9 ליי9 ו ק [ס] 1 מ חיג ודלפ פלפס poo ו ד• 9סיר9 נ ק [ס] 1 ץ9ח ו מ 693 יחי•9 ינינו סיר» •סץ ו מי ו אי מיי
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 נ׳ס עליו וענרך פריין זה י6וד הדנש דעת על געיעתן ועיקר לאכילה ראויים שאיק הקרם
 היה לא העור של גארצות נמלאים הללו קנים היו שאילו אומי ואני לשונו. עד הען
 המים והרי אותם למצו; ולרננוח לאלנים מהם מוכרים שנמלאיס שהמקום ק נויען

 עירות מי כשאר מהם התנאים
ס׳ הדקל ראש יהוא ה^יר י כילד פרקז

 יהודה רה קורא ל*ז) דף מניכין(שם
 שהניה אמר ושמואל האימה סד נורא אומר

 סעמיה התם ומנרש כשמואל דהלכתא ואסיקנא
 :יקורא אדעתא דיקלא אישי נפעי דלא משום

 נסיכי הנקרא אילן הוא .וכי צלף של קנורס
 ואסיקנא הפרי הוא ואניונוס אלקסר

 האביונות את דזריק אשי רה נר כמר והלפתא
 כרי לאו ערלה ומדלנני הקפריסין אם ואכיל

 ירנרכץ ולא הוא פרי לאו נמי נרפות לנני הוא
 וכן התדמה פרי נירא אלא הען נ*פ פלויה

: והרשנ׳א הרי׳ף פשקו
T כלכלת שם זה נם .וכו' והזנגניל הפלפלק 

 ולא אסר ורנא שהכל אסר ששת רב
 פלפלי כס ינא דאמר לפעמיה רנא ואזדא כלום

 ניומא זנננילא כס פתור דכפודא ביומא
 היסלהא האי רנא אסר והא פפור יכפוריא

 נפה׳א עליי ומניכין שריא הנדואה מני דאתא
 ונסק נינכתא הח נרתינתא הא קשיא לא

תב ■י הוא דנתרא כרנא ינינו  תימה הרמ׳ך ונ
 אין למה נערלה ומיע ען סיקרי דפלכלין כיק

ס נרסונין סנרכין  שאע׳ע וי״ל עכיל הען נ'
 לאכלן אישי ליה נסעי דלא מאמר פן שהוא
 ואח״כ קלת נרכתו לשנית ראוי שהן נמות

 נתשונה שכ'כ להרשנ״א מצאתי
 יינרף כולן על עד וכו' שעיפשה הפת ח

 כילד נכרק שניי הכל .שהכל חמלה
כז  :וננרייתא ננישנה ס') דף (שם מני

 כתנתי כנר .וכו' שהכל לפניו המניכין וני'
 וכל ומ׳ש נפקא. מהיכא זה פרק נראש

נ׳א); נא(סי׳ פרק ננדה משנה ונו׳ ניכה הפעץ

(נתרא סירוס הסוני פיק דינה ומימרא נרייחא .וכו' מיס עליהם שנתן שמרים ט
• ליי) יף

 פירוח על נירן מ׳) דף (נינות מכרכי! כילד פיק משנה .וכו' האילן סירות על בירך י
א האילן  וננמרא ילא לא הען פרי טיא האדמה סירות ועל ילא סאדסה פרי טי

 רב אמי היא ארעא אילנא דפיקי תנא מוזן
 המעיין ינש דתנן היא יהודה רני ילהק נר נחמן

 אומר יהודה רני קורא ואינו מביא האילן ונקלן
 דהלכה והניא׳ש התוספות ונתנו וקורא מניא
 אנל כוותיה תנא לן דסתם כיון יהודה כיני
 היא יהודה דיני ננמרא אסרו דלא סונר רנינו
ל! קיימא ולא היא יתידאה דמחניחין ללמדט אלא

 ינינו נדניי נוסוזחנו לסי כתבתי זה נווחיה.
 סירות על נייף נה ככתוב טסמא מצאתי אנל

 דאתיא נכונה והיא ילא האדמה פרי נורא האילן
 מסה זו נייסא לדחות ואין סתניתין, כסתם
ס מהלכות ד' נפרק לרנינו שמליט טיי  שפסק נ
 קורא ואינו מניא האילן ונקל! המעיין ניבש
 דאפ״נ למימי דאיכא יהודה כיני דלא והיינו

 מוכית אינו היא יהודה רני דסתניתין דאמיינן
 מאן ואיכא הכי דאסי סאן אינא בירושלמי דהא

 דאינא ומאמר היא הכל דנרי דמתניתין דאמי
 דהכא מתניתין כסתם נקתינן הכי דאמר מאן

 אם נולן ועל שאסר ומה :דנכויים קחא וכתנא
 וננסרא שם משנה . ילא נדניו נהיה שהכל אמר

 נדניו נהיה שהכל אמי אס כולן ועל (שם.)
 היין ומן הפת סן חון אמר הונא רנ איתמר ילא

 יניט ופסק ויין פת אכילו אמר יוחנן ורני
 לנניינוכל נוותיה דהלכה משום חק יו כרני

נ לגני שכן נ של תלמידו שהיה הונא י  י
שכר של נום
 נאיונה נחנאי כנר .ונו׳ מנח על

: שסע קריאת מהלכות א׳ פרק
בל

 תמרים מדבש ינדויל אור ידי על שנשתנה הקנים אלו
: שהכל עליו וטברכין האור ידי על נשתנה שלא

 מברך לבן עץ כמו שהוא הרקל ראש והוא הקור י]1 ן
 בורא עליו מברך צלף של קפרם . שהכל בתחלה עליו
 צלף של והאביונות . פרי שאינו P1 מפני האדמה פרי
 עליהן מברך קטנים דקים תמרים כצורות שהן הפרי הן

 שהן ב)םן והזננביל 1ל1 ״הפלפלין ז : העץ פרי בורא
 יבשין אבל האדמה, פרי עליהן,בורא מברך רטובין

 שהן מפני לאהריהם ולא לפניהם לא ברכה מעונין אין ו״!
 לאכילה ראויין שאין אוכלין וכן .אוכל ואינו תבלין

 לא ברכה טעונין אינן לשתייה ראויין שאינן ומשקין
 שהקרים והיין שעיפשה הפת’ ח !לאחריהן ולא י'פניהן

 והשכר פגין שהן והנובלות צורתו שעברה ותבשיל
 כולן על והפטריות והכמהין והמלח והנובאי והחומץ

 לאחרונה שהכל לפניו המברכין וכל .שהכל תחלה מברך
 טעון לאחריו ברכה הטעון וכל .נפשות בורא 1<1 מברך
 והוציא שלשה עליהם שנתן שמרים ט 'לפניי ברכה

מזוג יין שזה הגפן פרי בורא עליהן מברך ארבעה מהן
 הנרכז יהזכיי נידו שכר של נום לקח יא יין טעם בהם שיש אע־פ מארבעה פחות הוציא .הוא

 האילן 1־1 פירות ■על בירך י : תחלה שהכל עליהן מברך
 פרי בורא האדמה פירות ועל .יצא האדמה פרי בורא
ואפי׳ יצא. שהכל «]1 בירך אם כולם ועל . יצא לא העץ

א :היין ועל הפת על  והתחיל בידו שכר של כום ילקה י
 והתחיל הארץ פירות לפניו היו אם וכן .אותו מחזירין אין הגפן פרי בורא ואמר וטעה שהכל לומר מנת על הברכה
של תבשיל לפניו היה אם וכן .אותו מחזירין אין העץ פרי בורא ואמר וטעה האדמה פרי בורא לומר מנת על הברכה

גן ד :נ־ז עשין סס״ג תז־ש רע ט' פזד י : שס סמ׳׳ג רז ט׳ פוי נ :ר! עשי! סס׳ע רו ט' פזי נ :רג ט׳ פזר *

משנה לחם
 היפוזלה לנד כלומר מיניה הנולה ליה דזליח ניק קמ׳ל ננמרא דקאסר וענו קפא משינדא

 אלא ליה מזיק אזוקי אדרבא אלא לנדה רפואה אלא הנאה לו אק צנח שתי קא ואי
;אניצרון ידי על שתי דקא ודאי

א  קמא פרק דנסוף תמוהים לכאורה נראין ז׳ל רניגו דברי .נידו שכר של טס ■!pS י
 סנר וקא נחיה דחסרא כסא נקים דקא היכא פשיפא אתר י'נ) (דף דנרנוח

 וברין פחח הוא דחסרא סנר וקא נידיה דשניא כסא דנקיס היכא אלא ונו' הוא דשנרא
ט' אדעחא  איפשיפא לא נעיא והן אזלינן התימה נתר או אזליגן כרכה עיקר נחר מאי ו
 על אסר הנרכה החלת שר׳יל ז״ל רש׳י כפירוש לפרש רנינו ודעת ודאי ונראה בגמרא.

 רנינו פסק למה וא"נ שהכל אמר העולם למלן שהציע וכיון הגפן פר נורא לומר מנח
 כדעת לקולא לפסוק דעתו ואס איפשיפא לא ונעיין כיון אזלינן נרנה עיקר דנתו־ «*ל

 וסיים דממרא אדעתא כשפתח לקולא אזלינן נמי התימה דכתר לומר לו היה ז׳ל האלפסי
 עיקר דבתר פסק דאין קשה ועוד .מזה יותר זה נלד לקולא פשס ולמה חצא נשנרא
 יצא לא ואחאי יצא לא עדנים נסעריב וסיים אור ביוצר פחה שתרית אסרי הא אזלינן

 ננמרא שאלו אין תיהשי נסי לדידן תימא וכי הראויה לנרנה נתנוון הנרנה ועיקר ביק
 כלום אינו זה ,יצא צא וכו׳ פחח נשחריח אוירו ננר״תא הא לא או אזלינן עיקר נחר אי

 תהיה והעיקר החתימה שצרין כלומר אזלינן עיקר וכתר אלא אינו נצמרא ששאלו דמה
 לחוד עיקר לומר רוצה אינו אנל אזלינן נויי נרנה עיקר נחר ד׳׳ל הרארה נרנה לשם
 נחר פירושו אלא כן ר׳׳ל אינו חתימה נחר או כן אחר דמ״ש דוחק קצת הוא שזה ועוד

 נראה זה פירוש ר"מ זה כראי זה ראי ולא נרכה עיקר נחר ולא לחודא אזלינן חתימה
 נתנ,פאן דאין להקשות יש ועוד . קשה כן מפרש שאינו ז׳׳ל רנינו לונד אנל סוכרת
 רנינו נהג ראטן פרק שסע קריאת נהלנוח הא הנרכה עיקר נחר דאזלינן ז׳ל יבינו

שעל ז׳ל לרנינו שנתנו לוניל לחכמי קשה ועוד .החימחן אחר הולכות הנרטה שנל ז׳ל

עוז מנדל
)ליו ״ניני! כילד פיק .פ״! על עי ס' טוזזז על ניויו נתז פכר של טס אקח :דנרסה זע׳ק «'

עסנרכי! חעירות עכל דחוה סירי בינתי נשתנית כשנשתנו חייבך לעובלם אדלתע ליל !נסלי י־נ) (דף דנרסת קננא פרק טף .אזחז מוזזירין זאין יצא נטפה שפעה *:נייש עד כז׳
זעיפי לעכילח ו«ח שעינס הקנים עלו »בל וד.שםן סת־ק pn שרגל מהן חיתועיס סשקץ על .

ע־נש- נשע- דלע םייי בל רפילתע טספנע התיסנזית וכתט כשסיעל נוות-ה. ר.ילנחע ■חידת לרב שפועל יקלסיד, עע־נ [י] 1 לנ׳ל העק םרי בזרע יפבינ-ן »ייין m ודעי חדבש ran על נשיותן “ ---- ------*־-— -----------------.-1-״... .יל-— .......ע.. -........ »4ךךל,י KTip כנין דקץ כי*הן לסיבל תא1אד
< t'PK רך כעהוא לנדכל אד<תא
ז אעו דעא «גם הלנן ם*ול »חות «חוא
r.n » 7 .■ « I ..7 , ,־״ U ״ .......................... I - נ- יינן r״״ ׳גשי־ o־׳•־' ־'=' י־י י־י־י־ ״’'נ־־י־יע ינ-לנא וי.־!. ש-ח-ה יפויי התופעות םעקו וכן שחבל עליהן
בווו ס־ שב־ע פה כי על וחסיונ,- ב-־י עפ׳ה ’ בע ן<] י ע׳ב העיפה ב*פ לפו׳ש ועפלתע יי.״ני לפוויי־ע ועל העיסה נ־ע כן נם שחוקים נשפים העיפה פי■ מרע קנילח שקויין קנה
] 1 נניון כה שהוהש נייישלפי עיתע כן חעולם<ם זד יי׳ שתה פ זג שה רכז• בכל יניו ה1 נפי 1[פ : יופה ח־ר נשם רתיפעוח נוזט וקי יחווה נוט לח סוקי ושפיעל ועע־נ פתניחק נפתס [

נויענודםי. ניח יסטזשק ניק נם' הע ר'עכו תקע רתק ועע׳ג לכחידלה ועם־לי יוסף וה׳ר ^ח נשם יסויי הוזיפטיז נתבו וק עליו ספופק

 לזמר ונראה . כדכתיננא לקולא הולן ז״ל הרי׳־ף אלא p דאינו ז׳ל הרי׳׳ף הולן זה ורן
 ואס יצא נ1פ הוא העיקר דאם כלומר למודא אזלינן עיקר נחר כגמרא מפרש ז׳׳ל דרכינו

 שהוקשה ומפני נדכחיננא הכי ונחר חתימה דנחר דוסיא נן לפרש והוכרח יצא לא לאו
 לתלק הוצרך יצא לא וט׳ כיוצר פתת ש^יח ננרייחא אמרו הא עיקר נתר אולינן דהיכי לו

 נשנר הנא אנל ערניס מעריב ואומר ניום הוא שהרי שקר הוא דהסיום החש ושאני
 אוסר והוא שהנל היא לו הראויה הנרנה שהרי לו הראויה הנרנה היא זו שאין אע׳׳פ
ט נדנתב איירי דנהן היא הנפן סן יוצא זה ששנר שקר זה אין ס׳׳ס הגפן פי׳ טרא  יני

א שאסר האדמה נפירית וכן שעורים נשכר האדם שישעה סנרא דאין נתשונה ז*ל  מי
 שיקרו ע! פרי האדמה פייוח שהרי שקר זו אין לו הראויה הנרפה זו שאין אע"פ הען פרי

 ואיצשרין הוא אילן מין חסה ייטיה דלרני ס׳) (דף סנרכין כיצד נפרק אתרנן דהא
 דמץ ניון אמינא דפ׳׳י סשום יצא לא הע] פרי נורא האר! פרי על דנירן לומר מתגיחין

 לגווזא איסא לפרי ליה דשקלא הינא ונו' קמ׳־ל הען פרי טרא עליה לנרין הוא אילן
 הרי P ואם וכו' צפרי ליה שקלת דאי הינא אנל הפן] פרי טרא מנרפינן מפיק [והדר

 נתנשיל האחרת נחלוקה וכן יצא לא הדין דמן אע״ג מיקרי הען דפר לומר מקום יש ודאי
י שקר זה אין האח מן לחם המוציא שאמר דנן של  אף הני כל וא״נ מיקרי לחם דנן ש̂י

ן הדין שמן ס'פ  שהוא ואוסר ניוס דהוא שר!ר דהוי ערניס מעריב אנל שקי הוי לא נ
 משום היא חלוקות השלש אלו לומר ל”ז רניט סהוצין ומה . יצא לא איפנא או משן
 כשאומר האדמה כפירות אנל שקי מוציא דאינו ודאי שנר נני pהנ דנפיי זו אף זו דהוי
 הג^ פרי נורא ואמי האדמה נכרי ומ'מ קע׳׳ל יצא ולא שקי דהוי אימא הען פרי טרא

 ולא שקר דהוי אמינא הוה תנשיל והוא למס המוציא שאמר דנן על אנל שקי נן כל הוי לא
 פסק דינינו ונאמר ערנים נמעיינ נן שאץ מה הני ננל יצא ולכן שקי דאינו קמ׳ל יצא

דני׳ לקולא נשיא נהן עיקר נשר או חתימה נתר לקולא נא! דאזלינן ונודאי ז׳ל סרי׳ף נ
ויניצו

מיימוניות חנתות
 *ויי שהם ההםוים לרכש יוסח שעינו דכויו על להשיג ועעשח וה לשון עיי הטור [כתב •

די' בינתו נשתנית כשנשתנו חילנך לעינלם עדעווע להו ינפזי ו עכל דחוה נ
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 שטגיו שוניגי«ני מפרש ש«א «שממ1 .עגיל גמר «*ל p לא לאם מ«ןן לאטל ששדעפו שניגה מיגו כשי«נ .וט׳ לא או שיין אם נהם לו <םה«ן אם האלו הנרמא כל יב
 והא גמר ליה טה יוחד לשתות דעתו אין שאם «גי והוא «א*ש נדנרי לנסוף ראשונה ניכה האלו ניטה כל לכתונ ינינו ודייק מספק וסנין חוזר אינו התורה מן שאינה

שהם ינינו דנרי לסוש שאפשר שתאתר ונראה . למפרע וסנרך מוזר איט שגמר רכל קי׳ל כסוף ולא נסתלה לא ומנין מוזר אינו מדיננן שהן נפרק«ה האמורים אלו מקא ימפסע
___: יגייי י?״ ®ייי• יזיי י’'* P ™"ל יייי יייי* י®*■® • נ' פיק נסוף שכתג וכמו ומנין חויי מדאורייתא שטא המזון שלאנזי נרכה אנל

מן אינה ג׳ מעין נינה שאפילו סוני שי.יא
 ואמר וטעה מזונות מיני בורא לומר מנת על ופתח1[« דנן

 והמלכות השם את שהזכיר שבשעה מפני .יצא המוציא
 לאותו הראויה לברכה אלא נתכוון לא הברכה עיקר שהן

 בעיקר היה ולא והואיל .המין
 בסופה שטעה *אע־פ טעות הברכה

 כל י*ב ג אותו טהזירין ואין יצא
 לו נסתפק אם האלו ■*הברכות

^ לא או בירך אם בהם  אינו בי
 *ד «׳א״לין ז־־ניס ־«, •) • בסיף ולא בתהלי. לא ומברך חוזר
 פואדו נחב י p'i«זמנרן , סופרים מדברי P1 שהן מפני

™פ'י לתיר אוכלין בוהכנים שכח ipi יי
 משהן לפניו יש שאש לי ניאש בולען משקין היו אם ברכה. בלא

t ע “ Z הייפ'ייח יאם בסיף. עליהן ומברך o «
מפס יפנפ זלא 1יאני אש משן•! וענבים תותים כנון ימאסו זרקן שאם

«ן כתב ולפיכן המאיה על ואפילו .!תורה  נ
 לאתי ניין אם ידע ולא ממנו נעלם דין פ*נ

 ממשה ניכש סנמג קוים ומנין «זי המזון
 למון אונלץ והכרם שנדו :פנפיג דק סיר
ט', ניכה נלא פיו נ אמי (שם) ו  פכת יהודה י

 לצי ניכהמתלקן פענלא למון אונלץ והכנים
 pםול מדא ותר טל^ חדא מני ומנין אמי
 טלען דתניא הא קשיא לא מסלקן מדא ומני

 ממאיס דלא נמייי טלתן דמניא והא נמשקין
 דלא נמידי דממאים במידי למ0מ דסניא והא

 תיינמא ולניין אמי לצד לסלקינהו נמי ממאיס
 ימלא פנאמי מפום יומנן ייני משמיה יצחק רנ
ה נלא נולען וטישיי חהלתן. סי  p)w .נינ

 אספי שאי טלען מפקק .ואוכלן וחוזי ומנרן
 לפולנן ולא ולנין מלונמיו לאתי לסלקן

 נמפקין ריח פירש כתג והרא׳ש שמפשידן.
 להו דאיוחו משוס עליהן מנין ואייו טלען

 אין טלע לשתות ראויים דאינם משקץ מטרת
 משמע ולא הדחק ע'י לנרך יכול אטלו להקפיי

ח הכל ומסלקן ופולחן נול^ דמשמע הכי פ  נ
 הצדט ממאים ילא ונמידי סליהם שינין אתד
ק  לו המירו דממאים ונמטי ולנרן לסלוח ינ

 אפשר שאי ונמשקין ולנין אתי לצד לסלקו
 דמי ולא לנלוע לו התירו אמד לצד נטלוק

 שאינו סטיתו פנמי עד ניין ולא ושכח לאנל
טי נייו פלא שנזכר הכא פאר מנין  נ

 מה לעשייתו טני קצת ויומה נסיו המפרןן
 לנין יכול טה שלא אלא לנליעה קודם שנזכר
 ומכרן■ טלק מפקין שנתב וינינו . סנ״ל

 שאינג שסונד דנייו לפרש אפשר נסוף עליהם
 תננאל ינינו וכדניי יאטנה ניכה סנין

 שמנין נטף עליהם שמנין כתג ולטכן
 לומר נראה ויותר נלנד. אסיונה ניכה עליהם
 לא דאם קאסי נסוף ראשונה ניכה דמניך

p ה אלא מפין ואיר למימי ליה הוי הכי  נינ
 קאמי אמיונה ניכה דאי ועוד נלנד אנויונה

 סדניי נראה וכן .פשיפא לן קמסמע מאי
אדי מנין עליו שכתנ הי וטא כסוף עליהם ו

 הויאניד השגת
 ואין יצא נטפפ שפעה *פ1א *)

 rפואנ כיזב : י«1א מתדרץ
 ל9פ מו:י!יפ נאצו שםונ <פ כל

 אוזו אצא פולני! שאין פנל
:עלל »ז9 פפוציא סשיהש

י יא״י יטביר אחי לצד טסלקן  to ב
̂ן ־ל'ם1פ כגין נטאסין אינן ואם .בולען  p גם והאני יאנת ולא לנ

אמזפרכ^־איןלויופי ישיברך עד מפיו פולטן ואפונים

ג  אם הרבה טינין לפניו היו י
 את ופוטר מדע אחת על מברך שוות ברכותיהן היו

 אחת כל על מברך ^שוות ברבותיהם אין ואם .השאר
 להקדים שירצה מהם זה ואי .לו הראויה ברכד! מהן

 ביניהם יש אם מזר. יותר בזה רוצה אינו ואם .מקדים
 וכל .תחלה מברך הוא עליו הטעים משבעת אחד [י]

 האמורים הן והשבעה ,בברכה קודם בפסוק הקודם
^ ורמון ותאנה ונפן מ ושעורה חטה ארץ זה בפסוק  א

והתמרים .תמרים דבש הוא זה ודבש .ודבש שטן זית
קודמין

מ עטו*נ ̂רא עור «: ׳כ «רגשפ; פי׳ץש׳נטדנששזננח̂ר

 נימתיםן ט« אם הרנה מירן ל«יו היו ינ
 (שם מניכץ טלי נפיק .ונו׳ טות

)מ׳ דף ט הדנה מיני! ל«-ו היו תנן :  יהודה י
 עלה מנין שנעה ממין ניניק יש אם אומי

 שירצה מהם זה אי על מנין אומרים !סכמים
 מתלצקס טלא אמי מ׳א) (דף וננמיא

 דיני וזית אתרוג כנץ פירוש טות כפניכוח-סן
מ עדיף שנסה מץ סכר יטוה י  מץ סניי ו
 כטז פירוש טוס ניכות־הן כשאין אנל עדף סנינ

מזי זה על מנרך הכל דניי חית צנון מנין ו  ו
 אפליטיני ילא משיש ביניט ונראה . זה על

 לו סנינ מהמינין כשאמי אלא וחכמים יהודה
ק ממנירו יוסי  ויני עדף טנ0 פניי יינ

 אתי אין אם אנל עדיף שנעה מץ סני יהווה
 הכל לדני• ממנירו עמר לו מנינ מהמינץ
 טלא ואמר דהא טני ומא שנעה מץ מקדם

 על מנין הכל דניי טוס טנוטהן אץ אנל
מנין וחוזי זה  דן להשמיעט נא לא זה על ו

 מטרו אס פוער האחד שאץ W כלל הקדמה
 ינינו וטפק נהיג לדעת היא׳ש שפייש וכט

 לפניו טו פנתנ מה כחכמים,והשתא ^כה
 על מנין טוס ניטסיהן הע אם הרנה מנץ
 ניטתיהן אץ ואם השאר אח וטפי מהן אמד
 לו הראויה ניכה p אמד נל על מנין טות

 דננינוסיהן לימי אלא קאפי הקדמה לענץ לא
 יינה ולא תכירו את דפטר אתי על עין טוש

ת ט  אין שוות ניטחיהן יכשאץ נצוין שלא נני
 שנהג וסה • עיטלא חנייו אס טפי אתי
 טינו מקדם להקדים שייצה מהם זה ואי

 נץ פמנייו לו תנע אתי מץ טה שאם לומר
 ניייהן שיש נץ שוות שאינן נין טוס שטטטק

ק התנע מקד-ס ניניה; שאין נץ ז׳ ממץ  נינ
 מצם טנו ואס שכתג ומה .עדף תנע לאמרי

 המינץ שנעת סטן ניניהן ע אם מנזה יוסי נזה
ע אט תתלה מביו הוא עליו ט ץ נ  ניגוטהן ינ
 שהן אמי מץ שאץ ניץ מוס שאיק נץ טוס
 שנעה ממץ ניניהם יש אם סמנייו יוסי תנע
ק טדו  זס אי שכסה ומתה .קוים שהוא ינ

טיגה

משנה לחם
ט סתיו שקל מוציא מאי וזה שטדם של דודאי נאן כמר pחס'מ אמי הולכות הנינות שגל שמש קריאת גני שנסנ מאמר ויטנו ע והוא פלע ספסו ולכן פינים לממיינ וי  מ

סנ שהד ויצא החסימה אמר מלן ן1ט גם  נדנהענא לקולא דטשס נלוסר דיל אלתסי מיג מלן הדרן זה ועל וכמס נדנתינגא להם לנו לסדש נא אנל ונו׳ הניטת נל שם נ
 שאמר אלתט כינ מיי נפייוש והנינו היין זה ועל אעיו נעימש נסט שלא יפתני תה תטו שקר תוציא 1דאינ מטם לטלא המיכה עיקר נמר נט אוליק דהנא אחר טדוש
חי אוליק לא דהסם ט וכיוצא עדנים נמעיינ p שאץ טא לקולא העיקר נ ט  יטג לי נראה זה דשניא אדסתא שר׳ל רל ירטיי ז״ל דנים נטסש וט׳ נדשנדא תסס וכן .נלנ
^ ואף לקולא דנעיץ ונסנ סתם p ומפני לטלא יאזלינן שכמי ז׳ל אלסט הרג דעת הוא צ ז׳ל ליגיל ’וסכת דל לנינו למרי נ
ן נל סנואי שאינו מ״פ חי דאזלינן לותר טולה לאפשר נדנדו נ  אנל שאמד דל נתייש׳י מתיש ז״ל שינית טאמר אמית .ט'1 הרנה טנץ לפניו הוו *צ מ׳פ לקולא המטמה נ
ט או עטתה נחר אוי משמע ינייו תשע טן וט׳ טוס טטחיהן נשאץ סכמי הנינו שנחנט מה ונל לקולא. מטסה נ שפמי אט התנע על שמנין נלוסי ונו׳ זה מל מ
ט נדני• לוניל « שנסנ נעיניהם הומזה אנל ז׳׳ל יני ט ^ שאמר ימס שני דהוי דסשסע סמם שני י ק לפניו טו דל ינמו נ ט׳ ט טסיא שאמר ט מדי טיוש זה אץ ו

יו
מייטוגיות הנחות

א 66אל ר״י עמק וכן [ס] «  DiMWi Q30M לקולא אוליגן אחר בענק «ר0א דלא מ
: א1' דלא כסמגרא גווג n*S ובן pv ירון מרי־ך אוזרת aro ולנדר לחוור דצרי־ך

r םוויו בדם«מ« ומי מ״ח לנעל נראח וכן ]5[ n מעץ אחת אוברכח rדקאי חתוית סן לש
א במקרא הנכתבים ורמינים חאנים על אף וברנת ̂»י# w 1WWW .VI WJ'» 0י ^ . W ״*כ. /W, .דע*. wwv נו.

c כה פצזץ נצמזר צמיסי אינא to i » וזכ« נ״־ועייזא כני ״צמודא מימץפי סמי דנעי־ן כן
^ ^ S i? שיט ל| וץיימא »| וזה •האזננה כמלגויו כנמה י עיו ט :מאי ומיושנת ז ״ פראנ-ו אני«צ ז1ו

עוז פנח!
ג m מה גל הואליו סו e ט אצא כיצטן שאין כגל ככל כמנמית כאלו  מד m שכוציא המיתש א
 מיקר אטי שהולם! למפוין יכה pipii האמה אוזר• וימלא m אטה רט אדינא אוט ומנו : לשט כאן

ץ פלמודא «מןשה ומלסה השס הוניה שכיא «וככ ט  ™י מיתא דניסיז א1ץ טץ טף שממיוא נ
ט כל למ׳ו אלא ששיי מכה אינה השם אוכומ 8נ מכהשאץ וכל מאי נוכה אינה מלכוה כה שאן ט

ת באחרי wny rmn כמר ינימל דזנן באסרי) אא ומינן יו  *ת6 עיהזי כנמרוו ומריך וכר ט
ה ממום ייל יסשגי ניח יבתיי ע בריכוז זבאינוו בינ  אזהכון דר1 1» מירמיי נן1 [ד] : ש'נ י׳
ק נאץ האי רב במה  וזאוט מ& ואמילו «דיף י טבי יאמר יטדוז ו• לנם ברבנן ראני׳וו י
 לחו סכייא דלקמן אסיראי יכל •הורנו ביבי ל! הקיימא מסקו *י׳ ומורי חוזוהמיו; אבל וזביב

ק נותיה  טי למניו שיביט מקיס כל בולג וכיזב שמהה רניבו וכן משמם ושיה בה*נ מסק י
 למניי היה ש)1 !«'כ קיים האימה טי האדמה ומרי שהכל קיים ה«ץ טי האימה ומרי השץ

ש הכשיל  רמגון כיץ לל טמץ האגה ט יגמן שטל ישנרלת שימה ט כוממין קמה בה ט
תו בטם ההבשיל «צ כ הני יאב׳ג קיומה יני ט שמל ישנוליז טומנרן ד ממץ י  ו ממץ ל

 רלא אמיג קודמה דטבהן הםוץ וטבת הטביא זוליהם ומברך ■ה סינייהו דשבדי דחשיבי כיץ
ט כיני טדי מרל מה כניינ I שימי• ו

 משוע לא הולמידא המן וכא ברנה וזייזוס ימ0 ק לאש גסיו שהוציא הפיניש אתר ללגיו מוט! שטא דיל
 נשימי אלא זיינא וביה דנא ליה ציזלמורא ליה נששיכא נמה איטא .דמיפשמא מנליה דל נטא ליה

Im 'a »שטא וטיש מהשרא טונו «א דממדא וקמט דשטא כסא הקע טנא הלמורא וכמי אי1ו  ט
m אוט טשילץ ואן מניית לקולא איששישא זלא טון דל אלשס רג כהנ מאי m טוופ»מ גמלי 
» •!virai למזטא משקי !ץ מוין! ואיה א אן למולם טטש אומי לשטק אנל מסשיקא טיגו א׳מ א

ץ מריו השממוי לק ואה א יש דל ולר׳ם מ ט כווי :ו א ש שהסטמו דל לןןדל טמי י  אלא טמ
 ושנוא •צא טאן הוא שממימ של שנר ואש רטם ■ומי שטאה :ט כשנמן אשר גאד ממנו לשאל שנא
ק כשני טיווו שהד יסלס נלא טגשה לסציא ותקונן ע1ה «מל דל אאזש די יוגנא  שצאן א

p ט וטיפ מוכים גממטנ לטוש וומ> כנק אי אז מינו אזה כואני •צא ולא או ניי :פע כי כ
ם שאן לי nfn< הזטגה טי ם0 וואמז| •רו ושט טץ מזיד ם■ הנק p טוצא כשכו אלא אשודה נו אהככו םוו א אן ש ם «ני של  פוי א19פ שמו דטזנזמל לסמום אום וכשיאא אםשכראם>ץ כו

i ם״ם1 t o ד לא פ וטנצא שפודס של כשנו אנל ליני מכד מגו אי ל ט שמוה טשיאמרלקת יש טנ e מל וני n •עםקיק נשימשני אמו תא האק מן אוס הטמא ום״ם טון <'מ לגק ea 
ק ק טיצא כשכר אלא מ לשננה מקום ה האטו וכמה .מכיל אמויס כמדם ק « ט זכת סו ש מדמי שהן מד ט* םאא המסה נא : אום ממק ומויו נוו  *נהום«ים : שאכא שלשה שנק . סט׳

t דל הואנ׳ד נהכ : שאנא שלש־ m .מלכן מנקי מי ס׳ אכלין o הוני ;מטל נמו לים הוה ק לא ואש •ויזו לאםל שגומט »  לשכילם ה«ש וכ שהי• להשינ יש לםטא ואם נהנל קולה אש א
«נ שימול מי מנ׳י כטמטס נעלי נטמימ הסכיט ק עס נשי לא בטא דאנמי ובומ ואמ־ב כבילה לאמו מטן תייל שאנא שאום דטק כיזוייהא נשמפיזץ  יסלא ששיק נ”וה נקייס עין שאץ מטי י

t ט o! כואליד שכהה שבמו למי למי ולא וליכא ■■V א ולא ששטו טיבו זכהמ ט נכא אנל שנמר מז נוכו ולא גיעכטצי ק במר לא rול ל^שנאבמר טלק• כלע שלא פד נו  טלכוויווקי מנכמאטביין ו
«ינן.לא סזניימא ריזאוא o:כדין לן תר לא מלנשיא משלש ולא שסא• םוייכו לאואב• אנל גשי זלא ונין מט לסישל זכני נץ לאור כשלין קיוק0ז n ת טו ס' טי : שאשא שלשה שוק .אשל ואוו*ש שד ו

m ט' טנים לשוק כ ב :טא) מטשץ(וף טצזי כדק לאק. שאפי זכשננים שר ט
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 היה ואם : נשמים מי(׳ נורא עליו מנרכי! המיס׳ק שעל מסדא דיג יינייא ניו ונו', הען ה׳ר כפירוש מפרש י<ו6ש גריזה חמלה המניב אח מקדים במקום מקדים להקדים שיי!ה
ש :זיכיא דמר מימרא שם נ׳ו .וכו' פרי אוחו הייני דחביב סונר אלא הכעמים נייב עליו שחניג אוחו היינו דמניב והיא׳ש יונה  מיני שנורא פשוש וה ונו'. הכל ועל וט׳

:מ»ן מיני נכל שהכל כפו ננשמים נוללח ברכה היא בשמים ני ה5רו שהוא המי! אותו כלומר להקדים שיילה זה אי שכסב וזהו יוחר עתה נו משן שהוא
מאימתי ירמיה נר רנה אמי זייא א־י (שם) . ונו' המוגמר על מנרני! אין ב דאיניש עליה דמניב מינא דסילחא דסתמא להקדימו רולה הוא ולכן מסבירו יותר עכשיו

 עכשיו מניב שהוא כיון הילנך ליה מקדים
תב • אוחו מקדים יומר עליו  וכל הימ׳ך נ

 פסק למה תימה לניכה קודם נפסוק הקודם
ני  המוקדם דכל וההיא הוא דיחיד י«דה ני

 מנישיס סנינים בשניהם לברכה קודם נסםוק
 נסתלקה שכתבתי ובמה ,עכ׳ל רטחי לה

: תמיהתו
ד  ס' נסוו ונו׳. שלש מעין שהיא אתת ברכה י

 א׳ל מ׳ד) דף (ברכות מביכין כילד
 שלש מעין אמת ניהוניכה מאי דימי לרב אניי
 ונו' הען פרי ועל המן על י®! *®ייי לדל
ט' המחיה על הסינין דה׳  האק על ותוחם ו
 אמר מסדא רב חתיס במאי אפייי המחיה ועל
ז מל י  על אמר יוחנן ויני השירות ועל ^

 להו הא לן הא פליני ולא שירותיה ועל האין
 השירות על אמר מנבל שהיה חסדא רנ כלומר
 : שירותיה על אמר מאיי שהיה יוחק ורני
תב  השדה תנובת על לומר שאין יונה רנינו ונ

ה' אלא  לשון שייך דנתו נלנד מינץ נ
 בנוסחת אבל שדי תנוטת ויאכל שנאמר תענה
 אינה יונה ה׳ר וראיית איתיה. ורנינו היי׳ן

 שדי חנונות ויין דשרי למימר דאיכא משמנת
 נה שיש ואעיש יונה ה׳ר עוד ונתנ .הם גפי
®»r ה נ  שלא לשי ד' מעין אסרו לא רניעית ני

 יבינו מיש ועד : חורה של נ' אלא הזנייו
 . השירות ועל האח על מותם טא טץ שפל

 שרי ועל האח על חותמים אט היאנ׳ד כתב
 כחט והיא׳ש יונה וה׳י עניל מסן

י נשם וסמ׳ג נהראניד ׳  יבינו. כדברי כתנ י
 אסיינן דננמיא משום זה מחלוקת ועעס

 וברכת השירות ועל האח על אשייי דממים
ת דנכלל סבר רנינו שם, נזכרה לא היק  נינ

 ואעיש הזכירות לא כך ומשני היא הסירות
 ועל תנשן על מתחיל אחרונה ניכה שנפתיחת

 משמע הנינה בחתימת מקום מכל הנשן סרי
 והראנ״ד היא, הסירות נרנת חתימת דכמו ליה
 דסניכה משוס להזכירה מציכו דלא סני

 מזכיר אינו היין על שלעולם שמעינן ראשונה
 משסע ממילא הילכך סיסי נשם אלא כולל נשם

 שם מזכיר נחחימתה נס אחרונה שנניכה
:סיסי

f i'D שם א  סרק .וכו' ליהנות שאסור נ
 אמי סיג) מנינץ(דף כילד

י זושיא רב  שתניכין מנין רב אמי עוניה נ
 זהו אי יה תהלל ואשמה נל שנאמר הריח על

 ממנו נהנה הנוף ואין ממנו נהנית שהגשמה דני
 כך .וכו' מביך וכיצד :הריח זה אופי יאי

 הוא נאם בנמיא שם שחילקו מה מתוו מתנאי
ש :עשב מק או p מק מן היה לא ואס ום'

 שלישי והענבים לארץ שני שהתמרים .לענבים קודטין
 חמשת של שלש מעין שהיא ״אחת ברכה יד •* לארץ

 שעל אלא .הדגן מיני של היא יין ושל פירות של המינין
 תנובת ועל העץ פרי ועל העץ על אומר הוא הפירות
 על אומר הוא היין ועל .ובו׳ חמדה ארץ ועל השדה

 ועל הארץ על בשתיהן p[ וחותם .הגפן פרי ועל הנפן
 ועל הארץ על חותם ישראל בארץ היה ואם .הפירות

P3 .קודם שלש שמעין בברכה שמוסיף * מי ויש פירותיה 
 ברכה מעין שהוא אתה ומטיב טוב אל כי חתימה
 אלא רביעית ברכה תיקנו שלא שאמר מי ויש .רביעית
 ואבל תמרים ואכל יין שתה טל : בלבד המזון בברכת
 אתה ברוך באחרונה. מברך דגן מיני חמשת של תבשיל

 הגפן ועל הכלכלה ועל המחיה על העולם מלך אלהינו יי׳
 השדה תנובת ועל העץ פרי ועל העץ ועל הנפן פרי ועל
 הארץ על יי׳ אתה ברוך וחותם ובו׳ חמדה ארץ ועל
ז ; הפירות ועל המחיה 1[< ועל  בשר אכל אם אבל ט

 בפני זה ועל עצמו בפני זה על בסוף מכרך יין ושתה
 וכיוצא ואנסים ותפוחים ענבים או תאנים אכל .עצמו
 כוללת והיא שלש מעין אחת ברכה בסוף מברך בהן

; בזה כיוצא כל וכן העץ פירות שכולן מפני הכל

תשיעי פרק

 ניימר .תמיתו משתעלה הריח סל סנרכין
 עציו מנרכין וכיצד :הריח W שעדיין ואע׳ס

 דאנא נייה טיא א״י מניכין(שם) כיצד שיק
 המוגמרות כל רב אמי חסדא רב אמי נחמני נר

 מסוסק חון נשסים עצי נורא עליהם מביכים
 נשמיט מיני נורא עליו שמנרטן הוא חיה שען

 על אלא נשמים עצי נורא מניכין אין מימיני
 ההדס ועל קיסר ניס ושל רני ניס של אשיסמון

 עליהם מניכין ושירש׳י . חיונחא מקום שבכל
 בעין ואינו שנשרף ע׳ש ואף נשסים עצי נורא
 עצי מנרכין אין מימיני .עולה שההימור אלא

 לשניט. נא עצמו שהפן אסרססון על אלא נשמים
 מצוי שאינו משוס נקע xקי ושל רני בית של

 ההדס ועל גדולה. ובעלי מלכים בבית אלא
 שהען להם הדומים לכל היין והוא מקום שבכל
 ודברו שכיח דהדם אלא שייפה נלא סייח עצמו

 כתט והיאיש והיייך . נכ'מ נהוה חכמים
 טיסק היו שלא ונ*נ חסדא דיב מימרא להאי

 היה וכן ליה דדמי וכל הדס תנא אלא מיונחא
 נה׳ג שטים התוספות שכחט ונמו יבינו טיס

 תשוחיס לאשוקי להריח שעיקרו דדמי כל כלומר
 והא .לאכול אלא להריח עיקרם שאין וחבושים

 מניכין החונמרות כל שעל שאמרו שמה ששיעא
 ען סין כשהוא אלא איט בשמים עצי טרא

א סביך עשב מק הוא שאס נשמע וממילא  טי
; בשמים עשני

 דרג• מימרא (שם) .ונו' אפרסמון של שטן נ
 אמר (שם) וכו', זית שמן אבל ;יוחנן

נ י אדא י  עילויה מניכין כשיהא האי אהבה נ
א נ לא ננישא משחא אנל נשסים עצי טי  וי
 משחא אנל שנישא משחא אפילו אמי נהנא

 סחינא משחא אשילו אתרי נהריעי לא עחינא
 נשם התוספות וכתבו כנהידעי היי״ף ופסק
 וורד שומשסין שכונשין היינו כבישא דמשחא ריח
 השוסשמק וקולעין מיונה זמן בשמים ועצי

 נו ויש אותו ונווחנין וסוחשין בשמים של הריח
 לסחינתו קרוב מחינא ומשחא נשמים ריח

 כך כל קולס ואינו נשמיט עצי עליהם נותנים
 שמן עיקרו הערוך נעל כתב וכשיתא .הריח

 שסכשיין בשמים מעצי מינין כמה ט ומעינין
 שמן שכתב ויבינו מפועם רוקח מעשה אוחו

 גויס שהיה נראה כשרחא דהיינו ונו' שבשמו
 ונם נמ׳ב עליה מביך כשיתא האי ננמיא

 כן היחה יבינו שגייסת שאסשר כתב מנוח היי
 סיני מהרנה ריח נו שיש לשי מסתבר והכי

ח שפירש ומה .בשמים  נראה כנישא נסשחא י׳
 נתב ש^י עליו מביכין אין יבינו שלדעת

 אינו מוגמייס נננדים שהמרית השיק בסוף
מניך

ם א ש  במשקה או במאכל ליהנות לאדם בשאסור כ
 בריח ליהנות לו אסור כך . ברכה קודם

 היה אם .טוב ריח על מברך וביצר .ברבה קודם טוב
בשטים. עצי בורא מברך עץ P1 מין או עץ להריח שיש זה

.בשטים עשבי בורא מברך עשב מין או עשב היה ואם
 שהוא המור בנון האדמה מן ולא העץ מן היה לא ואם

 הראוי פרי היה ואם . בשטים מיני בורא מברך החיה מן
 טוב ריח שנתן מברך תפוח או אתרוג כגון לאכילה
: יצא בשטים מיני בורא אמר אם הכל ועל .בפירות

 וכיצד .תטרתו שתעלה עד הטוגטר על מברכין אין ב
 מעץ יי ריח שנתן הנשרף זה היה אם ,עליו מברכין
בשטים. עשבי עשב היה ואם בשמים. עצי בורא מברבין

 מיני בורא עליו מברך בה וביוצא חיה מטין היה ואם
 בורא עליו מברך בו וביוצא אפרסמון של שמן ג בשטים:

 שבשמו שטן ,בשטים עצי בורא עליו מברך נודף ריהו שחזר עד שטחנו או שכבשו זית שמן אבל .ערב שטן
עליו מברך הטשחח שטן כעין

h ייי נ :נדז ששין ספ׳ג י׳ש סי' א׳ינז סזר> n ' i ז עשין ספיג יש׳ז סי׳ : ד

משנה לחם
שם אבל קאמח שפיר הען פרי יעל תען על קאמר וני כלומר הען פירוח שכולן יפני ז׳ל רש״י כפירוש הס הדברים אוחן דפירוש ונו׳ שוות נשנינותיק מחלוקת מ׳א) (דף

.הגפן פרי זה דאין קאמר שפיר לאו חפוחיס אבל והוא הגפן פרי ועל הגפן על קארר פוסר דהאחד הדין זה אבל החביב על מברך דלעולם נתב ולכך נחנמיס פסק וינינו
ושתה נשי אנל אם אבל דמדכתנ איפכא למידק אינא ז׳ל דינינו ילישניה מיישא מ’וס : הוא דנפשיה שעמא

ח בסימן יוסף ביס הרב נתב וט׳. יין ושחה נשי אנל אם אבל טז דאנל יטתא לאשמועינן לא דאי ההגהות בינתנו היין בבינת דנפסי נתפוס משמע יין לדקדק דיש י׳
: ז׳ל היא״ש נדנתב ספי ינוחא דהוי יין ושחה תפוחים פיי שכולם אע'פ יין ושהה תפוחים דאנל יהינא ז׳ל כהיא׳ש סונר דינינו

הניאו דנייו בסוף כאן כתב דינינו משוס ופעמו עצמו נפני אחד כל על מניך סלים הס הען

עוז מנדל
p על נ:חיהן חותם עד ׳0 שלש מעין שהיא אהח ברכח h• מ״ד) מגמין(דף כיצד ש׳ השירות. ועל 
 לא החח־מה זאת אומר ואני . ערל הנפן פרי זעל הארן על היין על חותמין אנו ויל הלאנ״ז נתב

 נארן היה ואם : סנרכין כיצד פיק ועיקרה נ״ע מיטתיגו שמענוה ולא וצרפת פפרדי ט.יל« לאימה
: מנרכין כיצד פרק .הפיק סוף עד מ׳ ישראל

ס ם םי מ  נדה ונמ«ת וניחשלמי מ״ב) מגרכין(דף כיצד פרק כרכה. קודם עד כו׳ לאדם שאסור כ
ד :שימן גא פרק  פרק כשמיה. עצ' מרא גה וכיוצא עד ׳0 עוג דח על מעכין וניי

:מ״ד) מנרכין(דף דצד

מייטוניות חגחות
 על חיין אחר דחותסץ בהן שכתוב כמחוורק ודלא ר״ח וכן לחלק י»לא ר׳י כתב וכן [ת]

 :להו והא לן הא פלעי ולא עכיש רב אסר סברכץ כיבד בפרק ]ft[ ז זרכ חנפן פדי ועל הגפן
 מעץ שנתקנה אע״פ שלש פעץ אוחד׳ וקורין הטסחאות בכל ״•נו ומיהו הטור [כתב •

]יע׳ש דאורייתא שהם תשלש ע׳ש אלא אותת קירין שאין ארבע  כאן ואין פר*ח יכ! [כ] .
 סושק״סכיק א..וז דכינו מורי כת: ]ft[ פ״ם : והפירות תסחיח מוזויאח שהארץ לפי בשתים התימה

 קנח ריח דעל הר׳ם [כתב * : וחבושין אתרוג «ל כעל ריו• ול מנרכק הוא העץ דפרי
י נורא סברך נהם וניובא וקנסון  כיון בשירות סוב ריח שגתן ברוך נתב וד%א״ש בשמים מ

r: כאתרוג הוי לאכילה •מיקת
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 דמשחא רש0« שיניט נראה ולכן «ייןי נלא יי« אלא המשם עילוי שה שאץ לסי מנלן
 7ע סי1א סויוגין או נושססגשין שוס גלא לגדו n<t שהשלו! היינו עווינא והשווא כבישא
 נ*ש והדם שמן לפניו הגיאו ש*י («*נ:) שם .ונו׳ שם! לפניו הביאו :נודף שיינוו

 קי השוק אוו ופופנ■ פגיןעלההוס אופדם וביה ההדס את ופושר השמן מל פנרך אופיים
 שמן אפריע אני ר׳ג אמי הרי׳ף נייסס היא

 וכינו לייסו הדס לסינתו יוכינו לריתו זניט
דניי הלנה יוחנן רני אסר וניט לא לשינהו  נ

 גריה הונא דג לני איקלע פפא רג המכריע
ג שקל והדש שען לקעייהו איימו איקא דרג  י
 אמי אשמן נייר והדי ניישא אהדש נייך פפא
 ליה אסר המכריע נדנרי הלנה מר ש*ל לא ליה
 לאשסמופי היא ולא נגיה הלנה רנא אסר הכי

 וסשק . נטסמאות נהוג כן דענד הוא נפשיה
 היה שלא דסשסע התוספות וכהנו ננ״ה. היי׳ף
 לא נספרו שישנו שאע*פ ולל היא ולא נספרו

 אלא הוא מכריע דלא משוס ני׳ג לפסוה ה5י
̂) וש׳ש נ׳ש לדניי פטם טחן  נתכוונו לא היא ו
 , P אמי לא «פא אלא כנ׳ה הלכה שאין לימי
 לשתיהן אחת שנרכה מעט רנינו שכתג ומה
 טעם הוא אנל ההדס על סניןי למה פעם איט

: השק את שופר למה
 :פשוס זה .ונו' ען שהוא נושם לפניו היו ד

תב  לפניו היו שאם יראה וו'ל הפור ונ
 ונירך נשמים ומיני נשמים וטשני נשמים טלי
 אנל נשמיס סיט שהכל הכל ספי נשסים מיט

 או{יין לפטו גשמים ועשבי גשמים כשעלי
ק אחד כל על לנין■  הימנים דעת יראה ו
 עשג שהוא ונושם מן שהוא בושש לפניו היי שכתג
 מיט הוטי ולא לני ואחי אחד כל על מנין■

ע אנל עמהם נשמיס  ̂!ה0 לפניו היו נתב י׳
 נשפים ופיט נשסים ועשני נשמים עלי מיטם
 ואני . פנ*ל עצמו נפט אחד כל טל מני!־
 יאילו לכתחילה אלא אינן ליע שינרי אופי

 גשמים מיט טרא אמר אם טלם על גדיעגי
 נקע ילא תליני לא וי*ע שינינו י׳ל והשתא יצא.

 עמהם היה אם יהיה ועשנ מן נדיקא יניט
 מנרן■ ילכתמילה עשג ולא ען לא שאינו דני
ה ואחד אחד כל על  ונדניי לו הראויה נינ

 נמנאי כנר .יכו׳ ישמן יין לפטו הביאו :נ*ע
 כאן רגיט ושנאו אלו מהלטת פיו סוף ום

:היית נדיט עסוק שהוא לפי
ט׳ ספק שהיא דבר ח  התוספות כתט p .ו

ת מניטן טלי נפיק ס׳ג) (ניס
ט׳ הרוכל שפייט בושם :מקוצי הי*מ נשם  .ו

 נרייתא .טשם של לתטתי נבנם :הוא פשוט
ח ט  נפי ואיתא נ'נ) דניים(דף אלו פרק נני

 של נחנוסו יושב היה הרואה שיק נייושלט
 אם אנל אמת אלא מנקי איט היום כל משם
 : ופעם פעם כל על מנדן■ טיצא נכנם טה

ט׳ מנינים המים ומלפי השושנה ו . ו
 כתג שהיי ורד אינו שושנה

 טצד ינפיק שושנה, מהו ציע וא*נ הורד נסמון■
)מ'נ מניטן(סס ג אמר תננאל איי :  הט י

 שהוא שייvופ נעיג עליה סנינין דימא סלט
 יונה ייניט .אישפי׳ג לו וקוטן ניד שטלת

ט׳ ננה סל נדנים ;יווטירו שהוא כתג  ו
 מנצלם דטיט ופייש׳י משישיא דיג מימרא סם

 לירייאו שהוא טיא כתג יונה וינינו השרון.
 :לננים עלים ואחד אסד ננל ויש נלעו

ט׳ והלטנה טרי- ומי הורד ט כתג . ו מען נאים טרד עי שאין שאעיע יונה יני

משנה לחם
ט *  הניאו נרנו) (דף פנינץ כיצד נאיק היא נדיחא וט'. ויין שמן ̂פניי הביזט ד פ

ט דמפיש נראה דמנאן וקשה .יט׳ ויין טון לשטהם  נוסו M מי
 על מאישה סרטט נראה ישם פיו טף לעיל נהשנום ויל היאניי וכדפייש הסעודה

ה של טץ  י«ת של •ין על כאן מאיש שמא כיון שס נחנ0 מה לו מנץ קשה וורנ נינ
טן וה סמניאין לסד ומאין ם של לעטן מאיש דמא ואולי .ומי הסנטיה נ  נדנתב נינ
 על ינין ישות של •ין דמי ניק דייא רשות של יין לעק ילמד כאן כסנה ומיע לעיל

לן משמע קא תתלה השמן

ד א סהפיי אלא מי ט «ני ט נ עליו פנרכץ נ ע' ו הננרא שדני שנניא כיון נ טנ  pi נ
י חלוק שהיאניי יונס היי וכתב לניכה: וכיוט כתנהראיש נ י  הורד דסילדעלסי נ

ו אינו והמצפני והלנונה : נס״נ אלא מני
ס מיט שלשה ז ג ד ט׳ ט ם .ו ט ני  איו תק ;) ניא (דף דניים אלו שיס נ

 של הנשמים על ולא הנר על לא מנינים
ו לי א ע ר י בו נ ם טי מי ש אי .ב י ב י ה י פנ « ל ם ש ד ה מתים של הנשמים על ולא הנר על ולא נותים םברך. ו

--------. . וננפיא עטים של הנשסים ועל הנר ולאפל י ■ י .
פ נ'נ) (דף  ענידי דסא לעטיי נשמים מ'

 ולא עשוק הם המם סרחון להטניי כלומר
ג אמי . להריח  הכסא נים של נשמים טנא י

 מנינק אץ הווהמא אס להעניי העשר ושק
א לריס לאו דמוגמי התם ואמייק עליו מ  ע

 אלא עשוי ואינו ט להריח המוגמר טשי! אין נלוס׳
 אמר התם ט ואסרנן הכלים. אח ט לגמי
י רייא רני  נעיש המהלך יוחק רני אמי אנא נ

ח והריח נצשויי ונמויש נפנריה ין אינו ד  מנ
 אס ט לנמר אלא מטי איט שחוקחו משט

מ שאין וסכ״ש הכלים י נ  הנניים ריח על מ
עצק:

ט מיש על הפור כתב ח  נכלים שהמייח יני
 דנרו הננתי לא סמך איט מוגמדם

 oonopo להריח עטי אותו טשג שהוא דק
 ספט אלא עליו מלנין■ שפי לא שהיי דנייו
 להריח שנעשה אמת טא וכן עיקר ט שאץ
 סנרכץ אין למה וא'כ הכלים שיסנשמו כדי

 דלא רע לרח ליטסה שרוצה ואפשר עליו,
 לו כשאין תפלה הרחקת לטגץ רח ליה חשניק
 והיי סילתא תליא דנהנאה דומה ואינו עיקר
 צדן בתפלה ונם עליו לנרך וראוי נהנה

 וטוצא .עניל הריח שכלה מקום עד להרחיק
ס׳ן נסב נוס ט דניי על הי ני  לתמוה יש .י
 כגישא ומשחא כשרתא נני שכתג הפור על

 י׳א מהנשמיס כלום נו ואץ השמן סיננו שאם
ח שאין י נ  סמט וו עיינות שאין כלל עליו מ
 לו שאין כריח «י אחר סדני אותו שקולט אלא

 של סטט שאיט כיון עליו סנרטן ואין עיקר
 שם כתג ולא ממש רניט סנרת היא ווו שק

 פטם נראה וו סניא ושעם דנריו מנץ שאיט
ן איט דרת דניק נ הנוף טי '  i שאין טק נ

:עליו מניו איט שנהנה אעיש עיקר
שניא .הטריות ק ערוה של או וסיש  נסנהי

 של ואולי מקום לו עr שלא נחשונה
 הווהמא אס להעניד פעשויץ ומפני ממש עיוה

 יצהיר ארם להקל לענייה עשויים שהס א"נ
 של נשפים כתג אטדיהם יוד והיי .ענ״ל
 נטאיה סלטה נשמים של קופה נטן הייט עיוה

ה שאומות *  נאוסם ל«יח ואטי נשיה או טי
 קירוב * מיקה הינל יrל ינאו שמא הגשמים

פכיל: נשי
D נלמד .וכו׳ עטים מסיבת של בשטים 

מהלו■ היה נסמוך: שנא מסה
ט׳ לניך חון  אלו פיק נניכוס נדיסא .ו

 עליו pשמני ריח נתערב :ניג) דניים(דף
ט׳ : ו

י י  לשק ניאוי .ונר אחיות ברטת א פ
אנימס  אחיות רנינוכךהו

ק חכמים תיקנו שכתנט ההנאה גרכות מלנד  ו
 פתיחה לא נהם שאץ אמרים דניים חיקנו

 או לעיר נכמסתו שתיקט כמו מסימה ולא
ם מהם וביציאתו דם להקיו או למרק ד נ האלו והניכות מסימה ולא סתימה לא נהם שאין י

והדניים
ה נ ש ך מ ל ט ל

B'D וביה מיש פלונשא פפדסוט'. פל פ«ן ו«דפ שק לפ!מ תביאו ג »n| ופתן סנרנין טצז 
ג אפר אפרק וממרא . פייף פשן pi נדה צר« וטמ שק אפויס אני ד

 Ah ■פשוש כריב לפסק רצה שלא פרן וטונ .הפגייפ נמרי שלש: יומן איר וסי לטשוו וושגו
מ אטל זאפיא וש לפפס צרץ פיה ילא פפייש ואני נ־ש. ליטי שפם מק אלא היא ריפ5פ  שיש ״

nA .גטיייוא ולא הפטם אש ט גאפר לא וה מלל פטה פפו<פ שלפה היש לא פיפ נמוד פגריע p 
 שיא «רפה M ריג ושהרפיו «יז נוגד נהג פגינין פצר ינפיון ג'נ הראיש פל שיא פ שפושיא

 מ מלל נשיחש סוב ועץ ישן פלש דזיחפין «■!!פצפו יהיאיש ניש טנוי פפש שנפן אלא
מיש M ששמש סיפש אש ואן 1נןפ זמיציוא קושפא ולאלי מיייסלג נאפו לא שפכליע מנרי

 לשתיהן אחת שברבה טפני השמן את ופוטר ההדס על
 ובושם עץ שהוא בושם לפניו היו ד 'בשטים עצי והוא

 אלא חבירו. את פוטרת מהן אחת ברבה אין עשב שהוא
 יין לפניו יהביאו .לעצמו זה ועל לעצמו זח על מברך
 היין על ומברך בשמאלו ושטן בימינו יין אוחז ושמן

 בראש וטחו בו ומריח השמן על ומברך וחוזר ושותהו
 : בכותל טחו חכם תלמיד השמש היה ואם השמש.

 מברך האדמה מן אם העץ מן אם ספק שהוא דבר ה
 מטינין הרוכל שעירבו בושם בשטים. מיני יבורא עליו

 של לחנותו נכנם מיניבשמים. בורא עליו מברך הרבה
 מיני בורא עליו מברך הרבה טינין בה שיש בושם

 אלא מברך אינו כולו היום כל שם ישב יאם .בשטים
 :ופעם פעם P1 כל על מברך ויצא נכנם ויצא נכנם .אחת

 עצי בורא עליהן טברכין המים וחלפי השושנה w ו
 שדה ושל יבשמים עצי בורא גינה של נרגים .בשטים

 והמסטכי והלבונה הורד וטי הורד .בשמים עשבי בורא
 טוב ריח טיני ״שלשה ז < בשמים עצי בורא בהן וכיוצא

 ,בו להריח שאסור טוב ריח הן. ואלו עליהן מברכין אין
 נעשה שלא טוב וריח .רע ריח להעביר שעשוי טוב וריח

n עכוים של בשמים כיצד ח :זי■ ריח של בעצמו לת־יח 
 לפי עליהן מברכין אין העריות מן ערוה של ובשמים
 בית של ובשמים מתים של בשטים בהן. להריח שאמוד
ק הכסא ש  מברכין אין הזוהמא את להעביר העשוי ו
 בו שמגמרין מוגמר .רע ריח שנעשו'להעביר לפי עליהן

 שלא לפי עליהן מברכין אין הבגדים ואת הכלים את
 בבגדים המריח וכן .מוגמר של בעצמו «)j לדדיח נעשה

 בושם עיקר שם שאץ לפי מברך אינו מוגמדים שהן
 עברם של מםיבה של בשטים ט עיקר; בלא ריח אלא
 היה .לעכו׳ם עכוים מםיבת שסתם עליוע מברבין אין

 עברם העיר רוב אם טוב. ריח והריח לכרך חוץ מהלך
 ריחשמברכין נתערב מברך. ישראל רוב ואם מברך. אינו
: הרוב אחרי ועלכין עליו מברכין שאץ בריח עליו

עשי־רי פרק
ת א ל כ ר  כחן שאין הרבה אחרים ודברים אחרות ב

 דרך חכמים תיקנו חתימה ולא פתיחה
שכבר התפלד. ברבות כמו . להקביה והודיה שבח

כתבנום
: שש פוי ה : rר ם׳ פוי ד :ונר! סי* שוי ג :rp פי׳ פוי ג *■מם׳דיג: פפוי

" יי■* י"*י «נ <יע 1”« (*יש . n לישיי פפם 1*4 ש6 כי נ* של* לפי שנישש שיפש ל* «מפני׳ " ״;י ז)1<*ו ת׳ ח יייייי י

un־m ת טוניו סיי
פפוו ל* םי יחווי יפמי פגל נדר לחייי רנחו «»ץ יניייי !•ל שרירח רםנו פיי■ שחב [נ]

: שיז*ה פד! '*«ש*יע לפש סי ׳0 *!*ויו ברביוו פיי •י? נתיש•״ P' M י מישיש פ«נ■ שניו פמיניש דייל נתב *'ידח סוד יינל [נ] !דיפזיח ת 11 ^-י^^ 1 ^ ^ ^ מ ־ .הדזוין־ פדן שייש. שיימ נש־ ייי « חיייייו ט
ע בי חשדח נליז פשנינץ נתב ריינדיו מבל פאי מנינץ וחץ נם»1 *״זו ילייו *שחיו רבינו בחב שביה *ל חחרוג ושן תיפפוח. לחריח לקחו fv שוד ונ i• ™1 ׳נ1 שפי

עוז סנדל
nrW ד*!■נ) ף1( וגויפ 4* פדן שפיץ. שוף פו נו׳ פוג דה מיני :



13Gמשנה כסףפ״י ברכות הלכות .אהבה סשני׳ בסף

 חנמים אותם תיקגו לניך תילמיך ’נד תניך שהוא נשמה גמה שאינו אמ*פ האלו והדנרים
 להתפלל לריך שעה נאותה נהגה שאינו שאע׳ם התפלה נרכוח כמו להר,נ׳ה והודאה שנח דיך
 נרפות סוג תחת לא התפלה סוג תחת נכנסות p האלו והדנריס שהנרפוח אסר כאילו ווה

 חדש ניח ננה נ׳ד) (נרפות הרואה פרק משנה .ופו' חדש ניח הנונה p ואלו : ההנאה
ואפלינו שהחיינו ניוך אומי מישים כלים וקנס

 הרי׳ף וכתפו פ״) ניס (דף ננסיא אמוראי נה
 נתיא וכלישנא יוחנן נר' וקייל ויל והראיש

 כיוצא קנה לא נין נהן כיוצא קנה נץ דאמל
»  לו שאין נין נהם כיוצא לו שיש נין נ
ק כיוצא מיני׳ . לנרך ציין נ  שפחנ לנינו ו

ק כיוצא לו שיש נץ  נהם כיוצא לו אין נין נ
 קנה לא נין נהן כיוצא קנה נין כתנ ולא

 קסא כלישנא פוסק שהיא נראה נהם כיוצא
 וסעתא .הימ׳ך עליו תמה וכני יוחנן דר

 דננסיא משום שהוא ינינו לדעת ניל דמילסא
 דשני ואע׳ג נחיא ללישנא יוחנן לי' אוסניה
 עדיף יהיחרא פחא משני יקא הוא יחיקא שינמא

 ימהרא לישנא לכרך צריך שאין כלומר ליה
 קמא ולישנא לניך צריך נאין שפיר שייך לא

:פנ׳ל טפי עדיף איתוחנ דלא
 מחיה פי וכו' חנייו את הרואה וכן ב

. דריניל מימרא (נ'ח:) שם . המתים
 דוקא אוי׳י שהחיינו אוסר הסספות ונחנו

 ; לא אמי נענין אנל עליו המנינ מנייו
 מערנין ננל פיק נסוף . וכו' פרי הויואוז

 אנא יהודה רנ אמי מ׳:) (עייונץ
 רואה כשאני ופירש"׳ .זמן אמינא חדתא אקיא
 ואמיינן זמן אמינא לשנה משנה חדש ממס
 : חונה ו-א הוא רשות זמן דהאי ננמרא התם

. האמת דיין עי וכו' סונה שסועה שכע נ
:נ״ד) (ניפוח הרואה פיק מבנה

ס' לניך אדם חייב  ;שם משנה ג׳ז .ו
 שם משנה ניז .ונו' סונה אליו רגיעה ד

 ועל הסונה מעין הרעה על מנרך
 הרעה על ס') (דף ונגמיא הרעה מעץ הסונה

 נתיעיה יבקלניקא ננון ה״ד הכיונה מעץ
 ברפון חיעא ימסקא לדידיה הוא דפנא אע״ג

 מעין הסינה ועל היא רעה סיהא השתא ושנמא
 דיעה אע'נ מציתה דאשנת ננון ה׳ד היעה

 מיניה לה שקיל מלכת ני שסע דאי לדידיה היא
 ארעא דסכקא יניש"׳ היא. פונה מיהא השתא
 מיהא השתא לזנל והיל המים מחמת שיפון
 : האמת י״ן ומניך חנואה שסחנלת היא יעה

ט׳ ינים נשמים ירדו ה  (ניד) שם זה נס .ו
 פונות נשירוח ועל הנשמים על משנה

 נ׳ט:) (דף ונצמרא והספינ הפונ ניוך אומי
 רני והאיור מנרך והמפינ הסונ הנשמים ועל

»  מניפץ מאימתי תנא נמתניחא לה ואסרי אנ
 סניפין מאי כלה לקראת חתן משיצא יעשמים על

נ אמי  פסה פל על לך אני מודים יהווה י
ר לנו שהורדת וספה  ואילו הכי נה מסיים יוחנן ו
א סיס ט׳ כיס שירה ^  רונ נאי׳ סשתהוה עד ו

 אמר הטדאות כל ולא הטדאות רונ ההודאות
א  הילנך פפא רב אמר היגדאוח האל אימא ינ

 ההודאות ואל ההודאות רונ לחתיייהו נימרינהו
 דאחא הא פורחא דאתא הא ל׳ק קשיא ואלא

פינא דאתא והא הא אימא נעית ואי סוגא
 מנרך ארעא ליה ליח דפי כלומר ארעא ליה דלית הא ארעא ליה דאית הא קשיא ולא

 מניך יהמפינ הפופ ליה אית יאקשינן נתיא כתירוצא ינינו ופסק ונו' לך אנו מודים
 אימי אחרים ושל שלו שהחיינו סניך חדשים כלים יקנה חדש נית ננה והתנן

של קצרו והחניא שותטת ליה דלית הא שותפות ליה דאית הא ל׳ק והמשיג עונ0

תב • « קנע אזנ׳זמת חרזואז [נ ן לי ׳ ו נ p אע") ל 'lv c מ לא ם « ז  נ
ל ■לא  ולביתי לי קנח אם יבסם׳ק .עכ׳ל קנייחן בשעת שמח שד.יא חלב שסחרז נ
 רב לנני כר״י יקנה והזר קנה ואפילו פריי וכן ]6ן :ע׳ב] והסשיב ר&יב נם יpםב

ר חוג■ & א ו ש, ד  נרנר אבל חרש רנית רוטיא חשובים וכלים כנרים דרוקא ר׳י ו
 נראה היה לא בהן וכיונא פשתן של והייוק ואנפיייאית מנעלים כנע כ״כ חשוב שאץ

ן  חדשים הם באילו שחקים אפילו אלא חרשים רבדים סוף לא חייא א׳ר ושלםיT שהחיינו. ^
ע ו מו מ  זה בענץ הרא׳זזז [וכתב : חדשים כעץ קעת חשובים שר.ן שחקים דדוקא יהודיה דנ
 :עכ׳ל] חשובים בכלים מעשיר יותר בחלוק ששמח עני יש ארם שד.וא מה לפי שוזכל לי יופנה

 סערכץ בכל בסוף פירש׳י וכן [נ] : ניכ בראותו ושמח החביב חבירו רויוקא ר׳י ואסר [ב]
 כשאכלו שמברך ספבו התוספות אמנם ביה. כ״ב קאמינא חויחא אקרא אנא י1דאם הא בבי

םן ברבר אלא שועפייגו םברכץ שאץ נאץ שרירא רב בשם שמשון רבינו בתב ובסטשזפ םז א' הנ

 *ף̂’ וכתב :והמסינ הסונ סנרו חנירו ושל שלו על שהחיינו נרוך שלו()ומי על דני
 איס אי אנל נארעיה שותף ליה נדלית שהחיינו מניך הנשמים על דחנן הא כלומר

 הסוג אוסר אתיים ושל שלו דתניא הא ני והמטיג הסוג מנרך נארעיה שותף ליה
 והמנ״נ הסול לא מנין אינו ארעא ליה ליח א' אנל ארעא ליה נדאית וטיג׳ והמסינ

' כדאמר אלא שהחיינו ולא ט י  אנו מוייס אנ
 נ פח הרא׳ש אנל .רנינו דעת וזה ופו' לו

 עמו לו שיטה שצריך שכתנ מה נטרא ולא
 כל קרקע לו שיש כיון דהא כקרקע שותף
הספרי׳ כנירסת נראה הילכך עמו משוחשין שכניו
 דאית הא ול״ק לדידייי ליה דאית ואידי אידי
 נהדיה לאחייני להו דלית הא נהדי' לאחיינ׳ להו

 לאחייני להו דלית חדשים ופלים חדש נית פירוש
 גקמים אנל שהחיינו מפין שותפות נהדיה
 לכל היא נשמיס שפיונת נהדיה אמריני דאית
 דלית והיכא והסטינ הסוג מנרך שדוח נעלי

:ענ״ל ופו׳ מודים סניך ארעא ליה
 ס״ש טא כלה לקראת חתן משיצא סי' י

 ויעלו האת על המים משיינו
תב .ונו' אנעטעוח  דתערות ס׳ק י\״ן ונ

ני הימנ״ן נשם י  רונ מפייס מה יוחנן י
ס׳ לשון ליה ומשמע ההודאות נ נדכתינ י ו  ני

 דהא ואקשינן נאונן ונרונ תלך הדיח עס
 כדכתינ כולם ולא ההודאות יוג נמי משמע
 אימא ינא תייז הפי ולטם אחיו ליונ ורצוי

נ ואחא ההודאות אל  ההודאות אל ואמי פפא י
 היי ההודאות אל דאמי דפיץ המיאוח ויוג
נ שאין פירש מי סניאות לשון אלא זה יו  וי
 וטיאה שנח צריפה וספה ספה שפל ומשני
 ונמקצת פתיחה. מעין רנו׳ לשון נמתימה צריך

 לפץ וטא הסדאות רונ ניוך פתנ הנוסחאות
נ ניוך שאמרו הסשייסכולס  ולינרי ההודאות יו

 ההודאות יונ אל נרוו כן לומר תיקון צריך הכל
 ושמא המדאות ואל ההודאות רופ סלך או

נ פסו תואר זה יונ עשו  אונים סיוג ופן י
 ישונה פניו ועוז משקל על תואר הוא כת ואמי[
:לשונו כאן עי ינים וכן ה׳ דיך לחוס מעוז

 שם(נימת נר״תא .ופו' אפיו מת לו אסרו ז
 אופי נתחלה יורשו והוא אניו מת נ״ס)

 הסוג אוסר הוא ולכסוף האמת ד״ן נרוך
 דקא אחי ניאיכא ננמרא ואוקמה והמטיב

 מנין נהייה אח׳ לינא אי אנל נהייה ירחי
 כתנתיו כני ונו' דני ז!ל קצרו וסיש : שהחייט

: נסמוך
 נייש שם .ונו' לטיות צייכין ארבעה ח

נ אמי (ניד) פירקא  יהודה י
 מדניות מלכי הים יורדי להודות ציינין ארנעה

 נניח חנוש שהיה וסי ונתרפא חולה שהיה וסי
נ אמר מנין מאי ויצא האסורים ון ׳מדה י י  נ

 אניי סוג כל שגמלני סונוח לח״ניס הנומל
 וייוממוט דנתיג עשרה קמי לאורו״ וצריך אפר

ק סיגייט ותרץ אמר זוסיא מר עם נקהל נ  י
 ליה מתקיף יהללוט זקנים ונסושנ שנאמר

נ  נקהל נמינ מ׳ יננן פולט ואימי אפי י
 שאר עשרה ני ואיפר נתינ עם נקהל זקנים
ק וחיי עמא נ  נקשיא דאסיקנא ואע״ג .קשיא י
 היא דיננן דפילתא זוסיא כסי הפוסקים פסקו

ט ונחנ ולקולא. ו וכיצד מודה וכיצד יני  מני
 יהיה ואם סויה אנשים כסה כפני עניינו מודה שניצי וייל מיותר לשון שהוא ונראה
ש : הפיכה נוסח יטה מה ענ״ט מפרך וכיצד יושפ או ®מד . ניניהם עומד וט׳

 שלט ננסיות נכתוב וילא וטא״ש ו^ז־ף יבינו נירסת היא שנתב ומה ליה סנא צ״ע
ין מאי ; סופות חסדים הגומל מנ

הרואה
נדימוניות חנהות

כי. ששץ ני.ן ב לזמן חני נ׳ ח בתוספות שפנס ולשונו ננדת ו ט ץ זזץ שחחימי ישפילו סעשח׳ בי רנ  «ל» פחוג םנ
ש פרי כל על וכן חרתי שקרא ק כיאיתש כשאוכלו חי סוי [לשץ * : ע׳פ םערכץ בכל פי  ח

שיחו שיתף לו אין אם ך ב ב כך שהחיינו םבי ל וא״ש ז״ל ור.רםנ'ם חר״ף טז  P כתב לש ז׳
ח לו יש אם אלא ך שותף ט אין אפילו שי בי ח לו אין והמטיב הטיב מ  אנחנו מוייס אוסר שי
ש וכן נלד, לקישת חתן םשיעא [ו] .ע־נ] לך ק נערוך פיי י אבל ס׳י. ו ש׳ ש ו  בשתפול פיי

 טים נסלשו שי.שווקים פ׳א נערוך סיר׳ש עוי לטעלח ובולטים נספגים נשפים ירח הטסה
שק זח משוק ושופכין p' חולח סלח יויוך החיים וכל [וסי־ • ! לוח זח ופונעץ וח ל x ים 
[ ט י בינו פירש [כ] .ט א יוסף י ק ו י  ולא במעיו שו בראשו חש אבל למשכב שנפל חולרז י

 ועישזזז שאפילו נאון האי רב בשם פירוש ארבעח כערך בערוך אמנם לברך עריך אץ למשכב נפל
נו או בוששו י ^ בני ז ן נ י נ חי ל : ע־נ נחירת שק־או א

 כלים ותקונה חדש בית * ׳יהנונדז הן ואלו .כתבנום
 ברוך מגרך (אן לו אין בין בהן כיוצא לו יש בין חדשים

 והניעינו וקיימנו שד,חיינו העולם מלך אלדיינו ’יי אתד,
 יום שלשים לאחר הבירו את נהרואה וכן ב •י הזי׳ לזמן

 חדש עשר שנים לאחר ראהו ואם .שהחיינו m מברך
 המתחדש פרי הרואה המתים. מחיה יי׳ אתה ברוך מברך
 שמע ג ג שהחיינו מברך ראייתו-ןנן בתחלת לשנה משנה

 העולם מלך אלהינו יי׳ אתה, ברוך מברך טובה ישמועה
 דיין ברוך מברך רעד, שמועה שמע .והמטיב הטוב

 כדרך• נפש בטוב הרעה על לברך אדם וחייב .האטת
 יי' את ואהבת שנאמר בשמחה הטובה על שמברך

 שנצטוינו היתירה אהבד, ובכלל מאדך. ובכל אלהיךוגי
 : בשמחה וישבח יודה לו שייצר בעת שאפילו בה
 אע'פ טובה שטועה ששמע או טובה אליו הגיעה ד

 הטוב מברך רעה לו תגרום זו שטובה מראין שהדברים
 רעה שמועה שמע או רעה אליו נגעה אם וכן . והמטיב

 מברך טובה לו גורמת זו שרעה מראים שהדברים אע־פ
 מה על אלא להיות העתיד על מברבין שאין האמת. דיין

 שדה * לו יש אם רבים. יגשמים ירדו ה :עתה שאירע
 הטוב מברך אחרים ושל שלו היתדז ואם .שהחיינו מברך

 יי׳ לך אנחנו מודים מברך שדה לו אין ואם .והמטיב
 מלא פינו ואילו לנו שהורדת וטפה טפה בל על אלהינו

 ברוך מלבנו שמך את ויברכו וישבחו יודו הם הן עד כר
 מאימתי ן : והתשבחות ההודאות רוב אל יי׳ אתה

 ויעלו הארץ על המים משירבר, הגשמים על מברבין
 האבעבועות וילבו המים פני ‘עי המטר מן אבעבועוינ

 יש אם וירשהו. אביו מת לו אמרו ן ז זד׳ לקראת זה [י]
 הטוב כך ואחר האמר. דיין י׳בתחלה מברך אהין עמו

 של קצרו .שהחיינו מברך אחים עמו אין ואם .והמטיב
 הטוב מברך ולאחרים לו שהיא טובה דבר כל דבר

 : שהחיינו מברך לבדו לו שהיא וטובה .והמטיב
 וחבוש .שנתרפא חולה ני) .להודות יצריכין « ארבעה ח

 והולכי .כשעלו הים ויורדי . האסורים מבית שיצא
 עשרה בפני לדזודות וצריכין לישוב. כשיגיעו דרכים
 ובמושב עם בקהל וירוממוהו שנאמר חכמים מהם ושנים
ביניהן עומד .מברך וכיצד מודה וכיצד .יהללוהו זקנים
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עוז מנול
»rr פ ■נזוז ; ז׳) ץ1( זיזפנים זלק לס) (חי סיזא: פ׳ זם. צץיאם זה עד ס׳ גשסים*» <יזו פרעי :נ׳ס) היזאם(דן פנץ אריוזז. אס צזפסאדו
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פ גומא . ופר גסים ט פגע* פהוס )wmn ט no לא cfti P ודאמג מלוין {לוסיואנ׳א וא>ן«ן אמל ולה לד) (דן המאה אדה «י
»0 ^ T ״י^ אל שו ל ? « מלכו גסים ה0» מ « ע ל ל א, ל ד ד 0א» ^ ^ א ו מ«ן דוי נימשלמי דשסשש סג משלא «

ם מ חיי םלל חנו ם עלל ה םלך ט חי אל חיי׳ ת א ך ביו םבררי ו
ב. כל שנסלני סוכות 5«לא* ^ך אוסרים השוסעץ וכל טו ̂ו '1אכל«צאי מוה.«»נ. שג »המאהנהל

א מ » ^ ד » ^ ״ ; ״ ל ^ ס ה כ או סו רו ה ט ה: ל ם ך ל ם שי7ינ ע שנ ם א ^ו » ל « & «
 ??7 א«ו5ממא'<^ו^ דמ ^ייי יייטי, יייייו ומעבדות טוף ים כגון לישראל מיו״א דיא ליה איורח־ש דדטנא נייה דסל

לממסנם. ימאפסיד »ל« מ0ש »1י1 לאבותיני נסים שעשה העולם ט^־ אלהינו יי׳ אתה '«גמלא'”«^א“^««א'
ה. כטקום ו«מל נעימה גם לי שפשה לעלס^אעיניד ק הז יי*'® י” נסים כו שנעשו מקום כל ו

̂י׳א לךםםי,א מפא ני טי היחיי אותו ליחיד נם בו שנעשה מקום שעשה אמי ד ^-ל י מר יא י ס אל  אשי )trt(שם '^
^ » ל א ״ ג ^ ם מ ג ^ ^ "י״״^ימ^וא^^-ר^ט^ישיאל ״ נם לי שעשה העולם טלך אלהיט יי׳ אתה ברוך טברך ^

^ גם ש^*!^לו ° זה עם הגסיס שאר נל י קי ט ״ ^ ' ״ “ ׳®׳י׳®" י“ י * 1”י ”‘י׳יי
הףלך האש וכבשן אריות גוב שאיה ליה דמשמע 0פ» p נהג לא ולני« ה ש חנני ^ יעיייך: טישאל בו ־ ^ א ^

̂גים ״’^יני^י  שמא P ממיא .הא1פי P פלוס-לעד היל גם שעשה העולם טלך אלהיט יי׳ אתה ברוך מברך ^
^א יללא לעמ טא ם בטקום לצדיקים ־הנ עכו־ ^בדיןבו ש מקום  היר״ייהרואה

״ נייהדיניגא:וםה פינדאדפי ™ מלו אלהיט יי׳ אתה ברוך מברך »'« ־י י 1״ י י מ י נ ^ * ^ .pS אלא ^ ק א ^5 
^*^יטח מ’^"ס^ם”מ » ם טמנו שנעקרה מקום רצונו. לעוברי אפים 5ימאל^“' שהיהנומה^א ואיה אם עכי שסס  הדיו ^דפ

אין «לא פדאפי רדה ששפה ואפשר ׳ל.1נג ואם »טארצט עכו׳ם שעקר מברך ני) הוא ישראל באריו '
ל טגאסא — —— ............*......... .................< י משיה שיראה שאפיה נלופי נננ  פונא ומגי י«פפ נימי הירדן וגמיטה טף

 :למנפא מיי הגי גגןפ ויניט ננל״סא המם
) (ג*ז שה . האריות »נ החאד.  רישא ל

 שמנדה מקום הרואה :המגוגא דיג
 מיילים ראה המגונא דרג נירפא פה .וטי

טנר וגו5י לטניי אפיה ארן שגהן נרון אופר  ו
 גמקרה ודרושלסי ענייה לנל דה״ה רניה

שרתנה מקום אחל גפרןם וגקגעה אמד ממקוה
\«t%. *KVJ. .(.xn «.«k• ««

ח בחוץ 1-1 א ן שעקך מברך הוא ל « א ל^הח־וצנלוהאלנרד־ליהה-״ן״ »
 נמה מגיגא דיג הנו׳ נהרגן ממרא מי*הא טגי תעקר מ* זה טמקום שעקרת כשם בשתיהן ואומר

ג בתי הרואה י ;לעבדך עובדיהם לב ותשיב מקומות י  שמה הוגא ורג השא ארג נת־ איקא ז

^ “לד_^י^0 אלהינו יי׳ אתה ברוך מברך ביישובן ישראל י נ » ^ m  t oדהה השוה הרזיה

ב צי ל מ בו ה ״]1 ג מנ ל בנן .א ר ח ; !”י “T^ אומי* ב י ^ ׳ pדההיאהלפאאדעולא טwואששרדהני י en 

אד׳ פני׳ם ילנל אפים אדיו פגמן מיו־ אומר ט י הרו י ב * ק שי ר ’’‘י בי ד מ י י ^י ״' י׳י׳“ י י י ^ ?iT 
o:מיייי p o ם נינגים ענודה מסט שנעקרה ל עו שר ה צר א ם י כ ת ץ א ר ק ב ם ו ב ת ל א ג ל כ ו ן די ב

^ והוא בדין אתכם והמית בדין אתכם ^^^?ה ל אתכם להקים ע ^ ל ^ו ־ מ ^ ? ־ ? I פלני ^ to
»׳ ״ ”ממק י ו י י י “'2 ב י י ״ "י ^ " ° ^ ?־ ^ ״ ^ ^ו ״ ״ = ^ו;;^ו'האפה’יו ״»׳ א עינייהה לנ יהשנ לימי א׳ג לאח ונ»נה ^ דט עברם אם כאחד. אדם אלה תיר הרואה י

״ ב^5! ״ ? ר ^ ד ס כ ד ס » ף ח יאמר ניים אחרית דעה יולדתכם הברה מאד אמכם בושה ־ ^ ^ו ש ^ מ ״ משגה ^הר ס ד  הנ
^י מי א ^ ר ג ̂ד * ^ טי ישראל ובארץ הם ישראל ואם וערבה. ציה מדבר . ,«>עפ-ס על אהי  ד4דא« נמר הא » מ^י הא ליק יהר^ק אי

חג וזיל מ״ה אורס ה«ר נתב ן הריאה הרזים. חכם העולם מלך אלהיט אתהיי׳ ברוך הרפנים נ ד • '”^תי״^יליגשיליי פריט ^

״ Tבר אימי העולם אומות מחכמי " ״ °<י ״* י ״ ״ " W ^ ו ^ ן ו פ
^?דן5^ p ישראל חכמי ודם. לבשר מחכמתו שנתן העולם ^ לא.* ^נדהם M* האדם־ ולידם ץםשוה5 רש

ו לשונו.ואח ר . הככ <מרי דהח מכוונים מ י - י י י י . ^ ------- n r  I. T L  . * L
של מולם שלא שמו ניוך אומר ^ ופל אלחינו »׳ אתה ברוך מברך באיבריהם או פניהן בצורת לגיי מי ולא וכי שער,לס כשם לומר ליד

^ קיטע או סומא הרואה .הבריות את משנה העולם מלך ־ל־״י»"»5יי־ נפמיהז שאומי מה ייוידאלא

יייר מטעי בן טלדו ואם האמת. דיין * העולם מלך אלהיט אה אגל p לומר ייין שאי« אלא קאמי לא
ואת הפיל את הרואה .הבריות את משנה מברך אמן

ג :הבריות את משנה ברוך אוסר הקיפוח ואת הקוח ח מברך טובות ואילנות ביותר וטתוקטח נאות בריות הרואה י ב ^ 
ק ביומי לגטת או ס)1 לשדות ׳היוצא בעולמו. לו  אלהיט יי׳ אתה ברוך מברך עולים וניצנים פורחות אילטת וראה ני

ט חיםר שלא העולם מלך עול ת בריות ט וברא כלום ב ט ת ואילטת טו ט  : אדם טי בהן ליהטת כדי ונאות טו
ד ו»וב*ד ו»גח הרעמים ועל הברקים ועל 1י1 בזעף שנשבו יהרוחות על • י
ה קול ועל ט ה ט שתשמע ה ץכ ר א ________ גדולים ריחיים ב נ ^ ו •ש •פגא יל נגאיד » ,*

למקום
׳ שטל רו • ה׳יר m ג שוי ש:ג ש י9«»ן : ז ר ) ׳ » י » ג : : ו ר י י ס י •

ל ד »»םונ«זה חנחוהעוז «
״גד״ iw״ ־ ״ ־ י> »*יי! ל«- •«?«״«־״״! י״ל־י ל• *־־ ־י ש־ « ^י ״י ?f י.;ג!3ג ״י r״rCi s r ג ? ז י ו ד

ל גנאנ־ו נוזג p< מטגא י »  e ל’« «<ו'» « ״י: ל׳'S<״ * *- מ ^ ^י ל ® ״, * '^ ™wr% w ra o l t e  W r e  iw  r »ל<ן ra te 1 *׳נ ס־י W .ר ס m *׳ o־M1
ארו1ג־•א » p 1גיאש״oe« נ«י«נ!ז אי p יל• p ג׳ל נחיל יי"®*®'- י®״ יי® *ליי- WB «פיליגינסיונו te יגן m נ1 ולימי ג ז ודן ווגרסזו •לי נל [ש) ׳ י  •אן יטץ ג

t e  Dteva•■• נתב • 1 זרג פ־י גילניז נםםיד»לקסן יים] w ם ״ י״י■ «טי«»י גי יל דיק• י«מ■ מ ״ י ל«ל””^"׳"׳, ®*".®־י» נ «]ו ״■ •■ויפגין 0«כי •  ר
^. םים ןם] ל יניזג סנינץ נ י w ל» ימם מפן רמט יניזג נידזו•!! יםיד-.יו םים ״■״« ידיייו ינ>» •  K«T י » י יר״ י יל :* י .?*.*^!”״ 'S T s l V 

fpoem מחת 0■« כ*מריךץ  0w1 to רך» ja »  a n  w  Vt 0ד»וזדי y* נת«ות vpDVB Bitira Branm .נמ««י» ^ ***"
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ממה

 ושאר עסיא פ׳ג אינעא נגהי דחלתא
 מטרתה דלמה זו ע׳ד רטט פירשה הנר״סא

 וס׳ תלה מזל לסמלת הלמה כשתחזור היינו
 כו« כל כשימזיו וק היינו נתסילוסם ונכניס

 שיראה פס נכל וכן הייט כסיין ומזלות וט'
:וט' פולה תלה מזל

 נרייתא . וכו' פט׳ס נתי ר%ואה ים
 מדניי לי ומשמת נ') (נ״מ שם

 פכו׳ם גדולי נתי פכו׳ס נתי מפרש שהוא רנינו
 נרכה קאמר נונניס תנודת נתי דאי ופפיריהס

 הרואה לפיל רנינו כמ׳ש גרוני דנפי מא
לפרש ואפשר וס' פנו׳ם ט שעונדים מקום

״י ™ל מנוח היר וכתב ;היא טשנס כנר שהרי המדפים ממדש לומר שייך לא «י דנסר כלומר פנאויי אוי רנינו מפרש וזיר,ים לפרקים אותו שרואה נזמן אימתי «
ומשור הלוך והולכת פגימתה נתמלא יום ת*ו כפניו אמי שהיי נכלל ת׳ז ולא ת׳ז עי הד כל אפו וכו׳ ההרים על ונגמיא וס' י.?

̂ : מלקים וסשליג ומצי יום פנ׳ת תמות לננה של מדשה אין ידל דהא כיוך אניי אמי עשה לסתר נייו־ם י’״’
ט', החסה אס הרואה יח שכמו תרתי מנרך התם אמי רנא הללו ניכות שחי כולם ועל נמיננא לטלהו כלומר »ט הרואה ס׳ר נ') נ׳ת (ניטס הרואה פיק ו
' > ........ ה6מע ה6פו הכס כרסכיס וסעכה מונס פנס

 ופייש׳י לינא. עולם מלא שכסו איכא ניאסיס
 שאיק טלם פלא לניוט מצי לא ההייס על

 נסקומו: ואחי אמי כל אלא אמי נמקום
 כלומר תרתי סנרך זיל והיאיש היי׳ן וכתבו

 הם וכך אמי י5ס דנפי סיטיהו הי
 נגסיא שנסג מהראניד ולאפוקי ינינו דנט

p ציץ דתית* «ני שהוא עכ׳ל סיסי מנין 
 .סליו ותמה יהודה כי׳ יניט ופסק . לניך

 מפרא מדאסטק יניט שתעם ר*ל הימ׳ו
 ר׳ אפר אנא ני יפי אפר כמה עד לפרקים

 אליניה והשיט ששאלו וטק יום ל' עד יצסק
ק שלא ייל ו«ד טוסיה. הלנסא אלפא  ל̂מ

 אוסר «א אימתי אסר כאילו לפרש אלא בא
 אנל הגדול ים כשאיט ניאשיח מעשה היניס מל
 הגדול הים אס שפשה ניון אוסר הגדול הים על
 הוא הגדול דים וכתנ נסשונה היא׳ש נסנ יק
 ישראל לאח שפוניים הים ומא אוקיטס ים

 וט'דווקא נהיים נס יניט וכסנ ולפצייס.
 דים דופיא ניוט נפי יום לשלשים משלשים

 וזוטח נזיקץ א^ נייושלט נושפע והכי הגדול
 פל פנרך טפסקיס הס שאם הסס אפיי׳ יס'

:ושפם סעם כל
 ^ת) (דף שם .וט' הקפת אס הרואה ®

 הנרית זוכר ניוך מנין סאי
ט נאנק תנא בססניסא  נסאממ וקיים נניי

 נרוך לחיווייט ניסרינט הילכך שפא מ אפי
 :נמאמרו ויךים ננריסו ונאק הנריס «כי

ט'. נסדושה לננה הרואה  הניכה נוסח ו
ס'נ) (דך נודקץ היו פיק נסנהדיץ

יהודה: דינ טפיא
 שם . מטפד זו ניכה לנין יליז יס׳ש ''

 המניך שכל וטיש .דאניי מימרא
 נר אמא דרנ מימרא שם וט'. נזמט החוש על

 (ס״א) שם .וכו׳ עליה נירך לא אם מגינא:
 עד החדש על מנרנין מסי עד יוחק י' אפר

 א^ ני יעקנ א׳י וכסה פגימתה שסספלא
 ופסק ייו סד אסרי נהרדפי ז׳ פד יהודה איי

היאיש פסק וק נינט יונים כנהרדעי יביט

 נססי^סס ומכניס מטרתה לננה נממופתה
ם כמי אי לממום ל זנב P1 להם שיש בונגי כראשית מעשה נרוךטשה אופר כפית ומזלות >ןןץך ן

ע קופד־יק’ת”ונ?לי\’™ור ואם עילם. מלא וגבורתו שכחו ברוך מברך מאלו קי ת ^ ש  נ
ו : בראשית עושה מברך רצה • ועל ״ההרים על ט

 אם הנהרות ועל דברותaד ועל הימים על הגבעות
 מברך יום לשלשים יום משלשים P1 מהן אחת ראה

 יום משלשים הגדול הים את הרואה בראשית. עושה
 אלהינו יי' אתה ברוך מברך יותר או יום לשלשים

ז :הגדיל הים את שעשה העולם מלך  נקשת הרואה ט
 זוכר העולם מלך אלהינו יי׳ אתה ברוך w מברך בענן

 לבנה הרואה w .במאמרו וקיים בבריתו 1נ< ונאמן הברית
אשר העולם מלך אלהינו יי׳ אתה יברוך מברך בחדושה

...—..t . I ״ ׳wv w vi^wy wy וקמשל ו־31 ס ;T?p(
 תפלת נסי מפרש שטא רניט לדפס ולימר נתן וזמן חק צבאם כל פיו וברוח שחקים ברא במאמרו

;פכו׳ם 6נל הפמ׳ם רצץ לעשות ושטחים ששים תפקידם את ישנו שלא להם
י״יי״״ 'סד ?»׳mS? M שתתחדש אמר וללבנה צדק ופעולתם אסת פועלי קוניהם
 ם׳): דאמיר<זישס(דך נסיסרי י להתחדש עתידין שהם בטן לעמוסי תפארת עטרת

 קסש פרק .יט׳ נורט למוד •fנvהו כב שברא מה כל ועל מלכותו כבוד על ליוצרם ולפאר כמותה
א ופרק דתעניח ̂ בר^ןן לברד וצריך יז ;החדשים מחדש יי׳ אתה ברוך  המפקיד(ס̂צ

ך שכל .מעומד זו ר ^ %Tדפf!Ŝ̂ הקביל כאילו בזמנו החדש על ה פ  ״יינ^מ«V״
 שהנסיח ומעשרות תרומה להפרת נהולך אלא זו מברך הראשון בליל עליה בירך לא אם .השכינה פני

 שנאמר פלימז ננרכתו «א נרוך הקדוש . פגימתה שתמלא עד בחדש יום עשר ששה עד עליה
ה ידז א ״ ל י•־! תקי™ נ-ים י.״םה W ד <״ ,n “ ״

 נרכה זו ואין קיימת הקניה של שהנפחסו
 משנה וט׳. לשענר הצועק וכל :עכיל לנפלה

(נרמחניד): הרואה סרק «ף
 לנאל פד וכו' המדרש לניח הנבנם כד כג

 פרק ונריתא משנה ,שחת
:נ׳) כיח (שם השחר תפלת

 משנה . הסרק סוף עד וכו׳ לכרך הנכנס כה
:ניד) (שם הרואה סרק ונרייסא

 ליל בתחלת שהתקופה שנה ועשרים שמונה של המחזור
 ברוך מברך בבקר רביעי ביום אותה כשרואה רביעי
 טלה מזל לתחלת הלבנה כשתחזור וכן .כראשית עושה

. לדרום ולא לצפון לא נוטה תהיה ולא החדש בתחלת
 הנשארים הכוכבים מחמשת וכוכב כוכב כל כשיחזור וכן

.לדרום ולא לצפון לא נוטה יהיה ולא טלה מזל לתחלת
 על המזרח מקצה עולה טלה מזל שיראה עת בכל וכן
 יבתי הרואה יט ג בראשית עושה מברך מאלו אחד כל

 בושה אומר עכו׳ם קברי ראה . הופיע נקמות אל יי׳ נקמות אל אומר בחורבנן .יי׳ יסח נאים בית אומר בישובן עכוים
 מזה ותצילני לשלום ותוציאני לשלום שתכניםני אלהי יי׳ מלפניך רצון יהי אומר ״למרחץ הנכנס כ :וגי מאד אמכם

 דם להקיז הנכנם כא :וכו׳ האור מן שהצלתני אלהי יי׳ לפניך אני מודה אומר המרחץ מן וכשיצא .לבא לעתיד בזה וטכיוצא
 ♦ חולים רופא יי׳ אתה ברוך אומר וכשיצא אתה. חנם רופא כי לרפואה לי זה עסק שיהא אלהי יהי^רצחמלפניךיי׳ אומר
ב  השולח ברוד אומר למוד ד-תחיל ידי. במעשה ברכה שתשלח אלהי יי׳ מלפניך רצון יהי אומר גורנו למוד ההולך כ

ג : שוא תפלת זו הרי לשעבר הצועק ובל .שוא תפלת זו הרי רחמים ביקש כך ואחר מדד .זה בכרי ברכה  הנכנס כ
 ולא טהור טמא ועל טמא טהור על אומר שלא הלכה בדבר אכשל שלא אלהי יי׳ מלפניך רצון יהי אומר המדרש ילנדת

 וביציאתו כד בהם•־ ואשמח הבירי יכשלו ואל חבירי בי וישטחו הלכה בדבר אכשל ולא מותר אסור על ולא אסור מותר על
 שאני קרנות מיושבי חלקי שמת ולא המדרש בית מיושבי חלקי ששמת אלהי יי׳ לפניך אני מודה אומר המדרש מבית

 וטסבל תורה לדברי עמל אני והםעמלין עמל אני בטלים לדברים משכימים והם תורה לדברי משכים אני משכימים מעזכיסוהם
 לכרדאוטר הנכנם כה שחת־ לבאר רצים והם הבא העולם לחיי רץ אני רצים והם רץ אני שכר מקבלין ואין עמלין והם שכר

 לשלום שהכנסתני אי־הי יי׳ לפניך אני מודה אומר בשלום נכנם ואם .לשלום זה לכרך שתכניסני אלהי יי׳ מלפניך רצון יהי
 אלהי יי׳ לפניך אני מודה אומר בשלום יצא ואם לשלום. זה מכרך שתוציאני אלהי יי׳ מלפניך רצון יהי אומר לצאת ׳וכשיבקש

 טטש ותצילני לשלום ותסמכני לשלום ותצעידני לשלום תוליכני כך לשלום שהוצאתני וכשם לשלום זה מכרך שהוצאתני
אריב , /

ח כי מזי א ד רי כי׳ גףר ג * כ״ו משין כמ״ג רכ״מ כי כיי ב : י ו כי' ר1ע ר ׳ ח ׳ :״ן5 עשין סמ״ג ו .כ׳׳ז פשין סמ״ג לך 'v ר1P ז • י״ל סי' ש!ל די :1נ״ שכין סמ״ג מ

סייפוניות וזנוזות , .י
ם פי ס ססריס ינל ^ ז י י מז די □תוך ולברך שחספלא מד ם' גחידזשה למה חרזאח .ג״גו) (דף היזאה פ .מ  סחו «רוס במנדול יואב »יח ירסיח רכי בעי י«א לא לאו ואם י«א דביר נ

)0 (דף גודקי; 1הי פרין ממהדרין p® .כגימי*® נ !פד ס׳ החמה אש הרואח :' טו עיעשח ! ט נ ל א rם תי ח לכו אם ליח דסספפא ר״י ואוסר דנרך לחלץ תוץ ראעו יי א או/ ת
ה פיק . שוא מפלס מ ס : הי דרך כדכתיב עכם םלעון ר׳מנים גאץ האי רב אירע כן [כ] !ע״כ אסור או סותר הערוח . p)eo פרק .הפרק סוף פד '0 המדרש לגיס חננג

״ יייי״ י« ״ל״ י״י ״ י־, י־י ״־■יי ״י׳ -
ם בכל לירימליס סליק ואנא חסר עואני אנא כגון אבא בר חייא לרבי ^ סי׳י יום מל״י D תוך א 'rW קורע אתח א' יום : p M

ב ונערוך הברית וזוכר נסאסרו וקיים בכריחו נאסן זרלr פידע י ר [<] 5 כ ע המחבר רביגו כתב כא«ר ^ ^ ה ח בא׳י נ ^ וכיים בכריחו נאם! הבריח. זוכר אס׳ ו כ מ ור£ ב
־ ]0[ ן מ״ב ^ •P ק ק י ני י י חי ס ו ™ ״ n סופרים נ ^ r ת על לברך u ״חוא בסידאי היי o״i ב^יזוא שיחית רביט סורי נהג ובן נאים ובבלים ^ ^ ל ד י י ^

״ ״י י ב״ אז » ר מכובד סיכל ל קי סימרים במסכת « עוד לו א״ מי ״ ו ״ ל T ״ pבי מוב □ים. וארסי ״ ם ימתן עי ו ת ״לו י ב ^ ?J 5 
” • W ־»P ח חסח הרואה בג ^ ת ת פ קו ת ^ בסדק ומזלות וכיכבים גגבורתח נ ק כו׳ עו״ח כרוך או ה חסה פ׳א עוד וכתב בערוך פי׳ ו « קי ת ומזלות בונבים ג

ח rn״ וזג״טיס סות נ כסירן ״ ל ה ולא כעוגגים ימים ״ א ת באותו וכוכבים חסח ני ^ :ע״נ לא העת « וזולתי לברך «דיך ״יתראו חו
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 פגרמו wm גה «הוגmo 0> ס«וא וו*69מ .וט* הגלגפו«לן בל א £י*א

 9ו«דא taa דק־ שהם לו6מ ל6ישי «לי ייואה סויה ססל גרכה מון המצוס
ק סאן «ד מן רהן פוסח פול! הניגום בל הלשון וביאור וינציאה. מסוס כסוב ו  ו«סם מ

 אלו«ץ p«>ששסי ואע׳פי לסנייסה הסמוכה ונרבה ק*ש של אסיוגה מניבה סון נניון־
הסמוכה יניבה משוס בשסים מגאם להם אחד

 לניבה וה׳ה ממש לה סמוכה היינו למנייסה
 ני,« מיריהו מיא שינינו אלא הלל של אחרונה
 המצוס משייס וניבס לה והדומה הסיייס וגרסס

 מהס יש וחוסמות סוסחות שאין שאמרנו ואלו
 נבל צודק הוה והכלל ובו׳ מוסס ואינו מסס

 חניבסהמצוסמק נפמנו אלא הניבוס אצו
 שהם ומהניבוס וחוסם ש«סח סירה ספי נרכס
̂יה ,ישראל קניי רואה והודאה שנח דק־  ו

 אנל ני,מ סינייהו סדא אלא והנדלה לקידוש
 הכלל סויה ספי מניבס מק מלן הסצוס שאי

 : חוסם ואינו שפוסח נהם צודק הוה
 ובו׳ הסדה לו חסרה ומה היאניד כתב

 שהוקשה ומה עכ׳ל. וחסמוה האייבוה
 דחדא ישנסי כני והנדלה קידוש והנה לו

 חלוי הדני שאין אלא שכסנ ומה נקס. מינייהו
 ינינושלא על מענה אינה ארק־ נמסנע אלא
 כללי להודענו אלא לדני נועם ליסן ינינו נא

: הדננ״ם
.ופו׳ למקום אדם שנק פשה מצוס וכל 0

 אמי ונ׳) נג*א «׳ (דף דססחים א׳ק
נ  עליהם סנין־ המצוס בל שמואל אמי יהודה י

 ודקדק עשייחן קודם כלומר לעשייחן עוני
 דנמצוס לומר לחקוס אדס שנץ לבסונ ינינו
 ובדומה צדקה עשייס בנון לחנירו אדם שנץ

: פליק מניבין אץ
סדליקץ נמה נסיק .ובו׳ נסויה צונו והיכן נ

 יצעק לעולם דבר של בללו מ 5 בדרך ואורב * אויב
^ על אדם ע  םד> על חודיה ויתן רחטים ויבקש לבא ה

 את להודות הטרבה ובל בהו. כסי וישבח ויודה שעבר
שובח: זה הרי תטיד ולשבחו יי ט

»5וםינן סמנה So «ר להדליק ונופו נמצוסיו קדשנו אסר סנק־ מאי ב׳ג) דף (שנס ו « 
 מיפו ופסג לן־. ויאמרו זקנין־ וינק־ אנין־ שאל אמי נסמיה מ ססוי מלא אמי אויא

א של סממו אוי ק דפמייק וסוד פסי נראה שהוא ינ סי ס ש:) סי ננינו ףי מסו(י  ס
פו .לן קיי«^ אויא ססויאלסאמנ דלא אלאו אסמכוה דיננן מילסא כל מי מנ  אשי ו

 ובסוג פשה כלשון שמא סעשה לן־ יאמנו
:עצמו נססוק

ה ד לנ  מיפו בסנ p .וכו׳ מנמין אין ו
 נשס דניים אלו סדק נסוף •ופה

;כלל עליהם pמני שאין נ*ע
 אלא עשויסה אשי שמניכין מצוה לן שק ז

 דממסים ס׳ק .ובו׳ נלנד הגי מנילא
 אמי יהודה מ דאמי הא גני :)Sf (דף

 לפשיינן מוני מליהס מניו המשגר «שמואל
 דאנסי מממא מאי המכילה p מק מד הו׳

ק לה וממישי היי*ף והמג .גשי לא גניא  ינ
 ש״ני שאי אנל אמייק נלנד גר דנמנילס

^ סנילוס :מונלץ ק־ ואסר מני
 הלוסי .מעיקרו דסוי שהיה מסגי שהמג ומה

 אינו גדשה והדי מעיקרו ראי מה דאילו
 שלשה סרק נמף אעייק דההי ונראה סשי

 ששדא סינ מיניה נמו לא) דף שאהלו(נרהוס
ק ולא ושהס שאנל סי ך שיגשוי מהו ני  ינג

מי שדף ודמו מס שאכל סי איל  יאבל ינ
 מינא אסר שדף דמו שיהא כדי אסר שוס

ק־ יישור שעודסו נשי אסילו הילכן  דסשא ינ
 הסדלש פל אקנ׳ו אומי מא נמלייסו ועלה מנל
 הנא גשי לא גכיא מעיקרא הסה היא ולא

אידסי: ואידשי והואיל וחי גכיא ספיקיא
 הסכלש מדק .וכו׳ שפשייסה מאה בל ח

;נרג) (מפשוש

שנתהמביי ה

 כשן עד ׳0 ספרהע סל *)
 rגאפ9 נהג :מימ מהו

 משה ו i מסוס an ו׳ל
 ססנס W1 9«פ סצא ול)

 סנס ספן 9נגל9ו קישס ופנפ
cam bdbi efrna סניון 

 אצא <ו!וי מגד סאץ אצא
m u שיש « לפי 

 וסשמופ סאישס צהאיף «
: פפיל

עשר אחד פרק
ל א  בהם פותח בולן הברכות * כ

 בברוך בהם וחותם בברוך
 קריאת של אחרונה מברכה חוץ

 לחבירתה הסטובה וברכה שמע
וברכו! לה והדומה הסירות וברכת
ת *ומאלו . המצות עשיית ט  הבר

 יש והודיה שבח דרך שהן שאמרנו
 חותם ואינו בברוך סותח מהן

 חותם שהוא מהן ויש . בברוך
 אלא .בברוך סוחח ואינו בברוך

 ורואה חורה ספר ברכת בנון המצות מברכת מעט
אר .p"rm שבח דרך שהן מאלו ישראל קברי ש  אנל

: חותם ואינו בברוך בהן פוחח טלן המצות ברבות
 עד ולדדייף להשתדל חייב שאדם עשה מצות יש ב

 מצוה ויש .לעשות פנים בל על חייב שאדם לפי .חובה הנקראין הן ואלו ושופר ולולב וסוכה תפילין בנון אותה שיעשה
 אס אלא מזוזה שיעשה בדי מזוזה החייב בבית לשכון חייב אדם שאין ומעקה מזוזה בנון לרשות דוטין אלא חובה שאינה

שטן רצה ה. לעשות כדי בית לבנות חייב אינו ובן ,ישב בספינה או באהל ימיו כל ל עק  אדם שבין עשה מצות וכל מ
 טפרים מדברי שהן המצות וכן«בל ג t לעשייתה קודם עליה מברך חובה שהיא מצוד. בין חובה שאינה מצוה בין למקום

 בנון חובה שאינן מצות בץ .חנוכה נר והדלקת בשבת נר והדלקת מנילה מקרא בנון מדבריהם חובה שהיא מצוה בין
ק לעשות. וצונו בטצותיו קדשנו אשר לעשייתן קודם הכל על מברך יםT ונטילת עירוב הי ה. צונו ו תור  אשר בה שכתוב ב
שה. לך יאמרו  של נר להדליק שצונו מאלו לשסוע בהן שציוה בטצותיו קדשנו אשר הוא כך והצען הדברים ענין נמצא תע
 . באחרונה ידים נטילת על מבדכין יאץ ולפה ד סופרים: שטדברי המצות כל שאר הטנילהובן את לקרות או חנוכה

בדבר שלא מפני ט.  שסינן לטי דומה זה למה הא עליהם. מברבין אין סבנה משום שהם ודברים הסכנה מפני אלא זה חיי
 מצוה העושה ה :בזה כיוצא כל וכן המים את לסנן וצונו מברך שאינו עלוקה סכנת מפני בלילה שתה כך ואחר המים את
רך. ולא  בציצית שנתעטף הרי כיצד .מברך אינו הוא שעבר דבר ואם עשייה אחר מברך קיימת עשייתה שעדיין טצוה אם בי
שנו אשר שנתעטף אחר ומברך חוזר תחלה בירך ולא בסוכה שישב או תפילין שלבש או  להתעטף וצונו בטצותיו ^

 ברבה בלא שחט אם אבל ו !באלו כיוצא כל וכן בסוכה לישב שישב ואחר .תפילין להניח שלבש אחר מברך ובן בציצית.
ה הפריש או ברכה בלא הדם כסה אם ובן .השחיטה על וצונו בטצותיו קדשנו אשר ומברך שחיטה אחר חוזר אינו מ ת  ת

 עשייתה אחר •שמברכץ מצוד. לך יאין ן בזד.: ביוצא כל וכן עשייה אחר ומברך חוזר אינו בירך ולא שטבל או ומעשרות
טל שאינו בלבד הנר טבילת 1(■׳אלא  . שיטבול עד נצטד. ולא נתקדש לא שעדיין וצמו במצותיו קדשנו אשר לומר י

 היא שעשייחד. מצוד, כל ח :לברך .ראוי היה ולא מעיקרו דחוי שהיד. מפני הטבילה על מברך שיטבול אחר לפיכך
מברך אחר צווי עשייתד. אחר שיש מצוד, וכל .עשייד. בשעת מברך חיובד. נמר  האחרון. הצווי שעושה בשער. אלא אעו

שנו אשר עשייה בשעת מברך "אינו מזוזד. או תפילין או ציצית או שופר או לולב או סוכר, העושה כיצד  וצונו בטצותיו ק־
 או בסוכה שישב בשעה מברך ואימתי . אחר צווי עשייתו אחר שיש מפני תפילין לכתוב או לולב או סוכר. לעשות

אם אבל .מזוזה קביעת ובשעת תפילין לבישת ובשעת בציצית כשיתעטף או השופר קול כשישמע או הלולב כשינענע
עשר.

: פ*ו פסץ 4P10 m« אשורא־מש׳יףייבטרגפשץפ־שיגשמיש׳ההוםש/שסגדסווי׳גש׳ישיססויפשסיחסויש׳
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u u משנה כסףפי-א ברכות הלכות אהבה. משני־ כסף

ט׳ רזק שהיא וה5מ כל ט  inipi עליהן!!המיינז שסנרהין ק!תי;ות שלוןהרניגו לשי .ו
דני שעה ליק נא פנירץ שאץ ל מצוי שאינו או אהי מא לומן דמומן מידי דכל נ  מ

 וסוכה שהחיינו מניך אלו ננל לו ר!נץ שהיא מצוה כל וכן לזק מזק הנאה למצוה דדמי עח
 וציצית שהחיינו עליהם שמנרכין מ׳ו) (סוכת וערנה לולנ נסיק ננרייחא משורשיה ולולה

 ומקרא אמרח ערק זניכות נסוסססא ותפילץ
עומד המצילה אח הקורא נרה מפורש מנילה

 נמה פיק מפורש חנונה וני כ׳א) (מנילה
 פרק יחנאר ומילה כ'נ) דף (שנח עדליקין

 יליף ומעקה ומזוזה שופר אןי פילה מהלכות נ׳
: עהני להו

 אקניו ונו' לעצמו פצוה העושה אחד י
 אס נין עחה מנחין איפ כלומר לעפות.

 שמנרד רנינו כוונת אלא נעל או נלמ׳ד מנרך
 על אלא שהחיינו מנקי אינו אנל העשייה מל

 מדתרא ק ולמי לעצמו אוחה שעושה מצום
 העושה פ׳ו) (פונה ועינה לולנ פיק נסוף
 משמע שהחיינו פניך לעצמו נזוכה או לולנ

ק הוא לעצייו נעישה דדוקא מנ  שהחייט ד
 הרמ׳ך כתב :לאחרים אותה העושה לא אנל
 שעושה המצוה על אלא שהחיינו מניך איט אנל

 הנשים להוציא אחד בנית שהמקדש פדנייו נראה
ק איט נ ק ומנהנט .שהחיינו פ  ראוי וק לנ

 אותת לנין לאשה היא דחונה יכיון לעשות
 שמנינת נמי ומשנינן נעטרה אות' מנרך ניכה

 לעשות ראוי ונן ומ״ש עכ׳ל. כנטנה דשומע היא
ס׳  ;כן יסנור רנינו וגם הוא השוט דני ו
 ועינה לולנ פרק .ונו' הרנה עטם לפניו וזז

 אקנ׳ו אומי הרנה מטח לפטו היו ס׳י
 אחת כל על מכרך אומי יהודה נ״ המטת על

' אמי עצמה נפני י' הלכה זייא י  יהודה נ
ן דכחינ משוס טעפא החם ומשיש ו י  יום ה' נ
;ניכותיו מעין ט חן ויום יום ננל יום

א  לחח נא רנינו . ונו' מטה העושה כל י
 מנרכין אנו מצות קצת לפה פעם

 נלמיד עליהן מנרנין אנו וקצתן נעל עליהן
דו וכלל  אותה שיעשה נעינן נלמ׳ד דלניך דנ

 התצוה עשיית קודם הנינה ושתהיה לעצמו
 החמן כניעוי עשייתה אחי מניך אם אנל

 וק המצוה נעשית לנטל נלנו שנאי שאחי
 קמא פיס נמוזכי ניה נפק פדאגנהיה לולג

ק זי) (דף דפסחים  של תפילין נין סח אס ו
T ק יאש לשל  שכני מפני תפילין מצות על מנ

 סשייח על וכן יד של תפילץ מטם נעשית
 סונים ואט הנטפי קינ שכנר ,מפני העומי

 על נרכת וק נעל תקנוה לו סונין ולא ממט
 אנו שעה וננל יום שנכל לפי סויה דנרי

 ללמוד נצטוו זו שעה קודם וא*כ ללמוד מטויס
 שהם מטח נניכת יטא הכלל וזה נעל. סקטה
 כנע׳י הונה שאינן מצות של נניכת אנל מונה

 ישמוס לא או ידיו יפול ולא ליכול דלא ושמיטה
ק איט נ  והאי חונה שאינה להורות נלס׳ד פ

 דלא חונה שאינה דסצוה לעייונ נפי סני טעמא
 שמצא לסי אלא מאוסה מניחו יוציא ולא יעינ

 ניה שייך לא שעייונ כחנו אחי טפס «
 אינה וכן ולאמייס לו אלא לנדו לעצמו עשאו

 לומר נעייונ פעם אוחו שכתנ ואפשר נינה.
 ולאחרים ט הישות דניי יכשעשה דמשום

ק איט נ ט לא נעל אלא מ  לשנות חנמיס י
 שקק טון לעצמו קסם שכשעושה אסילו הנינה
ט לא לעצמו אותה עושה שנטלה ואפילו חונה של מטוס  חונה שאינן נסצוח לחלק חכמים י

 מונה שאינה נץ עליו חונה שהיתה נק דנייו נתחלח שכתנ קשה ק . לקצתם קצתם נת
ק לעצמו אותה עשה אס עניו נ ק לעפות פ  חונה ואינה חונה ניניט גווני דחלסא י׳ל ל
 דני ולא נשי לאכול שלא לו אפשר שהיי הרשות דניי הס ושחיטה ונפ׳י הרשות וזיני

 לעשות עליו מטה חונה שקנו אע'פ עירונ אנל טקות או פימת אלא ידים נטלת קצטק
ולא ליטנל לא היא יישום דטלתא הטנילה מעל ליניט קקשי ולא ויוציא ישכח שתא עייוג

ט דלא א'נ הוא גמור חיוג לק נינל עצנט לפהר אדם דמ״נ ואע״ג ליסי\  לשטת ,כמיס י
 סקס פעמא נתנאר כנר היא דסטה גר ופנילת השנה, סננל נשנה פעמים שלש הנינה
 שהוא הפסח ונשי ומרור פצה ואכילת מנילה ממקרא קשה אן . עשייתה אחי אותה דסנרך
 היץ הקשה הפילה על פניך חנייו נן את מל ינינו שכתג מה ושל נעל. עליהם סניף

 צמאן אנל הכי איתמר לנער דאמי ימאן יאלינא
 המילה על מניר נסי הנן אני ניעור על דאסי במצותע מדשנו אשר עשייה בשעת טברך מעקה עשה
רז־ ח ו ושיוו רו חוו ״ l. • יזי■ kfvי<̂י רי> ו ״ ״ וסייעסא לנער לפ״ל הס נסמוך שאכתונ ט ♦ בזר׳ יצא כ כל וכן מעקה. לעשות רצונו הניסיתיני יכל מפרש ז״ל שהוא לסי כן הי׳ן ונסב ״

 ז׳ דף הגמרא(פסמים ולשון נינטי על יאסי ומקרא ולולב וסוכה שופר כגון לזמן מזמן שהיא ק1
י עןד,>א ומצוף, מצוה כל וכן חנוכה. וגר מנילה , הנודקצתיקנק יניהודה אמי עיאוב׳) לן ״,

ן ״ ״י ו י ־ י־יייה י״־ילץ ו י קי.. ע ם ה 1י <״’״ סוי
 תני מי ניעור נעל פליגי ני משמע להנא למצוה דומה היא שהרי עת בכל מצוייה ואינה תדירה
 פיסיני משמע להנא פני ומי משמע מעיקרא טבףף הבן ופדיון בנו מילת כגון .לזמן מזמן שהיא

... ' . . . תניא לא למול גיסא היכי המילה על אקנ״ו .x״
י^י אץ למימי אינא מאי הנן אני פטל איהו ילאו בירך לא ואם .שהחיינו עשייתה W בשעת עליה
 טכי נפי התם השמיעה על אקניו סיתיני נמי. מברך עשייה בשעת שהחיינו בהם וכיוצא ולולב סוכה
ססנז שמיט איהו דלק סגיא לא לשמוט נימא וכן בהן חובתו ידי שיצא ב^עז* שהחיינו עליהן

לולנ3איכאלמימראץה״(ח'חיניגס מאי וקדשים י ^ ״
הן. כיוצא דפעיינא התם שאני לולג נטילת על אומי לצאת העושה ואחד לעצמו מצוד, העושה אחד י ב
 .מפז ניעור על והלנחא ניה נפיק דאננהיה במצותיו קדשנו אשר עשייתה קודם מברך לאחרים אותה
אפי ימאן שמפרש אפשר ורנינו מצו,- על אלא שהחיינו מבדד אינו אבל .לעשות וצונו שייושו לנער י

׳ י ״ י ע ה ״ ״ י » • י ־ י ״ י ל י ׳ י י י ־ ־ ת ל י » " ־ י ־' " ; «
 שכנר משסע על דלשון ניעור על דוקא פירושו אלא המצות על וצונו כמצותיו קדשנו אשר מברך
א :עצמה בפני ואחת אחת 1[י כל על מברך  נלט שגמר משעה נמי והנא סמצוה נעשה בכל י

 חובה שאינה בין עליו חובה שהיתה בין מצוה העושה
 אותר, עשה .לעשות מברך לעצמו אותר, p[ עשה אם עליו

 לבש כיצד יב •י העשייה 1י1 על מברך לאחרים
 מברך בציצית נתעטף תפילין. להניח מברך תפילין

הוא וכן . כסוכה לישב מברך בסוכה ישב להתעטף.
- . אם וכן הלל. את ולגמור שבת של נר להדליק מברך

ה יינגי מעקה עשה .מזוזה לקבוע מברך לביתו מזוזה קבע ״ ^ ש״^טמ^ו קט י
 תיקט סונסן ידי אחרים שמוציא אלא עליהן הפריש .מעקה לעשית וצונו ביזצותיו קדשנו אשר מברך

 לפשפוציא עצמו נשמוציא נין היכיא לעשוח נעל למול מברך בנו את מל להפריש. מברך לעצמו תרומה

 ^״מע״ליהידי^־יד׳נעל^משדייאה״ אם אבל ע לשחופז.־ מברך וחגיגתו פסחו שחט הבן. את
 עסקינן נמאי דהפא מיין ונלולנ מניני דנלמיד לד,ם עשר, .מזוזה קביעת על מברך לאחרים מזוזד, קבע

 פל והלנתא ואםיקנא ענז. דהוי כני כשנפלו תרומה להם הפריש .מעקר, עשיית על מברך מעקה
ן הפרשות על מברך ף ^ ן ף ן ן p ן ף , ^ ן ניעור לעל לנער נין ל,־ דשאני כלומר ניעור ן

f וניק לשעבר ניעור ועל להנא הוי יצנעי ׳ י , , < ״ , , ׳

 טנדוק קודם הניעור מטת נעשית לנעל
 הפילה מעל כישר על יאמר למאן ואותניה
 נלמיד לנין לי כו לנער לאמי, למאן דנשלסא

 אלא משמע לסנא נמי דעל נעל לנין כמו
 נשחיטט הענר על פויה דעל דאמי למאן

 על"מ דליניוך איכא עני מאי ולולב ומילה
 משום מעסא הוי ומילה דנשחיעה ומשני נעל
נתפיה ושחיע מהיל איהו דלאג סניא דלא

 ולאחרים לו המצוה עשה יד :באלי כיוצא בל וכן המילה
 העשייה. על מברך חובה שאינה מצוה היתד, אם כאחד

 ונתכוון חובה היתד, עירוב. מצות על מברך הוא ולפיכך
 לעשות. מברך אחרים ולהוציא חובה מידי עצמו להוציא
 קול לשמוע מברך הוא לפיכך
* •' שופר ן  מברך הלולב את נטל ט

 יצא שהגביהו שביון לולב נטילת על
ידי

י א  ■ רז עשין פפ־צ נ • טז עשי! ה״'נ תל״נ ט' ט
;רז כשין ®•צ ש!'ה ט' א׳ת טר נ

הר»כ״ד השנת
 פל מניו פד נו' הלולנ איז ופל

 מה דל הראכ״ד כחב העשייה
 אז ציציה נפפיפה נכת אס לינייו
 החלה גיקי ולא ההילין נמתה
 פסיפה פל מנקי וינק כשיוכור

 ואיצו הפילין ממה ופל ציציה
p מא וכן היום כל מחנו נפפר שהגכיהו !1כי לולכ גפילת קל לפני! היום כל מצוט שהרי 

ק .ערל ניפוי ה1הצ נעשיה 1נלנ שמשצסי לאתרים שנוק נין לסצמו שניז נין הם; ניפוי פל פנ

 שעישה א'נ לשעני דסוי היכא יכל למדנו שכן
 עליה מנין להנא שהיא אע׳ט לאתייס אותה
 מנרך להנא והיא לעלמו אותה וכשעושה כעל

ט את המל ולכן נלמ׳ד  הנן את לסול מנין נ
 דמעימיא משיש דינינו א"נ ינינו שנמג וכמו
נ אקשי ולהכי פפא כינ לגמרא ס'ל הוה  ני
 נסי נדעתיה והוה ולולג שחיפה ממילה ספי

 תורה סיור מלה פונא מניפוח ליה לאקשויי
 גמרא דקיין מכיון אנל וזולתן העומר ספירח
 פפפסא עפי לינ אף נעל מניני דנלולנ

 חייוצא דמר< ודאי הא ונו' דאננהיה דניון
 דתשג דניון ללולב דדמו סילי דנכולהו שמעינן

 נעל מניכיס שפיר המצוה נעשית הגניה או
 משוס אקשיה הדי לא ולהכי פכי לרב אף

 כישר על והלפתא פסק דני אמרח ניכה
 דכיון עפנצס הוא כפי לרנ מדוש עיקר ומיש כינ׳ע אלא הוא ספא כיב לא

 דס׳ל ללשד ויש .נעל ס׳ל נסי סעמא הוי דלא [היכא] ססא דלרב דאננהיה
ש עד ונו' ממן ניעור על מנין הוא וכך זה פיק נשף מדכתב זו נשיפה  נ

: נפקוסו שימנאי
תב טו היאנ׳ד דעת היום־עכ״ל. כל מפנו נפפי ופו' לינייו הנה היאנ׳ד נ

ז׳ל

טיימוגיות חגחוח
ל(ין ט<נ ופון ן־ם) (ון פשנים פתי פמן . םפשיים פ( ענקי פד ס׳ (נ1םל >ז ן r׳r הנה! הפני נן ,פטיהל רב נפוזזוי נםזו« הם׳ן ננדיקה וק [נ] :ל'פ} מזו 1»נ ו»ץ עהויינו לני

ן נוהנץ 5ןאן ק*י .jm ; ער< גיצנזר פטם נעשיס זס' לרכויו םנס דל םיאה״י נתב ן נהגי לה לטנן fjJ 1 ע׳ה נ וסת נלנו רוו«ה ניו׳ם הלזו פהח״ני הלוצג «צ לני
> יטם •W11 יהוה פתי ירם נ*ניל חיינו «ני בליל גם זזתהיינו הסינה «ל »D 

פת נסגננוז «נל . גליזת *ל ט לנרן נוועין תנו ת חנרנהה דנל ז»נ' נירפ נם »לולנ י פרז ה׳ר ינ׳ה פוליסי! נמה פוס נוזויתזו ניה לולילו דלזו חיני ני נפני נווזניח נוהה״! ^הנו
י r« ר t» ח ׳ וזוב »וםר *ד m ר״ נזפם סווינתו •פוזזל י  n a n!* לול הינח בו פננזל הנםילה תפמו תיל nnr ה נזמת ול» פניה נטלת י 1ונ minn חחילת פני נייס נפילה ודרי מ

י ופינה לולג pנפ [י! . פרל רקה ט נר ת׳ ות1ם I «י* פהיי ״ הרואה ופרה נתיפפתא •הודח. ניני הלנה פפא נר הנינא רני אסר זיוא רני אפי נזמו גפני אהק פנק■ ארסי ■הודח י
י פפופזה יהט לנולן סניד אתי אתת .-ת1ם פהיץ )n ודח לפפסו םניד ואתו• נל םפם־פ ח-ד. אחת אלא םנור אינו ה-ום נל אחת םזווה פרפה היה ואהה אהה נל פל פניו ספיח מ

 נדאיתא כזניה נםר פזזייתו דאין סזוום אורנע אפילו רסנונה אפ'נ א«ה ל:ןר« ופונו נםפותיו קו״פט א*■ אמה צןידיי פל פניני! אט מאץ סח [ס] : פ׳נ ואתת אחת נל פל טנדו• ופומח
ן אחףת ונללווז •®ים חילוקיס חילן׳ ודירא ת“ו [י] 1 תהננת .נבין  נלל' לתני u וחנוז תסתבר יביט מיטת אי תפמ פיח נפי אסנס פיק. פפחים נתוסטת נוססוומ נללותיתם נל פל ק׳

מ חנשתי לב :פ׳נ מנת ומל הטנח מל ט ולוטלין הר.לל לקרות «!ו ולאטל לוביות פנרנים דלא פחד #נילוז ופי נבילה א1םן נל ט

עוז מדל



141 עאמשנה כסף פי־א ברמת הלמת אהבה.טשנה כסף
 נלולנ לג1ל נשילת על ממך 5״נ נסק דאגנהיה דגיון עמם דלולנ משלא וסואסלו ן׳ל

 צי>ת!סשילץ אגל געל מליו שגלן הט וששוס היוס גל משנו גששל ו9ש«ני שגיץ אשלו
 דלא לטט ודעת גלמיד פנל!״ ונסעשף שלנש אתל אשיא היום פל עלץ להניס! ששצותן

תג :אסלים לדגלים פלאגיו דעת השלינ וגמיע .הסלע מה ואין שגא  וק• הלאגיד כ
 ולאכול וגו׳ לי קשיא א׳א .ונו׳ מגלן הוא

 הנני אופל ואני פ׳ע בעל ונתג :ענ׳ל פלול
 שלטנו דגליו פגי! ואיני ונו׳ לאשו! על סשיג

 מנילה גסאלא הוטל לא לודל לסגפי גוושוגסו
 ששוש דגל וזה דלגץ. שהם אלא ספגה ונל

 שאטלו ועוד פתשוגתו לאיה להגיא שלן ופה
 ולהדליס שגילה לקלות פנהו מונה שדלנק שהם

סג וגנל מנונה של נל  שהוא שדגל לניט נ
 שגלו לאמוים נם להוציא נתטק אסילו סונה

 טינו סונה שאים רניט שנתג ועילוג נלפיד
 והיה שוגס היה שלא לגו יחע היה שאיא משום
 פילוג אותו שצליני! טיט לא דגל מטהו מוציא
 מנוגה ונל מנילה להשוות מ׳ע נעל לצה והיאן

 ומלול שמצה שנתג מ׳יע נעל מל וע׳ק לעירוג.
 דהא וקשה נעל מנלן ולשינן נתמלה סאת!
 סונה טחה לנינו וגתג מנהו מונה ודאי

 אסלים ולמציא מונה מידי עצמו לטציא ונמסו!
 לנינו נחג היאן שואלים ויש :לעשוס פנלן
 אלג נעילת על תחלה פנלן אלג פהלנוח נש*«
סנ והלי  מנלך שיעול קודם נידן שאם גא! ג
 עסקיק עדיי! נעלו נשלא והמם לולג ליעול
 ס«ה שנלך נהם לצאת פעל! ונששא כתג שנן
ס׳ וטל! מאיל אלנ נעילת על  נועל ואמ״ג ו

 פקטד איט ששם וי׳יל .ונו׳ הזאת האפדה
 מל שמגלן אשל גוווש אלא הגלגה ממס מל

 מוניס ולשוט השיח שאד על מנדן ואיט האלג
תנ שנן גן ק לצאת פעלו ונשסא נ  מנלו נ

 :לו סמוגים וגולם מאיל אלג נעילת מל סמלה
.ונו׳ שמנהג 0מ' אן מנהג שהוא דנל כל טז

 נלסיק פ״ד) ועלנה(סוגה לולג נעדק
 ניל אלימזל דד' קפיה קאיסנא מה אינו אפל
 שקיל קפיה מלנה ננדא ההוא ואיימי צדוק
 ואמנהגא נניאים מנהג קסנר נלין ולא מניע

 לשאל שק דנל לנינו וסונל פנלטק לא
 מנלגיןעליק שאי! גגיאים מנהג פגהניםשאיק

 נמלא נמלק נדאסלינן מא מנהג דהא ההלל על פנלט! אץ ננ*ס הגי ופשום
ח לננל איקלע דלג ניס:) (דן דסמפס  לאעסוקינהו פנל הלילא קלו דהוו מזנהו ניי

 מולו להשוות לנינו ודעת .ניטהם אלומיהם מנהג ש'פ אפל דמדלני דמזנהו טו!
 דאיקרו טה עפת של דנסולו ואפל נירהם טלק והלמנ"! מדש לדאש פסח של סועד של

 נתג ל״מ אנל ניניהם מסלק הלאליד וגם ולנלן נדיאג הלל למיקדי פסייניק מועד
ס ח דלא אימא דאם פנלט! נמי מל׳ ל ש׳ס אפל דמדאי דשמעינהו טץ קאפל מאי פנ

 לולב ליטול יטברך שיטול קודם בירך אם אבל חובתו. ידי
 שעשח אחר שהמברך לסד אתה מכאן בסוכה. לישב במו

 נטילת אבל . העשייה על טברך
 ובדברי הואיל ושחיטח ידים

 לעצטו שחט אםילו הן הרשות
 הדם כסוי ועל השחיטה על מברך

*ידים נטילת ועל  טברך הוא ובך .
 לעצמו שבדק בין חמץ ביעור על
 שנטר שסשעה לאחרים שבדק בין

 הביעור מצות נעשית לבטל בלבו
 שיתבאר במו שיבדוק קודם

ז : בסקוסו  שהוא דבר בל * ט
 הוא נביאים שמנהנ פי על אף מנהנ
 של בשביעי ערבה ינטילת בגון

 חכמים מנהג לומר צריך ואין חג
 חדשים בראשי הלל קריאת בנון

 אץ פסח של טועד של ובחולו
 שיסתפק דבר בל וכן .עליו טברכין

ן אם לך  עושין לאו אם ברכה ^ו
 אדם יזהר ולעולם ברכה. בלא אותו

 וירבה צריכה שאינה בברכה
 אטר דוד וכן הצריכות. כברכות

: אברכך יום בכל

;ט■ עשי! jrn סנזשיד ט* irt עוד ג :שס ננייג סוליא ט׳ ל1ע «

ט נידיסם אטמיהס מנהג «ג משום אי להטל צו טס לא ו  מנדט «ו לא ליס קלו ס
 והא גנישמא. לט איקלע לג לטפל הוה הט דאי ההלל קליאת נמסלת גא דלא לופל ואץ

 עלעול מנהג אלא הר דלא דמלגה נפגהג טקא טיגו מגלט! לא דאשנהג נסוגה דאפטק
 גנישמא לגי איקלע אשל דלא והא ההלל קליאת גמסלת נא שלא לנינו לדעת ולל .נמלפא

ק טה שגנל פשפע ומה משום  גננל שםיס ז
 אפל לגן ק הדנל ואץ הננסת לניס ננגס ולא

ומ^! טל הגנשת לטת ונגנם לננל איקלע
 אי מלץ גלט אי ידע ולא ההלל אח מלץ

 גלט ולא פתסלה שם שהיה נאמד ואעילו לאו
 שאם שסשש משני לאשטקינהו סנל מיפ מלץ

 טץ לאסלץ עליו לנדן ינאו שלם יקלאוהו
 ט שנוסרם למס דל׳ס הלל p טנד שאץ
 מנהג נדת אפו דפדלני דסוגמ וטץ ההלל את

 יודמיס הם הט נלוסר ניטהם אטתיהם
 לו עושים הם וסלי דקלו מא מנהג דפשום

טו . עליה לנרוגי לפעמי אמו ולא טפל  ו
ת הטא  נסים לטנו וגמנה לדנליו לאיה ר
 משנה מניד ותלי ודתאה ועדנה לולג גפלק

 זיל הלאניד וכתב :שגילה פהלמש נע׳ג נזה
ט׳ גלגד םס0 של טלו מל אלא אסל שלא ו

 חדש נלאש דל דממו .מנ*ל נלכה וצלין
ת ק גר ל פנ ק ל  אגל ריס שהוא לשדםם עלץ ו
 pשנל אץ עמפא האי טין דלא פסס של נטלו
טה טעד שאינו טץ מלץ  מפק0ט דגל גל וב! ג

 הרלוש כיג .וגו׳ לאו אם נלכה עמו! אם לן
 דפסמנר ושמשא השאלטת נשם שסט ט נפלק

 פה ועל משא. לא מל מנר פשק דהוי מא
סעו! אם לן טטמעק דנל גל לנינו שנתנ
 קשה נלכה נלא טשים לאו אם נלכה
מנ שהדי  םשס קיש סהלטס נ' סלק לנינו נ
 וקולא טול קלא לא ששע קליאת קלא

 טול מא סםשק והלי ולאתריה לעניה וענלן
 שגשהדנל לומר ויש ופנלן. טו' מא ולמה וקולא
 םשק כנץ סשק שהוא אממיי פטיינת עש״מו

 דאוטימא סשיקא דקייפאל! נית קיש מלא
 למניה שנק טלכן ^!טס מא ומסוייג למופלא
הוי! כשק נ^ל קרא לא ודט כאילו ולאסליה

 א!א ההיא הפצוה ולעשות לחוט טיג היה לא
ק טא מכסים שמקלה  איש הדץ שש! דמאי מ

 למשל לטיט המשילו שמגטם אלא הס ממשלי! האל! עשי דרוג מטם למשל מייג
ק  אגוטגם נמנהג הוהלו מתם דשלט אלא דלסא נקטעא ונקיאיק לדק שני ייס ו

 ששק הם איג איטל נהם אץ דשוינא וגיק ה) (דן טג דום א1ק נמלק כדאיסא
ט ולא דרנג! ק . נלוט ג  שלא ממני לא אס לנלוגי געי מה לא שני טג יום מל ו
ט מה עוד לדקדק טש ושה .נ׳ג) (שנס ניע נסלק מאימא ט יזלולו מנ  נשיג נ

; ויל הלשניא גשם קיש מהלטת

תראביד השנת
ק ש עוו לגו ע ק ענ עו) ט  *)ו

ד *0 ד א עו טוג  רצ!!» ;
 ליעלעעראענילעואעיטורנל

h עצזס x מצ צעננד מדנויהע 
 גו צי >א9 נשוי■ «ין שעיא
 ע91ץ 9ל שאין 109 ואולי «וגה

 עעהלד! pi מוטעין ענוהזדי!
 שע עשוי טג יוסר. העעדרין !9
> 9גרע9  שנעקלש פנדזס צ99^

e ל»ט 9w של שען t o נשל 
ץ  לי טיושיא טן ט עונג.וג

ע ועל עלע אנילע על  ערוד. ^ל
 קשע לא ן4 טעג שיש 1191
 ועפעננא ל«ר בגעואלנרד אדזע

 פעי ומרץ גפני אעדץ זלאסל
 פאועע דע מנון ואס• נגמדא

:עטל סיור ולאשל
 פיאניד ׳;פתב0מדשפוא •)על
 על אלא nab שלא דל דל

 דש של על אגל גלגד עשש של עולו
 »שא לערפנע פרי שוןמפו גגיגע

 ואין גמלו ענפגנולנרן ואש ר*̂ו
 שאיונפ לעי שערנפ ללעור לע
 ננעילשה פודאפ ולא שנש לא

 קריאש אנל מרגע צויד ועפ
טס פפלל  וקרמ פסוןיישים ני
p וקנו 9א נפע עופף  פהלל 9
 עשו יעע לץווש<ץ פינד מטס

ע וצדן :ערל טנ

ח מנדל ע
 ip'r.ffl( ופנר עצמו פעוץ מה 1ל פפפויטס פדנויס ופניש ולהשיגו עלץ לפןשוס מניו זץזץ
 כענר ונר ואם העשייה אשי מגרן ק«עיו עש״שה שעדץ ניח• ולא מצופ העושה .ודל לערן
 מוי חסלה נינן ולא נםנה שישנ או חעילץ שלנש או נציציח טסעען נר טלו שנרן איע הוא

ט ושנין  גפונה לישג שישג ואשר חעילין להגיוו שלגש anb שנין pi גציציח !ועען9ל אקניו שנסעען א
pi נהקמן שעריו נמו יעשץ ו״על ו״על שעל נששר רל שהוא נעינין רואה הנן שטיל. נאלו טוצא על 

אדו נ9בנ יגשו שנין איש לא ואה שנין טוס בהוה איגא א■ שקושוח •גנמה נשנחוס וגה  הי
דן גפיי נקייה וכולנו שנפנו הטפר השמיעו גאולי או יא »ושיע<רה4ז דל  ■ששיעה נע*׳ על ענל ;נ
p ם' i n ט פרץ .געץועו שיחנאי «ע עי ט' חמן טעור על עגין הוא  לולנ ופרץ הפורס עי

ר ועט ערל מיוי ולאכול ונו' ל׳ עשה דל פואנ־ו נתב הגעל:  אשיו -אשון ראשון על עשע הנני ^
 והעטן שנינה לני שכה והשלין שעה טיש עשנה מגילה מסוןיא עשלה שהןשה מה ששק. למצוא לאשש
ק ק או השהוייס שן פיחציה למק קו  שגיגה יהלנוח ס־ג נחג ויל דש ט הוועקיה. לאל! צוין לו אץ «י

 לשמר גחשוטע p ג1לנח היטן ושוי סהייס שיניו שצוח שורפן שגיק והקיא חמהה גי שהילקח ושנונה
 יהלנוח fa תשוגחו לשץ להעחיץ עירי שאני פס וענה נה4ש עצוה שהיא עייונ שצרו עשהה וגלל לשדל
 טהשצוה אש נאהי ולאשרה לו השווה עשה ודל לו העקגל לטגללי נא! שנשי מה ועעסה נש׳ה. מגילה

0><fe סמנה שלא נץ סמנה ח געשיה סענמה מיער מגילה ששעיא וץוע .שג׳ל השש״ה של שנין נוגה 
שני ששוה ^ין היון ש»הץ דל דש לזנו• ואפילו דפא עו ה' י  נדש טיול סנשה ■מנוגה מגילה ז

ר׳ מ׳הנעדס נושנהענץ !U6 שעט סאגחג ה ר ץ  כאשי שעהקהמונשי לנשורלה ואטמסמנס ^
א שאשו מזש 0וג ט' והייש נשקנה  שץרא של ההקנה טסה וה עיי ועל ולאשייס עצמו להטא קי
e משגה ני אגל לקיוח לא1 מגילה t ס  גני אטלו נשצא ננטימא להדא ב׳ש עיץ ששנויה m וני
 גנללו הצץ ודמדלפפג .לעצנע גמנק לסל! ומממההמניו המטה לשיעי אמר נאיש סלן מאה הטמ

סין מנין לעצמו עשאע אע גפנה עטו שאינה טן שגה שליו שטסה טן שצוג השושה פ!  .מדל ל
ש4להו ניסוה מץש ולגן ונישן איש וןנה0ה השיעי לשצנע ל)מה וסופה שצוה מעשה שני ו«ןור01וש  ע

שס מעעעולאוקעעל מנע. וסדטאוגגג לאסל העונשי ק שצוה משקו ושיור עלע יענצצי שסע שי

 לט cb גדנמיג ונשנויס העוגע על ונאכל יאנלוהו ומסייע עצמו על מסרג ועסדע מצות על געעש
o אנלז w ל פגגן אחריס שלהוטא מלשוט עהסר ונכי עסש. ןינן דה׳ עיש דל דש ודיג השה על» 

א יעוסעי לצלריעעשא p השקיט הס לגן טצנש טציא הוא שגה אמיה1  שווה>ה פד גיגיס ששצרוה ^ו
ה מן מונ ס ר לש־ד משיא שהה ץשה0 צא לשה דל הואנ״ד שהץוה שה1 אשרם. לסטא עיקיה נ  ^ו
ן של גשוןע שק טשא הששא ג ק קיה לא ולנעי ועש עצשו של הנוסע שאד וי ^ bob וערי שץ>ל 

 לששיה שדש סאטלש טא שפווא שורשו שאשר ושה הלן. 40 ליה שיש לא הוא1 ומשיה מל האי סלי
סי ה0ו הט לנווט ה4 וורגעי עצנע ולהוציא מונה ה9וא מצוה שטא  ללודד מהל לשטש אנל הגל ט
ש לושש  לטריעל סמנרץ עציץ אצא ומשוש השוע שה ימצה משן הלטש סף טאיס פנני א׳א דל ד

ד מנהג שטא מי בל :גדין ס  דל דל היאדד בשג ; ושינה לג4 עוץ . הערץ סף עז נ
 נעפנש יהא ארע מטן ואיני וה לשון של עשהש אושר ועט ;שדל גיגה שדן וסי אשת שלא

שק מעשו 0 טה לא נענש ונאמד זששרשין שקא גשיא שף נשיא שק שעטש  אמר להדא ני
ל ו4ק6 י< ושטץ מי ועט ופקיל ואר״שא M משש ויאש הלל אשורה ואש מא ^ lom דהש 
טו שמט לאסוךנט מני חשש נואש הלל 1ץי  אסחיהה שנהג שנה שעע אשי ולוגי שילג׳ ץא ו

שי «א גה ושטישה טרהס  גהן נומי סטירי יטה טיש משאיג סמי הששל ואס •משל לא י
ש סלל אלשא לנששלה ההלל אש ע4ע מהיטן אץ שלגששלס דל דש שעה הוא הגסג זי׳ »  שהשג ו
 עוץ ק עמו השטוע טווסטוו שעלי טמ0י ומץצש ושעשה מנילה והלסמ ע׳ג שי1י וטאוז ומש נאן

 ניין ולא מטע שטע ומשיה טא ע4וט מנהג ממה ואטעוא ועינה לולנ יהנץ ומהטא עעמא
 לסעי נעור הלל ועל לעיוא רן4 מהנין ואענה שציעש גסהיי סאנמט ואהיה גגעיא עעמא גימעיש

ע א ס  tn< ועינה לג4 סיץ מטיטהינשעשט גהנטה אשרה שעשה 4 רע דל דש סהש טמ
מ המ1ל ועניא שלדה ספן >ש  4נע אצל מסעה יסוה ממלועש עסיא ואשי גווליה גגנשש וגה דל ד

סרט 4 איןהסס' ש הנ סס איין שש הפסי לאנאורסאלאלעעץ צ>6 לה  מע» הדעדלולמ
ץ עוצלאולאץ(יואן מאץ להעשע לסיוצע : גו

ברמת חלמת סליק



מילה הלכות142
:אלו בפרקים זו טצוה וביאור .שמיני ביום הזכרים לטול והיא .אחת עשה מצות

משנה כסףראשון פרקמשנה כסף
דז את לתול הדנ ועל כנו את לעול האב על וה1ם א *א6 ט׳ ענ נמר! . ו

 ימול השמיני וכיום שנאתר הנן את למול ינו׳ו סי' רניט כתנ המטת
;עכדו את למול הינ מטת ענה לא למה מפס ולריך פילסו נשר

ט׳ מלווין דין ובית  וימל דכסינ מנ־ל למולו נננו מיינ האנ כ׳מ) (דף דקידושץ ס*ק • ו
ס יצחק אס אנרהס  מהליה דלא והינא נ

ד מיתייני אנוה  לנס ימול שנאמר למיסהליה נ׳
 איהו מיחיינ ניד מיהלוהי דלא והינא וכי כל

ימול לא אשי נכר וערל דנתינ נמשיה למימהל
ונכרתה: ט׳

 שימות פי כרת חייכ ואינו רניט נרש ועל ב
ט' ב .ו ת  יכו׳ חנלין כנה אין הראנ׳ד נ

טי אי  הכיס שמיונ אומר ואני עכ׳ל. כרת נ
ד הטכי הזה דנ ט נ  הוא הראנ׳ד וניכר׳ יני

ט ודעת נמ׳ק שמוזכר שנים ניןיטי שימות  יני
 למי שנים ניןיטי למוח כיס מסמיינ שאינו
 לפול נידו שהרי המצוה טל עייץ ענר שלא

 יסחיינ ואז נמזיד פיל והוא שיפות פד עצמו
 א'נ תשונה. מהלכות מ׳ח כמטאי לנמש כרת

 כשיגיע אך שניס נקיטי סס שאיט רטנו דהיק
 כמטאר הזה נפון יפים נקיטי ימות למוח פסו

 שסיום הראנ׳ד ודעס ייוסי. כיס דאיכא נסיח
 שנים נקיטר למות תיינ הוא מל ולא שגיל
 שכתנ יזהו ההוא פהחיונ נמסר מל שאס אלא
 טא ראוי כלומר כיס נאשר שסי יום ונכל
 דאף כלומר שנים נקיצור ולמוח ליכרת יום גנל
 מיונ לידי שינא שאפשר דני לששה דדסי פ׳ג

 יום שנכל זה שאט סיוג ליד נא לא ועדין
 ואפיס מקום של מטש פל טדאי שני הוא

ס פסחיינ שאיט  כרס נאיסיר מיס לגמרי ני
 שהזכיר ומה .לינרח וראוי יום נכל פומד הוא

 התראה יהא נקמה נעלמא לדוגמא סמק הסיאת
דני ולא אדם בדיני אלא ענץ לה אין  שמיס נ

 לא סמק התראת למיד דאפילו לומר והיינו
 מייני לסוסיו אלא כן אמר לא הסראה שמה
 שפשה ממני עליו יש שמיס חיונ פיס אנל אדם

 וזה מיתה תיוג ממנו להמשך שיוכל מעשה
 כיס להסחיינ לו שאפשר למקום עצש שמניא

שי  דק הנורא מצות פל יום נכל שני שמא ו
 . שנים נקיצוי לסוס יום נכל שיסמיינ מא

 מאן דאיכא אמדנן דט דמי דלא ינינו ודעת
 כשהוא היינו התראה שסה סמק דהתראה יאמר
 ואל אשב שני כשהוא אנל עשה ננךם עוני
 החיאס למיסר גניה שיין לא שלה כסו ספשה

 אדם של ננו מלין אין שכתר ומה .עכר לא עדיק לתקן שנידו כל אלא המראה שמה ספק
ט'  למימהליה ניד מיחייני אנוה מהליה דלא הינא יקאמר משמפ הט יפוניק סשמא .ו

 שניד ומ״ש .מדעתו שלא לעשותה לאחי אין אוזד איש פל המוסלת יסטה הוא נסי וסנרא
 אנ גני לנחונ ונינו ודקדק אטה מהליה דלא הנן סדין נלמד מא הפנדים לשל סטוק
ד למימי דליכא משם נתעלס ניד וגני פנר נ׳  ולכך יענרו והיאך העדה פיני והס פניו נ
ב : נתעלס ניד גני ונסנ שינה ת ס חיינ אינו אנל היסיך נ  נמזש פיל והוא שימות פד ני
 מסט נמרפיס ונתייו ישו נתצי הוא כרת והלא ניה שייך כוס פאי שיפוס לאחר דע

ש נסג ואסיה ש  :מכיל פצש ישל יסרסא שאס עליו ויקנל ישדה אם נדק יהיה נ
J ו אחד נ ט׳ ישראל נרשוח הטלד פ  כל אש רנ אסר קל׳ה) (שנס דמילה ריא סרק .ו

 לשטנה נימול איט לידה סמאה אמו שאק כל לששנה נישל לידה ססאה שאש
נ פילוס שש לו שיש וש דופן Kv איססר והא איר י תייא ורנ הונא י  מסללק אמר חד רנ נ
 לשמיר אנל השנד את עליו לחלל אלא סליגי לא פ^ג מחלליו אק אמי וחד השנס אס עלמ
 רסול שאיט ומי שנת דוחה לששנה שנישל שש כלומר סליא נהא הא ליה פהליק ודאו

ק לשמונה שרשל ניס ילש ויש לאחד שנישל ניס יליד יש כסנאי דומה איט לששנה ו

 עסה ופונרה שפמה לקס טצד לשמונה שנישל כםן> מקנת ויש לאחד שנימול כסף מקנח
 לקח לאחד שנישל כסף מקנח זהו עמה וולדה שפחה לקח לשמונה שנימול כסף תקנת זהו

 כן ואחר ילדה אמר חמא נ" לשמונה הנימול ניח יליד זהו וילדה אצלו ונחענרה שפתה
ט ילדה כך ואסר הפנילה לאחד הנימול כיס יליד זהו הפנילה  לששגה שנישל ניס יליד ז

 ילדה כך ואמר הפנילה נק ליה שר לא וחיק
דאין ננ על ואף המכילה כך ואיזר ילדה נק כרת עליה שחייביו עשה [א] יימצות מילה א

• ״ ,t, u״ ,lL , רנאנשלסא אסר לשמונה נימול לידה ססאה אמו
 לאחד נישל ניס יליד לה סשיחס מסא לר' ערלתי בשר את יטיל לא אשר זכר וערל

 ע ואחר שילדה כנק לשמונה נימול ניח יליד לטול האב על ומצוה .טעמיה ההוא הנפש ונכרתה
כסף מקנס ילדה כך ואחר המכילה הסנילה יליר עבדיו את לטול הרב ועל בנו את

. , ־ י ־ נ ל האייו אי האב ע ל «יתן ־ ־ י ״ נ לי ־
 אלא לה משכחת כולש נשלסא לתיה אלא שנר בערל אלא תלוי הכרת שאין כרת חייב ואינו עשה
ךן העבך או הבן אותו למול מצווים דין ובית .עצמו ט  אסר לה משכחס היכי לאחד שנימול נית יליד בן

למאן הניחא לעונרה שפחה נלוקח ירמיה ר , ׳ » j יניח, ולא ק לאו צירות קנק דאסר בני טלי( אין 2 • בעבדיה( ולא שראל ב ערל חו ג ולא ק אלא דמי הנוף נ
 מאי דש הטו־ כקרן סירות קנק דאסר למאן למולו ונמנע עבר כן אם אלא מדעתו שלא אדם של

י מבית נתעלם .כרתו בעל אותו מלין דין שבית י א ד ל שפחה כלוקח משרשיא רנ אמר למימי איכא ן

 לא כתנאי דאוקיסנא וכיון אסי כרנ קייל דלא ויום יום וכל עצמו. את למול חייב הוא כשינדל אותו. מלו
• • ■ ■ ־ השגתרדאכיר את ימול ולא טשיגדל עליו שיעבור

 .עשה מצות מבטל הוא הרי עצמו
 שיטות עד כרת חייב יאינו אבל *

 עבד אחד * ג ! במזיד ערל והוא
 עבד ואחד ישדאל ברשות שנולד
 לטול הרב חייב הכותים מן הנלקח
 נימול בית שיליד אלא אותן.

 ביום ייטול כסף ומקנת לשמנה.
 שנולד ביום לקחו אפילו שנלקח

 כסף מקנת יש ד !ביוסי ניטול
.שנולד ביום שניטול בית יליד ויש לשמנה שנימול
 זה הרי וילדה עטה עוברה ולקח שפחה לקח נכיצד

 והרי עצמו בפני העובר שלקח פי על ואף לשמנה. ניטול
שנולד קודם אמו וקנה הואיל בסף מקנת עצמו העובר

ניטול
ס סי' ׳■י י1פ א א י׳ נ׳ ו פוי נ ■ רוו פשין כמ״ג י  : «יש נהיאג־ד יי-הניס ישיא סי' י׳

ג1נו יס׳ו סי' יז׳ד סור סגד דני ג 1ר פשין '

 שיסדז עי כרס מיינ אינו אנל •)
 אין ו״ל rיאנo כתס '01

 סיזיאז משום 01 יזנלין נזם
pte יגל סשסיס מן אומו סופרן 

 :ערל נית באיסור עומד 01׳
 ישיאנ נישויז שוולד עני •אמי

 :לשומנס (ימול ם1 כיי ער . '0
 דס לדעס רל סיאנ״י כתב

 ילדס ר! 0ך1מוול וזמא
 ואוו׳כ לספרלס הפנילם !אוז־כ

: ענ״ל ילדם

K*t ת סיג ועא רפ) יקידושין(דף קמל) פיק .פו אס למול עד ׳0 עפס מזלו
 דקידזשין קמא סרק .נמזיי פיל והוא שיעוס עי נו׳ עשם מצוס רפל לשפן סל ולא פד

 איר אומר ואני :ערל נרו נאיסר ס'1 סנלק נום אין ויל טונ :עיא) (דף ספנל ופרק
 מ*זיפומ למעשם סמיזנ סעיל ופמן וקידושין פסיק שוקדק מחצם אני ונפלפולים שסוארזצס ססנלק שועפ

 זנ0 ו־ל רוו וגס ניס ם יש נאמס וםוזיונ סוא יג 0 סר• היל מוקרא א ««יש וספרס סשלומד
 מל לק וףיס אם1 שימוס עד לגוס ומן א קנע שלא לםשעיענו נא אלא סקראנו אס 01 0)0 נלטנו ק

 פרוס לסגלה ולא עשם קום ס שיש סעשם ללא חמס וכ וסר• «0ו« ידי ד)א גרואס שד גפפר
שי נשנס מלאגס ועושס ססשריס מום ולצסל רסמיס מומס מוסכם רל י5שןו סרס וודכ נסם ומוצא ננ

 טא דיחידאה חסא נר' למינקס ס׳ק שנקיק
א ועוד  ופיו שקלו ירשה וי׳ סשרשיא ורנ יינ

ט אנל דחית. אלינא  אש כרנ פסק יונה יני
 משמש סי כיכרי כהלכות הכריס לא ז״ל והרייף

 לחוסרא אוסו ססילק שלכך מילתא ליה דמספקא
 השנת אח פליו סחללק ואק לששגה דנישל

 כ’וכ זיל וקיזיה זיל הלכות נעל דפח וכן
 הרן לפון פ*כ שלה פהלכוס נשיא זיל הימנים

ד זיל. ^אני ט׳ מפא ר לדעת כן כחנ זיל ו ו
 רניט כתנ0 מה ופל .פנ׳ל ילדה כך ואחי
וכו׳ השנת אח דומה הנרם שתילת כשם להלן
 איא כסג וכו׳ אמו סנלה פלא נית מיליד מון
 שהוא ספני ואולי ההפרש זה מהו ידעתי לא

 נפנילה ימפליג חסא כיי הלכה אס מסופק
 וא׳כ דש ולא לשמיא אזליק שיח מדחי ולענין

לספוק• איכא נסי לששגה שנישל כסף נמקנס
 מפא דלר לומר זיל ז«תו .לשונו כאן עד

 ואחר שענלה היינו לשמונה ינימול כסף מקנח
לאחל■ גיפול פנלה כן ואמר ילדה אנל ילדה כך

 רגיש שלק לא כשמונה מילה דלערן ואעיג
 אלא פנלה ואח׳כ לילדה ילדה ואויכ סנלה נין

 וילדה עמה ושניה שפחה לחח גווני נכל
 ה׳ל שנת שלול לענק לשמונה נימול זה הרי

. שילדה אחר אש שענלה ניס כיליד נמ׳ש שנח דוחה אינו פנלה ואחיה דיליה לחלק
 לדפש אנל מאד עצום זה שסשק זיל הרין נו שסני כס. היתה יכינו פיסח שאס ונאמת

דני׳ הנזנריס מהפעסיס נתיק טסק רנינו שי .ט״ן נ  דמושקי זיל הראיש כחנ ו
 דאי נריסא הך להו שמיס לא אשראי דמך אסי נרי הלכה דאין משסע כחנאי לה

ה וסי תנא כהך הלכה אמי שה מר אלא עצמן ספי מימרא אמרו הוו לא לש שמיע הוה » 
 אלא פליני שו לא להו שסיע הוה דש אפשר להו שסיע דלא וכיון תנא וTכא הלכה אסר
 דהר לשפר עדיף דעפי ול'נ .נינים הלנה חסא די׳ עליה יננן דהליני כיו: אסרי שו

 ו*סר הגמרא. דניי על ינינו דניי ניישנ ועתה כחיק. ופסקו לש שסיע ניייחא אמוראי
# לא כסף מקנח שא כאילו שנראה לש לאמי הנימול נית יליד עפם להיות ני ראשונה קי

 פפנום לקח אלא ניס יליד ליקיא הראוי אחי ניס יליד שם אק כאילו נית יליד נשם יניט
א נאומיו לו הספיק רק זה דק לכשנ ינינו חשש ולא וילדה אצלו ונתענרה  שליד «

:וילדה ini ונספנרה שפחי. לקח על מורה נית יליד ששם לפי לשפונה נישל ניח
ט׳ כסף מקנח יש נתנ ואח׳ב ד  נס׳ש נזכר כני יום לאוש הטשל כסף ומקנת .ו

הסוזכר פמה וולדה שפמה לקח דשיט שנלקח כיוס טשל כסף ומקנת
ננס׳

עוז מנדל
ס זס׳ש ו־ל סיזנמוס נעלי ׳0 למזל  גקיחשין סיקסני יסס דקיק גו׳ מדעסו שלא אדם של 10 מצין שאין ויל ר

ד סל ולא אנ0 עני סז׳ק ק מיאשגחן ועיי .לא הנדס אנל נשענו דוקא משמע למזלו מצוין ר ס ר ר  י
 נסל«י וק סעשס אין אינסינ ילא דהינא מנלל שיעשון לנ״י אוסוס ומנוס לנינסנ קיא איצעייו

 ישראל נרפוס שנולי מנד סוזי : נרק כרוי נעל איי pקנ או רמסאין או מסינסים נמו ממוש אינו
ק . 'שמונם נימול זה היי עד ס' א « ׳ לועס ויל םיאנ׳י כוזב דמניא ר ס׳ ססא י  ■לוס ואס׳נ ו

ס 0000 יפם ס׳ע אנל הוא אמיו אמר תגני • ערל  נזוא .עעש מנמם תדיסא נסיק לפשק רל ר
א נפיק מסנאי אוקסה 0 סליא נהא סא דמשק סלמזדא וססם אש רנ אמי נינם יקא  ד־ע וסילס י׳

' י׳ ועוד וסרת שקלא ססים סלם [”ושג ועוד אסאי י ן דדיס אלינא ממיצי משישיא ת1 ירפים ז ד שי

טיימוניות תנועת
r נזילת וזלפויו v•י {אז a n י מיס י.נ־» לא אס אליעזר רני •רם



143 עבמשנה בסףפ*א מילה הלכות אהבה.משנה בםף
 לגן«9BW 1 לק« סלד ג0י; 9<מו0ל סגימול כסף p9»1 לגאד גא אנו*ג1 . גנמרא
 שסחה מקגה ה״(ו «ימא דלא גלמי מלמו גמד הפוני שלקו! ואע׳פ ממה פוגיה

 גנן האס mp גן ואווי יעדה גנך סוולה מוני גשקוה אגל סשס פפוניש
« ^ קמשפפ אהד ליום שרסול שוולד אסר קואו כ<>לו ליה דהוה סד׳א דיורים  יני

 נמקוס וימן דאיוו אפו נשפי שמא שפיץ
 מפה יניוו p ולמי . לשמווה וימול אלא גם»
 ששהה לקה אמיו אלא גניייהא הילקו סלה

 לשמווה הויפול גהף פקוה והו וילדה סמוניה
 איהאלשלוג ואה וט' פפה וולדה ששהה לקה

 נשוי הפוני לקה נפלא נד׳א נדידה וליסוי
 ויגול פלשו נשוי הפוני לקה אם אנל פלפו
 וולדה ששהה דלקה היגא שגן וגל אהד ליום
 ילדה שלא דגל אלפא הגי הוי ופדלא פפה
 ייפול פלפו נשוי הפוני לקה אשילו פדיין

:לשפווה
 והיים ששההלפונייה. לקה גהנ ד!ו»ח*כ

 ניה rל’נ ייפיה ייני אוקיפהא
 דאהי משום גפוהו וששק אהד ליום שניפול
ן נקנין לאו פייוס pp יאפי גמאן  דפי מו

 קליו) (נ'נ מהלק ניש היא וי׳ל די*י ושלוומא
שההולז(ינפוהליו) ואפדינא  די״יוי׳ל ניי

י גליי הלכה ל דהלנה שמפססא משלש נ  גי׳
 שייוש קוין דלי׳ל שפפששא הא פינייהו והד
 ללא סנלה נין לן ול*ש יפי מון גקיין לאי

 ששהה זי לקה דניש למד אשה ופגאן שגלה
 אהי אמי. ליום אלא וימול דאינו שיניה יזה
 להשנילה שלא פיס ששהה שלקה אי גשג גן
w* ניש ניליי סשישיא דיג אוקיופזא והוא 

 אמו שנלה ואם ים*ש :אהד ליום שניפול
 ששהה דלקה איישא קאי לא .ונו׳ שילדה אהי

 או הפנילה גן ואמי ילדה 0דל* לפונייה
 לא דהא אהד ליום ניפול ולדה ואמיג השכילה

ן נקוין לאו שייוש יקוץ משום אלא פפפא הוי  דהיינו מיניה דשליק לפאי אלא יפי מו
 נין ליה שוי לא ושיה סדאמייק יגיוו ק ולמד קאי להפגילה שלא פ'פ ששהה לקה

 ולאוקיפשא נית יניד שהיה גיון לש׳ וימול הפנילה יאמיג ילדה נץ ילדה ואמיג הפנילה
 נלומי להמנילה שלא פוש מל שלקחה לשי אהד ליום דנימול פפמא היים פשישיא דיג
 Tפיל מון להלן יניוו והיש לה׳: וימול הוא נים Tדיל גיץ סנלה אם פנלהאנל ולא
 דמאי משום הוא השגש אש דוהה איוו לה׳ שניפול שאפיש שילדה פד אמו סגלה שלא ניש

 ששיפא ודאי הא ילדה ואהיג להפנילה הסנילה ואמיג ילדה נץ ליה ד^ש לשיק דאפייה
הן למקנש דקאי  נזמוה מילה שהוא ונית ננייישא מוזגי שהוא ניץ לשמונה מימול נ
 או ששייש ונמו לאמי הנימול ניה ליליי ופי קאי אי ליה פהשקא אנל השנה אם ממה

 משיש שינינו איו לחופיא ששק ולשיע ננייישא מוזגי שאין ניץ ^י לא דילפא
 שילדה אהי ששנלה אפיש להסנילה שלא פגש פל שלקהה זגיון משישיא דיג דאוקיפשא

9 לשלא להסגילה שלא פוש פל דלקהה שואיה מהוי לידה 0נץד שנלה שלא «יץ v ניפול 
 לה׳ ונימול לידה דאמר מנילה שהוי הגי דאשילו נרל הגי אוקפה דלא ייפיה ודני לה׳

 ולפוץ שנש גפוין להופיא שסק משישיא גיג או גייי קייל אי ליה דמששקא ופסום
:יניוו נדמש לי נראה גן מימולים לגל הק»פ הזמן שהוא לה׳ וימול פילה

ה (דן המולן שיק ינסוש .ו«׳ המנו׳ם p נדול מנד לקח ו  פנד הלוקה אייניל :) וי
 לפנויה ומוניו מוזר פל לא מיש י'נ פד פמו מגלגל לסול רצה ולא הפטים סן

ק אמרוה  פקיימץ אץ אמר הא פקינא רני דאי פקינא ניני דלא נמאן ששא דרג קסיה ינ
ם  אנל לפילסיה שסקא דלא היגא הים ריפ שימא אשילו )א0 רג איל מלץ שאץ פנד
 ואין נזה הסוסשוש לטרוש רפיי שירוש נץ סילוק וים .שסקא לפילשיה דשסקא הינא

טנו נדגיי  וגל אלמאי ירני פשפיה ינץ שלה שם גיז . וט׳ פליו הסוה ואם :הגרש י
ט אי משמו לי אסרו רטשי ט שלקחו זה לקיימו שמוסר פיל מנד ז  לפולו שלא פיס י

 מקיימץ אץ אפי הא שקינא רני דאי פקינא גרני דלא נמאן ששא דיג קמיה ינון אמרוה
.אשוי דאסני הינא אנל נהייה אשני דלא הינא היס ריש ודמא אשילו ששא רש לדל

ח הו ח « סוניו םיי
ץזוי׳י <Kn ניו«ונייויורג נ<)ונןה׳>וינ ^״י  ו»ליווםי0ג« וניווו״נו «ז1ו*ם1אל»םונןרגי ונן

row מו ני• ניזלקו לס דאסו• סישנ׳ס  דווםי סיג תיל. בייוז ים ממנו לחסין *גדיך ו
p »ץ סוסריס סח יססר נחיץ חלנח i• ום מסנו לחסין o׳rtm 1v סיי גרב ודלסיסו דקייל  טי

p יגן ותנסי סליגס סליוי חנס סגל דנמייחו סלינס סליו׳ ני זים p רנח סונסר סלסס וי׳י 
 זג! נגסרס י׳י1ו ■)יסן וג לוגי נוגח והלנח חלגח ונן p ליח וסמוס o’r גרייחס סחחיס

 לחסין ריך1 סץ סחול נסחר* סנתנייו וגו «נחט נח׳ג וולס סונויהס לסוו ססץ נסח ססץ
 *סילו *ו גייס *pn ניפול *ה סליגי ח«ול נו־ס רנן החולץ וסרק יוסי נוני נויח וס נו0ם

 **ץ גת! סחול נ*חו* «נולו וגקסן בריח וס ספנו לחסין ויך1« סוור 10* םםפ< גלילח
 ג*חו* *נחנייו נו וגץ פחול ב«חו* חנולו קסן ונץ כחג 0וו*׳ גויח וס ספנו לחסין !וין
 *ס סיין נר ואפו pro חלנוז ו*םו גוג ל) וקיים* ביית וס מסנו לחסין וץיp 1 סחול

^ וסספו חסוזנו ובינו נונרי להוי* «-ת* ובג^ גססוו  גו וגץ סחול נ«חו* *גולו קסן ו
 וני חני *נוס ויחי נ*ר«ח חתם וניסיון גוית ום ספנו לחטון וין1ו סחול ססמי* •נתנייו

« ומלט ל* P *ץ0< סגני גוית וס ספנו לחסין וץי1* סחול סנולו ות «ל וסח נ׳

 שפחה שלקח או .לעוגריח שפחח לקח ה :לשמנד! ניטול
ת על ת. לשם לחטבילח שלא סנ  שגולז־ פי על אף עבדו

ד שחרי .שנולד ביום ניטול ברשותו ^ל  כאילו חזח ו
 בכלל אטו שאץ .קנחו חיום ובאילו לבדו כסף טקנת חוא

ת יליד חבן שיחיח כדי ישראל שפחות  טבלח ואם ,בי
השגתהיאניי נימיל זה חרי שילדח אחר אמו

ח » ש י לק״ * ל ז ל ב ה ע ט ל י י ג י ם׳ ־ ס מ״י ס ש צ ״ מג ס ק״ צ . 
^ל חעבד רצח ולא חעכרם  פיאיי ־?תג מיד ל
י« H » י«יי י־ל .חדש עשר שנים כל עטו טנלנלץ

:מט< איש צסיזג ^

 טתחלח עליו חתנד! ואם .לעכוים וטוכרו חוזר אלא .ערל
 לקייטו טותר אותו יטול שלא חעכוים רכו אצל והוא
 בני שנצטוו שבעטצות עליו שיקבל ובלבד .ערל וחוא

 טצות שבע עליו קיבל לא אם אבל .תושב כנר ויהיה נח
 שהיובל בזטן אלא תושב גר טקבלים ואין טיד. יהרג
 .תחלח טילד! חייב ישראל לקהל שנכנס יגר ז •* נוהג
 ברית דם טטנו להטיף צריך pi עכו־ם כשהיה טל ואם

ק וכן שנתגייר. ביום צריך טחול כשהוא שנולד ק
להטיף

:ניח משין שיו ישיש שיי ייי טי « :שש «זי פיץ «

 היש ייג פמי לנשפנלגל טן דקאי ויאה היה פצוס שנס סליו שיקנל ינלני יניוו ופיש
 שהרי ישראל נרשוש שזה שגיון ימול שלא פסו לגשהשוה גץ לשטים והוגיו ומוזר
 פלטם פהלטש שיז רגיוו גמיש יהיג או פצוש שנש לקגל לגוט מייג הוא פנד

ק ופלמפושיהס  וגל נש נוי שוצשוו פצוש לקנל מולם נאי גל לטן הגגויה מט משה צווה ו
 גשיק פגדש רניוו p ולמד יהיג קיגל שלא פ׳
ג שימוש ד׳  סלפידי וסלט יהודה ויג טנא י

 אלא והרג «ו p פצוש שנש פל אפיי דיג
 ויאה ניאה איטיי פהלטש נשייד שמדנייו

«ל. שלא פלץ משוה לטנא קאי דלא  ו<דש י
פני היאניד איש. להרוג פשה לנו אץ פיד י

 שמא יטנו דניי של השגי. גאן דאין לשפוה יש
 שקישהי ידינו אין ואם הומיא יניי גשג דל

 פלגמוג להויש היל זה משני לא גפופמיוו
 דאטלו ניפא דלא לופי שימשו ואפשר הדץ,
ק  פמו מגלגל להרגו ינוליס אוו שאץ הזה נז
ט׳ פמטלה פליו הסוה אם או מדש י*נ  פושר ו

 קמ׳ל פצוס שנש פליו יקנל שלא אפילו לקיימו
 לא אם לטיט יטלים אוו דאץ דניץ היאניד

 שמה אטלו לקייט אסור שצוש שנש למגל ירצה
פני אלא אמס  גי פקנלץ ואץ ומיש : סיד י
ן .ונד טשג  (פינץ שדט המקדיש שיק «

ש:) : ל
שרסהמולן(ינמוספ^ו:) שונוס זט■ ונד.נ

 שיטל מד גר איוו לטלם יוסק ישי אפר
. ופד שנדם נשהיה פל ואס ולש .רשנול
קלה) דטלה(שנש אליפזי רט נפרק גיסיק
 מהול גשטא נולד ולא שנש דושה ודאי פילט
ה דם שפנו להטן צרץ* אופריס שמאי שניה  נד
 ים ממנו להסין צריר אץ אופיים טלל יניס
 גיש ומלט לא אלפזי p שמשון רני אפר גריש
ה שמאי  והפין שציין פטל גשהוא וולד מל ול
 שגשגייי גי פל ומלקו מה פל נייש דם פפוו

ה נייש דס ממנו להפין ציין אופיים שמאי שנים פהול גשטא צרץ• אץ אופיים ונ׳
 שפפץ גרני הלנה אפי ושטאל קפא נשוא הלנה אמי רג אישפי נריח דם מפנו להשין

נ דשליגי פ׳ג דאן הריין ונסג אלמזר נן  דאינץ ננשיאי א קיימא מילשא נהא ושמואל י
ה פילה שפא טישיק אפי רנה דאישפי יוסן ויג רנה ס  ממללץ ואץ גלומי טא ננ

ה ואפי ה לש ומלט לא אופי הקשי אלפזי יני דשויא לה אפיוא פגא ינ  נולד על ונ׳
 שניש השגש אש שליו למלל ומלקו פה פל גייש דם ספש להשין שציין פטל נשהוא

 rto פמללץ אין הנל דניי סני דסיק פנלל פחללץ אץ אופיים וניה פמללץ אופיים
ה ופדגפי השנס אס  דיג ואשיג טא דהלנה מפס שפע פשוישא פהא נשיא דהוא ינ

ה דהלנה קייל הא שליג יושן ג לגני נינ ה טלנן הסן י  מיישיק דאפי ם*ל נינ
 טולליק לא דפסשיקא נשנש לא אגל גמול גייש דם פפס להטן וציין נטשה פילה שמא
תב :9^ג וק ה ואפי דל היין ונ  נטשה פילה סשק דלישלא לה אפיגא פוא ינ
 והט ישניא היי« הקשי אלפזי דיני דשיק לינה ליס דגןם טיוש פמללץ ואץ היא

ז דלישניא אישא אס ינה דייק ומיה גטסששא איהא י  נייס דם שפנו להשין י
ט טא נטשה פילה דודאי נשנש ואסילו  שציין נטל ומלקו לא הקשי אלפזי יני איל ט
 ישניא דהייש ודק ודאי אלא נמול איט ליה ואמי נשנש ואטלו שיק אמי אי להשין
 נשהוא מולי p טדפא ודאי אץ הקשי אלפזי יני איל וסיס נשנש ולא אמי נטל
 שליג מהול נשטא שגשגייי דגני דאפיש גפאי אגל נטל דם פפוו להשין צייו פטל

̂ןו ולא נייש דם פפנו להשין ציין לדה מטל נשטא שנסגייי ־דגי מלן שליגוא  <מ
 גשלד וקשיון טלגך גגאווים ששיישו ויאה ץ פטל. גשהוא נטלי השגש אש למלל אלא

 דסשק השנש אש מליו סמללץ אץ נמול גייש דם פפוו להשין שציין שאפיש פטל נשהוא
ד הריין גשג פטל נשהוא שגשגייי גי ולפגין טא נטשה פילה ^  ספט להשין שציין נ

 שנשנשי השייושים וגשו פילה פהלטש שיא והימלם זיל נהיג היג נשג וגן נייש דם
ט הלנה אמי דשטאל דאשיג הקט אלפזי יני פל טמטם הם  אלפזי P שמשון ני

אלא קאשי פטל גשהוא שושגייי גגי הקשי אלפוי מדיני לאשוקי דלאו למימי אינא
ססאי

עוז סנדל
קו .T0AP0H* לגולם׳שדאגלאשלאקגלגאזשט ולאיוש שגשדש ק גחל סגד י

;סויל אש לששג ששש לס ואץ ro ד9>« דל rגואנ נתב :ודש) שםלן(דן סדק שון
■own! n« שורש משוש קגאהו ולקי שאדון קיצר *דון שסלמיד כשדי שדי דל ליס גי אוסר ו*ני

 n דל לס טין *ש 01rp1<1 ומשמין וש ק onto 010יקד׳םי0 משודר חש פממיש כגוש
 ששוו ואש דל שדאניד גשיגו לא ושש מממץ שומס לששדיש משש 0ומש ומצוומווו>שן מלגיס משלשת

 נשלו לא ><*<■0 אוגש יין ודש מישראל ואמיל! שמוםסיש גמלו מישת onM ונש סקיסש ידם שאין
טן pMi שם«מש שגל ולא מיד שדן לוש ג»מן דל דמ wo מד וושג שאים משם ואש  וקרא̂.

ששש: דשתי p ולאלששיו לגאי ץ9 •שסא לששגש-ואס שטש ומצא איני ולק שומצלות! ושדמ שמסקסי
 לקשל שנמש ■u:לש) (דן שמסדש שרק גמרגין .ששג ששיונל סמן אלא הושג נר מקנלין *ץ1

 *גדשצרץלשש>ןםמשדש שלפשיש am : שש דמילש אלתסר מי שוק ששלש. מילש ■דיג ישראל
p!גתלוש ■שלשש אלשש לי גשלםש *יש0 ■ס .שפפייר טוש גדש i סי ששול גששוא ששלי קשן 

^) שמדל שוק טנמוש ששיק . פדנשטם ששנו לחטיף יין1 *ומויס טג•* נ*חי*םחול •נחנייו ט מל נחלקו נ»ו מל ננחמח ^לח •זי* דן );
w *לגוי יי •ל בנו *איגוו יני ניית דם סמני לחסין מייד *ץ *וסיים ונ׳זז נייח יש p ט גחל^ ל* *וטי  נחלקו טח מל סוית רם שמנו לחשין טמיין m מל ולס m מל ל* ולח ל
 נויניי חלטי »וטי יני נטס וחסוי ני pm• יני נייח ים סשוו לחסין יין1 *ץ *וסריס ולח נייח■ ים נסנו מייןלחסין *וסייס *ני* נטנח לחיוח ««ו ח• *חל סחול *וולד סי מל

* לג חתלסיר  לחסין מייד שחול נ*ו»» *נולי מל **מלח טסח• נשמי «נחוז ינינו pi •לימוד יני נסיק נססיו נחג *לסם ולי נ*ץ ח*י יג חמינח לן ח* .חוזולץ סיק נחוססוח ל
 לשיטק רלס נסרולוו ולוו חוץ ונסיורח נליס לשינרק שילח* ומייג• נוחוו נייח רש uaa לחשין מרץ■ חשנ>» נשחינח* קשט ינון רני *ל נללו לוו *ו גליו וסניגץ נייח יס ססוו
 ינמי*נחוו נחג שנוח לירי •ל*'ט«חי '1ל*ם> חו«*ץ 1ו»י חינח או וססדוינץ גולח ו1ל וסרח 0* *ותו חי»ן תוחיץ ויו«ץ ננו*ת מילת לו ני*יח *•נ «ל« חסילח מל םנינץ ו»ץ לזו
נ לחסן מריך נ*י»וחית ינחיל ח*ונ rn נ0*ל ל pi למיל חססוגח נועיח נתב pi [נ] ; נוק מי נייח לס נסנו לחטן *ל* חסילח « סנינין למין  נתיג שילוו wn נייח ים ו1נ

ל רל« נעניש *נל ל ל* נ "l נחג •שחח ויגיוו חימ נ p נייח רם ששוו לחסץי רלמ pi טנ חחול« •וק נחונסוח ומיץ שדח I
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 ואע'נ נייה 6ד סמנז להמין יין5 איגו מהיל רשמי? דנולד דנ׳ה לינא6 ש׳י! דקאמר ממאי
 ונ׳ת נחדא אלא (י,שיג! דלא לנייתה אשנה! ססמא פסק יאיהו קאמר סיסי דרפניא

 ואמא' קא' דרשנ׳א מילחא אכולה דשתיאל אמייק ולא נהני נפשי( דסקיק אמאי
ש״כא הקפי נר׳א נעלמא דסוג״! להימר איכא פדרשנ׳א הקפר אדר׳א שפי ססכיק

 לת׳ אנל השנה אח עליו לחלל אלא פליגי לא שיג מחללי! אין אמר וחד השנת אח עליז
 נסעון• לעיל נמיש ונו' לח' שממול ניח יליד p נחנא׳ הליא נהא הא ליה מהליגן ודאי
ג לן קיימא דלא סוני דרנעו נחנה׳ וכני י לידה שסאה אמו שאץ כל דאסר אם׳ נ

הראב״ר השגת
 עד כי׳ הכניס שמילת *מס

 שכה rft דזתה איני
 מהו ידעתי לא ו׳ל הראנ״ר נחב

 מפני ואולי ההסיש וה
 כמי הלכה אה מכות•; שהוא
 וצענין נטניל̂י דספליג תמא

 1די ולא לחזמרא שנת מידתי
 לשמונה שגמול ככף נסקנח וא־׳כ
.עכ׳ל האי ט לכפויזי איכא נמי

נ הערל(ינמוח נסיק דחניא  ממול לי אין f:ע׳
 וני לי׳א לי' לש' ׳ נזמנו שנימול אלא ניום

 להשין> גדיך אלמא מנץ מהול כשהוא שנסגייר
ק דקי׳ל ועוד נייה דם ממנו  הסולן(שם נני
ני ס׳י.)  עד נר איט לעולם דאסי יוסי ני
 נין לערל נין משסע הכלל וזה ויענול שימול
 ניןלננעוני מהול לפיני נין מהול כשהוא למלד
 מלחי ואסר בנא היי התם דהניא ושד מהול
 יהודה י' דנרי ננך ומה אומו מננילין סנלח■ ולא
 דחיישי' רשום אותו משנילין אין אומי יוסי יני

 דם ממנו להשיף וציין הוא מהול עיני דילסא
 יוה' כר' הלכחא ואיפסקא פייש״י יכן נייח
 מהיל נשהוח לנולד יוסי דיני לסיסר ולינא

 היא מיעושא מהול כשהוא דנולד דמיס הוא
 שיש ע׳ס ואף למיעושא חייש לא יוסי ייני

 תכריע הגאונים קנלת הללו יאייוח לרמוס
 הרייף על חמהני נהג והיא׳ש .ז׳ל הריץ עכ״ל

 יוכח׳ ונשאר נשיא שהוא כינה דהלכה שכחנ
 קודם אכל כנהיאי קי׳ל ואילך דסאניי נהג
נ לן קיימא לנן י  נהלקו ואילו תלמיד לגני נ

נ רנה נ על יוסף וי  כדג הלכה היה יהודה י
נ רנה של רני שהיה יהודה  שכן כל יוסף יי
נ שהלכה י ט נ נ של י  ורב רנה כנגד יהודה ו

 יאיהי אחי שחילוק אומי ואגי .ענ׳ל יוסף
דני  הלנה אין רנו נחיי נחלק דנשההלמיד נ

ט ראה דכנר משוס הינ נמקים כתלמיד  י
 מיתת אחי החלמיד נשנחלק אנל ודחאס דנייו

 משנה מגיד כהנ נזה וכיוצא ננחיאי הלנה ינו
 נמי הכא כן ואם פנה מהלכות נ' נכיק

נ רנה דאשלינו נ על יוסף יי  הלנה מותו אהר׳ י
 נחלק דנני יאע׳נ נינהו דנחיאי כווחייהו

נ עם כשאל מי י ג ראה י  יי׳י רנה דניי ו
ה דשמיאל דאע׳ג לומר יש ודחאם נ נינ  יי

 היין אוסר אינו מקים מכל ליה שנירא ׳ופף
 אלפזי כן שמשן כיני פסק לשמואל משעמם

 אני נינים לנשק עמו והדין קמא כתנא וינ
נ רנה  אלפזנן דיני רחניהא ס״ש יוסף וי

ליל' נץ הסא לחנא דנין מינה דסשסע הקפד
 הוה כיותיה מחניהא האי לינ ליה שמיש הום א׳ ודילנזא להסיף צריך הקער אלעזי
כשלא הייני הרב כמקום נהלמיד הלכה אין אררינן דני דאכשי ועוד נווהה נקיע
ורב וינה שמאל לגני רנ ליה היה קליה כליג דששאל הנא אנל עמי אחי נחלק
 כהנ לא יוסף רג עליה דכליג והע׳ג היי׳ף שנהב שמה ודע . יניס לגט יחיד יוסף

p יכה נץ פלונחא ליכא דנהא נייח דם ממנו להשיף צריך ממל כשהוא נולד לענין
נ1 יליר מחללץ אין דלינה קאמי בנה מיליל לענין אלא להשיף ציין ילסיוו״מ יוסף י

 שם ני״הח .יכו' מלוד והיא אנדרוגיטם .ממללין דאין כרנה לן וקיימא פהללין יוסף
 תלויה נח' מילה ואין שנת דויזה אנדרוצינוס ׳אין שנח דוחה ודאי ערלתו קל״ה) (שנת

 אנדרונינים נץ חילוק נני״תא הזכירו ילא וכיון נסמוך שאוכיח כמו שנת נשלול
 : לשמנת נישל ית'כ הס שויס דינין ילשאי אלמא שנת נזילול אלא הנישלץ לשאר

 איני לח' נישל אין לידה פניסה אמו שאין כל אם׳ רב אמר פס . יכו' דופן יוצא ונן
י מ״ת ורנ הינא רנ עילות שתי לו שיש ומי דופן Wv איסמי הנ)1 ג נ מהללי! אמי חי י

משנה
א ד ט פ׳ צ י  מכלנוש רפ־י המתנו הרג נדנד׳ מ״ן (איה . '0 כערלה נואש נהוס היהס שאם כ

:צרעת) סזמאת
ם י ש  ישראלית י1ונב שהמיר דשראל רס־ו סימן העי׳ד זנתג , זס׳ השנת ת6 חמה מגיס שמילת כ

 סהס מולד כן כשנת מלין גמי מומרת נשוי דאפילו ול"נ מ״ה מרן וו״ל . גשנת «ז מלין
מ״כ מסית לאפוקי אלא מומרת צאפויןי דלאו אפשר הסוי דנקס !ישראלית המצות חיירם 09 שהד

ל ד ת סנ ע
p i דף למפרע הקורא סמן כמגילה . למצות סקדימין פד ׳0 כמם אלא ל«צ^ מלין) 

( חמה נזמנה : •הערל פרק מיכנמס ומילה אליעזר רני סמן שנת ומסכת רג
 ׳01 היחה שאם נתנד : קל׳ג) (דף דסילה אליעזר מי סרק .הצרעת את פד וש׳ סכת
ם :נהנים ונתולח דסילה אליעזר רני סרק .תפשה לא אח עד  עד ׳1וכ המים שמילת מ

י : דמניא אליעזנ־ רני פרק השני^ אס חמה אינו  לספוקי איהא סד זס׳ ידעתי לא ז״ל הראנ״ד כ1נ
תי מר אוסר זאג♦ ;ערל ^ כי  לא ת״ק איגס כח״ק להדיא ק0« זאדלנא סה מסופק שאינו מנ

דו סירש  כנירא כווחיה דמילה אליעזר רני סרק לשמוגה נלסול שסיר דיר^ז כי מימ1 חמא כמי מ
 לאחד נימול ניח 7יל אלא לה משכחת סלהו נשלמא לירק אלא נאחמהא דגרסינן דתלמוזא טשעא ליה

 זיש לת׳ק לה משכחת נסי הכי חמא לרני לשמונה גיסו( לה דספכסח היכי ט אלסא לה משכמת היט
 דנגרייתא ועוד עלמא לכולי ילדה p ואחר להסניצה העטלה ואח׳־כ ילדה נין נחלסוד השרש להסדש

 פשגחא אחאי דר׳ ונשאצתות ספרדים ונגירסס דר׳ס אלינא להדא הט לה גרם כתנאי דאוקיסנא
pi מילה דלן צכללא הדדנן ומהשתא כלל סלוגתא נלא סתס שנדה נדדם דפככת ס״ג דש ^לויה 

ת אס חמה ספגה ת M חמה אינה סמנה ושלא מנ ק דנא משוס אלא לחוד ממרא משוס וצא מנ נ ו  : יייח ז״ל סתוססזח מלי רמתינז מהסכמס ״ל1 ס^צי הריס הסכים וכן ז״ל אלפס ר״י מ
ח אס חמין שאין פד ׳0 ממל כשמא שסלד ק»ן נ :קל״ה) (דף חדלה אליעאי מי סרק .מנ»ן מ

 ״אנדרוגינוס .השמיני ביום ברית (ין דם מטנו להטיף
 צריך כנקבה ונקבוה כזכר זכרות לו שיש הילוד והוא
 שתי לו שיש ומי דופן יוצא וכן .בשמיני אותו למול

 אלא לעולם מלין אין ח :כשמיני שתיהן את מלין ערלות
 זמנה שהוא השמיני ביום בין .השמש עלות אחר ביום

 ביום שנאמר והלאה מתשיעי שהוא בזמנה =]J שלא בין
 כשר. השחר עמוד משעלה מל בלילה. ולא ביום השמיני

 בתחלת להקדים מצוה ואעפ׳ב .למילה כשר היום וכל
 דוחה יבזמנה מילה ט :מצות‘’ מקדימין שזריזין היום

 ולא השבת את לא דוחה אינה בזמנה ושלא .השבת את
 את דוחה בזמנה שלא ובין בזמנה ובין טוב. יום את

 חותכה הערלה בעור בהרת היתה שאם כיצד .הצרעת
 יבא תעשה בלא הצרעת ננע שקציצת אע׳פ הערלה. עם

 : תעשה לא את וידחה עשה
 את דוחה הבנים שמילת כשם • י

 שהן העבדים מילת כך השבת
 השבת את דוהה לשמנה נימולים

 חוץ .בשבת שלהן שמיני חל אם
 עד אמו טבלה שלא ביה מיליד

 לשטנה שנימול 'שאע־פ שילדה
א : השבת את דוחה אינו  קטן י

 ומי . מהול כשהוא שנולד 1׳1
 ברייתו שתגטר קודם לעבורו השמיני בחדש שנולד
 וא.נדרונינום ש דופן ויוצא .יחי שאינו מפני כנפל שהוא

ניטולין אלא השבת את דוחין אין ערלות שתי לו שיש וטי
באחד

 ׳■ו שוו ג ; ג־ח עשין «ז־ג וס״ו סי' ׳"ד שור ב .נ־ז ששי! שמ״נ יס־נ שי' ׳"ו שור «
.1רס־ שי' ׳־ו שור ר נ־ר, ששין סמ״ג וס־ז סי'

 דשד אלא מליא נהא הא דאמר נסא* מימיה ל! קיימא לא וממילא לח' וימול איוו
 אנל השנת את מליו לחלל אלא פליג׳ לא כאן

 תסא דיני קמא ונחנא ליה מהליגן לשמוגה
 דאסליט כיון השנת את עליו לחלל לעוץ אנל
נ הוצא רנ נה  הי יזעיק ולא רנ נר חייא וי

 לחומיא נקשינן שיי מינייהו והי אשי מיגייהו
ט החג ולק השנת אח עליו מסללין ואץ  יני

 עילות שתי לי pc ומי דוסן ליוצא זה נסיק
 דושן יוצא ופירוש השנת את עליו מתללין אין

 שלה הדופן יקרעו נלדחה קשתה שאמו
 וסי לידה שתאה אמו ואץ שס דיך והוציאוהו

 שחי לי שיש יש•׳ פירש עילות שתי לו שיש
 ולנינו גידיה שוי לה ואמרי זה על זה ערלות
 קצת וושה נשמווה שתיהן אח מלין שכתנ

 הוה כן לא דאה וידיה שוי שהס השוי לפירוש
:מ' שתיהן את סויעץ למימי ליה

 שוי שרק משוה .ונו׳ לעולס מלין אין ח
 נזוזוה דנץ ומ׳ש .כ*נ) (דף דמנילה

 כתורת נרייתא ניום• אלא איור כזמוה שלא נץ
ע״נ:) (׳נמות הערל נפיק ואיחא כהויה
 סנרי אלעזי ודני יוחון דיני החס ווישסש
 אתייתא ניייתא התם דאיתא ואע׳ו טוחה
 קמא חוא הא נמילתא שליוי אלעזי ויני דח׳ק
 פסקו וכן נוותיה והלכתא ניייתא כאידך סכי

: דמילה אליעזר רני נפיק והרא״ש הרייף
 נייש . וכו' להקדים סצוה ואעפ׳כ ומ׳ש

 ימול השמיוי וניוס אסייון ד') (לף שפמים
 אלא למילה כשר היום שכל מלמד עילתו כשי

: למצות מקדימץ שזריזץ
 דסילה אליעזר יני פיק .ונו' נזמוה טילה ט

ני אפלעו ק׳ל) (שנח  ודני אליעזר י
 לאו אי שנס דתו אי מילת נסכשייי עקינא
א ואמריון  שליני לא ע*כ קלינ) (דף טסי

 שנת דומה ד׳ה גופה מילה אכל נסכשייין אלא
 קיא אמי אמי ייתון ורבי הלכה עולא סו׳לאמר

 נזמגה ושלא וס׳ש .כשני. אפילו כיוס כיוס
 שם ניייחא . ל׳ח וידמה עד וכו' חמה איגה
 שלא נין נזמוה נץ הצרעת את דוחה מילה

 נלנד נזמוה אלא דומה איויד יויש נזסוה
: נזמגה פלא הפכת אח דוחה שאיצה מנ׳ש רניוו וליזד

 שנת דוסה יזמיה דמילה סדאחייון נן שלמד ויאה .ונו' הבוים לת שס נ׳ם־ם י
 נהדיא לאיתמר היכא אלא השנת את ודוחה היא נזמוה מילה לשמוה :׳סול וכל

 שלא O{' מיליד חון ומ׳ש ;מי נדניי הלנה ידעיון ולא דגחלקי טנא או מחללי! דאין
:הפיק ניאש ותנאי כני .ונו' אמי טנלה

א ני לפסוק יניוו שדעת זה נסרק כתנת׳ כני .ונו' מהול כשהוא שוולד קטן י  ני
מהול כשהוא מלי על ונ*ה שמאי ניח וחלקו לא דאמי הקפל אלעזר

אוסייס שמאי שנית השנה אח מליו לתלל וחלקו מה על נריח דס מתגו להפיף שצריך
 נחדש שוולד ומי וס״ש ;כנ׳ה יהלנה וידוע מחללין אין אופריס הילל ונית מקללין
 .עילות שתי לו שיש ומי ואודיוגיוום דושן ויוצא :נם'ד נסמוך יתנאי .ונו׳ השמיו׳

י נ קל׳ה) קליד (שם דמילה אליעזר רני ושיק כמקומו איש איש זה נפרק ותנאי נ
; קמא כחוא יניוו ועסק נאודרגגיווס יהודה ויני ינון פליגי

סי
למלך

דו סייס שהרי ק מורן איגן הטור דנרי ופשט ה לחרסת 6שיצ אותו סחויקי( אגו ואי( וכיע מ  מ
̂אליח שאמו טון  שיצא אומ סחויקין דאגו משום מיהם מלין אין סזמרח שנשא מסומר משמע יש

 זסומר שנסג שם עוד ועיין .ל״א סימן נ׳ כלל א״ח הטור וכ״כ והשץ ס״ז הי־נ וכ־כ רעה לתרגוה
:גפיגי גראין דגרו ואין נמול אפיל! מו מלין אין מומרת שגשא

מייסוניות רעועת
שסז כתבו חתוספיח [ד] י כתיק «;0ד כרב חילכחא לן דם ו »  לחמיןי *ריך pp ד

לי קםן ודוקא אדרג רזברי לי תיתי אדא רה טז־אםר ביית דם ססנו  קרא י(
 • ודג r״n ח״ג דברי תירבי צן ססכרא כרית דם נו0ם להסיף זריך גלי דלא נר אבל

 וביום ת״ל וכר לי״א לי׳ לם׳ סניין ביום ניסול אדהא לוז׳ הגיםול אלא לי אין בספרי ]0[
ק ג ססעין גרבי אלעוי כרבי ודלא הערל דסרק דבריירוא יכת׳ «י  רביגו סורי חאדב וכן עליח ר

rכדא ביום ברית דם טסנו לתטיף זריך נר כין קטן בין בלילח סל ואם ־״rכnתו דבר ן  מסזו
ר איט ביום עאאו אם כלילה ע ח העוסר קזירת כגון נ תו דבר ה׳ ח אס ביום דסזו ס  בלילה ז

 את סחללין אין םהול מגולר קטן מעל ר׳ו־ו סירש וכן [ו] : היסוד למון סופח וכן רrב דאין
ת דם ססגו לחש',ש ד.תכת ר ק ב  סנראאית לעיל הארכתי וכן ורוקח שסתר. רביט וכן אלפס ר׳י ו

ר מי יש כתב ר׳ח אכל באנדרוגינוס דסתיר כר״י ודלא בת״ק [ו] : ע*כ רבה מ  הלכה דאין ^
ם רר״י סעסא דרייק חסדא רב וםדחזינן ברבנן איא יחידה כרכי  ר״י אסנס כווחיח דהילכתא ש׳

 בס״ח וכן וכר כרבים הלכת ורבים דיחי־ר ליח מסתברא והכי גאון כשס כה״ק נ׳כ םק0 אלפס
תב : *כ9 המהכר בדגינו נ



Eפ*א הלכותמילה אהבה. בסף p 145 עגטשנח
« הכספות כין פסלי סי 3' ני סיק מפגה . י  :קל*ו) דפילה(פס אלי»י י

 ת״ קא סי שסוגה pi הערל פיר! פ׳) (דף נינמוס . ונו׳ נסדסהפסיגי סיפגולי ע
 גןייסא P להיות יכול היה ואס כלומר לפלפלו ואסור נאנ, הוא הרי פמונה p והתגיא

 פלא נל ופוגה p איוהו יתניא סימניו נשגסרו פסי,יק נמאי הנא לפלפלו אסור היה לא
ני חיפיו לו גלו  גנליו מוניתי! סיפח אומי י

 הא נסיו דלא פעמא גסיו פלא ולפיניי פסיו
י אסייק נסיו  הוא ואפסהויי הוא שנעה נ

ט וסוסי, דאשתהי ני יני  דאמרק מפום אי ני
י נפיק דאמר דישניג ננמיא נ  דסילה אליעוי י
 נאים יום שלשים ששהה כל קל׳ה:.) (פנת
ני גפל אינו  דינן פעמיה דה״ט ס״ל ני

 מדפיו לו נלו שלא ע׳ג דאף גמליאל p פמעק
 לפנמה אומדים אנו יום פלשים פפהה ניון

 פסק ושמואל שמיני מד ואשתהי צויתו עמיה
ק הלנה י ני נפרק גמליאל נן שמעון נ  אליעוי י

 דאפשי סניי ורשנ׳ג דיני וכיון קל*ו) דסילה(פס
 ולא ר,י*ל הני השמיני חדש עד לפהות שנעה לנן

 נלומי מדפיו לו נלו פלא נל דאמי דיני נמ״ק
י לאו ודא' מדשיו לו כלו שלא דניק  הוא י,יימא נ
 דיני נת״ק קי׳ל דלא וכיון לפרות עשוי דאינו

ני נקסינן ממילא  נשה״׳ ונישנ׳ג סימנין נגמיו ני
ג יום פלשים נ׳ נ  ללא גמיו נין ליה פני לא די
 גמיו לא נין גפיו דנין סיירי גווני דננל גמרו

ט נפל אינו יום פלפים נהה אי  הלנה אי«י,א ו
 איט יום שלשים פהה פאם לעני! היינו נישנ׳ג

ני נקפיק סימנק נמי לעני! אנל נפל  . ני
 נן שמעון דינן ינינו שפוני לוניי יש יעוד

סי נלא להודא נשה־יה גמליאל  מנפיי סיסנץ נ
סי לרני נ״י וניודה  משהייה דעדיפי סימני! ננ
ני לן קיימא נרפנ׳ג לן יקיימא וכיון למורא  ני
 לטלפלו ומוחי נאנן איני סימנין גמרו ני וא*נ

 ואסור נאנן הוא היי נמיו לא וני ילמולו
 לי ולינא ליה השניק גמור דננשל וכיון לפלפלו

 ואע*פ למולו נדי פלפול שרינן לא נלל מלוה
 ולא ונו׳ לי,י ושערו טלי אם אנל יניני פנתנ
 למעלה שאמי מה על סמך אותו מלץ שאין ה)ניי

 שהוא נייימו שתנמי קוים השמיני דפ1ני ומישטלד
 ואם השנח אס דומין אין מי שאינו ספני ננפל

קאני ללידין שנת יומץ אין שאמי מה נן
■ ״ ״" י■ משוס היינו השמיני נמדש דנולד יפעמא
נשי דמממך לירא מנויה ימשום פלפול איסור

 :נפנת מנויה פנטשה הוא המילה נמום יידהו פעמא התם ימייסי אינך וכל נעלמא
 ;פנסנתי גמליאל נן שמעון דינן מימרא היינו . ונו׳ פהה אם ואעפ״נ שאמי ומה
 P (הו אי :) ׳0 (ינמוס סימניא p ינינו למד .ונו׳ הפניעי נסיש שנולד ם' יד

ני מדשיו לו נלו פלא נל שמנה  שלא ולפיניו שערו עליו מונימין םיסנץ אומי י
ני דנדניי ינינו וסוני גמרו  השמיני נמיש שטלי שאעיש קולא ומומיא קולא אינא י
 שאם מומיא .דאפסהי אלא הוא שנעה דנן קיימא p הוא היי סיסנץ שנמרו כיון

 ולא להולד. שקים אלא הוא שמנה דנן ננסל הוא היי סימניו גמדו ולא נשייעי נולי
 הן דמנלל מפום אופו מלץ ואין קיימא של ולי אינו שלם מלי לא ואס יניגו נסנ
 « יאן> לאשפועיק ונו׳ לקוי ופערו נולי אם אנל נסנ נשמיט ונטלי לאו שומע אמה

 .שמונה נן ספק שנעה נן ססק :קיימא של ולד הוא היי יום שלשים שהה אם p סי
ני נפיק  נל אופי גמליאל נן שמעון ינן תניא קל׳ו) קל׳ה (שנת דמילה אליעזר י
 אפי ליה מהליק היני מימהל הוי םפיי,א שהה לא הא נפל אינו נאים יום שלשים ששהה

נ י איא י  נשי ממסן לאו ואי מהיל קא שפיר מי אי נפשן■ ממה אומו מלין אהנה נ
השנת אח עליו ממללין אץ שמיני נן ספק שנעה p ספי, דסניא הא ואלא הוא נעלמא

נלינה לא ליה מהלינן נפי הני מימהל דינינא נייה סי אמי נסשן מסה נמהליה אמאי
 ורנינו הפנס. אס יומין מילה מנשייי דאסי אליעזר דיני ואלינא מילה לסנשייי אלא

י נ נן « י  נן לס«ן לנולדים נץ ודאי לשמונה למלייס גץ נייל נללא גמליאל p שסעץ י
 1גסי לא נץ סימניהם נסח דנץ בסונה p סשק תשעה נן ספה או שמונה נן ספק שנעה

 לסיסהל דנהינין האידנא הוי ססיוןא שהה לא הא ופריך נפל אינו יום פלשים ששהה טק
נ אמי סהלינן היט הספיקות י איא י י לן יקיימא וטק נפשן ממה אותו מלין אהנה נ נ י  נ

נ הא למיספם לן אית נססוו שהונמת׳ נמו  נן אם ינינו וז*פ ננמיו יוקא איא די
ט׳. הוא ושלם הוא שנעה שמונה p ספק שנעה p ספק שנתנ ינינו נלשון לדקדק ויש ו

מייסוניות הנחות
nj( ינו; חידג מי״י^ מגיס 0 נראח לםרתרוד pn רא«ו הולר ץווnהrנ dm ג ניגונים נ

*w מליחם לםמוך »mvi לילח Mילו• mw לnMר M iwגל w 9 dm ו»רי חנוכביס DM p
 י'ד\ח fווMר' 0«»יגיה פח mSk להן אק ״יאיי ג״ייאיו יים מהוא לחן נראה העחייה ל#י

נ ג«כת יליfKו לח׳ ניפול ח כלל תלד ואינו ח3ו9בת שדחיר. רגיני טויי יכ״ג גס״ה ל לח0נ

 שנולד מי ייב ז שלהן תשיעי יום שהוא בשבת באחד
 הלילד! מן מונין בלילה ספק ביום ספק w השמשות בין

 שבת ערב נולד ואם .שמיני ספק שהוא לתשיעי ונימול
 באחד נימול אלא השבת את דוחה אינו השמשות בין

שבת.  שנולד *מי יג מספק; השבת את דוחין שאין כ
 זה הרי ובצפרניו בשערו שלם היה אם השמיני, בחדש

 לטלטלו ומותר שנשתהה m אלא הוא שבעה ובן שלם ולד
שבת. אותו ומלין כאבן ואינו בשבת  נולד אם אבל ב
 בן זה הרי כברייתן שלימין צפרניו ואין לקוי ושערו
 ויצא בתשעד, אלא להולד ראוי היה שלא ודאי שמנה
 לטלטלו ואםור כאבן חשוב הוא ולפיכך שיגטר. קודם

 של ולד הוא הרי יום שלשים שהה אם ואעפ־כ .בשבת
 ששד,ה שכל דבר. לכל הנולדיו כשאר הוא קיימא.והרי

 בחדש שנולד מי T ג נפל אינו באדם יום שלשים
 קיימא של ולד זה הרי שלם נולד אם לעבורו השביעי

 מלין שמנד, בן ספק שבעה בן םפק .בשבת אותו ומלין
 ושלם הוא שבעה בן אם * .פנים כל על בשבת אותו
 זה הרי הוא שמנה בן ואם .שבת שידחה הוא בדין הוא

 :שמנה בן הוא אם נפל שזה לפי הוא בשר כמחתך שמל
ו  השמשות בין אמו למעי חוץ ראשו העובר הוציא ט

 אותו מלין אין שבת בלילי אלא כולו יצא שלא אע־פ
 דוחה אינו 1י1 השבת את דוחה שאינו מי וכל .בשבת

 ימים ובשני .שני טוב יום את ודוחה ראשון טוב יום את
 ולא הראשון את לא דוחה אינו השנה ראש של טובים

שני את דוחה אינה בזמנד, שלא מילה וכן .השני את

 למשמע שנת שידמס הוא נדין הוא ושלם הוא שנמת p 06 מכיש נשנש ומו6 מלין
תנ היאן■ p דאם וקשה ינינו ונרי הפור הנץ pi וצשיטו שפיו נשנמיו דמיייי  נ

פי נמממו שסל זה היי הוא שפונה נן ואם  פסי לעיל נתנ והדי נפל שזה לפי הוא נ
 «}0 ניס ומי ונו׳ שלם 7ל1 זה ר^' ונלשרטו ששפרו שלם היה אם השמיט נמוש שטלד

p נחדש שטלד סמי שמווה נן ספק שנפה 
דו פניאור לומר רם השמיני. ן זנ  נן אם הם נ

 או השניעי נמדש בנולי כלומר הוא שנטה
 אלא שנטה נן היה השמיני נמדס שנולד אפילו

 נשערו הוא ושלם הואיל שמיני פד שנפסהה
 שי,דם נמו שנס שידמה הוא נדין ונלסיטו

 נן ואם נשניעי נולד או כשמיני מלד נדץ
 היה לא וגם נשמיט שנילד נלומי הוא שמונה

 שינסי קודם ויצא נמשעה אלא להולד ראוי
 וצפדויו שפרו שנמיו שיונה דנן דאפייק דאעיג

 קייסא דנן לן דניי משום לאו נשנח אומו מלין
 ודוג לשמה הוא עשוי שנעה שנן לשי אלא הוא

 קיימא דנן אמיינן קייסא נני הס הטלדים
 נשסיני וננולד נלפוני ינינו דקיק pשל הוא
תנ תנ נשניעי ומולד שלם ולד זה הרי נ הי' נ

 הראוי שמונה נן זה אם נ’וא קיירזא של ולד זה
 זיז הרי נאנן הוא והרי הוא נחשעה להולד

 איסויא ולינא כלומר הוא נשי נסחמך שסל
היג מלמול איסור דאיכא א£׳ג1 דאורייתא  ננ

ק נזוי לא מלוה שעושה הדני דקרוג נ  ואפיס י
ונו' הוא שגמה p אס נפשך מה של זו שממנה
 נתנה לא נשניעי או נשמיט נטלי שיינא
ט  הוזני לא שנגמיא לשי נאן ונתנה שם יני
ני ח1הםטי, נעגין אלא זה סט*נ נ ו נודע ו  די
ט  נסקומם הם נאשר הנסיא ענייני להעתיק יני

נ ואף ני נסרק דחק ע'  ימילה(שם אליעזר י
עליק סתללין אץ ואנדיונימם ספק קליד:)

 [כחג • : וכר הוא 1 גר חאי חאריידאסד ר״»
כז 6חיל היא ר P DM כ*»9 ג«ניו van ^ין

ני איזיא השנת ^ז  מילה לנורשייי אליעזר ני
 (שם ניייחא נדאוקימגא ממללין דאץ יאמר
ט אי קליו)  השמשוה נץ נולד ענייני ספק האי נ
 למימי אינא לקמן נהייא ליה דמני ואעיג
 מהלמוו נפ״א מ״מ וסדני׳ מפרש. והדי דתט
ט מפרש שהוא נראה ינום נ  ישפק דהא יבינו י

 בפרו נמלו נשלא שמונה p ספק שנעה נן
ץ דטון שליו לי וקשה וצפיניי  נשניעי נטלי ינ

 אין סימניו נסיו M אס נשמיני בנולד נץ
 טפי, שבמה גן סשי, גבהוא נשגה אותו מלין

p ספי, עדיף סי אותי ימוצו למה טמניו נטרו ולא שמונה p ספק שנעה p מודאי שמונה 
p י מפרש שהוא לזעמו וייל ,שנעה י נ  לא אפילו השניעי נתודש יננולד ינינו י

 נשניעי נטלד לשונו שינה ומ׳ה קיימא ולד הוי שלמים אנייו אם ולשיניו נערו גמרו
 ונהני נשמיט נטלד שאמי נמו וצסיניי שערו למרו אם נחג ולא שלם נולד אס ונמנ
 מהrש הוא נח! נאנייו שלם שהוא כלומר היא ושלם שנעה p ספק מ׳ש שפיר אתי
 נסמסן ידז גפל הוי וצפיליו סערו נסיו שלא וכיון נלוסי הוא שמונה p ואס שנת
י נשיי, מיסניא כן שלמד ואפשר נשי. נ  שסלה ונן הפנס אס עליו סמללץ שנעה נן אליעזר י

 P אפילו סיעלץ ודאי נמיו דאי היא יצפרטו שערו נמיו נפלא ודאי וההיא ממצלין אין
 אלא ממללץ שנפה ננן קסני הני ואפילו היא וצפיטו שערו לפרי שלא ע׳כ הילנך שמנה

:שפירשתי ונמו נאנייו נלומר שלם טלד אם שפתנ מה הוציא pמהי לי שקשה
אט הנטני הוציא .1ט ט׳ י p יוצא שיק נגדה .ו n נ (דף )מ'  דאתי גנרא ההוא :

 נושא איזי לי אימא ליה ואמר בשנה לסיסהל תהי ליה ואמי דינא לקעיה
 כלומר שבתא דמפלי אשניא שצעק נלומי ץ0ד ולד שממיס ליה אשי הוה היט דיטנדא

 כלומר היא לפרוזדור מון ראשו מציא ליה אסר שגמא עד אסיליד ולא השסשוס נץ
 ונל נזסנה נלא מילה הי סמום טו אמו נמעי שהוא זמן דנל צועק היה לא p שאילולא

משג» .השגת את דומה שאיט ט וכל : השגת את עליה מתללץ אין נזמלה שלא מילה
 יויק לעשרה טטל עיש של השמשות נץ מלד קצ׳ז) דסילה(שנס אליעזר רני שיק
ה סל יים שלי ומדקסט לי'נ נימול ריה של י'פ פני לי׳א טטל השנת אתר סי יי  ו

 דהואהדץ לינעו וששמע לייא טטל גליות של שני י׳ט לעניי הינא אטלו ריישא משמע
 נלמן לדקדי, יש וסיע גליות. של «י י״פ את דוחה שהוא השנת אס דוחה שאינו ט לנל

 נתנוז ולעה הנך W למדים אט ממט ואדינא ונו׳ נזסנה פלא מילה pi שנהנ ינינו
אינם נזענה שלא דמילה ונאנ רניט על סלק גסשונה שהראיש וזע . pi נלטן

חסה
עוז סנדל

סג «א ואוינן :פ׳) (וף ס<רל שמן .טנמר קזמ n ׳01 נשמיני גוזרש שגולר ט  11 נאק י
 פ6 פז ׳W 01 שלשיס פ93 אש ק ווולש :«ילפ אליפור יני ממן הפול פרק .לפלפא

t 01 פפונר הופיוו :זמילע אליפור רט פנץ .9שמונ p וא9 hפ90« נשסג איוו פלץ אין פו ׳ 
 רני פרץ . נשנש ראש של פז ׳01 פשניז אס 9nn שאינו פי :פיג) (רף רושן יזלא טון ררש

טי מימן יי״ד ד.םוי :דפילש אליפזו תומניס לסץ ויל ו
noa זירי וזנפרג. עעריו נשרו לזו ופילוn ינרזפז יונפרניי זפיריי בפנמרי פ^ל מוגריר ידאה בפלפא בזוי בסההך הוא ח■ בן ואש ׳וידחה היא

 פי•' ובן פ)1 : חבינבים יביאה p אלא לההטו ילא להקל לא ־ימ סבביו סבת קבלי אם
ץ0< 'ל ' ■

:p בסההן הוא ה■ בן ואש סידחח הוא
רחא דוהה א'ט 1וו’נל סל נ<0 ביו׳ם אפילי פולי.ן להטו סניעי נפלהו אבל אלזמו ובי פוק ביפיבה בטת פשק יב, דוהה נליה סל ־10 יו'פ אבל [י] :]ע׳ס יבו* נסרי סייא הי ק אבל נפסן

 בתלסוד מקוכית בכשר. כרםש« לי\בין שבור. דאץ נשלים אנל בדין בסהימוו דס בלאי השלט סעובר קיישא נר שהיה שת רוקא היינו רבנן סדזה כוזול שה לגני סני יי׳ש דאשריק
 סטפר ישח באבן לשלשל אשיי ש׳ם בפלשא נסר בשחיון אלא ואיט האשי אש ואשיל הורה זשל שנהג פרלהואץ להסיר סנחני דשה ובור קבורתי בסקי בל נוחה ירש אץ לבור אייק *ששילן

!וביי ובר ־סראל פ>01פ וטהקפל שלו ולא הקשניסיושהו p חבולה אוו םפניר סווקלה ננ׳ז• ואסריק הפוסבים הקנון שסוס בחול לחשש■



משנה כסףפ־ב פ׳א הלכותמילה אהבה. טשני׳ כסף146

 פל P'* נפני Wh לי'נ נימול אפנק ילא ומממניחץ נליוש ל0 שני יו׳ש אפילו זימה
ה :עכ*ל כא׳י נשניפ דסחניחק ראיה אין י׳

 אמי וננמיא שינריא ננד אותו מלץ אין החולה חסן פס מפנה .ופו' אוחו מלץ אין חולה מז
 פנעה נל לו נוחנץ רנופו ף(א החולי ממס נפלף הלומי חמה חלצתו שמואל

והתה לננח מ«ס נעינן פי להו אינעיא לההרותו
 הר׳ן והחג לננת מפס דנפינן ואיפשפא היי׳ף

 הננרל נייש אלא ההא דאפשיפא ולאו זיל
 חמה זה ומל הן שאחיו הוא פיא) (ינמוח

 הוא נפשוח דספק וכיון התג והיאיש זיל הרה
ש : לפח פפה ליה יהגיק  אם אגל ינינו ום'
ט׳ פיניו לו האבו  נהפיל מדאמיינן הוא . ו
 וליחנהו פסח אהילח גשפח דאיתנהו זהריו פילח

 הנון ואוקימנא לה סשהחס היהי פשייה נשפת
 ושלם ימים שגמה זה ונתרפא מרה שמלצסו

 אוקמא פפא ומג אהילה גשמה לפס מפס
 ניני ואיחפח לינוקא מיניה ליה דהאיג הנון
 נמיק הוה ואי לאהילה פשייה נין הלומי וניני

 קאחי מאי מיניה ליה נדהייני לפח מפח שנפה
 מיוניה זמן מפא לא אהתי והו' דהאינ הנון
 אותו מלין אלא להמסץ T’i 1’א ’ייא אלא
 מולי שאינו חולי נהל והיה ^•ן והחג סיד.

 שנחרפא שהיון אחד אני של חולי אלא הנוף הל
 : הפוי התג וכן מיד אוחו מלין אני אוחו

 מימיא . והו' פלו נשמיני שנמצא קטן יז
 דמילה אלימזי רני פיק דאניי

: קל״ד) (שנת
 פל נסוחהנא ומח. ראשון ננה שסלה אשה יח

 ראשון מלה ס׳ו) (יגמוח ינמתו
 רשניג רני דניי חמול לא שלישי וסח שני וסח

 ונחלקו סמול לא רניפי חמול שלישי אופי
 או חזקה הויא זימני נסרי אי דניים נשאר ג׳ה

 וסתות כיני וילקיח נשואק ואסיקנא נחלחא
 והחג נמליאל נן פמפון הרנן הסופד ושוי

 זימני ונתרי הנפואין ומילה ומססנרא הרייף
 נפשות וספק היא נפשות דספק חזקה הויא
 משוס חולי שום נו אין אפילו ודאי והיינו להקל

 מום ניה אית דאי דמה ויפי משפחה דאיהא
 נפי ראשון הוא אפילו שלישי איייא מאי חולי
 ראשון מלה שאמרו וממה .נדאמין ודאי אלא
 ינינו למד זכי כלשון והו' ראשון מל אסרו ולא
 נין המתים אני ראשון מנמלה שהשלישי דנץ

 . ונו׳ ולי אלא מלץ אץ :מסול לא שני סנעלה
 פפם לסת ינינו דניי הס הפיק סוף פד

: הנזכרים לדינים
ב6  התכלת פיק וכו׳ לחול כשיים הכל א '

 דפיז(דף ופ'נ מ'נ) (סנמוח
 פסולה שהיא נפכו׳ס למילה מנין איתמר היז)
י דארו  אח ואחה דרג משמיה אמי פפא נ
 המל ימול המול אמר יוחנן רני תשמור נריחי
 לסיד אשה נינייהו איהא נינייהו מאי ימול

 נח לאי דאשה ליהא תשמור נריתי אח ואחה
 דאיחחא איפא ימול המיל ולמיד היא מילה
 פיק נסוף הרייף וכתב :דמיא דמהילא המאן

 ננרא ילינא היהא הילקי דסילה אליפזי רני
 יהודיחא איחתא ואיהא לסיסהל דייפ יהודאה
 כיני דהלכה דמי שפיר ומהלא למימהל דידפא

נ דקי׳ל יוחנן  יומק כיני הלכה יוחנן ויני י
נ ואסיקנא פ'  מהול פיני דלל׳פ דפיז נ

 ינינו וזיש למול. השי פיל וישראל למול פסול
 ישראל כלומר מיל ואפילו למול הפריס ההל
 לענד פיה השיה דאשה וכיון נהם מיינח אשה נהם חייג שהפנד דמצוח ופני פיל
 הוא איש שם שאץ נמקוס ומ״ש סצוח. להלל לנא עתיד שהיי ואשה ממני מדיף וקק
ואס וסיש : איש אחר לחזור שצייך אלמא ונו׳ נניא דלינא היכא הילהן היייף סמיש

b יז! נו נ אמי מ'נ) (מנחוח נהתהלת מדאסיינן הן למי .שנייה ולמול לחזוי אי י
ה ציין אין ציצית נ וימי פשייה נשפת נינ נ דאמי מאמץ■ פליה מסדא י נמכויס דציצית י

עוז מנדל
 רני פוץ ונפנה עיא) הפיל(דן פרץ נינמוה . נזה רזצא נל וק פו ונו׳ אויזו מלין אין חוליז

 כרן .נתז דהפון שינדל פד ׳1ונ ירוק שלו םמיו׳ שגסצא קפן :קליז) (דן דווילה אליפזי
 : פ־ד) (דן ׳נמהו על הנא וכרן מק) (דן פרכזה אלו ושרק קל־ד) (דן דרילה אליעזר רני

. דוזילה אליעזר וני פרק .הפרק סון עד וכו׳ וזול׳ לו שיש ולו נולי! ווי!
ס׳ נשדןלמול הכל פיב ר•׳ אווזה זעניא נ־ז) (דן מעמיד! אין כרק ע׳ז נמסנמ שנייה. עד ז

ימול ולא שנזדז דני זננל עד נו׳ מלין יענא : ומילה אליפזו רני כין דל אצכנז
מ :׳■ז) ומלין(דן דמסנוז קוזא כוץ . הסננה מכרי קוה פל נשווודש «ו ן ו  מסל למול הוזונמו י

ס׳  (דן דמילה אליעזר ר׳ כרן נהן. ודוצא עד ונו׳ המילה איז מולן כך יאחר ; העטרה נשר שיראה כד ו
/ ל • :קליו) ן כ־א). הערל(דן וע׳ שה דטילה אליעזר רני כיק שנייה. כפם לנוזל עד ונו׳ מעמץ ציצץ י

ז •* ״ דזשנד׳ ראש של טובים ימים  מלין אין ״חולה ט
 שבעה מחוליו שיבריא מעת לו וטונין שיבריא. עד אותו
 אמורים דברים במה אותו. מלין ואחיב לעת מעת ימים

 לו ני] כאבו אם אבל זה בחולי וכיוצא חטה בשחלצתו
 כל וכן מיד אותו מלין וירפאו עיניו שיפתחו בעת עיניו

 ביותר ירוק שלו בשמיני שנמצא נקטן ין ;בזה כיוצא
 כמראה מראיו ויחזו< דם בו שיפול עד אותו מלין אין

 שצבעו כסי ביותר אדום היה אם וכן .הבריאים הקטנים
 מראיו ויחזרו דמו בו שיבלע עד אותו מלין אין אותו

 בדברים להזהר וצריך .הוא חולי שזה מפני הקטנים כשאר
ח :הרבה אלו  מחמת וסת ראשון בנה שמלה אשה י

 ומת נלן השני את מלה וכן .בחו את שהכשילה מילה
 הרי השני מבעלה ביו הראשון מבעלה בין טילה מחטת

 עד לו מטתינין אלא .בזמנו השלישי את ימול לא זה
 שום בו שאין ולד אלא מלין אין .כחו ויתחזק שיגדיל
 לטול ואפשר הכל. את דוחה נפשות שסכנת חולי.
;לעולם מישראל אחת נפש להחזיר אפשר ואי זמן לאחר

שני פרק
 וקטן ואשד, *)1 ועבד ערל ואפילו למול יכשרין הכל א

 לא עברם אבל איש. שם שאין כמקום מלין
 .שנייה ני] ולטול ‘ לחזור צריך אינו מל ואם כלל ימול
 .שכורת דבר ובכל ובזכוכית בצור ואפילו מלין ובכל

 מן ומצור, ,הסכנה מפני קנה של בקרומית ימול ולא
 ונהגו .במספרים בין בסכין בין בברזל לטול המובחר

 העור כל את חותבין טוהלין כיצד ב ‘י בסכין ישראל כל
 ואח־כ העטרה. כל שתתגלה עד העטרה את המחפר,
 ומחזירו בצפורן העור מן שלמטה הרך הקרום את פורעין

 את מוצץ ואח־כ .העטרה בשר שיראה עד ולכאן לבאן
 יבא שלא בדי רחוקים ממקומות הדם שיצא עד המילה

 ואחר .אותו מעבירין מוצץ שאינו מי ובל .סכנה לידי
 ; בהן וכיוצא רטייה או אספלנית עליה נותן שמוצץ

 מעבבין שאין ציצין ויש הטילה את מעכבין יציצין יש נ
 החופה עור הערלה מעור נשאר אם כיצד .הטילה את
 וזה .שהיה במות ערל זה הרי עטרה של גבהה רוב

 מעט אלא טמגו נשאר לא ואם .המעכב ציץ הוא העור
 :מעכב שאינו ציץ זהו עטרה של נבהה רוב חופה שאינו

הציצין על בין חוזר במילה שעוסק זמן כל המל ד
שמעבבין

m ׳ עורr ״י ג :רס״; סי׳ ׳•ד כור נ ;רוז עשין סמ״ג רס״נ סי׳ ד' י פיכן עו פ׳  י
: שם וסמ׳ג עור א :ל־וז כשין סע־נ

 לנרך •pצ ישריאל אין העטים שכשירה מציה הל חסדא יה קסני יומיא מאי והאי פסולת
 העטים דכשרה מילה יהי׳ הצא והללא להיך ציין היפיאל העטים שפסולה מציה וכל

 טסי ימול ואל ארסאי ימול וארמאי כותי הה ויש ישראל רופא נה פאין עיר יסציא
 פעמא היא מידי להרו צריך והישיאל ארמאי ולא טסי אומר יהודה יהי י*מ דהרי

 למילה מנץ דאיסמר ססיל סיססיל רה ליה אלא
 אפר דיג משריה פפא הר דאיו שפסולה העמיס

א ומדסחסא וכו׳  העטים מפילה סייך ממי
 לרה אלא פעמא «א מידי ומהדר דכשיה
 כדגי וסהיי עליה פליני רהק אינך דכל משמע
ה־ הפיק דפהיי יוסי ויהי וחכמים יהודה
 העמיס דמילה וכיז) כיו (דף דע״ז
 שפכה כריס יעשנו שמא משוס לאו אי כשרה

 דפסולה המם דאמר הנשיא יהודה כרה׳ ס״ל ויה
 העכי״ם דמילה ל”ס נסי יוחנן דיני ואפשר
 אסנץ לאו ימול המל ימול המול אמר וכי כשרה
 יוחנן ליני היק אלא קאי דפסולה העטים למילה
 למימי איכא נעלסא אשמכי.א אהל ליכא ססילא

 יוחנן דליה׳ ימול המיל מדכחיה לא דלנתחילה
 אחא כ׳ הסס דאמיינן מדאורייתא מיפסיל לא
 מומחה רופא היה אם יוחנן יהי אמר דימי רה

 ואלינא נינהו אמוראי יסר׳ למימי וליכא מותי
 ואפשר הכי לאסור׳ הויל כן דאס יוחנן דיני

 סנאי הנך ככולהו דכשיה סהר נמי יה דאפילו
 רה אסנינו הנשיא יהודה ידני נפעמא אלא
 כי דליה קיא מהאי לה מסיק יחד יוחנן ויה

 שפסולה העסיס למילת מנץ ננרייחא תניא
 הסיכות מאלו תשמור הייתי את ואחה שנאמר

 ומפיק ונו׳ כאומר הו״ל ולריי לה מסיק עצמן
 אמרינן וני נפרשה יכחיה ימול מתמול לה

 דחייה לרה אלא פעמא הוא מידי נהחנלח
 למילה מנין רה אמי דני לומר היא נעלמא

 ומיהו קאמי דנפשיה אלינא שפסולה נעכויס
 לימא הכי דאלית הוא הכי (או דמילחא קושפא

כדאמרן. ודאי אלא הנשיא יהודה כיני הלכה רה
 היה שאם ינינו כסה לא למה קשה זה ולעי

 ליה מספקא דינינו ואפשר מותי מומחה רופא
 העטים דסילה להו סנייא יוחק ויהי יה אי

 לו קיימא הכי הכי סיל דאינהו וכיון ססולה
 דיני נפעמא אלא דנשרה להו סנירא א׳ או

 פסק ולפיכך וכדפיסית פליני הנשיא יהודה
 לחזוי צריך אינו סל ימול^ואס לא דלכתחילה

: עיקר לי נראה וזה שנייה ולמול
ט׳ מלין ובכל . וכי׳ הקרומית ימול ולא .ו

 רה אמי ייז;) (דן דמולין קמא פרק
 קנה של הקיומית נאמרו דנריס חמשת חסדא

 ופייש״י וכו׳ הה מלין ואין הה שוחפץ אץ
 מר,נת ניתזים קסמים אותה דנשדוחקין משוס
 ומשוי הניד חנקוה שלא המילה סכנתה ואינא

 נץ ומצוה שאמר ומה . שפכה כרוח ליה
:וכו' המונמי

ט׳ מוהלין כיזנד ב  פיק המשנה [סנואי .ו
 סמג ולא סל (קליז:) דפילה ייא

. וכו־ מוצן שאינו מי וכל .מל] לא כאילו
 דמילה אליעזר רני פיר. ססא דיה מימרא

:קניה) (שנס
קליז) (שם משנת .וכו׳ מעננץ ציצין יש ג

 יוה החופה נשי המעננין ציצץ p אלו
 נשר נעל היה ואם התרומה אוכל אינו העפיה
 רני אמי וננמיא העין מראית מפני מחקט
י ירמיה יהי אפי אנינא  המיסה השי אנא נ

 היקפוי. יוה מתניתץ דקחני העסיה יוה תימא לא ופייש׳י עפרה של נונהה יוה אח
:אמד המקום טנהה יוה אפילו אלא

 ינינו כלשון קל*נ;) (שם ניייחא .וכי׳ נין חוזי המילה שעוסק זמן כל הפל ד
 שנשתיירו יאה אם ידיו סילק שלא ני. עסוק שטא זמן כל הפנס הסל ופיישיי

והיי היא מילחא חדא דטלה ומותך חוזי סעכנין שאינן נין סעכנין נין ציצין הה
ניחנה

ת חו ת הנ טוניו סיי
בח כתב ז׳ל וא״א ז״ל זת לערן על חפור [נתב •) תמו לח נ חוז nvM בזסנח niw דם'  ח
נ נליות «ל :י9 יו*« 'לו6א ל1ו כתב ורבעו«זחרו [כ] : ל  דנאיב נקם ריקא אי לן איתבריר ולא ׳

ח ליה ליח םר.ליגן אינריס דעאר כאב אבל תלוי נליבא דעינא ליה ההלען לא זיני
סחני ברכינו כתב ובס״ח נאr לא דילסא או ב ונר נזה וכיועא ני׳ עעיו לו כאבי אם אבל ח  : ע׳

 תמול לא רראעץ א£י׳ דסו מ נםל שי*א או חולי בי נראה אם אנל הבבלי נתן דרבי סעובדא [ל]
 רבים יסים סלסילו ורחה דסז בו ל8ג עלא בילד מיתיר• רבינו פירי ר\רח לעיל כמבוא עיבריא ער
[ ע״ב סעולס ר״זאח ר.rלא p לה סח לאr ואזר■ דסו בי ל8עונ עד  ד»םל כרב ידלא יוהנן כרבי ]6:

ק כראיתא « ם׳ח pו זיסחה רבי וכן רא׳ם וכן דע״ו פ׳  ■וסי יוחנן דרכי זיברי בו כחוב ם״ר. ד
* ע״ג ברית רס ססבו לחסיף trw כתב ובם־ה דע־ץ *״כ rע׳ [ג] נ ע״כ התם נדאיתא וליתא
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:קל׳י:) (שם «0מ .ונו׳
ק אלו (שם) ששגה יכו/ לך שגשלי קם! ה

 ליב אס הסיעה נשל המעפגץ הגילן
 נשר נפל ילה ואס נסלישה אוכל איגו העפלה
 ששואל אשל י«שלא הפק שלא>ס שעג* שעקל

 ששסגןשה ושן כל איסי לואק נכשל השסילנל קען
 צלק■ לאו ואם לפיל צדך איל שהול וגלאה
 וסן כל אוהו ליאין אופל לשנ׳ג סלא לשול

 ואם לפול צרין מהיל (לאה יאיל ששססשה
 ניג״הו איכא נינ״הי מאי למול צלין איל לאי

 נן שמעין ילינן צריו דלשמיאל גלאה ואיל גראה
 הכליגל לא והלא־ש והלי׳ף צריך לא גסליאל

ל  שהם גלאה לניל מלנלי אנל כלום וה מנ
 .הוא *ם7ש וה ולנל ום'ש :ששואל גלנלי

 העין שלאיס שעג׳ מסקל ע׳א) תנן(שם7ס
 פסקיגן ששסקשה נפס שהול גראה וגאיגי
 למשקל הוא חקא הפק שלאיס למשל וקאמר

 מן שעכנ לאיל יהא עילה מדין לא אנל
 נשל נמל כשאיל אנל נשל ננעל הייגו כסילה
 לסשמע נהלומה איכל איל קסל נהליא

:שלאילייסא
 (שם ששגה («*. שילה צלכי נל מימין ו

. וכי׳ ציצק פל וחוווי ;קל׳ג)
 משלשה היה לניל יאה נסמון עסנסיה נלייסא
 ילשגותה לפיל לכיהנה לי היה לא לוקא נשנס

 גק נסיל נץ משרשה שהיא ששמש אנל כאן
 סיול ואיל מיל לעלן לה קסגי ולעיל נשנס
 לעגק לה משרש והכא לחלל סיינ איל סיליש
 ואעשל לסוול. לשאי איל עיליש סוול יאיגו שנע

 כעלשייילפיל ששלשה הוא לוקא שנת ללעגק
 לקא וההא לה קסגי לצק נלין פסיק דהיה
 גלאה והלאשון לה קחל פנס נליגי פסק
 ראש שם .וכי' שילה שכשיד אבל ;עיקל
 לא אם אישל אליעול לט ק׳ל) (רף הסרק
 אמר יעיד נשנס מניאו שנס שפלש כלי הניא
 למשיח שממין לפשיח עצים כולסץ אליפול לני
 מלאכה כל פקינא לני אסל כלל כלול כלי

 אס לוסה איגה שנס שמלנ למשוסה שאששל
 שנס שפלש לפשוסה אששל שאי שילה השנס
 .פקינא כלני לן וקיימא השנס אס «סה

 שפס אלא נל אנא רני אמר משלא וגלסיק
 שגס שפלג אופל הניאו ילא שכסו אחס

 אליפול לט כרצון שלא כשנת והטאוהי
 לני לסק ששפין לגי גלצון אלא ושסלקוסו

 ואסל סצלוס ואסל גגיס אסל אישל ששפין
 נסיק ששגסו לכלים הן] אסל ןלשיס קדשישוס

 לאיכא יאפ*ג הגיס נסיך ששגסו לכלים לא אגל
ט להיי לניוסא  שספון כלני הלכחא לליס סנ

 יהלכה והעלה דגליהם הלייף ססל כנל לשרי
 (ססמים לנא דאמל והא יכסנ שספין כלני

 דנריהם העמידו ואופל הואה פללה נ)’5
 דסגיא היא מאי אומל ואמייק כלס נשקים

 יקיסישיס סצריס נגוס ללן אישו סניאין אין כן הרכים רשות דרך איסו מניאק שאין כפם
 גשלק שמעין שלגי שסעק שה פל סמן ילגיש נניס היה שהאופל ששעון כלגי שפיל אסי

 שמשין יאק סמשגק לה שימקץ אק וכן ז :כאן להאטן מש לא ולכן פילינק שהלכות שלקי
 לא אם שאפר ומה .יום מנפול לעשוס אפשר טה הגי כל דהא סשוס וה כל .וכו׳
 ווה לפצשו וה שץ שגס שפלג ישמן p סלף לא אס וגיסן גשיגיו לועס שכח שפלג עמס

: נסשין גסנאל כנל יכו' הכלל וה שאשל ומה :קליג) (שגע שם ששגה .לפצשו

ת הו םיייסוניות חנ
m[ *) נסל p » 1«*  n a »  r a n ענל גילם <ל תייר נפילה mn> 1n «  dk סיגו 

ק גל *ל* הווי n הגרייה* ול«ן •יר* *גילי גילם <ל היוד נהיל *נל הפגגנ a o

ק * על פירש ,טעכבץ שאין ציצין על בין שטעכבץ  צי
 טל .חוזר אינו טעכנין שאינן ציצין על .חחר הטעכבין

 רך שבשרו קטן ה :טל לא באילו המילה את פרע ולא
 באילו שיראה עד בשר בעל שהיה או ביותר יטדולדל

ל אינו ת  שהוא נראה אם שיתקשה בעת אותו רואין ט
ק תנריך .כלום צריך אינו מהול ת  מבאן הבשר את ל

 נראה לא שיתקשה בעת ואם .העין טראית טפני ומכאן
 ומכאן מכאן המדולדל הבשר את וקוצצין חוזרין מהול

 מדברי זה ודבר .קישוי בעת נלויה העטרה שתראה עד
 הואיל בערל נראה שהוא אע*פ התורה p אבל םופרים

 צרכי כל ״עושין ו 5 שנייה פעם לטול צריך אינו ומל
 ציצין על וחוזר וטוצצין ופורעין מלין .בשבת מילה

 זמן בל מעכבין שאין ציצין ועל .שפירש אזלפ המעכבין
 מילה מכשירי אבל ,אספלנית עליה ונותן .פירש שלא
שבת. את דוחין אינן  אין סכין מצאו שלא הרי כיצד ה

שבת סכין עושץ  למקום. ממקום אותו נג) מביאין ולא ב
 לחצר. מחצר אותו טביאין אין מעורב שאינו מבוי ואפילו

 הואיל הסכין הבאת מפני נדחה מדבריהם עירוב ואין
 לח שוחקיו אין וכן ז • שבת מערב להביד״ו ואפשר
ת. לה עושין ואין חמין. לה מחמין ואין םטמנין מולני  א

 שבת מערב כמון שחק לא ואם .ושטן יין טורפין ואין
 לעצמו זה נותן ושמן יין טרף לא ואם .ונותן בשניו לועס

 מערב לעשותו שאפשר בל הכלל מ זה .לעצמו וזה
שכת את דוחה אינו שבת  חכינו ולא שכח אם אכל ח

ה המכשירץ חז ^ את ימלו ח t לתשיעי המילה ת  הק
 הםטטנין נתסזרו או החמין m נשפכו כך ואחר בשבת
שבת הכל לו עושץ  חראביד השנת שסכויי מפני ב

לו. א  א״־זע, •שםשישטקצם,*! להי־חיץ שדרכן מקום • הי
^ את שבת אותו מרחיצין הק  שישלו:sac ס׳שד*«< ב

עשיש pane נתנסישרירל nW.• המיילד, ביום ספש םר«דלש1ל1לוול13ז לפג 1 ב לדי 0ד. 0ו נ
 םצישממם שישלוושסלוישישל של בשלישי 1'1 אי הטילה לאחר
שבת להיות שחל מילה  ביו . ב

ם לו • טילה רחיצת בין .נופו בל רחיצת ־ ח־ r ש »  r a m\ :
 שבת מערב שהוחטו בחמין בין
; לו היא שםכנה מפני בשבת שהוחמו בחמין בין

שכחו
: CB י״י «ל ג : מם פשין «ו״<1»״ י״ד «ר י

Vf "/rut תיור nava רא»ילי הוסיף ור0ה«י על3ו *Ma ן3ו «רג00
0 ftmעסו הסניסי ולא ין33ע *»r ל33ו )4( : <*נ] וסיו סיסן גסוי n*0a ana m 
 nav 3עי0 אחסל יאו3ח ולא mav אהת סעס pnr '3ר אסר or גירסא 3ת3 ועור י4לעא3

 לכליס ולא navia וnarr לסליס *«יוווו9י ויעיייח ייד ’חrד !wer י3גר rora ויוניאו
3 va rrי ח3הל מות ל3 נסרק ואסר 3י ה9ע0ו ית3ה חיו  א^ס ן3ו *ל.3י ptor י3נ

דו ץ3 לחו אJr ולא poor ריבי עליח דסימי נן3כר poor גר״ה ולא ה י nm ריך ץ3 ד n 
 עוגדא ליח חוה ודיגד3א ר3 #סואל 3ר רנרסיגן דירואלסיי nrto ן3ו אסור הגל ו^רסיסוח

 לסהר ער חיהה להון אסר היבא 3לר אלr לסיל איזמל סייחי אגאק נייח שד׳סא 3ר לסגור
 ידהה אגערתק אמסל לואזדי pn<r40 לא קינריסון 'nr׳0S אסר אלעור נן יצחק לרמ אל9

non יגו3ור לסהר.  ana nnor יהי נראה רירן רתלסידא ובעינרא סססיק חיה היהיר רשות few} י עוניא מ3 י09 '3י  הייגי pMT ר^ אול הורה לוסויס ודינו93 '3ד אסר poor י
« ד3 א3עקי וסי אסו בלל \ר] ישסעאל: רבי וססגהית יה3ה ובערק מות כל בארס <כר ואלונאית ן0« סעלץ  גסי הרו וסרק החיא ]0[ :יקיסא י3י3 הלכה יחווה 3ר אסר יא0ו
^ו ההוא  ובן ססוה אלא סבגה בא! ואין הסילה קורא אנאאנו איידי הואא דסייהי לעכרס גיסא וססיק עו u'trr לא והא עיבינן לא והא ואיי ראקיל חסיסיה ראיאהאוך י

כ אסה רעאות סכוה אהיא לחואה ליה וסואינן י1אנ0 I ובר סדיה׳ סן אלעור כרבי הלכה יוהנן ובי אסר {ו) : ך

ט׳, סשטהסשק p ואמר נשנס הקסן ס6 ה ט ם*ע הרייף כענ p ו  צ)צ'»נ י
^ן הקען אס להיסק סליק ץם0 מגילה; ט׳ סי סליל:) (עם משגה .ו

ט ננל' לא אנל ניד עליי יפולעין המילה לאסי ינק המילה לעני נק הקפן אע סוסיצי!  י
 שגאמל נשנת לטיס שסל לטלה שלשי טום הקשן אע סרתיצין אומר ע«דה p אלפור

 ונגסרא מאנים נהייתם השליט נייס ויהי
 לסששש כליסד סרטציג טשא אסרס והא

 אסוי נכלי סליי >1לול לאסילו חגי והלל כדרכי
 סרייייהי לאמרי אנהי נר ויכה יהודה לנ

 השילם לתגי גק הקץ אס סרסיצק קסגי כיצד
אג( n «יי מולט! טצל השילה לאחי גק
 אלא קסגי סיגלצק יהא יכא אמי ננלי לא

א אשי ק הקץ אס מייסיצק קסגי הכי ינ  נ
̂! לפגי  היאשק טיס השילה לאסי נק הש•

 סזלפק גסגס לטיס שסל השלישי יביים כריכי
ט ככלי לא אנל טל עליי  עגריס p אלעזר י

ט׳ השלישי טיס הקץ אע סרסיצק שמי  יסגיא י
 סש גופא אמטקדינא הט ינסר דיכא טיסיה

 אעא כי אסטק הכי ינסר קסא לאיקיססא
ק ט יני אשי ינ  P אלעור ניני הלנה אנ

 נק שגס גפיב שטסמי גסשק גק פגטה
ה שהיססו גסמק  נק WU גל מיסצס גק סג

 היה ואי לי טא ש«גה ששגי סילה הוסצס
 לשגי סיי טה לא קשא כאושישסא לן קיימא
 וני יהא ליסק לא אנל יליף אלא השילה
 שליג לא נייטה ^ דקיישא פגייה ט אלפגי
 השילה לפגי אנל השילה גלאסי אלא אסיק
 אנל סלמיצק ילא דגסלסק ליה סנייא כפיק
ט ייניט היי׳ף ס  גשי מימיצק הגדלה דלעגי נ
ק ונסג ל הי  יאע׳ג טא שהפפם שאפשר י
 טגסיה דסדא טק קמא לאוקימסא סש לינא

ל ללעט גיל גקפיק. סט  לינא לאפ׳ג לגסר י
 יני קסגי ימהגיסק משום קמא לאיקימסא וגש

 אן קסגי ולא מרטצק אומר פוריה נן אלפור
 סרט^ן לקסגי דס׳ק פיפיא הא שוודצין

א  סיגה למשמוג לינא מסניסץ נן ואס ליק נינ
 לסגיא גטין המשגה טיגס לני מגלה יסנרייסא

א  גסי קמא דלטסימסא נראה ילי .קי׳ל הני נינ
לקאסג׳ מאי אגל אימי מוריה p אלפגר רני
ט שליג יריק מל ע גסי מיטצין מ  מצאסי י

 השלישי טים ונקש המשנה נסיגיש יניני שעירש
 שגן ינל סיסיצין השלישי ניים לאסילי לינוסא

 נ*נ משמפ יגן ולאסייס לסגיה המילה נייס
 יניקדקייל שסמיך שאכטנ סרי׳ף מדגיי
 לננולט ססקיק ששיי פגייה p אצעוי ניני

 פלינסא לינא דינא לפגק p אם ואים מיסיצק.
 P ואם דינא *קימסא ינק קמא ץקימסא טן

 לקניה לאסא ההיא נגפרא לאמרינן האי פאי
 להא לאפשר יי׳ל גשמפסק ליס אודי לרנא
 להלנה סנרי יהיו לט שסיפ היה לא לרטן
 סלוגסא היה סט ילטם דינמי נשאי נסי נסיק
 איקימסא ינק קסא איקימחא נין טנא לפנק

 הייין(אפיי נסג ונין אהא דני ינהא לינא.
 נייס פגי״ה p אלעור ניני שהלפה יטיסא
ט טסי שמרטצק ראשין נייס יטש השלישי  נלר

 נסמק נק הטלה לאסי נק המילה לפני נק
 גסמק קאסר לט גיל הרן יגסג :שגס מפיג שהיממי נספק שק גשגס שהוספו
 כסג גיל יהיא׳ש .לא ודאי המילה לתני אנל המילה לאמו׳ אלא קאי לא נשנס שהוסט

 היי יהגייג ישואל פיי מסטמק המילה דלאסי טה דינם אין ימל סללן שהטיף אפיס
 ירק אלא פנייה מיי אפילי מממטן אק המילה ילפגי לי טא לסמס משים פשינס גה
 הקץ אס מרמיצק טחס והסם ישראל פגר אם ץ פצסי לציץ מטים אוץ הסם אם

עטים נשסמפן אלא שרי לא הפילה ללפני נליסר עטים שממץ הראניל חיש נהם
לצילו

די עוז מנ
»1*r (וןלל) זסילה אציווור ו* «ץ . ̂וצשי 9ג 1פ *01 9ל0 ציני גל: m 01 עגלל' 

 .דק נגלס. בל 0»6 טי יסגיא יגיחשלמ׳ זגריש 1(6 סיק .ל.שיפי «ילה srar .ד
 יק טי) (ין טי ענק טייגגק .צי היא שספס פי סי נשנה הקץ א. •ha :יידצה אצימוי מי
ן סקים : ד.ילה אא.וי מי פיק דל 0א(. «"•ניולוי■ נהצסה גווי  *01 הץוו א. ^׳סין ^

m  i t< 61 א(י.ור מי עיק .א .יא ססמסm : סי. ש...ן דל היאניי גסג טל . .: 
r וי שאצה גיצ צגגיל ססד שא(י שגני או.י (*ני a ק. *אח0 :צהם והשיג ק9ל שמק . א. י.

ד וגד ק.ן9  שץ9 ע»ן לי ייאה ולא השר.) לשון גגי. וגד(.יק ..*ש 1.100 ג..ין ץ .
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ס' היןס! סי! להרמיז סדיכן מקיס וז׳ל זה על ללנינו ^לי5 לוגי״ל יהכמי .עצמו לצורך  י
 חשתע לו היין שסרגה משני נשבס שהוסמו נסמין נין שנת מערנ שהורמו נחמין נץ פד

 .השנס את דיסץ אץ מילה דמרשירי כיון יפסק ולא ימול לא אדרנא ישראל עיי שאסילו
 לפגי נין כדינו הי,פן אס מרסיצין נהלנוס שכסנ היי׳ף אס המשיניס היגגיס סכסו וכני

 שהוחמו נממץ נץ המילה לאהי נץ המילה
 לכסונ ה׳ל כך לגו וכיידותה וכו' נשנה

 נממין המילה לפני כדרכו הקסן אה מרמיצין
 נשפכו אם היילה ולארי פנה מערנ שהוממו

 שסכנה ספני נשנס אפילו לו מרמין שלו מסין
 קודם אכל המילה לאמי שנשפכו והוא לו היא

 שאין נ־סיה השנה ואין המילה הדחה המילה
 .עכ׳ל השנה אה חמין מילה מכשירי

 נחינורי שהדנייס זי לשאלה חמההי תשובה
 מקום לי ייאה ולא הרנה מפורשים

 סלו היא כך הלכה אוהה שהחלה זו לספק
 או החסין נשפכו כך ואחי נשנה הקק אס

 שסכנה מפני נשנה לי עושין הססנץ נספזיו
 וכו' הקק אח להיהץ שדרכן מקום לו היא
 עי וכו' נשנה להיוס שחל למילה שלישי פד

 שעל נייייס הינריס הרי לו. היא שסכנה מפגי
 ני' אוהו שסרחיצין אסרנו מילה של שלישי
 לו שמהחמין נחסין נין סע׳ש שהומסו נחמץ
 נכאן לי יראה ולא לו היא שסכנה ספני נשנס
 השאלה לשון ומתוך לשונו. כאן עד כלל ספק

 שהוחסו נהסץ הא דאוקי סשונתו מסוך נס
 נמי דקאי אסר ולא יוקא למילה נשלישי נשנה

 היז״ה כדעה יס״ל משסע המילה אלאחר
 דאישספוך היכא יכל שכחנו ז׳ל והישנ׳א

 ואם מילה הדחה מילה מקסי מילה ינחר מנניפי
 נמי דקאי לומר לו אפשר הרי סוף סוף מאמי

 נהר ממיסי דאשחפוך וכנון המילה אלאחר
 למימר ליה אפשר דלא יכיץ לומר יש מילה
 קמי דאשחפוך נין לנמרי המילה לאמי דקאי
 קאמי לא מילה נתר דאשתפוך נץ תילה
 נסמוך כהני כנר מילה נתר דאשחפוך ועוד
 וכו׳. החמין נשפכו ואח*כ נשנת הקסן את סלו

 העמידו שהמכסים כיון עמן מקום נשאי יעדייז
 איזסל להניא שא^ו כרה נסקוס דנייהם

 דרננן דאיסויא אע׳ג מעורנ שאינו מנוי דיך
 הנוף כל רחיצת המילה לפני שיו והיכי הוא

 שהומסו נמסץ דיחיצה דכיון הלץ סיח נממין
 מחסמץ שהיו הנלנץ ספני אלא אסרוה לא מע*ש
 מילה נמקום הומסו שנח מעינ ואוסרים נשנש
 .האי נולי נזירה הך ניה שייכא דלא התירו

 הנוף כל ליחון שדרכן דנסקוס דכיץ נראה ולי
 הם מסוכנים ירחצו לא ואם הוא המילה צפני
 משום דנייהם העמידו לא נכה'נ ימולו אס
 היה ולא נדמית היחה נשנה הנאה עילה דנל

 ימול השמיני וניום הכחונ דין כלל מתקיים
 דסילה ולולג משופר תשינני ואל נשנת. ואפילו

 העמידו לא ולפיכך כרת נה דאית שאני
 תמיד מצויה שישיא ועוד .כך נל דנריהס

 או רנינו שאתר מה על שנה. נכל אחת שעס אלא שאינן ופסח ולולנ נשופר כן שאץ מה
עד ישני ראשון שכן וכל שלישי משייע ונגמרא נשלישי אמר אסאי הרס׳ך כתג נשלישי

הגהות
ח יכן 0אל» פר׳י ינן ]1[ א פי׳ ו נ’בר. וול תנ נ אנד שנתא נסיולי איוסל דטייתי היכא ע  או ונ

outk 'עכ׳ל חסיהיה דאישתפיך יגוקא טההוא אחר א'זםל להביא או לתקג\ לעכו״ם לסיסר שר 
ר ייאתויי עכו״ם‘׳ למיפר דאסור איסורא ילפת נוגדא מהאי דאדרנא אלפם רב וכתב  ר״ה די

:כ ע בספרו ידש בר לעברם לסיפר דאסיר טבלל ליח אחים זיל ליה אסר ם• סרקאטר
א דבר עסא ובן ר׳ת פסק וכן כברייתא הברכות שנויות הזה כסדר [ם]  שיש שכתב ברש׳י וד̂־

ח קודם להכניסו לברך  כתב שטחה ורביגו רש׳י דברי לו שנראה תכ0 ורא׳ם דלקטן. כהגה׳
 עיבר שפיר וחשיב בטיייה שעסוק בעודו לברכו שיש וכתב הסנהגים כתב ור״ת הסחבר כרביני

 ואוטרים חולקים מרבותינו שיש כתב וראבי״ה .ר «רק לולב בהלכות כרסירש״ לעשייתו
סי י נ ג ר  הוי הברית לבעל דמסירתו כתב רא׳ם אניי פריעה לאחר לאוסרו ויש מששע לשעבר ^

 שנכגפ כשם אוסרים שם העיסדיס רתם דאסר ר״ת לל־ברי ראיה מביא שסחר. ורכיט המסתו
כ להדיא איתא וכן [ב] . ע׳כ לברית שחכניסהו האטר ולא כר לבדיה  דגרסינן דפפחים כפ'

 נטי הבי אין רטיפר איכא מאי הבן אבי ופריך מהיל איהו דלאו סגיא לא לטיל נימא ח״ג
א כםוף פירש רש״י אסנס ג ^ מ  כיון המיייה עי* מכרך הבז אבי ואפיייו בברכות חייקו דלא ה

 הכן אבי אפי^ו ונתב רא^ם וכן •בר עסא וק שמחה רבינו כתב וכן טשמע להבא נסי רעל
n לטול אסר שסל r ע דבעל  בספר כתב אשר רא״ם ודל [ג] : סשפע דייהנא פי^יני לא ר

א יריאים ק אבי תני ה בא׳י אופר ה ואע׳־נ אביט אברהם של בבריתלי ;יהכניפו אקכ״ו אס׳

 להביא לעברם אומר שבת מערב סכין הביאו ולא שבחו ט
 הרבים. רשות דרך אותו יביא א‘שי ובלבד w.בשבת סכין
 עלינו אםורה בשבת שעשייתו דבר בל דבר של כללו

 כדי אותן לעשות לעברם לומר לנו מותר שבות משום
 עלינו אסורה שעשייתו ודבר . בזמנה מצות לעשות

 !כשבת לעשותו לעברם לומר לנו אסור מלאכה משום
 טוב יום את דוחין אינן בזמנה אפילו מילה ״מכשירי י

 הדברים וחומר וקל טוב. יום מערב לעשותן ואפשר ‘הואיי
 היאך מדבריהם שהוא שבות מילה מכשירי דחו לא אם

 כיום סמנין לה שוחקין אכל .שפתורה תעשה לא ידחו
;ושמן יין לה וטורפין לקדרה. וראוי הואיל טוב

שלישי פרק
ל א מ  במצותיו קדשנו אשר שימול קודם m במברך ה

 מל ואם .הכירו בן מל אם .המילה על וצונו
 הכן. את למול ני] וצונו מכרך כנו את

 ברבה * ימברך הבן [נ] ואבי *
 מלך אלהינו יי׳ אתה ברוך אחרת.
 וצונו במצותיו קדשנו אשר העולם

 אבינו. אברהם של בבריתו להכניסו
 על יתר כנו את למול האב על מציה
 לפיכך .שביניהן ערל כל שימולו ישראל שטצווין מצוד.

 מי ויש .זו כרבה אחריה מכרבין אין אביו שם אין אם
 ראוי ואין העם. מן אחד או רץ בית אותרו שיברכו שד״ורד.
 שהבנסתו כשם אומרים עומדין תיושם ואם ב :נן לעשות
 ;טובים ולמעשים ולחופה לתורה תכניסהו בן לברית

 העומדין מן אחד או המל או הכן אבי מכרך כך ואחר ג
 ידיד קידש אשר העולם ך‘מי אי׳הינו יי׳ אתר, כרוך שם.

 קדש כרית באות חתם וצאצאיו שם כשארו וחוק מבטן
 ידידות להציל צוה צורנו חלקנו חי אל זאת כשכר כן על

 כרוך בבשרנו. שם אשר בריתו למען משחת שארנו
:שהחיינו מכרך י)1 הבן ואבי .הברית כורת יי׳ אתה

ד,מל
; שם פמ׳ג שם י״זי ם.ר ג • ר. עשין כמ־ג רסיס פי׳ י־ד סור נ :וםיו סי׳ י׳ז■ פוי 11

הראביד השגת
 ז1מר6 נדנה מנע נן5 ני6*ו

 :נן צפשויז וי6י !מי! ונו׳
 נם־י 6מפםנר ז־צ היאנ״ו נהב

מננץ. שגפם מיומו 1ft נ״ו
מ0 שהסנוקום 1ז)צצנ ונהנו ; נ

נ משנה מניד נזה כר.נ וכני .לשונו נאן : שנת מהלכות פ'
 ינוקא ההוא ס־מ) ס'ז הדי(דף פרק עירוני! ונו׳. ננח סעינ סנץ הנימו ולא שנחו ט

 ואומינ עכו־ם ידי על ניחא׳ מנו ממימי צייתי ינא ליה אמי ממימיה דאשהפוך
 לענו״ם אמירה אף שנת דומה איצה הזאה מה שטת לענויס ואמירה שנות הזאה אניי

 שני ולא ליה ואמר השנה את יומה אינה שטה
 דליה לשנוה מעשה ניה דאית שנות נץ לך

 אלא לי אסים זיל אמר לא סר דהא מעשה ניה
 אליעזר רני נס׳ס הרי״ף זכאנ לי אייחי זיל

 שנות לענו׳ס אסירה דאמיס הא דה׳ס דסילה
 שני לא דאשייא להזאה לשניה לה מדמיה וקא
 מלאכה גיה דאיס שטס נץ דאמייה נשטח לן

 ליה אסר לא סר דהא מלאכה ניה דלית לשנוא
 לי אייתי אלא מלאכה ניה דאית לי אחים זיל
 הוא נעלמא דסלנזול ליה קאמר ניחאי מגי

 אמירה אמרינו דכי מינה שסע מלאכה ניה דליח
דני שטה לעט״ס  נדנד אנל מלאכה שהוא נ

 אמירה ניה אמרינן לא האי כגון מלאכה שאינו
 ניה דליח שנות דאמיי והאי . שנוא לעכו׳ה
 מעשה מלאכה ניה דליח שטס אסרי ולא מעשה

 דקארו היא סילתא מדא עניינא נהא• ומלאכה
 השנ^י יוה וני! כדאסייק מעשה למלאכה אינשי
 לשונוא כא! עי מלאכה דהיינו המעשה ימי לששה

:ינינו דעת והוא והראיש היי׳ף
 רני פיק .וכו' נזמנה אפילו מילה פכשירי י

 רנא קל*נ) (שנת דסילה אליעזר
 ולא הוא לנה יעשה לניו הוא קרא אמר אמי

 דאתיא נזמנה סלא מילה ולא לנדו מכשירי!
 לעיל כדאיתא דציעת מק׳ו ופייש׳י . מקיו

 סא רנינו כא! שהזכיר מילה ומכשירי . נגסרא
 וק׳׳ו וז׳ש גמורה מלאכה ידי על מכשירי! עשייא

 אסור מלאכה ידי דעל וכיו! . וכו' הדנייה
 דלא שטת נאיסוי הדין הוא מכשירי! למשות

 רניט מסניח הוא זה וחומר וקל יננן שלוג
 מק'ו דאחיא דאסייק דמאי משיש שהוא ואפשר

 הוא וחוסר והקל למעלה הנזכר לסנשירץ קאי
סמני! לה שוחקץ אנל ומ׳׳ש .יכינו שכחנ זה

.־ קליד שס ניייתא .ונו'
XO סיפר' וכו׳. פיסול קוים מנדן הסל א

ת'י”קל (שס דמילה אליעזר  ז)
 המילה על וצונו נסצוהיו קדשנו אשר אומי התל
 להכניסו וצונו נמצותיו קדשנו אשר אומר הנן אני

 אומרים העומדים אנינו אנרהס של ננריתו
 קידש אשי אוסר והמנרך וכו׳ לנייר. שנכנס כשם
 מל נץ ינינו שנהג והחילוק וכו׳ מנס! ידיד
 נסוף ניאיחיו כני חנייו נ! אח למל ננו אה

 סנרך המל כנינו שנחנ וממה .נרטת הלכוח
 קודם מנרך הנן ואני כחנ ולא שימול קודס
 הוא המילה דלאמר כריח דסיל משמע שימול
 ואף אנינו אניהם של ננייחו להכניסו מנרך

ו הנינוס דנל ע״נ  לסשייחן עונר מליהס מני
ה שאני נעלמא. והודאה שנח אלא דאינה זו נינ
 ידד קירש אשי מגיך הסל אמי שלא ומסה

ה לניך.ושירוש יכול דהוא דסא! רנינו דקדק אוסר היונרך אלא ונו׳  זה נוסח ס’ע זו נינ
; שהמייגו סניך הנן ואבי : אטדרהיס הר״ר וכאנה נהשונה שירשה רנינו שכחנ

המל
טייטוניות

r סילה ברכת אחר רמתניתץ v o'עובר עליהן מברך טלן חברטת וכל המילה קודם עיאסר ״ 
 אבי שאין שפעמים ליה פסיקא רלא טשום הטילה קורס למיתני תנא קריש דלא והא לעשייתן

 סובר רש״י שגם לסדנו הרי דלעיל בה״ג ונר פירש ור״ת קדים ליה דפסיקא וברכה לשם הבן
 וז׳ל נספרו שכתב שטחה רכיט דעת וכן רא׳ם וכן הבן אני שם כשאין זו כרכה שם שאין
סנרך הסוהל ששלוחו בסאי ליה סגי לא וני וכר להכניסו וו ברכה של טיבה מה ידע<ו לא ‘אבי

בלא דסוהל כיון ושסא הפסח את לשחוט אקב״ו לברך צריך פסח לו ששחטו טי וכן הטילה ‘עי
 עיי• וכר לעצסו אחרת ברכה לו הקט רילנך עד ונר דקירושין בפ׳ק כדאטר ר״ולד נכצות שייך רב, אני
 ריספנע טן ישגה לא הסילח על לכרך לסור^ דתקיט ביון בהכי ליה סגי להכניסו ובירך הבן אבי פלו אש

 טצוח תוספת ספני הבן לאבי אי*א זו ברכה נתקנה שלא סובר ר\א שגם ררי עב׳ל וכו׳ שחיש וםכרך
ח לכל דרסה זח ודבר הסחבר רביט כתב כאשר ‘ישרא־ שאר ‘טעי יותר עליו הסופיות  הטוטלות סזו

 שוסר קול ולשםיע מנילה טקרא על כסו השליח בברכת שדי נשנילם עישח ושלוחם הצבור עי*
 ברכת אחי טיר לכרך סוב הרא^ש [בהב • נ מפסחים שסחה רביט הביא כאשר בהן וכיוצא
ע ולא דטל ולהבא לעשייתו עובר שפיר והשיב פריעה שיעשה קודם דשיייה  טל לא כאילו פי

פ׳ק כרטשטע ליטקא צערא ליה דאית סשום הטעם וי׳ט בנך מגהנט אין אט [ד] : ע׳כ
QA1 כראיתא כטעונו בהשטחה אלא זה טעם לוסר שייך דאין שטחה לרביט ול׳נ דבתוכית

ב' רדואה פרק כדאשנחן טנרך מצטער אפילו שחחייט ‘אני ט ופירש וירשתו. אביך טת נ רני

טגרל
K1 to r יין פד נו׳ סנץ סניאו riri .1 פיניםft'»1 j'm אליעוי רני יפנק נשנועתץ אלפש י־׳ 

 ; ם־ו) (רף כדר פרק כשגם לעשותו לנכרי לומר אפור מד '1כ דני של כללו :דמילה
י ^ נ  יפסחים מיק יושפע וק קל־ו) (דף יעילה אליעוי רני כדק . הניח עי ׳01 עמן חסל n ■ ץ"צ) (יף ייזיצה אציעיי יני שיק • הפיק פוף כי ם׳ מילה ם

מנע פג! ועני :דפסמיס קמא כדין הנן. פ6 למול מנע גנו אש על אש אנל : '}1 (ון

עוז
 P גיס גיויי עסעניא דל היאניו בחב ; דסגיא ר־א פיק .נן לעשוי! ראוי ואי! עי ונו' ניכה

 אנל השגה אינם והמנהג הסנרא אומי ואני ; ■p« שהסנדק אצלנו 1ני.ג1 מנע שנעם מיותר או
 : כדץ ופשנוים נהיא ונסיא נמלמא נדאמיינן מנהגו על ומקום מקום נל לי.<יה ומונ היא ישנה

: ןליו) (ין ימילה אליעוי מי פמק .שפמי W עד ס' עומדץ שם היו ו*ם
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ה הכל סנללי והעעם  עד ני י«6ש לפי למיל נלמ׳ו הנינה ניזקני ונס אמה ננינ
 שנרנת לאוויים מצוה כעושה איגו נן ונס מביע דלהנא נלסיד סקטה pל1 ייסנול שימול
« על היא השנס ה הנל כללו אלא למודה למילה ניכה מקנו לא ולעינך ישראל של ניי  ננינ
 לם ועל של'עיאל נייהן המילה שדם לסי אמת

 להעיף נה שהקנו ומה .מנינק אנו הנייס
 שמהניייים נייס נמה שיש לסי נייח דם מהם

 ניייו דם הספס מילהן ועיקר נמולים כשהם
; P לנולם מקנו לפינן הוא

 שסילק ופה שם זה נם .ונו׳ עניו אס ten ה
 לעעמיה אזיא אמרים לענד ענדו נק

 ונסו אמרים p אס או גנו אס מל נץ שממלק
 הגרים אה שמל נשם סאמר ואם נסמון. שנסנאר

 נלמיד לניץ אמרים ענד מל גם נלס*ד מנין
 מועלס הסלוה ני דמילס דמו דלא לומר ויש
 שגל אלא גדנר שוים וסלם מישראל איש כל על

 ענד אנל נלמ׳ד מנת־ ■pול זנה נו הנףים
 לא שאם אלא אדס לנל למולו קודם האדק

 סיינץ עצמו אח למול רוצה והוא האדון מלו
 למולו סייג דאנה דק דוניא למולו ישראל

 ולק למולו דץ ניס מיינץ מלו לא שאם אלא
 אמרים על המומלס מצוה מושה הוא היי המל

 ונו׳. גדול אדם והסל ומיש :נעל מנין ולסיק־
 דמהיל ונסר שמסיים אלא שם הרי׳ף לשון

ה עיץ וצח־ ונו׳ לסול לנייו  דמשמע ניני
ס דשסי  ניכה אלא לינא ונמסססו מנין נינו
 אלא ננוסחסו אץ והיייף היין ונ*נ אמס

ה : אמס נינ
ר ו  מהול נשהוא שנולד קק עעס .ונו׳ שמל נ

 דם סמנו להעיף דציץי דעעסא דניק
 היא ננושה עילה שמא דחיישיק משוס נייס
 הפסק על pמני אין אלו סהלכוס נעיא הס׳ש
 לא מהול נשהוא שנסנייי ינר ינינו וסוני
 וגשם מהול נשהוא שנולד מקען עדיף
ן מהול שנולד קנון על מנינץ שאין  אץ נ

 מיש ועל .מהול נשהוא שנסנייי נר על מנר^
p פאן ינינו o סניp הספק על! 

 ספק אנדרוגינוס אם איא היאניי בתב
 הם מעשרים הארן עמי שרונ ספני נו׳

 יניי על נן להם הוקשה לונייל ומנסי .מהיל
ק מיל להם והשיג ז׳׳ל סמנו ושאלו ינינו  ו

 שאינו ספני מילסו על מניני! אץ אנדרוגינוס
 ועל הוא סויה ספק והלא מוינו יורנו ודאי
 ספק על אנל מנרניק דלא הוא דרגק ספק

שרוק מפני הדמאי מן מק pמני דאויייסא
 : ה*נ) דף (שנה מדליקץ נמה נסיק הדאמריק הם פעשרץ האח עסי
ה שנל ידועים הדניים תשיבה ק סצוה שעל נינ  מדנריהם המשה שסהיה נץ היא יינ

ש^ שאמרו והם הנינה אס שתיקנו הם ומנסים ההורה סן שסהיה נץ
ה המניו  עשייס אם לנו שנסספק דני נל ולפינן הפא לא משום עוני ציינה שאינה נינ

 נץ סדנייהם עשייה אוסה על הצווי שהיה נץ נצפוינו לא או שנצמדט סצוה זה דני
ה נלא אוסה עושין הסויה p שיהיה  לולג פיק נסונה הלכה נפסקה זה ומפני נינ
ט יסניק מיסנ והלנהא הנץ שניעי ספק דשסיני ועינה ק לא ניו ק  אסה ומינה סני

 אוסה עושץ מצווה אסה p או משוה אסה אם לן ביסספק הסצוס לנל למד
ה נלא ס הצנוס נסוף שניארט נסו נינ  ואוסם עליו סוסנין שאנו העיקר וזהו נינו

 וזהו אסורים הם אמי נענץ ל׳ג) (שנס מדליקץ נמס נפיק האמויים הדניים
ה סל ממיא שייליק פירושו נ והשיג שט היק מנוכה ני נינ  נממן ויג סנ»י מלא ארא י
 עליה סנרפין סדנייהס שהיא משה שנל שניהם מיניי שמעיק וט* ויניד אנד משאל

נ והשיג וצוט. נסשסיו קישט *טי סדנויהם שהוא דמאי ממעשי שטהם על עמים י

ת הו סיימוגיודו ת
w ar! סו ם«ם ״««ם פי ץ י פ ס ח»ם נחר-ח •יו » v1» סזוז m» »ינ« חיום ניודזו« • n 

&m n מוגיע גדגר לנו דנימא n»p תל «חחיינו ®ניד ̂ילי על דבי על VW W גיו  ט
סי יתגאינ^ולא ח»וב בין חגן ל*־יס י  פיוש •סחיו אלא rtnem ליגא prm עחוד־ינו עגו

 תא עסחח ם״ם לטולו (אקרא לא דנרחי «מ״פ חנא אגל לפדיחי ®•קלא לי ייי״י
ת גקיום w «עח מן עחתינו םכרך מאסו גגו את עווםל גוונ ניאצי״ת חניי ro מ במטו  ח ו
 1חםו«לת.«לי חם«וח איעח דחעתא וסאסו לו ותגיו תיעיג״ ונל מאל יכיגו אביו לאני

איי סנואיות תגת וראיוחיו תגיקי • וביוקת ים״• ב ד עאין חמם •יי  עתתיי» סני
p בל »ל סתירת pvnn תא לא •עדיק לפי i עתטדת זח ה]1 \ «״כ יים עלתם עתח •לא 

ח חתיגוק לאחוו וסתאוין ת ם נל •גיסיל מ ל ולחמת תניני • ביית מ רי• לדגי ססך לוח י ס  נ
חי  וסקיי® איניי בגל סעבחר אוי תקב״ת לפגי ייר אמי תאסיגת עאסיתי כל בפסוק סיב •ו
י ספות גוום י / י ג •! לילייס םגייקים כחן נפסח אני ביבי י חנו וסח סילח. ב•  •'®hV •נ

רי• איחא כחול וחים *י*•“ ס א מרקי וכר יעקב עפי סנח סי נ י י׳ חנו ^ ̂  ליקח ינ
1 • מי סחמקת •י פי »»ליו בכל וגני גסיס וארחפןי דכתיג סעים בסים סוחלין איי ד נו

 מלך אלהינו »׳ אתה ברוך הנריסטברך. את ״הטל ד
 הגרים את לטול וצונו במציתיו אשר-קדשנו העולם

 נתקיימו לא הכרית דם שאלטלא ברית דם ממנו ולהטיף
 חקות ולילה יוסט בריתי לא אם שנאמר וארץ שמים
 אשר מברך עבדו את יהטל ה •* שטתי לא וארץ שטים

 מהן ולהטיף העבדים את לטול וצונו במצותיו קדשנו
 .וארץ שטים נתסייטו לא ברית דם שאלמלא ברית דם

 והטל .העבדים מילת על מברך אחרים של עבד טל יאם
 מגלהו ואח־כ שיברך עד עדותו לכמות צריך גדול אדם
 כשהוא שגולד וקטן שגתגייר קודם שטל גר ן ;אותו יטל

ם טטני כשמטיפין מהול ר%אכ'י השנת י
 . איגןצריכיןברכה.*וכןאנדרוגיגום

 שהוא מפגי מילתו על טברכין אין
 גחנהיסנ״ידצשפשנדרזניטס שצריך עביט T < ייאי זכר איגו

 מפגי או מכה מפגי ערלתו לחתך
 ו«»5 ק P מניטן 6׳ריס1ד לישראל אסוי היה בו שגולד שחין

מעשוץ י«ף ™ ’״* אין שהעכים אותה לו חתוך6
 טורידין ולא פיתה מידי אותם טעלים

 לא שהרי זו ברפואה טצוה שנעשית אעים .אליה אותן
 טותר למילה העטים נתכוון אם לפיכך .לטצוה נתטון

 בה שנתגנו הערלה היא מאוסה ח אותול לטול לישראל
 היא וגדולה ערלים. הגוים כל ני שנאמר הגוים

 שנאטר שטל ער שלם אבינו אברהם נקרא שלא הטילה
 וגוי, וביניך ביני בריתי ואתנה הטיט והיה לפני התהלך

 או ערלתו והניח אבינו אברהם של בריתו המפר ובל
 חלק לו אין טובים ומעשים תורה ט שיש אעים משכה
א מילה חמורה בטח w וראה בא ט 5 הבא לעולם ^

נתלד•
m 0 ו«דנ קולD : לסין ו*ו קור נ.

נ סיים »י ם rm גם ו  לגךיס ^ לוקחת ו«זח ני פים r* י““ T™" ’«לח״ נייייד ני
 נניווו וזרסם m ניפות :]נין רחוליז ם׳נ נמלץ נדויתא מזים «םי נקרא עוזוזיל זינחזם דניי

 « נםנחייץ דאנימן 0ם«י יזמילת נייפ ננזח נר ליזיליק •יזיינלו י«ז מים. «יי «ייזי
עי עזי חי נזנר «י רנו) נקף םסיגזוז ו י.*יזוו « סםח לםוום ינוזיג ויזם *ם םעיזוז ודל ננ

 משם סקנסו שעיקר דני ואמי אניי ופייק ניכה נלא אומו מפיישץ זה ומפני
 מגילה וחקיא מנוכה ני ננון ניכה עליו סקצו הספק מפני הקצסו ולא סדנייהם

^ הספק p מקוסו שעיקי אנלדני ונפיי ועייוג  עלע מקנו לא דמאי מעני נ
ה  האפק ספש מקנהו בעיקר שצי יו'פ והיי פייוקא הדץ לפום ^יי על והקפיצו .נינ

 יו*פ נסו ם הסלויוס הנינוס נל מליו וסקצו
^י אניי ופייק יאשק  סי הסם השסא הכי ו
ם H סקיצו ולהכי ניה ליזלזלו דלא היפי  נינ
 הספס מפצי הקצתה שעיקר הדנריס שאי אנל
ה לו תקש לא ה סקצו לא ולפיכן נינ  1ע נינ

 פייוק לו ושייק ינא ונא ימאי פל מעשי
^י אמי  סקצסו שעיקר דני שכל סאמי אל ו
ה מנמים לו סקנו לא הספק ספצי  שהיי נינ
ה לו הקצו הספה ספצי ייס  לא למה ומדע נינ

 עיה שרוג מפצי ימאי מעשי על ניכה תקצו
 ואניי עמרם רג קלם דניי צפצאו הם סעשייס

 סקצו גן שמפר פעם צו« אלא איצן toוי
 לנן ניכה סקצו ולא ולכן לגן כיגה מגמים

 למנסים פצמצאנפייוש דני נל הילנן ולכן
 צר נצץ דנייהם ויאי שהיה נין עליו שסניכץ

 סדנייהם ספק ומיה נץ מנילה ומקיא סצוכה
 סקני שלא ודני עלע מנרנץ שצי יו״ע מון

ה חכמיה לו « נינ פיי  וכל מליו מנינץ אץ נ
 אצו אם לצו וצססשק הפוים מן שעיקרה משה

פ כונה סכמים לה סקש לא כה צדינץ •^ 
 סדנייהס פנסנאי נסו הסויה p שציאיפ
ה קנ קי וירה נשסיי נ  הדם קפד לפנץ נ
 השיג והדמיה . מניל משה ספק לנל והיה

 שספק אע*פ שיויע צדש על זו תקנה מל
ה וגני עליו מנין קא דנקהם  קאמי קנ

 P המשה שעיקר מסגי דאויייסא סשק שהיא
 ודאיס היא נס סוג יוס קחשס והלא הסויה

 קא זה יום אס לש שצסמפק אלא המודה מן
ה לש poo« נפה לאו P עוג עס קנ  נ

ה משס שהיי  שצפספק אלא הפודה מן קנ
 ומההיא נסוגה וסייג פנימי קא זה יום אס

א דאסי  מפסיין ע׳ה יונ דפאי מעשי עי ינ
 המעשי שהיי מנינים קו הק לאו הא הם

 אס לצו שצסששק אלא הסויה p משק עיקר
 לש pexM נשם נמפשי מייגיס הללו פידוס
ה קנ  מפשיץ ע׳ה דיוג סעמא ו.^'ה וניויע נ

 מזיס מאי ולסמסין מניכץ הני ל* הא הם
 סו ממו״ק והא מי׳ע לילף מקכה קליף
ה מיש צמי לדיק וכשג קא פממא  גשמים קנ

ק לה סקיצו דלא  ססקש דק מקם ניפה ינ
מ א דאויייסא אספק ניכה י  מנמלי דלא קנ

ה אנל דאויייסא ודאי  קכי דאויייסא ודאי אסיק יויס קי דשסיר קון ממיצי קנ
ה ליה ליסקון  ו«)י שקא אסיק יויש קדושס ולנסל קל שהוא שניעי לשוויי אקנה נינ

ם pנ<זו pדפני דקק מיקיייסאועוד ס ונססלה קו קני יום P המזון וננינ  מ
ק עציס וונ ה לסקור מציק ק ע שיrt גלום שניעי לקיים אקנה נינ ע שק לנ ט  ני

p שקסיוס v :«
ט׳ לקוון שציין עטים ז  P סל ישראל ס׳י גיו;) (ךף דעיז סר פיק . ו

א מקם לאקקי נר לשוס הענרם מ א לקם ופייש׳י .דלא ק  קלעס קינ
 ונראם קייוין. ולא מפלץ לא אסין דהא נסצס ליפ*ק דאקי דלא נעילסי לו שש

א לו שש *פP ע לשוס הפק׳ם P מל שיאל רניש שמפרש ע וזיש .קינ  P ולק
ג נלומי ונו' מומי למילה הפגרם שוקק א ליה דאיס מי ;קינ

ק' הפילה קא nowo ח • המפל וצל ליא:): (דף דצידם פפ׳ג משגה .ו • י  נ
ק׳ : פ*נ אקס .ו

מ m ט ק.0ם קף עד וגר וי  : סס דנזלים ססיג ו

עח סנדל
am לן אושש ש< עגל מצ «ו׳ קצם ia ק ש רק םשם< מי .0« m ׳)I (זף יפקז a o 

S כמנור': דעל m נוזצ אוס a p  )«  1a . צלאם קי i m o נעל״םא frm ק 
mae ל׳ם) (דף u< י : סנשקם פיזם  P אשלזנשם וק פי פ׳ קסנייל קדם קגל נ

םלזן«ה0 מצי פלקאם ם«>ן .< שא שוםו נ : לג) (לף םזציען א  P ז*צ םלאןיד קו
M p צונישפ1אג aסלזג מצי ׳ aa< 11 : [9 קזשדן םאוץn< לקל לוסםי ו9ו1שא « א»י 

 : פ0מ נםלפזם מניפי כאזר סמקץ וגשי 0לם קג9ו גפ״ו דל
lA w ל3י0יור ק ק » א )« או9ש ק0םז ש םל ץנל {עי  aOa pw ל99 סיץ יא9ז השו׳ם) ׳

ש מיל pi םרל. מנו דל סא■ ת  וסדלרש דקלם אאפול לר םיץ לפלס: םל*אצםם ו
ם «םק« םסלזם קם מולם קקקש p צרדם ^נ  .O fn ק ע פ : םם1נ ו ד ל ענ  םלל« לוועון קל

דום » מ לקל צשראל קיוי ׳ קז : )n •עפילץ(ין p «ק .• מ  9ורא נא .ולו' פילם קא ק
s ש>9 ואם םלק0 קף פר ס׳ קלה נסלם קא 9« p 1• אם» . a s ק ס(זן אדסצם ק ק  מ

8* «ם אנש אנרגם שלא פלא סקדם לפני קלם םנילם מעה נשמפקן צזג) i קאסר פל1 m 
: 0םפי s»1 נ>9ל

ם ס קיו סיי ק די im עשונ נריש] «"1ק מעשר ניי  Vru על ■רוקו סקו קודעאע 
ל מ»זמ קו וםן נ חנ p ומומש na«1 י w ז
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t אף אחת שעה אפילו עליה רבינו למשה נתלה y בריתי את והקימתי .אתך בריתי תנת אני . וביניך ביני שהיה 

. תשמור בריתי את ואתה . עולם לברית . וביניך ביני . בריתות שלש עליהן נכרתו התורה מצות וכל בדרך.
ודיתד . ברית לאות והיה .תשמרו אשר בריתי זאת אשר הברית מלבד .יי׳ צוה אשר הברית דברי אלה שנאמר

. הפר בריתי את . עולם לברית . בבשרכם בריתי כולכם היום נצבים אתם אומר הוא ושם .בחרב אתם כרת
אקיר בריתי ואת .עולם לברית .אתו בריתי את והקימתי המילה ועל .בריתות שלש הרי אלהיך יי׳ בברית לעברך
: יצחק את בריתי אבינו.ואתנה אברהם עם בריתות עשרה שלש נכרתו

רסייען רחסנא בריך

השנה כל תפלות סדר
ן ג ה  פרשת שקורין אחר בשחר נ*] יום בכל לקרות «העם נ

 להם שאין דברים אלו .זו משגה קורין כהנים וברכת צו
 ותלמוד חסדים ונטילות והראיון והבכורים הפאה שיעור
 והקרן הזה בעולם פירותיהן אוכל שאדם דברים אלו * תורה.
 ועיון חסדים ונטילות ואם אב כיבוד . הבא לעולם לו ק״יסת
 אורחים והכנסת המדרש בית והשכמת חולים וביקור תפלה

 . כולם כננד תורה ותלמוד לחבירו אדם בין שלום והבאת
 שאפילו עצמן על החמירו הן ישראל בנות זירא רבי אמר *

 *תנא .נקיים שבעה עליה יושבות בחרדל דם טיפת רואות
 בן שהוא לו מובטח יום בכל הלבות השונה כל אליהו דבי

 אלא הליכות תקרי אל לו עולם הליכות שנאמר הבא העולם
 חכמים תלמידי חנינא רבי אמר אלעזר רבי *אמר .הלכות
 מזמור .וכו׳ יי׳ לטורי בניך וכל שנאמר בעולם שלום מרבים

 תמים הולך קדשך בהר ישכון טי באהלך יגור טי יי' לדוד
 על ומודה בסתר שטים ירא אדם יהא לעולם צדק. ופועל

 לא העולמים רכון .ויאמר וישכם בלבבו אמת ודובר האטת
 רחמיך על כי לפניך תחנונינו מפילים אנחנו צדקותינו על

 כחנו מה צדקתנו מה חסדנו מה חיינו מה אנו מה הרבים
 הגבורים כל הלא אלהינו יי' לפניך נאמר מה גבורתנו ומה
 ונבונים מדע כבלי וחכמים היו כלא השם ואנשי לפניך כאין
 לפניך הבל חיינו וימי ובהו תהו מעשינו כל כי השכל ככלי
 אנחנו אבל .וגר האדם ומותר קדשך בדברי שכתוב במו

 הטוריה בהר לו שנשבעת אוהבך אברהם בני בריתך בני עמך
 בכורך בנך יעקב עדת מזבחך גבי על שנעקד יחידך יצחק זרע

 אותו קראת בו ששמחת וטשמחתך אותו שאהבת שמאהבתך
 ולפארך ולשבחך לך להודות חייבין אנו וישורון.לפיכך ישראל

 יום בכל לפניך לומר אנו וחייבין לשמך והודאה שבח וליתן
 טוב מה אשרנו .אחד יי׳ אלהינו יי׳ ישראל שמע ובוקר ערב

 שאנו אשרנו ירושתנו. יפה מה גורלנו נעים מה חלקנו
 שמע ואומרים ובוקר ערב תמיד יום בכל ומעריבין טשכיטין

 אתה העולם שנברא קודם הוא אתה .אחד יי׳ אלהינו יי׳ ישראל
 הוא ואתה הזה בעולם הוא אתה העולם שנברא אחר הוא

 שמך קדש אחרון הוא ואתה ראשון הוא אתה הבא לעולם
 ברוך■ קרננו ותגביה תרום ובישועתך בעולמך והקדוש הגדול

 ועל ממעל בשמים אלהינו יי׳ הוא אתה .ברבים שטו המקדש
 ואתה ראשון הוא אתה העליונים. השטים ובשמי מתחת הארץ

 כנפות מארבע קויך קבץ אלהים אין ומבלעדיך אחרון וצא
 לבדך האלהים הוא אתה כי עולם באי כל וידעו יכירו הארץ

 וטי הארץ ואת השטים את עשית אתה הארץ ממלכות לכל
מה לך שיאמר טי בתחתונים או בעליונים ידיך מעשה בכל
p איה גהור ndps סור ■ 's  '« s ואילן ;

]שנה פ״ן .ל׳ {!ןדושין * נ׳ 5(מגי ליא [גיסח * .

 ידי על שהבטחתנו כמו עטנו עשה שבשטים אבינו .תעשה
 אתכם אתן כי אתכם קבצי ובעת אתכם אביא ההיא בעת חוזך
 לעיניכם שבותיכם את בשובי הארץ עטי בכל ולתהלה לשם
 השמים את עשית אתה לבדך יי׳ הוא אתה ונאמר .יי׳ אמר
 אשר וכל הימים עליה אשר וכל הארץ צכאם וכל השמים שטי
 אתה .טשתחוים לך השמים וצבא כולם את מחיה ואתה בהם
 כשדים מאור והוצאתו באכרם בחרת אשר האלהים יי׳ הוא

 יי מלך יי׳ .יתמו לא ושנותיך הוא אתה אברהם. שמו ושמת
 אמן לעולם יי׳ ברוך עד כו׳ מלך יי׳ .ועד לעולם ימלוך יי׳ מלך

 נוםחה. זהו הזמירות פסוקי לפני שטברכין ראשונה ברכה ואמן;
 ברוך ועושה אומר ברוך הוא כרוך העולם והיה שאמר ברוך
 הבריות על מרחם ברוך הארץ על מרחם ברוך ומקיים גוזר

 טובליראיו שכר משלם ברוך אורה ומביא אפלה מעביר ברוך
 מרטה ולא כזב ולא שכחה לא עולה לא לפניך שאין ברוך

 .לנצח וקיים לעד חי אל ברוך שחד מקח ולא פנים משוא לא
 עמו בפי המהולל האל העולם מלך אלהינו יי׳ אתה ברוך

 עבדך דוד ובשירי ועבדיו חסידיו כל בלשון ומפואר משובח
 ונשבחך נודך ובזמירות בשבתות אלהינו יי׳ נהללך משיחך
 משובח העולמים חי יחיד אלהינו מלכנו שמך ונזכיר ינפארך
 .בתושבחות t’l מהולל מלך יי׳ אתה ך ברו שמו עד עדי ימפואר

 כר במעשיו יי׳ ישטח לעולם יי׳ כבוד יהי אלו פסוקין וקורין
 יי׳ ברוך אלו פםוקים קורא כך ואחר .תילים םוף עד כו' אשרי

 את דויד ויברך .ואמן אמן לעולם יי׳ ימלוך .ואמן אמן לעולם
 :וכו׳ ישראל אלהי יי׳ אתה ברוך דויד ויאמר הקהל כל לעיני יי׳

 ישתכח נוםחה. זהו הזמירות פםוקי אחר של אחרונה ברכה
 ובארץ בשמים והקדוש הגדול המלך האל מלכנו לעד שמך

 עד השירה וקורא .וכו׳ אבותינו ואלהי אלהינו יי׳ נאה לך כי
 ברכה לפני להוסיף העם כל נהנו בשבת המקום. כמנהג סופה

 כל ורוח אלהינו יי׳ שמך את תברך חי כל נשמת .זה נוםח זו
 ומעולם ודור לדור תמיד מלכנו זכרך ותרומם תפאר בשר
 גואל מלך לנו ואין אלהים אין וטבלעדך אל אתה עולם ועד

 מפרנס אתה אלא וצוקה צרה עת בכל ומציל פודה ומושיע
 בתושכחות המהולל התולדות אדון בריות כל אלוה ומרחם
 אמת אלהים .רבים ברחמים ובריותיו בחסד עולמו המנהג

 נופלים םומך נרדמים והמקיץ ישנים המעורר יישן ולא ינום לא
 מלא פינו ואילו מודים. אנחנו ולך אםורים ומתיר חולים ורופא
 כמרחבי ושפתותינו-שבח גליו כהמון רנה ולשונינו כים שירה
 שטים כנשרי פרושות וידינו וכירח כשמש מאירות ועינינו רקיע

 אלהינו יי׳ לך להודות טספיקין אנו אין כאילות קלות ורגלינו
אלפים אלפי מאלף אחת על שמך את ולברך אבותינו ואלהי
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ער ibiהשנה כל תפלות סדר אהבה.
 עמנו שעשית וגבורות גסים הטובות פעמים רבבות רובי ורוב
 מבית אלהיגו יי׳ גאלתנו ממצרים טלפניס אבותינו. יעם

 הצלתנו מחרב כלכלתנו. וכשובע זנתנו ברעב פדיתנו. עבדים
רונו רבים ומחלאיםרעים מלמתנו ומדבר תנו,ועדהנהעז  דלי
 שפלגת איברים p על חסדיך עזבונו ולא אלהינו יי׳ החטיך

 הן בפינו שמת אשר ולשון באפינו שנפחת ונשמה ורוח כנו
 נהגו וכן ,וכו׳ ישתבח ובו־ אלהינו יי׳ שמך את ויברכו יודו הם

 פסוקי שיתחילו קודם השבת ליום שיר מזמור כל לקרות
 שנהנו מקומות ויש הכפורים. וביום השבת ביום הזמירות

 מקומות ויש .הזמירות פסוקי קודם בשבתות הגרול הלל לקרות
 ראשונה ברכה :כמנהנם הכל המעלות שיר לקרות שנהנו
 מלך אלהינו יי׳ אתה כרוך נוסחה. היא זו שמע קריאת שלפני
 . המאורות m יוצר ער w כו׳ חשך ובורא אור יוצר העולם
 גדולה הטלה אלהינו יי׳ אהבתנו עולם אהבת שנייה ברכה

 באהבה: ישראל בעטו ער כו׳ מלכנו אבינו עלינו חמלת ויתירה
 אמת P1 .נוסחה היא זו שמע קריאת שלאחר אחרונה ברבה
 ברכה ובערבית .ישראל גאל יי׳ אתה בתך עד וכו׳ דציב

 מעריב בדברו אשר העולם מלך אלהינו יי׳ אתה ברוך ראשונה
 אהבת שנייה ברכה .ערבים המעריב יי׳ אתה ברוך עד ערבים

 עמו אוהב יי׳ אתה ברוך עד ובר אהבת עמך ישראל בית עולם
 זו ערבית של שמע קריאת שלאחר ראשונה ברכה .ישראל

 ברוך עד כו׳ עלינו קיים זאת כל ואמונה נוסחה.אמת היא
 השכיבנו נוסחה היא זו אחרונה ברכה .ישראל גאל יי׳ אחה

 ברוך .אןד ישראל עמו שוטר ברוך עד ובר לשלום אלהינו יי
ק אטן לעולם יי׳ א  עיניגן יראו אמת. אל יי׳ אוחי פדיתה עד כר ו

 ונחנו .ועד לעולם יטלך יי• סלך יי׳ סלך יי׳ עד כר לבנו וישמח
 זה בנוסח וקודאין ברבה באמצע פסוקים לברך העם טקצת
 הוא יי׳ האלהים הוא יי׳ ויאמת פניהם על ויפלו העם בל וירא

 הגוים p והצילנו וקבצנו ישענו אלהי האלהים.הושיענו
 את יי׳ ימוש לא כי .כתהלתך להשתבח קדשך לשם להודות

 לעם לו אתכם לעשות יי׳ הואיל כי הגדול שמו בעבור עטו
 ליי׳ והיתד. עשו הר את לשפוט ציון בהר מושיעים ועלו

 יי• יד.יה ההוא ביום הארץ כל על למלך יי׳ ודויד. המלוכד.
 קיים עלינו הקרוי שמך יהד שבשמים אלד.ינו אחד. ושטו אחד
 וד.םתים החיים נפשות בידך תמיד. עלינו ומלכותך שמך את

 רוחי אפקיד בידך איש בשר כל ורוח חי בל נפש m אשר
 ־6 נודה טרעיתך וצאן עטך ואנחנו אמת. אל יי׳ פדיתהאותי

 שקר משפת נפשי הצילה יי׳ תד.לתך. נספר ודור לדור לעולם
 ולא תבושו לא עולמים תשועת ביי׳ נושע ישראל רטיה. מלשץ
 עם היה כאשר עטנו אלהינו יי׳ יהי עד עולמי עד תכלטו

 ככל ללכת אליו לבבנו לר.טות יטשנו ואל יעזבנו אל אבותינו
 אבותינו. את צוד. אשר ומשפטיו וחקיו מצותיו לשמור דרכיו

 בלילה יי׳ ברוך ביום יי׳ ברוך הללויה. יה תהלל הנשמה כל
 ונשיח סלד. נהללך תמיד בקומנו יי* ברוך בשככנו יי׳ ברוך

 וקיים חי 1י1 בכבודו המולך יי׳ אתר. ברוך ובאמונתך בחוקיך
;ובו׳ עלינו ימלוך חסיד

וסירוק התפלה ברמת נוסח
 אלתי אברהם אלד״י אבותינו ואלד.י אלדדנו יי׳ אתד. ברוך (א)

אתה (ב) ;וכו׳ והנורא הגבור הגדול האל יעקב ואלחי יצחק
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 הטל) לוצשיע(מוריד רב אתד. מתים מחיה אדני לעולם נבור
 מתים מחיה בחסד חיים מבלבל הגשם) ומוריד הרוח (משיב

 קדוש ושמך קדוש אתד. (נ) :וכו׳ נופלים מומך רבים ברחמים
 : הקדוש האל יי׳ אתד. ברוך סלד. יהללוך יום בכל וקדושים

 מאתך וחננו בינד. לאנוש ומלמד דעת לאדם חונן אתד. (ד)
 השיבנו (ד.) :הדעת חונן יי׳ אתר. ברוך והשכל ובינה חבמד. דעה

 לעבודתך מלכנו וקרבנו במצותיך ודבקנו לתורתך אבינו
 הרוצד. יי׳ אתה ברוך לפניך שלימה בתשובה והחזירנו
(בתשובד.  כי מלכנו לנו מחול חטאנו כי אבינו לנו סלח 0:

 המרבה חנון יי׳ אתר. ברוך אתד. וסלח טוב אל בי לך פשענו
 וםד.ר דיננו ודון ריבנו וריבה בענינו נא ראד. (ז) :לסלוח
 ישראל; טאל יי׳ אתה ברוך אתר. חזק טאל מלך אל כי לגאלט

 חהלתנו בי וטשעד. הושיענו ונרפא אלדוינו יי׳ רפאנו (ח)
טר. רפואה ודועלד. אחה  ודח^ רופא אל כי תחלואינו לבל ^י
 יי׳ ברבנו (ם) : ישראל עטו חולי רופא יי׳ אתד. ברוך אתה

תן(טל שנותינו את וברך ידיט טעשד. בכל אלהיט  וטטד ו
 מברכותיךוחוה העולם את ושבע האדטד. כלפני ל)ברבד.על

 נדול בשופר תקע (י) :השנים מברך יי׳ אתה ברוך תבל פגי
 כל כנגטת מארבע גליותיט כל את לקבץ נם ושא לחירותנו

 : ישראל עמו נדחי מקבץ יי׳ אתה ברוך לארצט הארץ
 והסר ככתחילד. ויועצינו כבראשונה שופטינו השיבה (יא)

 וברחמים בחסד לבדך אתר. עלינו ומלוך ואנחד. יטן ממנו
 ; ומשפט צדקה אוד.כ מלך יי׳ אתד. ברוך ובםשפט בצדק

 כרנע בולם האפיקורוסין וכל תקוה תהי אל למלשינים (יב)
 אתה ברוך בימינו במד״רה ותשבר תעקר זדון ומלכות יאבדו

 הצדיקים ועל החסידים על (יג) ;זדים ומכניע רשעים שובר יי״
 רחמיך יהמו ישראל בית עטך שארית ועל הצדק גרי ועל

 ובר; באמת בשמך הבוטחים לבל טוב שבר ותן אלד.עו יי׳
)T( בנין אותה ובנד. לברת כאשר עירך ירושלים בתוך תשכון 

 את (טו) ירושלים: בונה יי׳ אתה ברוך ביטיט בםד.רה עולם
 יי* אתה ברוך בישועתך תרום וקרנו תצמיח בטהרה דוד צמח

 ורחם וחום אלד.יט יי׳ קולנו שמע (טז) :ישועה קרן מצמיח
 אל ריקם מלכט תפלתינו את וברצון ברחמים וקבל עליט

 ישראל בעטך אלהינו יי׳ רצה (יז) ;וכו׳ שומע אתר. בי תשיבנו
 ישראל ואשי ביתך לדביר העבודה והשב שעד. ולתפלתם
 מודים (יה) :לציון שכינתו המחזיר י^ אתה ברוך וכו׳ ותפלתם

 חיינו צור אבותיט ואלד.י אלהינו יי׳ הוא שאתד. לך אנחנו
 חיינו על תד.לתך ונספר לך טדד. ודור לדור אתה ישעט וטגן
 עליט ורחמים וחסד חן וברכד. טובה שלום שים t‘1 (יט) :וכו׳
 אלד.יט יי׳ לט נודו פניך ממאור כולנו וברכט עמך ישראל ועל

 שניה בברכה אומר החמה בימות .וכר אהבד. וחיים תורה
 ברבה ומברך וגט׳. בחסד חיים מכלכל הטל טוריד לוצשיע רב

סח תשיעית  ידיטוברך מעשד. בבל אלהיט יי׳ ברכנו זה טו
 ברוך הטובות בשנים ונדבר. ברבר. רצון בטללי שנתט את

 הכפורים יום ובמוצאי שבת מוצאי בליל .השנים מברך יי׳ אתר.
טח רביעית ברבר. מברך טובים ימים ובמוצאי  חונן אתה זה, מו

 לחול קדש בין הבדלת אתה בתה לאטש וטלטד דעת לאדם
 ימי לששת השביעי יום כין לעמים ישראל בין לחשך אור בין

 מכל והצילט פדנו בן לוזול קדש בין שהבדלת כשם המעשר.
בעו?^ לבא המתרגשות פורעניות מיני ומכל משחית מיני

ושטרט
ת מ ת ס טיי
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כי מאתך וחננו חבל טן ושטרנו  של ונחולו חדשים בראשי .ו

 אותה וטברך ומנחה ושחרית בערבית י־ז בברכת טוסיף טועד
 איהינו עמך ישראל עבודת עד וכר אלהינו יי׳ רצה זה בנוסח
 של ובחולו .ובו׳ עינינו ותחזינה ובר ויבא יעלה אבותינו ואלהי
 הזה המצות חנ מועד ביום הזה קדש מקרא ביום אומר מועד

 הסוכות חג מועד ביום או הזה השבועות חנ טועד ביום או
 קולנו שמע זה בנוסח י׳ו ברכת היחיד מברך תענית ביום הזה.

 תפלתנו את וברצון ברחטים וקבל עלינו ורחם חום אלהינו יי׳
 צום ביום עננו אבינו עננו תשיבנו אל ריקם טלכנו מלפניך

 תעלם ואל ממנו פניך תסתר אל אנחנו נדולה בצרה כי תעניתנו
 ואתה נקרא טרם לשוענו קרוב והיה בקשתנו טשטוע אזנך

 ואני יקראו טרם והיה שנאמר כדבר תשמע ואתה נדבר תענה
 כל תפלת שומע אתה כי אשמע ואני מדברים דט עוד אענה

 זה נוסח אומר צבור ושליח .תפלה שומע יי׳ אתה ברוך פה
 כי עד ובר עננו אומר שביעית ברכה אחר עצמה בפני ברכה

 אתה ברוך וצוקה צרה עת בכל ומציל פודה צרה בעת עונה אל
 עשרה ארבע ברכת מברך באב כתשעה צרה. בעת העונה יי׳

 העיר עירך ירושלים ועל עמך ישראל על עלינו יי׳ רחם זה בנוםה
 לה וראש היושבת זרים ביד הנתונה השוממה החרבה האבלה

 עובדי ויירשוה לגיונות ויבלעוה ילדה שלא עקרה באשה חפוי
 הארץ ולבהמת השמים לעוף מאכל עבדיך נבלת ויתנו פסילים

 חלליהם על לבי לבי קולה תתן וירושלים תבכה בטרר ציון כן על
 ונחמנה שוטמותיה וראה והביטה יי׳ ראה הרוגיהם על טעי מעי

 לה אהיה ואני ככתוב לבנותה עתיד אתה ובאש הצתה באש כי
 בונה יי' אתה ברוך בתוכה אהיה ולכבוד סביב אש חומת יי׳ נאם

 מודים זה בנוסח עשרה שטנה ברכת מברך בפורים .ירושלים
 על בידך הטםורים חיינו על אלהינו יי׳ הוא שאתה לך אנחנו

 נפלאותיך ועל ויום יום שבכל נסיך על לך הפרךדות נשמותינו
 ועל .ובו׳ התשועות ועל הגבורות ועל הנסים על כר עת שבכל
 בחנוכה .וכר כלו לא כי הטוב לך מודים אנו אלהינו יי׳ כולם

 נפלאותיך ועל עד בו׳ לך אנחנו מודים זה בנוסח זו ברכה מברך
 באו כן ואחר עד כו׳ הנסים על וצהרים ובונך ערב עת שבכל

 בנוסח שלישית ברכה לעולם מברך צבור שליח .וכר בניך ני!
 האמור כדבר משולשת קדושה לך ונשלש ונטליכך גקדישך זה
 צבאות יי׳ קדוש קדוש קדוש ואמר זה אל זה וקרא נביאך יד על

 שואלים ומשרתיו עולם מלא וגדלו כבודו .כבודו הארץ כל מלא
 ברוך ואומרים משבחים לעומתם להעריצו כבודו מקום איה

 כי עלינו ותמלוך תופיע מלכנו ממקומך .ממקומו יי׳ כבוד
 תשכון ובימינו בחיינו בציון תמלוך מתי לך אנחנו מחכים
 נצחים לנצח ודור לדור עירך ירושלים בתוך ותתקדש תתגדל
 על קדשך בדברי האמור כדבר עוזך במלכות תראינה ועינינו

 ודור לדור ציון אלהיך לעולם יי' ימלוך צדקך משיח דוד ידי
ה.  נקדיש קדושתך נצחים ולנצח גדלך נגיד ודור לדור הללוי

 אתה וקדוש גדול מלך אל כי ימוש לא טפינו אלהינו ושבחך
 בברכה אומר ציבור ששליח בעת .הקדוש האל יי׳ אתה ברוך

 וכשהוא וכר. קדוש קדוש קדוש עוגין העם כל זה אל זה וקרא זו
 ברוך ואומרים משבחים עונין העם כל כבודו מקום איה אומר

 . אמן עונץ העם כל ובימינו בחיינו אומר וכשדצא .כר
 ימלוך אומרים העם כל צדקך משיח דוד ידי על אומר וכשהוא

 .עטהן קורא הוא הצבור שעונין הדברים אלו וכל לעולם. יי׳
הש׳ץ ואחד היחיד ואחר עטו. עונין שהן כעת קולו יגביה ולא

 ברכה בסוף אומר הכפורים יום עד השנה שמראש ימים בעשרה
 בצדקה נקדש הקדוש והאל במשפט צבאות י־י ויגבה באמור זו

 לעולם קדיש אומר ציבור שליח הקדוש. המלך י־י אתה ברוך
 עת בכל היום סדר שאומר ואחר תפלה כל ואחר תפלה כל קורם

 לקרות וכשישלים .קדיש• ויאמר מעט יתחנן היום סדר שיאמר
 תחנוניו כשיגמור תחנונים ברברי שיתחנן עת ובכל בתורה

: קדיש יאמר

ש נוסח הקדי
ל ד ג ת  וימליך כרעותיה דברא בעלמא רבא שטיה 1̂1 ויתקדש י

 עמיה ויפרוק משיחיה ויקרב פורקניה ויצמח מלכותיה
 קריב ובזמן בענלא ישראל בית דבל ובחייהון וביומיכון בחייכון

 יתברך עלמיא ולעלמי לעלם מברך רבא שמיה יהא אמן ואמרו
 כל רבא שמיה ויתקדש יתגדל ציבור שליח שיאמר בעת .וכו׳

 העם כל אמן ואמרו תחלה אומר שהוא ובעת אמן. עונין העם
 ומצות .עיימיא ולעלמי לעלם מברך רבא שטיה יהא אמן עונין

 בכל מברך רבא שמיה יהא אמן לענות הראשונים חכמים
.אמן עוגין העם כל יתברך אומר וכשהוא .אדם של ״כחו

 אומר וכשהוא אמן. עונין העם בל ד\א בריך אומר וכשהוא
 בכל עונין הזה וכסדר .אמן עונין העם בל אמן ואמרו בסוף
 אחר ציבור שליח שאומר קדיש כל בתרא קדיש וקדיש. קדיש

 שומעין העם כל אלא כלום אחריו אומר שאינו התפלה שנומר
 תתקבל זו נוסחא בסופו להוסיף העם נהגו ונפטרין אותו

 ישראל בית וצלותהוןובעותהוןדכל בעותהון ותתעבד צלותהון
 וסייעתאופורקנאמשמיא רבא שלמא אבוהוןדבשמיאיהא קדם

 שלום עושה .אמן ואמרו דישראל קהלהון ועל ועלנא עליבון
.אמן ישראל כל ועל עלינו שלום יעשה ברחמיו הוא בטרומיו

 תורה בתלמוד שעוסקין יתר או מישראל עשרה כל דרבנן קדיש
 אחד אומר טסייטין כשהן בהנדות או במדרשות ואפילו פה שעל
 לחדתא דעתיד רבא שמיה ויתקדש יתגדל זה. בנוסח קדיש מהן

 דירושלם קרתא ולמיבני חייא ולמיפרק טתייא ולאחייא עלמא
 ארעא מן נוכראה פולחנא ולמיעקר קדישא היכלא ולשכללא
 וימליך רחודיה בזיויה לאתריה דשטיא פולחנא ולאתבא

על ואמרו בעלמא דאמירן ונחמתא עד וכר מלכותיה  אמן.
 באורייתא דעסקין תלמידיהון תלמידי ועל תלמידיהון ועל רבנן

 חינא ולבון להון יהא ואתר אתר בכל ודי הדין באתרא די
 ואמרו דבשטיא אבוהון מקדם ורווחא וסייעתא ורחמי וחסדא

 להתחנן מנהגנו .דרבנן קדיש הנקרא וזהו וכו׳. יהאשלמא אמן
 ופעמים בכולן פעמים אלו ופסוקים בדברים פנים בנפילת

 אדון לפניך ומתחנן וטשתחוה כורע אני לפיכך במקצתן.
 צדקותינו על לא כי האדונים ואדוני הא.להים אלהי העולם
 שמעה יי׳ הרבים רחמיך על כי לפניך תחנונינו מפילים אנחנו

 השם לפניך נאמר מה תאחר אל ועשה הקשיבה יי׳ סלחה יי׳
 וסרגו ומרדנו ודדשענו עוינו חטאנו נצטדק ומה נדבר מה

 הושחרו הפנים כשת ולנו הצדקה יי׳ לך וממשפטיך טמצותיך
 לנו אין אשמותינו מפני קומתנו ונכפפה חטאתינו מפני פנינו

 להרים ונכלמתי בושתי ראשאלהי להרים מצח ולא להשיב פה
 ואשמתנו ראש למעלה עד רבו עוונותינו כי אליך פני אלהי
 שמך למען צדקה עמנו עשה מעשים בנו אין לשטים עד נדלה

 אפי אאריך שטי למען נביאך ידי על שהבטחתנו כמו והושיענו
בית עושה אני למענכם לא הבריתך לבלתי לך אחטם ותהלתי

ישראל
םייסוניוה תחוח
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 שם באוום אשר בגרים חללתם אשר קדשי לשם אם כי ישראל
 למה אמתך על חסדך על כבוד תן לשמך כי לנו לא יי׳ לנו לא

ם יאמרו  הזח העם קשי אל הפן אל יי׳ אנא אלהיהם גא איה ^י
 חסדך כגודל הזה העם לעון נא סלח חטאתו ואל רשעו ואל

 כי לעוננו וסלחת הנה ועד ממצרים הזח לעם גשאתה יכאשד
 תאחר ואל ועשה הקשיבה יי* סלחה יי׳ שמעה יי׳ .הוא רב

ש :עמך ועל עירך על נקרא שמך כי אלהי למענך  העם נז
 בפסוקים הקרקע p פניו כשמגביה פנים נפילת אחר להתחנן

 יי• רחמיך זכר עינינו עליך כי נעשה מה נדע לא ואנחנו .אלו
 מהר ראשונים עונות לנו תזכור אל חמה מעולם כי וחסדיך
תו לנו עזרתה קומה מאד; דלונו כי רחמיך יקדמונו פ  למען ו

 יה תשמר עונות אם לך יחלנו כאשר עלינו יי׳ חסדך יהי חסדך
 המלך הושיעה יי׳ תורא למען הסליחה עמך כי יעמוד מי יי׳

 עזרנו אנחנו עפר כי זכור יצרנו עT הוא כי קראנו ביום יעננו
 חטאתינו על וכפר והצילנו שמך כבוד דבר על ישענו אלהי
הנו וכן .שמך למען  בתחנונים היום סדר אחר להתחנן העם נ

 לעולם זאת שמרה אבותינו וישראל יצחק אברהם אלהי יי׳ .אלו
 יכפר רחום והוא אליך לבבם והכן עמך לבב מחשבות ליצר

 צדקתך קוראיך לכל חסד ורב וסמז טוב יי׳ אתה כי וגר עון
 על ועובר עון נושא כמוך אל מי אמת ותורתך לעולם צדק
 יעמם יום יום יי׳ ברוך וגו׳ עוונותינו יכבוש ירחמגו ישוב פשע

 יעקב אלהי לנו משנב עמנו צבאות יי׳ סלה ישועתנו האל לנו
 ברוך אדוננו ברוך .כך בוטח אדם אשרי צבאות יי׳ סלח

 לנו ונתן התועים p והבדילנו לכבודו שבראנו ברוך בוראנו
 הרחמן בתוכנו נטע עולם וחיי רבינו משה ידי על אמת תורת
 ותורתו ויראתו אהבתו בלבנו ויתן תורתו לתלמוד לבנו יפתח

 ניגע לא למען חפצה ובנפש שלם בלבב ולעובדו רצונו לעשות
 אלהיגו יי׳ מלפניך ורחמים רצון יהי כן לבהלה נלד ולא לריק

 שנזכה כדי המשיח ולימות הזה בעולם חקיך לשמור שנחיה
 יי* ידום ולא כבוד יזמרך למען הבא העולם לחיי טוב ונירש
 יי׳ לפניך לבי והגיק פי אמרי לרצק יהיו אודך. לעולם אלהי
^ :וגואלי צורי  תחנונים אחר יום בכל לקרוא העם מקצת נ
 היום באותו המקדש בבית אומרים הלוים שהיו מזמור שיר אלו

 רבי אמר וקורץ המזמור. כל אשא נפשי יי׳ אליך לדוד וקורין
כר. שלום מרבים חכמים תלמידי חגינא רבי אמר אלעזר  אין ו

 מי כאלהינו מי כמושיענו אין במלכנו אין כאדוננו אין כאלהינו
 לאדוננו נודה לאלהינו נודה כמושיענו מי במלכנו מי כאדוננו

טו נודה מל  וצא אתה אלהינו הוא אתה למושיענו נודה ל
 תרחם תקום אתה מושיענו הוא אתה מלכנו הוא אתה אדוננו

^ יודו צדיקים אך מועד בא כי לחננה עת כי ציון ש שט ל  י
 דודשיך עזבת לא כי שמך יודעי בך ויבטחו פניך את ישרים

ט העטים כל כי יי׳  יי בשם נלך ואנחנו אלהיו בשם איש יל
 השבתות שבימי הזה בספר אמרנו בבר .ועד לעולם אלהינו

ת שבע חפלה ככל אדם מתפלל טובים וימים ט ר  שלש כ
 ,היום מעץ אמצעית אחת וברכה אחרונות ושלש ראשונות

 שלש באמצע מתפלל יובל של הכפורים ובצם השנה ובראש
ת ט ר  ימים בשני במוסף מתפלל ונמצא .בלבד מוסף ובתפלת ב

ת, תשע אלו ט  מועד של חולו ובמוסף חדש ראש ובמוסף בר
 אתת וברכה אחרונות ושלש ראשונות שלש שבע מתסלל

: באמצע

m האמצעיות הברמת כל נוסח
השביעי יום את קדשת אתה שבת לילי של אמצעית ברכה

ץ שטים מעשה תכלית לשמך ^  חיטים מכל וברכתו ו
 השביעי יום את אלהים ויברך כאמור הזמנים מכל וקדשתו

א רצח אבותינו ואלהי אלהינו וגוי, אותו ויקדש בטנוזזתנו נ

ט׳  עבד כי חלקו במתנת משה ישטח יוצר של אמצעית ברכה .ו
 על לפניך בעמדו נתת בראשו תפארת כליל לו קראת נאמן

ב אבנים לוחות שני בידו Tהור סיני דד  שמירת בהן וכתו
ר. ישראל טי ושמרו בתורתך כתוב ובן שבת  ישמחו כ

 אלהינו שביעי, מקדשי עם עונג קוראי שבת שוטרי במלכותך
ט אל ך עד ט׳ במנוחתנו נא רצה אבותינו ו  יי׳ אתה טו
שבת. מקדש  צוית לטשה שבת. מוסף של אמצעית ברכה ה

ד שמור שבת מצות סיני דד על ס ט וז  אלהיגו יי׳ צויתנו ו
ף קרבן לך להקריב ס אוי ט ך רצון יהי ט טי  אלהיגו יי׳ מל
 ונקריב נעשה הזה המנוח יום מוסף ואת ובר לארצנו שתעלנו

 הארצות לטיי מלכנו נתתו ולא עבדך משה טי על עד ט
טו ועחלתו ולא  ישבני לא במנוחתו נם אלילים לעובדי טל

 חמדת בחרת בם אשר ישורון זרע נתתי ישראל לבית ערלים
מטחתנו נא רצה אבותיט ואלהי אלהיט קראת אותו ימים  ב

שבת. מקדש יי׳ אתה ברוך עד ט ה ה כ  מנחת של אמצעית ט
 בארץ אחד גוי ישראל בעטך ומי אהד ושמך אחד אתה שבת

 ירנן יצחק יגל אברהם נתת לעמך ישועה ועטרת תחלה עטרת
טיו יעקב ה ט ינוחו ו ח ה רוצה שאתה שליטה טו ת ב כי  י
 תהי ואל אבעו תנחילנו טטחתם היא מאתך כי וידעו בניך
ה ט אבותינו ואלהי אלהיט מנוחתט ביום וינץ ט  ברכה .ו

ף של אמצעית פ ח pז נחת לעמך חדשים ראשי .ריח ט ט  ב
טיך מקריבים להיותם תולדותם לכל  ושעירי רצון זבחי ל

ט חטאת כ  שונא מיד נפשם תשועת יהיו לכולם זכרון בעדם ל
ט  דוד שירי עליו נעלה חדש ראש ועולת תבין בציון חדש מז
טי האמורים בעירך נשמע ך ל ט  להם תביא עולם אהבת טז
ת טי ת ו ט ם א טי  חטאינו מפני אבותיט ואלהי אלהיט תזכור ל

 ■ייי מלפניך רצץ יהי אדמתנו מעל ונתרחקנו מארצנו נליט
ף ואת לארצנו שתעלנו אלהיט ם  ט׳ הזה החדש ראש יום »

 ואלהי אלהיט יי׳ מלפניך רצון יהי עבדך משה ידי על עד
ט תי ט  ולברכה לטובה הזה דדדש ראש את עלינו שתחדש א

 קץ הזח החדש ראש רהי ולשלום לחיים ולרחמים ולחסד לחן
ת וראש תחלה וצרותיט חטאתיט לכל וסוף טו  כי נפשנו ל

ת להם חדשים וראשי בחרת האומות מבל ישראל בעטך ת  נ
ך שים. וראשי ישראל מקדש יי׳ אתה טו ה חד כ  אמצעית ט

שבת, להיות שחל חדש־ ראש ממוסף  עולמך יצרת אתה ב
ט בחרת השביעי ביום מלאכתך בלית מקדם  העטים מכל ב
טו וקרבתנו בטצותיך וקדשתנו הלשונות מכל טו ורצית ! » 

ו יי׳ לנו ותתן קראת עלינו והקדוש הגדול ושמך לעטרתך נ י ! ^ 
 שחטאנו בעדנו לכפר הזה חדש ראש ויום לטטחה שבתות

טיך ד חטאינו ומפני ל ע ט ם ו טספי  יום מוספי ואת כהלכתן ו
ת את ונ^ייב נעשה הזה החדש ראש ויום חזה המנוח טו ר  ק

תינו ט  עליט שכתבת כמו רצונך כמצות כסדרן תטידין חו
ך רצץ יהי עבדך משה ידי על בתורתך טי ו יי׳ מל נ חי ^ 

ט שתחדש אבותיט ואלהי א רצה נפשט לפדות עד ו  נ
^ בל בם ויטהו עד ט במצותיך וקדשנו במנוחתנו שח  י

 וראשי וישראל חשבת מקדש יי׳ אתה ברוך שמך אוהבי
ה .חדשים כ  שחרית ערבית פסח של טוב יום של אמצעית ט
ט ורצית אותנו אהבת העמים טכל בחרתנו אתה .ומנחה  כ

שתנובמצותיך שוטתוקד טו וקרכתט מבלהל תן טל ד ט ע  ל
חם יי׳»להיגו לנו וחתן קראת עלינו והקדוש הגדול ושמך ע  מו

 חזת קדש מקרא טוב יום את לששון וזמנים חגים לשמחה
ט כאהבה חירותט זבן הזח המצות חג ^ם את  ליציאת ז

 יי• והשיאנו ט ויבא יעלה אבותעו ואלהי אלהיט מצרים
ת את אלהיט ב  ידצית אמרת כאשר ולשלום לחיים מועדיך ט
ט כ ט ט p ל שט ושטח בתורתך חלקנו pו תברב  נפ

ט בישועתך ך ו ת והזמנים. ישראל מקדש יי׳ אתה טו ב ט
אמצעית
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Drונתרחקנו מארצנו נלינו חטאינו ומפני מצרים ליציאת ־ 
 ולהשתחוות להראות לעלות יכולין אנו ואין אדמתנו מעל

ת הדרך כנוה בחירתך בבית לפניך  והקדוש הנדול בני
 רצון יהי במקדשך שנשתלחה היד מפני עליו שמך שנקרא
 הרבים ברחמיך ועלינו עליו ותרחם שתשוב אלהינו יי׳ מלפניך
 ארץ מירכתי בנס ונפוצותינו הגוים מבין פזורינו ותקבץ

 בשמחת מקדשך בית ולירושלים ברנה עירך לציון והביאנו
 כסדרן תמידין חובותינו קרבנות את לפניך נעשה ושם עולם

 חנ יום הזה קדש מקרא טוב יום מוסף ואת בהלסתן וסוספין
 שכתבת נטו רצונך במצות לפניך ונקריב נעשה הזה המצות

 ובו' עלינו רהם רחמן מלך עבדך משה ידי על בתורתך עלינו
 הזה ובנוסח והזמנים. ישראל מקדש יי׳ אתה ברוך ובו׳ והשיאנו

 ובלא חסרון בלא הסוכות ובחנ שבועות בחנ מתפלל הוא
 מקרא טוב יום את אומר ודא השבועות שבחג אלא .יתר

 באהבה תורתנו מוזן זמן הזה השבועות חנ יום את הזה קדש
 טוב יום מוסף ואת אומר הוא ובמוסף .מצרים ליציאת זכר

 הוא בסוכות וכן .הזה השבועות חג יום הזה קדש מקרא
 זמן הזה הסוכות חג יום הזה קדש מקרא טוב יום את אומר

 טוב יום את אומר עצרת ובשמיני .ובו׳ באהבה שמחתנו
 זמן הזה עצרת שמיני חג יום את הזה קדש מקרא

 מקרא טוב יום מוסף ואת אומר במוסף וכן .כר שמחתנו
 בשבת להיות טוב יום חל ואם .בו׳ שמעי חג יום הזה קדש
 שבתות אלהינו יי׳ לנו ותתן עד בר בחרתנו אתה אומר

 המנוח יום את לששון וזמנים חנים לשמחה מועדים למנוחה
 ובן .כר פלוני יום את הזה קדש מקרא טוב יום ואת הזה

 הוא זו דרך ועל כו׳. הזה המנוח יום מוספי ואת אומר כמוסף
 להיות חלו אם הכפורים וביום השנה בראש השבת מזכיר
 של התפלות ככל וחותם במוסף בין תפלות בשאר בין בשבת

 השנה 1̂1 ובראש .והזמנים וישראל השבת מקדש רנלים שלש
 .הזכרון ויום וישראל השבת מקדש הארץ כל על מלך חותם
 ויום וישראל השבת מקדש הארץ כל על מלך הבפורים וביום

 יום ועד השנה מראש העם רוב נהגו .השנה ראש . הכפורים
 ראשונה כברכה הימים בעשרת תפלה בכל להוסיף הכפורים
 וטוסיפין .אברהם מגן יי׳ אתה ברוך בו׳ לחיים זכרנו טוםיפים
 ברחמים יצוריו זוכר הרחמים אב כמוך מי שנייה בברכה

 רחמיך זכור י׳ח כברבת ומופיפי; המתים. מחיה יי׳ אתה ברוך
 ובתפלת .ובר חיים ובספר מוסיפין אחרונה ובברכה .ובו׳

 ובל חתמנו לחיים זכרנו כברכה אומר הצום יום של נעילה
יוסיפו שלא שנהגו מקומות ויש מקומות. מנהג התוספות אלו

ת ^ דיו מ
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 •תיחה גדליה בצע . בחול בשחלים הירים בשני מלכנו זאביני ישודרו והחיות זמסרים ר״ח
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 שיחי. אשפוך בלא ר׳יה ערב סדר אומר ידיד׳ב לתחנון. ממי• דד ייה״ב ערב שלפגי יום ותחנק
p® עח אהבת תמרח r ברית. זבוי עמך צום ירצה n n אחח פעם וםתידץ הכם אנא סתחילץ 

 לא תחנה ולא תחנון לא אומרים יאין וקדיש סיף עד שמך רחוס אל צדקך. משיח ואוסרים
 לבתק באים עיוה״כ . כטנהה איםרים מלבנו אבינו אכל לסגצח ולא בתפלה ולא כסליחות

 ולא תחנה ולא דדוי אוסר אינו והחזן נוצרתי שלא עד שלד,י שד ומתוודים מנחה וסתסללים
 החזן שיעמוד קודם כפור יום בליל מפסקת סעודה ואוכלים ולוקק קדיש ואיסר מלכנו אבינו

 והקהל פעמים שלש נדרי כל ואומר החק וסתעפף עמהם להתפלל לעבריי־נים הרם סחירים
 בתורתך ככתיב איפר ואין ישראל בגי עדת לבל וגסלח אוסר נ׳ פעס וכשמסיים עסו בלחש
 ומפייס ויבולו אימר שבת הוא אם ערבית ■תפיית ואחד כרכו ואומר זיינוvזr איסר רך •ואחר

 שינתנו תתנונני יעלה אומד ואח״כ הכפירים יום מזכיר ואיט השבח מקדש נדברו אבות סנן
 דרחם♦ פסוקי יחתיל ואז אליך בי נאקתני סליחיתנו עתידחני פדיונגו צעקתנו קולני רמיננו
 אשמות. נא סלח ומתחיל מרית י׳נ פעמים שבע הצבאות אלה• ת •תיחה לפניו הכתוב גסדר
 יי׳ג פעסים שבעה הרי פעסים שלש יפסיק אדרוש ובאיתך ד׳ הרי אלהיני דדגך צורים. תוסח
 שחרית מב׳ה. c ייוצא קדיש כחול היה אס מלכנו אניני חשא על וידוי עבדך ודוד וסתהיל סדית

מד פמחיל תגק מלך כאל וכ^מג^ והרהימים כסדר חקרונ״ין והחיות ואוסר לנו חשןואו גי

 בשני זה בנוסח שלישית ברכה שטברכין פשוט מנהג .דבר
 וכן התפלות מארבע ותפלה תפלה בכל השנה ראש של ימים
 ותפלה תפלה בכל הנוסח באותו אותה לברך מקצת נהנו

 קדוש אתה .נוסחה וזהו הבפורים יום של תפלות מחמש
 פחדך תן ובכן . סלה יהללוך יום ככל וקדושים קדוש ושמך

 וייראוך שבראת מה כל על ואימתך מעשיך כל על אלהינו יי׳
 אנודה בולם ויעשו הברואים כל לפניך וישתחוו המעשים כל

 לעמך כבוד תן שלם'בו׳.ובכן כלבב דצונך לעשות אחת
 למיחלים פה ופתחון לדורשיך טובה ותקוה ליריאיך תחלה

 עבדך לדוד קדן וצמיחת לעירך ששון לארצך שמחה לך
 יראו צדיקים ואז .בימינו במהרה משיחך ישי לבן נר ועריכת
 יי׳ ימלוך קדשך בדברי ככתוב בר וחסידים יעלוזו וישרים וישמחו
 ברוך וגו׳ יי׳ וינבה ובתוב הללויה ודור לדור ציון אלהיד לעולם

 ערבית תשנה ראש של אמצעית ברכה . הקדוש המלך יי' אתה
 יי׳ לנו ותתן .בו׳ העטים טבל בחרתנו אתה .ומנחה שחרית
 באהבה תרועה זכרון הזה קדש מקרא טוב יום את אלהינו

 כו׳. ויבא יעלה אבותינו ואלהי אלהינו מצרים. ליציאת זכר
 בכטידך כולו העולם כל על מלוך אבותינו ואלהי אלהינו 1־1

 כל על עוזך גאון בהדר והופע ביקרך הארץ כל על והנשא
 יצור בל ויבין פעלתו אתה כי פעול כל וידע ארצך תבל יושבי

ט׳ יי׳ באפו ונשמה רוח אשר כל ויאמר יצרתו אתה כי  קדשנו ו
 .ויוסהזכרון ישראל מקדש הארץ כל על מלך יי׳ אתה ברוך .בו׳

 השנה. ראש מוסף של אמצעיות ברכות משלש ראשונה ברבה
 .שכתוב כמו בו׳ מוספי ואת בו׳ חטאינו ומפני בחרתנו אתה
 שלא בראשית ליוצר נדולה לתת הבל לאדון לשבח 1!׳עלינו
 סמנו אשאלה פניו אחלה לאל אוחילה .וכר הארצות בגויי עשנו
 בעד רננות אביעה עוזו אשירה עם כקהל אשר לשון טענה

 יי׳ לך נקוה בן על .חוקיך למדני יי׳ אתה ברוך .בו׳ מפעליו
. עוזך בתפארת טהרה לראות אלהינו י כ  ואלהי אלהינו ו

 מקדש הארץ כל על מלך יי׳ אתה ברוך כי מלוך אבותינו
 כל במשפט יעמיד היום עולם הרת היום .הזברון ויום ישראל

 אב נרחם רחמנו בבנים אם כעבדים אם כבנים אם עולם יצורי
 שנייה ברכה .ובו׳ תלויות לך עינינו כעבדים אם בנים על

 זוכר כי כי' קדם יצורי כל ופוקד עולם מעשה זוכר אתה
ך כסא לפני שכחה ואין מעולם הוא אתה הנשכחות טד  ב

 יעמיד היום עולם הרת היום .וכר תזכור לזרעו יצחק ועקדת
 בבנים אם כעבדים אם כבנים אם עולם יצורי בל במשפט

 נגלית אתה שלישית כרכה .כו׳ בנים על אב כרחם רחמנו
 השמעתם השטים מן עמם לדבר קדשך עם על כבודך כענן
היום .תרועה שומע יי׳ אתה כרוך כר שומע אתה כי נו׳ קולך

הרת
כייסוניות

ר צל בי אומר miT dm אבינו לט סלח אוסר אתה ורחום חסי ח זאגסר הרבים י חו  ויג ^י
c אנא סזיח. אפס ל ומתח מדדת י׳נ פעמים rn. א עולם. אלתי 0אםנ חוא. אנאp .ן גפסדך  א
ס ואםוזך. אורך באפך. אל ידיקרק. אם דין ארק שיחי. אשפוך ריסח. אנוש דין בםחח הי  אין ^
 קדיש א׳ם חפא. על וידוי אשנזינו. אם האר׳ן. כל שושם פזמון אמונים עידח צדקר- אורח כלתך.
 וסאפיר לחרש ובעשור ולספפמי משח את ה׳ צוד. כאשר ויעש עד סות באחרי ששה וקורין
ח. ועליט חפאיט וספגי הסדר יכל עסק שישן או®־ למוסף .ניייו ואסר  כת אסיע אוחילח ל«נ

 אדק רב, םלך פגי אנפרח השואל. וצא אני אגחט. 0אםנ אנחנו. אכל ראש אשא איך סליחות
ק. אמונת עקידה. ירז־קדק. אש דץ  אומרים ואץ עתי. גדול רטאט. שמע!^ ה׳ פזסץ עוז. אהבת או אי

 כמו התורח על עאוסר ביוגה ומפמיר סדרה סוף עד מצרים pM במעשה וקורין מלבנו אבינו
 כי וסתחיל אתה ורחום חנון םלך אל עד הסדר ונל ליוצר כמו הסנהה תפלת ומתפלל ביוצר

 רביט סמפבע סליזצת ושאר רמי. אל אלחים יסעם. אל מיעד. כתקח אדון סליחיח הרבים רחטיך על
 שלאלומר זרבינומאירחגררג אזכרה. אלה הפאט. ישראל. תעה מץ פ אומן אסינת עקידר- מאיר.

 ואחר ביים לדוק עולים שהכחנים ביום נעילה לד.תפלל המנחה לאחר שלא כדי נעילה עד א׳ם
שט א״ם כך  קדיש אימר המנחה תפלת סיום נלאחר במנחה. טחני; אט ינן היעילה ער וטי

 חתמנו אוסר כתבנו ובסקים נעילה תפלת ומתפלל קדיש ואידי לציד, יבא ואובר באשרי ופזתת
 ובמסים לפושעים t טתן אתה ויאמר כתיבה כסקום רק חותם יאמר לא זוכר במקום אבל

ם ישראל שסע ואומר פזסתים יאמר סליחות תגי מ nת ותוקע תפלתו ומסיים לדוכן עולים ו rp 
 לך דתן אומר הוא שבת מוצאי ואם בתול שאומר כסו ערבית ותפלת רתום והיא ואוסר אחת

מי ובמנחה בטדגבער״ק נהגי וכן דולקת בגד ששבת האור ^ ומברך הכוס על ומבדיל  או
ט ואלהי אלחתו תי  והשיאנו איסדיס ואץ [כ) : ע׳כ דוכן ט שאץ אע'פ בברכה ברכט אנו

 ודבי יתידח Va יצחק ורב נאץ עמים כרב ודלא דבר עמא וכן זיאב׳ן הלד אלעזר רבי וכ*כ
 בתשובת איתא ובן ובייח׳כ כר״ה וחשיאט לימד רגילץ שחיו משילש ב׳ר משה ורבי הגריל אלעזר
שיטת בשתי דסנתג גאון שלום שר רביגו  בין לששת חמניס הגים לשמחה סועדים לומר י

 יאס־ אלהיט הוא הקהל כשיאמר מוורםיש׳א תר״א כשס קבלה [ג] :דרדס ושTבק כין כתפייה
ם אלו החץ י ק » ת חיום דזיעת כלבדז עוד אין האלחים הוא ה׳ כי לדעת וצחוית אתה ז שנו מ ו

אל
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ה .למעלה ככתוב בו׳ עולם הרת  יום צום של אמצעית ברנ
 .בו׳ בחרתנו אתה ונעילה ומנהה ושחרית בערבית הכפורים

 קדש מקרא יום ואת הזה הכפורים יום את אלהינו יי׳ לנו ותתן
ר. למחילה הזה נ  יגיע ויבוא יעלה אבותינו ואלהי אלהינו ו

 אבותינו זנרון זכרוננו לפניך ויזכר ויפקד ישמע וירצה יראה
 ואלהי אלהינו .וכר דוד בן משיח וזכרון עירך ירושלים זכרץ

 מלוך אבותינו ואלהי וכר.אלהינו לעונותינו מהול אבותינו
 כל על מלך יי' אתה ברוך כר וקיים אמת ודברך בר. קדשנו .בו*

 אתה מוסף של אמצעית ברכה .וכר וסולח מוחל מלך הארץ
 נעשה הזה קדש מקרא יום מוספי ואת חטאינו ומפני בחרתנו
ר רצונך כמצות לפניך ונקריב  מחול אבותינו ואלהי אלהינו .נ

 בו׳ פשעינו והעבר מחה הזה הכפורים צום ביום לעונותינו
 ואלהי אלהינו וכר. וסולח מוחל מלך לנו אין ומבלעדיך עד

א בכבודך כולו העולם כל על מלוך אבותינו ש  הארץ כל על ות
 משלה בכל ומלכותו עד וכר. עוזך גאון בהדר והופע ביקרך
 ושמחנו מטובך ושבענו בתורתך חלקנו ותן במצותיך קדשנו

 אתה ברוך עד כר. ודברך באמת לעבדך לבנו וטרד בישועתך
 תפלות בבל העם נהגו .הכפורים ויום ישראל מקדש יי׳

 ידי על בתורתך עלינו שכתבת כמו אומר כשהוא המוספין
 כתובים שהם כמו היום אותו קרבנות מזכיר עבדך כשה

 שאמר כיון הזכיר לא ואם n הפסוקים אותם וקורא בתורה
:צריך איגו שוב ני) בתורתך עלינו שכתבת במו

חידד נוסח
 תתעלם ואל תפלתנו לפניך תבא אבותינו ואלהי אלהינו

 שנאמר עורף וקשי פנים עזי אנו שאין מתחנתנו
 אשמנו ואבותינו אנחנו אבל חטאנו ולא אנחנו צדיקים לפניך
עו .כי חמסנו זדנו והרשענו העוינו דופי דברנו גזלנו בגדנו

 יי׳אלהינו לפניך נאמר מה הרשענו. ואנחנו עשית אמת ני
א שחקים שוכן לפניך נספר ומה מרום יושב ת ר\ תרו  תס

 כל סתרי ותעלומות עולם רזי יודע אתה יודע. אתה והנגלות
 דבר כל אין ולב כליות ובוחן בטן חדרי כל חופש אתה חי

 יי׳ מלפניך רצון יהי ובכן עיניך. מננד נסתר ואין ממך נעלם
 ותכפר חטאתינו כל על לנו שתמחול אבותינו ואלהי אלהינו

 חטא על פשעינו. כל על לנו ותסלח עונותינו כל על לנו
 בגלוי ש׳ל ע־ח .דעת בבלי שיל וע׳ח באונם לפניך שחטאנו

 ש׳ל וע׳ח הלב בהרהור ש־ל ע־ח ובמרמה. בדעת ש׳ל וע׳ח
 ש׳ל ע׳ח .יד בחוזק ש׳ל וע־ח בזדון ש׳ל ע׳ח .פה בוידוי

 ועיח ביודעים ש׳ל עיח הרע. ביצר ש־ל וע׳ח שפתים בטומאת
 כלשון ש׳ל ועיח ובכזב בכחש ש־ל ע־ח יודעים. בלא ש׳ל

 ע׳ח ובמרבית. בנשך ש׳ל וע*ח העין במראית ש׳ל ע׳ח הרע.
 בפתחון ש*ל ע׳ח רמות. ש־לבעינים וע־ח שפתותינו בשיח ש־ל
 שודל ועיח יד בקפיצת ש׳ל ע־ח רגלים. בצעדי ש*ל וע׳ח פה

ת ברצון ג בתמתן שודל ועיח בשגגה שח*ל ע־ח ובדע ב על ל

ך ■ל נ נ ' ל » Bvihtn wn ת נ » S 0נ tm ל » b» n w b  f v n> לר\נו1) וד
.1»ו וד ז לח• רץ י ״ ל o א 'o rn «ה*«דם '6ח p i n וגל n m .גוו '  *לחי mn אלה־נם וד נ

p כ' שווי. •קח ולא #נים ישא לא אשר האדונים ואדוני האלחים r לאלר\נו. נורל הבו אקרא ה־ 
ד סבתה סבירןי ה׳ שם יווי  W בםוסף לחוכיר אבל שלו בסחוור הניה וכן [ד] : מ*נ בולם ו.
י בריר אין הרשינם ובראבוי ר׳וו נ ש בברן• בעריו ביוב ו  בו םוונסה שההדש הג הו1אי הי

 שאוםר וסרבנות בברכות בבון #ירש מורי בוולתר. ולא בה#לת לא הרשיבם ובראשי אומרים שאין
 ריי ובן מתייר באוני כל תוויו וכן מברבין בכל ב#יק םכילתץ כשילהי בחום#תא ביין שהרית

 בירושלמי איתא וכן ר׳ח של להוכיר שאין ח#ין ר#0כ כתכ ווי׳וו האי. ורכ גאון עברם רב וכן אלמם
ש ו שבועית ביי ש אדכר לא שתא בריש תיביתא קונו בבר בש בר ה  וסיים וקלסוגיה יויהא ורי
 כםו# שאמו כיון בירושלמי גסי ואיתא . הריום בקרא ועושהו הרכו מן הפטור כל הם־ן בם#ר

ם שםהתכם וביים נשו#רות בוינ סו חדשיכם ובראשי ונסו ^ בשביו ושיבושים נ ו )nו מני ש  ו־ת] נח [
ל ם ת׳ תב אשר רשנ׳  נאשכבו ושת על מחלוקות רני ני םו#יף שמואל אני האלמם לשק בל נ

 #סוקי ולא הות הוכוון תם פומבי כשאומר ויים אוסרים מוכותיו וקבת יקיני שלמה ווכינו
ל תםוסבין ן נ ו אסו נ ש ם תך נכתוב ו תוו א אם אכל בריו וונו שוב נ ת להוניו נ ו א י  ברקי ^
ת של •מוקי נם לתוניר ג לחו שלח בירושלמי [ם] : ביב וניב ו׳ לבם ששלחנו אי# ימא ו

 (ןןח .עולה שודע ע׳ח .חטאת עללהם חייבץ שאנו חטאים
 עיח תלוי. אשם שווע ע׳ח ודאי. אשם שודע עיח קרבן). שודע
שת שודע עיח ויורד. עולה קרבן שחיע תעשה* לא שודע עיח ע

כרת. שידע עיח שטים. בידי מיתה שודע לעשה.ע׳ח שנתקו
 סקילה דץ בית מיתות ארבע שודע עיח מלקות. שחיע ע׳ח

 הגלוים לנו גלוים שאינן ועל לנו הגלוים על וחנק. הרג שריפד.
 כל לנו גלוים ושאינם אלהינו יי׳ לפניך אמרנום כבר לנו

ליי׳ הנסתרות ככתוב הנסתרות כל יודע אתה חטאינו
 סולחן אתה כי ובו׳. עולם עד ולבנינו לנו והנגלות אלהינו

 לגו אין ומבלעדיך ישורון לשבטי־ ומוחלן העולם מן לישראל
 ועכשיו כדאי איני נוצרתי שלא עד אלהי נ*) .וסולח מוחל מלך

 במיתתי וחומר קל בחיי אני עפר נוצרתי לא כאלו שנוצרתי
 רצון יהי וכלימה בושה מלא ככלי אלהי יי׳ לפניך אני הרי

 הרבים ברחמיך מחה שחטאתי ומה עוד אחטא שלא מלפנץ
 לפגיך לבי והגיון פי אמרי לרצון יהיו יסורין. ידי על לא אבל

 tpוםו שחרית בערבית מתודה הזה כסדר .וגואלי צורי יי׳
r בין ומנחה m זה וידוי אומר שהיחיד אלא .ציבור שליח בין 

 שלש שיפסיע קודם שלום שים שגומר אחר תפלתו אחר
 קודם אמצעית ברכה בתוך אומרו ציבור ושליח פסיעות
 וידוי מתודה ■לעונותינו מחול אבותינו ואלהי אלהיגו שיאמר

 ■J חכפורים צום ביום לעונותינו מחול אומר כך ואחר הזה כסדר
 כד טרום יושב לפניך נאמר מה הזה. בסדר מתודה בנעילה

 חסדנו מה חיינו מה אנו מה כר מלמנות רבו עונותינו כי
 בל הלא אלהינו יי׳ לפניך נאמר מה מעשינו מה צדקנו מה

חן כבלי וחכמים היו כלא השם ואנשי לפניך כאין הנבורים  מ
 הבל חיינו וימי תהו מעשינו כל כי השכל כבלי ונבונים

 אבל הבל. הבל בי אין הבהמה p האדם ומותר ככתוב לפניך
 יאמר טי כי לפניך לעמוד ותכירוע מראש אניש הבדלת אתה

 את אלהינו יי׳ לנו ותתן לך יתן מה יצדק ואם תעשה מה לך
 נחדל למען חטאתינו לכל מחילה קץ הזה הכפורים יום

ם בלב רצונך חוקי לעשות ונשוב ידינו מעושק  כדבר ^
 רשע יעזוב קרוב בהיותו קראוהו בהמצאו יי׳ דרשו שנאמר

 אלהינו ואל וירחמהו יי׳ אל וישוב מחשבותיו און ואיש דרכו
 ורחום חנון ומטיב טוב סליחות אלוה ואתה לסלוח ירבה כי

 רשעים W בתשובתן רוצה להפויב מרבה חסד ורב אפים ארך
 אחפוץ אם יי׳ נאם אני חי ככתוב במיתתן חפץ אתה ואין

 שובי שובו וחיה מדרכו רשע בשוב אם כי הרשע במות
 וקבלנו השיבנו . ישראל בית תמותו ולמה הרעים מדרכיכם

 לבי והגיון פי אמרי לרצון יהיו חסדך. כגודל וסלח לנו ומחול
;ובו׳ שלום עושה כר. יי׳ לפניך

דםזון ברכת נוסח
 כולו העולם את הזן העולם מלך אלהינו יי׳ אתה בחך

 כאמור לכל וטפרנם וברחמים ובחסד בחן בטובו י
פותח חעי»] !6 ע״ח ♦[«״«
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 בריותיו לכל מזון ומכין רצון חי לכל ומשביע ידך את פותח
 אלהינו יי׳ לך נודה .הכל את הזן יי׳ אתה ברוך ברא אשר

 טובה חמדה ארץ אבותינו את הנחלת כי מלכנו ונברכך
 ופדיתנו מצרים מארץ שהוצאתנו על ותורה ברית ורחבה

 שהודעתנו רצונך חוקי על שלמדתנו תורתך על עבדים מבית
 כאמור שמך את ומברכים לך אנו'מודים אלהינו יי׳ בולם על

 אשר הטובה הארץ על אלהיך יי׳ את וברכת ושבעת יאכלת
 אלהינו יי׳ רחם ,המזון ועל הארץ על יי׳ אתה ברוך לך נתן
^ ירושלים ועל עמך ישראל על  ועל כבודך משכן ציון ועל עי

 מ־םיחך דוד ומלכות עליו שמך שנקרא והקדוש הנדול הבית
 דברת כאשר בקרוב ירושלים ובנה בימינו למקומה תחזיר
 יי׳-אלהינו אתה ברוך ירושלים. את ברחמיו בונה יי׳ אתה כרוך
 קדושנו נואלנו בוראנו אדירנו מלכנו אבינו האל העולם מלך

 חן גומלנו ויום יום שבכל והמטיב הטוב המלך יעקב קדוש
 הרחמן . מרים לדור ישתבח דדחמן טוב. וכל ורחמים וחסד

 בית ולבנין המשיח לימות יזכנו הרחמן נצחים. לנצח יתפאר
 כפירים וגו׳ מלכו ישועות מגדול הבא. העולם ולחיי המקדש

ת לעולם כי טוב כי ליי׳ הודו וגו׳ ורעבו רשו ס ; ח

ר י ט פ מ א ה י ב נ  מלך אלהינו יי' אתה ברוך לפניה. מברך ב
 ורצה טובים כנביאים בהר אשר העולם

 ובמישה בתורה הבוחר יי׳ אתה כרוך באמת. הנאמרים בדבריהם
 לאחריה ומברך .והצרק האמת ובנביאי עטו ובישראל עבדו
 צדיק העולמים כל צור העולם מלך אלהינו יי׳ אתה ברוך
 אשר ומקיים מדבר ועושה האומר הנאמן האל הדורות בכל

 ונאמנים אלהינו יי׳ הוא אתה נאמן וצדק אמת דבריו צל
ר מדבריך אחד ודבר דבריך ת  נאמן אל כי ריקם ישוב לא א

 כי ציון על רחם .דבריו בכל הנאמן האל יי׳ אתה בדוך אתה
 ותבנה בימינו מהרה *(תושיע) נפש ולענומת חיינו בית היא

 עבדך דוד צמח את .ירושלים בונה יי׳ אתה ברוך מותה
 .דוד מנן יי׳ אתה בדוך בישועתך תרום וקרנו תצמיח טהרה

 הזה המנוה יום ועל הנביאים ועל העבודה ועל התודה על
 אנו הכל על ולתפארת לכבוד לקדושה אלהינו יי׳ לנו שנתת

 הוא טוב וביום .השבת מקדש יי׳ אתה ברוך שמך טברכין
 ולשמחה לששון לנו שנתת הזה קדש מקרא טוב יום ועל אומר
 טוב ויום שבת היה ואם והזמנים. ישראל מקדש יי׳ אתה כרוך
 כנוסח . והזמנים וישראל השבת מקדש וחותם שניהם כולל

 הוא כך היום באותו אמצעית בברכה כתפלה חותם שהוא
 לקרות העם רוב שנהנו (העניינות .זו אחרונה בברכה חותם

)הן ואלו כהן וטפטירין ושבת שבת בכל הנביאים מן . 
 ולא עשיתים הדברים אלה עד בו אתמך עבדי הן .בראשית
 הסו עד ילדה לא עקרה רני .נח תולדות .בישעיה עזבתים

 ואשור, תדטיוני טי ואל . לך לך . בישעיה אלי ולכו אזנכם
 ואשד, אליו. וירא .בישעיה ישראל אלהי אענם יי' אני בי עד

 .בט־^כים ותצא בנה את ותשא עד הנביאים בני מנשי אחת
 לעולם המלך אדוני יחי עד הספר תחלת .שרה חיי ויהיו

 מלאכי ביד ישראל אל יי׳ דבר משא .יצחק תולדות .כמלכים
 ועטי . יעקב ויצא .עשר בתרי וגי מנחת ליי׳ וערבה עד

 יעקב וישלח .עשר בתרי העלה ובנביא עד למשובתי תלו)!זים
 שלשה יעקב.על וישב .עשר בתרי ספרו סוף עד עובדיה חזון

 ויהי עשר. בתרי יירא לא טי שאג אריה עד ישראל פשעי
 מלך שלטה המלך ויהי עד חלום והנה שלמה וייקץ מקץ

 וידעו עד אחד עץ לך קח אדם בן ואתר, אליו. ויגש במלכים.
 עד למות דוד ימי ויקרבו יעקב. ויחי ביחזקאל. יי׳ אני כי הגוים

אדם בן .שמות ואלד, בטלכיס, אביו דוד כסא על ישב ושלמד,

 יהיה ׳׳(ולא וארא. ביחזקאל. שם לך ויצא עד ירושלים את הודע
 ישראל לבית קרן אצמיח ההוא ביום עד ישראל לבית) עוד

 צבאות ה׳ ברכו אשר עד מצרים משא .פרעה אל בא .ביחזקאל
 עד אלהים ויכנע מן דבורד, שירת ,בשלח ויהי .בישעיה
 בשנת יתרו וישמע . בשופטים שנה ארבעים הארץ ותשקוט

 ואלד, בישעיה. המשרה למרבד, עד עוזיהו המלך מות
 איש יכדת לא עד ירמיהו אל היה אשר הדבר .המשפטים

 עד לשלמד, חכמד, נתן ויי' .לי ויקחו :בירמיה רבב בן ליונדב
 בני את הגד ,תצוד, ואתה .במלכים ישראל בני בתוך ושכנתי
 ודבר ,תשא כי .ביחזקאל אתכם ורציתי עד הבית את ישראל

 וישלח ויקהל. במלבים. וילך אחאב וירכב עד אליהו אל היתד, יי׳
 . במלכים מלאכת ותתם עד מצר חירם את ויקח שלמד, המלך
 .ויקרא .הבית לדלתות והפתות עד חירם ויעש .פקודי ואלה

 את צו . בישעיה ישראל מלך יי׳ אמר כה עד לי יצרתי זו עם
 יי׳ נאם חפצתי באלה עד זבחיכם על ספו עולותיכם .אהרן

 כישראל בחור בל את דוד עוד ויוסף .השמיני ביום ויהי בירמיהו.
 מבעל בא ואיש תזריע בי אשד, ,במלכים בלבבך אשר כל עד

 .תד,יד, זאת . במלכים ארץ כבלת אתו וילך עד שלישה
 .במלכים פניו מעל השליכם ולא עד (ומדלג) * אנשים וארבעה

 הגוים לעיני בך ונחלת «עד התשפוט התשפוט .מות אחרי
 היא צבי עד ישראל מזקני אנשים באו .תד,יו קדושים .ביחזקאל

 בני הלוים והכהנים הכהנים. אל אמר .ביחזקאל הארצות לכל
 עזיומעזי סיני.יי׳ בד,ר ביחזקא.ל. וטרפד, נבלד, כל עד צדוק

 חעי על הנבא .בחקותי אם .בירמיה וארפא יי׳ רפאני עד
 סיני. במדבר ביחזקאל. בהם העובדים מיד והצלתים עד ישראל

 .עשר בתרי כאמונה לי וארשתיך עד ישראל בני מפפר והיה
 יי׳ ויברכד.ו הנער ויגדל עד מצרעד, אחד איש ויהי נשא.

ת ושטחי רני .בהעלותך .בשופטים  יסדו זרובכל ידי עד ציון כ
 נמוגו וגם עד נון בן יהושע וישלח .לך שלח .עשר בתרי הכית

 עד העם אל שמואל ויאמר .קרח ויקח .ביהושע ונו׳ יושבי כל
 ויפתח .התורה חקר, זאת .בשמואל עטו את יי׳ יטוש לא כי

 שארית בלק.וד,יה בשופט־ם.וירא יטימד, מימים עד הגלעדי
 היתה יי ויד פנחס. עשר, בתרי אי׳היך עם לכת והצנע עד יעקב

 ,המטות ראשי .במלכים אליהו אחרי וילך ויקם עד אליהו אל
 אלה ביהושע. הארץ את כחלק עד ראובן בני למטה משה דתן

 אלה ביהושע. ללוים ישרא.ל בני ויתנו עד הנהלות אלו .מסעי
 בידמיה. לעם לי ור,ייר,ם עד ישראל אל יי׳ דבר אשר ,הדברים
 שדות עד המקנה ספר את תת אחרי יי׳ אל ואתפלל .ואתחנן
 ירושלים באזני וקראת הלוך .עקב והיה .בירמיה יקנו בכסף

 הנה .אנכי ראה בירמיה. יתהללו ובו גוים כל בו והתברכו עד
 במסתרים איש יסתר אם עד והקימותי יי נאם באים ימים

 אל שט,ואל ויאמר עד שמואל זקן כאשר ויהי .שופטים .בירמיה
 מחניהם את פלשתים ויאספו תצא. כי בשמואל. לכו ישראל אנשי

 יהושע יבנה אז . תכא כי והיה .בשמואל עמך יהיה ויי׳ עד
 ויאסף . נצבים אתם .ביהושע ההוא כיום היה ולא עד מזבח

 נטער,ם לא אשר וזיתים כרמים עד ישראל שבטי כל את יהושע
והש־יבו עד הארז מצמרת אני ולקחתי האזינו. ביהושע,
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ת ט ,כהנים וברכת חפלה הלכות .כוש הל

 יי׳ עבד משה מות אחרי ויהי הברכד,. וזאת ביחזקאל. וחיו
 בה שקורין שבת כל .ביהושע יהושע את יי׳ ויהי עד ומדלג

 המנהג וזו אחרונה פרשה מענץ בה טפטירין פרשיות שתי
 בנחמות מפטירין להיות העם רוב נהגו וכן .המקומות ברוב

 שאחר בשיבת .השנה ראש עד באב תשעה מאחר ישעיהו
 בשלישית .ציון ותאמר בשניה .עטי נהמו נחמו באב תש־עה

 קומי בחמישית מנחמכם. הוא אנכי אנכי ברביעית פערה. עניה
• ביי׳ אשיש שוש בשביעית .עקרה רני כששית .אורי

נית] אח נקנ»• •[נס־מוארבעים ששה פרקיו ומנין ̂ניני ספר נגמר

.מילד, הלכות ברכות. הלכות ציצית, הלכות .תורה וספר ומזוזה תפילין הלבות



ולפרקיו הרמב״ם לספר מפתח
המדע ספר יחיא ראשון ספר

התגרה יסודי הלכות
א י עוי שם שיש יבאר ס M r .ארז9 גל ן1א- 6«ש1 .ראשון נ to

e ץ.6ו טין יו גהקנ׳ה גהורה שנתיב מה וששם .נבון נת ולי) »(> ושאיט w 
:גגוזך <)ת <א תדאגי משה ש«ןש מת

ב *  לשלשה הנניאים גל ומלין .לאהבו םצוה והנורא ועכבר שהאל יבאר פ
:הדנדים גאלו לדיזש שלא מנמים ושלוו .מלקים

ג ״ ת יבאר פ «  ופהויו .וידיטה גשש בטלי ושהם .וסרורס וסניינם הנלגלים ש
: ופדוים יטהת ארבעה

 וטל יפורות. מארבעה מורכבים לטטהמררקיע הנבראים שכל יבאר Tפ
 נין ומה צורה. לאומה גקראו שמוה וכמה ,נצלמגו ארס געשה גאמי צורה « אי

:מרכבה למעשה בראשיס עעשה
ה י ת שכל יבאר פ  יעבור ואל יהרב סמי .השם קרושה על מצווים ישראל בי

 ומהו- .ומיס ושפינוח טריומ בילוי נונניס נענודס סמיפאים אם .איפגא או
אדם: ובל מלעידיו עם היב הגהנס .ה׳ מלול

ץ  הסומר הם. ומי ופי הנסמקים שסוס הקדושים. משמות שם הסאבר יבאר פ
:ענו׳ם שנמנם הקיושים ושסוס .הקדש מעצי השורף או

ץ  שעושה לגניא גאסין ואס .ר\א מעלות ינסה .שורה הנבואה טי על יבאר פ
:ומועה אוס

ח י  !בהם שיאמינו לא עשאם הצייר לפי משה שעשה שהאותות יבאר פ
ם ״  פסוק ניץים וכמה .לגרוע ולא מצוד. לחרש רשאי נביא שאין יבאר פ

:אמיהס מקרב להם אקים גניא
 אוחו סדקים פעמים ונסה .לשיאמינוהו הנביא יעשה אות וה אי יבאר פ*י

^י :אמריו להרהר לרין אם לביא נמוקת שהוא ומי .דנר וה ו

דעות הלכות
א ״  ומה הטונה ושהאמלטיס,היא .ארם בני לכל יש הרבה דעות כי יבא.ר פ

:להשיגה יעשה
ב *  :טעם ויתן טוב הוא הקצת לפעמים כי יבאר פ
ג  :תורה שהפרישתו ממה יוחד פרוש האדם יהיה אם יבאר פ״

ד ״  נטיי שיהיה ציץ דנרים נפה הבריאות. אור ישכק דרך זה באי יבאר פ
;מנם הצמיר נר שידור

ה ׳ p שהאדם יבאר פ s■ ו ובמתנו ובמשאו במעשיו ניכר שיררה 
ץ  .לגי וק לסנירו אדם אתנח ודין .לצדיקים להחהבר האדם שצריך יבאר פ

 להלנין ושלא .להונימו ונן למנירו למהול ושהלוה .הנירו אה המפעים או השוגא
:יחוטים נקראים סמי ועד .עמהם יתנהגו והיאך ה-.ומים אזהרה .פנים

ץ  וי.(וקם .הרט לפון אבק או .דרע לשון הוא וה ואי רכיל זהו אי יבאר פ
:להנירו והנוער

תורה תלמוד הלטה
א *  ואם .הורה לבנו ללמד האב רויב סאיפסי .וללמד ללמוד החייב הוא ם' יבאר פ

:שני לה יש אם שלמדה האשה למודו. pi אה לשצש אדם ס״ב .נשכר ללמד מזמר
ב *  אומם. לרודו וסדר מצגדוד. יבעלו סמי .תינוקות מלמדי הושבת דין יבאד פ

 אחד .אמד מלמד אגל ילמדו מיניקות וכמה .אשה לו אץ אם תינוקות ילמד שלא
:מלמד להיות שרוצה המבוי רבני

ץ  שרוצה מי יהנהג ודך זה ובאי .הפצות כל כנגד שקול תורה שתלמוד יבאר פ
;בלילה בה עוסק שאינו ומי .עניי רה נהירה והטעק .נז״ח ליהנות אעוי .לליוי

*ד  וסיר להצמידים הרב למור כדר .הגון שאינו לתלמיד תורה המלמד יבייר פ
 לנניסתו סמוך לרב שואצים אם לשנות. רשאי ותם יעמוד אנה ההורגמן ׳שינחם.

ח המחטעש תחצה. שנים למי ששואלים חלמידים שני המדרש. לניה  אם המדרש מי
:רפואה לו אוסרים

ה ״  א׳ שנו״ס שניהם אם .אביו מכבוד יותר רבו בככור ארם שחייב יבאר פ
נו על המולק לרב. יקיים אם ח׳ס אביו היה אם המצה. שיה מהם וה  י
 אסור .להוראה הראוי הוא וסי .רבו בעני להודות אמור דבר זה נא' .אמריי והמהרהר

 נמה ינו נשימות מרבו. שמע שלא דני האוסר .עש יסנהג וכיצד נשד.ו לרבו לקרות
 אס .נסרי טל למסול שנתק רבו רצה ואם מובהק רבו אינו אם מאמה ואם .«ץיע

:למלמידם לנני הרב ח״ב
ץ  לעמוד מ״נץ סמי ועד ומשמר.׳ חכם. תלמיד פני להדר שמצור! יבאר פ

 קימה צענץ ונשיא יץ ביה לאב מנם הלפיי נץ שיש ההעיש מקום. זה ונאי מתניו
ת׳ רבו לפני י.מיי השמד תצמיד והדור.  זקן מעני למום מיינץ אם מעניו. יעמוד י
 שקידם למנוי סמויה צו היה אם .המלך מש אפילו מהמכמים ינט שלא .נשנים מופלג

 לננויו נעצמו המנס מנרה אם .מיהה לאתר או נס״ס הסנמים אח המנזה .ארם לנל
;האדם אש מנדן דניים נמה ועל נידוי ייני יכל .עדים צריך ואם

ץ ת אב או זקן חכם יבא־ פ  הוא ומה .אוחם מנדין אס נשיא או דין בי
.נשגיז זנכקץ נמלום ושמרם מנורה ייני וכל .אוהם מסיד! וכיצד מרם שש נרו•

 מכיוים ובמנהג .לנייד הפרה נץ זמן 7צי ואם לעצש מפי מנס אם נשיו. שלא או
:אדם שום לגדות שלא הראשונים

ומילות כוכטם עטדת הלכות
ם עבודת ענין נשתלשל איך יבאר (£*א ע״ה. אביט אברהם שבא ער מכבי

:נשלם ימני ישדו והודיע ופרבם ״מד ואיך .נוראי אח אנרהם כניד שנה מ' ושנן
ב ׳ ם עבורה שעיקר יבאר פ כני  הברואים מכל אחר לעבור הוא וסלוית מ

.נה להםי.נל או ומזלות נוננים ענודח נכאיי לי,רות אכור ואם .למעלה

 ני.לנוש נצצו ולמה המגדף .מישראל והאפיקורסים נוננים לכנוית השמי או השיה
:שכנים עשיח

ך שלא והשניה .בשוגג או בטייר ענו״ם העובד יבאר פ*ג  העושה .טסימה ניי
ד שך ט והזר לאלוה ען או לנגה המקנל .נדינן שלא פסדס מארבעה אוזי  נ

ה עשית דיני ונל דשר. שי הדמה אם .עונשה וניה הנדהת עיר דין יב«י.ר Tפ ג לאוזר או לשש ונטשיה נעשדה שננ  פייהיה שו ואם נשים או י
 מותי ואם לנעתה שחי אם .הנדמת שי נעשית מם וייושלם מקלע עיי .משנה

ינלדניה: הקיש של או אסרת מדינה נכסי יפרדכים. גנוה לעשותה
 שכנים כטית נשם המתננא נביא .מסית נקרא ומתי הטםית דיני כל יבאר פ״ה

 נשם הנשבע .דיניו ונל שקר גניא ומהי שקר נניא .מופה ממנו שאלין אם
 נש שנשם עבודת ששס להזניר שתי אם ביראש. עש״ם ומשביע סגנים ענייה

ה שנתונים שי .׳נ .שלך הוא ומה צמולך ננו המעביר .הם ומה וידעוני אוב העובד רין יבאר פץ
 או פטל זיע שר% י,ם .זרש מק.ח מט■ ואם איפנא. או הפניי ולא עסי אם

ר  והמטע .נמקדש הפשללוח אננים .הם מה מבכיה וסנן סצנה .טמא או ישן והיה «
;המזבת מלל אילן

ת דין יבאר פין ד מ  דן ומה .הנאתן ואיסור ומשמשיה ומילות כוכבים ע
 והלוקח .עש*ם עשיית שני שלישרסל. נינב־ם לעשרה עס״ם עשיתנונניספל

 נץ ומה ,לעט׳ם או לעי הנעשוס ולוייח .אביהם ־6 כייפי ׳עט״ם גר .הענרם סן גיועאוס
 פנו״ס ש בשווקים הנמצאים צלמים נער. של טננים לעניית מדינה של שכנים ענודס

 אישי׳ דני ונל .ספקה פאק או טננים עסדת וסכק כנשיכה אשרה או עס׳ם .שנתערבה
.נוננים ענוית של אי אביה של הגאה

ח *  עשה ילא לעש׳ם שהוקצה נהמה הדרים. >י.ת העובדים עכו״ם דין יבאר פ
 שנדליק הי אבני .הגל שעקרן מים .כלי שאינו נר7 אוסר אדם אס .מעשה בה
 המשתמוה .שנבים לעבודת בשיים נידוחיו שהיי * לאילן המשההוה .להם והמשיוסוה

ש לבית  שבנים כבודת .נעול לה יש עש׳ם בל שבנים ענידת .לש:ה ענו׳ים הבנים אי נ
 .דיניו ינל הניכייל שא וניצד .וישראל ענו״ם של היא ואם .בעיל לה יש אם ישראל של

 :לצרכה שפאה ואם האשרה אס פנעגץ ניצי ,הם ומה נימוס או שנפגם טט״ם מונח
ט *  שסר אם עביהם. וליתן לישא אמור חגיהם לפגי ימים ששלשה יבאר פ

 עם ולמס צשאס ושאשר לישיאג. דייק ששלח ענו׳ים .חני נינם דורון לי לשלות
 אשיר אם .חגיהם נשאר שא אם מלך עש״ם שמעמידים יום .אידס ביום פש׳ט
 שיש דבר געש־ם למכור אטר הם מקים. שנאוהו עכי״ם ממיגי ועין מיוחד דני למנוי

 אסור .להעמידה ניפה וגננות שכנים ענודה נה שיש נעיר ליננם אשור .צרנים נזק ט
 העסי׳ס. ליריד והשלך עס״ם של רולי.ין .לעכו״ם ניש והמוני .עש״ם מעיוח לפשר

 מילד אם .עש׳ם שממה מכעידח ליהנות אסור אם .יעשה מה השר מן והלוקה
;למרשה כהי.פץ .איננא מו ננה א־. מניק אי ם”העני נזת

ם עובד דין יבאר פ״י .ישראל נאיז נשם להם שפרץ מם אפיקורוס. או מכבי
 .שלים להם ולנשל נ:;חן לספר מפיר אש .צקיקש נמשני פיריה להם שנרי! אם
 נארן גיננים ענודה מניחץ אם ׳שיחל. עניי עם נוננים פסדת עני• מפימרן

:שעה לפי אפילו ישראל
 נהוש ומש גנהש אשור אם הלבו. לא ובהקיתיהס נאמר מה על יבאו־ י*א3

 המעה על הלומש .המתים אל ודורש שנר יש ומי מעיו.',־ זהו ואי .ר\כם ומהו
: נהם המאמינים ועונש ויונשף וידעיני איג שואל .פסיק זה אי

ב י י והא:-. המהגלת . א־.ת ננת לדעיו שני המנלר! .ה־א.ש הקפת דין יבאו־ פ
ת. עשה מצית ונשמד ראשה. שאת שנלחה הס. פאות ו:ע.ה השאה כיעור ס״נ

 .זקנו והצנע לבנות שערות כעלקע■ האיש. כיי אשי. העדה לא הגיף. מנל שער העניה
 קריעה הקורע או המרבויד .התראה צריך ואם שריעות ממש השייע ומהו קעקע ניצנת

:הקימה שיטד וכמה .מנירו ניחש הקודח .המת על

תשובה הלכות
ם וידוי ,התשובה מעלת יבאר פ*א  וכשנל קרנן שהניא המוטא .ומהו יניי

;נשעחן שממעפיץ הענירוח .מנפי תה כל המשתגת שעיר .ששיע
ר פ״ב סי  התכונה זמן זה וני;׳ למקום. אדם שבין עבירות לפיבם צ־יך אם י

 מם למקום אדם שנץ דניים .שיאנל קידם עיוה״נ להמיייר. שצריך .מקינלת יומי
:יתנייו מחילה נקשת וסיר . מעשר כ“•ות

ת שחטא. מי פ״ג ת ימת לתבי  ש .ישע או נ־גזג• או צדק נקיא מ• . חבי
 מה ועל .ב־״ה שישר שקעץ למה לשנת וטעם .המיית על ושהא המצת על שניהם

.”לעוה הלק להם יש העולם שמית חטד׳ ראשון. ראשון מטניי נאסר  הם ומי ימי נ
 ותהו .מסיים אי מותרים או אפיקרסים סיני וכמה .לעוה״ג מלק לי.ם שאץ אותם

:נהצנה שלא נשרה פנים מנלה
T C התשובה את הפעכבין דברים ביר יבא־: 
ה ״  שאלה ומשנת וראיות. מופתים ויתן האדם ביד היא שהבהירה יבאר פ

: רועיח היא האדם יודע הקב״ה שאם
ץ  שנפרע העא ושיש .מערה האדם היות מהם עינראה הפסוקים יבא־ פ

:ונעוהיב נשהיז שנפרט ותעא נטה׳ז
ץ על יתנהג איך יבאר פ ד יאס ריעובד■• יינ  נהם שאץ לטנייוח השנה לי

:המשנה נעלי מעלת מעולה וכתה מעשה
ר יוע אי יבאר פ*ח נ נוף יש ואם .הרשעים ופרעון הצדיקים שנ ה׳ ט  או נ

 הנקתה היא ומה וממה נפש ומש .תענינה זיו הנאת ומש .ושחייה אכילה
;נהייה האמרה

ט י  :קללות העוה״ז לרעות שקרא. שנרא.ה הפסוקים יבאר פ
»להשיי היעובד כוונת פ״י ק לעס אי לקענים והמלמד בחכמתו. העוסק ! א  אם י

:מיראה געסד ילמדס



דיניו ופרטי להרמב־ם מפתח
אהבה ספר והיא שני ספר

ת כי ^ ת ה א רי ע ק מ ד

א ״ !;׳־;ס .גישיז־ו זניה ס ק קורא יוס ‘בכי ׳.פעכיש יבאר פ

cptf'

קורא :
ח וגיסח י־כ־־ך ינייה ״ך3ח ואס ק־־־אחה ויין 'ח1צי צ^דח ט י י  חיקן ‘וי• י
 גי*כה הקדס נרייח ייציכ “’יאי אייי גלא ייי • לניר- א' לי״יסין״ ינאי יאס

 ויערר כבק־ קריאהל זיין סל וס״ס סל הלל יו ל:ניה ראטנל
 כקי־קע כ״יול טיו ‘א יי״יך י״יל י־קירא ריבן עד ר^יס בוינה דין יבאר
אס'נוסק. רני״ יכצ״כי כלו"־ '־פיסק ילנגיני אס הליי•:'[ אי ב״^אכה העיסק

ואס ''ירו ל״ניייע צ״־ך יוס1י ק": ־•*p’ ל‘: כ״קו״ו יקיל אס לסכול :י״ד הי
לי׳ידיס הי הקו״לל״ה״ל לי״ק’ ינייד גאיליוליל לדקדק ציייך . <;י; נכל אילה קורא
 יכ.;ה*אס קי־א קיא 'א או קיא ודלק '•ל־״גס אי ס־״יני, קילל לה־של פישל

 ״כיקיס כין י״ן וייל הש״קיס כין נ'יס ללח ייול״ לי•' ,יל׳יר
ג ״ ch . נהש קירי! |fc ה״קי״ור כים כצא •־יא ■ב־ ק זכן הניע אם יבאר פ

או 5יו נ':י; לא״יס ייירי אש ר,־ש ■־נ־יש ר־: הנשא וכ-ו ררה; היה
 י ש; ני;-(וייה הישא יני־, ראשו- שדני להפריש לו סדר; אש איפכא
או ינישה יהיה נהה שהע. קריאה

י ״ י  ושפורז) .וה׳ ב׳ ברבים כתורה שיקראו תקן ע״ה רבינו שכשיר. יבאר פ
פפשיה נפחות נתויה קוריו אי! .אדם נני שלשה ושיקראו .כשנת נה־הה הוסיף

i או ייבכיק דכי היל חסדיל״ ויהיה יידנל 
 או ד:ייו על צואל ט־ינל הלל כעס של יגליס לייי צ״יך דיס כ״ה . נל׳ עליה כפה

 . הגימפל ־'״קוס שיגיע יהקויל חזי״ וכי עוכ״ל צואה יטונפיל ידיו היו או נהקומה
 ל־ל ׳'ר״וה אפוי ע״יה זו אי כנגד ציאה שס יש אס ונסלפק כאשפה או נניל הקורא

 אי״לי ועד קכ׳ג־ס וכ.יו אשלו עס לישן אהל בעליל ישגיס שניס או ערוס בסליהו ישן
קטנים הס

ד ״  עד בלולה הנושא .בירוד •בלבו ומי מקיש פטורים וקטנים ועברים שנשים פ
פכייייס. הס אס בו העושק־ס ו:' ייל לו ש״ל לי . בעולה הנושא וכן כסיר אימל

:ע״דה טל קרי לנע־' ייני וניל ע׳יא ולקנל זברנוליל ק״ש לקתה ה״בין אס ה^חאין כל

כהדם וברכת תפלה הלכות
א ״  יגרה גהש ת״כה ישההשה . רהירה כ; וזכנן רתפי'ות כנין שאין יבאר פ

 ירדש רה להוסיף נא ואס מהש כירשים יא.ש תקנוש תה ומנד הש האלות
רוסצי; שתי היחיד או נדכה הבלח יתפללו אם הצינור

ב ״ ק כי יבאר פ  ור׳ הנימי תב'ת ויניא ר.קנוה ו-יכד, האפיקורסיב ברבר, הי
 ויוש וייה נייניס וירים שנחוח חצלת וישדר . נאררח היא וקחי אותה יאתר

 חש ושי־יש ויגוגה וני•'ש נשנר לש״ת שחל וי״ס וחש'ר וי״ה היונל שצח של וי״ת גנהוריס
 נין י וש חגלה נשיייש ע;גו שרוגיר שתתעצה ויחיד נשנה נתגוכה הנשים על מונירין

 תשונה יי״ עשית תשלת וסדי . הנשרים יח שואלי; ונזחירי־.׳ נאג ע וסדר . לרושא נואל
y f i יייישש׳[ תבלי. זק׳ אי״ת ועד וקכנר. גדוייה וכנחה הפלה וכן באיכתי 

עינ שנת שי' או ״תכלה זר! קודם הרתפלל .תונה היא ואש ערנית ותפלת  שנת נ
; שענר רי קודייר זו א׳ ורוסף תנתר תפלות שתי לפניו שהיו מי ר ̂^ ויח ״תכלת ז  .התס

ד ״  נגל פשימ ״נהג וכנה שהניע אע״פ התפלה את המעכבין דברים תכשר, פ
 קידש להזגיים שציין הפיקיש תפלות שירתן עד מתפלל רולי נעל נאי; תמקומות

יתנלל תה סכנה נתקיס המהלך .שיחפלנ
ה ״  שגיס י'־. ל״״ יסעש . בהם ליוהר הכהפייל צריך דברים 'בשמונה יבאר פ

 גייעה תו השתקויה היא וכיצד השתתויה יעשה מקום זה נאי .פסאל.תרלה לצד
: זח; ובאיזה אותה עושה ומי אפים נפילת

VB ליוסיף היוצה יאריך אם הצבור עם והםתפייר הכנסת בית אחורי העובר 
 תכלת קודש דנר שוש ולעשות לשעיס אכיר אס . צרניו שואל ואנה תפלי,ו אתר

 התתילו אש לחכיל או לתיק ליכנם אשור נדולה מנחה ע’נxמ מוסף של או השחר
 העושק עדנית תפלת קודם פלוס לפעוס אסור .תתהלתן היא מאיסחי . מפםיקין אין

 וענדיס נשים פוסק לת׳ והמתפלל להתפלל נופק אם תויה נהלמוד והעוסק רנים נצרני
. פפויין אש ה״ת את והמלוין

״ן  על תברך אינו וננו׳ינ שניה״ר .יום בכל לברך אדם שחייב הברכות יבאר פ
 ברכות המאה להשלים שצריך נשבח . לברך חייב אס לקרות המשכיס . ידים נפילת

: היום ופדר
ח ״  ואס בעירו נה״ב לו שיש מי . הצבור עם עצסו לשתף אדם שצריך יבאו■ פ

הננסת. מבית גדול המדרש ובית יננפ. שיעור וכתה היוצא ודין . לנה״פ לרון מצוה
 שיהיו צריך אש מעשרה בפתוח שבקדושה דבר אומר ואס . הצבור תפלח היא וניצר
 נאינו מי נס מוציא אס וניה״ב נרי׳ה .הונהו ידי ש"צ מוציא ולמי . אחד במקום טלם

■ שמע על פורם אס והסומא צבור שליח ממנין מ׳ אח . יודע
O 'fi יגיעו צפור ק; על האוויר .בשבת בין כחול נין הצבור תפלת פדר יבאר 

 להיות שחל ר״ח או ׳"ני . בשנת שנע מעין תפלח חזרת חיקנו למה . רחמיך
• חוסם במה בשנת

 ראשונות בג׳ שפעה יחיד .לההפייל יחזור אם ביון ולא שהתפלל םי יבאר (£'י
 בברכת פעה או היק יודע ואינו שפעה צ’ש רם. בקול צינור שליח או אחרונות או

 שכנר ונזכר המתפלל התפלל אש נשתפק או התיבה לפני יורד איני האומר .האפיקורסיס
 שלא מי מוסף ^וא ועת על תול תפלת שהשלים ח׳ . בשבת מול של החפלל או הפפלל
 האל התוחש או ר״ח הזניר שלא מי השנים בברכת ושאלה הנשמיס ניפוח ועל גשם הזכיר
 הנסיס על ששנת או הדעת בחונן הנדלה הזניי שלא ס׳ . תשונה ימי בעשרת הקדוש

 זו אחר זו תפלות שתי הייתפלל . בשנת או נע״ש מנחה התפלל שלא מי .וענגו
 שכל ודי[ שכהם־ילי; הצבור וטצא והנכנס לצבור תפלתו המקדים יבאר (£י״א

 ושדוד .אותו בינין מהשיר מקוש זה ובאי כ נהי שינינו צריך עשרה שיש מקום
 ואס בהם יאכלו תש הקלתידיס , כבוד נהה נוהניש מדרשות ובתי ננסיות ובתי .ננ״נו

 ואש ח־נ נה״ב ודי; וביינשלי במקלו יכנס ואש קפנדריא יעשנו שלא . נהס מספידים
 , בה בין ומה יירש יקנו מת נה"נ דמי .המדרש בית לפשוחו או ארב לכנוח אהד סוחרי!

. קדושה בה יש מס כיד של ויהזנה .בסמנה אומו גותגין אס . בפרים לשל ברבים של

------ -- - איןקוריןג.
ופעה, קרא ואס לקרות רשאי ומפי הקורא שיאמר הברנוא . כשוקיס ייעשרה פתוה ו.ת
 סבה׳נ ולצאח לפפר אסור אס . ע״פ יקרא אס .בעני! למקום יותקיש לדלג לקויא יש אס

 אם בנביא הפפפיר .דיניו וכל וצרנמן שש שיהיה נהנו עזרא שמימות . קורא כש־קורא
 ר.ודם ואם ראשו! מורא שנהו . נצבור מקרא שלא ואשה . יברר ומה . שבעה לתני; עוצה

 ודין . נצבור ס'מ גולל ואש נבה׳׳ב נחומשין קוראי! אש .כה; שם אין ואס . ה לת
:נו שקוראים אחר אחר לבית פורה ספר הולכת

ג ׳ י  ואם נר׳׳ח הקריאה וסדר אוזר. בשנה הרזורה להש־לים פיש־וט שבנר,ג יבאר פ
 נדבר פומח לקרוס מעולה .בשנת להיות שחל אב ׳מ נר מסעירין ומה בשנה חל

 וקללות שנר,"כ וקללות . התורה שבסוף פסוקים ושמונה . האזינו פרשת והפסקות סוב
 אום ישלים לעולם . וכסה יקראו ענין זה ובאי וליה״פ למועדות תפסיקי; . חורה שנישנה

; וני״ו ד׳ד נ״ו יו זע הפסקות הצבור. עש פרשיותיו ̂ ^
־ ד ״' '' ״ מהתפלה. מקום זה ובאי היא וניצר . כפים נשיאה יש תפי׳ות בכסה יבאר פי

לימין. יהיו פונה אדם שיהיה פינות וכל . עניינם וכל ונרנתם לדוכן עלייתם ושדר
: כפים בנשיאת למדינה נזקדש שבי; ותפרש

*ו ט  הדברים סנל אחד לו שאין מ׳ . נפים נשיאת שכונעין הדברים יבאר פ
 שטלם נ”ונה . עשרה צריך אם כפיס נשיאוח . נייצות סדתדק ואינו ה״עכניס

ק .וישא יחזור אס אחת פעס ידיו את שנשא כה; ודי; נלל כה; להם אי; או נהניס נ
: כלל עלה שלא מי או ליצה ש"צ כשהניע לעלות רגליו עקר שלא

ומזוזה תפילין הלכות
א3  יש דברים עשרה .מעכב יו׳ד שרי קוצו אם ר.’ום ומוווה בהפילין יבאר "

. נעור וס״ת ומזוזה תפילין שנין וההפרש שיעננין מסיני לי׳שה הלכה נתכילין
 שלא כתבם’ ואס לכותבם הראוי הוא מי דג פור על וליי פמאה בעוי שלשתן כותיי; אי;

 ; מלאבתס וכל ואזנרותיהס . ודנוקס ועבודס ושרפועס נתינתם דיני וכל .הנתב ר;
ב ״  ופתוחות סתומות ודי; . יר hשb ראש של פרשיור, כתיבת דפרש יבאר פ

סומסה. שאינו מחי תפילין והלוקה . יש מתויגות אוי־,יוה ונמת והתנין והסד ומלא
: המומחה חן שלקחן או לעצמו תפילין הטתב

ג י . שיטעכבי! תפילין במעשה כמיני יימיסיה האפה דברים שיכונה יב>י.ר פ
 תפילין נתינת .לשמאל זו ואי לימין זו אי הכרשיות וסדור . ראש של הפילה יציור

 כיסוי עור צריך ואש . הפרשיות נוללין כיצד . עורות בר נהנה ואש אחד בעי־ ■ד של
 : שנפסקה ורצועה הרציפות עושים וכיצד . אותם תופרי; וכיצד . לשייו עיבוד התפילה

ך י . עליהם מברכי; וכיצד זה. אם זה מעכבי; ואס תפילין הנחת מקום יבאר פ
 חפיליו והתולן לעשייתן עיבר עליהם מברך הברכות כל להכילה תפילה בין והחספ״

 היה ואש . היא תנילין זמן לילה אס .תפילי; הנתח וזמן לתפילין שהכינו כ'■ להצניען
 למשמשן ח״ב ואש נהפילין התייב הוא מי בראשו והעילי! היום עיייו וקיש כבה״כ יושב
 הנכנס יעפה כיצד לנהכ׳ם והוציך תפילין לבוש היה נהם ״שן ואם נקי ציף צ־״ן וחם

 הקברות בנית וההולך המרחן בית ודי; נתכיליו מעתו המשרש או תפילי; לכוש ■היא לביתב״ס
 קדושת ונדולס .המפה את נו לשמש אסור אס תפילין או ש׳ית נו שיש בית .בראשו ותציל׳,

; תפילין בלא ק״ש והקויא תפילי;
מזוזרי ד.לכות

ה ״  ום־ת תפילין ודין . בסדר שלא כתבה ואס . הכוווה אר. כותבין כיצר יבאר פ
 וגלילתה כר.ינתה דיני וכל והי־.ניס הפרשיות שנין ריוח . מזוזה יתס עושי; אש שבלו

 לאדן בתוצה בית השוכר . נבדקת מתי רבים או יתיר ותזוזת בה ת״נין הכל . וקביעיתה
• נמה״ב תונח או הדר הונה היא ואם

״ו  פתתיס לו שיש בית בסוווה לשיתרזייב בבית שיש תנאים עשרה יבאר פ
 של בית המזוזה. קובעי! הינן שני.נחים שנין פתח . וביזו נה"כ שנין ופחת הרנה.

: מזוזה מצוד, נרול וכמה .שותפי;

ם־ת ד.לנווז
״ן ת לכתוב מישראל איש כל עי* שמצור יבאר פ נשנים. ת״ב ושהמלך לעצמו ם'

 הפוסלץ הדברים וכל חורה כפר נתינת ייני וכל .שרעות בלי שנתנו חורה וספר
 חומס התורה כל הכותב דף בכל פעיות שלש נו שיש או מונה שאינו תירה ספר נו

 תנ׳ך לדבק מותר יחם בה להתל״ד לתיניקית מגילה כיתב׳; אם עצתו כפני תוייש
 : היא איו הנביאים וסדר שרעות בלי אותם נוחבין אם הקיש נתבי אתד בכרן

ח ״  השירות ולורת . התורה ‘כני הם ונטה ופתוחות סהוכות דיני יבאר פ
ט ״  הורה וספר . ביריעה עושה ני.הדפין1 הנליון ושיעור תורה. כפר כדת יבאר פ

: דיניו וכל שנקרע
ד יבאר "י3  חורה ספר קדושת מהם אחד בכי* פסול תורה שספר דברים כ׳

 רמוניס או תעפחות או תורה לספר פהוכן חיי, למוכרו מופר יני■ זת ולאי פסול
 בהם נכנסץ אש והקתיפין אתר על תורה ספי מניחין אם תירה ספי לני׳ העשו״ס
 חורה ספר נו שיש בית הקניות לבית או למרק נו יננס אש פ״ת בו ש ־ תיק לנהנ״ס.

 ח”ס והמאה .פ״ח לאתוז מותרין העחאין כל .עשרה סהיצה עשה ואש ו לשיזש אסור
; לפניו והיושב .לסקוס מתקוס והוי.ולינו לס״ח, מקוש לייחד ושמצוה מהלך. כשהוא

ציצית הלכות
א2  את יפכב אש התכלת . התורה מן מנין לחוטי; יש ואם ציצית מהו יבאר "

 בלא עשאו ואש הציצית את עושים וכיצד אחת מנוה הם ואש אינכא אי הלין
 אוהנעשי. עכו״ס שעשאו ציצית ושזורים לשמה עיבוד צריך ואש אותם עושי; תמה הכלת

ת או .העשוי י;  ציצית על ציצית הפיל . ליתייה דמשתתות ילין כנפים שת• ני; ״תינ״; ל
בה שיש הכנף נפסק ואס לשנים הפלית נופלי; אס . לאדנע והשלימה פלש בת היד.ה או

ציצית
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. השנים מן ף»{ח5מ מציה ק«1הל1 מין הגצש 6צ1המ . *ם1ענ צצ6 מנצח ע>ד609ו
; מנצח צה1נ ה>חה 16 המה6 נוצה 6שה> חציח

 1ייד וח6נג נמה1 .רה1היז p ציצית בה לעשית אדם שחייב הכסות יבאר ®*ג
 צ0 נחוח . toot 16 י1ע צ0 מגפיה נגד של נסוח . נציציח ייינם ח»ה1 צה

 חנצח נה חמיצץ 06 פשץ של ג»ח .המציח חסין 6שצ הציציח שה1פ 061 . שחפץ שגי
 עליה מניו 061.נינה 6נצ נציצה ציצים לצנוש מוחי 06 . נציציח מיינ 06 6ו«ח

 . צפנרס ייצח1צ0 פציח י1צחנ «י61 .לנהנ׳ס נציצית ליגגס חר1ח 06 .חשייה נשמח
:6גנל חצנח 6ה> 061 ציצים ח1צ0נ הח״ג 61ה חי

ברבות הלבות
מר .ץ1ם אכילת אחר לברך עשה שמצות יבאר *א6 מ ר ו פ  צניו חיינ 0«

ה מ0ח שיהגה דגל נל מל  ונרטח צמשייחה. נר1פ מצוה נל מל ודין .ן>10ו ^
 . גגלטח חנמיס שפגעו חמפגע המשגה .0חר,ג וגל ה6ד1ה1 שנח דדך 1חג!ג לטח

 ולו.6צ להשמיע צרך 061.צפון ננל מלין6נ הנלטם נל .וסלנוח שס נה ין6ש ונלנה
 עלום ׳נלן אם . צנלנס tow מוחל 061 . פצע שמנלך לדני הנינה נץ יפסיק 06
 אמן והעונה אמן ענה שלא אעייפ הנרפה השומע .אחרם יוציא 06 מונחו מ* יצא 061
 הנרפה. מקצח והשומע .מהם אמד ונילן ולשמוח לאנול שנחוועדו שנים . הסנלן אחל
ה והמנרן ומהי אמן יעגה היאך  ולמה נלנומיו אחל p6 העונה . ציינה שאינה נינ

;עציו חננך 06 האסור דני האונל . ירושלים ננונה אמן יענה
ב *  ומה געה*ג. אגל עושין שהיו פועליס . תקנה ומי הסוון ברכת סויר יבאר פ

ימ̂נ6 ועד מגינה ומי חחניס נלנח וגופח .האנל ונגיח ל*פ גשנחוח שמוסיפץ
 : נה*ע טלן ולא ושנח שאנל סי .סיסים אלו ננל רום מפץ הוניל ולא ששנח מי
y f i ש. דנן סיני כסה יבאר  קמח ולאסרו. לפיו ינלן מה שלוק דנן או והאונלפח י

 מעולנח ספלה ועמי עיקל שהוא נל .מטשל או שלוק המיגיס מחמשה אמד של
 הנאסנפסלן. פח לקע.1ני שנאסיה ועיסה רמים אומה שפחת פח . מעורנם היא וניצד
 06 מלניעיח פ»ח שמה או מנויה פמוה אנל אס .פח ממנו עשה או שגשלו אורו ודץ

: שלש מעץ ונוסח לאמריו. ינרן
T fi נשהואמהלו׳. מנרך ואם .שאבל בסקום הס״ין ברכת לברך שצריך יבאר

מן 01 נניח אונל שמיה עי .המוציא ונן המוץ על לנרך שנח או שנפהאק מי  ו
 הפח על טרן . ונלה חתן לקראת ויצאו אונלים שהיו חנלים .סעודסו ונסר אסר לניס
 .וננריך לן הנ שאמרו שנים ודץ .ונעלן לאנול נלט שגמר ומי .הפרפרס אס פסר אם
 שנפל או ^נניו ואיגו הדנלים מן דנר על הסנרך .והמפיב הפוש מנלנץ יין •ה אי ועל

 שביין עי .הסטדה נחון הנאים ודנרים . שמנין המים אמת על העומד .לים מידו
ת ®®י י*® ®מיה פלמגי ץ’® ®ל  : שלאהרו י

rP fi ם החייב יבאר  שמנינין נאמד שאנלו שלשה .וסררבנן סדאוריחא בבה׳
 הניטאץנטן אחל שעושי! וסעודה מתנים בניה הסועד .היא ופה הוימון נלנח

 סצפלפץ. אם ייק ושטה פח שאנלו שנעה .מוסנץ מי ועל נומון מיינץ הנל .חודש י*נ
 היץמטלוח ליחלק. רשאים נמה סד פמהם. חצסרף אם שלישי ונא מלאטל שגמרו שנים

 . ונילן מהם אמד שמדם או לשוק מהן אחו ויצא שאנלו שלש® .אמד נניס שאונלץ
אמרם אצל הגנגס . לנעלה ואשה לאניו ונן חנילו אח האגוד מוציא אס שאנלו שגיס

: מנינים ומצאן
 תיקנו למה נטילה. צריך בסשקה שסיבולי דבר או פת האוכל שבל יבאר ץ6

ידים. נפילת היא הינן עד . ראשונים ממים עמודם אם ונמהנה . אמרולם מים
 מים נין ומה .נהם ליוהל הנופל שצרן דניים .סוצן דני יש ואם צרן מים ונמס

 אח אדם לש .היום לנל עליהן ומתנה שהריח ידו אום מפל אם . לאמיונים ראשונים
ח • ואונל נמפה ת״ו  נראשונה שיאנל קודם ידיו לנגב צרן אם ,מאניל מהמה האונל י

: ימ0נ ידים לנפילה חינן! וגאמרונה.
 W פרוסה יהן הטצע אם . בסעודה ישראל הנסי שנהנו ארץ רךך יבאר ®ץ

 נשנח .מנשיל או מלח שיניאו עד לנצוע רשאי הטצע אין .אנל «א ואם .האונל
 נסעודה משיחין אץ .הוא שיפעום עד לפעום רשאים ואם .ננלוח שחי על טצע ר*פ

ח .אח '®ייו ®יא” מיייא הסעודה דיני ונל . נפניהם אונל אם והשמש מ  שאין פי
: נדח נהם

T fi( ף תהלה יברך סה האילן פירות על יבאר «  ודנלים האח פירוח ועל .ו
 או חייג לאונלן שורפן ילקוח או פילוח .פילות וה«מפ .האח מן גידולן שאץ
 :הנהגין נרטח ונל .המסוקים וקרם עצמם החמלים או ירורם דט .איפנא

tt'fi הריח. נלטס ונל ינלן ומס .ברכה בלא טיב סריח ליהנות שאסור יבאר
; יצא טסים מיר טלא אמל אס טלם ועל .עליהם ינרן ומחי

 בפתיחה ושלא תתיסה בלא כפתיתה הבסיס שתקנו הברכות יבאר ל|*י
 :אמח נל על ינלן ומה נלאייה החלויוח הנרנות ונל .והתיסה

 ועל .חתיסה ולא פתיחה להס שיש גסורות ברכות קצת שיש יבאר י"א6
 .ופעם סופרם מצות על ופעםשמנלנץוצומ .לעשייתן עונר מנרן המצות נל

ם מנלנץ אין למה  שהיא הנל פנילת נלנת .נילן ולא חצו® והעושה . אחרונים מי
 לפרו היו .עשייתם טעח שמגלן ומצוח .pro נמל עשייתן שאץ מצוח .עשייה אחר
 .שעל או נלח׳ד מליהם סענלנץ ודנרם .למלן אווח נלנה מנלן אם הלנה סצוח

:עלה חגלגץ אם מנהג שהוא דגל וגל

טילה הלבות
א של ננו מלץ אם .עברו את והרב בנו את לסול האב על שחובה יבאר (!•

 או נסף ומקנח ניח יליד . עצמו אח לסול מ״נ הוא ואם .מדעתו שלא אדם
 לקהל שנטש ונר .היונל נוסן שלא תושג נל מקנלץ אם .ליסול רצה וצא גדול ענד לקס
 Mw אנירונימם .מהול נשהוא שנולד וקח . נגיוהו שעל ט״ם עונד .ישראל עדס
 . וצרעה שנח דוחה ומילה נלילה מלץ אס שנח. דומץ אם ערלות שמי לו שיש ומי דופן

ט ומולד מהול שנולד וסי ענדם ס . השמשוס נץ שנולד מי .שנס מחים אם שמיר נ
p ממה. אינו ומי שנס שדומה מי ונל i מילה מחמס אסע שמנש ופי מולה : 

ב  המעננץ ציצץ מוהלץ. וניצד .סלין דבר ובאמו לסול הבשרץ הס סי יבאר פ׳
 דומים אם מילה ומנשייי מהול. נראה שאינו מי . פרע ולא מל או . המילה אח

: ריס שנס
^ הברכה יבאר ם*ג א  למול נ6ה פל פצוה אח*כ. אבה יאסר וסה ר.לpה שי

ן אסל שיאמר הנלנה ונוסח .«ו אס  והנצל הטנד אח או מגל אח המל .המוהל נ
 וכמה .מנה מחמה פילחו לחחון שצריך ועברם נתגייר שלא עד שסל ענרס .נדול אדם
 גלטח ונוסח השנה גל חפלות סדי יבאר אח׳ג . הפגפלר ופוט מילה מפח גדול

והפפלוח ®ייליי• ונופח אפצעיוה. נרטס ונוסח הקד^ ונוסח המפלה.
:השנה נל שנופפיח
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בץ ספר קו
פי על וביאורים חידושים תוספת . T11 ס ה ק ז ח שי ה  חיים^ מים מבאר ועוזבים מזוקקיס. ופסקים הלכות חידו

ם בפירושי בכתובים עוד באו לא והמה .ואחרונים רא־שונים שו״ת וכמה כמה אוני רג מאת .הקדמונים ת  ח
ה ,הדור פאר ,המפורסם הגדול הגאון מו׳ ם כ ו ח ש נ ט י ב י ר ד ,זלה״ה ט ב׳ שיא נ״ש דק״ק א ת ונ מעהרץ מדינ

:יחשלים שלום ספי המחבר ב;יל יע״א.

התורה יסודי הלכות
ק ר  ל׳מ j״e .מ׳ cc <ש8 לידפ ה1היונ« ועמוד היסודות יסוד א הלכה א פ

:וי הל' יה9הע מהל׳ ה' פיק נס׳ד נוה נתונ6ע מה וטיק
 והרמנ״ן גויט דרמ״וז בכללי וה מנה לא הנה*נ .וט׳ מ״ע זה מר וידיעת ו הלנה

ק אותו מנאו וסמ׳ק נסמ״ג גס רנינו לדעת הכניס  אמונה ושורש עיקר זה ני י
 והוציאנו נעויה בזרוע ומופתיס אוהות הראנו ואשר הנמלאיס פל סמליא איקנל שמא

 הימיס, נל וחקוחיו מלותיו אח ולשמור אצהינו ה׳ את ליראה סנולה לעם לו להיות תעלריס
 אלהינס ה' שאני ני שחאפיע רוצה שאני נשס ק“ה דיטר שהוא מאסר הסוז׳ק ומסיים
ולהושיענס: אתכם לקנן עתיד עאני ני תאמינו נן מרצרים אתנם מצאתי אשר

 זולתו אלוה שיש ירו נממשנתו להעלות שלא הסמ׳ג ונ*נ .וט' המעלה ונל שם
 לך מעשה לא שנאמר לפי נמנילתא דתניא ואע׳ג ,וט' לן יהיה לא שנאסר יסנרך

 מ״ס נניתו יקיים שלא קיא מתא לו יהיה לא ח״ל יקיים שלא מנין גני הפטי סתל
 דימיו עיקר הוא דזה נמחשנסו להעצוחו שלא קרא וע־קר פשומו מידי יוצא פקיא אין
 ממלת זו דישא וסורג לינינו דנאקא ול'נ .לפמ״ג נהנמתע מהיש״ל נ*נ .השי״ת של
 אדם בני ממשטס ויודע פמט מעלם סחור דנר ואין העולם הל מלא השי״ח ני פני על

ם  .לנס שנסתר מה רואה השי״ח יעה מי&נה מושג ו”ס אם וא׳ה לנ על יפלו מי
 .השייח ל«י נלויס נ׳א ממשנת כי רע דני שמן נממשנסו להעלות שלא זה על והזהיר

 נמסלוקס זה דוגר שנהג מזרתי נר׳א ועיין :עני ננד הם לנך מחשטת ני דע וז׳ש
 שנסב מנמים משנת נפער וראיתי .ע״ש עליו מולק אייה נוי ונם׳ ,במנילהא שנויה

 ל^) מנהדיין(דף אמיינן דהא דיון מחלמודא נמנילהא דלא לפרש הרמנ״ס דהונרת
 ולא אנכי דחנידניי״יט׳ משפע מאי מכנים העונד זה ה׳נזהר׳יאומר דבר ני ח׳׳ר
 טנר א״נ קיים על קהי לן יהיה ולא דקרא ניסא אי יא"נ .שמענום הגנירה מפי לן יהיה

 ה׳ דנר ני מדנתינ נעונדים נרת דילפינן כריתות ריש ועיין .כריתות נכלל הוי יקיים
 דנר לחדש דאין ואף שטים יע״ש נכרת הוי לא לקיום שם להסעיין מנואר ובאמת .ה נ

ח תייג מעשה מנלי גדיא דא-השנה ולומר  קאי לן יהיה דצא נרויים היניים מ׳יס ני
 פ׳ל הני דנ״ט כמ״ש הממשנה על רהזהיר נדור זה דינר אומר ואני .הסמשנה על

ס ועיקר נן לענ״ד נראה צא כריתות נריש נרס דילעיק מ״ש ועינוים ונית  מהן ני
 טל ודרס וו׳׳י זה קרא על דרשות הרנה אסמון שם נסנהדרין דהא נשקא ילטהא
 מיונא ועיקר .היא פשיטה דרשא דלאו יראה משמע מאי שם ה-הלמווא מקשה עוניים
 ביו מעשה אשי דוהנפש מקרא דנשק עט״ם מה' נ') הרמנ*ס(פרק מונרי נראה דנרת
 הא גט הדין נגמר פ' המשניות נשיייש רניע ו:״פ וננרתה מגדף הוא ה׳ את רמה
 והנפש שנאסר מה מא מנדף ג״נ נקיא ועיבד נלנד מנדף וז״; נתלין הנשקלין נל דסק
 ע״נ מוגר נעונד פסוק אוהו ני נפפרי ושירבו מנוף היא ה׳ את ונו' העשה אשר
 וסקייס ממשנה ננצל לן יהיה ולא קרא דננלל אף יא": מהחם ילפיק דנרת הרי א׳׳נ
 מונס וע׳׳נ ממש בעונד דמיירי רמה ניד תעשה אשי מהננש נ״א ילפינן לא ניח אנל

 מעשה; ע׳י מקיימו נסחני׳ חני לא למה דאל״נ נן
p “ffl אע׳ג קליה על מצווים לאינם נ*נ למעוטי .וט׳ ישראל ניח נל א הלכה ה 
לפי ע"נ) ע״ד (דף סנהדרין נש׳ם אפשיטא דלא נעיא והוא י
 האמת דלפי ע״א) ע״ה (דף שם החים׳ נגירסח ס׳יל ורנינו אפשר שלפנינו הגירסא

 ו“פ כירושלמי ס״ס עיקר שלפנינו הגירשא הי ונס .השם קידוש על מווהוים נ׳׳נ אין
 ונס״ש הירושלמי נפשטוח לפסוק הרמנ״ם וירן מטוים דאין הביק נ׳ הלנה דשניעיח

 מצנינז מהצטת י“נש רניע ונ״פ סערנא דנני נכלל
 דיה לשנהדרין גוזידושיו הריין התג .הנזירה כשעת שלא אלו הדנרים ונל ג הלכה

 עצמן הנאת שהתיר ואמר פה ונינו מדנרי דמשמע מאי הגזירה נשפת אנל
 נשם שם ונמג למשי חייג טלמן להנאת אפינו הנורה נשפת משמע וט׳ הדנרים וכל נחג
 נפרהפיא נין נלנעה נין נדרה גוזיין עצמן להנאת ראם הילק שום נלי שנשנ דוד הר׳

 הרמנ׳ס נהג שפיר א״נ הנמ״מ ח״ש ולפי ,מהירושלמי ראיה סם והביא יהרג ואל יענוי
 שהיה עצמן להנאת מיירי דשם הירושלמי ין סחירה ואץ אסיד עלמן להנאת אפילו

ץ היסב ודוק מחלוקת נאן ואין הב; על וזירה :שם ני
 זה דק ינינו דנתג אע*נ ,מהמייג זה הרי ונו׳ ט שנאמר ס• נל ד הלכה

 ונמ״ש מתחייב ענר לא אם אז נת׳׳ע דוקא דסד״א משוס אפשר א׳ נהלנה
 אנל וא״ת נ0נ הוא ינם ממנו לנעלו שיידם ניון להשור סתייינ דאינו הי״ן נשם ננ"מ
 נל׳׳ס אפילו יעטר נו שנאמר מי נל ינמו נתב לזה להחמיר דרשאי ה״א ל״ת נמלות
 מעמידין אין נש׳ התום׳ שיטח והוא נזה מוצקים שלמים ונן יניס ננ״מ ונהג יעטר

 פ*ר שניעית הירושלמי מדני׳ ראיה שהניאו ומה שם נהיא״ש ונן יטל ד״ה ניז) (דף
 מהם דנעלם משה נפני עליהם הסה ננר יע״ש ה' הלנה י׳׳נ פ׳ ונשנהדרין נ' הל'

 אנל. יוה נהם וסי דיננן סיליהון זמינא נר אנח ר' שמע אילו .שם הירישליי טוס
 דהן צ“צ ובאמת .רריט נשימה ע"נ אלא עצמו על התמיר אלא שמע יצמא וקשה
 מלת מפיסים והיו מייטזם נמוג היה א"נ .נניישחם נ־.ונ היה לא דירישלמי מיומא
 ידע דלא נפסושו הפירוש דא־לו נן לפרש להו ודתק .יעקנ ויסמע כסו הוא שמע
 נהא■ בירושלמי נע׳ מאי יעוד מחלוקת נזה ואין נהם ומי היא יישא,פשישה הא קשה

 שסממיר מנח מזיק יהדי נבליג ומוהר ע״ע והממיר שמע ד;א דקמ״ל אע*נ סיומא
 דממרו נהא שמנו מקום פ׳ פסמים ועיין ידו על ש״ש ונתקדש לחיים זנה עצמו על
 התיס' נדני׳ משמע ולכאורה .מצפייעים ק״ו נשאו ט' ועזריה סישאל תנניה ראו מה

 נס נן ד״ה ע׳יט ד”ע ;דף ס׳הדיין נתוב׳ ע’וע ונהרי״ף נמיא וע״ש להתמיד דרשתי
 מהויינ אם מסופק ובנ״נ להתמיד דרשאי דס״ל שיסתם לט אלא אינה וי\שייחם ונו'

:ויניע והיי״ף תום׳ נזה יפליני מזה לנו ילא ענ׳׳פ .לא או פלל

 היגאדלא דוקא הייט להתמיד דישאי המום' לשיטת דגם כתג סי׳קנ״ז יו׳ד הנ׳׳ת והנה
מיני• לזה ראיה והניא להסמיי לו אשור להנאתו עושה אס אנל להנאתו תטין

 (יף יבמות דמק׳ מעשה p טל מז״ש וט' קטן י׳ה ע״נ) ע״י (דף סנהדרין החום׳
ט ליה דאפי קנ׳׳א)  לפלוט נדקעיל^ לן קפיצנא לא ואי אססםתא קטול לישראל ס

 היה לא שמא וקטלסיה לי נשיל ללא נבנמא קרירה לי נשיל ליה דאמיי ישראל בי
 רשאי איט דנהנאמו ודאי אלא היה ע׳ע דמממיר מחרגים לא ואסאי .ט"< בהלנה בקי

 גהגיח והבין ע׳ע להתטי רשאי איט נפיהסיא אפילו סבר דהנ׳ת אלא ע״ע להתסיי
 ליחא וזה המעשה טה דנפרהסיא נתנו מולא התום׳ מדברי מופת זה דנם מ׳ל

 היה יאילו ועוד דסייס במעשה א׳ס נש׳ החוס׳ ונמ׳ש טה בצנעה זה מעשה דמםססא
 לדמות אפשר הנ״ח הכרח גם אולם להאשה. מודיעים הט ישראל נשט נתרסתיא

:להארין ואין ונעע׳ז בחית ועק
 לט תט דתרוסוה ס׳ח מסט׳ הוא .וגו' מנם אתה גט מט שאסרו מים ה הלכה

̂צשיעת דש ,טלן אס יטמאו ונו' מנם אמת  נר׳ל יפסק רניט להקקוח
 דא׳א יתדו מכני לא מים נני א׳נ בניי נן פשנע »ינ ונם להם יתמהו אם יוקא

 .יסטה אל ג׳נ שלוטה צט מט יותר רטמא קחני ולא לטמאוחה מרוייבח »א שתהיה בעולם
 יו׳׳י הילל ניס «ו ועיק זו ני\פיא מאוד שהאריך ע״נ) ד׳ (דף אימה שיי נם׳ וראיס׳

א דעת נגר הסרוללת לטהור רשאים ואם .קיו ט׳  דע"כ וטיט ,ימסרו ואל הרפ̂נ
 שצטטט מירסא אענם ,עסאה נבר היתה אם משתניא לא בירושלמי בגירסהו היה

 למוסרה רשאי סמולצס טא אם משמע מסאה ננר היחה אס מססנרא לא בירושלמי
 אס אבל יממה בלא מקא טיט הרשנ״א לשימת דגם לענ״י נראה והיה .הר״ע ונ'פ

 היא ונאם בטומאה קיו סוסריס בהריגה אפילו לי׳י דאז בנר ממוללת והיא יתדוה
 פלונית קסט דלא שפיר מסט׳ אפיא וא"כ מודה ו׳ל נם הימי דאינא מנזוללח כנר

 וזה כנר מסוללת טא אפילו מישראל אמס גפס יפתרו אל קחט תהמא דמקנימין משום
 נסניא האיין שם ארפה פרי הרג שגם ואיתי שונ .לפלוטח ניחמה שיין לא הדין

 יממה נלא מיייי דהוא אלא טירסחט נירמלט גירסא לו היה הדשנ״א דנם ונתב זו
 נגירסמנו טסה צא הרשנ׳א דניוסח נראה דהרי רע ודנריו .נימדוה קאסר ונייושלמי

ר ,לננר דמי דלא כתב דהרי :שסיה זכר מאן ננ
 הגאון אין שם הראנ׳ד ונהשטה ,ניד ונתן נשא אם פ״ס מונל הל' נרסנ״ם ועיין

 ניוסא תסיים שטת ונספר ,נטש טר\ח נסני שעומד דנר לן דאק נזה מודה
 0:4 שאמרו עדים י״מ קסנר ר׳ח דאמר נהא סי)”י (ין נחוסס ועיין ע'נ) ע׳ז (ין

 ונמנילתן נסייש שמלא הרא׳ה ונחנ .ונא שקי ימהמו ואל יהינו ההר» ואל שקי סתמו
 .ע׳ש אזל לגיעפיה ר'מ וס'נ הגזל על אף אומר י"מ יעטר ואל יהינ עניוות פלש על

 אנל ליהיג ס«יינ דאיט היינו בהא נר״ס קי״ל לא דאק אע׳ג לומר מיץם יש וא'נ
 ספרו נטף מ׳ש נרג• מהי׳ם נחידזשי ועיין .טינ י׳ש לצאת נדי ניו ונסן גנשא

: תתנו נשה
 טיט נסנ נהג׳ט .טא לו טמה שהדעת דני .וס׳ פישיאל נפש והריגת ז הלכה

 יניט העסיי\ דלא ואע׳ג מהדיץ «ם' מדני׳ והוא ונו' גידים להרוג דוקא
 נהום׳ נמ׳ש ודצא «א ופשזט הטס׳ נמ׳ש לו טעה שהדעת דני כהנ0 היון מ׳ט

 ^ילו המעורים עניוות נשצש שית אלו מילויוים יניט הניא מדלא ע"נ) ט״ז (דף יוה׳נ
 הימנ׳ם דע׳נ• קנ׳ז סי׳ בהגהה מהל׳ם על שם ותמה יעמר ואל יהרנ סעשה נלא

נס׳ש: ולענ״ד הטם׳ על מולקיס והפור
ט׳. יהיה לו סעושץ ננון ונו' ני׳א ח הלנה  והשר״ח הא״ח. הנ׳מנשם מ׳ש עיין ו

ח נראה זה דנר כתב חס״ו ט׳ נא״ח  דסא להתירה לני מלאט ולא זר ̂ז
 מיטיב לא זית וסלי אתית לנערו וטיב נמלונמא דתפן הישרמל של מעשיו מטן טנר

 נמו אמרינן אי דנריו יהנן הנה .להתפיי ומסיק שהאריך ע׳ש מדרנק אלא לנערו
 אנל הנאתן נדרן שלא עליהן צוקין אין דאמרק נהא וניט נכיטת המש׳ל שהנין
 הטניים לשיטת להקשות נס״ש מלין הר׳ן נתידושי קלח נ׳נ ונ'מ יש טרה איטי
 טינ שמלנ מנדס נמלב חומי נתטי׳ תני לא למה דא׳נ עליו טני טן שמלט ודם

 ננזפר נזה תמה וכני הי תלנ נלשוט דנקע ול׳ע .נדם סשא׳ב ממשל ונין ט נין
 דענ׳ע כיון להממיר סנרא יש אז א״נ איש. טרה איטי וש ש׳ל ואי ואונן. ממנה

 ההוסטח נס״ש העיקר א1ת דנן ונינו נדנד׳ היי. הננח לעי אנל .מיה איטי כאן יש
 ד׳ה ע'נ נ“כ ודף דמוקי דיה ע״נ נ״ג (דף שנועה ונמס׳ פיב) >"נ ע״ז(דף נתסנח

פ'נ משורש נעצמו הר׳ן ונ'כ אהיטא).  ע'נ נעילה דהמקיש נמהני׳ דיןיושין נ
 ניץדוטן הסום' ניני׳ דפשמע צפ*מ וניותר .היא דסדינגן ניזן להממיר היתי סהינא

 טנהו ספוט הטס׳ דינרי כתג והסש׳ל .סדרנק הפילו איטר 0 אין דשלנה״נ שם
 איצה ־.”מי. עיקר להם ביש דרבנן הנאה נאיטר קי״ל י.א הוא מדרננן אי הקשה ונס

 נייאה דהיא דאף הקוס' לשיטת נתב נ׳ו אוח כ״ת סי׳ והגיש דניע אלינא מקודשת
 היא עכ׳פ דהרי ממיטם ינייו ונאמת .סכנה ט שאין למזלה למטי יטלה מ*מ

 וע׳ה .ע״ש נקידושין שם הייפנ׳א ונ״כ הגאה מאישורי ססהטא וקא נפכירי. נהנית
 שלא דאליג טלי נסיץם שלנדי.*נ על נלל נזרו ילא טנרים דהטם' לי.נ"ש יפיל צ׳ל

 נענין נזרו שלא וכיון .נמנם צו שיחן ט ימצא צא לפעמים אוט למטר גם התירו
 תקנו דלא וזשום דסוףדשי. דינק למיד שניב סולין נמו דהוי הטם׳ נחג שטי זה

 למולה נצכר,׳'נ שהתירו ן'1ני ממן גני נ“ה א־כ . שם הריפ״א נס׳ש נשצנה״נ איטרא
 תששו לא וזינפיג ישראל ש; נאמריוסו תהיה ממט לקצות ליין אם אף התירו ננ״ע

 הכיש. סדרת ליה דליה הלין לדעת שגם אלא שד ולא .יראה דנל נאיטד עליו שיעטר
חי איט מדעת אינה כשהיא שירי דהי׳׳ן שם הליש דמ״ש  .זנהום׳ נד״ן שם למעיין נ
 רעיה נכנה שא׳יב טלה גני בניע והתירו ממן לגני סודה הלין דנם דנלע״ד אלא
ת נתנ גופיה דהרין נ״י על לעטי משיד ולא ממן של ארכור רנל ינכמים רןזא י׳

ינל



די הלכותספר סו התורה י

ה1ח שאסיה יראה דנל  לך יר!)ה לא הקיא דכיימ וסיני לאנלה יניא סלא ססיס הוא י
ס' סמן אוכל כל ט וכוי א נס׳ד ש”כמ ’”3ל ג׳ה היא ו  מא שכן ומלה יחניז ניפ׳
 שונ שלכה׳נ סכוה ט שאין להילה האטלה יההייו כיון כן ואס .יניגו דפא p נס
 הי״ן סניה לכי ■”נ על עליו שיעכיר להשהוסי אוחו לאסור כלל וסניא מקים אין

r פ’וע t המש״ל שהקשה התוסשוס סהירה היהנ ועיושג גכונים הכ״יז לנרי.
 נשלכה׳ג .מה״ח אסיר ס׳ש דקי׳ל לאף ולסלק הסום' פסייס ל״שנ סי\ס עול ויש

ק אלא אסור שאץ ק ל״ג סיינ  אפילו הגאסן כליך שלא וח״ש נשישי נ״א ינ
 קוש״תס כוונה נשלנהיג ליהעח שיי הא נקיוושץ התום׳ וקושיס לינא יודיננן איסורא

 ״ל’ ונוה .ליהנוה שיי מכלה ונכהוח נוכלת פהוס אנילו ש״א ט כשיש לה למשכסס
ט לנס ההים׳ נשם המש׳ל מ׳ש  וייהי שלכה׳נ מחיוסה משא השא דילכיק כיון מעילה נ

 ונא״ה . היכן הלנריו לנראה מעילה סהל' ה' הלכה מ׳ה יכינו לני׳ ל״שנ סאוי יערה
ט' נשוי נל״ה כ' רף נסגהליץ הסוס׳ נס  נשיי לשי׳ מכהו עי׳ג היקלשין הלנ כנין ו

 מיהי איסויין ונשאר אסור נקלשים ישלכה״נ נמהיש׳א ע׳ש . נמוקלשין סשא׳כ הנסקל
 פירושו אץ עשי׳ ללהיכו היכל שאני טהרא לאירינן להא שס לס׳ל-להתוס' ל”5 וע׳׳נ
 כ'א מהיכל הנאה יאסור ללא מתה'ה לההנה פירושו אלא פלכה׳נ והוי דשי׳ נס׳ש

 ייצאה׳ .נהקלשו לא ועליות נ;ין שאמי כענין נ״א ט ׳כשלו שלא כלי נחון ולא נפנים
ע נס וא*כ נשעה״ס טה הרניש שכנר  שהאייך נשעה׳ס ועיי! .ק כיכר מצי יני
 ל״שנ שרה הוא שנם ההעייטה כ’ר הקולש מהרת כס' נם ועיין התום' ססיית ל״שנ

עפמ^ו :ההוספות סתירת  א״נ לאי נו שאין כיין נח׳ש אסיו ללא לימי סנרא ליש ו
 א'כ נעלתא איסי־א כ׳׳א לאו ט ואץ ר,"ש כסו הס לאה׳ג דסוני ינינו שיפת לסי
 נזרי אז עליה יליקץ ל״ת ויש נאכילה לוקא היינו סלרננן נשלכה״נ לאסרו הא נמי י׳ל
 ללא לריהי ל”׳ שלכה׳ג ליהנות הנאה איסיי לעני! אנל .הנאתן כליך אשו שלכה׳ג נס

 מציגי חילוקא וכהא׳ לאו איסור ני אץ נלה׳נ ליהמת יטא אס לאן כיון כלל נזרו
 עכלי לא תלקיה נהן שהין לא״ן נאיסיר׳ לאפילו ׳"ז הלכה יו'פ סהל' פ״א נמש״ל

ס והנה .היסקה  כ”א ,נהיה ע'ש הנאה! על לליקין מעילה מהל' א׳ נסרק כתנ יני
 איסורים נשאי משא״כ ממני הנהגה לענין נם נשלכה׳נ לנזיו אמיינן שסיר נמעילה לס׳ז
ס לני׳ ומיישנ הנאתן על לוקץ דאין  נסגהריין שס התוהכות ינס ייעילה נהיכיס יני
 סינרים שלכהינ כהנאה לאסור לענין איסור צשאר מעילה נץ יממלקץ. הייוצא להך

ע נשיפת  ונס נככהיס מלנייהס כסשניע וללא נמעילה נ״א הנאה על מלקות דאין יני
 שפיר וייקשין .נס״הלרין כשיפתס שס נס נשלכה״נ ליהנות דשיי דכתט נקידושץ המוס'
 נזרו לולא׳ כאכילה סשא״נ נזרו לא כנאה לעל שלככ׳נ ליהנות שיי הא א׳ס אסאי

 ;היפכ וליק מלקות ט שיש לאו על ועוני ככלה״נ למיכל אתי דלסא נשלכה״ג
 איסורים נשאר משכ״כ נשלנה׳נ נמעילה ההמייו מה מפני לחלק וסנרא מיץס יש עוד

נ (לן שכיעית נתום' ומהיינ׳ל המהיש׳ל עפמ״ש  דמצי הש׳ נתייין לסוקי) ד״ה נ'
 לר׳׳ע יכן לליליה אסור פלכה״ג למכות'נס נ'ש לסני משום דפלינ וי״ש לאוקסישלכה׳נ

 נעינן לא לליי׳ש כיון יישום יכעמ״רי נסכיש ללילן וניס נכ״ש עצמו אוכי אדם דאסר
 שלכה״נ נס ממש הכילה נעינן ללא נשיעורין תיונ התורה תלי ולא נכזית אכילה
 לרך נין לתלק אץ אכילה כשיעור ההורה הלי לא נ”לנ נסעילה -,א"כ התירה אסיה
 ת״ש ׳”לר נס להא עליכס השיג וסהרש׳א .נסריכה נהנה לעכ״ס כיון לשלכה׳נ הנאתן
 לזה זה ענץ למאי עליו המה יהשעה״ס מותי לשלכה״נ ס״ל אעס״ג סיז״ח אסור
 המהרש״א פקנק ליפה ינ״ל .ש’ע נשלכה׳נ סשאינ לאצפיופי תזיא סכית ש״ך ס׳ש דנני

 (לן מטת נמסכת היישניא כתנ לליטה כיש לס׳יל י״ש של נסניהו להנה כנרתס על
 ש״ך ללא ריש מולה נשינו קי־נן נני ימש״ה אהשניה סש האוכל לאלם משוס פ״ז)

נתנו יהתוס' עיש ננ״ש ליה משמע נקרא לנהינ לאכילה פעס יש ועוד אתשניה
לס׳׳ל והיינו ליקה לאינו נחעיונוח נניש מולה יייש יקו׳ ה׳ר נשם לוכחא ננפה

 א׳ להי למנעיא ע״נ) כ׳׳א (דף ונשניעות .אתשניה ליש לנהעיוטת הייפנ״א כסניח
 לעניו איירי ושה כריש ס״ל ס׳ ח״נ כיש ואכל שאוכל שטעה גני דאמר לריע פעמא
ק ש'׳ ע׳ש קי  וליהא לאהכניה משוס הפעס דאין ס׳ל הוה להנמ' ומוכח וחוס'. ני

 יקר היר על שמקפץ הקושיס כל סיושניס ונזה .שס הסוניא לפי יקי היי לסניח
 איסור דעל אע'נ תיש על מל לשנועה הא׳ נחירון נשניעות שם התום' והנה .ודוק
 מסיניא ראיה והניא החומות עס חילק והרשנ״א .תעשה קיל חיש חל לא עשה

 שאיני מפני פע-וא הייני מעשה קיל ח״ש התיס׳ לסנית .כלונחתן להסניר וניל .דיומא
 נרין יעיין נתירה מפורשת נעשה משחיה לכל מלישא אלא אתיא ולא נתירה משורש

 ועיקר לכל מלרפא הוא מהית אער חיש לקי״ל הא אסיינן א׳ ניחא וזה .נשטעות
 ססירשת מעשה חיש יקיל החיסטח נתנו שפיר ת״כ ננזית מפורש נקרא לכתינ אכילה

 לאכילה לס׳ל הו'מ מהלכות ל׳ז ס׳א התליס הניאו הראית כמיש לסינר ייל והישנ״א
 דמיעפה וסל״א ככזית אלא מלקות ח״נ לאיע נרעו מ וכלת משמע כיש נקיא דנתינ
תורה איטר נו שיהא לכל קרא איצפריך לזה כלל איסור ט יהיה שלא גם התורה

ועכיס לנכ״ש לאיסירא ייתר מפורש לנקרא הוא נהפוך א'כ הראיס פי' ולפי ענ'פ
 על איסורא חל סללא קיו חיש על איסורא חל ילא יותר מסחנר וא'כ מעשה נרע לא

 איסור לאין אמרינן א׳ נם הק״ו ל״שנ לרוציס משמע כני נהינין החום' ועפ״ז עשה
 לא לכתינ לרךא משוס היינו מהיח חיש אסר לריי הא וא״כ ישנ״א נשיפת ח׳ש על חל

 חלקות היונ לענין זו סברא לסיל לריש נסו דאחשניה משים וה״ט נניש עשסע יאכל
p כתיש לקרא פשסא על כ״א למול אצנירוא׳ סנרת על סמך ולא .איטרא לענץ ס״ל 

 וח״נ אמשניה מקרי שלפהיג לנס ומהרשיל פהייניל נסגרת אמיינן א׳ ומעתה .הראיס
נ לריש  מלקות לריש לס״ל סנרא נאותה להא חורה איטר עכ'פ יהא לר״י גם א'
טי לענץ לר״י ס׳ל  יש כי הניל נמל׳ס היפנ וע״ן .נכונים המהישיא ולנר׳ טרה אי

• פת האסף עת ואין האלה נלנרים להאדך
 נזה כ׳ ואף מה־ש׳ל כמ״ש ללילן גס נח״ש נמפרש נשטעה « נסחלוקח דגיס ודע

ט אין עצמו על לנר כאוסר לאלם ולומר לדץ יש  הנאתו לרך על ניא ודעתי טונ
מ יש ס"מ  לנ״נ שיעוריו ניתט שלא מלכים סהל' י׳ הל׳ נפ״ס יניט שפסק מה לפי נ'
 איסירין נכל לריש נמו ללילן אפילו נכ״ש איסורס שיעור לנ״נ א״כ נלנל לישראל אלא

 לע ואט־ לילהו נאיסורץ לנ'נ היה אסיר כה״נ שלא נס לריש שאלינא ונשם לישראל
 שכתג נוכא זה נדין ללון יש ונאמח .שלכה׳נ הוא אפילי נעץ איטר לנ'נ לטשיס

טנו פ יתק שם י  והלמ״מ נניש נ<דס נחייה אכילה דשיעור שהבאתי יא״ם סברת ע'
ע היפנ עיין וייל דר׳י נפלונתא זה דני לתפת ויש נאמר לישראל והלכתא נס׳ש פגי

קובץ
 ליה לית דלריש ל'נ) חולין(דף החוס' מיש ל״שנ מקום יש ולס״ז . דמו״ס ס׳א נמשיל

ט' נמשט ולנ*נ ננזית אלא אשור איע דישראל לה למשנחת כללא האי  לריש ולפמיש ו
 שלפה״נ לנכלצ ולע .זה והנן נכזיח אפילה דסתס פיון לדידן נשיטרין שזיין ב'נ

 שלא לכו׳ ממנה החלב לשטח נפסח נחמן שפפמה פרה עין שנשתנה לנר נסי אינא
 נכנה כחלב ובאכילת הנהמה מזו! לשפע כאיסור שיתחלק לרה״נ זה אין כ׳ כר<״נ

 תץ• החלב לשתות כתג תמ״ח סי' איח פ'מ שנס׳ ואע״פ ס' סי' נפליתי וכ״כ מהאיסור
 לאע״ג הטס והייע ע״ש לשתותו ואין הנאה מאיסורי נהנה ישראל סמן לאכילת רמליע

 בקידושין התום' לנס לפמיש וניותר לינק סאיסירא פלפינן לא מיס שלנה״נ לטא
 טליס אכילה לענץ אנל הנאה לענין דוקא ה״ט סלרננן אפילו משסע לשרי לכי.נ
 נמ׳ע נ*נ נאמר אס נחקירה הסל״ס שעמד וטה ■ יותר אנאר אי״ה ס׳א ינהל' התיס'

 אלא וט' לליש ונראה ס”׳ יצא שלנה״נ אכלן אס פ’וק׳ מצה עון תאכל אמי לרחמנא
י מרה הנכנל נספר ועיין .ע״נ ,בפירוש כעת זה לין ראיתי שלא נ  i’ll עליו שהשיג ג

 ,עיש וט׳ וקשה פסח) ליה כ'נ (לף נזיר מס' להתיש' מטיש כסעע מצאתי ואנכי
 יל׳ יוצא אפיה שלנה״ג איסוריס במאכלי לוקין לאין לחף התוה' לסנית סיל א׳ והשתא

 לאטל לאסור איטר ללענץ מיל׳ חיסטת הקשו לא א"נ שלכהינ נאכלו מיע קיום
 ולפי .תיל 5ע* לחלק דאין איו אכילה מקי׳ דפסת מ״ע ולענין אכילה ל״מ ניוהיכ
 מ' לף (׳נמית חלסולא דסקש׳ סהא הרב ספק לפשוע ליה היה יותר הנ״ל הינ הכנת

 אניצה שסה מ׳ גפה אכילה .אוכלה נסה אכילה רצה אוכלה לחיאנוו רצה וכיס א)”ע
 מקשה מאי א״פ .׳עיש וט' תעונה מלא כשוי ניוהיכ נסה אכילה האוכל ייל האמר
 מנות משתיה איסורא להוי מיוהיה ראיה ואץ נסת אכילה לאוכלה לעולם ללסא הנמ'
 לטונת ראיה מפס לאין נלעיל ע"כ אשי .שלכה"נ אף דמק״ס מ״ע להוא תאכל

 עליהס שח״נ נתיסורין אפילו ומותר כלל אכילה ל״ש נסה לאכילה fנק התוספות
 הנאה איטר לנ״ל ללהזקיה כפי׳ מתיש וניס ,משלנהינ גרע נסה לחנילה שלכה״נ אפילו

 אלינא סיסכס גסה אכילה דאיכל זה ולץ שלכה״נ אשירין שכתורה איסורי! כל יאכל מלא
 כתיב ללא רפים שנכהינ נייהינ לאסור רצה ייה"נ הל' אייה שאגת נשיית נם .לכ׳ע

 לא אריה השחנת שלנרי ואף .פפוי נסה דנאנילה ליה פשיפא יאנפי׳נ אכילה ניה
פ 'יושליס נשלים כתיש אצל׳ נתמיירו '  זו מ'מ פה רנינו מדני׳ ראיה והכאתי יזה'כ י
 נשלנה׳ג המשיל של והספק .שפיר והתיהנות תלמולא תקשה שפיר א״כ ליה ניירא
 (דף נזיר לאמרינן סהא זה ספק לפשיס לוי מתנה נס׳ יחיש .מכורש נמצא לא עדיין

 ונו׳ שלנה״נ הכיס שיתה דלתא היא זעותל מושנע ואנלל־מ קלושא תלמילח למקש׳ ל'}
נ עיש  לאורייתא ה״ן על לקידוש הסיניים לשיעת ה״ן מל לקיליש ראיה אינה נ'

 שלכהי׳נ לשתות שנת עונג זה ואץ עיע לשנת יק־את שנת עונג משים הוא הניעם
ח יצא ללא להמשיל ליה לפשיפא ומה  נפשפית נהיכיך נראה שלכה״נ אכלי אם נת׳ע ׳'

 נראה יתמנא אייר עוני לתם וז״ל כתב עיא) ק'נ (לף חילץ נמה׳ התית של דנייו
 נחינ אכילה יהא ונבילה ממן הלג נכי לקאמר להא ניה כתיכ אכילה נסי למימי מצי דלא
 התוס׳ כתיש אכילה נכלל שתייה להא היא אמריתא מלתא לשתייה משוס לאי נהו
 לאכלו הוא הנאתו לליך לה'נ ואיני נרעיה גרוע׳ החלב את לכשממתה משוס אלא

 כלאיחא נלהיג אות! שיאכל על עליהן ה״נץ לאין האיטר׳! נכל וק״״ל נעץ שהוא נ״ית
 לגרוע׳ כיון החלנ את הממה אלא אפנת הלם אח הקפא נשלמא קאמר ילק־ כיש נס'

 להוי נשאפלו אלא ימנונא ממ״נ ללא וניייא ניה כתינ אכילה והא ח״נ אמאי נרעיה
אי הילכך ניתנו ליהנות לאו לייצית נזילתא חליא כהנאה ללאו מצה נני אנל הנאתן לרך
מ נו יצא וגמעו הרחה אס ימת/א אמר עוני ללחם לאו והיינו ניה כתינ לאכילה אע'נ ׳'

 התורה אסרה ללא משום מכילה ניה כתינ ללא אע׳ג מניל כלאים נני נסמוך לנע׳
 נדבר׳ ולא שלכהינ אפילי קייס לנמ״ע נראה לנריו של מיהיפא והנה ענ׳ל להיג אלא

 הח׳ח מלנר׳ למדני ועוד .כן הבין ליה סי׳ מהלק׳ס ננ׳י הגאץ הרג וק המשיל
 לכל ונ״מ שלנהיג מיקרי לנלוע להתיח דסיל יצא מצה נלע דקי״ל תהא שהניא מראיה
 שם ונגני׳ .הוא חלש לכר זה ראה תורה איסור לינא לנלען היכא טרה איסורי
 אמיה משוס ללק׳ לרשניל משכח ללא ק״נ) לף תלמולא(תולץ למסיק סהא עליו הקשה

אף לנלעה לרך קפן '!’י ^יייח ־נ-יו״ זעייתי) ננרימהא רק
זו השנה והנה כלהינ. מקרי דנליעה עליו שס ותלק לנליע היא לרך קטנה נמצה

נ והתיח מעיו הנאת דס״ל לי׳ל לכ׳ז י׳ל  נעינן נרינו דהנאת נרי׳ דקייל לליל! כ'
 איסורין לשאר מאסיה ללמוד לאץ לומי יש ועול .נרין הנאת מקרי דלא ׳יל וננליעה

 לנחל קניו דני נץ לחלק ושלא כפשכין הת״ח דנרי נתפוס אס והגה היא שחידוש כיון
 נעילים הם נמעס נפה ניסוחו כ׳א הסילניין בעונש ליכשל שלא פה פתמון למצוא יש

 .נה״ג שלא והוי כלל הגיון מהם נהנה איע שלימים איחס ונולע נימוחים אינס ואס
 לנליעה סיל וגם כהמשיל ללינא סיל היא לגס הת׳ח לנרי מביאור נראה לעצמי וכשאני

 הא קיא למיל שם התום' קיפית ל״שנ טינתו ותוכן לשלכהיג האמת לפי מיחשנ לא
 אמר לא למה י»וס׳ קושיח ונם שס התיס׳ נתירון ליה ניחא ולא אכילה נכלל שתייה
 סר לנר נעירונ אכלי אם הנתוג מ״נ לא אישורי! לגני נחג לזה אכילה נ״כ נמצה

 א'כ איסור אכילת סקרי לא כ”דאל מאיסור נהנה שיהיה לוקא לנעי ש׳ס וכלימה
 אלם שכני כדרך אוכל שיהיה נהא נמי הקפידה נהא התירה שהקפידה כיון סד״א

 איטר אכילת מיקרי זה לגם המתה לרטת נפש אצעריך לזה נעץ כשהוא דהיינו אוכלי!
 אכילה ניה לכתינ אע״ג מצה דנני כ’נ מיושב ונזה .נעצמו הלנר אוחו שאוכל כיון
 דז״א אכילה כדרך אכלו אס אלא אכילה מקרי צא נמצה לנס לומר סניא אין מיס
 אפיה ק״נ נהנה לא לננליעה אע'נ יצא מצה דנצע וראיה נתע ליהנות לאו מצות דהא

 נלאים נני נמי תלסולא מקשה ומשיה ניה כתינ אכילה להקשות מצי ולא המצוה סק״ס
 לסד״א זה וכל .כה״נ שלא אכעה מקרי זה לגם דסליא כיון אכילה ניה כתינ ללא אע'נ

 זה דגם לנו לטרוח דנא וה״ט חייב הממחה דגם הדיפות וכל נפש אצפייך לזה
 התורה יכפרה והא תעריטת נל׳ גופא האיסור אוכל דעניש כיון אכילה לרך סקרי

נ לעט ולא נלט אס נם האמת לסי והשתא .סר לנר נעירב לוקא היינו שלכה״ג  ג'
 שלנהינ מקי׳ לל* מולה התיח נס ללינא ות״כ נעץ האיטר אוכל דעכ״ס כיון חייב
 לאיע וכלימה מר לנר שעירב כנון שלכה׳ינ מצה אכל לאס המשיל ללץ הוא מידה ונם
 ונמ״ע ח״נ נאיטרין גס האמת לפי נם לנכה׳צ יצא מצה דנלע אלא כתב ולא יוצא

 נלנרי פטס וטא .ניתע ליהנות לאו דמצות כיון יצא ללא כלל לעטת מקום הוי לא
:נדנריו לסיקדק ח׳ח

סרק



תספר די הלכו סו ה י ר תו קובץה
p “lfi הג«מ לא וס׳ מואנד נל א הלכת ו p 'העמן דצ<) ומלל .להינס6 לה 
’«{>1יו0ל ושלא יוהעורה אנן לוסן ושלא השס אס למוחי, אוהרה י
p למסן ממ׳ן ונהמיי ,לוקה מאלו אמו על והעונר הקדש  ח;יץ אומר ר״י ונו' 6
 העלה ונ< אומר ר׳)נ ונו׳ לה' p סעשון לא שנאמר נל׳ס שטנר השה אס למומר,

 גם ולנ׳ע ניניהה ממלוי,ס דאי! הרפנץ ונמנ וט', סזנמותיה! נוהלק שישראל ט׳ו
ר מממוס גוסן  מיע בננללוס לאו לסיז דהוי אע׳ג אטהב מהר׳י חנ9ו נל׳ח טנ
 עההס״ק למלוק נא נסנדר״י ו״ל והר*מ ,דלוקין קאער מרש נסוגיאדיש מנוי) נמס'
 דנשלטא לממן אוהרה שיהיה שא״א הוא ואסר ולנומן (סומק אזהרה שהיא שאסר
 או נמקוסו שלא שננמנ ממני אלא השמסה ורן לירוק ניון שלא למיסר מלינו •למוסר,

 נמנומז אלא ט מוזהר שאים ההינל ס! או המזנס p אנן מומן אלא ונו׳ ננוונה שלא
 נומצין שישראל הועס על שיעלה אששר אין והממ״ג הרא״ם נמיש נעלמא השסמה דרך
 שאמד הס״ר, כל וסולר, הטהן על לא המומר, על אלא אזהרה שאים נ*י סונר אלא ונו'

 על וצע׳ג .ענ״ל ,מנוס ושלהי מהאי נס״י, והלכי, המומר, ועל המסן על אזהרה
 מזהירין אי! והא מקיו וילפינן לומר ואין למלר,וס אזהרה צרינק ענ׳ע והא הראיס

נ ההיס נסנרס נאמר אה ואן מהיד ע'  מזהירי! מטרש עשה ואינא הינא מ״א מהל׳ נ
 לאו זה נמשמטס ואץ אים זה סחון. שלוסיךולא מעצה דשם כסה הוי וכא! מה״ד
טו עשה, מכלל הנא  גם הא ומטס מהן נסיק והלנה קאסו מאי נ“א1נ נאנזר אם ו

 נעס: ול׳ע מעשון. ולא קרא והאי מר,״ו אזהיסיה ועיקר עליה לר,י לר״י
 השחסה ליא ננסילה איסור ואין נהניח מהל' נפ׳א ונ׳ינ ונינו נהנ ו' ובהלכה

 לסמור מזה ר,לנ פי׳ נא״ס א*י הרנ והניא ל“הנ הרג מונרי «נמ ונן
 סנרא ‘ואץ אסור נצא״ה אנל הנמיצה סי,ום למלאוס צריך וור,א נאיש שם המ*ז דנרי
 לצורן עושה אם אנל מר,רי השחמה אז ריקם מניסו אם וודאי נזה לי.מסיר ונופם

 שנמנ אצא ם"נ סשנ״ן נשו׳׳ס נ״נ1 סוהר אמר נאוק או לי,איר סלון לעשוס שרוצה נמו
 אם אנל ולאנט לסומנןו נמהנוץ נ״א למומרן אסור אינו השם מסיקה דנם שם

 שם ועיין ,נזה שר.ארין ע״ש שוה ודינם נסר,י קרא ממד והא נרי נזה להר,ן נוונהו
 והארין צחקן ע'מ השם ממייןה להמיר נופה ועמו שנם הטנה מ*פ שנס מסנה נש׳ג

 והא נשם אסור להר,! מנס על דגם להויא »נמ הנ״ל ספרי וסונרי .ע״ש נראיוה
 למר! דהוי קאי השם ממירןח על אלא ס״ד דמאי מזנרוה נמיצה על ר^מר דלא קאמר
 אם סו׳א שם דנני וצופר לומוה ואפשר הה״ר,. פליג לא ונזה רממנא אזהר ואש״ה

 ולינ . ע״א נ' דף ניסין נמום׳ ועיין קאי לשמו דסהמא קמ״ל למומקו שרי כמס נהנ
 וטסיצה לור,ר, ולז השם אס המאנד נסנ ר,שם ממיקח גני לשונו מדקטר, הרמני׳ס מינרי

 שר,אריט מנפים משנס ונם׳ צ״ה סי׳ ער,"נ שו״ה ועיין השחמה דרך דוקא נהנ מזנמוס
:להאריך פה מקומו ואין נזה

 סיס ניןמיק ר״נ אמר מ׳׳ה וף נינוין נש״ם .וט׳ לטרפו ומצוה וט׳ ליה שנמנ ח הלנה
 סייא נני נם' נזה ועיין אפירןרום נהנ ורנינו ,רףפיי!רש״י0י מיןוט׳ שנמט

 ליי ס״ס נהלטס לסיש פוסיין פה ס״ש דדנריו רטנו על שממר, ע*נ סיג דף יו״ו סלק
 שנמנ ומה ומלמדיןנוהסימר^ס. סימונו' פוסל מכס אמד דנריסשנל אומרנמנ נמצאה

 אם מזה גדול זנרון לן ואין מזנרון צאנו וישרוף נ־.נ נאן הא נו קורץ אין ילד נסי׳
ו ור,ל' מ׳ הל' פ״ג משונה נהל׳ והמעיין ,המיטו,וס נו ילרדו  אומן שסקנצץ דיש י׳

 ענ*פ אנל נצינור נהן קורץ ואין אומן מר,נלי(0 נהנן מיירי ס״ה נהל' א׳ינ נמשונה
 :ודור, קצרתי ,זנרם לאנד קפדינן לא דנהנן נהן לצמוד המינור,וס מהרין

למומר,! ומומר פי' .הניטים לשאר והיה וט׳ קודש נשהיש האסור פלסה נל ט הלנה
 נשכיש האסור נשלמה מנירו אס שי<משניע שנועה לענין אלא קידש הו• ולא

 ועיע קעיז לני משנין נשויח נ״נ השטעה עליו ומצי, רמוס שטא נמי נסשניע הוי
 :הרא׳ש משונח נשם מיש צ"מ ועיין .סמודשים דניים הר,ווש נשמוס ונריס נמה שם
©“p לז נזר, עיין נמדוהיו. נטר א הלנה ז  שם שנמנ לרנינו ערר,ים משמנה נ

והנם ועשיר נמר מנס על אלא שורה הנטאה אץ אמרם וסא י
 הסמפרןס ר״ל ומדות מעלות הוא ועשיר סשין נצי השנציוה המעלות כל נוצל הוא

ס ועיין יצרו את הטנש נטר איזהו נמאמרס : נל'מ ועי׳ וצעיר, נני
 עזר שהוא גדול שיר,יה עו הלשץ זה שיין ולא אעיג פי' ,מהגול פלוני ר הלכה

נ לסופו, מעשיו עיש ננןרא מיס מנוולר, :ענימאה ווו להרנ הרמנ״ם נפירוש נ'
ק ר :עיג מ“ע וף סנינ ן׳ מהריל נו״ס מיין ,ננואתו נהסי^ת כ הלכה ח פ
ק ר ה ט פ  יענרו שלא העם להזהיר וט' אקים נניא נחורה נאסר לרה א*נ ג הלנ
אמין מר,רנ נניא פירוש הוא שזי, אריה נור נם' ונ״נ .עליו י

 והמצות ההורה על אומן שיצוה נסור הוא אם ,משמעין אליו אלהין ה' לן יר,ים כמוני
 ולא הוסיט לא ומלם לישראל נמעאו נניאים מיש נסנילה נואמריק השמשן אליו

 עיי ועיין לו משמע ואל מאנה אל נמשי, יהיה שלא שעי עיה משי, מורס על סממו
: הל׳ ' נ

ק ר ט׳ מנסו לא שנאסר ד. הלנה י פ  אעשה אום יאמר שלא זו אזהרה וננלל .ו
 ונמנור נמוג מעשר נמצות רק אתנרן אם ואראה זאת משר,

 הגס' נניאור שהאריך יסוידה הל׳ הנמים משגה נס׳ ועיין .נסמיג נ״ה נואם נא
 נשם והורישה העע״ז נתנ מעשר נמשה לנסות ושרי הרנר וגיעם .ע״א ס׳ סיגניס

 ממשנה הרמר לידי לטא ויטל יטא ולא שינסה אפשר נסיונות ונשאר משום מהישיל
 ועיין .וצ״ט שמתעשר נשניל עשר ונתינ ויתעשר יניא וואי זה ננסיון אנל מיו רעי,
 מעשר נמשה לנסות ורשאי דנר מצאסי ולא פעמים הרני, נהר,דסה הכמיס ססינומ נס׳

 ננפל דיש דדעתומשום ונראה ופיז. פיו מיע נהל׳ ולא מעשר נהל׳ צא רניט נדנרי
 אם ישראל ננצל היינו נזאח נא ונמנור ונתינ והא אמרות דרשוס העשר דעשד קרא

 מר,צהן נא מהומה של רענ לעשר פלא גמרו פיה אטת נדהק עשרוה י פומויס ישראל
 נאתר עיז מעשרין pנשרו אנל רענץ מקצסן נא נשרס של רפנ מעשרין אי»

מי. לאאפמס אם נזאח נא ונסטני  ואין לנפוח דשר• זה דין הניא רמ׳ז נסי׳ והמור ו
:להאריך נאן מרןמו

דעות דזלמת
ופייז: שיג מונים נטרה עיין ו הלנה א פרק

©“p ט׳ הצדינןים ודרך נ הלנה כ  שנת נגייהא .ונו' עולנים ואינם עלונים ו
:ע״נ) פיס (דף ריע פרר, י
 איסור הוא ועס דגנינס ונא. טחי ועת ואפילו הנדות דעס לנמג אטר ו הלנה

 מליו נמסנת הרימניא שיפס הוא p מגנט לא מדנמינ ליה דנשקא הודה
 על קאי נעפיסו איש דקרא נסיפא כמינ וני רעט נלאו ואפילו ונסט כמוס׳ נשם
 אשנק דלא ואע׳ג .מגמט נלא התנמסא ונמינ נעי והיינו ,משיןרו ולא הנמשו וצא

 .הנל גלל סתם מגננו לא נמיג נאן לנ גנינס לשון אלא ועת גשנה על סמס גשנה
' אימא וניר, ונהושפמא « הם שנטלם גדול הם גננים ו  שזה עיש הנריוס דעס ט

 השונדם לפי ואפילו ונראה ורנק, איטרא ניא דאיט »לר,ים יש אנל רניט ועת
 מטן ויהינ וטון דשהופי, נמר ננילה לו שטנר נטן נמנירה טר,א היינו וס<דח
 וג׳׳נ מחני, גני אנל ממון נשנה מג חמת לטללו pו גנינה מקד שפיר ומפעהו
דו אכריק ולא הכונרים שיטח נראה ומהית סורנק אלא ואיע ודאי גיד אסריק  ניא נ

 הלשון שינה מנירה גני דהרי רניט משיפס וכ'נ הרשניא ונינ נמסנה לא אנל נענירה
 עסיש ותמר,ני אסור. נמנידו דונןא יהנן משמט נמנירו יסרנ ולא נמנ נאינן ואסיה
פ הל' פגיה ניש״ש  נמתנה. לא אנל נמנר ניא טה• גני ועת לנשנמ סייסיק וצא וזיל י'

ט איי לנטנדעס סממאדאסור נתנו הרי׳;ףוסמ״ג שהרי נראה ולא  ונ״נרניט נישראל נ
 סנר ורנינו מניל וצאיועמי לטסיע״נ, אפילו אסור נהצנה המוזנר גניו שנל לכדיא

^ לוינא נאמת אלא להיפן משמע לשוט מדיור, הרי הני  דעת ננינה פנל הדנר נ
ט רניט וגם נכומי, אפילו אטר ע  מנירו דתניא התלמוד לשק אלא העתיק ולא p ו

 :דניע הנריות ועת לננונ אכור לדינא אנל רנק וענדי מנןמזא ועיקר
p“fi ן א הלנה ג  ייושצפי נסיע נהנ .ונו' ההורה מיש ויין לא מנמיס אמרו נ
:א׳ הל׳ וציל מא וכים ונדרים פיז י

0“p אנל הנוף נריאת מדרך הוא אמד. רגע אפילו נר,ניו ישהה ואל א הלכה ד 
 דשנר ליא הל׳ מ״א מהל׳ פייז רניט נס״ש אינא נמי איטר

נ נרז דף מנוס נמס׳ מפורש טמרס ומא משקצו נל מטם  ד' טמן נאים וניה ע'
 סא נעלמא איטרא אי משקצו נל מפום ואסריק נהא סמפר, נניי קשיז ט' יויו ועק

 שם ענות דפניא ועיי! מיש נמו פרווס מנוח נ״א אץ'מקין ואעפינ דאודיסא איסור או
 ככלל: נזה שהאריך פור נתנואוח י״ג ט׳ ייד ועיין סהל'שמימה פ׳/ג ננןריסספר ועיץ

ט', אכילתו אמר המסייל ונל נ הלנה  הוא לאע לאש היצון אנל ד׳ע הרנ נהג ו
 ארנע הלן ולא אנל ט״א מיא דף שנח ועיין ,הנריאות מהנהגת מאוד מונ

מ ועיץ ,סררןנמ אנילט אמות נ קי*ג דף נ'  נרטדי ארנעי משני ולא ואנל סאן ע'
 הטיס אוצר מש׳ זה נפרק שהעתיק מה הנמים לשק נס׳ ועיין אטמא. ליה ליח

 זיל נ״ש פ״נ וף שנת נוארריק נרה ותמצא יי,רים דנרים רניט דנרי טרש הגדול להרופא
:וט׳ ונרייהא נטיא עשיר, והוא לגניה

 מיש מא נסנ מסמים לשק ונש׳ .אום זרע מין ו׳יע הרג נמנ .חלמית ח הלכה
 ועיין .טשמעאליס נערי אותו שאוכלי! הגון ה־יממם זרע מץ והוא קאוויי

 עם אותו סערנץ מ״מ רע שרירן אע׳׳פ שם ט' והרע״נ גיא וננדה מיה דטר,צץ פיג
 אוחו אונלין דלפעסים נשנת רשיי נשם שהניא יום ופטל פיא נמוי״פ ועיין סאנל

 הרג פחנ וננר נשים האסומת רפואוס נפריןסאלו הניא לא ורניט כר,רים, נמוינוח
ק לנהוג שאין הר״ש שנמנ ד״ע :מזיל אמר יהרהר שלא נו• נ

0“p רנינו פעס .הלילה נאסצע אלא רענ נשהוא הלילה נטף ולא ד הלכה ה 
 אמרס אשה הרסר מטס כטס׳ ופעם רטאה מדרך הוא פה

 זה שאין נ׳ אוס רימ כי׳ המיא הניאו נ^ג סי׳ פ״ז נ״ק טשיש נ׳ ,נהגיס נמיש
;לוינא נמגיא עיש נאמרה פיהרהר מנןפו שלט למי או לפרושים אלא

 וכיה והרצלקים רניט שיפת לפרס נאן האריך נניס .הגור אטרי נפנה ואם ו הלנה
נ דף נרטה למש׳ נמיווט מיש פי, לן ואעמיק ג׳ ט׳ איס נניי  ע״א ס'

 זאת ייא אמרו נפיע ריא הנא גרכיק אי נזה הטונה הנא, ניטנן לא ריא ו״ה רשיי
 הלנתא א'נ נשיטיאואיט אלא הכא גרסיק צא ואי והלנחאנייא טצא עם טלק אינ

 ,מומיה ליה דסנר ורנא סעונוא ראיה הניס נהנ נר״ס דפשרן טלסא ונהן נעולא
 מצמא דניופו והא הוי נלילה עונוא והאי שיס הרמיי, ניססא רנא אמדנן דהא ול״נ

t מדמדק לסצאץ דריא n i הר,ילו נער,רוס לשנויי רצה ולא מפשק ועלרא לשנא מוציא 
 ולדל נוטלא נהא סונר גופא ור״א ש״ס סנרא והאי וממטת! נרישא טנרסץ והא
 ואיס וט׳ נקפנים דסיירי פנחג נרע״נ נסחג׳׳ שם ועיין .הרןילו ונפהרוס לומר כלל

 הקילו נשהרוס לשדי צריך אמאי זהדא״נ לס• פונא וקשה מיש. נפומאה יגעו שמא
 לי,רע*נ ציה די,שה ונראה רואה. נאדה איכפת לא מןפטם הא כלל קשה לא מרישא דהא
 איו ,דממטמץ לרישא יפנה מה וא״נ הר,ילו דנוהרות נשיטיא ליה טמא ולא לר״א
 ריא וטנרס נףוה ודאי נסיפא אנל הי,פטש עש הטלפים עווליש ממסט' פי' דל׳א

: וציע לפרושי
רן יא הלנה  :סופפים פ׳ כהראנ״מ ורשות עיץ .ונו' דעה נעל■ ו
ב הלכה  ואם ועיניו מהן נחנ0 ננימ ועיץ .נכסיו נל להשרןר לאדם לו ואסור י

מהל׳ ס״ו רניט נסיש נר״א נזה קייל לא אנל וט׳ טמרמים אינם הסדם
עני נ׳ הל׳ ערנץ  איהורא ודאי ד^זמילה ito רניט לסו שפיר וסיס מומרמים ונוי
 נננפיו!ףד יזנה שלא למען •שרה נדרן הולכים שאינם נטו נשניל p עושה ואם אינא

ע*נ: קנ׳ז לשנת נעונדא משמע ונן
 אום יהא שלא נאמר הדן אדם וננל .וט׳ ואמונה נאמת מ״ח של מו"מ ע הלכה

 סהא זי, ויצא שנמנ נפיס ועיש נפיג רניט נמיש נגנ ואחו נפה אוזו
ג ד  ט׳ אייו יוסף נרני ונם׳ וט׳ כניו סוס שאץ ס׳׳ת נל דמנייז השיזר הפלת ת׳ ו
ף pw .עיש עציו ממה קגיו פו יי מ׳יפ ני  פלד P שיהיה צדק p ירל פה אומי דנ
ני נם׳ שם ופמנ נלנ ואמר נפה אמו יהיה שלא אניי ואווןסא צור, סלן וצאו צדק  ני

הטתנ ישיי מוני• ומשמע יוסף ומואוריימא: טא גמורה ווושא פ׳
ק ט׳ מישראל אמד השונא נל ה הלנה ו ©ל  «מר ישע אום אנל נהגים נמנ .ו

ע שגאה ה' יראה שנאמר הונהה סי,נל שאיט לשנאו«  ואומר י
 ינהסטפיד וטפאייויא ה׳ העונד האוהנממור מורן שנן ע"כ. אשנא ה׳ משנאיך הלא

 ולונד שטהם על ולהונימר עמכם להתווכח ציין ופמהלה התנהגות ני' מא אחנץפפ
ט דספרש שיעור מו נטכים ונרי לנם על  ננר אם שנאתים שגאה חנלית ואמר פה יני

ומיש הארכתי. ונדרוש שיוע אט ולא וגו«מ שמופוט לי היי ולאיינים שלי את עשיתי
רטט



ת הלכותספר עו ד

ע ני חי יהרי'כ נהגהוח כחג שומע ^יני וינ)מר י א נכון דו ס v מיי t נד*סיה 
 :שומע אני לו יאמר או ונו' עד והי׳א או נמיןוש הוא דויאמר והוא׳יו שומע אני איוייס
 אס נשולוח נמלות ננקיאוס כאן האריך המל״מ .ורו' תוניס הונח שנאמר ו הלכה

ה נשלונחא תלוי דני א נא ס' נרא״ס ועיין .ננ״א כלשון חורה י  דנשל נקי
 העניק העניק דרשינן וכה״ג .למ״ל חיתי דאל״כ משקין שאר לרנות דדרשו מנושל

 לא קרא מוכה׳ דלא הינא אנל קיא דמוכתא היכא אלא ננ״א כלשון ד׳ח לומר ואין
 ונופל כעלים ששניהם תעניק להעניק דוהה ואינו כעל והאמד שם שהאחד הכא ונ׳ש

 שהניא התום' נסנרת והיא לדרשא אלא ■ אינו הפא אנל ננ׳א כלשון חורה דנרה ט
 מנושל ינשל דרשא על אתדינן יפסתיס נ’םש דני־ושלי׳ הרא׳ם דנר׳ ו!ע'נ המש״ל.

ע אכל נכולים דדרש חי' נר"׳  אחריתא מירשא נ״ל מנ״ל ננ״א כלשון ד״ח דכנר לי׳
 לויר ואין ,א”ננ כלשון דד׳יח נפלונתא תליא מנושל ינשל ירשא דגם להדיא הרי

 ורננן נ’ע מ״א דף פסחים הגת׳ מקשה דהרי כירושלמי דלא יידן מחלמודא דמוכח
 אינו זה ,כלנ׳א י״ח כמ״ד סנר׳ דלמא קושיא ומאי ליה ענד׳ מאי מנושל נשל האי
 דדרשינן לן קיימא דאנן כהלכמא דלא ס׳ל דרננן לשנו״ הנמרא רנה דלא ׳*ל דהא
 ר״ע לשישית הוא וו פי' ,נר״ע נדון עד הכי הירושלי׳ ונרי לפרש דיש וא״ל .כפול לשון

 זה ואין מי,'ו אמרת מורשא דדריש פמענא נר״׳ אנל פירוש נו׳ נר״׳ הכא דיריש
ר׳י ט' כר״ע כדון עד א' הל' דיכיות נפי׳ק הירושלי׳ לשון אשכחן והכי דוחק  תניא נ

:משה פני נפי' וע׳יש וכו' אשה אמות מה ר"׳
 הק נס׳ וכחנ , ננ״א כלשון תו־ה דנרה איש איש יחיל ע״א נ' דף ערכין מש׳ ועיין

 נס הכא אנל נפול נלשון ני׳א ננ״א כלשון ד׳׳ת אמרינן לא דהא ול״ע שם נחן
ס' ננ״א כלשון ד״ת ויציע נזה דגם וכי.נ ,מיותר קמא איש  ע״ש כ״ח דף זנמים ני

:הוא הדש זה יאה .וצע׳יק לי׳ד דף נדה נמס' ועיין
 מכישיס להקת הניא תי״ח סי' א"מ יוסף וכרכי ננמרא ע״ן החופא שיכהו פי שם

ר׳ המישניס  פעמא דרשינן א׳ זו פלונתא לתלות דיש משום כרנ שפסק רני׳ו ינ
 סנר הנאה עד ד”ומ ישמע לא דשונ ודאי ננזיפה א״כ דקרא מעמא דרשינן דאי דתיא

 אנכי ונם שקיהה וע״ש ,יקרא עעמא ירשינן ילא ק״״ל ואנן דקרא פעמא ירשינן דצא
ע דני׳ ע״פ הארכתי פנתם ניה׳׳כ נדרוש  אניו דהיה ר׳יס סי' ׳ו״ד הפור שהניא יני

 משוס הרמנ״ס ניעם אמרתי סליא הוינא וכד .עמו חולק והמור לכנדו ממו״נ ישע
 מקודשת הי׳ז רשע היה אכייו צדיק שאני ע׳יח כקידושין כדאמרינן נתשונה הרהר דלמא
 אמרינן שנימון ניכר נם א׳ אקרינים ׳ג׳’ ו: כ״ח סי׳ נאה״ע וכ׳ה נתשונה הרהר דלמא

 יעקנ נאר נם׳ מצאתי שוג שם המור קושיח רנינו על ול״ק ויכינו העור פליגי ונזה הכי
 להמע״ן. ל״שנ יש נקל דנייו לסתי־ שם שכתג אף והנאנ׳ או״ת נעל נשם שכ"נ
 ממו״נ ינריס נשאר אנל לפניו מתי״נ דאינו א״רינן ניכית דוקא כתג שם וננ״'
י׳ תשמע וקצת לכנדו נ י כי  דעינין הנ״ייו נכיצית והנה שס הנח' לשון מדקדוק נ׳

 קללה למ׳ד סונג הקוי דנם שם התוס׳ וכתנ הפתת כתינ הא נזיפה למ״ד דמקשה
 ידי נפער שכנר כיון ישא׳ היאך וי׳ל כיפי נפשית מפי ׳תירא חניכותיה אננ ומשני
 לא נפשיה דמשר לפרש ודוחק .ודוק נהנ״מ ועיין אנ כפנוי מתו״כ הא הוכהה מצות
 לפניו ממו״נ פינו זה דנדנר ניחא הכיוי ולשיפח כלל להוכיח כיון דלא שהוכיחו פירש
 דנאמח צ״ל כ”וע קשה רנינו לשימת אפל יומת למה לך עשה מה לאניו יונתן כמ׳ש

 צ״ל וע״כ לכניו דיתו״נ סיר ורג לכנדו מתו״נ דאינו סנר׳ ור״י דשמואל פליג׳ נזה
 א״כ נרנית דוקא התליוד מפונית דתשמע וכיון הנאה עד תוכהה מלות הדין דמצי

• כרנ רנינו פסק שכיר
 נתא דנריו פייוש נ״ל ,יכויש עונשו היי עליו לוקין שאין אע'פ זה ולאו י הלכה

 ועיין ,מפורש דעונשו משוס עוישין שלמסה י”נ אין העעם ומזה מטרש עונשו
 ע״ד) ל״נ (דף סנהדרין מס׳ על ינין פני שלונת׳ מהכס׳ לאחד מחדש הנדפס נספר

ם נהלי ועיין ילקה לא למה זה על שתמה נ’פ עטי
D1 S הכ״מ .וכוי לעוהינ הלק לו ואין וכו׳ עכירות שלש חכמים אמרו נ הלכה ז
להם דאין מצינו לא דשם וצ״ע ע״ו דף נערכין יש נפי מקום הראה י

 ל תיע שאינו דני לך ואין לעוה״נ הלק יש ישראל ילכל מנואי והלא לעוה״נ חלק
 מה ע"פ יניאריס רנינו דני׳ הינס וי, ה' הל' תשונה מהל' פ״ג רנינו וכמ״ש תשונה

ני נכ־עיס שהן דניים ד' פ״א פאה מס׳ כירושלמי יניסינן קיימת וקרן נעיה״ז יי
הכרת הפרת נתיב מנין טכנים ענידת וש״י נ״ע כוכניס עבודת הן ואלו לעוה׳ינ לו

ה, ושונה נכרתת שהנפש ילמד נה עינה ת׳יל מה נה עונה ההיא הנפש  אנא יכתיב נ
 ש״ד ,הגדולה ה־עה אעשה ואיך מנין ניע ,וכו' ויעשו נדולה מסאה הזה כעס חעא
 ולא נדולה ולא נדול אמי לא מכולן נדול ולה״ר מנשוא, עוני נדול קין ויאמר מנין

 לעוה׳נ חלק להן יש דודא׳ רנינו וסנר גדולות מדנית לשון כיכתינ גדולות אלא הנדולה
 נם עונשין שטפלין עד מכפר יוה'כ ולא נעוה׳ז ׳סורין נפונלן לזה יזכו לא אנל

 ודאי אנל עונש יותר שפונל אי׳ לה׳׳י מהן גדול דאמי ונ*מ זונין ואח״כ נעוה״ב
לעוה״נ; חלק להם יש ישראל וכל מתני תשונה

נ נמס' אמרינן .לה״ר אנק דנריס ויש ד הלכה רש׳א ונתב .ונו' ניצל אדם דאין נ'
אדם מלח אחרי לחנם ילא וכתב כן האדם שענע כיון ׳ענש למה א*כ שם

כ׳ ולהלך כשכלו להתטנן לאדם דיש ה במדרגה לעלות מעשיו ולטין תמיד ה' ניי  ניי׳
 כפירוש נראה וזה גדולה נמדינה לעלות כח לאדם שיש ׳סוה״ת נהל׳ רנינו נמ״ש
יותר נ״ייגה להיות תרצה אס פי' נשפחותיך חן הוצק אדם מכני ׳פיפיה הקרא
ידיה תורה דהיינו בשפתותיך חן הוצק שתמיד ע*׳ לעשות תוכל מה עי׳ פיסי מאדם
 • גדולה לידיגה וזוכה מיצה״ר שעייזניצל כיאה הל'איפור׳ פוף רנינו עתכמ׳ש ננל ירווך

א איר ט״ו דף דערכין נצי׳ מ”הכ נר,נ וכו' מכירו נפ-י לה״י המספר ה רלכה  ינ
 כ׳ש אני׳ אמר נישא לישנא ישום ביה לית מריה באפי דמחאמיא מלסא כל

ע על לתמוה ויש .נישא ולישנא חוצפא  יעקנ נעין וע״ש ע״כ כרנא ילא נסק למה יני
פ יגרסינן '  וכו׳ מלתא כל דיה שם כתג התוש' דהא ׳■ל נלא׳ה ונס ,אני׳ נמנץס י

ני  ניאי דלא ותא מודה רנא אפילו ונזה קנעוריא דני׳ וה״ע לה׳ר הוי לקנער שטא די
ע  נראה דנפניו מסנרא פשיס דזה ליבינו יס״ל ׳״ל מוהר דנפניו פלניא נ׳ דנטרא יני

 דינא סברא דהיה משום אלא כ״ש קא־י לא אב״ ואף כלל ללה׳ר מטין ילא נטונתו
 שלא הכ׳ת על וצע׳ק ,אקש׳ שכיר וע״ז פשייא קמ״ל מאי דאל׳כ סיירי לה״ר נכל
 החום' כפירוש רניט פירש לא הלתא נאכי דמתאמרא מילתא נל ונפיייש ,לזה ירד

; ודו׳ק ע״ש

קובץ
תורה תלטור הלכות

ק ר ט נן אח ב ה^כה א פ ט לנן גס הנ״מ נחג .וכו׳ נ  מלמד להשכיר ח״נ נ
 אפשר .נכלל נטה דה׳א לזרעך והויעחס למיכחב ה״מ ולא וכו׳

ט נן כמו נכלל הוא היי הבטת מן הנא נן ה״ט בכלל נטת וה״א יכוונתו  דח״נ נ
 ,קדימה לו יש בתו נן אי שוב מפוסק וע״ז ,מבנך הנא p דוקא קמ׳ל מלמי לו לשכור
 ועיין .ודוק מהרח׳א הגאון עם שפלפל מה הרמנ״ם נלשונות ת״א בני נספר ועיין
ס׳ עליו וחמה ,מלמד לו לשטר ח״נ בט נן נן יאף הכ״ס נשם רמ״ה סי׳ ׳ו״ד ש״ך  נ

ניי כן ימוכיח לומר ואפשר .קידושין הפלאה  למכתג פצי איך קשת יאל'כ הכ״מ מי
 ולא הוא כן יהאסת ודאי אלא מלמד לו לשטר ח״נ נט נן נן דנם ה״א א״נ זרעך

ט נן נקס דוקא ;וציע נ
מ ע״ן .ו' מנן פחות אפילו פי' .טריו לפי הכל .וכו' ו' נן שיהיה עד ו הלכה  נהנ׳

א ה״ט למקרא ה׳ נן כמסת יחנן יהא נ׳ אות פ"נ :גמור נניי
ה  הי״ן משיטת צאפוק׳ ינא משמע טלה נמלת .נולה שנכתב הורה שיקרא עד י הלנ

 קמ״ל נניאיסוכחונים ולא חורה ללמדו כ״א מחו״נ יקייושיןדאיט נפיק שכתנ
אסי ואע״ג ללמדו ח״ש ונתונים נניאים דנם  חורה זו מקיא ל׳ דף כקידושין רנא י
 היא חורה נ״כ דמקרא לומר נא ירנא סוני הרסנים יכהונים נניאים ולא יש״י ופי׳

 ופי׳ ההגיון סן נניכס מנעו הזהירנו דכני מלמדו מינו דסקרא למטעי תית׳ ילא משום
 יעכ״פ קס״ל מדאי יוסר במקרא תרגילים לא פירוש לחד ע"נ כיה דף נרסת רש"׳

 להאמין שראוים ותשועות והנסים הנחמות ענין שידע כיי נ״כ מקרא ללמדו מחוייב
 דית למסור שלא חז׳יל שחמיו שמה שליה דף אלכם׳ נהנהות דע״ז נפ״ק הריא׳ז נמיש
 שם: ח״א בני נס' ועיין ללמדם מותר ונתונים שהנביאים שנראה לישראל כ״א
ה  ק״ש אלא קיא לא מפילי יאמר הלחם שתי נפי די״י והס .ונלילה ניום ח הלנ

 וינריו נל׳יס ע״ן בהג״מ כמ׳יש הדחק בשעת רנינו לה מוק׳ וערבית שהרית
.ודוק הנה״מ לדני׳ דניון ומכשר צ״ע

 והיא התלמוד נכלל נויסין ויש ,הן גמרא נכלל כרדם הנקראים והעגיניס יא הלכה
 פרדס לענ״ד כ׳ תיוהים ודבריו ט׳ אות רס״ו סי' דרישה ונתג היא

 אמרם ד”ע י״ל שכרדס ונ״ל .ותלמוד גסיא נכלל כללו ואיך הטבעיות מכתת ר״ל הסכר
 כתב ע׳יז ואכילו מלה״ת עיונית חקירה והיא למאלה מה להשיג ובא לפ־דפ נכנסו י'

 ממקרא כרסו שמלא אחר כ׳יא ׳למדט לא מיס הוס הנמרא שבכלל שאע״ם הייינ״ס
ע״כ. ותלמוד, משנה

 בחורה נמד״א תפלות למדה כאילו תורה נתו את המלמד כל תכמיס אמרו יג הלכה
 איכנא נהג והטור תפלות, כמלמדת אינו נו׳ שנכתג חורה אבל שבע״פ

 וכתש ,הנלטח ניילתדת מינו שנע״פ חורה אבל ונו׳ שבכתב כתורה נד״ח יבינו נשם
 קצת ליתן יש מ׳יס נרמש״ם לפנינו הנייסא כמ״ש שהעיקר כחנו שכולם אא״ג כדרישה

 הנאי לדני' שנכתב תורה כשמוציא יותר הפסד שיש מאני הטור ספי׳ לנייסת טעם
 מומר אס שנשאל נמה נפיקין המדמה פרי נספר ו־אית■ ;שנע״פ בתורה יש מאשר
 ונו׳. בתורה נ״כיוהנטסק נסנהדרין(דף יאריינן הא ותניא הקראים בני עם חורת ללמוד
 ליעקב ינייו מציד שנא־י כו׳ תורת דנד׳ מוסרין אין שם יאמר בתא תנינה נמס' ומ״ש
אי הרב דנר׳ שם והניא וכו׳  תורה ללמד להתיר נדזים נ״ד) (דף ׳״ד סימן שנע נ
 :ס״ח סי׳ אליהו ידי נם׳ ועיין . ונימוקם טעמם אלא ד״ת מופרין אין מיירו ולא שלנו
 שם כתב התום׳ דהנה י׳יל וכו', מוסרי; דאין זה יין והטור ינינו שהשמיטו וטה

 העוסק אמרינן יהא מכשול החן לא עור לפני משום לאסור יש דנלמ״ה חנינה נמס׳
 נס׳ ונתב .ל״ע דליכא מאתרים ללמוד שיטל נמקום דס״ר׳ שם ונהג ח״נ בתורה

 הקושיא ליישב '׳יד כי׳ שמואל אמונת נסי דכתב נהא סיב סימן ׳״ד בחלק ח״א נני
 וכו׳ נטר לפני משוס ננ׳ינ אמה״ח להושיט אסור נטממים נם הא שם אתרונים שהקשו
 מחכמי אחד לו שהקשה שם וכתב שרי דלדידיה כיון שרי נטממיס לנ"נ דלתושיש וחיין

 ,נטר לפני משום ליכא וס״כ לל״וד סותר ישראל הרי הנ״ל תום׳ מקשי מאי א״כ ׳”א
תייטח דנייו הנחתי וככר עור לטי מיני שני דיש תעניגים לחלק מ״ש וע״ש  נחיטר׳ נ
 כ”וא המ״ש כסנרת נחמת סטר היה דרנינו ואפשר ,ע׳ש שנת מס׳ בריש ירושלים ש'ום
 הוא דזה שנע הנאר כח״ש יבינו סיר היה מוסרין דאין ונכירוש ל״ע משום כאן לית

 ירניט שם אליה ידי נס׳ נתב ונלא״ה הנון שאינו לתלמיד מוסיץ אין נכייל ודאי
 אינא דכאן לתניא דמו,"ל קשיא יאכת׳ אלא הנון שאינו דתלמיד נתך כללינהו והטור

 לתאריך ואין ז׳ נהל׳ מ״ש ועיין ודוק שפיר אתי ולפמ״ש נטר דלכני איסורא
ק ר  נ׳) (דף נכתובית ואסרינן .וכו׳ אימה להטיל המלמד אותן ומכה ב הלכה 3 פ

 מכאן שנה ׳"נ עד ננו עם מתגלגל אדם שיהיה התקינו נאושא
ט השמיטו צעה שתמה סהרח״א נשם הניא ת״א בני ונספר לחייו עתו יורד ואילך ני  י

:צע״ג ודבריו ס'ש ’ ע״ש
 נתשונח וכיה אחד אפינו .ונו׳ ארבעים על יתר היו ונו׳ תימקות כ״ה ה הלכה

 עד סיוע נצי ללמוד מרוצה הרב יאם רצינו דמודה ואפשר , ס׳ד ח״י תשכין
 נשו׳ת ע״ש נסתם שהשכירו תסלמי ברוכת דיני ויבינו ,שפ׳׳ד סיוע עם כך ואחר מ׳

 אפילו פטור לו צריכים פינים כחיית דלכיע הי״ב סימן ישכ״ש נשו׳ת ועיין .הנ׳ל
גלגלת מכסף

ק ר  התצוה יעשה לאו ואס ונו׳ מעשה ליד׳ מביא שהתלמוד וד׳ ג׳ הלכה ג פ
ני לרב וראיתי .לתלמידו ויחזיר  ל׳ס סימן א״ח יוסף ני

הי׳ ינינו דנרי על להקהות שכתב ז׳ אות  קראי דרמי מ״ק דנסרא סטניא טנעים י
 דשסק ומשמע וכו׳ אתרים ע״׳ ליעשוח שאפשר נתצוה כאן ומשני וכו׳ תכציך דנל אהדדי

מ היי ואמא׳ אחרים ע"׳ ליעשוח שא״א לדני יפסיק בת״ח אפילו נמצוה כנר  קי
 אתיים ע"׳ ליעשות אפשר ללא אפשר נין סליג ולא המצוה מן פטור כמצוה יהעוסק
 נין לתלק שם וחיין אהלכחא הלכתא וישיא מאחרת כסוי נה עוסק דכנר כיון ומשמע

 אלא עיקר המדרש ולא המצות מעשת ללמדנו התורה דעיקר כיון לתיח מצות שאר
 אכילו אמרת סצוה סן פטור נתצוה דעוסק לפשוט יס״ל דתשסע צ״ע וקצת .המעשה

 פטור ניינות הטסק אמרו דלא לומר יאפשר זאת מנ״ל אתרים כ״׳ ליעשית שאיית
 שהקפה שהניס הרת״ש מינר׳ וכימשמע אחרים עיי ליעשוח שאפשר כמצוי כ״א מיצוה

 ע•׳ ליעשות שחיית היצוה יעשה אלא יפלם אל נכה״ג נסי מצות סכילו חורה היריא מאי
ע דח״ת דסי״א ותירן אתרים משסצג אנל מעשה לידי מניא דתלמוד מטת משאי ני

דלפי



ד הלכותספר מו ה תל ר קובץתו
 עיי ליעשיס b'te פ!מ מניל שממלים סה שי\לים וה׳ת ס!יע שציי !11(69 דלפי

 פס «ו רץ6שה 9ופ ריס »«ן0 •יד נעעיו «"! .החסיל ננר 06 1פיל6 שסיים
•  :(יש נ' הל' 6"6 שנת 0x09 ירושלים שלים גסשוי נחנחי כני 6(ר9 מני

י ל». על הששים נל י הלנה נ ד להלין נ*פ הרב האדין נ  נשו׳ס ועיע היננים «
 שם נ0(נ לזה השייכים העגיגים נל יןיזיס סימן פו קמ׳נ ספי׳ 6*0 סשנין

 נישינה להימס נדי נחלשוד נחזרה העוסקים לתלשידים חינה לייסד ה!יטי ס״נק 1ונ
 דייה:6(לה הסויה למדל לחיח י\פה לימד עיי ננל ססיינ-ם נוורוהים ונסיס עיש,

 יסה מי.(•' שיג נהניש עיין .ידיו משעשה ששסשיכם לעי נמלה מעלה 10 הלכה
 והרג 6יוש סוף •שנים נחונו יפיץ פיקר. 6״1ד דש ושיש 6״ד עם ח״ת

 פסק נשניל שסשנסו יהיה נל׳ש פוסק כשהוא דנם נהג זציל נ*נ סהי״י מיז מאון
מ הסויה  ס׳/ו שקיי דיא נפת 'כ6ו ונססמלוח נפישה יעשה שלא דנייהס פ*פ דנ

:סעל 6*וד הפקייס היא סויה לפולה אנל לדיא שפל
)p “ll שיא נזה מיש עיין .הנון לסלשיד אלא סויה מלמדין אין א חלבה ד 

נ אם שם . •יא הל' י (דף ומזנינה .ונו' למלאן יומה «
f t( פ ומשני מאמי סויה לשד היאך וי׳׳ש סלמווא שקשה  ונו׳ ויייש אשנס קיא י'
 נ0נ .סילוקא הן הניא לא ויגיש .נקפן והא נגמל הא אהדדי קיאי קשו א׳נ

 .סולקין ייננן ששמע ודיים אשנס קיא ריש סיאמי אנע נשם יו״י הש״ן וניג נל״ס
 לקנון גדול נין לסלק דאין משמע דמיק דנסוגיא החידושים נשם נ0נ יפקנ נעין ועיין
ו דייס הא פל סשך והייס .מלוקוח הפוניוח ולדג י י נ  לונו ויאיה . נכונים מויה »
 היי עליו(ייש ופמיך קיא דהוא לדפסי חשיס ולנן אזקך הש נ0נ הסויה ספי נייש
 דנדאי ננס' שעמים נסה ש!ימ נאמה דהיי חסיסה מזה אין ולעניו נ(*ש. והלנה דם'ל
 למנר שונרח היה ינים של נוויו היי וא"נ הדסק נשעה פליו לסמוך ימיו דפת הוא

 לך ואץ לאשיקויפים להשיג גוי מוכיס היה דינינו קל׳ה סי׳ ונועז יכין נמ׳ש סשיו
 נשו״ח ופיש קיימים הליש ודנרי הומק נשפה ייש ופח על וסמן מזה נדול הוסק שפת

:האמיתי הלימוד ספח 0«לאו וחמ!א הלל
ג .כצ״ל סכם של אניו מחינם המסוינשן היה אאיג נ הלבה  ניון דשה הנלס ל

נסיע: ופיץ ינים דניי הישג ומקושר
 וינה שפמים הרנה ״0(9 נושנים למדון, נדי החלמיויס אח להשעוס לינ ויש ו הלכה

 שיש ופיץ ר!). נדה .נ״ה שגילה .ל׳ג (נדכות ואסר הוא לאניי לממדי
ס לרג יש עוד וסצים שגילה. נמסנת ירושלים שלום נמיטיי  נאני סלמיו ונרי ^נ

 לסויה לנם ישימו יסודו ופייז נווסיה הלנה או ונייו סניאין ולומר הסלסידים
 נאוחו הלבה ל׳ע דאםי ע׳א) ייג פייונין(דף נשם' נדאמריק מלנם, של«ל ויאמרו
ה שאין אפ׳ש יל.מיד  לא ורטש וסוסי. ישיי כמיש החלשידים צמיד אלא נשוחו «נ

י ד«נר ששום נראה הפתינץ מנ׳  ריא׳ש פם נזה סולק איסמר נראין שם ואמר ו
 זה דנר נ*פ אשר לא דה״ק אלא ההלסידים לסוד הלנתא ואסר לומר ליה ניחא ולא

דו וניאין אסר חלסיד אוסו אלא להלכה  ודוק: 1m09 יפויש להלנה לא אנל ונ
ה .לקיו נזקקין וקיו אנדה ה הלבה f מדאי נהג׳וש נ<דש הנכונה הגי׳ נ׳ t הוא 

 לריש לו היה אסו סלסיד •זג) פירונין(דף נדאמייק לתלמידים גדול שנס
 נסנהדיין נדאשייק ננףו וה״ש שפמים קין ודני דני כל פל אומי שהיה שמו וסומנוס

טי, השק אח לשהר שיווע שי אלא נסנהויין מעמיוין אין ייז) (דף  והחוסשוסמקשים ו
 שעמים רינה ושליש השסנח והיא נמיוושי נהנהי וככר ,הנל של נסיישוח לש מה

ח מן פונשץ דאין  עונשין אי נזה אלוגסא יש ממץ נפונש ונם מלקוח ולא מיסה לא ה
 יניהואיננשמפמידין וכי ישחס דכי פלקרא ע״ש קמא ננא הטסיייש נמיש הדין מן

 אותו ושנשין ,שיינא יש ואולי לש נשר יפוש נק׳ו לדון להם שאין להם מיאין סנהדרין
 לסמוך דאין יודע ממילא וא׳׳נ הוא דשרינא וע*נ נקיו השח אס לסהר יודע אם
ן הארכתי ונדרוש סיד) סנהדרץ(דף סהישיא ועיין קיו, סדין ולפשש לסייג שכלו פל ^ 

: להאריך תה סלןנזו
מ6 ני פי' ,נמחשנה ולא נויטר מקא ,המהרהר נל א הלבה ה ר  סי' עיד יוסף ני

:רסיא ס״ם ניי ועי' .המשנה מרננת ונספר רמ״ג ׳
 היתר הוראת אלא רט נשר\ם להורות איטר אין .וטי להורות לאדם ואטי נ הלכה

נ ריש ליס דף ילניס נחשונח כיה .אימי הוראת לא :פ'
ש נשמו. ליט לקרות לתלמיד לו ואטי ה הלבה  ונן סארי אומי איש אם דוקא ט'כי

 נתב ימ״נ p׳0 י^ד ונשיך ונוי. משה אדוש ימשש שאמי נסויה מא
 נשום מלים שלא אמת דץ דהדץ ולעניד .עציו הרפיט ודנים פארי נאומי נם אטר נשניו
מי ננסיג נשסס צינם התלמידים שקראו וירושלמי ננלי סקוס  ונהט ש״מ מאיי ^ו

 מששא ומששו הינשם כמד מיו שנתמפש שראו אמרושם נדויות נרנוהם סלסול התלסידים
 אשיט גשם לקיוהם לאמר נכנידם השלינו ממסין ומשום לדינורו גית דלמא ימונ^ז
' דין קיש סהל' שיא ופי' .ודומיהם משה של מדוח ראיה ואין מארי נאומי  וניש .י

:רשיא »' יויד נדרישה עי' .שלאי השם שיהיה וטא רניט
ט .חשילץ יסלק לא וק ו הלבה M סתם כתג יני  דגנאי משום גינ מולן רט אס 1

 שהיה אפשר דזה ליש »' ׳וםףאים הנרני ונסב .רט בשני ראשו לגלות מא
 לדיק אנל סשילין נמצילת ראשו לנלוס צריך היה ראשם צניטת ומנהג סיר דלפי נזמנם
 צפ׳ק שם השיא ודניי אמרים מעמים ננ״י ועיש ,פינ גילוי שוס נלי למלון יטל ננקל
מן. יכנס ולא שנתב ומה השפמים; טן וניס מי ט עםרטנ  אנלאם ט צריך נשאץ טי

רמיא: סימן יויד הדרישה נ0נ כן פשוש וטא ינטס ט ציין
^ מטה יום וננל .נרגל רט שני לקנל אדם וסייג ז הלבה  א׳ס המניא נמיש אי

נ אום סקגיד  אנל חיהש נלא המדיש נית דאץ דני ישפע אולי והשפם י'
א. מיונא נרגל ליא ליפא מטה נם ננשים או ניא נסתם  מלכת את מדוע ודייק חיש *נ

: שגת ולא מזש לא אלת
p*ffi וטי ומלכץ סקיפץ טה ומנסים וט׳ טשטש לחיס ראוי אין ג הלכה ו.
ם ירושלמי וניסינן י לעמוד אדם צדך נמה א' הל' ג׳ שיק נטיי

י ששפץ זקן מאני  תני כן לא גיוס 006 שפם אושר ריא טום פפמים ריי נשם רנא נ
f ונו׳ זייאת זקן ת״ל •טייס שלא צאןן מטין רשניא t י י י f טמא י t יקום לא זדיא 

 דיקושוןטן נגין י\שיהן ופני דסנץ טיפסא יממי דלא ייא נשם אסא נר ייי עיקר כל
 לית לנמורים אנל ישריס שלא לסנץ דוקא פששע זה מלשון לסנץ, יפייס דלא מןקשיה

פינ) קצ׳זג נליקועים(דף מסף ציור נספר וראיתי .מילוקא הן הגיא לא וציטט ,נה לן

 ל'שנעים זאסשה קיא פל נהפלוחך ש' נמורש דאיסא מהא והקשה הזה לירושלמי הניא
ד הוט• טיהי ניא של טעה רואה נשהייתי מ אשי וט* איש  להשריס שלא אסרס נוי

 פל קשה מדה .פינ לזטתס לפטר אתה ציין איל ריס לפני דנרי כשאמרתי עליהם
ט מלשון יראה אמנם .מיטקא הך ינים  דהידושלשי לסלק הניל נם׳ שם פוי נעיש יני
 שראה וכיון שם דיך לילן טה טונחו דייא נשפשה משאינ שם לעטר צריך «א איירי

 1ונ שמים, להרגילםטראס לזנוסם לעטי צדן אשיבטרג ועיז הדין פיקם הסיעה
 הא פל »טטדא מוקשה ל״ג:) נקידושין(דף יידן נסלשויא וניס ינינו נלשון מדוקדק

ט משר לעמוד רשאי סיס אץ יאמר  סטץ ישניא דאמי שהא ופינית שמריח אלא י
 ופשט הוא סיונא נפרס לא אמאי נלנד וערנית שסריס אמית ואי •שדח שלא לזקן
 דסשט לפיס והגה . ליה נדאששר סלסא י^יא הרי ,נפיח לא ליה דאסי כמה

 יךשיס כלל צ״ק גןפיח ויעטר יסנץ טיעסא יספו דלא סיירי ישדס לא יזו) כירושלמי
ה שם נסט הסום' דכא הגמרא ם נניס סלמידים יוקא אץ ר  אחדם חלמיוים אנל ינ
 St7 הך טייי נהני דלמא קשה וא"כ לפניהם שעוני עס ננל לשטו לשמור טיניס
 אמאי שונא וקשה .הלכה לפסק אלו הוסטה מרי הניא יינ דין והניש .טיאם
ה אלא הכי לשמיי הויס מאמת ודל נייושלמי לה נימוקי לה מוט ^ מז  ניון מיייש לי
ע. ד ד  אלא נהני לה טקי לא ומשיה ׳יפיק מסניא אינ לעטי שלא ניאפשרלו טי
ח נניח נסלסידים אף לה מוקי  הוא יזה אע״ג להשדסם שלא יראה «א יאף וקסרל י
 זמוק• וטיו' ישייס שלא יראה אשפ*נ פעטם שסי ניא לקום צריך אץ יהא פועש דני
 מידושא דלינא אע״ג ננהיג לס ולאוקמי לדטקי ציין• נמה פ־א יאמר לי״א טיט נהני לה

 זהוא אמי גדול נשם זו קושיא שהניא ניויו ימיא ט' סייא נני נסשי סצאט שוג .פניל
 וא*נ פס ננל לקום יציין מן נניח שאינם יחלפייים מדמק אלא איט יזה שם נ0נ

 סשט צא למה קשה דאנסי כלום הועיג ולא לנליג. oho לזקן קיא לאוקמי עצי לא
; נמיש ניל ם״נ .טיושלמי נומשט

ט' ישראל נדין שלא וטי ישראל פל המטי ט הלנה  ונסיס שליד סא ניויד ונ*כ .ו
 אחד עד ט על ממון לטיב וט׳ סזץ נמקום לו טפיי נתונפו ניס טמן

ג איט א:צ שם רפיא נהנהא ופאנ .אוסו משמסץ ונו'  אמש לוטי ויטל לשלם טי
 דהרי דליי לומר יש 0ניו*י.ונאע למיש טהרים ימיא שיני• נ0פ שם והםא׳ע הפיסי
ץ ישראל עדוה שיועיל שא״א נמי\ם דטיי׳ נראה הנא רנינו סיניי ף כלל ישראל ני ^ 

ת האפס אס מי  שהששיה היי ואיג מסוייג ונדינס ני״י עטיינ איש מקוש מנל נ
 היה נד׳י שנס המעיד גע׳א דמיייי שם נט"מ משא״נ לשלם צריך משיה נפיוהו ודאי

 משלם צישנע ירצה לא ואם אסי סי ט מל נדיי שטעה סטייג דהרי שסלה אפשר
 שקר פל ליסנע אצלי אחה אשוד לא וטיאי הפיסי אמס לומר יינול רמ״א נ0נ שפיר איב

:ווויק פ'נ) ליג שטפוס(דף ופוץ .ניור ננלפיו אסםוטן מאי
P*)fi ( ׳ פלוני אוסר הנידוי «א וטצי ב הלבהh . ט'  שליד נפי' העפיז נ0נ ו

 קללה יש וסיס הרסקה לשץ פירוש ש/ידוי מרמי קשה סרס
 :שרב ט' יפניא נשוים ומיץ .רטם דעת נן ואין וסדש רמי נץ אמצעי דמא •יא ושעסא
 וששר דמקש נגמרא משמע הא לדקדק רש .נל״מ עיץ .וט' מניהו ״מ0 אנל ע הלכה

» יוקא ננמש מ  ביה פ׳ דאסריק פרא שהקפה נריפניא י«ח נלניה ליה י
ט' לי חיתי  . יעלמא סיצי ינץ ישמיא מיצי נין וסהלק דמצפרצי. לנל דמסילנא עי י
 עהיש׳א נחייושי נמיש p סא׳ דיניש ואפשר פה רניש ניגרי נזכר לא זה טלוק וגס

 ינים ט ריפו נפיהסיא ינזהו ניון ופיל נפעשה אנינ ט לנקום נלניה ליה מקש
. דשעיא: נמילי שנעים הם הנטושח נל

P*®
כוכבים עבודת הלמת

 הרשנין סניאי המירה נס' הרמנ״ם ונ״נ .שם ויקרא שנאמר ג הלבה א
 טוסו כודיש ני השי״ס לקדמוח רוסו טלם שמלח המרה על

:לזמן קיים
p “fi ססש אל שנאמר משום ננשרא מיאמריק .ט׳ להשהכל יאשילו ב הלכה ב 

 הליטם ונספר .ירנק איפור אלא יאיש משמח שם נרשיי פיץ
 יקרא דמפששא טיש שנאמר ננטרא יטציט קינא הרשניא סלמייי נשם נהג טלם
 משנת נם׳ ועיין נפלעא, אספנסא אצא איש שנאמר פשום ננפיא יאתשר יניש ילסיק

פיו): (דף סנמים
 שטחה מון נראייה מעשה לה דסשנסס סי׳ עהישיל סנ9 .לוקה זה היי נ הלכה

 זה ילאו אפיג כאן ינים סדנרי דטנס יידע והר .לראוסה וגילה סטסה
פניי ניץ ס״ש מעשה נל• משנסת נ פצ״ש ממשה י טי  נספר הראיה שנתב נסו דלא ט
 מפשה ט שיש אפיח סעשה פנלי עליו לעטר שאפשר לאו דנל ושס׳ו שפיה נטמן המישך

:להאריך מקוט פה ואין אלה נערנים רטס פנונומ רש .לוקץ אץ
 :פ'נ) ליס פנהייץ(דף פיץ .פמהם לספי אטי ה ד«ה
נ המגדף אין 1 הלבה ב לסיוט זניש וכנר ניא טץ ט׳. טי ה שנ  טישיי ואץ ^ן

 ניץ מיס נמגיף אלא סשתעי לא יקרא יאפ׳ג טרשו לפינך מ׳ ססייי
ק הסוסחיס כל פל לצפי נא מיתה אלל השם נקינה הנתוג ששפך פ  טינין שאן השם נ

:פה יניט פיסת מא חה ,השש ננקינס אלא
 נאוהן דגם למשפי היפי ילא הפיותייס דקדק יביש .הטוסדיס השטס סן ט הלכה

«יי מה* ft9 המנואטם אותן נטן הפייה אס שעשניטים שסוס  התורה י
 זה נססקי^סשוס שאינם ננצל הוא נשליש האפוי ישלפה שאומר סי יש ננ״מ פ״ש היש

נ שאיש תטוסיים טטס פאן מטף :המיוסדים נסיטס ל׳א טי
 מקנל נמי שר לא אמאי וא״ח ניש• טיץ פטדה. ננצל זניסה ג הלבה ג

ט יסולק ניל ימולקט',  אם אלא טא פטדה לאו ומקנל זונס טי
 ד«למא שצארש ניש״י דכתג הא דהנה טאה ולי שם. נתיס פיץ צ*פ ותימא זיק

 מלק דטא• פולין יציל נרש״י מא דפים המליס נ•0נ ננר לן קשה לא ומולק סקנל
 נמיוישי אנל 00 הסיח נ0נ pi שיג) (וף יומא התום׳ נשם ראיה שם והניא טיג
 לזרי נ0דנ לומר לי ואפשר פס וטים ני!רי שלפגיש מירסא לשרו ונ0כ טה הרין

 דאשכסן משום לתנא היל דהר אלא מזניחה אג הנין לן דאית מקסי ה׳נו הכי זיל
 טיש פרק ומשני נקרא אפנמן נמי זייקה אינ סנא נמשינהי פטיוש הני נקיאי

m•) נגץ דפנייק לנסי מי« ,תנא סר לא נקיא אשנסן דלא זקנלה ומציקה
מזטסה

רק6



ספר 6
 פנית מסך הרי ̂ והייכ סי זכפניס ככלל והקכל פולק אף פכים עכודח לכל פזנימה

ך דשם כיון נכך דרכה אין אפילו פייג רנלים ס• של  שאי! פ:״ש נמים איהיה ס
 גראר כן שם וסיים וקבלה ייליקה כ״ש א״נ ענודה דרך נפון ולא נפויס לא ינליס פי
 משום ויולק מקנל חשיב ולא הוא כן יבינו דשיכח לויי לע יש עפ״ז .ע"כ וצ׳יע לי

:ככ״ת דלא נג״ל לה ידעינן ד׳ נהל׳ המנואי רגלים מי של דעניע דמק״ו
ה מ  ד״ה ע״א) סנהדרין(ס״ד ונהוסכוח כ״מ עיין שננתו על קרנן והניא הייב ה ר

 לנזוח אלא תכוין לא דאי קמ״ל נני«י לעונדה מיייי דממני׳ נתט אע׳׳ג
 קיא הסה י,"ה ונס' ע״ש הכ״ת נכירוש להו נימא לא דההוס' שם הרש״א ונחב .פתור

 ^פעור ע!יו הפוער דהא נשונג ממניהין להוקסי הימב״ס דעה על עלהה דלא הנ"מ על
 הו״ל כן להרמנ״ס ס״ל אי ושד הנסקלין א״ה דקחני קאי מיגיה דלעיל סהכיהין לפ-ושי
 מילי דהרי יראה קינן ומניא מייג ו״דכהב נקרכן מייב בכך ועטדתו סאיל למכהב
 הכ״מ דנרי כניס ולענ״ד .מאוד והחריך שננה■ על ומ״ק כשהוהרה יויהה מייב קאמר

 בפירוש רנינו נדנרי מטרש וכן כשי:נ למתניה•; מוקי דהרמכ״ם סוניהים דהדנדס
 דאת־י׳ הא הדברים הוכן אלא פעור דנהזיד נדנריו הכוונה ואין איירי דנשוט המשנה
 אשיועינן דמהניהין לומר דנא דנירא מלכ,ה יראה לנזוייה דמכוין אע׳ג נגמרא
 נו וההיו לעונדה ובמתכוון איירי דבמזיד דעהף סלקא ואי לבוויה נמתכוין מידושא
 עליו ויקבל לדבריהם חושש אינו והוא כן יעשה ושלא עבודתה סא שזה אוהו והזהירו
 הוא דזה כיון לבזויה דמטין באויר לנו יועיל ומאי מזה גדול שנד לן אק כ”א המראה

 נמתכוין דמיירי נמיש התום׳ על זו קושיא שם הקשה בענסו הת״ח וכן עטרתה דיך
 השונג על קאי דמתניהין רבותא דעיקר היינ׳׳ס לה מוקי ולזה .ע׳׳ש ממ״נ לעבודה
 והתוססת הריב״ם בין לדינא חהעקת כאן ואין סקילה מייב דבתזיד הרמנ״ם דמודה

נ היסב ודוק
.תעבדם ולא שנאסר שם • קי״ב סימן ורינ״ש כ״מ עיין .סאהנה העוני ו הלכה

ה פירש״י ס׳׳ג) בגתרא(דף אנל נמתניהין פייש״י וכן  נל״ח עוני ט׳ אבל י׳
 ס״ד מה ליישב נא שם בגמרא ירש׳יי ואפשר .וצ׳׳ע נו׳ תפנו אל א*נ אמרי תלכו לא

 דלאו דכללא וס״ד רנות אזהרות שנאמרו משום ודאי אלא כולם על דלוקין שם דל׳ה
 לפי הכתים משנת נם' שהקשה מה צ״ה ליישב אפשר ובזה . נכה״ג נסמר לא שננללות

 אסר איך קשה א״כ ענין אין אס לאו על לותין דאין מ״א תהל׳ פ״ש הל״מ שכלל הכלל
 פנין אינו נאם לאו הוי הא עליו לוקין שבכללות לאו ם'ל אי הנס טקין כולן על י*א

 דהוי לאוין במה דיש היכא זה כלל נאמר דלא סוני דר׳׳א י׳׳ל ולפיד .נסחני׳ שפירש׳י
־ בפירוש נכתב נאילו

 וכתב דפשיעא דסלתא דא"נ דין רניט נתב שלא דמה כ׳׳ס עיין .קו; לו ישב ז הלכה
 דנתה בדבריו זה שהוזכר הר"מ נדניי רואה ואני ק׳׳נ סימן ביו׳׳י הננה׳׳ג

 א״נ וה׳׳ד סותר כו׳ נראה אינו ואם ניתיא שתמר למה כיון ימול ואח*כ ישב אלא שכתב
 צריכותא דעניי דהא ניסרא סוכת ע'כ דהא הכנה׳ג דברי ונראין יפול, ואת*נ שישב בגון

 דקהני גירסא דלפי כסוגיא ומהי״ם המר\ש׳׳א כמ״ש היא יפשיכיא מלהא לאו דהיהרא
 קובית ליישנ דיש לומר ואין . היתרא משוס ודאי אלא מעין רק לימני הקושיא א״ע מעין

 סכנה דליכא היכא דוקא מעי; מוקמינן סה תיתי מי תני הוי לא דאי וסהי׳׳ס הרש״א
 ובנא ומעין קון ליתני קשה מ׳׳ס סננה דאיכא היכא אפילו מוקמיק דמיותר והשתא

 קשה הדני הכית שיסה לפי אבל ניתא היהרא משום אתרינן ואי מיותר דנתפזרו
 אלא כו׳ רב האמר מתתזי דאינו נימא אי א׳׳נ מאי שם ננמרא אסריק דהנה וטיאה

 מקשה דכלאיק בירושלמי אמנם כרב דהלכה ליייוד יש מכאן הסמ׳׳ג וכתב ט׳.
 נסם׳ התום׳ אינס נה'כה דמסופק יידנייו נראה ע׳׳ה , כלום מתר; ולא משניות מבמה

 ומחלקים הירושלמי עם נזה פליג ע׳׳כ דידן דחלסודא כתב בשוק ד׳׳ה מ׳יא) מולין(דף
 פליגא פתניתא בירושלמי שם וניסינן דידן כתלמודא דקיי׳ל ודאי וא״נ , ע״ש בסברא

 וטד מוהר צנו» מקום היה ואס ומלקפן שוח יהיה לא ט׳ מעותיו נתפזרו דרב עליה
 והירושלמי מ”כ סיפ עירוני; בירושלמי וטיה קיום ליל דיב ומסיק משניות כסה שם הניא

 ראיה אינו שם דנקית הברייתא גס בתולין ההומות סברת נכי לדידן אבל אזיל לסעמיה
 הפוסקים וכל הרייף על דירושלמי מהך הקשה והק״ע ,נשיי שם נמיטרי בסיד נסיש
 הסמ׳ג ודנ-י בתולין המוס׳ דברי דעט לפי מיניה אשתמיפי דירושלמי, הך הניאו דלא
 צערא אלא דוקא לאו מיית שתי לא אי ננסרא דאמריק הא פי׳ הרין והנה .ייס בסי׳

 תדרים בתדרי שאפילו נסור שהבין בדרישה ועיש ההולקים שיסת יש בעור ועיין בעלמא
 ל״ל פרצופות התלסודא מקשה מאי קשה ולכאורה סכנה דאיכא היכא אפילו אסור נ”נ

 נמית דאפי׳ לאשמעיק יתירא דפרצוטת איסורא תני דלתא ממעין איסורא שמעיק דנבר
 נראה דנייו ולולא .ליישב ודתיק ל״ל דמעין היחרא הקשה דהרש׳א ליישב ואפשר אסור
 יהיה נתעין דהכא דסדיא משום תרתי מהנך דידכינן הנס נראה דאיצו היחרא דתני
 דאינן דוגמא יהיה דמעק היחרא דהך נראה דאינו היחרא חני משיה נח״נו מוסר

 במעין נם תני ומש״ה אסור בחית נס תיצונה מסברא א״כ סננה שים ליכא דנאינך
 נראה נאים נ״א מותר ואינו לאינך הוא דשות נראה דאים היתרא סננה דאינא היכא

 עמרא דהא צ״ע פרצוטח ונם מעק שכתב העור דברי ליישב p ועפי׳ז נסשתסוה.
:ודו״ק איש ולפס״ש אצעריך דלא אמריק

 קושית וליישב הוא דפשיעא מלתא נראה דאינו דהיתרא הנ'מ שיעח ייל דנריט ועיש
אפי׳ דמעין איסורא ידעיק טי לא דאל״כ איסורא למתני צריך דנקק ייל מהרשיא

 דנם ידעיק ומיניה בחית טא דאסור יחירא איסורא תני וננתפזרו ונמיש סננה במקום
 סתומים הדברים שם נסהרש״א ועיין נמשהחוה בא״נ ניא מוהר ואיט בהית אטר במעין

 לדבריו דנם יראה והרואה דבריו לפרש כתב ע״א סיג דף אינז נעל להגאון ח״י ונס'
 והארכתי דבריו לפרש מקום להתעיין יש אלה דבריט וע'פ בדבריו הטנר וןxמ יש

: להאריך פה מקומו ואין בחידסי
p “ifi הן יצאו חיר קייא) סנהדרין(דף ובגמרא .ייע אח הדיט אלא א דלכה ד 
המפורש דינא הך הרמב״ס נתב לא למה הפיר, ונתב שלוחן ולא *

 שלותן ולא דהן קרא ליל א'נ לדיע שלית אין דקיייל בהא הקשה עוד ,מולק בלי בברייתא
 הזקן כשמאי אהיא דהברייחא וכתב שא'נ שלו® ל׳א דלד׳ע טא יפשי^ סלתא הא

 תירו; סחר חכמים משנת ונס׳ .זה דין הרסנים הניא לא משיה לדיע שליח p דסיל
 בהלכה מיש עצמו על סמך דהריס הוא ונחב המודחין לפעור לקרא צריכין עניה הא זה
 ברייתא דהך לומר ואפשר .דוחק וזה שלומן ולא בעצמן הן משסע נו׳ נלך להן ויאמרו ה׳

לפי אבל אחרינא מקרא נפיק עמסין לעדים דאזהרה 4דם' פשום הייט ויצאו סן דלמד

קובץכוכבים עבודת הלכות
 דקרא מטפיה א"נ למדיח אזהרה פיך על מעp לא דיא ס״ג) דדרש,גנריתא(דף מה

;ידעם וממילא זו אזהרה סניא והרמנ׳ים פיך על משמע
ק בתוספתא דנרסיק נראה באתת אבל  וגרסיט בסקילה מדיח לעולם בזהיל י׳ד ^

 שנים שהדיסו שנים אותן שנים שהדי® שנים ו׳ הצנה דםנהדרין פיי בירושלמי
 קא• דירושלמי דססי^ פירש והפיס .הנידחין ותורת המדיחים חורת עליהם ליתן מהו
 דגם וכלומר בלבד פנים שנים אלו הדיחו אפילו דקאסי לעולם אם תוספתא הך על

 דקאסר לעולם דלמא או כלל הנדטן טרס הנא שייך לא דאלינ מאמרים הודתו השאר
 איו שנים אלא הדי® לא אם לאטקי אבל יום על נולה שהודח נין רונה שהודח נין

 מיסה לענין צ® הירושלמי של דספיקא נתב והפר׳׳ח .נדחץ אלא מדיחים תורת עליהם
 קא מסת לענין אלא בחמורה נדון מיטת שתי דחייב עליהם המדיחין תורת דודאי

 אמרים הדי® שנים אותן אם דהספקהוא הירושלמי בפירוש ולענ״דנראה סנעיאליה.
 להיות צרינץ הם השנים דאותן דייל משום כמרונים ® טחשים נדונים כולם אם

 פט מאליק טומו בנלי טמרא ונעיין כעין זו נעיא ואתיא העיר רוב אח סדיחין
 ליס מנעיא וקא שנים אותן ע״י אחרים מדמו ושוב שנים הדיחו נליעל אנשי פירוש

 צריכים בעצמם הם פירוש שלומן ולא הן הוא הפירוש או שלומן ולא הן שם ואתר הא
 שמתחילה שלוחן ולא הן הסי׳ דלמא או אחרים ידיחו שהדיח שאלו ולא הכל מדיחים להיות

 שנים הדיחו כנר בעצמם שהם כיון אבל שלומם עיי ולא עצמן עיי שנים בעצמן שידיחו ׳ל צ
 דנעי בגמרא מ“וכ רובם שמוחו עד אח״נ אחרים הדיחו הם אס אכפת ,א שוב

 הן וקחני סהא פשיט קא לא ולמה נו׳ נשים הדיחוה דקתני סהא אינעיא שם לפשוע
 מס׳ דאסקיק מה לפי וא'כ ליה קמינעיא נופיה שלומן ולא הן ופירוש אצא שלומן ולא

 ולא טלם שידי® פירוש שלומן ולא הן של הפירוש טא זה א־כ סהני לא מאליהן הודחו
 בנלי בין מחלוקת נאן אין ונזה אחרים ידיחו המודחים אמרים ששמם עיי מאליהם שיודחו

 וצא שלוחן ולא דהן וינא הך היינו מאליהן שטד® או נ׳ נהל׳ שנתב ורנינו וירושלמי
:ודויק הקושיא כל קשת

 :באריכות ע׳׳ג) (ע״ו יומא יצחק שיח ונספר ח' פ' עיין .ט׳ ירושלים ולא ד הלכד,
 רבים מימלך יחיד עיב) (ס״א סנהדרין עיין .כו׳ ועובדים שומעים והם ה ר,לכה

הטס׳ נשם הרין ונתב נהיפך רשי׳י ונירסח נהידושין הרין ה־נ מימלני לא
 הניסש יחש אחד שאמרו הברייתא מתהילת אלא הקשה לא מהברייתא שם דהקשה הא

 הדברים וטרוש .ממנה להקשות ואין הוא אחר דין מדתח עיר אבל כו' הרבים ואחד
 פ״ז יו׳ע ובטס׳ .מודים כ״ע ובזה הנדחין שיעבדו עד סמיינין המדיחיו אין ודאי דשם

 ודוק לק'מ מיש ולפי ליחיד רבים נין לחלק שדעט שכתב רניט על תמה דסנהדרין(מ׳ו)
קצרי,י ני היטב

מהט דלזה יביט דעת אפשר .יאביד r’« • מונוי תשונה ועשו חזרו אם ו הלכה
עשו בלא משא״נ חעאו שלא העף יהרגו שלא עליהם הדין וקבלת תשובה

 לחוש וראויה רשעתם גודל ניכר אז למלחמה שטצרם עי עליהם הדין קבלו ולא תשונה
 אנשי יסנהירק פיי נסחני׳ דייג בהא י׳ל ונה״ג הנוף גס והורגין יזרעם זכרם לאבד
 הן אמס הנייטת יב׳ נ”ד הי״ן כמ׳׳ש זו נירסא על חולקין ויש .לטה״ב תלק להם אין עה"נ
 אין מלחמה עיי יצדונין היכא סשא־כ לטהיב חלק להם יש אז תשונה יעשו הדין קבלו יאם
 נהני לחלק מסברא לסד ורבינו .וייע יי״א פלוגתא עוז במגדל ועיין ,לעוהיב חלק להם

;הטית על נימב״ן ועיין רחוקה פלונתת לעשות שלא
 בקבלת דקיייל סממן מיש שהקשה נח״ח עיין .כו׳ אחריות שקבלו אע'פ י הלכה

עיר של דין ב׳׳ד דגמרו ביון דהכא ונראה .ע״ש בניי ועובר שלו נעשה אנזריות
ועל אחריות בלא כפקדון והוי נכסיהם על אחריות שוב כאן אין שיאבד מתונס על הנדחת

 אסור שיהיה מקום באיזה ממונם דכל נאחריוחן צהנעלים להו ניחא דלא נשיפין אין ק
: הכיס שכתב כמה לישרף ועומד דין גמר בשעת ליהנות

 אמנם בהנאה דאסויה משסע לכאורה זה מלטן .אסורה ה״ז חציה נהמה יא הלכה
 זית שכל מאתי אכילה איסור אלא ליהא איטרא דהאי נתב בחידושיו הר״ן

 עיש. במאה מוחי אמרת עיר של מלק אבל ט׳ באכילה להתירה א״א שמיפיה מעון שנה
 הי; א'כ נו׳ תטמין ינקי דקא נהמה שאני ל״זן (דף סשילין נס'פ דאמרינן לפיס וצ׳ע

 ט׳ מששו טקצה לאיטי התם דאמרינן אף אהדדי אסויין דינקי א״רינן לא אמאי בנהמת
 דאטר לומר אפשר תורה באיטי אבל ליניקה חששו לא דרבנן איטרא לגני דהתס י״ל

 .העיסה מוהר יהיה למה ואיה ברירה אין נדאורייתא דקיי״ל דעיסה היין ובגוף בהנאה
 העיסה פותי אסאי ברייה אין דקייי׳ל לדיין הפריח זו בקושיא הרגיש שכנר מצאתי שוב

: להאריך פה מקומו ואין
 הצדקניות שיער בעי דיניה בירושלמי וגרסינן כי׳מ עיין ואטר. פינכו׳ של אבל יב ר,לכה

 ומעשיות נטיות ולא בהמתה אוסר י״ש מהדא נשסעינה מט שנתונה
 תיטק חמימים דאי נהוסמו ע״נ ומיב בכורות ריש דסמעע דהא הפיס ופירש שנתיכה

 לשאר ימי דלא משוס אימעעו מ'מ הוו שללה נכלל דטממו וכיון הוא שמים דשלל ליה
 ליה פשיעא פירושו ולפי . נכסים לשאר ימו דצא צדקניות לשיער והיה שלהן נהמה

 יירמלפי נפשועו לפסוק דדרנ; רנינו על נסיע שם היןשה בך ומתוך להיתרא להירושה
 ®שמה יירו׳ סלמויא דאדרנא מכיש דהרמנים ואפשר .עיש לאיטרא כאן פסק ואמאי

 עליי® הקיש שס דאיכא אע׳ג שהוסט קדשים לסעע קרא יאצעריך מדמזינן ותיק לאיסורא
 צדקניות נשים בשיער גם וא"כ להחסיר טא חיאנה דהסנרא שית ועבודה טיזה דאסורין

:לטמרא אזלינן אתיים של
p*TS אלך המתני׳ סע׳ דהר״ס הניס הכריח זה מלשון .לחנייו האומר ב ר.לכה ח 

 טכח סיא סנהדרין הגמרא טגית אבל המסית על קאי ואעטי
 טס' ועיין שם, פירש״י וכן עליו ומקבל ואעטד אלך שאמר המוסת על דקאי הסתני׳ דמפרש

:נזה העיר שכנר מ״י יסנהדרק סיז יויע
 . ט׳ בעדה דיה ע״ב) ח׳ סנהדרין(דף טס׳ עיין .התראה צריך המסית ואין נ ד,לכה

 הייט נניס האיך לו יאסרו הא אלא והתראה עדים צריך נמי דמסיח למיש
;שהאריך עיג) סיח חנייים(דף משנת נס׳ ועיין ,התראה

 טנא הספרי מ־שח מא .לו תאנה לא שנאמי הייסית את לאהוב לייוסת אסיר ד הלכה
 דירפיק שיא) סנהדרין(דף נזה חולק יהגמרא כתב שם ויסנין עהית נרש־י

 דודאי ילאפליגי סוני אזהרה,ויבינו המוסת על יקאי משמע הייב ושמט אבה אם הא
 לשון משיטי אלא ה' הל׳ יביט כמיש יחייב ומרוצה אנה אם אזהרה מא יקרא פשמא

.במסית רחת«) יהחתיר לו עוזי ואיט יאהב לא נ'כ ירשינן
הלנה



ת הלטתספר ר ט ר,ובץטכבים ע
 01(6מ< «לל8 יניט על שעמה מה ה«ו«ןץ ס׳ס י•! מימשי פ«ן .6<ג< 1 הלנה

: עיש ונ*ע אציגא להדדי tie ttt במיהם 0< וסילוק המסיס
ד, עיין ׳.0 לוקה ו5י6ו יא הלכה סנ׳  6דהנ נ0שנ סהל׳«הדרין סי׳ס נל*מ ועיין י

 משני דלו) )00 ועיש נל6ו לאסל גשמה שסגע ון0 מעשה שעשה מ-ילי
: P ממרס

p “lD לומר שר06 ואי הסמיג ופסש .חס« אל אסר9ש נ הלכו! ן p נה0ג שהרי 
מסא ולא .0«0ה« וכיש עיש שאזהרר% השואל וסדן כן׳ס יש ”

 שמעשיהם שעפה דמשסע אחריהם לעוס פ0מ כרס דגשי קרא דשאני לומר להו
 הרש׳א שמיש ממרא 0 נחר לש״י ונם שק לממאה סשקשו אל גסיג ה*נ דהא דוקא
 נמלא דלא הסוירמ שסש נח׳ש איחא דהשי הציס וס״ש .החורה ששירוש שרפיי ולה

 סיג דשרי של ניג וליקש אסף והוא קיא עם מדשסים שנידיגו דסיש אמס p ינ0ש
 «ה דשר נמצא לא הישנים נה״ש אגל הגיס שירש ססאר ושם גילנץע מועסק )0הנמ
 וגסג הסיג גשם דרש שם הר״ש שסש דמעים ייש שריש מצינו p ושמו שוה סימה ואק

p 0 היש אצלה נחוש היה מהם יש אשל נמצא לא ששידינו דשסיג שם הסיייע i דגרים 
• חורה משנה ששאר יעיין ,סים0ד שמקצס נמצאו צא אשר

 %א כרמשים ועיק ,רשינו לשימח מעם יויא שכ'מ עיץ ״ וידעוני שאוש עה רשינו ןגויש
 מה ועיק ניש שספאוס דסלוקין אלא שריי עשק דצא Vb שם וששימ שגגוס מהל'

;ששיד שם שאשהוש
 דינו הוציא ורשינו ונו׳ שפירשיי דלא הש״מ שסש .שמעש^ הוא po ואשי ג הלכה

 הרין שחידושי עיין .0שור שהוא לא «ם :הרין שסידישי ושיש מהירושלמי
 היה ■pi ששריעה שלא שין ששריסה שין סייש דשגיע סדשרע דמשמע הרמנ*ן ששם מיש

 מעליגים שהיו דש ששנדיהם ויש מערם יש אס ט היה שר0 שהיה דכל עשודסם
 שאן ואין שיה הרמשים שיפס שגס ואפשר ,נשרטם שהיו עד רטח פעמים שהעשרה

:שריפה שאיצ היינו 0שור שהוא צא ומיש ,מחלוקת
 J500 הסראס דהוי הקשה ופר״ח ש״ע עיין ,ורפו מקצס שימסור עד חייש ואינו ד הלכה

 עשה ווה מ' גוה פעם ויש הסמיג לשון השיא שהניע משסים משנת נס׳ ועיין
 הסמ/ונסש זשרי מהישיא הניא עיש ייד סנהדרין ושמסגס כפיה לו שאין עשירה שיג
 אולי שפשוסה דהנועם לומר יש דנריו ולולא .היין מן עונשין אין דאמריק הא פעם נראה ווה
 מעמייקשםנהירין אין םנהירין טמרא דאמרינן הא לפרש ושעיש מאתנו נ^מה פרשא פ

 ה״ע אמנם .השל סל פלכול צט מה החוספוח ומקשים מק׳ו ם׳ השרן אס למהר היודע שיא
ח דסנהייי! משום  אם אשל מילהא נלוי הוא אם מקיו נם יענשו לפעמים איש והורנין י

 שנראה אעיע לענוש להם איא שעלמא מילסא גלוי הוא וה שקיו ששירור קשלס לסם אין
w ולא נדור קיו ^ם r אולי לפטס להם אסור אעפיש וה על פרשא שום p פרשא 

 לסן P0 שעצמו וידע וחומד מקל השרן אס למהר שיודע להם מורה ונוה מאסם נעלמס
;הדין מן לענוש שלא שעצמו ישין ומוה אמס שאינו אע'פ קיו

ה ונראה  דמהישא הדין מן עונשין ודאי שממון איש הרשיא דלסעם הפעמים שץ נ'מ י
 ולפעם ,יוסר לו שסייש סשרא יש אם התקו לו לש^ שלא סנירו יפסיד סיסי

 :והתעיה נעלמת פרשא יש דאולי מסיד עונשק אין שממון דנם י״ל שפיר השני
יאישא היכא סיא מהלטח ש׳ שפיק ההימ דשתש הא אחייתא נפקותא לונע׳ יש עוד

לסנרס ליתא איש הרשיא שהעם אמריק אי הדין מן מזהירץ שוש מפורש עשה
למילף ולישא סמור דהעונש לומר לט דש ודאי יתירא עשה דכתיש שיון דאדרשא ההיס
שיון לומר וסשרא מקום יש עוד הוא דקל ופירוש פדשא יש אולי אמיינן אי אשל מקיו

 לט יש 0) וע'פ .הוא ממור דשנש fp לדון p ספיר מפורשת עשה איסמ■ מציט דששר
ה שיק ריש החוס׳ שגתש נמה לומר  ממק גני אי שזה סנאי דפליני ס׳ זה ולא ד

 אמריק אם דפליני איש וצפמיש פליני סנרא שאתה קשה לכאורה לא או מסיד עונשין
 .והמעיה שפה סשרא סיל מהיד מעון נטנשין אין ומ״ר מה״ד פוסק הרש׳א כסשיס
 מהא הנאון פ״ו קושיח מיושש דהנאי שפלינתא חליא הה״ס שסשרס פטשחט ולפיד

 האמור ומן עפה אישא שם והא מהיד מוהירין וני ׳״ח) (דף מנוס סלמודא דפקשה
 דשסקוםלהלקדעינלאשתנהה״משאישא יו ליששיזשיא אמרתי פצ«ל ובדרך מישש:

 לומר לע דסה״ח שלל פרנא מצאט דלא היכא מקא היינו מהיד מזהירין מפורש נטנש
 פרשא דאינא היכא אשל ספודש עונש מצינו שנלא־ס כיון מאמט נעלמת פרשא שיש

 מזהירין דאין ודאי אז לא או הגן׳ו לסתור סזקה זו הפרשא אם מסופקים ואט לפפט
 רשא אמר נרסימ דשם שם הנס' לשון מדויק «א ואיש מ«רש עו« דאישא אף מהיד

 דר״ש ריש על יסלוק דלא ודאי ורנא פר^ ליה דאיס אע*נ סלד ט״ש אעיה דילידא
 לנו לאורויי דשא אלא דרנא מילסא מסרא מייסי הלשסא ולמאי פרשא ליה סשיש לא

 איסרא ומשני הדין מן נחהירק אין הא שם פרין■ ומשיה שעלרא איכורא שיא שאן דאק
ודוק: ה״מ0 ספרת שייך לא נלויה דהפרשא מפר שעלמא

 מהיד עונשין אץ ואית וזיל שסש והלא דיה )י״ד נדף מכוח שתסשס הרששיא והנה
 קרנן דנשי חדש דשר הא׳ שתידון ם*צ הנה נו׳ א'נ מה״ד עונשין דקרק וייל

 דאורייתא צאו נעזרה שנשחפו מלין לויחוקיייל הריפנ״א דסשרח ונראה נטנשץרהיד.
 קרק משיא אם לן אשפס מאי איש טיו הלשה מ״א מהלכות פיס הלימ והאריך נמיש
 עונשין. לשאר קרק שין לחלק מקום אין דאורייתא שעזרה שפחמו מצץ דאייל למאן אגל
 א1שסום* דסניא מהא זצהיה עיס אשדיק דייפש דוד מויה הנאץ היש קושיה סתשש יסה

 רשי לפט דנסי ריא ואפר סקיו עצמו מפי מוששע סס דיש דייניש נ׳) (פרק דשטעוס
א ואפסי .עונשין אין אמריק קרנן נשי דנם הרי מירד עונשין וני  השי חן ח׳

 ליה דאיס למיד הייסדא וסשית דאורייתא נעזרה שנשספו מלץ דניל משוס סייט
 היפש ודוק שנסשסי טעמי סרי סני כל ליה דאית אפשר דאויייסא לאו שעזרה שסחטו סולץ

:שידן אלה נללים ונקוט
 מהל׳ נפיג ששסש הרמל׳ם לדעס וצ׳ל .ממזר שנץ ופ^שיי .פשול זרע אחד ה הלכה

 יצמא פמל זרע מששמס אץ־ א״ש אסר מאיש נסענרה דלפא דסיישיק יטם
 פיש המרדני שמיש וציל הנעל אסר נעילוס יוש שאן ש״ן וצא הוא מיטה לאו הולד

 האסורים ששיס גסטשץ דמיירי ממזר אפילו מקום משל אס ט po מי דסק הא על דישמוס
 טעמו ונראה שאשה נץ שאש שין מולן דין טהג דיס סי׳ הסינן שספר ושתש .עיש

 דשטלם משסע ומששף מעוק ט׳ ושתו שט מעשיר p שצא לא נסיש קרא דנסד משום
 ידע דלא מלת הקשה נרה) (דף סגמים משנס ושס׳ . לנקטס זשריס שץ מסלקים לא

ץ לו מטן זאס: לו po ידעס• לא ואט .שאשה השהטס מק זה ^

.0 סצנה ו הלכה  «*! שסיש עשד. לא אם אף שהנאה אסורה והקים ענד ואם ׳
:סשמים משנס שם׳ משיאו שהר

 עיץ שמקדש. שהו* הדני טעם נהר פ׳ סיטן עיץ מוסר. שמקדש אשל ז הלכה
;שם ושסיא קליא '0 סוף שאיח

ע זה שהיה מפני a הלכה .0 ד  לסני טעיאשלא שסש המיה על אייה עייןנוי ׳
 שאילו ס׳צס ושמקום ט' דיין המעמיד טל דאמריק טהא ומשיר למזשס דיא

 דנם אלא לסנרסו סודה ישיט דגם ואסר .נעזרה סקא האיסור ונפא מזנח אצל נסעו
:ששיס ועיין אמס זה טעם

 שרש ריס אמר ג׳עיא) (דף מנילה ירושלמי poi ראשיי השנח אסור.עק י הלכה
:נשיי ועיש לו ססע )4

ס ר  מילסא שסיא סנן עם סקרושס ישיט מדנייל .ט׳ וסקיושח ב הלכה ז פ
רטט משר יי'נ ונס טה״ח הוא יסקיושס דאהיג דסיל מונס י

 שמם׳ והתיש׳ שראיות מאוד האיין קציר ליס לישיט המצות מנץ ועיין מהיס. דהוא
 אפי דכתיש מפום מה״ח שהנאה אמי אי שתקרושס להסתפק דש שסט ^ש) (דף שיק
 שיא) (דף פסחים הסוהפוס שמיש ונסם0ו הנאה ולא אטלה משמע יאכלו זשסיסו סלש

 איירג הוי יאכל לא שנאמר ש*מ ייא אסר דלא פי׳ חאנלו מצא ילפיק לא או^ של 0ד
 (דף כיש פ׳ ירושלים ששלום שזה מיש ועיין דנשילה. יומיא לאו שלשון ננסש אס אלא

 נין) א*מ(דף פ׳ דחק מהא ראש עוד ויש רטט. לשיטת להשיר שזה שהארכתי ע׳א) ו׳
 וקשה .שהנאה אסרוה לא למה איש איל עטים עגלי שרץשס אוסו שסעמידין מפני לו אמר
 ספק הוי הנאה שטנץ ואיש ספק אצא שסקיושס שהעמיד הוא ודאי לאו יהא מקשה מאי

 ליד דף שם מיש עיט שחמק ייל הסום׳ ולשיטס .ישיט נשיפת איו ולהקל מדישק
: עיש ליחוסו שיא מהטץ היה לא דר״י מפני דיה עיש

0V הרסשיס שורש לפי נסים לוקה מה משט ששסש אשסר שמגילת מיץ .שסים לוקה 
 שלא דגם אסר יעגץ הלאוין אין דהשא משום .מלקמס ש׳ מתייש עוין רטי דאין

 שאמרו שמקום אף אידיהן לפגי פרק שטף ניאמייק תועשה תשיא דלא לאו משנסס נהנה
 וציע טשא מונניתא שספר עיץ נו׳ לסונה שמנטם ספני אסרו חרס לנש W להשניי

ק שכתש פה רשיט דשרי על העיר דלא עציו ס מיג על הרגיש ולמה שסיס שלוקה נ  :ה
 שיי עיץ משת tei ענה ימפישה דסיל ישיט מדשרי משסע .שמשינה אע'פ ר. הנלכת

 ועיץ נמשיכה או שמנטס ימנה רשיט דשיפח הוכיס קליש היק יויי
 אמי נשסתט אשל ימשנסט עצה סייחי י׳ז) (דף קייושץ עיין .ני pi שם :למיס

 זס דץ לאשמועיק סשיייסא אצטיין ילא ישיט דטשי ונראה השיייסא. השמיט וישיט
 ופעמא אסור נשהתמ דאעפיש ואשמעיק מדאודיסא אמ',ו שרייה P דאיל למאן אלא

 שפיט הראשי׳ד שמיש א'נ שקיומו דיוצס משום מדישק זאמר הריטשיא שמיש דמיצסא
 דנשתתפו פסיפא איש שדאודיסא דסיל po( משאיש עיש קגשא ומשוס מעשר מהל׳
 שיפוסו ונסשא למדו יסזור U0 הממון ישק דאפקרו אע שמסט' הקילו W1 אמר

̂יייהא שניי פסק והריס שיק איש ט׳ דמסזי משום סיקט צא  הוציו ע איש שד
 ועוץ סיטש ודוק ,pi רשיט ששסש הלשץ ממשש ולפיז אמר. שנשסתמ לאשמועיק

:ציע קצס שם קיחשין שתוספסא
 P01.דנעשדץ אי רפיג מס׳ עיץ רשיט דשרי להשין .ט׳ שסזקסן טפט 1 הלכה

ט׳ דאמר ישק מודה שא׳ס דפליני וסשסים ט׳ ש״ס ר'מ דנזר שפי׳ שרין
 שימע משסע דסזקסן ששסש פה וישיט ומק עיש כן ייל ניש הרמשזן ולפירוש מיש

ט פירש דדשיט וציל .נזירה מצד אסור שיה עניס הא ולכאורה מתר  היץ טי
 אלישא טנהו אמוראי דסרי וציל ט׳ שידוע נזירה כלל מציע tti ריי עם סולק דשמואל

 ליישש ונראה .פלוגתא לעשוס לישיט סניל נמל דוחק זה ושאמת עיש המלימ נמ״ש דריי
 ישי• שימס נשאר ומקודם .פליגי מדרה דלאו דסושר טטה נ*י0 פורמו הוניח דעיש
י פי׳ על דהנה מקומו על נ״א ליישש הרין ושיטת הימש׳ן מישס וסוס׳  קפה ^
 .ודוק משדים מססמא ניס אחששינמ דמשיכא ניון משי דרשיי ואפשר כמוס׳ קושיס
 הקשה הימשין לפשס דהנה ייל יד חשנית מצא דתנן והא לטעמיה וריס לטעמיה ויסיי
 דהא למעוטא דסישיק משוס הדץ מצד לריס אסייק שש'מ דמססמא הרמשין ניס היין
מ נם קמן דאיהא משא הנא הוי  דל׳ס צומי לנ)שייןשסשיא דע״נ ונראה סודה, יי

 סנרא נשיש משאיש למיעוט לצרף סשיא דלינא הישא אלא דאיק דיושא הינא למנטטי
 להימנץ לו קשה היה ולפייז דאייק שיושא גם הדין מצד למוש לט דש פששא לזו

 מקא לומר ונ*י לשמואל להו דסקו ומי פליגי דשגדרה שפיר ייי סיח דמעיקרא
 וקשה שידוע גם גזי דד*ס הא׳ הסיית ליישש שאו דהם אלא ט׳ וננטמדים שאנליטא

 הרין יףשיס ליישש וייי שמואל נא ולזה אמר ססם דנם היטשין שמיש וציל אמאי
 ידוע נזריק שפיר טושדץ דמסהמא אתור דסססא ודאי איש למעוטי לצרף סשרא דש

 החומרא מצי ריס אסר דססססא דייל מם יי חשנית מצא נגון ששאר אשל ניש שא״נ
ק, דלישאסשרא אנדרטא ולאו הישא שא'נ שידוע שיה לגזור אשל  סישש ולפי׳ז עגזיי

 וטנרלא א'נ0 שידוע ייס דנזי קיימי שיסה שסדא וישיי וומשין הסוס׳ קושש
 שיא התירו לא יישק לית שיטח על חמה שס״ח והנה .ט' סקל שיח שיש לישק

 שוד ט׳ שיח ש איש אלא לומר דמ״ל משא קשה דטסט' לישנא ואיש אנדרטא
 to המניא מפרש השי דלת ונראה .ע״ש ם׳ לסתום סשר דמעיקרא דלקמן סטניא
 ע אט! רשק אסרו ששאר נס דודאי ה״פ ט׳ של אלא אמי איט שמתני׳ אמרו דישק
ס דחקא לישק להו לית הא מיעוט אפו שא״נ שידוע נס דנזי שייט  לטעמיה ל
א ץי0ד דאמד מודים שססמא רנק אשל נזר כסיר טשוט שתי שניט דאזיל ק  לא »
^ אץ שאגדיטא אשל יצאט  נעשדץ דיושן מקל טדו שש אשל עשוי לסי מדאי ספק נ
ק מוח אד  שסר שאתה נמו אמי איט היק רשק ואיש פא״נ שייש אפילו דנזריק ינ

 שססטא אשל לאמי לדשרין אנסט מוייס אז מקל טדו ש ליש אלא שלג שיחע אפילו
 משית מחטטיושש וע׳ס היפש. קושיסהס׳ס וסיושנ מל לישנא ואיש שנ'מ אמי ודאי

ג ומהי׳׳ם מסרשיא ה אמי דיה התוא׳ שישרי נ׳  איש דישה לקושיא לפרש דנל׳ש ט׳ מ
 על ונם שיש. םTש שיש כל אלא נמשדיס אינם וסניא קסט לא מה טפט קשה

 וצלו efl שש׳ שמיש זו קושיא קשה ניש שאנייטא שטל׳ס מזוט׳ שמשי* הירושלמי
 דידומ ס^ס pריfדג iJ® ילע דלא זס״י מאי דלמןא שסיר אחי
 וימיי החמ׳ גמ״ש א״נ לסימר 5מי זא״< גיל דינק דאס״ל למימי איכא שפיר אזי

 משריהם לממן! טצי לא לוש שניש נזוו ישנן נם איש מזריק דטסקינן פה אשל לעיל
א השי נקזו «י זאי ט׳ אלא איג מי איט וא׳ש איג וי ונס מעשדן שמקל אלא א

שסתטא



קובץכוכבים עבודת הלבותספר8
 א̂ל דסרינן אומר פאתה נמו אסור דאיגו קמ׳ל דמוחר ה׳א פא'( ניוופ אפל מא1נםי

ס נמ׳ש רנק מודם דאז ׳0 נמקל  פייופ ולנאר .ר׳ח פיפח ומיופג כ[ ס״ל הירושלמי ו
 יפרש איך כ’דא n”p נס' עליו וסמה נו׳ מקוס אוהו אפו ש'מ מזריק דפנר הר׳ן
 ולפ׳ד ענדוה לא אימר ענדוה אימר החס ה׳ה דקאמר ע'נ מ׳א לקתן הנח׳ עירוש
 (ראה אנל רנק. דאהרו ודאי מקורוח ונשאר הוא ודאי ר'מ פל נמקו® הא הרין

 מקפה ולא מריס מקשה דל״ה וחום׳ רש*׳ קושיח חדא דלקמן נסוניא יליד דלנאורה
 לומר ודוחק לודאי ספק נין לחלק ידע לא וני דמקשה ס״ד מאי ושד נופ״הו מינק
נ ר'מ של נמקו® דהנה ונראה .הרניל ספק איט נפלוס דספק  אלא אסור דחיט י״ל נ'
 העטרה פה נלל הניע לא אולי ספק יש וא"נ ונו' נשנה פ״א נתה<י' נקים דהא מספק
 דאין דסונר למאן א׳ה ע׳ש נו' מעלה לאוהו נהניע דדוקא המהני׳ עי׳ נר״ן ועיין

 מיד דאסורין ולמ׳ד עדיין נענד לא יאול׳ ספק נאן יש א"נ שיענדו עד אלא איסורא
 א״נ ר'מ של מנץמו אסו ש״מ דנזריק לעיל ר'׳ פהיח מה לאי והנה .סשק נאן אין

 לנזור מה׳ת א"נ ספק דיש דאש׳ד לודאי קרונ הוא ר'מ של דמקומו ס״ל דהוה מונח
 הר״ןא׳נ פירוש לפי אחרינא להנאוקימחא דמוקי ור"׳ לש״ואל אנל ®עופא אפו יונא
 נרמני׳ ס״ל היה דהחקשן ׳"ל ומעמה .הרין ונמ׳ש מספק אלא אשר איט דלר׳מ נידאי
 הוא נמקו® ע"כ דלי*׳ מקשה שפיר נ”וא נזירה מלד ®א דרימ דמעמא דרי׳ אלינא

 אנל לרנק ה׳ה א'נ מדאי נס ממיר דר*מ ש׳יח מחד נפנייס ואעפ׳נ ודאי נ®
 דרונא ניון מספק אלא אינו נמקל דאסרו הא די״ל להקשוח מלי ®ו לא למודא מדינק
 ידע וא'נ מספק נ׳א אסרו דלא ודאי נשאר rfi ולשיסח סאק נם נוייק נמקל גפנדיס
ס' לשרון  מסאק אלא איט מ”לר נס דנאתח השיג ור׳י .תקשה שפיר ר״ח הנח אנל מ

 מר׳ס ראיה אין א'נ נלינ׳ ננזירה ילאו ר׳י אסר ננ״ח דינה אלינא הי׳ן ש®׳ ונש
 דלעיל אמוראי דפליני זה השינ נעל® דר*־ הח׳ח קושיח ולקיס ®א וספק דשפק
ח ורנה נהדיה  דנרי הישג ומיושנ נזירה נאן דאץ האמח ניון דרננ׳ח נאן השינ ננ׳
 ר׳י מחשונח נדמונח דר׳י אלינא נרננ*ח ונסק נלל זו לנזירה נהג דלא פה רניט

:קצרחי נ׳ האלה הדנריס ננל היפג ודוק .כאן
 נהקאה מנר אם נין נלל חילק לא נה רנינו .נהנאה א»ריס הדמים הד ט הלכה

 ונסור ויי׳ ריא נשם מ״ש ׳אוח ד׳ה ס"נ דף השוני ס׳ נשס' ועיין לא או
 דנע׳ הא דא*נ «רחם לומר דא״א לרניט ליה דדחיק ואא^ וקמ׳ד קל'נ ש׳ יו׳ד
נ ס'נ דף שם ננס׳ נסנרחס ואס׳ד אסור או מוהר שנרו אם תהו 'נ”נ לשנור שניו ע'

יש נאמה אנל ל׳ס נס׳ הקשה ונן המעות שייקנל ר\דס האיסור &נד ננר פס הא
 ואינם דמים להס שאין ניק איה׳נ דנמונר משוס ®א י"׳ סנרח עיקר זו רץשיא ל״שנ
 מנת נני נירושלס׳ נדאמריק מחנה או נידו גזל הס הלוקח לו שנחן ומשח נלוס שווים
 לשנש ׳מל איט והמוהר נלום שוין דמיהן שאין לני ר׳ז נשס ר׳ה סקודשח נדמיהן וקידש

לו משלם אעפ׳נ ואס נלוס לו ח״נ איט נהקפה מנח אס ואיה נלוס שוה דלא ניון
ודאי חה למנש שמותר אמרו לא ומה״ט שרי וסש״ה ליה דישנ מא מתנה הכי נתר

 תהית דאז לשנור נשכרו תשאיה נדיענד מותר מסט דמיהם וקינל נענר כ׳א אשר
 לתטע ׳נול הוא ושם פכ'פ אשר סדינק אם כיא ®י לא דחלמודא וספיקא סתר
 כיון וקינל נענר אשר תדרנק א׳ ליה סנעיא קא שפיר וא*נ מותר שתה׳ח ניק פכרו

 ודויק• לתנוע יכול דסה׳ח כיון מחנה ימשח לומר כאן שייך ולא אסרו שהם
אחי. נום פירש שם ®'ס סהל׳ נ’נפ נזה מיש טיץ .נהנאה אשר אפרה י הלכה

 רסני דנני הכ״מ וס׳ש אשרות. מאכלות סהל׳ פפ׳ז נס׳ד שאכשנ מה עיק
 הש׳ע על מיש ק*נ סי' ׳*י ש*ך עיק הרשניא על פלע ורניט דפיל׳ע משוס ס' ן73

 יאונן מחנה נס׳ נתנ וכן הנ*מ דנר׳ יאה ולא שאומר מי יש נשם הרשנ׳א דן דנתנ
:הנושנה מרננת נשם ניצה סס'

נ מ׳ד דף נשס׳ ע״ן נהם. נהנים יז הלכה  סתירת קושיחסונם וניל נהנין ד׳ה ע'
 הפשוט יהפייוש שני דרש״י נראה .נשפר פי׳ ולקמן כר׳ת ש׳ דנאן רש*׳

 נטונת ינשלא נשניא ססקיק דהא נו׳ נשכר להייא וקיט דלא והא נשכר ושלא נשכר
נ חשונ אדם דנני הרי דפי אחרים ננפונת ר'נ י'  דזה משום אשר שכר נל׳ נם נ

 תליא נשכר דדוקא ה״א נשכר נקט הוי ואי ט יותן החשונ שזה ®א שנה טפיה
 אכל התהקנא לפי ונ׳ז .חשונ ארם הוא אס נשנר שלא אפילו נ«נה נקפ והנא סילחא

 נ® המחג•׳ ש' שנר שה ע׳נ תשוג אדם נין לחלק נסית מי ילא דש׳ד סה לש
ארנ הני שפיישיי  וח׳ק• ותלית נלית ועיין החום׳ קושית להסיר תקשה י

׳ יו׳ד נשץ׳ ועיין כ׳ס שץ .ט' סנק יט הלכה י ק  ט' פלפולו דכל ווראה תש'נ ש
 ותי׳ל ת׳ דף הנת׳ דמקשה סהא הרא״ש ראיית דכא מאוד המושם תנריו

 לפרש ואין נסק׳ע זאת קושיא עדיין סכץ שפי דנעי הש׳ך פי׳ ולפי שמרנית משום
 לחלק נ”קת נסיתן הש׳ך ונתיש נתשנגת אלא ז״א סודה דהרא׳ש נסיש השיך דטונת
 ונן נשר חיתוך על קאי הנמ׳ וקושיח נשר לחימוך סטנגח נק פה לניט נשיטש
 ושנה טאר הארוך נספרו נשיך המעיין אנל השיך ניגרי פמ'נ הרנ שיינק מצאתי
 השיך נכווצת לומר ואפשר .נשר נתיחוך צם סנק שכר דוליך שיה דהיא״ש ושילש
ן הגה אם נין לחלק אין סכין שנר שיוליך ינעיק השבייס דשיטת נתנ נח׳ש ^

i או זה סשן אלא לו אין  p ק עוד .אשר מית מזה הנאה לו שאין אף יהיתיא «
עני אנל אשר חיהא לכממילה מדאי עליו שלק fe והנאק  •יל הרשניא לשימת ניי
האמיונים דרקשין למ׳ד הנס׳ לשון מיושב ומעתה . קx הנאת ®לנח א*צ7 דסודה

[ יאיל הינא יסייר׳ וי״ל ילנתחילה לישנא לששט אשי הנסי נקש דאפא• אחר «׳
 לאו לכתחילה דלפק צ׳ל עיג הנהתה כל אסריק אי מדאי פיופנ הפ״ך שיפת ועפייז
פני נם ואשר אלא דוקא  לא א׳ אנל ליה ותישק פייך מאי היא׳ש הקשה ושפיר ניי
 נדיענד איסורא נאן ואק סכין דא׳ל הינא דמ״ר• י׳ל ששר סנץ שנר על נ׳א פאי

 הימנ׳ים נם נשר נה דנחחך קס'נ נסיסן השץ דססיק מאי ולפי היאנ׳ד יךשיח
 נשי שתוך על קא׳ הנס׳ דקושיח לפיניש הרא״ש יץשית ושנ0 טלו אסר דלא אידה

 ליה וסיפוק תלשדא מקשה ושפיר לכתחילה לשק סדנקע אחר סכין לו נש דשיר׳
 וץפיח ל״פנ נמידושיו נ'י קולקע פתפק שה' החרון המופלג הרגני וחתני ;וד^ק

נ צ׳ו דף נחולין התום׳ לפס׳ש רניע לפיסח הרא׳ש  שאט ננ׳ת .ואפילו ד׳ה ע'
 יותר נלל שנר פאק ה׳ס שאצלו מה ואוסר חוזר איט אמאי קליפה מי *סדם
 זה דסש® לן אינפח לא דזה אלא יותר מוליך ינ׳ש מהנח הסנרא ונ^וס .פ׳ש מכייק

הכל וא׳׳נ פ׳ הלי היתנ׳ס לפיפח אשר משהו שאפילו נחקרונח אסנס נשש® מל

 הנם דחקרונם שממגיח פי׳ דאיפורא פמטניח תפוס וח״ל כנסרא תקפה ושפיר xנא
:נזה והאריך פ*נ נפי׳ עיין ווקא לאו ננילה ש׳ דישיי

D "fi עיק .ענ׳ל וצ׳ע מלסדק ואק נעלמא שגיא כ׳׳ת עיין .מ״ח ונן א הלנה ח 
 דינים ייל הניע נץשית ולעיקר קניה מזונה מיו״ו מה׳ח טנ״י

 הנא סלמדין אין למ׳ו דנם לאקשויי פצי ד®׳ ה״ה נ״ס דקיחשין נשיייד נמיש שני
 אי נם וא״נ נקידושין החוס' נתירון ליניט ליה ניחא ולא צייני דסצע גיג מי לא

 :אשיין וח*ח ונה״ג ערלה למעש דמא קיא צריך אעפ״כ א"פ כמ׳ו קיימ״ל
 סשל ל״ו שנתג ט׳ ומא ויה ע״נ פ״ז דף נחום׳ עיין ,ששוש מה טפל ד הלנה

:ל׳ם ונם' רמיא נשו׳ח ועיין תעל״ע האנן כל טקנ אלא שהידש מה
.ש״א ש״נ חויס נהל' עיין .ט׳ שוחק ו הלכת
י פ' אשי׳י נהגהח כתג ם׳. שוחשת ט הלכה ׳  נהנאה שחר משמנייתלי^ נ' פי׳ י

 אלא איט אישרו דנל כרייה יש הנא נחרה אין למ״ד אפילו נעלו דהא
 וגם פלס אדעתיה דישראל היהסני דרנינילדוחו ונוונש ת*׳, נשם ישנים סדרנק,

 שאפר וזה סורנק לכממיר אלא איט ודאי ניה דהדי ונזקנוש נפל מהראל חלק
 ונמנ ניירה דאין אנה״ג הכל אבגיו ה׳ הל' דק״יל מאי לפי אנל נרירה יש נדרנק

 דסורנק אעיג נשי״ע וכתב ישראל של מלקי אפילו ט' אנציה מ״ג דף נמתני׳ רפי׳
p אשמכתא פ”עכ יש דשם לחלק יאפשר .אהדו׳ שחיים רפי׳ ודני■ תחסריק ניירת 

נ פה רניט ומדנר׳ קנלה נדנד׳  : דנייו וסתם אשר"׳ נהגהת נמ״ש ולא תשמע נ'
 ט׳ מה ו״ה שם החיס' כתג הרי הנ״ט דנר׳ וצ׳ע ניט עיק .גניזה פעונין שם

שי היינו גניזה דפייה ; נח״ת יפ״ש ני
 נמה ה*נ פ״ג ירושלמי ועיין יאניד השגת ע״ן .להמירה ׳נול איט אס יא הלכה

 להחזיק עתיד נשאיט ואי אשר ד״ה לכל״ן לההדין נעמיד אם מיימק אק
 העיר ולא נכני למלק היי׳׳ף שיסה שכתב ני״ן ועיין. .נסתס פניני נ׳ תותר ד״ה

 ל׳ק ונזה מילוקא נהך פשתע ג״כ קפ׳א סיתן יו״ד ונש׳׳ע לדנריו סיעתא מירושלמי
 ליקשי ציות וזורה משותק לי׳יל ר״י דאקשי נהא דצמ׳ק אלא שם נש׳ך שהשיג מה

י סודה נזה הא נקנה יתיז תדתק לר׳יי ר״ל והקשה נהא קשה יניוחי ליפשיה ׳  י
וצ״ע: הירושלמי לשיעס

 שני ורש׳י שהאייט מה י״ש נתוס' ועיין כ״ס פיק שלשה. א הלנה ט
 נהמה אי׳ל א׳ ותקרונח נסיד דנם נקס ליטחא זו דגפקותא

 לנס' מנ׳ל הא שד הקשה ונרא״ש ט׳ יושיע מלא דה״ק דסקשק מס׳ד ולאפזק׳ שרי
 נקע ולא ט׳ משום ה״א ט*נ חגי דאי וצייכא לקמן מדנקס שנר ורש"׳ איפשטא ולא

ש'׳ וע״ן י^ומה משום הפעם ועיקר משמע ל״ע משום  נו' נה שיש דעיי כסחני' ני
 עקזר ל״ע משום טעסא א׳ נם וס״ל משמע נו' נהמה ל׳ מזק דליא ט׳ שאין ד׳ת

 ולןא רש״׳ לשיפח משגיא ראיה קצת יש ועפי׳ז ונהפה לתא משום ללא איגה גזירה
 ל׳ר משום מא ואיסור לומר האינעיא נעל ועת על עלה מה נגירא ויליד רניפ שיפת
 ופתנ•' דאישרא ליה דמשמע משום אלא נאינך כמו הרותה מפעס ליה ניתא לא אסא׳
 משום והטעם דעש על שלה מס מש״ה התום׳ נמ׳יש לאסור סנרא ואין אייח ננ׳יע
ע לאשר ש״ך שפיר אז תורה אישי דס׳ ל׳ע  ספ״ק נר׳ן יע״ן ,פליג לא משוס ננ׳

 שחר דט״נ ס׳ל דר״׳ גרסינן ניחשלת׳ דהנה ורניט רש״׳ לש׳ לנה״י יש עוד :ודו׳ק
 מקייניו דלש נמיו• י״׳ סיירי דניחשלמי דל״ע ינ׳ל .דרי׳ אלינא ניוהו אמוראי יצ׳ל

׳ ואמי דיק ונהלמודא '  ח'פ דקאמר נגע׳ ונ״ס דוקא דמקרונת מיד׳ ה״ט אשר ט״נ י
נ לר״י מסייע ני״תא דיש וכ״ת לי"* מיניה פריך לא ואסא׳ דר׳ל  ליה שני הא 6”ז נ'
 סירק נתד לי*' וס״ל דא״ל משם לר"׳ מיניה להקשות מצי דלא לומר ודוחק שפיר י׳ל

 נחיא• נחנפיס אשיא דנרייחא ׳״ל וא"נ נהרא׳ לתנמיס ת״ק בין א״נ דט״צ טס'
פ”וע ודו״ק נסכ׳ד ייל ו״ה ׳1 שניה למפרק פצי ולא היטב מיושב דנריטנשס' פיק

 מחלק דלא משם וו״ל ח״נ קאסר חקחנת ולאו נמיד■ סיירי דנו״תא די״ל לר׳י
:צע״ג נאן הל״ס ידני׳ .הואח משניא נס ורניט ׳”נפירש ומונח

 מצאת• שג .פ״נ שנח נהל' וה דק יניט הניא וכנר כ״ת ע״ן .ם' נ״׳ טז הלכה
:נננה״ג נזה הרגיש שכנר

ק ר 'd נקיפ דמש״ה יאפשר כ״ת ע״ן .ט׳ להשכיר ד הלכה י פ x לאשמועיק נן 
ד׳ה נ׳א ין! נשם׳ ונמ״ש שיי דנ״ט מנירה אנל להשכיר דוקא ׳

ש רנגן והממייי דסו׳א הירושלמי פי' פס נל״ם וכח״ש הירמלס׳ נשם נתוץם אף  נ
 נפי וגס׳דיח להשכיר דוקא אשי דאעש״ה וקאסי מנירה כמו קניא דשכירוח לס״י

 קייז שמן נסיי׳ו ופיק כר״׳ פסק רניט .ננתינה ולא שם :דמקוס לישגא גס לשטי׳
 נשם שם שהניא ומה מותי נתינה דגם נר״ח פסק דהפיי שהנין שם נגה״ג נמהח

:•להאריך שה מקומו ואין צע״ג היש׳ש
א ©־״ק חי פעם ׳ו״ו נ״ח ועיין נ״ת עיין .נו׳ ישראל ג הלכה י  משוס זה מ

:ע״ש דשא׳יס והוי מילתא חליא נטונה ועיקר
 שספתא נק״ע הניא פ׳ הל' אשה נמה ה' ונייישלמי נ"מ עיין .מגחשק אק ד הלנה

 משם ה׳א נה ויתחיל קלות שידיו פלוני יטא ואסר נמלאנה מתחיל מה
ו ושד סנהדרין נננל׳ וכ׳ה אתור׳ דרכי ׳ ני משום שהם נ י  שאין וסימא אתור׳ י

ת ועיין .נכך משו לא האמור״ם זכר שאנו ניק ואפשר נזה נזהיין השלם  שנחנ נ׳
 :אצהיך ה' עם תהיה חסים דגתינ ורך מתפימי להיות רק ע׳ז לעכור חלילה

 הגייסא ועיקר שנחנ ,אין ד״ה נ״א דף שנח ק״ע עיק .פשק וקורא יב הלנה
ה מ׳ג דף ע׳ש דוקא נשס פשק המכה על רץיין אין  מזה חזי לוריפין ו׳

ע לאשי והודה ;ננ׳
ה 0 שאק שלה ועטר קע״ג יס״׳ מ״ד ש״ך עיין .נו׳ ולשאול יז הלנה  סוחר מנ

 שסקים הרנה מ׳ו סימן מנשס משנת נם׳ ופ״ן .פ״ש לקוסמים לששל
:עציו שחלקו

ק ר ב פ  הנ״מ דנר׳ ,ט' נ״ל ויוסר מ״ש נ״ע ע״ן .ם״ע א״נ אלא א הלכה י
 לוקה מיקף ואחד המקיף אחד ננס' חני דהא מאד שפלאים

 שם הריפנ״א סניש הראנ״ו פי' ושד ,ינים נלפק תקיש לא דנחינ נמנות ופירש'׳
 גס תשחית לא ונן להקיף תניש לא דסשסע מקיש לא מדכחינ לן גשקא דניקף ציסעמא

 שאנ״ס לאו ומי משים ליקין דאין אלא לניקף לאו דאינא פשיטא יא״ה להשחיח חנא
רש״י נמ״ש ופ׳ל משים דטונתו לומר ודוחק .שלד׳ע לאין זה ענין ומה נמס״ע נ״א

דנל



כוכבים עבודת הלכותספר
!»ל •  ח»נה ולא המקיף על1 מיקף פל וקאי דנים למק מדניץנ הוא הקיאו דלא דדשא «

 כלל מעשה עשה לא אס אנל כמוהו מעשה כפושה דמקיף דומיא כ״א לגיקף הויה
W משמע לא אנל לויקף. לאו מאויש p להא נכה״ב מקשיק דלא שם דמטאר דמיר מהוניא 

 שהיגריס לי גרמה ספק וכלי .שכועוה ריש נהוס׳ ועיין ,הקפן אה המקיף איש עהייניק
 דמיים על לחמוס האריך מרה משנה נס' שנם ראיהי שונ .הכ״ע לנרי איגס ^לה

:ק״ש לינריו דליהא ומסיק האלה
 :ז׳ הל' פ׳י טלטס נהל' המל׳ע מ׳ש ועיין סל״מ עיץ .ט׳ הפנלים ב הלכה
ה כ  יאש דנהקאה פהוכיסו שסעים ריש בסוס' עיין .נחפר השמחה אלא ליג ו ^

 לא סוניא ינכילא ניה כהינ חקאו לא להא נמסארים אפילו אסור לנר ננל
 לי׳א פלוגהא למנוח נפ*נ משנה «*מ ומ׳יש .נלחוד >קן נהשמחם אלא נהא איירי
ק  ממניא לוה והניר נוה שהאריך נחום' ע״ש סיירי הזקן נהשחחח דפלונחחם לעיג וינ
ע לנרי אמנם .י׳יא לף לסיר  נתנ ונ\שיחס שם המום' נמ׳ש נחו^חא מאורשים יני

ע לשימת וליק מכוח נמס' הייפנ״א  סהשסחה ליקא נהעי להקפה רביע לסכר להא יני
 אנל לנר ננל מצורע מלוח שיל ודאי היא ראשו אלא נהג לא אילו ומש״ה דיליף הוא
 נמי לנעלמא ילעיק ממילא לוקא ניער מצורע לנלוח ממם ולסלע זקנו יממנא לכת; נחר
 אפילו להקיף ש^ הנזהר שם הייס ומיס נחעי אלא נעלמא נאסרה לא זקן ונין הקפה נין

:עיש משונח ה״ז חפר כעין נמספרים
ר ישם ולא כחנ יא הלכה  נ”ו< לנל וחקק נרשם נם לרנק לאיסורא משמע .מו

נ ה' לף נימין נמס' החום'  אימיא ומיהו נו' קעקע נכסונח ליה ע'
 נ“אע לנריהם ונוומז נו' מנהו גני על לימן אפור מקלה אפי ואפילו אינא דינק

 הוי ללא משום לא אנל עליה מונח ומנהו משוס הייס א׳א ליחן למוחר נסיא לקיייל
 ונם' עין מראים מאני לנד חקק או נמנ לרנק אימר לאינא tfe וסקיקה הסינה
ק איסורא ואפילו נר׳א לקיי״ל ניון ולעתו נזה האריך ניז סי' מנסים משנס נ  לינא וי

ע סלנרי ראיה שהניא ומה .נהייא לא  מנוח לוקה עני אם נחנ ולא אמור שנחנ יני
 מהל' נפי*מ שנחנ מה על שנאך רנינו נדנרי p מינה למציע ראיה זה אין מילוח

 אויח ואריח שנח מהל׳ פ״א מ״ס עיש ,עליהם ולוקין שווק איסויין נל אק ונם סנהדרין
 נדיו ננשרו רושם אדם שלפעמים לנר פמא מאי מזי «ק וס״ש .נאייטה תציו רסי׳

 נמיר• וינא ניע ולאו ראיה אין מדינק שאשור משלם שמעע ולא לנשעם נשאר או
 אפר אפילו אסור ומורנק וזיל שנהנ נימין מס׳ חוס׳ נפסקי וראיס• . ששים יאה ולא

ס על מקלה  נסנו דהרי וחו מהלכה ויא לנרי למו למה צ״ע אלו ולנריס מנחו נ
א להלנה מנוה נסם' הסום' י ניני לדנ ניון דס׳ל ואפשר ני׳  אפילו קפיל אניי נ

 מנוה מיס' שנמנ הוא וזה הלנחא דכני משמע מלכיו ר׳ לנר• ונם לטסלהא אדינלא
 הרייף לשישה עול ולע .נר״א דהלנפא פשינוא זאת נחנ טרך לאיזה וקשה הלנה וק

 לינא ללליליה שם נייענ״א ועיין ,השם שינמוג עי ר.יינ לאיע נויש לפפוק והרא׳ש
 הרי״ף לנרי על להמוך היהר לנהוג יש לעפי״ז ואפשר .נלל פקלה אפר לימן איסוויא

:ודויק לנל לרשם דרבנן איסורא נאן אין ולדנייהם והרא״ש
 צרינין אע אין קפ״א נסי׳ יו״ל הפור נחנ ז' ונהלנה א׳ נהלנה רניע מ״ש ופל ורע

 לנייו ליישב נחנ וננ״י ונד״ס .עצינו הוא סלך מצום כי ה׳ למצות מעם לנקש
 מגדרו מק ויצא פה ומ״ש מעילה הלנות נשף ודעה מעם נסוב נעצש ונינו ועמ״ע ע״ש.
 להעביר חז״ל ואסרו ונדי שיג לעשום שצרינין ע׳ נהלנה יניע שנחנ מפגי פעם לחח
 גדול גור נדרו זה סעם מפני שאסרו מה דנל להקדים רביע צריך הנוף ננל תעי
 העס להזהיר ונא ופאה פאה נל על לעטר התורה נו והחמירה חצהו נאפם לנניע שלא
 ההפד אחי חקי® לא נאמר שהרי נש־.ם היהי שום לזה ואין נלל ט להקל ש&ק
 ונ״ב ננשוען הננה להם דאי! נמנחי ננר הנ״ת ודברי .ינינו נמ״ש נסשמע הססמ״ר ואחל

 על ושנר מה״ח אינא לאו איסור פ“ע: מ”נאנ גאו שהוא משיע איננו אם ואף נהנהיג
 מעשה לפעאים נו דמשכמח ונלאו ההיניך נם׳ מ״ש דלפי אלא ער וצא לאוק המשה
 לאסריק יהא ע״ז דקשה והא מסייע ננא נם מלקות חייב א*נ מעשה נלא נם חיינ
 לה דמשנסח דידע מקמי דהיינו נראה לקי נארנילא חמיי יאכל סאן שם מנוח נמס'

 ננל א׳נ נעלמו ינלח אינו אם נם מעשה נלי לה דמשנהת דמבני לנהי אנל נלימעשה
 מי\מו ואין ד%ו ישנחי וכבר מזה היפך דנחנ נחימך ונאמחמציע מלקוח. מיינ מנין
 החוש׳ נמ״ש נכרי עיי מגלת אם ואפילו אינא מה׳ח '"ח אי«נ ולנ׳ע צהאיץ• אה

 שמי אפילו זמן ננל נמנלח שנשלם היתר צד שוס דאין נאנס וס שמשח מס' נריש
 לחיל נפיח נחיל שאנתוג מה לפי שנח ונן מקרי השחתה לענ׳ם מאיד קפעח שערוה

 גל נלוס נאן שיש יק מעע מעש מגלח אם אלא ננ״א השערות צג^ו דאי־צ שם למשמע
 חקנה יש ואי ל״ח ליומה לעשה התורה החידה אעם״נ *נ6ו החגצמח ואם השעיוס

מ קייי; הא  נמס׳ ואמייק מהא ייסר ראיה ושד .איד שניהם לקיים יסל שאתה נ'
 מנצח מאן ולילך לי*ה רסנ״א ליה אתר ר.״נ הקפן אוז המקיף י״ה לאמי נהו נזיר
 אי וקשה ס' מגולחים קפנים בנים שרמה ודידך ל״ה נר.וס' ע׳ג נ*ז דף נ”ע להק
 ננהיג ענד דלמא מעצמים אוחן וראה קשיח מאי א״ג נשלם היהר נשום דאפמי ס״ל
 ועיש משישים לאוין ממשה על שנריס אנשים ואוהן נשלם נלל היחי גיוס דאין א׳ו

 הראש לפאוח להשהחה אישר הך על דצייע לנגיה סקנריגש הונה אמר דיאנ׳א נגס'
 ל׳ש לף הזניועת נם' ועיין .נחשו נם ושוי! יניע לשישה וניוהי להדדי דשווין והזקן
 נמטר זקנם המנצחים ננפשיחם האלה החשאים אנשים איח! ני נזה שנתב מה פיזא
 הקנ״ה האומר והל שנם על ה' יסקור ני מאד כניה וחסאחם הו־ין ליום יעם מה

 שישונו לנס על ולדני להטים ללרו האטת על הוא יונה ומשהה ,טי שא ווחרן
 רנה ונ^ון רפה נשפה ישרה נליך להדייט ישזור רעהו את ואיש הרעה סלרנם
 נים לשטר טכה ועץ היום'נתחטנים של השנימים ידניו נאשר נעימים נלניים
ה להחזיק קיטל ניס להם יש ישראל טף וטף .הפנייה נ  נמשיה ננגשס ויהיה ני
 וחורים מרים לקול וישמש לאחריתם יננילו יעהם לנס על יש<« חוסר יקחו הנייח

®נ: נרכס עליהם וחטא

תשובה הלמת
lB״p למשמעשסאמניר לאתעשינה, אשר האדם חטאם מנל שנאסר א הלכה א 

ל*ע: שריוחשיג, לעשמה, ראויה שא;נה ׳

קובץ
 נקלוח אנל סמויות ענייוה על שנאים ואשם לחששה לוסיא מקא לאוקמי לאן־ פיעושא

ק מקים ע נסי ופיץ .לניני ינ עיא): ייד הרמנ״ם(דף בלשונות מייא נ
ה המדרש פירוש מובן רניע ולפיד .לס עיין ',0 עליו ויעיל ב ר^כה ב  מנ

רנשיע ט׳ הקניה לפני ישראל ננהת אמרה טי הי על ישראל י
. לנתיב שא על אע ט׳ אמרהשייח נש מעיל ש תשונה עשינו אם ט׳ ד שץנם' ע  ו

 יודע עליהם להנניל ציינים לישראל י״ל לניט ולפיד .המדרש שרוש נהקלמה המלאה
p אני השי׳ח אמי לעלות השי״ת לייחד רשות צט נתן תי נלי• ואמרו חעלוטת a 

; ישות לנס
נ .בנ״ק תשנה «סנ הניס .גוזלו או ט ד^כה ^ לי מיו הגאון ו  טונ נ^נ עג

ה הרי ננחל לא אנל נמונל נ״א נאסר צא דשם לצ׳ע ל  הטיו טנל מהל' נ
ד עיש. ממוט למזיק נטש מנייו מזיק דומה איט לניט נתנ תננננ ת נזה הרגיש ונ מי  נ

ט לנרי גהתירת טיז ס׳ שהיל  הגדלה נהשינ ממק המזיק החייוז ועיקר . יני
 מוש נמונל סשא׳נ מעגנ נפרה אץ אנל ממילה לנקש והנון שראוי אפיש צו נהנפר
ט צנק ומשנן חנייו, אה שירצה עי מפננ הכפרה  ממק לגני שום שיצסרן יני

ק לאמרינן מהא רניט למד הנהרה אח מעננ שאינו אעיע ל שנלא נני ם' דף נני  מו
 מגיל: חסדו אח שים שלא ניז ושיט הוא רשע ששלם אעיש ישלם נזלה ישע ישיג ממל

 :נ' הלנה לשש מהל' פיז מיש שץ .לשהינ הלק ייל ישראל פנל ה הלכה
 להס שאץ •אחיו שט מקום קעש לא מנייו נקלק ומחנני נניח T הלכה שם

ט' ישראל כל מ*ש להריח פשרוס שרוש ננליק ונחונ .לש^׳נ מלק
 מרשץ אין ס׳ נימשלפי איחא להני ראה שלא ומלוש פליאה ויל שק מהריי הנהח
p מיא ועיי! לשהיג מלק לו אץ חנירו נקלק המסננל ר׳י אמי o השמיע ויניט .קנ״ו 
 •נננהיג ונהנ נאומעחץ השם אס ההוגה אף שפר שאול אנא מלק נריע למק הא פה

 :נשם' ועיש ייס לף אידיהן לסט נש נלסשסע ששל נאנא הלנה לודאי ממוה שהוא
ס ר  לפשם ציע ודנריו כיס עיץ .נסשנה אלא עאלץ ישראל ואין ה הלכה ז פ
אלא עאלץ דאין לא אגל הנשלה אפ שמקרג גיא מונח לא י
 ממה לי\מים לניט דיניי אפרש הניס לנרי ולולא ,אמישנה זט שאמר ונטען נחשנה

 <*נ ,נמשונה אלא מלוי הלני ואץ הקיצץ נל נלו ציז לף נמהדרץ דג לאמי
פהרי״פזיל: הנאק נהגשס

א ראשון ספר לנטור דם»ען רהמגא בריך הו ; םפוי ו ע י ס ה

שמע קריאת הלכות
ס ר  ש התורה p קיש אי סליגי כיא דף ננמיא נר. ננל מעמים א הלכה א פ
האייט ורס דיה נסוסשא שיג ל'נ לף סוטה ונמס׳ מירנק *
 לניט פכפמוס הוא שק התורה p לקיש הלנה הנשט מיז סימן ונשיש נמאן הלנה

 נפייקין יונה ורניט מקומות. נהרנה הסוגיא רשטח משסע לתני והראיש והרייף פה
ק קיש למיד אפילו נחנ נ  לקרותה ושינ הסויה p דני שזה לקרוס ממויינ ענית זי

ששק׳ שמן שאיר נש״ה ועיין היאיוח. נל נלמיס ולס׳ז וקימה שטנה נזסן לוקא
 ואץ לקיש ספמיקין מ*נ לשנת פיק לסנן מהא מחית ק״ש כמיל לקיי״ל מונח וטינ

 קיש ס״ש וק׳ נסורה הפוסקיס כמנייה ייא לף שם נגמיא לה ושקי לתפלה מששקין
ה נשמקים שם והא מתפלה שי  לינק ג׳ש קיש הא וא'נ ר״י סנרח לה ואזלא מיירי נ

 היא שמיס פלנוח דקנלס ניק ס*מ לרנק לקיש אע׳ג ליישנ שדחק עיש חמלה נסו
 הייושלש סונייס שעש לפי ממנו לנעלם ירושלי' שלום נחיטרי נתנתי יננר עיש ספסיקץ

 חפלה קטע ;מנה ק״ש נא ר אסר פחש נחיין לינק קיש למיד לה לשחי נשנח
 עיין סמיקץ משיה היא סועש דני שירוש צב^ לשטן מט ק*ש וטיל קטע זמנה אין
 כמיל דקיייל ריש סיושלמי למשמע נלאה ולעניי .האינש שם הרע׳נ נפי' שס

וסק׳ יצא לא ציה קודם פי׳ לכן קודם הקורא תני א׳ לף לגרמינןשם התורה מן קיש
ם שם ^י  זאת וקאסי יצא לא ואמתי נהיש הוא טכיפ להא פירוש הוא מפק לאו לנן ו

 נייושצש דחלמודא יהחמא להליא הר וקורא מוזר קיא לא ספק קיש קיא ספק אוסרת
:מהיח דק׳ש משוס ושיט וקורא שזר קיש קיא לספק מניייחא שכיח

 ספק לסיד ליישנ מוכרח מיס השרה סן קיש נעיד שני יתלמודא לסחמא אף ודע
תנ והראיש ניייתא הך וקורא מוזר אינו ק*ש קיא  למקי נשסטסיו שם נ

 זה סי' והנה ניוס. קרא להא יצא דלא ודאי ילייייה עץ נהדף נהיש לאפי נריי לה
א לנהיש לסיד גטן »  ספק מיל מצי שננל סיישלמי לסיד אבל צ׳ה קולה נה״ע לייי
נ לא ש לריי נהיס היא השחא אי מא טן קיש לסיד עייץ א'  לק קולם נקיא יצא לו

קי סיל גיש לננלי וריח הכי פ׳ל לא וקורא שזי איט fnp ספק מיל ועינ  סיד נ
 קאשנא רלך נהיש אנא תניס סי לייי השינ לריס ע*נ נ׳ דף נרפיק אסיינן להא
 לריי נהיש היא השתא אי דר״נ ננלשישרא למספקי' מיד ואי קאסינא לייי נה׳ם שא

:שונלי? הס מנעיי נהנים והלא קשיא אנחי
 אלא סיל נדי' של' אלעסא אסיק ולא לריס ליי דאקשיה להא לומר אספי ובווז

 דמפעע מה ולש ליד׳ נה*ש הוא שמש ליה משפקא הפוקי לריי סנר לשה
 רשיי לטן ליישנ אפשר ונזה מיל שי להויא ליה סספקא לר"נ נה׳ש לוקא כירושלמי

: ולויק לאיו הגאק נהגהס שם ומיץ מיל מצי לר״י נהיש מיש שם
ע מורא לשנו מיל וקורא שזי איט קיש קרא ספק דסיל לסיר נראה ולעניר ט ני  נ

א'נ להקל דרנק למשק משים  שם אע יליס חשפא משום לנין״ לבש אינו ו
 למשק וימי שונא נשהנע לינק ספק להוי pלקרו לצריך ולאי הפיפיוח מפא״נ נו'

 מלינק גס למומיא לאזלוק קיי p® סויד הש*נ לנתנ איטיא נאיקנט דינק אישי
ם׳ הסימפימ מדני׳ ומקורו  נריימא והך ועיש. סירוצא למל ע״א פ׳ לף ססמים ני
 השישיום סיהס לקרוש ומייב יצא ללא לה מוקי יצא לא לציה ^לם הקורא לי, לקחני

ח נלא אנל ק״ש של  פירוש וקורא חוזר קיש קיא ספק ופיל מענטא הניניס דאץ נינו
ת אפילו ט ני ^ מם׳ נפיג הרמנ״ס ונמ׳ש נ*נ לניך וסיינ מפיס קיש למיל משוס נ קי
למימי לאינא סשוס ייל הפרשיוס על אשלו קש וקויא מוזר איט לניל אחיל ואפילו

ש ולאי לחיונא הגם _ . ,............ _.................... עשה לחזקה מלש שמשב גיג יקיא זה מסק סיס עליו י
 נייד הס״ז לסיש קצם ולמי ועינית שמריח קיש לקיוס יום ננל הוא ליניל נרגילש לסחם משום רנינו לדעת ואפשר .נציע סהעח כ"מ עיין הקלות על אלא כ וילכוז

שי לא או מרא אם נספק שייך וכיז .עיש הדחה טשמה אס ששנמה נאפה סים ש׳ קמע הני נדני לצא למיל י״נ לף דשנועוה שיק חלסודא לסייס• ניייסא
 ואיססזק שא לממינא ננהישלסשקא לציה קודם נקיא אנל ניגילש עשה אמייקמסממא

ס נלא ממפיקא לקרוס ישיג ולש שלי מוציא משק שן שונא ט :מענגות לאיק ני
ג קוא סשק לעיל עליה ציה לקשיא צליס נמשי הגשן לוונוהלנ לסומס ישש עי

קיש

 ויוהינ מנסרץ ואשם ומשאם סשל הוא ודין שאיש ועל בנץ טל מעמי טהינ ישס •נול
 מכשר שטנה למהנרא משמע '0 השנים על אלא סנשרץ שנם ואשם משאת עה ענאר
^נ קיא לאיקמי נט ולי לה ילשק ואשם מטאח לטלץ אלא נץלשאיש שנים על נץ יו



קובץשמע קריאת הלכותספר10
 0B והניא חיוני ודאי חיי׳ י״ציא ייןייאה pcc אין הא וקורא ייזי איגו סייפ קריאת
 לחלק זו קושיא י׳סאת ראיה והניא נקישיות והאייך כ׳ נלל ס׳ס ננללי השיך 'דנדי

 איטר נחזקת לחויירא ספיקי אז התי־ה p עיקר לו יש אי דרגנן נאיסירי רכרקיס נץ
 וכמ״ש כלל ראיה רכא; אין ולענ׳ד איסור נהזקת נס להקל השיקו אז דרננן פיקיו ואי

נ '1 דף כילה חיייודא דייקשה ייהא יאיה להניא ואץ  סכיקא נזייה משוס איא אלא ע'
 לכי וניוחר איסיייא נאיסהזק דספיקא הא היירי דילייא קושיא ויאי ולהקל הוא דרנגן
 נזישהזק דוקא הוא נדשיל׳יז דרננן נסכיקא ד־יחמרינן דהא דהונר הירדני שיפת

 לאס דמוקייינן נטעמא תילהא מ״ש איסירא איהחזק מיקרי שנולדה נילה ושיש איסויא
 לשנויי ל״ל ואיש שי׳ נהינור׳ ניצה נייש דנייו והנאתי עדיין הילידה בלא רסזקה
 יתירין לו שאין דנר הנס איסורא נשל השיך הננת לשי נ’כשה הא דשיל־מ ישוס
 מהית עיקר לו ניש אלא דז׳א א״ו איסיר חזקת לו דיש היכא נספיקא ;■ההרינן ג׳ש
 ונדשילית איסור דאישאהזקח היכא נס מתפרינן לא מןההירה עיקי לו נדנרשאץ אבל

 דיישוס די״ל דז׳א .הצליח לדנרי ראיה יש וא׳ש דרננן דפיק־ו הישא אפילו מהירינן
 יישמע המי־ש׳ יידנרי ונאתת דדשיל׳מ בסעמא לה מיקי־א אסירות שולן נאלף דנחפרנה

 יין דק׳ש ראיה להניא נ־אה ועיד .הזה נפרס להאייך תקיפו שאן ואין שהש״ש דלא
 דקא׳ בלנו מה־יהר קרי נעל נ׳ דפרק יתניהין כירושלמי דאוקי תהא התורה

 שתג לא דע״ש התורה ין דק״ש מש״ע נדיבור קורא עצרה ק׳ש אנל הברכות על
 לא אנל להיהר לא שמיס יילשות קשלת ישיש קיש למיד אפילו להתיר נחי׳ הרשנ׳א
 קצת הרמיייס, ושמיש התירה מן ק*ש7 ניאה ו”א נס׳ד לקמן חיש ועיין תמש נדינור
 נזה התייך ק״ש הלשות ריש ונפ-ית התורה מן הס עישיות ג׳ דשל ברמנים שס משסע
 הקורא דירושלמי נר״תא הך רל׳ה סימן השיור הניא מש׳ה התורה מן דק׳ש כיון ואיש
 לניה קידס קיש הקורא נשיג כ’נ ויניא בלשו׳ רב נשם שם הפור ומיש יצא לא נה׳ש

 בירושלמי פייש לא לסה צעיק ונו' ופעה נתשוין לא ואם ייח יצא לא לכך נחכוין אס
 ט' כמר דענד דקיימיל לדידן כן דשחב ואף במחשוין בקורא השי הנרייחא לשון גס

: השחר מפלח ר'פ נתוס' ועיין ס'ל השי הברייתא נס דילחא
 כמ׳ש נרשוחיה פס וקורא חיזר קרא אם נספק א*כ החורת p ק׳ש דקייח׳׳ל וכיון

 נהלשוח הרמנ״ם ממ׳ש נזה לדקדק דיש ק׳ש נתלשות הפר״ח וכתב הרחנ׳ם
 נפ׳ו עוד ושיש עליהם מנרנין אין אדרוניגום וכן מהול כשהוא שנולד קפן פ׳ג מילה

 סניינין שאין מפני נסוכה לישב מנרשין אין ואנדרוגינוס פועפום סיכה מהלכות
 יא״ש מניו אינו דרבנן דנרכוה כיון מדאורייתא דעיקרו נמידי אפילו אלפא מספר,
 נזה תאמתי החילוק ונחב ג״ש הברשות וקורא דחוזר ני,*ש שאן כחג איך פונא קשה
 נגיף הספק שנולד מפגי אלא ומילה סונה גני זיל הרמנ״ס נאנ שלא נכנ׳הג נמ׳ש

החייב נעיקר הספק פפלד ואדריגינוס ופומסוס טי הנון לא או מיחייג אי הסצוה
דאחיליד וכיוצא לולב נפל pen ושן קיש גני השא שמו נרור חיוב דאישא הישא אנל

 הס שס וסיים עש־׳ד דנר לכל היחויה נדכה לנרך חייב מיונא דאיכא נתר ספיר,א
 נ עיה ושמאל ימץ ממנו לנפות ואין הרמנ׳ס לדעת מוכרח שהחילוק האמת וקנל אזנך

 אותי' מיגניתא לנו שחידש נמה חייא נני נס' שכתב מה לחלק מקוס כ’נ יש ובוה
שאן ואין לנין ח״נ ספיקא ספק דיש היכא פו'נ סי' נא׳א הלנוש הרב

ואת׳ל זכר הוא אולי א' ספק דתות ציציא על לנרך אנדיוגינוס כגון תשא דלא שזששא
 עליו הלק ליח ונס' מ׳ע על מבינות נ'כ דגשיס כריח הלכה דלמא נקנה שהוא
 דמשמע הוא וכתב ספיקא ספי! לי מה ספיר,א חד לי מה ל׳ח ספק שאן דיש טץ

 רשאי לא או אחת לילה סהר אס שתטכק מי כחב דהרי הלטש נשיפת החיה מדני׳
 שיפוח כאותן הלכה אולי ועוד ספר וילחא חרא ספיקא ספק דיש נברכה לסעור

 דנרי ולפי מנרנין ספיקא סהר, דנני הרי ואיש ע׳ש היא נש׳ע מפה לילה
 מנרך סעיקא פער, לאינא וכיון הוא חיונא נר ננרא דשם דומה מדץ אין הע״ח

 בסיס אי זה מחלוקת עיקר ונאתח המצוה נעיקי הוא דהספר, הלבוש ננדון משא*נ
 משעם סותר סכיקא ססי, אי נפלונעא לתלות יש דרנגן נדנד אפילו לברך רשאי
 בגי נס' עור ועיין המעיין לב לעויר אלא באחי ולא להאריך מקומו כאן ואין לא או רוג

ריז סימן נא״ח הייא
 נמאניאין הוא p .נו׳ מצריס מארן צאחך יום אח אזכור למען שנאמר ג הלכה

 רשנ׳א נחי' כחב ט' נלילות מצרים יציאת שתאחר זכיתי ולא ראניע אמר
 החיוב דאץ אלא נלילה מצרים יציאת לקרות יצריך סודיס רננן וגם היאניד נשס
 זוסא נן שדרשה עד אמר ולזה נלילה נס מזכירין דסהית סונר וראניע סדרננן נ׳א

 יפדנס דאיך^ עליז תמה ז׳ל והוא ע׳ש. לדנריו ראיה והניא התורה מן דהוא מר,רא
 הא ש דע: כיון בזה לו טה ג'מ מאי שתאמר זכיתי לא ראנ׳ע דאסל מה לדבריו
מה ע׳פי לענ׳ד ונראה . התורה מן או מדרננן הוי אי בלילה מצריס יציאת מזנירץ
עד אוסר ור׳י העיב עד המנחה תסלח ויננן דר*י נעלוגתא חס׳ה נריע דאסריק

ענו וקיימ׳ל עלב  היא הלנה דספק חשהע דמילחא ופשפא ענד שסר ודענד ענד כסר ו
 תמיד הר,לנת זתן שפסי, היתב־ס על פו'נ סימן שאיר נשוית הלב נתקשה ועפי׳ז

 חורה ונשל הוא סעיקא הא אמאי ציה עד כשר דנדיענד ק״פ בהלכות וכן יום ננל
 ובהאי ט' תיש דיה כיז דף האוספות כחנו דהרי דלק״מ י״ל ונאעס . ע״ש להנזסיר

 ו-פאויה ס״ל הפי ;’דמחניד. תנא דנס משמע '0 נסר דענד משום נמי המנחה ג1ו»
נ פונא קשה  ולחה חפלה לענין נרפות נמס׳ ורבנן וליי לפלוגתא רני תני למה א'

י דאגן האי נני פ*נ מנילה נמס׳ זו פלוגתא הניא לא נ  הו״ל כו׳ היוס כל שמצותו ו
כרנים הלנה ורבים יחיד דקיייל לתנא ליה דקים א׳ו ויננן לו׳׳י סלונתא להניא
ולא ענר אס ניוס שזמנס חורה של מצות וכל מילי לכל הוא יום צ׳ה ועד ונרנק

ממש נלילה דוקא להיות צריך נלינה שסצוחו דני וק צ׳ה עז זמט טוס נל פשה
הסונרים לשיפת דאף מורנק דהוא תפלה לענץ אלא זה סמלוי,ס רני הניא ולא

 קייס״ל ונדרננן שיטה זמן נאיזה סני מיהו ניוס נפ׳א «א התורה מן דיושלה
ע ענד נסר דפנד  : הרמניס פסר,י עולה שסיר ואיה וזענ׳

nS^n כנר המנתה פלג דאחר ריי על לססוך יוכל דיננן נדנר הלנה לענין מזה 
 יוה צ'הנ דעד ופרנק ממש נלילה צ׳ל הסויה מן שטא נדנר אנל לילה מא

 נדרך סלג לאחר לי,רות רשאי כן אס מדרננן כ׳א מחויינ דאינו לרננן ניצ׳ס וא'כ «ת
לר,רואו רשאי אינו p אם התורה מן דהוי זוסא p דדרש טק אנל עיניס שמסעללץ

אסר ושפיר נלילה מצריס יציאת ליןיוס צריך סנע׳י פנינית והסתעלל טפש ^ילה <*א

 אחר ממש נלילה פירוש נלילוס מצייס יציאה שהאמר זכיתי ולא בלשונו ומדייק לאנ׳ע
ד פירוש מיושב ושפיר ה’צ אנ׳ : טותיה דייקא וססנישין וליננא מ

 אתי להיות שצריך דאורייתא נונר לחלק כדניי שנתב נר'פ יונה נרנינו מצאתי ׳נוכ
דני דוקא צ״ה  שס שנחנ אלא המנחה פלג לאמי ייי על לסמוך יוכל דיננן ונ

 עליו וצ׳ע פלג אמר לקרותו רשאי שעיר דכל מרישא אלא נסיר, דלא כיון מפישיס דיש
 הוי נפקא דסדרשא אע״ג וסובר נזה מולק היאניד מ״מ כן דעתו אם ואף נינ״ל דהא

: ניוייס והדנדיס ססש תורה כשל
 התקינו אר״א פסאיס ננסיא דאסרינן אע־נ .נו׳ נלחש אומי פו' קיש הקורא ד הילכה

 ליכא נזסניט עכשיו מיס המינין ארעומוח מפני ים נר,ול אומרים שיהו
 יום ננל הדניוס עשיא לומר נסיש א' סימן או״ח נפוי ועיין כלל. דמינין חששא

: שוי ונאטאוה
ת בהלכות הוא וכן • נו' ממפנע הגיפנה כל ז הלכה מ  וננסיא ה' הלכה פ׳א ני

 יצא שנראה נ״ה זו שא כ'נ ואמי פת יאה כתנאי תיי ע׳׳נ ס' דף נרפות
מ דניי נו' אוסר י׳י  כ’א ייח ליי נניכות שעיח ממענע המשנה כל אומר ר׳י י'

 ואמי יכתא כייך רעיא פנימין שם דאמרינן יהא ונראה .כר׳ס ולא ני״י פפק ינינו
 נריך עדיף לא לריי אנל דו'מ חלינא היינו יצא רנ ואסר סעא דהאי מריה כריך
 אלינא יצא דלא שנראה הסי,ום נרוך זו סס נאה כמה דאסי עהא פחא דהאי עריה

 דיהנך רחמנא נריך דאיל נ’ע נ״י דף הרואה פיק דאסרינן הא וכן יהודה די'
 דרנ תלמידיה הוא י׳י מלאודויי יתי דעפיאון ר"' להו ואמי לעעיא יהנך ולא ניהלן
 גומל ברפת ידי יצא לא נחמת יוסי כי' דקיייל לדידן אנל פיית הלכה ס׳ל וכינ

 וכן ונו׳ זו עת גאה נמה הפא על אומי נאם יצא לא וכן נו׳ רחמנא נריך נאניייה
 ייהנך רחמנא דבריך והך זו פת נאה נמת דאמר הך להלכה ינינו העתיק לא נאמת
 ינייך רי׳ע ובסימן ט׳ זו פת נאה כתה להך שהעתיקו קס״ז סימן או״ח ונפיש״ע ניהלן

 קושי׳ סרה ונזה שפיח מספנע המשנה דכל הן■ העתיקו לא הס ניהלן דיהנך רהמנא
 והא . והיסנ״ס העור מערשי נזה העירו שלא וצ״ע ינינו מעל הניח שהניא הרמיך

:שם צליח נס׳ עיין קס׳ל מאי נגחרא דסקשה
 שחים חניך נשמר נמתניחין ישנ׳א נחי׳ ועיין נכ'מ עיין .נו׳ הקדים ח הלכה

 הסמוכה ניכה מיר,רו לא עולם ואהנת רנה אהכה דנרכח דפונר וס׳ לפנית
 נה שאין כרכה שכל זה דדנר פאלר, מהרי׳ נשס הניח חיש לפי י״ל ניכה לי׳ דהיי והא
 השנא ננרכח לא אנל המצות ונופח פייות ננררח כ׳׳א נאמרה לא ומלכות שם

 מ' דף החוסמת כמ׳ש סונר והפיס חלסח נזכר לא ברכות נייח דהא הדבר והוכיח
 מלטת וא'צ סמוכות ברכוח ייקרו שלאחייה נרטח וכל מלכות היינו אניהם דאלהי

: הכ'מ קושיית נ*כ שנשאל ישנ׳א כתשובת ועיין ודו׳ק
 וחכמים נרכות ריש מתני' .ט׳ הלילה מצי עד ט׳ קיש זמן זהו אי ט הלכה

 לא אס הרחקה ענדו דרננן דייס יונת רנינו עיין נו׳. חצות עד אומיים
 וא׳ס נשב ההורה סן מ׳ע לעקור חכמים ביד נח דיש עוד יקיא לא שוב קיא
 סונר השחי עלוא עד דאחר ר'נ ולעיז לכתחילה כיא הרמי,ה יננן ענדו דלא ויית
 על־ג לא דייג ייל א׳כ הא׳ פירוש לעי אנל לכתחילה אפילו פלל הרחקה עשו ילא
 וסונר נזה חולי, וטא בדיעבד נס הרחקה רעשו דסונר לתיק ליה דשסיע יישוס פ׳א

 חצות אחי יקרא לא דלכהחילה ר'נ מודה אנל השמי עמיד שיעלה עד ז״נה דנדיעבד
י אמר ע*נ ח' דף ננמרא דאמי הא הניח פי' ונזה היהקה משוס  פר״ג הלנה איש י׳

 דננמרא אע׳ג ע״ח דפפק הימנים שיפת הוא וזה לפתתילה כ׳א אינו דהרחקה פי׳
 נגמרא ועיין נחויויס ומניאו יל׳ה נסיתן ליישב עצתו דחק והביי פר"נ הלכה אמי

ג דאמי בהא ■ צעיר, הבי׳ח לפירוש ע״ח קאמר סי וי׳
 אי סליני וי׳ג דחפתיס הב׳ כפירוש דסוני הרמנ׳ם דנרי בישוב נראה היה ותנה

 ההורה סן קיש ולס״י די*נ סעסיה תסתבר דיננן קיש ולמ״ד פלל היחי,ה עבדי
 ואמר ש’א ר׳י ואיש דרבנן סעמייהו וססהנר לד׳ת הרחקה למיעבד נוהן הדין שורח
 דיי אתי ע׳א כ׳א דף נרכוח והרא״ש הרייף דנים מה לסי לשיפחית אזיל פל״צ הלפת
 הסק הכי משוס מדרבנן קיש דס׳ל משוס ור,ורא מוזר אינו נו׳ קיש קרא ספר, איש

 ר״י דניי שני, חשיה ואיה לעיל כתיש החויה מן דר,*ש להלנה דסיל והיניב׳ס פר'נ
 נמ׳ש לי נראה העיקר אנל הרננן. חססבר התורה מן קיש דלת׳ד כחפמיס וספק איש

 סשעא משסע דהפי נדיענד אפילו חיזוק עבדו דרננן הי׳ח נשיעח והחזיק הניח
 קפה החורת חן קיש לחיי לדבריהם דתלח לדנריהס סייג עשו חהיייס ד׳ דף דנרייחא

• המצוה לנפל אפילו דידהו להרחי,ה טינ דעשו ניחא י־מ ולעיל
 דמשמע ואע׳ג נבלל עד ולא פד ייא נשיג עיין .נו' שעוח שלש טף עד יא כהSה

 לחותרא אחיינן דנדאורייחא להייא ס־ל שעוא שלש סוף עי נירושלסי
 הימנים ודעח החויה מן קיש נת׳ד קייתיל הא ואנן ע״נ נ׳ח דף נדה במש׳ הדתשתע

 היום כל זמנה התורה מן קיש דזיין י'צ נהלפה הפיס שכתב מה דלפי הפוסקיס ופל
נ מדרבנן אלא אינו שעות דשלש וזמן • בכלל ועל דעד י׳ל שעיר א'

 או׳ח השיע ומסר,נח .חצות עד וי׳א הו' היום כל ולאחריה לפנית ומביך יג כהSה
 שסוני תפני זינה היום שכל יכינו ודעת שעוח ד־ פד האי פרנינו ניח סייין

 שבני זמן כל נשרבך דוישינן כחו החורת ״ן היום כל זמנה דקים הפ׳יח שכתב כמו
 דאסי מהא עיז די,שה והא עומדים אדם ענני ריז ובקומך דרשינן ה'נ הן שוכנים אדם

קי קיא גיתא איר י׳א דף בגמרא  כל טי דלא ודאי נוקד הא קושיא ומאי ונערנ ננו
 משני ■לא למה קשה ולכאורה הכיס לדברי ראיה משם דאדרבה נלעניד ע׳ים, המש

 ראשונה אשמורת עד כריא וסיל לעעמייהו דניש נראה אלא ניה על קושיא הך הצמיא
 דרשי ואיה הירושלמי נשם משילין נפרק החום' שנחנו ונחו דנים מחליידי דליא

 גיסא קאמר שפיר משמע הכי ובקומך גס א'כ לשכנ הולכים אדם שבני זמן פל נשהנך
קי קרא  סה'פ נאמת ואיר שוכנים אדם שבני כיז דדרשי פיל כחכמים וכיה כו׳ ננ

קי למכחנ חצי לא קי לכתוב קאסר דוקא דלאו נחיר ועי׳ מ״א, כקושיית נ  אלא וערג נ
ה ועי׳ ולילה יום :נשחס חמיי י׳

 ודונם זסניוח שעות להו משנינן אי האחרונים האריכו האלו השעות דענין יודע והוי
ח ריש המשנה נסי׳ והרתניס היע׳ב כמיש הסכיתו  לשעות דחשנינן נינו

 שמים לחם ונסער ביאור טאיב ראם עפרת נסער ועיין לדינא עיקר וכיה זמניות
יות1לי עדיין רשאי פ׳ בזמנינו המקשקש זוג שסכה שעה עד ואפשר וזיל שנתב ראיתי

המיטס



שמע קריאת הלכותספר

! td« ילא <!נמוה ניי ע fc אליג מי י לסלוה ומיווה . דנ׳  הל»ש חל\קיו1גי «! מ
ה ספי, סיס נמיץם אמרינן אי א' נהלנה דנריהם שהנאת׳ והסע׳ת  שיגיו לההמיר גינ

 לזמגיות דתשניגן אחיל יאחילי לא אי זמרות לשטוח דמשנימ שפיקא ססק אינא ה*נ
נ הנינות הפסיד לא מצות טי הסוניים נשיפת קיימיל דילמא א'  דטסיי) מאי לפי י
ר נספי  M סל לספון נשאי אדס נל איג ספיקא ספר! שיש 0נמי,ו לנין ת״א ג

טת להפסיד שלא :הני
ס6 . והשאר נוי יאשון נפסוק נו׳ הקורא K ה^כה ב ר י ס »!0 ט  מה נני

 טויה א'צ לפיד סיד דהוי למאי אפילו הא רניר טל שהקשה
 דרנייו <יאה ולי דיחק. וקצת המתנס והיא סיש ט״ש לדיין וניס יצא לא להגיה קורא
 דחג׳ נהא רניגו דעת דמה יצא ניה להגיה קורא אפילו נשאי להסיי גם מפרש הני

ת דנני הלנ סיים ציין וגו׳ ישראל שמס ננטיחא  אפילו יצא דלא פירושו ציין הן יי
ד דפנ  דחק וינינו לנתתילה המו יציין פייישו א^) נחייוט הישניא דפת ק ואין נ

א ילשין מטם נהישניא ילא לפרש ליס ת ״  מקראי. להו דדדש טון הני משמש מי
 מתר' מ״ט טלמא ציה מצום ש'מ לתלמודא קשיא מאי נמידישיו הקשה הישניא והנה

 דתלמייא דסיד מפרש היה והרים!*ל פיט ניותק וחי׳ מונה צדן ילניט יאשק נפסיק
o דלא ניון r ק דייר מהני״תא ם וינ  דציין ודאי יאשון פסיק הסניא דמצד מ

 דס׳ל ונמו יצא דנייפנד תיל סיס אנל שמים מלסת קבלת מיקר והיא הלנ נוונם
יצא לט טון אם קתר נמתר׳ הא ליה קשיא קא שפיר ומטתה האטת לפי להישנ׳א

דאל*נ צ*נ מצות ש'מ ק)פי ושטי נויפנד אפילו איי לט טון לא אם מינה דמשמט
נ טונה א*צ מצום דנשאי אלא  טונה מיהם נטי' דלנתסילה נק״ש לימי לר די א'
 להניה נקויא ואיירי יצא לשק נמחרתץ קחני דמש׳ה משני והגמרא נדיענד לטננ לא אנל

ד יצא נאמת נדרנו נתירה קורא אם משאיה טנ ד ו נ נ׳  אפילו ונשאר ראשון נפסוק ו
^ להמסקנא אנל מתניחץ אייט לא דסזה נדיטנד יוצא להגיה י מנר״חא ד נ ט  ד
ענו אפילי משפע דלישנא דפששא הר*מ  ונפסוק רנינו פירש שטר וא*נ נמ*ש מי
נ נדרנו נתויה נקירא אפילו יאשק קורא אפילו נשאי אנל נדיענד יצא לא ר

:נס׳ד נריי לי נראה הטיוש וזה *ד00ל נמו יצא להגיה
ץ ב הלכה ם דלמד ונראה מקומו לנו היאה לא הנ*מ ט׳. רוננין נ  ותרא מהא יני

ח נגמיא וטנא נתוספתא ט ט התמר גני פל דונג טה תיי ל' דן ני מי  י
ה אומר רני ס' תפלה זמן  :נק*ש צ׳ש סקילין נתפלא ואם ויתפלל נמקיט יוטנ ונינ נ׳

ם  על טיושים נ׳ סונל פרקדן ומלת ינינו סוני .נו׳ קיש לקרות ואסור נדיה ע
ט על שוננ שפירש ויש*' הרשניא נהידוש׳ פירש ונן ננו ועל פניו  למעלה ופניו ג

 פיקת טל שהשוננ טרשי׳ פתרו על הופנו לט פל נהפן פ׳א פיה דן נסנהדיק פיק
 ופיין פיקק ונין אפירןו נק מילק משה ופני אהדדי טחרין יש*י דני׳ א*נ יותר מגונה
׳ «נל פיקח דמלם ס׳ל ינינו נדעם ישי׳ דגם ואפשר שני מלק יפקנ שנות נשו׳ת  נ

«ני אלא טרושים : גנו פל נשונג אלא איר שמע קריאת דאיסוי ישי׳ ד
נ דן נתוספות נם הוא יחי שפח ליאורה . מהלן והוא קורא והשאר ג הלכה  ע*נ ׳׳

ס' לננן על דיה  דלית דקמיל ונראה . לדיט ׳לן לואהנת ונשיגיע טימו ו
^ א״צ הדק דמצד הנם ע  ענ*פ דיעמוד הויא מקוסלנתטלה פנל ראשון נפמק רק ל
 אלא דליתא קמ׳ל פראי נקורא נראה יהיה שלא משום הרידש שנתי נמו לננן על פד

נ דלא ננ׳ל לדינו לילו■ דישאי  והשאר הימנ״ם שם״ם מסה שלמד סיג p׳0 נאוימ מ“נ
א ולא נגיש נטושה דנראה לעמוד רשאי איר ואילך דסנאן ללמדנו דנא ^: 
 :הימנים פל שחולק הא ד*ה עיא סיז דן נחוספות פיק ד הלנה
ח נמס׳ נמי ורמיזא היאנ׳ד נהשנח ו הלכה ן נסתרתק דחק הא היינו . נינו  ז

 זמן והגיס נמלאנתן פסוקים נשק ופי׳ ט׳ האילן נראש קויין האוסנין פיז
: משטקק שהות ניש אפילו משסע שפירש'׳ כמו מיד קורן שמע קריאת

ה מ עיין ח הלנ  נלט קיא דאם טיוש נלט. שיקיא לא ט׳ מנוח הריי נשם מיש נני
טי נדאוריתא ק״מ׳ל ואנן נעלסא הרהור מי נשפתיו סציא וצח לנד  הי

ד לאו ד  פלונחא לדמום שרוצה פי לדמות נדיד דהרהוי נטגיא הרזיה שנחנ נמו נ
הוי הי ד ז ד ׳ לפלונחא נ י  דנייושלמי מתוח ונזה פ׳ש, לאזנו השמיע לא אם ויי׳ יוט י

 לן סתם יהא הלנה צ׳ל אמא׳ להקל פניהם נדנרי הלנה דאמריק הא פל מקשה נפ*נ
 כיון דסייא זו לקוטא תש לא דיק יתלטיא ונראה ישנ׳א נחייושי מניאו להקל תנא
 של נחילונץ קס׳ל יצא לא לאזניו השמיע לא אם א*נ כד״ד לאו הרהור קיי״ל דאק

 הראיס י״ח יצא קיא ולא ק״ש הטסט וזיל *נ0 סימן אימ ננניהג כתג .הרזיה
נ ונסימן פיא טנק מיא חג מ'  נהשגת ופיק יצא פלא זיל אלשקי הי׳ם נשם נ

p דפים תטם נם׳ הונא קורא הי׳ נע׳ המאור נטל על הראניי o ע תנ וראיז ד  נ
נ יצא נלט הרהר שאטלו : ע'

ה ג דן ניש׳י המעיק .הפסוקיס נסדר ט׳ הקורא י» הלנ  מדנרים דיה עיא ׳'
 אנל לספרט תינות דטיר מזוזת ניתן ונשערן ננק למפרט ולא פירש ט׳

 וטו דדיש דיני אלינא אלא זאת ישי׳ כתג לא דפ'כ ונראה .נה לו לים הפטקים
 התיטת פל קיא לאוקסי לנו ודי דהדנרים ה׳ מן ליה נפקא ולמפרע יהיו נהוו״תן

ק אנל טהת כסדרן התיטת טקרא נ  והיו דמשמע למפרט יקיא שלא והיו דדישי י
סיין לקרו^ נפישה הנתונים הדניים  יקרא לא הפטקים דגם לרנא יש׳י מודה נ
 טxלמ מלת ל*פ ישי׳ נפי ד^וה p לומר מונח ועיט סימנ״ם נדפס למפיט
ק יאמרו נהא מקודם טרש ולא דיני אלינא נ  :נניש איו למפרע יקיא שלא והיו י

ם ס וטיק .אוחו משתקין ט׳ קיא ע פ נסלימום שאומרים מה מיש נני  ישראל שסט נ'
ק יאמרו שלא ללמדם יש תנ ו  אות המניא ונתג י׳א סטין סיג טמן נשינו נ

 פיד גמרא ואשתטפתי׳ קפידא לינא או« אומרים הקהל שכל טון נסג והניס ס׳
ה  שמט שמפ האומר והאמטק «מיא ופרין עינינו וליה ליה אנו אוסרים שהיו דטנ

מ0 טק דיפה נראה ולי .פיש נו' אפיה אומרים טו טלם והחס אותו משתקק  נ'
א והרסנים הריין לשיעת זאת דנתג  ועיקר מטנה אלא הוי לא הפסוקים ינקי
 סתלוצז שיין לא דנצנוי הניס סניס עולה ויפה נסחלוצן שנראה היינו מגונה סנים

נ איטרא דהוי היינו דמשתקין ונפלה מלה סלה נאימי הניח מודה אנל  ^זלק אק א'
: שטי מקשה דסשתקק טלה מלה p הגמרא דמקשה ושם ליטד צימר נין

ס ר ה ג ס ט בהקשה מה ה הלנ ם הזניי לא אמאי נני  שלום לומר שאטי יני
הן קיימיל דלא רטנו דשפם יהודה לסם נספר שק p'wo נניס נ

ץ ב ן 11ר
 אל* יממה לא אימ וטיין הקניה של שסו שמש יויד דן נטפה מדאיחא דשנת סוגי׳
 דשנועות נפיד pדאשנ וכיון יממה לא במו שהוא כל נזה חליא דזה משמע נמו מפק
 ס׳ל ולא נינו׳ אלא אינו דשלום דפיל משסע נממקים שאינם שמוח נהני שלום מני דלא

 פיל דהריס פיה טמן אויה פרית ועיין ושייר דתני טסה נטס׳ שנחונ מה לינינו
ני וע^ נה לן לים לחודא שלים אנל נשם דוקא הייט שלום הני״סא דטיוש  יוסן ני

p x וצפיג נזה טש'נ פ־ד:
 יהסניא אלפט נגייון כפדא הרין ונתנ נ*מ עיין תתפין. זרקה שאם פד ז הלכה

p דסיל ואפשר עיש. לקולא הימנים עפק אסמי יקשה אלא נישיי טא w t o 
 וראיה תורה אסרה לא פניה שקרמו כיק מודים ניע דמדאוטיהא נירנק אלא איט

 טק צואה דרג משמיה ר״י יאמר דהא ירב אליבא אמוראי דל צריכק ילא לדני
טי כחרס דאפילו משמיה נריה רנה ד״סי והא מדאורייתא frne פניה שקרט ט א  טי
ס פסק שפיר דמדרנק וכיון ואני׳ דייי פלונתא היסנ ייל ועפייז מדינק  :להקל הד
ו׳ אטח ד נו׳ מקr נסה ה הלנה  א׳ הלנה דעירונק פיד נייושלעי ומונח .נ

 סתפלל ונשהוא הצד p נפנה נפנה נשהוא אמות ד לו שיש מי שם דאמריק
ה לונסון מתפלל ט  מומשק וג׳ אטח ה׳ הס שנלוכסון אטס ד׳ הצואה p רחוק ט
א אלא ואלנטק דיא להרחיק צ”שא ש'מ ואלנסוק הן ד׳א לו מתנים שנת ולפנק  ד

:מתפלל דיה נקיע שם ופיק אמות ד סגי נלונסון ואפילו
ס פיק .כו׳ מים יניפית pנ י הלכה p מ'צ נשויח וטיק נני x נ  דאם דטנר ק'

;לנטל מים נרוג «י מרניעיס פחוס טא רנלים פי
ב הלכה א מרחיק נו׳ רע ריח י ן נגמיא .ד ה פליני פ״א ניה י  ונראה וריח ד

א להיטק א'צ התורה pי טדים דלט ׳ ד  הצואה ממקום אמות י
 אנל מחנהו מיקרי אדם של וייא רשניא נטדושי נמיש קדוש סמנין «היה דנפקא

ע רנלים מי דגני איל ולפייז .מדרבק הרחקה אלא אינו הריח שכלה ממקום דיא  ני
ם  טרה אפרה ילא ניון הריח עם נם רגלים סי ממקום י״א אלא להרחיק דא״צ טיי

 רגלים ט נפלו דאם עיח pנסי שנתב נן השיט ידעת איל ונזה הפטי נננד אלא
׳ להרחיק צרין נארן  גני פיס נטמן נמו הריס :נלה ממקום הזניר ולא אמות י
 דגני לומר יש ולינרימ מייא. יותר סרמק רנלים נמי אין הטזם דמן לומר ודוחק צואה
ח. סויה מדג ח דהלנה הספיג ונסנ ד ד  pנםי האיר והקשה טוסיה ותניא הואיל נ
ק גופי׳ הוא שפסק נסו נמחמיר הלנה נלאיה הא זה לפטם צדן אמאי פ'פ  צואה ני
 אזליק פליגי נדאורייתא יההם ליי ולפמיש וריח דריה פלוגסא נפי ומא נשרו על

רנק והנא למוסרא  וצרי^ לקולא דאזליק היא וא'נ מודים כיע דמהית פליני ני
נ לפעסא ת' ה דפסק ונינו פעם טא וזה י ד :וקיל נ

א נגסרא .נו׳ ע"פ טו יניח לא קורא היה יד הלכה  פסק ורנינו לישני תרי אנ
טמאה הולן אם וציפ נל*נ  לספון טתר אם p!0 יענוי קיש יקרא לא ואם נ

 לעמוד ינול שאם לו שנד סי דקייסיל ואפיג ויקרא פיו פל ידו להניח מיי האי טל
ומא פ׳ סימן נשיע נממאר ק״ש זמן שיעטר סופג קיש שיגמור עי מלהטח פצמו על

ם דהגוף ש״ר. סראיש מסשונח לא דנהולך נראה ונם נקי יהגוף הנא משאינ נקי א
א מקד ע מחנהו ד ד  ננהיג יטסר להיר נראה והיה . פיו פל ידו דמניח דמיי י
נ ניד דן נגערא דאמריק סהא עיש טו למיס ה נר פייש׳ רני אמר פ' ד ל נ  יייני

ל משמיה ונדב הראיש וגי׳ נו׳ דני  לעיל והא עצמו טתר ייניל הא קשה p ואם י
מנית דאמר דהא לוטי יש ולפ׳ז שמע מייאס וקורא טו על ידו מניח רינ״ל אמי מיניה

פ טו « נזה שמע קדאת זמן ענני נא פדיק אם אבל ננהיג אייד פ' ראיה אי
: לדינא וציט להפסיק דצריך מקראי

 סדחה רש״י וני׳ התוספות גי׳ לו שטה ננ״ס עיין .אשתו פם ישן טה ואס יה הלכה
נ מיקרי לא יאשסו חדא התוספות עי להלין ואפשר מ׳. ועוד נ'  רשיי נ

נ סיקרי אשתו סצינו דלא התוספות מש'נ מדאי ' נ נמנ^יתק דסונח צ'פ נ  דמעשרות פ'
נ ננלל דאשתו מיא '  יניאה מה לט ונם נלקוטו הפיח נה הרגיש שננר ומצאתי נ
ה ואם דיה רשיי מפירוש שם  גרת ולא ניתו נני הגי׳ רשיי לפני דהי׳ נספה ישן ט

נ שם נתוספוס העסיק pו נניו  6ט אחרת דנדיחא םיל p נם דרשיי לומר P א'
ב י״ל שפיר אינ בניו כן נס יתני ראשונה וניייתא  למס דאליע אשתו היינו לאו יני

o x נניו bג נכללא טאי המה א ד נ אחי ילאגלויי ש"מ אלא י ' נ  הנא דקתני י
א נניו תני דלא שניי׳ ננרייתא אנל אחרים היינו  ננלל אשתו נם ודאי ניסו נני ד

: ודויק ניסו נני
£רמ •מתן לטנן K הלנה ד ( ' » »r ׳ הלנה סונה סהלנוס פיו נריס  וגהמיס י
ח שיהיה והוא מיש דע שנתנ שם י פ ^ נסונה ענו שאם נ י

 כסירים גווני ננל אלא רנינו מיניי ולא הגאונים מינרי כן ול'נ סצוה מאותו קצת
p נאויח הרמ״א שנתנ נסו וילא נמצוה שעופקיס p!נל x נסגיא ועיש מ' סעין ליח 

מדם לדנרי ראיה לעג״ד ונראה מ׳. אות  הגמרא מקשה טיא ייא דן נרכום דנגסרא הי
נ הסש^ליס ומקשים מצום לדנר דקאזיל פסקיק לא מי  טעיק מסניא דהא קיא ליל א'

א שים לפפויא קרא איצפיין דהרי «ר  .שם רשדא נטיושי ופי' למיוני «א טצונה י
 ואם דטינ שרהם לקיים אפשר דאם טצונה הסנרא דודאי ייל הימנים שיפת ולט
 נדרן נלנתן הגמרא שפט קאמי איע יפפוי טצונה סנרא לפרוח דצרין אלא איא

 פסנרא שניהם לקיים דנאיא לפרוח דא'צ פניהם לקיים נאפשר נם נמצוה שסק ממעש
 אתי דילמא לקולא הסנרא נגד למרות יאסור סניל שפיר מקשה לטיז דפפורים ידעיק

י להורות  קנרל דפפוייס היא דמסניא לפרוח נצרין נם דהייט למומרא הסנרא ע
נ לפפורא יהקיא אפיה נו׳ ונלנס נשנס רחמנא לנסוג ומשני ימיינ קיא ע'  גס ו

:זיל הימנים ונדפס ל»וח ציין לאק
י ליפת הנה .נו׳ שמע מקדאת ספור נ הלכה ד  ואין קורא רוצה אם פפט הן י

p מהא ישיי פל הקשה והיאיש להמטיר רשאי דאיט אלא הטפפות דעת 
 מידס ניאוי נספר הדור למיפת ויאיט אסור. אמות לד חון הנא נגמיא דאסייק

 מש& טיע להתמיד למתן רשניג דאפר הוא כוונה דעשום נקיש מודה דישיי שנתב
 על קאי אסור אמות לד׳ מון יקאמר הא ולפיז להחטר אסור נאונן נם טטרא דמיחזי
הייין דלא נרשנ״ג פפק דרשיי לדנייו ודל עיש. דרשניג ואליבא שמע קריאת  והמזנים נ

ם אלא ע דו לולא לעניי ונם .היאיש מ  דלא ישניג מודה אוק דגני ייל הקדושים דנ
:מעשיו אלאלהצדיק יוהרא לשה פושה שהוא ליה תשדיק

וליישב
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' ילל קיבייה וי^ייעב * ״  כירוכלמי רקכה רהכילין *י*ן יקנן ה^ דהנה לי נר^ה '
: אכילו רא ״ הגי' כ׳ה דא תני דא דת:׳ מי; אלא הכילי; לכ:יה הכי־ נ נ

־׳ :נירי:■'־״ לכ;י:ו  ’“דהיריכל פירי״ו ו:'ל ־׳־ית) צייכא 1' "־כהדהיה יככ״ה ׳r'׳:־׳
 וכו' יו״ כח הזכור ליייכן רייןיה׳ דדייכ יכא׳ דאי:י כי; כי־כנ כיייכ דה'ל ־־זיל לכעיייה

 אינו כהכ״'ין דייה דהכיל׳; דוי״א כוי ;‘דכ־ לכו*יה כה־יירו הכילי׳ ה:׳ ייכ׳׳ה ח*כ
 הייכיה דניכי׳ כיכא י־כיס רשאי אינו כהדינז הני דיא וי־א כ; דכא; אר לכהריר רשאי
כיגיס ככ״י■ ׳כין רק כ״ך דלא  היא דהכילץ כלריהא והא כדאיהא הא צ״ל כ״כ רש*י ̂׳

 על ’ר!א אשור אי״ת לד' חין הניירא דר,איור הא היאיש יןיש״ה ר״שש נ“ה לאיכו׳א
 ני' היה כן ככי! ונלה׳ כעור א־״ה לד' רון נרסינן דידן ני׳ נכי נלת״ה ונש הכילי!

 דנחיא ליש"׳ ליה דיש«ע לויר יש כהירישלת׳ דלה לכדש לישי׳ ליה דדהיק וייה ישי׳
 דש״ד האי ולפי כיי ירמינהו כי' יייין לכניו מיכיל ננהי־ר ש־ רדרקשה כ־ה כול־ דידן

 דצוישל נייח ולכייש״י תיל ״הין לכניו מיגיל ת״ש י,שה לכגיו תוכיל דויןא דח־ןשה
.ידו״יו נצליח ועיש לכניי י-וכיל כשאין ישאיכ ערדוהו להסיר איא לכניו

 השיה לתי,נה ננילו דלא נכ׳׳ר עי' כו' ׳שיאל ככל זו הי,נה נשעה לא ח הלכה
 סנילח יכיייכליס נעציס סלסול מהנין כה להס אשר רעשה ואנשי הסידיס

 נ־ןרא רי'ו רשיי״ה ודיש׳ נו הנזהר אשרי אירו וכיכר כיה סיין נד'מ ועיין קרי
 ראיהי וינה הייאה ־,כי ינה־, ולא לעד עוסדה נסהרה כשהיא היינו עכורה ה' יראה

נ מיוחד החד רנאון נש"׳ שרצאהי תה כה להעהיק י נ רהר״ס רויה י  רחנשי שנד־ש ה'
ק כהוצציס דנריס עליו ננוצח אס קרי ננינילה הנוהנין מעשה  י,ודם לעיין צרין חס ו
 תנכנא אלה ואינו הוחיל כרייה דעהו והסכיייה נככנזה ונלפל היוצציס רדנייס עגילה

 לאיסור ראיה ותניא מדרננן אלא איני המיןסיד דמעוע מוצץ ואינו עיז להי,פיד א׳צ
נ תיה דף ינמוח דאירינן סהא  מי רינ׳ל י^א״־ ארסכה נר ליה ר,רו דהוו ההוא ע'

 נ׳דה הכיצן דנר כל דסוצן מיז דף שס איריק נריס נכינילה והנה ליןריו כינל לא
ה וא'נ  יככינילח הכוצניס נדנייס משגיח א״ו לק־׳ הא לר,ריו כנל לא יי קאתר י

 ייה כס הניא שונ ינדה ההוצן דני כל כנ1י־ קיי לננילח דנם א״ו כהני לא נר
 של עיש; תאי ננירא חמי ציכא ייניל הא ישה דאכת׳ עי׳ אהד חכם לו שהקשה

 צריך לא לקי׳ הא לקייו ענל לא מי שם אתר אין א*כ קנין נע' דדי שהרץ שונלי
 כו׳ לקייי פינל לא ח׳ שם דכירשו ז״ל והרייף nדר^' סעמא וזה ולענ״ד . כלל ענילה
 נ־תנ׳ס עיי׳ צירות לשס כתשכע דענלי ודאי א'כ מלוה דמקיימי דהזינן כיון היינו
 הוכחה היתה זו קושיא ותפחח שם וני׳ רם״ח סימן ׳ו״ד ונעור א״ש מהלכ׳ סייג

 לא דנז•; אנדה יק שם הקשו דלא כן ההוספוה דעה דנם ואפשר . לפירושם
: הרחכ״ם סכרה יסאנר

 היה דרך יראה א'נ מה' צ”כי מ״ע נעל הניאו האותר פ”ס נירושלתי המעיין אכן
 תהיא שם כדניסיגן נינוה היה ומזויס היאיל מקריו צר כל לסנול מנהגן

 רנהנא אלא דחינו כיון להלן שם העלה ת״ת לק־יו שיענול עד נר אץ ננ׳יק דיינ׳ל
 עציו אח לעהי אדם ת״נ ׳'ז דף ר'ה דאתריגן נהא וציע ההוצ״ס לדנייס לחוש א'צ

 לוחה שאין אלא הוא נתור דחיונ אוכלין עוגזאח הלכוח נסוף היתנים ופסקו נרנל
 דעילין תשום העעם הריס ד:חנ הוס היח ורהיח ם הנוסק שינית הניא ת”תל עיין
 לדקדק דציין לדין יש עצתיגו יניונלין זכי עושין אני עכ"פ לנזשיהא והלכחא לרגל

 כ*כ דף ניכות דאמרי([ לדי,דקוחהא דא'צ קי׳ נכינילת דאמריק הצם החוצצים תדנריס
 ינל תכיהרח נכשיה עכל ולא ייח ינים להוציא דכסהא יויא ניעלי ענל דייה ע"נ

 יענילח קיי כינילת להם אהד דין א'כ צא סדי ולא תצהנא מצד אלא דאינו קנח משמע
הנתון נ'כ הסכים יכן הניל הנאץ הסכתת לכי חציצה עניני על לדקדק דא*צ הרצל עיר

ס' וע״ן להלכה מיו היא עכילה סר־ דאיר לדיי לי״׳ אניי איל ע״כ ל' דף יו״א ני
 הוצן דיה נתיססוח ועיש תקין דאור״הח כעין רננן דחקון כל איל ייצן אינו או ]5מי זו

: יציע החוצצים ידכייס לדקדק ציין קרי נעינילח דנם קצה משמע

תפדה הלכות
ק ר  נכחיהה נכית יעיין נלחיח ע״! כי' והודיה שנח נותן ואחיי ב ד,ולנה א פ
משה ח' סיתן א׳ מלכים הילקו;■ נשם הניא יופלה הלכוי, *

ניקש ואחיכ נו' ת'ך נישוי; ויהי יקיס של נשכחו פחח הנינה וזאח נכישת כנינו
שם ע״ן ישורן כחל אין ויקום של כשנחו ופייס נו׳ ראינן יחי ישראל של צרכיו

;הרסנ״ם דנרי ואיש
לו ר  רשניא כחידוש׳ ע״; כ.’ע תצאחי ולא הנר לו ונקשתי מ”נכ עיין ד הלנה ב פ

: מ' דף ננדה
 ה־מנ׳ן דעה שנס ונלנד דיה עיא י' דף ר״ה ירושלים שלום נחינורי ע״ן ו הלנה,

 שדעתו ה־זיה כדעת ולא ניכוח ע' אתרינן מוסף כתפלת דדוקא כהיינ׳יס
: תשע מחפללין דר׳ה הה^יא ינהל

 תנינן דמעל׳ע הירושלת• נשם פסק העירי אני ששים כיום ח'הנ שואלי! טז הלנה
לא שאס מדנרת שלמד ת' יש נהנו, שלא אע'פ׳ קייז כשיתן השיח ונתג להו

רתזירץ א׳[ מתפלל שהוא נעת נשלתין הששים אין תע״לע נתנה ואס ששים ניום שאל
שם עיין אוחו

p"lfi דהא יונה רני' נשיעת רנינו סונר . התמה שתשקע עד נו' לו ויש ר הלנה ג 
 משוס החתה שקיעת עד אלא צ'ה עד ר״ל אינו הערב עד דתנן

 זתן אינו ואילן דתשם התתה כשקיעת שנכסל לדם מנין נזנחים אמרינן והכי
אנל דם זחיקח הוא התמיד ועיקי התנויד כ,גד היא התנחה וחפלת חסיל דם זריקת

היום כל קתני נידלא דרכינו כויתי' דייקא ד״תניחין ולישנא ציה עד הערר עד פירש רשיי
 דשנת פיק דירישלתי תסוגי' הי,חה זי׳ נס' מ״ו והנאון כו' תפלח דיה כתוספות עיין

 התנתה תכלת דא־ירו כיננן תשיכר עד נה דתני חירוצא לחד שם למחניחין דתוק׳ נ' הלנה
 ׳נד כמיד אתי דירישלמי שינוי׳ דהן נראה והיה כיני'יונה דלא מוכח ואיר העיכ עד

 והוא י״י ותודה השיכה עד דזתנה קאתר ושפיר אקרננות כלל אסתנוה ולא תקנום אנוח
י׳ קח״־ ישפיר תקנום תמידים <נד דק״מ״ל לדידן פ״א כ! נתב לא  נתתניתץ קחני ייד'א י
 קיש" מיושר ונזה הת״יד דדם דונייא שקיעה עד כיא זמנה דאין משסע משיכה פד

״ כסק נוה תשני ה׳ הלכה אי נפרק לעיל רנינו על הכ'מ • לפע־״ה דהר״מ כריניל יי

קובץ
 דמחג׳' נזחמא דמשמע וע'כ שתתשן עד קתצי לא דנמתניחין משוס ר׳י נשיעא דה׳יל אזיל
פיא ניז נדף דאמרית הא רניצו לדעת להקשות ואין . תקנום תמידים ננד כמ׳ד סונר
והוא השקיעה אתי מתפלל היה דלמא וקשה סיל י’כי ש״מ נו׳ שנת של מצלי ניד־נ
 ועוד שקיעה קודם משסע טנעיי דהלפו; תדא ולקימ ,סיל ניננן ולעולם פלג אחי

 וינגן מיר׳ה שם מדאתי משמע וכן היה זמן כאיזה ודקדק ידע יאסהיד ר״ת דייאי
מ׳י סיניים היו דהם י׳ל לכמיש ועוד סי׳ תצלו היי לא  מודה ולדידיה אנות נני נ

:כמיש נראה ולי יש׳י שיעת זו קושי' מנאת הוכית ייז סי' אריה שאנת ונשוית כס׳ש רניני

/ לתמוה ויש נו' היס״ך נשם מיש כ׳ת עי' ה הלכה ו  והיה מפרש היה דרמיך אכפר נ
יי לפגיצי כמ׳ש רסתניתץ הני' לו נקיא ר׳י תאמי ופלה זיש עי אומר י

אנל הזמן לענוד ינול ונקל הוא מועס שזמן ניון מנחה שעת הנעת ע־ המאחר נושע
 שפוסק ורניגו ז' לאתי הסאתי פושע דצקיא מצינו לא היום נל מוסף דימן דס׳ל יננן

' נאן יפסוק די״י לדוחק סיל הי' והריס מליו תמה יפה יצא היום דנל ניננן י נ
' דניי נמחניחין נלל גויס היה שלא איג נתיק ולא יהודה יוחצן רני וע'נ יהודה י

; ז' לאחי הקורא פושע נקיא ואעפ״נ קאי ינגן של
 החוס׳■ נתיש כוונתי לתפלה גאולה לסמוך צרץ והלא הראנ׳ד נהשנת עי' ז הלנה

 קייתיל ואנן ונו' נריכיל פסקיגן דא־נ ועיק מיש מאימתי דיה נרכות pר
 נלילת נכינוחי' קיש קויאיס יהיו פי׳ נו' ערנית של נאולה הסומך לקתן דאמר כריי
: יינה נרנינו עיש נלכד קיש שיקרא דעתו והרית לתפלה נאולה סיויכת הוי לא ות*נ

סיד יפ״ו סימן או״ה נשיע פסק ונן נו'. מנתה של מתפלל ונו׳ לפניו היה יא הי״כה
פחיהם להתפלל שהות וחץ לערנ סמוך הוא דאס ונ״ל נ' תות הס״א וכתג

 סימן שאיי וכפוית נאיר הסניס וכן נערנית חפלומין לי יש דתנתה תוסף יתפלל
יי שינריו הנס המ׳א דנרי על כתג ונצליח דנפשיה תסניא י; כחג <י נ  ס״ס פעם י

 להתפלל כדי ניים כשאץ מימי נעי היון וזיל תיה נפיק הייושליי דניי ממני נעלם
 ישניום אפילו כיי נשם ריז קודרת הסוספין פתיהסהכלח ל־חכלל ׳שגיוס אני' שתיהן

 המיסכין לתפלת התנתה מפלת הקדים והחניא קודמת היינתה תפלת פתיהס לההלל כדי
 מפקיד דייניל כהדא חפלה זמן הניע נשלא לה פתי לא נתתלה הא לש״יח יצא

 לשיח יומא ומפא נדולה) לסעודה לכנוס שצייכץ (פירוש תריכפון לכין הוה לחל״י־יו
 נדנריו מופת הרי חסקון דלא עד מנתה מצלץ תהוון לאייספון תסקון דלת עד נעץ

; קודמת מנתה של נ’ג שתיהם להתפלל ניוס שהות כשאין דחפילו
 עליה נם נושע יקרא שלא פיכשיי מנתה של תתפלל דתני נהא שם דה.ה ונראה

 ראש עניית נספ׳ ראיתי שוג חדיר משוס הפעם מפורש שם נניייתא הה וצ״ע
 תנל יגפשיה פעם פירשיי משיה תייר משום משרש פעם ישי׳ נני' היה דלא ונתג
עיקר הוא דתדיר זה דניעס צ׳א דף זנחיס נמס׳ תופח יהא תי' להאי לה סתר
י' כתיתה שהניס עיש נ מפעם ישיי כדנרי כתג התידכי יצם תמוה והיותר .יש׳י ו
 נזה ומחצה שעות שש אחר איחר אס מיהו שם וכחנ עליה נם כישע יקיא שלא

 דידן ונחלמודא קודתת מוספין תפלת שתיהן להתפלל שהות יש דאס ירושלמי אותי
 שכנר דוקח היינו והתידפי דיש״י הפעם לפי דהא וציע עכ׳ל הכי נישתע לא נשתעחין

 והתרדכי דיש׳י פעם ש״ך לא שעות שנע קודם אנל פושע תיקיי דאז שטית ז' עני
 כ”וע אמס׳ וקשה קידם מנחה מתפלל נפהיג אפילי סשתע דיון נ״יא לכוס תסיק
 מי סצינו דלא כישע נקיא מנחה זתן שהגיע דתיד דס׳ל לומר דדוהק תדיר ישוס

נראה והנה קודם ולא פושע נקרא שעות ז' דאחר רכיו סיתן נש־ע ועי כן שסיני
תוספי; של ואי.'כ מנחה של אדם תתפלל הלנה ואשתע׳' נמה כיי כוונת היה דזה

 והיא דתדיי טעם סכר דלא היאיש כמיש נני״תא הוא דהני' ״בום נשא״י ועיין
 קתיל קווסין ד־ייסכין סדיא ותתצה שעות שש אתר ואיר יש׳י כתיש הוא דהגימס

 מנתה זמן כשהניע תיד שעות ו׳ אחר אפילו משמע החמא נני״תא דמדחנ׳ ר'׳
 פירשיי שפיר ונזה מוסף ואחיכ מנתה של מתפלל ענין ככל הלכה וזית קודם ותדיר
 יש דעכ״ע משום היינו זה פירוש ישי׳ כתג לוה קס׳יל מאי כיי על הקושיא ליישר דרצה
 למיפשס דלינא נזנחים שם הנתרא דתי לא למה נ'כ קשה ולא זה נפי׳ לטעות מקום
 הנסרא רצה הוי לא דתלתא דלהושפא תשים נרשיי היא והפעם משום ומקודש תדיר

 ציע. המרדני דנני אלא לי׳י כוא״נ קתגי דסתמא זה נפעם הניייחא לאוקים
 ה'פ ששיח יש אנל כו׳ ניום שהות נשאץ הנא דאת־ הא לפרש אנשי היה ועשי״ו

 כנר ויוסף ז״ן עיקר דאן שעות שנע אחר היינו ניום כשאין מיתי נע׳ הוון
 ביום יש אכל עליה גם פושע יקיא שלא נדי למנחה למקדים צריך אז ששע וצקיא ענר
 זה טעם ש״ך לא דאז יחתצה שעות ו' אחר היינו כדינו שתיהן להתפלל שהית עדיין
 מנתה זמן כנר ש״ניע רק שהות יש אס נם ריי נשם ר׳ד אתר ®נ קידם תוסף יתפלל
 נקנה עילי[ וננלי הירושלת׳ ונרי זה פירוש ולש תדיר מפעם והוא קודם תנתה ויתכלל

 ה״רדכי ודנרי דהכא משוציא סתירה כאן ואין קייתים המ׳א ודנר׳ מחלוקת כאן ׳אין אתד
 ירושלמי מניאים שנ'כ ינ״י נראיש ועיין הכינותי לא חילקים וירושלמי דננלי שכחנ

 להו דדחיק משוס ואפשר הכי הירושלמי תסקנח לפ־ש רצו דלא משתע ונ'נ נסוניין
 זצ׳ל מ״ו הגאון הרג לי השיב וכן קאמר יום פוף דעל תשתע כיום יש דאם לישנא

 לו דהיה תוכה נראיש ועיין לדינא וצ׳ע קאמר מיונא עיקר על דא׳ל הכית ״זה ואין
 הרג לנו שניתי נסו ביומא ישנים התוספות שהניאו וכתו נירושלמי אחרת גי'

: אתו והאמת סיס
ק ר  סי׳ הכהן ושב נשו״ח ע״ן .ורצליו ידיו כניו רוח; שתריח אכל נ הלנה ד פ
נהייא ולא יכהן. יומיא שתיית דנפילח משוס דהרמנ׳ם דפעמו א' י
 חדשה נכריה דנעשה תכום די כסימן ניי הניאו ישנ״א וחידושי נת״ש המעש דעיקר

 נעינן כהן נכי דהא דכהן דומי' דוקא נעיק ולא יחנרך לעבודתו להתקדש אנו וצריכים
 ת'צ שונ היום אוי קורס רוחן אס דאף צראה ומהיט הימנית רנלו על הי״נית ידו נ'כ

 שקידש דכה! ס׳ הלנה מקדש ביאת מה' פיה נימניס כמבואר היום כשיאיר ידיו ליפול
 נשיע ועיץ היום שיאור אחר ליפול א'צ היום אור קודם שהוא תדשן לת־ו״ת וינליו ידיו

.לכרך וא־צ סכק יש רעה רות משום אכל
 חמיו ומספסף עצחו לעכב יכיל :איני האב; ״ולי נעל כתפלה. !וניד היה ינ הלנה

 כנד לו שיתקן ועוג ׳כסוק תים הפכת ונשעת ותכלה כ״ע קריאת יתהלל
תשוי; נתנהזח ע״ת סיתן ני,־ה נכנה״ג חייתו ציח סיתן לונלץ יהל'ס לאיברו

כדי
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י ב הלכה ן? י «נ שקשה נגמיא פירשי׳ מיישנה. דעהו שההא נ ו5 עליו«' י  ו

חג וש לירד צייך הניייו על להממין צוץ■ נלא״ה אם משמע י נ
י ׳  ואפשר לירד א'צ עגין ונפל משמע ממשנהו המנלנל וירידה שנעליה פירש יוגה ירנינו מ

• ודו׳י, הוא מדא ודא דדא
 מגד אמר רנה ר״ס ק׳ק ניח לאמה הפיה ס׳ ירושלמי יןה*ק. נים נגנד נ הלכה

p*p מ וי״ש למעלה  ניה פליג׳ ילא ר'פ אמר למסה ק׳ק כנגד אמר נ'
 שיכוון צרין המהפלל נמחניחין הגן ומשיה למעלה קיר! ניס מגד ממץ למפה קיק

ה למקום לנו אה : שלמעלה ק׳ק למקום והיינו וראיש נריין הגי׳ ני
 נראש מספללין פירש ורש*׳ הכ*מ נמיש נירושלמ׳ וכיה . מרונה שפרמן פפג׳ ח הלכה

 פהי שם ואין נדוחק שלא שם לעמוד וינולין מיונק שענפיהן כו׳ הזיה
 פויה דמשום הירושלמי דלעעם ליה דדמיק ואפשר הירושלמי נגד פירש למה וציע ליפול
 וירידה נעליה פירמא שיש לפעמים אילנוה נשאר גם משפמינן לא וני ליה שרינן נלנד

:וו,יל נע׳ פעמי ומיהי ירא דלא משוס ונהאנה דנזיס אעיג
ה נמוש׳ עיק .ט׳ ונהוף נהמלה ראשונה ננרנה י הלכה נ יינ דף נינו  דיה ע'

ע  דאמיינן נו׳ למהר צריך שעה נל נמפלה שומק שא« נו׳ וי*נ ונריה נו׳ ני
 דנרי של דפשק ול*נ נשיו. מיש דמוה ופירושו פי׳דנריהם נמהיש״א עיק נו׳ לקמן

 ונשאר התמוינח ננרנה נ*א למהר שא*צ מהרש״א פירוש לפי נם מפפע הני ההוספיס
 לעמוד נהט המור,דקים דווי,א הי,פ*נ שימן איח הפור ונמ״ש נשמי׳ לההפלל רשאי
 שאסרו נמו אלא איסיי דאין משום הפמיג ונהג האום כל ולא הנרמס כל נסוף
 דני׳ שיעור הוא זה נכריעה סוף פד נהמלה מספלל כשהוא לא אנל ונסוף נההלה *יל

הי סהוספוס ק שנהנו נ ן שיכרע י ו י נ  להמפללנולו רשאי דאמ׳נ משסע מיד ושיגניה נ
 לא אנל אסור דויןא ונזף סמלה לשמוח נא דאם לקמן דאסייק נסנו ולזה ננייעה
 ונהוואה וסוף המצה נאנוס יי, הדין מצי ולכרוע לעמוד וא*צ ננריעה כולו נסספלל

שניל: ושוף סמלה
ב הלכה ה עינ פ׳ז דף ניר, חוספוה עיין .נו׳ מליוח נל שיהפקנןו י  דלא והוא ד

: נמווים נרע
ס  יש ננ*מ ושאני שנסנ היע׳א סי׳ נאו*מ ניי עיין פסחים. שני k הלכה ן ©יי

 ואפו עליו הקשה י*נ אוה והמנ׳א ננהנינ משאינ נים חסרון
 נרון מויה הספוימם הגאון הרג מליון ומצאהי נו׳. נים חמיון ני׳ ליה סי ננהניג
 מיןוס לו אק נלאיה כיה הסרין לההולך שיש אופה׳׳ הרואה נשאסיי, וזיל זציל פיענר,ל

: ודפמיח לנהנ׳ג מלילן ספור פשיוא ונמקים האיפור על משש
ה  ליןיוה ואפילו נרש׳י ולא דשי׳ משמע סיס הא .נו' מלאכה שיעשה או ד הלנ

 אלא דיה הסוס׳ שי,ושי׳ אף להריס ליה דדמיק ומה נכ׳ט ועיין רוצה היה לא
 ליה דמי, מ״מ מהרשיל קושי׳ ל״שנ והי, ומהרש׳א המהרש׳ל נמיש לדמה יש כו׳

 נעונדא משיל הלמודא דהא מפינ שהיי נסה ל׳ קשה אנל נמ׳ש מי.יש"א קושייה לרנינו
 ני לומר להוסטה להו דמה דנריו וכוונה לא או שמע קייאה זמן נהניע א״יי אי דרנ
 הא נפשיפוה מקשו לא אמא׳ נ*נ ממורה קושי' איני רש"׳ על הקושי׳ ק׳ש זמן מפא
 מילוק דיש סונר ורש׳י ק׳ש קודם למד אעפ״כ זמן נמעא נס סיירי אי עפופק לי,סן

: דינים לסיח Tדימ כה׳ה
ע נמר אשי ם׳ קדשנו אשר כי' הנישכים י הלכה ז סנ .נו׳ נ  הלנוש נ

והנ׳ אהמול של אחרונה לנינה נחשנה קדשנו אשר מ׳ז סימן א*מ י
ט נחר אשר ה נאש׳ נרשינן האטד וזיל היום. שילמוד מה ראשונה לברכה נמשנה נ  נינו
א דף י אמר י  א"צ ק*ש סשי,רא לנין ח״נ ק׳ש קרא שלא עד לשנוה השנים א״ש י׳

ע ה נאהנה נפער שכנר לנ  עמוד שעלה קודם לשנוה השנים ואם ריח דעה לפי ינ
ע א*צ השמי  הוא ויחיד לשחריה. סשמריה אחמול של רנה נאסנה נפער שכנר לנ
ר ע שיש אומרים ספוסקים ונל זה נונ ע נהגו וכן נעצמו החוספוה וק לנ  נפמשנים לנ
מנ א־ז ׳צחי, והריר היום קודם אטלו  קודם סויה נעצמו ללמוד שאסור יש״י נשם נ

נ איפנא נחנ וריח מוחי לאמיים אנל שיחפלל :ע'
ה על מיש הנה דני הוא דיחיד ד ה לשיפה להשק יש הזה נ  מיס שא'צ אע״ס ד

ע יכול  הלמוד ציין והדני השחר עמוד שיעלה לאחר הלימוד לפעור ירצה אם לנ
נ נחנ ע ע יכול ירצה דאם ר׳ח לשיפה מינה כ”דע ציע ולי נצליח. הי  דאלינ לנ
ע ידיה משא דינ דסלמודא סוגי׳ לי׳ס ׳שרנש איך מנ ה ו נ  נסוני׳ לה וסוי,י ההורה ני
ק מפא נדלא י׳ד ע א'נ ק׳ש ז ע למה קשה ו י ר הנא נ ה יצא ננ נ ני  אהפול של נ

ע דינול ומונח  שם די,אמי לי די,שה אלא מיז סימן נפריח ועיין ר׳ה צשיפה נם לנ
ע ציין למשנה דאף נגה׳ ע דישאי דקסיל קאמר לא למה לנ  לשיפח עיה קודם לנ

ה ע דצייך א'נ יי :וצעיג ריס משיפס לאטי,י ענק ננל לנ
י .מוהר לאחרים אנל וטישו נ ישיי. על החוסטס קושי' ל״שנ דנעי פיו לעיל נהנה׳ נ

חנ ריח ומ׳ש ע אמרים עם לומד אם נוונהו איפכא נ מ  פלפול עיי הזק י
 מלהספלל ישכח ולא ניגילוהו יעשה ודאי להסשלל ויגיל נעצמו כשלומד סשאינ היזלמידם

 : פיה סימן אויס נעור ועיין הסוסטח קושי׳ ליישנ ידעה׳ לא זו סנרא לפי אנל
nyהג ־ ע ישי׳ נשם האגור שם נ מנ  דאם דליה פי׳ לאחריה ונא לפניה דוי,א ד

ע מלמודו ספסיי, נ  נהנןנה דלא דאיצ קחיל המורה נר,ייאה ננרנה נסו לאמריו י
ה נ  חי,ט דלא הישציא נשם ס׳ז סימן ניי ונמיש הסויה לימוד על לאחריה ני
 ; לנוש נהנהוה עיין נהלנוש דלא וזה פעם עוד שם ועיק המצוה על לאחריה גרנה

ס ר חנ .סקצמן והלנו ז הלכה ח ס  משסע זה דסלשק קפיג סיסן נאיח הפיח נ
אלא יי,ראו לא הניס ססי,נח צפי ונם רונן שישסיירו דנעינן ׳

ק המפפיר עם גנרי שנעה חנ ו : שם נמגיא נ
ס ר ה ט ס  הימדם נשם שהניא נהוייס עיין . ט׳ ק'צ על פיימם מי ז הלנ

 דקיא פעמיה דדישיק לדיק מהלכה דינא ע שדמה המורה נם׳
 לומר ש״ן אין דאלינ דינא ע איהא דלדע מונח דע'נ לי ונראה נו. מזי ונחינויו
 דלאו הנם פיו ע מולק הגס' נדטי,שה סוסיה דסנר הנא לו p אם אוהו דסשהקק

ח נדאמייק לפלונהא נפשיה דנמיס עניי שפיר  נסדיפלוגחא אונמא פמיא נ׳ דף ננינו
ע ההוייע נסיש איו לשחקו שע לא מיס לן למה ע אלינא דינא ו ני  השיע על וצ׳ע י

ק דסשנסע ח שהשמיס ע p מונס נמי נגס׳ ו ע אלינא דינא ד ני  אניי מקשה דהא י
ה דלמא קושיא ומאי הק אוהו משסיןק והא לינה פעסא דיישינן נמיד פשיי, ינ

 לפנחו אק עניה אוהו דמשחקק ס׳ל דמהניחץ דסנא נאן אניי די,ושי׳ ואפשר די,יאי
^ המהניהין נגד העושה ד יי,אמי מה לכיש אנשי ונזה לפלוגחא. נפשיה נהיה עכ׳ס י ג  נ
 :איש ולדנייט צסהני' יידע נזה שע וזידוד ומאי ינעי הוא לאניי צחדויי וינה
נון האוסר ע״א ליו ד״ נגס׳ דאמייק ורע ני  גיסאוח מצופי שם ויש נו׳ פונים י

כון הפעם שם ושיישיי דלעיל הנך גני לה הנן מגילה ונמש׳  משסע פונים ייני
 אוהם ישסע פונים דינינין שם פי׳ וי-סוששוס רעים לצרף אנו וצרינים רעים ולא

נ' מיו וסימזי פונה להם שהשפעה  ינינוך האומר מנילה נייושלמי נישינן ינן ישויוה נ
 .נייושלס׳ המפורש ינר הניח למה יש׳י על חסה שם וניןיע ישויוס שסי מיו פונים

פי' דיין גי' לני מניש וישי׳ מינוח דין ה׳ז נממניהין הני׳ דנייושלמי משום ול*נ  יגי
 טשי׳ ירש׳י צ״ע אנל אמר פעם פייש׳י משיה מינוס ולא פעוהא משמע פעוה דרני
נון האומר די.נן לי.א שהניא פה ליניט רא\הי לא והנה ימינוס. לישנא שם ני,פ ני  י

;ינינו השמיניו למה פעם וציין פונים
מ6  והייין המישפוה נשיכה פםי, ינינו נה. שפעה ניכה לי.מילח חוזי א הלכה י ר

הפקוגי דשמעון מהא הרי״ף 1ר,ושי״י1מ פייש״י מ״שנ ריז״ה אנל י
ג לפני יימ ספלה הסייר  והא עליהם לכמון ויש״י האי ינינו וכדאי ומסיים השדי על י׳
ה הקם׳ קושייה יקשה  לרמוה יש זו ראיה נו' נקיש ונן נהלל וכן וחניא נו׳ אמצעיוה ניי
 קיש מה' פ״נ הימנים שפשר, נמו הוזר אינו לפרשה פינה הקיים אם גופא ני,'ש דהא
י׳ ועיין נ י  אם מניצה גני יאמייק מהא אמרי. יא״ה היי״ף הניא דמשיה שם ומ״ש יונה נ

 משמע ני,יש ונן כי,פלה וק התם ואמיינן פ:וק מאוחו למזור ציין אחי פשוק קורא השמיע
ע וניו״ש ק״ש גם מדהזכיי יאדינה צימוח יש זו ראייה ונם נדיטנד אפילו  דא׳׳צ מודים ני
 וצ׳ע היא פרשי.א הדא מגיל׳ דנולה למגילה רומה ואינו א"צ ושונ פרשה אוחה מריש אלא למעי
ה לספי, חשו לא ואסאי והרז״ה האי ויני׳ רש״י נדעה דלא קניו סי׳ נשיע פסק אסאי נ  ג ני

 נשיח דחוזר נ' גאון האי די׳ הכ״ס ונחב .נו׳ לנמ׳ש מוזר נו׳ שפנס מי 0 ר.לכה
ן אגמרא פליג דירושלמי ינינו ויעה נייושלמי אמרינן דהני י  היאיש וזיל נו׳ ד

ק אמיינן הא ואיה י״ד סי׳ היה פ׳  ואיל מהו ונזו נזו פפה מדש ר'מ מיניה נעו א״ע פ׳ לי
 למזור וא"צ מנוס על אמורה נהפלה נשפעה הכום ועל ניופלה הנדלה שחי,נו פי׳ לראש מוזר

 הים חפלה נשומע הזכיר ולא שפעה כיון ה'נ ומהפלל מוזר הנום על פעה ואי לההפלל
 ולא P אמה נחפלה נולן נרסח די"מ יש״ה למלק יש ושמא השנים לנינה לראש לחזוי לו

 נינהו עניני היי הנוש ועל הר.פלה על שנהי,נה הנדלה גני כמו לראש למזור יננן אפרמוהו
: גאון האי רנינו ופעם הימנים ופפס הנ'מ דניי הנק ועפי״ז ענ״ל

י דף שנח ננרייחא יי,חני והא .מוזר אינו נו׳ עיניה אנל יא הלנה י  שיש ימים נ
מנמ שהרית ערנית נו׳ ריח נגון מוסף ר,רק נהם  מהזיח אמר לא אם נו׳ ו

 ראשק נליל דוי,א הסוניים ולשיפס אאיין אלא ריח על ערנית קאי דלא לומר ציין אוס
 . שהה נמכנח נמרדני ועיין איש נלאיה החום׳ נמ״ש שני נליל לא אנל מחזייין אין

 ההוספוח והונימו עיניה הפלה היקן ויעי,נ הנןנום אנוה ספלה דלהיד לופר פוד ואפשר
ק הוא אז וא'נ ניום ערנית שהחפלל יעי,נ דיה ע"נ ניו דף ננרנוח  וא*נ ההויש קידוש ז

 ואז נלילה שנןרנים ופדרים איניים כנגד קיימיל הא ואנן לשהריח פרניה נין הילוק אין
ק אין  יספלוח ננדיהא אהיא הצי ישנס ונרייר,א נערניה מחזירין אין משיה המיש קידוש ז

: הי,נום אנוח
ח נגמרא . לחזור וא'צ נו׳ פעה T הלכה  ופחפלל הוזי ונזו נזו פעה לינ דף נינו

י מיק אויח ניי עיין זה דק השמיס ורנינו ד  כירושלמי וניסינן מליו שהמה י
ח י נ׳ הלנה פיה נינו ׳  דהני־יל אפיג הפ״מ פי׳ ני.פלה אוריה ננוס אמרה שריואל נשם י
 ופירש ונזו נזו פפה דאמדנן מה מים והיינו נחפלה ולהנדיל ולהי.פלל לחזוי ציין ננוס

 שהנייל קוים סיד שפעם פי׳ נזו נסי ופעה נספלה הנדיל דלא נזו יפעה יונה ור׳ היא״ש
 וצנן ונזו נזו יפעה לדין ליהא סנדל פעם די,יי״ל דלייין סוני והימנים הנום על

 שני.נ נמו הוא מניייל פעם יי,יי'ל אע׳ג ונזו נזו יפעה דנא להן ינשק ונשיע השמיעו
 נספלה ולהנייל ולהחפלל למזור צדן הנדלה קודם שאנל משני ליה קנפינן דענ״ש יונה רני'

נ ננוס כהנדיל קודם מלאכה עשה אם נם כ׳ רנניא ונחייושי  ולאהזנרוהו מיקרי פעם ג'
: היסנ״ם על לפמון יכולים ונזה פיל דלא משסע הפוסיןים

 דיןאמי יאע״ג האי רנינו נשם הראיש ני.נ .נו' שלישיה חפלה ומתפלל הוזי טו ה^כה
 דמםסנר דפעמא מהלנה נידחה לא חיונחא קאמי ילא ניון קשיא ננמיא

 לו עלי,ה לא ראשונה וצנן פעהא להונה היא שזו יעהיה גלי נשניה דאנדיל דכיון הוא
 ונראה .ע"נ לו עלחה נשתיהן אנדיל לא ואי שעי.יה לקונה ההשלומין שהקדים ומפעם

 נשני. סנר,ה ההפלל שלא מי על קאי דאינו היינו נו׳ צלי דלא נמאן למימרא דמי,׳ דההלסודא
סי: שנס אם ליה דפהידנן מונח דעי־נ קאסר כני אלא  אמא' יאל׳נ נהפלה להנדיל נ
 n יעסיה נלי נשניה דאנייל ניון להמי,שה ס״ל היה דלא ר\ל לשל ליר.שונה נהשנה לא

 כמיש ויניט להאלפסי פיל היונהא וצא קשיא אמי ינגמיא כיון אנל שעחיה לודנת היא
:ויו״י, עיש פעה דיה גסוס׳ מהיש״א קושיית סיה ונזה היא׳ש

ח ר א פ  שמים מהצי.ה פיו נימנ״ם פיק .נו׳ העיר נני וספק k הלכה י
; א׳ הלנה ׳
ני ועי׳ נזה שהארן רפיה סי׳ רשנץ נן מהר״ש שו״ח יטק ט'• נ״נטלי י הלנה  •וסף ני

ס קנ׳א סי׳ איה : וסנעלים יי,יי,ה נפנק מיש ח׳ ק
 פשיעוסא משום לסיד דנם נהנ דנ*נ נפיק והיץ . אונם לכם יארע פסא יב הלכה

 אנל להתפלל י,נוע הי,נם להם יהיה לא שניניים וכימים לננוחה ימחרפל
 השיעוהא משום וצא צלו״ משום לינא דהא שיי לנ״ע קנוע אחי נהנ״נ להם שיש נל ודאי

p מאן לינא לעולם יננה שלא לפשיעוחא דאילו 'm רצוט קנינ סי' איה ונפיז ענ׳ל. לזה 
ס לדעה הפוסקים ונל והימנ׳׳ם הרייף שיפה נם להשוות נייי ודע ה  נשו׳ה ועיין י

: נאדנוס א׳ סיק צדר,ה שמש
ה היג «׳. ראצp נל של געשה טו הלנ  דמססמא אהד פעמים. שלשה יש נדנים של ננ

 העיר נגי ממעוס שנעשה לנו ידוע אם ולפייז צנטנה לסיוע אמדם נחט
ט רק נסט שלא לט ידוע אם אף השני ושעם לנפיים. נינים נק היצוק אין לנד  העיר נ

 ויניס הואיל יהיה משמע ניון דיה ניו דף מנילה ונחופפות הנטלם נל לדעה הקדימהו
 פעמים ולהנןשט ו׳ אוס קניג סי׳ נפיז הפמיג נחנ ונן קימי.ה חעייא נה סססצלים
 כק נ*מ דש ונראה . למנוי אפוי אפיה נננינה סייפו שלא לט ידוע אם גם אירונים

ן מהגג׳ הסגיא העולם גל לדמה הי,דשםו דפסהמא הוא הפעם אפייגן דאי פממים הי• מ
ימהמלה
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 אנל איזריס תיקוחות הנאים אסים להני! מקוהה מיד הרחינו נ’הנה מאו6נ דסססלה
 נלל (עני זלא הנאים י,■־דים ננניל להיניח מהגירך שאי! יהספריס והסניהמוה החינה
הטעם ועייוי המס׳ ניעה אמריגן הי אנל נרנים נשל נם למכיר דהוהי ל”׳ נשנילס

קדושה הלה הכל על נה שיש דנר נל כ’א חמורה קדושה נה יש דנים ללירך דנגשה ניון
 ה’ט שנעה רניי שלא אלא ל״ש רנא איי־ ו’נ דף רגילה ייס' רנא דאמר ונהר המורה
'<׳מה לא נכרכים הנל נככר הלא קא׳ לא דרנא והכיור הרא״ש שיטת נמא״ה  ט״ה !
 ההוס' וכן הכרכים על גם קא׳ דינא לישי׳ ל 07 משמע כן כר.נ שלא שם י”רש ומדנרי

נ  ע״א נ״ג דף נהסכתנ״נ יינריהם מוכה דהכי אכרכיס נם קא׳ דרנא יזצרשיהכי ג'
 כרכים נשל והחם נוט״ה נו' אהול׳ ד״ה ההיס' כהנו מהלי דנים ננמרא שם דאמר נהא
 לדרנא דתכרש׳ מ’ש דמגילה ייהן יאיה ההוס' הכיהו אעפ׳יכ נדרן הלק יש דלכ״ע הוא
 כ״א קס׳ לא יינא דפיריש דס״ל הרי״ף לגירסה שכהנ נמה מ’ה נהי' וע״ש אנרכים נם

 דננרכיס נהנו דההוס' ואע־נ רנא קא׳ אכרכים דנם נדור ההיס' שיטה אנל אכפרים
 הוא מרוצה ט״ה שיעשו מה וכל למי צייהו נ״ע ,דוס״ה לההוס' ס"; מ”מ חמירא קדושהה

קאי לא דרנא והפור הרא״ש נשיפה שדעהו מניאר פה רנינו מדעה והנה העולם. לכל
ככה״כ נה־נ כלי וכל כהכ ט׳ו דנהל' רנינו לשין מדקדוק לעניי נראה מ"מ אכפיים נ־א
 לא נזה כרכים של נה״נ דדוקא דסיל משמע כרכים של נה״כ אנל אלא כה: לא וכאן
 נסעס ונמ״ש לזה נה"כ דין להם אין נה"כ ננל׳ אנל נמא״ה זט׳יה אפילו למכרו יוכלו
 מפני לה מזגני מצו ילא ה־ג׳ נרגים ושל שכהנ אמר העיר כני ר״פ הרין אמנם השני
 דה׳יה ומסהנרא שם ס״ם לכל איהה כמקדישים הן והרי ע’כי. דעת על אוהה נינין שק
 וכמו נה"נ נהי נריי' דנולן וסכרים ומענהה הינה ננון נישיהנו ששני ייה ננל נהי

 המייא דקדושהה החום' כשיכיה להר״ן פיל ע דני אדעי.א נהי הנך דכ״ע רדעהא דאיהו
 ותו״ם חינה ננון כמשנתנו ששנה מה כל כלשונו י״ק מה מפני הר״ן סינר׳ לדון יש ר"מ

 דוקא הנך כרכי וליה כנה״כ נה"נ כלי כל שם נמהני׳ נופא הר״ן כמ׳יש כהכ לא למה ו
 ש'א למכור אלא אינו להם יש נה"כ דין נה'כ כלי דכל דאתיינן אף להר״ן דס״ל אלא

 הלקם למכור לוט״ה מהלי לא דרכים נינים של נה"נ אכל מקדושה! להו־ידן ושלא נט״ה
 שצריכים יה אלא ההרים רמקו״וה לנאים להו איכפה ולא רנים קכד׳ דלה להרי! פ״ל נזה

 זט״ה רשאים להו איגפה לא כלים כאידך אנל ומטו״ם תינה כגון נלעד! ואי׳א הדיר
 ינר׳ שהעהיק ט״ו אוה קנ״ג נסי' המ״א נמ״ש ילא הוא וזה כרכים נשל אפילו למונרס

 ירשוה ל”נ ומהים גמיש. נראה ולעניי כרכים נשל כלל למוכרם דאין הירושלמי נשם הר";
 שלא סננה קצה שיש להם נראה אשי נדולוה סהפסוטות לעשוה נידיעתיזט״ה הננא׳ ניד

 לאסור מקום יש הני׳ל המנ״א שיטח שלפי קטנות צמוטוס מהם לעשוח נ״א נהם ׳זוקו
 המנואר דמנורה מהך להתיר הדנר פשוט נחי ונלא״ה למוכרן רשאי דאין סתמא מצד

 כיז סעיף זה סי' וכמ״א נשיך עיש מציה תשמישי אלא הו• לא דמנויה יניס סי' ניו׳י
 להעמיד הננאי ניד תלוים דהמנורוה כיון אתר מטעם עלה ואתי נמהיי״ק מפורש והדנר
 שירצה מה נזה הגנאי לעשות ורשאי הננא׳ נדעה הלו׳ הכל א'כ שידליק מי ולשכיר נרות
 נדמונה יידרננן אלא אינו נהי׳נ דקדושה זה דין ונוף לכרנים כפרים נין נזה חילוק ואין

 משאת נהשונה ריש טעייא והיינו לההמיר ולא שמעינן להקל ומדיננן נה׳ע נפי הרין מדנרי
 רכים של נה'כ דין לנו ואין להם יש דנכריס נ”נה יין כולם שנזמנינו דנה״ג ננימין
 אפילי לנונור נח להם יש דזט״ה נזסנינו וסמנ/ן היא מירננן נה"כ קדושת דנל משוס

ם נשל : ונרירים דנריוכנים ולעניי ינייו דהה והמ״א יני
ה ל ב פ  שלשה שנה נמנהח לכהן שקיא ש״ן מג״פ פתוח הקורא יקיא ולא נ הלנה י
פית יוציא למקומה ס״ת והה׳ירו שלשה ולישראל שנים וללוי יזסוהיס י

 ירכ״וסף נס' כתג כך שפסק .׳וקום פה״ןם שלש־. עוד הלו׳ עס ויקרא אתית נעם
עיש קל״ז פי׳ אית

פ יקרא שלא והוא ח הלכה  ידעתו תשמע ההורה נקריאה פה זה דין יכינו כהנ נו', ע'
. שם ונניח תיט סי' איה נכיור ועי' נע״פ לקרות א״א ׳"ח ינים להוציא

 שם ההוספית הלא וצע״ג ראיה ליכא ומההום׳ עי׳נכ׳משנתנ הקורא אין יא הלכה
 נמיא קמ״ה סימן אי׳ח שרפמיג מצאה׳ שוג האלפס׳ נסם זו קושיא מחפצי

: עיש נזה הרניש א' אות
 ינש״ע שלשה למנין אפילו פנינו מדני׳ משמע הקרואים ממנין עולה נו' קק יז הלכה

 ליינין לא אנל ה' אות הס״א נהג כנעה למנין עולה הכל ם"נ רפ'נ סי' א״ת
 א”' נ! שהיה לקטן הזן קרא אם יכייענד ניד פי' ה"נ מאירות פנים נשו״ח ועי' שלשה
 : כ”נ נ' למנין דעולה הר׳יס שיטח על לס״ון יש וניין שעלה עד נזה הרגישו ולא שלישי שנה

 א' פי׳ נרון מקור שוי׳ת עי' נו' וקורא מוזר ראשון שקרא ני; לוי שם אין יט הלכה
 נשעח לנה״כ לוי יניא לא וגם ננהיג לוי שאין מתחלה הכהן דיודע הנם

 א׳ מלקו לא אחד לכל נרנה יננן דהקינו משוס ה׳ שנית לכרך צריך אעפ״נ הקריאה
 שם נרוך שנית נרנה אתר הנהן שיאמר טונ נ״ל מ"מ ופייה תמימה ה' הורת משום

: מליו כנוי
 ועיין כו' נ' פסוק וקורא חוזר והשני נו' קורא הראשון ונר׳יח ד הלנה ע פרה
נ מאי הלכתא נניח י מ׳ע דול( מ״ד ננירא אמרינן נו' יולנ חסי י

 ת'נ ונועז יכין נשו״ח ועי׳ פשקינן לא אנן מכה פסקיה ילא פסיק׳ כל קפנר פוסק ל׳א
 הללמימ טעמים מפסקי שהוא קטן זקף שיש הינא שם שפי,נ נ׳ סי' מהרשנ״ש להרג
 פ״מ דלא נ״פ דאמרינן דהא דס״ל משמע הפכוק נאמצע אפילו זה אתר להתחיל ויכול

 ראייה דמות להניא ויש טעמים. פיסוק דלינא הינא אלא כולו הפסוק על הכוונה אין נו'
 ליה נפקי נמערנא אמי נ׳א ר״א אחא נ׳ ע״א ל׳ דן קידושין נמס׳ דאמרינן נהא לדנריו

 ענד׳ והיג׳ ונו' הענן נעג אליך נח אנכי הנה ישה ו,ל ה' ויאמר פסוקי לחלתא קרא להא׳
 נקיאינן דלא הינ׳ כי נזה נקיאינן לא וחנן כעמים פפק׳ ניה דיש רשום ש”א ־יו ולדג הכי

 קצח משסע פ"מ דלא נ״פ רשים יולנ דאמר נרנ הנא מדק״״ל אלא ויהירות גחסירות
• נ׳א סי׳ א׳ח על שה'נ נס׳ יעיין נדנייו דלא

ה  הדור נדול היינו אוחן קורא יחיד ני' והמרדני יאנ״ד עי׳ נו' כסוקיס שמינה ו הלנ
 מה א"נ עליו הקשה ׳״נ סי' ה"צ ונשו׳ת היס׳׳ט סי' א׳ח א”רמ נינהח ועי'

 זצ״ל מ׳ו והגחון נ־וי,ר חשונ יהיה נהנס שיהושע נשניל וני כר''׳ לימא ננמרא דאמי )ה
 נו' נללים ננל׳ מעשיה דנל פרה כמעשה נדאמרינן נה לזלזלו שלא הניהנח דהיא גחנ
 מנרך היה שלא המשנה נזסן אפילו פי' ק'א יחיד לפרש נחי ואפשר עכ״ל. נה לזלזלו ן!לא
ה לצאת הראשונים יכלו ולא נפ״ע לנין צריך יחיד מ״ש הני על והאירו; הראשון אלא ננינ

לובץ
:ודו׳דן שנשחנו פסוקיה שמינה ואי של אחרונה

נ היא כיצד ג הלנה יד פרס ח סי׳ א׳ח הש׳ע ודל רצה, כשיאמר נו׳ נ'  ס׳ח קי
שלא נ׳ד הנינה נכל סי' יעלה לא ונ0 נרצה רגליו עקר לא אס י

 השץ נהתחלת רנליו שיעקור נעינן דוקא ולאו לעלות יכול ט׳ שמך הפונ הש״ן סייס
 וש׳ע הפור מלשון כן הנין שלא אלא הפדח מסיק 1ונ ופוסקים נש־׳ס משמע והכי רצה

 חמה יוסף ניני ונס' לעלות יכול הנרכה ש״ן ס״ס שלא כ״ז להלנה ומסיק עליהם וחלק
 נזה ואין רצה נרכת הכוונה רצה ומ׳ש הוא. כן ניונתם והש׳ע הטור דגם הפי׳ח על

 הסוג הש׳ק ס״ס שלא עוד כל זמן להם ים עדיין רגליהם הנהנים עקרו לא דאם חולק
: פקפוק שוס נל׳ ולעלות רגליהם לעקור ׳נוליס נו׳ שמך

ק ר ן פ  דמחפלא ׳•ג נסי' הח׳צ נשוגו.. נין נאונס נין ענו״ס שענד וכק ג הלכה ט
r דשוגג מק״ו הוא נע״ז דאונס הנ"מ על י s n מנ׳ד א׳ הוא
 תחללו ולא ול״ח ונקישת׳ עשה אלא מנטל דאינו דניק סוני והנ״מ ע׳ש יעטר ואל דיהרג

 יאמרינןנירושלס׳ מהא וראיה לפוסלו אין נעלמא דניינון ודע פארענירית. כתו הזי א׳־כ
 נעלמא נרינון ומ״ר׳ דמים ושופך מנ״ע פלוני איש האתר שלא ס' הלכה הניזקין פרק
 דמים דנשפיכת קנ״ח סי׳ א׳ח הפמ״ג מניאו נק״ע נס״ש ודלא שם הפ״ס שכח: נמו

 :ז׳ ועי'הלנה משם ראיה ואין דייישלמ׳ אהן נמזיד שהרג אף ירד לא עלה אס
י משנחנו כ'לפרש שמיס לתם ונתוי״טנמתני׳נם׳ עי'נהגה״מ כי׳ צמר י הלכה נ י  היש נ

 קוראיו אץ א״ג הוא אלא כהן שם אין אם המחני׳ דה"פ הפוסקים כל נגד
 שר יש אנל ישרי שתא יעלה לא ומש״ה עשה נג׳ עוני ואינו קודאין אין לא' כדק״״ל עליו

 מצד ליה פטרינו לא תו עשה נג׳ עינר עולה וכשאינו נכללס והוא לקרותם דצריך כהניס
 נפ׳ע לנק אמר לא דאס משמע ימגילה פ״ג ש' והמרדני הנה״ח דני׳ ולפי . ■טרד שמא
 רטתא נמתני׳ תני לא למה קשה וא*נ עונר אינו אכח׳ ידיו לרחי; לו שאמר או עלה

 כהניס יש דאס פשיפא דזה א״ו עליו יקרא ולא יעלה לא אחרים נהנים ניש אפילו יהירה
ק שם נאין חידושי ועיקר עוכר אינו ושונ עלה נפ״ע לו אותייס אין אחרים  ומוכח הוא אלא נ

 נהנים קורא לא שאפילו שם סונר מ״ד שחד סוטה כירושלמי משסע וכן הל״ש כפירוש דלא
 לו כאומרו נ״א יעלה לא אם עשה שלשה על עוני אינו נהנים קריאת דע"׳ מוכח וא"כ
 לאמד דגם הירושלמי דנוונת דאפשר לימות ויש .ידיו ליטול מיס לו שיתן או עלה נפ״ע
 מייג״ דננל׳ וירושלמי ננל• פליג׳ דלא מיושנ זה פייוש דלפי ירצה אם פירוש נהנים קו־א
P נ״ח ועיין לא' נס נהנים לקרות רשאי ירצה אס ומודה לאתד לקרות מחו״נ דאינו ’O 
 נהגים כ׳א כהן קורא אין דלא׳ הגמרא נפירוש כ׳ד אות שם נא״י ומ׳ש וננ"׳ קכ׳יח

:פירוש הך שלפנינו נרש״׳ נזכר דלא פירש"׳ מ״ש נדנייו יש וט״ס ודוחק

תפילין הלכות
ק ר  אזכרות נקט דמש׳ה כחנ ל"נ סי' וננ"׳ מ”נ עי' כו' נזהנ או ה ה^כה א פ

 ידד יוסף ננרני ועיין לחקנם יש אותיות נשאר משא״ג דיננזו
: שהאריך ׳*א אות רע״ו סי'

מ עי׳ ט הלנה  נס' ועיין דוכסוסטום. על ס״ח כותנין דאין רנינו דני׳ ל״שנ מ״ש נ'
: ננק על רנינו דנר׳ שמ״שנ ע״ט דף נשנת זלה׳ה מ״ו להנאון יעקנ זרע

ה  סנרא דהך פה רנינו מדנר׳ •ראה נו'. עושה הוא עצמו דעת על שהכותי יא חלנ
 נחנ יאם קכ״ג פי׳ אה״ע נ״׳ וע״ן ספק ולא ודאי הוא דנפשיה דאדעתיה

 הו״ל לשמה שלא משום רק ופסולו כריתות אגני נכחינה דל״ק למאן עע״נ וישראל עכו״ם
 ספקואיכא אלא ודאי אינו אדעתיהינפשיה דענו״ם דהא משום לנתר׳ נטל פםיל,ולא רק
 המרדני ם' על נניאויו זלה״ה ננעט מהי״ם הגאון והרג לשמה עשהו שמא לספוק׳ נמי

 נעינן דלא שה״ר למה סוחרים דדנריו הנ״׳ על תמה והנה ד״ה ע"נ נ׳ דן קטנות נהל'
 שהאריך ע׳ש ודאי לפסול נ״י איצטריך הא ואמאי נ"׳ מדאיצסריך הציצית נעש״ת לשמה
 לשמי נעינן דלא גט גני אלא ספק דהוי קאמרהג"׳ דע״נלא לומר ואפשר פעם נדנד׳
 שרהס לשם כיון דלמא ספק שפיר הוא וזה האשה ולשם הנעל לשם כ״א למצוה וגשמה

 נישיאל אפילו עכו״ם גני ש״ך לא וזה■ מצוה לשם לשמן ינעינן מצות ושאר נציצית אנל
: ודו׳ק עע׳ג

 נ ע כירושלמי ועי׳ רניגו. לדנר׳ ראיה מצא שלא כ״מ ע״ן לשתה הענדא א"צ ומזוזה שם
 ננר״חא מטארח הימנ״ם דרא״ח שנהנ שעיניה עור ד״ה נש״ק ו' הלנה דיומא

נ דף מנחות מם׳ ניטספוח עוד ועי' . ירושלים נשלום וע״ש נת״ק דפסק דירושלת׳  מ'
נ :רניגו לשיטת ראיה שנפט נקחין ואין ד״ה ע'

 : ח' הלנה התורה יסודי מה' נס׳ו נזה מ״ש עי' נו' ישרפו נו' ס״ח וג הלנה
 שלשה או שנים חנ1נ היה תני א״ע פ' ירושלמי נו׳. שתות ג' שנים טתנ היה טו הלנה

ם' שלום מהסומשינ אחד גומר ה״ז ה' אלהים אל כגון שמוח תננ  נרפי ע״נונ
 ולא נס״ת אלהיס שם שנתנ סופר על שנשאל ישועה שערי נם' ראיתי רעיו סי׳ יו׳ד יוסף
 יראה ננ"• הרואה והשינ הס׳ח נפסל אס השם קדושת לשם שנתנו שנותנ קודם אמי
 טחכ היה נו' הירושלמי נשם מצאתי אנסנדר׳ מהר"׳ הרנ נשם דנהג פסול נזה שאין

ה הוי״ה נשם לשייה נתינה צריך נמחקים שאינם השמות דלכל נראה נו׳ שמית צ' או נ׳  נ׳
 ראיס משם ואין פמוכים הו"׳ שמוח שלשה מצינו אנה סופיים קצת שנתנו נמו 5א" דא״א
 שלא רכים שמוח ניריעה שהניח נצו! ׳”-הנ שפירש כמו הירושלמי לפרש אפשר שהיי נ"נ
 מנואר הרי ענ׳ל. לשמן נמחקים שאינם השמות כל לכחונ הדנר נכון ומ"מ לכוחנס רצה

 דהד ע׳ז ס׳ח לפסול דאין ונודא׳ לנותנס שנכון הסניס ולכסוף ׳”מהר ראית שדמה
 לא ואס נש״ע ומ׳ש היריעה נאוחו שנכתנו אזכרות כסה לגנוז קולא לידג דאתי מוסרא

 מםוישים הי• כירושלמי שלפנינו הגירסא ולפי ע"כ הוי׳ה שם על דוקא קא׳ פסול כן עשה
 הא שם הנר"׳ וכתנ נכלל נ״כ נמחקים שאינם הקדושים שמוח שאר דאף מנואר השמות
 ננלק אחד חנם שנתנ הצהוח רק מהירושלמי אינו ה׳ אלהים אל כגון כירושלמי יקאמי

 ומדנרי .ונ"׳ והטור ורמנ׳ס ורא״ש נרי׳ף מוכח והכי הירושלר׳ כנוף נפנים והכניסיהו
 הסחנרים נחלי שנתנו נמו אזנרה קרויס השמות וכל האזכרות מן אזכרה שנקם פה יכינו

 וא'נ נחפלתה חנה שאמרה אזכרות מ"׳ כנגד ׳"מ הני ונ׳ה כרכות כגמרא כן ומונח
 :לדינא וצ״ע פסולים לשמן שלא נסחקים שאינם מהשמות א׳ נתנ שאם הרסנ״ם סדכיי מנואר
 יהודה נית הס׳ כפוף ונתג כסדרן. נעינן לא שנס׳ת מפני נו׳ נס״ת נד״א טו הלנה

שהוטח וי׳ג ׳"נ סי' נ׳ כלל לא״ח וידים נגינת מחודש דנר ראיתי ק״׳ דף
דנאונדוח



ץועילץ הלכותספר ב ^15

פרק

v m tm ק נממים זהץ מדק סי  r!w» V׳t ג(»סיןים שמכר ושה וד<ם נ
 מ6ד (דקק (ה r6 9<מק 06 0שו<6.ל6*0 «6 0<1ד06 6<ר מל 6ל6 <<ו60גש0 6*99

מ סללו( 6ל0 «וונ השם 6<מג •י  6לז״< דע לעג*ד1 פ׳ש. «' •ודה נמ^מו נעיק ק6נ
 מלמעלס •סצגה סס6 וס6 גה ומפס 0ש9 96 הנוסג ל הל' פיה סופדם סס׳ לו«וק

 פשווע 9נ פפה 9r ומלשק פ*כ. סולק ק6 פסגה 006 0ו6 סולק טלה שס ופר6 שווד ריס
« « 6ה לסלוס «רק פילר ץ•6 ינ6 וקשה שיטה 016 096<  נסלק 6של השם נ0הוי

ה 6י0כ 6לוק לפ״יי ולומר נלמס 06 ו*>  לתלוס למסיר לסיק מ׳ס קשה עז׳ק ^ונ
«נ 006 0ו6 לגרר נקל םשר6 60  6לוק לסייר לומר ודורק אסרונה 6הי 90^ ולנ

 ק6ל נרשניא סנר לסיק לאוקסה חסק ונם ריו06 נמסק שאינו שם פול נ0שנ ננהיג
ס ופל הנרר מסוס פל שם ססנק  נשס לנס יראה אלא ממנה 006 סוס אפילו המסס ^ו

ס סייס : קצרסי ניאיוסיו לעי^ אינמס״י גיו שהם' ומפני נסלח נפינן לא ני
 הם' ניאש גיש הרג בשס p הניא ננהינ רנ0 וננר ננינג 6S0 ללא נ' מל׳ע נמהס שס

 : ניג אום ימיו »' r1> ננ*י סיים מים באר אמר נטפו 6מ פ״פ ונלפום
 ינ9נ נניפק הסם לאסייק הא קשה ולנאויה ט׳ שנה להפטל שנאנק מהון יח הלכה

 אם ואיג מא משלו נה*נ סל הפי הא ט', וספיר פר ופיישיי מניס ניוה״נ
 שלא סיס נני נלאמרק שלו פל נאמן ושפיר אמר פר להניא מסייג סגול שהוא אסר
 ספר ולא משעיר קאי לראיה נישיי ללא זו קושיא פפאס נ0נ ניני ומהריס pלש נדנל

ס להא ושפיר פר הרי־ נ0נ לשפיר הקושיא ליישב יש ונאמס  לן מנילה נמס׳ הסוס' מני
ק נק אק ד״ה ע'נ פ' ק פטל ט שאירע נמם אם ט' המשמש נ  זה ושימש המשמש לנ

 פשפש שאינו אפ*פ הקטע מכהן וטונסם משמש שאי« אפ*פ המשמש p בא שהפר ססמיו
 מטס ניוס״נ נפיג שפיר הנמיא ומקשה סיל סני ישיי לגם ייל שפיר הוא וא״נ סיום

 משנסס הא וא׳ג לני סליה שם הסם' נסיש איירי גווני וננל סתם בסויה מצינו דפינול
:ולדק יש״י נ0נ ושפיר סרה האמינס ואעפינ סלו פפי אק ואז ננהיג לה

 סלי אסל ניס סרליו נשם נננסיג נ0נ ט׳. פקין הפור שאק אוס פנל ים הלכה
 גפסלס ני׳ש ממנה ונהסססר נלט אוס לורס אנא שם נשאק לוקא ניב

a סלורס יוהר נה יש אם אבל מיירי נלל אוס שם לאק לורשה t סלק סנרור שאם פל 
p 9טאש טנקה אס נלורסה האוס סשאר 9ממנ מה i נלנסה אס אנל פסולה נאמלפה 

 ללספגס ליב ט' נאיס ניי מטאו הישניא מיש פ*פ לנייו ויוק פינ. נשירה נס^ה
pi מהיא הלל P שפל לט לפוסלו tie מלמפה נשנלנקה אנל לורסה נפסלה אוס נפשה 

^ נקג נ' נהלנס ועי' נשי הייטק קודם אוס ננסי שנני  ליג ט' ונניי אוס של ני
: וליק הניי קושייס ייל הרליןי ולפיל שם ונס״ז

̂ונ א הלנה ב ן דנ פיג ליל לן מנסוס הניייסא לשו! מא אסל. נעור pמ  ו
נסים נל׳ ופירשיי א' נעור נטם נל׳ pוסני פויוס ל* על נומק י

ט פ  אס ונופלק לייבש נלפום אוט ומניט! פור סטנס ול^מק קסן עגל שספשיפק א' נ
טס ונעשה הלפום  ועשה וספי! מטוס אי לקס לאס w נטייהא נסנאי ולא סאליט נ

ד לטסנם יש אם נסים ל' מהם רפנ  עוד וזיל פיא ג*נ לן ליס סי' הרמיע ונשויס נ
ר טרוס נל' ראש של הנסים לעטס מססנמיס נא! טש שמפסי  ממה זה להם טלא ^
 בניייסא מפורש שהיי ננק לקלוק זה ואק ט׳ נלים ל' ספלה איי פ׳ גלים נמסנס ששנינו

 ל* פל אפילו אלא לענג זה ואץ סצוסה היא סטי ספק ואק אסל נעור נסים נל* pמני
ר טשונו על ספרן לא ואס ספטיס שיטו ונלנל נשירים פטוס ט  ניאץ פסולים אסל נ
 נקרע מספסא קניה ט' אסיע הפיס נ0שנ מס לפי ומה משנס. מאוסו מזה יותר ללמוד
 תינוק נסיק וקיייל נס גני ופלונססס הקרעים אס מדנק אוסר רשניא פטל נתקרע נשר
 נם נדטק מנשר ללא לסיק וא*נ ליינוק הפייה מדמה סוסה נסם' טהוש׳ מועיל אינו

 <א הפייה היה אינ מסני לא ללינוק מדק לקיי״ל דלדידן ייל ומפתה מהני. לא סטרה
 הטרה ממי ולא מססלסה נפיק ממש שלם עט א' עור נא! לנפינן הא שסיר י״ל נ“א ממי

 ולפסול הניס ללנרי «ןום יש ושפיר נרשניא דאמיא דייל ראיס ימ6 שם וסממני'
: נזה להאריך טל ויש אסל מטר ראש סל נסים הד' נעשה בלא הספילק

 סיאה סלק יניס לאם קשה ולא איירי טנה נאמלע אטלו הימר שמוסק פל ג הלכה
 ואיו הם ומסרוס טמלאס איירי ומסרוס נמלאס שהרי מינות נשתי אמס טנה

 מלפניה שיפנכהאוס שהוא וננל טפס מקום אלא תופסים ואינם ולר\ס קטוס והם •ויל
תניז םלר9 פל שלא ולא אוס טנוי טה ואין תינות ננ' יראו לא מלאמריה או  נמשו׳ ה

: ליג סי' מהיג נ”פ סי׳ ח*א
D*lfi ס ועיין ט', הפרטות סדט כילד ה הלבה ג  הסדוס לשם ריס סלר שהניא ני
מלק נראנת המטאר ולפי ריס שיסס עם האי רג ונולל באמצע •

 שאמר נמה אנל נהלל• מיום דנעיק דהיינו טוסיס סנר ונתדא נסלא האי רג עם ריס
 ס׳לנהיפךופיקשויסהרמיפמפאנו האי רב המניס בשמאל קדש המניח נימק נסע ריס

:רנה טטשא של הספילין נסדר טל שם מיש קיז ט׳
ח אלא ט הלכה  סאק הלסס סקום ליג ט׳ ליי נחג נו׳. סיה של או נהמה של נני

 פד הקק> p שפושק נאליילרו׳ש לסופרן נה״ע פל לסמוך יש מצוים נטיס
: פ׳ש פיז פקפק נ' סי' איס מה׳יח מנניי נטק להם טודמנו

י' 0* היו ט׳ rpj פי' ט'. השפר טן שהוא נו' אוט פניסק א דלכה ד
 קצה טהיה דהיינו קרסה טש במקום סונסים צ״ל הסטלק דנל

 יהיה אם לפני משמע הטיז למלנרי קל״א נסי׳ יעקב הניס והנץ השער נפיקרי סססטן
 סחיטרא הססצס טהיה צריך אלא נזה סני ללא עליו וחלק השפר נפיקרי הנסים מקום

:נאיר ופי' לזה טק השיו נם ואפשר השפר עיקרי נמקום
סיו מיש ׳0 הלנה פיג ציציס הלטס לקמן פי׳ ט'. סנידו את פטיאה י הלכה  :נ
ר יא הלכה  ספר5קרי<3 הפטיע וננג ט' נו*י פסק להר׳ס ניס פי* ט׳. נלאו טנ

 איס יוסן ננרני ופח ק׳ח ט' מם*ו הרסיע נסשונח ומיץ אסמנסא דהוי
 המקדש לשמירת הנחייה ניס סהל׳ פיס הרסנים מ״ש פל הזה ננלל שהאיין פה ל' טמן

: פיס נליס פוני נעלוהו אם
 לשיפסהריס שט' מה נ'מ פי׳ פראי. טנח ט' לטנך נו׳ רוס מפנו סצא שלא » הלכה

 טסר פראי נייטס לסנט לפירש שס רשיי נפייוש ללא נטכס מפלא טניים
 פינ לןניג נרמס ונמסכח טטקלהאמה לא קנע דנטנס פשמע יפיס שמא אסור קגע

ס פירוט וססי פיס בפא יק! לא ליס טרשיי טנ  למסספינא לולא נהג זנס לשם ונס' נ
הנרייסא לשק אריטס ליישב אלא נמקוסלהטמיפלוואששרדרשיילאנא נרשיי להגיה נראה

פרק

 פיישיילאוו לזה ״!קנסס לא נקצרה לועי למיל שיגספראי קנפולא לאשיגס דקסני
;וקיל יטס שפא אסור ג*נ ס־פ לבלאו קנע טנס ליש איז

טלו שלא כלנה ליס נרשיי ועיש נינו טי טי. נננלו וגולל! ת הלכה  מלבדו ומונח נ
 הוטס לרשיי וטאה פס רניגו נפיש וללא ננגלו אוסזן לאמר נריע הלנחא ללע

 : טויויס דליה משמע נר*פ לס אוקפי ולא היא לש פגי לגלייסא פס טסרא סלאמי
 *bioo ופירשו נו׳ קפנים פפנץ ראיס טיסי ומפרא ט'. פפס ט ן4ש אפיס יס הלכה

 קרקע הפסק משום נ0נ לרשיי נ0נ ונסיר סוא אויר לפפפם שהרי דיה שם
toהסוס' לשיעס נקו' והניס o 'טר למסוט; הפילין והד ינ0 לן שגס לאעריקגמס 
 נלאים הא משמע שיץ משום הסם ומשני *א7 נרס^ ססילע ^ לנסינ הנמס וחניא
 פסונים והוי נחפירה ססונר הפור לשם לסלק ואפשר נלק והוא פפס לאינו הגם סילז אינו
 פמפם פ'נ ואיג מעשה שוס נלי מטנו להו <קיפ מצי להא פטרם ש״ך לא ננים אנל

:מיל מפס אוהל צדן ומשיה פליס אטק אויר
ר גלילה מצין אם וגן 0פ מט נ ס עי' ונ  טמיא פי׳ מיי ונם הראניל גשם מיש נני

 שממה י' גשם נמיש הימנים ופעם נניסו סולק נשהוא ובלילה ליס פיא ניג לן
ג נני ממיא למשמש  .נניחו נלילס לא אנל נים צדך נסלייה תוקא ספיליו לסלי י
טס פיב נייושלפי אמנם ט ט לאים ניס דנלילס פשפש י׳ לן ל  נספרי הר ספילץ ז

 לקרקע טנו להפסק גמיש לשונו נמסק מיי טישנ ריש קושייס נפירשי• משמע לאנלסא
ט טס פל p'irf ינול אם מלניץ נראה ס טיק דרך מי ללא ל  יק טם לאיצ מיי טי

ט קרקע פיג להמק וצדך פקום לו אין אם : טס בלא להניסן מאי לאין מרי מ

טזוזה הלמת
*®ft !הלבה ד k לים פ*נ '0 לן מנילה ופי' פמל. שספין אפיפ טרוס ט' נסג 

טייץ לספרן ופווזוס סטלץ הלליפ מיי נ0נ טילים לסוטן ׳
ד •ראם  יפגילה פיק ירושלים גשלוס נסיר מיש וטין טרוסגשר. ני ספר אם מיי סינ

: נאריטס פיא ה' לן
סיז 9אנפני שהוסין או נ הלנה ץ9«ול מ׳ ט  הססר נ0ג שאם נ' הל' פיג לפיל .

 ולפי פספילץ מזוזה מיש פה רטנו פל ציע 'נ6ו היט טמחוק פל פטל מלא
: ולויק ליישג מקום יש לעיל מ׳ש

n K hn שנסננלוט עא פטלס. 1*0 הפודקלה  הפטיואץ P ולא ספשה ומיל נימ
 המזוזס פל זה שאין סיל רפים ט׳ ירל הלטש נס׳ש המעה אלא ננק זה

:המזוזה טן אלא
®“ft מ עי' מ*ץן. לו שאץ מפני ר הלכה ן  זסקו יראה לפעיונק נמגיא והרואה נ'

 מא סמשקון להנא והיינו ליגע צדנה צהיפ לאין פשעינן יניפה
« למעלה  מיל י' טנליס נשיש ולהט טלה פר פל פטם הפומל הננץ אותו דהיינו מני
 טנע איצ דהא טיטנן לא להא נמשקון נונטס רנליה אץ דהשיזא והנס שאינו נסי הניפה
טי סנואר וניז י' נמה נאינה משא*נ מ דפירונץ פיק סדין ורל שה טיפניא נד »6 
פ הניפה שגשמי הקירוי •!to אפיפ ם וט׳ נמוווה טינ לרנליס «י  סהלטס «רז טסני

:שהאריך פה שה טד ופי' פיט •יד דן דיומא פיק יצסק טס שנס
 דדוקא זאס אס ניאי דלא הריע פל וציע נ*מ פי׳ הפמס. ימי נז' נו' ס*י ו הלכה

ט ״נ0 יטה נז'  טפרא רנא דאסר דסא דפיל י*ל ושמא כתג יצסנן טס ונ
 נשאר ע*נ דהמס נ0נ יזג דסונס דפסני' פלונתא לפרושי ליפ ניע השנה יטס נשאר
 וריי ס׳ק דפליגי דנמה לטלה אנג נדקסר במג אלא די מטיב לא פ'נ דהא ל*פ יטם
^ לסיט מצינו לשנס גני ט יטה שאר מא קנע דדרת טס דלי  ז׳ אט מטינים נ

פיג דירה דמי משוס מתייג לא נד ולר׳י נמור ננית פיסלפי דהא  דוסק וי,צס מניד. נ
טיס טאה ולעניו מדעתו. זאש נדרס מ0ל לטמנ״ם דמניל  נפיש סני פטש טה ד

 נשהריניל רנ־נ דאסרשם נהא נ' הלנה דיומא פ״ק טיזשלמ׳ למשמע משום מינו הרז
 טהלדין נלשגס ולן ונא נו' שט של תמיד וסקרינ ונא ננליו פסלנש נ'נ cv ננל
י ופי׳ נ ק ט  לן שהיה מא ננל הטשה ימי נז' טסזדץ נלשנת קנוע דרסו לטסה דנ
ס לשנס לטינו לו הטוטס לשנה נאוסו ולן נא פטדה שענד ניוס שה ל ה  שה ופי' ט

ח נלשנס נפי מאי שסא נטלי לאי ליה לקטא ולן נא 0ל* נש׳ק ל ה  קוטא זה ואין .ט
 טרצה פס ננל שה ללק לו נוס והמקום צורט נדי קטעים נלים שה טו לטסמא

ק  הפנ״שה יט שנז׳ ניק השנה ימות ננל הזאס הלנה לח״נ ק למהנרא ולאי סוא טן ונ
 לסונס טייסא פל ניא קאי לא לרנא ציל פ*נ השנה ימות נשאי לפעמים ונם קנוע דרסו

: נטן טיל הוע
ס עי' *ספינה. וניס ט הלכה  נאנ מיו סי׳ יויל וניס זה דין מקור נ0נ שלא נני

א ע״ד.דיה ■יד דן דומא סיק יצסק טס ועי' מפנסא בהוא ט : ל
ס עי׳ נסזוזה. חייג מספין של ניס יב הלכה  לאמרי׳ מה פ׳פ נראה ולעניד דחוק וט׳ ני

ע דנסיג אפ׳ג מזוזה פיג קל״ה דן חולץ ננסרא  לא טספוס אין דלן ני
t למייי ניר o ע ט לנדינס לע׳א ט  טספוס אפי לא אפאי הימא ניתך ד׳ה שם הסוס' נס

טנ כיון המום' קוש״ח ל״שנ רנינו דסונר ואפשר לעטים  לשוספוס נם סינינן לסייי דנ
ט נם׳ נזכר זו וסטא בנית לד ישראל לפניפ ניק עטים  פ׳ש רפיו ט׳ ירל יוסן ט

ק נאדמס ע לרנה לישה לנו יס אם rנ שק ונ  שוסטס פטיניק שפיל טאתן לרן ט
ע לין לדשא טה אילולא סבאיג פט׳ם א ע פ*נ ואט ט י מס נ  מקים מספוח ל
טנו לנרי מלוי וא־נ טהס  מלרשא טינו ימין על לקונפה וצריך דפלנתנ ננק פל פס י
ה « שוב עמים טהפוס פל פיטע לנו ואץ מנ  טיג טתפץ של ניס ססם יבינו נ

פ נסיפן סרמיא שהניא המרדני נלפת ללא מקים נשוספוס אפילו נעזוזה :וטיק f י

תורה ספר הלכות
 זו פמצוה פעורות לנטם משפע ט׳. מישראל ואיש איש נל פל מיס M ה^כה tי פרק

ק ט נספר נ0נ ו ע יויל יוסן ני  נספר הרמניס שנ*נ ר׳ע ט
 ועיץ שניל עי׳ עהישנ׳ש נתשונת ומיץ ניל עשץ הסנינ מלנד ג*נ ומונס ססצוס
 ונראה סיא נספר נ0ונ .הז׳ג פלא מיס למי מבוס נוה שמפקפק ט׳ שאיי נפויס
לטק פטל שפיר לאו ופקליט נצטי מ לקרוא לנהיג ונסנו לעצמו סיס נ0הט דטד
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 ול׳ל בעי' כלרס כיזיג דלכה י׳ה גה ’’א מיג היא שלז ולאו הקת של היא היי שמקדשה
 הכי נתר דגיקדישה אע'נ ׳יה יצא ס׳ח לעצמו דכתג דגיו; מילהא אלי' להוי דנכחינה

 מדנר׳ גדהשמע אה־ח ש׳י■ לו לגתוג שצריך פשיסא גאנדה ואה״ש ס׳ת שגאש דיהיד ז׳א
 לכצאו כוהש כ’א אלא ס׳א להקדיש דאין ידאה ולכך גילכים מרלגיה כש'נ הריג׳ס

ד דלש משוה הייגו ק שגיהגין דעגשיו מראה . ע״ש אהיה  דאקדשיגהו דאע׳ג מאצה נ׳
 כלל להניס ושלא נהם לקרוא אלא לצנוי הסרוס ולא היא שלהם ומצוה שמס על יקראו

: עליהס נעליס שם לעולם אשל
 שלית שם ועיק ה״א גילכיס מהלנוה ש״ג כ׳ת עי' העזרה. אוהו'יספר ומגיהי; ב הלבה

 ״הרשיל ועי' הנהיר׳; רהכה הר״; שהידיש׳ עוד יע״ן
 להשלים כשיעהו ה״גו שי' ה־י״ף נמ״ש מ’כ ע״; להיניק. מנילה כוהשין אי; יד הלבה

 כ*כ כיהש׳; ראי; יאסיקנא הא כהש גיסי; שהי' והר'; רש*נ סיתן ׳ו״י נ*׳ וע״;
 שזה ונראה יאפפרחא ■:ספרא כיאסיקנא שיי ייהקא יאיכא היכא (יאה ויייי׳ הי״ש״ם

. שה יוסף שישי וע״; עש׳ל היי׳ף יעה היה
הי טי הלבה  הרמש׳ס פסקי ששתייה ש״ה עי' שרניוט שלא הישוה שי'ש לכהוש מ

 ולוחי הנר״הא על פליג י־■׳ לוגיר לישינו יימיק סהי־ה שה; ראי; וילענ׳ד
 שיסה לפי לישינו ליה קשיא ועיי ״זה ישר פיה הזפיי לא שגהיא היי היא דמשנשהא
 שיפיס שלי שלש לכהוש ׳שיל א׳ שנזציאיה ׳שלנו איך השר״הא על כליג דיי׳ ההוהטה

 שרעוע שלי שיה לשהיש שההייי מה ש׳ העג׳; יהשא לרשינו נראה והיה לא רו מיישר
 כה שבוק רצינו ולא מל ישי׳ או קדושה דשי׳ הם אם נשיים אינם ש׳ת ששל מפני הוא
 ינס היל יש׳ע לישינו היל מש״ה ניישר לשוהש; וקפדינ; ש־וקים ״ציני ניה ״שא*ש שיה
 ש וי. שרסיס שלי ש״שי לשהוש א״א דיה השא׳ש שיפיס שלי שיושר לשהיש הינש ׳שיל ניח
 שהש ששי ים משאיש שיושי לשיהש; ייושל יש״ע אלישא ד ש גיח לשתיש ״המיל אס הוא
 השהיקים י; ג׳ה שחש ושיש מל של היטה איזה השי מקמי ששהש שנו; ״קודם דשי פוס
 שמיש ל; הישפה לא הישות שתי שהש הס אלא שיפיס שלי שיושר לשהוש ׳ושל לא מיי איש
 מש״ה היל של דשי שוס השי מקת׳ שהש ששי אס רייר׳ יי׳ ולשייז לשתוש אבוי נ״ה אשל
 אז ישי שום מקיים שחש ולא לשהיש שסההיל מ״ר׳ והשי״הא שיה ניא לשחיש ״היי לא
 שרו שההילה נשיהש מ״ר׳ יהשא שהוג; הימש״ס פסקי עולה וא׳יש לשהוש רוהי נ״ת נס

 יש״׳; שהושוה הו ׳שמי; נס ששוהש ההם משח״ש ני׳ח אפילו מהיר וששיר ההושייס שירן
 שיור זזה שישוס שלי ניה הנך לשהוש אסו־ שוש הישות י:ישת הכי מקמי לשהוש לצריך

 שעיא לחלק שתש היא גס הנ״ש סיר; היששיש שפויה וע״;
פיי סיר; יויי הסוי שהשיא הראיש ששיפת ביל דלא מושח ישינו רדשיי ודע  שי' לשי י

 שלא לשהיש שישר איסור אין שוש ש־סוס שלי יאשונה שורה ששי שהש דאם העיז
 לעניד היאיש לדעה שיור ונראה יאפונה נשיפה אלא אינה האיסור יעיקי ששימש׳

 אשל נשרשייפ שלא לנהיש מותי שיש אז שיישר ראשונה שיסה ששתש הישר ששאירע דוקא
. ל־ש סיס; שמיא ועיק ויו״ק שיושר ששהש מתרמי לא יילמא ח״שינן מסתמא

ח ״ שתילי. רעיה סי׳ הסיר תישי׳ שריק שיה ועי' שושרשהשו'. שאי; גנמהום הלבוש פ
אכל להיסך אי סתומות שעשאס שסתומית אלא כסל שלא הרמשים על שזה

מ״מ עליו הלקו שהההרונים ואף שם ששנה״ג יעיין פרשה שי שאין שמקום שרכסיק לא
:אפשר אס לסק; דיכול מוייס ניע

 .ה' הלכה פיו התירה יפויי שהלכות מיש ע״; נו'. שנחש י' די; א בה‘הי (£"י
 נשיפה הבס מקנה שהש אס סיז הלשה שפ׳א רשינו ששתש אחי דשי יש עוי כ' די; ע!ם

 לשחשו הרמשים ששכח סכק שלי שנחש רע׳יי ח'נ חשנ׳ין ועי׳ פסול חלדה ומקצהו
ז׳ חוח שם ונשיך רעיו סימ! יויד שיח ועיי; פה

של לסיח יהיר של ס׳ה ני; מחלק לא פה רניצו פיה. למכור לאדם ואפור ב הלכה
סיר; איה נש״ע פמנואי הרסי: דעה כן ואי; למוריו אסור ונניע רשים

 וני' נשם׳ נשלל הוי אי ס״ת שנשיא שס ישעי שהא ע״א קנ׳א דן נ׳ש נתסכח וע״; קגיג
 כתוש יו׳ ילא ציל הרא׳ש שינית ולפי פה רניצו שישרי רונח נו׳ מזדננא ילא שיו; שלשנינו

 דאינו שיו; למוכרו רישול ואעיג לא או נשם׳ נשלל הי' אי מהו סיה ה"צ אלא הכי נצידסהו
 כסוד ועיי; עיש. ש; גורס שהיה שס הרשניס מיניי ישיג נכסי נכלל הוי אי השיל ילשוש

 סישעיא סיה אשל שו' המסלסל׳; של קנה לפלוני צשם׳ אמר ואס וזיל רמ׳א ספי' ח*מ
 שהן שחש ונשסיפ ספייס לשאר סיח שין חילק והרמיה אמ'מ תסס אם לפיכך וליא
 דנם אע'נ פלוגתא שלשון חילק והרמיה יכינו ששתש דמה שס הדרישה וכחש עיש נכלל
 שמו לו שהם תכילין מינקע איכשא ׳'ל לשאסיס והיה חסילין לו דנוה! שתש ראשונה לדעה
 טיח -יהא היאיש לשיסס דנס הדרישה מישרי יראה כו' פסריס שאי ולא מיס מלנוש

 ׳'ל עליה אחינן מלטש ימסעס הרששיס וכסי׳ היא׳ש גירסה לסי אפי׳ האשעיא נכלל הוא
 דאינו שיוו נכסי שכלל מימשש ולא למצוה אלא יאיצו משום ליה מינעיא קא שם*ת דוקא

 לעשוה ויכול לצשסים שפיר ימו מ*מ מלנוש אינם הם דנם נ”אע שאם'פ אשל מלטש
 מקפידים מ'מ למוכרו דמיתר אעיש נפיח סשא׳׳נ ולמפשנן להשאילן שירצה תה נהם
 הון אומי הש׳ עליו שיסו שהון סיח התק״ם כל דשניייס סת׳ש כירושלמי כיאמריצן עיז

 ומשיה הוי לא ומלשוש הסיח מלכי הכל לסכור שיא של דרכן יכן ונו׳ ששיאו ועושר
 ״שוס לוחי דדוחק שאס״ש נקס ולא יוקא נסיה ליה דקנע׳ שמאי הגמרא לשון מדוקדק

 אלא לשאסיש סית שין יש פשוס חילוק היאיש לשיסת דנם איו להו נקם דלהיארא רשותא
 נשם הפור שתש משיה שסי׳ כן שהש והדמיה חילוקא הך שיאיש כן מפורש כתוש שלא ספני

 לשק יזה לזה שרודה ראיה ימצאה׳ מילק לא וא״א כחש מילא מדבריו משמע וכן הדמיה
 התחנר שהש וסיים הרשניס שמיש שם הנמק׳ ופירש חיקו מהו ם*ח להו אישעיא הרי״ף
 נידם' לסי דנם הרי ייסשיא. נכסי ששלל היה קודש שמשי ששאר׳ אשל שם׳ה ודוקא סיקו

 קושי׳ מיושש ועפיז רוכימיס והישייס לפס׳׳פ ס'מ שץ מחלקיס והיייף והיא׳ש יפש״ס
 ששסיפ שש־ע סיכחש ממ'צ שייך איצו שם קושייתו יעיקר ש*ש אות נ’קנ סי׳ הסיא
 מוייס ניע לאו דששם'פ פנוי יהיה משוס והיינו השקל שסמציה ק’נכסי'* שכלל דהוו
 נמו נכסי ששלל היו דשם'פ מורו עלמא נולי דשזה המ״א קושי׳ מיושב ולפמ׳ש לזה

;ודייק שנמשה׳
 שמש שטית שאיין שזה ועיין .הפור ישרי על מיש נכ'מ עיין כסף רמוני וכן ד ה^בה

:א' p'B לדקה

?בץ
ציצית הלכות

ה ר  שכ*מ ועי' שצ׳ע שהציח מה כ'מ עיין מהיה. מוין הענף להוסי ואץ k הלכה א פ
 מהים שהוא מ’הר דעת דנם י׳ל שם ולדבריו אישוס הלכות ריש

 יוסף שישי שספר ועיין מד׳ס שקבלנו דנדיליס מדרשא אלא שתויה סטיש שאינו אלא
; שזה שהאריך פה נ“׳ סי׳ איה

 ויוסר שס'פ הכ׳מ שזה האריך כאשי מאוד מתיה רשיגו לשון שו'. והמשלח ד הלכה
רש׳ על גזנסים נחלקו לא דע'נ ישיני דסושר כאן פשמש סי' נפי משתני

 דעיקר משום פליני שזה שלל לשן יעשה לא אשלח לו אין דאם לישי דם'ל נמה אלא
 שזה תכלת של כולם ציצית יעשה לא לשן לי אין שאס ליד דס׳ל נמה אשל נלנן רציה

 לנו ארוות ושזה שאיגרדוס מכשר דרשי שסו שאינידוס אלא מנשיו ולא ע!יה פליג׳ לא
 איכפת מאי כרש׳ דלא מחני' ליסא החלסודא דמקפה זה סא׳ קשה דלשאורה הסיניא כי'
 שמם׳ להיז״ה ליה דדמיק מה ניל סה״ס לממני' סחמה דיש׳ משום לומר ורותק שזה לנו

 נוסה אינה שדעתנו יודע והיי שכהש ציצית להלכות שהחימה הפמיג מניאו ב"מ שרק שנס
 דיחידא' שנמרא פרישנא הא א*ס ותניא יהניא ואעיג כו' הלבן אה העשנות אינן שההשלת

 לאפוק׳ לססניתץ לפרושי ההדדי׳ מיקא ס' שרשי הלשה ינקעינן לשללא ’הדי• הלכך היה
 יפנה כהש שלא שהיג קירא׳ה הדיש סדגר׳ וכ'נ כו' דיש׳ אליבא ולאוקהה מכשעה נזהני'

 אפ'כ שמיש ליה דקשיא משוס והיינו עיש שלו. ציציח שהלכות הלבן את א׳ס התכלת זו
 אחי פירוש ״ש אס לידע הנהרא שעי ומשיה שרשי דהלנתא פשר היה דחלנזויא דההמא
 פיל היה לא דודא׳ דייל קוש״מו סרה פה הרמשיס בי׳ ולפי כהלכתא לאוקהה ניתנ׳'

 לשן לו אץ שאס דיש׳ סעסא דמסתשי שסה שמיש אלא ענין שהל שרשי דהלנתא לי\חודא
 ששל סליג׳ יישנן הממני' פירוש מוכח כפפסה הסהני' ניקנז׳ ואם ימענש רסמשד הוח
 וא׳כ שאינריום נע׳א לממני' לפרושי מהיי קא השי׳ה שזה סעמ״הו מכתשי ולא ענין

 דסיל שמה אשל שזה כלל עליה ישנן וליש לשן לו אין ני.ם עע״יה ימהתנר שמה הלכתת
 אלא מומיה הלכסא ליח ודאי שזה שלל שלשן סהית ממו״ש אינו משלח לו אין שאס

 שמלממוה נימשין שם וע״ן לה רמש וליח היא ׳חייאה הרזיה ודעת מעכב דהינו כרשנן
: היפש ודו׳ק שייר וזה הרז״ה חלונוה של סרה ונזה

 אעפיי וזיל קליז סי' היישיש ששוית ועיין מקורו היאה לא השיה .כו' פ”אע ח הייכה
 ספני הוא זה זאיז מעפשין שאין אעס"׳ אהה שתצוה ילשן התכלת שמנה

 אצזד מעשה שהם מפגי והעעס אמת מצוה שהם ולשן שתשלח מנוי■,ר נמשילהא שן ש״צא
 חפילץ אשל זא״ז מעכשין שאין אעפ'' אהה שיינה הוא וימייה יהד והלבן יתכלה לטשה

 :עיש זא׳ז מעכנין שאין כיון מצוס שתי שיהנו ויאויס מעשים שני הס ושיר יי של
 ששה צריך שיהיה קשה לריש נס סמ'נ חסה מ”ונכ היאשיי ע״ן .כו' יצה אם י הלכה

 פעסא אם ליניצו ליה קשה היה ישאמת הש'מ קושיית ל״שש ונראה כו' כמששן
 תסיק מי ולא ו' נפול מוסן דלישע׳ סושא יקפיא ודאי ממשכן חכלח ייליף משוס יריש

 שנס נמס' אשכחן ינהיג ו' נפול שציצית שעיגן דלא ברמיזה מצא היכן לצו לנליה נסכי׳
 אהלים מומאת מימתא איצו העך סן היוצא כל יחנן הא יאמרינן שהא מיא כ״ה ין■

 שזויץ להלן מה אי הנסרא ומקשה ט' ממשכן אהל אהל נסר ייא אמר תנ״ל כשהן אלא
 וצתגו הספרי זיל ובאמת כו'. יינה א״א ת׳ל כ״ש וחופן שזויין כאן אך. ש״ש והיען

 היי מניין לשן ושזור פווי מכלה אלא לי אין ושזור טווי מכלה פהיל הננף ציציה על
 פ»י לשן אף ושזור פווי תכלה מה לשן ואן השלה p התורה ואתיה מאיל ין אתה
 לנשי יספר׳ דהיס נראה אלא המשנן הכלח יילפינן עעס שם נזכר לא היי א'כ ע"כ ושזור
 וא'כ נשזור אלא אינו כלאים יעיקר הספרי יסושר משום שזור ינעינן ליה פשיפא תכלה

 ניר הלנתא ולמאי השני עם משלת כלאים הוי לא א״ש שזור שהכלה שעיגן ילא ס׳י א׳
 ישר והנה קה״ע סד׳ה עיא ל״ט דף הנחות שהסנה התום' וכסיש שציצית כלאים להתיר

 נפי הרמשים שדעה וספמע ס׳א דף ציה ויסכת שנסרא פ״ן לשדו ש״א שזור שעיצן אי זה
 שם הניס שהכין שסו וילא דאור״חא כלאים הוי יבכ״ע שיא סי' ׳ו״י כשיור שלפנינו גידם'
 ושזה הרמנ׳ס לפיסה פזיי ישעינן ראיה אין ולפי״ז שם האהוראיס נ״הלוקת תלוי זה וישי

 לשדו א׳ כל נשזור א”פ הוי לא יכלאיס סושי מצי יהספרי רשום ליק הספרי יעל ׳"ל
 כלאים הוי שכיע דמייס״ל לדידן אשל כלל ממשכן ילפיצן ולא שזורין ישעינן מוכח משיה

כ ׳לפינן מדשנן איש פזורץ ישעינן אהדינן אם  שאנחוש מה ועיץ ששה כפול חוסן לישע' ע'
:ויו״ק כלאים שהלכוח שסיד

 שתש לשמה שלא ישטוויה השיא וכאש שזויין שיהיו וצריך ייא סיתן א׳ח הפור וזיל
 למאן לפרש ציאה שזונין שיהיו יצריך אלא דפסולין שהש לא ובשזויין יפסולין

 שעפנז הלשש ילא לקרא לך תעשה גדילים קרא מיםנזיך הוא לשמן ושזירין טווין דסצריך
 וטז פווי הציצית שיעשה דהיינו מהם לך תעשה נייליס ואתי וגוז סוו׳ שוע ופייושו
 סימן שההיד ועיין הניל הספרי נני והוא זו יישא ימנ״ל ישריו וצ״ע עיש. שזור שכייושו

 ופזויץ פווין שק נמו המומין ימת שלא יזהר ספי של ציציה לעשות הרוצה וזיל שתש סיד
 סן משי של לשון יקח אלא צשסן ישרתל ע׳׳י ושזור מוו׳ דשעינן עכו״ס של החנות מן

 שציצית כחש ש' אות ט' סימן איח יוסף ברכי נספר אשל וישזור ׳טווה ישראל ועי׳ המנוס
:עיש לשמן זריקתן צריך סש׳ של

 דכחות׳ 6סשו אלא איה*נ משוס לאו דסעסא יכתש ניס ע״ן עה'צ. משל ולא יא הלנה
א משסע דהא קשה ולכאורה ללה״נ. יסצות מיש  שהדי הנוף הצאת דאינא טנ

 שפי ועי׳ נו' והא דיה פיו דף נדרים שמסשח היין שמיש ללהיג מצות אמיינן לא מצוה
 אישא הסצוה קיום שששעח שאעפיי המאיר׳ היש ששם שס״ש לולש מהלכות נפיח שעה״ר
 ספעיץ הנאה מידי כגון המציה עפ״ת אחר ׳הנה שלא ובלשי כלום נשך אין לנוף הגאה
 הנלשו ולשיש׳ ההצוה מקיים שטליה לשיש שהוא דניז הסצוה ששעת אלא הנאה לו אין והיג

 לחלק דיש שס ששעה׳ס שתש שהכי מחלק ילא ימשמע תקס״י סי' א׳ח השי׳ שהשיא
 משופר הגאה המויר שנון שהנאה שאסור עיניי מהדני נופו דצהגה היכא יוקא שעיא
 הצאה דאין היכא סשאיש הנוף מאת יאיכא הינא ללהיג תצות ל'א ינהיג כו' ינהיג
 ללטש השני עי״ז שהותר שיא מהציצית הנאה אין וה'נ עיש שאסיר הישר מגוף שאה

 משפע סעישץ דיה א’ע נ*נ וף פסמיס שתוס' ועיין ללה׳׳ג מצות אעיינן שפיר וננהיג
: ודייק זו נסנשא נ*כ

ני סשום ונראה ישיט פעם לנו גילה לא הש'מ קדשים, משל ולא שם דפפליק היני ו
נ»ל
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ק מול ן פשלהם מעי  שלו איגו דהקדס נעלמא (!’ונדאסר שלהם <קיא איט הקדש נ
 לגד הנאה איסור משם דאי שישריה דמננות למעמא רין5 ע*נ מדמם פיי גני אגל

; מילה של יאשיוג נסוניא סונה גמבנח וע״ן מיקרי שלהם פנ׳ס
י ליישג מאיי שדיוק נ*מ מיק .גו' ננסים שמי נק הממי! הלה יד הלכה י נ ינינו. י

 אסריאם דק מוד לנו להומה ננסים שסי נק ינינו נקס ימשיה ולעי״נ
 ונדאמייק אמד נננף היו לא נננד חלייה! שנשפה אפס*י קשר! ואה*נ מההילה ססקן

 פסול שם גוה יאק קמ*ל שנים ולא אמד ננף וסירש״י ססיל נשמה ננף נפיק מ׳ד ממיא
ק ינינו ונקס ס«ל פסקן ואמ*נ מהמילה קשח אם מוקא  דינים שני לאשספינן אמד י

 : ניוד ני׳ל דינא הן להשמימנו להאייך דין5 היה אמד נננף נקה הוי אי משאינ
רק ה ב ®  מהלמה גפיי וטיק נ*מ מיק . לציציס פ«ל צמרה טז נח ימל K הלנ
:א׳ אוח ס' סימן אנרהם נאשל ונפס*נ נלאים י
ט .נו' וניה״מ ט' דג והוא מלוק דם ב הלכה  צניפה ד*הסה נ׳יטפינ שנה נק׳

טל נאיי נמצא שהוא מלמו להם היה לא דנמדנר נהג  אינו סס וים וטל! מ
נ נ למיוה דא׳י א׳א מי מלוק מא״י ולהניא לצנפ « '  ממצרים הנלה להם והיה למים מון נ
 מסא או טהור דצ הוא אם אך נמים נדל הוא שמלוו! פה רניט ומדנרי פדנריו יראה הנה

:סהרש׳ל הנאו! שם סש*נ סמדש הניפם נטרון ומיין נססרש לא
 טליה נק רניט סילק לא למה שהמה מה נימ טיק .נו' הננס מלה היסה ח הלכה

 פליגי דהנה נראה ולי צפיק. וו קושא נישונ ומ״ש נרמ לנק מוסק ד' נה
 פסול נטלים מד' יוסר ננף ננל המוסק מני! טל טכק! דאם רשנ״א שיסה טסקיס. גוה
ק שפיף נל שיין דלא נהג הסנלה ריס ונשססוס י*נ הטיף ייא םימן נשיט ססק ונ!  י
טיני ונש המוסי! נמני! לא אנל ציציה ד׳ טל הוסיף אם  נוה ואי! להוסיף דישאי נמל נ

 נסייוש חלויה דפלוגהתם נ׳ טמו נפס״ו פיין הטיטוי נטל יפה וניה הושף נל משום
 ד רמי יאניי יאמויאי פלוגהא מניא א' הלנה סיא וננימ .פ׳ס דף הנהדיין הגמרא

ס שני המט! טל ונשסוהיף ייא טל סליג השיא ימי דמי וייי להו ועייף  למי נני
 א*נ אינפה הננהא ההם אסיק ריס דהא אינעה הלנמא וקיימיל ניאי׳ל ולמי ניאייל

י נ  יסליגי ציל העיסוי ולשיטה המוסק מנק סל נהוסיף לניט מסיף נל טל דעוני ט
ו קיייל ואק נוה אמוראי מ׳  דסני ציל לשמנה אינט נק דממלק הנטיא שגייס וא״נ 1 נ

' נמיי קיייל דאג! ל׳ח נא! דאק י  רנינו שמלק לא ומשיה נ״ח שייך המוסק נמנק ונס נ
: קצרתי ודוק לשמנה ארנע נק

ק ל ס. טיק .נו' צפר של הנשוה והמה K הלכה ג פ  מה ינלאים ס*נ ירושלמי נ׳
 לווי שם לו שאק מניק לווי שם לו שאי! נל אף לווי שם לו שחין צמר

 נרים אלף מאה ישראל למלך והשיג נוקד היה שאג מלן ומישע נדנחינ ייניל אמר
 ונקטה וגייס דהיינו ורמלים נלני אילים אלא צמר קרוי לך אי! אילים צמר אלף ומאה

:א׳ אוה ט' שמן פס'נ עיק
ד לעינך ג הלכה דני עינוג יאק משמע וה מלשק .נו' עושה אינו נ  אליהו ונספר נ

 ננפוס אינע על דנסיג נופיה מקיא וה למדים וו'ל הל'מ נשם נהג ווטא
נ. ננפוס נם טליהס מסל מוו וו והמרוחקוה דני טינונ דיש יפיל קצת משמע ע'  :נ

 נשם נחנו קיו דף מולי! נסום' .מיינה סנאיו נו' הציצית ס! הסויה השאולה ד הלכה
 ספני מדרננן אנא ממויינ דאינו כיון אגור נלמיס יום שלשים דלאמי ייס

נ ננלאים אפילו מתיי וריס נשלו שניאיה נ'  ה^ס דיה הום' ע*נ מ' דף נמנמות התום' י
ע דסתס אעיג פה ורניט ני תנ '1 נ־לנה ילקס! נריה פיל דלא סנואי מ'מ י  גוירה נ
ה ולשיסס גלילה נה יתנסה שמא נ יי  המיוסד ננפוח יתנסה שמא היא יהנוירה ציל ט'

נ הלנה נלאים מה' נפיי יותר משיש ועוד ניס. עיין ללילה ם דגני ששני ל' מי ̂  נ
 לא ציציה דנני ומנואר משיש היי נציציח, שם ונהג ענודה נעיד! ניא נלאים אשחרו
 מפרש יהיה משום שינו להרימ ליה דדמיק ופה העשה שמיךים נשעה אלא נלאים שריק

 נגייס על דקאי יית נסירוס ודלא סיא נסיע שלא ענודה נעיין יאישתיי נהי נסשסא
 היא״ש תיל לחלק יש פירוש להאי נס נסנו גהיק יהראיט פהסום' אף לעטדה המיומדם

 ומשמט תלנש יננהיג רממנא וקאמי קאי שטסנו תלנס לא על לן הטשה גדילים דהנא
ש נלילה וני! ניוס נין המורה הסירה לנישה  היתר אנל נלאים היה לא אם נ

 ממי קסה ילהייו נהני למלק לינינו נראה לא מיס משלם. מסיה לא טטדה נלא לנישה
נ ד׳ דף ינמוס נמהנס הנמיא מקשה  נלאים לאיה הא צויס דניי סעמא ייי דני ולתנא ע'
 נהינ מי לא אי דילסא מקשה ומאי הוא עמיא וסנלת נו' ועשו והנסינ דאיי היא נציציס

 אמר מצאסי וו וקושא מיונו נשעה אלא מומי דאינו לננינ יומיא דהוי היא ההמיטה
נ ויק ני פהייס נספר י ח וו קושיא ומסאס ני  נין למלק מקום נא! דאי! הימנ׳ם מני

: לנ'נ ציצית
ט ליניי דנם להקשות ואק נ הניל קושיא קשה יני ע'  אלא נר׳ת ילא לינינו פיל לא י

 לומר מססנרא אוי נציציה נלאים להתיר הפמינוס ניא לגו יאק המסקנא לפי ניא
ה ט פני  כנר דנשעסמצוה להפיי משאיה מצוה דמקיימי נעיק א“נ משמרי דלא יני
יי דני לסנא ידפינן  דיצמא הסלשדא מקשה מאי קפה אנסי מיותר והסמינות ועשו ס! י

 לשפה לק'מ וה אנל . מיוסי הסעיטס דאלינ אשהיי ענין יננל לאויויי הסמינוה אתי
 דני ילתנא נציציס ינלאים היהרא לעט! מחלוקה לעשת לסלשיא ליה טמא דלא דניט

א שסי אינו ולינק עט! ננל שהי יהיה די  הסוססות לשיטה אנל המצוה נעיין נ׳
 : נמק״ע הניל קושיא מיוסי ילא המסמנא לסי אף מן נסמיטה למדו יהם ומיאיש
ה לשיסה גם דליק לפרש אמרתי ההלשדיס אוון ולהעיר  ויל הריס דפלינ ונסה וסייטש יי

מי הקושיא ליישג ליה טמא דלא  וסייעתו ריח לשיטת פונא קשה ילנאורה וה. ני
ע להתיר השמיטה לפרש מנ*ל  לאוקים לנו דדי המצוה טשייס נשטת שלא אפילו נני

 נתט דהחוספות ונראה ליח. דומה יעשה יונסק ננל ונמו מטה נשטה להמיר הסמיטה
נ הי דף טנטוס  משייפת נילף נציצית פנלאים למילף קרא לן ולפה ואיה טלה דיה ע'
 ריי ואומי ימי דנעלמא מנלל להמתין דיטל מפום יליד קיא החם מיאיצטרין קדשים
 קיא הנא ליא ייויס איק נו'נ ולמיד פרי או'נ דאסילו משם דדמי סליה איק דההם
 התוה' קושייה לדיד! תיקשי א'נ א״ק נו*נ כסיד דקיימ׳ל לדיי! א*נ קשה ולנאויה ט'כ.

 א' תירוצים. נ' שם ותירצו ליל דננ״צ קרא א"נ דחי נמלמא אי ואיה היל עי׳א דףו׳ שם
 ולא סיד ננף.ועוד מק הננף נדרוש דלא איצסדן נסי רי דני ולסנא לכמינא מיצסרך

כ. מציצית פסורוה נשים למיד ננשיס שא״ש דנלאים לאו דטטס טסה נוסי  ני והנה ע'
ני מהרים שתי כני ®׳דוציססואשוטס די השיה דנשלמא אתו והאמה נסי' ני מי א ק ז

 אנל נזדנא דישיק הד ודאי ליה דומה יעשה דעיק לא דאנתי שם יקאי היינו נו' הננף
י דייטיק השתא נ  נשאי ולא עיש מ'נ הכנף לדרוש לנו מהניס נעלמא ליס דומה יעשה נ

 ועשה שיק גני קיא מדאיצטרין ילפינן ניו׳ס איק ט״נ לנא׳ד אנל הג' הירק אלא לט
נ ישיק  נוסע שלא אפילו נוחי דפריפת ס^יג מ׳ע דהוי גנשים נוהג שאינו ש"נ איט נ'
 וא'נ ליסא וה הייוז דנם קשה נ’וא ע*נ דף ינמוה נמפנס ניאמייק ניוס אלא אינו
 ל« קשה דהוה וסייעתו להרית ליה ידמיק «א דוה ונראה .נלניצ להסיר קרא ליל

ע נא להורות אלא נלניצ להתיר קרא ליל קושייתנו  ציצית לנני נלאים יהותי מומר דננ׳
נ לית דוחה יעשה מניל נינמוס שם ינמרא לנרי אנל הססקנא לפי ופיו מנית צ׳ל ע'  י

ר יטה הגמרא מיי שם מנ ה מודה וליידיה ניויס קרני! נו*נ נ  לנו גילה אם יאף יי
 :ינינו לדעת נמ׳ש התלסודא מקשה ושפיר סצוה נשעת יוקא לה מוקסיק להתיר ההורה

 יקשר לאשמני׳ צ’נלנ איצפייך הא קושיא ימאי סמוה שם ההונו קושיית נאמה 0אםנ
נב' דהיינו נלאים דהוי הינא נית ציצית מצות י׳ס יוצא יאיט דאורייתא פליק

 דקיע דהא טנרים פס דהתופטת ונראה סיי. נטל נשם פס הסהרשיא ונסיש הסירוס
 פ»נר משמע גדיל ילשון סנדל דלסיק אלא נלנ׳צ להתיר סדאיצטרין ילטק לא מהיס
ה ליס) סנמוה(דף נמסנה התום' ונסיש נטונ  הל'מ דק״ע שם רש״י נמיש א'נ קשר ד
 נפיק דקיע הוא נ! וסייעתו רית דעת דגם ייל ומעתה הסום׳. סקשו שפיר הוא ואינ
 נניע להתיר דנא אע'נ נלניצ להסיר קרא ליל ליה קפיא שפיר וא'נ שנסנסי דרמה מהנן
א ייעינן לא יקיט נפשטא סונר ורניט  ואין נציציס נלאים להסיר קרא סיאצטריך נ׳

ע להתיר מוקסינן ילא וטהתנרא נלל יסור לנו נ׳ :נניל מצוסה נעה ניא נ
נ ילפיי ודע  ריס עודה ג*נ הוא וליה עסה יויט ניד) (דף שנס נמסנת יאייל לדא א'

ר וסייעמו  : פה האסף טס ואק מנילה מסנה ירושלים נסלום הארנסינוה וננ
מט וחום׳ הרשניא דהנה מאוד. נטן נדרן מהרמיג קושייה ייל העיון אמר אבל  נהא נ

 לשהוק נשטפנו גדילים לפיסי דאי נא להתיר ע*נ נלאים להסיר סמינות דדישיק
 לא שוג א*נ שהסיר מסמעוה יש סמינוס נלא דנם ריי דני לתנא ומעתה מיניה קיא

ע להסיר אתי דסמינוס לומר ינוליס י דני לסנא ד־קשה נני  לאסור קיא אתי דלמא ד
 הנסיא ותייק הנמרא קושייה ואיש לפשתן ופשתן לצפי צמר נ״א מנלאים נלל לעשוס ושלא

קהייי היל דלא נמנמוס וסוס׳ ליש׳י ליה דימיק פה מיופנ ולפייו .ויויק חיי  קלצק נ
 נ' לנו דיש טונסו וסוק הפליס שהאריך נמו וצ'נ הסוה הסום׳ תירון יהנה נינמוה

נ נמקיע הקושיא עייק ולפיד עיש. מיותרים וימייו קראי  הוי לא דאי יחדיו איצטיין דט'
טי נעי ילא חיצונה וסנרא יחדיו נהינ נ שיה חי  לאמי יטיס קרא דאהי היא א'
יי דני לתנא סיד דהא ו'א מיניה קרא לשתוק לומר שייך ולא נלניצ  להיהיא למדרש י

 נעיאג וו הקושיא וסוס׳ ישיי מהרצים ומשיה דיחדיו קיא איצפיין ולוה דננדיהם מדישא
די פוטרק ניס נציציס סדק דסיי הא ונשנה מ') (דף נמנחות פירשיי ייל ונוה מי  ו
 לונלק ומהדס המונק לניט דרשי' נמיה דהא מקשו וההוס׳ נלניצ לטישד סמינות דליי

 המונק ליד דהא ליס דור.ה טסה דקיימיל הא לניס מניל עוד הקשה שנת נמהנה
 לטעמייהו דניש משוס מהרים גץשייה ליק מיש לפי אמנם .מנלניצ למילף ינולק ולא

י ומעסה נינסוה המוס׳ נמיש משיק ואיל ניויט א׳ק נו'נ דסניי נ נ ניש מ  נמיה דע'
מה להקל לאויויי דאתי מניל דנלניצ ססינוה אנל כסוני! דישינן ודאי  להיפך דלמא די

 לניס והיל משיק דלפיק הא דהיא ו'א קיא ליל לאימיא וניס לאיכוי מינה למילף
 PTO ליד ניש ישיי שנהג ווהו נלדצ נלל למישיי ולא לאמי אתי דפמינית האמה לפי

י וה ט והמ היסנ ודויק לאמי ניא נלניצ למפרי ו י :ונסן נ
' נהלנה מיש עיי! נה. יסנסה שמא גוירה ו הלכו! ס ועיק י  סהריי סי׳ שההר נני

הג מולק נמסנס אייה לנ ונספר אנוהג ם נ טנ׳  דאשהיי ניק ינאמת היל יהי
ט נלאים ד נ נמו לנישה דרך הוא אם דוקא רק אשהרי נ נ ויסיי מ' '  דלגמיי פוני נ
ק נלילה וני! גיוס נין אשסיי ע דוקא דוה י  ו«יש המהיו להציע לא אנל לנישה ד

נ המהדש  :מהרי׳א דנרי ואיש לנישה דיך פאיט נלילה נה יהפהה שמא רני' נתנ שפיר א'
ט נדניי שטטרש לעיל ננאיתי לס'מ אסנס  איט נלניפה אפי׳ פיי נלאים נהלטס יני

ה נעיד! ניא מוסר . סהדיא כדניי פלא להדיא מונח נציציס נמו ונהג עטי
 התודה הסירה הנאוס דנל האי נולי נרייא לא ללנישה הצעה נין למלק טפא וו הניא וגם

: ויו׳ק נהום׳ שם וטיק
ס עי׳ . פנה הנלה נק סשיניי n הלכוז  נהנלאמצאסי סיי הימן א'מ נטוי וניי ני

p יונה והיי קיש לוק וה סינטר שנתנו ממה ק שלמי שאפשר אלא נהדא 
 שומן אפשר ניום סמצוסו וציציה ודל נחג נאמרים להפילי! אניי דאמר הא נני שם

נ הוא ההמלהו  שנה סנלס נין פשיניי נופנה אפשר או ויסיט מנייו אס משיראה ג'
תנ ניס מ׳ ונאיה שנה ללנן  יגיל מנייו משיראה שחייה של גךש וסן מאימתי הטור נ
א סימוק קצה עסו  קדאה וס! דהמילס והרפניא היא״ש נמיש שם הניי ונהג ויסיט ד
 משיראה דאמיו נאסרים הריי שפסק מה טל דל״ט נראה ללנן מנלס ני! פשיניי הוא
א נימוק מנייו אס ט ד סי  שפדניי אלא נייופלפי נדאסייק הוא אמי שיעור ששניהם וי

נ טנהו הי סינטי דלאו נראה כאמייס לתפילק אניי יאמר הא גני הישנ״א  גס עי
י הניא הרמנין י נ י דיא סמנייו ימוק שיהיה ני• סיד נהדיא סטיש הירושלמי י ד  נ

 הירושלמי על הננלי פליג יע*נ דהוסח טעמו הירושלמי על שחולק והישנ״א ללנן תנלח ני!
 ונהג ספילי! ונקה ציציה סנק למה נאמייס לתפילין אני׳ דאמי נהא נמיר פס דהקשה

ר וו קושיא ומשאה משיסר. אלא חנייו אה משיראה אינו ציצית ומ! יאפשר לחין  מנ
 אניי נקט דמשיה די,'ל הישדא לקושייה מש לא והרסד! נייושלמי ס״ל לא דננל׳
 אלא הדק מצד לקטה דיויינ סיג הו• לא וציצית הפילק לקטה הוא גניא דמונת תפילין

 שיטה ייל דנייט וטטיי .ציציה נלי ללונסו אסור ננפוס ארנט של נגד לו יש אס
 מ׳ ההיו והסוס׳ הצנע שם טלה שלא שנה ללק שנה הנלה נק יאמר נהא דפי' רפי׳
מן והרשניא ימנסוח מגיא ט.י הוא וגם •דיע׳ מיפי נמי נלילה דהא  להקשוס הו

 נהירק ליה טמא לא ירשי׳ דיל מנמוח גהוספוה וטיק הסום׳ נפירוש סרופלס׳ דמפורש
ס איו נסיש הקושיא י הישנ׳א נני נ מ  הסה דהיה הם מלוקים דשיעורים דננני סלמויא י

 •מנים דהא לא אס היא מדא סיטורא אם הירושלמי עם ננלי דפלט לומר לישיי ליה
 יטירס לטעמיה יהירוסלטי הטסט' נפי' דפליגי לישיי ציה ונראה הדנר טל לעמוד

נ ההוסשוס נפייוש סשיסר ^ו וסלסול הוא סטורא סיא ודא דא קאמר שפיר א'  דנ
י נ ט א<^ להמר יונל לא דנלילה אף רשיי וסונר רשיי גטי׳ הטסניהק נפי׳ מ  טד

לטי מי מייייק לשיש רס׳י הוכיס vso איג איס משיראה האק קוים להניד יסלים
סיטת
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 נל נזה ונדושניס הירושלמי כפי־יש הממני׳ הי׳ סונר דרומוס והתלמודא אניי פיסח

:ודו׳ר, הקושיות
 נהצינן ואק נדול לסלית קנון סליח נין הילק לא פה רנינו .לההעסף מנרך ורי(ד שם

 מ־ו הנאון כחנ ומה׳ס !יצית מצות על מ׳ק על לכרך ח' סימן רמ׳א הנהת עה'׳
 להתעפף לנר־ ׳סל נדול סלית נשניגיח ו־ונ עליו וןירך ס״ק נניח לונש אס אפילו

: הוא ווכון תליקות הנרכות שנוסתת כיון
 דאיתא דהא נראה וייה׳ס צדול נשס ש״ש נהצהיו׳ עיין כוי. ר׳ע פאי ינן ט הלנה

 צ״יו ולא תכילין חציא הית ר'צ של ענדו דעני הישן ר*פ נסוכה נייושלמ׳
 ואכש־ ערוה נאשה שיער משוס הצדול תפס ש״ך לא ענד דלגני משום היינו נידו

 הי׳ן נשס נמיש דתני ד׳ה שס נק׳ע ועיין ניד׳ מיתי; צ״נ נאשה לאמלוסי דאחי משוס
: ש*׳ נתנוי׳ ומ׳ש

ברכות הלכות
ק ר  שס היאנ״ד נהשצא ע׳׳ו הלכה כיה לקיין ע״ן . שנע אא'כ א הלבה א פ

• נס״ד שס שאכתונ ונסה
 אתי ניד דף ננרנות ר׳ה דהא צ״ע -ניצי דני׳ נקיקע סוסות והציג ט הלנה

 ׳ושנת תשה דתנן תהא ס״עתא תל״ודא ומ״ת׳ עיוה תשוש נתן אין עצנוח
 אנל ליית ס״עתא ואין נו' כניה שהיה הנין יאיה סשס דאין רנג*׳ ודתה חלאה וקוצה
ה דיגא  המי׳ת אייה ישן רריה דלא פה ינינו נסק ולתה נזה חולק ואין אמח דץ די׳
ו נסי׳  עיש, דעיע הך והרחיב הייייף שהשמיעו והי׳ס כר״ה דהלכה ומסיק ה׳ אות י׳

 אין עננות נירש ״שנת תשה תחתניתין נשי' נ”הרע הגה רניגו דעת ל״שנ ולעג׳ד
ז ה״נ וכני■ תמוה הדני נקרקע עוהות וכניה עוד וכתש עיוה משוס נה  ר”א נש:'■ ע'

 דתיותה לישיא נש"'./ היצתה רנני׳ דאמר הא להרעיב לו קשה דהיה ונראה סיד סי׳ א״ח
 דארגמה מלישנא לי״ק ורצה נזה היציש הא״ר וצם נמיע הנא לומר הויל דהני קשה

ק יש דעגטת להלכה דגוסיק  נשפימות א״ר ייה דהא ויהק קצת וזת עייה משים נ
 משים נחן אין עננוא אייה תיא דתלה פ'נ נירושיי״ וכיה עיוה משוס נה אין עננוח
 יושנח רישת הוא מן נשתעינה איי דייושיימי דנשוניא משוס לו נראה היה אלא פיוה
 תיינוש 'א לחה לחייוש ״שנת היא הניא נהוך לחו אשה והדא ערומה חלאה וקוצה

 סונר והיה הננדיס ללניש להכיתיתה רצו דלא דרשני פי׳ מרריהין אין ואימי ננדיה)
 מיחוא שכניי זה נענין לעשוא אנל הננדיס ללנוש אוחה מפריחין אץ נזה דודא' רננ׳י

 מה כל מ״מ עיוה משום נהן אין דעננוה הנס נן אעשה לא למה היא ערחא לאו חה
 הנס כי׳ נסיכי סינ״ה רנני׳ באתי וזה נופי עדיף ׳הירא נזהייוח למשוח לה דאפשר
נסיע רהניחין לאיקות׳ ע'כ צייכיס אעכיי ערוה משוס נהן אין דעצנוח דסנרח לדידך
אנו אין ואעפיכ עיוה יישום נ”א דעננוח איח דין הדין אנל משם ראיה אין וא*נ

 ודני׳ השם אא להזכיר ׳חייא זהייוח לעשות יכולה דנקל נפ׳ע נ׳א לניך לה עתיח
. ודו״ק ציש ינינו דנר׳ ונס ונרוייס כניה הרע׳ג

 ניכת אלא למצוה נינה שם שאין ני׳ . מצור נה שאין הנ״ה סנרכח הון י הלכה
 סימן חית נש׳ע וש־ייסיק נשנש סח הנילא נרכס גם לאפוקי ונא הצייה

 נס' ועי' יצה של הייוציה נינת מדנקס ראיה הניא דהניי שם נמ״א ונמ״ש ס'כ קסיז
 האיא שם דאסנרח מה לפי ונאסת היום מקידוש דמיש הנ׳י על שהקשה חיועה יום

 נזה הכונה סצוה נה שאין גמיש פה יכינו לני׳ לפרש יש וא"נ או קושי אזדא והפ׳ז
 שמצוה היום כקידוש משא*כ להנאחו שנא מלוה אם כי האום על הונה מצות נה שאץ

ה כיא כאן שאין אפיס אאיים להוציא יכול וע*כ הונה נאה • אחת נינ
ה אכל חני רכינות צ”נפ כירושלמי גרם׳׳ . נו׳ שישמע עד או שישנה עד יא הלנ

ר׳א אתר נן לא לאניו וקפן לרכו מכרך וענד לנעלה מנינה אשה אמרו
דני מהויינ אינו הוי א״נ הי' לאנכו כדי כקטן שאמרו כל נרוראי ניד ר*י נשם  נ

 משמע א'כ נו' קטן אי אשה עני שהיה מי חמן דחניגן כהא אמן אהריהס נעוצה פפתר
 ז״א ונאמת נדנר סחויינ שאינו ממי נרכה פסע אנילו יוצא אמן דנעונה דירושלמי מהן
 אשה ענד שהיה מי דחנן וכהא נמלה מלה אחייהס שעונה נעונה הירהלמי דה׳ס אלא

כ קק או  ולא ליוצא ודא' נמלה מלה אחריו דנעונה מצילה נייש,מסכת הט׳א ונ'
 דינא ננרנוא כ׳ דף כניייא וכיס הוא דסשיטא דצולתא משוס דינא להך רנינו העתיק

 אלא נייופלמי שאמרו כענין לה מוקי לא ואמאי נו׳ לאניו רנרך דנן נרייאא סהך דייק
 נמ״ש דאוק קצא הלשון שיענה עד ינינו דמיש ואפשר .היא דפשיפא דמלחא משום
ד ולפי הכ'מ  :סדוהוק והלשון הירושלמי דין והוא נאלה סלה שיענה עד דה*פ ייל הנ׳ל דנ

 לוני״ל לחכמי שהשינ סאה יכינו סי' על שהקשה מה כ׳ס עיץ הסנה. א'צ יב ד^כה
 דיש אלא סהסוניא קושיא דאין די לא נראה לעניד הסוניא מוננח היאן■

 מה להנץ צריכים עכ'פ נלשונוא כלל חולק שאץ רכינו דלסייוש רנינו של לפירוש ראיה
 הסינה נעי דאי הסינה נעי דלא ולהיר נא להורות א״ו לשונו את נשנותו הלשון פוםין

 ולל״ק תוייד ולא מעלה לא נהו סהני לא דהסינה לכולן אמד שינק■ משכחת הוה לא
 ודאי רנינו דלפירוש אלסויא ה*פ ולפי׳ז בעינן דלא אלא מהד תא זו סברא מכר לא
 ונעו למיעקי דדעת״הו אויאים שאני וצ׳ל דשא משיא לל*נ קשה נ*כ לליק דסקשה הא

 נאוראיס נס נהו מהני הסינה דע*כ מסיסיה לל״נ מלסודא מקשה והשחא הסינה
נ למיעקר דדעתייהו  ולא הסינה אהני דלא אסר ואמאי מעלה לה יש דהסינה מזינן א'

נ ומשיה הסינה מהני לא לחודא כיין דודא• ומשני נהסינה נלל שלי  הסינה נעי דלאו ע'
 הסיט לא אס דנאוראיס ס״ל הכי ליק דנס ינינו וסוני לשש דמהדא שיט דש*ה אלא
א לנקך ונדיג מהד לא ליין כיא נ סי׳ ליק דשייי ומאי ואחד ^ ל'  יכול דלא אלא נ

 פליצי לא דמילאא קושמא לסוס אכל נדנריו הכי סעויש דלא משום נזה אל*ק להקפוש
 מקשה דמאי ושיר דיה ק׳ו דף מולין נסשכא השוסשוח קופייש מיופג ינינו לפייים והפסא

סי׳ ולפי דאוק קצת פשייצו ע'פ מסחדתין הקשה לא למה סהנדישא לל*נ
 סהנרייחא הקשה ולא לכולן מכרך אחד שפיר דהא להקפות ימל לא דמשם דמא מינו

:ואמת נדוד כניל מורדת. ולא מעלה לא דהסינה שהידש דנר פל אלא
 סונה ירושלים כשלום ועין ינרכות פיח תיו׳ע עיין .ט׳ הסנין היה ואם יג הלכה

ו דן : שמיס למס ספר נשם מים מיא י
ה ק .מ׳ האטר דני פלהאונל •מ הלנ ר ע ראיה היפניא נשם שהניא רה ננ׳

 לטציא למוציא כרכה על דקאי ראיה זו אין שם הראיש סי' ולפי הריע לפירוש
 זו ולא הראניו כמיש קניעות שייך נא איסור ונני קניעואא ומשוס ונהסינה אהריס

 אפי׳ אלא כדמאי וסוחר רנים להוציא המוציא נרכת נדתאי דטנרכין ל״ס קאגי זו אף
 ושנע שאכל כיון רנינו לדעה קשה ולכאורה נדתאי. סוהר ספ״ה עמהס עצמו דכולל לזתן

 נאסיז ועיי[ נהנה שהוא כיון הנדכה מתנו רננן השקיט למה לנרך ית׳ת ומתו״נ
 ואספר .המזון נרפא לנרך מהויינ דלכיע משייע המתיר׳ רנ נשס מיש צ׳׳ד דף ניק
 והס סדרננן אלא מתו״נ דאינו א כז נחוכל נ׳א ושנע נאכל פה רנינו ה״יי דלא

 ואין נה־מ לנרך חיינ מהיא דכזיה נכיה לקמן שנתנ אזיל לעעתיה והרתניד וה״א אמרו
 ממנו הפקיעו לא שלפניה נרכה גס ואיה פלארריה סנרכה תורה מה״ונ לכוסרו לנו

 מדסאס אנל מהיח שניעה כדי דכעינן כסק תח ורכתו כו' מכרך שנע כשהוא סק׳יו
 מציט מזו ונדולה סמנו הנרכה רננן הפקיעו מת'ח ה״ב אפילו דסיל משמע כרמביס

 האחרונים האריכו כנר כי נזה להאריך ואין עיש ותואם דיה עיא עיז דף כרכות נהום׳
 הכיס שהניא והתוספחא ,אמן אחריהם עונים ואין ״נס נכחס אפילו לכרך דאין נזה

 : סשס ראיה אין דרננן איסורא אנל דאור״חא איסורא כיא נזכר לס שם
ל ר  לא טיח א״ר ש'א כל צרסינן וננסרא כו' נו׳ית להזכיר וצריך ג כהSה ב 1פ

 קפיז בסימן והניוד משום נראה צריך נ״א כתב לא ורנינו ׳'מ יצא
 דדעחו רכינו נתב לכך לא או קאסר לעכונא א׳ מסוכק היה יחיאל ׳ . שאחיו כאש

 ז' הלנה דנרנוח פ״א כירושלמי דצרסינן מובא ל׳ דתמיה ר.לא ולברך לתזור א"צ בדיעבד
 נארן נריס מזכיר לא אם רב נשם נו' אותו מתזירין נאק ברית הזכיי לא אסר יינ״ל

 קשה וביותר ר"׳ של ספיקוהו הוא ומה אוחו דמהזירין מכורש להדיא הרי אותו תהזירין
 אמר לא רג אאר ר״ת דאסר משום ננסרא נרסינן דהרי ל״שנ ונראה בכ"׳ ע׳ש רנינו על
 נדיענו דיצא נ״ס אסר לא דרב הוא דא״ג טונא וקשה שלפנינו כנירסא כ״ה יצא נו'
 נם דהא אמר לא אמא׳ קשה אכת׳ וא'נ להזכיר דצריך מודה לכתחילה אנג אמר לא אם
 וא׳ע כרב היה דסנר וא״ש נוי איר הוי לא רב הרשב״א כנירס' העיקר אנל הכי ס״ל רב

 מדד״ק ס"מ כרב ק״סי׳ל דלא אף ׳"ל ומעתה משבעות שני יתקנו שלח הרשנ׳יא כתב דרב
 כיון לאזור דא"צ דמסהנר ודאי דנזה ׳"ל אוהי מחזירין אמר ולא ׳"ת יצא לא נני״הא

 א׳ ’הר" מסופק ושפיר נוותיה דסבר׳ תנאי ליה דאית ונוראי לכתחילה אותו אסר לא דרב
 דיעבד לענין דודא׳ נזה כלל מסופק היה לא ורבינו מיתת נדיענד דרב ניותיה ק״״ל

 .דרג אלינא נינהו יאמורא׳ הנדסאות לכל צ״ל דנלת״ה נהירושלת׳ ק״״ל ולא רב על סיכינן
 סימן נא״ר נזה מ״ן כוי. רנינו וסונר א״ש נ״א עיין . נו' הזכיר ולא שנא יב הלכה

 הנ"מ לדברי ישוב נתב שם יוסף נדני ונספר הנ"מ דנר׳ על שתמה קפ״ח
 אזלינן אם התאורע תעץ דמזכירין הני נכל . לראש חוזי זעים . ע״ש’ להלנה ק ותתיק

 הלילה עד סעודתו ונמשך ר״ת כיום התתיל אס כגון פונה נתי או הסעודה התתלח נתי
 להוי רע״א סימן א׳ית ס״א עיין ודומיהם הלילה עד סעודתו ״•יושך ת' כעס כחנוכת או

 כמחלוקת דהדנר הב"׳ נתב תרצ׳ה דנסיסן ׳הקשות הו״יף מ הב' ונם דדינא ספיקא
 לו יש שנת כנוד משום ׳"ל הש״ע ושתירת שס יוסף כרכי בספר נזה האייך ונכר

 ודלא יזכיר לא אזי ערנית התפלל סעודתו נאמצע אס דינא ולענין ודו״ק שנח להזכיר
 דאין ודאי ח' ליל עד ז' סעודת שנמשכה דתחן נרטת ונשנע תרצ״ה סימן ס״א כדעת

.ש יע נ״א סימן סוף א' כלל ורדים נינת הרג העלה נן נרנות. שנע לכרך
 אכילה ענין לפי והכל שעות ו' שיעור שהוא האמרונים וכחט המזון נתעכל יד האכה

 ׳נול אם לאומרו ששנת לאי יצר אשי מרכה ו' סימן א״ח יוסף ננרני ועיין
 : עיש להקל נרנוח דסשק שם ותסיק שעוא ו' לאחר אפילו שנזכר נשעה עוד לברך
ק ר  אפי׳ מינים הה׳ שיל רביננ נדני' הנין נכ"מ . שלוק דגן אכל כ הלינה ג פ

 שם ונש׳ע ר״ח סימן נד"מ ועיין בתי אפילו נפה״א סנרך נשעורים
 נהגהוח שכאב והינ מינים תמשה כל כס המ״א וכת: הרינ״ם דבי׳ הסהנר העתיק
 בדעת הכי נ"כ סונר דהוא ניון אלא וי״א לכאוב הו״ל לפניו דסנרך והא שם רס״א

: וי״א כחג לא מש״ה נשטרים דעודה רנינו
 קס׳יח סימן נב"׳ וע״ן פה רנינו דנר׳ נהננת מ״ש נ״ס ע״ן .שפאת הפא ח כה‘ה'

 וזה התוציא מנרכיס לא כזית ניש אפילו נישול ע"׳ לנמר׳ צורחו עניה דאם
 שני פלי הו״ל עלה רותחין דשד׳ דוקא נקערה צמתה פח וז״ל נה״ג נדעת ג"נ הנראה

 ומנינים לתם סתויא ליה נפקא בעיניה דאי אע״ג דמנשל כיון ננ״ר פת רת׳ אבל
 אוסר ׳“ר ר״ס דנר׳ נמוא שלא ונמנושל השרוי נרקיק ■וצאין מצה גני דקתני נת״ס עלה

 מונחמדנריו ע"כ. נר*׳ והלכה נמוא שלא ’אעפ״ נתנישל לא אנל השרוי נרקיק יוצאת
 דר׳ע לפלוצחא לה מדמה דהא פח מחורת ליה נפק ננישול כזית נהם שיש אעפ"׳ דס״ל
 פעם דנע׳ משום דר"׳ עעמא ננמרא דהא עליו וקשה מ״ר׳ בעיניה בנזיח והחס ור״׳
 ננא״א נרנח זה עטר לנרע שלא אלא מצה סעם דנע׳ החם קאמר דלא דס״ל וצ״ל מצה
 דק״מ״ל לדיין המוציא לברך השינוח לו אין שלו טעם עיקר ונפיק משנחנשלה ענ*פ אכל

 ודיי יי״ס לפלונהא מוק׳ דנה״ג די״ל ניחא פה רנימ שיטה ולפי דהוק קצת אנל נר״י
 עניה שלא נעגין נקערה צנומה אח הנה״ג פי׳ ילא והא לנסר׳ צורתה נענרה ג"נ

 הרסנ׳ם ודעת לגסי׳ ע"צ מסתמא ראשון ננל׳ שנסנשל כיון לנה״נ ס״ל לצמר׳ צורתה
 שהניא המרדני נשם שמניא קס׳ח סימן ננ״ח וראיתי .לדנייהס להוש וראוי שוים ונה׳ג

 פליו גדולה ותיסא כזית נסרוסות נאין מ״יי ע״נ שם הנ׳ח ונתג הנה״ג דנר׳ לתחילת
 ע״יי כזית נהן שיש נפרורים דנם דנריו משיום שמונח נופיה ננה״ג ראה לא שהוא

: קושיות נסה ל״שנ נזה הארכתי וטד
 זרשנים מיני נורא מנרך האורז את הטשס נירושצמ׳ ציסינן .נו' שנשלו אורז י הלנה

 נפה׳א אמי ירמיה ר' אמריו לנרך וא*צ נמ״ס עליו אומי ונשליה אפייה נו׳
ו פלע׳ ולא נ״א די׳ אמר מעדנים מיני טרא אמר מסידא ר״ש שנ"נ ווא נר ר׳ה  ע׳

 דיסא) נמו והוי הפי׳ עץ ניכר שאץ עד ומעוינ שנוצל (פי' טל דענד נסהוא נת"מ
 דשליק נהמא שנ״נ מ״ד נפ׳ע) נרעין כל וניני זך דנריר(פירוש נההיא נפי."א מ״ד
 צפינן ז״ן שאינו טל נעין הוי ולא יכה ונלילחו הפרי עץ ניכר ולא הרנה סטשל (פי׳
 (פי' דסריף נההוא מעמים מיני מיא מ׳ד שהכל) אלא נפה׳א ולא מזונות מיני אינו
 מדנרי והנה נקערה). הסחף דני כמו אלא לגמי׳ ענה ולא לצמר׳ רנה נלילתו שאץ

ג דאתותנ הנם לסדט הירושלמי  הדנר אץ אאוח מזונות מיני טרא נמנרכץ ושמואל י
 סס שפחלקיס ראיס׳ לא מהטסקים אמי ונשום נרנתו. כן הנשילו לפי אלא נסתם אמיר

ונ׳ם דיחשלפי להן ליה לית דיק דהלמדא ונראה כלום פזה הזכיר לא פה רניט ופירוש
דאל׳ג



ברכות הלכותספר

 דשליר! נההו<) )1ל6 ידעפי 6ל הם 61דילג ושמואל ליג סלמודא מקשה מאי קשה נ“דאל
 אם ג"נ ונס״ק סודה נפה אנל לא ודוק ונאורז מ“נמ «נינק וימס נגזמשה דנפה*נ

 משמע מינים מממשס שהוא נל ושמואל רנ מדקאמר לומר ודוהר! נמ״מ נול נמין פשאו
 נהא ר׳יז סי' וננ״י הירושלמי. עם נזה הננלי דמהולה ודוהןא״ו אורז לגמרי 5למע שנא

 אמאי המהני נחנ שהנ׳נ סנרן קסגיוח סיני שאר של הנשיל דעל הרא׳ש נשם העוו דנהנ
 סנרנין אין אכילה! דרך זה דאין כיון שנהמענו עד דנתנשלו דניק ואפשר נפה׳א •pינ לא

 מה יונה ורנינו ועיץ שהנאהי הירמלמי מדנרי לדנריו ראיה רש שהכל אלא נפהיא עליה
 וגרפי' הנ״ל מהירושלמי צ*ע נס"מ מנרנץ שלם כשהוא גם דנאורז ודוהן אורז נץ שמסלק

 מיני נרא אשר הפידא ר״ש נשם ר׳י מאי נפוף נחהילה כדון עד נירושלמי שם פוד
 רונא ר״י ם3 י’נ אנא ר׳ מעדנים ופג האר; על נא״י מי כל נפש נהם לעק מעדגיס

 סי כל נכש נהם לההיוס רנוה נפשוה נרא אשר אומר היה ניצה או נשר אוכל מהוא רני
יי ר כלפי העולמים מי נ̂ו  שלוק דעל משמע אפרומ נחהוה דרניצה הן דנפשוס ורניצה מ

 נרכה היכר דנעי ש׳ל דכר״י משוס מעדנים מיני א"כ אמריו מנרך מינים ושאר אורז של
 דלא לדידן שלאהריה נברכה פ״ל כן שלפניה ננרכה לר״י דפ״ל היכי וני ומין מין לכל

 נהוספוס מ״ש דף ברכוה ועיין נפשוה נורא אמריו מנרכין ולעולם מילוק אץ נר״י פסקינן
 אץ דאמרינן מהא ראיה ומביאים כו' ראשונה בברכה דמיירי דמ״ש כו' נ״ק נחן ד׳ה

 דנרי על מהמיהים ורנים ראייהו לדהוה ויש ק״ו דף הולין נתוספוח ועיין נו' מזמנים
 דהא אסיונה ננרכה דמייר׳ לומר נצל ס״ד דאין ממרמק להנ״ר צריכים דמה הסוס'
 ההוספוה דנר׳ עולים פה הירושלמי ולפ״ד נפשוס נורא מברך שניהם על אמרונה ננרכה

:קצרהי כי היפנ ודוק כר"׳ דפבר די׳יל נהונן
 נרטה נירושלס• נזכר דלא מופלאים ודנריו נ"מ עיין .נו' שמנרכין כל יא הלנה

: וצ׳ע אורז גני שלש מעין אסס מינה
ה  נייושלמי ועיין שם ונ׳י ׳”ר פימן או״ס נפור עיין .כלל ממך אינו ולנסוף יב הלנ

 : ליםnיר שלום נהשמפח ומ׳ש ע״א ה' דן סונה מפכח
p T fi ט . ופירוח ט' הפרפיס אח פפר ו הלכה ד ונמוס' שפירש׳י נמו מפרש יני
הסום' קושיה מעשנ הנ״ס ולפ׳ד קמ׳ל מאי ו^ינ נרק על נירן ד״ה שם ’
ד זנר to הסוס' על כן הקשה ופ״י יפפיר פס דנם ופד״א  זרע נספר ועיין מ’הנ דנ
 ננחנוץ לעוצם דמיירי דייל נראה ולי עיש. ממ*< דרך הוא הסוס' שקוש״ס שנסנ ימקנ
רן ננהיג רישא דאיירי וכסו  שלאמ׳ה הפרפרס אה ספר הסזון שלפט הפרפרס על מי

 משום רבינו דברי ליישנ מיש בצליה ועיין רישא הן רנינו דהשמיטו נראה ומה״ס ננהנוץ
 אפילו הפח אח פערו לא ואעפ״כ לדיוקא אלא המחני' נקפו ולא היא דפשיפא דנדלחא
 יי־עס ייל שהכל ננרכח יצא ויין פח על דנם דקיימ״ל ואף דפת חשינוח משום נמתכוין

 לא אנל שהבג ויץ צח על מברך אם דוקא מודים כ״ע ויין דפח חשינוח משוס רשיי
 פרפרס דמשיב בשה״ד שם התוס׳ דכתב והא עליו סחנוץ היה אם נס ד״א על נפנרך

 הרגיש רשניא ובחידושי נו' פליני איישא ביש ננמרא שם דבעי דהא לעג״ד נראה מיק
נ קא׳ ארישא ניש דאי נ'מ דמחני׳ דפירושא ונראה לדיון מיניה נפקא מאי  כפי' צ׳ל ע'

 נוכל א'כ קאי אסיפא ניש אי אנל פר«יס דוקא דלמא מ״ק נ״ש אמא׳ דאל׳נ החום'
 דלא ליישב מקום יש ונזה נסטאר לדינא נפקוהא ויש מחניחין לפרושי וניס נפירש'׳ לפרש

: ודויס אינעיא הן והרא׳ש הריין הניא
MSn נירן אפילו אמרי הנץ בירושלמי גרפינן .ט' הסזון של«י היין על ביין אם יב 

 אח פסר מ' בירן הנינן והא שלאתהיע היין אס פפר לא הסזון שלפני היץ על
 (פי' נילט נסר ססרא דשחא נהדץ אמר וסרנא קנדיסץ ושהי נהדץ וריניל י*ה היין

 אנל אמדו ״ן שסה מר עשב הוא נילט ונסר המאכל להפעים שנא קנדיפץ דשחי נהוין
r לחול פנסוס נין מסלקי סדקא פ״ז מולק וננלי דמחרהין) סנא פפר לא שחיה של 

 לא בגמרא דאמרק נהא ההלמידים דמקשץ מה נזה ומיושב דרנ״ל אליבא ניניט אמוראי
 כסילוק לדמויא דמצי משום מלא ססהניחץ ליה אקשי לא אסאי דדנ׳ל להא מר לן סנר

 ; הלכהא דהני דיודעים דדניל להא מר סנר לא ליה אקשי משיה הירושלמי
רל!  דנחינ הסזון ובנרכח נ' הלנה פ״ג נידשלמי . נדבר יש וספי! א הלכה ה פ
דירופלס׳ לחלמודא ליה דפשיפא יראה ט' ונרכש ושבעח ואנלח י
 דנשים נפשיפוח נחנ0 דמנילה ס׳ק דהנ׳א דהיס אפשר . מה״ח ננה״ס ס״נוח דנשים

ע  נכללים ס״ש ועיץ דנבל׳ פפיקא שנקינן להירושלמי ליה דפשיפא משום דאורייחא ננה׳
 צע״ג האנשיס אס סוציאוח אינם דאעפ״כ שם נהנ״א דס״ש אלא מועד ס״ם ירושלים שלום
 נרטס דשלש ופיל הגיא דשיפס לוסי ואפשר ׳"א. פי׳ אפרים שפר בשויח נזה הרגיש וכני
 ודאי האק נברכה ואיכ נ' כלנה נפיב הכיס שהניא הרמנץ כשיפח ודלא p סהיח

א נחב ולא סלק ננלע שלא כיון בנשים דסדרננן מי  נרכוס נב׳ כ׳א מהיס דסמו״נץ נ
 שסי נהגן אפילו האנשים את מוציאוס אינן ומש״ה האר; ננרכח נ״א פפיקא הוי ולא

 הננלי פליג דלא לטין אפשר ונזה האנץ. ננרנח נם להוציאן אסי דלסא משום נרכוח
 הם אם נכמים טא הפפקגינ פיהרי דלפי שנסב נשה׳ג ועיץ .ודויק טיושלמי עם

ק מהיס ודינים  מוציאים אץ כהטם הש*נ הננס לפי רשיי שיפס לפי א״כ דפיוש׳י נלוים ו
ס ה׳ י מה מ ה סי' איח נטהיג ועיץ סימא מ ד  הדש נשויס שנהג הנ׳י נהנהוס ק

: שהיג על השיג יונה
ה נססניסין נ«ם' ועיין כיס עיין .הרוסה הכהוים ו רלכד.  אם אנל ורש נו' אכל ד

ח שלשסן  והיץ נליד המום' כורש דנייהם וכומח ט׳ מזה זה מאה סוי
ת מיסשב מדרסדצא א  שנסב וזה מעשה דמחוסר טק מדדו לסהשל דלמאיאסי ם' ^

 הסום׳ לדניי ראיה שנסנ קציו םיט אויס הניי טל וצליע ט' איסשל לא סיהא דהשסא
 לאיחשול׳ יכול הא לישראל אסורה דחרומה אעיג עייונץ נמסכת שם אמי לא אמא׳ דאל׳כ

 כדאפדנן לאיתשולי מצי דלא כהן ניד החממה אס זה לסמם צדן דהא ,עיש נדמ סל
 חיחצא לחד תרומות מהלכות כפיו נכ"מ שנחב לפעמיהאזיל דהניי וי׳ל גיס. דן סנדדם
 נא כנר אם אפילו לעולם נשאלין דהנפלים ננדדס הראיש כסנרח דסונר ינינו נשיסס

 נדאמייון עליה לאיחשולי דמעה נדרים דשאט למרומה דמי דלא צ״ע דפדץ אלא כק ליד
 נשאלה אפילו לזר היסר לה שאץ סרומה דשאני ערכין נמסכת המססוח וס׳ש הסס
 ולזה סרווזה שם עלה סיקרי לא עליה דאסטל ניץ היתר לה אין תרומה דלשם דנדהם טונח
 קציו סי' האיר כהמת ודלא האמת לפי זו סברא לם דלית הארכתי נכרכות שם »ימו

ד דנ ח אי קדד »סן נסיא ועיין ע׳ש מיל ססוספוס נ  :דא׳ז מפננוס נינו
t .ס עת אומונעום ע ודגריו גי 1*םואג והמשם ווהלטס נפיג ואדן ד
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: נסיד שם נאנכוב ומה שם
ה שם נמופפוי. עיין . אמי נניס יב הלנו!  דליד הירושלמי rעפ שנהב והשמש ד

סדנר׳ כן משמע ולא . מצפרפץ דאץ לרמחא אלא נ״א נקע ולא א' נית
 ירפה טון שנהב רשיי נדנר׳ קצה וניס בירושלמי ומפורש ניץ לבאר לו דכיה רנינו

 מתחילה נכנסו לא אם נם דנניא נחים לב' נ״א נץ ימלק־ם ויש . ניניהם פרוסה
 והכי אדעתא מתחילה שיכנסו נעינן נמים בב' אנל מצרפן השמש אפפינ יחד להצפין

 דאליג נהכי לחלק משמע לא ההוספות הדניי אמנם שם ונסיא קציה םימ ניי פק
 :נהכי רתלק ורש׳י נקיפ דפסיקא מילחא נ׳א המחרהין דנקפ הא נסב לא אמא׳

 שיפת טפס פה ורנינו לוני״ל לחכמי ינינו שהשיב מה ונ"מ הראנ״ו עיין טו הלכה
הן שהקשה מה שם וחוסכות נפירש״י ומיץ הנד׳ג  דאנלו וחנירו וינאי י

 נ*ש ושמעון ס״ס ׳*ל ובאמת כזית. אכל דלא משום היינו דעני הוא דלנרמיה ואן ושננט
 שחיה « ושנעת אכילה זו ואכלת לקרא דדדש משיש אלא לזמן מכל p ונטש ס״ל והיה

 ס׳ל היה הכום ושתה כיון ומש״ה לנין חייב שתה או אכל אם דבנ״ע רחמנא וקאמר
 שיפה דנם וטיאי נכדת אכילה פתם א״כ הקיא פי׳ היא שנן ונמן לטציא דיטל

 ושנעס ואכלת דדרשינן משום אלא אינו פעמ״הו כל מה״ת שניפה נדי דנעינן הסונרים
 וענד הוא לנכסי' נ״ש ושמעון הלמודא קאמר שפיר וא״כ שניפה נה שיש אכילה פי'

 מה״ה חייב דאינו ודאי דנן כזית ינעיק דק״י."ל לדידן משא״נ נע״א קיא דריש והוא
 ע״א מ*נ דן כ׳ס נכרק רש׳י על צל״ע ונזה כנדינ. דעח וכ׳ה נדישניעה נאכל כ׳א
 ינרוני לסשנע דנעי נירך ולא הנה״ג ונתב שלנו סכת שם שפירוש ני' נפנא עד דה

 דרצה דנייו ופימש ענ״ל. ירננן אסמכתא וכביצה דנזיח משוס ושנעת ואכלת נואור״הא
די ודלא ני*מ דלא הוי דא״נ הנה״ג ונרי סהר ז״ל ויש״י חורה בחיוב עצמו לחייב  נ
 למ דקשיא כיק דה ע"נ ק״ג דן פסחים נמוס' עוד וע' וצע״ג נדנייו נומפורש ודיא
 ועיץ כמהן מצפין ואינו מלאטל טב עצמן אסרו א*נ לניוני כפא ליה ויהני ניק
 נפיק עוד ועיץ מסן ניח נטהת דז סימן כנה״ג ונשמי׳ קפ״ו p׳0 או׳ח נ*מ

 ועיץ .פה רנינו נשיפת ג״נ ומזכיר ר*מ ד׳ה נחוספוס ע'נ מ*פ דן שאכלו שלשה
 על אפי' שביעה נדי פח נאוכל כ״א ברכה שום לנרן מה״ת חייב ואיט דססיק פ״א נכ׳ס
ד ונ״מ פדרנק דא לנרן חייב אינו נ*נ כמינים שנע  דץ פ״נ הל״ס שהניא סהד׳ק מונ
 נרנה דסעק הלל סד דאייר.ר התסטמרא משסע רנעי דלמ״ונפע שם שהקשה ומה י״ו.

 מה׳ת דמי משסע ונפיעה ברכה ננל והא נ״ר כס״ד ס״ש נהלטח פוסק ז״ל ורנינו
 : ודרק קושייתו «“ל ויש שם ונרי״ן מנרנץ כיצד ר"פ נרא׳ש ועיין ע׳ש נקופיא והניח

ק ר  וידע קנ״ח נימן א*מ הלנוש ונסב .כרוח מגפי ה׳ז לפירוח מ״י ג ד.5דוי ן פ
עיקר ועננים נדסים ואן פדיננן כ״א אינו פייוח דהיימת משום י
 ירושלים נשלים ס״ש ועיין חדש דנר דז מהם. היוצאץ וש^ ניץ אלא איט פה״ס פיונם

:ז' דן דחניגה פ״נ
 : ק״ש סהלטס ס' הלנה נפ״ד לעיל מ״ש ועיץ היאנ״ד השנה עיין .ט' כל ה הלכוז
 דקימש דומיא דפעמא היא׳ה נשם ק״ם נפי' הנ״י כהב .מראיהן שנשתנו מים ז הלצה

ק ופהכא יתירא מים דכחינ משום מפסנרא והסם הכיור p ורגלים ידם  דקי
נזנחים דאמריק סהא ט״ז שהקשה יוסן ניני יפק יאחיי פ̂ל P®'’ ®’ייי

נ  כל מקדש פניאח רניטינפ״נב ונ*פ נמר נשירץלמי מקור יד י׳ל אמי י״י אמי נ'
 ה«ייםלפנילכאלסא נמים יהיו אלא סיאיק ישתנו שלא ונלנד לקידוש כשידם העימות

 ו!דט ועננים דסיס סלי נו הדיח דסקואוס פ״ז וסנן ננהו כהדדי פקוה ומי כמי מי
 גמקנה ד»סל מראה ושימי המקוה אס פוסלץ צנע מי דאץ הסם סק וסו כשר מראמ
 םפ*ו לניט טדש לסוט שנפל אחר משקה מחמס דנשסנו וכיוצא יין ט נפל אם היינו

ק דמקואוס  טפלו פסיל ולא מראה שיטי כמי נסי משכחח הר מקוה נסי כמי דמי ונ
י נמי וסט הרא׳ה פסק ך4ו נסנילה דכשר דוגמתו ונמצא צנע מ׳ מ  מים דכסינ מ

 משפני כמי נפי דמשכמת זמנץ דהר צורתן ישתנו שלא ככוייתן מים דנעיא יסירא
ן דהיא׳ה שכתב ונלש מ״מ ולא pצור  חמורם כמי דפי ושונר הימג״ם עם נזה ^

א אמי שרו דן נסופה דאמייק סהא דדים וסיליה מפסלי שינד וננל ססקוה  כלי ינ
 פוסל הראיה לשיפס מחלוקס כאן יש ולפ״ז עיש. ט׳ נשתט שלא מיס מה פסול פנמ שנ^כמו

 יקשס ש«םל«קוה מה כ״א פוסל אינו יניט ולשיפס נמקה הכשירה מראה שינוי ננס״י
 מסמנו שינוי פסל לא נמחוה הא ואמאי ססול וטןומן מחמס שיטי פסק רנינו הא עיז

 דאודמסו) דן ^ כסנ לא ושם הרצדה דעס עם מסכמה רטט דעס דנם דל אלא מקוק
fT נזה ונסידאכסינ שם סופה גמסכס «ס0ה» שכתב כמו נמר גסי החמימ ורנק a 

: מקדש ביאס מהלטס
 לפלוגסא אסיק שמעק של נסים פסו שרה דא^ אם .פסו נהם שסרה אי n הלכה

 מהרים נשם מסן גרני ניע כטנה עיי נ«וא מפני שלו שאמו דני אוסר אדם אם
:להקל לסמון יש דרנק זנדגר ואפשר נסטנה נחום

0V ווריס פ«לץ סדשיס שוק אן וקסמץ עפרודס גנליס יש ואם .פסלן לא חז»ם 
 שנססס מיס ונם פסולים שנורין או הם שלמים אם לראות גסים הנליס נדק אם

u לא שא• סיס טשאט נדי לקיום שמן אוr ®3נ להטיס שנמצה חדשים נכלים tp ק• 
ט הטאו חירל סי* דוד נים שרס פסולים. ושמן :שם מסן ני

ד י הלכה  לאמו לידם ממי מיעית מי דסק דהא נ*מ עיץ .ואמי ^"א יטעיס נ
א נעיקרטעיס לכיע יאשוטם אנלסים שרים נמים דוקא ודיר לשנים אן ^ 

טנו שיפס לפי וקשה ואחד ן כדי נמסנס דאמדיק הא י  >0 דחק הא והאינא ל׳ח י
 לאנויק יפמס פלא נלנד ייי פליג דהא שם ופייש"׳ טיירי קא לא נפלונסא ומשני מיעיס
 אסלאחד להארץ׳ צדן הו• נשר•סני ס• לאי וטונסו ואחד לגיא רטעיס געיק דלשרם

ס ולפיד לשים. או  יניעיסלנ״א נעיק לניע ראטנה נטלה הני לא אמא׳ קשה עדץ יני
 מרון אפלונסא פאי קנדי• לא גפלונסא שם זאמימן הא ספיש דיטט ל״שנ יש ואחי
ה פלנא יקסש•«נא אצא טסץ נמסנס וניאסרק לחצאץ סהויוס •דם אם מ*•  דד

 :סנ0 וירק לה נ•0 לא וווקיה אסס נפעם יטעיס נע• ילא להארן ציין והי
ק .לידם טסל והקון הלפהיג ש הראלי השנס פ ט רטט יפויה ונראה ו̂ט  אשייס נ

 גמשע ^א וידו סנץ כפלה אגל יוולץ נפיג הראיש טרש קון שודפח יפסול
ר פום טו«ו וגלא ט' פ0וונ טה קדק עלהקורהולא מוכחס לו4גל הי  מיגפיג א1ו מ

י הנסוו ר 0לטץ«ו וציץ• ועשיס נמו מ < צגרא נס עקר• לא ונשרא מעשה מ  עג
0 כלשון ולח 9 ג 1 ארם •וגוו עז יונסא ששאג רג o!to סוזקם סהלטוו ל

אערו



קובץברכות הלנותספר20
i ’ c f i ̂ץ  ^דס זונח :יהיה פד ניוגחו ולפיד שס. נדנייו <חקשה ונל־מ לשחיטה מהנוץ ש
 קוף שחיטה למעט ונא חרא״ש וכמ״ש מיהח זגיהה מורס נדנד אדם נוו;ח שהיה דח״נו
 נ' סימן ניו״ד רח־א דנר׳ ל״שנ לדרנגן דאוי״הא נין לחלק חנ5 קג״ט סימן ונח׳א

: וק״ל לזה וא"צ
נ ל״ז דף מפיידין אין ננרק דאחר/ן ואע״ג שנחנ נ"מ פיץ .נו' מיס טו הלכה  נ׳ ע'

 נציל ככולו דלו דמהרא נשיקעחא מיא הא להו אחי ׳גא׳ דיני לקמיה אחא
 אדל דלטי-י״ה וגיאה נל״ב פסק דהרית שכחנ נ״ח ע״ן . האור נהה׳ נץ טז הלכה

 הראיה לשיטה חשא״נ רה״ח חקוה למי דומין כיור דמי דס״ל ז' נהלנה נמ׳ש
 לחי דר■ וגט״׳ •חייא ריס סדנהיג יהיו ונהו״חן כלל נשחגו שלא סיס נפיק כיור דר•
 לגט"׳ נס וא״נ סהו״הן דגשהגו האור מחי הס אס דפסילין ודאי כיור מי וא'כ כיור

; נזה מחולקים נ“ול וליק פסולים
לן ר  חר׳ הגי ליישר נא דרניגו שכחנ נ"מ ע״ן . נפה״נ נול! היו ואם ב הלכה ז פ

 והנץ כו' לא די׳ה נהוספוח שס מהרש״א ע״ן כו׳ דארי׳ לישגא
 ג״ל לישג׳ נ' הגי נפ״א ל״שג שנהנו וההוס' ירי׳ לישג׳ הרי נזכר לא ילפגיגו הגיה נווגה
 לן לשרי מעיקרא קאחר איך איג ס״ל כרי׳ ריא דאי הרשנ״א קושייה ליישנ להו דיהק

 שה־סעודה כיון כעהיב לריז מהשיר היה דריא וחיק ני!ע דנפה״ג סיל גיג איהו הא מר
י׳ הטיעס עיקר דהא נזה להו גיהא לא והחוס' נשנילו נעשה  לא וזי. יפה בעין שינצע נ
 ולא איה! לשיש רצה שחחהו חרונ דר״א נחנ חש״ה נשנילו הפודה שהיה אף נריז ש״ך

 פחהם יאכל הוא שנס אלא לזה מסרנ היה וריז נוצע הנדול וא״ש כלל פמהס לאכול
 הרשנ׳יא נהנית דס״ל צ״ל רנינו שיפת ולפי כנ״ל. נוצע ונעהינ פמהם מ־םנ הוא ויהיה

 בעה״נ הגקרא הוא נשנילו נפשה שהסעודה ימי הניל
 ננדול ׳ניך דלתה נוי הינא נל ד״ה נחום' ועיין ננ"מ ע״; .נו' שלימה ד הלנה

 דחס חוס' כפסקי משיע דנאיה קס״ח נכי' האיר ונהנ גק׳ ואינו הואיל
 דלא 'דיגח ונ"נ שפורץ ושלירה היטין של נכרוסה נחו שניהם ידי לצאח צריך נקי הוא

 ’דר" להדיא כחג נו' אנל נד״ה דלפיל זא״ז סהר׳ דהחוס' צ׳ע התום' דדכר׳ שס״ס
 דהא ונרויים נניס החום' ידנר׳ ניאה ולי נציע. והניח ונקי ניול ננד נס שלמים רהשינ
 שניהם ידי יוצא דאיר מה צ׳ל פ״נ ייס אל קא׳ דשניהם מניה דיה לקמן התום' לכריש

 כצל הירחי! נכי ורננן דר"׳ פליצהא היינו החלמידיס נין שלום ששמח׳ דקאמר הא ונס
 כהן דאינא היכא דהכא הנתרא נחירוז ס״ל לא רנני׳ דקאמר לפיס עינ וא'כ נו' קטן
 ורננן וחשוג הואיל עדיף נצל רחצי סני ׳”י כהן נאינא נס יפליג׳ אלא ל״ס נ״ע

 נהרי״נס דכהיב כהן נכי ואם עייף ישלה נרננן ס״ל דר"׳ כיון וא״כ עדיף שלס סנרי
 נ"כ ננכה גני ודאי עדיף דשלם השינוי. רננן סנר׳ אעפ״ע החוספוח כמיש חלנו אח

 ויהום' ליינא לעיל החים' כחנ ושני־ נק״ס הס הפהיחין אם גס עדיף דשלם כן הדץ
 ישים כהן נדאינא עייף חשינ סוכרים דכ״ע הגייא דדח׳ מה לפי נחנו שפיר נ"נ הכא

 א'א חשינוח דהוי נושאי מיניה ׳לפיק ניכה גני וגס נהריסנם יכחיג עדיף דחשינ
 הא~ת דלפי כיון וא"כ חשינוח הוי נקי איל החיס' כריש נרכה גני חשיטח ליכא דגדול
 נקי ננ״א הלהחיס נ' להניח צריך כאן נס תהילא שניהם ידי יוצא שמיס יירא מסקי'
 ופ״פ סחירה שוס נל׳ פולה אחד בקנה החום' דנר׳ וכל התום' נפסק• כמ״ש ושלם

 מחלק ולא שלם קט! נצל חוריין נמ״ש הרוחות מהלכות נפיח רנינו דנר׳ ׳"ל דנרינו
 כיו גוונא נכל ורננן י"׳ דצליג׳ סנר דר,יכ"׳ דסונר משום ליכא או כהן איכא נץ

 נרכה נכי ודוקא כינים דהלכה כרננן ופסק התלמידים נין שלום ששמח׳ הרא״ש שנחי
.היסנ ודו״ק שניהם יי׳ יוצא אחרינן

H p*lS רנינו לשיטת שיסכייו דחנקהיה דיה נחום' ע״ן .לאחריו ולא א הלכה 
 ח״נ להח-יו ‘אב ברוכי בעי לא לפניו דוקא שפי' כריע ודלא

 חנקתיה למעוטי לצחאו לאשיוע•' הוצרך מאי ר״ע נדבר׳ דאם רנינו יעח הוכיח והרא׳ש
 דעכיא י”דס דא״ל סבר ור־ע שם. עיין קא׳ איזרונה ברנה דעל אלא הוא אנוס *•נא
 הינא יוקא החום' וכסכיה דלא קח״ל ע״ש בירושלמי נדאסרינן רפואות סיני נורא ׳נרך
 הטעו! כל דחק יהא יי לה ׳אין ברוכי נע׳ לא לא״ה הא רפואה נהד׳ נוף הנאת דאייל
 התם כדמשג׳ ק-,/׳ דיין ‘ו׳" אומצא הנקתו אינא הא לפניו נרכה טעון לאחריו נינה

סימן נא פרק כנדה
 ז׳ הלכה דחרויוח כיי וע״ן כיח עיץ . מברך נו' לנדו שמן שהה אם אבל ב הלנה

• בסיד שם שאכתוב ומה
 דהדיף וחיליה נו' ונרה׳ חומי יאפי' שפי' נהרי״ף ודלא כיח ע״ן .כו' פירור. נ הלנה

 לא נפהיא עליו וחנרכין ה׳ שהוא כחוח נאכל דאס שם דחשחע מהירושלמי
 לכאן נא הדשות ופנים הפרי מנמל הנישול אז נאפל אינו ניד ואס הנישול עי• נרפחו נשתנה
 ובניי נו/ הטור נארצוה נריאים הקנים היה שאילו כיח ע״! .נו' אוסר ואני ה הי'נה

 יינ סיק שס סו״ז ע״ן פסוחרין נראין ודבריו הסוי דניי קילס ר״ב סימן
 אוהס ש״וצצין כיון שהכל שיניך נכונים הרמנ״ס דברי נזה שיניך הקנים רמוצן ונראה

נ אינש• נטפי דודא׳ יסור השיג יפה שהכל ש״ברכין רנינו שדעח הסוקיר על אבל  נ'
 וכזה סוק״ר יחס לעשות ונס לחצוץ נוטעים מהס ויש סוק״ר מהם לעשות דהכי אדעחא

 . יצא שהגל איי אס כולס דעל שהכל לניך בשניהם פסק נש״ע ואעפיכ הטור דברי הבי׳ קילס
 ע״ן נו' נינהו כיי לאו ערלה מדגב׳ ננחרא דניסינן כ״ח עיין . צלף של קפרס ו הלכר.

 בפהיע הגרעיני! על לברך שיש מכאן קליפ׳ ד״ה ע׳ב ל׳ו נינוח חסכת בתוספות
 נתבאר לא רנינו ונדבי׳ כריו יאה מרבו׳ הוא בערלה יחייב יהא ע׳ז הילק והישנ׳א

 החוס' על חאוד תחתיה העוזר אבן ובספר ההוס' כשיטת פסק ב”ר סי' ונש״ע זה דין
 ואי נרבע• מוהרי! דהנרעינין יעילה כ״ק מתניהין הך בסיפא דמנואר אחריהם הנמשכים
 רעויז ונ־כ וסיים יוא כרי ילאו ינואר הרי חוהרין אחא• פרי נרעין דהו• כדבריהם

 פליאה היא ונחיה אה נתיב דנערלה לרכע׳ עילה שנין החילוק רציד סי' ניויד וש־ך
 החוסכות שיטח לק״ס ניאה ולעניי תירוצו. שם ועיין הרגיש נצליח שגם וראיתי נשגנה
 הורה דפילה ספיק בירושלת׳ דנרס•' הרשבי׳א סברת נגד מהניי.ין מה־ לדבריהם וראיה

ז  עד״! נתבשלו שלא כייות היינו הפגין שם החכרש (ופירש שיקברו חמיא פג• נאילין י׳
 כד״ה ליס ואין נרי שהוא יפני אסור הפגין נשרף במהניחין כדחנן נרי והן כ"צ

 הפני׳ אח פודה אחה ואין פודה אחה כיי מיה ממעשר קודש קודש וגמרי' קודש כחיב ינינע•
 נירי' פדייה ולעני! פגין אפי' חשחע כו' כריו כל כתיב יברביע• הוא ניניהם והחילוק

ולכינך וננין בוסר ולא גיור פרי יק כפדיון ומינו כל נתיב לא והחס שני המעשר לה

 ׳ קנויה טעון וחימר פדוי אין טמא ופדיו ענר נע׳ יי׳ חקנה) להם שאין ר׳ז הורה
 גמור פי׳ שאינו אף דהפנין פדו• אינו שמא ופדאה ענר אס והלא רי׳ ונע׳ המפאש פי'

כ נרייחא הא שנן וכיון פריו מכל להו מרנינן לא דאליג גמור לפרי דומה ס'מ  ע'
 רנע׳ דגני חזינן הנה .שם עיץ נו' הם נפיין בדיעבד אבל בפדיון שאינו אמרה לכחחלה

 להם ואין לכתחילה יאסור ליה מנרע ממעשר וקודש הכל מיניה וסרנינן פריו כל כחיב
 דלא וכ״ח חוחרין אחא׳ ברבעי וחוחרין יחנן משנתנו על קשה א׳כ בפדיון אכילו הקנה
 מרבינן לחלקדמאח ודוחק לפרי הדומה דנר מיניה ותרבינן פריו כל כחיב הא פרי מקרי
 דתנן הא המחניחץ פירשו דהחוספוח נראה ומזה , תזה זה דמ״ש מינינן לא מכל אנל

 גמור דפי׳ וכיון הוא גמור פרי דגרעיג׳ המתגיחין וקח׳ל פדיון ע"׳ היינו ברבעי ומיחד!
 פירי ימקר׳ משום והיינו רחעשר קודש נמיינן אם נם פדיון ע"׳ תקנה לו יש הוא

 והיינו הן פיר• דנרעינין מכאן התוספות נחנו שפיר אדרבה וא'כ מעשר לענין צם נניס
 הוי לא דאת מריבוי דאי הוא יפי• ותונח התוספות צירם' ה”נ בערלה ח״בין מדקהני

 משמע ולפ״ד לדבריהם. ראיה ברבעי דמיתי׳! דתחניחין ומסיפא אפורים אלא חייבי! אמר
 קליפת דעל שם המניא ונס׳ש כן הדין בקליכיהן נם אלא יוקא לאו דציעינין בהוספות

 הקליפין ושבק גרעיני! נדבייהם החוס׳ מדנקפו דד״ק דלאנטויז בפה״ע מברך מרנצ׳ן
 וחיש .לקציפין והיה לרבותא גרעיני! נקטו אלא כת׳ש וליי.א בפהיא מברך בקליפין ש"מ
 אין לע״א מצערפין אין הניעינין כל דעוקצין פ״ב דתנן מהא ראיה שם עוד העוזי באב!
נ דתנן מהא ראיי. וחיש כלל לאכילה ראויה שאינן גרעיני! הרנה יש דודא׳ ראיה  פ'

 לאכילה הראוים בגרעיני! בירושלמי ר'׳ ואיקמה לזרים סותרי! תרומה גרעיני דחרומות
 כמהנית*( וע*ין הגרעינין על דעתו אין דהחורס ׳'ל ועוד הקילו דרננן תרומה לענין ׳יל

 ראיה שם ומ׳ש עיש עיב כיח דף ובעירוב׳! לנ'מ ט״א לדמות דאין ס׳ז פ׳ג עוקצי!
 ונש׳ע .הרשנ״א בשיטת אזיל דינינו קצת משמע דעוקצין הסחנ׳' נפי' רנינו תדני׳

 הירושלמי מפרש יהיה חשתע זה ותלשו! נרבע׳ ופטורי! השיע שכתב רציד סימן ׳ו׳ד
 :פה להאריך ואין ליישב מקום ויש צעיג התוספות כשיטת נש״ע פסק ואעס־נ כתיש דלא

כמי בערך הערוך נח׳ש פי' דינינו בחב ש״ל בספר פני! שהן והנובלות ח הלכה
י סימן נט״ז וע״ן יש׳ם נ־כ פי' וזהו ׳ העיר שלא הבי׳ על שחמה מה י

; א' הלכה פי״ג מעשר הלנות ועיין הטור על שהעיר מה רנינו על פה
 על לפקפק בס״ד ת״ש ועיין יבינו דברי בישוב ת״ש נ"מ ע״ן יצא נפה״א י הלכה

 רבנן יסויים די״ל יבינו דעת ליישב ולענ׳י בכורים חהלכוח נפ״ד תירוצו
 איסור הוא ט״ו הלכה בפ״א כנינו לפ״ד נו' ה' בס את תשא דלא חששא משוס דנדיענד

 בברכות כס׳ד סונר יהיה ׳"ל נר"׳ חלמודא לי, דחוק׳ והא דיוצא מודים רבנן נס תורה
 ושכיר ושעורה הסה כתו לפניה לברן ה״נ דמה״ת החינין שנעת גני גיור יו די, נ'

ושפיר מדרבנן אלא אינו לכניה דנרנה נתיונחא לעיל יסקינן ואנן כ־"• דוקא לה מוק׳
ר'• כדאי נזה לה חלקיק ואס חודים רבנן נס אכשר :יכה וצענין ני"׳ רנינו נסק

: שנית שוב לברך שלא עליי לסמוך
 ונבר ואחרונים ראשונים נפיסקים שיטוח הרבה בזה יש . שכי של נוס לקח יא. הלנה

 מ״ד דך עד כ״ו דף מן מיוחד בקונטרס ראש עטרת נספר בארוכה נתנאי
״ אחי וזיל הנהיג לשון שהעתיק נדנייו מצאתי לא זי. כל עם צמאינך ותרוה ע״ש הי : 
 או מדבריו מוכה ש״ס החיתים חחי הולך הכל מ”ש ס״ם כו' פחח שהריח ברייתא הך

 פשטא מ״ת הגמרא לה דדח׳ אע״ג דס׳ל או נפשט נעיא והא כן ננייסתו כחוב שהיה
 גניס״עא״ח דעי.הימ"א שזה ואפשר מרדני ביאור נספר ח״ש ועיין הכי משמע דלישנא

 לפסוק לו היה מה״ח ס׳ע פסק ימ״א דהא שם הפי׳ח שהקשה מה ומיושב חפים סי'
: קבלה ינר׳ דבריו דכל הנה״ג כשיטה יפסק נכין הנה ולנס״ש לחו״רא

 המזון שלאחר ברנה אכל אלו ברכות כל יבינו י״ק .נו' האלו הברכות כל יב ד,לכה
 ברכי נספר עוד יע״ן היוציא ברכת גני קס״ז סי' נ"׳ עיין .כו' מה״ת היא

 ואמא׳ מספק וחברך חוזר היוציא ברכת דגני ימב״ס הטור צירם׳ על שתמה תה יוסף
ק תתחג•' נחיובחא בפ״ק הנחרא ישיק הא  ע״ט לפניו מברך ואיגו לאחריו מברך ינ׳

 דהוי לומר מקום יש אז שביעה כיי לאכול דעתו יאם לומר מקום יש ובאמת שהאריך.
 ויאכל לפניו מברך אינו ונ״ק יייבגן הוא כזית לאכול רוצה אס אנל ק״ו משום מה״ת
 ;הארכתי ונמידוש׳ שובעו נדי כנר נאכל לה משנהת שלאחריו ניכה אנל שונעו מנדי פחות

 היינו ■ קוים דהביב הא משיק ח״ב הלקט נשו״ח . נו' שירצה תהם ואיזה יג הלכה
פ אכילה דרך הוא אס חבל זה קודם זה לאכול קפידא דאין הינא  הרפואה ע'

 ד״ה נחוש' ועיין ש״ל נספר ועי' חביב אינו אכילי תקדים ליה יה להקדים מתנהג או
 הגהות ע״פ ונס מאוד המוהיס המוס׳ ודני׳ נו׳ לינהיג צריך לכן נמ׳׳ש נו' ממיני

: התפוחים את לפטור נח'ש החהרשיא קיש״ח יתיישב לא עי״! מהיא״ו
 קדימה אץ שיות ברכותיהן באין אבל התום' לשיטת הסוניא לפרש נלענ״ד הנישא ולחופר

 נפה״ע יברך לא ושוב תחילה עליו סנרך פה״א לו הניב ואם קודם החביב אלא
 נמ׳ש שנע מין הוא פה״א דבר אם הנס קודם נפה״ע מנרך ירצה ואם נדיענד דהוי

 אחה על קתג׳ תדלא משמע ופוטר הצנון על הביך דחנא תהא הנחרא יקוש״ח נח׳ר
 כשהצנון מ״רי דהתם והשני בח״ר כח״ש הזית לפטור הצנון על לברך דחהו״ב שירצה
 לברך ורשאי נחניב נם חשיבות אין עיקר הצנון אץ אבל נו' תתסיא ותסיר׳ כו' עיקי

 הצגק על נפי-״א בירך כני יאם מודה נזה אבל נפהיא לברך תו דצריך אע־נ נפה״ע
 באץ נם כיי׳ דק״מ״ל לדידן גשמע מינה וא"נ בדיעבד דיוצא נפהיע ומברך חוזר אינו

 חחילה לברך צריך ותפוחים שנע ממין קליות לנניו יש אם קודם שנע חין שיות נרנותיהן
 משמט וכן נו׳ רייא וד״ה נו' מימיני ו״ה בת״ר וע״ן התפוחים אח לפטור יי\יוח על

 הען פרי לפטור בפה׳א בברכת דעתו היה אם י״ו סי׳ נש״ע וכ'פ י"׳ דעת לני דהא
 פרי על דעתו נהיה מ״ר• דלתא תלמודא מקשה תאי יקשה מינים בשני אכילו פיטר

 . ודו״ק להאריך ואין שש מנש• ובחידושי ז נט ועיין כדפרישית לומר וצריך הען
לן ר  שוב שהריח דלאהר יבינו מדני' חשחע ברנה קודס טוב בריח א הלכה ט פ

לב^ רשאי ריח דנני שכר.נ פינכיא נתהי"׳ כמיש ודלא מברך אינו
• שם נ׳ח ועיין עליו שחילק רט״ז סי' בא״ר וע״ן שהייה אר,ר מיו נס

 תשתמש אם וא'כ ולשיכחו לרימו זכינו דשחן כיון דטעתא נו'. ההדס על תגרד נ הלכה
 זכינו דלא והדם חדירא אינו ברכתו והו• הריח על מברך אינו לסיכה נ׳

 השמן ברכת נגד תדיר נקרא נו יריח וברכת לברך צריך ריחו ה—ש נכיע וי.'כ לסיכחו
ס׳צ דנ׳ש כיון כביש הכריע זה טעם מצד ור״ג תהילה ההדס על לבדך צריכין ו״ש״ה



21ר,ובץברכות הלבותספר

t^ גס דזניס מ! o 1 היא «ה o a wודו׳ין אגר* ר6 שאפי ש*י :
[הראל חג ואס 0 הלכה • »  :סש׳ה«*ד יע״ן ג׳ר הלנה nc ססלטה «נ*ס הה*מ .

nr דנר פל ננה׳מ הקסה נהג מקה הפשה ונספר . הרוג אווי הולנין wn הא 
ל לס אע פט׳ס p נפו׳ו ופ״ן סולפיס מו v לווד שושרס ונספר ו' ס׳ק יצ׳ס 

: דנינוס פיה
ם ר ם יי^ס סא' פרף איחוסג דלא דליק ניס פ^ . נילניה לו c גץ K הלכה י פ ר  פ
׳ פאיל נרכס הפגיז נרו הלנה נפיא דסוני אזיל לפפמיה דרניגו ”

מרי ופשמפ נליס פוני  נהא הנפרא וימ־ן הגיה נהג שפיר וא*נ מה׳ה דהוי שם פ
א הי דן ^  פני שלא הימש שהוא לנין הוחג לאשפפיק דהו׳ל הוא ונהפוך הואיוסון פ

 דנני לנו דסידש סניה לדנו׳ שס והניר כ'נ סי׳ א״ה האיר שהקפה ונמו ליה פל
ה שיפחימדאז ליסא פ*נ הניח של ופניא פ׳ש מנרנץ הסדר פל גס פהמ״נו נינ  ל

 יניוו פל הסולודס לספה פשא*נ ליה פל ופונר הספק פל יירו שהח״ט דננינה סיד
ה מנדן אס חורה איסור סשש נא! דאץ וסונד־ם  הניה לסניה מקום יש או שאיל נינ

ע חנוים הודיו השממה ברנה מני  פסומיס והראיש ההום' שיפה ולפייז הספק פל לנ
 ונמ׳ש מדן דהיהיא נחא יפה פולה הגמרא הירק וא'נ הניס סניה סיל נל*נ דהלכה

:ינינו לשיפח אווי פפם נהג רשניא ניידיש׳ פוד r« ייייק ה^י
 ומוי הניח ןxנ או גפל דאס קלה פשמפ מיש ניח המנה שנהג פס יבינו וסלשון

ע אינו מנינו פל אוהו ובנה  והרישא אrמס הפוגהק הרג גניי סלאמי אנל מנ
 היהודים ימונ שנשרפה עיד נשנה נפלקינונהנאל לאניו ששאל ויל ודיל ליהמאן פוהייר

»ן פראג נקיק  שליין והורה וד«0ש לנין ממו״נ אם נסי,דם לנגוחו חנה ניסו נם ונ
מן  היה לא ממנו פל נים נונה אומי יי׳ מיג ספה נמסנה דסק פהא ראיה והניא ל
 מפוינ׳ שמווי ס׳ נוה הלויה ושהס״ט דמוזי נהיק פסק שם ספשנס נפי' והריס מחר

 01 דגם דוקא לאו מיש גרה דיןפ פס רטט ואיה טניל. נוודושיו ישלא r« הפלמפה
:מקו׳וזדש

 גשם נפיש ופלטה שם דגפי ההוספוה דפה ג*ה .ס' נאי׳ לישראל נסיס a חלבו!
 ודפי ופלטה שם נפי לא אלו דנרטה דסיל הראניד ניפה דלא הירושלמי

 ו*׳ פל יניין ננמיא יר״ה מהא והניר קטעה שאינה לפי שויס נה דליה דסק לנינה
ע ניר ס  שסיהה ר^יא נסייוש׳ יפיץ הירושלמי על פליג דדן דהלמויא ומונה לן ד

 שלשנפיסמא׳ פלהנם בירושלמי וגרסינו .דרושלסי ^:ן שפסק יביט פעם ווה י*יורו
 מנין איס קהל מקרו ה«סים נל למיד מנרך קהל אר,ר מנס שנס נל לסיד שינע
 נראה הוייוח. נמסנח היא ופלוגתא וס״ם הניל להייושלס׳ מניאו ר*מ נסס'׳ והפור
ח לענין היא דפלינחא ניון לנו להויוה דילס  ילא היאניי ויפה היא דרשוה אלו נינו

ע יאין לומר לנו דש ודאי נלל שויס נע׳  שם נהניא ועץ ״̂נ של נס פל נשו*מ לנ
: נמיש עיקר נראה ולי נ'מ1

 דל* נהג ׳וסן ניני נספר . נקש יפלהא אורמא אלא דוי,א לאו .ניסן ניוה׳ יג הלכו!
. הוא דוקא האמה מגפי

ה  ל׳ נע׳ זלא פהייושלס׳ ימונה רייה סימן נהיר פיק .יום לל׳ יום מל׳ סו הלנ
 סמהישיא קושיא שוה ל״שנ ונהג יום לל׳ אי שם יניפיק ניניהס שלמים יום

 היינו יום ל' דוקא מירושלמי דינא ע יהונימו הרואה נב' נמסניסין סוספוס על
 נרש ניטסם יום ל׳ דנפו׳ לנו לאויטי דנע׳ איו מהגס׳ כן מונה לא ואמאי לפרקים

 הכי גינ סשמט לי,רופ ציין אהה א׳ ל׳ נסון אם מדגרסיק שם טיושלמ׳ פוי וניג
ט והנה ט׳ יני  הלנה ואץ נהג הגדול הים אה הרואה רייא והק נהא המשנה נ
הנ וויפן דפוס שים ונמהוה נרי׳ פסק פס ונהטיו נריי  מולק דיי׳ א' גדול נשם נ

ה מנין דלפיסים ופיל אפיק  פה ננל מנין ניאשיס מעשה עושה אנל חדשה נינ
 ליה ואיה ונראה אהדדי ססיו שלא רניט ינייי וצדקו ספי׳ הלנסא ליס וניס שרואה
 ונינה הואיל לה דקאסר טא דריי משספ לפיר,'ם שיואהו נומן נסשנה היטי פדלא

ע איט היא מפינא ק ונאמה לפרקים ניא מנ  לפרקים אלא אינו הנרכוח וכל סיל נ'נ ינ
 לפנטה מקום יש דננס' משים הסמרשיא קושי׳ מיושב וניס לעיל שהנאה׳ מירושלמי ונ׳א

 ופץ היסג ודו׳ק קאי דסמניחץ נרנוס אנולא מונה ומטיהלמ׳ הני קאמי לי*י דווי,א
ס סימן נננהיג :הגדול ים הוא מה שהאריך יני

ע לא דסומא מהריקיש דעח .ס׳ לננה הרואה טו חלכה  נהשונה מהדיל אמנם ינ
ע יסומא מסיק פיו סימן :עייוי ונן פייס הסנים וק מנ

ט ונם׳ ח' סימן א״ח עי' .נו׳ מפופד יו הלכה  :שם יוסף ני
 פרימ נדץ לנין רשאי א׳ גלילה דנם רטט שיפת .א׳ נלילה עליה ניין לא אם שם

ע סש לא ומשיה כן משמע יני״סא דסשפא משום  דקאסי סוסיים ומם׳ דיושלסי ל
^ אץ ̂) מנוח הריר נשם הפיס נסב כו׳ עד רנינו ומיש .שיסנסם פד מני  נהלל עד ו

הנ מהיג ונשית׳  .פינ ננלל פיו דאטלו מהגדולים לא׳ סנהדרץ נשיפה מצאתי ואט נ
ח נמס' האלפס׳ ונספר׳ ניס ועיין איי ועיץ  וציל פשר שנפה פד נמיש פיס יש נינו

: יעקב נאי ונספר ניס ועיין נגמ' ריי דפס והוא שנמס פי
 נזה מעשה פפה משוהיו שנסוף סהיייל נליר,ופי פיץ ע. המפה אח הרואה יח הלכה

ס טמן ננהיג נשיורי מטאו  גשם נהגהיס נמיש שיימ שם שנהג אלא יני
ה ס׳ קצה והוי נחר,ופחה חמה נרואה אחי סי׳ העיון  טיושא דהן נסב ונאיר .נינ
 ירושלמי הן■ הניא העיון וגם דננג׳ נהלמודא דרןסיל ניידן ואק ירושלמי הוא דהגיס
 פיו הגאון הרב פם נזה וינוו! ל׳ היה חמה יןדוש זסו או שהיה תקע״ג ונשנה
 לפרש קא׳ דשם אלא הננל׳ פם מולק שהוא י*ה אץ הייושלט שפדניי והטב זלהיה

ע הרואה דחניא הא ע  ניואה אנל העיון שנהב נמו יגדם פלשה אמי דטיט נעהיסה י
 הוא שנס אלי׳ סוה׳ הנאק נפי׳ בירושלמי שוב וראיה׳ מחלוקה. נאן אץ נהקוסעה ססה

p משיש  p סגק שוס טה ולים היא מאי נסהיהו י<ןפ לפרושי נא דמשלמ׳ דהן 
ה מס פענטם הממה לי,יש יונט וה׳ .הנהיג על וציע נינ : י

ה פסיה נספר ע״ן אלו דניים טיוש .ע הלננה נשההווי וק שם  הרואה נפיק ^ו
 והמשיג הסוג מנין וני אשמן ילדה לו אמרו פיג גיס ע הרואה נסיק גיסיק

 שפתנו טש סיל אולי למה ידעס׳ ולא כסנ רכיב סימן איה וננהיג פה רטט והשמיעו
ה להקל סנהנו  דדעס לומר אפשר שם הגדולה כנסת בשיורי נטד ועץ . פיש וו ננינ
w לו נלו אם מ״ד דהנג״פא רטט in גספם אנל נלל נפל ספק הוי ולא בודאי 
נם שוג מנין ואיט שפופה נשעה שממה הוי לא ומשיה גקיטם זאיןאט ונפרס ולדה

ס ונפרש אנרג  סניטן אט שאץ לענהנט ספס היוקס נשם מילה עהלטס סיג נהג̂י
 שלשש שהה שלא ומן נל נפל סאויס ההיטק יצא לא שעדין לט העילה נסעה שהטיט

ח יניט דטספ ו*רנ פינ יום מני  הלכה ייא נפיק נמטאי המילה נספה שהטיס ד
ע ליניט לי! דסנייא משום טיט מילה פהלנוח נ׳ ונפרק סי  יפ0פ שהה״ט דפנ

המצוה: ץפ0פ פל
א ה י כ ק נייד השיך .נו׳ שמס אם אנל ו ^  מ׳וא דסיסה הניא ׳'ע ט

ע דנניס אלא יניט פל מלק  נרכס מלנד הסצוה אמי מנ
^ דעני טק ליהטה דאסוי הנהגץ ה והניע ו  פניל. אידמי ואיימי הואיל אמיונז נינ
 ונסע׳ יא״סו דמה פיח ופץ רא מנינוס שם הגס׳ סלשק יניט לפיסח מניר והשיך
 ליס נניא מעיקרא החם נ*א לומר לאויוט לנס׳ הויל דלא הסין טונס נהנ ענה ננסי

 יל^ה לדמוח ואפשר מנינה. אידט דונהין דננל משסס איזה׳ ואידט מאיל ננס׳ ומיטים
v ח דמודה הא איו נסניס זהגה  נמיש לשוט ססיום דמסמס מה לט הנהנץ ננינ

ה והניע ה נאן יש יעניש טון פעמו אמיונה נינ ע לו למה נינ ה פוי לנ  מה נינ
ה נאן שאין דניים נשאר אנל פני שנגר ט ססמגי אמיוגה נינ ^ ע סנמים ד  לנ

ה בלא מציה ההיה שלא נו׳ הסטה אמי גס  וגמר מנשיטי פסוח אנל נאם וגיס נינ
ה לנין סמיינ שונ לאכול מה לו שאין או לאנול שלא נדפסו  לופי ואפשר ראשונה. נינ

ה נלא שנהנה איטיא שעני כיון סאיז קאסי דנציע ננוונחו נט  לחקוט איא שג נינ
ע איי דנניע אידמי ואיימי הואיל יר.מודא שדייק וזה עני טק לנ  וסיש *סויא י

רי שם נניי ונפש׳ ננרןה'נ מיץ דפפמים מפיי, יא״ה השע  דקיייל מהא יניס לשיסס ה
ץ אימ ח ואם נייושלט וניה ויצא פניד רעם קול בשסע רגיו ט  נדיד לאמי השגס גינ
ח ניש יצא לא ה ונס שם פיו ועוץ פס־ד נלשון המצות ננונ *  . לה קרא נדמה v י

 כשיסס מנמ׳ דסשמה השע נדניי האפס אם דאן האיו ניפח עיקר נראה ולייגא
ח דנם ם*ל יניט הא מים ינינו ע הנהנץ ננינ  הניא שם רשנ״א ונטיושי .אסיג מנ
ט* נינינא דפסי, הראניד שיפח  ואף קנ״ח סימן ונמג׳א קעיג טמן נאים הנ*י ס

ט יננמ׳  היאניי כפיפת ק״ס׳ל ילא ואן דרנינא פשיסוהא שנקי׳ לא ליינינא פי
 נשאי דינינא סוסי׳ וק״מיל יניט דני• נדמים לא מטח נשאי 0הנס׳«י דטי׳ משום
ע אליבא מטם ה לספק לטש יש אם ואן וסשנס דויק יאיימו נל נימים ונזה יני  נינ

טי ולהקל ם שיטח נ  שנם פהטן עליו לסמוך פייס הינ הוא נד* מנייד נ*פ0 יני
ה יניט  נפנילה שהה דפםחמא משום הנייד שינע סנטם סקט דלא ונגר ננהיג «י

ט ולא פניי יוסי ט לגטיד והנראה נסליט ועיין אומו לספייס י סנ  :נ
aSn■יניט יפה ולעניי יניט. הרין.פל קושי׳ כ״ס ע״ן .מ׳ לשל מנין נו׳ מל יב ־ 

 והא משמע ילהנא פליני לא ניס נלנעי נגע' מסר,׳׳ יהיי והוא ננק הוא
ס טיוס להשמיענו יציין משם דהסעם דל ע'נ פל יטסי קיייל דאק  נסיש ננינו

 שסצוה עצמו פיי לפשס שאפשר המטה ננרנת אנל נהיסן■ טיוש לינא אי וליו הראשנים
ע אם אי מנשלומו יוסי ט  ננהיג ואיה נעצמו לפשוח שממו״נ ע״ז פויה נלפ״ד מנ

 pנםי המכריע נפשי ופ״ן .הפסס ולשמש לשל משינ ושפיר לנער כסיד דק״מיל ודאי
 ולא נללי להט יליסא ראשנים שנהני חלוקים ננפה שהאיז אמי שם ס״ם סיא

דני מכמיס דקדקו  למלק והנא לפטה נהנו ולפעמים המעשה פג כסט שלפפמיס נ
 יפספא נקופא שלא לעייל׳ להדטק נצע והוא לשלם קושא סח׳ יוצא אינו ניטהם

דוד: יו נספר ושנא י*מ טמן סהדייל נסש׳ ועיין .עניל פעלה אעו דני ושן

הלמתמילו־ו
 סמיד טמן איס מהשיק נסח׳ נ0נ .נו׳ לשל האג על ומטה k הלכה אפרק

ט פלס 0ולנ*י וזיל ייא *ח מ׳ יום פני אם דגם נהי ניו
ס נקיושץ יהא י*י״סא טונ נו אץ פיס לפוסלו האג פל הטוב  אנ0י ילטק ני
טנ נט לשל מ״נ ט יצסק אח אניהם ויסל מינ  אניהם והא ה׳ *ש צוה נאשר נ

 האב פל אגל וני ערל דוכל סקיא נשיגיל יום נל שגי יהק נהי מ׳ גיוס יצחק סל
 מ0מש הגלט גשם שם ונדיע יחיא שץ גידי הימיא מלשן אנל מה׳ס טוג *נו
 שלידג (ליע «׳ דמה׳ס דקידושין שטפפוח ורם והניד אנ0 פל י*י״שא פפה דהוי
 זמן גנל מ*פ מה׳ח דהוי בם דססיר, היי .עיש קנוע ומן לס אץ ו*לן ׳0 יום דע

 א« .וש׳ל סמלמודא לזה י*ה שם הניא דלא אלא ט יום שעני לאמי אטלו
* p שנם נאמח  מטין ניטט קפן גדול הינח שם יאמר נהא מיג קלינ ע שבח נג

 פל פיע שהוא נזמט לקסן דמה סנינייהו ילטק *ן וקשה סניטיהו יאהיא ומשט נו׳
 ט יום ננל לעטי נלל איע נאן אץ טטגי סשאינ עצמו מל מיס וגדול והניד האג
 שס רעיי נמיש הדני ועפס שיגדיל פי פס ננל האג מל יהמיוג אסיג העוני שא

ק .זני כל לכס השל מדכחינ האג פל יסטה  זנריו מילח יקיימיל סהא נמי שנס ו
ש׳י נראה סיס .פיא דן ינמוח עץ הפסח מלאכול מפנט ע נמיס השיך פיש ל  ט
 הם ולדפסו נטהס לשל אסיים המנגיים המוהלים האנשים פל שם שפרפר מה ספ׳ס

ס סיע יו׳ד נח״ש ועיץ פיש סיע מנעלים  להנייע ולעגידגיאה .עליו שסולק ייי 0* ר
* טה נאשר ע ויסל מונתינ דלסחץ * ניום דוד*  פסו דהוי השיך פם היץ *
 משאיג נפטט למולו האג פל ומטה ינסה שא ששע מי וכסהו ושהן ויישיק נסו׳ מצוס
 נשאי שא והיי זני נל• לנם המול מדנסינ ס״ט אנ0 על שמטה אן והלאה הס׳ מעם
 לומר לא אנל מגשלוסו יוסי ט שמטה אלא שליס עיי לפשח יישל יפלמא סצוח

:נעצמו פשה לא אם עשה מטס שמנטל
 מקשה מ* הסין נדניי אם שהקשה מה שם החיש קושיית ליישנ. ץ הניפסט ועפיי

* שנת הגס׳ א קליג  חקא דהמיוב מנסלמיס נו׳הא אסיליפניאסי *נ
 צדן ואפאי סניטיש רטט אניי וילין הא פל סם הגס׳ יעשי׳ י׳ל ולפיד .עלהאנ
 למוט וינול נעצש לשא האנ פל הסיונ אץ דאז שא שאים דני הא נלל ילהוחא

 לשעסי׳ לאניי סניטט שא דהע׳ אלא ׳0 רום מקסן שא יקו׳ שם נדסיייי אחי עיי
 אנ» דלסא לחלשיא קשיא מאי רטט פל סיד דאי p לסרושי לרשיי ליס ימוק ואפשר

:דריי אלינא סרגייהו ילין
ץ .ש׳ נםן מקנת ע ר הלנה ס פ ה נם׳ שץ ל  : המשנה סיננ
 שיש שלים שא דציעת מסיק קליג שנס טס׳ יהא דע .ליס אם ויינה ש הלכה

שמוני שס רגיט הניא לא שיי צרעת שמאת גהלטת וגם ט׳ האי נתוססות
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pi wsJ '» א מדאשי דס׳ל פר1ל ואץ ה׳ «ש« ס*ז ד««יס פרממ8ר נ  11מ שס י׳

 הוא יהירא דנשי ר׳א פל קשה עדיץ ל׳ס אלא הוי דלא דס׳ל משמע יפם5ג גדלה
 ההה׳י ושימח הרמנ׳ם שימח ל״שנ ע׳ד י' דף נשיי עירונץ נמס׳ נזה מ׳ש ומיץ *ע.5ו

 חדס נפוהל מ׳ש סוד ומיץ הוא ליה דנימא ייש׳׳ דמסיק אע׳ג נבנם לסול רשאי דאג
 : נדוקץ נשאיגן ד׳ה ר׳ו דף ניגה נשי׳ נשנח לסול רשאי אי

roS l ויוצא יא p n. ואינו לשמונה דנימול מסק מש׳ה כריא הלנחא א׳ ליה פססקא ינינו 
קושי' שנחנ דוד יד נס׳ וראיתי נסוני׳ ישנ׳ס נחידוש׳ ועיץ שנא דוחה

 אכילה נשעח דהוי זנייו מילת לאשכוה׳ דמיק ע׳א דנינמוס אלנאד מהרייש נכס
 נין שנולד דומן ניוצא מוק׳ לא למה סונא דדחיקא ננוונא ופריק עשייה נשפת ולא

 נימול דאינו ס׳ל דהחס אמוראי דכולהו ש'מ אלא ס׳ד להך סיד דנימול לאטלה עשייה
 אין מיד דנימול מיד דהך דאמשר לחרן שס ונחנ עיש. הלנה ספק כאן ואץ לח׳ אלא

 למי׳ז נמצא ,מצינו היכא חיוג אכל סיד למולו שיכול אלא מיד למולו שח״נ הכוונה
 חיוג דאין כיון ניו׳ד נינמיח הנס׳ מוק׳ לא להכי סיד להן־ אפילו חיונ דאין כיון

 אם מעכנ דלא שכחנ הדין נוף ונם .נקל לדחוח לזה שהניר עיש מפכנ לא למולו
 ענדוה לשם אמהוחיו פנל לא אס ק״ס׳ל אנן דהרי מחוור לא סיד למולו חיונ איט

דני' מהתוספ׳ והוא הפסח מלעשות מעכטת  והרי ה׳ הל׳ פסח מהלכות פיה ינינו נ
 ומלתה וכחינ לענדים כמילה הוא הרי אלא מיד להפנילה מחו״נ דאיט ודאי שם נם

 דעכ׳ס כיון ה'נ א'כ מעננ פנילת להפנילה דיכול כיון ציל ועיכ נו יאכל אז אותו
 דגם דייל וסייעתו יכינו לדעת ׳יל זו וקושיא .הפסח סלאטל סעכנ למוהלו יטל

 חון למולו שלא ח׳ יום עי להמתין צריך אי נהלכה מסופיץם היה דהמם אסויא׳
; דוק ניוצא לאוקסי מצי הד לא ומשיה זמנו

ה נשיי נזה מיש עי׳ שנשתהה. אלא יג הלכה  :נאייכות ע׳א נ׳ דף י׳
 שני יו'פ שאפילו וסיעתו היאיש כשיפת ק״מ׳ל ואנן .שני מיפ אח ודוחה טז הלכה

 למולו אין ננהיש נולד אס דנם שליא סימן איח נדניס ועיץ דוחה אינו
 היום דלסא יום ואת׳ל היא זמנה והיום לילה היה שמא ספק ס׳ס דהוי אף שד ניויס

 ינינו שיפת לפי וגם . ע׳ש להקל אין דשיליס הוא השני דההפק משום אעסיכ הוא חל
 דנם ונראה דיננן. ודאי והוי לספיקא סיחשג לא דנקינן לדידן ר\יד יויע סהלנום נסיו
 וסמך ספק דהוי הראיה עפ׳י מקישין שהיו נזסן היינו שני ניויפ דמסיי סה ינינו

: יויס נהל׳ מיש על כאן עצמי
מ י ן ׳א א"מ נפרק הרזיה מוחר. ע׳ג עוסדץ נקיאין יש אם אנל M הלכה 3 פ  ה̂י
נכיס ועיין מקראי ׳לפי ויי׳ רג דהא חסוה והוא נכנהיג דנייו '

;ודו׳ק הרזיה דני׳ וסיושנ
 לא כאילו פרע ולא מל דאסרינן הא ממץ מהרי׳א כחנ .נו׳ סיע ולא מל ד הלכה

 חקצ׳א סימן ייקנאפי הרים פסקי לפרוע איצ מיול אהל נקפן היס סל
 יעקנ זיע נס׳ ועיין ודו׳ק היס׳ז ונקול נסחניחין נחוייע ועיץ יסיד פיק מיד הנהיג

:ע׳א ס׳ דף שנח מיו להנאץ
 היכא והיסנ״ן הרזיה מחלוקת הניא נכיס ועיץ נו'. החסין נשפכו ואחיה ח הלכה

 הרזיה דדעת מילה תדחה אס מילה מקמי מילה דנחר חסינדה דאשחפן
 מילה ליחות ואין שעתה אלא לסצוה דאין להתיר דעהו והימני! הלל מלץ דלא והישנ׳א

 דאניריק סר^ ההרזיה ומסיק שהאייך נחיר ועיץ הך איר שינוא שנת דידיס ספני
 נדקר שיחפור שחפ שאס ושווי! סוגן עפר לו היה א״נ אלא ישחופ לא אוסרם היה

 דכיסוי מיע יטא ואחיכ דחוי כאן דאין נשעחה ייפ שמחת משוס מחירן אנו אץ ואמאי
 דהרסנין ונראה זו. ראיה לדחות יש א"כ כרת נה דאית מילה שאני הה׳ס ולעיס׳ש

 דף כראניא ק״מיל דאנן הנס ח׳ נן או ז׳ נן נס׳ אנל ולדות נססם ה׳א הסיר לא
 דנתי חמיסיה אשחפן אס מ'מ ייד הלכת פינ רנינו נמיש נממ*נ אוחו דסולץ קליו
 דלפיז אלא שעתה אלא לסצוה אין הרסנין סנרת נזה שייך ילא מולץ אץ אז נדלה
 ומשני מס'נ נו׳ ואמאי מחללי! אין שנעה נן ספק דחניא הא אלא שם דסמשה הא קםה

 מולץ דאץ שפיר מיתוקמא לדיק דנם משני לא ואסא׳ מילה למהשייי אצא נצרכה לא
 לשנוי׳ מצי יה״ דאהיג ואנשי מילה סקסי מילה דנתי חסיסיה דאשתפך וכנון הלל אותו
 דוחי! דמנשירין דלריא ונגד לרננן מדריא נשמע ונאמת לראיין. רצה ילא אלא ההי
 נשיפת הניאה וזה שאסינ שנח חילול משום מילה ספק פיחי׳ לדיק ה*נ לא ספק ונני

 נאשחפך יניס השנת אח עליו מחללין אין שנעה נן ספק דתרא להא שהניא הריף
 שלא הנס נמיש לעניי סיס הרזיה שיפת עס מסכמת הרייף דדעס שהתט הנס חנדמיה

 נס פעמא להא׳ ואצפרין היא סשופה דסנרא משום הייט ראגיא סניח ינינו התג
 המצוי מיעוט משום היא נעלסא ינייננן אעינ נרשניג דקיימיל רץ ולחת לססם
 וציע נראניא פסק לא דהרי׳ף שכתנ נרין ועיין ניו דף עטנות נקונפים סרחיש ועיץ

:כתנת׳ והנלעניד
0 roVn כיי וע״ן שם ומיש פ׳ הלנה שנח מהלכות ו׳ נפרק עיץ .דני של הללו 

:ש*ז סי׳
p “\B הלכה ג k מדקתני פה רנינו סדנר יראה הו׳. לסינן כו׳ האנ על סטה 
שמצוין מטח סל יתר ׳תירא מטה ט שיש מפני מהפעם לאנ ניהה ~

 :׳א הלנה נפיא כס׳ש מוכח אחיה או שמיני ניוס סל אם נץ ממלקץ ולא ישראל הל
 עניינן נעשיה דאפשר היהא מיס עשרה דאיצ משסע .עוסדץ שם היו ואם ב הלכה

הטשא משני לעמוד טהנץ נשהיג כחג . דסיה פי׳ נשיע הפטאר בעשרה לה

 אומניות נעלי כל ינכודם נשיג שאמרו ונפו נסטה שעוסק פשעם פילה לנרש הסיטק
: ננהיג עיץ לפניהם, עומדים היו שנירושלים

 לא קאתי המילה דלחקוני היק עדותו לנסות איצ קפן אנל נדול. אדם והסל ה הלנה
ד קרי־ ן יראה לא ל  פעם שי ו^ הפילה. גקיושס קדושה שאץ ינר ערות נ

 נננהיג ועיק ודויק ק׳ש עה׳ נפיג רנינו עיש וע״ן ערוה נקיא אינה קק יערות
:היא אות רסיה סיק יויד

 שאכתונ פה ועיץ ר<נה שהאריך רסיה סימן ניח עי' איס. אנדרוניטס יכן ו הלנה
:נ׳ הלכה שופר מהלכות נ”נפ בסיד

 רשניג תניא ק׳ל דף שנס ננסיא ואסיינן נו'. מילה חמורה נפה ויאה נא ט הלנה
אמיסן• על אנכי שש דנסיג מילה כגון נשמחה עליהם שקנלו מציה כל אומי

 ט שאמר נמה לדקדק שיש מה עפי׳ נראה לזה והפעם .נשמחה אותה עושי! עדיין כו'
 ופלס ליורותם אחרין וזרעך אחה תשמור ניית׳ את ואתה ע׳ה אבינו לאנרהם השי׳ת
 ויאמרו קודש מקראי ננאר ומקודם .ל״שנ ונראה יסר שפס הוא שנית דכתינ אתה

 אל משה ויאפר .נסית פן אלהים עפט ידני ואל ונשמעה עמנו אחה דני משה אל
 ראו הלא לנס על עלה פחי מה להרגיש ויש נגו'. נסות לנענור כ׳ תיראו אל העם

 פל עיי הקניה והחזיק נשססן ויצאה דנרות שני שמעו כני והלא וגנויחו ה' מעשה
ע פיק שנח נמס' כמטאי  נאמת אס תיראו על משה להם השיב אטנה ומה י׳

 נ׳ החסד ה׳ ולך קיא על עקרים נעל. מ׳ש עתי׳ נראה הכונה אנל . לנפשם יראו
עטש שיהיה ענייה עיני אדם חיו שאם טחן הרץ דשורח כמעשהו לאיש תשלם אחה
השייס אנל לנצח וקיים ח׳ שהיא הקנ׳ה של טי על שעני המצוה לעזונ נצח״ עינש

 הנצח״ שני תכלית נאין המטה ערך לפי השני לימן המסד נמדס עסט מתנהג
א לחלק מקום יש והנה . תכלית ונעל אדם בן שהוא המצווה עין לפי והעונש «י  נ

 אנה ולא סעע ינריו שמע אס מסור השנש נפלכות מורי גני היייע מיש עשי׳
 השנש אץ שלכן הדעת על העולה ואיה עליהם. וענד שליח עי׳ שמע שאס כחו לשחוע

 שליחו ע׳י נ׳א נעצמו הקניה ספי ההורה שמענו לא שאנחנו מפני נצח״ שנש
 ני ונשמעה עפט אחה דני שאמרו מה דעתם על שעלה וזה .פיה ונינו משה מאמן

 יהי׳ ולא נסנליס השנש ענ'פ יהיה התירה על פעינייס לפעמים יקרה ח׳ו נס אם
 יהיה מפיו יצא אשי דנריו על עיניים אנחנו אס מיו פן ה׳ עמנו ידני ואל נצח״
 אשי והסיט נלננם שיך עלה ויפה מצחיי עונש פירוש נמות p וי׳ש .נצחי עונש
 אנכי הראשוטח דניות ושני כונתה לעויזק וירד דעתם ע׳ה משה דיאה אלא דניו
ח׳ו אם מצח״ שנש נזה יהיה דעתם לפי סטו שתעו כני אשר לך יהיה וצא

מפיו שישמש מה דנם השיית מסד ננפשו ידע הוא האלהים איש ומשה עליהם. יעניו
 התשנה בשני שפד שהוא דני לך ואין הנצה״ עונש ענישם נא ג*כ יעברו חיו אס
 ע׳ז נס השי׳ם ספי שמעתם כני נ^ני הדנרוה ת^ נ׳ תייוט אל ספה להם שהשיג וזה
 ויראתו אהבתו נלנננס לתקוע רק נא זה נעטר לא נ׳ הנצח״ עונש אתכם יענוש לא
 וספי' היאט. אשי החושה ננל והגבורה הכח לו כי אסנס ולהראות הימים כל

 ®זה דכיט שמשה משה ויחל פרשה רנה במדרש שאמרו מה לפרש תקום יש דנרינו
 אלהיך ה׳ אנכי יחיד לשון שאסר צוית לי ואמי העגל עשיית על ישראל נפד התנצל

 אלה דניות שני על נצפוו נח נני נס הא מאוד תמוה הדני ונאמח לך. יהיה לא
 זה ממדרש הניא תיו הגאון והרג סנהדרין נמש' כמטאי מצות משנע אתד והוא

 כס׳ש נשישף ענדו הענל וגני השיתוף על סטים אינם דנ׳נ ההונריס לכיפת ראיה
 משה טנח דאין נראה ולי .ופליט שריד נשתייר לא שנהעלון וי׳ו אלמלא סנהורין טמ׳
 לפרוש ט:ם טה שהשייח זה מה כ’א האלה הדנרות אח טה לנו לו שהשי׳ת נזה

 ומשה אלא .טוהר ונערפלי ונרקיס נקולות אליהם ונראה נכונים להיות ימים שלשה
p שישמש ספג׳ הנצח״ עמש העגל אח ענדם על יענשם שהשי׳ח ירא היה p הוניות 
 כי אן יחיד נלשץ אלי דנית הלא ינש׳ע סשה להם אמר וע׳ז ונעצש סכנודו מפיו

ק הנצח״ עונש ׳ענשו שלא להם הראית ימיו נלשת שונרח מפני אנל שמעי הסה גם  י
 ויאמר ע״ה המלך דוד וזיש .שליח ע׳י להם הנאמר טו׳ על שיעטר למי הראוי עונש

 הנצח״ שנש לעונשם להם היה ראוים ש׳ .לפני נפרן עמד נחירו משה לולי להשסידס
 כאילו לישראל נחשב שיהיה אלהיך ה׳ אנכי לו ואמרחי לפניו עמד נחירי משה לולא

 . כהוק שלה המורש פירוש ונזה הנצח״ עונש לענוש שלא ניס וזה משה מסי שמש
 ומדוע קדושים כלם העדה כל כ׳ שאמרו קרח מחלוקת על ע״ה יניט משה כעס ונזה

 העדה כל ני והייני יניעי סרחון שהיה כש תש ופירש׳י פניו על משה ויפול תתנשאו
:הנצח״ שנש להם ראוי יא*נ סיני נהר שמש טלם ושישי׳ קדושים כולם

ת שאסר מילה מצות נענין ועתה  לקיים פא׳ס ע׳ה אביט לאנרהס ונכטדו נעצמו «י'
 ונשוב נשמחה אוחי ולעשות ה' מטת לשמור מאור זריז ששה ספק נלתי זו מטה

דני נתרשל חיו סן שליח עיי ניא שמעט לא אט אנחם משאיכ לנב  שלא זו המצות נ
 והנפיש ע״ה אניט לאניהס השי׳ת וזיש חפיצה. וננשש לננ ונחשקת נשמחה לעשותה

 לעשת מאוד זרת שתש׳ ספק נלחי מסי ששמעת אחה חששי נייחי את ואחה ואמר
 שלם לדורות נשמחה הדני ששץ ישה זרעך גס וזרעך אתה סנפיחך אני אנל בשמחה
 נל ואח סצוחיו כל אח לשמרי לבנינו אח יחזק הטוב יש . כמוך נסצוה זהירים ולהיות

:הימים כל חקותיי
ך ו ר  סצל ואל החיטריס. שאו לחני נעזיסי וישם ראשון חלק דס״ק רחמנא ב
;מאוד עד אמת דבל משי י
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ת ט ם ש ת ה פו ס תו ת ט ו ה ת ח ל טוניז מיי

ה ל  ««סר ספ״ג (יל .<ץדש וה הר» ד׳ הלנה התורה 'פודי םהלכות ב פ
לו סוסץ >ן6 הגס סל הסוסן שגל ux< סל לסמיך טגסו >ה>ה לא סלמו י

ק גם,  לניןלא4’ יק למינמלי ואפרו לפות סלמן סמסרו ומוריה מיסאל סוגיה פשו ו
:י<0 סלסץ איהגא לא לאלהך ■ליל

p “lfi ם מהלבות ג  אגל גששה בזיא «היה> ללוי. אשר וק י׳א הלכה עכי
 לורש לגגה לורת ספה לוייו וסליהם מנונדיס גלים המילא «■« מילא י

f סיג ,המלין ליס יולינם דרקון t o :
*®p ח DV ה ולשון .פיו » ע׳ו .ניחו שהיה ש ה׳ הלכה »  לשך סגם «

;אשת אקגס שלו י
ר  שי• גינית אגל נסגם מקא מריה .סהן ליסיע ולהלוותן א הלנה &ם ט pפ

נ' דף 1*0 שם' סיג שנא דמלנפי פשוס י
ם ה, פ׳ו. שנדי הלכה-ד שם ש  אין יפגשיו לקינו ישי• נשם פיישנים מהי

 שנשיל דשלץנוים %/ן נדאמייק > ושדו אולו לא1 כטים שנדי שניגיגו הגוים
 והיאיש א׳ דף נשםשתא פיץ .פניל נידהם אנותיהם מנהג אלא הם ענו״ס שנדי לאו

: פ"נ ודף %יא דף
®“P ה תשובה סהלנות ג נ  דף ג*ה שסי מה*ה, תפילין. הניס שלא ה מ

 נשיה הפוסק נל מנילתץ דאפי דש תשלק נמגיס נשיה פסק אם ר! י
;התשלק 1מ פשי

ם ר  נישק , «היה .הטננים יליאת ם הלכה שסע ש־יאת טהלכות א פ
p< למה א״ג שבש ידי ילא לא ל<ן קולס הלץיא תני נייושלסי v אותה 

ד יום• י׳ אמי גגהציג ך נתפלה לעמוד נ  סקיש רשיי פסק ומגא! .שרה של דני «ו
ח שאס  קויץ אגו אק ממת״ על ני פיו דית והקפה .עיקר היא מפתנו לפני ש
שה אותה  לו שאה אין לגן ,ספלה ואמ״ג קיש דאמר יוחק נר׳ דקיייל ושד .ננינו

ת *מר דמשלמי וההיא פששיי  אמי תפלה קודם גמגמה קי־ש לקרום רגילים שהיו י׳
:סיג ,גוירה נרי ונתנפל אסרי שאסרו

"®P ת ג  ווה .למלאות הסי נשפו ל׳ *ם נהגנריי יא הלנה תפלה סהלנו
 ופן «יפ ניוירג פפמים דיוג נוה מהיין השלם אין אמנם הכמ״ק לשון י
 נגהג׳׳ג מאפיין פפמים נמה פונים וימים שנתוס וגס יוסף שמהנללק קודם מגמה

 לפניו היו דאמי הא ואמו השלם מהג יישב הכהן אלישיב וה*י .ששת שש אמי פד
 סיד להתפלל צנ״ן או גדלה בסעודה ליננס שרווה באדם דוקא הייס ט׳ תפלות שש

 שפלם מנסה במפלת וניק דבנת פ״ק נדאמרינן בסעודה שכנס קודם הפשה הפלת
 לפניו שו דקאמי לישנא שנס וק מוסף להפלת שר\דמה אמיינן לנך מש שנה פלע
 ר^ות דנלא ויוהיג רו*פ בשבת אבל תינה עליו שפלות פבהיהס מסמע תפלות שש

 גספודה ליגנס יולה שאינו טון קפגה שתה עד שכה עליו הממוה תפלות אין שספץ
 נשאשלק גיא גדולה סשדה קרוי וה אין שמדת אוכלין ויו׳ע דנשנת אפ׳ג גדולה
שהגיס אפיס לנן ניון ה׳י נדפייש מילה ונרית נישואיו נסשדת ימו אדם בני הרנה

ו8( ,«יו* •יי, 1

 שאי ונן וישות קפנה סעודה דאפיצו ושד ,קודמת המוספין הפצת גדולה פנסה ומן
 למנתה םפוך אשי ד*ן נדפיישיה מנתה שיתפלל קידם לעשות לו שתי וישות מרים

:פנ״ל ,דשייא שספץ הפלת po כל גדולה כשדה נ׳א גדולה
®“p ה. נומר ו הלנה תפלה מהלכות י  סלוני׳ל אשי יני הרג הגה״ה, נינ

 והיא׳ש נאמלס, אפילו p* ברשת נשאר אבל מונן אתה ננרני. ווקא אמו י
:נרנינו וטנר הולק

ם  •רגליו פקי אם איתא שמח אק פ׳ בירושלמי הגהיה, תשלש. נל ט הלנה ש
:ספלה לשומע שור לאו ואם לנהשלה שוי

א p{|ר  טסשש שא •אס ללאש. שסל ׳0 להספלל ש«גש ש י הלנה שם י
ונוי: לואס סלוה טדס אלפסי שי׳י אגל שיג. דף הרואה שיק התלמוד

*®P ב  שיא י* שסח אין גידופלס•פי שהיה, .וגפסאק קרא ו הלנה שם י
ישסי( הסתיו שסד פשא pom 01 נשרה קורא שה יוסק ר' נשם

 לשרסם ־פשנרט היאשגיס שססק, 0^ 06 אפי 06 הראשון שהתשל ממקום
 ששישש ששמס ש* שרש ונשג לשניהן ולא לאסריש נמנרט והאמרורה לאסדהם ולא

:פ.נ סאיאה, טגה שההא שש
*®p ב ת סון■ תש^ן םהלנות י  >0̂ .סשק 0* ששקם שמא י»ו הלנ

 פמושששג ורג . p ולאשנו גשסס אפמיס נדיץ: m 7תלי גשאלשס י
 אשל ססשסשס ואין נהן שלא שהאויר גדקה !ריגין איק שרם לסמש או לארנס אאילו

 :איס פ*נ ,מיקה צשנץ לאיקים אלא p>>D אין אס
p 'lP 0 נV הלנה K. ,נשפר 0016 שינרון הנהיוה oi* פשרם גםמה ש׳גפפי 
ח גמה פ' שאמריק י  גדאיסא שי נשפר לסרון ושג .נשפת שרטס פולי
 סשס אס המסליס שינא סל קשדא *אץ ■ פנל9 אפסה פל לגפר רנה גשששא

 ספר, נקלף אלא 00* טדפץ פאץ סקנידין ויס . p לאסר * הפפר שינס 0<ךד
f מלל i o :

ר  דלפאץ ריי *ופר הגלה, .לפלאן מומנוס 1 הלנה ברבות סהלבות ה pפ
:<רג שיטת האנשים פס *נלוס p אס אנל רשס דוקא

Dרp שהסגיר וישראל הגלה, .וסגדו גהמש אנל םו הלנה •ובת סהלנות ן 
 משחן ששו ויש .*שיי שאלו נשגס גהס ושלש גהס לסרוש שווריס לנגר*

 נשסי סליו P פסה ש שלא ומקרא ונגינה ונוילה שאה אתריות סליו קנל הגנרי 06
שין. סהיו ויש ■ נרול לאן  0̂ ירצה אס לששן יטל הגנרי שאין טון אפשיג *

ו ימס פל«ץ נהמתו שניסת פל מלווה ישראל ששא אקוס ישראל«ל נהמה ק ל ס ל ו
*®p 0 יV ה  V91 olOoOno שפוד להס שה הנהיה, .האמד לאפלס נ ^:

:סאות שף שסשס ,שישים יוושין
fiרp ז  ולינפדשם לשון קף ססץ ששץ שק .גאלו* לפדן ז תלבה ופס ט

Uienu הא גטלא ליס גרס לא גגנח סלד

דל. הרמב״ם רבינו דברי על מלוקטים וביאורים חידושים
ג םאדםו״ר ד ו ב כ ש ן הרב ר ו א ר החסיד מ ח ה ו מו ה י ל ל א . ד א נ ל י ו ו 0«0 ס n.

®n r א ה ™ו׳ י רו למקים שנ״א ירע ונל גי• ״ו* ניני »  פניו לא«ט 8ר ועיין ס׳ ם׳
ג יתלה ומוייס חויעה שהוי וקעהלנאייפ כגוןלוקה• לתניוי 9או י  ל«ן ”h ג׳

 ס' כל גטריסגטר׳ ינבי ט' אעדיתגולס' יח9רא נתיומה 090 גיפכתונ88ל«לר, ש9ומנרטןוא
 קלופפ נסע עיש ופגאי' י ופו קא <נ>פ מכיליץ יכפגיס לש פ8תרו תרימו תלפ וגג■ ■ לפי <<■* אפר

טקפ: לאנוק׳ לטיס וא»ייא
O ff א פטא דו שתני דפשוש גת* פד  שי לא לאיוש רמא tea שט שג פשיושפ פל *ו

* " Vte יקדפיס 808 8.פיוי w* ד ט סמי ילפאיוס נו  דווקא יקדפש •סיו ו
 כל ופמ» ג’8כ שלא סי)• אנ8 •ל ליפ8ד ילפ8ל «י7 (ולא 818* שפל 8(8

ט גמ*8 ד8וא אסל פו ו שו אוס פל פלוש אלא שתפי! לס0 *  ס מלוס 8888 ואסר ש
:מפלו• •שד

ס בי ט ס י>8 ן׳ W® ר ר וני  »י נללפשו״גיטפ״ןדע לישג קימפפומיש ליעגגלל אפיי ■h- י
ש מיפש8 י  ללס לל דאפיי מפיק נל» נג«׳ יפיד כיויש,'״׳ דלא צלה לל מי

 פגע׳ פיל פא־לן8ו8(־לכללל<פכאירויו1כי8אלאללקומ לאפיכיד אין ־•51 ונסידגסננשספרגריו
 קימיש טל ארג פשריגש טל ליננ י8ימו כ8כ נאפ״ג פפג׳ ה88ט לל רק 88פ נ8שכ פ8י 11*1 דיל!

 פא רק ו88 שייע פעאויו * האילן נוף פ״גו קייתה כמפמע לל כל טל שריגי?) מצל (פפשן
ז1ו;ל!8 ■ל צלה צל פ״גו טיגפיו ־ד8ד? :  שגונפיו «'נו יפיא«ג«ו כאל! !198:כל r9:!1 יר!נ!8י

 לל טי« ה נשריו רק פאילן) כי(כפצס (נקיק«)8גוגע ואין יל88כ גל1 צלה פ"גו פאילן טוף נקויקפ
:כלל דידו אהלייודא סליג ולא ר8ו8ו טרושלפ■ של ללה

פשועש פול דל *ל• •)

ה ר י חי פ * ס ק88 האין ואיש מלמדיו דאין דפל»א ופיני! י,:ה8»ר8ר »״ י ט  מרד ו
שי לא שייס!איב שניפה דאי! ימא8נ דפיש משופדהוי דיה ע׳נ דד גרו ש■ •י־ דאסוטט ׳

 ;ורש יפו׳ •שה פ8שא ט ערפה פ«פו1 וכפ*? •דלה למשמי היא פמיפוע ואנפדץ 88גא גש18כ ג׳
ם ש גת׳עאדש שמץ׳ שיין לשלט מס־סאינפנפ׳לס 8»קוי« ׳n*n 8 ע תד ט  M «יי
 נ דף שו׳ טין גוידפדי *שלן מרקוליפ פאנגי פדשיגן מגיס נשן פד8פ8 זלא שפא נישל

 בפירוש וטוש** יליפא גיפ8'|8יישפעיקפ8לא1׳שאן0נידל דאמאןופדישפגרפיפאדאסדת
ש זאגגשלא שך נפל; *נו8תטט8שנקוא פ8ז ב10פ8י0ד8גיפשר8ין8< גללמששזלאשי 8שי

 פטיסי שגד 0* פנוי שופ שידע עד שגה ואין גמגיו לפ88 ל*גפ משש 8וא ׳ ג׳ 8יפ8 ט׳
ד; דדיייגשיאש פשגוא גפניו לאגדו נ*פשלרץ8ש פירש שלא שגשפנ׳מגמשא י  דו

מד ש•0לשולפמיפפטווסו * םי ״ ר׳ ד א מ ש שנז8מם0פפשאמיגאפז ט אי  •טיס ץוז
 *ליאגושטיש׳׳פוליללאנזומזע עפרגדשיפשן פרמנ׳׳פפפמג דטי ולדץל*ןו«גיואנל

»8פ דגן  על לאגדו ואיל p׳n 1י*ד *י ליששנד ישע *1 שגז 0* פגוי לושפ שיוש נ
ל פמין לא * פפק :^׳

 סוגתעודפשגת יגאשלא8ג8שגיאפד שלדפגשיתשוגסופשפדשמר לא ׳1*8 8תלנ לצם
לו׳ש; פטויש מ אל* תימגשגוויאיג פתנו גשנדופגו אף א»ר



זצ״ל פדוואה מהר־״ם דעאון הרב הגדול האשל חידושי24
א. שיי, שגת כראגדין דפוס בוויניצאח ההוא, הגאון ע״י נדפסו אשר נהרמנים ראשונה כפעם רק כדפוס כאו לא אשר עי״

התורה יסודי הלכות
ה ר  יו'נ t*>D המזרה הרב 'ה6 .וודש שהשלם הד׳ והעיקר בפי־וש א הלנה א פ

.הדרך וה על הנרי()ה הכריע פ׳ו ה׳ ער6ס ה' מלסמח נספר והרלנ׳ג
, חילוף מחחלפיס אותם »!<) יאג^ו אחד/ מפנע שא השחיח״ «שס ג  שגיצון עד י
 וקצחם מעלחס חאירים מהכוננים וקלח ,מקרר אחד טנב וניצון מחמם אמד טננ

 אחד ונלנל החמעה מאחר והאחר התעעה ממהר אחד ונלנל מזולתו האור סקנליס
נ נלא וקלחס אמד טנג עם וקלתם רנים טננים פס •מלא  אמרים והשתויוח טנ
 הנלנלים כל חומר להיות ענעית סנה אל ההיחסו שיסגע ממה זה וכל פיטרם, •ארן

 החיונ לד על לא ורלו! נטונה פועל אל זה כל »יתס מנלת׳ אפשר א׳ ולזה ,משותף
 עשה למה הלורף על עד״ס תשאל שלא נמו השאלה תפסק ואז ,דגנו נעל יראה נאשר

 :מזכרים נפרקים מדנריהס השלה כלל והו .וסם מנעת נניע הזה מהכסף
 נספר אנ! .כן מלאת׳ הטסחאוח נרונ א*ה .ינים משה שניקש זה מהו י הלנה

אמתות לידע רניט משה נקשת נ”א וחשה .שנקש חהו מלאת• מדויק ישן
הנקמה .וזיל נ׳ד פיק מ׳א הננונים מורה נספר יניט נתנ וכן ,הנורא ועצשת
 לידע פשה נקש איך ואולם .ע״נ ואמחתו עלמו שיודיעהו ית׳ נקשו;חט שא האחת

 ה' אוי נספר ניצויו שנא פפה זה ,המנש מהמתפצספים לאחד נעצם לא אשי דני
 המפרש אמנם .זה מהו ניסת לפי אף כן לפרש נראה והיה .פ״א ג׳ כלל א' מאמי
 לייכיס ודנדו הסלאו לאמתת הדנר אפסח נק שחלק וכמדומה אמית דין לו שפס

דסנ; ניאוי
מ15  הנטאה נמיאה ליחזקאל הנראית המראה א*ה סיננה. מעשה יא הלכה ב ר

 וארנע שות ארנע מיכנה נדשת לו שניאיס לפי מיננה נקראת *
, אופטם .רד׳ק ט'

ק ר איט מאדני א׳ד נרסיק נסר״ס א׳ה .משיי ש׳ד נסוף ר הלנה ן פ
לפי דנמתקק משדי דל׳ח ושי׳ן מלנאות ני״ת פלי״• דפ״ש וסיפא ,נמחק ”

 שספוח .יותר ט נהממיר p טא המיוחד ישם משום סמא ,עצמו נפט שם שאק
העדות: שנועת פיק

 שף ניתק שת״נ נהם למקלל או נהם למשניע ונייח א׳ה .הנט״ם נשאר ם הלכה
העדות: שטעת פיק

עבו׳ם הלכות
*®p ה. רני מזכר לא נשט שז נמנדל יא הלנה ה מי נלת׳ דנריו א׳ה י

אלינא שדוקא ס'נ דף פיתות אינע פיק נגמדא אימא נהדיא ני מוננים ’
נשש והנשנע הטדר על לוקין יהודה דיני

ק ר א פ אנ׳י נהשגת מנחמות יננה לא א הלכה י  א׳ה .ומ״ע פ”כ ועיין הי
 סלט לא ונחקותיהס ספרי ולשק דז״ל הינ של כמצות מנין נספר מצאתי

 מסקנציס שהיו מששנס סירס הם ואלו .ט׳ להם החנץקים ונדנדס שלהם ננימוסיס
כ. טכנים לעטית נהם הללו: החכמים שני מעיני מה הוני נעלם איך ותמהני ע׳

®“p א  ,מירם לשני יחלק העירם שאחיזח דע איה .חונר איזהו י הלכה י
 מא האי המין כשוף. נכלל הוא והשר חעונט לא נכלל מא והאחד "
 רניט וכהנ ותחטלה מרעה איזה נאמלשת העם לעיט יעשו אשר השלים ממשה
 פן גדול מין והוא עינים אוחזי אלו מעונן חנמיס ולשק ז׳ל שלו המצות סטן נספר

 אפחת אין ענ״ניס שיעשה לאנשים שידמה עד ניד המטעה קלות אליו משני הסחנולה
 נמש ויוציאו טדיהס אוחהנכנף וישי® חנל יקהו תנדד יעשו שנראה'אותם כמו נהם,
 לזה שידמה ומה לפטו העומדים סן אחי אדם מפי •וציאש ואח׳כ לאויר מנפת וישליך

ע זוהר נספר שמשן רני הינ הניא ונן .שם רטט נאון האי רנ נשם ^קי

 .חפהון מעשה שעשה המאיס נפצי ומדמה אמי ולזה ,כו# רניט ניק הזה ולמץ .ז׳ל
 שכאן עד׳ט תאמר כאילו ,כלום עשה ולא מעשה עשה כאילו שמראה הוא הג׳ והמין
 זזו צא האמת ולפי נלקטו כאילו כשוף ידי על לט ומראה קפואים מלאה שדה לפטט

 הנזכר פשר כן אס ויהיה . נסמוך רניט כתג נאשר זה צאו על לוקק ואק ,ממקומם
 ׳ינר השט הפין סן נ׳ ,הכל לדנרי מסלקות אפילו ספור פיחות י' ס'פ נססטתין

 הלטס אני• אפר שם יאחפר סישס ארנע פרת משמע וכן ,נפשנה שם כמשמע
 שסר סק pו אשר אנל פטור מהן וה נפקילה מק יש שנת כהלסח כשפים

 היה ואם ונו' אסור אנל פטור הפינים אח האוחז נסקילה מעשה הששה לכתחילה
 .אסור אנל פטור עליו יאמר אץ מלנץת ח״נ נמתניחין מחני העיטס את האוחז
 הן אלו נפרק אלו הלטת עיקרי .עיון צייניס המשנה נפירוש רניט דנרי ואמנם

:נ' דף הלוקק

תפלה הלכות
ק ר  שהספסיר מטס שטנר נראה א״ה .חדש סדי והיה וספסירק ר הלכה ע פ

 והמפטיר תחלה •קראט המשלים רק היום שנס ענק נתמלה •קרא לא
 ולא היום שנס רךרא סהספשר ר״ת ע״פ שטהגים נסנהנ שלא וזה ,וקורא שזי

י׳ סא תימה ודנר החלה/ לקרוש המשלים יצטרך נ י ר עצפו דשא רניט נ ן מנ  נ
 והקורא נמרה האסור היום שש קרנן ט קורא והשט דזיל ׳״ד נהלנה הפרק נזה

:ורע מפטיר שא הקרנן פנק

כרכות הלכות
 שאק סנרסו אמר נמשך רניט א׳ה . ק״ש של אחרונה נרנה טו דניכוז א ה“®

ה אמי אמן שנין י  אין ולע אמרח נרכה לה נשקודפת אלא אחרונה נינ
 על אמן שנים רש•• דעת על ואמנם ,שמייס של מק׳ש אחרונה נרכה אמר אמן עוטן

ה כל נטף והיה וערנית שהרית ק׳ש של אחרונה ניכה  שם אין אפילו אחרונה נינ
 דסקשה.התלמוד שאכלו שלשה פיק נריש קצת משסע רניט וכינר׳ ,תחת ניכה אלא
 שונה, זה היי מדא ושי סשונס זה היי נרטמיו אמי אמן השנה חדא תני שם

 לים למה ישי• דנרי ולפי נרטת. נשאר הא ירושלים נטנה הא קשיא לא ומשני
 דני• לפי אכן .ראשונה ננרנה הא אחרונה נניכה הא •אסר ירושלים טנה למנקט
ה אחר אמן שנין שאין להשמיעט נד• ירושלים טנה לומר הוכרח רניט  אחרונה נינ

ה לה קדמה כן אם אלא י :ירושלים דטנה דומיא אמית נינ
ק ר  סחרי יניט שדני' הדעת נתתילת יראה א׳ה .כזית נפחיחק וז הלכה נ פ
צורתה, סמנה לא או טיס ני.ם יש אם אמי נחסלה כ׳ וזה אהדדי. י
 ,המוציא עליהם מנרן כזית נם שאין אע״פ סחנה לא או שנשתנה אע'פ כזית דה״ט
 נדת נהם אין דה״ט ננשול הסת ציית שעניה או כזית נהם אק ואם אסר כך ואמר
 והפסידה ,נס״ס חניך כזית נהם שיש אע׳ה צורתה עניה או טרסה עניה שלא אע״ס

דני' כשנדקדק אמנם מנוארח.  כל כ׳ גסחלה שאמר מה כ׳ מטוניס, ימצאו רניט נ
 שנשחנס ע"פ6 כזית שיט ,נשתנה לא או כזית או- המוציא ממ״נ השנים מאלו אחד
 פניה ש כזית ט ואין קצת טסנה אנל ,כזית ט שאין פ”אע כלל נשתנה לא או קצת
 איו ואס יניע שאסר וזש .נמ״מ מנין כזית ט שה אע"פ וכל מכל הפת צורת
 מיתה עניה שלא אע״ט כזית נהם אין ואם ש' ,האח ציית שענרה או כזית נהן
 טיס שעניה או אמי ולזה וט׳ וכל סכל טרתה ענרה או קצת נשתנית אנל וכל סכל
 יניט שנחנ נש וכל סנל הפת טיח שתעטר שא ישק סדקה ע״י ני ננישול הפח

ענרנק: כיצד פרק יוגה

חיים מים ספר
 מתוך התדא אשר צופים, ונופת מדבש מתוקים ופירושים חדושים והם להרמב׳ם, החזקה Tה על

ה כמהו׳ר הגאון רדב וחריפותו, פלפולו י ק ז י ח ה, ל לו י המחבר בעל םי ר ט פ ^ זצוק׳ל; ףן

התורה יסודי הלבות
ס ר נ .וכו׳ ישראל נית כל H הלכס ה פ נ .וט׳ אע/ כי׳ל יניט ופסק הכיס מק מ׳ש ה הלכה שאיט נח נן לאפוק• ישראל ניס כל נ׳  שק נ'
תשוו נכי׳ p לשנע דפהיו ינסנ פיט דף ושיה שרי :מלכים סהלטס י׳ נפרק וכנרש ה' קדוש על סצווה י
ה כ, נשפפחאדחמורה מטיש והכי סה הזיע פיק נטף נדאמריק פרס הלננת וק נ"נ .וט׳ ענימח שלש אנל 3 הלנ כיני• מטאי חה ע'

 ואל האש ננשן לשך פצש שיפיל לאדה לו טח האשה מציאת ונפרק
 משינ דלא יהא י׳ דו> ישטה קטא פרק התוס׳ נסנו וכני .נינים מכירו פי ילדן

 הסטישוח ענייוס אלא נקש ולא כשרי. משרשח שאינה משום עכירות נהנהו לה
:ודו״ק ע*נ

 ושק ,עיא ע^ג דף פקיש האיש כריס איתא הכי .וט׳ למדו השמועה מפי ד הלכה
p טסbס תשריס נש׳ iw o נ׳ ח:

P ופרש ניש•• - - •
 כענטת דמורד משום

הדבז׳ל:
נ פיק ניג .הס ששת ושנעה ב הלכה ן ®*ק פ' :ז׳ דק עט׳ס מהלסח נ

ק ר  פיק ע״ן נ׳ג .שיטי לא לה אק לשלם שמית .וט׳ כרוי דני K הלנה ט פ
:מ׳ יק השונה סהלטת נ׳

הלכה
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r ננל. לו שומעי! שעי לעי נל6 ד זזלכד. t ממדים; מהלמיו ם״ג «<ץ 
ס ר  מומה p"M ואמוען ליש שי.6 נל ולא מאשר פלץ יבאו מאשי ג הלבה י פ
ייועוגים ואל האוגוס אל דישו אליכם יאמרו וני מ״ד י*נ דף ״

 ראו מהנין מה יודעים ואינם מ«י! !יפים מה יודעים ואינם !ופים ,והפמים הסלפצפים
:ע*ש וטי ישראל פל שמושיע!

 שעשאו נסיו! מ<!ר• לא נדעו! ונסיו! נ*נ .נטנם היה נניא ט וידש שנאמד ח הלכה
ומיק; ידו על « ליעשוס ראוי שא היה אם ליאום

דעות הלכות
 דהוי שנדי אינא מאני! נשף נ*נ ההקוה. ניום יישמה דאנל יה הלכה א:פרק

 ששם אלא ני«ח סהל׳ ע״ד נשף נופיה הינ ונ*נ שנא יי! שהי
:הרשאה אסר ונכא! הש״ם אסר נמשן

ה ר  מעשה ט שאי! לאו שהוא לש נ*נ .וה דנר על לוקי! שאי! אע״ש K הלנה ז פ
:שננללות לאו דשו ושד ’
 לאו נכלל רע שם ש!יא וגם נ"נ :רע שם שציא נקרא שקי האומר אנל ב הלכה

 הרג ונמ׳ש יכיל הלן דלא מקרא מנקי;! רע שם למוציא אזמרה יהא זה
:וע׳ש נשלה נערה מהלגיה ג׳ פרק נריש

 ולא שנאיו, נפני דהייע רנינו דמפרש הנ״מ ני.נ .הנירו נשנה המספר ונל ד הלכה
;ע״ש ע״ג קס״ו דף פשוש גש נפרק הני משמע

תורה תלמוד הלכות
ק ר :ז' דף אישוס מהלסה פצ״א עי׳ .שרה מלמדו לדנר מניהסיל ו הלכה א פ
 לף יקיושי! נפיק דהא ק׳ל שננסנמלה. הירה שיקרא עי נשכר ללמדו וסייג ז הלכה

 שיה שי״ל יעלמא נמקיא ואינו נלויר הורה זו מקיא רנא אמר אמרי;! ל׳
 שמסויינ הינ היאךנמנ ואיג רש׳י, פי׳ לשדוק הורה ר״ל הנא אלא ונחונים נניאיס
 :ודויק ורע ינא מימרא הפן וכשנים ונניאים הייה דהיינו שלה שננהג שרה ללמדו

0“p דמפי נהנ והניס ונו׳. אפשר אם וה״ה מצוה לפניו היה הרג ני.נ ב הלכה ג 
יפיק: נפיק נמי איהא והני איהאנירושלמי, *
ק ר  :דק'•א ספלה מהלכוה פי"מ עיי! נ*נ .קולו הרנ יגניה ולא ע הלבה ד פ
: ריש עשי! נסיה עיי! .וש׳ שלק איזה ב הלכה ה ®*ק
 ודיג׳ע ע״א ליס דף מלק נפרק סצינו נ״נ .רני עלין שלום ניראה לו ואומר ה הלכה

:מרט מש עייף משיס ושמא ,ומורי רני עליו שלום לפשיה ציה אמי
ס ה ן פרי נ ח. דניים נ״י על יר ^ נ מנ  דף שצד נפיק נינמוח ההום' נהנו נ'
הינ מ״ש ולשי מנ-וי, שפשר לא השונה נשעשה יאף ע'נ נ׳'נ '

 זה ח השונה פפה נדלא אף סיירי ישסנקק דהאי ממרים מהלנוה סמישי פיק נשף
 דניים וננללהניי מהדרק. הלשה ננ״מנשוף וע״! ודויק. מ״ש ז׳ל ליעש פונרס אינו
נ המיי שסזנזל וי׳יל א׳ ניכר המזלזל הרג נהנ נ דף ישפה קמא נפרק ישיי ו:' ע׳  י׳
 ושה .השיה p כיקרה אק נשיי יהא וקיל וז״ל ונהג הר״ן לשק הניא ננ״מ ומי!

 נן! ומיה מיניעיה ננציר שנמל יהיי.ו נשישי שזלזל נננייי דנקכק יהאי שהני! אפשר
 צשלא עקר יפקפק יהאי מטאר fהי ניניי אנל רצוה לנולא עקרה ילא ניק נדוש אמאי

 :עיש ו׳ ממניהק ועויוה ה׳ נפיק לרנינו המשניות נפייוש משמע והני מצוה
ס ר ועיי! מי.דיק יהלשה עפי׳׳ז עיי! נ״נ .המא.וח שאר נשמניא פנל א הלכה ז פ
ונו׳ הני\ה דוגמא איל התם וישיק קשה ומיהו .ה:"מ שהקשה מה י
 :ניינעס(ידוש עשה שלא ואף עשה ננע נ! נירנעם השקוה ייונמא השא וני נלומר

 הניחי לו להתיר ישלק נידויו שמה אף נ“נ ונו'. של־.י! r:נניייו מת ואם ר הלבה
צדא: עכו נ! ני שד

ט׳. מהירק ננמה ז הלכה  יסידמוממה דאק דשנא זיל רנינו דשנר מ“הנ נר.נ ו
 שא גדר לא וליהאינידד הוא. ידוינדר יהא כנדר נמי הייומוח ג׳ מהירק

א של נטיו משום סעליא לישנא דהוי נדי לשו! נקמי דו׳׳א ונשנוא  שהניא מה נם .י׳
 נפרק נרא״ש כיי! ונו׳ להמיר יטל אינו דנאפקרוהא הזכיר לא דצמה הרסין השטת מר!

 משמע דהני ט מתירי! פייה שאם מי! שי.יר; מה גם .נזה מהלוקת שהניא יפיק נהיא
 דסועד נתרא נפרק אלא יסולק נפ״ק ליתא כונדא הן .פנהא ההוא גני יסולק נסיק
 סיננא נר דרנא קמיה סשנא פר ולס פנמא דההוא שנדא ודל שא פיס ואולי קש!

:ועיש י׳ס דף דשל׳! נפ״ק דאיסא

כוכבים עבודת הלכות
ס ר  פץ עיק המיוסד. השם אס שיטיש פד סקילה שינ המניף אי! ז הלכה 3 פ
:נ׳ יק שרה ישדי סהלטס י
 נסקל אינו קנאים שנש לא שאם פרן נהנ .וש׳ שגעק קנאים שנדף ש ט הלכה

 להיט יטליו היו לא דקנאים שא ופשוש ,יע׳׳ש אישס שעל גני נדאיסא
 : ויאייאיקישלקטשויט לניד נא וזה ש'נ א"נ נהל׳ רנינו שיש מעשה נשעה אלא

ס ר שיי מהלטס ייי די! שיה שק .וט* נדרש פט״ם העונד ה הלבה ג פ  שרה י
:ועיש הרסין נשם שם הניס ועיש י
ש׳. עיז המגפף ו הלכה נסעוי אמרנן דהא הליס כקשה מיינ. לעניה ועשאו ו

 דמה שיי קשיא ולא .לעניה לי למה p ואם שינ לנזוש דקמנוק גג על אף ומרקוצים
 על pדp להניא שיש שיג לנזוש מנוע דנשמא שנהנ ולעיל בקילה שא שינ שנהנ

:וטש לעיל הגיס שגהנ ונמו שננש
ש׳. ענו״םלעצש העושה 0 הלבה  לואמאילוקה, אתיים היכאיעשאו הציע הקשה ו

שינ. שא עש* כאילו נשלישששי מעשה ששה שי.אסי יניון וי״ל  וליסא ו
טק אסייק דהא  לה ואוקמיצא לונן; השקף ואמי המקיף דאתי עיש נ' דף דנמות נתיא נ

שיע וצי^דסיירי שיקיפמ ליה נשאמי לוקמא איהא ואם נמפייש אי לעצפו נמקיף  טננש
י לאו ישליס שנא מל הסם יאיהא ע"נ י׳ דף ימציעא נפ״ק ועיי! וחיק. לששה  נ
 שיל שאהו ש• ימהיזג שו! א/ מעשה יקעשי צ״ל נסי והתם שולש סישינ סיונא
. יעיש ירא !Ti! דף מקיש האיש נשרק שכת ותש מעשה קפניד טפיה שא כאילו

ירש: נלסק»ה ירש וקליה קכיס דף נופו! יי ט״ם נהשונס ופח
 מתיי* דייקא והני שא יבמנא ילאו יסטה מסושפהא היאנ״ד סשנס על הניע נריש

 יהא *שא מהאלא דאי אעייא דאקה. שליל איסא ואם נל״ס שנר יקאמר
נ ופסק נליה שט נשמו וטקיים נשמו היודר ישי קסש הסס  דאיה נסשיה לקמן ט

:מצקוה נש
 הנוגה והניא הא דמרל עליו סמה rf« וש׳. וישים שף וסח ו הלכה ד

די׳א שאגסא דמיישס ושי .יירש מבטי לימ״ר. אייל טסי י
ע. ד  נניייהא וציל שא ושים דסיהירק נסרא נפ׳ נהובפתא זוצס וליחאטדסוס ו

:הששפשה שרם
 כסינ מיסס נעיר יהא פשוע זם .יינק ולא שנאמר אקה ממט שהנה ונל « הלכה

שק שרמס vs נעמר דנסין יגי הדס גישי וגסיש  טאה איסור ואמאי ט
טוי: ילא מקיא אקה אטה דאעצי אמרי דמטת ונש׳נהיא שנש קו ידנ

ס ד• עיי! .אסריוס עציק שקנא אעיש אטה סחנה ננבי ' הלכה  ;ש*ס שמן ד
.שא pwn סטש והיד יחש ער! נחג .ראשו ציציה יגדל ולא א הלכה י פרק

 וספיחש סליעה לשק דשי צשיא שדלא סלשק ששא טאה ומסר
 וטודוס קטעים דהייט שלמשה דנוקוס שהים של דנאשה ס"נ דף טגלה נפ׳ יש״י

די מלמעלה מ  מיניי טאה ינן מי שפיר פעי גימל נהטח אנל לקאע ליטאל אשר ו
 אש יאיסצמסיס פה אסריק פ׳ דף דנדדים נפיק וק ס׳ דק ציאת מהלטה פ״א היג

א יש אהד תינוק השזקין נשדס ונן נאה זה שערך  ,הלסלים א סיויוס וקוואהיו «ד
:עיש ל׳ צאוין נשיה ועיק

 סה גם ואינקי, שם דה ע*נ נ׳ז דף ימציעא עייןנהובפו־ וגו'. סנסשק אק ד הלכה
»  עירושיסמשם נ׳ «יא הליש וט׳ עיניה שקיא זו טער, שמש הניט פנ

:נערנ שקרא איהא ישנס ונמסנהא .יש״י
טי הלא וינרים טו הלכה  מסוה טעי דאינא אימא ישייוה ניפ״ג .ונזג שקי י

 ססים סמים נשהזשיה שיה אמרה זה ם־.נטנומשש שד נששם. וננעי
ג ונ׳׳נ אלהין ה׳ עם י המשנה ונשיוש פיס ריש אטה טקי נהקדמה ט  דע*ו ד

:קעיש ש׳ ירי ננ׳׳י ועיק
p * fi נ נוט א הלכה ב  ואם וש׳• שיע אאיג א?ה אי« הסהנלה איש אנל ט
לם שקים דהש שקף ומשום מקיף משם ששם לוקה לעצמו גאז י

 דיג וסדע .חיא לעצק ארנא פליג לא נמכייע לה טורןם אשי דרג ואע״ג נשיה ינא
 אשונג יסייג נעצש יהמעיה עיא ניה יף שהות ארנע נשרק ליה בנירא נופיה אשי

:היש ומימייג דשוי.יה נמי והנא אטכנ ויזיינ
 לא נפסוק יאה נפרשה הרא״ם נדטי שלא זה .וט׳ זו אזהרה וננלל יד הלבה

 וטהוטשל געלמאיעיש, אלאאשענהא אינו דאטדוס דרישה שנהג ההנוודו
נ נהנ מ״ה לאוק טצוה  עם להפשסם אפשר שנח! ינריו וגם עיש טאים נדטי ט

 דשי שים ואפליה נסישר «הונ נ^ק גיג נהנ שם שטי ההצוה נסשי שנהג מה
וחיק: יע׳ש דיש

תשובה הלכות
ק ר  נספי מ* לה ומייש נסנילהא איהא .וט׳ שנהורה מצות נל א דלבה א פ
ססיינ שאינו ההיא הנשש ואשמה סינהינ ע״ג עשק המצות י

נ מ!נ שי ושי. שקי עלה מעי משאאנל לו נאק נשידע לההוויוס  אשמוס נעלי ט
 אף P* עביאק נזילות ואשם טושה שפסה אשם וט׳ זדוק על או שנגה! על שמניאק

ג כתנ0 נרו הזדונות על :עיש שגטת מהלטה ע׳ ננרק ט
 שפהסיל שיש הסונהמלה. השונה ועשה ניה שאיןנה ל״ת מצות על עט ד הלכוז

 מקצס שסנפר צומי שרצה נמלק הרג שמשיש ועה לקח, ונדנהנ צהיגפי
 נמזיד ניד ומיטה טיסויז פל העוט התם דנרשק דיומא נהיא נכרק מירושלמי הוציאו

נ הספונה ו'  «הוכ עליו ממצה מנשרים השנה ימות נשאי והיטיי! מהצה מנסרים י
ק יייש נירושלש נמי איהא והכי וש׳ ושקדסי אוסר  טנ^עולם שנהג ומה .יעיש מלק ט

ה שפניו אעיש נלומי ונו׳ מהנפר אץ <רנ: טנ
ס ר ג נרנ ה הלבה ב פ  נל6 לשיז שלא פי׳ גלם. אם לו שא פנים ועזוח ט

ק טאסייק דש שפיר לצוין ט  גשלסא <רנ ׳1 דף מומה קמא נ
ג והאפר ד*יי ליה יאוקלסה אלא תמר השרף דצא שש ני דאויי ימיה  ששפהציף י

אטהי: ליסיש ילא שש ש ומשני סשאיה דמפרש מ^ עלי
נ נחג יד הלכה  אקלהםפלקלעוהינ^ נקלקסנייי ומסנני ננינוי לחנייו הקורא ט

ה נניאשיה ואיסא .מקו« איה שע דלא הל׳ס ופסנ  t טשה ינ
ק ושיוסלעי :ג׳ ח מייי ®ילסיי יי *®יק י״יו • 1’“ייי I* י

:המרע ספר והוא ראשון ספר סליק
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 חיים מים בספר חדושיו על (נוסף .זצ״ל חדש פרי כעל הגדול הגאון דדב טככוד ין־ים והדושים כאורים טצאגו זה ראו

.הרכים את לזכות כן גם להדפיסם ואמרנו ,הזה) דפום כהרםכ׳ם רעדפם

התורה יסודי הלכות
IT fi הוי ענד 6צ1 מח אס1 א רלכה rt מעמידי] אץ כתוסינאיק שו.6נ( סהק״נ 

ז דף נ נ׳ *1 לשם הרא״ש ונ׳ע רשאי ע!סו על להחמיר ה5ר שאס שחט ע' מ'
̂שילגא לא א׳1 גנילה אטל דא״ל אנא סי' דשניעיח ד׳ סרק הירישלע• ק ראיה  לן• ר
/ וכס״ש שאני פרק זהדזי נטל דאדס ראיה ילאו קשול, למקסל נעייז אי וא׳ל  1ר1 «
ה דאי כירושלמי סס״ס דהא  . עשה כוי] דשלא אלמא אכיל «ה דרמן מיל׳ מק״ס מ
 שאם מנין ישמעאל רני אמי סורר נ! נם'ס סדמוריק ל”ז הרב כדעח להכריע וגיל
ס ענוד לאדם א*צ  שימות ולא נהם וחי ח״ל יהיג ואל שיעטר מני] חהרג ואל עט׳
 ונרסיק ,נהם שימות ולא נהם וחי נהו דאמריק ענירוח נשאי לויק שמע וסדרי׳ נהם
א אסר מיי נפרק «׳  ולא נהם וחי הכתוג לך ונשארנו תענדס לא נכלל היה ואל ינ

 שמעיק מינה יעטר ואל דיהיג שייומא דליכא דכיון נדי] וק .אונס יצא נהם שימות
 אמייק דהא ותדע ,ונהרג שנר אי« אס ננסשו וסחח״נ קסא למילחיה קיא דאהדריה

נ אי  נהם דוחי קרא סהך ליה ומשיק כשנח אח שדוחה נאש לאייץח מני] דיומא נ
נ דמים שואך זה היי דהשואל נייושלס׳ אסייק והחס נהם שימות לא1  מינה שמעיק א'

 לעני] נאתייה ואוקי עיניה ודון נמילחא איכא איסווא נהם שימות ולא נהם טחי דקרא
 ומיהו .עליה לסמוך מכרעת ראיה היא חו ,למיתה נאשיה לממסר מצי דלא פנייוס שאי

וכדלקמן: נאש״ט לממסר מצו לניס הדור ננטל׳
ה כ  היא נשהצזיה דדוקא נלשוט הינ דקיק .יחם לנקל ישראל על נזרה ויגזור ג ^

 אלא דת על להעניר אינה ישראל על שנזרו הנזירה אם אנל דת על לעטי
ט ואל יענרו להנאתם הי  נשניעית חרישה לעני] ישניעית פ׳ו כירושלמי איתא והכי י

ק  ישאי שלא הקרקע מאני אלא נשניעית לחרוש דת על להענירס טונתס שאץ דנ
י  זה סאק הניח דנתוטח נראיק ונהנ׳א ,נשניעיח לחרוש ש׳י ארטנא ננ״ת ולעגץ ס

עיש: נצ״ע
d V i!מיזק׳] ארק טיפץ איתא הכי היום כל מרנט עליך כי נאסר ועליהם וס׳ש ד ־ 

ק » נ ק*׳ דף חלק ונ ש .ע' ם' עני ו  השם חילול שמא רס מטת על ו
 ,קאי נסי יקרא ייישא תחללו אלא נקיא יכתינ ישראל דנני קא׳ נישר^ אעשלם

ק דאסריק מהא נארהסיא דוקא אלא תחללו אלא קעני ילא לדני ה4ור  נ' נפי
א אמי לע׳ז  שימות ולא נהם וחי הכתונ לך ונשארא חענדס לא נכלל היה הכל ינ
m יצא נהם i הא כיצד הא גאונם יאכילו קדשי שם את תחללו ולא רחמנא כתג והדי 

 שלא נהלח׳ס ודלא נפרכסיא אלא לימיה תחללו ילא יקרא אלסא נארהסיא הא נצינעא
:ויו״ק נזה דקדק

 שנדא דהמא משום כר׳ל הרג שפסק נ׳ל .וט׳ טתיה להם אסרו אם וכן ה חלכוז
 הוה כיי] סלכותא דחנעתיה נש נר המא מסתמא שהיי שכח הכי דרינ׳ל

שרי משסע מיינתא סלנא אקיף ללוי דערק יניון יחזינא נס ומה מה י  א'נ נמלטח'
ה פיתה יסחו״נ וכיוצא ליספיות אתה עסה  לשד דנישד נר״׳ יהלנה איתא אם א״כ מ

 מיח״נ א׳ אנל לחוד נישד למוסרו שלא דרגא מסקיק חסיווס מדת משום א*כ נ׳0
 עשיתי משנה ולא רינ״ל קאסי ומאי חסידות מדת אסילו דלינא ודאי משסע נפי פיסה
ש״נ הנא דהא ממשנה אפי דעני הול׳ל ה מיתה ס ל דהלנה ודאי משמע אלא מ ד  נ

מ״נ אף חסתוס ממיס א*נ1 מ לל עם אלימ איקאד ומש״ה מיסה נ  . מא ונטן , יי
פני וסו ס וכמ׳ש דני״חא לישנא ד״ח י שי ילשין «' ה לא י ץ למיתני צריך מ  שנע ע
p י י נ  טתיס קי״ל יהא היא סילתא לאו נאשוית פאק דהוי משום הנ״ס שד מיש אנג ,ג

ל לגני דר״׳ :נדנסיננא והעיקר ספיקא מיקרי ולא י׳
ס׳ אוש שנשץ ונתרפא ענר ואס ו הלכת  גני לעיל זה הרג ניאר לא אפא׳ וה״ל .ו

עני יעטר ואל יהרג ט שנאמר סי ד אוחו ישנשץ נהרג ולא ו  לי וניחא נ׳
 שאץ הנא סשא׳כ יענני אם ודאית וההצלה יעטר לא אס ודאית שהמיתה התם זשאט

ש יתרפא לא אס ודאית השהה ש  שנשי] ומש׳ה החם נ׳ ודאית הרשאה אץ וכן איטר נ
״י שש :ודו׳ס נ

 הא׳ J ז׳ל הרג לדעת יש דינים חילוקי דג' דע .מאתן כדיך שלא אנל n הלכה
 הנאחן נדרך אלא עלימ לוקץ אץ שהרי הנאה נאיסור׳ סלר\ח שוס ילינא

י וכל  הנאה נאיטרי סליךת לינא ומש׳ה נאכילה אלא הנאתו דרך אץ לאכילה דחזי שי
ה וכן הנאה איטרי מנר אס הנ' .אטרות מאכלות מהלטת נספיח הרג וכפ׳ש  מנ

 ננק כלל הנאתן כירך פלא אנל .מקריא סיהא ה«)ה דהא דאורייתא אשיא קה א5ום«
שה ש סלונמא ט יעילה ננוהרקי לטך וכן מחס) י ה״  הנאס נהך זיתים טסר י

שי״סא  הג׳. החילוק סננה.וזהו נשץם שלא אפילו פרי וסש׳ה אסיר ומדרנק שרי מי
נ׳ רניט ששסק הכיס שעיש ידע א הלשוטת נ  פסק ז׳ל שהינ אלא נדקדוק פלא מ

0p<b( נ0 הכיס 1ום*ש : נסרא ע דמה ליתא דננרי נממן אלא הסיר לא הי  שף נ
 דהיג ניור ולינ .ונ׳י יראה אנל וקעני נרשוסיה וקם ממן נההוא ליה טמא היי סוף
 דלאינן צם ומה שסי קאמר הכי ומשום הנאה יאישר לתא לעח 1)0 להנא נחים לא

סנ ויטסא ,שסר7לישנא ששי שיך  על לכתחלה הנע דטסנץ גיושץ נהל׳ הרג נ
טד  מחמת אנל מרושין לתא משוס ריל אלא התורה סן אשי שנאמת אע׳ס מאה אי
א ו שי *  נו להתרפאות שסר הנאה אישר דמצד יטוסה ונ״נ 0 לגרש אשי נהנאה א

א אנל שי *נ  :•עיש זה נדץ הארכתי א^ח חדש פרי ונפריי .ימצא ונל •יאה נל *
r r t r i ט' סענייה השרש כל וכן י  קפא נפרק יאמדק סהא הרג שלמיה נראה .ו

ק אסס סצ» סמושה כל נל׳ע) דקיושין ש  עפה לא אץ עשה וננפיא לו מ
 כפנא ההיא וספר פצוה כעושה שכר לו טחרס ענירה עני לא אדם ישנ וינמהי לא

י נ ה ד ל לידו עטי א שהשכר ז״ל הרג וסנר ,הימנה ^  ופירש השם אס שעיש פסני מ
p הענייה:

ץ  ז׳יקא או דסלס משוס וליסא ,נכונה דרציאה שטסחח הכיס כסג M תלבה ®
 אלהי מני ולא אל פר דלא ענד וששי כתג עוד :הוא אמי ואיפת שיה דשם

אלהי שי ילא דמאי סעסא שיט אלא נכון ו*נו שא> ואלשם אלוה דנכלל שסם

מי משום ס ומיל סשך י  י׳ נץ לחלק למעלה הרג שנימק כסו ודלא ,יאלהיכם ננ
 נכלל הא אליה למטת איצטרץ■ אמא׳ שי שהקשה ומרז : וליסא דאלהינס ונס יאלהי
 יאלשם סי׳ נלמד נסי דהא ואפשר דאלוה ו׳ משוס יאיצפריך שדי ל״ק הוא, אלמם
 ישד לשק דהוי משוס ואלהיס אלוה נקט א״נ הוא, יאלהים ינכלל הקשה שפיר וא״כ

ודוק: ויניס
שי פצש נפר שם שמא יה ואציל ד הלכה  לשפא וקאי להניה כנ׳ל .וט׳ משי ו

 ודע . המפורש פס איט אלמם שהיי נחיא ושים נחרתי פתח לרישא דאי
ה ויה מאלהיס דנאל :עצמן נפר שמות נהם כיון לוקה סמע אס סמי׳

ה נ ל  כחינה שקרי דלא נחקוק אפי׳ אלא נכתוג ל"מ ש׳ .חעק השם היה אשלו ו ו
 יהא נחקיקה אף מישיש השה אח מחיקה לערן דנישן נ׳ נפיק נדאיחא

ע • חעקה למשט׳ כחינה ■כסיה לא מחיקה נכי הנא  נערן נכמפע רגשה שקצת ד
 איחמר לסיח ההיא יילסא או השם את נקשש דוקא השית מ! לקי א׳ השם אח מוחק
 ולדין .מחקיה אם עליה ולקי מ׳ סיהא שם השם נתקדש שלא אף פחיסה לערן אנל
 לא נכלים שכשנ שם מסחסא יהא טונא נכל השיה p דלע ודחי גן ססחניא היי

נ כתג ע ש על ואף נתקדש : לוקה זה הרי הכלי דהמסיך «
ה כ ל , נדניאל האמור מלכיא כל ט ו ס' ס שהקשה מת ו  על כל לומר יציק דלא «״

 וקאסי שנים אלא ליכא נלוש האמורי! שמות כל גני דהא ליסא נלנד שרם
א נשם לעיל טשה אימ וכס״ש כל  פלכא שנאנא שמלטא שהקשה מה אנל .הדסנ׳

דני׳ להציה הנכון ולק היא קושיא קדוש איט  הכ*פ שהקשה ומה .מלכא כל הרג נ
 אנפשיה שנח יאיהו משוס ליה קמשיג דלא ל׳ק ששא למלך סשנח ננונינצי סאנא

^ יקאגיי : ודוק הניס מש׳ pנ יוסי וזה .של דהוי וא׳א ששא מ
ן ״ ט׳ נניא שהוא אוש מאסיק ורופס אוח העושה כל ולא ו דלבר, פ ה סימה .ו  ח

 נזרם והיא נניא שהוא מליו דסמדק ודאי משסע ושעת אוח שעשת יכל לו מנין
ה, סנאי הינ הזכיר לא ו׳ נפרק ולקמן הכשנ  ציע ס״ת כאן אמ״ש שסע שנאסר ואף ז

 אלא שיה הנטאה שאץ ממ״ש לו יצא שזה כתנ המשנה לפירוש ונתקדמש זה, i פרז
טי חכם על : ודוק ע׳ש ועשיר נ

ח *  הקדוש שהודיש פד וכו' האושס פ׳ סל שהמאמץ ינינו משה שע כ הלכה פ
ע י  הנשנים אס לט שמהפך הרג על השלם מקשים האושת. שאלו שא נ

ע ויאמר משה ויק נתינ הכי ונתר שלחתיך אנכי כ׳ האוח לך וזה כשנ דמעיקרא  ו
 ישמש ולא לי ׳אמיט לא והן דקאמי משה דנרי כפל להינ שמקשה ונ״ל .ל׳ ׳אמיט לא

, אליך שאת לא יאסרו נ׳ נעלי  אסר שמתחילה לפרש להיג לו נראה הכי ו״שוס ה'
 ע סלסה אשנה יאמיט לא שעכשיו פ׳ על אף כלומר האות לך וזה למשה הקניה

 הטן לא ומשה נטאסך, להם יתאמת סיר הר נסעמד סיס נשליחותו משקשקים וימו
 להנא ס״מ יאמיט שעה שלפי פ׳ על אף כלומר ל׳ ׳אמיט לא ה! ואמר הקניה כוונת
 לש ניכ ואפשר כישוף פ״י שתם נאמרס אותות להם שאעשה אף פקפס לנס יהא
 לפי יאפיט שלא הספק התרת על השם. אליך שאה לא נאמיס לעלי ישמש לא שעה
ש. יאמינו האושח ש שעל הע:"ה לו השיג שעה  שאפשר השני הספק התרת ופל מ

דו שרוש הקניה השיעו טקפס לנס שמת נ  שני הי שנמעמד האות לך וזה שא״ל י
כני הקניה טונת שנן שממילא להזטיו הכשנ מצרך ולא ,פלישש אואמח  הזטרז ו

ח: הו־נ נלשץ שנאמר גחלים מהדומקיס נכון יוסי יזה . שי להזכירו וא"צ מתחילה דו  ו
ט י ס׳ לשלם נעקר שהדני אמרו ואס ג הלכה פ  חיל סמיש הכיפ שהניא מה .ו

 1לא דההיא דקדוק נלי הוא ליה צ״מא לא מששה טן נן ׳משע אמרה אילו
ע ד  דאפדס מהא להכיס שד לו שהוקשה ומה :סנרא נדרך אלא קאמי נטאה נ
 דקייל מידי ליק דוכחא ננל כן וקי״ל כנ״ה דהלכה ואמר על נת דצחה דינשש שיק
א כניה דהלכה ניק דנפק ומאי נניק סשגימים דאין יהושע ניני ק פיק מ*ח מ עי  ד

טו! משוס ההיא  ל* כניה דהלנה דוכתא נכל דקייל והא שפי לאחשינינהו דניה נ
ק משום ם דאחיי דקרא כהשפיה לן דסשמע משוס אלא ניה משגיחי! לא דהא ני ט  י

סי דאזליק להטות ל ומש״ה טש חידוד נסר ולא ממש יונא נ ם דניה סוס״הו ע׳ ט  יי
ק שאטלו נראה הפיק נשף הרנ סמדנרי הנ״ס שי שהקשה מה גם :ודוק נינכו  ט

 לתיז ול'נ .הסקי נביא ה׳ז לשטס כשנא דדוקא ניאה הפיק וניאש יחנק ההלנה אס
 קנלט שלא לומר מיט פסקת שממט שלא פירוש לפרש שלש פה׳ הפרח ניאש דס׳ס

 נל׳ש עם הרג דמסטס רחא ונהט ממשה פירושו הסך שקנלט לא אנג ממשה פירושו
:ודוק הפרק שף

י י ט׳ ואמר השבה על הנשח אס אנל ד הלכה פ  האל שנזוי פונה דני שכל ו
דני׳ (ועיץ .וט׳ שזי איט עית אשלי  וששג פשק על נא נפרשת היסנ״ן נ

ח נרים זה) נפרס שהאריך וצו׳ נמציים ט0י אשי ישראל נר ט  יעקש רד׳ איתא ני
 סאד יעקנ ו״יא וכתינ תלך אסר ככל יססדתיך עמך אנכי והנה נתיב ימי איד נר

ע יעטר עד כדשיא החסא יצרום שמא אפר  מו ראשם סכשס אסרו מכאן ה׳ ע
ו עזרא ניש נס להם ליעשוח ישראל  שנים אלא p נן יהושע טסי להם שנעשה «

 ,מהיףסס ההבטחה שאץ נוים החמא הנפחה שיש שאף להדא שכח מכאן החמא,
טס מיק דאסריק והא טי דטר כל דני י  לס עיע אשלי לשצת הקניה חש שיצא ו
 חילתא עלם יחמי משת דנעא ואעיג סמר הרף שנאסר יניט ממשה סניל ט חזי

 אהינ חטא אינא אי אכל ספא מליכא דוקא דהיינו ׳יל ,נזיעיה אוקסה אפיה ונפלה
סי׳ דכתיג ומיט ,ט שחוזי שה(  ולנסוע לנטס ממלכה ועל נוי על אדני וינע חיי) טי

:הסוכה על ומזמת׳ כקולי׳ ששע לכלת׳ נעיר הרע ועשה
 ננסויוס אומה כשינפיח סהקניה וזיל נתכ המשנה לשחש נהקדפש זיל והרב

ס כדי יעשה שלא איא נניא עיי שטח ^ ^  איש והוא אדם לנר נטאש פ
טי כל עיה  שחו ענץ אכל ט שזר איס תנאי על אשלו לשנה הקניה פפי טצא ד

ה נץ אלא איט זה שטח ננפויוח הקניה פתנשש אחי יעקנ  אכל לנניא כקנ׳
ר להנשיח לנניא הקניה שאסר ה ננשויה אדם נ  ואצור תנאי נלי שחלס נסאמי מנ

נ לטות ואיא נמל זס ההוא הטונ יתעים לא ע ו שתיין לכ*יס הנה .ע' ר זה מ



נ7חדש פר־ בעל מהגאון באורש
נ שמפלולם w אש  ♦« מ׳ת 1א»ל 6«י «ל< ישראל מל «ג טשי מגיא שאם «

«ן1 ט םשר « כחג דנייי נ  דהטא 9קש *n סראי, גלי סוסלש מאשר דוקא »
 n אלא גיס לא ט סחר איש מאי של 1אשל «]נ'ה שסי »צא דטי סנל דאיישי
 אל מאססס מטאה «לדה פ״י נשיג יהווה שלן מיאשיה קשה שו1 ,ל«יא ^לה

» «ה שרעה ונמלששש בשלוה קנרושין  ויש יאשיהו לסלן השורים רורו כדכהיג «
 ס״ז שהוא ■to ואף ששש ולא קדש ניאשיה «>שור שאלהי לפי שגענש אשריה שמיל

 פי על לישראל מטא לנשורש לושי היא הרג שטנש וללב .כן פשר ששעא ̂ל
 הקניה ט! ששליש זטון ססק טס בלי ההוא העוב ששמןיה ע*כ שנאי בלי הקניה
x איש עיש דאפילו לוניא o א נלי לסשוש אדה מי דלהנעיש ששלל  שווי אש «
ה דאשרי׳ והא  לרעה שה ושור הקניה ספי סונה פדה •לששה לא פעולה דשנש ל
 ואף נניא עיי ללויקים המוס שאל ההם שאלי וט' או והסויה דנסינ w שדנר «ן

 ט לושוי ינול היה הרץ שן ואיג השם נ־אישא גנריאל לשלאך «לס נאשר לא למיא
 להנשים הקניה נשורה אנל אשש פעה זולה נו ששזר שליש לא p ט על ואף הקניה

 עיס(אסרה. אא״ה סשא לי אשיא פגים נשוה נו שישזור איא נטא עיי אדה נר ט
 שריה ניאה מ קרס זו עם •עטר דעו שקרא וישלש נסרשס להואים לו שהוקשה ושה
 לאוזוים ואינה אמוה וישראל פשה זו דמואה ליק נם להם נעשה ולא הסמ> ונרה
 שהקרסשי מה »ופל .ההנפמה נשקים שלא השעא נרם ועשיה לנניא הקנזיה נץ אלא
 לש אטא האל פינ«י שונה זנר שגל נאן נ0שנ הרב לשון ניה לנאר לן p לן

 שמשים מניא אדשא .קאי לא <ה שנל וגו', סונה נדנר שמזר שליט ולא שוזר אינו
̂  הקניה נץ שהרי יאה ושייסי הנא על נשאש דוקא שיירי מטא אלא עיש

 לי אום לנר דנמנשים ושינה אשש מום אלא ט שחזר מליט ולא מזר אש עיש אפילו
:ורוק מאי שום גלו טקא ראיני פרם נשום ם למזור שאא נטא

דעות הלכות
no אטם לסכגס המשנה פל גפירוש זיל הרג גהקושם עיץ הללו נשיקים לרקרק שה 

ג :רום נשש והמלא ל  אקיא יסושה גםלק משו לוה קמנ .וט׳ « שלוה טדוש לשרו נך ו הלכה פ'א
:עיש שלנו אלהינס ה׳ ראשיי

ב ג נזיג רף עיש נפרק אחא הני .אים שייכם א! נעם נעלי נ הלנה פ׳ ;ל
 שנייז שהיה מצילו השסי תשלח נע' . גלג ואסר נפה אשר יהיה ולא ו הלנה

/  שכל השם רמשיק גג על ואף ,המדרש לניס יננם אל ננרו סיט שאן חלמיו גל י
ס להיוח לאום שראי שיהא נקוע ש״ע לימם רארים השלמירים  רלא אקרא וגן ננרו א

 ט שגאו יורע אסה בנאם בל טירן רמסון נמררש יזיל אשיו לשלום ונרו יגלו
:נפואיהו נליניהץ

מין נבל שלשה שאמי והוא ג חלכה  אזוהי הרואה נסים אחא הט .רעהו ו
 ואאלו ינא ואשר רעהו ורטן ננל נה סלויין איה טא שגל קשנה פרשה

:שנירה לונר
T C אחא רב אשר ינשמו על נש'הנא .אשד ינע אא׳ נקניו ישהא ואל א הלנה 

י  וקיימי מאגא לנד הונא דיג מפיקיה שיעקור ונולהו הויק סני שיחין יעקב נ
 *נא ההוא איל נראק החמשל סן הטרד ונפרק נעליה, חמיה המכסה ננפשא

 הרו״סי טהווא איל שזידם נמנדלי א נדנים בשלוה א דו*ם סין יהודה לרני
 לבל נבנם אר ושעה שעה ובל מדרשא טס עד טסי p לי אס נהיג ליו אלא אנוין
 אני נקטו אס המשהה שמאי רב אמו נרסק ומניח נסרא ונפרק ונטר .ואשד אחד

 מו P המוציא פ“נם נדגופיק סקנמה שא מצי ולא לפטס נעי וא ,סשקט נל משום
 עשר סל פעשים ד׳ לה ואפוי אפוס ו' של פעמים י׳ יהלן קנע לפאדס הנבנם רנק

גשקום: רשג ונכנס ונפנה אשוח
 נסים אטלא דהמקפה אפנא אשא ניע נס׳ . מים לשאס ירנה ולא ב הלכה

 לאום ראוי :לפס נןםון משדא רנ אסר ונסה מעיים מולי ליד נא אט
 נקוז ואנול השבם הסקנל ונס' הסונל נס׳ נדאשרק חפלה. אסר נטקו לאסל ליזהר
 נשנץ נשרה סלו״ם שלאם פ'נ הסם גוסיק וסו ,הצינה שפר ונמורף הסחה מפני

 *ם סל דקסון רסיי ו*' מנפלסם *ם סל וקיסץ נשלם במדס פה וסלן שמליה
p סחריס נפס נאמרו דנרם דיג הסם איסא וסו יין, א שאין ל* הייט  om השמה 

ובו': הרנה pו
 לנרסה קמטם וניים ה׳ שפני! נסיס .נמקומיס נ0י אדה נשיאכל לעילם ג הלבה

 אפס ועמו הנןז ועמד ישן ד1ומ כסה ועשי אפל הן ואלו החיים p יוסר
 אסי אשוס ד׳ לילן צוין ענ״פ אנל אנילה אסר ולינע לטיל הקא והייט ועשו, »פ«
 סלסשאן שהר לנר שסוחייהו יוענא *לי בל שמואל אסר נהסקנל ונוםינן אבילה
ל א וטמא *סנא ואסר ושא וקרא אלינא שיירא אהינא ^ *נ  וסאן אסנציה י

:גנשיד ארנעא מסגי ולא נהמא ואביל
 בואשדק לטף *עיל הוא הלילה נםוף שהבינה לפי פי" .הלילה נטף ויטו ד הלט״,

 יציאה לפרולא באסמשא הססר נעמוד בינה שטאל אשי הרואה פרין נטף
:לפרולא גאספמא הססר נעמוד

 יוסף רג אשר קורא היה נס׳ .ערפו על ולא פרו על לא אדם יישן לא ה הלנה
 דנ׳ל והא סיד *נגא הא ליקרי ולא «א שיקרא קיש קיא לא פיקק

 נץ פרו על נץ שקיי ופרקיו בידינו׳. מצלי ט *ננא אמרי אפרקיד וגר אמאן לויט
 נם'פ איסא הט .טוס ״שן וצא וס׳ש ציוו: על אלא pל' טסר א ואין עופו על

* ששיפץ וסר טום לישן «א *נ0 היסן  טום השינה ט אמונה סטלי נספר וניב ס
 ,סמאל צו על הלילה גס*לס וסיסו :נטף רעים סלאס להולק טגה טא ט וקפ0

^ו  ויסם האצעושגא על ישץ נצו שהוא הבגד שיהא בוי אמונה סנילי גס' נסג ה
:השאבל טבול וימהר נשטשוסו אוסה

 שאבל מהפך וסורס אובל משחן סצטן דע״ז קמא גש' איסא .הקסואים ו*ר ו הלנה
 אדם של לטפו קשץ רניט אנל זומר• נקישוס והיש שנדה שרסינ קיסוס

 *ים סם נראה צנון מאה שערנץ טצו נע׳ ואמדק והא נסוספוס ונסנו ,נסיסס
הפא וטירי י׳ל הגבמים נימק באן הספה טטס פאן ליק השוס סם יראה סרא וגא

סייס: לסולם סהם נאשהוס ונדיר• א/ סיים סם סהוא געס
ה  fo סשסבג הבנו הקל אםר0 סאם הפעם הקל. וגר אום קוים לעולם ז הלנ

 טי סיצא פו• הקל וגר יקוים ולפיבך טו ספשבל והקל להמעבל הרגה
העלען: שנק

טק אס ואופל ה הלנה ל בנדס ,ה  P שסם ואובל וגדש :לשוב יפה סהטשן ^
 אספרם טנע יום לשלבים אסר נערסים םנניל A נפנק נרטנג ,הסרול

c ששום שיש לא יושת ל9 ^ טסו שחון m לשלסיס אסו גסרול הרגיל הפה לריש׳ 
 ולנא: למולסא וקשה שסום עיט לא יומא b אגל טסו מטן מלאים טנע יום
p וגדש i שסט הרבה יאבל לא אנל טופי סם סהוא ל* שסע ווקא ,המלטה 

 רקעא אלינא סלטה הקלי הלהא ואבל שאן האי (לסי) לדס געי ראהרק
:שסטה שבהלש

ה ^ B ש פטן m שסשע .גרוליס ונ m אקא והט סלל נסיקיס אק קפרס 
ש הוניל ביש נפרק  אלא טר ולא סטים מלי ליו• נא אט קסרם נוג

 ונדק קשא הרק גהוף נוסינן אדם: סל טט ושפדן ומרגץ ששדס קשרם סוגש
 דסנק גהוס׳ ונסנו ,טא והייט אטה עלש לשףהי pi מעלי למסרשיה סעון מוודא

 בנע וסהר ושהא אטה עלש למבס• ינס לסרטן ספון למיבל סכנה הופטם הזה
o P m נו מנוס שאק סגסלמודp ספי: לו שעלי מנל נברוה שמא א הוה

 לא ר>מ אגל טעמו ולזש לב באג ליו• גא אינו נקלס והרגיל ביש נסדק נגטק הו
o אפקא ירמיה ורט אטה i ירגש סלא כדי טי ליה שקלפא ליה ושוגקא דפסא 

ה שסום אמיץ פעריוה דהרועוס נהוספסא אשא והפעריוה, וגדש :נדס  :נפסוה «נ
ה  לבשיעורשסנסו: וטיט סיישופסיעור ושום נציל.א׳ג טיסן ואשר טיסן ונןדה 10 ^נ
ה  נשארהלאש סעס מאלף האשד לרשוז^ז שרצה אפשר ההסטס. מרוב והאלף 0• ^נ

;לש נרפא והא והא ההסיס נריוף סא
H 'fi ופו' ההילה אהו השסרנסס שלאפה אדט לו טקנע ומה גמלי ורן יה הלבה 

ביקנע הרב הגי,ונוש טרשו הוא אלא חקא לא ונים דניה הרג ססנור לל
שקרא ונינ לנעוע כן ואשי לנטס דורן שבעע קמשש פ' נהוף (נשיר שלאנה לו

ט טי ק סואשדק אלא לש ששק סברס לאו נדס) ישעו לא והדר ינט לא ההם ו ל  ג
 ושסים אמטה וו נהיים ונהרה ופסיג אמסה גט אס ללשו אום בסייג וקיווסץ

 פש להקדם שהבסוג הליטר ועיקר צורן ללא דברם לאשטעיק וקרא לסמא אבניה
:ביה גורס בן ואסר אבה רסא ששההילש מהבפשש ולאפוק• לאשה

 הסוסס מהלי נפיג לקען לטהיג. הלק לו אץ שדרו נקלץ והשהבנו 1 הלכה פיו
טוו שקום אש בסנהי : W דן בל נ

*סדין אץ נר״ש .ונו' פונה לא גורן שהלן א ש;א0 הנורו הרואה ז הלבה
בסניגו לרואה p90 ריא אשר סשפברץ שסי עו על• אליה ויאשר גרפיק

b ופסנו ,להונשו צדן הגון שאט ובר w• 'א ולינא אעיג ט  דא ואודייהא אסי
 ועירה}«ץ נשי ונרסיק בסיג. אביס הובס שטמא וארשוא אסורא אבא

 גררן סהלן א היסהרג טביה, הוביש להופיטסנאשר סשייב שנוגה ונר נסנירו לגואה
ורוק: טגה לא

ץ  obo המה .מניו שלא א הנידו מני הרע גלבץ המםפר אחו ה הלכה (|
 ודנא ואם• ופלונהא שם הסיספוס סיס עם ליישב ויש ,כרנא וצא חנ9 לשה

 אגל גיסא לישנא משום אשרה ולא לטסמע ואיפא פלניא ני וערא נבהיג בטן טא
 לשנא משש נש אה לב׳׳ע מרו אוסרה אם אף שנירו על נןנעוו וגר אשר אס

 טי נשרו ואטלו פסק ומשיה קנ»ר דנר הוא הרג נדנר• השוובר הרע (לבק ,טסא
 ונטט בהרם מורה סצאט .ורוק ton ואניי פלונהא הסשיש לשה קשה ו»ט קנעור.

ס סלא שדים ושה דקאמו ה' סהר' עעש משם' י״נ סרק 0הי* לש  So ננט* וני
 גדשא והן ,מניו שטוו סל גגמהו המדנר עאלו נענשה •p שסה של גפ« מסה

:במומו פסק ומשיה לאב* לש מסיש

תוחז תלמוד חלמת
א  ולא אום לפל קווס גט p דק הביש פפג ,נס לק מ להקדש H הלנה £*

א וקשה נדב. ג«ל נטה והאיא והוועהסלזרען למיבהג שצו טה  טהפטג ו
ק להקדים •הרק טה לא לורמן וטדעסם שו ט,ו קג ל ט הגפלל0נ ט אג ט' אן  הו

ר ולשא הנטה, טרה וסמעפץ אסהיאסנרבם ולשדהס בהיג והא  ולהקדש והיק ^
ם אס אסם וולסוסם שקרא ליה ששקיק מה נט צנן נט  קרא לן *יהי ולא ופיון נינ

ה איב גטס לשטמי מ או  גרפס אה אסם וולשמם ושקרא לוהא ודאי והא בגלל טי
 ^פ לט טץ ש שגירו לק גט גן אנל נט לק נט לי.קדש אלא לסילף מציק לא

 שפופא ונס לורען למנהג היש לא ואיב גרן ולגר לנרן דוטועסם מקרא אלא אט
 א א̂ש ואיב וגרפם ששסמעוסא אלא לה השקיק מיסודא לאו נטטבם ולא מרפה

ש טה ק:1וו נבלל ונטה ל*שר היש לא לורפן מ
£יכ ה ( סי. ה*ר אה שהדשץ טשש לא ואם K ^נ  גהרא בלשנא הסק הרג ו

 ופיט אוהה ססדמץ היו אופה שהדנץ סקווסספיו לה ואסרי וה^ק והפרס
■ העובי אנס• מל וסרס מוי להפיל

 ידל יביט נהג ביאה אטר• הי גסף .טטקוה •לשו לא אבה לו סאץ ומי ר הלכה
 אסוט ססהש צי* השלמו ואין וטי טטקוה ילמד לא אשה לו שאין *

ש עסו שרדה  טסק סהרג השיש ושיש במקומו. שלמו והוא נגשה טא אלא הספר ננ
t ל<דק וייט מסום ולומר לחלוק סיס אלא אלינש וסרו סקלו וננשרא מסוס מ*א o 
* «א סלא ר*ל וחיק משה סטר י^גo לומר אפשר «1 p '* ןו המבנה 0ב*רו^ 

 משום בריא ופסק נשא והסהא לריא ווקא אלא «דק *ו* לש לא ונש׳ מיא וה
o במג עוד :הקא אליפש ופי• וסקל to טי סרטט ואפגר  אצלו סרוש והאי ס
e קאשר הספי גביה i• . ש  היא סבויב* אצלי פשוטה שיא השיש משנה טשנסו מ
ק והון גולק ספשק לוסר טי אשה לו ש אם אף נדב ו it לטוס של אסרה ג o 
* בהנ0 היג לשק דיק והבי ,אבה נשוי שהרי ללש רווק *קרי לא נב*נ יהא  ו

 »טנןה, ילשו אסרה בעיר >1א אשה לו ש שאם שבלל *טקס •למר לא אשה ^}לו
אין וטקסה הנו הפ ש בל אי ס ש ש היג ע צו ס ד לו אספו ססהיה צוין העלמו לו

סנוש



חדש פרי בעל מועאון באורים28
 אמי נת:ך שריב הrל יתירו! .עמו שתהיה 5א' נעיר אף והלא הספר כפית עמו יויה8

חנ ולפיכן הספר פנית עתו שרויה להיות זו היא ר׳א שספרת הש׳ם אמי  נך S'Vd נ
:ודוק גרור וזה פני אמרח פעיר אפילו אלא

T B ה לנ  לא ליה הרג על יזקשיס .ונו' פונה נדרך הולך שאיע הרפ ופן א ה
ק פי! מילק  רייתי דכי ז״ל הרג שסטר ול״ג .דורשי! אי! נפרק נדאיתא לגדול ק

 שיחלא ושדא ממלא אכל ר'מ נ״ערנא א״רי אתר דימי רג אתא ני הפי פתי חלפודא
 היא גונריה דרב ר״מ ודוקא לגדול קפן ני! דמפלגיגן אתאי דפליג לומר הייט לפרא
 נת״ק דתייתיק עונדא מההוא כירושא הדי! ומסתייע .אתר מנס ולא הפי למענד דמל•
 ופתס רנק ליה צריני דהוו אע״נ יהודה רג דשמחיה שומעגיה סט דהוו דההוא (י׳ז)
ק פי! לתלק שלא הרג פסק שפיר וא"נ .דחגינה פההוספות ודלא גדולים מו רפק  ק

 הלכתא ולית דענד הוא לגרמיה דר*מ דאסר פא! ואיכא דרימ דמותיה לגו דאי! לגדול
 מפותייהו שתעתתא קאייר קני׳ה וכ! ודרש אשכת קרא ר'מ דאתרינן והיינו טוחיה
ק דפלהו נ י שפיר לאו הלתא קאתר לא דר״נז ומשתיה י  דהא היא מילתא ולאו . ענ
ד רפא קאמר דני נשים התם איתא  קליפסו אכל הונו מצא ריון מ“ר אמתי שילא נ

ק י זי  והילנך ר"מ ענד דשכיר ה קני שהודה משמע אותר נ;י האיר ואמי קני׳ה פיה הי
ודו״ק כדשניק מהוורתא

ה לנ  יכם של אפיו המהורנמן היה אא"נ ונו' לפמיה לא רשאי המהורגמ! אי! ג ה
פ ,רפו או דגיפיג! ,תיונהיה הויא הירושלמי נע״א התיספתא סייש שהר"! אע'

 אניו היה ינ אא להוסיף ולא לשטח לא רשאי איגו מכס לפר עומד שהוא תורפת התם
 כך יאמר אלא פשייו היכס פנס ולומר לכטה רשאי איט המתורגמן וה״פ . רט אי

 כך ולומר כשיו לכמת יוכל שאז רפו או מכס של אפיו המתורגת! היה אא״פ יפי אעי
לחנם קרי דהמתורגמ! התם דמייתי עופדי מכמה כירושלמי התם מכת והכי פלוני אמי

פשייי לכנות יכול שאינו מורני! של אניו המכס שאס כ׳יש הר"! לדעת אפל ,רני נשם
; פרור יזה

ה לנ  הוא לאניי לחדודי ורפה עויידי! אי! פס״א .התלמידים להכשת ליג ויש ו ה
כדי דמנו ישאל אל לו להשיפ יודע שאינו פרט התלמיד ידע אם : דנעי

, ממנו ללרוד אמר רפ אל לו ילך או לו להקשת שלא עליו יקפל אלא לפיישו שלא
 הכי! לאו ואס פין כעס לו להמזיר שידע נרפו מלמיד יידע אס דחולי! נפ״ק פדנרסיק

 נפיק נמי וגרסינן ממנו. פרוש חתה נפש פעל אס פיועך סכי! ישיית לפנץ אפר אח
ה פשא דרג קיייה שני־ הוה אפי נר שימי רג דחערח  מי יימא שונא ליה מקשי מ

 שמיקיתא עליה קפיל דשימי מניסופא ליצלן רמיינא דאמר שמעיה אפיה על דנפל יזזייה
;ליה אקשי לא והו

ה לנ  היינו דיידיש דפרכות קמא נס״פ רש״י כירוש . להלכה נזקקים ומדרש היינה ח ה
 חו^תא ננוסמח לק״ו נזקקי! וק״ו אגדה ש”ום ; ו״כילהא ספרי ספרא

 וכ״ש למדרש יאכילו נכונה יומר גירסא והיא לק״ו נזקקי! וקיו מדרש גרסיק שלט
 י! אדם אין דג'ש משוס פעיא דהייט נראה לק׳ו. נזקקי! וג*ש ק״ו ום״ש לאגדה:

 מעצתו ו ק׳ דן שארס פק״ו ׳כ משא ישכחנה לשיא למימש וליכא מקופלת היא אא״ע מעצמו
:לקיו נזקקי! ומשיה מינשי דלמא ומיישיק

H 'B ה לנ  אנידמו משיג רט כנגד שקול שאינו אע"פ ת׳ח אפיו היה אם וכן א ה
ט, אפידח משיפ כך ואמר  דקמני יאהא כריתות נשילהי הרעיפ דעה כ! ר

 נכנוד מייני! ואפיו שהוא ספני ייקוס נכי האכ אח קודם הרפ לאני הנן זנה אס החס
ט, הלינ ר תג  השני מנית ויידות אנידה להשיג כגון פכלסקוס האג את קורס וז״ל כ

עי שקול שאינו אע״ס תי׳ח אניו ואס עמו ולפרוק ולההיוח  לרנו ר\דס אניו ייט כ
 נמכאר כני שכתג שס ה״שנה פאירוש רנינו סדפרי נ"כ וכ״נ ,נ”ע רנו-ניופהק והפילו
 שנפרק הכ״י זה על וחייה ,ע״כ לרנו יץדס אניו ח׳ח אפיו היה שאס דמציעא נספ׳נ

נ  היה אס אניו אנידת עס רפו פאנייח פגע וז׳ל להפך כתפ ואנייה נזילה מהל׳ י'
עי שקול אפיו  נזה האריך והל״ס ,ע״כ קודיית רט של לאי ואם קודמת אניו של רפו כ

 אמד היה ואס יכו' הרפה ענייס לפ.יו היו מ״ע מהל׳ ספ׳׳מ הרג מת׳ש שד והקשה
 קודס ח״ח שהוא אפיו או רפו נמכייה גדול מהם שם שיש אע״פ אפיו או רכו מהם
ה מהם גדול ששא לזה נ נחכי  ת"מ איט דאס משמע ח'מ ששא אפיו או ימדכמפ ,ע'

 הכס שהוא אף רט שאינו דכל משמע והכא נמכעה מהס גדול שהוא לזה א<».יץדם
 מופלג איט זה נשרט מיירי דהנא ול"נ .זה ליישנ שם שנדחק מה ועיי! .רץיס אפיו

 רפו בכטי חייכי! ואניו שהוא פיה קריק לא ה״ח שאפיו כל שכן וכיו! נדורו נמנמה
עד שקול שאיט אף והילכך חו משיפ רני נ ט אנידה משיג ואח׳כ אטי  נזילה ונהג י
 ׳ש וכי נכטדו הייני! ואפיו שא ח׳׳ח אפיו אפילו שאז נמנמה מופלג נשרפו מיידי

א התוספות ט שקול אינו אפיו אם ומש״ה שמזי! אי! ני׳ י ט של נ  לעני! והייע קירית ר
 אמר מ”מ שיש אף ח*מ שאפיו וכל דינא נמתיק לפדות או לפרנס אפל אגידה השפח
היג סודם אגע <דורו «פלנ ע מהל' דספ״ת ההיא מיירי וננ  מ”ת אינו אפיו אס אפל מ׳

ק  זה להרנ לו מני! צי׳ע מ”ומ ,רט שאים אף י^דס היא פדויי ג4מופ סית שיש כ
 הוא ופדיו נכפודו מייפין ואפיו הוא תיח שאפיו אף נדורו מופלג פחית דשירי דפיק
 דפמשהוי רס*נ סי' יו׳ד הפי׳י שנס«ק מה ועל ;ודייק וצ״ע אפיו ולא החיח ס לרקד

 הפסד ולא נוף סכנת שם שאק דניק יזדס רפו נרנו שקיל אטו אם דאפילו ^שרי
ל סמו! טי מי טד עתר רפו ננפוד וחייג לחוד פנ  כיישה נשף תדחק אלא אפיו סנ
ר חייניס ואפיו סהוא פו במו ט שקול אפיו דאם תשמק י י  פכפוד חייג ר^נ אי! שאז נ
נ לאניו 0י להקדם לו שאין טרג אף ת”ת שאפיו רון ונסדק דנמש*< עיקר פן .ע'

 מופלג הוי הרפ אס זולת קודם ואפיו הרפ נננוד הא: מיסיינ לא סו נרנו שקול שאינו
טי ג״נ היינ שאניו מניו' הדור וגדול נ  .ודו״ק נ״ל וכדנהיננא קודם רפו רפו פ

ניי משרע .ונו׳ רפו לפני להורות לאדם ואשר נ הלנה  כדעת שספור ז"; הרג מי
 מוכח וש־ .הכור רשוה פנעילת אפילו ג"פ תוך דהיינו דפכניו ההוסכוה

ניי  משסע ר.דפרים אלה ככל הייפ איט הכר שתלמיד הפיק כסוף מתיש הרג מי
ט ככני אכילו להורות יכול הנר שחלמיד  ם׳'פ דף דעייופי! השסשת כדכר׳ שלא וזה י

 דאמריק והא פרסהות לג׳ מק יוקא אלא להורות יכול‘ אינו הפר שתלמיד שכנייים ע"נ
פ לדעת צ״ל שנת דרג נשני נכפרי אורי מסיא דרג הדר נכ־ק ההס \ ג י  מסדא די

 שמך חסדא ליה דקאמר דניעי! קמא נפרק מונח והכי הוה שנא דר: גמור תלמיד
 יאור׳ הא ע"כ ומעתה הוה מיפהק דרנו ימציעא פסשיג נמי מונח והכי מילך ואשדאין

: שה פרסאות לג' וחי! פעלמא פאקראי אוי׳ א״נ ישוח פצשילח הייט פכסר׳
ה  טפט נהיחק אפילי לשרות שאסור כדפייו יהיה אפילי הימיך פשס הכ״מ שהניא מ

 וזהו לג'פ מון להירוח שמוהר הרמיך שדעת זה מלשון נראה .ונו' שרסאוח נ'
 אמריק דהא עליו לתמוה ויש .ג״פ תמנו רמוק היה אא"נ יורה אל תלמיד שאיירו
ק פי  הרמ״ו שספר וצ״ל .איכא איסורא אנמא מיתה תייג ואיט אסיר גפניו שלח הדר נ

 איסויא אפילו לנ"פ מון אפל ,נים אוך לעיי ש! הייט גפניו ושלא פעיי הייט דנפניו
 הדר נפרק התוספות ששכיחו וכמו ממש גפניו היינו רנפניו למימר ליכא אפל לינא
 דקאמר שמדין אין פרק כריש דאיתא מהא כ! להוכיח נ״ל ועוד .׳ש ע סיג דף נסוף

 ודו״ק: גפניו שלא היהה כהורה שההוראה אחאע״פ נסנייפך הלנה יורה לשמוהל עלי ליה
שב הדר ונפרק הרואה ם"פ פפרנות עיין .שנה ס' עד להורות הרנ שהשמיג׳ מה וליי

דוקא לאו שנים אלמא לימים צעיר מיקי׳ רט נשני דתלמיד ע״א ם'ג דף
: עיש כלום אינו והל״ס הי״מ ותירו! ,רספיק ואינו

ט למדתנו לו אורי חורה דנרי על עוכר יכו ראה ט הלכה ני הוציאו זה וכך. כך י
1וכ שנשא הא' גלילה שקרא נמליאל שרפן מעשה רפרפות פ״ג דקחני מהא

ש הזה פלשו! ליה קאמג התם דמייתיג! אינך מ׳  עד פנדיו כל קורע יפו וכשימות ו
ג קם מ״נ דף כ'מ פס' דאמריק מהא הרג לספרה סמך יש ,לנו את מגלה שהוא  י
די אהגה נר ארא המלוק ההזיר רש״י ופי' אמרינת קריעה וקרע לאחוריה קרעיה ^:

לקרוע פעי לא רפו דעל איתא ואם התר קרע לקרוע כדי לפניו שלאהור ומה לאחוריו
 והו צט את שינצה עד לקרוע דנעי משמע אלא לאחוריה קרעיה אהדר 'r-rb נופח אלא

לאחוריה: קרעיה אהדר נ’אא נכה׳נ החריחי קריעה למעני מצי לא
ן י  נפתי לה שקמי פגיירא , וכו' המית! נפיח לא רפניו עו״די! אין ב הלרה פ׳

 אמ״ש שסמך לפי זה לנתר הוצרך לא והרג מפניו עומדי! פראי נפתי אפל נואי
 לקדוח מוהר לנושי! פו עימדי! הדס שכני הפקוס והוא המרה! וחצר ק״ש ייהג׳ פפ״ג

 וסהמס פיה קרינן הידור פה פיס קימה ק״ש פו לקרות שראוי סקוס שהוא וכיון ק״ש פו
:ז״ל הרג כתפו לא פשישותו

ה לנ פסק לא שהרפ ול'נ דחורןים. הניח דנרי וכו'. נדרך מהלכים שהיו שלשה ה ה
,ססכינן לא ואשנו״ נותיה דצא ופרייהה דמחני' דפשסה תשום יהודה כרג

פ פפ׳ דאסרינן ושד ג ואזיל שקיל הוה אפיי ע״פ קי״א דף ע'  ודג פיפירה סעא י
 צו נראה הוו אצדודי דמצדד כגפ שהחום ואע״פ . משמאליה יהושע דרג פריה הונא

 לשמאל דשנ אהרן נסתלק מעפרי! כיצד פרי׳ס נחי חסרי:! ועוד ,לומר להינ דוחק
 שיפיהיס לשם שהמרצן נ״ל ועוד ,אהר! לפממל ואיתמר סשה לימי! ישג אלעזר וכוי משה

 זס כרי רט לימי! שיהלך יהודה רג דקמסר מאי דמילהא לקושנא אכל השיב דיקשה
רט. שא שנים אלא נשאילם לשמאלו אלא רפו של לימינו ילך פלא למשעי טר  וכהני ו
 המס דאיתא השא נפי נ״א דף ה’ג פש' מוכה והכי חצדודי דתצדו לאוקמהא צריכינן לא

ט I ליע התהלך מר דהמר נימינו כיכלו וסש״ה כחיה ליעקכ לו נדמה שהמלאך  זה הרי י
. ודו״ק כדנתיננא להדיא משמע פור

rp להס צריכים שהרניס נזמן ז ר^כה r!ש ,ה’מל מטח נשלה׳ .העם ראשי על ;׳ 
אץ• <ץדש עם לו צריך שאי! מי קודש עס ראשי על יכשע קודש עס לו שני־יך

:קודש עם ראשי על יפסע
 לסק גרסינן דשירצה הנ״מ כתיש העיקי זה .שירצה עד אותו מהירי; אי! יב הלכה

 ע״כ ומתם החנם אח שירצה עד לו מהירים ואי! כחפ לקמן רהא ומדע ,עיום
:דכותה וה״נ החנם שירצה עד קאמר מדלא קא־יר עיוס לשו!

 פפל״ כתנת׳ נזה לדקדק שיש מה ונו׳ כופייס מדני׳ א' בדנר המזלזל יד הלכה
הג .השר אח המכשיל וט׳יש ע״ש י״ע נהי ח־ש ערי  פהשגוס הי״א נ

 של אלפני דקענר דהיכא משמע היב דתדנרי לפי' פירוש ,הצדול נ:ו אח המכח כנו!
 דע״ז ע״ק כואיחא שר אלנני דקעני נח לבני ואמ״ח ל,זיר יי! כוס תושיע טון

 אצא מנדי! נמי לשי! אכלש דא"כ ליהא ודאי דהא הי־אכ׳יד השיג זח ועל אוהו דסנדיס
 גדול פט דנזנה דומיא פדני היהר דאינא נגו! ודכוחיה הגדול פט תכה דדוקא ודאי

 ודו״ק ככנ״ח ודצא השיג ויכה מגדי! דוקא כה״ג לתקלה למיהש איכא כן ואע״ס
B|  מאריס דאיהו משום כר״ל יעסק הנ*מ מיש .ונו' נהימת זקן חכם א הלכה '

 נאושא אלא לה קאמר סיליה לאו אויא רב דהא ליהא אויא יייב מפי דנסרא
 אפל ליה שסיע לא ושתא אושא אהקנת פליג היני נ ר' על למשה יש ואדרפה ,המקיט

 דקתט אירושלמי סמך ואולי ,אושא נחקנא ולא כריל פסק איך להמוה יש הרג על
 הני סי\ן דלא וס״ל אויא ארג פליג דייל ואפשר ,זקן לנדות שלא פאושא נפט סתס

.נר״ל פסק ומשיה אישא נחקנח
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שמע קריאת הלכות
ל ה כ שנ מ  top pלb D0V ומ״ן .י«*ן9 0ג6ה <ח י<י'• «to1< ה

^ גג*« ג ונו׳ הגמוס ל9ו מתוול<ו91נג

תפלה הלמת
&  pדDtos P שלסז נהג .npB9 <ו«וו «)פללז k■< והכל נ הלכה א (|ח
אדם •מפלל ינול עוחדן א<ן נרש ואמוא .ונו׳ <״א של מסוסו ^

סי סלסוד מלגה רוס לנל : 0^ל> לקנל ל
ץ ו הלנה :פוסדן אץ נמש ונוי. ונוץל פרג סואסר נ«

 דג מגד דהוי מפא> «ל«ד הרג נסג .ונו׳ גפלנושים pp» ה הלכה ה 0&ר
: עומדץ אץ פרא נדש «י איסא ונו׳. נהוא '

ט ק ר « מיץ .ונו' העם נאסצע ועומד H הלכה & : וד׳ ג׳ P י*א פיק לפ
p*ffl ב  סלמוד מהלנוס ד* נפרק פוץ קולו. למדה ושאי הקורא אץ יא הלבה י
:נ׳ ח סויה ׳

תפילץ הלבות
ק ב הלכה א &(*&  שהקשה מה פ<ץ .ונוי אסס אוס פ>לו6 שססר סורה נסר ו

דנו לדפס שנהג ומה דהדוקץ מההיא מוץ  הישניא דפס וק י
 : פ׳ש אמס ירפה דססי הדא סיוץ ושם .מסקץ נפיק מיפץ נםייושיו

 : פ*א נ*ג דן מדליקץ נסה נפרק .ונו׳ שמצוה הדפ וזהו ד הלנה
ף סנ ואם הרג <סנ טו  להדג הפשוה גפירוש פיץ .ונו׳ פפצה גמי שלשמן נ

־. דסועה נ' נפרק
סנ .ונו' פיעמה מה א'נ ה חלכה  שראויה דסדיא משום דוקס ואזנרוס הנ*מ נ

 גאוסיוס אנל ינו» דגמהו משום אונרוס דנקש וליסא .קמ׳ל נוהג לנהוג
;יסקן אמיוס

P “I6 סנ שאם ג הלכה ב  האוס יאריך .היהר שיפסק פד פסול מלא החסר נ
:ואייך ושפיר סינוס נשסי יראו שלא נדי שלאסייה והאוס שלפגיה ^
P*1D וט׳. נלאו פוני המסה שמשקע אסר לנסמילה ספילץ המניס ונל יא הלכה ד
וט׳ השמי ה ז פ׳א » דף דפייוגץ הסום׳ שמדניי ואפ*פ •

 לפגץ לאו מקרי לא .פשה יהשמר י׳ל הרג דפס מ*מ זה למ פל דלקי למ׳א מונס
 לוקה שאין אלא הוא השמיל׳ס שנל >אה נפישמ לסורה נפייו* מרי נהג ונך ו*ןוס

 פשה דפשה דהשמי מרי לדפס א9ס ד גפישס היא*ם שנסו ומה . פשה של השמי פל
 אלא הגי מספרש לא הנסא דנשום הוא.ליהא ספשה לא לפולה אנל פלע לוקץ שאץ ר׳ל

 דהשמי ליה דםנייא יוסק ני' אלא הני קיי*ל לא דאק אלא סמש פשה דהוי כנשימא
 זה לאו שהשמימ הרג על סימא לי יש . ודוק נדור וזה הוא לאו ומי דפשה

: המצוס ממוין
 פ*ז שהקשו מה ועי׳ הקוסן נפרק נר״סא וט׳. להx הורה ספי א הלכה ה !

 לפישס סמוך «לה עק לה דמשנחס סיח וידג׳ז סדיושלסי
: והיה פרשה שם ונוהג ניני יישומן שאץ פד שמע

ה {  .לקמן וט' המוגסר מן למאה אלא ואמרו לא ^לו הדנדם גל B הלנ
 אסס נסינה סיטס שסו ניאין שאם הו־נ נפג עשירי פיק דש

 סיגה גל נץ שיויס גסג לפיל שהיי הני משמע הגא ואילו פסול הורה שהשאר
 שלא שאף יי׳ל ושמא . המוגסי מן מלוה משום דה*ל גגאן וסיים קפוה אוס המלא וסיגה
 זהו אמס. נסיגה סיטס שסי ניאץ איק אפפ׳ג קעגה אוס גמלא וסיכה סיגה גץ הניס

: pm נזה לי שנראה פה
ק הסורהנלממש »רמוסילגסונ הלכה ט'.  דהוהנסינסמשה מציסלי'מייאדאסי ו

 דדעסו הסם דשאו• לדסוס יש .נהפומלים נדאיהא ינוקי לממשה סויה ממשי
: ודרק גוומש לורק ושמע שלם אסד עוץ לנסוג שמסיר יהודה vm ועוד להשלים
סנ סויה. ספי קדזשס ט שאין שנהג ןטוץ  ט קודן ואץ מדאמייק דהוא הנ'מ נ

 ט שיש מנלל טיץ דאין הא הצינור גטד מפגי דהסם לדסוס יש . נציטר
 אלפא סויה סספר קיל דממש להדיא מונס הפיר נוי ט*פ סויה.ומ־ט ספי קדושס

 פיש. דנייו ס׳סלגל גדין דגו שסמש שגסג גסטגה גהושליא ודלא ס׳ת קדושס ט ן4
סנ הרג גסג פוד  גפייוש הרג וממרי מוסר אסס נשימה סינוס שלש שלש מגילה נ

 גמסויסא פשק דהנא לי ונראה שיי. סיטס שסי דדוקא משמע דסופה נ׳ פרק הפשניוס
: p"m יצסק גי' פסק ושם דיסוס נלא טסנץ סיטס ישלש

סנ .ונו' הקודש נמני נל פז הלכה  לי מראה נמסניסא. נדחניא פשק דינינו הדיס נ
 מגילה מקד לא שימה ננל סיטס אינע ייד נדץ שנהג מסה למריו סמך

 ונסו דהכא נהך סליא דהסם יהאי משמש ומיהו .ודממא דגימין נטגיא פיטש לפי
:וריק פי׳ש מליץ שם שנסנסי

ה ט : שנס פהלטס ׳*ז פיק סוף פיץ .וגו' האסור אגודל יוסנ B הלנ
ה י ^  נ0נ .וט׳ מונרין אץ ולעולם סויה ספי למטי לאדם ואמי נ ו

י לו נאץ דסייט יניגו דספיש m שוץ ופייש׳י למטי אפי מ

קו ר פ

פרק

פרק
קי פר

 ללמוד אט דא יניגו נדפס מדגייו .משמש סויה גשלמד ט להספרגס סויה ללמוד
 .נהנ*מ דלא סיונסייהו הוי דהירושלסי »רי.ונאעס שפי למנוי אשוי להספינש אן סויה
 למטר דאשור ליה דשנייא משמע השינון ולא שאלון ינא דלי׳ מיון הניס נ0ג פוד

דן דלא ליה שנירא שאלק דלא יונה ולי' וויו ספני ד פ  וש׳יס. אשה לישא נסו ס״ו נ
 דישליג מיק גלום זה ואין שאלק לא סייו נמפוי ^שורא !ו4 דפשיפא דמטם ואפשר
 להשיג וא*צ ג*ש שהוא י1« טא לסלמידיו השיג שלא מ*ד פ׳ג וזיע מפגי דג*ש שיל טפיה

 אנל . פיש דיושלסי להדא איסא והגי גמנ׳ש לה דליף סשום טא שאלו שלא א׳ד וק
: pm ניזי וזה דאשוי השינם נא אמאי הנ*מ לדפס

סנ .וט׳ לשמש אשור סיס ט שיש ניס ז הלכה  דס לו אין דאם דדל הגיע סין נ
דן מפסים עשרה מסיצה לעשיס אפשר אם אמי דדון וליסא .גלי סהוסס פ

ואיזה שוץ דסיווייהו להדא מונס פשרה מחיצה לסיקק נלי נסוך נלי סיקק הקדים שהינ
 ליה שסיע דלא משום אנדיסא רדל דפליג הרנ ששנר גיל ולנו . יעשה שדלה סהס
 אן והילנך יצסק י' נגד נמסויסא דפסק מיו דץ ז' נפרק לפיל ודגווסא נניייסא ונךל

: ודוק הרג ליטס ניוד סה נלי נסוך ננלי שגי לנסמילה

ציצית הלמת
ר צנפם נפץ שלה לק «פי פושה וגר אדומה טלה שגיא שליס ה הלנה p pפ

מן צגפוחסק משאר שלה לק פושה סנלס טלה גיסה וט' ^
 דדוסא משמע פטל סלה שאם רל הרג ניאר וסדלא .נסנלס נראה שהוא מפני השחור

 לפניס מפץ ארנע נח מליח נץ פפלניק דטמרא ואפ׳ג נדענד. לא אנל פיסשר לנססילה
 לסיזצי דהייט למימר אינא מיפשל נדפנד ־אפילו מפץ שפגה דננס מפץ שמנה נס

 לדק אן הלק אס סעננח דסנלח דסיל לני אפילו נשר הניא דאם ני״סא ולאוקמי
 גשפשפה נשר הניא דאם נרייסא האי גקפיק הלק אס ספגג איט דסגלס ניגגן טףל
 ונים- .וזהפיקי אסר דין לי יש ועוד .ניני אסיא נריסא ואיק־ מייד טווא מנל

:זיל מק קושייס נסישנ

ברמת הלסת
p *l6 ה ד סנ .ונר לאטל יושנים שטו סטרים ח הלנ  ויל נסוך סק נ
ג ^ לה קם ממילא לשרש דיא גמה דקרל וסגק י ששס גי

« דדרל מדל דאפיג למלוק ונסה סטאר ס״נ דף סלק דפרק יפ'ש.וליסא ל ה די  ו
ם הלנה ורטם יחיד ואינ די נשימה קשי ממואל הסם שאני נדניל  דע ולדג ניני

 אלינא דהיא משמש ססמא קמייסא קחני דננדיסא ניק דל הדיין.ושמא סניה ליישנ
ס ם גסה זה פל וגילה מי ד  גלל שמהנה גיגץ ועיין סגמים. דנד שמפרש אמורים מ

:קניא דן סליס
:די P י׳א נפרק עליהם.פיץ סנרנץ אין אחיוגים ומים ג הלכה ן פרק

 רטט דנרי ו»* מרן. נ0שג מה פק ונו׳. לחלוק הטצע יאה ואם ה הלנר. t pפר
:דז ספין קדז סי* איס נשיע ופק וט' מא הטצע ~

ר ס טרש גירסא יש יצא.נך לא נפהיא ה*לן פידס על נירן י הלנה ן| pם ד  נ
דקאסר דאהא וזיס דצנק משמססא לדקדק יש זק מחווי ואינו ”

ק נשאץ פולא מסי  סמנרא עליה פוסנים זה פל ומנרן וחוזר זה פל פנרך דיה p« ני
א הזיס אס ופופר הצגק על מנין וזיס צפן לפניו היה ן ליה סשמפ ^  גפטסוס ^

ק יצא נפהיא האילן פירוח על נירך שאם : ודוק עיקר ו
 נקטא דאשיקנא ואפיג מרן נ0נ .ונר לטחס צרינץ אינעה ה הלכה י

 fttin פי' ולקולא. טא דרגש דמילסא זומיא נחר הפוסקים פשקו
ס לנין דצדך טמיא טי פשרה אלא דלינא דהינא  דסני היא נןלא מיהא tuxi ני

:דל דג לגקש לאפיוחי גפי ולא גפשיה

פרק

בדלר• דילמת
והא
לזרסי

ק ר ס ודיג אין K הלנה א פ ר. גי דן הפרל נפרק איסא הט ונ  מ' טן
ל הטא פלמשה קא׳ דיגקשהמיט דגדדםנ' פרק דסשספ '
דנ היה לא הסיפק אס סל טה שלא שאן ואהינ געלמא הינ.  טגדה דיג פשה שאני ג

 אסנדיג ואופרה מפסה זצפויה לדטס דש נהרג שהיה לאגקלוס מהסיטם משמע והגי
: מעיקרא ונדשניק זירוז אלא טי 1̂ ולקושפא קפול מהנא

ק ר  טגא טלגן טידן ממ׳ש טא מק גסג איש. שש שאין גפקום H הלנה 3 פ
ס סדאסשיק הנה .איש אסר לחזוי שצדן אלפא ננרא דלינא ׳ מי

 ראץ toio רחא לפול נשירה אשה דלפיד משמע צפויה וסקס סדנסיג לא אשס לדר
ל/ לסרווייט. סקשה דאליג איש אמי לחזוי צדן ג לפטק צדדין דאינא דפשום ו י  נ
 ק״סא הסיא דד• דגיייסא פשוס גיז דן הסוסטס שנסט ונמס למול נשירה אשה דאין

ד מדה גקסיה  לוהא אי אגל איש אסר למזור ודישיק סיהא דלנמטלה יטוסא הגי סנ
מ אנללא סמניק גניא די ד די הלנה ו : pm למזל מדיה דאשה נ

 דסוי למימי וליגא ציש גמת סיץ .ינר לחזוי צדן אים מל ואם הרג נסג קוד
די פזידי קשיא )4 הט.ולי לאטקי מיל דא'נ דדי ואלינא גינט אמוראי  קאי לא ז
:גר» וזס מומר מוססה דגיופא הטט פן עצפו ליפאופ אלא אפילה

א שני ספר סליק ע ה ספר וו ע או
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ל י ! ח׳ עזוז
ל.1 הרםנ״ם רביגו דברי על והעוזת סקורים

ם מ' ולתפארה לשם בדורו מפורסם סוע׳ה ועאוה״ג הרב סאת ה היי ד הו ב י ש לי ע  בירושיזים ישינחו קבע ימיו בסון) אשר סקאוונא זיל אייג
ב מר! רגדוי הגאון לרהב דבר משיב בם' תשובה סמנו ונמצא ת״ו. עיה״ק ציי דוואלאזיןו וצ׳לר׳ם הג

די הלכות סו תורה י ה
*®p לרעת אלא קכוי שאין עד ממיתי, ואי, מל;־! אין גיונב שעגר מנגי ואפפ״כ דה נכ״מ י-״א ה׳ 

 • ג' לין מהדרי( סה׳ ע-ריס שי מרן נונר׳ ן ע׳ ־ פכ׳ל מאי״ג ג!״א רגיס כרגר* נמטאר
ocr ,מחלי p מלקין אין רניט כתג וכאן מסיתין או לו,׳ן ללשו, *) נ׳־ד מימת או מלקור. חייג לשון 
 מה׳ נפ׳כ״ו דכרירגיט ג׳כ לחין יש המ נ״ד-וכדיו מיתת חייג כערי, מהדרין כה ושס • מסיתץ זאץ

ט' מישראל ̂תר שהמקלל חודר גמצאת ודל כ׳ דין נעירין  משום חיע אכיו שילל (:יא ■נ! עד ו
 מישראל כשר אדס כל קללת על כלוקה כד^ ולוקה כ׳ וין ממרים מה׳ חיוישי וכס׳ שמות ארמה
 כימקלל לומד גחצא' שם מידרין כה׳ כלשוגו יכינו שהשכיל יראה וימדקרקכדנריו ־ אהדדי דפי%י

 כי,כ נשיא p וגכי של; ליקה ונשיא 0 שת לייה ודיץ אהה לומ אשה נין איש נין מי^אל אחד
 וכמ׳שרנינו ־ משורש ̂או מצינו לא אניו דגכי משוס והוא לוקה לא יכל שחות• סשוסארנשה חייב

.הראל ככלל ^יו הרי מד וכו׳ אכיו ־,ייל’® של אזהרה ד' דץ סמרם כה׳ בם
 היונל דין ח׳ל ט׳ו דין וץנל ;מיטה רה׳ משיח כס׳ רניט יי׳ש נס לתרן יש וה אופן וע״(£

וכס׳ ־ ניונל ̂יק׳ןמליו גשכיסיח עליו כליקיו וכל וכו' הוא אחד השמיטה ודין האון גשניתה
 התיל{ את ימל1 דשחיט מלקיות שלסה רק וניוכל ארנכה כשמיטה רכיני מנס סנהדרין ׳00 י״ט
 וזמירה תזרטו לא כי״יג וניינל • וגו׳ הזמיר לא וכרמך סזרע לא בון ככהוכ מצאם דנשניפיח משוס והוא
מ יק׳א ל־ת כמצות מ«־ ומיין ג׳ דין כמיטה מה׳ נס׳א רכיט נמש״כ ה0<י בכלל באילן  י

:אחת לק וכימל שהים ילקה גנביפית אחת בהתראה אילן ויזסור שדה שיורע מי • לדיגא ת״ס

 פר עליו יזליץ רבים וק שליסיס אגל סרן כתב וכי׳ יהרג זאל יעבור ט שנאמר מי b ־ (ה״ד]
 לאיה הביאו נ׳) נ״ז (פ״ז סעמידין אין נס׳ זהרא״ש כות01הי ובאמת • לו התשג צדקה

מ1 נבלה א״לאסל נכרי חד גני מחייט דהוי שניפית ס״ד כירושלמי זמיגא כר אנא דר׳  קטילנא אי
r נ-ו׳ע ונן ־ הוי נצגעה ומכתמא כמגרשים ונהנו ־ וט׳ לן r רב/ו דמה ה^סיט א׳ קנ׳ז סימן 

 ר׳ שמע אלו מסיק כס כירושלמי דהא ט!כא קשיא ולדידי וירה״ש• התו׳ דנרי נ״כ הביא ובגי״א
 לידי נקרה אח״ב מענה מצ̂ו לת ט ואמרו דורים לגדולי ושאלתי • [אכיל] סוי נדכל דרנק מלהון אנא
̂וטה טל חדושיס ובסוט נ׳ חלק או״ח סי״ח מר  דנרי <י-ג ולממן • פ״ז שממד וראיתי הימג״ס ל
 הא הירושלמי דסידר מהא הראשורס דניי לתרן דאסשר למנ״ד נראה היאטנים מוכקיס גדולי
 מהןרודפלןדאילו איל מקמיהכי. דאיי־אשם וכתר הי מיכל דרננן מלהון אכא ר׳ שמס הוי דאילו

 מלהון שפע הנא י׳ הוי אילו אמח ואיר: ארמאי • ■סודא •הודי או לן ר,סילנא הוי אכלת הר
תשמט* ונקולו הכתוב מלטן יסכמה שיייפת אכל ^ון שווימה לא שמס מנרש־ס וכס דרבנן•

DV בתיקם לאכילה אלא הנאתו דרן אין לאכילה יראוי לכר׳מ וראיתי דה ת׳ דין למגן במשנה • 
 שס שב׳ • צוקה שהוא b ממט והאוכל ט״ו 1די ע״ו ׳1 בס׳ יביט ממ״ש נראה וק נ״ג
.פ״ו לין כדבריו כמטאר • להכילה דנ^י גפיד הייט ■ שנים לוקה נ׳ דין

ת מ ת הל דעו
ץ ט׳ וכמורל דיב בפלוגתא נ׳ י״ו געירוכין והנה • נדגו ויי*ן p פ  אחד bד ודאי נראה * ו

 מרן ס״ש פל צ׳ס וא״כ טשי נפשי׳ מסר דדוד חניכותא משוס היה וכדאמרינן • חבירז סל סחסיר
 כה׳ ס״ל כאן דרטנו ־ הוא האמת אבל ־ לקולא דהייט הכאה מד מדיף לתמיא סדגקש חיל

 מד הוא כפיקר מל חכמיה ttoux גדט סקיל והוא הטרה מן שפקרו דנדבר שנהט מקוס
דלולטדיפו רניטכאן לשון דייק וט גויסה מד סליו מחמירין פד״ס שפיקרו נדני אבל השאה־

..........— ־ ’ ׳ !קולא

 *0«חץ שאיבס iwKt J9t porao השסות אבל יביט כתג ה' דין מ״ג במס קייאח
עג׳: יסס״ת מה׳ נע״ו במובא ד

p "fi שהיתס ומיסה • י״» ד p 0. * ברילס יש ואמייגן לחלק ש^שר לפי סותרת 
 P pליBא זלגק «זוע*ן באי^ר דדוקא יז׳ט מה׳ סס־ה רביט מס״ש לתמוה ^

וצ״ע: תורה• איסור הוא וכאן כרירס
ט׳ פרלה דלגבי משוס בב״ס •״נ הלכה £־קז ומ0א ̂»רה ופ״ו משוס ואפשר פכ״ל־ אחמר ו

lS־p נלח־מ נ׳ יל' ז׳ vv!1c tfcv 1’5c 1p55 '•151 0׳ t t  •lip# pppוגיי P'JV pip C'P דס •
 ppv TO7׳ לאCl• 1 אלא pp לא אסי5 ינא ’ני7 ניי ב לא א«א• 71ע1 גנר״תא 1אסי7נ י
 מ’לאנת7 !1ת׳7 אלינא « «גא 577 !מימרא כמר״יוא »׳7 7'1למ1 ■ ־ל5ע י»5י 1'ר51ה לא אמא׳

ג5ושp 5׳p0P7 ן7י7ל אנל • פסל 57,הי שימיה  07 קוליס סלי! •ש !’5 תס אן • אסו ל1פג קא1ח '
מ1ל 7י,״ פלי! אי! י!5  וסלנס י»5י 505 «יש« ש1ייpi 05 • מלי! יח51מ 5ל0 7!ג5 ל1מג א1שה יןימ5 י

p 15 רשג־ג5 iשלמי1יי5 א:
ס י ר י פ 7ד למימי 1ל5י יאטויק סא יניט משפיס 5למ ממס ״מ5נ 1ט־ יל• ט  ווא5ש ו׳0מי<7,
ס1מש1 ׳ ט1 1 נ05 וס 5טו 1יגיג1 • 05לאי מ״שיגן לא ' :׳■ג סל' »5ש מס' '
ס ר 5יגיג1 «' נסס• ״פ55 י' פ «׳ 1505 אגל • «■7 לא8ל 4ל שס • סנמידס ני« עס' »'51מג1
:0י5מל מס' שמיני י

תשובה הלטת
ק ר h ■ ןס7גל להיגהו ישראל גיס צל 1<הנ וס מנין מפנ׳1 י׳ יל ■ j פ e •מן <אס1 סייישלס 
א:1ס א5י מא15 7מ שתא ריש מן 11לה ייסרא י
ס  5ת5 51 ידץ «'1ל יש • 5יר יס1ת5 מניס מנלס י»5ר מנס לא למס י,שס אנל 7"סל' ננ־מ ש

;וס1ת5 מניס פגלס נקיא א1ס סצטר מייני יש1ש7 וניט

שמע קריאת הלכות
ג' ס ר «06ב עד מחרס זהו יט״ה היר״ה חל׳ו׳ פ ר ע«fוw משר היה מ  טלצס־ •רקה• r־וfrר.

 גני סצוגטא הנדה דם ונר״ס ־ אמרה כמצס מז-צמי מדאמריק וטא למלא ם יב סבק צמא־ ^
 ף61 אישמני• מריסדאישר, מלנלסומאהו•!אמריקסיס^בא ור״ל אדם מע>ס יל־ף ׳והנן נ-רהמתי׳

 ודקה ע׳י כקמח שיעשה טנשוש שהגיעה עד ב״ב פינש טנתו • כקמח שנפשה נתנ •׳ הל׳ נס׳«״ם -ינים
̂ון רנינו נתב טבשות שימיר והנה  יבש המקרא צנון סש ו • ק״ש כה׳ מסח עש מאז מגהכיא גספסכרו

:סורס ג״ב נד.< אי ׳b מאה״ק ס״ה מ שכנת וגני פסו״ם יס״ב סת גני אחרים בפטמות טוי כתרה

אז הלטת חפ
̂כד•ט׳ פרס  «קoשעצ«וכומ^ףTזpלb מניר ואיט מכסלין ילקדש1̂ השני. מקדש נא״י •׳ .ר
ץ • ואומריסקדישואורבמנדצ ׳ ט ^ ה צפ םו מי «נ מ ש «׳ ט ל ס' • מהניהחומח עהרג ונ

 דט־י ל-י ויולס • קדשם עיר נירושליס נם המנהג• וק ־ מקדשין אין ננהג״ג טרחיס אין שאה מנאן נראה
̂ןקסגהגםל-צאמרטיןןנקדוש קדושה כדר אופרה רניט  אדמסאין: ולא נמוצש״קתיבףאחריסלסי״ון

ק ר בבסף בכזדסססלה *עג״ל •שממנמלסרן שצשנחמז דל׳י׳אגג״סאלאסאומראתססק פ
ויעסו ועז מטמת• י*ה ♦ער י^פ של טבח b שאוסר שאתר רטט טב כסדר ’

:שסןי י^כגי •״.לאל
ק ר :96m 9x9 yt ומחצה• מבסס בסוף נ׳בנ״ס הל׳ ג׳ פ  סופריה סדנרי י כמיקרו דבר אבל לקולח הבאה פד סבק ומ״ב הרעים נסמשיו פצמו על ידטא שהוא

 , יניס ובמ׳ש <ו*״ה פד והוא ־ וט׳ כסזלול • ה׳ ניסן דנריס נ׳ד b י״ד דין ר;רה תלמוד כה׳ מ
טג׳ב בדנריס ואיצ״ל ח״ת נס׳ ק ‘‘והמ׳^ נעדיס זאס אזינא אוקמי׳ מע-ה נפשה אבל כמזלזל• טי ר הל׳ פ :מ בדא ורל בויתא• איב האי ינים נשם נג״ט ו׳ ך׳

.........................................- _ r _ - :מלקמז חייב
r e 6דפי פ׳׳א בירושלמי הוא • וס׳ תכסיס אסרו • ג׳ וין:;

חורה הלטתתלםוד
ק3  מזנדו p כלל רואה איני נערי ואני מכ׳ל אלימור ע׳ שפוסק רנים מדברי סראה מ״ם ד׳ ״S1 ב׳ ר

 ונמש״ב אי׳ב מהל׳ ב״ב <מ׳ נדבריז מטרש ובן .אליעוו נר׳ טסק המשנה בגירוש וק ־ כין ^
שה: הס'מ

ק ר  אות כאז יש לפיד וס׳ הסטרגפן • ט׳ לא״כ ל-גוה ולא לטטך ולא לסמס רנאי המירגס אין ה״ג ד׳ פ
 אבץ משל כמטרגם הדני סיים כמודיגס וצ״ל • המתורגמן בסלה הסן וטא רכים מגר׳ יתירה ״

 דקדושק דע מגרייתא וסא ־ אחד דטר וכוא ־ ונו׳ אגא לי אסר p ליחייגמן הינ אמר אז * חכם של מו̂ 
הראג״ד: ממגר החרדה b סמליו הרה ונזה ל׳אב׳

ק ף  רגים דכחכ מהא כגדנא משבב נ־גמי׳י שקול שאים אע׳יש חכס תלמיד אגע ט׳ 0'וק א׳ ׳Sר ך׳ ^
w ממשנהט הס רב־ם וונרי רכמרים לכס צרין אן ולרפתי .גזילה מה׳ ב^י . ^ ra סנריס

̂ם נגל״הן טא שקול ובגינן גדלה בה׳ רניס ודע״ ־ גתוי״ם עיי; שלם  שרןל חנרדס איק והבן וריאב הרב ר
 יזא וכן סרץת סף נירושלמי וכדטי״א הדס אביו אן מרט תלמודו והצי האנ0 תלמידו כשחצי מא

 ממם תלמודו שחצי רט הTאג דרושלמי דאמטנן;ס מהא לדנרים רא׳ כאן־ האמור לוין עני; ואיט סתוהעוא
tאבT.מי ס^יו גרושה אמו ואבידח ממס ר״למודו שמצ• אביו אנידת ק1 קח־ס מ• מאביו גחשה א» ר 

^5ורניםנכימ׳ החכה נכטד היעה האס ום אb יזדמהסחכם6קוזס.ואבשט׳ ט ף מ  כמצוות שם מנה נ
 הנשים מכללס טציא ולא • רחבטים לכנו והוא ר״ט ג׳מ״ה הטמוח

□ ט כשס ששמה לאחרים ̂ו*לו בפג־ו שמו תנור וצא רי״ה ש  ׳(ג׳)b מ״ו פמריס ובה׳ אנז בשם שמוש׳ נדרן י
 ידדני׳יס״ג• הס״ז בכ׳ממלח״םגס נזה והאריט ■ בפניו לאלזייסשלא בהן יראהלייס׳וןרא מוג

 .ז״ל אכלי ׳0 טאת ט׳ דרים ■ ודלנא בק״ק היננים 4מגח חצמים שגתיסח יאייז מרט דמי ט [חטרל
ט׳ רס ורעיו .גאסויל בקיק נ״י6 חלהסס נ  אחר ר< טניהס ט׳ צו מסאכודל הרג הנכנד גשם קי*ט הג̂ו

 כנטד מהתלמיד הרב או האב לנטד יהי׳גרמות הבלאי הזה השם נאוט להרנ הלמיז־י או נם וי\־א המיר. מאתה
 אין וט׳ יצחק אגרהס כגון כעם שקוראים נשמות אגל אסר חט 0: רכים שט.נ חט רבו א אניו

 • סדאשון] נסי׳ הלמ״מ נט:נר.נ אחרים של שם רים שסם אה ישנה ונידוש ־ הרג א האג מני א״ילו אטל
 מה׳ עכ״ח ק הלשון «ט מורה וכן קושיא נום אין ופב מיויר טא ״שלא״ רהימ אמינא דמט־&ינא ולילא
 חנדיו♦ נטמא וצ״ל .הדפוס טח ט לא■ חינת תכירו נטמא לא אחד נטמא jx9(ננו«• ח׳ הל׳ בלי©

:הזעוט טטח שהוא oc הסל״מ כתב וק פ׳ד- דנליס בתוספתא מאתא
 אלא נס מא ובפניו] תיבת לדמתי דבריו את יסתור ולא בפניו דבריי את יכריע ולא !׳•חל׳

 ואני האוסרין סן מארי ואנא יוד דין כחיטה מה בפי״א דסויו״ולאי׳ממישרניט את •כחור
 מנא נדרג ורנה הונא רב פ״ב ק׳ משגת וראי׳ יוTהמת מן
 דברים לבינו סנה שלא ספני הראג״ד כתג ד״ה פליהם ששנדין ובריס ב׳ל גדין נכ׳־מ ן׳

י'ב״אה«קש׳וט׳נ0עכ״<.וצ״עמ0אשה*וה<ןיאטאלאנאישחנ בין איש p עליה® שחילק *

עברם הלטת

ק ר e ן4יוp[ 6^ ן7[ רס מנמס) ftc • י־מB1 5 נממם מ׳ז יל׳ ה׳ פ r t Be p : 
ק ר  מיוסי ס׳ אמס ׳pto 70 5 מו05 5ץ- י7מ« יחל■( יו015ש7 מ'נ5 ן1»7ינ מ' א׳ סל׳ גג׳ס ן׳ פ
י0וא «נ P ׳01U5 151 צ5 סי P'57 P'03 05 5־0 ס<׳ rTxn סס׳ 1C5 r« «״< '

:י׳ סל׳ avp ׳an דס ״יי אווססן׳ יי, 5נ־ 555 ססמה erros ״ס י לי.י7 5 ן0«1או
ם ליוי]:use •9) • BPP ]5 סל 55״ אס ׳1 סל' מ־ס ש

p "fi ילס שגם אסר ואני <ב״מ י.׳ חל׳ ח p רש נמיט ^מי ׳א6כ אמי ם6ו • עניל מ%ש»
 אין בפמ שמע על וסתזדל(פחם ג׳ב ירם בתב מרג הפלת ;<׳ ׳p דץ גע״ע הקדישה ממני י

:דסגילס פ׳ד המשנה מיחש pi • ק*ש פניb ראשונה גניבה קדושה
ק ר p המר-״א דנרי לנאי אר\ סיץס נס י״עיט pn שנים נרמניס י״ם מ׳ י׳ן; פ n o ti דה פ׳ב פ׳ 
ת !ניס בנא השמים ססטיח ואט לנל ' ת ^  דדחהמד ש״קי ט׳הכ״ה פיראת־עריא נ

 פ’סדמפנדרקהש׳כמ;זסדא0לשר.לנשבהנרגהט1ל6״ושסגרי״ח1דמ טדקין דדכייו ולעל׳ד המירש״א
 זאית ־ ישעי׳ מון מפטייץ דנשר׳ כאן רייס לכמ״ש אג ר״ח גני וכאן ר״ת והזכרת גוזמה היט תרי,י רה

רתי  דמל הההיק*.א זיפי אגל הש״נ מפני נדחית אנה ולק ומיעדכס חרשינס גם '־.א’טרע< גי ט נה̂י
« התוה׳ כמש׳ב כעז״ג מפטיח ע״ב • מי״יז הזכרה טס אן 0ו- ־ שמעו מנטירק השמם  ודע־י * ם1מ
 בריח כמגילה הגמרא ודנרי • החדש ימי כשאר אגל כר־ח אגנה שני׳ שנרשה שים נשאר טא נחגילה ההובי

:חרישי כיה דאה ומ-וס הרסנ״ס שהביא ם«ג מ'פ מא נ-נת לבמת -חל אב
0"p ד עיין וס׳־ לספק וי-״ מ״ם ה׳ ויו י״ד הברטת• ואצ״לנגיאו ינים מנ

:שם «ח״מ ’

חפילין הלמת
א  ; ר הל׳ פ״ג א9*» •חבלע• pנ • ערל מיז שאל «ר • בכ״ם h•* יין פ־
ד  גהלטת הגירהא לפרט עכ״ל־ וקחשה קדיש לענות למפסיק הרא״ש ונחג • ננ״ם !׳ דק פ׳

.מפסיק שאים שי״א והרא״ש טיז דן פ״ב ק״ס «<׳ כב״ס לפיל ועי׳ מפהיק אם קסטת
. 1״po ליכא וכאן • הילאס מאי דשמהסיק ממא גרע דלא וה״פ ־ נאטצע אפילו שמפכיק מקילים ורוב

ה הלמת סזז
ק ר  0 שאן דס״ט יביט ומערש מנס בריש בי״תא וס׳ אמות ד׳ ס שאן כיח כרס כ׳ דן ר פ
 וטי סחבומת אמות ד על דד׳ מזחה מי וכ׳ פ״ז יזלק והרא״ש ־ ד׳ על ד׳ אגע מ• *

 טומאת סס׳ פ״א ועי׳ • «וא& טנק ז״ל מיט גס «.»• שלט מריס לגירס׳ דג • לדידה חזי לא
ם ומייד ״ 0!והנן וקייס • ׳1 זין ג׳ פ׳ אהלות המשנה מיחש תיט מי׳ש ועי׳ ח׳ דן צרעת  ‘י

;וט׳ אפילו מקים pi יעץ ובן א׳ p שבת

חורה ספר הלטח
ק ’«'< המיוחדין השמות סן בשם שיברך פד רניגי «ם״ש בסט סגלו ד״ה בכ״ס ם׳ חל׳ ר  •סישץ • r«p מין סיועו 1אם מלס מים תנ0 מ למס צ״ע ופ״מ • נב״ם ר י־ן ד פ

 t oiww * שלט כספריה • פכ״ל שלאלהמחק המיוחדין דנקטהיינו ומיוחדים גמיוקיסp^teהשמות ״
mo סד «יהש ט נו ם נללסא ואלס ־ המיוחדץ כלל מנר ולא גמחתיס שאינם השמות סן מי :גח< «ן < ד9טםיחם א1ום • סדל רע מ״ם • העזרה מנמר v׳r ומגיהין ש

(* u pf/ ליתן אתה לחייב לו חן צא בץ מחלקינן מ״מ •
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n v s  n e h n
p H( ■ז למחזק ייין • ו4« «י • י*«י« חי א * 1a ton 'll» סו ס׳י «לבו\ H* ו !י
O ff י חי^ א«ו לרגיס <!א ן4« ל"| לא נ*ח9'007(!«ל >לא ' f 0מ» ו w  jm  'MT 

)ifrr i 99ל 910 לי(■(! וגס י גסה ו.ל אווו>ה גל סאה אחה אהל לן:

ת ס בועודו הל
א' ה׳א לאי <לר• לאאר ההוגה איגה וגה הלה חלהחח' א'9&ר  ג'■ P האלה הה' י גסה

:ההסל לנוגה כהוגה סא ^
O ff ל ונא אסי י' חי  :הלסה הא"! ואהי '’לססה ואויל • ננהרא הוא p • דג א»י י

ג ובוה הוהן ומההיא • נגיה ־•נ הי  נוגה אס! הוא והס ולא • «נ'ל לנון לו׳א ו׳
;ואכוגה נוגה לאגן גס וסה וונר• • אהומג

ק ר האזס: <ולר הגיה נוגה גגהאג נונומ• •1 גן ואלו • גאסה הלי בי ס

האה^ הלה ויש גירושלה' והוא ק ר  • הסהו לי! לא1 ונוי• ההס גננשה •וינניה מיני׳ •J ס
' ^ הי : להה גל גנולווו גאו או הלה ויש ו
ס  וה״ג איוורץ לאנץ נאלהא הואשנת! ניניאיה 1»!דה ונאווא רניגו !גריש • גלה ••נ הלי ש

ה זאינלין זוהיא נרניאיי• השון! מחייה  נחג ני וץ הווהוה הה' ל< ולע׳ג ■ אגיל גנו
ה גני וגן זחריהיה איו ההוהאהא והוא ■ גנויה שהייהה גן נסיה שאגילהג ונשא דניה  ו
 אס י האה האא הוה הן גשהה או 1*0 וין שה ואחל • נסיה א' לן אהוווה ההאנלוח נאיו
 האוהל גל וסלה הס! הגי נאיא וגן נגוון הוא שיאוו! אגל י הלהוסן יגיאיס שהיו■ מי שגה
הז'01 ההן גויה  לונינו ה<ןלושה• לואתי אנל • נסיה שיאוו! • ושוהה ההה« יאהו נאונל א
ן ו הו דאויל ה״ה הללו נגיאוריס אהד ו ̂יסיי א-ו< נ  נהי אנו, n לאני שנהגסן <יין ייני י ה
 השוס אלא אנ-לה לס! ס נאהו שלא ומשוה שהוא ננל אלו שלון׳! א*ו1ווי נ' די( גניאי אי ארו
מן ולא היג השום נסיה נהג אהווו-. מאנלוה הה׳ נאול ודה סוס! • המיסה סדן י  • האנל לא זנ

 ניגייס הלוו, הגצטיגיה שיאור !לאגין • נאנילג נמו האיסו שיאוו • אנילה ננלל ושהי' ^1
ר ושהי' • אום אכילה נגוי שסיי' שאנילה  אגל’ ני ווו נ1ס הדומה גט pi • רניאיה גנ

» הה' נא״א והניס גני • בסיח שהימס p נסיה שאנילמן 0.נ גרימיה מהי נ,*< אהן  נניי
 ושה" ■ ננניהנ־. לאנילה גיאיר הו*ל גהנו מאוגה לה אשו • האגו רן • אנילס לגון ננהינ אין אסור
 ונממ״ג ■ יניאיה שהייח נגדי ילגה■' • גנא־א לאנילה ילגצאראיח • תלי לאהא נ<1ניה • סגה׳ הלא

סיו • שה הו״ה  ימ׳ג ■ יאנל לא ומגניה • ישחה לא הלשיגוה שה• נסווג מלאגו נ
ה ולאכילה נרגימוו• לשחי' הלון ג״ה הגימור ט ונהש״ג • נגי ה נהי וני  ואם ’נ זי! מ*ג טוו

ץ נרניאיה הוא האיסור שיאוו ניין אהו שוה  או שהוא המי ההלאדמיה !שיאור • אלמו היין מ
ץ1ול ■ חורה איהוי ססי הם אלה גל • אנסחר מי  נגהם מונייהם שכוא דנו אגל • אליהם ן

« לאגין וידן ונידו! נוגימיה• שהוא אסוווה מאנליה הס׳ נהי־ד הסן יינם•  נהיג • אהווגה נו
טחיינון ומהון ונוגה• ואגלה ם ואפיה היגריסס• הוא כאיןו נשהייח אגל נאנילס■ אי גונ

טורי
 הויב טאת .ז״ל הרטבים רבעו בדברי הפלפול עיר לקוטים

ד בקיק אביר שהיה זיל א ר ם. ונקיק ב ד ר ט ש & ובסוף א

התורה יסודי הלכות
 הרטכים וערול רבינו בדברי ה■ «זנני מה אנתוב דעת לאדם ההוגן השט בעורה

ז ומורה יסוד בהל■ החלי ווה משגיאות יעילט כרחמיו וה' דבריו מפרשי ובל
ק ר ל' ד;׳ פ  ה1מל איום אל לאגוד הו1א ה1יאנ1 מישראל אמד אל סהי נשיאמוד • ודל »' י
 נד״א נגאשו מהה״ג ה*ו מנר ולא מה ואס ׳הרג ואל מלוח אוחו אל •מנור •הרנגו 1S י
h! מגיל •מנור ואל •הרג 1־ה דמיס !כמינה מויוה וגילוי נמ״ו אגל מניווה מאר o p ה  ^ג

 הנא מאון המוה ווה נגסנו• מההיע היו מני ולא ונהוג יהוג ומל ׳מנור ס שנאמו מ׳ גל ד'
 הישוח למנוו יילה אס הייט המלוח נשאר יגוג ואל ימנוי הגירוש דלגיא וה דץ להימנ״ס ליה
מ 1*נמ משא*נ יהוג ואל לנטו נידו  למי הגי אי! אנל ■מנוי ואל להרג דליין ננ׳ל וש*ד ונ'

 דאיווש ומגלי' השונת יאנויה*ו ולא אוחו לסיג ויניח אלמו אל להממיו ■ולח אש המנוח נשאר
דן הרמנ״ס מל הלס דוניס שנהג ננ״ס ואיי! למסר• דלדין יסוג ואל יאגור  אימא ונן וה נ

 ושאי מלמו מל להממיר יילה הס מצות נשאו דנה נהדיא מ"נ נ־ו דף מ־ו נמגגחא נהוהסוה
pi ץ הוציא דהומניס ונ׳ל ננ■׳• ומיץ נחומנים דלא נהדיא ןנ"ו הימן נמווי*ו איתא  וה ו

 שןר חיהמו להס שאמרו מזים סונר מאיי רני מ־א •־מ דף שני מ' נהוסח זמכנחא רהגמ*א
 לו’1 להו אמיינן לאמלוני ןמן אהו אילו רגאגשחא ליס אמד שןו •מיומו ואל •הרגו חחונו ואל

י אאימו ן  וחחמו סשחא יש״ז ונ־ט 1*ממ מון «ש אןוה נמני מוסד דנו ואין אחדגו ואל נ
 דאי למנוי דלרין יהוג ואל דימגור ונא מדני׳ שמיי מיסו יהשאא התימאו אמאי להו אמיינן

ro חחסו להו אהייע לישאל מדים אהו אילי דאמו ונא מל 0ןש א*נ מלמו מל לחחהיר דושאי 
 חילו ואס אהינו אל1 שןו היהמו אילו אס נמינינס נמוג משו לגס ליפהן ההרגו ואל שןו

 ההינו יאל שקי היהמו להו אמרינן ונא ומדןאהי שןי חחממו ואל להומה מצהינם המסור!
 לחמוס ירצו ולח מצדי! מל הפז־ס יחמירו זלמא תחונו ואל כןו ח־תמו להס לומר דלרין משמג

 להו לימדו לדונחא ןישיא הירא דאל־ה •היג ולא למניו דלוץ מצוח דנשאג״ משמג ויהרגו שןר
 ימחמו ולא לגוינה וימהרו מלמה מל להחמיר המויס רצו דלמא וא'ח כמינינס נמוג 1מש נחה
י  אלא להרוג ושאי שאיט ודאי אלא מצהי סל ילסחמיי המלוח נשאו הגי למגיד שדי הא 0ןש נן
̂־ דוןא ■מניד  למסור מצמיגס מל להחוויר דשאיס אחס ואין fpn שןו חחימי לסו לימי לדין ל

 חיזיון P מר׳חנינא וגה מדרננן שהיא החמלה מל אלמו שמסו חדהג־שמדניאל שןשהמל ימה להריגה•
 האילץ מציח אל אלמו שמהר ננמיס נאל מאלישא וגס גמפנחא״ו גדאיתא ניניה חודה ללמד אלמו שמגר
 אלמי למסור ואץושא׳ •סרג ואל •אניד מלוח נשאר דלדנדיהומניס אמ*ג מימני! נמה מ' שנח נהה' נדאי'

 נאי אלמו הרמנ״ס נלאוסן מנהו למאוד ורשאי דח אל לחמנר שונאיה החטץ חיו דניאל וגני י*ל יל ננ
 ינשאח נחווה •אנקי שלא ישראל אל נשונאים שגורו סיחה סנויוה שאח נ״ח י־ח אלל ונס ■ל הג

 ונס נ■ הלנה גדל סין ננימניס גיאיחא ח1מצ נשאי אאילו אלמו למסר מוחו המייה
 יאנור נלא׳ה אנל פלמי ליניר מוהר ולנר חסלץ ישראל יניחו שלא הנוייה היחס אלישא אצל

א און נשנח 1*נו יאיץ ודון לאיל מסוסוחי אצמו למטר רשאי ואיני יהוג ואל זון  אוהנץ נמה נ
 נחינוה זמננחא ננמרא דניי ומדי שמיני• סין נננהדרץ נף1י יננימיןי אחריה איווציס אוד חחלא1

אווי ונשיא ננ״י דאיחא למה ואיה אניא חנ־ל  והישנ׳א הראנ״ד נגס השימן נסיף חונ״ו חייססימן נ
 ולא מנ״ל ימנוו ולא יא! מחמי נל אסילו חמשה לא נמצות אנל ממוני יח! ולא ■מניו משה מליח וגני
 ממוינ ל*ה מציח דגני ואיי להניא נואר הקא! יל• הניל סימן נש*מ בה מוגן pi ואיה שיה הניא

 היינו אניסיה שאמרו דףסנ״לדמז״ס טח1נח מצוחל־חדאיחאנמננח ולאימגורמל ממונו ליתןנל
 אמרו אס אנל יהרגו ואל שקי למחיה להה דמיחי ושמיה נמש״ס משיי ולא נאמניה נפשיח מחמח

 נאמניה אינה שקר לו שנחחוה גזי שלנו ממון ליןמ השאר גאל שרצה ממין מממח הייט אנוכיס
קי גחחמו ושאיה נאשייהו ולהוי מאמה  ןצרהי ני נאויטה הגסוא שה יאיץ ממי! אונס מחמח נ

 ימסור ולא ל״ח מלוח אל יעטר אלא ממוט למכור ליין דאין יא״א יי מ ני' ח־מ ונשיא נאיי פוסן ונ|
 ומוהר ישאיס נאשייהו משו׳ זלא ממין מממח ס״ט אטסיס נשאמיו נאמניה אינה מיא קשה א״נ המוט
 ואדה יאסי ולא ממיט גל למסיי לוין ליה ננ•7 ודא• אלא ממו! אונה מחמה ןו5 לחחוה להם
 ואינה רשאוה הה p<1 שקר אז גראן האנה לא חאשה לא אל ואמין ממון אונס מהמה שקר מהמו הללו

:היאינ יוון נאמניה ,
פי  ואסון י«טר זוןא יהוג אל1 יאניו מטת שאן דנני ליה וסנייא הרמניס זהן׳ ל

לנו אלמילהויגה להסן לו  קהה יאטו יהוגיאל ro! וגיא איו סנרוהאלי משלשה טי
 יאילאקפילמלו נשגה ןאילאספסהא סהואנהויואמרליכואל קרא ואיהאנמהנהינמיהוף לי

ל וההיא חויג! נפצא והונהיי נשיל ולא נשנה הזרה לי נשיל ליה והמרי ישראל לחלוני נוקמילנא ^ 
נוי ולמי מילולשנח סל לאמו ולס ולא להרינח משי•1 מסי  לו(מסור מנירוהאסוי נשאי סימניה ז
 שהרגו הנוי שאמי ימיאל אוחי של אשהי לההיי מנחיס רלו לא נאמה וההה יאיה זוקא יאנוי אלא אצמנ

 נונרי אצמו למגור גאגיילו שקו הוא שנה למלל דלה ולא ישראל אצמי שאס־ הנוי הניד ויא•7
וה אמו לגוי אהו מאה מגיה אשהו לההיו חגמיס רצו שלא רמס נגמיא ואיץ איט וה סימניה

ם *י" ('”'*י‘ איא י‘ 1**' ד י ן י י ההא וארג מי■ י v שנהג ליוושלימ סין נ׳6 נממשר לטין וץ1 [ומריץ • נוטמוה היא המשקי! דגי«ו n 
 מל וי!הי• היווש• וגן• מל הווה *•.יינה ממני ואילי היאנוטמיה• יין שהייה ששימור זיוה׳

 גשימדיהר גיה הליקץ ■ אנילג גנלל גהי■ בנ*ז שאמרו גנלל מל טס ממנה K1 ואחז אוו «
: !ליש י סס לי יה לא וסור  ממלסה גלש נזגרי ורש מיין nto ונהג מהאמר■ טף מר ןאומ וגשהויה י למלן במשנה שם

 המש סס ממיר ונן גויה■ ההון מסיה היסה נממוח נרמס ושה נלימ ג• הל• ס«י הדומיה
סו שניסה נחי :ו• סלנג ׳נ6 מי

p^ נגוס. ד הלי ר p גמסהאה הניט , ן ;המשנה "n רטט ממן p ■ מלל נ
ל ן פריק ן מי מהם נהג ויניס גלמי ו' י  fe-om אומי לט »ש רמ0מ מנוי! ואין מו

ף נשימה ט הד  דכא • להנץ וניסו לא • מרל הורוה• מס טי היטו מ;ומ סאמו• ו
 נראה גמרן■ מר ןלוהוה אלגטהיו ששהי ט אדה מומי גט "ה קל' מקרש ניאה מהי גא*מ

הורוה: מה טד ולא נאצנמוה■ הוא מרן רסהס גניאור נ הל׳ שם מי ״ ל טע הרסי דלמי מהאי שממין סהיד• סד שאיטמחייק נלי ג  שחוויה נ
טה נהג יוד הלי לאיל הנה אנילי יניאיה ט יגיה•'  לנל וניאיה השנדאה נאהי ויט• י

א ולה לאדד א:ל • ואמו אחד  יאטניס למים טינו לאי ומארש • לני הוא לאי הא ■ נופסו«מו
 המשנה נטיוש וגן מןונוה• מהלטה מיא ט' ולהוימס• שנ״ס נרה טיס לל הא ולחולץ

:ירש למס' גהןרמהי
ס ר  n י ומי נוימנו דננסחאק החן נמי הא דאנז• דוןא והנן ואלנ מי• rw הנ׳ט ח פ

סי: וץ אחא להלן יהא נהג
קי ר  אלו הלטה טף יגיה אדש טי י להנץ נאי״ז שין אץ דההחיא לישנא ■ נגחה ה׳ ה<׳ פ

ומטוא: דיס ל ל גאה ונול• • •והו ילטלס י

»ו.0<ס »גא am נל«• שם D ^בת ט1( ברכות טהלבות (השמטה)
a דגמי נמגית ולפניו  to■ ניייטא 

. מכלן«ן ל*מ)טה ושממו(דף ן י ^: של«י*ס סנאגפסיגה ^ מ
א מילר! הלבות « 01• ונל ייאנ״ו נסשטש ב חלבו! פ׳ .כלש נאישי «

ס׳ מיץ לאשינף: *ה7ם ייו.) כמנוס(דף סי ס שם ץ p<« ר פיו:) ««מ(דף מת סשק■ המראנו למימר בג׳  אלמא ס' מט ד
w .היויאה שפה סמן היוואת טי והא קשס םנ*« 31  שוא*ם הד כאהש ממ

 pa מנדלה ה׳:) דיממס(רף מפא לרגיט ראיה מלאהי לם1א .ול״ע המראה ל״ש ולניס
 דל׳ו נמגח ס־מ pp מילה קאמו ומולא .כיה שק םםםוו .שיימנו •*ג מליה ננמוו

f :גוש « אץ מדין גת שלא i o יגמומלזף נרש׳ו מוץ מומשו• שלא למשומה V 9(! 
:מ*ש0ר<0א ולאפל שליהה מושליו נילה ומאס .מנופץ ויה

. אבן
ח אלעזר מהדיר סופת ויש6 לדורו נוחג רתסיד הגאק ק  ח

תוכ׳יב. צפת כעיר כבוד ומנוחתו הקדושה. בארץ נשיא יטיו
אז ילנאירה לא■ מא1אי האי משוס אנל וי ישראל סל לא״ס  נזמה ליה דננייא הרמניס דאה ליישג נו
 on ממטרה בנה דהסייה ליה כנירא הנא האי רשיי דטרש מ־א הי רף חילץ נמסנה ישיי

 ורש ניאשיה נממשה טמר וגס נהקניה טפי הוא גנח והמחלל ניקניה גישר הוא ווה ואטוה
 שגה שיחלל לישראל אהד נוי יאנה אה שטו נגי טהוא יפנוי יאל יחוג נמיו כיי לומר יש כוש־י.נמצא

 אן נדל שאני ישנה יסיג ואל לוןא ■מנור ת1סניו שאר גני למילס אנל ר1ימנ יאל ■הרנ יהוג לאי ואס
 הוניוו לא זטלס ןאהרונש טמיוכמוהןיםראשוניס נוכרי שלא מה לרנינו אילון לנווה לדינא צ*מ

 ואל יהרנ שטו דגני גה דלמא שמיי ונר מא! שנה '.נל ישיד יג־מ מיו שלשה חלו אלא ימטי ואל זיהוג
:א׳שוהנאני ומאלאלטס וג גגןשס מצאה• משנחלמלן «י ודמם לוינאאהיו ימטויצימ

 גשנה לןמוליאסאטוא לישראל שאמר גנרי רנא זףמיימינאיהאגהזיאאמר אךגמהנהםנהזרץ
אדנני מציע נמצא מיש יהרוג ואל יפטר אהיונאיהן לא ואי י  וא*נ ■הרג ואל יפטר שנה נגד

 יש שנה לחלל וצה לא לסיהס מצמו מסו ישראל לסמא סומנימזמוינן לזונהאאל י\שיא הזיא
מטי הרין דו(מ*דמ*ג)זההואישראללאהשיויאוה נאנהזרץ נהוםאוה נזהרצו לומר  יהרג ואל זי

דן: ימטר ואל זיהרנ סטר וטס וי א נ׳ יזאנח שם  הלחיה ונחנ לנומלט אשה הנס אי וטי מלמו לסנאת מחטי! שנמגויס נום! ני׳
מ׳1 טא ארחה נילי׳ לאו •שואל נה אל הנא יננרי אנויס והייני נראה ר הנ הומנין נ  הרג נזנ

 pi אסיר פלסו להנאה ואפילו הוא הרחה נכלל הא איש אגה הוי אשה הן דאי וטי גני ומשוס הניא
 מינרהיס זנריהס אין ולנאווה ונינו• דנוי אל הימני! דניי שהניא מיין דנרי משמאוה נאמה הוא

א הרמניס ילמא  אמיינאשה והיל טה שסאריט דינהא יננמה mo נרטיההיסימוקנן ליה «יי
 מהני דלוה ראייה נהמה שטנחוו ונמו onto למנוי »ינה אינה מצמו להנאח מתטץ שהנני׳ היגא איש

 יאה לגאייה הוא ורן להנאה! שמחט•[ הינא אצמס למסור לרינה שאינה טלה קוקא היא ראשה סנרא
 גס דלמא א'נ הלנה לאגן ‘ההוא ראה מיחרמיא מורי הגיא ןניו גמימן שיא ונ^הנהיה ננאן הנהיה

 מונרהין המה ולה*מ הניס מיי! שונו׳ נראה וקחו נמרי מא״נץ נד אנל היא p הרמניס ופה
 ולח ימנו ימטי ואל יהוו: שנאמו יהינא ונינו נהג ׳7 נהלנה לקה! דהא הימני! גרני׳ ליס שסנייא

ט׳ אוהו ממיהץ ואץ אוחו מלקין אץ p מי מל ואף וטי השה אח מחלל 1*ה נחרנ  הוא ונסויוה מד י
ג שגס לרגינו ליס סנירא ואי דנר חמשה לא ילנמרה אימר  גינא מאמה למגור מהויגה אינה ממש מי
 גמוינה אינה שהיא ינר המשה לא מולנמרה מגיא ראיה מאי איג היא טלה זקרממ ממשה משהה שלא

חו דאה אוניה ודאי אלא נהוג ולא ואנו יאטו ואל יסיג 1נ שנאמר לסיגא אצמה למטי  שהוא הינא ונ
מו׳ להנאהי שמהטין אף אצמה למטר מהוינה ממש כיה p ונ o x המשה לא ילנארה ההא ואפיה 
מ ט אץ רהיג ולא ומנר יהרנואלי«ור שדינו שאירהינא מיני הוטה ו ק: רזממיחץאו טי ו

חווי מטנדנצר ישא מלן שיאסור והוא הנוירה נשאה אגל נ' חלטו שם  לגאל ישראל פל 0TU ו
 לאמןשה7דנחן טמרץ במג ox איין שנהג למה רנחו שבחיו אמ% וגהנהלהיה זהמיט"

 לא אהטרוש אנל לגיס ישראל מל גשהגוירג אלא מיקרי ולא משמא הוי טחה שאה אאחר והא השיס
ס שנהג יסיחו מלנוהו מדיניה גל אל אלא נור נלנד ישראל מל ט״ י^אל אל גוירה נווי1ן מי  מה סנה ו

I נגס נן שנהג 'x נמצא ולא משנהו סלח הקאה p וכן טרר נן גמרן גא הנטקי רגיי אלא שס גרין 
א שס שיא נסנהיה שס אין ילטיז נשססר״ נן «י די טטוה דהא טנרהש זמ  סש׳ם מקשה מולא נ

fei רשאה י\שיא אולאא רמאי וי ר^א לזטה ויש סו׳ נוחה שמח אסהר ovu מיףשיא מלטה 
היי ושיא ההונאה שמקשש מס נשלמא טהסיא א אלימהא קושיא היא טי נ*מ והא להקטה לו ז  דננ׳

ה טז מ «וי ואל דיהרג ד  חסנו זו• מימייה שנשס יפיהסיא מלטה נוחה אגל הטס׳ שנהט מיי •
טו on וה אולמא ומאי  השא שאני מצמן הנאה טרה המקש! חג וראי מלטה זל«ץטירומ ליישב יש ו

 ׳טאללטשל מל טחס וינוח ונינו ל׳ דיין והט נוחה מקרי יה אין ודאי להנאה! נהטץ סהמלטה
קיון נהויה מצאה• pi זייקא זהה  'א00x לטץ משאיה זשטמיה מחישלט ואיה יהניא רני« לשי! ני

 טנר קדו נפחון שנניח יזמנו איגרא מצה! הנאה מהני זלא המקשה סטר השה חילול מטס זאיגא
 ל«*ז דאמהיאמש אליבא זבגוחוחמלכןהלאמהניטאחאצמןונמוהטאמהני אשנאלמנץזינא

ץ מן x ונס «*ח «רוה שס דחי וסש׳ן והגר! איפנא המניא ט האץ ז  יהיה רגש שהגרה לו% אנ
00x חה אס דטקא הנמיקי 0 חט גנטגזנצר נחה ונינו הא לנדה שואל אל היא «ו  טללח טהה ונו

ן נגהוגיט גמטאו אומיא!לטיא גל אל י טןי גלל ז » «י  רגחו אל וחמהני נלל מונרהש איש טס ז
 סשין טחסיאסקנמ מנל אמו שואל א) ינצל I'oox ש׳ נהנהוהנסהמורדק■ שהניאו מהורמיא

ה חיו הטיה טף קניו נהימן x זגטו x| שרג ואל יפטר לגיא pi למלן משש גאל מסקנה חאס 
 (אשו למטר שמטש ממרח ומשמה חלוצה לשא שאננוט דשן טוטנהו oiox וזלא המניה «ול

ק ממשה האי טזא׳ זהא נאדהסיא שהיא אף זדננן מציה נשאדי ומשיג מזגריהס ומשמה  היה דנ
 מאוד אוי מטוטן זדג(( האיטר אמד מל למטר ורו מלטה נוידה אסטה אן בשואל נמרהסיא

ש שטא מהמלה מל שט שמהר ראש אין שמיאל ודא ששם למטר אסמטינש עזי  לדומה ^ג
x לחי נא טג וזרק■ הלודמ שנהג נמו x e• המצוהדדטן0« לדטדרהש גושחמה שחג הדש

.I'M אל• MW•
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T iy ר המגיה <פל נחג »  גש:׳, ^ג:י'^ו לו כנין:^ומר ״תגועלהגאתו נה^נשהגוי למלך משנה ג

:- סיר^ כן pp סוף בתוספת וראיתי יהרג ואל יפגור \ .j  ,jpj 
 ^נ:ל רצה דלא לפלוני כדקט^נא לר קשיליא לא וא־ אסההתא קמול כשבתא לישראל גוי דאי־זר
 ,החג׳ ננל י:תנ עצמי לחסו־* ל־ היה לא הדין זמן בהלנה כי־,־ סליני תו1א היה לא שמא בשבת קדירה
 לאי* אפילו עצמו על להחמיר אסור ע*מו להנאת מתניי; הגוי דאס ירוחם לרכינו סימתא זמכאן
 כ:הו דיי•,א מ:ונח 1ה־ ל־היג פצייי על ־־ להתי* ר'ה יהרגאס ימבירואל שדינו היבא דבל פוסקיס

 הב יםאנלמהשנתכעודונתנהש׳־וננה יבריוננ ונזה במתטיןלהנאתו לא מתנווןלהעגירזאכל
 ל סגי־א הפ־י:ה אכל ס'מי להנאת הגוי יייתנוין ע׳מו למהוי רשאי אינו נסרהכיא דאפילו

n הנזני התיכפית ומדב*־ הנ׳־ל המגיה וכתב ע״ש דבסרהסיאדשאי : r הה^ ת הג ‘כדבי!;'■' 
 הי־ מעשה לת־י^דהא־ יגולין היה הפרישה כדברי דאי דנ^יו סי־•: קי:הלכה היה דלא לומר הזכרתו

 דאיתא כפיההיא היה מעשה דאות! ליייי אפשר דא כלל כזה דק לא עצמו מל מחמיר והיה בפרהסיא
 ולנך ע׳ו מה א למירחי אלא כן אחר לא הגוי ילמא איית היא הייעשה אש מסתפק היו דחז״ל התס

h׳r ^עשיה יזיע נפ*ה:יא המעשה היי ואש פלוני אותו של אשתו “להתי רצו לא z'■ היו טלאי 
ולו'; לר\'ת יאיה כאן ואין היהנציגעה המעשה ודאי אלא מיד הדכר מפרנמין

ם  הלח״ם וכתב ונו׳ השם יזילל ה״ז ני\ג ולא ועבר יעגיר יאל יה־ג נו שנאמד מי וכל י׳ הלכה ש
 הכתיב כמשמשת מעשייה בפחות אינו ו׳קדשתי פשה מנית רק נצי׳פא אף הוא תתנלו דלאודלא

 דעט׳ס מגמיא ראיה והגיא מעשרה בשתות אינו תתללו דלא ה''אי דגה ד; שלא פליו נתב תדש זנסרי
 גם שפסק מינא סלכתא לית דסא לק לא שהוא תורתו סכטד זגמחילס •פו״ש וס׳ רבא אמר

ודו׳ק יהרג ואל ׳פגור גצינפא גפ׳א
ס  וה הרי כן פושה ואינו הקשה המ'ך יד מתחת ולביות נפשו למלפ יכול אס אבל ח׳ל ש

 וכן פכ׳ל גגיה׳ה התמתוגה ויייר''•׳ייגה הנא הפוייס מן רד1ננ והוא במזיד פ׳ז שגד
c דיפהסי^קנ׳ז הובאבזודונש׳פניזרה 'r פסחי© זלאיתאנמסכת ליקושיאתמויהע הקט, ולי 

 פירושים כייה התוסס׳ יפירשו האש לכבש! •ין ע וסורי׳:מסיו מישאל תגני־ ראה מה פ׳ב דג דף ד׳ פרק
 כזו הרשע נניכלנצר יד מתתת שלאנרחו מישאייועו־י ת,־י ראו מה דקשיא ׳ל וו התוס׳ פירשו !נכסר׳־י

 הגח־א תירן1 כתוש׳ ש ע תל; פיק הד•׳[ נס כדאיתת לנרות יכילין היו המעשה דקודם דניאל בנית
 קידוש על שייצווים איו 'יסרועצמן השה על;ידוש שאינס.יצוויס דמהצפרדפיס מצפרדעים ק׳ו דלמדו

 הגמיא ל עד השם קידוש על פ'מן צריןלמכו* השסעאס
ה מז א צ ס  קידוש פל פציין מכין מ’יי התישפות בדפירשו אע׳גדהיוינוליןלנרית ברורה ראיה ג
 שהיו ניון השם קידיש על ״!‘ע ״כיו האיך ועויי משאל חיני' על קשה הימני© ולדברי השם

 נפייוש אלא התיספות נתייוש דלא ! תת ראו ייה הקושיא •יפרש דהימניס לומר ונרין לברוח יכולין
היטיב התזכפויודוק שפירשו אתר

 נהיוג לאו ואש אותה ונטמא ׳יכם י*תת לנו ר״ו להם אמי! ואם ונו גויס להס שאמר! נשים י יייכה *׳צס
 ביתדו דדיקא מדנריו •ינואר קניו נכי׳ 1 הט מלנרי אכן רנינו נדנרי נתבאר לא זה את;ולכס

 נלם יריגו אם אף מהם אחת למסור אסור אותה יחס M ואם לכתתלה אף אותה למסו' מותר מהם אחת
 להקשות ואי; מישיאל אתת נפש ימכיו ואל כולם יהינו מיתה חייב אינו ואס ונו׳ להס יחדוהו ואס ס5

 שלא ואף הפלשתי© ניד שמשין משיאת יהודה לנבט שם שתביאי ייא'־'ב פסוקי׳ ט״ו שופטיס כס׳ משמשון
 דשבט לומר יש יותנן כר' מיתה יכ’ח שאינו ואף איתו למסו׳ יטליס ביחדוהו ודאי אלא מיתה חייב היה

 והואמתגיה הפלשתי© תמת •ישו.!כד־ס היו שישראל ־׳אח־ ישראל נלל את שמשוןלרודף את חשב יהודה
 יד פ':תי: טו מושאים כי ידעת הלא נכתוב שס וכמבואר נהס

Qgf ד איתו עי:י! תיפא 1 עבי ואם וט׳ נחלאיס אמיו נן נאונסץ שאמרו כעגין י' חיכה  פונש נ׳
 בהלנה אינסי! גני ■־'tM בתלא־ם א״־ו נו נאונשין שאמי! ן כע. וכתב התחיל דהא לי תמיה לי היאוי

 אותו ש-:ין נת־פא שאס כאן כתג למה נ א שם שהיכיח וכ״ו אותו שנשין אין כאייס פנל דאס כתב ד׳
 לוה לכם שמו ;\א דנ-ו מפרשי כל על ותמטי ניניה© לחלק ליה יינא החולי האונס מתוך פשה ג"כ הרי

 שנש אותיב־ד שנשי[ יכינו לנרי שמפיש דאה ומדנריו טה שהרגיש נפי׳־ח ומצאתי וציפרנ
 מסברא ומחלק או,םין ג:י למעלה יבינו כן כתב לא ייחה מקשה ולכך מלקות ולא תה מ לא vה־י לו הראוי

 היה וא'כ הלין ע־פ ל! שראוי מה גמור שיש משמע לו הראוי פיריש ׳־ד ולפ דהכא האי ונין דלעיל האי נין
 הוא ואס וה דבל לרני־ו ל מ, צ־ע עדייו כדברי או כדבריו הפירוש שיהיה נין ושד איסנא להקשויי לו

וייסתניא לכתוב לו היה מסני־תו
ם  דד‘״ תמיהני אחד נדני אך ש יש ח־יפחא נפ'עלא למלך משנה נספר מאוד מא״ך ח׳ ׳‘ה• ש

 ניבריו ו-ניין טאתי כד־ך שלא לוקין אס א נע כ״סופקין שהמה מקו־יית נכפה התוס׳ נשס שהביא
 איסור נע׳ו כא ל התי־וציס י : לפי הל'ו החיספח מיניי אצלי יאה מה כתג הניאה ולפי וגד׳ה ד׳ דף

 ]ככל ה [דף; נפסחיס פ־וכההיא הא:מ התיס' נע■'־ רטתי־ו על תמה ואני וכו הנאה כדיך תייהכש^א
 וטדאירט^הגעצי האש־־הלאונז עצי ואפי''הכי ה סג אכדאיכא מ ואות אשירה מעצי חון מתרפק

 מה לש : ויי: ק״יי׳ להסקה עני© דכתס הנאתו כדיך שלא א1ה מטגי׳א או *טיה יי״נו נעשות אש״ה
 טה א'א הע׳י: ״‘:f 1יכול שא; דמ״-י האשי־ה •‘מע ח!; בד־ה התוספת ::תנו

 ״ינה שמע ה ס; נ*יקוכ אפי'ו ומדאה־ הנאתו כדרך שלא היא נודאי א־כ ^׳־ או:וסדני ע׳י:דיס נגין
 יא'יהר::דכת'ננא יעטר ע יג׳ א נע גם איסורומד׳תרקדרננן שאין דחו־״תאעכ־פדנדכר סור א :הוא

 הנאתן כדרך שלא אף וג'ע כע־א גודא־ אלא להת־פאות מותר סכנה נו שי: כחולי וה׳ה נשמי לייעלה
פשוט כנלכ׳ד עליו ולוקין מדאורייתא אסור

^*Q נ שלמדה הפי־ת מ־ש וטי מעבירה הפורש כל וכן י' ר'כת \  דבריו א־ן יט דקידישין ייהא ל !י
 ן •י יטה[רף0נ יא־תא ה׳ליק יוסף כייניעת שנתב כמו הצדיק מייסף הרב שלמדה ופשיט נותיס

שמיסוכו׳ שס שקידש יוסף נהדית
ה ר  מה מאדדי ד א כתנ אה •יכיאר איני רנינו נדב־י הנה וט׳ דליית :י׳ן הטיע אבל י׳ רייכי ף פ
 .י-חקפשיטאהיה’א ד דינוולפיגירסתינובגמ׳א־דנמתקהיהלזלכתנוולסיגייכתי־חא ^

 0 :־*:'א־;: א'אמה לכתינ מד־כו נגמיאואיו היתהכלל לא תו0«גיר לומר ומזנרתין לכותבו לו
 שם וכתב ניה ■•׳(’״ח• ויש נמחק מתהי׳ה ה א או י מארג א־־ד יכן כתב רע״ו סימן ׳יל ש־פ ובהגהות

 ?]׳־התמירוטה ל ת[ד1הפי שגיעת יפי כתו והטפסמנוא־ בא־דיא״ה מחמיריןנוהפייגם הס׳זסק־טויש
 ולפי יה י כ־יי הוי ה א קילה פ שע לפי טפס תן ובלבוש הוא מ־ותד שם שי? ולפי וצ׳ב משסש׳ד יותר
 ד בא דגי שס י:י־'־ ד שו:י.י התוס דברי ראה ולא איד על ולא א־ה פל אלא מתמ״ין היש קאי לא זעתי

 ד-ג־ל ק פ ’־*‘•ו: נ יאד-נא ה נא שיממיר דיעה שוס מצאתי שלא המה ואני הט׳יו עכ״ל סחמירין
 א־ד שגס תי1.': אייל דה״ו:׳'־' לימי ואין נמחק נהדיאאיה מטא* נ הלכה פ״ד מפריס ובמסכת

 בדני׳ כ־יי:״כזא־ מחק 1 א־ ד שא נגח יה י לגייסח כ משא יה וי איל כמי נם'פ c:שאינו מפני נמחק
 הקריאה שס ח1שה יי אד< שס ד:אנ• אינו זה נא־׳ה דה־ה ממנו ללמוד יש א'כ נפ׳־ע שס שאינו אע־ג התום

 ותד הז דשם משי: מה:כחיי!:•יא שש התוס טו.ת הוא וכן יה הוי שס במו דינו הוי לכך הוי׳ה שס של
 יקצתיא'׳ ע דכ א'־נא ־ב י ד ל: דומה ה א נ וא אהי׳־ה כשס כ משא נו נקיא המיזחד דשם הואהיינו

 ׳*אה כ וא ב יצ י :כיי מחק :נפי^ו: נתב ה וא אדני׳' מן א־ד כלל הוכיר לא סופייס דנמסכת לזה
; קא׳ לא הג־ה שכתב •יחמירין דיש לעגידפשוט  בשם התי הם 'י‘ ־ין ייח־י ד־פ ה א על ולא ד א על י

 ולכישוהט׳ו שהט יילא־מ׳ ל!לאא דמהטפסי לאנתטא^אא ריחכנרשסשסה״אהמקוהוהתיס
 ה חאהי ה א אי י מי*:׳ ־ א ז:ן תתלה שכתב לפרושי ק1דח היא יא *מ של דה':ין ידעתי וידפתיגם

 נדב״ הם א:נ ת1הפח 'כל א! ה'גיש קא־כדניי ס דסי דהא יותיניא מדכתבטה נזה וישמחנזירין וסיים
י ישס ה נא שיתמי־ שינדיעה שלאמ׳אתי לזה הניא,׳ הדח; סטיזמ״מגוזל ד  ח ר פל מת־יה נ

 אי•! ד א ו של כנמ כך ה־תה שגירסתו לימר א־ו צר׳כין יטדאי הירושלמי נגד שהוא נא״ד שמחמיר
 שלא יה נא כ משא יכלה דבר■ דנייו שכל אליו לשמיע א׳ו וצייני התופי שנתט כמו לדבר שפס ויש מוחק
 נלעיד לכן להחמיר מגיל בהדיאשנמת; איתא סופרים ובמסכת שבירושלמי ואדרבא שיחמיר מי מצאנו

 אנל נא׳־ד 1הייצ מתיזיריןטה ויש א׳דתאדרי או מאהייה וכן.א״ה p להיות צריך ש״ע מהגהות
 שית־ן 1 א שמימיהם האתיוניס רבותינו נגד להקל לני מלאני לא אך פשוש כנלפ׳ד מחמיר שוס אי! כא״ה
ם  טטל סיבר עעס:יני׳ו בטוב להוכיח סאריךבלת־מ כנר וטי מצוה של סבילה לו !*מדמנה ש

• מצוה לאו בזמנה
O f f שמות גבי דהא קושיא זה אין בלבד שנים פל ?ל לגמר יצלק ולא «״מ מרין בדברי ם׳ הלנה 

 יה נלא אכל הייטנ׳א בשס לפיל שהניא כיו כל קחני וי^׳ה שביס דכא ^ גלגס האיזזריס
 קישיא אינה קוד© שהוא שמיא למלך מפסוק שמקשה ומה בסרש״י שמבואר במו מלך פל גפיכיסישקאי דנרי\

 כדברי ח נפר מצאתי כ את וקיל איירי לא מזה שמיא למלן נו דמפורש דסינא
 ככ׳־מלתה והקשה יל עכ במידותיו גטי בחכמה גדול תנס תל אלא חלה הנבואה יי'אץ י-ימז ן׳ ל£רק

 שתירן ר־יה ח.]ועי׳נכ [וףל0גליי ר׳יותמנמס משירועגיוכדתשיב שיהא לאכתנהייינ׳ם
 השכינה דאין } נ צ [דף המצניע נפרק דאיתא מה הרמב־ם תשיג לא למה להקשות הוסיף לתיע זהדבבפל

 מגמרא הוכיח ס דה־מב ליישב וג׳ל שתדן מה כלת־מ ועיין וץמה ובעל ועגיז ועשיר תבס על אלא שורס
 כ וא קויה בעל כשאי׳י אפילי שזרה דשנינה בגמרא סצינו וגס גדול עגי על אסילז שורה דשכעה מציגן
 מנונין היו אחת פע© פ־א י״א דף סנהדרין נמסכתא דאיתא מהלנתא הנ״ל יזתנן מי' מימרא איזח•
 דורו שאין אלא שנינה עליו שתשרה שראוי אחד ישנאן ואמר משמים עליהסגתקול ©sf1><?ey<בעלים

 תן קול בת עליה© ו:תנה ביבנ׳*) בעליות מסובין היו פא שוב הקסן קסואל עיגיהס חמיס »f0̂  אי0>
 נהילל מיניה תנמי© נת׳ו לבך זפאי חיו שאין אלא שכינה עליו שתשרה «אוי אתד באן יש

|( ע׳י היו הזקן והילל ע־־נ 0ל' דף יומא נמסכת דאיתא «י על שורס דהשגינס המצא הגמרא ינ״ל ה

(* (09• 00 VN1לי«ו V9 ספזגיה .ביל*»* סליא -

 גדול פני הא שכינה שתשרה שראוי נתנוין עליו קול דנת להיות •כול האיך וא׳ב עצים תוטב והיה כיותר גדול
 שזרה השכינה שאין א הקסןוא׳ בשמואל פיניהס דנתנו תוינן ותו עשיר על אלא סויה השכינה ואין היה
 השכינה ואין היה קטן הא הקטן שמואל על ^לנתטין שהבת להיות יטל האין כן ואס קומה רעל על אלא

 דאיתי* אמת הן היטיב ודוק אלו ממלות לו כשאין אף שורה דשכינה מוכת ודאי אלא קו־יה אנעל אלא שורה
 קטן שהיה הפשוט אמפיג הקטן שמואל נקרא מה ס«י הטעס אבות מסכת רביעי בסרק בתו״יט

ק ר ' כ  ישץ דסנהדרץ הסוגיא מבל רבינז דברי על להתסיס לח״ס בעל הרב האריך א׳ ר\כי ט
 c:זמיישב להקשות עוד הרנה עט״ס מהלטת ה׳ ובפרק נתיסא כאן והנית בדבריו

 0נ#י פירות עשו ה«יא שדגרי הינא מיירי דסנהדיץ דגסרא נידצור רביגו דבי ליישב לענ׳ד שנראה ומה
j גבואתו ע״ע מצות משאד אתת פל «רו או ע״ז ועבדו אחריו שהודחו «W7* סדר מיכק ור״ש ינגן 

ן וזהי אלינ״הו פליגי המנונא ורב תכדא ורב נחנק שהוא הובר ש יי נסקילה שהוא י  בברייתא שס ^׳
 וכסא סוגיא ביאת׳ כמבואר שס דפליגי הוא אתריו שהודתו יוש© עשוי מ־:דכ״ו1כ' ו:י שטדת ׳ניא
מו בסקילה דהוי הוא דדיזאכפ״ו אלינייהו תסדא יכיב כחכמים ס עכו ׳הלכות ה יכי-יכע :סח  כתג י
 מצות כשאר חבל שם שכתבתי עט־סמה מהלטת ה׳ פיק יי: לק־ין ועיין כ״יח פסק ליה טע: :שיי r ה'-

 P1T0 עשו לא ודבריו נפ׳ז אז נבואתו ע״פ המצות מן אחת על לפנוי לו ששמעו ס״וח עשו 1ינרי חס אף
 מתנבא שהי' נחנקעל ומיתתי דנאן נ»לק איירי מזה ע״ז לעבוד דני לדנר הויד אש־ פ' אך לו ש־־עי שלא

 ובו׳ נשמי לדבר יזיד אשר הנביא אך הכתוב שדייק וזהו לדני אות! צוה לא אשר ה מ' ס־ה ידיכ־ ל.ק*
 דטזנ והא נחנק ומיתתו שקר דהואנניא רינןיר׳ש כלל לאפליגי ונוה מתחייב הדינו׳ דעל נהדיא משמע

 המסית שהי׳ בין וכו־ ולאהמוסר המכית עבד שלא אפ״ס וט־ מינראל אתד המסית הפרק נ־א: רניני ש:
 שהוא כתג אפ״ה המפית עבד לא שהיי רושס דבריו עש! שלא אף הרי בסקילה מיתתו נכיא ינ־ן הדייט

 עז^א נאזמר אכל בסקיל׳ היא לכך לנו יפה וכך חזטתיגו הוא וכך לו מסית שהוא שאני מסיח בסקילה
 מצית נשאר• בפ׳זוגין בץ שקר נניח כדין בחנק מיתתו רושם פשו לא דבריו חיליקאס יש שמע שכך

 ו^כס ור״ש רנגן דפליגי הוא וגזה בסקילה מיתתו אז רושם עשו שדב־יי 0ונא זה נסרק יכינו נדכתג
כגלע״ד עט׳ס מהלטת נפ׳׳ה שס כמ־ש כרבנן

 אלע נתגק סיתתו שקר ה־גיא יכן נתב [הי׳ז! 0׳ דפכו כס״ה דהא קשה דמ־מ כאן הלת־מ שכתב כ*.ה1
: שנתנבא  נתורהתייג שכתוב ממה כלל שינה דלא התשדאע׳׳ג משמע גיע ולא הוסיף ולא הי 0נ

 כלל מיירי לא ה׳ כפרק דהתה קושיא שום רואה י אי פט!־ ׳קצת בניטל אשילו משמע ומהסוג־א:הנאתי
 יתנניה כנפגה בן צדקיהז כגון פ׳א] פיט וסיהדרץ ממי שיטרש אח־יסיכמו בע׳ינים יגימנותרק נע

 פשוט לענמ נדתה כן ע־־נ] ש© הנביא [ועדו ע״ר גן
ק ף  חז״ל שדר* כסו פעמים שלשה דהיינו ניאה ולכאורה וטי־ הרבה פעמים אותי וטדקץ נ דיינר י׳ ^

 וימני דבתלתא זימגי ונתלתא הרנה:לשה שנים פעמי© כאן כן שלשה יניס •מיס:ני© רני© 0ימ*
 שבתחילת 'ל1 יביט ממשה לדבר וראיה כלל לנסותו רשאי ואין לנביא מוחזק הוא :“וא לכ׳׳ע חזקה הו•

• ישראל גי8ג ^יפשה אותית נ׳ הקג׳ה ל! נתן לממייס שליחותו
: רה ־.VI '«די נית‘־< ס<י'ק

דעות הלכות
ר ב  ואיגוג* בדרן לילו צריך כמדות שבבל הדבריס וכלל אלי פרקים בש׳׳י ייינו לשון הא־יךנלח׳־מציישג כ

 ישיש טאתמן לקצה יימש לא אכל האחרון הקצה פד להיחיק ציין וכעס גאי: מדות מני תון
טחם בטוב שהאריך

ם כ' הלכה ב׳ בפיק ש אי־ו:  רנינו כתב לא למה ל• קשה וכו' מסתלקת חכמתו הוא חכם אש הטעש ג׳!
 תנש אס המתיהר כל רב אמר יהודה רב אמי כפשחים איתא דהכי זו ׳־׳■־א ל: גנוה נכי זה ל:נ•

 אמרכל לקיש ליש חה־ללומדטרהוט׳ ראיות יטאתומכחלקחוהטא הוא ניא מסתלקחי*: י:מתו הוא
 הנאמר דרב מימרא הביא ולא לקיש ד־יש מ־ירא הניא למה א־כ ייכתלקח חכמתו היא ©p אם הכוע:

:c״: דס׳־ל לומר ואין זה •־  ס־מ חולק דאףאסהיה חדא והאי.ו לקישפליגאד־נמדניטרישלקישאמ־ ד
 כן שאירע מממעשה ראיות הניא דהא רב על שיחלו; הני^ זה אין וים לנבירישל;־: כרב דהלכה אפש־

רג ומעשה ודטרה בהילל
ד ו נ’ע ;י׳ג דף נפכתיה ברייתא היא ים• ת אין חייהם כתם ונעלי שם ^

ק ר ׳׳‘י־ ה׳ פ  בחנות אכל’ולא שולחנו על בביתו אלא יאבלט ולא 1ל זהה־אוי איכלמפט כשהחכם ל וז :
 0ו;שהלילמהכת'הרסג' עכ׳ל הכריות י יתנ׳הנפ שלא כד־ גדול צורן מס.׳ א'א נשו; ולא

ס איתא הא נ;וק יאכל דלא ת״ת א׳ל זה דין י יןודושין ני ת  לפלות פסול וי'א לכלב נשיקדומה ־אוכל מ
ע האוכל מיו‘ דנגי־אהתיא אי: ככל שייך נ־ייאדץיה ח י: ; י : א^ לא אדס כל נ שו; א;'נ  אינות׳ח 1י

טת ס״א ה־חנ׳ס פוס; וכן  ואי ל׳ד סימן ח ונש׳עת כטור הוא וכן לערות נשו;פ.ול דאוכל עדות יה'
^ היה רני הנ־לר־שב׳ 1ד;יהשי כתופעות הי:א דא־תא משים גנאי תמי בשורות(״׳י'מ א
 לאחר אבל נשו; לאטל אסור ת״ת דלוקא דתש־יעמןה״ושלמי הרמביס סמך כשקוע־ו לאכול לת־־ח הוא
 הגמרא הרסב׳ס שביק ולמה נשו; לאכול א:!ר אד© דכל משמע לידן בגי־א הא ה:ה מ־מ ;פילא א•;

 משמע לעדות פסול נשו; דהאוכל עדות דה'נות י״א ‘ס פסי; גופי' 0 הייז ושד א־־ו:'מי ופיי דידן
 בנ׳י וראיתי את• את״נס לוה לגס ששיו הכיימילת־׳ שוהאתדימפישיהי־מנ׳ס *איתי ולא ע ‘:לאיסו

 דדוקא הנ״י ופירש לעדות פשולין העם כל י נע נשו; אאונ''ו האנשים ל’ n הריני׳© נדני• שע־יח י׳ כת
 לשון כאן עד נפסל לא העם מקצת אלא העס רוב ט שאי( בשיק או̂כ אש אב' כשוק הע: כ' י נס c :איכ'
 תכס תלמיד אגל העס כל בפני בשוק כשאוכל אלא אשור א.ו אדם כל שא־ דגני מתו־ן היא כ וא הג׳׳י
 כתב ולא בשוק ת־׳ח יאכל ולא כאן ה־נ שכתי ״הו העש ״;צת רק נו כשאין אפילו נ:וק לאכול אסור
 פעס כל בז כשאין אפילו נשי; לאטל אפי־ ת־ח דנני ל כ עיות יה'כות ׳־א כעי כדכתב הס: כ' כעני

.שד ייתכם לתנם ותן ה.״ל לקושיא ישוב שד ותמצא ל ה ין ם יך ונש פ נ©מ ועיין ק ודו
 דוקא ויספר דהא הטור וכתב נ*מ *'־ן’־ !כתב וכו׳ עמה מעט ו־שחק יכע־ ונשימה: ד׳ ׳־י־- CU*׳

 אינה שהיא היכא אלמעלה קאי לא עמה יסש־ דכתי. הא רי־׳ו דנ־י :ה:ין ־אה תש־י׳ש בפנ"י
י אש כ דא לס״פה רוצהויר־ן  דץנסגי הוא אלא והש׳ע השר בדברי שם כימ:מ: יו־* דעלמא ״י

 נדבריס לפייסה וצריך משמע וממילא הם ש נ־׳', רו׳הא'א ה אי והיא יחה‘׳ ה •א ולא כת: דתי׳'ה עצמו
 שמציטנר־׳א נמו יעשהכן ת׳ח כלומ־שאפילו יס:־!׳:תקמעטעמה ו::מ־תם :כ ואת א־רי־א אףבמיל־

ת : יניתש׳ דוקאנע וזה נ'  מעטפמה וישתק יספר ל־צוי׳ נצריך די;א אלא י דני'רני כן פי׳ 'א מ א:'
 כאן הגהות דב־י נראה תשיישוכן ’ כע< אפי׳ כ"עייה בש־ לא ’ל־'י צ־ין כאץ א̂כ

ם ׳ ־־:ר ש ק וכתי וקופה מנקויה ת ילך לא י  רביט נתכ למה תמוה ולכאורה מג־כץ טצר ׳־׳!פי
ע1יה ־־׳ ־״••יא הא ת־ת גני זה דין  בקומה אמות ד׳ שיה'וך לאד© אשר היאנק־־וש׳! ליי נ; :

 ליזהר תצריך ות אמותדוקא לימ*לכלאד:אפייד׳1לכ'א־פו׳־יכי !׳:׳עשאשו־ : א־מכז ש זקופה
 הרי״ףזהרא־שכתטנ^־טת וכן :םנגי׳י־אדנדטתוק׳ל ־:לדקל; תה.;ועהווה1כללי; יה'ו ־ית־ש'א

 שכתבתי כמו משמעבהדיא דרי״בל הא נתנו ג־כ ובקידושין ;י:1 נקייה ילר ת־־חש'א הא־י-־אננ•
 נקימה להליך אסור כתב נ׳ ׳0 ועא׳ת אמית נד׳ אםיר אדם ככל דגס כתנ לא ליה ־כינו על קשה יא'כ

 .רטתיניהאתרוניס נדבר• ועיש אמית מדי נפתית -ם א־שאפי־ דככל לישיע הוכירד׳אתית ולא זקיפה
ם  מסכת שהואמגמ לח*מ ומפרש עכ׳׳ל. משוגעים כמנהג חכרשותי־־בי© י־וןת ולא ודל ח י־יכר ש

̂ל אמ־י כ־כית  הטפס אמר דנגח' דבריו דחה ענמו יהוא גסה פם־עה ע ■פס לא אף א“יי ח ת א
 הגמרא מזה אי לי קשה שד משוגעים הג כמ שהיא טעם ניתן ה והריב שיגיו ׳*י־ יוטלת נהה דפסיעה

 מאוד דנוטלת משוס גסה פסיעה יפסע לא בניתי אפילו משייע נגמי דהא קשה זה דין הייני© היציא
ל־ינ ע  ול־גראה הלת־מ ג׳כנקושית נכלל שזה ואפשר ליין אשיר ה־כם ב־שית דיקא כתב 0 סו

 ברשות רצי© ש׳יהם או הרבי© נישות רן אחי־ התם יאייי׳ן נ פ ק נ ■•כ־ת ׳•מ זה דין הי׳יא פ דה־מנ
 פעורין.׳נא מ־מ הרבים דרצינישית משני© שהי• י אעס התםננמי־א ייש־: סש־׳: וא׳־ז קו וה! ה־כ־ם
 כתג והרתב־ם כרה״ל ליין אסיד אדם דכל יושיע תיהתס יא לרון:־:יתה־יים י־אסו־ מהתה יונח
 אדם כל ששאר י אעפ' נזה ויזהר העם משא־ •ותר עצמי הי. ית ח דת ל־.י־ות א־י יה־ינ־ס י־' ח ת דיקא

 הפרק יכ׳ו אדם לכל כרה׳ר לחן אבייא אי:א נאמת אכל ניות־ ל״ה־ מחי־ג הוא ימ מ הא ה1יי נזה־ יו א
 אדם של כאשתו אעפ״י אנל הלת־מ יכןמפיש ודיק ש העהת נישא־ ליזה־ניית־ צ־יך דת־ת מזה איידי
 שתיית מפני ת׳ת אצל ה־מכ״ס כתנס מ ח העס נכל ניהג יה נפ־ק •ס ד׳ ש*יה י אעם נהדיא מפ־ש יט׳

שנני־ל ע בית־ נהם _ציו׳'־זהר ^
 חוץת הכ׳׳מפר מרץ וכתב כיותר הקלים פשתן כגדי כיי ידיו יחחת רש־י'־אה •הא ולא ם׳ רייכה ישם

 וטהדהאאיתאניומאדףל׳־הע־נאמר־ו ;:ה'יעלפירושרט י':או־ : ־:: ודלאכפייו ג״ו דף
 שנראה מפני ללינשה הכה:•© אתיו ולאהנימוהי ־טא תמשח כתי רר:ים:ע:חה'יא-י׳ ר׳אבן על עליו

:נ ־•:־י א יחמ־אניו ומהי;:: נע־ום  שלאנשעת אבל לל.נ» הניתיהי לא הענידה ת1כ: רייקא :הדיא :
 ח־הום כן כר׳א לת־ת לי אש כלל ׳־ות יזה א־כי־ אין ענידה

ם ׳ ש : י וז־ל ־"א ד' ע' ץנ  לובית ואת״כיקנה אותיתתלה המפר־סת אדסמלאשה לו ש־קנע דעה י
 ומיהאישאשר ונו׳ הא־שאשרנגהבית ומי ט1 כר© האישאש־׳טע ש׳אמ־ץי אשה ישא זאתי;

 אשר האיש מי כתיב דקראאיפכא טלה־מנ׳ס לת־יוה יש וו־ל מ ה: ו ־כי והקשה ל עכ וט אי־שאשה
א: טעכים הא־שאש־ ומי בית נגה ה  משגהמה0שתירןוגםבלח מה א:הוע״ןנכ־מ א־ש א:־ ויי

 דא־תא לבית קילס דנרס פינית דהרמב׳ס די־אהל״:: י'ע די שמניאנשסתשינותדג־ירינותס־מן
ה׳ושאאתא!־ו» וחיללו גטעעס נ׳ה;'תיתכ;ו1וויןמ״קימ אלי:אין ה ע(אנמ; דףמ־ג גגזש׳סוטה



טוו ל ה עודיאבן טוריה תר 33ה

 vdt W weftrftwo זססלמו יהיה גיי«א»ולגי<וו«ה מ6פ»ו1וייו1 שגה לניחי יהיה מז י86א
 הנ״^־מ^אהומגפיןמ־סהימיהי׳^דםלגיהומ־שעףהיהוהגרמומהפדמיה^ודסלגיוןזא״תדשחלה

^ יהיה י<9¥ל *p< 9ו9ל«9*4ל)ה*ה<יה1<*ת יהגה  ות0ס1הו« or יהיה w*3 וס גהזרלניתו וא96י
 נרירה 0׳M ?11 לצית קודס דכרס משמש לניהו יהיה *p< הזנתה כמ1« ולאי אלא אשה » אשתו את

 נית מה אשר האיש <ד כמלחמה מכרייו מה א־נ«פ<♦ וא״ת לנית יןידס דכרס המהן שוליס סימג׳ס ומרי
ס ש מי ^ז  דהייגו מליאזה משורני זחזירין התוספתא דאיתא <״ל לגית קייס כיס •הא הרס גסס אשר ^י
 זאי י״ל מא99 הדרניס מתקנים ונס לאתיהם מווו( מיס מססקין ©'1 חיללו ולא כרס גסש חננו ולא הית מס
 הסווה אתר החוור האיש וה «צא הית הנה אשר האיש «י קולס התתלה נרס ש0< אשר האיש מי מהריז הוא
« fpm יסנור נית מס אשר האיש דמי ססנרוה ישמש ולא מם מס  סגית קודס כודאי •נמצא כית ננ

 מלאכה לו קהס לנגר (wm מיה ומספיק הדרני״ מתי,( ולהן סנ״ל הרמה״ס כמי• תתלה מלאכה לו ש9ק סהית
 ולספק סלרהיס לתקן ציין לאין יסמר ההיחו מלאכה לו קהש לא דסדייו גרס אגל«ש כניתו סמשוגסת

 ההר הודאי א״ה הית גנגה השתא נמצא כרס נסע כית«את״נ מה אשר סאיש מי תו^ה סמיו להן •®י( מיס
ה ננ״ל הסדר ס׳א ע ני הגיתו cotto לו קגס ^  ליהרה והתורה וגו' ומוון מיס ומספיק הדרגים מתקן ו

רן מה » לא מ  « אפיי אלא וגי' הדלהיס מתקן תתלה מלאכה לו קנס סהית קולס א״ההודאי כית מ
 נס: מון היסה ולדי, מיסמוון ומ«יק הדינים אעפ״נמתקן גהיתו מלאכה לי קנש לא סרסדסויין דננעש
ם מ מחייה י״ג ג»4ה ע  '©»79rno'0 התור'נדי אותו חייכה שלא נמקיס וממכר מקת הזכרי ^

 ואיני <ט<׳ יותר והיא שצמו מחייה אינו שכתוננה התוננוסחא^ורת מצאתי ולאישנסיונתנמר״ן
ס ונתן שנשא הינא יהינו וטונת נכונה ייתר מסתתינו דללפ״ז דגייו מנין  אין התור׳ שמדץ נלהז נזניי

ח  ישנס שלא המקח לקייס ומחויה ראו• ת״ת האן קאמר מנירה מה• הפ׳יא שמנואר כמו נלהריס נקנס ^
 והראוילשמוז נלכדהר׳0רנינינש״ומי%ל^מכירההנישאינותןנדנרי התנ0ה^)ר*כלאי0מורו*וג
 :פש\פ לפשג״ז נראה מ • תיוג גדרן מוג ולת״ח תיוג נזנין כתג לא אדס כל מארי אן וכו׳ הוגורו

רו שהולן או סתסא חנייו הרואה •״ מיג״ ף  נספר ראיתי ו®״• לסוסה לסתו•® מצוה נמנה לא מ
 של מיס להגיא היתר מהגין שהיו אחת הסיר שנ^ל ע־׳ו ®מן נ׳ הלל א־׳ח החלק ודדיה נינת *
 למחות סוד מתוינים אס התוכחה לקגל רצי ולא גהס סיתו שגסס יתנמים לשיר מהנהר ימיאל ממות

ס w שמצות קצת האריכות שס והשיג ההאס שד מ w נמל״ת רק משה מצות סל סוהר תכירו הרואה איני 
 איכא ל״ת מצית ונין ששה מצות דנין כיה חילוק שוס רואה איני נסגייתי /*יאנ•0רהינודה מלשין ק מלייק1

^ תוכיח היכת ס^ת אי ^  שתסא חהירו שרואה לשון «ל שהתג לדייק יש פני רכינו מלשין ר,rלמ ו
 נדרו שהולך או תמשה לא מצות של שעני כמעשה שתסא חנ*מ כחאה הכי משמש סוגה לא הדין שהולך או
W מפירושו נס אגל אחי נמנין סיגה לא נדרך הולך מפר׳ שכסי׳׳ח הנס פשה מצות מק״ס שאינו היינו סונה 

מי להיניתו וחייג מגונה מר הוא שכ־פ מ־ש מקייס שאינו אגדו הרואה שנס «הת םזו ג  מיהרע היא ו
א  זלא ולאסצותל״ת יגיח דלמסן ששה מצות רק אינה ישראל ^ נהמה ששגיתת שנתה הנ״ל הרב לשיסת מ

w כל תסה fio ווה ונהמחך אתה ^  אחריה מתמר אינו כשישראל א^ נהמתו אתר מחמר גשמ«יאל דו
 הדהריסהא שס ומשלש שהופל המו הוכתה כמצות איגואייה וכמישלשיסת׳ (רישדלמשןיטת רק אי®

 הרצין שלא קרניה שכין ®צומה צאת1י ר׳׳אנ״עהיתה של שרתו נהמה כמה שרק כסין היא שרוסה משגה
 שמו על נקראת נג מיתה שלא ומתון היתה שכ»ו של אלא השרה היתה שלו דלא הגמרא ואמדנן מכמיס

 ההדיא משמש וה גפון נתפס הוא מיחס ולא למתות שאפשר b כאן רכיגו מ*ש שס סגמיא מגיא ופיו
 מצות מכח לא מחויה כיש י״א שהי' מה הדה לדכרי לוחות שיש הגס למתות■ מתויג היה נהמה דהשהיתת

 והודאי דנדומוהרתיס אק שמתלקשסאגל והמו טה שרהיסוה ישראל סיהחסרקמהחסרהותשהל
• ופשוס הינתה שיין נמ״ש גס

 שמ^ין o®' מצום משפסיס ם׳ סתגון הספר ראיתי שצמו• מממון יותר ממונם של ויתום י״ הלנח
 ס״ו מורים אינם יהי® דהרי <דמ זזינא אליגא נטגיס המם שדנריו אף אומי ואני •שריש. or הסיס

 לו אמי הינא דיתמי וווי שמואל לו דאמר לשמואל דאנוה כגלטתכשוגדא דאיתא לסא רכי® סננת אר
פשוש: ווה שלו שהי׳תסשלממוןהיתומי׳יו^ממננון וטיסרי ריתמי ומצשאי דיון ותתאי ואדרחייא«ילאי0«

תורה תלמוד חלכות
̂זי■ נס■ לזנר <י«5 את אומס זזת»1ל1 וו1סגא ה W ללמדו ת״נ אניו 1ק» אנל »'חלני! א׳1פרק  לג

men מדהניא יאוד״תא וא5ש ינע! ’מדני »p10 לדנר תינתיג תד״ן יויאג » men 
 מלות <ון’ת <מו ממתסתמון ד<ן מהוא מממת דתוגתגייג גמ׳3 מממ»ת אגל ללמדו חיע (דדשוודפלדסר

 אנע ליכד יוי« נמהתמון אמי! מנאן גס לדני פי,נ ת׳ גספי׳ מלאת• את־נ לתגגו■ ת״ג מאנת מס זתמיג
ט'; (דאא»ז«תא1ו ממר מדרנגןמ«תמ שהוא וגיא' 8ו1ת מלממ מיוו א מ^ תג אויינןג מ  נפל

0א «י ממ5ג לפת א"< ני■ ״לגת 8 p »011 פל  w- דממי׳ נני״תא ממי אינו 0• סלת־מ ונתנ 
ניי תוא ת1ש משות ולתנ׳י אתו• נמקוס יבינו מלאו אול'1 י פל לתי,שות ואין תלמו יג■(! י נ  1'י
 והוי אתלמייע ולא̂ 1ד אנגים למין ישנגתס תיא מנסמיגן מיתתו• מ׳1 למית תיא נתג לא א׳ דילפא

תנ למתוגר מ״ןמיגן תו׳ נגינת תת מותס נניס!תאינתיג!למיתת מי אניל! ממתתיגן תינסולענ  מו
 הןרא יממבמתות מי1ל ואין אתלמיייה למין ושגנתת י!רא "<n א׳ג מיס ונג׳ לגגיס אתיינא תוא

ץ ן ת1מ ממפתינן מ• מנ גי y 1 מופץ ולא י hמ• יולמיתם )יא p'npm שסיד מיןשת ולע לתלמיויס 
 מינת אלא לי אי! נגינת את אימא!למיתת נני״■ יתא איגו ית לתארסוגו' אלת ל• למת יתויסמת ארא ♦■ת
ס נאמי למת <”א וסי ותתישתת מו1ל תלמוד מ(•! מית מי  וקיא מיתויא ו!א1ד משמש מותינס ולא מינ

y ממשמשותת לא1 ישנות מיתומא יישינן t נמו רניני דגוונת ל״שנ ואשמר יגינו של תאושיא נשאר 
 תלורמ שוי ומ״ש להאייס■ נגיסאלא נניסורש מ• אלא נ1ת5ל לו ואת לא ונשתואוהוימתס הלודמ שנתב
ת  או תוא«יא'ר״תא לשטר וידית רכימ שנתת ות דשלהתתשאאם וטי סלמילבט לשטר וידית גד

א  לתוטי מליו תא גמ p ושל 1מ של גלנמת 5ל« א״ג תואשהלרנימ מאי אשת מיאוי״תא תוא דאת מיוג
 א׳ג שמאשת רניגו גוונת תאמת 1דות אושיא רית כאן אין וטי גשמי ללמית מיע שהיא ייש1מולת וט גט

הו1ל«ת«ש תיןנ׳0ו מ טי וטי לתאיים תוא תיוליס יו  יאויייתא שהוא וטי!טיא• לתשניו ת״ג ו
תג  שמליגו נמו •אריס נדמית לאנותס שליין שגתורת מלות מגל מ*מ תא• שנא ימאי נתנ׳ת מתי׳ס מג

שי  תנל ששיץלנגני דת׳ת ששת נמלות ומנ׳ש תדנ״ו סי' שייפא׳מ גסנסות 1״ות נאלןווו נ1אתו0ג1גדג
ת גמלות א(> אתית 01מל לאמת למטוס׳תתי• ושא• אינו פשתטיא׳ מלית וא•'ילגל1  מתר מון מנו

ת למנוי ילולנאנלללמויתוותולתסשאתתלמיייסיוגל א׳ מ טי שנוו0ותללמי1מ"נמןתת א׳ג  י01נ
ט סוגת  שגתב ונמו 1מ pל ות'ת למו מלמד לשטו דמ״ג לתורות נגית וגני מית של נלתות pיל יגי
״י סאתוורס ססנימו 1נ1 תרת 1 משמ«ת1 ימ״ס תימ! ג  מלמד לשנוי ח״ג מו p לט יגס שת ן0
 יאירגא מונותית ינויו ואין לתאייס לשני! גת גן לט ותיס שנתג סרת מו־ן מינוי p שלמי יגראת

p ל יאולת ת1תש לי גואה נט גן ונו נתוא ית״ת ולמטר לתאיים נתרת׳ מיהתתיל מו־ן מיגר׳ לי״אp 
;מונותיס תיגש מרי! ינר• תת אדמת ל«ץ יואא משמש וסי תניי!

ש ״ ם  ולגאוות יתואאויס שט ■ןתנו•שcנ1וו’תנpל אורת 1נת גן א• שודמוץאנלתאמסתשאאל׳ ו
^ ל׳ גוא:  ומרש va גן שת ללמוז תיוג ות אין תיוג לשדן אגל וגינו מתושא לשניןאדימת גיוי

נ גדת יו> נסומת יא״זא יאיז1 מלמי לו לשמד י אתא י ג איטשל ישאג נ  גידלו ושיש'׳ גותי• נר •שתי נו
ן לאו לו אמו מיא אשא•! לו אמו נדל ט מיתו ו  ואי נגן לנגיד שלי ואיו אגת נופי■ גו שוש'׳1 וטי אנא נ
ץ תפלות לאיית למדי נטתונודא׳ ניילו אתא שמ תיון ט אס תמו ללמוד שידיג אמות  האין וא׳ג מ
 ללמת מישיג שאינו ודאי אלא אנ0 מ! יופו לוט ולשמש לנגד מתויג תלמיד תלא אוא נון• לאו לו אמו

: גגלרי «ו למי ולא שמו
ם ' טאנת ש  שניתש נתייאאש משמת איתי נט ממט יותר שילמוי מת לתנין ומשכיל גטן ip תית ואס י

ס תימן נש׳ש כתויא משורש pi אורת תוא נמא מ׳  מגת דתא אשנא משמש נגמוא יתא ס־נ!!■ש י
נ7 מששת  נניתו ותנא לגרש שניל«ו דמתזלת מטאו ושת גד" <[1זת« תוא ישאג גר אתא ו
רג  מיטתינאנתגניתואתילאנאמשמש אמיליתאואשיישגא שמשתית שחיי! חו״סילא טאתא א

 מגיח היה שניתן»י| היו אש אנל אנת אוול1 אגת תיג ליה יאאמי מא מינן ישיישנא משוס יזואא «שדא
•): ורש גנראשונת לילו po את

g f f ט יסוגת גאאוונית תשנמת טלת• נגתר תורת שיאוא שי גשנו ללשוו וידיי • י חלנח  שנס יגי
 רנא ויואתי גתא ששיוש יש'• נשדש ולא טלה תינת מואדי! לע1 ללמדו ליין 0נתוט1 נניאס

 שנת ותסור ותיא׳ש הר״ו טונת תוא שק רגדת נטמן תנ׳ח וגתג povoi «יאת ולא תוית ט •אוא
 ת-ג איט משנס ידואא משמש משנת מלמדו אנו תנו״תא שמאש וז״א ללמדו לרין וגתוגיס נטאס
 מלמוו איט לוטתא גאשת ותנו״תא אמו לוין וש•• ולטיוש ללמיו ליין תג׳ן גולת שאיא אגל ללשזת

 ג ואד תש״ות W השוס' שיטת מ■ •לן שתגן ואת דשחוולת לטות ויגול לתטן יטא• לא *)
ט תשג ומתתלש א «א• גאה. לשישן ואורג גמג תתר •שית מ

 שית המאיא תנמסאץ ולנו טר״! של תפלות רט גל וש4 שנהתג לתויס שירוש «א שתש*ת אנות משגה
 נניאיס ונטיש משות ללמדו מ״ג א'« אש״ת מליאות 1אל גסון גואיתא ט' מות ינמשנת מוס ואינס

ג מלות מתת לא1י שאינו וגתוגיס  ופ'ו ללמדו לוין שאין ומרש ••ת ip כמגילת יש*׳ וגמושגתג ר
 ולעאןו סיש" פל שטמנין !נתוניס מיאיס ללמוד נניתס את מניתיס שאין דיוני מני תטלס שומני!

 ששמש וגאונית ת4מוגי וגמ׳ משנת שדד רש" לטי מ׳מ נשנו ונמ' מ«ה גת ללמוד אותת שמניטן
ת וטץ ינתימא ט :ונתוניס עיאיס ולא תורת ת״גו ומאות נתדיא מטאו ש׳א ת' דף ס־א מי

ם ט לשו! מסתימת נשנו• ללמוד מותו נשג' שננתג תוית ללמוד שנתט מאוס ש  שנו נתג שלא יני
 אס וגת שימור נתת שיין שאין דאףגנדולית דס׳ל גתדיא משמת שימור שגר או משמית שיטא

 ונפנואו שכנתג תתוית שכד ל־סול ׳וגל ושייושת סשאוא נששושת שלמדו יא משמיש תשימא מלמדו אט
 תניא ילע נאנס וארגוס סמאוא מלמייס אאס ואי נמגס ומששטיסאתתמלמייס דמואיס טרושלמ•
ט פ' נדמשמש שתג לא למת ורש תש«א וני  :ליאת מגל שממיס שי«א תו שימור דיואאשגר דיל! ננ
p"lB ט י׳■ הלב•■ ב׳ א שיסא שרניט ונואת הנ׳ש מי־ן גתג וטי• אשת לו שאין ו  שוו נופת וכן מי
ג שיא מדנייו י  שגת שת תמניי דני׳ סיף טאיו יותר ולשנ׳י וטי איסוויניאז מתלטת ג׳

טד אשת לו שיש תיגא גת׳א רגיגושוסא  I שלמא נתונ ותג• לתיותמלמד •טל אתית נ
 וט׳יוגתנתלח׳ש ניאייא נין ממטגיןגמאוא שסיר שהוא אתי ל*!מד שתלמד סאש! את שולינין ורנחי•

שסנגס' ם' נרתתלמיתתיטאואטי שואולאתזנידיניטו  וגינו תוניוס לא וישתיפאלמת שד תריט
 אחו למלמד ממלמד תאט! אח מולינין מינתנ feo יניגו נחנן דתייי״סו גיאת ולשנ׳ד אלת שס ושאיין

 נירא שלימי ת״נו נדאויא נן שגתנ ימת פת!אלמיויס שסי דנייס ת״ט נמארא ני! שמנו מתיו שת^
מ גש שנתג נשו טשי גוג שוט! ינתרוו״תו סתלפדיס שש ת'  למלמד ממלמד תאמן את מופוליט! ^

p טלש׳י טשי דנית האי לנתחלת דטתגינו שרש אחר i ת סימן נש׳ש שי׳ן יסד  נשניתס p!■'סיית ימ׳
קי נתמת נאן שנתג נמת ולא רמי קג שמרו י ט טונת גס ונינו!ל  I גדנתנת• נ! יגי

שו אס ות׳ת מטה שש״ת לשני! תית • י' וזלג־• •J מ”(£ן  •שסיא לא אתריס פ•• לתפשנת לשלוש ^
 ולגאוות מתלמויייושל' שהוא סרת מרן נתנ1 לתלמודו• סמלותויתוו •תשה 1לא ואס תלמודו ”

 ואיא• וומיא תתס דאיתא גרג ■p דף אק נמושי היא שווכת נפיא תא מתיוושלינ• ל«-א לו למת אשת
o תסטן ונל מתניית תיא •ארת טטיה נפיג ir tt ש״ גת •שוו שמיס משל• תא גת  לן יש שאס נלומי וק

 אינס מטת *׳לו מו1של נס •שוו לא חשליס נל אוורנא אוא ונתיג נמלות יתשסא ת״ת תנשל נמלות לש»א
 ש" לששותת שאששו נמלות נא! ומשנינן נמטת ולשפוא מתוות לתשטא ישא• אתת ואי! לתוית 0שווי

 המלות פשיית שי1א שא• נמלות נאן תפוס• ונתט אתויס ר׳ לששותס אששו שאי נמלות ינאן אתויס
 ומלות סיכא לשויש• אינא דיי! מתלסויא דאי ל״שנ ויש לשניןמיומיאואיא• משורש זדי! שדףוט'תר•

 וא*נ ת! דשוייס תו• נת •שי! שמיס חסיל• תאוא שמטת גנו לתורה שות היא אתויס ש■• לששיתת חששו אי
א נו ימשווש הייושלש• דנו• מי׳ן סניא ולע ת׳ת או תמלות או שידלה מת לששות טלו תנווירת יסית  טנ
 נמטת נתדיא תתט ותתוש' לטל שרר״ תא לן •אשת ואל אווס תמששת אתוית ש" לששות אסשו שאי

ת אינו 01 יילן לגמי נש שדיף סמלוה שטית שא־א »  נשנואו סייושלט ש! לומיתס ואית הניאו תוטס• ינ
מ' נהדיא משמש שת *טיישל®' מ! ותניא מו׳ן סתתנס לק ות מונת לא דילן ינג 'r סויאת •שת נסתי 

:טת טיש טלת גננז תורת ותלמוד נשסאא דשאת רא
ק ר p י »׳ י^נח הי פ i ט נגני שאול שאיט אפ׳ש ת'מ אניו תית אס ט' י  תל מה תאויט מו ו
 מהלנות י*נ שנשיא וא'• O'wio שיעי! אתי נסנסן גולת !מתננאית ינינו דני׳ משישי י
ט ש!ףל אני! את דואא נתג נוילת  0C שנתג נמו ותשיאו תאן r שנרס נתט ותגתות אודה אנת א■ ק

רנו פו•! תסכים pi גתלטתטילת  נא! שרגיש מלשוט לנאווס נואס pi דגדג טמן שסף וננית נ
ת ת״ת אניו תית ואס לוס ים1א כתג *ו׳  לשי! pi נאילור לנתונ לרנינו ל! תית א״נ תתלת אניו את טי

ת א־נ תוט שאול לטות ולרן אחר דן •ש אניס שלשנין ודאי אלא חחלת טrאנ תשיג אנזת  «נ
 ונס דנויו מתא נאריטת •ט׳ש שפות נלא שתש נ1נש ינינו דני׳ מ״שנ ותלת״מ נאן יש שרת מלשונו
 סוף תמשנת ל»! מנדאדא ־ת1נש ושתי שנתת ת1ו1א ל<ףש־ טור שלאוש• ואני טת• נתנו ותשו׳ח תתי״ש
 לשש תמות ולגאוות ונו' שאות גנל אנ0 את אויש תדג לשני תגן ונת אס גתלמוד!טות ג|1 דתנן טיוטת
 ונס וס שלשני ננטת ששנת נמו מאוס ננל לאב אויס תוג נאילור לשנות לו תית נלשוט טטא תאדן
רג נדהו׳ ט שאול שאינו אפש־׳ ת־ת נאסאניו שת נתב תי  לא למת אשת לגאוות לונו אויש אניו ק

רנ0 נמ-׳ישא וה דנו נתב ף  שאול שאיט אתר• לנתוג לו סיס טימיו אני! של חגס אנת ואם שת דתנן י
ט  שאיט נמשנס לגייטט p משמש ממילא סמשנת ולשו! לקש תולון לא ינא! וה לדטת שיש תגת ק
ט נטד שאול נוות לו משמש ממילא א'נ ו  אס סדן לגאו דגולון נקייטת תתס אנל שטל שאיט ^׳
א נתנאגנ נמשנת שת שנוי' שאינה ת׳ח 1̂  וותוף אנלטא תינ• ליתואמנו• יש נן ל•1שא שתינו אש׳ש גוו

רי ולכן ל טג דגדיטת תמ»ת לשו! ל"שנ שאששר נ  שמו לומד טת אנין שנם תייר• ינאמת תשת נ
 ללנטדנואיתאנפסנתולנןמו״א סנלטנתאדס מן שלא מללימאללנש למודו תית שלא רא י
ק אס התנא  תית חנמוט נ1ר1 ^ניו סיס מגמתו ומי«ש פת! לומד סיס אניו דנת אסייג תרנ לשני תג! ו
ט נ ארת מי  ו1תמת ^שוט סתנא תאיין ילנן מונסא רט טא1 ממת תנמיט נ1ק מאק לאנ אויס ק

ט שאול שאינו ארש ת״ת אני! דאס שס תרנ תכויש ולות .1 ינותא לאשמפיא  שת שלמד trim ר® ני
 נסתש הדני תנית ולק נטנלל האנשת לפי שלא טיי׳ האנןויסליסאנלנמלישא מנמוט מישוש 1ננ

 4משמשא)י תתת איו& תתיט0ו«ו רט נננד גמשנתשאול שראתטתמתתירושלט לש■01ולאגמגנל
קי גס ל״שג ^וסואשש׳ שם הקיש לא ולנן שאיל איני  לתילוא נלנויו 1רמ שות מנר שלא ארש ונינו י
ט התחיל שגני מאק מ־מ ות  שגוין קיא• ת״ח הוא את11« שת ללמוד מתויג שאג אלי נתלסת יני

 לניט נחג ולגן רוגחגמיטממט מונתאשלמד לשירנו גליוטדוותלן תלליח שלא שמורא שלמד ששת
ח שתוא משאית נ׳ לו דש ואחר ט'1 קנו שאול שאיי אידיש ת״ת אניו ואס  טשוש טו שם למד ונס ר

די' טילה מתלטח •־נ נשי משא׳נ אולם תאג לגן חנמתו  סחת נטט לנן1 נלל 1»ג למד לא שאני! שתת נ
י ורש שאול יי נ ת ל״שג •ש אלת י ח תלרמ שהאש' מה נ׳ א «״ם מחנות מסלטת «' ד׳  :ליאו״ן מא1 ו

ם ־נ נינו תית יייני ש טי אי ק אות לו מיל!שאל ונ  1»ל«״דמיאיואל קא■ לתקני סלנהמוק ד
ק איס 1ל ושאל נתנ ולא קנ0ל הליטת׳ דנר אות 1ל ושאל שג רניט  ■ת לאי גרש לסנוות מוח י

ק נתנ ונא! ח1לתט תנל נתג 0!אחי 0נ1 מ׳1 לתורות לאיס אטו  דלא פשמשנסייא לסשיג ת'1ט הלנה י
 תלתת וא שואלין אינם אס אפילו לטוות שאשור סאות ננל לסלק רא או למנסת לטוות נא אס נץ שנא

שינולק קג !שנאלץלויקסלגסדיאא נאושהואמיזלי׳נפיל שדיא קקימיאסוולנלת ת ל ק  ט
 לתקג א«' למפשה ולא סלנג וא שואלי! אינס אש אפילו גפני! ושרש פיל ׳״נ טן אנל משמש ד״אא
" נדשת שלא א ותוא־ש ו ק ק• סלנת 1ל ש^לץ אס אנל אפוי לפששת לטוות דיואא שנחט שק נ  פי מ
ש pi נאן נתנתות נא1ת1 ד«ט לומר •וגל  ששוש קאס ולשרי נסזס• גן גסא '1 ששיף רפ'נ טמן נר

״ נאמת1 רו טלא קנינו  חוו גששנת דאיתא ממוא מזא! ׳לס• ות• לדנדתס ראיס סניא לא והירש י
רו ולומד ושנת לטרו  שמנת ראיסדהאאיחאששאלשיו אץ ששם לפשות* שיווה פי ששו׳ שלשי מ

 ללמוד אץ ודאי אלא למשות נששירס טינ טא שש!נא! ששיי לתשות שמורת אף תלמיד גני תו• ששו' למשות
: ורע V הטטנתוא משסדנויית

טי נשמו ליס לארות לתלטד לו ואטד • חי חלקו  וא לא תג׳ש ששי■! ונויו שקש׳ נתט מו י ו
• 1נא o!גשת גדרי '01 אחריש לארות ואטלו נשניי שמו יוסר ולא סיפא שגתנ שמת לניני נינו 'h 

א' שלם• נשת אנל שי• מני! שלא אנל ואטד סוא נשנש דואא ולנן שלאי סיו שלא אפילו אסוג■ יי  ושיץ נ
ש שוד ;גות ר

*ה M p הלרס נתנ נטי• המוח! נניח לא כפיו טמוץ אץ ני ן׳ פן c נתא מגו אשילו» 
 תחת איא מתאי 1ל דנשאא שינס או חנם נשאר 1ת טנתא שאני ניני דוואא נן איט ולשנ׳י

ט משני אימת אנל דנים ותיותהאלי  ^•ן ודאי שתואנגללטדא אלא אוא מסאי נשאא לא מונגא י
 שני לא אני׳ אפר הגסות שנתנו מס1 ששיש לשרי קחת p נאנח נן1 סמוחן ננית גס משנין לתים
ט אלא ^ 0 שא ני ט אנל מונ  פן נ1ט לאין יר® מדאדא 01 מלק! שיני! מלא לקת לדן פננהא ק

ט טא א'נ אלא לסמוי טטיס ח מנץ איני מינתא י ק  לשון הוא p! דאיריתא רש טא תנל וידא• ו
 וט׳ס ושינה חהס מל̂  פשוש 011 ט'1 תכס גל משני לשנמד ששה מלות ומ״ד טמן ריש הש'פ1 השיר
ט f וןמת קין ולק ארא מסאי •לשיא וסנתא שאיט ק t נשנסא קנו אנל אמית וי ותייס תידיו נת 
 ת1או« נשל׳ שאץ היין ינן טלח מלא משניסת לאוס לוין לכן יקרא תניטי נכלל תוא תטמתמשיי ואני!

ק או תנת משני foil ה״ט לשמור רשאית תו ח״ניס מי אבל מונתק שאיט ו ח טיאי טנתא רט נ ת  ר
ט ימיחי ילסיל נשיא אל! דניס יגיש סניא לא ולק לשמוד רס הסוד p! מימא ק ^ טוני ו  אט דנ

סי׳ ולא רמ־ד נסימן נ נ ר :וורא ו
טןמצאת' טנ ת תאית שינת ששד אשטא ק ק ח•«לת תשש סשיתיסת •ק שגי וג  נלוש'ששד נני

r שניתס •הח אש ■ ׳לן אשו v או • תנור »< יטה וגשללש .שש«ד׳ שתדג[ דלא דאג יגשגא
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w!י' כתוך רק ידf̂ל }"ו ctcc כ^ן וכיזו (ממול צריו^מה נתסלה מישפוייד f נמלי? !פפמים 
 מפג• היעז נגימשריאמר שינה מפר יה ונסר ין׳־ב סימן כש׳׳ע^א כמט^ר ^פל^ נךהואלע'ץ פירו
 ושארי ושר׳־ח מ נלח פ״ן גוף פד (מכאן אותיות די נד < וד' תורה תינת הוא והדרת גס תזיס כ״ת

חורה ח־יסוד הי'כ<ח »ייק • מאוגן)5 ותרוה איירוגיס

עכו״ם הלכות
p*\D הול הרי לפנרס ומומר דכריווכו׳ לכל כא׳י הוא הרי שפנדפכו״ס ישראל ד׳ יל׳ 
היכר דינעי ס:ופ <ראה ולמדד לשון כפל שהוא רניר גלשון הכ׳־מ ירתק התורה '

 לכל ״ו'"• הוא '
להאריך היכדח י

 ישץ’הו•'-,'־ לא אשה קידש אס כגין ליץלא אפילו משייע הו• הויאכא־י היי לשון :מתלת השהד כלשיט
 וקידושיו ייויזר כמו יי, כאי׳י איט לקולא משמפ התו־ה לכל מותר היא ה־־י ^כהוכ הוכרת לכך א־י כתו

 כייועד דוקא אתיגא הוי התויה לכל מוייר הוא הרי לעכו־׳ס תוייי לתוד הנמיא לשין כי.כ היי יא• קידושין
̂שה נכך  תומר הוי לא אתל פפס פכי אס אכל נ' סי׳ וכש־׳פ נסור כדאיתא לכך הוא מומר פפמיס ש

 וכי כא־׳י הוא הרי אתד פמס פכרה שפגד ישראל התחיל לכך התודה לכל
ם  ‘ל״ל ליסייוייפלמו או חחוכיניליס מיתרלאכדו ודאי כשר זיפ לי ואין אסגשאא־׳י אנל כהשג־־ה ש

 ימפלי זרעא מירה <פיק זלא כמה יהא מידו ימיי• שהוא ן׳־למפגי הראג״ד שהתיר ותה ׳פ’מ כפל וכי
 דתפלי זייעא ותזרפירעא דנפקתייפיה אפשר <מי וכן תירה דנר אכיו את •וכיש גוי לק״ל הא שקשה אלא
 דנמהשכתכוא־ן היאג כווית שהכין ג־־אה וכו כללות״שא^אשקשהלי ל׳ אינסמוכגיס דנריו תחלת וכר

 א״ייורשאתאניו ל ק תדאדהא נ'סשית מקשה ׳הודיסופ׳ו נדת שמחזיק כלומר תןהא־י היינו כשר זרע לז
 ה א׳ זיטא מזרע או תזרפה נסיק דלתא ופוד אגיו את יורש מיי סמנה כשד זרע לי אין אס אף יא׳׳כ ד״ת
 א*י שנשא נא'י דידאי קושיא שוס רואה ואיני נ-־־פ כוונת לאנדממיטכוניאה מותר כשיוא׳־כאתא• זרם
 תורה דכ״ אותו יויש כני ולכן ונקייישין כינתות כדאיתא הזכר אחד הולכץ דכאתת אחריי ייחם לנגיו יש

 זיע לו ואין גויה שנשא תימר כישראל אכל שיתגייר מפליא זדפא מיניה נפיק דלמא לתימר שפיר היץ
ד מתנה שנולד מה כל כיהודית נשר  על הנא ויש־־אל כדנתינצא כישראל הוא דלחומ-א אחריה הולך ה̂ו

 ׳ד הראג קאתר לכך כלל אחיי! ייתס להורפ ואין מומר כישיאל הוא כן אחריה הולך הילד ונכרית השפחה
 לזמר אי; ולכך הולךאי־יה הכל שהוליד הזייע שכל א״י נשא ופכשיו כיהודית כשר זרפ לו אץ אס שסיר

 יסיג כייי; ח׳ית !כהג־ה כש־־פ משמע יכן סשיס כילפג־׳ד מפליא ירפא מיניה דנסיק
ם  ח״נ שאינו שמפיש מי ויש וכי' אדנ״י שהוא המייחד השה שפירש עד חייג המגדף אץ ר ייי׳ ש

 הניאדנרי גסמדץ ביה עלרכיני השיגי נכר נסקל היא שניהס שסל אומר ואני הוי׳־ה שס על אלא
 ד כן שה מ ש־ נגררא קאמי* דכי דיישמעלרכינו וכו׳והשינולו כיני• אלא אינו זשסאדג״י הרס״השכתב

 נשה דוקא אותיות ד׳ כן כשה משמפ הגיי׳ זאדיבא'ידכר׳ מקשה והסר׳ח קאסר אדנות כשס הוא שס <מי
 ס״שכןד׳ אייא תייג דראנ״יזהאתראיני תחא היכידנלישנא דכי דכריי מיסיףפל ואני כדכריו ש’יפ הוי״ה
א אותיות נ׳ לאסוקי אותיות  מאחי• וה לפניו שם היי אותיות ב דגס נא את דהוי היי׳־ה נשס ודאי מיירי ^

 ולא ביתיות ד בן שה דוקא השה נרכת דלפק לאשתפינן אלטי־ייך לע נמחקים שאיני משתית הוא י״ה ששס
 תן דל^סשיטאדאיד אותיות שתי לחסוקי לאשתפינן אילס־־יך מאי בשסאדניי אילאימ״רי אותיות ג׳

 CC היינו אותיות ד ב; שש יפקג כר אתא רכ זקאתר הא קמא דילישנא תוכרח א־כ כלל שה אינו אדני׳
 נאייתנייככ' יכןסרש׳׳י הוי׳׳הדיקא שס היינו אותיות ד׳ הוי־׳הא־׳כה״הגלישנאכתיאכדקתמרשהכן

 של הקריאה שהואשם מאתר חייג אידי דנהכשס לדנרירכית ראיה להביא נלפייד מ אכלת »:ופותדףל׳־ו
 כפית יאי וכי׳ הוא שמיה סייושי אימא דו סנהדר' כגת׳ דאי' מהא שלי דבריראי׳ לכל ממש דינו שסהוי׳׳ההוי

 הוצא דנת׳נ דפתך סלקא לא תיווייהו דעכיד פד וילתא הוא דנייןכקל^ה לתיתרא ויקלל ויקב קרא אייר אימא
ט׳ המקלל את  דהא שס נקיכת בלא קללה לה משכחת האיך א״כ היי״ה כשה אלא חייב שאינו אמרת ואי ו

 פל דייתחייב קיא קאתי האין־ וא״ב רנינו לשון היא וכן נ׳ה ד׳ במשנה שאי׳ כרי המתברך השס לפרש לריר
 מאן דסיישה לרנינו משמע לא ופירושו באותיותיו הוא שמיה פרושי שס ומהשסרש״י נקיבה בלא קלנה
 שהיה מ״רי ודאי אלא שמיה פיושי בלא השס ברכת משכתת האיך וא״כ לחוד באותיותיו ודאי אלא דכר

 רבינו דבר• ליישב כנלס׳ד אותו ובירך היציאה שס מפרש
ש מ״ ̂תי־מ תי־״ן במ׳׳ש נזה גס סליו הקשו נתחקיס שאינה השרית מן אותוכשס ויברך שה פול ל  וה

 בגיייי%יא שהוא יוגי התנא מרנקע וכוונתו רבינו דגרי יי״שב שסבישנה זהתי׳מ האחרוניס ושארי
 ד׳ בן להיות ריך‘ איני התברך דשה להויית ודא• אלא אותיות ד׳ של אחי ושס תיבה איזה נקם ולא אלקיס
 זלא וסי תיבת התתנרר בשה גס דנקט אלקיסוהא כמו נמחקים שאינה השמות יין נאחד דוקאאלא אותיות

 שה דנקע היינו!זיידי אותיות ד׳ של שה בפיין ודאי המתכרך שה דהא אותיות ד׳ של ^זר שס אייה
י נקטנמישסהשיי פלהנימפריא להורות יוסי הייאשץ נ  אותיות ד סל להוי־ות ז

 התוי״ע שה יישב ככר הירושלמי כדניי כת: לרה רנינו סל ויוה יום בכל בד״ה הרין שהקשה מה
 דילן כגת׳ ופיהק כירושלמי כדברי הכי משמע לא דילן שבגמ־ הפר׳־ח 0ןג

וכי׳ לכדרכה יו 1י אינו אס אמרו פ־א דף שה הלח־מ וכתב • וכו חייב למריץלים שזנח או נ׳ יל׳
 להכעיס אפי א^ פצירה דרך שזנח דוקא דלא לפייש שנא יראה חדשים במיימונית הגה ונדפס

 שנא'י' כהכ די־ניני כפשוטה היא הלח־־מ כוונת דודאי וו הג״ה שכתג מי כלל די, ולא נגת׳ שתירצו מוו
 שייעגי ל״כוזיהלא אכ^בזוני שלאכייכה ^'יכיכדיס וולאיוובח ילפיין •חיסומזההסכיקלא לאלקיס זונח
 להכעיס יזוכח ל:ל ייייין כדי־כ בהדיא שס התום׳ כתכי וכן ס־א נדף שס שאמרו מה הלח״ר הגיא לכך מזה

 שפיר הנת א־כתי,:ה יצא עלהכללכולה דהשתחויה אמדינן הוי אמיצאא• היי באותו היינו דמשגההגמ׳
 קרא א־נטריך השתטיה ו'א יצא כיייה הכלל על דזניחה האמת לסי אבל להכפים כיוגח להיז הגת*׳׳ וסוכרת

 שה ודדק ברור וזה להכפיג נזונח לא אבל לעובדה לתרוזיסשהואחייכידיהאגמתכוץ בזונת
ם  ל\*י' אפש* זלפעדד הכי״ת עי־יי הסכיס וכן ייבח היייו דחילק נ״ל מכה אותה נכוף מ*־״( כדגיי ש

̂ל מליקה מקים נשוה שלאמצייו מאתר  סכידית שהן הפ׳־פ ייייליך הייולקכמונתקכל ע״אסטזר א
 זונח ככלל הוא מ^ק ״*׳ין דג׳ והא מולק ה׳׳ה א״כ הפי׳־ח שהניא כמו מ״ב ס׳ נדף שס שפירש׳׳י וכמו פנים

 לע־׳ד כ ע״א לענץ יה׳־ה הייליקה פל ולא בחיז השחיטה על שחייג יוכיח חי! שחיסי
ם  דחוקים שדכריהס עליהן כתג והפר׳ח רבינו מרי ליישב מרץהכ׳׳מו^ח׳־מ ^ריכי מר ד־ הל׳ ש

דבתרא־ לדטק׳ דקייאיולאצייכ׳; וצהביאהתלוקיכילהיקוש״ וסייס רניגו דברי ליישב וכתב מאוד
W•כהתה אי חגב שת־טת גרעה דמי הסביא נגד שהוא דקמאי י\שיא דהא לאידפצא דמי שיתא בעניי ואד ׳ 

דכשוהט הדין וחידש ן ר'תת דאתי ׳יכתי מיישב מאי א, מחוסרת
 חתש דיביתה הוא הכתוב דגז-ת אמיינן וכוי יחיה לאלקיס זונח הכתיב מכת שסטיר מתוסרתאבר בהמה
 מצא ובתראי קמאי י\שיא יהו בדבריו יפו״ש מתייג וזריקה יניחה כעין שהוא במה אבל סניס כפץ דור^

 נגד זה דנר הא לא וז־יקה יניחה כעין אבל ח״ש בזניחה דוקא הוא הכתוב דגזיית לותר ליבינו ליה
 להו״־ית נא דהכהיכ לו״* מיטי ית־כ צואה וספיתת מקל משכירת גיפ יהיה ממש דשחיטה לומר הסברא

 דגז־-מ ל פליכייות׳ וזייקהוא׳׳כישאיהקישיא זניחה סניסותכ׳שבכעץ בעין נפיצן מתש בזביחה אפי׳
 איט זהו הסי׳ח הוכחת עייד זהו יוחנן ר־ לנרי על כתנאי לימא הגת׳ קאמרא דלא משוס ואי הוא הכתוב
 כחכמים דהלכה כן אמי לא יהודה ר׳ אס קושיא איט דסט*•• כחכמיה אתיא יוחנן ר׳ דיברי דכיון הוכחה

 הפד׳ח שי:ונ הדכייס הוף יהודה כר׳ אלא כחכמיה אתיא לא רג דדגיי כתנאי לימא הגת׳ קאתרא לעיל אבל
 ודו־ק הכ־׳מ מר״( מדברי יותר עולה איט רביני בדברי

 ופשוט דחוק והיא וני׳ כן כתב פשוט דבר שהיא אע׳ס מרץ בתג שגגתו על קרבן ומביא שסילייכחח׳
 מוטעה דהא חייב אינו תה גת אגל דח״ב היא קרנן לפנין דוהא להורות כן לכתוב הוצרך דרכינו

 י׳ל גה נט; והוא נפר״ח מצאתי וכן ד׳ דין התורה יכודי מהלכות כפ׳ה ולעיל בא( מר״( שבתה וכמו הוא
 לע תטאת כשגגתו אין כרת כמויד לאין היכא וכל לפיל רניני שב׳ כתו הנתיב מיסטי מכרת לגס דמאחר

• נשגנתו חטאת זיש באן לכתוב הוצרך
ם  מאהבה בסייוש האתרוניס הסכימו שבכי הריב״ש ותשובת קלמ״ך השגת מי״( הביא י׳ כה‘״• ש

 השכים יכן הנת׳ משתפות הוא וכן כהראכ׳ד האדס ויראת אדס תאהכת אלא וכינו נסי׳ דלא ומי-אה
 כלא יייאה מאהבה נ־כד לסטור יש ליותר היימב׳׳ם לדעת לדתוק אפשי פול הריב״ש שכתב ומה נסר״ת
 ליצר מ:!כ א׳ איבא אונס מאי חאהכה אכל מייאה תינת מנין איני וכי׳ לאינש דדתי משוס אלהות יןכלת

 דענידמ׳יה סכ־ שהוא אונסו טיר צי’ אולתיגמא לכווי גסבספו*־ומיקוליסהיכאדמניין א׳ב היעאיצמ
 שבבלי'ות לאו והוי כלומר בפי׳ שאינן לסי מהן אתת פל לוקה אינו אעפ׳ב שס ומ״ש נכין הוא ראשון יתירוז

 לאו כאותו שנכבלו הדכליס עלאותן ליקין ואין לאזהיי־תמיתתכ״ד שניתן לאי דהיי משוס למיתר מצי דהו• וידה
 עלהגיייא ביה שס כטס׳ תמהו וכבר כדרכו נקט הגמרא לשון כ׳זאלאשרביני מיתת בהם שאין אף

בזה מ״ש נפ״ה לקמן ועיין
TO• משא־־כ ־ ב״דוכרת מיתות הוא חייב פי׳ כלוסדכאן אינו בלח־מ שהקשה חייגמה לעבדה ועשהו שם] 

; עשוה on ׳]0 רלכה נכ״מ עיין לעגץ רק הוא גולמתס ׳

 וסוצת׳ בדור היא מר״א תירון ולכאורה תעיין דין רנינו כתב לא למה הכ״מ שהקשה מה ז׳ רי*כר שם
 דמעיין זה דין כתב לחה קשה כברייתא דהא הקושי׳ יבאר עריץ מעיינת אנלכד הרמה לדעתו

 כדאיתא מאית שתי לא לאי סגנה דא־כא ג אע לאור״־ דאתי ודאי אלא דפרצוסית מדן כש': שהוא כיון
 דליבא אע־ג איצטריך ושרציסזת סכ.ה דליבא היכא ליקא דהיא זה נשמע •יא דסרצישית נצריכותאו״ידין שס

 לא סכנה דאיכא אע״ג בפירוש ניאו שלא רבינו ׳כ יא תהסתתויה דקיל כמנשק נר^: רק הכתחויה
:בצריכותא) גם ונדל בנוסחתו על־וויצ׳לכהכ״מדלאהי׳ הקושיא ישאר ישתה

 סרא׳ה רניט תמהעג בגר לוקה סגדה בידזילא עשאה שלא אפ״ס לעצייו עכרס ם'הפושה הייבה שם
 שתירןהלח״מ ימה הוא מעשה בי שאין לאו הא לוקה מאמא׳ כ״טוגסכלח מציה יתוו התיניךש׳ כס

 והמשלח ענייה לדבר שלית דהאקיי״לאי! עשאההואות״ייה כאלו הוי בשליחותו מעשה עושה דאת־ כיון
 דהא איט זה ממשה קריא דרחמנח משוס רגינו לדעת ואץ יכמציעא כקידושין כדאיתא אדה כדיני סטור
 זעיץ גש״ס דוכתי בכמה שאיתא כתי מעשה נו שאין לאו הוי ולפ״ה מעשה קריא הכתוכ ג״כ ווממין עדיה

 שאץ דהיכא יטנו דעת ליישב רציתי ולכאורה ותימר חיןמנשכע ה כד כ־א דף שכועות בתיספ׳מככת
 עוכר דישיאל עשאה שכנר מסתמא מיידי וכאן ב׳ י׳ דף כמציעא כדאי ה״ב המשלח או חיוכא גר השליח

 התו׳ אכןלסמ״ש הלח׳׳מ כוונת אפשר זהו ח״ב המשלח חיונא נר לץ שהשליח יהיכא לאתריה ׳ע דלת כלאי
 שליחות נמיאינזבר 0א'כפנוי פטור המשלח אז וקטן שוטה חיש כנון שליטת בר אינו שהשליח דהיכא שה

ה שכתבו מהתוס׳ מוכח וכן עלרניטוצ״פ הקושיא לישר-להיישלחסטורוישאר ד  דאיא־יסעשו שאניר׳־ג נ
 מטעם מקשה ולא יכו׳ שנות לנכרי אתירה יהא לעשות לנכרי צוה הי־,:ההרר׳אדלכאו'הייפמעדר־־ג לו

 דףע׳אפץ. נשך איזהו נפרק בתציעא מדרכגןועיין לחומראאלא אפי לנכרי בלירוות חין ודאי אלא שליחות
ם  ולא היי יחיד ר״ג דסרץיהא הסיגיא סרקג׳דעכז״סדקדקומן שהתוס דע הס־׳ח כתב י׳ ’‘י• ש

 וזה לנילטין שיקע׳( בין לאסליג׳ שייך לא ולבנה דנחתה מ לאהיהבילטתש דר״ג דההיא יישני
 לשיטת דהא נזה דק ולא יעי״ש התוס׳ ראיות נדחה זבהכי עד מידי קשה לא ולי הראכ״ד לדעת התייה

 שיקס בין חילוק או לו עשו רקכשאחריס אסור גווגא בכל לשזקע בולט כץ חילוק ;ח ישראל ה״אנ׳דנעשיית
 יו אנולומרלסתהתיסיבחדאכהראנ מיכרחין ולאי אלא שפיר ייקשיההתום׳ וביןכילט^טניןחשדאוא׳יכ

 חילוק אין ולבנה נהרמב׳סדנחמה ס־ל עשולוינחדא חיליקכי;נולעל:וקעאלאנשאתרים דכעשיהא־;
 חשדא ומשוס הגתה לענין מ״רי ולשיעתייהו יש״אל עשיית לפגין מיידי י:'ס“דהר רק בולטלשיקע כין

 הזליאסור בהדי פניה ארבעה דמות הא שלאכיע רכינו על הפרק בסוף ך ה־מ שהקשה תה :1כ ולי־ק
 ועוד הברייתא כך מפרש אב״ דהא במרזס לפני המשמשץ שמש״ כדמות ש ת ככלל דהוא קושיא יה אין
 ולע לכדו אדס מצורת גרוע יהיה אלה צויות עה צורות עוד דיש צישוס לי׳ סנירא לא דרביג! לומד •ש

לכזתט הוצרך לא
ה ר  אותה שאבדו ער עירה יושבי את הדיחו אלא נסקלין!ט אלו ר\׳ מישראל עיר מזיתי א׳ ׳‘די ף׳ פ

 דהא וליתא נהרגים אינן הט דנלאו דפשיטא ׳מ הג כתב פכז״ס שעבדו והוא הסר״ח וכתב וכו׳
 שלא אף לעבוד שנתרצו כיין כן גימא נמי והכי נסי\ ענד שלא שאף ה דין ס״ה לקמן הרג פסק מפית גכי

 ^סרק להקשית קצת והאריך לרבים יחיד דמפליגטן יוסף כרב הרב שפסק משמע ודאי אלא נהרג•; סבלו
 ולענ״דלא בצ״ע והניחו •וסף טב פיסק דרכינו במשנה שה כתב ׳ט התזי וגם ריאה לכל דחוקים !דבריו

 בץ חילות דאין כלומר קתני זו אף דקאמרלאזו נתרא דהוא טפקכרנינא שבודאי רנינו בדכדי דקי
 שאומר כיון לרניגו ליה זכבירא המדיח המסיתאו לדברי כשנתרצו ח״ניס כולה הניסתים לרניס הניסת יחיד
̂ך  רש״יבד׳ה דףסיאע־ב ותוספותנהד־א רש׳׳ כתנ! ובן באלוה מקבלו ה״מ ונעבוד נלך אי אעבוד א
 אלא מסיימי אעבוד האימר נד״ה והתוכפית כאלוה עליה קבלה מסתמא דאמדאעניד דכיון כתב מ־1בא

 דנרי נמצא כאלוה מקבלו היי ואעביד אלך שאונוד לךגהדיאכיון הרי נאייוה עליו דייקכלו טעמא היינו
 ה״יכתיס ניניה ובין אתר מפי הניכת כיחיד ונין עצמי מפי הניסת ביחיד בין נרנינא שפוסק כרוריס רבינו
 ל׳ דין ג ס לעיל לכן נאצוה מקבלי והיינו זגפגוד נלך או אעבוד אלו־ באמיר׳ ח״ניס כולה אחריה מפי

 שקכטס כתנא! כאן וכן אענוד אלך באומר וה״ט לאלוה אותו המקבל כתב עצמו מסי הניסת כיחיד
ונענול נלו באומרים והיינו באלוה עליהם

אין  מתניתין רבה הקשה א־כלמה לאלוה מקבלו היינו חפסד אלך והתיכפותדהא לפרש׳•׳ לי«קשית ו
 תין סובד פ־א הפובל תגן לסנסא מרישא והנא מתניתין להקשות לי היה דלקיי; אמתניתין דהכא

 ל^יש יוכל ה״תי דהנא דבמש׳ה ליישב יש אעביד איחר היינו לאליה פליז ה־יקכלו קחני ובסיפא לו אומר
 באימי אגל באמירה מיד שפונזה חייב ולכך אתה אלי לי האוייר כגון לאלוה הייר,בלנ ׳“רש של כפירישא

 פירוש הנא רש*׳ מפרש ח״נ אעבוד אלך אעבוד האומר דלקמן משנה מכת רק ת״ב ואי-ו באמת יט׳ אעביד
 דסהחשנה מקשה ולכך י בפירש ש יעי בפניו אתה אלי שייאנפנייוהאומרלי מ״ר׳ לאליה דהמקבלז ב

 אפסי אלך או אעבזד שהאומר ותו כפרש׳י נהדיא מביא ע;׳פ ׳1ו; אעצוד האוייר בה דמפרש דצקמן
 י־אה והמעיין ׳ל לעג פשוט וה בתרא דהוא כרניגא כהוגן עולה רנינו דברי נמצא לאלוה 1ד-:בל משו: חייב

 ליש ית או היחיד את דבמסיח לרכיס יחיד כין רבינו דמחלק הוא ומדיחיה המסית לענין אמנם ויבחר
 ריש כדנתכמר״ן לב׳־ד אותו ומניאין עריו הן לשניס אמר ממשנה ידמוכח לו שמעו שלא ח״נאף ה״סית"

 כתב ב׳ הלכה ׳ה פ לקמן וכן אותה שענדו עד עירם יושבי את הדיח! כאן כתג רבים צמד־ח׳ אכל ס־ה
 להם שישמעו עד ח״ניס איגס עיר במדיחי אלמא נסקל העיר ריב אחריי הולחה ולא שהדיח טייא
 כפירוש רניג׳ הכמנה)מחלק לעני; וכן באלוה על׳הס קבלו היי נעבוד ואמרו לבריהה שקינלו אי א ע׳ ויעבדו
 וכו על׳הס מכמינץ ן שא גתנ הרכים וכיידיח׳ כמשנה כתכוא'• להס ד־יכמ״ן היחיד את מסיח כי; המשנה
 משפקא ובהא כיה ק ודו עיר מדיחי נבי ד כס ולא מפית גבי כפיה דהכמגהאלא דין כתב שלא כאן משמע

 ה׳ סרק ריש לקמן עוד ועיין בדנרי! זה נתבאר שלא לאו או התראה צרינין עיר מדיחי ^ לי
ש ̂׳ ש  ונתב ע,יו תמה ד הראכ שעריך נאחל שנאמר הנידתת עיר נפשית מקלט מערי אחח אי; י ד׳ י■

 סמיכים מגיא ח והס, כן רכינו אומר שמסברא לי משמע דבריו מיישב ן ומר זה לו מנין ידעתי לא
 הנדסת עיר נעשץ שאין לכס תהיינה הפיי כשש זה דכי שהכיא מכע׳ פ' כילקוט מצאתי ואני יש יעו לדנריו

 נהי מ״ל׳ לקרא מהלט ערי בשש לוקא ומשמע וקיוס הוי להן שיהא לספרי משמע תהיינה דתיכת נראה
.אתרינח קרא שהטא פל תמה כן כתג דספר׳ ההיא מכח רכינו ואס

 מהצורך ואין לדעתו טונתי דנריס שכמה הכותג וחיי טעס כטינ נפר״ח האריך כנר הפרק סיף סד (מכאן
] כס׳׳ד זכריו טג שרוס־ף נזה אך בכפרו ככתיביס נא שכנר נזה כאן לכחיב

ם  :רא בהנאה אכל באכילה אטרי׳אלא לא הנדחת טיר פל דחציה מפתנרא ומ׳מ הפר׳יז כתב יא רייכי ש
 עיר של שאיט רחלי' להיות וצריך נדנדו סוכר טעות יש ונירא• עיסה כרו למנלנח אש;ר שתיטה דנלא

 נהמהוחגיית התם דאיסח נעצמו שם טא שהניא משילין דפלהי גררא ׳ מינ דחשתמיט עגיו ותמיהג־ וט׳ הגדתת
 משוס ה׳ נרק טף י׳ט נהלטס לקמן רניט ופסחה מותרת וחניות אכורה נהמה אמר רג כטחטת שלק-<

 ואבר איר כל זנרצא נחייה רזה זה יונקים חיצדה שכל בנהמה כן לירר יוכל אתה ואין וט׳ ברירה c ׳־יתכרוח
אנוליה וגכך הנד*־,ת עיר של י*חלק עקה הנדתת עיר של שאינה החצי׳ עי כאן גס א״כ חנירו וחלק •ידלקו מעורב

תנאכילה z ו.ה ימי̂- z\, מותרי טא אמא־ עיסה נב׳ שם ור^־ייק:ה.ro אלימ^ קושיא איןנרירההיא נראורייתא.
.הדף) נקרע (כיץ

ם ^ ̂י תוענה רשעים וניז ׳•ייתו ס־יונח קיש׳ שבחוט ההקדטת יג ״•*:ה י שווים•; כך וחחר יפרו סניה כדק קל
 K!מות יהמה יסיו הניר. נרק דקדש• כיראב׳ד משמע הטגיא דפשנו ט רב על רניס תמהו ככר וט׳ אותן

 י דשלנה הח «כר: דרניט מדבריו והעולה קצת מאריך והפר׳א כמיס סל' ו'א ד;ל'ה איטר על״ט חל דלא
 כבית בדק קדשי רק שמים קדשי כשהן העיר שלל נכלל נשרטן שאי, שריפה מי־ין טיבי קרא דמעטינט שמיס שלל
ט דאית כיו! מונח בקדשי דאי שכתב נמה תרוהיס דבריו ולכאורה בדבריו יעו״ש נשרני; הכדיה אתר  דטיט רלתי נ
 6ט נתג והיאן־ ימותו מזכה קדשי איתא בהריא הא לגמרי רצילין מוף קחשת קדושתם יגס שמיס נכסי שהם

;דניצול׳; )r■ דנרו לורר:׳רוש וצריך >f לסר: לרטט שדחתו ומה נצוצין היו טפיה רשעים זנת מטס טי לא 
 או» מאידין אבל בדון משום העיר שלל מכלל שריפה מדץ אלא יץא מע״״גט דלא שלל,!ריס ולא נשללה הא כן

 קא ולא יגנזו וט׳ שר ומעשר ירקנו ותרומה לכיפה חוי־ע וכפירש׳ישמכניהי, ימיתו מ<בח קדשי אתרדהייט נע״;
cxn לטעמיה 3א)י דרניט נלע׳ד הבוגיא וכמשמעות עליהם נללאשיר הל דלת :מסא־מעטו דכלל כפשוטה 

 בראיה אלא ונפשי מככיא זה כ׳ שלא וטוא׳ חרב לט ימותו המה גס העובדים של והאנשים הטף טס לעי' שב
 תחום ולא שמים שלל שכמה סאסר והמטלטלים הגטוה שמים שלל ירעשעל שהתורה לוחו אנזפר היאך !א׳ח נייר:

 ש« היערה שמיעטה מה ודאי אלא מזה גדולה שהים שלל לך אין היי חעאי ש'א והאנשיס הטף אדם נפש על
 מטף ק׳ז של נט p fp ונוא היטלס מן יאבדו אתר בערן אכל בזיון מטם העיר :ני טס •שרט שלא הי־ט שדים
 סרש״י אהרת מדנה של לכץ וטתט ומ״ש הסר״ח בהב הלכה או־ו בריף שס ט כ נרעח בטס כנלע״ר ונטה
 דמלהא יטעמא שביעט ק צו לכהן ^ א'א אחרת עיר של לכה; ריקא ולאי לפי־ושו ריש פ עתה; טדח שלא כלומר

 לנרי דהא ותמימי ן וניצול העתי כלל נכלל ואיט בנכגיס זוכה ר הע שלל שריפת י\דם p גמר ארד אס י/ז וט׳
ov״73 מסי ך.<־5ד הא מכת ;קרש״י שם והגדע לתוכה ננקבנין הרשג״ס יוש’ו; פרש׳י נ♦! הכריע •׳ נהלט:

נתוכס0
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ץ  11i'1*!014>0׳p(04׳4eלאסו 911149 לסיסרשוסשס א9אי ן10גפ ׳6131 סשוואס* וגץ עגול מ

ג אגל 04 "■41* 1491 שסיסס oip 9ש4:ג לטווס '*  Dip 07 גלס 0( 9*6 אס* סגול זזוקס לו
א 96* 9ל0 וגגגו סגול 619147 אס* ר !699 לסארץ (61 גגסוא שס לפלפל יש לסיא גן שה0ש< גנ

ד7 נפץ נפרס שסצאס׳ 41091 : נ
jy{ ט מוי סל נלס׳ס ■9ןש0 גנו ־310י1הג סן גווסאיס הלוץס ה״ הלנה ט c !94 ו ' v שםשינ 

ט דו׳ ן1לי פליסס !!גל! a199:נאן מי*■ יוגי  טא לפע״ו ננטווס סגסוא ;מסין 149 ׳שואל נ
a סססים 1מיו7 גדול !11117 to ע ט ׳1979 טןלהןשוס6 לפושואט לו ם־לסאהמ ׳69 ׳91 ינו  וני

 ננטווס הגמרא י»ה4 וט!*ג משו לא פרץ היי 0עוו* מאי לגוי 0*14׳ 913 משו ולא ס3414<9 וגגישא
ט אנללישגא ניפויה •סוד 1־1a 6ומ משן נלא מי״סא מישס p147 אלינאירטוס  ׳מוייס 9137 ווני

א לטיאיאפשולפרש טפ סנ  מץססטס ידא׳ הא 434 ץס4ג9נס למה נשה הוא 434 4,149 949 ניג
 <לוס4 םןס0 ־1מס7 משוס ״9א האעו נע־א '4(0 שלשץ אפ׳ס ’יל־«• ליה 6a< לס 611067 היא ש44
״ו וגץ גע״א נץ נהרה עי6י! *גא 434 מי,מ יאינא 03מ ״9א ץאמי גנגויוס 4*4 טו  ftaoi יישא ננ

 מגי• יישראל וגיס!ססיה נסיאסהלטס שפסו! a13׳4(אויל ונע! 44697 רו ל״שנ 7(לע*1עוס4 מץס
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״ס עכואבן טוריה^:ות36

חי:ל^ ל הזקן לה:מית נ ^נ׳ ^סהי ̂א לדיףל״י:ר'ז ולא לרי;ין> ול גrד זידי״ו להתת ו ':rעי ע  ל
̂■י ינהית“̂ ו:ן ‘יל ̂אי ליידף ’די? דמ:*יע לה:ח־ת ףיכן:■יא’שכי.כ:ל*לז?  ו:א״ת :־׳־,̂׳

a 'שלא לכת': לי היה כך א־כ כלאי עוכ־י; מ'מ מס־יע אימ אם (’לי-, גא'( אע׳־נ לאו יש ילנשתת ל<י?ן־ 
r?<: להייתגי״ךו:( שלא יכן לאה-יס לה?ין» r ידי״־ז

ס  ה׳:*יטית ה־כא:־.!:: ייכיני דכניי 1:ינ5״ד1גל ואחה• אחת כל מל נו שהארה והיא ״כ• ׳‘־• ש
r'־,־כל־נ• וטס שכיאר וכייי אחת נהתי^ה אמש־האף חייג אלכפזתיו בנהאחתבה׳ r ה־נה; .'I ו 

 יחד הנ־י־-, לט, לכט: רטני של ודרט קרתה גגי כו איתא דנ;ח משוס היעז כאן רכינו כן כת; דלא והא
 ה־ושנה ־;:־י; כ ה־ע נהדיא כתג יכן ל־יכא לא ה כו :ם יעייןכתיכפית וש״יטה לק-חז היא דייא

 טיה ללי-ית“־'‘' ד אי נ׳ 1יק'. ולא ־־'*א חמשהש״יטות הת:א l?'5 דלייה המשגה ל־קדק:ילשין י: ו:, ש:
ה והיעו אתת ככת אתת כהת*אה להתתייג ש־כול יילקות  ”כשי זה ית־ו1א'י יה מות ש■־ ת-:

 על קאי דלא ו ליט ״:•יע תתגידדו דלא גז■ אי 1 מר כתכ היא• אתת ושחיטה גדידה י׳'נ ד\כ־
א יי:,וד לה ונמת יכו ס לכט והייני מתא^אלחיד־הקא• ־,תו־תו:'  תתגו-לולא לא דא ;וה :

ת"; •יתיס ה אחתע^ ש-־מה בשורט לרטצו ליה תנא יקשה כ מתא פל קאי ־כש ה-*:ה :  כל ־: ̂ח ואי־̂י
־1ד ‘שלו־ שטכע נטיתו ונ־' כל ש טתי מ■' כשייט לחעיט־ טי'ך י* לא ויכש יכש ̂כ : כ1 ' ל”י ;  שה ;

 לג־י'א ו;;' יד ל־ית לת: :יכת ה־ת אתת וגד־יה יש״יטה •ית ?א־ תתכידדו דלא יראי אלא הגידא
ט י.ל ש: :’“י r: 'י' :־ט ה כי ככ-ישהייש־ל שה ט לתוי שכתי •יה כא! אכתי: אנ: ::י
ג *ידלא ל• דאה ונפש נפש כל על  לג:ש ־•י-.'־^ -חכזל <לת יכו :5 ל וכתג ק־תל גג־ למתכדכתכ ט

 פש י <כ; י^כל כ’ לת ^ח '־‘כשל־־ל ל כ א ג״ת כת: כי• גדידל ונכי היא אתת ונדידה דשייטה כן גכק־גן
r טתי טל השו*ט או 1:•א הקי'ת ־0 ־•י 2ש z". ת לויה י י-י פט" וט  הט*ט תו ל־ית ל

׳ לפט׳ה  כ לדי תי ־ י טל נ ־ :לכה •'״לה זה כל־ וכו לוקה וא־נו היא דלישנא ‘•יית̂ו
 א1יקיתל”^יקל י זא ככו־־ כת ־:חגלי־ות א כה- פטיר:יש־יט נקנ-ה כא; ל־יכתג ניה היה כ א דלוקה
 תיוכא ל:'־־י;*־.״ ית ה טל אגא נ ת י ־ כ: ■י שה הכ-יתח זטיש״טת כא א־כי*אא אל כח; דל־כא

 כ**::"'כ •ייקטלכיא־ת ־״־’”'כת: :‘ל־■ ־, ‘: השתתת נכי ו' ולטלנליכה האא־ט-אאיכא ה־אדל־כת
ת תיוכא דייש־יט תי־כ ו יא א־תא ש:לשוןה**::ה פי׳ טל אף : א י ט:ו ת־כא כי־ת א ת:ל ה ’כייכט ל  י'

- אה ג׳ -נ שכת: היק, כטאו; נס הכ׳ת ן מר כת; זה ו־יכת זמי־־ד כ־כ :”: 1 זק ל " י :  ־^אדק נטו- :
ט שכת; “הטי לשי! ל פ ק הי יוסף נכית כת; זה נלין ו;; ליה ותותר'ייגע־  א־דפטור יד יל ?״:י

 כתכ יה ־דין יכן ■יית- כ סקןדכ־*::־׳ פיאית לטין פ סיכקכש כ[1נמיליכאג*ילתא דוקאדאיכור דלאו
יי אחר ועללטר טהדמ־׳אגהנ־ה מורי  נט־דה הי״נ כיהוהגאוויה *כינו ט שד־כו הדכ״יה סוף :

: עיו׳יש ה-יכית ^ייק

ת כו ל ה ה ב ו ע ת
ר ר ׳י:י׳ טי•;יהירה מתכני איט וט׳ כת:ירו ר\«כל וכן א׳ י^׳ א׳ פ :r f ל  ״רץ יכתי י.יאתיד-ס ״
 ל-תכטד—טיט־קל״-־י״י־^לוכ איטי-ל^ו לו ::יח: אפ״פ ל׳כ יגי״ק וכןהיוכלמשנה ׳
כק: תי־ט ל,״: הדין:ציין לזה:זה זה יטין '(f7 הידזו ; לי־־: ר:י'י כתי ״-י'ל ״*־ט ̂י  יכאן ת ט׳ -<:ה :׳
ה הטיירה על להיטות ■p5c נהג פ ח.יאי. יול שעי-^•ן' '\ ־כי'קיפ '*י-ח זויל כליר• : אי־‘־” - ':א :
א.......־•י־ קי.׳אל־ איי 'יה;״ תיטי וא:״"־ יגית^ית עליה ךאיהתידי ל״הלי ילח׳יי שהקפה ומיה

 לוח י• •י̂־ ־" יק-א-ייק כ׳נ ט^ק'׳! ילכיסססי-יתו להתי־ית דצ-יף טא לעירו א-כ p: ח'■^גטנירות
ה •יא הו ־יט הלת־ ו־־כר נהכרי הה דרש והכי לאדה שתטא ה״ט הארה :>  נעיייו׳ א̂י הני ננזל מ־נר -:

די:': :לוי כ־ו, חט*׳ לכרש לה־מ־ות צ-יך א-אן אמי ט־ למקום שכןא־ס ־ ל״קוה וי ״ : לו ־ ״י ־י ;נ -  טי
ד בי':אותוחכי־יי. קרא א׳צטרן לכל זוכתי נבעה באיית שמקשהבזוהני י ו ט ן' י ל  :ייתרן V:הוא ,־ס1יהי י

1כ׳ןכט ני־־י
ב ^׳ י ס ט ייר׳ן והקשה ט\טכ ל ^'א מכפר הכטיר אי; תשיבה עשה ̂א אס אל ש מ׳  י'מרחמ.מט *:י ל

ת ת:יט לא מכפר א־ןהשמיי עפה ט רהי קלויז דליננןגסעל ט - י  .ג:ה ־'א הי ט־ ע.ה תת־ •ק:ה ט
ב •';ע■'- כה ;ערן כלת׳- ידי. תועבה ר:-.יס זבת תשיבה ־ די ת־ ה־י א  ה:ניר •־:יר הקיות ז־־ל '

־‘' י - דליק ־וקאיקא־תמאי הי״יבלא-ו־ע ת:יגה בלא כ ת :איית v̂ 1לב-י כ תנו ח ל ט -נ  תנ-רפי-יס ו
 -ת-יירות על *אס ה ק:ית י,י,’ ית * ראה לתמייית ק'ות ני; '־ו־כ לא לתליק כד. ר:יט שהכית ומה תרננה

ע ■כט r-־* י ־;r v.- ׳־,י לי-\ ל״ה וא׳כ לכ׳ש הקלוה נל מנפרי־שעי־ - י - ל
 יתוחי' אתי •*תא ננ.־אי^רח׳ א::ה מככיי, ל^, על ה;-,א גיו־יא הכי־רא תקפ׳ וכה/ הידע בלא רכ׳ש

ע נלא חיליק דיש ט־ כ תהיכה עפה בלא לת״־רות ^ות p 'יי ת׳ ־:ה ד׳ יכהינה :ק י את ”ל
•׳־ • 1רכי נרי י

׳1פ ב ק מרץ■ כתי החניא־ לכרשאה ל׳צ׳'לרין ״
 א.חר ייה׳כ טליי־ס דוח1לה- יכיל אס שעיר יוה״ג עי'יה;

יט בנכיותשניןאיה^^יירו יימייל ־ישליתד-״ראיה •־
;ירתן

 שהתו״ה עיי-ות ל ייתכ י
 וכתב וכי ירי”' י-טאי :

א' V'־ יחנ׳י ייי־. י נ . : י :
ע  יקוה ' א־ס שב יוי׳ר׳;.׳ייייית דיי ״ אה! !;ל ת ילנה בסוף לניט שהניא כמו תחיו ננד ותטאתי יי
QW רטט ל ־ •ה ות .י־ו־׳ל ־״- ויסת שהו- -ר', וכיב תטחט 1אגת כל‘‘ י:יאל כל נו שנהגו יו״־וי י׳ ה-׳ 

ת :״ו:ר, כ־״ ועי׳יד ל-יות צלל שי־דדו' כתב לא ל־יה  ע“ו אי-,יה -קה :מואל ־ייר -
v אלא לב־ תטרט הקא ראהדיא כוזב עלה׳מ r:r ה י :כתכ-נ ;;עטוז־׳ו .ו׳ט כ' . - י - ל  י^טנ׳ד ^

ליו T" יתנכר עיירה :-צרכוס דתי:־ו־ע :וסת:יאי:ו:שע:ה בנכשו שאטיירני: נוהרכתןמ״רי דק לא : 
 י•.׳א ו־-יר״ה י^ א ĉ' ת ת־ ו י י* אי־ יר צרין וי׳ד׳ה כיסח:א כנפשו ירט;‘ פאמ אלאריייי טא v לכרש

 הואמניינות תיטת,ול;דו: לומר צי׳ן לכף ל־יקא טזנ^איתיטא יעשה אשר צדיקנא-: אין כ"*דס נשינג
 כה־כ י־ט של-כהיייוא כו־-ו ו ״ג וכן 1 תיטא תני א רקאכל אומר היה שלא שמ^ל דמר •הא הגמ»ת
̂א שכתבתי בכה׳ג ותייר׳ בלבד תעא אלא ;לאהוכ־ר י־ז דף כרכות כמככת  שיה פ:ס כ ־":־שין היו ש

ס ינשינה כזדו, מג-ות “שע: כנפשו כיודע מיירי א כפ ולעיל שעשו יעו; חטא  ע:־ת׳ זכו והיי:סיי
 :ימ-ח :׳י:יא-שה ;מי יפשע־ס העונות על כ ואת החטאה על שסגדיןלהתזדותתתלה לל״דט ונא

. י ר  קישית נ־יה : ”ה; כדין יה; ה דע כדין הן ה1 כפ-ק יכינו בדכרי שנתיארו הל־כיס י ^
־(שלי כד־ושיס יתמדיס דכריס נכתה ה“כע בוה הא-:תי יננר '  ייקוס כאן ואק ׳כ לי ה י ::

הא״ת יודע הוא ה׳ אלקי ואל להא-יך
ם ^^״ה ייש־א עוד ו•: נלת׳ז התייו קושי׳ת!נ;ר גמה r ית׳ י׳ גריל׳ ש  מסר- שייהי״נו גדו

 והאניקייכץוש־פ־ונתייה ת^הה-יני ייפ־ש 1:־:“1rV0 המסורותוהמותר׳( דתניא הנרייתא
 ייפ-ישככל יכי זאפיקו-שץ שה׳י/־ס גע־יך־סהיפו-כמיס י עלסלד פילרן דדגיט 7 זגלע יכי׳

פ-י: ועיין לאתת אתת מנאר והנני הער,ריס ן נס לרנינו ה ה״; כ ק״ת הכיאו- שה'ת־כ תלק פ-ק ה-י

נאע־ ראשון מצו♦ אלוה w שיש לידע מציאיתו אל סת ואין נתצא הא הפיקי לא״ת אתת תכאר
וגופרי׳ אלוה שס שאין האומר מהמיני׳ ראשון כת אמר זה נגד התיר׳ יסודי הל׳ כרי; רגינז נאד

.אלקות גמניאות
 שניסאויזסד; שסמנהינאגלהן שיש האומר נית כת אמי זה נצד כ-ר,זיו יתיז אתדא־ן ב־
 :תמונס ונעל סף היא אגל ונו' האומר ג׳ כת אמר זה נצד גוף ואייו הגוף דמית לו אין ג־
 לכל• וצור הראשון לבדו שאינו ד׳ כת את' זה נגד וכו׳ נביא אשר דבי־ לכל קדמון ד׳
 מזלמזולתו: או טכג כתה׳הפוגד לנדומתויביסלעיודנצדוהאמר לל.יצרולו הנואדוןעילס ה׳

 :כלל בגואה שם שאץ האומר ו׳ כת אמר זה נגד וכו ̂א י נת ננואתי 1:כ ן
שלמשה: נגואתי והמכחיש זיין אמ-כת זז וכי׳נצד עודטישה גניא קס לא ז

 שגכתג נתירה הכופרים ח׳ פת אומר זה נגד ניתז נאמן נגיאי יד על לע-יו נתן איית תי-ת ח
פה ::על ונתינה

 וו מצוה החליף שהטרא האזמ׳ יו״ד כת אמר זה כנגד לזולתי לעולמיס לתו ימיר י'א ̂‘ח■ •רל־ף לא ^
זו תורה כט^ה י::ר

 הפיוי•): נמשן וה דמנח לג*א הכתירה ונתן כולם הארס בני מעכה יודע ׳ה שהקג וני׳ בתייני ויודע 'ופה י
 הסיקריס נץ להפסיק והא אלס מעשהנני יידע הבורא שאין התומר ח׳ את-:ת זה נגי• והעי•: ה:כ- א י

.אפיקורשין כהדי כאן כלל לכך מיקרי אפיקי-סץ כ’ ג התיה ד:ת משוס הייט
*'2 ’r p מואל נניאת הכופ-יס כת אמר זה גצד מש־תייי ה־״ין לקן •

ג ׳  רנינו כוונת פשיט המתיסכנלע״ד כתתית הכיפ-ס כת זלאת- נ:- חסדי לכ-ו;‘־ ה—•יתה י
c ה; י־.׳: ה כחית צ י : -r.- כתו-ההןשל:הוהכופריסנתת״ת והכופרים שלשה הן יהאפיקזיסין 

 העילס מן אותן יפקיר וה׳ פקי־יס עשרה שלשה ככל כיפ־יס שהתה להי-ית שייס ה; הניא' את וכי ה-ית־ס
• ס״ו אמן ב׳מיט כמה-ה

ת שלן עכי-ית  ננוסחתו היתה שלא כדומה פניסבתורה צסייציה ל־יהלאתנה קשה תל ; — כתכ לי
:׳וכי בתוי*׳ שצי׳ מגלה היק-א יזהו רכינו שכת: ׳א י בהלכה

ק ר ! פ ׳  רגלים ישלו שהדנר וני״ זו ההייה מגיע היכן על יודע איני הדץ את להטית שיתד המקל ׳צ‘ף
 את דן שזה שראו שאתריס פירושו דהכי נראה ילפענ׳ד יזה ששדשי ייה מינלחי׳מ ;כ עיין ׳

 שכמה ונו׳ היכן פד יודה אינו רני« שכתג וזה כך דנין המה וגס כך שהדין כאמת סכי-ין המה כך היין
 דגריהשרקמניאריס ושארי לזה לילךמזס רגלים לי שהדג-יש עלסיי גיכהדץ יטו ממנו שלמדו אנשים

:וה מכל שנזהר מי אשלי
 מתורן זה כתכהלח־מ וכו׳ לפשותרפ המצרים גזרפל ועניאותסהרי יפכדיכ ה“יי.ו כתיכ כבי* ר׳ דל׳ פיו

 תירון כאן לתין שרצה אלא ונו׳ מכלתת ידיעתו ואין הדנליס יודע שהאל לנזעלה שתיין כ״ה
 ־“שש דלעיל התירין כביכול מפיו הוציא ולא כידיעתו שהוא מה לודאי כזה דק ולא וכר ק ייהה יותר אח-
 כמו הכרחית הוא כודאי מסיו הוציא שכגר הנזירה אנל מנרתת הידיעה ואין :׳די-״ת־יו ידעתי שח־ן

 צזר והרי שהיוניהאמרקלאט־הס כתורה יהלאכתינ כאן מדקדק וליה ד ג׳ כ לעי''כהלכה נכ-ק ש־ינוא-
דייקא ורשעלאקאמר וא/וצדיק כגמרא דא׳תא הא התשרשיס שירשו יוןתת-וע־־דזה ך:ח;ת’צכן'- וכו

 ישוב ולפיכך עומדכתעא ונמצא כשעתו ימות ושמי למות ניעה הוא כאלו א-האתמצ״ו ירא ̂עו'ם פ׳׳ז-׳:
 שייא היום ישוב קנג היאכגמ׳שנת וכן מיתתך ׳וסא׳לשני שיב הדאכות מיי: דהוא ן מ־ י: מיד ״חטאיו
 קשה נאמת התיא ועל וכו׳ כשפתי ימית שמא מ''ש\ןהתנאשכי<כ -נינו שייה ^מה קשה ויינאו-ה יייות'״ח-

•י נלשין י- א ̂א לתה ־ו::  ד כס הא-כתי שלי וכדרושים אתת שעה אכיל־ המיתה מן ביטוח ארס אין •ני
־׳י מר כק 31'*:־. ו:* :  צדיקיסמיוסליוס של שנותיהן ממלא דאיתאשה־^נ׳ה כהא שהקשו אתת עילקיש־א ’:
 משל דרך שלו השנים פל יותר היא כו שמת היום שזה והקשי p משה מת כאדר וכז ״שה באד־ני^ד שכז
ה ני־  גמורים דנצליקיס p נעז״ה וישבתי קכ״א לשנת שייך ככי־ נו ש״ת היום וזה ך ק היו לי שהשייה ״:
 מצינו ולכך שכיס לקנל ולמחר לעשיתס היום חרל שאמי וע״ד הכא לעולם יך ש בי :״ח הייה אוי־״ו ־♦'•.‘ב־

 יכן באבות דהתם יטפס נטו; מיושב וכיה כמיתתו ו;תתיפ שנ-־ס מתן ״־תתן קו־ה י-אי! :־״‘מקו־י׳ בכ״ד
 התשובה מיעיל אין ולזה וגו׳ כאין צדיק אין אדם כי תיטא־ס איזה להם יש אך ג״ו-יס כידיק־ה -־”״ ממ-א

 שמא היום ישיג התיא קאמר לכך למתר ולא לעשותם יהיוס הכא ׳'עולם שייך כ;' יים שאיתו תיי־תה כיוס
 כניגינים גם כרשפים אדם ככל דמיירי רכיגו אכל ייותו קודם אחד יוס לפחות '■■ך‘ והתשיבה למת- י״ית
 נייד סתשאיו ישיב כאן נס כתכ ולכך פ״כ ריש לייעל' :כתכ כמו תשוכה ^הס מיעמ תיתם נסייוס לאלו

לענ״ד נטן והוא ודו׳ק כשעתו ימות ד;מא
לין ־:'*ל ׳;‘ו־ י ׳‘י■ א יג  את שמקרכת תשונה גדולה דיומא מגמ-א שהוא מר׳׳[ וכתב צת:ו;ה ל

 יכישע ר׳אייכי דתנאי ופלוגת פלוגת׳דרנושמול זתלקצ׳ז מגמ׳ הוא י-יינו ד:-י ד ^ע :‘הגאי
 כודאי ולסענ׳ד ופ־ש כתשובה אלא נגאלץ ישראל שאין דידץ ששניהם ש״:-: ת r:א כ״ה-: ש: ועיין

 אלא תלוי הדנר אץ אן רש׳־י כפירוש יע־׳ש כאילו שיעתיד לאל דיו ישוט לא י ח אס •׳ף הגא^ ז״ן כשי:א
: נתסינה - ק י  גדולה כיומא הגמרא שמדייק וזהו אתישנה ט ז כעתה ז־ט לא שא-ו ע׳ד הגחי^ה !תן ו

 א״ס נימים נמהרה גואל לציון וכא הצללה את ד״קא :תק-כת תשונה
י נ י נ >  לרוכהשנה חשל היא או כדנ-הראכ״ד כפשעה היא אס לעתיד הפעולה כענץ וכפיט יה פ־־ק ב

-'’כ ^ הגעלה כמד־ש זה נענץ ואמוראיה תגאי׳ כמה ישגה מליקת פתיקין דנ-יס המה רכיט ;
 דנרי כתג זה שנפרק אהדדי רבינו דנרי שייקשיס התעית ימות כעני( ונס זינת- י:-'יה יצחק תילדות כה־

 המשיח לימות יהי׳ הכל והית״ות היטונות שכל דתשמע ה״ש־ח לימות אלא :אי לא 0:'•*■ שלה תטי־ס
ת נם ז ונפיק:את ט ל ה כ  שיענודמלכיות אלא המשיח לימית עוה־ז כץ אץ דאמר כשתול כתג ״':י

 לטפמיה דשמואל דא־ח ואלו דאלו לזמר אפשר היה ולענ׳׳ד ׳ע בצ הצית עדיין ^נהיף ק׳ת 'י־ישי מ ולח
ת־ ק ל  הגאולה וכשתהיה תשוג׳ בלא אפי יגאלו הגאולה זמן כשיכיא כלות-׳ נאכלו ש־ע״־ד לאל ר־ו 0:ט̂־
ל יהי׳ שלא זה כד-ך ־ :  הגאול׳ כשיהיה אכל גולכיות שיענוד אלא המשית לימות עוה־׳ז כץ אין אי זכאץ י

ד וגס זה בעגין חאחריס כמי: ישל״שג ועפ׳־ז ונת״ות להיטוטת יהיו אי יזכוי. תשוב ס ע ב  אבל רכינו ז
י כעגיגיס ייהכריע רו׳ה אימ •'ות־:־יינו -אה יית-  לכרי שכתג אחר מלכים צזהלטת י־נ כפ׳ שהב־י ל

*\ו כהי -י־־: ו:!י*י ש״יל  הן סתומים הלכריס שיהיו שד •היו איך אדם •דפ לא כהן וכיוצא הדכייה ול'
 ה* אלקיס ואל שניה׳ כדנר׳ כאן כותכ ולכן וכו׳ אלו נדכ־־ים קכלה להס החכתיס'־ין גס :יאים ה איי'
ס ייזה סלית יודע הוא לי  אתחיל (זמפחה דשת לאדם החזנן בעזרת המדע כספר שתידשת־ מה כס־׳ל '

נפלאות) כתורתו עינינו משגיאותויא־ר יצילני כרתמיו וה׳ אהגה ספ- נפ׳־ה כדפתו האמת שכוונת• ותמצא iS‘' עיקרים גי׳־ג
ה לממ׳י ») ״ ה ג ה' פה המהדי ה-־ כהניא מה ה,■* « b, מ•״■־ .ל■■״ מל ״ה-.:.י, י,)■ מדי . f מה ״מהממה

■ ראתת יפ-קי־^קהניא ית’ה״ש בש• ז־לנענמו הדמנ״ס ונאמת ■׳ ' ' ' י ל' ל ע ה ־ ק ט ה: ̂'"*'** י '‘י ד ״
לתיקיב ב ה. " קא צא ת־י'. יfV• 1 לטת מעת ו£1פי- וש ל לתיוס קו:יא, לכאירהלאו נ. יחדלנס״פיי׳ש

 זהיוצררזאה פ־א י׳ת ד׳ כריה הגמ' שתכארה וכמו לכס, ד ח י היוצר :יאתי־
 זכי פ״נ ק־ת כתוטת רז׳־ל מדכרי לדכר יכר תוכן, אינו נ׳׳כ היה המחנר הרב וישוב

־ ," ״ '::..־,״:1; , ' ; ' מ’• יי-'• V״ ' ד מפיל ז'א ניש ■״יע :•יו־ ■-ייs^pנ ד ס -,׳1ושמ נ מ ׳ : » המס, פד משינה ענה ש» מה דפל ,fי,יש■ -ן6 ,שה־ס לדל ^ל״י•־ היוה^פשימס - «  יע:ה1 ,מזגה משמה ה
״י ״ ל ט די ^ \ \ '1- מ לא'דנ-^מ■■■'־'1' ש ' ש״ ממ ל'' - אלדי זג■ א י, ינ״ ע ו־ל, ג • אש1ווי ',אל^הז’נ א  ■0 נם רני־י לסנ• זא^ליה׳■ הא• וטלי מימה, שפה שלאמי גש׳מו אדם •אמי א'

ל V■; איל ,•ל :ו אמ-יינפל-א זדמא נצמא נסיסגזאמיתאמו• א»- נר״מאיד^ר־ייס אנז די א ממא מ , מאז-היו •1הל מיונמאשל^ממא י«ד• דאיסמלקמפלמא ממא נ'נ"הזכא'י ״שמכ'• ו-י  דאה ט'
מ ל ^ א ה ״ 1לד7 ';״ל°אץאמ■t^נ ל ט מ ג ס׳ ״ א .־א; ,הא מס, ,א,מ, ד , • ס ־ו. זאמי,.יא• מ ־־ מ״ז ג לי; מ, • "fה1<״ י לימר !־איי

איפכא,
כלפי משה

י °' ולשי! ‘דאי. ובעלמא עלמא נהא• :ין ז י : '.א י ' י ; . ; ^1, : ; ל :
תטז גע:ו וזדונית מאהכה תשוכה עושה ודאי גמור לצדיק , כזנ״ ^’, ־‘לו י L י׳ i

 ממי לפ;ומ ■זגל ״ציה צי״מ ה1נשייל;״־ טל• ,מש-.ה לעשימ •^,•ש ל־ן ,פשה לא ראזנה משינה מ־דא־ל :לש■
̂יה ח-ס לד ר׳ הגאון [סהיב * טוג היויא־ צד על פכד• לולאי , ■ישא] ו כ דינז׳יץ א שי

ק___ חסד דרב הגס מאהבה תשיבה טלמשית תהסיק לא השעה חיי וסן ־־ייראה ר
כלפגד א ת מ ♦ V ש תיזנחא זפנדין הסנילת•/ לשון ג״נ מורה וע״ז ,מאהבה תשובה גס
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הי חל א' £ףפ רן «'1( « ה ד « h »5לי נלה»וד־ןי^:ל כלל■^ <ףש0^ jn to e t  fsro י מ מ  מ
מ w מנה<נ » w 6 סקו«b fft » א ׳זזייל ליי® י<''י ®נ׳ ס ןר0נ יזי מ מ

Mpv י זץשיא (* ה<י<ץ אנל him והנא <:»d כגינה גלכח ד<'\נ )0 1רו1לי. ך«1 as> !m9<» 
p 99לוןו :גינה ג^רא ה!ךה לע בגינה קווה לסה א::ר ואי נוהדס אדה בנד וגההה :ונרה אדה i 

נהנו!אהוורה:
ם הה '1 הלציו ע » אה אוומו ה לק הר« ונוי רא: בלא נואה הלהימ פדנו׳ ניליגייו ואויג ונו* » :^ 

p '«*! וור: :ס^ה הה rt ה ילה :לא t לנ ! i לייאווו ודה לזדוהו ההם » te אה : p 
מי אלא איאהי והיה 1«-לזד ההה לזה דלינו למה והני״הא ההכנה על מ!כה דאג דמיו fsoB ס*1  י

#P עזי w x ק  וההיש ירה ניני׳ כהניה ונמו לה-״״מה ו;ה ק׳ה עה הל״ז היהה לןניאה ההה נ
«' למעהיעהע^האןעז הג ג  במענהקללמי ^והודהנהרעה וולה •ודעריזכו :מעוהלווויואה :

 אה ודה '8נ ולה כה :פסאו נעו נ׳גלעכוז נה נהנכיש לא למה ננו״מאא׳ג שהסאיבה וללשוג■
דאהעוז; והלהזדו ודי-. א מהווי אלא ללמוד נה כי: לנהוג 4 כהועדה

ם י של נללו י ווינה ע נ רז הנווה ממענע:מנעו הממה נל ו ני  המדן ונהג משנע• ומנין עועהומהי 1ה* נ
i i{ ומ וסי נרדאp ה  נמהנע :מכנה כיה• ננל הוא נן דניה דעה ולמיד נלוה עלז הדג לא הי

»e w ה מ w«אל) ♦ ץלז אזלי מ מי  אנל הי הלנה היא נינוה נהלטע להוון נמכמעוהל-וה ולמיז■ ו
ה מ  והוא מיק■ להזוה יהינאדדוןנ; מכוס והעוה נודונעו ולנין לנוויי ולוין לי ננייא נא! העני*■ נ.

י עשה לא ה ומלסס שה הונ« לא מ מנ lo נ i■( ונס והמכוז לההן ג׳ה נל שני נ-ייון ולינק■ לווזי :לוין 
p:הדסשהא i עעהא האי ומכוס ואה:י ולנין לו»י :ליק■ כוה הדין :מול! נהרא נפסע •ווו הנימה גל 

ה «ןז ר ר לששת! :®זין* מזוס ננא הא ו  דעהסנוא נסדר ולא המכנה נכדי לנ:ון>:לא לההווו נלא ישא א
ש כמנוו להחע נא אלא איי ת הה מל ללמוי מ ל ודוק; ולנין לה«י נ

ם ס העייג ודיס או ההתץ)א וזלנהיו׳מנעיס ש ק •לא לא מני אי ה ה דנני לעיש הניע מיץ נני ר  י
סה מהלסש ה* ונש■ בננא  ניסנו מהלמיו נאוו ויניה' :נהג נמא ראוי לניר! ודניה ני

ל לקה שאה השג ה: ס ונזמי! נהז נהו מ  מס נישו! ומדלא טיאדרנילא ואמי ושעה שהנל לנין ומלנ״ו מ
אי ממיא הנוניה הלוקה זאנהילוממואוס׳ילקסשנירמהלוקכיולאנהנ ה ר ר י תנ ט ד׳ אי י ז י נ  ד

ו 0מ לקה מנמא המנדה ז01!ו ג ל:  ילא ולא שרג ודיס נרה לנין ניזוייי דה וסלסה נס הונייו ונכעז נ
x להומיא י נשיא לעד! מסק אנדסאדיניה p הנוגה ננדקי מעה p i יקה לק■ •לא לא לעולה נההימה העה 

קי נהי ואלה! נהזסהנמהילא דגאועעה ימההוואקס או סא P לנזהיא pלקילאו p הנינה ד  ר
ע וייאנלהננהוילסאאהד!הגהנעיץומוקדוקיני■ ר  אלאוקנונסא יס־ ממיא גויה דה שנן ויאה י

סמא ה י ן ההה גזי ו י ד נדהמיא ומיס דשניא אדעס׳ י ה שהירי דולוקה נעלמו הד ע ר  נא! נהג האין אונ י
ה מ א ק:הנונוה4סה שנ0 א) מ לר עסי א ניוסהו מי ה ממי ר א היולוק: ניוונ י * ננ  אדע לא נעוי ואו :

ץ י ז ! ד עלה ונני מוץ :ניונ סה «ה הגיוסא לכנוה סה לודיץ מ ע  ומה לועה האמה 01 ומי לשיש נו
% שא)דהאעינההלההניגה הנא שו «ול ^ ונה:ו ה מני רנ ו מנ איו לי הז י י נ  הוילה ר! דא השיה■ ו

ן ור! המסג א וסהזוש הנינה ס סדה הנימ מיץ שועה סא p ממי טיי א ו^ש דדנא עכישא ו  דסהיא «
מון ויזה ה נלוהו וכניא «עהא ו סי דו ו!ולנוה ■צה סונייו מע  יאף ילא ניהסיא וכיס סא ושינרא כ
T יעי יאי מעוז סקוי לא הנינה היקי jy s o o x ״!.אדאושזוו . דקשנסאושניאוקנ: דנא אלא ׳לא 
ן מ ז והשיא *עהא ו ע א ודים הנינה היקי מ סי או •לא ולא ליק א נינה קר ע נייו «)י ספני  מרמה נ
ה וטי נזלו והזה סהנ־ייה' לשטש ולאוישז אוליק מ דה הסינה ודום אזו נדני היה :הזהלה די  סי
ר נש'נ הדשה נהי אוליו! נשיו השעוה הנינה נזהלה נהורי אכילו אלמא ovco אווי דלן הכל אהד  ג
רו :לא נדי! ־י ליק1א דלא נמנה אלא נשז כשעמו מ א הזימה אזי אלא הנינה דקי נ  שהוסס רום ו:אנ׳ וו
סן  הראאאנלנני ומשים אוווויהוקאהי ומלטה נינה קיו מש זעיהמאחהטינהונמובמניקנוקאנוי נ
ן הזיעה ולינא נעיץ ד ס הנל הנינה ויקי נהי אולק נגינה נ ץ נדעה שעלה נ  במש נל• האמה «ו :למי

ס דסיטנייסאוסה ר ו נוי ק אווי הנינה נמהלה נכמכמעוהו ושדומי הנו־מא לכי! קש *01 ססונים ו  ו
ן וסיאוע■ מו ל מ־ס הנינה ו ננ הי א « סלן■ סני  הנוגס ננינהונסההלה והזימהדא נקום הסהוס י

מז מלמה ילקהו אויויהש קא■ רה נקש ני  לדוזוו טננוא ההנוה כלא המלוק! ננעיא ממרא הטני הדק י
מו קי ד אן ד ק ל או  נהעוהוסכיירס דהה הסנה דודקי •לא אלא ננע׳ השני נוי! ומוולא לקולא נונז

i t io rp n( א קי להא מהי ק לא ונדק הנוגה ד ל ^ כ ע p: א i ס קי וני  לקולא ר! אליק הנינה ד
ר נארה• נאשר אxלו■ו ונץ נ ו ירשהיהו נועה וגרוד נט! טלענ׳ר הניע ו ד o שאר י 'p c אנה P 

p ונכיש נשוי ודק o או ויש ורוק דש ס נאי יזנ ה :ד
ף י ס ק ב « i> v גוהוונרהס שגזט הה דע ומניאנכ׳^ נרץנמ׳ו וסי מואלץ מנץ נהג נ m סה 

ה י ר מל העגה) בס ^ נ אג הניע ו m והא משמו עלז ^שה מרשיו •קרא שמהר א>א-ו ד o 
coנp ד על נ א נאמה ולועד ררס ו רו ולרהץ^רש דוס גל הנדסה מס קו  שאש אעה ק)מד וסר ונ

ע; יזשיה •שאו 0א לאיננן ל נעה ואור לס ושריא הני
K h iO P ה ד שס^ והגישוש! מיש עוסק ר' ▼ ערקמס ונהג וקוראוס'■ קי  יסו• הדעסמואא;
כאול לאדס סנשיא ס׳ שדקו  שעזי עולהיעסוסאהאו 5«ש־אשזנראאענדא!הזץ« יסדה ע

ז ז ע  עשסקן והרריואשהס ושלי שהוועואמנהוטק לוושלהעוקדקנסממראנעי1עשדוז1לורשוא1ע
לי ישאי לעישאג ל ע א ס ̂  אה לירס עווה מלמו בדה הנדא דד'יסדה ש-.מץ«ו הנשיאומז סן

ס ילגאנסקנה ר א ה סד מו מל ש קדד אנזנ ל מ לו ס ר לו לי נ׳אלהס; אםמשדי! ע ס קנ כ א  הנדא ו
רה מסדן n דמסס ואמו ד ו ח מיר סשק שדה ה ס נ נ  הורס ההלמו רן נלסו ממה וסי ■ססק לא ו
ס נשיר שסהק ולא>שסקועגד לוגוס ס מי ו ה נ ט שגז ולא נמלו! עוסק מקרי ואדה ס  לא אדאאס ׳

«00י ד ומלש לקזה אורג * ה שעלהו נ ע ועץ ולאיעסק לרניס דו סקיע; ונעניא שיאיו דע! מז

ם ק היה ד raSn ש ס נ ט'1 נאניל' • ד א ש קייא ו לו • ום־ ד א הי ריהא סשיס י א עו«ינ מזאו  ס
א ה1לקו אה־נ שס״ו p אס אשילו להעדי! אע ה ני דנ ו נ מ לדה הניע סו•! האריס ו ו ו ד  ו

רי ^״שג ה נpלי וניט■!למלדאשס מ ע ט מונ ר י א ו מי א מ מ א לומקליעא ואוייה• ר! שעמלק י  ס
ע מ א ש ז א הגי הא למעלה עעסיק•! ואי! ישסו ‘^ ש  לססא ומוק• אןמססיקץ סההילו ואם לזוי

pniao ענלס ר ומשנה היעא לאקמ> להו דלמה שונא חשה '0ו געייה עיסקיס שהיי ג מ  שלא הוש נ
ו סר הסער עו עסד ועיקר המשנה גלל החסד קד מ א עז דעעניהין וסיעא רישא ל ס סנינא ג  הדשא ונ
י ז א א ה k ג m ש זאיענס! עוגזו1 שהוזן נהעלס מייל הדעא א נר•*) שהויסו א שמא ד ע ״ או  ו
ק לדין kac ענה אדגא וסוס הד ג יעסיק לדש * י א למעלה גאלה להסעיר להעלה נ  דמ״ל מלשא ו

) ועמיה אנלגשעויע לעשלג >עדק לא ■לקן לסעדק ואוייעא נס שאץ ענעס געילע ש P א  ד
א להפסיק ש*הו״נ לאנ״עא  לעסלס סעסיקץ וא! לדש מעםיקיו לשטת סולון לנן לעמלה גס שישדק ד

ה אמיל! ר ה רא הגי ומק• מולא וזא• אלא נמעניען גלישנא מאוד יייווא שגיא הוא ולגאודה ומרגיע מ  מי
ש4זא<' לסי ט איגומוסק אר״ע'7לד אז ה ליי מי  שעריע ולא^עלע הזיןנעהליהמנעה ‘לצלהני

ע לשעריה למענד״הו««ן שניד לא סנימיל• דגל גקס ומלעא ארעא דענא משוס סני  לאקמי לעלרג• ו
( • דני דמעגיהן ד א ערש נ עני ^ ה 0׳p« שהיו נהנירים נעשנה ה סי  שאיט אויש לק־ש ומפסץ׳! נ

א המעס1 יוישא מיל׳ כג• מנל מעהיק ס דינא נהדיא מונע 11 סוגיא מסו א־ג נ־מ0 שנתג נמו מ סנ  נ
שדאנ״עא ליעא ג שסוע אלאנדלינא דלי הגי מגל ,01ע איט זאןלקי ד  מיט! לעעלה נס מהדקי! או א

דג מרא0 י סעדא ו נ ה וירא ד »נ  מגע דמשוס הקוזמע להלנה וו הלנה סמן הר ןמשוה 0ואה נ
:סיעינ דוק1 11 הלנה דיני נע1מ סקוזמע הלנה סגיא

ם א ועעי עטק ״«קרא האי! ש  ע«ק קרא שנעה ורגו !1לש עדקדקץ וטי־ עגונה ה*ו שניה עעם וקי
א עשעע ונוי ימשו! עסוק קדה נהג ולא סוס C עסוק ענגל ד f x ס עגונה הוא ונעלה שקרא  ו

0עלט משמע  NP1 הר• עונקס עסוקא עסוקא דאהי הא דקאמר הר משעש הנשיא מלט! גה ״»1
ן הוא הדין והסיק עסוק דגגל עגלי עסוקאעסוקא אז ועמהג• נ  ויון היע סיא דע! גש'פ שסוהס מגא! מ

ס הדיין ולאזקגדס• ראשון נעסוק אלא קדזה שא! עני ס ז והמילוקשסראמר׳ןנשסדיממע ו  נ
ס ליעיו אניד ש׳עלאסוררוממא גשסהירושלדאן גסנוווסהוע סוו ע^ו נ שי אונ  <עpל ונס סני

r נלשון קהג׳ סא דדזניהן p ד' לישנא ונס דאץ מהלל •עיר לשון נקס p נס ונוי שעע שמע סאנד וינא ו
C אי ע • ר *• עד נ עסידע p « י .סזס ד

ס ועדני• הילוק ץ שגעג עיין שהניא יינה יני מ א ט' סקסל נל אהו ו סו אסנא ססנרא עשמע ו  זגני
ה 0ע«ד געה נשיס אמא וו סנוא ינע•! היידמ לא נו אנל עשוא לינא מוני ס סקיע הניאנעגיא נ א  ו

ס ד ס ונ•0ד ענעוא ס א! עהודהא pל אעא נלינד מ  שס השיש ינסעימע ו1נ4ל •היד ני! נוס ק1היל ו
סן א 1ני אנל הערק ר ו ויציב לאסה י4וי ק נאמלע ד סי ס ט נשם ערק טונ ו ר  יאעו1 דני! לועה י
ק נלל *סיק לא לאמה p« דעה טעי ולוג עסק נאעלע נעו 00P אמה אעד ו i trfr ע סי  סיע! נשיע נ

שע עלז• לא זינא ולעני! «1ל אעשו P0 ילערז להועוא ד! ש!נעוס  שדד* לשישע״ס אל• זניד
ט א אנז ס״ט סיואס ענני  אנה אור עו לננוזס יעניק לא השש גגו? שמעני לעוסנא 1ק0ע ילנן ו
ד » שאמדו ד אין א ס ו טוי דיני ט סיואס סהל• שסעיש ונינו אנל נג  •לעוט שלא אס א עלן נ״
x ויעסיק עוסק ולע m ש1 ההיססע שנס ס שס נשיע ולא סס סדא׳ מעני זיעדק נונ עוזיס מא'  ד

מיו ששהה ס אדלו דסשמע אסה שאמו אוו עז מפסיק שאיט ד א ;סס גו
סו הנשים גהה שסגל׳! עקואע ונהגי ססה ‘x גשה נדי! הגיא נ' הלנה  לקמע א לנין א

o ופייס '1ונ עסענו ולא שעונו ' fi לא יל' עגיל המרע! נגיע כטנילה רה ס1«ו לער! דהא 
ח דלסעדה ורון והמעמיד שהוא עוווה ל«ין זשאני עיזי נסי' ל ס שה ס מד  «נ> לילן היא וגנאי ע

<עי1העוווהסוהי א0ל«ץ<עווה7לעעעוועעוווהא ק עןדי עגי  וזאי גאן אגל לזיוה הטזעז דעו
ה שה שאן אעהע נו ולקרוע לנדן אסד עא0וו דאגא המועז גניע דווקא נטרה מטע 'x זנרי  אגל א
ע ג x ■והמא 0שא!ג הענילה נ n ס לקרוע לנרןא ס in* גשהואלגוש ג x ודי! מטסה ! ו׳ די ז ״  נ
ם ד לא אהד לן לאמרי ואסור וריושלד p« טונ חלבהי׳ ש ע שו! מ דוו
ם יס■ סא ועסענוא וסעשא וגעג«ץ סועד■ אעו סעס של 0«לי ד לעין דס דנידע נע! יי האה ש נע! ■נאיאעו ו' סעס ואיעא ססושניא ששמשעע יעןסוושלד עקוסלעלקוגו' יאיסשיש
מע לעוט ^0עי וג  סיזאסג■ XIXונלדו m של' ואשד גזול גלי אהל רנועיע ון10 וגסיע ועסו <
עון רנידע ומהו א^יא גלשי!  אד אלא זלא יעשוס tnin סגד «גז לסיוע ססיס צוין אס רגידע נ

:נוניעיע סני קען גלי ואוו נסל גלי
o io x 'X T 'im אי ישאעו מנו ה שאוי0ו »וו6גהדעולדמי טג ד ה שלא«(יאהרד דוי3ע  ו

•ןx על סעוסשוע שהקשו ליישנעה גא! אסווג עלק דינ o ל x פגיא ולדל p o זנייהנסרא 
טיm(א■ עמי ואשתו נמסה יש! ניס הניא שמואלוללגיוסןדניהאהא אמולן או ד רווי ע אpיו  גי
ד העואוע נדסיו » ל t לא עמי רעו וגני וגנז גססס |P היה הניא והא שלפנינו א0א v יערדי דש 
ר ננלל ואשהו ס ג ע0וה ני  cיxל ועוז גיעו X זסקר) אשד אשהה! נלא הזא עושי׳ על מקשיה «ו

ר זלדל מ*ייהא להקשות לו הס x גס זוןו  ילעדז סיא מנזיעאאערע עשמע וסהניא וסזקאמז גיעו 1
* מאה ד ליי ג זמייטנמשנ־ דיxאשלענ<טיoנ רו לקלות נעליו! עארם זעעשדומסמעני׳ ד  נר1 נ
ס  עלד לה P אשד •X גלומו סויטוו עליו לה ואץ ניוושלמי שש ומקשה המעשרות מן ועפווץ אגלין ר

 לאשהעווטיודוו אץ זסערעיןאדאסעדא ומשר מווטע עליו נשיש ואסוויולאמל סעועליה ומיש מווסת
xשד רxיאoימטארגגזיאזא «י שס oלל ס אגר סודדיסזסק ג סו שסקס 001 •אשד ר  ד

* p ולדל לסקדעעגוייעא היסלו ס ליי עאולדלמטז ס וגני גרו ואש מנויי 0 ר 1W מותר 
ס אשתו אן ועיג ^גי ל ל סאט מאשס גג ש סוז ץדי אא מייע קמנגלגסלגלדנדזוי ץ קנ  איודלי

v גיעי x ^!ל אשד פוי גלום ספייפ io n o ן ז פלל •שד •קשפ ^ סא איסג ד  *יו
די ד׳ עש שלערט :ו

rraa קך• עאטע 0נ«ל i א/ א ע ע ע ד סדל « n נ a in אוו * )

תפלד• הלפת
אי מ ר  סקשהפלדס^פלאפעעיל^׳דדנדיאןלדוטשפס יופי סזהועשפלסושללגגל ס

Mוווילwיעso פיזי«אן קשה לא ולי פ0 שהיין מה ועיש גא! שהההיל י pעשפ מלוה א 
ס ד לף גאשע *סנץ עלז *שיג גמי «רנק *יא משמע מ*א זמששפא ס «ו  מלוע שגיא טוג

w r ונמו*יאד עשסחססוג 'x i 'x שס מג «ין סלע׳ס עד ^ xגיא *עעלי ספא A ז o 
 A קשס מס •דע עיר וגס פעס געוג ססאד דמ0 ימגוי זועק סיא סס שהיח ומס ריס or נגל לאוס

ש עשה מלית מגל יוער **עזעעלס ^ מן אןגו אז מג0ש ק0גפלדוושע0«*עלג  ואגדפ0ו
סשוס: on דלעון עה 1גע וניט לזעע זהעלס

 «שועי»לו׳ pוג•רץשלגזeדג>פ■יoמ<ן גנל יסיומעעלליוטגעסעקדש נ'וסגל הלנה שם
A ידע ואיר ׳01 גגלילי שלדמט• xרoאלי ס פידססיא וגו עסיעק ראיס לסניא 006  א
 זאיססאאעץ ונששש ואישי געעלס שלססססלן יעסיק• ל' זגרטעזן שעגיאדץננמדא גלימדיס

 למדןגפן6גשארימדשועונדוושג* פמקזש ולאגשסיס p לעעדזזוקאגקדישהגתסלדססוע
07s על וקא7 שסס מדס x מלדעק ראיס לסניא סימזו לד:

 עסאו פנסוא שלט neon עקסס ע0עעלע«זא אס■ נעאדיגיע1רא*'ןעל0ה שםהלנה
 מלי ‘01 «דעדדל לניט ופעג •0י0אעו«ועטידיןתקט אנועעקטסיסיאנסנסוידל

 »שס»«עוסעאלז>נאלמע•)0ג<א*ועוידל0ש ולי^סעדספעשוניט 0נמי0!ענו7«
p הסעד עהלע i pi נ' נע' שמג* גמו מנעה עהלת w1 מ שעעלע ה היא מנ ד ר10 נעקצס ׳x: י  

" נדנד• ■אנל מהנניס אינה והמה והדריה אנריס  ייניע י מוד דננו' למכקנא ונס נ׳ו ידענו לא נ״ה ו
א לגן אקונוית אנמנינהו דענמיס  נלנרי היעג מנוא״! ההדק דגר• x׳1 ויגיל דנר׳ רניני «י

ע : •וסן וגניה יני
ח י אני! פ  נהנו תלמיד שאיוז ל׳ מדומה נא! הלהיע שנה: מה גל וטי■ העזה נימיה גדיא י' ריי
 הגמוא וקושיה הוא הגי! ונוי נמי הדעה נהי:! הנדלה הר א■ שהקנה «י!הפ:טנגמיא ולא י

» מ! הוא ננמרא הששז ונארה הנ״ על שה הקנה ולק ״ה מהעלה היא  אנמי! שאי! קאמי וה ולעני «ינ
סי: הכינני « סליין משני וי־ע נ  ני\שיה שה והניסו הניננו נתון וננלל' ומקשה הדעה נהינן הנדלה לו

ר גה נן משני לא אמא• לאפודי אה׳ ילמה נא! שהיין היג־ל! על נא! אxהנ מקשה מיו  pm: מדלה נ
 אעי לא הנינט נמהלה הייני ללוהא נההלע ואמיא ניו! ההה מטי' משני שיו נקושיא הניס ולמה מעה

נ שמקשה מג יג! שסנקושיא הניח ד^ולנוxלסי נ העלה נ»מע וננלליה אשיאה־נ ו  הנינט על הקושיא נ'
x ip ד טל וה! ננלליה מ סון ו מו לאסווד׳ אה• לא דגיג עסלה שומע גני נ סון  העשש עשוע זה נמהלה נ

ח מהמלה אנל נגעיא ה שהמה ניון VP מקשה לא ׳׳ ט ה מ ט *ו׳ לא אי מי מי  :הג״ ערי! ונז
(Q|J הגיא העלה• נבומע ונו' ההמה נימיה לגשמיה לריניס שה! מקומוה "י סיכה I 'x "דני xא'ש 

מיו אה עיין זהה שמ״שנ ומה אהדדי ינינו דני• שמקשה נהשונוהיו  נעייוש *נינו מ״שנ והוא ד
 ריוס■ נאנש׳ •שאלו נהינורמנאו:גשוממעהלה והה ישאלו מההסלה מהוה נאיוה לערש נמה לא המשנה

 הנשמיה נימוה P0 דיי• המשנה שנניריש ונינו דני׳ לסונה נא! •רוו ינליססשלה נשוה ההה עהר ואני
ה ארן יש אן  ימות נאמלע א^ להנשטיס לרינין שאין ארלוח ייש הגשזיס •מות נמחל' הנשמיס דייני

 לריר! שה! סמן שלהה שאלה שומן זנ0 לוה להס הויקין אדרנא הנשה׳' •מוה ונמהלת נהוהו או משהי'
ה ושואלי! נלומ' נמוחשוו! וי הוא נאלו ■מ! אוהו ויעשו הארז נאותה לגשה מנ ג שאו מאתר השניה נ  ג׳
נז השאלה אוהריס לק הגשמיס הימות 1P שלא מאמר עריץ ימאל נארן הכאלה ומן הוא ני  «ו השנים נ

אין  שאו נימה אנשי 1M התמה נימות לנשמיס צייני! בה! מקומות שיש מ״י• נחינייו נא! P0 ישראל נ
היו הו׳ן שנמנ נמו המולה ליוה מויק הגשמיה ע ומר■! מנוה ו  עשק ולנן לעיל דנל"« הניא הגל הנ׳

 המקומית נאוע! m׳ra x ונינו ניא" ילא והא נינוה לאו:׳ רני נמו:שלה מהלה נשומע שישאלו גא!
ט דאי! משוס עהלה נדמע שיגאלו נטשו או הנבסיס ימות נאמל' לנבמיס ולוינץ  למיא ונינו של מוו

א שמנואר מה אלא נחינורו מ  «"! שהוא מאער נפקא ממילא דינא ואירן נינוה ואנשי גההיא נהייא נג
ה טאליה המה ■:ואל אין של השאלה הומ! ונמון הנשמיה •מוע  טונה לעג׳ד סהוס וה השנים נגינ

:רנות" לו הניס ומקוס ונינו
J• ה ידי •לא 01• הלוה עי שעות ל' אהד יהההלל טעה או «ר ואס » הלני  •לא לא אנל העלה סנ

טי וגידיש הריין נהט pc ער! ונהנ נומנה׳ העלה הונה •ד• י ע היה! •וסן ונניח ו  הארין ד
•0P 01 x i !ולרננן מאתר ינץרנק ר״ נץ נמהלוקה נעים ולא מטס דסעהינינו איורו! נהיר x הלוע 
דו Ml דנריו על מקשה והלה׳ה העלה שנו לע *ע לעסה יסרה ליי אינ סמנה העלה שס ליס •x׳ ה
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 מנתה כתסלת חז״ל שתייןנו הספס שכתנז מה פ״ס כן רניני עעס נראה זלפנ׳ל נדכריהש •פזץ פ״ט הפימו
 השינייס ן נ של רת11הי\ כנגד דנתז<ה משוס רכיסי חסי• שעות י״א פד ומחצה שפית מש׳ יהודה זר׳ אליני
 ן? הגהות י^יאו בירו:למ• כמכואר ערה מנחת כפי ״:את לפניך קטורת תפלתי תכין מתייא כמך ותצאי

 אגל יזי־יקתו התמיד שחישת לנד נתקנה שחרית תפלת אכל כן כתני התיס׳ ונס כזה סתריך הלה׳ס וגס
 של לתמיד הפרניס נין של הקסורת ששייך ממה יותר שחי ש־י לתמיד ספי שייך שחרית \z הקסויח פה׳־פ

 אחר נפשה ניןהפרניכוזפיתה ושל לאנרים התמיד דס נין גפ:ה שחרהיתה של הקטורת שהיי הפינייס נין
 שתישת ע היה שחר של תמיד וכדר תמידץ נפי רנינו וכזני־י יומא נמסכת הכל כמניאר האכייס הקטרת
 ונ״ז ינסכיס וחניתין התמיד ומנחת תמיד של האנייס הקטרת ואח׳כ הקטורת ואת״כ וזריקתו התמיד

 נשחר כן אס יהודה לרני ורכימ שסה היא הפרכייס נין של הקטורת פשיית יהר־ נכתיג כמניאר י־ לתת שיין
 שעות מני יותר אלו כל ומן היו פכ״ס וגסכיס וחניתי; התמיד ומנחת האנריס הקט״ח חרהי.טו*תהיה1ש׳

 השחיסה היינו שפות ד׳ הוף פד קרנ הי׳ שח־ של שתמיד דקאח׳ הא יהודה דלר' טעה נטו־ מנואי א־כ
 נגד שניתקנה שפות ד׳ הוף פד הוא השחר דתפ'ת ליה סנירא ילכך ארנפ סף פד להיות יכול׳ היה תייקה
 האנריס והקסרת שאח״כ הקטורת אי׳יכ ד׳ נכוף וזריקה השחיטה היחה ס1י אכל וזריקתו הת-יד שחיטת
 פכ״ס חלות פד ד׳ אחר שמתפלל מי ולכן תנות פד נמשך היו פכ״פ התמיד ונסכי ותניתין התמיד ומנחת

 אכל ונרור נכין רכינו ספס כנלפ״ד יהודה לר׳ גס שחר לתמיד שייך הזמן כ״ז שהרי לי׳ איח חפלה שנר
 חסלת להתפלל אסוי ולכן שחר של לתמיד ששייך מה דנר שוס לפ:ות ישאין היו שלא טדאי חצות לאחר

 נהגהית שס יוסף נית כהכרפת תשלומין כתורת הן המנחה תפלת אחר לא אס חצות אחר שחרית
כס־ז ולא רמ׳־א

̂כת  עד אותו להתפלל לו ויש ורניפ שפה היוס מן שישאר פד ומתלה שפות מס׳ קסנ׳ מנחה יומן ד׳ ה
 פגד כת׳ק ודמנד פכז יהודה כר׳ דעכד פוסק שהוא רנינו דנרי מר״ן פירש כנר החמה־ שתשקפ

 הסרנים כין של התמיד נתאחר כאם דינא לפנין מודה יהודה דל׳ מ׳ש ונודאי נוה מאוד מאריך ונלח'״
 השחר תפלת פ׳ ה־״ושל״י שפי׳ כמה אני' נכוגיס דנריי הפרג עד אותו להיך־יכ שיעול־ן המנח׳ פלג אחר פד
 כרכות נמסכת ירושלמי לתלמוד כפירושו אליהו רני המכס שפירש נסי היא הנטן ופפירש ונהיר נהיר לא

• להאריך מ<ץס כאן ואין
 וכתנ ׳1וכ שסה לצורך אלא ק לפשות ראוי אין הראנ׳ד ונתכ וכו׳ ת״ע להנאלל לי ויש •' דייני
 היא כדין סכ״פ להא יכינו פל הקושיא ׳שאר ס׳מ דהא דנריו ן מג ואיני וט׳ השגה זו אין סר״ן

 יוס נפול ת״פ להתפלל לו ייש כאן כתג האין וא־כ ש׳ז כסוף שפסק וכמו נת״פ לתפלה גאולה לסמוך שצריך
 דרכינו מנות הר׳ שכתר כמי ״חיויתא אלא לתפלה גאולה סומך איני הרי א״כ נזסנה ק״ש שיקרא יגלכד

דוקא• הדתק נשפת ס״רי
ה ר ro לא הראנ״ד יכתכ יתעלל־ ואח׳־כ ורגליו ידיו פניו רוחן שחדח אגל ג׳ חrד^ ך׳ פ r’ למה רגליו 
 מיי׳ן סליו וכתכ י,ונהו נשכיל יום ככל ותליו ייr פניו אדס רוחן דשגת מגס׳ הג^ נר• ונעל ^

 לייפות מי ורגליי ידיו פניו לרחון מותר אס לעני; אותה מפרש שהוא אלא הגרייה יזפ היארד שגס
ע וכו׳ אדס רוחן דקתני הכרייתא מלשון כן למד שרכיט גטגיס גרע מרי ולפרד וכדפרשיי א״ע מ  מ

 אדס יכול למתני לתנא לו ודה סצוה זה אץ ודא• א״ע ליפות משוס ואי יוס לכ\ כן לעשות הוא שסצוה
« נראה למה רגליו הראנ׳ד שהקשה ימה וט׳ לרחון  יחפים שהולכין כסקיס סיירי ירכינו דהכייייתא ל״

 הולכין שאינס הרנליסאכלנסקוסות גס לרחוץ לנךישסצוה ה הלכה ש״ה לקמן שגי^י וכמו לפגיסגדיליס
־ הרגלים לרתון צריך שאין סודה יכינו גס י«יס

׳ ^כה  קאמר דהכי דאפשר ונתנ ס״ז מר״ן יתמה יכו׳ לתפלה אן> התקינו כו אתר שעמדו זין ונית י
 אכל אחת כסכרא הרי״ף כתכ וכן נלכד לתפלה והעמידוה לת״ת פזרח תקנת נטלה שאחריהם ג״ד

 ט״סכדנרי שיש סשיס ולסנד״י כזה מדחיק פ״ח סימן א״ח כש״פ הפר״ח גס וכו׳ לזה לשיןרנימנוטה אין
 הרי״ף כדנרי ממש רמה רכיצו שדנרי נמצא אף לתינת אך תינח ונתחלף לתפלה אך להיות ו^יך רניט

ט  איזה שנטלה נתנ שכיר נהדיא משמט תפלה של זי תקנה גס כסלה ונכר אח׳יכ רנינו שכתג וראיה י
 הטכילה שנטלו פירוש לתפלה אך הנכונה הג־רסא מה:כחנתי ולפי סלוס 01 קודס סציט לא והרי תקגס

 תפלה של זו תקנה גם נטלה הכי שנחר שסיר אח״כ הלשין אתי התקיט ל«<׳ לת׳ת
 דס״ל סשסט צדה ^אתה ימשסשת כאן מדהשמיט וכו׳ ש*ז שפלטה וגדנ קרי 06x ונ pi ו׳ ה־ינה

 כלח־מ ולא המרגיל נריא וסייט רחיצה צריעה דסשמבת
ם ס׳ יתפלל אל נדרך שהגא נכלל מרין!גסנדנריו כתכ סייר פן הבא לפיק• נז״ה פ״י ו^כה ש  עז ו

ט׳ הזכר לו מזיר. היה דשמואל אנוה אלא  כדרך מתפלל היה לא דשמואל שאכוה מדנריו משמע ו
t ולנאירס a t כוי כי וליי דשסואל אטה דאיתאככרטת סהא »  לאחי ומצלי מהדסי הוי לאורחא לסיזל נ

 יט״ש כרשכ״א ולא דרשכ׳א כת״ק כלומר זכו׳ תנא הא• כי 1כמא הגמרא שם ןקאמר סשסר «נוד שיעלה
 רשנ״א קאסר לא ע'כ דילסא טשנ״א ליס «ילא לא דשמואל דאטה קאמר מאי6 השה זא־כ בגמרא

 שלא כנפשו ידע ושמואל אטה אגל עדיף לתפלה גאולה מסמיך ולע גדרן להתפלל שיוכל «• אלא התס
ע ל! שחיק גדלו להתפלל יוכל ז  להתפלל סקדיס סיס ולע טונה צרינס והתפלה לטין יוכל ולא ה

לוי « הוא שס לאיה דפיקר לומר וצרן
ת \ ל  ורג חסזא דרג דהריו תמוהץ ולכאורה וט׳ היא קצרה תשלה גלותיא והאי סר״ן ספרהסא ב
 תפלת דין לומד דרכים זנריז ליישכ ויש סכנה כסמס היו ולא סדרן תפלת מתפללי( היו ששת ׳

:דגליו נמשמע p איט אגל קצרה תפלה היא שגס הזיו מתפלת קצר׳
ס ר  שנהה׳ג רדה הטני) ו׳ נהלכה לוח שהניא ומה סאררוי־ס ומכרי ונש״ע נטו׳ טטג נאר ססאר ה׳ פ
אי; וגם זה לוקTל נעם נזוצא »נו וס׳ חצוטת 0:לדו: צר׳ן אין צינור לתפלת המימדם ונמסת '
» 6מ <ממלתץקף1ל ק טקמנש׳ע וק סלומס מ להיות צריך דנגהיג w ג צ׳ש״ד: ט
ס ר ̂כא אנל ore דנגמראאיתא אס״ג ום׳• רוחות נשר סהחיס נ׳ לנה״ג שהיה או א׳ דלכי. ף פ fw ו t 
 מקא רותת נג׳ אייר• דגסרא לרנינו משמע מ״מ אתה נרו: רהf לכ יס:מש נג לן ליה אסדנא ^

 -C.ייכהי אחרה נפהח כיכטס מי לראות יטל זה ©־־״ח עד כטמו ומי קיוגיס מתחים א• הא אתת נרוח ראי
יזיס אס כץ לאפלוגי לו דה ׳01 נא אחרי ©־־.תא ^;א א• פכיקתא מלתא הגמרא חשדא«היארר^מר  t קטרם ה̂ג

 נפר נשעוט חשדא אנא אחת מרוח ©תתס כשג׳ נמי אי רותת נג מייר• וגמרא דסהמא ודאי הלא רתקיס
 ונזה:ק;י להנץ וו,״ל כלל אחרת לחוז ®נר וא© לורט וה כרות ומילר^ ־.מא0 סתת נג׳ אנל x מתח

 להארין והי; נס׳ד נטן חירן כתבת• אי וגם האחרוגיס וכל הנ״י יישט כנר חסכה לי^וח מכאן
 משמע והגי היא ראxד פילתא מר׳ן וכתנ ׳׳01 ל:חרית סמוך למיחן ולכנס להסהסד v«1 ו׳ הלנה
 דארייה׳ ק׳ש מטס ישב דלא ©שיטא דנשחריח ראיה % ולנתרהאין למנחה נכמון ־*לא נמהניהץ נקס סדלא

̂ליJ דטמן אחריה ותסלה ה״ש נןרא דטסתמא  למ׳מר איכא נאמת אגל למנחה נסמן התנא נקם ומש׳ה לחדלה sל
ת גס ד  דרלט זמתורתא מנחה כתפלת נמו רפלה מטס אלו דנריס לעשות אסר מ׳ס ק״ש כנר קרא 01י אף «ו

• •wroc מה ר,״ש מהלטה פ'נ לפיל ועיין אסנרא ©מן
ס6  למה ראיה הכאתי סנאן וס הים שדת ישי־״טז אסר לקרות כנהגו ו־1נד,ונ יש יג הלכה ך ר

 ט ונמג״א עתטז אוזר וס׳ ממעמקיה המטלות כד ת::ונה •סי נעכרת לומר ס’נלvמי נספרי שאיהא ^
 .מטאריס מלק דנל• ד«־ «א כדיטבח וליתא ליוצל י:'כח נין המכפל מכוס נצ׳ע מד. ק״נ0 (׳ז

* ^p מפרש :לניט במסיפטט על תרס המךא הוא וס׳וזה שמע כלכת ממץ אחד יהיה לא ה׳וק הלכי־. ח׳ 
 כאתר px< כהדיא x־0 וק נרסתיה עס ק׳ש אמל שהעץ פה ה*.נלה <ץדס היי© גמע על פורה י

, ׳ מוץ נדנרי בלא הלנה »
ם ק נץ חילו•־, לרט השמיט למה מלץ שמקשה מה וט׳ דזדע את מוציא שץ אלו ימים נבר י׳אנל הלכה ש  א

 ;ננחת עס שפסל מה דח־א ק״מ לא ולעג״ד נצ״ע לניט לנד הניח נלח׳מ וגם בנעיי לי'̂■.! בנכדות
 סנןרי רתמנא דאונה סשיטא עחלאקאמרמטסדא״סאוזס דהד הוציילט־.ט אע/דלאא־י״ילכיכרבתאלא

 שנעיר ד־ו־ן נגמרא מדדוש עיקר p הש׳ז»טרה שאין ונח־א «קר^<ובפ w h ילא געד ^א שזנל ונד
 נבעה כיצד ה הלנ את מוציא שץ זה שלסר כהלכה לניט נ כ־ ככל ואו ננשתא לני דאי״י פד מנוח סשץ אן

ק טמעץ והן במההלל ט .עוט וזה t הלכה גם נסק וע׳ז נלכה 3כ אחר לימן ז
ם  נרדא ינ נ;ס חיים נ*.ודת כתג p מרץ יכתג נצטר 1 (:<להתהלל מי־.לדדץ אהד ממנה והרג יג הלנה ש

 דלנ קמיה דנחת וההוא דינה ־־^ ד<חת ההוא כגמרא ל'.יר.א מהא דראיט פבום וגלע׳ד וס' ו©מ»
v ונסעשיס נהנמה גיזלים -ם טו והר וה ״אחי נפרק מר׳ן והגיא חגיגא r ברכם ודא אלא שם כמטאו מהה 

• נזה נזאד שמדחיק נלת׳מ זדלא רטת ליס נתנו
ה ל  סא דנדץ ממר׳ האמזר השעם טא «כמכה דוס יג נתז בלא לסי י״נ כהלכת ומ׳ש טטא סא ם׳ פ
נזה: מאד :מדחיק משנה נלחה ודלא וכו׳ צריך לא נמי דנשנת ^

"©7T P* רמפה חקא לא שעות ושל: רשהיס לניט וכיכר מר׳, וכי.נ יר.־.יו אתר שעהיעמיד ושהה נ׳ ר.לכה 
 ל״מזאל המיזיס למה שקשת ומה נעה נאתו המשגה ״ל׳ לניט של ד*,חיץ הלח׳נז כתג יסה סגי אחת '

 «ן אזר ניד ה״נזר תכלת טור,״ך; -תשללץ היה שלו הצטר עם ה«ן דבמואל ל״שנ ״ד1נג אויר בלש הקסן
נכון כנלנרד תפלה הזמן ימכרו בל: כד א.חח בעה קיצנה גת! וגנו הנזמה כנן אזר שטת שלש קצי.ם הוזמה

Q x צטר בליח יגיע שלא עד ולגמור להתגדל •סל אס מי י^כי 0 n ji )״ל01<יא! הלת״ס וטע •תפל >  דדנ
נ סליג ם ש״ן עעת יץדס לסבלים שציין ח הזכיר לא ולגן אמודם קפיד ולא טנא א ^ 0 

א מט׳ הכי משמע r נסודיס pnsp דצא ו^ל מנא ארג רידל ©ליג נהא דגה אמדק ו t: הגש״ קאסי אמא 
א קח» לערן דפליגי כסוא גאתה שה באפר כפז סליגי בגרה נאזה למלג• קא נסאי  זדע׳ל ל«מ׳ דסי< ודאי ^

 הם אכל «דיס עמהס יאמג׳ מסי® לקדושה שץ שיגיע קודם לגנעי דצנץ שה״ל כתן כמודה טנא ארג פליג לא
^ הצטר אמרו בכנר אזר מנחה כתעלת לנה״ל נא ת א קח  «•6 בל מרכס עסהס הקדושה ענה אס שנורית ^

 01® לגנעד בצרן סנא לוג פזדס דדרל הגס׳ מתון מוכח לכארה להתעלל התחיל אח״כ1 ערק נאזצע ק״ש
מסתנתי: למודים שץ שיגיע

u f f םתמזיל: נ׳ מיץ ופירש נשארנרטת• טמר צרץ ואץ ניגרכיט הסרת נטף  סכטוזסטזלשידש ©ר̂ו
̂*.מר הלשון מצד ניחא לא א ר ופירוש אהפלה קאי דלא נהדיא הנרטתמגמע נבאר ד » k n  t t 

 סד• פד.< ולגיס ולקחשה לקדש להסגיק ק״שלפנין טףע״נכלטח לעיל תר׳זנעצמוונכנודו דהאכחג סדץ
 לל30 ספוק גאמצע והד וס׳ כ«*ק נאנזצס ^לו שמאיה הככיט הטסקיס וחג מעסיק בהיט שי״א ז׳ל והרת״ש
ג האין וא״כ ז״ל מרח׳ש כהרי• וס״ל ע״ז pלT שרניע כס כי־.נ ולא הנרכה נאמצע א מ  וגאסצפ מים סירוש נ

p יפסיק שלא כלסר רטנו דנרי הלח״מ נפדה ע־אה ילעג״ד ולקדושה לקדש יעסיק לא כרנה טס k to ספפלם 
מג לו סיס דא׳כ ד»ק ג״נ טא שהל^ אף הגלטת מן לשארנרכה אזן לפנית t לומר צדן ואץ ל oהרסת ־ 
̂.עלר נאמצע וסא ודנת קודם  dope לסת3מ ט שיסיס ק3א אזה •סיס אמן לעדת וחצ״ל סתם לכתזג ל היה גס sר

p ל«יד צ״ע תימ של וה שלשון דנר טף ניס*. משאי;
ק ר א פ ל0התינהש*שנפכ ג׳וכשמפנידץ י־אי י > « ם לי מג » ד * א *ו ^ « אי י| י «י מ ר׳ תי  ד

p קא הזאת התיכה מפרש הכ׳ס מר״ן המס• כלסי ועדה [ C טעי׳ עליה rrupm » d א o n 
י סיזע ואם מP 0 מהדי נשה נזה מאדן ק׳ן טמן א׳נז נעול מסף נית וגס נזה והאדין הנימה נ ^ t p 
 aPDB סס גס מים דנרי נטחש פאד דחוקים דכדהס ״לעג״ד ציץ ר6 וללמוד היא טרה ד׳נז עליהם לחלוק
מ גאסצגג טרה הסער עליה שנץרץ החינה מעמיח אץ ואנ״פ:עקבת תכ״מ י'־״ן מ  1ס9ל P כמגו אפשר ה

 55תי בסססיח עליז מתעלל מש׳ן הידץם פל קא ד»־.ינה עבוע מיא ולענ׳ד דכריו את מק אס כזקרס
 אסס במפסיזין האדנא שגוסגיס ולמ׳ך םצעp #0 הסתל אצל יסי׳ בלא ממש נהג״ג נאזצע חקח ולא נככ״נ
 ססש״ז ^ת6:0 טדור ממת rtw הקחיש האק עד הנד׳ן הוזת נקמן עמוד 0«זיץ אהה יץרי; וקצת ההינה
 סנואר וגו החינה לשד הסוני דגרסת ה׳ %ק כנמנה טא וק ד׳ כהלכה רני© נדנד וכמטא ממט מתפלל
 וסם העם גלט וערה סיץדש הארון סיי© »כל כלפי ואזריה לפיו המקום:מהמלין על קאי רהי״ינה כהדא
 הטה x«0 אפשר1 תעלה סידור נה שיש וטהנטנ כאן שט׳סס לעג׳דעט© נראה מיעשישנהפ׳ת :כתכ
f וסשסא יסיג! סידור סונט וגאסת &ית לוסר ברצו© הטעטק והנץ תיטה ראשי כ׳ת נכתג רר© נכט m 

ס׳: ומקוסהמיליגסתי האטת ועל הדן על טאגסן המנהג וגם רטם נדנד הל.ק מאד ו
ם ח אטתואח׳ג נוי! מגל יג׳ כהלכה וק וט׳ טמרדז p שחרטנקחשתן ונה׳ט נה׳כ k• ד.י*כר. ש ס  •a ס

 צדד אס אתר נמטס אהס ונס שסרנה ננה׳כ האזרוי׳ ט״ת ככמה הגארס רן מחלוקת ראתי הנס
ס מ בנזרסנקדושתן דכריגאזר הכרעדהא רא:ץבנר,חרנומדנרירניטאן נמתום כטד לניטג  טפדסטי
ע הגסי׳ וגם רננה רוחם •תעירי הסה א;ן בירא כד רני© נדמטיס גהינ©ת שטמדיס היכא /9ו סר d א  מ

 אסא סראטן הטטס לנטז כלל נדעל.ס ואץ אתר ננדץס אורח נה׳כ העיר נני נ© שכגר הנזכר נדחז .גל“איירי'
 טסעיס IX ^ קזזבט מקדשכם את והשמח• מעטר, והראיה וגמרא עפא אכל הקדו» מלו© ראזדא למימר

« חת־ס אזר po להשתמש עשחת ק תנא על בנעל נה״נ אשי רג דאמר והא הגי משמע לא  otove שעיט נ
ע מלכתמ תי© גניק הר לא דאכ עשיות ע״ת אהריק י.ס0ה מן הפירוש אן בס b ודא אלא זה י o  enw 
o סי אשי דרג r מ«*א אנל נ!ה תנא דמהר ואבמעיק שלהם נהיכ על דגנל סות© דנאמח tt ס״ס אסדם 

י יססר א׳ע אלא בלה ואגרם נעצים ק טל השמיש הראטן ע״< נמ׳זם לנטג ואשיר עשחת מי ה מי ט  א
סס• פ״ש יכזס ©גי נספר זצלה״ה יסשע מוה״ר המטרסם זקר א׳א אדור כשו״ת

ם ע והריו מרץ כתג יד nthn ש ס  M זא©שי נדד מל נקדש דמעלץ חקא דמתגיתין דר׳בא רר© ו
« רד© ר?תנ דהא נמבגה שה הטסי׳ע עליו והשיג וס׳ לו השוה דע נדנדו לוקחי; ואן מעליק ל » מ א

©r כר i f x x x השיג וכני בגמתרנטץ הד וט׳ אזרת נה״כ נדנדה לכרת א שלהן נה״ג למסר ©W 3 d 
 נהיה לנסת ידי© לעאיא רעתם דמסתמא וכי! ז הרח״ ^ל נקרא זסתא משה מוהר״ר הגאץ נשם מחדש שגדסס

 טלטן סנוא־ סד וש׳ למטי«״כ עצו הכפר נר כתג מי© דהד לכאורה חהח והר ססראטן גחל אזר
ע עמרא אנעיא הרי נטזץ איד ואי לכתחלה כן לעשדז שיכולץ מו מגז םכ ^ס שן ^י מסל רל ה מו  אס
t אפשסא tt1 לכטזלה לא אכל נדפמ איד נמי־.©׳ ודחי ממהר׳ לפשו© ור^ לכחחלה o •0(מ ומסW 
 פלק לפ^א קדוטח שאר וטליש נביז למחלה אטד ארס לעצויא מ דליי• ס׳ת מה ומתא לוימיא
t דדעתס טכא מייד דרי© ודא סאדחלא ושטוזתי גהיץ יאת ראה מצא.י זאז כתג• ניזן נשרן• דאסר o 

סמטס דשאדמתמתץ לחחלעוסאדמן© גחלהמראשונהולעמחר שרצזלנםיזמ׳ג טי  ט©א דסנו
a דארג x• שטסמ־ פט נטין וה״ה «דדץ אן פ״ס מסרו rtp■ t o o n m  w o J r tp o לססל 

:מי© זעת טא P להתחלה
)TTJ ד סד סא הדנדם משנץ אץ אמא טמא כרירן כתג מריץ הניא שם  •יסס מר כ^ע וסמז וס* לאריג מ

ס אד הג ך נ קר/ נטטן יההג״א מ^ז מ ס הטעות דנאמת שטם »  לבססו ואסמי קחשסמא *[
י משום טי© קלה לקדוש׳ «י עי a ז©עיו9ו r e גהםנכ״כואטזו W  t o ץ « m M o to n 

י נדהדסם: שם יעק 3<ף ניח
ם  להתסת שיוהא מואר « ואסהותסשנפסשמימ׳רוס׳-ימגסרץסכ״סוגחגסראנידאן וד*:הםז ש

מ0ר1זי(א©ג נראהשסא וס׳ עלד׳ונריסאלו א «י מ « א נ נ ל »ו ^0 0 a m  r e  t o
 שהנץ מר״ן חדכר• נ-אה כלל הכי איירי לא כשה־־כ להכתמת לעני; איל :״ד שיכרא נדמיו ל:טת ־היינו
 מדנד היפוך הדמים רת זע״ה ע־י תקדישתו א5י M שתשית היתנ־׳ש על הכגתי שכוונת הראכ״ד סדכרי

 P נראה לא נפניי ואני דיכינא כמעשה כמו ת־וג תל כ:היא הייני זש־ה של תנא• דחהני והא הרסכ׳ס
 נמעסז זס״ה של תנאי מהני ודא• גדול כזיון הי• דלא דלמידי מודה היאכ׳ד נס דידאי הראניד מדכרי

 מעשם כגמרא דאיתיא רכ אמעשה עליג לא ה*אכ״ד דידא• פירי כיה ולח:עמ גדם יא־כ:עיר הע״־ א<ש•
 גס מכירה תנאי דסהד אלמא צרכיו כל נה ועשה אליעזר לד׳ ימכדהו גי־ישלים שהיה נד־סייס של דכה״כ
 תנא• דסהני ליה מנא גדול טיון שהייה אלו דכר־ם דלד׳ ה־יינ׳׳ס על השנתי כייית עיק־ אלא לנה־כ

ט מסני ולכך דכייש ד׳ הני כמו כזיון הי• לא שי?־א כיה למשתי או עיר• כיה דלמשפח  לאלו אנל תנא* נ
 עשיע כנלע־־ד השגתו כוונת יהי מנאה דחהני ליה מנא דכריס ד׳

ב (£ףמ ־ן הניא א׳ ר־יכי י  יסא תיט עזרא כאת נמנתה שקירץ כגמרא יע״יך נדוכה פרק הנמי־א ״'
 הים דמעיי,רא מיד הגמרא פריך לא זשכת דממגחה פ׳׳ה והוא וכי׳ מיתקנא היה מפיקי׳ י
 ר1גס יעיץ הגמרא פריך וה' מכי יק קרנות יי:כי 0ת:י כמנחה אה קי ליפיף והיא כשחרית רק התקנה
 יקראו אונס ע״י נ׳ ניוס קראי לא דאה תד: דין שס להמייא :רוצה שה וקנים ונפערת קל׳ה הימן וכש״ע

 תמוסין ידכדו נכרכה לקרות דייכלו מדנריי י״שמפ תויה כלא ימיה ג׳ ילכו :לא התקנה משים ג׳ כייס
 מחמת שחרית כאת ההדרה קראי לא אס לי מכפקא הא אך כש־כ היזכ־־ :לא מ: חז:ה תקנה לעשות

 אירסה יניאיס עמדו משמע הגמרא ד^ל:ון שתרית של הסדרה •י,רא אם 5האי: ער־• המנח: עומן אונס
 נהדא משסע ריו דף ויקהל פ׳ הזוהר מלשין אכן הוא זמנה יומא דכילי משמע כ:נמ קירין שיהיו ותקנו

 לא אכל יותר אי פסוקים כעשרה ד• כמנחה ני נגין לשי•! יזה :לירה כדי־ה כלל לי*,יות אין המנתה דכשעת
ט׳ דמנחה שפתא פד תליא וימינא כימינא אלא הו• לא זפדשתא שלימו דהא דפרשתא שליטו  שתתלת אף ו
 טס מחולק שהזוהר מקום שככל הגם ואטיי פגה יש שלימה דה־רה לשינו משוף מ:״פ ורי׳ די דקאמר לשוט

:נוס אני ססתעק לכן נהדיא כגמרא מנזאר איני וה דנר ס״ני יגסדא אחי הילכין הגמרא
ם  קנועוח הספירות זמן כאותו להם היה שלא ונראה מד״ן כתג מתרגרין־ ה״קיאית כל ולא ־׳׳כ ייכח ש

 והלא מתרגם ולא נקרא וט׳ אממן וכמעשה רנינו האמר דהאיך טינתו פשיט ניאה וכו׳ היום כמונו
 ת9י^ו הסטורת להם היה שלא קאמר לכך ותמר חמנון ענץ כלל נמצא לא השיה מכל שלני סהפעירת ככל

 הפטויס אחה לקרות שירצה מי קאמר ולזה וט׳ לו שנראה עיץ מסעיר היה אחד כל אלא היזם כסונו
 נמר• אק החדשים מיימור כנוסחאות הגירפא לפי כ״ז אכן לתרנס ולא לקרות יוכל ותמר אמנון כמעשה
ז מעשה נגטרא וכן המשנה נוסחת כמי,צת יש יכן מתרגמין ולא נקרא לא כאן כתוג היה סישנים טייסוני  ט
 :המס כסונו קנוטת העסורת להס שהיה לימי יש א״כ 0:נתי־׳ע ועיין מחרגמין ילא נקרא לא ואסטן

ס  של א׳ מירוש ומפרשרניט מר״ן ינתג כלל• לוי אתריו •עלה ולא ישראל טלה כהן שם ן א ״ם הל:ר ש
 ולכאורה תל״ה ודמנסיסו נניתיוסף כמניאר מחלוקת יש דאשון לי,רות יוכל הליי אס והגה ונו' רש׳י

 הרלרא לכאורה הכץ p לעלותו יטל ראשון הא משמע לוי אחריו יפלה ולא מדכתג ־•נינו משסעסדנרי
 לפלות יוכל יאשוו אכל רס״א מור״י כתג רכינו כלשון שהוא ו׳ סעיף טף לש׳׳ע כלשון שה סדנתכ מדנריו

 •עלם ולא אוי%אל לוי טלה 1כה שס אץ רנינו כתכ סדלא נראה טן־י־ולעענ״ד וקסשמעשסכמג־א
 מיעס סכריע הייתי םרטותא דמיסתעינא ולולי גראשין גס לעלות •טל איט דלו• נהזיא משמע לף אחריי

גכורס חסד מדות ג׳ כנגד המה ו^ראל לוי דכ^ן מקונליס יסכל«רי הקדיש הזוהר מספר ידוע שהרי וי
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ת«ז9ראר^ץש1<ן ן9< סוס זדD<1>ר'i<vוו•)ר<וול מז א«ז ) 
U«<>‘M1 (שהו m h n im w ו(«ן ססו^רווסיסואי^סזווהגגויסססווווןגץסססדוסוססיס 

w להסן flic לוי 1«״6 *סלס tt 1«to קורא מישראל «• n!»  1>n»>te 1 ודוte w  Tfto jih> 
ח מי? וני' ו״ר • גוה ימי לסאיז 1’יא סג«מ לסאסיל«ייו 1»יא א ס1<«ר u «י  משס ^

וסששא: «רא רא9(1 «הנ*ס
ס נ ו!לנס י״ג סו »  ואלו '01 נטסין לסד אלא לסיסש לינא דולנ דנשאסצסי הישנ׳א ivin סו׳ן י׳
 נשמש«א»תסיללקו» לגססין סל אינאלמיסשלסרינווואנססיו דילוג ריונלא1ק סיס י
d m' 'סגגגסץגסזלס לאוס! סו גמסי! לסרי למיסש אינא סגשיו נס זסא מיןדנריו וסיגי סישונסוס 
א נשסס סגגגסי! לאוס! למיסשגסי ואינא סשגי קריאס  שסשס דיסגרו סשנס וגיוס לקרוס סססיל «ו
 ס' נס שיש סדשיסס ונראשי גסרשס דסה סדגריו קיו וסוא ססוסס ג׳ אלא קורא ואינו סשליש׳ ססוויל

 וסאשיסדשיסס שסססיל קרארקססוקאסדוסיאשס■סניגוססלס!אסאיסאאושלאvססוקיסוססס
 סשגסואשיס וניוס נס שקרא יניס ודאי אלא לרגיס ססוקיס ני סד ופאר ססוק פוז לקרוס לססוס <ו סיס

 ס«ס וגיוס סססיל שסוא גשסס שישלספנאוסססגגגשין סגיישלסגסנינו לסיסש גסנסרשדאאיגא
!^ רו סנ  סואססווילוסאזשייסגסרג׳ססוקיססשוסדסליקסישסאשסול׳סרג: י

ד OOP סוג קסנסי בדדושי'שלי ל*ר סוייו וסיס! מסלקי! סאוי« סרשס אגל ס׳ ני9ס0|9  ;01 לסיס! מי
QV גסג ר סלנס p n נלא קורא שסוס! נגנו ססורס שנקריאס גלו' '01 נוסנין סלא מגקומוס ומ׳ש 

 (יאס ויוסר לגירושו מיוקזק אגו לגין ולס! לגדו ססנקשססולסקורא אלו ססוקיס וגסי ססולס
ס ילסיל נסרק סר*! שגסג נמו וסגולס ססו! שניסס לקרוס נסנו ססורס קייאס שמאד p סרא׳ש מ o i 

 סוא ש' אלא נניי׳ג סיו שלא או שסייסשס ומס ■ לגדו קורא ססלס אלו ססוקיס וגסי קאמי ולקי נסנו שק
אין0ס גל קראו סאין חמוס T מאמון לומר «'ו  M0 גליסד סנדר גל או P! או סרא לנרי י«יד
 ולאסריס לאויה מרסס לקרוס ■סלי! אלו ססוקיס שס' רגינו ליסס ליס וסגירא גדגס גלא גיסד שוןראו
 ויסר גמריו לזסוק נראס ק שאני סיססוסיסאלו ססוקיס ססוסמסשרס קורקגסורס שאי! אסרי

מגוארין; ססיק דנרי
 שוס מדו סמקרא-ומשרש מסי סדיסר שיגלס סד גגרגס לסססיל רשאיו סגסניס ואק 11 סלצס י*ר 9ף0

 קאיסלסנרגסאשרקגסשאסמשאיןסוסיליןסדגרגאשסדיסרגסניסמסיגמקיאולמודס י
 שמיד משמש אוממסיגרק וסס נגניס לגס ואומד גסג גסלגסח׳ לאמשמפקמדגרירגיסזסאאסיג

 גשישגסוג שגסוימסמסס קורס אמרו נגר אסרן של און*נ וגרסו יגרק■ נתסילו גסניס אסרקריאס
 שסיד יגרגןוניסא סייגו לסססילגנרנס רשאי! סנגגיס ואי! שגסנמימנאן נסלנסרגוא׳יגמוקמס

 שנסגדנס סדן מגרי מנשיו סמגגנ אנל דססרנינו סשוש וס סיינוגרגס«י■ סישאודנגרגסאוורס
סי קדשמ אשר  :ססאוין ססרק מרי ויסר סנס גלשי סניסס שומרו סד אוסרי■ אין ו

 אסר דנסרישאיקסגילאיננסאש! ליס גלוסרדמשמש ססוןנסן שסנסןףספרקאלמאיסללסיוס
סון סרייי סמירוס משני סססניס ק: גלו סונסס ומוס רססא וישיא סק מג  תו

מדן ססנ ס׳י סו ס׳ ש סגד ש ץונוזן  ישלו לא דאו וגיו!שקאשילושנגסשוג'לאמסויד»א כרסג
סי לי' מנס דש גאונס דאשילו שגסג וס׳ומס שיירי נמי נסשונס משס וסי סנמוס גנני י  ו

 רגיס דנר> וסלא נסשוג' ששג אדס נסג סלמו ממרס דדגינו מדגריו שגראס וגרס אנק לא נסגיי ואד
 ולדשס רסס ריס סריקסאקקרננו סמסמואסרוגסשסלרנששסדסלנסנשיסונאיסוריזסאמרשננ

ש דקאמר סא ליאווסונס ומס שוננ ד מוננססולומס דאשילו מסאר סרי גססדס מינוגרגס  שסשס אי
ממ' מקראדמנשול שקל סואואדס שסיקרו שג סרי סשוגססוגסשסגנמ׳דשונג רניגו  סוןסרידמי

 מקדש סמןסלמומלמסשגסגגסיגיאס שרגינו לס*מ0 סידן מר לודקס שסישס גי! גא! מסלק דלא וסא
 לסגיא לו ייסר סיס גגמוס ססני יקלו ולא ססקק שסגיא קרנינו סקוקא אן מקומו סיקר סוא ששש

ל סשקק א  ממדא ישרש למגשול מוננמדגסיג דאשילו ששס מ רא»ס שממנו גנרייסא שס סמוגא ^
ס ומדש מסשססשוגס סוס שושקיס אנלשארי רגיש מדסודולדסו  וקאשג אמס או שונג מגי

ס לנשיא! נשר ששיקרו ס דאסקפ דסא מי  דמ3 סמקינן ונווסייסו גסלמא אסמנסא סוא לסנורס נונ
 סקגס ספידל׳ופאמרפשאססשס סדס וס׳שסמידדסול׳ונסניסיומיששס סשוגס נמלי סל לסקל
 • מיו סשא שסאסגאנסלדס מדווגסשסייס לאנרסודז דונאי ל*ג לססיף גס קאי מיו סשא

 קשסדסארגינוסונססדיאשאשילונאוסוססגסשונסאו׳סססולמדגסאיקאמרלדסודש לסאיס
 וקלס סדל דנריס קלת סדסשנסג נשיאו גסלסס ראסינסדס שוג *״!•00 סשרק דסרמרי

:נסניס דגרי רד0ל1 •שו׳ש נמרי• שלא גסג מריס
!ססאו סוסו מיון ומליו noiin ססרמוי מו סלס

תעלץ הלכות
ל »0*ו<גר0(10אוו)ד00ווי0וגש*סור »גסור0וסונדסמרנסנארוגארו1תסש>לקומו0ה ונ

pr!B ■וקשס גסוקסששילמ »<ד׳ סווומ או ושמרס דסקק סר״וקמלילי קסקרניס רסס ר וולנוו ך 
 לודאססקקשייייסווקווססילקלדנשיגסישישסלמסלידלסווגרקסינרסלומדס^יס י

ס גשגסומ לא לקדוש דשישס ומי סדסולאלילוס  א אן לי*! סמל דשסרמרג! ימימס ודגס אגל די
 רוס OF סוסילקסמנסונגגנל לשנס לומןסשמסמשמ דמשק סנסוגמדנר סננסלמדאנקקססיל׳!

א לסדן לו'סקסנליליססאקיס״נול נשלאא ר  ננל לדגסגדקס שסילק דסנילווא ססנא 04 ^
סינדס ■̂ל קוש >יג  מג גגשרוס ששסמוומקק שסשססילק א>0קסאדןו0ש* לנניס ■מססאגל ל

< קס ליל מסק n״ לקלס גדקס >דגק אנס  0(90 לו אק למן משק דמסנ#ק ■ממלס סינס לדג י
סוור: סאוקד שלי !גמדואס ׳141

ציצית הלכות

ס אוס מ ס יוו ק׳ ■ rite civ נרנריס ושלשס שדס אגסוג ונגא! סילין סלסס גש׳ס ג
ק גסדי שלא יד לשל ראש סילקשל ומקדס דינו ססוודל 00  שגי סדין לקדוס סמקרא גסדג ושלא קק

 מוגגשלראשאוילואסאואשליזרקשלראשמדסשלדאשגדנסג )שרקד׳סלנשדיושומשלידאנו
 נס׳ש מלוס אוון שגל לנזג אוסס מניס ראש של אלא לו אץ אס לומד ראש נשל סיוס•! ולגן שס מר'!סג'מ

m »ג ראש נשל שס מסמיל נגר  יש אס אגל ראש סל:ל ינין * ראש של אלא לו אי! שאש וו לסינה ג׳
 סל נרגוס ני מנרג•! שאנסנו לדיד! ונשאלס• ס״ נסל« שס שמטאר נמו להניס אוס נרנס מגרן שסיק לו
 •ד של סל ונירן אסד שסג אש נ־.'ס גסנואר ננסייס שס נלא אילו ס!וס סל סראש של וסל לסרס ■ד של

 סשימא לסנ״ל וסשנס■ ׳גרן גרפס אסה ראש אשל לאונס א להניס ולנרן לאוור לרין אס הסילץ סלמלוס
 לוין אנו נמססץ שינס אס אסילו אלא ססס אס מינסיא לא לסניס ולנרן לקוי ליין איס r של דסל

ם שסנק סמשנס סמשנג ונל סי סלנס ס*א נרסס גסלסס רגמו ססק דסא ולגין לחוור  סס נכר מני
ס שגיין סס ננס! ינינו ניני■ מי׳ן מ שגי סורושיס שני ולס• סושס אלא אט  סמיס שודקש נינ

ס'  דנינס האסיונס נדני׳ שסנוא ואדס נוסדו י«*ש לסרס ולנרן לחווו זאימלרין סוצוימסי
 וסמוודוגס סלג גננו נמקוסס מונסיס שיסיו גס!וס סיקו סוא וסנסה להויוס סניגס סיקר סוא לסרס

 לגססלס וודא ניאס מ”ס וססלה ק־ש גששו סנ׳ס שליו מונס־ס שיסיו יק סנססס אור מיו לסלקס שלא
שלאילו,לסק!נ'ני  נמו שססנ׳מלוסנרמסמסנסוסלוסאוס שאיס אוס נמלוס סש»ס0סקטק

 של סל גייו אס גויסנו אגל מ!וס סל ולנקד קיל משסמיס למיס לנסמלס מקט לגן נגוא׳ס שמסאד
ס יוסלמלחוק שס א וקנמססץ די ס וו סיי נו ננלל סלמלוס ננינ ל  ווקויקיסמלוסוסנססס נ

ס מיו ימ!0נ נש־ס ן>0יו סניס לנרש זומס ווס להניס רנרן יסיוי והאי נגלל קא מוקומם  שסי מינ
 אסר סקריס שקר לגין שמסויג שססקו והומשגיסאוריו וסש״ש להקי ואד מוסיס ומקד אקריס

ס שני! של חסלה שאניססש,שנלאסינסק!0יוקדמושי ץ נגמיא גמסאר מ׳  נניוק סשא׳ג גנרו שש וי
 השיש של אס׳ג ינין והסין הסלוה קשי נל נה נגלל וממילא חשילי! של קולוה גלל של *יין סן ויד!

ס ס קס ינין לא ראס אשל שגס לסנ״ו ניאס ומדש מי  ק׳ וסונסו ססילץ סלוס של ניין שנגר סו! קנ
שסיגדאק שליא מגזיסנוסלא יד סלמלוסדישקסנשל שנין אמ■סr של גסימנס ד מ׳ ^ 

קן למס אג קסוסי ס ג' גסנס י ס :ונס! סשוש גנלדז מוס■ ק

א ס ס1ון וראי אוס וגמסס שס!גמ!וסאוס4^ ס מסקקמלוס ראס שסניא ומס רגסאקויס!9י ק  סי
ס א ץי א מג׳נ ד סי אד מן לססקק מ קנ ל סו ר סי אד מ ס מ א סי מלו ס ש ^ שפל איי « ק ד  מ

^ לשון שגל ימוד1<מ א ק ק ק ס &ס משאיג קסמארססיגיס׳ •ודו ס  מגרן גאשמננזסלשסי
;גסלמי נסנסי pi ר<ימ נלקן גסוגש

C ■סל קוו מאי מסי*■ ק rtn רל, nomo נמא וםמ0ס ' די סאו י I m מיין. סי ai

ט וגס ליס שמנירא ץ לאדו נשקאלמש קסק «י  אס אנל רגיט נסג דג וגסלגס סקלי! סמס לששן קו
ץ וסוג סונסגשירס נלא ישראל אסס משס קוון לששן גסיטשססא וסא קאמי ססוסץ סשוס ולא ק ג  גו

אי אלאגוסינסססומץכקדוגשייססקשריס ק קא סזי ליו  שלאגסונסשרוס* שאשנשסיקאל ^וו
קי ק ס א ר נןנ ס ואס סא סגקס ו א יזוס שאי סו דגז שאי מי סל  ומסיש לסיוסאווססלמיו״ס[ קן

ס9לסלוקסליס!דמקו אשיסלמייסש סמס ויש לסאריןקס אד ולטקס וסס• p ואד ק
 דסרירגיטנסגקשיסליליסאדגץקיסלשסלאיסולמהלאייסואסלאסקלגמושסס״סאס׳ג סדא

ש וסדדוווקנזול סקל גאוסססלגסואססשס ל דליסשושס רגיט מסשנסג קאלק ק פ סי ס ס  א
 גסושססג סלסן גסקיסססוס^ן מיידי סקיס דססס לולסיש סס דא׳ג קמנדוגננד ומיידיגסלייס

ש ואש גקדיסדסומי! ומיידי גסלגהסיאואןקשץמוסןוספשמייס  משונה שלמקסגאו! קססקיו
א מלסרו סד דנדיו מסדש סיס סד א סדין שיס ו ד ללילית I מי. דרג מסרא ק ו מקלס שסיא נג  שסגיא מ
ץ ד סקטס וגגל ק  סמראמנץללוקסליליסנקסנוישסקלסוגו׳ואס׳גססאקשרא סא איסא קי׳

ס מישראל שליסמלואס סלוקוו אסרס קו סו אג ק ס סגד מ! ק״ ק רנ  דנאי מסדיוססקלסמגלל סנ
ד ומשיו מקולס גלל רג שיין״ ולא ווז4 ליס4 גלוקוו אלא שלוו גלוקוו שיירי לא דלשיל מימרא  אלא מנ
ג סלילית נמויס קסק דרגיט ולדר pל סיקונץ ושאר הסושי! סקיס ג דסלסש כשמואל ולא ק ד ק ק א  נ
ל לשש! קיש א״נץ דלסמולס קדס זגסרג ליס וסנירא <10 כשרס ססיסיס n סשא אס נריסגד א
ק ססלס מ לגסוולסואו׳ג ושייט לשמן קיה לריגץ גלילי' ק ל סגגג ל שושס י׳גליליס ג ק ס קי סן  א

u סלל סלוק אץ *ו!<גנדיאניט4ס pi תיקוני! ושארי ג־נממויסקמסי! ומידי וס■ r o p קממין 
ס סשס אש0ל0לסלייס!«גזג סי ק ל ק מ מן א ס אנלאסמשסיקאל טי קיו ק ק סו  קממין שלאג

< נשרס גסונס שלא סשאס אש סמויס דנס גשרס מגר סלייסן וסן  שרמ0 המימי! מ! משא אס דאמר ק
׳ וראיס ד ס לדנדי ק < סוסק קגי א דסא ק ק נ  דדגשנדא טמאי ושקאל דרג סלוגסא קקי דממוס נ

 ושקאל גשרה לשמה סיגדס שלא דסוילץגקדגסמסססדס סגסיס ליסגסנאקסאלאמדאסאססד
ו קסק ורניט ממלא יק*ש סקלס לשמה סיגדס שלא סנסיס נסר דאשד קשגיג ליס שנדא ו או » ג ד  ס

ץ שסוג סס גסורסגסיס ססיק סקלץסלגסדו ס לסיל ק ק ססד שמיס מ סי  לורש דואס נ4 נ
ג שסרמליס ה קשדיג קסק ג׳ «ד גסג שלו הגיס גדק גססו ד א שקסק אי ק ק וסדאי M0 ג  סאמס ו

א קשק ולץ זסוסקסו׳ק גגסדסקס לסל שסוג ונמו קאנלקריד >1*1 דוג ג ס׳ *0ו ג ש ד  4י
סי קסקו לשיסס״ק m סגס rxv סנסיס ג x״ !* ד * ססרסאגקסק קי׳ ק ד  ומיס קשליג ס

ש ד  מאמו סליה ק*! יל ססס אד וסאמס קש<*< דאסיא גשסאל גבי השקו לגן קשנ*נ גסו״א קסק ק
ג גשסאל קסק שמיס סא ססג סאץ קמא ססנא קסק דדגיט לקל שססג  לק 14k קוורץ 1דק> •סין א

ק שסוסו׳ אלאמקודסאגמו קשסהגמרא ס ק ט א קגי ג ג  להימס ואי!לסקקס גשמואל ולא ק
ד שסרשסי ג ד מ י ס מוי ללילית דרג«ץ מימדא שמסרש קי ל ק מידי ק  וסיקס קדשי! נדס למץ ו

ק גשסאל אד< ססס דסא דדג קמדא סאי גלל לסגא לו למס ללג קסוסי גאשר  מקס סקלס סקסי! ד
ל ממילא א*< לשמו קיש מסיק סי «ו ר דלא ג מ ס פ מן ש ל א שלמד דמיד׳ ק שומלקמד  וגד ק

א ק א ק ש ש דו ק קג ש«י0 דמממאקסלס מוי אשמוי<ןר<ומקלס0או* לשמן מ H ליס4ודו n 
ו ומיאורי גשו לסראש שסוג נשיו ד ס יוסד סארגס• ל קי סוו קשג■ ודייק ג סו  לדמסדקסאמ דו
ו וגל קנאיש שסרייא מאור לדיוא א לא דאש כשמואל ססקו ד ו משק א קי׳מא •N |4מק לשק ק ד  ס
ד מל גסליס P מיקד! סאר• א גמוימ א סקל וגוהר•  0HP קשס קמא הקרוש *מר אס אוילו מנ
_ ש: קהלו דקוווס גאסר _ דו מ
O v א קשי! •איו ! וסוג מלמרסנוול■ א  ■אש דשידיקוס 9סרא שקל סגוול■ מלמר שסוג דגיט קי

א ק׳ גש׳ס 0(0‘וגו ס גמרי ססס ד מג׳  1*001*0 הקוקו מר* גסג גסג׳ס גסרטיא וקרי ק
m סקיס o י מרי י רי מ מ א ג סאגסישא הגיש ו ד ג ד מ שא גיס סושוסס שליו ו שס  W •סקג^ו

רו * מי » סו נ סו מיו *י שסמרו ש קי איוסאסקוסלסאץי קלסו אניו סג לי  יוסדסגסלסוולי
ל יגיטזואלאדינאיש רדעססו קנ m מרס נסגדסגוס מלוססנא מקסדסוי ו ic rfom oi 

ט ט לדגרס וראיס קא p מי  I דאו סקסקיס שסני* ודושלשי סא לולג לאמיאנסלסס קני
קו ש טי נקרא גשר ו ס לס דסנדא מכלל מסשס סי י ס מ שו  סגאגסדורסאגלקס דקישלוס «למ
קו0ששמלמ(*!ש0שוווק מ נ «ד ני•0ו ק קו ד ד ן0<ג  M מא<יש<רץ«יי ל10אסומא0א
א דש נשיו ס ססדד ק m< מקשקיסמסקוגדדשלמידאסק(* *ס! מו  M ר סמלוס  ואסלאק• ס

ס ולאימה מלוסמאגססרס סני סגנ ק ( ק ק ס מ קמן ולמקסרשש קיס ולא וסיס מ א ק ל  קין
; PD1 משש קמ שלו שראיס ו*א0< (יאס סרמיז

ד  יסא רדט סל קשז מגאמס דו מקוס סדוא«אז לא ומדין סקל• סשס ואס קושיס סשל ולא שס ש
ר ׳ דו ס ר או מו א0מ  אשסוןשלא0ישלשלמ0ואששקיילאנק0רשלקלסלאיסק0!0*ס

 tin סשק(א להסס(שטוסססקודנוגסלסששאוואשקאש* ל* •לאומקקרגאסססקשדמלוס
א ישג4 דש טוגו לסטס ל* גלות סא *נאו סקל קזשיס סלמר סלילית סשס א M סוג רסט מ  שסלק■ גד

»סר ט  לאיתקסואסמקסילאגאץגוזלממקלסואססאשיהלאוהנגיקדקסססל שלנול־ ממו
i נסס m* ל* ס0שמ אדס מקלס <ץ נקל קס שאש מרגריו מטואסהויא סר• נסנו לסטס ל* מלקו n 
ולא*■מ מקלס נהלסס נזגריו נמסאר מקלס דץ נס קש קד• קדשי גלמי גאן איג אא קג

ק רדד• ולאנמסממל מגס סכום נסטדממטל לאלסקו שמלות מ ג דאי נ ג א ס  הגיסא זמיל ג
ס וגזגני x וניטססס גגמרא וקץ לסלי! מד ק ו מסילה מגלסס י ס opio !fo שיו ד : * מי ו • ^ 
ר o עו n c io w קה מדטוס לגאדס • ל*ס4ל סקל למרס לגסמס  לגגקסשאנגק קן <אמ< י

שאן לנגוס ס אמר אוס «דואוסיי ס מל סו מד מו רי מ *ינ ס » שלו מ * ר: מ0שנר’מ  ד
דו גאסדס לא 4ש נהמה נסנדדנאאן! למאג  סאיג*גאלקמד4ללי וסל למרס ואסיה גסשסוודג *ז

 רמר0ללמדקא|אדס*71101(ד1מנסנוס( אןגגהמססקדוגדץאיאנלסזמסיינסאראסגוודס
 למקןמקקסא למל(?ד*תא<גמראדאדןדודאהמכסי» רק(*ש0שאמשלואףלגג»נאנא

ט' מו » » וניס של קם ישר״ מסס pm יי *ויMוסרץ ל  וקא(גק קשדנסיריגס נאהקס *
1*to י דלמא מרי״נשסימי• מקשה«מ• מאי יטס ולגייס מי  M לסמן לאנס(אק״ס קיר• י

ד טס לגסס נאסר אש היא ק>ננימ סוי ו להקק נאסר *נו שסקנו * דו מז »דקאסי נ מ ד ^
אי •pi ואשר סגנ  קיסאסקא ודלמאגס •01 לסגלס מק ומיס סמשסקסלנסמס זקאמנסאשס קי

 פלמלק(ץסויומלמוס' סלינקס א1אגמומר1סמאדנמואמ»0סל4נדא0לוד*4סא1קאלנג
ס ^יגי !^ לנ מו0«<ו 4לגדקש«ס4 0מ דמסמאסאדאץאוסאשיאסשלמקמ אג * ל0נ״נ

קמי *לקץ■««א ולא חקר! של m לאסיר ק * ^ננ p א0<*- יי i י מסק מ  מגלססאקגי »0סי
0 סיד• !to נס איג סומו 9 0 t f a ו4*ל<גמסחקנ( 4ש ו * ג > ^ מ1ל ^ * ס ש י  מגי

ליס: וסקי! למלוס
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_ כ סאת ראשון, חלק זיל לר,רנזנ״ם דחוקה היד by וחיחשים הנהזת
ה מ ל זלה־ קלוגר ש

התורה יסידי הלכות
0"p 1לשונ וזה ל המשלת נמנשש ט'1איסודס נשאר ןסתרשא'ן’ח׳נד״אשא חלכח ף,׳ •C 

גאס־ אס ה.את( נדרך שלא עליהס א־ולוקין שנמי־ה איסורין לכל נהאדהיי׳־ל ליוזיר *
;  זו׳; ׳״ת ■לא אס הנאמן נדלן שלא תנלן אס פסת יין־נן סלה עי! תת;ל אמר דיחמנא נס״ע ד

 הר<יס ר\'א הנ׳למה־־־־ושלמ׳ ;ו’לכפ ראי להניא דש ני;יצר א1אנ ונפי. הרנה נ!ה’הארכת ג׳נ;מדושי
 p׳n אכיל לא מעיקרא אכיל הששת ממתית האר; מעכור ויאכא נירישלת׳ שם דפריו כמה פ׳׳ר, הידושין

 הרי א־כ1 לוחה א־-ו שתיר«ן לתייס לאפשר ה־כא דכל קיי־׳ל הרי סדין ומהי «״ש ל״ת ודתי פשה אתי <א
 אכל מקולס כזה-ג אכיל לא חנל כלה״נ אכלו השסת דממתית כך הכוונה דלמא יאי׳כ כדה׳נ הוי אכילה

 דאסשר וכיון כדה/ שלא דה״ כיון עכרו לא יזרש וירי מלה ידי נזה למצאי! כיון אכלו אכילתו כדרך שלא
 ואכלו ניון מ*מ כדה/ שלא נחדש מוחי דנעלמא נהי יא׳ל תנילתי נדרך אכלו לא לכן שתיק לק״ס
 חדש לגני אכילה גמי הוי כ א מ!ה מצית לנכי אכילה דהוי כיון כ ולו אהילה נחשכ ולוה מצה מצות לשס

 כירושלמי פריך גת׳ זה נצא להד זה שייך לא דכא,־ דוהאי,ו ססה׳׳ח נחנור־ ונמ׳ש חדש משוס עוכר ונסנוה
 אהחירא למהדר דאששר מה כל לחי׳ דרך דהוי כיון ודאי דוה ס״פ וא׳כ ל״ת יידחה פשה שינא דראוי

 תפחנ* נוה המצוה מכת רק אכי־ נו וא נעלייא היתי דהוי כדה״ל שלא לאטל פדיף עפי וא״נ רהדריגן
 כ א אכילתן כדרך יאכלו א: אכל לדחותה וקל העשה מכח רק איט דל׳ת כיון לל״ת הפשה שידחה נופי
 דלא ל ו־ינ דאפש'* מה כל הית* דרך לעשות טסי נקל לכן לדחותה וי,שה ממש לאו כאו מי גמי העשה נלא

־ת הראני שוע ודרק כדל אכילתו דרך מצוה ידי יוצא דאינו זגפ״כ אניל  אן קנח הרגיש קידושין על שה̂י
:ל וק נמ׳ש ניאר לא ,
ל לי' חיפוי, עגל קראלמעע למ״ל שהקשו דסונה רס׳ג ov?' שלהסשל״ממדנרי ספקו לפשיש י״

 ענירה ה״ מה״תולא דמות* שלנדה־נ אכל אס דדמלעגין גימא הקשו ומה מה'נ דהו״ל ^
 שהארכתי כמו אולינן המאכל דנתר חמן חאנל נל משוס ני דאין כיון מצה ידי נו מצאי! דאין ןמ״ל ומ׳מ

 גימא א' הדל התוס ר,ישית ל״שנ מ*חי6 דנר• ומדי ה׳ נשלכד יוצאין דאין וגפ׳נ נארוכה שלי נתשונה
 דח׳׳ש כמו מכשיעיר פתית לאטל מתויג וכדומה מצה כשיעור לו אין דאס לומר עה׳ת האו׳ח שרצה נחו

 ענל והגה נחמן ח ומרלג נהמשל״ח 0הרמג* כדעת מה׳ח מותר הכושר שפת לו כיש מיס פה׳ת אשור
 :יהי דנעינ, מצד מה־־תאכל : ח ני' מותר לכ״פ הגיתא׳־כ פגי וראה דממן ערס הטשר שעת לו סי׳
 ט אי, תאכל דגל לאו גס מכשיעור פחות טרח דאין השתא נתר גלך אס ממ׳ג אז חמן תאכל ננל

̂וכל מלא גלמוד לא רקת׳שדחמן כהרמנ״ם זלא להכונריס  מחלב גלמוד לא הכושר שעת לו וכיש י
 לאו עכ״פ מידת אסור לחמן ח׳־ש אס וגס תאכל דנל לאו מה״תואיוט פותר רחמן<מ׳ א־כת״ש ג׳נ
 נשיעו' ט הי אס חמן משוס ט יש הזה מין דפכ׳׳ס ן הח נתר נלן ואם רומן תאכל כל משוס נו ואין ט אין

 כיון כ וא׳ חיין אישץ* חלע\ יהי זלא כשיעיי הי׳ אס נו הי' טנל איסיי וגם ענל הוי הוה המיו היי הדר
 נ1חי אין עכל של יילה מכשיטר פחות רק לו אין אס לכך חצה אטל משיס ט אין חמן חאכל נל משוס דאיגי
 דנת־ מכח פחית'יכשיעו- אף גאטל מתויג היתר של אנל ענל למפע קרא איצמי־ך ולוה ספ״ג מנח לאכלו
̂ן משוס טנר הי׳ כזית נו הי׳ דאס אזלינן המין  ילו אס ממ׳ג הוי ענל נשל אכל מצה כאכול הוי לכך תמ
ת ט אין תמז גס השתא נתר ואס חמן ולא ענל !אסור ט שוגהי׳ כזית נו הי׳ אס הפי{ טע־  לכך מז׳

 שעת לו שיש דדכר כדל י׳־לדס״ל מה־ח פסול נזה־נ הטנריס לשעת פלטל דרך י׳ל ט וזו׳׳ק קרא איצגמין
 לייהלאאכלז הירושלמי קושית על החוס'כקידושין לפמי־ש י״ל וגס כ! הוי נחמן מה״תותף מותר הטשל

 ‘הדיט דלאח* עשה הוי שני י״לחינתפסחראשיןחכלפסח וא״כ וט׳ הדיטר דלפגי פשה י1דה וט'ותירצו
 דכתיג ואך דעדל׳ת מה־׳נ הוי דלא י׳ת ט יוצא ׳ יהי ענל של מצה רק לו אין אס א״כ פזלית לומר ראוי הזי
 נעכל יוצא׳; הוי דמצ*פ וכיון דפסחיס פ׳׳ע פיין הוי־,ש לא גופו שעל גסציה פ׳־מ וכו׳ r®po יעיץ[ כפל
 עצס מנר אס אכל גופו דעל ממציז נרע ולא מנחון עגין היי זה א*כ דוחה הדיט* שלפגי עשה דאין רק

ת דאינו אטי־מכח ראעס׳כ לעי^מ׳ל דנגופו מציה הזי •וצאץט אין המצה  דפכולמה׳ע כיו! כ א חמן נ:'
ודרי, הדחי כי והכן גושו שעל ולא שנגוע! מצוה הוי דשו; לשגי ראשי! נין לתלק אין נראשון

?Ttt לגמרי שיי שלכרה׳נ האיכורי( דנל דס׳־ל התוס׳ זכרי שס הניא הפגין נניאיר המשל׳ה שס הניא 
 פל לתמוה יש נאמת יהיה כהתוס' דלא להיסיך שס שמחלק מה קג״ה סי׳ נש־־ך פיין נ״ג »ייש ^

 מ׳יאה מותרת'־ישוס נ־מ לתה נהנאה דאסירה כיון שס דפריך ע״נ כ״ד דך דנ״מ פ״נ הש־׳ש סן מייהס
 שלכדה׳ג אטיא,* הוי טל משוס דאסהויאסי־ דדמלפניןשלכדה׳י משגי לא מ״ע וי,:ה לקגקנו ומשגי

 ״וחרת •י׳ג ״כח רק אכו־־ ואיני מ׳יאה משוס מוחית אס אנל לשלכד״ה נדיה כין תיליק אין גול דלעגין
 כיין קשה דאכת׳ נזה ̂נו הרח לא אכת׳ מיהו עכ׳ש מדרטן אסור נמי כד״ה דשלא מוכח ימוה כד״ה שלא

̂יל ואסיר אעור לרפואה אף דנגזל ̂יל ואם חכרו כממון פצמו לה  מייאה משיס מותר אס אכל ת־יכ עכ'פ ה
 דגהידאסי־ ד״־ל לדחות יש זה מיהי עכ׳־פ סכיה נו שאין לחולה מותר ממילא נהגאה רי,זא:יר

 ולשוס ל״כרו לפעמים ״!ח״ דלא־׳ה אנלנאכדה חכירומ״ש נשל הייע שלחנירו כממון עצמו להציל
 לחו אילי מונחי! נלא־ה והדמיש ילהתיפאיחט דמיהן לשיס מותר לרפואה דצרץ י״ל וא״כנזה דמיהן

 אף ה" לחולה ואס מ׳יאה משוס ;יTמי •יה לעני; כהנאה דאכורין דניון שפיר שריר וא־נ יס״ז כסי׳ לפה
 ייהי מו.חא*לו נלא׳היהי׳ יהמעות לרפואתי כאנדה ולהשתמש דמיהן לשוס כה׳ג מותר אנדה ג^לי

ד ולא אצלו מגיחן דמיהן דהיכאדשס הסוכרים כדעת החה  נו להשת״ש מותר אס דמ אכחי יאל־כ ננ׳
או  משוס אסי־ין דאה חולה אשה כה: לקדש יכול א: דנ״מ גימא קשה הדפות לנל מיהי ננ״ד להגיחו rrf ע

דאסד יק מניאה מצד מית־ אס אכל שלו שאיני נדנד מקדש ד סי,דשת אשהאיצה נהם קידש אס «יאה
 כהל לכןגראזלסשיעהספקשלה״ש^י־מ להלהניתממנהמקידשתי שמותר חולה אשה ^קידשנהס נהגאה

 שלי דלאו מקודשת דאיגה מכאן מונח ולפמ׳ש מקודשת אס תולה לאשה הגאה נאיסור קידש אס קידישץ
 כהנאה לי דאסיד כיון ג־ינ מקודשת אינה האשהתילה דאס סמ׳ג שסיר סריך ולנר ראוי איגו שלו כיין הוא
^ מציאה משום אף יילה הוא ואם  הוכחה ויש אצלו סוגחין יהי' והיטיס ולהתרפאות ני להשתמש לו מו
 ין תנעל דרננן דס״לדאיסוי ם•׳צ*סנשטת'־^מנ״ס הנ״יני״ד מ״ש להוטח יש ו1 ומסוגיא הדל לדין מזה

 לסעת ״ מסוגיא דכלא׳־הקשה לכתחלהיהוא לנשל אין עייורמה׳־ת למ״שהתוכ׳דנישלו דמודה ל^חלה
 מייאה תשים אשור הוי דאס כך דג״מ נימא פריך מהו לכתחלה לנעל מותי זרכגן דאיסור דס״ל הרמג״ם

 מותר כהיאה דאכור רי, מציאה משוס מותר אס אנל דניצה נפ״ה כמ״ש נפיל לא דססילא לנמלי אסור הו•
 מודה ד^רמנ׳ס מוכח וכע־נ לבע^ו דמותר ג׳מ א״כ נס׳ ונמל דרנגן הוירי, 0יי« דסתס לכתחלה לנשלו

 דאין הרמב־׳ס ומודה מה׳ת עיקר נתשג ייגס דסתס שם הניאו הנ״י והרי סנמלין דאין פה׳־ת פי<ןר לו כיש
 אין ודא• היאה דגאיסיר׳ תרע״ז סי׳ לארח נחבורי נס״ש דייל לאי׳ אין מזה מיהי לכחחלה מנסלץ
 דענד לח"( דצ־מ גימא קשה דאגתי לי הויח אךננ״זלא מיייש איכא הגאה לכתתלהדענ׳יס מכמלין
^ הוי לא אס דאז ממילא נגת«ינ  ל‘ הג דניצה נפ׳׳ה כמ״ש לאנעיל גא1דממ נטיל הזי לא מציאה משים מו
 נטיל מנעיל דאיסורין נס׳ נעל וכזה הנאה איסור מנח רק איסור ואין מציאה התום מותר אנלאס

 ודי׳ק ניה וצפ׳ג לקגקנו כפת דמתרן ממה הזכר לנוף דנ'מ לחרן עדיף ושפי הרין ומהו
ףיז  לצי־י לפשוע הארכתי שס פ״נ ק״ג דף י׳ג מינוי הרשום תקו״נ משגת פ״ע ארכע על נחכורי ר;

הג״ל המשל״מ • ׳
ה ר  גכוכיס המפרשיס כל סגה <״נ ושוכלוכו׳י גמי מליו •pip מצוה של שכילה לי מדמנה ו׳ הלכח ן׳ ^
 עינלים עכיליח חייכי דכל פסקו נפ״ג פשור שניחת דנהלכות ס״ל האין הרסנ״ס נשישא י
 דס*ל משמע נמי פליי כויך ס׳ל וכאן יוסי כר׳ מציה נזמגה שכילה דס״ל ומונח כיי״כ נין נש׳ג נץ כדרכס
 ס'ל דנאמת לחחיז משגה נלחס כאן ועיין זאי־ז טתרין דנריו א'כ הוא מצזה לאו נימנה דשנילה נח״ק

 ונספר התום' שנת; כמו תפנוג של היי ^א לשכול מותר היארי,שמ״מ מציה לאו נימנה זשנילס להרמנ׳יס
 ונדחק פ׳ש לשניל אסור הוה נומו קרי דנעל הרמנ״ס שנחג ממה עליו תמה יוה׳־כ נתוס׳ חמריס «ות

 הוי דוחחשפי לנו״ללהר דחנת׳ מדא נחרתי עליו תמה ואני דוחק■ כח׳פליישהוא לתיןנפ״אנמהשהלח״מ
 דעכילה דס״ל י״נ וא־כ רנגן מחמיר 0ה: משיסכטד די־ל דס״ת דיומא גסוגי׳ הגמ׳ דס״לנתירוז לו׳לומר
 לאו כותנה עכילה דאם לומר אפשר איך פליי תימא וטד השס נטד משום מחמיר עמי ומ״ס מצוה גומגה
 סליג קרי ככעל ונסיפא כד״כן שונלין סנילית חייכי נמי נקש השניה הריגנרייחא ניו״כ ל1לשנ אסמי מצוה

 מפורש א־כ סליג לא ונרישא מלוה לא נזמנה לסנילה דס״ל סש״ס לה זמוקי המנחה עד רק ואמר ר׳ייסי
 כוודאי גראה לכן ׳01הח נדנר• י׳מוכח לסטלניוה״כ מיתר מצוה לאו אס דאף ולח־׳ס התוס׳ נזנרי היא

 כפשיעה אף אי כאונס ••י, נפשיעתז גסמא לא אם דוקא דטינו רי, סצוה לא ניסנה דשכילה *ל0 הרמנ״ס
 הענילה אץ דהשתא וכיון פושע <חשנ לא וה שמא הוא כגר עכ״ס יוה״כ דנהניע כיון יו״כ 0<ץד הי ^

תפילות התיפלג האין •וה־כ קודם דאם ניוה־כ סרי שראה דס״יי קו־י מעל אנל לשטל לו מותר

שלמה בנין
ו וד נ נ דו רנו א נו מו בי ה ג ו ר און ה תי הג מי n שר א 'n n n מרן רשכבה״ג 
ד ׳ה ב״ ק א ק״ אד. ד ר ב

ע להדיא מיידי הרחנ״ם וכן ניוה׳־כ שראי דמיירי זכפ׳יכ הראשונו׳  ונע״כ משמא אינו כאונס דגקיי וכיון נ
 אכול לאו.מצו? נזמנה עכילה אס ולכך שכילה לידי נמויד עצמי הניא כאילו היי א״כ סשיעחי י“פ לי דכא

 מן הנאה דהצידר דכ״וו כר״ה דאמרינן מה פל לי קשה הגיל דנייגי לסי נאמת יהיה זדי׳ק לשכול לו
 נאמת אס לתענוג סטין אינו דהוא דאף מונח א״נ החמה נימות לא אכל הגשמיס יימית נו סוכל המעיין

 וי־,שה מותר למצוה רק לתענוג שאינו כרחיצה כיוה״כ למה וא'כ ״ציה לשס מטין דהוא אף אסיי ג1חענ הוי
 דהיכא הסזנרין לדעת קשה הוי לא ממעיין והגה לתענוג הנאה יין לחלק ידיחק הוא מחענג ׳מ ת ה»י

 כמאירי נשם לולג וגהלטת שופר כהנכוח השעה״מ וכתי גתגי להגות לאו מי מ^יה כהד׳ הגוף הגאת דהוי
 א״נ ע״׳׳ש שנטהר לאחי שנהנה המצוה אחר הנאתו דהוי מכח החתה כי״ית לעטל כויfי’י למטיי! דל״ד

 לרתון דדד,א ניוה״כ אכל הגאה אסורי נשאר או תמיד פליו נאסרה דהיאה הנאה נמוד־־ דתעי א*ש הוי
 קיום כשעת רתן אס ה״נ א״כ מותר ה״כ1י אחר לו נמשך דהגאה אף ליוה־כ סמוך ליחו; א̂; אכו» ניוה׳׳כ

 הרמנ׳־ן כדעת דלא ראי׳ מיה (דהי׳ קפידא אין אח״כ הגמשך הנאה ושינ היתר כייין רחן כאילו הוי וה‘״
ע'נ דס׳׳ל חקנ״ד נס׳ כעד! הונא  לאחי הנאה דהוי מכת כרחיצה אסור כאכילה ד״ותר נמקזס זאף נ

 אבל ידו׳יס ניויז'^ ולא נש׳־כ רר, זה אמר לא דרמכ״{ אפשר מיהו הדל י,וש״תיגו גשא- ולדנריו ומן
 P הוי דנכלהגאת וס״ל נתנו להגות הוי מצוה נהדי הגוף הנאת דאיכא היכא רס׳׳ל הכלכי לדעת קשה
 כ״ל יוסי ר׳1 כדרכן טונלין טכילוח חייכי דלמא כרייתא מהן• עובא חמיה א־׳כ את״כ נמשך הנאה דאין אף

̂ין טנילות דחייני מודהנדישא דעכי^הכו״נהלאומנוהאס  דאינו התוס'דמה כח״ש הטעם ינפ׳׳כ שוכ
 ש״ללהנלט הגאה כנדר דדיקא ולכאורההי׳י^שרלומי נכך• טסו נהגה סוףסיף היי ואייא׳ מות• לתענוג

p השעה״מ הכנת א״שאן־לפי והי• דמותר מודה הנאה איסור נשאר אכל הגאה נמז־ר אסור דייתר כיון 
 ט הכל של דינא נהך גמי הנאה כאסורי לסכך מותר אם דינא הן שחו'ה שס שהניא והייפי: לזלכ הלכוח

 איגז ה1 ולסענ׳ד כן ט להכל ס״ל הנאה אסור* דנכל דס״ל מוכח מערינין שס שהניא ה:עה״מ ומקושיוח
אידל מוכרח והוא הנאה אסירי כשאי ולא הנאה כמידי רק נו הכל דהדכרמוכ^תילאא״רכן  ממגי

 דכ״ל ממה שם •וה״כ כחוס׳ תמרים כטה ספר עליו :חמה ״ה מק על הלח״״ דירי מיושג האמור יעה״• ודו׳ק־
 כיק מ״מ לתעטג מטץ איש הוא אס אף דווואי רי״ל א״ש הג״ל ולכי ט־'1ל אמר הזה יז-ין ק-י יעל לידמנ״ס

 פצוה נהדיה הגוף דהוייאאח ס״ללהישס׳או דכאמח רק כאמת כטקרישי׳וי%יכןס״ללהכלט גהנההוי דגאמח
 נתש להט־. לאי דמצות טון יא״כ ״צוה דהו• היכא דהינה א״ש ולכך המצוה לני׳ נעל הגוף רהגאח ״כח מותר ניד
 נזן משי סי דלא לדיד, קרי ננעל אכל מותר לר״ענוג חטץ איש דהוא כיון ולכך ״צוה צגהדי מוף היאה לי׳ נט•'

 ספיר, דהוי מכח אסור להעשי, מטין דאיש אף מצוה דליכא ,r; וא״ג שם הרחי״ס כתיש ריחיס טחא אנו דנלוז״ה
 ועיץמ״ש ודו״;היעכ וא׳ש היכאדליכאמשה ןTלד •r״<r שלוק כידלהכ-ינוכדין דטףכוךגהני?והו• ייש•׳

 ק״ש הלסת ׳0 כסימן תר״א משגת ריים אול־ר. על כיץטי• הג״ל כטגיא
ה נ ה  שלא משה גזמנה טנילה כ״ל דהרמנ״ס יו:״כ חוס׳ כססוז חח־־יס הככח הכנת ̂פי ה־מנ׳ס דכי׳ ליי:כ ו

 יהי׳ ttc ימלט לא נמים טוכל אס דוודאי די׳ל כן לומר נראה היה גרר עליו דטי־ך יא; סק5ד ״״ה עלץ ר.קשה
 כסר׳א ן חזי ר\• ריני׳ פניה מנח אסיר להיח ראוי לכן מניין דאיט די ו'כך ריסי׳ והו•:ניר השם ימחק
 ד^ז״כ רר, רישי׳ כפטק חנילו מוי־״ר דל"״נ שס לאכיי׳ ס״ל י'\; עת צגי נגע cc שיש כ-קוס *:•לו V׳ גט ד־ילה
 כפסיק דרזודה לינא ^ל דלר׳ש דר׳ש אליגא רק ה״ש ני׳ רהרר אף ׳״ל מיהו ל־יא כי׳ ה־ר -א:יי 0:קאת־
 לאניי וכדכ׳ל יזותר מתטין ט כא דכר רישי׳ כשכיי, ואפילו מיני׳ ועדיפא כר״ש יסטו •ושי ר׳ מ״מ אי' רישי׳
 איכול רק ט ואין י.ר1ד מחנו׳! שאיש דנר ס״ל דיות כיין א״: ולכן כ*מי. יו:׳ לר׳ כ״ל כן יר״ש אלייא ל? מחה

 לדיק אנל נזה גזרו לא משה כזמגה דטנילי ניו,־ ס״ל כזה עיוס ה:ם נפר־ יעמוד ה:ה כט־* ומ:יס דרכנן
 היץשוית הררזנ׳ס וטייח כזה יישה נזמנה סכילה מהר ולא תויה איטר כאן י; ה־״ו־ה ת; אטר ד;״• דקיי״ל

o ליכנן ‘דיכץ '01־0 w 'דרננן רקא׳יר שנח נמסכת דהש״ס ף״ל א׳ש הנ״ל ולפי •יש̂י לאו ס״ yo סשה 
 רמחירניחיר ומרן נור>6 לגמרי אסור מחטי, v שא דכר אם p כדכ• פשגתות ד רליכא דס״' אניי כשיטת אזיל

 נדנר מחלוק׳ רג׳ כץ, וא״כ כרנא די,יי״ל לריד, אגל רזשה ״נהלאו כ לה דטנ דס״ל תו־\ת ולנו נה״ר אט'ט לג״־י
 הלמנ״ם טסק ולכן משה נזמיה טבילה תהני ולא אנור דכ׳ר רק v« מתכק שאיש דדכי נר״ש ס״ל רנק לכן

קצרתי ט והנן לפעדד גט, זה כ• כזה היסנ ודו״ק כן

רזלמודתורד, הלבות
ה ד ט׳ לנרז קודס היא תירה ללמוד כן לו ויש חידה ללמוד רוצה הוא היה • ד׳ ■ה*כה א £  עיין 5ד ו
 ממנושהיינמפשה יותר נגז דוקא שיה׳׳ משמע לא וצ׳עד״שס כן הרמנ׳ס הוציא מהיכן ככ*מ ’

 שת-תתי׳א׳׳לתוכ דלאמתדדץ חו׳ לנסוך שהרי קודס הכן •ותי״מט הנן היה ש'א שאף יייכח אחא דרג
 ונפרט קודם נגו שויו היי אס אכל גיוע וכנו דהיאעד־ף משוס משמעדדוקא עדיפיא יא־אאייילדאנא את
 תורתו חכמת אבד דאיך עדיף יות• שהכן רואה היה שמתחילה אסש־ איך גרוע שהגן ראה דנכוף כיון
 דלא שראה רקאת״כ הקדימו ולכך כמותו נפשה שסכ־שיהא הסתס על כל־ירקפמך תחילה בדקו שלא א׳׳ו

 קודסונע׳׳כמה כט ממנו ג־ופ שכנו ראה שלא ומן כל’אי• הוא הלך א! עדיף והיא שמער״י' מתדדין
 רר,אם מאניו •וחר נידו שמתיןייס הנוגה אין קודס נגו ״יד,ייסנידו למודו גגו אס ׳הידא שסר׳ דקא״•

 אף רק נידו למודו מתקיים שכני שידע דוקא נעיגן דלא משס מיכח גס קידס כנו אז כילו ס ״חק גס
 תחילה נסתמא נגו את שלח אחא רב כ שנע לעיל שכחכת׳ וכ״ו קוי־ס נגו כן להיות שיכול כיון נסת״א
 אם ר׳־י ש ומ 0ר,וד ננו ג־כ שמסתמא כ ונע להיפוך אח׳׳כראה שי%׳ מחה־יס שלמודו ראה לא שידא׳
 ודנרי כסתמא ולא אתא דר׳ כמעשה להיפוך שהיא ככי־ור רואה לאפוקיאס היינו כידו מתי,ייס לייידו

 ;זלו׳ק כעת צ׳־ע הנ״ל ״כל להיסוך ממנו דמשמע ה^מכ׳ס
p*1S לעולם חכמים אמרו לפיכך וט׳ התלמוד על אלא ניחן אינו אדס של דינו תחילת ה׳ ה*כה 
התורה על אדם של דינו שתחילת ל נשב דאטו לזה זה עגין מה צ*ע ג״נ ונו׳■ ניטרה אדם יפסוק י

 א'כ ועול לזה זה ענין מה לשמה נא לשמה שלא דמחוך שנתן הטעם דלפי לשמה שלא אף לעשוק מחייג לע
 מצות כתג שלא מלשונו משמע וכן לשמה שלא נהס יפסיק שלא משמע בתחילה גילון האדס שאין מצות כשאר

 לעולם שס איתא פסתיס ונמס' סוטה ונמס' גזיר נמס דה׳ה ׳ל חז מדכרי להיפוך הוא ונאדת תירה רק
 מקרנגית גלמד דזה ונפרע זס ג־כ שייך דנמצות שס ומנואר לשמה שלא ונמטת כתורה אדס יעסיק

 צ־׳ע■ הרסנ׳ס לשון ולכך נזה תלוי זה שאין מוכח כ“וא מצוה בא־ רק תורה הי' לא ושס נלק שהקריב
 ליישב אחר 0כמד,ו שלי תורה בחידושי כמ׳׳ש ס״ל שהרמג־ם נראה ה־מכ״ס דגר׳ ליישב וכדי

 נוח לשמה שלא כתורה דהעושק אמרינן יהתס לשמה שלא נחירה אדם שיעסוק אמרינן דכאן התוש׳ קושית
 שלא אנל לעשות רשאי בזה לשמה שלא ג׳־נ נקרא זה סרס לקנל פ*מ ד־עוכד וכחכני וט׳ ננ־א שלא לו

 דמעה נתוס ס.אתיכפת ושוב וכדומה ולהתעשר להתכנד פ׳ס הייט ננרא שלא לו דנות דא״רו לשמה
 שלא ונמנית נתגרה אדם יעסוק לעולס אמר סתס ניוןדהש״ס דהרמנ״סס־ל עי׳שולפי׳ו(•אה נ! ששרשו
 סגיין א׳וגכל לפלוני לי׳ לאל׳־כהוי לעסוק רשאי לשמהנהכל שלא ככלל לכללו שיש דכלמה משמע לשמה
 שלא לעסוק הוא דענירה דגה• כששיטות התיס׳ קושית ומתורן לשמה שינא כדי לשמה שלא ל'סיד תיתר
 זה משוס יתנטל לא לשמה להתכוון לו אפשר שאי כנפשו מרגיש האדם אס מ'מ ננרא שלא לו וגוח לשמה
 שייך לא מצות ונשאר ס״ל רהרמכ״ם א׳׳ש ולסי׳׳ו לשמה ליד' יכא כך מתוך דאולי •למיד אעפ״כ רי, למודו
 או פשירות המצוה 0ו’סי, שימשך דשכיתא מילתא הוי לא דמזה וכדומה וכנח־ דלהתעשד לשמה שלא נהס
ט׳ רני שאקרא כדי אקרא אדם יאמר אל דוקא נלשיגס חרל צקסו ולכן זה שייך התורה כלימוד רק כנוד  ו

 לא כוה לשנזה שלא ולכך סרס לי,נל פ״מ רק לשמה שלא שייך לא במצוה אכל זה שייר התירה כלימוד דדוקא
 רכזה התירה נפסק אך רשרי פשיטא ונזה העולם מן חייו טעל נכלל ואינו נברא שלא לאדם לו נוח בכלל הוי
 חדל ובאמת כעולם מן חייו ונועל נברא שלא לי ונוח גדולס פני־ה •ש וגזה להתכבד לשמה שלא הן שניי •ש

 כדמשכחת חד לכל מותר לשמה שלא דבל סשמפ לשמה שלא ובמצות בתורה אדם יעסוק לעולם סתמא שאמרו
 התורה פסק מצוח דכנגלו כיון גדולס׳׳ם התירה סשייוכעסת לשמה שלא לעונש הטעסנהי וטדאי לה

 להתכבד לשמה שלא אף לצמיד התירו לכך זס פל הוא אדס של דיט תחילת דעיקר ח״ו• ובעולו גדול
כ התורה בעסק הש״ס של גה w לאס לי־מג׳׳ס דס׳ל ובסרט  התירה פסק למצקט היי לא פרס לקכל פ־מ נ'
 לי׳ הוי ולא מצות משאר תורה מיגרע ואסז לשמה שלא נהס דיעסוק דקאמר ממצות היא כש׳ב דה־י

 וס׳ד להתכבד ע״מ דהייט למצות לשמה משלא סגרוע אחר לשמה שלא יש רכתורה א־ו כלל תירה למגקע
 דלהיפוך ביין הטעם דעיקר להרמב־ס וס״ל מותר כה״ג דאף קפ׳ל לכר כנ׳׳ל עבירה להוא כיון אסיר דזס
 שמלע־ כמי להתכבד לשמה משלא מ״רי דהא מצות כרסנ״ס נקט לא ולכך יכנ״ל גדילה עבירה ג״כ הוי

 נדמת דלא ס׳־ל דהרמנ״ס בקיצור י׳ל או ידו־ק וא־ש לנד כתורה רק במצות שייך לא וזה זה נס׳ הרבה
^שיות זמתור! סעגייןאחד דמיירי ס״ל גע־א שלא לי גות וגבי הבא קחני לישנא דבחד דין ס״ל רי, התוס׳

*PWW
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1( TTO ■ * * r*  fe e 1)  ♦«*  y » |1»» 6k  1)  1W  Iki o w n  w  y »  •ee
w*V(fte|»«•4*ל» א ג י oסי׳ ן6ו 'jB irieep• י י wי

ס *■ל 9וא׳ <ו1ל0 ר60 ^ 6זל« P «< 0ו»ר0פ»ן9 מ ' ן י**״ י י ? י *“י יי ' ?P
52* ?*2 ייו״י® ״i® ^ '* ייי" «י«60ז< ל*« 6(6

«יר סו הלני cow06 6)6 טי כל 0ו סזי הסרןנ *מנ o® תזסי יש ל rו<»»6נש6ן1ז ל י "<6 ״ 
m 6ל גל6 מגיוס לז6וליג גיין 0<6ל 6!6ל סמלס ■ש m ה ״ ס״י W 1 יי, I?* י fס ססוז לט ^ ו  ס

^ סמלס גננמ יש סיזווס ממשו fiw משוס סמלוס מגמל גדול שן יש גלל רה10נ ®סין יט6ד c ויין 
 שץל הסורי! !1M לי׳ 10 סוו •<61 לידלשמס 6ל מוו <& להשסדל יוסר ג1י0 יש •<6101 מל 6« 0ד6של

ס מלוח גשאו מ ^ו ו  ן4 מ׳מ 6«ו שלא לו ונוח ריעוסא וו ואין אן! לשמה שלא למ«ק lyoo מלות שג
 ידה לשמה ׳גא שמא גסס לממן ivoo ואוטי^ג לשמה ליו׳ לנא מס מתאמן«ל לסיית גו גל ממלס 0

ס (מיגמסין  לשמה ליו׳ לגא מוו מל ומסויג ממלה גיגוו ט מ״מ יגרא שלא לו ונוס מדרס שיש ן>6 ס״ו
 ן למשי יואן׳ שיןולין לס ׳10 סוו לגן 01 (0 610 אוס של ויין ^יולת פיון ותשיג גוול 0ו1ת0 מסת נס

ס שלא ד לס מי או מלות׳ גשאר גמו לשמה ליד fa* ג n שהרמג^ לימי א r ifo מויו  oiooOTip ג
אין 6101 סי^ל  מ אמר הלא לכמה ׳n את^ שיגא גוי לשסס שלא ונמלות נתווה אוס שימסור■ אמריי! ו

אן 01 ליישג למיל שגתניו ויהי ננוא שלא לו לשמהיות שלא 0י1נת י!0« 06  6של נמוסי! מגיוס וסו׳ ו
מ0 0»ל ד לשתס tie ׳מסין לשמה 0«למ גיוו אין אס ׳ ן 610 ן6 לאס ליו׳ •<06 שגא נ « ת ת ^ 

׳ לשמה שלא למסוין מניוס גיוןושלאלשמסמגירסשא^גמסתויתשש׳מגשססשס  נ את שגא מ
 לדתות תוית ומס מנידס ששה גסת מג־מ 01מל שאתיגיין״ס ויהי גסתסוו שגרו 6יל הלא לשמה מאס ליד

 לשמס ^שייו את׳ג 6י< אס סמין ווה ווס!ואי ומ0וג זלשמס את־נ של ■סין’ «גא לשמס ושלא מגויס
 לסרמג^סוס״ין ושל סתורה מסין מל 610 אוס של דיו אתואלשתת^ וסיס לטמתרןסרמג^סגו

t m א 01 שסר׳ <« למר לא אס ממ^  גלל«ל לומד שאיין משייס 0101 ממן ואשת ימס סי1ומ למ
אג0ו6ויתתלתדמשל0לא0מלו0שלאלשמ אסלומורת הו ת B 0תשלאו1אומניו0ו ne ^ מ )  מ

« תתלת ן4 לע ע מל איס של ד  שלא ®סין מאס תמיר נש1מ גלל נתווס מסס לא שאס מו<» מוס ו
 ומיתר לשמס שלא גתויה למסוין מיתי ממילא ילנן לשמה שלא מל לא1 דנו תתלת ׳10 01 מל והוי לשמס

 אס אנל P מל אוס של תמירותתמדי! יותר מון ׳10 גלל מיסיו אייו ואס ו0גמ« מנירה להתטת
לע מלי! רמו 0W יאין לנימיי מסין M מאס אל מון סד או לשמה שלא ®סן  שסי וין 01 משיי 01 ׳ו״ס ו

ס גלא היי ■<6 6«ר שלא 1ל «ת לשמה משזלסש׳סוסרמג׳סרוןוסיווסווגתורסשלא ^ ל ל ג סין  מ
ע לשמה שלא מסי! 06 מל ילא נגס מל ויין יתתלת סמוי נ»1מ «ל למו לא cto יהי' ולמס  0 סש poo ל

 מלי! לסייתמין גן גל *ןמונשתמור לשמהלע ליד לנא דינל ■שממלס ינשלאלשמה יסיסרס
 יושם 01׳ 0ת«ני ואס לשמה נתויס מיסין לסתת י״גס 1ל ■משן לא גוואי מוס גלל למו לא אס אנל גתתלס
^ וא״ש <ך דגי rtnm מתר מניר® ה1 הוי לטי ימגר  מפג^ז פל ל d 1 הרמג ר97 ר1ג

1»01 V נוי מל הסיס׳ תיון *מתיין «ליףמ ולא מונס  :ורדי! נטייתי וגווי נטן מא ומ־ש סימנ^ס ו
ס ר ע ראה סי• הי׳ ד,׳ פ ם׳ תירס ונרי מל רטמי ו יאשר ואל ו ג W מרגו שמת שלא ו 0 W שס 
m שיתג מיץ מ אומה* ^ e®i » מי : ט mce ז מ' סתס לאומיה יסאי מי תמים והזגר ו
ן לו אומר «גמ שמימה שמטר ימן ל9ו תתלה נתב הרמדס שהרי ט למזיאי י  וט׳א־ימוכתלהדא מי

ס גשם שיאשר וצריו שגתגשויש רגיי!ש< לם>»ןוצדושאשיליעלמדויו ^מי.51 ו

עכו־ם הלבות
CTfi ׳ ץ וטי למצש שו ם»שם ׳0 חל■ ו » דיל שם ם־ש גלת•!! רג«י  גשלישש ®שם וסאתו ד
 גאן ילון! ולמם סתורה גגל שלורת זםראין מאור תימס והיא ישיג סוא משאו גאילו ׳10 י

:{ טס• צמ־ג ^ י
פ6 ט רוגס שמית! וסו וט־ משגה ששימדיתיס מד סיושו שר ימ»! סמיר איו נ׳ חל׳ די ח  י® י

שא יימא או לא א׳ ליוג משליש! יתמייס ישימ אס יסתסתתי ^ נ ונ » וו א  מישיס ולא דאא 0מ
 שנשא !ךיג » *סדרן נמש ואמויין ממס 01 מ0ל יש וסיס למד! יגיסין 00 גס ילמא או ותמייס

 רלמא מאיסייו 06ון מאליה! נסיוש לסו׳ יאסא׳ דןמייס ישס סויתוסו ת׳ש וטי ^ליסןמסו שדתו לסו
to אן או אישיס סויתומ ואס תשיל ^ ל׳ ן ייג ו  משאיג סידתת שר x1«שי יןסניס נשיס גצירוס י
שן ויומדס ישס אין שיג ימסייס ישיס סויתיסי אס ר ש זניו! למיין ^ ד  x1« לא ייומדס ישס ש* מי
 סזמס וסו׳ מומן מ״ רן הוות! לא יןשייס סישיס שן שן מאליהן גסודתו ׳10 אש w ממילא סידתת שי
ש נשם ש•׳ יסוותו אשמשיין 10 לא אש ולגן השמח מש ימשס ולא יתסייש נשש מ•■ ^  ימשש אייו ו
יו אן שמצמן סויש אש משלא סיזשן שר יפשס ייד נןמייש ישיש דשי אשיא שיי הימות שי י  ישיש מי

ש יסשדסימיימשסמיו שיטי  ואמיישלאימשסמירסיותתססילאאש^תו סימותלגויומ׳לוסויתו
 ש׳ סויתי אנל שט שי נסודמו זסו׳ לאמסי׳ וןמניס ישיש נוירון 1אנ פאישיש יוג כיסי' נשי! שן1ממ

 «נשש נ1ו1 וינ1 משוישן אין תמיר ויןשדש וישיש מוגש גן משיי ומולא יאמייש ישיש >p יושוו ^■ש
̂ש מן למגימ שאס ש׳ ט נפיק ר רשתי שש נסייתי וסיס לוייא■ ופריז!■פ סש ש׳ תמיס מ  שש נמו
ה ד נ נלנו לסמדש! יסתראסרא סדס ואיו ומשרש ילגסימגרסיטיגמשיסמינת לאמו ג ת טג  ו

ש  יסתיאסלט מדס ^מגשמואמיסאת״גנו־סשנאממייןמיגתומשושלהימיודנלסיותיןנמי
ן סתרי וא׳נ ואתו אתר . ;ימת אסרו■!!•ת מוי

ם ט׳ מאליהן שסווש אי ש  ששת איששמא^ ולא איגשא והיא טון שהתש מס שיןנלשמ רג י
ת0יט'ת״ןש לשמראיישןלין מוי ד שניין אי ^«יו ר ו פונו 0גתור0«ו ס שו  ממיט שו מי

ו יווש 01 וסיס אנו וממונם גש״ן 00 ׳10 סמונד! שד וציונ ליששי ̂  והתשר ושי סמונד! נ1ז
נ יוונים סתורסלסיות סתילה למס סתינדא׳נ מישו מ' ש״ןונ  ניתואמרו שסתשס'יזסלסיןומתו נ
 אתסיתת פטוי חסא שלא שו ואמרו מוס יותר סוג שאין ליורשי יחיו ניגשו המיג למשות 0ו1המ חותל
 שוינה יטיא׳יגטו! מנוס תתמלא סתג׳ס יתלה סממניו מידשגל ואמרי מנא לניא נישא מגיא 4אוי

 ל׳ ניתא רתחו סירת של ומש לשן סתורה וירזה נגסיי יורשי! גניו לשות לסמת וניחא סיא גמלס
oi'rt שין יוון משיה■׳ וגשו4 שריש«יו ילסיית נשתל  שיס׳ 0 «0 מס לא נחרש לט1 ישימו וינגיו נ

שין שהמה נתשרס נמיין נוס מיש שג מליסס לסתשר ישרן וממונם גשתילס 00  «< 01 אני וממויס נ
 מליסס שסתמיר סתומרא rao «ןלא נסיין ידידן שלע נא! יא״ג לתושיס וממויס מנשןילס שמרא ייתר
 m וסו׳ מגת לסאניו שא יממויס טון סידתת נשר נתשגץ 06 גסשו סוא 06 איג ישרן ממייס שסין
שן וגת! לשלא אואט שי 00 ׳מידיו 06 רמשי נסיין למיי ישפר ששא יש" משת ממיישישאו שן י  י

ט סשס דאגו גדייס לסתמיר ראוי מפש*נ לסס סיותת מיי דין ואם ססילס לסס ו י  אייגא 00 י
 למה נאמת ממונס לשאניד אמשר שא■ פיון מנ*מ יפאן לסס יותר ממרא 01 מ׳ אנד לעמייס ניון גתלתא
 שתוט לתילא לסישו ילו אסר ואין סייל מסיי מנח לקולא לילן סס שייר לא לנן ישגר 61^ ויהי* ירדת!

שר סשרתנשיןויס״משויסתנזוס טזנ תג טיןזנ ט שי סיזחת ש  סשגז מיתיר לסתמירגטמוש י
ft דן ששמה שתיוס אשיש סיותח נתיר סש ■נ ג ת אני וממונם נ א יותר מי ®ת מנ »  שמא יתיר מוין »

 זסשנשקילס יאשדט לקולא אוליד פנטא ממילאנמלמא יותר תושרה ׳10 דס וטו! ליורשק ט1ושש נשולס
 ;ודו׳ק ישש נטן נלממי״ו ישש ני׳׳ל תיתוא יסד לששון מלומר טס תלד דוס לייישם וממיס

» ר ׳ חלנת ן■ פ דנ ואיד וטי סות איטשינ • י  מ^ש ננ^מ שין n וטי• ורמו ת1מק שמשר מר ו
 '1נ1 פמיר ■ותר סמנש ואם תייג יותר הסגיר לא אס וטמז תלוי ותתט סחוסי קישת לתיז ״
 טיסמקאילי תסלא1מק סמנרת ושןח״נמל התראה שמס ולאמי שסק סתיאת מ׳ דשיג תמיסין וזננ״ו
ק שתנאת סד דלא השלת גת׳ נגיש! סתום׳ למ״ש משש מס וא»שר יותר ■תניי  ישאל שמא נמיר «

 ■שנש שמא ת״שיין משתמאלא ש< p שש שין 1קת1את ל״ לשקמינן דנסלנו גש לס ן0י שמא ומת •ל 1א
רן שמ איתרת נשונח ותוקת ^ שסמנש ממס מתר  יותר שי«ש ת״שין ולא נייי תל לותס נ1מ ז
ע יותר שימטי ת״שיט לא לגן ש!פנש ממס  נסתנש p׳10 אש רק ת״נ מסתמא pול מראי )0סתר מ׳ ל

« ייתישמשר מ0 ן1למסומידהי  שננו נמס לומר דשן דנתא ננמס נש׳ס משמש נס p משמש לא ד
״ :וז<'ז נוס לסארין מת לממרמיאק לממיר יתת״נשומילנממשיו . *

m  O ff ו "1 סשל ורש אתי1 גשר ורש אתר • י נ ט  יקיא לא ממל דרש לססינדן למאורה לי mo י'
שנ מ f למס וו t! נגלל מי ממל וימ זאשיש אמרימ p o »ס לסל נתייש■ למולן!שין מוו  ד

 נומויש ■מקג של לורש ילהק מקדו לומר אס למד! ורמ יקרא מסול ורמ אס 01 ננלל שהארטוי שלוותי
׳ ושינגמ'7טו0ש1תוטרת״ מלנ'ותנד0אמדול0מ «ר1גתי0ת0אונ*רלנ0יי קגן  יט׳ואששר ס0ת

ר דשסירין נני״תא 00 סאהזא ונמו למולן רמו1מ נתתו דפתיג נמה *תירא דנו* רמי שאד דסכא ש  י
ט ישיא ומקרא שו1וא שג ו  I,יזי׳ת נוס למת מגא׳ נמת לי ואץ ו

״ חל■ (!•ן “שתיסיש0ק1מפלאלול נאתר סנהיס וגל ושי נסואש אשד ט׳1 ת4מו1 ס’מט נ
C ה נגר ט מו p ק « > r p o w׳r J ל יש 7 מ אוו ש קו ח * ש לן־ » נטן; מ

ג מי •m אתו ליתפס סקשס ד ן נמס■ מ ו ו  4רוט מוא מ ודו תקוונת ששר p•(ש מיג דש ש
ש מיד קשס לא 01 090 וטי נסיאס אשר מת 091 מתיס ס ללטת שא ממיס זוטר סקושא מסן ווו  ט
ק לש ט ואץ שי טין וממילא גהנאס ואשר oin •לשין ששוו שקו י « מקיא לוקס שג 0א9נס וא  ו
 «ל תרס נ«ל שט נסיאס ומותי טון מוס לוקס הוי לא מתיס דונח• סיקשא מ׳ לא אס אנל משמה יונק

שיין טון וק ק לא לאו משס ולוקה תוס גנלל סד שג מתיה מוסד סיאם ששי ד מ תן ׳  מן מאמה נ
ו מורס :סי־ל למוכס השנת• p יק1ו

ש של לשו ני׳ של שו נין 0י!-^מ 1ח זי ש ש׳ י״ס נסל׳ מדיס סש טוסו• סיס י־נ וטי• י
ן 1ש נמש׳ אמוייל 6te רמנ*ס0 תל תמהת• תקמיו ” ג ו שון 6*0 י׳ א ססוא י ש כדייל לי׳ «

ג ופסק שתשנו א'י׳אמוהמד7ון&ןש־ת0ש«אלניתוישמ0שמוג0ומ<־01*0וואיגקש’מ אשרה  ד
אeוראית■שנoרת<יo מל למשיג גדקוסיאתמיסנמלהאתיגיושססמרסדר pקשoמ oוo״תישמולו 

 אש נאוש ל״שג ל׳ שאס <מת1 סי׳ל• שמגיס מוי ל״« ססאיטד סי■( סחיים סמר טוטו• מ״ן1 טס
ש ׳0100 ש׳ גניוס ססתון ישאל של לשו גלל קוא לשל לן וקשה נמס מא1 « ש ט  גישר ס״ט 01גד ו

o to  6to 0« וקש  נאש תשוש שהיסס סשל• יאמר נגר ש• •שאל של לת■! גלל י^א ל• לסס 1
ט מגת זשןסמפס נגמ' ומשרש שג מיוזיו  •שאללמגל דסלתו ניין לסו!נת־נמנת «׳ נמלמא מישל ז

 שיסה נפי ישאל של דשו מוס פוגת איג ישאל של שו ומ"ל קמנל׳ ושלתות״סו 10ל וגיתא לגת״ט גלי
ט מי סד שס שפס דנמ• יס• שד דסד לומר ואץ גניוס י שי אט 01 מג" ליחסד וקשרן נ  לא נתיג ד
 תשמ<■|w הניא ש•! והנס גיאס 01 ולי•* לגש• ממט ואשרלסטת מנת איג מורס מן מאומס •מת
גו׳ דשי  מופל יסממשס p< גימל לס יש שיו ממשה ש• דאשוס •09 לפ■! •שאל גשל מששס שמשה וי

 ושאס נישל ט אין ננהיג לאן זס׳ל מלי! חולת וש*ן גימל לי ויש po(ימי מסיי גנו• של גשו דמ׳ל
א׳ •׳0׳ ותנאן  ישראל ש לשו אתיא אשרה לן מ0ת לא ש נסחו דשם קרא וסן א׳ש ולגן לשץ י

ש• מא סגולה שלא אן שדל ולש לס תגו ותסי שאל טון גדוס ממון גגס׳ג ו שלי שוסדל  וטן
א• שסגיא שמג•! של שאות גותס וטס  נאש תשותק אלסיסס וסשל• וסמסש לסשש ומי׳ל לויט ו
 אדש וטס ממשה ש• וסו• מנת אשויסו לגן דלמא קמנד שלמוותיסו ולע נמגל ומת״מ מלו מגת

ש ס שמג•! מנית ופוס ושא׳ש א א• מ• דמסיס ד  אן שנתנת• מס ולמי שס תיק גימל שיימיל י
if ראש p ש סש׳ם וטמות ד׳ל ראי tp 0אתממלןאשד1א חשסגשור לידלקיא אג אשמה ממשה 

 לטנא ואישרו סמר ואן סתום P מאפס טין •דני■ ולא סקוא ילמו נסר ■00 גיתס שמשיה לשושלטוא!
א0גשמו( אושש לן משיי H1 קרא מסתשולמ׳ל 1משושישמ0ש<«ש0ששי<ליפגול p׳ מיזזנו|א1שנז i 

 ושדסדדתאלסישציודדטקשנויוא׳ג מל• מניו אשרומיק לאשיא״ד׳לימושלאמשמשממט׳
p ia o שו10ל0שתתו0לא10דיאד:רא(שוקןלגג 1M לשיאמיסושנאומדןלא ש*»ס0נאא 0P0 

 לאחת טוריש 990 א גגומגיס ולא ושטו גיתס שמגרסמרית׳ממשסמדממק ישאל סל לשו גשור 001
שוט שסקדו שס ש ששמסשוימוגריסשתסגשו *•ogo סל׳ שדול שאסמסומ  קאמישלשת יןדג

ט א ט א קו מי א וקיסר• •שואל מגדה לא אט׳ ססדוקמיל ולא נגד׳ לסישסשת ^  שגת מס הטוס י
crt)W׳o שש8וט 50 שמנ׳ן גוסס ימי ס׳ל סהימנ׳ס יל ולט׳ו רסול לס ע נאשו וננס׳ג שמרן גומת 

ד1ממ0לישאל0ואלשו00דול1ומ tool טניא רסן דשללסומגיס אש ולשו מ״ל שגיא מסן  של01ןנ
 ׳191 מששס טין pw מלא גלשו ולא <דמ קרא סט לש טימל d אן א9 ממשה ומד גסדן n גשמגק ולא
n ‘מיי׳יגססמתגגמ לדון אנל p p לש •שאל:עגוסיגדשיממשסישלססשל של ושלרשו דג 
 •מקומ׳ו שששזלאסשמאואנדסשימלמשאוותשאסהנקומיוסלישדאלממשגשוסמממלא גשו
ט ישראלשמגזה סל טי ד ודיש אסר אששר וח׳קא שמגיסגסודט ססק ^׳1 טסול 9•שא נאמין ו  מ

לז0מאוו0שמ<׳ א0שלגדות0רמ<׳0" ש1דןו ש  וארגאיגיישטסשדתשסאשוססרתסמסנו \נ
שן מל ש VU0 ומר לסוסי סשסשס לא1 לגיס שמס דשאל א9ד P שסשמיש והראש וסרסג׳ס ה  למס שמ1נ
 ®ננמסחספאנמוסייולטסדלאשימיפשוישללסר׳ןוםרנונהשושאסזמיקשלשסשתס לישג שו

שזיט מא משו וסממס ומיל י ססמס ולמא ו נ  קיא לשל קשס וא׳ג טדש לסו רמא1 ממשה ״0 ו
 וסרג ששקשמששאאלמססישטטןגאש •שראלגנהס סל אשהאאדןלמ׳ו לאתממלו גשורא זמס

m ושליששס דשדש וגט שטו והשמש ומסששלאשסוד׳ל sf סטר •סואטא מ שוש וא׳גסיטו• 
א אששלגדש גשוישושלישאלאטוהשוואושהשאחשהגהשלסאתגטוסאאו ש99ו ה טו  א

 א5קש (סודוגדוסואג p סטן שאט p לשמשו שמ0 קואולא לסן לאשלש׳למדש שממנישש
א שממש א ה סמש לא דושסנששש ®וקרא למ׳ל ממשה ש שמוחש השושן דשטלואלמסש חי מ א ^ 
שBמוטpדולMp לינאראיוילסממסמשאושאתי-״ם !צדןגרוהגמ׳נדמםתש4 שד*אג 09לנvד

שאםי ש׳לזא מגו0אואקי «  pלשיושיyש לושל ילאתסש בטקיששגשורלשוקוא אג ש
טג שאט אג ק אי ואן רהדשימשש מטו אלטששהד 4ישש חלרקרא סג  רשוזמהטטשאמר לגט• ו

 דשראלשוקןלנמוס׳מששולאש׳לקימס׳ז ^■ששטששד^וסרמדששאיש^דוא קמנו ושלמו׳
pלשואש■ללמ•מp שמרם המשק Tא1שלמי סנקאןחשסנסתו שאמ «59י ה טי  ססמנו א

r ולמטן ״ל שי■ m שמת ואיש חויק נדל ש6 וגנרישמתמוטליאלשהשתשומק קר) נטק לא נטוס 
שוון ^ןיהרמניש!שוא׳שוטק ש ש  ששטדןוהדןשדל:0גר נש שש ד<ש< טויווטל

tCTfiשד ח׳הלו<ןושו»את חל׳ ׳ שו  מל ונש שמגיש ומת מל שנא ל׳ קשש לנאוש דג ^המטי
שו שמתנו ' מ שד ש׳ מי »  שוי לישימ היאה מליו משן משת ומשגת! שום שסשטקו ^׳

טון למיד ששש שין ייג דן נמיו שיו ניסלה ויש ישראל נ  דאומתא שיש מ*׳1 גרומאות ששלותת ו
p io itp w לא דירו אומתא pi ש o לא גמומו שהיש• שש ישי• מי r ולשת שייש שששו שש 

 שששו שש וש שלקח קיזש מסינר• אוריש ישראלים ששמש שו •רממקורששששש שסיש• אששטק
ש ודא• שו שיתנמלה זמו ש דש •שואל &וין ל  ורן1שנ נסתס 11 זיוס שיא יסמשר שמנים ושיה מי

 ושש ראשוישנשתס שגרא ששר שנוש מקוש שפנל ויורש שאשר "א גשש נתג אוינp 6 מותר ישאל
 נשלא זוקא רס״יי תילת ולא לישימ היאה מלין משן מתות משגת! אס תתלה נתג תרות ואיג p למשק

ש׳ •דש שי יראה אן ימ•1ולנאויש הי קויו ק״ילנתו׳ש דהיה pלת לנ  מינו• קרקש שקנה נישאל ש׳
 ששתדק n קיש לא ישאל אנוזלק ■ni וינו•«מןיגל גיק ט ומה היןזה נל א ששר לקת ולא תמות ונתן

 שנגשש א גששיגש תנן לPליש 0קי10 נאש דוק) שיט טסלה ישאל ורן1ל ומגרש ירא: ולמיין מ״יש
א לרשת יגנשש שרשתו שלאה שתגן טין ששי שימלה אתדק שא סגסן שלקח קווה ש  שנא אל י
 שס לא ישראל יסתלק הגסן שגר• שקיגל טק איג ניגרי טיס סגסן ׳|P טון תתלה הנהן שגר• שלקח

w ש אנ זמ א השקר סשו ימשס ו  תש א מתושו שמקטס ל• ומס לשש גוס גמלה לא שו שן0¥ש יגר׳ יגוז
 גאמירהנמלמאשל^ר טיןדזא■ שי נמלסשגר• לא וראי טס שלי מיו להשיור לנגד מטת שישאל דון

 להואןלשיא0זמתסמתנישלאסונ0ולשתותאוי 0שפיש<ו1א0תנ«ל׳טשששיאט'9לשטרלישאלא
 לא וראי למשוש נאמר אגל גגושס ממשה ולמות לשוס גאמי הייט יששלס גאמירה ראן סרג שטוג

»ט ממש גמגרס אן שסר׳ יתגמלס  שססן שלקת וממס יתגשלס לא שנאשרס טון אי<1 יתגמלס שלא ז
א p אור «דגול ש״ו ישראל ששת 0י«ש לא ר>0ש יתגמלס לא גיג גיי  סססש מן ט לוסת ■שאל י

 ששאל ומשן אור גס וגס לא אס ואן גלל יתגשלס שלא שלו 1מ־ לסשקיר תמות ליגר• שמתן גתו שוי יאיג
א שסמקו רק 0י1ק סיא שגרי מן לא ש ט  שקלישש ולרשת• מולידת גימיל 9ל או סמקר של שרי• שוגה י

 ממות משנתן אס תיא שגיימוא תן י*ג גרן שיל שתי שמקשה ומס 0ר1<ר1 יטיס סגרא סיא גמוש•
 מ שליג׳ שש שהרי ששינש ולא קונס גסן ניגר• דשל שו לש שיט קורס ש׳ סמטת שנתינת שי מש
רן מלחאא ילאמסושא ודיי אמיגוו או סו א ונ תי שאלויסמו ש וסי• שיו יאינששט לא • א  ונ

ג לושי ש1רי שמ ו' שק ש6 ‘שתוש נתט ייד וגן «נר׳ «יש נשן שגר וו  ואינ P שוגר שג משמת ו
« דמת 01 רנאמת לומר יאק נישלו ש׳ לישמ היאה •ולין ישש שטי תקשש לדר•  ויש •ש« וין1רי•
ף ואמר ינסוא אסל מותי שא ^וי  תשת״ש ילא לדחות 01יו וסשס סוא ירי• תסת״ס דאג שליג׳ •

א נין חילוק שאין שש סיס סוג שמקשן ׳יל נש אל ש  שש אשי שג נמו גגשן קויש יגשדהש לנשי י
 שנשן ששש טון ולגן אש• רג סוא המיס גמסש שגתס 0ו«ר איאס למיק סשש שדש למשיתן סט

שי שיה ג משנה יק ניגר• שיה גסן rP זק״יל למה אל נפטרה נמלה שסי׳ שין ד9ש אג ט  א
t שלא שנשנו המתגר יקש ולץ שייל קורס סמטת לקת אס סמיו גלל יתנמלס לא7 מק׳ קשס לא r 

אן משו סישי א' שרש המתות יתיית גתג ולגן גיל גמול לו אן גיג קמ א ו  tv « לאק רן01א
:ומיק מלשתייו לא א «ש•

שו ש מי  ימוש אתשיג שש• אגס שמשנה אמתי׳ משן oft משן'תויר ולא מ»ת אשית! שמניס ו
מנון והקשה תי ת א תג גקממות משינש טן שנגש׳ ששניש יונ אנ שמל » שי ץ א ג

שישא



4 עכרםשלמה בניןהלכות2
ד פותי ג״? יהי׳ שלא גאמן הרמנ׳ס m לסרש יש זלפשרד ^י׳ש מפות לנר נדשא  ffc מזסיךס מ
 היתנס אה ת״מ יץ<ה כס^ אין ןrשלד שאף תהי, הצ״יז סי׳ גחרמ הרג דה<ס ואוסר ואפן מכרי יץגה ימוזת

דן למשותו קנין פילנדכרשא*<ו1אימ5ת לאין להשיג האריך והשיך כנכףקגה שיקגה נהדיא  עססרקצוה׳ח י
 נתינורי וא<׳ ניה<׳ שתגאי הרי ישראל נדיגן לדוו פליו שי,ינל כגין משני דככירית קמא דנפרק הקשה
 דמן כמן שאני וכהף כהש׳׳ך תנאי מהגי לא ודאי התולה מן קנין שאיני מדנר לתלק הנרפת• שס לחו*מ
 יטל נתקן הלוקת שלשונת וכיון כפליה חישך נשרט יאמרו שלא משיה קונה אינו מדרהנן רק קונה התורה

 נכון פל שס ישנתי כ;*־ הקצוה־׳ח שה שהקשה ומה דוכתא ככמה כייו חכמים כתקנות כלל אפשר אי לומר
 שאין והקזישית :שיות נדי; כתנ ה׳י כי׳ נחו־מ הש׳־ך דהנה זה פל אחר תירון לי נראה פכשיו וזיהו
־יזת להתחי־כ עליהס קינלי שאה המחנר שס וכתג דין:ומריה נהה שיין  וכתה מידו שקנו והוא ח״נ כא̂י
 פ'כ1 ח״כ שואל דהחס משפה דהיינו קנין כלא אף כשואל להיות ש׳־ח ד״יתנה דק״״ל בהא לחלק כש־ך שם

 הרי כטאל הריני לומר יכול האיך וא״כ שייריס דין בהה שאין ככה׳־ג אכל כשואל הריני שאומ- מה מהני
 ישראל דכ״שיכה התה דנשל־יא זי ככנרא נאמר נתי אנן אף ולפי־־ז עיי׳׳ש קנין כעינן וע־נ גיסאפשי• בשואל
 נמשיכה שיקנה להתנית יכול מ״ייכשרוצה קונה מדינאאינו שכנכרי אף ופ״כ מ״ד קונהלהך דנמשינה קונה
 להשתמש אסור נאמת שהיי שיאל נמשה שנאנזת לומר אין כש־ח התם אף שהרי כישראל הייני שאומי• מפני
 וכישראל כישראל הריני לומר יכול ישיאל שאינו אף הכא נמי כן כשואיל הריני שאומר מה מהני ואעסי״כ נתפן

 P מהני לא שתנאי חנא׳ מהני לא פשישא:כישראל מהנ׳ לא גישראל שגס קניניס נשאר אכל קונה משיניה
 פשישא קניו הוי לא ישראל שאף אותן אנל קנין לעשותו נכרי אף יכול וע׳־כ רץין הוי ישראל של קניניס כאותן

 ג״כלאמהני כישראל כישראלזהא הריני לומר יכול אינו שהרי לנכרי ומכש״כ לישראל דלאמהניחנא׳
 ומקנה כמשיכה קונה ונכרי ישראל שכתב וכי׳ כהל׳ הרמכ׳־ם של הזהנ לשונו דקדוק מאוד א״ש ולפי״ו

 שתולה כמו אז נדמים או כמשיכה ומינה קונה ונכרי ולומי דהו־׳ללפרנינהו לדקדק שיש גדמים או כמשיכה
 ממנו הקונה וישראל להיפ!ך לזמר הו*ל כן כיישיכה קונה ואמר כנכרי הדנר תולה הלוקח מנכרי כשמייר׳

 לא ופ״כ נדמים ולא נמשיכה רק אינו בנכרי קנין שבתם מ־מנ׳־ס מודה ודאי אלא נדמים או במשיכה קונה
^י הגרירה ללוקח שלהקנות כלומר נדמים אז כמשיכה ומקנה שאמר ומה במשיכה קונה רק כתב ה ד י  נ

 הנכרי ניד שהברירה כאן ואמר לקמת להלוקח מלוה קנץ כאיזה המוכר כדעת תלוי הקנין שעיקר הסונר
̂ס דהיינו נדמים או נמשיכה לישראל להקנות  נדמיס קנה לו אומר רוצה ואם נמשיכה קנה לו אומר רוצה שי

 כהדיא דהותנה היכא לדידן אף ככף קונה כישראל שאף כיון קנה ודאי גדמים שיקנה גהדיא אומר שאס
 סתמא שיקנה לו אמל המוכר ישראל אם דהיינו נהלוקח הדנר תלו• קונה נכרי גני נרישח אגל הרג כדעת

 בלא דמיירי ותוקותיהס פט״ס נהל׳ כאן הרמנ׳־ס ולפי־ו כמשיכה לק נסתמא קונה אינו כמה פירש ולא
 סאוד המופיל קיין הוי שמשיכה אך ימ׳יל וכמשיכה כתמא מפות כנתן כתב ופ״נ יקנה כמה כנכרי התנה

 שלאמהני שיקנה שהתנה אף קונה אינו שייהתמא ככסף •חיירומכש׳כ כאן ש^נהתמאקיגהכנכריאפפי׳־כ
 שה ג׳ סי׳ קמים סי׳ מה״ק יימ־ פל כחיטרי ועיין ודו״ק ולדינא הלמכ״ס לעת נכון הקלושה נצלפפנ׳׳ד כזה

הנ״ל: ^מג״ם דכרי כישוב פוד הארכתי
ם  ד׳ה ניטש׳ 5ע״ מ׳ח דף כע׳ז ניטה׳ עיי; נ'נ נצלה• לישנ אטר וס׳ נפנדת שטתה p האשרה י״א הלכה ש

 והנה פנ׳ל ל̂צ פשדה אשרה אכל מטי לתוט היכ' דהרס היכל של לצלו דמי ולא ח״ל כהנו נצלה ישכ לא
 ומכוץ שר5א דלא ראי׳ להגיא :חצה שם להפ׳ד קשה וא׳כ דשמזם פ'נ נש״ס למעיין המוהין דנריהס ל«נ״ד

 איע להקשות טיל עשוי דלתוס היכל דשאני מהךחרוצא שלהיכלילאידע כצלו ודזי־ש יושנ שי\ה יחזק מר׳ נזהר
ר יוי ואס א;ר ומכין אפשר דלא להיפוך מזה ולהוריח ולנופייך לו־זר להש״ס ויז׳ל נצלה ישב לא טא; מים  אג

 יעט׳ס דיי^רא מני כתירוצס כא; שגהט תה והניז וצ׳ע כאן טעם׳ הקט רה איל ומכוון כאקשר מיירי לפרשד^ן
מ  ל״שנ לי נראה דנדהס עסיי והנה עיייש אכילה ט׳ נתינ פ״ז דשאני •והר הדבר טארו 0:נפכחיס ^
 אסור צלה צל יי'*ף לשגא להרי מכיק כש״ס שירי עלץ מל מוסרוחמהו צלה צל אסר יצלה שהכק כא! הרמכ״ס שינות
̂׳ ההים׳ שנהס טפמא הן לני דהנה p י״ל כגיל התום׳ מיש עיי״ש  אכל עטי לתוט דטכל ייהיכל אשרה דשו
 למה:■תחתיה לתוכה ט• עשייתה ועיקר צלה צל לשס נעש״ת לא אנל יימש צלה הינח א״כ עיי״ש נצלה לישג משית אשרה
 היינו צלה צ' ה:״כ כאן דאיכר ומה משו• דלטט להיכל ממש חמה צלה M לענץ וא׳כ צלה לצל לא אגל מסש לצלה
 דמי א״ש גלא׳ה כ׳ עטי רלטט היכל דשא:* תחצא להך יצ6 לדדי׳ וא״כ מוחי מטין ולא אפשר לת״ד איל דכא;

 ט׳ כתיג דלא כיין אטר שלכד״ה דאף כע״ז ממילא א״כ לא א לכן ע:זי נין תילוק אן וממילא ומסין שר6א לא
א כמ׳ד הרמנ״ס שנושק לדידן אנל אכור צלה כצל אף ממילא אדלה  היכל נע׳ל:אר א־כ אהוי וי־טי, אפשר ̂י
̂: דאף חזיק א׳< עטי דלתוס  ז׳מ5 שלנד׳ה ני׳ דאטר אף גע׳ז ה׳ה א״נ מונר פטי לתמו אם מ״ת אנור רכלא

 לק לק רעטי גוט צלה ונשלמא חוי< לק סטי ואם כמן צלה כצל נמי כ״ה א׳כ מזתר לק עט• היכאדאם
n: וא׳ש שרי ולזה לק עשף אט צלה לצל אכל חמיה r וז־רק כרמנ״ס:

ם ם ואס ש  הוי חטכ יאדס דדו̂ק מסיק ה:״פ דהרי עאז ותמהו נ׳נ ככהוארן תסתיה עוני אהדז דיר אן:
 י׳ל הי׳ א*ודע(י למ׳ל אתריי דמא דליכא א הש״ם נרין־ מה קשה דלכאורה כזה לומר לי שנראה ותה גן

 ת:דא שץ ־לא היכא דאף דוכתא ונכי׳ה רמ״ד סי׳ שנת נש׳מהל׳ לחנדאואתא דחייביק דהתא ככמה דמזכח
 דרנא דנאיכת כש״ס דדפורש כיון ה׳נ א״כ גמה הנאה ולא\רחין pxi דשניין לחגדא חיישיק מ״מ מסא דנר

 כא ויכניו:א לה ידעו שלא דארתא לחשדא דתייגינז מכת אסר יט־ אהדנא דיכא דליכא אף איג אסר אזחנא
 שאמר׳נן כמו ייעשיז מהוד מכרת מחשגהו דא על״פ רן p נע ולק האשרה החת שעוגר רחשרהו אזדנא דרגא
 ה׳נ א״כ עיי׳ש מעטו מהון ננית מחשנתו הוי ואזיל דרהיש דדכא נה״ש כליה סנילת דכיצהגט נ׳ נסרק כה/
 P יר לא לי׳ רר^ הוי דאס האשרה התת כהליכה לי׳ רי̂■ דלא מעכיו מתור נכרת מחשנס הוי דק דהיסא טמא
 לי׳ נ׳תא דלא רו[ הילך:ס ט♦ אחרינא דרכא הוי דאה אחרינא דרכא דליכא ממילא ומוכח לי׳ רתא דלא ובס/

 מכוץ ולא אגר הו׳ מתם להטה מכוין דאיט דק חיהר בו׳ נס• אחרינא ורכא באיכא דודא• להש׳ם רה׳ל וצ״ל <ק
 להגות י־ס׳ן שהיא יחשדוהו דדלמא לחשדא חיישיק דנזה רק היינו אסור אתרינא דיכא דכאיכא ומה מדינא סר•

נו׳ שמכרן ית;חהו *ס אף אכשר!א־כ לא אחרינא דרכא כליכא אכל אסר f וד דזה זמקן אנסר והוי מסנה
 הרדניס ט;ונ;׳שת לעיל וכמ״ש זו לדעה ה;״ה הולי וכאן דססחיס נ׳ נפרק דעה לחד נמי דשרי ומטין אפשר לא
 צדדים חכ דיוי כמז נתרה• שיסעו חיישינן לא כזה ומכוק אפשר דאמרו:סי נחרתי טתשדוהו ולחוש ק נזה

 למיאית p׳:׳T דלא :העלה ירו/ סי׳ שנת הל׳ נגן״ז ועיין איסר כדק שיחשחהו לרדעוטא p*̂׳n לסהרא
 י־מ״נ רהיט לי׳״יי אתרינא דרכא דליכא אי כסיר פרין י׳מיג וא״נ כזה וה״ה לודתרא חנא דהו* היכא נכה/ טץ
 וא׳כ אפשי שגד שיחכדוס עין מראית -כח רק אטר ואינו מדנא מוהר זה הרי ומכדן אפשר לא שיוא יחגרוס אס
 הו• א*כ -כק דא׳ט רק אחל-נא דיכא שהוי שיחשדוהו להיפוך וק חשדא מכה חשדא ס• אכשר לא נאמת נם

r מטין זלא אפשר j אפור ואיט מדינא ;ר׳ p חשדא ס• כאמת אפשר לא דהוי מתא טג א״כ חשדא מכת 
 כהג ירמנ״ס הגה הלבה לט אכל דדן ככוגיא זזה שאני חטג דאדם לומר סצרך לק Gvלל אין חה חשדא מכח

 דהוי יהיכא דה׳ל מוכח מזה והנה מורר נהטין לא ואס אכור נהטץ אס נע״נ לאדס הג̂א*« והנאה מהמ׳א נפי״ד
 לא דאס שנהג איריא מה קשה דאל״ר אסר נמי מטין ולא אפשר דטי דייכא מוקת גס אכוד ומכרן אששר לא

 נע״כ מטץ כשא־ט שרי נע״כ מטין ו^ט נאפשר דאהי׳ שט׳ רטהא לאשמעיק נעיג לאדם ני\אכ מותר גתטין
x הג״מ על ותימא מוחר אז מסק ולא אפשר לא נעינן ריזי ו אסר כאמת דנזה  ocדהרמכ׳ם רק וא׳כ להיטן תנ 
ח טסק  לחוש ראו• מב-ן ולא אפשר כלא אף מתילא מדינא אהירי החייט ומכרן אפשר לא וכין מסין ולא ד

 ו'א מכרן דא׳ט מעשיו מתון נכרת מתשניט רק:יהי׳ ני-דק לק מטין שהוא כיאמח מהו* דכר דסלנזא לחשדא
 כמ״ד אדיי דהכוניאדדן ולתנט מעניו גכרתמהוך 1מחשני דרהיטהו• עלת״שדהיכא להקטח אין זגנה אפער
 מהו רהיט ר אתר׳מ דרכא איכא כי הש״ס פרק יוה א״כ חשזא סכח רק כאן אסר ואים מויזר מסין ולח אפשר

 כאן ו דע א׳ש אן מעשיו מטן דנר מחשכתו הוי רהיט ל א״נ חשדא מכח רק איסר יאים דון הוי טובא הרי הר
 לרטן אומונא יש אם אכל להיכון דמובח אוררנא לינא אם רק מע:ץ מתיך ניכר מתשכט להיות רהיט מהני לא

 אהר׳ר דרכא לינא ל נשלמא ולנר לחשדא לחו: ויש אומדנא כעד -דנא1א כלק להיפוךא״כ מנגיו מתוך המכר
 ד\טם׳ ונהט אחר׳ר דרכא איכא אס כיק איל אפשר דלא ומיכח נכך לי׳ רחא דלא מוכת דרן לר שפיר האטז לשי
ס סלך אים למה ריות שוס לי דאין וכיון כזה קצר שט׳ דמייר• אי כד״ה שם ק:  מכרן להיטך;הוא יכר כאלו והוי ד

ט פנ״ס ולק ממנה להנזח  דהרי מעשיו מטי יכר ממנהו דטי לומר ואין להכדא יףהיק מסין איט האמה דלפי נ
מ טי מ  ^ומי א״צ דנדט ע׳ם והנה וא״ש טי מט רטט ל אחריר דרנא איכא ל :לר ו?רק לטפול גס ס

p דלרמנים מכדנו t אכור מטין ולא דא«ר p כיון פיט שרי מטין ולא אפשר ס״ל דהרמב״ם הל*מ כדעת י״ל 
 שקו'יס דהצדדס דטכא כתב רמ״ד כי׳ נהל׳:כת הטו־ז דהרי א׳: וא״כ אסר ומטין אפשר דלא ססה דעורס
 דנאיכא מה ה'נ וא״כ טיי״ש לחשדא ידי:ימ לא לאישורא וחד לטהרא צקים נ׳ דטי טכא אנל לחשדא טישיצן
 מטת שיאחרו:הוא עץ למראית חייגיק דהכא לעיל כמ״ש צ־׳ל ושרי מסין ולא א«ר די^ אף אכור אחריכי מ־הא
ס cvרי ^דא כאיזה לתשדא רטש למה מכרן ו'א אפשר כלא אכל דאהשר ד^ז טכא ידמז וא״כ  ולא ר3רא •אתרו '
 דהר יאמרו ואס תייכינן ולא ח:־א מנו חשדא ט׳ נ0 וא״כ ת;דא מכח יק אנור אים גו® זה הרי כק מה מסין

ד נמי זה ומסין אפשר לא  לחוש ואץ לטי%א חנא טי וא״כ ומסק אפשר דטי לומר נהרהי שיטעו יק לטש ואץ ג
 לחשדא:׳אמח לטש יש הרי א׳כ אסר ומסין אפשר לא ד^י״ל לדק אכל שאר חשוג אדם לימר צדך לק לובדא

א ן » י ח וסיי מ י אנל כנ״ל מעשיו מתק־ רסר מחשכסו להיות ק לטזין וצריו לחשדא חייקק לק »ןלץ מ

סי גאפשכילאממי ד לזן זיז xc6 מר• סמהלקפק־ ק מן אטרלע י  if1v& וזי
 ס׳קמ״גמוסשמיסעלהרמ^אשסןגחמד ?/• גשץ ראיתי וכ« prn ואיש הי סה רהיגז ל וס׳ דרכא
ס שמותר מטץ שאים ץ והקשה סריא״ז מ  גהרמג״ם ואדרנא א? ולהס״ש עיי׳ש וס׳ הרמנ״ם נן מסרש הדי מ
 קגסססריאיזוח״ון: מימ״א אנורוסריא־זסםקא«רולאםסץטוהרלכונע מסק ולא אפשר דס״ל מונח

ק ר v זה הד שגפנד אעפ״י וס׳ אז־ם יו תלסת 0 שאין כל א׳ הלכי ח׳ פ ia סרמכ״ס ג״נמאה גסנאפוס׳־ 
 את״א א.לא פ׳׳א ס״ו דף פ״ז נש׳ם מצים דהר• מנוה והדני מותרת מוס נפלת בהמה דאף לאר לא י
ק דיש חויק הר* א״כ שס פרש׳י ועיין וט׳ ומהר מים נעלת רנהמר ^ א ̂ין שלימה לן סני  ס׳ל א״כ סס לנפ

̂זיל כמו מותרת מוס נפלת נהמה דאף לפרש להרמנ״ס  דלא־מנ״ס לי פיאה ט׳ ולכאורה בנלקלו הר נאכר שם דר
 W ג״כ פלס לנהמת סמשתסה אז׳ הרי אכרם לא חברו לבהמת קנזשהחוה אמריגן לתה התוה׳ קושית קשה טה

 שסר ^אמר ולק־ מוס ממל שס סיר• לק סוטאכורה וה־לדנפלת וטלק שם מ״ר דהן להרמנ׳ם ל’כ ולק אכרה
מ גר9א אי זה לן־ מ״ד כהן ק הימג״ס והסק אסרה טי» עצמו נהמת הכל אסלה לא חכרו ל«מת דווקא » סיי  ד

 להרמנ״ס וכיק הצד נמה ליכא זנלא״ה מותרה מוס נטל דכהמת נע׳נ נ׳ל מותרין שנולדלו כר אכר דמק כאן
ע/ מ׳־תרין שחילולו הר אנר נמק ססק  אסדס דכפ״ס הרמנ׳ס יהסק האין א״כ מותרה מוס נעל דנהמת כ״ל נ
:וצ״ע מוחרין נגדלדלו הר דאנד כמ׳ד p® דטא כיון !
v1ב ש  pוהrהיאנ המה סתריו שנדלדלו הי דאנר הימנים דפבק מה דה« מר6 ל סדאה הרמכ׳ס דנר* '

 לסאלס והנה ולסמרא דאוריי׳ »;0 הל׳ל מלתא פסיימא ולא ולון ר״י עד ר׳יח ננר הלנה דט• רון
 «ד/א דאטא אע״ג תשקצם שקן דכי.ינ מנח דאס־»א דמאן סעמו מ«־ש דהש״ס לק טעמו לפרש ם־א: סי

/ דמ׳ה ע״ו נמס׳ לעיל והגה וט׳ סהיא לא להיהרא ״נ כציז ד׳ה וטס׳ רש׳י פרס ע  צר״ל והרמי שלזף »;
 ונהצהם לשון ל«־ש דש ודאי ומה נרפהוט׳ ס® מדלאכחע דגו־ה דהויס״ד לנד מת מכנ׳ע הר דמונהצחם

ס נתיב לא ולק לשרוף ואת״כ להרח דהטגה  ד«מ לקווא לי׳ מ«/יק כוי ואעס/ ־•0*0 לשי דורשיק כסו ביסס נ
« נהו כתיג מדלא v טכחס גרע א3 הר* ואמאי לנד י  ההורס ומל כגטרה סידוס טי׳ג אחד רסר ממש רקיו נ

 לדרושונחצהס וראוי דכתינשקזתשקצטאסריקלי׳ולאממיאףקיוליןולאא׳כסנ״ש כאז ואפשיג עלת סמכיק
 «■« חשקצם ןן0ד ספרא סך ס״ל w דלעיל מגיא ק ונפיכ דוקא להנת לקולא לנח־י־ש ולח צרוף ואח/ להדח

 עי״ל דלא וסכת לקלא מני' דלפוק הפלייא ק׳ו דאיכא הר נאגר א׳נמנ״ש לטתג־א «רא ווזינא טנא אף לסמית
 לד P סי ור״י חזקי׳ טי סלשול עיקר יכל להרמב״ס דס״ל נראה התלזר אן לכאורה נראה טי נ! דאטר נמאן
 אף סהני r פ0סכ* דמי וכל אלימהא r תסיסת נהו נטי דלא חדק א/ חכור ענס ינסיף נמוס דס״ל נר׳י מט
מג״/ גרוע יד הטסת דהוי  C0P0 מרי גחם יד תסיסת הי ודא• זה א־כ פלי;׳ נרטץ רמוטע ננרש״י ל ס׳ אם ו

\ נאנר לה•^ נמי ה׳ה יד תטסת לי׳ נ1חנ זאעפ/  דאכם דח״א הליג׳ וניס t השיסת לי׳ חשוב נמי כטלדלו י
 אמת לא דהס כיק מודים כ׳ע לרנק אכל r תפסת חשוב לא לר״י חף ס״ל והד לריי יד תטסת מי שנדלדלו הר
 אגר דלכ״ע פשיסא לדדט ואלימחא סנא יד תטסת דנע• אצוא t ימיפת x1« לא נלא׳־ה הא לכו בנטעו רק
 דסתגץ סדם כ״ע דלרנק וכתן יד ה»םת טי דלא ענח ונטף מנסעו גרע ולא r תטסת נחשנ לא שעלדלו הי
 דקאמר ס׳ד הן חדא• ד׳ל להנרקם דהדדגן •יל ולסי״ז שמוחרין משיטות הרמנ״ם ססק לק כרנק ״ל7 יאק
 סס והי ס״ל ולא אכרה מוס נעלי. טר.נ אם שלו דנהמה היל אשרו לא חנלו לנהמת המגהחוה שאמרו חפפ״י לחנק

מ/ ממיס  טא דאסד דסאן נממא הש׳ס cxnד והה סהרוה חום נעלת דאף ס׳׳ל מוהג־ות שנדלדלו הר אבר ו
 סס מעלה פליגי ולא הר נאגר דיליג׳ כיק הייט אסרה דנע״מ טא קיו ל^ דהר,׳ו רה״ל מפרש ולא שקן מנח
 נרל הגרו נהמת דנקס שס ם״ד ק אגל משקצם שקן סכח למיש הוכרח ־p דמזתר לי׳ מזדה נזוס דננעלת מוכח

p דאגני שסיר רומנים אפם׳נ«ר מידו אבייה מים דנעלה o o  x גש׳ס רסצרו ומה סס פנעלת גדסן דהס 
 הסץ ונגפייס רמותרץ הסק נזה לכר סתרץ נלאיה רק לק/ א/ לרנק אנל יוסי לר׳ טיס מזה טנעלת ללמח
ם ^ודך ; / / נזה צי סמו צא אני•' מיפו וח׳ק מוס נעלת p הגנדט לכך ואסרה דקל מ א  גכגווע יפלגו י

 ינפ׳מאכורס ומיד מוס מנעלת r תפסת ם® כד דאננ־% •כטר אסרץ :נדלדלו x ד^גי ר׳ד דיך הסטת
 מנפצו! גחע :נדלדלו X ואנגי מודה בוא דגה נש׳ם משמע יxד ממש הטסת «רוי. ה אין מיהו להיטך ׳ככור

 צלמחמ?ן/מכת אסרדלינאההלמ'פoשצאטיxיחשיאנלנאנרcהלמ״מעכמ״שננבע״טטי יק מוס
ס דנר׳ יכגי.י שס פ״נ נ״ר דף עמרא שס פ״ז למס׳ נחידושי א.מגס וחיק וא״ש יעקצט כקן  שפסק 00 ^סנ׳

v׳ נדרן אתרים אופנים וכמה גכמה מותרין כמיד i ומ״ק שס מיץ נע^׳ת נטן:
 נר ס״ל האץ־ גכי.**ם לא כנאלדדכרי וחמה דג וס׳• מותרת נטקמם וענק שנדלדלו יר אבני כ׳ האבי
p לחומרא דאורייתא וסגיי^ חזקי׳ i נראה וכעת נזה לעיל מ׳ש p דקאמר נמה נש״ס ל• ר.מוה ®ד דהנג 

x יצפינן נמי דאי n ^יקשה ינש ואי /  וינק כחודה p אגור ׳גש אילן נאמת דלהא מוי\ •מ דאיצן טנ׳ל ג
c פנח ולכסף נגטטו דמתירין x ס הכריח זה דנל <נ־.סה לק מלוה ג׳נ טא ינש נאים  דסל/י דמה לפרש עמנ׳

 ה״ל יחד נדיננן p פלע• ולא r חפינת זה דאץ לגרים ניע ודאי התורה ד^ הר.ורה רן איט יר:נדלד^ נאכני
t דהוי לומר ראו• דמדלננן כ״ל וחד מדרנק אף יד תכיסת ט• דלא מותרץ דדרנק דגם p 5*w דהססלושק נזן 
 כ״ם מצים נמה דקאנירייליר ומה t הפיכת למיינו ר*י מורנק גס המטלטל־ן דניים אטו:אל נוה לגזור ראוי

 שס מרשו סצינו נמס דלסק שס דקאמר נת/ו ומתנות תלה דמולינץ נכלוגתא דניצה pc: מצים כזה נץצא
 כתן י̂'oד פזם ממל רצםק קאהר שפת־ ולכן מדלנק רק הטנה טי ה׳ג p ממנק טי ילטי.א ההן־ המ^^יס

 לחלק סקס נשום מצים מדלא וכן לפדון מומר מום נעל דאף מוכח מוס לנעל יס נץ לחלק מקום נטם מציט דלא
 לאבר מזה pףלפי *X מדרננן אף ינש וא̂• מום דנעל מוכח ענדו ונסך נגס® אף א:\ר ינש כאילן דלרנק

x נ׳ל ואיק רידינק:רי דאן ;נדלדלו p ̂ע דנהינ:יח  לקלא ^סוד ראינא אף תולה דנגל מזה יל^ק תשר
ק א/ לטתרא דר:ינן  6(זדרג אשוחי. ולכן לי\לא יל»ק לא נדרנק גס תקון תורה של כ®! רנק דתקק רכל נ
 <יז« סמנ״ס פסק ולק ולקולא דרנק ספקא הו׳ל מס.יימא דלא וכיון מדלנק רק סי כלוגתתס רעיקר כיון ולפ׳ז

:ג*םנ ח״ק וא׳ש
ם כד ש  א»סאול»סרא נ^אדלא דטא סע חקףניצס ק פל וט־נ/והנה«״מ;ס לגינה‘S'l;ישראל נ׳ י̂י

w.לי רמוה והרק r דמלשון xמשסע ניצה זקף אס וק לשון ודמיאנורההדאמדכתנ שהיא משמע מנ״ס 
^ ®ד לנינה זקף אם כמו מד: דדים ע וצמה דלעת חצי ימן נרצעת לכסנ דקדק רמז׳/ חדק דסי יו  זק לשון ס
/ הכ׳מ וכחג מספק אכוד דה׳ז וג לכי דקדק וגם  מדקדק איג למ^א ספהא מ̂־ אפשיםא דלא אנע־א דטא ג

 יהי׳ למה אפשיםא דלא <פמ דטא כיק רמוה כד^ ינאנזה ודאי מכח אמרה ׳■ניישא כת1נז חשפק ־אכור כזה לכטכ
 צא או וקי»ה מסכרא נפיק אה צי' מנסא רמה צו ק:ה דט• י׳ל הרינ׳׳ס דנד ל״שכ והנה וצ׳ע אטרה ודא־
ד / דף לקמן י  אלטן־ אלה דאמח כיק ומשר לס יסא לא אחרינא נידדי לט ניחא כעגל ודלחא השיה ־px נ

 נאםנאמ•לה‘אנמ־כוא׳pמפש̂רx לא אחריה לאלטת •x וקשה ישראל-׳'-דנגהאזל־׳לטתטנהוני׳
̂ה דני»נ מנ״ש מעשה דלינא אף דעי. י3ג 'יעב נעלמא  ל•׳ מנעיא ימה זקיסתה מנסר ד^ א» טצה זקיפת מ̂נ
i דט״שי׳להאלכץ־ כ״ל הם גניצה ליו א דמנע קי׳1ח דצר ק לירינ׳ס כ״ל ולוה כניצה x ®!וסא ש״שוד״א שס 

 לוסר אשפר א זלדד' נאחריס ס׳ל חזקי׳ גר ולק עיץ:ס ״x® אירים סיג רף הנהדדן כמס׳ דתנא כלוגתא
ס כתיק ע/ x:0 לאליות דנהאו מ׳ / צנל מזפיל סי המגל שפשו דעת דלדדי׳נלו* יג  שסרא ראן וב׳ל «
 כיצס ^כר xגבע יק לעת גלו* נמשג דלא י׳ל ממילא ולק לכל דעי! גלוי הלגל וטי לע׳ז ע״ז נץ לת'ק
̂א  י6ס*ג צא דעגל דפק דגס* דכ׳ל דג/ דגת׳ א0ר.0נ p® o:״nx אצל ג׳ד נחגג דלא י׳ל זקיפתב ממר ד
ע/ ע׳ז לשאר דעת P כדרשג״י ׳<01 לאלטההרנה נתאו אלטן אלה דנלטן נס ^נזשגי צ״ל ונ  0C »  *מנ״ס פ

א/ ג״ד x הה• רחידרה פ׳׳ל נע״כ נ״י7שטשתכ( הל׳ ה׳כ כם*א  פנ״ס נפצסא סדסל לצה זקיפת גרע צא סג ו
 וירק וימוא לטס לוסר עאכלי p דאסרה נסשיטות d:׳ox p® ולק מעשה יוי ניצה חקיפת השיעא ו-ידלא

 גנסס נאויסת ®לסל כדק «״ל רנ׳סx דנרי ליישג וכר.י6כ ל׳ז ודף ל*כ דף בני סלק ע״ז למה׳ נחידוגי אזנה
:גפמ״י מזמדים אפרם ונמה

ם א^סא אמיא דסא להססמן שיש נפה לפיל הנאתי מכסקוכנר אסד זה *x וס׳ שזקף ׳^אל ש  דצ
מ כמ׳ש !לחומרא  סשסע לצה זקף ואס וק לשון סדסתינ חדא אסלק ודא :היא משמע 0(׳0x ומלכזן מ׳

 כתג זה וסל וק לשק כתג ולא וק׳ ולמת חתן סלפה לכיטג דקדק דאת/ ושד לרנה זקף אס כרו ממש דדם
x■ דלאאפשסא אכעיא רטא לק המוה נאמת וטח יספק יהאכור X ונראם למיל וס ישנתי וכמי אסרה ודא 
 מ״זכאן מסניא שלמת r צפסר• ר•xד לסלח מיא p1:< הל׳ מח׳א נס׳ דמה ליי:נ V'h א:ן עח־ לי

p ^להס1 פמ״ש לה רליף וס׳ ללנה :דף י;ראל דקאנזר a xp נאש / »  זמוא וסהייסז גצי למגל ®6דס לון ו
ט ע/ לנכרים נליסת אן והרי קסנו׳ ;לייותייט והנכרים '  צס׳ס סזסהה ואר מיי״ש שלמת יש למר דנכר• יג

 דה״ל לנסדוצ׳ל ת1ל של ואן נדת P מא וסמי־ מזמייס /ראל הי׳ הס יxר זה דחית• תקצ/ משנת ככל־י
ק מעת המח״א  להולאס* מתמה לא עזץ ללנה שקף רשראל דהר שם המשיחי אן צ׳כ אנו דמימר הסנ

®x ^וא x  xp• .מי ל  p« מרק ננימין דאנאים למה con •״לחה ד«ס רא״ש נראם אן לנכרי אן;
«'מדק וסלח מל oc הגזה טןצוה״ח והנה כאחד נאן וחצרה דגיסה •0 px ואף ונמרדס דלס 
 w/01®*3 7א ממד אקגיימוזזצדזנאן כאמו־ כאן וחצייה אמריקגיםה פד איזרני שליטת דגהזס »צר
 אסחק ולע לו לנכד ctw יש וממילא x» ומנשה פ׳״ז טכראל ענד כאלו x א/ שלמ הנכרי פגב

ם וכמו כאחד נאן זשלמתו דימומרת^  סי• א״נס״ג חצרה לסס• הגנו ת6מ ולולא חצירה דע-הגממשס ע
o י6זקר«שג^ ואף סכס נעל נר חיא>c 7׳6 ולפי'! ונאיןכאחוי שליח וגעשה x® נעשה ם ^תסואה n
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p iw מ«מ גישה ילא^סריק י״חה״גמ״ד מי נאוזדולנן גאים ול»יה גישה מדק6*לדמ0ומד«״ד 
 גגגדהיזסזלודםלגומיעסיהלשס׳םוםסהםלילואנלגא! של»אג«ל9ילכו«יג«*אלהו»ייי םו6ג גאים
 שסיר לי׳ מנעיא ולכן ממה wwc מ«ז ית השליחות כיה יהי״ ו«*כ נאמת(סגז״ם ואץ ממר מימי אי<ו

̂ל כשוהף ̂:מגיס רלעגין  ומצרה גישה דקיי־ל לדת אגל מעשה היי לא מונח גלא אנל דמוכח מששה רנשיק ששיר י
 חגיצה6גםול;י7 איןל&שק מויהריןחמומיכאושלץשיץגאיםגאתיילכו לאגשיקהומשוה ^םגאמוא״ג

 ש״ו דמש* יגחיחשי הישג p״m זאסמיה גשומות הרמנ״ם פסק ולגן מגל דאמירה מג״ל גיש דלא מ«ה הי
:שיי״ג נשמ״י הרנה נחיייצים גוה הארמי

KV הגה לג מי• ממר הרי:ה מההה*\ מלה גמאה אסיר יס* ענו״ס י.הי.יי שגממידץ ^ל! י׳ חלנח
 מי זס״לדלא ומשמע ונעלי? יקו מ והרדג״ס הדהשמידי»מיהנמלםימשלהוהררן(ז0נ«ש0ג«ל הר״ן

 מי נאנח למה M? הוי אך ניפול דמי וניפלה נהנגה גיסיזו גייי הוי דכרמרס איגגהי דפניהס ועא? נישול
 והוי pל מתחמה משה דלדא לש »ן0 והוי«נ״פ נמיחשי נמ״ש ̂ל אן נישל ולמ״ל דמק ^מר יק דהוי נישול

 א״נ היהי חוקת לו הה ההתיו שהשמירה ד?ירם מיץ היתר הוקת נמי ליצן־ ראוי היי אן לחומרא יארייתא שןא0
 י״א קג חולץ דמס* קמא מיה מרין לאסור מאיסיר ?ן דמחז רח״י זעת דהש? י״ל אן ר הי תויןר. ר נ ̂־4 ראי
̂אמר נמנא ומשיא גנלה יאא נמהרתא שס דקאמר נמה מי נדר״ה גי4רפ נשיה oc י  נחוקס נהייה ממה די,

 ונארש אמייץ <מי שומאה מו^} אדריגןיילם שומאה^ אמריקממיץ. איסר דמ״סמדןת אינולגממרי.
 מאינור מדדחויקין נול דמפמחה ומ״ו סוי^סור מא מחזיקי! אם הזוה' רש״י נל פלוגהא דפליגינה נם נחדושימ

 א״ש pול ימזזיקץ גד לאגור משומאה להינח־ ה״< ולע״ז נרי״ש מחזיון לטומאה מאסר זאן מונח נ1ל כור לא
̂ל סרינ״נ אתיא דהמכגה רון  נחזקת דהוי וניח סומא? נהו־ץ. והי• שמא מנר משראיממילא עני״ם הקרינש וס

 נמ»י? גקש ולגן לגן תחילה נש'« דרלמא ע״ו אגור מניו למחילה יעמד רלא לאיכוד נמי ממש מחזיקי! שומא?
 דליגא ניון ולכן הלי.״מ ונמ״ב כיינ׳ב קיי׳ל ומט״ס שמא ענר ואה השתיקס ללא מ־מכ״ה אגל ניפול דנעי
 נלא אף מוהר הוי ̂־.ויה מן וימילא pל מתחלה גשמה ד^ ואמריגן <דחר חוקת כהר נומילאאולינן Htew חוקת
 נמוילה ויי נישול נעי לא סוג אן המוס׳ ניע■* יינק אנור נזה יש גששה שלא אן גשילה נעי מדינגן רק ?4גשי
 דאנורענ״פמדינקלאגתשנמן<ך.א:ורדי״לממ/מןרווורהיף»מלההי׳ג(והרוה הועהקומלהומה '^;ן

 ולהקל כשקורנק לק־הויל•״ מהמלה נסעה דגסשזחםלא כיון ראמ״מ»נ0דאי נהי ומדרגנן והוי»ק־־.הי*.ר
ומ״ק: לקולא דהוי י״ל איכודא אףדאהחיק

ה ר • פ ̂? אסור של«ו״ם חגם לפגי ימים פלשה א' ה־יכר! ^  הררלם שיש? למה לדייק יש לנ ונו'• מהם לי־י
מ המשנה מלשון י מ » ̂ן־ הגא ד ק לשגי לגי  הלשון הדמנ׳ס השן־ ולמה ש׳ לשאה אכיר ימיה שלשה אד

ם נזה הרגישו כהישס״ אמה והן ה  הי״ הקחשיה דנריהם לולי אן להי^ן נקש ולשעמים יחלה וה נקש שלפעמים ונ
 ומשמש אכורין אמריהם ידים ושלשה לגניהה ימיה שלשה אמר דר״י גמשנה לקמן דמנורש נץ, כן נקט דניוקא נראה

 לכני מדקאיי מדיק דמ^וש ינע״כ לארדיס שמוהר הידק גלשזן גונר לא ונאמת מוסרץ רלאהריהן נ״ל דלה^ק
ק גקש ולנן מויעין ג״י אמרי« הא משמש ימים ג' אליהן  לדיוקא משדט מזה ג״י אדיהן ל«י נול לשון נייו

info foi ן ל מוחלין ג״י ^  מוי^ין ג־יי רגאןריהן איוק ששמע הר לא אנ»• p»x לשגי ג״י א?יםו נקש הר חם ינ
ץ אדיהן (נש 0 יד דלפשה קמ״ל אריק לשני שאנורין ימים קמא לכיעורא קמ״ל דלגו,! משמע הר רק  זאששר ^וי

מה' יטיי! מוהיין לאחריהן הא לדוקא משמע ן אנור ;״•אדיהן לפני נל-ון קמ״ל לנן אסור נמי זלאחריק  ש״ז נ
ת אחר להעוטי אליהן לנ•(' דנקש הימא וני 0:דאמרינן ד׳ז ט׳ אוי  דהנה דינא דקמ״ל י׳יל גס ודרק• נן נטי משניס ו
 יים וגל יותר אגיל נו יש יותר לאד הכמון w נל חו נוה וה נאעוד םין טלם ידים פלשה הני אם להטזסק ע

א. צרין הוא להגמט ^ אפפר ’fo גמי זצ״ד שט ארור ט יש לאד קרוה הקרוג ^ן עדו ולהר. ל:  אדו לננ• ג״י נ
ק ם לעשוהו מוכיח ואינו ג״י מהר כירצה יום אזה לו לנחור נידו דהנרייה י  כרן דטלס נימא א דוקא ה־יוא ניו

מוכח ה לשפוט כיח הכימיה שמו nufo כיין: או  ימא־ ט י& ץתר לאיד הכתיר כל אמיייק אם אכל שירצה יום נ
ס כ' כיוס מביעשה גיי מהר א כיזם שט ישפה א״נ אנור מ  נראה צדשז הנה ולכן ג׳ מגיים •זהר *פשה נ״ ו

ר בו יש w לאד הכדוו• רכל ט  התנא טנה יהי׳ ווה רמס להנמש אשפי א אם מלאתי להוךים וראף יוהר א
שמש אששר א ואס נשוה אטרין פלשהן שכל מפמע טה אריהן לסר ימים שלשה חומר ה־* שאם  לט-מן תנל ̂ל

טי ג״י אדהן דלסר טו״ל ולגן ג״י רהני »־צה מם באיזה י נאמר ו ^ ̂ן לער הר האיסל ד  ממרא ולא א־ייי
ק אדיהן לגר אוד מס הן צאי ימים כלשה נה אף י  אדק ל«י דהר נל נזה וקס״ל וו אף זו לא וקמ״צ אכורן אי

x«ולכן■ אסור מהי ט p יותר o סרסדם על שסי ק:ה ולפמ״ש לאד יותר הקרוכ פאוו־יז מיום היחד, כמם ספי 
ט נלפון לומר א־ם שחייכ אניריק וכשלחא סה הל-ון סש־ש והכ׳ע :ודרק וצ״ש י

ם םזכריםשאיןמיותדץוט׳־דנמייןנכ׳יממ״שנשס0 מיותדין זנריס היהמפורטן חאני־״ז' ש
 האמת לסי אכל וכו׳ רנינו דכרי לי' קשיא עד p( מתרנגול לו ש?קשה מה וס׳ תימה הרמ׳׳ן

 אגו תרנגול דהתם לשכו״ם המיוחד דנר לשואל סתם תרנגול שואל נין ישחילוק ודא fo«7 לאשיאכלל ליתא
 מיייי א דד״< המ:נה של קשה דאכח• כ^ס סה הועיל לא והגי?(לעתי עכ-ל נמהר סטש וזה לעטים מייחד
 לט תרנגול כנכרי פרפרפ מיייי וא מוגר גסיע א•׳ השרנכולים כץ למסר שמותר אריא מה כיס תרנגול כשואל
 כט« רמי־יי זו הל' נרמנ״ס י־מבואר לנמן יומה ואץ לנן רק מסר: פהוא טין נמשורכץ אף מי?ני לא ודא סכוה
י המיוחד מפרב ואיש לנינה ככלל שוזרה אף ואיע סחם למה עי כוונת אנ לנן יע־גגול גמשרש אבל ^י  n מ

^ן ראש נראה אך עירוב ממי M ולא •^הלת  ולא דט־סהמוחדין מעי־נץ היה זנ0ו לשוש כינההרמב״ם ו
 להרמג״ס ד^ל א״ש ל«ז״: אך המפנה כלפק י.ממ ̂!נקט הימנים של מ־ט מא טזרעולץ המשנה ^שון נתנ

 לדוגמא יק מ־י״ג מנח מחר נלא״ה עצמה נזה ונאמת החרעולים טן לק הרעול סןטה מלמא לרו^א דהמשנה
 אכור כתם לנ־:ה אייר אס אף נזה לנמו׳ים והד מ מ:טט לגיגה דסתס כמן דאו ^ס? לע׳ת יג*מ נעלמא(קמי

לה ששאלתו רמת שתורה גס כלוקה טון מוהר טחנ ש״י אן לנד זו לו  זנהונכה״גאוריק ט'של לא מ̂י
c הוטח c וטינאלוטרש מלגו שלpשnויגp כנמה מציש ונה״ג עיריג מהר זנהאנלאססירשזנהלא 
 כגון גבי שם והנ״ע הימג״ס דמי א' ך נכע א ט״ <חו״מ הסטיש יק נקש נעלמא לדוגמא בהפ״ס דוכי^

 לכן לא או שייוג טן ג״מ אק ט.רעולץ האנד. דלש נקעה לדוגמא רק דהמפמ י״ל p ן5כ חפלומ•
 גנ״מ שיי״כ את״ק כחולק כמשמש אף יהודא נר׳ הרמג״ם כטכק מה א״פ ונהט אתרים דנרים הרמנ״ם קש

 (W.1 לו לאיטר מותר למי הרנגול סאם אמר אס לכן דנחרעיל המסקנא דלט א*ש הנ׳ל דנרי ולט כנימק
 דאי למי לנן תרעול נמ:רש נדירי לנן הרעול ולא דאמר ה*.״ק נש׳נ שהרי את״ק »לק יהודא ר״ אץ נט״נ̂ 

ש/ 5itp נל• אף לי למטר מו־מ נסהס  יהי״ר״י שככה/ כנרא ואין אכור נ0 אף« וד♦ וגנה״ג נמ:רפ מ
̂־ן ולא *ע0נ שנין שטא נע״כ וא׳׳נ נקשי' נעלמא ולדוגמא סהם ^מר מי<י נש״כ ור״מ נעירונ מהיר  על כחו
 נעירוה אף לו ליטר אכור ל:ד לק מזכיר המר• דאם וה ן לד ורתי״ נוה נר״י פוסק לכן אמר כשרן בלדירי הת״ק

:טשנ ודייק לעכי״ם המיוחד דנר נמסרש מכ״ש עיי״ש וטי מעיג הנכרי אס וה כסעיף המחמי כמ״ש
תשובה האטת

"®ft נזלח כשני נין וס* מכצר המכתלח מרר ג״ מלנה ‘א p הודע שלא נץ לו נהודש נין כשגגה :שנר 
 שדש לא נץ ספקו לו נ5וט״שרטןםד אוט׳ינ״נהנהעש׳נמסיכנזשותאמרעןרודשט־שמומ־ '

 הכ״ס כפירוש ניאו• לא ולמה הודש לא גץ טוש נץ המפנה ל^ סתם הימנ״ם הג״י.יק מדוע ק:כ ע״נ מרץ̂ 
p העסיק זרטגו כס טזג ^ח״מ והני? וכו׳ השקו הייגו לו שרע)c\ הד לא אם נשלמא תמוה וטא סיום המפנה 

 כזו.ת מכיש דהש״ס כיון אנל המפנה כלשון התם לכהונ שליהרמנ״ס דדרט א״ש או כפ״ם המנה כייני*. מסרש
ל אין המכנה ט:  הפיס כוונת מפרש איש רהי־מכ״ם לייפכ נראה ולדעמי גכ״ה שמטאר מה להכניס הרמכ״ם מ
̂׳נ ענפת לו כשרע טדע לשיש :ר0א דאי מכת ננרש׳י מויד טיש טדש דשטן  דחיירן ואשמות תשאוח חייט הוי ד
 דנץ וקמ״ל כלל חשאת חיוג נהם נא דל טקלות של קאי הודש וצא רטדע נימא לו הכה דהוי יח״נ אחי להטא

 נע״כאףלטמהדמכניהפ״כאותןששאבפוגג מננרומטסריודהר• כחסאיוה״כ ט שדט לא וטן שדש^
 קלות על דקאי לעיש לי' הר שט לנדוואיכ שוגג של רץ ולאמיששלטלן טןשדשלוםסוץעדלאקאיהורע

fo1 אחיה מריו וכ״ד למה טלן השתא הכ״ס מ\:ית ע הרמנ״ם מ^ש ולקי מקו שדש נץ ולזמר לדחוק נצשרן 
י0א דאי פריו ph תשונה נעי דסיו/ כרנק מחר^ דא*.יא פ״ל איה הועכה 0ר;עי 031 תכונה שכס רלא אי : 

 הפיגה פשה לא הוי וא״נ לו מדע א־ן 5י1ט דטי̂י הודע לא מרש אקי א*כ א שדש דמתה טרש tti טדש ^ר;
̂י לא הגוגה גלא רדכ מכסת״וגה איך אי שדש טון  דאז התטא שיייז על יש ה מדש ילא טזע מזח וגע״כ נר
 כששה ואר־.!• כן ומשני וט״ מדד הייש טדש פרץ־ לגן יחע דצשיגן ולאי פתה אכל יט׳ ירע fo וטן שr גץ

 אי גורן כר ט •תק זשוגג ואכל לכ5 ודאי כוה דדע טי ימזיד מעכה כעת על נמי קאי ספקו לו שרע נין בשוגג
o דלא r מלכ חשש נא; ניש כלל p אזה ידע ולא לק חלג מזינה כאן דש דדע אספר ממש טא טהר סכר 
 לו שדש טן בשוגג שטפה ואותן ור: אכל יולנ דכל כג־חד איש והרי ממש מדד קרא אש מ ^:צ אחת ולקח
ו לו סיס לא p למזיר הקי־ונ פוגג דטי וששה סטן «ן שיפ 0T7 להaמר ססקו  ממש סונמד טה p כ^ ^
^ ממש טתי להוי וסכל־  אכל להס״י הכל זה אכל תשונה ינפיק טון ידנה נעיק ה:הא אכל תתלה פל •to ו
ט לנד.רר.ץ ד»קי ^ה  כלא P שכפיו לו נשדע p7 הטש ולא דטדע »וש אסכי too תפוגה נשיק 6ר ט

PUT «יק ולא כמן לושכשץאלא שלש גץ מכסו גוה ואנס דליכאגהסססאש כארץ ושיירי סרשלושככיו

& P P שסם oscit *ק9ג וא5םק לשרן ד« ST& וגה6« סויק 0f)ttn 9יו 1M וסושרס
 החמומח כמדד «י? אם p טיט הפוגה נלא ח־נ מהר דלא ©מוסת הימנ״ם שהחמיר דמה טווי ואסשר מזש
« ק גש ולא r1)p מסזיו גחמויות שוגג גיש לא גכוגג עשה אם אגל «  לנושוטס קלות גץ סדשג׳ס יסחלק ומה י.
̂ת דש נחמורוה גשונג אכל תכו« נסיק לא ונקלד. pko כחמורות גנרנן סר גמדו טיש  א*ש ו^ן גמדד כקל

ק מוי נהטרדו שמג תט»וממילא נטינו דאףקלרו קאילככ״דדהדמ׳ל טישמויד דהש״סמריןטדש  מי
 מי לא וקלוי. כיט לה דמץ• מה לט אכל מששה *.0:טל p עי.ה סל מיש לא לסיש אספר אי לכן השוגה
דג נד.ה של טדש ולא מדע לומר ושיין ר.שומ נסי לא גר.מויית נוגג נמי ה״ה השונה ע ומייל* טו ו  כחמורות ג;

 בם של וכדומה ומילה סטו כגון חעאה טוב שליהס דאץ מגרים ומייד שדש̂  או גיוהיג ומכט־טןשיסלו
ה/ א טדע p או *גג ומי חנואש חיוג דלינא  גטנג p כיץ־ סדש וצא דטדש ונמן כמ0 לו הזזש לא זטן גיו

o יגמדד r ודובון ואיש טלש ולא טדש שטר כתג לכך קלות נכלל מ• תמיד ופוגג *גג טל יקא ונט״ג: 
ם  דלא דשטץ *מ9ה והקשה נע ־’יכו ^לות של ^א א מג*־ הכשיל אן ה3ת* עשה fo אס אגל ג' הלני ש

 jiW ומג״ל ונו' תכו» סהר חמיחת געטיות אף ולים הנוגה גטק קאח נעטרות אף ד^־נק גמאו
t שלמניונא אגל אכויא של מ<:< דז־׳נ אמור ס״ג י־־ס דף מרימי. כהררנ״ס ליינג טתה ולסעוד t ממר 
 חילוק מה העשס להנץ ק»? גאמת והנה וכו״ מכ*־ לא דניעויא ועל:לגא שישיא כו^: על יו*כ מכפר ט ואמ*א

 W דו״נ טון השקם )ונראה0נו מיש כגגח הל׳ נמ״ל לנלגא(וסיץ בישויא טלה נץ א למטן אמר p •פ
*מ וכשיק מכסר אש תשוגה  וטון לגד ההגונה הסייץן מי נאמר זנשלמא דא־ש סכיסא גממזן א״ג שמה ה
̂י. טוכומ דאן כממון אגל 9*ג1ט *שיל יו*כ נהד לק־ הדר pufo עליו אץ תכינה שששה  עמחדול p מוש
 מש^וחגאימרא *קן ולא האטי גיח יש דהד מפליא י.*גה טי לא המשון משיר̂  שד וגל הממו;

מ אגל לגד משינה ר לק• גלל האיטר לר.ץן כיח חץ / ולשלם להקן צדן כממון לק להק לדן־ לי.קן טח כל:  א
 מסילה תשלומי גל כדן תש^מץ נהדי משילוח אשם *נ צדן לשלם שצריך וטון ת״כ ממי ולא מטליא הכובה טי לא

 אל הלו• ונאשם להטחאמיג צרינץ יו״< פליק שעני ואשמו-. חטאה חייט נרש החילוק דא״פ נראה ורה״ש
 k(סדן לא ולמה וכו״ י.»נג לשכה א דמי טט שכס של הכ״ם של קפה דלנאיה sit הנ׳׳ל ולפי אדיכ לגג־א

W סה שייך לא 9וא״ חשא אס כלל יודע אט כהרי השונה :•ין לא ודא מדע גלא זהי• הין נמר.ג דתנא מדע 
מ ד^׳ל(ועיץ ימה לק׳־מ וה האמת אן לרכק תשונה כלי יו׳־נ רמר ואן ישנה  טרג ואף P מגואר שם נ^י
לק עצמו א לחייח־ות קא נין טמג״ס ̂ג ג המ-י.למ כשעיר חקא ̂ו n־5(ודי״ה) כס עיין ק מ  p>99תמ כל' ״ 

ק יודע א.ו אס אנל <%דז ועומד שימא ורע *ם0 ט־גו מ!?ני לא י  סוכם היה 4 שדע טה חם פמסהמא ^
 טם שאס תשוט? טי מדע שלא כתשוט? אמריק ולא תפוגה לערן ולגן המה כשרות נר>>ר,ר. ישראל דנל השונה

y א״ש יצנן השינה שנה ה־ה יודע r a* ממג הקרק מג^ אש אם ה»נג מעיל אש דנוה ואכמי*. חעאת 
א משובתו ה*גג פנכייק טון מכפר :־דג אפכר א זה על א״כ כיח מא עגע־ה לט וחם קרק ^:ניא סלד  ס

 נמץסיא p מנסר ר.לוי הלג« וץ פגאנית ניו; האי אכס גחייט אכל קרק נל• לממר ה׳׳א ״כ6 קרנן ינא כיהקן
ס כלא מי *נ לכן נתקן«ן החשת אן א״נ ם הא. יקריג אס אף רתספי אש אגל(־*.לישץ שפה לפי :רגין  סו
 סממה חוזר הי״ לו שדע טה אס נודא חלג היה ואס נפרה איל י״לי טה לא ראם ממ״ג ני׳נפר דרג כהשא שליו

 אש ממילא ולט״ז ומכ«־ זי< נהדי ננמליא ת*נה נעשה סי לכן צו נודע אץ כנעה יר, קיק מקרב והי״ מעליא
 מחסאס יזתר »ה *טה תלוי נאכס טרה החיירה פלנן כתי •מה רגיש הרג שהגה ניככי נאץ'ו״נ ג״נ *עול במצי
אן מכוס ^ מתחרט ט?רם ו ל  ולטי! ע״״ש מחר שמא נעיש חמה ש־ה ודא: הrסנtoכ פטרה ספק סל נ

ן מפליא השעה ששה מי לו שדש מה ואם 15 מי״חרע ינחמא האדם אז נ-ישי נאכל נגלמא מה דה״ה י״ל ^ 
 א« מכשר טיט כלא̂  p(מהר<ע טדא טה לו שדט טה כאס טון הגיבה כע:ה טי א ג־דט אף

t א שדט היה אס שאף ^:יות •כול נהט אכזיא p כל לאינכי משמט ולא שישר ברצי t מפליא ת*גה ש.!ה טי 
א מי אס לכן p נל מהחדש טג ו  כח בדן הקש״ו משדי. גחיכויי n נגוגיא 5ל^י מדע(ונמדוש• כלא יו״נ ס
מ בארט דכישיא טל:לגא דה  0^ מוקי יר55 גשוגג דמייר• ממי^: גני והתם א׳׳נ ולני׳ו פ״׳ש) חהר >ה ד

 ואיש מכפית תכונה בלי דנ*נ כ״ל רנ•1 קיימיק ליני ם ה דהר• קפה מיט כגיל ח״: של מנ% אש הודע דנלא
p יש אני.ימהר.ילוק o pדלשהש׳־כהתםשנרדאףלרנידוקאנטטחתקלות מרכלאישיאוככיטויונע״נ 

 מתלזת •פהr ססי, צמ״ד דטזסקא• ישיג־נמעליאו״ף ^־ניגסיק אף ומה מדוחת והא השונה גלי מכפי ידנ
 ץ7ו להימרס ס״ל מ״מ השיה פל חילוץ להן וא׳צ לק״מ נלא־ה וא׳ג לחשאי. מחלקי־. ואנה קיי״ל ואק לתשאה

א ומכהה לדתץ אף 0וך נשאר זה כ עליהם שעני משאי. הייני גמהניתין יחנא ממה טה :  להניא י;ץ4 יו̂ג
 שעמז יהח לו חטא כרדנץ אן א״כ תוונת דש״לית/ לר:י ולבארה הכוס? דכעיק מפום ינרישהטעם ירג אחר
 ככוגג שחשא שמה האדם על ששה מצות רק הוי שהתסאת שנראה וכשלש חטאת להניא רצו ולא 11 מצוה סל

 מכפר ששה הרצות טל נענר fo•< לו א׳ג ת ר.ע להביא מ״ש מכת מתויג לו פכפשדמ רק הזי דהו• דה מר
 קשה וא־כ לאחייג סשיין חטאת חייכי אף זלרני כיננן מתניתין כן דאתיא לי נראה ולכאורה יו־נ ג״כ

ג א להג ת־יג דא׳ג לו טדש כאת־כ לשרש דאין ו&רפ״י vm היינו שלש הייני דשיין דלן נשיים ד  א
ט כדתק חטאת ט׳ יו״נ סליהם שטגי חטאזת טי  אתיא דיון ומתגיתן נרנגן אתיא מתגיתן הן הרי וקשה ו
 לרכי דאף להש־ם ד*־ל ינט׳־כ או־נ לו שנודע היינו נטדע לסרש מציגן פסיר וא־נ ליץין נדספני המי
 חייכי pול תפונה ציין החמורות ואייכגע׳יכדאףלרניגסנירזת יו־כ אחר להניא צריכיו חטאות חייכי

מ ונצמח כיון יו״נ אתר ^יכיןלהנ^ חטאת  להתמא טון א־נ וכדומה כרת ט ויכ חלג מנה חמורה הvמ
 זנס* דכיון להרמג־ס דס־ל נראה וסוד וזו׳ק־ הג״ל נריר«ות דמה׳ הש׳׳ם זנכנרת קיי״ל הכי כן ס״ל דש־ס
 ני״ והדר הש״ס אמי דאת׳׳ג רק מכסי חטאת נכשדה נמנפט דאף נתחלה לרנא ם־ל ז׳ דף דכריתות קמא
 דומא נכדת רני ומודה רני והא דהא ונפששת ננריתות שם רנא דקאמר דמה ייל ולס׳יו עיי״ש רנא

 אף כחטאת דאף סונר שהיה ליס׳׳ד הכל הייש תשונה נעינן ולא לרני ס־׳ל כריתות חייכי בנשאר משמש
 חלק יאך מניייתא וגלמפמע כוה כיין ויי״־כ דהטא; גן ה״ל כיו־׳כ אף ולכן ממר מ מ־ נמרחו גמנפס

 ר* דאמר גהא דמיירי נש־כ שה כדס״ל רנא ססרש הוי הפניז על אלא מכפל אינו דתטאת נריי.א וזן ג׳־כ
^ כמנשטהוי אכל ונו׳ vr5 ואת׳יג קרנן והפריש חלב אכל יוחנן מ לד  ממר ניו״נ ואף םילpל ם״

 שם ישים קישיא הן מכת והייט הדרבי' דיכא הפ״ס דמשק לשי אכל תפונה נסיגו דיומא נשית רק
 א״נ ממל אינו דמגשס ם״ל ילע גמנסט הייט לברייתא שוין אינן הן גט״כ וח־־כ גפר היינן כעכ״ס
 דליני »©ז א׳ה שין ויו״ג חטאת מכוי הנייית* דהרי שכירות כשאר אף מנסר אינו ננינטט ניו־׳ג ממילא

כ חטטו נהם שיין דלא נקלות רק תשונה נייי׳ננשינן אף נחעאת עליהם וחייג כחמורות ר מוי מ ה  גז
 שהלמנ״ס נשה״י כיול הוא ט כוה טטג ודו״ק לסשי־ד הרמנ״ס סכק• ואיש נמנפס אף תפינה כלי אף

̂  נחעויי שץ אמנם א5יחמ זוייק שם וכ״ר נלת׳׳מ ופיין לי״־־יודות י,לוח נץ מתלי, ואמי׳׳כ כרכי שוגק
 כרני ישכק נכון יותר הניילנירן הרמניס דכט נחרתי כס ט־נ ייןי׳־נ *ל0תי, ר־.<ת שיש ארבע
 נמס* דאמריק מה שישג יהץ הנ״ל דנרעו ומשיי נשוה״י* נחת ותמנא שי״ש השים מן ה ל סתירה ואין

^ יוב־נ אין דשיסורא סלגא דעל פ־נ ייח דף כריתות « וכעת גטפמו לעיל והאיכחי מ  תנלץ יף0אני
 הי״ דהש״ם שהסיד היי ונו׳ תגן הודע לא הי• ומשני .לי׳ דמתיידש ודילמא הש״ם שריך שס שהרי נדגר
 טמא השה שלאורה דינו הרמנ׳־ס הוציא עצש ומוה הודש כלא ולא ליי מתיידע אס רק מנסר יו־כ כאין
 מתיילש לחי משוס הטעם וכנריג .ממר יוייג ן א נודע וכלא ממר יו״כ שדס דנאס לחלק הו״א הוי מה
 ממר יוריג אץ תפונה ששה פלא נצאנוד^ו אכל מנשר תכזגהלע ועובי? ני? מחחרע מכתמא ליה

 הפ״ם ומשני נהי ולע תשונה נעינן למי נמי החמורות פנשנירות ונט״נ תפונה נשיגן לא לרבי הרי וקשה
 לו שוט הוי אס לאו שלם גפישי אכל כאס דוקא הייני מ״ר הודש כלא א,* ומכשר דמשאר תנן מדע לנא

 לו יתוודע אם »אף להיות דישל שישיר חצי כאגל אנל ממר הידע כלא אף לגסי תפונה שפה כודאיהי׳
 ממר איש הודע נלא אנל שמר נתשינה ושב ומתחרט הודע כאס חילוק יש נאמת לכן ני.פוכה לאישוג

מי קא ט שמחרן נמה הפ׳־ס שוגת גופא חה  הודש כלא אף דמנפי להא הייני שישירא אשלה ייהיג מ
ק הידע כלי ממר אינו דשיפורא מלגא אנל שישויא ככולה היינו :מאוד נכון הוא ט ולי

ה הנ p גרגריו נא*ינות עיי״ש קצות נטנימד. שדס נמי דרמ!־ הצת״מ ;roe מה לאיר״י ל u r /סדץ מאי דא 
ס הש״ם ץ ירט יכרכק ישרה סר' דכרהסאתיא נימא הפרא 0.אםי ה«־א ט  נעטדת נדד• חלץ י

 מלאגה מ היוטנהיעכה לא לומרדהרי יאי; נענעוחק^ת מידי ורט שא ף»דכ רזי ומיתי*. כריתות בגין חמדות
כ ^«א נכרת רט שרה רכא ימשני מה לט כע״< דהיי איש דוה שת ידג וה טל דהרי גחשיית מידי  מ״ש ^
 ה״נהיאמ^מ1ד0דתו0?דאכ4רכ״י0סנדתנ דסמרעל^ר הייש יו״כטאמ״מ החשהמוס׳ה״ל לא יניל
 8»המ שלא אעם׳• דסנסר קאת נמנחח לריח דומא כשת לש; לו למה א״נ via m טל לא אנל טמזח פאר על

 :וזדק המק והוא הימנ״ס דש טנוג לעיל 5מו״ סיקר ודאה צ/ג הגת״מ דשי לכן ש״י פניהם וא׳.יא
ק ר ̂כח ד׳ פ  אווטא הלומי »?ונכלל ואפוג אחטא ר?אומר ט*.נונהוט' את מעכבין ס ועפייסרש ארכע א׳ ה
 חקאסיי נקם דנמב« להמכנה שתר הוא שמנים דרשי הלת״מ הקנה ונש רב וני. מכ:ד ש/ ׳

f שיזנ״ס עתג למה /1וצ נפיק וימי יי• רחץא נ^ס כם מ:יע וק יאפוג אתניא וא*נ אחטא מ1ןי. n  P 
ל נגמ״ גרכיק שם והנה p ליישג ונלפנמ״ד רחוץ ששיוצו גרי״פ יוש ולא ואבוב אתעא האומר W שי ^ 1 
ש לו געשה נז ושגה שנדה הטוש ר״ה נשיהראיר קודל הא ומפר  5̂ דנא ש מנץ מה להנץ ר: שי

ולא נ׳ m 000 אף או ואשונ אסחטאנ״סעמיםואעראחטא המפסס קמ*ל1 יייל דנטנהאנהיתרנאןאן
אמר
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nĥשול ר  לש fי לאשיזע•:; ׳ימיי תרי c־!5 ■':ן ל:״כ כער וזה ת:ונ: ע:ות5 גדי ייכזיח ̂יז צמ• י

י; לי; •י• ילשוי ל^ות לורר איט ג׳ כנמס  נירה להניני כדר״ה דיןוז״יי למר ול:;־ השונה לעשות נידו מכה̂י
ה  ס1נ?י לח'נ תשונה וי. לע נידו ן7דכי' ׳,‘־ אז וג ול אחטל ימר הרי לאדר דו; ולרך נהיזר לו געשה נה מ

̂ה הו )י־זג' נת־י לש ירשני; ’יי״: כלונתא יזיע הגה ולני״ז ואשוב אינ׳א אמר כא־ס אשילו ל  י זי כג׳ או תז
 ״־’1 דנה•' א י, להן לש׳ל ייה הקהו':ןר׳/ *ף י וח נ;׳ נ״ל ־דחז;הור:נ/ זימד כ״לנירי דרבי חו״ה מי

 דין י'שן הזיה יטי ’יי״־ ־*נת" דכ׳ל גרני לידא כע״יש כילי •׳ככיה־; אן ל בנעם א;־ שונ ואשוב ל^שא נאמר
̂ה הוי ז־מגי ־ר' ואשזנ א:טא נאימר ה״ה •ימילא חזקה הוי זימד דנתי* דאסר  1:הי ואך נן דעמ שלעילש תזי
̂־״ל לדידן אן וני׳ נידו ־-,י: חשש אק ־״־ יאשוב אחניא אח׳נ אמר כ/ ד ̂א n יט׳ ”01 דב;׳ כי:  גתו־יר לן י
- ג׳זי*וגי ואשוב אזנוא ס נ:ו יירק יוא השונה לעזוי! :־־ו !’משניה ואדר ארו;ל ^ומר א־ט ית׳ש א: ג  א.ו'

 יו:'־ן יד — ‘■י ’ 1'ז בתי' **ך *:‘ה.׳ אשלי ‘ל;.ין'הג ב״״׳ ואשוב אחטא זי״ד ר־‘ נ״ם’י*0 ימחי; לא ולכך
 C'ri:' ב׳ '”ול״' ח.'ל ואתו השיב' ת’לע: *ו כ ;’מסש̂י אין ואשוב אתשא ס׳א נאמר אןז גוט יתגוה אתו

 רנש־ג־א מייהא זה ו;כ נ:׳פ יוט*ש ט שא מה לכרוב הרמר״ס של ורט לי, יגה זי־יני ג' ק בלומר ו'״ג־,ט
ר־ לא וי״שג״ תד,ה הוי ידא זימני דבל היא מי'  טא ש י -'הא יvי י זי־ו ל;׳ אבל הזיה זימר'וי כהר' אך י
״;׳: רב" ליישב מה;כהבהי ע׳ל ל׳ה בדן ה^כ׳ה :גה ש״ע ארבע על בתיטרי ועיין ו־די; וא״ש  נ־רי■ לל‘ ״י
 ־יומא ז' ״יש״הג:ו,יא'־־נ :<•:'ע הרייב״סדי״יבה־טדילארבע דירי ליישב יש עוד הצת אתר אןנאשן הזה

א ר בצנ טריה עי״לה לס נכלינתא תליא דהי׳ רי; או ג״יר היתר טא ל״ת דוחה עשה דחס גזדש דגר אמרתי

*c עי•■־: ותרה ̂'̂נ  איש ישלח p שנאמר שבתורה ל׳י. שדוחה תשונה נדולה אר׳י דימא נגח׳ אמרינן והגה נוה ־־
̂שה ושי׳ אשתו אז  ואץ דפשיעיש עשה דהוי ותירן ל׳ת דותה עשה אמריג! מי,וס ככל הר־ זה *כותא ד״ה הככ׳ת וס

 והבה ל״ת דוחה מ״מ דסשיעה עשה שהיא אעה״׳ ר״שונה דנדולה רץ לדהות .לא ריד י'יה ל״ת יירה ־:שיעל עשה
 דפי\ אם אסי^ לעשיר דאכור חכי.י בכמה מוכה תה׳כ יעשה לץיים ע'מ לעשה שגיתץ לא ־־הייה לעכו־ •יותי אס

 ע״מ חנק דהחשהא ר״י מוכיח מכאן כתבו וט׳ בטדי; ד״ה ע״ב נ׳ט דך שעה ל נש׳ ביוב׳ לבל יעשה אה'כ לץ־יס
 נזס אני וח״ש בנוכץים ועיין אח׳כ העשה לץ־ים כדי הלא על לעטי דמוי״ר יב״ל מש״ע עליו עובר אט לנע־י

 יומס פשה א״כ נצטר רה ט טומאה הנ״ל בעליגי״א נמי הליא יט׳ זה דדין דאה ונער שס כתדיש׳ ה׳י יע
ק לע^ הניתץ לא טי אס ה׳נ כן י־וא תר ה ̂׳ת  ע״מ לפטר לכסחלה מותר הלא ומי.ץן העשה דמקייס נ

 הלא לענוד דאן ונמש״כ דמיה רץ יוא היע לא ל״ת דוחה עשה א׳כ בציור היא דטיה ל־«״ד א־ל יששי ̂ץ״ס
̂ייי  דנדיני דחשונה עשה דהד מכח לעבה טתץו הלאץ הוי לא אדם בדיג• דהגה א־ש יס״ העשה c לץ י '1 לכת

 כק לעשה הניתץ לא לאין כל נדג•:מיסטי אכל לעשה רמץ הוי לא לשן יינזגשי תנובה'כטיר מהי• ׳יא ח־ס
 לגו״ד כ1ל לעסה מיתקו לאוין הכל הו• דכד״ב יכה, תשיבה •עשה יתשא אס אמרי וידירה נרשיני י־ ת; י־י:

 הפשה להייס ע״מ א3 על לעטר אסיר טא יה1רר למ״ר אבל בתנובה לשוב ע־מ עניה ̂עשו- ר:א־ •יות ייח־־ה
 מיתר̂  דגעשה ומנח ואשוב אחטא נ׳ס דוץאשיאמר נעיגן ולע הותרה תיא:״׳־ד‘־ המש־ה ו'שן תנוי' לע.וי.1

 ע״מ אלא לעבור ואשור הוא דחויה דץיי״ל לדיון אגל בידו ״סשיקי, נפ״א אכל השיבי לעשות בידי מהטץ•; ̂•;
:וח״ץ וא״ש עשה כדין דשלא כק ר״שונה לפשות בקץ מסעיץין אין ואטב באחש־א ב:״א אף לכך יעשה לרץ!

מ־ש הלכות
ה כ  נראדד ע״ן ג״ב וכו׳ ע'.מז הייי. בצד ילא הץב'ות בניי. ולא וט׳ הררחן בנית לא ץורין אן כ׳ ר־ינר ן;׳ ף

 יחמנא דאמר כל המורה ב״שכי. ויבא דאביי ישלוגתא י.ל\י יהי׳ זה רדין נראה לנעיג״־ עליו שהשיג תה
p ר׳ דארי הא דכ׳א בכיויות בש״ס ומוכת מהי• לא ערד א תעדד לא r זבן אי ליזב־ן לא ינגן דאמי־ו ישיא 
^ אי אמדק גורטן דאף מזה ליוכת הוא כ'ום ל̂י ן לני א׳ש 1יכמ' וכמ״ש י ח־ לא ע  שאיט נל ה׳ג כירא י

 רבנן שאסרו ודון מה" לא עניי אי ל׳ת רבין דאחרו דכ' יצא יייא ̂•ייר ידאי'אוי דצא רכק די,ץר נג׳יס מ©דש
 אם אן. כה־יר לע.וי. דאת:' ידיי ר״וז כי׳ ״מ1בת והש״ך הסמ״ע לשמ״ש יייט יצא ץרא'א יס כאן ליץוח ילא

 אי לויזי 7שי לא כאן ־;יא שלא לו היה דאשנור כיון המת :••י\ס בץורא ה״ג א'כ עיי״: זה לא.ייך באיכור נפשה
 דאמריג! השכולין כל יבשלייאבשאר מהגי עביד דאי ה״ט טידכח דטעסהרמב׳ם מוכת •הי׳ ונע״כ מהר לא עניד
 איט המי. בצר ־*ה :הץ־ הנא אבל כטגן ש־עשה:־יא הדבר גוף מצ־ יייס בי־רנגן או ני־אורייתא הן צא לא נט
 לונג יהי׳ שיא אתי מצד דהאיכור יץ עצייה טץיאה מצי איסור יו ואץ כטג; טי סץריאה שגוף ידגיאה גץ ריצד
 כלל ■יץן לא רץרא ;־חזור נימא אס אף וא־נ זה איטי י: בד׳ה אף רץ תלוי נץ״ש דוץא לאו זה ^כור לרש

 אם קנידא ט היה לא ץ״ש רעי. גיף שמצ־ וא״כ כשץרא אז לר: לועג היה סוף טף סי ־הי ו״יה לנדרע האיטר
כ־ל ה־אב״ד ולכך בעבירה שץרא ניץ רכת רץ יוצא ־הי׳ לא ולמה יר״קןלמשיע לא לאוהאיטר או החי. סאלפני

 בהיתר לעבות אעבר והיה כיון וה.״ך הסמ״ע בדעת רהני עב־ד אי לית רחיגא דתיד מיל־ כל תרז־ינן נה׳ג דנל
pT ואף מהגי לא עניד אי רחרינאל״ת דאמר מיל־ כל אמי־ינן כה׳ג אן ׳נטר אגליה־דנ׳ס 3 ^  והשץ נהסמ״ע ו

 ולא כמ״ד ־!c® הררנ׳ם דהרי איט זה כעבירה הנאה יעה דהוי מנת יצא דלח כ״ל דלכך שאני ד״טה לי״י ̂ן‘ר
 ̂ניייתא1נר בכי-נקד״ל לולב בהל׳ שס נכ׳מ ועיין למהכ׳ע ר-ושש איט י'יהאv‘ד' עיירה גט תי־שלמהב׳עומף

 ׳0הי» לע״ש מיס וט' רתמגא דאמר מילי דכל מכח רץ מהב׳ע מכת הטעם אי; נע״נ ה׳ג וא׳כ ̂״־־נ׳ע היי, לא
א דטי נץ׳ש דהכא י׳ל הרמב׳ס בדעת נס הלת״מ כטב וכן יימהב״ע חייש לא ב־יכץ ־־יץא שלוכה 0. ת ^  י

 להיכון י׳ל דאירייתאק דעגירה ^ף משהיל לא דכדרבק כמו דעה ליך די״ל לנץ:ץ יש ״יהו י׳הב״ע ״כת בטר
 אי מנח רק הרמג״ס טעם ■הי׳ לש׳ז ונע״ע מהב״ע מניס ממיל לא ;״כ דרנג, בעבירה רץ יתא דאור עה ■ הוי אס

 נמ״ש דלא מוגת יהי' ל״נז עכיד אי מנח כאן הר דטעמא גיריא אם וה.ה כ:׳ל בדריג; תף הד רזה מהגי לא ע:יד
 נר.יצ ולא נו או כן טן געבה והאיסור דכה ל׳« עביר אי אייייג, ולא כשרה שתיסט ישבת 1י.וה יטעס ׳ט סוהר

 כסס/ :ונראיתי וצ״ע ל׳־מ עב? אי אמריגן ואעע״כ לרש דלועג האיטר ני.תן לא ג״כ הנא דהרי •מ;רע טר הא
 כחיטרי«ר יעיץ שנ׳^י״ כסו יערן כל ביאר לא אבל ל״מ עניד דתי זה כדין קצת שהעיר ה1 כ׳־ או׳ח

:נזה של בכי״נתי מה ז' סטי׳ ע״א כי׳ ק״ש הל׳ החיים

שפז קריאת הלטח סייק

ה הלכות תפל
Tj״\p סי׳ ונמג״א ננ״מ עיץ ג״ב ונו ר\.ורה דן ההשלות דגי: ואין וט׳ יום ככל להתעלל מ״ע א׳ ר\פה א׳

 ודע־ כיוס אתי בשעס די היורי. ;מן רק דאורייתא די,עלה דכ״ללהרמב״ס שהניאו נ׳ כפי׳ ק״ו *
p » P הל'ו1 ד״י. יללו לז: זה ני; ה^ב מה גר כ׳ח רף הטגית נמס׳ דהמעיין שנא וצ׳ע דרגק הוא :לגמרי 
 תכלה דשם היה דהטזגה לו־יר ואין דאזרייתא הר הי.:לזה ג׳ כל ראף מונח נתוס׳ גשר׳ש בם ועיי, מד״ה

 תשלה דשס טין כול! החגתה תעלה לי ומה געילה השלת לי ומה דאוי״חא כז סי נעילה ר״שלח גס דא״כ ר*רייי.א
 על וצ׳ע הסרה חן הס הזמזיס בכל מוכח א׳כ ראור״י״א ממש ומסיע ודאי אלא דרבנן זמנם יקניעה ולברייתא

ודרק הרמנץ פל מנש״כ הימצ׳ס

ruSn טכץ למה שגדתץו ולת״מ בב׳״ עיין ג׳נ וט'־ הקג־בטת כמדן החשילות מנץ שיהא הקם וק ה׳
 וערנית ילרבעטגיא יהי׳ ע דנלוגי^ מאוד דברו ולאכריב״חעיץשם*ולעענ״דצו־ץ הרמנ״סכריג״ל

ו״זי סבה i< רבות  שחייי. תשלוי. בשד סי הי,ץיה עיקר לע בגיס הס הי״מידן א׳נ י״קס תמידן כעד חהלות ̂ו
 בלאהזץטס וייואכשראף ־קרנן איטדעכג הץטרתאיברים והרי איכרים הקטרת על רק דיר טון וערכית ומנחה

 דוא עצמן התמ׳דין כנגד שים כי.פלות :נ׳ דדין יחלוץ רטת רק סגה אים ערבית תעלת גם לכן ^מודין
 ר^ר. יניע ולמה שוה ניישר; לק תץט אטה כיגד י.כלת נמ׳ד ס״ל נע״כ סנה ערנית כלת י למיד חבל מעכב
עו בהוא ערנית  ס׳ל דרנא נ׳ץ לק נזה י׳לוי רזה טק א״ש ולק סבה ערבית ס״להעלת ולק התפלוי. משני יעקב נ
 דסא דינא כיו, כי־יב׳ל הקרנטת כעד תפלת הד ממילא עצמו הרמנ״ס שסכק הכאנרז וקיי׳ל רבד. ערבית תפלת
 נמס׳ דמה •א״ל הרמג״ס דנד לייבב יש שד הרמנ״ס כרעת וברור נטן rנK1כגל נרנא והלנה כן ס׳ל נידא
 דמה ימפרשים כל והקט רגהו דדן נלותא או רנס דרחמנא שלוחא כמי הר נב״סאס כס מנשא דל״ה נדרים
 ״•ד׳ איכא מי רנ.ו דק בלותא דא* רנהו ורחמנא בלוחא כהני דסר אמריק קחבץ נמסכת לסהר• סנעיא

ו7  ישראל נחבט מלתאאם p דמה כן נראה וכעת ״•wpj נזה עטדוס׳ועייןנחיטריעלגודיםמ״ש לאמצי ^
̂פ<ל יטלץ דהר עבד מצי הד א׳כ קרנטת נמקוס תפלה הו• דאס נזה דתליא י׳ל לא * עבלא מצי ̂־ והרי לי  ל
̂־־.ס ואש• סירוש הוי קץ ט׳ תפלה נהל׳ נאו״ח בע׳ז הובא פירובא «ר  ובלא סמנה תפלה על הטנה ישראל!־.

 כקרנטת תפלה הר דלא י״ל הקנס אטת הו• אס אבל עב? מצי p א׳ב ישראל אש• <יץא דתכלה מזמז סמנה
כ»ץ ד׳לריעאס^ מכוס רגס דרחמנא בליחא כהר הר דקאנזג־ ר,דהץ נמס׳ ולק^לי׳ה טביד מצי

 עביד תצי והד י-קגוה קרבטי. נעד למ׳ד מנעיא בנדרס אבל עניו מצי p לא ולדד׳ תקע אסית כעד
ק 16 דרחמנא בלוחא p אם לו ממיא ולק  רינ׳ל ער נריב׳ח פכץ למה הנ׳ל י\חב'ס ביטח א׳ש ובזה ד
p לי׳ מדחרע־א כן כ׳ל במידם גמרא דשס דחזיק רון איש מ׳ל ולמי  c6 בתפלות ק דס׳ל גע״כ דדן ש^חא 
 עיד ליהב P56 ידה פפי״ז ומה דגמרא• עתמא הידד'פישוק נדרס כן ^מנ״ס גם הסץ לק סיגסת לעד

י בס  חרזה והוא ב׳ד ושלית בלויזיע איזה לו דיץיזי׳ס כסטש המשנה דסעי״יק •דדכ עבודת בהל׳ סרסב״ס מי
 העתיק לא ולמה הב׳ד וע׳ד ע׳ד רהטנה יתיק נינס הרכהרבלותאדרחמנ^י דירי מזה הב׳ה דנפ״קדומאכריך

 נמיץס למ׳ד דדאי כ׳ל דממנ׳ס א״ש יהי׳ ינ׳ל ול.׳ ע״'״ גהכמטית נ״ז בחיט־־י בזי. מ׳ש ושי, זה ^מב״ס
p רן:ם r;כמו רץ בנדריסהייט דדיעיא ודה ויד, שלור.׳ ודת• P קרבטתר״קטם o למשבט ד־יצה וי׳ל סץ;יא 

p דתו*!̂• ימה דבריו יין וטייר״א סמכנה :v, מימרא יי\י t i c z ימ׳יי לש אן וברייתא ממשנה למשבט לח׳ל 
 ורצה נמאן הלכ־׳א לי׳ מבעיא לכך תקנוס אטה יו ־ץנטת בי־קוס תכלה אב דאחוראי כלוגי״א הוי חה כיון א׳ש

 דד, שלוייא ר-קטסוהוי :עדיץ־נטת rכיו הלכה יה לי׳ נזנש* ילק כרא.ן ורלכתא וברייתא ממשגה למשנע
 שנתט.י מטעם י.ץטס קרבטת כננד כמ׳ד פכי דססנ׳ס כיון דבמיאילכי שלזחא ייר הקטב הלכהכמ׳דאטת

^ כ״ל לק לעיל ^ נ  הקטם אט־ז למ׳י מזה וסריו הייט ^שנה ומגיה גיותא דפרין ורזה כ׳ל ו'כן וירן שלוחת ד
ם וטכץ ןrלד אבל להגיה שיך ילרידי׳ מירן ולכך כמבנה טא הין  א״צ הי,טס ■ץ־בטת כעד כח״ד ^מג׳

 מזנתדס׳ל מי וככל מנחי ליינשי ככקד;תט וכן ימט',יו ומקריב ס בגדר וטכקישמב״ס ואף להגיהוא׳שכ^וטו
 לחלץ דש לומר דש א׳ש יז׳ח ע״״ש בהש״טות נ׳ו ברובדי יוער־-ץ לממנ׳ס נר,ת.י וכמ׳ב רנס דבמיא וכלוי־א

p נץ p ת^י, איז אבל יט־ קרנן במיץס יף לצטר הקטע תפלה ה״ט קיגטי. נחיץס הוי דתפלה דאף ליחיד צטר 
 דדן או ררודיגא כמי.לוחא הר אס וקדושי; בנדריס הב׳ס פלנול דכל לממב׳ם ס״ל ולכן יחיד קרנן 0נמי\ יסד
p בקרבן רק •rn דאי1 צטד בקרבן אבל p בליחא r7! אסת כעד למ׳ד יכל תקטס יץנטת כנגד למ׳י■־ זה אי 

 המשגה להגיה מזכרת לכן יד,טס אטי. למ׳ד ה_'כ ומא דב מ^ש ולכן דבי״א שלוחא pצכורpנ;ר אף ר.קנוס
̂̂ר p ששר לק צטר קרבן ס׳ל דניוה׳כ וכמן ר,גום י קרבגוי. דקיי׳לכעד ל^ן אבל פסק דמה׳ס ואששר דדן :ל

 ק׳צ P7 יוה׳ל נעטדת ועכ׳ס המשנה למיה שין י,קטם אטי. למ׳ז אב' ליגיה'־יי-נה ^׳נ דלריד׳ '! ייריב׳ס
.וח׳ק ויי׳ש דבסיא בלוחא סי בזה יחיד בקרבן דמייר׳ מבמל אגבי1 בנדרים ־בל דר; שלוחא יטי כ׳יל

׳ ן ק ר ^ אחד ח׳מישהיהשכץבת׳תוהגיעזמןר^כלהטכקוט׳־נ״נינההקשהליחכס זייכד פ  דמ׳י ד
 דאדם הגרימ# יפרש איך ביש:רות טיס לי.,לה משכיקץ ואין לר,״ש מפכיץן ^בנה דמ.רב ר־חב׳ס ׳

 ראה כנר הלא̂  ומההשגתי ומר.פלל ק׳ש ו־ץרא שוגה לשטת יג־ל תם קורא ליץיי. יגי' ים כערב הש־ה מן גא
 חידזש בהמ׳דב^ אץ ט יען אן חדש דבר זה ואין טה מגישו בכנר נה״פ רשי׳י יגס יל׳ב בי׳ הטויו!:ייג׳ת ונד
 דאירי•̂ר P לנד ראשון רבסיץ ס׳ל דישמנ׳ס ייונת יהי׳ דמזה י׳ל רלכאויה שתי.קנל ישיא ויהא מלי,א כה אימא

 קיא»ןאולפר®:1לץ'נה״מרקגפכ מפשקין דב׳ללהרמב״ס מה י׳ל ולכן דרבגן והבאר ראנינה נרשה אועכ״ש
 לתפלה ק״ש בץ במשגה דמהלי ומה הק״ש כל שאי ומת:'לר~ט רנץטבנריי־איץראץ׳ש ומה משיא י:'״׳ יתשי־ה

 מססיוךן אץ נש קצרה תפלה אפי׳ דכתכלה להיטך רטתא דק״ל •״ל חפסיקין אין י׳ש דליתי ט'״ה נץ׳: קד׳' ילא
 עסמ׳ש י״ל גס משסיקץ אין אעס׳כ כל' .נללp עדיין'א ירי תכלה איל קצת קרא ענ׳ש דק'; ייותא ■ד י: גס

דכ'  י׳ל לפ׳ז בדרבק לזלזולי לית• דלא ד׳ כרכה אף •יתויב'ירך סכץ לט דמל־ יה־נא קפ׳ד :*׳ במג׳א הובא י'
tסנ•pד ונס מפסיהץ אץ בהות כיש נק״ש ד־ף דעות יש ימי מהילה גדול דת׳ת היו, ליי.י; הכביא t  o 

י טיט כן  היכא אנל בסת טש חף ספק לבד י׳ש בשביל נזה ונחמה היפלל שכני כגון לכד לק׳ש ציין אה י
 שוכק אוס טב לק גדרנץ לולזולי ליתא דלא לתכלה גם לפיוץ יצטיך לי׳ש פיסק יהי׳ אס ׳*ז 'תכלה גס לצדן

 למסקה 5אי אס ׳דייט לק״ש מפסיץ; ק ישמכ׳ם לשירוש ^שיה ^נה ייהי׳ יש:סת דבאמת ון כ לק׳ש אן כ'ל
 הן• גס איש ונזה לק׳ש גם מפסיץן אץ אז לי״כלה הוא יצטרך אם לתנ'ה ייהטץ; יאין ממיץ׳; אז רץ'*ף: זו

ם עץ ערן יתד רץ הוי ליי,י')'זיל• דלא הברא דק ׳״ל ועיי כי״תא  נשוה רנהז גרסת דכולס׳ מזון כברכת מ
 אחי צמזיי שייןי לא עררס כשר אב' לזלזולי אתי לק ייבץ דס׳ נע׳ת נזה סזי שאט יקיץ ״יי יא״יי ליי!י^י

 אין לק׳ש שממיק דאף א״ש ולק לזולי ל אתי שיץ ילא קלות דש תחרות יש p: ה״צוח כל אץ נד׳ת מס לזלזולי
ס כיץ 'תנלה מתויב'הפכיץ  רון סם דרנק רש דאור״י^ דש ציץ טפי׳ בק׳ש לז'זול׳ אתי לא עניניס;וניס יי

 ודיי לק׳ש משגקד«םםיץץ דץ א״ש ולק לגידי תכשץ יייפסיץ כיון לז'זו'י'כך אתי י׳ל ידא היא ע.י־א דתד
 וצא סלן נשרל ק0« חייילא דאדיתא דס• ק ישכיל לה«יץ ״תויג דעכ״ם כיי, וא׳ב כל' ק׳ש עדין ‘ קי דלא
 ראבון פפה א נורן ראשונה ששה וץא שככר דשיי• י״' בגרב השדה •י; בא יא־ס ציייתא p אן '!ולי ' ליתא
 רזן ח״נ m־* ס׳ רץ דץ־א יותר לסץ יו לעמוד ׳טל היה לא מחי דמחמת די׳־ל כר־בק לזלזול• אז• 'א יבזה

־pm וס׳ יץרא ל^ות יגיל אם לק דרבגן בשביל לו'בט' אץ שיב ור*יתא‘די רמ מה קרא שכני
 גץרא לקרות רגיל אם רנריחא לשנא p תפלה מהל׳ נפ׳ו נא; ממנ׳ס השמיט לתה הנ׳ל החכם לי הקשה ?<וד

 די׳ל לק״ש דמעהוקץ מזשגה מן י\״ל החכם של שאשונה היץשיא נמי כזה רתייבב דא׳ש לו והכנתי וכו׳
 cow בלילה אחת ובעה כמס בעה p והגיי. של סיה לימור נ1דתי י.׳ק נהלי דפט־, א.יל ד־רמב׳ס'שטחו

 היג P ונכמה לגילוי־. כמו כג' ג׳ב שעה מקצת אפי׳ רץ דוקא vלא ט• אחי. שעה שנאמר מיץם דכל ידוע
 רזן או ביהי׳ סה יר׳ למד דבש כיון לק׳ש דמ«יקץ במשנה התם ולכך סגי בלילה מעט ^1ו במס מעט נז^

 דון ?1י ב^ס למי לא pוע נערב בדהsר חן נא דאדס כאן אבל לק׳ש להפסיק מטיב טב ט ועיי. קייס וכבר
ת דש כמן >ה יקדיס לק בלילה wr שעה ולילה יזיזה ט יעיי. לקייס דוזט׳ב ס ן ד׳ל ובפרע יףש ליץיח ט: ^י  ו

ק ראן כיון ביות יש נחשב ז׳ש  ש^זח ברגיל מה ע״י יישלא אסור י״נלה 0יץד ולאטל טזלה אכילה נלר.י לישן ו
̂ול אח׳כ לו מותר יהי׳ וי\.פלל ץ״ש קרא אם להיפוך אבל שינה ייאויס חשש אין ילשטת  מציק ft הלימוד זעסד ל-

 מסס ס והגיח מנטל שינה וחענתו לאטל דיכא כיון בזה נורו ולא טעם לי.ס והיי. ובע׳כ לאכול אבוי שי;.רו:יהי׳
 מס גם לגוד שלא דמייד י׳ל גם יזום זה לק שסח אין זלת׳ת ,סת יב רלק׳ש וניזן בהזח כאין נזה p׳ זלילה
 מזוב חל סה Pft בלילה תשלומין ל« דש שי בלילה פירשן במם לרן שאס מה דימיזא אגיד אצן ר׳ס אמר ושי
 להגה א׳ש ולע״ז וס׳ קורא לקרות רגיל אים לכך קידם >ה p לכן אח׳כ תל דערנית וק׳ש יץוס ריוס ת׳ח כל

 רשב׳• מ»ס וש׳י והגיה ט קייס שירת א.חד ופסה שחרית אתד ג^וץ ד מס דלר׳ דשיז ג׳ מט^ר לינחות נמס׳
r״ ק׳ב אלא ישא 'א ארלו 'v ל; לפשק ר/י אץ מגה והגית ט קייס וערבי־ pא׳ש זלכרז אמורא והוא זחק ׳ 
 קורס והגית גלילה p לק והגית ידי יוצא איט וביד: נפ״ע סרה לימוד דנשק מר כר' אי־,׳א בי־ייתא רק

ד דמיקר ס׳ל 0״5nx אבל והגית קיים כנר וש.ם לק׳ש דמפכדהץ לק חמה ואיט ינ׳ל מטעה  •זמן נ
 למר ואץ ליךש דמפטקץ המשנה p ד^ע מלימוד י^זס ק׳ש זרחי בוב ועיח יקס עצמו רכק׳ש כי', וא'כ

סאדי' ממים דסרמכ״ם אמת זהוהן השפיע לק והגית יקייס דכשישאיךב גת• עתה דשי והגית רי\.&ק״ס



*ות 45רטאזשלמה בנץו
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pw ס! היולי ללמד 4 זאסוי וםיסימינרסלסיכין ri7■ ״! כיקר®fra  w w ari as B f ני a 
־':aM ■tori יניז

ס ר פ י ב מי ח• הלנה ט ה w קדה ווי A כר! ומהד '01 מון ):י״יכנ■1 כ*! ימי6 נ i ח » » ra S •׳» 
 לכפייה י»ממ cri3 סל! ומהנללין כדינן מנוי! אתרו ממד! והס הימדס סדמג מנה דג *

 ננל onri ומחמל סל'ני ז׳נ4מ'ש0)!י1פנודג p'ונמ'cויהד*faל מנה סנו ™!הואוו׳נ דמנודו חלמז
 חי נילי מנו׳ה !a יקדיס סמי. לא מוסד! סקדינ אחי ממננמ נליס ומהמללץ מויודן ככל ואודג אולוי מנומ
א מסמס 0נןי ואמי וממד ונוי ניוסנ סמנו ומנויזנ! נוסא מי לנח *ו  ממד ואנו׳נ '0 סנילי ס׳ס יק 00 לא ס
a סקדיס• ממח לממוי לדנץ אץ דיס מסמס שיי נמס קדש 00A לנדו לינוי שליח a לfoסנויי דנדו ויה 

' הלי 00 י■ נילי מיש נ'0ו אדומי ז מנחי סתחלר. דנשלינא ל״שנ אמשי מי י ^ נ  להיסלל ip'o לממד מוסרני! ד
 למסי דין4 אן «נודו לא a מנלא י' נילנס נזונאליקיאומימניוינ-חמקודסזקדיסאנל ממוח לכן

 לאממדוקיססקדשניסוסי׳ניאסלמשנ הקדשאנלק^מיל׳סידשסננו״מנוחליחסללסייר.יייכןולמס
 מיס לנח יש״! ומומי שגנונ חנולה ולנן נישיי אנומח גשמה p למרור איל יקדיש הי.י.לנו דנשמם לחלק דש

p מס ני.נ ח' נילי אנל סלס לממוו אל יקדש ו.הלי.0 נשעה >pa לממש o o חגשמו נדיק ו.מין אחדו 
 סקדש ואמיגגגלמודיוסימדנשמהסהנולנו קדש 10A נהנ שזי ימין נו׳ילאיווני ׳מחיוונסל' «:מ
חו נס לסלדו נדל לסמוי יוליויימרס אשא ויאיאם אן אשא נשמה אאג p לסמוי סלם א׳ל  ד׳ מ

מ לנמלסומי סמסין ש' ש'8למאילזלנ ה ני רני1י  י0ל0מח0מזילטוי!חהייולאסהםנללז0איו
ט מסרוה איזיי מיין לא שוואי י  ומגורנו^ שיש אס גס ונאמח נאישא לסמוי נלסע ולמי(לא) נ
ט מנינו קדיש מדין ׳•0׳ לנוי קשיא נחי לסמוי אוץ יקדיש  «1ו יסמין ונקדיש לסמוי ייליו לא ינני

ת טי • י נחי ח נילי ש׳ס סל סח״ס « ן א• סט׳ נ״ו סי׳ סשחי נינ  קלח ל״שנ גחנח׳ שס ׳•ג י
.ויו״ק ננא! ליאייו ילמי ואי! ייחנייס דני׳

ס ר ע פ ס אמס לקיוח מוחר יחויס שנסון מחוקים שחו« ו• הלני י ג נטי■ «• «ווומ ננ׳  סנס יי
היי הטגיא טונה סימניסמסיש י  נלא! אאיח׳ סליו• והמיו משיה נס־נ! ילא טל! קויא יי
 דמשי או«ר די׳ש שריש ילא סש״ס קאמי למס ססוסקיס גסאוש אס לו קשה ד«׳ ינייו שמהו! קדשיס
 גלי! אינו סקנ׳ה יאמי נקללוח מססיק׳! דאי! ניו! מויס ריש אן נסא זלמא נסאנו״ איהא ואס נחג!

מזגון שסיוננימהקלל׳! אני ס׳נניו! ו ק חל שניט אינוניין ממיחתמשסינמו זמייש אינ ר  ע
 לאייוטייששלסא מנחיס חחילס אחי ולססייו ס״ש■ »1vo סוגיחסיחנ׳ס אווייייאסנלמוס

ץ וש״ולומיאינו נקללס מסיים נקללוחאססיסמשסיקנאמלחס׳' ר שיסיו ני מחניו מחקלליו נ אי  ו
 סו׳ 01 וא־נ ישראל נ<׳ אליו וישמט ונו׳ חנמס יוה מלא נון נן ויהנשס שס נהנ סי■ ססוקיס נהי אנל
ני  אמו «׳ הנא «'סי■ שס ׳סייס לא ולמס קורא אהי שיס׳' ססוקיס ג' מד״! נשארו וסלאי יממר נוינ י

רי דגסיוסססוקאחד ומנגח ומניגיןפליו אלסססיוחוט׳ חוג מס״סיקנסטקאחו רנ סג א׳ג  ו
 חלסאואנווימשאיט מוסקים שיקשו מס לסי ומנש־נ סונחנמיש'■ נס־נ למהלאים״סטוןויניו־

ש׳סס״יקסאוו^סנין מחנין ואני מחק«י! גני ש־סיו נדי!  ויולאחייייוזנשדסטי סיימדינאדס
׳00 שמחי! איי'■יודה  אנלנח' א׳סחישסחס פ^ש מניני! סי׳ שמלסקללוח נחוססחא שמלא מי *

 stB י 0<»< לא דאדגלשס גסוס מנין סי' לא <מ׳ מסשיק סי׳ 06 יש*ש מדינא סללו חשוקיס
נ ודו׳ק וא׳ש נסיש•׳

תחלו! חלטח סליק

תפלץ הלכות

 סמי■! וסנס א׳ש• ולס•! a שיץ לא מחוינ ונאינו נחנו חללואויס! מנמילטל לינוחנחס עאנללחני!
ן ריס נמס' t ימח חוולס גיח י o איש ולג!' נחנו לססח לאי יחיל גו 7ח ואנייג נחנו לסטח ימלוח 
^ י ח יסיל לטסח״מ ירנג! יקאמי י ט דו  קשס אדנ נחנו ללסגוח יסיל סדי ילא למס טיט נס־נ! או
ס יודל טין נסוגס חטויס טסטא טא■ סיג וייס מי נפיג די ן מנח נ  לוחי ואין אימי סו• ססונס ינו

ן יס׳ל לוטי טוטו ולנן p רטא נלשנס נס דאיג אומי לייוח ינסשס  לדי! אנל אימי מי סטנה ינו
א יסיר רל ינ ט ליייח דנסשס גיי! דטמטי״ו "ל טוט לסטח ולא י ס ילילס לוטי דאין מיינו אי  יאטנ

ק י׳07 לדיח ואנושני' מונס מ■ מי ט נ חונס י  דאיט אן סיטס ונשאו וייס ואייו נחנו לסטח ללי «
ס טנ ני'0או ש״ן ולא מונס נאיט אנל נס• אי סי׳ או אן גחנו ולסטח טנ ט אימי לדיח נסשס י ח  • מ
ס טק נלשנס אנל ה סי ס ג ינון ט י אח*•' מ טיו ר לדייס ו  טו! ש״ו לא נחנו לסטח ולאו סני מ

ס מ• שחיי ולע דיננ! ט׳ ינא! טי <נ\! נלפסניו 01 נ• נ0י0 נוייק ואיש נמוווס ויו״נ לסנאט דו ס  נ
טג וחימ מנ׳ס יני• ני ח משח 1׳ta לסי יד״ק ומס טס סי ט לארעי יק קנח לדו  סיטיס שאי נשגיל טי
ט« נלילס אסל א ח 167 טנח סטור או רק קנס סו׳ ר חיק נחט »נו ס׳ וטי! י ו טו  דיומא לטגיא נ
א <!> ' ד סי ט י סאונוו• שס אמו •ל נ • ליישג ט ע סניל סיטניס יני או ע אחי נ  סוא ג׳ ד

ג גאייטח ;נאן ססמעז לא ט

ס״ת חלטת

 סוא שנן אמס״ נחנ מ' ונהלי וטי סל«ויל שיח נוחנין טייו מקיר למשי סלני ה' הלני. א׳ פויה
 חלה נחג שאס וונטסטוס מ0למ אלא גויל נאמר ולא נשי סקלן סל סיח נה: אס םלמימ י
 יונסוסטח לממס ני׳ נויל נאמר זלע לוט סולין למס חזא נחיח׳ זגייו סל קשס :י0ו ססול׳ ססש׳

 לוסי סויל <T1 ונטסקיס שם גטמ טנא ייין שנחג ונ« המורט מן 0למ!ו טיל נאזר דלנן אמי ולא
 שס ססטס סמס נדמ ין שנח גממי נשים ומחט• סמוגחי חן שחנוס סטיל מל למ*מ0 נאמר

 לא7 לסימטיס יעל ואסשי למלוס מסננס לומי לסימנים טיל 'נ0 א'נ למלוס ט• יני״חא דנוונח
 לע למלוס לומידסוי שיין לא זאוי״חא דסו׳ אנלנילמימ מיינל! נמהיסו• טיולומילמלוסיק

 ימי על לע יוגנ! יק מ• סגויל יסל יסמר היי! וט למלוס יו׳ ימויננן •סי׳ ישיש טונח נשלמא
 «עמ יסוילסלוסולע אמי טין לא יטה לעמיל ויויסלעמ ומיל למאיאנלהימניסלשיסחו

 וכשרס יקח<• מסס יני לחנא לס דמוע סעס נגד יסוא •וחי חמוס וטי יונטססוס• מ0למ ייו• לומר
 « ול״שג ■01 טשמחרן יאח׳ ולא חמוס וסוא געה לס יוגסוססוסנשייוטק■ וסל סקלן ופל סנויל ע

 סל ומהלחס סנויל חל חקלהס עח נחג ואח עש סחמוסין יימגיס יני׳ טי נוס ונה״שג לוחי עאס
 דסטל וחניל p לחשוח ען דלסחחלס יק נאחר לא ומגילה ינ0 נ^שלמ׳ דסי• חמום וסוא ססולס סקלן

 לאןגז*ני קחני מילא ניסני ינשוס מיל סייושלמ׳ סל נאמת נחג עח וסנייגסלטח ניחנו אן
 ע סימעס מליא מיל ישנת סשים שמן נראה לע ניסנו■ אן יסטל דנחנ יימניס סל קשס ואינ סטל

 להיטן ולנטן(חטק) נקלן א סו סו׳ חנסוססוס ואמי ינ ניני• סשיס שס ומסלסל נמס קשי ולנאווה
 נטיל נקס ילא ומס קלן נמו לסיח נשי ייוגסונטס וקמיל נעח ומ״ו׳ ונאנוי נסטחו משיש לא ולמס
 נמעל סמוגחי מן מלוה על לא ימימגיס ורסו סמונחי מ! למרס לגחחלי אן יו׳ נטיל מנח סמנו
 ימויס ולאי מדנננן אנל אחי לטי! נאמר יסלעמו לומר סולין ולע p לחלק ש״ן לא ינסלעמ טמו

 ואן משמח ט• י* נטיל למחר מצי ט• לא 'נ וא למ!וי נשיש שס ונלמשנ• סמונחי מן מלוה טס יש״ן
 • n חל סייו ומאי ניולן ני! נוונססטס ני! נשיס דנדטד נקלן רק נקס ולנן 01 סל טחני! לנחהילס
ositeVi ■וףו לפסלו •ש ע• נמנסוסטס ס־ח •ונשי למס סשס לגאויס וסנה ע ״ל « ל״שנ ולע לעג 

נ0ו חגסוססוס סל פסולי הסיל■! ימי קיו נלמוי ואיי מחסילין ממעי סיחסו• קוושח מחמיליןייי׳ ^ 
 יונסוסטש «ד סיס דיל שלאגמיעאינ אן גשרי יח0ע!ו0נ נסיק יחסילין מטח נסיין י׳ל אן עון
 שסד נסי נסח! <פחנ עסי׳ נינ נשרח שסמלה ניס aw נשס 1׳'ri עי נעח נשי סזזלין שפטל אן
 יונטושסוס וסל קלן וחל טיל סל דנה» מנשי דני מסימני ער ולחיו דוסטסמוס חל יסטל•! ללמווקיו יש
 אס קשס 1לע ע חנטסמוס סל סטל׳! נעווה אנל גיס סויה שס יליפא נמקוס י״ס נעה לס נמט1

 נשמנחסטליוחליינסנסנונססאיומגשיינשארסיהלטוהפליונסנססוסיא״ניוימקצהנסלסקלןומקלחו
 ייגטססיס סל ומקאנו סקלן עליחקלטסל גיייושלייק דלא על מנשי יני יחנא V"אן דונטסמוח סל

 לוחי עא ואיר סמלס סנויל סל נמקצחי ס^ן סל זסקלחו נסייישלס׳ יה׳ל לסשיס סיל לדי! או נשוה
מ  ייג לומר ו־לחון נסלנחא ילא יג טי' יא'נ סייו לטין נרי• ג^ן סי׳«א חט״סחיס י1דק« ז

 להשיח יעל יחנטו חח«ט מוטו מוס ואיר שס טיש לע סקלן מל 0מקלח1 סנדל פל מ^חה מנעד
עח ומוטו סקלן סל יחקלחו סנדל חל מקלסו יחטל  מלי ■W מסר חי לאו ואס חנטסשוח חל חטל י
ח מיי• וגט■ לטז ע ססש): סימניסאסמי יטו נטאל <טן עאס w ט וידקעחג נ

מזוזה הלמת
ע ח כ ל ח ף מ ף m ם » t c m או>אאיע«שדק(דיחקנשוט'■ 0»דןמ!חמויו0 שנסענס וטח 

נ י ע סנס ד  טונ ילא קנח לזייח חשויק שאיץ לח• מיש סימגיס מל חקשיח׳ מגני טויו
ס שססחלמןדיחאניטמשחסיאיןטונחו סדי  רח סד גסס סדי ^סטונסיסאוס ארח• ט׳ נוסה י

ץ סו• 6 ווס - איח׳ לדוח גון מס סמפס דחנלה to סויי ע סו׳ סיעה י  לעל טאחסק סדי נמוד אי
י ניול שסגסן לסי נמויוס עינ חוסמי•! ooto חיס ס משמח א'נ ספיישס ימי ם• שם י די  אימי ו

ח ח טוג̂ 1 סדדי די  וחסשניאחל' י לשנס וחיש טסש עש סעעא ונשאר דרס סד לא איס׳ י
ן יומא נחם■ נחחוע חיש נסקוס מא סח  טמחחיק ח״נס לא יסחויס טו! סס לומר דש ״א י

>y1s י יאיגו זחה דל עק חוא סיי חוסו וחוחס שס ס טי לא למלוס רק לטאחו י  לססח לאו ימל« ויי
ע וכחננו מטו « נין לחלק ל! י ץ p ססיישס סו׳ שס גסיסליין אנל סהעס מ! מלוה יסד ט  מוינ

חממ!10וג ע גסדסנאחמלוס סטן יסדסנאח סיגא ונסיח לסטחנוטו ו  שס עש נקדש נס עי
ע  וט• סמלמאוושנ" ימנה דיל ונהגנו גער דרס ט• לא סונה ולמס טווסי קושיוח שנ”ל טויוי

אי0י אן לדוס ה די ו0ד0אלו0אוושנ"0סלו0י0ד י <ע1ומולהלקט0נ אי םי  נמילא אנלוא• טנ
 יסד רסס '00 לומו מטוסי אחשני■ ילסד! ע סיל יסימנים ע דל I'rii • פ״ש לשנס וני! אנל

ץ 01 סליו 00• נל ש9למי ואוגעלאסשהלאאוושני׳סחורס חונספליו ומסואימ אושר" ■ושי ע

B״!p טוטלנסאחגערס ויאטועסאחחסססלנלאשיאשעשיאללטינעחלסלנמשיאשרואוס ן 
ס גאחי ׳ פ מי ד מליו׳ סטע טו ח סי אע סי ס לונ עי סיי סעו שג סע מ ח סל^ ס  מחרש נ

מ! חסגאןחסדס ט עננ ק ד אנ ל עי די ס  ונמנילעסיטסשסהוייועססנמט ססקשחילסיסניס י
ס נלל מל טאח otp אש לנס ל טיי עי ג וסקשס טילה טילה טשיס טחט! אן י  יחחיל׳! om סד סדל ע

a• ולספרי ענסזיסוטאקוטאסאמסעדששטסק^שג■ 1»ל1 לנוןואג שחט! 0מוינווסמ o ip V 
טסי מויזה ימזלק ויא■"ל ע סנזרוסשיאוא׳ניסאיחאחסטנהסעיס וסי שאי 0.יהי peri ו דנ  נ
ע סנה״ שוו נ סנ סוו א ץ ס עי א מן ת א ע אנ ע אי טנ ק ץי ע א על חנ מ סנ ע עדלי ע! נ  ינדנ

ן נס יאששו טנא אגל דח ימוס חשס  ועלה דא נחוק נשנח לשדא טחח oa סן■ סגשיו אמי שי! לא טחי יי
 טלא חקו'שאוה גל דל אוי יסא אווי למטי אחר אסא א rxn •קו! גסוח שס עש גחקוס אזי •טל 06 יאסי

p^ סשסואחאסאסשי ioo שד ונעגטסא קיא מא רחא סדן וחט טמג  יעטחילאאסדח ^
שייע משוו ש^חולאטגאיאס שסחוו שזסט געיקטגארעאנעאאעסעןס  נשלמח טחרולעע

oopB0p<re1r!4אמישא■00ס1«ועא!ונמ»ח i לו ינלאהטני»vטןוpא ו ע  &0ל fטחק1י
 I ■po סגשוי יסד דל שעי אג •וסו לסטן ישא דאס משמח •ט׳ סאלס סאאח אח 0(וסוג דכש< טייס
שסטאמזחי לנסאוסעיס נסחט סחס  אסעיסטאח ונטחוסוייוסשנלמסןחט' טאוטקוטייטא
ro ואו ס־זרססנקנאו גל <( ללמוד טאחגענ גחל ל• אוס למי s מטר הורס ■אחאלא חחחיואן נטוס 
שננסומייואווט׳ואינגאקדא ואו  סשיס נל לנחוג יטהר טודסאסושסמשס^תיגעקדס׳ונאסי

ס קשסלסרמג׳סיו^ןיאורוסיטונ^יגנלסחודסילמאהר^יטחיאס טסט• טו טינ  ל»אש סי
מo סערס טנ• ■לנ > ט א וi■עוי טו ן ס הו ל אנ י נ חי י י rוע<קויוווזoנ i oו ו נ ^י א ט ל ע ק גoן ט נ ל  לס«וזשoי

ט ולמוו! ינ1 מ נ «י ס זו«0ם מל  לנר נערה 4 ד 0SP אס אנל סהויס P לס וט״קק לסיד סמס סין טיי
pi* אשר לגסנסחויסטילסנונילס^טנטילא ואסר טו! שטי סונסימניסr iשוגoעוoלנררלאעT 
*1מי0מי4 ש מ מי ע ו אמי שין לא 0'טללט.טמללס»י6נ עי ע מ סי טין נ א ועסי עישן לעס י

<וגי״וע1לעןהואורויקואשיוס0מרולנווי0ישאלכחטגנ&סהוי  טויסגץשסוססרמ שסר שיסד 1נ
 ודנחגמאח אשש יאשש ששיר אמ00 נמר! סשמדסדמלס עאי0%שאר וטלאחעענחטשסענשס

ועסדשטומסי ooaonn יועם נסדהט יקטע! גמשנשטק משנואש לא לסס השניא וחמס טוישוסחו
לסאד!■: ואכינו עדש ננק רעש סרל ונד

מ0  סוסוח שס עסו סעש סגילס ■סיג לא אנל ושי שטח וחומש טמש של שטרה לניזש טחר דן חלנה ו ף
 נחנסאאוימקיקסדקחחנשאחדונאוססקסרמעסשאןשחטוסהורססדעוחטסשטויו וש" י
 אסיד׳ ושדו וששיי מניאחטאח שלמדי טואח חח שחטן שסי לסידיטסגסש ונסקימהו 0x0 טיזש
ע סץ גלל טייוש נא! ראן א וסשנח• ט  סוסש שחומש לעי ינס לסדא שס חשסח 0מ!נ טווחס P7'0 ע ניגר! נ
 גסשי אחס יגהנו P סיסניס שומן גס דל אש: עיש גטח■ ושנחנה שלסרו סס׳ שנאסר נומ! P מקלחש נטונס

pא!a>oנ1ח•טנlל־.מקiט lידoי מoד הד'ןי  לסי• יא׳א סטו 0000 וסוס אומק oנילoנילט»נnוו
 אשר א tto ט לשיש אסשר שאוטיסחלסשחלדיולגוששימנינזגיסלאעלנוענוטוןיסנ׳ס ל«וש

 אשםילנסוששאוראייסיטהילסשלנחוננלש׳ש שד W1 החורש נל סדק ש• ילא fao לשטנמקצחסאנל
P טנילס א מו« עיחחוסס שליג• H1 aim ללטי מ• לי' למשוש סח סטו  on אנראל נהסש וטס ש6מ אם 

 DC0 ואי 0104p00oc:pP0 שטרח נהסשלסס לא נחנסעלימ^רטמ aim חקנישילמ׳י א לטח6ש
6aao 0 T0upraooo׳«ri e riטנגמlווחאנלcנוx א» ממש עח שחורה ■שיג רטשו onenp 

a מנילה חנילש עי אנל סנילי מניאש לשהוג טחו אן נשלה ואבר טלס om לדין ומטלא n יטס שמשש על 
ט הליטו נשטל גד לא ונסח: טילה טילה שונה to 00 לגחוג טיס ו n ק  למשוח טו גשרל ולא א •ש עיו וי

 וידק; לאמעש סימנ׳ם סשק• אש ונט נעח טילשטילש לסיג טחר סחש נס לע אי
ה מי׳״לג ף ם !)  מרס ונחנ לטס ענס סמור סנס רנ ושי■ וששי שנגל»נ• שגאטוהסיסעע דיני

 סססס או ע טדש אוסי טארטסדסר• P נחש למס en«o טנס נשי שנעה P P שנאטו י
»' טמדן אמדה מחר מקי דאן יעיושק גטניא עדל לא יאק מטס ג לא מ  ליש קשס אשי אי סי
טן p׳a7w ס p e סמור אלטווגנלט! ד נס•׳ והסי סשד שנשל p p שנסיחאןטנ^טנח epinp 

אן Kששאטoידשד שממס מון לדןלטיונאן «• טלילס טא אס לגין אוי טמש נננחג עלו p p Iשל 
 מדני קוזשש מ0נ א! יחנמען טרש ט גאלק שנאווה משדס סין קדזשס ש •ש סשי סל ולט וששי סע
ע נגאלה שלא  גל מזקא טוסטו! קוושסלטטוג ש אן נגאלה ספע• נטמש יאן על סמור עהאנל ט

ע שנאה נלק לנניס לדן לק נגללס שגסהו P P שגאטו יגדס ע.נ לק קטשש דש שנללס סעח  יוטומגוס ט
וויץ: 0ץוש p ע ע ודא• מאאש סמשד מומש tfn סשטק נעחח •01 על

ציצית הלכות
ק י y 044 א■ פו  nrin ס אחש שמשם ע סי נשעס CMD גא ■טאל אחס משש אס אנל נסי הטלה ס  ו
רי טק נינ ■ ע נ ו נ ע מן סרמרססא OOP שזוג "י נ ן מסו ו ז * ע קיא י ו סז טו או • 

אנן ט שנמטד מי לע סנדט ט לסט! אגל לא ה•0לי1 עדש גשי שיט נל׳ שטשואל  לסומרס מייל ליייק נ
על קילמארנלססט שסאס׳טסיWHOסומרס טוסו•onVic^o לשמה ^שסדס ^6 י  מחע

ע ו ע סטי רושששי•ע.מא ע  לשסשקאי וסחמא נטדושטאש סקל עמא שטטאאאאיייע! oa מ
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ff ג*זמ:ה יהיייז מל עררות P 6̂ ממיל!? המימגה מל o f ט־ הוסיד נל3 עני רלא להיסיף מטין
 ה-ענה הל לכך לטה־ף כיון ̂ל fin והלי ‘'זלח< נטוגה העייץ ללדדי׳ נל6 מגר לא ימ׳מ מענה

\rfn ק כג״־־. עיר לא  דכ׳ל מיכה דלץ דהז־גן כיץ מכה 1״.r1 יירד ענו f דכ׳ל ’לאני אכל לכן מן א‘ בטא נ
 יעכור ט׳ המע:ז יטל דאם להיכון א״ריגן לכך לא ^ חי' א: המע;׳ נטף p 1יג־1נכ הל־א אי.ז הלאו חד־ןר
r̂ הטרה ר,(« אז לטסיך טון אם לכן אליח i דון לא אם אגל א:״ה ־עטר1 המעבה :יחול נכך ה5;ר טון 

 כטהך הרמנ׳ס נהג לכן המע:׳ יל לא לדק ויכן אג': עכר ולא המעש׳ חל דלא הטרה אחרה יה נא אז לטפיף
 רק הראבורס גברו־. לנעל יכיל אי! דנאמ*. כשיים האחריטהד^אכינס ומנ״כאםחרך נביחה יהמה טאכונות

̂יס האחרוסח ההו אם מינע־א לא רטהא דקמ״ל  חהך אס גס אך רק חע״ץא נהככר געט דהרי ריס כ: דהראכו
ט האסחרס רה״א הראכוגים  לאג״'מריק אדרבא דג,ה מעבה י\■ לא דוה ונביריס יץז׳ל מעיקרא נכסול מ

 א״כ [ אזל׳ ימפבה גהר כ׳ל דטא ילקה יועיל דאס מהגי לא מצה גלח עגיד אי רעניד לא רחמצא דאמר חילי כל
ד ימעבה חל לא לכן יעטר ̂מרא יעטר בלא נ  המענה ניתיל היעיה קצסה אז לענוי כיון אס אכל דרהמגא ̂א
זה א ליכא ופ״ס in והמעבה עכר לא חו לענור כיי] דאס להיטך טי אזליק הנרצה נהר דפ״ל לרנא אכל דמטר

:וח״ין לעטר טא ניק דלא מסרה
עיעית ד^טח סליק

ברבות הלבות
p i f i ׳ הלגת ף׳ ונו׳* אכילתו מסין הרי מקומו המבגה שכל סירות לאכול או נשתי׳ מסונין היו אס וכן י
 אף כמקומו כרכה סענין שאין כזנריס אדרבא דהרי וכן לכין על שעמד מה נכ*מ ומיין <״נ י

 לכרך שיתח״נ דלטנין מידי קבה לא ולדעת• נזה ב מ קש״ת סי׳ נמג׳א ומיין לגרר דצרו מודה ר־ח
 ג־יקוסו גיעפוצןברנה לסציו לכרך דח״נ נמיומו ניכה עמוצין שאין נדנריס ספי פשיעת להבא אשלפגיו

 שהין בזנייס עסי רנותא הוי זזה תחלה לגרו דת״ב דפכי הרמנ״ס שיעת לסי למסרע ברכה לעצין אנל
 נדכה דעסון כען מ:ס שהולך קודם לגין חיי: דלכתחלה שסיר י׳ל גמקומו דנעעוצין במקומו ברכה משוגין

 וחייב ברכה חיוב פליו חל ככר ממיץסו והלך מנר אס אף שוב ברכה חיוכ מליו דחל ניו; וא־כ במקוט
 כרנה חיוכ מעולם עליו לאחל נזה א׳־כ כייקומו כרכה עעונין ̂̂•fש' בדרייס אך תחלה לאחריו נס לברך

 במקומו ברכה עמון שאין בדנריה שאף קמ׳להרמב׳׳ס לכך לסניו איו'כ ינרך אס דדי ס׳׳ז והוי דלאמריו
 ברנ^יס דמיירי מוכח ינליהס ופקיו מדחצא מדסייך הש־ס מן כן הרמב׳ס והוציא תחלה לאחרת לברך צריך

 לאחריו דנירניכה קאמר ואפס*כ זכו׳ עשצין כאין דמיירי ס״ד הוי זה דלול• משייע כמקומו גינה ההעוצים
הסמ׳גוא״שודרק לדעת וה הוכחה ה״נ׳יא כ׳ תחלהזכירב אתריו ברכה מצין בכל דנמיצן מונח מזה יחלה

ס ר :׳{rn הרמנ׳ס דברי והצה נ׳ג וס יצא האדמה טראסרי האילן סירות מל <ירך י׳ חייכי. ח׳ פ
 דינש וסוסק •צא סה׳־א טיא האילן סירות על גירך דסהק והש״א הכ״מ נזה הרגישו ככר נאשר י

 תידןכתשינה יהש״א כמטא־בש־כ אהדדי דנייסהכותרין והס ר\יא ואיט מביא האילן הציצליווגקצן
 •יו נתקו הרייכ׳ס לשון מייד צעלס שנמחכת׳ה ותמהני כקובל להוי שה התוס' מ׳ש מכת דהרמב״ס דעעמא

̂יקע לו שאין נמו שזה י\רא איע דלנך שנתגהעעס ננוריס נהל  ליישב צואה לדעתי הנה אגדה שככר ר
 אין'חובבי! לורעהאנדרכצןס־ל תושביו א: רנצוור׳י שם סליג׳ צ״ס דף כחולין הממיי; דהצה הרמב׳ס דנרי
 orrשלוג דענה ציאה הי׳ ז למ1 נפרדות כר־׳ דהל' י,׳׳א דף ככתזנות הלכתא ואשסקא טששין ס׳ל וי״׳
 ע־נ־ט שהיא האס זרע רק וטי אזליצן השתא כתר ש״ל דרבצן השתא נתר או מעיקרא בתר אזליצו אס היי

 לי׳ דמכסקא דה״צי מעיקרא נתר גסי דאולי:; ור׳יב־ל חוששין איו דמפיקרא אבגלורעהאב והולידחו
 הקרקע ט! טי האילן צמיחת התחלת נאילן הנה ולס״ז האג לזרע אף וחוששין מעיקרא נתר צמי אוליצן אס

 לגדל יכול איט הקרקע כת ולולי הסירות מגדל והאלן כת נו הקרקע גותן סעס וכל נצמת הוא הקרקע שמן
 הסירי עיקר ה׳ג השתא נתר דאולינן האנ לזרע טששין אן דלמ׳ד וו נסלוגתא תלוי יהי׳ ולכן הכירות

 תוששין ה'צ האנ לזרס תוששין למ״ד אבל בו יצא שלא ראי ולע כלל קריןע מ״ש צקרא ולא הזי האלן כל
 המן ׳“ס ברכת דמהצי כמו א'כ האדמה סירי צמי להד כיון ולכן צפי האדמה פיר• וגקיא שבו הקרקע לנח
הי כיון  האב לז־־ס תוששין אס לנו דגוססקא וצהי האדמה כח צמי דהוי כמן האלמה פרי מהצי ה'צ המן של ו

 דס־ל הוא לפרדה ר״י למחציתין לתרן הש־ס •כול ט׳ א״כ או נלמגל יצא לכן להקל ברטת ספק הוי עכ־פ
̂־א אס ססק רק הוי ללר־י משמע הוי לאו רר, לתרז מצי לא הש־ס או האכ לורמ חובשין אס לי׳ דמהפקא  •ר

 נע״כ מסמיז רייא הוי לא לי׳ מספקא הוי וחם וקויח דמכיא באמת ס׳־צ ר׳י והרי לא א האדמה פרי צמי
 ספק ליכא יי לר הלא להקל ביטת לפסק מכח הוא דר׳י למיחר מצי איך א־כ הוא ארפא אילן ומיקר דס״ל

 קורא ואי-ו וייביא כרנצן דקיי״ל גהי אנן אכל הוא ארפא האילן מיקר לס״ל ני״י נאמת לה מוה• לכך כלל
 הקרקע לכח נמי תיישינן ה'< לכך תג לורע דחיישיצן ופרדות נר״י קי׳א דף ככתובות להדיא קיי״ל מ״מ
 כישוג י׳ל עוד וא׳ש ודו״ק להקל ברכות ספק הוי ס־מ הוי זכסק נהי ולכך אדמה פרי צמי ונחשב שבו

 יבש בלא מודה הוא הרי כת״ח אף אתיא לא למה וקשה הש׳ס לשון פשע לפרש נצקדיס הצ״ל הרמביס לברי
 האדמה מן זה אין לדידי' הלי לי צתת אשי־ האדמה על אזמר ואיו וקורא למביא האילן צקצן ולא הממיין

 דצראה להתוס׳פ״ש דזההייקשה והלוה!נראה בין ומה החדמה ראשיתסר׳ ואעס״כחוסר האילן מן רק
 להאדמה יש חלק מ״מ ארעא האילן עיקר אין אס אף דודאי כך מס׳ ולכך זה לט קשה דהוי והיינו כקובל

 גורס וסכ׳ס האדמה להזכיר הוידו״טל לעגין ולכך הפירי והאילן ה^לן מצמיח האדמה דהרי בהךסירי
 ולנולגו״ד הסירי טמר פל רק שייך והברכה השירי נמר סל •ותר מבוררת ברכהבמיצן ל>נל האדמה הוי

א הוי דפיקר ס  מ״מ האדמה פרי ראשית את לאומר גט ולכך ממש מהאדמה גדל הסירי כאילו הוי א״כ ^
 כקובל צראה איצו האילן נקצץ לנאמת צה־ לדבריו האילן לצרף זא״צ וטון ג״כ האילן על נזה לטין צריך אינו
 טזל להאדמה טזצתו הזי כע־נ האדמה סר• ראשיי. שאומר מה א'כ הוא א1ארי לאו אילן מיקר מ׳־ז אנל

 הסירי שס אץ דפכיס וכיון כקובל נראה כאילן על גס נדנריו לכוין דצריך כיון וא״כ הסירי והאיל! ה^לו
 הש״ס נטוצת לותר צריך כן טסי דנירר ונעיצן סייי הנמר על רק בעינן ברכה לעגין לכך צנד האדמה מל

 לא למה מ־מ הוא ארעא לאו איל; דעיקר צהי לתיק אף י׳יל הרי כל״' לאח־א מנ׳ל אכת׳ קשה לנארה והגה
 דתנא׳ סלוגתא הו• נזה הר־ אן אדמה האילן אף ונקרא כקרקע הו־ לקרקע דמחונר י״ל היי סה׳א נגינת יצא

 ט׳ חו־מ ::*ך נא ה! וסה־מ כהר״ן יע״ן כקרקע דהוי ס׳ל וחכמיס כקרקע אינו לקרקע מתונר ס־׳ל דר־מ
 לפיו וא־כ מודים חכמיה vאך ליץ^ע צריכץ ובאין לקרקע גצרינין דסליג׳ הר״נ׳ס דדעת מסרשיס דהה צ״ה

 התיל, שירות על כירך נש׳סמא,'ר..א דייהזקאייר א׳ש ולכן כקרקע איצו לקרקע צריך אףדהא־לן לר״מ
 כר'מ אתיא לא נע־כ דכאן קאמר לזה הא ד־מ סשצה סתס דקיי״ל ממה לאןוקי ה״גז הוא ר״י יצא נסה״א

 ואינו דמגיא האילן ונקצן כמעיין דינש ס־ל דהוא וכיון ר״מ הוי דר׳י סלוגתא בר תמיד דהרי
 בפה׳א(סר* ש״ך לא לדידי׳ לכך נתרקש איט לקרקע דמחונר ס׳ל נס ארפא אילן דמיקר ס״ל ולא קורא
 כדמשגי לר״י אלא נצרכה לא נלא׳׳ה דהיפא כיו; כר״י טפי מוקיס ממילא לאוקמאכי׳׳מ דא״א וכיון הפן

 אתיא דרישא ס־ד הו• דסתחלה רק לר־י אלא גצרנה דלא כפן פרי נורא האדמה סר׳ מל בירן מל לקמן
 ודאי די׳ לד א'כ כקיקע אינו לקרקס ס׳לדפחונר וגס ארעא לאו אילן דסיקר דל׳־מ מדס״ל ככ׳פאנל

 לקרקס למחוכר דק״׳־ל לדידן אבל כי־יגשגילסיסא מוקילה לכן כתנאי דנלא״כלאחיתירק וכיון •צא דלא
 למחובר כיון סה־א בברכח די מ״ח ארעא לאו אילן לעיקר גי׳ לכן נקרי,ע הוא הרי לקרקע בצריך פכ׳ס

̂-קע  מ־מ אדמה ו־תרא כוי:תרקע לקרקע למטנר דצהי די׳ל יותר להסביר ויש כקרקע הוא הרי לי
 פריך בש״ה לק״; הנה אן הטפל נשם ולא העיקר שס על להיות וראוי טסי מבורר להיות צריו ברכה לפנין
 וכו׳ הוא אילן מין חיטה דאמר לר״י אלא נצרנס לא ומשצי פשיטא יצא לא נסה׳ע ^דמה סדי על בידן
 על לא העיקר שם פל כרכה דגפינן מטעס וגס״כ יצא לא מ־מ אילן צקרא תיטה דלר״י לאף משמע א*נ
 דתמ׳ל כיון כן לומר מוכח דכמשצה היינו הא ר״י דמתציחין קאמר שסיר דהש׳ם א״ש ולכן המסל שס

 דר־י הואוא״כחזינן אילן מין חיטה דכ׳ל כר״י !נע׳ינדאתיא סשיטא וקשה יצא לא האדמה סרי על דנירך
 לשיטתו ואזיל טס• מבוררת כרכה בעת! ס׳ל ונפ'כ נסה״ע ככרכת יצא לא מ״ם הוא אילן מין דחיעה אף

 הוא איין מיו דחיסה אף ה״נ ולכך ביותר מסו״שת ברכה זנעיצן דס״ל הרי דשאים מיצי דמכרך לעיל וס״ל
 לא ומ*מ הוא אילן מין דחיסה נר׳• כסיסא זס״ל תצא להך הש״ס קאמר שסיר ולכך נפה׳׳ע לבדך מצי לא

 מהני לא מ״מ כקרתס ליץקע דמחונר אף סה״ע על נסה־א נגירן להיפוך צמי ה׳ה נסה׳ע עליו מציילנרך
 לדידן אן כוא א.רפא אילן דפיקי ולשיטט לאתיא:ר״׳ כ וכי: סה״ע בחיטה מהצי דלא כמו בפרי׳א לברן

 אס הא הוא אילן סין לאו דתיי״לחיטה מטעם היינו יצא לא האדייההע; פרי על הידק״״לדאסבירו
ע/ן דלא יהא ה׳ אילן מי! :ים  נסר* ה׳ה ממילא וא״נ נסינן לא דשחיס מיצי נורא מם כך כל גיט־רת נ
 ינון •ותר לי גראה זה ותדזן היטג ולו׳ק ׳: זא דמי כק־קע לק-קע דמתוג־ כיון יאד׳יה נפיי׳ יוצח אן

 דרא־יר לשטשת כס־ז דגרכ/ן ממה צ־אה אינו ניץ־קע איני לק",ע מחו־־ נזת אף דלר־־מ תחלה במ״ש
 אייר אלא נטעוגות פ'יצ׳ ל*יר נ^־יקות אי:'פלוני כקרקע מ^ני־לקיקכא/׳ ס־׳ל שסמגללדר־מ

כקרקע הוא לק־קעהיי גמחונר -ולה אףר*מ גופו דיא־לן ־יוכי; א*כ ונו־ לגלד ריג״חגמגניסהעומדיס

 ראיתי גוה גסיותי דהצהנאמת הרמנ״ם דגרי גישוג גראה ועוז ודז״ק שכתבתי השני כת־רון העיקר לכך
 מתחלה שגעשה דמה וכוי דהאניקשנמרתן במשגה המשניות צסירוש מ־יה'ייקויאת הד־י־כ־םכס־ו דמ־ש
 אך• למקוה טומאה בין חילוק דיש חדשיס התוססות ומתרן סליו ותמהו נקיקע הוא ה^׳ הקרקע ע: לשמש
 וכעת נרמנ׳ס דגרי שי.נתי ררניס נסה מקואות להל' וו כתשובה מ״ש ופ״ו וה להי־מכ״ם מ.״ן פכ־ש
 האילן דגוף מולה כקרקע לאו למ״ד דאף דמשמע כיון דיט הרמב״ס מוציא הצ׳ל דשגועות דמהוג־א ציאה
 ומזה כיךר,ע הוי הק־־חע עס לשמש מתחלה טטעו דהוא כיון הטעם נע״כ ביה יודה ולמה כקרקע דהוי
 • סטור וצשרף נית השואל לק כתלוש הוי חברו וגפווז דנתלוש להסונריס צ׳׳ה כסימן הרמ־א ח״ש גזחה

 הוי»לוש לכך בקרקע לקבעו פ״ד מתחלה עשאו דלא מ״ר• חגרו ובסוף דתלוש לזה זה דמיון לו וכאיית'*ין
 דיש כצטר שפסקו הסוסקיס דעת י־ל בוה והנה כק״קע הוי לץ־קע לי\:ש ע׳׳ד מתחלה דעשאו כית אבל

 רר, הוי לזה נש־ס מסזרש דהרי האתרוגים ותמהו קגעו וכסוף חקקו ונין חקקו וכסוך קנט נין ח־ליק
 ור ישננו תקקווככר וכסוף קגעו אף מהצי לא התורה מן הזי שאזנין דכילו נריס1לה; אכל דרגנן נשאונין

 לכ״ע דנאיל! דש׳סכשטעזתהנ׳ל משמשת לסי י־׳לג׳כדחדא׳ ולסמ׳שכאן מקוואות להל־ בכמהת:ו:ו׳
 דתחילת כיון חקקו וכסוף כקנפו צחי זה הר• הקרקע עס לשייש ע׳׳ד מתתלה דצטש כיין והיינו כקרקע פוי

 אחד זין לכולס הקרקע עם לשמש מתחלה יפשה אס צמי וה׳׳ה כקרקע נין נמי לו יש כקרקע הוי הכל• משיית
 הצ״ל לשנומות אסוגיא דפליג הייצו כתלוש הוי חקקו יגכוף קנט דאף דמשמע ובש״ס להם אתד וטפם לסס
̂ו לאו לקרקע מחוכר דאמר לר״מ וה׳ל  קשה דלנאורה היא סלוגתתן וטעה כקרקע הוי לח אילנות אף כקרר
 דרבנן כחן להודיעך בטעונות פליגי דלמא קושיא ומהו נסרוקות לפלוג׳ א״ה בשבועות שס דפריך מה מובא

 והייט שבועה בסרוקות אף דמחייב דר׳מ כחו להודיעך להיסך לפריו ‘ובקושי משבועה בעצבים אף זפמרו
 אזסינזל כל דלאימר מוכח פרש׳׳י מקומות בכמה לצווהנה דהתיראעדיף כתו נעלמא מ־דלאמריצן

 נניצס אך רש״י ׳ה ל פ׳׳ב נ׳ דף ניצה על הצל׳ח פי׳ וכן בוודאי רק להתיר יטל איגו להתיר אכל מספק לאסור
 דהוי טין לתומרא ספק מכח לפרש א׳א דשס והייצו עצמו על לאסור אדס כל יכול להחמיר בע־א (פירש־׳]

 בברטת [ועיין אסור דלכן דנספקדשיל׳מה״א כן לפרש יש שס גם שס ולמסקגא מ׳ש עיי־שנצל־ח דרנץ
 שנועה או ממון וספק דהנהידזע כן נאמר כאן גס והגה שס]־ ונצל״ח דיתיראעדיףלי׳ ד״הס־ששסכתא

 פרין אסור נמי דייססק מכח הייגו עייף דהיתרא כת בעלמא דאמריצן דמה צימא א• כ’וא לנחנע קולא סוי
 אי׳ מם:-ק דהרי ב:נועה מתי נסרוקות דאף דר״מ כחא להודיפך נסרוקות לסליגי נשניעית שסיר ה:'ס
 למספק רטתא זה דאין דסטרי לרבנן נחא להודיעך טעונות דנקס למימר לינא להיפוך אכל שנועה לח״נ

 מידי פריו לא אז עצמו על להחמיר אדם יכול דלהחמיר בביצה כפרשיי אמריצן אי אבל צמיפטור
ד דקיי׳ל כיה  א״כ יכולין אין שנועה החיים לפטור להיפוך אבל ח״ג שאיצו גמקוס שנועה לחייב יכול ננ׳

 בדוקות להיפוך אבל שפיר הוילבותא כיהדוס אף דפטיו דרבנן כתן להודיעך בספונות דקח״ל י״ללהיפוך
 נסחקות אף דלר־ט ׳״ל שזב וא״כ חייב שאינו במקום לחייב ׳טלין דב״ד רטתא וה אי; ׳מ דר כת להודיעך

 זנסוף קנעו אפי׳ כקרקע לאו דלמ״ד לי־ דמשמע דכב־כ סוגיא דהך הכל א״ש גוה דיי• כק־יף לאי כ״ל
 וס׳ל כי.רקפ הוי דלא חקקו ובסוף בקגט סכש־נ וא"נ כקרקע דלאו כסריקות אף דר־מ ׳ל כ נמי חקקו
א דמה  נפרש״י במה כסוגיא לי׳ עדיף דהיחרא כת ומפרש לפטרי דרנגן כחן להודיעך נסרוקות פ'עי ̂ד

 קיי׳׳ל אצן אכל דרבנן דשאובין מכת שם מתרן לכך לרכנן רנותא הוי ולע להחיייי יכול דה־ו״מיר מכת 0:
 הוי כשמעה א'כ לאסיר יכול הי^דמספק רק עדיף דהיתרא נח אמריצן דלא דס־ל דננעות ככוגיא

 כדי מתחלה נעשאו ה׳ה א'כ כקרקע דהו• ר״מ דודה דכסרזקית א׳כיייכח ע״יף רמתאדר׳מ־יית״כ
 נהל' הפוסקיס שיטת יא״ש להי אית דיצא יחד כק^קע דהוי חקקו וכסוף ק:ש ה וה נק״קע לק:עו

 הוי לא אילן דאף דס״ל זכ׳ב ככוגיא אזיל דברנות דסניא זכאן הרמב״ס דברי גס ••■!:: ונזה ייקווא־ת
 לדידו אכל הוא ארעא אילן דעיקר כר׳י לאוקמא מזכרת לכך כק־־קע לאו קע7מת־כי' ל־י״ד נקיקע
 יצא נפה׳א מכרן לכך הוא ק־קע גופי׳ אילן א כקרקע דהוי מודה דלר׳מגמ׳ •:;ו:ות ‘כני'״ דק״־ל

 כחא במג׳( מ׳ש ועיין כעזה־י נכוציס הדנייס כי היטב ודו׳ק הוא עא“‘־ עיק־ דלאו למ״ד אף
:דשסבמזה״י הניגיא בניאו׳ מ׳ש ענדיס להל' רם־ז כי' וביו״ד ק״ה סי׳ ד׳ ״:דורא ליו־ד ’בתינו* דהיתרא

. ה ברכ חלכיח סליק

מילה הלכות
ק ר ל בתג רס״ג סימן ג״בהנההנ׳ח זט׳ ירוק שלו כשמיצי שנמצא קטן היינה׳׳ א׳ פ  ומשמע ״׳

 מראה חזר כיוס ובו השמיני כיוס אלא אדוס או ירוק נמצא לא דאסילו א׳ נס׳ 0 ה־מב מדברי
 סאלתי והנה מיד אותו מלין החולי עליו וכשעבר הוא חולי שזה מפני אור,\ •ילין הבריא׳; הקטג־ס נתראה
 הנין שהיא טונא מגומגמין ודאי הג־ת דברי והנה ביאיר צרינין הרייכ״ס דבר־ גם תגוייצייין הג־ח שדברי
 נעיגן נחילי דאלרנא ז״א ובאמת מעל״ע שנעה בעינן לא דלכך הטעס הוי חול־ שהוא מס,׳ oר^מב״ דמ״ש
 כך דל כזוגתו הרמג״ס דבי׳ אך חולי שהוא מסגי צ״ט זה דה עכ״ס שיין החלאים כל דאין דנה׳ סעל״ע ז״־ן
 עיין העגמייס נל ואין בטבע תולדה הוי לזה נראה הזי דלנאירה דמו נו שנבלע טרס אף לניולו אסור
 או דמו ט שנבלע שירתו עד בך למולו אסור לכן חולי שזה מפני הרמנ״ס בחב לכן מיר למולו ראוי והוי
 דייק דלמה אחר מטעם כן מוכח הרמב״ס דמזעח הנ״ח בפי אמת ה׳ דב'• התגנת לסי מיהו דמו נו שבא

 אם בקיצור לכתוב והו׳ל אחר ביוס או כשמיצי הוי אס צ'מ ומה ונוי בשמיני ני ראהו אס וכתב הרמנ׳ס
 סקוזס אס אבל מלין אין או זו ריעותא השמיצי ביום הוי אם דוקא לדייר! דנא ונע־כ אדום שהיא ראהו
 מעל״ע זיין שי^ דלא אף נשמיגי טמנו אותי מלין וו ריעותא נא לא וכשמיצי ״ ריעותא נו ראהו שמיני

 יה* לשמיני קולס ראהו אס הא משמע כן בשמיני ראהו אס מזד״ק היתר חון הרמנ״ס מלשון מוברח זזה
 ז״ןמעל״עומ׳^ במינן לא ינוס ומונחמיה כשמיצי אותו מלין וו ראזריעיתא לא ובשמיני יוסשיסי׳ נאיוה

ק ר  צ״נ וט׳• ולמול לחוור א*צ מל ואס כלל ימול לא עכי־ם אכל ונו׳ למול כשרי; ככל יי׳ ד.י*כד ב' פ
 דרק לפרשטונתו ניר־ז ומ׳שהב״• בנכרי מילה כשרה דסוכקדבדפנד משמע מ!ה והנה י

 הוי מס׳ת פשיסא י־א־כ לפעצ״ד תמוה הוא הפח״נ כדעת צריך כרית זס הטפת אכל שנית נפי לא מילה
 דם הטסת רק ייתר שא'צ אדם טדי כלל נמול שלא מהול מצילד הנכר• מילת גרע לא הרי יותר דצנע׳ ס׳ד
 דמילס קאמר דצסשי׳ אליגי׳ לר־י דמשססל׳׳ וככ׳מחייז יותר נזה דננע• ס־־ד בוי זמה׳ת כרית
י לשיטת רק פסולה בנכרי  דהרי אהדדי פתרי דדנריז קשה דנסשיה אליבי׳ דאי ̂״0 לא ולי׳ הנשיא ד
 משום והנה עיי׳־ש מותר בנכרי דמילס דס״ל משמע מותר ס ל־־נ מי*יתה הי׳ אס יוחנן ר׳ קאמר תחילה

 אנל בנכרי אטר לאברהס שנתנה מילה דדוקא די־ל !דכ ע׳ז על בחידושי כמ׳ש די״ל חיי־א הא
̂׳ ליהושעמזתר רק ר״י'אג־הס ללא פרימה  כפדיעם דגס להיפוך ׳*ל נאמת אסגס בחידושי כתבתי כן בצכ

 דגס משוס נפריפה כאן כחיתוך כאן משני ולא אדר״מ דר־י כדסדיו ולכך שיעשנה .־־ נ סכנה תשש שייך
 לחשש כנכרי שמותר בפריעה דח״רי שפיר י״ל כיה לרנים מומחה בהי׳ *ישני ולכך סכנה חש: כפייעה;״ך

 דלא ומה יוחנן ר׳ דפוסל י״ל עצמה כמילה אך לרניס מומחה דהוי טון שייך לא סכנה וחשש ל״ש סטה
 דס״ל דנה• י״ל בפשיעה כאן במילה כאן משני ולא בנכרי.כולה מילה דאמר אדר״י דר־׳ כדס־־ו כן יישני

ך‘״ יטא בחיתון היינו לשמה מ־'ה ינעיג; יהודה לר  לשמו החיתוך מעשה ביון אבל וההתחלה המילה י
דט^ ולכן יותר א'צ אחת שישה רק יאה שלא לגט ודומה לשמו כס-יעה בעינן לא  בטת• יסודה ר׳ מה'

י דפוכל מ־יה ולכך בפריעה •לא כח־תוך רק היינו  זמכשיר מה ממילא מ״רי לנחיתוך מונח בטתי ד
 יותקבמומחה ר׳ כדאמר וס״ט כמומחה הש־ס נישני ולזה אדד׳ מר״מ דסרין ולכך בחיחוך נמי היי ביכר•
 זאס בפ״ע לדין קאמר •וחצן ר׳ רק כן אהדדי הב־ייתות מתר; אינו ענייו דר׳י מוכח וא'כ מוח־ לרניס

 מכם רק פסול ואיגו בנכרי בשר זטה בפריעה יי״ר• ע*מו יוחנן דר׳ מ׳ש ולכך מית־ לדב־ס מומחה הוי
 P בנכר• מילה פוסל שהוא אסור לרניס כמומחה אף בחיתוך אנל מותר לרביס כמומחה ':,*‘1 ש־ד ח:ל

f עכת רק חושש ואיני כ:רה בנכי׳ מילה פ׳ל להוא אדר־מ דר״מ י מ: הש־כ c אדדע דר״מ ל״ק אי 
 ר׳ *״לימ־• ט בחיתוך כן הזין ׳היזלר״מ גסריפה לשיטתי יות.; וכדקאמדר׳ לרבים נייוייחה דמייר־

 דלקים צמי ציאה סותר לרכים דמופחה בדין הועתק לא נ־יה ה־ייכ״ס על ה;־מ שיעיה וייה ק ודי יוחנו
 ־.׳פוקטם דלא ה״ד דלא לחה רק מותר לרבים דמימחה משניהשיס •ע״כלא לה־ייב־ם כ־ל7 זי׳ל

 Mי ז׳ל זהמהרש״א התיס׳ כמ״ש למילה מומחה לאינו זאף והיינו מותר לדניס דכ-'״חה '!מ־ מכרח
 למס אנל תיסוך זלא להס־ד ימה אמייס לזנריס מומחה דהוי ביון מהני מ־מ ל־י־לה מומחה לה משכחת

 כיון לסברא הדריצן שוב לרניס נמסחה לומר עוד צורך איו שזב א־כ דלט־^כא־סוך זמהיקה;־:
 לי צראס טד הרמנ״סזדי״ק השמיטי ולכן איתמתי זלא למה לד׳א פזמתה מהני צא ל־יילה יי־״חה דאינו
 טעם ליתן לי וצר^; ש״ית פעם שד למיל א״צ סל ואס ימול לא ד׳כרי דס״ל ז־ל הריינ״ס ׳'דכ־׳ טעם ליהן

ה לע־ו בחידושי :הקשיתי *•ה נפ״ לדב־־ו ד  נל״לם או ת׳ תוך בנפול דלמא צפירה ותכרות והכתיב ג
 כרית• את ואתה קרא ל• ומה השמיני דכיוס קרא לי דמה נדעגד אף פסול בנכרי אי ני*שה1 כשי•:דענד

 םי׳ הש״ו דהצה ע ל• צראה וכעת שתרצתי מה בחידושי פי״ש בדעבד אף יפסול ה נ יה ול תש״נר
מיג ג״׳ג]



47טיאזשלטה בנץהלכות
s־h  roc ̂ סו דח ל«ג נ  wiiro ftVc ו1<רן 6דא ס־ו וף  nroi! ־a»> ))’ **י וגד■ »ו6נ  s*m  
ttc ■̂ «י ין0» הומנ־ס * י ניסו נ י  aw  0 <נ סנת דזגה למג נסו מ1נוו  t o  •!!■,« ' נ נמי לג  
1' ' ו גוד’נ ■»i>ב«c• •ילד^ד^•זומג’ ולפ<־ו ס־מגו■ י«״־סני.'דוס-מ"סל״סנ  roc t o ^ סו ««!»   נ

נסו נמלימי סלת דנ<!יו דסנג ל ׳ f■ ס וין מנו■ סייו לג דמילה ■»ל גמל דורס מני מתי לס גו  
סל ונמול ולנו«סר, ומ« *: Me ופסל roc '■*דוומג ממג ר  I'fi נמילג *!> א-פ  roc *» וויוג נ’פ  

סו מלי« סו נמממו סל* ונמול וני!( נ נז פסל אי» נננר■ מילג >1* נ רנ נננויססולג מ־לג ופ׳ל ’”ו1 נ »

ל1ל*וח'**מומ<מל*מונ' נסר סל*נמלותו ו5ן1ו*סנ תומ1נמ גי־מוגילנגן■מ״י «י  מוו<*9מ
ג לותץ *נל פסל נמי ננו■ פ"■ ממיל* פסול נמנומו סל* ונמול ונין! פגול י.ו1נמל סנ* נמול סנג  נו

ס מנו■ סי־ו ל* ומילג נרי■ ?■■•ל  ויייל נוומיג *■יל ל* ופסול נדננד *נל ■מול גמול ייווו
ג מו ס נו פוסל *■נו נופו ו פ  וגו■ דומ'*סנוו ר*■'ממג ו*■! נשו נמלומז סל* ונמול לממלג וון נו
סו נמלומו סל* נוןלו ו*נפ־נ roc וומג נס■ נשומו  נשר •פול»*פפ'נ W ונפו■ פסון ולנו נ

פגו "; ו**ס נו גווו ננו! 0«פ on ווו :ו

דוד יד
]pnm ל דנווון וונו«ת ו׳ *)] ריפסמם פל י

(הרד׳ל). מביחאוז זללג״די לוריא דוד םוהר״י הם»וםם הגאו! av» וגרב דל הרמבים רבעו דברי על וועהוח הערות

שופזאסנלפלגדמונרפ^וסו»«נפ<«««* התורה יסודי ומבכות :0שםםןסיוו (^ א( ס סו ס פ סי פ * נ ו
לנופלגופלמול!דמ;0ס*נ»פאס וליל »*ג ופו לספלגרג *סס *נס נ'או roftn הי פרק

ק־ש הלכות דעות הלכות
71 pTfiע*גל'לג•1ווןנ*מ1״לצהו׳נימנו•סל*נ!נווזל«וו ק piwi*:אא״ואננמר׳«ואיי0*ו1 נ ר  •יונ־«ו«ס*«*ל*ימי ♦נ* ולאס■*נל*«ר610;ממנונסנסמן*י< ב־הלגגוו׳«׳מ• פ

sWa10 סגו■ *מנונגגו••0ולאס• *0 אמו* ' :■מו׳ס לפמס••ונוי נוא•מאo0#:«׳u00roo

ת מ ד הל מ תורד. תל
:ומיס(ן:נ) נוי נ׳נ פמגס. ול«ו״! לאסל ול* מ• הלנו! ב* פרק
ק ר י חלנוז הי פ ת ננופא: «<•או גאו! ני* רנ מי. שלוספלז ו ט ל ת ה מ ר ב
ת ^ מ ל ם ה ר כ •0«ע* סוסדס נלסן ׳01 ר< י ר p סס ננמסר *pn ול* לפא• א' ®יק ע

̂<D לס סל וק וסי ונס נינוס׳ל וני■■ למו ממיס ונס רגיי ננ־פ'• ה׳ ולנה ג־ פרק c>mפיn»פיtiלoנאo םרקדמסגמגווניואיאלאיזפסיסאיולזוג־מוסאני״יואגפפדפנוא הנליל: לוייוגסמינוונס׳מאסאזגגספיו־מ ונססנג ח׳ננ׳מ• חלנה שש נרס: ôו
: ד ס א ס )

קי מו הגרי״ב נ
ה מורר״ר הםפודסם הגאון םהרב דל ר%גוב״ם רביגו דברי על וביאורים חידושים ד הו ך י ר כ ניי. אנו״ק זלהיה ב סי

ת ט החוח־ו יטדי הל
ק ר פג גנג לא או פלוס אס ספנס פנילס נפני! וסנג ף פ מנ נו טנג ■ס ו׳ל פ’גו  יסד• פגי נסיו פ
ר' נוננן ססון סמווג ~  נפי. פליו נורן מלוג סל מנילס לו ונודמנג נסוו פל סג וניוונ נגא ■01■ ו
ע נפי נמ־ס מלוג טמנג פנילס אמו■^ ולא וגייס  ונל פסי, פשוי סנימג מג■ 1״ונפ ■ומא ונסלג■ נ
מו וננר מלוג סנילס וסנילג מסוס 1וג<ינ נוונן פינליס סנילוג וסיני  ■גיו■ מגי נם־ו נלה*מ ג1נ נ

ג סו ל גרמנ׳יס וגי■ ל״סג נואג ולפפנ״ו .נוג סגאוין נרס ג מן ופ׳יל והוא נססיפות ו' מוו  דס־ל ו
פי,ו׳ והוא .מלוג נומנפ דפנ-לג סיל נס■ פליו סון  פניו■ ולפנ■ וממנוון נמויו מנפ1 לפנוי ואץ מלוג ו
 גנונילג נודא■ מומג לא נוג למי אמו למוו c'c אומויס סגס נמג אנל ולמפלג גמנגג מן ופוגל לגו

שגגופיסלגייומארג ע למלק דל פנויחלהומנ״ס מ■ *•*I מנללנ'. וננר p גמו'לא הלא נ o ro 
ן מן י,סג לא פו הוא וינ׳י והגיא למסוןנא אנל אורמן pמוונ פרין לא למה לפסע לגון ו  ארמן מו

מן ס״נו לאו ■ופי פסו■ ופליג■ ר<מ וגנגו ס1 וינ־י פס ופליגי י ג ספ גפופ' מו'  ואע פיס• '0 א■ ד
ו,נאל0גמ לפי למלק סע* אין

עטע] הלכות
פ׳ו אניו ח טי ק ר ס ופי ■שואלוסי• «פ ס רנו פדליו תפי ס מ מסלא איל הנו״ סיו םןפר מנ  נד

ע ' ע פע נ פ: סס 0 סמו נג■ ג' «ז:
ר ב ן5פ מופע «ןסג גספדמססואולסהוסר מלמו• »' מלמו י מרלונגלסג  ספןלסוסויו אופי

ס ’ ס נירסס■• מ אן «ל  סיויולאגפינגןאמנסןשגממ׳סהומג־ס וספמיולהוו 0רננ
 נרס אסיפא ייססיסווווסיסספסןלפווסו^ססוסופוואמססרןומומלסמסוןיופפרפנוראופ^ילס

נייס: סדס נ■ פי

ת ט תשובה הל
ק ■ ג־יואסזגיסמ׳לגןסספלסיססנ■ פרי  ססזוסידסנרואידגנססמיאינפו׳יסואיאמוסנליוויןפרג
י ^ נ סו י פ מ דאמא■לאמון■ עלמומאס־פרל• חנ סמגונו׳ סי או ע ואומיגנלניוונץ גזי  נו
ח נוי מע סלססנוגע׳ ו או ס מןוג  ולמאיגנרס לילוומיפו*מ0וי.ודל* לאמגיןנופמס»ווןדהפא■ נ
פו אפסו וגא <דןמ» מי0וח לר■ ופנטלגחאנל ■וגעעסומסינכ ו עונ חגו  הווי™ חמן ננסח■ יין *ו

ס ע עי v מסיה ונו n a א פ ס מג נון  וס״ס • לגליס •140■ ולא • פע ■0 לורעפ ואלסון מנוס • פרע נו
סוו• לו• אנפ ס ע סנו ^ו ע אנ סו ס ספעחו■ ■ רפ« יה־יניזום ממי ויימהונאנמ׳  וסמוי י

ד ע וץ rtw מו'נ1 וי.נוא! אוס נני פס • ספנו מ0ופ מנוע הגל «אמנ«ע»! ופג • « ע פני  fo נו
a על t פי הנא גפסוו אחו סיאופ ע ■■cpi ■ הפנו פמ0 נל פניו גנל הפסו ו רי למג נ  נמו ניספא גנ
4• ע ! ו פי ג נו מי ן מומלח ו ע • ו ל״גיינ ע א ן׳ «! אמויסאעלען! ״לנויחו■ wcip וסוקר נ

ן מפוס ■גיוא ע■ *ו■ מריס נגסייחא אמו לסוווס׳ לנו מוא נפחי■ ססדיחא י ' י ס א נ י ׳  פ׳ו ומסוג ל ן
סון וסס אלפא■ פו׳ ד■ או נהא <ן ד• הוא אחו 10TO מסנה ואסר ספא יסל ני ע נ חסו XH0 א«»* פ  אחו נ
ו׳ הוא די וספס • עויא ד והוא לג• ר0י1ל יסא ׳•0 א1 פיון אלפא■ נ סו ס * ולא • פרל ח ג דסא לוי ד  ■ מ

ywחו׳ מו * של ןפא *• te•׳ א ומחאאסוזס׳וגנזאנריגא מפפ׳נז n  p w M• ע• והחסידפוא  א רנ
1ע4ז אנון40ו0 מ אל מסוס ע׳ »׳pז  אמו נחסיו 0c1«וא«• מפא נל ואסר לאיפןסהננח׳ גנני פ

חסו חר'מפסה ננו*חא זגא רילא א ׳נ0ר א א וון* סגוא ומונומ ■ אחו נ ע ן ולא • י  לם ע מנא נל סי
וו נאחס חי ג ני ונ אנןי פו י׳ ח אחחלע04«לי ח׳ ג מו א ען ס: פפ פ נ ו סי א נ י ג ל  ססןאסויליס •ש נ

• א ע נ ע: ונסן ר ח נ

ענו׳ שסחלסחי׳פססמלוגאחחסו׳סנועאופלסיואחפלספולס ופ •לס W סנאחוארן לג
מ• נלון סננ׳ מי פנ ל׳ הוונין א ה ס״ מ ל ר מונוו מ' עיג לי. פ0י «ל0קולדןי0נ *6ו ל » '

ן סם• נאפו  ואז׳לדפאחוניסנס• • סס a ראנלנססונע וני ooSoro פ׳ נןנילספסמשונ■ ומלא ו
ס: ■פור ולדן סנאמו ספילס פל אלא פלגו• אחס ולא ססחו■ פוחדס לגפ0 •ל

• ה׳ פרק נ׳ ג ע ■• י -0מפלו*ז coi'rtoTn■ ומימאמטפסס  פ׳פעפסיס־וסמפדללחס ׳
שמספסונגינואלפום׳יפופלסןסחחימרסיומיפפוה׳אלסן• י ואחאסומינפונאפילס

ד נאוו סלא פו וסיס • מסן אפח וופ ף רל סוחנע סגסא ומיס • ■ויפ לחפספ אלגיס • פוגרוס: •
חפלה הלטת

ג פ4מ מג'חסלס פיא סומפיס לשון לפון פס^פס פפ> סיאאףפס אח ופגוחפ סנאמי 01■ גפל לגחפלל «
ג0נפ י א1ו 10*0 חפפיסאע אחרו לננפס נפל חחלגסנאמרולפנזו מ 10  ןספ0•ו פדל חפלס 0

ע פ  ׳01 סוסלפייל סלחי נמסיש נפללנמס מוסופולפנס «נאסופמלוג פס סעוניוו לא למג וא׳ח נ
■ סווןיפלמ׳סדןל׳ג אסוסוגיס ואי  % או ופגדחפ אואמומפסחסואנאאונאפסנא אל וגעןיו
א ופן מסו* «• ע ויוון 1וא ומן4 אח ופון Mam ן*ס 1 נס אלן סן ופנו<» ןו ר  וע חפלס פל ו

אמפ0ספ סגומאסהסאוא• «מ ע: הפהאוספדמופסחונסן4וג ס נ
«1יםו5פ לפיו חזלווזע^וופלל לאוד «*« והי< י •נ חלצו. ח׳ ר » P גו»א ולפפע ולחע פ׳

ע: י חפ א-ני הסמס « ע נווופיחפיחא ממ חי ל או ס ע׳י א ל א ד סו׳י ע פ א ס׳ו א וי  לו׳
חו׳בספע פ׳ א ח0לן p 0*פומפ וגו■ ולס ■a ■פייסססןס אחמנס רע פנילגחי׳ n o פ «  0ן

סע פני■ a ספסן סל* חופחימא ע ואפסו נ ס ׳ ופס ו ס: « ר ע

ת ט ת חל ט בר
• ר ח נ ל ח ף ק ר אל! פ מע על מ ן ואס אפסי סי סאפלאדססואסןחפגסחס• אפר  •M פח סל »

• זפחמוווס וחמגוסאויזרג• נסרפילא• ' '* א ח ס נו אנ ח לד■ פזפאאדענ׳ילעאלא א
לוזנאמניניו חסגמץאלוגואגו׳ ואמי מ׳ • לינוופלזניפגפןן א• ע א מ לויי ^ א מי ל ס פיי א • 
ע וגוג חי4 ואפא • ומו, נורו אן ליסנ »  פ1חס נפא* ופפע גאלן פל גנילע ואמן י.נ0 א אן רו חי ה
סו• ולא מווןוג ש**•ונאעונא׳גפווומלוזפלואס• נטוופריאסאי  •סלפסאוא׳ a:0אספוןמא

ולא BS0 נפאא וספון נאפן לאסוגפין דאלפרן חסו ל* 0ולס • חסיפא זפרן גנ*ל מסניא סל לדש
א׳ מ- א ןאלולאחא• •לא• סדפפסע! אנאיקפיקוספי־דסראואס ננ om ו ponrow i e ra 

• פלאלן נחל חס גאון■ עג ס סן פ ר גססיא א פן סו «» סאן סווח ס  en■• סנאלר׳ לחי' ופא ו
«• לפין האח •וויו אפפ׳פמללנ^ל סופח וניפנמווהומפן אלן פין ומפס  חסח ומולא קמא• סע ני
מ נפסנחח p הנס׳ עדנ מנ פי.ג חנו «נ ע נון 06 נאמין • פג  דסל ג*נ6ו •יל «ל* פל ץם4ולגמו • ■לא נ

T סנפ׳לפחק■ ierain••:: אס אןיסרסאזמחנייפר״סזסדספואלןאפא p4 פמססס אץפגל 
אץפנללפאפ• וו׳■■ אלינא פדג אן סאזיו מאי פדגפזננ סטסו לניפ סחחו׳ מןי מסיזנלוי אח  ונ

חיי׳לוגאומנונץ אנמלספדלאקפונרל• ל ולסכסוי פ א אן א פו• ונרו לא ^ • ו ^x o• • א • 
ו0ו מסס סו ואי: ■ אפא אלן ן ספ אן ■ א<פא אע ולרע רמא לא אס מסאע ספן לפו• T• נפגע נו  •י
סדס ואעלוננ׳יואחי נסנאאפלונרפלאוגסופיאפלסאפפיעספו•• לסץ פו׳י אלן חד?• חסו׳

e* פל סון אס •סוג ra  I ע חלא מל וחפו• •גא■ לא נפאס סן ■ מיל לרינסוג אססלרן •סוא דפפספג נ  ו
ח •סוא ולא או • נ פרל poiistt ו ן לגאא ספחס גיפא • *!פפין • ״סיס לו׳ מוס ז  פג•■! אפא פ «•

ג לונוס• פע סן פרס ׳0 אל* ד ע איסופו• pc •ו •סואל: סל לסאל רל P ■ פג

אוו מ•!0ו •) ל ם מלן• ו• פי׳פ פאווו ו ע פלג ויל גומני מ ש ן סולו ייאושא ד נרמגיג סנופס *חויס(וחיויסע מןלפ» פ־פ סנפלאיס חיג^■! פל פס גסווס(חרנ-ו) נלגנ נ t 0* ו a w ן או  מי
ע פיס הוא האלו הגה»ו1 .רא) «ון• «׳ ס ננליין * מני אן .וסוספ פסגח פל אלו! לגפלחוס .המופיסס לפנוד •פג גפץ ושסוח־פ רל עו ננוונ גו סויי .אחס לוו ו m ג b , 

א נפסו סלא •יג] [לע נמדפר מגיינג נספו• ואחא •) »פ מפו• א חיגו ח פ׳ גופא •ויגנז ^ן ל ללוין); לדץ P(מפס• ל



אריה כן 48
ם וציונים חידועוים ה כרר״ר זאב ייר׳י הספירפס הגאון טהרכ ז״ל רהטב״ם לדנרי ונו רי טעלו גאלרינגען אכדק״ק ,ז״ל א ♦ ו

ת מ ר ק ה ס ב מכ׳ א סקדוש רכיס גר מ ח ג״נ J5mc נ! אליעיר מר׳1 גיז6ז5 וךנל ו מ נ  :'t כ״ד י
ם מי׳ ש n שמעון י o n ח חו » ג ״ ם נש׳1 [ה׳ה] המצרע] [ס׳ •חשללזי זפ׳ א׳ פ״ר ג  זר^) [ה׳א] שגהט מיז

גי שסהיס: סי
ג קידושין פ׳ נ״נ מרנא אשי מ שם ם ע״ג ע׳  דן• מעילה וע׳ אחח] שזרה נאן [גמחז א:• רר עלד רנא שמת דו

i' ם שנהוג מה [וע׳ ט' לרגא אשי רג א׳ל ע־׳ג ה נ הו ע ר וע׳ אר־׳] p נ  שגירסת [ונר*: הדירות כו
טדא רג שמת יום שם הרמדס ס רנא סלד י • אני] רג טלד רגה rnc ז

ה ההקדמה שעל משנה בבטז ׳ הג י חל ד מ־נ נ ע׳ דהיה דסנהדדן כס״ק דאמריג( רני נימי הי׳ ג ג ט׳ נ  ר
:ע״נ נ״ה דף נג״מ צ״ל ”

/ ל״ח המצות מנין נעל משנה *1 למשחית ל* מ ס׳ וכדעה לנשחת ל « מ י נ׳ ר י׳ דף נ « נ״נ ע״ ד כ ו
:הזקן ועל דיה ע״א ג׳ דף שגזעות ’התום י

התורה יסודי הלכות
ש שיתהלך ותלי! ׳1 חל׳ ג׳ פרק מ ס] סיא והירח [ותינת נצ״ל ?נגדו מ  • ט׳
א משנה כסף ה׳ ד^׳ ה׳ (£רק ר ס היסה דקנלה ה.ועם עיקר איס הוא ינ ס rולעג נ״נ ט׳ רד ן דר׳ל דה׳ נ ז ל  ד
א רוצח רף יעטר ואל כנראשיהרג דליכא אף ננערה וכמי נזנעיה רוצח •להינן יידר מרוצח נערה י  א!'

ק תלוויט דהא •עטר ואל •הרג כנרא דלינא 6מ לז א ע״ג פנהדרין דעה׳ רש״* ינמ״ש מהדד* י  כיוצא ונדיל»ק ע׳
מ י נ / והידור(רךזשין קימה גנ ס ע׳א,! ל ם1י וע׳ היזי ת א׳ ט׳ ס׳: ד ד׳ נ ש׳ז ^rינ יתיס׳ ט׳ כ ה ע׳  לא סד׳

טי שם דנריהם ויכוד יאניל/ה  הג׳ל וקדושין היא על נ
ה משנה ד׳ הל׳ ן׳ ד׳ נ נ \ י • נ״ה הי־ נ״כ נתשינה׳ כהנ אלשקר הרים ו

דעות הלכות
מי: משנה כסף נ׳ הלכה ב׳ פרק ל׳ ו מ ס כעכין ו ס׳5 ח״ם א־נס חייי ) ם ״נ ? « י נ ר ב): קי״נ ע  ע׳
ת כסף ר׳ הל׳ שם « נ מקומר כעת עדע איני מ  M שכיון שכתג ס׳ה ס״כ שמואל מיץס נשער ע׳ (׳

׳ ה׳ דמגיגה :נ
ק ר ף פ ה ר ^נ רן מסכת עי׳ <'נ !נמאכלו ניועש־ו •ניכר »! ! ק ו ף הנרכה חא־. ש׳ ינכשר׳ רז זוטא א  ט
שמיג (שס״ג) סיסקא י
ם מ ע׳ <״נ גהן־ שלום גרגר• אלא ו׳ הלכה ש / ג״ י ע״ג נ נ • נאישגיזא הדיה שם ס׳1י

מא הא שמשרש ונראה נ״נ למה־ ידעתי ול^ משנה נלרס ם׳ הלכה ס אחה שהוא מלי א: ת א כד היייו ו  ואין נ
ט כחסאדום ר שא רנג אמי לכך רנ האנלט ר ו נ רי מ א כן ל ה רי סי׳ ת כ ט ר כ ר לנ;ו א הו  אנללדינא :

ס נק ג״מ את ד נ נ רן ליעל ־ י ת׳ שם שאמר י א סת נגליסא הא ליק העמוד סוף גנ לנו: ס״ש]־ נ
ק ר ̂נד ך פ ׳ הי סג זה הרע לסון נעל אגל נ • הי :א' כיסן הרחנ״ס נלשוסי. א׳ חלק רדנ״ז ע׳ ג״ג ס׳
ם f נ׳ג ׳ לה׳ר אגק מ י%י ט׳ חנירי נטזנת המנער וכל ד׳ הלנה ש « o r ש״א: פ״ז

תורה תלמוד הלטת
ק ר ה ׳J פ לנ ח ׳ י״ג ה מ ס נלילה אלא תורה של רנה א; חכמים א ע ס׳ מצורע ש' מדרש ג׳כ * ו  שד ומדרש י׳
מד א׳ ס״ה עירונץ וע״ע ע*כ פז כתם רא.ו ססוק רנה השירים י ת ד כוף ו  ס׳
ק ף ? ) |fכ וטרי רני עליך שלום לי ויחוור ט׳ רני על־ן שלום ה' הלכה ׳  ע״א ג׳ דף נרטת כדאיתא נ׳
< ע״נ פ׳ז דף נ״ק על כהגהותיו ש״י{יע׳ אין דיך ונמככת י נ ד’ על רע״א י  י׳ו} סעיף רמ׳נ פי׳ ו׳
״נ ט׳ שנדוט מדני וחול ם׳ הלכה ן* פרק ע׳ש ׳6 ה׳ מגלחין אלו הרק ירושלמי נ

אח* ה־נ שאילתות פ׳ רג ס׳־ לו דזק צ׳ע «יכה עד אתריהם סורח ומ״ש משנה נכםף י״נ ה־יבה
*ן « ג ־ ס סי׳ פק! « א וכן ־ ר / ט ה נ די הלסת ג ש ט :פ׳

עכו־ם הלכות
ק ר « הלכה ׳J פ  שסמס מה טעם [וע' * ליתא מה״ג וק נ״ג • שלהם נטכחאח הי׳ שלא • משנה ף0ו׳
 א׳) ('׳נ ״כננו׳ש© רותק יוא שלהם נטסחה הי׳ שלא [ט׳שהכ״מ שם] דע'! פ״ק )אהנשלשיגכייים ”

׳ מעיין איל ט׳ קהל זאי לה חצרץ סז הי׳ לא זה לx לזמר ודוחק ט כת • נגי
ק ר ׳ פ ה ד לנ / 7עי צ׳ל ונ־נ מוקף שעריך תינת שעיץ כאחת ר1ש<* • ד׳ ה ג ץנן ע׳ ו  ידרושלת• על עדיי י
לי סרק כופה ^ א ה׳ג ערזסה עג א )k נכפרי»עא דאיי ס והנטן מהעי] [ס׳ נילרץט טנ ״  וכצ״ל כא; »

י ר ערין־ נאחת שנאמר ולשגעים ט׳ ירושלים ולא תהיינה ^
 טצו ה׳] ש״נ [דע״ז ניחשלמי ד*תא ונראם נ״ג ט׳ הזכיר לא אמאי קשה משנה נלהס נ׳ הלכי ן׳ ©רק
 טא נה״ס שהיא ע־ שיץרעה גשעה אמר ר״ה יודע טא כיצד ט' נחיים שטא עד י\רעה עושה טא י

 ררשג/ יא להו דלית תרא דרנק אלינא דם קורס עלץ ד: דהא ע־אה ומזי־ ע״כ* נמש(־ ימגללאחרשח־עהמא
 רא חולין וע'ע נעשה ם דמיד ידעינן עגיל דהוה דנהא דם קורע נעימ לא לרשג/ אגל למזן עגול p לחלק

׳ קור סגל א*מיש ס א  סי׳רס־׳ח: א׳ חלק הרשריא מחשוגת • ע״ש ט' לייסיד צ״נא ההס ^
סרשה ועזדרש ט’נ ^ק ע״ש נ״ג • דאטר *הא רדא ומרקי • ה' *ת סיימזן גהגסת י״ח יזלכה ן׳ פרק
ר ע׳1 <*רנ * ד ש מי p ר o ו הצל׳(וס׳ כל ־ / סי׳ ו ג ד ק א נני א ו ר׳ ץ ׳<p® w ז״ל מ ט ■ ס<ךא] ו

תשובה הלכות
ס ר ע ישיג י»נל ככ׳ק^ אמרו וגהד׳ החונלס׳ וק נדה מאס מכף >|׳חלנהא׳ פ  ממל 1W ס׳ ת
c ונבאילתזח סטנס W ורג «מף י vר׳ סי׳ נ״ח ה fr!'h שפה על יק* היא רשמ לשלם שדסתו אע״ה 

m  ) t  51UB א׳ פ״ז •ופא ופ׳ע ־ רשע גק־א שמשלם דלאחר ר*׳ משם *ן ולס׳ז ־ שם דדוד וגגועשה י שלם 
• צם רש׳• וע׳ d •מחיל אלקים ישללו ל*ש *ש ייאזא אס דה

p • נאיד 0ש i ע <״נ סא פ׳ נספר הזא וכאן ו א נססרי מס*־ י  וק חש״א *׳ שם רליזס מגא מ
• מכילטא נשה פ״ג מצוה המצות הסר וע״ע ־ פרח שם <פ׳ר א10

ק ר י חלני! פ ׳ ?י נקלון ומתכני ־ משנה מסף י ם לא חנ P ג״ג חלפ״ס• להם ש*ן יאמרו 0:מיז
א * ח מ « א י « ע אמי א׳ פרשה ר ררו ^ חגיגה ו ׳ פ ^ ה״א נ • פ
ק ף ׳ ® ן ה ו לג ח מ' הקנ״ה א4מ מאסר שפא ה׳ מ €נ ׳ ארוכה 01 דנר כי. רג ס ס״פ דף חזש זוהר הייזני ס׳ [
׳ »ד0 * / נ ס ס ופ״ד י פי ד ש א  :נארסח) פ״ש ט׳ אד«י וד״ה כו חרא ד
ק ר •ח־ דף ס׳א דצרפותא על«רא ז״ל סגדא דאור [ע׳ וצ״ע ׳0 חכמים אפרו מנה מף ז׳ הלנה ׳p פ
ה ~ ל סלן ד מ ד9 מ ג ׳0 י מ מו שסיהס שם ש ס לתק יש ועפ״ו ע׳ש אמח י ם) דכדי ג • הינינ׳׳

ק־ש הלטת
׳ פרק  ס״ש או <ד *רח(דים פל ארי' P השמש(ע׳ שתפלה ר\דם שפה פישור כנו 01 ושיפור י» הלנה א
p ה׳ו כ׳א גרסת היחשלמי פ״ס הס הרפלם מר• שפי׳ י i מפ»שח שהשמש משעה סא החמה 
 נאמר הייממם ה* מלשון טא החמה pw הלשון נזה שלה פשנה ס׳א כרכות ץנה רניס וכ״כ פכ״ל הסריס סראשי

ס «ד דס זמן מעש יטא פנ׳ל ההייס גיאשי לזרוח ם«לח שסחפה א  פל מומד לאדם מחש עליית שנרי« ̂י
 פ' העומד לאדם שע־אז ץים השמש *ר 0:נראה נירזשליס הגסטם שנמ^מות כחג השמש מסא וגס*־ סאר!
ה עיטר שהוא m פינונרן שסס * שכפה מדי יארן  ושיעזר הנ׳ל טרושלמי דין טדפונו ז״ל והרמנ׳ס נקירזג א
flfc *לעיל השמש אסקרוספצות עיטר כמו שיעורו הנא לשון בטא הת זמן פי׳ מ מנושיטר ולק ן8מ ל 

p60[ : פל מומד סק״ש את סקורא סאים

תוזלה הלטת
ק0  ה״ הלמ י׳ס סרק ®סרים מס׳ מ ט׳• יזלך כה »תגדן השנה כראש משגה ייימסף חלבח ר

ר י ת 6ו מ ס :ז״ל סגר״א מ
׳ חלזנדז שם ל מדחס ס' ו״כ0 ופ״ש משנס נכסף ז ח) כתג (ולא מהם אחת מ ץ ס ®ס* <ינ « ד ס  ט

05 Doto :ד

ם  P מה להדא *סא דק פ״ג] ייג [דף ע״ש <י< ט׳ משמפ כי׳ יחיד ולי שאמר זסה ננ׳מ יי הלכח ש
:פ״ש) פשרם השפ p« שהציניי פ״ש גמסקנא לס [ו«קי ט׳ לציסר יטד

ם ת ספונה גם v>«n ופ׳ש סדטר גטף ש ד:0ל0רח)0לפי^נלדפ5ירז3<* לוס מ<ףר החג ולא צלם־ א ם

ם ג נתפלח שם דג כרי ירושלמי הרי׳ף כתי כו' כתשעה כד״ה ש  ה״ג: ד
ק ך י ן;׳ פ כ  [רדד] להרמג״ה המשנה סי מ׳ נ״ג ט׳ לטזסלל̂  דש ורדפ שפה טום מן שיש*• עד י׳ ^

 כאן הרסנ״ס טוצת טא וכן לא לכתחילה אנל נדיענר דוקא עייר כנזר דענד ואיורינן הא דמכר:
 לקמן לכטנ נמי הוצרך ולזה המנתה ^ג קורס התפלל לא נאם גריענד ט׳ ט׳ אותה ל-תנג' לו ויש שכתנ נמה

 לכתחילה אטלו דשם ט׳ ישות שת׳ע לט ערניש נתכ-לת !׳] [נהלני־
ק ̂ריה־c דנ״ד זו מציגו;ורה טכן נו׳ דין יניח נד־ה ח:גה נככף ר׳ הלבד ד׳ ©״  דשנת ס׳ק ירושלמי ע׳ נ״ג א

 *נט ואתו טרה לדנרי גזר דעזרא ל^ש צייטן וע'כ <ץי נעל ילטח דנר רי׳ה עזרה דקחשיג ה״ד
;פ״ג] דף נ״ין [וע׳ ט׳ רנג, ואתו ע״נ נ״נ דף נרסת וע׳ התפלה על אף וגזר

ם :א׳ נ״נ סנהדרץ נ״נ השכינה לפני שמד יטא לו כא עצמו וירתה ס׳ז ד^נה ש
ל ומפרש נ׳ג חסל־אור״שס׳• רג החם יידאמריין כ׳תד׳הו״יתזל׳יט׳ י״ם פ * פ' קצרה חסלה ה

 וככר הדרך sלר ומסיע ונ0 מהיות ומטס קצרה לחסלה מנס שלמד * סק״ז ק״י כ״ מ*ן ניאור
הדרך: דחפלת דן הימנ״ס בהשנדס על ק״•] [ט׳ הנ׳י תמה

ק ר  ונד׳יה זשגת י״ג פרק הלאיב על נתנאל סרק ס׳ נ״נ ס־ ר׳נו יחשלמי טסק עקרכ ננ״צו ם׳ רייכה ף פ
:ט׳] הצד ואידך י
ק ר ג ט׳ זקט נתמלא כמ״ק תרא הכי ככ׳מ י״א הייכת ח׳ פ :פיג כ״ד דף מלין נטף ד
ס ר א פ  טסשוזא מ לוה מ^ל גתג ולא • עד של עסה אלא *תה טלן אץ נככ׳נ כששק כנ״ס ב׳ ת־*כיי י

.ק/] גסי׳ הב״י ג׳כ [הניאה רמגילה ס״ג
ם  .טא הלכתא דל* שנאסר צ׳ל ג״ב' ־ היא דל* שנאמר * נכ״מ סי ה־יכה ש

ק ר ב פ א ו*ן נכ׳ם י׳א הייכי■ י  וג״ג מוקסים אלו תיבות ־ שם הרי״ף כתם יחשלמ• וט׳ לסייע רשאי ^י
:ע״א ל״ג דף מגילה גמ'

ם ת ורל;טא העם את ד׳ ויגיף נכ״מ י״כ ה^כה ש «  סרק [מגילה »א01מ כזא ק רנ * ס' סרי׳ף ט
:ק] מסדש שם [עם ציטר כהלטתצרכי נה״נ וע׳ יא] דושלגי(הלכה וע׳ שלישי]

תפלק הלטת
ק ר ■ גר^ נייז y< <'ג גיסי. p ננק נר» נ• ו^כה 'J פ
ם מ״דהגש״יסאגזןפרשסנ^ומס/ס׳זופ■(•! ויונה ננ׳ס ■׳נ הלנה ש
ם וdc 1 6גה«»יו מ׳ה נ־t 1״i יד ונילי™:ל ■11M 11לנ6 ■ דגיו גאויל ש מ' ה • 6C נ  ׳י,6 6«י.1ר מ׳

וכליה] דיה כ׳ ליה מנהורו כתו' [ופ״ע דומא
□ ג (ילא ס" ידלולוי- א״י' יי•'' ילא ננ׳יו "ייי■'•י ש  0C nrml חור ווהא « לווי כ׳ג ל״) ״קוו מ

? P ג־יה הלא אה, יןעיץ אץ העילי! אי] ליה  התלילה נ™ הלנ« על לווי האי ינליק יעמיע ם' 1״
״ והי״נ׳ם יע'' *זילי ונרי  וממ העל". לנע וו! על יייא ”״' איא יי’ ®'•יי אי' לזלי־ז נ" 'א” ילס י״ל' י

■ נרע טר ה־,לילה דליע ג׳ה גלווד
ש ט  אהר נלעו! נפרש׳ ורעיש לנר וע״הן ואהו־נ! יהא שי׳ו !דאה ט' שוזרת טל! שיה■׳ להכיל•! הוא יעי ו

 עטם ■fn(שיזרות סל! נויה׳ יי׳ילק '־■'א ללי לי״” P״" ’יי■ ייל" ייי” יל ״י ייילי™ ״י יזי•
• למ׳ר הלנה אלא הוא נעלרא •V רשום לא סא עלר! מיאעיע

ק ר 0 ד פ P וןדושה קמש לעעיו ווועסיק הא • ג ם' א לדע הנרורא ע׳ ני :נ
א מ' <ן■ qu לייוד! היוםלי! נכ׳ר ם׳ י״לנה f ר־ס ס• ■גא איד נרסס י.־ל שס לה ומ וגנדןר׳ i c 
א וסי! ס' נה! יזא »ו ׳nv 0 שלא אני' אליו מ׳ם שם אאא ox< נ׳ר גו׳ ואלנוודא ווו

ם נ ידני. ש ׳  סוא ס׳ I •רושלגד רג לום) איזי ג״ג (ויא ס' איג* ״י !’יייל אום ׳לגש ולא רש<ה גסן נ
ע׳ם: ם׳ עריה משים אסי ולא ס' נ^יעא ■»ל! ר׳

ת ו כ ל ה ה ז ו ז מ
׳ ה ק ר ס לדליה נרים האון על ח׳ הל׳ נ׳ם פ אינ ה״ ל שסעס׳• א״יזנ גי ה מגי ויוא ר מ ש  שלוע א

ף]: [וכ״ה ס׳ ׳ נד׳
ק ר ג לדרה מזי » ב׳ ׳V1 סיף ב׳ם ף פ [וע׳ נ׳ ס״ח שחש וע׳ * נ׳ תרל״ד *״י^סי׳ סו׳ז פ׳ י
י סי/) רס״ז ס׳ יו״ד י י
p lD ה/ קמ״ה ס׳ פהג פ׳ נשאילטת נ׳ה נ׳כ ־ קודש שסן ט׳ פורשות ונתי כנסיו: ונתי י׳ י-י*׳ ר  ה׳ יננ
 שלום גש*לת וע״ש מקדשיכם את דהשימוחי ftr מ לה ומסקי מזוזה ’
ם  [ס״ד) ט׳רס״ווע׳יחשלוז• [ירד] כ׳ח פ׳ רג סי«•0« וכיח מ״ש *־ מכר. סדה ל״מ ם׳ ד^׳ ש

המסכת] (כסף דמגילה
ף ו ס ק נ״ג לזה) מקור כתג (ולא '0 חכמים 01* • כ״ס הסרק ב : <׳ 1ם״ ממ

ת ו כ ל ת ה ־ ס
ק ח סגזשלפ■ נ׳ה נ׳ג פנ׳ל ל׳ע הויסי נז!> גכ׳א נ׳ הל■ ן ®- «!י  פלגים פה׳ נהא סג־פ ורג 1םא ם־נ [
ס״ד] מסדרין חוססחא [וע׳ גלוו״מ חדש *
ם  «קף• סרי״ף תיבת פ״א למי דף הקו^ כס׳ הרי״ף נב/ז י׳ חל׳ ש
ם  (ומעשהדר׳ודיאימיחכיססיזק/נ׳וג״מפיסג׳]• דחוחרנ״ב ודאי אלא ר״מ י״י הל׳ ש

 סארזרם׳מאחחג ס׳רבצ׳׳לאצגע הכינור אצגע ho ׳0 האמיר הגודל חחג ם׳ חיא ניסנ״ם ם׳ ®״ק
: ׳0 הגיסי הגודל ’
ם  סמל כמ״ד משגה סיזם פ״ג צל [מגילה] שם ופיע נ״ג סמלה «תן חסרהנחוש שאם י״נ חל׳ כניס ע;

סירש״י] ע׳ש שם נגס׳ לה שססרש מה [לסי
ק ר ח0כתנהר׳מסחאגלתמלזט׳מ^שטמראש כרמי ח׳ הל׳ י׳ פ « ^נ [ ף פ״א]: ד

ת ו כ ל ת ה י צ י צ
ק ר  מרשע׳: סף שם י/.׳נרמג״ן ססרהיזצזסמצוה אלאמצזהאחהג״נע׳ ח׳נדס* ד.ל׳ א׳ פ
ם  :פ״ש מ־ש״י דלא סרסג״ם שופת י״א מ׳ *״ח P ע׳ <'נ ם׳ משולשת לשמונה וטסלו כ״מ י׳ ׳‘ד■• ש
ם תו׳ צסמפנססר• כ״ממףדיהכראנהראנ׳דט׳והכי ש  ופ׳לם סתכלח סד״ס התכלת סמן דש ^נפ׳

• י״א] מ׳ (כדש מסף
ם  דטרא' הזא כלזה רב ס׳*ton וסיי דסרגשס משידל ואח״ב פקזמרם ושליש גם® מ״מ ר.יז׳ ש

זיל. רש״י לשון טא זה ובל
ם  ׳־0 ל*יןגדנס מזק ורשא דמשוס דל ג״ג ־ ׳0 לאוקמינס מסק דייש דממס אישג וצרץ־ כניס יי״ד הל' ש
ם  נשא לא ממשק שזודן דלסא צ״ל <׳נ ס׳ ונראה ממשק שוויין דלסא דסנורי בי״תא ס* ק׳ל פחי נדה ש

י׳א] סי׳ זסף בנית הוא ־(וק ס׳ ונראה כמשק ששה שוורץ •מ׳ שא״כ א שמקשה פד כמשק כמו שוורץ
̂הי׳] וצריו נד״ה • צ

ם ̂*׳ ש  דמימ ומשוס cfcco דאסר משום אף לסמל יש כאן דב ׳0 0« ליהזת ל* nfc דסיז גכ׳מ •״יי י
מכה: פ׳ שלהם

ם1  ל״ה סכה ס׳ ד^׳ ל* וסאי נעימ דמ^הם דנ מ^רו) כחג קמים(ולא משל ולא ווו״ש הדיטר גסף ש
 לאכילה דל* דשזי דה שם נחו' וע ממש קדשים דידי׳וכ״ש סיי לא גמה ממון ־r״tA תע״ש דאטלו
ממן• p גשק לס״ע

ם וסבר עתיא סדאסר־ק משמע וסט מ עש״תן טא ״ שמקתן ־aop משוס דג מכשר • כ׳ס י״ד סי׳ ש
ממאל



49אריה בן

p*06m inpw J60B» י»גל גל><»«ן1ו0>קnaוtrwונ«ו«eele:'
np9mB;ל«BלDteיג<Mו מ ס׳• לס י.׳«י»מי *v!ב־ פרק

t>(D(h 1ןיי V5]tf1 (ftשי# ״6*ר*י«יל)יל*^וy> •fttsutonMn!*® “שסי״
Bft to: וס«ימ <יז הלנס DC:

ס f! 0 סגיס *n הל■ ש t10 ונ M f t  7B9( 0ס««י n s  pioctBTtBft 4 סדן tM n s t9><̂  )י y 9 )Mans (00 to>TftSMionSr«ור> to pi] )ft גסס ^ ft ft:[
plD 'גימל ft'B«̂הוס־גי<ס׳ש0«ו:מס*6ז<ולה0ו sftiopft: ו4ינ»

•)w )m sft0ft!to1ftys)sft91r9s7;ftn1csos>0 -eo1n>»iB91 
4(1n ^nnn (ft to ras] oca *1 to 0)n  to[ :

:ft fa  data ft fima aft ■ft oft 06 soan ft ata) trx a^'inQlff
ח ט ל ת ה מ ר ב

ק ר » olri א■ פ  ft c»» :ft •ft v»c ft ■n 60*aft *61 tot *ft ft ftn: 
 Tm(reo*7(re1)q1]]»«mnscftaft •0wna76o0mftr7r0*to)1»to'inא׳ פןיה
ן *aft 0 »דם־6ן׳ 60CW ש*• 0« ויס פי) irt י  ):ft Jft ז
 )!:po מר) ft nn6 (r« »ו0 ע׳ aft י ני ■pan ft 061 ■•נ (׳n א■ פןיק

6 Q(fp •̂  9n to66 Kissis)() 06 גגיסס oftsnasiG nomaasln לגזסון סס׳נהלסי
trro 6 000(י1ס6ו 9(נס( גגנס«OHO fftaa)0(«c5cftan61 זיזש6י)0ר0׳)ft) ס(גס 

 rן:a ftn ft סגר■) דoofta oftio cape WOOD actca • 01'60 יס oo'a 1)6 •0 פסק 00«דמ ■9
 (;ft0ft11161 גמוסה] וססיס owsa] )w» neat ft ntaca oft »fta ■n הלי ב־ פרק

J  p -g• 1 הלי' nra )00 oft סוסי )dco af ־ ecu aft יסזיי orp :

ה ר « ׳0 הל■ ■ft פ S סמד! |Bft 61 ♦ סזיסי סן גני  » w ft 6 01 סגדסe w)a aft ■owp| סגד
jopi 0*0(יגזייסז• pxaoft afti•סה■ פסי re6 גהיג פ׳ש »r a 9 הלנה■ :

ם o׳1p1)6mft תל׳ ש o a011)00 6*0־ f t 'o a f t ו' נ' ס(גה:
DID סי הלי ני ofta סי סן ft t)m 00001׳1so1 סי pftapo6•■ ׳)oiraa 'נpft ססיס י061 ותלה
o סליני 6( “  tftoi tc6»־ft« ס ס ocnr !)6 (סת >rp ן(ןe* 6 •וסתהלסי הס גסיז נלנו]: הזיי
ק ר ס ה' הלי ■J פ to ננ׳  f t  j)a on oft ק16ו0ס<ן־ rJm נ׳  P'0 aft ■ rt ן  :עי) וי ז

• ל ה ס ה־ ^' cno •0 •000 ו׳  oto 0«  00*56  f t  •ftoi נ׳ג סניה y ט 1 ת f* 0) ז t;!
 :מ ft וספיס pt רש6ו *fto OB ממיס לדrxoa »6 י ■יד) ׳0 ומצה(ניס חסן הי טן pip(פ• aft סי■ m)s 06VO OTO 6 Efto נסי Oft ofta !•הלי די !9*3

(ניסה OB 606ו p6 «]60 וין• ו**■ fo ftp aft •ftw» o»ca tftn הדסי גסן oft aft הלי ׳ ז פריס
:]01<ן l*po :66)1 opp עהל “ ס: 'irt )06 0 פ' ft(• aft* » ריסס ססד Bft»נ«!oft *fta 6 הי הל• י)דד פרק  י״

חיי שםיהל׳־יה•  מו6 ספי *00 ופי היז ftM'ontOBTrp ס■ (*•(קפן aft סי W Oft )B מ
פלP 6 ופי •ift ■0 0<ד ]:Bftft ׳Oft 0 0ל6 ד'

סילה חניטת
ס ר *יו• 6010100 פי פלס aft«6)a6 נ' הל• א• פ  S5 פיל )00 פי* פסיס *פ6פ pi aft «(נ
n 0<ד( no ocn 6): )6 000 ס׳ סס no סל ' u ;
̂• ■6לפ י.1פ« שם >p •1 י x aftn ■0 סי aft ?01 ונר נלסן סיליל סיס! נ6י <6ני י io'os נל׳ג 

ס son pd ופילס vmo [*)ה יף(  נפיליו :י (6p■ 0 0) ולק oapi(סמן גספה ה' pi 06פי נ
f• 36) 06 ^ )* 05 לסו י«) f x סלדס ft) ופי) pns:(

מהרא״י נימוקי
,מהוראתא] ג״י יעוונין נטע ם׳ ת״ם בגו ע״י [נעתק .םהוראדגא »״ל יעוודן יונה אנרהם ר׳ מהנאק וסקוריס חרושים

ת ט ל די ה ט ה י ר תו ה
ק ר י פ ז *ו6ש ofta • to 011 הל• ג ו  0101 *גסיוסיו a(6fta 101V •’0 • ה)ין סן ׳0 06 ב«ו וסי ז
׳)מ סמס 61(1 נסס־נ י n 6'1)00 • נויש ovi שמש נהללוס! דל סוסנ״ס ■•0 6() a p שסר 

ס' שמש !0.ינ0נ 6(60ז ע נמו • די ס ד !0,זנ י ( to שסספיס ה6ני01 • נו (פיש6"6 !)יה • ה io 
סו)  ייס(ונסו(•! שמש זמלוסו 6מ?י ו־ל סימנ״ס פל 0!ש10 נסמס סמנס • סשמיס■ מן •0 061(10.ז
' ו ן x שס ׳0100 ש״נ11’לפ נן6 ופס■ נ־נ 00(■ש 0'זיס ומשוופמשוס •pip ילון מלו(פשוס 016 • ז a 

ה(נ־ס • לון•*) • ע 1(הה<נ 0< של ש מי6נ0 מ! לזנייו pirn פשס (»■}ונסוו *י(י' ז601 פיג) ננ  י
ני (•*100001 ססליויס 0ו)מי וטסו 0»1«<ון*  ץ6ש שס וס•' • מסיס o-iionooi • ס״ס ספליוניס 6נ

o-iioonoa ס ריו p מסמס p1)0 • וסשנל 0־<נ1 ס״ס מ פן פשס פמוזיו סיס פי־נ) 6(נש נ  ן*ot »1 • ג
61SC *■־נ *גס» ל ג שס ׳ ׳01 • מספיים 0’0ש0 מו16 610 נן1 • נ מ׳ נ פנס^ן שסו) נ  פספדס 0<נ6ש מ'

:1הנ1 פ־ש ס•
»Bf נ• הל• ה׳ • ofta נו• נו מי61ש מי זנל • p'o ופ״ן • לסימ X • סדניש 0  )6?*־ • 6ft • סי(ז

ש ׳ מי י ז י נ ס ז נ׳ פ ל1 מ ̂ש נסלס'* 6זל ' :וו

ת ט ל ת ה עו רי
p ”ID •ס »'הלי א ס )’1לש מויס(מי פ״! ס׳ סינס זפוס נזי ’פ• • סי )1*0 נוס ססוננה נ1ולי נזי
:*■ש )oft ס״ס(פלס ושמח נסי י61מנ ססיננס נ1י של י
ם s ש n ס נ רל רני* נ0נ )1הל־ (ס־נ pip(פ״! • יתנ ־ ס נפש נ סנ  0ט6ל !נפייושו • לסו! ננסל • י

נ 610 יתנה• נפש פ•• Ipft משנס (פיס ו י1 למשנל• וה60 י נ ז נ0ש ו׳6מצ יו6ו • סלמוז ציין נ  מורחי ו
נ סניס ו־ל ־ ו נ י ס ז ט פ־ש • נני מז ס )aft(נ » 06 6יש נז־  :סיש נוי סי* פין נהס להמיס ןש1נ • *׳

ה ר י פ י ב פ ויש • ג• ה ! 6(0 לספל•) יש טי• 11065 01ז טי כי^־יס לה6 זנו׳  VW1 נ שנהלנס 1ז
^ 6 pioiBן לילן ציין • 06ונ נפס לה60 נשניסזיטס שגס שס שמפווש • הל׳ז ׳ י ו • סנינוני נ

פ פסימש־נ סלט! 0(6 י נ ס־ז ויל י ״<־p1 נפשיוס סטנוס !oiano 0 מפלוס • נ  שסי ני! 0*'צ1ממ 0(
ה ל א ה ס מ ט ס ס מ טיי סו טנו לנ16שנ (‘לפ"ו■1 יסח״נוספטלוסנו•• ס ה נ0נ ר' ״ » '  <0חשנש1גונ0נ

ח0 » ע • 0ל60 זי ס לנהוננסן וי06ש מי6 ( מו  •pioa 6 ל6 • סלסוו! p)0 פו יחרמן 6ל6 נימניח נ
י סל' ׳ נסלנס ן6נ1 • ז ן פצמו שינסינ מו6 • 0(60 סזיסס שנשסי סמפשיס סיי* נפטלוח■ מייי׳ נ י ז  נ

«פ • י1ני«0 ר פל לנ » 16x• ׳ • 01(נפ ז ני׳ 0106 פפס •פשס 6של נ o(ו w וסנן:
®”J  p• ן סמסלן »'הוי י ז  פי•(חל־)) 6«־י0 נחשו■ 1״ופ שהקשס• מס לחיס פ״! •6»פ161p< 11 נ

ס נלשונוס מ״ח ופ״ן • פ׳ו ישונ י מנ׳  ־ פיש ״ל1 סי
®pp •סמחננז • נ' הל• ן n p)pa1נv •שיס • נו  0יל6ש פי• פס נשלילסוח ופ״ן .1מוץי ו6מצ 6ל ממ

ני ונמח־נ • '1נ ווישץ ן6 פ' זיוושל*׳ 60(6שמצ ו00ך10נ ו־ל oftiao( 01(ש '  נוס map נ
n הנו־ח n a 0ילחו6ש0 6מנ0 • 0ל6ש נספמק ופוין ■ 0[)• פ״ש נ־י01 ס״שלמי 6ני01 • ס״ס מיס 

;ו־ל] נצי־נ !6נ0ל

ת כו ל ת ה ת־
ם ר סויי! סחוסי של סשי נחי• זסיל משח* פ־ 0ז6 של דלו סחלס נדיס י הי הל• •J פ ן מנ  ז
’ )1• 6f t( 6 ד־ה)פ־ש ט• 6;
*) סי' 7יו* פוש־* פיי! וי הלי ן• ®■יק «ן paoi* (icoioai (יי ) •*I( ש :י

ת ט עמים חל
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ת ט ל די ה סו ה י ר תו ה
D 1  WBB(נפז־ו® ויל ירנילו סי׳ הסנמוס. ועמוד היסוולס יסוד H הלכה א 6
א ולנן .עייש יסודויו נשם לקראס עקרים •יג שסה ניאו סלק ע׳ ” ן6נ יוי
דגלי ידוע דהלה הסנ»ע> למעוד לקאפר דוק.1וןם יסוד השם ע6(י0 של למקד

 שאמר ווהו ,סדרשנו ללסש וגם השי׳ה יו6נ«צי האמונון היא דהסאה וייל הלססולים
 והאמולה ,מאססיט ללו מורשה האסולה והיא ניע) אנקילדה״א אלון אש דע דהמע״ה

 ומל ננילה, להנין מולה הדשום או ס6נהשי אמוללוו נסאשלווק י9 הסכמה ראשים היא
 גם נזה שנכלל נ') ה׳(הושע אה דדעס ואסיה נאמוגה לי ואישסין העסוק לנאי הליל

 סס ני היסודוס יהוד נ0נ האסולה על ,הדנרים שלי כאן ינים שנהב חהו ,סדיישה
 ועמוד להאסץ, שמה מנוויס הי«דות והם עקרים הייג נל רנינו נהג סלק נערק

 מלד סס שיש והדדסה) האפונה מצד (סיי לידע נסנ ואס־נ ,הדייסה על קאי הסנמוס
' נהלכה ולקמן יאשק,  מושתילו ראיה הדריסה מצד הוא נוי הדעס על יעלה ואם נסנ נ
י הנאסר הדני והוא הסייס, לסציאס י נ י  והעמידו עמום נא ס»ס מם' סילהי הזיל נ

»פ והוא אמס מל ע ,וסיו די אי  על הסודה שהעמיד עי' ,ימיה נאמולתו וצדק אסר ו
 שהניא הסנילסא נלסק ונמנואי ,ונדיישה נאמולה השי׳׳ס יייעס והוא אמי עיקן■

 אינם מלנוסי שאם גוייז)', עליהם אגזור מלנוסי נסיקנלו א' וציס מ*פ גנזהיס הרמנין
 ששר ייס נסו״ה ועי׳ .וגו׳ אנכי לישראל הקניה אמר נן־ ,מקנלים הם היאך גדרסי פקנלים

 לשיןא:זונה הוא קיאל שפע דהצשו! ג״כ וניאי האמולה, היא ג״כיהמצוס נסנ היסוד
 C0 האוסיוס נייס ניפז ומה .נים עיי! »׳ שם שיש לידע ינילו שנסנ ומה .עייש

ט כוונס לדעה לריסה לועה ה1מ אשי סאפריס שני אעסיק ,ניה הריה  מק זיל יני
ן נסלהיק עי׳ ,«צ* א דניי ננאי עוד ,לז״ל ה׳• י  ננרא שלא עד שאפר נמה יי

 שם הוא יהויה שם נענין אגוז גגס ססר דנרי ונקדים ,נלגד ישמו הוא היה העולם
 על מאפס הזה השם נ׳ המציאוה ממרינ נהיולס הקדומה ההויה מל הרומז המיוחד,

 יעלה אם ני הויוס, כל המהוה נמוסלש הוא הרהנפצא שיש שאמי נמצא, הנמצא היוס
 שהוא סאסי גי ,והויה מציאוס אססיוה הנמצאים לנל ן6 נמצא איט שהוא הדעה על

«י שהוא aae נו סלוי: הנסצאים והל ההויוה הל אמסס  ומציאוסם הטה סל אססס י
 הנמצאים לנל רץדס ההויה שם שהוא יס׳ לו המיוסד שסו מד לן הרי שנן ואמרי נו׳,

 ופה׳ים וס׳, ההרוס נל ילאו לא ההויה שם ונלס׳ ,נפצאים הם סציאוסו ופנס להמציאוס
 עוד ־ י. ואסה עיש. ׳1נ נלני לשמו הלא הים ני הגדול י*א רמז ועיז נשלהיק

ט מיש  הקניה היה העולם נניא שלא עי אמי ונמריא ,וזיל לראשון) (סיא נמייה יני
 העולם, מדוש אחי גסאישו כולם הנגזרים שמוס שאלו גלה איך הססכל ,נלנד ושמו
 עצמו ן6כשסג אפנם .0נ»ל הנמצאוס הפעולוס לפי הונסו טלם שמוה שהם אמס וזה
 מיוחד אמד שם אגל ענים, גשום נגזר שם לו יהיה לא »על מגל מופשט מיומי נין

 ועי׳ שם, ענלה׳ט ניה הויה והוא זה אלא עזי נלסי שם לט ואין עצמו, על להורוס
אמן, מצוי כיה). הוייה שם לסי' נמפיש סס א י  העולם נניא שלא עד הגדול כדניייי
 נזה הנרמז הקדושה הסונה נ'כ שזהו הנמצאים נל פמציא והוא נלנד ושמו הוא היה

:ח״ם הפה ונעוט ,הנמצאים נל ממציא ש«א השה
 שהוא ם*מ ׳0 ניר מזיל מדני• הדני פטאי .ט׳ לו לוינים ממצאים שכל ב הלכה

 דנה ונשסוס עי<ם, הקניה נקרא ולכן■ מלןמו הטלם ואץ עולם סל מילט
 אץ נמילם אנכי מה מנינא נר׳ יומי איי אסי, מילס הנה פסוק על מיה מ׳ סוף

 פטרסי ונעשיקסא ,לאחיי טפל אני ואץ לי מסלה אסרי אסי, מקום מה אלא ,נאן נסינ
ה וזאס פ׳  הייס אסה פפק שנאמר נעץ טלם של מעונו הקניה וט' מטונה ע״ס הנינ

ן, סחיליח הטלה שכל הטלם מטן הוא אסה לט, ס פרסה ננראשיסינה וכיה נ  ני
 הוי אסה מעק ה׳ דנסינ מה מן מ׳1 יודעים אט ן6 קדם אלה• מטנה •צמק איר

:סטט טלמו ואץ טלט של מעוני הקניה
 נם׳ מטאי .נאס« אמת לאמר ן6ו ט' אמת אלהים וה* אומר פהנניא הוא ר הלכה

 עילה לוה טש מאסר נמציאוח, אמס שם לקרוא שייך אץ זולסו שעל העקרם
ק אמס מצוי שם לקרוא ס״ן לא פרג  שמטא היא ז״ל רניט ומיש .לנדו השייח על י

p נייופלמי רזיל נדני׳ הזה החרון ננל מטאר גסצא י', נירטה הוא ססוק ,אומר i 
 ר אמר אפס הוא צמה ,נזהיל איסא אטי ס׳ רש ונמי׳י ,אמת חצהים וה׳ דנרטס

 ש«א טל להורוס אפס נלשץ פנינה רוא למה סי׳ ,טלם ומלן טים אלהים שהוא אנץ
 טלם ומלן לריס אלהים שהוא מפגי ,זולט על טה יאמר שלא מה אמס מצלי גשם

;הטלוס כל טלס להוא ס6מסצ כל ומנהו
ה  שהרמלן זיל ליניט נפה״מ ט״ן .ונו׳ אנכי שנאמר מיע זה דנר וידמח ו הלנ

 מהו *נ6ד ,אזי<יוס י׳ ננצל לך יהיה ולא סנפמק פנסנ יניט על הקשה
 לר יהיה ולא דאלני ותירצו היה, סרי״א מריה שהקנו כל מזיל(ינותכ״נ) באמיו זה

א'נ נמעטם, הנטרה מט ח. כשה ומט ה׳, הנטיה ספי סניה י  הקשה הוד חיי
הננירי !יט דפנץ רני־ מיניי ומשמע הא טל סתי״ז טמן מ'נ נסשוטסיו הרדנ״ז



so״י’מהרא נימוקי|
 עדית דכל נכתוד מדואר הלא דא״ה ,מדה עה ה' נדנד שמעו וישראל היינו נמעט;
נ הקשה וו וקושיה ,קדושו עם ישראל עם הקנ״ה ונר הודיות  לשלישי, ני׳ח הער,ריס נ'

 מכי ועניו דעו-ה שם כתד נ׳ והוא ,ע״ש נמייה ויל רנינו ודיי ע"כ !ו קושיא ו״שד
 ׳V אלשקר מהר״ם נתשודת היעד ועי' המופת מדדוית ה״ט ופירושו ,שמענום הגבייה

י׳ שדיתי י,׳״ת נ טי כ׳ וזהו ,נאייכות יני« ו  ההתנת־ על להזהיר שנא אמי אנכי וי
 כמוכת מתנאייס הס הש־שים אלו ושני ,התהוות האמנת על לך יהיה ולא ,השם מציאות

 שארי אכל המצות נכלל שימנו י1יא אינו הננויה סכי ששמעו אע'פ ולזה ,כו׳ שכלי
 ,השם מפי מותס שישמעו צייך היה וע"כ ,מהייפויסמות או מהסקודלות הם הונדיס

 ולרעת ,ז״ל ן’היינ׳ קושית נ'כ סרה ונזה .הגדויה מפי ששמעו נהם אמרו לא וע"כ
 נאמיו ש״ך לא אלו מצות דשתי יק הגביה מכי שמעו ונרות העשרה כל זיל רבני
 .ס' נשות שידעהו ומי הגניא ישפע נמיפת שיוווע מה כל כ׳ וזיל ,שם כמש׳יכ למשה
׳ על עוד והקשה נעקרים ועייש י נ  ננדואה להם לאמת הקיים לח ומדוע זיל יניט ו
 .ע״ש נמופת שסתדתיים אלה מצות שתי להשמיעם ציין היה ולמה ,נמונת שאינם דניים
 מלשון כמנותי וי-ודו השם סניאות נהאינת שציום מה הוא והעיקר לק׳ס נאמת אמנם
 ,לתנונה נמקי שלם שכלו שאין למי היינו ,שלו היצות נספר ונם נמורה שם רניט
 ,התקייה מתוך להתנאי שיוכלו אלו מצות שתי דתף הדנותת להודיע זה הקדים ולכך

:לתבנת לנט נשים ככ״ז
י הלכה ט ח  נערן היוקה דני׳ הניא ה' מלמתוח הנקראת הייינ׳ין נאגרת ע״ן ו

 הכל ציוצי שהין ודשדועה נא״ת איז׳יל עיד הדניים ונתיך הלזה
אמי ניית הזקיה פ׳יא ההלים טונ שומר ונמדיש ,ע״ש כו' טיה ולא ומות לא ׳ח׳ש

אלא לאוזן ישמיעים אין אלא נו׳ ליוציה הטיה יומין שהן הנדיתים צדיקים אשריהם
■ ליאות יכולה שהיא מה אלא לעק מיאין ואין לשמוע יכולה שהיא מה

ה  מלשון שהוא וי׳א ,ע״בת מלשון עיס׳ נתכיש ע״ן .עיפו׳ ולא עורף לא >א הלנ
 ליוה ישראל יטעו שכייש ■*א) (ישעיה פלשתים נכתף ועפו מונתינ תנועה

 הלק פ׳ סוך ז׳ל ינינו נכי׳ ועי׳ .עי״ש השני ולכתף כמו .יוה פי׳ כחף כ׳ ,שלשתיס
ף והוא פ-יור לא כלומר עיפו׳ ולא טרף לא וז״ל הי׳ג מן הג׳ בעיקר הינוי ולא טי

,ע׳ש נהם להההכים נכסף אוהם ילהט פירוש כלשחים נכתף ועפו מלשון עיט׳ סא1
.ע״כוח מלשון זה שפירש עף עין נערוך ועיין

 כשהוא ט׳ד מלך פ׳נ תהליס שוה״ט מדרש ע״! .נו׳ כועס כעתים היה ואילו יב הלנה
טן, אינו ננעס טן, הוא נפעם כשהוא חלא כן אינו הקניה חנל ני ועי' ני

נ עי׳יש ,פי׳ג הימוו הלק נעטה״ק

 איזה נכתן יש .ט׳ הדרך הוא והיאך נו' אוהו וליראה לההנה מטת א הלבה ®*ב
 דרןלתה:הנמ־,וך אמיו שנספר׳ ז׳ל, פירש״׳ על הראיס תמיהת הקהה שאלות.

 ,כו׳ כך שיתוך וגז׳ ההלה הונייס והיו ׳נ’כסש ,ההתכה למדת נא אתה הוה״ק לימוד
י הוסיף משנה סדר ונפער  ופעולותיו ומאמריו כמעפיו שנתכונן מבתר דנסה״מ להפליא ט

 עת נכל עונשו בראת שנירא היראה נמצות כשנ דנבה״ת ל׳ חמיה עוד .עייש ונו'
 נהל' ז׳ל רניט ונס .היויזמות ׳רתת היראה נמטח ניא- וכאן הטנש יראת היא וזאת

 רכינו רשי והיאך והקנימס הגשיש תות הוא העונש שיראת כתב א׳ הלכה י' פרק תשונה
 הנה כ׳ לדעה׳, נכון ניאוי ויראה תהנה ניטת לנתר שנ׳׳ל וננה לס״ע. פ’שסה׳ זאת

 יתוך שתניע האהנה נתיטת. שתי דאורייתא רזה יש פה״ת בטא הי,הנה מטת
טו קי״ני). ו-.ה,ים תורתך אהכת■ מה נפש'נ תוה״ק, לפיוס  גבהה יותר אתת נתינה ו
 נזכרו ושסיהס ,מיככה ויעשה י-תפית נ״עשה הסנונטס מתוך שתגיע האהנה והיא

 שיתוך ונוי האלה הדנריס והיו תיל המ-,וס את תוהג פיצו הגיל נפפרי תזיל נדני■
 אתה געליס, היותי השנית הרדרנה, כו׳. הטלה והיה שאפר את'פ■ פניי אהה בן

 נו' תו׳יס לתשונ היווע שאיירו נייה ,וז״ל נ״ג נפי' ז״ל צרניט הדור פי.ר נשו״ת תסזה
 מה כשתלתפ מה אמנס כו' ההקדטח ויודע נידו יטלס לו שיש מי דר׳ל לופנ׳פ
ס אמי כנר נה יש תועלת  מי את מכיר אחה p שמחוך נרמשיו הפתנל ננר״תא י׳
 יראת א' סרה ,נהיניח נ׳ נה יש שמה׳ח היראה כמצות וכן .עכ׳׳ל ,הטלה והיה שתמר
 וננ״ש כהורה מטרש הא׳ ,סטרשין ופרהס הרומסיח יראת גמלה ויותר לה שגיר. , הפוגש

 ונירושלמי ,רע סר' וישמרנו שיצילט נכדי סהשייח שנירא שוטח נתזר\ות חנר,ט שטזהריס
השנית והמדרגה .טעע ירא אין לנעוס נאת שאס מיראה עמד הרואה פיק בינות
פטת נדי ואיר .היפי נאי זה טנימים נפפרפיס פטקיס נפה טנא הרופטת יראת
 מהסנוגטח או טה׳׳ק מלמידת אם ,לזה שהפשר אופן נבל אוט שנאהב מא האלו

 שפציגו פט לעינונא לא הפה נעלית היותר שהנתינה רק פנ׳ל, נייא.ה וכן נפעשיו
 א', כהלכה מש׳׳כרנינ׳ תעתה אמור לעירונא, ואינם פיפיס נה שנאמרו מטח נכפה

האפשייס אונס נרל שהוא התורה פיות עיקר היט ,אותו פפט וליראה לפהנה סצוה
נזה נע'וח היותי הרדרגוח ביתר נתב ב' כהלכה יק ,נקווש עטדט נפי איש אה

 שם, זיל הרמנ׳ס הקדים וע'פ ,מדניה ומענה כראשית מעשה אנזיז לנאר שרצה מחמס
 צא כתן כ׳ ,מיךמו נא! אין שהרי אלו הכתות ללמד לא נר,׳ברו אלו עניטס כתג שצע
 נש׳יס שבעיס נתויה הסתנאר ע"פ ופירושיהן מד"פ ויזטר. שמה״ת מצוח חרייג רק נהג
 לדיני טגע שאיט יא אכל ,ל”תכז וני׳ ושארי ותיפפי.א ופשרי פפרת וירושלמי בנלי

 וירתה תתנה חטת תלו מצות ששתי שתכני יק ,הזה נשפי כאן צנאר שיך צא המטת
 לנוא א״א זה וכלר,י והנפלאים הנוראים ומעשיו נפעו^וחיו השם יריעת מהפח גסשנין
ס, ליראת ט מ  שעי״ז כוי מרנכה ותעשה נרתשית רענה עניני להניא הוצרך ע״נ מו

 הדנייס ולכי ,וז״ל זאת נהלכה ז׳ל הרתנ׳׳ס שיינאר נתו האמיתית, ויראה לאהנה גגוא
 את לתהונ לתנין כהת שיהיה נדי הטלטס רבן ממענה נווליש כללים מנאי אני האלה
ט השם  שתנוחר פתו תהנה במצות חז׳ל שכללו (עי׳ תהנה נענין חכטס שאמרו נ

 כך שמתוך במעשיו הפחנל שס י׳'מ שאסר ,לעיל הנזכר נתשוטהיו יניט שהניא בפורש
).0 מביר אתה  ונאתר הנ״ל, תשונה כהלכות ז׳ל רנינו וברי ל״שנ לב נשיה ומעסה ׳

 שהיי הא' בחינה לא ,נ־ה השה אהנח מטת נתהילה נהה ש״ך לא וקעניס דננשים
 נקינס חי! ונינה ורות ששכל ומנ׳׳ש האהנה, למטח מזה שיגיעו נ׳ב סירה בני אינש

 הכנת ושתן דנש נתל׳ מנהר׳ הנמשכה היוממות יראת מצית גס וא״ב ,צפשניל למעלה
 יאמר נל שם כתג ומכו״ר. ,נהו שייכי צא הנכלאיס וניואיו במעשיו פההטנטת השם

,הבי״ת מאהנח ניב אותם יעשה ולא (פי׳ הטנש מיראה התורה מטח שיקייה האדם

ס אלא עו׳ז טנדים ואץ ,מיראה) טנד קוא עד׳ז שהעונו  אותם שסחצק וקפגים סי
:מאהנה ויענוו דעתם שחר,ינה עד האהנה מוח אל הניעם נפרם ,טראה לעבד

 נעזיך, שתים רופג נרכה,עה'פ פרפת זוטיתי פסיקתא עיץ שמיך. אראה נ׳ שם
 אתם אץ השפים ניקיע שק המאורות אס שנתו עומק לידע יכולים אנו מתעשיו

 ננוכנים נשתכל ע׳א י׳ דף נינוח ועי׳ ,עי״ש כבדו נמרח נשיב נהם צהפתנל ׳נולים
;וגו׳ שנאמר שירה ואמי ומזלות

 מדברי ע׳ז שהעיר שלם לג פאר עיין .נו׳ אומרים שהנכיאים זה ומה ד הרבה
 אנל ,עיי״ש והעלם הסתר עניינו שכנף שכתב לראשון) (נמ"נ נתורה רנינו

 פנוון דשם ק״ל הוה לא שאת״ז מ״ט נפרק שס ז*ל רניט ונרי ראה שאילו נתדוייני
 האניננאל נפי׳ ועיין ,היפג עיי״ש צכנפים פירוש עוד שיש שם ונחנ כאן, רנינו נתש״ר
 רק עפיפה כנתינת ש״ך לא ואצלו השי״ת כתואר׳ מנאי מ׳ג דנפיק פירש פ׳יט למורה

 מאיפה ניתינת הוא סלאנים וגני כמלאכים מ״רי מ״א ונפרק ,והעלם הכתר כנתינת
: ע״יש ממש ומטרות

ט שם  כו' בתלאריס האייוש שאץ שאירש נייכיש עיץ . ייתות מלאכיו טשה שנאתי־ ונ
לראשו!) (נמ׳׳ש נטרה והונא ,אכ׳א ננ״י מנותיים ז׳ל רניט ונרי אנל , עיי׳ש

 רותות אותם פושה וספמיס ,ופו׳ נפלאפיו צביונו עושה שהוא ,כנ״ה רנה כשייות וכ׳ה
 ו”ס טחוד שער ונסו״ה צשט) (ס״ו נפורה היטב וע״ע ,רותוח מלאכיו טשה שנאמר

:היפנ יעו״ש ונעקרים
 הלזיים נפש בס*■ עיץ .פו׳ נופץ אינן והרי מזו זו הטיוח יכרדו וכמה ה הלכה

ס נתב נס ,מזוה׳ק זה דנר שהנא  נושאיו אס טשא הכסא נדיז׳׳ל המנואר ז
: נאוכרם החיה רוח ני ונו׳ החיות ונהנשא ונה׳יא

 ו׳) (מעיה נקרא ואשכתן והא נו׳ אישים שנקראת נו' עשירית ומעלה ז הלכה
 יש*י ונרי ע״א יתיישנ ונו׳ ויאמר סי על ויגע השראיס מן אחד הלי ויעף

 שנאו שרכים שקראה ומה וז״ל צו) ס׳ נהנרזוסא וכ״ה מהאפיקתא (והוא שם שכתג ז״ל
■ קאתיא מן הד אי׳ והתרנוס לשורשו

 אשר אצילות דמם' נרייר,א עיין .נו׳ החלתכיס נהן שנקראו השייות עשרת הלו כל שם
 יט׳ש ,מע'והיהן ונכי סלאניס רתוח עשר שם וז״ל ,ניאשיח אגדת תדרש בסוף

ט נדנרי כסנותר דלא , המלאכים בשתות השטח שיטי  היה אתית שגייכא ואששי ז״ל יני
:ז״ל לרנינו שם

מ*נ י*נ דף הנינה ע״ן .ט׳ ולידע להשיג נו׳ הראשונה תעלה אפיט ח הלנה
ונארקי .ליה דידע מאן לינא דמקוט סנלל סמקותו כ׳ כטד נרוך והכחינ

 ויקרא ס׳ ונהו'נ ננודו, מקום פרעות ואץ ננודו אצל טמדוח והחיות ספ׳ד דר׳׳א
 , שהוא כתו להשיג (כי׳ הכנוד את רואות איץ הפכוד את הנושאות הקודש היות אף

 דברי מל כמשיב איני אני ר״ש אתר הל״ר,) פ״ת תשונה נהל׳ ז״ל רנינו נדנר׳ כתפורש
י נתוסיף רק רני  אינן מולם תיי שתיים מלאפיס אף וסי הא־ם ״•אני לא כ׳ ,ע׳

, פולס חיי שחיים הסלאכיס אלו ,ותי האדם יראני לא כי פנאתר הכבד את רואים
ואלו ואט נסוסיף רק , רואות גדולה שתפלי,ס הקודש דתיות לומד כמשיג דאינו ופי׳

. הכשוד את יומים אינם
 מנינו בדנרי לקמן פ״ן נו' כמותה ולידע להשיג פו' עד ומפלה תע^ה כל ופן שם

 ומה אדם כני תדעת יתירה והנלגניס הנוכניס דעת שאף שכתב הליט נא'נ ז׳יל
 פלאטם ואף נסמוך לעיל שהנאת׳ נר,ו״כ תנואר כנ״א וידעת שיר.'יה המלאכים נועי.
 על נראשית ס׳ הנעלם נמדרש חוש וכזוהר ,הכנוד את רואים אינן עולם ת״ שת״ס
 נעל לינר׳ תשונה ומכאן ונו', נדולה המלאכים הפני, וז״ל יום לאור ויקרא אסוק

 אדם נני שועה שנהג נתה רנינו דני׳ על שהשיג א'נ התכלית קלק הרךדש עטרת
; יעו׳ש והגלגלים הכוכניס מדעת מטסה

.זה דנר נניאיר חל״ע פי׳ הרינ״ש שו״ת עיץ , ממט תון שהיא נדעה י ר.לכד.
. חי אלא ה' חי אומר ואץ שם דניי שיישב מה , תמיד מם׳ סוף טי״ס ע״! ה׳

:ז״ל רניט
ג ה £'  חז׳ל דעי. להשווי. שדהק נתפרש עיין .נו׳ הנקראים הס הנטלים א הי׳נ

נ חנינה שנעה, אמר והד רקיעים דשני אסר דחד הרקיעים נתנץ  י'
 רקיעים ב׳ יהודה רב ואמר שיה ליישב כתנ לשני) במורה(נת׳ ז־ל רניט והנה נ”ע

והג׳ לאתר כוננים ושאר ולנגה חתה שנהם הרקיעים ח' וחנה משום היינו הן,
דרג עליה היקשי ולא לזה מוכרח הוא ובאמת ,עיי״ש לאהד נולס את הייקיף נגנל

 קשרים זז' ז׳ דף התכלת פ' ניינחות ואיתא מהא שס נחנינה הטו״א קושיה יהווה
 פליג לא נמי והוא ניחא נתורה ז׳ל רבינו ונרי ולפי ,הן רקיעים ז' כעד שנניצית
 ההם דאתרינן דיא (ואפשר .הן שנעה לטלס אנג , נשנים חשנינהו דהוא רק אתנ״נת

 החיות מראשי למעלה אחד רקיע יש דעוד אתרינן נהנינה והנא ואף ,רקיעים ז׳ כעד
 וננרס , שתיק מה עליו ועיין ,נפו״א נזה הרניש וככר הן שמונה וא"כ הז׳ לבד

 תירוצא יחק לא ע״ז ונס )קשה נווא׳ ,הן רקיעים דתשמה דא״ר ננאן רנינו לדעת
 והב׳ רקיעים הזי רק ,הוי לא ההפלה כמראה דס״ת דאפשר טייר ונ׳׳ל ,שם הפו׳׳א של

 כמנין רר כריכות לעשות תקנו ולא ,הר,פלת לתראה דהו דלא אפשר העליונים רקיעים
 ח־ומה משוס הוא התורה שצותה נופה ה-,נלח דפעם ,ההפצת כעין שתרהיהס הרקיעים

 עה^ הכריטת נתי תקנו ומשו״ה , ההם כדאיתא הבנוד לכסא דותה ורקיע לרקיע
 למראה דותה שהם ל־קיעים רק לרקיעים רמז לעשות ש״ך ולא פ:וט וא'כ הרקיעים

 להם רחז לעשור. שייך לא לתכלת ווי״ן שאין הרקיעים אכל ,להם דומה שתכלת 1הר,כלי
 , סס״ו בראשית המו״ר דנר׳ מיורש דבזה ואנשר .שם) נמנתות רש'׳ ועיין , נר,כלת
 נלשוטת ח״א הרדב״ז נשו״ת ועיין ,אדוסץ שהן פעמים' ירוקי! שק סעהיס שמים

 ז׳ חז׳ג שאמרו דיה ,שנהנה׳ מה כעין רנינו דעת ל״שנ שנא ,נ' סית! הרוינ׳ם
 ז׳ לפח נופני לז׳ כי וזהו ,מהם לתעלה שיש אתרים מג' חון ה״ט הס רקיעים
 , עולם אי. מקין הוא השיעי ורקיע ,הטנניס שאר נל קבועים נ׳ אשר ורקיע רקיעים

 הנאצלים שאר כל עתו ותוליך למערג ממזרח המקיף והוא חרול כנרנר נתוכו ונולס
 הרדנ״ז עע׳׳ל ,הכנוד כהת נו אער השכל נלנל הוא העשירי והצלנל ,למערב ממזרה

 שיצא מה נם ,רנינו נונר הוזכר שלא העשירי נלנל נענין דנריו לטון ידעה׳ ולא .שם
 דלא נמא׳ ולק״ס , לפנים דא'צ פשוט זה עשר ושפו,ה נמש״נ רנינו לנרי ליישב שם

נ־נר׳ כמבאר העקרים גלגלים התשעה מן חלק רק איגן הם דהא ,נש׳ם לט חשינ
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« '» w , ולא fD הפולק ל<ן0 «1ל«( נלל p 1,<פיקו «>קו( U tfesnש>ג P 
 >8פק זלא ל״שג רק איט מנ*ו9 של סירולו פיקד וגס . פ»ש on הפיקדיס 04מלנ
via ג<א9פ קשס «[7פ פ פג אגל ,שס זפנעה גהסוגיא רגיט רגרי» warn מא 
עז קשיים ר יק סקט  נסשיג ל׳ל וע״ג ,הייוצו נלל po< לא דע״ו ,מןפים 'r נ
 שנתג נפה ,ספוהים נאן רניט דנרי עד״ן אפום .סהנליו לפיאה דמו לא נ' דמי

 נגלגל שגיהס אוסס פט סס זפנינה ונש׳ס פגפו, גפ<• ג^ל איגא אפר לגל ולנגה לספה
 הפהיש׳א נזה העיר וננר ,וט' ופזלוס וטנניס ולנ« ספה שנו הסם ואסייק ,אסד
 פהטנניס הקדפויס כסומים יניט פדנרי שגיאה ונפה .נצ״פ וםאי שס נשיא )*ל

 נייושלפ׳ ישנ״י דניי נן שאירש א' איק א' סלק הפוי! נם' עיי! ,נגלנלים קנופים
 שפס־פק פה שזהו פוי ופיי׳ש ,אש של והנוכניס פיס של היקיפ שס יאסי דיה

 ואש המנגיה) נאויי(כדעס הנוגנים אויסיס אם ■ודפים אט אי! אישנ״י ליו גליי
:ז״ל) יניט וניפם מלגל דקניפו (פי׳ ניקיע שאוינרס

0V יפיו די׳א דנאיקי שהניא נפאיש פיין .הייס גלגל הוא פפט הקיוג גלגל 
 כוםנירא והייט יפו׳ש, הקיספ p נגנהם המאורות שגי הם ששוים מנואי

 גדול דהשפש משוס וה ליישנ יש יניט לדפס ואפילו ,קנופיס אסד דנגלגל למו׳ל ל«
p להיות להייא שפשתוות פד ומלגת מרסנת שפסה והגה אפפים, ק*פ גפו הירס 

:הקרקפ p שוה גנהם
r רנה ניאשס עיק . נללים גלוי נסו ט' וגלגל גלגל גל נ הלבוי t• , יהי a m 

 pvam האסתוטס השתים וגפשה האפגפית גאה גלדה הפיס גסון
י ריי ושם הפליוטם,  אפר דאת נמה לרקיא פאלית (יפשה) רקיפ •סי אפר סיפק נ

:ה<הנ פתי אס וירקגט
 <ףד ון>0 רנה ניאשית עיין ט׳. גניים ולא קלים לא איק הגלגלים נל נ הדנה

 אפסים שפים גן וגו' אדומים ומהן ירוקין פהן הללו ספים מה ספים שפים
:יט׳ש אדופים ופפפים ירוקי!

 סגמוסא מורש מיץ . השמש p גמל טנג נר גדולים טנניס פהן ומ ה הדנה
p נראשית v היטג פל טדאא שהיא הספה פל תאפר ולא ,שם חיל הי,

 הגל וטמן סנירו גא הגונג פגר ,הסתיו הגריוס גל טסן שטא פולאץ אט אסד טגג
: יפו׳ש סססיו

 הוא המאירים טנטם מפסה אלא ,פסודם מס' ריש פ^ .ט׳ הגוגניס גל ט הלנה
'0 ועיין לאפסים, נליקופיו אנרהם ניס שו״ס יפ״ן שנוסיט', ונפי

המאורות: שני מאשר ס*א הפריח
 דיא או׳ו גשא ס' נפ׳ר .ס' הירס לגלגל הסתון הא' הגוף הראשונה צורה י הדנה

 הקניה מהן שגיא סנפיים ארנפה כעד ,תנאס ואתו טלה טט נ' למה
 האויר מזה למפלה הפיס זה ועיג נטלן הננייה טא האח p ואלו ,הטלם אס

• עיייש ט'
T f i עיין .טי פטלס פתוגריס ט' הרקיע פן שלמשה הג^יס גל נמצאו א הלנה 

י ̂נ ל  P נייאסו נארן שנניא פה וגל ט' נשפים :דש גל ייא דפס פי
: עיש טטדוס ארבעת טלל והאר; הארן

 ,האלו מרים של עיקרן על לעמוד כשתרצה גו'. משתרם האלו יסודות ארגעה ה הדנה
:נס ס׳ יוסף אוהל נס' עיין

ל היאייי שייא אפשר .פלאן ע׳י לו ראויה טרה ו הדנה  מלמטה עשג לך ♦ן יייי
:נדל לו שאסר מלמעלה מלאך לו שאין

 ילתוס לא נמש נפל איר פיא פ' דף פססיס טין .צורפו היא נשר גל נשש ח הדנה
:צורה נעל זיל ושירשיי

DV אי ספר המיים נפש עיין נו', נתירה נאמר זו ציוה ועל: 
 עעס טעם נהם הטנה גל ,ע'נ ליא דף עירוני! עח .טי ונשר לסם יג הלנה

 משם ונגהייע ,הללו רניט דנרי לזה שהטא סיים טרס נסימשי ופייס נשר,
 אלו לסם פשח גל ע׳א ייד דף מנינה ועיין ,ורנא דאניי הויות והייט אדים דקאי

^וי לספו לגו וגהיא תלמוד נעלי ;טי ג
0V והלא הן טלם מגלי וגי פיא ליג דף טעה ע״ן .ז4הט לישוג הקניה שהשפיע 

: ש עיי P טלם מיישני
 גני אינה נסדיש נדמפמע קגרם אפילו 0̂ .ט' ישראל טת גל א הלנה *ה0

 אס לו שהוציאה נניהקפןשננלםסמסיאתעצטלקהיש נגיה דאשהושנעה מעשה
 נשם ניסת פהל' ס׳ה נהגנר״ יעי' ,שיא סי' «ף ניויד ועי' סלנ, והרקתו רדת
 רט נשם נ׳ הלנה שלם לנ נספו ועי' ,נישסע קסרס אפילו ניי נסיך דונקדשת■ רית

:גלש יה, לנידון לעשרה פצסרפים קפנ-ם אי ליה דססשקא
 שיי שיד סור על הלי נכאןקושית קשה נלנד. מטת ספארי מטת על אלא ב הלנה

 אנל ננסוא נאמר נה דגם נפיהסיא גני קלה דמ:וה הא הניא א ש קלו
 נ׳ נהלנה pלק שעהגיז דגני רניט על דקשה וה'נ ם', קלה פטה אפילו נפרהטא

טן  לקמן, נסשייג קלה פטה ננסרא למשיג הכוונה דזה מה״פ עטה P נו' לנפל מ
 ליה קרי אמאי ליש איסור הוא פיק דמיש רטט נדעת הניס מסיג על קשה שית
«, פצוה א נשיה סלוק■ י' גני נטלמא דאשנסן הים ני נזה פר4 ודותק ק ל  מהל* נ

 נהלנה לל רסט שהניא פפה קשה נ' .כרת נהם שאץ ולית פיע הפה דהקלות תשונה
 דנפולג מיט דפס מדאי נאמר דיי בישוב וי.נה .ומניריו ננוגדנצר גנון לדוגמא ג'

 פיג, דןע*ד לבנהדח מדדוסע הרין גפ׳ם הגי דינא להנאתו העט^םפט׳! אס אטלו
 להנאסי דתם נמלת סו! ,מלס פטם P דתם לנפל הנ״ל ג' נהלנה יניט מסיג ועל
 יש^ל נטת שנהט וט' פסה דת וטישיי ,ויהודית פסה דת פיא ע'נ דף נתוטת <מ'

 פל לל שפירש'׳ געין צניעותא משום שנהנו נפה דז'נ שם ומגואר גטנא דלא ואשיג
 דלא הא רמא ̂■ל משיג ולט צרעות. משוס וניט ט' צז 9ש גט! דמסאני פרקסא

 דאשילו יסירא רמתא מה סעהיג «י בנאמר דמה גסדהסיא גני זאת רביע הפג
ק, אטלו א״ע לפטר סטייג להנאתו טותטין  גמתגוין דנאמר גפרהטא נגי ופלש נפי

ס טיס מהטיק פש״ג לט יותר מה פוי צופי ואפשר להענייו, ש יניס שדעת ל  ^ו
ס איטי טה ליס ס׳  גט זה לגסוג יניס ■טל היה לא וא׳ג ם', נפתנוין רק ל

 להתדמות שלא לס נזה יש״ן ויאי יאפי ילי ליפנייי V»o<« 1« דהסס נסוהטא,
ש לסם  סיוסג לפיל ונמיס מיק, ולאמי מהלם פי.ל' ליא יביט מנרי הנאמר ^נו
שם הלס הנ»'ה גסגפתטץלהגאתו, דגשעה/ טגר טא דנם :fv הטר דעת גזה

 נטהרלגרהשנו והנהגה* קלה. סטה לשרן •טרה רמתא שמה׳ג וא^כהוי בדפתהשור,
oro* ד ל ̂ט של דאנדימי נ  גני פצנש להנאת נשו ומה לגטדו נפשה ל׳ מתה, ש
ק, f לפהייס טרה ונליקיל ל v< ט היסה דאנדיל גניל< נ׳נ התג  ופלג טיק, נ
 היא wp פטה ונ׳ג נאטין מצפם דלהנאש לנ6 ישראל נל של היסה דספלג משוס

ודוק: ,קהיש פל שצפה למטי היו פסויינים פלז
ה עיז(לז והיאיש י6הט נדניי לין ננששו. שתסייג ה׳ז ר ^נ ה שיג) [נ  יטל] ל

 ונשר שלסנליקלם, נספר לדעס הראו והנר פהירושלל. שלזה שהקשו
 יו^ סטרש דפשם ,)’ה בהלנה שם הפרס לג(נמראה טהדרק מרושלפי פל פשה

 סהא יניט תיי פל הלר ס״ם פים סקור נתפר והנה פלא. ומא זיל ינינו ניגרי
ק גני שיג דעייונץ ל  המולקים ^׳פס נם לינייו והנה נס׳י. נני ט' סופג דאפר י

 טי. האטריס גית לסתור ססא שס דקאשר «א להנאתו דהקם קשה רגיט על נזה
 ומא נדית שט לא דאי פיא י*נ דף נפיז הדאשגסן דוקא ל* מתה דהן לקיש אנל
̂, ל^  דפת מנן וק ,סגנה לידי לנוא שאששי טא ספינזשו שס בלן שעטאר גפו דור

דני ז״ל יניט  גשם רניט גדשת הניא הלש והנה .נהלטסיו זה הניא סדלא שם זה נ
«ו גסנ דלא והא ,להממי לו מותר נסטדזת pom גדול אדם מא דאם הרגלי  מ

ד סוק טהדרק נהל' הנאסר פנלל ילמד מר דהני משוס נסיטרו יל טי ל  p« דנ
 :ודו׳ק ,ננאן קיו דניים והלא נדלסא ומגרד טיג פטם ט' סוסי

a t שמרד שלם לג נתאר טין .ט' גאפר ופליהן ^ .ולוליאפס סטס גני רניג פ
 גגי גדה גלל דסיי וסנמיו איעיק קאי ופליק דהאי לפרש יתק לא ולרשתי

שי נינים השם קידש ה״ו דקאפר אריסא דקאי יק לסיים ירטלו מלש ^ ,^  ופל
מ נאמר הסם דקדוש טלסא רשבום ולוליאטם אטה גגי גגסרא גפגואר  ip נ

י, לגני גי״ל ששסק ינים על שתפה נניס פיין .ט' עפוייב היה אס ר• הדפה  ופס ל
נ דהוה הג'מ פתיח  לא אם דהא ת/ מ• דאישגא תמוה מא ולהקל ל

 ^טתא זתנעטה נ*< דהמא משיש דרניט הציע שטונ מה נס יהיט, טלם יסטי
ע הוה  JBהספר» ifita פפט ל הוא סלמסא סנפתיה קדיש מתיש היאך ידשגא לא ל
ד זיל הגלא ונס ל  הרטין קושיס סתמה יוסי דלש. * ואיה על טיס קלו ט' נ

ן לש מרטק לש יביט מיי ניסוג והלל הכיס,. שהניא א ז  ר׳ק ייא אתר פיג ל
ח יוצאת ק אטלו מסי ל נדי  כסך אתיו וסי קרא אסר דלא פ'פ ,יוצאת אעה ל
r< ט' לנדסניא סינפי ליה Tפנ פאי ולי ,דרסי היגי ט ליה אהדר t א נל ת •^. 
א ומה ק «נו  .סניוו גסיסת יראה ואל ם' דתופג ישם ני״תא לין פפש וסי ד
ע שאינו אף להם יסדוהו אס לע קוימם, דסיין דטנר לשיטתו איל ל לע״ז והנה  ל
ט למטר מסל נסד נן גשגע pm אנן pO .מ at ששתק גשו גדירם תצאה רלק 
ג נמל׳טיל, פ'נ יניט  דרסי מגי 9 ליה דאהדי דלא להא אוירעאו וסי נפיק ל
W1 סיושג וממלא הן חדט גלל תמלא מלגתא מפסק נסצא לש מטת לסטומ 

 לק שט׳ו גני דו*יש נטעמא מאמר חית דמאי סנוא ליכא דכנא מסין קושית
 סרטם טיטט דסופנ פפמא דלינא לך קפילנא לא וט דקאפי דויא• מד גט דהתם

^, וירא נהן יפר ו«ש״נ מא יקפל •שמש לא דאי ט' אמד •יאה ואל  וטוטנ דנ
לב ,ט' אמד יראה ואל טרהם טיטט  זטטפת והגם טזיח, דמאי גללא קא*(■ להגי ו
ק נסייוש׳ עיי אק ,דקוא• נדדשא רק טרגי לא ויעיק דלס נהי פי נתיג  אהרן קו

ט דלן נס' מפא ולטי ,נזה סליגי שלט והגא' שיט״ג נזה טסרגיט  .היטלס שיטס ל
̂ס משיג ולפי  להן חא4 גלש ולא דלע ואלינא גלש טילל דלזיח שם בציס הרא

ה טס' א' גיא דן גקידוטץ אגן .מיוצא  דטרהם היריטלטי את סם* הקונס נל ל
ע, לא הגא נם ולדג , orp יהוא ולא טים * « ם!לן נסידוטי ופיין קייל  0ט מהל

:ויויק מיש, נניס
ס ט*נ מ׳ ט׳. טיוטה טל גפר ט' לפה יפי ולא בכ^ם טט ח ל  ,ע׳ד ט

:עיש ,טיז טיח עיי עינגה וניטל
0V ט קיז, טיח יעקנ נית נס' מ' נייל. וניט ופסק  : ל

ס n הצנה ה גוה שהעיר עיין«ול'פ מבטה. גשא• רגיט ופוסק בני  וואיט גל
ט ולקיש ונו', לסר! ב טבת בהלטת לל רניט וטסק ראעיג טא זטונ  ל

א, לליפנא טסר איגט פניז דמא הסנט! נשמש צסירתא דאיפתא : ומיק נסו
ה £׳ו  קלד מס! אלס שא/ מין ט*. p תעשו! לא ט' *סי מא שהרי א הלנ

ה פטסל p6 נטא! שנסתפק ל ש. סעפזן ילא נל* גיב טני אם נהס״ד או נ ל
לג דאשתמיפייה ונראה ה המטת נדרן זיל יניט פ  לאני שלא ולל היד לשני אשי ל

ת להדא מטאו p סעט! לא שנאגר פדישנת ונסי ממות בת■ * נהש״ק  ססיפ די
 ט' האל שטות נני מאני הזמוט וזיל מיל לית נספ״מ ימזא להא רנס׳ pו הוא,

טיס,  וגר לכ*נ דדט אץ היד דנת' תשוס כאן נסיטיי זה יניט הניא דלא והא י
מון .לימוד פ*זה ללמוד שיש אן תזיל נדנרי נהדא מפורש שאיט ל סדן ו  להניא י
 גהנהה פיו ל אריס סלק יעקנ פשנטת נעל דגר עיש פהיס *פוי נזז דש ר*כ

ס דאפר פהא פה׳ת ותפלה לטניס שם נ0שנ  נןם0 אלא שמעתי W אני העיר נר ל
 פמזחס דאיתפרו מעש דקרא וניץ ונהלד נהנ*נ אן דלל שם ופסרשיק ,נלנו סנןוש

ק מקודש שם ט שייך סלסולנן עיקר לסמלה דש שיג נעעיס ספפאין ^ק ט נ  ל
ק לשרן נמי ללמוד •ש יטוסיה וה'נ ,מריו  ונוהג ודאי מקרש סקוס ומקרי מיון ד

•, דן נססס הטס' טפיס ל־טנ ע f'toi .נמקוש כמו מהיס «צה *טר ט  לג
מיד החם דסטר הא פל  הטט והקשו .ונו' מששון פלא ואזהיסיה כקדש נעצי שנפלו ו

ה ל  מיל לפי אסנס .שמוט פה ועייש ,נאזהרה נטעילה הזיד מטס נשי לילקי ו
^ ללט  0M מקוד הקדש פצי הם ינם ונהמיד נהפ׳/ נעט זנש* ויל דגשים ד
 מנילה שטוס ליטא ונהי לטיל, לל הרסגים גדברי טסש׳ג סססק, לא ליט *גא גסס

ט, גלל ל לנ זיל ליניט המי סאי נצלס ונד' ו ק: ע *!,יקי !
ה פיז  הפויא דנרי לי תסוהים סנאן .ט' גמלום * נמלאה הנניאיס גל ו חינ

ן טילה א נ' ז א לאו ד*הו מכיס עויאי אים* שה ואסדק הא פל ל «,
 יגל לסולם הנגורה סטי הדטר אליי נתייסר ולא גלל נניא היה לא אלא 00 טנ9ו

 רסט לדטד להרי והיסה עיג, סטס או תלאן לי הית רראל סבתפר הטתידות לנרי
« הזת התיק גגל גיג נטאתם נטאי רהוו אמהו נס בגאן  טניאיס גסאר האטי ד
 עי' 0הגס* לסאר סטס גטאת גץ לסלק גגאן רניט רנד וגל יציע. טטרלה, שלט

ג נתדבר עהית רעלן ומי ,תנרגה וזאט וגט* טטלוטן ל סטרי  תטשר• רהטא ל
י. 00 טצאטי לא אנט אסנס ,טטיט ל נמדיל נס הזה גשרן דס טס וטסג ,הלז
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דעות הלכות

ב1(  שכש ע״ן , p ה״גו לכאורה .גמונה רוסו ושהיה רוש שפל שיהיה נ רלנה '
 כפיפה הכשוג לך הוסיף כפוף נאק היינו כפוף לדיר! ה״ט ע׳א ק׳ד דף

 עי״ש פ"כ ראש נשפי השורה שנשנה שנאן ט׳ נפיפשו על
0V כו׳ ירשח. מרנק לורנא האי פ׳ג ד' דף שעניש עיין . יכעס שלא עלשו וילעי . 

 כעס והסר שנאיר בניחותא נפשיה לחילף לאיניש ליס סינע׳ אפ׳ה רנינא אשר
:ט' עלשו וילחד רניש שנשב וזט .הלנו

T f i נ”ע ס״ב דף נרכוש ע״ן .רעב כשהוא אלא איס יאכל לא לעולם א הלכה 
:ס׳ ששי ילחיש עד אטל יכפנש עד

 ישינלך פשוש סיא קי׳י ית 6שי0פ עיץ .ששנעשו יניע נשי ׳פופש אלא ג הלכה
 נדה שוס׳ ועי׳ , ע״א ע' דף גיפין ועי׳ ,ע״ו היס א״ נס' ועיין ,ושישסך

 ,שליש ינשט דגיפין שהא הרינ׳ס על הש״ס אילוש נעל קושיש יח״שנ ונזה , ׳*ז דף
 א'נ יניע נשו ינינו כשב וע'נ שליש יהיה ששיה עס אנילה דנין שם כשט השוס' ט

לשחיה הכרם מילוי pהול
 ישי׳ פי׳ לשרוש וזה ע": ש׳'נ דף ניטש ע״ן .ט' השזין נחון■ סיס ישחה ולא שם

 לשרוש מעט אלא הסעודה נחון לששוח ינילין היו ולא ז׳׳ל
 י׳ל עיטל שיטי שאישתי ,ע׳׳נ ס׳׳ג דף נרטח ע״ן .להשפנל הרזון ונשישהיל שם

.שה׳ אדלשיש ס״ב ניטש ז״ל מאשרם וידוע ,אכילסו מששה שילמא נ׳ז אמר
 אכילה שורה של כדש ע״ב ׳"נ דף מגילה ע״ן . סיס לשתיה יינה ולא שם

.מששיה מיונה
 סשישין דניים ג׳ ,עיא ע׳ דף ניסין ע״ן .נסיןסו ישב אום כשיאכל ג הלכה

 לא ש׳ש שהוא סי פ׳ה ו״א ונמס' ,טשד כשהוא האוכל אדם של נמו
: מעיסי יאכל

 דף פסהיס ועיין ,ע'נ ש״ו דף נרכוש ע״ן מנהנס היה p שמאל מל יטה שם
n'p עיי׳ש ימין הסינש לערן ע"נ .

נ ׳ו״ד דף שעניש ע״ן .ט׳ אנילשו אדר הסטייל וש; שם  נדרן הרנה יסכל שלא ע'
; שס ושוס׳ יש״' עי׳ ,שע״נא משים

 (ואפיל מזוט נשסילש אישם לאטל ז׳ל רניט הרשה . קשואים וסיני אנטישים ו הלכה
 גם הננא אכל קא׳ שהם לאכול יינה ולא זי ננא נטף רנינו דמש׳כ

 שאכליס אלו ס׳ בהלנה לקמן יניט כשנ ושושים ונלליס סליי וגני ,ואנטישים) ארןכואיס
 נהעליתך פ' נספר׳ והנה .ע״׳ש וניה״ג שעט שלא לאכול לארס ראוי אין הן יעים

 שמאי , והשושיס יהנצליס החציר אש האנטיסיס ואח הקשיאיס אש זניט הפטש על
 ישחה ילא רע שאכל יאכל שלא לנט מפקד שהיה ט׳ד לשלך שסל אוסר י׳ש נזה׳ל שם

 מהם לאכול שרשאי יניט שנשב ואנסיסיס אקשואיס קשה לכאורה וא׳נ . רע משקה
 שטרשים פי׳ , שעיס שרחינין יקיטח אשריק עיא י״א דף ע*ז נמס' p6 ,מזוט נשחילש

 כלל מלסכין וכן אנכ״חיס וא'כ , ז׳ל רניט נופש מנוון ומא הפעים ושריקין שלמל
 שהקישיש דנלאיס פ׳א ריש נירושלש׳ כרטאר ,אוזש ונשיפה סין שמא נזה יניט

 שקישוח נכ״עה לוקש שאדס טעשא ומפרש ,זנ׳ז כלאים אינם ומלפטטש ואנפימים
 מעיס שרשיבין דקישוש הא על פרין טסיא שם ונע״ז ,גמלפפין וק ,אנטישיס ונסיעה

 דהשס אספר׳ קשה דלא ריישב (ינזה ,שעלי דזופר׳ וששני לגוף קשק ויץשואין פהא
 קניתי ע״ס קהלי. רבה ונמדרש , אזוטרי וכיונתי הקישואין וניני שז׳ש ואפשר נונרני)

 היו אלא ניסה׳צ קישואין ולס החמה נימוח ורד לא מש׳ש פסק שלא ,ושפחוש עניים
 -הס לאטל ירבה ושלא האכילה להחילש שסעל׳ קצש מסש״ע ,השנה כל טועמן

 .־לשרכ יפה שהשוש] שנאן ע'נ קלג דף שבת ע״ן .החושן אש ואוכל ח הלכה
 אשר ששואל ,ג׳ הלכה סולין פ׳ שנש ירושלמי ע״ן .החלשיש ומן כו׳ וניה׳ג שם

 ,נסלל ועורו רסתכו שיניה זוידא דאכל מאן רה*א היא נייאיס מאכל עצמה מלשית
:לנהרא יפרש שיניה זוזא משקל אכל ר׳ה ,המשיטש מרוב ופירושו

 שכשה או״ח על תינורו נטף פי׳ח ע״ן ופטר״ח כשטן ט׳ סאכלוש יש ט דלכות
 נפשות סכנת יישוס אטרין פטריות ,פ'נ יוזיויית נשו«שא סטאר שנן

 דקאי מטאר גילוי דיני אצל התם ליה דהני הטספשא לשק ספשסיוש והנה . ע״׳ש וט׳
ט גלוי ושאיטר סנולין פסריוש על  ששמע וכן ,חוספאה שנא נעל שם ט׳ וכן . נזה ע

 שזולת סכנהא וענייני גילוי נדי,׳ האטר דנר שכלל קס׳ז ט' ניו׳ד עצמו פהפי׳יח
 ,גילוי משום האטריס דניים הנך דפטריוח להן שם וחשיג נפ׳ע אמד נל pוכש גילוי

 ,כאן נחנן ורק גילוי דיני שם שנהב רוצח נהל׳ הטשפחא הניא שלא ינינו דעש אמנם
.הגיף לכריאת דקשה מטס רק איכר; גילוי משוס דלא שוכח

 .ע״״ש ט' ננל אדם יאכל לא ש׳יר כ”ע נ״ט דף עירונין עיין . והגצלים שם
נ ו“נ דף עייונין ע״ן .וניה״נ ט׳ אלו כל והלטן שם  והא ס״ח נראה נט; נראה ,ע'

 נימה״ח ופירש״׳ , ניהה״ג והא נישה״ח הא ק’ל סה״ס נראה צטן נראה הגיא
 בסוס׳ יע״״ש ,נהי^־ שפרש ינינו אשנס .קשין ונימה׳ג הגוף אש שמצננים יפיס
 שלא אישא ישרי פרשח ונתנמשא צטן ד״ה טס׳ ע״א ׳״א קז ע״י ונפש׳ נאן ד״ה
 הערון נייפח (לפי נניק ושלפטן נשטז צטן אפילו כלום שלפה של ששולשט מסר היה
 מלפטן נששוז שרוי) אי ורד (או קרא הוא שלנו נשנשומא הנירסא אנל מלפטן) ערן

ליניגו יצק׳יש בניסן
 ע״נ י' דף נתונוש ז׳ל רנינו מדני׳ נליקוטין הפר״ח העיר כני .והתמרים ' הלנה

 דנש ונתנ ,א״׳ אש השורה שנסה שלכן ואפשר ,ט׳ רשבען משחק ששרי
 לעננים אע״ג נפן וכתיב והא ,היא שעליוסא לאו דששרי ששום ,ששרים ונש שהוא
 וקיא ,חתר אנא אטון כל דנריש יותר שעלי דנכן משום ,׳״א בהלכה רניט כסש״נ מעלי

 ,עקב כ׳ ריש עזרא נאנן ועיין .נ״ג) (דניים שנען כנפשן עננים ואנלח נשיב אמיינא
. הדם תולידי שהן לפי הכהונ הזכירם הללו שינים שז׳ שכשב

 ונס־רש ,׳ט להא׳ דתעל׳ מיי׳ כל כ’מ׳ דף פסחים ע״ן .כו׳ אותה שניע׳ והסולת שם
 קלילין מילין אכל דיין כו׳ נקי פש אכל ואחד ונו׳ חכשה ברוב נ׳ פטק על קהלח

: לגוף יומר יעלי קינר יפת שם ששמע ,ואישנדון
 ז׳ל פייש׳י ,נשר כל רופא ע״נ ס' דף נרכוש ע״ן .רכו״ן מעיו שיהיו יג הלכה

: היש הנון כל רטאש שהיציאה

 ;ע׳א קי״ח דף פסחים ע״ן .קשק שמעיו מי או טו הלנה
 אמזשו דנר סכל כריסו והממלא ע״א ע׳ דף גיסין עיין .ט' לגוף גסה ואכילה שם

ז״ל נטרש״י עיי״ש אחילו
 1שמ מתוקה עה״ס קהלת מורש עיין אטלה קודם מעש ישן ואס ם׳ כשיצא יו הלכה

:אכילה קודם ונאסר סטיש איני דהשס רק ,רני גני העונד
 סשעצל שהאדם עיי פי״ס מצורע פ׳ ס׳י עיק .החיצון נניח ראשו וינסה שם

 שסר שלא ע׳י נמ״נ שם ופי' ,ואושפיקיס נעשה מא הרי י1ניא ראשו שלכטש
 ע׳י ידים ונשפלוש אח״ז סדקאסר שיירי רחיצה ואחי סם קצס יסששע ,היץי סן ראשו

.ע״״ש מסנוק נו* יעלה כראוי טט מקנח איט הזה שהאדם
והאלף. :ע״א קנ״נ שנש ניושי שתצא יכ״ז ע*א ס*ז ינשוש עי׳ הגוף נח יט הלכה

 שקונצס נשיסה ועי״ש , קסלוט דנש׳ גניי אשרו דשם (ופי' ע״א צ״ז ניס
 נם' לדרוס(וטא צפון נק ססתו הניחן ס״ש השפרשיס פי׳ כן .שנע ומא • תשמיש) מרוב

:ר״מ םימן לאו״ח זיל הנר״א ניאייי ועיין אטנה) שבילי
 ליבינו הווי פאי נשו׳ש מסאי כן ,גמורה הוראה שמא פי׳ .נו׳ שהורינו כ הלנה

טי עסיק הוא איל יעלמא שיל׳ א״ל והוא עיא פ״נ שנס ועי' ,ז״ל  דנריישא נ
:לבניה זיל כ״ש

ה ״  ח׳ח וכריס נד' פיה ר׳א מם' עיק .ט׳ ניכר שיהיה צרין p א הי׳בה פ
 צריך ס׳ח נפ״י ושם .נדיטין אף י״א ונעשיפחן בכעסן נכוסן נניסן יכיין
:הפינים ינמעשיו ובקולו נעפיפט נהלינט ושהיה באכילה צשע שיהיה

 דווקא משסע דננש׳ שהקשה כיש ע״ן .שיח נש שנשא כו' ומא ט׳ כגק ב ד^כה
 שדרט הוא רנינו דדניי שחיק ומה מנדולשן, שיורדין לישראל כהן נש

 על לאכול סצוה ואורנה , סצוה כעודח מה ענירה אינה אם לפענ׳ד קשה המוסר
ק נש אפילו פירושו ,כגון שפרש דינינו ול״נ , סצוה סעודת  ח׳ח נח או לישראל נ
 דהוה לע״ה ע׳ה נש ומכ״ש ,עיה נסעודש מה ולא שיח צד מד פ”ענ דאיכא לע״ה
דאמייק להא ופי׳ ,דקנלוהו דיה ע״א ניד דף סנהדיין רש״י ועיין ,ט׳ הסיסנ נכלל
מ׳ס ,שם נפי׳ שאנו שם והסוס׳ ואף ,וכו׳ קבלוהו אפילי דפי׳ ,וט׳ דקנלומ כגון שם

טטח הנה נ דן ננ '  לישראל כהן נש שנעיש לא נכהינ ששפיש נטן לשון מציע ע״א ׳
ודו׳׳ק. כו׳ע״״ם

 החיו השטהו ולא ע׳ב ל״ה יומא ע״ן .מדיו ששסח נראה נשרו ייא ולא ט הלנה
נ ונ׳ה ,נסזנא כחשיא וחשתזית ס׳ ללונשה הכהנים  ונשיר ,מ ש' לענק ג'

 ומה הן מה ט׳ שאן מניח הנאים הדקין פשתן נכל׳ אישנ׳נ חכמה ניוב ני ע'פ קהלת
 מטון והוא נחשב איע היזקן גם לכן רב דמיהם שאין שפני נחשנין שאין פי׳ ושיק

. רניט לסש״נ
 שנהב מיס שהל׳ פפ״ו רניט נדנרי ע״ן .לו הראוי מן יותר אשתו ויכנד י הלכה

ט נאים תכשיג״[ להן וקונה ע״״ש אישוש שהלטש נפש״ו ועיין ,מטנו נ
ט׳ פרק חולין עיק .נו׳ שדה אדם ישכור ולא יב הלכה נ ס״ד דף הדם ני ע'

יעטר ואל עהודיס ויקר. שדה אדם •סטר לטלם עטדים שדה ושטר
קוים יניש דשששע ע״נ כ״ס עירונין עיא נ׳ דף קידושין ועיק , שדה ויקח עתודים

י צשוף וכו׳ שדמ אש טנר לטף סדאתיינן לשדה נ ט אש ט לקיש אמנם ,ני
סליקח ליקח קודם ניש אז אמש שדה כני לו יש אם מימ לניס קודם שדה דודא׳

 קטשים פ׳ חו'נ ועיין , פיה דערכין נחוספסא להדיא ששסע וכן , אטיות שדוח טד
;ודוי׳ק ע״״ש

 דריא פרקי ע״ן .ט׳ שילטד כדי לצדיקים להשמנר האדם צריך לפיכך ו הלכה פ״ו
 עם שמלך סי כל כך נו׳ למה״ד יסכם מכתים אש הולך וכהיא וזיל פכיה

■ ע״׳ש הפונים ותשעשיהם מדרכיהם לוקח הצדיקים
 ,הליד פיס נדטם גירישלט האטי לדבר זיל רביע רמז מיפו ס׳ לאהוג ג הלכה

 ואהנח לידא וששחי שחזור לייא סנינא ושחש קופי תקסע מה ענידא היאך
 נידו יכה שלא נידו והכה נסכין נשי חשך שאס שפי' תשה בפני שם ועיין ,כמוך pלר

:חנירו על ימס כש'נ זאש שעשה יי אש השניה
י׳ ופי׳ ,מ׳ ישע אדם אנל א׳ אוח נהגס"״ ע״ן נשנחו לספר צריך לפיכך שם נ י  נ

:ע״״ש ושיג רוצח מהל׳ פייג ז״ל רנינו
 נאסר לרעט איש נאהנש אכל נטל נלא פי׳ .עצתו תהנס על שצוה כתי ד הלנה

■ לסהיש נחידוש׳ ועיין , כשוך
ע לשון ספשסיוש .נו׳ תתיד וכן ז הלנה  שהונא הראיס ניעת ידעהו שטאר יני

 ינפרק הא מדהשתיע , להוניט טינ יקבל שלא יודע אם דאף נהגתי״
 תיאשדו לזה ברורה ראיה שהניא ספרו כריש נשלה״ק ועיין ,נו׳ שתלוה כשם הנע׳י

 נשם שם השליה נהנהש וע״יש ,יקבל שלא הות נרור והיי ,והנאה חיפה עד
. ע״׳׳ש הנימי׳

 הטנל פיק מטרשת נש׳ והוא ,נזה שנישק נכש״ג ע״ן .גדול נין קפן נין ח הלכד.
מ״ר׳ ע"כ והנא להכלים דמה נו ביש ח״נ לקפן נס נופש לענין פי׳ו דף

 ננלם אינו היי הני לאו דאי להכלים דעח נו ביש נ'כ
t 'S דפאה פיא נירישלת׳ ויוא .ט׳ חכתיס אתרו נ הלכה 

 אל יאמריק יהא מפרס שרניע הל׳מ ונהג .ט' חנירו כסונח הסספי ד הלכה.
 דוקא דה״ע גנותו ליד• נא שנחו שתת,וך חנירו של נשנחי אדם יספר

 נם׳ להפריח וראיתי ,סטשר רכיע סדנר׳ משמע אוהניו בפני אנל שונאיו כפני
נ קש׳ד דף דנ״נ חהטגיא כן ששמע שלא זה על שר.תה ח״ם טם  יסטאר .ע'
 למסכת ז״ל יניע נפי׳ הרואה אכן ,•עיש אטי שונאו יכני שלח דאפילו להדיא שם

 נשעמי הסופי נטנש החכם שינס וכבי .שם נתנ שנן דלק׳ש יראה פ״א טף אבוש
 שאשה כלומר מלה׳ר, כלך ותיל הזה, הטפר נשינש המשנח שעשה יגנה גדול

׳ ושהם שיתהנהו ש׳ שמהם ,ההמון נטך תוהו נשנחך נ,ושו ששננ ויצסרן• שישנאיע י
נפגי שאתר טון יהחס ופי׳ ,מזה נשמר נעצמו ירגיע י^י ,פ״׳׳ש וט׳ שונאי
נ שונאו שם יש יששא שאני ההתון והשיג ז*ל, רניע נדני׳ כחג נסמ׳ג וק ג'

כ• ודו׳ק סנשנח׳ ונמו לריס אתנם , הפריח נהשנש ׳ו״ד אוש הדורות נסדר ע״ז
: הינר נמסד

הלנות



תורה תלמוד הלכות
א ״ כוז פ 6י6 « ילס*מ מונ .לב׳ב «ו ל«ןוים ב ^ 0  Mm: »•6ו 6«ר״יו •1

*ן פ' גספר• סויה uto וי1<)5מ <'1ו1 .פג״ל 6|״5נפ 91 ד>ן ינימ «,י )1jm 
א «מה ל רנ׳א פי׳ גיו׳ו מ «יי  ליו6 » ,רו<ן6 ד1ר6פ נ<ן,6פ ך’סw 6 ח<ן6 ,«ו
 6ע״ צ׳ דן פהזגופ <פי׳ ,דנ»«ה •<91 פאפך, לפמין קודם מאנין סאמין מלמו ,מאסן

ה מהלומד למד פומדס ולוקסו ננייוו ומושי הון  ■לוספ, ללימוד וקרי הרי ומלמדה, «י
 :מיש J «ו נגל מאי 0ומש<י פופדיס איה מוו גנל לדקה מושה %ו אהשר מדל ומיץ

דני׳ ש<מוק ננ*מ מי׳ .מוצא אמה וכן נשיניר מלמו אס ללמד יריג נ הלכה  נ
גממילה, למשיג גלל ש«ן איט דלגאודה ,מולא אהה ונן שגייס גמה וגימ

« דומה נוה הציל אץ  אפילו (ייה tfb ללמד ס״נ אניו למדו לא אס שאסרו דמה יני
 פשימא <דול שצמשה אמר דאילו נמשה. פד״ן מחו״ב שאיצו יאף גדול! ש<משה קודס
 I יגיש קודס מיג אלא מהמילה אגמ למדו אס אפילו מלמו של ה׳ה מלוה מליו הלה מא
 דלנאויה מולא, אהה p ינימ סס״ס שסיר « הצמה ולפי ,גשיגיי יביצו שנהג ווהו
 דההלמוד להניא הולרן מ*ג1 מלוה, לגלל גא דלא ומשה קוס נסיוג איצו הלא קשה
מו משוס שאגי ^  פשקא מקג פרשה נספר׳ גמיש ,גומן ד^זס ופי' לממשה קוויס ד
 פקדס הלמוד גמל אומי הגלילי די נוי נמל הלמוד להלן ושם וגו' שמוס אם והיה

מיש: וגו׳, שגה ארגמיס למלה
 משממ רה: דן נמצחוח דהא שהמה נלצימ פי׳ .לה״ה ומן לו לקנומ ומ״נ n הלכה

גרגק, גף*ל אק אנל שיו, הפסו נצו שיו שפמו דפ׳ל לר״י מקא חה
 שנה נמס׳ דמנואר סהא וה ליניצו לו שיצא לומר ודל ,jf« הל׳ פייה רניצו וגמיש

ק גהידע׳ אמרי אלא שס ואסריק קליג• דן  םג« גל פיש ונו' יוסי אר׳ דפלע׳ ינ
ק דמצמוס משגה הנגא שס ופ״ס׳ ,סנמרא  היל ורי׳ ממהץ ואלו מושנין ואלו היל וינ

 פהא נמגמוה בם דסייסי דנדיהא אלינא דווקא איש וורג מצימץ, ואלו גופלין דא^
 וממש נסהריס דסמפ ש'מ מיניה החדשה ואס שהייה הישגה אה הילק ואפילו די*׳

 לי•׳ <ףל בעיניה אמו וארק שמויס אמד פרק היה וא״ג ,נמוא צמשג בעיניה
 דשהייס שם מיייהא הא מייס׳ ולא הנא פומזינן אנל ,יצא לא לינגן אנל ויצא

ק ועיניה  ולא משוס יוסי די׳ מהא ראיה אץ גן אס ,מצימץ ואלו צופלץ ואלו י
 Of פיל ולדג ,לא א• אמייהא מילהא היא אם איל והדי שנקי דאם יק פליגי

 ומה ,ולילה יומס נו והגיה ידי יצא בלילה אמה ונשפה ניום אמת שנשמה לנולהו
רי פסק לא ולמה הלמ״מ שהקשה  היה ידי יוצא ומיניה שמריה נקש ואפילו שם נ

ה p’s מהירושלמי זה לו ויצא משום רל אמנם ,שם ני׳ן ועיין  הא גני ונינו
ם מני׳ והקקה אהי על ששגה והוא נסיה פומיס אהיי דנינה  היפן(יה נאו׳ס י

 לפי מהירושלמי מונס ואיג ,יעו״ש רה יוצאים אינם דנוה p׳n ,קיש קד׳ דהא תיל
 וספק ייל וה ומשום ,ניבא וולא נקש דהיה מיע ידי יוצאים דאיצס הבי׳ מירון

א, ולא ̂יאו הגא דסא לדמוה, יש הניי שסיק השג׳ וסיח נינ  גמנואר ייי4 קש ש
 לנינוה נמידושיו העמי נאנן ועיין ויצא) אפיקי דקא׳ לדחוס שיש נהייושלסי(אן

:ווויק ע״יש
ב ״  הוגיא נהא׳ ג״ג סוני ויניצו שהנייה נלמימ עיץ .ופלן פלן ננל K די^כה פ

 אס ק להיוס קעיו, משה נפה״ס זיל יניע מסשיג מונס וכן ושמו, דלנלשנס
 להניא וניל ,ופלך שגה סן וה״מ ויליה פיצויא הוא מוניס וא'נ ,ע״יש נו׳ שנפו
 לשק דפלך היי פלניא, ינגי היגומו שנמיס סגה י״פ ישעיה הנסוג לשון ני לזה ואיה
 לנאויה להמוה שיש סס לעיש יש ונזה .׳מיש פלן עין העיון נסופן ועיץ ,הוא שנע

 ונפל והלן הלן ננל מינוקוה מלמו• להושיב חנסים סקט נמשיג זיל יניט דני• על
 יסא דנייט לפי אמצם ,הלסיס שהעיר נמו ופלן פלן ננל לומר הוצון דמאי , ועיי עיי

:ושבע שנט נגל ייל דנאן
DV זיל שיניט ססוווין, איגם ננימ-ודפריו עיין .העיר אה נו׳ הושינו לא ואם 

 נירפה זיל ליניט שהיה והציאה ,התלמוד מנסי נדני• דני נפשי א׳ע ינטה
 מסרינין פון ייטקוס מלמדי נה שאין עיר נל וזיל ,קניג סיץ ואססצן פ׳ סשאלסוס

 הם אהסר פלס גם סון ומלה .עיייש מהמר אומה ססיימץ אפי יניצא אומה. נו'
 היה ומה הון מהו מפרש שרטט כן ומסנאיים ,דילן בגמרא הוזניו שלא טסטת

 יניט דניי וצסנאי , ממרינץ שהיו והפון ממרימץ היו דנססילה ומפרש ,נתמילה
:נהוגן זיל

ץ ב הלבה ע ועיץ , למקרא שטס ממש p פפטט מסה שליה ננ*מ עיין .שש נ  מי
:יעו״ש נמידושיו פ״א ה׳ס הל׳ מלאדי רל הגאון הרג

ג מ עיין .נו׳ סויה שנחי למדה הא ט' נסרים נשנשה א הלנה פ׳  ונלמימ נל
 צנמיו נסרים מ׳ אימא אטה ונמס׳ הן זרים שלשה איסא יומא דנמה׳ שהניא

 קודם סלן והלא נפיאוס סוגמל ו»שנ מנהוגה וגדול מציל הלס״מ ודקדק •שואל
 מדנסיב ,מיה לנהי: קווה היה שמפזר נ' נהלנה מסאי והלא זה לנל וא'צ .לניג

 ניג פ׳ ינסי שמואל ונמויש בם, ביומא נמ״א זיל הושיא ונינ .מפגינים ה־א יקרה
סי ונו׳ הן נמרים ג׳ יניט דנרי נהוגן סטישים  נסר והיי ונו׳ חד זנה מלנוס נ

 זנה לא נמויה זנה שלא מי ונל ,נטלן זנה נאלו עליו סעלין ט שיזנה פי נל מונס הורה
 יסוקקו, ויוזטם ישורו שסם נ• סמתינ שם, נהמא להו דצפקא ונ״ל ע״״ש, מק נאחד

:יביט לשון חיק וגן נהורה אלא שאינם ההפטה נל טל דיאי
 דירושלמי הן שהניא מ*מ עיץ .נו' שהסלסוד נו׳ המטה ננל מטה לן אץ ג הלכר,

מ׳ דן דסומ״ק הן הניא לא אמאי שלם צב ונהשר למיס נהנהוס וסמה
 וקיא מטה לעטן גס מטאי ושם ,ראיה משם להניא הניס •נול לא ונאפה ,מ״יש
 ,וט׳ נאן נו׳ שאפשר במטה נאן ומשט , מפלה פ! נסיב אסייצא וקרא פלס נמיב
 מחלה יעבה והוא •פלס אסי עי• לעשומה ש^וי דנסטה שם זיל לפיישיי והגה

 עיי ליעשוס לפטה אסבר אם ונהיה יפלם, וט׳לא שאיא ונמטה הקעגה יעשה ומנירו
 יש במטה אבל המטה מגל נחלה דפיה הוא מטאי אמנם ,נסיה הוס יעסוק אמי

 אמי עיי לעסוהה שאפשי דנמצוה ומפרש ,זה פי' על הקשה שם המהישיא אנן ,סגים
 מחלה לפשוס הוא מונרר■ שאיא נסטה אנל ומילה, שפח ננק הקשגה לעשות יונל
 ויניט ,דסיס רנוהא ראי וא'נ ,נחלה לגני קטנה נמצוה דמיא ת״ס א'נ נהיה וק

טי ,פהייושלסי להניא הניע הוצין לנן דה׳׳ס יטמא ואזיל גקיע  קיייל לא דנאמס ו
וניאי הידניז, נשם קו פי׳ סין נשויח נמנואי וגדולה קטנה מטה גני ומועיק נהן

53 מוזרא׳י נימוקי־
רו שם  דהויה שמשססא וסועיק הן ואינ ,קמיייי אחו עיי לעשוה שאיא דנמטה ונ
ס ,ממניסה גחלה מטה איזה לידע שאיא מענלווטה, געו משלי דאמייקנמזיש היא  י

 גחל דההלמוד משום המטה גל מנד אומה להנרע שטגל טיושלמי אמייק נסיה עליז
א ונהצהוה .סס טידשלמי נמטאי ,מעשה ליד• שמניא ר  דהמה יאיסי נמופ^ק שם י

 וגהב , ׳0 טמן שזה מפגי ולהפלה לקש מפסיקץ אין דלישל• שנהנו ׳01ה9 דני׳ על
 נאפה אנן ,פנ׳ל וצ׳׳ע מפסיקין מקש ,ע׳א •יא דן שנס נמןל איהא לסדא וזיל שם
 לא דגשב•• הל*נ פינ שנה בירושלמי אמרו מזפויש לעלד, להמיההו מקום גאן אין

 הן וצלה הלל, הירושלמי מניאים שם והסוס׳ שזהטגקט', משני ולהפלה לקש ^פיק
 שטר ואיה היו ישל• גג׳ הלסיד• היי הגהו נמוע^ק והנא נישב״, דלא דשנה משנה
 ומנירו ישני• נגק אלא ליש איי• איהא שם נבנה ומה .אדחה מדדיה הסום׳ סערו

ק ,אופגהו דהויסו לדונפא ישני• גקיט והסם נלל ליק ודאי מההוא ,אומגסן דתוייזן א• י
,ומצלי ומנסי לטש ליג דן נשנה האמור דני ל״שב נסט דההוקשס ,השיא הא קשיא

̂ש ס״פ מצגי דההוא  ושפיר ,לקיש מפסיקץ אין לדחיה והא >tp ישל• גט והמס ,ק
 וטים דמזנלק סוס' הן סל לקיש מפטקין דסנייים הני״הא to לל מיגלא העיר

הוי, הטלה דהסם מצלי דהן נזה והלל .ולע ,נהשוטהיו היאציס נזה עמד ונני .שם
 ציה נעס שהיה משום יק דספלה ה׳ ננלע ל?! היפנץ שהעיר נעץ הוא שמלה ^ן
 שם דניטה לייושלט ונמסרש ,למימנ ל אוהו טוטא זו לספלה מצין וצנן ייל

 שושלקין מפצי טוהיה פונדא עטד לא דרשניי שם ו«שנ ומצלי ומנסי דלגיש מהא הובא
דנייו, ולא נשטשהא עונדא עטו ישל• קודם גאמי ונזם סניייו, פלט  ומאגי נ

טרו, פלט שהולקין וחיק: ס
&T ם. ט׳ ט׳, קלו המהינם ינטה ולא נ הלכה ר  מגא לזה יטה להניא ולל נ

טס ואימא  פלו קאי ממויגוק וסאיל וגוער אטםון דקאי פיא לו דן נני
:הרג מן טהר קוגו שמשמיע ומשמע בישי•, יעלש לס, נקול ומשמיע

 הטא ואולי ,גניש הוא דלנאייה שהעיר לגלמ פי' .ט׳ שצסעהש ט אטלו ט הלכה
 גגייפא עיש פיקא׳, דשנה נהופפמא טיהיג דיאניצקא• משוס יטגו זאת

דטטס: טיושלמי ולע דל, הנייא לטחש
ה ה פי כ  מס ממדרש יניצו לדנר• מקור שהראה פלס . ׳0 פד לטיי ישב וולא ^

ק נ״נ מטון ואיה ,עיש ,«לו נהמלויז־ פרשה נמו׳ןו מטארים יטנו דנר* י
חי ואיזט  שוג עיש. נמקוט •שב ולא יעמוד שלה זקן פגי והדיה הורה אמרה מ
 הלז מורש פהטא לא ט׳ק י<לנ טמן לילד נניאויט דל הגייא שנס נעלה &א»

טי על דל: מחל לדעחרניצו שטוצס• וצהגיט יניס י
 שם ישי• נלשק שטרש שלם לנ נסשי עי׳ .ט׳ עני לסנייו הקורא ג מלכה פין

מ אוהו קרא אס אנל הטיש p לו נקויא חקא נגעו• ענד דולש ,ממיא  ע
 שנידן סרין סלטן •וסי משיזע p ונאפה .צלש נהטוצח• עני• ענד לועי •טל הסמא

 ענד שנהב ויניצו .ס׳ יהא ננעני ענו למביט הקורא ימציא ולל קחשץ נמס׳ שם
 שיי דנהולאה זיל היאשוצים נשה קיא ט׳ נחשזנס סמגישיל נסצרנ מעתו ייל החמא

 אדם טי דנלשק ייל וה*צ ,לנשיי אדם טי גלטן דמשמע טנא to דטיט מהיציק לא
ד גנעצי: ענד משמע «ומא «

 שרק טן סצהויין הל׳ ימנים מי׳ .ט׳ טקש ולא אסיים יום ל ישב ו מלכה פיץ
 שם ניע ופי' נו', סנפ לא אם מ׳ היאשוציס טם ל׳ לאמי ינעסוצא שנמב ה׳
̂מ נאו׳׳ה ופי׳ הלטצוה, שמי ליישב שנהב :אהי נאוץ ליישבם שנמב ק׳ סימן ס

עכו״ם הלכות
א ה טץ טלם. של עמודו שסלד פד ב הלכה פי ס שם אמטק פיא >׳ דן ר  טי

ס טסד והאיסנים 0 (מינה נדנהיב טלם איסני מ שגולח ייד סאימצים :א
לגדם: מסילה שטה אאעיס זה אעייק סגיגהג׳; po איק. שעמל טק נ הלכה

 א״א שטה לט p לן ס׳ רנה מורם פי* .סצטג לו יטה ולא ט׳ אסשי טאן שס
:הצשלס נפל טא אצי וקל הקניה פלט הצין מנהיג נלא 919 שהמילס מאמי אומי

*נ  נשם שהקשה שלם לב נשאי עי׳ .ונו׳ האליליס אל משנו אל שגאעי נ הלכה פ
ק טן הטש׳ מיי על מכאן אמד גאון  לאו על לקי אמאי דהקשו דעירונץ ר

מעשה, שיש לט עטם דלוקין נאן מטאי והא מעשה ט שאץ לאו טי הא מהצו דאל
 האוטח אל הסנו דאל לאו דהסם הדל נספר זה ודמה ,טחה וגילה מטהס שהיהס מק
 לזה לנו שם שלא סלט והמה ,ממשה ט אץ שהיי ואיג והסוס׳ ממרא גמסאי טא

טי נסון סמטאי  דיין ננירק אייר• ואי העשה, מה ססמיו דעקיסה נהייוצס המוס' י
 ע״ז נהל׳ סטאי והא ,גיסא ט דלחדיה אומי ואני .עניי ,אינא «היו מקימה מאי
 ואיב מלקוה, טיב השאלה מיע מעשה ט פשה דאם באוב הגשאל גבי שייא לקמן

טג דנטאל מונימ הסוה׳ דניי שמטן שם שהקשה ומה ממשה. 9נ טש לה סשנמה  נ
 נטיא שפהיו מקימה יש וודאי if לק .אינא שפשט מקישה מאי מיחןדדן דאי משמעי
ט יטסזיל שמטא נסו ססייסס, מהון הי מיג מפיא חץ ננייסא אנן זה. לאו נ  ונ

 ממוהיס עלז ואיה ,האוסה אל הפנו דא: לאו לשק הקדושים מפיהם יוצא מטיש
ט דנצים דל אנן ,הדל הגאון דטי ט  נמיחשי דהנה ,צטן לענק קדט נחח ונטן ו
 יניע שישה על הקשו ס׳ה דן לסצהדיין אהדן עסש ונסידושי לעיטנץ טים טרה

,הנא הנה׳ מקושיה השצו עאל ולעושה , p •מצא מלא לגשאל דאזהרה שם והשום׳ זיל
מניד, לאזהרה שניהן לאו מה הא לטשה, אזהרה האוטה אל השה דאל גימא דאם
א. איש דטק, מא דלוקץ לש״ו ופסק שם הציל אהרן נמנמה שהיק ומה  אנן טמי

 פעמה אלא נעימנץ שם הצמיא נייסח הניא •׳ לטץ נטדע דל דינינו לק'מ נאמה
ג האלילים אל ספה אל  הניא זיל יפ׳א שנהנמס מצאי.׳ טב .גיסא ואיב לק* דלא ל

ק זאח גייסא ס, גהציה שהוזני נסו זיל ושיי נדעה נעייונק מבואי הסזם׳ דעה י טי
i נסגהדיץ, דנייהם קשהסטמיים וא*נ שם פנמה'אהרן נהיחש• יוסי ומטאי ’m 

 לאו דנייהס טיש סצייט ומה .היסלס טייסס המוס׳ דגייסס צומי אוו מוניטם
ד to הדל הנאץ הקשה יפה ולה ,מא נפמוס האוטת אל מפצו דאל  קסוהפודו דנ

טיממשה. שיש אשנמן הלא ואיה האצילים אל מפצו זאל בלאו איירי ודאי דלדגייהס
 הא ,הימנים טייסח או דדן מייסה מייסא אה נץ הטס׳ על לק"מ נאמס אנן
 שאץ לט דנל שמ״ס, שמיד מצוה המי^ נומח דס׳ל מעבה ביה דאיס נאופן משגי ולא
:וחיק עיש ,פליה לוקץ אין עניז מפשה נס דאיס אוץ לה ופשנסס אן מעשה מ

פיג
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y f i ט׳ תים י«קל«ת איגיאייי ח הלנה. na' שתי 6ג דאי דאע׳ג שס תטאי 

 דוקא לאו דפאית הרץ התירוש תתיש דרניט והפשר ,וה השמיש וינית מאית
 , ואת רטתא רנית השסימ למה נ״ה תפיסה את וא״ה ,סנוה ליד׳ לטא דיונל רק

ג סי' ד’יו נש'פ וע״ן ה״ה רטתא ט ואין טת דפשימא דמילקא דסשום ואפשר  סק"נ י׳
: ע״״ש ברמ״א

 אפ׳ל שרה קושיא נם .נו׳ אפ׳ל הראשונה וקושיא ז׳ל הראנ׳ד נשנות ט הלכה
 ממלקות ליה דפמר ויניט מליו לוקין שנכללוח לאו כמ״ד כני» דההוסשא

 דעשאו הינא הקשה נלת״ס והגה ,ו' הלנה לעיל הנ'מ כפ׳ש הוא שננללוח ולאו משום
ש לקי אפא׳ לו אשים  ע'פ עשאה שהאש לכיון ופיק ,מעשה ט שאין לתו הוה ו

 נ׳ל מלא ,כשלוחו נחשב ולא לד״ע שליח אין דהא ישה ,מא שאה כאילו מה ליוויו
 כש"נ ,כביתו ושהה אצלו שקנאה טון יק לו עשאה שהאסי משום לאו דלקי הא

 לביתו שהביאה טק דלקי בפסת ש; שקנה למי ומי וא"כ ,נ' נלאוין בפה׳ס יניע
 ששיא על וה״ג ,מעשה ט כיש הוי חה דלקי הוא הקני! דמי ושילם קין שפח או

 לעטד, לעצמו ששאה דמי י^ה דאנת׳ אלא ,לו שעשאו לאמייס ששילם או הע׳א לביתו
:ודו׳יק דאיכא מא מעשה מדא דבכל ׳יל ואולי ,שתים לקי אמתי

T f i כתיש*׳ מתיש שינינו לח״ס ע״ן .ט׳ בה נתקיימו שלא הנדחח עיי ה הלכה 
 ׳לפותא הך קא׳ ואמדסין דאמייק להדיא בגמרא דספרש נראה '”רש והנה ,ויל

 האמור על מי\ם ומראה כן מפרש במשנה ונס והשאה, עדם דצרנים סלאער
 ולא P מפרשים התום' ונם ,טמרא כדליף או״א לכל והתימה עדים וצייניס כמשנה
 , פס דנמיא מדיוקא להתראה צריך נ’דעה להוכיח ע׳א מ״א דף שנסט עה על •קשה

 והס לק׳ס באתי. אן , ע״יש חלק ס׳ בסוף מנוישח גמרא הלא אהח המנחת והקשה
 ,כרשי׳ מפרש דבנמרא נראה ויל ויבינו ,קא׳ דאמויחים ויל ׳”ביש ט' מפרשים
 ,כיחידים דדינם שנה המנותיס תנאי בה נחק״מו שלא עיר מל דקא׳ מסיש ובמשנה

 דקת׳ ויל יבינו לדעת המשנה יפה שט' אליהו שנוח נם׳ ו"ל הני׳א נליקוש׳ וע״ן
 דנם ז”ע הפי׳ח ומשיה ,הפריח נליקוס׳ נמש״נ הנותח עיי על קא' יקיא אינרדים

 בעי דהמדימיס בהלכותיו זה כמט לא ולמה המדיר,׳ם על עמיא וקא׳ מפרש יביט
 , בהתראה דוקא מיתות ח״נ׳ דכל הוא יכללא בקודש דרט וידוע לק'פ התראה,

 מ״ב דנשנגחו היכא ויק כאן להזכיר הוצרך לא ומשו״ה הכלל, סן שיצא מטת זולת
 נשיגנ חשאח דלינא היכא אבל ,חיוב אינא והתראה דנמזיו לבאר דרנו שם יזנואת

ש דרט טא כן ,התראה נע׳ ובמזיד להזטר דרט אק  נםה״ס ועיין ,והשנס דוק נק
.ע״׳ם ושנ׳ב ס״א ליח זיל ליבינו

JTD חליא למה להבין ציין לכאורה .ט׳ חיל ט׳ תעזוב עזוב שנאתי לט ד הלכה 
 קיא לן חידש למה ועוד לזה, עוזב אחה ׳טל תעזוב לא שנאמר נכלל זה

 לומר וניל ,לרעהו איש נק שנאמרו אחיות במצות ולא עסו תעזוב עאב נסטה דווקא
 ,בשונא אף ולפרוק למעק שמטה ׳"ג הלכה פי״נ רוצח הל׳ ברמנים הסטאר עא״•

 יהיה והיאך ,נרשיאל אלא ם׳ בהורה שנאמר השונא יביט לט ביאר ׳״ד ובהלכה
 בנון קי״ג נפשחים אחזיל אמין אח השנא לא אומר הכתוב והלא לחנירו שונא •שיאל
י ט שרואה נ  אמד שהסיח כנין נזה חוסא לאפוק׳ התורה הזהייט וצנן ערוה ו
 אפנץה ולזה ולסרוק לפעון שמטה וט׳ תראה ני נכלל נ"נ דמא והו׳יא ט׳ לענוד

:וז״ב ,קיא
)JTI למיפסק דהו׳׳ל שהקשה ז׳ל היאנ׳ד נהשנת ע״ן .שנדלדלו הי אבני ה הלכה 

 שנץ דייש ואסר ומאן , ע׳א מיו דף נ׳ס פי׳ ז׳ל יש•• והנה ונ׳׳ל לנזומרא.
 ואייו טמרא המיל תתענט מתעב דדדש ואס׳׳ד , p לו שיצא ונראה ,ע״׳ש •תירא

 א• תליא פלונתא דהא׳ דניאה משוס ליק לפי׳ז אבל .קרא בהאי ביה דמש מאי
 אדם בני כלשון דית דסיל וסאן שם החום׳ נ’מש וידוע ,אדם נט נלשק ו׳ת אסריק

 השוה צד להיפן סברא •ש הנא והנה , ע״׳יש להיפן סברא שיש הינא. טקא טיס
 ,הל׳׳ז-ע״״ש פ׳ז עטים מחטת נהל׳ כה'נ דד״ת טסק הרמנים והנה ,בגמרא במטאר

:וא׳׳ש להיתיא הילנתא כאן טשק ממילא וא'נ

תשובה הלטת
א ס. וידד זה K הלבה ס׳׳  בהא שפלפל ׳ויד אות נאתיחה לאו׳ח פמ׳ג עיק יניי

 כד נהפר ועיין ,הלנ בהרהור סג• ולא נפה מוקא יביט מדברי דמשסע
טו להחמדוס וציין םשרי הניא ו' אוח הקפלז  ׳טדה בכיו לההוודות יכול אק ואם ,נ

־. יט׳ש ג*נ תהליה מסדרע שם והביא ,בלבו
 הלח״מ עיז ונסב .ט׳ לעשוח ואפשר ט׳ נטרה סמנה היא אט K הלבה ®*ב

 הזניר פלא ויבינו ,ושרה ראטנה סעס לידו עבירה דבר שנא ס׳ אימא דממיא
סהו, זה טה שלא זה  זיל, הרא״ש טירשה טא וק ז״ל הרי״ף נירפת הוא ונן טי

 דף בקדושין דאסדיק סהא ז׳יל ורניט והרא״ש הדיף לנירסח ראיה להניא לי יש וקצת
 דוקא ה״ט מטה נטשה שנר לו טתרן ענייה עני ולא ישב וסניא דהא עיב ליט

 דף נע׳׳ז שד וניס הגי נמי אחת דנפעה ומשמע ,הימנה וניטל עבירה דני ליוו כשבא
 ששה שהוא מי אשיי אריע אשה אשיי ולא איש אשיי ה׳ את ירא איש ,אשי•6פ' •יש

 ואע׳ש ושלש שעמים בכאן הזכיר ולא נכחו במור כשהוא ז״ל ופירש*׳ ,איש כשמא תשונה
 דעל משמע ילישנא פשפיוח עכ׳ז ,קאמר תבונה לענק דלאו שם ממאי טרשי• שלבסוף

 :ודו׳ק כאן האמור ומעין קאסר דוקא ספונה
y C על נכאן המה הזהב לשק נם' .ט׳ לשה״ג חלק להם שאין ואט ו הלבה 

 להם שאין הל'נ ז׳ פיק דשת נהל׳ שמטאי ושיו ניע משיב לא דאמאי יביט
 בכאן רניט נדני׳ מטאר דש׳ד ׳*ל ולענ׳׳ד .לפלא הובר שמית •עו״ש לשה׳ב חלק

 הוא רניט(ואס להלןנדבר• שפטאר הדנים ממשיא׳ נכלל הוא ונ״ע דמים, ושופט שכתב
 עיא) ׳'מ דף עימנין ז׳ל רש'י בינרי שסטאי נש עולש ה«שן נכלל שא ,אינוית עם

 א׳ פרק איפוס נהל׳ כמטאי נעשה עובר קדושין בלא אשה הנועל והיי ,נמיע אאילו
, על׳  לא דפד״ן הא נזה ויתיישב הניש״׳, נשם יטה'ת מהל׳ נפ׳ה בכיס ועק א'

 הנימו׳׳י דני׳ לפי אמנם ,רנש מיל׳ הני בכל ולאו ישראלית על שנא נטה׳ לט «נס
.איש הוא ניע נכלל ולאו

 מסה מנע זה דני .לניט כמשה צדיק להיות לו ראוי אום נל ב הלכה ל£*ה
שלתא משי לנב׳ אק היא זוערר.• מילהא יראה אשו ע״א ל'נ ביטח שאמז״ל

 שא דעשה נזה שימק ש דש ,קאמר לישראל הא המפרשים והקשו , שא זוטרחי
ק ,יחשב זוטרת׳ לסילתא אצלינס נס ושמעתם תאט אם לישראל יקא׳ל  P ו

ט דני׳ : יני
ץ  זה אר׳׳י לנ עקשי ה׳ תוענס ,*א’ ס׳ משלי שו׳ט עיק .ט׳ ושענה ו הלבה פ

:ישיש שענה אוש קיא והקנ״ה תשונה מלעשות לט שמקשה
 תשונה עושים שאינם אלו כו׳ ישק ע"פ משלי פו׳ס ע״ן .ט' ונענה טעק ז הלכה

 שר^דס סי' הציטר, עם שמתפללים נשעה ישמע צדיקים ומפלת עיקר כל
 פצו׳ חשכה שפים שישראל נזק ,וז*ל חשוכה אות הקמח נכד טנא ובמדרש .כחשובה

 קרוב פעשס .ימצאו ולא ילט וננקום נצאנם נתיב מה משונה עושים שאין וכזמן ,להם
• ישועה סרפעיס רתוק שנאסר קרוג איט פעמים קראת לכל ה׳ קיונ שנאסר

ט ׳  ,מפורש נמקות׳ פ׳ ריש ש'כ מיין .הפונות נל נו׳ נתכסתה דהיה א הלבה פ
:מצלישן נכסיו כתורה השסק נל כנת׳ ומערש תלמוד זה תשמרו

שמע קריאת הלכות
 אפא׳ ירעש ולא פרנ של קיש קדימת מעם עכימ .וכערג ננוקר א הלבה פ*א

 מעמי והט ,ברישא דערניח שהקדימה גרסת ריש המשנה כלשון שהוא הניא לא
 ס״ד דאינא אעינ דאור״חא קיש אי הדבר ובנוף ,מירא שה יונא הכיח שתביא

 דשסס מנס׳ ינריו נטף שמה שהוכיח א׳ סי׳ אריה שאנת ע״ן , מדרנק דק׳ש ננס׳
 ולפנק ,מהיח דוקא שסע שרשת דקייאח דהילכתא שם נ׳ בסימן ראיות ושד פיח
 ,נ׳ טמן שם אייה שאנח ע״ן ,לא או ראשונה פרשה אס תהית מא מה רניט דעת

 כ' כהלכה לקמן רנינו ומשיב ,תהית ראשונה ערשה דרק יכינו לשק דשונח שדעתו
נ קיש הנקראת היא שטיס מה וכן .מדרנק ה״ט ,ניע קורא הות ומה  , מדרבנן נ'

 ממש׳יכ לזה וראיה ,הניס לכל היינו אט בהלכות השט״ן הדינים דכל לכללא זה והקדים
 הקדים אה דהא סדר אק ודאי דמדהומ״תא ,וכו׳ זה סדר על אט פרשיות וקריאת

 סיז הימן נאו׳ח p איט האריס דעת רבל .נ׳ נפרק כמבואר יצא לתברתה פרשה
 י:ם (ימא דאה ,ראשונה פרשה ירק ראיה שד בהביא אריה נשאנת ועיין ,עיי״ש
 ז זא' מעכבות סיאין , המטת נתנין מצוח לתר׳ אפקינהו לא לתה נכלל שניה כרשה

p כבתה אלא ,עטשח כראיות הינר עיקר הכריח והן יכינו ניעה השאג׳א הכריח 
 , נפ׳ש כהיג והא ,הס למתן שיהא דיייש דולמדחס סקרת לזה עמירה שם שכהב
 הלשון משמע וכן , ההורה אליסוד דקא' דייל הכנתי ולא , ת^ת היא דש׳׳ש משמע וא"כ
 וע״׳ש ,זיל יונה ויכינו ס״א פיק הטוא׳ת יעה הוא שכן ובאמת ,תם לשלך שיהא

ודו׳׳ק: הנ״ל כי׳ א״ח נכי׳
 רניט ינר׳ בניהי י׳ סימן אריה שאגת ע״ן .ס׳ כלילה ק׳ש ומן אתהו ט הלבה

נ ננק על
 ונניאור׳ ,םק'נ נסיא ניס שק או״ח שויע ע״ן .ט׳ זמנה היא זה ואי י» הלכה

■ עי׳ש שעה ששור שליש שצ״ל שהניהו פ״׳ש ,ח׳ שיק ז״ל מריא
 לא היום יכל רניט יעה הנה .נו׳ אפילו נהי׳ ולאמייה לפניה ומכרן יג הלנה

 זמן שהוא רניפיח שעה נל דיוקא זיל נאק האי רב ודעת ,הנינוח הפשי
 לק״ש ש״כין אינן דהנרנוח הני׳ והניאו הרפי׳׳א כחשו׳ דאיחא ראי ולש ,לרי׳ תתלה

 צה׳ב קוים שקויין מה דערנין נק׳ש ׳וצאק תט דאין ניטמ רש זיל דרשי׳ (אליבא
 נחשונת היטב וע״׳ש ,לי׳י נקיש זה חטי מה הכא גס א'נ דית) מתון לעמוד כדי

:ודויק זיל הישב״א
ג ״ ת נלט להיהי אשלו אלא ד הלנה פ  ,עיא קיא דף ניטח צליח עק .ני׳

 לשיכש יאזיל וה״ט מירנק מא ינהית דת׳ל דהא זיל לרניט ראיה שהניא
 , הוא יאור״מא והא לפניה נק״ש סכין איט נע׳ק אמא׳ א״כ ,דמי נהרסר ד«סק

 נשאתיו ייוציא ע׳ש עמרא שם שמקשה דכשם די׳ל ונ׳ל מדיבק שא יבה׳ה ודאי אלא
 שיי, מ*מ דש דכייטר אף להרהר אכל שא דנש דהתם ש׳ כשני שאשכמן ומסק

ש דנדיטי אף וה*נ  .הוה ד־טי והחם ,ספה שאמר מהשירה •לשינן נה׳ח לערן פכ׳ז י
 ה״ט ,לא או כי׳׳ר דאי נהא הא דשתל' ז”מ שמן הנ״י הניאו האגור דעת ני ואף
 דאככחן להא ס׳ל לא וא״ל ,דמי נייטר לאו דהרשר מיד נאיין שם דס׳ל מאי לה•

: ויויק נשר
 :ע״׳ש פיז סיק ויל הני*א ונניאוי לת'מ עיק .נו׳ נפה אם p ט הלנה

ץ  מה הנה .נו׳ שינה אנסתו ואס כו׳ עמו אשתו ואפיט נו׳ וקורא ב דלבה פ
 הכיר כחג נכי ראשון פטק קורא עפו ינאשחו ,יניט יצר• נשך שנשב

 ואש להסשל צריך עסו, אשש ואפיט תינת אמר יק ,למוחקו וצריך דפסיה והלחימ
 פני שינה דנאנש יניט שכתג מה אך לנסי׳. מסיה שנינה״ם ומה ,ום׳ שינה אנסתו
 כן ששציא ונראה ,ז״ל ינינו לדני• סר\י שום שם הניא לא ,ראשון נפטק אפיט
 , יצא כשינה ונאנס ישראל שתה אתר ע'נ •יג דף נביטת יאמייק מהא זיל יביט

 קדא נאטקא עבדיה לדרו נ’י דאסר דמאי אעיג ,הסעה שעל אקיש דקא' רניט ומפרש
 נפרק עצמו זיל רניט נדנד שמטאי ונש שוב, של נקיש מ״ר׳ תצפין לא פתי צפק

ס שסיא הן מ׳ת ,שוב של נקיש יס״ל׳ p שמפרש נ׳ הלכה ק׳ש סהלטת נ׳ ק  י
 ,מתנמנם כשהוא אפיט עוד לקרות דא״צ לנסי׳ ויצא ,פעיס אקיש משרש יצא כשינה

 דא׳צ רק אמייק ולא ,סשמנם כששא טלה לגומרה דצרין בודאי חיוב של דכק״ש ואף
 וכס׳ש ,טונה כלא מחןמנס כשהוא קורא שמא נזה ותציא , נטונה לקרוה כיי להקיט
 שעל נקיש סיס ,יניס דעח שק שם הכ״נז וכ״נ ,כן לפרש ציין יע״נ שם זיל היא׳ש
 לקרות יא'צ יסשמע •צא, כשינה ונאנס דלישנא וכפשפא כלל, שד לקרות א״צ הסעה

 כמו לדחוק נצעין ילא הזה נכייוש והרסגט ,ס«ינ אינו טונה נלא ואפילו כלל שי
ט הניא ותשו׳ה שמיא■, דהן נשרושו שם זיל היא״ש שדחק  שרת אפם זה דין ינ'

 וה״ט ,ק׳ש נהלטח תיוב של קיש נכי זה לדק נתב יננר ואעיג ,שע״ק קיש נכי
 יכול יאיט כשינה נרדם ואם , טלה לקיית תחו״ב יהתם כלל אהדד יש דלא משוס

 נוער יאם רק ,כפרשה כל ולנשי לקרות כיי להקיצו מתו״כין אט טדאי כלל לקרות
 אמנם ,להיןט וא*צ יצא לגמד נרדם אפיט שפית נקיש אבל ,יצא מתנמנם כשהוא
 פחו״נ טונה נלא סיהח לקרות ייטל נאומן מתשנם שהוא יק שים לא יאם אפשר
 ׳נול דאיט נאופן לנמר• ננרים רק שירי לא ורנינו ,התכה שפל נק״ש אף לקרות
להקיט מש״נק אט מיונ של נקיש דנכהיג ,להקיט דא"צ וה״ט יצא כלל לקרות

(עג*ס
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 דהשמ*« הש<*ע1 הסיר של 6פש« «• זה»<ו ודליק, רביוו נמוש ליל p בדיניהם,

 יוש ובק שנליפ קיש ביו סס סילוק זסין סוגריס דסם משום דמ1שע קיש גני וה דין
̂׳ש וכפירוש ,«יונ סל  פפלפנם. שנופיה לג פייר• יגל) נביגה וגפגס זהו סם סלי

ם סילוק דיש פהש״ם ראיה לט צץ וציג . חיוב של נקיש A ופ״יי » ח  סל קיש נץ נ
 נהל' פשיג סל סמט דנני ,שליס פעם וה לנ«נ הוצינו לא וסשויה ,שע*מ לקיש סיוג
tfp צינו ויל יביט דעס אנל ,יויונ של פלוש קיסשע״ס נדפא ולא p שנסנסי ונמו 

:הדני ונץ ני ודלק ה•”נעו
מו ונני יב ו)דכה  שוץדס הפסקים פייוש .נל׳ ולצהייסם ל«יהם פסוקים לקרוס נ

 שלפניו הנרנה צנל פפנמא, והו ושלצפריהם הספר פיס לדוד ההלה
 שצסי סנהים סקנה ולצ ננהיג צלשי הקנס צו סו*ל הקנה רק מנהג ציט ושלאהיט

<פ: נצויו פוה נלד סי׳ האויח יפקג משנטס שלס ופיץ ,הסלמוי פ

תפלה הלכות
א ה £' ס פיץ .ופנדהם שנאסר K הלנ הרפנין. נשם ינים פל יושיא שהניא נני

 נסנווט צפי נדין שטהס ויל ליניט הפלוס נספר אפהר ונפגילה הניס והנה
 דני ננקסס סני שפהיס יק ,פה׳ס ספלה פלוס דפיקר הוצ יניט חפת p ליישב

 דפניא פקופות הט ננל ואיה ,פס לגל קנושס הפלוס נ' קנפו שסו*ל רק ,פה
 סי׳ צייה שאגת ונשו׳ס סה״ס, סונתו ידי חצא קליה הפלה נפהספלל סיירי היפני(

 אם דוואי נ!ה והגיל לפרושי, הוליל מכסא האי ט דננל זה, יישונ לו הונס לא ייד
 יש פס דהו• ,עהיס ספלה יים ילא ודאי סיפ׳ה לט שקנע נמסס נרהסיו נירן
 לאסריו נרהמיו דפנרן פמצי הרי דנניק הנא טמא ואיה ,נקשה סל לשוטה נסה

 וויי ,נרהפיו דנין אונל הרי א'נ שולסט פל וטפלו איסא ליס דף מגה ונפם'
 ילא טלפייו ומרן אונל היה דסססטא סידי ליק נינ יום לל' יום סל' פללי דמה

 ססוייב היום h נרהניו פנרן דציט נאוסן היום נל מתענה דאם סוש דין לט
 שם ישיי ויפת ,קיש ויה נסוס׳ ל"נ דף טסה ועיין ,מה׳ה היום נצותו להספלל

 שהניא ונסוספסא יפי׳ש פהיס שהוא סונר שהוא ג'נ נראה ספלה דיה ע״א ליג דף
 ויה חוס' מיא יינ דף נשנס ההוס' קושיה יתיישנ ונוה .ה״צ) דניטס נפיק הניס

 תפלה צעיקי קצי דהתם וייל אלא ,ההוס' נמש״נ קיש הייט ופצלי לדסוק שאיל ,נגץ
 צפר ו«' לקיש פפסיקץ הל'נ פיק שנס ניוושלעי ציפלינו דנהא ונראה סהיס, שהוא
 קטס. ופנה אץ תתלה קנוס ופנה קיש נא איי דיס אינה וספלה 0*7 קיש ייא
 נל להמפצל יטל דמהיה קטס אינה ממנה רק פהיה הפלה דלמלם ודיל לפרס ורל

 שנסנס נשם וויל לל להרפנין נפיס שם והונא נסוספסא להצמור פטץ ומא היוס,
ש, אינה הספלה ששק פי' ,לספלה ומן סכפים נסט p לקןש ונץ סויה  שד פל

 קטס שופט דנר נל ג' דף נסגילה ואיתא מהא שם אריה שאנס נשויס שם הקשה
ו', העם גל נסר  וגל היוס נל נשר ובלילה ניום שמלוהו דהו גל נפי סט לא וצמאי נ

 ניום שמלוהו דנר נל זתט מאמי למיתט צילפריך לא חה דליק וניל פיייש, הצילה
י פפ0 ממילא הלילה, נל נשר נלילה שפטסו וניד נהיי הסר נ  ניום שסטסו ח

 פל שם אסמי המגילה ונפשינ .טנהו סרי הט מגלל ,הלילה ונל היום נל נשר ובלילה
!̂ ת פיו השיג ננר רניט ונרי על הסניס פלא הרסו  השניס שלא ,מיל שאניא נסי

 נפירושא המניא דני• שקילס נסה להפליא סוסיף אנני וסוד ,הימנין בינרי הוא
 ונפגילס פשיריס סטה מפיס כיג נסלפו דרניט הסוה ,סקט ססידי! מגי דתפלה
 דנייו נריש רניט נקס והנה .שי״ש נסהיס רניט פשס נספרו •ה הניא בפלסו צפתי
̂; w מקיא חסו שמזיל דופנדסם מקרא ק לסש ק’ותפלה, נךש ש ע*נ לינ דף נני  ו
ס ל ן צץ קש גני החם שהונירו ואפיג ,פיב נר! דף נ נ  דפניא קרא הך נמו נצום נ

א של ונפפנפו קרא דס^ ואע/ ,סלמוד נם בלשנח הספרי»ללו  דרשא מוגר לא ל
 הסוה, הפט פירוט גם הליס, דנרי פטלקים ונוה ,ליה סנינא דנפרא p ,אסרה
 קושיא שנהגתי מה לש אפגם ,נ*נ ליוו• ט נדרש חפבדהס דקרא יאה דלא ונרצה

: ומיק ליתא סשקרא
 שמא לרניט לו דמנץ פיו שתפה לקיס עיי! .ונף והודאה שנמ טחן וצמיג ה ויזכה

 טס pול מא ושיינא שומא יוס ננל ושנת אפיל היה ולנאווה פילת,
 אפפלפא שנסו ופניו ומשיג הוא, דוה •וס ננל הסטה וסיקר משוס הלג שלא פ*פ

ק ייק ה,1הפ» מסיי מא דסטינא סיינ  ליא דף שמדץ אץ ר'פ נפטאר מא י
 וט' אמס פשה סטה [לה והג פשגטת n'lU הסס/ נפשפה פלאה• אק דף וגפיו
 pi הפרי נשה מ' p׳0 אי מלכיה גילקוס נפוג הובר שנמלא נו'] וסוגר « הלס
 וטי ראוק יש לרניו ניקש ואולג נישורון ויש cpo של נשנט פמס יניס פשה

 פלהיפניה גסי להוריס שה הספיג ושיה אץנאלישורץ, סקוה של נשנמו שים הלנ6ו
 ;שייש הנרנה סאה ריש נסשיי נאמוי הכל שראה ויל

reftn ̂ש פל שהמה נלילמ עיץ . המקדש פנס פספצלץ יהיו והנל ג  הניא שלא הני
ד' הלנה שפד הלשון פשסיוה טדא> ולדפש שייפ, דגדטת הנסרא

 חבלי דשלפס מקיא׳ ראיה פניא דנרטס בנפרא ואיג ,פהיס הפטה אלשיוה פנאד
:טגהו קנלה

naSn T f i ולינ ,ובלס הראלי ש'נהשטיו .ודגלה פטוידו אנלמשייששייס נ 
 אגל בק שבל טפו גל פיא קיי דף נמולץ דאיפא סהא וה לו ילא דהלס

 M דניירא. «א ולישלא חקא לאו ורגליו ידיו דפטו ושרשיי ותליי vr שטו לא
ס נשופ פיץ ,הילה נשפס יאויל מא מוקא לל לניט דפס  )*ל הגייא נניאויי ל
לי דשטא ל שק  גניא ונמ נלי ולרינא ופרניס פנסה מלספלח לתפלה שסריס נ
לכ ,מפגב נויפנד ואף לאכילה ל«וי הצדנים ינרים שאיי יגל  ימאף' לי פלונסיו י

ללמפלה שמיים גנרי לעטן נטי לס האור נמשי הנוני נדף טשלץ ו ,p נלישטה מףפ 
ס ופת .ורגליו •דיו סטו  ולש' ,הללי רניט מרי פל שהנטר פה א' שפן הנהן ושג סי

:פייישויויק שה שהאייו לפה לרין אין סש*כ
א נמטי שץ . 1P פל שוגב אפיט פפפלל פולה ב הלכה &*ה ל  אתו לשויש לל מ

ק לד שי נ ל :יפויש פהספיקתא המסיק אשי ל
ה  שפד שה ל) p(ננרטס זאיסא הא והגה .ללס שי .קהיק שס בנגד נ הלנ

ף, u לישא 0הנפון נגנו לס אש יסץ קאיק נניס שהא יק,ואש מיי

55 טחרא״י דמוקי
נגי' שה ולא ואפשר סנטרה, נגני סטו יסויר הנאויס אמדי שפו שה נרי׳ף
ש ד דנירושלש לק ,הא ולא הא לא ליסא דרוסלפי יגטספמא ואס נס ונ ה ל  ל
ק. נגנו יטין הניס נהר שסו שה הניח הר כנגד יטץ שיושלים שפד שה איסא ל ק
ט יאפיל  •היה דלב פהלטוא לה דאיוסיא הנשוססשם אושז• שהשפד השפיס חני

la ל פשוה ואפור ספפללץ שהליטד הרוס  •וושלפי סוה שהסוד נהנינהמו אטיי ^
:8פ»* ה־ דף ניטס

n יפיץ נלמימ שץ .מ׳ נספיגה שם rטס לש  לנו אש יטץ ל הלנה ז* פיק ני
;פיי׳ש ספלה של קהיק גננו

B]' סלגשש שנסג רליס ש^ או*מ לי מיץ .ט' ^!הו אדה גפיננס « הלכה 
 שיי ססס לוו פל שפה שלוא יק פפש מל נששונג גם קיש סכל' פ'נ ישט

 וזטהסטאר ,טפש פ"פ פפסו מל קיש נגסיא שנאסר פה סיג קיש, לגפפילהלקמח
ס מפרא מלשון ושגס פשסו פל אדס גשיננס רביס בלשון נאן ט o ני p' הגנגס פיג 
 למרי לרשו הנפיא פלשץ וה לשץ נשיש להומת דניט שנא ואסשר ט', פיט להן

̂ל «*פ שלועס הניי שס נחג שד .פיש סליי נשם םק*נ יל"פ כי׳ «רא  שטח ו
טי »ו שיט פס« פל הנמלא לטן יסנאר לזו על שונג נשהוא קיש לקרוס וא  מ
 ואטד דאפייק דהא שנפג סקיה שם נגיא ועוץ עיש. לישן לילן יולה נשטא לפשט
 וץרא קרא אס אנל רטנה קיש מייץ קרא לא אס «קא טגג נשטא קיש לקרוס

דוי ריו רהא שמג נשמא לנן־וסה שסר שפייה סל קיש לשם אחיה ספם *  ביי
א היא] [פיא  הא שם לשיש לסריי שומט w פה קשה ילפח .ט* 6p1 וסור ח

א, פטי מסיי •י נמשה שוננים דשנים קי  שלפא סי ננדיו אס שפשא ניק והסה ו
 המניא שמניא הראיה נם .קאפר ושופנץנססה ראיה והא הפסה, שפל נקיש לוקפי
ק: פיש ,ושוי שרסא יטה ננוע אס ששש ודאי דהא שדמה שם ספיג עי' מריו, ^ ו
« ני פיק יציע ש' מגיא עי׳ .P יאשנה פרשה ו^רא ב הלכה ל אויו נוה «  נ

:שש ,הסשל אסר 0נך וקורא דשט נ0שכ נהא
 ונציג קוושס וניט נ0נ לא ששד נפסלה גאן .לווו סילה יקרא ואלרנ יו הלכה

 נדפס רשט שדפס יאיס סגאן ונליונ, קדושה סוד נ0נ ס' הל' שיט ולקמן
̂ש p׳0 0או* מ*י מגא חייי.  נס איסה אוסר ששו אץ סניולר וקוושס של דאי נ
 מסס ולא אדא שמיד שן שניולר סילדקדוסה ויניס שמש, יאמר לא ונל׳ג קדושס

די טנא היין  קדושס אנל לדא שסיד אץ סניולי דקוושה טמא אס דאף שם נ
ווויק: דקפסדי, טא נפלפא דקדאי פשום אוסרה

̂ש נטף אפן ושנץ K הלכה *ט6 נ הא ואש״ל .לס״מ שין ,קו סוי 00 נ0י  נ
 של הטאפר נפסימס שנסב ונסו פפגהנא טא נקדיש אמן שד לפטה ההפלוס

ט', הפה נהנו הסשלוס הדר מדינא, ולא נהנו שרק שס נאפח דבריה דהרנה ששוס ו
 הקדיש שאפר אפן אמה שפס רק הושר לא pול סוץ •pioo רק שירי לא הנא אנל

:כגיל מהנא, שוס
א ט׳. מוומק וט׳ ננסיוס נסי ו הלכה פיי ני: שיק קניא ששן מניא ש׳ ו

 סעיחו שניל שס דאה רניט משמיט מה מל והפיל נניס פי׳ י ט ח הלכה
ס. קפגדריא, לפשוס שסר קפגדריא לפשוס שלא דהנגנם שסרא ונה ,שסר ^ד ד  ול
י רנה אפר ר׳נ פל פלע אנט ח' דס׳ל שאה  שלא פיס ננגנש דססיר ,אנט נ

ו* פל פציג ייג ונן מפיקיי, שניל נהיה רק שסר דאיט ונול קסנחיא, לסטסו
ישט« ,קפוחיא לפשוט פיס דנננפ ניץ אטר ספיקרו שניל נהיה דאסילו ופיל אנזו
ס הש׳ס גייסה לש ממיא לישנא מסמס דק אהדדי סציגי ט  סט יאיסא "נ6 דף וני
 נפי גיש}p( דשילה השים (ונסלפיגירסה דסליגי, פספס אפר ריא המימרא נלשון

 נירטו ונמו פלוגסא, נלשץ אפר ילפק נר דל וליל סם דשיס יאפשר ודייק. p •יל
 נפאןי^שס פנרפס דלא וטון ,פלונסא] נלשץ ייא במרי שה דאיהא דנרטס טרס

ץ איג הדיטה לסט לגמרי הרפגים השפיס סשהה  קפנזשא לפשוט שלא פיס הגנגס ח
 שידי וסיג מלוה לדגר שלא לנהגיג ליננס אטד נלאיה זהא לנשב גלל טלרן לא
«נ w ח דנ להששלל, או ללשד 0נ מ  דאם גאן •' נהלנה נאפה הדפל׳ס נפג ו

p אס לקוב גדי שגננדו נשהס ללאס לו שסד לקרוס אי להססלל נכנס n ח ושיט 
הל« גאן וניט דמשף הט ,קסנדשא לפשוט שלא פיס הנמס  לקרוס * ונסב י' נ

ה. דץ לט לטווס ננמרא נזכר סלא דנר  שסששיק נפה ויל וניט ונרי ופשיויתנאר ו
ץ י' להל׳ ח׳ הל׳ נץ ש לט לטווס ונוי 000 יקרא ט׳ לינלס שחלה ש נו  שגנלס ונ

ג קפמדיא למשוש שפר לקרוס או ^ושלל  P דהייט קאנחיא לפשוט U0 נגגגש ד
הזיק: נהסשלל, ט ללשד ננננם איירי ־זסינ

תפילץ הלכות
fB* ;ראש של סאלה ר הלכו P, 'ס ש ד ל/ .נ  ^פל אספי דהילון טהדה דלא ו

שה, נהפסקה שנשפש ננץ והסי בוס, הרנה שם האריך שהיי מא שע׳ם נפי
ד P נסגטס נדאפדק ט סוד שסרא זהאי פארי והא הסיפא p סה סיס ופה  ל
 pjD סמ’ דלא ופסק אמאי לשנס שעה נסן הווי שאי נשיס ישט דה« לק'מ, עיא
שא, פטיגא סדא דאפאיב להשואל סשס והשיב p סלוס דשש פהקיק אגן דהא אווס
ב ע זליין טמא דאי סוס גואה ל קי אנל צגסרי, הס חלוקס פטטס ששם לנ »  אי
מס ליל ע״נ אווס י p נמגטס שה והגה .טא סיא ופטיגא נ א י  שרג *״״יז ל

 פאד יהגה שאה פיג סוה, דהדד וסשמפ לו והקשו אמס שנון ספ לא אפי ססוא
א דהאי ד מף ^י  אגל לפטר שסשיק ושא שדלה שאסר פסדא רג נ'נ טא שס ל

לו סשגגץ שסישלפטו אץ אם ש. יפשס פשוםדמיישיקספא ו  ואפל אפדה לו אפרו1 ל
שוט׳. לא נפי מדא פלופ סש ליה דליס pn אפו לא  טא פשלה שאפי שפה וגיא? לפ

ן אפס דפנרן שם ליד• נדף סשטי הקרוס ספיפרא ט סס*־ קמם  טא שיינא פוא ^
״י ̂ו<*י 1*’^ *"יי ש, נלל פפופ tto אץ שפיה י««ך ל ול
ק ל ל נמו דשסקיק וניק (לל ,ו ל  שפילא אמס סנרן סס 1̂ שיה ערס לדת ו

*נ באיון גס גשי לשטק לשן סנ ל ס ו ץ,ומתק ואין מודה ^ו :1לופפננ

מזוזה הלכות
JTfi •השנא בלס פוץ טי. פנפטס שטסנץ אלו אנל ר הלכר f n o וסהסייסג 

האלהגסגגיט שהאנשים וניט ממגש הקדושים והריהם להנץ ושש ולא שא,
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 השמור ששמור ,דק5ו p^מ ק אנל .עכ׳ל ,עולם נהג'• המהוה דגר שזה ע!מן למאה
 נדנר׳ לקגזן נמשורש מוג, למשיה ומזכירתו ילמעוא רה הזהיר האיש אה הרזו׳ה
 והסו«הא מהירושלמי והוא ,סלימוא אוחו המלילימ ה״לאריס הן והן ,ו׳ איי! כוף ירינו

:׳״ש ע׳ נרנוה מש׳ טף

תורה ספר הלכות
J 'B מלוה רסה׳מ ז׳ל רגעו והנה .גנ״מ עיין .ט' ההורה לנהור דוהר יד הלהה 

 אריה שאנה שו״ח ועיין ,כישיות אוהה לנחור מוהר ואין ,ס״ח גני נסר י״ח
 נל לנחור דווקא קושייתו הרנה׳ ולא ,חומשין אוחה לנחור מותר להא שהתה ל׳ד פי'

 ס׳ דף נימין ז׳ל יש״׳ סדניי שמרואי ניו דמוחר, הוא מחולקין רחויישין ההורה
.׳ וצ״ע נאן הג"מ וסדניי

ציצית הלכות
א ״  נמארשי ע״ן .אחת מלוה אלא נו׳ חנירו אה ספנר אחד שאין אע״ש ה הלגה פ

 ונרי ,נו' מלוה שחי שהס יטל ,והסנרי מהמנילתא שמא שנתט ז״ל הרמר״ס
 מתפיליו דא שנא דמ'מ ,ז׳ל ליניט רסה״מ מ׳ שורש סוף הימנ׳ן קושיית נזה ידוע

 די׳ל לק״ט גאמס אך .הספרי מדנר׳ הרמנץ על ולפלא , וש׳ר ש״׳ לשירם השנים
אסל זא״ז מעננים ול^ נחנלח דאמר ל״ח דף התנלח ס' דריש פוגיא נהך אתיא דהסשרי

;ודו״ק לשתים למטחן לרין מעננים דאק לדיק אס
ה ם*ג  פי׳ לאו׳ח ז׳יל הני׳א ניאורי ע״ן .ט׳ רנפוח ארנע על ג הלנ

:שם נפר״ח ועיי! נ׳
נ׳ ס״ק ׳ו״ד

 קאמר לא דלמה שהקשה שלם לר נס׳ עיין .שנהן ע״ע ם׳ מלות חיור היאך י הלכה
רי ^י ,מ״ד דף החנלח ננרק נדאיהא ,עטה שחמשה ט מהל׳ נפ׳ד ו

 לא ולעה ,עשה נשמונה טנר תפילין מניח אינו דאם ישיט נחר ניו הלנה חשילץ
 המיע נדר ריאד דנאן דלק״מ ונ״ל ,׳טיש עשה רה׳ דטנר לילית נרי ראן נס נתש

ר עשין ננמה לנאר ראן עלמו עננים ואינו ,הוא היאך  נהל' זה ניאר דלא והא ,טנ
ם מא דשם י׳ר  הד וזה ,הסעת נל נעד ששדץלה שם ריאד דנני משוס הייט ,עי\

:ודו׳ק יוסר רטתא

ברכות הלכות
א ״ ה פ  אפיו דנרטח ע׳ו ונירושלמי ננ*מ עיק .נו' נזיח שיאנל והוא כ הלנ

, כזית מ שאין שי על אף רמון או ענר של סרידה כגון נריה הוא שאם
 סשנטח ט״ח ועיי! דילן אנסרא דסלינ׳ דפ׳ל משמע ;ויניס הרי״ף הזכירו שלא ומאמי
 דפליג׳ כירק להילנחא פפקיק דאנן משוס ,ורניט הרי׳ף לדעת סיוע דהניא יעקר
דה משינה דלא ואפרו י״נ דף מטת נמס׳ די״ש עליה ח רק נ  נשו׳ע נסטאר נשמה נדי
 טקה וצירופה עננה דאנל פינץ, פ״ג ננזיי אזיל נעיסתיה רקהירושלט ק׳ סיען יו׳ד

־ דנוותיה (ה'נ נריה משוס פסים  קי״ע דף טלץ נננלי נס דהא דנריו הננחי ולא .ע'
 שיטי א״ל וה'נ ננרייתה שהיא מפני משונה דממה אוגלין עוסאת לענץ אשנמן ס׳א
א ועיין .פיש '» ו טמן נ ׳  ניס פרק ננינוח דהא פשוס אייל דנדומק רק סקיא י

 דמא יוחק ר׳ ניב מסתמא ינזיר ירושלמי וממס ,נן יפיל ץחק די הוא נימשלמי
 אף נריה משונה סירי דנרייח ׳ומק ר' דסנר דהא לומר נ׳ל אנן הירושלמי. סידר
 אסנרי שם ניא׳ש ונן עיא רג דף נחולין שהחום' משוס , p פיל לא ילנג*

 דנל משוס ותיייי ,לא וחסה וננילה נדה משיני פמא וטף וננילה ושק דגיד מיש לה
 שאץ אף נשאונלן ואיג ,חאנל לא נחינ ופלייהו נקרא טפן מפרשי נקרא דחשיני הני

 נתיר הוה דאי טד ונתט .עיש ננילה סשא״פ ולקי דרחמנא אריפרא ערר כזית גהם
 דיפרש הנא וא״נ ,נראיש עיש נזית ט דאין אף עלה לקי הוה שנל גני נקרא חשה

 והישניא והיא״ש החום׳ לדעח !נינח ואנלס רחינ ועלייהו המיח שנשש נל נקיא
ת ט ה נ' מעין מי  יהא שכזית פחותים שהם אף כריייסן פלייהו סנרך מטרה ק מ
' פרק אסורות מאכלות נהל׳ רניט לדעת אנל .יאנלת שקיים  ננילת דנה ג' הלנה י
ק והרא׳ש הרין כפירוש ס*ל דלא וע*נ ,רסינא ע  שנתנארו פירושים נשאי רק ,נריה נ

ט השמיט ולע נחכה לענק נריה חשינ לא וא*כ ,הנא שייני דלא שמה ץ יני  י
;ואיש ,דנריה

 ראיה להניא שהאיץ קל׳ו היק נניי מיץ .ט׳ נסוף ולא ס׳ האוכל נל ים הי^כה
 ראיה שהניא הרשנ^ נשה הניא וק ,•דדסא סהחוסמוא רטט לרנד

 לא ודא■ איטרי אבל דמאי יוקא משמע מליו ומזסנין דסנינץ דדשאי ט׳י ממשגה
י הייתי אני ונאמה ,שזסנץ ולא מנינץ נמסכה ישנים נטש׳ שראיתי עי נזה מזלו נ

 דאילו נעשרה ופזפרם ע׳ נרהס״ז הייש שנרנץ נזה״ל שם שנחט שיא נ״ג דף שנח
ה נלא סטה•! ליהטה דאפוי ימנרנץ ששישא המוציא נרנת  י«יס סוס' שכיל ,נינ

: סהחוסשסא, הנ׳י ראיס וגם זיל הישנ׳א דנר״ דקה ינייהם ולשי הליל, ק ^ 
ב ״  הטא נהקדעתו ייזזקאל ננסה נשויס שיץ .פנינץ חתניה מיס ט הלכה פ

 הניא שלא דנפקהלוהוגהןשפם מקרא נמשיה מחנים שפוקדנינח עניא שיביט
 חהנים והר ייא דהוי משסע יחטעז והיק אמים עשרה טשז רקח שנאסר דטעז קיא

 לא שלפניס שנרסנ׳ם והגס שה, נהפלאה ועיי! עיא, ז׳ דף נחוטח ומיץ המנין, מן
ט נן נפלא ס לו היה הנירפא נויאי אך .הנ׳ל נם׳ שהניא נ  איש סירוט או ,ק ניסני
ק  הטא נמה אנל כיה דטעז פשס לסנץ פלסו טרף ולא אנשים עשרה דלקס דהא ט

נ נדאמריק אשט סל  ,אנילוחו משני נלשין לא ולע ,נשירקץ ונירוסצסי ל'נ■ דף נ'
y ריש ח׳ דף נ«טמ וש׳ס s ח היס׳א נסב ננר ונלא׳ה ,פס נישיי הי סנ  ייא דף נ

ויו׳ק: עיש ,פלסו נלייוף ששפע צישנא דכהאי ד«שיא מעשה לני פ׳א
ה *ח6  אף שירוש .ט* י*יומ חושש טה שלא למז השלו! פסה אם אנל כ הלנ

 שיץ ,משש נאיט אף הרנה שמן מלק כחולקים נדעח ולא הרנה שק שנתן
ח עיש הניש שחמה ומה .ר*נ סיס! נסור ;נהוג! שיישר מ׳

ט הנה .לעננים קודמים והמסרים יג הלנה  ,הר*י הסדר ק כאן טלג ז׳ל יני
ט שדעה סנאן ומוכח אכנה עלי ודלוט  ריא סימן גמור היייף נדעס יני

ה i קנפו משיטתו ומשח מאיל לזית אף קודם פהיג פנינת p,לעצמו נינ i ה נ  ני
 לשעורה, קוים שהזיח יניש ססם לא ולנך מהדל׳ס, ונהנהוס עיש ט׳ ר\דסמ מיס

 ראשון שהוא אף לזיס יןדמח נשים שנטלה שהיי שניה, וכשגטרה לארן ראשון שהזיס
 דצא יותר רטהא שתפש מפני לעננים קודמת שהזית רניט תפס ולא ,משיטתו מפגי

 שהם הסרים אף אלא שלישי והעננים ראשון שהזיח מפני לעננים קודמת שהזיח מנעיא
p נחג ולא עננים חינת נליפניה חסם שרניט לוני וראיה ,לעננים קודמים שניים i 

 ט שקנעו משיטוט מפני מוקדם העננים סן היוצא דניין הרייף כדעת דקרא נלישנא
 שמא שהכל עליו שמניניס תסיים דנש לאמק׳ תחרים יניט שנתנ והא ,פרטיה נרנה

ודויק עיש נטור, זה דין ומנואר מאוחר,
ט * ה פ  נתשונה דהרשנ׳א שנחנ ד״ז נפי' ני׳ ע״ן .נו' ערוה של ונפחים ח הלנ

 שהראה כנזנר סימן או׳ח זיל הנריא ניאור׳ ועיין מקור, לזה ידע מלא כתג
 אץ דנרים, אלו סרק סוף מהירושלמי p זיל רניט שהוציא ואפיל לסוספחא. פר<ם

 עיש אוי של הנשמים ועל נליעורי מול״ש ושל נמנריא שנח לילי של נשמיס על רנדיץ
 טנמיץ איך ועוד עיש אור היא ומאי שנת ליל היא ומאי .לד״א אלא עשו״ן שאינן נליפוי׳
 היה שנן ננשסיך) הנשים מסנפתץ שהיו הוא שנת ליל של דנשמיס נראה נ”ע ,נשנת
ן יומא נמס׳ שפליט נמו דרנס  ,התנשם שלא ונו' עסה סחנץ אשה ונשטשאץ ל׳ח י
 ניטש ועי׳ ,להתנשם הנשים ליינים היו לא שנייושלים אמריק כקלפי שרף פרק וריש

;עיש ,לשוח מטשם כשהוא חיח ילא שלא גני מיי דף פנרנין כילד פיק
י י  כלישנא שפסק על הימ׳ך קושית נניח עי׳ .נו׳ נהן כיוצא לו יש נין א הילכה פ

נ שפסק רניט לשון נתשמעוח ול״נ .קמא  ילשון הרי״ף כשיטת נהרא נליפנא נ'
 כיוצא ט שיש מקרי טנא ננל קניה עיי לו שיש שאותם אף משסע בהן כיוצא ט יש

ק ,נהן  וחזר דנקנה סנלל ע׳א ׳0 דף הרואה סרק הונא רנ מדנר׳ ימוכיח הא י
 ספשיק לא פלונחא דאיטשי משום רק קד״ק סלישגא לאו המם לנרך לדך אין דית וקנה

 דפליני טמר לן תיחי ימהינ׳ נ׳ הלנה לעיל והניס ע"נ מ׳ דף נדה התום׳ נמשיה
 P הימנים נשימת לדעתי היא נדודה וראיה .ונך נך משמע דלישנא סאחי אנפי נתר׳

 דפייש נהנע״״ p משסע וגן ,לנרך א*צ וקנה וחור קנה יאס למיכסנ ס״ל יאלת׳ה
 כי׳י וקנה ומזי קנה יאפיט ר׳י פירש וכן רנינו דנרי על דכחנ ר^חנ״ם דנרי נן

א; נכון ני 'ק1וד שנחנתי, נהו להייא הרי .מכיל הונא רג לנכי מ
 רניט הניא דלא הא הנ"מ נהנ1 .ט׳ לישראל נכים ט שנעשו עקום הרואה ט הלכה

 כל יכלול נס לו שנעשה הסקופוח אחח אל נהניעו נסים לו שנעשו ייחיד
 משום זיל) הרא׳ש פנחנ (ונסו יינינא נריה יסר מהך שהינה ונסו הנשים, שאר

 נריה ונזר נלנד ההוא נסנףם צו מעשה נס להזכיר אלא החיוג סן שאיט ליס דמשמע
עני הוא הדין משורת למנים דינינא  צדנייו נטנה ראיה להוסיף נראה ולעניי .ע*נ י

 שאי לנטל צריך כ”ג ירניס אניסא יהיה פשוט נראה לכאורה ז׳ל הרא׳ש דעח דלפי
 מקום הרואה חנן יהא נן דאיט להדא משחע הרואה פרק ריש נייתניתץ ואילו הנסים
 רק להזניר יא"צ משמע .הזה נמקום צאמתיט שעשה וטי טוך אומי ט׳ נשים ט שנעשו

 דפר שצ״ל ע'כ אלא ,להזכיר ממויינ איט המנץסוח שאר אנל הזה נתקום שנעשה כנס
דה :ווו״ק ,נזה הרפ׳ש נדני• ודלא החיוג שן ולא דענד מא ישות דרנינא נ

אר ם. ב ה ר ב א
 מאון םד\ב ז״ל הרטניס בדברי טיס ותיקק וד,נר,ות הערות

ם סוהריר הספורסם אן. אב^״ק זללד»*ה שטעון אברד ד קיי

ברכות ה^כות עכוים הלכות
̂ג׳ םזנל■ .לי• יייי וז!טז ב׳ פרק •או שששל• מג גש״;ה׳אשופ ק ר פ״ז: )■ז ע׳ל א׳• ד. חלנח ך פ

שובה הלכות ת
ק ר  אשמט לט* וכיון טי. שליל <יאפ .טלע חעאע אנחס אנל '1כ רו ש<«ו הוידוי וזי ׳V! ב פ
.•שפנו •ו׳ע חשא» ליל זלפמיו ׳

האשניס; שש ואגוחש, . , *
נגיסש; יזשששה ומדים נזיזסחם, חי.ים שם, ונפרש, , .

ק ר :ד■ C0 ם׳ש דם שי־ ־1םי ופי y« פ־ל י.פני.• ׳׳אי ר.לנח ךף פ



ת ו כ ל ם ה ל ו ע
w הגאק מהרנ הערות o מליט׳א כךאלעוויץ אכייק תבער.
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דעות הלכות
ס ר oftJM חי• ב׳ פ BrtDw ete'S‘• י» »9 fti 0 דיה • «רנ
~ 11(6s1fs גל מ ור166ו0< מ NneAto'^M (הו riArmnsn 11 ט'י

^ ה »  fo-fi DE מ
מ <ון «הנ 1*1״ו

 ופס *■0 רג»פ גל אסר דל על יתלהיותה(•!! ר? 0100 א01 דג למנוס פד דג מ״פור פ•! פל״ן
פד  עאפר «3 דל אפו פ־‘!; B1 אפי דל מפיס !1פלע ■מט פ׳ו דג אפי ho• יג פאיי מנסק ;נלל|0»

 הלל על לופי •סג; Th 9פפו ד״ז יג אפי ■סוא יג פל לסלוון פגא 6פפע ס־ גי«יפ פי ד אסנו אןיג סם
 א־נ ההיא פספס פה" «פופ vti ונירה על יגן ההוא פינפס פןסין סהי־ דא W נפנס גדא״א פפיהן פס׳

י  היפנ׳םייאיינ-היואאמריי: הפוים יסיג «יפירי)\ן0ם0יה םי0פפ0נ«ץעל »
p"W ״? אסייפפוס טא נסילץ מינואר ולפי היי׳ןוהידפ הפסיקו יק • נספו ם' חיי>r ד« או 
I גפנילגיו no ופדלי: היי

ם ■סףרלי ■ א וספויל• * ס א א ד פ׳ ן סו י ג מו «עסלאס פהמילפפפאיוינלפלופיםהם טי  גיסי נ
 זוא4 פס ננפיא יהגינדס• ;הגפפיס ליסיס הספה •פוס נץ יזלמן 00 «!«׳ ולא לא הפא גל אגל ”

y 06 סגרניל o n0 הם לסלופיס פ<n לא הגא גל אנל טסו אסניה(»ן:

תורה תלסוד הלכות
ד י ל ח ר ס ר ס י 0TO פ *מ מי '* ■ «נ' * ס*׳ מ׳ או ס ס׳י ל אי׳ סס י פגלפץ וא> ו a 0*ו מ ד

:«למ ל^אוואסיוסיגאיוד• י
tp־p הלבות

3»ב* 13^ r»״t9fc *יק םמיוםןרי^נ ftw ̂פ o'jinoto יס169ןל ר<ו6בב
<*ק בר6ז^א והיג^ sr* דן כיאה יםורי6מה' 6̂«מנ *

t מא pw סדאת ע׳א י״ר ודה ע״ג י״ג ינרפת עמיא סרין למה ואיי t t אי  יקראהאמנגא^רדטיי
ד לסל אסור(ואף מצלי ד קיש למלן מני מצלי כ• סגגא למיז »s 1״p5 לישגא מ ם א0ג מ*מ אמרקיז מ
 לשמי• לו ד* הרמנ^סמשיצג ם«נ6«הול נשר תעל ד• שאר «ץלממי01 ס׳ pnr י׳ ה)»ריומא0»ולן

^ ז » מ א » » ] י » ל ^ ו ם ל9* מ ק6רן<!*101( מ ל לו מ מ י9^ ^י: למיק* צרו רולא1« מל

חפי^! הלבות
א הלי א״ פרה ש מגרי מדו א מ אהי אמ ר׳ הין מאזי׳יו היו אתמי מו מ״נ תמרי ״גנ מפי קי  ה״מ
̂ננ ' לורמהיגדחרמצלסאחהויה^מאוייגילואמר^רששדללמיםף^י^שיהר* מהי
mno יצוח פו הבהר )4w(למק ק ^ הקרגמי! כעד ילקגו שומנס לק הי^ס זאסי• 9כ* ולעולש הדסא

י6 מ א^אאמרקדסמ״ל מושציהוקט׳אכלגיגר* ל מרנ ר׳ הכיג  שמידם מגי ^ל מבממילא ר׳
 חמא ני׳ פס• ‘ר שגס גדיניל סננתיק שהרמים ftf« ופ״< מהלזקי, כאן אין6 נמצא קי ל«לם «ןםםימשר

מ״«: יע״ סה מדיס
״ הל״זיכסקום^*• פרקה* מי מ דראנ״יא(*פ«דאים י׳פסיני׳סלנאמשמי' אישאדאמי מ״ל מ

שד<«ו נמוך במקום אלא גסה ולאגמקום ׳0 הני מ<• שלא גמון גמסם אלא יי.מל נטה 0̂ '
 זאיס שסר ^:יפיה יש מ״מ אן ליתא מזין נמסס אלא אלו היסי. ירח׳ש <ד״ף ס׳• למל ההלה יכסיג ממפמקים

 מהיג ה* קראיויו סמינמזים שנאמר ליטר ישי׳ שאק ש״י 1יא אימא שנגירגהס רק נו' ההרה שהצי* אנr ג״כ ליי
 הלא 5W להניא טציץ ל־׳ה שוי. להק יש והנה יעמון> נ• למר י.הלה ואומר) מי' נרא״ש אגל כוי״ן «א (וק

א ^1לא« קמא ומקרא שסמיא^י׳ל לוני וכר קמאאיחא ^ י י ^ ד ^ ש  דמלם אגל •כיוצא גסה המקים ל2ג
 ואמס לשורו הממלוה מל שממה מל 1שהיג(צל 0מ^ם^ויוכלוי0ש הממירה לא(«חוגיו*ש מ»ז ווקאגמיץם

י מלא אפ ש>ה י «/ £ה וךקפ ^ המפלוי. עד שמק מוטו איפ ממממקים אנלקראהין ש  והשיג אמי ו
ן וע״נ מנון <ץם1ט דסייפ שסוש׳י מטד ח1ער ורן• יפשוף כ• לה(על8ם  וסרא״ש(נ*«מקים הרי׳ף t05c מ

tom ד שפיר ג  והנזר נרמג׳ס) שאיל איהא (ומגנלרט הדמדם כ׳ה שניר ומ׳ג מלויק במקום ̂ל׳גפלל שציין ת
שס מה ומי; ם*צ ח סנ ה ^ו להיפסל השק גמקוסכפומו שנהגו מאה׳ש והובא האגודה בשם ^ב מ א  פסק ס

:1בלשון«פמו איתא גלמלם באן והיי הקהל לבאר השק גץ לשלק ^אווה׳מלין

D V 600(שצוצס משוס נדב הי התרנססש בסי מפרש שאינו משמע דבריו *ממשמפוש לנוהל וישוירכניו 
M u ם א1א (ז)1ר וגר סי חג*! ואיסיפא פם  םו0פ ק וגרס סכס ואוקי סווגו 1011• א10 ס

h פהפומוו o c אפו חנ׳לפ)® וגא לוה רפלמיאקלג^־ פס• ננ״ינא׳ססץוסאסינצפ׳ס oOBBino 
ץ אן גרול פל פוזלה )אפיא « s גפפם ווסיג פנפפים הם1<א •סיאל גץ פ o }ואץ ;ו«0 נ׳סו U000 

 ספגסללץ ולסוס• לסווגה ונוס! jtc לפוי,• וגרס oclc פפס לסוסי *סא פ־א נ׳ וגוסס עסוא • נסוינה
סגפססלל ולסוס• גירו סססגללץ למוס• «•־ yנר • יאיג סגלה llcno גוון לל1נכפי ולסוס• נורן
י ולפי אזונג מננץ כאץ ולסוג• נוי נודו  פוגויגרפדם וגפאה לסווגה גנננץ אץ לססנלל ווקא נגפפ » נ

ן ססדא וסא דל א׳ס הפור פדנו• ויאה וגן די  לווונס וגופן אן וגרס נ־ וספר ולפס ההסיגא והרא׳ע ג
m הפטלזו־מו •פפפ הפכו פסו o ם'10 אפו נסקוסמץ פיט ס  נ'והסם פץ• ולא »1נפ< אגל סללו ונ
*ינער• ונסי■ ניווס• גגון ילא o או נאטקס ( r אגופיס לוו ד להגאץ h o (•*אגל לנס אנגס פוסו נפס 

 ולא פרh אס נגוןפה>גדנפ'ע«'(ואן>1ל00נץנ«ופמי&עלאי ניס אוט אסר והפפס אטד oc להססלל
סו ל פ ספו ספפסגיוס יל ו ס יזצס נה׳ עגסנסיפנ״ס אפוסהופסלהסאוקסא אז פיי ס *נ0 טע ו  ד

 פ0 פשפס לא מ וכיס ול׳ס וניס סדי סונר אגל ומיס פהג" א■ גככ*פם ניג ג«פ לסוינה כ1לע ואמו
אט אא סו לויפנ׳ם א פ■ B*1 אן ונרם פסו• או נס •כ אא? נסוינה ^סנלל אנוו ו ס ומקא ל«פ ו מ ו  נ
ם פסג' א׳ a פין כלא וגפונס מסוטגיגפספט 0אןל לגספלל אסר גוה ל וגר 110M סג  tfi :גס

ברכות הלכות
ס חלגחני בי פרס א י וסווג מי ס א א פי פ פ׳ ס ס ל ג אפר «םנואל ואסר גנ ו a ו  sun 0<ר או
s•^אס*•פונ0ופל» י nאהגיר■ ע•נפ ׳Mוt•אI0WJוכנ•או t̂ס1להeולא0ט t'  פ

ו ^וו א ה סו ס ולגאויס גגדג ס פלסס אפו Ncooso פ סו פ פ ט ם כאס ו ס  וסאונד• וסיג וסטים מ
ס ל פ ה ט א ט וי מ ס אפר M כאס כ ר ט כספן א1כי ופלה נ ע ר רי אפר פ• ולא ל׳!•לא1 לנ פל נ  8י»נ נ

y כיסוי אמרו W ואס פ0נ עסק »׳נ1 אפי• •0 דוו ניס פלסס אנל n טפרא כס אליסוו ו׳ W ל פ  P ס
ו ספוהפומ!יממופלנוס ארן ח ס ס אנלנרס פ פו אל מל ו אגpו אפי גלל ו « '■ > רני  B>p y«ו

 ופולרנו לפוסלה אלא אפ0 לרן גלסץ •אפיו יצא לא כאפל פלכץדא שסם לטכל׳טווםהוקןור׳ססוסליס
^ ואפל ואס פא ם א לגיג  ספן 0*0 ולס וגולה נרס אפל כלא nפhפרלא< ■לא לא ופלה גרס אפו ו

ס ני׳ מ פז פ פ :ספו וו
p iD ט׳0 י׳הל׳ס׳מלהשוסוםאוםםכ ד ד ח 0׳ ט•1 פ אסאמלסאידפם ל  עסראונלםסרונ׳
אקז טוומראטן סוהאסאעינסלס• הס׳ ונפט ם׳ ’ ץו  זpוגפוא 0100 אסר הפסגק סול ו
ס 0C0 P הסו׳ פוס כסס והרס פולה הנאו״ן פן נט האו רג יכ0פ דט כס ומיפו ד מי  ונם oocn לטווס ו'

ס ככמס מ0 האי וג  וטא m• הפסגק קט1 וסגסיא האי רג נכס טיט וסני• מולה הסיץ מפואוץם ד
ם וסי ר0קטהטלרץץ נ ו ם ס ו yס lולאנסול כלאננולהפץרא טלטפגיםופןטIM S*

צקרת הלכות
p ip ל"י א׳ פ0ח מ׳ «סם*  יפורואפאננץו טסרסוםנ^אפאימהטאיססא וגאינוסק לננ
 אפוססלוטיימפטץ^להננאאוושס׳כלסםץנ׳ואסיגטהפנסנמסןאאנפמוננץואפו י

סו ולנאוסאץ מסא ץו ^ו א! ■עמטאפי סהו  פאי yואל פון 6ט אן מטס גכג• סאפק־ונן «ןו
גן יוסי אסא הסס הא ׳0 כמאל וסני פסכה f פאי נדה *tm ואו י t■ י ם׳ פ1נ  <ן1פ פא! טא אסו ט

 Be ספןואכיטטץ ולא סלה דוסלטאל א ץפה ט־ דמפרס יל yופoאלeנ«ופק לטשנןולאסוטופ׳כ
 הוי״ווא העפי, סו״ן p סטל ««ת נ״יא ואטא poop!ספלה עלה טטץ ואס ספן ואויה סלס p סטלס

קעלן K^1 ^!ו io to 001c |w !» 0 y »0נ1 ם  פאס ואסוגונווסולססא 0וןיפ נעל נמול ג
פ »וו ^ו ג ר «ן יא) pooch ממי אנ1ולאנטפןוא0נ ם נ » «rוגוא התיל 0גון cmוטlוnא  y 

« לעט מול טיו סלאן י1וץא וט* הו«דם וגי•: סרט 0*ונם ץו

חפלק הלמת
p lf i ס מניו• נץ לאס « הל׳ ד סוי פ ג׳ 8ואד פאןפאהאםכוסיאסוסי טייסץאלט נ 0 
שיסרטניאפעמסלג^והסלאט׳אמלססוימייפיט״סוץאל: י סונ״יטטיגוסו

התורה יסודי הלכות
ג ס־ל • גזלו לסי ולא פפל« •rt וארה לווה נל • ׳11 ״ל׳ ב׳ פרס ט ד « ג׳  מסלסו ולס׳ נזלו לסי ג

א • מוטס הוא ונן י p ל1 גאו גס *ו0ול ׳ סוה׳ג ד  :שי׳(ול*ל] יהודה לני י
pHD ׳ ' הלי ה ס טוןודס לספש׳ג • פסלסן טל טפלה שאץ פלפס היוני הם אט1 • י  0 • וסגדו ד
y וליל (ני) pobw משליו לא וסו פלגוס הלוגי אפו הגג׳ ץ' גגאן י e n סל וןא> וסליהס 

ם קוו מ ה״ויולשאו־ש; מ־נ
Dt? וסליהם hויו גיסי( ■ הורנט סל׳ן ט ^וו)(  )I םוהיוץ(ץי*א :

ם ץ • ט׳ אל^ נאגר ועליהם ש הוי » 10C
ם ס׳ וגה*נ וה pcnp 0*0 ׳0 סרג ׳ אטם ולא ההוא לגוו oomo טסי ש  גס׳ גון נטטא• זי

)ננמח׳ס(ץ־ס אוו־ס .
ב ״ ש מ ס״ ט׳ו וגולן שיטסו לס• הוא נו׳ גמולה '!0 אס ומה לניט ו או  מס׳ו ה׳׳ג פ״ לח^ מ

טס וסהאן טה מסספץ  קיא אסא דללאו ודאי אלא זס1א לסטור נופ«דא לל׳ק ול«׳ק p מו
ה1 לאנוס *ש!’ ש«  ולנאווה ׳) קוישץ(מיג היכג־א ונסי׳ נסוס׳ עיש אטה ל1ט0ל נשיס קלא שציין ג
ו ומילסעןטסוא• נהקוש• שאלה יש יץי״ל פ"מ0 י׳ל ס׳ ס( ר  ולהפטר לשאול סליו ופונה סד״א אינ .)ננו

שיג׳ ה׳׳ פאיסוי שנסס׳לאו א׳נם׳יואן ש. ו  מויד וה״ל היא האיפוו• להשקיע שגילו פגיון אגל נטו
 סקשהלנ״ש• ואפוי אלא אמס סל הוא ספור דפ*פ קפיל הי,ויכו סל טאל ולס גשהי׳י הונו n׳1nנמה
קמ ואיש ד«רל ה y .נא־א לשיטס״הו וי׳ל מדויס). (ס׳ש נ iy הכיג ונחינוריט • וא;־פ נקוועץ 
י נקונפישפל־נסנל דוד  ומכגהג־פ .נאדונה לגא ואג־פ כלילה. ולא לאו כהוא למי׳לנ־וו נם*ו ה׳

נייו סי׳ .הפייה טל שנא פס■ )10 רן נ 0 נו טהו ;בג'« נ' הי אהע־ו על ונס־מ ה־נ פ
ם ' יו יו נוגס־ר הרכג״א '0 נכס הג״ם מכ׳ג y.1 ש ט• פ־ו הקשה קו־ו פ  נמקיפו היריכלג׳ פו

iH נגיטרט ופמש״ג .להסן ש»*מ a ׳ סי־ אהע״ו סל אגו ץ לסלק לדו! שיש נס״ו ו  כעתה נ
 יאיג נגולטסס׳ס וסיס ס״סנהו׳(ויין:) יסטרה. איש פיוחדסלסנוהיאגאכג היסה 06: <שש«.

: yiioo עגה9ה נואמ כססה ספורה
נ שעי סוי אי אפינו פייגפ םסלנינונ שי לל מהי׳  נסה*' שס עליו וספהסי ליטאלטאלקפדינוו ו

ט). שג־נלסלק(לשי׳ גא! משוה סור נס' אסויוגלאס׳ א׳׳ש ולהאטול (ק״ל;) ויטלי! מסניא וני
ס. 0ש ד ׳ מי י ״ י ו ס ל ־ נ ש י נ ק מ ל א׳ ס א ט וננורק ^ נ׳ סי הע־ז אן נ ל רג ;׳ שהלמנ  הנלל
ח ... ד א:”עטרסנסו׳לל פ־ופה0יקגננל•ולאנסלונסססשנירש׳וסטנ״ספ־נ״י טי סט הו שנ
il להגיסאנס שלא הסויה ופדהוהייה לופל וראה • אוס! טושיו יוסלשא סגל ואס יייי 0ש 'P נפקוט 

« אטס לקויוט ל׳ש סננה טי • למרנו טוציס פסא׳ג אנוס ולא וההיא הן סשוס שוסטיה טד נ  ו
ן גהן לני!׳) «יו א מ אד  ־וגשיג1ק מפ! גירד סושיא גליו! וסי׳ שס. וניושלט ליש של דט

: ס׳ז ו מ י
ם ו ה״ ש  ומקול ווס .וצוליק משנופס רסי׳ג סי׳ ׳ שקלט׳ נשנוסס אפי1 ילסיט השה אס פסלל ט

י וגלי מ ש שידיש פסן לפט וגלטן (לו־) מטסה סוס סה־ש ש״ן שטני טצוה שננל ל  ט
סו. ס ׳ ג י )(מ קוושץ י :*נ0 ואנוס .

ם ס ש ־ נשתוק מדנה או סי ג י ׳ נ׳׳ ׳ א גס׳ ופי׳ .שחוק גוגשום • ואנוס « y א0וו יי o ץ וג גיו  ו
( דו: ש׳ג ( ס נאגילה או מ י y "0 ׳ ס o נ1( וםנהדרץ( סי ■ ה׳׳ג *נ0 ועייל . י ו סי' לגיג מו

:ה1 טסה •}0־0(שנת (

י נ ן ב י מ י נ ב
 תאו; טררב ,דל הרםב׳ם לדגרי ומקורים t'0׳!1Tm והעהת תדוות
לי׳ מהרי ונו׳ ר א ץ דו אווי ביג א ר. אבד״ק שליט״א ר מי

ס-ו ושי׳ שננא! לונייו שטסר נ׳0 סס־ס פ־־ ס־ל י.״ו׳ פ־ו רו נס*ו. נ*א יגש״ש שש ינסיןונז סוס־א נ
ם א ;)•נגוס(קט טי .«גואל ליה מינו הנ*ג כהקש׳ מה sCn ש טני :סג׳ש גשגוא! שלא שס ו

א '0 לנה גולש לסלפיס• גשל היה והוא ילג ץ5 :ר
ט ־ ט אקוינ אוי אנל פ ו נ0 0ח«י דושלס• ה׳ נ ן ס־א מנילה .ס״ח ' ח 'om וסי' .ה׳א ט י ה »

או שלא ולת״פ ת1וינמ שלג׳ «' :ה״
טי מטנו והלא י.־ו פ*י ס׳ ס מרל טי אט-ו אנל ל שלו א ש: מ וישנס׳ס״הס׳

ם י ש ק מקול .נסינה שי״י גציט ולא ה׳ ש ד  שלם אס שקו ווי גשי וידא '0 סנתוגא ל• מגט
ג לל׳ס מי׳ ט )(ו ט .

ם )(ס ססויס סי׳ .לטוגי אסוי yn ש טת. גשנה ונסור . אוי נ

ת מ ל ת ה ו ע י ר
׳ פויסא ו ׳ מצוהוו. ^ סי׳ ס' נולמוו קננ ס סי מססוי ר מססו ץו אהס פטט לטןי או מ נ׳׳ פי׳

:גו ולונקה ורנפ ננל ללגס י
ם oסoנוגפוושולאט’׳■<וט■ינo הל׳ו׳יפצוייג׳להאדססלמו ש yלמשנoוהנללeלונהג•co:ה

ק ר ע א״ח ו׳ חל׳ ׳3 פ טנ א טו נשו׳ג w ל׳ ל׳ג .נאססץ הגועה נל .ט • הנסס 1מ«י סז״ל שו
א גס אן מקומו. לל״! ואון״ לס־}0« נמטש שנמלא ונגוופו■ )<ור״(נט שנס(ק־ה׳) ס' י מ

נו נימי היה לא ;נטוס מ׳
ם פ׳ מימיו. נטילה *יוה שיו שלא הקדוש סלמיולגיט )לנ*' על טלי! אגו! ח־י ש ס ג־פ ו מו׳  גר,וס ו

ג ממשא נ׳ שפואל )מיומא(יט •וסר והל־ל (ה׳:) נסנינס מ א : ה(נ מנ )ו ישיגיו לנ שאפר :
)א1מחוליו(י טהיר מקורו מאה ויוסר ל^וו לוינה ס־מ פו״ין : t ו o 'א  ite טלי ספפא יסיג לס ו

פי נאסור. נו־פ רפ ל«ץ נ י ג לאפי שטו(קדו.) ג'  וו״קינן פלה נ0ל<י לגהוא שזסא לי■ א״יו• י
 *ל:1ו סאימיס ■טלה צני מה׳ ספויג «ה־ג איו■ מוו נ־נ .נטש־• ס־ש אסור מקיפו וללורן מוה

! ') ע א נפטא ד ס פסשר שהניא פה י״ל לוליא להנדו הטטי טו  שנהג וחסיו״א מיל׳ פשרה ופשק נ
טיו לניט שאג ופשה .לג י ה הגזית וצאמס הדה פססילץ מ־ד סש־נ וגס • ו  להס ה" טנ

ס שגש לנינו ני M פ־ט וק׳ק פאסוו שנאנדו מה הואשיויה לונ»ינו  שט לא סלפיזו ול׳א רי
 שיחסטלין ני ולא שיטכנפילה לנגונ לניט וקוק שלג! ואולי ינס•) נסוכה גלאי׳ פיטיהס טלץ שיחס
ט׳ ו« לאש וקלית שתוק ש־ס ■׳0 ו־ל שרש'• ד ט לניט נ  שאון מפלא1 וא־ש נאייטי^ דאטס ס׳א מילו

פי הסק־ש. שני דגנינה מהן גלל ואי׳ ס׳ו ו  ופס• א״ו׳ל ומהטץ(צ׳ג■) 0־0 וא״ו ונמס׳ ואפס י
פ0טמ”ונ0ורנו1נלי00יןדמו<^(ני0 טהנאוניס שטיסטנה לקטתס׳ פ׳׳ טנ מל ה א״ ת הו  |m הג
תא מיל׳ פשלה שס. נ׳ קס־ח ונסי' סונ׳נ) ׳רושל׳ אנד־ק ו־ל סנוו״א נהסגמס פג ה1מ וגפוי ג ו  ו

חו׳׳  piirf מוהון סד וגל נסו! לאס״ק• לסו׳!) פשפשין א1שה פ׳ סי׳ שפסי׳(טאה מלט •נלו לא ינ
א מ ט ולא מיטו! נ ה מס׳ •פ!נ לעץ עילט 000.׳נסי י׳ל גידא היג (גב ני  טאה פס הגיא נ״ו■ מנ

ס ״ לוס־• טלזי ט ולא לב• סל דתסידוסא פיל• י־ נ ט ט  שיסס K שלא שס 1^המנ ׳ •»״ש וה ד
«יו • מיפה נטילה ש׳ א להסס■ שיאו■ מס סיס א״ הסנאי הטיל (לא :עזיץ ראיתט לא ומשק 0ו  נ
ט׳ ננל ונפו  שליי ) שנס(ודג וסיץ :נמידא) נאוינה אנאר לונו׳ !איו׳ש הה»). הותפד הס׳ ד

מיו ט נשסדסשאיו הסוס׳ אי׳ ׳ מש־פ שנת של וי  טוול.וג'ניניטסנ'וה*« 1« נשמו נ*נ לו
ז להתפיל זנשגתלדין לטגותגשיתהגטילהנשנווול־ל שאטל דז ופיןנס׳נמטהולץ ותר. פ ל שנ  טו

c להקל יאמר מתתילה׳OOP שלאלסנרגשיתהגש׳לה׳ לסט ללינץ •שואל של hו»קנר6 או:
t o r ל4<ווטת פ ^ * טוr טנםגאץםהדאסוו»ס(נשו"ת ם א פ_ אל ס׳ ^ן ה ל rל׳ג t•ש מלאפוה ואמי תיןנ׳ו:(וסוס גס «וי שי לנמהלטא ם],hוי * » א: ס  סמג

tru סלסדן סםסיץ **) t ם׳ I ט ׳ ש s ש׳ סטק ^י b f א, גש• שם שגייס ד :המגא ■ סלא• והוא ו
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הין? להלחידיז ח5ין ן5מז איגו ד^. לתלמידיי אדה י:גה לעילם איי*ז1 חגמיס יוו5ש והיא

: 0:דל משה״י להגאמיס אילפס מפ:ה ינהגהת }פפחיס(ג' יפי׳ .כן :איי״י
 הת׳ה כהגדרת ויפיי׳ 5 להש <נהל ואיני החנם ממדת ס״ה אנות להשיג ימהר לא לפיכך ר״ר

:ניה ד״ג לירד
ם  •i*.: שציימין כדנר אינו שאפילו שס ויישמפ •) (ייך־׳ג פפחיס כפהיא׳גלכ אי ”יה ולא ר״י ש

̂א ׳K י־שי נפי ר נכי יעי׳ החיניך נם' פי׳ דפת גנעת שהיא תגנוג לא משוס אסיר *י*יין5 ש^י  ו
לשלוס לנרי יכלו
 ארוד’ י לי ר״א דא׳ל ) פנהדרין(נע פי' .יחתאכל סלכ אכל ולא כו שחיק נעל אדס •הא לא ה״י

 גיחוך לידי לר״ז 'ר' הניאו פ'כ (כגי) נדה פי' .ר״ז של יידהו היי״ה והיא .נפייש״י ש ע׳ גאלא
• ויו׳ רני ני׳ T‘דמיז )יומא (<׳0וננדרי ) ופי׳נרכיתלל׳

 היא אה לחכמיפאמי׳ )וגה תפניתליט פי׳ פלמונתפגית. מסגף אדם שיהא רכיייס ואסרי ר״א
) חלושיוופ״א לש׳־שאנזתפ׳־אופי׳ כ׳־מ חכמיסואמרי ייתפנהנלא:וספינהפ־שנפוהי׳ס.ופ׳־ולוי

.לש־׳ש הכל שמואל שאמר
ז דרש (פג•) ירטה דעהו דיכץ נכל אחד sיrש:(' והוא :ט' נ׳

ק ר :כפרש״* שלא (פ״נ) גרכית יעכ כשהיא אלא א־ם יאכל לא לעולם א׳ הייכה ד׳ פ
דשנה ולהן• שס• ונכרש״י נהרי״ף פ״ש }׳;לג מלץ ־ }(פ גיטין (לג^ שכח נקניו יפהה ואל
.ע׳ש החדיהו א״ש

ם מ ■ עלמי ׳״ינווץ מד יאכל ולא • ריייב ען ) ־ ט י  :שגת(מא*) ) נ
ם בם :נת ■ שילך עד יאכל לא ש

?Q2 פ״ס שטא מה כ״כ לא רניט אולם ודו״־ן חס״ה ה״ג פ׳ז יע׳ל (ט:) פיכה כיום י;[ ולא ר׳ ילכה 
:לכריאוה סוג לא ניום שהשינה סמגינו גס טדע וכנו הרכואי. ע״פ שהוא מה רק ההלכה

ם  (כט•) ערונין לים•8ג־}:והנ0פפחים( ועי־' לגוף כחרנוז ״הוא קדושין(כנ׳\ • שעודם ולהס ס׳ הלכה ש
(מ״ס)* ונדרים כט• ע״ז(יא־) יהדלילים• קחשץ(מ)

ם  .(י•) וכהוטת (פר) פפחיס עי׳ והתמרים ה״י ש
ם :רכ״ד אטת גבור וה כרי כו׳ הכם שיוא ואדם ש
ם  fo ני%שג\חץ מיאנ״י כוונת שמו היש״ל' עחש״ש ) ;קמ שנת עי' אודנש־ המיסניץ יטיב הי״י ש

• מנרטת זספ״ד ̂ (מג נרטת ופ׳ ־ לזה ירד לא משגה שהככף וחידוש נכש חיי :כ׳ ה״י מנדדם
המדרש: רני: שיילא נשעה

ם  פ׳ • לדרך יציאמ כיום ולא ומש״כ )גיטין(ע נקנל וינדיק ט׳ • שנע והזא אדם ינעל לא ה-״ם ש
 שנת ה׳ פוף עמש״ל ממית; יליאיט כיום ולא עמ׳ש שהקשו ומה נ׳ ס׳ ונא-ע״ז ר״מ סי׳ נאיח נאתרו.ים

 עלים ר,ונטרכ ונט» וצ׳ל מלכי: רמ׳ל לעאון חתדה א־ן ׳0 אח׳כ נדנם לאפר אן זה נס׳ להאריך לט [י נס״ד
 .נזה] פח־ רלכטנ יד אח משכהי ע״כ • הזה נע׳ רניט דנרי נניאור עצום ניק־^ה להחפה

p “"|fi ׳ • I (קנא שגה ■ נקנלה מטרש תליהם ר״א ך
 ס׳ג הס • נשוק אוכל להיזת ת׳ח של אין;נ^ שם אמרו ה״ה ס״ג מעשחח ירהלמי נפוק יאכל ולא ד־י שם

)(מ קדושץ פ׳Tו ־ ה״ו ממעשר פ״ה רגיט נד׳ יפי׳ ־ ס׳ נשוק ^טל דרס ואין גדול אדם הי׳ • ה״א
ציירס הזה להירושלמ׳ טז» וי״א דה  לנדי)מר פה דמלספודה כשהר׳ת יפ׳׳ש תי־\מו לנהום זכח לא ו̂י

 כרטיז ג' לנרן ציץ המירה ז׳ כל דמל (מד•) נניטי. דכ״ל דלר׳ג קזהמיש י־ל ינזה וס׳ לעדות שפטל שם כננלי
 לאסל ודרך נעינן נע״ת דהשט דפטור ה״ס דננוכה א״ש ולהאמור כזנה ה׳ טעה״מ ועי׳ נכוכה נהם יהתיינ א״ג

 דנר• ע׳כ היטג שמיו:כ ומכ״ש • הגז״ל כאאמו״וי נשם ־ נס״ד כמיץמו וכמש׳ר ־ ממכה כטור ע״כ כשק גס הירוי.
 וכחי״מפי׳ח׳ ה״ד מםנהדדן לה̂  וע׳ 'הדיץ(נג]למהה״חרודהט׳0דהאלו־ולאיאכלאצלע״הט׳־סי׳

 ס נרגל יאן ע״ז דרט עריק(ק׳) יאטס!אהה ולא נס׳ד־ שכת ה׳ שלהי עמע״ל כח ני •: אם ד׳ ר^:ה
ט המשיא פכחיס(מ״ט) ועי׳ לדמ״צ אשתי הטפה זה נעניא • כו׳ מה ארי לפני ט»גה כאילו לע״ה נ

r מילי נחלת (כ״נ) דנ״מ להר רמז ונמ״ני צלום מימיי אלא ז׳ י,דכה שם r פ״ס נט׳ז ועי׳ נמילייהז דמשי 
ה :ראיהי דחה מיטת(פ׳ז) נהפלאס ומיהו ר^׳ ה׳ילאירלועקככצדטדלועי׳שנתה״נ־יריי׳ז־יג׳יולאיתאנשחניאה־ע׳ממאל״ה-נ״ננ׳ז יל׳ שם

̂י ראשי עד שלו יד מבית  ועי׳ משנה סדר יד סיכת שאול לנית נראה שלא כ״ה ס־פ רנהא מדר״ש אצנטוי
 ג״<(נ״ז)(ויד ננלי ומי׳ טדל נצד פקג ולא הג־רסא ו' פ׳ וננמדר לד פ״< כנהדח ירושלמי

״נ):0 נרטה
 שסרגמות(ס״ג^ וגכ׳לז סי״א ע׳ל1 איזיו ימיו ני נססק נמי הו״נס׳ כיח שדהרקנה •מטר ולא ״ד חלכה שס

(ל): »ויי״ץ  ימים שהאריך א׳ סרנגה״ק מגילה(לח) וע׳ 5נאיו ק דרשו לנ(ס־ו) לאחרים ומוזיזל י4וטת י״ז ד^נה שם
שהי׳^ןנממוט, נשכיל

 הי״ד מהשונה שנפ״ג ותיזזש שם לזה זני אין דאטת ס״ג הכ״מ מש״כ חגיח• נוירון והנזתננד נ׳ היינה ף
נ כירושלמי הזא אמנם מיץרז של• נעצתי כתג * י הגיארס מני שהעית כמו ס׳׳א] [ונלר דחגיגה ל  ד

:<’וצ נאאמז״ר • יצ״ל ידוילנא ולמן ויי׳ נרלץ
ה סזו הגר אהנח פל צוה הנר את וז^גהס אנמיה התורה י ס׳ נר אהנת ד׳ הלבח שם  שנאמר עצתו אהנת על *

ג לא דא את  לרעך ^הנת שס כמש״כ להגר ואמת rfo של״ג ממה אולי שלפ״ז גהלכה ישראל נאהנת ל
 ונס׳ ה״ג מימינה נפ׳י ףעו״ש ד״א את ואהנת שג׳ ית׳ש אמת כלשון כאן כתכ נכסונה מכלל יגר את יכבג

 נאיעת יהי׳ ק ניח מאתו ושסתה עבד מדאה שמח הזא אבה שא\ה< שתי כמו השי״ת אימת מטק )r• חסידים(ט׳
 חהו המהד׳ל <ת׳ שהקשה כמו הממסר שממון אח מאותו סירש לא ולק דא אח שלכ^ נכ״ד אמרת• ונזה השי״ת

:אדם נל ל.<מת משא־נ הגר כאימת ג״כ
ה ט ח עי׳ גל אהג עצמו יאןנ״ה רנ!<ו שסיס ו • סקט״ז ל

:סמ״ש זה ע״פ דלקוט זמונא דנ״א מתנא ססר לאיש/«יץיז איש מיחנוא י׳ היינה
 והמצטרס לתשלופין נתן אדזס דהמנה מפום דא״ל טפמ׳ נראה ט׳ מלת לוחץ שאין אפ״ס הזה הלאו י׳ 'V! 0ע

ש אדם מכל גייעי לא דודא• שלוקה דאה״ג •״ל סמש־פ וסמא? מעשי: וא"נ נדנדס הוא  לא רה״ל נזה ̂ו
:ונהקוק סמ״ש וע׳ שנכללות

 להרמנ״ן ונהמ׳א [נס®] ל׳ו ס׳ דנא״ר הנא פ׳ס שממת ומס׳ סל״ט ואדרץ משפטים ׳0 נמנילהא הזה ^ וןזי׳
ה ונמש״ג הגמול סער סנ :נס״ד מ

ק ר  י p״x תדנאיר וטי׳ ס״א שאה נל״היידשלמי עני נחכירו המרגל »״ הל׳ ך ס
 דמסשרי ג״נ אמייק ®״א ינהי דיא ונמס׳ דשאה פ׳א ירושלמי te>ov • ט׳ ג״ע על חכמים אמרו ג׳ שס^הל׳

חלעה־נ: ללרא״ל
ם משנה. הדר נס׳ ול׳ חשנארנפה שם ריושלמי י שלפה ס״ח עוד ש
ם ׳ הל׳ ש  וכ״ה לה״ר אנק הוא עי״ח דהמס® (קכףד) ננ״כ מסרש כ״ה שונאיו־ נפר חניח נטזנת הח«ר י

ינס׳ דאטח לב המשנה ט׳ ועי׳ מדעתו רניס הוספת סא שונאיו בשני מש״כ אולם דע״ו ש״א נתוספחא
ד מ׳ חסידס  לשמרבס דדוקא רש״י שי׳ על ודל דר? מהן־ להקכוח מש׳כ קנ״ו ס״ס ועחג״א מ־דט ג״כ <׳ ל

מ כמש״ש רגיש פל ולא לסשר :מזי
ם  לחי •סלים וסא אני *ן נפרק(ע״ו)״) הזיל מדרשת זהו לחינשסנתם• סאין לה״ר נעלי אלו כל ^ חל׳ ש

w ג וע״ל ז וק״ל היו ל

חורה תלמוד הלכות
א ״  הנדא סק נאדי עי נרו• שאינם אע״פ החלמידס כל את ללמד מישראל וחכם חנם נל פל נ*ה אלא יאג ^

:הדנדס «ךי כרעיה ניויד זיל
ם ט פל נצטוו למה א״כ ש  רע ועי נעיז(ל) רסחיט דרט כהיג• ללח גט ונן ללנ נט להקדים נ״נ ועל נ

 :נסיר זה נשרט הארסד ונמק״א (ל״ג) יומא חגיגה(מ) ס״א ועי׳ (מ״א) וגרסת וקי׳א) (ע׳א
כ ׳ ש ק דסריו נסף הלח מ  :שם הגריא ומגסת •נגזת(סיב) רומא(ס״ו) צ״ד ס׳ נ״ר נר׳ נח נ

ם  ה׳ה מזזיק ולא ילימד למד ה׳ו ע״ז סטה נדרושלמי מקורו ל\ל• * סא יבטל לא סד« שנע ואטש״י Yn ש
 וקרא נפסק חז׳ל דרשת והביא ישראל ממלך ק׳ו כ׳ סמ׳ש ונס׳ * לססך מבדם וא״ג אלזר יכלל

ח נל גו :זה ע״פ שופסיס ם׳ ונספר• כס ליזשלס• ינ״ס דסנהרלין n פ׳0מס י
ם דמיליזז תסעחא נ!יא ואמ טדה4 אניס ססת אוסר יכושע ממגילם(סו:)ר׳ •ללר • גססגעיש מ״א ש

(• r g n  *91(1 ow n נ

חו אח דל הפלות נ׳למדה כאלי יורה נ ש׳י שר תג s»* י,יקן אלא  ירושלמי ועי׳ p ואמרם תיטרץת שמפה ה
א חגיגה ם(ג׳ ומוכא ;׳ ש ם׳ רו ר האחרורס וחש״כ )נ ״ ץ: הי׳ מ מ ר

« a ד הנילה ק ומקצ: טלו היים כל ומלמדן ייי:נ  שיהח הקט שלכן אמר • מ״ז פ׳ תשא ״פ0 עי׳;מ״ר • לחגק נ
 ־ טקפל', מולדתי מעיר -•׳• טי^ן נאז חיים ר׳ הרה/ מ;׳נ ולילה• יום קורס היניקות] [מלמדי ה״צרג

p i s 'ק ׳־ ־׳ ב  הכעורה זמן שסח כ׳ סקכ׳ב סרמ׳ה רו״ד ז״ל הגר׳׳א רטט ־ הימים נכון ועח״ט •יע״: י
phבז- ׳ x-'l•שנה ליוצא־. אדם ישרם לעולם נשכח(קי.) כדא׳ מנש״י שבת צרכי להכין צריך ־ 

 משנה להם גס דהא ניו׳ט ה״ג [וטדחי לנטל מותר יהא היזם p מקת־ס זכר וא״כ יניא אבר את יהכיס שגא
א  •א • ק דל זהגדא יניס כתנת גס ל• וא ־ היום מחצות לנטל נאמה יינהגיע מה־ס ו־׳ול׳ ע׳ש] •לשיג; קיא ״י

 ע״ש בנהשמ״ש ברשות שכל מסר נ׳ק(ל״ני) ועי׳ ־ שנת הוצאת לכל ולא לנעל רמוהר יוא לכד לכעודה דלהטנה
 רטט ומיהו משנת פ״ה ע•׳ מדרנק גם שנת הוס׳ דרוג דלש״ל רניט לדעה קצת ז?׳נ ר:ור אין לוה שקורס משמע

דדווקאגהש״מהוא:חנרנור.זצלע״ק. הדלנ״ק יאולימפר ו־״כסלהו׳: הך -:ידט
/Qk שם והוא ספ״ק וצ״ל הוא וגרס )למגילה(ג עוז המגדל ציין • ני.מ׳ק ייננין אצילי רשנ׳ר מכטלץ ן יא 

:רטט כ^ )נשכת(יךט סא עיקרו אולם (טז.)
ק ר  מגילה המג״ע מש״כ ה״ג פש״ה שם איט • מפ׳ז עוז המגדל מש״כ ת״ח ממזר תכמים אמרו י״א ג׳ פ

 לבקש בצרץ מש״נ ):קדושין(צב ועי׳ ־ שאה לירושלמי הרחיקט והכ״מ שם(טי) והיא דמ׳ק פ״ק צ״ל
.גדה שסזאיטרקמלהי ל״נ ח׳• דף לנרטת שלוי שהסכמה למי ( » )

ם  :נקחסן(ל:) וצ״ל לכאן סץ־ איט • בהר׳מ לש׳ הטג״ע ציון אה״כ מלבטס שהוא .ה אדם וסף יי״' ש
ס f • נאף שלמדתי חכמה חכמתי אף א׳ ועוז־ הי״ב ש n זה פ״ע רך:לח:
ם  ועי׳ ועכ״מי פי״ע זסיגךר פטץ הבא ״פ0 שמ״ל •sכלילי אלא חכמתו מג לומד י.דס אין י••/ ש

• וצע״ק )(כה פרונין
ק ר ׳ פ  כמד דאין הן אולם ע״ש העיי פגי׳ הזה צמאמר גרס רניט ט׳ תויה א'א כט׳* איו ה״א ד

• פ״ו נאסת ג״כ היח א״ת
: )(ה חגיגה (ננ־) נלטת עי׳ י ס׳

ם ̂י אין לפיכך ד־ה ש  י נס״ז מדעות ס״ד פ״נ פמש״ל • ט׳ עמהם ולסתות לאטל ולא נו׳ ק/ לגט; לג־נ רי
א ימעטרא שבשמירת שמירת ט )י״־חצריךשיהא ככוטה(ה מש־ח ילש׳טה ואולי ^ י נ ׳  לשבלחאוהייט לי

 (ע־) זגסנהדרץ נפר£״י וע״ש דגרו ויקבלו עליהם אימתו תהי׳ למען רניר בחשב בטו'נ מהעם «רד שיסא
:ט׳ ע׳ה נסר דומה ת״ח למה

ם  מגילה וטך: פקי״א כרמץ ץ״ד משץ דמגילה רש׳ג ויץ הרגנ״א נחי׳ יעוי׳ ־ מעזמד שואלץ א־ן ר״ז ש
 x(דז לונזדס כיו נכר אז והיי (^י) ונטרוח ונז.) שננרכוה ושאל השואל דפמד מסא שהקשה ומי. ־ שם

 משמט ולא • דכנהדרין(כמש״כ«״מ) פ״ו מהטספתא הס דנריו י^יc תלונתו רטנו ע' לא עמד השואל וח״מ
• נישינה ;למדו ר\דס ידיר שהחיפפתא לומר

ם נ מ  הקסרם ומלמידיס אז קק תלמיד הי׳ ומא כמ״״ש(כח■) רשנ״י הי׳ ני-טת דהשואל ת״ש זה ולת גם א
 הימים ם ס־ נל )לין(גד1נר מא׳ ־ מז:נ ולמדו התורה כטד שנטל אחר גס נכימ״ד יושניס הז לא

 מה עומדות אבא את ש«שר.י ה״ה פ״י שבח נרושלמי ג״כ זכ״ה בעמידה רו־ח אוהו שימש בישיבה לרג־ רב ששימש
 מול•( P פם היחשלמי ד׳ לפרש העיר לא נתוכפוהמ [והק״ע דחגיגה רפ׳ג שם א׳ יכה״ג י יושבות שנמת שלא
 ה׳א ולי״ר י הקשה שטר או הדור מגחלי צמק י׳ ה:ואל :הי׳ מרטרח אך דנרטי. הך א׳ש וא״כ ע״ש] שה

 דהטעס שם בטחת תוה׳ ויביאוהו ע׳ש לעמוד צריך ואגדות הלטי. דהשואל ו.דריס ספי״א הירושלמי פ&׳ד
 ולקגטר לרב י6•ט שבנקל חעימד שאיב היא החיש ע״ד ולהשיב להקשות לשאול כשבא רק סא מעומד שואלין דאין

 מש^כ ד־׳ז נסש נראה וכאשר רוח ניץירוח מדבר סא ביציבה כשישאל כן לא •עמודו אס רעהו על איש ולחלוה
 מה vAn ומחייק ציין(עמוד ודאי • השאלה טינ לדעת נדי רק שואל דאיט אגדה וכ״ש לנד הלכה כששואל

 מקטני הי׳ דרשג״י משום מקום א׳ל הקושיא פיקר דננרטת נכרטת ולא ה.ה רושלייי ה ד י\טש׳ הגיאו שבצטרות
 מגה״י שסזנתי מצאת• אחז׳־ר הירושלמי בדברי ליי^ ב:כודור.הוצרט משא״נ לערוד צדך ט׳ ושטר התלמיריה

 דר״ח מלי׳ ד״ה ביש״* )לשבת(פח בתיווטו הגו״ל לאאמרר מצאתי אחו״ר מאור וששתי 0:כניסת הצל׳ח לדברי
 נהש׳ר אלא נהרמ״א לרש״י דלפ״ל ומוכח נואל שהי׳ לפי לערוד צריך שהי' הוא רמה׳ט דהל׳ל }משם(ל העיר

 לשאל הנר הוא ט׳ קס (כא:) לכחוטי. ציין ולננוף ■ ואנ״מ שם נהש׳ך שיש גהטעו-. הרנה יהארץ ־ סקי״א
.ושטח־י • ט׳ נפי קא נשמעתי׳

 פץ היטססתא ע״ר רביס הסמ«ת אלו תיטת ג׳ ט'. טרין ,״שהם בעדן אלא הדב את ;ואלין אין ה״ו
/ נהלטת הייט ־ כעני; נשרש שלא ל^יל ובא אונ״ע א״ש סתס תי• דשם מפגהירין  ונא׳ת (צי־) ב״מ עי׳ ס

:הץ וט־ל הכ״מ כמ״ש שנת(ג־) עי׳ להקשות הוא דמא דשואליס אמר לכן כתכ״ט
ם  ביטול לעק וכאן שתנ«ג׳ם1קד לענץ לה וד^גקט ה׳ו מהכלה פי״א ע״ל בגהמ״י ןT•Iמ. אי; י־ם ש

.בנהננ׳ס ולא ננהמ/ רק לומדים י\ז שניחייס נהמד״י רק הנא <קט זהה״ע • יורה
ק ר ׳ פ (כזי). כרסת ועי׳ הרמ״ג בשם נ״מ עי׳ חולק־ איזהו ה״ב ך

 פקנ׳נ כר׳מ יו״ד ש״ן עי׳ ט׳ מכייס ומיךא ע״: מארי אנא ג״כ כגיזי* דווקא הכ״מ מש״כ ה׳׳ת
 וע״ש ־ ט׳ דנתי יפה רני מטטסז )(ד דגרטח מרא כן מותר ממו כגם ראי׳ הטא הגז״ל אאמי״ר וכסד

 ונדרז׳ח נס ליו״ד רע׳א ובתי׳ המל׳יו לבטל ורכים .פרשי נס׳ ועי׳ יביט משה למרע׳ה בצלאל שאל לצה)
׳ דשאוזיל הגאון ״(r דברי באריסח וע׳ש • חלפתא א א נאמר חסי מר הקשה (קטו•) לשבת  שם זנ׳י בס׳ י

שם: ניי״ד ז׳ל מר״א מרן וגטאורי
ם  נמלק״ «נמשינ כתב לץ ס״ק פרמ׳< בירד מר״א»״ל רניט ומורי רט ׳.״ע לו יחוור שלום לו נתן ואס ש

ט ננאלהו למשיח א׳ל השואל רינ״ל דנם שצ׳ע אלא ומשיח דרינ״ל נעונדא )לשם(צח וכוונתו • ומורי י
א בדברי ט׳ס ואולי יוסי וי׳ באליהו )מביטה(ג לציין וה׳ל  חד״ים יו״ד נדפס [עתה ז״ל כאאנט״ר • ז׳ל עי׳

חעבית(כא.)ט״ל. ועי בס] הגר״א צ״עבד׳ המגיה והגיה טוילגא
ם  וכס־ו הסינה א״צ לפ״ג־ מלגדד )מפסחים(קח מקמיו נראה המלך לפגי כיישג יושב אלא נ0י ולא י׳ו ש

ד: ה״ח ממצה רבות: טשינת ו
ם חר פד ל«*ז ולא ש סעס ופ״ק דניטסת פ״ק ירושלמי ־ ש< לו טא  ;כ״מ*) (ועי׳ ר
ם א־ר מס׳ עמוד לו ביאמר עד מלפגיו יעמוד ולא ש ה י נ ד י ׳ ס ־ ולפ״ס « ׳ ל׳ מ״ » ׳ מ ג פסח 0ה  • מיני׳ טי

)יומא (ח,ו כרטת עי׳ » ) מ״ק ( פ׳ חוטת(ר\) ( :נ
ם  ועמ״ס:. (ינד) גינדן (לד) ברטת(סז•) • רביע למדר.ס א״ל ה״ם ש

ב י ש פ׳ «״מ מ נ מיסריסרושלמי הליל וריצ״ויוסר בר״א מו הישן• מאי׳  מיסתוס״נדשקלים• ^
וצע״ק. (צו:) יבמות בנלי ופי׳

ם :(לגי) נ״מ ־ דץא «א ממט למד אפי^ ש
ם ם להדרו הס חיינץ 0^ מי בקע כיסא משוס אולי המובהק מיב ח־׳א ש ^  וירז סיחי J״6 מונסק ו

:מסל ננודו מונסק דאפי' א י שם נקדושץ יבא קפיד
ק ר  זן0 אזסרה בם נדא׳ אסר הל״ל לנארה • ס׳ לק עצמו ויטזן העם את שינודח לחכם רא• אן תץ ך פ
 שהקיס תות״סררמן וסיים ^ילי׳לשאיטמיויינ א כני שאס ואלי יראת 3ש<אייזי יסריח כלא י

ס/ ו־טי׳  ס־ת־ סלו סי־חי רא של סיעה רואה כשהימ*.י נר׳ם הכהן אנא א״ר לי פ׳ נהעלוהך ס׳ נ
 אשם לי אמי ע׳ו פסי י׳ לפגי דנריס וכשנאמרו מעט וטומדם חאם •היו שלא עליהם למנ^ז שלא אחרח
ד לפטהס לעטר  ^לקין ת6ףר ט׳ ש״ת מפני שגא׳ יי״ש ליד סטאס יאחה מלפרך דעמדז אתו רואם שיהיו נ
 יזנהלזסס קענדיאליגס דאה׳גאםמסוןלוטתסרשאומצוה הנללכ׳ש• רל ולש״ז כמדרשי״תשס• ונ״ה
ס את מ  מסזזלש״ש שאים דנני י״ל וע״ג טונלהממן יויע־ א״כ לכל גלו• האדם מוגנות שאין לפי אבל ה
 מכאנט/״ לנורית• הראישלא שמן רטט דעת נסזמא אך לאמיירירניט• וס ־ גדולה אזהרה הוא לכסח רק

 ^א א׳ ל׳א נמס פעמים ריו׳ח נשם רב שמעון זקן מפני לעמוד צריך כמה עד ה״ג לנסריס פ״ג ירושלמי ועי׳
p חגירשב״א p לא n חנינא ר׳ פוד ףעו״ש ע״ש יסריח נפ׳ מלוקה שהם וסראה ׳®ש״ה ס׳ יטריח לזמשלא 

א וכהנס לדאריחא מנעלה נפיח ט לי ואמר מסמז• קם דלא מאן מוז א0נ ^ » ד  מחובות(פץ) כהן ״
ס שמטן לשיש: וסכל עושת*( א

ם  שהיא סרות ושלהי נרייתא גאתה נמצא לא זה שדק קצת תמוה נאמזנה• לכבס לח״ח שנח יץאן סל׳ ש
ח נ׳ טוףר  לח״ח שססגנא דנרים מששה במיטת(מ״ג־) עסי וסנףרה וט׳ש] וה״ז הץ סאא ^

 נמם נגרסת(מ/) מש׳ש גרם שרביט מזר זנ׳ל דסריוס מהך ההלטת מר נאמצע הזה הדין רטט מ־נ ומ׳נו
 הדרם אחס מעין ממש הוא וא״כ גאהרונה מגא ןדש1 עם פלראשי טכע מייד מ0» גיריסט דסית׳ הישע ה5 דקרי

שי/ הדש״א מז״א מצאתי ותל״ע א׳ שמלכה רט דנרי נראם ונפ^ל ס ®סע ^טא  ל׳הנר״קא ששינה אף p י
ס1ורלבגםרש״ירלשנחנ*שפמתנ»לידע«גי׳ז וכחנממצץ ספסעין  ישוסוגייס»5ולקנאלש«לפי1*

ק םתפצלורלדסשע ט ולק « ולא גמי K ויס׳א אריח ישם לנדל(כיח) לסת סקדס לא וסליק• tt* אלא
»Vt



ח ^ז ל חבנימץ כניח ב שו S9ח
P ‘w e > t o t o y * )  11 «KnM9tn0B»9<ג)m( ■ ) . די  ו

w יש׳י i t o n  (•to) w ם׳ ףל ה :n 
1 p * fiמ »י6« פ׳ י.ל׳ ׳■ to 6 סנג h m  i t  ■(p •snetoזלו « » « * DBOa.iM to on• 

toft ס מן <מי י «רו)יוינ•9 מ( סני ^י • ו מ! ה la■ לי׳ ton 'w s'aM
fc'jW'rtpJt'n •830wft)ft1»1iJ'ftsWsן »מ '«v>»’ft1y ao c 1J־<־fthז* fגיז r o *מכלה 

# •a«״-ה־׳ג^ילול**• 0ש ׳ ג » « » »901)n w B ( a)״) art 90 ׳»6ל •foו#̂f:ו«•ל 
ם ו oftt ן״"ל1ד לס•® •'ל *לי • *(ft««׳ל 9גftos 9 0דסנ מן 9די «־« נ’»: י\*ג ש  livft:למי 9ו

o ח*נםא«לי\גרמי ttA p i' ס ס9TOW9ftנו ס ifjwה  Vat •sm ft:
ם ד 98001ft לשלה t*c •/> mft ■ר הל• ש  (ג:): מסווה ׳0 לקללה דנ״ס 91« רל •too נ
ם אנ׳ו ה*מ ftp • הסוד tift הסנסל ש ח fto מ<מ ft!דחו ל:ינ ftre ודל • מ ״ג  סנהן ולא *lift נ

סנ•05«31מ לסוד ממל m לקרא *pcft הוה ונהלאו הנ an •נ•1 (נו•) ««י.’(ו׳1 לנסגי« 
סי איוו 9«וו non סא סו נסנניל ונאסר. • נסס ואמי■ נוס jononnOn נגס׳ ונסוומי ס ע  • נידן מ

ל: •)•4( »ר.0ננן דווי 0 ואוד י׳
 גהיאמססן• סי עונמ׳ו• ftornn)'s7''11P1((ימו ואמן•mnnnsn 4א׳ואז הלנה ן! פרס
• הסמלוקס מנוס הוודו נ* הזדנהנ/ומדאס ע'סס: • אי.ו ptosn אן ומ*פ ומהוטחא ’

-/ «׳ ס' • נא!• 90ו «ו ו11< ןי*ל («•) סססדין ני א ו ל: להגודל סו׳ ד
ם ץ ולא י' הלי ש : ׳0ו (ד) נדדם נוזא• ו08 מנ
ם נ0 ׳1 הלנה ש נ <ו«ה («•.) «י*ה הסג׳ס י ס 9ו« ר»וי ג״ס ל9 ו9» לסדן 9ז  והיל לנאן סי

n )10( ססיק להסא ito 0 סאהU0 ;ד נ

ת ו כ ל ם ו ר ב ע
ק ר סי הלי א׳ פ ד90ס•«0ד,וואוסןנןה ■#90 נ' ד)  מןואאלאיוןיאסלווונד: אימ0ןואאנוג1(
ם  Voftoft(אן 0<ר נסלדס סאסמיס עיני. *גן: לא ססלס יומא(נ•״) סי' לואנ• יטס01 ׳4 והנדל ש

ו' סקויו ל״ נון אי. מ4נ א׳ סנוה הוו נסי 9ג 0נ «/w אסנו ואלי מקומם ננ׳נ » א «  נסש׳ש ריסי
ס0נו00«רע ניסקנאניס אמי לטיל דס מי « א0אוו בסהאילאעא 00 סיומי נ  א:01ה/04ו
ם ס )1(חגיגה יומא(ס/) <דו• •4 שמו מנו לא ססולם ש ס מנ׳  :מדוני

דן אחרה הנסוה ג' היי ד׳ (}!■מ  היו ס/ שס דיטסלס• סווס' 'ש0ו )1(••סרינין 0ק4 מסנה ocos נ
' f/0  ■ft em xit : מולן לס/ אזקדס מהסנה n ] n ( V ' j סיס סימיס:
ם ם;ו0וא ש ל ק הניס נ׳ 9000 ו סו א רג נסוקדהא ו או " דג' שי סא סמן onto לנו ליץ לא מס ם  קו

ם אטקווג נישיאל ואסויק סנהדין(ליח)  ול.ל וקנאי מווסיא נלל שם סוניוו לא ^ פט וסקו ני
א ספן ״ו א ט׳וי קו ס נאן fנcn1 נשנח(ל׳) הוא ו ד אמה יש ואול■ ונושא מולי נאן גו׳ מנ ס  והסגול הניס פי

ק שוו פי ס/ נ'נ מסהוו הגדל ®*.מוסיואלסייר שם ד־נ ו ;ג
ם סגון לנ^ל סנ/ו משיג '0 הלי ש לן אסו סיש ני.ינ נן מסוש בסא סא לליל ההואה איל ו  0050 ד

 A די.י. יייינ רוא אה נננגדן) נל■׳ א־ש ולוה p סגוף א» החואס נלא נוי. שס 00 סנוא טיא״. נגיש
m ״נ0ו ר.'ל שלנאוס נבנסווין(שי) נוא" ל* x r t• משיש ננוהה הוא השם איי. רנמ0 האגםנ״נ7 דןנינ 
 הסוא: שליה 9:1 -.ואה9 שלו<ן הסלנה נסיו נ״סושה ונישו״ל ססואס א״ל ונניג איש ולהאסיו )0(נ

נםי.םקט: סע
ק ס״ו: (סין)(ניג) לנינה•«ד! הנניי4ואט 'I'V! (• פרי ונדלקו׳
ם י הוא וחופשה איא סקילה לשון הל׳ס סשע ה' י יל ש  vwaii הידא: קנלה אסר סוששה אדו אץ ל' מי

מי היו דנוהיח ניס ונדל די.הנללנוא'נשוהווץ(«רא) 011 ש^סקואלינ סניסשלסו: נו
ם ל 0וא£לדי הלח/ו קו׳ ם׳ היי ש ס ני-ן י )מי  פווהדם 1ני אס נהיו נסקיא או.ני איונים והינדם (׳'

 וגם והנידיס «ר.נ"א0 לפסשע ונם נפה״ יאי,חק פי בלס ומזיו ססלנים דיס ופי' 4הא הלאיס פל
מ ניו ויזו מופל והיל טנו של״יוי. יש נסנדג איש: ג"נ י

ק ר  foo נדס • פי po נגס' נסש׳ש 0.נמד הגס׳ סופווששיפח טא ודחוי' יג1ןנ1ו 1/הנ שינ0 י' הלי ד פ
:ננונץ סחל/ו נוסק לפס ולי• הפשטן נונו• וניט י
ם ד ט3נ מאו וי( מה אסו דל הגויא «*ן ואולם דל הואניו השגה פי׳ • ו' הלי ש נ  שלט הסכנה ו

ט טיהיום ננ"נ דנם ע־ו סננונדם וניס שאם הונרם וחונן מהדין ט  השקו וסחוט השואה אל שנ־נ ו
ד שנפ חט נלט ותחוני הקילה נוו״נ הפפ״ו נימאל נסטוש דט הפפיו ׳ווו אן נטה׳נ טא מן  וה הפ-נה ונ

x n סנטה עגה לויק ט סדש מחנו וטא ם פט ש' טן> שמושווה נלילטס •פו־ש סניטוים נחויטם:
ט' ל ל פ ל או  עקויטן ו״•. אייו א. דדש נחי וק»יל ישוא.ל אמוננל 4גי דליל לפימ קו5ה ומחמו ויו חדל ו
ל/ הי.יט משפט גנני׳ •לנכוש•' ולדק ושש ינק ננ״נ ליש ל׳1ל1 וליש po ׳וניט וא"נ (׳/ן  נאווה נ

ק ואשד ל/נ ופוק ע הנץ שגם נשהיג א־נ1 אוי ווש ולא ענדם אטו הה יורש לנו ו  פונוס נשאנו לא טוג
ם ט וגפן ואלי"ל א־וה נעץ נדל נן חשניל הא ווי דא אן איי  ונפים נננל ניש אמדה שנטנם לדילם וננ

טנן עלחםי׳ל  לקלי• פס נשיסנללפע אץ ולהלשה וקיש דרוש משום שהואר•, להוויליהננ/אלא דנדנהםדי
;לשניו ל־נ מטשטי-א פוו המגדל חש׳נ

ם t ועוושיל a מעטן לוחנק ונפהיי. ניס פ" • ט׳ חנק ש t או הי)א ̂.שונה  :ג
ם ד נשש אהנל וטונין ש  לנד אה ואל• נססהס או נהמהיוק נל או נהווה נלל ל ולא וליש פלח נהי א

ו0 ואולם דוש ש: לשחלי, סהסנץוהל* הונו ן פ׳
ם אהחהונוויץ״יאחןדלא׳נהיל א • ׳S׳ ש  וגא לאטדול/להחשעסאוויונע יטנהנעטוייהיס^׳

אנ וט) והוחוא והויא פטם מא א'נ ונואויע.א 'ל”ד, א' ולנן נשק חשים וק טא י  לוווחוא ני
/0 סנלאם שיא ניהלנו לי,ולאו:נו ונדוננן ס וניט כנפי, וחה נ א לקולא נ  וננ/וטאלהוסרא אט ננו׳

א והא משום תופעמיל־ אטאוקחיונ שואה נפשי, גס ולישלד גנולי  מילו.א נהווה לו ואין איש ל
 סאו יטקוה לפטם 1/0 הגי ק״׳ל ולא ואס לטוס 1/יל שלע שאחי הנא שנטלא פו פה/ חחששט פיי וליש

ם לני ל הונ נ״א המי ננפץ לי,ולא מדננן וק לוטש נם מה וא־נ נן שאדש אל  :ושפי.״ שלילא(איל) י
ם ה לי וה י •שוו נה־נ קושי •יג היינה ש מ  הטהונויס שיווה וק״יל לש־ס לשאול הקשה• נשטם י

ס סתוסויס "נ0 וסהוסויםהלישהא״י מוהויססשום א״ יי,ו•0י־7ש מהונו שוי'וג מוןנו ה
סיו מהיווש׳ ננ״וי והאונה• קליה.) נחולין(שיד :ומנינו אהווג׳ נו דמו שננו ואה• ונפה נ

ק ר  סהנשנש הון ואופה' והטווה(ני•) סהא לונינו להיו ואששי • סואניד השגה שי• ״ היני 7ד פ
נ הוא הנשנש וסנה נשם. הניוו י,לל0ו וחומו י  נשנש נין ההנא גפביי, טיט ק■ ואינ נשם נ'
» נשם וי,א • נשם חי,לל1 נשנפ1 סוסו א ומומו נשם ומוןלל נשנע והליל למוןלל ש א א.ווו״  וטנ
ט הקדוש שם נלא נס משלל טי א'נ • 1"ש גשם ו הו נללינסו לא לגן י שויס אינם ו  מד״ק ונהיג נשם נ
ק(גס הגס' )נני קינן שוו(הי.) ושיש וננויסוה(גי.) : נוי ווש נוןוא״ הגי וו״ נו ע ו אנ  .פיס •ש סו

: שיש גשם הניוו ומוןלל ימלוח שהנר
 סלא לא ro זסנסוו׳( פ/ מהדיפ השנה־ אשי והנפש נש«ק הוא נהוינ הניס משיג ני הלנה ן׳ (£ן־ס
■ שם מהנרפיא הושג וגני ^
ם א • לאניו סנן ווהן נ' הלני ש  פיססונו פו סיע אינו לסולם .וף> זסנסווין פיו נעושלמי ד

ו0וI/O 0'9 ופיל פיו. סולן לונים סיל אם ולמיס שניט • ויפנענו ויסלנו לנומרים  סיו /
סיו משיש ; נ

ם ס י' ידנה ש  ספק: סהראה היל והא (פיק • ואינו 5פוו/ נני
ם  ספיא: די סרות • ווגלים 0׳r פעוס נלא א ״' הלנה ש
ם ה נן סנואו • נקוקש פניו שינטש משפה ש  :«וווא)9 ליל 91 שוולה ומגילה• נגוגו
ם " ש אניו פי'השגה הלני ט וגונו• היר וסנילס שיק וניוושלמ• ורמ הו  סי שלאי והוארו וני

:נאייטה ונסס־ש הגינה
ק ר  לפקור 5אקםי מנין נאי• וספוקוו נוי לוווס (וה0 ונאי• ט׳ וסשסשיה ורו לאנו מיש י./ו ן׳ פ
נ0 , המלוה נל פל שסנון נמו מאולט ריו י w י oo ה נהיא ט מ וספהיקו נ׳ ניו ננו אד

אויו׳ שלא ונוטהיולשלא פיס נרמסטהיו ויל סגונדא שני IT' סי׳ ת׳סושניא וגו• אלו ההווה ונוו
 שלא ספנעס סהץ הנאה מלוה של מנונין שאן לשי וסרניה ל1הג השנה של סנוטן ואין וסיס לסשינט•

ם' וניג • ט' להשיג ניוט  ליש דאי וא״נ • וטוהייסו פוני ואייה׳ .של'*.פ נן •והן> ו' נשם אנודוסס נ
ה נלל מג והוינת הנול השנה «מ 9שנץ פי• 9שנא פיו פקעת פל נוג y מ • לוס 91 נין רס ו io rt

w ואט סמשניוה• פל סנהסו נהעווו סנדל ioo טרס לוון דל ססנ V זוניי n ר• 9גא9 מסאוס 
פיג פל והץ9נ9גהוםשוהיווג דל סנופיא קושיה איש וטס • נלל מסיג לי,תהה ליס פפיג שפנו פנעס  ו
ס טנ •00 משוס מיל pope לפוסלן ולל׳ק ונפנו מנונש המוס' הקנו לא סיס ו רו ינ שנילנ איס  ווו

ק נויג ו הוא ספפ/ו נ  וספיקו נמקיאנסיו• פפניש ואפ׳ל י 11 סנוא ולסיל מהגופיא חידש ו
ס ^ שנפנוס אף 1״פ to פל סיא פיו פינףו מלוה ונודא נשיהוף פיו פל נצפו! לא וניג נסטנוי ש  נ

:נווי נניל מפנו גלל פנעה ואינה *נ9ח 01:0 נלל ליש אינ1
ם טי שטיס נ' וולנה ש מי, לא 01:0 ט' לוי,ה 9הנהנ וגל י ט' נשנילג הנפשה וגל ו  אף ט' י

סיו ניס ליה וה5הם נחנין מש־נ פ' ננלל׳ "ינ פיו פיס ניוושלסי ונינו ו' י,וו0 ואולם נ ג ו  טי
ו' נהנאו לא והנס • סירשלמ• פ״ש הם ונינו ו' שנל ויוופ ט נ  «נו אם ניהו להון פיו סטניא אס וני

:מס משיג ויל] ונויסק לסגאניו סלו׳ ניה נשויה [ופי • תופנה הניא ולא נלא
ם / ש  ולא סוויים וגליה ונההגו לפיו הקלוס אם לשלול נא אלי ■ לפיו מלה שהי,ויטה נהמה י

ס ופי' נגיג) א' פיו ונחים לפיו(ופי' הו,דש ואין נאסוו טלם• מלשון אור וין נוס שוויוש נני
שויהאסיוחיאסאונה׳גונויו סי• השונה וני,ונט שנהנווי סיו: ׳פורם  נ

י מי ג ה סיו שלי תס/יס הפיווחינמשנה ם׳הסיוים• נשם משיש נ׳ אה ב סיג סעושלמו סו' נ  ו
ס טנ :ששים פיו של נשופו ינ0 וינמוה ופייג ו

0“p ס פ' סיס פרס חליפין חליפי פשאה אם ונו א' חיי ח׳ ס וק״יל לפיס ואוסו נמאן וני אי  מנ
סו פל וגס וי,״יל ולפיט •יל ולפיו אי ׳הרג ופיו אהי״ מלון נהוניס נ' ליס וט איג ו  ו

סיד וליל .לועי  yin א נ•0 ס״ו ואיגא א' פיו סנהוויו פי' ואיי •פנוי ג״נ וננדו ננמיל זהו! ו
שסיולינא ופיו רג ליס שפץ לרון ואינ נוק״יל• איוו״הוונרולסיל שניפיהסילנפ  סיהנמוו

סיו נ' שם ונהי׳ לא p: לשגיפיה 00 לסויא א' נ' קיו טנהיס נאמה אן נשניפיה• לא  סיל ואלי י נ
״ו שלוקה שם ואי • נ' פיו דוסא פסוגיא ושם לטניא ו' ואה״א שניפיה פני שאמס פל ננ  •הוזא נ

נ0 נפנהים וסיל  פשה מכלל הנא לא הל to לאו הוא לאור וני הינא ונל ס׳א ונויי פיו וניועלס• א' י
ג ליס ואינ לא ליה שפיו לודן איג • נמשי: ללוץה ואף פושה שנאוהה דו ני נ וגוו ונ  ואינא •סטו ני

ע ליס דגה־ג נללא פיקו אן נשיו• נחו גשניפיה נם לאו  1פץ0 שננו נ׳0ונמוו א' פדו ספטטס ליפ נ
נוי מקד אלם י טס ע הגויא מרן הפיר ונינו ו לניו פיו פיס סץושלס• סו' קמיס סיס ד  טף ו
ס קרה סי' מאיה סניה ופי' • נסרש ורש נחנטיס '01 אטו פיל והנמים להיפון 0:וליל היא  מוי

נ מ״ו• ולא מי נו״א א • לסיטן ליל נישואל לא אנל נפטיס אלא וי ם לא אנל נישיאל א  :פיש נפט׳
ם רו ושין o•• 0*1 סניס• שהסס 00 י.ינ ש ם י  הניס ליין לא • הגל שפקון סיס ומליש קסיה וי

ס לרו :א׳ ד
ם י ש י ט פי' י שי׳ נשם ני מו נ׳ ׳00 ססוסאה סאנוה רו ופי • גפנו פלטו זסניה י  הוא להניא ונ

טו: נקסומאה •ליח ואל• פ/ ממשמשי לאי
ם רו ה״ם הדה ט' למס• 11 גניוס •דש שאינו הטיס טשיג דים ש  הוסנין מוי נם שספץ שם נ

א גניוס ליו ונאמה שגי פיו נמוש׳ ושיש עלה1 פ• טו א  והאמה אלו סהוס' פיו נמהרים [מיש ני
פ׳ו להומנין נמלהמוה גס וסונא ומגילה פ'נ סטספהא פיו טולהם  מקדשיו לונויהס וילהיו ופיו) דל

 מוס נהנו o'/onto אן • נשועס היא טלה וסו׳ • גניוס :ספונים פירוהיהם פל והנו! שם שאי א' ליש
ן ם״ הא/ו הים שדה ופי' שריפה ספון אינו היל ו׳פרלה  שועס לווןנפיקי סשע םופיו וניו״ו 5ו

רו והאונה׳ איש ולהאמור נפולה :נ' קנרו למילין נחידשי נ
ט ״  דנ9 ושנה פיג נסקומו נחנו זלסויא • שו ונר לא רניגו סשמטה to הניס שהפה 00 ר! הד פ

נ/ רה מרטי. ג 01 ה/ מיסהיה ״0 נפלמו נ׳ ונסיג :1ונ
ב י פיי ה• רג והופ׳א חגיגה ופיא פ״סל׳ס נ' יי ט א ולויס ונו מן ר  ווישאסורים קאסו טוו

פ1נ לא גיו אן נוישא נרש ענם ני ולא :סקוסו ו
ם שני0 0י,ו0שלאיזפ הרס שהמה סה 0ו.י ש אר0»ו «ה  גיקפל טהנ0 זאגוה׳ 1להראגהו

;ח״נ הנץ! נשר
ם ר אשהנלהואשהנאיש׳ ש א סי• ננ אדלווייו ס הוספהא נ' םון/ו ^פ סגד טוי רס ופי' נ

טף ר ל/ ילטינו הגלנס• נ :ונ
ם לוס; טונהו הנא נס ולפרנ סרו פיל • •שואל ואי נגן א' י.־ינ ש

תשובה הלכות
 גלפיסגס• נ»*0ו יניס לפני כרס ססטלתא סונר סטו mpn נד• שנהווה סיע to »׳ הלנה א' פרק

:נמקיט הווטו ונסי פ/ 040 ה4הח
א וה לדנו חוץ איט ולפולם שם ל : להדא מנואו סא ■•גל נננל• נמלא ו/ ו ז / ופמא י4נ  הנוסח ושם 1*

ם ומלן טע• וט-,ה נוו,1 ה אני פפשיט ע: ם' •הומיא טנ ס י f קיו גו• יני t ולפלא to א הםפוזס  וד
ם נמהוו ויו נ' שלא ד חי: נסטנה גדל פער א1!מ מ/ t הטס* ספו• ננל נ o ז פיון הלמוו ס נ  סו' וני

ח׳ ג/ לשאד רצאיו׳ /1וא.ח רדנל ר רן ונאל ה o נוה שקו«• קווטם ועי. נ 'i.ft:
« שם א ד נהסא מסה סהיא סנל טלילש וסינא ויטא :וי00 סא י-אזס׳ חטאח too ננ עי ה ל  וגילה ננינ

ס ולי,/ נ ופנ׳ ד; סיט ני ר tool iTOrii »יןם4 חטאם נ' 0 חטאי: ננל נאוד אנל נוה ח  סי
ם' רה •:fti והפפס •4הד כסא ליניוו סי-שינה ושם למקום סהטנה :ויל נאאחדו ויל׳ להגויו היא נ

ס עיי נטפה• ר חיינה שם א ולא רו4י ולפיו ר ה גמני ט ס ם ונח לקוות נמוסטלוו וליש ודל ונ  וכר
מי ט' ר< נאנטל פו ל׳ הח־.יט אל מפיה אלא שם ו״א א פ״א דשני. סהא תופנה ה/ ו נ  נלל ליש נ

pftp ה ר ר וליש אלא מא ליה וו, ואום וויי. ל/ו לנו ונל׳י. א■ וו נ /ו ו ם מטאו גנ קר דנ  אף ספונו to וי
to ה: לפסים יל/ו ליה נו

ט׳ הסם מילקוט טסוס חוט וני מוה•4״פ •ווש 14פ ינדו ט׳ סהטנה היא ומה נ' הלנה ב׳ פריק
טו ׳0 י.טנה פעים אט aft להקנ׳ג עיאל כאיל •שיאל מני- 5ר הקלע י ט ס  אם 0הו,נ־ רל נ

א פו 5םי* היא ט׳ לופה ע • וי ט ד/־. רק סרס מכ a [יוא•:] הו*ף פל טונ t :
ם a כדו ומכנה ר' הלי ש i t• ה ר ס: סשסיש פפוים ושנה «•! וץוכלמי נ' ט/ טיי  טו
ר סכ׳ש ננלל W ואולי ר ליו כנגתדן פין׳ מנפוח ה4םג מומןוחו וטלה שם ם מטס טס• 9נ  טו

;אס חוזיי. אי •יו רו, יפי
ם ט עני, שסח '1 הלי ש ס-זו ץ לט אששיו יש 1/14 ר דפייר י-סוף יטמא אהיה ני' נ  והר ■הנק טוא א9מ

ק to סופט דסן לריוה ה ה' שפרס פ״1 וויגי ניו ונושע סנ ט יאפיל נ ק וי ן נשאם ו י  אחו אום פל ו
ח מ״ע נם שטמא ודאי אחון נפח פרסיחכא־ננונרפטאלאלטסולינטח *יי ש רש ליש פו די אי  »ש4 ו

» ל» פו נ׳ ד פסא הדי ו׳ איש ונ מוי ט׳ 9שאי ו ש(ו / נ׳ שם ר  ר טיופלט• שפיו דל אאסדי נשם ו
א ונד,ל'ם ק ר א ונ״ג ח-) נ׳ ר ואנסיל: נכווח חוקס נפוץ מפ'0 נ׳ »0ו הנ

 ני:<4ופיננלינילה ^ונק נ'דדנלט•ורו פ/ו •נסיה ftp ונהיאפלהגנפורס• יי הלנה שם
 וטס: nrt רו רו אסו פ/ו יוסא ונק/ סואניו הכני. פ' ה' הלנה ג׳ פרק
אי: »סוהדיץ חלשרנ• •שחאלייל כנל שם
ץעלפו שמזה וי.פיטס ד לנה ה שם סי ץוסהטסדוז  I/O א׳ רי נגלי ורש וסנהורז והיי ופאה רק נ

ע חד! משמש ט טחה אחד! טו •טיקיס אה סט לא פ ופיס טסט רטט וסשע • הלידה 4 ליה ג » 
ו נ ט מ טנ קי ט ה/ו ל ל- ס סנ ה/ ה חליהאי• לשון והוא מפיס נ עו ד ס רו ל ש וסכע ה/ ר אענ׳ סיוו  נ
י ר ס שמיש ofti* חמה ילפהינוסטקרהנוא פלחה• נ ה יני מל ס ס• פ/ מ ומכע ר » ש׳ל00ט4י0ו

דו; סננ ל ט ה׳ לנ כי ס ע חו מו ריונ א־-ו פ או ר ט ל ש ד ט קי״ ס סיז׳נ ר הנ א ט הי ף ט
ק רננרווסל׳ סרטה רז שמכיל ̂יו־’ "י'ך«״«י שם י ר ז ט ומאסוק סם נרגיל ו
 ורש קעחז #קישטו סנונרז סע 0# פ/ו tarקי/'811/14ט' אשונ•1 אזסא נאומי'K ^ה ד׳ פרק
נוי וני פלא ר! אע ___ ס ו ט אן: י ננ
 טטם 9top פסנס 1קו י/*טי ונים פסנס קט ט*«!ל/ר ייג* )יז4י טי• לסעחיו הל'נ'לדן שם

ונויס: ונים ווש ניטוסנרז נו זשמםטטםננקויא•1 ני: רג כנה ם' נסי שסין נלסס או 91 ונפיק י' היי ש□
ל' ה ף ק רי א׳עווםאשפוופםסמספלחםאונשה/נגוטאנמנמםאוגניםימםהניטסנםנאטחו פ

עי נ׳ לע 1םט פ׳ י  רוומטנס «סז9אכ0גם ^א׳וגנאחדוא• נירס </9נ» ואי ג
/’אי!ווני ר< מווסה « ט סאפה פל 9ג סא נאן וטס ינסנון 91:0 רכן ו.טסם ונע ר אע «  to נ

ר ר ושסטס ניסוססוונפייטסרס• to 6110 ר פ/ tor ר ^וונלזנו« וטי נשמוט ■ונסע מאיש
ו«רווווו
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זסףיזח
p׳rft.־W’

דמ ה׳ז כיטה ולרושל״• כה־יג \לל*ז נ׳ ^ ר׳ נרכית זע׳ הי»דס מן להגן תלד 8rfn ׳ft יו5
\ כרטי. ביל■ וע׳ בס׳ו וקה״ר c״c ונבמ״ר עי״: טן ח למצ־א ....._ א׳ ^'״ח ם’ו::<ה דר׳־̂* געינרא כ׳ י

ד פ׳ ס' מדו (י ק ׳5 ז׳ יילה ו נ ׳ נח עי ח נ ד c״cn1 ה׳ד ייקד: מראת rפ ונכ׳  שבה הי,ע:ים ריינז י^:£׳ג • ככ׳
ב׳יו ב׳ ק״ה ב׳ א' ל״ג <׳ ̂■ג ׳ י״ג כיסה א׳ י״ב ו כ1מ.1 1ופ:״ל נ ר כו׳ f בח<! איש מ־כ' ' רי -•גרי י\ »  ס׳ ה
ב אילם םכו־;• אחו על תצא ם מיץס ל׳י הסכר,רט הקטרם דברו מ-׳ ד מ ^ וע׳ ה א׳ ה כ' ץ רנ עיcע ר  p״ו

י זכרוני לדעיט ולם• כן ול״*ז הכ״א • נפת תיץויו ל׳

אגו ע:״מ בתשובה אלא עאלים ישראל ואין יז׳ ה־ינח  וירושלמי • נ׳ ״־5 מסנמדין והל׳ל צכא, עגין ו
^ ־ המגית ריש

ק ר ׳ ^ בת גוזלה ו׳ ה^כה ן מזו ה: שונ כ עד שמ;עת תטבה גזולה א׳ פ־׳ו ׳ותא ט׳■ לשטנה האדה ת ה׳ נ
p H D ׳ נ׳ לחיי החאזה דוד היה וכמה י' הלכה ח ה׳ ־ א׳ ל׳ בלסת פו
ק ר ׳ פ ואתחנן ס׳ וששר< א' מ׳צ נדרים ־ '0 תאתר שמא הראשודס חכמים אמלז ה' הי*׳ י

 נ״בתליזייה ל־.חוס יץ; רצא אשתלי רשנ׳ל ה׳א טך. בברכות ש״ה ירושלמי וק׳ היאכ״ד השגת מי׳ י הייכה
.תמיד תשגה באהבתה שנאמר סה

• זע״י^י׳ד^ דגאון (םכאאםר׳ר
' פרה ט כתב ־ א׳ הלכי■ א ט תוכל מ־׳ה ה׳ה רני ת ;רז- דאדי, ה׳ נ י;7ל ע ונו׳ תנ ט 0: וצ״ע ה״ע פ' כ!  נ
.ש ע .ר<צ נאורן משמו יובא אדה בתיל־וח !״לר״ז הגאון מהרש ק ע״ש• י

א תוסססא הי״ר פזג לק-ן ימיו כל רשע אשי׳ ג׳ הייכח ׳ ךר,דושין נ׳
ת ד׳ הל׳ ׳p ק1פ מ ל׳ז סנהדרין עון מכשלה עלו ■ צ׳לוסי ה׳ו בכ'

^p ע' חטאט אנתס אגל ח׳ הל׳ ^  ת׳ בכ׳נז ונו׳ אשחס ואטתינו אנחנו אבל כתב ת:לה בסדר ל
ט׳ כרא:״• וסהר ד מה׳ סה״נ כ״ח פי׳ ו ה׳ , , , :וצ׳ע נ

ppf בל ע׳ טילו או ם׳ ה־•׳ « ש׳ ל כתג עוז במגדל צ׳פ ש״הה׳ט ותזיק ג ה: ע: מ % טנאי ב! דימדא ז  ו נד
• נחמן דרג משמיה טירה גר זמויא רב

דתסח ס״ה לרציה• ונוח י׳ הי" שם
ה ר ׳ ר•*׳ ׳3 פ ס׳ שטיפתיהז אדם ג / במל״מ ט׳ו ר׳ה ו יא ה ט כר״מ כתתו דמי ר̂\  דאי .יז C ע <״ל ו
א דכל ט״ו והמירה ר,״ג גב״ק י ג ר״י ■tfi א׳ ד נחס תעסה דאינא טנ ׳ תירון א״ס אלעא׳ גר ^״י אי נ

א תוס׳ של וןמא  ודי׳ק אלעתי ריי דהיא שמא אז כהרא ותירן רינ׳ב דהזא אמעשה יז
^p { J ׳ ה׳ הל׳ י חלק ר״ש חלעוה׳ב י׳־ל כ״י ט

א ממס׳ ל׳ו ׳0 ט׳ הרס לשו; ובעלי י׳ ה־'׳  חלעו״ה א״ל הרע לשון דה/תס^ שה דמסאר ד
^p E ף ע׳ הי״ד כ״ח וע׳ דאטת ס״ג ערלחו ו^תישך א מסכת ט ח י׳ ציז ה״ח בנ׳ ט׳ השמיעם לייה טעם י  ו

ס לה חשיב ת״ח התבוה הלטה ע״ש מ כש׳ י״ד הלכה להחן רט r וי v יכ״ת וע׳ש היי׳א •• • - - - ־ • ׳ א • א׳ל ־c־־( אתו'• רעויר א׳ ע׳

ק ־ niS m :היא ד׳ הל׳ ך■ ט w; !: 1נרנ -,•1™׳.- •finr y ׳»T 'נ:
ק ר :י<' 1«ד<«י rti פ' רפץ•6(5 ספא ף: נ׳ הל׳ י' פ
ם :)‘וךו בגה אימי פמ׳פין לפהו נא ה' יל׳ ש

n - f i ׳ r נשאזין׳, •■׳פו לא1 נ■ ה•״ ז  M : ■ x hם •1;־ ז ■׳5׳ פר. ננל נ ד ו •6לנ!' ע פ׳ ע׳ מ ׳׳ ־ פ ננ  אץ ה׳
ן פ׳ נהפיני,׳ אלא עאליס •נואל * דו׳ ה r מ t ו ואין נ ד : אלא הלו ז ם נ ט י  נ
ק ר א יחכפים ר׳ הל ח׳ פ ץ ם לה ־ ם ונוי׳פכחי נ !ץ ' : נ ס  פ׳
ם ם אל\ י׳ הר׳ ש n סנדלים■ גפרנ״ p j! פ :׳ ' מ׳  :נ
ם מה1 '1 הל׳ ש ה וס׳• מיהאוה חד הי' נ ס ו  :א" ו׳ נ
׳ פרק ג »׳ דל׳ ט ס י פונ ;נולז לנפלה לן ו ט׳ :ק<מ לין1י ל׳ט p;np ו

ם ׳ דל׳ ש י נ נ נ ג ונו׳• היאפופה לדיו ו • :■נ מפלטה טי׳
ק ר ׳ הל׳ י׳ פ פה אלא נ סו ה׳ א: מאהנ ל׳
ם  :1ל ל״פ [מפפת הסד לקנל ונדי נם י״ו■ ניטה וס׳־ נחודה אום ■פסק לפולה ח׳ חט ש

נפג׳ה נ׳פ יפה וי נ׳ה פ׳י ל׳יז יומא 1•

ק־ש הלכות
 ממאמר הניא וננוט ח^רייחא דק״ש ל©זק מנ״ל סרנה שלשל הש״א מם) ק״ש(ב״ס לידזת גרע בטטהר

 לעמוד רשא• אדם דאין ב׳ א׳ ג0 נקחבץ סמ״ש רסמן w לעד׳נ אגל א׳ מ^ במטה אגדה
 ומשמע ה׳א דבטי־ס ש״ג וטרושל׳ נרש״י־ פ׳ש שמיס חכטד חתור כטח יהי׳ שלא לגד שרע אלא רט משני

 שם הדנייס כעיקר •ל׳ע f ה׳ו ה׳זמת׳ת להלכה ק ס׳ ז״ל ורכינו לאורייתא היא עשית מ״ש יגלח דעיקר
 ק׳ש לקרח נם־יח מצות נ׳ דהס ונ׳ל ע״ז לק1שר הלדצח כס׳ ״<t להרמג״ן ע׳ נץס״ רנינו.ג״ש ומ״ש ואנ״מ

 מחלוקת דטא הראר.י ̂;״ש תשלומין לסח טזטגה הש״ד ובהיטריט בפ״ד ה׳א פ״ד ועמש״ל ובלילה בתם
■ rw כי׳א הודחה ש׳׳ם פמש״ל • מיל״יז כרשיות ג״ש כל אס וה<^ הירושלמי

̂לת מטס דקרא וסעמא הכ״ח מש״כ יו׳ ר\כה  דשם לישר בתרי ברכות ר״ש ע׳ • ס׳ ד«ר
 בכל דרס באין סה העטרה' ״מן המשנה לטן ז״ל רטע נינה ־ משיעה מן הארס אח לירחיק כוי ם׳ י^בי

 עיקר מט עוד יקרא שלא חצות עד קרא לא דאם כזאת מציע היק הקשה דהש״א קמ״ל דדנא נ״ל
 א״: כאמת ̂לם1 י ק״ש מצח ממל ה״ס דמ״מ נווקמזס מ״ל הועילו מה ואיל מלקוח •שכת שלא מה«

ד לרבא תנשילין דעיוני הזפמא נ״ טיו ניצה פ׳ • נה״ג מובא דמצים סזתזםיו הגז״ל אאלפח שהי׳ «!ז עי ד;  כ
 •ננס שלא כד לגלח שאסנז במה״ח מילוח וכן ולכשל לאפות אסור פ״ת «*ח כשלא ונכ׳ז לץ׳ט יהה מגה
 מזעה הוא אס (אן־ שכת לנר השסולוי. נט״ש והדליק פכר ראם י הרשלא נה^גת ל וה״נ * דסדל כשהוא ̂־גל
ג לרניט ם*.״מ ע׳ ^ 1וירת יכם? שמא  אכור )r05 כמזמז הארטזי א׳ כ״א ריכ״נ נשה וכת״י דשנת ל

 י״ל יאולס ו״ל y 1אאמ עב״ד הרכז שבתח שישמור כד• אוד. שנת עלז חלל כמשחז״ל דהוא יט^ ל^ן לגשתת!
 זא? ושתייתו גאכילחו ק״ש אח לבטח יבא ;לא דק י לעיסגא ההייג אץ רכדיעיד אלא * א׳כ רטנו שדעת

 נמודה מעטרה הרחוץת דהם נתשנה שם דנקט ראיק• ליש̂ס כגירח הוא ככא מח׳ דא׳ הסבירה מן מיש א*ש
 ואל X5 דק״ש פשה פל לעבת־ לשכח יבא ;לא רק א ט הנא »שאיכ ־ ועשה בקוס נפונר מלת אמריו
x tn • ר״ל הפשיעה״ רטנו,מן ל ם״כ rox • ה״ה • טשמ ונקרא א׳ כ״ח ביטח פ׳ • פשיעה מלל שיזא 
 ס׳ •ראיס ׳0 לשי\ו ראיה ואיל דו״יא העכירה מן הג«׳ ומלשון ודל ופו;״מ ג׳ צ״ו ססרייס ל פית נכיע:

נס״ד* הארכתי יראים ונחנורינוד שמע• קריאת לאובנהיסח א7דא •יא
! ר ׳ ^  דנשעה סןא לא רבק״ש לחלק יש בתשלה התו«חא מד׳ הקגן ם׳ נהמה פ״ג רוכדן p כ חל׳ ד
א׳ ק^יסללטק * ^ ח ס מ־ ע׳ ועמ״ב ג׳ ל״ג כיךו^ כמהלך דיזקב מהא מסר מקור א<ל ו

סק״ג; ס/ ס׳ ויל מגיא

ftt fttw פחן (>י50 »וא לזה וא״צ לס סי* • רביס נציט ?פסק סיס ד׳ חל״ ro ויאל^נ רפ9 לסרסם we
ט ר צ ב ס ^ ס י ס״אה״הםג<־םא טיזשלמי f(ציסר• פ ס < » ו ט ^ ו ל י ו א י ו ג ס י ל א ם ׳ מ

ס • סק״י ס׳ ״ מ א תגיא ט ׳ ( ט « ור5» ס :ניל)6 «
ט׳ ט׳ ואס י ^ א ד ״ ט ם •הכסה מ • מזי א ר ק ץ י ג אא«חר אעשיע ראי״ »ס מז ^ ג fm ה

^ן בלא פ • ראיס ת * ע׳ • כלל מגילו כשאמו p א ״ ו מ ת( ס ר טו סי9 אסל ®*C ויוה׳ לי״ד) 0^ )3ה ס  ש
אןס ם• אהצי ר אין הי ס ה כלל ♦ ח ר ז ק א ח ן שסבר מ • 5״p מ ן ר ט ש ז ו ט ן ד4וד! ^ ל ד8ס ?י שו•0ד רי  או

ת ס ר • ייו• מ ם א׳ ל א לי• ב קד ם ©ןריג w תטילז בלא ק״ש ה f(בלא סל tb  ra n  BW *0ו סםרם» « 
ב דטי״ל ט ק ו אדם מ ט ס ג ז ס ז ט ז ט o עשרה ולאחר מכאן ז i r ש ׳ ׳ ס מ ז מ ד ס י ר א׳ ( א0ו ט א ^ *ז ר «  ל

א וממרח • ושסת״י • p לח הן • ק ס א מ ן זאליכ ־ דהנ א י^ייר אי ר ז קיש טק ח ס מ ו ס י ^ מ י » מ ס  י
ת דמיירי ודו״ל הכ״ג ®י^ילק מ״י מ״ל ש»ס ע ו כ נ ד א* ז״ת י f הי f t מ‘זיל אאסו״ד כדברי ר דו ש  או

אדז ג להדיא בכ״כ • זיל הלביש ב ס״ אז סן ח א״ ש עש״ס• ג ק שלא ולמז ת ע w מ r r f e :

ס0  דלהטא «יןהגל״א היאנ״דמכ׳ס• ויודאיפ׳ יזייססלץזר נאין (;׳יל׳נ׳וכלטישקראנמיזם ר
 rttra P דלסא סה •ל״ע ולע״ד • רופנה יאלחו ומעא מאיל :סתסלל אע״ס ב׳• כ״ג סברסח '
 איפגד משוס ל^ r אלי1ו ־ ו«״לנםלון״ש ד״הב״שיר• א' ס׳ד pntw בתום׳ מ״ש חרחי א׳סד
ה קצת* מאןד״ל ל״שזה אעל״גז ל״א האיזסל •חוקן דאסלא המהרד״ס אלאד״ללשי׳ ל״ס• ר רו אוו ה  אן

ם גדעת מזר מר סעא לא ט :ואכמ״ל סה ר
סתן שם א״ ג׳ ^ה ובמכה כ״מ* מ* המצות• סכל סטור מאה לדסד מח® סיוד לס בסים לי א׳ חיל׳ ך

 מנוללמז *»ו חוה״רע״גמס״גגמי פצותלטב*ועיין מ׳מבאר וקיש* ותפלין מיזסלה «זד ^
א דהזא מי דחתן: ח

p t y ק • בתולה שנבא מי לסיקי א מ מויי נ דל כאא ד אם הג א ם אח״ו ס א חייג הוא אם לקרזח ע מ
 ר^ג גמיא״ש מובא הנדלה למק םאגמהראשוניס והכאלאטץ • סקסיס אחר לקרות טע

 אםם ^ אין ומד״ד • סי׳נ ע״א מזש״ל סה״ש* אוזר qא ק״ש לקרות •סל p*ra נשפת דהא • חשלימין שייך אס
 ומאריו למור• נפרטת גלנכ״ל אין א״כ נ״גל• עי׳ ־ טיב טוס רנידש סראנ״ד לשי׳ תקשה וטדזר • ממנו גחל
 ע״ס »0ט א הדס לא אן• טוס• לנעול אץ דטר מוהס אק שרת נשם טק״ד סתצ״נ יו״ד ס״ח וע׳ * נזה

ש לד׳ לה״ר ולענ״ד בס׳ד• נחשונה וכמש״כ טכריו H;משסס עמ׳ ובנ״יל ך » ט ט  ק׳ זאל״נ «ור טוס ר
 •• ו»זמםלוצדוהגמ׳«*ר.טקר דנלנזדלדןיש א׳• נמכהכ״ה כמ״ש נמצד!שטורמהמ״צ מרלהואדעוסק

 מנוסאחמא סנ״ל ^ nrf« <ט דגם ונזשר לקרוי.• טע באמת הר• דטוס מצויד חצי ל״הרק הל״לרבק״ש
 נסי«ו*רמ(*או ל״החחצימצוה^איומומז^ףמק״שתם דבק״ש רזן • שליייה מלזצוה בעבמ״צ סטור

*y המצה בס׳ ו״ל הימג״ן כט׳ ס״ל דהרמ״ג p:ה״ה מל* דפרטח ק״ש גטסול גם וא״נ • מצות ט הם ׳ 
 ססא דס״ס * ראי: אק לידס 9דא י״ל ואוא • א׳ רוצוס דהן דס״ל לבינותע ז״ל עטם • :אמה מ״ע מנפל
 סוס לסשוס ויש • שאמה מסצוה פחבנול נזף נון וא״כ * מצה חצי p גשאר לא הר• • ליד דטרטת יך: גם מגנזל

Dfco 1א אסגזס בק״ש הלזצוס סימאו להי טה ל^ יש ־ באיטר כ״י נזצוה טטור חצי טץ־ אם האחרדניס 
ידזהו סמ״ג נזה עמד וכמחמר באלה ע של תלדו מלתם אלוש • א׳ ג׳ נמגיא: ועי׳ • ק״ש לה׳ ̂נ ^ *ra 
 מזקו להקרעז סתלךא אואסכסר א׳* כמ״שגנהה שיואחבה א״י רטש כמלחמת הזטסידס ולדי
» יל׳ח אך * c״p מצוח כ» אחת מ״ע ג״כ הוא לרטט המגזיזים הקרבת ומצדו קצת* א״ש  בזס שלהם ד

 0»גשי3ו גמדו סש״כ שם חוש׳ ופי׳ ניסת• דש מגמ׳ וטא ־ ^א נ״ס מי׳ * ^דס דלילה י״ל • :7 לזשא׳כ
:ואתווק ש׳ מ״ש נאורן גס״ו* ycm שם

חפא־> האבות
א ח י להתהלל זו׳סיע א׳ י ג ז׳ל •סימנץ מ י ̂ל• א׳• ^ונצל״ח^א0פ״ז*פכ״ מ ז*< יטם לו׳ ףא:

 איסא קזזשס וסם • ופחממזזההיו א׳ כזמאי״א * מ״חסל^יאיאיךש סנוור דנהכנ״ס מהא
̂ם מכ׳פ סי וא״כ • מדאורייתא היא תסלה ופיקד •א״ו לחסלה אין:וסחצמ אם מה״ת בלהכניס  y! • סקויש לז

א • בס״ד ה׳יז וה^0דרנקוע״ש*״נא׳יומש״לס״זמי1להומ^הסי0מזיזסהת  מליספדרבקסח דמן ^
 אף ומתגמם ייורשות• מה דיו ט א׳• י״א וכהיגפ׳ברכות דסארשותמלמא לטת חתה אים קדוש

 ןצר4 וסתמפפ ל*ה קציר ולא קצירכס א׳ ע״א נ־יניות דרשו והיל ־ בניד גמיא וכסשיל דספור זרנק פובסיצ
:כם*ג יסמא • וגהמיד האבל משל•

ל׳ ל‘ח ח כ ה lנשדס^ג•שוש^ftאיר״oולז״נמנריי מיש• סמקדבילחדסי׳אכימצילשיהז עזמתסללמנח ו
 פ^וולמנוי פקג• םםד^0ה6 ופד • שבמקדש שםכמינזזעלפסדתהקרבפח לפח פנדסנמקדס•

 דס־ מד חרה לרטס א משמע • ארצם דרך אלץ והתפלא משלמה:אמר ג״ל ררם דברי אכל • פש״ה לבנכס מל
:סש״ד שם וריושלנז• • א׳ ל׳ ניטת וע' • אקרא מטסא&י שלמה אתא1 ־ מרעיה טמי זה

 משלופמזס למחסי מאסת איתסאת דרינילגורס דגדסת סיד •דושא וס׳ כריניח poc כ׳ ולח״לז כיס ט׳ ר׳ חל׳
פי אדדנ״ל• דרע״ל ול^ אקרנסח״וא״ש תקפסואסמכוס רקחז״ל ס*<ח תקע דלחרותלא פ ו ^ 

 עאנריק מם (סא בי ביו מסר״ס הסאהיג סרב ש״ב צי רכ • כריניל דט^ רנינו לד׳ מסאר • היא ספלרם
א»פ]:0 זייח

׳ חל׳ ק י * לל0םם אדם שיהא תקמ0 ו ת סי ט ר ז נ א׳ א ל׳

p T f i ׳ / •jto פידדסרכות ירושלמי צדה־ נעת ספונה בה arm v ת*׳ ב ס ^נ דמעגית ו
ה ר ׳ מ ׳חל׳ ג ל נוסה 1א עבר ואס » מ מזז כ ש שבס׳ • הגד״ ל ר זיל• p תרנ ת סי מי ת • ד׳ ס ׳ ׳ נ ם  ״י5ק ת
/ מחטהי מיש מקארלץ להנאק י ה ם • מבערב מחצה דממייב כ / מת א ה ת כ י ר « ד נ ה אה ה־ל ו  גי

ה ע ונדו ו וץור דאי ״ א ׳ אז ר נ ש לאחר ראן» ו • הי׳ וי אי ם כלל• גדתה לא ואיר ר מ ש : ו ו עו נ ״י ת א
;!m x  p E סחורה מן מצוה שחסלה r ^ p ם ה ד דנ א0ס ס׳ נזלמס* ללאר.ה0י.0ל מ ג » סי  רסת9ד י

ו ש•7ל זמן תורה שר^עה כשם שם א׳ פ נ ק * זמן תכמים מ : ^ ת צד ל ב א ס ס ו כי ס  ©דש פ״א ד׳
xק ק״ש דזמן ׳ רנ ר מד כ ר ע ד ס גיל ולו״נז • שם הלזא׳ש מ ט ר א •ורם היה ז״ל ד ת מ תו  וחיש • כאן כלזשינ נ

ע כאן הלשון ר־ ומתוקן פוב י ח ע׳ ז ס ו א כי א ^ א שהטא הי ח מ מ %: ה
׳ ם גוהרת כ׳ חל ד ד ‘ט כיצד ידי • ק עיהס מקדשים בסכהנים • נמקדש מו״י כמו הוא ־ הפרק מ

ק פס״ש ל ס ׳ קיו נ מי • נ של ת ריב עייז מו ב א ד א אחד p וסכל הי ל • ס ת fש עי ס מ • ה״ג מ
א בעל ש״ב מרי ואיש / סראציק מהשגת • רכים ד׳ ליע מיש מהן ו ם אסם הקוק ויןשייס • ה  כא

ת גוב׳ה וע׳ ׳ עיש t כי׳ חא׳ fp :
!Vד ע׳ ־ תיקן :עזרא בארנו עבר ד ׳ ״ * מגרסת תקשה וטוחר נ י ג ח ׳ ׳ ע׳ • ס ק ס ״ ג נ  :ר סי

V1זהזעתק אסל כדת ד^י׳ מ;״כ בהגמ׳י עיש ח׳ ׳ p משבת פזבא וק״ל צ׳ב* 0^ בא׳יו / סיגסית א׳ ל  ז
׳ ס׳ד ס אלא נ ׳ מ׳ ן4עחו סאסרא דחמעא לסכני׳״א חששו לא אך קשה בליז מ ן והרי נ  א א

ת׳ 0T0W אי< ש/ז ליש הזיקא וסטלו בה שימות ולא בהם וחי הכתוב דיר מלא ומקרא ס׳נ כפר שסויוד דבר
המ׳י ולדמי ע״מ• ג׳  מדססהיה ג׳וס״ד סיד גינגטיזת מד׳ * תולאה ל׳ה דאנזד מיון גזתר תקשה הג

ויל; גאאלז״ד זצע/•
 דיא היסק ספק שדר מסס תאמר שלא מיש משני אלא אורו לא משיש ה״ב חxד ם/ ירושלמי פ׳ מ׳ חל׳

;מסזי״יס «» מסס להדודק ראו* מ׳ס ואלי • וט׳
פיי דלקמן סא זכר לא ־ רטש «שמיע הלח״מ מש״כ ס״י ׳“ו״  :םדיא6 ׳X ל

:כצ״ל לסרושי איכא דהא כ׳ דיה בכית •״ם חי*׳

ז פרק

P לל»ד ראש קליו הוא וסדאי הדת מר ט לכ« מדאסר נלמד אל• • נאמנדחו ולא י.׳ ת*׳ ׳p לעףיק
ס מטלה בראש ולא • בתסלה ט ^ באר• וס׳ השם הוכית מ ג צ״א סי׳ ויל ה

ppp ׳רד* ן׳ 0קמ'לדסילסזידתעהוואףד״לדרט<ו נגמ׳לחדלישסא ס״ש ישוח שח״ע אע״ס !  ןנליאא0
ה אנס משוס קמא י  מדל מ״מ • דאנורי כאהא ליה ואביא אכיא דא׳ דהעא «ללים גע^ עמש/ סנ
טר ע מטס גם סא דהב״ג הא לי  דיסיו ולדק וזנה כלז״ד הברייתא דדלגזא רסח דטא דזייל לפ/ו • ^

^ ליש פרטת דפשוסחסלת ייל בשמיזו כמו מיטת ל«ל^ חיוב דא, וטון ש־7 הס״גהואמסס ג׳ו טי  ה
 י תפיס ססס p סא דארייתא קיש משום ר^ו מ1xמ • לדנדהם הייג «לדס דסט tc :0 ש/ חאדר״ג מנץח

:חמס דפלדד י״ל דגם ציע ועז״ין
על שרביט לשנת ויףגפי״ג עס׳ מ־״ש ולא הוא ופקרטס וקאםראהנחשיס ם׳ הל׳  וגיא0«ן

:גס־ו נחי׳ ועח״ש ־ זשס ׳ פרק  לא • ^ווםלם ספור מקיש אסור איש וכל • גאלה חיעץ וקמניס פגדיי נשים •׳ יו־י׳ ן
א רנינו בדברי נתנאר ’ תיונ ו י״< ח״כ • נק־ש תפלה שתולה הכלל ולפי * וחנ״ח דח״ע נ פ  מ

 י«יפם אתגטהס סדכ'ולמדא מק׳ש נס׳ א דנרסיוא׳ ה״ג ס״ג כירושלמי והנה כהפלה נק״שהינ
ליס בנותיכס ולא פנ ע מדכתע ספורים ו ז ק7א אלא לו שאין מי אתל ה' אלקיט ה׳ ישראל א ו  יצא • או

J'nj( י»



ח מ & א־־יבנימץ בניה 61חפ
e r x i m  v n  itoi! T t |n t Vsu d *ו t1|< 1 0:)ן ׳to1 t^ja to«וץיוד)גגדר

ח: to (»ו0ל0 «ן א Iv «ז to p  TO •1 *■«מ/» ע דמשגמ■ ע' י היג דידיין pfsi • דסיד י  סן
« !׳«4י מסמhwte6נT: ונ פי מי מע די׳י ענ א׳י ש״ו מגיל סנ אי ס׳ד0ו6^ווו אנ מ׳  רג׳מ• זנ

toe [*ט לדג to .׳ל fn«מי׳ן ר̂• • לה זלס «•!מ׳ל ייז o /ינחוומ׳ו) • ינוס!) ת • irti מל 
to 91 דמ1ל יר> wA גמגמן WU ̂חשלגד nהגנלינ^יגג י.ה K ימל<ו7̂ ו^ג י vH >»1 to  to 9 M 

ton 'jm נממלהזאיג1דז)to ש0י ני ל ורל סי• 6*מן שממזר «^*  ידסר דלא ̂־,לנהנהננל■ מ׳
tocpsiori'fnp ^•6 מש® משי י»לי■ fr .1x  f tדנדליזש ויהלזרלסניי׳ •6יילמנד01'<לל'י.ג’ 

נ6 • נרמס זנוני  9ל>זץ.1(1הדקו( • מין■ tow to «;'ל1 • ממלנ״ס מ" סרלז זדי • מנדס 1מזטW »1 מנהיג ׳
 זזלוה או מלהו נ' 9ה זףש ם6 וניט מס מומנין נש' דמאא לקיש■ ומלזסק למנק נמשונק■ נשיר Oi״(■

t*h וקיש דיל to 1 נללזימ tm ^ txהגויאננגס זונרירח זנ׳וולשימיי"אזיל • נשים גס למסזי ק 
ש סזזדלזסמשזנשיא ^ מ/ז אז  «״ וסא מיש מן ^איס למלא אי סנזן זאן> ל״ג«ז למטא איא ^

ג ממשלזז׳ אזז מ'0 נשי טשק ניא שיהא ושגמס זנוני י  זקיל זזומזז לזיזז למגדר לליק אינ סיד) to בי' ננ
 זזאנוריס הקיש לשו»מ ו)דן י וואא אזו למצזזו אן> זסלק דזד!נ שושר מקימק למדן ?"ל והא נלל «שנ׳ ולא

א זנו לווינו *משניל נאיאלססא ר ק  ■rrooe נוס ’זהאונה אויו״ ויו" הירושלמי וקיזוז' למוסס• ^ו
:מ׳ש יהר זזוווקן ק׳י סי* המישיזו ולשון גיג• מזזיק אט נל׳ז זרניס נללא ואלם

• מן ר  ודלאןאסרולה זזןהטןס• ג׳לד^ק מזוז אשא זאשיא ישן טקיש ״ןראש׳ואסגה !נזזנ•0 פ
ל האוורודס קצה נושה זלא קוו® המשיל גונה ונס זניסזו׳' זךש יקרא זינו לשמי  גמזו לאזנו י

 נוההזלקווס לנזדשוס היו ואסוריס מזוא זהוקנזו רילנווו לוה א׳טזושאמ׳גיוראהאסרזזה וש' המשיל
to ס סואי יאה נזיק נשהיה  השסק: to( הסונה והוא!ורן זווק והא למן נס וסיג <ןיס וקרא ני
טרן הלנה מייי tט«ייס מושונהההרזונזנוא והשיא • נש־מ זיזו הוא ונהיה שחואנסיהטלויו זיל י' o 

טויקנטוימז אלהלא מיש• א ג שיה וף 0C( לאוס• יניס ואט ניוד טל טקונלו ססה ס׳  זי
' [זננו היט לשני מיס לנהן נקואי ה״ט • אולה שלאהרהונאוה משיש תיסשזזשדש מי סיסי  האזסזיס] p ז

א: מש'נ ולשסוזי'אויל• זיל ליניט coto מקים א! ואינ נני׳וונ׳ונליוי
ני מיל הטייס נונח נוהיזבמקה סיו הלנה ז׳ נ סיסי מסו י  נזסזן to הוו"א אסר שהיה טיט a היה י'

n ואלי י הוסטו שלא סווסשיוא toו • מהיסשלטי אוו ט' rx מי ״וו טיש סא לישנא ט  המו נו
או: גם ואש נוי• כניוסל■ דזז משיש <׳ סס גםהססס ומיי אלאט■ נ

6|pT ניסשלמיאסאאוגדנאימיהסא היה שסני• לקיםמשה•לשזנטימזווה הלנהנ'ואייהיהסלל• חי 
״ן וניה קיא• מק• ^ מ■ קאמרי סטש דממאס סטאו וסשס נננלי גס מוסס וראש ני

א "0 מרון שולסן נסור :י
אן: יש מיס ני נגזז■ מיש ורע• to הרזו ם' סלנה נ
מילקסס אגוהיהטטשזאסרטהלגויויולהמשלללשרונליסר• הלנה םסאיו אססי׳יג מ׳ אוו  מףלמיינ

ל ישיזיואאטויר ליטול איל  ואזי י ונוס ססל קטון ש? ונם וטנואו י ני to ממיניו הקשה מי
אי מ ישניוי owo ונסוקות לסגסמנץ טויק והגי נס גנאויו יל מגיא נוס המיר שההר מלאי.׳ :נ

ט׳ ק ר ס: סוסה ונלליס א■ היה ונטגילה שס נגט' סי׳ א" הדס איל לשוזה שלא א י ‘הל פ  נ
 שלס• ונלשחמה׳ ונזוישנהוילסק• סורסיזסיאל■ללהווקוזשםולנהלם:שאורי• •יגואמי הלנה

וסטיא: קסשה ססס■
 הויס ננוס! ואו אסר מ/ מוסס רסשלטיהיה •4 א׳ט סנורס נמנה ניואסשמה הלכר י׳ (}ויק
 ה'יקרא הסזטא סא]יזא מיגההשונס [מיל סא ודן שמא וגוגסיסשליסאסאהו׳ הוטוס ׳

:גסהקיס גיו סנו שלא ל׳ הוזה וטאו
קי to ננאז א■ הלנה :והטהחה ליל • וסוהווס משיג ו

ק ר א פ סי השניה ק41לס ישראל וגוסגקנל ה׳ הלנה ר  אלה•' והמיסאג לזה»א>0ה נסלה• נ
: 14000 שס

צוין א הלנה ה וזי שליל אל • זי: ^לנ אן • T* א ילק מלוה• לונו אלא •ואנזולינזה שלשים י  סי
סס: שנהגססאה הס ואיש זזוררניסלהזולהמויז■ זאס׳זנהלגשי קסזוסא■ טגיגלאיהשט

ר to נניט "נ הלנה אז ס• אן,  אש: ואסר• אנא יאל • או סויה אה סוהזס י
ם ה זיוסא הוא נמלי נמיש זז «מוש מסה (יאה • אזוו ניהל 4יאשי ש י א»ר נטקוה ן5זי אין שסע א

נ הסנרא וסלו : P היא גי
ק ר ב פ י סויז גחלים י to א או מסה ענח ששהסו ואא ססונדא • וני  fo a :א 
סה: סאו סמשלשי סל טאס סי ונשהסק• קיא י■ הלנה נאי
הקאה אלו הי■ אויניזיסתהגיהנשהווה• ה*ה סו' אוילהס ונגיי א הנ אייי ט r י ) k ק הה א  נ

:ואניה • ויל
ג ־ מי ר  ואש * 1*0 אג הגילס *וזשלסו * נו* אפ ניכר סיהה גווורס ל^וה טסלא נל ה׳ הלי פ

: לוס קרוב נ* ל״א גמלי י
 9<9 זשיית זמניא תא1לי08ל «א שם אכל י זמגילס סש״ד ושל«יTל מיון מ־אג״ו ם»ת פ׳ וי חלי

 דלוליעמא להדיא «* pv»w ליג ונמלי .ילאמייסס לם<ימ שמניכיס שם לא׳ • המלות ופשרח
» היןוגן ופי ־ קא»ר  ומש״ה • הוומ־ כשס ה׳יו סייג ינלימ * שו״ש תוס׳ פ׳1 • קצת וא״ש * ז״ל מולי כ
 פשרם וג״ז התורם הריאת גכלל זוהו מאד תמוה מי<ו על הראג־ד השגת pלח ה<״מ

p • קריאת <םת תורה גשמחת 0י««)י שהגל אצלעו גם םגםוג לפי י״ל וקצת * ס״ו פ״ח פיל 
 זאפילו הגא הרגותא יאולי 'מגופצס ם<ץ גפפס סאר וליפ קצת ולשפוז גגיתו לשמות פתורה

וצ״ע! לשאי לכתחילה
 ל״א שס מגלי הוא ונאמת לפגיגו ל״< כמגהגיגו נרסינן דנייושלסי ׳ מחח הר׳ כשה הנ״מ ו׳«״ש ״ל'

:א׳ ג״ג גרמת ועי׳ • וה לשון מינן ואיגו ונקישי נמרוצה לגמגוס פי׳ רש״י מ״ש וע׳׳ש ♦ נ*
«ת להיות אזר ר־ח חל נ״ג מל*  פי* • וצפ״ג שלגו כגי* שלא היי״ף גי' כ״ה כוי תצוה ניאתה נו׳ ג

:ל־ו אות למגילה פ״ד  r9 מ
לג׳ ה ץי :ה״ו ממשיל <•! <למד כוי פגיהם ומחויליס * כו* כפופות ואצגפותיהסו פרק

 מ״פטה״ת הוא נמדיגה דאפילו י״ל הלנוש אא״ו להזיאכד' מטאר אלי רניג! מר• מכל 1*״ חל*
 וכמשי׳כאגחגוגקוגפרס • דהואמדלמן נמו״קשליו יסנ״ןדל הגיר כמש־נ ולא לישאנפיהס

 גיג ונעייהו לכסגיס פגודות זתשיגגרו קל״גא*' חולין ממגחותי״חג' גרו להשיג גס״ל המור הר
 ופ* • כגכולין ולא המיוחד נשה למנרכיק הוא לחוד דנמקיש מקיא ילין> א* לית סוסה ופ* • מנילין
 דג״כ דפשה שה דמ׳׳ד ה״א דמיי זפי׳ז ה״א זגרכות פ״ג נימשלמי כן ממאר וניותר • ני ׳.״ה גתונות

7»cf מדרגנן יק הנא פ״כ יגוהיו מנוירות פיה להראנ״ד ראי׳ מוה [יא״ל תדל״ת ככל כהניס לשומאת • 
^ לוה שמכריתי ומס ויל׳־ר) ליגוהי יכיליס והיו סרה אפר להם היה האמוראיס נימי להא  כהן זש״ן מ

מיי • נשיד rכמש כלל ראיה איגי • להפסיק רשאי איגו :גנוגיס רגיגו ו
ק ר  :פשיה * א' r< נגרו סרון־ תלמוד והוא כ־מ סי • נו* נאוגם נין גרו שפנד וכהן ג׳ חל ט״ןי פ
 :•כמות וירושלמי * א׳ ק״ו חולין * הפרק סד ידיו את גופל אלא ״* חלהח

p"iD ב  שלא ייל*ו זתיקן היו דסי״ז מהא הליל ופדיפא פלימ♦ כפיי השא איגו והתלל י׳ יל׳ סיף יי
אס קצת וירמ • ייג כיה כתונות *0! • הוא ונ״ת ניג ייאמרו תפסק שמא נסגדליהס יגאו י

או • היי מנמיק פיו יניגו כשי* שנוזס לאחר ואפילו תלל לא פנל דאה נפמזה כמו דייל • אס הלם
^ן ייל  • כוס ויליפ כשהתחיל גאמצע גומר נענודס דגה דגיל ותו • עדיין סגד לא הלי 1«י שגשא קילס ד

 כפיו ישא נג״כ לפיו וא״כ • גדיעכד הוא שכפכודה מה לכתחילה הוא נג״נ דנר דנכל ילה״ח ונאמת
מדקפמדנוהואחיינג»: וכמדומגישנס אהרןהכהגיס וצ״לזש־פדכתי־כ<• למת<ה•

 ודגגי׳ר וכשיר * נ׳ צ' קדושין ♦ א׳ היש נ־ק ׳0 טי• הוסף רשס לאדה שא״א אותו מוגעין ואין ו* חל*
r רש״א מלק r *נו יאכל לא נ״ג דכל מלאו וקיק • שליגרא הרהיג רא • ולו־ק קל׳א סי ^ ו

מ ואולי למגויי שלא איסיי משוה תיל ל'כ6ז הפפח פל שגמגם ד מקומו ו«רש מלקות משוס ̂נ  • מי
• נ* כיח פסחים תוס׳ וס'

ה ספיה וניכות גישין כירושלמי פ״ש ׳1כ חתמה ואל *1 חל* ^ ל  מיש נחולין ויי״ש די״ע נז* 01 תלוי ו
.מהגיל • א•

 שלא ולפלא וכמשילהדא• נ*• נהושהליח כיאלהדיא והואנגדפורתא• חל*י'ואםהיתההנםתחו•
:למשגיות כתיוושע הגדל אאמו״י סרא• נפושקים דו כלל חגר

ת ה תפלין הלכו מזוז ת ו ס- ו
ק6 מ פ' • פסול אטה אוה אפילו שטסו פית ונן נ■ זול' א' ר נ יסיל!הניא נ'  ימגטוה(יהי 6סס ני

ס׳ו מול ס סטשיש ונס • נולו נהנו נאילו ססס־נ א׳ אוה הסגיה ו  טוקן שאיס אוה פל • א' ני
«' זנניה ה״ס וורל הסול• גויל : טיע שלס לספר א' אוה סשליס דאס סיה דשנה פייא י

;א' ניג שנה • נו• סטוגהו נוי סד•! נוסו ו' חל*
ט " זרג טטווה היס' מ' • לשהס סינוד איל והוווס סל׳" ס נ  • יניוו למרי מקור שני ההל׳( ר

 סוזננין דנו׳ ונו לא שס נווטא יס^ון • לסונה פיון להוסניל והלטטוה היו פ*נ *והא ויוושלוד
 נאאסו׳ו ויל• ופ״שנוטנין ומ״וסליו• לאסוגישנסמניהזלה־קדרשנ׳גננידל־ללשהה ונם דל

 קדו* טקי׳ והפיל•! לוניל הנס• נשס סניה והיש • ינ•® גלפה טשינ ססיו הא׳ה טיס זע•' • סגויל
 טס ונן • ורש אי צ'נ הנהיה הנננל• לסעין סג•■ ששס *•לס שלס• סעושלס• ללנר׳ נוווהי רל • קלס

̂גם ̂לץ נץ לחלק וניוו •ססש נ סוא לטזיוס הס  ללא ואן • השונהי שאלהם ולס• שס גיוישלס• הלנו• ג'
 נהגם והקשה סקפיל חידד יסוונ׳ה קהוויו ס' נהרא׳ש וע' • p סוא ססנוא הצל טיס • סט קי״ל

עו נלנל• :היש ישאלהס ונ
̂נול לאיל לטיל לפיט סוס • פי' ני שטטפין פוי אנל פליש לוין 0פ4סר ופול טי הלי ©■ק  ^ל פ
סיגי• לסליזלשווסנפיטלויגסיג ולא•לל״ש י טע ע  סוא0של'נ ■ נשו נאשםלשטס א־נ

:1'0 ליג ט■ דל סנטא ונאול• נסג׳א ופי י נשי אמולל שלה וסו־פ • הקורס לאסו אלא
ה ופי ■ לנהינהן פנ״ט! להלהס ני• ג׳ת שנה ה' פושץ אי! טו יל׳  ;דל לוון להנר־אל קיש שס ט

p*IB ת ס^שלה• פל ונהס׳פ ושנהיה שיא הי • תפילין סוסת ומן •י יל׳ די ס  שנפיס ונשו־ה טג ט
 ההפילץ סילוק נהה למן וססשל׳נונינו ואניס• טס• דמיסופגלע ונסאהנו מפסי״ י

ה אפט ספונא לננ• נהו ט ״ לי! טנהוה פ• • שס נפ לסוא סטא טל י ט •יל יק לפיס סשא׳ג נ  מלי
 לסזולה אן1 סלילה נל אפילו איסור אץ פלל יניהלנפס! מאה ולחי • לאו סל טטגץ אץ הרי לנלאו
ם נלל ליש אינ נן טוהר  ננהה׳ג לונההו נמלא שלא ונהלוסד ל1נד היליש הוח לליו (תס • 1״ט נינ
 לאו הוא להווהלה ולהויתן איסא■ מלוה גס וגולא׳ איסור 06 ליגא פלל הלן דן6 גנר לאה
 ט' היו קץ4 והסשאץ • דפנל1 לנההילס ניאווייהא ש״ן אם סגולה להנין •לסיהגסס וקצה גמול

:וארלסיה) ושיא שפסיס
 ניהל ס4גגל לשרסס או י וה נלאו הוני אווה גהפלס נס אס גסהפקת• ■ ט' ההילץ סססה וגל to חצי

טג • ואי! מהננע אץ ט• לטס * ■ מאה סהוקס את נהשיג • לסאווה ו
נ חל■ ש1 ליל הוא נללא הא• • סתפילץ פנזד מטש ססקוי נל ״ ל ■ (1הטיל«נלי נט ט » ו

:פיש להסילין ס״נ1 נס׳ל טתפלס ה" היו
O ff •נוס דיל • שהלספו השוס מא הסוו להויה לסההא לפיל לפסיג '6 שאי׳ ט ונל הה״ס חול 

ה ושי ףלא'•1 גהונות '0קו'סה< ס מנ שנ׳לסאלג־ ופ׳נאוטסנו־אדלטיללה• •‘נ ני
מס הויק ה1לה לריו׳ה טנא • הוא פגזי להלהט רניוו  למטי■ טג ניוושלהי נסיש חהלץ הנית ולא יי

 ההלוש ללי פלוהי מתיק אן • הליט נשה הניס טג שנט טיוו • ויל ליק לול• • קלה ע״ז להשיג ויש
:דל טאשוגיס ננל הטינא • נידושלט• שהיא הה

ם  לסגאון י4ה טה ושדה “צ ג' p*1 א- •יש ונסע וטי לגיר• שפשוויס רניוו סהס ■ ׳0 נהסס ש
:[דל] שליטא למיסק

ס ניו1 לא שהלק היפה היסת שאיטי לפלא • ט' הלין שת1סקל גלולה שקלושתה "יי ייל'  נטקוטו יני
ט ששמן טהמקוטות ווהו • ה״נ הטקדש מנל• נפי• נלל • נתא אגג אתו 01ק0נ מטג טל וני

טנ סיו פטשינ ונ  ן"ל1ונד תנאי להט טניל שפלפל נשיא ופי • קטתו ל«ץ טגיאהטקוש טס נ
̂יל טג דהו• נלל •לטתא לטל אטרת• ולגאווה • טתפילץ הלפת להשית לאטי גליסי תוויה להוהאה  ק
 • נתפיליו שיהוו ג' ט• נתהיל•; טג א"נ1 נתווסס והיו שיהוו ל' סדני נולטל • נקדטס סוסל להה׳ו

ה ויק מ״  ליו סותות ט • נק׳ו ללטוד הולון סדני סני הפסת נתוקות נטיל טל יאיהו לשיננתיה י
 לאיוה •לה־ק שפד״ן למלני אלא וא״ש • סמל מתוה״ת נטיל יסננו נליטר סו׳ל טל טשאיג • ג'

טו • התולש טל הוא ושה האלם טל רק ההפלץ פל שטירה ל' נאן לל״ש יל’ נליו ■ תואיס  ללוס אפ״ל ונ
ל ני ממק״א • לניס ••Tל טו סנג• ט :ואטם • rהה שפטל טמא נהלה לנס ל״ל • נ

 שרוס סשס להט לההול לאטל הלני ההס ואולי י שלהטה סהלגה מקולו ■ שלוט טי •לנש ולא טג חל■
ג נ' טח שנה ופי 1הי מינטה פיו נסטל :א־ ט

V1■ שה ההר" גל'1 ל'נ מנוה פי • טאוו גלולה התפילין קדושת נ״ה: 
ג פל פלי! אסרו * הל טל טליטת טל טג סמש׳ל ט' הק' ונינו תלטיל י טי • נ  • א' פיו יומא ו

ג אמי  רא לטנגינא פגון א' וליו׳ה לאלתר• לטי עענא ולא טסנתא נישוא לשקילנא אנא מו! י
ש הטנא ניוושלט סטש לסמזא טפטוא הפלץ מנית היה ללידת נ!ה תטהו ומר • נלי׳ה  קטנות פ' מט

 ויו״ס• ללי רנ י' • לטפון שס ניוסא גויס טג שוניט אפשל ולנו לנונות פינ שלפנינו ניווש^• ופי
נ אטו א" פיל טלץ ופי ץ א' ולידת • וי! ללנר׳ לטש אנו ללינץ י  •יל ולליג • ואונליס לוע אנו מ

:פה לניט למי מקול ט6 ואיש י מגננו לפי הה*ש שהיה טה טא נקה ללק שטר
ם ל' ט' המרע השטה התה של שטלוהה אטה ש טיו דל הלגוש אאיו נ  גל ללונק לטלוה ■ סליו ג

 טןלהה גהלגה והי ■ לדהוה ויש השה ואיה להסיג השיו וטל י הלוה הילוו השוס ואינו טוה
טד הארנת׳ הת״ס ונטקות :אתריו טהנאיס וקייס «׳ להלו • נ

ם  להוהיא 4יאי י נל־ס טלה הקוע נאילו רניוו נ' לא • תפילץ נלא ק־ש הקולא נל תנהע אטרי ש
טי טו טק־ש טג פוישיל :נ

ק <ה טג ה׳ פנולה־ לפרשה פושה פסקדם מין הסוו טל שלא נתנה ״' הלי ד,׳ פרי  אניס מיל • ס״א ו
ת משיעלנופווו זאסטא א״מ תמי מס פי אנפוןי טווקו עו אינאתויי שהטנ ק  •לאיי

אנ׳נטהן הנוי פל ושלא עתן למגיה• סל״ ה דטסוו ואיה הע וניל יצא• וסתה פטל הנא וטיק קיא ני  מי
« טיש ושיא פו/ו »' • טה׳ת אע והטש דפי  ידו יננזי לסס to ני "י נוטס תוס' מיי ■ נ

טל: וטי סוטיו
ם א וטס פלסה• «טפ קדט טה דגליוו* אי וןדו שנת ט' ■ טת של הנללרה טן ולא ש  (>14נ ^

טה ולדטהיאטהקה נ׳נ• ותנע להטת תנס to אולי י ספלץ שלטו• ולאמץ •a ח השא ו
מ דאטלו ם' י לטדיהסקדושהה שאסר ע  קתשס ן4 • לקלה סוזוה תקתשה טדוין ואץ וטון • •לא לא ו

סדפ:1 הווווווה השיה קרושה פל גלל תלה הקלה סמטה
מטה שלא נתנה ואה ני חל'  נהנה שוזאל שאי מה הגלל וניט טפוש n • טגפטה בהוטן א ג

נהוש'; ושיש פטלה אנות
אוי חל• םטטהרל• שלקוה׳ נשטמי. טהטה שטללה ו'ו סנ ■ קהעטטג  ט׳נאספטוטונעההזוה

ט• טהשהטאנשםסטנהסא טטותלינאיטסהא■ וניוס' קינא•נונהאדקטאיופמוווונ• וני
 זתו■ ׳טמופווו נשפופות הוטתס או שטוולס שוושמוע טפג• נ' גשנתפיט מיש טפוש מושה אלט שנסי
א״ יומא ופי ט מלחש א' א  ואלה עא שלא נקלן להועהטזוה נאין • ויל הנר־א טין נשה נטסונשהינ ו

 ולגאיעה׳לטרטואסוזלןיינם • קלן מזועס קלת יליט מ•0ה to מתוק וליזל-שנ הנע לטיזו טנה
נ להווי יש להטת• ונפל א אטיוצן• ו0א4 מל "ל  שהלאה• ונה־נ והל• הל ולא פלמזזו מלשק נ׳

ק ינאטת : נולטו׳ יהאינוי • זסטלץ לפל והנא טל נץ וטנ׳וו מאור ואטוס ד מו נ
 טטלתא וטי א' רנ מנתון נס להטא והיל פג׳ט • לההיסס a»n לפשות הקנויס אש ומהנפץ ״ חל*

;יליס מיו נה פ'
©p r זהווס השהה• סי סנ<(סווזנאמאש שלט תושלש• ס«דו• פסויס שנשט« וטיו ם' ״ל' ף 

:•היס נמהרט הסג אה
כדת הלבזח

*©p ד סוס ההווע מ עו פווורזידולא וטה סיודפמלגלאש־הלשוןעהלפלסש׳אטיה חל* ז׳  ונ
ס דסיטז ה0סא«ו נוולוס סנלסן ט מס יטקו ו ס 1א טס4ו גסש׳נ הו4ל מא נ • הוייס מסי ניי

מת סשאע פלל סתננתינסס את דנטזוסaמסז "לוןשתז { !לנמנ•46>ןוה7"לשטדז נ ^ א ל נ  א
ס׳ אלא תרנההתווו• העאואמלאטלוהמשאיואלה׳ה• וכולתותאאינל שסלאחהמעסס מ הי'  י

ע השיא• הניילשנלע מאזינא)ו«ד0נווגםפל4יש א" נ׳ו או םנ ^ויו ס רי א ה  ט' הסניוא• יננו
 נסטה האנס נהריולנו אטוס ינס אזן נלו *שו׳ת ניגיל ת’6ו*לינ נגול נהנהת רלעא להנאן הליט נם*

מו וההווה• ים•6 פ הנוא ליש נשזוטה דולאן להסונרם דיל נ אנ א «ו4זז לוןיו  )השא(״וול*1(
ס ■ א' to לסזסס זיזיוו 1« שה* ומש לא0 שיאק זק״ל.לאו למט אש לא הווטו ו' ג n• 

;too האי סונה
# נייב) הי
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Inזס־כ ׳ »■» *It 6מל ,t •■»96 ל» ן4 61 ״, •rapn ג ג * m e■* •וגי ל־נ רסוזון 
ו׳ 60 י'6 ̂וי■ ג־.נה ם6ד שני ל6גמו ו מיוי׳ מש״נ1 נהנס ו־ה נ' ל־נ יים' שי' :סלה ו

■ נ׳ <*׳ 8גדי' ע' ■ וני.ינ
v כא שאם ס״י הי'׳ r  ]irri ז׳ל מר״ח תמה ומר הון לגול כדי כראשו עמוד ועושה מ:״נ רכיט מידט 

I'CTjtj ̂מר • כ״כ ממקדי! איט ג*כ כא׳ ״שאם מינו ולשון ליו״ד  לשינוי. עוגא דקשה אפ״ל הסבא■ ולי
 לתהוך נא ולוהכהנשאם מיןדוביט• וליוריח ול»כט לכתחילה למין vm אין א״כ שכול דהוא לניםנסה׳׳ש

 לא א״כ שדצה עי. נכל לחי.וך היא דניח כ̂׳ כלל מקדושתו טרדה איט רלש׳׳ז שרזהר• טא דמה״ס ר״ל טתן
 מכד״ק שו״ס נשו׳ת שו״ס צ״ע טזומשין כ;ח:ת רי, טא יהד חיטים כמה ימ״מ ־ נלל ממצותו נדחה

: כזה מזלי׳ מי שטייי״י וי״״ל כהארץ־נזה ס״י ח״א
ק ה״ס ש׳יא מגילה לירושלמי מה״ם ע׳ סתומה משה ב׳ הא ח־ ®״

 אצבע זה • נ׳ ה׳ מתמח שמ״ש ה־א ףלי״מ ג׳ מ״א מ,ר\ת ע׳ ט׳י אצכע חחג ם* היי׳ מ־
, , ודרק] • נכ״ת רנינו לשי׳ » לטונה י טא גודל וה י

 ולכארהי״ל :מונה עד הגירכא נגמ׳ כדונה על •תר ולא דטס מג׳ mro יריעה עושץ אין י״ב הא׳
o וע׳ * ככלל עד ולא דעד rג״ה וכתוצין נכלל עול״ע סא נררננן גס אם * כ' כ׳־ו נרנות ׳ 

, , . , נדנריהם א׳
ה5 ף  וא״כה׳לכ׳א פטל■ שם עוד דכ'1עי׳סם״ ר־ושלים־ הה דכריס בעשרים למד נמצאה א׳ יל׳ י׳ ן

 גתשונמ רמס דלד׳ אלא דאורייתא פכולי רק הכא חשג ולא מדמנן פפול ה״נדהואיק ולכאורה '
 מזה ולכ׳נ • של״ש לנפנד נמ חשג ד̂ר א׳־: לא • מדרנק רק ג״נ טא לשמה דעיסד • ה״א פ״א ^ניל לחכמי
 א״ש לא עדיי; ■אן־ דח;ינ הסכולים לשאר דומה איט א'כ מחוכריס כ:הס סכולרק דאיס שם לדנרינו רליה
 התשס־ נבס שהעיר מה נקונן יע׳ ט״ג ש׳׳ע ע״ל ־ תיקון נ״ל שג׳־כ יריעות רתזרח פסול הכא ח:ג דהא

 דמר־ כסדרן בלא האיכרות נכי״ני דאס ררם דעי. רס׳ העירני בליע׳׳א הרג וני׳א ח׳ כ״ס חא״ח ס׳־ח וגשו׳ח
 ר״ה בס טש׳ רץ׳ נוה יא׳ב דפכול דשי־ע נ׳ כ׳א נ־נ ר;־־• ונדכיי • נאחת־ה כמונא ג״ו בוית כדעח ולא

מ ט ואכ׳מ* כ׳ ר׳ מ־יגילה נס״ד ראיה הנאת• יכמ׳א ונכון עכ״ד ו
ם ̂יס שאר נקש• פסולים מבאר או אפיקורוס ׳x ש  טמשים קדושת אך. לכד אטי־ץיס דמשוס ג*כ פפו

:ג״כ וא׳ש ה׳ת מתבונה פ״; ועי׳ל הקינן ואש״ק מש״ש גם נקע ע־כ מיטה״ת ה״א פ״ו ע״ל • לי אין
 דהא עדך מינייט ט קסנה נת לי וי: ס״ת למטר כצרץ־ דספק׳׳ל • למנוי ד־א לו h'שלא וטא ב׳ הל׳

 אמלו ־ א' כ״ז ונדגילה ה"צ מענדיס פ׳ד ע׳ש יאכי' מה כ:י׳׳' יק למוכרה ד^ור קיי״ל •ית גס
 ׳כ משא לאכול מה נא״ל מותר כט רהא תמירא דש״ת קצת מ׳ לעולם ס׳־נ א־׳ר ניע א כ־׳ת ומכר יאכל מה א־ל

ה איגי מדנקט איטרא כה ל ״כאחת י׳׳ל הן • גס״ר.  ר׳ם הי' וניו״ד תקס״ה כ׳ס כת׳׳ה כאחרונים ׳1ו ס״כ יי'
׳ בזכיגז נ הת טז ל׳ יתייוה א־סו־א דליכא דנתו דימיא הימ״ן כשס מש״נ ככ"מ וע׳ םש״כ

׳ היי׳  * כן יל״ם רכינו נד׳ רגם הראב׳׳ד פד סכ״מ טש"כ ל״ח כי׳ חא״ח ח״ם ע׳ • לס״ת שהוכן חיק י
 נו אין רכיני שלדעת הנין דהראכ״ד ול״ל קדושה מבוס א־ב להדיא כ׳ רנינו שהרי מאוד תמוה

cc נענין אכל לוחות של רקבהסירוש לאגתלרץ כאמת אגל ■ מהירושלמי השיב ולזה כלל קדובה 
 כהכג׳ס רקקדושת מ׳ת קדושת שא״נ הירושלמי נדנרי רבינז כווני. גס הקדישה

׳ יל׳  שהותר כיון מ׳מ לכתוב ניתנו לא ׳ת דדה אך לזורקן אסור ואגדות הלכות אעי׳ כה״ק וכל י
־ שם ובירושלמי כ׳ קס׳ו שבת יע׳ • לכוותכ אכור לפשות פת משוס

ם  שהביאה שם שכת כגמ' עי־ש הר״ת נשש הכ״נו מש״כ הקמיעין ש
 עלום כשהוא ם־ת יאחוז ולא * כלח״מ ומ״ש פי־ג מי^ל בפי״ד דנריו וסותר כ״מ ע׳ • לנה״ק או וי הל'

 גס שכ׳ע ושספתי סכ׳ג ס׳ד ולעיל ה״ז מת״ת ס׳ו ועי׳ ערום כשהאדס מפרש דרכינו ה״נ קצת
 דירי גאוני עליז גז̂י והרעישי ז־ל סגשהאיליפר הג׳׳ל

Sn׳nלאחוז צריך והרי אשה ואפילו ז' לדנין עולין דהכל מהא •לה״רקנת נדות ואפילו כלהטדאיס ׳ 
 ל^זוז צריכים דל׳ס י״ל הקרואים כל מנרנים של״ה נזמניהם ואיל• קל־ס ס־כ כמ״ש כפיזודיס

 כלל באו לא ועמאות טהורות שהן כשידעו רק דאה״ג שי״ל כלל א״ר אך • א׳ ל״ג ר״ם תום׳ וע׳ • בידם
 ע׳ מלכו ק׳׳ו ס״ת כנגד ירוק לא כ׳ כ־ו מגילה ב׳ כ״ל נרכיח פ׳ • מקום לס״ת לייתד מצוה •׳ הל׳

 נפת סיח לתחיז דמיתר כ”מש ט כ׳ דף סוך. יומא תוי״ש יעי׳ ה״ע הכ״סי ינמ״ש • א׳ צ״ת פרזכי,
 יפשוט ולא יתרו מס״ס צלייד ולאינלהט״יתו כ׳־ כ״ג ול״מזהע״ש כדאי'כברכות• מים שמטיל
 א׳ ל״ט כוטה ופי׳ לס״ת ור״ו ג־נב׳ יומא יתזיראריריז• ולא • נ׳ ק״ח כתיכית פ׳ לנליי

*®P א נתלה קשן במי נתלס ופי כמו״ש רנן מורא ותק נ׳ ל׳ שכת עי' ■ מרט ק׳־ו שיושב מי כל י
:נ׳] כ״נ נמטת וע׳ • ו־ל סגר״א פנאורי מזס [קצת כגדול *

ציצית הלכות
ק5 התכלת ז״ס א' ל׳ח מצחזת תוס׳ וסי׳ כ״מ סי׳ מה״ת מנין ענף לחושי ואין א׳ הלנה א׳ ר

־ ס״ש צכך מפסיל לא כו׳ שמוסיף «גמא מש״ש *
 זמקלונ׳ן הניאו נמג״ע זשו׳מ ל'נ סי׳ המצות נס׳ רכיט הניא.ו הספרי לשון ם־ אחד שאין אס״ס ר׳ הל׳

.פ״פ תרווייהו אשתמיטו
א הל׳ ל1 הלבוש אא״ז ול״עלד׳ דמ״ש מש׳כהב״מ משלקדשיס ולא פה״נ משל ולא -  בי׳י״נ '

 דמ'מ או דפסול הוא מדרבט ואולי • רמ״ש ל־ש א־כ בציצית למטה אפילו שיעור א־צ דמה״ת
 דטעמא נראה נאמת אכל אאל׳כ סה׳ת לחוסין מנין דאין כ״א לפדש׳׳ל וייק • עכ״ס נפי ל ופת גדיל

 שלהם דאינו פסול פה־נ של דלולב ה'נ וסי״נדינ״ית דסזכה רפ׳ג הירושלמי פפ״ד הוא מפז״: דפסול
 שלנס הוא אה'נ 06 פלפלו והדרא עה״ג נשל ה״ג שלהס דאינו משוס הגזול מצמר דמתמעש כמו וח״כ

• קדשים משל פסול וה־נ שו״ש בירושלמי הוא ערוך ותלמוד
 בעע׳ג די׳יל מוכרח אינו כשר• ככוונה שלא דישראל מכלל עפ״ג מדממצש ראיה מש״כהכ״מ דל׳י״ג

מ ונס ■ א׳ כ״ז ונפ׳ז שם תוס׳ פי׳ ־ כשר התמא גס דני^אל י׳׳ל וגס הסול מטון אפילו  נ׳
נ' סי׳ נתרפ״א כ׳ וכה״ג נכוונה שמשאה ויודע גגתגייר

ה ר כסדוח׳.הוא׳ להגיה ולפד״( כ״מ עי׳ חיחוור• ולא כלו שזהו ״אגי״ כמדומ׳ מש״כהראכ״ד נ׳ רל׳ ר׳ פ
 פל חולק אינו הדין כעיקר אכל כן אינו כאמת אכל • הואהמשי שהכלך מפרש שרביט ר״ל '

 אני כמדומה שהעתיק אף בכוונתו כן צפ׳ במ״ע מ׳ וי^ת כלל רנינו
 וקצת ומזוזה מתפילין הי׳ב פ־ו ופ״ל מדוייק אינו דנקס שני לשון • חייבת שותפין שני בל כסות ר׳ ויל׳

: ודזתין ציצית בתצזת ת״ב אינז מהס א׳ אס לא1 שזיס שניהם שיהיו למעש דנא י״ל
 החיס׳ קי־ ליי^ שכ׳ האיירזניס פפיד זי׳׳ל ׳1כ פשתן של נזתיר איך הקשה הכ'מ ■ לפשות ומהו ו׳ הל

 עליון דקשר ותי׳דכיון כציצית מותר וכלאים לל״ק שופשוויונוז• דנלאיס דצריך ^פרש״י
 מציצית זפשוליס זכיזן הכ״מ רץ ל״ק ולפ׳ז לכלאים ג־כ חשיב לציצית חבור דחשיב מגו דאורייתא

 דכיון ד״ל דילכד יל׳ע אך זותה וכדרננן כהו דאורייתא כלאים ול״ש • מגו ל־ש ממילא מדאורייתא
 כ׳ ונה׳ג הצדדים מב׳ החומרות דתססינן וי־יל • נידאורייתא כלאים לענין גס חשזכ קבר ה׳ל דסדרכנן

 חומרת רק הוא ודשיל״מ מדרבנן אסור דמ״מ מדאו'אף דמותרלאה׳׳פ משום דשיל״מ טא דחמן רגיגו
 רכינו לשי׳ נן א״א זה זולת גס גס״ד] כאלו כאריכזתבזוגמחות לסרפשנורג נתשוצתי [וכמש׳כ דרנגן

.ליתסר מדרבנן דמ׳־מ ותו כלאים מ״ה פ*פ פי׳ • מה׳׳ח בכלאים שטו׳ג דא־צ דס״ל
 דלמא שז׳ת אס אף נשכת כתפילין לצאת דאסור מהא נלה״ר ולכהמ׳ד לנהכ׳ס נציצית ליכנס ומיתר ם׳ הל׳

 דלא ותו לכ״ע בציצית ל־־אכן זמ״ש א כ״א בשנת כמ״ש לאתויינהו ואתי לאפנוי מצריך
 רמית לא מ״ט דאיל א׳ ק־י חולץ וס׳ • בתפילין כמו ציציר״ו פושט לנהידס הנכנס לומר א»זמיסתנא

 י׳ל אן בציצית ליכנס דמותי א״ו התפילין מן פטור ושמה״ט הוא מעיים דחולי א^ כנר והרי ■ חוטי
 • פ״שמ׳א׳ לילה כסות מגזירת וקילה־ר ועי־מנוזותח״בא׳לדפתר״י הוא טלית חוכת ס״ל דשמא
ה ועל • הגו״ל כאאמו״ר מצוה כמקום שלא ילנוש ביום אף שמא בפשיטות ול־א  הוא דמ״מ י־ל הא^נ
 רניני לשי־ ראיה אינו ומהאדחוליו וצפ״ק■ בתפילין וי״לה־נ כבודה• לפי דאינו רק ציצית מנות קייס

 ראיות הבאתי ביליותי ואולם נס־ד פי״ג ניתפילין פ*ל עמש׳׳ל מצטער• משוס הוא מתפילין דפשר דחרת
טת  הי׳ תמיד והרי • נו׳ ל׳ אוי אייר פרוס ׳ר ניהמ עצמו כשראה שדהמע״ם ב׳ מ״ג ממנחות א) • לזה י
 תפילין ויניח ידיו ייעול יפנה שליייה עומ״ש פליו שיהכל הרוצה * נ׳ י״ד מברכות ב) • בנהכ״ם כן יט״ל

 הזוה־ק• בשם נ״ה סי וכמג״א כתום׳ ופ״ש ציצית כלא מותר דק״ש ויל״ת זילטשציצית ^!״לג־כ
ק «־  מנא חובת דס׳ל לדתות ויש ציצית נזכר ולא תפילין ומניח וס״ל ט׳ לכהכ״ס פייל כ״ס י״ז־א׳ ג)

הו• ור׳א ר״א א׳ ס׳־נ נביטת וכה״ג ו;סרן רבנן זשרינהו הואיל א־ כ״ג בברכות פ׳1 ד) • או לנשס
 נוטת להנצל ה״ל והרי • נטרך מאן רבנן א־ל כו׳ בגי כי טשא ערק • ני ל׳ט וקדושין • ט׳ חד חד גי׳ «יילי

המגיח .פיי״ש גו׳ מצוה כל ד׳ס ס״ב ל״ו חז קדושין כמוס׳ הוכאה *)

 גד ופי • הלילם כל שמרולי קיסר סשאי שגי חשיש ואפ״ל ■ דאטר ו»׳ ב׳ מ״ג מנטח עי׳ י ציצית מצות
 ועי׳ • בנהכ״ס פצטו סחניא שהי׳ הנחבא חלן לי קרי ואמאי • נ׳ נ״ג תפנית וס׳ ממזוזה ספ״ו רבינז
 כתי הא{ וטוד • ודנהכ״ס דמינל דלפלגא נ׳ פ״ש ושם • הציצית בגד פשיטת שס נזכר שלא • א׳ י׳ שנת

• תלי״ת שגה סעשריס פתר לי זה למטרת אס נחינוריגו
ם  לא בציצית דכלאיס הסיבריס כשיטת ס׳׳ל ז״ל הוא כלאים שא״ב כציצית דווקא י הראכ״ד בהשגת ש

 שנראה כ״מ וע לגמרי דהותרה תכלת ד״ה א׳ ס' מנחות שנחוס׳ רית כשי׳ ולא לאנשים רק הותר
 רש־י ילשיסת י״ל י כס״ד ה״ו ולפמש״ל ז״ל להרא״ש ה״ק ופי׳ • פילס גדולי שנחלקו במה פשוט לזינר לו

 נס• דבכה״ג אלאדי־ל * א״ש זםמ״< לנשים אף סותר בפשיטות דאורייתא• כלאיס דווקא הוא דששז״נ
 ובתרגום • א׳ ם״ג שנת ופי׳ י לנשים כלאים לפגין קשר גמי ה׳ל למצזהיהס לאגשים קשר דהוי מנו שייך
 יפי־ אשה• פל גבר כלי יהיה לא משוס ותפילין בציצית אסורה זאשה מטאר תצא ס׳ •ונתן

;ואכנרל א׳ צ״ו סרונין
 פרוך תלמוד וטא * ה״ה מתפלה פיה כ־מ עי׳ י פשוסיס אינה והס שיתפללו הוא גדול מאי י־א הל׳

א׳ י״א בתום׳ ע״ש [אן ומנסי לביש צלויי פיזן מסי כי ב' ל״ג • א׳ י׳ שבת • ב׳ ל׳ בברכות
 א׳ י׳ ובשבת כתפלה ה״נ וא״נ * השנינה כטד משום כו׳ וקאי מתסטף • ב׳ ל״כ נ״ק ופ׳ ק־ש] היינו דצלויי

• יכ״הגנדריס ־ כתפלה וממד גתפשף א׳ כ׳ ובתפנית • הדיינים משיתפטט פכ׳  נפקי״י וכדטה מ'
:רמיזותיו ולאהכנתי סג״ע• וע׳ • וי״ל כש״צ הקב״ה שנתעטף מלמד י ב׳ י״ז ר״ה ועי׳ מתעטף הוה לצלויי

טוז הלכות ר ב
 ג׳ סידן נרנח דגם ביטחו * לתם אכילת אמר כ׳ לא • מזון M אחר לברך ח״ע א׳ הייכה א׳ p,^ך

 ה׳ג ומנ״מ • מון איקרי גדלי דכל ־ ׳6 ל׳ טירוכק וע׳ הי״ב פ״ח ע״ל • דאורייתא טא '
( :ואעי״ל צ׳ע וק ד״ה

 •tn נרסת טרובלמי ערון־ ר״למוד שהוא לזה וא׳צ סש״ג כ״ט מי׳ • מכרך שהוא כל ‘ט ני־״סק ואפילו כ׳ הל׳
 ראיס [ומזה אכור ח״ש אם רק טא שם הכ״מ ולדעה ט״ מכזית פחות הרי :ס דק^ ה״ז ״ג5 וכטכה

 כמו בדרנק אמר רח׳ש נדחז״ל גשו״נז ל/ כמדומני זה ודלת דאורייתא באיסור כט ח״ש אסר בדרבנן ראף
• ואנמ״ל) נעצמויזו צהאבור מגרים ק׳ו ומכאן ־ ׳f גד

 • *מר שהוא מה אחריו ביאמר ר״ל • שיענה עד י״ה ל״י מד״ת חייב והפונה מד״ס חייב המברך היה י״א הלכה
זע׳ ממגילה־ /cD יביט מ׳ א׳ ל״ח במכה אומרים שהם רה טגהאתדיהס הגמ׳ לשון וכפ'

, :נממכ״ת בחגם נדחק והכ״מ בס וברושלמי מ״ז פ״ג כמרים
h במקורו נראה • לברכה מייטבס ושונה גדול בהיה או י״ג הלנר n י״ח ל״י שט״יז ממסבע דהמבגה ־ ה״י דכ״ח 

 אתר עושין דאין מהא ומא • הט׳ז כתש״ל לנטלה ברנה טל אמן לעטי־. ואין לבטלה ברכה ה״ל וא״כ
:מימ החטאה עח׳ כמב״ב המתלמדים תינוקות

 לאכילה האסור דגר בהוא דכיון לן מבלתן לך מזן אסר לנדן דל״ב לדון ולעג״ד • היאנ״ד ה:גק עי׳ י״ם חייכה
דהל׳ ותו ב׳ מ״ח ב׳ ל״ה וע״ב י ע״ז יברך ואל • י״ת רענו היפק־ לע:וח לי'וכלו י.;י״ת לו נחן לא הרי

 דרנק איטר דבאנל ־ r דל סי׳ הנה׳מ לר׳ חשובה ומכאן ־ ר״ל לנשמיט החדק נ״:1 מנרל פ דא החזיק דבר כאוכל
ם איש ואף • כלל ע״ז מברך שאיט רביט שיטי. והרי כלל כשרה א׳צ בטע  מאנינחי • זה מטם שליו נחלק לא ד

• אלו מה״מ ע׳ד בס״ד* וזדח״ג אהלי בט״ת
ם  עי׳גטרוחל״זא׳יוס״ש ש״ש׳ נפטקצהטכפו אץ :זכרמיץדס• דהד הרטי.א ט״נו* אכל אס ואצ״ל ש

כלל: בה״נ פ״ז דל״ש נ״ש וא׳כ גיוס׳
ק1פ ן י״- הלכה כ׳ "  :דז נשם ירמיה ר׳ בבס גרטת ריש יחבלמי • כו׳ בירך אם ממנו נעלם אס ̂ו

 נאן ונמצא נביטר יאבל •מלך שמא כסא כל על דמברן־ רטם לדגד טעם הכ״מ מש״כ י״כ ר^ ׳J פרס
אלא בנם/ prt דדו היי וא״נ ניסת ב׳ אח׳ג דמנרן ־ סקע/ ונמג״א ט״ב פ׳ח ע״ל לתקן בידו ׳

זאבמ״ל חמוה מא 0; דגם
̂ש ח׳• מ׳ד כמקומו ורא״ש היום׳ ד׳ הס הד*מ־ נשם הכ״מ מב״כ י״ג ה*׳  ביאטגים: וע

)p lS ממזת ה*נלים נהבים והרי • ה״ו פ״ה ממש״ל בד׳ס ילה/ יצא• טמד כבהוא נייד א.ס וכן א׳ ־^כי ד׳ 
 ף״ל • אטר הרי למק׳א ולילך • בס יברכו ו*ן • למנ״ד אלא בעזרה יבינה דאין בעמידה אוכלים ^

 דמוהר שדעתם ־ א׳ נ״ה דמא חוס׳ עי׳ אן מנ״ד ויל״ח • נכהיס ריש ירושלמי ועי׳ מותר ים דזריזיס דנכהנים
 ויו • ס״יממע״ק בסיד פנזב״כ רביע ונ׳־ד כן צכ״ל’א׳ ש״ז נזנחים אך עבודה צורך ביגינהדהוא קד-ים לאטל

 רמי שזר ישראל עזרת כפמז כביבב יגם כלל לראיזת צרץ הדין אין כאמת אן * ניביגה ואסר ודא• דבהמ״ז
;הראשון מקומי שרואה

ה״ה: דברטה fo ניטבלמי גה״ש עי׳ הסרסמז על בירך ו׳ הלכח•
טע סייש צא • מה״ת טיגץ *ן * זמן לה קבוע שאין לם א׳ כה̂‘ ה׳ פרק  ברש״* ופ״ש מהספה השד הצד י
וכ׳ מאיל הד״ח נעדלה וכמש״ש מ״עשהז׳ג• דהוי ד׳ל רביט מסרש בהיה ^ ולו״יו • ד,ום׳ ^

 דר׳ אצא • דגס׳ נסתמא ולנ״ל ־ 1 בנרא מטס היא דמססק״ל ורלגא קמ״ל דמי בהז״ג נמ״ע בטקר • לחם
 ־ היום כל לאטל מזמזת וא׳כ נהים ל״ש ממילא שהו״ג מא גטקו■ להם מב״כ אם דאדרבה בס צ״ב גוכ-ה הגמ׳

:ואכ״מ כלל ז״ג ל׳ה גהמ״ז גם וא״כ
 ־.ם4אכי שאץ מבוס לזימון יצורט דלא דס״ד הטעם אולי ־ בעזרה ת״ק באנלו כהנים אפילו ט׳ חיינץ הכל ו׳ הלכה

בגמ׳ חב״ג • רבות אכילת p הייט כלר.ם6ו נ׳ וקרא ־ להטה ולאו מצוה אכילת דה״ל אללה נקרא
 מצמז מקיים וגם בה בנמס אללה מי דמ״מ ריל • ובבעת ואכלת רץו״ל נ׳ ניס טשר אבר איתה ואבלו סד״א
א׳ ומזה ־ אללה בניה ודא לאכלו ציוה שהבי״ת וכיון סתורה  מנרנץ מן איטר אכילר. דעל ספ״א רניט לבי׳ י

ש אכילה ידקרי דלא  דהרי קלעות רל׳ה דהדא בסשיטוח ג״כ י״ל נס״ד הארכי.י שם ובחי׳ ־ בהש״ז ע״ז ̂ו
 ולנארה • גס״ר ס״א פ״ד ועפש״ל • המ״ל לזימון קלעות ל״ה וא״נ • לנהגים בשזרה ישיבה דאין בעמידה *כלים

 חייג אלצה בלא שביעה דגם מזה ראי׳ דהח • הס בנעיס הר• דס״ח ובגעת מטם מיט דקאמר רקמ״ל יל״ש
מזה: טונא ומ״ת גגהמרז

̂ר ה״נועי׳ ^ז לרושציזי כ״ה פשרה לענץ נין בלש לפק נץ ומצטרף ז׳ האכה  *״ מ״ח טס׳ מזירעוי׳ פ׳ גב
ע׳תוס׳פיחמג׳נ׳: ללבטחמזיטן• הוא ואלי ־ כרביע רלא ר׳ ס׳ בן הרי״ף ומב״כהכ״מבבם

:וננהמ״ז ד״ה ה״ג פ״ג מה״ס עי׳ בירהלמי שליה הר^ד מש״כ ם״י הלכה
ק ר אתחרס• מיס סל מנרפץ דאין רביט ומש״ג ה״ה דהגיגה ג״ב מה״ס פי׳ • חכמים מטת בזו נ׳ הלכה ף פ
 ביסס סוד ה״ל וסד ברסת ד׳ מטס ומנים ארבעים טה נהמ״ו בל דטס • א׳ ס׳ז מחולץ לזה גלה״ר ’
 מזדזשיה כאאמו״רהגו״ל ס״זכלל התום׳ורלעדא״מ נד׳ א״ז נזה וכה היה המברך דודאי אחסינים מים וינוס אידח
 למצוא *סן בבוס צו נשא״א רק דזמ גפי״ט הכ״מ ד׳ ר^/• בט׳ זמץ צא האתרוים •וT אח אדם יטול י״יז הלכה

i.וצ״ל.ילוגר ט״ם סיא נטשז״ע .ידע • במג״א ופ״ש מיס r ירם זכלשק יסול • נמרץם״ 
במעתא: דהאי מרא

 שהסטוס כיון סספוזה בפל גקרא ור״ז בחיחשיז־ סרבב״א כמ״ש רלט לדסת דצ״ל ךהל׳ג׳עי׳הרץבן פרק
 1^־• דא״ל דה״פ • נ<ףד אמרתי ובסיחש• • דבריו זכר בלא ל״ב po סקה״ו ופמג״א בשבילו נטבייו י

 ר״ו מה מ< א״ל • שצו שוה״ג חנירו של על משלו מטרם • נ׳ לץ גנדדס ס״ל אגהו דר' דמצינו י מר לן צברי
 מאן נם א״כ מבלי •וע״ם הסירות געל ומאבל פ״דב״ג בם בירושלמי ור׳זלביש'*.י׳ד*הוע״ל הסעודה בעל
 ובפה״נ ס״ל הכא כנריוננ״ז נפל בל דטה״ג האומר שמא רז״ח מדפת לו הביב זה בכל רק הסעודה בעל הא לא

/ בכרטת הרש״א מרץ׳ רב״י דברי ישבה׳ וסה שוים העדים כל ולא טנץ בכל מבמע א״כ בוצע  נמש״ש <׳•נ
r 05 מז׳ ובארנט ■ פבה ישראל לכל ort שהאכיל חסד ייי.ח בעשה w / ו :מלי״ה ג

 ולק לס צאסתכולי דמסריסמית דאלל מאן דפילה*)ה״ה פ״א ירושלמי עי׳ ה*נל• בסד מסתכלץ ואץ י׳ ו^׳
 י ל י׳ מרמת מז״ל מ״ש צטה* דרך בזס רט1ו* הבושה להר מלאטל ימנע בצא ט להביס אכור

 כד 0« «סח ע״כ • א׳) סיז נב״מ נ*רחיס(ע׳ עי׳ צרס אשה דאחז״ל מנ*ש יותר ב*רתים מכרי. אשה
:תתר מכרת ^טל 1;.גע’כ

 ופ״ש י לכסמה מאללץ אץ אדם *כלי ק«ר * נ׳ נ׳ תענית • ומשקים *נליס שאר מססידץ אין וכן ם׳ היינה
 ממי אטקסחין פובין *ן • נ׳ קמ״ז ושם וחוס׳ נרש״י ב׳ נ' ובשנת רש׳י מיסנה) [המסרש גד׳

דחערת: סן 0ם»«ןי סשמטש פל נל״ד הארנט וכחי' קע״ח• י״ס יעדג״ח *כצץ העד
 :ל ק״ה לץ1וע׳( • ל קי״א נפסלדס מא * אחדגא נז!ב-.א • הר״ט נשס הכ״יז ח:״כ •״א היי׳

א ואוצ״<ג«ף0̂ם1להכ״מנס׳*ןמכבדץרציאה־־נ כניסה ובשעת מכנדץאנחכו׳ ואץ י״ב היינה ס או  ד
טזוילנא• ז״ל ק״נ שאול סג״ר ושמעתי!ה • רץדם הקטן וליציאה • קודם הגמל לכניסה פ״ו

 ה״ט משום יצאו• וכצאתס יכא גתוכסמואם אשר והנשיא י׳]) י׳(מץ0( גיתזר^ל נ’מש א״ש דבזה והוסיף
 ׳6 מיו לברכות נסגהותיו ד״ו גזפס ונכר הגז״ל אאמויר • מתחילה יצ* והס להעם הורס יבא והנשיא

י«״מ [ח״ג]
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ט7 י ג י ו ו * ^ 1*yrr91 v a ^  *ft>*99VM  w w n  eWAi *V 'ח י ח * « ו MU ג h ג m 
מתן משא * ויראה ה ו ס ד ג ם זהם • ?A»Jm ג מי ז א קו ל לג״ ^ אתן נ ס אות® ו שי ^ « י י צ  qft מ' י «

ל יא?5גי זו ת לדחוי, ויש • הוד® הג מ מ א ד ת מ תי ה ס ס מי ל • ויציאה ב א רי ה כ״ תי אי ה מ ם י » ס נ  ה
י הס® וכיציאה • קודמי® מ ז \ ז w 0י ט ® נ ת ־ הראני ^ ' שרש״י כססרי 0<ו״ י,צת <ראה ו «  התור® ג
ק ן הסתי סו הי ס׳ • ראשון ויוצא אחרון ג<<® • ל ת ו שס״ ס גש® ג א״ ל הר ח ושס ד לו מ ף סי תו הו י * מנ מ  0<גה

ש״ז הוא ואולי ר ס מי מא ה תגחו תןי '0 ז מה רואה בשהיית• אראכ״ב ש® א׳ לי אספה ׳0 גהסלו א של סי י  ג
תי ן הולך היי ר ד ח שלא אחרת נ רי או תי סליה® א ר מ א נ נ ן ו י ״ו לסני ד נ  לסגיסס לסגור אתה צריו א״ל רי
ו י ה תן רואו® י סמדו או ן וי י מ תה ל א ® ו די מגיא שי לי ״ ס ש ״ א י הו ש ו מ״ • בירושלמי נ / ס ר ס י י ו כ  ד נ

• !» & • ס « י א ק א ל ד ^ מזי ל ק &י י מ שכו 9והיאבמו 1* מ ל ג ת0ל בו תו ב לי ג ג ג ש י מ' לגן ”א *ז0ב ל ו  אי
״ו ג ך לי סז מ ® ראוי א1ה ש ה לימת מצו ל (לס״ו » ג ל י״ אי • שזגרגו ג ז ל דו ל ביציאה qA י״ ו ד ס « ז ^ * 
הוא ס ו קו מ ר גו«ן*מה שווהגי® נ דו הי י' • ו ג ש״י ו ס י מ תגן ראשון ויוצא איורו{ ב א לס״ו • יותר • ן הו  מ

ס שי ת נשאר ולא גרא ה וא״ש • ת״ מ ת שא׳ נ מי ב ת ושלהי ג* קי־ה ני ריו מן • הו ז ן לו צריגין שהסס ג סי סי מ  ג
® ס שי א ר י ^ ש ד ^ ! • ס ׳ • ד • ר ׳ י • סין׳יאי רמייד סי ש ״ א מ רי דנ ל מ ו ד ץ ד מ שאר נ ש ו ת״( להיא  1ה

ה ת מ מ ר to ה ט צי ק שאיגו זלס״ו י ה ו שיקומו פשו® י י מ א א־ש מ ג׳ ה ס ד א גו א ג  דשם * יצאו וגצאתס •נ
מה שי,י דור ל״ ק והי ־ מ ה ג ל נ ״ ם ד ו ק מ ב מו ישיבה שיש ^ ס נ ש־ תנ ר עז ® נ מזי עו אין מ י • מ׳ ס  פי* כ

׳ ל״ג קדושין ג נ ״ ה נ ה ו ״ ר ׳ ל״א ג ג יעי* נ ״ ג ג ״ ק א* ק ד ל ג ו י אה פ ס 5ה גיצי ר אלא קודמי ר׳ מ  מ״ ש® ד
קן דלגל ו צריך ו ד ע אה ל צי מ סש׳׳ה גי שג (וג׳י ח אצל ביו ת ה שייך שאיגו מ מ מ מסגיו) קי ד ז שס ש  י
י שהוא ש?׳ יוהן> ע ד ^ הספרי ג ל ביציאה ד דו ש • ס״ש קוד® הג עי מא ו חו הג ׳ ג י ג ם ה מי ה  ®1של לו ל

ה ה י ג ר W1 • רציאה מ ^ ץ נ ה ספמש״ל ואולי * ביציאה השלו® פנ ת מי ת׳ ת״ו ־ 0*0 שהוא ״נ1וי ה׳׳ו מ  א
׳ י » י ת א תא ^ כפ תו א פ׳יו ה ש״ ל להגי תיו הפיר ד סו מ ש ה ד׳ ג ר׳ סה רגיגו מ פ הג מ ם ו אן דברי C® נ t 

ד' מי מ של ^ו ® ה ג ננורי ׳ ד לסי ^ ו ן מ י ע מ ד עגיגו ידסתי fA ה ד ס ל ג ע לא ו רי רש״י גי״ ו ס ס ט נ ע ו  ש
• למפלה ד ״ כ שה ושוב ג ע הק ב ס ש ג מחו* ב ״ ה ק שליס״א מהרי״ל ה ד״ ל] אנ ד א( אגוו ג מירושלמי • ״  סי
שבת ג ז ־ א׳ ה ן קדמא• עיילץ שם ד ^ אי ו מ א ולו״מ • קז ״ ו ה י ע מ ת ש ^ מ ת ל פ ם ה קי ולפי והמקו  חו

א ״ ה שנבל ז נ ד ה מ ג מזי ס והרי • ו ו ג ג י ם ^ די ג י • ביציאה מכ ע ז ג רי ו פ ל הכ  פסמ״ש • חמר סי* ברור ד
ג ״ נ מי * א* כ*נ נ קי ^ לי* ג ו ח • ש ח״ ב סי אפי* ו ו נ ^ן פ׳׳ו ס״ש ל נ ה׳ ה׳*ט ו • מ ם מי ד ומדוייר, כ א  לשון מ

י ע ה א ה ג ד ה ! מ רא ג אה מו ר מתן משא וי ה ו ס י מ נו ויציאה נ היי תיו לצאת ו רו חו ס גן קוד® נ ס ו מ « ל  ה
י ד ג ס נ קדי ס לגל להרויח שי ס לגל ראשים י אד מ אד ־ מו י פ׳׳ש ב ר מ א כ ת ^ ו ת ג ופי ׳ שס ת ״ ס  נ
ר ד ג א •* נ ן תנ ו ה ע ת ך א א תן גגו א צ א ינ פי מ ק ר פ ן שלף ג ג רי יל״ס ו מא דג חו ס• ומש״ש • ומ׳׳ר סתג שלו . 
ס ר שיל ג ן • וגס י א ר מי מ ל מ ד א שס הי שג א־ ן ליי *נ וס׳׳ש ג ת שלהי ג דיו רי ״ הו מ ל  מ״ש ציל הירושלמי ו
מא ספמ״ש ♦ יצאו 0ז4גצל ג כיו ׳ ד ק דהיוצא ג מ״ ה נ • אחוריו דרך צא1• מנ י נ « ו י נ ת ״ ה » ז ׳ ׳  ‘ 7®• ס

ג ״ מ ת פ״ה •׳*ל ו ת״ ״ג ה״וי מ א ח ו ע ג כאחרונה לצאת הנשיא « ל׳ א ו ד הי ד אחוריהם י ג א הנשיא ג הו א ו » 
ו ד מו ה ונמש״ש ל ת כפ״ ת״ ג מ ״ ס יצאו פ לה ה אי׳ נאין וא״ש אחיריה® דרך וגיל® תח׳ ה גלל ר  ואחו״ר • מז
י ת מ ר גש® p מ לי הג׳׳ א ז״ל אג ^נ ו « ״®H • מו ג ד ד ד ״ מ ה * מ מ ה ג ג נ 0ו ־ ג ריו• דרך לצאת צריו ש  אחו

מ שי נ ג ר ש ג מ ״ ט הספרי ד* א״ש א תי ס ר אין גגי ל יותר להאריך ו ״ ש מ כ ! א,׳ נ ם נ קו ל ץ » ח ל ת״ * מ רה מו  ג
ה שגשאל ה* חלק הרשני׳א ת׳ מי* מ קי ד ג ״ מ ה א • מ הגי אי׳ ו ת משלהי ד ריו ת׳י הו ח :כפת ו

D T S נ ״ ' ׳ ת ח שג ה ד נ ״ אנ ר כ יפלים שיוס ה ־ ד ג אנ ח דגרימ מ־ו י׳׳ל • •ותר שא׳ל ח רי •ה<® שלא י
א * ל ה נ נ ר ילא ע סגו ר מל י סו ן אי ג רנ מ ה*ל ואולי • ז ה״ הנ ד סי׳ ג ס רל״ א ר ד ץ מל מג ד׳  א
ג ג ו א גלל פפר® א״צ ס ס לסמש־ג qו שוג ת r נ o t א (ופמש״ל פ׳ ) ס ד ״ ס ו שלא נ י ע א י״ל • מ ג ס 008 לא ז

ש איסור מאס רק ממ ע גלא ש ר ג ג ״ ה ג ה ל״ש נ ;וצע־ק ז
ס ר ׳ פ ך א* יל* ט ת לו אסור נ הנו ח לי ר ג מ ד סו ה 0ר\ נ ה • ע א ע ע ו ד m לגחחילס רק ד נ מ י  מ
אי ' ד ג דג® ו י ת י ולהריח צל״ג א ת וס״ל • « ג פ״ ״ י :ה

ך ר* מל* ר מנ א ל ״ו א ס שירצה ואייה לסצמו פ ד ק א פי * י ״ ו מג ״ ש ! ע ד  :סי
ט ח* סל* ח ו רי מ ® ה ד ג ת בנ ״נ שנ ה ש״ה • נ* ם תי א • גלל לממשא דלי ״ ג ג ״ ה ה צגי מ* ע ז הו ם • מי או  ת

ש״ג [ו״ל] שליס״א ט מ נ כ׳ ס ה ש א נ ״ נ ש ה ע ס לתמו ן לא מי ע י י » » ל ס סל 0מ י י מרו ו מ נ ס
מ חי סז ל אי ד ד ד ^ ו ״ אנ ר ה סס״וא החולק ה ד א מו ג ר ה סו א :ו

ח צתמדג *0 סל* ״ לי ן גלמד • « די ס מ דו ק לגין ה סו ר ד י אה״ ר ^ א נ ד ג ן ו״ל ה י י  :ר

ג גי דל* י׳ פרק י חי * ו מחה ע ש ׳ שנאמר נ מ׳ ט ג : נ*■ fro כ ׳ ט א ל א נ  ^׳

' *0 סל* ך ר ג מ ו ד מ • * ס ז ד מ נ ש ט י ג י ת מ ד פ ״ מ ע מ א : ל א ד ״ י ם ח י א ח ם ״ ח * י מ  ו
ס סל• ־ ה י א מ r ה t ה מ ח : ♦ ה ו ״ ג ׳ י ס ס ש ס י ת ׳ י מ

ש״ג נ״א סל* מ מ ״ נ ת ה תו י י א וצ־ל • ש® נמצא לא ע ה ספתא למייוץ דהנמס א ת תו ו נ מ״ל • 1P• ע  tf®״ ו
חן מן יצא ר מ א ה ת הו ח מ ס מי אי ד מ נו וגמשך א־ מ׳ <גמ* א חר רני ץ גי* א ׳ ו מ א א ג ף ״ י : ע ל ד ג ה

ח סלי ״ צל״ח מ* נ ס נ ה נ* ע ט ביאר שלא מ י נ ן ר ד די ה״ :ת
/ הל׳ ס׳ סי' כ ב קדושים לעת נ ש׳ ר ל ״ ל הג א ן מ ״ ל ג ש ו־ ו ד ביאול • נ* ע מ ח י נ ע ד ט נ י ג :אלה ר

לי ר א ־ ל ג* י פ וג ס שגץ מ״ ם• אד קו מ ה נשלל ל ת כז ם שנין מצו • אל רו א לחני ר ש הי ת ״ שו י  סי
ח סי* ^ ־ ש י א ע ס '0 ו ה ר ל ט ת א ד ש נ ס ו י ח ח א־ * ח ד ע ג י ד ״ ש מ ט מ י נ ן י ר נ רס עלי* מ  קו

א ג נשללו למשייו ״ ש ג ט ^ ע ז ו מ מי* • ה ״ r ג o מתפלה ה׳יג:
מ נ* הל׳ י ה ® ציונו ו ן יאמרו כל שג' נתור שה ל ח׳ ע* • תפ ג ה דנחלקו ג ז • נ א ל מ ס א ט א  או ו1ג

ט ג<«ה י רנ ל ו ל ד כ סי י ג נלאו ג שי מ ו כ ר ט חי מ ג * ג ה לסגין אגל ג נ ס ע ק אין המש® נ ן ד י ג ר  מג
ג לאו מל י ש׳ מ ס נ י נ שו א ל ע :ד

* חל* ן י ג • <ל ו ג ״ ו י ג מי* ג שות סי ג מאי י ג  : ה
" ל *י פדיון « p ו o • ו צ״׳ן נ י ג ה לשלסי ה .־ססחי
ל' « '*ה ר ה נ די ך נ* סו י מ ס ע נ נו ו ר רגי ט ס א וריל • p י צי מו ט מ י לאי ק א סי* 0מ* וסי* • נ  :קמ״
ל' ת מל י״י ה ט מ י נ ל י י ט ו אי ן ד ע חה אחר מ שיי ד ש״ר מי* • פ י ו « ע׳ י ״ שו׳ית י ג ש״א ונ ו • f ס י או נ  ו

ל דו ר לא ז® שגדמס הג י י ע ״ ח נ ס משלהי הקשה מ חי ס ח דשל פ ס מר פ ח של סו ג י * ו ע ח ו  המס
ה נאכל נ ו ר ו ן ק אי ר שייך ו ל ילפלא גלל לפעו ה שלא גדו צ מ מ ח ^ פ ט י נ ר י ר נ ד א י ס ע ׳ ה ו ו  שלפמשיש ע

א שמקורו דאה׳ינ זי״ל לי,ושיתו* התחלה אין קו׳ הו שי וו מ מ חי ג ה הארכתי ו רנ ד ה ״ ס ר: י נ י ס׳ שג ש״ מ פ  ו
: ^ ס נ י ׳ י ל ה ס ק ע ט מ ג • ל * ס ט ״ ח ח נ א״ ג ח ד * ט ע רן לו פשו ג מ ט אי • 70 ש רון ח א ה ש כו ש מ  ויר

מא טין ן דאין ג י רנ ת (0 סנ נ תי ת נ :ע
ס תו פסחו שחט ע נ חגי ך ו ע שפעה׳י דקיי״ל לס״מ לשחוט מ ד ס״ל לא ״ כ6 • הי ת א״ש ׳ ס ה אכל מ נ י מג  ג

ל * ל ^ פ ס נ א ואולי בשותפות שוחמה א ע נ ס ד דפ ב קצת ה*ל בנ • חו ן ע ד ד ג מ י פ מ חי ל מ מ׳ חוי  מ
ע שלא ה״ו י ז ע ט ד י ה לאלה רנ שי מ״י סיי • המסוד ה ׳ הג ו ת ה או ט שהסיר מ רני ר אכילת ממל ל  • מרו

ט י״ל ולכאורה י מ היג ד ל לברן דס״ל א ט א נ1 • מרור ל ״ מ ס כ שלי ס בשלהי הל חי ס ל פ ט א ח ל » הובח ה  י ו
א ת פ כ תו ה מ ש ד מי בטרור וה״« י ״ מנ ל ד ח אנ ״ פ ו מ׳ ה׳ מ י ו ח •1 מ ר ׳ א ט ך שס מ ע מ ה ש צ מ ת ל אני ל  פ

ד סשיה ומרור ג ד נ ג נ או ת פ ס תו ס דהט^ הכלל ה ד וג ג פי' משיש נ שגה ב ס המ ל ג*כ בפסתי אנו ג ל ג • וצע׳ ^ 
ו הררית קפלין ד :שליטיא מטי

מ0 מויד > ח ל*פףי ס ג שלפ ז ר י ג ו ה ל ט י ג י , י ד ק ד א ל0ל ש * ח נו ס • פ ק א י ל הכ*מ סצרג ה ״ י קי ד ן ו י  נ
ג ה״ו ממילה פ״ג מ״ל • סדל״ת שי ס מ ש א נ ״ שנ ה הי ח ד ל • תירוצו ונ פי ג ו ש מי ״ג מקי ש״ג הי  מ

0» ר ׳ גמצמו גי מד א א ל ג ^ :הג

ו חליטת ־ ־ א י ם

ס ח ד ע ® נכלל השולה* בח® לנמל מיזג נ עי מ ה ת ל מ ס הנ מה גז ו ומי* מ נ ה ד מ^ע נחנה שלא מ
מ• ״ פ ו ג ה/ מ ט י ונ ״ ע משנהדרץ כ • ד ^ אי ן אי פ א שו ״ ש : אלא מ ר נ ל נ נ ״ ה  ג

r T f i * « א ל אג ם ל ט ה צו מ * מ ת ע ג1ח ת א ס י0ל א סן ת ס ה ל ש ן בכלל י נ ה ל מ ס ג ה ע המלד ז ע משסגוה ל
סדה * ל לו שמיי ־ א ד ן טו לי י י מי או נ ל ו ו •חס • י ו מ ט א׳ ד ש ג י ל י מ ד ג ו ׳ א ו י ס ק ד ׳ א נ ע י ^ ג ״  נ
ס אג משוס לחייט אי ן מצות עליו וליש • נלצ אניז נקרא ו אג על « מו • ה ל נ א ע י ל נ ביני שב׳ וע׳־ל • נ י י י נ  ד

® לסול ייט®1(0 ס העגד א «' שלו הלג מלו M א ט ג סצמו ר טי מ לי טיצוח אי ל כלל מי פי י י ל הי ט  להתנות ד
א מלא א״כ • 1לוי ש ייא• ו 3 ר m ע מל מילה ס ק • ה ל י י מ ד ע ס ג ^ל • כ י ז  • ססיוחדח סשסחה ע ליפול די

^ א ג 9פח6מ או ד נ ו י ג א א ו ק נ ש / ה ג ל כ ל א שי ר אי ד ד ז י א ת ז ח י י מ ע א ו למדלו• ש י י ס נ י • <״ב מ׳ ' ס נ  שד
ע שג מ הי ס ש ר ג ל 8חגךר9« ס •9 אענ ש לונול ®הטרד לא ו ר ט ו ז ו ( f כהן נ6א t e ל יחס* לו ׳ ט י׳ סי מ ס ו  ג

8* ד ב מ ת ע א ל ס ^ ב י י ד מ מ o אי r t o e o s 8א 0 K א שניתן*m| חייבi i f r v לסספפק יש מ יס* וצי*®׳ 
ס המקנה לר* י <ט® מ ב י ר ו » ש ^ ת מ » ג ת ט י ל0» ל נ א ע « לסול י ס ונר כל לגס סמול <*1• ס ג ני o נ o m 

ק ר ע ע ס מז א ל ו ו שי דו ק ב ש ״ פ מי לג נ א אז ס חי סוי ט מ ת ל ״ ת שי דו חי ג ״•ו ת ס ל כי ד ח ד נ מ ל׳ מ מ ת ח ס • • י ע  ג
א » ר <י 0אי י0ח0ש0 א5חי א ט מ מי ד * ט ה צו מ ב א0ס מ ו י •0ה ® ו נ נ י י ח ד ג ק• מ ר מ ש׳יג מ מ ^ ה ס ש ב ש פ״ ו

« וגס* ק מ י ש® ה ד ת: « ס כ

ס לת9 ן4 *3 הלכח * ומקולו דל מיספו* שאא ארס של ב ׳ ג א י צ / ב »9 מ * )Mמנו א מ * * נ»ה ל  וע
ם ד • ע ל ו ס ר • ינ5<ומ משיח משא מים א ס י m כ o5״*p 9 י *7 ע ש ו ל * ס מ ע » * ו  מ

חי ונמשחו גקצה״ח »ףפ זנ•%50 תימ מ׳ירהל׳ו ל מ : ע ל תי
ר מסת מי• בימוי״• עתסד נדב 04 אבל שם ל א ה •1א1סמי״0מגתם»ס׳ ולה ע  ^•^וטייסודי ל

הpא ׳ י '•6'1י Wri6)c*T 0״מי0*1 ״ Oל ׳ י ־ ה ס ״ ו נ י מ נ לי501 י ס ס י ז סי  )*■ש .־ג
f״9 »רי66ןר i f ln s r e m s  h ■רמוץמס ל m n «וי16«מר(ו* לרו*ה*מ 4 &«ימו '»  ו-ו

ifcn )11 n)*1i 9 גמו מימיM 1:11 מס t o  e> גגי oj'a ii.i's הוא »>a רק to n  i t i  ;ni MD 
<1»מ אמ]יא1מד1!י D1J"3״'1rt5J1 סאנניזו• » 1D(ב)א נלמחו מר1ל; )n■ די <(ו • ון ד ו  י

• *ממס ׳ ה™p« נ״הא׳־»נ(אא 5« ומסויממ^וא׳••״״■ ^נ א מ• "sSי ד ׳1a י »0 *W 1 
מיד: JIto **ןוסומיג אה מאדאהינמול״היה^׳והאן^ק):

sa 199 <* חיי m  ««c qit • רm »  rona oac f i1 i לה)> a t  0*91 TO  ap i a 
; VI ד11נאאו •1*9

laVi a «• חיי to מ9י >c s t• ל ס»ה r י s א08 מה >r )9 ms a n a  ma ■מ9 אי Je 
y <*׳ *<a a> ■ai למ:רה Van <רש u a  raM 9 faa KiSi: 

in* ם יי a ק l l  o w  rtnc ו» wMB • 91W rtn• ם y 1^ אק! Via ■8 ט a  rtהמז<ז •סל היי ויש> 
B מ1מ מנסו• קואא׳נה׳״־דלריאאץ וגלאיבהנה 'a a c 'n w ii• רק וסי'דליאהם U T O 

ל ונינדו • עלמה ה1ול0 ו<א 9מלו י סי־מ למול !a םוציאץ אן c'>V1 אי• "< נדלה קוהמס• ל־מ: י » 
t *א1 o t a e וגדישV9ב י -1ס < »Jen ס •anr<לאסוV>ra T*1־9 שגי חי ע קיי פ לו אי ד  מ
וו• סי שדמודסחאייו •מרי ילו1  1אןמ״ יו•9מסמש«נוללהמ ש*1דא 1קמ נמהל ממימ דל ולמדו ק̂מ

ו9מו* ד קרד0ו11י ר שיג'אסמזי1מ9<ר • ׳ל1 ש9»1 מהגייי הסאל מאן !ן• x״V שממו סשמ״ו מ ' 
• ם1המוס•«י לשי• !)יקשווזו י נ ' ח דלו׳א דדון ור< • 1 הניא מידלס׳ל ג ס » ■ מלמה טו»ה מג ר « pSiV 

מ סה• H נדלה סוןה׳ולשי״יירק׳שסרדראאדניש וי 1J n a * a  1TO ' w a im e V m - K 
ק סחשלור סי אס וססיגדמג-לה דדיה מי כ a <רש• גאלה אן מזן שהרש מלוה מ n a ' l l  ■i'hyit 

ע דויש דדלולנ9גסמ דלייא עיש• a דאלג קג ש אן*9 ןאמ«קו• •a סר א  TO1 להמהוםנלל• ר
y •גה שמא 9J1 • גלל דום 0 סילה ממאה ממור W מרג י^אל^כקלמוא שימקידעהינל מהד a o 
ס לענרג ולא לגד למאל והסהר ■ל׳עסה וגס הולג• ממאה מ*ןממ אפדדהיה ודא  מדמאר ע• הממו• א
iTa וסאה׳ waVi ואלי • דלא ווא •pa י מולה למס שלגי! דעואה דק^יל לןיס קאז  היו• nan*•. מיא י
• 81■ ססנילבימזימאדס 9א א דאז א קרו ן מילה מאה ד«ל מל  •0דוןוש9וומ1ל>י הלל• הל שלא ג

שארס: אא <מ הלהיא אן•99<מא לגמד אלה סלדו מגסל אמו 9דש
א שיק ליי *•M >9 י1 מלנה ו «י י מ  אא«: 91 ד

«• אי שליו• אלה pi דולניו«א ל דגר•! ואלי נ  ף:91«9גמקי 191,דאל י
ס'1 ססאודאללהמהץ זמרמווזמיאו• 0 אסל עד •י! סאה א  rccr ואן הקסדה א «'8ארג! ׳

ג אן 89 לוגד! גלל ה׳ רי אא נ' p •אקג ר סו אן V1 מי איי ראנאא ^נו fe כ n ישיג סי 
אחש: משא קש«•t 0 שסי שהא*

א סלד ויש אי מל ימוה שלג "יו זולהה  • ל סא 9ל»שא מדידדא • אא «9י לד 9מש* «ס
ד:90 האושחי ל נ

בי ס ר מו לוה י(אמן1לאמין1 הול• אדו גומל דאילו לילדו רי«'שומ)לאשהאדין«ד<1ם ט א
ו י a '9 ל ה 1 ל ד י מ ! נ ר • •1נ ה הי ה ו ל ד ר ו א נ הו מ ( ) שלנ א ס ז פ א מי שו ל ל<1א1 • ג " 

7>f m ל ג • ! ם שו מ ר ס א ( • ד א ש ג י ו ם א «1ו מ ל ■91ל מ ש <ל ר אגו <נ * ש : מ ן י א ג ו ל
! ״ ודלי קי ס ו ד נ ד ם ש א שגוש מילה מהשיר• ע1י B א ס שם ש י מדנרי ו ל • נ א ל שגי ן ל י י ד הי ל ר »  9ו

ס ה ל נ מ ש ו א 18 ל מו רי א ע ל מ׳ ע ג לי ה קי־ על וי ו ן ג י נ ח ס ג ו ׳ מי ק נ שו ו ו ׳ ל ל • נ י  ל
ה א ר1« שנ מ ה אי ! א »1 מ ל מ1 מ א ר ה י ד א ה1 • מיש ו א אי ל ש א ד ש ל ל ה ו שנ ש ו ר די ד ר ה  נ

מ «׳ ־ א מ ו ש מ ה ג א שי « א מ ה• ל ' שג ג / נ ה נ ש ה י א מ ה י י ש ל י ה נ לו ג ו לי ג נ י מ * נ ש הו שנ  ל
ע שא׳ שנה מ0 מ ה ו י א ה א מו ג ה׳ • א ׳1 מי ד א• נאד• »ד ה ל ג ש י ו מי ה • • ל כי או ^ ו ל ס נ י מ  P ז

ו0מ9 ה א עו קו ש י 1ל נ ן • ג ק r«דאי מי ה הה נ ע u דו ו •יי ה א מ ש קי א ש השמור! ד י עי ל ג ש א ■ נ ל > 
ה9 ק שנ ל ל ה ו ו ל1 • נ נ 0א ל ס מ ל י סל ה ל ש ה א די נ א י היי א ץ ד ק 6(נ t •א דשא ממד י רנ א  אקרא ו

• מ > ל ו ל י א ן^5י י ז א קי! ל ה ״ ו ו א נ נ ה ו ה נ מ -1שכ מ ן » ו ד ל1א ר א י ו מ י ו נ ו נ ! • ג ל ה י מ ש ל •  מ
ע 9: ל׳ • ו ר מ מ ל י א הנ הנ א ד מ ה שלא ש נ ל :משיש מ

ג׳ ס ר א להנדיסי מנרן 1שנ נ•61 ל ד״ פ א מ  לל למשא י ’P ■חי נמ 1א לשול האג to עליה ■ נ
ס ליניד! ' ל  למיז שלאא• ורשלשנדגוננימוו ונויד למי !•ליס להנדימו מניו הנן דאני ו

שןנ׳מא'  "ל(אשמלנמלס ללו1 איני אניהש וימל מינ■ הוא נצו אה למול האג ומלוח דיליןנקדו
ה קודם לכגדיסו מקן ם נמילה a למא [ויליע מקודם) נשליהות אוהו מל אהו אש למול(וגן קנ  «ד
 מקיאדג« אג למול האג דממה דיל־ן מייןדקדישקלו אלשלשייושלמ• לחלק] ויש היה ומיל ק׳

ן מש שיירש הירי ירש נשרה ומי • משאה להכישו דיש למנש אא • ימול השמיני י ו  נושם «•' ^
אד הארנה• ונמקוסו • וו :נ

מי ' ו אני נ ן ו נ ן ה ו נ ן שלמד משוס • שהוו״נו מ נ נ א ע ן מ י נ מ ו ד נ י י מ א * ל ם מ ש • מסווי ל ה ו  מלו
ה מילה נ שו ה ש ה שקנלוה מאד וההמור ה ו ח מ ש • מ ר מ ה ו שנ א' נ ל ש קי מניל ו ו ' א to • נ V i ו א  מ

א 8ש «>(> « ו • ה מדין « שמונ א למילה ה » י ה מ א שש מ א מ ג א ו נ מו שי ה מי ■ בחו שא ו הנווו ש מ' נ א  מ
• ליוו דדה ומי א '8 נ הו א ו ה ר״ או V ומי • מד a ir ̂ה ל ק מני ה א ל י » ש ז ש א מוי א מ :אש ז

Vn• 'ה י א ל מ י ה ר : • ו'9 0« א א א ד ן ו ו נ מ  :V«')a1>a>p1a״9aa ד
• ל׳ והמל א הי ו ז כ ש ד ג א א י י ש מ א ו מ א ל ש ל אי ו ז . מ ר מ א ק ד ל א ג ש  ז
ל' י ח ן ו נ מי ו שדיה אש ל ה ל » ' ו נ ן ד נ ה ו ד ד א ש א ן א י ח מ ו י י שנ שו א ל נ ב א ליי מלו • ו א ה ל די א מ  ו

או מילה מלוה שא• ש ו שלא מלוה מ ו מדיהין כי נ עו ד ל נ למשוהה ע׳ א » י ג ם א לני מ י מ ש א  ונא<
ל לרמואש לו שאידו י ״ סו א ס ד ל משי ן הונ א ד ז ר ני כ ה ז מ ק א • ע׳ י ' ל׳א נ כ נ מקד כ א וג ל ! ש א ו ו  :ק

ר וכל ה׳ הל■ מי מ ו כ ה ד לה! וכדיו! שאיא נ כ א מו שנ א ס פ ל ה ס • 9א א ה ל-ין כ ס א א לא W1 ל ו ק ד  ר
ו ראשיה רי נ *כ ואולם • ו א כירושלמי נ מי דמאכ מי ן וע־ • הלק י י ו ד כ נ ש ) • ל ו מ ) א  שכומוה א

ג ר א■ ״ ה מסי ר שר כ כ ואס כנ : שונה ע ס ודרשו נו־ ה מי ו הנ רה א י הכ ר ס ל ל a א a מ ו ש  • ח
ש וליל מ׳ ן י רי ד ה מ כן א' n כ ע ל ז כ " י כ ס • • א הי א שם א' י ה א שן דהי הו מו רל W נמ X מיו 1 0 

י מלמו ומל השוכש א ר ס כ ז רד • שדשקל קו מ ל ש ו א ל ז מו ר(• כ הודן כ ס 91:כ ל דקרא מרלהו שדמשכש ל מ  מ
ה א ל דהא י מ שין קייי ה אכור מ מ ו ו ה ן רק נ ד נ י י ה כמ״ש מ מי כ כ ני עי • אי ע־ כ דו ו כי ו י ה א סו רו ה  מ

" ל י ש ס אנ שין אש א מ ה מלמו ה נ ה״ י » רע מעשה על א ע סר ש ו ינ ח י י נ א של נ ן to • א ו י ס ו כ  ל
ו סי מ : p«a>V• א מ א - א נ ' ) ה ו « מ נ '» ע' ו ) א' י נ כ ל י ו > ה ו ל מ ש י א ש ל נ ל ו מ א ו ק ד א ל מ א ל ^ א  ״

לאו א ממשל לא יאסשולי נ א ל י ) ו ה ו י נ א ם־ ו ה הו מו נ ה שש ׳ י ס ד ה י כי ד : מ
 אכלכהרומש ההאדסשין הממושים 1«אר נדני אלי שייכי דאשי״זאכן שמאאינמהי־ה הונ יאה

 to'itoכן שהערמי מני אשמשיןאיאחדש דד״מ נ״ל ערל דהו• מ' אלחלעה׳־כ והרי מאה
מי עילהו מושן נעלמו שיא אש משא־כ • כעול כ״ה p לו שאירע מעלמי אי א• אכ נינמוה  כנשאא ו

הו סשון ענן מנכזיין גויניס או ’יהיש כהוימה מהיה אשא כיא  • *יי הקשו אכ • א' ניד
 שדהקיימש כ1 להניא אי« ומלהה ע נא עי נמנילהא משיא ונן • "נ ליה * ירה ®שד ה«0״■ר משא־נ

 א(•* עייפא ואנא ענהיי מעל® אש ״"נ שיא משה• דאוג!'9 הנשי יהוד א כ מילה מלית אללי
* יליע אל נקיא אידי ן’ע: דננל קאדיעא לו  מיידי לאליה מימר נ' ד נחילין דמ׳ש י־ל ונידי י
אג אד יטאש כינ ס־א אל לכראניו »ידכ רל ינמ״ג «להי שמשן ננ  «ויל rשא*וי יאאק ■ נ

•*וגרה׳ ה ד־א ולאס העאה חייג ל«ין נוכ ייל־מ »  מלוין משאיל הרי סא־ה משים • ני "נ מני
 אמ7 רק • יתישים להרומה מה־ח מאל א־דו אלהו משן דאס לזאיס אך נין־פ עלי׳־ למנוי מילה

:משס א נא״א דהלק אס משא־נ שיאיה ש״ל *יו נ א" • לנגי יזין על אה הי־נ 6«
m •אג אין מ׳ הלי n א לא  שהמורם שגה ישחהש • שלא־ו איי נגמיש am: שדומירש שש ינידו י

»99 ואד ש גמשדש: א'

ח ס א *מי ואמ0ו יצילי• א שהמלם טו » •an ששסאה a מימז גייש ,אי משאל *י  ו
 כאאמו^שנרל; מפימדסלאנ^ נשהרנג ן4 שיא שלא

מאן ש מ״ םט *כל ש • ט' » י ח שה הנאש• מל ע אני שונישרל• « סומממניוא  •לס מ
 שמחממו לימי רגיש אז99 שששיידש קלה אאש י עשיד *8 גמקיש שאימי ■הז נהריי״א שליג

 :אש 1(4 אש ל* מפס ילדין ממאיס■ הניכש אדיש
ג שי 9*רשמא אמר אמן לפמה יגיש מ p שאש שו*מ•9 כד8 i 9 לשהמק מם9ד«ו a M 

י ולומר w רל לדלי אישי  M םוpAa* 1 •99 סשר Ato אמש שדי** «
ו9ש A'o אל אדשליס :«ו*ל riaAb מנרשווו '



י־הושע בנין64
ע יהושע טוהר׳ד הגאון םודב וביאורים חידושים א  דקיק ל

שליט״א. ושוטיאיז שערשאוו,
ת ת הלנו דעו

: י ק ר ה 1 חל׳ ׳פ מג רל:ון דדיז גהא הגאיס גכמה סהייות הארין ל״מ8ג «  הן חלויזית דכוגיו׳ ו
 המל׳ת הזכירם ולת גחנחו׳(די״ז) יניעס׳ נ:וםה(דנ״ד) גתו׳ •׳pi יר״מ ישמעאל דל׳ נהא

 דר' נהסך אי כ* דג־־ד ונסגהדרץ נ־ ד״א וככריתות רלנ׳יא דד׳ת לר״ע ס״ל ב' (דל״א) זנגרטת
 וכש״ח ה׳ז דפסתי׳ וגמ׳ג ה״ג פי׳־ט ג:נת (ובייושלמי . א נל: דז״ת ל״ל ור׳פ כלנ״א דז*ת ס״ל ישמפאל
 ישמעאל זר' נדר׳ע הסתירות *ל’יניה כן ל״ל ור״ע כלנ׳א לדד׳׳ת ס ישמעאל דר׳ וםי)אי0ד וגפיה דגיוז׳

 דיבמזת הראינייושלמי(פי׳א לריך דלתלין דר׳ע אל• ס׳ללגמ׳ א׳ .די, דנזנחי׳ יגדא צריך דלתלק נהא
 אי רלייזית סוגי' נהאי זה דתלוי י־׳ל וא׳ג יךא ל״צ דלחלק יוגתן נר׳ ס׳ל דר׳ט אי׳ קדושי׳) פ ינת״כ

 ישמפא< דר׳ ני^ סתיחח יש ומ ע״ש מ5 זה זזליי ׳:)1,(־»״ה ננ-לריי, כדאי גלג׳א דד״יו לי׳ע
 ליטה דאי דאמגי;ס קגיא 9̂ ולחלק נמ״ד MSdbp לר' ׳ל5ד סיואד ע׳א) וגי״ק(וע״א ע״א) rודל דננמטת

ץ י^ילן שם היץב׳ וכרס ה;ליח את  ׳T מטאר *̂אp וטכיזים(דק״ז מליח לתות ההחת דדיש זרא יי
 ונמ כלנ״א דר״יגד׳ת אלי׳ םחגייןיז ג«י יה דתלוי מסג מיס׳ החמיר ו^י י ?רא pצ דלתלק ה׳ל ישמעאל

 דאת הא וק נאגרוף או דנאק הא רתייש משפכים פ׳ נסדלחא דאי׳ הא א״ש וק י ןרא צריך ולחלק הא תאי
 דזיתי נהגזגיא והייט נש״ע עכאו״א 5י דח ליזלק שם ?*אי כמה יפוד חמור או דשור סא וק אמתו את א סכח
ל ד מדלנא וסהס קרא צר״ר דלחלק ה״ל ישמסאל דר׳ ^ ב  ורזד־ת גירושלגד דא׳ הא ג״כ יה י.אי ולפג׳ר י

 פ׳א) צ׳ה (ד׳ ננ׳מ פי׳ קרא ל״צ דלחלק ס״ל וא׳כ דהxה איו ליטת רא רזן כל׳ לר״פ דכ״ל דשטשת)
^ דאי׳ הא צלפ״ד ומיה ם׳* ייא״ל מחק י'6 אלא יאשי׳ לר׳ מיחא יסדץ טכי  מ״נ) ט׳ נא (פ׳ נ
 גישול דכמץ ס״ל וד״פ • «י שם דס״ל היא יבמפאל דר׳ א׳) r(דפנססוזי׳ ולץ להמז׳ ד<א וסר תון־ ס״ל דר״ס
ק הא סה מא רשול דמאי שמקשה גי*\׳וז ופ״ש • מ סא  לפרד אלם י שרי וך־ר דצלי א׳) ולמ״א נם ס׳ל דדני ת
 ול׳ה אסר קדר ^ הרגי ס״ל כלרא דדיז ול״ל כשילף־ז ת־רש דר׳׳פ מסאר רססוזי׳ «״נ ומיזשלמי סיסי י׳ל

א ג״ג תלוי מ5 כלנ״א חי״ח כרל א גזה דר״ס אלי׳ דפליגי דון ואיה .מא״ח טשי׳  א דמכיל מהא סחירה ה
 דכמיו ול׳ל נר וחוןי סש׳ה שרי קדר דלל• דיד p5«־ס׳ל די״ס ה״ל דלהמטליא גר דיתי נהא דדן לגס׳
ל ק וגס׳ גלג׳א דד״ח ס״ל הי׳ס מ״ד כרך י׳ וא זה הוא מו  כלנ״א דד״ת דל״ל וד׳פ אלי׳ י.<א נהק־ סא ד
 לשישתו אל דרכי גר מסן נהא כר״ס ל״ל דדכי שם כמכילתא דא׳ הא ג״< וא׳ש אנורי קיר יצל• כרד וס׳ל

 ונמטה־פ הגר״א גהגהדז ופ״ש י זה הוא דשול דכמץ ס״ל;ס סש״ס אסר יד־ר דצלי מ״ל א׳) נסשמי׳(דס״א
' שפד י״ל ילפנ״ד נמכילהא להגיה גזה משיש י קע  )rנכ״ק(ר״זיג היזם׳ י״לגמאשי׳ יק ידז״ין נמכילתא ד

n כר׳ דהל׳ ס״ל דרגא ^:א ל״צ דצחלק •דנת[ כר׳ לי״ל הא ימ״ל ל״לה יס' הגה׳ פרין דמא שהנ^ו r[ וכגר 
 ל״צ מסלק קיי׳לכר״י הא סרל לחלק ורגנן דסריך ס״א) (ד״ס טזם רא׳ גהא רזה ססי דקסה נחיחט כהגתי

ד דגם י־־ל האסור לד אלם י יינתן כר׳ ס״ל טס׳ ודכא שם קאי לרגא הא והתם פרא  סליגתא ג־כ מציס יהודה ט
 טסה 'ov«פי׳ כלג׳א דד״ח דליל א׳ ג׳) ומדה(דל״כ כלריא דד״ח ס״ל דבפ״ג(מ״ד) כלנ״א דדית y׳0 חי

 פ^: א*כ נ^׳א דד״ח יהודה לני׳ דל״ל טגיא לההיא אף ^זרן חצה גג־׳ק דהגמ׳ י״ל וא־כ הליל דף וכגממיז
 ר״מ דרוא ור*« לחנגד׳ שם לתק רוצה הגס׳ וק מיל) (דף p־KW כמנזאר קרא צרץי ולחלק יהודה לר׳ גרל

אמא׳ ל׳ל פי׳גססחי׳לד״אא^ור־מג׳כ נרם  (ד׳חי) נרה ק1 המל״ת וכמ״ש ג(דכ״וא׳)’נפ מ״תכלנ׳
 הנ׳ל קושיתי הי\ס׳ יףשי׳ לי•^ כתגתי זנחידזשי קרא• צדך דלחלק ס״ל א״כ כלנ״א דד״ת ול״ל הפשר עבר דדרש

 ס׳׳ל:רץ דרי הרל) דהחם(י״ס רהכוגיא דמונוז מנוס מנ׳ל לחלק ור״י שפיר פריך נ״ד ר״ד ככ״ק דלגמ׳ יחד
 ודיכנז הל*ל) (רס oc סלקי וק א• צה&יא ליה מדד סא דאל־נ לחלק א סנמ״ל דלר״י טאמד׳ לחלק סרא
ד רד דלסיל מכא מונח דהא סרל לחלק ודרק: ני׳ דתו to דסתס א הא ראל̂׳ לחלק קויא יציץ דס־־ל הרל ר

עברם הלכות
ר ! . י ך ז ד קי ע ש ם מי א נ׳ ל מ ״ מ ׳ ס ל רו מ תי מ א טנ ט ם׳ ו ד פחכה ג ר ) ז ״ ע ס) ג י ר ס  לאגר ט
' x ס יפסק שסזדלדלו ר ס מיו דשרי כמ״ד ט ד רז( ) ננ ר ונהא א  דשח כסאן פסק שנמרלדלו x דאנ

ט סאן סטיסי דלא סכ״נז ותיוה ד׳' ©סקא וה״ל שר• וסאן א א ס שאקר וכהנ ולחומרא ר י נ  גירסא לו הי׳ ט
ר דמסייס• ח דנ ס והל׳ שרי ר סי ו ותמוהים פ״כ־ יוסק ר׳ לגד סוי טי ם(רד מהא ד ש  תכתיים ואסל הסכר ג״ס) ד

ד׳ ר אסר !Kn* ז אג די׳ דחשוזינהו ל״צ כנחדלדלוודח ט נ ר דה©*ן מוכח ד א ס׳ מ ג ס נ ש מ ^  דמץ נכו;•׳ שם ר
ר מ ם סי ס ת ד י א׳ י מ ח ח׳ ר איןנ ס כ ״ ם א ״ סז ת מ׳ ׳ כג pn ט r ר רחסידס סונמזו כנר הא לה ודחי אסר ג  ו

ז י רו מי יוחנן ור׳ כי ד יסי׳נש׳׳ן־ וצ״ס א ״ ם ד קמ״הווז׳׳ק• ר
׳5 ז ס״ג »׳ הל׳ ן רו ס׳ פנ ס ה ס אי פ ל ד^י״ל דס׳ל סנו ׳ י׳ דתרא ט ת אר ט מגו פ׳׳ג ט ׳ ויו נ  וגיוס נ
הס י ם אדי ל נ ד וסנזהי׳ ראסל נזדה ר ם שנתה נזה הלח־מ רנ ״ נ מ ט ׳ פסק י ״ וכ״כ יוחק ט »0 

׳ ססקו שם היסס׳ והגה כהלח״נד ד&א p ט r r נהדי ניגמו׳ רנא לה חגינ מדלא• ד׳ « ג ל דהל׳ ד ר  ליינג ונלע״ר נ
ם דמה ׳ נ מ ם לא דמש׳ה ד^ל ט א: נ י ג שי ם ר דפת לי׳ ססיקא דלא מכוס ח ח ה ור״ל ז ג פ״א דרחשלמי נז פ׳  ד

׳ הא נהינוןי איתא p ט n r לרנא דס׳ל א׳ ופ״א נמלץ דחי' נהא דקשה מאי י׳ל ונזה •והגן לר׳ תד״ל לרל 
^ ט ס ק ד ל טזראה רש « ״ ת ט ס ס י ונשטפות דס״ז נ ח השיג לא ואמא נ׳ ר י רגמו ט  דהל׳ הגי ג

Y v • ם ם דהוא ג״כ י׳ל אל א דשסעות רפ׳ג דדדושלמי גזה ור״ל יוחק ר׳ דעת לי' ססיר^ דלא מט ת • א סן ד  נ
הא לרל ח־ר• זלאן לרד׳ דריל סא  p :״m כרל דהל׳ ה<* נסדי שם רג^ לה ת:;ינ לא מש׳ה הסק דהר%את נ

׳ פרה « ט ״ ה ח כחג 0« פ ם ט ג׳ מ י מבוס דמתני׳ כר• רפנק ט ״ אד ותמוה • אירק סליג לא ט ^ מ  די
דדד מסו׳ ' פ״ג( ) נ רנה רר• k מס׳ רהגט׳ א ל פליגי ו ׳ י ו ד  הנרייהא ידע לא שה «׳x̂ דמעיקרא ט
תי ׳ אמתי דאר״י אח״כ 0:דסי א אח׳כ שס רמייתי למא אגל אז״ק טלק דר• ס*ל ד ת ט  אימתי דאר׳י הג
א ראמיץ טי״ל ת מה׳ הכ״מ(פ*ד וכס״ש הנ״ס כמ״ש לחלץ ולא לפרש ט ס  ואי־חי דקיי׳ל פ״מ) מה׳ ופ׳ז ט
ש ס׳ לט א א ת די ג סן גלפ״ד פוד נ ד נ א ס׳ ליישג מ הג א ר׳ פל A־n שם ו תי ול״ל א״ש לשיסיזי׳ ולרז ט אמ  ו
ל״י ש גכ״מ ז ׳ לט י א ד ט ״ ס ץ( ס ס׳ ה וכמ׳ש ז׳) מי ה סס ו י  למא אגל את״ק פליג דר״י W מש״ה אמר ט

• דאסה• כמיד דקיייל ר ש ו נ לט ס ששיר הג״מ ט פ רי לרנזרם מ ש ד ט ד מ נ  רגנ״י וגם 7לחלו ולא ת״ין ד
ס סו מ ס ש ש׳י ט עי׳ ל״י קו ח״ גי פלי ד ״כ טלג ״זו רנ ס א ד עוז פ ר ה ם ש ש ר ס מ כ ד • לשינותו דרגג׳יג״ ס; א לו ל׳  ד

*) דנהולץ לטש תי ק ופליני רננ״י נזה׳ (דה׳ רנ יו ם ר׳ גי׳ נ ש ונ כ ושם שם טא״  וע״ש אמתי דאר״י תנן ג׳
ה ״ ד ק ט נ י ד׳ והנה ו נ סיח) דר״ה (ספ״א למשרות ני טי ליישג Tט ג ד ׳ מ א דססייזק שסי׳ שם ט י סנ א נ  ס

ריון שמשחען מין ע ח יזה אכמכתא רהף נ ר מ נ ע״ד הקכו ונגר לחלוק שסדאמתי וס׳ל דסנהדרץ דפ״ג ט ע׳  ר\
ש חט ש ש םכרנ ש סכתכרזנ״חדהאריי״ל אמאי ם ד ש א כס׳ פו נ רדפת י׳ל ולכאו׳ סזויו׳ ׳ ע ח רקיי׳ל ט  טיזנ״

רא ור׳ ירמיה דר׳ הגזנר וגיסין השוג־א משום לתמק דאמיזי ם לחלוק דאמחי הכי ג״כ ה״ל שם ורנא י ל  זס א
ו ג דהא אנ ״ פ מ״ו דקיי״ל סיל גופי׳ ט תי נ מ א ח כמ״ש לטש ו ט׳ ד דאהלות ונש׳ז ושגת (  ונרפ׳ו ח׳

ג מ״ו דאכלות זנס׳ז דמקואה מ׳ ה ופיאה ו ס תת ומי׳ ס׳ « ליישג הגסן אלם וסלה^ ורפ״נ ודמאי *ז6 ׳  ו
ה׳ והכ׳ס(פ״י גדלה) מה׳ הח׳וז(פ״ו הרפ״נפ״פמ״ש ת) פ ד שם ע עת לייב ה ו כז ס מנ׳ ח ט טתג׳ ודזיק: ע״ש שס׳

ת ט בה הל שו ת
־ שנים ה־ חייכ!־ ן;׳ פרק ט׳ ס ס וטי׳ ה כ׳ ג דנפלונסא שכר.כ נ ג ורנינא א4א ט פ׳ ) לדכ״ו נ א ססק נ׳ ס ד  ט
דו לקולאוסמיהי׳ י כ סו ו ש ר א ט מ ־) נ הל׳ ה דל ג ה׳ אנז ״ פי כן ה״יו ח צ ת ה׳ מ ד פ״ כ א( ה  קנפלוגתא00ו

ג ודרגא דריא ע׳ ׳ ותמוה שם גופי׳ הכ״ח ונמ״ש להחמיר נמ״ד ד די ד ד׳ מ ס אדי ה׳ ם שסנק ו ׳ נ מ  להחמיר שם ט
׳ משוס הוא ) וצ׳ג ונטלץ כ׳ וס״זי דסא(נפסחי׳ קשה ולכא׳ נכ״וז ע״ש רפ׳ג) שם(דגיו הגי כ״ל •רינן ט  נ׳

׳ י ט מ שם א ט ליזלא כמ׳ד הל׳ ורנינא דר״א מלוגתא דנכ׳ ג ופי׳ • ומזריך ניס• מאמצא ל ״  דתו׳ שם גפ״ז ט
ק(דפ״ מוס׳ ופי׳ לך כ״ ם כסה פוד מציט אלם והלכתא) רפ״נ דמיו ובחילי; א ד״ה א׳ 1נ טי  כלל מן שמצא׳ ד
׳ זה א ג ט י ל ד ) / ע ) נ תו״ה ומ׳ש דקינסא נהא נ׳  נהא ורדנא דר״א כ^וגהא צ׳) שס(רפ״ה הן והלנתא נ

׳0ד וקורא ן עי' פ״ש דנזחמיר כמאן שם « ד ו ה״ ת( ס ה ס״א) רכי ס ס נ ה ו ר ד ה מ״ש ועי׳ סע״א) (  הללרס ס
ס׳ וסי׳ ז׳ ם<׳ « ג ״ ה רז אחריז גי׳ לו מ : 06 ט

ש ק־ ת ט ל ה
ק ר ׳ פ ה חלי ב » ג מן י ^ ס ר ס יפי׳ דאריי׳ רק״ש כ ר ^ שם כשמואל דלא דססק דה״ס ג ש א ד ח כמה מ יז י  טי
ת הגי דכל צ׳ל ולשמואל דאר•־' דה״ש דם*ל דמשמס * חו ל ס׳ וסי׳ p צו ) (דל״ג כנוסה גתו נ׳

ט דחיזק י.נו06 ז ס נש״א ועי׳ נינהו ׳ אסמכח הני דנל ל ׳ שנהג א׳ ס״ ג דרשנ״י משמי׳ pnr ט ר׳ ד ) ה ס ס  א׳) ג
א קיימתם לא אסי׳ ראמר דאריי' רק׳ש ס״ל  דיזי״ל והוא • דאלייי׳ דק״ש קיי׳ל דמש״ה פ״ש ט׳ שו״ע ק״ש א
׳ p ט n r ג נגדכמואל מ סי נ א׳ ד ח’כ ד ה״ ) ס׳’ן ע © כ/ )ו א׳00ז. ו י סי ד׳ ו סנ׳ מי׳ ד כ ( ה״ ( םנ׳ ס״ ד ם ו ר מ  ט

) p״r מה׳ (ס׳יה י ו ערוכה מנזחד׳ יוכת ועח־ שמואל לגני pm* ט ה׳ ד/ ) סז ש ^ נ רג  לק׳ש דמשסיקי) דחק ד
׳ דק״ש וסניש״י לתגלה וא־מ י ד א ש דהאיך לשמואל ולי־ק י ד ט ט המחר׳ י ש ר׳ דס״ל די״ל ד  דק*ש רס־ל •הודה נ
p m א ד׳ גמגילה דסיל מא ר מא אז שמע סל טרס רט • דס ק ח־ם המצות מכל סנוזד אי רנ וק״ש חייג גד

קו פר

צ פרק

 יה״פ שס 0נ«״ טס׳ג כס׳ שמואל דמס' ועוי״ל • א דפ״ו ננ״ה התום׳ כס־ש נק־ש אטיס סכור לכן טנגן
 לס אן חךש סמס׳ וסי׳ ם5 גננת נירושלמי אי׳ הס׳ ימ מ0ה משא״כ קיועה דזמנה מטם לק״ש דספשיקין

יעי׳ חסלה) מה׳ (פ/ ונמל״ס ג׳ח ד׳ נש־ע סי׳ תבלוסין לה יש ק״ש לגם דעה לההיא קא ד» אא
 טוקא דטסם מדאמרי׳רפ״ד תשלומין לץ״ש יאק המ״ד פל להקטז מוונתהמל׳מ ונשפ׳ת שם נש״ע היטג נצא
 שרגי י״ל דאייי׳־ דק״ש מסר הא לק׳ש דמססיןן וה׳ס שם לטש־ידשנח והנה תשלופין• לו אן כמדד :דסל

א׳ לק״ש דמכסיקי׳ דכ״ל טשג״י  דהוא כ׳) שם(דל״ג וסככיומצ^ נכאדלגש שם הטס׳ וכ*כ א׳) נשנת(ד׳־א ט
:ה אמא לטש״י ולכאורה ראריי׳• דץ־ש הג״ל גססה לשיע־ט י טשב ק׳ש  ראן דתגיא גדיחא מההיא הגס׳ ה̂י

 nx< ונדלי pnr ר׳ על שם דטין י״ל האסור לסי אגל י טננן דק״ש כרק כר״י דיותא ליייא לק׳ש מכסיקז
ס דנ״ל לעפמי׳ ץהג, ולר׳ קווה שם  oc׳VT כתגז סא ועיר כהלכתא כלא לש׳ <׳ל לא אדם נמ״ש ראריי׳ רק״ש ה נ

 דחשלנל סתסא סא יותק וד׳ דינק דק׳ש לרי וכרל ראי׳ אן שמע שורספל רס״א ר• רא׳ א דה הירו.ליד דלגי׳
ק ח״ש ט״י דאתא «ריי׳ לטן נ״ל לא מש׳׳ה רדוע .תז״ק לכרשתו •וחק לר׳ טנ

ה ר » כשמואל ולא ססק דאסא* הסס׳ קיש גדין דד״ג טנגו פסק טסנ״ס א׳ פ מ » ל ״  מ
׳ דהואמשוס לעג־ד וי״ל ד׳} וכש״א(סי׳ ופ׳נפא״ר(סי׳רל״ה) כר/ דהל׳ (רחמיג) ^  יוחק ט

 וכ״כ מ/) כפירוכין(ס״ד כדאי׳ שמואל גגד יוחנן כר׳ וקיי״ל נרנגן דהל׳ ס׳ז) (פ־א שם דרושלסי פ״ל
/ דק״ד ימ״ק כ׳ ודפ׳ס א׳. ודס״ו כ׳ שס(דמ״ס התוס׳  כתנת* וכנגי ־ וסוכ״מ נ׳) דרא וננטרות נ

 במצותו דכל הכלל זה דתגן מא לס׳ שס מדסהט הכי ס׳ל א׳) (דנ׳א כמגילה לגס־ דסתמא מזידושי
ט כלילה ת של ק״ש לאתזי• זאתא ליסא מאי לאתי־• הלילה כל כ  06 גס״א ופי׳ ט״ג הלילה כל דכט טני
ק דר״ג כרכגן דהל׳ יוחנן כר׳ דגמ׳ דס״ללסתמא נח1מ מש״ה  טחקם זל׳ל ט״ג המס׳ ס״ש פ״ס י־ל ו
 לסס®^ אזל* ושמואל יוחק יר' ־ דאורייתא זק״ש קיי״ל אנן אגל • דרננן דק״ש זס״ל משוס כק״ש

 דס״ל לשיעתז איל יוחק ור׳ טנגן דק״ש א׳) נטטת(דכ״א דס׳־ל לשיטתו אזיל ט״ג דכל׳ זס״ל דשמואל
 ')•6 (סי׳ הש״א וכס״ש שו״ס ק׳ש אלא קיימתם לא ואפי׳ שם דקאמר דאוריירא זק״ש )א נמסה(דמ־כ

רא דפפמיס (ה׳) 0: רשנ״י דאמר הא א״ש וכן  ס״ס לאחר וא׳ פ׳ס 0יףד א׳ גלילה ג״ם ק״ש ש̂י
ר/ ק״׳ל הא שם נצל״ח והעיר לילה של וא׳ יוס של א׳ י״ח ויוצא  וז6הל אסר מאי א־נ ע׳ה עד זזסנס כ
ל כמטה זאסר לשיעתו דרשג״י כיסג •תו׳ האסור ולפי • דזקא דיפגד דסשמפ ׳״ח דוצא  צא *י׳6 מ׳

/ ל״ל וא״כ הנ״ל הש״א כמ״ש דאוריי׳ דק־ש וס״ל שו״פ ק׳ש אלא קיימתם  ג״נ מתו׳ האמר ולסי • ט
 '16ץא0ח77 סשוס כחי׳(די״א<׳)טחקם0נ לר״ג נפ״פס״ל ונחמן הרחקה ל״ללריג דנק״ש היסג

:עוד גזה שם גחיזושי ויחגאר דרמן וק־ש סה׳ת

ת ו נ ל ה ה ל פי ת
 • טינ^וו ד© ססק מדי הלח״ס ao • סקדנסת כמק rto«סרן הקס יק ׳1י וזל׳ א׳ ן5ן)ר

 מ׳׳ס ה«ם דאסח̂  ג״כ דס״ל וע״כ וס הק דאטז דדנ״ל«ר *׳ דדרונלמי מטס ולסג״די׳ל ^
 טםסיקהגס׳גגרסתןחרוסלריריז^כהחדיסררחד׳ל׳לס״לקדאשפמ* אפמליססתקאזוגנדו

 (ת־יז נטס־י. עי׳ הוכה ר-דז עמית נתסנת זה״פרמבלמי;סנמ/דכזההלרהסוזאיךי.0א!ףיכמתייסי׳
«י ^ס״י׳ כ׳)  שדי ׳״< וכזה • ע״ש הפיי וכיכ 0דד1ו אנ״ס כעד כסא רכרי. די»״י ס״ל י»}» י»ידץ יי

ל ר  דוושלוד לפי אף נזה וא־ש שס• עמרם ת ג׳)לפע״פ טסת(ד״ד ש׳1ר ר.ות ד־״ס־פ וס״ל לסעמי׳ אזיל ^
 ואיש • מננצי דרזבלנד דל״פ דדן כמס׳ הקס מנדדץ דטי.ד ג'כ ס״ל דר( מס כקסם דאסז ס׳ל זדינ״ל
 ה«קשס תקס* דנעדמדדן ואדל^עמי׳ 0«״ אד•וסלש עד מגא דא״סרביז דפסק טמכ״ס גםדע:

 9MBS{ סה״ת טא גדע כל תניד וזמן רת) נפסויס(ר׳ד ס״ל גזז' ודרל תיס תנדזץ ד דכע ׳ גופי ררל ^פיז
 יגו«רק< מזי כס גנרגרי. טא*׳ וסוזצה כערז מס׳ וס״ק זמיצה ftp; »׳ גדזלה טמזה אמא• מדיוצה שפדז
Wc כמן ?r t r ׳ ט נהא וז« מש״ש לפטד' סד• ט »  מקשה מדםת) דיוכלמי(רדד תי׳ כטי מונה ד

:קשה«צ*פ מיג אגל ומחצה כסות נע׳ יהי׳ לקסירת

ת כו ל ז ה א פ ת
ק ר  ממואל סל׳ מ״ס נקשי׳ כזס נשאר דהגס׳ ואף הבינס■ מתסלל אי» ויו״ס נמו״ש מן ד׳ הל׳ ב׳ פ
 (ח״נט״^ג) קי׳נתתנתאע׳נלח״סוסי־נרשנ״םכנ״נ(דנ״נרע״כ)ועי׳נפ״מ0משוסדלאא י

 וטווי׳ס ס״«)0 (ש׳ח נ״נ וטא״ש נ׳) סי׳ זכרכות ונרא״ש(ס״ד קשיא דיה א׳) וטש״ינסגכדרץ(זע'כ
 זפסר׳ ס״י) א״ס מס׳ (פ״א הכ״מ וכ״כ ושספי״אמ״ג) (ס״יס״ו נמגחוח ונתוי״ס דניסיןמ״ח) (פ״ז
נ זפסקי׳ ה״ו) שגגות מה׳ הצח/ז(פ״ה ונ״כ נקשיא עליו משאר אף שס כלו•  אף נ׳) (זי״נ דטה אש• ט

̂יסליו  הנדלה א״ס שם ננרטת טיןהנס׳ דמאי כזה להעיר יש מ״מלאהויתיזנהאיאולס נקשי׳ הגס׳ דנשא
 מושוס ואדרבא נימא כקשי׳ ונשאניו שם שמואל על טכי׳ אמאי דא״כ סי׳ לאטודי אתי נסי הדפת כחונן

ן זהגס׳ וי״ל לאסרודיי דאתי תי׳ע״ו דיש גתיזכתא ולא נקשי׳ הגס׳ נשאר זה  דפליףשי' דכמו טי
ט ט קושי׳ על נוכללטן טעי׳ טה ודאי ה״נ לאסרוד• דאהי מבני ניני לרג דטין גופי׳ זוטא ד  ד

ן זהג«׳ לענ״ד וטי״ל נקשי׳י לשאר ס״ז שיין ולא ףיא והיא שס שמואל על זוטא  הכזלם ^׳ה שפיר טי
 חון ג״כ אפיק ולא הגשמים מימות חון אלא אפיק זלא ניני דרג גלח׳־ס הכייכיגא לפפ״ש נח״סנסי

ן מש״ה לאטוד חייש לא גוסי׳ ניני רג וא׳כ כשמואל ל׳ל פ'כ שויו״ס ממוצאי י לרג שסיר הגס׳ טי  ג/
 הגשסיס מימות חון ג״נ אמר ולא ויו״ס שגת ממוצא• חון אלא אמר רלא לשמואל לכאו׳ rp<ל וכן נוסי׳
ג ל״ל פ״כ  סמיא האי ל״ל דשסואל חי• דהא שמואל ע׳ל נאמת כן לטן להגת׳ נ׳ל דלא י׳ל מש״ה כ־ני ט
 אף לאסיודי שמואל חייש דלא סגשסיס מימות חון ג״כ בל׳ל לאטוזי זאתי סכרא האי ס״ל דאס

:ודו׳ק גתחלה ופ״ש כאמצע

ה ר מות0׳«זימללוזזאצואזנ:זין»0 חי ך פ טנאנג *«ה«ן  ת״נג׳דחפלשוטמסוספ׳תא ׳
m ׳’זמ;מעדאפ להסיר יש cc?1 התנה• זכחרסיס דכתיג דדס כס ׳ r אחת 3 a x המיה 

 מכסר לגד דת״וכג פטם הוא חרזן חסלה רא!ר דפ״(«י פ־נ}ד»סז מזד׳(ד׳׳ז לכיסיו תא םפגגויאל
Jto ׳j יכג t דז) סעס״ק ׳9מ כמ״ש(פ*ג סכי ל״ל דהרסל׳ס וקא ו־ר כז• א׳ גפפס דאז׳ המח זיר 

׳נמל*ם(ס״ג הד׳ ו"ר x ו^ מקגלץ א׳ ת**ס  ססאזי פעס «ד דאיכא ככתם להמ»׳ יראייזי ד!) עטת «
» לגיסיז ד*ל רמ«״פ ה״ס מש׳ ולא דרנא גזה ד״ל זנלוו״ד י ע*כ רה מג טא י*ה דהו מטס י.ועמ  מו
 דאסהג עלם \r< אקט נ׳) ro(דכמו׳ לשיסיז אזל יק דסמנ״ס• כול1ל דל*ל גס כשמואל רס־־ל פ״א) (ד״ל
 לכתהדרנאל׳קד׳קישי* גיז׳יתנלסאינר־האכסיחי׳מז״ססזיוזשיו קסוהאתא נעלו 6דא ססא 0;רנא

 מוכס כםאקסי^וסימהג״עמ״מינארלמסרעאגלאסקיי״ל^יי דאם וגדיים הנט׳מ-זסדה״ס
Y אתת^ריזמוישנים דמסם ז0ד« דזמזי׳ דססא ק;הסהאדרנא והנהדר׳ ע״כ ד«רפ לפסל t 

t דוחן לסזזס טלד כם ססזי׳ דד״ש סם סאגי רמגאי מלע״ר ־ דר מקד לא אחת דנם** דס״ל טסכ״ס e 
texגגםיתמילזנץ(ד׳עיעא׳) לר״אכרס׳ דסמר ור״סדם״ל רי כשעם דגם ים*ל ממיז גם

א׳ ו(א קראדןגס ל״ל דאל/תי^ס(•׳ ימסרזת(ד״לא׳ןע׳/ס־לתסמםאלחטז״ר מט  סדאן הג
״ וליטפה רסיררועיכפ״לתסעסא׳לאט• ודל ר) (דס״ז » תזיק; •יו) מלץ(רל נמס׳ ופי׳ 0ט

|W9 אין ג״נ תפלה כלא דאין(גנמליץדנהא»€ללמא 0הצ׳מי»ה«ו״שטמנ״ יאה י׳ ה׳י?*׳
ט ^ נ א׳ »נ •והסננדסתנהרסרים ׳(ד*גא׳)פ*ש0ט אין «ו  ז0ל׳ו0ץא«תה(גטנם0ח
 BM0«ט(^עמססזאמטס0זתץ0»ס״0דלףלדזגללאןנכנדןד•׳pootונ^׳׳דוטעלהתסלל הל׳י)
ט 17® מסהאק דגסיי 0\3הנ0 חיישיק לא ד^זג^ וה׳א ימאי׳«מ׳ :ם רוצח מ׳ סרסכ׳ס ומרש  מ

ט rn ננר׳• «•־ ו״כ׳ס /^p ד״יז ן ג^מזי׳ ) 50 fso (rpp :הז״ק

ח ט ל ן ה י ל פ ח
ק ר  לח«* הממ״ס מ״ש ו«יא סק!מ כחג שלא כרס ועי׳ • לשמה עיטז א״צ ומזוזה י״א הלנת א׳ פ
 שם שכחט תפילין דם (ס״כ) דסנחות ם׳1הת למרי הניא ורמח״כלא נזה• לולל ^

 אנל לשמן דכפיסיטד המומחה נקחיןאלאמן אין די״סילין דחגיא מהחדהחם טמנ״ס מקוחלדכרי
 סטי׳ נין זאץ והנן מהא הנ״מ שהקשה ומה ■ לשמה פיטד כעי דלא המומיה מן שלא אף נקחין מזוזות
 דסמעיו התוס׳ דגד לאהזניר לשמה עיטד א״צ חילוקאדמזוזס הא• שס תשיג ולא ומזוזות לתפילין
 ירח סי׳ כת״ד סס״ז וכ״כ הכ״ס קושי׳ ג״כ •תו* ונתירוצס כזה קושי׳ שה שהקשו תפילין ד״ה א־) (דל״נ
 ושלמ•rנ זאי׳ מסא מקולי וק גוה עוז משיש למנחות נחי׳ ופי׳ דסנחו׳ התוה׳ גדכרי קושיתו לטן

וססקטנמוסרסגיס אוט מ״והיישנ״ג עליו לכתוב מוט קמיע שפינדולשס לטר דיומא(פ/ס״ו)
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זצ׳ל ברלין ישעיה מו״ה

.וט׳ דורות אמפים ע'ה רטנו ישה עד אשי חרב נס!א דיה הימנים כהקדמת
 דורוח ושמונה שלשים אלא מולא אתה א׳ דבפרען עצורה עציאה לכאורה

.הפליאה וסרה גפנים נהתן כני ה1ה נדפום : ע״ה* יבינו משה עד אשי רב מן
 נולד יבא כשמת ע״ב קדושין דאיקא חהא חתוה לכאירה מרבא אשי רב הן ואלו שם

 על עמד שמשון נפירוה בעל וצ״ל שחשון חוה׳ המעיד הרב שנס ושמעתי .אשי רב
הוו אפי רב תיי ואולי זה.

 מכירו בקלון והמתכבד נו׳ לאהוב אדס כל ע', מצות ב׳ דין דעות מה׳ א*ו הכ״ט
 משנה בפיג אלא נמצא לא אבות מעכה ב:ל הנה .מכיל דאטת נ' נפרק ונו'

 ,שם ליתא וכו' המתכבד עגין אבל ,לעוה״ב תלק לו אין נרניס תנייו פני המלבין •יא
 הכירו בקלון ו״תכבד נעצמו נתב וכו׳ עבירות ויש ייד דין תשונה מה' נפ׳׳נ מ’הכ ונס
 שהראה די,פא הנ'מ על נדול והידיש .לעוה׳יב הלק לו שאין יאמרו שנו מקום ידעתי לא

;הנ״לן תשונה מה' נפ"נ מ“הנ על נעמוך מ׳ש [ועי מקומו
 להוכיתו מייב תמיד וכן וכו' הטרו הרואה ז' דין דעות מהלכוה ו׳ פיק הרמב״ם

 אני לו ויאמר שפייס הללו דברים שומע אני לו ויאמר המושא שיכהו עד
 זה נם שומע איני לו ויאמר תימס דפועין נשאר ובדקתי .המוני משולל לכאורה ,שוסע
 במקום המחלקת וי״ו היינו וט' ויהייר של דהוי׳ו לומר ויתכן .מטן לב על מונן קצת נעדר

• נכון על יעלה ונזה ,שומע אני לו יהמר הו פירושא והכי ו6
 ונו׳ קיבל שלא סי נד״ה שכתב י׳ד דין הורה תלמוד מהלכות פ׳׳ו הכ״ס מדברי

 לדעתו נראה וכו׳ סנהדרין) כה' ןדהיינו שם עצמו מ*ש על עלמו והמך
 יום מהל׳ פ״ת ה׳׳ה במ״ש שכהכת׳ תה וע' את"כ מ״ש על המוקדם p וטמך שהרמנ׳ם

:י״ב דין סוב
ם ת  וכו' רניע שמנה ומה וכוי עבירות ויש י״ד דין תשונה מהלסח נ”נם הנ'מ כ

ונו' לעות׳׳ג מלק לו שאין יה״רו שבו מקום ידעה׳ לא מטרו בקלון והממננד
 כנליון כתבתי כנר .זצ׳ל נייבש מו״ה בדורו יחיד אמיתי בהנהון ישעיה אמר . עי׳ש

נ שכתב קנ׳ו סימן המניא  רקום הורה ולא לעוה״ב מלק לו אין מטרו בקלון המתכבד נ'
 רני אמר וורשין אין פרק דהנינה בירושלמי אימא זה דני ט בציון מקום והצבתי .הוצאו

ונו' המתנכר יוסי
ם ב״ מ ד  אץ עיירין השונה שנעלי מקום תפמים אמרו ד׳ דין תשונה מהל' פ׳ז ה

 קצת וכו' אנתו דר' סיתרא הש״ס וכתג ,וכו' לעמוד יכולין גמורין צדקיס
 . ציס וסנהדרין ,ל״ד כרכות כמטאי עליו פלינ אנהו דר' יניה יוהנן ר' דהא ביאור צריך
 ד׳יה ל״ר ר'ה חום׳ עפמ״ש ליישב ויש תשובה מנעלי נדולת הצדיקים דמעלת ום*ל

 קצת היה פליג אנהו דר׳ כיון ומיהו .וכו' ושמואל רב לנני יומגן כל דקי״ל וכו׳ לדידי
 דהלכה כתבו וטי נלגל ה”ד .ש' ניצה ובתום' .וט׳ נתרמה דהוא במוחו לפסוק פיאה
 וכו׳ אמי רי׳ה ע״ב נע״ז עוד ונ"כ .נתראה דיבה משוס דשייואל אמה ננד כרנה
 דניצוק ס״ל ד־׳ית אע'נ פסק ר״ח אבל כווהיה תעדא רב מדסשר וט,א ברב יש״י פסק

 תוס' איברי .וט' תיפוי אינו דניצוק אמר ששי הוא דבהראה ששת רב הא מ׳ית מיטי
 רב דהא יותנן כר׳ הלכה וכן וכו׳ ר׳ח נירש ע"כ וט׳ מכרך ד׳יה כתט ל״ס ברטת

 נתראי נתמוראי דיוקא רב של תלמידו שהיה הוצא רג לגט ור׳ש נר״י הלנה ור׳י
 הונא דרג דמניל ינרכות נתוס' ליידק חיכא [עוד .וצ״ע ענ״ל, כבקראה הלכה אמריק
 רב דהרי י״נ בתולין ו:״נ י״א בנישין תום' כתבו הלא רב של תלמידו הייש דהנא
ריה הייש בנינות דתנא כונא יב דיל-ת ות"כ ,ע״ש מכ״ותל נחל היה ואחד היו הונא

ר״ה איר דהכא נשוג״ן יוחנן ר' קודם לר״ה תשים דהקדירו לדבר זכר (וקצת .הנדול
 דין ניכית מה' כ״א יכ״י וזי' וט׳ו ה0י שלייה אמר יוחנן ור׳ וכו' הפתיחין על מברך

 וננביל וכו', ת־י ששת ירנ וכו' תיי ור׳יות.[ וכו׳ רב אמר וכו' הנרכית כל ד׳ה נז'
 ירכייו יש-ע ל ז יש ות־ת היי׳יף פ“ונ היא דכתרתה ששת כרב הררנ״ס אסק להורא
 הששק -וי צתו־א ישנשיל ונו׳ פליני יות.ן י־' רכ שהרי רבים ננד אפילו ננחראה דהלכה

 תשו־ שתיאל חמר דת-״י וכו׳ א־ר ששת ו־נ הרי״ףדיריש ולנירסת ששח, ניב דלא
 לת־ם ירתפר דת״נו ינים כ”נ היו שיותל תמי וי״׳ ששת דרב י׳ל וט׳ שישעום לאום

 רהיר וכו' תמי ור׳יש הכ'מ נרשה לפי אשן הפשק סי לא להכי וט' כלום שישעום
ושו׳ לאדם אש" רב איר ר״ה דאמר נהיאי׳ש וכן ננירא לפנינו ופ״א רב אמר ר״י

הוי למורא דגביל לרב ס״ל אפיה וכו' לנזדם אשור אמר גופיה דרב דאע״ג מזינן יא"נ
א"כ1 יותנן לר' למימי מצינו וכן נזה זה היויס אינם רב דלשישת נ’ע אלמא הפסק

 סס[ דבחראת משוס די״ש טותיה הירב׳׳ם פס־ ואפ׳׳ה ימירפי ששת רב הוי השתא
 ת& נהס הפרשה שוס מצאתי ולא עיינתי .והראיפ כרי״ף פשקו וכן הכ'מ ששייס וזה

 נמאן] דהילכהא רמז שוס נתנו צא אשל .מומרם בשם הללו דעוה שלש שהשהיקו
ט רבה ננד כאביי הימב׳ס דפושק ה׳ דין טף בשת רתל' נפ׳׳ת הת׳ית לכת״ש והנה  י

 פושק דתרמב׳׳ש כ׳׳ו וין שנת מהל' נכי״ה תה״ס נסיש עיונא ובעי ,ש״ש נהקל ואפילו
 שלאבי' רבם דהוה נרבה פשק אפיה עליו מלוקים רנא ונם דאניי אע׳יצ לההמיר ערבה
י דימי ועור נזה הא-יטת נהוך כהב ש׳יו יין הפילין מהל' פיר שהכית ורע ורנא  נ

 יומנן נר׳ דהילכהא רבותיו ושמואל ירש רמי עייף דלת נקשינן יותנן כר' יוחנן ור׳ ימזקאל
 ננד ננתרתי לא ונם יכו עד כתלמיד הלנה אין קניתי רבדו-ות ישיל הרי .ע'כ לנטיהו

 כי' דודאי בזה דהימנים מליטה ו' דין בכורים מהל׳ יו נכ הכ"מ כתב הו .יקודמיס
 והת׳ת .הרב ננד נהלמיר הלנה ואין סא דיכא רביה והת אשי דר׳ לנכי קי״ל ה״א
 כוב יום מהל׳ נפ״ד כהה׳׳ני שס עוד .יומנן ר׳ ננד נאכיי והלכה נ״ב דין שבת מהל׳ פי״ר

 וע׳ .רב לגט כאטי י׳ד דין ולוה נילוה רהל׳ נפ׳ינ שם עוד ,שמואל נני ניבא גיא די;
 דנריש מקצת מצאתי [שוב . יו״ד דין ריצת מתל׳ ושנייה בי״ו דץ נייים מהל׳ פ״ו נכ"מ

בבקיאות] צכלא וממכרו מהדש הנדפם מלאכי יד נספר הצ״ל

 אלא עאלץ ישראל ואץ .ה׳ דץ תשונה מהל' ז”ס הרסב״ס מ״ש על טשנדן בםןז
תשונה נחלה פ״ו דף יוה׳יב נפיק נזה׳ל הכ׳מ כתב בתשובה. י

 השאולה אח מקרב דהשונה דנהי מבוררת הראיה אץ לנאירה .עכ׳׳ל הגאולה את שמקרבת
 וכשעושץ הקלוב לזמן הגאולה תלוי דדילפא . בתשובה אלא ננאלין דאין נתברר לא מ”מ

 יתו .צ"מ נסנהדיין כדאיתא בעתה זט לא אהישנה זט רר־ על הנאולה מקרסח תשונה
 כה שנאסר הנתולה את שמקרבת צדקה גדולה יו״ד ננ״ג הכי אמריק בצדקה נס שהרי
 דנייז לולא ובכן .להצלות וצדקתי לבא ישועתי קרובה כי צדקת ועשו משפש שתרו ה' אמר

 כל כלו להדיא צ׳ו נשנהדרץ רב יאמר ממה לקוהים הרמב״ס דדנרי רץ״א הנ״ס של
̂טי הדנר ואין הקיצי!  יפליג שמואל גנד דיב טותיה הרמנ״ס [ודעת .כתשובה אלא ה
 כדעת הרמנ׳׳ם נעה מ״מ .ע״ש פליעזר ד דשתק בשוגיא ס5 דסשיק ואע״ג דיג שליה

 אמר שנ׳׳ח) ימז נ״ש נילקוש(ישעיה שראיתי הנוסתא ש”ע י״ל טו היכר) דממליש רב
 א׳׳ר יעקב נעץ בנוסה וכ״א וט' לטלס גמולה ש״ניאה השונה גדולה מליצי יום׳ רני
 שעסא מאי ביעקב שסע ולשני גואל לציון ונא שנאמר הגאולה שמניסה משונה נחלה יוסי
 לפניו היה יהיסנ״ם לומר נטן מעתה .ביעקב כשע ולשני משוס נואל לציון ונא

 שם שד דאיהא מה אמחל לא אנב דרך .והילקוע הע״י כטסהת פ׳יו דיורא בסניא
 פשפש שמרו שנאמר לטלם נאולה שתהרנח תשונה נדולה יונתן א׳י נזת׳יל יעקב בעין
 .פירושו אדע ולא בעי ואני .ענ״ל להצלות וצדקתי לבוא ישועתי ק־ונת ני צדקה' ועשו

 מגיא לעיל שהעתקתי נמו הצדקה על נשלמא .תשובה מעני! פשוקא נהך מרמז דהישא
 דבר מאן התשובה ענץ אכן פשוקא נתך כת;בא וצדקה שכיר אהי יו׳ד דנ״ב
 דענ׳ס .שונה דחיקא שנתב ותירוש .זה על שע-ד נרי״ף ומצאתי ינעהי שוב . שתה
 האמת על [ונדאיתא .נהיה צדקה דאיכא עד דוקא חלהא מאולה מקרבת דסשונת מניל

הנ׳׳ל] בניב
 השסוקים שלשה שישלימו עד וט׳ כהגיס ברפת כיצר .ט' דין הפלה מה'׳ פי׳יד הרמב״ם

 ועד העולם p ישראל אלתי ה' ברוך טנים העם כל וכשישליויי וט׳
 דהיינו ננסרא ומפרש וכו' פשוק כל אמר עונץ הפס ואין דיה הנ'מ וכהנ .הטנם

 כמקדש אמן עוני! אי! תניא כיצד העניות סדר ונפי וט׳ במקדש עונין שאין לני
 הנה .עכ'צ העולם ועד הטלס סן ישראל אלהי אלהים ה׳ ניוך אומי מס אנא

 הטלם ועד הטלס p ישראל אלהי ה' ניוך אומי תהו במקדש היתא הכי ע״ז נחענית
 המתפלל הזקן דאיתא להדיא הרי ,ועד לטלס מצכותו ככור שם כרוך אמריו עונץ והן

 שס טד נתבאר וכן ,נשכמל׳יו טניס והשומעיס וכי' אלהי ה׳ ברוך ברכה כל כסוף אותר
 .ישראל נולה׳ ה' כרוך אומר שהזקן מה על נשכתל״ו טניס דהס זו כאופן פעמים כמה
 והן יכו' ישראל אלהי נא׳׳י וכו' הזקן אותי אומר כמקדש אכל ר״ה שם רש״י וע׳

 וכטסה ס״ג ניכית מבואי וכן .עכ״ל שבמקדש ברכות בכל יכן נשכמלי׳ו אמריי פו,ין
 ה' ברוך טניס העם כל היסני׳ם כה: היסך רקומות בשלשה הכי שנהנאר ואמי .ס'

 שלא טומר להפליא יש הנ"מ ועל כשכילייי טניס העם כל אלא ליתא והא וכו׳ אלתי
:שהזכיר הסוגיא ע"פ רזה הערה
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«1ל«נחמןג אמרנו שנ ה. W6M רילונזאט י׳טנרום «<>!הרג ה«ה ר תו אי
 בגל onn אסר :6ד6ו פ'3 ז*ל1 .ירית שתי גספוו שון6גד גג:במ 6וגו

 נמב המופוס פן ״ ספה של ה' פי6לר י.!פרמנ'ס •פלו נק כלל פיסקא אין טספייא
p( פרפה »0 i , a m בכללי כוא,p i פיסלוק פלי ^וג יגיג ,ברלפביס נס פלאסי 
 לא פיס פגיאונו להודיע פדינן ההנהום וגם ,הספדים נל פליאוס פל דל «נג*ם9

 רל הלו• הרין של פהיה קדהון יו גסימו יפב׳ם אללי נפלא והנה .פאופה שה נהנו
פלל נפולא תשהי , הספלים לפליאוה פסכים ,גלל פלשה » גונה שאינו ט ופלאהי

 ני )י9פולי והנני .פלט גזאה0OTW אן■ בספלו ויל הלב הלולהשגסג ואינה היא•)
 שפוד לה יש שיפוהיה פשלשים שיפה וגל הים טלה פלס היא אהה ספלו ספלי בכל

 .לגלוע אין ופפע להוסיף אין פליו .ועדה נ)לנ לו יש השישה פסלנןי הלק גל ואפילו ,ופדה
 אפון חיבה הוא והשלישי הלאשון הסלק ,לשלש שחלוקה שפג כל ,ביק• יהיה הגלל ווה

ן סיס שפצאהי וגפו , גלנד  הפופיס אבל ,גלל ספי גלי r כתיבה גלפנ׳ם עלאסי ג
 ללין ישאק ובפלקיק בשינהה ולנלוע להוסיף ביט סהלשוה ופשב וה בנל ההטק לא
, לשלש סלוקה ואפה לשתים הלוקה אהה שיפה ולהיות שיפות גשלשיס להיותה רק

 הדג לוין היה לא P הדבר היה שאילו ,סיא ולא .מסו ?ל נטלה פיה לי ולגן אל ׳0 ראפי .וט■ פפן את נכה אהק אל אפי פשה אל ה׳ ראמי ,לשוס ווה .יב
טפויו בשלשיס אותה שמתנין שנתב נפה וכותי ט היה ני פיתה נספיו לנהוג נפי א׳נ והלא וא׳ת . גהלנה שאמר שופפין ולוה .פ"נ שתופות שתיק .השנם פשה

 פרק באוט יש שני פטת עוד ני דע אתת. סתופה יפסי הפיק שבסוף הפש^
 , סתופות שש תהסד לא פד אנין את נגד p נגנה ששם ומא , הדפוס בספרי

ען בית תהפד לא ני ,שנע שק פלאת׳ המני יד נסיגת ובהרפנים  , אפס 0ס«פ י
 נפלא וגן בפלייס. שהניט נכרפלס גם פלאהי וק . אפרת סתופס אשת סהפד לא

ת בדין הנהני אשי אפת אלהיס ׳0 ובמן . הססייס ננל  בנשף פלאתי אח״נ . ^
 אל ה' ראפי על הקולמוס שהענימ טנה נספר פלא ויל קארו מהריי שנם תשנה
 לו שניאה היב אפי אן ,שתיק נתב סתופית שלשתן ונפקס . ידך את גפה פשה

^ נה שיש פלא אישא״ר בדפוס כי היא פופעה שהנהה י  דמם ופפ אופר ואד . פ
ט .דטפים ושאר טמנירני מדפוס אולסיה ומאי ליה •דפנא דלא אקאיר  אוסרין ו
 אין והנה הדפוסים סננל מדייק היותר שהוא פורטגאל פד«ס ליסייע אישאיר מדפוס

 לא והנה בה ובדקסי יד נתינת אתרים רענ״ם ס' שני מוד לידי באו וכבר .פיסקא כאן
 גלאט וכן ויל המאירי וקדפס האסת. והוא שכתכתי לפה מסכים ,כלל פרשה וה גת

:במלריים,עג״ל
^ ן  כי ,סיסקא « עשה שלא הפופים פעה .אשת סתמו לא בפסקא ימרו נא׳ ן

הרפיה נספר נפלא וכן .ויל המאירי וניג ס״ס נפל « נס היא סתומה שישה

 ותלקיק השיפות ודאי אלא .לשלש ואתת לסתיס סלוקה אתת והשאר גדדיכה הראשונה
 פופד שהסופר משפה .האמיתית השירה לורת והילך .כלל לשתק אין לק ומדה שטר
ט מיניו למרפוק ארשפבשלפ, פרק לאתוס מ פרפה אל בא בפרשת ומסב ט  לראות י
 הרבב אס יכסו הפיס ישובו בפסק אשר פרפה פלה הדף בסף לו שיבא ולמין ללפלס

 וו&ן שפיו, גי״ה של ה״א «היא ני כהלכה, הדף בראש הבאים מלת שיבא בדי ונו'
 ,הבאים ,ראשיהם ספיפן השירה לפני אפי הפיתות מתמש ראשונה שיפה רק היא »

 « צורה כפי השירה ואסריה ,פניה שיפה ואתדיק . נמליים ,מם ,ייי נינשס,
 ,אפייה ,ותקנו ,יאשיק שפיק שיפוח תפש ואתריה ,אפיה שיפה ואסריה ,שפפנתי

 , וטרושלמייס ובמלרייס שיט בגל קרא בפלג פסיפס והנופישית .יבאו ,ויש)ו ,תות
 אין ואילך ופנאן פרג, לפ10 אופיים יש הם במלת שפפייפת שנפב דל גפאירי ודלא
pO■ י לגוהי  פלו! ק אופר נפלאט .שיפה בנל לו שיוזק פה גשי ומסב חוור אלא ט

ג שם לגהפיס סימן ,שיפות פיג קרא פלס פי הנאיס  היא פהס שיפה גל ,ני
 ואפס לפרש אפת .לנפדי וריקות אפיות שהן סק שתים וולת ,ומשורש גפשקל גמדה

 ני ,הריי\ת שמת השפי אלו להוניי סלין לא ויל והדסניס .שירה סל לאפייה
ס ,הפושות פישיוס ק מריס ופקס נש קיר או גי שגפב פה לו נספיק ט שגל הוא י www m w -י  •r • ^ ־י«€»י • r  t « ן • ! • •t m /■ י •קיי י / • / v »ן «**•׳ / • פי • /י«% / קי / #פ / מי »# >י«עןי< • ו י ען י י

בסוף שקה לה שקדס בשהפישה ובל פפל פפק שקה לפניה צוינה פסופה שישה פטת גו ,ויל נהרפנים וה נוני שלא נפה תפעה ואל .וטרוסלפיים ונפלייים ויל
 הו*ו של שהיה קן יד נתקת רסנים אללי נמלא והנה .דטם של ביפנים שנפל הוא
ז את בנו ק מונה קם ויל הלו•  מלאמי וגן , סחוטת שנע אשת סתשד לא עד אנ
ם נס  לפציאק והסנים נהלנה שאפי מפעין ולוה ,נמליים שטנה ושם של ניפני

 דע .אספ סספה פחי השיק נשף פס אשי הפשטן נש איכ והלא וא״ס .נדם
 פשה אל ה' ויאפר שנה ששם ומא , הדשס כספרי פיק באותו ק אפי פטה טד ש

ון את נפה אהק אל אפי  מל, נפנה to הנוכי יו נתינת ונהרסב״ם אתה. ססופה י
.פג״ל ,ואיא בפרשת נס ום נתנתי וגבי שסקא שם אין הסתייס בכל נם

ל ך  בכל מנתם אסר נ')1 א׳ פפוד מיה דף שלסנימ ניסניס (ושא הים בשיו־ת ו
ן לויה נאוהה השירה לכתוב הטשייס נוהרים וקאפאלוניא ופיניא ם״פ י ^ 

 בקן דקזקו לא הנטלים פס הקפנים ועשרים הארבעה תרשיש אן . נסית לכתבה
 לנשב אי ראישי ולק ,קשה לא וכן ,מלבם כדו אשי בלויה הסירה נסנו אבל

w למען האפהק צורפה w נפשי• r י  ,מישראל תשסנס ולא יולט בנים אסמן מ
 ם*ת ומתני ,השירה לוית פנאן להעתיק יוכל ופשייס ארבעה להדפיס אדם יבא ואס

t היום נתונה (היא אכתוב אשי הצורה נפי השידה לכאוב יוהמ o ם סייזי  מי
 דני ולא השפיים ניד היא קבלה וו לויה ני .להמתיקש) הלוין ק ואין ,הסטייקים

 המעיין ואתה .השירה צורת נסשיו צנסוב ויל היפניס נסטדי ולוה ,שא ייק
ביפשבשו הגדאסיס. היפלסויל שבתשרי צלויה לבן תשת ואל און אל סשן אל השפר

 שפה כתב שלא והוא ,דל הרפבים הפי הפדשיס סתס 10 פטת עא* :שיפה
 השישס שאר שהמפיל ושא ,פעה שלישי פטת ועור : ooto פלקה אן כזינה ראשונה
 וק לשלש, פלוקה בשימה השימות שאי פהפילק סיפ to! לשוק. פלוקה נשיפה

 פנית אפס השפות קאי שנתב הרב בלשק קתבש פדפיס ואוש יד, בתיבת ברמביס
 לףן שבה פשב לשתק הסלוקה בדבריו הרב שהקדים ולפי .וגו' אמד רפס נאפלע

 האמד להיות יק לשתים הסלוקה נמית הקטם לא וסוג .גן הובי ואין להתתיל.
 שס איו ביס שקה פפצית עד השירה פיאש ני גפטין וידע .במסשי לשנים קודם

 ,ספלוקת ק אפיינה שקה מלקי ובשלשה ב*פ שפה ל6 האפיק בסלי אן ,שקשוק
 .הדברים ניאין p ט המשט מיב ונפב דל, הרפיה פנית היק שגהנפי והצורה
ק שפס סלי דל היפנ׳ם ליעם ט ומעיוק שטם האלו הימים שי ואמשש  ל

 ובג• ובאמלפה שם ש אוו השלשק סקה וביאס סלגס, ה' ייסב יק שש האפיק
ס, בשן ובמשה ניגשה הלט קיאל  נס ויל היפנים לדפס ני נסב דל והפשט ט

 בשף ונפלא ובשישו. ביגט שרעה מש בא יק שאיה משגה הראשון ליס שקה .סלי
ק שפה אושה  ,שנתנסי נסו אלא p נראה אק דל הרפיה ופדניי . עליהם הי וקב נ

 ^וקס אפיונה שקה ישפי אלה ובגל ,יבייקלפייס בשריים pi בהללי שא וק
 סקס ריש אופר "ב גד משריש ‘ובמש .כששה והשאר בראשה שש » את לשתק

:עלל ,ש שלשם
וושיווק •אספמשסשנשקנפגשיפטמשדש;

הווזייט■. נם׳ שכתב פת וזח
ץ ענ ק ויל הימניס נתב הואת ששירה צורם ג קנ  שקית, ושבע בששים אותם «

 רטשו שנתב פה וגש יד גשוגס רמנים ם' כשלשה שמלאת• סה כאי אמנם ווה ’ ׳
 יפנים נסאד ואולם .ויל המאיר׳ גסכק ולוה גשמו אל בית בפשר דל מנב• טד

נ^לי וגיס t נתינת אחו נרמנ״ם ושת שיטת נשנפיס *תה פנוחנק כתוג הושת
די נשעייה הנודע השאר נתינת ובשאר הקדמנים טמפלסייס ונספיים ויל קראל ו
 מילנ שאר אתוס נאל ששם אלא ייב א' שאריס במסכת כשב וכן שה תיק p ביותר

 וקלסס ראשופז בסברא קלתה ,נוה נתלקו ושיש ,הלור תלת שהיא תפישת שקה ריש
 ראשונה גשברא הכשב שית «ל שלעיר אלא טד ולא .עיקר ניל וק אתרונה נשברא

 אשל שנה ואש ששמה ארשה כלורת ריוס לרין פ משירה שיפה בל שבאמצע לאי אשל
 בשלשה לריניס הראשונה הסברא ובעלי .הרפביש דעס וכן בהדיא דל המאיס ננדס

 אפש נשקה להנניש הים גם ואולי והליס עשרה והשש העשיטת השיפה שהם מקושת
 הק הששת שלשת באגלע להרס •וכלו לא ולק סאתניונה לסברא שקות ב' ששא מה

 ומתסלה בראש עיש התנס ב• ה1 לתגן אאשר תאפר וכי .הפצע קצר ט גשעור ריות
ריוס קאר ונס אפת נשיפס שפוס נ׳ להכניס שימל ניי מינה ששדה עמוד ירשב

«ר<ן לש אסר ספקוס ששל שס׳׳ש קיש דאיג היא שלתא ל<> הא בשישי, נאפלע
 בקק אסקפילש השאר קשה קליות שיפות וכלן שפק 00 » פסירה לפסלה
 וגשתסתנל .שפה כל בסוף ריוס העטו סשפאל קאר הפירה ששת להתפלת שה הפנפו
n לה שקורס תשפה פרשה כדק 09 שרי הרששנה «לפ השקק שגל תמלא הקג n 
 שאק גפנןם שששת פרשות תפש שפשה ונפלא שיפה גריש פפפלת והיא שיפה בשף

 דנק השירה ששת לשש שה שאן שעשה בק ,העמוד באפלע קפילס ואם .אמת נס
 ,נאפלע השפומ וששח משמאל ומליו שפץ הטוס סלי שנק טן ספשד נישן הייוא גל

 וקושא .קשה לא וק ספושש ארשוס שש הס הרי טפו נראשן שק גמן שף שף
y באפלע דוס לתנים שלא לתש שתר היה אס אף » שגיא גמלי ספגת קלש לא 

 הא .הטוס פם מהשאר ייוס בלא ארומת יותר אצו ט והליס והייו כעשירית השקה
 הנס והאפלשיש הראשולק וראשקם ששת שגשס וו סירה לעשת והישר ששג גי למדת

סינש והיא שלוו שלק אני בלבי אווש בשינה ^ולס שדשס״ס. הרפביש בשאר* גשבק

 שק אושר ואני טיושלשק שא pi ליב שקה נשף למונס לטן לדפש ט ואילק
/ שקת בריס לנשבש  אקא בעק אי ,שפופה 6יש6 בעק ואי טעש שגא בעיה אי ג
 . בק בר אל ודטקה הרים 1מ̂פ שבדלת ואילים תלת ט לב תסש לכל ימס טעה

 נארבעס שא pi שאריס בעפנח שא וגן בהללי סלאתי גן גי ששמה אימא געית אי
 V סירה שרת גאה הקשן •fso גוה ו«לל ,שק אר אשר דמם של הקען ועשטס
 דקדש לא בוה פשה ולספי v משירה לנשלס הצריספ בששת ■p .השלשת בתגלית

 » משירה לשולה הצרימה הששה ואולה .בקפן ולא מטל בלד לא בלל הפדשקים
 .אפל• .ואעירה .ראשיהס ואלו .שש שהש נדה פהלמה בשבקי ויל הרפליה בתג

o־p . נוה ואין השיה ואסטה כפיה שקה ואסייהם .קסל .להגעיש .נאפייח 
 ויגא. ראשקן. ואלה שקק פפש נהגהרפביסשליין v פשרה לפפה אגל הלל. שלק
 שאד פשה אינו אס אר הפה ויל הרפיה בהב וה ואל .אשר .הואא אשד. .לדבר
 הגפלאק ספטיקיס טשרם הפאויש בגל שלא גאשד רק p גסבהי לא בסארי ואר

 pi .מלל .השרש .אשר .0ל«ג .הובריש .העש יבא. שהש. האלה בארלוה
 לה10 פסיקה והששה טקד, pi הלל הקניה בירושלשיה נש וגיס שיש בגל המנהג
 לשוה פההנר דלא אסה המה, לשתי שא הרפל׳ס פל המדה ספפה ופס .שינס
 ^ומה היסנ^ שנתב השקץ ממשש אלו ט ל .מעש והפאיה שקק שש מידה ביאס
 יד כפינת בסשייו הנפלאח שגיסו לעי מ סישלם p שנהב ונלנלד .מדש יותר

 ובעמג} סאד אדומה נ'ששש בק ונפלא ששת fo השירה שמתטש לפעלה שכתבש
 גוה הרב הקן שאש אלא אטמהאלי. שפות בשאש באב לק העמוד בל להשיב לטן

 פש יקשה פאר קלרזש מהשדה שלמעלה השקק ששת נ• לל ,הראש po לא השף
 שנפלא והייר שישת בס' אותה שמתבק ואפר ומור הרב ט ששר נראה לגן ששןשיש,

 .נסטו ונשארו שלמהה השקוה נס להקן הרג ומי שלא שנראה אלא הדששיש גסאטו
 גששה לשאר ראוי ואה גש ואף . v שרה צורת ארש to הפקר מהו גאנהי ונבר

 שקוה הגיש pto שרגש ito שיטי הששוה מאש להישג פהשרס שלמאלה שזיפק
:הגיל סגושלשיס פלאש וק לרק «ל מטושה השירה
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y'rrfl הטחבר מנכד לידינו כאו אשר .פפד׳׳ם האבד׳ק זצוק״ל אבוש אברהם רנינו הדור מופת הקדוש ההסיד מהנאון

: סעראצק האכד״ק נ״י יוסף מו׳ה
ה בי ד ק ה  וריש <"נ .אניו שתעו! רד׳ הקדוש ורגיגו ו:ו׳ אשי ררג ימ!א נד׳ה ב

,אניו הזק! גיליא! מרנן שמעון וררי ,שמעון ררני ור״ג ,נמליאל מרנן
 נ”דאל כאן נס ונ״ת אנוחס לניח הולדותס נסדר ע״א לעיל הרמנ״ם מת״ש מונח כן
 הוא הזה [התהר ,ע״ש נהדיא היותסין כס' אימא וכן ,דקחשיכ הארכעיס מנין נשלם לא
 מר הזה גדסזש וכן ̂ ייאומה נמסר לא ,שי׳א ,‘ש׳ וויניציא משוה אך , האחרוניה כדפוסים אן

ppj\ ,י הסי׳א] כראוי
ת כו ל ת ה עו נ .וכו׳ הכועס שכל ואיירו ג הלכה ד  אתרו נאסתיס שס נ'

 ולא וכו׳ התחיהר כל ואיירו הרוח נסוס נמדח זה דני כ’נ
:זו נהליה נסות אצל נ״כ זו יימרא ינינו הניא לא מה מאני ידעתי

ם ו הלנה ם*ו  סועה מס׳ הוס׳ עי' ג׳נ .ונו׳ דאתרינן רההיא לזה וקשה בפל׳
.וצ״ע המתנר הניא שלא ותתיה עניניס נכתה שהעירו וריי ד״ה ניד דף
ת כו ל ת ה ה ת״ ״  דף עירוני! מס' ועיין ג״נ . ליכא שנזהי׳ז בלח״ם ר הלכה פ

יעו״ש ונו' תענית תנילת כגון לתני׳ אנא נר יעקנ ר' א״ל ס״נ;
ת כו ל ם ה ר כ ב ע ״ ם ו הלכה פ כי  מתריס מהי נסיה עי׳ <״נ . לותר ומפשר נ

:רש״׳ נלשין ומדויק סעם נעוג זו קושיא שהתרן נלת״מ
ם  דש״ק רנינו לנרי כל דאי צ״ע זה דנר ('נ וכו׳ רכינו ומ״ש בכ׳׳ס י הלנה ש

 כותי המס נמי הוי הא דירושלמ׳ מעשה מכת הוא הדנו״ן על דקורעין פלייז
 זנית׳ ולא , לקרוע ח״נ עכו׳ס מסי דשומע סר"מ נ״נ נהא לתיפסק ליה הוה וא׳נ שנידף
 אינם דעדיס הא נתנ אכל מהי נסיע ועי' ,קשה דמ״ינ נחייוצו הרב הועיל מה להכין

לקרוע יז״ניס
ד ׳  לן י״נעיא קא לא הנאה איסור דלענין משתע נ"נ תיקו מאי שס יב הלכה פ

 שמיעה לעני! רק כהנאה, דאסוריס נעיר הנמצאים דנרים משאר נרע דלא
 ,נכילה ייד׳ לסהרה השמיעה מהני לא דאמא׳ ותמהני ,לן תינעיא קא גנילה מידי לסהרה

 ועיין , כהנאה אסור דינו שעתר לאתר שתעו אס אסילו כ נ' הנסקל שור גני דהא
ות״נ ע״נ דפי׳א חולין ועי' ,גנילה מידי לעהרה שמיפה שמיה ומ'מ , דמיה ננ״ק
מיד׳ תסהיה י"מ , ננו ואת אותו תשוס דכוער לר״ש ואפילו . נע ואת אוחו משוס
 ואפשר , שמיפה נ״ש שא״ר שמיעה ר״ש אמר לכל נא דנ״ה כחולי! וכדאיהא גניצה
ליה מינעיא וי״ח ,מגיהר אינו נשתיכיה ואפילו ,אנא נר׳ ציה סנירא לא ור״יז לחק

מאן דליכא משמע ,כשיעמ וכוי ר״̂ש לכל(אמר לא ננמיא מדקאמר רק .דר״ש אלינא
 ציותה דהתורה דכיון ואפ״ל ,אצלי מוכנים אינס הכ״מ ודנר׳ , אנא ר׳ על ניה דעליג

 הנשקל לשזר ול״ד . התורה שציותה הרנ חללי ננדר גכלל זס א'׳כ ,הינ לסי לסיגתס
 ומתייא דיתנזנא כמימרא עני לא א״נ ששמעו כיו! ועסילא ,דוקא לסקלו ציותה שהתורה
ס ק .ננילה גדיי «הי  נהפוך דהא הנשקל כשור כהנאה אסורה שתס הול״ל לא ילסיז י

 שהארין ס״א דף ננ״ק ז״ל הנרע״א כחידוש׳ (ע״ן .וצע׳ג יותר נפרעות סול׳ל וגם מא
 נתיד• אף דמי נשרוף גישרף העומד כל אסיינן א• ורנק י״ש נעלונחת דסליא סה
נ שיעורא נעי דלא י׳ שתיסתה ל״פ הגימת עיר כל נהסס א'  ננילה י״ד׳ לסהרה נ

וצ״ען: וסיים
ם ו רילכזו ®ץ  אנדרע׳ [ילאו] צלעי שאר מ'מ מלמעה) י' שורה ע״ג ל׳ז (דף בסל׳

נ ל׳ח (דף .ם׳ ;כצ״ל ט' שגיגו מדינה] על(פתמ נעומדין 1ז”ע שורה ע'
ם י ואלכה ח׳ ה כל נ מ׳ ט׳(דף ענעח י׳ .כצ״ל שגיס [שיקיינ] שמפרש ו׳) שורה ע'
ט ״ ם טז הלכה פ הי״נ שנח מהל' נת״נ הוא נ״נ .יניגו נחנו לא למה ככ׳

ת כו ל ש ה א מ״ ״  ורניגו ר״ח ולדעת נ״נ לנעלה ניטתיו היו בכ״ם יג הלכה פ
:נרשנ׳׳א ועי׳ כלום חיין לא לעיל שהניא האי

ב ׳ נצ״ל שדרך נשעה ונקומן] נשכנך נאיר למה נ ’נדרך(א ולכהך בכ׳ש כ הלכה פ

ת כו ל ה ה ל פ ב ת ״ ה פ כ נראה נ״נ ימ'ק יש יא הקשו ויה כלח׳׳מ ר הי
זוערא סר ימקשה רה על קא׳ הנמרא קושיית דלהרנ"׳

 דאתי נופיה) (הוא דלישנ׳ ניץשיא וסליק נו׳ המנדיל הניעו מינלל וגנלליה מינה לעיל
;לקושייתו רקום אין ולס״ז הנא נדמשני לערויי

ITE ה  אם רנינו ניאר לא מה ספני ידעתי לא נ”נ נחורנה סתפללץ ואין ו הלנ
 ונקרי חדה׳ נמורנה כנון ,מז״ל שמ״רו דניים לנ' למיחש דלינא נסקוס הוא

 סחס רניע נתנ ונ׳׳נ ,דניטת ננס' נדמשמע ליכנס מותר מזיקין נמקוס ושלא ונשרי
 ונוי דוקא חסלה יתשמע כלחיים .לי וצייע כלל מילק ולא ו׳ הל' רוצח סהל' נפיג

נ  מה;׳ נפי׳׳נ ינינו נתנ ליכנס רשאי! דאין הפלה נשפת ישלא מדוקדק איע הלשון נ׳
ו' הלכה רוצת

יי רואה אני פלא נ״נ . הראש על תפילי! להיות א׳ ״א3ר תפילי[ רולכות נ י  נ
 העייף ולא המסיר לא נשיקול ינייו כל אשי ז׳ל רנינו

 נ׳ ,ט יש סעס מה אדע ולא אני וכעי ,עמו וגמוקי פעמו לא אס ׳ו״י של קוצו אפילו
נ מצות מנת ונפחיתתא המצות נספר  נין לעועפוס והיו שנאמר נרמש תפילין לקשור י'
 א' מצוה גונה נא! ונס .ידך על לאות וקשרתם שנאמר ניד לקשור ׳"נ ומצוה עיניך
 נסדר מנה שלא צריך אני ולההנמד ,היד על לקשרם נ' ומצוה ,הראש על תפילין להיות

 גם ני נני ויאה .ונו' ולכיועפוח והדר ידך על לאות וקשיחס ,ננ״ס נהורה הכתונ
 א' נפרק • לאתת אחת לך פונה והנני .יד לכל קודם ראש פעס נל נקע נחינורו

 טתנץ ניצי א׳ הלנה נ׳ וננרק .היד על אותן וקושיין הראש על אותן רניחין א' הלכה
ס. יד של לכתונ יש נתינה גני ונו׳ןונאמת נותנין יד ושל ונו׳ ראש של תפלי!  קוי

 ,וט׳ ראש ש< תפילין עושי! כיצד נ' הל׳ צ׳ ונפרק נימ״א] ס״א ל"נ סי' נש׳ע ע״ן
 ראש של כתפלה הפרשיות סידור כיצד ה׳ וכהלכה ,וכו׳ יד של עושי! כיצד י׳ וכהלכה

 של נין ראש של נץ הפרשיות גולל כשהוא ז׳ וכהלכה ונו' יי של תפילין '1 וכהלכה וט'
 ואורך ונו׳ יאש של הרצועה ואורן ׳"נ ובהלכה לנדין ממון יוצא ׳ו״ד [וכהלכה ונוי יד

 תפילין מנימין היכן א' הלכה ד' ונכרק וי״ד י"נ כהלכה כן וכיו וכו׳ יד של הרצועה
 יי סל מעננת אינה יאש של תפלה י' וכהלכה ,וכו׳ יד וסל נ' והלנה ונו׳ ראש של
 ועל מצות על אקנ׳יו מכרך ראש של על תנרכין וכיצד .ראש סל מעכבת אינה יד ושל

יאם היין רניט לדעת דנאמת ניוחי תיזוה כרכה נכי זה [ודבר .להניח מנרך יד סל
.•י לשל קודם ראש ננ׳יפ נקע דרכינו רואה הנך ומעתה להניח] אחת רק מכרך סח לא

 ימירה קדושה דראש קלוש סעס לומר נוכל אמנם ואם נו. יש כעס תה להנץ זנית׳ ולא
ראש של נקס לכך ראש של פושין יד ושל יי סל ראש משל עושי! אץ זה דמעעס נו יש

. וצ״ע זה סעס למימי לינא המצוח שמנה המצות נס' ח׳ימ . קודם
ג נ׳׳נ .שחור דם ייאיח בכ״ם ד הלכה  : V מנס׳ ע׳׳ז יין יכיאיס נס׳ ונ׳

ה פ*ג ם יב הלנ ׳ נ ע דניי נניאור הסריכ׳ ונ"נ ג״נ .נ״ס מצנעו סנינ נ  :יני
נ אחד. נניח פרשה כל יו הלכה שם נ׳ נ' סיי ק תפילין תנא ד׳ה נ ת  נזה ה

אנתים ולא אפישיוח רק יקאי וכתב
״ו נ .נקיפוגיח נדול ופייש״י בכ״ם ח הלכה פ  נלטש ועיין ,נרש׳י חסיון יש ג'

: להניה שכמנו קדשים וצאן
ח ״  נסוך רנינו שכחנ הסיץמות נסניין תמנה אס ג״נ .ותשכח יוק נכונה בהנ״ה פ

 ספריט שנסתח תמצא שע׳ע והן רניט שמנה הטלל נסנין ונס צ״ה והן הפרק
:מליו עיין מכוון מנין הא ולא הא לא דאל*נ .אמת

״י  ,ערום כשהוא רניט כתנ0 לשון האי נ"נ יום י כשהוא חורה כפר ו הלנה פ
 הנזירה שייך לא ונס פרנן ר" מיייי לא ודאי ינהאי ערום נשהאותז ייל איע

 והוא השעי. על סוסנ רק פ”די משוס הידיס את יסמא שהספר דני ני׳׳יז שנזרו
 לשון שהוא הספר על דקאי ואפשר סי׳ם הוא כשהוא חינח ואולי .ניקדוק שלא קצת

: ופשוע זכי
<׳נ .יהודה רנ דהא דספיי נההיא בכ״ם י דלכה פ*א ציצית הלכות

 נעצמו נכ"מ הניא וכן אליעזר רני הזא שלפניט ננוסמא
 נר״תא דר״ז נרי׳ אהנה דתני דניון דינינו פעייה יה״ט לומר ורציא׳ .ז׳ הל' נפ״נ

 ניע מצריך ולא עורח אדם שאץ לפי כשרי! מופסקין חועין נ״א נקט לא ונה מטרשת
 ונסופסקץ נשזויץ דאוקיסנא והאי . נשזייה קאידא דאין משמע שזורי! להיות דצרינין

ט על וטת ללמד טסה דעתי היה נף . י״ש לדעת סא נ נשחעיין אן .יני פ'  נ
א מנשק ואיט נרייחא ההיא ידמו משמע , רניט תשונת המניא ונב'״ ז׳ כל׳  נ׳

piiD ועיץ:
ם יה הלנה  דנעירוש סשתעוח להא׳ צייד לא <״נ .משסע וממילא לנדו ל^ עושה בנ׳

דני׳ איתמר ט נ סג ,זה נסרק ה׳ נהל׳ יני * לנן ט שיש טלית והלונש מ
יוי שפתיו והנה .אמת מ״ע קיים נאחד שניהם או חכלח  נשי האי או האי דאו סללו נ

;ונחנמים ימחני׳ נששפא
ב ׳ f רג .פסול צמרה עז נח רתל א הלכה פ r נ ננליון ס׳ש פ'  כטיוח מהל׳ נ

 נח דרחל דנטרות טמיא זסםקיק טס רניט הניא לא מה מפני נעיר יתמיה
: וש׳ש ({׳ציון ופטל עז נת יחל

X E ם ו הלכה  פשתן ושל צפי [של לנן ■שש צמי של 1נ”מ שורה נ”ע נ׳ (יף בנ׳׳
:נצ״ל ששתן של שלהן לנן עושי!

ומקורים חידושים
ן כוואאא־ “זצ"־ חיים מהור׳׳ר הגאי; הרב של אחיו ,טווילנא זצ״ל זלמן מוהר״ר הציפורםם מהגאון

ת כו ל ד עברים ה ״ כה פ  פת: .הנדמת עי־ נעשית ייקלע מערי אחמ אין ר הי
 וניידנר נספי׳ היא אנל .זה לו ייני! ידעתי לא הרתנ״ד

 תה״,ה עליהן מייינך הן תהיינה עליהן ם לה תהיינה ,תהיינה מקלעי ערי נאינ י׳) ל׳ה
:ע־יך נאית ציל שעריך נאחד נרוזני׳ס ומ׳ש . הנדתת עיר נעשית שלא

א תשובד! הלכות ״ .האדם מ,את ״כל עד ונו׳ נתנייי החונל ונן א הלכה פ
 הידא I ■ האדם ת,יאת מפל רנינו ד״סיק מאי כתג והניס

 על -:׳ר! ל:■! שני(' ״מה האדם חעאת רכל ה׳ז (נמדנר נספר׳ והוא .לה י״תי
 אתר כשיק הכשה המשנה מדוע ׳פלא גופא היא ואילם .עיש ולה״י ונזילות הננינות
 ה״ט נ פ ׳־.שינה נהל' נס! הוסיף רניגו כי לנ לתח צריך וניוהי .אח־ למו־ והספרי

 או החינל אנל ונו׳ למקיס אדס שנין עוניח על ה;א סנפרין ויוה״נ המשונה אי! וז״ל
ר.״נ שהוא ״ה לחנירו שיתן עי לעילם לו נמר.ל חי,י נהן וכיוצא הניר! נוזל או מקלל

 היא משנה הכ״ח כתב ז ע וגם לרעהו. צריך צו ת״נ שהיא ״״ונו לו שהתזיר פ ו",
 אמתת אולם .פעתיס אחד דין לכמונ דרנו ואין עיש כוי לו נותן שהוא פ”הע כ״״ונל

 אסורות נמאנלות למקוס איס שנין עונות ת׳ עכירות כיני שני יש כ׳ , הוא הענין
̂ת , יכדי״ה / מצות על נענרו לנד נפשו כ׳׳א דיס התועיא ית״יס כ  עונות והכי ה

 סוא רעות שתים ונזה ,נכנודס או נממון אי מיף הח״ס ’מע.יג למנירו איס שנין
 שער הלנניה יונת ;עי' אלהיו דלות נה״רוחו נכשו וחימם רו הנ את הי״ס ,עושה

 את לילית נ׳ ה' לכר יהתרעיה הידר א׳ תיקון וזיני כני צייך הוא ויכן ה״,:וגה),
 ונתנ השכר׳ דכי׳ העתיק ה' לפני הוידוי יענין ני פריכי נכ׳א לכן .ילשלסילו הכי־י
 כתורך נשכר׳ יכמניאי ה' לש,׳ שהיא הריו׳ מענין המדי- ,הידס מכאת ייכל שנאמר
ש.  יין וזהו למנייו ליצוא יפייס יתילה לעו! כ'א יידוי לפין יזכיר אינו נפ"כ אכל ע

וק״ל היזיש אפמ את הפכ מקרא על ונשמך היפנה



69ומקורים חידושים

ק זללה״ה באנ״ד יוסף םו'ו! כקש״ת הצדיק הנאת רדב !את אל אבד׳ פ רני א חו! ם׳ בעהט״ת ,ט ך מנ  י ע געתקו .מצות תר^יג על חינו
שיל יהוש;י מו״ח חאכרך החריף הרב ונכדו נינו ה המפורסם הגאון הרב חתן ,נ״י נאכ״ד הע ״ בל « ש פיי ב אסי אבד״ק ג״י טוי ;י

W jn ה י 6TOM e דין הפמיס רנ>« <׳ע «ג.5 יהיה ו הלכה פ n 
*פ:51 נ*כ ניסס פ׳ש *b ני״«ק והם .וגואה נאיש

ץ ח מם׳ נסראפיוגה הוא ג׳ג המים. גמורה סומיא מם ככים ה הלכה פ  פי
מיג: פיו דף הו״ל נערגים מס

ץ  :פיא דאאה גהוםמהא והוא ויג .הנסים אסרו נ הלנה פ
ן נגיב (ין גיג שונאיו. גסנ■ ד הלכה e לא קפיו ו m .מלא דאמי׳ פיאה גן 

ס אנרהם גוונן יאיסי מוג .פ*מ לסנר אהוי שונאו מני  קניו >*0 ^
 גוה שהיגיש *א1<וי V«סהנאון »לם גדיה פי׳ פם סהידיס ם׳ נדפס אאיו ,וה שהנןשה
 מם סורו גלא סייפא יהודא נני שנהג מאסה נס׳א הר׳׳ס גמם ומניא הליל גל וסניא

:ומראה ורה פ׳׳א אגוס גייס פ׳ש נדפא ליהודא שפאים
ת ק. אלי ס׳ ייושלוי שם גכ״ם נ הלכה ם*נ ת״ת הלכו נ  גפס׳ ליגפ״ן פו

 ההונחה גרייא לא משם הישנ מפח אם יע ציג פ׳ דן נרו!
פיש; הייושלפי הנ*פ מגיא פ׳ג נמום׳. ופק

 מינוי אשי׳ אלא פפשה נה מיש וה5פ מסא לאו ליג .מפה פשימ לפיו מיו ד הלנה
v נסוס׳ הנוונא כהייושלפי דלא דילן נשיס קיש מון t, גפיג נלש פח 

:קוש פה׳
ץ ה. ממפופמו שנם אוס<*נ יר הלנה פ פ  ניג .אשם ג<ן איש גון גלס שם י

פ נאן ינים סנה הלא ידפמי לא  קניפם נ> יגןמגם יפ6 וזה נס״ל סושים «ןנ
 וליפו רפהט׳ סנםששסופסו הגיא פם ליד ציין־ אישים

ת ם הלכו ט׳ ס מטאי לג .הנוסא פיר נפשה הפור אץ כ הלכה Tפ ע  סו
והו מטא אפו והי׳ס שלוח ולא הן דד:או

 מלדיקים^נם מל דפלנושי׳ם פנואר קי*נ דן> נשיש טין (•נ .הצדיסיס ננסי ז הלנה
 גיג הפלטפיס ינהינים פיון ישפיה של אי .שלל ננלל הי דלא נשרפים

:פ׳וש מל גנלל
 האינפיא הריס הששיס ל׳ג .נהנאה אמורה שנשאפה הנדסת פיר של גהפה יב הלכה

 ואסיקנא נגלה נרדי נרהיה אם הגזסא פיר של גהפה שסס אם מדת
y גויץ b הנוא לא אה׳ש גמלגומ ננם .ויל גרמניה הנמפמ פל וליפ ממשק מפפאה 

 לפנין פטאי נאן ונאמת .נאן דמנואי * האינפיא הישים נשיש והמרשים .וה זין
ולאש: פופאג לפין לא אגל הנאה

 ופלי Ipn סרס ופש «יקיומ אפילו ה״פ י׳נ .ואמוד שללה מנלל הוא הי• באיר
 ועלש .גלדון«מ נשרשין ומיפ מלטש נגלל טיל נטפה אםמטניין אנל גמיגמא

:וה ניאר שלא יגינו פל
H*fi ושמיה נאטלה אלא השתה דאין ד׳ דן מלק פיין ייג .הסטה א הלנה 

זאיפלפיטגאורש: ואפשר לשאיטמגןים. והמם מהגוא ליניש ראימי והממלא
ה ®ץ ^  הנמייה טס מה' פחפ׳ע גיג .ולעי קג דסשנסו משום שם כלים B ה

א קג מאנ*י וה נלל אם ונפיל גרס ט ,<  נגו״מאפ׳ש: ^
ת ט ל  לנודקושיש הפטנמלסנימה. וגינה שם נכים ח הלכה ®״א מ׳יש ה

גפשסה גמיטשיהרשלאגגיטמ ופח •P ומייני נ׳ נדף פריי י
̂ו פל וניפ ונו׳ אלונה אמס :זנדהם הניא שלא הנ׳

ץ ם n הלנה ® כ׳ ג .נמנ לל יומו והיי שם נ ׳ ל  דלהדא ספוהים סייי מי
ן שטטת נמס׳ מטאר  ט וספן מזים אשטן דלא היאניי ניגרי פיג ליה י

 אס*נ , פש שם נשטפומ הנ׳פלא נוידוש• ד*י פל ספה וכני .פש הטיא פל ם6
 :נזה הייפנש קדט וגני הט נש האשה פ׳ה »׳ אויש נפלס ראינץ

ג ה. הלבה ®׳ב חפלה חלכלת ש ננא׳ שח ל  מפשין■ סמליו טוס דוה י
ש  יטפ וגטיוישל נסום', ופש טמא, וטוידג אימא ני

ש אטאי איפ  י :ונו׳ טוס וה טהדס אם ני
ה ®ייג ס יס ^ י נ  ג' פשגמס לדין לג .שגמוס שפי גפיש וטיפ שם נ

ש נץ שנטה  טס.מה*נ אם סואים פפיי «ןשץ פהיו סמן יא ליוסש י
ש נשנס נאווו א ואם . שנמס נ' טי עש טום וטהי  פש (יאלמ טס הראיס «
א ני׳ש פיץ נשגס נאמד ש פה׳ ל  לא לדין אנל אוונים והוט׳ם שם ונלסיא ה׳ז ט

ש הלטס טן אוימ גמור ופיץ .נמ0 גשומ לה משנמס :(לש י
. למשא■ נא שאס «ו הלכה ®ץ ם׳ת ת1̂ ן נ מי  סי׳ש טו«ש לדי נפס ל

 נשינס .׳ונו ושמטל מיג מנמרא טוס הטא שלא טץ
»ו נא שאס מא מפס ן ניג פח לן*ו נלל שייו *פ טפץ ארנפה ינג׳ן לו  •ש י

:ולא פש שם וגטא׳
ם נ הלנה ®*ג ןדצית  ארגש פל פיל לג סמיש. גמג סםנני בני

ת » נאייאן> שם המשמש. וא שאש ונפל• סש נעל• ינאו ג
נ .ל נעלס הפיל ציניס•: י׳ ל

ומקורים חידושים
ד יי הטפורסם הגאון הרב סננו בי סו ש צ ת היר .זצ״ל חיו

. גלנלים סשפה א הלנה ®״ג התודה ימדי הלכות ש עי׳ ק  יאגינס ושיב נ
ט ו׳ הן ראיפים ו׳  מיש אייו נשנס ש;מפ לנס מנ

טס רשיי יעי' .רנים ש פ'נ לס ט ש ננט י  שר וטי ,ואזיו ליה ע*נ י׳א וט
הנל: אס ומקן הטור וגלנל הטננים, נל ט שאטעים נלנל גלגלים

 ניוד נטה יש אם משנה פל יע׳׳ו פ'נ ימשלט עי׳ .וט׳ מאיפש הנלנליס נל ר רלנה
 מפטם עפליס, היא הפמוח שהממונה הפאיים נמל הרג האיסס ועי׳ .פש
:ניאסיס יט סששע סיינע אץ ינידם פ׳׳נ הירושלט עם

 לנ מוי האנ״ה אמי מ׳׳נ ל"נ טניס פי׳ <״לופ. לייג יליץ מפיעי גלגל י הלנה
 ססמיס ועי׳ ועקיב, פלה טי שם נופי נש דף ועיש ניריע, טאתי פולים

 נסיר מולוס י*נ סטים המן טיל לענין ן1הר.;ש נמוש שיסקא אפסי ומדרש ע״א ש5
:רטט שפנאס

סמים. ננופם רא ומכירים מיטה ואנם נשש נפלי איום האלו נוטס אינפה יא רלנר,
:וכו׳ פסים והסססודם טיס העליוים פ׳׳נ בניי

 הנהן פנסס י׳ אנוי י״פ) טלי\פ(סהלים נמגא p .ט׳ האח מן ה׳ אש הללו שם
 ומאלסץלהקניה אונלץ הנייוס פנילס, והארן נשטם טדדץ הללו שהשמים פפה

טי ססשרם השטס להינן :אל נ
®JT ליע מץ עיב) (יויי נ*נ .מעלסן על מעלה שאין ומנייי וי״ע ר הלכה 

 .הוינט עלץ• ט נאסר יסליהן וויש :נסווינמן לעטד ינולה טיה טס אץ וסנריי
 «הדרץ(קש): וט׳. לי אסט וע׳ג יסיש לים: עצמן שהשליכו •ליים נס' גיפץ(נ*ו:)

ט ססשס הצדק יוסף נמיעס יט' סצוה ספה או ססנירה הטיש נל ונן י הלנד.  י
 שם שקיוש יוסן (פ״ז), נטפה הנסיא לשין השם. אס מקוש זה הו*

: נססר שטס
ח ט ל ת ה עו  הוא טמיו. נפלה שיסה שס שלא וג פל אמרי ד הלנה ®*ב ד

ח ■לאשט איש שנץ יטוה שירה אפילו רב אסר נסנינה  טי
י טה סאא ינ והא איי טסה, גשסס לאום לו  וט׳ עש. ונו׳ ירנ ס־רייה סיט נ

:פטאל מקום שוש
®iT ססש נלטט (קנ׳א:) נשנס «א .ונו׳ פוש וורט נקנלה סטיש ועליהם ה׳׳א: 

 נסוספוס אכן , p נמצא לא נ׳:) (מדם לפניט נגפרא .ישינה סהיה ולא ד הלכה
 מאסרים עליה לטא אטי דנישינה הפאו ישיטס נין י״ה )(י*נ עה נסם׳

ט ,לפיט נן נסצא לא ונאמש נ׳;) (נדדם  ודל טלץ סהריי הרהיג <י.וה נתעורר ונ
י נמט ופס נלה ט-סנת p נמצא אולם שס. הטש׳ נגציץ ט סריס עשר נ  שהסנויי נ

שם: סהד״נ הגאון
ת כו טי אץ יב הלכה ®ע ת״ת הל  פליק פלפו שמיפה נסי ססק״מץ טרה ו

 ו ״;:)b( טנוס גמרא וגו׳. טה ניוס הסיפיס וס'
ט ראה ט הלכה ®יה ד על טנר י נ ט. לטיחנו ש אופר טרה י ר  גפג הנש י

 לפוסט שאסר פיו:) (זן נרטס במכנה מטאר p7 איצלוה, אנל סאניו, דלפי
טי על עוני מ6ר ינים ועש .סקש סטר ספן יטט  על עט מס לש טרה ו

p היין דופק

ח ט ל ם ה ר כ .הטעים P ינסאטס ט׳ אדם טי אטששעו נירי K הלכה ®*א ע
p ט אטש י%ו) (שניו טנסרא משמע נאטש, עטש ט

:סה לעפש הראפץ היה שהוא סססע

 הסס ומקנז וקורא סהלו• והיה נדול נקול ולקרוא לעמוד הססיל אניט אנרהס שם
 . :ושב עמר נל נסי הקנש של שפו א״א שהקריא מלמד נדו•) (»סה וט׳.

 לא אטמיט של משיק (נים■) ניוסא ונד. טשינה י והושיט וט׳ שי והנויל נ הלכה
:ונו' סהס שינה פסקה

 :(ו׳;) ושינה יומא(סיוי', ננמוא פט׳׳ם. לוי שנש ענד לא ומשולם שם
 יטים וידי טין למטו אדם שנץ יכנייוס א הלנה ®״א תשיכה הלכות

 וניט «יא ע״ג מ״ע נפהוייצ .האדם ספטס מנל שנאמר
.ווסא סטי נשם נשא ניליץש והינא ,המנילסא נשר ואס

 הקל»■ על איפר הפפסלס דשפש וסיל הרסנים סל והלחש הנימ הקשו ב הלנה
 יטלה ו׳:) (ונסים אסריק והנה וניל .טענה רשאש ונמ והיי סטנה נלי

 משונה משה לא ואי לי סמוסלץ אי וו לא השוגה סשה אי לגטה סש דאי טא יורן
 משס סל אנסי ימולה קרנטס סמעשר סש שססק הרסנים וטלם .טמנה רשמים ונס
 גסוסד רק טמנה ישסיס ונס עשה נאיפור שיין ילא יס׳ל עיג לעשה פיסק ולש

 :נאן הימנים שימס טסא זה וממט ,נאריטס ודו סשננוס ס״נ סליס עי׳ לעמיה
 וט', ייניל זקן הסינה לפט מריץ ספניס(מ"ו) ונד. חקן גדול סנם ב הלכה ®׳ב

 לדרשן בנאה וקן, מאה שיהא טסא לש דאיפפניי מאניע מטטא ראיה וק
: P לטוס

 ימאס סיק הירושלמי נססש ונשלם .לה סייסי רהינא צש נסג הנש ו הלכה ®״ג
 ה*טי סניטה ננר ולא ,מהיש טדס נחנה לא שאומר וה נטרה סטה טלה

ש על ספני וה מנא ר׳ אמי סהש טרה אין  יהודה סלן •מיקים מק נסדהסיא י
/ אטת צהומנים המשנה נטריש ועי׳ וסנייו.  וסטן הסופיוס, אס הססלל משנס פ

 ייושלם׳ (טיט סאה נגסוס p ופטיש נטרה, לשץ ווה וישו, סטו ינלה פטם טלה
טוה פניה הטג^ מאה) ל יאשיה, נן טהויקיס נפרהסיא טרה דנר׳ על העוני נ ^: 
 טסט פפקא סדת ומדרש פיו רנא טיקוא .ט׳ ניפטר מוצא אפה וק ו הלכה ®*ן

 :ונו' משונה ניולה מיו סרשה רנס■ ונטקתא פמוסם,
 peer ניס פי׳ .נד הקינטת נסטן הספלוס טץ ה הלנה ®״א תפלה הלכות

 מלטסאיס נהלטס והנה סקטס, ססיוין נ«ד ספלופ נסיו
 שום ליהא ינר.מפ ד׳ל .הקסם אמס נמיר וכו׳ שסדס מפלס סקן אנוהס נ0נ היא
 משה עי ה' טוס הספשפות מעטן מדני מלכיש ונהלטח ,מקטר אטס יספצס טלק
 מסן מקוים לסיים אין טיט ס־נה לעק כאן אנל שהיה, המו הסטן נקס עש רניט

ה/ אנסי ג'נ תקטם ססיוים שננני נש אסרו עש טרה,  להטהג סייניה ואנסט מ
p טה הארנסי ונפיןיא חקנסם, משט :

 וירא סטו שא ׳01 נואשו שהמפילץ ספל«ן נד. הלנה T®® תפילץ הלכות
 ממילץ אנא ל׳;) נרטס(ין .ונו' נפסוק «שן וטס פסים

:סטה סל נשמחה רעמיה נייסא טה והסונהיישטיאי טסנא,
 אח • ששיוס אושיס הטרה אס מתנין שאץ לפי m הלנה T® סית הלכות

ס סימן שיא נשוש  יטמנץ ס׳׳ל הומלס פהרי דהקשה ל
:הטרה ט לנטג יציינץ ומנ׳ל מספין

 טטם סהל׳ ונלג לש. פנא לא הציא נסג האורה. ממסר אוט ואנשץ נ הלנה
 טן גייושלא■ נאמס טא ונן סהירושלצד, שטא נאצסו הגיס נמג ל הלנה

:יסנהייין א'נ



החזקה יד על איתן יד70
סי כעהמ״ה .זצור״ל אברהם טו״ר הטפורסם הגאון הרב מאת .וכו׳ וכוי אברהם באר ,לאיתן משכיל ס

ם כליו, ונושאי הרפב״ם על וחרושים, הערות ומקורים, ה:ד,ות כולל בי בי ומיתר רדמב׳׳ט ספרי גליונות על הנתו ת  הקרע נ
.זיל הטחכר הגאון של קדשו יד בכתב אשר

ת מ ר ק ה  נ') נפ״נ ניידושין גרפי(! .וכו' אשי רג סרנ^ שקנלו ההנשיס ותכלל רנינו ב
 שם 6נצמר אחיח נ־יסא לו ריחה ורניוו .אשי רנ גולד ינא שיות יום

ג גולו רנה ש״ש וביום רנה נולד יהודה רב שיית יום  דניוו לדני׳ לכנ״ר ויש .אשי י
 ונ״ו בשוכה וכיו! ,וכו' פנול קומן פולא והאתר לרנא אשי רב איל היב) (נ' מייעילה

 אניי איל ירדם שתא נזירה אשי א״ר פ׳יש לשוכה מון תיעי שינה ישנים אין נני א)
 שם וננליון יבא קודם שתש אניי ביי״ נ״ב היה אשי דרב אלרוא ט' דשניא הא אלא

 נירשה לאי אבל הקדמון אשי רב דהיינו וכתב נקידושץ שלנו השארים נירשה לפי נדשק
 היה אשי רב של שנייו דינינא דהשמא נ') מזנהים;קיו להנ׳ר יש ועוד . א׳ש יביט
 הסכרים נירשח רביע לאיד א׳ש וכן . קשה הוא בקידושין נירשהנו ולאי ע״ש רנא גירי
 כהנו וההום' דרנא קמיה קאימ,א הוה אשי רב נר מר אמר ני) עייובין(ק׳ב שלהי

 לאי אך .אשי רב טלד רנא שמה דניום דאנא קריה אלא דרנא קריה נרשיק דלא שם
 השארים נירשה רנינו לא״ד אי׳ש ואן .דרנא קמיה השאריס נירשה א׳יש רביע נירשה

 קמיה דנרשיק כהט והשוס' .נהמן דרב קריה לשייעהא אתריהא אשי א׳ר (ק׳ב) נתנהוח
 וביום נת׳יק כדאיהא דרנא מקתיה ונאער היה רנא של דרט נהמן רב ול״נ נהנא דרב
 אך נקידושין ק־ נירשהס שהיה נעירונין שיניהם לאי והייט ,אשי רב טלד רנא שמה
 התום' למ״ש ׳( א ונס .במנחות הספריס נירשה לדהות אץ שכהנהי רביט נירשה לכי

י מיי רב יתרי ביו ביבמות(נ׳א  כיון אשי רב נימי וא' ר׳ח ביתי א' הוו תישק נ
 אבל בקידושי; נירשהס לאי והיינו ,אשי רב נילד רבת ש״ה וביום רנא קודם מה דריח

 וקי״א) כתיבות בשלהי מדאי' יטנו לנירשה להנ״י יש ועוד .כן אל׳ל רניט נירסס לאי
 .החם אדרבא וקאי אשי רב ליה אתר איהא נשנהדיין(כ״א) וכן . לרנא אשי רב א״ל

רניט לדעה ואיל שם הניה ומליון
ן וריש אביו שיעי! מר' הקחש ויביט ישם נ י  וכליל שהשי נראה .אביו הזקן צתליאל י

הנזלן) נעתק לעיל (עי' הזקן, סר״נ ור״ש דר״ש ור"נ נמליאל מרנן ודיש
ת כו ל די ה סו ה י ר תו ב ה י .הנדול השם לידע נדולה חאוה ותהאוה ב הי^כה פ

 מיש הכינה ה' בסוף עוד ועיין מזה שנהנה אי'
:המלוח ס' נשם

ה ״  מלווין י נ דדוקא רניט כונה .ה' קדוש על מלווי! ישראל ביה נל א הלכה פ
:יתבאר ושם מלכים נהי וכ'נ .נ"נ ולא

 דאיכא הוא דתישורא משמע .נדה״נ שלא אאילו אשויי! ובכ״ח הכרס גלמי ח הלכה
ד) י (כ נכשהיס דאב״ הא יבינו מארש דע'נ המיל והתה ליכא, מלקות הא

 וכיון , ילקוה ליכא דבגהנה באוכל היינו כדה״נ ש'.א עליהן שלוקין ננהייב מודים ההל
 נשיטהו דרניט ונראה שכדה״נ אכינהן על שלוקץ ח בנב׳ רודים הכל הליל באוכל דאיירי
 איירו נישול באיזה ננ״ה נישול נב׳ נ̂' (ק״ה נמולץ דהניח הא שהשמיט חיא מה׳ נא״ט

 ננ״ח לנישול שיטי נתן ולא סהס מלא ,בישולו מהמת אומו אונלין שאמרים בנישול
אי והכייו׳יא ,לאכילה ראוי שאין בבישול אן דמיחייב ומשמע  ומנא דתארש טעמו נ

 באוכל אף הורה איסור חלינא נבל דנם ם"ל לאכילה הראוי נישול דהוליןדנעי דניייהא
 על נ"כ מיינין שבדה׳( אפילו אכילמו על תיינין ס בננ דקיייל למאי אבל שבוה*(

 שלוקין בניה מודים הבל למיתר אניי מצי היה לא ז ולא . לאכילה שא׳ר ונישול אהילה
 שהקשה מה נמי ׳ש א ולא׳ז .הכי פיל לא דמולין תנא האי דהא שבדה"( אכילת! פל
 ולא תננ׳יח האישורין ננל כעיקר דמעם (מיד) נאשחיס לעילף דנעי אהא סיו״ר נפ'

 נמתנה שד ורי״ש .הבי שיל דלא למ״ד דאזלא שבוהי׳נ עליה! לוקי! שא! לבניה פה פרין
 הבנה חין נא מתנו תאכלו אל מדכסיב אכילה נדרך אלא חייב איט נמי דנפסת יאונן

 והיה הכילה וקטיה רחמנא חייטה ואא״ה היא אטלה דרך לאו נא שהוא דטין למריו
 נזה הרגיש כנר המלך ניד ומיה שכדיא מחייג hip נההוא ונתיני ואינן■ לנישול

:ודחהו כאן נמ״ל המניה
ט3 ם נ' הלכה '  עולה ואיט נו' דינמית ק”ע דאמרי ק״ל אבל .ט' ואס ד״ה בכי

:נעריה פיץ . רניט דעת כאי
ס ד הלכה  שאינו כיון שיוני נדבר׳ הלאה לומר בשבא הא רו' שאהד או דיה בכי

ע ולא מוסיף  מלא דיוק זה דאין וי״ל ,ע״ב שקר נביא איני תשנה ולא טי
^ ה ו בי׳ח״ם ע״ש לשניהם רהב המשנה לפירוש בהקדמה ואן לשניהם רטט החב  ו

 האר״מ ש ה מיין ,ט' אתרו הנבירה תאי משה שאמר דבר דנל נוי מליט,
 והלליח והאר'ה ת הלה בזה מיש איין או׳. ביינה ̂ע הבטיח אס אבל ד הלכה (£יי

:וירא פ' חגתותא רמדרש נובע רזקי־ו ,מקורו הראה לא אחד ושום
ת כו ל ת ה עו ה ד ״  ויקנה שדה תנור לא ומ״ש כו׳ ואשור דיה ככ״ט יב דלכה פ

.שטיסה מה' א פי עיי! .ט׳ נית

 י ק׳יא) (דף ינמוח עיין .קבלן ולא ערב לא נעשה ואיט יג הלכה
ו ׳  עיב): ל״א (דף נרכיח .להחזירו מ!וה טונה לא נדרך שהלך או י הלכה פ

:ס״ה) (דף נה ס׳ בזוהר אי' וכ! .במדרש עיב הדבור בסוף ה' סי׳ בהנטייי
 עיין כי׳ להכירו אדם שני! נדניים נד׳יא כו׳ נרניס מטרו לבייש שלא ת הלכה

עינק נמהרשיא :נח׳ב דניה שנהב נ
 ד הע״ב) ננרנוה(י״ח והיא .הקירו הראו לא .עלהו מחתק יוחר ממונם על ויחוס י הלכה

ז ׳ ה פ  וטא חמור והוא שי׳ .חנירו על שיר מיליא נקיא שקר האומר אבל ב הלנ
 של דאזהרה נערה דהל' ניא׳ג בפירוש רניט וניב .דביל תלך דלא לאו נכלל גינ

 לתקבל אזהרה נ סת״ נשם נהגהות ית׳ש .נבס״ה ועיש רכיל תלך הלא הוא פיר מוליא
 כהנו רנינו דנם ודע .:קייח,! עיא תפיק הוא שוא שמע תשא לא דנחיב מקרא להיר
ה תשא דנא לאו דננלל ז' הלנה פניא סנהדרין נס׳ מ לה׳ר ומסאר לה״ר לתקנל ת

 דלא לאו נעני! שה מ״ש על נא! דסמן ול״ל . עיא נא' איתא הני וכל שקר עדוח ומעיד
 שננללין אלא מנייי נלא די! מנעלי אחד דנרי ישנזע שלא הוא לדיין אזהרת דעיקרו השא

 הני נלאו נה! שיש ואע׳׳א שקר עדות ומעיד לה׳ר ומהפר לתקנל אזהרה נ״א נו
 פ”נ; דא' ונאגדה . האיסור להנדיל להך נמי נהג עדוח ונהלנית נא! נס׳יש אזהרות

 נאריה ונחינ אוחו תשליט! לנלב דנתיב לכלבים להשליכו דראוי נטנש גיא מזה ירשו
.וגו׳ השא לא

 ושיד נ״ע ע'נ לעוה׳׳נ מלק לו ואי! נעוה״ז האדם מ! (ארעי! ענירוח נ' נ הלבד.
 הינא דצ״ע הנס״ה כאב ה׳ יי! ג”א תשונה נה' לקת! .כלס העי ולה׳ר

 נחוסאתא דסיחא דאטת אייא המשנה נפי׳ שנחנ עצמו רניט דניי ממט ונעלם ,להו סייח׳
 אנחנוון ונראה וכו' לעיה״ב חלק לו ואץ נעוה׳ז האדם מ! נארעיס דנריס נ' על

ט גירסת מיהו צעוהינ לו קיימת שהקרן שם דנירסתנו ואע׳צ .דאאה להתוסכתא  יני
,”נסמ הנירשא וכן לעיה״נ חלק לו ואץ היחה ן נמס׳ נהדיא איתא נם נ י ה ארן י  ינ

 (ס״א) נביטת גרשינן ועוד ,לעוה׳׳ב תלק לו אי! לה״ר המשפר א"נ ניאשיה ינאנית
 עיין כפנא והייט לעוה״נ חלק לו הי! ננהר אפה אהורי ה־טני כל ני) (י״ח ועירוני!

 יחיה שלא לחזקיה נניא לו דאמר (י׳) דנרכוח יק ונש שם, החוש' יש כת ניאוף לידי
 נע׳׳( עושק שאיט דעי בינמוח(סיד^ דהיחא יישום והיינו ,נא׳׳ו עהק דלא משום לעוה׳׳ב

 שאין לפיד כיש לעוה״ב חלק לו אי! גפיו עוסק שאינו חי אס כ דמיסוא שוכך כאלו
̂.ק לו  יננ״ח וא״ח . דשאה נחוםאהא והסח״נ רנינו ננייפת מוכח זה ומכל ,לעוהינ ר

 מהיש״א נחג יכנר י׳ל ,לנטה״נ חלק לו ויש נחנק מיההו א״א על דהנא סיתא (נ׳׳סו
 דאין הנדמח עיר גני (מ״ז) נהנהדרץ רחום' נתנו ונה״נ ,דינו וקבל כשנתנק דהתה

 והשפם .חלק להם יש והינום אוחס דט אס אבל איקטול לא א' לעוהינ תלק להם
 סיתות על מכארי! יפויי! עם יתשונה ע״ש ע"נ) (ד' דהועה פ׳יק ההוה' תדנרי סטאי

 דנלא דמשמע ועיש ,נתשונה והוי מהודי! התותתי! כל ונם כיסויי! הוי וכשנהרנ , ניד
 .בעלמא באקראי הנא ואף , לעוהיב מלק לו ואי! נטיד איא סי' הנא וישויי! השונה

 מתט נעלמו וכן . ישועה התום' ימט ונעלם התהיש׳יא על השיג נ ה ה״שנה ונ״רביח
 לשון לומר מותר בירושלמי .ג׳ הי׳ כרגמ״יי הנ״ל ליניט התשנה ואי׳ השמ״ג דני׳
 יניט שהשמיטו ומה .נפמ״ג הונא דפאה נייושלתי הוא כו' התחלוקת נעלי על הרע
 ינא דאמי מהא הני ס״ל דלא דיד! מהלייודא להוכיח דיש כ! קיי׳ל דלא דס׳ל נראה
 כליפנא מתחזי לא ואמר ואחי דינא דני נשלותא יין בעל תהאקר דאי מגל! (ט״ז) נסיק
 ליה אמר דשליח לאו ואי ואירש׳י ,נעלה לא תנקר ההם האנשים השיני דנחינ נישא
״י דשליח ס,ל! אנתי הירושלמי לא״ד והשתא ידע הוה לא משה למפה  רשאי נעלמא נ
 למשה ואנירם דתן שתראו מה לומר שלוהו רשתי דהיה שאני ״פה נני דילסא ד לג לומר
 לאו דאי ש'מ ע"כ נ״ד לשליח היתר מיניה ו״דיליף ,משה עם מחלוקת כעל• דרוו משום

• הממ^טקת נעלי על לה׳יר לומר אסור נ׳יד שלית
 ,פתס איחא נג״יא .לה׳ר אנק ה׳ז שונאיו נאני ינירו נסונת המספר כל ד הי׳נה

 שהיה משוס בגמ' דליהא מאי שונאיו כאני שהישיף רבינו ש' דטאמו ונראה
 כחג ע׳א באטו שלא אדם של שנהו כל דאותדיס דעירוט! א"נ אמרי׳ הא לו קשה

 הכירו נאני לה׳יי המספר אהד ומ׳ש .כו׳ וכל דיה בכים י אטד דוקא שונאיו דכאני
 על לתמוה ויש נו׳ מרא נאפי דמהאמרא מילהא כל רנא אמר דערכין(ע׳יו) נא'נ כו'

 מיש ע״א שחיילו שמואל דנרי ובם׳ נאדיח מיי! .ע'כ נרנא דלא נמב למה רניט
'דמ״ק סהא להנ״ר ויש שם חום׳ ׳ )i f ולא נישא לישנא משום נו אי! ניד דשליה דיליף 

; זה מהני לא דננזיו! ש״ס אלא ״רא נאאי החאמרא הוה דדילמא דחי

ת ד.לכות  ננדריש התום' מדנרי . לנט חלסד לשנוי והיינ ג הלכה (£״א ת״
 דאהצ ,צנט חלחד לשטר האג טל יונ0 דאי! משמע (ל״ה!

סט ,נטו אס מא תלמד אנל מקרא ילסדט שלא מחנירו מאה מודר גני דהע  החום' נ
 ס"מ פכר עליה שטטלי! נסקוס ואפילו נעלמא הגאה נורם אלא הוי ולא קעניד דמ.וה

 לס״ד מנעיא דלא מוכיחים דנייהם אין ומיהו .עניד מלמד שני טח! המודר היה לא
 לשטר חייג שהיה אע׳ג מקרא נטו אח ללמד ישרי יאייש חוט אח יאורע (ליס החם
 נסי׳ רניט אי׳ וכן .קיי׳ל והכי שקלו אח ושוקל חונו אח מטיע נרע לא מלמד להם

 נאופן דאף ונראה לסודר היזק יניע שלא שימנע המדיר על איטר שאי! שם המשנה
 האחחטם כחיש חוט לו למטל יטל דהא ההיזק הסנפת נעד שכר לו לי,ה דהיינ
טי התם למיד דאאילו אלא , יניא הי' ניו׳ד א  שמלמד דתנ! דהא י׳ל חוט לסיוע י
נ פרנט! נחורח ולא מלוה נתויס שמלמיס ה״ט מקיח לב,יו הוא  שרי לנ״ע דנכה׳נ «
 כי' הרשב״א וכתשובת .עיייש אשתו את וזן התם דתנו הא (ליה) שם היי! שיירש וכיו

 שלא ננו אח להמלחי לשלם חייג האג שא.ץ הנזכרת דנדייס מהמשנה הונית הרסיה
 ולפיד ,שכר עליו שטסלי! נסי\ס אף מקיא סודי של ננו אח הוא מלמד ולכן מדעתו

יי אי! דלאתיש אלא רטט. ע״י קשה לא כ ג נ  חימא יאכילו מוכרחים כרשנ״א י
 שיטל נמו נחנם ללמד רשאי מ׳ת שליה הי' נהית הונא המרדני וכדעת לשלם דחחויינ

:שם המפנה נפי׳ הרא׳ש ס׳ש ומיין ,חוט לו למחול וכ! חוט לו לפרוע
.נו׳ שנע״פ בחורה נדיא חאלות סלמדה נאילו חורה נתו אח המלמד כל יג ד,לכה

ה זה לחילוק ראיה להניא לי נראה  ננדר״ם סדתק ללמד שיי שננחב ד«י
 רשאי דמרךיא ושית , מקרא ולבנותיו לנניו הוא מלמד רתנירו ימאה מודר גני (צי)

: לנח ללמד
ד *  שוט עד ממט חחלסדץ אץ נו' סונה נדרך הולך שאינו היי וכן א ד.לכר, פ

ט מחלק לא ילסה הקשו ונכריח נלח״ת .ליו;נ  שמלקו ונמו לנדול קע! נץ יני
 ז') (דן רחמנית הא מגת הוא רניט של יטעמו נראה ולי .שרי דניול דהנינה נע׳׳נ

הוא הנק ח׳יח אס כילד הא אמיתי נטל הזל ונחינ לקר.י נספר יעריף כחינ רמי רני
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tm< אוהו לאו ואס הגלוה לא ואוהו סאנל x מסלע ולא וגלה ops נק כלל PP 
 ואוהי זעלאסו קאפל אדס ומל ממס ללמוד א׳י אדס שום pis איס דאס פ"מ לגזול

b •״p שהסוס׳ ואפ׳ס . ופלס השסיס w מנס ח״ם שאי« דא״לי ונלס סשסיס דאוהו 
 סאנל וממס הגון שאיס גלג קלאי סלווייהו לאוקמי היל דאיג לסול! הוא דסניגה ההיא
 pהג נלנ להו ומדמוקי הני לאוקמי היל כפל דמו; ־!לא ונן סיס הוא שהלומד ל^לי
 נשנס(פיה) סדאמל לדקדד, יש וק .ממס ללמוד איי סיס אפילו pis דנשאיס שימ ווסא

 נין pלoo ולא מן פי׳ גדופי דהייט שם ומסין טיסה סייג הטגוש מן אמד דגל דמומל
:גדול או קפן הלומד

ת כו ל ם ה ״ ט  לניט אסול. הצולה נדמוס להססנל ואפילו ב הלכה B'3 ע
 מ«ל אף פלטה ודיוקני (קיוים) נשנס דאמליק דהא פפלש

נ .סיא של דיוקנאוס הייט ט׳ '  מהילופלמי לוה להיל ויש .נן פי' המוס׳ ונם הנסימ נ
 יהווה ל' לשנדם האלילים אל משט אל «רנ דאל מהא וניט .עיש הצלולם נל דליס
 להא אטלס ואי .נט״א אלא איט דמממיל ליי דאף משמע ,ודי ליאוסן ספנה אל אוסל
 דהסס דאי הניט וטיש .נייי אסיא לניט לפי' אך ,נדנל טמללףס נ׳ הו״ל נטי דשנס
 אל ויניט יפנה שלא משמע גני דקלא פשטא גא מכסע מאי נפי טאי גפיא איילי

 דאיילי פ0מש מאי ופלין והייט לעונדן ספט אל משלש וסיר, ינ0ה לפי לקיט ,האלילים
 דפשפי' נאפל לנך איט נאם והיל ללקוס איא נעונדן דא״ע משום דאי לנד נהססנלוס

;פליה לקי שפיל וא"נ נן משמט גטי
 י״נ) נלנוס(זו> .זטס וו עילנס ואמלי מיטה וו לנננם אסלי ג הלכה
 נהשנוס .דנליו לנל נוננים נעונד מא הלי טננים טנווס שטנו ישראל ה הלכה

 הנסיס נ0ונ .אמטל דהוה סדי יםrנ ממוט לאנד אפול אעפינ איא
 טנלל הוא נלסד דטיט וטאה .נגט' נסוג שאיט וג סילוק לנהוג נוקק לא דלגיט
 מישסטט וממילא ליולשיו, ממוט ספנים העונד דיסיד שנסג נפיד לקמן לניט וגלי

 מיש פל לניט דםטך ייל ונטד .מונל הל' סוף מסול נני ונמיש ממוט לאנד שאמול
 נו' לקנפז ניד לאו ואם נשהיה הישלאלים קלוניו יולש שהטיל ישראל נסלוס מה' פיו
ק לוטם יטל אס אסל ניד טפקו המט! היה ואס  , נהגיה לפיג סי' נסימ עיין נ

 sVs המיל סיש ופיץ . עיש שפיס סי' נטיט הגיה פטיש ונדטנס נרע לאנדו ומי«
 לניט טד ט«ט לאנד דמוסל ייו »׳ שטאל 0א«נ נשויס נמיש ולא זה וגל . ומלוה

 .והלאנ״ד לנינו מונלי נמנואר וליסא .ילנש וצדיק לשט יטן פטמא ניה שיין דלא
 נספונה אוסם מקנלין ואק ט׳ מישראל האפינץלסים וכן :ש^פ סי' ססיד נט״ס וציט

ט הניס והפריס ננם״מ עיין .נו׳ לעוצם  להם יש לניט ונרי אן ,נציע הנס״מ ונ
 יוצאק אץ 'מ0 הסטנה נפל שטמו דנל דאץ דאעיג נסשונה הלדניו נה״ש טטם
 וסלים נגפש נשאנו ניוןשטונטם נהם לסולו שלימה סשונסן שאץ ואפשר מסוקס! אצלט
 אלול נסוטה ואימא הא מה וייל .נעילהם נוויוס והמטס הלט לנס מסשנוס אמט
 נאטקולם ואיירי דמשפע משום והייט ליה סני נארול ו»' פסל יעשה אשל האיש

 נמו ט' גווי ט קללה ט אפליק ונאלול לקנלו סשונה מהני דלא להנטים טיא שעונד
 .איש שדנליו שם מהלשיא מיש ועיין .הומן שענל לאלל אוהו שמקנלץ משמט מעדה

 ספן נס׳ והקשה דאנליהושפטסשסישסאסאנ אהא דהקשה סוצץ מריש ללניט לה״ל ויש
:איש לניט ולפיד ימיו, נטף הבונה עבה דאמאג ואימא ה׳

JTB נים נמיג נהדיא דנניא הכסיוע נ0נ .מניין המסיס להדיוט ואוהלה ר הלכה 
 אן מאטט הוא השקל נביא דאוהרח המשס נס' לנינו לשיש דפיון הפריס נ0ונ

 ונפז״ט נסמולה ונואשל אוהלה מקרי לא ווה וסמה נשמי דנל לדנר יויד אשל הנניא
 לדנל צויסיו לא אשל ונסיג סמך דקלא אסיפא ואולי אזהרה שמה לא עשה דאוהרס

 מונסיג ליה דמפיס הנשרפץ ס׳ נייושלשי נואיסא דהעיקל ומסיק אוהלה דמקלי ושנל
 אלינא אסיא לא וירושלמי ההיא וטינ טלע לסטוה ויש .עינ שקל עד נלשן סטנה לא

 מענה ולא איסא ואי עליו לוקץ אץ ניד מיהס לאזהרה שלק לאו דקייל דהילנסא
 נפיק נדאיסא ווטמין לעדים 0ו«קו אזהרה מיניה לפקיק אץ שקר לנניא אוהלה טי

 דאוהלס מא נםה'מ לניט ונונס נ’ול .וניק(עיו) (קניו) שנס טסי ועיין . ומטה
 נשם ידנל ואשל קלא נההוא ליה וטלו לדנל יזיד אשל מניא מאמ» השקל נניא

 ל«יא הי נשם שקל נגיא ואיסקיש ■ טנניס טגודס גשם מסנגא דהייט אסלים אלטס
 הוהיל אא'נ עגש לא היג נשמה למחננא הוהיל אינ אלא טנש שלא ונשם לומר נשמה
«יג .שקל לסמא  נגויש ממלאנג ניוהינ לעטי אוהלה (א׳א) ניומא דילפיק סציט ו

 נשסושי אוהלה דיליף קיו) נונטם(ק־ו איסא ונהיג ,ט׳ הוהיל אאיג לאטנש להל! שה
:ט' מגש U שסישה אף גוגיל אאינ טגש דלא מהעלאה מלש טן

ה נ  :המצוס גסי טק .טיא נשם הטסגנא מם וסשוגה טן לטרון ואסור ו ^
rum סוטרו לא אסלים אלהיס ושם בנאמר לוקה גה והנשגש טיא נשם השדר י.

 לאו דאטל יטדה מי אלינא אלא מט' אשל לא וה הלאגיד נ0נ וגהשנוס
 איילי ולנים נ0נ p׳K»o מה׳ טיס והלסיט .טוסיה היצגסא וליס rte לוקץ שאלוש
 prn07 גטניא נסקשה ונם . דטק וטא ואגל יאגל שלא שגשנט מק מעשה שעשה
 ונשטשה נלנק אפילו וטנל׳ל יהודה נל' גשמה וסנט דנודל אנלייסא דקאמל (טיג)
 נסי לנק סנל• לאו מהאי שפרש זלגים כאן הנסימ נמ*ש טיקל נלאה אנל • מעשה
 הגס' שלשון ק לדקדק דש ונראה פיס•• סשיא אי עטים טמל ששום א גפלמא גליי
 ודא ששמע מה זה ולשק שליו לוקין שאניש לאו דאמל טא ליי ההיא קאטל דלא

 .נפלמא ננ*י נאן וסנלה שששט ימדה נל׳ הגיא ומוקאמל נליי אטא דנדיסא
 נאלנטה ליס ונדנד דקאמל הא גני ע"נ) דניפץ(ש׳ p׳to דטנ׳א נסידושי דקדק ונהיו
גינ זה ונפילוש .עיש  הנפיש לא' צהיל לי ויע ;דקימשין(נידן נפיג סהלשיא א׳

 שקל אנלשי ולא אנלסי עסק איל אנט איל ילאה איל לנץ אסא ני משטשוס(ניא)
 אנו אמל עסק ר' והאיהמל לוקה א אנל ולא שאנל שמעה לאיל אילימא ירו ס׳

 השדר אלעול איל לנץ אמר (סינ) מטהדלץ וקפה .שאניש לא דמה ששום לוקה
 ואיה טליו לומץ שאניש לאו דאמל יהודה נל׳ לה ושוקי לוקה נשמה והמרןים טיא נשם
 הנסיש ולפיו .סיל יוסק נל׳ נמי דלנץ משמע הסם ונשטפוס אדלנין דרנץ קשיא

ל חקא נשנהדלץ ולק :לקיש נעלמא לא אנל יהודה פלי טנ

ץ  טשגם סניא ולא שנאמר נהנאה אסור שלה וסקלוגס ומשמשיה שגרס ב וולנה (|
 שסוס ואסס ולאסטא משום אסס שסיס לוקה אלו שגל גאסו הנהנה ונל ניסן אל

ן יונק ולא  נהנה ואס וממס(נינ) ממניא לנינו לונלי סקול הלאה הנסיס .ט׳ טו
 ונאמס , ומשממה טילי מנל לנהנה והיה סניא btei יונק פלא שסים »ינ שאשילה

 הלסנ׳ץ ונמ״ש ,טא ט?ים טפה והיא אשירה ושאי מילי לשאר לאיה מאשילה אין
 קרא וולשיק דמצינו ווטו׳ פנמה לניט לדעס לה׳ל יש אן ופלו. W והנסיש נםהינו

פיו(י'נ נ^יק והרי טילי נל טל מאומה נידן ידבק ולא  יונק ולא קלא סייסי נ׳) ו
 לאמל לה מייסי ני) (ליו ושם פנוים סקלונס של והדם וולד פריס הנאה איסור לענץ
 וקרא טפא והא גסקלונס נמי איילי טענה סניא ולא קלא ונן ,טיא פנלי פלש

טנ נ  מושיק דהא ודאי והא .אסקלוגס (לי) נסטולה נהדיא ליה וליש וגו׳ וטיס ו
U1 מלשיקמידה הנאה נאעול ואיירי המין וטיס ונהיג אסיפא הנאה לאיסור הגיא 

 ונזה .עטיה של סליעץ לאמל נמוהו טא הלי רסנו מהוה שאמה נל )P(נקיוישץ
 יניא שלא נפשפיה ואימא נהנאה איילי אשירה הניא דלא ומליל הפריס קושייה מסח
ט וני ,נגנאה נפי אייר ווהייס פמיר ואכיפא איש ולפניש ,לניסו  ווטיס וטצים ט
 .לנים ונניש נסקלונס נ’ג איילי סניא וולא רישא ה*נ נסקלוגס נשי איילי

r( »0(ועיו וטגיא טיס סי׳ מייל שיס נויג נשרס ורש ייל t(ל׳) זסמולר. הטגיא ל 
 ואילי לאו ט יש ואיל יונק דלא מקרא סקוונס של נפרש הנאה לאסור סיימי והסם

 אץ ולפמ״ש .עשה איטר לק לאו לינא והייסונוה וכסיג 6ינxא מקרא טייסי נסטולה
נ וקניא וארישא לאו שמעיק מוטיס וגם ונןשפא נלל סטרה « סניא לא טה מ

אל מפנה סניא לא שפטים שמה שאסה מה ונל לומר וטיס קאי טסן אל סוענה
 וה פל וגפו .סנלסה טל טלשוס אפס ומגיא .עוגל טא ונשניגם ממם ליהטה טסן

 :לניט ומרש לשניהן וקסשיג נסטס המניא
rufe הפנרש .מוסלץ אלו הלי שנים לטסוס ולשל הסערוטס סן אמו טס פירש י 

ונא! השל סערונס לנים אוסר פללה של נון לסול גני טיא ונהל׳ הקפה
ח ,ססיל מ  להן שיטה ואפשר מפום המשיל מן ונלסול סגי סעדוטס «׳ ומוינא ו

 שקשה שאי סמילי נדן ולשוני איסא ואי הפריס והקשה .הלשולם יספלדו אם מסית
 גני ואסר יהווה נל' אי נמאן אימלץ נשאל ולא גנרא סיס ואסל לשמואל נוגסיס הנש'
די שפיל ציה איס דשמואל למא והשסא מסל אימלץ נפאל אפילו נדן לטול  ולא נ
ם די אפל  הלנרש וגם ,מסילץ להם שיש משום ווקא נדן נלסול אלא איטרץ נשאל ד

ק נלשול לניט ססמיל ואיך מיל סמה אישלץ דנפאל מונס וננש׳ מנע״א עסל נ
ח י«מ ל'’יו מ ה שמואל שיליט נונל ואימא איט. ס פיוא נקים וצא זסמיל «ו

 נרייסא דאישהמיפסייט נוה נוסקו נמנם נאמס אן .שאציש אימש שאל למעט אלא
ר יעלו לא שויו ואמו שוגג אסו ונספצטו נפלו crt(נניסץ טמנה נ  ולרב יטוה ר׳ ו

ק לטול נלל הוו לא ל יסדה לל' נ  שיספצנט שה לדדיה שגל לא דהא שיליט ונ
 מל' ודייק ומלין הא איש סמילי נון דל«ל והנסיס לניט לפיו אף ולפיו ויספלוו,

ל ואוסר יהודה ט ד לשיפט טא הט וע׳׳נ איטלץ נשארי נמי ואוסר נון נו  ו
 הא א״ש גם .נצל איטלין ששאל סמילי וצא שיל״ש דנל נדן ל«ני מו ולא טטה יהווה
 לוידה והא נטיא ודש נוו נלטל סיס ואוסר סריי סנל ואיס הוא סנאי לשטא'. ומסל
ק נלטל ופסמיל לנלמל לינא  •יל טלוו דמהני לדק אנל .טליס ששום יוסר נ

ר, ט מ :גסלליי מהל סשילא ופילוו אפשל ושיט ו
ח ״  הלנרש .טסלץ לפימס סססלסן הנפופים אילנוס הפונדם לטקן א הלכה פ

 טסל טנדו ולגסוף שנטעו טלן וסיל וללגק ששמט נ׳ן (מיה וגפיו הקשה
ט ל לא אמאי נלגק פסק ולנים וניון .שם לה לנטה שטם אס טאנדסם קלא ול  סני

 ואימון הסם אשי לב ואסיק (סיס) הטניא ממט שנעלם וטאה .שם לה ולנטס וץ
מי אדלנה ולנרו לולנק נליי ווויי יסדה נל' יוט לולי לנק ל  קלא ההוא ולשי ו

 וצדן לטטלא ולאו שפלש ולנים ייל טוו .ואיש שם לה לנטס ולא אסליה לשיש
 נשם אפילו טיט שוטט לא אסלים אלטס והראושם ומוהל לומר אלא שם לה לנטס
 נסדה «רש ללמוו יש גנאי גשם להוטל ולהסיר ולדו.צרש נמטלסא. וניס גנאי

 וונר . טוייש איילי הפנרם אוסה pyio טיא ונשם דהסם ונליו מדקדוק דמשמט
 נשמה ודאי והייט גיואסו הענל׳ס ישניע שלא טלה לטל דסמן מפליט הלמו

:אוסה שקורא
 שטה נ0נ והננרט oוxנה r« • סוסמס נסקומן וטנק שנולדלו הל אנגי נ הלכה

ן סיס נם׳ וטיץ נגס', אמלם גילסא ללניט ם ניויו ^  שנסנז קמיה ד
:יטקנ נאל נס' ועיין טנזשלנל, טיס לניט ■לועס ממם

י י  ונהינא דשינה נ0נ וננסיט ,נהשנוס עיין .טלאי יפינס יושג אטלו ו הלכה פ
ט ו׳ שיקנל עו■ ;ייט) נמנילה(דף ישינה סלט ונה״נ .קאסר דט נל אפילו נ

 משום הני ישט ולא קלא דסוקי משמע והנא קשה .נאלצן ישט לא שנאמר. סצוח
 ונהל׳ .השולס נפי דנלייסא ונסיק סצוס ו׳ עליו שקנו טשנ נגל טקי ססגיר ולא קרא

 סלי לני שמלא סונה ואין הסם ופראניי שנלס נענד הכניל ולא קלא «לן טנוים
 משום אצא ^׳אנ*׳ ליה קשיא דלא ללניט דסיל וי״ל .וצהני להני מוקי הסניל ולא וקרא
ס לק דל״ס קרא טלא «קי וס״ק  לדל דש .נגיס נטי דאייר ®דה לאניי גם אנל טי

: סצא ני פ׳ נספר• ונ״מ (ניס) מטלנץ

א י י  רל האלילים. אל ספט סאל שפירש נרשיי ודלא ס' ט' בהגסייי יד הלכה פ
:האוטס אל

ב י י  נם' עיץ . ופאה פאה נל על וסייג נו׳ הראש סאסי מגלסין אץ א הלכה ט
 דאמולאי סלוגמא הנסימ נחג .לוקה הקטן אה והפגלה :מיג פי' ליס הסצוה

 דנ'מ סטניא לוה לאיה הניאו גי) (דף נכנוטר. והמס' . דמר.״נ נייה ופסק ננויל
 נינמדנפשי': טים סים נספרו והסריס לנימ, יינינ״א נסדושי ונ״נ עיס י' נדף
 נסט ולא הייטס נסים נלעא הזמן באץ מ״ע נל שם אמדו »ד בלה״ם ג הלכה

ה׳ נייש ינינו ניאדו .אהל נמקום נאלו ואולי ל־ה ידעהי ולא נאן לניט
:עיש נלטס מה׳ ונלדה ספלה
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 שיוזודה עד סחנפי שיע ׳0 נפנירו הסיכל וק s הלכה פ״א תשובה הלכות
ינח: .הל)דס השאח משל שגאמר לשלם כזה מלפשיה וישיש

 עצמו יניצו והשיאה צשא ע' ש=סר׳ כן ומכייש . ע'כ לה מ״וז׳ הישא דצ״ע השם'מ
 שחכא שעצמו כשיודע רק לההודויז שא״ח ודע .ההיצוך שם' ונם ע'נ כי׳ המצוכ נם'
 ש״כילהא אימא והכי .צההודוח א"מ שקר עליו שהועד אלא מטא לו שאין נשיהיע אשל

 מהא לו הקשי ולא ונו' והשמה סדכמיש ע'נ כי' המצות שם' ינינו לה ופייתי
 ונתכילהא קאסר מדרש;! שם דרכינו מתודה שכהינ דאף א״נ סנהדרין שה' יניס דנסנ

. ידאור״הא קאסר
3'fi שית ליורשים יחזירו ממון לו מ״ש היה ואם ס׳ למניח הנזוסא יא הלכה 

■ נשא ס' נכאיי
y f i וכתש .שו' לה׳ר ושעלי דמים שוככי כו׳ לשה׳ש הלק להם שאין ואלי ו הלכה 

 הראית וכשר . ש:מ' מצאן שלמ כתש הלס״מ ונם להו מייתי היכא דצ״ע השכ״מ
 דפאה פ׳א כירושלמי מפוישין רשינו דשי׳ עילתו והמושך • פ׳ז דעות ה' לעיל מקורו

: מלק ולים
T S דשיים דש״ד נרייתא ישיט העתיק אמא׳ י״ל .ואשוש אמשא והאומר א הלכה 

 המשיא ההומי מנן דיומא שמתניתין והא אמת כעס ואשוש אמטא האומר דנקפה
 נ״ש ש-ויה דכן וי׳ל . כעמים ש׳ דווקא שם ננמ' ומשייע פעמים ש׳ ופוש אתשא ואשוש

נפ״ז) שהניגה וכי׳ה ,פיו מ׳יא דש׳א וכתנא פ״ת דד"נ שאשות
I 'B מניתין ואין התשושה תמנו שמונעים נו' נדול משיא אדם שימפא והכשר נ הלכה 

 לש את אמזק ואני שהורה כתוש לפיכך נו׳ שימות עד מרשעו לשונ רשות לו
 ישראל עם מלמיה שעשו עד התשושה מהן מנע תוענוהיהן לפי הכנע״ים וכן ונו׳ ארעה

 מתפי נושע מקור להם ים הללו רשיט דשר׳ נל . לשם לחזק היתה ה' מעם שנאמר
 כנען ארן וכמעשה רלריס סרן כמעשה שפטק אמרי פ' שילקוט הושא שת״ש יאיתא

 שישואו המ״ש הדור זימן מראש הדורות קורא ועשה פעל מי אומי ל׳ש תעשו לא ונו'
 ת״שין וכשנענים המנדים היו לא פנזם רשינו לע׳י ושייושו ע״ש מהן ויפרש ישראל

 מהן מונע הקש״ה היה שלא משום מהן ליכרע ׳נולין ישראל היו לא הדיר שאותו כך כל
 אח הקשית זימן מהן ׳פיאל שיכרעו כוי אשל לרעה לשם את החזק היה ולא התשושה

;לשם את לתזק שדי הזין שאותו הת״ש הדיר
 מ”וש נו'. סהם והמיתו שכרך שהם עשדי והס אותם ועט אסר הנורא שהשגות, ה הלכה

נ"׳ ונשא ל״א פ' סשפשיס ושינה שמלק
 רשינו לשין ונ"מ .ע״ש ששיר ששמח נמו ת' שאהשת שישמח בכ״ם ו הלכה פיי

 עד ופעולותיו וי,אמריו שמלותיו ונהנונן שנתש: שי,השהו פציוט ג' מציה שכה״מ
 רהכפרי והשיר .המת״ינת האהשה היא וזא,ת ההנאה שי-.כלית שהפנהו ונתנה שנשיגהו

.האהשה ותניא ההנאה ׳תניע ההפנה שיוך אעלה שמהחשוננוח
 מהא הפו״ת הקשה .שו׳ יום שכל להתכלל מ״ע א הי׳כה פ״א הפלד׳ הלכות

ר  תלתא וזירנין שדניאל דכתיש אהא דאמריק עומדין אין פ י
 ת מה דתנלה איתא ואם קודם ולא הר.היל פי' היתלה לנולה משנא ישול מצלי הוה ניומא
 הומלת לגולה ״ששא יכול דקארר דהא וי״ל . מתפלל היה לא שמקודם הימי מהיכא

 פעם רק זימנ׳ הלתא סתשלל היה לא דרקודס גו' זימנין ומלתא דנהיש אהא קאי
 שלש כל קנע יד-יאל השא פ׳ שתנהומא דאיהא שיום דקשעו אהא דקאי א"נ .אמת

כיום תפלות
 ירושלמי .פוש שישר ומכ״ם פוש שרשר טתת שתורה לקרות העולה כל ה הי*כה פי״ג

;העיר שני ס״ם
 לעו'ס כפיו נושא אינו ששגנה שין שאונס שין עשו״ם שענד וכק נ הלכה פטץ

 נשי מע׳ז(נ״שו לזה הש׳ר ׳"נ פי' וכסיל , שאונם דאף ליה תנא נפר.אק מ”הנס
 אנוכים ודאי וכלים לנשוה שהן להשתמש דאפיר׳ התם דפכיע תוניו ששית ששמשו כלים

 ולא שעשר דפיון אונם כ״ש אסיר ישינג כיון להנסימ ליה יוספקא מאי הקשה אך .ק
 אונם מככסת דהא היא מה יודע איני זו הפלאה אוסר ואני . נמזיד עכר הח נהרנ
 דעניד משוגג עדיף וזה עכי״ם לפני קומהו שכפפו כנון נושיה שמעשיו שלום עשי דלא

 יאינהו שכה״ג נמי לאסור ראיה יש דנליס מההיא אמנם .נעיז(נ״ד) תום' ושמיש סעשה
קומתו דנפפו דומיא שהו מכדי אתריג׳ רק מנשה משרי לא נואייהו

 זה ילא לשמה העשרה א'צ ומזוזה יא הלכה פ״א ובזחה תפילין הלכות
 ומזוזות דסנרים נמ״ש) שמנחות מדחגיא לינינו

 כפרים שפאר מיקי יכפריס וההיא לשמן עישור שהו דליכא וכירש'׳ אדם משל ניקר.׳־
 סנילם שת' מיש לרשיט נ"כ יצא יייכאן ונראה .שהים' וע״״ש ,לכמה עישור שעי דס׳ה

• ספרים שכלל דהויא לשמה עישור דח'צ
 די׳ס נכשיר נר.נ .שסולין שו׳ סכור או ׳'מ או טה׳ ש:-.:ן וקו״מ ת’ם ע דלכה

 *וייר אפילי מטר יחני איריא מאי מיאסיל אמד לישר דאי המורה לכל הייס
 כתיש דלא השוס מטר חני דסשיה דייל וא'מ .אטל ע כל המורה שאינה לעשירה

 דשסומי נימא דאזלו ועייל .עיש ליס סי' שא׳ח ששיי עלר,ו הוא וכמ׳יש נאודיתא
 לא דתא מטר למיתגי איצעייך אשיה שש״׳ שם ושמיש מיאשל להנעים עש׳ש אתר לדנר

מהי שא"נ רשי,י שמיש שה ורגיל עשירה שאותה שהומזק עי הו■ לא לד׳א רמומר דפי
כסיש אתד נפעם מיפסל מטר ואילו ,מעה״ק מה' ופיג ישתימה שפ״י ונ׳מ תשושה

 שמומי דדינו מו״א שהדיא מטר חני הוה לא ואי ,נ׳ שזי' שיו׳ד השמיש
 שיצא ונראה מקורו הראה לא הכפ״ס ,^זוזה רן פעור ששספינה שית ט הלכה פץ

 קודמיו תפילין הר,ס יאיתא תפילין ה' שיא״ש הושא יתנילה מהירושלמי לרשיט
ת״שת ששפפינה ישית איהא ואי מדשייות ותולש׳ ימים שמישי גוהנין שכן לסדזה
והושא שאהצוח מדאיתא לרשיע פער ועור .ימים שמתיש׳ מהנה ג״ש מזוזה הרי שמזוזה

:אוהל תשיש רלא הפומאה את משיא דאינו ושונה עייושין כירושלמי

 לשם כתשו כלומר השירה את לשם שתשו ועתה שנאמר א הלכה פין ס׳ת הלכות
.־שיות פ אישיות התורה אח כוחשין שאין לסי זו שירה שה שיש טרה

 דלתיד ועור . חניל טלה וחורה קאמר הוסשין ודילמא נוחשין תומשין הא וקשה
 דאכיפא נ״ל ולכאורה .למימר אישא מאי פישיוח הטרה אח לנטש דמותי מיעין(ס׳)

 המרה כל שילמדו ט' ישראל ששני לעד הזאת ישירה ל■ תהיה צמק שק)מר סניך דקרא
 נ’זכה נאסרה שקורה הננסש נל שקל לעד תהיה איך עמה הסויה כל ינחס לא ואם
 ולזרעו למשה אלא תורה ניפנה לא חשיס האאדאסר נשי (צית) דנדייס נאיר אמרי

מלסק ופריך לטרה שירה ומשני הזאת השירה את לכם נחט חעתה מקרא ופריך

 לפמ׳ש ומיס .סמיך אשינא וה״נ התורה כל דתשמע ששנ'' לעד הזאת השירה ל׳ תהיה
 ער.ידה נשי שששה(קל׳תז דאיתא שסלונהא דחליא יקוששא וי״ל .ראיה אינה שם הרא׳ש

 ׳״ל שי .נמהיפ״א וע׳ש אשירה יק תפשת לא קרינן דלא דס״ל מישראל שתשתשה חורה
 דקיי״ל שמגילה לרשש״נ הפ״א וכמ״ש לשין ששל ננהשים ספרים יסה׳ת לרניט דפ״ל

 א’הפ כחש וכה״ג .שס הס״א נפ״ש ודלא נזה ם"ח כסישח _ם לדידיה ייוצא וס״ל כותית
 השירה דנתנו ספיר דייק והשתא .שלה׳ק אלא דאיט להתלמד מנילה דנו־,שין למ״ר שם

;ננ״ל אטד ומומשיס לשון שכל דמשמע התורה של ה״ט
 יא*נ וצ*פ . קדושה שהן אץ להתלמד לתינוק שהן שניתשין והצורות ד הלכה פ״י

;אה׳יס מהי פ״ע יטנו כמ׳ש הידים משמאין אמא׳
 הנחוש שהד ציצית שמצות זהיר ארס יהיה לכולם יב הלכה פ*ג ציצית הלכות

 ששוטה מ״נ) (דף שסנתות .ונו׳ כלן המצות כל שה וחצה שקלה
: ש)“נ (דף

 מה .שיאכל מה של אשלי} על(צ׳ל לשיך ומד׳ס ב הלכה פ״א ברכות הלכות
 אשי לשרן מהים מיע שסמוך שתש ירשיע מ”הכם שהקשה

 מערש׳( שכל שר״ע נרתק הסלס וק הסיס מן הון מזין ששלל הישרים וכל סזון אכילת
 אהך אמר כ'מ ושריש התס שנס' דהא תמוה והוא ו') יין שאיי שפאש לטעמיה (ואזיל
 ריש חיושהא תהיי רמא מזק איקיי סילי של הא סזון איקנ״ דלא הוא ותלס סיס רחצי'

 של שאייר מתני' ומוק׳ לשד הסינין אס״טת אלא מ'מ שויא משינין אין ראמר׳ ושמואל
 שתש שפיר ולפיו ,רייז סי' שי״ד פ”וכ מינץ ה' אלא הד לא נחון ישכלל אלמא עלי הזן

 לספסית דם'( וצ״ל .מריס טי המינין חמשת תלשי שיאכל מה של על ילשיך כהן רשינו
 תעית מ׳ע ששמש רטנו ס״מ אשל ,מיון איקרי מיני כל דלהסכקנא תום׳ כת״ש כאן

 ילא ווה . שאן השם'מ שמסיק ונמו נלנד המינין ה׳ רק היינו סזון אכילת אחי לשרך
 שמקום מלוי אדם שד ושלכון מזון שכלל השל שיה ישלטון ם*ל דרשיט הצל״ח שמ״ט
 והיינו ,סינין ה׳ רק זה שלשץ דאין רפ׳ל אלא .שמאן ילא יכאן לשינו ישרי דא״ש
 השס׳מ שרצם מה נם .כאן אמ״ש א״ע דסמך המזין סן המיר דין ינינו השיא שלא
 לקמן הכי משמע רלא ,ליתא דאורייתא השרשה התינין ז׳ כל יאמר רנינו לדעת לומר
ן' שא׳ית י  לא ומכרך סוזי אינו שירך אם שתם לו נםי.פק אם השיכוח כל שנחש ש”י

 היל דאורייחא המירן ז׳ אמר רשרשה איתא ואם .מד״ם שהן יפני שסוף ולא שתתלה
 דריא מתטניא שם הלת״מ ומ׳ש . שספ״ש המזון שרשת נשי שמיש מספק ולכרך למזור
ס ימיי אלא שטגיא ההם קאסר רלא ע׳ש דליית פס שתידוטי כתנת׳ כשר נ״ת  ני

 ושתידיט ונו׳ ושטיה משה שארן האמורים ופירש'׳ היינין מז׳ הגהנץ לשינת יציף ישעי
 קיייל אק אשל כיס שפית הפי דס׳׳ל שריג דסיל וייל ושרנח וטשעת ואכלת כתיש
 ולא לפרה שרשה א'צ ומטעסת :ריט סי' שפר׳ח ועיין ,הענין תפטיק דארן נישק

 וצא היינו ינינו דנקע יניעית שעד מדנייו ונראה ששס״ת שיין . ישיעית עד לאתריה
 פיכח וש'נ . שרשה שעי רשיעית אשל שרשה א"צ סישיעיח פחות קפ1דד שכלל עד

 ורניעית רשיעיח ער ישיט דע״נ וא"מ שם שצלית וש"נ דשרנוח ס״ש ׳וייס המערני
 שצא״ה תרשיעים שהתות ואי מפעמת מטוס לאתריה כרכה טא׳'צ מינקט קאמר ששלל
 שהרי קשה טי .א'צ נמי שכה״ג לפניה וה״ה .שסמוך לעיל נמשואר לאתריה שיפה א״ל
נ ואיש למישעם שרי ררניעית תענית מהי שפ״א להדיא רשינו כמש תענית נשי  פ'

 סעפי אסי ור' אמי ר' שיא היה נש' יאמר מהא למדו שניהם דהא נרשה נשי ה״ת
 קשיא לא לשיש® הצל׳ס אולם .שכלל ועד דעי רטט לה ומפרש ישיעתא שיעור עד

 .נשלל לא הנא דקאמר ועד ממש ישיעית לא היינו תענית גשי רנקט רניעית דכי׳ שנירש
 נאותה תייש המשיך שיהא והוא שמשרך ה״ז המשיך אמר אמן העונה כל יא ד,לכת

 מייש המשיך שיהא צריך אמן יענה ראע״נ יאשמעינן הכס״ס יכחש . שרשה
 הקנון אמי אק יהטנה ס״ו יין לקמן ינינו סמ׳יש נם לצמוד יש וכן ,שיכה שאוהה

 מטייש שאיט כל ש״י ראוט שם״ע מיאנן לזה מקור הכשיר מיש אך יריח יצא לא
 תקיעת נשי יההם אמן דעמית זה צדדון כלל א׳יי .׳'מ הרניפ את מוציא איט שרשר
 משיג שאינו המשק■ אחח אף נענ״תו ויוצא עדיפא אמן דענ״ה ואפטר איירי שופר
 מהטניא ניכינו שיצא נראה וצי .יי״ש פי' שאו״ח הושא היא״ש דעת שטא שמו שרשר

י קק לאשיו מנין שן יתניא אהא דפריך ש׳) (כ׳ דשיכזת  משני ולא . «א שונא נ
 ושע׳ש אמן נשענה יאיייי דספיש קושפא ישיט לדעת וכפרס אמן האש שענה דא״רי
 משיש כאינו רכל ש"מ כשי משד מילא מושח נושיה לשירתו ואיש .כשפיה לקמן השס״מ
 סיק שעשייז הונא יש למם שי,סונת ו:'פ ,אמן שענה אע״ס המתוייש להו.יא א׳יי שרשר

.נהיא״ש ורלא רטט ונדעא רעיו
ץ אס ירע ולא ממנו נעלם אס יד הלכה פ״ב  כש׳פ .ומשרך שזי שירך לא אס ני

י׳ שרשות ריש שיחשלמי להדיא מטאי כישר והנה .לזה מקור היאה לא
 ואנלס ינתיש לשרן צריך שירך לא ספק מזוע על שירן ספק ירמיה רש נשם זעייא

:ושינת משעת
ה ״  שטא מפני לאנשים ולא לנשים לא מזמן ואיט לסי,ו מזמן אנדיונינוס ו הלכה פ

,ישיט שן לסי יססניא משמע מ”השם מישרי .שלל מזמן אינו ותפומפם ספק
 טומפם Vn דניטס נתושפחא הכי שחדיא שהייא והנה . יצ״ס סי׳ שש״י ועיין

 את מוציא אנדיוניטס ששק ידי הרשים אח מוציאין ואין שזימון ח״שץ ואשרוניניש
 שאים את ולא פיט את לא טציא איט עומעם סיט שאיט את שציא ו ואי מינו

: ע׳ג שט
 לעילת ישיט ענה שלא על- עעס צריך בכ״ם א הלכה פ׳׳א מילה הלכות

 דנעות עהא למניס דיש ונ׳ל .נפ״ע עשה למצוא עשרים
י׳ החס ור״ע ישמעאל דר׳ סשלונתא ני) (ת*ו  שאיק עניים לקיים יסותר ס׳ל ישמעאל י

 תקשי לא״ש נפ׳ע למטה נמשש אץ התם דאוסר לי״ע ראף דשיר אוסר ור״ע ד״ולץ
 נשס שם׳ כמט שתו ונחלה («')שטפה הוטס׳ הקשו ונה״נ , אטה מהרי״נ הסר דלי״י
ק מה׳ח א"מ לריע ינס רעץ  נם׳ גחש שט אס לסול מייש ענד ואם ;מירנק י

 ניאיחא פאשה לה לה ענו ונסריק משום מנשים מז׳ש למאסר ליה לפיק י׳ שנה׳יס
 אפיה שהז׳ג פ׳ע דמי מטם ולא מנזכ׳ש פפירי דקים דמא ואשלו ,ומנינה נפ׳יק

 דה' פיי הע״ל כמ׳ש ודלא דשקליס דפיא ממסדתץ ציה ראיה והניא פטורים עשרים
 לנ״ננ מאן מ לכל א'צ וצוירי . ע׳ש ננ׳ק(פ״ת) תום' נס״ט ילא ונם , ע״ש מלכים

 ,■7לענ ישם דאין קיייל שכרי לו לפטח האש שעל הנן שמטת עשר למ״ש אין
 0W מייבס שהאשה אע׳ם אניו שנטר טץ הק שעל האש נמטת ת״נ הענד אין

 •ל nS« לסיוט אץ ה*נ ואיג ,כחיםן• נם' ונ*נ ,אתריו נפעטשימם פין שהענד
: לק האנ
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* ופו' p90b v ס1$80ו ^

W ס .ס' <שגש «ש לגל סשד ו«ן  ד<ו: שרשת ון>0 9רג גבדלש ל
DV כשמס א•^ מקדמן(ע*ג:) סימא .ו«><א אש• רג «גא שקיגלו ססשגדס ו«גלל 

ג שלד רנא  אשי: נרג ואמיאיר סואיס גסדי נסה״ד פ•'1 אשי, י
ח נ מו י ששב לא ולשה .שמיש גיו למשה היאג׳ד ב גשלש רטש שסשטש בשה .ג

: W •שיישב לפה״ש הו׳

ת ט ל די ה מ ב1ל 1HUVI י .גודלו לשי לא שפלשו לפי וצורה צורה הל ח הלכה ״
ש׳: הלהה נש״ג לקשן הלשוש גדלו ולט דלל ג״ל

ה * ה פ ם6ב ג הלנ . דטון פוסק גס׳ הר״ן לשש׳ע ל  גסג P אגל לישא. שם ס׳
:פורל P to הגיי

 או פגי, אש אפן ואגי רל .ההוא באש פגי אש אש וגששי שגאשר גםנום ד הלנה
, אש ושששי י :אלו הפםוגןם בשש p שדרשו בגיג ופי' ג

ח כו ל ע ח ב ת1ד * פגי/ס. עובד גאלו הראשושסגלהגופם סגמים אסרו נ הלכה ם
שי׳. סששי׳ שיה הרג גש לי והראה .מ גשצא לא טסרא
;p שאישא שויו גס׳ לעולם נשדדש

 שצאפיו ואש .שעומ הראה לא הגיש ביש. ויקגה שדה ימכור ולא יב הלבד. ®״ה
 דקד»ן מסוניא וק<?ן סאמוושו. ושגר אשיך ימוך ר נפסוק גהר «שס נסויג

 גהלגה ועק ,שיש ט׳ ניסו אש ששוגר עד ט׳ שדוסיו אס מנר לסוף (לי:) ופרגק (ל)
:שם ונהיס הנץדמס

ץ ה פ ם 1 הלנ  ובפרח טבא אפילו שששע דשהובש אשריק א׳׳ש דבש׳ הקשה כלוי
 ילסיק דשהונח שגשג באיש שם הגיי מרי ואששטששיה .סשוטס זה שפץק

 •לטק שם דהא שיד קיל אבל אשש. בפטרה אטלו דרשיק וששוגיש שלוקוש ^וטטש
 וזה .ט׳ וטסה המידה דשיאישק דיגא מסקיק ושזה .שפסים פאה דאטלו שהשב
 P גם דזשיא ט׳ ומזרה דשלשה האי יל<ן> (קשיא) גהילז וק .אשש ^ובירה טסה

;שפטם שאג ^•לו מגלש אשש לעבירה

ח ס ל r\ ה fF הלבד. ם*א M אושם ולמדסס אשריגא נטגשא ונשיב בכים , י  נ
 דיליף ונעירשיי מס׳ דפיש וטשא רסיה. ט' שיד מיי וניב

;עיש נקל ולשדהם טה דקרי נרגם אה נו׳ שולשדסס הנל

ה * מר רני שלין שלום לו יסזיר שלום רבו לו נסן ואם ה הלכה פ  טשק הלשיש .ו
סי׳ גשיש וציל שם גדסק(ושים ג״ג סקןג רשיב ט׳ טויד והעיז .ד״ז למצא

 .פ׳ש ציש לדן טאה וטוגסו .טיניל נשלק נסים שם נשב זיל וטריא סיי) קשיש
 לששיס שאל ריניל דהא וסור רני ציל נהשילה דאן סוגש יהא ששם דהא ושמוה

טס שריש «א דשקורו ולאג ם^דם.  שלין שלום לי אשר ואליהו דריי שפשה גט ט
ט ראשי שוב ושור: רט פליך שלום לו ואשרשי רני  נהגהש הזה לשיץר הפיר דנ

:שם היויד טל^ מרפיא

א טשדא בנ^ם ם הלנה , מרסס טי  נה•־ ושיש .דדיא ט*שא וציל וגרם ט'
»t o  M n .םשם ויורש יושג שלמידן ריא אן טגפוש טא3& לו טם יוסר טשן 

. פיס היא שלן ט יטפי! והגל

ת ו נ ל ם ה טי ב ע י  גפה הוראה שגדן ס׳ הגשרפץ נס׳ ולש בביס ם הלבד. פ
שפה. הוראה טשה דהשנישה דטרשיי פיש(פיגג) היסה.

ק דהישה סטי פשפש הסטלה אבל  טיב אם ייפו «ו לא דהא ביה אסרו דלא אן ג
 טיבי גל ושאי ישיא שפיק וששיג כהרשנים. דטץ פוגש אדמה ואיג גלל. פיהם

;לנ׳ע השואה איצ פשט! עדם דהרי ל״ד גללא האי פיג הלא טשושט',
 ואפו אביו שקלל דהא ק׳ל השראה בעי לא שעשה דליגא too דגל שששש שם עוד

נ משיב גס• '  גשב ואפיה שפשה ט לאץ (שיי.:) נםנהדיק רשיי שהניאו ^
:והטאה פייס יציין שמרים שהל׳ טפיה הישנים

 פרין(נרל) באמש שגאמי הגדשה פיר גפשיה שקלם שפרי אשש א! ד הלכה Tפ
 שפרן מאמי הלוי יטא וט שופשיס ס׳ הספר פ*פ טוגסו ט׳ אש! גסל נם׳

/ ה<רמ ודאי לו• מן יטל  גי׳ נ״ה ס׳ אמי ט.קים שפייהם שנעלו שפרין שאמי ס
 עליהם. קאי שפרין שאמי יהא לשפועי סלל הנהגים טי ילפ״ו ושמוה ופ״ש. הזיר
 .להדדי םאיטן שהץ ונרשין וששפון טהודה רק ^לו שלא משום הזיר שטרש וגשו

 גרש גדאשא ללוים שגר שמה) טלו (הרוצשים שפלים היו שלא מפגי גיל רניגו וטוגש
 גשהלקה דלא לסיד כושלים נשו ומא ציניגם לנל לנס דנשיב ופפמא הגולק איה

 קיק בשירי p שצו׳.שי אמ״ז .טוטה דפםקינן שם לר״י לנד הפרים בשש וטייי לשבעים
 זועא ספר בשם סספו פ׳ בילקע הוא יטנו של דע ושיקי ה״ב) (פון דסופה נפ*פ

הנישה: עיי ששוה דהה״נהשלא שקיא ירש ושם
. לנשר נפקדו ולא נלוסי שנדלילו הי אנגי בכים ב הלבד. פ*ח  ידיי פיז פי׳ ט׳

 שם והפץ ט*. יססייט גירסא לו השה שיניע ואפשר שס :םק*נ יה1ק »׳
להדיא: שה^ושלט p הניא

ה (|*ט ט טז הלנ ם. נהט לא למה וששיהני בכ׳ f יסניאו איששניפטה יני a 
:בישו שם ט ייב ט׳ שנש שהלטש

*ב1(  מוצא משיג ופי׳ .שטסו הראע לא הניס .גאש ראשה ששגלש א י הלכר• '
i פ*נ ניג בסופה לדיז t o :

ת כו ל ה ה ב שו y ת f i .והשושן טסויקים. נפרהסיא ט׳ פרטה והפושה ו הלכר 
א׳ פרק סטשלשי ששצאם אלה שר אבל ג״ש. פי׳ .פרלשו
:למטרו אדם נץ שלום יוהנאש משיא שיא דסיאה

ם ד הלנה *ב6 כדש הלכות  לשעם יורי ס׳ נפהיב אבל הריס נשם בכי
;פ*ז לנרטש נהגהושי עסשיג .וטיא י

ם ח הלכה  שיא »' ם*. נשפסיו קייאשו שיששון לאזרו להשמיע הרימ בשם בכי
:נזם שליו שהשיג ו׳ משונה

ב תפלה הלכות ׳ י פ ונשר ו»׳, ה׳ רגון אשד פסוק ושי יב הלכה פ ^ 
נשוספשא: גשבשניה והסוייפ סי. הריין שספש שטא וגיל

*ג י «ממ ה הלכר. פי נ  :הליז׳ הפיר מי פ׳ ייתלש ט׳. עוג מ
f( להפגיש הגיש וציי! . ׳0 ס׳ במן שרם הפם גל ונשישליש ם הלבד. פי״ד t{ 

:ש*פ מרכה הש*ן פל קאי דגשם ושמוה
f הלסת f i  n*D ש וסגיהין ב הלכה f הניע וגשב .ט׳ הפזיה פספי א i 

f בפצשו גשב שלטם שהלטש ובפיג .שלל a ,ופי׳ בירושלשי
שם: למיס

ת ס ל ת ה מ ר  בפה״ש השש פל טרן דאם יאפשר הגיש נשנ ו חלבה Tפ ב
f ששע שאנל יפן ונפיד .יצא a b השוה .היה ספה 

 אלא דג ארנניי פשיפא ליי נפהיש האח טיוש סל מ׳) (נרכוש סרוגה גמרא דהרי
 שי׳ ששש׳' שיה ט׳ הרב טי [והשייר פיש מ׳ קש׳׳ל ס׳ טא אילן פץ ספה יאשר לריי

ו נ׳׳נן »׳ לשיא נ^א פצרש

רב מעשה
 בצלאל םור.ר״ר הגאק הרב מאת ותיקונים םקורים חידושים

שליט״א הכר.ן שלטה םור.ר׳׳ר
ה יסודי רילכות ר תו  אצליע שישאעש ו(׳.מר המפרש בדברי ו הלכה (£'א ו

 שמשב נמה רמא אע ל“ז דבריו לפי [ג״ב .וט׳
ט לקרא יניפ א  שבשל הניא א׳ נפשי! נשה״ס זיל והרסנץ ,השפה נ»ץ אלסין ה' י

 השקג שא וט' ישפלה במציאש דגאשוגה ,בשגין קרא להן ששב לא דל שהלטש
בשן יש אששיש לדברי אנל .פיייש בששבוק ישגה לא השצוש פלט סששע והשיש

זולשו גשבוד ולא אוהו שגמבוד בלושי ,שליע אלוה אוהו שנפשה והייע ניב ציפי קרא
 הרשני[ שששה גה גסשלק וטה .בשח אוהו לוסוב יש ושפיר ,אלהין בשיבה נבלל והוא

 שא איזו שם דאמריע פיב ס' דן ישימה מהסוניא יניע סל הישע יהד נספר דל
, פיייש גשצוש פפח איס דאגני אלמא שטים זה אופר ש• בי.שיגה שגאשרה שפה
וגשו שטים מל אזהרה נ*נ שא דאגט גקדא דבאמש לקיש גששרש דברי לפי אבל

 ווגאון הרב מאחיו העחת איזה ובתוכם ,מורלנא זצ״ל הכהן
:לבנה] [בחצאי בווילנא םו״ץ

 .פשה סנלל הבא לאו ושא ,«לסו נפטד ולא אוש שנעמד שרה אצהיך דהינר. שנשנשי
 של שרהם ואיג ,אצהיך ה' דאגני וגעשה לן ישה ילא לאו של שנר שגויס והעוני
ק , נאמר פנוים אזהרה  דלוה והנראה .ללאו והשר לעשה אשי קשא דקרא י

 לן יגיה ולא אגני היבריס פשיח נשסילה ינשיב שנשב בשייוש שס זיל יש״י ניב
 לא עטיה אזהרה הא דאגני לקרא הזכיר ילסאי השוה ולנאודה ,ע״נ עטים שימ7

 זיל ישיי מנרי הרבה דסק שם אספי פנילש ונספר לן, ישה דלא שקיא רק גפיל
 גיב בא דאנש יקרא מיל המסיש כופה שבי זיל יישיי גיאה לשפגיד אבל .אלו

 שגאמם שצוה פגדס שי וששר ופשה בלאו גובר מטיס זהמובר פטים של פשה לאזהרת
:ודויק] בששילה
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 8ונילקו קדישים פ׳ נתו׳ה ניה (״נ ,ט׳ למדז רפתועה מסי נד״ה ד הלכה פ*ה

; שוגג ק״ה פס וחוש' קי״ח זנחים רש״י ועיין חרי״ח רמו שם
ם ה הלנה  צ״ל נ”נ ,דקיושין דפ*ק גידל דרג מההיא להתוס׳ ויאיחי ד״ה בטל׳

;ו׳ דף דפסמיס
ר נ״ה נ״נ .ט׳ אשר כל ולא מאשר ג הלבה ®*י  אינו ר׳ נשם פ״ה פרשה נני

 הימה ולא ,נו' עחידה שהיא נו' היחה רואה ארינ״ל קמיי רמו ונילקימ ׳עו״ש
 [ונמדרש .ענ״ל אשר נל ולא יאשר עליך ׳נואו מאשר למדשים מודיעים הה״ד ט' •ודעח

;יעו״ם] משגה סדר נמל הגאון ננר ל״ן הנ״ל
. הגרדפים מן יהיה דנר של נללו ה’נד יג הלבה פ״ה דעות הלכות ו' נ

 וג״נ .ו”ל דף וננינוין דיומא נ’נפ׳ נד״מא גרפס [ננ״מ
ע דנר׳ פוף על גישס אלו הנ"מ דנרי  ווהו עולנים ואיגס הגעלנים מן שה' יני
 נילין נדפוס הנליון על למשה שגדאש ונמהוה ,הג״ל מקומוח נשג׳ ני״תא נאפח
 מקומו ׳דעח׳ לא וה על נחנ ולנן ,היודסים סן ולא הנרדפים עצ פצ״ן מ”דהנ משג

נראו׳] גווקן הוה !נונים .נסש״נ] פשוש הדנר אנל
 נס ג״נ .נו' ניום החרניס שלמה אמר וק נד׳יה יב הלנה פ״ג ת׳ת הלכות

■ ע׳ש הני קרא מהאי דייש עיא ש״נ דף נרטח מש' נשוף וה
ץ  נ״ב . מנה שלא מפני נו׳ אחרים ויש הראנ׳ד נחנ נדיה ננ"מ בד הלנה פ

 ועיין . נחו״ל חדשים וקונע פנים המענר נחי חשינ דהא שונא ל׳ קשה לענ״ד
; וצ׳ע ופיה פ״ד קדה״ח נהל׳

.ונו׳ נידו עשאה שלא פ׳ על אף ענו׳ם הנעשה ט הלנה פ״ג עכו״ם הלכות
 השוק על קדושים נא׳ ערוך תו*נ הוא רניע דנר׳ נ“(נ

 לו היה דינינו ואולי ,הנ״ל מקרא הנל הלאוין ישני דמשיק ,ע״׳ש וגוי משנה דואלהי
 אחרח נירפא לו שהיה נ״נ נראה שם נחומש ז״ל רש׳י לפני ונם נחו׳׳כ אמרח נירפא
 המורה יהא חמוה שננללוח, לאו דהוי דהקשה נהשנוח ו׳ל הראנ״י וינר< ע׳ש,
 ד׳ דף ננדיהוח ע״ן ,שננללוח לאו מקי׳ לא וננה״ג עצמו נפני ומין מק נל פרשה
 מעשה ט שאין לאו והא לוקה אמא׳ אמרים דעשאוהו הינא שהעיר נלח*מ ועיין ,זצ׳ע
 דהא שונא המוה ,עשאו נא'ע מ׳ נשליחוחו עושה פהאמר דניון שחייז מה והנה . הוא

 דמהו לעצמו העושי סש'נ עוד נהקדם ל״שנ נראה לענ׳י אנל .לד״ע שליח דאין ק״׳ל
 דלא דהקיא ניון רנינו יטונח נ׳ל ולנן נידו עשאה שלא סיירי דהא הטשה לשק

 נעצמו עשה שלא ואף מעשה רחמנא יקרי' הרי נשליחומו עשאו יאחייס קא׳ חפשה
ק אמרינן זה ונע׳! ,ח״נ ומשויה  וזהו תעשה קריה דימסנא זוממי! עדים נני ד׳ דף ננ׳

 חענה דלא נ' דף נמנוח יאמרו מהא ע״ז להסוה ואין ,ודו״ק הטשה רניט דנתג
 מעשה קרינהו דלא קושיא אינו דזה ,מעשה רחמנא דקרינהו ואף מעשה נו שאין לאו «י
ק  לא והתם מ”ונ נ״נ נעדוח סיירי נמנות החם אנל הזמה דין נהם שמק״סין נעדים י

:ודו״קן מעשה רחמנא דקריה חציט
*ד  :נציל עריו נאחת שנאמר ,'ט מקלס מפרי אמת אין ד הלכה פ
ם ו הלכה פ״ן  .אנדדשי או צלפים שאר מ"מ .מלישה) י' שורה ע'נ ל״ז (דף כםל׳

■ אנדרגף אפו צ׳ל ג"נ
נ .נפישן על נטמיין מלמטה) ד׳ (שורה שם  :מדינה פחח על צ״ל נ'
 דלשסואל צ״ל נ*נ . גזר וליי׳ ריס נזר לא דלשמואל מלמעלה) ׳״נ שורה ד׳ (עמוד שם

:נצ׳ל נזר לא ולר״י י"מ נזר
 ומשיה הצלמים נל צ״ל .ט' ונעומיין הצלמים נל סחיהק עדקתנ׳ ל*נ) (שורה שם

:המדינה פחח על נטמדין לסחי' אוקמוה
 דע [נ״נ .ונו׳ השוגיא לפי אנרהס אמר ז׳ל הראנ׳י ונהשנות והו׳ שנעת י הלכה

דני׳ נאן הדנורים שנחלט  ננפלו ,השני אדין שייך זו דהשגה ,הראנ״ד נ
 דאמרינן לרנ שמואל דמודה איהויים נשאר דאף להשיג וטונחו ,אמר למרךס אינעיס
 וטמרא חערוטח נשני נם שמחיר רניט לדנרי יחנן לא מ"מ איחא ניונא איטרא
 השגה נרוף מש״נ הראנ׳ד לשון ש״ך ואח״ז .תערונוח מ׳ רק מחיר דאיע להדיא משמע
 אישורא יאמר והא להגיה צריך ואך ליחא נסי איחא נרונא איטרא דאסרינן והא השטה
 דאף חדא .ינרים נשט עליו דסשע והיינו .נצ״ל ליהא נמי ענו״ם גני אימא גיונא
 אמריק נענו״ם דאף רנינו שפשק דמה ועוד .נעינן חערוטח נ' מ״מ אישורים נשאר

 על והולך שוננ נהלכה אינה הבוניא זו נל השניה נהשנה ומשיג ,ליחא ודאי ;ה שן
ט ונרי ריש  ,סכורטן כאן הראנ״ד ונרי והל ,הנדול ליס שתים דנפלו דין על יני

למעלה] נ״ל למשה ומש׳׳נ למסה צ׳ל למעלה והנחנק
נ עיירות. נשה׳ נו׳ מיל׳ מ׳ הדיטר נראם כלח״ם יד הלכה פי״ב  צ״ל נ'

■ אחח בעיר צ׳ל נ”נ .עיירות נשח• נו׳ אמר לא דרנא שם :אהח נעיר
נ דהיינו שם  נהוף שם וציע: עשו ליה שנירא <ת׳ יוחנן דר׳ ע״ש נ*נ .שמואל לגני ו

רניט נלשונות ׳"א שי׳ ראשון חלק רוב׳ז נשו״ח וע״ע נ״נ נשוגיץ ולא הדנור

ם ב הלכה פ״א תשובה הלכות  עפה לא אם נד׳ה הדיטר נאמצע בני
 נירושלמי ועיין נ"נ .ונו׳ משמע דהחם ק״ל נו' חשוכה

brtn נרננן דהיינו וע״נ תשונה פשה שלא אע״פ דעשה להדיא דססיק היו פ״ח 
 י׳ל נזה הנה .ע׳ש תשונה שעשה והוא זירא ר׳ נשם ר׳ש חעשה א5ד נמי ומשיק ואפ״נ
 ,ממורות ה״ט ל׳ח ונל שיל נירושלס׳ דר״ז ש״ל ודרניט לקמן סנ״ס נס״ש היא דחנאי

 לעשה דמיא ל״ח ונל החמורוח מן הוי להוד שקר דשנועח ל״ח חץקא ק״ץ אק אנל
:וע׳ש תפונה נלא דמנפר להא

ת כו ל ^ ה א רי ע מ ם .נו׳ מפני שמע פ׳ לקרוס ומקיימי! ב הלכה פ*א ש
רניט עוד ומש*נ ושננחס^ ניה דנחינ ניב י

 ה׳ את ואהנת נ״נ ,המטח נל שאר על זנירה נה שש וט׳ שסוע אס והיה ואחריה
 אוחס ולמדתם נה דכחינ ותלמודן ,ה׳ אח לאהנה וט׳ מטחי אל תשמעו כדנסינ ג*נ
 נתריה דנחינ (ואף המטח נל זנירח על ציווי נה יש היא שגם ציצים א׳ ואח׳נ וט׳

נ המעשה על ציווי ויאמר נפ׳ דאין נחנ והניס .מטת׳ כל ועשיחס אותם ופשיהם  נ'
ציווי לשון ואינו אמ״כ נ״נ עשייה ליד׳ הנואו הזכירה דעי׳ צ׳ל ונו', לנד זכירק על רק

 נזה הנ״ע דנרי ראה שלא ז״ל נלח׳ס ועיין ̂ וצ״ע עצמה נסני דעש״ה , המעשה על
 ילא יק נ״נ ה׳ אהנח נה יש שסוע אם והיה דנס׳ רנינו נדנר׳ שצ׳ל מש"נ ולפי

 מלני כשם יחוד נה שיש שמע ימקדיסין נפשישות הנל א״ש השם ימוד נה טזנר
ט׳ הניול העיקר שהוא ומלמודו) אהנתו  שיש שמוע אס והיה ואמ״ה זיל רנינו ונמש״ה ו

 על ציווי ג״נ נה שיש ויאמר ואח״נ ,כמצות נל שאר על ציווי עם נ'כ ה' אהנח נה
 שיש מפני טיאמר שסוע אם והיה קוים מ״מ אנל .נ'נ) (ועש״חס המצות כל זכירת
 הוא ויאמר ס׳ קריאח מיונ עיקר נס אך ,נשמע נסו נ״כ ה׳ אהנת שמוע אס טהיה
מה וכמש״נ נ״ה נה ינחינ ועש״תס המצות זכירת מפני  הראשונות פרשיות נשחי ו
 נהו דנתינ הסרק נריש זיל רניט נמש׳נ יום ננל שעמים נ׳ לאומרם מיונם עיקר

 יום ננל ג*נ לאומרה שצריך נחורה רמז אין לכאורה ויתמר פ׳ אנל ונקוסך נשכנך
עק נה שכתוב מפני הוא שהחיונ לנו פעמים  ג/ נהלנה זיל רניט נמ״ש נ״נ יציית ז

ט' קנעוה מה ספני ציציח פ׳ ׳*נ נרכות ועיין .יצי"מ נהם שכחונ עשיות נמה אנל  ו
, נהיצייס דאית f אשמעה מהדר הוה דרבי ׳"נ נדף מדרבנן(וע״יש דהיינו ופשוט ט'  ו

 (שאין בקשירה שאינם הדברות לעשרת ק״ו שם דריש שמע בא׳ ואתהק פ׳ נשפר׳ אך
 יום ננל לקרותו נשיטן(שצריך שהוא ויאמר פן נ״נ) תפילי! בעשיוח אותם לכתוב צריך
 עיש, מק׳יו איפנא שם דריש ונן נקשירה, אינו ואסיה שסוע) אם והיה שמע עשה עד

 יוריש ז״ל הנר״א נהנהות שלח פ׳ נספר׳ ועיש מה״ח, הוא ויאמר דנם קצת שם ומשמע
p וניל .נסה הפרשה את שתזטר וזכרתם סן h מזנרתס דאי חזנרו למען נ״ג כחוב 

 סוראיחס ואולי ,י׳׳ח נמנילה ועיין ,נ*כ נפה דהיינו תזכרו למען קמ״ל שני נלב הו׳יא
 נלילה נ"נ לרנוח נפיל תזנרו וסלסען ,ראיה נזמן דניוס זכירה הו״א וזכרתם אוחו

 דציאת (ומשוס נסה זו פרשה נ"נ להזכיר צריך אפיה ציצית וזמן ראיה זמן שאינו אעים
 ממצרים שהוצתתנו לך אנחנו מודים נסערנא נדאמרי לומד שני הוי נה דאית מצרים

 חזנרו למען הנא דנתיב זכירה זכירה ננזיש הכי ינש״ל וניצ י״י), ננרכות וכדאמרינן וכו'
 הלילות לרנוח נס והיינו מ״ך ימי כל מצרים סאת צאתך יום תזכור למען התם וכתינ

 דאול׳ נמערנא כדאמר׳ (ולא כ”נ וכלילה ניום זו עשה נל לזכור צריך וה"נ ונו׳ מכל
 או החמשה כל ומשום וכמשיב) נפה לזכירה אח׳ תזכרו ילמען ומיתורא נז״ש הך אינכו
 נלילה וה׳ ניוס יש דנרים דששה (וניל .׳"נ נכרכות כדאיחא כה שיש דנריס ששה

 למק נה מינתינ יוקא זו פרשה ידי על יצייס לזכירת ש מנז נפיל ועכ״ס ודוי׳ק)
; וכמ׳ש תזכרו

 ליה ׳הנו חפלה שנר הדינור נאמצע בלח״ם א הלכה פ״ג תפלה הלכות
, ישכר רק ,היום כל ליה יהנו חפלה שכר ציל .ט׳ ט'

 שעוש משש שם עוד .סדן אבל לא ותו חטת עד צ״ל ,מדין אנל חטת עי ,שם נתב נטד
:ולמעלה וממצה שעות משש צ׳ל ,ולמעלה

ה ״  צ׳ל ,שני ניח ננין מלאכת נשלמה שאז לשי הדיטר נאסצע ,ש׳ אות בהנמ׳יי פ
:ראשון ניח

ד ״ נ . נעילה לתפלת דשסוך כיון ככ״ם א הלכה פי  לשקיעת דשסוך כיון ל’צ נ'
החמה

ו ״ ט  הירושלמי סינר׳ זה לדין ראיה קצת נ*ל נ”נ .וט' עכוי׳ס שעני וכהן נ הלכה פ
 אומר עכוי׳ססהו עונדים שהיו אמרים בדורות אנל וז׳ל, הל'א דמענית פ'ד

ט' עיני אעלים כפיכם ובפרשכם עכיל ו
ת כו ל ( ה לי א3 תפי  שנשאל נ׳'נ לשמה העניה צריכה אינה ומזוזה יא הלכה ״

 מהא דינא הך ז״ל לרניט דנפ״ל והסט לוניל מחכמי זה על
 אך , ע״ש חדש מכל ניקח דייזוזה חפילקו י״ה שם חוש׳ מ״נ(וע״ן דף נמנחנת דאררינן

 ומזוזה הכרים התם נמי קחני דהא לשמה עינוי צריך דס״ח רנינו מש״כ הקשה לפי״ז
ח ולא תיירי שפרים נשאר דשמא שכתב נחוש׳ וע״ש אדם סכל נקחין  ;עיש נס'

ג  של היו״ד ואילו ןנ"נ .ע״כ דלייח כצורת ידוע קשר שלהן הקשר ושיהיה הלכה פי
 הלמ׳מ מ׳ ראש של שנרצועה הדלי'ת דדווקא לרנינו דש׳ל ונראה , הזכיר לא יד

 דמות ליה וליצר שם דה׳ רנא נשמושא יאאון מדנר׳ זיל לרנינו ויצא ,לא ניו״ד אנל
 תפילין של קשר ארי׳ יעקב יא״ר וטי הדדי נהו׳ דרצועה ריש׳! חרתי מעייף ילי״ח

 משי.יס ולא ׳ו״ד דמות ברצועה למיצי צריך יו של תפילין דגני נתב ואח״נ , הלמ״מ
 ,יד של ונין ראש של נין הקשרים נ׳ במחילה לתנמג הזיל ולכאורה ,הלמ״ס דהוא

 דקשר דשיל להדיא מוכח , נאמצע דר״י למימרא ומדכתב הלמיס דהוא ע׳ז ולנטנ
:הלסי׳סן איט יד של תפילין

ט ם"ת הלכות ״  שתי ־וירחיק צ״ל נ'נ .ט׳ העמודים נץ וירתיק יד הי׳כה פ
:יע"נ שי׳ נסור ועי׳ ,נו׳ העמודים נץ אצבעות

נ .נו' משולשת נ׳ נחוך ארנע' הלכתא בכ״ם ו הי'כה ני״א ציצית הלכות  נ'
כו׳: ארבע משולשת נ' נהוך ציל

ת כו ל ת ה כו ר ב כ ״ ע נ'נ .נו׳ כרכות שנע ק ואט יא הלכה פ ס  נרנה כאן נ
סע׳ האדם, יוצר אמ״ה נאי׳ אחת  החדשים הרמנ״ם ונ

 ברא שהכל נרכח קודש זו ברנה היפיט אך ,כאן רנינו נדנרי זו ברכה נס הוסיפו
ת אמר וצ״ל ועס״ה לכנויו  :וניי״ףע׳׳ש♦ ננררא ותיתא וכסו לננודו, נרא שהכל נינ

 משודד ג' הצי פי׳ א-כזיז ונהלכייז ,שי' פ<פ זוינינאה מדכיס הדפוסיס ננל נ:מיננ הוה '(השעופ
S הטו ,כנכון העמיד) נפ־,ן(על שה ונש ,ההיייט

 דסשמע צ*ע ניג .ט׳ להטיף שסקט דמה גכים ד הלכה פ״ג מילד! הלכות
 ענרכץ שאין רניט ספק נספיך והלא לט׳ע זה טפס דנתן

 לבקו ש״ן ואין הכיט כמ׳ש ,הוא ושפיקא משום מהול כשהוא שנתגייר גר מל נלל
ני דאפשר ניק נריח דם להסיף נרים מילח נכל  כלל צנ־ץ אץ מהול נשהוא שנחנייר נ

ס להססס : נייח י
 שועד ניוס או ט׳ קודש מקרא ניוס אומי ונחוש״ס ים הלכה התפלות בסדר

ע דאץ סא טיס <"נ מזה. השטפות חג  חג יו׳ס על דקאי א
 אופי ואיט הזה השטעוא חג אס סס קודש מקיא סוג ניים אוסר ניויש היי שספומ

טח נטסח לקמן עי׳ .מועד :האמצעתת הני



75יקרים לקופים

.אליעזר ניfדד פרקי לספר היקר בפירושו ,מ׳׳ל(הרדיל) לודיא דוד םוחר״י הגאון חרב סבבוד
nQTt n s h n ב * ה פ « M Ud רז1(6 ר הלנ  ip 6 וגר. 9גסל שיסס 0

סי׳(}עירו, PDS7 נפחש סנסיס ורם6« סגססונוס גדג6ג0
3VW 6 גדריהו, 670 6ה1 37 סגיו 907 6ס>סס0ו >(>0 ר6פ>Ski 00m סוססץ 

 wpo : ר>ו06 0>6ג9ל p7p 6h 6נ<96 וגייס 01999
ת ו נ ל ה10ח ה ב *נ ו ה פ ג.0.י3לקל01ל ץ6 סרס לשון ד6(!ס0 ו הלנ  0י6ד999'

 6גגר״ה >0690 וק .לג '6 6*709 וסוס , wipo 1670 6ל
7*6 637 6 •<7 6703 *bפסלטיו ונס׳ו לפוס״ג. סלון לו י!6 לסיי והסססי וגו׳ 76ו 

otn ץ6ו סוס 0ול03 0760 סן גגיסין 0ו7'30 סלס סל סגסיס 7706 309 נ' סלגס 
 גריהס 6ו0 ץ070« 60ו *ל.9פ סלס, 709 ולס׳י וסי׳ו גיס 1*0 3י9ו0ל סלק לו
 00ק« וסקק גסוס׳ו ג«ק6« 93 וסד , 0*0 *ו776ו 9607 סיג חיוסלס• 6000ו03

ל0ל 1*0 *לftoTo 7 גלסק 6060ו00 003 »ק09 7וץ<*ר׳6ל (וססולג 3ו  ולס), 0
 047(9 סיסהו Vt 0*0 סדססו לסוסיג סלק לו ק67 01 לסק 76י3 0*30790 0017031

ס 0000  סין *ג6ו ,לסוורג סלק לסס ן4 גסיסוס <3״0 סגל ססוגס ססל' 0*05 מי
ס <גסג 6ל0 0ע'6( 7*3 ימיסוס גייסוס י3שסן«י ושיו 0ג*  ססלס וגי סיס 7*03 ני
 079 לשק וגיס ,לסוסיג סלק לגס ק6 לוססו גריסוס) קלס 6900 יססן סל

סי ססקולס  *ל07 וגס . <)600p ׳7 מ׳ 97x0 07)6 במיגץ 9ג 9ל י0»0(גו גולס ג
מ7«* ל3 וגק7ג ק, ווו גיסו סגגי 7ל ל  ,00 וסוס גסל סלסוס 967(0 גסו גיו

:0*0 ס,3ליגי0י סגיוגק 967( 0063 גל6 גייסוס. י3מו״ ר<9ו
y ית5צת הלכות t i הלכה a טס גסג לג .ססלס טס שססלווןפגוי י  0706 ו

ק יוסגץ 6ול ,טפן9 70וס סספיג  לספיס <73ו , 916פל ט
ג ,0373 ׳0 גססי• וק ומלון 0ל0(3 6ו9 סהסלסן ל) ן>7( נסגילס לופר 6ל וווי ל

 0ל0ומלון( לסל 97ו9< גץ(סלס ופססיק 97ו9< סל גסלקו גלו 6ו90 ספלס גיס 6סו0
 קווטס גוסל ו*ל 6“יו0 3790 סנוול(ונ״ס גיס ולל 6מ לס 70061 .סגטס 9̂

 פספס ׳997 97ו6לג פקוס לו O' 90 טפ).7 גלסץ 607*39 גן 6גי9)9ופ70 *0( 0̂
 וצוו וסולופס ,90ט 70 וצוו פסולסוי. סלוק >7*7 66 ׳וגניס (ג*ו) וסנס פ*נ סלס
 967( וק לוון,09 צוץ 09 000 פספס **6 37003 ול7ג9 טס ג»ל סטק וטסה

 טס סל נ7לפפ טלן ומלון סמל *לpi,* 3090 0 סגסמץ 6י* ׳0 וסוס 7סו609 »ן60
 מי מגגיס 0907 3*0 פדק6ו •מלון גוולק לק090 גפגילס פריק67ג מ0 לגמן ול7ג9

סי ססולפוס גפ*>ו *ל7ו סלל, 96ט 70  טו 000 וטון ול,7ג9 טס «ט p 90וט ו
 גגיגס 0777 9973 פ' ׳7609 פלסון ולס ,6«וצ 9ט גוול9 סטס פוגוו סלסטס

פ0»(שו •מלוןוסססיודס  ומי «חל טס וס7וג60 סטפס סגל מ'90ל*09י
 ונו׳ P 706 י06ופצ לצור פנוג פסלן סימי 6*0 ר*י6 ומי י* של ליפס סקיסס

«ון0  סיי ,ס״ג נפקיפו וי«ק ימי נסייס סופפל טס פקוס וכר ססלק לל 003 י
 O'ק>0ג P סגלו 7ופ גיג וגסטגוס סנמל טס 6ו9 ססלק סגס 0700 76ל9 737

 P .כפלס V נפגץס סגמל ים סיפגיס מיי3 למיס 3קיו ולגן .919 ספמיג׳ ממל
 0ו79לפ הפספוס טהס פלסוס 967(91,0פל9 0* נמל9 ליס 6ץד 0*30790
« ן4 •6וד0 הפלס, גיס 9(403 9ול0 76ו 3090  owe ץCD0 60 0«ול ליס מו

 p7 טמס. לפצטס 77000 0ל079 9ל00 6ט סט הגמל 0* 6« 6ל6 מ, פהלגס
 0ט(9[ו ,סלס ל6 גסס גגווליס טטס וגל סגמל יס קוטן פיט סגלסק נסוג יויס׳

 יו7פ09 >טן09 טס 67פק טוס ופד ,פסווןס 090 79( ט טק׳6ל 0פלוט9 טס ט
 למן 6ט רגמו 9090 פסי 6ט0 מ6ול .1פל(!9 0׳ גסס 6יק706ל קירוסס טן

:y« סססיי

ומקורים חידושים
ק לשד כטעם טעסם לחכמה, סרסראוה רבנן שלהן על אעלה רעה ההונן בעזר ש ה דיני שרשי ביקושי הסה ,ה שנ  אשר תוחה ט

 עוטרים תשובה שבעלי טמ^ם םקוב*ן ההכסת טםעיגי נובעים והטה ,כהלכהן תטירין שיעטין ליטורי בעת הרטכים גליוני על כתבתי
ה שסו המלקט טסוזרים, במקומות רבינו ברברי ש > מ ם ת  לם*ק. תרט״א שנת ניסן ב*ד נ׳ יום קאמינקא סה •וחותם הכותב נ

ירושליטסקי. כגימץ ה׳/י הנביר עדת המופלא היקר לאיא בן
די הלנות מ T התודה י B! רפוי׳ גנ״מ ׳פוי׳ (•ג .7מ6(0 סי גל ר הלכה

 פה קליג טמן 7יו* סלק סופי מחם גסויח
:גור ייו606

ה ן שלא נל6 ה הלנ י  , 90( גילה6 וגל6ג שוסיופק גסה גמלמיל ׳«׳׳ ויג .1ח6<0 י
ן7נ הוי פצמו 7צ0 סהפאנל הינא נץ שסלק ונסג  נשוית רפוי׳ ,מאסו י

 706 סיצה פ׳א) קיג (סולין 0*09 י7ג7 שהניא נמה ליה סיויי נימיה פ7מ
 פ6לנ סמוסי 070 ץ7 לגו יצא פ7נ7 ולפי הגאסו (ן7נ שלא מקי׳ פאנל 7נ7 לפ3 067

 יסלגוהיג המלית יגיי צפי ו'א אגל סאנ״ס, לטלה 6אפי ליפואה סויה איסוי׳ גל
 ׳797 ופוי פוג. הוא נפצפו נשהמאנל וצא שלגייה יפא מצ*פ סהמאנל מקא רוא

 יפוייס 9p6 איסוי נר7 הטלס ואפיה מאתן ן77נ אלא צוקה איס י67ו נאיגטץ
 יניס יהא סנגה יציגא נמי\ם לרפואה סויה מאימי׳ לנלוס יאסור ימסיק גפני׳

:1וי7ו מצפ מישג ולא 0*7שצנ ימקי׳ אופים נמה נ0« הי׳א סהמ״א פי׳
 אמיט פליא סרגא 7נ שלגייה, נאנילר נפ״ם יצא אם המל״ס של השג׳ נספק והגה

 7067 אלא *ה7 פיא) 7ט נסום׳(שממוס טנא טרוסלמ׳ מיניי 91 ספק לסשוש
מי 006 נלילי מצס אונל שלא סטפס  יגול הא לליס ס*פ נץ ק6י0 דש איסא ואי פ
 9(0מ ׳0 ליי׳ נא נ7 ומן אסר .השטפה פל יפטר וצא סלנייה מצה ולאטל המ»ה לקיים

מטסיא: 9*7 נסוט פ*נ) נסנופוס(נ'נ נוה היגיש הוא שגם ויטח* ׳6
p ירי נפ״ו יפוי׳ נ*נ .אוסו מנץ אנל ג הלכה  יאיסוי ׳7 ס׳׳ק יפיו 4
ק ,ו060ל דנול נ0ונ מיינגן אצא איגו מפסל פמיקס מזנר׳ ממאי טאה ו

 גוני׳ נסטנס וניג יצוקה נ0נ עצמו נשם 6י6ו מיס אומו ימני! אלא נ0נ סצא יניס
p טויי  ימפפל 6 מראה נ0נ יסיג סימן מיויי סופי מתם נשויס והגה ,פיה 4
 פצמו השם נץ ק6ט »ם אץ7 יראה יניט נלשון יהפמיץ נ0ונ הוא יאוטיסא לסם

 פצ« יניי טסי הוא נ7 ני ונממניס ,מ*מ אלא הגפפל פל 0ק6 יאים אלא למפפל
ט׳ ק סיתקס רק הוא מפסל מטקס שאסרו ימס סהסנים ג*ס נ :יינ

^ y ת*ת ת1ד B מ״פוצ*פ יפו׳׳ ג*נ גרוסה. גייס סנפים אמי• יב הלכה 
 מה גס היא סיפ ׳0 גייגסלמ* שם סמגה מה הסמיס ופ7מ

 נמאהיפ ג*נ 00 נוה והיניס הספר ממוך אגיה 7הלמ היא גרוסה גייס י*י יאפי
טס 9*7  אמרו מ^מות נגסה שהיי יילן מסש״ס הגי ספ0ס ילא מטם ואפסי נ0ונ נ

:לעסות עת משום אלא לנסוג סוסו• ילא
T B! ה  ויפר׳ f079 גסס שהניא רה נניס יעף׳ גיג .פייס לו סקונפ זה ב ^

 לתמיהה מקום ואץ ,וט׳ ספה סהימ׳ן מיג ואגי שנוא ימ״נ סימן ירי נניי
י שהוא יניס נמרי סמטאי וו נ ט על סולק יוש4 סוסו «  י7ג7 ולגאויס ,פגיל י

 פצאס׳ וק מדרס, קג»0 מגלן קרס סל ממסלוקסו שלפי פפגןס ׳790 צ*פ הגי׳
ד 09407 ונהג הניי פל גן ססמה מיי פיו נאסן מהרי 0*103 מ  סוקס תפיהא ה
 סייגו א״ג p(009 מרים יאם הי«ר מהגיס וה למי ייניס לסין יאפשר אלא היא
ט פס מדנה הפוטו גל  היסה ססיא סייס 0קןנ יהוא יניס פייס לגן ליל, וסמוי י

 פייס יקנס 706 גל ט לנס צייגים איגם מי6ג 160(00 וממס שאמי קרס סל טגסו
ה מפי שמפו טלם נמייס וו*ש לפצמו  יסיי פיני׳ נם p סמיקיק יפרש ט׳ מנוי

 פייס להט מייגס פושה מסוס יסיל ג”ג יטגסו ,׳שינסו על סולק ט7 פל מולק הנ90
; לפצפם אסר סורס ולקטע יסיטס פל ק60ל מצים סהיו

TB .גאסן מסדי גסרת רפוי׳ נניס ׳«■׳ רג .סיץ עליו ק-נל שלא מי יר הלנר 
מ ד קי סן נוס: 0!׳ט

 א7•*ם,הקו ע׳א ג*מ קייוסין סוס׳ יער׳ (*נ מ״נ. יפ6ש מי הפניס T הלכה
 ט עפו אווי שקראו מסוס פני הקורא יהא סגהג סם הדסג׳א וגסייוסי

או מלס א־ג 3״0 אימ0 פי הפגיס ניפ7 מגס למה סיקט לט״ו איג מומים ו6 איור ^

 סדאניי ניגרי צ*פ וגיוסי ננלל. וסמגיס פני ו4לסנ סקויא השלישי פגה גני 60
 מי6 7006 סיס מפגיה ׳*ל אפגם ,עליו הסיג 6ל וגהסליסי יגיס פל הסיג 6990
 נל6 ואיור פפיה וא9 סגני אומו מגרן הוא איור סקיאו פגי יהגץיא פסי יקיל

 ונדניי לש טמן נסטנס נאסן פהייי 3|הי אמי יפ6 והיי איור שיהא אמי המגיה
 9*7 6*9 קפן-פיג מופי ירושלמי מאהיס ינ0צ יפוי׳ סגא שהשיג היאניי הסנוס

 ו«6 077 שפפצפו 6אפ* (ירוי 60 ליה יפיקאמיי ייל יניס ליעס סנסג אמרה היא
 צדיגץ טו להם פ7פ0 או הנ״י לפ<׳ 91 גא סאם ספפיק ממילא איג אייגא ואיל

עניל: ינרם סניי ננלל והיו לגן גוקקץ להיוח
TB .90 סספה פס טיא פהים שניה נניגו יער׳ 3ר .וי77נ שישנ מ׳ ו ה^כד 

 ק7הסטפס גגון> סגטן טם סנייו פס6 אץ 96 פיקי אגןגיאה גוה. ומיס
( לפיעק וסן ופנקס והויה סנט  איג אסיג טיס יפ6 והוא יום סלסים 6 פ0וניי

 פסיימץ ואסיג יום ס׳ גפיק ולגן לפרוע מצה סאיס אלא נפסיי אפקיוסא נאן אין
 ופיג הפסיי עי יאש הימס 1*9 פיע ולא טיטס ונ״י םנטן לסם נהיה משאיג
 !69 יאין פימס למטן וה*מ הסיס טגת ווה . V71& מתיימץ שלשים גנלות הינף

 גרמן ארת נ7ויוק{ה יניגו יני׳ ימיוסגין מניח מפץ ספפגג אצא 7*00 עי התרסה
:ג׳] ס״ק ג׳

 נץ למלק ציניע פג"( מנןי היאה סלא נלס יפר׳ ג*נ .מיני וה ומזי ט הלנה
 קפן פופי נימסלמי טא פפויש אנל .נזה לש נלמימ ויער׳ ,מוי ללא חוי

 מזי נסלא פמל ני גא ׳7 נסם אמא ני יפקנ י׳ יאפי מה וקמח ויל א׳ סלגה פ״ג
היני גיג שנתנ נפלא 0*7 סם קיק סירי לסיג וי«י׳ .ט מי י  ייע ליניט 6 שיצא נ

:6א השים מיניי
T עכרם הלכות B נסים אם להסתפק יס .מנה פיד« ופי ב הלכה 

 הסיס מיטי לפעיי נוה להעיר רש .למב מצפיפים וקפרם
ט ליהוי אמא׳ וקשרם (שים סמטה 0*0 ע*א) קייג (סגסייץ מי  ואי .יפויש פאליק נ

 מימס פיי נ*נ(פסס ק6פא יסוימו רפא אי אן ג4 פצסרסין ומפרם יגשים איחא
 היגא לפגץ פלג דץ 9נ ירן יאץ רם5ק 4 סיס הייחוס ניץ ג*מ יס 60 מ"פ

 ההיימהו סר פאליק נסוימו אן יאו וקשרם גשים צייון פיי יק יוג נא4י
«י מוה «גמ 9רהי וקפגים גסים  לסלסל רש וטק מצפיסין איגם קשרם או 0י

; ואנמיל נוה
 רפד׳ .וגסים פן שפטן מגיל סגתג ג*מ9 יפר׳ גיג .1ג0ג גל את ופגין ו הלכה

:נוה לש והיתנ״ם נויה פ׳ סי׳ נאסן פהי״י נתשונת
 <*נ .ק״ס הנקראת היא ט׳ וקריאת ג הלכה K*B שמע קריאת הלכות

 יטגו פיגיי יי,יק סיז סיק או*מ השלת מס
 יקאפי ימה יליתא גתג ימן.נ׳9 אייה סאגת היג אק .מלת puo יקייאת 6א

דו נתחילת ק קאי שגאמי קיס קוראץ ינ  היא זססיים א9ו ד7לג מפ0 ל סל י
ם, נלטן טיגו 0*ק הנקראת מי  .ופר אפסי אי איג זה סיר פל נתג מ00 תיע מ

 9ט יא■ סירגק אלא איר ויאי הפרטות 779 א9י פקוא שילין יגריו אמס ^•7
ג פסק 9ופי1 ויניע נ»*מ סספגנ-פיין נמו מירןמפגג סיס יאוי״הא  יאים ט*א ל

י יאי 7ופו פפנג ס ממטהו ל ל סל ס לפט לסתסג ל  גסגהוס רמר׳ יפריש ל
; ס׳א מליע

3*B ה  6קמ גליסגא פסק ירגיע 3)00 0*93 יפר׳ ׳ג7 ווקס. ם60 פי ו הלנ
 67WD כס7נפ ואיגה יעללה פ7» *׳07 אק יוגה. יניע טלוש 0ופ* לספרא

«י׳ סא p, ״׳0743 יהגרסי 3שגס 6740 מהיין יוגס טמ7 נסגטס י i 9 יאמרPW3 
 0טר6 שסרטו 9ג4ו נגמס סנוללס 1*3 7*6 ו*ל נתב סס לגיטס מתיש הגיסס מקוטה

* ינם גלגל״י לק ,לי74נ גיג מטאי ,«*י. נסינח י״תס נגס ויקה יאם אפ׳ג ט י



השם: לשד76
^ יאפח נלפי! םי|6י והי) נפירש*׳ חפוש  הייושלחי עש׳׳ דמיי) ו״ר1 מקום מ! לי\

נ (נרניח / מהי ימי) ניף דעל צררא אהן דל ה״נ) ס' י נ ה י׳ הירי ו  ליה מעניר דיי
ל .פכ׳ל פליה סמכיק ולא נפיליים  לנליל נניליים ליה מפניר דה׳ק רנדי דספוש י׳

 היראיוי על סמניגן דלא אסריק יפ׳ז קיש לקריה פותר הפיך אס משמחה ע׳י איהה
 פתוס' ת!אחי יכן ,נזריקה אפיל! אלא דיקא נלילה עיי נסיכח שתהיה צריך דלא י׳ל

 כפש;יה לנשוק רניש של ודדנו כן לפרש שרצה דבריי נמוך מרמן דיה שם פאה״ש
 ידרננן רק חייה אשרה לא פייה שקרמו דניון שנהב וו הלנה נקוב; יעיין .הירושלמי

 נהשנוה ייעיי' יחנהיל נזה לפלפל ויש בדרבנן להקל רניש פסק שפיר יפ'נ דאסיר היא
ה״נ הראניד

ת כו ל ה ה ל פ  ישי׳ ניב ני״ח כעוסק רביס נציבי העוסק וכל ח ה^פה פ׳ו ת
 נהייה ועוסק אומנתו שהורהו כתי דה׳ז דר״ל שנהב נכ'מ

 נדיל דנלל אלי והיןיוב ונהב כוה וחתה מיש ס׳ס סיפן נאסן מהי״י בתשובה וישי'
 נד׳ה שסק כאלו צבור נצינ׳ שהעוסק מקום ובכל ענין בכל ורניש הירושלמי אמרו

 א״ע ריס הרא׳ש ונמיש לק״ש אפילו פוסק דאיט יניס של תיח ליה הוי !ממילא
:באורן ישי׳ש

PI’S מ ישי' נ׳ב .התחילו ואם ו הלכה  חאה׳ס ניישדה טדע נשיית וישי׳ ננ'
 נ'כ והעיר עשרה בלי אף הברכה עלתה דנדענד נ״ה ולענק ביה מיש נ׳ו סימן

 ודוק ואדם דיה עיב נ״ג מנילה החום׳ מדברי
ת כו ל ת ה א שי ם נ פי ד כ ׳ י  שיהיה ישא כו׳ בעמידה ח:רכו כה יא הלכה פ

 סימן חאויה נונ״י נהשינח יעי■׳ ניב . במקדש
 לעמידה ע׳׳א) קיש (מנתוח ההיס׳ ודברי כ׳ מאה הסמ׳נ דברי שהניא נסה ה׳

 כהדא שהיי דיפנד מעכב ג'כ שנס פשוש הדבר וממילא כעטיה ייענד אף מעכב
 שיהיה והיא רנינו שסיים שתה כבור שהיה יעקב השטה על ניב והנליא ,מנינו נללינש
 נשס חניכי כה ליה אדסמיך יק שקאי פשוש זה אבל שזכר סילי אנולש קאי במקדש

יכויש נרקדש שיהיה ושא האנה פ׳ז המפורש

לי[ דזלכות  הפנים במראה וישי' נכ״מ ישי׳ ניב הניח זמן י הלכה פיר תפי
נ נרטת ירושלמי  נזה מיש כמ״ד נרם דיה נ׳ הלכה פ'

ודוק מ״ג סיק אייה שאנה נשו״ח וישי׳ ,באירן

ת כו ל  נשם מ״ש נכ*מ •עוי' ב נ לרבע נד■ נ■ יש ואס ב הלכה פין HfltD ה
 ראיה שס מונה ר'פ שימן חיויד ההים נשויח יישי׳ הרה״ש

 לאו דאי נ’הרע ונתנ תרונע שפח ביום שפח על פפה דאהלוח פ'נ ו׳ ממשנה ינים לדני׳
ס ארכו אפילו שיא סיונע קאש דשה י  דע׳ד דסהס ינואר הרי ישייש ח״ס !רהט נ
 ושנה לשנה מזוזה ;ין רניט שחילק נסה נ"נ ותייש היאיש לדניי מיש ׳שייש ממונע איש

ודוק נ׳ סעיף הנ׳׳ז סי' הסמ'ע דנו׳ עסיי

 (תנהוה נתוס' ישי' נ־נ עוש-ן שיצני-ין נדרן ב הלכה פ״ב ציצית הלכות
י שוס מערב היאן שה״ה׳ ועמייניס דיה ע״נ) מ'מ נ  ו

̂שי זאה מישנ ו־;׳נו הכלה נקרא הסתמגיס עס דשמא ונחט הכלת נהדי  הזהנ ו נ
 מניס ס- י ע רק כן נל בצמר שנע חופם החלזון דס ואין בן שששק הצנפין שדרן ביון

 נונ״י נחשו:־, צ'כ וכ'כ ציצית של התכלת היא וזו p אסיה השרה נס מסחסא
; א׳ סימן מאו׳ה

ת דזלכות כו ר והגה הרי׳א. ישי׳נהשנות נ״נ .לראש וחוזר ־נ דלכר. ב
 ולא אחר ;יכין אשכחנין זיל ח״י פ״ז נרטח כירושלמי

 מה . ענ״ל ושנחא מדנרא דאשבחן ומברכין וחוזרין מנרכין ליה אמיין ניננו כנר
 ש־כ נזה שם הרניש וכן ,המזון ברכת לראש דחוזר יבינו כדברי יותר חטאר זה מלשון

קצה לפקפק ויש תני דיה מאה״ם
 לבלו', דיצה משוס מביט יכעס ונראה נכ״ר ׳עוי׳ ניב חנסים מציח שזו ב הלכה

א ולאפתנ-ח להכלה ונין לקיש נק למ״ש ג״ב ן בן יי׳  אלא שמעינן לא עי
 והפצה לק״ש שמעיק ולא לאסמכתא דדייש הנתוב ננישתשת נגיעה נו דש״ן לענין
 כל על לתיש דמניה יורוך אשי ההורה דעפ״י קרא הניח ולפיכן נהו שיין עיעה ימאי

נרבנ״א] אלא ד״ה היה א׳׳ב תצער. ירושלש מאהיא לעיל(ר.יב נתב אשר
 מורה רבים לשון נפל ניב . פגימתה שתמלא עד בחודש יום עיז עד יו הלכה פיי

 ותשר הצון הירח תתחיל ני״ז יום שנכנס כיון ימסחמא נכלל עד ולא עד שייל
 והרב הרייף תלמידי נשם סנהדרין שיפת שם הבית אכן רש׳יז] כיין שיואל דבר [הרב

;נכלל ש״ז דאנילו המאיר׳
 ודאי דוקא תשמע נ : .בזמנה שלא מילה וק טו הלכה פ׳׳א מילה הלכות

 ס'מ ראשון יום דוהה שאינה אף סאק אבל בזמנה שלא מילה
 תול היום שמא זמני סתר ואה״ל זמנו היום דלמא סיס נוזן יש דהא שני יום דוחה
 ספק שני יויט עניס אבל איינחא יומא לענין רק שא יו״ס משאר יזמיי דר״ה דרה
 מ"מ יו״ס לאמר למולו שיטל שיל״ס דאף שם מיש והנה לי] סי׳ אויח נונ״י [הרב הוא
 יחזור יו״ש או שנת ויניע בהול ימהלנו לא שאס לאיסורו חוזר שהרי דשיליס תקרי לא

 V סברא להעמיס שכל לא רניש בדברי אבל פוסקיס כסה דעה היא דכן אף ,לאיסורו
 סהמ״א כשיו ישי׳ הבתה נשנה להיכורו שתוור וזך דשיל״ס מקרי תמן דנם נתב דהא
 דאק הראיש משובת בשס מיש בכ׳׳ת וישי׳ היה ומצה חמן מהלכות פיא ובמיה ש״נ
 סלחו) שהוא אף לרטתא ר״ה של נקי;׳ דההנא ,'’ן עוד ,נא׳י שנשנית יתין ממת ראיה
 של י״ס בשני וקיו בזמנה שלא מילה שרינן לא אפיה מעובר אליל שיהיה שנית דלא
 תלו אם ג"נ פירש מת׳ פתוה נימול קטן דאין כמשנה דעיכין פ'נ רש״י אמנם ספת
 וישי׳ .שם] גוביי [הרב רניט לדעת שטה רש״י דדעת מבואר ר׳יה של ימיס שגי

נ סימן חיו׳ו הת״ס נהשונה  סיק רז׳יג נהשנ״ן דאירבא ונהנ העניי על שחיה מה י'
 שכהב רניט כדעה שלא סונייו דמטאר ע׳א) fn (פסהיס משיי מדברי הניא רסיד
 של ייש נ׳ היה לא לחה׳/! דנזמן דוקא ריה של ׳ו׳ח ימים שני מדיה הדבור נשף

:עניל נליוח
ב ״ שלא שנישל שבא דבל לרבים דסיל והים ניב .ציין אין סל ואם א הלכה פ

נבל היה ולפי׳ז להטיף וא'צ הסאה עיי להקן יכול שאיש משוה היל נדץ
 יעיי״ש ש׳(יד] אשה שאנח [חשובה -בלילה נמי אי זמם בנשך בגון כדין שלא שימולין

 סוחר מים כ%ה פנויה שמילח אמר שמקשים מה לסי ייל נס .הניס על שחמה פה
 משה סצוח מ׳ח משל שי דהנן דנהי י׳ל אכן .עטים עיי דאפשר היכ׳ כשנח מילה

 ישראל שליה ע״י אלא התקיימה לא הכניס למול הניד מל או נם למול האב על שמושל
 ישל נשים דאמי הא וא"נ לעטים שלישה דאין עטים משאינ כמותי שלותו שהוא

 כיומו צ«לו רוצה וע"כ אופן נשום להמתין אפשר אי אס ייל כוהי יתיל ואל ארמאי
שוב אכל טחי ולא ארראי ישל א'נ שפי ליה כאינ שער דכשיזקין יתוש חילו כי

חחם [הרב לכהסילה עטים ישל שלא רנינו נתב יפה וימתין, כלל ימול שלא משניהם
:קל'נ) סי׳ היו׳ד שפר

מהר״ב ציוני
עו י יימ־יגו הגי ב ע׳ ש ועאון חי ר׳ ה ט

 ונתן ידו נכתב שימות קודם רניש משה נחני. התורה ל נכקדסחו רכים לשת
ר ט׳ לעד כארץ נחנש אחד וספר ושנש שנס לנל «  נהקדמש רניש שד ונ*נ ,ו

 ייב וכהב ב«ייס סחורה לנחנב שזל שחו לסר וכשהיה חיל, זרעים מסדר לשס׳ס
 נחס ה״ג וי-ספי נשיץחיו וללנה ט להחנש ושבע שבס לנל ספר וכחן וס'

 ,ס׳ת ייג דכחב סהא רמז שוס שם נמצא לא אבל ,ש׳׳ו דף דנ׳ב פיק שם וסצויק ׳01
o* (ועי* r *נמצא ושם דלן, פ׳ בסיר מקוש צק עיש נש׳ היא׳ש אבל ).6ס׳.ע 
, באמת  בן מנרון קבל ועזרא יביש וסשיב צ׳ מזמור שימ׳ש נסדרש שד וכיה ק

 ישיי ועי׳ עזרא, הרש לא קיים שביון שכ׳ז ח׳ח גדול ,עיב ש׳ז נפגילה כיה ףה9
0S 'ששה ספר לק קדם לאי• מנבל עלה לא עזרא ד׳, השירים שיר פדדש ועי 

 רבים וםש'כ שם במנילה רשיי כיון זה מדרש ועל ,כרוך נפר סלפודי לנתי צדן*
ש שסלמדין שטי חינרו לא הקדוש יניש ועד יניש סשה !סיפוח  ,נששע׳ס כרכיה *

 רטט וםש'כ הלטח אחה.טחב ואי טחב אחה דאלה ,ם/ ומשיה ,ס/ מישין ציל
 ע׳ב ו׳ דף דשנח פיק ,השסושח זכשן לפצפו טחב גניא או ניד ראש ודור דור בכל

 אסר עיא צ'נ ניס ועי׳ ,שס רשיי ופי׳ ,אסת מסר ח׳ חלאטש אנוח ססניים סגילח
, בכרס חנא ט סצאתי פסריס פגילח רב ן ע  יוחסין סנילת ע״ב סיס ינסוח ועי׳ י

ncd otto טחב מכס כל היה רני קדם דנם סשסע רבים ופדנד ,ונדן קב ראניי 
;(שרציח) כצלו סחייס לשילת ורון העם נל לפר ספר נסב ודני לעצס

ק נ׳י ארינשטיץ אזערקאוו. אכדק׳
 ונהיא וס' נשרה ופסויש ברור דני א הלכה פ״ט התורה יסודי הלכות

 הא היא נסשם לא ונאפי ,לדורותינה שלה שק!
פ היא נשפים לא ונאסר הכ״מ ונתב .פעתה דבר לחדש רשאי נביא שאין לסדח נ׳  נ

 נעל והרב .היא נששם צא ואמי ינליו על ייי עמי וינק ידיא פלונחא נני דש דף
, נביא שאין לסדח הא פ׳ז כתב למיס  מאלה מקרא לה מסיק דנגמיא ואעיג נו'

ק קפייא אין ,המצוח  דמיי ונאסס .עיש הסר סטאר ששא פשק להניא פדרם ,נ
 שמואל אמר אי׳י שם יאיחא ע״א, ס׳ז דף נחשיה ננפיא להדיא ענואריס זיל ינים
 נשפים לא איל ,שאל ליששע אמ , משה של אבלו ניס■ מחבש הלטח אלשם שלשס

 ט', סעחה ינר לחדש רשאי הנניא שאין המצוח אלה להם אסר שאל, לשמואל איל ,שא
ש ,היא נשפים דלא קרא למנקס נחי זיל ורניט  סטאר ששא ופנחס ליהושע שאיל נ
 גס ענ*פ אבל ,פם נינ שחכר הסצוח דואלה הקרא נקע לא ולכן ,הלחיס נמ׳ש החי

נתלסוי: סטאר ינים שגקש כקרא
. ישח סלוני שיאמר כגון הומר שהנניא הטיערות דניי ר הלכה פ־י  לא אס ט׳

,לזה מקו שם רשם לא נניס .ט׳ לנטאחו הכחשה נזה אין דבריו עמיו
ק סכי צא שם והנה .נ״ה דף שנח מס׳ לזה ציק ונצחיס  יסשלס הרמניס סש'נ י

ם יניי שאר אנל מד׳ז, שן לרעה נה וחזי הקניה מש שונה מדה יצאה לא  לא יני
ד סקר אולם . שס נמצאו נ יאיפא ,היה ש׳א סנהדי׳ן טיושלם• הס הללו רניש י

0P
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eo הגיו w »1גי0 -גפ ŝ< >«06ד6 pis P9iM'6 &ל» מי6 וגו>j>9 • m p  mm 
 !ר6גגוגמ0 «וי6 ר1« >ג,0« >16 0>«> סגסיס «ווו ומר6 906 9'«ד 1ל ר06 ונו*

 to• <>•61 909i tooo :•6 %ל לו«->ך ן0» סן i*b ר609 06 וגוסל 6ג
 060 619 906 לסוגס emooi 9061 00»6 99(6^נ> ד0ו6 ססקג׳ס לדגל• סיסן

ל>ם):0•רו ית5ג לונדן(וע׳ס סיס! ן0ל> גי>ו
ת ו מ ת ה עו ב ד ׳ ד >לו6נ הגוסס גל שולס6הר סנסים דו06 נ הלכה פ׳  «נ

.1000ג גל• ושוגל גוסס סגל 9”ק זן> סגס *ס0ג סגו״ס.
 ,6וגד«*0ג ו•9 900 גגסס ף6ד לג><ו גלסון 69<« לסל) גסס 0’6(ו ק<ה9 גס' 0ל4ל

):9150 ס׳ *ס0מ (וגיס
 זן> גשגס .ט' גפנו לסלאוס לודף 69• 6ול ט׳ לגל שהסנם גשס א הלכה *ה6

p 619 6,ע׳ג 6״נ0 iפלי6ו ליה ד06 ,סנינם סלש ס<>גם פל סלס חרס• ל0ו 
:ע׳ש גסגיס •פ>הס גל ופושץ ד׳ס שמלסץ ום6 גל 1ל6 0ל'6 9ל

 נ׳ ׳0 גיחשלס• .גשוק 6ול מי :ל<ו6• 6ל לו ל6ל9 91 פפס וגל6 גשהסגס 3 הלכה
 וגל6 0>ו9ל 9<ה >ד9ל0 סל סגסו ן40 6<0 6ל0 04 ה״ג, דספשלוס

9 pioi, ס ופי' '  6"4 וגלפג^ס ,וליס 9*7 סם וגסוס' פ׳ג מ' דף רלן(ףדזשין ג̂ס
: 60 וגליס , '9 פלגה פדוס ל׳9ם

 6פד 0000 96<ל גסלו 69• 6ול וגל מק• 96< סלגוס סגם >ד0ל0 סלגוס 0 הלכה
פ9 ג0וג .גל 0!ל'0ג 6>0ו00 גססל הקלים הסססן גגר גפו  6ול וסגלג ל

 לסגים, נס•' 6ודל ד! דף >ם0גopto 9 מלק וט׳ נגרו 0000 06<ל נסלו 69•
 טלס והלשג׳ם ,פסססיו ה6<ל נשלו שאין גל ד5ני 0*0 של pto 6>ת6 דשם טנסו

 פל 60 •6ק *ד0ול •סף, נטלן׳ יראה שלא 6מ 0טם פד אלמי to>0 דגו״ן שם
 •סלשהמל ולטש הסלוק, סאימס שם סייר לא אגל אלון >הא0 ד{ל>ן הסלוק נמוס
 97 מססטו, ה6<ל nia •הא שלא ונגד פג טהא דצרן הסלוק איטס פל מןאי
 גל טגד ס׳ס סל 0>פל איסא אס״ז מיד שם דהלי ד«נןן, דגרו אגל הגיס, טפס

 סנןלם נסלוק 9*91 ,הפליס נמוס טל קא• טדא• חה ,000 סססס•! ה6<ד סאקו ן40
 דף טומא דאיסא 6מה וה לסד שרנינו <לאה אולם .נפגא נסד טיל• דטדא• ,לום
 ח>ו6 והו0(>0 ולא רטא סשט גסונס אפו לו שפשפה מלטם p 6*נל פ*נ ליס

 לס׳ס גיג סוה לנינו ולמד ,0פ* גפונא גפמלא גפלום שנלאה פסל ללוגשה 0ל9ג9
ל ט ן להסגהג לו ^ מ  סקול P נם סלאט ופס״ו .גנוד מדי טלגש רך5ו נדק ג
רו •« ולא «ד לניס למשיג  לאש• פד שלו •ד וניס פנןנו פד אלא וגל ססוגין ט

ע, זף נשנס לוה מקום הלאה והפיס אגגפוסיו. , דף טיג קי  גן. סם נפלא ולא א
ר נ״ג וה לוט לנינו אואז מ ו טין הפקדש הל• פהלטס נאיס דגסג גהונה פ ^  ד

 דלניס ג'פ0 שם וגסג ,ידו 00 פד שלה •ד טס לך4ו הפקג p למפלה פד הגסונס
 ושם קצרם, ולא אלוגים •היו לא ג«נה שנגר נסיח שם שנסנאל מה נלס וה גסג

 או מד® פל •סל אלונק ולא נאים ®טה מצוחן כהונה דנגר לנים גסג נה*ד
ר ■p70 ספד® ססוס רם5ק  דנפו* נסיח והיה ,ולספאלס לגנוד שנאפל הגדולים ע

נטנה: למדי ודמו ולחסארס, לנטד לו שיהיה
T K h n ת y ת׳ f i עליהן פלפו שמלסה נפי פסקייטן דנלי«לה אץ יכ הלכה 

 .נאוהל0י« ני אדם הסולה ואס לפו דלן סנמיס אסלו ט׳.
 פפדה חנסס• אף אסל ופוד נחנה, צר ניוםצלה הסלסיס גחגפסו שלמה אמל וגן ט'
 נ0וג .ט' טגס שגל 90גלו גליס חגמים אפרו ,ל• ה1פפ טא נאף שלמוסי 9090 ל•

 נילושלפי ,נגיה נסולס טנס ספל .ו*פ ונס׳ נלטס נסוף נאוהל 0•« ט אדם הנ'פ
 אמל p1 לטנו משיג אולם סקול. ®ם הניא לא לנים מלי ולשאר ®סדץ, אץ ׳9

 גל אליי סט איל ,עיא פ״ג דף ננלטס טא ,צלה ניום הסלסיס נחנפ« שלפה
ה, צר צרס גיוס ססלטס שנאפל צלה, לפפודנפם נח מ אץ פד׳יס הפרסהפצסו  נחנ

 אף וה ם«ק פל קהלס טלקוס פטאל ,מ׳ סנפסי אף אפל וסוד לניס «ד ומשיג
, נסנןיפס נאף סלמדט טלה גל שלמה אפל אליא לי עמדה סנסט  «א וק ט

ה קהלס נפדלש :פיש שם גהונה 0ס0פ9 גילסס לס• מ
JTC ס .ומור לני פלץ שלום לו •חדר שלום מו לו נסו ואם ה הלנה מו  ג' דף נ

 לו ואפלסי מי עליך שלום ל• אפל ססלסי שטיפס• לאפל ,וט׳ אל■• «יא
r ופור לט פלין שלום o :

ל רט לאה a הלכה  וסי' נ"פ, עי׳ .וכך ע לנינו ליפדסנו לו אוסר דיס פל טנ
 פיב גיו דף ננלטח פרונה משנה הם מיס דנלי ונאפס שנדסקו. נלסיס

 9ש«פ שמוטל ופן וכל וט׳: ללחון אטל שאנל לטס לימדמ.ו סלסירו לו אפרו
 גן שאמדו נש״ם נכ׳ס דמצימ מסאי ססנאל .לניס לימדטו ■p א ל04 נסניו

 רני לסד דנש׳ טיא איל פיג ו׳ דף קסן סופד פוץ לגם, נ•0ל שמופה גשהוגילו
:נג*פ ועוד ,וט* לטס ליפדסנו

ם ת1^ ר כ  פו סקילה טינ הפגלף אין הסגזף, דד p ואלו 1 הלכה *ב1( ע
ז גוי, אוסיוס גפ1א של <דוחד9 009 אס טסדש נ ג  אוסו י

ס, ט׳ «פנ»ףם. סאינם השסוס m גשם  א רצא גלאה אולם נלסיס. גם ופי׳ נני
מ גססהדלץ 00 הנפלא »טא גשם שם טגלך דגטק דהא פ»ם p ללגיס  נ0פ
 פד לך לופל קלא גהא• אהודה ולהני וטלשי• ,יומס שם ננקט וס׳ ה׳ שם וסקג

 שם הסודה 9סלס דטסקג לשפו הגטג שינה מדופ דאיג להנץ יש .גשם שם סינלן
 שם ננקט לק ׳9 שם החולה סא^לס לא דאהדרה ונהא ׳9 שם וסקנ הפיוחד

 שפנלו גשם אגל הפיוסד שם נסיק המסנלך נשם דווקא לטס מציא ופוה •ופח
:סג• לנו נמחק שאיס ונשם המיוחד שם גפי לא ט

ט׳. ם«דף לאס פל אמד אחד ידסם אח טמטם והדיינים הפרם גל י הלכה ו
פ9 ונסג  גל הפרם, אלו מיהם אס השופעיס וסמט אסור ס׳ נסשרא ל

ם סגל ופספס ונו', ויטו יטו גל •ד ירהם 0הרינים,א אלו השופטם ר ט  ט
 פיס. לטס השסיסו למה פעם יליל פליי/ מיהם טמטם סקילה נשפס הנמצאים

 הדיינים, אלו השופעים גל ,העדים אלו השומפיס וססט שם נססרא 604 לסדס לם4
 ננל שהיא גפו נסיע גיא טסטך טיס הזנלים וניאול ,ואסל אמד גל •ד ידיהם

 ספהיא פהל׳ גסיג לטס וגפיס ופססלק, ®נקי גיא ונח 4ט9ש זסמשה הסמיטס
.0 הלנה  ליל אמד, אמו ירהם אס «פטם וושינ לטס, לשני הגידסא שהיה וג*נ ׳

מ,ו o»op גלל וליק נלאסדואסד, יר נהסוהיס: 0י9םני

T B ̂כ  ,ספרן• גאמס שנאמר הנומס טל נסשיס ספקלס פערי א*ז אץ ד nהנ
M1 ל נססיס ילוסלים  לא איא וגהסטס .לשגטם נססלקה סלא 4ל סגדמש ט

 ססגסים מקלס עלי גל אנל ירושלים פל אלא מפלא נאסר ולא 91 לו פאץ •דפסי
ס טפס הגיס וגסג .פמלקיסם 004 גסס  נם4ו מחלקיהם אוסס שנסס ספאחל מי

ט קליק לא לססנים טומדים  .9בו משיג וגלסימ מלע גם ופי׳ .פיג ,שפרין ג
p6 סדנני פהלמיי, קונסלס גטף גוה, פידס האיל מים40 פנס טיס טיס גגאק 

 אל מקלס פלי שם אפרו פספי, גש' גילקוס גא79ו ווסא, גסשלי סטאלים מיס
ט׳, ושלדםים גסס יפשו ̂ש שיג• טלהנדסס נפסוס שלא סטין ו :ת׳4ג פ

Tfi >אלהאוטס. משנו אל סנאסל מנין ן9ל0 ואוהלה וט* ג49 מפסה גיצד3הלנר
ג פ׳ו ציץ הניס ט׳ .פיו 1*0 גסנהדלין הסוייס שיו ונסג ,קדושים שלשס נ

ג, נשם נילקוס טנאו אשל נהנלייטס נן נמצא לסדס לם4 סצאסי. ולא ומשסה•  טי
1991<p אוהלה שפפס טנס גריסאא', יי סרק גקדוטם הסויג גסנים ט|יא po 

: tfa טדפודם, ואל 0ט4ג אל סאס אל ס׳ל
ט6 .שטיס 9ג סיס גידוש קסולס ומקסרם גלים 9נ ששולשץ טסה וגל ה הלנר• י

, ף7 נפ׳ו 9גפשנ גלים, 9ג שטלשין טסה גל והלשיפ הגיס וגסה  ושסק ט
ס פמשיג אן גמנטם,  ונרי לם4 פקול. »ם סל* לא לוה קפולח ופקנולים מי

 סיס טסה גל פסניסא טני נ' הלנה טף סיא גפיו שם גילוסלפי סטאליס לטס
^ גה ושאץ שיו 9ג p ושלשה פישק 9ג  טיס ופיסק ,פיו 9ג אץ ושלשה פ

גפאהיש: ושיש קסולס,
 וטי פלאמליו הסלע רדה לאק פאון שניו פגננד השפל יגלס ולא M הלנה. %*א

פ*ו, דלוקין לוה שקול הלאה לא הגיס לוקה. ט וטוצא מאלו אמס הפושה וגל
ק גילה אלא דאינה פספס הסירו דיה דף ניק נטש׳ ועי׳  נפיל אגן .פ״ש יינ

 והטסה קופי הפסשל האסולי דלט סט׳ אטלים מלים אלו איסא סיג דגלים
ס ר  ,לטס גדשה ד*ליימא שלקוס והשפע ,האזגשים אס טסג טיג מהו וגוי ^

:לד׳׳ל נטדוסי ועיש

ת ט ל ה ה ב שו א ת ״  ני אשה * ש4 סנאט• וט׳ שנטלה פצוס גל א וזלכה פ
ם. וידוי )01(פט אשל מסאסם אס והסודו ונוי יפשו ר דנ

טג פצאסי דגלים, וידוי 91 פט אשל ססאסם אס והחוח הניס ונחג  דאיהאנהשלא נ
ס, אסלי ש׳ ה. מש״ג נצח׳מ ופי׳ ט  נססל הדנלים מקר הניא פצפו מיס לם4 נו

ט, שיג פיש הפצוח ט  91 והסודו סשלי ולשון ,006m אס והחודו שאמד גסו וויל נ
 למר מוול ד4 ולעוצם מי מסאחי השם אנא סל4 פחודין כיצד פיש: דנרם ויחי

 דנר אן ,צ״ו דף ניומא לטס לדנר פקיר הלאה נניס .רחי של סיקלו ווהו 01
ל ד4 ולטלם סיאפר שצריך שגחג לגיס  דגלי וצסעיד .p שם נמצא לא לד״ו ט
 לגי נשם נמיה מי פטדה טא טצד יומא פסגח טף פטלושלפי סגפיס לניס

 טיחי למקה ונייז ®מד טיט לפה ומפח עטחי וסלע •06m לטד גיג נא
 שפטאץ נפח ואסטס 04m נפלי וכן וט׳: מק יהי טסה ד4 סעסיחי וגשם מהלך

 מגיא שהר ששוש 91 וגו׳. 04m גפלי וגן הגיס וגמג ט׳. סנג® פל קלנסחיהן
̂ג אפרו וגהרא ,מהגטג לאיה  פל אלא פגשליס אץ ואשם 06m0 דסטפוס גש

ס ושפשיג השנים.  ופיש הטגל, שרק נטף סשנה נ*פ9 נ0ג וט׳ הטנל pi מי
ט טנא צ׳ע האדם 04m פגל לטס לה דמטק מאי  הגליק של ונגחג פ*ג, לה טי

 גג סקול פצפו לניס הניא נכאן גם אמנם .ווסא •9m גשם 6D שי גילקוס שג*ה
 הססאים שאטלו ודש שם, וו'צ המגיצסא נשם נלג ש׳ע הססס גם* סם הללו הדגלים
 יםשים לא לו רחנשל שיקלינם שאפל הנמרים פהקלגסח הפילם אלו עליהן סטינץ

 סגל יעסו ט אשה 4 אט ישראל גל אל דגל אפרו וטא טדד נצחי הקלגחם שם
04m אשד והסוד! שנאפל לשי פגילסא ולשון ,שסו אשל חסאסם אס והסודו האדם 

 ליס פצוס ללטס 006m אמל ופיטס גריסוס אף ומלן וט׳ 04m9 to שליה ססא
 הגלטס מל מגילו לגין שטס פצוס האדם מפאס סגל נאמר ושם נל׳ס, ללטס יעשו

שיש: וט׳ הרע לשק ועל הגוילוס ופל
 P נלד פוטוסיק שדונץ ®ססיהם 9ט אס טלו הטלס גל וק ב הלגו! *ג1(

 סקול טם הגיא לא הלם .וטי האדה לפס לגה ט ל ררא סנאפל נשחסץ
ץ לטס מלי לגאולה אגל פלא, פפקלא לדנליו פטל פצפוהניא לגיס M לוה, ^ 
ה ט ט וילא דגסיג הפקלא שהלי  טד טסה אפילה 004 הא וט' האדם לעס מ
 אם לקלל טד יף04 לא <מ גש׳ מטלס פקלא הלי הפטל לאחר אגל הפגול קודם

ט', ט גל 06 להטס טד טף4 ולא וגו׳ האדמה  פהפקלא לאיה לטס פטא ואין ו
 4ט ניס *ם4 לו נסמגפס הגה עיא ייא דף דטפס נשים והנה הסגול. שקודם
 סגגר גסים ונדונם 4ט אלא טי נאש נדונם טונם גסה ׳סדאל של לפוטק ונמגם
 שוס משסע ט׳, לי ואס נח ט ט שנאמד לטלם מטל מגיא סאיס הקניה נסגש

ם, של פטל על אלא טסה לא סהשטפה ס. מלי ואיש ט  ש׳«ו שפפוני וטלטס מי
p דאלפלא ג׳ דף דעיו פסים וגה ,מיד גחד סשס דלגיס וייל ,גוה דסנאי פלוגסא 

ס גדפס מ9ט וטט למוט כטלה מחויל היה הטלה אס ישראל קגא לא  : מי
rdbn ואלו ו p 0 עי׳ ט׳. ודדונץ נדץ4ו נכלחים אלא לפוטיג מלק להן שאץT99 

ן נסיג נלח״ח ופי׳  דגלי גל נאמס אגל פיס. דליה, להנלייסא גיג ^
 דטם ושופט לטס משיג והנה . 60m®1 וירושלמי גסים מקול להם p הללי לטס
 ,גאונך א' גסלגה 00 גידטלפי וטגא שיא דשאה גסוסשסא הוא הלש לטן והפלי

 גלוי פ*ו סן ואלו לפוה^ג לו קייפס והקרן ג«ה*ו האדה p נארעק דגליה אלגפה
 פקול- גיג טא (ופגאן , eto וטי פנץ פיו טלם טנד הלש ולטן דפים epoo עליום
 דפנהדדץ נסוספסא שיד נונל ושוד ,פ׳צש) ה׳זג דפוס פהלטס נשיו לטל לניס מלי

 סנאפל לשוהיג מלק להם ן4 סדום •04 דדה הנלייסא סנס משם אשל י״ג שלשה
א מוי פאד W ומסאיס לפיס סדום ואנשי  לטס ומשיג גלש, מדם oipm יה מאד ד

ג .פלל® והמושך ניטיקים ונו׳ ענירוס והעושה  אי הלנה דשאה נילושלפי נסנאל ̂ג
 לעודג מלק להם אץ נטלה שלם והמגלה נריח והמשל «ל pוoה pעלי הושיט

רס המשל ,וט׳  לא סל4 שמא וה נטלה המגלה ,פללם לו טשן שמא וה נ
01 דש סס ,הסשים p טרה אץ םר49 שסטה גגל ולא ,הספיה p הנצדה סונה

סטא
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 לנרד ל<ו נשז)י ולא כיש יכודה מלן הויקיס’ נגו! נשרהסיא ד״ח על עונר שהוא

 ’ונר פעס אנל ,מפורש מר,ור ויצא לא שלזה ,הנואל נניאח נכואר רנינו מש'נ יק
 מההווה אחד פרש ינמיש היה הצוא; נניאה מאמי! שאי,ו שניו! פשוש הוא «רנ

:מיו נמורה הנופר ננלל והוא
ח ״  הראנ׳ד, נהש;מ עי' .ונו' שפיה ולא אטלה לא נו אין הנא העולם ב כהSה פ

 חולדות.נלשונו פ' נזוהיק י,/עלס נמדרש להדיוז מנוארח זיל רניצו שיניח והצה
זיל רנמו של מיש

ת ב שצע קריאת הלנו ״  אלא ׳פשוק לא רכים נצרד׳ עושק היה ה הלכה פ
 עיין לקדוח עת נשאי הס ויירא עסקיהן ׳נהיר

 ארי׳ ,ה״נ ני־ושלת׳ שם והונא פ״א דיינוח נהושפאא הוא אנל ונלח״מ נ;'מ
 שצמ״משו א>׳ ני־ימה קיש זח! הגיע ע יאג והמר ע ר אחר מהלך ה״ח׳ פ׳יא

 ניכנה ונ׳יד י"נ כפייה נ כ נ־ושפהא שש ועוד צכור, נצרני שעושקין אלא מלקרות
 נניאור יצאתי שזג עש, יל:! להשיע שלא יכשיי,׳[ היי לא צנור נצרג׳ עשיקיס והיי

ופיא לההיפפהא שצ״ן ו' פעיף ע' פי' נאו׳יה זיל הצר״א
א תפלה׳ הלכות י  י ולעני עכ'מ .היזקדש ננח מחפללין יהיו והכל ג כהSר פ

 ה״ג פיה לקי! ונינו שכר.נ הדי! הוא ננאן רנינו שדנר׳
 פייש״נ ע״א ל' דף נכרכות פרופה נר״תא והיא שיתפלל עד וכוי כיצד המקדש ננת

שש הנ'מ
א ׳ י נו׳. נחויה הקורא עליה שיעלה כדי הנית נאמצע נימה ומעיזיד׳! ג הלכה פ

 ומכמיוין נו׳ גדולה נימה ומניא׳! ה״ד מנינה מה׳ נפיג פ הימני עוד נ’וכ
 יקום הראה נא! הניע , ע״ש קריאהו שישמעו נדי נו׳ נשים עזרת נאמצע אותה

 דוקא נאמצע להיות צרכה ד־ניסה רמז אין שם אנל , עומד הקורא נא׳ להתוספהא
 נו', נהמצעיחה ע! פל ונימה ע'נ נ־א דף נפוכה הם יניצו דני׳ לפעציד אנל

 פ־א נ"נ דף התוספות שם ופ״כ ,היחה התורה ילקריאת מנואר שם ונירושלמ׳
.וכיו! ד״ה

ת ו ^נ ה ד ל פ ב ת ׳ י  והיא מ”ננ עי׳ .ני׳ ויניף אחי פנזוק ועיי יכ הלנה פ
 את ה' ויניף אתי נתונ »י9ו פ״ג פ.ילה סהתיספחא

:עיש נו' העם
א חפילץ הלכות ״  דף צ׳ל .ע'נ נ' דף נסנתית נתוסאות ועי׳ יא הלכה פ

נ מ'נ • ע'
 את מניא איט שנעפיצה דנית לר"׳ וס׳ל פיה פ׳ח נאכצות ועי׳ דל ם הלכה (£*ן

ה׳'< פ'מ מהל' נפי״נ יניט כמ׳ש כרי• ילא קי׳ל ואק קנוע אהל דל׳ה הסומאת
 שנםניגה דנמיס פייא ישנמ נמופפמא נס ועי' קטע תשיג זה דנם לנאורה ופוגיח
 נהג נק"נ ש'פ נסי׳ וימנ׳א נ׳ ספי׳ שפיו סי' נאו׳ם הלס׳א יע*פ גפייונ יז״נים
 איט נחג החג דסונס י׳ דף דיומא מהא יה ולמד נפיווג מיע איט נייג המג דמנס

נ6ו נעירונ תיינ יהיט והיה נפזוזס דייג  «״נ שנטסינה דנית הסופפמא לדעה '
 נ' סעי׳ פסיו פי' סם נאו׳מ נענרע׳וז ועי' ,במזוזה נס דת״נ לכאורה משמע נעירונ

נ ניה דף עירוני! יש•'  ט' עטה טחפנרין שאין ואלו נו׳ עמה סססעניץ אלי ע'
 ראיה מזה אץ =ק"' שי"״ נסי׳ המניא ינ'כ שם פירש'׳ לפי אילם ,שנספינה והניס
 נר״ס אנל נעפיס סיסמא איט שנספיגה דנית רפי׳נ גגנעיס ועי׳ . פ׳ש מזוזה צפני!

 פ׳ש נארן פתינר שיהיה דנעיק אמוחכם אי! נניה דנחינ הפעם נתב שס יני*ס
ג דף סונה ופי׳ ,סהסי׳נ p שהניאו  דטנה פוסל דר״ג ההפינה נייש הונחו נשושה נ׳

eך r שנואש דנית ומשמע עראי וירח אלא ל*נ דסוכה סנפיר וריס נפינ! קנע 
 אנל דיס סטים ניוס לעמוד יםל נאיט רק מ״רי שם הא אולס קטע ליה הסשינה

^ דיס סאיה נרווו לעפיד ניטלה  ;וקצרתי ז נני וייל נרש׳י פ׳ש קטע הי׳ל ל
 פנר הכית .לכמת תענדת צר-כה איצה ומזוזה יא הלנה (£'א תפילי[ הלכות

 נמגמוח נחיה' ופי׳ ,נו׳ והשינ לוניצ מחכמי ע״ז רנינו נשאל
 ואפ״ה ויתייוס נמסרות נקוצטיס פירש , בדיקה להם יש חפילץ דיה ע"נ נ׳ דף
 עיטר נפי לא ומזוזות ספרים מפל לפת! פינק לא פ״א היוסמה מ! אלא נקמי! אין

 ,ע״ש יתכא ושיא ,ליה מצא פירש ולא ,לשמה נע׳ לא ימזוזה הרמנים פ׳ וכן .לשמ!
 מזוזה עליו לפתוב מותי קמיע לשם שעיניו עור ה׳יו דיומא פ'נ בירושלמי ועיי!

 , ראית לו מלאו ולא וכ' נכא! רניט דניי את שתעתיק שם נשיך ועי' אוסר רשנ׳ג
 הירושלמי ינר׳ לפי אגל ,טעמו נשכת ממט נס לוניל לתפמי נתשונחו נתונ הנמצא זלפי

ע״ש דרשנ״ג כתיק יפסק ממררת ראייתו
ו0  ופו' מזוזה לו לעשות בו הדי ׳תת״ב נ”ואת נניח יש תנאץ עפרה א הלנה '

ועי׳ ,ונו׳ נאמר לא דלקות לו שיהיו זיל הראנ״ד נ׳ ונהשגוח דלתות לו ויהיו
מ גוית פ׳ מהו פיו דנריס נמ״ר ועיין ,ע״ז נעצמו רניט שהשיג מה שתעתיק ננ'

מעקי. ועשית חיש ניח הנצה כ׳ אוחן׳ הלווה המצות שתלך מקום לכל נ״ה אר״פ חן
 ,וט' ניתך מזוזות על וכתנחם שצאמר אותן מטות המצות דלת לן עשית אס לגנך

נ ועי׳ ,יש״ש נחי' ועי׳ש ,דלת נו שיהא עי תייג דאינו יבינו כדעת ומשמע דנ'נ נ'
נ ליננ׳ קמא, פ״ט קנת דלתות לה! והעמיד אתר ונא תני ננכס׳ פלשרי! כנוצה ע'

 ואולי ,ילתוה נה שאין נ׳ז קנע לדירת הזיא דלת שם הסוס׳ וג׳ , דאשיק הוא נעצסא
• זה רנינו למד משם

 שנספיצה זנית משיג .נו׳ המזוזה מן כעויין שנפפינה וכיח נמנ מג סוכת ט הלנה
 שס ניו׳׳י- הנריא ונמי׳ שס וננ׳׳מ רפ׳יו פי׳ ניו׳ד סור עיי! ,מקורו צדע לא

 מס׳ סוף הירוש׳מי מדני׳ רנימ ליניי נא״! סקור להכיא יש אכל .סקי״נ א”׳ סעיף
 יןימין, תפלי! אמר ריח קודמה יזוזה איר שמואל קודם מ׳ ומזוזה מפילי! סנ<ה,

 נתפרש׳ נוי.נח היא פכן דר״מ מ'פ ,ונשנתות עונים נימים טהנת היא שכן דשמואל א'פ
 ימים נ״פיש׳ צד נשום צומח איצה דמזוזה מכאן ומונס ,ע"נ מדניים והולכי ימים

 דס״ל דלשסואל ינסו יגם ,מ״נ איט יקיס נשום ניח נלא יא׳ ,שנסכיצה נניח אף
 ,ושנת ניו׳ט מהנ אינו לעילם תפילין אבל ונשנהות נץ*ט שנוהצת סשום קודמת דסזוזה

 טהנח אינו לעוצם מזוזה אכל ימים נמפרשי שמהגין משוס יץימין די,פילי! לר״ח ה'נ
■ יכינו ינרי מקור מא ומנא! ,פטור שנספינת ניח דנם ומוכח ,ימים נמפיש׳

ב ציצית דילכות  פטקץ מוסין יצא אפילו נשוק תכלת המוצא ז הלבה פיי
 נסייע רניט ונמשיב נניס ע״! .נשרה שזורי! פסולה

 שנחנ צ״ט פ״ק ש״א סי' נאו״ס הגר״א נניאור ועי׳ ,שם ונפימ העיד שנס פה׳
ט יורה האפר.  ואישהסיפתיה כלל עעת ולא וקיימים נרוייס הראשונים שדנייו די

 הרזיה נהשנות ועיש ,עיש ונו' שם יעירוני! נפי׳ הדי״ף שיטח נתשונה להרמנ׳ם
ה׳: ומלחמות

ב כרכות הלכות ״ p 06 עT ולא מסט נפלם אם ופן יד הלכה פ pלא * ״ 
 גסס ו*ז היא פ״א דניטח נייושלסי .וכנרך מוזר פירך

ע לרין ניין■ לא ספק מזוט על :ירן ספק ירנזיה ר׳  ונרגש. הנפש ואנלש דנשיג לנ
:שם ננה׳ש ועיין

ך ״ ק שאוכלי! הפרפרת את פעי הפת על נירך ו הלבה פ  אש שסי לא הפשוט׳ נ
 לרנים צו דילא נרור הדני ,נזה שת־מ ונלמיס נניס עי׳ קדירה רעשה

p אה! ר*י ני כריטם אמר שם ואימא ה״ה פיו דנרנומ הירושלמי מדכרי 
f קדירה) מעשה דהיא מנושל וכולה ושלה■ נכ-םני!) הנאי־. כת (סין גריזת׳ דאכל v t i 
רן דיוא  לאו אף אומרים דנ׳ס נגיש מה ,כילהא פפד לא נכונה נריזמתא על ינ
 מעשה ואש השרפרמ את פשר השת כל נירך הגל דניי אריי נחמיה קדירל מעשה
 השרפרש על ניין אס אנל ,קדירה מכשל את פשר לא נשיא ,ניה פדני׳ ,קדירה
 דיל! דנשים ונק , ע״נ קדירה יעשה ולא הפת אח פשר ילא מדי א ע■ נל תחיל

 לפכוק תקומות נתרנה נדרס , נזה הירושלמי על רכינו סמן ,איפשנא ד,ל געי' הוא
שם: ננה׳ש ועי׳ דיל!, נשים נכשנה דלא נ-קוש יירושל•״ כ::י.ול

 לפזוזה הראוי נכר,ח אלא ונו' מנכדי! שאי! זה נדני יכנדין ■הין יב רי־־ר פ״ז
נ ,ניציאה מכג^ אין נס׳ כניסה נשפת ומיש נכ'מ כניסה ונשעח  והוא . ע'

 מנואר הזה הדין אנל .׳'ז סעיף ימ"נ סיס! ניויד לטנה עצי נאסר ועיי! , ש״ם
 p(< ע'נ קודם הקש! וניציאה קודם הנדול נ,יםה נשעח נפיו זושא אק דרן נמש׳
 ות״נ רט נכנוד שם דהיתא נשיו בהעלומן המ״ר מיניי צל׳יע אנל הזה) צדפום נתק!

 סניצימה הססי' נדעח והוא ,ופו' מורא נו ולנסג וביציאה סה נננ אדם לפל לי.קדימו
 פתוז ני! לת'ק שיש שם לנונה פצי נס' ועיין ,הידיל במי' עיש ,י\דס הגדול נ"נ

ע״ס פתהיס לפאר נהכינ
א מילר. הלכות ״ .ום׳ מילה סיפח ומס ראשו! ננה שמלה אשה יח הנ׳כה פ

 ראשון מלה סיר דף ניבמוה לזה חר\ם שהראה נכ'מ עיין
 דמטיינ נהו ו״הלזק ה.דיל יאם רניט למש״נ אנל תמול לא שלישי ומת שני וממ
 משפע המול לה שלישי שם יגריא ומלשון ,יקוד שוס הניס ידאה לא לזה ,למול
 נ! שהד,שה קם'ה סי׳ מיו׳י מהד׳ית גוני׳ נשו״ת וע״ן ,לעולם לנזול מהו״נ אינו ישוב

נ0ר סי׳ ניו״ד ע והשוש רנינו על  נראה אנג .ועיש זה להם דמאי! רניט נלשז; שנהב '
י מהמשנה ייט שפיר הונית דרנינו  יאיהא ע׳ס ,שם פירש". עס"׳ זהוא הערל פ”י
 .מילה מהמת אהיו שמחו ערל דהוא נתרותה יאכלו לא העסאיס ונל הערל פסתני׳
 5האונ נל לניג אלמנה פ' נייש מדאמי. לן קשיא ואי שם הישכ״א נחי' ע״ז ונהג

 אוכצץ שאי! השמאי! ונל ערל והא וצא ואקשיק מאפיל יינו אופל שאינו מאכיל
 , לכשיבריאו לאכול הן פורדץ כלומר ,להו דגאיג טא טמייט ההם ופיקינן ופאנילין

 טא דאף .למימי אינא מא מילה נר לאו לעולם מיצה ממסת אמיו שמהו נפיל ואי
 המתיני לה דאמר דר'נ כמעשה ,ימול סימניו שיתהלט או דמו ט וינלע לכשיחמזק

 פירוט עפ׳י ננס׳ שפיר מוניס וניט של דיט ולפיו ,ענ״ל ימו ט שינלע עד לו
;זיל רשיי של

ב ״  ס׳ק רס׳ד ט׳ ניויד הני׳א נניאור .ננרזל למול המוגמר ס! ומלוה א הלכה פ
כ; נורחיןוט׳ ארית ועוד ישנת נרשייש ממיש דתוא נהג ייז ע'

ת םו ט ש ב׳ א' לחלק ה ו

ת ת הלכו עו ב ד י « נ הי'כה פ ט  דירו בראשית נזור.'ק וניה להוםיף צריך נ
 הפסוק על ע״א דקפינ חצות ונע׳ א׳תיס ה׳ ויצו נפטק נ”פ

 עיא פ דקע קרת ס' נזוה׳ק מהימנא ונרעיא נאפו נשמה אשי האדם פן לנס חדלו
ה י  מתתילץ העפש■! אנל נו׳ מלאכה אדם צו כיי,נע דעת נעלי דדן יא הלנה פ

 נלוער תשע כרש חננה נית תארש אשה נקלצות אויר וניס נו' אשי. לישא
 ׳0 זושיה• נפסיקסא טא נ! אן לזי. סקוס הראה לא מ”הכ .ט' הטני! מעשין יהיו
ם ליקה ואחיג ביפ לנטח אדם נט שדרן לפי ט׳ תבנה ונימ תאדם אשה תנא  ני

 נמס אשי הי׳ייש סי ניח ננה תשר האיש סי שופשיס נפי כמ״ש חשה ליקת ואת״נ
 מיש (ועיי ע'כ נהישן להם יהיה שהכל רמז ונקצלוח אשת אירש אש־ ה־יש מי נים
.ס ננ עי' ניח ואח״כ נרם חמלה נרישא תפס שינינו ונזה ,י.נ'נ) תימ״ם מהל' נפיז

ך עכו״ם הלכות נ הלכה פי  מקטן שנאסר סופרי! שנתונה הססוניי! סירות '
 סהתוספסא נונפץ רניט דברי .נכ'פ פי׳ . נו' ושרפת

לם״ו:ר•! פרס סקט! שנאמר מותי פן וני! פן נץ לקרקע נמחוני סייד יסנהדיי!
הליו: פיי דסנהידי! נ־יושלסי נמיהיע ועי׳

 נ16 נהם •היה ט אשה או איש א' נטיחא י׳ פרק המאמר נאמצע ב ה הי*: פ׳׳ן
נ פנו־ר יכן נצ״ל שמענו עונש ׳־עוני או  אזהרה ריה פ׳יז יהנהדרץ נייושלמי נ'

 הוא הפנו דאל דאזה־ה ינינו ניפח מנואי חניז האונית, אל חפש אל ייני! אוג לנפל
נ1הח מצא לא הוא שצם נסיה״א ועיש עצמו האונ לנעל :הכ׳ס שציץ '

ת כו ג רישוכה הל י  שיא ••ז דף ונעינץ דק'נ מסנהדיץ ונם צ׳׳ל ב הרכה פ
 נשכיל ונס לסהו טלו העולם את להסדר הקניה ניקש

 צההו טלו העולם אס לפחדי הקניה ניקש ועתי ונתקריר, בדורי נסתכל ׳הויקיס
ט , יעסו ונתקייה נצדי,יט נסתכל צדקיכי של דודו נשניל ונ  לדסס קצס ראיה p ט'

 כסף סלו קולו היה לישראל סויה סנשניתנה זפ׳א קס״ דף דזנתים מש״ם אולם רניט.
 tea שמענו אשי סהעון יול מה לו ואחיו ייסע נלעם אצל טלם נתקנצו מ' העוצם

 סנול לול למולם מסל סניא סאיט הקניה נשפע כני נו׳ להם המי לעולם נא מנול
י איל ט׳ סניא אש של מנול אנל סניא איט מיש של נ  נשר נל מסחיס שאים נשנע נ
 אמו מנאח שויה נדפס שו: .עיקר נל לם הע ישתיה שלא הימה שנוער,— וינואר ס׳

נ הוא הניל דזנתיס שכשוניא א והג נזה ופלפל  נ'ל?ס (וניה יתרו דם נפכילפא נ'
 א*ל פטא אש סל שטל סניא תיט פיס סל פטל שפא איל אחי גלשו! נ1ני. וסם סס)
 אג( ט׳ לפס הקניה נוח! תורה אלא אש של מטל ולא סיס של שטל לא מגיא תינו

 נס P להגיה p עפ׳ז ואולי שס נסינ לא עיקר נל העולם יאנד פלא הקניה שנשנע
עיש: סנחים

 סל סמהו נהנדיסא פס נחיאו שלא השאר עצ1 דדה להנרייתא נ׳נ שציין ו הלכה
נל*ל: נאמת אנל לס סייד דפהינא יניט

ח י  « לסנה של8 דק■ ה5 טיאו וסנסים ט׳ שודיה ולא אטלס לא ב הלנה פ
נציל: הראגיו נהסנס פי׳ .ססדה לגדיקןס העעעגה



יעב״ץ יד
ז״ל להרמב״ם החזקה היד על וביאורים הערות

התורה יסודי• הלכות

ק ר ן פ ו ע א ה ר כ ל די: ה

א  האמת לבדו הוא אמת. אלהים וה׳ אומר שהגביא הו
 אומרת שהתורה והוא כאמתתו אמת לאחר ואין
כמותו. מלבדו אמת אין כלומר מלבדו, עוד אין

צוי מ  נל איון שלם אלהי השישים שרע הטוב, המקור הוא ה
 אסר ימים גששם צגאם וכל כולו העולם גרא האח

 למענו וכמאמר נדינור אם ט סומר, כלי המוסלטס האפיסה
 ולהשפיע לברואיו ולהיטיב להועיל וחפצו הפשוט, ברצוט ולנמדו
 שהצבנו הסולם בסיום האמונה לשישי בסרודם ועיין מהודו. ̂ולש
 מועטים לבדם האומים, קצרים כללים והם אל, לטס לעלות

 המוקדם ספשו האל מציאוס על המופס פרטים, הרבה ממזיקים
 המזיקו וקצסם השלוסופים בדרט הלט קצסם רבים מרטם
 גאון סעדה לרב והדשס האמוטס בספר ימצאו המדבדם במנהג
 והוינוס הניצוס דרט ללמד כדי היסוד, שער הלנבוס ובשנס
 נשרה הרג אק טשה. גלי לאפיקורס להשיב מה עrל והקשה
 והוא הרנה, משלים וסקן אזן הבקשה, גזאס למקור הרנה «וטם

 שגברה דני ומנו לפי שמים, לשם היסה כוונסו ההוא. הספר יסוד
 נפש לכל שווה איט אמנם דבר, מכלים באין נשלם האשקויסוס

ד נבלעו ולא נדעס, שלם שאינו ולש  קדם, מירש נדמו שרה ינ
 המורה, יין כרסו למלא מרמם הוקדש ולא אש מעי יצא בטרם
 עד נדרטם נבון הוא פן מאוד מסונן הוא ולמם נשר ושבע אכול

סבוכים. שיים
ת ע די  באין ט למצווה, פיח נו ואין משיט השכל זה דבר ד

 יוסר שהם שומה אם וק מצווה, מצייר לא אלוה
 נהניס אנל מנד, שמקצף יירא ולא מהם לאסד ישמע ש מאסד,
 נו הושוו וודאי p ועל מצווה מבלי וה דבר השכל קיבל שכנר

 מועיל מה ט למצווה, צדך אק גזר שהשכל ואסר והלנן, השמש
 (ואם לקבלו ימאן יסנגד השכל אם דבר ולהאמין לידע מצווה
 סמירה גמר השכל שאק במקום אמוגמס מצוום גם לט יש אמנם

 כנר בשכל קיטלו והסשינ הסנרר ואם משנם). זה ואין שזג ולא
 שיעס אסר לסקור שא שהמצווה לומר ואין למצווה. שדעה קימה

 אנכי והכסינ זה ונר4 ראיה לן מנא ט נשפג שמיישב עד זה ינר
 כלל, עליה שרה אט זה להוטס המדע נספר שהטאו אלהין ה*

שלושפינג בסקירה tt ממצרים נההוצאה ה׳ שיעס סלה שהד

 אינה זו ידיעה נ״ה הי״ה שם של אלהוסו משיע שהכשב ועוד
ששגס;

ם, ה ש ב ל ז: ה

לו א  שאי ותכלית קץ לו היה וגוייה גוף היוצר היה ו
 לגופו לו שיש וכל קץ לו שאין גוף להיות אפשר

 הואיל שמו ברוך ואלהינו וסוף, קץ לבהו יש ותכלית קץ
 אין תמיר סובב הגלגל שהרי פוסק, ואינו קץ לו אין וכהו

גוף. כוח כוחו

ק ח  שה הוא נרון שהקדוש ח׳יל שאמרו מה פי על כוונסו הנד
ע ומסדנן שלמוס טנה  הפסק שאץ דעסו יפורש ו

^ לסטנ  ההסגלוס דרך והראנו הסדשם, הששם לומר רוצה הג
 אסר נאופן יצייר ולא האמיט וכנר נשכל שוע זה דנר ט בלשונו

 לו ועם.שיש הוא. ברון השם הוא שהיסש להורוס בא אנל כלל,
י ישיט לא ט מנועה, לא רטם וטניים שמום נ  סס נמשסו ד
^ סהו ושלום,  הללו שיעוס שסי הכמוב וכלל נאסדו̂י המצווה ע

 האלהים הוא ה׳ ט לננן אל והשנוס שום ושעם נפסוק עוד
 להשיע כוונתו טאר הד עוד. אין מסמס האק ועל ממעל נששם

נשלמו: יסש ושוהא ש הוא יטל הנשא שהאלהים

ק ר ה שניי, פ כ ל ף: ה

ה חבירו. של ממעלתו למטה שאמרנו ז

פי  שושב אדם כמו המקום מעלת אינה הפילושפים דעת ל
 גדול שאמד סכשם נשט שאומדם כמו אלא מתטרו, למעלה

 שאומדם ומט זה, של ממעלתו למעלה ששא בסכמה מתטרו
 מסנרס אדם בני דעס זוהי 3העלו ש למעלה ששא בעלילה
 עולמוס שיש אסס במסורת שש האלהית הקבלה נעלי אנל שלמם,

 בשוע עשה, יצירה נדאה אצילות כענק ממש מזה למעלה זה
 מיצירה ונדאה מבריאה יצשה p שצירה במקום למטה שעשה
 שקמו טיטן מלוקים הם מקום מכל דסנים, שטלם עם טשאי,

 שלמות יש p הללו בשטס ארבע יש מהם שלם ובכל דסניוסם,
 מראשק, מדם כבש כסא עד מזה ̂נעלה וזה סקר, ואץ ספר אין

 הכל על והוא ממט למעלה שאין טלן על ונשא רם שק שעליו
ובכל:



״ץ •עבוזשובה — התורה יסודי הלכות
ם, ה ש כ ל י: ה

ה ״ ב ק ה ויודע אמיתו מכיר ה ת  ואינו שהיא כמו או
ת יודע  יודעין שאנו כמו ממנו חוץ שהוא בדע

א יתכדך הבודא אבל אחד, ודעתנו אנו שאין  ודעתו הו
אחד. וחייו

לחוקיהו. מכחג דרוש עיין

ם, ה ש כ ל א. ה י

ם רי כ  כמו אלו פדקים כשני זה בענין שאמדנו אלו ה
 זה כענין לכאר שצדיך ממה הם הים מן נזיפה

שה הנקרא הוא אלו הפרקים כל וביאור מדכבה. מע

 כראשית כמעשה פירש רמכ״ס כרטנורא עוכדיה רני לשון זה
 ואין ותואריו האל מציאות מרככה ומעשה הטכעית החכמה

 של שמות הזכרת יT שעל הוא מרכנה מעשה אלא וכר. נראה
 נמעמדן מלאכים משמרות אין וצופים נכתר משתמשים קדושה
 לקוח זה פירוש הקודש, כרוח שסוכין כעין מהיכל לפנים והיכל

גאון. האי רנ מדנד

 שהמכון נתכוונו, אחד ולדנר שוה ז״ל שניהם שדעת אומר ואני
 נשפר נמו השועה הקנלה לימוד שהוא מרכנה כמעשה

 הזכרת שי על שהוא המעשי הלימש נכלל וכה והנהיר, הזוהר
 שמות כוונת ע״י ממנה שנעשה ממה וכן הרע״נ, שהזמר שמוח

 נה, העיון או ז״ל האר״י עושה שהיה נדרן יתשיס נפסוקיס
 גם כן ועל מרכנה. יקרא ההוא האמיתית כחכמה נלכד והלימש

 שהם וחואריו יחנרן האל מציאות שיעת שהיא אמת הרמנ״ס דנד
כ״ה. האל תאד כאמיתות יוודעו וכה החכמה עיקר

ק ר עי, פ בי ה ר כ ל יג: ה

 מי אלא בפרדם לטייל ראוי שאין אומר (ואני) ואני
א ר לידע ובשר לחם כריסו שנחסל  האסו

ם וביוצא והמותר ח משאר בה  הטובה שהם ועוד המצוו
שפיע הגדולה,  ואפשר הזה העולם ליישוב הקב״ה שה

שעם על ואשה איש וגדול קטן הכל ש  ובעל רחב לב ב
קצר. לב

 רנ כתורה. זקן מסי יוצאים מתוקים עתיקים דנריס (ראו) ראו
 נזר דורו, מופת הפילוסופים, אכיר גדול, חנם מונהק,

 הן התלמודיים נחינודו והדרו החל נגלות ישראל נד התסשיס,
 יווניות, ארמיות רכות, חכמות שאהנ פי על ואף אורו. עליו פרש

 לרקחות, לטכחות לקחן אשר צדניות ישמעאליות, מצריות, עמוניות,
 ועמד האלהית התורה מדרן לסור ושלום סס לנכו אל הטו לא

ק ס  קלה נמצוה לדקדק למנה, היחה למשה ופינה, צד ככל נ
 קדימה דין לתת מלא נפה הכריז ישרו לאדם ולהגש כנסמורה,

 הגדולה הטונה שהיא נאמנה, השיע ישראל נשנטי כננירה,
הכא: עולם ולנחול הזה עולם לישונ הקנ״ה שהשפיע

ק ר ה הטישיי, פ כ ל כ: ה

ה ט שאר אמורים דברים כ ת חוץ מצוות ב ד  מעבו
שפיכות עריות וגלוי כוכבים  במה וכו׳ דמים ו

ם שהעוכד כזמן אמורים דברים ת מתכוון כוככי א  להנ
סו כגון עצמו ת שאנ שבת ביתו לבנו של או ב שילו לב  תב

אשה. אנם או

 (נכלל) דאינה ליה וסנירא איש, אשת חימא אפילו או פנויה
 שכתג כמו עליו נאסרת שאינה והראיה עריות גילוי נכלל

 כמעשה כלל לדחוק צרין אין ונזה חס רנינו כדעת ואחיא י׳, נפרק
 כלתם שלא הרנ כלשון ולא משגה, וכסף יוסף כנמוקי אסתר

משנה:

ק ר שי, פ ה ש כ ל ט: ה

ת מזה חוץ חול כדניאל האמור מלכיא כל  טלכא אנ
א והרי מלכיא מלך שאר הו הכנויין. כ

 אין כן אם העדות, שנועח לעניין שכוונתו פירש משנה הכסף
 של מדרכו זה ואין איירי, מחיקה שנאיסור כאן מקומו

 מזה מק מאי ועוד לגמד. למקומן חון דנריס להניא הרמנ״ס
 אפשר אי זה משנע, דווקא קרא נהאי דמשנע מאן אטו דקאמר,
 הס אלא לאשמועגין, נעי לא משנה הכסף הננת לפי והלא להשמע,
 נאזני נכנס לא פירושו כן על פה. נעל נהם להשניע כינויין תשונין

 אנל והרא״ש. והריטנ״א הר״ן נשם גם כן שכחנ אע״פ כלל
 מחיקה כאיסור דשאי מקומן לפי אלא נדנדו לן אין לדעתי

 מקום מכל למתק, מותר דכנולן גנ על אף אינרא הכא. עסקינן
 נשס רע״ו סימן דעה יורה הלל ניס שכתנ נמו וודאי. ממירי
 נמקומן שלא וכתנן הסופר נהם טעה אם דווקא הדנדין רס״ג.
 אס או למתקן אסור טעה לא ואס הראנ״ד וכחנ למתקן. מותר
 דעת עצמה והיא טעה, אפילו למחקו אסור הפסוק כל כחנ

ז״ל: הרמנ״ס

 גרע לא וודאי דשלוס הרמנ״ס נדעת כן גס פשוט ונראה
 ליה דסנירא זה, מטעם להניאו הוצרן ולא משלמה

 כההיא ליה סנירא דלא דמשמע ואע״ג נשלמה. ונכלל מןלתא דחדא
 שמ<ב קדאת נהלכות מדהשמיטו המרתן, נניח שלום ליתן דאסור

 טון נמי נמחיקה אסור דשלום נראה הכי, לן דקיימא לדשן מיהו
 מטנויין. ודאי וחמור שלום איקרי גופא דקנ״ה תלמודא דמסיק

 אסודן ודכווחיה השירים דשיר לשלמה הדן שהוא יראה שכן וטון
 דלמד זה וינוא לנד, כטנויין ולא הקשש נשמות לגמד נמחיקה

הוא: שלום מטעם שלמה שהד זה, על

תשובה הלכות
ק ר שי, פ טי ה ח כ ל כ: ה

ך יעבור אל ת שכ ח מ שי שאומרים זה דבר ב ת טפ מו  או
 על גוזר שהקב״ה ישראל בני גולמי ורוב העולם

ת האדם חיל ת ברייתו מת  הדבר אין רשע, או צדיק להיו
שה צדיק להיות ראוי אדם כל אלא כן  רשע או רבינו כמ

ל או כירבעם כ ת. כל שאר וכן רחנזן או ס הדעו

ב ת  על הממונה שמלאן דנפירוש חימא מיימוני נהגהוח כ
 או טפש או חלש גנור עד ונו׳ הטיפה את נוטל ההדון

 כסף ועיין שמים, נשי זה דנר שגם משמע נפירוש הד וכו׳, חכם
 מזג טן חילוק יש ושאי מהצדדס לאתד שנגטייה ונראה משגה.

 טנע שתכונת לנ לחכמי שוע נרור דנר זה לזולתו. אחד אדם
 עלול גס האנות. ירושת והמזג מזגו אחר נמשכת נמדותיו האדם

 לפי אמר, טנע אל הקשס מזג טנע שישתנה ג״כ דקרה מהאקלים
 שני דרשת ועליית מקום ונהעתקת ונעמל נמזוגוח הנהגה שיני

 זמן. זולת נזמן למדה הנוטה נטנעו חלוף יקנל אלה נכל ט החיים,
וכפי ימנרן ממנו מסשרות והרחוקות הקרונות הסנות נל ולהיות



יעב״ץברכות — תפלה הלכות
 מן למדה עצומה ננו״לוו מהיה כנה האדם, על והמגגרם הממגרם

למזקיה. מנמג נדרוש שנמנהי מה עיין המדויז.

ד 3היט יוננו האלה הדנרים פי ועל  ושרה ז״ל הרמנ״ם דנ
 נמשילס ואמנם המפרשים. ושאר מיימוני הגהום ממיהם

 אם אנל והשנרא, הגמרא נגד זרים הרמנ״ס דברי יראו העיון
 זה על זה דנריו 3ופשי דעוש מהלנום נ׳ נפרק לשונו מעיין

האמס: לן יסנרר אזי זה לעומש זה וששזיקם

ם מנ  נדנר שהמשיל הראנ׳׳ד משלונש נמלט לא ז׳׳ל הרמנ׳׳ם א
 אשרי הגולה אור ז״ל דינר יפה אנל השלמשו עT שלא

 מה שנליש נזה נהשינו הרנים, אש ודנה עדן נגן שלקו ואשרי לו
 שכלית נדנר מקומו אם המטר לאפשרות להגיע האדם שנשק

 אשר השם אנשי קדם, שכמי מנהג נאן ונהג ידעתי, שלא שידעתי
ם להניט ההמוני האיש יושיף נל ושמירה גדר שעשו מעולם, ד דנ  נ

האנושי; שנל מגמל למעלה שהם כאלה

ה מ  יש׳ לפניו ט אלמושינו, הר״מ נשם שמואל המדרש 3שכש ו
תון שאינו ואישור קדימה אין  לא כנודו נמשילש הזמן, נ

 מאמר הוא ענר או הווה, Tהעש לקרות ט מנוכה רק הושיף
נעמיד: הענר שילוף כלל ייתכן לא נאשר ונמננכ עצמו אש פושר

ק ר ד, פ י מ ה ש ב ל ב: ה

ם ל עו  הצדיקים נפשות אלא וגוויה גוף בו אין הבא ה
גוף. בלא בלבד

ת שגו ה ב  ששייש אין שאומר למי קרונים דנריו הראנ״ד ו
שם. עיין ונו׳, נלנד לנשמות אלא לגופות המשים

 ליסוד ז׳׳ל שהניש נמו ממש הגוף נששייש הרמג׳׳ם מודה אמנם
 נזה שכופר שמי עוד ואמר והאמונה, הדש משרשי ושורש ועיקר

 ני המחיה, אשר הגוף נגצשיוס יודה לא אולם עמנו סלק לו אין
ט כלי נאדם יצאו שלא סונר ז׳׳ל הוא  לנטלה, ההרגשים החושים אנ
 לעולם ניניהם שאין המשים, לימות רק הגופות ששיוש הוצרכה ולא
 לצורן החושים הרגש ננל אז וישתמשו מלכויות, שענוד אלא הזה

טונ נשמשה זמן נאומו ה׳ אש לענוד שיזכה הגשמי הגוף קיום  ונ
 המשיח ימוש שכלו אחר הנא נעולם כן שאין מה כל׳, 3מרו נ3ל

 מפשט וכן ממרגלא, שיראה נמו נלכד קיימות נפשות אלא אין
 כל ט השכל ומן הסנרא מן כן גם מוכרת שהוא וכמו הנשונ,
 יןrעש שצטקיס האומר מן לזה ששונה אין ואמנם יתפרד, מורכנ
 נלנד, המשיח ימוש על רק הכוונה ט לעפרן, מוזרץ אינן לסיוח
 ימוש, שנה מאה נן הנער הנשונ שאמר נמו מיסה שם שיש אע״פ

 לא מאוד שיארן עם זמן אותו כל נצטקים מיתה הכרח אין אנל
 לא ימים, מרונ כוחות ואפיסת חולשה נהם תשלוט ולא ידקנו
 השומר, נשונש דפשוט עולמו הקנ׳׳ה שיחדש עד יעדרו ולא יפקדו

 הגשמיים נכלים צורן ואין לנפש אלא לגוף שנר שם עוד אין אז ט
נצחית: רוחנית הנאה אלא שם ואין נהם הנאה שד לו שאץ

תפילה הלכות
ק ר י, פ נ מי ה ש כ ל ד: ה

ד צ כי  רם בקול מתפלל אחד הציבוד תפילת תהא ו
 שלא העשדה דוב שיהיו והוא שומעים. והכל

התפללו.

ט שו  סונש מי יצאו שלא נצימר, התפללו שלא לומר רוצה פ
אף נישמ, התפללו אם ליה איכפת ולא וקדושה קדש

 עדיין התפללו שלא עשרה יש אם נצנור, התפללו כנר שמקצתם
סמ כולם התפללו שכנר אעפ״י נצנור,  ויורד צינור שליש שוזר ני

ומודים: וקדושה נקטש להוציאם השינה לפני

כפים נשיאת הלכות
ק ר ה פ ש מ ר, ה ש ה ע כ ל ג: ה

הן כ  אעפ׳׳י בשגגה בין באונם בין עבו׳׳ם שעבד ו
 לעולם כפיו את נושא אינו חשובה שעשה
הבמות. בהני יעלו לא אך שנאמר

ת בי  לדעת אפילו דנאנס הינא אנל נשנ קנ׳׳ש סימן יוסף כ
הוא, שימא דנר טהטא לפיס כפיו, אש נושא הרמנ׳׳ם

 ענד נץ לחלק שיש אלא נשגגה, נין נאונס נין נשנ נפיחש שהט
 אנל לפנדה עליו וקנל להמיר שהנטיח ר׳׳ל ענד, ולא המיר ונין

 דייק הט לאלוה. עליו נקנלה נפסל הט אפילו ענד, לא עדיין
 ישנן ונזה משנה. נכסף עצמו הרנ הנין וכן דהרמנ״ם, לשניה
מיפסל; לא דנהט מאונס או נרצון עליו וקנלה המיר נץ לחלק

ברכות הלכות
ק ר , פ שי מי ה ה כ ל ז: ה

טן  בן שהוא ואעפ״י עליו מזטנין מברכין למי היודע ק
שמונה. כבן או שבע

 דעונוש מטרה נהלכוש פסק והלא הא, ז׳׳ל להרנמ׳׳ם לו מניין
טו נמצאו שנש נן שש מנן הפעוטות ט סושטן דנ  דנ

ט שסושטן ונ׳׳ש עצמו, ף דנ  שלא ונראה ששש נן שנשנ הט׳׳
 לישנא שט מדשזי נקט, מצששא מילשא אלא אמר הט״ף נשיטס

 ופסק לקולא אזיל ומתן לענייןמשא דהיינו לכולהו, פסק נפעוטוש.
 למיזל ליה נישא לשומרא והכא דקטן, חייו כט משום ז׳, או ו׳ כנן

 נדעש ושלי טלהו שלמודא דש ונמסקנא טונאי, נה דאפליגו משום
 מן ז׳ כנן ליה דסנירא דמשמיר כהנא כרנ פסק הט משום הקטן

ף כן כל להסמיר ראה לא אנל דעש נר הוי מ׳,  דפסק כט׳׳
סא: ננטי

ק ר עי פ שי ה ת כ ל ח׳: ה

ח י ר מ  שאין לפי מברך אינו מוגמרין שהן בבגדים ה
עיקר. בלא ריח אלא בושם עיקר שם

ה מ מנרן. לא גוונא נהאי אעיקר אפילו עיקר, נלא טס נקט ל
ט עיץ ספ  דשמיא נסיעשא היטנ ניארשי שם וקציפה מור נ

 ונסמץ נו מטח אם כלל, להטס עשי שאינו אעפ׳׳י 3טו טס שכל
ט ליהנות  דל הרמנ׳׳ם דעת וזוהי ספק. כלי כרנה טעון זה ה

 הינא אלא מנרנה, ליה סטטנן לא נמי דנלים כמוגמר ליה דסנירא
 אשרש מסשנה ולא מטס כוונת דליכא דטון כוונה, נלי נו דמטס

 שמטת אפילו מוגמטם דנכלים תדוש עכשיו ואשמעיק תשע. אינו
 הכא לנרן, צטן גוונא כהאי דנעיקר אעפ״י מפטר. נמשכוון נהם

ש הוא, עיקר לו שאין דריש טון פטור  כעיקר, טעם זה נטעם י
 להשיג יש נהנה, והט מילשא א4ס נהנאה דהכא טען הטור והנה
 היא מועטת הטס הנאח הט דנלאו כלל, ששונה זו הנאה שאין
 ישרה סנרא והיא המעמידו עיקר לו נשאץ שנן כל ממש, נה שאץ

 הטס, נרכש חדל הפקיעו דהו נכל שמציט ראיה נלי אף נעצמה
נכסף ועיץ אסור, ערוה של גשמים שגם הרמג״ם כשג והנה



לב — שבת הלכותיד יעב״ץלו
 דין לרג לו מאין ידע שלא כתשורה, הרשנ״א דנרי שהניא משנה

 מקום לו ויש כעיקר טעם לו יש נוה רמכ״ס שדנרי לי ונראה זה.
 מטילות שהיו מלמד תעכשנה ונרגליהן דגמרא מההיא עליו. לסמוך

 ומכניסות ישראל כמורי אצל וכשמגיעות ננעליהן ואפרסמון מור
 מהנקינה הנא הנשמיס שריח מינה שמע כארס, הרע יצר כהן

 מצוה ליה והוי ענירה להרגל שמניא הרי מאוד, הרע יצר מעורר
הרשות• דנר להנאת וכמה כמה אמת על נענירה, הנאה

שכת הלכות
ק ר ני, פ מי ה ש כ ל : ה ג

ה ק ש מ שבת ואילנות צמחין ה ת זה הרי ב ד  זורע תול
שורה וכן שהו בכל וחייב  ושעורין הטין ה

ת זה הרי במים בהן וכיוצא וחייב. זורע תולד

 דנר הוא כקרקע זדעתס אמרי כמיס אותה ששורה לומר רוצה
 צמחים משקה נסינ ונדשא רעו עליו יגש מענינו, הלמד

ק גזעם שורש שכנר א  השורה תני והדר השקאה, נהס דשייך נ
 המטר מניעת מממת השרישן לא ועדיין שנזרעו תנואה גרעיני
 וכן לשונו והיינו התרככו, שישורו כדי הרנה מיס עליהם ומזלף

 משנה כהכסף ודלא לו, הסמוך המשקה דלעיל, דומיא וכו׳ השורה
 ששרס שאיירי איסכא דהתס חטאת דם נסרק הרמנ״ס של שמקורו

ד שכתנתי שמ״ה נמו״ק ועיין נכלי דנ  דנריס שהרנה מהרי״ט נ
הועיל• ללא נזה

ק ר ם פ רי ש ה, ע ש של ה ו כ ל י״ט: ה

ר סו ב לקרוא א ת כ הלך נ מ ת ה ח ת הצורה ת ח ת  ו
שבת. הדיוקני ב

 וכתרס, הפילוסופים מגדול מוסר ויקחו זמננו פילוסופי ישמעו
 טימי ליה דלית מרגניתא נכאן דנריו דתטמי טונייני

סיצוניות: חכמות נספרי נשנת לעיין דשד כמאן ודלא

ק ר ם פ רי ש ה, ע ע ב ר א ה ו כ ל יב: ה

רו ס ם א שבת דברים מקצת לטלטל חכמי  כדרך ב
ל עושה שהוא ה ומפני כחו  זה באיסור נגעו מ

 הילוכך יהא שלא וציוו נביאים הזהירו אם ומה אמרו
שבת כך ב לו ל כהי ל כיום יהיה שלא כדי וכו' בחו  חו

בעיניו.

 לו יש מוקצה טלטול איסור נטעם הרמנ״ם של הזהג לשונו
ד י״ח) (סי׳ ירמיה נספר נמקרא עיקר דנ  סוף נחמיה ונ

 סוחרי כעונש הפליג כמה גדול חידוש לנינה. נאם עיין עזרא. ספר
 נמקח יהםT על ישראל ינשלו שלא שנת הסחורות המניאים נכדם

שנות• משום אלא אינן ומתן שמשא אעפ״י השנת, ניום וממכר

ומצה חמץ הלכות
ק ר שי, פ ה שלי כ ל יא: ה

ם א תר זה הרי ששית שעה קודם שרפו ו ת מו  ליהנו
ך שלו כפחמין תו ח כ ם פ  שרפו אם אבל ה

שעה ר והוא הואיל ולמעלה ששית מ ה אסו א הנ  לא ב

ר בו יסיק יבשל. ולא בו יאפה ולא וכיריים תנו

ה  הוא שממן פסק דנאמת אדדה, יהTמד קשה לכאור
אסור, שאפרו שכתנ למה סותר ואינו מהנשרפיס

 חמן קסנר נמי ור״י ליה סנירא יהודה כר׳ נולה למימר דאיכא
 שריפה להטעינו עליו להחמיר היינו נשריפה ודקאמר אסור, אפרו

 לשרוף להחמיר רצה אס ליה דסנירא לטעמיה ואזיל אפרו, ולאסור
נאפרן. לקולי אתי שדילמא חייש ולא רשאי הנקנרים

שתא  משום אסור, נאסרו הרמנ׳׳ס דפסק הא שפיר אמי וה
 שנע ממסילת דהיינו איסורו נשעת שלא דמייד

 הוא אימתי דקאמר דר״י, אלינא התוספות כפירוש ולמעלה
 משעת דהיינו כדנריהם ודאי שהוא ניעורו, נשעת שלא נשדפה
 וזורה דמפרר פסק ולא הרמנ׳׳ס סונר וכן תורה. דנר איסורו

 ר׳׳י, נה דמודה ניעורו זמן שהיא ששית נשעה אלא נמי, לרות
מילמא: נמלא אזלא נר׳׳י ושמעתיה

סוכה הלכות
ק ר עי, פ בי ה ר כ ל טז: ה

ל ב ה יעשה לא שלישית דופן א ת  לפי ביו׳׳ט בכלים או
ה מכשיר שהוא כ סו  עראי אהל עושין ואין ה
ביו״ט.

 עצי אסירי פנים כל דעל דותק, נלי מונרמת הרמנ׳׳ס דעת
 נהן אית אמינא ד״ה, מסכך טסי מוקצה משוס דפנות

 כל עלמא, לנולי לשנעה הראי כנין צדך דהא אהלא, דקסתר משום
נעינן; קנע דירת למ׳׳ד שכן

לולב הלכות
ק ר ני, פ מי ה ש כ ל ה: ה

ת ענביו היו בו  לפי ביו״ט אותן ממעטין ואין וכו׳ מרו
חד שליקטן או וליקטן עבר כמתקן. שהן  אחד א

כשר. זה הרי לאכילה

תנ משנה ככסןפ  ואפשר נכך, חלק שלא רניט על לתמוה רש נ
^ כל הוא ונדחה דנראה גנ על אף משום שטעמו שנ

תר לאו לתקן  הססולין(זנמים כל נסרק אשי רנ כדאמר הוא, ד
 וכו׳ ממעטין אק רננן דתט אהא נגמרא ונדאיחה ע״נ) לד,

 משנח דאי ומאמר כלי, תיקון כאן אץ לזו צרץ שאין וכיון כלומר
 שחור אפילו לכך לתקן י נידו סשונ לאכילה ללקטו רשאי אמדתי
 רש ונראה, דחזר כשר, מיעטן אם הוא, ונדחה דנראה ניו״ט
 לו שסהי שצריך כמנ לא למה ולקטו ענר שכחנ רנינו על לתמוה

אסרת. הושענא

 מעיקרו נדיחר זה שכל תימה, אלא אינו הכ״מ שכסנ מה וכל
 מי ונדחה נראה לענין אנל יו״ט, מערנ אפשר דהוה

 ולהנדע. הגמרא מסקנת לסתור רקיע מאן ספין ומאן לה שמעינן
 הא אלא דהלנתא. אלינא הרמנ׳׳ם פסק ליישנ נס׳׳ד לי ונראה

 דנעי ודאי היא קושטא תפשוט לא ונדמה ננראה חלמודא דמסיק
ד לחומרא, למתל  טונ ניוס נותמרה דעלחה שמעתא דסלקא הא ו

דסר נמי לן דמספקא משוס נתיקו,  לא לקולא דלמא מעיקרא מנ
ו שאין דנר דהרר טונ, ניוס נו נעלסה לאכשורי אמדנן ז  לתקן, נ

 אסדנא לית ר מיהא אסדנא, הושענא ליה אית ט הייט כרחך ועל
 ישנ ולא נו המצוה שיקיים לחומרא. ונראה סזר אמדנן מססקא

של מדעתו הפך והוא נס׳׳ד, נרור וזה הרוס, כסהו לענץ נמו נטל



 6ו9 6לייפ9מ ר<«א1(6 6<9ש19 שגי ו0*6 לג«מ 9ש<9 סגשף
 699 מלק6W 6 6<9ג9 6ל <9 6יל ,997ת לשדיסא יממי

jn מגיע ודאי אסרמוא 9לי אים ט 9אדרנ אלא יא<9 j לדון 
 גאסר 9לי ר99דא יט9ו ל»«לא, !99 למיול לן י999 טא69אי )6ר
 אגל מעיקרא, דמויי אפילו אמייק לא ולקולא קולא, 9לי יי9

 9גל9ג א^ ר09א שאי מאפי שטדו, דגי מיקרי ^ ,90גגד
 אסי 9לי נדלימ ס9מי אלא לן. קיימא 9דפוום קמא דפנא אליגא

 9קגע ^פא9וג ,9וי5מ9 קיום גט סומיא 9לי 9ו9ד לים, מנשיינן
 יין5 9י9 לא לוקט9ש אפי שלקטו ודקאמי לשמפפים. םימג״ס

 9שוט סרש כגון טנהו סיוגא גד דלאו אינטי או י{א שנגי ט &אס
 נונא אי99 אפי דפ9 לו אין למלום ושניטלו ונגיי, 9אש או וקטן

מפפק: גשי

החודש. קדוש הלכות
ק ר שי, פ ה עליי כ ל ז זו:6 ז

ת י  עדים באו ולא שלשים יום כל שישבו דין ג
 אדבעה ואחד החודש אח ועבדו בנשף והשכימו

 את שדאו וTוהע רחוקים עדים באו ימים חמישה או
 בםוף באו ואפילו שלושים. ליל שהוא כזמנו החודש
 ביח ומשחדלין ובו׳ גדול איום עליהם טאייטץ החודש

p מעובר. שמו ויצא הואיל זה חדש יקדשו שלא

 ג׳ פיק 9שנ9 יאש דג׳׳ל דאמי מהא ליעפי לפימג״ם י{א זח
 לעגמ, נזמט שניאה םודש9 על 0עדי9 על מאיימין א׳ 9משנ
 מפד שלשים גיוס עטם גאו ולא סמט שניאם ז״ל ^׳עפו שפייזשו

 ו9שיאו מיפיק עטם גאו ואם״נ פודש9 ונפענר םיין. דפוק
 ם9עלי מאיימין פשי, ולעשופו p גטפ עליו עיי9ל סמט

 עיי9ו גמיל^9 גפייוש יעפו י9זו שוט לפשח שלא יממזייין
ש^ מפיש9  עטם9 מקים p שאם ימג״ם9 שגפג 9גמ 91 ג

 שמקגלק i ונפקשם ילס, לא אפי יום לן9ממ יופי p לגמו
^ לזמן אפילו עיופן י  טאי ד9ש מיט, ולא קשיא ולא מי

 שיצא מאפי עיופן, לקגל שלא מאוד שמשפדלץ ואמי פימג׳׳ם
ל געצמו טעם9 9מז ולק מעוגי, פודש9 שם ילט: לא 9^ו

תענית. הלכות
ק ר ן, פ שו א ה ר כ ל ד: ה א,

ת ו »  על בחצוצרות ולהריע לזעוק התורה מן עשה פ
 םופרים ומדברי וכוי בציבור על שחבא צרה כל

א צרה כל על להתענות  החענמת ובימי ומי תבוא ^
בגבולין. בלבד בחצוצרות וטריעק בתפילות זועקק האלו

 אט אין 9למ 9פמ אני פקע״ם) (שימן ם9אגי מק9 פ1פו
 גלא פקוע מצום מדאורייפא לא9,9צי געפ לפקוע גק9ט

פעדנג

 ומקיא ^גי, ישיאל גאין )S6 מצום שאיט ששיט לי נויאח
t io אין נם גאיצגם, מלפמם פגואו וט גפוג9 טגי 

 ולא דם9כ לט אין וםאידנא וגפצוצרופ דם9גנ אלא םמצוום
 אלא פקטם לא יא9 דיגק דפקנם טזן ישופי, פוים של פצזציזש

אין לא ונם גגגל וגם ציטי גפעדש פאידנא. ישיאל ג

ה יעג״ץ אישות — החודש קדוש הלכות
אישות. הלכות

ק ר ן, פ שו א ה ר כ ל ד: ה

ם ד רצה אם בשוק אשה פוגע אדם היה תורה מתן קו
 אם על אותה ובועל שכרה לה נותן והיא הוא

 התורה משנתנה קדעזה. הנקראת היא וזו והולך הדרך
 בלא זנוח לשם אשזה הבועל, כל לפיכד הקדשה. נאםחז

התורה. מן לוקה קידתוזק

ת שגו אדם. לכל מופקיפ9 אלא קדשם אין כפג פראג׳ד בה
 rוהראנ רמג*םp 9 מפלוקפ אין אלי הניאם לפי

 מופקרג^ אלא קדשה שאין ק שוגי הימג״ם נם ט ,91 גדגי
ג9 פג9ש מם לפי אגל גמולם. נעים למפ9ד ט פיק שוף ונדי!  י

T999 אם עליו, שהקשה דגדם פזשפפ 999 יש ההשטש, גשם 
דו  לפי קושיא אינה אמנם זו ממון. עליה משלם אין מפופה מג

 מו9ו אדם, גל למשגג גמוומנפ אלא אינם דקדשם שגפג מם
 לאתש הפוים שפייגה שזה מעיה, ט פיק שוף היטג שטאי
^ ממק ומפפם מי גשאיע מלקוש ו  אטם, מדמע שלא מקדה ה

 גפו הדש אם אגל מצוי, איט וה שדגי לגן עצמה הטנה ולא
 זמם. האק שפמלא טים עליה, שיטא מי לכל מוכנע גפולה
 הד והנגעלש. הגועל ולוקין קדשה היא הד לגן גפו והמכין
ד מ^ו גיור שפפיו  מטענם הימג״ם נשמי וכגי .r9699 מנ

 לפפופה הוצע שהרי מופקיוג ולא מוומנוו אינה המשושה ט זו,
t דל שהיאנ״י אלא לפטמה. או t דימנ״ם דעפו לעוף ירד 

 איט נכאן היאדיד הילכן נערה, נהלטש שכפג מה ואשפמיטיה
A6( טדיהו ליגא ולטנא גאמנג הימנ״ם דעש קמשיש פרושי 

קדשה. געדין

בל  הימנ״ם דהלא טדיהו. איכא טונא לכאורה הפילגש לעע א
^ להידוט לגמרי אפיה א הי ל  אדם לכל שדא משד ודאי ו

 טדהם הפרש שיש לומר ע״ג אט וצדטם אפי, לאיש המיופדש
 ל»זפ יטלה אינה ששמא הימנ״ם שלדעש פילגש. שם גטאוי
 הד וקטשק כפוגה גלי אצלי שהיא טון אלא הטיט, לאיש מיופדש

 דכי משונה, היא מיישיש כלא שמייפיה גמופקרפ,אע״פי היא
 גם נמי. אפריד גט נפשה אפקרה טיה לגט נפשה יאפקד היכא
 הוא הפכליפי שהמכוון לאמה, העגדה גאמה שגשוג מקיא דיש

p נפק> יש״י שפירש נמו לפשמיש, 9  וגומי. יעדה לא אשי 9
 יעדנה לגט ואם קדו^. גה לו שיש למי נמגיש אינה ולכן
b9דווקא זהו כאופן וטיעוד הטו גמטיפ המגוקש עיקר שהוא ל 
 אשד, מיש אפילו יוטם למשנג מטרה הפירה ולא שהופר הוא
 וה שמן שעל מלטש, מהלנום ד פיק נראם דל יעפו שטאי נמו
טן שמך  מאפי ינטד, נקיושי אלא לזייוט היפי שום שאין זה נ

^ו שלא מיופד. איש לפשמיש מטרה פויה ג

ש קיא טעמא הימנ״ם נמי ודרי  ומלא מורם משום דהייט י
^ דעפיה מגלי ומה האין ם ה, ר נ  מזני מעי

 ולק לפילגש. אפוטדפוש p דגהדיוט דפידשי ומטעמא למעלה
 שהיא משוה מופרע למלן אגל קדשה, משום לעולם להטוט אשורה
 מששו ומפפייג ה4ע לגוא רשאי אפי שאק וודאי אצלו נשמיע
 שנם המקיאוש) p כנראה שדפים ע׳׳י גס שמורה שהיא (מלני
ג מ^־ של פלגשו היא אשורה  שלפה ואפילו גפייו לגד לא אדם ע׳
p מי היפי, לה p מופו אפי אף מ6 לנפש^  משפמ^ 0

פטיו. למלן אלא מיפה לאפר מופרש ואינה נשיטטו

ע והישרה הטוגה ודעפו הימנ״ם שוונש זוהי  שלא זה, נענ
נפק שטגנא דט לי פיפי לב דp גטלים גשוד עמט



•עכ״ץהבחירה בית — נזירות הלכותו
 משופטי להט, דאמינן והשחא שסיר. לשמעחיה דמסדצנה לאפאי
ק חשונין. הס שנמלך עליה חקשי לא נמי ישראל מ  מלט נמי ו
 מצינו וכן חול נו להשחמש אשור קודש ט שנשתמש וכלי נינהו,

 זוהי מלטם. כנני חכמים כני נ׳) (סרק שמסוח נמסכת מגמא
 ידמה כן לא הראנ״ד אכל וסנרתו, שכלו מנטיית הרמנ״ס דעת
 מציגו שלא מאחר הומרה, אדס לכל סתס סילגש שהותרה טוון אלא

 דסה לכל, מוחלט היתר כפירושו סתמו אלא זה לאיסור גלד נסורה
 שפירש וכעניין ניתו, לה מייחדה אס נהדיוט גס משתמרת היא

 לפרקיס שעומדת פילגש שס לנו לנאר וטרח ,נהשגותיו הראנ״ד
הנית. את גם ומשמשת למשגל

נזירות. הלכות
ק ר ה שני, פ כ ל י״ד. ה

ג א נזיר. וה הרי נזיר אתה הרי הקטן לבנו שאמר ה
ק והנה סי  על הנא נקטן ז״ל הרמנ״ם דעת Tימ נקרנן ט׳ נ

 עד מניאו אינו נאשם שתיינ שאעפ״י תרופה שפסה
 האנ על הנן של קורננותיו הנאח שחונח מתפרש מזה שיגדיל,
 האנ על אס ט מוטל מהנזירות חונה שום ואק הוא המדר

 וכשיגדל טומאה קרנן מניא נטמא ואם שם לשונו ולכן שהדרו,
 למעלה, שאמר האנ על מוסנ מטא הלשון שזה טהרה, קרנן מניא

 ונהנאת שנגופו נדרות נדקדוקי ננו על להשגיח שמתסיינ
 אוחה מחמת כך. לפרשו ומוכרחים עליו. הוא שיטאם קרננוסיו

 שיגדיל, עד חרופה נשפחה שנחחיינ קרנן מניא הקטן שאק ^כה
 נא הוא גדר אשם גס דהט המפורש, מן ססוס ילמוד p ועל

 נחלוק ולמה חרופה, שפחה אשם כמו כשגגה, הזדון ועל לכפרה
 יT על וודאי אלא נעצמו, קרננו יניא הגדר שהנן לומר ניניהם

דווקא; אניו

עניים. מתנות הלכות
ק ר שי פ מי ה ה כ ל כז: ה

ר קי פ מ  לעצמו בו וזכה בבוקר והשכים כרמו את ה
 ובשכחה ובעוללות בפרט חייב ובצרו

 שלו שהיה מפני בו קורא אני וכרמך שדך שהרי ובפאה
שלו. הוא והרי

ת ספו תו  לשונו להסנ רצה מפאה ה׳ משנה ה׳ פרק טונ יום ה
 פיו, על ולהפכו ניותר והנרור הצח הרמנ״ם של

p r i דו הד כאומרו מדנ  כאילו שנראה כלומר שהוא שלו הוא ו
 נלשון ט המחנרים מקטני אחד על כן לומר ושלום ופס שלו, הוא

 כל כישראל, מאת תהא לא הכוונה, הפך ספה ונלעני נרT אסרת
 מללו נרור שפתיו שדעח המחנדם גדול על ו/1מ לתשונ שאץ שק

 כפיו ז״ל. שהרמנ״ס נעולס ספק אין אנל מהיר, סופר עט לשונו
ד נו ורצה לנו, כן  כלשון שדייק ומה וכפשוטו. כמשמעו שלו הוא ה

 לא שזנה כעני דאילו שמעינן שלו, שהיה לנתונ מדהוצרך הרמנ״ס
 דוקא עגאT לא הכרם, נגוף לזכות רצה שלא טעמא והיינו

 ההפקר מן הזוכה כל כן אס שלו, שהוא מפני לימא דהיכא מהיכא.
ד  לחיונא דמסתנר משוס אלא ליה מרנינן ולא ופטור, שלו הוא ה
 דהיינו ליה מנא אנל שלו, היה שכנר אחר הזוכה, הכית לנעל טפי

 כגוף זכה אי עוד שכתנ ומה הכרס. כגוף לזנוח רצה שלא טעמא
 אלא יותר למיינו נראה שהיה ממעשרות הרמנ״ם פטרו לוה הכרם

נדלא תניא תלי ממעשרות. פטור הט ומשוס הכרם נגוף זנה שלא

 קרקע נעי לא מעשר דודאי קרקע אצל מעשרות עניין מה תניא,
נגוף: זכה שלא משוס ולא מוסכם והוא

ק ר עי פ בי ה ר ב ל יד: ה

ר קי פ מ  מאחר הפקר אינו רובו נפילת עם הלקט את ה
רשות. בו לו אין רובו שנשר

שסע  נו זנו ולא הפקר הר מיעוטו נפילת עס הא מלשונו מ
לאת, והגיע לקט נעשה כנר אנל נשירה, לאחר עניים

 זה לו רצא שלו, שאינו דנר להפקיר יכול האיך עניים נו זכו דאי
 ונירושלמי ננור. של רונו דציאת דומיא כה.א, מתמורה ז״ל לרנינו
 כלומר לאק, הגיע שלא אע״פ העניים נו זנו שנושר פירשו

 יסנור ז״ל הרנ אם ידעתי ולא מיד, הנצירה כשעות זוטם שהעניים
הירושלמי: על נזה סולק שמלמודנו

כיכוריים. הלבות
ק ר עי, פ בי ה ר כ ל ג: ה

ר  גויים המון אב לאברהם שנאמר וקורא מביא הג
בולו. העולם כל אב הוא הרי נתתיך

 הרמנ״ס על הקשה למורא שי ונתשונות כירושלמי. מקורו
 לומר שיכול וקורא מניא שגר פסק ניכודס גני שכאן

 שגדס מחניתץ נסתם פסק שני מעשר הלכות ונסוף לאנוחינו,
ת. חלק שאקלהם מפגי מחוודץ, איגס א  זה סומרץ. פסקיו נמצאו נ

י״ד. סימן אפדם נשער ז״ל זקני אני אדוני נמשונת ועיין זה, את

 ג׳ ספרק נס״ד שכתנסי כמו הדנדס נראץ דעתי ולעניות
 אלינא אסיא שגי מעשר דסוף מתגיתץ דסתם ספאה,

 פי על שאף טשראל כן שאץ ומה קרקע. לו שאין כשפט^ דרמנ״ם
 אליו שתחרת להם הוא עולם אמחח ט להתוודות, יכול שדהו שמכר
ם אנל טונל, ת חלק נטלו שלא גד א  איך ט להתוודות, יכולים אין נ
 ימלץ וודאי שאז קרקע, שקנו לא אם לגו נסת אשר יאמר

 שהד קרקע לו ניש דמייד וכאן Jקרקנ להן שיש מאחר להתוודות
 וגם לנו, למס לאנומינו נשנעס אשר הכתונ ומתקיים ממנה, מניא
 שיכול מועיל מה אנוסיו, נטלו ולא לו אין אם אנל לי, נתת אשר
 אסר לומר, יכול לא וודאי לי, נמת אשר מקום מכל לאנוחינו לומר

ו שאץ ודו״ק. מאומה, מ

הבחירה. בית הלכות
ק ר עי, פ בי ה ר כ ל א: ה

בן  הארון היה שעליה במערבו הקדשים בקדש היתד. א
מונח.

שה ע יום המוספות הק  ננדיתא אמדנן הלא הרמנ״ם על ט
 נפרק התוספות על וגס המדה, מן אינו ארון דמקוס

 כקודש כמזרח נו שהשטנה הארון כ״ה,א') נתרא (ננא יחפור לא
 דקרא דסשטיה אלינא דהרמנ׳׳ס ליישנ לי ונראה היה. הקדשים

ס שהאדכו טון קאמר, ד ^ הפרוכת עד הנ  נשמטין שהיו לומר צ
 תוספות שכמנו כמו נס, דרך ולא נפרכס שנגעו עד רזרח לצד

ס ואורך (צ״ח,נ׳) נמנסות ד  כל כרמך על א״כ אמות, עשר הנ
 מערכ כלפי הקדשים קדש טת של רזאמצעו משוך ארון של רחנו

 היה מערנ לצד האמצע מן לומר רצוט הרמנ״ס, דקאמר ומערנו
מערכו. קרר רוח לאותו הטת שמצי נתון,



זיעג״ץ עבדים — הכיפורים יום עבודת הלכות יל
 מני המדה מן איגו ארון למקום מדיסא אליגא אפילו נמי אי

אמוס, עשי צו היה רופוסיו ארגע דלנל ואע״ג שפיר. אפי
 עומל שיהא נלי מעמו ל{ל ולהלן האמצע מן גפטהו מפפלה מ׳׳מ

 תש להלן. משוס פשישמטוס פרו<פ3 גליו לשיגיעו וגם 4גמער
^ למקום  לו היה מפרג לרוג שנס אוד« עשה המלה מן איגו א

 פו״ל שאממ מה על ימג׳׳ם ושמן מפוי^ משאר אמוש פשר
 כפשטו. p גס הנדים האמפ של המקרא רפקייס נמער^ שפינה

 למולו פשוט, לעמי לעניום נראה נפרא ננא הפוש׳ שפפכו ומה
 נפגוונו ולא עומל, היה ממש הקדשים גקולש גאמצע לארון גהא

 ונק וכרוכים כפורש ששם האיון, נמורש היסה ששכינה א4א מר4
 מכאן גמערנו. עמל ולא שם עומד כיפר כיוס גלול שנהן הכלים

^. של גמורנזו ששכינה ושראה. כלשונם לוק א

הכיפורים. יום עבודת הלכות
ג: הלכה שני, פרק

 שנאמר במקדש טלן ודיקירושק האלו הטבילות כל
 מטבילה חוץ קדוש במקום במים בשרו את ורחץ

בחול. אותה לטבול רשאי שהוא הראשונה
 סיונ שהוא נראה ג׳,ג׳) למשגה(טמא, מפשטא שהיי לפמוה יש

 אין ואולי מפילה. שיטנול על לעורה לימש יכול שאיט דון
 למניה קלוש, נמקום גשרו ורפן הנפוג שאין לומר אלא ויל מוטט
 נמקום הראשונה וו נטדלה גם מפייט נקולש לטנול שצח־ ילפינן
 קלושש שנפקלשה שנהלח לשנס שאפילו 4 נראה ונטל קלוש.
 ללשכוש שאין שגה ללשכוש עצמה עורה p הפרש p עורה,

 לעורה אס ד להם, הנכנס לטהור טדלה של ט מפלה המורה
 הרמנ״ם לשק מפיישג ולק לטקא, לענולה הראי מקום עצמה
 ואינ עורה, נקלושש קלושה אינה ט ללע^ נפול לטנול שידל
 היה IA ולק שיינו, לא שהכפוג אלא נקולש לעשופה היה רשאי

נפול: אלא טונל

פסח. קרבן הלכות
יא: הלכה עשירי, פרק

 וחותך ואוכל הבשר חותך הפסח אוכל כשאדם
 אותו מנקין שאין וכר הפרק מן העצמות

הבשר. כשאר
 ישרפו והגידן ד^) ממשנה(פשפיס אנל עלט, השיג הויאכ״ד

 מה ק לא שאם פהימנ״ס, ננירור נלמול עשר כששה
 ^רפון לא ומלוע טפל, ולעשופן פשר ששה על להשקפן לט

 השיג ננר הרארל ולטענס נגמרא. גמי משמט וק עשר, נארנעה
 לפייש ו״ל הראר׳ל מנרי אס עול, שמה ואני משנה. הנשף

t עם הפשה שיצלה לרנק טישויא  לפטט ציין ק אם הגשה, 2
 שדרש משוס דה לאיש גפשש הגא עגיל והיכא ן4נפו כמו אשדו

עצם:

חגיגה. הלכות
א: הלכה ראשון, פרק

 יום בעזרה פניו שנראה היא בתורה האמורה הראייה
 מן בק עולה קרבן עמו ויביא ראשון טוב

הבהמה. מן בק העוף

 שמהו מפרשיו אנל למלה א׳) (פרק סגיגה ממשנה הרמב״ם
 שהונאה הנרייפא מנרי שלא שהוא מאוד, עליו

 נעופוס ולא סנסיס ריקם פט יראו ולא לר״ל ר״י לאיסדה נגמרא
 שלא מה רציטש טשפא שיטי אס ד דלס העלו ולא נמגשוש ולא

p p. לראייה ציידן היו שהגתלוס ק, נפק פ״ל ק׳׳ה נהלדש נס 
 הוא וע״ג הפורה מן שיעור ^ לאין משום המפרש שם ונפג

 מן שאפילו הוא. טעופ של פירוש מולו ונמפילש העוף. מן אפילו
 נראה אמנם עוף, להניא שיוכל מוגרש אינו שיעור ^ שאין הפורה
 מקום ונגל לועי, נה שאין אמש ושורפו אמש משה לעפי למטוס
 מטעמים מרה לרן לו דרר לרדם הנטשה הדרן מן שנטה

 להן שש ללא משה, לרניט טעמא היינו והנא עמוקים, וטמוקים
 רג ד למסטא לן לימא ומאן לה, לפט הוא נרא דפנא נדיפא

 שמפה נשלמי פוינן להא ,pמ פייא רנ שנאה tt לרד דק פייא,
 ולא נעושוש לא וכו׳ פונפס מי יוצאין וקפריש שגא לן שפים ללא

ד גדשא ומלשפיק נמנפוש,  ולא המולק, מן מאוס ראיה, עולוש ג
 הא, ה4 ליס דלן לסגא ע״נ מינה שמע ,pה לפרושי אישפמיט

 נרייסא להן לומר ציידס ע״ג אלא יוצאין. עופוש ננל ש׳׳ל אלא
 להו לעליפא שמאי. לדם אלינא מט נונפים אלא יוצאק דאין

 נא4א אפשר לא הד נשן/משום שפי לראיה וס״ל גנוה אכילס
 שמאי, לדש אלינא נדיפא ואמייא העוף. נעולש אלא הלל מיס

^ הרמנ׳׳ם פשק ומשר׳ה  נמו למסדסין נשפטא אלא נטמיה. ל
ד ופרס נפפור זה והרי שפירשפי, דנ < אור רדט נ ר  ולנדל מ

ישדס. למדן נכוסיס נטעמן, ונמנים הם אמיסיים

נפש. ושמירת רוצח הלכות
כ? הלכה תשיעיי, «רק

 איתן תהו בחזקה, ששזוטף נחל אל אותה ופורידין
בחורה. האמור

ץ ד  נפווק שוטף שהוא היינו לקשה דט4 ונראה משנה ננשף י
קשה. שהוא לאיפן pמ נדז> (שוטה ממרא שאמרו כמו

 מלה הוא ערון שלמוד שהרי קשים ד׳ל הרמנ״ם לנרי נאמש אנל
 פירש וק אימן. לנפל ממה נסקא למאי קרקע נפולש (ס׳,א׳)

 וראה נענדה. שלא נוטלה קרקע נה אק אימן נפל אוגק^ש
 ללנרי שיוע שהדא ל׳׳ב שימן ז׳׳ל הג^ן מורי אני סשונס

 הגלולה נמפנ׳׳ש העצום מזמרט נשמט איך אני וממה הרמנ״מ
^. שלמוד  ממט אין אט ושמה הרמנ׳׳ס, לשיטס ונר יש ואולי ע

 זכר p ואולי ערון. סלמול הגלולה נמפר׳ש העצום מונרוט
 למשמע גנפל ורפצויליהס מלגפיג לקרא מעטק הרמג׳ס לשיטש
 חרע לא אשר נמי להייט ואפשר מצוימ שמיס גמקוס קצש מינה
 נאים גללש כשהמים לפי למיס השמיגוש מסמס נזרע שאיט

הודעה: ושוטפים

עבדים. הלכות
יע הלכה רכיעי, פרק

 או ונחארמלה קטנה כשזהיא בתו אח המקדש
 יכול אדם שאין למכרה יכול אינו נחגרשה

איזנזות. אחר לשפחות בתו את למכור
 (י׳׳ס,ד) נקלושק שאמדק שמזה משנה הכשף הקשה

ס^. שמ^ ור* קמא לפנא אפ^גפא דק כה ננגלו ל



מלכים הלכותיד

ד למוכרה רשאי איט נ1ש עליה טליתו שפירש א עקינא. רני דנ  ד׳
 קמא ותנא כלומר למוכרה, רשאי איט שונ כה שמד כיי! אומר
 לשם האדון עליה טליתו שפירש כיון הפירוש חה ומשמע כר׳ע
 דאם הרמנ״ם פסק אין כס ואס למוכרה, רשאי האנ אין שונ ייעוד
 האב הרי האב לרשות ותורה גירשה או ומת האדון אומה ייעד

 המוספות כשיטת סונר דהרמנ״ס לי ונראה שנייה, פעס מוכרה
ה שם ד דנכוף לומר יש אניי אמר ד׳  נעל לפדותה המשפתה נ

 ענד הד אי הגמרא מקשה וה ועל להאנ. ליה נדלית דאנ. כרסו
 קסט הא ומשני משפתה, פגס משוס המשפתה נני נכוף נמי ענרי

 צרין לא שממילא נמצא הוא, שמעון ר׳ ומני ונשנית נמכרת אק
 דנמכרס דלרננן המשפתה, נד כפיית משוס אלא כר״ש לאוקים
 היה ושונ אותה ימכור ישונ שמא המשפתה נני כופץ אץ ונקנית

 כסיית לעניין אנל לצורך, שלא ממונם יאנדו ולמה משפתה פגס
 שמא להרשות שיין לא שכאן תולקיס, אין עשיר היה אם האנ

 דנכוף מאסר נמדרתו, מועלת דמה אותה, ימכור יסוור ימכור
 הרמנ״ס פסק שפיר מעסה התוספות. וכקושיס לפדותה אותו

 עלמא כולי שוה משפתה פגס משוס לפדותה האג אס שכופץ
 משמע שיהיה ננדיסא, כמו פודין כתג שלא נלשויי ודו׳׳ס מודין,
 דנמכרת כרנגן לן דקיימא אינו חה משפתה, לנני גם שכופץ

ה לפדותה האנ את כופין כתג אלא ונישדס, שמעון. לר אפילו י
נרור: ווה

יעכ״ץ
מלכים. הלכות

יא: הלכה שסיגי, פרק
 'Tono ה1 הרי לעשותן ונזהר מצוות שבע המקבל כל

 אותן ויעשה אותן שקיבל והוא ובו׳ העולם אומות
 מפני עשאן אס אבל בתורה, הקב׳׳ה בהן שציוה מפני

 אומות מחסירי ואינו תושב גר זה אץ הדעת הכרע
העולם.

 ה׳, יום למעמדות כפירושי האלהית. נעיר שכמנתי מה עיין
 לקיים לשמה דהייט לה, נעשייסן שיסכוונו משמע עושיהס

 נעצם, טודס מעשים נסש^ איק זאת ונלא עליה, המצווה גוירת
 תטא יפסח לא ימגעוהו שאס פילוסופים שיעשו וססד צדקה pנע

 ולא עוץ, וקראם לא נעוולה ינסרו התמס יעשו ההפך יפעלו ואס
 טונ יקרא לא והיא ינרסו, אנוש מנטנש אכן אלהי שנש מאגו
 ראשץ ליום מעמד נסוף גס שכמנסי ואעפ׳׳י מוסלט, גמור

 כלל, נה מע שלא מטוה שכר לאדם שיש תלוי, אשם פרשת כפירוש
 ספן והיה נעידו הדכר טונ לו כשנודע נכן שרוצה נמי מילי הד

 מצטרפת טונה ומסשנה טונה כוונה זה לפי נמסכוון, שיקיימוה
 וזה הדעת, מהכרע רק לשמה שלא נששה כן שאץ מה למעשה,

הרמנ׳׳ם: נדנרי נחר
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תורה משנה
הוא

החזקה היד
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ה רביע הרב די ב ל ל הגאה וחרב ע ״ ר ה ב P מ י ב להם השייכות הבורות כל עם ההודש, עדוש הלכות על ח
ם נס וסובה. שנת ולהלכות ח ל ה ה נ ש ם ר׳ להגאון מ ה ר ב י א טן ד ה זצ׳׳ל, בל שנ מ ל ל ל מ  ר׳ להגאון ל
א ד ל ה ם י י נ א ח ז«»ל. ר

ר לו ונלוה פ ^ ס ב של ם ר* הגאה מהרב חריגים וסקורי חרושים ה ל ח ש נ ט בי רי «*ל. ט

ם ם ע שי ל ע ש ב ר א ת ל ל פ ס ר ח ש א ל כ ס פ ד י נ ס ל פ ד א ב לנ ד ל א־ ש ר ל ל
 שחיטונ הלנות על משנה TMn פירוש
 טעולם. נדפס ולא יד בנתב טסה דרה אשר
 הספר. נפניט מקומו על מ0נד

^ קדושר« ספר על הרדביז פירוש ט  ה
 משנה Tהמג טקוט טטלא שופטיוב זרעיט.

 n גם גרפס האלה. הספריט על נטעה שלה
הספר. נפניט טקוטו על

 פרי בעל טהרדרג הדינים ומ^רי חדושים
 חיים. מים בשט נקרהים הדש,

 בעל טהרה״ג הדינים ומקורי חדושים
אפרים. מהנה

 ר׳ טהרה-ג הדינים ומקורי חדושים
״ל.1ז פיק ישעיה

 טר.רר.-ג הבחירה בית הלנות על ביאורים
 מ־ל. עמדיז יעקב ר׳

טדפוס הגהמי׳׳י, מתוספות השמטות
 שי*וג ש׳י. שנת וויניעיאה.
 זע־ל. פאדווה מהריס מהרה*ג הדושים
 אברהם ר• טהרה-ג ומקורים הדושים

̂. פ״פ אבדק זע-ל דט
זלמן«'ל טו*ר מדרדרג ומקורים הדושים
 טוולוטיו. זע-ל טוהו״ה הט־רג אהי מווילנא

 הירש צבי ר׳ מהרה״ג ומקורים הדושים
«״ל. ההת

 זג־ל יוסף ר׳ טהרה-ג ומקורים הדושים
 חנו!־. מנחת ספר בעל

 אברהם ר■ טהרה׳־ג ומקורים הדרשים
לאיתן«-ל. משכיל

 שמואל ט^ה*גר׳ ומקורים חדושים יח
«״ל. שטראשח

 בצלאל ר׳ ט^זדג ומקורים חדושים טו)
טיוילטב מרל הכהן

 ר*ש הגאוז הרג מאת ומקורים הדועזים ט!)
אוירקאוו. אבדק זדל ארינשטיין

נחום משה ד טהרה-ג ומקורים חדושים יז)
קאטינקוב אבדק זע״ל

 אברהם ד טהרה*ג ומקורים הדושים ייס
טהורארטב זע-ל יעוונץ יונה

 התיס טהרודג החודש סקדוש י׳-ז. בפרק באור יט>
«*ל. העבר טק״ק רפאל ר׳

 סס׳ האזיע. ושירת הים שירת נתינת ע*ר 0
m שתי r זדל. לונזאנו די ר*מ לה«ג

 מווילנא מ*ל אליהו ד הטוון רביע ושיTn בא)
(הגדא/

 הרה׳ג טאת וביאודם חרושים אמ. טורי נב)
 (ובתונם ז«*ל. רוקה אלעור ד החסיד
 לוי ר• הרהיג טנבדו ובדט מיונים הגהות
̂יז ״ל1ז היים ווילנא). בק*ק דו

 ר׳ הרה׳׳ג rmo והגועת חידושים תורה נתר בג)
 ועטפו קאדני. אבדק מ־ל הקדוש לוי

 חיים לוי ר׳ הרה*ג סניע ונדם עיונים עליהם
*ל.1ז

 ר■ טהרה״ג והידמוים באורים שלמה, בנין נד)
מבראד. זע״ל קלוגר שלמה

 דוד ר׳ םר.רה*ג מיונים הערות דוד. יד בה)
הדל. לוריא

 מדל בכרן־ יהודה ד מחרב נמוקיהגרי״ב, ב•)
טיניי. אבדק

 ונדם. מיתי* הערות חידושי* ארמז, p נז)
 שעלו, אבדק הדל ארהז p זאב ר׳ טהרודג
 0הש* בל על אריה p הגהות נע«*ה
ד הרהייג גברו טאח מיונים הערות (ונתונם

זע-ל). ליב אריה
 ד םהרה»ב מיתים הערות אברהם, באר בה)

קיידאן. אבדק מדל טרויב שסעוז אברהם
 ד טהרודג וביאודם חידושים ר*ב, מעשה כם)

 חוטפות גם חדילטב ם*ע ודל הכהן בצלאל
 נדץ ודל הכהן שלמה ד התי־ג אחיו. די

הג׳ל. עrטמוהו הערות גם וגתונם דווילנא.
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משנה מניד הקדמת
אנדהמתב

ר ש א שבת כ vsm לחלק דבעו נסח a לעמית ר»ת 16 ילערקיס, ולהלגית, לסערים ו»דט, גכלל עגעיה כל1 וכמותית וחוקית תוערת pAm 
מר. סרר בלא תזה  גסבחר ־0םר בהיוחו זאת גם ואף .בעיניו מיראת מה טי ואיחור בקריסת סאםריו לסרר ארם לנל תראוי טן כי י
ד בוחר באמת היה אשר רבעו את6ו יאחר. דבר ואיות יקרים דבר איות ולדקדק לעיץ 6 יש כי הישרים, דרכי תטאםרי^והם ץ סו  בפרר רע8ם «

ל סדד כך ואחר תחבור. םתיחה בביאור שיתבאר בסו נכון ר « וביתר יה גםסר בהן םרת טעם פנלה והנני מאד. נאה בסדר כן נם חלטושו «
עניניהםו ולבאר בתם לדבר עלי המם עטור אשר תטרים

זמנים ספר m-n שלישי ספר
סרק וזהו עשר הזה הספר הלכות

 אכולס שט9 ות5מ לסיום ונום66ל לסיוסן 6ו0 וולד .שבת הלבוח א
 סליס סכוגד מוגש כסיום סשאר סן סמולס ולסיוסס . רב טרסוס נלוסוס

 ם3ם ולסיום קולס. סדר תדר ושאיט וסדר סדיר סשט ולסיוס . גסקיצס
:מי׳ס רביט סשס סורם נאמונם טללס סנס והיא סעוצם סמש מצו«

ט, מטנין וננניכס שנם סלטם אסר נסשנס וסיא . עיתבק הלבות ב  ש
on ■*מני : . . . . .  סשאי מן ממור לשאדלסיוסו לסקדיסן סיס וראוי עשור. שביתת הלכות נ

 ולהיות .סטנל ישראל ולקדוש נשרה יום ולסיומו . דנרים נהרנה ומווסי
«י ט כחנארו ולא השנח איסור מם נשוס ט סמלאנס י»ד6  סמלאטם «

 שמניסס לט ולי*ס הרגלים לשלשם טלל וסוא . יויט שביתוז הלמת ד ; שט להלמש הלטטו לסמון ראוי סיס לטנד השט 00 ננלל להטומן יק
ס  םר«י0 סינר קודם לכולם סטלל סדנר להעם סוא וראוי שוס מ

: מסס לאמד
 ירע מל סמיוויינ מרם לנאר רניט נא מסס . ונמנה חמין הלכות ה

^ו  .המלה מורה שגובר לט .הסמו סג טניט נניאור וססטל מניסה, מ
 טנש הוזמן נטנין ולסיום ,סשנס לסלט ראטן סססם ט אשר טסן הלש ולטים

:לקל קודם והחמור נרם.  מדשא* שכולם ולט .השנימי נמדש וטטק . ולולב וסוכה ש«ר תלכוח ו
מלקן*. ולא אסדות נהלטם רניט נללן מצווסטשס וסן מרונין סרטק ואק  שאיק דל ומן, מל טהנין נלתי השקלים ונסאחרולטוס . שקלים הלכות ז

 והוא אלי לחדש כאחד עלי^ להשמיט המיוסד ומגן ולטוס .מנשיו טהגין
ט וטשל קלין השקלים מצות טוס טל ולהיוס . י״נ מלש  לאמר וראוי אומם, נו

: אציטלנד המטרים לדנרים מכריח מליו יש אשר הדנר ניאור
 המוטדוס כל מלללקניטס שטנייט אט*ש ונהאסרו . החדש קדוש הלבות ח

 איס לכל מסודם הקודמים סדניים לטוס ונם .מקום ננל טהג שאיט לט
ט מה להקדים וראוי . נלנד מומטן לניד סמור השיש וסדוש  או מלוה מטי

:מהם ליטדס שמא למה הטיס לנל אזהרה
Q הסלוי התורה ממצום מהם שנונר סס לטוס ונסאסרו . תענית הל»ת 

 שהוא שהמלוה לומר ילוני המקרה, מול טס רק קטט וסן לו ואין מקיים
ו. מלוה חנאולאיטיינאדם שלא לרהואסשר לטם לוטוס  להקדים וראוי ו
ט מהמלט שא*א מה ניאוד ק לו ויש טו »'ינ שלא שאפשר למה ידט ו  י

: ט אדה
 סופרים ממרי נהה שנוכר מה כל לטוס ונהאמרו . וחנוכה טנילה גות6ה י

ד  סוד ניאור ונשלם .התורם ממלות אתת מלוה אסרי נמשן ואינו .^
:הזה הססר הלטס

הכותב אמר
.טטם אסרי מש לוף נהם ודמיו הטרה כדיני חנם רביט שהיה יותר

 בהיות הטם אח דטם ולמד נסשריו סדרו נהסלנה וסקן וחקר און טד
טיו נקי נל לזאת .נמקומו מיושב וכל אופניו על דטר דנר נל ס  נ

 לרטס לו נuי' סתריו, ממלכה וניס מלן מקדם ני חדריו לטא יחסון ואשר
 המה ני ההלטס כאלו סדויו לנשב ראיתי p טל .במאמריו רניט סדור

 על החסן דנרי למצוא הרולה אל להקל נלרנוס, ותמיד התועלת ורטס ארוטת
:אמת בנתב הרטם

 מסטין שאן כדבר המלאכות כל טללים דברים רניט ט כלל ראשון פרק
 נשלמו שלא או התחלטסהנווטס ודיני לגוסה לרינה שחינה ומצאנה

 בזדון מלאכה מקצה המקלקליןוהעושין ודיני מלאכה נטשייח שנים נשתחט ואם
{ בשוע וסקצחה

 החיה ודט והחולים נטש נסקוח מפניו שנח שנדחית מה ט כלל שגי סרק
 שנס שנת טא מסי יודע שאינו ומי הדברים, באלו וכיוצא והמלחמיס

: שה כמבואר שידחה טא וההכרח
 שבהוהמלאנהנגמרהבשנת: מערב יביטהדנייסהנטטס גו כלל שלישי סרק
 אס להטמץ הוחר שלא מטים הס ואף ההטמנה דני ס גלל רביעי סרק

:מטארשס כשנת לוה כדומה שהותר ומה שס התמקנשבתנמטאר
ט ט כלל וזטישי סרק  השמנים דיט נחיחרו ושם סע״ש טא ואף הנר הדלקת ד

 שמא גררה נע׳ש לטשותו שאמר מה לוה ונמשך והטזילות
 שאטי מה לזה ונמשך הניצוצות כיטי מקרב שהוא או בשבת השמן מן יסמסק
t נררה נשבח לעשוש e משסע נטוה ה»־ק ונסהייה ינטיר, או יכנה או יטה 

;ע״ש מל מסלאנה העם להבדיל שקטין שהיו נהקיטוס שנח טרב

ט ט כלל ששי סרק  מעצמו נכרי טשה ואם מלאנה לפשות לנניי אמירה ד
 בשנת טן והשאלש ושטמש הנכד שוחסוש לזה ונכלל דינה מה

ם מלאכה שעשה ישראל לוה ונמשך בשנת נעשית והמלאכה שנת כערב נין ^ 
 ס3נש ישראל שנירוח לוס ונמשך לוה. שדומה לש בהנאתה אתרים או הוא מס

: נהם וכיוצא דיט מה המוסדם לדניים
ק טולאטת אטת סטן מ כלל שביעי סרק  המשנה הדר מל וכתק ל׳ט ו

 והתולדות האטת נין שש וההפרש שלדה ומהו אב מהו ביאר ושם
 : שלדות ק מה לדמיק מקצתן אלא המלאטח נל שלדוס שם נסנאד ולא

 ושלדוסיק ואיטשק המלאטס אנוס שיעור לנאר ט התשל שסיני סרק
 או נדרט נמשה שלא מפני אשור אבל והפטור בהן והסחויינ

 לו לשש נאששר שהיה למשוש שמותר ממה קצת לוס ונמשך השימור שמסר
 הנמטת טשרמלאטת וה נסרק ונתבארו המלאטת לאלו דמיון קצת לו מטות

זה: סרק ראשוטס
 P רניט ודדן וה סרק שטוס «מטח מלאטת עשר מ נלל תשיעי סרק

נראשונות: נדרנו
 : וה סדק שלישות הנמטת מלאמת ששנה ביאור ט כלל עשירי סרק
 ו וה שק יניטיוס הנמטס מלאכות מ׳ טאיר ט כלל עשר אחר סרק
 ההולאס מהן ואחרונה אמרוטח מלאכות ג׳ ביאור ט כלל עשר שנים סרק

 לס לייסד הצורך שהניא טד שוביה ומניניה לרשות מישות
שק ונסנאר שנה שקים : שלדוסיס ישוח מטסה קצת וה נ

 :והפטור נהם המחריב תולדותיה ואיטס ההוצאה אימת לבאר עשר שלשה שק
 והממוקה שיצאה מטה נהן אשר שפרות מהות לבאר עשר שבעה שק

 מטם קלס נשרת לוה ונמשך גדריק ולבאר לרשת ששת
: ההוצאה סשלדוס שלדוסים איטת לנאר

 ותולדותיה הטצאה בדיט דמיהם של נזירות נו נתנארו עשר חסשה שק
 מטוס לי למש נאפשר שטה מהשמוש ביאור לוה ונמשך
: שס נמטאר להם דמיון קצת לו

ש של נזירות נתבארו עשר ששה שק ט דמי ד שות מקצת נ ת כגון ש  הקימו
 שסף בהן שנדרו ומה והשדשם והגטת לדירה טקסו שלא

:וטנינן שסיצוס ניאורנדיי לזה ונמשך המורה משפמי מל
שרנסנארוט שבעה שק  יסרמיהן ששרות סקלת בדיני דמיהם של דנים ע

ק וכיוצא הטרוס ומסיצוס ושצרוס שמאוס ק  נל ורוב נ
ש w באלו שנזכר מה : מדנד

שטינל אמד כל כמוס הטלאים הדמים שישרי ט נתנארו עשר שמנה שק  נ
מ הן השיטורץ  גמור נתיונ הוא שם שנוני מה וכל חורה י

מ :תורה ד
ם לבאר עשר תשעה שק ק לצאת שמותר שנד  והדניים מלטש דרך שק משני נ

 ניאור לוה ונמשך ימלייתיה המצאה חשש ממני תנשה שאשו
ש שהיוצא דמים מקצה מ טיב נ ; טרה ד

 מה לוה ונמשך מלאטטה ואישי שהמה דיט מ מזנארו עשרים שק
 הפרק שיט ורוב .מלאכה הששה נהמה לגמי למטי שלא שורו

 הפנדם שביתה בחיוב השק ינםהיים בהן והאסיר המוש מלאת נדיט
 :והנר אמק■ רנסשנן וסמורך שרך יטת למען נאמרו לנהשת בכתוב שמקשי

 ינאלטשוס סן שאסרום דמיהם של שמתין ט נתנאט ועשרים אחד שק
 מס נאור לוס ונמשך מחולדוסיק או ט)נות מן מלאכה

ש ט לטש שהיהבאפש שמיש  רביט והמטל .אלו לדמים דמיון לו שש מ
ם אותן ואחרנ שאשונה מסמס שנאשו שבריס בניאוד מי  מסמם שאסרו ש
שק ונתבארו .טללן סטחין שאין מצאטס אטס רש . הסדר מל וכן השניה  נ

: קות הסטארוס מלאכות עשר שטט וה
 שאיושטתץ ולפי pאש של פטסישלאכות ט נתבארו ועשרים שנים שק

ש המלאכות כל נכלל  השק נזה שאור נשלם שהזכרתי נ
 נזה שוכרות שטשן לק שש והמלאטת . וטשריה שגט המלאכה טר

ו שמונה הן
ש שטתי ט נתנארו ועשרים שלשה שק  שנותיו לק שש אותן המלאכות י

: הםדר סל וכולן ארבע והן
ש שאין נדנדה דנדהם של איטרן ט נתבארו ועשרים שבעה שק  חפש נ

ש שומר ומה מלאכה . רבים צרט או מלוה נמיךס מ
ד טנשי שאין נאור לוה ונמשך  ונסחייה מצות. שהם אטיס שבת את דוטן נ׳
ס דמים מקלס טלטול אישר סנה שדעת בהקדמת השק »  מהות מצד נ

ה שנק הישיות סלד לא הדמים : משלמלץ שניי
שק



משנה מגיד הסדמת
שה פרק  : הסרה בזה נשלמו ולא סלסול דיני יו5הק נו נחנארו ועשרים חפ
;הסלסול דיני ט נשלמו ועשרים ששה פרק
ען ההליכה דיני ט נחנארו ועשרים שבעה פרק מה; המוננלין לחהומין י

ההחוסי; שיסייי נו ונזכרו דנריהס של ומהן חורה דנר
:מדידחן איטה לא אבל

ה פרק  המדידה ואיטח החמומין ניזשט; עולה שאיט מה ט נתנאר ועשרים שפנ
ע ה ונכלל . וטאיות ונהרים העיירוס סנ  על ניאור נז

נסמוך: מי על המודדין נחלקו ואס סומכין מודד זה אי
שעה פרק  הקידוש זכירח כולל שהוא זכור של עשה ט נתנאר ועשרים ת

 התורה מ; שהוא נמה עניניהס ט ונתנארו וההנדלה
: הפרק נסהייס ונזה דנריהס ושל

 המוזהרים והדנריס הס מה וענוט השנת כטד חיוני נו נתנארו שלשים פרק
 נהסלנת ההלטת ונסתיימו ועטנו השנת כטד משני מלעשותם

: ומטפל נפול ושכרה מאד חמורה מלוה והיותה השנת סצוס מעלת

תב אמר הכו
ט לסדור מעם לתת ראיתי  הכללי גהקדימו יושרו ולבאר אלו בהלטת רני

 ומוזהר לקל והחמור ממט למתאחר נסבה או כזמן והקודם לפרסי
ט עיון ססוב דברים וכמה לעשוחו למורשה ת־ לעש שלא  שכנר ואוסר . רני

ר ת^ דניי נ ם מדבר ראשון שפרק .ב  היה וראוי המלאנוס כל כוללים נעניני
*?vVC ׳j.CD •

״ שני פר־ ואחריו טלן כללי הוא יי :  פקוחנפש. מלאכהעומדחבפני שאין נ
 לידיסת המוזהר ידיעת להקדים יש ני לראשון להחאחר היה וראוי

:עלה דנר וזה המורשה,
1h1־»b t ולזה נזנ;ן קודם והוא המלאטח לנל כללי הוא כן נם שלישי *■ק 

 לרמשוניס ונתאחר .שיחנאר כמו השבוחץ ליחר אלו שנותין הוקדמו
: השכח כיוס ועשייתן המלאטת עלמי כוללים להיוחס

שי ופרק רביעי פרק ואחריהן  ממעשה ר׳יל שלישי הרק מענין הס נס . חסי
 מחריו להמשך שראוי מה באור לזה ונמשך שנת בערב המוקדם

; למעלה כמבואר
נ המלאכות לכל כללי דנר והוא ששי פרק ואחריהם  מאמירה ענינו ויו

.שנה מערב אפילו אסורה האמירה להיות כזמן קודם והוא לנכרי
 מוזהר שאינו נכרי לוניר רצוני אתר בפועל הפעל עיקר להיות לקודמים ונתאתר

: עניט נזכר כגר זה בפרק והנמשך . השבת על
 ונו ממש המשנה סדר על המלאכות אנות ט נזכרו שביעי פרק ואחריהם

 תולדה ומהו אג הוא מה לבאר לטל; הטלליס הענינים נתבארו
 המלאכות פרסי ט נהזנר לקודמים ונתאחר .למעלה כנזכר שניניהס והחלוק

: רבוחרת למתאחריס וקדימתו לתחת אחת
ס לדנר רבינו המחיל שפיני פרק ואחריהם סי  מלאכה כל מהות ולבאר נסי

 על מבארן כהיותו למשנה כנוי ומלק ממנה והנמשך ותולדותיה
: סדרה

 כאדמה שהן הוא להן הטלל והעניין הראשונות מלאטת עשר זה נסרק ובאר
 והברירה הזריעה והדישה העמור והקצירה והזריעה המרישה והן וגטליה

ק וכשתעיין . והלישה וההרקדה הסמינה  כזמן קודמת במספר הקודמת תמלא נ
ת על לסברוחיה ד  שסדורן לומר שראוי עד להם אדם בני נסעולות הנהוג ה

: קרוב או הכרתי
שיעי פרק ואהריד.ם  והנזיזה התפיס והן אחרות מלאכות עשר נו נתבארו ת

טן והליטן הנ  המסכה והנסכת הנירין ועשיית והסויה והצניעה ו
 לומר חנלי נחות ענין בהם מנאתי ולא .כמשנה סדין וזהו והסליעה והאריגה

: המלאכות מיתר וינדילס שיכללה
 היישנה סדר על כ”ג מלאכות שייונה עניני נתבארו ונו עשירי פרק ואחריהם

 והכתה והסתירה והננין והקריעה והתפירה וההתרה הקשירה והן
 ואין מלאטת משאר ויבדילם ייחדם דבר באלו אנלי אין ונ״כ . והלידה בפסיש

: במשנה סדרן הוא שכך אתר לסדורס סעס לשאול
ה ואחרי  השחיסה והן מלאכות שמינה עניני ט נתבארו עשר אחד פרק ו

 והמתיקה והנתינה וחיתוכו העור ומחיקת וההענדה וההפשסה
 לומר רוצה להן ונספל חייה בנעלי היותן והוא ייחדה סלל דנר ואלו והשרפיס

 דנר בכל היותה שאפשר הנתיבה כגון אחריה בדנריס יעשו שקלתם אע׳ס העור
מ המסקייס  : הרוב דרך על העור אחר נמשך הוא ענינה עיקר ס'

 ההבערה והן אתרוטס מלאכות שלש נו נתבארו עשר שנים פרק בן ואחרי
ופרסיה ההוצאה שעניני שלפי לנו קדה ונבר .וההוצאה והכנוי

כ וכן . מרוניס פרקים פרמיה לנאור גר,יחדו סרונין נניאור  סדנס גמסכסא ג׳
: חולדיחיס וניאור ננאורה סריךס

די או עה ופרק עשר שלשה פרק נן ו ק עשר ארנ פי  . עשר חטשח ו
מה וענינן  מטאוי הוא וסדורן למעלה כמט^■ ההוצאה מן שהוא נ

: הסעס ונגלה
 מקצת נדיני דנריהם של נזירות נו נתבארו עשר ששה פרק ואחריהם

^י. לקודמים זה סרק ואיחור .הקרפפוח ננון ישויות ט  וקדימתו מ
א אחריו לשל  היחיד רשות הוא התורה שחן נישות הן אלו שנזירות מפני ט

 ההוצאה בסומרו עניט והשאירו הנרמלית סומר לו ונתנו ט החמירו וחכמיה
ר להקדים ראוי ולהינך .אליו הרניה ומרשות הרבים לרשוח ממט  נדריהם ^ו

 תסור מקום שהוא מה לנאור תורה דנר היחיד רשות שהוא נמה לברכה זכרונס
; שיחנאר כמי מדנריהם כרמלית וענין תורה דבר

שך ; למעלה כנזכר המחילות גדרי נאור להשלים הוא זה נסרק והנט

 מקום התורה מן שעניט נמה גדריהס לנאר עשר שבעה פרק זה ואת־י
ט דעת לסי נרמלית ומדבריהם סמור בי  שהמוקןז שהסונר י

 הרבים וישות המטלש המנוי תיקון ביאור לזה ונמשך כרמלית הוא מחילות
 שהזכרתי אלו שמות וטגין . גמור היחיד כרשות דינן ויהיה יתוקט בילד

:רנינו כדברי מנואריס
 למס הכרחית ידיער.ס שהרי והספחים האמות מלות כביאור הזה הפרק ונשלם

 דנרי אחר אלא מונן ההוא הביאור היה ולא . ולמהאחר שקדה
:לו שקדמו הפרקים

חן המולאין הדנריס, שיעור ועניט עשר שמנה פרק כן ואחרי מו  נ< ננ
 לרץדמיס ואיהורו ; גמור חיוב בהוצאתו להתחייב שיעורו זה אי דבר

 ותה הזאת ההעתקה תנועת נו אשר המקוס ידיעת להקדים שראוי לסי מבואר
 במקום אלא מועתק דנר שאין לסי ,המוגיחקים הדנרים לביאור אתריו שנמשך

: מבואר דבר וזה מועתק דכר נלתי מקום ויש
: מעניט נגלה סדורו וסעס למעלה מבותר וענינו .עשיר חשעה פרק אחריו ובא

 . הנהמה והוא האדם מן ״ין אחד בטשא שהוא .עשרים פרק כן ואחרי
 לזה והנמשך .המשא ונישא הבהמה בהוצאת הסרק ענין ורוב

; למעלה סמרו סעס נתנאר הענדיס משביתת
.ועשרים שלשר, ופרק יעיסרים שנים ופרק ועשרים אחד פרק ואחריהם

: מעטנן מנומרת סדורן ומעם למעלה מבואר וענינן
 להתאחר היה שראוי הסעה מבואי הוא וגם .ועשרים ארבעה פרק בן ואחרי

 לדיני וקדימחו למעלה. כנזכר מלאכה חשש ט שאין מפני לקודמין
ה יש לו הסמונין הסלסול : סטח שלש נז

: להקדימו וראוי שה נמטאר מלוה במקום אלו לדנרים היתר היות האחח

שני ת ולפי וענינן הכלים מיני השתנות לפי משתנה דנר הסלסול היות ה  טנ
 משא״כ מחשכתו מתיך אלא מעשיו מתוך ניכרת שאינה המסלסל

: אלו נדברים
א הזה הסרק שעיקר ועור ר ט ^ לא נאדה עלמי דבר שתהא גדט לט  ט י

א והסלסול לזולת  :בהכרח נזולת פעולה ט
מ הסיק והמשך ט ס :למעיין שמנואר כמו ממינו שהן לשי הסלסול איסור נ

 הפלפול, כאיסורי .ועשרים ששה ופרק ועשרים חמשה פרק כן ואחרי
 להן הסמוכין הר,תומין לאיסור וקדימתן מטאר ליץדמין ואיחור;

 השכיחה מן אחריו והגתשך מלאכה שהוא מה תחלה לבאר שראוי מפני טא
 משתנין שה; התממין כדיני פניה כנמה מתחלק שאיסורו מה ולאמר והמנותה

קין שאין שנן וכל דנריס קמה מפני עי  הגאונים לדעת והוא בלבד לאו אלא נ
ק ד מימת בהה שיש המלאכות כיאור אחר נמשך והקודם וונינ  להקדים ויש וכרת ני

; לקל החמור
 ,התטמין כעגיני . ועשרים שמגר, ופרק ועשרים שבעה פרק ואחריהם

א לסתאחרים והקדמט .סבר,ו נתבארה כנר לקודמין ואיחורן  ט
 על העוכר שעונש לסי . המצוה לידיעת המוזהר ידיעת להקדים רבינו שרצה

 יושב והאחר מעשה עונה האחד להיות המלוה מעשות הנמנע מעונש יותר המוזהר
 נמלא ולא שמיס ובידי נ״ד בידי חמויין עונשין לאוין בהרנה מליט ולזה . ונמל

: שמיס ונידי ומילה מפסח לנד כן העשה גתלויז
שעה פרק כן ואחרי  הטרה מן שהן וההבדלה הקידוש במצור, . ועשרים ת

 לטום אחריו לשל וקדה התאחרו סנח ונתבארה , שס וכמבואר
: התורה מן עניט עיקר

שים פרק ואחריו  מס ונמשך כתורה נזכר ולא לעשות הרטייב בדבר שי
:ההלטח לתשלום שראוי ומה מעניט שהוא

הכותב אמר
ת ג ל פ ה שמירת רבינו מ שטח היה הסדר ב ח ל קזי ח סקוטות נ  שנחלק הישרה החלוקה כפי חלוקים בעגינים טבוא טחן אחר ‘לני להיות רינין קנ

שך הרגיש שלא בספריו קקי שהיה לטי ראיתי וכבר .בזה לדחבונ! לטעיין ראוי ולפיכך .ונסדרו סאטריו  לוטר רצוני ,זה אחרי בגמ
שני טא1ם אחר לדק שבר,יוח שני והחלק לו רראוי בסקוטו אחד חלק רנינו יבא.י ענינים ב  בטקום וימצאהו ההוא בדין דמעיין ויעיין האדר בטקיטו ה

שך וכבר .וה על ויר,טד. חלקיו שלטוח סבלתי אחד  דבר בספינה הפלו.ה בדין הקודש עבודת בספר שכתב ז״ל אדרר בן שלטה ר׳ הגדול ררב אצל זר, נמ
שמו וה ס ל ד כפרק כתב שכך איסורו בסבריח ראיתיו ו״ל רטב״ם ררב נ דני חנרול לים ספליגין כי  ע*כ. שובחכו', ואינו לשבות עמו ופוסק טצוה ל

ב ולא מצוה דבר היתר כתב ת שטע והגיהו כצור, נסקום שלא איסור נ  דין כתב ורכינו . עכ״ל ,סצוה בפקים שלא אסור טצוה בהקום היתר בטבלל בט
שלסות על זד, ש ט וביוצא .שלש־ם פרק ח ס דבריו כל ני בלן השלים וידעתי הטקוטור, ברוב ידי בחזקת וה בצדק העירור,' וא.ני ררבד, י חי ננו

סנין : דעת למוצאי וישרים ל



המה לביי ששוץ כי זמניס ס£ר לעולם עחתיך נחלתי
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שלישי סער
ק:nn עעד. הלכותיו דו סי

 ומצה. חמץ הלטת טוב. יום שכיחת חלטת עשור. שכיחת הלטת עידוכץ. הלכות שבת. הלטת
:וחנוכה סגלה חלטח תענית. חלכות החדש. ושTp תלטת .שקלים הלטת ולולכ. וסוכה שופר הלטת

שבת הלכות
סושן: ההו .rwyn לה נ«ות ושלש כשה. מצות שתי מצות. תמש בכללן יש

 .בשבת לענוש שלא נ) .טלאכה ט לעשות שלא כ) .בשביעי לשטת א)
:בנבירה השבת יום את לקדש ת) .בשבח לגבול חוץ לצאת שלא 6

משנה מגיד
:אלו במרקיס אלו מצות וביאור

&שנת כסףראשץ פרק
 אס 39.יכומומגייצתו 9ג6מל9>9שכיתת«ונ> א א0*10

;תppm »9 <ל<ו «9<מ0<)ר>91ה«^( י
. mp גסי «י6ש< eipn כל ב  ז]ף<ןו)»«לא0ללנ(שג69 ר«ן>פ'6«נו 91 ס'

m אמירי b ל6וש« n ל). (?}>פ/ן >וא6ו לח99 <ר א»ד נ9א ««ד
ק •גסיג סליו <9ג9« לגסלולס. מויור «מי ג

 פנס י0י6 פנס מוי! איסי! יהפישי! וס״ס
 סל 9000 לס סל ססיגו fcv9 900 פרדיס

 וא9י 9ירP 09 סיקר לי סיס מגר 99ר>9ו
 99ופ ^פיס 9רג9נ ספן לוס ייס פמיס גן

 מנס ליקי! קל׳ס) דן> (שנס סילץ פ׳ ריש
 P 9נ פ':) 90( טרס יפי .פורמן פרויס

:פדרנמ פרלזס מגס
.וני׳ 9פלי סייג אינו סגאפר 9פ<ן וכל ד

 יא9י לסוגו לסונס סרג נלל 91
 f(31 ורשאי מוסר גק לומר שאין ססייגיס

:נפסיפי אסו גל סמגואר
 יגססס גסגס למסיסן poioo ובריס ה

י׳ פסלוקת 91 .יט' פסייסן
 פי מפ' 9לג9 יגפסקס 9י«ר ירט ספסין

 ואפי ני׳ס אסריס ונפקומוס דו> 90(המצניע
 אוס טרי כיצר מוסר: מסטין ן40 מי
 לס(שגס פ* נרייסא .יט' וספסל גסא 9פמ
 9רי0הפ פגרסס 90 יספולה ו«*ש ג׳} ניס דף

 19n .ר0פו0י99<ן p 9נוזלי מין ויל יושיי
 הסירוס נספר יטו ודזווץ :ויל יניני 9»ו0

;ונייש <'נ) דף 00(מפנין מוס פי .וט׳
פרצה

p*lll רויג ימ6 סנאפר 9«!ו כל ו א A oib מוגר• נראה וטי. מגלוס פשוו 
 אישד לו ש אנל 9לטושל מוסד ט4 סייג אינו סגשאיפר מוס

:שסו סטן שאין אלא נששיינצ
 מוסר ו*ה נגטלש אגל טרס שהוא נראה וט' 9אז טרד טלו הרס׳ן כתב ה

 נהירא ולא שנין נגל ומסיר מפליג לא ולטי
 לימא אלס וטרי מההיא «ןשה מאי <%ג

 מסטין שאין מנין גנל וסוויר כריש וההיא
 וגסשריס טשיה לפסיק לומי מתליס אשי

 04tta אנל 9«ןמגי מסליקס גמלא מווייקיס
סגיל: וליע ריסיה לפסיק מסי אטר ויה

כל

ה א ת בי  שנאטר עשה •עצות טטלאכה בשביעי ש
שטה. השביעי וביום  ט העושה ונל ת

 שנאסר תעשה לא על ועבר עשה מצות ביטל מלאכה
.מלאכה עשיית על חייב ומהו .מלאכה כל תעשה לא
מן כרצונו עשה אם עדים שם היו ואם .כרת חייג ט

 בחלטת שנאמר מקום כל ב • קטעה חטאת קרבן חייב בשננח עשה ואם .נסקל והתראה
קקילה. חייב והתראה עדים שם היו ואם ברח. חייב זה הרי תיב זה דבר שהעושה שבת
 סטור זה הרי פטור זה דבר שהעושה שנאמר מקום וכל ג ז חטאה חייב שוע היה ואם
ק ד^ילה ומן דברת טן  מדברי וזיסורו כשבת רבר אותו לעשות אסור אכל הקרבן ו

ק טרדות. סכת אותו טבץ בזדץ אותו והעושה .המלאכה p החזקה והוא טפרים  כל ו
 בזדון דבר אוחו העושה בשבת וכך כך לעשות אסור או וכך כך עושץ אין שנאמר סקום
 טתר זח דרי וכך כך לעשות טתר שנאמר מקום וכל ד טרחת: מכת אותו מכץ

:כלל אוחו סכץ אץ מכלום פטור או כלום חייב אינו שנאמר מקום כל ובן .לכתחלה
 ואפשד מלאכה טללן שתעשה אפשר עשייתן ובשעת בשבת לעשותן יהמוחרים דברים ה

 וכסא מטח [א] אדם ערד כיצד .טתר זח הרי מלאכה לאותה נחכוין לא אם .תעשה שלא
גרירתן. בשעת בקרקע חריץ לחפור יחכוץ שלא וכלכד [נ]בשכת pa וכיוצא וספסל

 נכי על אדם [ג] מהלך *וכן .נתטין שלא לפי בכך טשש איט הקרקע חפרו אם ולפיכך
p לעקור יתכוין שלא ובלבד בשבח עשבים w . ובלכד ט וכיוצא הפידות בעפר ידיו יורוחץ .חושש איע נעקרו אם לפיכך

שלא
: C9 ink(טד; שט |von*6nר פפ/פשץסס: שפטסןשצו נטר :90 ל)יין ספיג שא גטאיסטפן :9יןפ4<ו( פשין פשפצג

למלך משנה משגה לחם
Vm*fl H נפפר ידיו pm o .ט׳ ק 0« ו mno on «nt p >ט6 והעושה to 3 0וקמו6 ׳)i (וף פוסגז נפס מפי a  !no. מוג) tco o U b in etia tK O ti'o 
«ןו9י«< פ( ולרש יסודס נדי נסס מפיו י*ף לו) 1נ6 ומל גסי גני 90 דסגי י שלו מרי פנופוט ז■mao ונ0 פןסטגס״״״ונ 00(08 ט

to שופט otw פטר» P מטי לו שט גינו פ19ו<יש ו*. P גיאס »פ«י n ן מפג> 
ד מיי פ פי ס׳ ס מפ׳ו ר ס ת ספ שזני יפיש): סני

mo M טפו פפסץ <»to יוני ט»ון *n פלגס t!09<t1 שטפן ור' •סורס ור' toiib . *01 פפופחס וכריס ה m{ לס M> . ntao *ni וטד9 »<«1פ!ו 4 לפ»ט( Ifn  M0 

ת חגווות טניוז ח סנדל סיי ע
]ppi^m rm (t נדודים atsM  man Mb 0וני1«ץפ at«M  ■wain וגן po פו י80« זת1«כ< גפפו atm .ד) ף1פפפפ(9פפ1ל; קססס ל; ניו מ דפפנס ו טס(  n מי

mnoD r גוסוטו ססיוסוו p ^ ia u p o פי בפוס וסוניי a •סנויו nW mSn מ i■ וסופגפ pm o )ס ט ט MNo t^a 0פנ9פ 9m לו). ף1לו  908 mto tooל<
mrtmr a'on /אגסוו » י ן>פ0ג ני וגפספיסגולס mm פסיק יופו «לנו נ to 08̂ מ לי  ;ncTp0.9t90>>«w 0fob :to לש טפ(ל.4ן00ן4 פו 
petr ovia מדליסוו סופי■ וסוטי גגווליס u r n ! ג (04ו m*lt מישו* (יונ*) 990• ייססו '9<י 0אג0<]1 ל ס פקפפפ:8וג9ףל>)ו1נ מי ל9טפ to פו poan ו . 

דני ): זגטסס ולש לס) (ו* לס Hon ני יפי ספילץססו ספוסו גפוק (ג) 1 ג<«1חמ •יש ני«םי ®ונוי! ««ץ נ זי ״זיויו (ו (0טוו ופל tw טשש.ל 1(4 פו "׳  נ ף<)1|
ט ספר p סנססר owo גסבוו עסניס נני של להלן *מי >0• י i סני מס* גינלים
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משנה טנידפ״א שבת הלכות .זמניםמשגה כסף6

f ט׳ מלאכה הששה כל ה: .ו ן נ ת׳  ול;ל לר*ח (ר<)ה K כן כסק שהרי״ף אכ׳כ הי
 דכל וההיא מורסא ומכיש והש צידה טון כי׳ש דשא ששמומ כפה פא(׳ רטש׳

v מודקיס j!•: וש כוחיה מה;י־ין דיקא כי׳ש הכא ליה דשק׳ ר״י על דכחש וההיא 
 כפור למפה צריכה שאיצה מלאכה דאהי שיל כר״ש רנא )קמ׳א לשנת טפל נש' פדאמריגן

די' ההיא הניא טפיה והרי״ף פליה יוסק ^
 הא נ'כ הניא והוא נר׳ש משי לר׳' דאוקעא

ט' ישנה הטורי מל  יפפור חלה מהצי נר ו
 ;נשמוך ויחנאי עכ״ל כריש אולא וההיא ומוחי
 צריכה שאיצה מלאכה נין שיש ההפרש ם"כ

 שא ימוש ולא רישיה פסיק ונין לטפה
 עיקר כל למלאכה מטון איט יישיה פסיק דנני
 כהת שהנר שנון . נהכרח נעשיה שהיא אלא
 לשמירה כיון לא ששא צני שם והיה ניש
 אגל נהכרח נעשית שהמלאכה אלא הצני

 לנוף תהכוין שא לטפה צריכה שאינה מלאיה
 מיסוד .להכלימה פכוין שאיט אלא המלאכה

 .ע"כ ו״ל אניו נשה כההיד אניהם ה״י
 הרמ׳ך כחנ וכו', הנהלה אה התכנה אן

 עמלה אכל פן של כנחלת נדיא הליל
י' נהדיא מפורש הת -••־יד מחנה של נ  נ

 יהודת כר׳ הלכה שפסק כיון נסי לן וחסיהא
 . עכ״ל מירשא וספיש נסש צידח ההיי אפאי
א הל״ל ס״ש ולענין  אין ען של ננהלה נד׳
 לנאר פה רצות נא לא שהרי מטוטם דנריו
 נין להלק שיצסיך עד המכנה דיר חילוקי
 שמקשה לומר ואין מתנח לשל ען של נמלח

 נמלה דשתס ען של גחלס המכנה שהל׳ל לו
 היחה ואח חמיההו ומ'מ סשממ ען של

לסישט

.חושש אינו נשר אם לפיכך .השער להשיר יתנוין שלא
 פי על אף בשבת בה להכנם מותר דחוקה פרצה וכן

 הרי זה בנון כתכוין שאין דגר כל וכן .צרורות שמשיר
 מלאכה בנללו ונעשית מעשה עשת אבל ן ;מותר זה

 נתכוין שלא אע״פ מעשה אותו בשביל תעשה שודאי
 אותה תעשה שלא אפשר שאי ידוע שהדבר .חייב לה

 הקבין בו לצחק עוף לראש שצריך הרי "כיצד .מלאכה
] מגמתו סוף שאין פ’אע׳ בשבת ראשו וחתך ד  להרינת [
 ראש שיחתוך אפשר שאי ידוע שהדבר חייב בלבד העוף

:בזה כיוצא כל וכן בשבילו בא המות אלא ויחיה החי
שגת אף בשבת מלאכה "העושה *כל ן  הראב״ד ה

.נשנח מלאכה העישה «כל מלאכה של לגופה צריך שאינו פי על
 שכבה הרי כיצד .עליה [י.] חייב
 או לשמן צריך שהוא מפגי הנר את

 בדי או יאבד שלא כדי לפתילה
א  הרש יבקע שלא בדי או ישרף ש̂י

 והרי מלאכה שהכיבוי מפני נר. של
 כבה ולא הכבוי לגוף צריך שאינו ואע״פ לכבות נתכוין

 הרי הפתילה מפני או החרש מפני או השמן מפני אלא
 הגחלת את המבכה או’ הרבים ברשות אמות ארבע הקוץ את המעביר וכן .חייב זה

אלא ההעברה לנוף או הכבוי לגוף צריך שאינו ואע״ם חייב רבים בהן יזוקו שלא כדי

k שם «שין מנ0 שלו סימן טיי ג ־ שם טשין ע1כ יט׳ש טרם שימן טור נ :1של שימן טור

ט' דמוקה פרצה  שיי) דנדש(דף הרון6 יס׳ י') (דן דנהוטה פיק דשמואל 6מימר .ו
: וכריש

 שטנה ם' ומשש מקומוה ככמה מטאר וה .וס׳ מלאכה ננללו וגעשיה מעשה עשה ו
' מודה ק"נ) (שנח  היה לא שאס שכחנ מ׳ ויש ימות. ולא רישיה נפסיק שמטן י

 ממשה אוחו נשניל שצעשש מלאכה מאותה נהנה
 נשנילו להעשוה מניתיה ההיא שהיילאכה אע'פ
. הערוך נעל דעה חה ההעשה לעשוח מותי

:אשור אנל פטור שכ־נ מ׳ ויש
 צריך שלא אע"פ נשנה מלאכה העושה כל ז

 ור״ש יהודה ר' גוהלוקת זה דין .וט'
 (שנה המצניע ס׳ ועיקרו .סקוסוח נהרנה

 יהודה נר׳ שם המשנה והחס נסשצה נ) צ*נ
 כי״ש פשק ז״ל נ״ח א*א ונהשנוה .דממ״נ

 שכחנו ההלכות ומדנר׳ . ע״נ עליה פכור וכוי
 וכשמואל יהודה כר' שפוסקים נראה כירה פרק
 ספני « לשניא סעד ל׳ ויש .הנין דסי׳ל
ה״נ דמאן שידוע  כ״ש ס־כוין שאין דני די

 ומאן . לנופה צריכה שאינה ילאכה שיהייג
 שיפטר הכרה איצו מהכוין שאיצו דני דפפר

 כירה פרק כדאיהא לצופה צריכה שאינה מלאכה
 וצהלקו וריש ריי שהלוקח וש־יהן ) מ״א (שש
נ ג ההלכה נפשק ושמואל י ’כיי סכר וי

י כריש ושמואל מהפוין נאין ואפילו לח״נ דנ  נ
ז נ״איוו לא אנל מתכוין שאינו י  ואיך לנופה ל

 ז״ל אהיוניס דעח ומ'מ משניהם אצחט צקל
 לומר דהק )״ל שהרמנ״ן עד נר׳יש הוא כך

 וזה כי׳׳ש לפסוק הימה ההלכוה נוצת שאף
ה ופירשו .נזה והאי-כו זיל הרשנ״א דעה  י

 השנת נכל קנ״ז) דף (שנח אהרון פרק שאסרו
 טלל שהוא ונו' המוקצה לנר כי״ש הלנה נצה

ט ולא למפה צריכה שאינה מלאכה אפילו  יי
כד מיקצה צד • נ'  מפט הנר אה שננה היי כי
 נמה דהיק משגה נסחס פסק וטי. צריך שהוא

נר׳ ודלא יהודה וכר׳ כ׳ט:) (שנה מיליקין
 נתנחי וכני .שמעון כי' ההם דש״ל •ושי

נר' לפסוק האחיוגיס שדעה

אנ׳ד כ־.נ  זיל ריח ז׳ל הי
 טנור שהיא כר״ש פסק

א נוטל פיק סדאסיינן  ינ
 מלאכה יאמר ש׳ל כר״ש

 פטור לטפה צריכה שאינה
: עליה

להרחיס

ומיהו שמטן
 מסקנא והוא לנופה צריכה שאינה נמלאכה כיי׳ סיל דרניצא נראה ישם מ״נ) כירה(שם יש' דרניצא ממימרא נלמד זה וט׳ נרשוח ד׳׳א קון המעניר ובן ; 6אינ איסרא הכל לדני•
מ' :זיל הרתנ״ן ונ״נ לכהחלה ציותר זה נצון לינים נ׳ק שיש נרקיס נר׳׳ש הטסקיש ולדנרי יהודה וכר׳ שט הוא דשמואל וסיסרא ען של פי׳ .וט׳ הנקלה את המכנה או ;שם ינ

למלך משנה
י טידש דיגנן באימי אבל  רירה יפ׳ וטשזניא .י•׳ אשי ורגצן נאיפויין ואפי׳ דצעא אי תר׳ י׳
 שיכא זה! י־פ נוי שטין קא לא ב• יזויט ־ איש אינא ננטץ קא וני היכא כל ואשדנן ס׳ז) (דף
 אש כ׳ וזיזי' אינו וי׳ש וו רנתש נפי .נזר לא סכו־ן י,א לא נ׳ שורש איטר ליכא טטץ קא וני

׳ ט'נ(זמר ייבנן נאיטטן ' ו  קיימא לא שאמה דלפי ואט׳נ יירנן יאישייין אפי' אישי טליה דפליג ו
ש אלא טניא השיא  רטש אדש ונורי וששיא ס׳ל ושיש סא׳ ומ׳נו .שורש נאיסוי אפי׳ טשיר וי׳

א וטפסל מ מי מטש ירבק איטר ו  יאט־נ . שסשקנא לפי אף קיימא שנוא שן יד כלאוור טיש י
טי דר׳ש ׳ לשידען ורננ! נאיטר פלוגה״שו נקט ש׳נז שורש באיטי אפי' ס ' ו ט ו  כאישורין אפי' או
ט וי׳׳ טרי. באיטר אפי׳ מהיר וי׳ש נראה זז דמטניא שטלה טלל .יובע  ווננן באיטר אפי׳ או

ן בייסא וש׳׳ יעיוסה ן6  מינה שיא ורננן ציתן שנא אנל נולה ט.ירש ננל ש'מ ונריש ל׳ד) (ו
ט לא דר־׳ וס׳ל בשטא  י״׳ אף דונצן נאישיי אנל שירש נאיטר אם נ׳ ממניין שאינו דנר א
ס שש יהמוס׳ .ושרי עווש  פ׳ק לי.מיפ' יואימ׳ .שנהנני נירה ופי שיניא סנה יש׳י דנט ו

ס ס ט ס ה') (דף מ  נהנירה מקל־\ סרה׳ ואינא משים לנההלה מומר הנא ומישי שנמנו אש ו׳
ט ו  שאיני נל ימש־ש סדיננן אש נ׳ אשיר לא יייקלקל משיש שיא שנינמס יצראה .ממניין שאיע ו
 מ״צא אם אפילי אמריו! שנא ואילי ליש קשיא לא עצהש הנה' דפל נראה (ה׳ד. . צל׳ אף *וי ססץ
ט׳ היא מקלקל שלי ישצכש צומו א שנר נר'׳ דפסק נופיה ייר י  יום נסיניא נמגיאי שט דמ

׳ צמימי דאינא .דיש דש׳ מגיא *•0 ' י א נימיה ס'צ ואון נוינא ננצ אשי ו ט  צא מקצקצ וגני נ
ה ס׳צ ט  טסים סאן יאמיינן ממיטן יהנמיש נשנמ נממצש ינעיצ גא ננטימא מואמריע שינוז והד ס
 שמום׳ גדגו׳ נן צשטמיש שיש ואפשר . מקצקצ ושוי אפ׳ג אטר ש'נ ׳שודס צל ואצמא לש

 קשיא נופיה די׳י אצינא וטטנן דשקצינן טומא ושש נירה דפ' מטגיא צשש מקשה צא שד ומשוס
 מהשיא צשו קשיא מאי דא־נ המוס׳ ניגרי כן צפרש שמהגר צטג ציש ויסא וצא אצא שטר. צס

ט גו ה פ׳7 מגיא מאימה צשש שיקשה צא אין וממשגי ודוק): אום ו  ואפי׳ מינה דמינמ די
ט דומן נאיטטן ׳ אי ׳  מקלקצ ושאני ילימר יצמצק נויני ביומא וי ייסיניא ציש׳׳ ששקט ונסי ו

 מויננן אש כ׳ אישיר; שאין אף והצי ורטן צירוף אי יו נלאמר טוש נגון ווננן איטטן משאר
וראיס׳ ו יש למילוק מטש מצאמי צא שט מנוץ שאיני ינל קיצ מקלקל אגל אשיי מניין שאינו אף

צשמיש׳

כל
משנה לחם

 כחכ לא למה כר״ש פשק דינינו וכיון ראשו אף חיפף מותר סהכוין שאיני דכי דסכי
 לזה זה כגמרא דמו ושנת ונזיר הימא ועוד .שער שמשיר אע׳׳א בנהר ראשו שטפף

 מיו׳ גמרא מקשי לא כידים אלא אינו דאי וחיל ינחר הוי וספהפש חיפף נזיר ומי׳ש
 מה׳ ה' נס' כהב ורכיט אטר לעולם כנהר אכל בידים אלא דאינו הסס ושאני מנזיר

 .אסיר דנהר משמע נהי הזכיר ולא כצפויניו וחונך נידו שערי על הופף נזיר נזיריה
 הוא והימא נחי דהוי המשנה נפי׳ כנזיר פי׳ והיא כאדמה יחיף לא נתנ לשם וע׳ק

 ׳שתמאל דרכי סינר דרכינו זה לכל להין ונראה כדכתיננא תוהר דנהר מוכח ננסרא
 כאדמה יחוף לא ומפסכם דחופף מתני׳ הא נמר מ״נ) דף ונזיר דינין ג׳ כה׳ דקאמר

 כאדמה אפי׳ ומפספס חיפף קאמר ר״ש דהיינו אה״ק פליג י,שעי} (אה שמשרה רסני
 שאיט דנדנר דנה׳ לומר ישמעאל י׳ יאסא רישיה פשיק היי דלא תשוש נהר דה״ט
 וכשיו רישיה פסיק והיי משיח ודאי שהיא מפני נגתר יסיף לא אכל יויהי סתטין
מ׳ משוס ושעמא ׳שתעאל כרכי והלנה ר^שנה נפי' כס״ש ישמעאל נר' ונינו  שקיל וננ
 אע׳יס (א'כ . כוהיה והלנה סשתע וכי׳ חנן משיח שהיא תפני שס ושאלו אליניה ועיי

ט׳ ואפוי פסק ונהר נהא ני״ש מוהר מהנוין שאיט דדנר  ישמעאל נר׳ רישיה פסיק ד
 ה״ט הפייוח כעפר הראש חפוף הזכיר שלא ומה דיקא נידו דסופן. נחיר כתב ולכך
 הוי לא דיו ס״ד והיה משום הוא לידו ראש נין חילוק מעיקרא שייר דהוה ימאי משוס
 מהלטח כ״ה נש' שכהנ ז׳ל י.וא אכל משיר ודאי איני ליד החום' כדנהנו רישיה פסיק

 היא ונרור שיין ויד ראש הוי נ”א משיי ודאי וניד אלי
ס' זו לסנרא שעד ל׳ ויש המגיד הרנ כהנ וני'. נשנה סלאנה העושה כל ז  י

 שאיט דנדנר דש״ל דרנ דאלינא וא״ר ההלכות לדני׳ עעס להח דנריי כונה
 כאיט דנר ואמר לשמואל ואפי׳ לגונה צריכה שאינה ילאכה פכן כל אסור סהכוין
 שאינה כמלאכה פשק לכך דח״נ רודה לגופה צייני. שאינה במלאכה י״ס נזוהר יתכוין
גני קיו׳׳א•) (דף עמל ס׳ כריש נוחיה וש״ל נדכא ודלא כר״ש דלא לגופה צריכה

 הכיש משום דחיינ כצוארו הלי׳ וכיס ה׳ היצוק המוציא ׳״ח נס׳ פסק איך א'כ וא׳ת ז׳ל רנינו דמי. וזה היטק משוס מ״נ דאיצו דש״ל נצוארו הלו׳ וכיש מת חיגוק סציא
 אפילו סת כדין תינוק יזשוס ה״נ דנסה יי״ל .דס״ג נמת ואפילו יניחא לישמעינן לא דאי רנא וכשנרת פיס משוס ולא היצוק משוס לא ח״נ איט מת מא דמס ומשמע

י׳ נכר נר.נאי וזה לגופה צריכה שאינה מלאכה שהיא דנ ה״נ מיהא כיש משוס היצוק משוס ח״נ דאיט דאע״ש רניט הודיעט נהי אכל אלו כהלכות רנינו נ

עוז מגדל
קי׳א) טציש(דף ה׳ ת' ק׳ז) ואורג(ד׳ ר׳א ומרק ׳)1 דכהוגח(ו׳ פ׳ק .גוה כיוצא w וטקש טטוז

טיימוניות הגהות
א אא אם כשרק [ד] ק הני י׳ רניגובות ובפ׳ הו ראסר׳ ורגא אנ ״ ו ו  רישיוז בפשיק ר׳ש מורה ת׳
בי האורג במרק מי׳ ר־׳ אבא סותר איה ניחא אא אי רישיה דמסיק מיי נערוך , ישות ו־׳א  ג

ה אקשן תמצא הערוך וראייה אסור איה ניהא ראא רישיה רמסיק סורסא ססיס הי הג ח נ  ,מ׳
ב : ע־נ , יהודה נרי אה סבר אגושה צריבה שאינה שאאכה נירה נפרק [ב] : ע׳

ה י׳ל שריצנ׳ד נתב .נוב f גייצ ט שמישש נא ;שש מפיצין ששוצא וט׳ ד' נר׳ש פסק ז'< י׳  :טציש פטור י
 שצן ו׳צ ר'מ אנצ ני׳ש נ'כ פשק ז'צ 1ג^י ינידה רג נסרי נ׳ היא יטה המציקה אומר ואגי

 שלא יישר ק״ש נצצ שיש שצ מיטר מצ נאן טמניה והס נשיפיזי יהטימויה אצפס ר'׳ נשיפת
ק וההיא יהודה נר" הצנה ור׳ש יהודה ו׳ שמוט ט  מתורצת אתת כ( שמציהה קושיית ושאר ניטל י

ה פ ^ מ ונטרק ב  נטלס ראיה צי ויש היה כפסק נהלקי התישפית בעצי יכותיני וגס הפשק נהצק יצפיהה הטגיא בפי׳ ז'צ ויביהיני רש׳י נמצקי כי׳ הגר על כטש כי׳ הנר את דהמכגה נשמעתין נ׳
 נתיאס דהיא דרגינא ועיר להדיא אלפס ר׳י פשק יכן הן יניפות הצגות המש דשמיאל יכילט יהירה כר' לה הכר לגופה צריכה שאינה גסלאהה לושמואל דאהיקנא שפינהו דמימס מתני' גמרא כילם ם׳

: הלנה וגן טיבא אשי' ננימלית מד׳א פתית אותי מילינין הרגיש ברשות קין הילהך ואתר פלה לאלתר אשיק



ז דמשנה כסףפ״א שבת הלכות זמנים.משנה מגיד
מננזי! S3 ח «ס אנל«צג י,6ם פ׳ מסאר w זנו׳. מלאנה לעפזח י  )S*5 (•■«](ד' מרי

 מרמליה ל«־יק גסטץ אס ק״ו :נסמון איחנאר לליןופ גחנוי! 1«ד< ומהנאר
ה עני ש״י ראנן ו ט׳ ששור שמא ני  שהנדמלייו שנזמסו יראה רניש■ לשו! ומסזן■ ששוש w .ו
א׳ג ממש רישקה ורהיר אל»ו קרונה ה׳ג ניה^ר אשי׳ מא ו  •'ג ש׳ פהתנאר 1נמ ספור נ

 ואששי .ששור ס' וזירן ז׳ לזרוק שגשנוון שסי
 נשנש מוזשג מא נגא[ לי.ששיעש סהושדן
 דנני שייגה מקום ננל הוזא) שימש הזריקה

 שלא משני ופאן שם נמטאי נרה״ר סייג הא
 עקר ומ״מ ששור ננרמלית אלא לזרוק מוטק
 ונימלייו ניה״י עומד שהזודק היא סמהו
ה׳י לזרוק וגחטק לשניו ויהיר  לנימלית מי

תנוין :מוניס מה נריה וזיק  דני לעשות ג
 נלל שרק ורנא אניי ממלוקת זה המושרוטי.

 ושהק מקומות ונהרנה ע׳ג) דף (שנח גמל
א,  ומהך זה חלוש למחוך גחטון ששיינו ויש נינ
 לסחוו גחטון הוא השירוש ועיקר זה ממוני

 ממוני שמא וגמלא חלוש שהוא נסטר דנר אחה
:רסלץ המניס ולזה שפור ואשיה

כויו ט ת ט' שמויוח חאנים צלקוש נ  זה ,ו
ל״א) נייש] ננייחוח(דף שם מטאי

שע. וממיא שמשנה ם ופירוש ונר׳ימ  אלו דניי
 או נשנח שוגל שמא וננון קרנן לעגין הם

שיחנאר: גמלאנהנסו
ט' נדוש שחי לשרו היו י  ששש זהו .ו

 משישה זיל והדיא לינ) [ני] הנרייח׳(שם
 ולנשינגה להאריך לי ואץ נהשגוש אסיוח נפנים

ה (דק: מורה ינא נ׳
S3K

 כל ח כזה: כיוצא כל וכן חייב זה דדי הדויזק להרחיק
 שלא אחרת מלאכה לו ונעשה מלאכה לעשות המתכוץ

 כיצד .מחשבתו נעשית שלא לפי עליה פטור לה נתכוין
 והלך להורנן כדי בבהמה או בחבירו חץ או אבן זרק

 קל זה הרי .פטור זח הרי הרג ולא בהליכתו אילן ועקר
 חמור. איסור וגעשד! קל לאיסור גתכוין אם ותומר
 לרשות האגן ועברד! גכרמלית לזרוק שגתבוין *כגון

 לעשות נתכוין בזה. כיוצא כל וכן פטור שהוא הרביס
 את לחתוך שנתבוין כגון אחר דבר ועשה הסותר דבר

 כיוצא כל וכן כלוס חייב אינו המחובר את וחתך התלוש
 לבנות וליקט שחורות תאניס ללקוט נתטין ט :בזה
 הדבר ונדיפך ענביס כך ואחר תאניס ללקוט שנתבוין או

 על אף פטור תאנים כך ואחר בתתלד! הענבים וליקט
 שחשב כסדר ליקט ולא הואיל שחשב מה כל שליקט פי

 מלאכת אלא תורה אסרה שלא עשה כוונה שבלא פטור
*היו י :מחשבת

 נרות שתי לפניו
 כבויות או דולקות

 את והדליק זו להדליק זו את וכבד! זו לכבות נתכוין
לעשותה. שחשב המלאכה מן עשר• שהרי חייב זו

שנתבוין למי או .אחרת תאנד! וליקט זו תאנה ללקוט שנתכוץ למי רומו! הוא למה הא
להרוג

עעץשש; שעג טמןשממ ממד
ס שם נל6 :לגג(מלל) שממן זרו מ«נ >מה גלום משה שלא וזה ששור למשוח שמשג ם ושמד דלוק אמד מ ׳ מר*ם1ל שנים ולנטח שונח6י לםדל>ק ונחטץ ננ ^ ס ו הדניוגנ

יאשונה

י׳ השגסמי למישוש נ ע מ חג מיץמו שמא שנשייג יני  של גחלי) י.9רנ שטן מלוק נ
p ני ששסק טין ומ׳ש ,מחנח לשל  מודסא וממם נמש לידח השיר אמא׳ יהודה ני

ני א על נשייושו ה״ה סיילה נ ;נשנש שסין דהמשיס ננ
ט׳ ננימליש לזיוק שנשטץ כגון ח חג .ו דנייו אם היסיך נ  שלא מא נן נ

 אמלו שהשח יולה שהוא גמקוס האגן עזג
 אמש אמה האגן ומגיה ליה״י לזיוק נשטץ
 והני מסשנשו אישענייא לא דהא שפוי יושר
 ונמלא ננימליש לזרוק נחטץ לשיש ליה הוה
ה״י מיךם אוחו  יאישענידא אשיג שפוי י

 דאימיא לזריקה נהטץ דלא טק מסשנשו
דני׳ זה נשיישנ וננר עלל שפוי :היה נ

שוט'. ששי לשרו וזין י אנ׳י ניו הי שנ  אמר נ
ס הניא הפנזני אניהם  נששפן היניי

ל ע״נש׳ ונאשי נ  מלאשים לא נניישוש נמקומן נ
 מיא לשמואל אופניה יהודה דיג p שישקיימו

 ללקפ אשי׳נהטין יהווה דא*י דשמעחאממשני׳
ט' עננים וליקע הוי׳ ו א ספ מ״נ מ א ל

 יהושע ויי הוא דמשעסק הגא והא שופר יהושע
 מינא אנלטזד למינא ממינא אלא שפי לאקא

 שטק שיעא ואיל ממ״גיה נס• יהושע ל
 מלנג מלקח שאגד הנ^ע אנשרא׳ ושא משנישין

ג ושפוי הוא משעסק מיגא נמד אלמא ל  ו
ע  אלא » אס וגגה » אש לפגוש נשטץ מי
 לפטש נשטץ שאם מא נלהקיים ממנישץ ע׳נ
 V אש להדליק או v אש ונגה שמנה » אש

ג ש אס והדליק שסלה  מלאפם דמדא דניון מי
 שיעי לאו לש זו נהקדמש מינא ומדא היא

ט׳ אנל מא ממשגה  שינה אס והדלקה נגי
לי ועננים מאניס pi שפוי גהקדמה  יהודה ד

 שמלה שאניס ללקוש נשטץ קאמי ליקים
פי •הושע ל ענניס וליקפ  מגא גמד אנל ט
ס ^  שאס גזאש משג איך שמה ואני ,מ״ג ל

 ונהשן עננים p ואמי האניס ללקופ משג
 זו אש להדליק ונשמשנ שפוי יהיה הדני

מלאנה גל שעשה זה מ«ג יהיה » אש והדליק

הראב״ד השגת
א .ונו׳ ניוח ששי לשניו ♦היו ה הממני ל  ס
ם הניא  נמקופן ממיא עיינה׳ וכאשר פפש^ היניי

ט׳ P שישוץימו מלאמים לא נניישוש  :ו
:שיץנלוו) סששגה דנו• (ומזו

למלך משנה
ו יף ינמדוש נכיג ל««ל ני ושוקו נשיווש שכוונו י  א) מטץ נאיע שרי יו נלאמי ״גידולו ו

 מאשש כ9ל 9ווןש9 לא דאן לששוש יש ול< מיונק אס נ• אטו לא נ״טין דא> כ1מש ללי
 (מך כינו וג«ז ״סץ שאע אף ללי אטו יו גלאמר ושורש שינס ושוטו 9טו ושי טגיא
לי ליס ואיש למאן ואף ודע :פלטו אללי ט ואוסו ו סי ווקא שטא סטץ סאיס ו א ס נ  טו
ק נאיטוין אנל וטקא 91 לשנץ ין1ש וינק כל לא שטין נאיש ושוי «וכ לי p יונ

גאיסוי

משנד! לחם
ע טנש ,ונו׳ מלאפה למשוש המייטץ כל ח  ממור לדני דננשטץ דטון לומר יני

 ממור דני ועפה קל לינר דנהטין נאן נ״ש דפפוי אמרי׳ סמוי דני ועשה
ה הכל שיהיה אשי' ליה דמיטק העניי הרג והקשה  לזרוק משמלה טנחו ויהיה ני״

\ ונעשה נשליסוש נעשה לא דמצאנחו משום שפוי שמנה חיק «א7 וי  ואין מממשנשו י
 משני רל לו הוקשה חה ,אמיש מלאנה ונעשה זאש מלאנה למשוש שיישג משום הפעם
ה ונימליס דיילי לשוס משוך שהנץ ל  וי״ה נימליה זה אמי זה נשויה עומיים ו

ה נלד הפיפליס ואץ ק שאמי הלשץ משסע דנן יי א עניה דשפוי לייה שמניה י ה והלנה הנרמליש על דעניי׳ משמע ו היין לי׳ אן דאששי ז״ל הוא ו  ששילם ifto אשר מ
ה אשי׳ דימס דמשג שינדיו דאם זה נשייון לשמוה ויש שפוי. נימליש שהוא משני po אנל נדינ דייה נשייג נשנאי זה ונעען חפס. אי איה ני״  טנשו ואם שפוי. ^
מ ה׳ג ח״נ שמאי לדונתא קשיא הדיא א"נ נריי. ולא ננימליש חפס ששילה דנל ה אשי׳ נ ק נדין שס דטמוו לוסי ונראה ממסשנשו. יוסי נעשה היי ני״ ע זי  שלא אינ

ר4נ ממשמש היי מי' נשסוש שפס U0 סישה הראשונה דפמשנשו דניץ שם אפיו p ומשני שפמ ששילה דננימ חשש אין והלאה משם יניס אם אנל מד' נשמוש ינוס *
טי ג*נ והכועל אי לייו נשסוש ימס שלא סשנ0 ננימליש נאן אנל משש נזה יאץ והלאה פנאן למס שילה יאם משנ דהי• משום ס״נ הוא ואיה נ ! ינוס אם אנל ^

טי נזה אץ שסוס ימס שלא משמלה שמשג דמה ניון משש אין לי׳ה  יושר הוא אם אנל הכימליש פנמלך ישמש שלא אלא איס טנייו מיקי דנל שפוי p ומשני יאוטישא אי
ה דאסנח נהי לזה טנשו מיקי אץ ט׳. ננימליה אלא לזרוק נשטץ ולא שגשג וזהו מהנימליש ישמש ושלא היא ננימליש טנשו פיאר מי* אנל נזה משש לו אץ ני׳ שנ סוד ו  נ

« מיקי ושינז הי׳ הוי דלא נמג ולגן זה שירק לו «םשיק איט מיס הקושיא שחיק יאעיש טנשו ונו׳ טנ ה ונימליש י ד מהוה זה אמי זה נשויה ויי רי אצא סעיקיא ני דיו
ע שלשין גם מכאן חה מכאן חה נאמלע ט׳. 11̂ זה הרי :נן איטסטאי ועניה שנשג יני ה דאיג המגיד היג שהקשה ולמה ו טי פי׳ A א מ אלא דאהינ י׳׳ל שפוי 0 לא יני

דני סממשנשו ימזי שנעשה אצא סמוי ונעשה ממיר נחטץ «י דהייס ההוא אנל זה נחג ולנך הפור ונעשה לקל נחטין שהוא נק״ו נא שמא הדני אלא נ0נ f אשי לא זה ו tp אלא 
 :נדנתימא שפוי מממשס* יוסי שפשה טק גושה אמס נמלאנה יאפי׳ אמיש ועשה אמש מלאכה למשוש שמשג משום כאן הפעם דאין «א ליניט לו שהוקשה דמה לזה שי״ל מה

ט׳ הסושי דני למשוש גתכוין ט נלל דהא שימא .ו *ו «׳ נייש יני טי אנל שמוי הוא ששפוי נשנש שאפרט ד  נל ק״ז) האורג(דף ש׳ סוף ישמואל מימרא והוא א
שנס טי אנל שטי עטייד ט׳ א א דאג״ סמלוקס זה ודין ו ע'נ:) ג״ל נלל ע׳ וינ ף  אש למסור שפוי הממוני את ומסך השליש אש להגניה נשטץ החס דאמיי׳ (י

טני אח ומשך השלוש מ א ה א מייג אמי אני׳ שפוי אפי ינ נ ,ע׳׳נ דעלמא למשיכה מטין קא דהא מייג אמי אני׳ דאיטיא לממינה נחטץ לא דהא שפוי אמי ינ  היון ^
טי אנל שטי להיוש יאוי שמי יאמרו מי. אנל שטי שפוי דנל נמ״ט העמי מלל נשי א יי נלל דאין ייל לזה מי« א נ ם אלא אמויים שטאל י  גמשנס השטייס ניניי

pi ט ש מו ה אניהם י׳ נשם י׳יי שהיין (יףג׳) קסא שוק הטסטשניי ר י נ ט׳ שלש מהני נ  אס ומשך השלוש אס להנניה ננשהוין יאשילו קשה ליל מקם מהל אנל . עיש ו
ע דנהא המטנר שטי m< ני ץ י ט ט׳ דמי היפי משטץ נלא שגג לאניי ואלא ע״ג) (דף ננמיא שם אמרו למשיני. אישטין ילא י  השלוש אס למטי. דנהטץ נשנש פשאיג ו

י הפט אס ומשך טי אנל שמי נ ט׳ מ״נ העמוני אש וסשך השלוש אש צמטך נחטץ אנל א א משם ניינאי ו טי הממני אס ומהך י»לוש מ6 לי.גניר. דנסטץ טסי  אנל ס
טי דני׳ משיא נאמר שזה עיש ואף א א נהא אניי נ ע למניה טסטץ אנל סייג «א אם הממני אח ומשך הייליש אש למייוך ונייטץ נסיוג אלא שליג דלא טדה ונ  מדד ני

טי אנל שפוי דלניע פסלוקס נזה מין דשפור טי אנל שפוי דהוא למייינה דאיחטין הרילוש אש לסמוך ננייטין נרש א*נ א ס א  אש מזטץ^וסך יאשי׳ ואמי נעמי סיקל ויני
א מטגייש הניאה השך כלום מ״נ איט השלוש מי ט דני• דלט ועוד . נדסיקיש « א יר?א אב״ מסלוקש יאינא ארנע וזרק שסים נייטץ יני  ימן סייג אמי ואניי שפוי אמי יינ
שטי היי שהוא נ א דאסי יהיר ונמלא י טי מא הכל שפור ינ  דהא קאמיינא נההוא הרילוש אש למטד נשטץ אשמטק אי ואמרי לייטהא שנדי מגמרא היקשי דאלינ לגמי׳ ס

ט׳ דאיסיא לססיפי. פנוץ קא לא ק שפוי p ואי ו טי אנל שטי סי אינע נזי « הא א *T א טי אנל שסי והנא לגמי• סוסי דהסם נמסיכה סי דלא לאשמועי׳ ינ  ודא• אלא א
שנוי הך pi לגמיי מושי נשי סי שפוי הך היי שסא ינ דני• שלא סז הני דנל ממק וזה עלסו השעם מזה לגמרי שפוי דסי רהיי ונמלא י וסי נגמוא האטי סשם שפוי נל נ

ט׳ ממשנש ממלאנש שמי סנה נלא הממני אש וסהך הסלוש אש להגניה נייטץ פשג שנטש מה׳ דנשיג ועיי. . זה ננל ליניט הנייסו אנל שמי משמע שפור וסדפהנ ו
ה לה זססר דהנלל גלום איה w מיהו אסור ה מסרט סטר ספור מגיש לגמרי מסר 6יה0 אספי ההם אגל אסור אגל פגוור סא הפור שיאמר שגת דה״ «״מ הזא מי לי  מד

ע לט ומה ההלנוש נאוק עסיק קא שי אס לסיי :שהקשיט מה קשה ושרש להנץ וקל ט
ט דני׳ .ונו׳ דוצקוח 0«ו ששי לשניו חיו י ) ני׳׳ש) דף אנל(גייסום ספק דגש׳ סמהץ יני כ ים1שא ללקש משטין מםא שמי דמספסק דאמי לשמאל ה^זו י

פ0*וא
עוז סנדל

» ץ ס «ויז א «ווכ(זף ש׳ וים .90 ניולא « ד׳ משלשיכ עלשיס עדיקא רא) אלו ץ :אכין ז שזז ש׳ שטי. שי טזנו ש סל א »): (רף טישוש •ן [ ! /• ]
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תי זהו אביהם אמר .פמר אמריה שטה הדליק ואח׳נ ראשוגה » א תה נל אנל א<י ש ה :שס נר״הא נאותה .ונו׳ גתנוין אם אבל י ב ס' זו והדליק v כ  גר״הא .י
זה .אשור לה גתנוק ולא נמחעסק מלאכה המושה ובל :ל׳א) [י׳ס] (שם :מליל הוא שמש שנמטם

:מקומוח וננמה 'נ:)5 (שנת שם, מימרא לנדה לעשותה יכול היחיד אק ואם וט׳ לנדה אותה לעשות יסל שיפחיד מלאכה כל טז טו
ב טל’זה תנא ניע(שנתצ'נ.}5הס נש׳ לשניהם. אחי ושיעור שיצמיטט' עי אמור. ממותו אמות מיינ טוחו על ניומי וגעשית מלאכה לעשות המחטין כל י

ה ור׳ סמיינ ר'מ יטל ווה מי  אומרים ור׳ש י
ת יסל איט וזה יטל אימ זה ד  ממיינים ו

 ,חייג ד׳ה יטל איע וזה יטל זה אומי ור*ם
טס' ה יטל אים וזה יטל זה נ*נ) (דן ו  י׳
 שיטל זה חסדא רנ אסר חייב סטיהו הי וזייג
 רנ א׳ל עניי קא מאי יטל שאינו זה דאי

■ מסייע א׳ל נהייה מסייע דקא הסמנא  אין ״ע
יטל זה

 שחשג מלאכה נעשית שהרי זה את ודרג זה את לדרוג
א ;לעשותה  ולבכות ראשונה להדליק נתבוין אם אכל י

 הדליק בך ואחד ראשונה ובכה הדבר ונהפך אחריה שניה
אחת בנשימה זו והדליק זו כבה .פטור אחריה שניה

 סר אמי הכי נתר ואמריא ממש ט
 לזה שיטי נעיק להו אינעיא מיינ יטל וזה

נ לטלס אחד שיעור יילמא או לזה ושיעור  י
 ושיעור לזה שישר אסר מד הסטנא ורב מסיא

 רב אסר לטלם אחד שישי אמי וחד לזה
 שנכנס צני תטנא נמי אק אף יצחק נר נסמן
 שעוייס שנים נעלו חייג נענע אמי ונעל לניס

 מייניס שנים ונעלו לנשל אמד יטל לא
 צייה ושישי לזה צידה שישר לינעי ואסאי

ori ואירש לטלם א׳ שישר יאסרי' משוס לאו 
 התום׳ וכתט וא׳ א׳ לכל צני צידת שישר יש׳י
 סמייב מאיר ר׳ יטל וזה יטל זה סר אסר

ם' צהו אינעיא  לה נעי דאתאי לר״ח סימא ו
 וזה יכול איט נזה לסנעי ומצי יר׳ס אלעא

 מתניתין יקיימא יהודה דרני אלינא יטל אייו
 איט זה ונישק משת זו דגיסא ונראה טושה

ע נירסת היא וזו עכ׳ל יטל איק חה יכול  :יני
ו»ר

 אק אנרהם אמי ונהשנות .סנואי המצניע מ׳
 המתסק לומר לו היה אנל נזה ישה לשוט

 אמור אחותה ועשאה מעולה מלאכה לעשות
 כנזנ אם שהיי אמור איט יטונתו שמוח אנל
 אלא מטונש אחות ומא מ״נ משסעק שם

 נכאן יואהו ואט .כאן עי ,מעשיו קלקל שלא
 ונעשית נאמרו רניט לשון שדקדוק להשיג מאן
 .נשטי אלא טינתו נדרן נעשית שלא רטא

 וכשהוא חיינ הטנה על יותר הוא וכשהשטי
 ממשנש נשחטת לא משמעון ושם .אשר אמות

 לכתוב אאשר לו היה ולא עמדה שלא אלא כלל
 שכנר וכ׳ש תמלה שם ינחוג לא אס שמעון
 ;נייטם שהזכיר נניאור זה כל רניט ניאי

צד . להוציא שנתטין הרי כי ט׳  שם זה ו
:ננמרא ומטרשח נמשנה

ג ה י ט' והשליך נסינר מנור חי  מטאי זה .ו
ן (שם נמשנה  אמרו נאמת צ'נ:) י

 שאם ז׳ל ואירש׳׳י חוור. להיות ראוי שכן וט'
 חייג אחי לצד לו ונא להוציא דני לו נחן

 שסואו ידע וססמלה מוזיסנינותיו לשוח שירם
כ: למחהסן■ ע'

ד ל י  זח ונו׳. מלאכה למשות הסחטין כ
ה מטאי תינ  ומהם נשנת מקומות נ

:צ*נ) (שם ננס׳ המצניע א׳
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 אותה איחר לא זה הרי ההדלקה הקדים שלא שאע״ם חייב.
 וכל בזה ביוצא כל וכן חייב ולפיכך כאהת שתיהן אלא

 כל יב :פטור לה נתכוין ולא כמתעסק מלאכה העושה
 חייב כוונתו על ביותר ונעשית מלאכה לעשות המתבוין

 להוציא שנתכוין הרי "כיצד .פטור מכוונתו כפחות
 לשמירה נתכוין שהרי חייב לפניו לו ובא לאוזריו משא

 להוציא נתכוין אם אבל .מעולה שטירה ונעשית פהותה
 בשמירה להוציא נתכוין שדרי פטור לאחריו לו ובא לפניו

:בזה כיוצא בל וכן פחותה בשמירה והוציא מעולה
ג  וחלוקו בשרו בין המשא והשליך בסינר חגור היה י
 לפניו הזאת בדרך להוציאו שדרט המשא זה שבא בין
 כל יד :חוזר להיות דרכו שכן חייב לאחריו שבא בין

 ועשה בה והתחיל בשבת מלאכה לעשות הטתכוין
 המלאכה כל השלים שלא פי על אף חייב. כשיעור
 אגרת לכתוב שנתבוין דרי כיצד .להשליטה שנתכוין

 כל או השטר כל ויכתוב הפצו שישלים עד זה יתחייב לא אומרים אין כשבת שכזר או
 שני טשיארוג שלם כנד לארוג גתכוין אם וכן .חייב אותיות שתי משיכתוב אלא האגרת

 כל וכן חייב ככוונה כשיעור ועשה הואיל הבגד להשלים שכוונתו פי על ואף חייב חוטין
ן ;בזה כיוצא וזה מקצתה זה שעשה בין כשותפות שנים אותה ועשו לכדו אותה לעשות יטל שהיחיד יטלאבה כל ט
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משנה לחם
חד דמשמע לננית ולקט שמיריח חאטם ילקט עננים עננים ולקט  דחייג מידי כייע מינא מ

נ אייר צ'נ) [ני] (דף ונמסקנא מלנו מלקט שאנד כטן ותירט  יהש נינ״הי to'b ליקדס 6י
« את להדליק זו אח וכנה זו לכנות ונתכוין (ארוטח) דולקות נרות שחי לאטו היו תניא

 מכאן משסע .נ”ע ח״נ אחת נ«ימה והדליק וכנה ולכטת להדליק מיינ זו אח והדליק
 ולקט זו תאנה לליץס דנתטין הינא מינאססור אאי׳נחד אטור מתעסק דקאסי דלשמואל

 נדקאמר ליקדם ה״ט עננים ולקט תאטס לליץס נתטין נמחט׳ שאחי ומה v תאנה
 עננים ולקט חמלה חאטס ללקיס שנדעחו הדני לו ונהאן שניהם ללקיט נדעחו שהיה
 נחטין אנא ליקדם נשאיט אנל חיינ א׳ מין אנל אסור מינים אני דהוו דוקא וט׳ תחלה

תאנה ללקוס שנתנוץ למי למה׳ד הא דחייב נו׳ זו להדליק זו אח וכנה זו אח לנטת דנתכוץ רניט כתג אין וא*כ סוניא נהך וסוכרוז סשוט וזה אטור אנזרת ולקט « תאנה לל<ךק
היו נרות נני קאמרה הנרייתא שלשון ואע׳ס כדכחיננא דאסור הנזכרת הסוניא מן משסע לדתיק שהניא זו מאנה לליץס נחנוין ונק ההדלקה נדיו נין הא אמית תאנה ולקע וו

י צירסח האך מיינ דצורם ניסהו לסי רניט כדנרי הדנריס אשס משמע ח״נ וט׳ זו אח וכנה ץ אח לכטח ונהטק (ארוסת) נדות שסי לאטו דנתנ <״ל וא'כ אסור שם שצורם ש׳
 לו ונהפך זו אחר * לכטח כדעתי שהיה נחתניחין נסי להקדים היינו וט׳ לכנות נחנוין הניייתא שאמרה דמה לומר אט סונרמים צירסתו לסי אפי׳ דע׳ה איט זה גייסתי, ל» ט

ט על והשי; נהשנות ז׳ל היאנ״ד וכדכתנ פטור דמתעסק דאמר לשמואל תקשי דאל׳נ הדנר  סנתטין שהניא הדמיק קצת ק׳ עוד רניט דעת אטם כל על ליישב וצריך p יני
 מתעסק ח״נ נהנודה ומקלקל הואיל החיטקוח מילת גני נגמרא שם כדאמיו מ״ב להיות ראף שם אטור יהיה שמתעסק אפילו זה הוא דסיון דמה מ״נ זה אס והרג זה את להרוג

 לוסר רניט כן כחנ דלא ועוד אפוי נחנורה מקלקל כמ׳ד מתני׳ כגמרא ואוקיסנא פטורין הסקלקלין כל שנמנ אטור נמטרה דסקלקל זה נא׳ פסק דרניט י״ל לזה מיהו j״n נתסרה
ל : צ׳ע הא' לקושיא אנל שחשנ מה נעשה ה'נ שחשנ מה נעשה די.תס היכי דני אלא מייב נטי הכא סייג דהתס היט ת• נ׳  נא׳ להוס׳ שטקשה מה לו הוקשה דרניט לתס ו
 דנחטץ היכא מיהי דלנ׳׳ע משמע מייב אתר ואניי דאיסודא לחתיכה איכוין דלא משוס אטור אסר דרנא הסמינר את וחתך החלוש אס לחתיך דנתטין ההיא על ע'נ.) גמל(דף נלל

 שנחטין נטן איירי הנא ותירצו אטור אמר וחתך זה ממוני למחוך נחטין אפילו אסור מתעסק ראסר לשמואל ואמא׳ סיינ אחי וחתך זה ממוני לחתוך כגון דאיטיא לססינה
ר איזה לנזתוך  ונו׳ דולקות נרות שתי לאטו די.יו נרייחא ולדידהו נויהיה ופסק שמואל על וינא אניי דאליני ליה דמשמע כך לסין רצה לא ורניט ממוני ונמצא תלוש שהיא כסנור ינ

 ואע׳ג הוא כאשסה וט׳ חאנים ולקט עננים ללקוט דנחסין מתני׳ וכן חייב איסור לדני דנחטץ דכיון דמ״נ היא נאשסה אלא לשמואל שהוא כמו ליקרים פירושה אין סייב שם דקאמר
ק דשסואל אלינא ליקרים שם היין דיכא  אלינא דמתאמרא אכל סאק דנא' טגיא טלה וא'כ דתיטרץח מההוא דשרואל הא על נחמן לרב לעיל אקש׳ נופי׳ דאיט ס׳ל לא וליה תי

 רניט לדעת איתא זו וקושיא ואסור. דאיסויא לזריקה נחכוין החם והא אטור ח׳ וזרק ארנע לזרוק נחטין דקאמי גוכיה סרנא מזו' שם הקשו עוד . סוסיה נקשיק לא דשמואל
ח: ונאי׳ג חיינ סד ולקס * תאנה ללנץס דנסטין כאן פסק דהוא  אז זה ולקט זה סנזונר ללקוס דנתכוץ הינא דשאט רניט לדעת לחח ויש פטור ח׳ וזיק י׳ לזרוק נתטין נ
 ח׳ הזריקה והיתה ד׳ לזרוק רוצה היה דהוא מחולקת אצטלה נעשית ח׳ וזיק אינע לזרוק נתטק אנל מחולקים נטשאים שהיא אלא נעשית והרי אמת היא הלקיפה דפנטלת תייג
 וי׳ל ו^טח שחורות חאטם גני אטור הדנר דנהאך דהינא לו יצא מנץ הקדימה של זה דץ דהקדימה הנרייתא ניארש איט דרניט ניק וכ׳ח זה. והנן אפור ולכך אנסר• ממלוקת היא

 נחנוין אם אנל שאמר ומה .ונטי הדלקה כמו דהוי ולנטת לשמורות וה׳ה אטור נשימות נשת• הא משמע ח״נ אמת בנשימה והדליק וכנה ולכנות להדליק דאמר דנרייחא סגופה
ט' ונה1ר* להדליק טי וחד דלוק נחד אייד כאן אלא כטיוח או דולקות נרות שתי דמיט דלעיל טוונא אייר• דלא הוא פשוט ו  משמע אנל דלשון ואעיס לארש רניט הוצרך ולא נ
טי א׳ ונר דלוק א׳ נר שכתב זו החלוקה תיקן נהשטח והראנ׳ד קפייחא. מלוקה על דאיירי  מוונא דאיייי שנראה מ׳ש משום שטעמו ונראה שיטש, נאטם שכתוב שסה וכתב נ

 לממוך נתטץ הוא הטי׳ ועיקר נר.נ Tהסג יהרב אינרא ועקש. נאחל נהם אין ודבריו רניט לשון למש כנ׳ל כמ׳ש, נרור דדנר שאיר ספריט לגירסת אחי וס׳ס קפייתא דנזלוקה
 שהרב אלא נפ׳ש מוכרח דהדנר אופר אני ומ׳ס נדנחנתי. דשמואל עליה ורנא אניי דאליני ס׳ל ולא התו«ות כאי׳ פא׳ דרטט דס׳ל דמשסע נראה חלוש שהוא נסטר דנר איזה

ס p רניט דעת שאץ ואע׳א זה הוא הפירוש עיקר אלא נחכ לא המגיד : P יסטי שרניט לומר טנתו אין אנל זה על לסמוך יש הדין לעטן פ׳
א ל י ב ק אמת וכל הכטיה אח ולהדליק הדלוקה אח לנטח וטנחו נטיה ואמי! דלוקה אחת נרות פחי לכניו היו כלומר .וט׳ פטור וט׳ ראשונה להדליק נססץ 06 א  יקראו מ

:ראשונה היא תקרא אז סהכטיה הדלקה מלאכת תתחיל ואם ראשונה היא חקרא אז מהדלקה הנט׳ מלאכח יסחיל ואם ממנה תתחיל הפעולה נערך ראשונה
ט׳ פטור לאחריו לו ונא לפניו להוציא נתטץ אס אבל יב  שם אמר דכנר להניא ח״ש לא ורניט צ׳ט) הפצטע(דף נא׳ אשי רג כדקאמר אפור לאחריו לו ונא דלאחריו היה ו

:•ותר פשוט והוא קאפר פנעיא דלא אשי רנ
° עוז סנדל

ז צ׳י) סמצדע(דן א׳ נזה דוצא עד פלאכה נל :ן׳א) האורג(דן ע' .סס טוצא עד נאסץ אס ונן :ק׳ג) אנונה(דן ע' וזייג. אואיוא ג' עד המפכוין נל ;צ'נ) (דן המצניע ע׳ .מאליו סוזו עד אמנונד! מל

למלך משנה
 שיי חכרן שאיט דנל דאסריע ft; »6 סקזם גשום ססורה מן הללו אישורין דאין דמק <אי«ר

̂יהזרין נלft לר׳י אף v( וז שגש;וה qft הלזורה מן אשור כדגמשו וה אישיר אחר דנמקום דרמן כ f 
ת^ן כעין דת־־,ון דכל משוס לר״י אהור מסץ שאינו אף מי,וס ככל טירנגן אם כי אסור
 * ימ״ש) מ״ז דף כירה ס׳ שגח לפש׳ נתדושיז הרשג״א וכ׳כ כ״ד(א״ה דף דנסחת 1*0 המס׳ כ״כ

 דאיכא כיון שרי וה5מ דאיכא היכא מ״ס דרכק גאיסויין אף שהיא דאוסר רר׳י למ״ד דאף ודע
 דגכורוח וגש׳ג ה׳ דף דכתוטת ׳01הת כ׳כ מכוין אינו וגס סורס איסור דליכא דהייט הרסי

 רש׳י ה׳ה גדגרי פוד ועיין (א״ח יע״ש סצוה שאין למי,ים מציה נמקוס כין לסלק דיש נסנו נ״ד דף
:צרעס) טומאת סס'
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סי סהרה 0 י0<9ב 60 לסיה 06 0600 הגאי הא בססחו סלא וקרע גססגל ו
 פ׳ססיני נסוסיסנאי רסס ס״נלועס בסססו

סי: 0001 ססי 7061 >ר>0וס o ס n* גוסא 
 כלל '0 סיסרא והוי. לסהרה אלא ר>ן9 וא<וו
 •סלה ללי 60 הקל^ל uTO( 0001 00(גלול
 סלאנה לאמר •סלה ליי ואה<' ,הסס א0מא<

 הא• פסקן 0ה* סייג פה1לנ לריסה סאיגס
 הגומא ססה סאס וסכאן . ̂:0 סא סגןלגןל
opoo לס ר>ן9 סאיס אסיה הלקול 10 סאץ 

 ו*ה מ*< סהסק ו'ל רסיס ללסס סליה 3»0
: שסוס

ח p מגס סל המקלקלץ כל י r i וטי. Of 
 והמקלקל רן*®) 00( גהאזרג ספגה

: pooo 0*0 1רpo 0<10( מגס סל
ט טי. גססה סלאסה הטסה כל י  ססגס ו

ק׳ס): (לף בסבה גהוויק
 ססגס אגל 000 היא דחויוו א *ב6

 '0 גססנה וסו׳. 0100(
p7n6 סל נ)”0 (לן לסמא poo מסה גהסוה 
 הסבה אה סליו לסלל גריך סטא סמק : סבה
poo יין איס) pi סבי .וטי רופא אמי אם 

 יוסר שהרופאים והיסא . 00 ממי וה גהנאי
 סטהה סהלטה פיב יהבאר גמלץ1 ססגיס

:י1ש0
הו ב מדו ס .וטי הפנה ם1י0 א ס' מטי  ט

:המסנה סל מימרא פ*ל:) (שם
מיו ט׳. סדלי  המלאטה ופיסי מטאי! וה סל ו
 מפגין פרק הנר הולקה סהוסיי י

ק :היה גגי *®)op לף «ז0( כ  פ׳ הגי. מג
 .ומנשלץ ואופי! טוחטי! : :)0P (פה 11*0

 ממי! לו ומחםמין ;גרי.) (ק> דסולץ פ״ק
סי.  פיל:) (לן> ליומא אמוק פ' ניייסא ו

poona לו po poo להסרןמו p להגרוהו: 
שיו ג שעו  וגיר׳ 00 נרייהא ,וטי לביים כ

 poio ואי! והגאוגיס ההלטה י
 קסגים ס״י ולא גנרים *י0 לא הללו לגרים

 לסריס לפטה אוסרים ואי! ישראל בגדולי אלא
 מפני גסייס ס׳י ולא נסים *י0 לא סללו
007(po70Joo .כלי יביס ססהב ומה אהרה 
 סהוא גראה בסיגיהס קלה סבה ההא סלא

 אמרח פמגסיפקללמה ««•שאמי! פירמלמה
 p6 וגסריס קסנים מי.ם0 יבינו שכלל נ“0וא

 :וסבליס לגסיס אלא הוה הססס
ט׳ לההמהמה ואמור ובירושלמי סס. מבואי .ו

 3«ר^*^ול?איגא״^־א^ 1SS ווע״י זי טרשית החפץ זה שעקר כנון מקצתה
ל טחהלח כאחד מיחם אותה שעשו בץ אחרת ברשות ד « ^54 W מסר to 

 מדל להלסה בגמרא 00001 לרגויי. לי! בסיא אחזו או וכתבו בקולטוס שנ*הם שאחזו כגק סוף וער
ביאם מסל׳ ito יביס פסק pi היא למויה :פטוריי [ו] אל!י חן־י לרשות מרשות והוציאוהו כבר
™ יכול םו־.ן אחל־ אין ואם טז ^?פל^^טז^ב^^־^^״היא^? שיצטרפי ער לביו ל
 מב*א0 0*01 למויה סמיל ויו*ל הוסרה 16 ייואיל הרבים לרשות והוציאוהו קורה שאחזו שנים טון
ילא 0«ל אצל סיא לסויה שהשגה וסי*! בשותפות אותה ועשו לכדו לעשותה מהן באחד בה ואין

י ח״בז שניה! סיף ועד מתחלה י י לי כשעושים נ ™י ד׳ ^ '^ P6 !0»ה שסי
^*י^סל^^נ^מס ^ ̂ יגיל איני והשני לבדו זו קורה להוציא באחר כח היה

טי, הראשץ זה .והוציאוה שניהם ונשתתפו לבדו להוציאה מ גייסה ו  גפקום מגלים גגלייהא יגי
» לדפה מרים חייב אינו ומסייע הוא מסייע והשני חייב שיטל מ  סמלמיפים מפגן שפירש י

כיצד .פטורץ *הטקלקלין כל r :בזה כיוצא כל וכן
 שבר או שרפן או מדים קרע אם וכן השחתה דרך בבהמה או בחבירו [י] שחבל הרי

 מקלקל זה הרי לעפרה אלא צריך ואינו גומא חפר .פטור זה הרי השחתה דרך כלים
 לתקן מנת על המקלקל בל יח פטיי'• לקלקל וכוונתו הואיל מלאכה שעשה אע״ם ופטור
 שחפר או שמחק במקום לכתוב כדי שמחק *או במקומו לבנות כדי שסתר הרי כיצד חייב.
 כל יט ז המתקן כשיעור ושיעול חייב בזה כיוצא וכל יטדות בתוכה לטות כדי נוטא

 ששנג כץ שננ ולבסוף שהדד בין בזדון ומקצתה בשתג מקצתה בשבת מלאכה העושה
 כך ואחר בזדק סוף ועד מתחלה טלה המלאכה שיעור שיעשה עד פטור T̂ד ולבסוף

 טלח מלאכה שיעור שיעשה או סקיל̂ר חייב והתראה בעדים יהיה ואם .כרת חייב יהיה
: חטאת חייב יהיה כך ואחר סוף ועד מתחלה בשגנה

שגי פרק
חו א I ד f ‘סכנה ט שיש חולה לפיכך המצות. כל כשאר נפשות סכנת אצל שבת היא 

 ספק .מקום אותו של [ב] אומן רופא פי על ]6[ בשבת צרב^ כל לו עושין
 r« עליו לחלל רופא אמר אם וכן .צריך שאינו ספק השבת את עליו לחלל צריך שהוא

 »ת דוחה נפשות שספק השבת את עליו מחללץ צריך אינו אומר אחר ורופא השבת
 עד נמתץ אומרים אץ יטם לשטה וכן לכך צריך שמא השבח יביום אמדוהו ב ז השבת
 עטו ומחללין שבת שמא מהיום מתחילין אלא שבתות שתי עליו לחלל שלא כדי הערב
u ט ויש צריך שמא זמן כל שבתות מאה אפילו x!לי ומדליקץ .מחללין סכנה ספק או ־ 

 להשקותו כץ חמץ לו ומהמין ומבשלץ ואופץ לו ושוחטץ הנר את מלטיו ו^בין הנר את
ט. לרחיצת בין  לכל כחול הרימא סכנה ט שיש מלה לנבי שבת דבר של כללו נו

 t&t נכרים ע׳יי לא אותן עושץ אץ האלו דברים כשעושים ג :להן צריך שהוא הדברים זה הלי מטסה!מאל’ זה הי• הווי!
 על אלא בעיניהם. קלה שבת תהא שלא כדי נשים ליי ולא עבדים *y ולא קטנים ע׳י שיפו

וחי האדם אותם יעשה אשר שנאמר סכנה ט שיש לחולה שבת בחילול להתמהמה ואסור .וחכמיהם ישראל נדולי [־] ידי
בהם

ר ט ל ב :00לאל! המיג גל*שס 00 פ מ׳ג מ00 פימן טר נ ;ופמגשס ט מפ פוי ;pm 00 סנ מ p® ר ץ « או 1D0 טו'ג(

משנה לחם
ם טז א  צ*ג) המ!ניע(לן לפי ימלה גלי פסק .וטי לבדו לעשותה יטל מהן א׳ p6 ו

י ודלא  סממא אמה תינשא י.יבי(פש0 שסליישמלהאסיעומי אמלי' לממלא ש“נ
 זה לסעוסי •סל!והו ווה •סל זה למ«פ• וחל מניה וזה עוקל זה למעוט הל הסעא בפסוחה

 וזה •טל זה למעושי והד מגיה וזה סוקל זה למטעי מל ול*י יגול אינו וזה יטל אינו
ד נהולאח שעשאה יסיל למטעי וסל יגול]  סייג גיל גמיאה שעשאי. יגיל וליש ני

 ומא פטל ג״ל נמלאת שמשאה ליחיד למפסק היל סליי פסק ללגיגו לסיק וק' .0מ*
 ופ« מלו אס P 06 שנהג וליג נ*ל נהולאה שעשה ליהיל שננוח מהי נפי׳ג פסק

 סיינים שפסו המיטע ואלו פעולים גיל הלי השגגה ונודעה פיהם מל הקר,ל מי«מ
 יהודה לי* עליה לפליני נאססים לסייג לפסק נלאה .ע*ה מעאסו מגיא ואהל אהל וגל

י' גא! פסק איך 0וא* טליוה בליש  לא סייס *ל0 הוה יהודה ללבי אי להא יהודה ג
מל דאיהו סניהיהסלל פימקם ל נמלאה שמשאה ימיל לסטסי טקי זה למת ו<*ל • נ׳

טייטניות רגהוח
ס אפ1ו יוערוז סלי (ו] א מוז יכוא m פפי־ דסוזייס צי׳ אפ יגי « יי * עו m •׳M* דשפל גי  פ

א ה ינו י יבוא פינו וו נ י נ ה י הוי הני ז ומהני■ מוזםפ י תו יי (ו) "י קנויה פנ א וז  וזסקאקאיס נ
פ חגי מיק פיא room סהונא pin ממורי! א אני עיד הונ סנ ה ו ה פינ ד ספג □ פאפ נ טו  נ

א דהנ! ם«נה פ ופוק• מטרי, הטקאקאים נ רי הר.יפ נגנוו הו י ש פנ  I ע"נ ני״
טו נ־ג ו*ש חני השופא (א]נמ טו נן חיניק פו שנה פח עאיו סחאאק חי יו פ במי ה  נוזי
פ ם פי נוונהפ ויו נ) 1 ע־נ סקי ני שנא ר׳י והשיר | שונים פרם נ פין ח קי  וסמק נסקזוח נ

ה הרי רנשפא [ג] ;אהקא נמשוח ח ו ה הרי והשופא סנונ ס שימך ז מי 1 ו

 מיפושז הלהא איסא בגמלא קאמל לאמאי לסמסההא גפססא לאיגא אסלת קושיא מס
 דלל• לימא ציל גסולאת שמשאה לימיל ומל יטל וזה יסל לזה וסל ומנימ ל«קל מל

 ונלקאמר מניח חס טקל לזה ומד יסל ווה יטל לזה סל ממעשי הלי אלא מי לא יהודה
» ליה איס יהודה לל׳ וניסא הוו מיעועי לתלי לל*מ שם ד נמלאה שמשאה לי  ני

 הוליות מגיש משום הסי למיסל נגמלא אצמלינו לולא• ל06 « קושיא ולסל! .סייג
 מל שס 1דא«ל פטל גיל נסולאס ששעה ליסיל ליס איה •מלס דרי אמייק ני) (לן

 שמשאה יסיל מדם6 מסמים ימלהאגל לני לגלי שמואל* אמי יסדה לג אמי מחני'
 ימלה דליי ננמיאלוסר *צליגו ולהט וסו' להניא יהודה רני מאי מייג נ*ל נמלאה

 •9מ מה פשור ליס איה יהודה ללי׳ תלמולא משגת מה לא אי אגל הוו מיטעי הלהא
ע. סלקאמל סו חיעומי למלי לליליה למימי ע ליי  ימלהגהא היי לפטקגא! לאה ויני

ס משוס ינול איע וזה יטל איע חה נפולאון שמשאה ליסיל נהא אגל ליה מטיע לי׳
ציל

עוז סנדל
» « נמי)!ק!ק נא  ((0 מרד, .מטל מל גומא חמי■ :ק׳ו) (דן לאויג *(•« י* מוק .«ווי «•

א מ׳ .נמרי! סין מד i(pip<1« סל ;מ׳ג) (דן גדול :ק׳ו) דאוינ(דן י׳
ב ח פ״ אי! ומי מ׳ל) (דן ויומא נמלא ומי ק׳ני) (לן ימ1שר מ׳ מ׳ שניו אערבנמ. מל וזזוי

עניו. »פא מל רום פמרוהו :מיוויזז סצנה נמצמוו מקימות וננמה נ׳ת) (דן מממי^
); (דן ויומא ושנקיסזוא קנ׳גו) (ון מ*«(י! w מי מחללי! מ׳ו x . ע מרק דןנ׳ מ( * ;נ ( ') 
ן ויומא נהוא מ׳ .צנן ציין ווו וגוחללק ) (י  איזיהן למוז מיק .!®מיהס מד נשעושי! :^ו

ם מל ופסול :ויומא גסוא ומ' י*נ) (ין ם מ' .מ מ) (ון ל :נ׳



משנה מנידפ״ב שבת הלכות זמנים.משנה כסף10

 ס’ר5נ; )1ו{ וענדה נגשיה ה״ך ר״ע נעיההה להfו שנת תה<) ש;א ר״ט אחות צדעח
3pp1וא'ה'יו שנח חוחי וידעו ילמדו כשיגדלו דיןשניה ישוס החניד הד׳ כם"ש 6׳ 

 ואי; <כש כ',וח החירו נ־,ושי היואיה יאמרו שמח וקעויה גנייס עיי עושין דאין וכיעמא
או (כרי ימלאו שכשלא הדני ׳נא דילייא נמציח המהו״נים ע"׳ לכחחלה חוחו מחירים

 שם ממרא ורסקנא דשייאל מימרא שם ,וכי' יעשה אשי ש;אחר וכ״ש .דמיה שיכן
:ו״ל רניט דנר׳ .ונו׳ שאין למדח ד.א י לה ילפימ דסההס

ש ד ש חו  החל״ס ושיט׳ כ״מ.) מעמידין(דף אין שרי, נע״ז מימרא .וט׳ והוא נפי;יו ה
.מקללין דאק עינא ושלוחי אוכלא היף צאשוק׳ התר ואמייגן ננמיא שה שכחנ

דשוי״ל' משום האחרים נסלייס החלול וטעם
:החם כדאיהא חלו נלינא דעילא

 ומכה .וט׳ נחלל מנה לו שיש מי וכן ה
 הכל .הי:ל וגג היד נגב שהיא

 ונהלנוח שסוקוח. מיסרוח כ״מ) שם(וף ממאי
שי' ז'ל הרשכ׳א ונחדושי שרצים ח׳ ש׳ הוכאו
 האנרים מן אחי שגחקלקל חלל של מנה

 נועה מחמת או בו שיש מנה מחמח השגימיס
 מנה נחיאין אילן מימושים אנל ט שנעשיח

 הוא א"נ אלא השנת אח עליהם מחללין ואין
 וכחג .גר״ו הרג מוי׳ . חנה ט שיש מימוש

 אמיינן יקא חלל של מנה כי' ו״ל היחנ״ן
 נקיאיס שם אין שאש׳' לומר אומד ציישה אינה

 נל לו נטשים כלום אוחי אינו נחי וחולה
 וממללץ ויטאוח ממאכלים לו לעשות שרנילין

 וינילים נשיויעין אנל .נלל נשאלין ואין שני•
ודאי חלול ציין ואין ממתין שהוא מולי נאוחו

, - אומיין נרושא או נחולה וצ״ש לו לעשוח אהוי , ______ - -
א מ'ד השכה את של מנה שהיא אע״ש מחללין דאין לרין איט ה״ד [דן בנב סהיא‘ ומכה . אכ׳ידה ב̂י

ננר,י נשאלים חלל של שאינה נחכה הא חלל ̂ • י י ״ ”
 מהם אהד שיאמר טי מהללין ואין נחולה או

 מהם אחד אצל שנעשה או זה לחלול הוא לרין
 שהרושאיס חולי נל וכן :ענ׳ל גנשוח סכין

 ש״נן (דף ביומא ששוט זה . ונו' אותיין
: מקומוח וננמה

, צו מחממין מים של נימא ו ונו'
 ושיישיי י״נ.ז (דף דע׳ז קמא שרק

 שושה כלב שסט מי וכן . עלוקה גימא ז״ל
י אחד או » ח' מפורש .ונו' מ  אמרון פ׳ מ

,ממיחה השוטי< הנצנ שנשינח ש״י) דיוגזא(יף
:קנ״א) דף (שנח כחט כל פ' זומלין ושאי

 נרוניח לו להניא רופאים שאמדוהו חוליה ז
 •מימרא אדם נט עשרה ורצו אחת

' פ' :ס׳י) (דף נמגחוח ישמעאל י
 מלאו ולא גרוגרות לשחי יצריך שהיה חולה ח

 עוקצים נשל׳ ניוניוח שמי אלא
:דאששיטא נעיא שש וט׳ גיונרוח ושלש

 והותיר החולה ואכל נשנח לחולה המבשל ט
טי. מן לאכול לנריא אטור ו

ומ׳נו .!ט׳ו ודף דחולין פ׳ק נגח׳ הלכה פשק ,
ה] מותר בשבת לחולה  מוחי שנח שלמוצא• ז׳ל י.מפישים הסכימו ״•רןא שנגזור כדי תוספת ידבר שאיו הי בשר ממנו לאכול לבריא [

כי׳ להמתין צריך ואין לאלחר לנייא . . . < . . שיעשו נ
 ופשוט עצרו נשנח אלא אינן ל”ז רניט ודנר׳

ל ;הוא  לנייא מותי נשנח לחולה השוחט אנ
 פסק שם זה גם .ום׳ ח׳ נשר ממט לאסל
 לחולה השוחט הלנחא דימי רנ אמר הלנה
דא׳א טון מ׳ט נאומצא לנייא מוסר נשנש

נ ׳ים חנעוד חו'ה לו שיחיה והיא אנרהם אמר ינחשגוח .שחים קא רמלה איעחא שחיט קא ני שחיטה נלא נשר לנזית וננר מוקצה משום אסור הט לאו דאי דנריו נאור .ע'
מ״ח תיקצה אלא כשנח יי',לה אין כי״ש דקי״ל ילדיון הדני עיקר ומ'מ .מזה למעלה נגח׳ שם כן גזני לא אם אנל שנת נאוחח שהדליקו נר ננון נידיס שדחה איסור י
ם דחנ> ד ההלטח מן וכ״נ נן דימ׳ רנ הזטי שלא וזהו ז*ל יונה ר׳ הרג יעח וזה נידים היא דחאה לא שייטה אינור תד,יח מוקצה הימה שהנהחה ואע׳׳ש מותר נכאן נגון ני

: ז״ל הר׳א פינרי המפרשים קלח ודעת נלנד דית׳ דרג מימרא אלא הניאו שלא
ה י ל י דוקא ישירוש ט;’י,נ׳ דף ;שני. משנין פ' מיייא וט' אוררין כילד נכי׳ ע״' צרכיו כל 'ט עושין (הX ט שא" חו דנ  יום ל' חיה כגון אדם של נוט לכל חולי מחט נו שיש נ

 נכרי ע"׳ ואפילו יינריהם שנוח אפילו לו מתירין אין ננריא והילך יחהזי, והיא חישש אנל ימנו ומולה מצטער או למששג נושל שטא כאונלא נפיף העין לכר,ול וטון
י יסנאיו הם נוודים וינרים ז׳ל הריינ״ן נשם ז״ל הישנ״א כחב ע"כ פמנין שר.יקח משוס גזרו נעולס כלום ולא מלאכה נהם שאין דניים אלא עוד ולא י נ י ;כ״א ש' רניט נ

L ״י משנה לחש

 ׳שיחל גדולי ע״׳ שנה לחגל •רצו לא קטנים
 ש'א רנינו ש:חנ שהטעם שנחנ נהר״ן ודלא.
 וא"נ לר,טניס נם קא׳ נעיניהם ק*ה שני. חהא

 נ־.רה׳ דנר״תא חנא פלנינהו א״א• יקשה
י׳ למידק ואיכא נהדי«כריס קטגים ונקש דנ  נ
 על מלא הצלו דניים עושין שאין ש:הנ רנינו

ד  שאר ע״י דמשחע וסנמיהס ישראל גדולי י
 הנרייחא מיעטה לא דהא וקשה לא ישראלים

 נ״ל לכך דוקא ועניים ונשים קטנים אצא
 גדולים וניט דנקט וחכחיהס ישראל דגיולי
 וחכמיהם נכרים למעוטי ישראל קנינים למעט

: קלה דדעחן נשיס למעוטי
 גכייה נע״׳ שנר,ן השעם שזה היח״ך כתב

 אין וכי נעיניהם קלה שנת חהא שלא
 יכיל אחד מנה ולדנריו לננרים קלה שנת
 נעטר הנרור והטעם שיעשה לנכרים לצוות

 ונמת ענ״ל. למששע ואחו זריזים שאינם
 .לחמיהחו מקום אין רניט דנר׳ שניאית•

 נכ״נ ה־״ן נתב .ונו' שהיה הולר, ח
נעיר; דשחים לן דששיסא דניצה

 לח שלש מ״הינן שתים אחד נטוקן ושלש אחד
 הרשנ״א :"כ1 אשור נשיעורא דלינו״ מ״חינן

.נכשונה הרא״ש וכ"נ וחולין נש׳ק
 נל מטור כחנ .ונו' סכני. ט שחין חולה י

ר חולה ציני נ  סכנה נו שאין ני
 כיון ועושה לגנדי אומר כנל יענה לא הוא

 אנר כנצח ט יש אפי׳ מנוף הנגח נו שאין
 אנל דאורייר,א נאיהור עגיו סמללין אין

ק נאיסיר מחללין  אנל מעשה דעניד אע׳ג דינ
מגי נ

 התורה טשפטי שאין למדת הא .בהם שימות ולא בהם
 ואלו .בעולם ושלום וחסד רחמים אלא בעולם נקמה

 עליהן ואסור שבת חילול שזה שאומרים האפיקורוסים
 טובים לא חוקים לכם נתתי אני גם אומר הכתוב

 שיהיה והוא "בעיניו החושש ד : בהם יחיו לא ומשפטים
 שותתות דמעות שהיו או ציר מהם באחת או בשתיהם

 שהיה או מהן שותת דם שהיה או הכאב מרוב מהן
 חולים בכלל זה הרי אלו בהלאים וביוצא קדחת בהן
 כל לו ועושין השבת את ע^יו ומחללין סבנה בהן שיש
 השפה מן גופו בחלל מכה יש אם וכן ה :רפואי׳ צרכי

 כשאר או וטהולו בכבדו בין במעיו בין בפיו בין ולפנים
 סכנה בו שיש הולה זה הרי בהללו שיש בל מקומות

 עליו מחלליו לפיכך היא כבד שחוליו אומד צריך ואינו
היד [ד] בגב שהיא ומבה . ׳

 אומד צריכה ואינה הלל של כמנה היא הרי הרגל ונב
 הבשר את שמסמר והחום .השבת את יה‘ע' ומהללין

 כל וכן השבה את עליו ומהללין רמי חלל “שי כמכה
 שהוא ׳פ’אע סכנה בו יש שזה אומרין שהרופאים חולי

 על השיבת את עליו לין‘מחי מבהוין הבשר בעיור
 כשבת חמין לו מחמין מים של נימא הבולע ן : פיהם

.נפשות בננת שהיא מפני רפואה צרכי כל לו ועושין
 העפר טזוחלי אחד או שוטה כלב שנשכו טי וכן

 עושין מטיתין אין ספק ממיתין ספק היו אפילו שממיתין
 ורצו אחת גרוגרת לו הביא‘’ רופאים שאמדוהו הולה ז :להצילו רפואה ציכי כל לו

 הביאו ואפילו .מכלום פטורין כולן אחת בבת גרוגרות עשר לו והביאו אדם בני עשרה
 צריך =שהיה חולה ח :הביאי בריס־ות כוי׳ם שהרי בראשונה הבריא ואפילו זה אחר בזה

 אחד בעוקין גרוגרות ושלש עוקצין בשני גרוגרות שתי אלא מצאו ולא גרוגרות לשתי
 בכצירה ירבו שלא כדי לשתים אלא צריכין שאין פי על אף שלש בו שיש העוקץ כורתין

 בשבת ה‘ילחור המבשל ט •־ בזה כיוצא כל וכן שנים יכרתו ולא אחד עוקץ יכרתו אלא
השוהט אבל .בשבילו ירבה שמא גזרה המותר מן ייאכוי' לבריא אסור והותיר החולה ואכל

י!, ^
ידי על צרכיו כל לו עושין סכנה בו ישאין חולה י :כזה כיוצא כל וכן בשבילו ירבה

« צס ל^וין סמ׳ג שכח סי׳ א׳ח טור כ ־ פה ליווין סמ׳ג שכח הימן ח׳ח טזר א

 רפואה ולהביא ולאפותלולבי;
מרשות

:שנש שי' טיר ד ■ סה לציין נשיג יש

ד -0 סנמיס אנל י'יהודה דנרי זו נהוריוש שם דאשרו משוס נהנמים שסקדנז״נ נ׳ 'r<'b 
 שעמים הרנה החוהפו־ דקדקו וכן כחכנזיס דהיינו משנזע אנל לשון ותדקאמר וט'

 וזה יכול לזה נז? כמיני נ״עוט׳ דחר׳ משנינן יהשסא דיז״ב פסק כן ומפני טערא
 דאמר יסדה לר' דמשכש משוס הוא הכי גמרא <זשנ׳ דצא והא ומ.ייז לעוקר ויזד ׳טל

י דלא דקי׳ל לדידן אנל .וכחינגא פטור נהייא נ י  לא כהנמיס אלא יהודה נ
; הכי משנינן

ה ט שאין חולה י ב פרק דני ידוקא. הרמנ״ן נשם היה נתב . וט' «נ  שיש נ
לכמו-ל וטון יום ל׳ היה כגון אדם של נוט צנל נזול• מסט נו

עוז מגדל
מ ס׳ . :עולס ישטם עד למיס הא ח) (דך. נ' p כ:ם יהיו ער וא^ו ובירושלמי נ׳ c ג״״ 

p על עד היד כנג :הי^ ומכה מעמידי! אין שרר, המירה. גלא עי החו׳»מ c  • c r c ‘̂} 
ח ער ySiM כדגיס. שמונה וש׳ מעמידי!  כיץ להצילו עד ר• וכי י״כ) (דך דע״ו שי׳ק .סנו

 עד המבשה נ׳ד} (רך דעחל יש ר׳ ש׳ מגתיה י-פכה ה1נ כיוצא עד הSה^ ש״ד׳ (דך דיומא נחיא
 עד חולה כיייה p; י־י: אל:ס ר״י ינה׳ (דן מ־יונה וש׳ ע׳ו) (•ך דמני! pD .נזה כיוצא

כ׳ג.) (דן דניצה וש'נ דשני, פ׳ .ישיאל

 למשכב משל הנוף דכולל היכא גאכראחד דאפי' ממריו משמע ונו׳. מאוכלא נסוף העי;
 אמר ככרי פ״י שטח אפי׳ סכנה ט ואין הגוף כל טצל אינו אס אכל שטח מומר אז

 דהרי קשה זאח כונתו ואס נכרי ע״י ואפי׳ ממריהס שטת אני׳ שכתנ רלשונו נראה שק
רא דרכמו משמע כ״א כת׳ רנינו בדנרי ויתנארו הס כרוריס ודכריס כחג  הכי ליה «י

 שטת אפי׳ לישראל הותר לא סכנה צו שאי! כיון אחד נאצר אכל ז״ל בבכלהו כתב ולמעה
 כאן כמ״ש מותר ישראל ע׳*י שטת אפי׳ הגוף כל טלל לאי הגוף כולל דאינו ודאי וזה :מור
 דאסי״ לכרי ע״י החול מיתר אמאי וא"כ טלל דאינו ודאי אלא וט׳ העין אח לנחול וכגון
ע״י דאפי׳ הכא דקאמר דמאי לפרש יש לכך כאן שנתבאר כתו לנכרי היתר לא שטח

נכרי
מייטוניות הגהות

ת בא כזאא כיון ר׳י [ד^פיריש ^ מחמ ר ג היד ע״נ kSc׳ אפיי ברול מחמח כא אם S2N ג ג  ו
ת את עאיו ';‘־‘מ״י הרג^ שנ  את יו‘ע• נזה^אין פרעתא האי בפירקין לקמן כראמרינן ה

א גב ‘ועי היר ג ע היינו אוSו חייב ע״י רהיינו משוש השבת א'ז כחב ןה] ! היג  רביגו כשם ב
 התנותSו רץ ^שכור יייה רשרי כשבת אוהבו אחר איט^וח ובקש רחוי^ח S זצ שכיריה

ח ב אש ̂וי ר א שמתו נזי פ' כדאכירינן עליו דעיתו כגי־ף ש-יא ברי בנ  סרע משכיב קינין י
פ־1|ו . סשמיח ונחשיוכה שי רגיגו טורי וני־כ ׳נ ע עליו רעתו הצרף שלא כשבת אפי

סזני!



11 ומשנה כסף y׳Q שבת הלכות זמנים. משנה מגיד

 נ״ג) ד(יו-5מי w פרי, .'1» פמה פס ין6ש פע״פ נשנח מהרי מן מיגיו מפל ובן
 1פיל6 יהן1< פושץ מלאכה גהש pשא דנרים היו ואם •• שה וממשה דאמימי מימרא

 הצמייה וממפיקיה למנוה שיורדי! פעמים האוו! גידי פי׳ .אזגים מעל^ לפיהן והו׳ ישראל
דני ההגה שאי! רגי» ודעה .להעלוה! וציין  ה"מ:) דף לע״ו מעמידי! אי! פרק והדי! ,נ
 נפה לא אנל ניד מ״ד איהא לשומה שני ישם

 והחנ .ניד לא אנל נסם דאמי מאן ואינא
ל הישנ״א  קמא נלישנא רנימ שדעה נראה י

ל ורשיי יהנאר. נ״א ונפיק דוקאניד דאמי  י
 שם(אמיינ! אונסלי. ומעלי! :אסר פירוש פירש
 עד אלמעיוה סי׳ דלינא אספומהא אונקלי מאי
 מניח פ׳ .השני אה וטחוירין •־ נהלהוה כא!

כני ננמרא, הלכה פסק קמ*מ) קמיו לשנה  ו
דניי לן נהנאר ע נ  מומי שנוח שכל יני
 כל כולל מולי שהוא כיו! נהx נו שאי! נהולי
 שנוה ני! לנכרי דאמירה שנוה נק הגון

 כיק אמד נאנר אכל ישראל ידי על הנעשה
 שכוה אפילו לישראל הוהי לא סכנה נו פאי!
 הנכרי מ! אצא לכמול המירו שלא ווהו גמור

 שנוה משום אלא נטמל שאי! פי על אן
 לא נישיאל גמורה מלאכה אנל כ״ג פ׳ כמכר

 נסכנה אלא אמד אגר גפכנה אפי' הוהרה
ל הימנץ אפל .ומשוה  הראשו! נדי! מלוק י
 נו שאי! נחולי שטה כל המירי שלא ואומי
 ונעשה שנוי ט שיש שנוה דוקא אלא סכנה

 והוא ישראל ע•• הנעשה שטה אנל יד נלאמי
 ממה לזה ראיה והניא ההירו לא כדרכו נעשה

 יי! עורפי! אי! קל״ד) (שם המילה פרק שאמרו
 משום אומר נ״א שמעו! י' נשנה ליווצה ושמן
ל והוא עורפי! ר״מ  יש אם אנל כה״ק פוסק י

 אונים מעלי! משיש שהוא מהם נראה ע״כדנייו. מוחי שנשני אני אוחו נמול סכנה נו
ל פייש״י p!. סכנה נהם שיש  שנוי נלא אסוייו יהה נ! צא שאם נאונקלי דעהו וכן י

 נראה ההלנוח מיניי ומ״מ אני. סננה נה! שיש יפרש או שנוח משום אלא שאיק אע״ס
 הניאום שלא וזהו מ“כי אלא למולה ושמן יי! עורפים אי! דאמי כמ״ק הצנה שאי!

 שהשנוחי! מיןמוח נכמה נחנאי שכנר מפני יי"מ אהימר לכחוכ הוצרכו וצא נהלכוה
 מדני׳ ואן ני"מ ייהנוא לכאורה המילה שנא׳ הסוניא ואן סננה נו שאי! נמול׳ מוהרי!

ע ל הישנ׳א ודעה נ! נראה יני ל הרמנ"! כיעח י : י
ט׳ נפשות נסכנח היא הרי לילד נשטיעת היולדת יא ן (שנח מכני! פ' משנה . ו  י

קנ"פ;) (שם ננמיא הצנה ופסק שם מחלוקה הפטר והחיכח קנ*ח;)
ט׳ לני צריכה הימה ואם . מוחי שהוא  יאמרה סומא אפי׳ ננמיא ומפרש שם נדייחא .ו

 לה מניאי! נו וכיוצא לשמן ציינה היחה ואם ; לי ועניין מנרוחי חדי! מידי איכא אי
ל : שם נרייהא .וכוי  כמה ואמרו הזה הפנו• מטאי שם .ונו׳ משני! לשמה שאפשר ונ

ל f הרמנ ונחנ .משענן לשמיי יאפשר  ט שיש אע״פ מולה צרכי דכל מינה ושמעיק י
 ואי! משני! שנח נה יחמלל שלא נשמי למלאכה לה למעני יאפשר הינא סננה חולי

 דןיול״ג) (שם מילה גני ומקנמי וה, נשמי כלל מולה של ציט יחאחי שלא והוא מחללי!
 ושמן יין עין לא ומה! נשיעו לועס שנס מעינ שמק לא ונמק אספלניס עליה ומהנים

י על לעטי השנה אח מחללי! אי! לו היא שסכנה אע״פ וש״מ .ונו׳ נעצמו זה מה! י נ  י
דני נשימי המלאטה עושי! אלא הודה  של צרכו כל שיעשה ונלנד שטס משום שהוא נ
ע ומלש;! . ענ״ל נזריזוח חוצה ל יני  אלא השעי נכלל ם«ה נו שיש מולה שאי! נראה י
ה ט שיש נמול׳ השינוי הזכיר ולא נפשות נפננח היא הרי שכמנ וזהו המיה  למעלה ונחב «נ
ט׳ הדניים לכל נמול הוא היי סננה ט שיש וזולה לגני שגה דנר שי. כללו  והעעם .ו
ני הם והנליה היולדח שנאנ משני נראה נזה י  מממה מחה מאלן אחח ואי! לה מנעי נ

 דעה לפי היא המילה ויק נמולה. החמירו ולא שאפשר נמר,ום לשמח החמירו ולפיכך צידה
שנח לעשות! אפשר שהיה מכשירי! שה! מפני אמרח שענה מפני רנינו  שהוניי נחו מעינ

: מילה מהלטה שני פיק יכינו
y ט' מילדי! אין  שם ואמרו .נגמיא ממאי כ׳ז) (ין מעמידי! אי! נפרק . ו

מחללי! שנחא דנפיי ולדית סלול נזה שיש לה ולומר להשמע שיטלה הפעם
:לא לדיינו שנחא עלייהו

 סרק ניאיחא להמיוחו מצווק אנו שהיי פשוע זה .וכו׳ חופנ גר נח מילדק אבל
ע״ז אמרק :י

חיה
לחם

 שאי! אע"פ אחי כאני מימוש ט דיש טו! מוסר נכרי ע״י שנוח אנל גמורה מלאכה הייע נכרי
אני מיחוש לו דיש איירי דהנא ׳"ל אינמי סכנה. ט  אסור ומפרש הגון כל וכולל אמד נ

הנינייו ומאי ישראל עיי שטה כ ע אחהעק לנמול וכגון למעלה י היי ט׳  יוקאע״ינכרי ו
 דהשוה ואע״ש נכרי ע״י ההיהר ינינו דניאי p מפרש םכנה ט שאי! מולה מלוקח יעל
 ליה אשוי לא דמיה יומיא מוהר מיאל ידי על שטח יאפי׳ יפשמע פלשים כל לחיה אוהו
 יש ור״מ ודוחק. ומהמזק והולך נמושש לאפוין למיה ימיא יוי,א נכרי דע׳י לומר אלא

רי הימה  אחי אני נסננח אט׳ הותרה לא נישיאל גמורה מלאכה אנל נמ״ש ליה נונ
 שרא יהודה אמיינ!ינ :) כ׳יס (דן מעמידי! אי! פרק ונע״ז הוחר נינראל ישטח ימשמע
 שויייג• מ״ט נשנה לטמלה מומי שמידה עק ודרש שמואל נפק וכו׳ נשנה עינא למכחל
ויוצא המורד כאדם לצאה כרוצה שמרדה עי! ופייש׳יי .ע״כ חלו ילינא נאונחנא יעינא

מייטוניות הגהות
 פ'נ K :ע־כ ,יעי*ה אנניי וווסיים סננה ני זנאי; חלה הנזגוגא איר וי־מ ו«*ב ממני!

̂ינהא י־תז אעינזי די־ם : y« ,ג«בהא נזנניי ע-נא ד

 טן עיניו [!] בוחל וכן .באלו וכיוצא לרשות מרשות
 צריכים היו ואם .םכנה שם שאין אע״פ בשבת הנכרי

 .ישראל אכילו אותן עושין טלאכה בהן שאין לדברים
 את ומחזירץ אנקלי וטעלין בשבת אזנים מעלץ לפיכך
א :מותד בזה ביוצא ובל השבר  "כשטרעת היולדת י

 השבת. את עליה ומחללין נפשות בסכנת היא הרי לילד
 הטטד את והותכים למקום ממקום חבטה לה קודאין

 שהיא בשעה לנד צריבה היתה ואם .אותו וקושרין
 היתה ואפילו . הנר את לה מדליקין בחבליה צועקת

 פי על ואף בנר עליה מתיישבת שדעתה מפני סומא
 מביאין בו וכיוצא לשמן היתהצדיבד! ואם .דואד! שאינה

 כגון הבאה בשעת משנין לשנות שאפשר וכל לה.
 מביאד! אפשר אי ואם בשערה תלוי כלי חברתה לה שתביא

ב כדדכה:  ומזלות כוכבים העובדת את יטילדין אין י
 שם שאין יאע״פ לאיבר׳ חוששין ואין בשכר ואפי׳ בשבח
טצווין שאנו מפני תושב גר בת את טילדין אבל חילול.

להחיותו
ק «נ׳ג ננגו מייז! «וי ב :פה מיק «ז'ג פל פי«! פיי א :סח מי

 ניה יפיח נשטה עליו לחלל מוחי אם יי^״ש ידי) נסתפק אני סכנח נו שפק נהולי
 נסכנה פלג) מעשה ניה דפיה שטת לא נל6 לנכרי פמירה 6אל הסירו לג) דשמא מעפה
 צריכים היו ואם נכרי ע״י צרכיו כל לו עושי! סטה ט שאי! חולה כהנ הימנ״ם אכל אנר.

 ומעלים אזנים מעלים לפיכן ישראל ע״י אפילו אוחם עושי! מלאכה נהם שאי! לדנרים
 מיניי יראה עכיל. נוה כיוא וכל נשנה אני,לי
 לקולא היא״ש של ספר,ו פשע שינינו הפור
 שאק צרכים ישראל ע״י לעשות התיר שהיי
 משום אסורה רפואה שכל אע״פ מלאכה נהם

: שטה
א ב אי  שיי דינינו למימי מצי היני למידק ו

 P שאם ישראל ע״י הנעשה שנוח
 נשנה הנכרי מ! עיניו שטחל כחג היאך
 הוה הישראל ס! ואפילו הנכרי p איייא ומאי
 אלא מיהכי לא יכומל כיו! למישיי ליה

ט! .צ״ה) יר המצניע(שנח נס״ש ניאיחא מיי
י׳ נחנאי כני וז״ל כחנ וליה נ י  שכל ינינו נ
 שהוא טו! סכנה נו שאי! נמול׳ מוהר שטח
 לנכרי יאמירה שטת ט! הטן כל כולל חולי
אני אכל הראל ע״י הנעשה שמה ני!  אהד נ
 אפילו ליסדאג הומר לא סננה ט שאין טו!

מ! אלא לכחול המירו שלא וזהו גמור שנוח
 שמה משום אלא נטחל שאי! אע״ע הנכרי

 אפילו הוהרה לא כישראל גמורה מלאכה אכל
.עכ׳ל נפשות כסכנה אלא אחד אגר גסכנה
טו ומהון  יהא זה ספק שנתיישנ נראה ינ
שאי! אע״פ ישראל ע״י הנעשה שטח דשייק

 דלא והא הנון כל הכולל נמול׳ הייט ס»ה ט
 נו שיש אע״ס מנכרי אלא למנהל שרינן
 הנון כל הטנל מולי דאינו משום אני סכנה

 הנון כל טללים מלאים הם שנר והחזית ואנקלי אזנים דהעלאח לואר צטן זה ולפי
 יכינו מ׳ש שהיי אצל• כרויים ינייו ואי! ישראל ע״י לעשוח מחירים היו לא כ“שאל

 לדניים צטכים היו ואם מ״ש ונם מישראל לא אנל דמשמע הנכרי מ! עיניו שממל
 ניישא דיןחני סכנה נו שאי! איזולה ישראל ידי על אפילו אוח! עושי! מלאכה נהם שאק
 הולה דננלל נ״ל ולפיכן הגון כל הטלל לחולי אני סננה ני! מילוי, נלשוגו נרמז ולא קאי
 אני סמח מ שיש נק טלל שאינו ני! כגון כל כולל שהוא מולי ני! הזי סננה נו שאי!

 ט שיש נשטה ה*מ מיהו ישראל ע״י הנעשה שטח התירו לא טונא ננל נו שאי! ני!
 שום לעשוח או ננוחנ שהוא ספני אסור שהוא ממל פט! לה נסמן שהוא מלאכה עיקר

 שהוא סל^ה עיקר לו שאי! שנוח אנל סמנק שמיקח משום למיסר דאינא נסם רפואה
 ילסהויר ואנקלי אונים להעלוח התירו זה ומסעם ישראל ע״י אפילו סוסי עליה נסמן
 משום נהו למגזר ליכא ונם למלאכה דומים שאיק מפני נאסרו לא אלו שדנרים השני

ם שאק סמנים שחיי,ח  לדנריס צריכים הי! ואם כא! שכתג וזהו נסמני! נעשים הצלו דניי
הג ונפכ״א ישראל ע״י אות! עושי! מלאכה נהם פאי!  הננוד על טס לנטה ומוהר נ

 עושי! אי! נהם וכיוצא אלו שכל אנקלי ולהעלות מלי ני! ניד ני! אזנים ולהעלות נשנה
 של ספיין נפשסה לא ומעהה . ענ״ל מה! צער לו ויש לשחיקה לחוש נדי נסמנק אומם

 והר״ןדניש להיא׳ש דפשיישא ימאי אלא עוד למומדאולא אלא לקולא ינינו מדני׳ היא״ש
 כדומה דני שהוא כל ינינו לדעה ישראל ידי על הנעשה שטת הומר אני סכנת ט

 היתר ולא ישראל ע״י אסור סמני! שחיי,ח משום ניה למגזר דאיכא מידי או למלאכה
:סמני! ע׳י נעשה ואיני למלאכה מה1ד שאינו דני אלא ישראל ידי על

א ת י  לה שהניא מק הנאה נשעח סשנק לשנוס שאפשר .וכל וט׳ נשמיעחלילד היולד
 הימה אם קל׳ח:) (שנה מפני! פרק נרייחא .נשערה תלוי כלי חנרחה

 ואם נשערה מניאה ניד סיפר, אי! ואם נידה ש^ לה סניאה מנימה לשמ! ציינה הימה
 רנה כמישה משום ליה וחיפוק נשערה יניאה ועמיא ננלי סניאה נשערה סיפק אי!
א נשער סחיפה אי! הרוייהו יוסןדאמרי ורנ  נזניאה נשער סחיפה יש מירא אכילו אמי י׳
 כראשה הכלי טרנח שערה ירך ופירש״י .משלינן לשטיי יאפשר נמה שערה דין נכלי לה

ע ופשק נשערה ר ז׳ל שהוא מפני שניעמו ונראה .נשער סחיפה דאי! נפ*פ יני  א“די מנ
 חט כפיו נשער סחיפה הוה אי יאפי׳ לומר אצא אחא יוסף ורג אינה לאפלוגי לאו

 סחיפה דאי! דאע*ג משום נשערה התלוי כלי לה שהניא ונחנינינוכא! נשערה. מניאה
 מ^י שינד ע״י הצצאה לעשות מפנ וא"נ נליע היה ונמייש אינא מיהא אימרא נשער

שי שי עליו סלהוסין אמר אי : אחי אי
חיה

משנה
 מלו דעינא דשורייני דטו! הוא וט* דעינא שויייני נגסיא דקאסי דמאי ומטאי .ע"נ

ח סננה ליה הוה דלינא נאוננחא  אח סליו למלל למעלה רניט החיי פעמא ומהאי נ«ו
 שטה אחי אני דנסננת ה״ה כיכרי ואם ישראל ע״י גמורה מלאכה עליו ולעשוס השנה
סוהי כגמרא קאמי אמאי הסירו ט׳ דשויייני פעדא האי משום לטמלה י  האי נלאו ו
 כמ״ש שנוח מעי! אח ולנחול שהר לצאת רוצה יעק אנר סכנת יאיכא ניק נמי פעמא
ה' ינינו ם ישוח דין ואחויי השמק היינו לנומלה רזוהי דהן וי״ל .ביג נ  דומיא היני

דניי ליהיר, ויש וטי. ואחויי משמי, דהוא נגמיא דפירש לעיל דאמי לטמלה דשי.י ע נ  יני
ט׳ נעיניו וההושש כשני.נ לעיל מילק לא אין ש אונלא לשן אונלא המילה ני! ו  נ

מ! עיניו נוחל וכן הנא יי^מר דהא להין דש מעמידי! אי! נפרק שם ננמיא שחילק
: עינא ופשחי אונלא סון היינו הננרי

חיה
עוז טנד^

^ עד מעלי! אפינן  מנגק פדן . כדינה עי הייאוה :נ'נ) (ון מעמידי! י.י! יע׳ מניה ׳0 .מי
ן :כ׳ו) (זן. מערידק אין פ׳ .יפנה עי מילדיו עי! :קנ׳ו:) ,י



uפ"ב שבוז הלכות זמנים. משנה כסף Taa םשגה

 אח אחוחניס אחי יט׳ הילד את ימרסי!ין וט׳ שיחת להייח הדם סשיתחיל חיח T ע
 יופי רני «טי אח קושרים מניח■) (שנח פשגץ פרק נמשיה .סטיו

די הרי״ף ינתנ חוחנים אף *מר ;נר•• הלנה ס
 נחילה יאפי׳ רניני דני׳ לפיש סטי שהיה היה נחג .יט' לחיה מחיה עושי! יד

ינחש וט׳ קאמר סננה ט יש1 י
טשיתחיל חיה יג :השבת את עליה מחלליו ואין להחיותו י״׳י פנפג »א

U ^^״ו״ל^רכיי d יטיס שלשה עד שתלד ואחר שתלד עד שותת להיות הדם יאעיש
 בין .צרכיה כל לה ועושין השבת את עליה טחללין ימדני׳ אימר ואיי . סניה לו ש«שין הדני
ל משפיי יש־י  ומשלשה .צריכה איני שאסרה בין אני צריכה שאמרה יני <*'״ פאץ מ
את עליה טחללין אין צריכה איני אמרה אם שבעה עד נ״לי ר"ט''ימ״ריMיט^1

 צריכה אמרה אם לומר צריך ואין שתקה ואם .השבת ; «״׳: הינ סטר שהיה ינסי
 שלשים ועד ומשבעה .השבת את עליה שטחללין אני ביקי

 על אלא מלאכה לה עושין אץ אני צריכה אמרה ואפילו סכנה בו שאין כחולה היא הרי יום
 הרבה לחיה קשה שהצנה מפני החמה בימות ואפילו לחיה מדורה עושץ T :נכרים ידי

 עושץ ונצטנן דם הקיז .בה להתחמם לחולה מדורה עושין אין אבל .הקרים בטקוטות
 את שחותכין אחר שנולד כיום בשבת הולד אח וטרחיצין .תמוז בתקופת אפילו מדורה לו

 לו היא שסכנה מפני אותו וסלפפין אותו ומולחין בשבת. שהוחמו בחמין אפילו טיבורו
 השלישי וביום המילה ולאהר הטילה לפני אותו מרחיצים וכן .אלו כל לו יעשו לא אם

ו :הסכנה מפני בשבת שהוחמו בחמין למילה  מביאץ ומתה המשבר על "שישבה האשה ט
 ימצא שמא הולד את ומוציאין כריסה את וקורעין הרבים רשות דרך אפילו כשבת סכין

ז :ח' חזקתו שאין לזה ואפילו השבת את דוחה נפשות שספק חי  נפש פיקוח’ מפקחץ ט
ש להציל והמקדים .דין מבית רשות ליטול צריך ואין בשבת  .משובח זה הרי תפ

הראנ״ד השגת פור® לים שנפל תינוק ראה כיצד
 ורכש דרנה פלינחש מיל׳ מך i't הרפניד פתנ פשור. הדנים טד •שמט ציי שהוא ואע״ם וםעלד\ מצודה
 פע'נ נרנא פסק והיא מטשיו נחי דל יאמר לקולא ורנא .נמגחוח נינהו תינוק שטבע’ *שמע .עמו הדגים

:טנ׳ל דרנה לצניה הוא דחלמיד ף,1ןף,;ןן להעלותן מצודה ופרש כים
שמע לא אפילו פטור ותינוק דנים והעלה דנים להעלות נתכוין . מכלום פטור בלבד דגים

שטבע
/ שנש שים! שור « •• M לאוץ i'ce שס שור ג : 6פ ששי! ש«'נ שם שוו נ :פם לאוין «

 •nib אניי מחלוקח p קניס) דף (שנח מפנץ ®■ק נגמרא .וט׳ דם פשיחמיל חית יג
ג נריה י*ה המשני פל שנ0ש פספה ת שוחח שהדם משפה אמר ימשש די  ויו

ק .להקל נפשוח נספק ו*סק הרץיס השיפור שהוא רנינו ושטר  v*0 שלא אט*פ פיקר ו
 ,׳נ<ר\דפ שם מפורשים אלו זמנים .וט׳ ימים שלפה סד שחלד ואחר : נהלטח נן

אפי׳ שלשה דנל אחא רב ונחג נהלמח וממאי
 דההיא מחללץ !רינה לא אומרים ויופאיס היא

 מדורה לה וטנדיק הוא נייותא לאו נייוחא
 למיס דפנדיק צרט ונל ממק לה ומחסין
 שלא ואמר טליו נחלק ז׳ל והימנ׳ן . טנדיק
 ונקי מכמה פס כשאק אלא אלו דנרים נאמרו
 ואומדים שם יש אנל לכל ידופים המיה וציני

 פושוס איק שנחול והינה ממללץ אק ציינה לא
נ יום ננל וממין סיורה ;דנייו ט'

T שם מימרא .וט׳ לחיה סדורה עושץ 
ז ישי׳  שנפה חוך ו6 שלשה חון י

אי: ולמשה ציינה איני אמרם נשלא הנ נסמוןי
. נה להחממם למולה סיורה פושיו אין אכל

א י טמי  לחיה מדורה טושין שמואל אמר אי׳
 נימוח לא למולה אין לחיה מינה סטר נשנח

׳ אמר אחמר לא החפה נימוס אק הנשמים י
י מ״א ם הקיז שמואל אמר אנין נ  פושין ונצסנן י

.הגמרא טנ׳ל חסוז נחקופת אפילו סדורה לו
א״ח׳ יהא רנינו וסונר  לא ים דהקח שמואל י

מח שאמרו מה לדחוח אלא נא  לא החמה ני
ם נהקיז היא הי• שהמיה ספני  שפטה דודא׳ י

 אנל הרנה לה קשה נהKי נן ומממח הרנה ים
 ויפח , קאי נדקא׳ לא לחוצה שאסרו מה

 לחולה יאפילו לדחוס זה שהניא ז׳ל הרמנ׳ן
ט ילא טושין המסה נימוח ם מהקיז ני  ונצשק י

 ונהשנוח .ז׳ל פירשיי וכן נהלטח סנואי ונן
ח (יומא הנפורים יום ונפיק א׳א  חניא פי

 להשקוחו נין נשנח למולה חמק יחמין נהדיא
 סננה ט שיש ינמולה ואפשר וט׳ להנחחו• נק

ס שדניי שסוני נראה וסינייו ,טנ׳ל היא ני  י
יההיא נאפשר ודחק סננה ט שאין נחולה הס

 מונרח ונודאי .הוא סננה ט שיש יה*נ יפרק
 אס יומה וספקו נר״חא יההיא וסיפא שם הוא

 הננה נה שיש (מולה] מדורה לטנק ל׳ דנל מדורה לה ששק ל׳ נל דלמיה ז׳ל הר״א מדנר׳ יראה ונן סננה נו שיש מולה נדק הפרק נראש למטלה ינינו נחנה וננר הפנס
ס, ואפשי סננה נצנה אין סרנה נחילי יש אפי׳ רניש לדטח וחולה למפלה שנחנח׳ וכיו שנעה חיך יומא יחיה לפרש סנור ואניה״ס׳ [היא] י י גנ  אמריסא סלחא חנוק לו וניחתמק נ

ר נמניעח שאין ואפים מתללין !רניו דלנל משמפ הא סכנה נו שיש הוא שאם לפי דעתי מפני דעח׳ מנפל אני אנל מדורה לעשיית יזמה יאק ם הקיו :הטה לו שעושין ינ  ונצשק י
ר מימרא .ט׳1 ט׳ שנולי ניום נשנח הולד את מרוחיצין :זנרחיה ננ ואפילו השלישי וניוס החילה ולאחר וט׳ המילה לפני אותו סרחי!׳[ וכן :קניס) ספנין(שנה סרק סוף מיריא .ו

עי■ אלא חמין לו מחממין שאין נ׳ל א׳א ונהשטח .האמרוניס הסכימו וכן .זיל ינינו נדנרי נהלנוח וחנואר }(קל״ד מילה פרק ננפרא הלכה פסק .הסכנה מפני נשנת שסחמו נמסק
 לקודם לההם לנכרי לומר שאפי' מוסיף ואני .פנ׳יל למולו להנרוחו מחין לו מוזסמין אץ חולה ול״ש נריא שנא לא נפסחים נרפינן ונהדיא השלישי ויום המילה פאנזי יזן מרי

 ושם מילה מהלנוח פיקישני נניאור זיל רניע יעח וכן החילה הדחה אלא גמורה נמלאכה נכרי עי׳ ואפי׳ השכח אח דוהין אינן המילה שמכשירי לפי זיל נתט ונן ששין אין ססילה
 נכי' עיי ואפי׳ מחין לו להמם לותר ההלטת ונונת טנחו אין וכאן ,לי היא סננה מילה Tםלא לפי חהמחין החמק ונשפט מלו ואם המילה קוים חמק צו מממסין ואין נ0כ

י או לו ואחר ישראל עני או מאליו נכי׳ שחממן עין נשנח שהוחמו נחסין להרחיצו אלא המילה נ^יס  אוחו מרחיצק אלו ננל סננה ט שיש לחי הוחיו או נפצתו הוא וממתן ישראל ענ
י לנייא אפי׳ מוחרק אלו שנל •5 נ הט ונן נזרחם העמידו לא ח!וה ונמקום חרחצאוח נזיח משום אלא נהם יאק חורה י  וסיס מילה מהלנוח שני נפרק כן מנואר ינינו ודפח .זיל נ

 ואמר שלישי יום אלא הוזכר לא ננמרא ונאתח סחמסין אין שני שניוס רנינו מדנרי ונראה .לו היא שסכנה מפני לכחחלה מחסמין השלישי ניים וכן החמין נשפט אם ניום ט מילה לאחר
נ דעת ונ'נ ז״ל הרשנ״א יטח וזה נקשינהו לרנוחא שלישי ויום שני יום שנן דכל קצחם דעח אנל זיל מפיפים קצח דעח וכן ניום ט שריל מילה :זיל רמנין הי

ו ה מ ש א ; מעיינק הכל פרק סוף זי) (דף נערנק מימרא .ונו׳ רה״ר דרך אפי׳ נשנח הנין מניאק ומחה המשני על שישנה ח
ז ע :סיד) דיומא(דף נחרא פרק ני״הא .ונו׳ לים שנפל תינוק ראה ניצי .וט׳ דין מניח רשות ליפול צריו ואין נשנח נפש טקוח ^^יןBb ט ס  מצודה ופרש נים תיטק שענע ש

. פעור נננד דנים והעלה להעלותו ^ ט׳ תנוי] פיד): נמנמוח(דף פשוס זהי ו . והעלה הואיל שפנע שמע לא אפי׳ שפוי ודנים תינוק והעצה דנים להעלוח נ ט׳ ו

משנה לחם
פירוש

ם סשיסמיל חיה יג א .וט׳ שוחח להיות הי מי  זמן נל אחרינן קנ׳ח:) ספנין(דן• פרק ע
 הקנר סחיחח סאימחי עמרח ואסרו ונו׳ אני ציינה אמרה נק פתוח שהקנר

ט׳  ומייהוש .ימים שלשה אני׳ אמר הקני פתיחת מתי עד וט׳ ויורי פותח שהים פשעה ו
ע נתנ ואיך הדס ׳ציאח התחלת משעת היינו דקאסי ימים דשלשה משפע הצפק  נ׳ יני
 יאפשר הים יציאת משעת לומר אפשר דאי נן לו יצא דרנינו לומר ויש .שתלד אמי ימים

 שינפי אין כן ואם ניאה איסורי נהלכוח שנתנ כמו ימים שני וטחס הדס דאסיל
י דנ ע ®רש צנן נ  ימים נ׳ שתלד [יאחר שוחת להיות הדס שהתחיל משעה שמא יני

«י ל] צ׳ נ משחיה אמי רנא עסרא שם נ י  יקשה . שלשים לה ואמי׳ שנעה יהודה י
רי  •*ל פלשים דאתי נמאן פסק לא אחא׳ להקל נפשית דסננת יפסק דניק ינינו גינ

 קיימי ננהרדע׳ וטלט פליג׳ לא לה ואתרי וינא נאניי החום׳ ונס׳ש פלינ׳ ילא ליה יסנירא
 השנת אח עליה ממללין אני ציינה אסיה שנעה ונו׳ שלשה חיה נהריע• אמד שם סוד
 דסשסע קשה רניפ נירהח היא נן ואס השנת אח עליה מחללין אין אר ציינה אמרה לא

נחג זיל והוא לא שחקה אנלאס אני ציינה היא שתאמר נעיק כשנעה השנת את דלחלל

עוז מנדל

סת היא דנייסחו לומר ונראה אני צריכה כאומרת הוי ישתקה  יכחנ נפהקיו יא׳ש עיי
 עליה חמללין אין אני צריכה אין אמרה שנעה ושלשים שנעה שלשה חיה אמרי דנהרדעי

ה נדוחק ל״שנ שאפשר היות ואס ינינו נירהח היא וכן וט׳ נ ד לפי נירסתנו ^ נ  ד
י' עת כן לפרש יאי' |’א יני ס ני :ז׳ל יני

תנ וט׳. מילה לאחר אוחו ירחיצק וכן יד וw נ  אלא מסין לו סחעמין שאין ל' נראה אנ'
 משסע וכן שימס לו לומר כלומר מוחי נכי׳ דעי׳ זה סלשק משמע ונו׳ נני׳ עיי

ק וקשה ונו׳ לנכרי לומר שאפי׳ מוסיף ואני שנחנ המניי ה׳ פהנין פי  נר.נ מילה סהל׳ שני ינ
אנ׳ד שם  שם* ע״ן זה הפך והוא שיחס, שיאמרו ולא עצמו לצוין נכי׳ יסממסן נהשנה זיל הי

ז ,)״, *.0 ננליוי נתינ נוצאיז׳ (• ע ט פ  נלנד דנים והעלה וכו׳ ניס תינוק שפנע ש
ט' מכלום פעור . . . ננמיא נתנאי לא זה .ו

 מצודה פרש דהוא דניון דנפשיה מסנרא אמרו רניט אנל
 ננך מה דנים שהעלה יאפי׳ עניי קא מלוה להעלותו

: מכלום ופטור
ננעל

ל כאן וקאמי נכי׳ «'׳ שמתנוסין  ו׳
 וא־כ נ׳ל ולא מנכרי. שטחמו נוים עי׳

 פינפ׳ מנכרי שכואמו נמים יורוזיצין
טו ליש נסשנט פראג׳ו שרעש כיון ו

im לכ’0ו ר׳א פרן .לו כיא פו מואיצין ונן :אפה 5נמ ופ׳ קכ׳ס) משנין(ון ש׳ . אלש «ו 
r (דן tp: (ון ומפכש ןמא מ׳ .חי חוןיזי מו הטעה ) רנין  שיוצאיז והאכש מתני׳ גמרא ז') מ

 :רמאל’ ר* שרן .שמור הדנים מד שפע ■ ש׳ו) (ון ויומא נשוא מון .ממו מד סשקוזק :נישיג
נ :ש׳ד) דעננזש(ון ת  .מכיל ודנה לנכי שוא ושלמיו אמ'נ וכו׳ מיל׳ שנן ז׳ל שואנ׳ו נ

אנו פ אומו ן  :״מ כלא ׳:ממאל ו׳ וש׳ ןי״ישא גכוומשין ושנחוש אשוון וכלפון שסן נרכש ו׳ל ו'
ק כיוצא נשצסודא כואכנש! דינא נמיקר לישנ׳ שרוו״ט שליג• ולא נש»מ קמא ו^ישנא ונשצ .נ

 דניסיס ששכיל, שפוניאלממן לשניך אכין והריני אשנה נש׳ ששמשקש• לוניל ליאיו׳ גהשונש ז׳ל ר'מ
 לאיסרש וננוא אוליק משככשו נשו משו רומי כננ׳ נחושי. שראשונה נמצאש אשי לוג ונינא א׳ל ששש

 נים שינון נפנמ כממ דאשמו ורנא דוני. שיינו לאו איל אולמן יומשיו נשר וילנזא או מינוין קא
 אמר רנש ש״נ אמר רנא שינון והמלה דנים להמלוש ח״נ וניס ושמלה ונים להמלוש מצורה ופרס
 ואמר• ואיכא לא שממ לא אנל אשיפק צמי ומשיש אמרי' דפמט כיון אלא ונש פניו קא לא ומ'נ פמיר
ושמלה ונים להמלוש שצווה ופרש כיש שימן שמנמ פצומ לא ואשמר וונא דונה פלונש״הו היינו לאו
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pnt &9הפל א » p«<0 p 6 «>פא גלגו ת  isb »<m.ל» nptinri 
 >ל>9 <ו9 03אגל אפי וגהסגוס .ורגא 9זלנ >ש«פאל דגי ארק דש pmm שס <שא
 ואיל הוא דרגה האך סארי* וגירסס .ע״נ דמה לנדה הוא דסלמיו M ו«׳

 ולא סורא זהוא השוס הרגא דהלהה V• ו׳ל ל*א900לנ*ל אפילו הקוס והגל .לקולא
אלא המ בהקוס גהלודד הלגה אץ אהדו

תינוק נסל יז 'סטגי הדגים עם תינוק והעלה ד\איל שטבע ״*י® ?י® ?לי® ״?יי י״®? י*"ליוי
 טדרגה בה טתקן שהוא יאע״ם וטעלהי הוליא עוקר לבור
הדלת שובר תינוק בםני דלת נגעל ...................

 גשנמלקו אגל לרבה רנא א׳ל גנה' ש«ני גנץ
 דהלנה להיהד איגא דסלהא הולקין גשו׳ שדהה

 ארק נשוף ויל הלשגיא דהה הה גגהראה,
:«לץ

סי היהק גאל ין  ניייסא .וגל׳ חוליא מוקד ל
:ס׳זז) (דף ניומא •וודג ארק

 ונגה׳ נריהא נאוסה שה .וגו' דלה גנעל
r io דליקה נסלח :לנולהו צייגוהא 

 :שה גדיהא גאוהה .וגוי הושש אזס שה דש
גי. הקולה ובל  גדיהא: נאוהה ו
 (ש/) שה השנה וגוי.. הליו שנאלה »0 יה

 הפק דאא׳* א׳ה) מה׳(יף והסאי
 שה יש ואס לאו אה ארס יש הפק מץ סאקא
 ואס והולוה גוגגיס הוגד סאק ישראל ספק
 ומינו אאללץ. מה סאק >0 ספק ישראל הוא
 גסהוו שמגיר הפי וה להוניי השש לא ו'ל

̂ל ואהל ומולוה גונגיס הוגד׳ השהה ואפי'  ׳ש
 ההגאי הי הנאוהו שהגיר הסה וגן הסקהץ.
 :הה אס סי הוא אס למס ידוה שאץ

vrana ומהדא גהשנה שס וגו׳. הי: 
ם  ומפמו אייזש וגוי. הופהו פד בדמו י

(איה) שס היא וגדיהא גגלל י
הא: וגו׳. ברקווהגאו גה*ק: ופסק  שסמייי

ח ב ת  שס דו*׳ מימרא וגו׳. »ש מלי חי
ס אוגרי השפה (ה׳׳ה)  והולוה טגגי

ט׳ הפקהץ סלד גאוהה ישראל ואמר  וגהג ו
ה  אהיה להלי ה הסלר מק אמד אירש יגי
 וה שהא הליו הפקהץ הלר הה4 הליו ופשלה
ס הוגד והנשאריס הישראל הוא ססיש  טגגי
 וגפה אמרה להלר « מהלר גלס נהקרו והולוה

 אסיה להלי ונגנס מהס אסד פירש הקירק
 האקסץ אץ הוא הי ידוה ואץ הליו ונפלה
קגוה ישראל גאן אץ גלן שנעקרו שגיץ פלה
 ישראל היזג היה אס לאיץ סרוג ק פפייש גמיקה ס״ז ההלגיס גשק סק הפורש וגל

 הלה הפקהיס ההלי הלה ונפלה אסרה לסלי מהס אהד ו»רש גלן שנעקרו אהיה
 ההס והקשו סרוג אסר נפש גאיקוס הלגו לא שמואל אהד שס ומהרא .דגיה הגיל
וגל קגוה דאיל אדפא ישראל ואהד ומולוה גוגטס גפגד השהה דאגא אי דה׳ סיג׳

קגוה

 01׳ to נההא . וגל׳ מיפה גאני דלה נגעל יז
 אה?נ מסיא אסרו %ד:) (ין הגפוייס

 הוגייו צא המלוקת ונשאר נשיאי למימני הגוץ דקא
 נמושהונייום סופיים לא אץ יגיה הל וחימס גונה.

 P השה אס דודא׳ סגור ו*ל דהוא ונראה .מ«רא
 סוגיי לא הסלוקוה נשאר p וההד אמי גגונס
 דקא אהינ ממרא שאמי והה ההשה גונה מהיא
 לם־ מטין דאיס ויל הוא מהרש ונו׳ לנדהני הגוץ
 די היה סהיפק אה להושא דהרי למלאנה 0הלי להשוה דדההו הוגיסץ דמהשיו אלא ההש

 לקי דקיס פליס גהץ הדגה נאולוליס ספסס אה לסגל ^׳ן ולאסיה הפהס גשגייה
 לומרגהסההשה לאש״ך נדליא והוקי מגודס גפודש אגל מוהר p פי הל הודההדאף .

 נהוקר או לדנים נהנוץ אס הפגווס נפויש שהגיח מהמה הוגהה כאן דאץ הוגיהיס
 גהס *ין דלא גונה ממרא גהס הוסרו לא p ומפני דרנא להקן נמגוץ אה סליא

:וגו׳ 00P הפגל שהוא מינו שגהג ווהו דהגא גמהשה הוגסה
.נשנה הדליקה מפד (הדליקה) ומפסיקץ הגגץ שס מהרא .וגו׳ דליקה גסלח

 דליקה יסיי וסיש .אסיה ר60ל דאפי ופייצו לי למס ומפפיקץ מננץ והקשו
אץ* מיס הל נדמה דש היג. קפדס או 0«לי והס אסיה (יפ0ג ונפשוה » גמלי

אהו הננניד סיג גהג הגאוסנססהוס׳. ולא הדנשפהו בדקן ים ^ו מ מי  ספפק
p קל0 נפשוה דהאס השוס ופההו גייא פסק מהיא דדן פססא דלפי!:

 לודלוו׳לנדאההןסגפוב הגנר שאלו ׳.w נההונדסגגיסוה^ה סצדקש חיתח 3
 אפקסץ מהגה הל 9(00 גוגגיסוהולופדדסגה והוגד גפשגיגהידודשראל

 ונינדס לא ומולוה נוגגיס הוגד גיוגה אגל
 ההא קגלה p ט גוה גדל mvn פמהה לא

K אץ וגמהא נג»גוה דאסרינן owo 
 סגגיס הוגד דגה אפילו הדג אסר נפש

 שקנלהס וה דגר הל אד הפה והשיג הפקסץ.
ס והלא גהולס ספק הפקס גאוהו יש וגי  מד

 זסנל שמואל מיי 09 שע שס 09 גדדס
 אגל ספקסץ סגט׳וסולוה הוגד ההיד דג שאט׳

*אדנר< אפ )i סגטס הוגד פ׳ דאהי פמגיק 
 הפקסץ הגי גידהסגאוהה והולוהוישראלאסד

 טלס גשטרשו ולשקימנא הפקסץ אץ אסרה נסגר
 »יש אס ולטק׳ קטה שס נשאר לא שהד
 דשדש דל מפקסץ אץ אסרה למצר ההש אסד

ד שדגה הנדר שטרש לוה והיה P10 הרוגא  «ג
 סלק מ גס הליו הפקסץ שאץ טגטסוהולוה

 9(00 שהיא מטר שדק ש גדוקא שמואל הל
 ישראל גה שנהגא שסיפק שאמרנו 9(00 הל

טיי* ולא ליספו ולא להטוהו שוה ואמי
 שפהה לא דרג טמא ואט׳ גלל נפש גפיקס

 שפירש 91 הל הפיקס שהוא וה גדנר ססלוקה לו
 מפד ולא והולוה טגטס הוגד שדנה מטר
אט׳ מיס הליו שנשלק נאמר גשמואל דק שלא

 ואסר וה מל גטדש סולק ר*> 19 הט טמא
 גאוהס ישראל ואגוד והולוה סגגיס הוגד גהשהה

 והנס הפקסץ אץ אסרה נסגר הפקסץ הצר
 הוש גסקס הרוג אסר נפש ^קוה הלן

,פל׳ל נרי• הלנה ויי׳ ששמואל מזה וסדני
דד*> שלהא ט אפו הרסיס הליו והשיג

טק ולא אדספואל  יוהיג נס׳ אהוד לסו י
 דפרוש הא טלט דפיוש הא ליק ופיקק

 אסים לנוצר טלהו דפדש דטנא מקצמ״הו
 אסר טלטס 090 אהד הל שס הטלה ונפלה
דהו• (י0מ דשדש דטון מפקסץ ואץ הרוג

 קטה גאן ואץ קניהופ״ט ט»קר גה קניה׳
 וספק דט מסצה הל גהסצה דדמא טט ט

ר לא אגסי אסרה (ר0ל הקגטיט פדש ואי רוגא נסר אוליק אלא לסקל נפשוה ^ 
נ וטיס להקל נסטה וספק מריש הפלנא דפדש והט ופלגא פלנא והיל קגיהונדט ^ 

 הקצה״ט נדפדש שמואל אסר דני הדה הרוג אסר נפש נטקוס טלטם אץ שמואל
וט׳ ונסלוה טגגיס הוגר• דג אס טפק 9ג מצא הר והאפר הליה הזאקשיק

ואסיקנא
סשנה לחם

 כלופי ישרן שפא שמשפץ שניש ונראה ממיא. שאמרו פסו אסרס נואר אפי׳ הזטי לא אלא יסדו טסג סיס
 גפ(ד אשר האדם ישקף שמא טששץ אסרה נסצר אפילו אלא המש v נסצר שטס אט׳

:הגגץ אפיה טטלה pק אסיהדטא
 גגץ ספקא ספק דאט׳ יא0« והטאי היה גהג .וט׳ הטלה הלה שנפלה סי יח

 דאי ספקטהשס שס טא ספק הגהיא לא אפרו גגהרא וט׳ אדס טש ספק
v הגהיא דניי נראץ ונאפה .וט׳ ט ספק אט׳ אלא דמפקהץ טא סי ♦סיס M 

ל וה פסק סגטא לא והיק טא הצמו גפני וספק ספק שגל  אלא טא ט טטה דט ^
 יראי לומר הגדה ט היה נדנרי טסה •ש וא׳ג ספקסץ סס ספק ט פפק אפי'
 מנשיא פאן אץ דאליג p לומר שהוגרה לומר ונראה הלהא. גסדא טו הפיק׳ סלה

» גספק ה׳ טטה דאי הוא טטהא גיה איה שס אט ספק שס טא דנ«ק דאה/
 גסגא סטק• הלה דהס לומר טהרה היג טאשס דהיג אסריה• טטהא ספקההאיגא

 הפפק p הה ספק ט ספק דטא השהה ה• הצאוט שנהג הוגירסהט• רניה1 הלהא
: רגיס מגר• טוגר ישראל ספק טגגיס!נסלוה טגד ספק האפר

 הספקוה דהל הראשונה הסלוקה הל וקט וט׳. ונסלוה טגגיס טגד• 9ג שיש הצר חיתח ב
 P אגל^! לל נדנריו סוגרה 91 שט| אס ספקא גן גיג טגא האהורוה

:טפיא האפודס סספקוה רנינו גזגי• טוגדס שטו הפני
ת ק ע ג

, , עקירתו בשעת
 שראויין יעצים בטץ אותה מפצל שהוא ואע״ם ומוציאו

 שם ויש דליקה נשלח .דמות התינוק יבעת שמא למלאכה
 האש P להצילו אותת טכבץ ישרף שמא שחוששץ אדם

 וכל כיבוי. בשעת ומתניה דרך כובש שהוא ואע״ם
 רשות ליטול צריך ואילו משובח זה הרי להציל הקודם
ח •* סכנה בו שיש דבר בבל דין מבית  עליו סי"שנפלה י

א ספק טפולת ץ שם אינו ספק שם ת ח  מצאוהו עליו. ^
 עליו ספקחין שיבריא אפשר ואי שנתרוצץ פי על אף ת

 הוטסו עד בדקו יט שעוז: אותה לחיי אות ומוציאין
 בדקו מת. שכבר שם אות מניחץ נשמח בו מצאו ולא

ת בבר יאמרו לא טתים עליונים ומצאו  אלא חחתנים מ
 העליון שיסוח בטפולח שאפשר הכל על טפקחין

 :ת התחתון ויתה
 חצר •וזיתה כ

 עובדי בה שיש
 ומזלות כוכבים

 אפילו וישראלים
 ואלף אחר ישראל
 טפקחץ מפולת עליהם ונפלה ומזלות בובבים עובדי

 אחרת לחצר מוע אחד פירש .ישראל מפני הבל על
שפירש זה שמא עליו מפקחים חצר אותה עליו ונפלח

תר׳
00M) :שס

Yasnn דשגת
 y! היאג^ נהג .וט׳ נעקד פד מצר •טסה

 גל6 ל6ישר שס שמסוק מפני מפמסץ נגן •יה
 090 אמד וטרש המשה ט ארגהה 090 פירט
 טהוק שלא הפקסץ אין סלע ונפלה אסרה להצר

ישראל,הגיל: שס

 H נראשוננ
טו נפנופו לנמנס סצא מ׳ ננעוש  ו

א׳נ ס ירו לא ו פט לטף נ׳  גטו• י
 דסוא מטודפא אלא טטף ואני וגגג

 «4זמ וטון טא Omeo נרנ״ט
s גטנוש 'n טף ואני סוג  נקדק ט

 ׳נראשונס 0אטוו>9טא פשרה ווו
סשונשס).

עוז סנדל
דג מיס ס והפלס וניס לנפליה ו ר( טפקיווגי ר ט פ עי א ס מ ג טי ר אוו א ג רוו ט פ ר ח א ס  מ
«> re n טמן ,נגפוא פנ׳ל פספנט גפו ול טיג אפי «א p שנל ה1ווא9 ו i ט«פ שנפלא 
p פפ0 נץ וניס אא סן לסן p א «א טפו שפפ לא ט א ו א מי א טס•. וקי׳ל וונ א ט ט  ו

m ץ קעא ג(<טא ןפ(טיא p ולא שפע ללא השפע ווגא פטלטס ד n סטלטא 
א ליא דקא ^ דרגא א טנ  לא וחוקא נאג ואף שנגס ואד פשוש לפולא ואפר רניא ^ו

 גנא וגיא נשוא גלישנא א»ןנן פלטוא ל>0יג לנדא לא ואפו נפרא להנא משוא 1א»נ
ט לנאד לישא אליג׳ ולא ט  נא . קפא שנא4ו פדוקא לאטק• נשוא לטנא אפא אלא דנא נ

Pin וגימא שאש איטר לפרץ ואפוא לא אאלאא שטקר לט גסאא גאן שנאג ו׳ל ר׳ע 
ג ח ^ ו א סקוא ילאו לפפן פולטו אוד פל שננוח ^ ק o טצאו נ rt » שפי לטע איו ה׳ל 

ח ט ט׳ גטשא יאטו שטנא אחח צטר ש( « מי סרפא אשפנא אואשונא נפצאח פו ו  פו מפיא נ
א p דניא לאנלוח פשוא א«רש pi מספאח אפור וא ארי  P אוניא פא טהק ואפלה גשננא ט

א; שפנע ששמח ט טפא שלא אא׳ש מהשאש ספוד » ארי אטנוק ופלא ט»ל שפא שלא p ט סנ

p טונ שדא פאי לצוד אלא i נ 00 טוצא נל ט אאלגא טקד שא וטרד טאר טא .לשמו פ'  ג
אלו גא שגהגפ> ̂ג סי :פלח אטנ לא ו

 פלח ונפלא פד npN פו סצי iwn לו): (וף וחפא גחרא פרק .אפפטן » טנוק נפר
 פפוטס e< רל אואנ׳ו גווג ומפא: גחרא וטק ויו) (י» וגחוסח קפא פרק .מפקסץ

:לטס לג ישראל שא טטק שלא וגי׳
ר ל לומל האח• פפה שאלו עו טד אגטג p נואש פקמוח ונארגא ופניה גשור ל  טשראל ג

טה טגו• נוג אטלו גלח) אשאלא לטן (טין ׳01 גא ורץ וסליפ גטפ0 האגו•  מפלוס סנ
oiA פל חפה א4גפ ואצור אספר ופר■ mM וא^מגשטטח חאקטן w ip יטפפא: פפה 

בה שו מ אל פפא אי נוול טאא ת  טא הקא קלשט •ש וט p קנלא לא אש וגי שקנלחש וח ו
מדא אוגריא ארי גפולא אשק ט רג ט לנר אט׳ שא אא ג ד אא שק חפא ו ג  ו

ל שמואל ) אונו לשץאחטגא) גגיח ט׳ ג חסק אל אלנא חסנן ורט ששפואל •וופ י טקו :ל  ו
א: גאנגא וודא ואגג דופא גחרא ופרק ואטסח קפא ל טף אאלסח אלו פקט



uמשנה מגידפ״ב שבת הלכות זמנים.טשגה כסף

 דת'ו■^ מס לס!ר מג״הו חד וסדמ דני)5 לא יהיר!ז דמי רהלה על כמחלה קטע דהא קאמר מקלחייהי נדהריש דשמיאל וש״ח מ'1 איתמר איישא גשמיאל תיחמר ני ואסיקנא
ח:עה ׳”ר !האייר הקט1 הרו: אהר <הש נשיקוח הלט דלא קמ״ל שריש מרונא דשריש כל דאמר רונא נתר אזלילן ולא מושלך חי!וק נה מלא דמת<׳ עםיקינן מקלת״הו נופרוש החס

-11----------------. ------ — נשסירשו’’לר דאוקימנא דידיה נסשונה דקאמר למאי P תמיהא ותו . P איגו געש ולפייןח . - . . . . . "
 דנל 1מעקתי אין אמרח נחלר מהם אחד עירש אס ולעינך קטע שס נשאר לא שהיי טלם

 דניון קסנר אי קסנר מאי פייש מרינא יפי״ש
 הד דפריש עד ל׳ל קטע ליכא טלהו דפרוש
 אמד על מטלת נפלה אפי' שלישית לתלי חנייה!

 דליפא דפיון מפקחין אין נמי שניה נחלי סהם
 לקניעייהו דהדיי קסני ואי רונא נתר קנוע!יל

 דקאסר והא נמי מהם אמד אפי׳ פניה נמלי
 נוכניס עונדי שיונה מעיי שפייש לזה וה״ה עלה

 פיוש החם דמי מי עניו מפקחין שאין ומזלות
 פנמימך והשימה! .עפ׳ל פטע ולינא סלה!

י שעואל פליני דלא נמיחע כן י'  לדעת ונ״ל .ו
 ישמואל איחמי ני, אלא נספריו שנפונ הל־נ

 שמואל אמי כי לעולם פלומי איתמי איישא
נ אמי נפש נפיקוח הולנין אק  יאפי׳ פלומי יו

א  פרוש ל״ש מפקחין ומזלות טכניס עונדי חנ
 איטיין דנשאי דאע״ג מקלתייהו פיוש לי׳ש טלהו

 טלהו דפיוש הינא מנויות תשע נטן שנחויה
 פירשה טלן עקירת ונעת ננלה מוני והאמד

חי אזלינן ונפל מהן אמת  .מפקתין יונא נ
 איישא דשמואל איתמי כי דאמייק והייט
נ אם אתנוי ו  עונד ומילות טפניס עוניי י

ם  את עליו ולפקח שמואל אפי ומזלות טנני
 טכנים נעונד ליה משנינן דלא p איט «ל

 שיונה ואע״א הגל את עליו ומפקחין ומזלות
ם עונדי י ומזלות טנני ה עליה פליג וי׳ מנ נ
ם נטניי  פירש עקייחן ונעת אמרח למלר והלט זו מתלר טלהו ופרוש ומזלות טנני

 ואמריגן קנוע שם נשאי שלא לפי מפקחין דאין מפולת עליו ונפלה אמית לח;ר מהם אמי
 דאי חנויות ש׳ טין שנהייה אימוייס שאר כדין נפש פיקוס שיין פייש מיונא פייש ני

 ישמיאל איתמר פי אלא דקאמי והיינו רופא נתר דאזלינן קטע שם נמצא ולא, טלהו פרוש
 פל הנינות לא פי לך אראה והנה .אלא פתונ שם נמצא הסדויןיקיס פפייט נמקצת ונס

 למה קטע ליפא פולהו יפרוש פיון קפני אי קסני מאי עליו הקשית אתה כי דנריו
 מפקחים אין נמי שניה נתצי מטלת נפלה אפי׳ שלישית למצר מנייהו מי יפריש עי לי

היוי קסני ואי  שלישית לחצי חימינייהו יפריש מפרש הרפ פי משנת כי לקניעייהווט׳ י
ע פי היא ולא  שפירשו פלומי שניה חצי אס פי נספרו שלישית חצי הזכיר לא הרג יני
י המשעה נל י נ ס שהיו אחי וישראל ונוזלות טפנים ט  מציות לתשע אמית נתצי טמיי
 עליו ונפלה שניה מצר היינו אמרח לחצי מהם אמי פירש טלן עקירתן ונעת לעשר או

עפ׳ל ,סייש מרונא פייש פי יאמיינן מפקחין דאין שם מטלת

 נעקרו כא :ומזלות כוכבים עובדי והנשארים ישראל היה
 אחד פירש עקירתם ובעת אחרת לחצר לילך זו מחצר כולן
 ידוע ואין מפולת עליו ונפלת אחרת לחצר ונכנס מהן

 כאן אין כולם שנעקרו שכיון .עליו מפקחין אין הוא מי
 בחזקת הוא הרי מהלכין כשהן מהן הפורש וכל ישראל
 אע״פ ישראל הרוב היה אם לפיכך .הרוב מן שפירש
 עליו ונפלה אחרת להצר מהם אחד ופירש כולם שנעקרו
ב : מפקחץ מפולת  השגתהיאב״ר ״המיילד ב

 שבת יום הוא מתי ידע ולא "כמדבר
 ומקדש ששה שטעדו מיום מונה

 היום ברכות בו ומכרך [ח] שביעי
 יום ובכל שבת. כמוצאי ומבדיל

 מותר בו ומבדיל מקדש שהוא זה ביום ואפילו ויום
 ואסור ימות. שלא כדי בלבד פרנסתו כדי לעשות לו
שבת ספק ויום יום [ס] שכל פרנסתו על יותר לעשות לו

הוא
h סי צאוין םמ'נ סימן:פ^ נווי •

 כתב יזם ניצותו עי *ר^הצך
 יתר קתי יזם סי׳ הרוצפ״ר

 ניתר יום פותו פניעיית על
:עפ״ל ,מלפפת נפל

 M ויפקתין קין אחרת ניצד מפקהין מצר נאותה ישראל ואחד ומזלות פופניס עוניי
טי .מקצת״הו יפיוש הא פלהו יפרוש הא קשיא  נפתנ לפיו זה אפל פגמרא שם ו

 כלהו יפרוש לפרש רפיט שדעת ונ׳ל .נהלטח
 מהם אחי נפנס ייהלפין נעוין פיישרן ונפת
 היא מו מפקהין אין נפה״ג אמרח לחצר
 מקצחייהו יפרוש הא הקפיעות שנשל לשי דר׳י

 שפירש מקצת ואותו נמקומן האמרים ונשארו
 פלס יופ המקצר שיהיה נין אררת להצר נפנס

.ישמואל היא m עליו מפקרין מהם ארי או
 מנויות פחשע זה דהרי ששיעא אפתי וא״ת

 נפלה נשי מופרת ואחת שרועה נשר מוכרות
 לקח רהן זה מאי יודע ואינו מהן מאמת ולקח
 יהחם לומר לי יש ק:וע. מיין אסור ספקו
 פרישתו נעת פאן אפל נקכוע הספק אירע
 פופניס עוני אס ישראל היה אס ספקו

 אירע ולא פיפר לנו צריך היה לא ומזלות
 וה״ז אתרת נחצר מפולח עליו שנפלה עי הספק
 אמר הלו וננמצא תטיוה נפי שאמרו למה דומה
 שמואל והודיעט לפקס שלא היה היין ותן הרונ

 לדעת נ׳ל זה הרונ אמר הולנין ואין שייפקרין
 ואחי כלהו יפיוש נהפך שפירש מי ויש .רניט
 משקחין אחרת למצר נכנס מהלכן פעח מפלן
 מן פירש ציל ואין ננאן ישראל שהוחזק מפני

' פטן מקצתן פירט .ישמיאל היא וזו התצר י
 אין אתית לתצי מאלו אחד ופירש ה' או

. היא וזו ישראל נאלו הומזק שלא חפקמיס י ׳ י י
 היחה רנינו שנוצח ז׳ל הריינ׳׳ן ופחנ נהשנות הראנ׳ד יעח ופן ז״ל הרמנע דעת וזה

 ונו׳ הכי ‘פריא אמי ומי עלה דהוינן ישמעחא יפיניא כשמואל פכק שלא אלא פך לכיש
 פייש׳׳י ופן הרופ אחר נפש נפקות הולפין אלא כשמואל ילא ללייוד הטניא לפרש והאריך

 פירוש וכני כשמואל פסק ז״ל והרמנ׳׳ן אחרת לרצי יפרוש צריכא לא ונירסרס ז׳ל
 כיכרי מצאתי פן ואסר פחנחי שנ׳ל ומה כשמואל לפסוק ההלכית יעת שנן ואמר שפתנתי

 נירסת לפי הוא והפרת לדעתו להספים וזכיתי ללפות נאירושו ל“ז הלוי אהרן ר׳ להרנ
 נתשופה מצאתי ופן הוא פאי־ ויפר לרעלה פמ׳׳ש מנ״הו חי יפריש צ”ל שאמרו ההלכות
 יפליג שפי.נ אלא פפהנחי ופתו יותנן יר׳ אהא פלס יפרוש הא מפרש שהוא לרנינו

: א״נ מהל׳ פס״ו שאפטנ פמו פוהיה ילא ריי יסנר פעלייא אדשמואל
ב ר ד.םהלך כ דנ ט (שנח צדול פלל פיק מימרא .ופו׳ ני  זיל הרמנ״ן ונמיושי )כ׳

 כאותו אפילו לחתום תו; לילך לו שמוהר ז׳ל הצרסתיס רפותיט פירשו
שאיט פיון דאורייתא סתומין למיד ואפילו מדנייהס שתרומין לפי מקיש שהוא יום

איטר מין נתב כא ט׳ טלם צפקרו הי  מאן ליפא יהא כשמואל ספק לא אמאי חימא ופי ו
 הרונ היה אס לפיפך נסרון מיש תמיה ועוד פוחיה סיל וריי עליה יפליג

ט׳ ישראל ר וזה לא מסצה על ממצה הא משמע ו ג אשי׳ נעי ונצר' מצילין מחצה על ניתצת חדאי שא״א ינ ח נמחצה וכיש ימחללין פשיעא קטע שם יש אס ומזלות פופטס עוניי נ
ר ,עכ׳יל מחצה על נ מי :ינסישנ ה״ה ו

 עוכרי
לחם

עסרן כא י׳ סונא קשה .ט׳ טלם נ דנ  האסופי פמנ ניאה מאיסורי פיו דנע' רניצו נ
נ שיהיו נין ומזלות טפניס עוניי פה שיש נעיר שנמצא “ ו  טפניס נטפי׳ י

נ או ומזלות  שהינו מי מפסק נע צריפה אשה קידש יוחסין לענין ספק זה הרי ישראל יו
נ עליו נהרג פיט  קפוע יאמייק פשוק מושלן תינוק מצא גני ליה דאית ישסע . ע'

פי וזה ה״ה שם שאמי וכמו סמלה על כסמצה פ תימה י  פופפים עופו׳ נרונ אמאי יא'
 ופן פן ופמושפסנ מחצהמשקחיןפימשמעטמ.רא על מחצה דווקא עליו ספקמין אין ומזלות

הג ׳ ועסק כששאל ולא נ י רזנ יוחק נ  קנוע ואמאי מפקהין אין ומזלות טפניס שניי ינ
ה זו קושיא להם הוקשה פ״ו) (יף יפשטח קמא נפרק ופטסטח מא  אזלא יילמא ני׳

ט  נניח גמצא ולא הואיל קטע תשיג לא נעיר מושלן חיטק צפי וכן שם וחייט נצנייט אי
נ נה׳ שם שפחנ נהשגוח ז״ל הראנ׳ד יעיז וכ״ג  ומזלות טפנים שניי רוב היו יאס א'

 הרב הרשמת מעליו וגסחלק פינחנט קבוע ציה משמע ילא וטעמו להפשיר אט סרוג
י שאיט לרניט אפל שם עליו שנפרעם המגיד  תיטק ימצא יהא וע׳ק .פונא קשת פן שנ
 נולה! לפרוש אי פקצחייהז לפרוש או טלהו לפרוש יפיט לדעת ליה פופיק לפאי מושלן•

 ספיןחין שמואל דקאסר האי הא אדיייה טייייה לשמואל פ״ד.) (יף ניומא הקשו מה
א לא טלהו ופירשו הינא אנל לעיל גמרא פישני מקצתייהו יפרוש היס) מא »  הוי ו

ט פתב איך פן אם מקצתייהו שיוש הוי ואי טלהו פירשו  יוחנן רפי שמולק נתשופה יני
 מקצרייהו פרוש הוי והנא טלהו ופירשו היפא אלא איירי לא יוחק רני הא שמואל פל

 פסף פעל הרב ופת״ש איתמר איישא ושמואל איתמר כי אלא נגתרא טרם דרניט ואע׳ג
 לירא משקרא דקארר ממאי אהדדי ירולק למימר ל״ל קשה עצמה לגמרא מ"מ משנה
 ולא מעיקרא ניקארר מקצתייהו פרוש הוי והנא טלס יפ«ש הינא אסר יוחגן דיני

 ושמואל שסיר גמרא פיין וס״מ טלהו פירשו סי והנא לומר נ׳ל זו לקושיא שהו הציגי.
חנ קאי ישראל ארוג כגל אח עליו לפקח דקאסר נ י  אין מחצת על ינסמצה משמע יש׳י נ
 מחצה על ממצה ומטעם קטע דהוי מקצחייהו כפרוש מי ממצת על מחצת ואסאי מפקמין

ט מימ .ימפקמין פטאל דקאמר ממ6 חנ יני מפצה נםן> נעל הרג הניאה נתשזנה נ

עוז סנדל
אן ב :ס׳ט) גדול(דן פלל פוי, .פונפחו פו הסוז ת ש פראנ׳ו נ ח  שניעיופ פל יפני אמו יוס י

:פפ׳ל ,פלאפס נפל ניפי יוס אופו
:ויל ר׳פ של צפירזש פייש יפה A.1 !*ני

משנה
שמואל קאי עלה וע"פ ממצה על אמחצה קאי לא לימט אפל להחיוחו רפ יקאייר יהא

וליל . פיפתיננא ליופחא קושיא הירא טלהו פרוש הוי ואי הצל את עליו לפי־ןח יקאמר
 פחנ כן ומאני פיפריפנא נמדא מיפריך מקצהייהו נפרוש הוי יויאי ולומר הפל לרר;
 יאע״ג סינר איחמי ארישא א'א הצמיא ופשחיר; פיאה איטיי פה' קטע יהו׳ ונינו
 הצר צקט אמאי יא״פ ייישקהין יוחנן לי' פיל לא הא פי ציוע נקטע מ׳׳ח קפוע דהוי
 מהם א׳ על מפילה ונפל ישראל ומיעוט ומזלוח מכניס שניי רוב פה שהיו אחת עיר לימא

 אלא קאמי ולהכי מפקרין אין הא ני ניוע ינקנוע משמע הפי קאמר מילא מפקתין
 דיש חדי! אלא. דיק נסטרים נוסי׳ ט׳ו) יפחוטח(ק> ונש״ק מעיר,רא יקאמר מתאי יהיר
 קטע הוי ילא המניד הרפ כחפ מקצתייס יפרוש הינא יהא לקטע קטע נין לסלק
מ אע׳׳ג והקלו שמואל קאמר נפש נפיקוח ויוקא מצא לשל יומה הוי אלא צמוד ת'  י
קיק שאם זה חירק והפן לקטע קטע נין לחלק ייש משמע קטע נפש נפייךח פעי  חי

 יפרוש היפא ולשמואל יפיון זה על לי י,שיא מ’ומ .לזה יפיון נראה נתשונה רטט דניי
האמת דלפי יוחק ילרני נימא פ’א יוקא כפיקוח אלא קטע נעלאא הוי לא מקצחייהו

מה" ס׳ו נסרק שפהנ מה לו ומנין נעלסא נ״ש נפש פיר,וח צגי י,נוע ליה משיג לא
• זצ׳ע ניאה איסורי

ך כ  מפקתין אין מחצה על ומחצה מכאן ימשסע קשה . ונו׳ ישראל רונ היה אס לפי
 היין ונלאו ופו׳ לפיכך יפיצו שפתנ זה ללשון קטר דאין וע״י, , הגל אח עליו

ע פעמא נעינן ולא רופא נחר אזלינן ישראל ורופא היפא הקודם ט ק  ליין עסק ואין י
טנו ונרי יסירוש להר; אפשר מיהו . הנזכר עם זה  יפשנעקרו ואמרנו ומארי הוא י

 אלא הנל אר עליו שינקרו ננער,רו מציאות שום לפך אין קטע ישראל מהם ארי והיה
 רשש ולא מממצה פרור אלא למשט׳ אחא ולא מחצה על מחצה כשהוא וה״ה רוג הוא אס

 אע*פ לשון קצת קשה ומ'מ . ניאה איסורי מהל׳ גויו כפרק מיש על שסמך פאן לפאר
 היכא אפי׳ אלא ונו׳ נעי,רו ילא הינא מינעי לא משסע אעיס ולשון מנינו שנחנ שנעקרו
ה״ משום מפקחין דאין פפי לומר ראוי היה נעקרו ילא יהיפא וט׳ ונעקרו מחצת י

שכדי
סייטוניות הגהות

י נחייא וואא הונא פוב [ת]  וותוחנ דהא ששה ומונח אחד יום משמר אי»נא דאסר רג נ
 יגיע ניא אעואם חני אאו דאי משמי שיזוא ניוס דק שייזנח סח נא איאך ינוא ןט] 13<'

;םר׳י נן .אחא• ינוא שמשסד ניום אפיי נסי אי . איישוג
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 עשר חמשה או ליציאתו שמיני שד\א ידע ואם . הוא
 מלאכה לעשות מותר זה הרי המנץ בזה וכיוצא ליציאתו

בשבת. בשיירא יצא שלא ודאי הדבר שהרי היום באותו

 «ומ סתם צין רן מגורא מנר מלא אעיא .י«* 1ר55 ת1ד״ל נוננים עובדי כנ
:להיןל נפמות לנמק משוס יבי«

 נונניסומזלוס שנדי (ילףמפג• שהוא ני! דה״ק (יאה הגרדףונו׳. ׳(דר ואפילו כד
:להצילו (זצוה להיט אמייו שתוף יסיד מפי <יוף שהוא נע ינים

>1(ל לשנס נפ״י, וט'. פ״יוי! על צרין כה
של עיימס על ציה א׳[ ח׳י •״ס)

 ופסי, שם משלה ונו׳. וההאלגים וצועקע
ק .ט׳1 הדני על צועיןין ואין ;נח׳

ת״י,: ונ*נ:) ע”• (דף כם נ
א וני'. עיירות על צרין כה  פיק ני״יו

 אע*פ ומ״ש .יש:) (דף דשנת
פיי: מפורש הישות, מלמתת שהיא פ נ

I ציז אין
 קודם ימים מג׳ שוות ומילות נוננים שנדי
 היה ונן מפפייןין שן התתילו ואס השנת
 ונייושלש נשנת. אפי' רדתה עד שמי שמאי

ד של עיי על מקיפין אין שם ם שנ  טנני
 הדא לשנת הודם ישם ש׳ פתות ומילות
 סונה נמלתמת אנל הישות נמלססת דתיסי

 אלא ידחו (ננשה שלא מציע שנן נשנת אפי'
ה דנתינ נשנת  ונתינ ימים ששת תעשה נ
ט' ת«ט השניע׳ וניום  ידחה עד ונתינ ו
;ירושלמי דמ״ק נפ*נ גש ואיתא נשנש אפילו

לפינו

שנני אמרו שלא ויהו החמירו לא סקילה איסור  הימים ששאר לומר ואין נתתופין. ליה ד
מדני יעמוד לעולם שא״נ לתמיס הון סלן איגו  פ״נ נירה pנא וימות שנתות יחלל נ
ט' יידע היה ואם  שזו הוא ופשוע .ונו׳ אמד יום טמש א*א ונהשטת .שם מימרא ו

:לינתנ (׳תן וצא הלשון נינת
בדי כג ס עו ט׳ על שצרו ומי;ית נינגי .ו

 מימרא לספי. כפסונה ונעיר
 (דף שהוציאוהו ס׳ פ׳ נעיוזנין היא ונר״הא

ם : מ׳ה^ בני ט׳. ו  את וכשיצילו שם: ו
ט׳. אתיהס :מ׳ה) (מ׳ד ונמיא ישגה שם ו

^י ספינה וכן כר מפו ט׳. נים ה : בלבד פרנשה כדי עושה זה מיום חוץ הימים ושאר ״'*״<* י
 ישראל עיירות על יישצרו ומזלות כוכבים עובדי מ
 השבת את עליהן מחללץ אין ממון עסקי על באו אם

אפי׳ לספר הסמוכה ובעיר .מלחמה עמהן עושין ואין
 זיין בכלי עליהן יוצאין וקש תבן עסקי על אלא באו לא

 על באו אם מקום ובכל . השבת את עליהן וטחללין
יוצאין סתם שצרו או מלחמה שערכו או נפשות עסקי .

ולצאת לבוא שיכולין ישראל כל על ומצוה השבת. את עליהן [י] ומחללץ זיין בכלי עלידן ס ™י" ^
להן ואסור בשבת. ומזלות כוכבים העוברי מיד ולהצילם שבמצור לאחיהם ולעזור ש;., «?יי\«הסין גרי,
 למקומם שלהן זיין בבלי לחזור להן מותר אחיהן את וכשיצילו .שבת למוצאי להתמהמד. ז׳'צ: ישי׳ צ׳ צי-נה', מעין משפת קפן עי
ד לביא: לעתיד לדבשילן שלא כדי בשבת כתיתה י.חתהנציםזט׳ מיגמי ומניתק ב  שהקיפה עיר או בים המנזורפת ספינה וכן כ

הנרדף יחיד ואפלו להצילן. שיכול דבר בכל להצילן בשבת לצאת מצוד. נהר או כרקום ^ עצ׳ פתח’ נשמים ימיט
.להצילו טצוה להרט אחריו רודף שוצא דוב או נחש מפני או ומזלות כוכבים העובדי מפני :ע״נ ידף ייתן שיהת הנגדים

. קיציי וטניחין ט׳ ^ וזועקים .מותר להצילו זיין כלי לתקן ואפילו בשבת מלאכות כמה בעשיית ואפילו ישייין ניייתא. נאותה י  על
^’^פ ?'י בשבת: הדבר על זועקין ולא מתחננים ואין .אותם לעזור עליהן ומתריעין בשבת ומתחעים ונ

שצ ציייה צ«־ וטתני! ה צת,ן פשתן וט׳'יאי:'ן' עמהן ועושין . לשבת קודם ימים שלשה ומזלות כוכבים העובדי עיירות על צרין כ
ט׳. השמי .הרשות מלחמת שהיא ואלפ אותה שכובשין עד בשבת ואפילו ויום יום בכל מלחמה ינפ׳ יננ״ה. נעשנה נ״ז י

■ ■ ■ * ׳ .1 ................. ״
 נניני נמיס פות יפיה האש גני פעצ עקודה

 ואופן צצטע ציורה צפר ופי׳ ׳•מ:). ננס׳(שם
 אותה ומתפן מסאז פשתן שצ אמדת פשתן פצ

ה קיי  :ו״צ רש"< צשק ,צהחצנן נתפר נ
ט׳ מצויות ופורשים ה נמשנה .ו  :וננ׳
טי. הנד נית ני\רת וטוענק  שם משנה ו

דני• עצ שהקשה ס׳ ויש ,•*ת) (דף
ס !W ממפיק נק חצק צא למס יני

צמחוסיק

 כבש ולא טצוה. במלחמת לומר צריך *ואין כשבת ואפילו רדתה עד למדו השמועה טפי
;בשבת אלא יריחו ■הושע

שלישי פרס
ר1מ א  נאסר שלא בשבת. מאליה עמרת שהיא אע״פ שבת בערב מלאכה *להתחיל ת

 מעצמה המלאכה כשתעשה אבל יום. של בעצמו אלא מלאכה לעשות עלינו
א] כיצד ב :מאליי בשבת שנעשה במה ליהנות לנו מותר בשבת .  ערב לננה מים פותקץ [

ק דגלים תחת מונמר ומניחין .כולו היום כל והולכת מתמלאת והיא חשיכה עם שבת  .כולה השבת בל והולכין טתנמרץ ו
שוכולה השבת כל והולכין ומתרפאין המכה גבי על ואספלנית העץ גב על קילור ומניחים  והן חשיכה עם וסמנין דיו p.ו

p w ופורשים כולה. השבת והולכיןכל משתנין והם לתנור פשתן של ואונין ליורה צמר ונותנין כולה. השבת כל והולכין 
עם הנת ובענולי הבד בית בקורות ומוענין כולה. השבת כל והולכין ניצודין חשיכהוהן עם ולדגים ולעופות לחיה מצודות

חשיבה
m שס משין פמ׳ג רנג »«( טי נ :שס לאזין פס/ שגע פימן טי:

משנה לחם
פ הזציאי ענאן1ת1נפש עסקי נעל סהמא נפשה ושירן לא סהמא :יני

ס׳ אותם לעני עציהם וטחריעין כד תנ נשופר הוי לא תרועה הך .ו פ נינ ני  י
פ׳נ : נפה אלא הוי צא תרועה והאי תעפות מה׳ נ

מי ם עו  הקודמת החצוקה נערך הוא אע*פ דקאמי דהאי שי׳ל אצא קטע מוי וסוצות טנני
ס מנדי ניונ דאפי׳ נעקרו דצא היכא ל׳ס «צוסר  דניונ נסקרו אפי׳ אצא ספקהץ ומזצות טנני
 טצהו יפרוש הא יהייצו נה.א׳ וממרא מפקתין ישיאצ ני;נ ספקמיס טנניםוגסצותאין עונד•

ט׳  נשאר וצא משם נם ויצאו אסרס צחצר כוצס [יפרוש צפיש ונראה התוסמת נתנו י
 נשאר וצא מוצר סן נצם דיצאו נדנריהם דאם צהמוי. ויש וט'] אסד [אצא] (עד) נהם
 נוונא האי נני נגסיא אוקפה אמאיצא קטע איקר• צא כן ופתד ארוי אלא עוד נהם
 הינ ולשק . וציע הטע הוי לא ונהני אמד אצא נשאר וצא נלם דיצאו ראשון מוצר

פ דנסנ דל הרסנ׳ן שלדעת וצ׳ל מסאי הכל זה נפנק שכתנ המגיד  פסק לא דיני
נ0 שחילק חילוק הא• ציה סנירא דצא נשמואל  לסצי מהם אחי דטרש הן נץ rהפנ י
 דפייש וה ח ליט« לו •צא סאץ איכ זה תיצוק ז׳ל ס׳ל דאי חנויות דס׳ להא אחרת

 דאמי •וחנן דיני נטלתיה ומסיש כשמואל יצא יפסק ו״צ לדעתו צסצראמרת מהם אמד
ס אפי׳ מפקתץ ישראל ואמי ומוצוס טכנים נפני• פ׳  לחצי לילן■ סלם ונעקרו טצהו נדפי

 דלא מפקמץ חצר נאותה אנל ספקתץ אץ או אסרה לחצר מהם אחי הלן• ואם אמית
ס חה משום נשטאל  לסצר מהם אסד פירש דץ אף ו׳ל הוא נמ׳ש הסוניא סכח טני
 ונמיצוקהרנ לנמצא מ לימות צו היה וה דץ ציניס צו מאץ וא"נ כאן הווני לא ארויש
ע דכחנ שפיר אחי וה חילוק כצל להרמנ׳ן ט שוה איפ דפכ׳פ אצא המגיד ץ יני  ני

w קטע כל דין :
פ הוציאו מאץ קשה .ונו׳ פסם שצרו או « עסקי על אייוקא דמקא דקיל ף"ל . יני

ת עסרץ על סיפא אימא עצאין סתמא אגל •וצאץ] [אץ ממון אנל אץ ^ו

סיימוגיות וזנהוח
i r n [>) רדיפ ענו» ד יוסר ט׳ טם [הפזור * :פזפוסר פפהפ טמנו m סדווםת עגל ד n 

ס] עמילו ססהילץ טנ I נ

ה3[א] לו ״ ספק נ ע־נ נהג*ה אלפס,ועיין י ה. ל I גדו

ץ כה א  סשסיליןונדקאמרנירוש^י עצתו כשנת אפי' ישם כלומר , מצוה נמצסמת צ׳ל ו
פ נשנח עיירות על צרין שכחנ מצטס מהל׳ וכפיו  וזקא מפה נמלסמס מי

^ שאמר ומה  אפי' רדתה פד דקאמר אסאי קא׳ ישות נץ מצוה נסלממת נין דמ״ו נ
אייי׳ נשכת  שאמר מה על וסמן• קודם ימים נ׳ נעיק דנישות לעוצם אנל נישות אט׳ י
m נצפין■ וצא שם מיש עם כאן שאפר מה והנח״שנ ועם כאן. i• שם •ש דנדס tfto 

: נעלכימ הנדול הרב שם
ץ ב ענ טו ת ו קי  משוץ מתח׳ על אמרו דע) ישנת(דף פיק .ונו׳ הנד ניש נ

ט׳ נוצהו שנא מאי ואצושפועניסוט׳ אלו  דאתי מידי מל תנא סאן ו
ט׳ ממילא ׳ ו  נעה המגיד הרנ נדנרי לחטה הש .וט׳ והטסר השוס דחק היא ישמעאל י
ט' ינסמוסיץ למימרא לאו ישממאל כי׳ מסד׳ קאמי ט ספנא נר׳ יוסי וי׳ שנתנ  ו
י׳ •וט די׳ לומר איעמץ סיפק דהיני ׳ דקאמר ימאי חפנאסיל נ  אפי׳ הוא ישמעאל י

טדי דסנר תנא אשכח והינא נידים ומוסר דיכה נמסוסרץ  נמחוסיץ ממילא דאתי נ
ה מחוסו״ן הן■ דהא דמי שפיר דינה ם אט׳ מא דהנא יינ  נעינן ואק נשמו מותי נייי

א יוסי ר* דמחרן דמ* סימא וכי נ*ש כיני• מותי דסנייעמילא תנא לאשטט ספנ  מ׳
שנח. הנד ניס שפועפן מסט׳ יקאמי דמאי הוא  דמהפשץ נמשמע. אץוה אפי׳נידיפנ
מותי הנד ניס דהפענח לופי הדפס על עולה וה דאץ ועוד אייי• שנח נערג טלה

נשמו
עוז מנדל

 פל ומדיה :ניה) שפומאוט(זף ט פרון טטטן נמפמו .נשנא אא פו שצרו «וולופ טגדש עונו׳
 נשנש פו סונה ונן טשטצואוהז: פ׳ לנא. לפטו פד אטנס איו ונשיצילו וס׳ ישראל נל

 ;ייפ) שנפ(וף1 קפא פ׳ .נפרק סוף פד urn(פל פרין ׳*פ): אלו(דף ninio פרקפדר
׳•מ): •יו דשנא(יף פיון .ישנה כל פו לפפודל פותר יג6
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ה דמסוסרים ,סחיר,ה למחוסח  5)מרעןעל1ו .ינעגולי הנד נית ניץרה ינ״ה)!וסופנין נ״ש גפי׳ וכר! נהמה שניגו הרן5 ואד .י״י ליפת )י׳ס ננמרא(דף כדאיתא אסור רנ
« גוססחשך ינמור אוסר יוסי נר' ישמעאל ר' מנע׳י סרסקן והחלי'עח יהנוסר השוס דחגיא היא ישתעאל ר' הניגא נר׳ יוסי א״ר דפי שפיר ממילא דאהי פידי דנל תנא מאן ננחרא  ר'
א עת׳ והקשו .מחיר ור״א אסורין ויעצמן וי'או מע״ש שרסקן דנש ח'עת דחנן היא שרוע נן אלעור ר׳ רא׳א יגמור לא אומר  לאו ותדצו נזנינא נר' יוסי כר' אמר לא מ׳ש י׳
' הורה דמו דינה נממוסרין נמי והני שמיקה נמחוסרין שליגי ני ואסור פליגי לא ניע דינה נממוסרין ’אי" מנה נר נר רנה אמר עלה אחמר י חנינא נו* יוסי י נ י נ

ס' ע"נ .ישמעאל א׳ר הניאו ונהלטת .ע
 ומדליקין .נולה השבת כל וועלכין זגין והמשקין השינה

 והולכת דולקת והיא טבערב המדורה את או הנר את
 בשר או האש גבי ;יל קדרה מניחין ; :כולה השבת כל

 כל והולכין מתבשלים והן גחלים גבי על או בועור
 דברים זה בדבר "ויש .בשבת יאותה ואוכלין השבת

 כיצד ד :בשבת בגחלים יחתה שמא גזירה אסורין שהן
] תבשיל נ  כל הוחמו שלא וחמין צרכו כל בשל שלא [

 שמצטמק זמן וכל צרכו כל שבשל תבשיל או צרכן
 יהתה שמא גזרה יום מבעוד שהונח אע״פ בשבת האש גבי על אותו משהין אין לו יפה ד״וא

 הכירה אש שכסה או האש גרף אם לפיכן־ .לצומקו כדי או כשולו להשלים כדי בגחלים
 שהסיקוה או באפר כמכוסות הן שהרי הגחלים שעממו או הדקה פשתן בגעורת או באפר
 מותר זה הרי בוערות גחלים שם אין שהרי דקה בהמה בגללי או בגבבא או בקש

:באש יהתה שמא גוזרין ואין התבשיל מזה דעתו הסיח שהרי .עליה לשהות
בד״א

:סס לאוין סמ׳ג רכג סימן סור א

I 'S כד ד פי  הסיח שסרי זנו' גרף אס ל
נ דעתי ‘ ח נ . ׳ ו נ ע הרמץ ו  ד

 נלילה לאכלס נדעתו שהרי דעהו הסיח היאך
 זה אס ני אחר תנשיל לו דאין עסקיק לא וסי

 קסס או דנרף כיון דעניד משום הנכון וסעם
 וי׳ל עכ׳ל רנוהי פירשו ונן לחתו״ אתי דלא

 הוא שגרף שכל לרנק לט דקים רניט לדעת
:דעתו מסיח

נוי׳׳א

 ואתמר .ונו׳ היא ישמעאל ר׳ מנינא נר' יוסי
 סליני ני עד חנה נר נר רנה אתר מלה

׳ הורס שחיקה נממוסרין ט^ נר׳ יוסי י  ח
 ההלטח על והקשו נהלנוח. ע״כ ישמעאל נר׳
 ר׳ על חולקים והס יוחק ר' דנרי הניאו איך
 מחוסרין הס שסשנחס לפי חנינא נר' יום׳

 •'i אפי׳ אלא לר״ע צ׳ל אין ר״י ולדעת דינה
׳ ספרך והס אסור ישמעאל  סנינא נר׳ יוסי ט
 ומחט' דינה נמחוסרין אפילו מחלוקתם שמעמיד

 דנייהם אלו .טותיה והלנתא ישמעאל נר׳
 ועם . והרשנ״א ז׳ל הרמנ׳ן דעת וזה ז׳ל

 רנינו נסתם למה חייו] לט יעלה דנייהם
 יקשס עדיין אנל חלק ולא דנייו אח ננאן

 נין וטסר שוס נדין שחלק פנ״א מ׳ש לט
 וכדעת ונר׳י שחיקה למחוסרין דינה ממוסריס
 אעניש ואט העתים. נספר ראיתי וכן .ההלכות

 ההלטה שדעת דע קיימין. דנריהם ויהיו
י*ל ישמעאל די׳ דינמור הוא ז׳ל ורניט
 והלשון שחיקתן טמי נידיס נשנת ממש יגמור
• ולא משחחשך. יגמור שאמר נן מורה דני נ

 דפוענין ומשנתט נ״א פ׳ ננירור רניט כ”ונ .נידים יגמור ודאי אלא נדול דוהק וזה מע:יס ויצאו נכלים יניחם נכונד וצנרן שרסקן מאמר יגמור שפישו המפרשים ואלו .זיל יש״י
' סהכיתין קאמר כי חנינא נר׳ יוסי וי' רשחתשן דנר ט עושין שאין אמר ענין היא ׳ דשיי סיל דינה דנסהוסרין למימרא לאו היא ישמעאל י נשנת ולגמור לדון ישמעאל י

אסור נמי דסדאויייתא א'נ נחלקו, שמיקה ונממוסרין דיכהלנ־ע שייחוסייו נל וגזרי רננן ואתו לגמור מותר שיסקן נל מדאורייתא ודאי אלא נתידי יננן גזרי הוו לא דא״נ
׳ חנינא נר׳ יוסי ר׳ קאתר מאי א'כ וא״ח .יינה שמחוסרין נל  U’S מה ולהתיר ע׳ש לפיענן דינה ממוסרין הן דהרי לומר לי יש שויס העניניס שאין אמר היא ישמעאל י

י והודיעו תירצו מנינא נר׳ יוסי נר' אסר לא מ״ס אלעזר לר׳ אקשו וני .סשתחשך לגמור שחיקה נמחוסרין מהם נ י ן אלא לה מייתי מניש לאו מטנא נר׳ יוסי י י י  דמיון נ
 מה הפירוש לזה ראיה לי ויש .ממש לזה כדומה מדנר שהוא שמוע נן אלעזר כר׳ אלעזר ר׳ העמידה כך ומכני לנמק שחיקה לתחוסר מנע״י טעינה לענין יינה ממוסרין שמשוה
י׳ יוסי ר' הורה שאמרו  פשישא לאשמועיק לן למה ועוד . נסשנתט הורה לומר להם היה מנערנ טעינה ר״ל דקאמר וינסור משנהגו דין הייט ישמעאל די׳ איר,א ואם ישמעאל נ
 דתיק אפשר היני לי״י זיל המפרשים לפירוש ועיק .מתני' נסתם הלנה לר׳י אפילו דודאי ליתא ריי כדעת שלא דינה נתחיסייס דאנילו להודיעט ואית .ונ״ה ננ״ש יהלקה

 ממש יגמור ית״ק יגמור ולא ישמעאל ר׳ יקאסר יגמור ודאי אלא הכי לאוקתיה דותקין מאי וניה נ״ש מעולם אמר דלא דס׳ל ונית .ונ״ה כנ״ש דלא ס״ל כלהו ישמעאל ור'
 לסדתיה נכונה שסה זו שנתעינ ואחר הוא הגריסין חעיונח סכני שתיקתו איסור או הוא דינה נתתוסר או דהחס שרסקו שוס התחלתו פנ״נ הנזכר הדין עליך יקשה ואל .הוא

 : והסדויה הנר דין יחנאיו זה נע׳ .מנואי נ׳) דף (שם ונו' היידורה ואת הנר את ומדליקין .לזנות ידינני והמקום ההלכות ודעת דעתו לזנות כתנתיה ז׳׳ל רנינו מלשון
חין ג  דאעילו יפורש נגמיא שם .נשנח טחלים ימחה שמא וגזירה אסירין שהן דנריס זה בדנר ויש נסתון שיתנארו הדרנים ועל מנואר שם .האש ע״ג קדרה סגי

ה ;נזרה הך להו איח ני
ד ד צ  אלא .פ׳ד שיתנאי ונמו קסומים ננחלים טמונה הקדרה שתהיה נונתו ואין נלל להמתנה עסק זה שננרק רנינו דנרי נכל אין פי׳ .ונו׳ צרנו כל נשל שלא הנשיל כי

ורניט ריח ומדנרי להטסנה. עסק נאן שאין שם הוא ומוכרח .הטמנה לענין שפירשם ז״ל כפירש״י ושלא ל״ו) (שס פ'כירה ננתרא הנזכרים הם כאן שכתנ הדינק
1ודנרי לשמת הוא יכירה משנתט שדין זיל הגאונים וקצת ההלכות כדעת הס ננאן רניט שהזכיר האלו והדינין טהגיס אנו ונן לא נאש הקדרה עיעת שאפילו נראה האי

מט מה מן .צרכו כל שיגרוף עי הגורף כירושלמי אפרו פירוש .ום׳ לשהות מותר זה הרי ונו׳ האש גרף אס ולפיכך :אחרת שסה אנתונ ולפניט נהלטת מטארים  י
נ צרנו כל שיניוף עד אמרה הדא נידו לפאט צריך הטרף  כניצוצות להחחסם ראויה אינה מועט שהכלה מחוך ונירה ניצוצות שם ישארו שלא שא׳א לפנינו רנינו נאר וכבר ע'

נ אלו מדרכים נאמד או קטומה או גרופה נירה ע׳ג להשהותו מותר יום תנעוד נשולו לשליש הגיע שלא תנשיל שאפילו ודע .לחתוי לחוש אין נך ומפני מעטים נ' הרשנ״א ו
:ז׳יל רניט דעת וזה ז״ל

בו־׳א
משגה לחם

 הרנ של הראשון חירון לפי יTנס רנק נזרי הוו דלא קשה א׳נ סותר הוא והכל לתמילא
 הא ונכי אסור נידים אנל ממילא דוקא ודאי וס' שטעונין דקאמר ימסני׳ וי״ל המניד.

 נסחוסרין דמחטתין הט היק דינה נמחוסרין מי דקאתר ומאי דאסור נידים רננן גזרי
 דינה נאיןמחוסרין אלא איירי לא ישמעאל ור׳ דמסילא דינה סתוסרין דהוי וכיון דיו דינה

 מוקמת וסיני דמותר ממילא דינה נמחוסרין דאיירי ישמעאל לר' אשכתת דלא נידיס
ה דנממוסרין לומר יאפשר נווסיה משניתין  לומר הטנה ואין .אסור דממילא אעיג יינ

 ההלטת לדעת הרשנ״א שהקשה ולקושיא איעחיה סליק נדהוה דנידים דינה נתתוסרין והני
 מחוסרת משיג לא דמחני׳ ליה אית חנינא נר יוסי דר׳ זיל הרא׳ש שנהג נתה יחורן
ה מחוסרין חשינ לא דסתט׳ זיל ההלטח דעת היא וזו .ע״כ דינה י יוסי ור' יינ  חנינת נ
' יתחלוקת דאתי יוחנן דר׳ ליה אית  הניאו ומשיה סחוסיין נאין אלעזי וי׳ ישמעאל י

לאוקנג׳ דאין להם נראה עליו שהקשו ז״ל והימנ״ן ומשנ״א נהלנות יוחנן רני דנרי
ה נממוסית מחניתין :יינ

 הסנשיל מזה דעהו הסיח שהיי עליה לשהות מותי זה הרי ונו׳ האש גרף אם לפיכך ד
חג . נאש יחתה שתא גוזרין ואין  הניע שלא חנשיל שאפי׳ ודיו המגיד הרג נ

 דעת שזה וכחנ קטומה או גרוסה נירה ע׳ג להשהותו] מותר יום ןמנעוי נישולו לשליש
 כדעת ז׳ל והישנ״א נתנ וט׳ תנשיל כל וק המתחיל נלשון דלסטה וקשה .זיל הישניא
 ונראם . וקטומה גרופה שהיא נירה ע״ג אותו משהין נןדיוסאי יסאכל כלומר אתרים
 שמס שנאמר או .אמרים ניעת ז״ל והיא״ה למטה זיל המגיד הרג נדנרי להנית
הג נלוסי רניט דעת וזה שנהג למה נמשך הוא ז׳ל הישנ׳א וכ׳נ נאן שנהג  P נ

:ז׳ל רניט לסנרת הרשנ׳א

 דינה דנרתוסרין דאסר ישמעאל לי׳ אשכחן דהא דייק קא שנן ימכל לומר ונראה . בשנת
 נשכת ליה עניד אי דהא נשנח מוהר דהוי ממילא דאתי מידי כיש מוחי נידים אפי׳
 איכורא הלל יניח שמאי ולבית הוי גמור מותר ישמעאל דלרני אע״ג חטאת חייג איט

ק נ י  . נ״ש ונסנית בשנת ליה עניי אי חסאח חייג דאינו מכיש למדנו מיס הוי סיהא י
י רננן גזרי הוו לא אל'נ7 המגיד הרב נתב עוד י י  ימדאורייתא א״נ שתיין דלמה וקשה י
 שתיקה מתוסיין לגזור לן והוה מידי רננן נזרי לא א'נ דינה שסתוסרין נל אסור נמי
 ליה עניד דאי דא״כ אסור דסדאורייתא שתירן לתה קשה ועוד .דינה סחוסיין אטו

נ אסור בידים נשנח  לא נשנח ענידליה דאי וט׳ הנד ניח קורות עמרא אסרו אין א'
 דעניד הינא דינה נתהוסרין דאורייתא איסורא יאינא דאמרס כיון הא חטאת מיחיינ
 דדוסה חטאת ח״נ אינו מדאורייתא דאסור דאעיג שי״ל אלא חטאת חייב טי א'כ נידים

 נדנר דאין דכיון הראשונה קושיא להרן נוכל וננהיג כלום חייב ואיט התורה מן שיעור לחצי
 אנל רננן גזרי הוו לא כן אס לן קשיא לא נעלרא איטר אלא התורה מן חטאת חיוג

 יננן נזרי לא היכי לן קשה הוה משיה חטאת ח״נ היה שיסוק דנמחוסיין מעיקרא
ם חוגי  פירושו הכי א'נ דקאייר דמאי הראשונה לקושיא ייל א'נ דינה מחוסרין אטו שיתוק מ

 מדאורייתא אסור דינה דמחוסרין ייל מיס רננן נזרו הוו דלא לומר קושיא זו דאין אף
 ונו׳ נזרי הוו לא דאפי' דאמר הראשון העיקר טתר א'נ והן נלל רנק נזרו לא והשתא

pi דפליגי למהר] דמקשה יגמור אומר ישמעאל ר׳ נד׳ה התוספות נדנרי שם מוכח 
נ דנרי דלפי דמי דינה נמחוסיין נמי והני הגמרא קאמר היני תאפר ואם בהאי  הי

 כאן דאין הוי דנידים דינה דסחוסרין דתחניתין דינה מחוסרי; והגי דפי׳ עשסע המגיד
נידים נק שאני דלא ניק א"כ דנידים מחוסרין לאין דממילא דינה טטסרין נין עדרנוס

עוז סנדל
:ל״ח) (דף נירה ש׳ הכל .לכירה מעמינה טד קדרה סניחין

ד%י
מיימודות הגהות

של אם אכל דרוסאי כן כמאכל שי* [ר] V סוחר דרוסאי גן במאכל נחב 'p i א מי ח דאסר נ
חו מותר דרוסאי כן כמאכל שהוא כל הו ע אינח נרופח ׳שאעח אע״ש כירח ע״ג ל ק«וםח ו

ה תי מו א לן סחם ז ח פסק וכן דשרי בר־י ו‘י וישר. גפצטמק אשילו כירד. כמו מריפי״ד שקורין ושטשוט ע־ש כירה כש׳ תנ רנינו ואלשסי נד,״ג ורלא ר׳ כרב ששסקז המחבר ו
רג ושמואל נ תראה שהן נחמן ו א סוגיא וכן אסור לו ויפה מצטמק דאסר נ ר תל^ וצריך .ע־׳ש כסשר ר%נה יכן לו ורע מצטסק או לו ויפה סצטמק מאי רסשרש כאותו משסע ד

 ססוד אפילו מותר האש אצל קדרה לסמוו אכל מע׳־ש אשילו יחויר לא ומשרש שיגרוף עד יחן לא והתנן חשיכת קודם להתחמם יכולה היתה צוננת היתר. שאם סבע־י לית״ה
ת אותה סחםמין נכרים ועברים היורה את בנסרים וסנסים בוערת וד.אש השמשוט על סע־ש היורה ליחן רגילים וכחושה .ממש להשינד. שנ  שלא כך כל נתכץרה לא אם ב

ם־ם בוערות גחלים כח שיש בירה ע״ג קרירה להשהות שמותר ואע״ש ושרי בחימום תוששין אין א־ב נכרים שחמסוה קודם רריסאי נן מאכל סעס דוגמת לאכילה ראויה היתר.
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:ההלגלפ וכמס 6יבנמר
 <טן: ושמו מיש מרס * לס׳. לשהלש n06 ולמח ו
סח ז r מ>לה.לט'. שמל רג מלל חני t 00 לסלוס o m 'פהלסס: לגדשס למש 

 b'pfo שנשיג לגייה לסשלן לשלהי
 שגלו פ0 1>שש<של6ד גמיש .נרלשה ילס0ס

ס טא לל לאי :ניייתא  משלו היא לל לאי טו
:00 ננש' .‘וט

 גל סגסל אל גלל נסל סלא ט תבשיל ח
 00{פילו שנלאו לה .לט' צוט

 דפי ספיו נשיל אי טיחא קדוה האי י׳לו)
 גיסא טה סדא לט אסלו גסיל ללא גסיל
 מיל ט ט סנסיל לסי׳ ש'נ. דט שטו טיא

 שלששק דלקא רטש לנהג .לסהלט שלללו לגשוי
 טגיש ההלטה סשה לש• הלא למרה .לל ויש

 סאשילל ל׳ד.) 00( טרה נש' נמ*ד ו!ל0ש0
 ט מרלך אלא לל ליסה שצשפה ט»ו לסהלה
 לרגל גל ומסל סלא שי' מיל ללא מיל סשלס

 ט גק> אטג אסלר לל לרש סשלששק *ש0א
 לאי מללל להסליס יההה סשא גלירה קשס
 מל סוססה דט סטי טיא נושא ניה סוא
 גסלגיא טרלס להל .ששש וסהל סהשיש גה•

 :סשהש לשי טא לשלגיה לההלטה וניש לושה
גנל ליס לס והנאו מי .לס׳ משיל

א ה ״ W s סגואאס סהנלה נטרה גו f. נמהדשץרסשטןהלליא ׳
 סטסוס דטג למננא 0מן סהטקלהל טטאססשי אשי לא דשססיסין לה

 אטללנהשי טני זשנט גמלקסה 06 אגל לשיגט לטגא ספוזה להנננא הסס מושי
 גגיוהטסד אסלי דנהשי מן> זלש לסשוןטגא אס ני לטרה השר נש טללס וליגא

מיא ולאלשר קשישה (רין לא למגנא 0ו«ן
 הסגזגטיטט ^שאשגיל.מנדהשלסקיס

טגה: הט דשמיהץ לשסשא
ס »דן0 נהג לגל*. מ מלו חכופח ז  י

 מקף מגא לסמן אוסר לשה
 טיט >pj מא לששון לאסד לאטי לקשס
 מלא לשהש' מקי להוא יאטי נוטה «ויא
 סשיגיו דהוי לסשון אסר קא rtooi נק>

 מדי נלה לנס .שנ׳ל טיה גש׳נ והשי טשה
רניס: גונרי הטסקיס

לט׳ שיט כל נישל ללא שטשל משיל וכל ח
 לגטדס .לט' ט אבר להוט הסלין ואס

 סליא ט אגר להלגל ^ולין דילקא וראה
 אנל טויה דשליה דשטס שסוס גלילה ל0א:הג

̂ל רטש <מ השסוה נטדלס  ונססהנסל ו
 ט מי הששססו מה ט יט« מיל ללא מיל
 f« להסטהו טהר ויהא pv ט מי גגה

 שינויו שלג ושהו 9שט סהוא סמי מליס
 ילס שנשוי ׳לסהנסל סאשסו מי נה סאט׳מא

 ששסס סססה מילן סלי ט לטלוא טק נשל
 אשי ללא טמר שששה ישיש סשטה השוטה
להג• קסושה מ/גידה לסמה וסט דושיא לסהרי

 09 דסני גטה שסלס יט גל נקשיסה לה
:לההויי אלוי 1̂ ליה טיני טגוא

 וסיסס עכר אס להסהלהל סאטי מסיל כל &
 סאטי דגר גל גהנהטר . *loi אלוש

 לסיהה שמה אל אלהו וסיסה שגר אס לסכיסו
 לגל אשלי להסהלהו לל סלאטה מקס אלהל

̂ס טההאלהל סלא לשי אסילל  מגש טלק להרשג
 לישס ש^1ש לטן גלצרט גיסל סלא מסיל נק
פד(ייסומלששק טסלגללרטאשלר מלא לו

* לבץ םםון־ חי אבר לתוכו ״השליך אם לו ויפה י
 טסני .1כםו ולא גרף שלא >«ן״פ האש על לשהותו ופותר ת כתבשיל הכל נעשה השמשות

 אם לשהותו שאסור תבשיל כל * מ ז מחלים לחתות בא ואינו ספנו דעתו הסיח שכבר
CM .שכחו *ואם .שיעשו בכדי דפתין שבת פוצאי עד לאוכלו אסור אותו ושיהד. עבר

^ ב ת
גסלרטשןרע: »:0 לאלין סניג יט טמן שטי

 להס אשד ולא טרה פ/ השקמסההו א5לן&טויש0 יוסי ר׳ שדאשיי' לפשסשס לאהק א.90 לא אליילשא לא לו לישה ̂גרסלשצששק גלטטיאנל(מסל טמל מלא״ דוהא
א. איססישא ללא טגהין סטו אשיש אהרה לסנה p יפסל סלא טוהרו אהרה לסבה לא לדטק אשלר. לו לישה שלששק אלשא שגה לאלהה לאל שאי להס לאסו גיגיסשששוןה ^

ונהסנוה .
פשנה לחם

הנסיל-ט לשייש הפנט הרג הנ0 לששגיק דפתרנישז׳׳ל לאיות .נסלל דאיייי ששיר

ה אהרה ששה סהזנרהי שר<  מאוביס ^
 מולל לסליש שהניפ הכל שלסקיס והס יל

 לשי משוא דווסאי p שאגל וקרא שטא
 ורלשה סאיוה טרה פ*נ אוהל ששהין דפהס

 הנסיל P .לל ה0ף ש!ששק ^לל לקשלשה
 ההשיל אגל שלהר גלל לההבשל סההיל סלא ט

 ואס אגור מולל לסליש הגיע ללא לגהנסל
 נהשי גוץ לגן שלהר ט אבר להונו הסלין
 מוישה סשנרש האלו להיייס .ננלפה %ל

 פל להנלשח למיוה החשו להללו,י וקשישה
 ופל גסקא מנה נהווה הס טלס ט מטל
 0« מטיס וניש נונרי פהפול סדוך

 ויל 1הי«ר לדעה .נוס וסלקו ויל האהרווים
 נועה ויל להרשרא .לוטש ההלנלה נועה

: אהריס
 שנהו לאם .לגל׳ לשהוחו שאסור המיל כל ט

 ויו .לגל׳ גינו כל נשל שלא משיל אם
 פגר סויה גבפיא גלרטס להס ההלגלה נדעה
הפלגה על אף קוגל ט לט טנפיא לקא ופנס

גלולו ומשל אול לדרי דל

ם. שהבלה בכירה בד׳א ה ע  פי על t« התנור אבל פו
א w בקש שהסיקוהו או באפר כסה או האש שגרף ב ב  מ

 תבשיל לו סופכץ ולא גביו על ולא בתוכו פשהין אין
 ויפת ופצטפק צרכו בל שבשל או צרבו כל בשל שלא

 וחוששים דעתו פסיח אינו ביותר חם והבלו הוזדל .לו
 קש אש שהוא פי על אף הפעוטה האש בזו יחתה שמא

ת אסרו ולפה ן פכוסה: או וגבבא  על אף בתנור מזהו
 האש רוב אלא טרף איט שהטרף פפני .שגרוף פי

 תשאר שלא עד האש בל לגרוף אפשר ואי .ועצפה
 לבער בדי יחתה שמא חם שהבלו מפני אחת. ניצק

 מהבל רב הבלו הכופת ז :בחטר הנשארות דגיצוצות
 בגפת הסיקווע אם לפיכך .התטר מהבל ומעט הכירה

 על ולא בחובו פשהץ ואץ כתנור דצא דרי כעצים או
 או צרכו בל בשל שלא תבשיל לו סופכץ ולא נביו

 ואס .כאפר כסה או שגרף פי על אף לו ויפה פצטטק
 בקעז שהוסקה כבידה ודא הרי בגבבא או בק?ז חסיקודר

 ואף פבערב לכידה לסמוך ופוחר .עליו ופשהץ וגבבא
 ט ואי בירה היא ואיזו .וקטומה גרופה שאינה פי על

ח .קדרות שתי שפיחת מקום כירה כופה  מקום טפ
 או כלל בשל שלא חי תבשיל ח :אחת קדרה שפיתת
 על לשדצתו פותר לו ורע ומצטמק צרכו כל שבשל

 תבשיל כל וכן .בחטר בץ וכופת בכירה בץ האש גבי
 ומצטמק צרכו כל בשל או צרכו בל בשל ולא שבשל

לבץ סמוך חי אבר לתוכו ״השליך אם לו

ס סא הרי ז קו שמשקה נגיי  אשיו לס:) גירה(קף נש׳ »רס .עליו לשסהץ לנל׳ נ
 דינינו לינימ-לייל לל שנין הסטן אנל לפל' לל לגננאסוסנץ נקס שהה-קהל ספה

 דנכירה היכי לני מהס לטרה דדט שפשע ננירס מא הט שהר׳ דמדקאשי p הלני
ש ששהק פינן, הנא לננננא טהטקהנק  ונסה סניף אשיג דנטשה רניש שאשר ליה נ
 הרי לעציס דננפח שיאי׳ דשסיש שטס הלי האי מהני לא למלים משה שהטקהל הינא
ג לנדניי לקפלם מרלף אפי׳ דמא נחשי הלא  דקייל דאניי לאעיג אהנה נר אדא י

 אוקי דאניי לאנויג ל”לו משקיו ויל היאיש נהג הי• וקפיס גרוף נשאיש הגרסה נללהיה
טן הי  נרג הלנה דמהגי' נש־יושא שיה נלסיה להניא ללסמלן לקפופה גרושה נשאינה ה

 אץ אנל מרייהא מישא אפיל י*ה) (דף הסנה יליאוה בג׳ . ש”ע לגו׳ אהגה גר אדא
ס של הייחיס להון הפץ (להנץ  על הישה ליש . ילה שנעלד שישהש נגדי אלא ט
 לה שלשכץ ללהלגהה קפמה אשיו ל״ל) (דף נירה שרק בייש גס הזניס לא אין רטש

: לציע הלטרל לא טביש לס׳ עליה לשקיישץ
שיל ח  אי לנל׳ טיהא קירה האי אמיל :) ייס פ׳ק(דף .לנל׳ נלל נשל שלא ט תב

ט ששיי מיל f אגלי מיל ללא מיל ד s. ויל הגאונים קלה דימה לנראה 
 לליידהל להמויד אגלי מיל ללא טיל לאי להטיי שיי נשיל לאי להטיי נאמר וה ינל
נ להשהלס איירי ט אנל להמויי אשלי הני יאפי׳ ירלסאי p נמאס( אפי׳ טייי שלי  מ'
אהי ויל לדעהס אנל משק להלא ההוסשוס שש לנמיש דרלסאי p נשאנל הלי דלא ליל

 וע ללדשהס ^אחייל סלהי ששידשל ויל ינאלים ניני• פלא נללשר לס׳ לשמט טשר
 ו׳ללששס הסנט הרב סגהג לוהו לטשללו הגיש שלא מטל pi לגהוירל טהר ט משיל

ה נטרה הס נלס ס׳ לקשלהה שנרלשה שהונרש האלו להדיגיה  שם שנהג ואגרש מנ
 לשליש הביע שלא מטל שאטא ודע נהג למעלה הו• הוה הדעה שן רל דהרשלא

 דהן לדאי ליאה ללע וה. השן להלא ויל להישניא הישנץ נהט לק לטיס לס׳ נישללל
 נסנחי לננר יל להילרס לרל ששלח סא אסיים נדפס ויל והישליא לעשה שנהג

 השגט הרג לשץ אץ לרש לס׳. גיף אס לטגן השהטל גלנלן שנמ שמה וה להגייה
 מנרי טאק אץ ט דחטיל ט משיל על לס׳ סהשי והיללקי שנהג נמה מדלקוק ויל

טר< גללגא דמל השטיה נמלץ רגיע
 גגי על קדירה שנה גט ליה) (דף טרה מרק .לס׳ לשהלהל שאהלר משיל כל ט

ס ומלה טרה ̂ולאי ילהק נר גהלק נרג לאישורא לה ושעשיק שהל מנ  לישהץ
 טטס .ולקלא אישטשא ולא לנו׳ שאי לשהה ענר להל טגעיא שס פלד .שיששל נגדי שנה
 לדש נל נישל שלא גמשיל איירי ראשללה דנעיא לטלש לשנה פנר סליה מיא נטש

 הןגפיא לשוס רל גראניד זעה לנ״ג לי לישה דמלשמק טייי טליה לאיסויא לששטק
גהשללה. להשעסגשנלאר לסהר עני שניה שהלאנלרשנגפיא אלא לל דשה גשלפמק שניה
לישה שלשעה לאשי׳ אלט עשהץ גיסללל לשליש שגשהניע שפירשו ויל העשרשיס דעש ללט

לו
מיימוגמת הגהות

הו ניאו! כ 'H rnroS סרנילץ ננות הגישנה net שש ע ן לסקשיד inpnn nW מ נ  וווסוי ג
היי י nS«nic הקידה וששי■ ונו• סניה ע־ג •ok הני* הסלס•!׳ גרגר סיפננ-ן שין חגן • ה נ  דינ
m נין וקייילה פתני' מייו• ייהסםץ •רגיליץ לףדוה בסתס והש aen להסעאלה הן ריחהוה 

 •השסיה שלההננושש •שיהנק נשעה סשי on שחוש גסקים הקרילה •נלהנץ לסר. דרגן טל
« שע־נ שי«ר סק ש־ן היסג דני ■!ootS שסרו דזיש Son -ף3ר  •נוש הגא הסלשיף נ
 הקדילת ההה נלעיות גחאים איהן לשטו הטסלסל ליסץ הרוסה רנר שלש נרסץ ישםין

 ע*ג הקלסה להניה שסוד גה •ססן קלסה נרשסרינן סכיניו הגהליש «שץ ■שליש •סגוסיגים
שץ גו •עסן הר•! 09 כוערוה o’Wu קדה לסהו נסדש ישס קלסה ן הקרט נ ס ג  נלו

שנעי «*ה0ל רסי לש להכי היהר סרבי ורה המסניש •«יק• כיק  קרה יל*נה מכריש י
*S יכן ר־י סשי כריו חנינו •יסר החיוסה מסמר ודיג גשיסור הרגי ועיקר דששור גירה

ס גי p •ששץ י i ה גשש יש־ם ה וכן יו  לטיודהלו כץ טלוק רשץ pete נשבחה לרלש ט
ש• ץ גרגה ט היייי כהלכה להמסי! נ ט רו י ב • ע גשם וני שנ ל ט טי גי אי י ג יעלי ר  מו

'* ל ״’יי שהחטה שמר כה •גגק שמה יי״ ש טל להניהש ש רשימיין כה ניט  ילשנהנני
ש ושנן ^י י ששי• להמנלין שסרו ולש •vm לההע מסק (•o•• רנינו טן ש־ל נ נ י  הםוטןו נ

ל שלש הכל ש ש שי דרוסשי כן נמשנל כשיל שי שכל כשיל ולש נ ר רי טיהש ^  ככל •
ץ ענץ ץ להשתוה נ ל שיירי סוסנץ נסה נש• מן אקססין נ ש ל לש ננ ש ץ שכל נ » 

שלץ ל שיל סנישלץ שהן שלנו הנ לנ «<ץ ננ ק דיש נישיישיה שלש לירה ו ץ חלו  נ
ל ,מובסנח שהייה שנה הלק רל הרסניש השט [לשל! • 1 ענ ץ נ ל נ א  הנ
ץ דרנו גל נישל  נ דהש נשגיהס הלק לסת יידע ושיני לנו• לו דשה גשססק ינ

I 'ב]9 ,לשנה לשיהה שעני טילוי
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*ומצטדה הוא צרכו
 לאכלו מותר לו ויפה
 "כל י : כשבת מיד

 גבי על לשהותו שמותר
אותו כשנוטלים האש

א דהא טררם מילק למה יודע ואיר רהס13 אסור וטהה ונענר הסיר לו יאה מי  מ״ת׳ ע
ה אאנר ה  כרי' ולא כרים לא הסין לא הוא כ׳ סירוכו הבנה׳ לא כהר והרהין הכיל. לשכה ^

 קייל הא ושיהה דעני נעיא משוס דיענד אסר אסא׳ לן הימה נדיערד דמיי מילחא פי' לא ואס
 והכי דנפרא סוגיא אכתור וה ולראי ל'<ג רזה הרי׳ף ודרר ודרטו ליץלא דררק סיגז דכל
 עיר קדרה שכה אנא נר ס״א סי׳ בסו סא4

 משוס יאכל דלא ואסיקגא מהו נשנה ונשלה טרה
ח ק מז נ הי ף ולדעה ט ס הט׳  נהניע אד ויני

מי שלא ועון ליה סירס׳ דמסא' p למאכל  ע
מלו ר ג  וסוסמק ניהולו עמר דאי אדם ליזננ

ס לו יאה  ורע סלסמק ואי דנסמוך נעיא טי
 מאי ושיהה ענר לן אינסיא וסו שרי וישיא לו

 כנווגא נעיא דהא׳ הראיש ו<חנ איפשיסא ולא
 נזירה לאחר אף ליה ווינסיא טא קמ״סא דנעיא

 לא כיה לכר אנל ששיט לאוהם דוקא גזטק אי
 כהב ולפיכך . גקניק דלחויורא הפור וסנר
מיני׳ אוהו שירה שלא לסי אט׳ לכל אטר  ו

 נמקום ושכח ענר נורס שטא וראה הרי׳ף
 כל נשנחנשל וו נעיא מארש וטא ושיהה מנר

ט5  השונה על דקנסו דאע׳ג לו יפה ומלסמק י
 גהנשל אנל צרכו כל צהנשל נשלא ה*מ טלמא

 לא לו ויפה מצסמק שטא פ׳ על אף צרנו כל
 ולפי רנינו דעה וכן וייץלא איפשיעח ולא קגט
 על לו הוקשה הסיר דעה על זה פירוש עלה שלא

 גגמרא יהא לשנה מנר נין חילק רניטלמה
 קמ״תא יאיכעיא כלומר לשנה ושיהה סענר טיס׳

 נשוגג נשנה ההנשל ודרש צפק מסרא אמריק
 דהיק ואסיקצא שנא ולא יאכל לא נמזיד יאכל
t נין ול׳ש o טני כ׳ אסור נוונא נכל לשונה 
 ושיהה נשכה שטשס הרי לאיסרומ׳ ליט ילא

ט׳ ושיהה נענר נמו אסור  אין וא*כ מדד ד
 דמפרש׳ מאי לט יץשיא זי ואץ .ניניהם לחלק

ס הרייף  דהא לו ויפה נמצסמק שניה נעיא ויני
ט לשכה מנר נין מסלגיק דלא  נשלא דוקא טי

 אלא ורט כל ננהנשל אנל צרנו כל נסנשל
נ לו יאה שנצספק  מדאינעיא נינ״ט מפלגיק ע'

 אלמא מאי ושכח ענר לו ויפה נמצפסק לן
 לא דהא אסיר נמזיי ענר שאס ליה דפשיסא
 ונזה לייךלא :קעינן איכניגיא דלא כיון ושנה דעכר ונעיין ושכח נעכר אלא לט אינעיא

: יהימי׳ו כעור הסיהת נסהלקו
.ונו' ירקע נכי על הקייה הניח שלא וטא .וכו׳ ש1̂ר נני על להשהוט שמוהר כל י

 דהפייו כשק לא קמא כלישנא ואף קמא כלישנא פסק למה המה הימ״ך
 ו ל״ה ו::ה טיי־א והדי; , ע״כ לההזיר דעהו אין אס אטר קרקע נני על טימם לא

הה לא אס לן אינעיא  נכינכו אי ייפה נכי על או:׳־ניהה כמקל שהלאה אלא ני־ךקע טי
ק דייד׳ דניון שטכר נראה שהשמיטה רניט ומדכר׳ .נחירך ועלו לסיהס סמיהס  דיי

 ידוכא תפוס היינו אטר קרקע ע״נ הניחה כמיד שפשק יאע׳פ לקולא נקטינן טא
ט נין הילק שלא קשה אך .הכי ס״ל דאתויא׳ ע  ללישנא יכין "1להח דעהו לאין להחזיר י

 חילקו לא קמאי דאמורא׳ דניון ששוכר ואכשר נירהס להלק צריך כתרא ללישנא נין קסא
: נינ״ט דמפליג דאנ׳׳ משמיה ליה ח״שיק לא נכך

א ר י  על והיא יכינו שמיש נ״ל .וכו' האש על והיא כשנה לקדרה יגריפה להכניס אכי
 וכן לה קרי האש על היא האור מעל מרוההח שהעכירה כל אלא דורךז לאו האש

תב ירוחם ורניט הסור דעה  שהכשיל נד״א לפ־ש ניל וכו' מנריצה להכרה אטר הרמ״ך כ
 והלא שפייש לפירושי ע“צ מ״מ .המנט וכן סוהר צרכו כל נישל אכל צרכו כל נישל שלא

נ הנישול וסקינ מגיס לא ואמא' לד׳ה נרף לא אפי' היחא קדירה לסמוך סותר היאך א'
גזרו

 הא צרנו כל נישל לא ואס לשטח דוהר לכחסלה דהרי שניה לנעיא מקום כאן אין לו
 להו נע׳ גזרה דקודס שניה נעיא פירשו ז״ל והס ראשונה ננעיא לאיטר לה פשפיק

:ז׳יל המגיד הרנ ניכר׳ נחנאר וכ׳ז ז׳ל ההוס' נמ״ש
 הם המגיד דני׳ ואילו .היא שטש נהשנוח ז׳׳ל הראנ״ד כהב וט' לשטח שמוהר כל י

 ההנור שיהיה אפילו אואן נכל אכילו איירי הוא רנינו יכונה ז׳ל הראנ״ד נינרי
 הוקשה מ'מ וט' איאע׳נ לעולם יאץמהזירין ואמר ואע*פשהינפירשדנייו גרוףוקסום.

 שהכירה מכירה הון למירר וה״ל וכו' כמוהר כל לשוט נההלח לכלול לו היה ילא לו
: וקטומה גרונה

א ע ח שלא מ ' נע׳ אמרי ל״ה) (דן כירה נפרק . וט' קרקע ע״ג הקדרה טי  ירמיה י
ט' מטה ע'צ הניחן מהו כמקל חלאן  זיל דהוא ונראה הזכייה לא ירכינו תיקו ו

נהג שכני מכני לפרשה הוצרך ולא דלעיל ישכח הנעיא שננעק נמו לקולא אופס הוסק

 ומא נשנחה איטר ש״ך יאיך אחרה לשנה מ׳ש נטכחיס א׳ ז'ל א’^ הקשה ונהשנוה
 לשון לפירושו קשה וספי .ונשינג ושהה עני ונייס סוהר שהוא נסנור נשונג פירשה ז׳ל

 מוחי והכל נשינהין או נשונגין מפרשה ז'ל והימנ׳ן .שכח יל״נ כיין השוגג על לפרשו ענר
 שהרי הדין לפסק מקים זה לכל אין למעלה שנחנה׳ האחיח השעה ולפי לו. ויפה נמצטמק

טי איט לנתחלה אפילו  שלא מה אלא לשהוח א
ע  שע או שכח אם ודאי והתם נשולו לשליש מי

: אטר והשהט וענר
ט דני׳ ניאוי .וט' לשטחו שמוחי כל י  יני

 נשל או כלל נשל שלא ח׳ שחנשיל טא
ע ומצטמק צרנו כל  להוט השליך או גו וי

 אע"פ האש עי׳ג אותן משהין אלו שכל חי אני
 השהיה דוקא שנהכאר כתו נפה ולא גרף שלא

 ואיס ניוף שאיט כיון להחזיר אנל התירו
 ילכל ל״ז) ל״ו (דף ננמ' מוכרה וזה לא מטסה

 ונ״נ וקטום נגיוף אלא מחזייין אין הלשוטת
 אטר וקסום ניוף נלא להחזיר זיל fהרחנ
 ולפיכך נייר וזה לו ורע מצטמק אפילו לנטלם

ס כתנ  כירה ע"נ אלא לעילם ממזירין ואין יני
 ונהשנוח . שם הם פשוטים ודנריס וכו' ניופה

 שאטי כל וצ״ל זה הוא שכוש ל׳ כמדומה א״א
נ נ הנין .ט'  אחיה נדרך רנינו דני׳ ז״ל ^
יו עוד והתמה . נמ׳יש אלא ואינו ני  שתקן ני

ט לפי אפילו הדני ע  צורך ומה נמקולקל י
 והלא נמזרה אמר נשה״ה שר^היי לכהונ

ם' הקדרה הניח שלא והוא .הוא ק״ו .ו
דני׳ הנמצא לפי  (שם מימרא פסק ז״ל רניט נ

נ ואמי נפשטה ל״ח.!  אלא שנו לא היא׳ י
 אסור קרקע נני כל הניחן אנל נידו ששדן

.צהחזיי דעהו לאין להחזיר דעתי נין הלק ולא
 כלישנא עיו שפסקי ראיה׳ הנאוניס לכל אכל
שאפי׳ להחמיר הכי נחר דאיתמי דהתם קמא
 ואין אפור לכחזיי דעתו אין אם נידו עודן

 האחיינים סמכו עליהם אכל הכרח זיל נדנריהס
 לעולם נישוצו לשליש הגיע לא שאם ודע .זיל

 נשנה לנחהלה לנשל הוחי שלא לטזזיר אסור
 ז״ל והישניא הרמני׳ן נתנו וכן וקטום נניוף
 פירוש . למנוי לא מחזייין ואין הוא ופשוט

י׳ נ  הי אני כתוכו השליך או לו ירע ומצטמק צרכו כל שנשל נהכשיל אפילו הם רניני ו
 שאשור לדעתו נחנאר כנר לי ייפה נמצט״ק דאי להחזירו ואסיר כתנור לשהותו שמומר
 ולטפח למנוי לההייי שאשיי הרמנ״ןיהרכניאז״ל ועת וזה להחזי־ו וכיש לשהוהי אפילו

 עליו מחזירין שאין וכל ההלכות דעה זזה וקסום ננרוף יי אפי ועיים כנפה שהפיקיהו
 כופחאע״ע נפמינה ואמרי ז״ל מפרשים קצה עליי נחלקו נזה נשנה עליו סומכין אין

 ננרוף סמיכה אפיו ולא וקכיים גרוף שהוא כל לו לפמוך מוחי יענים ננכה שהפיקוהו
.ז״ל היש:"ח דעה וזה נלנד נחנור אלא וקניום

א  כמנשל מ״נ פהמגים כ׳יט •הנמר .האש על והיא לקדרה מניפה להכניס אסור י
 קצה דעה אכחונ ושם ״ן כדי המניא פ' לידן (דף טוג כיום היא וני״חא

̂א אמרי שלא ז״ל מפרשים  שחמיו ממה זה כהנ שינינו נראה וכחן רחשי,ה נהנפה א
מ (שנה פ״ק סוף  ציט כל נמטשל אסויין רניני דני׳ שאין ונ״ל תגים. ודילמא נק ׳'

 לגזור אין שנן כיין פ״ס שיהנאר כתי פטור ותנשלן האש ע״ג מחזירן אכייי ייא׳ דהחס
 א״א ונהשגוה .פ״ט שכהנ זי׳ל לדעתו לחוש יש ודאי מנושל כאינו אכל תנרכה נהכנכה

כהנה׳ שנ״ל ומה .עכ״ל נתגרפה הקדרה מן אפילו להוציח שאטר מ־ותיו על הפי״
 אטר חיונ נהנפה שיש וכל מוהר המגרפה הכיפה חיוג ממש נהנכה כמין שכל והיא

. מכירה להחזיר וסותר :נזה עוד מכהונ ׳נכ״ט להכניסה :ניומנין נמה נ' סוף ירושלמי ט'

משנה לחם
 מה אכל מלהא הליא יךקע עיג דנהנחה תשמע קרקע ע׳ג הקדירה הניח שלא והוא

 שלא אע'פ נידו דכשאינן דתשמע מיהר נידו ועודן אמרו ששם ייכני ננמיא ששא\ו
 אפשר או נידו אינן למעוטי אלא קרקע נ”ע הניהן נקט ולא אפור קיקע ע״ג הניחן
 נסתפק כן ומאני ליה קרי נידו עודן קרקע גני על שאינן כל אלא דיקא לאו נידו דעיד!
 לא ולכן כלל נלשון לטעות אין וכי' הניחו שלא והוא פנהנ יכינו אני. ננמרא השיחל

לפרש הוצרך
א חנ וכו' מגריפה להכניס אסור י  שאמרו ממה כן לו ויצא משנה מניד נעל הרג נ

י׳ הימה שיש ונאמה .וכו' מגיס שמא וניהוש י״ח) (דף טתרא דנ ט נ  יני
 שיהיה ינינו הצריך אמא׳ האש מעל נעקורה אפילו מגיס ודיל״א דנזרי מאי דננמרא דכיון

 נעל והרנ . חטאת ח״נ נעקירה אפילו דנמגים משמע הנתיא מקיש״ח יהא האש על
ימה ונראה . אסור המגייפה כהכנסה ח״נ דנניניס היכא דנל כהנ ז״ל משנה מניד

שאמרו
ת הגהות טוניו טיי

 .שבת מוצאי עד אסור ד\א צרכו כל בשל שלא תבשיל
, כל שבשל תבשיל ואם הרוי-ביד היסינת ן״-״•׳

 מסתגי לא דגמ' טגיא ראשי נח״ *א׳א
 אשונח מאי ושהה עכר מפרש והיא הכי

 פיפשיטא ולא נעיא וסנר לו ויפה ומצטמק
 יטדה יר' דר״ס דפלוגהא היא ולא ולקונא

 אפיט נזירתא דנחר נשירקין יל וקי היא
 להו אינעיא וני אסיר נמי נשיכה לי״ת

ת ב ש א״ר מאי לו ויפר, ומצטמק נשוגג נשכהה להחזירו אםור ][נ ב
אנל דמחמיר הוא נשוכח דילמא יהודה ,א,ן למקומל.

קנים ולא מחמיר לא לו ויפר, ויצטמק נשינג י י ^ ,
: ולקולא איפשיניא ולא מזיו אטו שוגג כירה גבי עי* אייא לעולם
או מכוסה או גרופה
 הניח שלא והוא וגנבא. בקש שהוסקו וטפח בכירה
 גבי על [י] משהניחה יי אבל הקרקע גבי על הקדרה

 גרופד! כירה גבי על ואפילו . אותה טחזירץ אין קרקע
 שהוסקו לכופה ולא יירבור מהזירין ואין . מכוסה או

 שהכלן מפני כסה או שגרף פי על אף בעצים או בגפת
לו סומבין אין עליו מחזירין שאין ובל .ביותר חם

א : בשבת  והיא בשבת לקדרה מגריפה בלהכניס אסור י
ה] מפני כשבת ממנה להוציא האש על  בה שמגיס [
 .בשבת [י] כמבשל ונמצא הוא הכישול מצרכי וזה

 שהבלה מבירה אפילו לכירה מבירה להחזיר ומותר
לטמינה מכירה לא ‘אבי מרובה שהבלה לכירה מועט

ולא
ג סימן טור ב סה לאיין סמ׳ג רע סימן טור א : מ

 אסור שבה בערב ראשינו וכחב תנן יחזיר ד?*א ב^ישנא התרומה בסשר שסק וכן (ג)
ה קודם ^ד.תרםם יכז^ שהיה ביום שהות אין אם ייהתזיר שינ  ער ונייקאבר ן־ונן היד. אם ה
שמע גורף א״כ א^א קאמר וזיא ש־גרוף  נורא בי סדקאדר וכן עדיין גרוף‘־ בידו שיש מ
ש וגתייהו‘'t רעיקר משסע בשבת אסי־ היינו םחויר האומר לדיברי ׳ ‘עכ׳ל בע׳ ־ ב  [כתב ע
o הסוו• r א קרקע ע״ג הניחה לא ואשי׳Sשו אJה ע־ג שהניחה או ‘בנו־,י אה‘י  ששינהו או מג

ןץ1י1ח. ,)y ן.ןן ששר.ןן עי• דוקא כ*תב להחזיר שסותר ובס״ש אסור לטירם ססיחם
ה לתוך אבל ל  אכור קרקע ג ע הנידה א‘’ אפי הרוירה‘• ברעתו היה לא ואפי־ אסור מי

שנא ולא תדאי נר׳ [ד) t ןן־׳כ] וככשי .ש ע כותר ננ.י קרקע ע״ג אפי' דאסר בתראה כלי

ל הסיקל אחר הלך סוסרים ‘ובשי כתב דחרומה  '!‘נשג-וי כן אם שיחיה רכיגו מורי וז׳
 ועורו משם אותו ‘ונהי תתקרר שלא בדי התנור על שמשימין םששיר*א או כתנור ר-שיריס

, קודם וקטוס נרוף שיהא ובלבד להחז־רו פותר בידו רנו : ע ב  אחר משיל־ן בסרק [ה! כ
 וסתם וז״ל התרומה אספר סי^יג [ון :ע״כ ,בו׳ בקרירה מגיס ואחד כו׳ האור אה נותן

 התבשיל מן וליקח ותן‘לג' סותר צרכן ‘כי שמבושי^ת ר.שםשות בץ שטוטנין קרירות
ק כרתניא עליו כסוי להוסיף גס ולכסותן ולדזור :•:תחשך  הסדינין נוטל סוכני! בפה פי

ה שהיה כיון 'ןYד,גלום וייניד ס ר טנו  ביון לכסות סותר נתני^ה תנן וב! השמשות בין כנ
תו אכזר ממילא אפילו מנע״י נתגלה אבל םכע־י כסהו שבבר «הממנה לתחלת ררטי לנסו
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ב א י  קמ׳ס שהhח«ל̂< ל<) ס׳ק גרייהא ^.9< «*ממסץ «םם<מו קידה אדם מלא ל
 own( ימלא לא B כ'י!א מססשיכה <דש החמר למון t»w והזרמסין פססיוה

a למיצאי כן <5פ ואם משיכה פם פ״ש הממד למך ויניסגה מים של רמה x נוי אסזיין  נ
כ שיפשו  כל נשל שלא הבשיל כדין ודיק הנשול קלי שהן מפגי באלו שהשפם רבים ופידש .פ׳

8,»  דה״ה חגור דוקא דלאי למד אהה ומנא! ר
הצד פל אלא פליהם משהי! שאין וטפח נירה

 ואסיים ■ צרט נל נשל שלא חנשיל שמשהק
 והסודמוסי( גפסשיוס אי«ר שהפפס פירשו
 סיום ואץ סרנה נשול צייני! שהן מפגי

 נסוצאי לאוכלם רוצה והוא לסם יי והלילה
 כדי נשנה נהס יסהה שמא להוש ויש שנה

 הפעם ו!הו מיו שנס למוצאי לו סופגים שיהיו
 נדי שנח למוצאי ממי! שיהיו שרוצה נגסהוס

 ;דנייהם פ״נ גסהום שהזכירו וזהו נס! ללוש
ג ר י  ושהה יום מנפוי נשר לתוכו שגה! תנו

 הוא זה דין פירוש .וטי נשכה אוחו
 ואץ ז׳ל נהנו וכן ונצלי סי כשסנשר אפולו
 שנמפיהוח רניגו שהזכיר הספס מפגי לסחר למוש

 (שנח ננמ' הנשר סיר וחלוק להם. ד• הסגור
 לא נץ שריק נץ דנדיא דאמיי איכא ני) יח

 דמי שפיר ושריק נמי דנרמא מוי שפיר שתק
 ירמיה רנ שרי אשי רב שריק ולא ונרהא

 נסים פוח הסגור פי שריק ופירוש מייפהיאשר
 ואינא אשי «רנ רטואהא פסקי קא ונהלטח

 ירמיה כרי גמי ואגן ירמיה כרי יפסק מאן
 עז נשר רנינו ונתב , היש נרמא ופירוש .מ׳ל

; הוא שכ״ש לפי שור של או
ל פני י מ  (שם משנס .ונו' אוגץ פסגין זה ו

גוהר! אץ אומרץ נ׳ש ני) י׳ז
 שיסנילו נדי אלא החמר נסוך פשה! של אוגץ
 .הערק נראש זה דץ נזכר וכנר מסירים ונ״ה

 יפסיד נילהו שאס רביט כאן שכהב והשעס
:מס' סנואר

 אי) (כי שם החגור לתוך שלם נדי נתן טו
 עם לחמר הפסח אס משלשלים ממי

 הא והקשו הס זריזין מנורה דנר מטם משיכה
 לא נץ שריק נץ גדיא מר והאמר לא הכי לאו

 לא הכא מינסמ הסם וחירצו דמי שפיר שריק
ט' לשלשל וסוחר .פ"כ מיגהס  הזכיהי כנר ו

:נסמון זה
ט' וניצה נצג נשר צולץ אין טז  משגה .ו

 זה דין ופירוש ני) (יאס שם כלטנה
 נוף פל מונח עצמו ונשהנשר נשר מל הוא
ח' שם מטרש לאנילה ראוי שהוא ונל האש  ננ

 נראה פ״פ רנינו ועדנרי דרוסאי p כמאכל
 :נישול שליש ז״ל פירש׳י אנל נשול מצי שהוא

 נגמרא .וכוי תחת מוצסר סניחין «ה וספני
 מחהי לא וגסריס מוגמר י״ח:) (שם

 : קפרא נהו סליק נהו ממחי ואי נהו
ט' צמר נוהנץ אץ לפיק־  צמר שם זה נס .ו

.עקדה ניורה ימחה ליגזרסמא ליורה

ע. דלמאמניש נזרו  הננדיס שמגיש הצובעים כדנד ומא(ונע וסלאמגיש לפרש ונראה ^
̂ל הצניפס לקלוס :ענ׳ל מנים, ולא דשסיה מסח נדיסא קמיה טץ י

 גשש ל׳ה גסט •ftna נו שפידש מה .וט׳ פשסיוס קדרה אום ימלא לא יב
:אחרים

 טא הדגלץ■ נ0נ .וטי גשר מלץ אץ טו
 הנמוא וסרח הירושלחי גייד 1הל

 סנינא לשהוח רני« מקשה שלם מגמרא שלם
 הסם ליה משני ולא צולץ דאץ ססא ליס ומייסי

 הסיר צלי לצלוח שהחיר מי אלמא יחרון יחחה אם
 קמים ואסר צלי החיי וטא הקדרה לשהות
 חרא דאמר סזיק נסי ני) (דן> דשנח ונפ׳ק

 ומנושל דצלי אלמא וט' אומר סגניה הגי נמי
̂מ הם אחד  מינטפיס לדנריו סיוע להניא יש פ

 דדוםאי p נמאנל נצלי לשמח התיר דאשר
 שיצופ נדי נחס מ אמר אלבאי א׳י דהני

 טניס לא אמאי נמי ודה דרוסאי נן נסאכל
 משהין לשטח אנל הק לטזזיר דמחני׳ נירה פ'

 טוש זה ונל לקמן רנא כדמוגח צולץ דאין מהא
:פניל למדו

ץ יוץ  משינה פם נתפר הפח אח נותרן א
 נרי/א פסק שרניגו ה״ס נ0נ .וטי

 אינא נריא דלא פסק המשסה שנפי' ואפפ׳י
 ננסמאוטנו ס׳סיש זה ולשי .טס וסור למימר
 פרס שיקרמו נדי נהם שנסונ רנינו נספר•
ם שאינם קי  :החומקים להניס וציץ■ נממר טונ
 גופיה איט דהא זה הוא סימה הרמ׳ן■ כתב

מו נל נשל שלא דכלתנפיל לפיל פסק  צ
 נה«)נל מיל ונלא ענרושיההאטרל*נלו אם
p ף ולא דרוסאי ד קנום וצא ני  נל לונ

 מזק לרדוס סנחים ונשהחירו אסור החפרשים
 פשה שלא לחי אם ני סחיוז לא סעודוח נ׳

 שסשנה קדם הפה פר שקיתו ננזן נשהיה איטר
 ירדה אפי׳ לאטל סנ״ל איסור שעשה לסי אנל

: ענ׳ל חאלח הנכד אוט
ה ס נ

ב ’• לכירד• מטמינה ולא  עססיות קדרה אדם *ימלא לא י
ר לתוך ויק מים של חבית או ותורמוסין ^  ערב ד

 אף בהן כיוצא וכל שאלו אותן. וישהה חשיבה עם שבת
 כל בשל שלא כתבשיל עיקר כל בשלו שלא פי על

 עליהן ודעתו הרכה בישול צריכים שאינן מפני הן צרכו
 ואם . בתנור לשועתן אסור ולפיכך .לאלתר לאוכלן

• שיעשו בכדי וימתץ שבת מוצאי עד אסורין ושהה עבר
 אותו ושהה יום ימבעוד בשר לתוכו שנהן תנור יג

יתתר! שאם מותר. בו וכיוצא הוא [ז] גדי בשר אם בשבת
 האש המיטות אלא צריך שאינו הבשר יתחרך כגחלים
 שמא אסור הוא שור בשר או עז בשד ואם .בלבד
מותר. בטיט התנור פי טח ואם .לבשלו בנחלים יתתה
 ויתקשה הרוח תכנם ולחתות התנור לפתוח בא שאם

 בל וכן T •־ הכשר ויפסיד התנור ויצטנן ויפסד הבשר
 יגלהו שמא עליו גוזרין אין אותו טפסרת שהרוח דבר

 התנור לתוך פשתן של אונין נותנין זה ומפני .ויחתה
 לתוך שלם גרי נתן טל :יפטרו גלהו שאם חשיבה עם

 לשהותו ואסור שור כבשר או עז כבשר הוא הרי החגור
 ומותר התנור. טח א׳ב אלא בגחלים יח.תה שמא

 מדו שאעו ואע׳פ חשיבה עם לתנור הפסח כבש לשלשל
 בשר יצולץ אין טז :הן זרידם חבורה שבני מפני

 שיצולו כדי אלא [ט] האש נבי על וביצה ובצל [ח]
__ כן אחר נשארו ואם .לאכילה ראויין ויהיו יום טבעוד [־]
 יחרוך יחתה שאם לו ורע כמצטמק שהן מפני מותר הרבה שיצולו עד בשבת האש ;יל

 יחתה שאם חשכה עם דבלים תחת מונטו־ מניחין זה יומפני .הם האש גוף שעל אותן
 אינו זה בענץ אוסרץ שאנו דבר שכל לטדת הא יץ ; הכלים ויעשן המונטר ישרף בגחלים

 צפד נותנץ אץ לפיכך .בגחלים יחתה שמא גזירה אלא בשבת נעשה שועא משום אסור
 בנזיט מוח פיה שיהיה והוא בגחלים. יחתה שמא האש מעל עקורה היתד. א״ב אלא ליורד.
ח •* משחשינה בה ינים שמא  על חררד. ולא השיבר. עם בתנור הפת את נותנין "אין '

 ריaא נשארו ואם .באש או בתנור מודבקים שהם פניד. שיקרמו כדי [י] אייא הנוזלים גבי
וחשכד. לחשכד. סמוך נתן ואם .אותן Tיפם יחתד. שאם מותר אפייתן שיגמור עד כן

.שיעשו בכדי וימתץ שבת מוצאי עד מהן לאכול אסור במזיד אם .פניר. קרמו לא ועדין
לא רודד. וכשועא .שבת של סעודות שלש מזון ממנה לרדות לו מותר בשוגג ואם

ירדד.
יסימןמי11ד.ג פה: ט.ץ «ו'נ מ< פיסן רפוי ננהזהשס: :פה לאזץ פס׳ג פ<'יני »י ג : foe#״ יפפסיה סי'יגע פיר *

:כה אדן פפ׳ג
:וממה מקרה ביורה מנים ודלסא

ץ קץ ט׳. הפס את נוסנים א חפג־ו ד אוסר אליעזר ר* פגיה שיקיט נדי אלא ־נסצים ט״ג חררה וגא ספינה פס נחגוי פח גותגין ואץ כלשונו י׳ס:} (שם משנס נ  שיקרום נ
 החדונקם פנים שיקרט כד אוסר אליעזר ר׳ דתניא ס״ש אוי לגני דהאין סחטן דלסא או סגור לגני דהאיך ססהון לט אינפיא נ'} (דף וטסרא שלה החסחץ י

ט שהלכה נראה מנמו היא מה ננתרא ששאלו מפני או ת׳ק דניי מפדש שמא שטני מ«י אם אליעזר נר׳ pw ודטנו נסגור. ט נסזיד אס וטי להפיכה פטך נסן ואס :נ
ט' ו

להם
ס ודילסא נגמיא שאסרו  גניעי. משום דפעסא וניון החום' שם נפ״ש צונע משום הוא טי
 האש. ע': שיהא נפיק אז נישול משום מא כשהטפם אבל מפמא סן אינא נפקייה אפילו

ט וני משום (to המניו הרג שאמר ופס ט משום נזרו ננוזיא דהחם ט א  הנסה לידי י
 :נה שמנים מפני נ0שנ וזהו הנסר. לידי ואמי ואספי פפום יפנים צא נסנרניגו גסי הנא

ץ מז סי מלץ א ט׳ נ ושרי אשי וצרנ נסרא ללישנא אמו! י'מ:) (דף מסרא .ו
נניהא לה אוקזיק ואסר ירמיה דלי' נצומר ונו' ונצל נסר צולץ אץ והסק

ק לתמוה יש לנאווה ואי׳נ שדק. ולא ט אלא ליהא דינא הך יג־טה לר׳ סבקיק דאק י
סי השאר נכל אנל שריק ולא ננרסא ך ט חג ^ דספמט סגר. נשר ננל זה ח נ

שי נץ סנסו ט ונראה . פזיא נשי נץ נדא נ ע ומפני נשי ננל איירי דמסני' ז׳ל מ

משנה
 הן ונסרא אשי!למהקנא » לדטח ננסיא שטיצו ונמו נזרו אנומיי נשרא שמא

ה לר' סליק נסי הירוצא ט  אלא שריק ולא ננרמא איידי ומתני' צימר כנרא ואץ יו
:שאני אנוטיי ינשרא וספסא איירי נשר ננל

ח ץ י  אמרו ל) (דף השנת יציאות נס' • ונו' משיכה טם נמנור הפס אס «טץ א
 שאצוננסרא דעלזהלא ליזררה קאי נאש או לניט שאמר ומה וטי. <מ אינעיא י

סטי פת לגני ווקא אלא  וטי האין * סטר מני האין סמטן למימר אינא שאלו נ
: סשוט והוא

ט׳ לספינה ממון נתן ואם ט׳ הנרייחא מן ונלמד מא פשוס ה׳ה נ0נ ,ו  עממיות גני ו
ט' וטרמוטן דטה שיסשו ננוי למרב אמור נמזיו והסם לומר רוצה הוא. וק׳ו ו

ראוי
עוז מנדל

u< ף1( ישנה פ׳ץ .שיפשפ בגוי ט סגור ta  am ; (tr גל ופוזן שפ .נופ יגיוצא פי טסד 
ק הני( :קי׳ו) נ

מיימוניות תתות
רטה נספר [ז] ער או העיף גססי אנל וסלה פון> די! נסב טז  ה«טד פס ליזניוז סוסר נ

• פכטח בחניי  י*י< איי' גרב חיופאי נן נפאכל זיאיני אפ*פ לחשיפת סטון גחלים בו *י
ץ אבל בידל חיא בארל  חסחני ונרביט ירופאי p נסאנל לחיווז יריד לטזלים סטי!- לחגור וי
ט ירטה ברבי וולא אשי ברג ידריני דזקא שריק אי ודברחא שד שדק לא אס•* יגדיא והטיוח התרוטח ספר פפק פ ד  שריק ולא בברחא ב׳א יפליג ראטרי איבא ולפי בוזבי ואפר ם
ס פייויו אבל [ח! ז ע״ב .ירטיוז בר־ וח פסק חד ץ לטבל! רוטיי! דאי! לאלו רטו ולא טי! בשח! דנאבלווז ביו! לחשיבח בפוך אפילו לחססי! סווזוינח טו טו אטגס ט  לוזטטינם טשחשיבה א
 חאש איל חפוחיט ליתן שאסור וביש בשבח בטב»ל הו׳ל בשבח בפוי דחוספח ורופאי בן בטאבל שחחבשיל אע*פ יויבח בל טבושלח שאיגר. קרוח על אפילו עליהט ביפר למסיי ^א

חן בדלד.יי ודאחטיפ ^לו *ו טיי, (סןבבישרא ע־בו פפיחחרוסה. ייגוזן 1א ) ע*כ• בגםיא. ע׳ש ודוסא■ p בסאנל |>) ע־בו אגו נ שירד | ^ גסי פלדרן או ופ ר  שיקיפו בדי לחת י
שיועוזינץחינאוז, חייגו פניח שחקיסח החופפוח בחבו חחורח גבסנויחפרק ורופאי בן בסאבל שבחובו פח ויאפח וחוזחון עליו! אניח שפוחסיואוחחאץוי גו ב פי
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ט' נדקדש איל ענולין 6אמוד דנריש בטדז כ )דן (ננת נינגה י ׳ : c r״c רני 
 דיני דשני' משסע ׳ממס ויייני זהסיר .שמן נל נהחין אן אוסר יהודי,

 שהשמיעו מאסר רניע אנל לו סודה וה׳ק י,איר לעעהיה אלא ר׳ק על סולק איגו יישדה
נס״ק: והלכה אחי דלאכלוני דשנר משמע

T f i ש א ט׳ נהם סמן שאם דנרים י  גנון ו
מ׳ז) (שנח ננמרא . הנפח

 דשומשמין אנל הנן זיתים של נפח לן אינעיא
 ח״ש דזיחים וכיש חנן דשומשמין דיצמא או ש״ד

 להניחה אסור נה שפתן קונה זירא רני דאמר
 לעולם הק זיהיס של ש׳ית זיתים של ת6נ מל

 אטר נסי דשותשתין הנוסנה לענין לך אימא
 דשוסשמין הנלא מסקי דזיחים הנלא אטק• לענין

 וכיון איכשיסא לא ונעיין , הנלא מסקי לא
 .לקולא נה לתיניןכו היל הוא דרננן דמיד׳
 לה דנקיס משמע הילק ולא דנריו שסתם ורנינו

 שפעמו ואפשר עליו לחמוה ויש לחומרא
 נלעולס אלא דילמא נדרך לי. דר,י דלא משום
 אי איתיה, הכי דמילקא דקושסא משמע לך אימא

 חורה איסור לידי לנא קרונ שהוא מפני נמי
 כירה נש׳ הרין שנחנ וכמו נספיקו הרזמירו

 נידו ועודה קרקע נני על קודה הניס נני
; לר,מזיר שלא ודעגזו

וטותר

 בסכין אלא בחלל עושה שהוא כדרך במרדה ירדה
ט :כה וכיוצא  דבר מכל מדורה אדם "עושה י
 ומדליקה מנורה נכי על בין קרקע נכי על בין שירצה
 בשבת. כננדה מתחמם או לאורה ומשתמש יום מבעוד
 עד חשיכה קודם המדורה [ל] רוב שידליק וצריך
 לא ואם . השבת קודם מאליה עולה שלהבת שתהא
 יחתה שמא גזירה בשבת בה ליהנות אסור רובה הדליק

 הדליק ואם . השלהבת שתעלה כדי העצים ויניד בה
 מבעוד היקפו ורוב עביו [ס] רוב להדליק צריך יחידי עץ
 במקדש אבל בגבולין אמורים דברים במה כ :יום

 עם המוקד בית במדורת בעצים האור את מאחיזין
זריזין שהכהנים בנחלים יהתה שמא חוששין ואין חשיכה

 והורמוסץ עששיות נני למעלת הנזכרת הנרייתא מן ולמד סא פשוש המזיד יין .וכו'
 עליה וקדש נתנוי פח שנח קי״ז.) (שנת כתני כל פיק ניייחא ננ1הש ויין .הוא וקיו
 לא יודה וכשהוא לנס והצילו נואו לאחרים ואומר סעודות שלש סזון מהן מציל היום

:נסכין אצא נפרדה ירדה
ט .וט׳ דני מכל מדורה אדם עושר, י

 (שם מדליקין נמה פרק נרייתא
 אנל נשנח מדליקין אין שאמרו אלו כל כ*א)
 רונ שידליק וצריך ;ונו' מדורה מהן עושין

 מאסיזין ,ו’כ י׳ס (שם נתשנה ונו', המדורה
 כדי וטנולין המוקד ניח נמדורת האור את

 כדי סייא רני חני ונני־א נרונן האור שחאתז
 ואס שכתנ ומה מאליה. טלי. שלי.נח שתהא

ט׳ הדליק לא  דפששיוח הני״תא מכח הוא ו
טד שנכאן זה וליש  שמא לי»ש יש שיהנה נ

 סשקנא ונו', ימיד׳ ען הדליק ואם ימחה:
: דנמיא

ט' נמקיש אנל נננולין נד״א כ  משנה .ו
א למפלה כהונה  נהנים ועמי
:הס זריזים

א ה כ ת  (דן שם .וט׳ קנים של מדורה הי
ה אמי נ׳ן ׳ נ ציינין קנים י ו י

א :ק י קנ־ם של מדורה היתד׳ ב ] נרעינין של א נ ג אין(ויניז אגדן איני [ נחם רונ ציינץ גרעיני! יו
' תסרס רב לה מתקיף רוב צריכין אין כמחלות ׳ י י

 דג אמי נמי אתמר מסתגרא אככא אדיכא
 zfB רוג צייטח שאגדן קנים רנ אמר כתנא

א ילפיק• שפריס וקצת הנאננים גרסת לסי עמי
ע פסק ג יני י  סלים מתלות ופירוש .חשדא נ

פלולנץ שטשץ
ב ת כ ר דו ט' נפריח או זפת מ חג• שם .ו

 ןאו מיורוח ארבע יוסף רג
נ של נפרית ושל זפח של יונ צריטת נ  וש י
א, ושל קש של אן תנא נמת<יר.א יךיה נ נ נ

:שומן רננ ופי'
ף ״ ש א פ  פירמ .ונו' סמן שאס דניים י

 הנשיל ננל הס אלו הכימנה זיני
 דעס ונן ז׳יל נתנו וכן שיהיה צי זה נאי

 סוסגין(שנח נמי. פרק משני. אלו ודינין ינינו
ונו׳ נזנל ולא עפה לא פומנין אק ] מיז דן
ט' נזנין ולא נחנן לא ינפץ נין לחץ נין ו

.ע"כ ׳נשין נתן שוינין אנל למין שהן נזמן
 אינעיא ונגמ' הנן נזכר לא יכינו ספר• ונקצת

 דנד מחמת דילהא או עצמן מהמת למין להו
 ומלשון .עצמן מחיוח וסליקא ונתצכוח וכו' אחר

ס  שדעסו נראה עצמן מחמת אפי' שנחג יני
 toi דיא מממח נשלחין מחממין הס שיותר

 נפת ופירש נהפך פירש זיל ויש״׳ שאסור שכן
,•קב של פסלת זנץ ,הנד נית של פסולת

 יהודה רני חרשים של וננטרח וכי' ונפירוח נכשית סומנין מ׳ח) דף ושם מש׳ה .וכו' נהם פח; שאם דנרים ו״ט . ז״ל ישי׳ לשון צמר וחלקי נפן צמר עון רך דנר כל מוכין
 :פ״ו פרק •חנאר למר וגיזי השלהין פלפול ויין יהודי. כר' ילא משני־. נסחם רנינו וכשק אוחן מפלפלי; ואין צמר מיזי אוחן יתפלכלין נשלחין סוחנין מפה ומחיר נלקה אושר

 מנעוד ואפילו הנל המוסיף נדנר פוחנין אין אמרו מה מכני רנא ארר ז״ל הנאוניס כנרסח ל״דן מדליקין;שם נחה פרק הוף מימרא וכוי המוסיף בדנר שפותגין היה הדין טי ב
י פומנין אין אמרו מה רנאמכג׳ ואחר הן רוחחוח כשמשוח כץ קד־יח החם ליה תחי ליגזר נמי השחשוח נין הכי אי אני׳ ל”א ירחית שמא גזירה יום נ י  ניוםין שאיט נ

 טיגח היא וזו דנר ככל סומנים ישמשוח שנין להם היה שידוע רנינו וכייש ז״ל נ-החס ע״כ כנ־׳ים יחח־ שמא נזירה א״ל ויסמין אני׳ א׳ל נררן יסמין שמא נזירה משחשיכה הנל
אסור יום שחנטד מחקנל לנר זי. שאין ז׳ל האמרינים כל עליו השינו וככר הנאוניס כדני׳ גניאור נהכונה הריין וכ'כ החמין אח פוחנין חשיכה אינה ספק משיכה ספק שאמרה המשנה

ינץ '
משנה לחם

דמחרמץ ונראה זיל. הרא׳ש שפסק כמו לקולא לכסוק לו והיה מנהנו הכך דרנ׳ן

 קודם האש בר,ן שהתהיל כיון אלא הרוב להדליק צריך
 לפיכך .ולחתות צריך ואינו במהרה בהן נתלית שהאש מפני .בה לר׳שתמש מותר השבת

 שלהבת בהן שתעלה וצריך כעצים הן הרי בחותלות הגרעינין הניח או הקנים אגד אם
ב ל השבת קודם מאליד,  קירה של או רבב של או גפרית של או זפת של מדורה כ

מדלקת שהאש מפני השבת קודם [ה] רובה להדליק צריך אינו נבבא של או קש של או
: במהרה אותם

רביעי פרק
ץ .האש כעין בבישולו ומוסיפין מתחמם הוא התבשיל בהן טמן שאם דברים’ א  ט

 ואפילו לחים ששלשתן בזמן ועשבים וטובין זנין או וחול וסיד ומלח וזבל הגפת
 התבשיל כר,ן טמן שאם דברים ויש .הבל המוסיף דבר נקראין אלו ודברים .עצמן מחמת
 זגין טון .מלהצבינן אותו מונעין אייא בישול לו מוסיפין ואינן בלבד בחמימותו ישאר
 וגזי ושלחין חרשים ונםורת הפשתן ונעורה יונה וכנפי ופירות וכסות יבשץ ועשבים ומובין
 המוסיף בדבר שטומנין היה הדין מן ב :הבל מוסיף דאינו דבר נקראין אלו ודברים צמר.
 אבל .בשבת האש גבי על משהין שהרי .בשנת טמון התבשיל וישאר יום מבעוד הבל

בשבת הקדרה תרתיח שנזא גזירה יום מבעוד הבל המוסיף בדבר להג־מין חכמים אסרו
ויצטרך

פה לאוין פח'נ ־נ! פי־ין יצית טור נ . ט׳ש ׳ציככא ססץ הטור ב :שס סמ'נ רנת סימן עור א

 הרנ כ־,נ דה"׳ סהיה ׳חנשלו ולו) ח׳ דהנפיל דוסיי) ח״ם שהם כיון צר.חיר החם ראוי
■ י.רנר. נישול צחיכיס שר,ם זיל אחרים נשם לעיל החניד

אב! ;ח׳ן זיהיס של נכח לן אינעיא ר״ז) (דף נגמרא . וט׳ וזנל הנפת א פ״ד
 אסור עצמן חחמח לחין צו אתו דני לנינו לדעח וא״ח נזונא, נכל לחין ליר. נזשרע

 פוכין נמחניחין סדהונירו נעיא תך צכשוס עמרא רצו איך אחר דני חחייח פנן כל
 ואסור אחי ונר ממתח להו לאשנוחי אכשר הא לי. ישכחח היכ׳ עצחן מחמד, לחין

 דנר מחמת ולא עצמן סממת למין למיסר לן דאיח אסרינן דכי ז״ל ליש״י אנל יכ״ש
ט קח<' דופיא דסחרחין משוס הנעיא לפשוס דרצה לומר מיאה שניי אח׳ אח־  ו
 דוקא אי,יינ׳ נחי הכי אפשר אי עצתן דניחמת אחר דנר ניחתח דור,א ד״וכין היפי

:עצמן מחמת ולא ־״א מחמת
 לקמן רניס כחג הא הוי מאי אוחן יכסה נ׳ ואים . וכו' שפומנים היה הדין מן ב

 מממח שנחנלו ועוד מוסיף שאינו נדבר דוקא היינו וי׳יל .לכסוס! מוחר דנשנתנלו
 מפגי חכמים דנזיו הנל המוסיף כדנר שהוא ועוד אסור נילם בעצתו כשהוא אנל ע׳־ן

; אסר המשני, נפיינש ז׳ל הרתניס שכתנ כמו האש על להיחיחי, ׳נא שיא
יכן

טיימוניוח הגהות
א ר׳ בדקחני ר, ש [ל] כ . ע־ש ואחד אחד כא רוב דאטר ברב ודאא אעסואא אסיתגי ח״ * ע'

שמואא. כרב היקשו ורוב עוניו רוב בעינ[ היאכתא ש ר אדר [■י] ב ו ר ]נ  ודאא הונא ןנ
ב י א כרב ודאא אישבא דאמר הברא נ חותאות שנותנין בגרעיני] דאמר כהנ ,חסדא ברב נ

: ב י אומר [ס] ע י הנו כחנס ו ר שחיאח דאדר עקיבא כרבי דהיאכתא ררא ר. רא בר, ויאחוו מהובדיבח שחר-יד. כרי ואבפות; ואהוור רסח״זוח אהדאיק הנשים נ  ואא של,׳שאה הננ
ה הנהנר, ד; ראנ׳ר ורזו הוא שנזוח׳ עא-ה רשאיג אאיעור דרבי בה וטראיקין היא טועו ני נסירקין אי ס ג ד י עא נ נ א ח בוז אהדאיק ריבוא אאמא עסקינן אהנהבר, שעריך נשר.'אד, הנ

:םר,וכהבת שאינה אע־ש

דזיחים; שכן וכל י.נן1 ״ומשמין של דיליפ ו6 דמי] שפיר נשוחשתין
 לכפיץ לו שהיי, וחיתי. אסור נכח דנכל דס״ל משמע חלק דלח וינינו אפשיפח ולא

ה דנזן תדרבנן דהוא כיון לקולא ר י להכיתין סוחר ^ו דנ  נפכח אפי׳ הכל המוסיף ו
 חכני כ: דכוסק ונ־א,י, לעיל נייי, נני על דשכח דומיא התשנה נפייוש רניע שכתב נמו

 מפום דהיה נדרך דאיחתר ואפיו וכוי נשומשתין הסמני. לך אימא לעולם אמר דננמרא
טי כן ליסוד, ליבינו ליי. רשחע וכו' לשלם וחתרו  י,ח:' כחתא רתחניהין ו

 מחתת לחין או עצמן יהמח לה־ן להו אינעיא מיס) (דף שם . עצתן מהתח ואפילו
 תתיח מלחין ספי ליישר לן אית אחר דנר סחתח דלחין רנינו ופי' אחי, דנר

נחילי למחרא פסק איך איפשיפא לא נעיא דהך מאמר רניס נדנר׳ תימי. ויש ,עצמן

דל ז מג עו
̂דס עושה :כ׳) (דף דדנת ה:׳ סיך עד ז

B ליד) (דף ניר פ׳ יוחחץ פד פרץ פן מי.) טומני](רף נמס ש׳ מופיף. טד טס] שאס דניים יש יד
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ס הניפוי להחליף וסותר ד ס Jp6 גיצד מנ ה*ר< «ונ .«ו׳ מגה v« ומגיס נני
» מדנר• שגיאה ו׳ על אלא להוסיף החיח לא6 לפרש בו) שישנ׳ג מי  סצוף י

מרי שאק גראה ולי ונו*. « נ ע יני  הניסוי להחליף לאפוד ראוי היה שיוחד אפשר דהא הני
סי על נסוי לספיף [לאסור] שראוי ממה ממס ממג ר׳ שמנואר ונמו נ  והעור הרץ נינ

ע וא*נ נפוג הניסוי להחליף מותי דגקע יני
̂ינוסא בשבןן רכסה ויחזיר הרתיחה שועיח עז־ לגליתן ויצטרך  להוסיף ומוסר גשנוגו ו״גיה גקגויה מסנו
ס• אסיי שהיא בשבת הבל המוסיף בדבר טומן ונמצא י ל ד ס  ה
השמשות בץ הבל המוסיף בדבר להטמין מותר לפיכך
:רותחין אינן שוב שנחו וכיון מבעבוען ונחו רתחו כבר השמשות בץ קדרות שסתם

 אבל עצמה. בשבת הבל מוסיף שאינו בדבר התבשיל לטמון היה הדין p וכן ג
 ונמצא אש של ניצוצות בו ויהיה ברמץ יטמין שמא נזירה זה דבר חכמים אסרו
 מוסיף שאינו בדבר ואפילו בשבת חם דבר להטמין אסרו [א] לפיכך .בנוזלים חותה
 לטמון ומותר .חם דבר את לטמון מותר השינה אינה ספק השינה ספק ד 1 הבל
צנתן. שתפונ נדי או ביותר יצטנן שלא כדי מוסיף שאינו בדבר בשבת הצונן דבר את

] ונתנלו שבת מערב שטמנן *הטין  וטותר * מוסיף. אינו שהרי לכסותן. מותר בשבת [נ
 ומניח יונה כנפי נוטל או יונה כנפי ומניח כסות נוטני כיצד .בשבת הכיסוי להחליף
 האהר הכלי להטמין מותר אחר לכלי מכלי תזמין המים או התבשיל פינה ה :הכסות
 חם דבר אלא בשבת להטמין אסרו שלא .הצונן הדבר כמו .מוסיף שאינו בדבר בשבת
 בשבת מיהם ע״ג ^מיוע מניחין ן :מותר פינת אם אבל בו שנתבשל ראשון ככלי שתא

 בשביל לא בבצק פיהם וטח קדרה נבי על ומיהם מיהם ע״נ וקדרה קדרה נבי על וקדרה
 כלי לתיח אבל בשבת לוזטמין אלא אסרו שלא חומם. על שיעמדו בשביל אלא שיוחמו

 דבר בו שיש כלי איןמניחין אבל מותר. בחמיטותן עומדין שיהיו כדי חם כלי נכי על חם
ת ואם בשבת. חום בו מוליך שדדי כשבת חם כלי גבי על צונן  ואינו מותר מבערב תי

:המוסיף בדבר בפזומן

חט^מי פרק
ת א ה ל ד  טצוה ולא .מדליק אינו רצה ואם מדליק רצה אם רשות אינה כשבת ̂נר ה

 ידים נטילת או חצרות עירובי כגון שיעשנה עד אחריה לרדוף חייב שאינו
בשבת. דלוק נר בבתיק להיות חייבין נשים ואחד אנשים ואחד .חובה * זה אלא לאכילה

ר את ומדליק שמן ולוקח הפתחים על שואל יאכל מה לו אין אפילי  עונג בכלל שזה ת
 קדשנו אשר העולם מלך אלהינו ה׳ אתה ברוך הדלקה קודם לברך וחייב .שבת

א] וצונו במצותיו  בהם תיב שתא הדברים כל על שמברך כדרך שבת. של נר להדליק [
עיון צריך דדבר יהא שלא ותא .שבת של בנר ילהשתמש * מותר ב ז סופרים מדברי

דדבה
̂ויןסש: פע׳געשיןצג גסיעי'רסג ץפע:16פג/צ פיעןיגע גסי סש; פג/צאוין פיעןרג גפיר יסיפי׳ספפע/ל

היה סוהר p לג) ש<)ם נלנו להפשיר שיעור
/ פיק נפנואי הסדירה מד אפילו ע: לשון ננאן סויה ונן .נ p היה שאס פשוש w .סנערגונו׳ הגיס ואם רני w  w ר אפילו אסר היה גשנה ודאי המוסיף נדגר מנ

:גרור ווה מוסיף גאיע אפילו גשנה הה דגר להפסין שאסור שגהגאר נמו הה
ה ת א פ׳ ס' ישוה איגה גשנה נד הדלס ע שנהג ומה .השנה ננוד מפגי והוא חונה נשנה גי הדלקה יהודה רג אפי נ*ה:) (שנח הדליקי! נמה פ' מימרא .ו  עון יני

הוא: ופשום סונה הנר הדלקה אנל גמילה פצייך דני או יזם ננל פס לאנול מתויינ שאיט סמנה להמנע שיטל סצוה הנפילה לומר רוצה לאנילה ידים נפילה י
«נ נך ונו'. המקה קודם לנין וחייב ק עסיס רב נסיר נ :ויל האחיועם כל הסנימו ו

ט'. שנה של גני להשחמש סוחר ב ני שאיע פירוש ו ט (נ־±) שם שה ממימרא ונלמד פשיע חה הוא רשאי אלא לאורה להשהסש יניל שאי:ו סמנה של נ  חפנה: ני ג
ר אבל ט׳ גדול עיון ציז שהוא ינ ה יהנאר זה .ו ;זה נפרק לפניט נאיונ

חסה מפרש שהיא ועוד סוהר השהשויז ינץ  הראציד פירש לפיק־ ,היהיסק נמו שננר יו
 ליס נעי קא ייוהס אדעהיה גלי המוסיף נדנר דאפסין דטון ירי.יח, שמא נזירה נהשגוה ז׳ל

 הגי אי אניי והקשה .משהשינה ומרהימו אויךזס.ו הפני רי.יההו דמפהיק וזמני, לאויהא
ר ליגויי נמי השמשות נין ו רוצה שרוסה נראה סלהפסין ששהה שטק מוסיף שאיט נינ ^ 

ח סהם ליה א״ר .נלינה  השמשוס נין קייו
, יסירוסן הפסק ולא לאורהא הן רותמוה נ  ע'

 וו לגרסא קשה ועוד .דרוק פירוש זה וגס
פן טקרא  הם ולפיק■ ,מוסיף סאיע דני י
י נ־אשונה טיסץ נ י  סשהשינה מוסיף שאיט נ
ר ונשניה «ד המוסיף נינ ק יום סנ  גרפה ו

מן ונירש .ז*ל רש׳י סיג אפר י מ  נגמלה ה
ז*ל: רש׳י עליל

 :זה הזנרסי נגר .וני' היה כדי; מן ובן נ
 פותי משינה אינה ספק הנינה סב-ק ד

 (בה משנה .סם דנר אח לפמק י
תר : נהנתיה ל׳ד) דף  דנר אה לממון וסו

 נא) (שם פוסנץ נמה נפי מימרא .ונו׳ הצוק
.ונו׳ מע׳ש שפסק חסק :שה ג*נ ונרייתא
 :לנסחו מותר וניזגלה נסהו שס חזשנה
ט׳.•נרייסא הנסוי להחליף וסוחר  אע״פ ו

ט׳ סומנק אק שאמרו  להיסיף גא אם ו
« אומר רשנ׳ג פושה הוא טצד ,מוסיף  נו

 אה מפל או הגלופקרק אס ופניה ההדינק אס
 דנרי ומתון .הסדייין אח ומניה ינלופקרין

ס  ההייו שלא לפרש נא שרשנ׳ג נראה יני
סי חליף יד• פל אלא להוסיף  ספע. ננ״נ הנ

סי להוסיף אנל  ואמייס אסר. נסוי על נ
ק אהיה נדרן וטרשו ההירו ט ו ח  להסיר נ

זיל: והישניא הרמנ׳ן
ח ח ס׳ ההנשיל אה סיג  ניייהא נאומה .ו

ק . שם  לא אוסר רשנ׳ג טה ו
 אגל מעיש שהומס מיהם נאוהו אלא אסרו

סוחר: לסיסס ממיחס פינה
חיו ו ט׳ סיסם גני על מימה סגי  נריימא .ו

 לגרנזה החוש ואל סם נלשונה י
 קדרה גני על סימם לא אנל שנורסץ הספרים

 זיל הנאוים גיסח היא וכן מוסר הנל אלא
 סל קדרה נמשח של מיחם ופירוש והחיספר.א

 צוק דני ט שיש נלי מניחין אק אבל :חרס
ט׳  טזא יאנח גגרא ה«א מ׳ח) (דף שם .י

 ליה אפר רנה נזהיה ינףמנףמא אטמא דסיא
 ליה אסר סחם ע׳ג מפיחם שנא פאי זייא ר'

 מוליד קא טלודי הנא מוקים קא אוקוסי ההם
ה סם היה שהקומקום זיל וטרשו ע^נ.  ני
ולא צוק ט שהיה ההמא לממס נד• ט שהיה

טשנח לדום
כן ו ם׳ ההנשיל לפסק היה הדק p ו ע/ נשנה למימם מסיחם נדטנה נסיק אמרו איך <דנ ואיח . מנסים נזרו אנל ו נזה חשש אק נרמן שיפסק למנזר דאיכא א

p נסה o p אסרי יחסה לא יהא פינה אנל סימם אוחו אלא אסרו לא אומר רשניג היה ונן ניא) (דף p ט׳ מקיר אקויי דהשחא להניסיח נן משסע אק אנל ו
י הפפס ז*ל לה,דלדעס מיהמ קא ארמוס לה מהיר אנץריקא השתא סהר למימם ססימם י נ ט רניט » פיי עמלים סחה «א האפי שמניע ינשעה נהג ששם המשנה נ
ט טאר גזרוה והפסי .האפר הנעס געה p למשט דמונרס משמע ומאן נרוק יפסק שמא נזירה משום מא נשנה הנל ססיף שאיט נדנר להפסק שאסרו ו שם זיל יני י י נ

ר י הממנה דאיסר דפפסא דסנר זיל נשלמאלרשיי ,דרחיחהנאן במיה ינ נ י עיש: אמרה, שאיט נ
ט׳ הצוק דני אס לסמק וסותר ד יישים p לומר דאק פעם להח «מרא דרצה טמא ירתיח שמא גזירה משום הנל ססיף  לדעה הצוק הממנה גזרו צא אסאי מאפי ואם .ו

ס אק אנללדידיה ונו׳ אנןיי דהשסא סיו אן ר לומר ונראה .פלל זה לפעם נ טסנ ל p«־ פלאטסק אס רניט דרני הוא גמלים ט דט דניק יפמןן לא דויאי יי
ס שאמר ומה .להרסיח נדי ממלים יחהה p דאחרי משוס הוא דגזריק דהפפם  יני

ם סהה ונמצא ^י ל ע עסרא אסח הני ומשום להיהיס ממלים ימסה p שאמיי ^
 אממי ימחה לא שטמק ואטלו גלגד צינתו שהטג אלא דעהו דאק טמס חצה איט

p ס דאק להיחיס ן נוג נ : נ
סזשתשקע

עוז סנדל
e וגן pוקpס. ו דו ה: דנ טו ה)׳0 ,וסוהר(שמין<זיפוףהטק פ׳ מי מ׳ז קז  :גסספמנדן(

ר :כ׳מ) (דף מדליר,׳! נמה .טשויש מיניי מר סחלקה פ*ה ה  .יפפ שמא מי לסטומש ס
שטז(וף ל׳ק :׳־א) ו

סייניגיות תהות
 ז עט ומסווה, שיים הון■ בטטז ייהה״אוזם irwS ההנזין אהדייש סזזד. היה ®-.ריס 1א1

 םטהחען אששויזו סהר יום סשעוי טוגאה ואשיאו ר־י שטם שהש «ם«ק יבינו [<)
ק נהנאי. אטון שושטםע  .ע'נ טהוזטן׳ עי אששוהו טא» ארעה יום הנעור <גאהו טאמ י

 טבהאנה בהגה־ח ש/ אעיא ע״ן הטח׳ושה כטנתגאר. •ואוו ועזיי אמ ההיוםה נששי מסנש
 או ט ואששוהו ואוזווו• בטבה אגאותו ׳נוא ובן העוד רא1 * ז וליש םטחטיבה, הנפהו פטהטינה on■ םשזטי סנפהו יום הנעת■ נהנאוז יגיש תייוטאם׳ p בטז״ה טוש ושן ,ייא

:גישר,] בא הקריה טנהנטאה ושאבי נזמנו קר או הואטק הן הם טהטג׳ נין שמקו® אהי pואיי שאו אישאו אשיאו או בטנה עאיו י
ף * ה(ו טנ ] n( . טהור] ננגר ואהה ישוי בנגר אהה שהיאוה טתי אעטוה טסנוונק ויט האור ושהב .ה׳ה טיש איה הו״ן טי היגיא מנא רב אסר: 

M ב ניזם ונו ם׳ ריואה ונפיק ,יו־ס טא ני אהראיק קננרו אטר אנין■ עריך שוב ניום ני הסיאיק יק נדי הסניא שרק נידוטאס׳ איתא ושן נר אמדאיק טעו « טי  גהטק ׳יו
טי ני אהיאיק 'י טו אננוי אוסר בטנה תעווהיה •רס אנ איק טסותי זרא1 ישעו נטש נטאה׳ .ט עי וא«וא נשיה נר או̂■  רגיא היה םטשיו״א טסהה ויבינו .יי*ה אש ט

ן; ש ה n טאש והטעם עאיי אשק■ טאין ייא [טששפאד * שטים: עיני עיקש»ק ^ו m t ■ה ראוקו ה מ»נו ששהז היםהק שששד טהרי ואעואעש ,ואהואיטזאואהיאיקאהחוו ור
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H 'f l ן5 המדליק נ י ר 6ל רניגו וט׳ יים מנעוד להדליק י  ה6תזס דין ה6 סני
ה ונחג הקדש על פי«ל זפעמג) עטר עניתה מהלטת נע׳א ל׳

נ1י לפיפי אלא מרה דנר ממשה ליה דליה השוס ן דהלכה דס׳ל לנד ה' ^  דדייש נ
 ליה <ת׳ דמדרנק דיקא לאו שנהג חורה דדנר ל׳ וסשגוע ,ענ׳ל אהרינא לדרשא לקראי
ה דא^נ הוספה ליה :להשפיפו ליה מ

ט׳ הההה משתשקע ד  הרפץ■ נחב . ו
וסייס רנא נדנרי החייל לפס ׳

 דרנק נשיטרא לט קים דלא אחון שס(ליה) מימרא ונו׳. שידליק ליקי המדליק נ
.וה דנר על מלווה ונשים :שמא אדליקו דקלי נייש שמשא אדאינא י

*) נמשיה(שס ס ענירוח שלש על ד  P ע׳א אף :הנר הדלקה מהן ואמה וט' ממוח סי
 עם שנח פרג ניחו נחון לומר אדם ירין דנרים שלשה ל׳ד) משנה(שם .ונו׳ האיש לרין

ספק (שם) משנה .ט׳ השינה ספק .משינה

 הל׳ל נרנא לעמק מלה אם יומין רני נדנרי
 והעליון החחחון שינסין עד החמה משחשקע

 הל׳ל יוחנן נרני לפנזק רוצה דאס ®ד ולא
 יש נס שלשה פיר* מד טכנים פני משיר*
שרנא ונראה סנל שהניא הרי״ף על לחמוה

 אסור בראייתי לדקדק שצריך דבר אבל .הרבה
[ נ  המדליק ג :יטה שמא נזירה הנר לאור להבחינו [

.החמה שקיעת קודם יום מבעוד להדליק "צריך
 שהן לפי האנשים מן יותר זה דבר על מצוות ונשים

על ואה .הבית במלאכת העסוקות והן בבתים מצויות w w s  •A» j v  w’lmw.׳•׳ m ( ' ו I י < י
ולומר כך על אותן ולבדוק להזהירן האיש צריך כן פי אמר ימדה שרנ וי׳ל ודע חולקק יוחנן ור

את הדליקו שתחשך קודם שבת ערב ביתו ולאנשי להן :!יטיא ייי שיה לתמייהו אסרס *נואל
אין נכנם לא ספק השבת ונכנס חשיבה ספק . הנר • ®י*

כוכבים שלשה שיראו עד החמה טשתשקע ד •' מדליקין
א [נ] בינונים  הלילה מן ספק היום מן ספק והוא .מקום בכל השמשות בין תקרא הזמן ת

 השמשות בין מלאכה והעושה .בו מדליקין אין ולפיכך .מקום בכל להחמיר בו ודנין
 נדולים לא אלו וכוכבים . מקום מכל חטאת חייב בשוננ שבת ובמוצאי שבת בערב

^ שאין קטנים ולא ביום תראים ר  כוכבים שלשה ומשיראו .בינונים אלא בלילה אלא נ
 מדבר אותה עושין אין לשבת בה ®שטדליקין פתילה ה ;ודא' לילה זה הרי הבינונים אלו

 של וסיב נופץ שלא ופשתן [ה] הארז וצמר ומשי ושער [י] צמר בנון בו מסכסכת שהאור
̂א .בהן וכיוצא הרכים העץ ומיני דקל  נפוצה [י] פשתה בנון .בו נתלית שהאור מדבר אי

 :הפתילה מן היוצא ברוב שידליק צריך והמדליק .בהן וכיוצא נפן וצמר שש ובגדי
 כדי הפתילה ׳]J להעבות אם .בו מדליקין שאין דבר נבי על בו שמדליקין דבר הכורך ן

 : מותר למטה תשתלשל ולא עומדת שתהא כדי הפתילה להקשות ואם .אסור אורה להוסיף
ר פי על פול של ונרים מלח של גרגיר נורעין ז  בליל דולק שיהיה שבת בערב ת

 כנגדה לרתחמם בין מדורה מהן עושין בשבת בהן מדליקין שאין הפתילות וכל .שבת
לעשותן אלא [ח] אסרו ולא .קרקע גבי על בין מנורה גבי על בין לאורה להשתמש בץ

פתילה
: סה סנז׳נ(*׳ן ישו שמנן פוי נ :צ0י שיח! עור א

אח מפשר•[ אין משינה אינה פסק משינה
מדליקין אץ1הכליה' אס ואין'פסניצין הניא• י'“י לדקד? שצרך דבר אב,

 וסענינין הדסא׳ אח מפשרק אנל הנר אח
;החמין אח ושומני!

. וט׳ שיראו עד החינה טשתשקע ד
 אינהו (ל״ד) שס נר״חא י

 נר״חא ועל וט׳ החסה משהשקע השסשנח נין
 עהק ורנינו .נעירושה אמוראי! מחלוקה זו

(ל״ה.) ואי נחר שם ואמרו נהלטת ונן נרנה
 נין פנים •וס אמד טכנ שמואל אמר אר׳י

 ומרסנ׳ן שר׳ח ודע .לילה ודאי שלשה השמשוח
 משחשקע הראטנה הן שקיפוח פשחי פירשו ז׳ל

 מפל נריהחה ונההלקה הרקיע ח«ני החמה
מהלן■ וזהו הרקיע פוני כל מהלכח והיא pהא
 והשקיעה ,צ״ד) נפהמיס(דף כמוזכר מילין ד׳

 שכל השקיעה «ף היא כאן האמורה השניח
 מהלכח אינה ועדין חלונה נננד שהיא זמן

 מקומה כעד מאדימין מזרח אני נפה אחורי
 החמה משחשקע כאן שאמרו וזהו ,חמה של

 משקיעת אמרו נפסמיס ושס כנר מששקעה
 משהחמה הוא שיום לזה ראיות והניאו החסה
 ונחחלח הזאת השקיעה סוף עד ממט נעלמת
 שהוא הס וכחנו . נראין הדנריכז וכן השניה
חופפח הוא הזה ונזמן ועוד מילין שלשח מהלו

ולא מוסיף טלו להוסיף רצה הקדש על מחול , , , • , , , י , . ־ נ------
ר פי על פול של ונרים מלח של גרגיר נותגין ז הרשנ״א אנל .ז*ל הראשונים נדנרי זה נמנאר בליל דולק שיהיה שבת בערב ת

._ . . ! י ז הדנר והניח הירושלמי סן זה על הקשה ז׳ל -------- -----------י — --------- —................. ........... — —.............. _.
 שס נרייחא .וכו׳ להחמיר נו ודנין :נצ״ע
שה ליד:): (שנח . מלאכה והעו ט׳  מימרא ו

 השמשות נין נשני מלאכה הטשה (ליה.) שם
 כגון זיל רש״י ופירש .נסשך ממה חסאח חיינ

 צהאי לספוק׳ דלינא השמשות נין כל ליה דעניד
שעשאה זמן אותו אחר השמשות ננין שנח ונמוצאי השמשוח נין נחחלח שנח נכניהת מלאכה פשה אם למפט אלא נא שלא לטרושו פירוש וניל .ענ׳ל נסו* ולהאי נחמלחו
מהלכוס שני פרק רנינו נדנרי ומנואר שם כנזכר הלילה מן ומקצהו היום מן סקצחו שמא ספק .נו יש השמשוח שנין לפי נהכרח חעאח סימיינ לא נונא האי דנכי ננרסה
:כנ״ל מנואר וזה נהכיח ספאח מיינ ודאי השמשות נין כל עשאה שלא אע׳ש כיציאה נין ככניסה נין אחד כזמן שעשאה או ניציאה והקדם ננניסה *חר אנל .כפרה מחוסרי

:כלשונה שם מימרא .וכו' נדוליס טפנים לא אלו וכוכבים
 נתפנה משורשי; מהם רנינו שהזכיר ואלו נהן מסכסכח שהאור מפני ניעס מה נהן מדליקי! אין חכמים שאמת פחילוח (כ׳א) שם מימרא .וט׳ לשנת *חה שמדליקק פתילה ה

ק :ננס׳ ונחנארו אחר נלסון נ׳•.) (שס לי ד ה  כלשונה קמא פדק טף מימרא .ונו׳ ליקTש צריך ו
. פמדליקק דנר הטירך י ט׳  להעטח להדליק רניט ופירש מותר להקפות אנל להדליק נד״א ט מדליקי! אין נו מדליקי! שאין דנר על ט שמדליקין דנר כק■ (כ׳א) שם נרייתא ו

ה, לססיף כדי הפתילה ר חונ * כןנ ' ■ ־ י ' י זה נהלטת ו ■ ״ ' י ־' ...... ׳ . . ז׳ל פירש'׳ וכן הכחילה להקשוח להקפות הלשק. .
’:ענ*ל ™לא וקפא מסרנעיק

תנין ז . מלת של גרגיר טי ט׳ י מספתא ו נ ד . הפתילות וכל י ט׳ (פ׳ג): הזנרהיה כנר נרייחא ו

למלך משנה
̂ין מי מ״ג ט שסיליזין דני pכ דשנה ש׳ק גרייפא .יס׳ ט שמדליק'! דנר הכורך ן ם״ה :י

זו״ל ה״ה וכפג .מופר להקפות אגל להדליק גדיא ט מדליקי! אי! מ מדלייך!
 להקשות להקשות הלשון זה בהלכות וכ׳ה אורה להוסיף רדי ה»זילה להמגות להדליק רנינו ופירש

 ואם רס׳־ד נימ! הטור ח״ל .וט׳ גשמ! תסכם ולא םה1 הפתילה שתהא נדי רש׳י פירש וכ! הפתילה
pj ש\א ׳ל ו ושירש״י שרי להקשות אפור להדליק כיו! אס ט מדליקי! שאץ דגר פל ט שמדליק•! דגר 
 אשילו פירש אלפס ויג גשמן חטנט שלא צפה שתהא הפתילה ססת פסול דט גיע W סגיגיו גיס
וכתג . ט׳כ זקופה שתהא גדי גפחילה גמי לתת מותר זה ומטפס טא׳ש פירש וק שרי גרס
דכריו לפ שהרי הכיישו מגדולת ותחמי .נהרא״ש ודלא ה״ה כסו יש״י דטי פפיש דהטזר הנ׳י מר!
 ולהיי״ף אסור דלרש׳י אירה ולכרטת הפתילה לההטת «יי! היכא אלא והרי״ף רש׳י גץ חילוק אי!
 .דשיי יודה רש׳י אף למסה תשתלשל שלא ®סדת שתהא לדי הפתילה להקשות שטו! היכא נצ6 שרי

 דלרש׳י דס״ל משרע שרי הניט כרן אפילו פירש והלי״ף סגיגו pכ כלא פירש׳י שגתג הסיר ומדבר•
היכא לרש״י דאף אלא ככי חימא לא דאי ילה1הט להין:ות שכיו! אס̂י אסור סגיט רגע הינא סל

מיון

הברזל ויצף נשיזן ר״סבע ולא צפה הפתילה שתהא כדי

משנה לחם
H'B זיל נהוא מפני הוא היה שהניא ז״ל ר'מ לנרי וכו' הממה טשתשקע ד 

ר פי כהכרח מנ  טנלנל ר״ל חוזר ומזל קטע שגלנל ישראל מ
 כלילה כך ואחר למערב ממזרה טלן ישמש נוף שהוא המזל אכל קנוע הוא לפולס השמש
 ישראל סכמי סנרח היחה וזו מזיח אל השמים אמורי וחוזר למפלה ועולה הרקיע ינקב
 הרקיע ®בי כל מהלכה והיא הרקיע כשינקב האחת שקיפוח שתי שיש כהנ כן ומפני
 וחוזר היר,יע פוני כל השמש כשהלך היא האחרונה והשקיעה , חילי! ג' מהלך וזהו

 דף (כסמים ננסרא אסרו כני טהרי קשה אכל ז״ל ריח דברי טנת זהו הכיפה אחורי
 חזרו עצמן ישראל וחכמי כרוקה סנרא והיא ישראל לחכמי יון ינמי נלמו זה שנדנר כיד)

 ייפני חהחחמים כלילה שהרים נפסח הסיס נלינה שאיירו יק חכמי סכרי, על דינים וקנפו
א קנע איך ואיה נלילה המים ישאט לא ולכך מהאין למסה טלך שהשמש  הזאת נפני

 כאן הזכיר לא איך יני/ו כיכרי תימה קלח יש גס . וצ״ע נדחית שהיא אמר זיל ריח
זיל ה״ה חרנרי נדמשמע הלכה שכך אחר לילה נ׳ יום אמד טכנ ננמרא שאסרו מה

ר הכורן ו חנ .וט׳ ט שמדליקין ונ  אי ז״ל רנינו ולדעה ט'. מילחא חליא דנטנה וייל עי ונו׳ הפחילה המת האגוז שחשים להקאות נירש'׳ מדליקי! נמה פרק נריש הרא׳ש נ
 דנחר p אס ועוד שמנים גני למשה ש:הנ נמו דולק שאינו מפני אלא נזירה משום אינו זיל ידעתו ש״דליקין דנר נני על מדליקי! שאין דנר ינרך עעסא לחרן י1אט י

 ,ע'כ ,מאליו סחיפה הקרקע היי ופירש'׳ גינהו הקרקע ליטח לאו כלהו אפו שהן נל הקרקע ליטח אס שא-,רו נסה ק'נ) (דף הנוגה סרק נשנח הקשו *ך א!ליק טנס
ואפשר .גזירה מפום כאן הניעם אין זיל ליעחו דהרי קלה ניצה לנשל כיי צרץ ליטח הכונה שאין וכיון דהכא דוסיא אזליק טנה ינתר התם ניג ניסא רניע דנרי לפי זהשתא

ליסוח
סייסוניות הגהות עת סנדל

ן ואסיר. אכסותו הייב איט הדוח י נ ני  ז ע־נ סיי, קורי! ואין ו!יאין אץ [ג] :ע־נ] ,הכסוי עא נז
ר חסי רבי סליג כירועלמי [ג] תחסו ובלבד ואמר בון נ ס תאח אי כני .כובכא חר כמין כו
א ןי] ז ע־נ *ל עמר «ל aעליד ועסיסו חנ א לס* ]0! :ע״נ ,*ער ו  עד רארזא *ונ

תא ג ,ניד. דאית געסרנו ו *מדליקי! אר־ה קגנוס רנן ’התום ססקי וכן [ו] : עי א נ ל קי' י ע גווזא נזסיק הדר לא לסירא *קלת דאי העץ סן •תנא מי ס * מ ר ן ניצר וזרק נ י נ ו נ  עיין ס
ס סליג וראיס ת1וד.םצ התווסד. »•0נ קננו * בקנבום ונם נסן נצמר גם אוסר ור*״י נ סיי קין אין העץ מן היוצא כל ע ו סולי ק נ נ ר נ מ תיו רנינו למורי נראה וכן וקננים נסן ז איו  וי

ת ארו ^ סנו ו א ה נ נ *ו ת רו*לםי נ ס וני י להעלות גי ד נ ס *יערו חמי מי ת *ל ר*כ־ג אמר [ו] ז ע־נ ,לר*־י יאיר. נ־ל «*תן אלא *להנוז מעלה *אין הנ א ני ן היו אנ י נ י ו  נ
ל לתקסות רהןו ומסיק ומרליקין אגוו n יצזילות * להדליק לא אנ ל [מ] !ע־נ ,עי מו נסתילה אנ ח סווזו עו*ין *אנו נ עו » דחימא מהו ליה איצמדינא *עווז החס נראסריגן נ

ת אסילו ל »י סי ל תי ווסת תלב וכן קנרל לא נ ק מו לי ג להי זי ז החרוטה נססר נו

 : )טה1 נוזס t .וכו' גרויי טתנין ■ סדליקין ננוס ׳0 . מוווי צססס וושסלסצ 6וצ עי וזסוליס
נ׳ל) נ׳וו(דף סדק «ל . נק כיוצא וכצ עד סססיצוס ונל



שבת זמנים. משנה טגיד ב משנה כסף (£״ף, הלטת 88 י
nsv n 0 דן5לגגה 0 גהגלקה« te*o9<זש«1ה& הרג גסג .’ההה^הוט הו6 ן 

toneS4 גהו ליה n<m( 1« להגץלה> M רה16« גהגוסה וגירגי קג׳ל 
 tm< אהדו M cn<c וההון לא. p« גהי\ה אגל להזליגן גהוה הוהרה לההילה הגיל

ל. לס• דגה הה *im pm גל אוזטם ל  רג>» גרגרי הגרה 01ג «אה איר ואד •
 ג»ה גל pnn •ה דן גהג שלא ה»ה ואי

 אין גגהרא גהדא הגר גלא פאהר לדהרא
 הה אלא לנהוג דרנו אין שהרי הגרג «)ן

;גהדא גגהרא שגהגר
D'Vs

n איןגהןההגהס אץ הנהיה גאהרו גהויס היהראשס שהדליקיןטוגו'. שמן  הזלי
ס 0S( נהגגה הה רגיה שהזכיר ואלו הההילה אהר ומהנין שאין ההר י  ל

p קיגןון שהן שהי' הי רש נגהרא נו והלקו וץק שהן וגירוש גלשוה. s i* מל אהדו 
 לן4« הגאן ההילוה היסול «*ג הההק גלא ושהויה ההילוה פיסול שהזכירה ההשוה
 ההו ליה איגהרינא שונוה השיהא שמויס פיסול

 בהשונח ופירשו .וץז״ל לא ומי לפהילה דתיפא
 להדליק שעוה פוהרה לפהילה קיו״ל זיל מאורה

 זה פירוש ומהון ,לא שפן 0נפר\ אגל בה
 פד\לה שפושין ששה של ארוניס ורוה אסרו

 גהסנפה וזה ששה סליה וטרגין פשהן של
שג ונו רניוו. דעה וזה ז׳ל מהס  נהשונה נ
 משה שאם ליה אילסרינא ששה ל”ז אלפסי לרג

 מותרה והדליקה שפן עליה ווהן גור ששה *זילוח
 שפויס פישל אש פסילות ששל גזריק ולא

 ששה סל <ד להדליק שלא נ״ע והגו ופה׳ה
 לא כן ופתון .רניה דעת וזה .ל“ענ נשגת
 שלא ששק פתילה לעשותה ששה היתר הגיא
 ופל ,שפזחד מא פשוש נפשלוח ססזלה נזכר

 נדנר חיפה ויש ,אסור שוזן נתר\ם ששמדוז
 ׳ודעין שהיו ואפשר מששה פתילה תעשה היאך

 ויש .פתילה פתוה וששץ אישן איזה הס בה
^ פירוש נ*נ נזה  וקנלה ז׳ל לאמרורם א

ט׳ פדליקץ אין פה וספני תכריע: מאורם  .ו
 רניה ושרשה זה נא׳ נחנתיה נ׳א) סיהראןשם

 שמא לשש יש נראו׳ מאירי! שאי! *יו! «״ל
 מגונה: ש גני שס ומנואר פשוש וזה 00׳

D כלשוה שם מימרא ונו', שהתיכו דזלב 
 לפי שס 0וי.הע אסור שת! ונלא

 וקרני מהותן שאיוו אש ההוי.ן חלג פגזרו
 לא שמן איגא וגי ומומו לא אפו שומוש 0«י

 ונו׳. נהן מדליקו! שאי! שמויס אבל גזרו:
 ונו' שהרס מרבה אני׳ סירה בעא שס געיא
 לפי פעס מה ליה אמר מדליקי! אץ ליס אמר
 .ודלקץ שאיו! לפי אמרח וגרסא מדליקץ שאץ
 אהרס •לגרסא ואף רניה נדנר• ומשנין פי'

ר׳ זה וגם ,עג׳ל הפהיל!? אחר ומשנץ שאין לפי מדליקי! אי! »נ שנחוג! השה! ונששלס פלה! נפר נהן מדליקי! שאץ לפי שפירש לגאון ראיתי תג רניה נדנ  :והשנץ סאץ מפר *
ט׳ בעפר! מדליקץ אין י ה) לדף ונגמרא התירי! וסנהים השנת נגור מפר בעפר! הדליקי! אץ אומי ישמעאל ר* נ״ד.) במשגה(פס .ו שן רנא אמר מיה נ׳ * מ  גזירם רע *׳

ט׳ שנס בשנת גי הדלקת אופי פאר א״ל וילא אג״ א״ל א5וי ׳רתם שמא ט׳ שג סריש הפר נצו׳ ולא :השלטת דמת וכ*ו ׳שהפאל *׳ פסק גן ומשן ו  גר״תא .ו
ל ופייפיי מהוו! יסתפק ספא גזירה ושד פף שמא ממי סד ואשקוא גליי אץמדליגדן אוסר ישנ*א תרא נ*ו) ג״ס (שם סנייו; את והדליק הניח ננוסלי וודנק סף י

של. אשלו לק נגפה ולא f ברייתא(שם נ t{ פף שהוא הפר בגמרא ואפיו בשנת ל״ל ואין בשל לבן נופה מדליקץ אץ:
א תר י ט׳ לנתסלה להדליק סו ̂ו) לד. (שם וני״מא השוה .ו ם שאמרו פה אלא לן אץ ונ ש :מדליקץ אין *
y ה וי׳ סיס סל היא אפילו מוהפת שתהא נשניל הגי ע׳ם ויתמה שק רמלאגה בילה סל שששייז אדם ייןנ לא נ*פ:) משוה(שם מווקג. גלי אדם !0׳ לא מי  אגל מתיי י

ה הפתילה ראש ויח! הור נלד ויתמה שמן קערה אדם ימלא לא אמד כלי שמא מסגי סומר המתלה היוצר מנרה אם שנ מס' .מתיי יהודה וי׳ שואגת נדי»זהא נ א ו  אם «
י שי 0« תי. ונתרסית נ ע יוצר. נעץ יוצר מאי חג! יולי או! זי<א פו תיק. שסלנה ידו ה והיש נ ס. אפילו יני ת f פ׳ אנתנם דףמ*ד) (שם נירה פ' וני״חא משוס ננ t : 

ץ ע ס' הפעם ווסנאי שסי יום מבעוד ותה ואם השפן לקנל הור תמת כלי החרן אין מ׳ט) גירה(שם ע' השוה .טי הוי סרח נל׳ המוץ א .ההיפגו גלי שמנהל הפר נג
ץ :שקצה ששש ו«שיו לפלפלו פתתלה מונן שהיה ז׳ל ושרש״י ט' הש תסס נל׳ וטתנ  שם למט ימן ולא רלושת לקנל הור תמת נלי הסוץ (שרז:) שם משוה .ו

נ ששא מפר ט׳. מים ליתן ואשד המש: נהם אין ויצומח נגה׳ אפרו 0« תיס. השוס ו ניו. את שפקו־נ ספר אשר בעייש דאש' הפרש ונגמיא זני טי תהן ז״ל ושיםיי ני נ
נ וה׳ל להייא :ענ׳ל ,בשנת היל אי המש 0«

T עשיס אפי׳ קושח שחי גטה אפילו יבא ואמי יטה נלשק י*נ> (י» זנרייחא .הגי לאור יקיא ולא גליז את יפלה לא ׳•א) (שם פ״ק השוה .וט׳ הוי לאור שלץ אין
נתים

 צריך לשבת בו שפן"שסדליקץ ח :בלבד לנר פתילה
 נסשכין שאין שמנין אבל דזפתילה אחר נסשך שיהא
 וחלב ואליה ושמן ושעות זפת בנון הפתילה אחר
בפתילות סדליקין אץ מה ומפני .בהן טדליקין אץ

ר אור יהיה שמא נדרה הפתילה אחר נמשכים שאין בשמנים ולא בהן נתלית האור שאץ  ת
 נותן שנטוחי דנים וקרבי שהתיכו חלב ט :לאורי׳ שישתמש בשעה אותה [ש] ויטה אפל

 בשמנים ערבן אבילו בהן טדליקין שאיו שמנין אבל .ומדליק שהו כל שמן לתוכן
 רע שריחו מפני בעטרן מדליקץ אין י :נמשכין [י] שאין ̂טפני ליקT לא בהן שמדליקץ

 שמא טוב שריהו מפני בצרי ולא .הנר לאור [נ] לישב עליו וחובה ויצא יניחנו שמא
 ויבא עף שודא בטני בחול ואפילו לבן בנפט ולא .עף שהוא מפגי [ל] ועוד דגר p ממנו יקה
א סכנה: לידי  וכל ולפת ושוטשטין צנון pש כגון שמנים בשאר לכחחלה להדליק מותר י

ב ג בלבי חכמים שמנו אלו אלא אסור אין בהן כיוצא  מלא מנוקב כלי אדם *י^ לא י
 וי^ הנר בצד ויתנגה שמן קערה ימלא ולא .מנטף שיהא בשביל הנר פי על שטן
 לא שהרי שבכלי השמן מן יקח שמא גזירה שואבת. שתהא בשביל לתוכה הפתילה ראש

 מן נטף ואפילו הנר כבתה ואפילו בו שהודלק pהש p בשבח ליהנות ואסור .בנר נטאם
 בסיד הנר ^ השמן בו שיש הכלי חיבר ואם .איסור סחמת מוקצה שודא מפני הנר

 שהרי בשבת שמן בו לקבל תר תחת כלי נותץ אין ע :מותר בהן וכיוצא ובחרסית
ר תחת כלי יוגותין . מותר יום מבעוד נותו ואם .טהיכגו הכלי מבטל  לקבל בשבת ת

 מים [מ] לתכו ואסור.ליתן .מלטלטלו בטלו לא והרי ממש בהן שאין ספני ניצוצות בו
ר לאור אין"פולין T : תיצוצות כיבוי [ו] מקרב שתא ספני שבת מערב ואפילו  ולא ת
ר לאור קורץ בעליונה והנר זה גב על זה בתים עשרה ואפילו קומות שתי גבוה ואפילו ת

לא
טי יסד: סי׳ מזי ט׳ ב השס: ה; שפו ספ׳ג סי'רסס ג פ פןי ם «י ה י גי סי׳ טי ; צ#זין 'נ1« זז *

משנה לחם
ק דנר הוק דהנא זה לדמות e ג(6 .טגס נתר קזליק הקצו נ! ומ*י דינ ft * ק נ  ו
רייניוו ויאה ז*ל.צע דניה תירוש עם פידשיי לי.ת:יס שיצס תשמע פירשיי  סם מנ
 נדי הפתילה מתת האטו משימים נצומר הפתילה להקפות שנ«ואם דתה רפי׳ נדנרי
 תשגפ שלא נד• המש נתונה אותה שמשים לא אגל תהנעגשמן ולא צפה הפתילה שתהא
טיו שנמג דניה שלשון אם ז׳ל הרייף ומדש ם׳ שמדליק•! דנר ס  אס נתג ואס׳ג ו

דני׳ משפע להקזות דני מדליקץ שאין דני אטרן דקא• סיי״ף נ  : ונו' שסדליקץ נ
ט' הסמן מן •קת שתא גזרה יב חג לא דאמאי קשה . ו ה נ נ משום ס׳ יסמעס יגי »0 

ס משוס ת״נ פנוי השמן ק חפחשק דסא פי׳נ נפ׳ש *נ  ז׳ל שיוש*• pi נ
ק מתש מנגה זאיה דתיל וי׳ל .נגמרא :[שדולק] נגלי המתד השק שאץ ג

ר סינ ל

למלך
ו (א ,אזרס

משנה
 המלזןוומצנוזטלא לאסו׳ללסטילתלות אזיס. לסיטת נניץ אלא סלעי ילא שיי לקשות דגיץ
ק אלא נין  לסת מותי וה ומגועס דגייו נסוף יו וס זתנז׳ש .אויס לסיטת או ססודלס לקשות ננ
מ סעא וגל יש'• גוני• שהנץ וסי סונת שס1ק שיזזא גוי נסתילס גט «י  לקטת שטון אף *ין

טן סוין ווס נתג סט ומשוס אשיי  ישי• אף תק טני• ואס .הר• סונט ולא סיי׳ף גיחש תתון ו
:ור< קוסת סתסא גט גת• לתת למותי m מץ מוות

ב ט  שגיטט דגיס קיגי מסוק תלג יג אמי מזוא א׳י נ׳א) (וף נ*מ גס■ .וט׳ שסטס חי
 מטטס ותטויס ג׳ו:) סתס(וף דמץ ואסא ומוליץ. *וא שמן«ל לתיגי מק אוס

ס, נשסן צומות נשת! אעיס נשק טתששי! נשק סשתגיס  וגיס סקוט יגיס שמן ס״ש*• מי
ק סנ׳י פץ ונתג סגיפמש. פ׳ו ט ט וגיס נשתן טוש ויש׳י .ת׳ל י  וטק שגימותו דגיס קי
ט לתעתג ט ססמץ שגיטט סמקיגיס נלומי קי  מתי• ושטא צלול שק ו01ו סולול ותוציאין *

גגור זתטן תסא תלתא ל׳ ותטסא ,<רג ,גומא ליו וגיס ץמ' טעו ?ולול או4ט m סל אגל
f (וף t( ט אעא וטיצו ת׳ץ סיעו סומטס ואתד שסוא גל שק נתשיונת תטתן תלג יאנשי א׳ו שסוא גל שק לתוט לתת ציין ואווי ניווא זרג טג״סו אעא וטיש׳י סטיתי ולא ניווא ויג טדי

מסגן
ת הו ת הג ניו מו ל מיי ד ן « ען

י דוקא ף.: (ס) ו א •תדזייקו נ אזי רוו בו טי מי נומנין אין אאורוז ״ן אהיייד נסחחף •תרוייקו בנו ו ף ׳0 .סדצוצמו ט ס(ו ץ אץ :מ׳ג) טי :ושטו ת׳ץ .לאיו מי •ל
ל זא * גווי א או •י ס וזאקו ואא נתאסור חווםור וין נ סי תגו וס! חנ א כ ה רנוווזיט נ מ מו נ

 ודו! •סוו •סא גוון *מואיץץ נסנאיס אאא גסנח אווזת סראיקץ <אין ג׳ג אוסטס אאויה •ononS סווזי חאוסייס תאסויאיס ונא nn׳n סנוזוץ ווסוווז עא •וזי׳ ואוכוז סנר סיוטוז
גי געינייווו סיפסג׳ אא ויוני געעי-ווו סיס׳יגי וזו׳ [י] ז ע־ג .גיות א**■ א סססע ו ׳ קי׳  ס»0 •נ«ו«« יטתעו »םנס ,נך או והסיג רג «םר נרוגא סורג אונא אג״ פדאוווניוז *

ט ססייס• יאא גיץ גן קייא דאא א טאג עס •סן סעא טתן וודוז חסחגי גיסו• הנתע ווווו• .טס0« תנטיס וויאסוו אוזגסיס ת׳ץ סין גי«א דג וג גניוו ורות •נג  יגנמזווסווו וגוזווטס •
תב ויאאניאני׳זז « אבא נו •אונאץ נבר אאא מיז יאין •נ «י א אוזו גו נ iT גווז חיתי • fin ט אניו נס ט • ויביט יואא י ■ נ א אתרגוז נמת תתוא ננקוס אמאו אוזיאיק •  וזאג •

ra נאא בו וניומא n m , א תסעחיץ ססנתג נותב ותגני (נ] ;עע א ם מ• ט• עא סהריס סט •• גנו ואסטג! בעפזץ סואיקץ אץ נ׳ טיזו סתץ• נ ע! ר« • אני עיואו •סא גוו  אוטי •
ת ינניvnו בוזט■ ואאנוא גבית וזני אתנית וניאיס תיאן א*נ הנו אווא אאטא תוגת ג«נת נו תיאקת  סמט או תואיר ססג׳ יותר טזמי גתנח תוא ואס אוקי ואא נמאוו אעונג •תנוו

טב•  ואי •סן גת ראית את אוץ׳ טי טמאת והיא תסנאא סועד תאנאא •עיג גי (מ) 1 ע׳ג ,י0ץא קוו הוא !ל] 1 זרג ,נירא ובן תסתתאת בתג׳ת אוניא ע״ן בתווי אאבוא אסוחד מאיטא הו
קינן ואתא בבואו בבתה ואס ברייתא בתך קתו׳ ראא •בבת בנר את סקי ובייו^אסי סבבת 01»מ ת״ב תב׳ אאו ס או '01 אי •בבת בני •אמזא מאסו יראות רו' אאיבא •אאוא היתר ^ו •^ 

• אאיבא " י v ו mנ] ירב: חאאחבי. •בבתת אאא גחאת טאיט או םיא'י,ין בטת נפרק ט• בוז וזאסר ק׳טמיח קערת בגון גווא בני ׳ י ביבו׳ גיס וססץינן ואעע [ י א •  בטבבוז ואי *
א מאותיות אאו אנא טייס א• י*בוו •אא ביי אי ת«םן אוזגגיח סיס 0• •נותנים טווניג • v.סותר * o ובן וזתיוסוז • ת׳ סנתג ובן .ם׳ «(רך בעוון טי :ע׳ג ,ייובות ונבא ובותעו ננ



ת זמנים.משנה בסף24 ס משנה מניד פ״ה שבת הל
TD ס1זקעי סי־1נ לנדור, לו אסור קנוע שאיגו שמש לשינך ונו'. לזה זה הדומים כלים 

 נר.נ ונמששא סמו ׳סיזשי, שיא רשום א:ור דישמא נהנ רניש וט׳. הגר למור
נ שאורו  ח״שיק לא רנ שאורו כיו! דנפפא משרש ז״ל שהוא ו״,שמיש והרא״ש הר''[■■ נדנד׳ י
 שרא למיהש דאינא לאו אי נווזשיזא ורואיסאנל משום ח״שיו! לא ׳כ-מאק לשמא ונם להשיה
נ דאף נזריגן הוה לא השיה י.שום יפיזאק ע'

 ששיר חר׳ הא ליקרי דלא הוא אי נגמרא .ונו׳ קורי! שאם היו ואם :זה על זה נאים
 ;עוינים נשני נאן אהד נעני! נא! קשיא לא אלעזר א״ר שאס ולא אמד לא הניא והא דמי
ת מיו קו נו תי  ההיעוץת מהיכן רואה האזן אמרו נאמח וי'נ) ׳"א נמשנה(שם וט', קורין ה

פםדי אנל שמואל נד רנה אמר וממרא . יקרא לא הוא אנל קורין
‘r . י

 ינפיש כיון י״ס כינפנוא נהוריה נשיש דלא
 שהאירו ואע״ס נזריק הוה לא שונא מוריה
 סמנו יסאשק שמא חששו ולא נדמשהא להדליק

 יז״שינן ניוהר לני סאירנ שהוא ע״י הנא
 לדקדק יש ומ'מ . רנינו לדעא ננ״ל ששי

 הרי״ף נירסח ע״ש לישנס שא״א ז״ל נדנריו
 והא הא אימא ואינעיש אכויינן דלגירסתו דניון
 הא נדמשמא הא ול״ק קנוע שאינו נשמש

 קטע שאיש שמש נהדיא מאיי הרי נדנששא
 לאםיו, יניש דעא על יעלה והיאך נדנפניא

 כ“דא לנתיי רש״י נירפא ע״ש לישנס נז״א וכן
 דהא ניורין אין נדתשהא קנוע נשמש נאנ היאך

 ועוד הכי כגמרא דאמרינן הוא קנוע נשאינו
 נשמש והא הא אימא נעיא יא׳ דנריע דלכשא״ל

 שמפרש לומר אפשר א• יש״י כדגרים קטע
 קנוע שאינו שמש לרש״׳ דהה יש״׳ נפיחש

 נ״ל לכך איננא הוי ולרנינו קטע משמש קיל
 שהוא הנרשאוח משאי מרננא רנינו שנידעא

כיש״׳ קניע נשמש והא הא ואנע״א נורס )'ל
̂ נגוו1

ויטה. ישכח שמא בתחתונה לאורה יפלה ולא יקרא לא
 לפני לקרות מותרין אחד בענין קורין שנים היו ואם *

 לא אבל .שנח אם חבירו מזכיר מהן אחד שבל הנר
ן :בעניני טרור מהן אחר שכל ענינים בשני  התינוקות ט
 הוא אבל .משמרן שהרב מפני הנר לאור רבן לפני קורין

 לראות לו ויש .עליו אימתן שאין [ס] כפני יקרא לא
 צריך שהוא הפרשה ראש שיראה ער הנר לאור בספר

:לפניו קוראין והם בידן הספר נותן כך ואחר .להקרותן
ז  הראב״ד השנת יאינן לזה ״זה ••הדומיפ בלים ט

 נלטל ז״ל הישנ״ד *כמנ אסוי הרבה בעיון אלא ניכרין
 לפי ן6נכ ה6רו נ׳6 נדול ביניהן ולהבחין הנר לאור להקריבן

יעיין; והמנין הגמיש, ויט,-_ ישכח שמא
 לאור וקערות כוסות לבדוק לו אסור קבוע שאינו [ע]
 בין זית שמן של בנר בין .מכירן [־] שאינו מפני הנר
 לו מותר קבוע שמש אבל .רב שאורו נפט של בנר

 זית שמן של נר היה ואם .הרבה עיון צריך שאינו מפני וקערות כוסות הנר לאור לבדוק
] =נר ין :ממני יכתפק שמא נזירה מותר שהוא ואע״פ לבדוק לו מורין אין צ  שאחורי [

שפותח בשעה יזהר אלא מנבהו שהוא מפני בדרכו ולנעול הדלת לפתוח אפור הדלת
וכשעה

: פה .וין‘( הפיג יעז ש״ין עיי נ י פר צשיין פמיג פדר פימן פזי «

 של ותיגוקיח לא פרשה וטלה פרשיוס ראשי
 מפגי מסדרין פרשה כולה אפילו דנן ניח

 ופירש . נהלטח ע״פ עליהם רנן שאימת
 ססירץ עליהם רנן אין אפילו ז״ל הרשנ״א

 הסוגים מן פן והכריח עליהם אימחו שעה יכל
 :רניגו דעת נן נראה ואין ז״ל דעוט לפי
 אלא רכרין ואיק לזה זה היומין כלים טז

 שמואל אסר ׳*נ) נגמיא(דן> .וכו׳
א אמר אשתו לנגד נגדו נין להנחין אפילו נ  י

 מידע דחקליחא אנל מחוזא דנני אלא אמרן לא
 אנל יזמות אלא אסרן לא סחוזא ודנג׳ יריע

 הארצות ננג שאץ ומפ<׳ ע'פ. יריע מידע דיליות
 והשום ונו׳ הדומים כלים רנינו נחנ שוים מלטשים

 גרסת . וכו קטע שאינו שחש לפיכך היא:
 שמש חדא תני היא כך ני)”(׳ שם רטנו
 לא אידך ותניא הנר לאור וקערות כישות טדק

 נשמש כאן קטע נשמש נאן קשיא לא ׳נייק
 נשמש והא הא אימא אינעית קטע שאינו
 נדנפעא הא נדמשתא הא קשיא ולא קטע

 הונא רנ מאי נימשתא קטע שחש להו אינעיא
 אנא נר ירמיה רני כן מורין ואין הלכה אסר
 לפי כשוני ופירושו ,כן יסויין הלנה אחר

 אינו קטע שאינו שמש ליפני דלכלהו זו גיסא
ק  ק״״ל א׳ הוא להו יאינעיא ומאי כלל טי

 אפילו לנדוק יכיל קנוע ושמש קמא נלישנא
 .נינפסא ודוקא נתרא נלישנא או נדסשחא

מעשה שם שהניאו מכני הינא נרנ רניגו ופפק
 נים וים ליה סנירא הכי אשי דרנ הסונית

הגמרא לפי נכאן רואה א:י גדול נלטל א׳א ונהשנית שנכילן. הייתידין יפירישו רנינו וגרפת הדין ויפשק ננישא תילוךזה יש נהלטת ונם אתיים. ופירושים אתיות נישאות
. הגרסאות לחלוף לט שח ולא ע"כ. יעיין, וה״נין

ט' הדלת לפתוח אשור הילת שנאתוי׳ נר יז נ עלה ל״ס .כנתה כנתה ואס נדרנו ונועל פותח הילת שאתוי׳ ני הגא )ק*כ (שם כתני כל פ־ק כגמרא .ו ואסיקנא י
דאפילו

למלך משנה
ן וה־י כעיגיז דגיס כל:תן5 עיינ^pנ גיח• דחלנ נרזנא הכר(דרג תנאי פהגן - : כי  •־גיס כ

 הליגי מיס ר־,־ני שיין העיזני. כיוצא ינ דהצי־י־ דנ״א• משמע .לא כלל כלל חלג אכל תעריכמ <ג״י
 קרני שליגי לא נירא ר*נ דגיה ^עי הייט לאו דגיה דשמן ז״ל מרן כרכי׳ ואס .יני-כיס ס״ק
״:מן דכייימא דגים ל:״ן דגים :מן כץ ח־לוץ דיש ד:״ל לסימר וליכא נ״וגא דיג מים
 ץ־יני הוא דכרייהא דגים ושמן הצ־יול ומוציאץ אומו מכגנין :גימוחו שמהקרניס הוא דמתני׳ מיס
ס. י,יגי הוא דגים דגמן לומר דרש׳י דזחץיה דמאי נרונא. דרכ דגים סניי לא תיווייהו וא׳כ מי

ככולה

משנה לחם
 שט שהניאו תאני הינא כרש רניגו ופסק היה כחג .יכו׳ קניע שאינו שמש לפיכך טז

פי׳ שלפי ונראה .ע"כ ליה סנירא הכי אשי ירנ הסוכיח תעשה )׳"נ (דף
ק קא שמעיה קם מי״־א שאסרו דחה לפרש צריך יניע  שמעיה ר׳ל נשיגא לנהויא ניי

 ככל ויש .קנוע שמש דהוי עצמו ירמיה ר׳ של חלטש נשיגא לנהויא נדיק קא ירמיה דר׳
 י ע״ש ז״ל ליש״י אמי ופירוש אסיח נייסא זה

 לרעתו י״ל .כן מוריו ואין פירישו זהו .ממנו יםתכק שתא נזירה מוהר שהוא ואע״ש
 אץ למה נועם אץ יאל״כ ממנו יסתפק שמא גזירה לנדוק לו מויין אין ז״ל

ו ולא הזכירו לא זי׳ל ורני,יו אטד. אדם נג׳ עשרה אפילו דנמוויה כגמרא אמרו עוד .נן מורין  לקרות אפילו רמשחע לאורה להשתמש ״והר הוא כחדירה ליעלה שכתב אלא ט
 . וצ׳ע מדאי יותר הדנריס סתם זיל הוא אכל לא להכיות ואתי כקריאתו פרוד כתיא ק״יאה ש״יש אכל אחי שחוש אלא קריאה שחוש זה דאין לומר שאפשר היות עם כעדה

. תימה והוא הזכירו לא ז״ל והוא חשוג לשאיע חשוג אדם נין נגר נגמרא שס סילקו שד
תקיעה

עוז מנדל
י נתב ׳־ג) (דף יציאות פ' . נוסע פד הדופין נאיס אג׳  ל£' ננאן ריאה א;׳ גדול נלנול ז׳ל זי

.יעיין והמכין הגמישו
 Kt( זנ^כו' להתיי ציcיfי על דנר כל לשי: תענני ניגרי והגז הנימתי גינתי לסי אומל דאגי

̂̂ל גיני־ין ואינן לוה וה הדומין כלים תחלה כתג . נעו״ה המעיין  לה״,רינן הרנה כעיון י
̂נאcכדא שגיע וזה .ע;״ל ויעה יעעה שמא ולהנהין הגר לאור ה מתנירין נגמרא ד:נת ש׳׳־, י  י̂:
nft תדווייהזן זש׳מ כליו ftrs נין להנרי( אהילי :״ואל את״ יהירה ינ אמר לאלתי וגיהיצן יעה 

 מרוזא וננצי י־יע מידע ר*,לירא כנצי אנל מחווא כנצי רלא אמרן לא רנא אמר אשתו לנגד גגדו
 ועיניו ךינא (אאל ר: ש:יקור הצכיר והן . ע'כ ,•ג ידי מידע דילדור אכל דו״,ניר אגא חמרן לא סי

 ״כיר־צו וג: ויש״י!׳ג ר י פי״: וכן הרנה עיון צריכין שאץ כלומר יריע כמידע העגין שתולה הרואות
 האי: נגר• נין צהנרין הא״ן ונאורה הזה כזמן התירו הגיע: מזה1 הסכימו כן ז״ל התוספות נעלי

 אשה כג-י ונין לרנילו אד: כגדי נין אכל הר,ל כעיון וניכ״ין ניגיהן גדול הפרש שיש האשה לנגדי
 לכדוץ ייו א:ו״ ץכוע שאינו שמש כתה עוד . הרנה עיין וצריכים לזה זה שדומיס לס• א«ד לחנרתה

pwo ל נין שצזן של נגר כין מכירן שאיט ם:צי וקערות ״:  לו מור״ *,נוע שמש ״נ :אי״' נשע נג
ה, עיון צריך שאינו משני ו־,ערות כוסות הנר לאור לגדוק  מרציי.ין גמרא :״גרסינן וזהי עכ׳^. הינ

 ו^:'ין פי״י: ינ״יץ לא אידן ירייא הגי לאור וץערות נוכות נודי, שמש מדא תגי הגר לאור יקרא ולא
 עיון צ־יך אינו ^ניע :מש כלומר קנוע שאין כשמש כאן י,נוע נשמש כאן י,:יא לא רר,יק01 אהדדי
 י״ירוק היאיל דהו :ל נעיצה ליה משלץ• דילמא מייתת דלא ועוד רגיל דהוה חרא טעמי משרי הרנה

צמי^ דעה־ה יהיכ ומש״ה שנרכ הטעמים אלו מן אסור ע1קנ שאין שמש אמ מותר ולכן להם הוא
^ניע ה:מ: אצל גדין לחלץ כרג עיד .שניהם נדין שוה הכל אצא לנפט שמן נין חילק לא ועתה גמי
 .עכ״ל וזייט יסדעק :מא גזירה מוהר שהוא אע״ש ננדזק לו מזרין אין זית נול:סן גר היה ואם ח״ל
כלומד כדנטטא, הא נר״שרא הא קטע כשמש והא הא אימא אינעיח נתרא גשייור^ נדגינינן וו«
ל־*כתפיקי אתי דילרא דנזייצן נדחשרא אסור דקתני הא קשיא ולא קנוע נשמש גשט הנרייתות שתי

 אינע־א מיציה לאשרפוקי ארי לא מסריח שהוא מאחי כי זפת פי׳ נדגפטא מותר דקתני והאי פילה
לאישחפוקי ארי דילמא גזירה משוס ואשור אזליגן משתא נתר כלומר מאי נדמשחא קנוע שמש ל«

ת ו ה ג ת ה ו ד ו ט י י מ
נ רטוי [יישון * ה  עאיו יםיעיינו ככזה יסש־ק ל*א אשתו אי ciS: יודע שאינו מי אב^ ב־׳ה נ

ר חיה טשאם ע^י\ יעיין יותר כקריאה טרור שאינו דביי! מפי מכתבי־ והבי סהי״ין ויש  סיי
רה בקריאתו ד־ו  ^קדלת שסותר נראה ומ־מ בחב ועור קורין אין אדם כני עשרה אפיינו ונ
ה ס  ע׳־כ]ז ישבח, ואיך שבת איסור מזכיר הוא שהרי הנר אורS כב״ה רד^יקין ג

 דרכי שאץ חשוב באדם אז הוי ארס דכי* הנר י^אור ^ידיד rקרוS מותר כ ביוה ‘א:־ [ם]
אכל* הטות‘• יבא אSו עיייו היום ואימה ובפרה ה־ייחה יום שהוא דפני רמיח‘•
 יחידי לקויות אפור בשבת היותS שחי* פסח SיS או פיוטי! ואורר בשבת י^היות שר■* יו׳׳ט

ת‘' יודעית איבה אס ענזו אשתו תעיץ אם יו/ייזי kS בצבור ואפי״ו הגר ^אור  נזיוע קיו
הו תן יורע שאינוS איזר nקרוS היודל אש ר־י פירש ע s שר• אטה שי׳א ד in הוא אם 
 כ ע , מבחוץ ויגמור כספר דכרידם ראשי ^עיין מותר מבחוץ האגדה או הפיוט קצת יוד^
ת כי*י^י י^קרות שי*א נזהר שי׳ רבינו מורי ראיתי ובן .התרומה ספר ת בספר שנ נ׳ ב ' 

א ^קרות יכו^ שהיה ‘גרוי דיום היה אא״ב  ובספר .בצבור שהוא ואע־פ הנרות אור ב̂י
סי ייא חזן ראפי^ו בחב ההרוסה א W ביו ופיוטים מערינים י b א בשבח י^היות  כ א׳ א̂י

ך ת0אי שהיי יב[ :•cSb סתיגוקוח גרע אSד ו^״נ עסו אדר יקיא עו  ן3ן״3ן ̂ .ן1ץ. צ
 וו^קרוח ישכח ואיך שכת נר דיני ישונה נובר שהרי רשי־י נראה רנד ^אור מד״ייקין בטה

ה כני עשרה אפי כגמרא אסיי בטרויה  בב^ אמנם [ע] : ת לשה ך הרם יישון ע־כ אפור אי
שחא קכיע שאין שסש רהו איבעיא דגרסינן להיפו משמע ש-ינו הספיים שהא ראי נדט  וד
תי איכא לפירושו  vSע ביתו שאינית ספני אפוי קבוע בשמש הא שר־ש ,ין ריעוחא‘! חי

 שהוא החרס' פסקו וכן מותר קבוע שאין שמש ‘אב* ^הטייה וחייש־נן יפה לבדוק וצריו
קי  ובסוף הגירסא כל להפך אנו צריכין וטעמו הדהבר רכינו וייפי לרא׳ס רצאתי וכן עי
א ניה ידעינן לא ן1א הילכך רא׳ם בחב דבריי קי  לא לדבורק אהוייס שמשים יכל קבוע נ
 בהלבח המחבר רכינו לשון כתב כס־ה ובן וו בשיטה ג בה פהק ובן ]c[ ז ע־ב ב־־כ הפסיד

על המונח נר תנא רב דבי ירושלמי [צ] ! כ ע . לעיל כהנ׳׳ה ועיין מביר שאינו ספני עד זו
וזדלת

נ ק מויץ ואין הלכה ארר ר״ה ז^ז־ייה לכררלה לו להורות סאי כלומר מאי מותר קנוע שהוא וכיון אזלינן שצו: נתר דילשא או ̂יססקא רל̂י וטץ כן ומורין ^כה ארא דנ נשם אבא נר ירמיה י י
נ־יה וקא שמעיה קס לשי רג לכי איקלע אנא נר ירמיה רב נכ״מ רנ רהוא עינדא עלה דיייירי תדע ,לרומיא המורים כל הירו וכן נדמשרא כמו קנוע לשמש יאוסרין ענדיגן להומרא נהדיא נלכתא

סוא; דנתראה אשי כינ יקי׳ל הבי ס״ל לא אג; אכל כן מורין ואמר לרניה ושמעינן •רנזיה לרנ קכוע שוז: כלומר ג״ל ניניה שכקיה א׳ל הכי נכיר לא ר־ והא אשי לרב יניחהו ליה אמרה דשרגא ^הורא
d:om ו״ל י״מ כחך יעליה וצכוגה היא ספרדית הזאת הנירסא אנל ז׳ל ר׳ח וכשיטת ורש׳י אלפס ר׳י גי־פת או שלו הגמרא גייסר לפי והו הגיייא לפי נלניל ז״ל לראנ׳ד שגיאה סה: *

* • ק״נ) לדף םי\דש ספני פרק .לזשש עד הדלת שאמרי ר1



»t שגחפ״ה שבת הלמת זמנים.כמנת סףס 85 ענ
,0ו* תא ימיס woe «סץ סאץ מי מיי ל^ש יא»לו  son ש«י מ 1״(»יי י
 אוס n1«<א«אל י1א( BD .הילס(סי 0*»ל מסור :י«נט »m«» סילס אתי*

1ln m<9,אג» via לייש n«3 יה0ש9 שפז זלס vt lapvbi אג« שליכי iאשו «״ 
ל נ!י לא פואלp לשיש דאתי »ה0פ שאי« :נהלסש שאניי!נ׳ש וק̂י

 תגאס שימרא וס*. 10D של השר יסניחין
מ *יחץ ש*ה) דף (שח שייה ׳0

 דשלגיי׳פ פ*ג <י פ(יםץ ואץ שששח מןל ש/
 שששח שס וישתו שעיש שייאש שששש ושייוש
 להשסאש ישא ולא היי אן גדיל דששגש וששאא

 סשא ואתי שמש (גדל איש סיש ששתגי.
 שיד ששוג ^ש ודץ .שמחושי להששמש ישא

;ייש סהלגוש
ח  שלישיאלושו/גייישא פייששוע״רוא כל י

 שגןיתש שש לית) (שח גיא שרק
 גשמן השיותש אן ותמרי ,עיש תקפץ

ש ת  :ששאממיה ותקע ואייע שוקע ^י
 שקוח מתיש סש .הוקפץ היו גסה יבסקום

:תש« מניה ששש 0(גראש לו יש (מפ
 וגו' הפומדיש (*פו ראשונה תמיעוץ *ט

 שח שלשונה גליישא ושוגש. פד ״
 שאמד שלן וישית .למתי מלפמי ויל ושימרי

hie קו0ש<שפ לואי שאחרמה «שץ9ה יאשס 
 השל שאץ הסופר קול ששאפו אמי גמלאנה
 הס ,יאיסץ קיוגים. ופי יתקין ת מנייין
 jfv ומיסץ תשן ומשלקיס nvwn דלשוש

 ולעיש מפליס ושאר שגלץ פליק ותשרץ מ0ימ
למווג מאץ תש ,חתן .לששמים תשן פמזירץ

הדי׳ן סרס וגגתא  שא וליק פ0מ גשאש והא הא וירש מאי נדאשמא קסע שאש נ
ת' פ0ק שאיוו שמש אגל שלומי שמששא הא גדששחא תי גדיששא א fi tw א m הא 
 הפושה גיד תמין ואין שר• להלגה אגל p לתדוס דוקא גמסמא פ0ק לשמע דאשריק

p תי דילמא ת ת ו«^ל . p הפושה גיד ואומץ «י(א גס א  מגפיא דקא היה שתרס ג
 למופלגסש דשיי קמא גלישגא הלנה אי ליה

א גתזמא חמתר^ [ק] כעד הדלת אח לפתוח ואסור שנועל. ובשעח ח ש מ שד w או משמע ^ te שליסנא 
ע; נומשחא דאתי גשיא ^ןן הרוח כדי«תהא בשנת ^ו ^ ^ ש א

^ אילן גבי על שבת של תר וטניחץ .טצויח תח אלא
ת תומעין ישראל של ועיירות מדינות ״כל יח תשש: ואינו לקרקע המחובר  שש ב
 המנרש אנשי וכל המדינה אנשי כל להשמיע תוקעיןכדי חיו נבוה ובמקום .בע״ש תקיעות

 מלאכה ומלעשות ומלעדור מלחרוש בשדות העומדים נמנעו ראשונה תקיעה יט :שלה
 אחת. בבת כולם ויכנסו רתקים שיבואו עד לעיר ליכנם רשאץ הקרובץ ואין שבשדה.

^ החריסין נסתלקו שניה לתקוע התחיל .מונחין והתריסין פתוחות החנויות ועדיין ננ  ו
 שלישית תקיעה לתקוע התחיל .כירה גבי על מונחין והקדרות החמין ועדיין החנויות.

 כדי או קת ת לצלות כדי ושוהה תרות את והדליקו המטמין והמטין המסלק סלק
 אותת תקע ראשונה תקיעה כ [י]ושובת: ותוקע ומריע ותוקע בתנור פת להדביק
 הכוכבים צאת אחר שבת במוצאי תקעץ וכן החמה. לשקיעת קרוב והשלישית במנחה.

א :למעשיהן העם להתיר ש לחיות שחל יוודב כ  במוצאי ־״יות6 חל .תוקעין היו לא ב̂ע
 לחיות חל .מבדילץ ולא תיקעץ בע״ש להיות שחל ירט .מבדילין ולא חוקעין לא שבח

:תוקדן ולא מבדילין השבת מחר
אסור

שש: «('< רש סאן אסר
ש.0גהן*ץל » pJo שהעש»ש1קדי .המסלק 

 ערל. הקדש, על ממול למסיף שדי הסגןפוש מפהרץ שהיי פשה שיקימו נוי שמש יש נשמר.ועדיין שש להדגיק שד* הו*ילמחרש. 1* המאמץ וספמץ הלילה. לההשלקלמחכל
ג פי ר60שמ0ושר*0 מדגרי משורה השש דרדייש <ךל 6יה שהקשה מי דש אה6וש ל ל שחני מה לוה קשה pi יוסמושרלרדושהמשמשישה. מגפוד ששה שקרמו ששל ן(י ^ : מ  ר

ט׳ גשמי הפין 06 פשרן אין המתחלש נגגא  .גשושא יpלo פ׳ הסס■ הדרך פל ושסנץ ספוווש שלש מזו! ליחס אס מנפוו פדה שקראו של אואר שהוא ויל היאנץ ודחק .ו
 שמיס היה התורה p אסורה הפת רדיית היתה אס .אדגויהס פלאה והיא שדרשו שמא גמרדה שרודה אלא השת רד״ת אסרו ולא 05vo מה של נסשץ לרווס משר שהוא וליג

 שגס מלאשש אישור ליד• שיגוא 0ןד9 לרמת שהמרומ גשגש שש והדגיק גשגח וישגארפיע שי!! ששאלו ואה גמור. מושר מדרגקגשמי מלמה שהיא ופששיו .*פריס מדגרי אסור
 :רל גך מושר, שמא וגשגאר גמורה מלאכה לידי יגא שלא גדי שדרשו אושר אס גשפי דלרא הינא להו מנפיא דקא שדרגו שהוא גמרדה דיקא האס לא השי לאו הא ומשמש

כן כ נו'. שגת שמולאי תוקפץ ו ק פמנאה שיו:) (דן דחולץ קאא ששפרקא פהפפגה ישיגו דקדק w ו  ולא שומגץ <יש להיות שסל פוש יוס ואמח קי״לז) (שנת קשיץ אלו פי
ם והוציא .להורי שסת דואץ ואיו שטת שהתקיפה ותייפ לאלתר נשחיאה דשי• יגיעו הישי ני וגתקפ שס והקשו .שוקפץ ולא אנדלין אוצ״ש פניילין  אסר שנפודש מזה יני

ז פסק שט ושמעתי שוקפץ. ל. י׳  היתההץשיא ננאן אגל פו*ש מתקיטת ינדו לא שאפולס וומ הנדלה. אץ תקיפה po דההיארא דיישא ואמרו נזה חלקו והאאיוניה י
 :דל והרשלא הרמגין דפת חה .מריהס פיש אמלאנה יאדלו אס לם מה שנתות אולאי נשאר אנל ,ידש נשאחש וישפסקו גתרת שהשחיטה שידעו שדי לת«פ שראוי מפגי

א כ ב ח״ ט'. שחל«יוש יו ג להיות יוסלששחל שם ו פי  אץ הראיה פי על מקופץ שאץ שנוסגנו החיש קמש יחשאינהלטש מניילץ. לאשיו שנת ונמוצא• חוקפין לא שנש נ
:גתגתיה שה) שס(חולץ משגה ונו'. להיות שסל פוש יוס :שנס גמוצא׳ ולא שנת נפרג לא לפולה חל ׳והיש

אסור
משנה לחם

ט ה י ע סי  נפיק ששאלו ומה המגיד הרג שתג •.01 הפומדיסגשדוס גמשפו ראשוגה ח
ט׳ xfi ויתנאי ”  לו תוסר איט נשונג יהא זיל לו מקשה דמה קשיא ו

 ומפג׳ רגיט גדנר׳ לפיל שאטאר נשיאי אפי' עתר ולא סעודות 1̂ אזו| אלא לרדות
p סעודות מג׳ יותר לידות אותי אס גשגת והדניק גסששח וקי״ז:) ג/ (דן «מיא שאלו 

 מגתץ נעתר שאסרו דמה לואר וגראה .לא או סקילה לאיסור יגא שלא גדי נשיא• אפילו
 ולדש אד סונת יאמר נמדד לעשות ישא שלא נדי קגס סואמשוס למות פלא סעודות ג׳

סי ליה יקגםיק אמרי' דמי טא טני רנ ששאל פה לפי!  שאפשר אפי' ספודוא משלש ניו
 ששוגג היא להת!*רה מותר דאמר מד״תא להתיר גישי דרש ספשוס לא שלומר נפרד שאן נשוגג שאן תפשוא לא לעולס ואבע׳א אמרו לפיל דגגארא איא חה לא או סקילה ליד• ?*גא

מ דהושיט הוא אסור דאמרה והנרייתא קגסו לא ונשוגג קגס אפוס מא נפרד דאסרו דפעמא משוס מותר דנשוגג פפמא א  דטון ולומר לפשוט איא ניג* ורג אנל רנק קגפו ג
מטפס ולא הוץ אטפס היא דהנפיא ודאי ודש 00 ויל רשיי פי' pi קגס משוס פפמא דאין הוא שטת הפס דרד״ס «ןלה איסור לידי יגא שלא on^ מוסר גסוגג דמא

למלך משנה
ג אלפא נטלה א ט א דשאן ליאא טוו או מי מ(«פא וגי  ממוט נתלג אלא פלמי ולא וטהר' נ
r ילאיל(דף נססיא t( ש׳׳ לאיאי לן א״ו א׳ג אלא ס ויןרנ׳ איל יי ס ושאן מי  6אל איא פלא מי

«ו « לאד א׳ל לא 0ו ״ אי נרוגא סרג אלפא גנולס »( י אל אטלו מא אסואן גתלג שאסרו אס ו ו  ׳
 אסל גאיגיס מא אסואן <ג!ג שאסרו אס ואי .אארוגא א*׳ שמרד גרוגא ט< פ׳ל לא גא אארונא

רג שי* סאחנא איי ס שאן גשמררי א׳ג נווגא נ א מי  נרוגא ארג אפי M ירא גמרא אמלי מ
M א׳י M מרד לא ופוא nw, ומץ:

 T(00 הרג ופיש .שטת דהוא משוס אלא אסר גור פדה דנקרמו קגס משוה המפה דל לדפסו ואץ סעודות ג' מאט יותר שטת אדץ אסור הגל עס מגפוד סדה ווגימו דסוגח
ה ירדה לא וטי עם מגפוד נתפר פח דמדניק אתיו דנפנ״נ דניק טא הקושיא טגת ונו' שהקשה מי ויש מיי ו סוטר לעיל ושאיש אמרה דהידה אפ0מ נסנין אלא נ ו  ל1«
ם' נתטר פח טחגץ אץ ח p03 פניה קיאו לא נין לחלק דאין נלוה נוה אין ודא השונח איקר׳ וה דנל אפיג ונו' נארדה ירדה ולא ו די  tfn< אסורה שהיא לא אם המרדה י

ט' שטס שמא אשד מא שהפפס ודאי קגסאלא וה אץ שמרדה או גשיגד לרזות קגס משוס הוא קרמו שלא דפפס דניון :ו
ליקשו

עוז מנדל
א  »0פ את לספע אד שגה גאוצאו חוקעע ;ל׳א) (דף מ’ג שרץ .ושוגוו ופווןא או אוינוא נ

דג מוווואא ^ריסואסץגא אלו ארץ אשאאסף p לאאססא.  סף אד סגאוריט עט עפף: נו
סף ץסריא אלו אי .סארץ ץ ו : וסלץ ופוסששא ד

מייסוניות תועת
rt1» t)m ונאבד ב«ט! ונועא mSv !•אנטוש יתנו v»nS1 ג  nS אווורץ וטטואא י

ח *ונ ח חני דוןבד «|1A וםקויאץ ג ד ונר «<*S ח־ יני י י S וייוחי י r« ח גר אווניח עונ  ו
m חול» ^ o׳ »m . rdi« ■א p*S םחי־ם pm mnnii ח חוחח גוררץ * •נ • בו » 

n אחנ-א ׳S <• טעוח אליח m טטח׳ר נגראח •סויה• אטה •Smo »ודה «וי aipo iS 
.•* ח ס ל נר להוליק ^ ץ אץ *חיאנסטטח בוטן ייוקא לחורי םוח mm ל׳ <• הילח אחורי ענטח נולח טיליק וחיס חנונח •  nmw טזדץ נ«םאח •רגח אנלחס *ורוח טדי
• אע־ט ח לגבי רא1 נטלה טעוח אץ ח*ידה ועל לשידה •טוענרח כיון טעוח עליה *י *• טיי טח •רר■ הניח לגני נאלח •חרלח נ  ונועל «חח נשאווא לוטי I'm לקרקע חיא טחו
ר p• אארען לא א-רקא בטף ppל חלא טנעיי או טנבר. «ט<א טסגה או האהילה אל ה«עוה או ה«מן סאה א נ»עח •נג ס רהו׳ «וס0 סעסא טהא׳ וולק •הו ר נני  לינ

ל ונא' חאסור ה ונטרא לאחריו אי לאגע ה*טן •סאח ננחר. כנחח cm טאלח והיא חאנלא סנער אנלא •ערג נר אטרינן גטי טוני נ רג T‘• יייא ססעיי או מנג ח ט  או טננ
ד יר ואא■' טנעיר י סו נאור (ועיע :ענ־ל mn ריאיח אסיק ולא טיחר מחנרן •אץ ובר • ד יע״י גי ל ארק ןץ) וינא) ני חב׳ נ ג אטר נ ח לmc• אטר יחידה י ח  בנגר ילח אום •

חנו [ו] :ע־נ אנייי עלח ל״א חסרווו! א׳ ואטו״־ אהא משוה• נ ס נ ג לצלוח נו• ושוחח נ׳ «נ •טעץ ודיר אוסר חיה סנאן קאן י ח ץ א ח הנר חולקה • ב ח לאסור נ״ אנ טי  יאשועו נ
m•■ח שטנרך ע ת האלה חושאלל א״נ אלא שנח חשוב שאין נ הוי השבת וק-דש עיני  •אסור •אסקו גריליח חהלנוח נדברי <לא אח וסדניקץ דגיס מלץ רוו נר הדלקה אחו* •

י להוליק ו אהר ואונח של נ ח של נ ס אסגא .נחוס' ע־נ ונוי גטיחץ ונננס שנח בערב שמו של רל׳ השחר תפלה ארק נואיחא טיותא ה^א נתפלח אלא •נ  חנחיג טחי׳
ק קוו• למשטח ח חאלת ער או ט שטוליק גרדו חני שיס-ר ער השבח לקנל שלא דרלי ך אחר סאלאל! mn נאיסור שטא ואל־נ עיני טו ג שגח של נר ש ל ונ׳ ע  תגנעג איח ונ

טי וטובה בחואאחא טוהניא ואיה רו גרהם אפילו טלחקוע אי• טלקיוח ג ץ אלאיטנעע טאסיק אץ ני אי דו נר אפי־ נ ג שטחח ורבעו .בארץ מניחה אלא סטרה ע־ג מגיהה אץ ני  טו
ח ונן אחויח להדליק אסור שנח של נר הדליק Dm שנח לנר הטנה נר לתנף״ם שערין אני ג לאלוח ששוחח וסח .שנח גר אחר חנונח גר לושליק שאסר נחב ר *ר קאן ו
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VII ט נ פ » .יס׳ לנ^חי ניל6לה עשנים לי  דנר׳ fcלf( נקט M והרא׳ש הד״ף1 י;י
א  נשנילו יינה שמא לשיש שאין נש(יו שלא נל נמנייי אשילי ה׳ה ונתנ לנו ינ

 נשגיי ושלא לאניי רודה דרנא סונריס שהם -"\a ומדנר׳ מונייו ;יאה ונו׳. ונאנ״ מוחר
 «א אם שרי נאניו;מי דאשילו לומר שנא אלא נשנילי •רנה שמא לסימש ילינא שרי ודא•
 הם וק־ ישראל נשניל ניה לאשישי דלינא מידי
 ונחנ והרי׳ף ינינו ונרי על והמה הרמ׳ן לנרי
נ עוו  אלא אמי איט נמטרו שאשילו המניו הי
י לאותו צריו שישראל יווע המרי א׳׳נ נ  ו

 לשי נוי! וכן שרי נש;יו;מי ואשילו ומשמע
 אי;ו שאם וואי ונש;יו מכירו ונעימ שישהו
 להימש לינא דנר לאוהו {ייך שישיא! יווע

ף אימא לאם ולא;כירא .למיד• היי׳  הוו ווני;ו ו
• משמישים היו לא הני שני• ני  אלא אני' ו
א משרשים שהם וואי  ואסר אניי על שלי: וינ

 שלא אשילו שמכירו שמאמר נש;יו שלא אשילו
 שהוא וכ*; נשנילו יינה שמא להיחש אינא נ«יו
 שעשה נכרי הימ׳ך כתג ; ההוסשוה דעת

 לישראל אסור מיש לשיש צייך .וט' סלאנה
 נ״ש אמר לישראל מומר נשונג מנשל ואס אמי

 אומרים השוסקים ונל והראניד וי״ח זה
ל. אחי לישראל דמוחי  הימ׳׳ך ודני• ענ׳

 נמשנה סנואייס רגיש ונרי שהר• תמוהים
 נשונג ומנשל אצלו ששוש שהוא ומה וגמרא
 ואשילו לו מנין יודע איני אחר לישראל מותר

 למיגיי לינא ונישיאל דמו לא דנייו לשי
 משא״נ אחי ישראל נשניל ינשג אחרת שתעם
 לעניו אלא אינם הרמ׳ך ונרי שכל וצ״ל ננניי,

המתנה

ששי פרק
ר א מ  בשבת מלאכה [א] לנו לעשות לנכרי "לומר א

 שאמר ואע״פ השבת על מצווה שאינו אע״פ
] מקודם לו נ  מלאכה לאותה צריך שאינו ואע״פ השבת [

 כדי סופרים מדברי אסור זה ודבר השבת. לאחר אלא
 ;בעצמן לעשות ויבואו בעיניהן קלה שכת תהיה שלא

 בשביל אם כשבת מעצמו מלאכה שעשה נכרי ב
 מלאכה כאותה ליהנות אסור אותה [נ] עשה ישראל

 שלא והוא .שתעשה בבדי וימתין שכת מוצאי עד
 זה שדבר רכים בו שידעו עד בפרהסיא הדבר יהא

 עצמו בשביל ואם .בשבת נעשה הוא פלוני כשביל
 כיצד נ ז בשבת בה ליהנות [י] מותר עשה בלבד
 ואם ישראל לאורו משתמש הנר את שהדליק ינכרי

 מן בו לירד כבש נכרי עשה .אסור ישראל בשביל
 . אסור ישראל בשביל ואם ישראל אחריו ירד הספינה

 ישראל אחריו משקה בהמתו להשקות מים מילא’
להאכיל עשבים ליקט .אסור ישראל בשביל ואם [ת]

 ושע״ס ומיש .מקומות נכמה מנישי ונו', מלאכה לש לעשות לנכרי לומר אסור א פ״ו
 נשרק שיתנאר האנרח מדין וראיה מוסכם הוא השנת מקודם לו שאמר

 גס .וט׳ צריך שאיש אע׳ש שנתנ ומה .אמר ממנןום כן הוניסו ז׳ל והמשרשיס .זה
זה: נכרק שיטאו מהדינים ויחנאר ומוסכם ששיס זה

טי. מעצמו מלאכה שעשה נכרי ב המטאר ו ז
קככ) דן> כתני(שנת כל שרק נמשנה

ע .שיחנאר כמו  נכל לכל אטר ניוס שט וו
 הטניא מוכמת וכן נממונר נסינו שיש דנר
ו (ניצה צוין אין שנש׳  נמלנץ לערנ אנל )נ

 להמתין אחר לישראל צריך אס ז״ל המשרשיס
 וששש ארוכים וראיותיהם וונריהם שיעשו נכדי

 נכד• לערנ1 שאומרת צוין אין שנשיק מימרא
נו׳ סויה שיעשו  צריו אמר שאשילו ונינו כו

 יהא שלא והוא ומ׳ש .שיעשו נכדי לר,מי.ין
ד מדין לסד וכי', משורשם הזה הדנר  הינ

:זה נשרק שיתנאר
ד נ צ ר אח שהדליק נכרי כי ט' מ  משנה .ו

:קכנ) כתני(שנת כל שרק כלשונה
 נמשנה שם .ונו׳ ט לירד כנש נכרי עשה

 נהמתו להשוץח מיס סיניא ;כלשונו
 אטר, ישראל נשניל ואם ישראל אמריו משקה

 נשמילא אשילו ז׳ל משרשים הצת ואמרו שם
ישראל לנהמת אלא אשור אינו יאל ישרו נשניל

 מהם לשתות אנל לירד נאפשר לה היה שלא
מ ישראל דני ההנהו שלא סו  היה רצה שאם נ
 דנריהס ע׳׳ש ונמלה מסשס לטר ויורו סששש
 שהרי להם קשה העשנים ליקש ודין ז׳ל,

 נמחונר מהם לאכול יכולה היתה עצמה הנהמה
 זה ואין .משסיק נהר שיש כגון למק וומקו
 ישראל מהם לשחות אפילו ודא• אלא עיקר
.וכו' עשנים ליקט י רטנו דעת וזה אסור

 אמריו מאכיל עשנים שליקש נכרי שם ניייחא
 מיס מלא .אסור ישראל שניל ואם ישראל

א וכו׳  והקשו אסור מכירו אנל מניט נשאיש נו׳
ה מכירו ר״ג והא ואמרו וזקנים ריג אתריו וי־ד נו לירד ננש נכרי ועשה נספינה נאין שהיו והזקנים דר״ג ממעשה שם  אפילו אמר רנא הוה נפניו שלא אניי אמר והירן מ

א והלנה למאה ני לאחו נר כפניו תימא  נדנרי נכלל שהוא אפשר זה וגס זיל ונ״כ וכאניי מותי הוא נשנילו ירנה שמא לחוש שאין נפניו שלא כל נמנירו אפילו ונודאי .נינ
 דנר נין והילק נחנירו הכל חולה אלא לאניי מודה לא דרנא זיל שועהס ואשפר ואניי הא הניאו לא נהלנות מקום ומכל סותר. ישראל נשניל יעשה שמא למוש שאין שכל יניש
 שיש לו שצריך ויודע מכירו א״נ אלא לישראל מותר אמי נכרי נשניל או עצמו נשניל נכרי שאפה ששת ללמוד יש הנזכרים שסהוינין ודע .נו שאין לונר להרטח נוי ט שיש

 סוקצין הכי לאו הא לנום סתחלחן שראו״ן ומא מותרי! ונשל! שאשא! החלושים וונרים ויוקצה יישום אסורין עצמו לצורך שתלשן שירות זיל הרמנ״ן וכיש נשנילו. ירנה שמא למוש
כ. נהך מוקצה לו שיש לפי ואסויין הן  נידיס לה לתת אינו להח,לנהמה שתר.ירו ועשניס נכרי. !שחיסח ע״י הנאין משקין כגון הנולד אף לאפור והוסיף זיל הרשנ״א וכ״נ ע'

: המוקצה על נהמתו רמש להעמיד שאסר נ׳׳א שרק יתנאר וכך .ננירא נואיחא ותאכל שם שתלך נוי נפניה לעמוד אלא

 - ־׳ ■] -י
 ישראל לאותו מכיר הנכרי אותו יהא שלא והוא .מהן לאכול בהמתו ישראל מגיח לבהמתו

שאפשר דבר כל [י] וכן .ישראל בשביל עושה ונמצא בשבילו במלאכתו ירבה שמא
להרבות

m שכה סימן טור ג ■ רעו סימן עוי כ :סה וץ6ל סמ״ג שכה סימן עור:

משנה לחם
נר

ס ודהאו איסור מחמח אלא מוהצה דאין רביגו לדעח זיל הוא נהג ונו׳ הפוחס אכלכדברי <כלל שהוא אסשר <ז1 ונס 1 ד  ר
 דהרי וי״ל ,כלל גידים דחאה כאן אין עשנים של ותוקצה גידים דחאה דהוי נר הדליק כתו

 כחני כל כס׳ ע״ש מודה ר״ש אפי׳ דמחוגר מוקצה דהך שם מתרא החוס׳ יזירצו
:קכ״כ) (דף

נר
ת הו ת הג גיו טו מיי

^*יתייקו ער המתין ו^נך vioS כך כל o'Viy היו K‘ול עם רב עם ׳*היו ם*ני
סי דחוספתא ההיא אסנם . נרחם ען• הבא ושובתין תוקע היה ואז נואם א ראיה wS נ  הי

ro אחרונת חקי״עה בגמר איירי דההיא > r r כ סיר אחריה תב ן ע׳ ן שסואא ה־ר וינ  ר׳׳ב נ
ו זעניית רנ א שאנו נ בו וענה סנהה י*ח0ת אא6הת שי^א ם* ואכן שאישית תקיעה בסקום הי ר א־׳ב ‘הקהי עם בי  ׳*בת ׳*א שתים ערבית ויתםאא חוא יעשנו אא ושוב קרש עשהו כנ

 תכבה או תדאיק האיאה או האש תעשה אסחר נע־׳ש אעכדו יאסר אא וכן טא^יו הם־יאכה עושה כשהנכרי הייגו השטש עם ביה שמתירים פח [■̂ז :ע*נ) תםאה בהא׳ אעיא נסבואר
ה אם או הגר כ א תדאיקגת הנרות סן אושה תנ ח כיוצא ונ ו ת אאחר »<בא נ שנ p כך עשית אא מרוע וי^שסחחו אעכדו אוסר סוחר ה i אה אשבח כן יעשו כן שע־־י יאע״ם בשבת  הג
ת אגנרי איתן אסור (נ) :ע*נ י השוק ביום אסחר או שיקנח בע״ש מעו שיו ד,ני אכא דמי ואא אחומרא אגכרי ש־ייחות יש נ ש עס ב״ח ד  דבדיחו נכרי ביר בתבים אמסירת דמי יאא השמ

 בדרך שדתשיך אמי אאא צרכיו אעשות אומר התירו ואא השוק ביום אמרר אאא יא א הבא ‘אני שובת ואין אשבות אפוסק ודמי אמחוי יעשת אא ירצח ואם קענדי רגפשייהו אדעתא
ת סשוס א הי א ביחר מםך אקחנו אצכרך ואם אעצסך סאיני ץ6ר וקנה סעות אך קח אגכרי אוסר היתר אמצא ויש ססוגו ג ה כסשיגה שהיו ונכרי ישראא חמץ גבי בדתני  אומר חמץ או והי
ה rpiS שאתה ער אננרי ם מוא בסנ  נבואחו דק׳ידושץ כס״ק דםסקינן תמית הייתי ברייתא אותה ועא גמורה כמחגה אי שיתן ובאנד נ־סד ואקח הפסח אדר אצטרך שמא נסאחי

א ברוך רניני כן ־פואא ׳ . . .׳ . • ׳ צ׳ י [ג] ז ע״נ ז ^ ב שהביא נ ת מותר בשבת אתחום סהוץ אישראא נ
 ר׳׳ת אסר נכרי שאשאה הפת ועא [ד] ז ע״נ ,י״ט האכה כ׳׳ג רק6 ו^קמן י׳ נהאכה נ“ם t ־

ר\ינ"ם שד דמי רדא ו ח רמנ שנ שוגג כ סו אהיחר , יא-שור יפגיס לר,־רזר סבימ ויש דכוס ראוי דר^ם ב שא נ  אאורו ישראא שישחמש הנר את שהדאיק נכרי וכמו בשוגג בשבח מנ
ר יצחק רביט ירAר וסה־־ט שבח איקח מוורדוים שמואא ר וה ברוך נ׳  הישראאי יהיה שמא אסגור איכא רהתם ועור נדברישית אמבשא דמי ראא לאיסור פנים ויש הדחק יי ע פת נ

כדי אומר בעיניו יקא שמא חיישינן אבא במזיד אבשא רשע נ ת אאפוח י שנ  דכא שמא כיכיאתין בשי^הי כותיה ופסקינן שבת באותה שהראיקו סנד בר במוקצה דשרי אר׳־ש ואםי' כ
שבח וגאסה ונרקד שנטחן ביון בידים דדחיה סודה הו דמודה וצימוקין כגרוגרות והוי נ בי צדין אין בס־ סר׳יש וכן בירה פרק כדאיתא ר־ש נ  במינו יש אס אישראא דורון שהביא נכרי ו

ר מחונ א אסור ג ה י א׳־כ אאפות אנכרי אזמר בעיניו יקא שמא גזירה משוס שפירש כעב אותו ו^פי .התרופה ספר ,וצימוקין כגרוגרות דהוי סודה ר״ש אסי׳ דנ כי שא נ  בשד צאה או שני
ס או תבו וכן אאיסור אאו ככא הסתבר רבינו רעה וכן התריסה וספר שבת כאותה ממנו איתנות אישראא אסור אעצמו ביצים או תי  וכתכ אאיסיר פשוט והדבר ריו״ם ק’בפ החום׳ נ

ת גנרי שאפאה פת שאכי^ו ארם בני םי*קה שהיה ראבי״ה ראיתי אני א״ו כספר שנ תו אהשקות רדוקא ר״ת כתב [ה] : כ המ  ששואבץ ועבד שפחה אבא אצורבו הנכרי שמיאא בעינן ארריו נ
ר סבו ס ק סי  ביראות פסי הני כדאסר בעצמו לשתות אבור אירר איאך יבוא שהישראי* כיון ^הכיא יישרא^ או אסר אא אם רוחר ישראל אבית רה־־ר דרך ומביאין די ורחב י׳ עסו

אס אם וב״ש ויורד סטפס זעואה פת«0 ארם ס י^שתות אשם אהלך ‘יכוי היה ‘שנקי םנר% הני  הנכרי אם לשתות מותר וה היתר עא סומך שאינו המחמיר ואפילו אי^יהו רנינו וכ׳
א א הגי שגי ת רק דר,־׳ר לנו שאין אפי אחר ישראל נ  אחר נר ואס התרומה. ספד אתר לישראל מותרין זה ישראל בשביל לתחום מחוץ שבאו שירות כסו דרננן איסור אי^א וי^ינא ברמיי
ח דואק כ ש רי והדליק נ אה כיון סמנו ליהנות לישראל סוחר עוד נכרי עליה והרבה דולר^ אש או ררבה עוד ננ  או תינוק בשביל אש נכרי עשה אם וכן קצת ליהנות יבוא ה־ה שטריי

ו שאין חולה כשביא או מאכל לתינוק לעשות ה נ לעשות לשפרתו לעבדו להגיח לישראל סותר [ו] : ה 0 ע׳־נ אבריא סותר סכנה נ  ו^א ישרא^ שא בביתו לישראל שיינא שאינה לאנ
עני כעבד כ־א ואמתך עבק־ ינוח אטען על עבר  כמותו היאבהא ופסק ד״ש דברי בחול כישראל בשבת לעצמן מלאכה עושי! ואמה עבד כפרה כ־דוהרי פרק כדאיתא בסצות שישנו כנ
א לאיסור כתב שמתה רכיגו אסנם . ד^רוסה ספר ר ת שמבערוח הסדורות על ו ע כי ת אדוניהם בבית הג שכ  לומד שייך דבבה ואענין ברובא בע־ש אש שהוצת אלא חבםים התירו מ נ
עא רשות ליטול צריך ישראל מעצי להבעיר אבל קעכיד דנפשיה ארעתיה נכרי  שעושים כאומנים ישראל שא שהעצים ביון קעכיד וישראל אדעתיה ושחק ישראל ראה ואם העצים סנ

ח אנ שיאל בשביל סל איה אימא בשבת בהן עביר ומצאו ובאו גברי לכובס באים הנותן ק“פ בירושלמי גרפי־ .נכרי בבית יאסי בשכר כין בחנם בין אחלק ואין בקיבולת אפילו שאסיר י
נ6

Vfi ט ג פ ט׳. לנהמתו לר^כיל פשניס לי וג ה״ה כתג ו
נ רגיט “ ו / ט רי תוהו יהת שלא וסא שנחג כן השיזע לשונו אין מת6ו  מנ

 ועשניס כהב עוד . מכירו אסי׳ לפניו שאיט כל להשמיענו לו והיה ישראל לאותו מכיר
המסהלת גככא נם״כ וא״ת וכו׳ כפניה לעמוד אלא גידים לה לחח אינו לנהמה לחח שהחילו

עוז סגדל
fi׳Y לן נסקין ינמכילהין י,כ״<) (דף הקייש כתני כל ׳1ו י״נו) (דף דשנה קחא פ׳ .נעצסן ער אסור 

הקדש כתני כל פ׳ .נוה כיוצא עד שעשה נכי♦ :יז׳פ שכיתת הל׳ בייש שאהחינ כמו מקיא

̂ת שאתה ער לנכרי ה רור ם טול כסנ  י וביבר דמד ואקח הפסח אדר אצכרך שמא נטאחי
ם בסתבה לנכרי יתן לא אמאי ־נ ה קנו  שמואי , זשאום . דססת דומרא משום ישסא לתהז־ר ע׳

רט כהלכות אקסן כמבואר מידי לסגור דליבא לו שרצבא ה־שראל אפי׳ ולקרותו לקבלו  I י
ם ר\ינ׳' ת למבשל דמי רלא ו שנ שוגג כ ‘י , לאיסור ופגים להיתר פנים ויש לבום ראוי דתתס ב



ג7 ידטשנה כסף ^טבתפ״ו הלכות זמנים. משנה טגיד
ר ד ה אדלוק נ מו5ל טשאו שאם ש«ונ «י דש שם. נרייחא זט*. מסינ ע!  נידזע ווו

ע לעצמו אלא איע דעמו עיקר דלעילם סוהר ישראלים נעה שם היו אשילו :יד
»' נשנה דליקה נפלה ע ונלשו! ונו', לננוה שנא מיי קניא) (וף משצה .ו  וממה .יני

 עשנים המלקק נמרי ההום'שהסירו ניעת שדעתי יראה נזה נלטוצא ונן שנסנ
 תיינ הישיאל שאי! ישראל של לנהמתו וסאניל
 נעערים זו,אנל ממשצה ראיה והניאו למצעו.

: אסור
r ה e ט׳ וארק תנרינץ מרים לי סעשי .ו

 לי עשי קדא). (יף נמשיה »אל ק'
 יאם ישראל ט יקנר הקבר את צו חשרו ארון

קני לא ישראל נשניל  וטמרא .עולמית ט י
ניי לימא לשלם אסור אמאי הקשו  שיעשו נ
 מקום בטא סי׳ נסרעיא. נשמד שלא אמי

 אינא מאי איון קנר חייס הא והקשו .ארהסיא
ט א׳י . למימי  והנה .קניו על נמעל אנ

 סמ״ש מון ינייו שהזניי מה נל ננאן התנאי
 שימתק וטא אתר ישראל ט לקטי ושמי
 עשו שאמט התוספתא מן שלמד שיעשה בנדי

 ט יקנר לא הקני אח לו ותפרו איון לו
 רניט ומארש שחר אמי ולישראל ישראל אוש

 נפרהשיא ושיעשה לשלם אשר ישראל לאוש
 וזה שיעשו ננדי ודוקא . מוהר אחר לישראל

 פירשוה ואמרים .למעלה שכמנתי שעתי נפי
 אסור ישראל ולאותו נאיהשא געשה נשלא

 שהר אתי ולישראל שיעשו נדי עד לאלמד
 טה אם ניום ט ואפילו לאלתר שנח שוצאי4

 נשנת הגר את שהדליק נכרי ולדבריהם .אפשר
 להשתמש אסר לישראל מותר ישראל נשכיל
 ציין אם אנל .המשייות פשק זה ואין .לאורו
ע. צנייןי זה שיעשו מי אחר ישראל לערב  הני

 ישראל שיהא לו מודים הנל לא א’א ונהשגות
 הקעם ולפי שעשו נכדי להמתין ציין אמר
■ בהמתנה לפנים מפרש שטא

מי המשה  לנגדי נשוגג מנשל נין למלק שיש עליו שהקשית׳ עה קשה ועכ*ז ששש נ
מלאכה: שעשה

ט׳ נשנה דליקה לח6ג ד  לומר הסיט בדליקה אמי רfln הא הטת למה הרמץ נתב .ו
 לו שמעין אק לנטת שנא דקקן נמי לכתוב והיל מפסיד שט המכנה נל

מהנל למה וציע אומישדנייי ואני עציל. טי
 שהרי רטט נדנרי השגמש מיעוס על שרים

שיג :הנל נתב נ
ט'. ארון צניים לו שעשו מת ח  היאנ׳ד ונתב ו

 שיו ישראל שיהא לו מודים הנל לא
 דסעמא נחג שרניט לומר עעמו להמתיןונו'.

 מותר יהא שא״ח שיעשו נכדי להמתין סצייך
 הדנר וימצא לו לעשות לנכרי יאמר שמא שד
 שאשר ניון ד«א היאנ״ד ושען .שד שנן

 לעא תו בשבילו שנעשה ישראל לאוש
:סידי למיגש

ט' חלילץ שהניא נכרי ו  Yהימ כתב . ו
רי האמד דנדים שט ננאן נחג  מנ

P ספק דנל לו שדים רטתי ואין הרייף 'n 
 והאתר ,טא דדנק ספק תששן וספק לקולא
רי שלא נתב  נהדיא ומשיש המפרשים מנ

א נניייחא  שיטאו בניי אלא נעיק דלא עמי
ח נעשי מרשק יבאו אפי' לתשם מתון ^ו  פי

 קניונ ממקום שינואו נדי דקתט שטס והלשון
:עניל וציע משם שיגאו נגדי קתצי ולא

בכדי שימתין והוא אחר ישראל בו לקבור ומותר
 מצד שהביאן פי על אף למת בשבת חלילין שהביא נברי ן :בזה ביוצא כל וכן שיעשה
 בלילה שמא .בהן יספדו כך ואחר קרוב ממקום שיבוא בבדי שבת למוצאי ימתין החומה
הביאום פלוני שממקום בודאי עT ואם בהן. נכנסו ובבקר החומה עד אחר ממקום הביאום

בשבת
:לאוין ם»/ שלו פימן בשאיס :סס לאיין פמ׳ג ת» פימן א'פ שי « »

שאין דומה זו _ _______ .
נ. להמהק, צריך אמי ישראל דני מלקו שלא להמתין אנזר לישראל אשלו צטן ואעפ״נ זיל המפרשים מרוב מא שמנם זה המתנה נפעם ינינו וחיש ע' מלאנה ט שנמשית נ

מנין וניג זיל ושיי דעת ונן ישראל נשניל גמורה :שלו האום נמשה זיל הי
ט׳ נשנח מלילק שהניא נכרי■ ו ק יסשד לא מלילק שהניא גניי קנ״א) זן> (שם נמשיה .ו  קרונ מיץם רב אמר קמנ ממקום מאי וטמיא קיוג ממקום נאו אשג מראל נ

ט סי׳ וזה דבשאל מחיה מנשייק דמפנת משיחין דוייק המם ואמרינן .לט לשמה שן שמא מיישיגן אמר וששאל ממש  *רק לאלסי ישראל נהן יסשו לא דל יני
 נשפת יהא שלא שאיא קרוב ממקם נאין *תן ראה אאק צאלהי נהן יסשד צא שטנחה רב ושיש המשנה נוגח היא מה נלומר קטב סמקום מאי נגמרא ושאלו .קטב ממקום נאו

 ומלק ששאל ונא טא נפשקה המפנה טגה נלוקר מקש שאמר טא וזה שיגער. ט יש מסתמא קרוב ממקום נאו ואס שמשיבה נשעה ממש ההספד ש*ן משם שיג* שישר הספד
* ציל *ן ואמר עליו ם נחצי נ ם ראיטם אפילו אלא טו * קי נננמים היה לא קרונ ממקם שנאו לולא *מרים אץ השכם ננק■ נ לשמה ושן נלילה נאו שמא שששין אלא ננ

משנה לחם

 אינו כן אם אלא בשבת בו יהנה לא בו [ז] להרבות
 עון ולמעט להרבות בו שאץ דבר אבל ד :מכירי

 אחריו נהנה עצמו בשביל ועשה הואיל וכבש נר
 הדלוק "נר .מכירו שהוא פי על ואף בשבת ישראל

 לאורה להשתמש אסור ישראל רוב אם בשבת. י במסיבה
 טותר נכרים רוב ואם .מדליק דרוב דעת על שהמדליק
 דליקה *עפלה .אסור למחצה מחצה .לאורה להשתמש

 תכבד! ואל בבה לה אומרין אין לכבות נכרי ובא בשבת
 מת ה :בזד׳ כיוצא כל ובן עלינו שביתתו שאץ מפני [ת]

 הגיאו או בשבת קבר לו וחפרו ארון נכרים לו שעשו
 שיעשו [פ] בכדי יטתץ בצנעה אם בר<. לספוד חלילץ לו

 נדולה בסרטיא הקבר היה ואם .בו ויקבר שבת למוצאי
 שזה אומרים והשבין העוברץ וכל גביו על והארון

 לא זה הרי .הוא לפלוני בשבת עכשיו עושץ שהנכרים
 בפרהסיא. טפנישהוא עולמית. ישראל אותו בו יקבר

ישראל בו לקבור

ר ד תנ p ואתרי בו׳ שנחנ מי ויש ליה כתג .ונו' הדלוק נ ע זה שדין נ  מא וסכמו ל
 דנמנקהדריג קנ'נ)דאפשר (דן> שנת נהלטת בגמרא מונרת איט זה שדין ספני

 ט יידו הננש הגנר כשעשה נן ומקט ישראל וממצה בספינה ננרם ממצי־. טו וזקטס
 דרונא אדעתא מחממי כי התם מסדא שם ומיש ישיאציסלא. נלם אםר\ו הזקטסאנל

 דרונא אדעחא למימר דלינא דשיי לעצמו הדליק שננר■ ידעט דאם למימרא צאו מחממי
 על נממצה אנל ישראל רוב טש ניון אטר עצמו נשניל שהדליק שידענו שאפי׳ דיל אלא

 עמרא שם דהניאו דשמואל מעשה ונן עצמו נשניל שהדליק מנחה יש אם טתר מוזצה
ד נהטא  אין ועניז המום׳ שם נמ׳ש ישראל מחצה על ממצה טו ונו׳ שרנא דאדליק ננ

:וצ׳ע זיל הרג נמג p ומפני זה לדין הנדס
ה לדנט קשה מנאן . מדליק הרוג דעת על שהמדליס  או לננרי לומר מותר שנהג טי

 הנאה לשנת יעשה p שע״י אעיפ שעבר נשנתp עשית לא מטע ולשפחה
די טעשה דאפי׳ משמע מנאן דהא  השפתה כשהדליקה ניש אטד ישראל נשהטב מעצט מנ

: וציע שאטר ישראל שם שיש נניח
 נרנ רניט דעח משיש דמא זיל ירה דברי ביאור .ובו׳ בשנה מלילין שי,ניא גברי ו

 באו המלילין שאלו יאה אא"נ ייל ממש קיונ מקוה דאמר קנ״א) דף שואל (פ׳
 דדרך מיד מספידין אינן שנשי־.ר.שיך מפני קרוב מייל מיק שהוא לממס ממון דיל פמ״ק

« משמשינה מעט להמתין * לחמום ממון החצילין הנאת נדי שיעור מא המחנה של המעש ו

 יטה שא״אשלא היה וזיש משם. להניאם «עק הזמן או* שיספיק מיק נקרא זה ונערך
ה להםשד הראויה בשעה בלומר ונו׳ הספד נשעת ט אי ^ א  ההספד. שיעשו קודם מעע ^

 טא זו .יטה שלא וצ״ל ספות ומא הפסד בשעת שיהיה אאא שכתוב דפוס ספט מקצת ויש
 שפי׳ נשמו*. ודלא ממ״ק שנאו ראו *רג של׳ל נפשקה סחט׳ אחיא ולדידיה היה הברח
 קרונסמש מקום וז״ש נפשעהטא ממט׳ אצא מצדק שיט* נדי שמקנה נעת המתין אא*נ

*# קטב מקום סנרדהך ושמואל *! שריל רב נקיש מיק מומט׳ ס ק  לתתוסשיםקיק ני
ט חי הנשר * רעיי מא הסרק אלא משם להניאם הזמן *  שס*הה זו לעיי קטב טו
* ואט'שיאיצו טזלילין מניאים הפיר  אשר המופע ממן שיספיק רנ ממיקשאמר נא *

ד להספד משהמשז נין ר להמתץ צייך עניז משם צהניאם נ  העיר מן * הנפר p שינאו נ
 המיץם p *הס שמניא עתה שראיע דאעיס דאששר משוס שממסמניאיןהחליצין הקטנה

 נסצי משם שהניאה נשראיע מגעיא ולא עצמו זה נשנה לשה הניאה pל קודס רטא
ק שנח יום ט טי  נשטצו הניאם נן ואמר עתה ועד הנקר משהאיר שה עי הניאה דלמא י

 שם טו השנת שקולזש לומר ראט והיה הנקר נהאיר משם שהניאס שר*פ אפי׳ אלא משם
ם הס אשר ממקום והביאם זה הצךננר שנת ליל שהא לחוש יש *  בנקר ועתה הנקר מי נ

 רואים שאט סמיי■ שנאו לולא כלומר באו שמסיק לולא היהאיא וזיש נמטט משם הניאם
» דני׳ מ״ק מקרא שהוא נא שהוא * קי נכנס טה לא רב נ ט' «ששץ אצא ננ  להמתין וצרך ו
ר אין ולש״ז המציצין מניאים מהם אשר קטב טוחר הנפר * מהעיר ייל מסיק שינאו נ

המיק
עוז «דל

:קרא) פטאל(וף פ' .שאמטו פו שפשי סח
גריטוניות הגהות

ט אא ענ  ו*םו»מ סייד במנם זי׳סא או אסמווז יונא א* פיי עסיק נעסיקתיד. ניפניר אנא י
א הני ונא עדים מנעיר אי סה סאאנית שאי אי וטד. בביתו עייפה הננוי אםי׳1  כתני ונ

י רנשני-י יאמר ני ת אפיי ״שיאא נשא אבא נשאו טאאנה עשה שהנניי נגון סותר נ • אפוי נכרי בני " ח נ בו׳ נשביא יזנא וא#<׳ ייפויאא נני «ניו ואפי' נ  אסרי אנני' סותזואות ם
ק ם' שניי אא רע׳ו נ ו ווזעדיס עדסו אדויו שעשת אעיפ וייס גשנתות נת סאאנה עושת יננוי שסו עא שגקיא םני0 בשנת אננוי סויוזדו ארם י  שא נזניוזו יוחד שסו עא Y יאי| ^

תו אדאח אנניי פטוירי! דאין ניוושאםי סשםע ועוד נו, שרר ישראא סי סני א תי א1 •י ניי סנאא דרניך ועשר, סני נ ת תעושת י ^ תי אנושו וזייב ישיאא שא בביתו ם  אזיםור טש סני
תי טנעויי ודא '•ם ה־י תשונת תאת !וזרא שסחה יבינו ענ־א ישיא■' בנית מאאבת לעיפית רשאית אינו שר.שםחיח םקיסינים גו אהתתםם האוסויס עא סשחופם טי ת ננ ר סיוי  ננ

שניא עשת1ד שנה ישיאא נ  חקיו אזוא תיאים תנא ינן וזסיאוז אזוא טאים הנא נעאסא ניזב יטעסא עיאם גייאי ינן סתוזסםים יהיי פרישים שר.יי סשיאם ייניני סייי אנא יאיח■ ני נ
שנה תטתית אנא תט טדטעיין טייס טטש תייייט אינט יאט ה יאטיינן נ תיני שנה תאב •ינק גינת בנ p יאעיג נ 'w i א יי נאאתי הו נייר אא דעי טשוט ט גן נ נ ט נראה יסנאן .ענ*א י  אנ

שניי' שתיתטי טרף שניא אי שבנית תקדניט ב ם נ ם בקרת אישב יידים שאינם יחשפתית העניי תיי שינוו ד«ז תייר תתיר הנדיאים נשניא יאטואי יאיהנית איננם הגיואים ט  שאץ ^זי. טשיס נת
טיוי .דינה אדא חיאיט ותנא יעישח אנניי איסייט סננה ט תי זיא רניני בבית ניהניט היו נדיישח ני אסר הי־ט דביני י אסי ט  תאש אתקן איסיי אשיאי התיר טאיראייניש יעקב שיניני י

בי איסיי נהג בעדמו והיא אאיטוי אהם נראה בסאניתני אמגט סח׳׳ט ס סשיס ונתב רבי אעשות תינא שאא השקתה מסגי סיגט היה ובע״ש אתנייי מסגרת מתקן יהיה בי  ווסוחיץ יניי
ף בנהי אישב שאא ישיישית חומרא משוט שנהגי איסיי ני נהגי ואחרם ה שהיחטי טי שנ שהייחי יונויני נ ר אדא נ א סי סגי שנוי־ק נ ה אוזתהטם מרירה עשיני שבע־ש יי  נאיאיז ננני

שנני אטיי גראת יעשאות העניים נאי נאה היתה נסעם עי ינשי שנו ריח אנחת אני שעשאוה בשיייש י שטטי אדאם יאגתני וי י י נ י  אפיי סנייי אנא אהרא איתא הני 10 !ע־נ נ
a o• ע־נ נהג־ר. י״י נהיאנתא אקסן עיין הנאה אשנה אדאי שסיניאי t |ת ה אא אי אימי ש א שי | ה ו' נהיאנחא <־נ בשיק אקטן עיין חננ הג׳ ש סהי־ם נתב סנאן |פ! י ע־נ נ  ונ׳

ץ איאך אנניי אימי שאטוי הו שינאי הסת קייני אוזר אהטס ט ז זרב ,יאהסשיט אנניוו אגניי



משנה מנידפ״ו שבת הלכות זמנים.משנה מגיד28

 טה־ה יר,״׳ל קחג ממי,יה שיג* כדי להמחין צריך יידע שאיני כיח ילשינן .לט
 ז״ל הנישרשים ק:-. דעש כך יכי' ידע יאם יניגי יס׳ש .כיחיה ססניחין דדיקא דשעיאל

 . שנא ממיץם שינא נכי׳ להמת׳[ צריך עראיק נא אס קרונ ניייןיס העצו׳ דנר שאש׳'
 נדעא ויה אסיים פירישים וי נהיגיא (יש לאסים ס\; שיעור נהיתגה שהקל מ׳ ויש

ו״ל; הגאונים
ר ז  השנת . נה דיין וננייס שישראל עי

 וס״ש .כלשוט שם הונאה מכשירי!
 עניאי הוסמו הרוג נשניל שנשהוסמו משני

א ;קכ׳נן כחני(דף כל פ' עסי

......ו מהסזיל. נהסכמה וזה מעוינ שאינו דיט׳ דרך לתינוק תניין להניא לנכי׳ לונור
ט מלשון ל׳ והנראה .כולן המטס לכל רניט לסד י יש' מעשה משיש שהיא יני  שלא הי
 שהמתין התיטק צער משוס התירו ואעפ״ש הרנה אמייה rfi לה קודם אלא מילה ניום
 דטתנה שאט דמילה ואומרים וי׳ח .הוא כ״ש המילה נדין ז״ל הגאונים וינרי לו ׳פין

וכן אפור מטס נשאר אכל אצלה לייאוח שנת
.השבת אחר [י] מקום מאותו שיבואו בכדי ימתין בשבת

:שאמרנו כמו נדולה כסרטיא הדבר יהא שלא ותא
 מרחין כה והיתה בתוכה דרין ונכרים "שישראל עיר ז

 למוצאי בה לרחוין פותר נכרים רוב אם בשבת. המרחצת
.חמץ שיחמו בכדי ימתין ישראל רוב ואם . מיד שבת

 בכדי ימתין למחצה מחצה .הוחפו הרוב שבשביל
 לנכרי שאמר ישראל ח ;בזה כיוצא כל וכן חמין שיחמו
 אותו ומכין שעבר אע"פ בשבת זו מלאבד, לו לעשות

 אחר לערב מלאכה באותה ליהנות לו מותר מרדות מכת
 שימתין מקום בכל אסרו ולא .שתעשה בכדי שימתין

 מותר יהא תאפה שאם .זה דבר פפני אלא שיעשו בכדי
 מוכן הדבר וימצא לו לעשות לנכרי יאמר שמא מיד
 יאמר לא שיעשו בכדי שימתין עד שאסרו וכיון . מיד

 שהוא מפגי כלום משתכר אינו שהרי לו לעשות לנכרי
 שבות משום אלא בשבת לעשותו אסור ואין מייאכה ישאינו דבר ט :בשבת שנעשה זה דבר שיעשה בכדי לערב מתעכב

 מפגי או דהבה צורך לדבר צריך יהיה או הולי מקצת שם שיהיה והוא .בשבת לעשותו לנכרי לומר לישראל מותר
י ־ ׳ י ............׳ ........’ באי לעלות כשבת לנכרי ישיראל אומר כיצד י מצור,: י

שראל ח .מלאכה לו לעשו־. לנכרי שאסר י
 נו יציט שלא חסני נלמד זה

 העושה כישראל סמור זה ואין ממרא איסור
 שיסנאר כתו לעולם לו שאסורה נמזיד מלאכה
ק ^  .ההיסר סנואר אסר נסר\ם ואולי זה נ
 נרע דלא פשוט שיעשה נכדי ׳ס■־,׳ן מ״ש וס׳ע

טע מאליו נכרי עשאו מאס  ישראל ל
 לעשות אסור ואין מלאכה ט שאין דבר ט

 ו'ל הגאונים מן מוסכם זה ט׳
 נמכשיר׳ לנכרי אמירה לגני דשנות במתיןשטח

 ולמדו . השנת אח חמין שאיו ע'ס אף מילה
 שמותר ם"ז} דף (עירונין הדי ם׳ ממ^ נן

לומר

דני׳ נתור הול׳ נמסוס אלא תותי שאינו סוניין  ו
 מקצת היה אס א״ת ונהשנוח . עיי,ר יכינו
 סלנ יונק גונה שהיי טשה עצמו הוא סול׳

 .השני את מסזייין הלכה אמרו וכן נשכח
 מ שעלו ציטי כגון הפסד נייקום אתרו וק

נ נרנלו, ממעכן קשקשים  שכתב אלו וכל .ע'
דני׳ נתנאיו כנר ט נ ני  נכאן טנאו ואתנם .י
 אני סכנת ולא כנוף כל כולל מולי כאן שאין
 או סול׳ מקצת שכתג וזהו .צער קצת’ אלא

 .כדרכו הוא נו שעושה מה שזה ועוד יולטער,
י מימין שאין ודע  השנוסיס נעניט לדני דנ
 סנמיס שהי.ירו מה אלא להסיר נם לך ואין

 לוקס ולנכי גיור שטח התירו לא מילה ולנכי
ק הסירו נאי׳ נית ז*ל: כתנו ו

א ק ניס הלוקרן י א  מימרא ונו׳. ישראל נ
;כלשונה פ') דף ננ״ק מרוני. פ׳

ובן

או .למילה סכין או’ .שיפר לו להביא כדי המים פני על יוט , .
א : בזה ביוצא כל וכן ומצטער קטין כחם להרחיין המין'[כ] מים ביניהן עירוב שאין לחצר מחצר לו מביא או  הלוקח י

ומשום מדבריהם אסורה בשבת לנכרי שאמירה בשבת. שטר לו לכתוב לנכרי לומר לו מותר הנכרי מן ישראל בארץ בית
ישוב ̂זין כמ״ג שכח סימן טוא״ח ב • סה לאוין סס׳ג שכו סימן טוא״ת » :שלא סימן שם סור ג :סה ל

משנה לחם למלך משנה
 ננ׳ק הי,ידנ׳ ונהג 5וד .ז׳ל ה׳ה ניז׳ש הנאונים מנל מוטכס זה .וכז' נזלאכה שאיט דבר ט

 נשרה מכס לקנל וני׳ לרש ושונריש נשנת המנשיס ה־,וניס היסזויס אודות על דשנת
 ואת׳ל היא דאו־״תא דתלאכה אע׳ג לענדן עורות ליחן השמש עם מתיריס דנ׳ה מוהר דנקנזלת נראס

 המנת ליעיל 1ל י,ירע זה וננוין נכרת רק לעשית לנכרי מלאכתו קונת הישראל שאי! סנן נין למלק שיש
 לא דאי ירע ליה שרי פטדא דתשיס שהתשין מ׳ כת׳ מדתריא להתיר ראיה להניא ר׳ל מ׳ת נשנת

 כל ׳תסיד ליה שרי לא יא■ ממיס להליל וכיש שרא לא ה׳י ניה׳ר אמות ד׳ לאתו״ אתי ליה שרו
 מ׳ אתרי, לאהדור׳ למהי׳ס ול־ל ע׳ו הקשה רמ׳ד סימן הכי׳ ומרן .עכ׳ל ,שהוא גל נדיהו■ וזנו

 מכס ליעיל לי קיגע יה וכמי! נשנה מלאכתו קינע ישראל אי! ינהרו ליה וקשיא מאי למי«ק שהנזשין
 לנהוג צייני! המגש מקבלי; ישתס ׳'ל דאיי״תא אישור המכס ני,כלת שאץ הגא ישאר׳ לימא נשנת

דאורייתא מלאכה ני! מציה נמקים שלא לנכי' נאמייה לן שני ולא ועייל ואיר״תא מלאכה איכא וסא
נ ,ורנרן למלאכה אשייא לא לנכי׳ ואמירה למימרא ז׳ל מון של כדעתו עלה ואיך לתמוה ויש .ע'

 לנכרי ל׳ ליתר לא.»יי נתיק׳! הנא ויל וניט שהרי שיי דרננן נמלאהה ארל ואורייתא נמלאהה אלא
 ע׳ז עמד וככר . מציה צו^ או תיל׳ מקצת נדאיכא אלא שטת מטס אסור שהוא דרר רשנת לעשופ
 נשנשכת אלא מיוה לויו או תיל׳ מקית רנינו הליין לא וע׳ה ותיין קנ׳ז סית! נמשיכה ששון סהי׳א

 ואורייתא ״לאגה ני! לן שאני אז נשכת לעשותו ההול נימי לנהי׳ אומר אס אכל לעשותו לנהרו *מי
 אלא לעשותו אסור שאיני דיי דאתיל׳ ר״יר תידיש לר׳ תירש מק שתיק שני ׳נתיוון ורנרן למלאנה

 ונרי נתיישנו לא עו״ן דעתי ולשי ,ענ׳ד ,השנת קוים ואתילי לעשות לנהי״ לומד אסור שנית משוס
אן ןוה מון ני׳ ו מי  ואתי' להי דאית משמע סוטקים שאי מינר׳ מ'מ לוה הונתה לינא ו'ל וניט ו

 אס השישי כשוק ו׳ל הרא׳ש והרי .אסור שמת ואימי השנת קייס וה״ט לטימתא תותי הדאינא
׳ נשם הניא המעלים  גר הו׳ש וכן .וכן כן ל׳ וקנה מעית הילן תע׳ש לננו׳ לזמר ואסור סעדיה י

 גני משמע נמי ש׳ו שימן העוו ימונר׳ .לעיניהא הרה׳ נואינא אתילי געימש אפיו יססס׳ג נרון
מו שנהג השנת קווה אתילו 1ל לומר יאנויו תועליס לי לשהיי לנכרי לומר ולא מעלים לשטר לו א

ניאר הנר אלי דינים שהרי נשנת לו שינט פועלים נו1םש מ״י׳ ולא ונירא׳ .ע׳ה ,השנת לעמתו
 אסור ואש־ה נתול שעט אותם מהי שהוא אלא מייו׳ ולא א׳ו .שנה הלנוה הויש העיר *ה»
 קיש״ן דהדיא נאיתן .השנה קייס לי ואומר שטת משום אלא אמר אינו פועלים פזנירוה ואע׳ע

*ן לחנתא  דאו״יהא מלאכה כין השנת וקורס לננר׳ נאמיוה לתלק ו־ל מון של נועתו עלה ו
 ישנות אה■' רניני שאפר דמה משוס יניט לוני׳ ומהי׳ס נדון ימי ולא ונ׳נ■ .ווהנן לעלאנם
 אדעתא ולא עניו קא וישראל אדעחא נשנת הנהי■ שעושה נשפמלאנה ויקא הוי השהם נ^וס ןאמלו

y u n סעדיה ר׳ וני■ <מ׳ וכן .אמר שמת משים אלא אפור יאיט השנת קודם לו שיאמר אף ומש׳ה

 אלינא ת״ק הוא האחד אלא לכסוף לט״ש דומה שמואל נוכרי ה׳ה קודם שכתנ המ׳ק
 נראה היה ולכאורה ה׳ה סל אלו דנייו נ0ית״ ונזה כשמואל הוא והאסרון דרנ

 לולא כראשונה למ״ש קרונ ממקום שינא נדי להייי,'ן צריך נאסרוגה ת״ש וסותר
: קרונ טמיןים שנאו

 אכל דשטת שטח אלא הי,ירו לא הנזילה דנענין מכאן נראה .וכו׳ נזצאנה שתינו דבר ט
ח נפ״נ ז׳ל היה דנחנ והא ר\־,ירו לא גמור שנוח  אותו מרחיצין וכן היוחסלח נננ

 תשים אלא דאיט תפני הנזילה קודם הכשירו וחממן ישראל שענר חמין וכמים המילה לפג׳
 דהוא האילן וא״כה׳גכפלית נטניןמילה התירו שטת והוי דסשייעדאיל״נ יירתלאות גזירת
 ראוי והיה שטת נזירחם.נמקוס להעמיד להם היה לא ייתל,וש יעלה שמא גזירה משוס

 חריא שיטמרו כחמין יי\זם וי׳ל .הסכין להניא כאילן להעלות לו יתירו עצמו שהישיאל
ט כדברי כמנואר גזירה ה״א עצק וחרהצאות מרחצאות רשום היא הר,ם והגזירה דשנות  יני
 אפי' כן דנריו ופירוש נראה לכאורה כדרכו יטא נו שעושה מה שזה ה׳ה כתג ע״ש פכ"נ

 והתם לנונא הכא בין חלוק כאן ■ש ת”מ הנוף כל כולל כחולי איירי רניט דנר׳ ופירוש נדכריך
הנ ז׳ל הוא דהא לזה וקשה . כדרכו והנא שיגו׳ ידי על ר שט נס' לעיל נ ט  היזתחיל נו

 נראה לכך שיט׳ כלי עושה עצמו ישראל אפי' הנוף כל כולל דהוי ונו' סכנה נו שאין חולה
 יש רנינו כאן שנסב חולי דסקצח דומיא הנוף כל כולל איגו שטנח שתאמר אפי׳ כן דנריו דפי'

 כלא ואפי' הודיענו נכרי ע"׳ אכל ונשינו׳ ישראל ׳“ע טלל כשאינו שהותר דתה הילוק
 כפירוש מפרשו היא ם״ז) (דף הדר דפי והמעשה ז׳ל הראכ״ד לדעת ונ״ל מיתר שיט׳

 ועמרא עושה עצמו הוא אפי' הול׳ ט יש אס אכל למילה הצרינין נממין דא״ר׳ ר^אונים
 מ שיש כל ז׳ל הראנ׳ד ולועי. גמור שנות שהוא כלומר יכו׳ אתים זיל א׳ל מ׳ שם אמרו
 המילה אחי האמורים המעשה דנר■ ודאי א״נ החייו ישראל עיי גמור שטח אפי' חולי

 על עצמו הוא שהשיג נסו עצתו ■”ע אפי' מוחר דנהנ׳ רניט נדכר׳ ומצטער חילי מטעם
 פירשו כך ומתון ז׳ל ה׳ה כתג ז׳ל הגאונים וכדעת מילה כתכשיר׳ איירי אלא ז׳ל רניט

 דמיסז׳ רשום ע׳ש להשכירו אסור זה לפי באריסות ליטול שדרכו אפי' וכשדה אפשר ז׳ל
. שבת שני נטפל

ד.םשתווף
ס רנותנין להניא ודחי עניד קא דנסשיה אדעחא רננרי דודא׳ נקרולח הדנר שהיה דתהר׳ס כנדון אכל .דישראל איעתא כשנת התלאכה עושה שהנכרי מייני קא כהכי והעור והסס׳ג גרון נר וי׳ש  לי

 נמלאכה דיקא היי נקנלנית חילוק דיש דנימא ראן תרן הקפה לזה . נשנח מלאנחי קינע כפאיני ונין נשנת יזלאנתי קינע כשכישראל נץ נקגלנוה לחלק מהר׳ם רצה ואש׳ה .לפכדן ועוטה לטנם
ץ נמלי^ה אגל ואיטיהא  - נתור ח-וים היי דימן למלאכה ואיי״תא תלאכה נין הםים אין נקכלטה דאן שכתנ ייין סל השני דהיייל׳ !מלא ,ה ילע• . ■-.s נשגה מלאנתי קזנע שיהיה אף יני,נלטה וינ

ט על ז׳ל מרן התג «וד ג א הולכת וה״ט רנה איטרא ליעניו ילא הינ■ כי אלא הסייא הטס ליה שרינן לא שהחפין מ׳ נם' יהתס להקשות ואין ח׳ל הנזהר מהר׳ע ו  אגל דאורייתא איטרא והוי גיה׳ר י׳
סי אלא לינא סתהס מקנל דה׳ הנא ק שנן ׳החוג ש״א דה״ט דאורייתא לאיסו-א למיתש אינא ה'נ והא לננר׳ אמירה איסור ניסר׳ אמא• ויננן אי  נשי' תהרא׳ש ע׳ו והקשה .ע׳ה המהם מקנל׳ ד

אלא ינתינ ושתא ססיקא אינא לעולם השני התירו; לת• גץ הראשון התירון לם׳ דנץ וויאה .עה׳ד מתר; מאי ונתינה לתיוון אצעיץ ולא ומשמע ועייל תימן לעי אגל הראשון תימן לם׳ וכהימז סמנו
ולעיל

ז טגדל עו
̂ל וס׳ קנ׳נ) (דף הקדש כחגי b סרק .סה fiiw עד סנ״שראל «יר  • מכשירין דמםכח שז

* S״ r ז״ל אלפס ל׳י זהגיאי מעמי( ננל ם׳ גדחגין מסנחא בשנח. שנעשה עד שאמר 
 מסכת .נזה כיוצא עד שאיט רכר משילץ שרק כדתנן כשנת ק״ו אחרו וניו׳ס צדין אין ש׳ מ׳ס

0ש״ (דף סדר ש״ פירוגץ דתקגוש גשמעתין ש׳) מרזנה(דף ש׳ נ״ק .מהם עד כיס n) rpiSn״1
:י׳) (דף דניסין ש׳ק וסוף

ת הו ת הג גיו מו מיי
ה דברים סחזך [י(  דורון עזהביא נכרי גבי ששסק כרב סובר הוא שגם סשסע א̂י

ב יעיין לעשות ראוי ויהא שיעשו בכדי י׳ט סוזאי עד לד.םתין שערץ בי־ם ע׳ הSבה נ י׳ נ
א הדר ‘ס פר׳י וכן ר״ת בשם סצאחי וכן (כ] :ע־כ  דאורייתא םי*אבה אשילו מזרו נד.״ג וד̂י
r גופה רהיא סילה דדוקא אר׳־י סילד. לצורך נכרי ע׳י r n כדבר לנכרי לומר התירו שבת 

 או סבוי ררך ספר להביא כגון אחרת סצרד! משום אכל שבות משום נ״א איסור בו שאין
 סחיר ורא־ם .סהר״ם של דעידובין ובפסקים בתוספות ע־ש להביאו לומר אסור כרמלית

תיא לכנות לא לו אוסריס אין בשבת הגתלים סן החסין להמיא לנכרי אוסרים שאגו ומה קורבי׳ל ח״ר נקוגסריס .נשכת בספינה שהובא סר. יהודי לבית להביא לגברי לוסר
קעביד: איסורא ואיהו להבעיר
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̂) (דף יגיטי! ס״ק . w לתר ישראל כאח שמייא גסיריא מכם גיס ילוקס נל זבן שיי פאי ניי9ל שד« נצ6 ויי׳ס נ««ס ט «6פצ «פה w ומדי שסי סל שגקיאה ;פ
 לא לסריזן אריסוסא עניו קא אריסוסא אפיי מר טיסן עניו קא אייסוסיה ואמרי י׳ד) (שנת סאp סישא נמשגה עניאר יה .וני׳ המלאכה על כגכיי מס אדם פיסק יב

. ;זיל מנימי יק נריאי! סליי שהכל למוס הא ,איפי מנוי א^ מרי לנינם כלים ילא לעניז עוריס טתגין אי! אומרים נ״ש שם ש<יפ̂ 
קמא פרקא יכיגיא גרייסא וכוי. הישראל ששם דגר וכוי לאדם מוסר יכן טו עושה אסרימהיא לא גיא יאהילו השמש. עם מסירי( ונטלןניה הם מנעיד כדישיעט

 ייראה לעשיס גיים שהיס כשאין אלא נשגס
ל גשנס עשה אימי כאילו  ינכמה כניה יל׳

 דמים ריק רניע יוליש .עשיט יה דין פגומות
 ,יה נפרין שיסנאי האניס מדין נלמד נדיקא
 אנל מיי של נניהו ודייןא י׳ל מ־שניא ונסנ
 .אסיר מטלטלי! מןטלס אשי' ישראל של נניסו

 עם עושי! שהיו מרים *פיין סני ̂ישלטי
« נסיך ישראל סיו אטר ני  מוסר נסיהם נ
סין אשי׳ נשטריס אנל נקנולס נו״א  נסיהם נ
 לקישט גמסינר אנל גסליש גדיא .אטר

רא: א«ר,  הרנה לימים מרי השוכר וכן י
ט',  להיי ולא נהיר לא יה דני לוא נהשגוס ו
 שיצא יל*< .ע*נ לקנלעס, דומה יה ואין ט׳

 שההך סי נסרק הניכרת מהניייסא לרניט
 שניר היה נה שאמרו י׳׳נ) (יןי ס׳׳ק נמסנס

 מסייעי! שטע שטר שיה שניר סדש שטר שגס
 .•ו׳ס מהל׳ שמיני שיק מסנאי וני׳ איסן

« »  :ינ׳׳ע כקנליין שהו לסי שהפעם י׳ל הלג ו
א ע ד״ ט׳ סניוין הנל שאין נגיסה ג .ו

 שמואל אמי שהשן מ• ש' מימרא
סיו קטלת עגןנלי  לסמים סין אסיר הסמים נ
מ הסם יאסיי,יא .סוהר  והיא נשנסיס ^
ע׳ז .להסס דסהדנא טסא דלינא  םש*ק(דף ינ
 משיי למטם סימצו אום ישכיר לא ליא)

שנקראס

 הראב״ד חשניז
הג  יה דנר י׳ל הראנ׳ו •נ

̂ש צהיי ולא יהיר לא  שאמ
 כשהוא עמי מדקדין שאיני
מ נעל  מלאכה איסה מ'

 דימה יאיט ליה פשסרשא
ל: לקנלסס, ענ׳

ק .זה כדבר נזרו לא ישראל ארץ ישוב  כית הלוקח ו
ק זריז לדבר ישראל כארץ שפוריא בפוריא םד& ס  יגפו

 וועכרי דמים וקוצץ [ל] המלאכה על ועברי עם "אדם
 עושה שהוא ואע״פ לעצמו עושה
 את השוכר ״וכן מותר. בשבת
 אע״פ מותר הרבה לימים ועברי
 כגון כיצד .בשבת עושה שהוא
 לשתים או לשנה זעכרי ששכר

 זה הרי .לו שיארוג או לו שיכתוב
 כאלו ומותר בשבת ואורג כותב
 שהוא בגד לו שיארוג או ספר לו שיכתוב עמו קצץ

יום: יום עמו יחשוב שלא ותא .שירצה עת בכל עושה
 הכל מכירים שאין בצנעה [«] אמורים דברים במה יג

 אם אבל היא. ישראל של בשבת ועעשית המלאכה שזו
 את שהרואה אסורה ומפורסמת וגלויה ידועה היתה
 ועברי שכר שפלוני ואומר שקצץ יודע אינו עוסק ועברי

 הנכרי עם הפוסק לפיכך T בשבת: מלאכה לו לעשות
 או שדהו את לקצור או כותלו או תצרו לו לבנות

_ כרם. לו ליטע או חצר לו לבנות שתים או שנה ששכרו
 ואם .שפסק יודעים שאינם הרואים ספני בשבת לעשות להניחן לו אסור התחום [י] בתוך או במדינה המלאכה תתה אם

 להשכיר לאדם *מותר וכן טל :בשבת עושץ כשהן הפועלין את שיראה ישראל שם שאין מותר לתחום תץ המלאכה תתה
 ששם ודבר להן. נתן באריסות או הן ששכורין יודע שהרואה בשבת. ונוטען זורען שתא פי על אף לנכרי שרוע או כרמו

מפני .לנכרי [ס] להשכירו אסור באריסות ליחנו או להשכירו המקום אות אנשי רוב דרך ואין עליו קרוי בעליו ישראל
שהנכרי

ק *ס6שו ע עו ט שו :שש riU ם»*י ג מן6נ ט ס עי ' ש:1ש י ש *יל>ין

לטלך משנה

 שניגן שנסנ פי ייש . למעלה גכרתיה דט׳ו
 שהדגאין לעי לישרי שוט להשכיר שמוסר

 נקנולס היכרי לשכור מוסר ף6 רי«ס6נ סולז
 «ו וששילו כרסו לו ליניע מו שדהו לו לסשיי

 וכשאמר .נשריסוס סוצין שהיושין לסי הססום
 לש «ר6 המטם גסוך קטלס מיןנלי שמושל

ץ נסטלח שלש אמר  נין מסלוקס «ה ודנר .ני
 לט ינייו כדעס שאסר סי ויש האהיוייס!■ל.

 שיאמח נמו הוא ק נשהאמס אלא הסירו שלא
 ואריטס נשטדוס יסלו שהם נצומר הרואים

'P א  היכרי ימצאו התר יסקרו ואם ר«יק יי
דני סירוס ניטל  הנשרי כשאין אכל הוא היראה ו
 כמלאכה עמו קוק שהישראל אלא געיטס יופל

 נדנר הרואים טסלו *!ך על מסירין 1אי
 נועל וישראל ליניים היא שטרה שיאמרו שאיני

 שיאימר סמו על יסיר ואיס ^ומר שיייסיה
ם שאס איס וה טא קטלס  שהרואין דיין טי
 הניע אס לנטח אשילו נקנולס איסו «לין
ר ינייי וכרש :נייל כרוי ווה סוסי היה  ונ
 שאין לשי מרסן, שיש וט׳ולא הישיאל ששם
 הסרומוס לש• אלא התרים נמהיס שלוי וה דין
 P ורכן שאץ ויש טייי להשכיר שורשן יש

 סישכ לשי נהווה ססמים שוכרו אלא נמיגזן
 נמקוטוסיט שימו דפששיו ו״ל שסט וכן ארצם.

ץ להשטי  מוהר: טיני נץ מרסן נ
ר ח מ

ט מטשש צאטר שאיש שאט דצעיל  נסלאכס (א6 שיין צא מלאסוו נוגע מגן דגוי ולשי מלאנסו ץי
א ש • «ג «ש לא סשנץ שלסצש יראי «• צא שטנש גשינש אי ^  אלא ואיט זכיון מ»ש א

שואל;ונע אין ׳נהוג  צרינין שעשש מ?גל< דשיוש לשח יר-ן «צגן ונסיה שיגטי עצאנשו ט
מי נלומג לששוג הוי אשיר ומשיה שושניס יל«צם ודאי ו ש ו שוג לו קונ  ה»י שיגון ולשי . נשנש טנ

טי אסיה סש; אצא שינמוי ודאי דאי» דרמא ^ שיל נו' צן שאני דלא טטעש א  שאט הכא איל .ו
 סשיקא ששן שיסזונאלאמפש ודאי יהיה שלא אף ואוטייוא צאישורא ינא שלא משעש צאוסוי כאיש
ץ מין שמיצק וה וייצוק אמש קושיא יהקדים והוא אמרינא נאישא צסון אששי א־נ :ציס שניגן  הישא נ

א צמימש ואינא  מנצ מושגם אינו וינגן צאיטרא א(א למיהש ולי;א להינא יאוי״מא לאיטיא טנ
טי שמנוא־ סה סוצקים ויצ ומשיש ■Oto׳ שמסקיס  ציה קשיא מאי ואי< .יגליש שיו טמן נ

נ אט־ .ונמה׳ש שיל רמהויה לימא צסיז מו (יל נ׳  «נצ שלא צומי אלא איט זיל מין ינו
 דט משוס שהששץ מ׳ לוין המנס ח ’מיה® ונגס^ש ההושי נשנוש לטהריס וסיצ מנאן צהנו<ם

ש לעהייס שיל אי למיל צן ומסשקא שישי  ונענש דאור״שא נעלאנה אלא אטר לא נשנש עלאנשו וץנ
שוי לסמא צמיוס ^  P צן שאיי יצא עשוש אהיר ינשונ ^עא למישש וליכא ואף דלמא או ׳נ

 שונ9י ושמא יוששא יאיהא למהוים שיל ושמא לסשוקי אינא היי .ורשגן צמצאנה ואוייישא ^אגס
מי! לישגא דייק והני נלל הונסה צינא ומשיה די ל■ קשיא או .שלילה ילשין ליקשוש ואץ שהשנ ו  נוג

 אמידה איסור נא! שאץ יהי לו יה! סהסשין מי אשיגן לאהדויי ליש וצמה שהקשה נמה ויל מגן
׳ פוף »ף לינגי אטל לימיה משנייה מה אס אנל וגיל ימ'< סי' הטור ונ׳ש שנש שגר ליקס ^

מייפוגיות תהות
 וונא שגוש וזתיוסר. והסער .ןוייי גסאימא. כן שטטץ מרנן רעיו מיק סתום׳ מסקו ושן [ל]

 אמיד ובך בכך אותו קוויי או שאי שדת אי וחתיוש + אתן טעות ונך נך אוסר שקנאנות
m עושה u •שגת סאאנת תנשי  טונווסו אותו עושת שתננוי וווקא (מ] ו נואטיא ונוי נ

« נראעיא אסור בשנת אעשות אי אוסר אבא ששבת  הינא סתיו קורבייא ורד כקוני .ניי
ץ בשנת אמי־ סעות או אתקן אננרי כסף איתן הטסגע עא סמונת דישיאא  כאן שאין ני
שנייו Tענ וננוי ביון אתיש ואץ •שראא שא שתיא קוא שסיעת ע [נ] 1 עיש נ  נסיק דיי וני

ת דע־ו יסמיק סירתיאש■ וסניאחץ  נסהונר. קינואת נא ואסר נרשניא רהאנת נתוני ונוווונ
תו בתוך •שראא עש עושץ שתיו גנריס אוסגץ תנ> •רישאנוי אשק  נתיהס נתיך אשור ני
א אסר סותר שני שב^ אנא נקיניאת נד־א י  ננותונר אנא נתאוש נד״א אסור יוס נ

ץ אתית נעיר אסור איך־קע ץ סותר הך וביו -p נ  נקינואת נין אקרקע נסחונר נין נתאוש נ
ץ ץ נתאוש טן איאא וויר נשכיר נ  רני נשס ניפנא נן ריש נקיטאת ונאנר שסווונר ג

שנת נרשניא האנה אוסר נ ועיי ואנא נ  ונרסינן אה סייוז׳ דע־ו ונהוססהא .־ושאם• ע'
A; שוה שסתיי ואע״ע רשניג עיז נם־ק נ ת גני י י׳ ראיית m וגם אוסר ני  נריח וואא י

ת אננות אננו׳ אתנית שו»<ר שנ־ג קעניי קנאנותו דגנרי ׳שראא ני  רעיו נסם־ק ני
שנ״א ותלא ^ אייסוהיה דנני׳ סעסא איה ואמו ני ע ש. ונו• ק  ואסתתן האבנים ואתקן עי

מ• ת והנםר>ם הקורות ^נ י נחב ג ץ הרוסה נץ רחוק אסיאו יאסור נואוי יי  דאווויד ני
א רכגן מאיג* הה׳נ רסתונר הוא מהונד שני  אסיי הננץ אתקן דאיאו נרשכיא ומסקיק וי

ננן שוו תאוש תץו הוא ישיאא נרשווו יהא יאסור סודו י היינו נכרי אנונם נאים בגון י

אי .שנש שני ליקיז מ״י• ונוו אי נשנש למשוש לנניי אומי שאיט אף ו  למשוון לגט• נשאיעו מ״ג• ו
מי שיל נשנש א  פניו שגד ציקש אסיר ואשיה מניר קא דשראל אוגגתיה נמי וננוי לגני• אמייה משום ו

מון .נהגלמם לא אם נ אל ו  גהישי לו מקשה משמ שקנלו «נרי וישראל ואההיא שלה סההנמס ג'
ה ת שנש פני טפל יהא שנש ליוס מויילספניו  ומהויס(ימא מיון הי( .ליה שוו ששיוא ימשוש ייוי

ק מדאה :פנש פני ליקש לג להשיו נוי ושסיוא לפשמא מלק■ ומפיה מ  ששמא לאו ואי ס׳ל גמי ו
שייי איסיי ולינא אף בנש שני ליקס אסור היה ושהיוא רי ומשפמשויו אלא א  נין וקאמר שהרים ונ

מי מלאנשו קונע וה וננדק נשנש רק לששוש לנכרי מלאסשו קונש הישראל שאץ הנן  ונל משמש ו
ק לא שלשו י אמירש אימד משוש אלא דפסיוא לששמא מל ו y שמו שט מפום ואי ^ i למימי 

ש היטאל אין והשש אין מוס יפאני לימא עלאנשו קנ ט שסל מפיאל ו  לו הוקשה ומשיה .שנת פ
מי ומששה שטוא לששמא לייננא לא לנמ• אמיוס אי ט להשיישנ צייו ושיש .ו י רויק שטה נ  ו
ה וננוין ס לי היקפה מידי מנ מוי ו א מצמא מי ו  שסו שני וטשל סששמא הקפה יצא וטהפי
א וששמא ואף קפיר והוה משמש מטו לו .מהיי H טהפיא למלמא פנם שגר לסגול מהני ו  גההוא ו.
א א מששמא ואלו שמו שט וגושל מטשמא אלא לו הוקשה לא ושיה שי' הגי׳ מק שהמא טי מ ה ט  ו

ט ומיל משמש .לו מקשה לא מוג .דטהשיא ממלשא פגמ פגר שששל ראוי(הממיג׳ דו  המאיס ו
ט מן שיה ט' וש״! שייסץ מי מ' שמיושי פגיה מק וסוג נהמשו לשלוג ל«מ לימי מו

מני ס ט ונהנמש שלינו ט* ומצישא סשיש נ :קשיה ט' ישמו שיו

עוז סנדל
מו. ט מוסק פ א) אידהן(ק> למגי שיק נ ג :ל ה ליו נ א ט ויל מ סי נמג■ לא וה ו  גזמה ו

שניל: לקנלטגו,
• אומר ואני  תאו סלק אמדי הא מפשגש אה לט מה מן והואיל עה ננל לגגוגון פמו נא ט4 מ

 מלוא טששנפא W אשיר למפנץ גאו יאש לגופגץ גאו שלא מאשי מימי מהגולה השט ואם
ק גיגיפלמי מפמע נמי מן .גהפגפש ולא מילשא סוי »ף שיו דמשמוא ו טנן פנש דמסמוא שיק וג  דנו
ט ננשיהס אפוי יש^ל פל נמשי ליפדאל מלאסה המוטס האומנץ השה א אמי מו ט גקנולוו תני  מו

א ייס נשניג ט' ו1אם נפפיי ץ ט p גמשוט אנל מוליפ טי ן ינ »י נ  איומו <יו היווה ואם #
p ץ ט ט p ונ ץ ט p ומאי .מו ץ נשליש נץ ק ונ ט נמשיני נ ל  קיטלס יוי של שיניה ינ

פ א הלט ניסגא p ^י פני  וקא ואשי( מושי אשיש ששיי אי נפתיהס אלמא ונשיו ונאנל נפנה ט
ה קרל ושמו ושיק ושוו עשטש  יאמ׳ם משיש לשנק ושימש גט• למגם נליס נישגיה ואשיי מי
o לשלק ואין גשגש מל^ה הגנרי סשישה te p אמטק ושוד שיו וששמו שיק סוף טמפמש למסוט  י
ק נמיק  לא להפופה אלמא גשט לגוגשס גזן אסור סשומס נמץ קימלם מקנל׳ וישע אגו שששו ט ט

טנן ו ומיש .טי אנ׳ ר מים לקנלמוו וימה וה שאין ט  שועי ששים או שגה שגיר שהגא היא טי
 שלמי^ לה מסיק והגי ימשו אלי טי והקפלנין והיוסיריה האויטם אנל נמיק להויא כיאמריק נקנלן
סניס מן הה שויס אלשא ט י ^ תי  מלאפי טג .דל הסופי נשלי רנושיש ודוג הלוגימיש נשל נ

׳ לדג :שלו שיו נהלסש p מונ0 ואל הלוי אשין י
ק .נשליו ט הפוסק לפיהו  שיק .מלקיש ונשאו שו להשמו מותר :ני<) גליו(וי ומסמו «י

א) P(שע ומהמו ופשיק ייט) ושנש(וף :נ׳
שטתקנן וזקא ט נ י נ ל נ  שהתיר ווע־ם בעשסו ר־ת והנה .עיה ישראל הרשית לא אנ

ט. שו ת ל נ לעי ה סווסיו■ הית עוגטו על נו שננ תו מ ת לא ני ת. נר, שיננו יז שנ נו ולקטן שסידת עיין ב ק םרתץ נגין [ם] עי מי ח: מן וליש שרשניג רעיו י ט. שי קו ש ת ס דנ תנו ןונ
ץ רנויג): ט׳ נסור ועייו לאיסורא הנריע יהרסנ



משנה מגידפ״ו שבת הלמת .זמנים משני־ כסף80

 נמקזם 6מ )ר1ח ׳w: 1מפי: שרוא ^ר^ה רניט מדני' .ט'1 למרי ניס6 חטתן כ
 שיניע נדי שאמרו שמה מדנריי עוד ונראה נדשייש׳י, ולא האניות שולחים שמשם

 דואר הני של ביתו הוא היק יודעים אנו שאין שמאסר לומר הייט לסופה הסמון■ ^יוו
 על וקשה לתומה, הסמוך הניס והוא רסוק היותר לנית שילך נדי ניום שהות שיהיה צריך

w נ6ו ה היל י נלישנא לדקדק יש .למוסיא נ׳

 נקרא יודא בשבת מלאכה הטקים כארתי שהנכרי 2,
̂ג נשיויע אי ססקיק  כלים ילהישאיל [ע] מותר TJ2 • בעליו שראל ה שם על ,״j ̂,5 !ק3 הישר

_ שיהוא ואע״פ לנכרי *ולהשכירן היני יודע נשאים אי יודע נשאיט או דואר
1. מפני בשבת מלאכה בהן עושה ":יי׳ל<׳ שיניעלני״ ־יי א״ייניש

t שביתת על מצווים אנו שאין נשייימ,אי׳שי ואי ישעי והיאך ני״, הוא l
ועבדו בהמתו אבל . הכלים [ע]

שביר^ על מצווין שאנו מפני אסור
 נעם המשתתף ין :ועבד בהמה
 התנו אם .בהנות או בסהורה או במלאכה הנכרי

 אם מלוט אם לבדו לנכרי .השבת שכר שיהיה בתחלה
לכדו לישראל השבת יום כננד אחר יום ושבר הרבה

ה אסרי  לסוסה הם«ך לניח שיגיע נדי נ׳
 דנשאיט לומר ואששר .לניתו שיניע נכדי לי«•
»י ונ׳ש עסקיק ניסו יודע  יודע שאים נל א
 היסו עTל מנקש שנעודו דחיישי׳ משוס ניסו
 של נשלימוחו הולך וה גני• ונמצא היום יקדש

ה נשנח ישראל  יודע איט אם ראשי' סניי ונ׳
 לחומה הסמוך לניס שיניע נבלי שיי ניסו

מהצי

 הראב״ר השגת
 מודים הנל אץ יא

 נאלו ונהנה הואיל נשכידות
 ונל לישראל מלאכה עטה

 נו יכנס שמא אסור ו' יום
ל; שנת, ענ׳

 לבדו כולן השבתות שכר הנכרי נוטל לחלוק נשייבואו .בתחלה התנו לא ואם .מותר
 .כתחלה התנו א״כ אלא השבת יום כננד כלום לו מוסיף ואינו .אותו חולקין והשאר

ח :היא אחד דין בשותפות שדה קבלו אם וכן  ולא [צ] השכר לחלוק ובאו התנו לא ואם י
 הנותן .חולקין והשאר השכר שביעית לבדו נוטל שהנכרי לי יראה ידוע שבת שכר היה

 בשכר עמו חולק בשבת ונותן נושא שהנכרי פי על אף .בהן [ק] להתעםק לנכרי מעות
ט : הנאונים כל ד\רו וכן בשרה  לעשותן נכרי לאומן כלים שבת בערב אדם יתן לא י

פ אף  אדם ימכור לא וכן .שחשיבה קודם מביתו בהן שיצא בכדי אלא .עטו שפסק ע'
 שיצא בכדי אלא במתנה לו יתן ולא ימשכננו ולא ילונו ולא ישאילנו ולא לנכרי חפציו
 אימתי יודע אדם אין בביתו שהוא זמן [ר] שכל .השבת קודם ביתו מפתח חפץ באותו

 או לנכרי שהלוהו כמי יראה בידו ישראל וחפץ בשבת מביתו הנכרי וכשיצא לו גחן
תן כ ; בשבת לו מבר או עטו פסק או סשכנו  אחרת לעיר להוליכה לנכרי ייאנרת תו

 שיצא והוא .חשיבה עם שבת ערב לו נתנה ואפילו .מותר הולכה שכר עטו קצץ אם
 מקבץ שהוא [ש] קבוע אדם במדינה יש אם קצץ לא ואם . השבת קודם ביתו מפתח בה

 והוא .האנרת לנכרי ליתן מותר שלוחיו עם ומדינה מדינה לכל אותם ושולח האגרות
 שמקבל זה שמא .השבת קודם לחומה הסמוך לבית שיניע בדי ביום שהות שיהיה

 הנכרי אלא לכך קבוע אדם שם אין ואם .הוא לחומה סמוך ביתו ושולחן האגרות
אלא לעולם האנרת נכרי ביד לשלוח אסור אחרת לעיר שמוליכה ודא האגרת לו שמתנין

אם
:ימו פי' עיי נ ־ שע פמ'נ ימר סימן עיי נ י פס צ*ץ סמ׳ג יע׳ש יעו סימן עיי «

: גשנסוס שגר
חן ■ וששועה נטנה רניט סנרח .ט'1 החס )1ל ואם יח ט . לנכרי מעוח ה ט׳  ישראל פל סוסלח סאס המלאכה אץ שהר• ששואה נראיח הספק נדץ זיל הגאונים סנרס ו

. יאסר ולמה הוא ממי ניכר הפסק אץ וק שליחותו ®שה פהנניי שנאמר לעשותה
ט ה ונטלן }ז”י משנה(שנס .ונו׳ כלים אדם י® י  החסה שמשחשקע ניאר שכבר לחי השמש עם ונמשנה משיכה קודם רניט ועיש ,לתעלה יכרהיה וכנר השמש עם סחיייס ני

ם נ' שיראו פד ;וכו׳ להשאיל «תר נני למעלה דכרחיה כנר )ייח (שם ניייחא .ונו׳ ימשכנט לא וכן כו1 יפטר לא ובן .חשינה סהק שיטא השתשוח נץ יטא טנני
תן כ עו ט׳ לנכרי יצרח ו  קצן לא ואם ה״ק ששח רב ואמר נה והוינן ונו׳ נשיא דמים לו קצן אאיג נע״ש נכרי ניד אגיוח משלחי! אץ ח׳ר ,י׳ס) (דף נרייחא שם .ו

ה .נמחא דואר קניע דלא הא נמפא טאד דקניע הא קשיא לא .קציצה נלא שייוש משלהין אין רישא אמרח והא וי-קשו .לחוסה הסמוך לניח שיניע כדי אוסר ד
ט כדניי ט׳ דקצן דהיכא השתא שמעיק לטת0«  אחה ומכאן .ע"כ ,אליו שנשתלחו מי לכל אנחת ומשלח משכיר והוא יונל אליו כתב כל ידוע אדם דואר שם ®ד ,זיל יני

w i■ חהו געיש אלא אסרו שלא מותר נממישי ואעעיג דואר ונלינא קצן נצא לשישה סנור הייתי ואני למעלה. ונמ׳ש אינה י^רות סשלמין אין ט טוצא דלעיל דניייתא
ט דעת שאין אלא נע״ש נזו שהזכירו ני :כן נראה וההלטח י

ט דניי מתוך .וט׳ כלים וצהשטר להשאיל מותו* טז  נראה לשאלה שכירות שהשוה יני
 שיצא והוא יותר השכירות כך נש׳ש אשילו «הרת ששאלה שכשם זיל שדש®

 אדם ישכיר לא שס ששנינו הנחיחא מן שרחשו ויש .לשציט שיהנאר כמו שחשיכה קודם מניתו
 נע׳ש נכרי ניד אניות משלהץ אין נו כיוצא .סותר ונחמישי וניניטי קשיש לנכרי כליו

 החסיד יוסף על עליו אחרו סוחר ונה' ונד'
ח נחב נמצא שלא  וסחוך .לעילם נכרי כיד י
 מלאכה נהם שטשין דככליס זיל ®ישו כך

 מע׳ש להשכיר דא«ר משאלה מצוק שכירות
 נהנלעה וא»לו שנח שכר כטשל דמיחזי לנכרי
 ז׳ל הריא דעת וזה מע׳ש. להשטק אסור

 הנחיתא זאה הניאו לא נהלטת אנל נהשנוח
 דאית שמאי נניח דאחיא הלנה שאינה מדעתם

י׳נג) (שם ששניס יאעיש כלים שניתח ל®
 ולא לנכרי סשט אדם יתטר לא אוסרים נ׳ש

 אם אלא נמתנה לו יחן ולא ילונו ולא ישאילט
p כיי סתיחן שניה שט ושם לני® יניע 

 הצריט לא כיש אסילו אלסא ני® תשחח שיצא
 נשאלה חיט צומי יש .לניתו שיניע נדי אלא

 אנל ניייתא נאותה מזכרים ושאר והלואה
 יום כל ניש החמירו נהנה שהישראל נשכייוח

 סוזהרץ אט שאין לשי ®תר נסמישי ומיהי ששי
 דעת וזה נכלינו תעשה שלא סלאנחט על אלא
ש ;הצנה ואינה כיש  ק אס שהקשה מי ד

 ואני .פסוקה כהלכה סמם כגמרא הניאו היאך
 האסור יאגייח ט כיוצא רעו עליו יגיד אומר

 זו על מולקת אמרח ניייחא פס ששניט שם
 רניט דעת לי נראה כך . לשניט שיתנאד נ®

:הוא ונכון וההלטס
.וט׳ נמלאכה מכרי עם המשתתף יז

ף נרייחא מ  דש״ו קפא פ' נ
 נשיחטת שדה שקבלו ונכרי ישראל כ״נ) (יף
 ואר כשנת חלקך טול לנכרי ישראל יאמר לא

 נאו ואס מותי מתחלה התנו ואס כחול סלקי
כ. אפוי, לחשטן  הזכיר צא זיל ורניט ע'

 מ כשירש׳י מפרש שהוא נראה .לתשטן כאו
 לא ונס מתחלה החנה לא אם דהיק שפירש

 אלא נמל ואט נשנה חלק• אחה שיל לי אמי
 ולטף נשנח מעצמו חלקו אח ונמל זה שעמד

 יאינעיא .היה שליחיה דנכי׳ אטר לחשטן נאי
 נלא סתם שנעלו נליטר תאי סחמא התם ל®

 ז׳ל וכתט איפשטא. ולא נצשטן ונלא תנאי
 סתם ע ומחק־ .ואטד ענדינן דלחוסיא

ס טטל שהנכרי ואסר כשלא.החנה ואטר יני

למלך טשניז
. נציס להשאיל מוהר ® ׳ ץ ייטאר ס  יש נמרי שוורים שזפכיי ישראל הפני׳י, ינפג דפיו מ׳

ם' א®׳® מליו קנל הגנרי אם מידרם  יכיל כנכרי דאין כיין פ'כ1א! .איטים ייש י
ס «י  כנ־׳ ייור! .מ־כ נהמתו שכיתת כל יוציים וישראל ניקים ככל ישראל נהנייו נקראס ׳רצם אס ל

ס ט׳ « מי  ואני .כ־כ כמתייים כדפת לתיציאס גירו רשות כשאץ י׳1א שסיויר ייצנ׳א שרגי■ נ
®n או ככתכדם אלא לתיציאס הנכרי רר רשות נשאץ אט׳ טצנ׳א יכ1םי לא דכ׳ג עטם ים מל 

ם <םלוא! אשם מ1םףםל «ו  רשות ואין אח׳ר שמשרים אף ומשיה נכט של הס והשירים ו«צא נ
י כיד ו נ של הם דהשירים הפמ׳ץ כנוץ אכל .נכו׳ של כס והשיטס ם«ם שיי אפ׳ס להיציאם מ

משנה לחם
נכרי

 של הם ותשיוטם יישום אשיי או־ת וייצא וייקרא ונננס ינילם יייסה אתריויו מליו שקיגל אף
 האסרים כרמת וסיל אששר ויל טצנ׳א ואיר ישראל

T תף ת ש ס ם׳ נשסורס א גמלאכס הננט מם וז י, כטיתא .י  שום שקכלו ויכו׳ ישראל דכ׳י «׳
 סנאנילהאם שקונה כמי ינסתםקני נשכת "לין טיל לנגיי ישראל יאשר נטימסלא

 מיכת ית׳ק יוצ׳וו סי׳ הרינ׳ש ונודנט .שנס שכר כטשל מימיי א מיש משמימס נאניצם לי«ו <מםר
■ ל הרגם יצידו שמשם י״ע כליל הסס דהא דשו׳ ^

עוז מנדל

ט׳ נמלאנה מפרי עם המשתתף יז  מפיש שהוי) סראה וכי' המג® הרב נתב . י
 אחהחלקו אמר«ל לא ונם תתחילה החנה צא דאם דה״ק זיל נפרש׳י

 שמא אממניון דאהי׳ בשנת חלקך מל השחיף אחר צו אמי אם לס דמה קשה וני' נשנת
 אחיה אסרו דאם דיל אח׳נ אמת אס לט דמה ג*נ יזיק ולא ממי לא השיחוף אחר

 שרוצה נדע® בגילה נשכח חלקך סול אח'< לו נאומר מדק דודא־ משוס דאטר פשיפא
 שלא אשי' שהודיעס ומה כחול מליץ יטול שהוא נדי נשנח חלקו ליטול שלו® ®א שיהיה

נ היש נן לו אמר ;דוחס וזה דשח, גילוי נאן שאין אח'
תן כ  זיל חנינ ן׳ לוי סוהר*ר נסםקי ע״ן .ונו׳ אתיח לעיר לרטלי<ה לנכד אנרח הנו

נ נ׳ מוהרי׳ מ־נ שם אשר ט זה נהנכחלטן עמו ®לק זיל י אי הדנייס• ו
;להאריך פאן ואץ ניניהם

ישראל
:יי׳ש יישמישמ נאנילם ליקה דמומר פ'מ גרנו טנש משים ואשירם לומר

טיימוניות הגהות
ם זיסיר מ־ק ררוזיא וושזוא נ׳מו־ח סצרמית רבותינו ונ-ס [ש] :י׳ש) (דף דעמ ס׳ק .לי סקקין שד יתן אא ;ס׳י ם«מ טף .י׳ל פגי^ניס עד מומיו <עו»ו ו ידא» נרנח סיא המונועמ »

שני אנא בחנם ורוקא M : «־נ בייש טניתת טאיש דאסר ׳יסף כרב .  קודס ודיקא דא ב
י וו*נת ו ת אנא ביתו סמתר *®א נ אנ ר ימנו־יא אסיר <םים זיננמז אבא אחטמ או א«ב® שה׳מרי-י יויקא ב*נר אמי׳ נוותר וה׳ וי ובייש נתנם אמי׳ אא עדריו נ ר , ימבת אנ  טו

מחתריסוז א י .Vת ותיק ו אב ו אעיאית ויידע נ ח סאאנה נ אנ ^נן תוא-א מסק סתם [ינחאקו ;ע־נ אימאיכוא ואא חיא נעיא ,®■י ונמ-ק ועיא ם־ת וב־מ !צן ;ע־ב אקנין ע״ן נ אי  ו
א ^ ז ואמס א נ נ י ת אא עניי וסחאיף אנכי" ניים אא גיסתו ארס וסאניר נתוסמתא תניא [י;] :אס] בטור דשא ו ת אניטא׳ אנ  תסלת אסנאאץ נעקום רני חוררו סנא; ,®אא ואינו אנ

ד כי א n ®ותודי ^ m ענוי אננרי אאו na או <תן וז io ת (ר] י קיוני״א ®י סקינט' אחר נמס אלו דני יי® ®י ®איבא ננ״ א אא ואסר יחודו; נ ע נ ׳ ט׳ למרא אלא י ח ד ז ע״י■ נ׳
נ קב® ואא הא נסחא דואר דקב® חא [ש] ז ע׳



t;d שבת הלכות זמנים. משני־ Y'D1 טזמשנה כסף«
א «('.%0 שרניא די5נ כ «גוו ת די9נ« 9יי860 דפ >י אג  מסדר רי«הרר%0 ^

«יי מלאכיו למשייו למרי לימי לישראל שמחי ^ל  הפפדפים צינ1 .«8ע ה
מ מ׳ש יג׳ש נמגילהא p ידקדקו ד׳ל  מפקיון הוא אלי ים56שה הוא יהכניאהמלשיגו .מי
ק כמלמול האמירץ מרים ויסד למראל ואפי׳יכיאם איסיי שים גוה יאץ ישראל «ל  שהה ג
 0«|) לאיוה לפכויון לי לומר רשאי המרי גיד

 ביד שהס כיק דשכויו שסה כאן ואין שירלה
סנין :המרי טו  מימרא בשכש. היכרי אש ו

 :^א:) (דן מיצה שיי שיק נלשויה
תנץ ט' ימומש לפייו ונו  דשכש ש״ק גייישא .ו

 ואס גמלר (כלב ימומש פסיין ת׳י
 יישיין ט כיוצא לו סקקין אין דצא מל(

 אין ויצא ימלן אס במצר מרי לפיי מוייוש
 שכמפוש לאכלן(פי ינייו ומ״ש .לו יזקקין
ק אסיר להוציא  יוסח אין נייישלפי אמרו י
 יכהט ויל. פירשו לצאשוכן מ”ע למר• מויויס

 אימי מישכים שאמ מא לאכלן כיי שההימי ויל
 כחויי ואיט שלים דרגי מפיי מליט כמוייוררי

נ״א: פרק נמטאר שאכיר
ב , כיין• גא שהיה טי כ ס'  פרק משיה י

ן (שבש אמיק  שהמשיו מי נ)rקי ז
מן לו  מממא מאי יכנמיא למרי טסו מק כ

ק ליה שרו  להו קים למרי כיסיה למיהכ ינ
 ואי ממיט טל עצמו מעמיד אדם דאין ^ינק

t t אמיס) [אינע לאיהייי אווי ליה שיים 
 יש מכאן כמט יגשיסטש הרכים. בישיש
 השלמון « אי הלסמין ק שמשייא למי ללמוד
 דמשום להצוניאן כדי המעיה למלמל מוחי שמא
מנ׳ן עליהם יטולקו למלמל! לו הסירו הפמד  הי

ל. והרשנ׳יא  לאיטי ויל הישניא מעם וגסן ז׳
 משים קל דני לי המיט לא שנט)ן יאסי
 דני על יעטר שלא כיי אלא ממיט הממי

 לו צמהלממיסאיןמסייז אנלנמהייא שמיר.
ל  דגריו ע*כ .מלמול למי יבא שלא כדי ^יי

V:) ט בד״א  מימרא .וט׳ מציאה אכל נכי
 ויעש דפשו ישנאר יוליכנה אכל ומיש שם.

ק יסלק ושם .צ׳ פ' הסילקין  הנאה מציאה נ
:לידו נאה שלא למציאה לידו

מן מלאכה שעשה ישראל כג ט' נז .י
 קסא מרינס(ננא סרק ניייחא

ן  המנפל מקימיס. ינהרנה ל״י) (זן וננהוטה מיי) דחילק(זן קמא ונפרקא כרא} ז
ט', נשנש  דש .מילמיש יאכל לא נמזיד שנש למוצאי יאכל נשוגג אומר יהודה רני ו

 יאכל נשיגג מא כך ג*י דניי שפירוש זיל המפרשים והכייסו .אסיוח דפוס נבריימא
ק ל«*ש ק לי נ ם נ ט ^סיי  אחרים אנל מא עולמית יאכל לא נמזיד .לכל אסיר ניום י
ק .אינלין טג י ק נהלטש נ  יכן .ז״ל הנאוטם פחט יכן פר״י הלכה צפסקה ושם נידה פי
פ ימ״ס .זיל הרמנ״ן הכריע  גמשך «א שיעשו נכזי לגמסץ שאיל כלומר מיד רטט מ'

 .כמדי אי כשינג ישראל ידי על שצעשה גמה לי למוש ואין למעלה הסכר הכעס אמר
טו. כמעשה יהסה שלא נדי ואומייןשמא נזה דיס עה וסרטניןויל ס ני טא זה ני  ט

היי .שיעשו נדי המשכה כשוע אפי^ בנאי והצייט ס נדעה דעהו זול יוכה ו  והישניא יני
:כלום בזה הכריע לא זיל

טי. לחסום מיז שיצאו אירות כד סי הונאה נייישא ו סהוציטהו(עייונקכףא<דנ) פ'
ושייצו

 להקל הליק נעלמא סששא אלא איכס שזו דניון האגרה המשן ישראל לטס קווג סיוסר מהצד
ן לפירוש לס להומה והויהאיפמאשכהניטמנמיההיאיסיישיקשמאמק י ס הי  ואם .ויני

ס לשון כוקיק  הרנה עיייוש ט שיש ס»ז «א סדכה דשם וסייסנמטכה נעיר שפסח יני
io העיירות נכי יכל ההוא שנמהיז מהעיייוס נאווה יושנ יואר ני שאו« לפרש אפשר

p בשבת חפציו שהביא נכרי כא דמים: לו קצץ 
 דגיחן לו אמר ואפילו .מותר ישראל לבית והכניע

 בשנת תכרי את ומזסנץ .מותר זה הרי זו בזוית
 אץ ויצא ננזלן ואם לאוכלן. [י!] מזונות לפניו ונותגין
 מזונות נותנץ וכן .עלינו שביתתו שאין מפני לו נזקקין

 עמו והיו היום עליו וקדש בדרך בא ״שהיה מי כב :לו נזקקין אין ויצא נטלן ואם בחצר הכלב לפני
 לוקחו שבת ולמוצאי לו להוליכו לנכרי כיםו נותן מעות
^ שלא פי על ואף .מטנו  על ואף זה. על שכר לו נ

 על בהול שאדם מפני מותר משחשיכה לו שנתנו פי
 זה דבר לו תתיר לא ואם .שישליצנו אפשר ואי ממונו
 בידו להביאו יבא סופרים מדברי אלא איסורו שאין

 אמורים דברים במה .תורה של מלאכה על ועובר
 כפחות מוליכה אלא לנכרי יוץ לא מציאה *אבל בכיסו
ג :אמוח מארבע פחות  בשבת שעשה'מלאכה ישראל כ

 מלאכה כאותה ליתות לו אסור בזדון ועשה עבר אם
 למוצאי בה ליהנות להם מותר 'שדאל ושאר .לעולם
 היא קדש כי השבת אח ושמרתם שנאמר מיד שבת
 שבשל ישראל כיצד קדש. מעשיה ואין קדש היא

 לא לו אבל לאחרים יאבל שבת למוצאי בשבחבמזיד.
 יאכל שבת למוצאי בשננה בשל ואם .עולמית יאכל

 הראביד השגת בל וכן מיד אחרים בץ הוא בץ
ד •* בזה ביוצא  כהנ .שיצאו *פימה ישיצאו *פירות כ

חק
ט ל ט' »פוי /פ>פן»מוכיש כפיי :כ<ד>ןכפירשס :90 פס/לאוק ו !  :פס«

ס/ 9פ טיק דפיו ; to פ

 מאר ני לאישו אגיוושיהם פולסים מסח אומו
 מון שהם ואט' לו שכשסלט לסי משלהם וטא

 אמש עיר מנכי שאהד סיירי והשהא לממוז
 שכפיר יואר לכי אגרש שילש השחיז סעיירוש

 אחל לחחיז שישלשכה כדי השחיז מאיט אחדש
 דואר לכי זי מפיר אגיש לשליש אהרי יניש

 טמו מדע השליח זה לדר אלא אחיה שכעיי
 שהישטים יש אס) סהייין ייאר(ינ*ה הגי של

 דואר שהכי לסוסה הסמיו לניס טגיע נדי
 לחימה סמין־ כישו שמא להקל יחליק כה <יכנ
א. ס כפירוש זה ידק■ מ ח: נטויר יני פי י
ב ת  לקנל נעיז־ יויע אדם אין אם הפיר נ

 אורה נעיש אוחי משלחין אין הנסכים
ס מוחי וכה' ינד' קצן מנ׳ הי  *ן5 לא כי* י

 לשלש אטר פי' .עגיל לשלם לשלש אסיר
י' אפילי לשלם ק סי^ן לא שהיי וכה' נ  נ

 הסשס שנם נינ הוי״ף יעש יזה יה׳ לד׳ ע״!;
 רל זיל דעהם ילט יכה׳. נדי ישייא ניייחא

ש «יי ניד אנרזש סשלהין אין ישיר יהא  נע׳
 המלאכה«פטש שאין « אלא עיש דזקא לאי

.ראשק שוס אפילי עיש ליה קוי השנס קידם
 נפיש אפילי דנשקצן לאשסישק עיש <קמ אינ

:שהר
ב .שים עליו יקיש ביין־ נא שהיה מי כ

ס מיניי  הייס עליו יקיש נ0שנ יני
 דשק דהא ריא׳ש שנשב כמו ששכר שאה

:)מר0 משמסשן אן לזכר• גיסי טק
ר/ו ש ב ט ק לא מציאה אכל נ  אלא לזכרי י

 כיכרי פיק אמיח. מאינע נפמיס שלינה
ס הג .עשרים נסיק כיה ומכרי מי  נ

 לא כגמרא לכס ששקשה מי. נששוגה הרשביא
כי הכי משמע  אלא P הראלי מלץ השיג נ

 שנטש למטו מפס יגשן ממס הציט שהרמנין
 ושמא ללכס זספז משט על נשל שהיא משן

מ  לגשמלה לי השירי לא לטכך אמוש ארנע ^
 משט על עצמי מעמיד אדס שאין לפי רש לא לגמרי ילאסיר אמומ מארגע פמיס לשליכה
 והסירי עליה עצמו ספמיי שאים לט גברי לו אסרי מציאה גני אכל .גנרי לי יהסיש

 סטלע כמוצא סהסירי וגדרו האי סלי טלסא איישא דלא אמיח ארנע שמיס לשליגה
 מגיאה אנל פאמרי דגיק גלל משש ט4יו .אמיס מארנע פסוח בפחיס ששה נספה להכ:יק

 עכיל: מי*א פחים שלינה אכל אמרי שו פרי מויא שמיה דהילנס אימא ם6 לא
ט' כיין נא שהיה ט 309 והרסדך א ו ש סי ט ט' נ ש משמע יטמרא משה י  מכי

 דגשליגם אלמא אמיה מד' פסיה שמיה שלינה שמיר ילא גסרי פמי אץ אם
טי והיא •יהי למיגש טנא ק ינסייא לזכרי למסה זלא (שלינה נסציאה ה ק מז »  נ

 פשוש שלירה ינסטה דקשזי נסטה אם ט להוליכה הסירו לא דנמציאה ספילץ השצא
ש פליהס נמול אדם הקיש מסכי נזיין ימשים לסרן דש .אשס מאינע פסוח  ומכוס גט

ק הסשזנמציאה נ ל אדה דאין י א אסילמיענינססלה לא עליה מי  P יעיד יציע. יי
ט פיס שטס דהוי מלמול דפגש מדא פמיס שמיס לשליכה הסיר אמאי זמי לסמיה

ש דלא למרי טאמר י#וסנ דאמייס פטש דהיא לזכרי אפייה ואסרי פשם שטק שה שטש הסירי לא ונשאה שפשה ש 1דק סלשלינה אסשה ניא פנ לטגזי יטנא סלסול פנ
ק אישוייס שני יאיכא אשש ארנפ ץלינזה שמא נ :סניל יציע, יי

ד ת כ רו ש פסק לא אסאי הימה הרמין־ נשב יט*. לחשם שן טצאי פי שא ניי לשציאם סצמי שא שציאם טן טליק לפיו״ וירל טישיה פסק אלפס שג נשיא י
מר6

לחם
אל בי קר סג .טי נשנש מלאכה שמשה י ט שהיא ואיסטם סה שלקים דש ירה נ  נ

ט׳ שנה כמעשי. יססה שלא  נמב דל שהיא אעיג .זה ניעמ זיל והרענין י
טי זכייה לי שעשו מס המר.סיל נלשין זה נפי ני/ ו מנין ו  זזנשמע שלי האדם מזיזזו ז״ל הי

י מלקי שלא רטי טעשו נכד לאמדם אשר אמאי פפה לשו היסלץ דהיצק• משם נ י  נ
ט ד דהזיפם נשמו כאן מיש ונ  צדן שה לא שנח נמלאנס ישס שלא מפני שא טעשי נ

ה ההיא לממס r יאץ ייל שמו נמלאנח יהנס שלא מפני לאסדם יאשר ליזש לי מי o 
ק זכרי עיי ששה9 הניטל זהסס זה סעס שם לומר  צא הנישול על זצשס לא שהזכר ינ
שי היכר געשה ט  שמירה ק כאישי הדני כעשה ישראל עיי הדני שפשה כאן אכל נ
א/ו שנה. נמלאנש ישה שלא לימי טין  שלמיה יאכלו לא דאחדם אמרק לא אטאי ו
מש לאשיים טכי לסלק לס דאץ משם שלמיה טנל טס כשא כיק נמוש ד«שה שנא

מיימוגיות הגהות
ש שיניוז ד«!א !עז  לש am אשי עש לשלינן העיאדים ח«ץו אנל נחכר לאיכזן זעג
איו לווזואיל נסחגי׳ ב־ח «יו א לנכד וו ח אבל יש סנעור ^ ענ ו נ /  וסויגייו אסש ו

levi זרזו לנניי שינמז טחגץ אץ בשועלט הניא מני לוזולץ■ עיים לא אנל לאונלן 
ני ^את «0 יאינא דהינא בא׳ז וניזנ י  לו nm •סוחר אלס גננרי נגין עלים דרכי ע

!וףנ ד*.יריץזא י~וו לן לץו1 השוא לדק אוזו ע־י לו לעלתז אי

משנה
 אשי ישה שלאסיים ליטר דאץראד דיל נדטמשו. טשי לעיל«גץ ממלקין שאץאזי
 אסיים דמסיע לומר דנשלמא קל מעם שהיא מלש לא מסעם ממור טשל שהיא שלטש

מי ̂׳פכישא טהט שמיד לאיטר אנל דלאסלש הןעשמא אמו טפש נ  לאאהציןילש
ד נאן ̂ל טד שהר ילאסדם שלמיה יאנל לא שהוא אסרו יאמט טעשי ננ ק ו  דאט׳ מ

 יט! שלסיש יאכל לא דשראל משים מלק דלא ששם משגסל שה שן שן טמרים שיט
 שףכמנשל דסיף ננדיש מלקי דלא bam מהן לאסרים לאסיר אץ(מ איג גכדיש שגליו

ף טד שסי דלאשריס ולימי הדין על דשיו להעמיד יאד יא"נ שסי מקייטם אע יאץ ד  נ
מאמאי  למיעגד אשי דלא ייל אד שיט ייאמר נמדד יעשס דלא שיגג גאן קזמיק לא ̂י

ק נמוש :נמט נל נפי הסושי נסם לעיל ונמ׳ש סקילה טשי דהוא נ
ד שן טצאי טייס רטש ט* י׳ק מהלטס 5י נסרק וטי. להשס שן טצש «דות כ

לסמים
עוז מגדל

ד 9י9ש ט ק שכמכין ט פזק אמדו שי נ ס. כיוצא ש ספמזג יעויאא קזיג); ( p ס t ץ  מיל
ד ה יסגק זרי) ( א ופרינזייו נ' יפיק סיינ ך כייס פנק לעפ9ג אלפס די יגני I (ז n( : 
רייז א): שרוציטמלק ט פ׳ רש .שנס סיצאי ש טצש ט ג סי ס ל נ ד די א א פי טי ^  שני ו

» טןנ6 ץ ד :פדל שעזג
פי ואני סי. מי ט אנ׳י ו שי ש לי א! י ק רש פז לסמזו מסין טצ» פייזיז לדס כניציאוסו סי «

טן פיס סקס! אס מכירו צא נסויי אסיא ויסרו די ,מסי טי טי ר. קא יו/י3רלד י טי
ט זאיגכגס דאויייסא סצאמ 1מ אםסרז ולא סטם טיס דפס ^ וי די שן גפיאן אם אנו די מניין ואסילו י מ ס סו א / ד ג א ו ד סינ מ שם»יגיופן סלם רלניפי' ט  משססיסלדש ט

מי ■
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כשונג
נעשה

 bpn ז״ל הראנ׳ד
 רזיו שנל למקורו רזיו

 ׳()כלו גמויד כיט6 למקור!
ג אפקה והכי  רפא י

: ענ״ל ,נעירונין

 :המגיד הרג נדנד׳ רניגו פעס גתצאר וכני .עכ׳ל ,׳ינוה שפירכו נמו אמי
רנ וכו׳. רפוינם שהוא וכל המלאטה אלו כל ב (|ץ ן נ מ׳  אלו כל אם הוא סייה הי

דא'•"([ ועוד מי,משים יורי למשוש ה׳ל אסת חפי אינעיס רשיכ ארא׳ אטה
 ותנריך ומוין ורוני חולדה לה קי׳ נפשק הוה דלא אש לה קי׳ משינא שמשכן דהוה סלאנה
טגי ופיטש היה שלא שמשק היו לא ופוסק ו

ו ™ לראוי י^שק סי ׳ ול י \ ״ נ א] ״ ו וחזרו. לתחום חוץ [
״L ילא -״״’א יליאע ולהיטנ להשיק■ שייכים ן5̂^, חמיים!!(!;!ןק לגיוי ; ! ; ! !  _ לא שהר כשבת- אכלו ,

לא במזיד נשתנו. ולא מעשה בנופן אחא ולאשמועיק מ/ויע חוליי. ונול! הס אחח
ה ל שבת מוצאי עד יאכלו איל י'״־ 'ז”י“י ’איז א״יי אלא מ״נ דאי״ השוכר כ

י ג ל ■«ת : ע » ו י י ־ ־ ר.פו״ » ״ ל
אץ לפיכך שבת. של שכרו לו יתן לא התינוק ואת עכ»ל■ המאישיםזצ*ע,

 או שבת שכיר השכיר היה ואם עליו. שבת אחריות כיצר
 של שכרי לי תן לו יאמר ולא עליו. שבת אחריות לפיכך משלם שכרו לו נותן שנה שכיר

: ימים עשרה של או שנה של שכרי לי תן לו אומר אלא שבת

שביעי פרק
ת א ו כ א ל  אבות מהן בשנגה. חטאת קרבן או במזיד וכרת סקילה עליהן =שחייבין מ

.הן ואלו .אחת חסר ארבעים מלאכות אבות כל ומנץ .תולדות ומהן
 והטחינה, והברירה. והזריה. והדישה. .והעימור ור,קצירה. והזריעה. החרישה.
 ועשיית . והטויה . והצביעה . והנפוץ .והלכון .ורגזיזה .והאפיה .והלישה .וההרקדה

 .והקריעה .והתפירה .וההתרה .והקשירה . והבציעה .והאריגה .המסבה וועסבת .הנירץ
צבפטיש והכאה .והסתירה ,והבנץ ה ו .Tומחיקת .וההעבדה ,וההפשטה . והשחיטה . ה 
 מרשות והודצאה .והכיבוי .וההבערה .והשרטוט .והמחיקה .והכתיבה .וחתוכו .העור

 הוא כיצד .מלאכות אבות הנקראין הם מענינם שדוא וכל המלאכות אלו כל ד • לרשות
 מדזן ואחת אחת שכל מלאכה. אב זה הרי חריץ העושה או החופר או החורש אחד ענינן.
 אילנות המבריך או אילנות ועוטע או זרעים הזורע ובן ג :ד,יא אחד וענץ בקרקע חפירה

א אחד וענין מלאכות מאבות הן אחד אב אלו כל הזוטר. או וערכיב או  אחת שכל .ת
א דבר לצמח מהן  הגודר או ענבים הבוצר או קטנית או תבואה הקוצר ובן ד :מתביץ ת

מהן אחת שכל .הן אחת מלאכה אב אלו כל .תאנים האורה או זיתים המוסק או חנצ־ים
לעקור

:ס! לאוץ נפיג נ ; פס סס׳ג פו ט' *מזי

'משגה .ום׳ מלאנוח אשוח כל וטנק • גדול שלל
r שם נזכרו וקלן פ*נ) (ששח שס i r! ו(פס1וריף .השר המולח שמקומו שם ונזכר השרשונז מ! חון שמשנה שם ונול! הפשלה שם הזניר ורנינו .החורש הזורע כאפרם כפועל האדם 

: הנאים ששרקים ■תשאר וענינס אלו חלאטח חהוח ונאור .ע״ש .שרסוס ועייל מריש חדא אפיק חרו״ש דאפי׳ ור׳ל •וחק ל ואפר מענד כ״נו שלח טיגו ע׳ה:)
ד כ צ ע׳ .וס׳ החופר או הופרש פניגם סא כי  ק אחח מלאכה כול! והחוק והחופר היזיפ מגא נ') פ״ג (פס ט

ט ו :ק אחח מלאכה כל! והחרטנ והתנריך והנושע וטוחר כזורע ח:א שם זה גם .ט׳ כזורע ז
כו ד גמור נדמיו! לאנ דומה שהיא מלאכה שכל היא רניגו שכוונח ודע . ק אחת מלאכה כל! וההורה והמוסק ור.גודר והטצר אקוצר תנא .ונו' קשדע או שנואה צנ■1הי ז
שדמיון שכס והנוצר הקוצר נזה והמשל . תולדה הנקראח היא זו שמקצת לה הדומה מלאפה אשל כשחה אב זו היי הנפעל נאיטח או הפעולה נאיטח מדמי. שחלוקה אלא ^

נשר
משנה לחם

ם הם אס שם הזניד ולא ‘ט1<םמם ,ולא'אכלו יכינו לישרי נשכח איירי ורניאלפזר נחמיה רש׳ ודשר׳ חחותין ולער! פ”טו הימי. דש אסוייס. הס ואם נאנילי. חו^י
r t■ י ........... אלא נאמר לא טחי׳א שאחיו שמה וסונר שאכילה סוחריה בם ואם זה הוניר לא ■ ' ‘

™ n* ל a שיהיה אפי׳ שפנח דהיא רשינו נירסח לפי לפר! טמרא לדחוק לסי.מציכו 
ס  דנפשח דניון נא! מ׳ש על שה כזק■ שרטנו ונראה . לחסומק הנא לאטלס החס לישג■ טו׳

 ש! ל'נ שפנה דאי פשום נמ'ש שהכרח הס ד׳פ שדשר- כ׳י. ומיש ניו׳׳ש. נ׳ש נזשיים
»ס ן 1̂ לג מ ה ט דא״ר- ודאי אלא ברה׳ר שפוני לסולינהניו! ■מל אינו לחמום ט

עוז סנדל
ט v י m •זמכדדיע לא ננ״־ד א•! נמנג עינג•! צווקמק טחזח עד אפווץ לעולם אווטס ויאג׳ 

 איער ׳=W1; וני יאכל׳ נא נמיד יאכלו נפוגג מזודז לעוזים וי! מצאו טיוח ו«יא מא
M • n m הגי עלז ־א1 נשיר אילירא טדץ.-מ עא׳ לגרוד■ וטיינ! ׳עקלינן צ!1.א ן»!צא10 שלא? 

ם ני׳ חי:לג• S'בתזיע! פלא גנ0 יסכא דאכוד עליג׳ לא נ׳ע ננקיסן «ן.ן צא ווסינן סרק יחם מיז

 ששלא נד׳א יאכלו לא שחזיד יאכלו נשונג לההוס הק שיצאו שיריח p טמרא והייצו
 לעולם אוסרי! גחסיה ויני יעקב כן אליעזר רני יאכלו במזיד אפילו נמקוס! אכל נמקימ!
 ועוד חיק לנכי פגים שהן לפי נסוח! פסק זיל ויכינו .שועי! למקומן שיחזרו עד אמרי!
כ. .בעירוני! פפא רג ונו' חזרו שלא דוקא ונהשטחאיא ונקי. קב ראנ׳י שמשנח ע'

 מיא (שם החס גרסיק ,היא p דנריו וניאור
 לחמוס חו! שיצאו שירוח שפא רב אסר נ)

 מאי מקוק אס המסיח לא נסזיד אשילו ומזיו
 ט־ני יוסף רב איחיטה גינהו אטסק סעחא

 אומייס ׳”ויאב נחמיה רני לר"פ שמעיה
 שוננין למקומן שיחזרו עי אסורץ לעולם
א חנא• ור.ירצו .לא כמזיי אין כשוע  דחניא ט
ט' סייוח  יש כ”וא כחיק ״ל0 וריש ופירוש .ו

י שר'פ אחי שחיק לשחוק לנו נ .כסוסו מ
ט על להקשוח סוסיף אר ועוד נ  זיל יכינו י
ק נר*פ «וק נעצמו שהוא  יוימ מי.׳ ה' פי

ס גרסת שאץ זה כל נתירון ונ״ל כביאור. ני  י
 כזה והמעס .היא נשבח ההיא אלא היא חנא׳
טל שאים כמינו הם שהניח ריש שיני׳ לפי  ׳

 והפקשה החמום חון הרשים נישות להוליק
' שיני• סנוי היה י' נחמיה י ס אליפזצ■ ו  ט

א דנששת לו ואחיו ניו׳ס  אלא נחלקו ולא ט
 ואין החמומיה הנשלח לעני! ולא אכילה לעג•!
 ישיט לדני׳ ג״ל כ! .שק חלו״! ר*פ דשי׳
. לו סודיס הספרים היו אילו סא ונכון

 דנייהס מכול^והעציי נהפך כחש ז״ל והרשניא
שהעשיר! כיו! שפנס אשל שיו״נו יוקא
ה״י ד״א  לא לרהי׳ סרהיר שהחזיר! או ני

 נזה ז׳ל הר״א שדעה ראיתי וכני .יאכלו
י׳ נ  ינריי.ס לפי וצ׳ל ששנת לפרשם ישיגו כי
 ישראל פי׳ אטלו נמי אי נשי• עיי שיצאו

 ירה״ר סי׳׳א ׳וחי דינריר.ם שחמומי! החמירו
.ציע וזה חזוח צייני! שדנריהס לט דאור״חא

 ודאי היא תראל ידי על דשריהס נוצת ומיס
;למזח• שוע שץ שחלקו ניץ

ה  נרייתא .וט׳ הפועל אח השוכר כ
נ״ח) (מציעא הזי.נ פ׳ טנאר.

 פרק ושהלכות עליו שנח אהייות פי כלשונו
טלה: הונאה השואל

ז ״ ת א פ כו א ל . עליה! שמ״נץ ט ט׳  זה ו
סה ס׳ מטי פ' ועיקרו ט

ק משוס אסור נסי התחום שתוך אפי' לחהום חו! נקס אמא׳ וא׳׳ח  ניפוח אחות י׳ יהעני
ק שני הרכים  אסר חחומין משום אכל אסור איע שיה״ר דעשיה דמפוס זיל ה״ה חי

: חורה משל יותר לדשטהם חיזוק חכמים יעשו
 רטנו שנונח ודע ה״ה נתש .ה! אחת מלאכה אב אלו כל ונו' חטאה הקוצר ד פ'(

ט׳ דומה שהיא מלאכה שכל היא ׳ כאיכות לזורע דומה דזומר נראה ו
הפעולה

טייסוניות ועהוח
I 0־1׳ '‘!no נס״ה וע״! ,דרים ונססק• שהודימוהו ם• סרק ד־ע [א!

 זנמזיד כתנאי לאקימה כז' סתפיא נוזסור׳ דאם!ה עד נז׳ אסור׳! (עוצס אזמר \ראנ־׳ נתחי? ־׳
געזיד אי! שינגי! ט' לעולם אומר וראכ׳י נתננית ר׳ פיעא יודר,תנ׳ יתא ומהדרינן כתגא׳ ליטא דר׳ש

י דס׳ס ל6כ0 צא דהיינו מקורי! את הפסידו דלא דומיא כמזום חיך ומקומן לחתות וזו! גחקומ! הלא וסירוס בסנת כי״הא האי ויל וסירס'• כת׳ק ר׳ס וקאי גמויד היא תנאי אצמא ש־ס שרי גע* גמויד «
m m גנדייסא זל׳נ n o i לסלא מקומן <■! העי נתר מסליג קא עאי וא׳ע p^-r5 לתתיי נת׳ק וספק המסקנא ואת על ויל י־׳ והמו ויל התום' געל׳ יטתיט הלכי הוה וניר! ,תויו רגר״תא להדיא קת;׳ אי
דענד קרס מסרה אתי לישראל שמותי שיאל’ נשניל לתנא ימי לא1 נמתיה הלנתא נת׳ק קא׳ וגתיא׳ אמורא א1יה רד׳ס ניץ תנא שאני זנק■ קג ׳”יאב ימשנת ואע׳ג נעקימן ועדו p™ שלא סנגין

תניגנו! ונוה נמקות! שלא אשי' להתיר! ממקומן נשיצאו נה! הקלו ולפיט ישראל נעליס אסו רצייס כעליה רויית מהים אלא הכיתה קנז ילא כטי שיחת דשאני הוד אמר 'ל1 נכעניא ושוי' .איסרא היאל כהו
ד :גאן 'רצ סראש׳ד ס׳ש 610 י • י יוסף לדג ליה דמהוי טא דר׳ע איתא ואס ועוד ותורו ווקע עהת׳ כשולט דנרהיר! הנייהא מתיקת פוא עשי שיעתא תדא קטא ^  מהקכא להא׳ ואכיק שמשיה י
 דיכאו דכר״תא לישגא תלמודא שני אמא׳ יעוד ותניא נתיק ואמו׳ אנא הליל והגי ושמעתא מארי הכי לשיוקי דתלמידא או־תא לאו הא היא תנאי קאמי מאי ועוד fia ונ ציה אער צסויא הל'צ ציג
עט דאמר ו׳ל וי׳ !1T0 על ל׳ ישיא יעוד .מקומן התמוה לסץ וקר• מקומן שלא ליס צתוזסויי• »ן שהוציאוהו ומי ומתנית׳! וימיא נאורה יצאו דמהמע קתר׳ יצאו דהא ס־וות נהר׳ איהיוא ישראל ו

י משכימים 00: ניאי. זיל הימנ׳ן וק השמישי. למה ההיגז לא ז־ל הסאור נפל וגם סצעה שאיעה מימוי-ן» ־'  ננלנא דיאנ'׳ ואלינא נו״תא נסתס שנת כהלכות נא! שפסק ו'ל כ׳ס op הסטם כ! יעל רנ
p מ וכיוצא נשכת להינהל ומי לא ילהכי מנעה כהן orj ולא נשתנז הלא לדנר העם זנת! זנק■ קג האנ׳ז ו0<ס frnale־ p 'וכשירה'׳ אסרה הני׳ס לההמיסרו כי׳ש פסק עיכ 01׳ הניתת והלטת ס 

נ .ו־ל .ע־כ) גדיל(דף נצל שיק .עתירה עד modSo r׳B .נ׳ת) הזהב(דף שיק נמציעא .הטיק סיף עד השועל אש הזשובר י נ! =תנ לעיוזנ•! ז״ל דענ׳א נסר טוזיוט סצאט «



Sמשנה בסף ח T פיק שבת הלכות זמנים. משנה מגיד 3 מ 

 נלB> 6 כל6( פאיס ירן fcpn יש6ל ה׳ל המדן מג <®'. ידק הממסך כיצד ה יילייו' גי® !היזושר הורש9 וש ו«יפ* <ן«י®1 המעלים :מליקין bib ג«ר
6דלו היני גי השם נמו למחט מוסר ט וניולא שום «ון מי «אנל ירק למלן נא<ו שאם .הם אמם מלאנח טלם אשיו עליהם .נחור ן1נדמ' הם אנל השטלה

:פנ*ל ול׳ע, נקגינחיין םר1שפ יה״ג ליה םיקשי נשאץ אגל נוה. וניולא נהם יעשה אשר הכלים ונמיני הן נם הורעים נמיגי נסלון נהן
 דע׳ק קמא שרק מימרא המגיד נ1ה נתנ וט׳. צגומים המשקה אבד ב פ*ח נהעשים רק לשמינה ממה שאינו הירק אח הממהך כנין דמיון קצם אלא שם

רניס ושפק - מ)”נ« גנו׳(עיק המנכש אממר משנה שהעמינה אע״ש דנים טשים אמי מגוף
שסק נמננם שהרי להמוה ויש .ענ־ל יוסף נרנ .האבץךן שאר זי דרד יעל .מתכויו מגיתליי דבר לערוד יי יי ™'ייו !,1יי גנ״י־' ייין־יז מיף ’ l JL .-I 4̂ •,. ^ L ŝ I  m-*. סשר6ו .חורש מולדת דהוי גמה בהסזו רנימ

וההוו!| הוו מגכש גוו<י למרי מסרש סרגמז * הד^סה הסלא^ה ה התולדה ס
 העשנים ששקר דהייט וורע משום הוי דמיק W חייב זה הרי לבשלו מעט הירק אח המחתך כיצד

 השונים המשנים ניוחד שיצממו שנה והוא מים וטחלסי אחד נוח לוקח שהטוחן .טחינה תולדת המלאכה
ה. לנופים ב ר ד־קמרניט ימננש יורמ חולדה דש• והאיטא ^ ו^^ י
 אותו ושף מתבת של לשון הלוקח וכן .טוחן תולדת

 זה הרי הזהב צורפי שעושים כדרך מעפרו ליקה כדי
 קיבה בו ונתן חלב "הלוקח וכן ו :טחינה חולדת

 שהרי בורר תולדת משום חייב זה דדי לחבצו כדי
ואם

 .ינינו דמם והו .להלן גמזן וה והיקש שלידה
 מלדוח שש הן אמש מלאכה כלן כשירש סי ויש

 שינוי אלא נזה ל» שאין ואע״ש אמר לאג
 חידוש זוהו עיקר נראה הראשון הפירוש הכמות

' :הניייהוה
ת ה ר ל ^ טי. הדומה המלאכה היא ד  ניצי ו

ט׳ ירק המחחן  ננח׳(שנח .ו
 סלקא דשרים מאן האי פפא 3ר אמי ע״ד:)
 ם', מתנם של לכק הלוקח וכן :עימן משום היינ
 המציע פ׳ .וכו׳ קינה נו ונתן חלנ הלוקח וכן

 טרר משום חיינ מחנן דגמי מסקנא צ״ם) (כם
ה, משוס היינ מצנן • ט'כ טנ

 ננמה סשוח וה .וטי אנ הששה אחד ז
 השיש מה נן אם : משיא מקומות

ט׳ וזיע שמרם היי ניצי וכו׳ יש  נגמרא .ו
 מלאטח אטח דארנעים מנינא(שי׳ ו:)“ע (שם
 ואמר למנינהו ולא ליהניגהו לי למה אחה) המר

'  מיינ אמד נהעלס טלן עשא! שאם יוחנן י
 טודע אלו דנרים ושייוש .ואחת אחח כל פל

ש נמלאטח ושנה כנם שהוא  נהצנום שמטאי נ
שניעי: שרק שנטם

 זה .ום׳ שרק את ומחו שמן אם אבל ח
 אחרו ח׳ וי*ע אליעור ל נוחלוקיז

 ני*ע וקי׳ל נמשנה נכייחות(דף(ח״ה)(ח״ז]) לו
 נלל שרק ובגמרא אמת אלא חייב אינו יאמר

י' לא«קי מסניתין גני מיה:) (שנת גדול  מי
 :ששום וזה אב נמקום אשלים דמחייג אליעזר

ה ט עו ט' הרנה מלאטת העו  פ' משנה .י
 העושה ם*ס) (שם גטל כצל

 מייב איט אמס מלאכה מפץ הרנה מלאטה
: אמש אלא

ח ״  משנה .נט׳ שהוא נל החורש א פ
קיג) (שם הטנה פ׳

 והמורד והמקרשם המנכש שהוא נל המורש
 והמורד עולשץ השלש סיר ועמי ה״נ שהוא נל

 כמלוא לנהמה אם מרוגרת לאכילה אס זהיוץ
י להשק ם6 הנדי נ׳  אם קלה ניצה לנשל נו

 נתב נך ומפני .שמא נל הקרקע אה ליטח
 ופירש׳י שהוא. כל הקרקש אס ליטת נדי רניט

 האילן סן ינשים ענפים קוצן מקרסם ז׳ל
 :ענ״ל זו. שנה של למים זרייה מזרי

טי. השדה פני המשזה וגן  גדול(שם נלל פ׳ ו
 ננשושיח לו היתה ששת רג אמר פ*נ.)

משם תי*נ נשדה מנה משוס שינ בנית ונעלה

ש הנא  הוא האי האילנות נעיקרי ששפר ש
 למה לתמוה יש ומ"מ .שיש םולות דמי

ח השמיש  משים השורה וכן : דמיק מנכש יני
:צ״ד:) (זנמים מפאת דם שנסיק פהסוגיא ט׳

ת שי שו גב
, 1U  1 1 1/U I u \ a u 1 וMU י

 המקבץ שכל .בינה משום חייב גבינה ועשהו גבנו ואם .החלב מן הקום הפדיש
 מלאטז לכל וכן .לבנין דומה זה הרי אחד גוף שיעשו עד הכל ודבק חלק אל חלק

 הנעשית המלאכה ומגוף .שאמרנו זו דרך על תולדות להן יש האבות מאלו ומלאכה
 מאבות אב העושה אחד ז :היא אב זה אי ותולדת היא אב זה אי מעץ תדע בשבת

 חייב בשוגג עדים'נסקל. באו ואם כרת. חייב במזיד התולדות מן תולדה או מלאכות
 לענץ אלא הפרש ביניהן אין והתולדות. האבות בין יש הפרש מה כן אם קבועה. חטאת
 על אחת חטאת חייב אהד בהעלם הרבה אבות עשה אם בשוגג שהעושה בלבד. הקרבן

 כיצד ח ז אחיי הטאת אלא חייב אינו אחד בהעלם ותולדותיו אב עשה ואם .ואב אב כל
 הארבעים עשה ואפילו . חטאות שלש חייב אחד בהעלם בשבת וקצר וזרע שחרש הרי
 מלאכה כל על חייב בשבת לעשות אסורות המלאכות שאלו ששכח כגון בשגגה אחת חסר

 אינו אחד בהעלם מתכת של לשון ושף הירק וחתך טחן אם ^אבל .אחת חטאת ומלאכה
:בזה כיוצא כל וכן ותולדותיו. אחד אב אלא עשת לא שהרי . אחת חטאת אלא חייב

.אחת חטאת אלא חייב אינו אחד בהעלם אחת מלאכה מעץ הרבה מלאכות העושה ט
 אחת חטאת אלא חייב אינו אחד בהעלם וזמר והרכיב והבריך ונטע שזרע הרי כיצד

: בזה כיוצא כל וכן הן. אחד אב שכולן

שמיני פרק
ש א ר ו ח א כל ה  את המזרד או עשבים והמקרםם האילנות בעיקרי המנכש .חייב ^

שהח* כל ומשיעשה חורש תולדת זה הרי דקרקע את ליפות כדי השריגים
 משום חייב הגיא מילא או M ורדדי התל שהשפיל כגון השדה פני המשוה וכן .חייב

 שהוא כל הזורע ב שיייא: b שיעורו טמות המשוה כל וכן שהוא. כל ושיעורו חורש.
 ואילנות צמחין המשקה יאבל .זורע מעץ זה הרי שיצמח כדי האילן את הזוטר .חייב

ב זורע חולדת זה הרי בשבת תי בחן וכיוצא ועעורץ חיטץ השורה וכן .שהוא בכל ו
במים

k שיש טמן שיי / :שלו טמן נשיי שיץ נ : « (*ץ ם»'ג ב :שם «
נכית ושממה 6כ1ג 15 טשה ינש צמר מיש

טי. טמוח הסשוה נל וכן :6שט ננל שהמייש נחנאר וננר .ע*נ מורש משום מייב נשדה טנה מטם חייג :"ה)5 (שם המצניע ש׳ ומהם נררנהמר\מות זה ו
 מזי למאי נ*פ הסרש ק״ג) (שם הנינה ונשייק שהא נכל שהזייע פנאן שהלא ננל שליו מ״נ נשנת יטציסו לזרע הליצניע צ״נ) (שם המצניע שיק שניע סיינ. שהיא נל הזורע ב

ה נזנר שלא ועוד נהיא ננל פי.זר<עה מנאן יגם ולעת של לגרעין שירוש .לקרא לניזרא ס׳ כאילן את הזוטר :קןעור נ  וננצי ז׳. שיק הזנרחיה ע׳ג:)-. (שם ני״תא .ו
טי. צסמים המשקה אבל :נמותה ״נ שסא הוא «רע מעין שנאיר שם ניארחי  רנא נים חחייק מאי משום נשנש לזיעים מים והמשקה המננש איחמר דנרק פ״ק מימרא ו

ט ופסק זורע פשזם אמר יוסף ורג מורש משים אמר ני ר׳י י :הפרי להלחיח והיא הזורע מונח שטונחו ספני נשעמו שם ואמרי .נ
שורהיט׳. ונן מסאה: רם שרק צד:) (דף שנינמים מהטגיא ה

משנה לחם
א הזומר שנווטז כשנטלה חנ . ננעולוח השנים אפ״פשהם שיצמח נדי ט נ ו  שאץ אע״ש עו

 נזה חילוק שאץ רטלדה שהוא או שנזנה אב שהוא שנאמר נץ סילוק לט אין גלל נזה לנו
ז הסעאוח למטן  טדיענו אם אנל נמוחה אב שמא חילזש שהוליעט לפ׳יז יא׳ש עיקר. זה מ̂י

: תיליש נזה אץ הולדה שהיא
ח ״  והמשקה הנזננש נ׳:) לף מ*ק (נמסכת מיש .ונו׳ הטלטה נעיקרי הסנכש א פ

 נרב רניט ופסק זורע מטם אמר יוסף רב ונו׳ לזרעים מיס
ד מננש היינו יוסף ד זס׳ש . כקרקע את ליטח רטא מנכש ■p אנל שילמת נ  ציטח נ
 קרקע ליטח מננש היי לא אמט יאיח ור.נזרןיםם וסזרד יהמגכש .קא■ אננלס הקרקע א־,
 משט זורע נמו שהוא לזימר דמיא הפשלה נאינות דמים שהם ניו! הורש נמו אג

יישם שלא אעיש זה אנל זימור מנלחי ללמימה אפשר ואי ייל .ששלהו מאיטה שהוא

הקוצר

טייכווניות הגהות

ת ואינו ,השמד נזה אץ גך נל הקרקע :נן־ נל סוני
ט' האילן אס הזוטר ב  אמי לדי עיט) (יף נטל נלל פרק ננסיא . זורע מפץ ה״ז ו

ע משוס סייג והמרניב והמניה והטגע טהע משום חייג זומר  מטס והק* טי
 משוס מייג הומר משמע ריהפא לשום .פיה זורע מבזם אף סימא לא טשע משום אץ »רע
 קשס ו^ה טשע מטס ^ קאמי צא ונהך וממע *רע משום הגי ננל סלאמר נלנד טסע
 *רעריל מעץ דסיש לומר ואפשר .טרע משום דמ״נ למשמע טרע מעץ ה״ז נאן נתב איך
 ועודייל Jטרנ מעץ אמר טדע מטם תייג שנוטע ומשני טעע משום אלא ת«נ איט אבל

הן לאמדק היני ני כגמרא הייון דלפי  טשע 8סט נם טרש ששום אף ייל טיט משום נ
ע משוס חייג וטטע טסע משום יייג הורע לן הלט מטע מטם אף ריל  ראד P אם טי

:סשוסטרט וז״נ דטמו להיות
הקוצר

עח טגדל
iw רב ינער (א) r טיוז נעדר. לי היוטז שו ג ונפילה גנ ״ * םז»ס וז טו סי ו ט ט  היחד! רנ

«נ ונזילטה kbu לו שו וו » 0ם *ו :ע~נ ,ו
 פלל שנץ ופש.9ין עלמגיאחשאש וסנוףנמלאנייז :)9צ* (דף םמצנוו! פ׳ .«ד'שאפיט נצוץנז ונן

«' ס׳ס) גדול(רף פי םיגיין <»נ») יטינא נפיסזא שניז פיקר להיולע «ו«י׳ ג  W y« :י
ה. פייצא פד מרש ע נו ף פ׳ ד ק(ו ק ירש צ׳ו) ס«ו חג :ני) (דף ד עזז עו שמ}.6ה ש שפדטף ס

ע (דף גדי( פלל פ׳ ח :פ) כ׳ פן מופל דש .וס«נ וולט מל ץפ0« »נל :יךנ) (רף פנהה פרן דש .ויוט פו החורש פ״ כ (ל• ן ( נ׳
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 נהה׳^ נורס היה שלא נראה יש״׳ דני׳ על ה׳ה נהג .וט' עאר של ננשושית ד
 דצ"ד בההיא שנזרם שאאשר זל״ג עכ״ג נלנד ס״נ אלא חמאה ח״נ לציור

 ע*נ'הדוש והניח קרקע עיג אהיה דוקא לאו דח״נ שאירש ומה ,הסאה ח״נ ממט ההולש
 אנל הוא רישיה דאשיק כיו! ׳;ינוח משוס שרו הוו לא מסאה דה״נ איתא דאם אירשה
אמא׳ ל! קשיא לא מסאה דח״נ אע'נ התולש

ט' ננרונרת הקוצר ג  שאסרו זה נאיק הזכדהיה ק'נ) (שנה הנוצה א׳ ני״תא .ס״נו
 שמנה ארק דני העוקר וכל הוא לאכילה סהסו וקוצר כנרונרת לאכילה אס

 צרור רשנ׳ל אמר )ש״א (שס המוציא כ' יכו׳ צרור ולפיכך :נצה׳ מנואר ):ק״ז שרצים
ק׳ז {שס0שרצ' שנו,ה ונסי מסאה. היינ נשנה יימנו וההונש ט לקנח מוהר עשנים נו שעלו

ק שיו נ  הא לתלוש יכו׳! אינו שכשסקנה כיון י
 ילאו וכיון מוהר סתסץ שאין דדני קי׳ל

 ולא ט לקנח אאשר שהרי הוא יהpר אפיק
ב :שיי העשנים יתלשו ת  וגיונרה הרמ״ך כ
 נמשכה נ׳ נחשטן דק צא נניצה משלשה אמד

 הוו נרוצרוה די״ח אמריק ו^ינא (דף עירונץ
י סעודות שסי עו  הוו עירוג ושיעור עירונ ^׳
 ניצים ה' שהם לקנ משלשה לכנר יתת שהי

 ארם אכילה פירש נעצמו שהוא ועוד (ושליש)
 שנניצה נמצא ניצה) שליש °(מםר ניציס שלש
 משטט כ׳ ונראה גרוגרות מג׳ יותר איכא אמה

עכ׳ל: הקייונ, עיד עשה
ואין

 והיגי מהיזמ׳ כשוחא דחליש סאן האי ק״ה)
 דמליש סאן האי מנדולו דנר עוקר משוס ה״נ

ר עוקר רשום מ״נ דהצנא סאונא אסרא  ינ
 משאינו מ״נ נר,ונ סעצין התולש מימיני .מגדולו

 היינו הנא רניתיה היינו לאו המם אסור נקונ
 המצדע א׳ משנה .וס׳ התולש אבל ־ יניהיה

 נלמד קטן שרש נכדי ומ׳ם נסמוך. הזכרהיה
 חמש גני עיה) ושם האמורה דינא ממימרא

 סהוי קסן נשרש ניקנ .חרם נכל׳ מדות
 נמהונר שהוא לכי סירוש זרעים נו מלהנשיר

 וכן שנח לעק הדין וכן נממונר הכשר ואין
;ז׳ל איישו

ס' זרע כל ד )ע׳ג גדול(שם כצל א׳ .ו ;
 מ״נ נשנח אספסהא דקטיל מאן האי

 האי טסע משום ואמה קוצר משום אחת שתים
נ שחים ח״נ סלקא יקנינ מאן ט'  ו

 חייב לעצים וצריך זומר שם .ונו׳ מומר ובן
ססע. משוס ואמת קוצר .משום אחת שתים

שושית  (שנת המוציא א׳ .ונו׳ עפר של גב
 ע*נ מונח היה סיאיסא א׳׳א)

 תולש משום ח״נ יתדות ע׳ג והניחו קרקע
 קרקע גני על והניחו יתדות ע״ג מונח היה
 אראיסא ינינו ואי׳ ע״כ, טטע משום ה״כ

 לאו ח״נ יהא׳ ול'נ כהג ז״ל ׳”ורש .גנשושיה
 ח״נ יא׳ לתולש דדס׳ משום אפור אצא יוקא
ק שרו הינ׳ קאמר תולש משוס נ  קיטת לצייר י
ל. וסקילה, כרת איסור  היה שלא ונראה ענ׳

ה דישכ׳ל נסימרא שם מניאי וסא עשנים ט שמלו כצרור קטח היתר הזכיר לא ורנינו ,נלכד ח״נ אלא חסאח ח״נ יצרור נההיא טרם תי  רניט שדעת ואפשר .למעלה מני
 אין ׳הדוח גני על שמונח כיון עשנים ט שעלו צרור שם נזכר שלא ואע׳א .וכו׳ צרוי לפניו היה ס' איה שהזכיר מה על ונסמך יהדות גני על מונת נשהצרור הוא שההיתר היא זיל

ם עשנים פחסח אי«ר ,הסאה ח״נ נשנח מהן והתולש נסקוסן אוכלין טומאת מסמאות נאיניק :צמקו האניס מימרא ז) קכ׳ (חולק ור^וסנ נהעור .וכוי נאיניהם שינשו תאני
:נסוניא שם נזכר האילן ונס .ע״כ

ש ה ל מ  נ והנץצי המנכש סדק נלמד זה .וכו׳ עיוגרת שיעורו לאכילה אם אוכצין הםעפר ;זה נסרק למעלה כהנתיה ק׳ג) (שנח הטנה סרק ני״חא .וט' שלשי! ה
ק לה קרו ואחא׳ חיעולת ניצח מהי קלה ניצה לך שמיע מ׳ ני) א׳ (שם המוציא ארק .וכו' מקום ננל האשרה ובתנה לן אין חכמים שיערו קלה ניצה ינ

קלה

:שד\א בכל [נ] וחייב זורע תולדת זה הרי במים [<]
 ובל . הוא קוצר תולדת ותולש .חייב בגרוגרת הקוצר ג

 צרור לפיכך קוצר. מיםום חייב מגידולו דבר העוקר
 שצמחו ועשבים בסנה שעלה וכשות עשבים בו שעלו

.גידולן מקום הוא שזה חייב מהן התולש החבית. גב על
ד] אכל  זה שאין מפני פטור נקוב שאינו מעצץ התולש [

 כארץ הוא הרי קטן שרש בכדי נקוב ועציין גידולו. מקום
 אותו מצמחת' שקצירתו זרע כל ד צ חייב ממנו והתולש
 שתי חייב בשגגה הקוצרו וסלקא. אספסתא כגון ומגדלתו
.נוטע שהוא מפני ואחת קוצר שהוא מפגי אחת .חטאות

 ומשום קוצר משום חייב לעצים צריך והוא הזוטר וכן
 חייב יתדות גבי על והניחה הארץ מעל הגביהה עשבים בה שעלו עפר של גבשושית .נוטע

 שיבשו "תאנים .זורע משום חייב הארץ על והניחה יתדות גבי על היתה .תולש משום
 בעקורין שהן פי על אף ח״ב בשבת מהן התולש .בו פירותיו שיבשו אילן וכן באיביהן

 לבהמה ואם .כגרוגרת שיעורו לאכילה אם .זרדין המזרד עולשין התולש ה :טומאה׳ לעגץ
 אם אוכלין המעמר .ביצה לבשל כדי שיעורו לד׳סקה ואם ,גדי פי כמלוא שיעורו
 שיעורו להסקה ואם .גדי פי כמלוא שיעורו לבהמה עמר ואם .כגרוגרת שיעורו לאכילה

וכל .תרננולין של בינונית ביצה היא מרץם בכל האמורה וביצה . * ביצה לבשל כדי
מקום
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לחם
 לקיצר תולש נין דהחיליק נראה .ט'1 סא ר\צר תולדת ומלש ח״נ מרונית המוצר נ

:ניד וחולש ננל׳ שנץצר ”
ט ד  שאינה מלאכה דכל אס׳ג אסור לפצים א'צ אנל .ונו׳ לעצים צדן ומא הזוסר ז

תט כנר מ״נ לגואה צריכה ^ t מודה ר'׳ דאא׳׳ החום׳ שם נ o ע׳ש. 
תנ .ונו׳ עמי של גבשושית  חייג אלא הסאה ח״נ דצרור נההיא טרם היה שלא ה״ה נ

 נשדה לאנוח אפור הונא רנ אמר שם אמרי ס׳א) המוציא(דף ונארק נלנד.
י  עשנים נו שעלו צרור לקיש ריש אסר ור^ עשנים משום ואלא וכו' איליסא מ׳ס נשנת ד

 ושדי נזעילא׳ נקס דילמא (משוס) אלא מסאת ח״נ ממנהנשנת והחילש נה לקנח (וותר
 לה מתקיף לשלשול׳ שרי אראיסא האי לקיש מדר־ש ש'מ אפי רג אסר שם עוד ע*מ נתתאי

נ ט׳ נהנא י  השאת ח״נ דלעיל נההיא גורס דאיט נמ׳׳ש ז׳ל ה*ה דדעת ונראה . נ”ע ו
 דנר דהוי תפוס לקנה מוהר נין לסלק דיש א׳׳א וזה ט לקנח מותר אסר איך דא״כ משוס
 דהיה ודאי התורה מן אפו' היה אס הקרקע סן הצרור נעקירח הנא אנל .סחטק סאיט

 הציור ק עשנים נהלישת ז׳׳ל^רים דאיהו ז״ל היה דנונח וניל רישיה. אסיק דהוי לקנח םור6
 אינו דיהס מוכרת זה אין מ׳ס אנל הם דשויס הקרקע ק הצרור נתלישת היה חסאס חייג
חג והכי ממש ^וש  עשנים תולש הנא אכל וכו׳ שעליו העשנים זה ציור אמריק ולא זיל רשיו נ
 שדעת ואנשי כתכ <טד . שוים דתרו״מ דפוט ז״ל דע« נאי לו הקשה זיל היה מיס סנזש
ם ט׳ הוא שההיתר סא זיל יני ט טא זיל דדעתו נראה ו  דר״ל מימיא p מארש דיני

 משוס כלל איסור כאן דאין עשכים ט שעלה שציור להזכיר מצרן ולא ׳ידדוח מיג כשהונחה
לו היה קרקע סיג נסוגמח מפרשה היה אס אנל חידוש זה ואין יתלשו לא דודאי «שטס

עוז סנדל
u m ן• משום מדSאפור נרי ק׳) (דף הדלי! כונווא פיק וווקציזו פ׳ט) גדול(דף כלל ס׳ סיןצתו . ר 

ש׳ ורן רמחוגר אהרוג גני ל׳א) הנוזל(דף לולר ש׳ וכן יתלוש שננא גזידה ננשכים ע׳ג להלן
 פ׳ז) דף (שם גנווציא ש׳ ונו' צרור אםיבן .יפלוש שהא זס׳ כאילן פולין אין גני ל׳ו) «ילז(דף

 פוף .וו״נ ממנו «ד כתולש אנא . )לן'ז (דף שרצים ת׳ ס' .גמולי סקוה עד שעלה
 ת׳א) (דף כמוציא פ׳ .סומאכ עד גנעועית ;נ') דת׳ק(דף א' שדד, .טסע עד רע1 כא :העצניע

 ואץ ער הסעסר רממא נתיא ם׳ יס׳ האיגודם וניצה ן'נ) (דף םנונם ערק .מצה עד וויזוא*
שגתצי תכן גני ל׳ג) (דף כיוגיא נםרק נגשתע וכן ע׳ג} גדיל(דף כלל ם׳ . עעוי

משנה
 ולדעתו . קימת משוס הקרקע מן הצרור עקיית היתר לסדיעס שפי ינוחא דהיא להזכירה

 לשי ער.י<ז כמו הקרקע מעל לסלסול׳ הנוצה אין לסלסול׳ שרי סרפיסא האי עמרא מ׳ש זיל
 יפרש זיל הוא אלא קריןע צגי על נמינתת אס׳׳ לקיש דריש מימרא שמפרש ז׳׳ל יש״׳ שירוש

p מדני׳ גשמע היכ׳ דאליכ דליל דמימיא דומיא יחידות נכי פל דא״י׳ שיפתו לשי פיפיהא 
 תימה ויש הקרקע תן הציור עקירת היחי סוחר יחידות גני על דנסוגח דאמר לקיש ריש

 מאו ׳תיחת נכי על נסונחח דלל מימרא מפרש שרנינו זיל כדעתו שאם המגיד הרנ כרכר׳
 לקיש מדריש נשכת רר כשדה לפנות אסור דאמר סגא לרב שהזכית׳ נשוניא עסרא הקשו

 ניר כשדה יפנה שלא הונא רנ דקאמר ומאי יתירות נכי על כמונח אלא איירי לא לל הא
ע ׳קח שמא דנימוש משוס היןי, ח . גמורה הלישה והוי צרור מן ל  איפור שיעשה ח״שיק לא ו
 שהוא כדוחק לומר ונראה .ממות השואח שיעשה ח״שיק ר^מיא תירון לפי דהא איני זה חמוי

 ציור יתלוש דילמא דח״שת משוס ניר כשדה לפטת דאסור אמרת אמא׳ כן הסוניא תפרש ז״ל
 קאמר אייא׳ לתלישה ח״ש יא׳ לחלישה ח״ש לא קימת ילפגין לקיש לייש אשכתן הא הי,יקע מן

 לקיש לריש דסיל איו העשנים ׳חלוש שמא גימוש יחידות גני על מונח כציור לקנח דייומר
 הי,יר,ע מן ׳חלוש שלא מוזהר יהיה צמי הנא יסלוש דלא מוזהי יהיה דהוא להא ח״שינן דלא

 יהוא לתלישה מ״שיק דלא יאע׳צ וחייצו עשכים נו שאין ציור או תלוש צרור אלא לקצת
 וישליכט מכאן אתד צרור שיקח מצוי דנר דזה נומוח לאשוו״ ח״שיק ד״ח כנך יזהר

 יטוחיה חלישה נערן אלא מ״ש דלא לקיש לריש אשנתן ולא גומוח וישוה אתר למקום
. חיישיגן מיכא גומות לאשו״ אכל ניחוש לא ציור תלישת נכי

ט׳ מקום ככל האמורה וביצה ה ניצה לך שמיס מ׳ אמרו )פ׳ (דף המוציא נפרק .ו
קלה

םיימוגיות הגהות
 םפור« ם«אתי דרבנן. תו^רד! גם עד וכו׳ לזרעים סים משקה רא׳ם וב״כ [ל]

ר גשכדם ירידת בטקוס בחצר זרעים HSש אדם שיזהר נתבונן וטזקנים בחיסו
 בו החרננויייס אכילת שיעור אלא 'שי*יך שלא יזהר לתרנגולת סשליך ואם לצמוח שסופן

 םשום בו ואין מותר לצמוח סופן שאין הוא ארם בני רגלי דריסת סקום ואם יורים או ביום
רכה ביה סתרינן סאי משים לזרעים מים משקה ם־ק בריש [נ] רצ׳־ז: נסי׳ עכ״ל זורע

 וםכוק .שניהם משום רחייבין אביי ומסיק זורע משום אוסר יופף רב חורש משום אומר
 כר׳״ש דקי״ל rעHו כשבח עשבים ע״ג מים להב.יל שלא ליזהר שצריך הגאונים כתבו
 שלא א־א והכא ימות ולא רישירי בפסיק ר־־ש סודה אמר הא סותר מתכוין שאין דדבר

ה לאכול מותר , מותר ליה נירא רלא רישיה דסכיק שפירש הערוך ולפי אסור עליהם להשתין דגם רא־ס וכתב הורעים יגדלו ה שאינו חבירו כגינ הנ שמע וכן עשבים בגידול נ  בפרק מ
ה ג עו ש ת־׳ר ו םי מיכיין קא דלא אביי ומתרץ נינהו קרקעי ליפות לאו כולהו אטו ופריך שהוא כל הקרקע ליפות אם עד ונו כגרוגרת לאוכלן אם זררין והסזרד עולשין חתול  והא 7י

א אביי ב  איכא מיהא איכורא ליבא חמאת דחיוב רנהי ראיה וו דאין ׳ה כס וכתב . ל וק דחנריה בארעא עביר דקא צריכא לא ומשני ימות ולא רישיה בפסיק ר״ש סודה תדוייהו חוסר* וי
ענין לחלק יש וחרבה ה לנדון 1וםזר חולש בין וה ג ני ‘גדוי בלל ופרק מהא הערוך לפי׳ ראיה ול״נ .ז  גסי־ית אצל הוא מתעסק חי שפצעו תימא אשי־ רבא דקאמר חלזון פציעת ג
הא זפריך גשמה שרה כיה דאית כסה כל הכא שאני יטוח ולא רישיה בפסיק ר׳׳ש מורה ו  לגדלן מועיל שאינו עצמו בגינת אפי• לדוש אץ וכאן צבעיה דליצלי היבי כי ליי, גירא טפי נ

ת . ליה משיינן רכעשר דרי כנקוב נקוב אינו אפי' חרס של אבל עץ ש^ י פירש המצניע פרק ן:] : כרא־ם ודלא התרומה בספר ברוך רביגו התיר להשתין וכן שזרפס אדרבה ר׳  אוסר ו
« איירי חרם הכשל ב מי דמתני משרע חרם כבי*י מדות ה־ עלה רכא ראמר איירי דרס דבשל כגמרא משסע יכן ופמור נקוב כאינו נקוב אפיי עץ ‘ר בי רגיטין כפ־ב וכן איירי ברכי נ ת  נ

ס של בספינה כא; כיכירים לענין הטנדות כל כפ׳ ראסר הם דשוין לסיטר וליכא נקוב דעציץ חרס על גדולי דבר כנוס כל ההמ׳־ג [כתב * • יראים ספפר כ ע עץ של בספינה כאן הי
קרקע



35 יח משנה בסף פ״ח שבת הלטת זמנים♦ טשגיי
 .«'צה 6והנ «יוגרמ דש» שיעורי נל שגא ווואי .חרעולח עניליו י«ר לנשל קלה
 וה משלשהמילה. אסד וגרוגרת ע"נ; קלה, מנילה י״למרונרמ אמד «י ליה אמו
 מאץ אנאר ושה ניליס שש הן לרוגרוה ס שי עירוני! מהלטמ ע״א שהוניר ממה רניט לטו
ט' מיוולי אלא עמור ואץ ; וה לו ^  הא' רנה אמר ע*<:) (שה גדול נלל *יק .ו

אטי מעמר משוה מיינ ממלמקא מלמא ד«ץ>
 טרוגרת לבשל כדי הוא ביצה לבשל כדי שנאמר מקום ”’י*’ i'״*יויקע ’״ל’« w<> עטור אי! א«•

,הסס^״ ו ,pjg ,gj, ,j, ונרוגרת מביצה* ^ משלשה א
ט׳ תאניה י  בגדולי אלא עמור ואץ . בביצה סיינ מריגרח הרש .ו

ועשה *דבילה המקבץ ו : קרקע י״ילנ ״*י רה דף המצניע(שם ארק וט׳.
״” וה״ננו והממנן י ״ ה יי’י^*י י י®' י”" י מו ו מ ג ו ו י אוי לז ר ו ה « איי ת ^ ממנה ^ ^ ם תאג שנקב או עגו
ק החבל והכנים ;עמלרת היא הדש ששעור ומנא! הלש. «לדח רי נוף שנתקבצו עד ב ה ד. ה זה א

אי! ! הדש ז :בזה כיוצא בל וכן וחייב מעמר תולדת הרי והמערק קרקע נגלילי אלא דישה ו
* ftM י »ו \ M ______________ . . . . . . _________ ________..,A____L. ____י___ .

אין ה נ .קיק#נ נגדולי אלא עסגר ו  אמי ודנא נאניי ואהק רנא «ימ למה הרמץ «
 דרנא ואליג קרקע גידולי הוו דלא אע״ל מעמר משוס מ״נ מלמא ל«יף האי

 תקשי דלי) היני ט נאשמה למרשה לט אץ קרקע בגידולי אלא דשה אץ אסר גיאיה
ה סמר ני השנה נוה ואין .ענ׳ל ,וייע אוינא דרנא טע  שהיה להרמץ סומן «

 ואיט נאלץ רנא מלמא דנגיף גההיא «וונ
: rהסג הרג ונמ׳ש נה׳א אלא

ט׳ דטלה חסקכץ ו תנ .י  ווקא הראץ־ נ
 מן שם שגאלו ממץא שקגלה ’

 גראמריט לא ננית קנלס אס אנל האילן
,מגאנה נמר הוי לא מרימה דסעסיד יו*ט

:עכ׳ל
ט' הנהמה את החולב ז ק י  נאי המנל ו

ט׳ תנ .ו  דנריו הנטוי לא הרמץ נ
ת דמארק נאמון כתג שטא ד ונתב טא דש ^

חראבץי השגת
ט׳ יונרונרה  קרוג א׳א .ו

:מטון ואיט טא

ט׳. מא י י ג״ל נלל ארק ו ת י ר רונ ב כנ איו חיי ה ו ש א ח ל לי א ח ג ע ב ה ס . סי ר פ ט  טלב דאי ועיי קרקע נני״לי אלא דישה אץ ון־
P, 1 , *מראליעה ימדה רני מלק הפולע מ*ר טיה)  J>׳ r איט אמאי מארק טלדת ושמהם נהונל מי

,̂j gg, ן,^ jjj j ר ה א ^ ת הי ד ש [ה] תו. ד ח ה ק ב ו א כ כל ו צ ה ו לו אץ אאילו דם ממט שיצא מנל נל תייג ♦ בז
ט מאי רנא אסר  אלא דישה אץ דרנק אעטי

ט׳ הנהמה אה החולב :קרקע נגידולי  .ו
 המולג ח׳ר צ׳יה] (וף המלטע ארק נריימא
^1והמרנן והמננד ערוגרת והמננן והממנן  ’ d u y w  v *  \ t  w n  I n '  • «1 > I  I UJDvi TSraSCn
ה טוו ך הויו השאת טינ נשנת שגג דנש הלוח ו רי ם צ ד א ל צ ה מן שי ר בו ח ל .ה ב נשמה נטילת לינא דסחרס משום טורת ®י’״ יי־ מלג והלא א

ם ר׳אלימיי הארנעיסדנרי את עונלוקה ניום כוון א ת ק נ הזי ך ל ב ל ף ב טיו בבןן מ’״ !’יי ח! ״' ״י הטא לפירושו ל׳ל מ״מ מזרח מלק יי
א <>לא 1אי< וה ואמו זה אתד אוסרים יתנמים ל שד.ו מ ל מ נו מ אי ב ו ס <זד חיי ף ץ(ז ל שקלים ושאר דאמריק נ) ו”מ ת . ״. . . . חו ל7ק0 ש א . ק ו ו J נ  n ד ם מהם טלא פד / ל .3ול" ד איו ;מגי ו

 V" שמנה ט : חייב יייו®'■ נקל״ י״ניייי קרקע גילילי גקיאת
ת ”®י’ P*" ®־יי יייי־יייי *’®ייי «״״> רו ו ו ת ללוניו ( ד ש

הגודר

שנת חייב הבהמה את החולב ט טזרת מזטרה ואע׳ג טי <ך3ר.ר» ר אע׳ג נ»לנ נ
ד לו שיש יבחי החובל ״וכן מפרק אנ- ט תנ ל-־ טנ ^ •ו־ן

̂נא :״ח_«״?י״11»נ_;המשי!י שיהיה והוא מפרק. ח״במש־ם עור ̂וש !י«1לX הא
 (מגודלו :

כלו0ס7

ל ״ ק נ ״•נ, :*ו ״ ״ ״ עי ו ■ ־
:ערוגרת שטליא נח$נ או נדם שיטה עד דברים במד. ח :כגו־ערת שהוציא בחלב או בדם שיהיה ני.לקו פהכמים שאונר ט מהן יש « ברייתא
ף וחיה בבהמה בחובל אס־רים שפירש סי ויש .שטח מטם אלא שאינן עלטלן עי ט א׳א הראנ׳יד כתב אבל .בהם וכיוצא י ט׳ המשקץ ו שיצמח ו

י' P' •ו•’®’ ™״גני 5י*צ יסלקו שלא ם השגה זו מלוקיםענ׳ל.ואין חיי^ להזיק שנתכוון פי על את בחבירו החובל “« לפנץ מה
תנ וק בראיות ז״ל ליס טלאת זהלמנץ ענץ ומה לרשות מישות מלאה ~ I ל“ז אלפסי הרג נ

g g , g j ^ g g p _ ס ,..),,., .̂ •,g והאעם «וי ממים ממקום ^ או דם הוא והר חמתו ושככה דעתו נתקררה שהר רוחו נחת
ל ואף .כמתקן ני,מה קציקע בגידולי אלא דישה שאץ שאסרו ת ששיטין ממנו שהוציא לדם צריך שאינו פי ע דמו אוכל דסשיני משום טיולי

האת: אס נהם 1̂ מזו לד,ן שיש הן בתורה האמורים 'שרצים " .... - . •
טי. שילום שטנה ם י׳לז- יי״ילי אם הרמיו טוב ו

ה כטו שבת לענין , ם מהם ילא “שאר אבל . ועוף ובהמה חי זי.טא1 גיאה ז
נדאסייק השרטם ננל שחייב מולץ דטאנח פטור. בהן החובל לפיכך . עור להן אין ורמשים שקצים קרקע וגימ;. פיי מטיש הפרש מה

ס׳. ועיש מ וניע דם מהם טלא עד ורמשים שקצים ושאר ועשד, שרצים בשמנה או ועוף חית בבהמה החובל ואחד המצב יבינו שכי.נ אפשר ולזה נ
ט׳. נהי הטנל ובן ונוי: הייב הנהמה אח ני .מצ*ל י ו נ נ נזה דיני ו המגיד: ט
“ ״ . . נמשגה(שנס סטאר סיוב נה שיהיה החנלה דין 5,ft,.,g jgjg gg jg(, ,(,5p מי מי :פס «נ׳ג ש» טמן א «יג ב «וו טי :לאוץס־ פי׳ שג וסמ־נ ג

 ססנרתו טא דיש חולדה א וה מ*־ק שמא מפני
ט קרקע מידולי אלא דישה שאין שאע״ש למעלה שנחנט ופט ז״ל  ופוף מיה נהמה אנל קרקע גידולי נקיאיים שאינם נים «דצים דנים ר״ל מ וקןולא חלק לפעס »קא ז

 שגיסם וצדנט שנאוטמיץם. טמה שילה מאני שהוא שאירש ט ויש לונע. שהוא טאמפלי נמנלה אי'שהטוב ויש׳י .עליו וחלקו ז״ל יביט דעת זה קרקע. !לי7ג* הם קרויים
ת לרין טן ט רני חט ק׳ז) ף7 האורג(שם פרי. .ונו׳ לים שליין ור,וא :מייב מכאן נפתית אלא טיוגי ט קמי אנ ץ המקלקלץ נל יוסק י ק פטי  ליה אמר ומנפיי ממנל י
ק .ט' נדם שיהא ווזוא :מבואר ווה לאמיו נלריך מנעיי לנלנו נלרין רונל משש ואח"צ משנה איש ומנעיר טנל לנרא תגי טק ר״י  משום טא שמזונל רטט שדעת נ

תי ננר אנל כניוגרת הדש שששר למעש שגזנר וכט עיונרח שיעורו ולאי מפרק » :אמטם דשת נ
א ח טי. נהן ואיולא וטה בנהמה נהונל בד״ ס ו  דעט ששקידה מפני טיב לדם צריך שאיט שאע״ע נקמה דיך תניו של נני.מה נתונל אף למ־ינ ט•* רניט ועת פיי

 נממט הקורע שם ששניט נ׳) ק״ה האורג(שם שנע' מטגיא לו •צא הש והדין .הנידו של גדישי המנפיר גני י*נ ונפיק נחמט הקורע גני י׳ פרק שיחנאי ופמו
 שי חיילי ולנמף .(יסמט) מט נטרון טרקו קריעה ידי יצא שנח שחלל ואע'פ סייג מט מל ונאנלו נר.מחו הקורע דטיא מברייתא והקשו פמויין המקלקלץ ונל פפור מתו ועל

ש הא יטדי, ר׳ הא המט מטינ ימדה י' נרייתא לגופה ציינה שאיש מלאנה יפער נ״ש סטי' י׳  אימר והקשו (ו'.מסו) מט גיךשית אאילו שלה החייק שש ז״ל י”טרש .י
 נממט כליי הקורע אויר נ*א י״ש טיא והא שרי סי ונהי׳ג ואקשיק ליצרו רוח לחח עניו דקא סא סט,ן גמי הא וי.ידצו ליה שמעת מי נמקלקל נסחח יטדה לי׳ ליה דשסעס

ט ט" שנד נעיטך י י' פושק פטא שפיץ יביט מו4 ליצרו nn נמת עניד דקא מא מחקן יממ׳ש נימיה. אאיגשי איטחא לפירסי נעי דקא לרינא לא ותירצו גלזליס נ ה נ מי  י
טינ יצרו ^ מחקן נקרא זה הרי וכעם נקמה דרך הדני ששה שהוא נל עליה ס״נ שמא לגופה לרינר. שאיש נמצאפה דג וליש .ו  שאסט הדן b להקשות רלו לא שט ט מי

ש נניולא שהזטרו ונסו אטר נטל אן ש ודנר ננוייתא לומר להם שטה נצומר שט מי גמי ונמול לומר אלא יצרו אצל מהקן שהוא  גני ל*ד:) (שם המלגיע פרק נניייתא נ
 אן שמא דנר סתם לשטח להם היה ולא זה v* כן טסר ש שנהול שכשם ושאה סט על נאנלו יץרע אלל נרוסט י\רע שט שנכאן וטור ע׳. סרק ואמירה ה«נ הי גועל
שי מותר שהוא נדנר מדנרת שהברייתא ותירצו גלולים ?עונד נמל טל נ  איסור הזטרו וצאינןלא ניתיה אאינפי איממש לסרט נעי דקא ונגץ נמול נטור טהר מסט שהלק או נ
ל .שק טצן שנת היונ ולעצי] נטל הדני קלת ט לדעת מ׳  וטולו היא סר.קן לאו שיי דצא דטץ לומר הסייס על מקשה שהוא פירשו ה*זיוגים והמפרשים ז׳ל רש*י אנל .יני

חא  אפילו שהרי אשושחיו ומהסשים מריו נפלאים נסה א׳א שם וכ*נ ההשגות דעת וזה ניר.יה. אאימי אימתא צמיימא מניד יקא ונגון ניוקא טא דשרי נגווצא דמסייב ינייי
: ע*נ ,לנקוש ואפילו נמנירו טנל נ״ש גלולים שנד קראוהו אימה להטל לא אם ננדיו קריעת

ן (שם משנה .ונו׳ נטרה האמוטם שרצים שמנו! ט ט' עעש נהן המנל ויסשיס שקלים ושאר תייג נהן והטנל הצדן נטרה האמורים שיליס שמנה ק׳ז) ז  ופון טה ו
שן היה ננהמה הטנל ואוזד :היינ נהן החונל שנישוט ט' או ו שאם יביט מוני׳ .יצא שלא אע׳ע הדם נצרר טזרת שאיש מסיה טא זו אי שם נניייחא .ו

ששאר
משנה לחם

 מיעוצח ניצת טא קלה ניצה לנשל שנאמר דננ׳׳מ הגמרא סדנרי משמע וטי קלה
 שיטה םי.ס נילה לנשל שגאמי שננ״מ אנל להתנשל שקלה קלה לה קרי מש״ה

ס קלה ניצה ננישול דגלי דניון לומר ושאה .שמעט לא זו מרנולח ניצח  שהיא איזו נסי\
:שניה ילפיץ מקום ננל האמורה ניצה דנישול כדין מא תרנגולת] [ניצת

מייטוניות הגהות

אחד ט שן בנהמהטה הסובל ו ה ו " ה חנ ט'.נ  טונהמנלה ש»רש צדניירש׳י ואן ו
 דאינא עשש הוא דהעעה רכיון ושעמו כן■ לויור אט לטנץ צונע משוס

א העור לניעח  אין נשמה נעילת למאןדסארש אנל דם שילא אפי' שתי שר דאיע טנ
א' נס״שהטס' p לומר צרינץ אט דן נלל נ חל( ט א*ה) ג ט ט' ט שלא ומה . פיע ו

אמי
עוז סנדל

ף דל נירשיי הסטיק !w • גיב) (דף במלניע פ׳ ט.9 עי וזסקבץ  למלט שנרי שלא במלגיע ט
ש:1ד טלוס מה אש החורג ף «פ״נ גננ א ’« ל :געלניע ע* טף .מניץ מי «ינ גן  ו

w ק .ננווגרש )1 דניזוסש(דף ל ל ׳ ף ששונג ו דג(י תג :י,־ו) ש לו נ א ט גו ל המשץץ ו «׳ ט׳ :ו
אני א1י «א ג1 ט אישו ו  מי <ץ הטציא עייןץ דש וכחזץ לושוש מישוש סשץין גטליא ן

טנל אגל גמיעג טי נאג ג1נ9 שוינש ג301 ששןץ נ ץ לוג נלרן א: שוץשיץ '  ל
י' ו'צ פשוש׳ נעלי רנוטט ונועש ונועל ננשעשץ נשנש לסטולה דנטנ־ש ש נאן ז-,דץ וצנן שוציע בשוגג נע׳ ינן לטשה הצדנג שלאנה ששטג נ הוי נלטט ו'צ ו׳ שעון ו  חייג דע ואין דיש ט(דה שגיא נ

ם יואד איני ושער.ה .שננווניש נעטש א ען ט ץ 11 לן נ ו*צ י־פ עם וגו י' * :נ מנל נו־ א ל .ש״ג עשנו ש נ רג(ון ל או ח :י,׳ו) ו ג ילא ש שיציג «סנ ): (ין שגים שעונג ל .טי ג ע' ן

 ג«(מר חזוי יחד ולקנעס עייוח אוגעיף שאא אוע <והר היאנן■ עו ונו• מעמר «ךא םוסע
ש ״ ע  וגלא נירושלס־ !ג] ו ע׳ג) לטיחש אינא חלוש-ם נעיווח דאעילו סרבריו וטופח ,^'

שום ח״ג חוט' ושחיק סאן חא< גחל  עס ששחקן טינו טקועי משח ר.ר׳ עירש . וש ג
:נ ע שר לאלחר לאנול בעלים w שוסץ לקלוף אבל חנואה לרש שווםח קליעחן



m:5?d םגיד פ״ח שבת הלכות זמנים. משגה כסף36

 הערנים נין לאטל עד <ט' אזנל הבורר יב
 אינא לדנייו כרמ׳ך נ1כי .ס״נ

ע ליו״ע שנח נין חילוק  אעילו מוחי זניו׳
ה וחסר;׳ ונקגון אוכל חחון פסולת  וג״ע ננ׳

 נפרק מיו׳ע ׳וחי נשנת נ״נ להמחיי דחקו פ׳
ץ ע׳י) (שנם גדול כלל  אפי דרנ קש־א אי

 ננפה כאן וחמחו׳ נקטן פאן ומחרן אשי אורנ
 :עכ״ל I אסור אנל פעור נקטן ואפילו ופנרה

המרקד

א אסרו שהאדימה ריאה גני א'פ נארק אנל אפוי דם מק הוציא אפי' ורמשים שקצים שפאר מי ופאר ז׳ל ו®רפ׳י .דם סהן שיצא עד ורמשים שקצים ושאר חניא לא סי ע
שהוא ואפשר ז*ל לינינו סוה הקשו וכני .מיחניא הינא ידעגא לא מתני' הך ו׳ל רש•׳ ונחנ .חיינ דם הוציא אם אנל .שיצא עד הדם נצרייח נמנלחן ח״נ שאיט 0ס«שי0

פי׳ לדני' ואף .יצא ללא דם מק יצא נין י.לקו ולא סחס פפוי נהם החונל נספנה שפנינו לפי נהלפחא דלא אתיא נהיחא דהתיא סנוי משוס הסנלה שחיונ שפיש ויל י
דני׳ הסוגיא מפסעוח וה אין מרץם וסכל . p לומר אע ציינין צונע ע יניש ו : ד

ט׳ הסרוח אח הסוחט י  משנה מניח ע׳ .ו
 אץ ע'נ) קמ׳ג (שנח

ק להוציא הפייוח אח  רנא ואמר .מפקץ מ
ש דני  דתים דייפח על אלא ח״נ איט ט

 ושיעור .סנפה דני חנא וכן נלנד ועננים
ח מני ר מ : נפנרונרח טא פהש נחנאי ננ
 (שם .ונו' עננים של אשכול לכמוש וסותר

נ אמי קע״ה) טדה י  שמואל אמי ׳
 הקדרה לחוך עננים של אשכול אדם טחש
סדנר׳ מסדא רנ אמר הקערה למך לא אנל

 אנל הקדרה להון• עז אדם ולנ0 נלמוד יכינו
א שקה קסני אלמא הקערה לחוף לא » 

א כאוכל לאוכל ה יש הקדרה פירשו ונהלנוח ט  נ
 נהלכוח ושם אוכל נה אין והקערה אוכל

שו  חחדא ודרנ נשנח אפי׳ דשסואל מימרא פי
לתון• אפי׳ לחלונ אסור אנלנשנת ניו״ש דוקא

 נשנת הכל לאטי אמיוח דטת ויש הקדרה
: נדקר ההלסם ודכי׳ הכל מחירין ויש

 פשוי נפיו היונק או האוכל לחון והחולב
ט' חיינ ואינו  זה נחנאר כני . ו

נ שהתיר שמה  ניו״ע אלא החיי לא חסדא י
י׳ חימה •ש אנל . ההלטם וכדעח דנ  רנינו נ

 ומיש .וצ״ע יו״ש נהל׳ ההיחי כרג לא 'ייה
 נכתונוח אע'פ נפרק משיש פפור כפיו היונק

ואיטרו טא r כלאחר מפרק דיונק ')0 (דף

*כגרוגרת שישטר והוא .הייב שלהן במשמרת הטשקץ שאר וכן מים או שמן או יין והמחנן ח״נ ^?נחנרת’TOה או הזורה יא אבל .
[ ציה) המציע(שנת פרק וכו׳. צלול שיהא כדי מצרית ונכפיפה בסודרין צלולין מים או שמרים כו שאין יין מםננץ [י

■ ■ ! . י . , ! 1 י ר משוס חייג מחנן י כני טי למעלה נזכרה ו
 והזורה ננרוניח שהמחנן השנויה נר״חא
 שענץ לש להם אחד שישר והמרקד והטרי

 כלז ששה מחנן זיל ופייש'׳ .וכנרש הס אחד
 שק הח» ומי להוט הקוס ומחן טמא נסין

נ אתי קל״ח) חולין(שם פ׳ .וכו' השמיים את הנודר ונן :ענ״ל ,טעפץ כסיונ׳  אמד י*ז טרר משוס אמי רנה ניה מחריק מאי משוס ואמריק חשאח ח״נ שימי כהנא י
ט נודר הייט זורה ה״ט עיד) ע״ג (שם גדול פלל פרק .וט׳ אותם מט מה וססני - מיקד משום f נחשק דטש מלתא to חרו״ט דאסי• ורנא אני׳ מרקו טי i b

:לה משינ לה דדסיא דאינא
אוכל סוהר ניד לאלחר לאסל דנטרר ע״י) (שט נדול כלל שנפרק והנר״הא הסוניא שפי׳ זיל ריח כפירוש הס ih נדינץ זיל רניט דניי וכו'. פטלת סחור אוכל הבורר יב

הסכים וכו ח״נ לשלם אוכל מתוך ואסולח חטאת ח״נ ניד אפילו כיוס לט וטרד חפאח מ״כ ונכניה ננפה אטר אנל פפור נחמט׳ ונקמן נדוקא פטלת מחון
ק זיל הרסנין הדנריס: יאריכו" טסרא סן זה ולנאי פשלח סהוך כאוכל הן הרי אוכלין חיני ושד ר״נ לשלם אוכל מתוך שפטלת הפלטת סן נראה ו

טן והבורר ע ש ט' טי  סשדה נאותה השלחן על שמיסב חה שיעור זיל ריח כחנ לאלחי ופירוש .שם דאנ״ אוקיסחא .וכו׳ פטלח מתוך אוכל הבורר :שם דחזקיה חיחרא .ו
נ נלנד ט ודני׳ פלונייו ודע .ע' ג אשי דרנ ופלוגחא דאנ״ אוקיסתא יני :שנחנאר מה ונחי שם .וט׳ אוכלץ סיני שד לפניו היו :הן לאלתר כולן ירמיה וי

ד ש י ט׳ מפנק אבל נתנטרזה: נכר .ערוגרה שישמר וטא מ״נ שלהן נסשסרת משקין פאי וכן פיס או דח שמן או p ר0ם ו ן עינ שם טחנין משנה קליש) (שם שלין פ׳ .״
השסיים

משגה לחם
ד צלולץ סיס או וטי משום שא גדול כלל כפ׳ טסרא שם אותה שאסרו אע״פ טמה נעילח פעם רניט אמר ט יש וכן . משנין נמשמית דאפי׳ ננמרא זעיר׳ אסר הא וכו׳ pנ

 שלא אע״פ הדם שנצרר או דם מרש ויצא חבורה כהן
 חייב מימיהן להוציא הפירות "את הסוחט י :חייב יצא

 שסחט במשקין שיהיה עד חייב ואינו . מפרק משום
 זיתים דריכת על אלא דתורה מן חייבים ואין . כגרוגרת

 ענבים של לאשכול לסחוט [י] ומותר .בלבד וענבים
 ונמצא וצא אוכל לאוכל הבא שמשקה .האוכל לתוך

 אובל בו שאין לבל• סהט אם אכל .מאוכל אוכל כמפרק
 היונק או האוכל לתוך [י] והחולב . וחייב דורך זה הרי

 חייב. בגרוגרת יהכורר או הזורה יא־ הכלי: [ח] לתוך שיחלוב עד חייב ואינו פטור בפיו
 בורר תולדת זה הרי המשקין מתוך שמרים הבורר וכן .בורר תולדת הוא הרי והמחבץ

 מנו מה ומפני לזה. זה עניניהם דומין והמרקד והבורר שהזורה וחייב. מרקד תולדת או
ב עצמה: בפני אותה מונין כמשכן שהיה מלאכה שכל מפני בשלשה אותן  אובל הבורר י

 חייב. ובכברה בנפה אהד ממין מ״ן ובירר אובלין מיני שני לפניו שהיו או פסולת מתוך
ג :מותר לאלתר לאכול בידו בירר ואם . פטור בתמחוי או בקנון  מתוך יפסולת והבורר י

 שהפסולת מפני חייב שלהן פסולת מתוך תורטוסין והבורר .חייב אחת בידו ואפילו האוכל
 .והייב אוכל מתוך פסולת כבורר ונמצא עטדט * אותן כשישלקו אותן ממתקת שלהן

 וחייב. [ע] לאצצר כבורר נעשה ביום לכו אפילו להניחו בידו פסולת מתוך אוכל הבורר
 והניח בירר ואם .מיד לאכול ומניח מאחר אחד בורר מעורבין אובלין מיני שני לפניו היו

 המשמר יד* :חייב הערביים בין לאכול בשחרית שבירר כגון ביום לבו אפילו זמן לאחר
*כגרוגרת שישמר והוא .הייב שלהן במשמרת הטשקין שאר וכן מים או שמן או ייי  אבל .
.L צלול שיהא כדי מצרית ובכפיפה בסודרין צלולץ מים או שמרים בו שאין יין מםננץ 

חרדל של למסננת טרופה ביצה ונותנין .שיצולו בשביל שפרים גבי על טיס ונותנין .ביותר
כדי

שי המיזי; ט״ן מזור שם עי' נ .טס סע׳ג שש שיק פזי זו :שס וכמ׳נ דנמר : סה r׳W I'c! נדע סימן יר1נ ג :^ונצ צתין ט

 מטרה אנצ נמלזזן כמי נהמלט מיתה לעדן קלק וני' נאנר סטרה לענין (צפריהו 6דל
 דיסק דזה זיל המשרשים נדער. סר\ס סאיט צשלה גפילס ליסר אין

 תירמיסין שאצי עיד) גדיל(דף כלל ע' כגמרא למ׳ש אי' . יני' טרסיטן והמרר ע
.דמי איכל מתוך יכפסילס מיסיס ליה שלק׳ לא יא׳ זיסג׳ שנעא ליה דשלק׳

 ליה ימי עיקר העהילה א״כ לההנשל יא׳׳א נמיס היה עמם האטלס טלק׳ דאי ניץ כליער
ר טי ; איכל פטלהמסוך נ

T מר ש מ ט' מיס אי שק או ״ן ה  ללילין דמים כאן שהג איך רניט על להמיה יש .י
צליל ״ן לסק שתיאר אע״א לשיכך נמש נעניא יכן נטדרין איחס פסגגין

עוז מגרל
m en■ וו■ .סגית וחייג. עדaזSעד הזורח חרש ס' ונינמוח חניה ש׳ הכלי. לתיך עד לתוכה נ 

ר «לרמ ״ ח״נ עד הנורר ובן .צ':^ המצטע(דף ס׳ ,םי  ר^׳יז) דחולין(דף י״א פ׳ .ו
m n n r ומנין ,דתולין ר׳א שרי, ,שיצולו עד המשמר ע׳ד) (דף גדול כלל ע' . חייג העלסים פד 

ם :גדול כלל סרק השיפור י ג ח :קל׳ס) דתולין(דף ר״א ש׳ .שיצלול עד וכו׳ ניצה ^

 עתרא דהא הסודרץ לתוך וטחן ונו׳ תוסס שהוא ומן כל מלתו יין וכן כאן נמ״ש לחתוה
 ושמריה יינה חנית אדס נשורד נרייתא דהיינו מסננין משמרת דאתי׳ אמרו קל״ש;) (דף
 ז״ל שהוא ונראה .משמרת מסורש כרייחא נאותה שם הניחות נץ עסרא שהעמידו ונו'

 דסמין עמרא לארש הוצרך ולא סודרין אלא משמרת ל״ד כגמרא דכאן משמרת דכל מפרש
 כהא סוכא קשה הכי אמרח לא דאי משלם כן ופי׳ .אמחני׳ סמיך הנדיתא יק אמחני׳
 אסרז דנמחני' אמחגי' נרייתא קשה דלפעמיך ליה לימא מדרשנ״ג לזעירי גמרא דתקשה

 הנזכר דמשמרח ודאי אלא משמרת אמרה וכרייהא לא משמרת אכל נסודרץ דוי^
ו״ל כדעתו נראה זה ופירי. שהזכיר נמשמרת וק אמחני׳ וסמך סודלץ הייט ננרייתא

אכל
מייםוניות הגהות

ת [ו] ח ויש כעוסים ענכיס ס^אה גיגי ב ה שם ושוהין *nSt יין ד\ ג  איקח סותר יותר או 5«
ם שבגיגית היין סז כשבת  והדרובים השחוקים הענבים מן יוצא המשקה שעה שבא אע׳

ץ הרכה שם היה שסע־׳ש ביק שכת שיוצא ואותו צלול י  ומתבטל סתערב מעט מעט כ
 כשיוצא יין שס עליו היה שאם לעולם יין שם עליו היה לא ולכדו יצא שכבד כיון

ת שנ טי קורם כ תנ  אפילו השבת אחר סחירים לו שיש ידבר בביטול תקנה לו היה לא ‘שי
תן ביין הרין וכן בטיל לא נאלן! ת מטנו לסשוך סותר רפיי״ש לו וקורץ שלמים ענגיש ע״ג הני שנ ם וכן דפרישית מטעם ב נן ענני  למשון• סותר תמר לעשות מים עיניהם ליתן שדי

תן לא וא»ילו כשבת סהן א; נפרק כדלקמן וכו׳ סע׳־ש שריסק! ור.בוסר השוס כדאמרינן מעצמו שמחמצה כיון עדיין מים עליהן נ לחלוב לגברי לומר ריכול מרר׳־ם אמר itj כ״
ר ארד. ע עלי מ שסע שהחשיף סי בפרק וכן ספנין פרק וכן וכוי למים שנפילה בד.םה גכי לקטן וכן מציאות אלו פרק נדאמרינן תוא חיים נ דאורייתא חיים בעלי צער אמרת דאי מ
* שרי חוא ^ מי דהוי סהיכנו כלי ל י כדאםרינן לבהמה צער וזה שבזה נ נ  לעשות יכולץ גמור מעשה אפי׳ זא״ב חלב צער פי׳ הסכנה ספני וטניקתו עליו שוחה אפו שמונה בן ג
ש אץ בשבת השפחות שעושות והגביגזח לישראל סותר החלב שאפילו אומר ומורי .רעצסו והחלב לחלוב לנכר• לומר שמוהר צדק כהן רב בדברי מצאתי וכן לגכרי אסירה נ״

תנין אץ בע־׳ש דאפילו רשכח קסא דארק סהא לאסור צדק כהן רב בתשובת מצאתי ושוב איסור אין מעצמו עושת הנכרי אם אבל לנברי אמירה דהתם ובו׳ לנכרי כלים מ
ט דור,א והיינו וכו׳ קערה לתוך לא אבל קדירה לתוך ע? אשד, חולבת נלמר רבינו מדברי חסרא רב אסר [ח] ן סיכריו ר רט לשוחטה שיכול לאכילה העוטרת ובעז בי ת אכל בי כ ש  נ

ער רבינו רעת וכ״נ יועדה ר׳ כשם החרוסה וספר ר׳׳י פירש כך .אסיר ת בהלכות הזכירו לא ולפיכך הסו ל • 1 שנ ד  סתוך לבררו סותר בכך ררבן שאץ שלנו תורמוס ולפ״ז המור [
ה אסרוה למתני׳ אביי אפר הכי [ע} 1 ע״ב) הפסולת ל ודרמכ־־ם המור (כתב • :ע־־כ נחמני אמר ששיר להו אמר דרבא קסי  שאץ יץ אלא וסודר בכפיפה אפילו התיר לא ר

ש ויין עכורים מים וסודר ככפיפה או צלולין אפילו כטשמרת לסננן אבל צלולין וסים שסריס נו  I ע״שז ע״כ בדפרישית אלא ז״ל א״א מדברי כן נראה ואין אסור שסריס בו שי
y (ין oo .שתותו שיבולים כיץ ליכא בורר דסשום סטפתח או סדין ררך לסגנן שמותר סע־ש בתרשים שקדיט ‘שי שמשקה למעשה הלבד. ר׳י הורד  לא יסחום ושמא סינץ בלא ל

ר בסיס אלא גורו תלגן שהגג ם ס תנג מ כן ו ׳ ■ ׳ נ הבלוע משקה לצורך לסהום רגילות ואין דש משים אלא אינו משקץ שאר סחיטת אבל כ
שמסנץ סודר יין נ א [יעשהו] שלא נ מ ט נ .עליו ישפוך אלא היין לקבל נ ״ I הטור] נ

כ דישה כעין הוא שזה בבגד ליזהר [וטוב *. ע׳



«רכ?ל' גין

t« ם טשנח י נ מ ת .ז ו כ ל ת ה ב ח ש ״ ט ם«נה נסף פ מ י

n( ע׳נ. סדדל, ic 0מ9S »01>3 1>1ו«יו tmia ו«פ>סס בסתדין «»ן לו6 שיצולו נשניל 0סמרי9 t *6>1 9 6הישנ ptonSlr׳r  rישא1«נ»<obe )iSi 
i כלל שמדיס a אין ונס שיסנאר נשו מוסר היה נמשמרה ן>6 ’o ול»ן00 0נ*צי9 גמ0 המשגה נשיווש יביש וגשג ל*ל. זגוה emb p m נדסו׳ם sen  00SW 

̂ל ,הזין p המג ויגדילו אוחס  PW אדם «יד אומר יזא^ג פיתיני to פנויין מישש ואי« נשנה הסשפיס להון■ צלולים ושים צלול p אדם ששן אנירי אמי וננגו' .פנ
 Cd» (שם הלש® pw .וט* tffr< םל« חרדל נ מ*כ !שש הנתוש כין זפייי הרגשה סושש) ואיש האומוים לשרי psw( חושש ואים נשנח המשמיה להון ושהן ושמריה יינה

ניד נץ משהו לשמי שנש שפיג שלשו סידל
דשא tn fma מא ״.w המרקד m ממחה למחר שבת. מערב שלשו *חרדל .שיצלל כדי ’ ’

יט׳ זשצנל מנייי יין F י בכלי בץ ביד כין ישותה
p לתוך וניתן בשמריה חבית טורף תוסס n w ״ P״ J טי לש• לא^שה אם מפש ^ ם ׳ ^

 טא אם אנל ניניפיה אוליקלטשנים ושש׳ה אחד עיף תין יכל יפה יפה היין p השמרים נפרשו לא
 כנריגרוז הטוחן טו :ני כיוצא וכל דתרדל וכן .הוא
^1משש^ לננל הפולם טייז m הרי במכחשת וםמנין ־תבלין השוחק וכל .חייב ו

:פליל .ויש תו®* יכן טוחן. תולדת זה הרי תלוש ירק יהמחתך וחייג
שישי של לשון השף או .שלק בנסורת ליהנות [נ] עצים

ק שידכךק עד חייב אינו עצים המחתך אבל .שהוא כל משישוף חייב מתכת  כד מ
הראביר השנת המרקי TD:מביצר׳ כגרונרת לבשל

t עישרה *הלש חייב כגרוגרת *הלש חייב כגרוגרת i. ם: ששפה ל• נמדופה ז״ל היאנ׳׳ד נהג ׳  שנוא ס
ר«0 ם״ג שעא עש לישה משיה ח״נ שאים מעלן הים נהם הן9 שאם «ני חולדת זה הרי העפר אח יהמגבל

שאש אצא גיטל ני איש אפר אפרו שלא p ואיש .סשהן חיש עפששין לעשות כדי שיעורו וכמה .לש
פלל: חייב״ ונשדנשפיםלני ניטל משוע ̂ זה^ צורפי של כור

 זרע או שומשמין זרע "והגותן בהן. בכיוצא ולא במורסן ולא הגם בחול ולא [ל] באפר
:בזה זה וגתלין מתערבין שהן מפגי .לש משום חייב במים בהן וכיוצא פשק

האופה
;לאףן שפ׳נ שנד פי* פוי ד גשפושפ: השפושפו פה: פפ/לאוין «א .-̂.0 אפוי ):6 שפ׳ג שש סי שפוי »

פרגן ניונואד ח״נ הזה השיעי פיה שהמוציא
 מסם׳ דשי קמיה א«יסה אניי אפי שם אשיו שנן עשישן הווה דני ניטל המג שאין מיאור נראה קגיע) (שם שהסשין מי שנש׳ יוהסוניא .ונו׳ נאפי ניטל pw :י*ש

 אומי יהודה נרי יוסי י׳ רני דניי ה״נ האמיש מיס להונו שהן ואהד הקמה אס ש^ אהד דחיא היא יהודה נר׳ יופי ל לי ואמי מני נונלין לא אנל למויע סיס דמהנין
 .א«י1 מים עהיצה ניטלו יזהו פירוש פודה מסי ל אפילו הוא ניטל ני מאו נפויק אנל 6« ניטל דנר נקמה toא ההם יוסי ר׳ קאמר לא פ״כ דלפא שיננל שד מיינ איש
 ואיינה א«י מים דשוינס מוזה יואי ל אפילי «א ניטל ני דלאו ינפויהן דס״ד הניא ואייה• טחנין אומר •הודה ני׳ מסי זרי רני דני׳ לסורסן מים מהנין אין נהייא הגיא

גדם צהיגה אסור ה״! חורה ינר ניטלו היה ואס מים נהיגה הוהי p ומהון סדנייהם אסור אצא היונ ט יהא לא •נגול אפי׳ ולק■ ניטל נר יאיש מפום והשפם מוהר.
הראוי הדני לל שיגטל פד סייג איש אפר גני לגן י*ה) (ק> מרייסא שנזנר פה «ולפי .נדהייחא העלו לא ושם קמא נסרקא אניי דשה היסה הראשונה והסנרא .שינריהם

̂נה ושייושו שיי וקישמא המניא שרק נמ׳ש שאמרו סה w טל ויעיד נמוחו ומכה צד נעם סיינ איש יהודה ני׳ מסי רני לרעי נאפו אנל לניטל  ניטל נר איש שהאפר נ<
 דססשאס טגהיסש׳ שומשמקוט׳. זרש וועותן דטסהאסוזניםזיל: ונדפסו טינ. היינ, לנדה מים וננתיגת וטי אני נמיופה לא ונהשטס ע*נ. נידם, לננלו »הר ולשיע

שה יקא משום ואסי^ נהא ושיו ושקלו נשים פשחן זוס הפורה ט׳שסיינ מישהירוש פשיון ורש אלא נשנה נמים עד שרייה גני דיס (זן> נהטארשם: ^לי
האו&ד• ,

משנה לחם
ניטל מי נקפה אצא הסי ו׳ מאמר לא נאן עד וז״לפא אני* לל שענל פי אישמ״נ

ונו' יין וכן :פ*כ
:זה נהנאר

 אלו גל .ונו׳ סייג ערונרס הטוחן טו
 האונלין נמלאנה שהן השישרין

 נחל(שם נלל גפ׳1 וננרונרה. סוין שק גראה
ev המאר: וזה ערונרה ושק קלר

 טקומוס נהרני פטאר זה ,הנלץ השוהק וכל
 עוון: משום שהוא ומדל .סמרן שהיקש

ט׳. הלוש יוק הטחת!־  גמל נצל פרק ו
 פיק גזעה מימרא פיה) (שם

 רג אמר שם .וט׳ פצים השע וכן :שניפי
 .פוק משום חייג סלהי דסליס מאן האי שגשה

 נהוצאה מחלוקיהן יניש למד השיערין ומצוקי
 ערונרה האוכלץ שמצאה פייס שיחנאוו ונפו

 עיונית לנשל נדי וכפצים שהוא ננל והמהטה
: קלה מניצה

 נני .ונו׳ הייכ ערוניס ותטרסד טז
 עיוגיה הלזם :זה הזנרלוי י

 עיוניה ק אלו פנל הזניסי נני וט׳. מייג
 ינל שגא מאי פ׳:) (שנה המציא פיק ואפרו
 הפשר אה והמנבל :נערונרס שנת שיפורי

 ייה) דן> (שם פ״ק פסאר ונו'. זה הרי
 עיטל חייג הכל שלדעי ועניא נגיייחא

ההוצאה משיפיר יניגו לסי והשיפור עפר.

 דהיא משמיה P מפרש שהוא זיל לה דעה שהניא ונמו ז״ל קיפחהרשניא אק אנל
:פשוט שעא יניש יעה נן שאק לומר ה״ה חשש ולא חיגייקח

 ולא מעצים צא שנא;׳הנוח יהח ילא נלופי וט׳. שלהן ננסזרח ציהמס פצים השסר וכן טן
 מטםרים שיט מהעצים א מהנטיח ליהשח שינחו אצא טא מקלקל יזה מהנערה י

 קיינה שהמלאכה שפסק זיל לדעתו עצמו מהנהורח ליהנוה דעהו שאן אפ״ש חייג ודא דנהא
: סייג לגופה

tb סמסק עם דיו שורין דאין פהנעזין אצל אמרו ייה) נפיק(דן וט׳. העפר אח הטגבל 
נ אמר שרייק טא ליפ« מים נהיגה הנא מק וט׳.  היא מי יוסן י

עי האהדקהייב נסים אה שסן ואסד מןפה אה מק אהד ז«יא אפר יוע י׳ מי י

טייטוניות הגהות
pj חייג סילתי יסלמז טוגן ז»י1ו מווזן ם«ט חייב סילק* מרים ם*ן ד,*י גדול גלל ■דק 

 קימם* יין נרי המניא נס' דגיג* ואמר ■יר׳רי יגן אלסס סיתיי ונן ]J[ ז פ״ג ««זן ם#וס
 ואוזא (נידים השר טרסין ראין טחני אהוזיא קאי רבינא oron סירשו התום' אסנס «םי

 ארי המה תההרך אל* נו• לוהאוה גהלים «־ג אסר לקסום סי׳ וקיטםא לסיסר רגינא
 ניבול הוי סיס ונת-נה וס־נ יאנה בס־ק רסוניה אסור לננל אבל ניו־ס כסנגר. הוי ולא

 ההנוד נס״דק• ולהאלז *סי rp-S אסוהר ורנהא אהא *דר סי' ההוס־ ■יראו ועוד ווזייג.
 תירץ פיר .ם*הםול לעאותו »סאר אהיה ו«ע־■ גוה התשר •pr■ ולר.אווח כלאוהו

 וארו ורבי נ״ח נסו ינזוהר ב*סר שאהסיל הםים נבר אנהן סייר• והנא מירא״י למי <~י
איירי ניטל נעגין דה* נסיוא־י פיקי ונראה .יום טנפוד ולאמו לדיו סיס נתישז התם

. I פניל נסייא״י, ה״ם רגיש מיי נן1 התס נואיחא . . .
סוזניס•! נסרא גששז פיק דנרסיק 6סס ופסי (■>גיס נפיניש «נס שסוא פ̂ו פציו לי(הקשוי■ יש

 אומר יסורס ט' >ימ> ר׳ רש מדי »י< סאסוו} סיס לסוסו ספן ואסר קמח שק(פוש אפד וסגיא סיא גגי •זפן דג אפר «ואוז *<1(1 סרייסס ס>א ש לדיו מוס ותמוז פנא ■ק n שורץ ואץ
 סוא ניס( נר ילאו מינא ינל זסשסס למויג מיס גזסזישו «א נישל נו ילאו דיו אנל נישל ינר קפס אלא הפס יגויס מג• יוסי וני ו1ק* לא פ׳ג גיא לא שיצפא אשי א׳ל שינגל עי ת״נ איש
 פו תייג אא אופי גויי ויי וגי ונוי ת*< האסוין שים לפונו שפן ואמר סאזו אז שיק אסו יסרא ס׳ר לא סלסווא סישגיו פיר ספישש נוס נלגד,ונפסוק סיר סגפישז ליפ״ג <פ• פירי מל

 1יbto >1 «סל פו מ*י ו׳י ספו יסש׳ס שסל ע דסא גליסר עוזר אפו מאי לומוייס סלפייא מקשס וטו ,נלנו סיס נשזינס וססיינ יספנים וויי ווסיא «א גיסל ע לא ואפר נלומו סיגנל
 ץ9 נוסחו לוזלק אץ וא׳< נו׳י ל׳י סלעי מסוזייסז נלופו עפר וספניא אפר ו>א0ס1 לאכווויס פו ואקפיק סיא סנל ופעו׳מרי פיתייג טי 10א נלסוו פיס וויזינס לוגי פודה נה! ושולא ו^ו
im* •קע״ן זסווא עיסו עפו ליס קרי ופר אפר ליס קי• ופו (ינסו הודי ני לפוי״הו «יא גווי נש מידי לפווקי סלמווא ופספס נו•• י׳י ולא שא וש זנויוש׳ שסל נר ולא לפידי נינול נו וסו 

 לסושווליו וססלקפץ מפניפץ גסוא שנס ספי סן ווסיתפ מיסייג נלפוו מים ננח<שו ואפו יספק נויו אנל שנסי ששל ונש נספו א נקמס אלא דוג פליס נו׳י ו׳י פלי; to נאן ועד נימעיקיא לווניזה
̂  לפסק עוון סלפוו פסוא ■ס וסשס שא יסונא ולא נעלעא לפלפולא אא אולא גסלגוזא ילאו יסניא רוזיקי סשיי על שיספון ושש פגסת גדולה על שסס ווס נו'ד לא ליס ומסיק אלא

 פפוא ליס שוקץ ופר משלל M ו< לן אסו אפי לוג ושנא א׳ל וס׳ ושייס פשו שופין ואן מפש' נפוא סנושא פיק שלס נמהגפ וגמיק איו סלק ואין וייתז והלנס נפואס ושא נונינא
 ושונא ומיס לסשו שו׳פ (צפון פאס סנפ׳י poo אי ועליו ופן מגמס פפנונל פוס נסר שפס פעל גנרפ אחו פהץ אא ני׳ש נוגלץ או אן נאמו ספוק ופית איקפא אן איל פסא שופא

 וקפמא ישנא איי מוקלס פ0ם אסר שס פאל׳ג שא אש סנא לוסו וסשש נלס יסימיש ישיוז עליי בעמי נאיזו פאפפול ול״שס זסזא ונא אזר ואזי■׳ וחופו סינן סוא ולפיט ממש מקוז נס!
 סם»א ולנו נמוד פסק הס ו׳ל רפ׳< ונס פוץ ^ זונא וישנא אשי יג פסו• נמן יק ז׳ל אפס ו׳י p ופסק שש1 פשו ש ס לפוח שו׳פ לגנלו מוווו ולשע ניטל נו אץ ססאפו נלומו בש
ע פנס מססו פל סגתיו ונאק ויל סואנ׳ו נש' שס לפוזש ש״ן ולא זס וולפ סל« סאץ לססמינמו מואס הון סשושייו שא ויל אפש ויי ק רל שוש׳» נ  מש משר דסש שמא ואש' פיג ענ

מפסע: ו׳ל לריס א ואילה לסמון •ש 1וא> לפספס שלנס 0 לנזנזפ אסו ופון הפיקו טא וס

ק אסד דסניא ע׳ד לא ל<חיינ אפא טא ניטל ע דלא י׳י אנל טא  לטי. האפר אש מ
ק היה ומיש ס נראה נ ע ק גיסלי היא « יפי״חו לומר אניי יי  נין נאפי נין נייי נ

ץ במויסן א נ ר נ י דלא מ  פהלטין מי ינאי ר\שיא יפכה השרייה פל יסייג ניטל נ
אניי הניא p ליה אדעה קניה) (ין ע ואמריק י  סייג ננינול גימל ע דלא דני

תי ונשיייה סרס ם ליפת מכק לנו •צא א'נ מינו וניע «  ניטל נר דלאו מדיי מי
איג מוהר ונשרייע ה»נ ננימלו מוי  דת ושורץ ם״נ נייש למפלה טונ שלפו דמא קשה ג

 אער ינדיו יהפעם ע״ל אצא שדייה אפי׳ אער דנשנס דמשמה הפיכה עם ופססנץ
ען פצסי מינו ונלש ילישה שפפא פהגא דל צוגע משוס טא מיס נגהינה ל ש׳ ג

הפושה
עוו טגדל

10 Vnm פ׳קדשנס ונלסססקוס׳. נללגחל: פוק ום*. המוון ופולין: פ׳י׳א סס. שולא 
 ו^ק pc to ואס ספני׳ גש קל׳ו) (ד* דנילס ו׳א ■פ' ששקס דמיזוסשם נשפעסץ י׳פ) (ון

 :פ׳י) נסל(ין על פ׳ .שסוא מ פי הנפזהך :שלס וממוא הויוושן נל אוסשם ינ׳ש ישלס
ל: חייג לט מים ונמזינס ם' לי סמייסס !/ היאנ׳י נהג :ספוק סן מד ננוונווו האא ^ 
 תפלס :ו'ל סראכ׳ד טנוי יפונץ למלוא לאסו א*ו פפלס ויל וימ ונוי fe מפרס סמי אומו סוני

 נסוסנפרקעלנוזל: וססולותק. הוי אפסאפו הסגנא נטל: כלל נפי .נפנסלשטרונותמייג
 :ישסו פ׳ק באפי ניסל ואין :ססשא נפוק •ס וסו לווס סל ססו פ> למשוח נוי שימורו ונמס
 יש פ׳ זנתס נמס' ספי, סן עי פופשמץ ווס וטוחן :שנת סן נסן נשוצא ולא שמורק ואס

 W1 לפוש רשפי P שאמש ש *סו מקומן עליפי ואמר .סננו ואסר מוורתץ נמ' נ׳ר) סנואוו(דן
סואנ׳ו לש׳ ש .ן0« והוא ז׳ל אלפס וו*י שוש׳י pi לישס מפיס נסן ^ץ רל סואנ׳ד ומחו «יאו
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ט ' ט׳ המחמם שיעור א £ ג .ו ה ן נ  : ענ״ל ,ע’ז! 6הי;י מאין ידעי■,׳ לא הרמ׳

 מלא אנל רניט יזדנרי נראה אסיר. זני' לרני נל מטשל שהיה דנר האור על חמבשל נ
ה ש״ן דרוסא׳ נן למאכל שהניע אע׳ע לרנו נל נהנשל  ומייני נישול ני

ח״נ מנ והרמ״ך .מי  נ״ד כמאכל שנהנשל אע״כ לרנו נל חטשל אינו שאם מכנריו נראה נ
נ  מוחר היאך לדנריו א״נ ורן*ל ,מננל משוס מ״

נ לשהוח  הלריך דנר וקמומה נריכה נירה ע'
 כדנורינן מניס דילמא נימוש נלילה לאטל לו

 לאו אלא ומוחה עקןרה דנעיק ליורה נלרר
 אס דרוסא׳ נן כמאכל שנחנשל דנר דכל ש״מ

 כל כדאמרינן מנשל משוס ט איו יומר מנשלו
תי״ אוחו שירי( השנה מלשני נמנו׳; שנא  1נ

׳ שלא לה מפרש• אנא דר׳ והרנטליו נשנה י נ ד  נ
ענ״ל ,הרייף

ד ד ח  העליס אח נתן ואחד האור אח נחן א
: טי ב ו ת  הנזיל הרנ סורי נ

׳ יעי,נ נסהיר נ נ לע״ן לריו נוה״ל תנלנ׳ה י
חר׳ א' ■ים או כלנד האהרוניס שנים י

נ כנרונרת האופה א פ״ט ח .ונו׳ הסת אה האוכה אחד ח״ שנ ) מ׳ ד ננ  )ע'
 הנרונרח ושיעור .ונוי נסשכ! דהוה סמני! נישול דיון תנא שניק
הונרחיו: כנר

נירי) נמשנה . וכוי החיחס נלד כילה הנותן וכוי המיס את המחסס שיעור ב

תשיעי פרק
 או הפת את האופה אחד . חייב בגרוגרת האופה א

 או חסממנין as או חמאכל את "חמבשל
 המחמם שיעור .הוא אחד ענין הכל המים את המחמם

ר השגת • קטן אבר בהן לדחוץ כדי המים את ב״ א ר  ה
 סממנים מנשל *ושיעור שיהיי כדי סממנין מבשל *ושיעור

נ . וכו׳ : לו אותי ח ז׳ל הראנ׳יד נ

 נלט האהרוניס שניס נאומרו א' דנריס שני
ס ח״ני

:לו אותן שמבשלין לדבר ראויין
 קנון ננד נהס לנטע כדי בשביל המיחם בצד ביצה הגותן ב

;עכיל ,סנכה פי שהמבי^ל חייב. וגתגלגלה ‘שתתגלגי

 המדיח וכן עצמה. באור כמבשל האור בתולדת
 שהדחתן חייב. זה הרי ביותר ורך דק דג והוא האספגין קוליים או הישן מליח דג בחמין
 בחול או חם בבגד הביצה את המפקיע ג :בהן כיוצא כל וכן בשולן גמר הוא זה בחמין
 כתולדות אינם חמה שתולדות פמור. שגצלית אע״פ השמש מפני חמים שהן דרכים ובאבק

 .פטור בהם וכיוצא טבריה בחטי המבשל וכן .האור תולדות מפני עליהן גזרו אבל .האש
 : פטור כי׳ל ‘בישוי צריך שאינו דבר או צרכו [א] כל מבושל שהיה דבר האור על המבשל

הראג״ר השגת ניי! ואחי העצים את נתן ואחד האור את נתן *אחד ד
נ וטי האור את נחן *אחד הבשר את נתן ואחד המים את נתן ואחד הרןדדה את  )״ל הראנ״ו ני.

י ' חייבים כולם וחגים אחר ובא התבלין את נתן ואחד
 הדי הבישול מצרכי דבר העושה שכל . מבשל משום

אחר ובא תחילה הקדרה את אחד שפת אם אבל .מבשיל זה

ה לה תוק׳ מתרא  לנון ומשום תלשה ניןדי
כה• ננעו רעפים

ונתן

:סה (איין סרו׳ג שיפ פיסן עיי א

 ובא המים את
אחר

 נגני; המיתם נלד ניצה טתנץ אין נירה
עמי וכו׳ שתתנלנל  אמר מאי גלנל ליס:) (סם ו

 נמסין המדיח וכן :חנזאח ח״נ נלנל יוסף רג
 שלא כל )קח״ה (שם תניח פ׳ משנה .ונו׳
 בחמין 1אוי תדיחין השכח מלפני כחמין נא

 האספנין וקול״ס •שן מליח מן הון נשנת
 הדיח ונצח׳ .מלאכהן גמר היא זו שהדחתן

נ , חסאח ח״נ : ט'
ט' הניצה אח הטפקיע נ  נירה(שם פ׳ .ו

 יפי)יענה ולא נמשנה ל״חו) י
 נמול ׳פחיצצה ולא מחיר יופי ור' נפודרין

 3ר אמר ונגח׳ שתצלה. נשניל דרכים ונאנק
ע נחמה נחמן י  איר נחולדח ישרי שליג׳ לא נ
ע  מר מסה כתולדה פלינ• ני דאסיר ל״פ ני
י נ  וסר אור הולדת אמו חסה חולדח גזייגן ס
ק יניצו ופסק גזריק •יא סנר ח׳  התחה והיחר נ

נ פרק מנואר  נונריא נחמי התנפל וכן :נ׳׳
ט' א . ו חס׳ המגשל ש״ח יניצא אחי נגמי  נ

א נ נשנח עניי ״  נמי ח״נ מאי ואסיקנא ח
ק מרדות מנח די,אמר נ  על הבבש־ל : די

י האיר נ ט׳ צרכו כל מטשל שהיה ד  שרק .ו
ה) (שם מניח מ׳  נחחין שנא נל נמשנה ק
 ואחרו כשנח נמחץ אוחו שורין השנת חלפני
מ׳  חרנטלתיה ננון ספרא רנ אחר מאי כנין ננ
ץ יפי' אנא. דר׳  ציכו כל מנושל הוא מאי ננ

 מומר שיהא נדי השנת מלפני נממין נביאה
ח נסמין לבהוחו פנ  אנא די׳ חינטלהיה בטן נ
׳ והיה ניומר מלוחה שהיי,ה  נניאה לה י
 נאור אפילו המטשל דנר שהמנשל ומכאן נמתין

 אפיל! נשול משום ט היה שאס שמוי ממש
. היה האור נחמי נ ״  זיל הרפנ״א ודעת מ
ט צכמאכל שנתנשל שנל חהמסרשיס וקצת

נישול י נשול חיוג משום ט אין שונ ירוסא׳ נ חנ ומה .הוא ואשוס פ״ג גנזנר לו ורע חצממק מזרה חיין נליד וזה אסור חמש נאור ומימ חורה ד י וכן בנ נ  צייו שאינו ד
ל נו אין נשול ציין שאיגו שדנר מכאן לאו אס נשול ישוס נו יש אם שמן מ״נ) (שם נירה פ־ק שנחלקו חמה ונלמד הוא פשוש ט :הנל לינר׳ נ

ד ד ח ה נר״תא .וכו׳ האור אח נתן א הנ ה הנא ותירצו .ריקנית פהיא אחר פירוש .עניל קא. מא• הקדרה אה נוצח וננח׳ ל׳׳ד) (דן המניא פרק ניצה ני י קי  עםקינן חדשה נ
ה ננמו רעפים ליטן ומשוס ה ח״כ שאין שנתי מ׳ •ש ההנסה וחיור כ’ע ,נ  דנלא אמח כעס מש*ים אנל זו נהגהם אלא מהרה מתנשל שאינו ראשונה נהנסה אלא נ

ד דמאי ספור המניס אף מחנשל מנים  צרנו כל מנושל נהגפח חיוג שאין י״ל נהנפמו מיונ אין חיוב ננשילו שאין כל הכל לדני׳ ינודא׳ ז״ל והרשב״א הרמנ״ן דעת צומה ולזה ענ
ד כמאכל רנישל נהנפת ולא רטנו לדעח ל ;ז׳ל אחייס לדעת נ׳ ב ם׳ א : שם ו

הניח
טשנה לחם

דנר׳ דחו שהחשיך מ׳ ונש׳ כאן מ״ש על שסמך מאני לישה נפ״ס להזכיר ה״ה משש
 גיטצו היא זו שרייתו נלישה להחח״נ אמריק דלא לישה לשנין אלא אור.ד דמו ולא אני׳
הלישה משום החיוג אין מ״מ גינול נר דאינו לאפי׳ שידחו אשנרוה לא צניפה נענין אנל

׳ לחמיה יש עדיין וח״מ .ונו׳ צונע חולדת ה״ז הצנע עין העושה י נ ד  ט ה״ה נ
ק צניעה לענין כולה ההוניא מפרש שהוא נראה ישם נאן מ׳ש עם ה׳ חנא מאן ו

שם ש נמ
. ק צניפה צענין נוצה ההוניא מפרש שהוא נראה ישם נאן . .. . ה׳  דנהינח חנא מאן ו

ו מים ד נ נ ח צינע חשים מ״ מי נ נלישה מיס דנחינח דאחר דאשכינא היא רני ו ״  ח
׳ אפי׳ אני׳ והקשה צונע משוס ח״ב נצניעה מים ננתינת נאן ה״ה לש משוס  יוה׳ י

 ציניל שייך היא הנא ואי נינול נר שהוא נקחח אלא המם יום׳ ר׳ קאמר לא דע״כ היא
נ דחינו ה״ח ״ ״ דלאו דיו אנל אלישה דדעמיה משום נשלש אלא נצניעה ח  ולא גינול נ
״י מצינו דהרי והקשו צונע משוס מ״נ לנד מים ננחינח ליפה חיונ לידי נלל מה•  די

מי ח  איקר• ניטלו ניטל כר ילאו נחידי אפי׳ כ’א לקחה אפר והשוה שיצנל עד נחפר י
נ ניטל ח״ א׳ וחירצז אלישה דעהיה נימא וא״נ עליה ו  יאשר ולעילם כלומר עכר אפר י
נ אינו ״ י דלאו דיו אנל ליפה משוס כלל ח נ נינול נ ״  א׳יש זה ולפי .צונע משוה ח

ר דלאו דנדנר סנר דהוא יאניי שהחשיך דמי סוגיא נ אינו ניטל נ  כדיו שח״נ ומה ח״
א  אלא כדיו שם הזכיר שלא ז״ל היה שס לפח״ש הסוניא פשס נראה זה . צונע משוס ה

 נשס לפי הוא כאני׳ ילא אחיא שהחשיך די״ דכוגיא נאן כתג אניא׳ לתמוה ויש .צניעה
י׳ להו דאירהו כאן שנהג וע״ק כאני׳ אתי נפ״מ לנאי עתיד שהויא זה נ  אידחו ואי אני׳ ד
נ אינו יוסי לר׳ נדיו אפי' נ”א ״  דחין ס׳ נס׳ יכינו כהב איך וא'כ חים ננהינת ח

נ צנע ״ סני אט׳ כדנר׳ והיינו ח  הפנייה דנרים ונראה לנאורה סודה ר״׳ דאפי׳ ד
ר דלאו דדיו דקאמר נפא׳ ודאי דאניי ונ׳׳ל ר דלאו דנר כל וכן חורסן וכן ניטל נ  נ

ת״נ ניטלו היא זו שרייתו ניטל  ולישה צניפה חים ננחינח ח״נ ונדיו חים אנחינת ו
מ' אותו ודחו ניטלו היא זו ישיייחו  ניטל שם אצריך דר״י דאפר נר״הא משום ט

מה והוא  דש״ו נקמח אלא ניטל יצריך ׳”ר קאסר לא ע״כ וה״ק עפר אפר מאי ואמר י
ו הוה ואי נינול ט ד ־ דאינו השהא אנל נלל ה״נ היה לא מיס ננהינח ניטל ש״ך נ  נ

ה מים נגחיגת ניטל סי ח״נ הצניעה מלאכת ט ננ ולא לישה משוס וה״ה צניעה משוס ו

עוז םנדל
ט  מחנץ מנשל ושיעור .ל׳ח) (דן־ כירה יע׳ ע׳ה) (דן. נדל נצל פ' .קטן אנר עד חאועה פ׳

א !;ו׳ )נ :ק׳ו) ואורג(ו׳ ןו׳  עכ׳ל נננה פ׳ קטן ננד נפן לצגוע נדי ז׳ל ריאנ׳ו נו
מ סענין נטל אומי *נ׳1 נישיל ל' ייפ קמ״עא עעעחין פאירג פרץ ואיזר שמעינן(פ אשי סו

מיו ק ומפני הצניעה משוס אלא .נזה כמותו רנינו ופסק הצניעה נעצין אני׳ דנר׳ ע
 ואמר והצניפה הלישה להשוות רצה שהיא נעצץ י״ל נדה״תא העלה ולא כאן ה״ה ות׳ש

 אנל שהחשיך דמי הקושיא מנח אידח׳ והא וחייג ניטלו היא זו שרייתו גלישה יאפי׳
 מ״ת וא״ת .ז״ל רנינו דעח היא זו .נהא לאני׳ תננוח סוניא תציגו לא אנו צניעה נענין

׳ להסכים להיה הייל י נ ק של הסוניא עם אני׳ ד  הראשון כפי׳ ולכיש שהחשיך מ• פי
 משרע לדיו אפר אני׳ ימוהשוה ההוניא פשע זה דאין יי״ל יפ״ק הוציא נהך שפירשתי

ח״נ נינולו היא זו שר״הו אמר דנדיו היה׳ דני הן לומר דוחק והוא פוד ,נאסרו נ’ה ו  ד
״י דסחנ׳' דיו נענין אלא דחי לא דהשחא נהחלע לה אייתי השנח דיציאית כיגיא  ני

 נחו הסוניות יתרן ל”ז שהראנ״י ודע .עתה מפנים האפר נענין מ״מ אנל אני׳ וכדני׳
 נראה שהחשיך מ׳ שנה׳ שנסוניא ה״ה וח״ש .ע״ש השנת יציאות נס׳ החום׳ שס שתירצו
ל חיונ שאין נגיאור ה דנר טינו  נחינח התם דהוחר דכיון משוס הוא ונו׳ נמורסן חוי

אי החורה סן מותר דנינולו תשמע נחורפן מים  להם היה ראוי התורה מן אסור ניטלו ו
י' הוו לא יאל״נ נשי״תו לגזור ז ק ג נ  ואס מים נתינת הותר נך ומתוך וז״ש נמיר׳ י

. גיטלו היה ט׳ ו
ט ״ ר א פ עו שי  ירויו לצטע כדי אלו ססגין עושה הוא כלומר .וכו׳ סמחגין מנשל ו

 שהוא מירוק דנר שוס שלנעו נצומר ירוק צניפת למין ראוים שיהיו
:רוצה שהיה הצנע

ד ד ח ס טלם וכו׳ האוי אח נתן א ט׳ מנשל משוס ח״ני  אימה .ונו׳ שפת אם תנל ו
נ איגו האור את ועחן עצים והפתן הסגים ת״נ דארא׳ ״ דלעיל ווסיא ח

שת״נ
ת ע ו ת ת ו י נ ו ס י י ס

 מלפני בחמין שנא כל נירה פ' לה ואייתי חבית בפרק רתנן בישוא אדר בישיא דאין [א)
בלי בחמין שנא פי' וני בשנת אותו מריח׳, השנת ראיס ינחב צרנו בל ונהנשל ראשון נ

....................^...................., ....... ̂ ___, , . אעפ׳ב . _ . _ .
 לשערי עני! «פ המל״ם ען לאמש אי ייילה לציין סיינץ היינשל ימעפה י׳ל י״ח הניאה י;! נצי לפי״' ל' ״פ ייילה לפקן לי עה דאמר ריכתא ייזלפ-ה ויישא אפמרא מילה ולנכי סרינץ נשול ל' נגה עעילה
ני לצניעה אס ואן. לייימי אינא מאי דניים לשאר שלן אם אלא דני נהן לצנוע נשל אם עניי והדין עננה פי צניעפ נכו׳  שיעיר׳ יכילהו ל׳ איסן שמנשצין לוני יאי״; שיהיי שנפג נלשוני י׳ל י׳יי כללי נ

מ דני׳ כן על ליה דפז׳ למאי ומידי צויד׳ כל מפנ״פא ככולה׳ א-פנהו הכי נע׳ מלאכות  ושוק הייה פיק .נזה כייצא עי יכו' הוזיית ינן י ל׳ס) tp( נירה פיק . עצרה עד ניצה הניתן נכינים י׳ל י'
 יוק׳ ננמדא ו׳ל היאכיד נהב .מנשל מטם עד ופן אהד תניע פיק פניי־ עד המנשא שעה כל פיק .כפפי המכשל ינן ■ מ׳א) (דך כירת ע' .האור פולדופ עד המפקיע קמ׳ה) (דן פנית

« היא פכיגיה ההלכה כ׳ וה נלשץ ז־ל היאניד לפדש נא מה מנין איני אופי ואני נה ננעו רעפים לטן וסטם פדשה נהדרה לה ואץ פפניפץ גסרא ל׳ד) (ד׳ ״ן נדי המניא פ׳ ניצה נפס
פיציאיו



99 כrvm גפף פ״ט שבת הלכות .זמנים משגה סגיד
ח ה הי הני  א»י )1י* ן>7 (פגמיה מצה נאוה המגהוס נל הרק .ונו׳ גחלים גני על נ

 אילימא ה׳ד ההול נו ההן לא ה״נ ט ההך נחלים גני על נהר הגיח יוחק יי
 «ח״נ לא אחא' נשיל הוה ניה מההן מה לא ואי אלא סשימא נפיל לא ניה עהסן הוה לא דאי
מנ׳י אחד מצד נפיל ניה סההו לא דאי ציינא לא פנ׳י ציריו משני מיל ניה מההן ואי נ  נ

 , הוא נלום ולא פמנ׳י אחד פצד דנל והמיל
(צלה ואה רנא אחל שם ועוד .  נו (צלה ואה לנא אחל שם

 אחל דאחיי אינא היינ אמד נפקום ערוגרח
ג' אפילו לנא  לנינו והשק מקומוח. יג׳ נ

 חצי דלוסאי p נמאנל והילשו .אחלק נלשין
 והיה היה ליםשם הי׳ ויל ישיי אנל נשול.
לל: הליש, מאנלו ממל ת פ  והיניק שנ

ט׳  הדנייק פיירא ד׳) ג׳ (דף ישנה היק .ו
מפי הה  לידי שינא קודם לידוחה לו המירו נ

 מטיש נהוניא חזה ולמעלה מקילה איהוי
 נשינג אהילו אלא נפזיז הליניק דוי^ דלאו

ק הנ ולזה זיל פילשו ו  הזניק וציש שנה לניס נ
: נמזיד

ד ו תי ם .ונו׳ פחמה פיני מנל אחד ה
ו') (דף דינמוה ופיק ירושלחי

 :ונו׳ ספוץ נשול לי פה פתילה נטל לי מה
 פאן האי עיו:) (שנה שם .ונו׳ המחסס ונו

 פהו מנשל משוה מיינ טפלא דארחח
ק דמימא :קפיל לא אימא ואיץש יהלל נ

 ובא התכלי[ את ונתן אוזר ובא הבשר את ונתן אוזר
 ובא האור על עצים ונתן אחר ובא האור את ונתן אחר
 מבשל: משום חייבין בלבד האחרונים שנים והנים. אוזר

 אפי׳ כגרוגרת בו נצלה אם גחלים נכי על בשר הניח ה
 כגרוגרת בו נצלה לא .חייב מקומות ושלשה בשנים

 הראב״ד השגת חייב. בישול חצי כולו נתבשל אבל
ט׳ נשול הצי *נהנשל אחד מצו־ בישול חצי *נתבשל  .ו

נמאנל הוא מול הצי ודא חצי ויתבשל בו שיהפך עד .פטור
P ע״נ , דחסאי :

 שתאפה קודם לרדותה לו מותר ונזכר בשבת בתנור פת
 כל מתכות ממיני אחד המתיך ן : מלאכה לידי ויבוא
] המתכות את המחמם או שהוא  גחלת שתעשה עד [נ

אח הדוע את הממסם וכן .מבשל תולדת זה הרי
רתלב

:מ VM פפיג מד שיפן מטו

 וגדוצהושנשןאה משה שלא פשגי ואיה האור אה ש«ון מי נם חיינ יהיה לא ולמה היינים
*י העצים אם אחיג האחי מחן היה לא שאם האור  מהנשל היה לא והמנסיל גננה היה ה
 טלם ׳W העצים אה גה! ואחו האוד אח גחן אמד אדידיה עדידיה והקשה יישא אימא

 הי>נ ■iAi שהאחרזן מסקיק דננמרא ופיק דנד. עשה לא האור אה סחן ואפאי חיינים
te ההם דגיהיק מורים ונלם a פרק ירס 

 אה פנוא אלוי ההם הק 0ל* (ניצה המניא
 אה שופה ואחד העצים אה מניא ואמו האור

 tte מנים ואמי המיה אה מניא ואחד הקדרה
 פטריס וגלם הייג האחרון וההגיא היינים

 שי ואיימי הא מעיקרא אוי יאייהי הא ליק
 נלהו מעיקרא אוי שישי דל רשיי ופי׳ לנטף,

עני מא איהו לנטף אוי אייהי מעשה עניי  י
^. עניי לא והקי  זיל הדג סל תמוה (י׳נ פ
 החם וא^ו .גוינין האחוזגים שנים פסק איך

ד האחיק מיס הקשה נסי טפרא  »ינ ^נ
 אור דאייהי שהאפד אש׳ דהא פפודים ונלם

 לסהן עצמו הקדים הפצים נוחן ואט׳ לנטף
 היההנהינה המלאטה נל שסוף נאוק האור אח

*י נהינה אמר «א שעיע מנים היי ה*ר  ה
 to הייניס האחרונים שנים שיאמר ראי והיה
^ חיינ האסרק נגס׳ דאסייק דהא ליק

 המגיש ני הספנים יp«ע אצא איס פפויים
 הקדרה שהרחיח אחי שהוא מיינ שהיא פשיפא

ן אחי שנאה עצמה נפני סלאנה היא חו נ
 זה ׳ri א"נ האסיוח למלאטה ספונה דאעה

 קשה הדנ פל אנל פעורים ונלם סיינ האחרון הסחן הסהנים נל אהי לנטף אוי דאייחי אי מעשה ענוד פלט דהא חיינץ נלם מעיקרא אי דאייחי אי נרייהוח השתי יפהדס
 זפר שלא שאומר הספר ומפעה הגירסא שסחציף מי יש זיל הינ לטן ליישנ ונוי .הליל האמיוים ג׳ מיינים נלם והמגיה העצים וסחן האור אח (וחן זיל הוא שטדים פה שנפי
 וזיל חייטם האחרונים שנים נה נמונ דל הרנ שהניא חלוקוח השני אלו שמניא החופפחא שפציס ונפרס עצמה מצד היא דמויה השנרא וזאח השניח בחלוקה האור נתיניז זיל הרנ

נ פרק שנח נמסנה החוספהא ץ אם נהן ואחד הנשר אה נהן ואחד המים אה נחן ואמו הקורה אח נתן ואחד העצים אח נחן ואחד האור אה נהן אחד י'  אסר ונא מנל
 האוורורס שנים ופגים אחר ונא העצים אה נחן ואחי האוד• אס הניא ואחד ההנלק את נתן יאחד הנשר אס נמן ואחד החים אח נתן ואחו הקדרה אס אמד(חן חייבים, נלם והניס

 דל. הדג טנה נבין ונהם דנרים שד ט לעורר צריך לשוס ולהנק .דשמיא וסיעהא הנגה וציין נלל פעוס ני יש! אמח זיל הרב שלנק נראה א׳נ התוספתא. עציל חיינים
חנ הראשונה שנחלוקה 1 ^!4שנמ ועוד שינה למה לדעת וציין טלם ונן אמר ונא אמר ונא נמב השדה ונחלוקה והגים אמי ונא שנסב נהנים לנד טלם ונן נתן ואחד נתן אחד נ

מי שם היו שלא נצופר עצמה נפר מלאכה שהיא  העצים פתן לולא פהננה היה והאור מתנשל הסנשיל היה ולא דנר עשה שלא חייב שס האור אח סתן ולמינן זא׳ו שנא אלא ני
סו נהסס ל* והפגים שהאור נזה שניון השר על העצים את ונתן אחי ונא השדה נתלוקה זיל הרג ית! מי נלם שב* הראשונה נחלוקה אנל .ני הנ לא ני א מפני האור על נ ^

ט׳ נחן ומחד נתן ססד וממר החוספתס ;שק סדייק ווהו שפיישתי, נמו הפור פת נתן נס המנמכה שעשת היח זה ט העצים אה ונהן ■__ ____________ ( נמלוקה נס ו
ט ני יחד נלם שנאו אט׳ השש אק ני לס לנלוח נוי השניה בחלוקה זיל הרסנים ננדש אחר גא" ^ בנתינה לנד שטרשהי מס נחן ואחד נתן אהד לשק טרה ז  שמא ה

חנ האוד לנהיגה כשר.גיע וצסיע האור אה שפיק עם שיצערף ולא עצט נפני שיהיה צרין ודאי זה ני השר את הניא ואמד  על ואמו אמו נל ועמה האור אח הניא ואמו נ
טי מ שנמב מונה ספי אד מצאתי והנה .עליל והרב והטשפתא הנמיא נשלום יבא ממט  האור אח ונסן אמר ונא מעצים אס ונסן אמר ונא דטפא נננא רניס ני

עיד נראיס ואין .נלל נישול רמז שם אין האור את מניו שיהן קוים עצים דנחן נלנד האממדם נשדם גיא סיוג שאין ניחא זו לגירסא לא הנמנה ששנה מפני פ פסחא נ
:התוספמא עם ולא הנמרא עם

 הוא נישול טלא ניד פסאנל נחנשל ט חייג שמא נשול חצי מאי ידעתי לא וגם מצלי נישול ד<דש זה שציא האק ידעה׳ לא הרלת■ נהג ונו׳. נחלים נני על נשר הניוז ה
סניו נסנשל לא ואם שנה לגני הג היה והנה על״ל. וצ׳ע שנח לעגין סייג אמש נ ש: מקום נ טצ

משנה לחם
צםווץ

שי את סהן שמייג שי טמיא סיינים טלם שנם אמאי הקורה את נשואת קשה ונם ה  י
 הקדרה אס המתן ה'נ הניטל אחר שנא מפני נשל לא דעדיין אעיג ניטל מטם וחייג
 דפפור לומר יש לזה מיהי .הניטל לנא שעתיד משי אחד נל מיינים יהיו והשאר והמים
 עשה לא אחד שנל אע׳יע ואמו אמד כל »ינ שיהיה לן ודי נסדר שלא ועשה משום

ר שלא עט דאפילו ולומר להחטר לס אק אנל נסדר שיהיו הינא נשלחות פעולה  נפו
 זה על שפחד מפדוואה מהרים נהנטס ופיק ציע. ראשונה ששיא מיע ח״נים שהם

ר נפסק׳ ונן רי ופיק .חנינ ן׳ לוי טהיי ם נונ  העצים אה וסמן האור אח נסחן יני
ה ונראה מנעיר משוס שחיינים נחנ לא אמש  מיינים שנלם מא כאן מ׳ש אלא יגי
ת שננישול זה מל והרשה הניטל שהוא אתה הלאנה השוס הנ טי ס נ מ יני «׳ ני

ת הו ת ת טוניו טיי
* אעב־ב ל י עו רני רקי־א ודלייוז rf>1m *וזר ני ר יוסי נ ס אין מ ט טז י פ  ה«רוי ברקיק נ

ל S «נ ruM  *S אוז־נ דזיאו *עיו בל ט ימני* סזזז נחל נולקנו! וני• ניסוח «ל* »ע־פ  ו
לנן חייב 1ב«ל ם יויזי ד.י * «ו ל לי אף *פרה פת יוזן • י ננ נ חז סחיר נסקים • ל  במן ט

ה ה*ילפפ כדתנן מתבשל שני בכלי ש*פי■ רכין שר.ן רברים יש שמיי קוי  זפויעביש חי
תונן יתן לא האש םן םיוויזחין שלין«ל* שאין רש תבלק ל « בה־י מוזנ ק וי א  סמבשלין ׳י

»׳ שנ״נ ר בני א ק נירה פ־ ההם נרמ אין עיקס״פכירה המלה בנ שין אנו ו  בקיאקברבקוק
של איוה ליוה! ש אי נב־ר טתנ ב׳ v• פצלי וגם נ n סו ארב ר וגס בן נ של ונ ק סנו שי בנ  ב

ס יתן לא דגיס או חי סון נ ם־נ שאץ לאש ס  שיש דבשם סחסאח לו חוששני עשה ואס חי
שול שול אוצי צלי יש בן נרפרישיה צלי אחר ני הו ני  אערג דתולץ פי דאסר ועור ר.יא סברא ו

ר. ^י ע אפייה רד.רר ניון ^ ה קריג! לו ם ני רי ע־נ גפפה י־ה w יוצא ואו ] !רא־ם סוג נ פ• |
^ ל נ שוא סוק האי נוז תא ד טי לאהינא פינ * דארהח סאן האי ו פו דיג נו של משום ו , , , !סנ ,

אז * נשפיניו ניזצמוד מסרו נדעון מופי גילם שכנליזי אסוינם ו ס מיי שוד ר׳ל לדני* יסיל! נ  נד
ל של דנריו ד נוי ול3 איסור יפום והנל דנוייתא אמ1 ננלל כן ו׳ מ ט י מצ השיג לא כמאור נפל ונש ז׳ל י' אז נזשפסהו אצמש ג p .(ומפי שהנניס מלמו ו i ש דיושצפי פצאפי  פאן כאי וניי

ס וגם שפין פלשון פייס נל׳ שמהמש ושפין פיייש מנשל פשוש פייג פשןז ושחין  משוש דסייג לאפיוא סידוא ושוא נסאן לים וכוס פמו וכיין כנל> אס שפ״יז מטי מנשל משיש וסייג פיוש נן ו'ל י׳
י ויל י"פ ונרי נמצא מינוץ קא פנא דלשרויי פפמים ומיפרשא מטל ו נ י ט אי ונפל אלשם י׳ מ : וכננלי וכיחשלמי ור׳ח כסיש׳ נפלי יונופיפ ירש־י כ ן  סנטה פ9מפ .ציזין ט נשר הניח טי

) ף1( ס. שנה ; גאופמצש כמוסווו נל פרק נ׳ו אנ מל ד : ושנס וא1רן פרק דש פו טז ל. מ ש עג ל. כפפפפ ונן :פ׳ד) גדול(דף גלל פוק ט ש סנ ל: שדק ט ח לנ ל נ

 לומר P וסוד ,לופע משום שחייטם הדין שמא המגיד הרג ונמנ מנשל משום שחיינים
ציין אלא ס״נ איס מנעיי ומטם ט לא»ץ נ  לאשרז צריך איס ונאן נגמיא שאמרו נ

:הנישול על לוקה וננר לטש״ל אלא
ט׳ נשנס נחמי פת והדניק ®נח ה  חטים נטגיא מזה ולמעלה המגיד הרג נחג .ו

ם שנמג ומה הטגיא. חן p לו ילא פאק וקפה נמזיד הדניק דקא דלאו ט  י
 יגא שלא דאמר משום הייס לטע חילוק מצישח טם מציס לא שממרא אפיס שנח
ס״נ ואידפי דהדי ש (ז^ףד׳) הקשומגויא pומסד משאה חיוג לאי מ  מאה.אנל0ש

ס ט נלל: לו קשה שן מלאנה לאי ינא שלא נדי שנחנ י

עזז טנדל
 1מ ובז׳ פאיי אפ פניא אפד נפיא דקפד שנרייטת לפיהן כוא עוון והלמוד כאא אש טציאין

 פפיקוא שי דש*פי כא קשיא לא לכו ופפיקיק פפורק וגולן סייג כאפרק ^ ונוודא פואץ טלן
 גדש לישדס חדטס דן כשייש ולא כיוס שנפג ספד פלח לפ»פ רצם ואס .שי ושיפי כא

ס פנו וששיי כיא ?שיא לש אש כא לקיש  אש יטשש «ניא לאשפיעיק אלא אהא לא ידל ויל י׳
 אש. שושש שא פפשג פנד קא נלכו גשלמא נמלכו שלשווא דשייל פדר קא פפשם מאי ^דרש
 ננ« רפפיס לנון יעשוש פדןק פושם נקרייס שנא ישנ׳ל אפי ומכור פניו קא מפשכ מאי כ?ייכ

כ הן משוס נם ונג« לחשמכ ומסין דקניש חדשכ נקאם ו*ל ודושיי נם  לנק שאכה נופש ניי
 אגל גטר טיפלץ כגליש גגל כן כרי טטש ודריש פער לוכ גפמון ונרכי([ גוו גס ואשרו רמפיס

 ו׳ל ט׳י ופי' לספמן גו• גצוק שץ מפיגץ ואץ נמשציש אמזן פשין ואץ שפן שיון שנין שן
י' .כצוק מ׳י שפפקשין  מ סרן וכישדס שיפ1כם ד לפהו ישניס וג*ש חושים וגידס ספר וקסני ו

עגדיסא שן י׳ל אגיי טניא שפם גל ססשמיפ ז׳ל אלשש <*י דון 06 ונס .ו'צ ר׳מ ניגרי
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ד להרמ׳ך סדמגה משונפה hnov .'זט רונה שפירשה צפוח ט דנ  כך’6ל1 רני» נ
:מכוונה רנינו נספר׳ דיד! ספרים וגוסמה עליו המה

ס הםכבס יא  כהנ וכו', שנו הריה שיורפ עי הנגד <׳ה והשוחפ וט׳ תולדה הוא הרי טדי
י שהסתיפה המפרשים קצת פירשו ה׳׳ה ט  הרמניץ אנל וט', פנים שני נה יש נ

 סוהס נכל לומר ראוי פך שרצים םפ״ס נתנ
 דעה לעו־יי, יורד ואיני וט', מ^ין חולדה פירוח

ד דתרנינ נמא׳ הרסנץ  אצונע ריכשי אחרי מ
 לענק רניט דעח שנן נמ״ש מ’ומ .ואסלנן
 רטט נדנר׳ הוא פשוט מלק מטם הוי דסוחס

 משמע לכאורה כיטם שייך נחי דנ״ן מ׳ש אנל
 אלא חייג דוקא דנהיס נהפך רטט מדנרי

תנ שנטנינ  שהוא מפני ח״נ נפוה הסוחט נ
 וכיוצא מוך או מטלית לדחוק אשור לפיכך מכנס
 שמא לשתמה נהם וכיוצא האשישה נפי נהם

ינא

י הו בהם וביוצא והנפרית והכופר הזפת את או החלב
 עד אדמה כלי דמביבל ובן . וחייב ‘מבשי תולדת זה

 בין דבר יכל כללו .מבשל מיםום ה"ב חרם שיעיפו
 חייב זה הרי רך נוף ש־הקיפה או באש קשה נוף שריפה

 הבהמה מן בין שער או צמר הגוזז ן :מבשל משום
 השלח מן אפילו המת מן בין ההי מן בין החיה מן בין

 שארכו הוט ממנו לטוות כדי שיעורו כמה . חייב שלהן
 מן למתוח כדי הסיט רוחב וכמה .בפול הסיט כרוחב

 .זרת שלישי לשני קרוב והוא בחו בכל ביניהן כשיפתח הראשונה האצבע עד יד של ביהן
 דרך שאין פטור החי מן הצמר את הטווה .גוזז תולדת זה דרי העוף מן כנף התולש

] ואין בכך גזיזה נ  או שערו או "צפרניו הנוטל ח : בכך טויה דרך ואין בכך נפוץ דרך [
 לו בין בידו נטלן אם אכל .בכלי שיטול והוא . וחייב נוזז תולדת זה דרי זקנו או ש־פמו

י בין ביד בין מגופו יבלת החותך וכן .פטור [ל] לאחר בין  לאחר. בין לו בין פגיור בב̂י
 ועובד בכלי אף חותכה יבשה היתה ואם .בכלי לא אבל ביד במקדש יבלת לחתוך ומומר
 לכנות דיקט ואם .שערות שתי חייב ויהיה יטול כמה בכלי שערו הנוטל ט ז עבודד׳
 אם רובן שיפירש־ו עור של וציצין רובה שפירשה יצפורן . חייב אחת אפילו שחורות מתוך
 נטלן ואם .בבלי לא אבל בידו אותן ליטול מותר אותו ומצערות מעלה בלפי [י.] פירשו
̂.ם .אסור ביד אפילו אותו מצערות אינן ואם .פטור בכלי  מצערות אפילו רובן פירשו לא ו
י נטי־ן ואם בידו לנטלן אסור אותו  את או הפשתן את או הצמר את המלבן י ;חייב בנ̂י
 חוט ממנו לטוות כדי שיעורו וכמה . חייב להתלבן שררבן ממה בהן כיוצא כל וכן השני
א ; טפהים ארבעה אורך שד\א בפול הסיט רוהב כמלוא אורכו אחד  לבגדים המכבס י
 מכבס [י] זה דרי שיבו המים שיוציא עד הבגד את והסוחט .וחייב מלבן תולדת הוא הרי

סחיטה ואין .הבשול מצרכי םה1שיהד כמו היא כיבוס מצרכי ישהסחיטה .וחייב
בשער

h שג סייין טור ד ;סה לאוין כיו׳נ שג 1כי« טי־ נ פה: צאוי! פמ׳ג וט׳ש שכט פי' טיי נ שם: פמ׳ג טמ פי' פיו.

t .רנשל משום חייג סיכפא דשדא מאן האי שם .וכו' אדמה כלי הינשל ונן 'N 
 שדש זיל וישי׳ .וקץ אדמה כלי מנשל פהוא פירשו נאוציס שיש העתים נספר

,קדרה שופת גני מיה מנואר יותר למעלה הינרחי וננר ,לת ען של יתד  של כללו :
. דנר גהנאר; ננר ונו'

t הוספתו) .ונו׳ שעי או הצמר אח הגוזז
 מן הנהמה ק ההיה מן הגוזז

 חייג כ*ל הסיע מלא מולח מן אפילו העופות
 ופיין .פשוע פירוש הסיש רוחנ ונמה .ע״כ

 המלט שיעור נמשגה י׳ה•) (שנח האורג
הנ כמלא וההווה זהצונע והמגפן  כפול הסיע יו
׳ והאורג ונגע׳ הסיס. נמלא שיעורו תופץ נ

ג קיו) (שס מ חייא ר׳ נסוף מחוי יוסף י
 רותנ המית מלא פי' ורניע . פשופ תמוי אמי
 שופת שאינו נפוף ופירוש ,לאצנע גודל שנץ

ס נפקי אלא הצריך ננל אצנעותיו פיי  פשוע ו
 אלא לח״נ שאץ רניע ק ופסק .פושק שהוא

 לפי פפמיס ג' הוא והזרת נרורה. נראיה
 זרתות שתי נה ויש פפתים ו' נת היא שהאמה

ד. המשוער ולא רנתונ האמור הזרת נממז י נ
 משגי הוא יותר הסיס פלא ניד שהמשוער

הו* נפול הסיע שרומנ וגמצא נמורנש שלישים
 פירש זיל ויש״י .רניגו דעת זה עפמיס ד'

 שאים נמה לאמה אצנע נץ הפסק שהוא סיע
נ פירש וננמרא .ע"נ ,צהיסינן יכול  יוסף י
 ממש נטל דמתניחין נטל הסיס כאי אתו׳

 שתי משעי לאתה אצבע שנץ קצי נייוח
 לעם לאצנע גודל שנץ פשוע מחוי פעמים.

 נאוחן נפלים נזה שיש דמחגי׳ כטל וטא אתת
 תן נגף התולש :ענ״ל ,לאצנע אמה שנץ

ע״ד.) גדול(שם נלל פ' .ונו' חולית ה׳ז הטף
פו והקוסט הנגף את התולש נ* מ״נ והטי
 קופם גוזז משוס ח״נ טלש אי־שנ׳ל חפאוח

ממתק, משום סייג ממרס סההך מטם מ״נ
 שאין פסור התי סן הצמר אח הטווה ;ע'כ
 נהמה גני מעל צמר הסוה אר״י שם .’וכו דרך

 תצפן ומשוס גוזז משום משאות ג׳ חייג נשנח
ג טיה ומשוס א י מ נכך פויה דרך אץ אמר נ

ע ואץ ו גדיה ד י ע 1’יא נ ע נ*ז י ;מנ״ל נ
ק שערו והן נשגיו או כזו יו צפלניו הגועל )גייר י־ף כ־יגיע נייק ישנה .וכו׳ זה הרי זקני או שפמו אי שערי אי צפרניו הנוטל ח ע הגוילח ונן שסמי וכן זקא■ י הסתלת ו

ס' מגופו ינלת החותן• וכן . ת״נ ד״ה ככלי אנל כיד יימליקת ועמי שנית ״שוס אישיים יתכ״ים תעא־ מחיינ י״א הפיקסת וכן ע שכר.נ הכלי .ו מתמיה טא יני
:צליע רניגו ודני׳ שם נתוכרת גיל וזה ת״נ שיטא נכלי צפרניו כהוחך היא הרי נכלי הר,ותכה הלמה שהינלת נכימי־ נרמה 1ק"ג (דד■ עייונין שנפוף הסוגיא לפי ט אצלי
ע ומותר ת ינלח מהינת תסת קרק גני ששנינו תמה הקשו ועתרא אטר וכאן כאן ככלי ואם נתדינה לא אכל נרקיש ילת היתכין שם נתשנה .ט'1 לא אכל ניד כמקדש ינצח ל

ה יכ־. הא אמר חד ית־רע השנת אח דוחה אינה י הא דארר למאן ישאלו נינשה והא נלתה הא ניד ירא הא אתי יתד נכל׳ הא ניד הא נ;י סעמא פאי נכלי הא ט
א יאמר נמאן רניע ופשק ״כ־כא כייני שריא נתי ככלי אפילו ינשה והשיט ניכשה והא נצחה הא אפר לא :שרי ננלי אתילו יינשה ננלי הא ניד הא נלחה והא י

ל ט ט עו . נשל' פערו ו ט'  נמלקפלנעת אליעזר לר׳ חכייים ותודים אחח אומר אליעזר ״נ■ שתים הזוג פי מלא וכתה ה״: נשכת הזוג ני מלא הניעל נ״ד) ושנת המצניע פ' ו
י ח״נ אתת שאפילו שטרית מטך נ י י יל:ש לא השים אסיר כחול אף זי. ו נ ה שפירשה צשורן אשה שתלת נ  שפרשה צטק אוסר רשנ״א תניא (שם) וכי' חנ

׳ומק ר׳ אמי נישנ׳א הלכת יהודה יי אמי .חטאת תיינ נכל• אטר אנל כעי־ ניד רוכן כירשי לא אפור אנל פעור נכל׳ סותר ניד רוק שפירשו וציצץ יונה
:אופו ומצערות מעצת כלפי שפירשו והוא

. יה נפרק כתנתיה התלנן שטר האורג פרק כמשנה . ונו׳ הצתר אה המלבן י
א ס י ב כ מ ט' יתיינ תלק טלדת זה הרי נגדים ה א ופשוס מלנן חולדת שהוא רנינו ינייש תייתית כהרנה סייכר יה ו חט מ ה .וכו' הנגד את הסו ת ה ילמא מקומות נ

מד שהשמיעה ז״ל התפרשים קצת ופירשו סחיפה לידי אח׳ כשהיא והשני הסלנן גזולדת היא וזו מחלק זי נסתיסה שהנגד מתים כשתיא האתד פנים שני נת יש נ
ץ משקץ משאר  ימלכץ איק התצאין כשהמשקץ אלא אטרה אינה וזו כסונלעין התשקין ויוציא תפיק שהוא לפי הדש תולדת מפני ואסורה כהן מתלנן הנגד שאץ ושמן ״ן ע

 דישה ואץ נגיונרח ושיעוק למשקים נצריך מפרק תולדת פירות טחס נפל לותי ראי׳ נך שיציס שמונה פ׳ טף כתג זיל הרמני׳ן אנל ז״ל הרשנ״א דעת שגופה נראה ולזה לאטד.
ד והסוחט .כהן יכייצא כפירות כלומר קרקע עידוצי אצא  לעיסה ולא למשרה ולא לאכלה התם הדאמריק ניין נין נמים נין שתכנס נכל נ״י והוא מלכן כדרך צונע תולדת ע
עד שמיזננם וטא  המכנס נטספתא ושנים ז׳ל הספרי׳ משה הרג נתג הזה ונענין להוצאה השיעי־! ג' על <' ונארוג נחיטץ נטל הסיס רותכ כמלא ישיטרו סעפ ננך ה

' אמת תצאנה והטחס ע ישמעאל י י׳ של נ ט'. סחיפה ואין :וכת״ש רנים דעת וק עכ״ל עצתה נפצי מלאיה סהיעה שנייושליסקנט צנעים אומי כרוקה ק י שערו  פרק נ
נ נשער המיסה אין תרוייהו דאתי׳ ור׳י רנה קכ׳ח) (שנת מעץ : אינא איטיא ומיהו , ע'

משנה לחם
ן ו ס' הרך גוף שהקשה או נאש קשה גוף שריפה כי  אתרו ע״יז נדול(דף נלל דנת' קשה .ו

 מט ותירצו פשיפא והקשו מנשל משום תיע לאתונא סינתא דשיא מאן כאי
 רפי דמירפא ופירש׳י קתיעע׳ינ והדי רפי יסירפא קמ"צ מטין קא סנא גשרויי יתימא

ס י”ע  טי ניישא יפי וני מתקשה התיע מיתת שיצאו ולאחר שנתוט והמיס האור ט
ס. בישולו  שננ״ת כי.נ ואיך חייג טה לא נתתלה דיפי לאו אי דנסינהא משמע ע׳

א וי׳ל שמ״נ טיך גוף שהקשה ט ר י  חיינ שתתקשה אע״פ שסי,נשל לת דני דכל טנ
הפירוש זיל דעט לפי מדמה נ־.׳ שטא נפיכד.א שאמדו ומה דאופה יוסיא ניטל פטם

הםנםץ

ז מגדל עו
 ■ נוול כלל ם׳ , כםיו טי ונסר. נ׳ה) (דף טנהטה איז הצוקמ פ' ננווויז נטס׳ . יזייג פו ד.גחז

 ויזמת נתרי) פ' וגרים ו'צ תמפושיס ווב נן פיוט סמיניא נפיץ .יויז עו יותנ ינסה
מ נן פיר: טילת ו ואץ טו מף שSוaר ־ נטינת נתנוץ ווה ונים פיווםים שמצא ואייר ו־צ ו' י  ו
 ר׳ח וכ'פ כוותיה פסי ל״י לגני הלמיו וה״ל ואט׳ג הכי ככיא לנ סכר גריל כלל פיק .נגן פויה

 כווהיה רבנן קיימי גוו ט צפמיו והטיול וכמתגיתא יטיל טיהיה נירוטלטי ואככחן מדא ז׳ל
 ליזחיד מיתי• • הגהיזה את הלוקיז טיק . לאיזו טו הטהן יכן התצניס ה' .פכיו־ טו ועיט•*

שנו פד jrpen . כיטל צרכי טו המכנס :ק׳ו) (וף ואוו; ר׳א פיק .טפתים ו' טו הצתי את ר,מלנן . התצציט פיק .כ“א טו 1םטי ל0ר,ני .קיג) ספילין(ון הטצא טוו, טינינץ נמסכת .י
: תפיץ פ׳ . נשפו פסיפס ופין .נ״ו) (וף ימאיז ום פ' ונמיפ

 שת״נ קצז׳ל תתר מתחזקים שהם חזקים הס שהרי מלאכה שוס עושה שאיע דתיסא מהו
 ומש׳ס אותם מקשה ואח׳ה לח ונעשה אותם מרפה האש שנתמלה מפני הבישול על

;נקיטיו חייג לח דנר דנכל לעולם אבל חייב
רך י ע או  :זרת שלישי לפני קיונ כתג למעלה שהרי לד׳ע קרוב עמר דעתי .ד׳

א ד והפוחס ה״ה כתג .יכו' הנגד את ור,םוחט י ם', סלק נדרך ענע חולדת ע  ו
 אצא אים אנל ענע נסיו טא שהסלק מפני הוא ענע תולדת שמ׳ש צ״ל

משום היא אתת מלאכה והטתע המכנה שאסרה התוספתא סן שהכיית ימה ,מלבן תולדת
דחילק

ת הו ת הג פוניו סיי
ב [נ] ד א נו «ו טצמרי כהנסיש [ד] :גווי* בלא ם' עיין כריי יולא כתראה והוא כיג  0ם

ו׳ אומי רשב־א הניא [הן :כגמ׳ ע־ב חייב לעזומי ואמר כר־א י ודל שבוח « נ  I ס׳
ם סרק בזבחים [ו]  שיש חנן נושל פ׳ כםכילתין וכן תיב לים סורי זרק רבא אמד חמאת ו

ד פיהיי משקין ושאר ושמן יין סחיסת אבל כיב פרק לקמן עיין וכו' לשלשת עליו ת  ו
מפי עיין ביע״ה ביב יש' ם־א שרק נרלקמן דרש חולדה י תתיימח נ
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: ע׳ג ,סייג גשגס ססקיימס ופלאפסו
 שמס וו מיו הסגיא כל לשיש ויש .צוגע משום להסחייג שיייסו היא « לדיו מיס פסיגס היא סאן י*ס) קסא(שס גשרק מיש משיש ויל שיגייו ידאה .וגו׳ פין העושר, יד

גו ממיה ניטל גי שאייו
ב •* סחימתי על חיעץ שאין לעיר יה״ה [י] בשער  המגפץ י

.תיב כהן וכיוצא השני את או דטשתן את או ״הצמר את
 ארבעה ארכו אחד חום ממנו לטוות כדי שיעורו וכמה

 כדי כצמד שיעשו עד תידים את והמנפץ .טפחים
הצובע יג :וחייב מנפץ חולדת זה הרי אותן לטוות

 חייב הצובע ואץ חייב. כזה חוט טמנו לטוות שאפשר דבר או טפחים ארבעה שארכו חוט
 על ששר או סרק שהעביר כנץ כלל םתקיים שאינו צבע אבל .המתקיים צבע שיהא עד
 שאין וכל .כלום צובע ואינו לשעתו מעבירו אתה שהרי פטור. וצבעו נחשת או ברזל נבי

 כיצד וחייב. צובע תולדת זה הדי הצב;י עין העושה יד פטור: בשבח םתקיימח מלאכתו
 מי לתוך איסטים שנתן או .שחור הכל שנעשה עפצא מי לתוך קנקנתום שנתן כגון

 שארכו חוט בו לצבוע כדי שיעורו וכמה .בזה כיוצא כל וכן ירוק הכל שנעשה כרכום
 הטווח אחד .חייב הנטוה דבר מכל טפחים אדבעה אורך הטווה טן :טפחים ארבעה

̂י ‘דינטיי את או הפשתן את או הצמר את ת ייי* י שי מ־אביד ר
^. כעצא כל וכן vTin r» או השער  יסמגיישרס6<דא גד.»׳.1סי6 *כמישה יהעושוז ב

 pto צמר ^ס שגיא צפי הצנלז גמשיס שילבד והוא .וחייב טווה תולדת זה הרי הלבד את
 ®ו מל מין מיסן מד גגי מל ימשמי ומגישז טפחים ארבעה אורך חוט ממנו לטוות שאפשר דבר

^ בתי שני העושה טז :בינוני בעובי  העושה .חייב ני
 בחבלים טטה שסרג או סבכה או סל או כברה או נפה
 באחד בתים שגי ומשיעשה נירין עושה חולדת זה הרי
 בדבר pני בתי שגי העושה כל וכן .חייב אלו מכל

 דרך ין :חייב אלו כנץ בתים בתים אותו שעושין
ובדחבה היריעה באורך תחלה החומין שמותחין האורנין

 זח בצד זה אותן ומתקן החוטין על בשבט שובט ואחד מכאן וזה מכאן זה אוחזין ושנים
 המסכת תסכת היא האורגץ כדרך החומץ ומתיחת .ערב בלא שתי כולה שתעשה עד
:אורג נקרא בערב השתי להכניס ומתחיל אותה וכשכופלין .מיסך נקרא המותח חה  ויתקנם שיפרקו עד החוטץ על והשובט .מלאכות מאבות מלאכה והוא חייב המיסך יח
ן שני האורג וכן .אצבעות שתי רוחב משיתקן שיעורו וכמה .מיסך תולדת זה הרי ^ 

 עלהארוב וארג ארוג הבגד מקצת שהיה בין בתחלה שארגן בין חייב. אצבעות שתי ברוחב
 שני היריעה בשפת ארג .חייב הבגד בו והשלים אחד חוט ארג ואם .חוטץ שני שיעורו

 ברוחב קטן צלצול לאורג דומה זה למה הא .חייב נירץ בתי עזלשה ברוחב חוטץ
 תולדת זה הרי האריגה ב;ית ומפר^ החוטין את המדקדק יט : גירץ בתי שלשה

 באורך קליעה משיעשה ושיעורו אורג תולדת זה הדי תיטין את דקולע וכן .אודג
 ובוצע .חייב חוטץ שני *הבוצע כ :אצבעות שתי
 השתי p הערב שהוציא בין אתהארוג. המפריש הוא

.וחייב בוצע זה הרי הערב מעל השתי שהעביר או
 שעושין כדרך לתקן יתכוין אלא מקלקל יהא שלא והוא
 ואחר שבוצעץ ב^תר הקלים הבגדים את שמאחין אלו
 שגי שיעשו עד שבצעו חוטץ ואורגץ וחוזרין מאחץ כך

 לתקן הקליעה את והסותר .אחד הקרעיים שני או הבגדים
:הבוצע כשיעור ושיעורו בוצע חולדת זה דדי

 מס וסודט גמיס ופששיסו מנה שגמשה מד
 ממשם לןשה0מ1 פמססני פד ומהדקז הנגד

 סיפי מדה לו יזי<) החפור וה ואם הלנד,
 מלוין שהוא נמגנן שהוא יוסי ויראה .יודה
חג ואולי יודמ אייי ושיפורו נוגה מ ו נ י ^  ו

 « המסיס נמת שמישוס קצימוס גאות
:מפ״ל ,מיסיהם

 דמסו גיטל נר שהוא סה1 . הצטעה סלאנס
 .וצ*מ דוסק ווה צניפה נו ואץ הלישה מל

 סגשל מיייה דנמריין ססרן נשול איא ונהשגוס
 הייסי ואני המיס צונמ משוס לי סיפוק
 דגר שיצנע מד צונס משוס שיססייג סטר

 מיס צגיפס אגל הצגמ מלאנס גו שינמרה
 לש משום ופמיץ דץ ושרייה לא לשרן■ שאיס!

 שרייס כמו כמים צנ« משום ולא לה גאו
 ועפר, מים או וקמח מים ונפץ הפרשיגץ

 ואי דייו. נטיקר מוייס רגיש ודברי טנ׳ל.
 סיסוק ויל הראנ׳ד שהקשה סמח מנשל משום

 אק אגל פסים וחייג אה׳י tors משום לי
•p 'ti טליה וחיינץ מלאכה פהנשול:

 האורג פרק משיה .ונו׳ אורך דוטווה 1ט
:זה נפרק יזהרה ק׳ה;) (אם

 :ירושלמי .ונו׳ הלני אס הזנושר,
ה טז ש  האורג פרק משיה וגו', שיי העו

פי שיי העושה ק׳יה:) (יף  נ
דן יירץ מה ונקירום ניי  מייג. נסל ונננרה נ

 של מומין שיי שיחן י־רץ נחי שיי ז׳ל ושירש״י
 :מליל ,ליל׳א שקורץ אמה ניירה שהי

ס׳ שמוסחין האורגים דרך יז  נלל פרק .ו
המית* נמשיה ג)fופ פלי גדול(שם י

 אמרו והמדקדק השונם אס םין1מ ר׳׳י ונגס׳
 הוא הרי מדקדק מיסו ננלל הוא הי• שו« לו

ש׳י ופירש .אורג נכלל  אוריי״ר מיסך ז׳ל י
 ,ננרנר השסי משוה הסונש וננמרא .נלעז

 ננרגד ומנה הפרג סוט גשמסס מדקדק
 מהוס יהא שלא לישק מקומוס מניומות עלץ
^י יומי  יפה מהסחנר מעננחו שהמחיר^ מ

 ;להם אחי שיעור אלו וכל .טנ׳׳ל ,האריגה על
כן ידן  מיק משיה .ונו׳ הוסין שיי האורג ו

 הושין שיי והאורג ק״ה:) האורג(שם י
 שסי זיל רנייו ופירש .הסיס נמלא פיפוין
 הסיס רמנ נמלא אמרו שלא מפגי א!נעוס

 יש״י מדניי p יראה ואץ הסיס נמלא אלא
 במשגה שם ומוד למשה. שאנסוג נמו זיל

ץ ומנ׳א ץ נסחלה נ  מוסין שיי שיעורו נשוף נ
ט׳ אחד חוס ארי ואם :מיג  פרק ניייחא .ו

» »מ קה) (שם הגו  לנגד והשליט אחד ארג
 ולהשלים נחנמים אפילו אשי רב והעמידה חייג
 פ׳ נרייחא ונו׳. היריעה נשמז ארג ;שאיי

 נלשון וני' חוטין שיי ונשפה קיה) האורג(שם
ט. ש׳ייזיל יני מ׳י  יששאורגיססנינןהנגת ו
אוין השפה  ויוחג טו־נ* של אחר מין נולו הנגד נ
 יי.אויגשגי טדץ w ג׳ כשיעור הנגד נרוחג
 פיחייג להני נלומר יומה זה למה הא חייג ודסץ

הנ נמלא אעריק ולא האי גי באריגה  הסיס ד
 זה הנגד נאמצע נאורג נמהני׳ ניטשמריק

 שאים קציה חגורה קמן צלצול לאורג דומה
חנ y גירץ, נסי מג׳ מסר י s s:

ט ס י  נמס וססיחץ ממעין אס הטדפד
.אורג סולדס ה׳יז האריגה י י

ג זניתיה ע׳ה;) (שם גדול נלל ם׳ נדיסא '» ®; א לאוין
ס׳: הי\לע ובן למעלה: ו

ע ב צ בו ד חה ללוין מנסק דל ושירש׳׳י שייסושין. ומנולע ע*נ) גדול(שם הלל סרק במשנה .ונו' סושץ שיי ה דנ מ. נ ני ט׳ משה הפיחש זה איא ונמשנוס י  נססיסס סייג ו
זו שפי: •צ׳ל

משנה לחם
ס סישים שיי שנסג נום פיהש לשיש סילק: דלא משום «א רנייו דעס ונן ידה ומ״ש ונו', ושמן לת מים נץ יידלק סי שיי נלוסי ייייזנו' מי p נ o שננל 

ץ נסי שיי העושר, טז י' ייאים ■ י®' חייג ייי נ י י ץ P< *ייי®“* «’י יי ניס יי ק .הנסים W ששה לא הוא אנל סושים שיי לסם יי>י הוא מהם י ייאס י
חדניי

עוז סנדל טיימוניות הגהות
ץ ן!] ח מנ ם׳ לסור ווז׳יז ניסער: סחיסח סץ חרוייוזי סוסיי >\םר ורב יג ריא «ץ .ימפיע סי גסגסץ :נ׳י) (® «אפ יס סמן אודם סס׳ .י

(גני P משסס גאאג ר׳א פרץ . 90 א1יו9 סו (יגס9 וזיין :9דסדצ יפרא סגץ וריש ץ*ו) (רף
ק כיוצא סי זסיוי ינסח :ינפופפפא גימנלסי איהא וה*< 9»י «צ סוי, אשה ססנייו ס׳ יצגו אס יזעיסח ־ וסילה גפוא »וץ1 י*א סיץ .י רא ס׳ .ונריונס סי יייץ יפי »י ,נימיי סו ו

ד ̂רג1ו » סיסן ווהס שלש1 פסאזס <'א פ״י ודצפא יפדו סאן ראי אי״ אפר *ו)3 (יד גוי( צ4כ וי »  סו איחויין י«ניס :ו#9ש סי ס* <םץן 9ל ומייסי ישציס י׳ו סי סשפס יכן ונ1זא דרץ •10 שז• ו
א פרץ .וירי! סי שיסויו וגסה פץוסוס; ונררגר ע׳ר) ס׳ו (דףגווי כ(( נוץ . ודןן ס9ו אונס®. וןצססושסי9 וגן נצלגמל: ס׳ . אמן סי רקרץ0ך. ואו»(רץור): י׳ סי א0רגש1ץא1ל

»«» cm )סו הביסע ו:9ט» הפופ׳הסניס גסלי סוספרספיס ויל מסהייסמידצי « היה וידזי ) נספיפם ייינ וגו׳ ססס הפירוש 9רל* הראנ׳ו גוונ :ייזל גלל ס׳ .אפו ^וסיס סו ׳0ו ^
^ מץויל ריר ויל רס גס ■ספד :פגיל » וספק ןץצ9ס גין שודלו! 9ומ גלל פרסה יוה 1א> ולגן רפוס' נפצי ונוסמו סוסיו ריס רסגיש ויפיוזש רציי ואון ספור ספר פ0גא וגן מר יכפיוו! מי

ס10ג 9וןליס9 אפ »פי9 פסס גצדוג םלס9 שסשג סאסד ני ססו גדין 90 גס }9ץו ואורג(וף ריא פרץ .צפ1י9 סד 9ץליס9 אס ור,סיווי :<דן היא ויופיו והצגה יפצמוו הץופיוו ינפה «א •סס
ס ונשי : ייא t סשסס pi סיי ג ^

הראב״ר השגת
 דל היאליד ני.נ .הקרמים עד ונו׳ •מנוצע

 הוא וגנר לסאור tfn לקרע ששה השירוש זה
 סולם גמו סצע מקבלים ואש נמשיה ששי
 שהשלים שאסר הושץ נ׳ פסוסן סהין לשק והיא

 שגןושסס הששויר שן האיזג אס סוסן אייגסו
 סייג ידשץ שש אלא משש ססן לא ואפילו

:עניל ,וו נמסינה

הקושר
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עשירי פרק

י6 ל א י ב \ א '1 ,״תאי כל י,כי ישר1י f 5כח .ט n w ני נראה t v סת הילן  מי
 דנריהס כ׳!!ראי!1רנ נן לכיש מילי! היו ולא ונריו (יאין ואין היי״ף

 עכאה ל׳ שה אומן עכאה לי מה שינוי שום גלא ומשיש וי,״מח שוי,ה שהמלאכה וכיון
גיי הויוע ע5ו עיי,ר הם ש’י וו עכ׳ל; '

.כו׳ לעלעלו שמושל גרו׳ חנל היה ואם נ
ן כשג מ׳  כיון שלשול מועיל מה הי

דו׳ מנל וגורי כיננן ושםי,ינן  חנל אשו נ
 דסעם ועוד לעיל הכי פסק גופיה והוא דעלמא

 מנסג דלא משום יהודה לני שמתיר גידי מכל
א מוכיח והכי ליה מי  אע'פ אתי מכל אכל ע

 וג׳ע ׳כשלש שתא לפשרו אסור לשלשלו שמותי
:עכ״ל

 הימ״ו כתש .וכו' נהמה למאכל שיאו׳ כל ד
 מנשל דילמא אסור כתלי אגל הל׳ל

 נגת׳ מפרש והכי ק״תא כל קשר והוי ליה
 שמא מלאכה מעין עושה דהא ׳שלשלנו וא׳ית
 ויה לה ומגפיי מעוינש ששינה נמלי מייי״
נ כדניי ולא י״ש כדגי׳ לא פירש לא הרג  י

 עליל: מדנייהס דכריו וניאין שיירא
ב ת נ

ר א ש ל ק .חייב אומן מעשה והוא קיימא של "קשר ה
 וקשרי ועפנין וקשר דגמלין קשר בגון ’

 בשעת הרצענין שקושרין וסנרל מנעל רצועות [א]
 של קשר הקושר אבל . בזה ביוצא בל וכן עשייתן [כ]

 של שאינו •וקשר . * פטור אומן [נ] מעשה ואינו קיימא
:לכתחלה לקושרו מותר אומן מעשה ואינו קיימא

 וקשרו החבל נפסק וקשרה רצועה לו נפסקה כיצד ב
 פטור זה הרי בהמה רסן שקשר או בדלי חבל שקשר או
 וכל הדיוט מעשה שהן הקשרים באלו כיוצא כל וכן

 קיימא של שאינו קשר וכל .לקייטא אותן קושר אדם
 לו שיש פי על אף החלוק מפתחי אשה’ קרשרת ג : אסור זה רדי אומן קשר קשרו אם
 שקושרין [י] וסנדל מנעל ורצועות כראשה רפוי שהוא אע״פ סבכה וחוטי . פתחים שני

 בשר של וקדרה אזנים שתי לו שיש אע״פ ושמן יין ונורות מלבוש בשעת דדנל על אותן
 בו וביוצא באבנט או במשיחה דלי וקושרין הקשר תתיר ולא הבשר להוציא שיכולה אע״פ
ה] לא אבל  שיש פי על אף תצא שלא בשביל ברגלה או הבהמה לפני וקושרין’ .בחבל [

 קושרו באבוס קשור היה .באבוס קושרו בפרה קשור שהיה וחבל .אסרות שני לה [י]
 שמותר נרדי חבל היה ואם .ובאבום בפרה ויקשור ביתו מתוך חבל יביא לא אבל .בפרה

 ואינן הן הדיוט מעשה הקשרים אלו שכל מפני .ובאבום בפרה וקושר מביא זה הרי לטלטלו
 חותלות .לכתחלה אותן לקשור מותר ולפיכך מתיר ופעם קושר פעם אלא קיימא של
בהמה למאכל ישראוי כל ד : ואוכל ונוטל והותך ומפקיע מתיר גרוגרות ושל תטרים של

טותר
k פמ׳ג כת סי' נווי ג שש: פמ׳ג פג סימן פור ג פד; <*׳! פמ'נ כיו סימן פוי cc ̂יין סגו׳ג שת סייין פיי ד י : 5P ל

כני מלאכה גמר שהוא נפשיש למכה ודומה מסה רושו’שפ אומי ואני .עכ״ל ,ו1  ששי ו
 י,ורע חסה שאין ׳״ל לתשור סגח על לקורע טעה ינינו כפירוש שאמר ומה . נמשנה

:הארוג מפריד אלא סוהכן שאיש לוה לשנים אקח ומוחו עצתן החושין
 עליהם שח״כץ קשרים ואלו קי׳א.) משגה(שנה .ונו׳ קיימא של קשר הקושר א פ״י

 נר״חוח ונגמרא הספנין קשר ינמלין קשר
 שהוכיר מה מהן ומהנאר נהלשח וניאורן

:ויל רניש
 אשה קושיה משנה .ונו׳ אשה קושרת ג

 ושל שננה ומושי חלוקה מפתיד
 pוש ״ן ושחת וסנדל סגגנל וישעוה ססייןיא
 פשישא חלוקה מפתחי ונגס' .נשי של וקדרה

חוש• ונו' דשי הרת• ליה יאיה גוינא לא
 דיויח ציינא לא נשיסא פסיקיא ושל שננה

 יאשה קמ׳ל ליה משלפא שלוש׳ דתימא מהו
.ע*נ ליה, שריא ומישרא שערה על חסה

 פסיקיא ושל נלמו קופי״א סננה ו״ל ופירש׳י
נה! לקשרו נראשו תלו״ן ומופץ רחש אווי

 הצא שמא שערה על מסה יאשה קפ״ל ונגר'
לשש״ אינא נסי ודפסיקיא שערה וינתר, נדומי,

 ויוצאה רגלה דיך לה מחחה דחימא מהו רה׳ג
א דלא קש׳ל ל. צניעוחא, משום הני עני ענ׳
 צייין הרנה ננס׳ p ושגדל מנעל רשגשה וגני
 והרנה להיחי ומהן לפסור ומהן לחיוג מהן

ק גאסיו כירושיס  שהמותריס רנינו וניאור .נ
 מלושש נשעה הרגל על אוחס שקושרים הס

,קיימא של ולא אומן מעשה p׳b ודאי שאש
 צריכא לא פשיעא ושמן ״ן ושחת ננס' וגשי
 אזניס ז״ל רש"• ופי׳ אוני הרת׳ ליה דאית

ה״ן, להוציא ׳נול מהן ונאמד לחוט שכופלין
כ נשי של נקירה רניש ומ״ש .עכ״ל :ננת' נ'

ג)”(ר,׳ שם משגה .ונו׳ במשיחה יל׳ וקושר
 נחנל לא אכל נפסיקיא דלי ומשרץ

 הנוי פ• על נפסיקיא דלי קושיין ז״ל וכירש״׳
 לא אנל ההם לה מנשל לא ודא• דססייןיא

 ק״מא של קשי והוי החס ליה דסנשל נרגל
וגחנאר .ענ׳ל חפיר שם וקשור חלו׳ שהדל•
אסור סנסש שאינו יניד• סנל שאפילו נגמרא

 דעלסא חנל אפילו שלט אנל הקנועים ניל״ס אלא ננור קנופים שאינן שלגו נדל״ס מ״ר׳ דלא נהיס׳ כתט ו׳ל הרשנ׳א ונחנ .זיל רנינו סחס ולוה דעלמא חנל אסו גוירה
ח דלאו ר פלא נשניל נהמה נס;׳ קושרץ אוסר ראנ״• קי״א•) (שם נמשגה .וס׳ נהמה נפג• וקושרין עכ״ל ,מרובה ומן שם לעתור עשוי שאיש היון קיימא של קשר איש יג
ט׳ קשור שהיה וחבל :קמ'צ ליה מנשל נשול׳ מינ״הו חדא יר.ימא תהו איסיי תרח׳ ליה דאיח צרינא לא פשיסא 1קי*נ: ונגע׳(דף .חצא אדם מניא רנ אמר קי״ג) (שסי ו

מן הכא דעלמא הנל ההם ונאנוס נפרי ויקשרנו ניתו מחוך תכל יניא שלא ונלכד נאנוס קושיו ושבהיה נפרה רוpק שנאטס חנל איחיניה .ונאטם נפרה וקושרו מנל ניחו ע
כ ינרדי סנל מוק שהוא נאנוס החנל וינשל ;שנראש קשר אלא יחיד לא שמא כשיתיר ח״שיק ולא נאטס השני וראשו נפרה אתד ראשו ונאטס נפרה וי\שיו ו׳ל ופירש'׳ . ע'
ה’ונהשנוחא שגהנאר. מה לפי הוא ככוש וט׳ הקשרים אלי שפל מפגי יניגי ות׳יש עכ״ל. קיימא, של ונמצא שנפרה אוחו וינשל שנאטם יסיר ו> למי  רפפיק איש השעם *ו
א צוק מעשה הדלי קשר וכי א׳ הפרה נכס תשני שלא עליה חס שהוא השעם אלא גח׳ של חנל הוא שהרי קיימא של איש וגס ט טי  נדל׳ אנל שלם יום איחס יניח לא י

א קשי זה אי מותר איש אימן מעשה ואיני קיימא של שאיש קשר אם כעיני הס תימה ודנרי . עכ׳ל גזרינן וסש׳ה ׳וסיס או יום אותם יניח  קיימא של שאיש ומ׳ש .מיתר מ
י אלא ק״סא של קשר אין ולינריו אותו שקישרין ולתת הקשי נמהות אלא התנל כאיכות תלוי ק״יא של קשר שאין מתמיה ג"נ גסי של מנל הוא שהיי דנ  שיעתוד הרנה חזק נ

ק דני׳ כיה חזקים חנלים לניד■ שאין ואולי ׳שכרוס לא הסיסיס שגס מנלים שיש איש נן נם פכתנ והטעם .זשניס ז ד׳ נחנל נמ׳ש צ׳ע אנל .פשיסיס רניגו ו  שמוסר ני
א החנליס שחלוק זיל רכ״י צדנרי גיאה דלי קיפרין גני ונגדרא שלשול משוס הוא החנלים שאר שאיטר סדנריו וסראה לסלסל :ועיר,ר נישול מפר ט

נרננן לה ואוקייגא ומוחך ותפיןיע מתיר גרוגרות ושל תיריס של חותלות סדא תני ק״״ז) (שם חנית פ׳ .ואוכל וטשל וסותן• וססתיע סחיר גחנרוח ושל תמרים של חותלות
:עכ׳ל ,נכל׳ המנל שלשלת סותר מפקיע .כחכל הקשור הכט׳ את מתיר ,סלים כמין יעשו״ן תמרים כפות שג כלים חותלות ז״ל ופירש"•

ה ירמיה רנ קי*נ) (שם .וט׳ נהמה למאכל שראוי כל ד נ עלויה וכריך נהמה למאכל דמזי לס גת׳ שי,יל א׳ל דסגדליה יציעת פסיק נכיתלית אנהו די׳ נתרית אזיל קא מ .ע'

משנה לחם
עוד

ס שכתנ ונסה .יניש עם רש״י פי' שהסכים המגיד הרג פדני• ני  הניא השונש נענין י
ד על פירושים הסניד הו־נ  הניא כרסך וכן הלוקים שהם נראה ולכאורה .רניגו דנ
 תתימח שענץ פגאתר לא אם חושים מתיחח פטא כתג ורניש אורדייזי שגקרא יש"• פי׳

 תדקדק פירש ירכינו ^דקדק נענין רש׳י פירוש הניא וכן .אורדי״ר כלשונם ננןיא המשים
ק שלא נא זה וכל אמי נענץ  תלוקיס פהס שנראה אתי לכותנס ראוי היה שלא נוקח
.וכו׳ פטוי ה״ז נהמה רסן שקשר או ונו׳ וי,שרה רצועה לו נפסקה כיצד ב פיי

 הספנץ ור,שר הנמלץ קשר מאי אסרינן קי״א;) (דף קשרים אלו פ׳ נייש
 יוא ק״תא של שאיש קשר הא• נאיסשיידא יי,שיי ויןיסיא נזממא יי,שי׳ קישרא אילינזא

ט נזתמא דקשי׳ קיערא ו״ל ופירש״• ום׳  ולפאורה . נפינעת שקושרים הרציעה קשר ז
ש נראה ק זטי א'נ נהמה ר  אומן מעשה דאיש קיימא של קשר שהוא כתג דרנינו קשה ו

א ק מ א קיימא של שאיש קשר אפרו ו דאינו ינר דנל ונ״ל .אומן מעשה שטא דסשסע ט

עוז מגדל
.לככוזלה עי יניא לא אבל ;הי׳א) (דף קפריס אלו פ׳ הגל . נפרה קושיו עי קשי חקועי■ ״י6

 כרננן ׳אוקימנא מיפניא ק-׳ו, (וף תניס פ' .ואוכל ווופל עד ספריה חותלות : מסנויה פ׳ק
פי א ד ה ל הלני. שנן להשמיענו שננגוה גהלכושוהשמיפ אלפס •”ו  פ'אלו עוינה. עי וכו' :ראוי נ

ן קשייה י נ פ' ונסופפסא י,י'נ) ( '•.

א אנל אוק מעשה איש דרסן א״נ ממדא ליה קרי קיימא של שאינו קשי אומן מעשה  ט
פן הייט זלאו ושמא נימרא ’דר,שי כקישרא ק״סא של קש־ ׳ דהוזנר י י נ י  ;רניש נ

 מנל אילימא נפיייש אמרו קי"צ) (דף דעמרא קשה .וכו׳ גרד• חנל היה ואם ג
 דמנל דשעמא ושמא ונו׳ יגרד׳ חנל אלא הוא קיימא של קשי וכו׳ נעלמא

י' זה הוקשה וכנר קש״ק שאיש משוס אלא איש נירי נ ד  גזרו לא אסאי וע״ק . היה נ
 טקצה משום אלא איטר כאן שאין וכ׳ת יל׳ גני כמו דעלמא חנל אשו נרי׳ הנל כאן

ק אלא האיסור אץ כמי דלי גני לעיל היי רניש לדעת נ י  שמקשר רניט נחג שהיי י
 הי,שר הוא דהעיקי התס ישאג׳ וי״ל מןרנק אסור אכל שר׳ל פפוי הוא נדל׳ הכל

 כנר ז״ל והיא״ש .נזרו לא כן ורפגי טא'מדרגק עיקרו נמוקצה הכא אכל תדאור״תא
 דלי נץ לחלק ויש חזק שאינו מפש הוא שאסרו גרדי שחנל ואתי נהשנות זה על חירן

: שם נמ׳ש לפרה
לפיכך

ת טיימוגיות מהו
ה דתגתו הא [א] פי ת״ שנ או שי שעושה פירוש ני  כרי ננונעא אפנים הריועה היא׳ש ק

על ישועות [כ] :הנר,ב מן ישסט שלא א וסנדל מנ ד ותניי* חטאח חייב חרא תנ  פטור איי
תי ותניא אסור אכל  כררכנן אסור אבל עטור דתניא הא (נ) : ע־ש וכני לכתודלה סותר אי

 כלא נעלו לשלוף שיכול אך בחרוק כרוכה ואינה רגלו הביב ותיועה הכורך ת״ח ופירש־י
ם׳ הקשר התרת א שיי שהוא א ונ ט שיין שת־ח עיי ור־י .ק״ כץ סנעליהם וטהדקץ קו שונ  ו

ה פירוש ולפי .שבת ללילי שבח טלילי אלא תולעים ואין ׳בלבושיהן בםנעליד& ההול ליל כל ט ו שכח לקושרו אסור נרשועווז ראשיו קושרים אלא נולקא לו שאין אבנ  שאין כיון נ
שבח אלא להתיר עוטר בה וקושרו לשבח ס עני ם אוהד בוה וביועא נ הי׳ ל הטור [לשון ־ ז יחד ורולוק סכנסים דגוכהין שקושרץ קשיים בשבת להתיר ם  לעולם להתנןיים העומד קשר נ

ד לפי [י] :עביל] הדיוט של או אופן של הוא אם בין והתיחר קשירחו על םאח0 זזיינים די כתכטים (הן • סהרזא לבני לכתחילה סותר רתנן הא נראסרינן ערכית בכל ייהתירו ש
שרי נר"׳ וילא !כראבקי הלבה [ו] !וע־ש גרדי כחבל י



כב» טשנת כסף פ״י שבת הלסת זמנים. טשנה
דל• יץשח «יימ6ד «נ«י׳ #ותי קשר אצילו הרא׳ו פ« »׳. «תוק ווענינוו ה

 »(ו9ו אצציקיל) ולא •te «גל6 מ«גו לא5 וגעד קוור וג> גצסיקיא
מכיל: *ע5י «<ט אלא יץצי( יהא לא דאמי• צרגק צסק אמאי וסימא משיסא

מ׳ו «ונ :ונו׳ יל1ה« אס המצו״ד וב! :ונו׳ סנלים הקותל u הסושי הי n to  VB 
חנ W למה היסה ונו׳ נ שיהא נ  שסיס ייי

 שוס הירושלמי נדגר• הושר ומשוס קושר משוס
;מגיל וסופר ר\שר מלאטת שסי סשה טדא•

ח ' ת או ח טי. הצואר ניס ו מדא נ0נ ו  היי
ק סותס צייש״י דמטס נצ״ק  ני

 סייג נשגס למלוק סדש 000 שששה מסש לואר
 מסייג זלא ד(י<• פירוש נלי, שסיקן נ<0מ0א0ר

 סוא לספור מ’0 שלא דץרש קורש משוס
 מלאנה גמר דהוי גלי סקון משוס מיסייג
 והגנון .וטי שליו והקשו נפסיש דמנה וסולדה

 לגמרי סיש פסוז נפוסס דלאו ד״ס שפי׳ נמו
 ספירס עיי שסגרו אלא גסול מ0גפ שנגר אלא
ע טד או סונו ד ס מננס׳ שששיס נ  או טד
 ופסס נליפס לקשור יגילוס משים שהיו נסו

 סשאס סייג שס שהיה נגד לש סוס אוהו נשגה
שניל; נלי גמר משוס

א ג י ט׳ גיירוה הנורבק י  המפרק ובן :ו
כן גיייוס טי:ו  פלי העושה ו

ט׳ אדמה הג .ו  פירש לא יראים נספר הרמין■ נ
 שגק(יש גשום גגליס שאין«ין ראיה והגיא נן

טן מל דפרק ההיא למריו שוד סיוע לנו »  פ
 וקסגיי שן של גמגדל לה דמוק׳ לזיה) (עירוגין

 ונגר .ענ״ל ננלים סהייה ק וא ננלים נגין אין
המגיד: הרג גוה נהג

לקלקל יחס־ין שלא והוא .וחייב טתיר תולדת זה הרי
 ראשי שקשר [י] והוא .חייב חפירות ישתי התופר ט :הפותל כשיעור ושיעורו בלבד
 תפירות שתי על יתר תפר אם אבל תשמט. ולא התפירה שתעטור כדי ומכאן מכאן החוט

 חייב בשבת חפירה של חוט ^והמותח התפירה, מתקיימת שהרי חייב קשר שלא פי על אף
 שתי לתפור מנת על תפירות שתי לחפור כדי הקורע י :התפירה מצורכי שהוא מפני

 טת על או בחמתו הקורע .מקלקל שועא טפני פטור להפסידה הקורע אבל .חייב חפירות
 וחמתו ווצאיל יצרו וינוח זה בדבר דעתו את שמיישב מפני חייב עליו לקרוע חייב שהוא

] בשבת הצואר בית יוהפותח .וחייב כמתקן ועא הרי זה בדבר שוככת א :חייב [נ  המרבק י
 המפרק וכן וחייב. תופר תולדת זה הרי בו וכיוצא סופרים של בקולן עורות או ניירות
 :וחייב קורע תולדת זה הרי בלבד לקלקל נתכוין ולא דבוקין עורות או דבוקין ניירות

ב  גומא מילא או תל [ל] שהשפיל כגון בבית עךקע1 פני המשוה .חייב שהוא כל הבונה י
 .תיב הטיט תותן הטיט את נתן ואחד האבן את נתן אחד .וחייב בונה זה הרי גיא או

עליה מניחין אין שהרי חייב, הטיט גבי על והניחה האבן אח העלה אפילו העליון ובנדבך
טיט

שס: סמיג שיו מימן רסוו ש»; גטרמימןשמסמ׳ג >ןשה:1למ שמיג ג מה; ממ׳ג(אמן שיוו ניגון »«ר

 אשגיד י6מ פ״ל דסנדליה רציעה איפסיק גסצר יוסף דרג קמיס קא׳ היה אניי שם שיד
מי הנא י«ר0 לא ההם ירמיה מדי׳ שגא ומאי שגעה א״ל ליה ס .מי הג לא ז׳ל ויגי  נ

 שסיגיים מפרשים קצה ניעה דעהו ואולי .נפשומו היאשק הדן הניא אלא וה סילוק
 שושה אאינ לשלשלו ראוי איש שגשגר שנלי שםוגר נהלנהא דלא אהיא יוסף דיג דהא
 P הלנה ואין ונריי הראשונה מלאנמו משק
 רצושה לו נשטטר■ :ליה נפרק שיסנאר ונמי
נ שנשמש אן וסנדל מגמל  להסדר מוהר «וגל יי

ט׳. הרצועוס חוספחא: י
ה ה ב עני  מהמלפס שאינה לסי מוסרה וז

טי. נקשירה  שם גר״הא ו
 קושיו יהיר, צא שנ«ק דלי מגל (קייג) שם
ן אומי יהודה ר׳ «ננו אלא  או נונדא עליו טי

ק והלנה . יעגנס שלא ונצגד פסיעא  .נה׳
:ידוע העגינה ומעשה

תר ו ט' קיימא של שאינו קשי לקשור מו .ו
קנ״ו) שהסשיו(שם מי פרק נמשנה

 וקושיץ ושוקקין שמודדין למוש מדנריהם
מ' וגסנאר נשנה  .מצוה לדנר נדוקא שהוא ט

 ונדעם מיימא של שאיש קשי ייושרץ ופייש*י
 שהוא מה אלא ההייו שלא הוא ומוניס יגיש
ת : אטר אגל פשוי מ ט׳. שנפסקה פשר ני  ו
 קיג) קינ ספילין(עירונק המוצא פיק מפנה

 ואם גמדינה לא אגל גמקדש רמא קושיץ
 מהא עציה והקשו אשור. ננאן נאן נחסלה

שי ניעה  אצא קושיה יהא לא שנפסקה נ
 ופסק גהירוצה. לשושה הרנה ונאמרו סונגה.

 הא שמנשן רני הא דאמר א1ק נאpנצ יגיש
ק: נ י

 של ה״נק ע קשויו של שס״נין •קשי to ז
 פסוי אוחו שהנץשר קשר ונל היהרו

p■ ט׳  קי׳אס קשיים(שנס אלו פיק נמשנה .ו
 על סייג הוא •p קשוק מל חייג שמא ונשם

:עכ׳ל ,היהין
תל ח ט׳ ההוצץ מן הגליה חפו  הסופי .ו

 פיק משנה .וטי הפייוה שחי
 הפירוח שהי הסופי ע״ו:) (שם גדול נלל

ני אמי עיטא לא והא וננסיא  והוא יוסק י
 אין הסירוס לשלש רגיש ופירש ,ע״נ ,סקשין

 מהקיים. קשי נלא שחיי צפי עור ציין
: הוא ופשוק

תח מ מו ה  מימרא .ונו׳ ספירה של מום ו
ג אמי (ע״ה). שס  המוהס י

 ופירש .סשאס סייג נשנס הפירה של סוס
 איון המוס והניס ועומד הספור «ד ו׳׳ל דשי•

 נמקלס *0 זו הנני סחיטה שסי ונחפרדו
 הסוה ראש אס ומוחה נמשנין הספירוס ועמי
 ,ומייג חפייהו היא זו המסיטה ולחני להדק

 שהמתיסה לסי אמי מעם פירש ויטש שגיל.
:ההפייה משרן היא

ד הפורע י ט׳ נ  :פפויין המקצקלק נל ק׳ה) האויג(שם ופיק ספירוה. שסי להפוי מנה על והקורע ע״ג) (שם נמשנה שם .ו
 :שליו הסולקים דשה שם ונחנמי ס׳ פיק בארונה הענין נארחי ^

ם׳ הצואר ניס הםותוו  :שליל ,הנא ליה מסי קא דהפסא השאה ס״נ לנסמלה הצוק בל צואי דל ופירש*• מיס) (שם מומנין נמס פיק נצסונה מימרא .ו
א מדבק י ט' יירוה ה ט׳ שירוס המפרק וכן :ו :ו
ב ט׳ חייג שמא נל הנוגח י ;ח׳ פיק נחנהים מימיום C0T0 גזול(שם נלל פיק .ונו׳ הקרקע פני הםשוון :מייג שהוא נל הטנה ק*כ) (שם הטנס פיק משנה .ו

השים אה המהן הפיק אה שהן ואחד האגן אה po אהד מיהיגי נפקיש מנה משום סייג האגן אה המצדד שמואל ^ קג) (שם הגונה פיק .וגו׳ אה נהן אתר
סייג

משנה לחם

שבת. אותו לקשור מותר  רצועת נפסקה אם לפיכך ב
 בחמה למאכל הראוי לח נמי נוטל [ז] בכרמלית סנדלו
טי וקושר עליו וכורך  וסנדל טנעל רצועת לו נשמטה .ת

 לטקוטן הרצועות להחזיר מותר הרגל רוב שנשמט או
 שאינו־ו לפי מותרת [ה] העניבה ה :יקשיי שלא ובלבד

 שני מקבץ שנפסק החבל לפיכך בקשירה. מתחלפת
 טותר ן :עניבה ועונב משיחה עליו וכורך קצותיו

 כנון .מצוה לדבר קיימא של שאיני קשר "לקשור
 כגור נימת .התורד• משיעורי שיעור למדוד שיקשור
 ולא .במדינה לא אבל במקדש אותה קושרין שנפסק
 קשר כל ז :במקדש אפילו לבתחלה נימא יקשור

 קשר וכל [פ] היתרו על חייבין כך קשורו על שחייבין
 קשר וכל .פטור אותו הסתיר כך פטור אוחו שהקושד

 חבלים הפיתל ח ג להתירו מותר כך לקושרו שמותר
 פשתן מחוטי או צמר מחוטי או החלף ומן התצין מן
 .וחייב קושר תולדת זה הרי בהן וכיוצא שער חוטי או

 קשירה בלא בפתילתו החבל שיעמוד כדי ושיעורו
הפתיל את המפריד וכן .מתקיימת מלאכתו שנמצאת

וכמי . 00 ניייהא וט׳ נסמהי הקורע

ט׳ ננימליה סנדלו יצועה נפסקה אס לפיכך ד  חילק לא למה רנינו מל המה היה .ו
 דלא יופף דרג והא בהם סילוק שאין סוני שהוא ונהג לנרמליה הצי נין

 משמע ננרמליס הדהוטד אדרנא מרהליה רניש וקשהדא׳נאמאיהזניר אסיא. נהצנהא
ב דסיל  אח"נ שאמר מפש p שמטר ואולי נהצר צא אנל גנרמלית דדוקא יוסף ני
ס ומ״ש .ודוחק ננרמליח אידע שההעשה הגמרא לשון  המפרשים נדעה דעהו ואולי ז״ל ל׳

 ההם מהרא שאמרו דמה שאפשר השעם גנמרא מונרע שהוא נראה שלגאורה אשיש
ט׳ הינפר לא  to והא לו והקשה אני' והוי נמצר אטרה הקשירה דסס״ס לומר טא ו

^מי הוא  דסיקא ואמי ליס ומי ולזה לפלסלו אסרס אמאי ס״ה לקושרו דאסרח נהי נ
 ליןשרו אסור מ״ס 1ל דליה לדון זה פירוש וצפי נר׳יי הלניז ש'מ עמק ר׳ ססרן
מי הנא מינמר לא והסם השוס נהצר צין דלא הי יהווה נרג דסלנה לנשסי עסף רב מ

ח חו טיימוניוח ת
םו0נ )1( י איון ו נ הו ו בנ! [וז] 1 ידמע! אד׳ ענ תזז פי• נו ־י ונן עז ג טי ע׳  וםז»אע מ

nano *י' דזאטוד ו ו׳ וזפיאין הפודא נפרק נ נ ס נא נסוזני• (פ) :נפה־ה ע־ ו  שא •וזייני
ץ ק«ורו n , והוא אחיי רנניוז אסר ק״סא אא והא נגטרא ופריך (ין :היתרו שא חיינ r p r 
אן שי אאא קיישא שא קשר גקוא שאין ראיס פסק סנ שן קפר עא ק ג סד ד אן ו  0ם«ו ננ
תב ונץ קושר ה נ ס־ גון אחר נקשר שטתק״סץ קשריס יש אנונם נ  בראשו הנא שקושר נ

חר ראשיס שני קושר ואין א ונן ני א נ ד ה ניו ה (נ) ; ש־נ נז ס ת קסא ופרק שוסנע נ מונו
ש׳י ת סשוס וריב פיר א נאא פרק [ל) 1 נפפרש סנ מ ת או ודתת ג תד ש ר ונשאת ננ א או היסה ונ פ טז םשוע ודיג נשפר »םםה גו רג ט I ז

ה נסג לגן אסייא מי נלאו הקשירה אנל השלשול לאטר אלא  6הגהר פי' זה שאק ^
 הדק הוא השלשול ונזשרי סליא נהא והא השלשול שפלי הוא הקשר איסור ששם אלא

הג p ומפר הץוירה :אולי בלשון הדגר נ
ג) (ין דטמיא M ענינה. ועונג משימה עליה וכוויך ה  אלא רגש אסרו לא נ׳

ס פרסי פנל ענינה  דהסידד דטק ייל .לא7 אפשר וענינה משיהה אמס נג
 יסודה ר׳ שאסר שמס מפרש זיל פיניש fh נלל. אסור אק המסיסה נרינס ענינה
 ישנג שלא משיהה שטרן ס׳ל יהודה דר׳ וטון אמשימה קאי ׳עננש שלא ונלנד

ק מנלל אוהה מה נריגה סנרי דינ :סליני נמאי נן לא דאס שד ועליגהה סי
ב חד י ט׳ pהא אה מזן א נ0 <תנ .ו  0B(.וט* גזה סםיש זייל זהיסנין המגיד י

i דלדייס i ק פליגי הא קיט)(ליסענדן (ין נגמיא אהד אין־ שליס ינ
די׳

עוז מגדל
 פטאדממזהו: «ק נסקוש. שד נשו ניסת קיז); (דף שנק טף פעזיי. פו לקטי סותר

י ד נ טו ני מנליש תפותא :קי׳א) קשייס(דף (ו6 פנק .צהוזעו פו ? ט  .ל0»9 נ
 והטתוזניקפשהי פ׳דיאוצוודגלוףקיק}: פונמוזיןןוודיג. וףזר<פ:.תתופר ואלו ומק טתשלמ•

ט'  קוקש «> mvon קיג): (דף פטנפ פרק דיש שנוא. נל תנונת ש׳ס): שומנץ(וף שדק .ו
;פ«« ש׳ .ששור שגים שד שזן פתר :ניג) נתל(וף «צ שי ,וטע שד
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T 6אנג< של דימום גני על והדרה העלה אסיל! אומי יוסי ד׳ סיהא אימא ולשעמיך ח״נ בסמוך שלקמן להמוה ויש .ררב שאסק ה׳ה נהב .ט' שהוא נל גקג העושה
ג ונר׳ס נפטש מנה חולדה ה״ז גג(ין נין נע] נין נקנ ה«שה נהג מי מציפא ועארא !דודי געי חהאה הוו נגיד נ' אלא מ״נ נ׳ ) ע׳ נהנרה עילאה סיגא נ

הג ס עעף שהוא ני,נ העושה נ «ד לא למה עליו שהקשה מ׳ וראיה׳ .הנ<י(יס שם הזכיר ז׳ל ורניד .ע*נ ,נעלתא :נפמיש מכה משוס ה״נ ה*ז ההנל ולטציא רה1ר^ ל
ט' שמין הספים יז ניפוד האנן אה המצדד זה נאיר! למסה הזכיר שכנר קושיא ואיכה ההההון הזכיר זה אין והלא נזה ש״ך נפסיש מנה מאי תימה הרמ״ך נהג ו

מה מלאכה נמר התההון בנגין דשמואל מימרא היא וזו .הנדן לפרש ליה ו
ש' משום פיי הני • ׳’טג ל ' ט ״ י . ט ר ח ד׳ א נ בו ה ל "ו י ע ב ם נ לי ר כ ו ט ד, » ; פ ^ ו ע ז״ל fוכרסנ . הוא ומוכרח ז״ל פירש״׳ וכן ה

י י צ ט _ ה . .u . . . . - ------- . . . נהגחס ט ה״נים אץ שלישי הנדן שזה מפרש .
׳ לדעת אלא ועפר ציור נלא נלנד  יוסי י
 הוא היי אלא לא דנר״חא הנסים לדעת אנל

 המלוקים אלו שכל ההוסטה ודעת נהחתון
 התוספיזא ק וכן(ראה . מהלוקח נלא מוסכסיס

ד דעה וזה י נ .ונו' גני על והבונה :י
 שהיו נסקדש נכין מציט היק אמרו בירושלמי

 הדא ושאלו אוכים גני על קר־ים מהדס
ק •־ז • גני על נגין אמרה  אדגים ודמו נ

ט .מד , וסי הן בקרקע ני :זה י
ם' אהל העושה יג  תולץ פרק נר״הא .ו

יעשר. לא קנוע ההל קל׳ס^ (שם
 נהרנה הוא ופשוש השאה ה״נ עשת ואם

.ונו' העושה וכן :נוגה משום שמא סיץמוה
 סאן האי אני׳ אמר ע״ד:) גדול(שם נלל פ'

ח' ה״נ הגורא משאות ז׳ ה״נ הניפא דעביד
 פירשו וכן טגה. הוא מהם ואחד משאות

 שאע׳ס והעק ניחשלמ׳ הוא ונן ז״ל מאוגיס
 שגחפרקו ננליס זהו נכלים נדן אין שאמרו

 כעושר אנל .נ’כ פיק שגר.נאר נסו לההזית
 (קרא ואץ מזה גדול בגין לך אין מהחלתו כלי
כלי. ששה אלא כלי א־ט שהרי נכלים נגץ זה

ס נקנה׳ וננר . נוגה משום ח״נ מגנן עליה ואסרו כגרוגרת המגנן צ׳ה) (שם המצגיע צרק נר״תא יכו׳ המגנן וכן ;ועיקר ז'ל הגאודס נס״ש כן מוכיתות והשמועות  מר. פ'
ם שנות משים אלא שאיגו לו״ר הראשוגים קצת שנחלקו נ (שם הנוגה פ׳ ונו׳ נקידוה יד הפכגי  ת״כ אסר ושמואל נוגה משום מ״נ אסר רנ דמרא נקופינא שונחא ע״ל )ק'

ג רניגו ופשק נפסיש מנה משוס י . משאת מ״נ תקע ואס יתקע לא המסה מלנטת גני נר״תא מ׳ז) (שם נירה יי סוף .ונו׳ התוקע ובן .נאיסיר׳ נ
ה יד ש עו ל גקש העושה ק״נ) (שם נהטני. ונו'. שסא כל נקש ה שם ומפורש והלנהנרב, נפסיש סנה משוס ח״נ אסר ושמואל נוגה משוס ה״נ אמר רג הרגנולים של לי

ט' דלת ודימחויר ; לאוירא ליה דענדין  משאת ה״נ המזיר ואס יחזיר לא יציע ושל דוס ושל בור של דלת ק'נ.) עירונין(דף נשוף .ו
ו סטאר השחתה דרך והנשור .בגמרא )ל׳א ס(דף”נ נת' כדאיחא לנגוח ע״ס בהיתר והוא ״לאנות אבות גני ע׳ג) (שנה גדול נצל ס' משגר. .ונו' מ״נ שמא כל הסותו־ ט

תר .הזכרתיו כנר קיז,ו (שם האורג פרק נו שיש מה שנל התקוע הטן יריקת ושן .נה גגעו אהלים סתירת משום אמרו וכנר נשוה זה יכו׳ קנוע אהל הסו
דן : סחירה נו יש נ

ז מכה משוס מ״נ מלאכה גמר ביה דאית מידי נל מרו״הו דאמר׳ ור׳ז רנא 1 ע׳ר. (דף ועררא . מלאכות אנוח גני ע'ג) (שם גדול נלל פיק וט׳ הכאה נפשיש המכה ט
הכל על נפסיש מנה שהאומן ז״ל י״ח שפירש נמו אלא עיקר זה ואין . מלאכה ניר כשעת נהדן מנה האומן שנן מלאכה גמר טי ננשיש חנה ז׳ל ופירש״׳ .נפפיש

ק עקמיסוסיו להשוות צד נכון; וזה מלאכה ניר וה״גו להנרוהיה להשוותר. שנננין האנן על ו נפלי והתגפס צורה ככלי הצר גדול כלל פרק מימרא ונו׳. זטכית בכלי המנפח כי
והמגיד שהיא נל צורה ככלי והצר )ר״ג (פם הנוגה נפרק וננר״תא לנך והשיבוהו לצורה שסד שטא צורה נכי׳ מקצהה או נולר. צורר. הצר רנינו ופירוש ,מ״נ זטכיס

ל .נ׳ש והקורס כ׳ש נ ק .ונו׳ פר.ח ו דעניד חרעולץ של לול משוס דגזור טא ורננן פתח אינו ולטציא להכנים עשוי האיט פחח נל תורר, דני מימרא קמ׳ו) (שם חנית פי
נ הנלא ולאטק׳ אוירא לעיולי . .כ׳ג פיק סטארת תכסיס וגזרת . ע'

ם יז פי ט . המכה פ׳ להרהיג נל. נשנה שהין ד ט'  חדא ומוחי דכשור תלת מהד נר אסיר אנל פסור דשנח כפור׳ כל שמואל אמר ו)”ק (שם האורג שף הונאה נר״הא ו
מ׳ וראיתי .פשוי ׳שפט שלא נו מחעסק אס נשנת גתש הצד ואידך כטור ליחה סמנה להוציא אס ה״נ פה לה לעשוה אם נשבח תירפא המפיס ואידך ונו׳

א כשור לצורך שלא ח״נ לצורך הצדן שדגו שרצים ח' נפרק נהר׳ זה פרק ונניף נאן סותר אצו נשג׳ שפסק רניט על שי.קשה י חגא מאן וטסי ר״ש רב אמר יהודה א׳
ה א׳ר הנא מאן סירסא המפית אהא לה דמחג׳ אינא עליה כפוי לגופי. ציינה שאינה מלאכה דאמר היא טו ט׳ גחש הצד אהא לה רמת(׳ אינא .היא י״ש רנ אמי ׳ מאן ו
ק פסק שרניגו ואמי .ע'כ היא י״ש רג אמר אדי׳ תנא פי ס נאלו ה״נ לא למה עליה כח״נ לגופה צריכה שאינה נמלאנה נרי׳ יאשק נ ק למעה שה״נ ננ פי שלא נצי זה נ

לצורך
משנה לחם

 העושה ע ; פטור כלים נבי על "והבונה .אחר טיט
 כלי העושה וכן .וחייב בונה יתולדת זה הרי קבוע אהל

מ] בנון אדמה  את הטנבן וכן .וחייב בונה תולדת זה הרי שישרפו קודם וחבית תנור [
 בתוך הקרדום יד הטעים .ערוגרת שיגבן עד הייב ואיגו .בונה תולדת זה הרי דבבינה

 במסטר שתקע בין בעץ עין התוקע ובן .בו ■כיוצא בל וכן בונה תולדת זה הרי שלו העץ
 כל נקב העושה יד :וחייב בונה תולדת. זה הרי שנתאחר.׳ עד עצמו בעץ שתקע בין

] משום חייב האורה להן שיעם בדי תרנגולים של בלול שועא נ  דלת המחזיר’ בונה. [
 שיסתור והוא .חייב שהוא כל הסותר טל :בונה משום חייב יציע ושל דות ושל בור של
ת מנת על  עץ שפרק או קבוע אהל הסותר . פטור השחתה דרך סתר אם אבל . למו

 אחת הבאה בפטיש המכה ט* :לתקן שיתכוין יוהוא וחייב סותר תולדת זה הרי תקוע
 כיצד .וחייב [ם] כפטיש מכה תולדת זה הרי מלאכה גמר שהוא דבר העושה וכל .חייב

 נקב והעושה שהוא כל והנונרד הצורה מקצת אפילו צורה בכלי והצו־ זכוכית כבלי המנפח
 .וחייב בפטיש טבה תולדת זה הרי בכלים בין בבנין בין במתכת בין בעץ כין שדצא כל

 בשבת ״שחין המפיס ין :עשייתו על הייבין אין ולרצציא להכניס עשוי שאינו פתח וכל
המכרז פי להרחיב ברפואה מתכוונין שהן עושין שהרופאין כדרך המכה פי להרחיב כדי

הרי
k שפו פיסן פזי נ :שם שמ׳ג שיד פימן פוי n’> נ שי; שי׳ פוי ג .שם ;שם פפ׳ג שכח פי׳ שיר ר, ; m שי' גזזי ד שם■ «'

 הקשו דננ״רא מפרש ז׳ל שהוא ונראה .הנוגה סרק נריש החוש' שהקשו ונפו יום׳ די׳
׳ אייר הא אה׳ יום׳ נר׳ דאי יוסי סר׳ ואפילו מדרנק לשמואל  נשלמא דכהגיה יוסי י

׳ דפליג מציגו ילא דמום לגני פגי  נשאר אנל לנד דימום גני אלא אירננן ־יוסי י
 נגץ אופג׳ ה־׳ לנחוח לדידן אפילו כלומר וליפפמיך אתרו ולזה שיש דנעיק תודה
 כ׳ וא״כ התה הגהה הזכיר ולא דימום גני על הגתה נדנריו הזכיר ר״ו די,א אינא
 ונתתא׳ שיפ רנעינן פודו ניע ונמציע׳ נעילא׳ פליג׳ וינגן יופי ור' אמרח דאת היט

.ז׳ל הרמנין ועת ל״סנ נראה זה .כווחיה צדוד דנעיגן סודו פלמא טלי
ט ין;  הראשונים ק!־. שגחלקו מה ס'ס כתנת׳ וכבר ה״ה כתב .וט' הגניני. אי. המגנן ו

ט׳  דומה שהיא בינה משים דקאיור מאי שמפרשים נראה ז׳ל הספרשיס אלו .ו
 (דף ה-וציא פרק בטף ז״ל שפירש״׳ למה דומה שטה אלא טלדה לא אנל לטגה פנין

 לאו ח״נ והן שס ל’ז ופירש״׳ הולדה מפום ח״נ נגמרא פס שאמרו פרפיסא גני ם״א)
ש, דוקא : * דל הוופרשיפ נשם שמיני בפרק נן לו ראיתי לא ת״ש ומיס ע׳

T ™ו ע נננא נפט ־־־׳אזי *״ר (׳אני •) :י!’ה
*’י *’"’®־י י׳־נ® יו״נ־) וני׳). אם לנ1הת 0«ה«ל י י

בפשיש מנה משום אתר ושמואל טנה משוס
שי»א נל גקב והעושה שנתב כשמואל שפשק נראה דלמפה וקשה ,נרב רניט וספק

עוז מגדל
ט׳ פ0י, אהל הען«וז  גחל כלל םיק .נווה סילדת פד הפושה וכן :זל׳ו) (דן דהולץ ר׳א «״■, .ו

ח דפאן נשפפהץ פ׳ד) (דן! פנ ה פי הסגנן .הניתא י חני p . מ s פד יד הסנניס י דגניא ר׳א 
 ניו< רעו׳פה .ונירישלה׳ קנ׳ב) הכליה(דף נל פ' .ומ״נ פד הסוקפ נל ונן : הנוגה גז,,ם־ נפגא

^ טף .נינה פטם פי ן .נמה משוס פי דלה ועזחויי :סנזנה פ  י,כ'נ) (ין הגליה כל ם׳ ס
ה :ל׳א) פדליץין(ין נפה פ' .להקן פי המתה  כפינה ייא ק׳ג) הגייה(דן פ' וני׳. ננפיש הרנ

ן נלל פיר, סצורה פו ל(י ח  פד פהה ינא י׳ו) הפיה(ין פ־ף .וה״ג פי יפו' והפזגרד ;פ'פ) ג
מר,ויייה וה׳נה יפדייה נ' יפי] יאירג ר׳א פי] .מיהר פי שתץ הגזפיס :שרצים מ' ם' .פש״וזו

 משוס ט׳ דלרנ וח״נ נפשיש סנה חולדת יי. ר^י יט׳ נמהרת נין ננלין נין נען נין
חי תיחז׳ לרנ נשלייא קולר, גני נמ״ש ננמיא נתניאר נינה  איירי זה אנל ונו' טיחא נ
ג ונפיק בסמוך כמ״ש ההורה סן מותר ה״ז דאליג ולהוציא להנגיס העשוי ננקב  וכן נ׳
ג כ״ג פרק שיריש קשה י  ומ״נ נפטיש מנה חולדת שמא חיצגוליס של לול נגקב נ

 משום אפי׳ כלומר טגה משום חייב רב דמ״ש מפרש ז׳ל שהוא ונראה .דשמואל כיימיה
 משוס שמ״נ ואומר מוסיף שהוא אלא סלאנה גמר דמי נפפיש מפה משים יהיה נוגה
 (וף י.ו;ין נפי לזה דומה ייציט ופן כפשטה. שט נל דהיאדח מחני׳ אחי דלדידיה נוגה

ר משוס אמר רנה ניה מהריק מאי משוס טמרא מ״ש גני ר,ל״ח)  משוס אמר ז”ר טי
ה ז״ל פירש״׳ ושס מרקד רי משוס דאמר דינ  ארנה פליג שר״ז אלא מרקד משוס ה״ה ט

 ונראה מרקד הולדת או נורר חולדת ה׳ז בפ״ח שפחג פן שפירש גיאי. נפ״ח ינינו ופן
 וסריןי סרר משוס שהים ה״נ שה פי,נ לא אמא׳ וא״ח .שם פדטיישית פרנה שיהק
י סטר דהוא וי״ל שתים שחייב לעצים וצריך כזומר למעלה למ״ש דומה טי  דמו ומרקד ד

א וז״ש היי,ראה לעגין אלא 1הן ולא שחים ח״נ שיהיה יל,ו' ואין להדדי  מאי משוס טסי
 טנה משוס ת״נ לפי־,ונ לו שהיה בזה כרנה מביט כאן סחט ומ״ס .ופי' ניה מר.רינו

.מים1פר. והינרים לקמן ס׳ש על סמך שטא אלא נפפיש מפה ומשום

הטסתת
מיימוניות הנד.ות

ד סאן האי התם שפירש פרש״■ ודאא ןמ] בי ע תא י ב חני א חנזאות ו׳ ח״ א ח' חניו  אנ
ב אינו בנץ משים ה .נכאים בנין דאין ר״ מי וכהבונ  שופתא דע״א מאן האי גרם' נ

ב אמר רב רמרא בקופינא א שכתב ם ברא וראא ס־ה ובן החום׳ וב׳׳פ בונה משוס ה״  רי
 אדר רב אייא כבאים סתירה ואין בכאינז בנין ראין כונה משום אה״בו הבי רב אדר

ה משום חייב דאמר מדשדואא אאפוקי כן ה חייב שאץ בפטיש מנ  אייא בפכיש דכ
 וה ואץ בנין זז מדר, הכר עדיין כאזמר בזנר, אמר אפיכך מייאבה גדר שהוא בדבר
 בנאים בנין עא החום זרברי .דבריו ע״ב בפטיש מכה משום ארתה״ב מי׳אכה נמר

נ בפרק אקמן תמצא ־ ' נד. נ ב [ג] :נ י ש מכה משום ראומר שמואא אגבי נ פכי ;נ ע נ
׳ [ס] י נ א א ב א וזרי״הו ראפר׳ וי ו נ ב מאאכה גמר ניר. ראית טיי ה משום ה״ :ע־נ ,בפטיש מנ



oנT פ״י שבת הלטת זמנים. משנה rp 45 כג משנה
pift■ !ק שהם ממרא השוו ושגווו« p ולע .6נ w אין6 סטר ז׳ל שרניט זה 
 b6 <צולך שלא זזהצד משגהוו מל רב אמל זאר*< הא ששוו קמא הלישוא אלא הלנה
עיד אה״ן אמילו א>ט• ! י  דססון הוא ואיהו ומומר ממור נהוהו אמי דשמואל וו
 » להר»ג משהוא מלאכה כמל הוא המורהא שהשהה וההמס ^שון שלגן וכמ*ש כר^

 גוגה. משוס נ0שכ זיל לש*> גזכל• ושלא המכה
 מלאכה נמל איכה ליסה ממכה להוציא !הוא6ו

 נמל שהוא בששיש מכה יוכ0 כה לכא ואיא
ק אויס בשום ■מלאכה  צד שאיוו הונוש ליזה ו
 ,למשה שיהכאל ונמו « מהשהק אלא כדרכו

 כסנוה ליה סשיכ ט נזוקין דלנים דנין איו
לכ נטשה  הזה. כלשון ז*ל המשלשים קצה ו
 לכיש כדכלי ההלכוה וכשל האי לכיש ודעה

 ילאה הכהים כסשי .ושיקל אלו שש כההל
 מלאכה ני לגואה שצריכה מלאכה זה שאק לי

 כעצמה המלאכה עושה «א לגואה שצריכה
 שכל למלאכה טגהו אק אא דנלים אגל וגטוה
«  דשה וכיו ט' זלהגצל להה להושא «א טג

^ ט׳ המזיקים רמשים שכהכ הל  ;ענ׳ל ו
ח ט׳. האק אח הטסותת י  הזנלהי ככל ו

 אה הםצדר :למעלה וה
טי. האק  ק'נ:) לשם הטוה ארק מימרא ו

טי יטלה om^ : למעלה כהגגויה  גלל .ו
 אקואי דשקיל מאן האי ר׳י אמר לעיט) גדול

 דקשיד וה*מ גאכדש מגה משוס ודיג «לימיה
ג עליט ר :ע׳ ע מנ ט׳ הדשה שלים ו  ארק .ו
 שלי* המגשר ל*ר אמר קמ׳ז) לשם מניה
 אגל כהדהי אלא אמרן ולא הייג גשכה

 כאוכמי אלא אמת ולא כה לן ליה געהיקי
ד ו«א כה לן ליס וסומקי גאיולי אגל ^י  ד

 רגק הזא גדיהא לטס איקלע עולא עליי*.
Op לגק מהללי קא ל* אמר נלימייהו «צי 

 גאטה ליה גטצו יהודה רג להו אמר שגהא
 לארש ולל .גרג מידי ולא קאדיק לא אק

»ג הוה אגיי שם גלש לכיש לדגלי  סמיה י
דאיגא מזא טמהאי לי הג ליה ן>אמל0דרג־יו

 ועםלנ«שמאלש גאויהצחרוה שישים וטא הישין■ נהג אההאנןוט׳. חמצדד יח
וגו'. יטלה הלוקוש עגיל: זה מלאדש טא השס *אן* וסימה גנמרא

 יסילס שלא• לומר טיש עלייט דקאיד והוא דאמליק הא משרש שהוא לכיש מדגלי ראה9
 מלאגשו גמוע טה שלא אשיא כטוכה שמטדם גל אכל גמהעסק אלא ליטה כדי כטווה

שליש הסנער :טיג מסילה טה לא אם
הייכ שהמושל לכיש מדכלי ודאה .ו^ הדשה ̂ מלאכת ודא שזו בפטיש מכה משום חייב m הרי הנגדים יטלה נמו נששיש מנה מטם .
ח מכה משום חייב שהוא כל האבן [ע] את המסתת י

 חייג לה הראוי במקום וודשיבה וTב ותקנה הבנץ ביסור האבן את המצדד .בפטיש
 צטר שבכלי היבולות אלו כגון בידו בגדים גבי שעל יבולת ״הלוקט .בפטיש מכה משום
 .פטור זה הרי עסק דרך הסירן אם אבל .עליהן Tשיקפ והוא בפטיש. מכה משום [א] הייב

 שהאומנץ כדרך בה הנתלד! הלבן הצמר ולו־וסיר לנאותה כדי שתורה חדשה טלית המנעד
 ,חייב אותו לצוד מינו שדרך ידבר הצד יט :מותר מקפיד אינו ואם .חטאת חייב עושין

 שרדף כגון כיצד .צידה מחוסר שאינו למקום אותן שיצוד והוא .ודגים ועופות חיה כגון
 העוף את שהפריה או .בפניו ונעל לחצר או לגינה או [צ] לבית שרעניסו עד צבי אחרי

 .חייב זה הרי מים של ספל בתוך הים p דגים ששלה או . vבפנ ונעל למגדל שדבניסו עד
 או מים. של לבריכה הים p ועקרו דג שהבריח או .בפניו ונעל לבית צפור הפריח אם אבל

 גמורה צידד! זו שאץ .פטור זה הרי בפניו ונעל רחב לטרקלין שנכנם עד צבי אחר שרדף
 עד חייב אינו ארי הצד לפיכך .משם אותו ולצוד אחריו לרדוף * צריך לקחתו יבא שאם

 X«r« כשחיה לחיה יגיע בו ירוץ שאם מקום כל כ :בה נאסר שהוא שלו לביפה שיכניסנו
. PP מקום זה הרי כאחד לאמצע שניהם צל שיפול עד לזה זה דגתלים'קרובין שהיו או
הראניד ישנת ׳®י״׳יי* י1°י“י י^י'יי “יי

א :פטוי לתוכו ^וף חיה המבריח מזה גדול ? שיצי־ שמג־ •אהד *אחי כ  ז•{ ־יאג־י הכ7̂י
p ישרצים שטנה m n מכיל: רשדל, לעוז גנתנש כנר שקצים שאו־ ואחד בתורה 

לצורך בין מכולן אחד הצד צידה למינן שיש ורמשים
 צריכה שאינה שמלאכה וצד. לצוד ונתבוץ הואיל חייב pב לשחק או לצורך שלא בין

ב : חייב הסומא ואת ״הי^ את הצד .עליה חייב לגופה שיצודו כדי כלבים המשלח כ
צבאים

השויוטו/כס: ש!ז/כמ; לטיט'שגז גט'כמוש'סמוא: :שג לאדן טדג 1שי'שש כשיר שש: שגשמ׳ג טמן אטר ה שלא  ל<ם3ש למיהגה ממסס קא טם «י
>ג( א0^דל שד  שסעשן ההדקגדלי. ןלא1ק

ה / מצהיב שהוא השל וזשנ׳ אטי נמשש ט ד ע ק. השמור מג שנ׳א ונגויוושי ל ה. נמצא ליטן מציש שלא הקשו וכהוסטה .מלק ומשום האנק משום דל טרש*• דל הי  אכל נז
ו / ש דל י ר אלא ליס} קשיד ללא ולמאן רמזיה ששיק מ• דקשיד ולמאן מנכס ומשום דנסטן־ יוסף לרב כההיא השל סן שגער טי .ענ*ל גמור כטס שאיש מהטץ שאק מ

ט זיל מ“כשר משרשים וכהששח .כה לן ליס אס* טמקי קשה רניש מטרוש p העייושים ולכל : רנישמיקר ודנ
ם שנ/ ולטנרק למצר לגינה וצני למנלל צטר וסניא מיינ לניס וצני למגלל «טר הצד טמר רי• גף) ק> האורג(שנה כשרק .ום׳ לשד סיס שלין דני וזצד י  כל לא אומר ר

שלן לגטרדקי ט«סש עד אשור גשנה ארי הצד שמואל אמר ושם כרשנ׳ג. הלכה שמואל אמר הייג צידה ר0מ« שאיש ששור צידה מטסר גל הגלל זה שוין הניטץ
:סהר כעין לו העשוי משמר כיה זיל וטרשיי

ט׳. לגויה יגיע ט •רק שאם מקום p כ ק סלקו ננמיא שם ו ר נ טני קשן טנ ש דני היכא כל קשן ניכר דמי טני ואסרו גחל ל *  1קש ניכר שנזיא מזד ליה ומשי נהייה י
ני ן1זאי ני אהדדי דטנזלי טלא דגאלה הינא נל ^נ גדול. ני ני ואידן קשן ני ג. גחל ני לישג צייד ואיש אמה נייצה שמגיע כל שטא כמד המשישים ושיישו עי

ל ,נינהיס , :עי
טי. כהורה האמורים שרצים שמנה אמי בא כני ששור נהן המכל ורמשים שקצים ושאי סייג נהן והיוונל הצח נהויה האמורם שרצים שעגה (וך!) שם נמשגה ו  הזנרגד ו

̂ש לסמלה טי ז׳ע ורגיש כריש מא אשור לצורן שלא שמי ק אה הצד למעלה: וכמטאי נמו* הלנה שאין ס ̂■ נהאויג(שם »ינ• הסומא ואס ט צט הצי מ
«מא ,

משנה רחם
*f t נ גממלוקה זה גם ןט*. האק אה הטםתת ט) (יי ה9הט נא* ושמואל די אן ואמה מכאן אמה אלא מגיע היה לא נן ה לא אם אנל צל טה לא האמחה וגשהי « ט

רג «א ואסק ל יוסק דרי מטם גאיטרי דהלנהאנרג אגדג נ  ההם ל
:דשמואל טוהיה

טי לאשו ונעל לגיה צטר האריס אם )לכל *ט  אשריק ס*נ) האורג(דן גארק .ו
 איו רטש על היסה ויש לא צטר נשאר אכל נצטרידרור דדוקא ממרא

:הזטרו לא
ט' קחנים הטהליה שטו w כ  גטה מהם אהד וכל אמוה ל הכוהלים כלומר .ו

ה אם אמה מד מגיע שהצל עד אמוה או אמה נאמד שגיהם של צל מגיע ט

 טהל של שהצל נאמד לאמצע מגיע ששכם של שצל יקיא אז אמות שסי אלא ששכם נק
ה. טסל של צל מס מגיע זה « יהיה שלאעמים שיעוד זה אק ואיה ז מי  אשר ה

טמא שהססלים מאש זה עם זה עיעו הטתלים ונל גחל טשהם ה נ מ כינ  «גול ל
טה ואאי׳ שש הנוהל וכן אמוה עשי גטה יהיה זה  יגיעו אסוס ל שטשהם המרמק י
א (כלה האורג הסוס'נסיק נהם לזה זה עם זה הטסליס צל ס ואמרו דנאלק טנ  ט

ר להם *  אמרו השיעור אהו ^ כלומר .ע*נ שיעורם מדעיה והיו טה הטהלים ט
טמרא <דש (גם .כאהד הטהלים שש של צל לטיע ש%א, ואעיא .אהדדי טלא דגאלי

עוז מנול
nnoon כשכיש 9מנ מד •שלוז ולוק■ :לא) הסגה(זף מרון טמיש. ז9מ מו כאגן אה Cm 

עי :):9ל (דן גחל כלל מין . מוי w טןזיי טנ מוסר. מליק מי וששה גוליס ו
ט ו«ר :קמ׳ו) (דן השס «ן ם' ו «ן נדה «ו ו :קא) (גן יאמוג לא ג' . «וי לטט ו

ל מ׳מ׳שדציס: .9»לי <וי< ט טציס 0ש« ומזי חבטאניוזי ט נ צ:0< נ ^ ל הו׳ ל «וז כי זנ
ל^ שס טדגזד אש ונס m משן מל מ0«ל אלו של כלא סשיג מר טזימווזיו וממיס אמור רמש

סמסזץ Bss< לק מסן דל לה ט ואומר ומוסין *זר מסג נס וסנש טוס שמס טסג אזור
מלסיס !מסמייסא מליס סמור לשמס שאיגס(ויגס מלאנס דאמר מ*ש סלט שצו טיס יוצא ו<0ד

ט ר1ד«ו מלמ מסש ט אסור אגל ממור ושגס מסורי גל סאוט ל טן ואמר שמואל 0קי4ד שרציס *M ל מריש ט ש ו  לאשמומימ דלואסא ושלה מליס מטר לטמס שאינסצריגס מלאנס ואמר שממון ט
ט משי דלא ומוסר ומטר נסי אחריש <א4 אגל מסם! גט ומשו אמ׳נ סלע גסש  ויל לס 0« 0םוש קי׳ל מא ססואס מגא ושק כלס ליס סשוא מגא אסוי* ממל רטיש משום p מסק ממס^ ג
מי שנחנמ דל ממוסראנ׳ו סשימס ונואש נשנש או* מונץ ססויקים גל ושנש לק מואמריע למילחיס קוטימיס מסק לי מסק לג סמל אמנס :דל לס ו  ל> ונס סייג סאדל יאמימלאנס ג

ל סז׳  מטצילאנו סואוקיילטקמי למויסס וראיס סמו לי שש .לל דסוטס שגלל אלו סשססומ מל רקשיד שלא ססאויו׳ל נמל יאיט ונס נמומו סלט שאין לסשמימס יש״שט׳ש סטניוח גל סשמיס ^
לי סלט ולש ל• סלטוא מ״ליס ח ומור ג ט מ  ממור טשס ל טן מש מומוקי ק מקשי ולא לל גלי וטמאל לסויא סצמווא מסיק ש«ט והמיוזם מטי׳ נטא שט טק pi ססויר גל ם*מ וגחיס ו
לי נושס איט אגל מיירי קא יי׳ש אלינא ור׳שוסחס אלינא שמואל ואמר ומוסר  דיויס טקשי טשילא ש נשמו׳אל שלאססט אלס סמול נמלי ישסיס שוט וגן טויי גל ס׳ש ס׳לנמטןאדילן ג

« ושגש ומיק נמי וסשא דל אלמס לי סששט לט מליס סמשק ולא טא טלמא וטקא שמיא גלש לרגא רמוקיס סמל ל דריש ג>א01 א1ק0למ ומסקוא אריוייס גס וממן מטס 4ל נגרנין גסיקין ו
ס טק וטניין ומור י1שא )10«0ו מוא אחויני אנש מטס אצא מ*ש טי וסמממיר ^ דמיו ונסנס דל לס ואשממר ומימס טואי מזיקין ואימן לס מיקמיק ומקוג ינחש ונוומיא משמש «י ל

ל מו וטדאש חלג: «ןוו.ננ מן ק א * ל ק מג(ין ט א לו): ו

מייטוניות תוזות
 רנלס noSo Vru SS0 סרק מסיינן וחני גונה סטוס ומסר כיב ירלמ נטסחוא |מ]

 pn1< ל מסי וג! וגד נסטיט סניז סוסוס חייג nroon וריג׳וא סטסיר. מטי רב מסר
 נרי חל» נחנסיס rim טק ןל] :נר סגליסית מוןחי חמקיל סמן המי (מ] 1 חני

mw ססקס חמור (ניזג ■ !חייג לניח חקמ רמסו m ן • חינח ננעילח מיסוזי ^  •י
 ליסלס למהוח נס טמס נחינה נמודן הונוניס מין מהרי ■מסר נסלח 0ני1ונ נחונח

I וע*■) 3r< טדחין חס



משנה מגידיא י פרק שבת הלכות זמנים. משנה בסף46

מנוי .ארס ידי כשתרנישין לישתכו לדגמי ענידי וישן טמא ו*ל וכירשייי .לרנוי׳ עניי׳ לא ושני לרנמי עניו׳ שני .שני שנא ותאי שני שנא מאי .אשור ומולה מנר מ״נ וישן טמא
אתר דגר משמח או נלג מתתח ננ״שים ששיו ננון אונצנא ו׳ל ד״ח ופירש . אונצנא מהמת נתולש נאן אישחא מחתת נחולה כאן קשיא לא ששח א״ר מ״ג חולה והמגיא שם

ק .מ״ג זה היי ט' פלגיה המשלם נמ׳ש רנינו דגר׳ הן ו :עג׳ל הוא וננומד נצוד מתר,ומו לזוז יטל שאינו ננ״כוח אונצנא נשפך פירש זיל רש׳׳׳ אגל .ו
וישי השי ונא ומלאהו שפהח ננל שראשון ישג שה ונו׳. ותלאשו שיאשון ״ג׳ב _כלשונה משנה .ונו׳ הפתח על אמד ישב רניגו■ נלשון משנה שט .וט' לניס שמנם בג

הראשון ודיג לו ושלך הראשון שננמד אע*פ ’
״ מפרש הוא אה לי פהפר!א אגל י ’ ■ • ■ וארנבים צבאים ייוא׳י 6'

 והנהילו בפניו שעמד או הצבי אחר רודף הוא והיה
.וחייב הצד תולדת זה הרי ותפשו הבלב שהגיע עד ע,״, אלח •,5 סתמ» י^השלא יני־ו
ג •' בעופות הזו כדרך העושה וכן ממקניה שהאומיה נשעה נסו נחימשה »א לבית שנכנס צבי כ

אין אם .פטורין שנים נעלוד\ .חייב בפניו אחד ונעל , = אי״®
 על אחד ישב .חייבין שנים ונעלוהו לנעול יבול אחד ״ ״

 השני ובא ומלאהו הראשון ישב .חייב השני ומלאהו השני וישב טלאדצ ולא הפחח
 כלום [ק] עשה לא והשני חייב הראשון לו והלך דדאשון שעמד פי על אף כצדו וישב

 ונמצא לשומרו ביתו לנועל דומה זה למה .הצבי ולוקח הערב עד במקומו לישב לו ומותר
 עד ומשמרה יושב כנפיו החת צפור לו נכנסה .בלום עשה שלא כתוכו שמור צבי

 חיה בהמה המפרק .פטור קטן או חולה או חיגר או זקן צבי הצד כד :ומיתי שתחשך
 ויוני(*עלייה) ותרננולין אווזין בגון שברשותו [י] ועוף חיה הצד . פטור המצודה מן ועוף
 ופרעושין"וכיוצא [ש] ויתושין צרעין הגזין חגבים כגון צידה במינו שאין דבר הצד .פטור
ה :פטיי זה הרי באלו  שאינן אע״פ בהן וביוצא ועקרבים נחשים כגון המזיקין רמשים כ

 כיצד .מנשיכתן להנצל שיהכוין והוא .בשבת* אותם לצוד מותר ונושכין ודאיל ממיתץ
:יזיקו שלא כדי קושרן או עליר׳ן מקיף או עליהן כלי כופה [מ] עושה הוא

עשי אחד פרק
ט א ח ו ש ̂חייב ה  חיה מיני מכל לאחד נשמה הנוטל כל [פ] אלא בלבד שוחט ולא *

 החונק .חייב בהכאה או בנחירה או בשחיטר. בין ושרץ ודג ועוף ובהמה
והניחו [נ] מים של מספל דג העלה אם לפיכך .שוחט תולדת זה הרי שיטות עד החי את

עד
*i'i נ1« נ • שם ׳פמ׳ג זוי « :םה׳מ .הריסיאווז ' V'H פה;

 נישו למעל דומה זה למש ש<) פסזי וששג׳
 itnas ופסי .נהוט שמוי צני 6וומצ לשומרו

 ונתש .6ט טהר פטר דשאי ק•!) עמרא(וןז
 פפירמ גראה שיזוהפחא שתדנר׳ ז״ל הרמנ׳ין
 ולא לשומרו נימו אח לגועל הוא כך שמשגש

 היה פצני ונמצא נלל צני שס שהיה לו נודע
 הפיזח להעמיו לו שמותר נחוגו שמוי וטא שה

 ונמצא שפתמ על ישנ אס וגן משנה עד נטל
 שקדמה מפני לישנ לו מותר ננית היה שצני
 נתב ז׳׳ל ושרשנ׳׳א .דנריו עיה למוזשנה צידה

 לשמור לנתמלה לנטל פשתייו נראה שנירושלמ׳
 לשמור ציין שמא דכיון שנמנו וצני ניתו
 מוסר ממילא שצני נצוד כך שפי׳ אע״פ ביתו

.עניל נלנד שצני אח לשמיר יחנוק פלא ובלנד
סה ■ כך כל לשקל ואין כנ  שס .ט׳ צפוי לו נ

:נטתו כנפי כנפיו ופייש״י נלשונש מימרא
ף .ונו' זקן צני הצד א(י ח ״  נשנתיה )קיו ני

 חופפשא ונו׳. וטף חיה נהמה המפרק • למעלה
 ואולי מוהר אסרו לא למה חמיה ואני .׳״נ פ'

 נראה מפלפל איט אס אנל פלפול איטר ספני
 חיה הצד :הצני נפג׳ הניח לפחוח שמותר

 פנישוהו וטף חיה שיציה נשסנה .ונו' וטף
 מון יש ינינו ספי׳ ונמקצת כשור. שצדן

 הוא ופ״ם פסוי עליה ויוני וחרעולין אווזין
 פרק נהדיא נדאיחא נישוחו אינם עליה דיוני

 עליה ויוני שונך יוני שצד ב׳ד) (ניצה צדק אין
ה נפפיחק שקנט  הקן שלוח ופרק .ה״נ ונניי
ק .קל׳א) (חולין  נ״א פרק סוף ינואר ו
 הנדלים ושן נרשוחו שהן הוא הרדסיאוח דעני

 לא נייושלס׳ ואמרו .והרנגולין כאווזין ננמיס
מ אינן הא שניטחו אלא אמין * י  ח״כ נ
שצדו שמרד שור אמרה הדא יוסי רני אמר

א ונחט .ע״נ מ״נ נשכת י׳ ח״נ נשנח ויתושין צרעין הנזין חננין שצד )ק׳ו (שנח נשאורג .ונו׳ נצוד נחינו שאין דנר הצד ;זיל היפנ׳ נצור שנמיט נל אומריה ומכמיס וייס דנ
א מנואי ופיטשיס פטור. נצוד נמיט שאק כל ח״נ ח ונחידוש׳ אסור. איל צפור ופירוש נצוד. נתינו שאין ושפעה פוטר יהושע ר' פרעוש שצד ק׳ו) (שה שרצים נשמנש נני״

חט ונמוהפוח זיל הרשניא  פרטש משו אנאר ׳יא ונפרק .ענ׳ל הרניה נרשוח אקון דשוה מיד׳ נמהמסק אלא ואיט להסירו יטל פשך אס וכ״ש ישכט שמא סחייא שאם נ
ס' הפיקין רטשים כה ט' נחש שצי ואידך למעלה נחנחיה ק׳ז) (שם נשאורג ישמואל מימרא .ו  שלא נשניל שנר על קערה נואין דחגן ומותר דפעוי ויימא׳ ח״נ לרפואה ואס ו

:ענ׳ל הפוך שלא עקיג ועל נקורה האחוז
א ׳ י ק :נשמה נפילה משוס שמואל אמר ח״נ תאי משוס שוחט ועסרא השוחט נחל נכלל .ונו' הטפל נל אלא נלנד שומט ולא מ״נ השוחט א ע תונ  שימות עד המי אה ד

ונין אנין נר יוסי ר׳ אתר ה״נ כסלע ט שינש פיון הים סן דג ששולה שמואל אתר שרצים נשתונה עינ) קיז ,(פס נגמרא .וט״ הטלה אס לפיכך .וט'
סנפיריו

משנה לחם
ש«א ניון ה״נ הראשון מ“ומ הצני על וגס הניח את לשמור נונה להס ניש ולהרשנ״א

הרשניא לימח לנד שנית אל ולא הרמנ׳ן לדעח נלל פונה לו פאק אפית נראשונה צד
 שס זה פס זה’ מציע היה נאמד שניהם של צל לר.ניע אפשר היה [שאילו] שלא)

ג ב כ ש חג .וט׳ ומלאס סיאטן י ה נ מנ׳ן ונמנ ה׳  נראה ההוספחא שמונר׳ ז״ל הי
ט׳ הוא כך המשנה שפירוש  דמי סיור זיל דהיסנ׳ן ישסע הלשון מפשט ו

 נעשה כך שמפני אע'פ הפחח על ועתו צני פס שהיה טדע ולא ניהו את לשמור שגא
סי הצידה «י היה נטנה היה אס אנל נטנה ד\ה שלא כיון ט  שס שעפר לשני אפי׳ א
 לשמור אלא פצני לשמור לשני טנה פאק דאי ז׳ל לדנריו אוקיסתה נמא׳ דפחניטן וקפה
 הצני אה לצוד טנה לו אין אס נסי נראשון אפי׳ א׳׳ג פטור שמא אמרו p ופפני סתהו
 הוא שנחנ נמו (ממשנה צידה קדמה שהרי שפוי מא הרי מעצמו נצוד שהצני אפ׳ש

כ6ו ז*ל ה '  סהניחין ואי טנה לו אין אס נראשק אפי׳ מ־לחא לאשטעיק לחנא ליה מ
 שאמרו וט׳ דומה זה למה הא שפירוש ז׳ל מא נחג שהרי א׳א זה ^נ• סנה לו כיש

י׳ וגס טנה לו נשאין אלא איט במשנה דנ  תפרש שמא שנראה קשה ז׳ל הישנ׳׳א נ
נ לשני התירו p ומפני שנמוט נצני ניחו לשטר טנה לו טש פהג•' א'  היי׳שין אפי' י

 ידי פעל אע'פ ז׳ל הוא נמ׳׳ש טחר נצוד פעצט שהוא אעיע טנה לו דאין ניק גפי
ן כלל טנה כשאין להיסכ׳ן מחניחק טלה שאייר לועי היה ואפי' ט׳ הצג• גצון ג

עוז סנדל
זו. פל״ם «ו ואורג(ד!> ו׳א שרק .ר1» «ד ננזיט שאין דנר הזוו :שרצים מ' פיון *ז

ם.זיפ :קנ׳א)  ס׳נז .השוק סין שד שזשה «א גיזנד :שם שרצים וז׳ ש' .נזטיכפן «ד ו
:םקוש נהגי נל

משיש .צתיויז שד השצה אם אפינך ;ש׳ה) גוזל(קז נלל שרק .טסנו חולמז שו העזווזם
, ■ L י L L i :ק׳ו) שולים(רך ח׳ »וק .יייג שד • . ■ . י א אבר וראונרן א רנשנוז הנ ק י ר ונג עני ״ ד ו נ ו ח וה! יתישזען נערזשה י ני י נ ו ו ש נ ג

ק גראו אא שאע ה אתשום שלא אייתי ישראל שרינק היאנך רא קווני נזמוו׳ קנאתי וכן איתשש שנוהק שר נסקום אדהותן ואף אהוששם אסור נזשורה שרינים חיו ארם גני נ שנ סוס נ
ד סי ת ה1ום • רו ג׳ נין גדאו אא שאם גדואה החשו אם נהשר אם׳' ארנו״ שעשו״! ט ה שמרד םים אנזרה חדא יופי רני אמי ונירושאם׳ משווה שרינים היו אדם נ שנ אע־ע ונר נ

ר ושטר ואומי איחות שיש ה ט ע׳ ואיידי ו נ נה! נחזנא אמיתנא דנ ה נואמרי' שטור השרן חנא ה״ ס ה מואיקין ננ ננ נז נו עניא ארהנזיר ראוי אם־ה ,נח־ג הנר אח י ני ך י I ממגינש־א ניי
 נמקוס ח־ננן איסור אייא ני שאץ דרנר ואהשאינה איקחנה אנתחיאה מוח- עוקשת אם אנא ואנא! אנאן שסקששת נשעה וה־ם אאיעור רר אאינא יהושע נרי שרשים ח׳ נשי ןש)

ר ןאשק • ו טרפא נסשיס נראשנחן גווי אא שער ט ריו מעא או הארץ טעא ויוקא שרעוש אשור אגזור ה שיו עא הוא אם אנא ;נ י ועוקשו נ ח  אהתח טוהר ונינה אד.רגו יאסור אשור ט
ה מהו וע־ש שיעוש אהרוג •נוא שמא נינה גם אהריג אנזיר נגריו המשאד, אנא נשרו מעא או נגרה סעא נאוטזת וה״ם  עקיג עא נאי נושין נהג■ נא נפרק ן<ז] ז שרעישע־נ] ומהו נינ
mW ה רם ד,ושאת רנא יש גדוא רנאא גשושאם׳ [צ] 1 תשון שנ שירש רש־• ונן שי משום גם דטיח״נ משום נ״א האמור אזלזו! חים מן נקס ראא הא ןנן :נשטה נשיאה משום יש נ

א רג השואה מ : יום םנעוד ועומר נשוי ש

 ניצוד שנגר לשומר ודומה היו)שון שצד מסה שומר אלת שאינו כיון פטור השני אכל
 טל ומסד כשנת החוח פחדו השותר ומצא מאתמול נצוד נניח צכי שהיה כלומר מאתמול

 נראה ל“ז לדעחס גמורה צידה אנל שומר אלא שאיט מומר שזה ינרח שלא כוי הפחח
רינ׳ן נדנרי שנא ותה .השני נמשנה חיינו כן ותפני ואסור  למחשנה צידה הקדמה ה

 אלא המנה אין אנל נשילוח צידה לשון נאתר ה(נ׳ ניצוד כן שעי׳ א”ר^שכ נדנר׳ וכו
 וכן וכו׳ כחוט שמוי היה פצני שכהכ הרמכין לשון מחמלת שניאה כתו השתירה על

 צידה לשון כסוף כהזכירס דקדקו לא ולכן שנתוכו ולכי ניי.ו לשתור שכתג הישנ׳א
 ז׳׳ל נדעחס נראה זה .אסור הצידה אבל השתירה על והטנה

א  נהכאה או ננמירה או כשחיטה נין וט׳ נלכד שומט ולא ח״נ השוחט א £י'
. ח״נ ט'  רנ ושטאל רנ מחלוקח ע״ה) (דף גדול כלל פרק ו

 אף רמונתו רג דכי׳ שס ופירשו נשמה נמילח משום אמר ושמואל צונע משום אסר
הוא תימה ודנר ה׳׳ה מדני׳ שישמע וכמו כשמואל פפהק נראה ויכינו .צונע משוס

דהיה
םייטוניות הנחות

ת שפזוי׳ נא שמיאא אמי [ק] שנ י אפור אנא שטר י ת ומותר רשטוי הי*ת מתני נ  דיו
נו' דני  ידזודה נר׳ אה סנר נושיה והוא דדיש אאינא אהא אסר דשסואא אע׳־ג שיר׳׳י ו

ש קייא אגן החריר נא שיק נינהים נראיתא ־ א ני  נונזא שרק נוותיה ס־א נתראה שהוא דינ
 שטור רשנח שטורי ונא שטור הדרן שנרשוט ועוף חיה שרדים ח' נש׳ [ר! ז ע״ש שואא ונשי
פוי. אנא הנן והא א אשוהטן נרי אנתחיאד. שדין סונ ניום היינו יעיף חיה דיין אנא י



>tx הלמת זמנים. משנה ^D־j א 47 כד משנת כסף עי׳
tלנ ססיליו x n  '* b tib  em a>  b o v ti  •cb .•ןמ>«4ש3תלא ויל DW 

0» p. •*9»9 פילס לל (לסw  »  0i 0 (!וד im pi»  |b»rbD b» Dtsbi ,01• 1נ
שיט :כלל ליוה ה! «0פל t/wn , ונל נהפה לפפי •מ הו  מ הלפני! יפדש .ז
ן ופל ושפה ופילס פשוס וו>ינ 6שהו ו n ו v  M 6פיפל שפל 6ה»גי p \ y ,פ>(!ל nn 
ס ופח  שהפיל* פקל ולול ויל ופיושי• .וני

:ענ׳ל ולמל«ה •וי פל
ם כ שי ס' ווקנה מזנל ונין1 פלץ po רט .י

ג נפפקופ 00 וג<<)0ג פשוש ו  ו
ל שגל 6מ פכגיס שופח סגלי •ob ולג •וסף  מ

 פפלסיס לפיליס ווסה עליו חייג•! ולנס ספלה
 פילסו*! פלהלינס ופייבק נפשק ושפוד! שהיו

rbo p*ob ח נהן חנ ופרפוש .ופופוח ני  ג
« שפיל® •ש ויל הלפני!  השפוד הפץ *
p ומש טלוו^ת סוקלא  sw ניפוח הפפל 
 נפי עליו סיינץ פלה שאיש פ*פ6ו הפפה
 עננל הסולו שנן וווןנה פופל ולנס פדה שהוא

p  pooo חאיליס פפוו ולא חיינ העפל 
ץ אלא פאופיס ק סזיפה פן שהיא כיוס מ  ו
 ונונדיסהפוסלפיסווהדפח שנאשפוח חולפיס

 P שהפליז נפגנל פשפע ולי ויל. סלפניס
 ולנה פלה שפיח פפוי ודאי למ0 חייגיס הפפל

 שאץ פיוץ אנל ססליסי! נפיוין שהוא אלא «א
ק  פפול טלוויח עון כלל ולניה פפליה נ

* ופי ולנפפלס  וננלל להחו נין ללוד נץ פו
 ^ל סדשניא ועח ווה .שגיל , p פאמלח

 שפלה הוא אפל לחש פץ שהפלושש <נחנ
:פנ׳ל סטלט״ח ולא ולנס

ט׳ נשנח גליו המפלה נ פיק נו׳יחא .ו
 ווולק חולל גליו הפשלה יינ) (שס

ט' אופל שאול אנא •הלוג שלא ונלנו  אחד ו
ג  אפילו מווז ווהו ו*לק «לל סוא־הלגה י

ס נוזול  .דפיא לקוא שוי לנא לט פקפס ונ
 פיוס שפעיק ויל והלשניא ויל הלפגין ונסנו

 להדווו נא אם אנל קאפו נלסוו נטלו זיופוס
שו דעה ווה פוסל נשנח ואפילו  הפאטלח אח סומץ אין ®פי דשניא סלא שס רניפו

לג ,pפחי וליה ניש דנו• נשנח :ו
ס׳. ופפיטן פפשנין ולפש חיה ד די ו ם ונ לי 00 לסוג! אפול פו נפאן וני  נונ

fjB ופס on מוני « נפויק סהלנוספפש V הדי! נפיקיי ויל והושנ^א ויל
סט אנל  לויי אנל שאגיע פצאנס שפשו נגיש מא חקא וצץ נשאץ ספפיץ אלו שטסו נ

^ וסור ופש פ1ק0 וה שאץ bp אסול  שפסק דגיפ גוני• שלא on אסויו ר!ץ שאץ נ
ק. ופסק נויי אן לנו: נהלאס! טא ופס שפקוס לל ווראהשופסו נ p נ m  0W לפי

ליניל אסל גפני(קוקלאס נשופנל פשנץופפיסץוס*. שסם וופש חיה ד א”םי
 הס ואלו נשנש והמיס חפשה פפינלניוסף נשגה גלהפויקיסוהמץ

 ליש לא אלא פליס יינ0 שאציל פלאנה אפו הא יטוה מי איליפא פוי וטי שנפצוים וטנ
 ספויקיס נל ופיוסיי ,וויה אווויו נוש יוסף לנ וחיו! לא אחויל ושח מא והוי

ו נשנס והלגץ ההומים מיס אץ ואפי' ^
^’לא ^״וומ^ו^??,נ* P »לא ־W ילא • P״n מש־ם חייב שמת עד * ״ ^ 

^ך יטל איני שעיל־ חייב סנפיריו בץ כסלע בו שיבש  מיס ♦ן ואפילו נ
 פליה ח»נ א«■ הא .00 מלגיו פ!0ום שבמעיה עובי ודלדל הבהמה למעי וT הושיט לחיות.
 r**J?l?* גפיי״ נפלאנה של• »נ• אן ונקבר! מזכר ורבץ פרץ "שת רמשים ב חייב:
 ואפיש עניל. וי״ש רצץ נשאי! ויאיוץ ופמשי. כד\רנ חייב התרג הפרעושץ במו העפר p נחוץ

ק ועללים מן שהויתן רמשים אכל .וחיה בהמה  הלייף ופה וה *״ש פל חולקיס שהפוסטח זעירות ו
 $היסנ ועת פוס ורה ו«ונ נפירש׳י ולניוו ותולעים כשי של תולעים בנח כהן וב^צא שהבאישו

בשטז המפלה*כליו ג פטור: ההורגן הקטניות שכחוך
^ נמו- הכנים [נ] את להרוג ומותר וזורקן. הבנים את מולל תי ש ^ ^ פ ^ ש ^ ^  מ

 וינע שיי מי לופל טיט ויה אפריז נרצו נושכץ שהן יורמש חיה ד :הזיעה טן שהן מפני כשבת
̂• ומטיתץ זחציא והא שיי וליה אפריו נמו מויקץ שאד שבנינוה וצרעה שבמצרים זבוב כגון ודז פ«ח הד פשי שהיוק! ל« סט סי נפי וי׳י מקום ככל שוטה וכלב שכא״י ונחש שכחדייב ועקרב היא אפדיי מו נלא אטלו נהמים חמשה

 לטצו מונלי ונלאה נלנו. נהישיש גאש אם הטזיקין בל ושאר .כשיראו כשבת להורק מותר
 סיס לנל הוץ והוא חקא לאו הוושס ומי כמקוט יושכץ היו ואם לחרט מותר אחריו רצץ היו
חיטי לפי דורםן ואם .להורגן אסור מלפניו מרחץ או

 פפיסים ספק פהס ונק ספיסים ודאי נשאיצס בל' העור מן המפשיט ה מותר והורגן הילוכו כשעת
 ואליג פיזת(פשושי ספק מי אפיי ניציס לעשות כדי העיר p המעבד ובן .חייב קמיע לעשות

̂י שרי טס לא טיי שהטליחה המעבד ואחד המולח ואחד .חייב קמיע  סאויל: מלאכה ופפיינ ל
««...« 1,r ,אס המוקי! נל ושארי י ״ w סוחר. אסיו מיס P ובן ,באוכלין‘ עימד ואץ [י] הוא עימד  p nw אץ נוניו טיס שהיץ> א*ו טפיך נחג 
שות כדי העור עליה פייג שאצ׳ל ומלאנה נד- וקי׳ל נראץ זה טיחק זהו ואי . חייב קמיע ת

«יקץ ונשאל צפלא מטס פלאנס (חיר למס המעביר
וחיפוש צלעה ני יחש ונו on סטה מס אין י«*א:0ג«ו בפיו/שש: ס:0י«!«ו«/0««י

 לדג סמיס אץ שפדקיס אפיס מם וכיוצא
 שדניספחיד פלופחו פלה אן פלהמין 0̂ועו רש פצ׳ל. ידע הייגק מסרס למס

 שהטלנ מפיו נחג גמצפו שרגיס ושוו סדק איש פצפל שהוא פ*פ6ש פלפוש להרוג
 אחריו מה אפילו להמג אסוו «ד צרפה אף לניט לופח וגפגויש ני.פה נהות פרפוש

 ספקפפיחיס נשהס אלא אחריו מיס היו אס הפדקץ נל שאד להווג וג<פ הפיל שלא
;לא גה ויוצא צלפה גגו! פמיפיס איצס יראי 06 אנל

מפנו: סייט פ*ה:)םולמ גחל(שנת נלל נפיק הסענו, ואמו הפולח ואהד ה
הסבעיר

 הרסני! ופירשו סומו, לפי *W7 עקוב סוסו ל« רודפו נפש קל׳א:) שס(שנח .ונו' שוסו
תו וקייל משוס *ה ספטץונל איט כאילו עצמו שמראה חופו לפי פושה שמא נמחטץאלא ואפי' דורסו ויל והרפניא  הוהטיאה גפירוש גויי, פסק שרגיח ואפיס שאציל נחלאנה מ

ביי ושלא ,סלשוט p אלא ידלסט ספט׳שלא לחסר שא*צ סגחג ויל לשי׳ גו m ר פטס אלא הפיוו שלא חדנויו חלאה חופו לחי ;פיקד 0) ואץ וגדיש מחטץ שאץ ונ
 סוץ חמא פונפח והטניא U ננפה לפנוו מיש) 0ו«פוא(ש קפיש. למפוס נדי נול פ/ג) (שס המושא ס' פחסס .וטי ודיג קמיע לפשוה הפור פן הס&שייט ה

ל .פץפגוד סהפליפה הפולח ואמו ופתן .אחו שיפור להס יש נצפו הגפטס שהפלאטח גשס שיפוט ץ נפול הגפשוש הפלאסת וגל גהפשפחו  נוולגשס ^
גני חפנו היינו מולח הייט פ*מ) סו מצץ חרקו': סוטיחיו ו ט׳. ע ץו ל *נ מי p העוסק וב! נאוכלץ: פיטר אין אסר לנא 00 נ ) (שס .וטי חייג קמיע לפסוח נוי ה  ע/

ש-ויל הפומף ט וציש שפיז. סגרו ופיי :מחלק הוא ופפוח שייונאר so פפחק פסוס חייג רפיה נגסראספוס שאפת לפי ,שיחליק סו מי
הספרק , , ,

...... מזמה לחם
 סל לול מי משיני חדק לפיל הסניו רנ0 נפנ0 ונפו נא״טלי נלג לפמק ש והיה

מ דפפסיה סונר ויל שמא ואפשר אלא חרטוליס  ננפיא אסר פצסו ומא קלישא ד
ט' סילפא מ אימא ואמרי חילחא rfo o ואפיס ו n  p x מק קלפ גואה לכאורה  ו

:גפוחו פסק לא גן ופשט
 ננמרא שמיש זיל והרפנץ תיט מיי ל» צ׳ל .ונו' ויניס פייס po רמשים ב

סר דפרס סל*ש והיי קיה) (וף הניו! וינהמוטלו דהדנפופדהויג
סגני ההיא פנח לוסד והוגי* «נ נפו אדס פויפח ואיט ט וחיש פטס. והוא ו  יני

ט' נסר של 0ד«לפ>  ההיינה חלפני! אפיח דפה פפוס אפי והוי לנשס מנדס שהס ו
סי וסומן נחג 0ונ*לפי נשגס הנדס אח להדוג ופוחד נאש סילקס  אפוי אנל פ
 זה o<on ואישס ספני גלנו חפאח *יניס שאינס לפנץ לופותס לט דד משוס סייט

נשוה: לוה
ס' וראי ופפיפי! טשנץ שהם וופש וזיח ד ט למרי .ו  יהווה יי ואשיש וסטר מי

«60 סלאנה קניא:) (זף ואפר  פסוס לממס *% פייב לטשה צוינה י
 ודצה פסוס וטי ימרה ר' איליסא «י נשהקט גנפרא *רש שלא ופה מש *קוח

ע ואחיא הנל וונרי אחריו ורש להפפיו « לחי רווק סוס :חטט ו*א ^  .וטי *
 סחייו נפש »קוח מסוס והנא יגיט מפח חש* וטי פסק סדניע ואשיפ היס שיש

oon :ולפיל
הטשצל

םיימוניות תודת
m /S« ^1 נינח 1mA ■in* wtn nSwa »נא בנריו up* <mn *!טונ i ויפפ.לץ9וסייטפדp n n c i סו. וד»שפווס»! ידוו :וישיציט  פלנפנינטש(* •
או ווייס no חוסו כי׳ו! ודאו לניס פיליפסויס no חסרי נדבק [נ] t[yy פרעו* ל ^: (וף מצנוול ל *•נ. סס! פו wwwan פיא); נ * א( צי ^ ץ ט פןו ל

1*na ל ופטרג ופסר n 1נוויל נ*נת גי n רסנ׳ו! ובלק רנווחוו נל פ»ןו וגן גסל
ץ *ין *וסר ra *רג n  lA am n רי * ונ • ו נ נ/ רי0ו t רב* 0* v o .« m* ספייליינ'*■ ןזאובוויריוסף א in סרו! אדוור רי *ללול ע סיני ל * ג*נוו • » 01* סו *  ני
לי* ר•!91 ו לי !1ואפו לפאון סחור רניוס naown גרנרי *ני״ס רבעו פי ח p רג א» נ n i ליוו א לנ רו קי ) נ ב* !ו n ידאו נו ra רג נר W 1  wm י• * * * lA m

* *ו ם«נרו 0*0 ח»ב ני

לטלך משנה
 מ* .נ״ל נלל סרק ננפנא פסאויס רטט דטי .ום• «»צפ וא* פפנו9 ואתד n *■א

 יא0ו ואפי׳נשנס. 0(0 סקויג מיייפא מיס לא) (>ף »9ר p1!a ונסק
 . פיטר ואין קי׳ל ונא סי נפליוט ופוס איסור ציכא וסצא *א אצפוץ■ ■boh צי

m ואפ לל אצי נתג אצפאטאיי יפקג גפנריר «צדץ נויין צנtgm 0 פס 90 מסוונוד et 
 לנפסווו דש ונרונאלל, 9ו1נ ונטג to פלפצפי לא ליאטניס פנוחו לפס* שפר נעי שנסצא
 מסו ואץ פפנו פ*פ אצא א* מולפ צא91 שכה יופי אפר קרא ראיצפרק■ נאן *אנר איזה

 m יהי אונציס נפטר לא <אנל ואיפ גליל ניר סנה *w1 וקרקפמיד וו׳למיץ נאונליס.
 בש» לה ימפנחזו לפניר יראה היה אהגה :ע׳ה יהי נפפנר סא קינן היקי! אינ גאנל שאיט
 נשג* אדוה היל מפה TCK am ההא סהשולה אף •גול אפה ונהה נלג ששמי האיזי מגיס

 לאס שלא גנון נקדש שאפלה ינל ופיחשה שהיא נפו קרנה הסנה לג ששלפה זפטלה פטלה ולא
 לאש שוטל א</ **'צי שס פ0ש וטי סש* ̂נס(דיסש קאשר ופלס »ל לא פלשה אש וגיוצא
 מץ פלס רצרינס לרץ וניט ולג פי סש»פ שצא אפיה •צס *0 טוצא אשיט ו*נול אלו שפהו

ק ראהריק >K p »ר פוי.1 פשנו סדי נ*ופ שהיא וניון פשלה פפפש• ולא קר!! גל  אש «
 פד O'lgP אין *לי גאגליה הט » ס4הת ושפיר• הוא והקשה החליט נשפיוי השהרע וגריס
 לאע^ יא ג*היפץ לההשיט יט לנק are צטי שלפי *9n 9ואש סהאת פ פ' נלג ושדה

 *ש לצש pi הגסרא רט/ נהג לה הלה הגיה גדק נסהר «וא'ה .פירזהיהה ואה אהה אנליס
 פסאהליס הרגליה יטדרי וההיא ונהג הרגל נל הל ננלל וסוא סליסה טין לגהגיס שגאגל הה וגס
 פלל: 0ג*י לאנלה יט אס פליסה להנשרי קרא לוץזאלפרין להטיס פליחה טיגיס אנל חייה
•פיט): ני* שה ג■ נסיו «וייץ נסלסח אנשנט סראט! ספון סל ספווט׳ no ששטו *ה (לס

ונואיקח
זגוז סנדל



4 משנה מניד פי״א שבת הלכות זמנים. משנה טגיד«

ה זה .ט׳1 נמלו העור על והרורם ו וכוי הרי הקלף *על דוכמסהום המפרה ^  ג
הולדה שהוא משמע הדורס! לסר העור אה ניתר! נצי דיו׳ס דשיק מההיא י

הממרח וכן וט' התולש ס״ע הזנרחיה ע׳ד;) נרייחא(שנת .וכו׳ מן ט(ה המורט
־. ממחק משוס חיינ נשנת והממרח מימרא ע*ה.) (שס .וט׳ רשייה

ץ המתוה העור על w השף וכן  הנמזויים נ
 העמודים נץ השף שם מימרא .וכו׳ מיע

 סירשו ונירושלמי . ממחק ישים חייג נשנת
 הרמנ*ן הסניס ולזה העמוד ע״ג העור השף

; ועיקר ל”ז
ד ז ת ה מ ד העיר p ה  חיי: קמיע לעשות נ

 הזכרתי וכנר ע׳ס) (שם .וט׳
 :להן אחד שיעור העור מלאטח שכל

ע׳ד;) (שם נרייחא .וכו׳ הכנף אח והקוסם
וכו' התולש תשיעי סרק הזכרתיה

 גדולה גו(ת הכנף אח כתולש ז׳ל וסירשיי
 חותך שתלשו לאתר והקוסמו ,חי עוף מכנף
 ולצד נכר או נכסח ומניחו דק שהוא ראשו
 ומכאן מכאן שערו מורט סא קשה שטא זנט

 משום וכסח, נכר השער ונותן הקנה ומשליך
 :עכ״ל ,ראוי שהוא מקום עד דקסיד מחסך

 מת׳ המדוקדקת הטסתא . וכו׳ הסנרד וכן
 נשנת כלונסות ראשי המנרד ע׳ה) (שם

 וכן נרי״ש המנרר ולא מחתך משום חיינ
 ס' למעלה שכתנ רניר מדנרי מוכרח ניל

 נססיש סנה משוס מיינ נ*ש והמנרד עשירי
 ונוקג קודח נמנרה המנרר שהרי עיקר וק

 נערוך הניאהו וכן מנרד הוא כאן אנל הוא
 שוין שיהיו נלונסות ראשי מנרד ז*ל וסירש״י

טל י וחדץ ט' מלפניו ען של קיסם הנו  .ו
 רנ אמר וני) א׳ ל׳ג (ניצה ניו׳׳ס המניא סרק

 כלי תקון משום נהם אין נהמה אוכלי יטדה
 עצי מסלסלץ יהודה לרנ נהנא רג איתיניה
 ומוללו לתולה נהן ולהניף נהן להריח נשמים
 קטמו ואס נו להריח יקסמט ולא ט ומריח
 יקטמט לא שיניו נו לתצק אכיר אנל אסור
 אנל אסור השתא ל’א הסאת חיינ קסמו ואס

 כי אלא מנעיא חטאת היינ לי קשיא אסור
 מוללו וה׳׳ק מחפרא וחטרי נקשין ההיא תניא

 אנל נרכין נדייא נו ומריה וקוטמו ט ומריח
 אסור אנל אפור קטמו ואם יקסמנו לא נקשין
 חיינ קסמו ואם יקטמט לא שיניו ט להצקן
 חידך ותניא ט ומריח קוגימו מדא תני חטאת

 חסדא רנ אמר זירא א״ר ט להריח יקטמט לא
 רנ לה מתקיף נרכין הא נקשין הא t<cp לא

 תהא שנא סמי לא אתאי נקשין יעקנ נר אחא
ט׳ החנית את אדם שונר דחק  רנה הא ועוד ו
 יהודה רנ ני סינן ני תרווייס דאמרי ורנין
 מקלות אי׳ אלוהא איטחא לן ויהינ מסשח היה

 אע׳ס ותציני דנרני לקיזא דתזי ואע׳ג נחלות
 ■ד ניח ממנו לעשות ראוי והיה קשה שהיה
 קשיא לא אלא ופרקיק ולססיל ועןרדוס לסכין

 הא נקשין ותרוייהו אהדדי נרייחוח הט סי'
 אדם מסל ר׳איאומר דחניא רנק הא ר'א

 יסול לא והכ׳א שיניו ט לחצון משלפניו קיסם
 קטמו יקטסני שלא ישוין נהמה של מאטס אלא

 נשנח הדלת אח ט ולפתוח שירז ט לחצון
 את סוסג נירש נמזיד חטאת חיינ נשונג

 כתם דקאמר ריא שנות משוס אלא אינן זה ואחד זה אחד וחכ״א ר״א דנרי הארכעים
 חטאת חייג לכלי נקיטסו דהחסיר ר׳א פירש אסור אנל פטור אסר הכא חטאת חייג
פטור לכלי נקטם פירוש החם דקאסרי רננן אסור אנל פטור ט להריח נקטמו הנא

אגל

 טד מיתה אחר העור מעל הצמר או שער המעביר
 הקלף מעל דוכסוסטוס המפרק ן :העור פני שיהליק

 כדי העור p *(המפרק .והייב מפשיט תולדת זה הרי
 שיתקשה עד ברגלו העור על הדורס חייב). קמיע לעשות

 שהרצענין כדרך אוהו ומשוה ומושכו כידו הטרבכו או
 טן נוצה המורט . וחייב מעכד תולדת זה הרי עושין

 המטרת *וכן וחייב. מוחק תולדת זה הרי האברה
 בהן וכיוצא זפת או שעוה או שהוא כל רטיה [ה]

 משיום חייב פניהם שיחליק עד המתמרחין מדברים
 העמודים בין המתוח העיור על בידו השף [י] וכן מוחק.

 לעשות כדי העור מן המחתך ; :מוחק משום חייב
 רחבו ימרת אורכו למרת [ז] שיתכוין והוא חייב. קמיע

 הפסד דרך חתך אם אבל .מלאכה שהיא בבונה ויחתוך
 הרי כמשחק או כםתעסק אלא למרתי כונה בלא או
 .וחייב מחתך תולדת זה הרי הכנף את הקוטם פטור. זה
 משום חייב ארז של בלונסות ראשי המנרד' וכן
 העצים מן עקי חרש שיחתוך חתיכה כל וכן .מחתך [ח]
 . מחתך משום חייב המתכות מן מתכת חרש או

 שיניו בו לחצוץ וקטמו מלפניו ע׳ן של קיסם ■'הנוטל
 ראוי שהוא דבר כל דן :חייב הדלת את בו לפתוח או

 וכיוצא והוצין לחים ועשבים תבן כגון בהמה למאכל
 חקון בהן שאין מפני בשבת אותן לקטום מותר בהן

פ אף בהן להריח בשמים עצי לקטום ומותר .בלים  ע'
 בין שירצה מה בל מהן [ט] וטפשח .ויבשין קשים שהן

 שתי הכותב ט •' קטן עץ שפשה בין ‘גדוי עץ שפשה
 במקום לכתוב מנת על כתב ■המוחק .חייב אותיות
 גדולה אחת אות הכותב .חייב אותיות שתי המחק

 בסדץמה ויש גדולה אחת אות מחק .פטור [י] בשתים
 בה והשלים אחת אוח בתב . חייב שתים לכתוב כדי
 חייב העור לקלרןל מנת על הרותב . חייב הספר את

 אבל .הכתב על אלא הסתב טקום על חיובו שאין
 “BD גבי על דע נפלה . פטור לקלקל מנת על המוהק

 אותה. ומחק נביהפנקס “עי שעוה ה‘נפי .אותה ומחק
 ;חייב אותיות שתי כתוב‘’ כדי כמקומה יש אם

 דד כמו אחד שם והוא פעמים כפולה אות הכותננ י
 ובבל בתב בבל ודבותב .חייב חח סם שש רר גב תת

א ;סימניות מ׳םני ואפילו חייב לשון  אחת אות הבותב י
ססוך א■״■: •ט׳א

 ש» סמן טור נ שש: טט/ פקנ ש« סי׳ עיי נ פה <מ"נ(אין סכנו סימן ונטוי
. W צקץ פפ'נ

 כזאנו הסוגיפ כל וסנה .שם ע״נ לכחמלה סזתי לסייס נקישם פייוש הנא אשור אנל
ק פמרי דני לפיש אפשר ואי .מ״נ שנסג רנינו דנר׳ על אצלי מסמהה נ ט י  קטפו ג

 אכל רך שסא נהמה של אאטס אלא קיימי דלא שטס ספזס שהוא שיניו ט למצון
 יר.ודה לרב' ממנה שהקשו הראשונה הני״תא להפניד ונוי מורו רננן אסילו נקשין

 זה שאץ לפי סטאה וממיינת נרנק אפילו
 נר״י דקי׳ל דניון פנים משוס הסוגיא סשמפ
 נניאוי נראה קשים סקלויו להריח ססשח שהיה

 ססאס מיוג שם אין לנלי נקטם פאסילו
מו ני ומעיקרא גדי) ניייסא מההיא לר׳י ס

 הוא והנרח היא ר״א לסרוצי מצי דהוה הוא
 להיימ קטמו ואם דקאמי נהלנה שלא שהוא
 אלותא מספח הוה יהודה ורב אסיר אנל סטור

 ליה קאפר וסלסא דקשטא אלא . לכתמלה
 ננרייתא וס׳ש נקשין, אלא מחייג לא ר״א ראשי׳
 קשה שהוא אקיסס שימו ט למצון קטמו שניה

.ז׳ל הרשנ״א ולינ ז״ל סייש״י ונן מהדי קא
 שנס שאמר סונרים שמכמיס ז״ל וסירש״׳

 דקטיסה שטיז משום אלא איק ׳ויט ואמר
 אאיש סא מעליא חיקן ולאו יי נלאנזר סיקץ

 דנרי ואם .עכ״ל ,נסנץ וממיזק ממחט
ן נקטם הם רניט «י וחספס״ לנאר לו היה נ

 ט ישען נאוח דני פצאיזי ולא זו סוגיא צררי נל
ם :ז׳ל ניסירש״י נראה נ”נ ונהלטח .זיל יני

י כל ח ר . ונו׳ למאנל ראוי שהוא דנ  ננ
א נל נחנארה  שלם ניאור הזאש הננ

: למעלה
ב ט ת כו . אותיוח שמי ה ט׳  גדול ננלל ו

 אנוס גני נמשכה <נ*נ> (שנח
מ והמוחק אנחיוח שחי והנוחנ סלאטח  ע.

ב אוחיום: שחי לנתונ ת צו . אחת אות ו ט׳ ו
ב :רניט נלשץ עיס.) (שם ניייתא ת  אות נ

ג. הססר אם נה והשלים אחח  נהנונה חיי
חג תנא ק׳׳ד) (שם ח נ ם והשלים אמת *  נ
תב .חיינ הססר אח כו  לקלקל מצח על ה
ט' פלה ■ חוסשחא ו ם .ט׳1 גני על דיו נ  ג

.נחוססחא שם זה
ב ' ת כו . כסולה אהח אות ה ט׳  נמשכה ו

ק״ג;) (שם מפרא שם וסוגיא
ה. ד הו י  סייג רניט,שאינו טדנרי ונר*ש הי'

 עון טנה להם שיש ר״ל אמד שם כשהן אלא
ב דד גג אלו מ  וניוצא יאאזרך צא אנל א
ק סיינ איט סלה שאיק נהן :הגס׳ P גדאה ו

ב ת צי ט׳ נחג• נגל וו ק*נ) (שם משגה .ו
 נין נשמאלו נץ נימיט נץ אותיח שח• הטתנ

ץ אהד משם  ס״זציוס משג• נץ שמום טשר נ
 סיסמות שגי האי רניט וסיד!) .וויינ לשון נכל

 קסמן נקי*ת שהן נכתב ידוסות אוסיוח שאיש
 מהי גני דנחיני הסונים טמ״ן טון נעלמא
חני נל פרק נדמסויש הארון ננסוע  (שם נ

 נחווהשגמז האחח פדש דיל ישי• אנל קט״ח).
:זה פייזש זיל סרפנ׳א וינז! נסקיא

א ב י ת גו׳. סמון• אחת אוח הכו  פשנה ו
חנ ■:}fp (שם  נפי נמשקץ נ

ם נאנק פירוח  דנר וננל טפרים נאנק דמי
ם שאיט ^י t ידו לאחר פסוד מ o נסיו 

 ונחג לנחנ םמוך אחה *ח 3m ונמרסק
 זייניין שמ וכחג היית צנחונ צתסין נהב נרג

ת אחד א  עם זה גהגץ ואץ סצקס דפי שני נדג הניה טהלי שד על נתג נקרה ואחד נ
נ פטר זה  שטא דני וסל ונקגקנקם נקמוס נחקיא נסם נדע נחב למפלה פס עוד .ע'

t שמ על חשם o ע״נ יינ0 זה עם זה נהגין והן פנקס ק1ל שמ על «יוח;
הםתכוין

ל ז מ עו ט׳ ען של קיסם ו ט לפה! וא׳א הייה נחג .ו ט רנגן אמט ד  לחצץ קסמו ג
ט' שינץ ט  היינ סנר וי״א נרניס הוא ורנש דר׳א דפלוגחא ״כ6ד ה1ק ו

קן משום נהם אץ יהודה א״ר איך אטר אנל אטור סניי ורנגן  לדנרי ואפי׳ כלי ט
ט פסק איך וא״נ אטד רנס ני חי י ט ס נל׳ לעשוה ד ט  נר״א ודלא נרנק דלא סי
סי סנר׳ רנצן1 אסור אנל פטור רני אפר ונמתמ׳ נינגן מתמ׳ להעסיד ר» דאיך  ט
ג י רג ואם •הודה נ ט ני״חא משוס נר״א ודלא סזנעים דלא p סטר יסדה נ נ

משנה לתם
ה שהקשה  משפע יהודה לדג מפנה יהקשו דלעיל דמנרייחא נדומק ייל 1ומ^ .ז׳ל ל׳

נ ופסק נרכים נלי עשיית איטר שם רזנירו שלא נגס' שתירצוה מה נסי הני  יסדה י
:דוחק זה אנל נמחה

ח הכותב י ל .חיינ ודו' נפולה *  יצויד שהוא די נעו אמד נעמן שם שיהיה י׳
ט׳: סממים ממ ונן שדים, שטחשו מדדים ו

הסווסם
מייטוניות תהות

ל 1 כלל *-ק [ה] ם נ׳ מ י י נ ה «ם׳ רב אמר ו מי ע ל פ נ׳ רי ר ו ל נטירקין נ לעי ר ו וז < ׳*וז נ
ד כדק ןי] ל . חני עיי אנ ף ׳׳t ר ע ע ה ן באנסדראות הבנין בקר, י ענ ע ע כדי עליו ענ ה  עי

ס׳ חלק סזי ה רב אסר [ז] : ע־כ לוזס גראח אין ומירע״י ועאזכר כרבינו ר־ח כעם ו ע  סנ
א' בר סילחא דסליק םאן ר ז ב אםעוזחא קוי ג אנוי דברים ב' In[ :םועזך נמזום ח״ >D1• י

ח סי ע ל ט ׳ נ י ו נ י־ח כר.׳ רלעיל נסרק ו ־ בין (ע) :ע ס דאםר׳ ארא בר ורנ-ן אבא בר ו רויי א כ׳ ת ח רב כ■ הדנ דוו תא לן ויתיב אעעח י רג׳ לקחא רוודא אע״ג אלו נ ר ורזעיב׳ ו נ
נ ר סנוזם א״ר [י] 1 ע־ סו זר. ׳וטי ני ק חו ח סו ב סבבוחב נ I עי

עוז מנדל
 ״ן בדי המביא p* ביצה מנס׳ .קטן פן טד קיסם דגיטר' .נדו( נל( 6ם' .םחסן• עד טטטרח ובן

תנ :צ'נ) (ח> נו נו' ׳nc ד. ק הבונה טרק .ו ב שהים טד ונו' וד.םוחק • ק׳ו) (  נלג טרק , טי
ב .פ׳ה) (רן גדול ח • הנוגה ש׳ ל5ה .י.כ1כ סשום פד אחח אות נ



ם םש™ מגיד י נ מ ת .ז ו כ ל ת ה ב א p©־־ ש ב י ה םעונה ףp י 49 כ

שוה: נסנאי «ר .ונו׳ ס<"ה לפהונ והמתכוץ תב מ *ז «ו6 א® הכו פו׳. ג ה מפגה 00 י מינ י בתבן לפסלה: ה מין «קס מי מני ו6 «»ה מסצ< מ פס זה ונ
:למפלה הנהונה נמסגה .«ג0 זה

ב א אהה אוה פהנ אמי איי ממרא .ופו׳ « ופייוא גויל למה י ד p 8א והא וה?שו קרינה סמהופיס אלא היא נהינה ה»נ םוי'5נ אמה ואוה מנ r סי פל הניה טהלי שי פל 
המגלות נאמלס הם האוהיוה פל סאשי׳ ינינו לדפה פירושו ול׳ל .דקרינה מפסה מחוסר לא הנא דקרינה מפשה ממוסר פהם tf וסיר פמור זה פס וה גהני! ואץ הפגקם דפי ”

 ופיוצא הטיל שהרי קציצה נלא לקרה יפול אהה
 האיחיוה לקרב יטל ואחה היא הנכרך דנר ט

 שאמרו טרושלמי פי׳ שוט ואפשר .סיטונהגוה
 שהמנלוס פי' דק נסיר ספחי זו קושיא נחיייז

 האוסמס ולקרנ לפיכן יטל יאיס דק מסיד הס
 אנל רניי לשון נ^ללפי פן יפה. סנאמצפיסם

 זו לוח שטו על אחה אוה טק פירש ז*ל *י0ר
א  נצטרי זה לוח ספח פל אמת ואות נפניי

 ולרניי .פלל נחפשה שלא לקרנן יטל ואחה
 :נזה אחי עין יש הראשונים נשם האי

ג ב י ת  אות פהנ נמשנה .וט׳ אחח אות הכו
 נחירא נן י*י טסייטן אמס

 אמה אוח המגיה :ע"נ פופרים וחכמים ססיינ
ה חני טמרא .ט׳  והקשו טינ אהח אוח טי

 טיג אמח אוח הגיה פכזר אמת אוח כחג השהא
 של לגגו שנפלו טון הניס ששח א״ר וחייט
א fזייי שני ומשאו מי*ס ק אמי ינ  שנפלו ט
ח והניא פ*פ י ועפאו י של לסט  יני

:ששח דרנ אוקימחא
ד ב י ת  מפרים טלם .ונו׳ או נשמאלו הכו

 מט למעלה הנהונה נחשנה
 פל שהקשו ק*ג) (שם טמרא שמטאר משמאלו
ט נץ סאמיה המשנה ט  מיינ נשמאלו נין ט
טינ אימיט נסלמא .למעלה כנזכר  אלא חי

ע אץ והא אמאי אשמאלו ע נתינה ד  וחירז נ
 שמאל וחהוי וי.קשו שט נאסר ירטה ל

 לא אימץ ליס״נ ואשפאל דנ״ע טמץ דידיה
כ: ידיו, נסח• נשולס אניי אמר אלא ליטינ  פ׳
 :נסמיו זה הזנרסי כנר .ונו׳ נחנ0 אמר

ט' נשסי והשולט  :נסמון מני זה גם .ו
 אומו גועל : תוספתא .ונו׳ אומו קטן

ט׳ נקולמום :נחוחפחא ג׳ז .ו
 סם משגה .ונו׳ פד חייג סנוחג איו טך

ה ק׳ה) י טנ ט ומ׳ש ,למעלה נ  יני
טנ י על וינ נ  זה נחוספחא מטרם שמתקיים ו
 או ס״ק שאינו נדנר קיימא של דנר כתנ הכלל
 עד פפור ש׳ק שהוא נדנר ס׳ק שאיע דני

דני ק״סא של דנר סינחונ  .ע״כ פ׳ק שטא נ
כני  טכמח )(ק׳׳נ שם משנה ס׳ פרק כחנחי י

 :המחקיים דנר נפיק שנת מלאנח סנגל
ב טז ת  הטתנ משנה .וטי נשיו על הכו

 פל המסרס טינ נשרו על
א נסת ע ל ט ל מ פי ימשע ו ״נ. ט פ

ל שי׳א וטוע  :ט״י הלנה יהושע ו
ט' העור על הקורע  וחום*וא ירושלט .ו

 הפן נמצא התוספתא נוסחי ונמקצח
ט פדנרי נ והרושם ספור שהקויע יני  טי
 הקורע לטינ ינינו כדנרי סא מוסמא ועיקר

 :הירושלמי וכדנט הרושם ולספור
ט׳ סקרא ע*ג דיו הטעביר המטא פ׳ .ו

ח גני t 6ט הרי הנערה po וטק פהן נ e 
 [ניל (מהיזקן) יוסר הקלקול המלאטסיסאם

 אמש קורה המנעיר וגודאי פפוד מהגאחן)
 ואץ נפיטשו שמפרשים P1 מקלקל פר1ט משוס

:ענ׳ל ,דנריהם נראים
ת ב טנ ה

.ף׳ חייג שהוא נל הטבעיר א י״ב6 לנתיב והסתכוץ פתב גבי על כתב אי לכתב םיך0
שאנללדפחלי לזפת אייז'״ בשאי מה מיצא יכן זייניץ שני יכתב חי״ת ™54 ^’ר״ » ריז פ

־ • אין שהרי בקירה אחת יאית בארץ אחת אית יהכיתב
 דפי בשני איתיית שתי שכתב אי זה. עם זה נדגין
 כיתלי בשני כתבן .פפזיר זה עם זה נועין יאינן פנקס
: חייב זה עם זה נהגץ יהן פנקס דפי בשני אי זיית
 במדינה אחת אית עליי יכתב בי יכייצא גייל לקח יב
אחרת במדינה שניה אית יכתב היים באיתי יהלך זי

] אחרת במגילה נ :לקריבתן מעשה מחיסרץ יאינן זה עם זה נועץ שמקרבן שבזמן .חייב [
 מ שכתב בגין כיצד .פמיר שלימה תיבה ממנה שקירים פי על אף אחת אית הכיתב יג
 הרי ארבעים שכתב כמי היא שהרי מנין במקום שכתבה אי מעשר. איתה קירין יהכל [ל]
 זיעיץ שני ינעשה החי׳׳ת ע שחלק בגין שתים איתה יעשה אחת אית המניה .̂:זיר זה

ך :בזה כיוצא כל יכן .חייב .פמיר ובמרפקו בפיו ברגלי יT לאחר אי "בשמאלי הכותב י
 יהשילט .חייב בשמאלי כתב יאם פמיר. אדם כל כשמאל לי שהיא בימיני שכתב איטר
 אוחז יגדיל בקילטים אוחז קטן . חייב בשמאלי בץ בימיני בץ וכתב בשיה ידיי בשתי
 אין"הביתב טן : פמיר יכיתב בידי אוחז יקטן בקילטים אוחז גדיל .חייב יכיתב בידי
 וכיוצא יקנקנתים יקימים יסקרא ישחיר דיי כגון ועיטר הרושם בדבר שיכתיב עד חייב
 אבל .ברט וביוצא יעץ ונייר יקלף עור בגון עליו הכתב שמתקיים דבר על ויכתוב .ברט

 על בי וכיוצא בדיו שכתב אי .פידות ימי משקין בגין עומד רישימי שאץ בדבר הכותב
 דבר על העומד בדבר שיכתיב עד חייב איני .פטור עימד שאיני דבר כל יעל ירקות עלי

 הכותב טז :העומד דבר מעל העומד כתב שימתיק עד חייב הט׳חק אין יכן .הזויטד
 הרי זמן לאחר דגתב מעברת בשרי שחמימות פי על אף עיר שהוא מפני חייב בשרי ער
 העיר על דקירע .פמיר [״] כתב צורת בשרי על דטשרט אבל . שנמחק לכתב דימה זה

 על דיי המעביר .פטור כתב כתבנית העיר על הרושם כותב. משים חייב כתב בתבנית
 יסקרא דיי גבי על דיי העביר .מוחק משים ואחת כיתב משים אחת שתים חייב מקרא גבי
 הרושם כיצד היא. כותב תולדת רושם * יז :פמיר דיי גבי על סקרא אי מקרא גבי על

 משים חייב זה הרי רושמים שהציירין כדרך בהן וביוצא יבששר בכותל יצירות רשמים
 לכתיב כדי המשרטט .יחייב מוחק תולדת זה הרי לתקן הרשים את המוחק יכן .כותב
 גבי על מקרא של חוט שמעבירין העצים חרשי .חייב שירטוט אותי תחת אותיות שתי

 כדי באבנים כן שעושים הנבלים ובן .משרטט תולדת זה הרי בשיה שינסור כדי הקירו!
:חייב זה הרי צבע בלא אי בצבע המשרטט יאחד בשיה. האבן שיפצל

עשר שניים פרק
ר א עי מב  השחתה דרך הבעיר אם אבל .לאפר צריך שיהא והיא .חייב שהיא כל ד!

דירתו השורף אי חבירי של נחשי והמבעיר מקלקל. שהיא מפני פטור [א]
חייב

:MS סימן פור ג פ:0<ו»רגצאוץ

המפניר איסמר נגיפץ י*פ) (דף חנק
י נשנח 6םקר פ׳ג דז ̂ג סקיא אפוי סקיא עיג וסקרא דיו פ׳ג דיו פוחק משום וארונו «סנ חסום אמס שחים היינ דאמרי ול״ל י׳  ואתליי הוא «ר.ק סייג לה אחיי דיו פ׳

ק לפעלה הנזנר <חנ פ*ג כחג סקרא פ׳/ג וסקרא דיו פ׳׳ג דיו ופירוש לחיינו. שלא גחרא גלישנא רביס וספק .פיג הוא מקלקל ספור לה : הוא ופשוס גירופלפי פפויש ו
שם יז  מנינו ופירש זוגו. p זהו אי לידס pcix!קרשי פל גוחנץ שנן רושם משוס אלא אותיות שחי חיינו לא יוסי ר׳ אחר קיג) (שנח גהטנה תשנה .וגו׳ «חנ חולדת רו

ה ואין .נפסגן פושץ היו סקי לפי רזשס משוס הוא בלנד אוחיוח שחי ונתינת .עצמו גחני אג הוא שהדושס היא ר*> שדעה התשנה גחירוש  אלא נפוחו ^ג
י וזטשרטט :אסר פירוש פירש זיל ויש״י שס מה והארץי הוא הטחנ חולוח י א .ונו׳ לנחונ נ . פיק הוניחיו ע׳זג) גדול(שם נגלל מסי הדניים אלו שגל הוא והשיעור ז׳

ט׳ העצים חרשי :להם אחד ושיפוי הנסיגה ספני הם p.ו i ט׳ הגנלים :ו
ב י י ר א פ עי טכ ט׳ שיהיה ו«א סייג שטא נל ד ׳ תגי קיו) נהאורג(שנס .ו י׳ קזי אנהו י  חונל לניא תני טק ליה אפי ופנעיי פסונל «ז פפויין המקלקלץ נל יוסק י

 סהדץ והפיקר זו נסוגיא הסייושץ ורט .®גיא ינולא סק אק והא .לאפח נצייך סנפיר לנלנו נצריך חונל משנה לומר חמצא ואם משנה אינה ומנפיר
ס שהזכיר  ואפשר . ע'נ ש»ם ®׳נ חנשילו סחח הנעיי ואס א״א ונהשנוח .ל”ו הרמנ״ן דפח נראה וזה חייג חפצים קלקול נגנד האפר חופלח שאין סאע״פ ®א אנוח ננאן יני

p0 ס סניר וננר טא ח לנשל כדי ®®י ט יש אא״נ שט ננל זה אץ וסיס מגסל מטם חייב הקדרה סמס המצים סהפהן ס' פיק יני  תנשל שמשום שכיון קלה פניצה טחכי
ט׳ גדיסו וחנשבעיר :חנשיל משיפוי נפחות א״א או® פסיינץ אס ר .ו ® ננ « דפח «נל גני ס׳ פיק הוני ם תפח נוה נפעמו יני קי :פלה ^

* עוז סנדל
עניו ס h גאג ליו ח p v ו פו די פין: .ספור פ/ מי ג a פ׳ m סוצחו m is שו .1«וו0®אפיפ
חייג.פז מפוחון «ן :גונפ(דףק״ד)9פרק טוינו): סםאל ו ף aw (ו on■ ף ט ד  פ

:(יף«רפ) פצצ פ׳ . «*
ב אווג ו״א חגדופרון א>ו ממניח מי .מקלקל פר 19ש גל חחנעיר סיי נ0 :ק״ו) (ק> ו  הראנ׳ר ז

t)1« מנפיר אס ו״צ ו •■•יי »  n ל שמים ®יג מינו א פ* ופיקיו מרץ וה אומי ®ני :פנ׳ י׳
אנ׳ו שחידש ומה ,רנ1דא ק שימ מסוונ ס' מאש איו <פן פאהו לה שמפיץ *צ1 הי » א ק טי מסביא ו «י פי  <*פ צקויס זיין צי פמ1 המניא מיק «ן ואסיטא סאזי אח צרין לי ופס מא ונ

חחבעיי :הוימ מ*ה קראי וצנן נפצפיד ממשיפים אלא ®נו צא ו״צ ק פיקוד מוץ ומ .הרפ יצוו פו גוישי ו r (ון ננ׳ t(■ קי גי' ספשי פצ ®י< ויש פסני' נמי ״י :מ*וג סמוק שנהן מפפס '

ת הו ח הג מוניו טיי
[>] YM טזג פסי nw בחנרדז ®פז nrw nun ד 3®» נפס®׳  nw מתג 1ל1 :זרג נ

rwm׳ חננים »  דםווייב מי"« ודא* כיזנטס ןת] : ורנ יסתייג נריב״ג *Vn נ
1 nnen נתג י] an® פ»ץ אסיח! *רוימסין מסו הממד פא נפמחץ או*ומ מותו ®י*ו מיי 

m נמרץ [אן !פניא] תסתקיים יבד j®*n חםקאקאין נא יניזגן וד• קפית *נהו דבי תני



soמשנה מניד ©י״ב עבת הלכות זמנים. משנה כסף

ל אה ד,םחםם יו״נ הגר אח שהמדליק ״נ)pj 5[ נגריטח חלג אכל ספק ארק זפנואי אשמז מ .וט׳ המדליק וכן דצוזן ט׳ «שצ מש<ס לא ה1לנ1 א״א ינהננוה יט' מר׳
קסא, a1 ר1גמ אש נלשק מחנח של נחלס הזכיר! !כנר מנעיר אלא ההנשל לומר ראוי אין ושורף אור געשה עצמו שהוא דנר שכל נ׳ל איגו מנשל משוס לחייט ומ׳ש .עכיל דרנ

 הסוגיא וסעשש מדנריהס «א שהצרוף ז״ל נמ״ש לדקדק יש מקוס ומכל מלאכה עמר כן עושין שאק חימה וזה ז׳ל רש*י דעת זיט נאעיש מנה מפני הוא הצרוף שחיוב מ׳ש אכל נחר. גדאה
ונמו לנועה ציינה שאינה כמלאכה כר״י דסנר למאן ואעילו סוסי מחטין שאין דני דאמר כריש מותר הוא סתכוק שאיט וכל חורה דני הוא שהצרוף נראה ס׳א) (שנת נירה שנפרק

מים ממנה שפנה מיחס גני נ"נ פרק שיחנאר
י " ’ להנקםמשונאו שכוונתו ספני משחית. שהוא אע׳ם חייב נתב לצרףוייע נחטי! ואס ט׳ המכבד, ב

מתו על בקויע ונעשה חשזו ושכבה דעתו נתקררה וד,רי ט^׳יל־ט״חל״ל ־יכא ־*»
ט, צ-א אמח לא ועמרא חשיה פסיק מי מריבה בשעת בהכירו ובחובל . חייב שהוא בחמתו או א

את המדליק וכן .דרע יצרן אצל הן מתקנים אלו שכל אנל
ה • ח"ב זה דרי להאיר בין להתחמם בין העצים את או הנר עג רדאב״ר ה

משום לא ולמה הראנ׳ד נחג ונו׳. *התחמם תולדת זה דרי במים לצרפו בדי הברזל את •הטחטם
 והדר רפי דמרפא לאחונא סיכתא כמי מנשל
 הנרזל אח והמהמס א׳א .עכ׳ל , קמיס

 מנה הוא אכל תכנה איני נמים והמצרפו
 ט אין חיוג מ'מ חסמי אח שניתר נפסיש

ק דצרוף נ י :עניל ,הוא י
 טא ואם הראכ״ד כחג .יכו׳ התנכה *אמד
 מתנוין שאינו אע״פ חייג איני למה מנכה
 יהא לא ואפילו הוא יטח ולא יישיה ופסיק

 נין מה ועוד ,ם"ל כי׳י איהי יהא לצריפי צריך
 נשתיהם והלא ען של לנחלח מחכת של נהנח

 סכנה ומשוס מנעיר תשים נהן יש לונריו
 של עחלח החרדל ממתקין אמרינן מילה ונפרק
טד p של עחלח לא אנל ניינו מחנח  ו

וחיונא 6מ דרננן צירוף אמרינן יומא דנמסכח
נ נענילח ליה שרי ונץ'כ לינא :ענ״ל , אפוי מתטין שאין דני דאמר יהירה לי׳ ואפילו סצוה משום כ'

 נהנרח ואינו לצריף הגיע שלא שאפשר מפני
ד) (דף ניומא אנל שיצרף גמור  אמר פ׳ ל׳
׳ שניט שגילה גני הממונה להם  אופר יטדה י

 ועפילין סעיוה״כ מחמץ היו ניזל של עששיות
 מצרף והרי והקשו צנחן שחפונ נשניל טק לתוך
ח ואניי לצרוף הניע נשלא ניני רב וחיק  תי
ר לצרוף שהגיע סימא אפילו  סחנוין שאין ינ
אני• אמר והא הכי אניי אסר וסי והקשו מוחר
 מחטין שאין דנר דאמר יטדה נר׳ הלנה
 אנל נולה התורה בכל מילי הני ור,ייט אטר
ק נעלמא צריף הכא  ואין היא ושטח הוא דינ
 ננאור הסוניא עזו נראה . ע׳׳נ ,נמקדש שנוח

 שטא ולומר לדחותה ויש .מדנריהס שהצרוף
 נרנ אלא כמותו הלנה ואין נלנד אניי לדעח
 הרמנץ אנל לצרוף. הניע שלא חקא דאתי ניני
 עמלת כסו צרוף נפששיות שאין ואמר דחה ז׳ל
 ואין המים וספשירות הרנה חמו.ח שק לפי

 יראה ולזה צוננק נמים אלא לנמרי מצערפות
 יוה*נ מהל׳ פ׳ב נס׳׳ש טסה רניט דעת לי

 עוד יט׳. מנערנ נאש נרזל של עששיות סלננין
 פר׳׳א דאמרי׳ הא קשיא ואי ז״ל הרמנ״ן נתב

 החרדל אח ממתיקין קל״י) (שנח דסילה
 צרוף לינא אלמא מתנת נשל יאוקימנא עמלת

 שאיש חרדל שאט לסימר אינא נמחכח נטר
 כתנ עוד .עכ׳ל נמים אלא צירוף ואין מציף

ט ודניי התורה ק מא שהצירוף שסונרים נראה זיל הגא,וניס שמדנרי ס ניום מחמסין היו ולא יוה׳׳נ תנערג סחתתין שהיו יסמ׳ש ,זו כדעת הם מי טיי שיש ללנטד יש הנ
: רניט שעת היא זו לדתות שיש אע׳׳פ במקדש שטת שאץ לפי יונa נחסום

 וצייו הפתילה על כחם אלא חייב ואינו פטור הנר על נחס המנכה לר״ש שאילו שאצייל מלאכה נחיוכ כר׳׳י שפסק לשעתו הילך רניט .ונו׳ אתד חייג שטא כל ר,םכבה ב
 אפר (מ׳׳ב) כירה פ׳ וכי׳. גחלת הסכנה אבל :ראשון פרק כן כתנת׳ וננר טתרא נהדיא ני) כ״ת מדליקין(שם נמה נסרק כדאיתא פחם «שה שהוא להנהנה

 שחייב לנועה שא׳׳ל מלאכה ם״רנדין דכי'• ותירצו נת׳ ען של אפי׳ כי׳׳ש אי שיק1ואי ינן של נחלת לא אנל רבים נה חיוץ שלא נשניל נריניר מתכת של נחלת וזכנץ שמואל
ל שכחנ רניט ומדנרי .עליה א מתטין שכשהוא מפני וליח״ג הוא ימות ולא רישיה נסיק נו לומר ראוי אין מתנרן שאיט שכל נראה נכונתו הלו׳ ש̂ר  ונשאים מלאכה ®שה ט

 שסא שכל עשור נקפיסחו לנן שראוי אע׳ע שנת נו להצון קוממו שאינו שכל פי׳א שהזכרנו קיסם לקטימת דומה נלי ממט לעשות רוצה איט שהרי כלל מלאכה נו אין מחטץ
. לכטת וסותר רנינו: שמת לפי כן לומר מוכרח והדנר ז׳׳ל הרמכין דירי ׳זה וקרונים מחנוין שאין נדבר המחייב לר׳י ואפי' פמיר מר,קט שאיט פי כלי תקון מפר ט׳  כנר ו

תן .אלו נענינים אחרת שעה נהשטח ויש מותר. פן של גחלת אפילו כר׳ש הפוסקיס ולדברי זה הזכרתי למך שמן הטתן כ"נ) (ניצה דיו״ס שני פרק נרייתא ונו׳. שמן ועו
הנר

משנח לחם
לישנה אפשר דהתס ההוגיא מפשט כן לו ניאה דמאין יקשה יט׳ נראה מ׳׳א) (דף כירה

 *אחד .חייב שד\א "כל הטכבח ב ל וחייב מבעיר
 . עץ של דגחלת את המכבה ואחד דגר את המכבה

 לצרף נתכוין ואם .פטור מתכת של נחלת המכבה אבל
 עד הברזל את מחמים עושים הברזל לוטשי שכן .חייב

 לצרף וזהו לחממו. כדי במים אותו ומכבין נחלת שיעשה
 לכבות *ומותר .מכבד, תולדת ודוא חייב אותו שהעושה

 רבים. בה יזוקו שלא כדי הרבים ברשות מתכת של נחלת
 מבעיר. משום חייב הדולק דגר לתוך שמן דגותן

; מכבה משום חייב שבנר השמן מן יוהםםתפק
דליקה

ס/ שס זרpב .סה /op רפח אסזר : שם ס

̂וך•  שאימ ללכר דאמר נר״ש דאתיא ותירצו מצרף וה(א שהקשו וזהו חדרבצן דההס דצ
 וע״כ כר״י אפי׳ לאתיא חירצו לא אמאי דאלת״ה חשוס ק לו דמשייע וי״ל תוייי מתכוין

 לר״ש מודה מדרבק שאיסורו דנר חנל מדאורייתא שאישורו כדפר אלא ר״י קאתי לא
 ואולי ̂ מדאורייתא הצרוף דאיסור ודאי לאחששינןאלא ר״יוניןר״ש נין כמרלוהת דאאישי

ט' לר״ש חותר הוא חתכוין שחינו וכל כת״ש כונסו שזהו דהצירוף הונחה דזהו כלומר ו
הוא

מיימוגיוה דעהות
ח ואת־־ל משנה אינה ומבעיר חובל לברא תני פוק א־ל ומבעיר מחובל חוץ פהורין »  ם

ה [סור * :לאסרו וצריך וסכעיר לכלכו וןיריך ‘חובי ל של׳ר סי' א׳ ד  הסוגחת גחלת ו
ג ע*כ] מתכת של בין עץ של בין לכבותה סותר סןידים שרבים במקום

ב6 ״ רשתי! ונו׳ מנשל משוס לחייבו ומ״ש היה כתב .וט׳ הגרזל אח המחמם א י
וקשה .מבשל משוס לתייג אין ושורף אש דמשה לניון דהטר

:תלת שתעשה עד הייתכח את המהמם שכתב מבשל משוס רנינו חייג ס׳ בפרק שהרי
 יבעיר משוס לתייט הוא דבדין ז״ל ה״ה דמ״ש נראה לכן מכשל. מחולית w הרי

 כהראב״ד ודלא הייב רפי לתרפא הראשון הטפל משוס מנשל שכל אש שנעשה לגטף
דבפרק הבוגיא ותסשס כתב עוד .בלבד מכשל משוס אלא חייג אינו דלעולס דסטר ז״ל

עוז מנדל
ס׳ הסדליק pו .שהדליק גנרי לגני הקדש כהני בל וסרק מדורה לגבי כ׳) (דף דשגת .ו

ח׳א) (דף כירה *t והייג עד יכי׳ המחסם • זה יובן סקזסוה ובכמה דמילה ר״א
• עכ׳ל ,קוייט והדר י5ר דחרעא לאמזנא כיכתא כמו מרשל משוס לא ולסה הראנ״ד נתב
הען רואה שאני פהר ואיהו חלים איהז רעתי לסי כי ו״ל היאנ״ד רנינו דברי סגץ איגי אוסר זאגי

ן׳ דת־־שא גדול כלל שרק כדקאמר באש ההינשו בשעת סיס ממט ויוצא ורעוב ה8ר  כדמשמע וחייב הוא מנעיי דתולרת ודאי אלא סושו ועד ייקיזלהו הוא קשה בחל אלא אחוגא מו קמיט והדי מעיקרא י
 ראיה מניאים אץ אומר ואני :טנ״ל חייב מ״מ חסומו את שגומר כשטי: מכה הוא ‘אב מנגה 1איג כמים והמצרפו הכחל את והמחסס ז״ל הראנ׳ד כהב עוד • ששינהו ומיחס נשמעתין כירה סרק

 .כד״ן דמיחס נשמעתין כ״ה פרק מפויש הצירוף זה וגס כשעיש מכה משוס חייג מלאכה גמי שהוא ש:ל למפלה כתג כבי חהומו שגומר הצירוף ומנין . בחיוב הפכים שיהו:»י חונה ואינה למגעיר סמכבה
̂ק כ׳ט) (דף מדליקין פיק מכבה ער המכנה אחד ע׳ה) גדול(דף כלל פרק .חייב שהוא כל הסבבה  להשיג אומר ואני .טכ׳ל אשור מתכוין שאין דדני וכו׳ מכבה הוא ואס היאג״ד בתב כירה ופ

ם שאולי ^שי ^ קה  פשוע וה .הגר את המכבה אחד . רל ר״מ ״ל1ו .ז׳ל ה-אב״ד קושייה ישהיקי ו״יי־לא ינטעמו עצמו בפני ועגי; עגין כל ו'ל ר׳מ דנרי לכתוב נחרתי אכל הרץ משורת לפנים ^נ
 וחייג היא דאורייתא דאיסורא ען של גחלת משוס וטעמא ששינהו רמיחה כשמעהין כי־ה ה׳ נרי:ייג ען שי' גהלה המנכה ואתר ח״ב הכי לאו הא פטור מתירא שהוא משני הגר את המכנה גבי ג״ם סרק

̂יא כדמשמע פטור מחכה של גחלת המכבה אבל ו׳ל רש״י פירש וכן סקילה  אכל נן עושין פחמין של מלאכה בעלי שכן בלבד שחמין גכעיי אלא מדאייייהא כמי שיין דלא משיש וטעייא גושא שמעתא כהי
 משום לכ׳ג נייה׳כ ישרו טעמא נחי והיינו ט׳ דרכגן וצירוף הממונה להם אתר פיק •וייא ממשנה ו׳י. ר'*כ׳ר שהביא הא יהייע ז׳ל סירש׳י וכן גלחוד דא:ור הוא ופדרכנן מיתייב לא מתנת של גמלת
 ו״ל ראנ״ר שהניא שחק דלא מתני׳ גמרא מילה דם׳ כוגיין ניחא נמי ומה״ט ז׳ל ההוש׳ כעלי יינוהייו ה!̂י י״י סיי:ו וכן מצוה וז:ום יהו־ה די׳ אשילו ושרו אמיו והם אמרו והס נסקדש שגות דאין דקי״ל
 כבוד משוס התירו דרבנן איכורא שהוא מהכת בשל כי מתכת של נגחלח ינאן ק :ל בנ^ה נא; ל׳ק ושרקינן ״י׳הקי[ הייא והא ואקשינן נגתליס ממתקין ואין שלו נמשצנח לrהה את משננין אץ ס״ר מרס
 שפינהו דחיחס נשמעהין מטיש וה , תכנה חולדת עד וכו׳ ביול לוטשי שכן חייב לצרף נהכיי! ויש מסהקץ אין ואשיבך ההירו 'א דאוי״ר״א דאיסור ען נשל אבל אמיו והם בדיחות הנן איילי דגהכי מ׳ס

̂־י בשטי: מכה דהיינו דמכנה מלאכה גחי משוס עליז וחייג אסור הצירוף גי  דהמננה מתני' גמיא ג׳מ פרק כדאסיקנא כלבד השתילה את מהבהב או כמ׳ש :המין הטו:ה היא המלאכה כי חיל־ה ליה ןר
 היה נהכוין לא שאם כנחכזץ הצירוף חיוב שתלה בלשונו יפה דקדק וגם שם ו״ל שיי:״' ו:ן לא שארא אכל הקילה עליהן שתייבץ לבד הן והן כנאילה מן חז; בכלן פוטר שהיה דר״י סילסיה לפחקי מר ת6

 ולא היא דרבנן מתכת זבשל ביירנא דהא ען כשל אלא מתכת כשל שיין לא ימות ו'א י־ישיה וכשיק דשרי כר׳ש לה כבור דתכיץ דנדג*:אין התדיר כל פרק וכזבחיס שמעתא נההיא להדיא וגדאסיקגא ©עור
 מתכוץ שאין מאחר שאצ׳ל ולא לגופה שצריכה לא מלאכה הויא ולא כדכתיבנא היא בלחוד חולדה דהיא כלל בה שיי* לא מלאכה גם ימות ולא רישיה סכיק ביה למימר שייך היכי ״כ6ו סקילה עלה גדנדיג

ק מתנת של היא וגס ואו מתכוין כשהוא התורה מן שהן איסורין כשאר כלומי כלה התירה בכל ה״ח לי״י אלא נציכא לא התם דאוזרי׳ רעששיות שמעתא כההיא הממונה להם אמר פרר, ביומא ז״ל פירש״• ו
במקדש שטת דאין ומשוס לזה קרוב פירשו הרוס׳ נעלי רבותינו וגס הייצוה מכני לי׳י אשי׳ מותר מתטין באין הצכך מדרבנן אלא אינו כמתטץ לידך• הכא אגל להתיר קרא נמי צריך סחכזין גשאינו ודא•

ס ולדנלי בילה ננ״ין טתני שאני מתכת לשל ען של גרילת נין לתלק ̂!תר טעם נתן ו״ל זר״ה ודי דעתי לן הראיתי .!גירבתם סדג־ייהס עולה וה במקצת המגיא זלשזן פיחש ששיט זאס׳ס גס׳ש  מקזס אץ ל
ק ו״ל ס״ס פל לסק^ס  בה יזוקו שלא כדי ברה׳ר מהכת של גחלת לכבות דמוחר מודים כלס נזה אך המלתחות ככפר ו״ל הימכ״ן הצילו כבר במקצת ז״ל ר״ו השיגו כי ואף בהלכות ז״ל אלפס ר׳י הסכים ו

מד׳א פחות קון להעכיר בגמרא ילפינן ומיגיה לד,רחיקו שיזצוה הטק מקתר הקלו דבדרבנן בסמוך שכתבתי הטעם מן ען בשל ואסר מתכת נשל שהתיר דמיחס נשמפחץ דשסואל סיסרא היא ואת .רג״ס
אדמימות בה שאץ לשי גוננת שהיא רומה אותה והרואה שחורה היא חמה שהיא בזמן מתכת של גחלת כבוי מתכת לשל ט; של גחלת ץ3 לתלק יפה סטס בו פירש ו׳ל ור״ח ררס. נה יזזקו שלא כדי ברה״י
 כנר השחורה כי בה נווק ארס אין פניה ומכל ממנה מתרחק איחה הרואה כל בה אדמימות ואס כני נכבת אדמימות תסור אם ען של גחלת אבל מותר לפיכך גו נטרין אדם גני ונמצאו לולקח עחלס
.מכנה מטם חייב עד הנר לתוך שפן הגותן :ו'ל ר״ח מכ״ל ט׳ ניה״ר קון רבינא אמר וסדוקיא ען של בגחלת ש״ואל אוסר היה לפיכן חייג אותה המכנה לפיכך סמנה ססרמקץ והאחסה ■גגסה

:טצה של שפופרת אדם יי\נ דלא סהני׳ נס׳ ו״ל פירש'• וק היא תוספתא



»t 51 כו סשנח כסף פי״ב שבת הלטת זמנים. משנה

en ס״ג 1m והמסהשק גע>ר9 <ו:ו& s»d «ד s ה s 0.ע'« «נ tm t>6 ג1ס v m6ל גל nn6 9ל וד96 ונ^רק (י>ב« tor) a»DD9 (.ליי vhm 6ף0ג p3m 
t» : tp{!י0>( כרג> 60 r, פלל;

י 5t גם פ<פלה«נחוגוי• דליקה ג ו ק’נ מ « «ר6נל6ספוד ללש <6ו6נ פ ק » ו י6ו ת לי «1(6ט 0ו רג9 ל)י ה פ פג ט'.ג ד6«6>9ה6ל0לפ6ר /  ןופ:גן1ל06<1(6פ
a<Bn פשק נל פל ל״ש זקא ג*י6ל 6י<0לישיש( פסיק דסי פשוש נסיק לפסק יופ0 נפק גוש שיש ג0גf 6< ופי 60 יפשיש ששני גל שרק ניסשלגי

■ ■ ■ 06 לזמש מ״ה לניד שלי( יביש זפ״ש .כלי
טי לגל ששנח שם שיה שלש ר״ל נפשזס; ל
ט׳ ’יי על ללל להצילו שליל גששזה אטו . יי . . . . . ..« ״. « .SV, ב מטין בוד א ספל אותה ןJ ̂,),ן ״,) יש*!! .שיליקש לס סגני! שאץ ^י
 איבוד אלא שבת דוחה סםון איבוד יזיש יש׳ שש פ' ימטלי «ש פקוס נפגי פוגה■
י יצאו לפיכך ."נפשות **’י י^יקי’ י*״ לייי״ "”<* ®ע•  כדי אדם ט

^.״ ^׳ דירתו כל שורפת ואפילו תלהט האש דניחו ימותו שלא ”*׳,?6’ ״ ש^^ני
:מיג וט׳

 הראב׳ד השגחהמכבה בשבת שנפלה *דליקה ג
 ליל .זנו' שנפלש •דליקש

ש נא! לק <»נ  סשום גל
^ י^ילי :שלו לפגום לי

 זפונס ששיא וגנק שגילס שלסווי <ר מק
סי שגן וגיק שגווורש גגנד דלס  לפשוגו ל

ל גסנקפין שהאי נגלים מסילה ל ק גלל י  י
 לח: dto גילו! סגנש שסל ספני סים לשוט

 שסד לשש וסשש לנסף, ממש שננה סל הרי
סי לס^נ שנלל גני שפל ונו וס סק י  פ

שןפניל: שי די

ל מחיצה לעשות מותר ד :כולד׳ . מלאים בין הכלים ט
מהן עושין מים טלאים [נ] חדשים חרש כלי אפילו .הדליקה תעבור שלא כדי ריקנים בץ «ל «<*« •״״ילה מותר ד

טי שנרם .ומכבים טתבקעין שודאי פי על אף מחיצה ר נכי על קערה ובופץ .מותר כי  ת
ל שידה תיבה ה :ב^רה תאחז שלא בשביל מרם לופר«לי יופי י׳ שוליקה ספטר שלל ד ט  וכיוצא גדי עור מביא האור כהן שאחז ו

תעטר שלא כדי נשרף לא pשע דקצה על ופורשו אותן מלהטת האור שאין מדברים בו ־ ' י י
ק .כבתה כבתה ואם בה ומתכסה פושטה האור בה שאחז’ טלית ן :האש שם  1םפ ו

ה ואם ט וקורא פישטו האוד ט שאחז תורה  לא שעדין הצד [נ] מן מים ונותן כבה. ט
ה ואם האור ט נתלה ט י על דלוק נר *שכח .כבתה כ  הטבלא את מנער טבלא ט
ה ואם נופל וד\א ב הניחו אבל .כט> [י] ט ר ע :לטלטלו ■אפוד שכבה פי על אף ט

מרי
h ס, ופ*ש שלד ט' פור סו ס גטלי <שפ גס׳ל דמסון ו קי  לגשש שספר 0י0« ק9 שריח של» סס שטס( ויל ופלפטגיס פראשוגיס סו

פס: 1*00 ג גטדס: ופפסיט onסי' בסר וקגוגגץ: פשוטו. 01 גרי mo! גפסס 01« גס דיש פשוס ran דליגסס

 לקנל ינולז שליגן משני וזים סללים מישים
0 ומננין סנ)ליהן ומסנקעין שלור לס  שיליקש 6

 מוסר ניטי נים פניי דינגן נגפרל ולסייק
 ששלנש דרוש לסור נטי נרם סני וייי

 לשם .ונו׳ שגי פ'נ קערש ובושין ;נינק
 ילסוו שלל שני מל קערס נופי! 0קנ״ל)נמשג

פ*נ: נקויש שלמי
 (שם נמשנש .ו»' ומגיל שTש תיבח ה

 סויסיועוי לומר מם p irt קין)
 שלור נשן שלסו ומגיל שrש סינש פ*נ ניי של

:נסוסו ושלנש ממרר פסל פלגי
ת ו לי ס שלשו סליס מימיני מהש ננסה ולם לסי מצי מים ממנין למי מצו שלמי נש שלסו מציס ישווה לי׳ר ממרא .ונו' שלגו! ט ס ולם נש ומסנסש פושסי. סלוד נ  נגפ

 שסל משני דלריש לימר והקשו .נריש ולמי סל וסירצו ננר״סל שיו לל מים נסיגת גלילו פירוש ,ננש כנש ולם ט וקורא פופפו שלוי ט פלסו סיס וק מסס
poo■ די ושנה .פ*נ שיי דס״ק מכלל ונו׳ י0ל> יופי ר׳ מיכל לקסדקתני ותירצו למי מ• כיט׳ נרם ס ונ ק וננ*ש נייי לפסק מטליים יני מי נרם דסנרי וינ  jjfc מוסר ני

י׳ ודלל גרש ופסקו .דר׳׳׳ של והשמיסו סנרייסל ללל שבילו לל נסלטס  יסדה דו־נ דשל ויל והרסנץ הילניד וסידצו יסדה מ־נ של גסט לל למש שק ניק סימה ויש .יוסי נ
ס לממיצס ממם מים מסיצת מימש שסל לפי שלנה לינה ק לפי׳ ללל כן ולינו מללים סדשים מי מין וריש ינ  נירה פיק שכרגו מסה לוש יליס ושני* ממש מים ממיצס לז
ר' סססל סק לימל ננסרל פלש ולמרי׳ מכנס פסל ספני מים להוט יתן ולל ניצוצוס לקנל שני תמס נלי נותני! מיו:) (שם פי וססנרל ודמו לסל לנסי גורם דלפי יוסי נ  לי

רי ל ̂ס לסר מי נפיס נשנה י o ללל נפיש לסי מים לסנג ימן ולל תגיל ושל נשנח נסי שני וני t סימל לפילו לשי » טיו אס סמקרנ ספני הנל שלגי י  הם ופירשו .פינ ני
ק לסי׳ לסדיל מים שנוסן ניק שוש נ ונמל* לשרי ינ ג יסרה י רג וקי׳ל מולקין לשי וי ל לשי נ ס ל ו סי שק 0ו נ  ולפר לשי מ־נ ופסק יסדה נרג פסק *ל1 וסישניל .V1 י

ק  ושגנם שנלי משים ושול מישצוס יפלו ססיגסו שמם ופמסים נשנש לפי׳ לספני לסי גמיש נן מושוס מסירו למש שלם סל לשי שליד מויו לס קרנ0 שפירס לפי סולקין ^י
ס. ט שלש מסס סמים לק נמליס לנל ממש מיקצוס ססש ושגרם שלויי ללל ושמים מיקצוס נק ספנרק דנר שום לק ז«נל איג לו  שלש ולק הצי גק ללל מיסול לנטסו נ
ריו ע*נ להדיל שמיס לסוך מפלס ס .עיקר גדלה ושלשרון ינ o יחן לל דק שי פיק נ0גנ נייי פשק ויל ויני v i ח :ויל הישליל נדפס נלל נרם  ק^ס) כשני(שם ננל .וגו* נר שנ
נ הלפוי למר נסיס נמשש נסניס לנל נשונס ללל שגו לל ינלי י׳ דני למרי משש מחה ולם טפלת והיל הסנלל לש מנער טנלל שע״ג נר סיר ס ל* ונםסון .ע'  הני

ט׳ פלוזור׳ נר סנל נגמרל מו סל סכינו וילל שפנלל לנסר הסירו שילן המפרשים הקשו וננר .ססישי פרק הבלתי וכבר רב סליה ל״ס ו  מגנם משום סייג סשנק והממסד שפמן ש
ן נפל ונדפס סוסי מסטק שליט נל יישיש פסיק אפי׳ מללנש מלוסש נשנש שליט שנל שסיי! פי רש הוא. יפוח ולא יישיה פסיק מסנוק שליט ולע״ס למעלה נגזנר ו י  מ

ס .פ׳׳ל ששונרס• טי נשל ליל גששנוס נ0ג ומור מיקר. ושלסרק גששנות ללו סירוציס ושט ט וגיוצל ששש של גני שכל שווירן סי ו  לסמי מונס נססמו bo' שרג ג
ש ולס נדרנו פוססוטעל שולס פלגזוט לנר ללל לס) לג פלש לייס טי גרלששייל ע׳׳ג. גבה מ t שפיג דני ולס הנילו פלל ooto פ0טפ לו ללפשיו׳ל«וזפנה מ0 נ o

:שגסרל גגפק שיל ספוישס שלט ששלטס גטסמי לנל עשלפש שיתלוש לו
נכדי

משנה לחם
נלל פיקק 1פל שלק ססנס של מסלס טקל יונן at ונל .נסוסש פסיל סללפש קילוס ליד) שניוסא(ין> לוש קשש לנל .נדפירשחי פרש ללל לוקמוה מדלל א0מו*טי «ל

 נוס מווס דרי ליגל שטס דלפי׳ קלפי לל לסלי נסקדש שטס לין ולמי לניי נשחינק
ט׳ דסנר למלן ואפילו כחג שד .שצירוף ס שלל שלששי ספני ו  ואינו לציחף מי
ט׳ נעור נשכרת  לסור דהוא רישיה נפסיק סי לל לסה פעם דנונחו-לחת סשמע ו

 לספה כתב עצמו סל לי.רי וקשה וטי שצירוף נשר נשנרס שליט ונסב לרש לפי'
ס׳ וליל מוסר מחטק שליט כל צירוף דנע^ שנהלח לס המכבה נלשק  יישיש פשק ד

ש דבריו לשנק פען מקום שש עם שם שנהב מהטעם בוש שיש ר״י ולטלו  שלט נ
שי נעו*ש לבלר פסידיס  שסל בק ומחלק שימני! כועס רניט דיעס נמיש קשה ו

 צירוט מסלם וכלן שינה מממשת ששן משום מדינק צרוש זשחס ינסלש להן יעששיוח
שיייסל  לר״י אפילו שמר מסטין שלק דבר דנצימף רניט בדברי שפירש פירושו דלפי י

ש יגציטף יטששיוס נשסא ביומא גגסיל שם שנש לל למלי  שליט דגר שסל נ
ע לליבל לגמרי שסר מחנוק יי ילפילו יני ג ויל שול גמיש גוש מויש י  נההיל ג׳
ק זלסר סברס לש פן שייצג לל לסלי קשש מצרף ושלל שהקשו נירש יפרק מ  ינ
 לסרן יש וש ולגל .פריי לפי׳ ללוקוש צ<0 וסס לל׳פ שסר מחנוק שאינו כל ציחף
 לק הנחלס צירוף דנעק סל גן הנתלח נעטן לספה רש שנהב סילוק דנוונת ולומר
 לס לפיק’ מספנן פללנוס ופל נטפנן לינה הטרוף דסללנה ושפעם יישיה פסיק לומר
ם. נשום לה לסילף ליל לק במשכן דליני. וגיק  מסט ללמוד דיש נתב רניט לנל פ^
 סצרפק ולמ״ג הברזל מממשם חסלה גלי לעשות שנשטונר.ס הביול לועש׳ שביס שק

 לט ולק ג"נ מלאני. שרל ק ששים גלי לעשוס שטונתס דשיטעשים וטק נסים לוסו
ר  כיון ליג שבלי.. 06 לעשות דמטק שלוטש לוסש שששה מלני ללל ^לכש ששיל ^

ס נשלק שגלי, למשוח ששיא שלתיונה הטונה ספני סלת נגולאנה ושפעם ע טנ  לק ל
במטרו לשר שפפס ונסנפל במשק מטרשת שלינה גיק שיג וליט מללבש פסקרל רלוי

סייטוניות תחות

ף לק טנש לו לק דלם לו לשר שטנה מסמס ללל גל שמיזג ולין נלי שליט *יו  ו
 שקק שם שש צוק לחוט שנסס נשמס לנל לל לו מציף שסה ל׳ דסה מסלס שפיל

ל' לו סגלי שמסחזק שעתל נהשיל גלי לצירוף סנה צו שלק לפיס לה״ט רלו׳ וו
תיקון ספט שסל too למסה רש וז״ש סללע הגלי לחיקק המועיל טרוף דנפשש ניק
ומם פשר. גלל גלי שקון גלן ולק נסלח דסל שק נצועי פטור פסקנו שליט סי גלי
 סללגה דאינה ניק לש שינה וה שלין סללנה וה ישרי ויל הרלניו קפייס מסלק וה

 סי ולל לומר שסם גני היה דסצרן שקושיוס נל נסיישנו וה פנילרט ולסר .פלל
שי נהנרס וליט דמ׳ש יישיש פסיק  שיג נצירו* וססקט גל• דסל שק דאל׳נ וגו׳ נ
 דנשן שרש נפרק מסרל שרט 6ל המננם ומוש .שנילרט פסו מסטק ט4ש לפיס
 לל לגל רש נמיש דנסלם נצייוף לצל יסדה י' שוש דלל רי שוש דשסם טרוף

ק כלי שקון פאן דיש שן ש נצייוף דלפי׳ ופששיוס פשהיל ול1נגג שרצו לל נן מפט ו
 ניול של סתיטס ששם סם שרש סרשיי לעפיי נצים שם נפששעש והסם שדה י*י
 דלפי לריס הקשו קליד) (דף ששסשין מי שנש' לן סוע .נמשמע נש כלים מ׳ס

ט׳ ומטס וכסתות נרים מגיל ונו׳ וכוניס בלי טעונה נהמתו ססה  היסה מימיני ולסרו ו
שיט ונו׳ ועששיות פנל טעונה נשססו של רחטס סשטס דל וסיישיי נכולשה הסס ו
ל פרק ה״ה נדנרי וסוגר .ע״ג כלים] [שלינס ונוניח סיד דהוי! מהסם משמע נ׳
ח וססחח עששיוס פשש משפט דשש נלים שי.ם ועששיות ומקשה דנן צו ש  *קימסל נ

ני לסצק >0 לל גלים סהש ומפט  גצי חיקק נלן דיש דניק שסר סחטק שליט די
סף היש נ0נ שו .גדפרישיס שד שיג  דומה ליט מסלס לס שמגנה נלשון דנריו נ

ט׳ י*ל נפרק שהזניס קיסם לקסימס  9ש שסמלי גמו לגסיי שסר סי דשסם וקשה ו
*י ושיש לשר לנל פשר והגל של שסר לשיזס י מי רל שים ישם נען ישסם יו ל ו

מפום
עוז טנדל

טן [ג] טי גום ר0רוו יוש כדי hSii ש ;ש(וףוךו)1פ; נפט גל פנו! גגל .פ!יט פטפט « tin:ותיקון ורבו ריו מסק וגן חופש ננליס ׳wim hdh נ
טל וכן םה1ו!וור »י0 וכן ע־פ ננס כן נו־פ לד. ם>ק<1 רב *פר יהווה שב ]1! מפקין ליתן ׳

פי ונירוז גייופלמי ויל* פנופוו רנווניט פסש וגן [ו) !שם י־יו נהלי נשיב נולקפן ליגק פפום פים ל* אן הפפה «ל פנ«ל הנו סניב »1 שוג לידי m פקחג מ « שין י
שגו ש׳0«וו
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מי עלינו. ששניההו משני לו שימעיז אין לננוה שנא קען אנל עליע שניהתו שאין מאר שכנה ואל כנה לו א’א לכנוס שנא נכיי קכ״א) ושם דשנה .וט׳ שנא נכו־י ז ט  שמעם 6י
ק מינה להני היודע נקען ז׳ל ופירשיי .אניו דעה על העושה נקסן יוסק א״ר וסייק .נחמיה להפרישו מצווין נ״ד ננלוה אוכל ק

 כתג .וכו׳ המושיס או לישוה יישוס הזורק י
ץ י  אחה דנדיועא לנהונ ה״ל הייי

 לרוה וסימה הלוייה הוששח היסה שכך חיינ
 בשחי סודיס סכסים והלא מושיע כל פשע

 אומר ואר .עכ׳ל ,איע וו נצד חו נזוזעראוס
דניי השצסיץ היעוע על מורה שזה  רנימ נ

חג רניע שהיי  :נססי״נ זה מלוק נ
מותר

נשנילו ועושה לאניו טח זה שננוי _להנחץ . , . .
 יפסיד שלא שיודע נסטין עצפו להנאה לישראל לו שטס יודע אפי' ז״ל רש׳י ופירש .עניי דנפשיה לדעסא נכרי וסירצו . שרי סי יישראל לדעמיה עניד דקא נכרי נני ודטסה והקשו

: כלשונה שם עיפרא וכו'. הסירו ובדליקה :ארו יעח על עושה פהו לנאי ז״ל פירש*' והזניס׳ עכ״ל.
ה ח א מ . טרשוס ה ס׳ (שם נייל ככלל ו

ס] אין לכבות שבא נכרי ז ............................. תכבה ואל לו"כבה אומרים [
 אין לבכות שבא קטן אכל .עלינו שביתתו שאין מפני

 מדעת אכל .אביו דעת על עושה שיהיה וד\א לו. שומעין
 התירו ובדליקה [ו] להפרישו מצווין רץ בית אין עצמו
 מרשות ^והכנסה דוצאה ח :מפסיד אינו המבכה כל לומר

 שדבר פי על ואף .היא מלאכות מאבות מלאכה לרשות
 הוא הרי נאמרו. מסיני משה מפי תורה נופי כל עם זה

 הא .מהכיא העם ויכלא הקדש לתרומת מלאכה עוד יעשו אל ואשה איש בתורה אומר
 הרבים כרשות שהמעביר השמועה כפי למדו וכן .אותה קורא מלאכה שההכאה למדת

 אין'המוציא ט וחייב: לרשות מרשות כמוציא ר\א הרי ארבע, לסוף ארבע טתחלת
 מרשות או הרבים לרשות היחיד מרשות .המועיל כשיעור שיוציא ער חייב לרשות מרשות
 הניח ולא עקר אם אכל . שניה ברשות ויניח זו מרשות ויעקור .היחיד לרשות הרבים

 לסוף ארבע מתחלת המעביר ובן . פטור מכשיעור פחות שודציא או עקר ולא דעיח או
 הזורק י :אחרת מצד רניחנו זה מצד כשיעור שיעקור עד חייב איט הרבים ברשות ארבע

 כידו המושיט או הזורק וכן .וחייב מוציא תולדת זה הרי המושיט או לרשות מרשות
 :פטור יד כלאחר והזורק .וחייב מוציא תולדת זה הרי ארבע לסוף ארבע מתחלת

א  כל את שיוציא עד .פטור שניה לרשות אלו רשויות משתי מרשות החפין מקצת המוציא י
 ווצציא חרדל מלאה אפילו חפצים מלאה שהיא קופה .זו לרשות זו מרשות טלו החפץ
 שהכלי [׳] לזה הדומה כל ובן הקופה כל את שיוציא עד פטור זו לרשות זו מרשות רובה
ב :אחד בחפץ בו שיש בל משים  או חיקו בתוך בין בשמאלו בין בימינו בין הטציא י
 כתפו על המוציא וכן .המוציאין כדרך שהוציא מפני חייב בסדינו לו צרורין במעות שיצא
 קהת בני משא היה שכן .הרבים ברשות טפחים מעשרה למעלה שהמשאוי אע׳׳פ חייב

;אותן לומדין ממשכן המלאכות וכל .ישאו בכתף שנאמר מעשרה למעלה במשכן
אבל

m י נ ;שצו הימן זור ו נ ז11ש< סיפן זיר ג .■הה וין6( סס׳ג שמו הימן ז : שס «ו'

 המוציא פצאטס אטס גני ט׳ג)
 זריקה מנדי צ׳ו;) (שה ונהזורק לרשוח מרשוס
 נהיגא היכא נושא הוצאה היא דהוצאה מולדה

 ר\ל ויענייו משה ויט קרא דאפר יויזנן א״ר
 נרסי' דלא ז״ל האי רניט וננחב .וכו' נמסנה

 אסחפק לא דפעיקרא הוא וטעוח נחינא הישא
 פשום ומהדריק מלאכה דהויא מנלן אלא להו

 סהניא העם ויכלא מלאכה ימשו לא דכחינ
 וזה מלאכה קרויה הוצאה להייט הנאה אלמא
 :הנכון והוא ז״ל הרשנ׳א ונסנ .רניט דמח
 מסקנא נהזורק שם .וכו' יופי למדו וכן

 :לה נמירי נמרא כרה׳י אמוח ד' כל דנפרא
. המוציא און ט ט'  לעניו הדנריס שיעורי ו

 רגיט וסיש פייס. יסנארו הוצאה
 כמשנה מטאר וימס פימקור עד יזייג שאיט

 .פייג ויסכאר מקוסוח ונהרכה דשנח ראשונה
 והוא מקופוח נהרכה מטאר המעניר ח ינן

המוציא: סולדח
ט׳ לרשוח מרשות הזורק י  הזכרסי כנר .ו

 דמוצאה חולדה זריקה מכדי למעלה ^
 אם נהפך או לרה׳י מרה״י ההושפה וכן היא
 אסרס נלשות והציס זו מרשות הספן נל עקר
א פשוט הושמה דרך  ומטאי חייג שטא מ

 מציר היה ניי )צ״א (שם המצניע פ' ננמרא
' דלועת וזצא  כסטאר כפוחו שהלכה יוחק י

 דלן שהוא נרירה דרו חייג איט נסמוך
 לרשוס: מישות החסן אלאנהעסקחכל הושמה

. הזורק וכן ט'  מולדס שהם פשוש זה כל ו
 אסי מלאכה אנ מכר לא שנמשצה לפי הוצאה
 .פמור יד כלאהר והזורק .להם הדומה
/ (שם שהמשיך סי ס' סנואר  ליס דזריק cקנ
 כגון זריקה נדרן שלא ז*ל ופירש׳׳י יד. כלאחר

ולאצזוריו: מכתפיו
א א י צי מו . חפן מקצת ה . פירות מלאה שהיא קופה • נסמוך שיחנאר כמו שס עתרת ומיסכס צ׳א•) (שם הסצרע קTשנ וזהמשנה נו׳ פייוס מלאה שהיא וץפה שם משנה. ט'

מלאם אנל ודלועק קשואין מלאה נקופה אלא שט לא קזקיה אמר וננמ' .הקופה כל אח שיוציא עי פסור נחון פירוח שרוב אע'פ הסיטנה האסקופה על וצחנה
' ס״ל ירכא שס ואמרי אני שמיה כלי אגד קסנר אלמא פעור חרדל מלאה אפי׳ אמר יוסק ור׳ אגד שמיה לא <לי אנד קסנר אלמא סייג חחל י  ולפיכן .נסזקיה ואני• יוסק נ
ע פסק  ומקצתה זו נרשוח מקצחה הקופה שהניס אחר שאם ינייו נאור ע'כ סקיפר. כל אח נראשונה הוציא אא'נ ז״ל פירש׳י .הקימה כל את שיוציא ופי .וינא יוחנן נר' יני

ס הוצאה שניה עקירה נשעה היסה שלא לסי מיינ איט להוציאה וגמר מקדה זו נרשוש • :ר”נרה הכלי מקצח היה שככר אחס ננ
ב משאוי המוציא אלעזר איי ועתרא .קי.ח נ<׳ משא שק ח״נ כספו ועל חיקו נסיך ח״נ נשסאלי נין ניר־ט נין המיציא צ״נ) (שס נמשוה .יט׳ נשמאט נין נימיע נק המוציא י

ומאי היא מנזני׳ כתפו על נמניס דאי האין ק מעשרה וצטה כסט על מניחו ואינו נאויר נידו מענירו זיל ופירש'׳ .קהת נני משא שק סיינ ספסיס מעשרה לתעלה
כ לן משמע הוה :שוה דעסס הדק ולענין .מעשרה למעלה כחשו כשאין דוקח אינה שתתני' להשתיעט הס ריא שדנרי פי זיל ורניט .ינריו ע'

אבל
משנה לחם למלך משנה

 המקלקלים וכל מקלקל מהוא ומשוס הנסלת אח המננה רניט נחג שרן הכיטי משום מלכיז כרחני כדג נדגדי עיץ (איה ■ ויככיד א״ט כמכגה נל טמי התירו ובדליקה ז פייב
:להריח דקיטמו כלל איסור שם אין <מ׳ החס כלל איסור כאן אין הצירוף מחמנז אנל פעורים :וליה) מטה

ט' וחייג לרשות מרשית כייציא הוא והרי ונו׳ היא מאטח מלאכה לרשות מרשות והכנסה הוצאה ח ט חולדה והננפה אנ דהוצאה אסרו ציו:) (דף חזורק סרק נייש .ו  ויני
 נערך מחנן נמו חוליה או זרע נערך זומר כמו אנ שיהיה שנין הדין לענין חילוק נזה שאין ספני לנאר חש שלא אלא חיפה והוא אנ דכלס יחשמע נאחד הזכירס *■“‘יי

רי  אחד אנ שאיני לותר חוא חוליר. שעיא לומר עסרא שהוצרכו ומה השחות חילוף אלא נזה לנו ואין שניע׳ נפרק יניני שכחנ כמו אחת אלא סייג איט נאחד שניהם פשה אם ט
 יסעוס נתינא הינא ניטינן דלא ז*ל האי רנינו וכחש היה כחג . לנאי וא'צ הדין לענין לן איכפח דלא דידה מעין אב יהיה דידה חולדה אלא שניס ה״נ שיהיה נאחס ולא נמפרר

ט׳ מנלן אלא להו אהתפק לא דמעיקרא סוא  דנרור ק גרים ילא תאתר ואם זו מלאנה אסורה שהיא נתינא היכא קאמר יהני ואחריצן נחינא הינא נרמיט לא דאמאי קצח וקשה .ו
ח כעי מסיני לפער. הלנה ק למ ס פאר דכל א׳א וזה איסורה היק אנל מלאכה יי.יא גר,י ר״ל כחינא הינא אמרינן דכי וי׳ל . יטא הצ׳ס קסנעיא מאי מגלן ינרס־ק נמי ^

כלל מלאכה כאן אין זאת אנל המלאכות דוקא הייט ממשק דילכי גר\ ל”ר צן מגא אמריק כי אכל נמשתע מלאכה יהך סרשכן דילש׳ אלא אטרות שק כתורה גחנרי לא הפלאטח'
ט' מלאכה כל יעשו לא רכחיג גרים דהוא משוס מגלן ואמר הנירשא מחת האי דינינו אפשר או . יעשו ולא דנעינן משוס חירט לזה התום׳ שכתט נסו ניועה יהיא  הוה ואי ו
ס' העם דוינלא מקיא לה ׳לפינן לא והא אהורה המלאכה שזאת לט מנין ר׳ל כסינא הינא דפירוש אפשר אי זה כתינא היכא גרים  שפיר אתי מלאכה דהיא מנלן נרהינן אי אנל ו

כתינא: היכא לסינרם סצינן אתייתי נגונא לה יילפיק דעסרא נרסיזט לסי זה ולפי
t הרב נסנ .ט׳ לרשות תישות רזורס י t o ט׳ צ״א) (דף המטיע פרק טמרא וסטאר ונתג לקמן נמטאר הקופה כל הוצאת דנעיק טסה סטצאה ליה למילף מצי הוה ו

: משם ראיה הניא נגסיא מפורש היכר שמצא ספני אלא כמותה להיות דייה חולדה שהוא הושכה ^ י

עוז מנדל
.וח״נ לרכוס זד סישיס הוזווד. .י,׳׳י) חיש(דן ת׳ נינסות .סזסיי אינו י1נ גו׳ שנא תכן »גל

 גק11ה ות' הנזיציא ׳8ו דשנת ס׳ה .כסוג מנשיעור זד העוציא אין ו)5 (דן כ״רר, פ' דיש
 : תיןותות וגנתג כ»רק ז׳ .אתי נצי פד ו' מהתלת הסעניר : נתלזוד מי,ותות וכסי, גדול נלל וש'

ו מרשות ד.»רה י רתחויא הזורק■ פרק ריש פזור. פלאחריד ז  המוניז פרק כגל יאשי־ס. זל ז
<) צ״א (דף "} :

שהבלי

אנל
סיימוניות המזות

 סיסאי כן דיוסף מעוברא התם כדםשסע תבכה אל ולוםר בידו למחות ווריך אין סי׳ [ה]
 כו׳ לו שוסעים אין לבבות ועא אבל עליך שביתתו שאין טעסא מדתלי ובן ע׳־ש
 בידו לסתות מותר בנך חפץ אינו והישראל ישר^* בשביל נר לבבות הבא נכרי אכל
עיסרם. לכנות מה*ט ושסחות בעברים מלמחות ונמנעים איסור־ רנוהנין אדם ובג׳  מו
 דהא לתם ולהביא יין למשוך בידו הדלוק בנר ישראל עס גברי ו‘שיי כשבת ריחיר ר־ת

כראסריגן סודה בההוא ר׳ש יאהילו טוקבה סשום אלא אסור אינו נו־ טלטול
טן שרי סוקרה משוס אלא איסור דליבא וכיון בו בעודה לשלהבת לפתיל,: בפל והשמן " '־',־״׳ -־ ’־ ®י ונזג״' הואיל ופתילה ושמן לנר הנח ניוד. פרק סזא V- ־C -------- ־־ ־ '־;־׳'■> ־ t . ״

א באיסורא לנר לנכרי שקיל אי שרי הצד דמן וכיון שרי! הבי בעלמא סזפצה דנולהו הצר  נאיסורא נכרי לה ממלמל אי בהיתר מטלטל ישראל בעי דאי כיון כה לן לית הצד רן ד̂י
 נו• בלא לאיחויי ישראל בעי אי רהא להיוץ; צד יש זה נדבר וגם עגין בשום י^עשות יכול ישראל אין זה רבר שרתי ישראל לצורך נכרי שידליקנה אסור וראי אבל לנד לחוש איו

 שתקת ברי שבת בלילי מנעלידם לחלוץ כחוריג עם לילך לשפתה צוד. רא־ם שרבו םנרנכור״ק ששואי* הר שכתב ושפעתי מצאתי. ע־כ העיב ורמר-מיר בענין כ״כ להפל 1אי ום־ים
ה להאיר הנו ם » ע נם והיו מ  התרומת סטר .שבח איסורי לשאר דליקה בין חילוק דליכא רפייש מר,״ג ולאפוקי המדיר פ כדאמר שכת איסור שאר ולמעוטי [ו] * ע״כ לאורו סשתמשים ו

ן אגד שמיה בלי אגר דאמרינן ואכיי כחוקית ודלא כווחית כשיטה רנא כר״י [ו] ע*כו ג ע׳
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ג ל י סי 6י5«« אנ סי נ«ש« ,׳1ונ •דו ט הי 1נפי נמלו <יו ט ע  גפמיו נאאע מי
 ור1«1גסגדל1 גמג«< 1ין1סל בשפס לסלירץ <דסו1פ גין למסס »ה1 ו1באש«ו(

רן שלא נסי! הפפרשים ופירשו .הפוציאין נדרן הוציא שט  שמא נששס הא אכילה י
ג. וסנואר ק'נ} (שם הזודי! פדצן «ף נהדא נדאישא ס״נ כן להוציא ומהנוין אוכל  מ׳

שקויק •דו אצילי ז׳ל פירשי• משופקו
J 8״1אישיל

T א צי מו  פשאו• מה אם ראשו פל משאו׳ ה
ד צ*נ) (שם משיא .ונו' «

ג אמר  מל משאו׳ המוציא ס״א ר׳ משום י
שוי. ראשונשנפ  prpffl מצל אצשי וא״וו פ

נ אום כל אצל לעפם גסלה  יניצו וראה .ע'
 דיו שמא ניד הספום כנד משאו• נק טלק

 ואינו T3 חפוס שאינו י!ל טשאוי הוצאו*
ו י  ל^ו פשר ונאופו מצל לנני אלא מצאסו ז

ק בדוקא.  נושאיו הץ מצל אנשי ז׳ל פיישיי ו
 אופם אומים טין ראשם מל p מים גדי

מ« ר :מליל ג  >1ל» י׳ מפסלת סש! הםעבי
 הסעניר רנא אמי ׳)p ס׳ (דף פ*ס .<ו׳1

ה ד׳ ל«ף ד׳ ספחלפ מסן  שהמנירו אמייפ ני״
 פי*ד המכר לדין ממנה והקשו .סייג מליו דין
 מר&יי הססן ינשל פשור במקום פומד היה

ר •הניסו ה׳  הנא נס הפם ופייצו .סשור ני
 עליו דין שהעבירו ו״ל ופירש״י .נס לא

 אוייא ניה שליש זלא מעשרה למעלה שמניהו
ה  ואע׳ג אנסיה ני יינ0 פעור מיןם והוי די׳
רן  נס ט כפם ופירש .אזל אפור מקום דו

 והיסה מרה׳י עקירה ליה והוה פסור גממם
רי  שם העומד n פעור נסקזס נס הנא טי
ע. נדנרי ופירושו פנ*ל. ני  פירשו ונהשנוס י
 ולדברי .ז׳ל הישנ׳א אליו והסכים אמר שירוש

ע ע של ד אמה: דיל יני
תר «  דן ונו׳. ניה׳זר לעלעל טדם סו

 להיפר אפוס מי׳ נפמוס העלעול
 שט אמרו ונהשנוס .מקומות נהרנה מטאר
 אלא מסוור ואיע הדסק במקום אלא הסירו

ט הפנס׳ דעת ונן מופר. נוונא גבל  אסרד י
 הרבה נמעניר אלא בדוקא היסק גמץם
 צ׳ נא׳ שיהנאי כמו פאינע פסוס נפסוס

ע ומיש .ועיקר ז״ל הישנ״א הפנים ולזה  יני
 מי t ששניע סננה לו יצא בצדן שסי שהוא

מן שישן ש שיה) שהוציאוהו(עייונץ ט נ  ו
 רוס לכל אמה אלפים לו יש שמשנה עד ידע

גיי ׳ ד׳ט אלא לו אין וסליא עיי p ליי י י

«׳ דיא גסון״ נרפיר טלסל לאים מותו■ טו מיונע אלא יסלסל שלא ו  שמא זה נ
דו כשיפשוס אדם איין נמדס טי « שגליו י ל לו יש נ ט  ש נפרק .ט

ד ואמה ג׳׳א נופו מיס) (עירובין שהוציאוהו דו טשוס נ  יהודה י! rf3 דניי ורגליו י
ד ואמה א«פ ג׳ עש אומר  מאי מראשופץ פסס וממס מרגלותיו מפסת ספן שעול נ

דלר״י דשיי ושיש מצומטוס. אמות ל ניניימ

א״ יבמיפקי m ברגלו וT לאחר המוציא אבל יג ^ ב ט ̂ו2י ^’פם?» ד  •2ו
י בץ למטר. הנים וו£י בבגדו שתפור ובבים ובשערו ו לתמוה ט » שהוא שכסנ ^ מ  % נ

דו לשיפשוס בדרך הוציא שלא פטור ובסנדלו במנעלו בגדו בפי לבגד ני והייע ורגליו י  ולמה מאיי ני
מפרש ז*ל שהוא ואפשר ריי. לעי נריע פסק מעאוי היה אם ,ראשו על משאוי המוציא יד ג המוציאיו

■יי •. -!• ״ uv'n'V) ״יי אמוססצופטות הווי׳ שיווינלע שנדטשוס ™, ש ׳®יייא ’ימגי תיביי א\ מלא שק בנון בבי שון ום־ל והיא״ש הרי״ף שפירש ונ י
ב. בידו וחופש ראשו על משים ף נשש דאשקנא הטוציאיו דרך שבן תי (י נין ״ דנספשם ג׳:) ע
עצ»פ קל חפץ לקח אם אבל .בידו או בחפו על במוציא ונמצא

 פטור זה הרי בידו אוחז אינו והוא ודצציאו ראשו על סבץ או ספר או בגד שהניח בגון
 .ראשיהם על מונחין החפצין להוציא העולם רוב דרך שאין .הטוציאין בדרך הוציא שלא

 לסוף ארבע מתחלת חפץ *•*המעביר
 פי על אף הרבים ברשות ארבע

 : חייב מראשו למעלה שהעבירו
 ברשות לטלטל לאדם *מותר טו

 ארבע על אמות ארבע בתוך הרבים
 לו ויש .בצדן עומד שהוא אמות

 ••ובאמה הזה. המרובע בכל לטלטל
 באיבריו ננם היה ואם .טודדץ שלו

 בתורה שנאמר שזה אמרו הקבלה ומפי .אדם כל של כבינוניות אמות ארבע לו נותנין
 אדם אורך במדת שהוא זה במרובע אלא זה למרובע ח^ יטלטל שלא תחתיו איש שבו

 זח של אמות ארבע מקצת שנים היו טז :לטלטל יש בלבד בו ורגליו vt כשיפשוט
 לתוך שלו מחוך זה עציא שלא ובלבד .באמצע ואוכלין מביאין זה של אמות ארבע לתוך

 עמו טותרץ והן עמהן מותר הוא .בינתים מובלע והאמצעי שלשה היו ואם .חבירו של
 הרבים מרשות חפץ לעקור לאדם *מותר לפיכך יז :זה עם זה אסורים החיצונים ושנים
 חבירו וכן .אמות ארבע בתוך שעטו להכירו וליתנו

 פי על ואף .מאה הן אפילו שבצדו האחר לחבירו
 שכל •ספני .מותר בשבח טילץ כמה הולך שהחפץ

:שלו אמות ארבע בתוך אלא טלטל לא מהן אחד

הראב׳ר ה«גת
ד שאמי למה ננק הפירוש זה ק6 א׳׳א .ונו׳ ספן *המעביר  .עלע די

 גצד ומגיסו ימיס מצד ספן וספל נמץמו העומד האדם פירושו כן אלא
«ן שמאלו י שכשהגיע אע״ס אמות ד׳ ל  שהניפו נסי הוא הרי עצמו ט
ק מסור מקום שהוא באמצע  ניזז עננו אי הניסו ואם סייב הניסו שט נ

ל מנעה^צ וססל עלהאסגףפה עומד אדם שאמרו נמו פסור מעס שם ^: 
ם *מופר  ששנת נגון קביעות מקום לשם שיהא והוא איא .ונו׳ לסלסל טי

ם סק שיצא או שם » ץ ט :ענ*ל טצוס נין ט«* נ

הראג״ר השגת
 הסיר• ט נלזה ידא ושוי. אסד שנל *ספני

רג; הדסק במקום אט נ

שמע: מן •ופווסי^ ס פוי שס: סש: לאוין1»ר שמס ג נ
הואיל

אומי יהווה ר׳ באמצען והוא אוסר אליעזר
ג טי רי שאם יהודה ר׳ ומודה שיכלה רוס ז ס׳ ואמרו « ט«ר ינול שאים לו נ ׳ ל« סנייא דמנמים מ ס לגל י ט ואמי מ׳ על ס׳ שהן יו לן ססלוקש י מי טלסל אנל ט  ד
ס שלפטל ז״ל המפרשים מקצפ ונסני אישפמפיוולו׳. שט ניפניא pנסי ׳;יכא ד"^ הני מ״ס) (ין למטאר טרי p נר*י נסהלן ונן*ל לא ופו ד*א הלל ר אמם ננ מ  שאצ»י ט

סן ולהניס ס׳ סססלס לענ*ר  .דל הישליא הסכים ולזה .מו*א יוסי אמס ננת יסטל שט ונלני השמונה ננל לסלסל לו סוסי הן מנףסו אלו ששמונה ליק ודאי אנל ס׳ ב
ר ש  •הוזה. לר* אסס לרוס אמוס ד׳ אט אדם של מקומו שאין סנור שרביט נראה טפום סון שיט מי נשגה פנ׳׳ז ממ׳ש אנל נדוקא אסת לנוס נסב שלא רניט דעס שזה ^

p עומד והוא שנתב נגאן נססץ •לזה p ק דוס לכל נסב ולא א .ונו׳ שלו ובאסה סל*ז: אנאר ושם ׳0 על ס׳ הזנירו שט ההלכות דעה נראה ו  דגס׳(שס ^
ה נאמה ל«לם ט הנשן סלן עוג לא דאי ליה יהניק טד ט לה קסני ט מ׳ס לן קשיא ודקא יתיב ט  ננש זאיגא משוס ליה פסיק ט אזס שהוא מה טי הכל שאמוו P ג

אינייו ט קצרה ואססו ניסני שספו זיל ופירש׳י נ פנ ונעו דידיה נאמה ליה פגי י ס והיא עיל. קדש סל נאמה ליה טי ט .דל הישלא וליל ספסים ששה נ טטרס נ0ל ויני
:הנזגר השיעור והוא אדם נל של

ט נלשק מיה) שהוציאוהו(שס שי פ׳ .ונו׳ שניס ד,מ טז ס לולט המשנה « המשנה נפי׳ ז׳ל הוא ופירש יני ע הסלסול מותי נשמו האום ני והוא ייויס טנ אינ  אמות נ
ט השיתוף כשאירע מדנר וננאן : תל׳ע מבואר וזה המשו^ נמקוס ונשפמשו אדם נני ט

ן היי מפן לפקור טדם סופי יכך6ל י ק אוסר יהודה ר׳ צייג) ספילין(שם המוט פיק טש משנה .ונו׳ מי ח מנים אדס ט רו ומנירו טני  ט לו אטי« טסוס סון טט
ע׳ והקשו .נעליה מרגלי יוסד « סהלן ט <דנ) מ ס שאפי׳ פי׳ הטוליס. ניגלי והנצים הנהמה דסק הא ט׳׳י ליה ליס ו  טסום סק והכלים הנהמה מולינץ אץ ני׳

ר אשי רב דשמעסא ומסקנא נעליהם. ו pm עסקיק דהפקר ומים דהפקי נסניס הנא ט  יוסר « ט ומאי שניסה קונץ הפקר ספצי דאמי סדי pיוסט ר׳ ליה טי
ם שיש סכלים יוסר ט יהלכו ט נפלים מרגלי ס והנוונה .כפשוסה המשגה אס ט הזכיר ט רגיס גס זו סגיא הניאו לא ונהלנוס .גדנ נעלים ט  שמשין סא גזה ט

ט שט עדיף דלא הוא ופשוס נסקמו ססנאר הססומין ם שיש הנלי ניויס ואס מירס טי ם נ«ן ילן ט נעלים ט ^ג. הלנה שאץ וידוע נשנת שכן נל טסו רי  וקידשת נ
ל. הראנידוהר׳׳ז ל ז׳ ט וטילו מלסא דאוושא פשוס יהודה גרט הלנה שאץ נסב ז*ל הרמגין ט ה׳׳ג תפילץ מס רג ר שק כל טו ריו: ע׳ג הרשות מג מ

ל , אי ת
משנה לחם

ט ברגלו ידו לאסר המוסא אכל ע תז תופש דנשהוא ופירשו דל ליה כפג .׳0ו ונמרפקו ג ט נ ש טו והוא גן! דגר שהוא אפילו ט ר לרניט לו היה דא׳׳ג סייג ג
ר הנל לסלק מ ג הוא הוטה נגק־ שט בראשו שהוא דנל ועוד קל נ זרן■ שאין טסה טי

ט ונו' ספציס טוציא רוגהעולס  שס n רשיי סדגרי ונינ שפירשתי טו עיקרהדגריס א
ס׳ :דפוס ספות והוא מוספה הלשון נדנריו שנא אלא ז*ל היה הניאו מ

 סלסל ט מהן אסר שנל מפגי מוסר וט׳. סרהיר ספן טקר לאדס מוסד לסיכן יז
טריוק הנר*יק הלנ אין מעד היהר מנ ם׳. שלוו א *ןד אננ  אל

 דטא משמע טן טטס זיל טאניד השיג שט מאסר וכיג .וט׳ הראל׳ד דפס
ג יויס מהלטס ה׳ שנפרק סימה שהוא מה אנל טוסו. סטר מאש• דל ט«רד ט

ש שניסה שקוגין נריניג שהלכה  סימה ודנר הפקד וספצי הפתסיל בלשון המגיד הרג מי
ש: הוא לי ה,ו ז

תואיל
עוז מנדל

ב. נדווואשו וסן ססשכיוי מו מננפפיתנין א. נד סויזיאוס :נימניןג׳גפרא(דףצימצינ) טוסגפ ט ר פ * ) :^ ד ף לז מו א צי ט ש מי ף ש׳ אן(ו אפו צ סט ש!ו.ל א א):4ד

ט מפרשים ט׳ אטלה נדרן שט נ רי זה ונסנאר ו מ ס נ  שלאחר מ׳ וני
 ורגלו ידו דטסר השאר 0x1 וקשה .ונד פיו משימה שממשנתו מפגי שנסב זה

אי ובמרפקו נ למציא סשנ דאי שס אמרו לא מ  אנילה דשאני וייל דאטלה. ממיא ט
מן ן אניצה ד ש ועוד רל הפוס׳ שס וכמ׳ש .למציא וסשנ « י מי  שם זיל טי

ט׳ וו להוצאה ואסשנה : עיש ו
ן א י עי סו ט׳ ראשו על משאוי ה  נידו אומו טיס פירוש אין . כידו אופו איס וטא ו

ט טמה ט ט נידו תופש הוא דהפס 0ר\ד שאמר נידו ל ש  על שהיה ט
ט משאוי לומר טגפו הנא אנל ראשו א  נידו לאסו שמוליאיס מוציאים גדרן ואיס ט
טו רלא ט שאיס לומר טונה אץ אנל ,ט משמע סא דאיה טאו* שהוא לספן נידו סו
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ה כר' ודלא מוח5מ!וס אמח אינע ליה הוי% ממילא לחומרא סשמיק פצטס סו  . י
ט א י צ מ  דניון מחה ’« אלי היליא מאין ידעהי לא הרמ״ך נחג .וט׳ מדוח נ' כאן נ

 ניה״ר אסיח ד׳ המעכיר ג'א) (דף עירונין נמס׳ דאמרי' הא כששמה דפירש
ע איכל  אמות ד׳ אי אסיח לה׳ אמוח ד׳ נין יש מיליק מה איכ ואלכסוק הן שיעניר שד מי

שי מ «  ולש• שסיר ד׳ ששור ה׳ ואי שוחר «
 אסור אנל שמור אמות מד' שחוש נל ההלכה

 עד חיינ דאינו ששייש תה גש .ששקיק דהני
 דניין לן גהיר לא אמה ממשי וג׳ אפוס ה׳

 שאוח לחת ל» היה לא הלוייס פערי דמדק
 דלא ה'מ״ה נערי נסו נסאוח נשהולן אס ני

א אמה מאלפים יותר יהניק  הפיר נאלכסון נ׳
 המעכיר וכן לא הפיר כעד הולך אם אנל

 העיר אלכסון יהנינן לא סלאמוריו t פלשדו
 אמוח ה' המעכיר וליחגי תנא למהסיס דלא
 א״נ לדנדו נסי לן וחסיהא .אמה מפשי וג'

 חוסשיס וג׳ ה' רחנ שיהיה צייו י' גטיי פסוד
 כל יהיו סה לנס יהיה פזה מזיק דחרוייהו

תי סנ טפיה ואיהו שנח »נ  ר^טה דחל סי׳ד נ
:עכ׳ל חיינ ד׳ ורמט י׳

 שד\א המרובע בבל לטלטל לאדם לו ויש הואיל יח
 באורך מטלטל נמצא אמות ארבע על אמות ארבע

 חומשי ושלשה אמות חמש זה מרובע של [ח] אלכסונו
 חייב הרבים ברשות הזורק או המעביר אין לפיכך .אטה

 וכל .אטה חומשי ושלשה אמות לחמש חוץ שיעביר עד
 המעביר או ארבע לסוף ארבע ת‘םתחי שאמרנו מקום
 אמות ארבע של האלכסון טתחלת ועא חייב אמות ארבע

 כאן נמצא יט צ פטור מזה פחות העביר סופו"ואם עד
 זה ממקום הרבים מרשות חפץ העוקר כיצד .מדות ש‘שי

היה אם ברה״ר אחר במקום והניחו

כמה
 אמות ארבע עד המקומות שני בין

 יתר ביניהן *היה מותר זה ♦הרי
 .פטור אמה חומשי ושלשה אמות המש בתוך הן ועדיין אמ־ת מארבע

 חייב זה הרי בשוה אמה חומשי ושלשה אמות חמש ביניהן היה
:מרובע של לאלכסונו חוץ החפץ העביר שהרי

ת שג ד ה  הראב׳׳
 כל ש״ש .מוחי זה •הרי

 :ע׳׳כ הדחק, נמיץס זה
 .ום׳ יתר ניניהם •היה

6”>f נמלץם ממזור שינו זה 
:פכ׳׳ל ,<)סור שמשי הדחק

עשר שלשה פרק
 עד חייב אמות לארבע חוץ הרבים ברשות המעביר או לרשות מרשות ^המוציאאץ א

 יתר או טפחים ארבעה על טפחים ארבעה בו שיש מקום נבי מעל חפץ שיעקור
 כארבעה לו חשובה אדם של ידו ב ̂ טפחים ארבעה על ארבעה בו שיש מקום נבי על ויניח

 אחר אדם כיד והניחו זו כרשות העומד אדם מיד דחפ׳ן עקר אם לפיכך . ארבעה על
 ידו ופשט אלו רשויות משתי באחת עומד היה אם וכן .חייב שניה ברשות העומד
 על ואף .חייב אליו ידו והחזיר בה העומד אדם מיד או ממנה החפץ ועקר שניה לרשות

 בארץ: כמונח וצא הרי כידו והוא דצאיל בו עומד שהוא במקום החפץ הניח שלא פי
 מפני .חייב לרשות מרשות שבפיו האוכל לדצציא והישב לרשות מרשות ויוצא אוכל היה ג

 שד,יה מי יוכן .המוציאין כדרך דצציא שלא אע״פ ארבעה מקום פיו משימה שמחשבתו
 מרשות עקר שדדי חייב שניה ברשות רקק או מים וד,שתין אלו רשויות משתי כאחת עומד

 יד,יה .ארבעה מקום גבי מעל עקר כאילו אותו עושר, ומחשכתו שניה ברשות והניח זו
 רשויות משתי באחת עומד היה ד :פטור בד, והשתין שניה ברשות אמה ופי זו ברשות עומד
 שהמים .חייב ודצציאן מים אה‘םי נומא נבי מעל מים משם ונטל שניה לרשות ידו ופשט
 ופשט הבלי בתוך מיםופירות עלנבי צף כלי היה אם אבל הארץ. על מונחין הן כאילו כולן

שלא ונמצא הארץ נבי על ד&ירות נחו לא שהרי .פטור [א] ורצציא הפירות מן ולקח ידו
ודצציאם המים פני על צפין הפירות היו אם לומר צריך ואין .ארבעה מקום גבי מעל עקר

שדצא
n סה ל^דן הח״ג ד שם המג שג כיחן סור ג : סה לאוץ ©ז״ג שמח סימן סור ב :שמס סימן נסור עי׳.

ט׳ פוסד שי\ה פי וכז סי סף אותי יהודה ר׳ ירוק צא נייה״י'וכן וישחק נרהיר נרה״ר וישחק היחיד נרשוח אדם יעמוד לא תשנה צ'ס) *ח5 (דף אחרון שיק נעירונק .ו
ט׳ חעאח ח״נ יוסף רנ אתר ורק השי-.ין ונגתדא ,נהשנה ע״נ שירוק עד אמות ארנע יהלך לא נשיו רוקו שנחלש א נע• שם עוד .מקום ליה סשויא מחשנתו ו bo ינ

ט' זו כדשוח עומד ד,יה .הלכה יהודה ר׳ דנרי שאין יכינו סדני׳ ונראה חיקו אזליק הוצאה נ-.ר או אזליק עקירה נתר מהו נרה׳ר אמה ושי נרה׳י ומשום הזכיחיה ככר נעיא .ו
ע שסק נחירך דסלקא . הססק על למיינ שאין ספור יני

 פירזש ,קלס אלא קנל תיסא לא ותירצו עליה והקשו חיינ וסציא נשתיס מ׳ וקכל והכניס חנרו לחצי ידו הכרס יותק א׳׳ר וג׳) א׳ ה' (דף דשנח פ׳א .ונו' נאחח עומד ד.יה ד
א נעי .הנחתו הייס לא מים ע׳׳ג אגוז הנתיזן הייט מים ע״ג מים רנא דאמר לסעייה רנא ואזדא גומא נכי יעל שקלס טון רנא ואסקה העקירה עושה שסא נ^וז ינ

. הזורק או המעכיר אין לשינך לאדסוט׳. לו וים ד,ואיל יח נו'  שהוציאוהו שרקתי ו
' אמי נא) (שם י אתא י  עו חיינ איש ניה׳׳ר אמות ד׳ התעניר יעקנ נ

ט כשייוש נראה ז׳ל רש״י ומדניי .ואלכסוק p שיעניר  שיעכיר עד תייג אינו שלעולם יני
 שאומרים הספישיס מן שיש לשי ז'ל הרשנ׳א הסכים וק ז״ל ריח כר.נ ונן .ואלכסונן הן

«ד ניושר אמות ד' סעניי שכשהוא ד' ננע נ נ
 שלא שאומר רי יש וכן .סיינ נלנד אמות
 העולם כאלכסון נסעכיר אלא ואלנסונן הן אסרו
אלנסק. כלא הן אס•' העולם לרוחות אכל

 דדוקא סוני והוא עיקי ז׳׳ל רניט ודעת
 אמות נד' אינא איסודא אנל ליכא מיונא
 ח*ינ איט שאתרו תמה נזה וסנרח .נלנד

 ולשון פסי רנוחא ליה דהוה סוחר אמרו ולא
 P המירו שלא וזהו איסור מורה חיינ אינו
 שאצ״ע ועוד .למעלה שהזכרתי המשנה על

 אלא .לחייה ס״נ כלל עושים היו לא חכמים
 ואחות ואלכסוק p תורה דנר נעיק ודאי

׳ התירו וחנסיס גמור סותר מכאן  נלנד אמות י
 ואלכסוק הן מתייין היו שאס כלל אלכסון נלא

 דאורייתא נאיסויא נגע דילמא משהו פתוח
שנודנר• ואע׳א .ז״ל רנינו כדנרי העיקר אלא

 שיזא שכל סטר שהוא נראה ז״ל הרשנ׳א
ק עיקר נתור מותר ואלכסון מהן פתוח  הי

:ז׳׳ל רניט כדניי
נתנא» כנר ,ונו' תדוח שלש כאן נמצאו יט

 שפה ונהשנות .אלו מדוח מדנרי
 איט אסוח ד' שהפיר וסא אלו נעניניס אמרח

 P מותר הדחק ונמיץם הדחק נמנץס אלא
 המסווי ז״ל רנינו ודעת סשס. פר,ות ואלנסוק

:שנכולן
ט' לרשות מרשוח המוציא אין א פי"( .ו

 מיךמוח נהרנה מטאר זה
 הא פשימות כדרך ד') (דף דשכח פ׳ק ותהם
.אינעה רקום צני מעל והנמה עקירה נעיק

ק לא דכרה׳י שסונוי תי דעח אכתוב ונפי׳ד  נעי
:אינעה מקום ע'נ הנמה

ס' לו תשונה אדם של ידו ב  אומה נסוף .ו
 של •דו רבת אתר ה') דף (שם סוניא

ר׳ אסר וכן איכסה סל כאיכעה לו חשוכה אדם
: יור,ט ט' . באחת עומד היה אם וכן ו ט' ו
 ונעל נתון עומד העני נ) דף (שם משנה
 ונתן לפרם ידו את תעני פשס ככנים תנית
 והוציא תהוכה צעל או הכית נעל של ידו לתוך
 את נסה״נ פשס שפוי ונעה׳נ תיינ העני

 שנפל או עני של ידו לתוך ונתן לחון ידו
 פכור והעני ח״נ הניח נעל והכניס תהוכה

 תיוג שאין מפרש ונירושלמי . המשנה לשון ע*כ
 לריה י' תוך עני של כשידו אלא ננעהינ
ח: ז׳ל הישנ״א שהסכים נראה ולזה וי׳

 הזורק פרק סוף .ונו׳ ויוצא אוכל היד, נ
 שתייג והוציאו אוכל גני ק״ב) (שם

 אלא נכך הוצאה דרך אין והא ואמאי והקשו
מקום; ליה משויא מהשנתו מינוין דקא ניון

משנה לחם

א נעי  n* ינ
ננלי

ח ^ י א  שכיאר היו אינא מיהא איסור אנל ססאח חיינ שאיט פי' ונו׳ לאדם לו ויש ד,ן
 והוא ה׳ה וס׳ש פפור אתוס ה' בפך הן ועדיין מד׳׳א יותר ניפהס היו למסה

ר  אמות תחתש יותר יהיה שלא י׳׳ל נלכד נד*א איכא איסויא אכל לינא מיובא מוקא מנ
 והכתים למפה וז״ש מחר אלכסון כלא ד״א הוא אס אבל .נלנד וז׳ש , אמה תופש■ ג׳1

מ ד״א התייז ל  נפירושו שאין שצנין תסג׳ אצכסון כלא לבאר וצריך ,כלל אלב^ נלא נ
:נךדם שסביר נלכד ד׳א דסירש

עח סנדל
א מי חי .שהוציאוהו ס׳ שיי, .מרון סוף עד כו׳1 ויש וז פ  לווזח אתה צית אוזנם נסקצת ונרי! ו

א אוזנם .ז׳ל וזי,זצ׳ וזית זרייז והיאנ׳ד כשיש׳י הוא הזה האלנטן סיווש ני  שיש ויל שנ׳
כשישיזי חר,וק הוא וכני אחר בשנין ההלכה

ג ״ ן עי העוציא *ק מ י ו ן ישנה ש׳ק .הוזוציאין נ י ) (  נחדא שיק .ד' שקוה עי מי וכן נ׳
רן דפס' זנין( ה צ׳ע) צ׳ח עיי הי מס' נחוא ש׳ שעור עד עועד נז׳: דן י  וש׳ק צ׳ש) עייונין(

b nן , שנח ופס׳ ע׳ק . שגווי עי,ר ולא עי כאסח שופד ד,יד, :ה׳) (דן שנס ׳ מ  עווני הדק ו
דן המצניע ש' עוד ■נ) ( :צ'נ!

ג ״ י כן ג פ ד שהיה מי ו ס ט׳ אלו ישויות משחי כאחת ש  וחשנ רנינו כאן כתב (לא] .ו
י מקום ליה מסמא ממשנתו כאן אפרו דנגסרא אע״ג להוציא ט נ י  ה

עס אוכל נכי דאמרו הפ ב ז״ל שהוא ו ת ני נ נ אוכל ג ״  משב מסתמא אמרינן ילא משוס מ
שות להוציא שי,שנ ודאי משתק שהוא הכא אכל להוציא כוונתו דאין דאפשי לכך  שלא מי

■ חשי כאן כתב לא ולכך כאן להשתין רצה

לאיכך
ת הז ת הג ז י נ סי י סי

הי סי נסרק ראסר הא שרית וכן [ח] נ אתוח ר הסעכיר *התראו ״ ד חייב אין ח  ע
ה הערים מגרשי אכם יהיה וזח הכתיב ואאכסונן הן שיעביר  ,יעבת שובוז׳ כא יהיו כז

ק ואם עואס שא ברבוע ברררר ד עא ד דבעי שפירש שסואא כרביט וראא  אאאכסוני וי
 ר״ת בדברי משמע נמי רש־׳ ואשק .ואאכסונן אנזות ד׳ שיזרור, עד חייב אינו עואם שא

 אאנסון שיעור אהם שנותנין כה־נ אאא סאות אמיתב איכא העברה רגבי רימתבר וכרבינו
:עיב העמוד אשון בתב ובס׳־ח כתום' וע־ש ועיגוא רבוע בז אמימר איבא דד,א

1 בתינץ קאי [א]



rs3 ה כסף פי״ג שם־[ הלכות זמנים. משנה » 56 נח ט

ס גג• פל גף נל•1 גגל•  אוליק גל• «ור 6דל« n 16(•• 691 6'ל16 נ«6 גהל מגו גי
 : ip^N ר91S 0&6 גגוד גוהג סרגיג 9למגל סנלר■• וגגד .«*ג ,ף9<ו> im לא 691
ן גר• p רי• קה1זצ1« פ•© מ*ג שפו ':)9( שם גו'.1 שמן סיג 06 וכן ג י  ויףיל ו

: פיס ע״ג כשהוא נמוכי! גששן ן4ש דסנרי נדלק
שהיג מי לפיכן ׳w שאין אפיג כס■ ה

ני) (דף שם במשגה .ט׳1 מד1פ
 גניש גמל וגפל לפגיס 1•ד 96 גפר שפ6

 פסולים שרגם 6וגו!י להוגה שכהן ו6 פהוגג
:פ*פ

א ן  המצניס פרס .ונו׳ •דו נשהיחה בד״
 ולמי אדאניי דאגי• ולמי *<)5 (שם

 ללה׳ל פילוס המוציא דאיסמר אדלגא דרגא
 אמר ולנא פסול ננלי הייג ניד אסל אי״
 והקשו .איפון ואמליגן סייג בנלי פסול ניד
ה נפל פשס חק והא מ״נ וניד  ידי אה גני
ט'  מג׳ למפלה הסם וסילצו פגוולץ שרגם ו
 משרש !'ל ולניס פ*נ. פשלשג, לפסה הכא

טן  ואניי פסול ננלי היינ ניד אמר דלנא אי
 צרנא וסשגהגו הייג נגלי ספור טד אפל

ק נלנא ורן׳ל היא פג׳ למפלה  מקצה פירשו ו
ל הפפלשים  משיצאו היינ ניד וסיוש׳י!*ל .י

לוי• נו® שאגוד אפיס ספילוס  אסריק ולא נ
 שיש זמן כל ספור נגלי .אגד שמיה נו® אגד

ס ל ,הכל• מקצה נני  שפירש מי ויש .פנ׳
מי אי«ך  נדקאי יד אנל דפסלש הוא נלנד ד

 ורנא מיינ ככלי נין T3 נין אמל דאניי קאי
ץ אפל  כרנא, וקי״ל פשור ננל• נין ניד נ

ס נדפס האי לנים ודפה :ועיסר יני
ה ז ונו׳. אלו לשויוה פשהי נאחס פומד חי

 ניאש הזנרחיה נ׳) דף (שם פשגה
 כן כלום עשה לא העומד וה וס*ש הארק.

 אסור אנל פסור ננאן לומר שאץ האפס הוא
 נסוניא מטרש וק דנר שום פשה שלא ניץ

 פסול אלא אסור אנל פפור איא פסולי דגלן
 גלשנ״א ונחנ .מעשה פשה דלא כיון ופוסל

ל ולפני משוה כן לעשוה שאסור שהורה סי יש י

P ת ו 6 ם בפ ט׳ מג׳ להפלה •מ נשהיסה אמורים דניי סנ .ו ס הימה הלפיך נ א! » 
ש/ פג' לפפה »לוה מלאה ידו הוציא אס סייג שיהא  דהא גסה דלא א

« המדונקס ידו גלפה ולא נגילא גופו נהל דידו קי*ל  אפ׳ג דפפול ופסגא סלנהא מו
« די׳ ופוד .נאלן דגסה  וקנלס פג׳ למסה ידו גשלשל לפחני׳ דמוקי ה׳} דף (שנס אנ

 הגאלאשפופיגן אינפל אלא מידי ליה מר^ה ולא
 הרחם לא אס מג׳ לפסה דאפי׳ אלפא הגי נל

«ו נ׳ נתון אפי׳ דנפיק פסול הפר ניד  ס
 הוציא מאץ גדול וסיפה ררס שיפקול לאין
כני פכ׳ל• וצ*פ כאן מ׳ס ה כחנ ו ה! ה׳ נז

ב ת  מההיא הא הוציא ני נלאה הלגין מיד נ
 לפסם ההם דמיין צ*נ) (שם המצניע דפרק

 הכי דאסל סא אניי דלדעח גהילא ולא מג'
א לדפה אנל  דידו פסול מג' למסה אסי' מ
 להניא ויש הלאנ׳ד ונ״נ נלילא נופיה נסל

 פל גגמג ג׳ מון לנא דאפל פהא סיוע לו
טן אפל וני משסו גני  דאמי סא אנלי אי

«ן  אפל לא איד אנל אדאניי נ״6ד דקשיא אי
 ננלי נץ ניד נץ אפל דרנא אמלי׳ והט איפון
ד נץ אפל ואנ״ פסול  והגי ס״נ מלי נין ני
ם נשיסס הלן והח״ה לנוהי. פירשו  יני

:פנ״ל פשה
כן ט ט' נס® פל חניל® שהיחה סי ו .ו

סג .ואפול ופרס נ«קל זה הלי  נ
ס פן אנל טילנגן סלגין טי  טי יו״נ אים ה

שיסס

 המים «ני על צף שמן [נ] היה אם ובן פטור. שהוא
 שאץ "אמרנו כנר ה :פטור והוציאו השמן מן וקלט

 אבל .ועיח שיעקור עד חייב לרשות מרשות המוציא
 מי לפיבך פטור. עקר ולא הניח או הניח ולא עקר אם

 לרשות w ופשט רשויות משתי באחת עומד שהית
 לידו אחר שנק או ממנו אחר ונטלו וTכ וחבץ שגית
 וזה עקר שזה פטורים שניהם [נ] אליו ידו והחזיר חפץ
 למעלה ידו בשהיתה אמורים ®דברים במה ו :הניח

 הרי לארץ סמוך שלשה בתוך ידו היתד. אבל .משלשד.
 משתי באחת עומד היד. ז :וחייב בארץ שדגיח במי זה

 חפץ ונטל שניה מרשות t חבירו ופשט ̂אלו רשויות
 חפץ שד.וציא או אצלו ודגניםו זו ברשות העומד זה מיד

 *כלום עשה לא העומד זה העומד. זד. ביד והגיח מאצלו
 עקר שהרי חייב וחבירו מידו נטל או בידו נתן שדרי
 ו^ןן אלו רשויות משתי באחת עומד היה ח :והגיח
החפץ באותו ויצא גביו [ד] על או בידו חפץ חבירו

 רשות מאותה חפץ בעקירת שעליו בחפץ ניפו שעקירת מפני חיי^ שם ועמד שניר. לרשות
 או שבתע בחפץ יצא אם לפיכך שעמדבה. בקרקע דתפץ כדגחת הוזפץ באותו ועמידתו

 כלהיוסבואי ונכנס יצא אפילו וTב והוא ונכנם חזר אלא .Tשנ ברשות עמד ולא גביו על
 פטור הוא עדיין שעליו המשאוי לתקן עמד ואפי׳ .הגיח ולא שעקר לפי פטור. היום שיצא עד
ה] כתפו על חבילתו שהיתה מי ובן ט :לנוח שיעמוד ער  חייב אינו היום בל אפילו בה ורץ [
ואטד ומניח בעוקר זד. הרי מעט מעט הלך אם אבל .בה p שיהיה והוא .שיעמוד ער

לפיבך
גסמיסמץשפו: פס: סמ׳כלאויו שמס טמן ®ר נ :90 סמ*נ(אוץ שמו ®מן ספוד

:ענ״ל ,מכשול חתן לא «ר
ה ח ט׳. אלו רשויוס משחי נאמו ®מגי חי נ ®גיה נעא גי) (דף שם ו אז סvנערן גו® פי,ירח מהו לסון והוציאן ומשקין ®נלין סניוו הסעיגו מדני י טי י  (א t ופיסייג ז

ט׳ שנית נספן יצא אם לפיכך ; וחנ״ה סיינ א״ל p היה ה׳) (וף שם .ו o ששסד והוא אניי אפי שיססוד טי סיינ איגו טלו היום כל ויצא וננגס ומשקין ®נלין 
רה׳ד ד׳א המטניג׳ מי מיאסי לפוש :פסור לכסף חייג ל*ש סמי לרא מק ח״נ לנחף שסוד לטש מפד ד׳יא חון וטפי נ

ט׳ לפיכן נס® טל מנילסו שהיחה ® וכן ט ג אמי ק(יצ) (סס שהמשין » פיק .ו י איא י  n תסא לגיסו שסגיט טי הססיה ח נח® טל ®נמת מניל® הימה אהנה נ
«ן וטיוש .והגמה עקייה למיעני אתי היכיא ליה ילית כמן מ״ס לא קלי קלי אנל י ס  שסמי גס שלא זמן כל אנל יפס שלא סטש מטס ®■.הלן כלומר קלי סלי אסור כן ו

קי זה היי פטס מסס הלן אם אנל רניט שכתג וזהו דמי. כעומד ל® יפהלן «א ש ס נ  לנוהים פסי ט «ף «ף נגס' והקשו ,הוא ופשוס ומיינ כתג ולא וא«ר ופי
י ^ רי מעייל וקא קאי ילא ® ק ותירצו ליה״י מיו שיי ט*נ. יי נלאמר ליה היי דן שלא יו זילנלאחר וטי ץ מכיל. לאסייו מנת® טון זריקה ני מנ ! זיל וכהנהי שי מי/

« ביין לו שססשין ט :נסנילה »שה שהוא כיין ולמשות ט ליק שיטל גייו ו

משנד. לחם
טי. היתר של משוסיהטקייהטא סעפא איו שיי יפת ®א זו ו פוי שוס מ מי  ומסס
ם פסק 9ז פ• וטל ט שעקי י «י6 סל עקירה יג ף הגיס ולא י  וגטם יצא א®׳ ^
ר• מיניי גיפשפט טפייה איקיי לא וגנגס ימצא הגיא שלא כיון שפוי היום ■גל

מי 0«ןיי כאן דאין אלעאי ס וכלש הפשגס. ®יוש זה אץ אנל למיוב עמידה נ שם לי
ט׳ סטן היה ........................... ה לופי טגתו ®ן ו והשתא .®שיא מההיא p לו ייצא אלא ®יושא ח
לנ טמרא אתרו איך יודע ם הזניי ילא איש הא p( ראשונה פשטה סקירה היתה שלא קס*ל מאי א  טקר ifto ל«ון הונייס שכני מפני אצטאי ו׳ של ®פרא יני
א ונוי זו מניס המפן 6® הנווגה אלא לצאת טונסו היסס לא ראשונה ינטקירה זימנא תדא יותנן רני אסרה מי פי אלא הן יסיים אפרו יננ פי לישנא סאי אשי י  אמר ו

ם כפירוש ואם שם זיל רש׳י שליש נמו היתר לעקייס  מגמרא קשה המימרא ®יוש «י שכתב אלו מריו אם אנל הזכיר לא ומיה לישנא האי כן אלעאי רני פטס אץ יני
טי ראשונה עקייר. יאפילו אי ■ ■ ■ הניס פלא משני אלא הפנמי פעם 1® לצאת וכונתו נ
ר• זיל נפירושו נאמר ואפילו זאת קושא תפול ג*כ זיל רשיי שלפירוש ונאמח  רני ינינ
 היסה שלא מפני הוא יסעסיה קאמר ®ני לזוית ממיס ללכת נשעקר הם אלעאי

 איסור של עקירה שהיתר א®׳ להא הניס שלא מטי אלא הפעם אץ אישור של העקירה
ת ולא דעקר ש«י ש מתני®! נסתם פטור מי ר ה י איינ ני של סעתא אם ו  אלעאי י
 פסוי «א לנשוף הניס יאפי׳ להשפיעם לו ®ה היתר של טקייה שהיסה מטי «א
תי. היתה שהעקירה טון ט ם אנלגרמ נ שיני י שמפרש לטיו י מי נ  ת«ל נן אלעאי י

י פלתיס פשרשיס זיל יהם ורל .נהסלס עצמה הקושיא נ י  אפילו שעון טה יאפר אלטאי י
ף לנסוף נעקייה מא יצא » ם י  ניץ וגננש שיצא שאפי' אלטאי מי והזייטט הנית טו

 נתן וה״ג נפצמה סקירה פסו 6® ונמס תוצא אמתק לא לטח פזוית ללכת שעקר
תי טהה יעקירה כיון ש«ר «א אלא לנטף הגינז דננר  יעקור ואתינ שיטשד עי נהי

י דלנ«ף נהנרזה ®•נ •היה ואז י נ י  זה ועל שטאיחי מזו נשוף ני.ני.ה אלעא• י' י
ני יששש ויאי פלופי ונו' ראשונה מרןרס טסה שלא קמיל מאי טסרא הקשו  אלעאי ו

 משוס «א סט® י® היתר של טסה יהטקייג משום וסט® לנתוף שהניס הוא כן
ס דלא המשנה «ף עי וכוי הטני ששס שיקץ נריש היא סיאיחין הא למימרא •to מי

כן ח םי ט' שנייו נתפן יצא אס ל  אפר אלעאי רני אמי ה׳;) (ין השנת יצי*ס נפי .ו
 טי מ״נ ®ם כלו היום כל ויצא ונכנס ומשנן! אונלין סטון טה יוחנן רני

ט׳. לטש שעמד והוא אניי אמר ®עמוד ם ופירש ו  לצאת יעקר דאעיג הניאה לשי יני
 טל שנסנ הייה מיניי ניאה pi מסה נלא עקירה יהוי שפוי הניס שלא כיון גשנת
טי שמא משמט אלעאי רני של הזאת המימרא רנינו מוי חיפה וזה הכי. מפרש ירנים ס

סייטוניות דגהות
 mu9 r«D חני ,nVuiw ranim nnwv9 [נ] 1כ*נ יפוג! דט אנכי נוננן (ג!

 אמזויוו לו וגודש תגידו וווו יזסניתל לנ«ותו wr mVh®1 ישווד (כתג * < עיג •פס■
ג נזיגפו געי [ו] t ע׳ג] ויזשץ «חר )9[ :ע׳ז■ נו* וסשקץ »ונלץ וזנירו השונים סיגי ו

® נא ומש שעק im יוחנן שיר שלעוי שיי שגש t טאו ט

ם טא דהיא אמרו מ טכירם ויני ״ ט ודקיק «ו ט  ומנם יצא אטם שכתב נלטט י
ם שיצא טי נטמרא ה«יר לא אלעאי וי׳ היום שיצא טי כלומר היום כל  והפעם טו

טף שהניס א״יי אלעאי פי' ספני  הנים סלא *יי• תינו אנל שטרשט נמו טום נ
י שגת תם שיצא גלומר היום שיצא עי וזיש גלל  י :נלל מתה 0® טסות ^

כן ט ה דא«׳ קשה ונו׳. נס® טל סנילחז שהיסה מי ו ש שיןנ  שפקד טקירה מספת וי
 סלן שאס הוא נ0נ ואין ש«ר הניס ולא מקי הא גמיש אשור אנל ששור

סי שח אלא לאליה ימשמע יאסור ומניח נטוקי זה היי מטס  שטסה שהן וייל «
ס יקאטר נמשו של תגיל®  אנל«ףא הלל שקירה כאן יאץ מט^ גת® טל שהיסה טי
ס עליו תסקיס נלשינן *ו"נ ט׳ טו ^ ייע ואולי נסנס אטלו *ייי ילטיל משמט ו או  י
a 9®6 מא מטש מטס בגולן אנל הפקירה ®וטס יאסור m ר מלני הסוה®* 

ל עיקר: והראשק וטסק העקירה  ושמו ג«קר זה גרי שטס טטש הלן אם אנ
.6ו ע «י רי טיוש 1* ילרניט י ש והמזה עקירה אסילסיטני יאטט הגמרא ינ  «ו

ט דלטא איטתיג ילאו משום ינזריק שהוא דל רסיי  ששני p טרו® אלא גני טג
י לו מסיי 9אי.0 וטק וסניש גמוקי נראה זה שיני טי זם מ ס  שקיים לו שטסר י

ואתילטיטגי: ומנזה

עוז סנדל
ס׳ ט אפינן ש׳ דק טיעוילשש. v תיתטמינאספ גמצניט: פ׳ ותייג. ®׳נארן ו  שסע מ

)9p׳r:( p ׳ i ® 9 «<(« ססיססjmn w. א: שש« קה •י
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י י ק ק ע .־למלה שסגדהי זכו׳ (לגווה ארנע המעכיר מי דאמר ה':) דף (שס מימרא היא זו .וט׳ והלו הינים מישוה מ

א ה י כ אמר )’(מ נ״ק שם .וכו׳ יומה או קנה הי  :ז׳ל רש*׳ אירש וכן אשוש גה רריגו ופירוש ,ליה דעקר עד מיר.״כ לא תיןפיה רמא וזקפיה רמא דקני זירזא האי יהודה י
ם נתקומוה )נהיוצניע(צ״א המוזכרה מהני״מא לינינו יצא זה .ונו׳ האי; נכי יעל ונידו החש; משן ואם  «זור דוצא מנרר ויוצא מנרר היה כשכח כיש הנוגכ נכי יני

מהלי פ"נ כמטאר ומשלם מת אדם ואין גיירה דרך נהוצאהו שנת משום סחה״נ שהוא לפי אנדה אם גנינה מתשלומי אשור ופירושה כאהד, לו נאין ננינה ואיסור שנח איפור שהרי
ק צפורה עקירה שהניימן ומכאן נצינה סנו ו נ

״ ’ ........................ בה רץ כתפו על וחבילתו היום עליו שקדש סי לפיכך משנינז לטש עומד אפי׳ דר^ לגמי׳ שימח
החפץ עקר י :יר כלאחר שם וזורקה לביתו שיגיע עד '־ל ׳
ט• אמי לא אנל והנמה פקייה שקי י ועמד אמות מארבע פחות בו והלך הרבים מרשות ומנית נ
’ ' .עכ׳ל  היום כל אפילו ועטר אמות מארבע פחות והלך וחזר שהדניים מלמדנו מה יודע ואיני

אבל .לנוח בשעמד אמורים דברים במה .פטור כולו = נלני' מטארים
 חוץ וכשיעמוד כמהלך זה הרי משאו לתקן עמד אם

 משאו לתקן יעמוד אם אבל .לנוח אמות לארבע חוין שיעמוד והוא . חייב אמות לארבע
א : אמות לארבע הוין נוח‘’ שיעמוד עד חייב ואינו כמהלך ד\א עדיין  או קנה היה י
] בו וכיוצא רומח י  באדץ מונח חשני הקצה והיה האחד הקצה ורגביה הארין על מונח [

 עד זו דדך על לפניו והשליכו בארץ מונה שהיה השני רקצה והגביה וחזר לפניו וחשליכו
 משך ואם .הארץ גבי מעל כולו החפץ עקר שלא לפי .פטור מילין כמה החפץ שהעביר

ב :הוא עוקר שהמנלנל חייב ארבע סוף‘’ ארבע מתחלת הארץ על וגררו החפץ  עקר [׳] י
 כדרך ונמלך המותרת עקירה העקירה זו שנמצאת אחרת בזוית להניהו זו טזוית החפין

 בלא הנחה כאן ונמצאת לכך ראשונה עקירה היתד, שלא מפני . פטור שגיד, לרשות וודציאו
 נטלו לעמוד חבירו שירצה ובעת מהלך כשהוא חבירו על והניהו חפ׳ן העוקר וכן .עקירה

ג :הנהה בלא עקירה כאן יש שהרי פטור זר, הרי חבירו נבי מעל  מרשות •*חפץ הזורק י
 או בידו אחר קלטו שיניח וקודם הרבים ברשות ארבע לםוף ארבע מתחלת או לרשות

 כשעת נתכוין אם לפיכך . לה שנתכוין הנחה זו שאין מפני .פטור נשרף או כלב קלטו
 יכול אם כידו. ואגדו בחבל קשור והיה לרשות מרשית הפין הזורק יד :חייב לכך זריקה

 ; הניח ולא שעקר כמי ונמצא גמורה הנהר, כאן אין שהרי .פטור אצלו החפץ למשוך
ן  שהרי חייב הזורק וקבלה כמקומו חבירו עמד אם הכירו. של ידו בתוך ונחה הזורק ט

 החפץ אחר עצמו הזורק ורץ זרק .פטור וקבלה ממקומו הכירו נעקר ואם .ודגיח עקר
 שאץ .וקבלו אחר נעקר כאילו פטור אמות לארבע חוץ או אחרת כרשות בידו וקבלו

ז עקירדת בשעת בו לנוח לו שהיה במקום ההפין שינוח עד גמורה הדגחה  ימרשות הזורק כ
 .פטור ״]J רה״ר כאויר ההפין שעבר אע״פ באמצע הרבים ורשות היהיד לרשות היחיד
 על ונח לארץ םמוך כשלשה בפחות עבר אם אבל טפחים שד,‘מש־י למעלה שיעבור וודא

א הרי אהרת לרה׳י מרה׳׳י החפץ ויצא נתגלגל או שנעקר אע״פ משהו גבי  שנשאר כמי מ
 עבר ואם פטור. באמצע ורה״י לרה״ר מרה״ר הזורק וכן . הייב ולפיכך ברה״ר עומד
 ויצא ונתגלגל שחזר פי על אף משהו גבי על ונח לארץ סמוך משלשה בפחות החפץ
 ארבע המעביר יז :חייב ולפיכך ברה״י עומד שנשאר כמי הוא הרי השניה לרה״ר
מצטרפים הרבים רשויות בשתי אמות שארבע מפני חייב השניה רה״ר עם זו ברה״ר אמות

h שמגז שיש; 'וז6 שוי נ :סה לאוין שש׳ג:

י ועד השלשה העור ד׳ה תי׳ (נזעלה ה״נ הכל דנרי שלשה תוך חלקיה רב צפני

מפני

 והכי ו'ל הציסנץ ינהנ ז״ל ומישנ׳צ הימנ׳׳ן
 פיה:) (דף צולין ניצל נש׳ נספחים פונח נפי

ק ערי :ענ״ל , 6הי והנמה דעקייה נ
. להניחו זו פזויח מסן עקר יב ט׳  שס ו

 הפספז יומק •fb ה׳•) (שנת פ״ק '
 ספור והוציצן עליהן ונסלך לזויס חזוית ססצים
 לקי: ראשונה חשפה עקירה היי,ה שלא

 (שם שהמשיו מ׳ שיק .ונו׳ מסן העוקר וכן
 חנא החיזוי על נים מניח נני קנ*נ•}

 פדפ1ע ונשהיא עליה פנימו מהלנח נשהיא
 אמר נסי חנירו אפילו א׳ה והקשו הימנה נועצו

 ספור נחנייו מסאח ח״נ שננופו נל שפא רנ
 אפור אנל פעור שנחניח נל אסיר אנל

נ , לנרזחלה סוחר ננהמחי : ע'
ט׳ לרשות מישות משן הזורק יג  פוף . י

א אהי ק'נ) (שם הזורק  זרק ינ
 תק אנן והא ח״נ הנלנ נפי או הננשן נפי

 ששיר שנשרף אי נלג קלסה או אחר קלסה
 שם יאסרו ,מטין קא הנא סטין קא לא התם

: מקום ליה משויא ממשנתו פ׳ס
 משורש .וני׳ לישות מרשות חסן הזורק יד

א י  אנדו ומתנא לנתא שם נטני
ח רי זה וניאוי ושפוי שי׳ הוא ני ס נינ  :יני
.נו׳ חנירו של ירו נמוך ונר,ה הזורק טל

 זרק יומק א״ר ה׳) דף (שם ס׳ק י
 עמד ואריי מ״נ חנירו של ידו נתון ונח

 .עסור וקנל ממקומו נעקר .חיינ וקנל נמקומו
י נעי  מהו וקנלה ממקומו טא ונעקר זרק י׳
 נמות שני אדא רנ אמי ליה סנעיא קא מאי

 או ואסור דמי אדם נני נשני אמד נאדם
 ופירש*' .תיקו ומיחיינ דמי אחד נאדס דלתא

ק. חיינ וקנלו נסקומו המקנל עמי ז׳׳ל עי  ה
 קא מאי הנחה. עניי ולא הזורק פעור

 ענד הא יאסי סעס זה מאי ליה סינעיא
 ואסור דמי אדם נני נשני .והנמה עקירה

ח שלא יייון שעשאוה שנים ליה דהוה  את מי
 רן אלא ולנוח הליכו מקום עד לילך הר.שן

 נלא קסייסא עקירה לה הויא ועננה אחריה
 נמקום אפוי טחנ ז׳ל ורנינו .ענ״ל הנמה,

 הוא: וסונרח הסשקוח נאלו דרנו וזה חיקו
 סרק משנה .וט׳ ליה׳יי מרה׳י הזורק טז

מרה•• העיק צ*ו) (שם העיק
י לרה״י ה׳ י  וסמוים מסיע ע’י נאמצע ו
0*5 (דף דנס׳ נססקנא פלה ואסח פוסרק

.משהו גני על מחה צריך לינק שלשה תוך רנא אמי פרק נאומו ושם .הכי נמי ותניא רתליקת ׳ _____
 ז*ל הרמנץ הפנים ולזה טוחיה דחניא משום חלקיה נרנ ז*ל ר״ת ופסק דרנא ושגינא ות״נ כתונת הוא הרי כלל הנחה נלא אשילו שלשה נתיך סונר חלקיה דרש ז״ל ופיר׳י

א פוסקים ויש  מסייג רני נאסצע ורה*׳ לרה״ר ר’מרה הערק רננן חט (ציי) שס .וט׳ הרנים רישות הערק וכן • ז״ל רנינו דעת וזה דהי,ם פונ״ן משסע דהכי כינ
י שאס רנינו ונר,נ .כחכמים וקי״ל פסויים ומנפים ק נרנא שפסק שיפתו לשי הוא ואשוס ח״נ דיה משהו נכי על ונת משלשה נאמת ענ עי ,נאמצע ור*ה לרה*י מרה״י נ

:מ״נ שלשה פוך נל נח לא אפילו האחרת השימה ונפי
ז ר י י נ ג ז ע ע ו :ונו׳ מצסיפוח רשרוח קס*ל הא קס*ל מאי שמור אמות סארנע שחות חיינ אמות ארנע נאסצע ורהיי ליהיר מיי.״ר העיק שם .וט׳ נרהיר אמות אינ

ס שי רסו
משנה לחם

 לענין שיעמוד עד שהצריט ולמעלה שמי נששא דנסלו הנמה נאן ואין שקר והוא
 נל ונן נשנת הניחהו נאן אנל מע*ש נתנו על החנילה שהיתה ספני היא העקירה
ה שהציין ^ ה מע׳ש עליו כשהיה דוקא שא ע ועוד .עצש מצד שמר צו אץ ודאי ח

מי ופירושה ה״ה כחנ .וט׳ המפן משך ואם יא  כלומר אנדה אם נדנה מתשלומי א
 שפור אנדה אנל מיתה חיינ שהוא אע״ש למרא הדיא נעינא הנדנה דאם

. מיניה נדרכה ליה דקס מהכל
ב כן י  דקאי נראה ינינו ש:תנ ספור דהך קשה .ונו' חני־ו על והניחו חפן השקר ו

 סהלך כשיוא שהניתז קאמי אמא׳ כ”וא חנירו ע״ג והניחו הר,ס] שעקר לפי
 איסור כאן דאין שפוי עומד כשהוא ונפלו עומד שהניחו אשי' מהלך כשהוא ממט ונסלו
 שרצו סכני p לירי והיציכו ממרא ונדאסרו ששוס והוא פ״נ ה״ה נדנרי וסטאר נלל

טי לתכירו טרם ואם נדרך לו שהחשיך לסי לר.קן  הוא אכל נכן שיהקן ראוי אין אי
 ילא לרנורא הכי דניןס וי׳ל .הדין לנו לשציא אלא שהמשיך למי לר,קן נוונתו אץ ז׳ל

 דמותי דשיא מהלך כשהוא דנשלו אשי' אלא דאשר עומד נשסא ונפלו כשהניח פנעיא
 ושמד מהלך נקס כן ותש:׳ אחנירו קאי פעור דהך לשיש אי; אנל דאשר. קס״ל

סהלן כשטא עליו דסש־ם עקירה עניד השר,א אנל והנחה עקירה דעניד מיינ דאל*נ

עוז מגדל
ja a ה׳) (דן> ד:נת פ׳ק .הצהה כ̂ל פד מזוית חפן עקר :דשנה ס״ק .הוא עניןל פד
 אס לפיכך י ת'נ) כווית(יז וש׳ ו:נת ש׳ז .(ס שניזנוין עד ומן המרק ;עפין שישין ונש'

 ונחש חוורק :הזורד, pp .הניוז ולא עד ומן חוורק :צ'נ) (יף ימילת מיצא ער? .וכו' מטין
;מודד, ע׳ סנל .עעוי שכנגדי פד מרה"׳ p-mn :דשני! jr! .עקמע נשפע פו

תנ ונהדיא כלל עקירה איקר׳ דלא  ופס^• סהלכח נשהיא שמרהו משר נני נש*נ רנינו נ
 :זה פירוש ניפול לך רחנאר מ*ש הנמה ולא עקירה לא כאן שאין מהלכת כשהיא

ג אחר קלפה ז*ל פייש*׳ ק*נ) (דף הערק ע׳ שף .ונו׳ לרשות מרטת חסן ד,זורק י
 לספה ני.נ דהני מוכרח והוא ינינו דעת וזה וקנל ססקוסו שנעקר וכגון י

ח שלא אשי׳ מ״נ והתם מנירו של ידי נסוך ונהה הזורק תנ  נמטאר ידו נשך לירוק נ
ט׳ לשיה אחשנה דלא דאסרו שם ממרא ;ו

ד נ זה דמסעם להקשות אין .וט׳ לרשות מרשות משן ר,זורק י ׳  עקירה כאן אץ נ
:עקירה אירןר• עקירה לענץ מידו דנעקי דכיץ י

ו ט׳ לרה*ו חיה׳י הזורק ט ומת .ספור משהי ע*נ נח לא אי מג׳ נפשת ואפילו .י
שלא

טיימוניות הגהות
 וזסד* רב אפר (ו] ז ע־נ ונר סיח״ב לא וזקניה רפא דקג׳ ויריא האי nwi׳ רב אסר [י]

 1 ע־כ וני׳ פעזוי וחושראן עליר.ם ונפלו לזויח פיוית חפפים הספנה ׳והנן א״ר אס׳ ר׳ אפי
א והלא נחנפיס (ס) נ ני׳ I ע'



»dt™» הלמת .זמנים D̂־i יג פרמ T כטז« כסףםשנח
ט יח שי מו  גרהיר * מגד «וי!6נ«זסי מ>6 (צ׳ז) 08 משנס . ׳01 לר&יי מיה׳י ה

 והסשיס «יל הדרג! ס06 נליוסא שסיק יו0י11לוו« 1מו ומורק המושיס
 הקושיס גן6וש>ש<ן0 הרסס שרשוס ר<וו6 » מגלות שת> 0הלו< סגודס ס״גשגןסיתה

 שתיק שסיו א«ו דוסו) ופי' רה׳יי. 09 גשופיאוס וסי׳ .ע'נ שרקץ״ לא אנל ל« ס*
 סגרסס אוזל גמשכת האסת אגות גמליה גשוה
 סמשנס נפיייש מנ׳ליניגו ניויהן סרנים ורשוס

: האריך ומוי
ונו׳. פייוח פלאה והיא ידו ופשש שכח כ

) ג׳ דך (שם פ״ק ונמיא סוגיא וי'
 רניגו ודמה שם נגמ' גאסרו אוקיפתוה והרנה

 הון נשהוציאה ופי׳ ההלנוח ניפח זה ננל
 טגא ננל פי׳ לפמלס דאי הדנרים (אפרו •׳

ם' גראס ונן להמירה פותר ודאי  נסייא מ
יי «ה ומזנאר נ  רהיי נאויי נמ*ש רני« נו
 תופפת רהיזר שאץ ייד פ׳ לפגים ויתנאר
 ואס לנים ונפ*ש .נדור וזה פמשרה לפמלי.
פזיי הוציא  סרפניץ נסנו אסור זה היי נ

מ׳י נשסוציאם דדקא ז׳ל והישנ׳א  T100 פנ
 פן תיוג ט אין נשגה אותם משליך דאפילו
 הוציא אנל פמ*ש גמשית שההוצאה גיון התורה
 תצר לאותה להמזייו לו התירו פשסשנה נמדד
 ישליך שפא תלויה ידו לסיום יקנסוהו שאם

ק הפידזת א  P נפור,ודקדקו תיוג לידי וינא נ
:הסוגיא פן

tO תכוין ט .01 אמות שפנס לזרוק ה ׳
 פשיפא צ׳ז:) ;שם נסוויק

תלוקות גרסאות שם דם ונו' ס׳ לזרוק «תטץ

I
ט׳. ידו ופשש שכח כ  למשלם נל6 שמשרה לפפה מקא לגתוג ה׳ע הדפץ גתג ו

 [לשמלתו (לפש^ נדפליה דאין דשפפתא מגיא אזלא והט קגסו. לא ממשרה
:פצ׳ל ממשרה נלפפס ואידי אידי דקאמי ומוי פמשרס

טי. סינים ישות זהו אי א סייד תנ ו ם tf'o המגיד רנ0 נ  והישדם ספדגחש יני
ט׳ מתמיה דני הוא ריס ננלל  ספן מ^ג ו
פדני שרויים ישראל שהיו ט׳. נ א ו  מ

v צדשראל גזמן שיים רגיגו של נש אנלהם m 
 לגנן היה ט סדורים פתשתיהם והיו נפדנד

מי ופאי ושיה נקפה נשו  סזם ונזפן לסו מ
 «לר שירצה מי נל אלא ט דרים ישראל שאץ

א, דפססנרא ושפמא ר^ר הוא נתוט ו«נר מ
 אין שהים ונקמה לים דפי לא ימיים ולמנץ

 וסדןזויס השגדשומתטמרוהנקפהוהאצשוושת
 להם אין לשוק להנגס רשזגזלרנים שיש אמ׳ש
סי נסם צוין־  ולהם לפצים צריטם שהכל ט
ט׳ רלי »ט >m נמדנר: סליי דיך ק ו  ו

M פתיצוה ד׳ פוקן> שהוא פץם  *oiיש ׳ 
ה הוקך אם פילץ נסה ט ט׳. לדי ל* ו

לי• הו• לא לטרה הוקף לא שאס לסיסיא י
»׳ דהא נלל  יוסק איי ז׳) (דן דשנס נפיק גי

i יוסר קראן m סאתים m <לוידם הוקן 
ם ואפוי טי ואפי׳ מנ לשוס הזורק טיי  ד
ס אלא נרפי׳י, רגיש והמט  שלא שנל ספר טי
 אטד סאגדם מטת יותר טא אס לטרה טקן>

 אפ׳ש <נרפל<ת מ׳ אלא ט לשלשל פדרנק
 הס ונך לתוט השיק לת»נ ג«ר מי• שסא
הי• *•י• פה אנל נפי׳!ו רניש דנר•  נגשדם ני

 שדדנק אט׳ נתונה לשלשל ש«תר גלומר
תג ולטגך  נלושד סדנה רתג טא שאם נ
 שוקן שיהא צריך סאתיס פטה יותר שהוא

:נטלו לששול «תד שיהא גד• לטרה
ושיש

ח שכיגיהן: ברשות החפץ נח שלא ׳ מפני  המושיט י
 באמצע הרביט ורשות‘היחיד לרשות היחיד מרשות

 שכן הרבים, רשות מאויר למעלה הושיט ואפילו .חייב
 הקרשים את מושיטץ במשכן הלוים עבודת היתה

 ועגלד! עגלה וכל העגלות שתי בין ורה״ר לענלה מעגלזז
ט :היא רה׳׳י  רה״י שתי כשהיו אמורים דברים במה י

 זו. אחר זו ברה״ר מדוכות שהעגלות כמו רה״ר באורך
 המושיט אף רה״ר צדי בשני הרשויות שתי היו אם אבל

 שכח"ופשט כ ג פטור שכנגדה ודחיד לרשות זו מרורי
 להכניסה זו מחצר והוציאה פירות מלאה והיא ידו

 באויר תלויה ידו וד!רי שיכניס קודם ונזכר שבצדר! לחצר
 להכניסד• אבל .לחצירו אליו להחזירה מותר רדו״ר

 מחשבתו יעשה שלא כדי .אסור השניד! החצר לאותה
 זה הרי Tבמז וT הוציא ואם .שננה בשעת שחשב

ת שתהא אותו קנסו אלא אצלו להחזירה אסור  תלויה י
א :שתחשך עד  ברה״ר אמות שמנה לזרוק המתכוץ כ
 כשיעור נעשה שהרי חייב ארבע בסוף החפץ ונח

 דתפץ זה שאץ ידוע שהדבר .מחשבתו ונעשית המלאכה
ם מקום כל על שיעבור עד שמונה לסוף מניע ^ו  טבל ו

 בסוף החפץ ונח ארבע לזרוק נתכוין אם אבל השמנה.
בו שתעבור חשב שלא במקום שנח לפי פטור. שטנה

̂־י בעת חשב אם לפיכך שתנוח. שכן וכל  חייב; שירצה מקום בכל החפץ שינוח זרי
ב  ונתגלגל אמות לארבע חוץ זרק .פטור אמות לארבע חוץ ונתגלגל אמות ארבע לתוך זרק כ

 לתוך מבנם נתגלגל כך ואחר אמות לארבע חוץ משהו גבי על נח אם אמות ארבע מזוך
:פטור זח הרי בלל נח לא ואם חייב אמות ארבע

עשר ארבעד! פרק
.פטור ומקום וכרמלית דדבים ורשות ודתיד רשות .*לשבת רשויות ארבע א

 ובלבד להן. המפולשין ודרכים ושווקים ועיירות מדברות רדו״ר היא זו אי
עשרת שנבוה תל ח־ו״י זו ואי .תקרד• עליו יהיר! ולא אמד! ט״ז הדרך רוחב שיהיו־ו

טפחים
ש: 9נפודש«ןשפ :8ש םטדפשפמ׳גצפדן ש טו/(אוץ

ט ק טצד נש׳ ו  יש*י גי׳ ולפי י;)“נ הרגל(נ׳
W אם רנמ6 וזדק ששגה לזטק גתטץ אפילו 
 נג*מ הסס! טשת סליקה נמת תשג לא

 זיל נאק האי רניש דמם זה .פשור שירצה
 הגמלא וששת הספדם וגילסת הגאוגים וקצת

דניי :לטש נ
ט׳ רא לתוך זרם כב (שנח שם פשנה .ו

 מן ונתגלגל דיא לתוך זלק ק׳} דן
 תוך ונתגלגל אשות לאלנס מ! פשול לדיא

 אשא• ת»נ גני סתשו ונגס' סייג אמות דנמ6
 .ששט מיג שנת וטא שתק איל גת לא והא

םנ  אלנע תוך זלק דתני הא זיל סלשניא ונ
 לתוט נדלק שהוא מסתנלא לאלנס תק ונתגלגל

 לא דאי טלצה 0פלן זה נאי שתשת דמת של
M פשישא אלגס תוך גדוקא לזרוק שגתטץ 
 נ׳ לזרוק נתסין היל נתגלגל איליא ומאי
 טק נפי דשא שנן וניון ששור אלנע »לק

היג  ומזל אלנש תוך משט נשנת דוקא טא מנ
 מנתו נת הא פשול אמאי ט9 לאו הא ונתגלגל

 נשנס דדוקא נחוסטס פירט ום לאלנפ מן
 לאקשויי מצי דטה היס זה ולפי .אלנס «ך

נ אנל .מ*נדגליו גויל פשול אתל לתור לו שת משטאלאשטא לאגתולוקמהנשגתפלגגי והא אמאי ארישא תנ נלצלור ט ג; «ושנתומןלד׳אשות טתה שלא מיש ששור נ  מי
ד י י ט׳ לשנת לשדות ארבע א פ ר זהו אי :נלשוש ו׳) דן> נלייתא(שנת .ו ט׳ והשווקים וטנגיים המדנגדת יהי r .ו o ש ר יסיר ננלל וסימדים סמדניות יני מ א  ט

ל טא םפטלשץ« ומסאום גחלס ופלשיא טשיא לסיר איזהו ששש [ו׳.] פיק שטי אצלי מתמיה ״ פי ני גפי וליתפג והקשו גפויס י ר זהו אי תשא דסא סי סי י
ט׳ טשיא ל ו נ מי ם יטאל שטו נזמן !to קשיא לא אניי ותילן ו ק ציל ופילשיי .הזה מזן נאן נמדנל טויי ר ספונה הסא מ ם !־to מקום איש הזה נזנק יהי ט ^ל. ^  פ
 P ואץ נסתם שטים מדנחס להזניי לו טס לא זיל לניס ואיג לסיד ננלל מא גיג הדיל נמדנל מנשיו pOo לטם אינא ואי קאיל הא הפדנל נס דקחני נרייסא ופירוש

תנ ציל וסישניא .מגיל ליסיד תשמיש ולא ללנים תדיר הלוך לא שאיש ונלסל יסל לשו! טסלית נ:]1 שטלש זיל לשיי דמם ד והיסלום מדניות טפלית ננלל נ מ ש ו  יש0ו .רס יט
לך לסנ טהא ונלנד רניש שם מטאל אמס שיז ט שניא ממשק לה ממליק אמס ש״ז ליס דקייל ציש) דן נהטק( תנ זיל וט ס סטאוס נ תני  מתקציץ שמקצתן אפיס אמם ש״ז ט

י אפס שיז ט ואץ ק שאין אפיס "י0ר לאויך וארק ללהיי ססטלשץ מטאוה לפינך .נמלקש לסחלקש ללהיל שאיא להיל זה ט ס ה גמולים *ל0ל p טי אמס שיז ט  אינן ט
ק שאץ אמיש נמוט סן טי דרל לאוון פנשאלנה « וסנלא .סניל לסיר זה אין להזל ללמג מפולס מ ת ואינה הסוס' סנלת טא אמה שיז י מ׳ טטמ p ודס .«  P8 טאונים 

א ששים ט שטקמץ נמקום אלא להיל שאץ סוטי! וסאתרושם ס קי ואיש רמזנגס׳ לזה ואין סמדנל. נדגלי י א סרפנין ולס ט טסני ל. ו  סקלה יסיסמלט ולא לטש וסיש י
אי : }tn דף (שם נהזויק מיטא ט׳ ״י0ר טא * ו תנ ססילוקים אלו נל .ו סיי נניל>ר לניש « ס סם גפויס י » ס׳ סלוקים ^ו תא מסם « ונמיחטן ו׳) שפיק(שם מופרת מייי

דן6י
למלך משנה משנה לוע

א נץ משלשה דנלדלמפה שלאתילקרטש  שיא אש ייושליא קשש מיי לפגץ ׳פ6( .ונמנציחזש׳ וו׳ש יס׳י ישוידזלשמז ארבע א פתי שלססלה פסשמיפש מאמפני גתנ^גת דלא טנ
רי נאדר נלופר משהו גני פל שגנו אפ*פ פג׳ ר נרפליס אז נקיקע אשי סשמ p פל או רשיי מנ *yoנ1פיי » טנ • י נ שoמ » רלנ ושייןיויש.■iסנוטאפמיlנ
:ימ׳ש) pi דה מימני! מס׳ ה׳א ה׳ס ס־ש ונניי! ;׳ך סל שאיש אשינו מג׳ פתוס אנל ד מקום »ל הגתה דנעיק פשום פפוי

ט׳ it ופשש שכח כ אן נפדיסא נאוקמסא פסק רניש .ו » צר1<( גץ שסילק וסם יאשו« נאוקיפפא לים דקנסו משום דאטר נמזיד פסק ומיס אתוזז לתצר סאן ש לסצי מ
:נשונג ואיד ואידי רל אטם למצר

ב א למוך זרם כ ט׳. לדיא מק וגמגלגל ד פויו תנ פ שניא ונחג סיה נ ט׳ סאדקתני ז׳ל ט  אpאי אפי׳ נת לא ציג)והא (דף נגמרת דנלש דל מא מפיק איש סשהדאפאי ו
כני קאי נמי ^ ה אנל חניה יאתרו משום ארישא דפייך לומר דאין נתוס׳ אמד ו  נלנד אסיפא סליה ומייט אסמו״סו ותיק איישא דסרץ• ורפא קשה מ׳מ1 .לטפא טא טאי

ט לסזר לו פטח דלפי ומ״ש .נלני אפיסא אלא איש ימרה טון נצנד אפיפא לפרש טוצה שייל אצא מי סייג מאי6 קושים ינחל ד*ל ספור א ס משור ני :גחל טא סמחייג מ
ט' יסיר טא איזו א ןןו״ן■ תנ .ו סנ ויל והרשניא סיס נ ט'. מנד לפיק ט׳1 נ ק לפיק טאור ו ט תטי גשי האי ̂ל0ט •p שנתקצי דשנו• י ט: שגסקצר נ ד

אצ&בא
עוז מנדל

«ו *הוו הזו^ .«לץ פוך ט (זגו; וזםוונק :רשגה ה׳ו! . ■puns ט ו p ט גמילה.טטהספליס טפיד ט 1m*K פרר :ה' o b, ק׳) הודק(ון פ׳:



משנה מנידפי״ד שבת הלכות זמנים. משנה בסף58

פוחד לסוח רה"׳ !קרא פ+ט פלפול לע:ין מיפכתיס ונולס נפרס ל־.י.נס יארך ני,רא דנכיק ליידק איכא . בלילה !עולוח שדלתוחיה סופה הפוקשה מדינה כגון ום"ש
י ויפהת נרה"׳ אדם יעמוד דלא אתתגיתין ק'א,ו (דף דעירונין רה׳ פ< יש להס סרה״ר ההו(אה חיוב ונע-ין בהן ופיולא שהזכיר אל־ אלא נו לפלפל נתור התר ורנק פריך נ

ח רנה דאתר נרמליס אינהו ופהדיו רה״ר ריס ואין ה״נ חרה׳ר לסוכן הזורק לחי נלא אפילו כהלים שלש להם שיש שתטאוח שכחנ נ'־לה מעלות דלהוסיה אל״לא ירושלים ננ׳
ט דעס נן דני דאה"! ׳״ל כרמלית הוי נלילה דנעולוס דהשסא וסשסע . יה״ר משום עליה ס״נים : לפניט ויחנאר יני

 אפילו נמויה יה"׳ הויא נלילה !:עלות דלתותיה
 נה דרים היו לא אס נפולת לפנכיל להתיר
 דכיון משוס אלא נרסלית לה קרי ולא רניר

ס נה דד״רי  שלא רנים של תלר לה הויא יני
 ומנחים לנחיס מהונה לפלפל שאשור עירנו
 לנחים מכירלית לפלפל שאשור נשם לתוכה

 לי ועשתע .שם פירש"׳ וכן לכרסלית ותנחים
 נלילה !!עלות דלתותיה פיהו דנעינן דהא

 ם!תצא זה מנד זה פחחים שני לה נשיש דוקא
 לה אין שאס לשער משעי משולשת זו מדינה

 נלאו נלילה שינעלו לורך מה אחד סחח אלא
הי׳ הויא הכי  דלא שנעולם מציות h כדין י

 וכן נלילה מעלות דלתותיהם פיהו סצרניק
 דה״ה ונראה .עירונין נריש יש״י מדנר׳ נראה

 שאינם אלא פתחים כמה לה יש אס נמי
 משער מפולש שאינו יכל זה ננני זה מכוונים

 הצריכו שלא פשיעא והא הוא רהי׳ר לאו לשער
 מיין להוניאה כדי אלא נלילה דלתותיה לינעל
 נלילה ננעלות דלתותיה אלמלא כדאתרינן רה״ר
 משולש דכשאינו וכיון רה׳ר משום עליה ת״נין
 הפתחים כשאי! רה׳ר הוי לא לשער משעי

 נלילה דלתות נעילת נלא זה כננד זה מטוניס
 דלתותיה חציינינן ילא עוד נ׳יל ומה*פ רה"׳ הוי

 העיר שיחון דרך נשאיחו אלא נלילה נעולות
 אנל רה״ר דיני כל צי יש לפעי מפער המטון

» אס  שאין אע״פ נמיר רה'׳ ט׳ מהם אמי מ
ב .נלילה ניטלות דלתותיה ת  ואיזה ין הרח כ

ה  שיש כיין הוא תימה .נסורה עד וכו׳ ׳”י
 והר• לחי כלא היא נתירה רה׳י מחיצות נ' לו

 לתוכו הזורק לחי אצא ציין איט נהייא מפורש
 שהוצרן נ״ל וכו׳. מצר וק וס״ש ענ״ל: ת״נ

 לדירה הם מוקפים דסחמם לאשמועינן לכתנם
נ וכיפירש"׳ פ'  יחנן א״א׳ ־'ח! (דף יעירוני! נ

'  אם אנל ונו' סאחים ניח עי אומי יהודה י
 אפילו מוקצה או מצר או תהי או דיי היה
 .סוחר טרין עשרת ניח אפי' כורי! חמשה ניח

ר ן  זה ואף ה״ה כתב וכו׳. שננרמלית נו
 יינו יהא שלא לרנינו לו מאין צ״ע

כמקום

 *בור ן :עבה כקרקע הוא
 .ארבעה בו אץ אם אמה מאה עמוק אפילו ככרמלית

 ט״ז ברחבה שאץ או תקרה [!] עליה שהיתר, "רדו״ר
 העמודים שבין אצטבא [י] .ככרמלית היא הרי אמה

 רה׳׳ר וצדי . ית‘ככרמי היא הרי ברה׳׳ר העומדים
ביניהן דורסין ורבים הואיל העמודים בין אבל כנרמלירג.

הרי
m שמה סימן עלר:

 יתר או טפחים ארבעה על טפחים ארבעה ורחב מפחים
 על ארבעה ורחב עשרה עמוק שהוא חריץ ובן .כן על

 ארבע מוקף שתא מקום וכן .כן על יתר או ארבעה
 יתר או ארבעה על ארבעה וביניהן עשרה נובהן מחיצות

 מדינה כגון לדירה הוקף אם מילין כמה בו יש אפילו כן על
 שיש ומבואות כלילה ננעלות שדלתותיה חומה המוקפת

 ודיר חצר וכן .רביעית ברוח ולחי כתלים שלשה להן
 כלים אפילו ב :יין נמורה רה״י כולן לדירה שתקפו וסהר
 בד,ן וכיוצא וכוודת עץ של מגדל או ספינה [א] כגון
 יתד או עשדה כגובה אדבעה על אדבעה בהן יש אם
 דה״י של הכתלים עובי ג :נמודד׳ דה״י הן הרי זה על

 אויר .שכן כל לא לעצמו מחיצה עושר, לאחרים ברה״י.
 אינו הרבים רשות אויר אבל .לרקיע עד כרה״י רה״י
 באויר מעשרה ולמעלה .טפחים עשרה עד אלא כר׳׳ה
 שיש תל ברמלית היא זו אי ד :ועא פטור מקום רה״ר

 משלשה ונבוד כן על יתר או ארבעה על ארבעה בו
 עשרד, עד אלא תופשת אינה שהברטלית עשרה. ועד

 חריץ ובן .ארבעה על מארבעה פחות רחבה ואינה
 ועמוק כן על יתר או ארבעה על ארבעה בו שיש

 מחיצות כארבע שתקף מקום וכן .עשרה עד משלשה
 ארבעד, על ארבעה וביניהן עשרה ועד משלשה נובר,ן

 ווצא לרה״ר הסמוכה זוית [נ] קרן וכן .כן על יתר או
 בנון רה׳׳ר הרביעית והרוח מחיצות שלש שמוקף המקום

 הימים וכן רביעית ברוח קורה או לחי לו שאין מבוי
 אלו כל הגשמים בימות בין החמה בימות כין והבקעה
א הרי הכרמלית אויר ה :הן כרמלית  עד ככרמלית ת

 הברמלית באויר טפחים מעשרה ולמעלה .טפחים עשרה
 שבימים המים פני מעל לפיכך .פטור מקום הוא הרי

 ולמעלה .כרמלית כאויר טפחים עשרה עד ושבנהרות
 הרי מים המלאה העומק בל אבל .פטור מקום מעשרה

ת־אב^ השגתועא הרי שבכרטלית
 זו נר״תא א׳א .וכו׳ כרי שנכרמלית *ינור

 הים מן הזורק הזורק פרק דתניא הפעתו
 אומר ר׳ש פשור לים סהרטיא או לשינויא

 הוא .ה״נ ד׳ ורחב עשרה עמוק מתום יש אס
 כרמליח אכל דת׳ק מכלל את׳יק מדפ;ינ סנר

י אלא ת״ק אמר לא היא ולא קאייר ט  שנים נ
 על צסיס והמים הואיל הוא כרסלית ים דכוליה

רה*׳ נרחליח שסחו ועל שנינשה נור אנל פיו
 נחט מערנין נכל דפרק משסעתא היא נמורה

ד ולא .ע״ש אמה מאה עמוק אפילו נטר הים מן ולא לים מתוכה מעלכילין אין ד׳ ורתנ ד׳ נטה שנים ס'ע אפילו אלא ט
:ט"נ ,שנים ספינה וכן לתוכה

 לדן הזורק נס' .ונו׳ של הכור.ליס עובי נ
 מתיצה עושה לאתרים והומר קל צ״ט)

 .ונו׳ נרה*' רה*• אויר :שנן נל לא לעצמו
 פד ®לה שרה*׳ מפני ז׳) (דף דשנת פ״ק

 מעשיה למעלה חופש שאיט רה׳ר ואויר לרקיע
מנואר: שם הוא פעור רקום אלא

ט' כימלית זהו אי ד  הכרמלית תלקי .ו
 ננר״חא C'l דן (שם מטאייש מהן טלן

 ממקום מון מושכסיס וכולן וננמיא המכית
 מהמפרשים הרנה שדעת מתיטת נשלש שהוקף

 ח״נ לייונו והיירק רה׳י הוא חורה שדנר ז*ל
 הסמוך כיח לרה״י הסמוכה זויח קין ופירשו
 •וצא אחי וקין ליה״ר נכנם אתר וקין לרה*י

 דרך אלא שם מלעכוי מעכב היוצא שהקרן מפני
 ופירוש ז*ל. דעותיהם אנאר ופי״ז ע*נ אלכטן

: עשרה מהינה מוקפין שאינן שדוח נקעה
 ותופסת ז׳) דף (שם .ונו׳ נרתליח אויר ה

 דהרא טא עשרה דעי משיה עי
 כרמלמן ופי׳ כרמליה. הויא לא מי׳ פסי פדרלית

 מטא שכתב זיל יש*׳ לשון לתעלה הזכרתי ננר
 פר׳ל ארמלית מלשין שפירשו ויש כרמל מלשין

 Jin נעל לה שאין אלמנה כאשה שזהו אלסטת
 ח״א ר' מני ונירישלש׳ .נדרים שלמוש לה

 אלא ׳נש ולא לח לא מל רך כרמל נרמלית
ר: וצא נרה*׳ לא אינה והכא ניטנ•  נרהי

ך ט׳ המים פני מעל לפינ  אמיראים פחלוקח .י
 חסדא פרג ופסק )ק׳ (שם נהזייק

ה י יינ  tns נושפת נימלית דסנרי טנא רג נ
 פסק! וכן היא סמינתא ארעא ושיא משתיק
טו ששום נהלטה א רב לנכי חיי לט י  טנ

: החס עלייט דסליג
 רניט נסשר׳ .וס׳ שננרמלית הבור ו

ס הזאח נארן שנאי הראשונים  ט
 נניסצית סא היי שננרמלית הגור נך נהוג
 חדשנס וו ונוסחא ד׳ ורהנ אמה שאה עשוק ואשי׳

 ע«ק דודא׳ עליי השי! ולפיכך זיל לר׳א לו
תנ י׳ א נמיר יהי• שיהיה נכזע ד׳ יי  ט

 חפש• שאט וננר .טיב לחוט מרהיר והזורק
 שעיקר להם והשיג מרניט זה דנר צוטיל

אט א הר■ שננרמציח הבור נך ט^,  ט
 ט אין אס אמה מאה עמוק אפילו ננישציח

 דים יהא שלא לרניט לי מאין צ*ש זה ואף די.
׳ כל ו׳ ט שאין הרין פרין פמיר כמקים  י
עי מנ׳ ועמקו  שטא לכנינו שנזכר המהום ו
 היס משאם המור דינו יהיה וכי פעור מי־ץם

 זיל הרשניא עליו תקשה הקושיא וזו נרה״ר
 נהזורק .וכו׳ הקרה עציו שהיתה ־”ר :וצ׳׳ע
ר אמות ד׳ המעטר רנ אמר צ״א) (שש הי  ני

 מדנר לדגלי דומה שאינו לפי כשור מקורה
 הנרמלית כדין אשור אנל משמע מסור ומיקאמר

 כיה*• ליוט אפשר א׳ אמה פיז ט כשאין וכן
 פסור נמקוס ולא מחיצות מוקף אינו שהיי
ויתבאר ל׳ על מי׳ יומר נרחנו יש שהרי

די® נהנרח א*נ פעור מקום זה שאין לפנינו
הששויים נין ׳ותק ת״ר ז׳) דף (שם וכו׳ העשודיס שנץ אצטבא פשושיס ינינו ודנר׳ כתומים ודנייו ט קנוע הרניס ישות] •[שאין נמקיס נ׳יל א״א ונהשנות .פשוש וזה ננימליש

נדק

ס שנין אצטבא ו  נרה״ר העומדים העטוי
הפרמלין נכלל הזכירו צא שננר״תא

לחם
 ועוך ה״ה כהכ . כנרמליח היא הרי

האפעווגית כלומר ונו׳ האסטוונייז אלא יה

עוז מגדל
י פוןום עד רה׳׳ זטיר  ■ סורי, ס׳ז .יכו׳ רסומק נל זובל ; ׳)1 (וף ושני! י,יוא פרי, פנל . «ו

 נינומיט הנמצאיס ההפי־ס נ1ר עכ׳ל . אמה נזא: נמה ואפי' ככרמלית הוא הרי שככרסצית בור
לו א  הואיל מייר׳ שניה נמר פ׳ לפרש לרנינו ט היה וה נלשין ז־ל רזר׳רו לוניל וזנמי רנוהינו מ

 ררמלית נפל וחה היא הסינתא ארעא וריא שר.ינן0 פיא סשפס רקהני גניו על צפין והמיס
ב ענ־ל: ר־ינו ׳ורינו ה1 אפשר טאן נקעה נמן מ״ר• י מ שלש שהיא נמר אלא אמרה׳ לא להה י

משנה
ה צירי כ’נ הזשירו דלא ואע״נ לא העמודים שנין מה אבל הוכיח אצפכא שהוא  עא* ר׳

- האצשנא להזכיר ונחיה כיון העמודים שכין שה להזכיר להס היה
שכל

מ״מוניות דגהות
ח ני■ [א) ה נוס-מיין אין ואמר זפמואל לנכי כרב ננו א אלא נ ״ ו ם אועריח וסוזיעווז נ  ני

ם׳ רב אתא בי [נ] : ע־כ ע׳פויות ת לרך! אלא נדרכה לא ר״י אמר די ן : ע־כ זוי נ  הזורק |
בי לדגלי םה1ד מאין לפי ק ביק העמידיס בין אכל איד־-נא דאמר מאן ןי] ז ע־ב מד » ד  ו

I ע־כ ע־ש דמי כד־ד. רבים בוז דרסי

 כנינזל״ו סא ביי שננימליה מר השפר נוכמ וזהו ורייה אכיון שלכם נספר שיש רדניינס לי ■ראה ארל ,שאמרמס נמו לגקעה והיה לרה־ר הכסופה קרן היא 11: שביארנו 1נמ נרמליה ניניהה שהרי ממיטה
 ואיומה עירונ ה׳ו אמה מאה עמוק אפייו כגור נמט נעייינין האמורה משנה אומה גס כהרמל״ו הוא הרי לעצמי רמה מלק ולא הואיל וה ניג- ועמי ווה ר' נו אין אס אמה מאה עמוי א!'■׳
 היא ד׳ על ד׳ מ שאין שנמר ל■ ויראה רכרמליה לשנימ ונהגיין רה׳׳ שהיא ננור להעמידה ואפ:ר היה׳ר לשמת נמסין ווה ר' מ שאין נמר להעמידה אפשר למענה לשמה מי,נוין מרמליה ומר ה נמר

 דעתנו על עילה היה ולא היא גמורה רה׳׳ עפה-ס ■׳ עמוק ל■ מה אמה מאה עמוק ל■ מה ד' טל ו׳ מ נשיש א־יז אנל ,ההימליה מן נמלק לא אמה מאה ק1עמ אפילו ואמר אשמעינן המ׳נה״ולפינן
 לעילא ל• ומה מנין נין הכי סוכרזא אילן רנני ישזנ״ן .סשונהו עה״ל ו׳ על ד׳ נו נשאין 11 משנה והעמיר ו־ל נשיה דהינו פירש וק אמה, מאה אפי׳ ויאמר מלהט ה1 שיוציא עד כלוה סעיעה הוספע שמעיל

:י׳) ׳1 (יו דשנמ פ׳י! .רה׳י עד איעסבא י צ'מ) (דף המרק פיק .נכימליה עד רד.־ר ;וני׳ן לההא ל׳ ימה



e9 ל טשנח כסף פיך שכת הלמת זמנים. טשנה טגיד
 כיהיר געמודס נין i:ft חנפישהיה דיו* 6דל »פ «סנא מרמלית חזון העמוזים ש{«• 6אלסנ •הודה יג אסר דסיא מרסליה נהדיא להו «ם«» דלא ניון ס׳ס מרמליס מזן

 נהם •ושנים שההגרין :נרה"' אלשנאוח ונ*נ •וח!ן נל ססק ו״ל אנלהרשניא האכסווגיה. אלא הנרסליח הונייזסנלל לא שננרייחא נהיאומוד דהוא יהווה נרנ וססקינים דסיא.
 נ»ס נל ס' ור״א מכסים סחלוקח הוא וה״י וצד ,ענ״ל ,ר^ר משום ממיס הפיוזים שני! סה ולא האצסנאוס אין לימנר העוסוה ארקסמיא נהם חולין שההנרין סמויים ול«יהם

;ענ׳ל ,ליולי טמון ממר מנץם קצס הנוקלים נין והגיח ונגה ומגס נולטין והוהליו לרה״י הסמוך ניס יולי צדי זהו אי ז׳ל הישנ׳א ונחג .נמנסים ומסק צ״ו) נעייונין(דן
ממוח נו שיש מקים מסור מקום והו »י ז

סלה הקשה הקושיא חו פד ונו׳ מסוד כמקום בו שיש מקום .פמיר מקים W *אי T •’רה״י pהר' י ’
לרקיע עד שלשה וגובהו ארבעה על מארבעה פחות
משרשים: קצס נשם נפ׳ק ייץ ונמ״ש <עוי1 קוצים [י] אפילו כארץ. הוא הרי משלשה פחות שכל

עדנהם. וכו׳ כלשהו יתד מנהו געץ ט רחבן ואין שלשח גכהן כרה״ר גללים או וברקנים
« חריץ וכן .פטור מקום הן הרי ארבעה על ארבעה פירושו הנגהי לא הי«״ר נ
ט ץ א התהום, ער משלשה ועומקו ארבעה על ארבעה ש

 אפילו ארבעה על ארבעה בו שאין המוקף מקום וכן
 שעורה פחות ארבעה ורוחבו מיל אלף ארכו היה

אויר וכן .פטור מקום זה הרי ולמעלה משלשה וגובהו
 שיש מקום ח :פטוי מקום הוא הרי מעשרה [׳] למעלה כרמלית אויר או הרכים רשות

.כרה״ר הוא הרי הרבים [״] כרשות יתר ולא פחות לא מצוםצמים טפחים תשעה כגובהו
.עליו מכתפץ שרכים מפני קצר בין רחב בין רחבו ומדת ארכו טדת על משניחין ואין
 הוא הרי יתר או ארבעה על ארבעה בו היה אם פחות או תשעה על יתר היה אם אבל

 לרה״ר *הסמוך גג ט ג פטור מקום הוא הרי ארבעה על ארבעה בו אץ ואם כרמלית
ל טפחים עשרה בתוך  סולם לו שיעשה עד בגג לטלטל אסור עליו טבתפץ ורבים תאי
“f הראב רשגת ורחב עשרה גבוה ברה״ר עמוד .להתירו קבוע

 •שם דמ » א־לו >»׳■ י^י־ נגנ« •מן אי™ אפילו שוצא כל יתד כגובהו ינעץ רה״י. זה ־הרי
 רשש סל נשגפץ השמפה כי השממה לשיש בי ולהשתמש ביתד לחלות וראוי הואיל שלשה גבוהה

 מלה שמיעסו ו«ק הצד. מ! משרש 6מ1 העמיד אלא לן מודדץ יאין . כרמלית תעשה ממעטו זה הרי
רי בולו מלאהו ואפילו ולמעלה. היתד מן  שמ^^יי^^ילי^^י״^עדממסיים ״ י

ת, ממעט ב ו  ע״כ ליה, מנעי ארונה נסה מאי גלדמז ומשתמשים היהימת באותן חולץ שרדי נ
[כרה״י הן דדי *רה״י חודי י :בהן חורי אבל ]0.

רשות
̂נ שמג שי' נמיר :שג שודנ(אוין שש סמול ש»: נמויםי׳שמהממ׳נ מס: מ«

:ככ״ל כן מ:אשי לא ונירסהו
רי י  שיקרא ומהו הרשלא וכיונ ',1כ1 רה׳י הו

ה׳י רזר  \צרין הוא סומר מפוח ,י
רה״י: ר1ס שיקיא 1מה1 להגיה

אטת

«'. מר'  פסוח ס׳ן (שנח שם ששורש !
ם דרסי(מ מנ׳מדרם םיניקני <צי ם.ידןי  יני

 איק משלשה דשסוח שם מסקגא ג*כ ונללים
 אינו פשור שמקום גדע .לפצמן ישות סולקין

ר כשהיא אלא ה׳  א1ה אם אנל נכיסליח או ני
«א מקישו שיירי כיון סרי «ן  כמוהו הרי

 :שנחנאי כמו ליקיפ פד פולה יהי• שאויר
 שכר.כ רנינו לדפח .׳1כ1 ד' נו שאין מיין וגן

דן למפלה  שהוא נכימלית• שהוא הנוי נ
 שניה״רניוקא נרריז זהאליא ככרמליסאיוד״ן

 '“מיה המרק לחייג גיה״ר לעשותו אששי ואי
 נין הוא ז׳ל הישנייא לדמח אנל .לתוכו

 הכל דני• נרהיי אנל נרהיר כין ככרמליח
 המוקן מי\ם וכן :פשוט יזה רבות מולק אינו

נו', ז' 0 ושאץ  ממה ו״ל לרגינו יצא זה ו
 וכנון פפור מי\ם אשי\פה ח':) (שנח שאמרו

ג אחא וני הא וני ד׳ על ד' ניה דליח  י
 ר פל ו׳ נו שאץ סנץם •ורנן א־ר דישי
 ונלנד לנחן׳עציו רהיר ולנני רה״י לנני «סר
 וו׳ נרהנ ד׳ באין רנינו ופירש .יחלישו שלא

ע או ס וכן ג  נאפקופח נס׳ש נסוניא מני
 שאץ אלא מו׳ יוחר שארנה ספק ואין פנוי.
ה מנ  ע*ו) (עייונין סלון ם׳ נראה וגן ד׳ י

 רנינו פירוש זהו הצרוס. שחי שנין סתל וני
רוי מוכיח וכן ס הרק כשמועה מי  דפיס נווי

ל שאינו t׳n דף (שגנז  ד' פל ד׳ חשסרת ד
 שאם נוע ד׳. על ו׳ יסב ממש נו שיש אלא

ם  ד׳ על ו' 0 לנינע אשפר אם עגול ה«ן
 נחשנויח נו שיש אע*מ לאו ואם יה•• זה הר•
 שמועה נאוחה נמנואי רהיי אינו מנן •נחר

 וכיוצא כמשולשות החמונוס נשאר הדין וכן
ק, מנ עמוד יכינו שהוניי סנץם וכל נ ד' י

ע נדי מוומשין ושלשה ספפה נאלנ«« שיש י״ל פגול הוא אס :ע׳ק) מם מסאי .וגו׳ רה׳ר אויר וכן : p נאלנסונו יש נכר מרונע הוא ואם ד׳ על ו׳ ם לינ
q ח k o ם ליה דרסי מדים מג׳ שמוח פיע סייג נניו על ונס וזרק עליו פנסעץ ודנים נר״ה ׳8 עמוד עולא אמו ,ונו׳ פפחים ם׳ נגני* שיש מורם לא מ׳ ופד משלשה יני

צדן וכיון דל ומיוש״י ,עלויה ןנסשי ודאי סשפה מילויה סנססי כסופי ולא ליה דרסי ' י הוא ליניס ו ה׳ « דפת ווה קצר נץ רמג נץ הוא י שלא סמה p ומוכרח יני
שראוי הדשנ׳עז״ל וכחנ ל<ג פצח לכסף וראוי ואע*נ מליו מנחפץ כשאין אכל פליו שמנהפץ וווקא I רסנ3 נסיוושיזדזקא כתג דל rהראנ אכל גלל, הרוסג שיפוי סזניי

רני«: לדניו לחיש
חון לו״ה הפמוך נג ז*צ הרשנ״א וכסנ . פ״ס (עירונץ סשהגזפץ נניצד מימרא .ונו׳ לרהיר הכנמן גג ט כלים בם להניס וסורנלץ 0 ישסמשין ורכים למצר סי׳ ולמעלה י' ג

ה זה הדי נזה וניוצא ומודיץ נונעץ קפנים וסלק לו מיוסד זה הרי קטע סולם לו עשה .ממצרו קנוע סולם לו שימשה פד מחציו נו צהשממש הנג לנעל ואמור נ■“»
ם אע  נרה׳ר לעמוד זה נץ ומה קנוע וה אץ למול וגא לשנס קנעו לשנה נין למיל נין שם שקנשו נל קנוע סולם זהו אי לו ומהם ולניס למצר ולהוציא להנניס ומומר ממנו היני

די לנוי דומה הוני למה י׳ המצר מצו נסה זה וגג י׳ נסה שאיש רי היי נדנס שהמוציא לי׳ סשליממו נ׳ ומוציא ז׳ עמוק נ  ורנימ עניל. מג׳ יוסר מדהיר ננוהה שאינה :fsb י
מנ ס׳ נליה עסוד : נדיא הוא פלפול איסור נ נ אמר ע*מ) (דף נפירונץ מלון פ׳ .ו ר אוא רב אמר מיעמו שהוא נל ימו נו ונען י׳ ורמג י׳ נסה נרה״י ממור הונא י  נ

ג .יה אמר מידי ביה וחלי אפשר מ'פ נ' שנטה אשי׳ אמר אשי רג ליה משממש לא 8ס״ נ׳ נסה שאין אפיס מרווייהו ואמרי ודנא אניי נ׳ וננסה אהגה  אשי לרג אמא ו
ה דמנס ה*נ ומשי.מש מידי ניה דטנח לפימר לך אימ מאי אלא ליה משחמש צא והא אמאי לעשרה מצשופין וחוליסה סר דאדיי הא לך שסיע צא א׳ל מהו ניחדות סלו עלאו  ני
ד ואץ .מיג ומשתמש סיד הו נו נען השמועה פירוש וזה נ׳ ננוה אין אפי' אשי דיג נמיי.רא גויס שהוא ונראה זו נירפא לפי שצץ ונינו דנ מנוי. מנ  P הימד נשננוה נ' ו

 ואץ נעמוד להשממש לו נוח שאץ צפי ממעש נ' ננוה שאץ אע*פ ספעמ אינו נרה״י שמא כיון מג׳ סרות אנל פפוי פקום שהוא נסיע רשוס שמא לפי שססעס מא נ' הקרקע
 מילאו .שם פי מנפח והיר קרקע נאיצו מא והכי 0 ומילין ס משסמשץ רהיי נר שהרי היתד שימעש הוא שדץ אמר שעם נסן אפי ורג . ולמעלה היתד p אלא לו סושנץ

ע ממ ניהדוח נולי ר נני משמיש משוס דמפמא דאפוח לד  שסנימ צפי שפמעפ לו ואמר נדוקא שלש עד אצא מעשי שלא אי; דנר ס לסלוס נוס אין יסווס נוצו שמילא הינא יהי
נ הםפרים גידפה ולפי נוימק רניש לושוז פירושה זהו . ס ומשתמש ניתחת דף ט מל היחד נרוסנ נשנען ופירושה נמיסו והלנה טלם על ודלק אשי י מ נ אם הוץ ששק יו

ם נרסנ נען ה נץ אמד ימד נץ יחווס ג ץ רינ אם מר יה אי ט לתאה מא יסידי יהד אם 0 להשתמש ראוי שעדין רמנו אש מסעעין אין ננוהץ אינן נץ שלש נסהץ נ
ע גניו על ולהשסגזש עליהם דף להניס הרנה ימחה :דל והאמרונים הראשונים ועה חה .דל רשניא ענ׳

רי י ר חו הי היי מורי איחפי זי;) (לף דשנח קמא מרק , ׳01 י היי י ״6 יהיר סורי דמו ני די טי אמר ורנא דמו נרהיר אמר נ « ניי ם ועיש .פרנא ונךייל .עיג ד יני
גילי ,

משגה לחם
ק הני נל מכעיא לא _נלומי ונו׳._ משלשה שחוח שכ^ ז ה נמיש ארנעה רמנ ^ אפילו אלא ג׳ גנוהיס ונפי ל ראוי ע»רה מוך זלעולם גג ושאני וליל עמוד נני ^

 הוי מג׳ פסוס ואפי׳ סיד ומה פלייהו דנים דינזי דצא ונרקנים קוצים
ק קגזיל פעור מטס  מו הר דאויצו לאשמעיק לומר דאץ ננמיא סינרח ווה .ג׳ ונפי

ר מקום להיוס ראוי הני נל דאדרנה עמר סנץם :שם כמניייר מאמריני עסי «ו
ס׳. ד׳ על י׳ נו שאץ המוקף מקום וכן הנ ו רוי מוכייו וכן היה נ  דזרק נשמעה נגי

 סויו מאמה אסיח שיו שהם ו׳ על ד׳ של תשטרס הטונה שאץ נלופי ,סורח
 שאם האורך p אותם למוד יש מרומנ יהיו לא ואם לס׳ז אוהם כשתעשה חמנ ואמה
^ ו׳ נמו דהוי האורך p ד׳ על ד׳ יעיו א אינ סנזמנ ד׳ על נ  גגמרא אמרו אמאי ו
ך מ׳) (דף אי  ו׳ על ד׳ שיהיה נעיק ודאי אלא עני לנו ד' נח מסמים ו׳ נס ז

ע פרונע או : משוש ומא ירוסנ נ
ס׳ לייה הסמוך נל ט  נימליס לסיוס ראוי היה סצוסצים סע׳ יהיה לא אם יאיס .י

טייסוניות הגהות
 וזייסי אפי■ «ונ»י רב בי ווייא (ו) !ונר iwpt אנינה יברא רב אנור עיאא בי יבא אסר [ב]

 < ם<' אסעאד. ר«נה נסיאי תיהוי אא [ו] 1 ע*ב ע־זי בואה אפיאו אסר םנעיא רב והיגי
I זרב אניי לנני ניבא האבה פ׳ק W :ע־נ w״t נר־וז »׳ עסוו שאא ■אני (מ]

 ד׳ ורהב י׳ גסה נרהיר עםוד :סצופצפיס ס׳ ייל י׳ חיך דהא' אי; .עליו
היי  עד אלא פיעמו שלא א"נ ינו׳ ימדוס טלו שמילא הינא דנייו נפוף היה נהב .י
 משני מא הסיעומ דספם דאמר פיס) דף לרגאעי(פירונץ דשאלו הירוש .נדוקא שלשי.
ר שנר ה׳  זה פעם נאן אץ ראשי פד מלסמה העמוד כל ביילא הינא נו ספתמשץ י
 דמעמא נאסר אם אלא העשיד ננל מעול זו קישיא ואין להשתמש רהיר לנר א״א דהר*

נ של  שמקשס ודאי זה ולפי סג׳ יוסי לנטה אפי' סא נו' יהיר שנר מפר דאמי אשי י
ת העמוד ננל מיפוס גלל גאן דאץ לו  רג של מעמו מפני אלא אינו המישוש דמעס נ

 אע*פ מג׳ דלננוה מג׳ למסה אגא ש גץשיא אץ מג׳ למפה אלא אץ אס אנל אשי
 ססל היה ומתמצה .קודם הרנ גמיש עצמו גפר רסוס שהוי פשר פמעס להשתמש שא״א
אעיצ נלומי אמי ואמינ העמיד לנל מא אש• רג של שפעמו א*< קיום היה

ומאשר
עוו מגדל

* ופנס ס׳ן וביר. פוב׳ו טטס עסוי שש; דשניו ד? (סיזירו. קניע ™הי«ד 'r :ין וי  י
מרן מן. מוי «שץ r (וף מצץ פ׳ מי t( שב שנם נמי עד ופ׳י חורי ונבונא: אסר.

ד): ושנפלוף פדקץמא פפל



משנה מגיד פי׳׳ף שבת הלכות .זמניםמשנה מגיד60
ר נלד חור כילד ה׳  חור שיקיא ומהו )״ל 6הרשנ״ ונחג .נהלגוה וינואר מנוס וט׳ י
היי  !דוגי! הן הרי הנרמליח וחורי פנ'ל סלים סלסי ועיניים י”רה של שננוחלים מוי י

ק לפי יהיר הורי כדין ורמנן גנ
ט', נהן לסלסל מוהר פסור וסיןים היחיד רשות יא  ומנואר סקומוס נהרנה סשוס וה ו

:ו') (שםפ׳ק נניייחא
: ההילאר לנקי לדן היה לא אס ̂®ייך ׳ ״ כיצד .טדתן כפי הן הרי אלא כרה״ר אינם הרבים רשות י

וגבוה ארבעה על ארבעה בו יש אם רה״ר בצד חור

נ נסוני ספחים ג׳ לו יש שלו הקלי נלד אם כלוחי קאתי דנעיג׳  הס רנינו ודנרי .ע'
 הקוס׳ לדעח הסניס ז׳ל והישנ״א .קנה דלסן לההיא זו נין לסלק ויש ל’ז כפירשיי

רו » ל :ניה״< אים סנן סמוה הא נ' הקלי כסוני •ש דדוקא נ  י׳ טנה המחלקס ת
ט' אורן מחוך סכחיס נ אמי ק׳) דף נהזויק(שם .ו  ונח וזיק ד' סחור י׳ הסחלקס תל י

ס פל סדרון שהוא כל ז״ל יסירש'׳ ,סיע ננ

 אסר מ'נ) (שם כירה פ׳ שם מימרא
י קון הילנך ינינא ה׳ י  פינת פחות מוליכו נ

 ופירוש ס'כ. סונא אפילו וננימלית אמות פי'
 דני אנל לרנים היזק ט שיש נץן כגון מקא
 אסור ההילאה לנוף ליין שאינו אע'פ אסר
ס לדפת po וכל ני  לסיוג יהודה ניני שפסק י

ק לנופה לרינה שאינה נפלאנה  נראה ו
ל;’ז ספייש״י

ט' לסלסל vשמו כשם יב  שם ניייתא .ו
 מקום אי״י ופיסרא ו׳) (דף פיה

' ט שאין ' פל י  ולנני יה״י לנני מוחי י
י ה׳ פ״נ: ימליט שלא ונלנד עליי לכתף י  ׳
 ו') (שם פיק .וט׳ לסלסל באפוי כשם

א הנזכרת: נני״ח
 פשוס זה .ונו' לים*י סרתי׳ וטוציא יג

 שאנהונ מסה אלו דיין ויחנאיו
 מרהיר נסוליא פסוי כשהוא ופירוש למסה.
 הענייו כשלא דוקא נאיזלס וכיסלית ליהיר

 הכי לאו הא אמות ד' הרניס ישויות שחי נין
 הסכן נח שלא זמן כל מלסיפות שהן לפי חייג

 וכו' כיושיס ן וכ :נ’סי נסטאי נכיסלית
 הרי תורה דני שהכימלית לסי פשוס זה כל

 :מדנייהס אלא איסורה ואין כסוי נסקוס היא
. מיהי* דמוציא טו ט׳  ה׳ (שם פ׳ק ו

 ממנוח המוציא תיר ו')
^ לפלסיא סי ע׳א־ ונן סיע סנויו ד  ואסרי ט

 כטחד לאו דמהלן משים דיננן סעמא שם
 היא מנוח וסי' . ססיר נסשיו פמד אנל דמי

 כתו כימלית הוא ופסיו יהיר ופלסיא רהיי
 ז״ל ירנינו לייסלה האצסנאוח נדין שנחנאי

 כיתלית סנעיא ולא ליטתא פסוי מקום כתג
 ואמד המוציא ואמד המכים אחד אסרו ושם

 אלו דברים ומכלל ח״נ הזורק ואחד הסושיס
 ריה״י הא נרסליח דיך לרה״י סיה״י דוקא

דני פסוי כימליח דיך ליהי׳  רוא כפיס ו
W ה ליכחנ: ניחן  .וכו׳ כסוי נמקים פוסד הי

 שלא ונלנד למפלה שהזכרתי ח':) (שם נמימיא
 • אסור אכל .פסיי ינינו כתנ ולפיכך •מליט

TO ה עטוי י׳ ט׳ נ  הניפיא עיקר . י
. היא כך רניוו בסכרי התתתית

ר פסוד הי טה ני  ד׳ בעיקרו ואין ד׳ ורחב י׳ נ
ה ויש  וכוי רה״׳ הוא הרי '3 שלו הקצר מונ

 נ-ה״י עתיד ק״א) (כס נהזייק הית וני״תא
 אינעה נעיק־י יאין אי־נעה ויסב פשרה נטה

 סייג גניו עי. ו.ח וזרק שלשה שיט נקצר יש
 שלשה גינה שלשה שלו נקצר ויש זיל ופירשיי

סי פלשה (אפי׳ ^  דהוה מכן פסוח שכן וכל י
 נתוס' אתרו כי.נ ז׳ל והישנ״א .כלטד ליה
 נרה״י קנה כנען היל שאיכ יחק שלא

 דה״ל רשום יוסי די' פליה יננן דפליני
 פירשו זיל והם .נה טקפין שהכדים סחילה

■ דנטכי

 זה הרי עשרה גבוה אין ואם רה׳׳י. הוא הרי עשרה
 מקום זה הרי ארבעה על ארבעה בו אין ואם .כרמלית

 הרי משלשה הפחות שכל .שלשה שגבוה והוא .פטור
א ; כארץ ד\א  לטלטל מותר פטור ומקום רה״י י

 מילין כ&ה משתיהן אחת כל ארך היה אפילו בכולן
 מטלטלין אין והכרטלית רה״ר אבל בבולה. מטלטל

 •או ודשים או העביר ואם .אמות בארבע אלא בהן
 .פטור ובכרמלית חייב ברה״ר אמות לארבע חוין זרק

 לרה״ר דומה שהיא מפני מדבריהם הכרטלית שאיסור
 לגוף צריך היה לא אם לפיכך .ברה״ר תתחלף שמא

 כו יזוקו שלא כדי בכרטלית קוץ שהעביר בנון ההוצאה
 כל וכן אמות כמה העבירו ואפילו .מותר זה הרי רבים

 פטור מקום בכל לטלטל שמותר כשם יב :בזה כיוצא
 הרבים לרשות או היחיד לרשות ממנו להכניס מותר כך

 ומרה״ר מרה״י לו וטוציאין .לכרמלית לומר צריך ואין
 לטלטל שאסור כשם יג : הכרמלית מן לומר צריך ואין
 לרשות או לרה׳׳י ממנה להוציא אסור כך הכרמלית בכל

 ואם .טרה׳׳ר או מרה״י לכרמלית להכניס או הרבים
 או לרה״י מרה״י המוציא יד : פטור הבנים או דדציא

 או המושיט וכן .פטור באמצע וכרמלית לרה״ר מרה״ר
 חפץ המוציא . פטור באמצע וכרמלית לזו מזו הזורק

 מכרטלית ועקרו והזר שם והניחו לכרמלית מרה׳׳ר
 והניחו לכרטלית טרה״י שהוציאו או .לרה,״י והגניסו

 :פטור זה הרי לרה״ר והוציאו מכרמלית ועקרו וחזר שם
ו  מקום על ועבר לרה״ר היחיד מרשות [י] המוציא ט

 כעומד. אינו שמהלך חייב. בהליכתו ביניהן שהיה פטור
 פטור. במקום החפץ שעבר כזורק לומר צריך ואין

] .שם שנח כמי חשוב שאינו נ  פטור במקום עוטה היה [
 ברה״ר והניחו שם העומד מאדם או טרה׳׳י חפץ ונטל

 מרה״ר הכנים אם וכן .פטור שם העומד אדם ביד או
ז ז פטור .פטור במקום ועמד לרה״י  ברה״ר עמוד ט
 ויש ארבעה בעיקרו ואין ארבעה ורחב עשרה גבוה

מרה׳׳ר זרק ואם רה״י ד,וא הרי שלשה שלו הקצר בגובה

 שמניע מד מפס מפס ננהו והולך וסתלקס
א הרי אמוס ד' מחוך לפשרה  והד זקוף מ

 אסוש ד׳ מחוך נקס ודוקא ננהו נמי\ס רה׳י
 רלזל נשאר הוא הרי אמות חמש מחוך דאי

:פנ׳ל להלוך חשמישתיה דציחא
. נרה''׳ קנה נעץ יז נו'  דףז׳:) נס׳ק(שם ו

ק חסדא רנ אסר ני<^* קנה נ
 סייג אמה מאה ננוה אפי׳ נניו על ונח וזרק
 ליפא עלה ואמרו לרקיע עד עולה שדלי׳ ספני

. ערני דאסר חסדא רג נו'  אניי ואסר ו
רל• ע נ ס' מסדא נדרג פליני לא דנ׳  ו

 נפיק והא שהקשו ויש .נהלכות זו ופימרא
נ הנחה  .פי'נ ריש נסטאר ד' מקום ע'

מדנד  נראה ז׳יל הגאונים ור^ת ז׳ל רש׳י ו
 ד׳ 0מנץ מפיג עקירה דנעיק אפיג דנרה׳י

נ ממה  דענו וזה הנחה. הוי שהוא נל ע'
 שלא רנימ על וחתה ז׳ל והרשנ׳א הרסנ״ן

 נרהיז עומד שמא אילן :סי״ג רה זה ניאר
 דאני• מימרא חשלום מ':) (דף שם .וכו'

י העומד נאילן הנא נסמוך שהזכרתי ל ר  נ
ני מפו על ונח וזרק לדה׳ר טסה וטסו  די

י יסחיינ ק פיקח נתר טפו שדי פנ  וינ
חי טפו שדי אמריק דלא פסרי  והלכס עיקרו נ

ק: נ י נ
ח ץ י ע . נרהיי קנה נ ט' ם נהזורק ו  מ

' תניא ק״א) י ר' יוסי י  יהודה נ
ק סרסקל ינראשו נרה״ר קנה צפן אומר  וזי

 .פוסרץ וחכמים פלה וחצי .חיינ גניו על וצח
י זרק נין להוט מרלר זרק נין ופי' ל י  פ

 י׳ המה נטה אפי' שזה לפי והסעם . פסור
י איט ד׳ רמג יהסרסקל ל י  טד אסרל אלא נ

ס טקפק שהגדיים כמחיצה ממיצחא אסיח  נ
י שאין רניט לש ועל ,סם מטאר וכן ל  ר

 אפי' א׳א .נהשטח נחוג י׳ עד אלא חופתה
לי פסור נזה י' פד ר  אסריק דלא הוי לא י
 שמייים מחיצה לה דהויא מחיצסא אחיח נוד

 כרמליס אלא הוי לא נסי ורה״ר נה טקעץ
 אוסר ואני .ע"נ עליו לכחף• ראוי דאין הוי

 הסרםקל אס נק נדץ לחלק רניגו נחכוין שלא
 נען לנתונ לו היה שא׳כ למפלה או י' תוך
 טיפס גתיציז אלא .מעשרה יומר נטה קנה
י נשהוא זה קצה דין אין למה נחג ל י  נ

 ננזנג■ שם נהיוחו כרה״י שהוא כסו כרה׳ר
י אויר שאין ואמר למפלה ל  עד עולה ר
 חופם האול שאין וטון •' סד אלא לרקיע

ר שכל הוא כדין י' עי אלא  מג' יתר גטה ינ
 .מעשרה למעלה נין י׳ חוך נין רשוש ט יחלוק
ס הזכיר ונכי  הכיסלית כנאור זה דין יני

א הוורק כנ׳ל: שסוד ומקום ר. י׳ ל ר  נ
א הזורק ק׳;) דף (שם משנה  למעלה נטחל י׳

 מעשרה למפה נאויר כזורק טפחים מעשרה
. והזורק נארן. כזורק ספחים נ י חי א י׳ רז א נ

וכנסרא

 טפחים עשרה גובה המתלקט תל .חייב גביו על ונח
 טרה׳ר זרק ואם רה״י הוא הרי אמות ארבע אורך מתוך

ן :חייב גביו על ונח  מאה גבוה אפילו ברה״י קנה נע*ן י
 עד עולה שרה״י .חייב גביו על ונח מרה״ר וזרק אטה

 לרה״ר נוטה ונופו ברה׳׳י עומד שהוא אילן .לרקיע
 אחר P[ ועלך הנוף שאין .פטור נופו על ונח וזרק

וזרק טרסקל ובראשו ברה׳׳ר קנה נע־ן יח :העיקר
^ מין .בכותל החפץ וגה הרבים ברשות אמות ארבע הזורק .עשרה עד אלא הרבים רשות שאין פטור גביו על תה חלב שז

משנה לחם
ג של דסעס זמאנצי  דססחא אשי רנ מודה מג' יותר אנל מני לישה אלא איט אשי י

 הסמוד כל דוקא לאו טלו סלאו ננחרא ואפרו ושאי ׳"ל פצחו נפצי ישוח שהוא ממי הוא
M ג סודה ודאי ספלשה ניוחר איל נ' עד סלמעה המיץם כל  מססס דתתעס אשי י
 העמוד אכל קאי טלו סלסהו דכך אע׳ס נ’א דת״ק י״ל עוד .נס״ע רעות דהו•

ס׳ דקאסר דמאי מקאמינא  ש.שה ועד רעפרה אלא פספסו איס אשי רנ ולדנרי ט
ע רפות והוי פער תמששו איט ול״סה משלשה אנל ססעסו ודאי ג׳ ועד והעשרה נפ׳ . .. ___ דהוי פפני
סג' למשה אלא הפרדס ואין נלל שחוש כאן ואין השמוש מפר אלא הססם דאין ספר

עוז טי-יל
 ־ דם) כזירק(קו ם׳ .וז״ג נרי פד נרה עסיד • י') (ין יצ״׳יוס ז' .«זיי נידזס סד טמי חיוז

 : ׳]I (דן ישניז ם׳ד, עשיס «י י,נה נעץ • יך) (ון הווו-, ןי-, .ינ יז נגיו ונו pjiim תא
:סויד, פיק .םפוו עו וזםן הוורק

 שנתג סיעסו דא׳ש נלשק סיקר זה ופירוש .ראשק לפירוש קס׳ד נדהוה העמוד לכל ולא
:יותר וסחיישנ ה׳ה

 דמלאנם למעלה פסק דהוא אע׳ג ונו׳ ההוצאה לנוף צרך היה לא אס לפיכך יא
 צריכה לשאינה צרכה נק הפרש יש ס'מ הצריכה מלאכה כמו חיינ שחצ׳ל
סיצר.א: להא

א אלש הך .העיקר אחר וט׳(אלא) נרה׳יי עומד שהוא אילן ין  נרנק פסק דרניט ט׳ים ס
ט שדי דאמר י חי מ :תפיקי אחר מלך הטף שאק להגיה צריך לכך עיקרו נ

לא
ת הו סייטוניות ת

 עוסר «םואי* ונסר ןנ]«״ק 1 כעסוד ודלא חייב «םיו דרך ל#ל«יא טזעות חמחויא [י]
 ואם לעני דתן סכעודב יפזד לאr זנלבר ובר לו ונוחן חבית סבעל נוטל חאסקוסח על ארם
I רבי לגבי ברבנן [ל] 1 •סור מקוס באיסקוטת תלסודא לח וסו^ •טודין *•ל^תן ונתן נטל



61 לא משנה טו T שבת הלכות .זמנים טש™
 שממה:ומן גדמלה וחקא וסי' .5מ״ שה שממה גדנילה pnv *י6«ו לא והא וממלא

 רה*ר שמולי סמול נ״ש שנר*ה נמול גסה אם אבל ח״נ הנוהל של מל <' «ו שהוא
ה אמן  .וגו׳ שמיל שהוא גל «וול ימו ממשלה למפלה ורק ;למטלה נמניאל גל׳

א מ ^ גל גמול וגמה והלנה ממשרה למפלה ורק שה ^י  pשומ ומגמיה משיע ג*מ ש
 רוקקץ ל”דם משום דג*פ דסעפא הסם ומשלש
 ידי« ד׳ ליונ גאילו זה י»ל והלי להשלים

 יסגמים סייג להוט סלהיזל והזורק ללי• נוי!
:שמול ולשיגן סוקקין להו

מגואל זה וגוי. גזממ או קנה ןךק לם
 וזלק גשמומה מי) דף (שה ש*ק

 שמור ו׳ למנה איגה אשי' 6ר( זאמל טורה
 לממלה ימלו שלא קגים של לקלומיש אפשל אי
 שמול סיץם אייל שהוא ייל יסירפיי מי'

 הגמה הויא to נרה׳ר סלה נימא דלא וגיק
 מלה׳י גלי ודק ;סטאל וזה ענ׳ל. לאימיוני

טי. ללה׳ל ק מימרא היא זו ו  גוולס חו
 משלה גנוה היה לא שאם אמט ושם שהזגלהי

 לממלה ושיה ולקה נין שיה מל נשאה נק
:לנמי המם ולשיק־ סייג.

ר כ ט׳ נרליל ס׳ ט  ל׳מס נהזורק(שם .ו
ומקן־ השטה טל מסק ל׳ נמי

 מקילה מהו למשרה והשלימה מוליא הימגה
 ומיסיינ קאיזו הדדי נהלי ה5ממי וכשייס משן
 משרה הייא דלא גיון ואמיל פיסייג לא או

 מיליא להונה וגהן י* סל פימייג לא ממיקרא
 נהדדי מהמה וסליק משן הנמס מהו ופיעמה

 .איששימא ולא מיסיינ לא * ומימייג דנהו
 :נריה והנימה סוליא הימנה מקל זיל ושירשיי

ה ט׳ משיה הטל הי  איששימא דלא נמיא .ו
 שלנינו נסנגזי וננל .נסמון הזנליזיה

 שאטי גזו יציש הסשקוה גאלו שמול טמג
מ׳ ומשלש .נסמק• שאזגיל נטו «מל  דווקא מ
 אנל ההם ליה דמגמל משום שמול מוליא

 מיינ ודאי המם ליה מנמל דלא אמל משן
:זה אנאל ונהמון׳

 שם .וט* יהזזת מיג ונח דף ווזןךפ )0
 מיג ונס דף זלק לנא נמי י

 הדדי דנהדי היון מאי גניו מל וסשן ימדוס
 או דמי ממיגה ומשייה משן גהגמה אמו קא

הוי טימא מדליא ולא אששי ולא היון זילמא  ו
 .סיקו דמי מסן והנמס פסיצה נמשייס ריס

 מא שהיי מלטי לי ציץ■ זיל הלשניא ונמנ
 סטצה ואינה נה מקמץ שהגדיים מסיצה

 ללשוח המוקף נטהל העמידה ונםשלו .«ףנ
 הוא שהרי מנמלה גדיים נקיטת ואין היסיד

:היהיד ישוה גמולי
ב  ק׳) דף (שם .ונו׳ י׳ מסוק שמא בור כ

 עמוקה נלה׳ל נול אניי אמל
 הייג מהצלה להוגה מלק שמונה ולמגה משלה
ה  ליה דששימא לאניי שמול נממצלה ^ן

 (דמנמל מליא נ*ש ממיצהא מגמלא זממצלה
 ליס ופינעי יוחק ליי סמיצסא ימנמלא לה)

 מהיצהא מגמלא דלא ששימא מהצלת טליא
 .נסלאה דסא נאניי שסק ויל ולנים מיג.
 הממצלת ליה דמנקל תוקא זיל הלשגיא ונהג

הסם

 טעשרח למעלה גדבק אם .בבוחל ונדבק בצק או
 מקום ברה״ר מעשרה שלמעלה .באויר כזורק טפחים

 בארץ כזורק טפחים מעשרה למפזה נדבק .הוא פטור
 פטור: שהוא כל בחוד ונח מעשרה למעלה זרק .והייב

ט  כשהוא ברה״ר ונתקע טרה״י רומח או ״קנה זרק י
»ד. במקום מקצתו שהרי פטור. עומד  כלי זרק «

ס] אותו והיה לרה״ר טררדי  ארבעה בו רש נדול כלי [
 רה״י זה שכלי מפני .פטור עשרה בגובה ארבעה על

 תשעה בור כ :לתרי טרה״י כט־ציא ונמצא גמורה
 אעיפ והשליטולעשרה. מקרקעיתו חוליא ועקר ברה׳׳ר

 .פטור כאחת באץ המחיצה ועשיית החפץ שעקירת
 הבור היה .בתחלח עשרה המחיצה היתה שלא מפני

 שהרי .פטור מעשרה ומעטו חוליא בו והשליך עשרה
 הזורק כא :כאחת באץ המחיצה וסילוק החפץ הגהת

 היה אפילו רה״י ונעשה ברה״ר יתדות גבי על ונח דף
] הדף גבי על כלי נ  עם המחיצה עשיית שהרי .פטור [

ב ז כאחת באין הכלי נוחת  עשרה עמוק שהוא בור כ
 הבור וחילקה כרה״ר מחצלת חרק ברה׳׳ר שמנה ורחב

 בטלו הכלי תחת עם שהרי .נעזור לשנים ברווזבו
 על מארבעה פחות מהן מקום כל ונעשה המחיצות

ג :ארבעה  ורחב עשרה עמוק הרבים ברשות בור כ
 ד&ים גבי על וגח חפץ לתוכו חרק מים מילא ארבעה.

 פירות מלא היה .המחיצות מבטלין המים שאין .חייב
 ורבים הרבים ברשות עובר שהוא מים רקק כד :שיעורו את הפירות מיעטו שהרי .פטור לתוכו חרק

 תא הרי טפחים עשרה בעומקו אץ אם בו. סהלכין
 שלא בץ אמות ארבע אפילו חזב שהיה בץ .כרה׳ר

 טדלגין העם רוב שהרי .טפחים ארבעה ברוחבו היה
 עשרה בעומקו ואין תאיל בתוכו. טהלכץ ואץ עליו
א הרי  הוא הרי יתר או עשרה בעומקו יש ואם דיה. ת

 ארבעה ברוחבו שיש ותא .הימים כשאר ככרטלית
:•מארבעה פחותה כרטלית שאץ כן. על יתר או טפחים

עשר חמשה פרק
ת שי ר םב ד א די מ עו א

ומטלטל הרבים

1
 וממממו ציה מנמל דל)י היה סייג וקהני ורישא סודה אניי אפילו הני לאו הא המם

 משו• ואים נמהצלה ממיצג צמשומ משוי דאדה נקם דמצמא דאורמא אלא דששור ממשרה
 וגמג ציה מגמל ללא ליה הנמל נץ מילק לא זיל ודגים .מלד נשמצלה המושק לממש

:נלשונו שננמרא הממהר
ר בור בג הי ט׳. ני  סר אני• ■אמי שם ו

 ורסנה משרה טסוקה נרה״ר
 מ^ה הייג להונה וזרק מים מלאה ארנמה
 to ניא מפפא מאי שמור למוגה מרק שייוס
ג. ממיצהא מנמלי שירוה ממיצהא מנמלי מי

 סנסלץ סירות שאץ שנתט הגאונים סן ויש
 דמווו ואין שם נשנמלן דוקא אלא ממישה
 מנמליו גגלגוגא אלא מיקר זה ואץ לשמהו,
 נמצא זריקה קודם שם היו שהם טק מהיצוא
דמו) מה רגרוה ממיצוה שם היו לא שגשזרק

הג דל והרשניא .הרסלין המצה וגן רנים  נ
 נשנה למלמלן שודא מנל של גשירוש דדוקא

הג ונן  »אה והסירות המים וסלוק נספרו. נ
 נשוט ורואה מסהנל שאדם דנר ננל שהיה

 והדנרים הונה הלמים הדנריה והס נסיס דים
 שאין לשי נזה והשמם ,נפירוח דיק הינשים

ניגרוס: המחיצוש
ד ט׳ נרידר מונר שהוא מים רקק כ .ו

 דגנניא ומוציא ק׳:) (שם משנה
דניי *קימהוס נשמי  והונרים זיל ינינו ג

:שם ששומים
ד פ טר א 1פ ס׳. נוהיר אדה עו  משנה ו
סשילץ(מירונץ המוצא ש' —
ם משיי נקצה ונמצא דה:)  זאת נסיום יני
 ואם אמות לד׳ מון יוציא שלא ונלנד הננא
ישמר. אמרת נרשוס שהיא משני שמור הוציא

 אצינא ננמיא שה מסאר שהרי אמס אים וזה
 מייב מליו דרן■ משן המפניר דאמר דרנא
 מיינ שמא שי"נ גתוהו רנים שסק שנני

 שם מא וששום נהשנוש זיל הריא גשג ונן
 ונ^ש אסרה. נדרך הסוניא לשיש וא׳א
ם ססרי  נרשוש שהוא משני מיינ נמצא וני
 מטון לשיט משממ שאץ אלא אמה וזה .אמרה

:אסרס נרשות שהיא אע״ש לומר לו והיה
היי אדם שמד יכן ■ונו׳ ני  (שם נמשגה .

 אדם נהיו דם*צ מאיר רני מהלוקת נ^א)
 נהיסך וני הרנים נרשוה וממלמל נרהיי שמד
 וינץ קיא) (שם ונגמיא .נדנק שסק ורנים

 מפשרם צממלה שמד שא אם המנעול נאיטה
 משמש לישל לפניו ד׳ רמנ שא אם ונמשש

 ס ולנמיל ולשמש שיהיה אסרה רשוש זה מאי
ע . ויאשר יושר דין איזה טל  to דל ויני

 נסלוק נדנריו מטאו־ שהנל לשי הונירם
 יטל פניי ונל זה מם •ה יענינם הרשייוש

 שהיסה בהטת :שם שנזני פה פדנייו להנץ
ה וראשה ניוון סי ט׳ נ  הסץ ששץ פרק .ו
 אונסץ ז״צ ופירש׳י .דגמיא מסקנא ל:) (שם

 סת עד נרמה על. הרנה מהשא לה ששוסג
מי הנליטה  האטם שנעשיה עד אניצהה מנדי יו
 יטל איט גטארה אוהז אים ואה נממיה

 שא סהאטם סס טנואי יגן מליל. מנ0ל
הנהמה: גאוותש

לא

ת שנ ד ה בי א ד ה
ט׳ ♦ושמד טי. עו .ו  שא שטש איא ש

 הממניר דאמר לינא מזה מפייט ונגמרא זה
ש^ו השן  אמיט אשש ד להוף איזוש ד מ

גני .סייג ^יו שהענירו  שיימהי ו
 להשנשם טמץ שהה רסא לנרי למעלה

ל: «״ פל׳

כולה. תחיד ברשות
 ומטלטל ברה״י *ועוטר־
 שלא ובלבד ברה״ר

 שהוא טפגי פטור תציא ואם .אטות לארבעה תץ יוציא
 בדיטח .היחיד ברשות ופוחח הרבים ברעזות .הרבים ברשות ופותח היחיד ברשות אדם עומד pv .אחרת ברעזות
ארור: וצוארו תאיל בפנים ורובו ראשו שידיא עד ארחה.ובגמל אובסץ בפנים וראעוה בחוץ רובה שחיחה
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ח הו ת ת מוניו עוז מנדל טיי
צ«■5טימזעהשוטז«יו!.ר נש(וורל).•0ווזשק»אוזמיושילי׳די.לן םויקו«־נ: ק»י1נמ)«יץנשייקםזוזיוויויקטוויוזףנז{<

רן י ;רע) (דף מ
טיו ש׳ר אדש שגזל ס נ ;צ׳ה) תתיצין(דף גטצא תרן .אתיש נטת9 מד גנ מני : V« » תע1צעע דותץ שהן וט* צדנא צית תתיית וגגתרא זה הוא שמש ז׳צ הראג׳ד גוו ש שש: תמהתי אותר י  ןוו

i דגר יאתל ו׳צ הראלד n שתנד סיה אאיג ova השרא ל .יצ9תש צענן הסער נירהת תנ0 והנני p rw n ר7ר9 ומענתנ נרת׳י ונועד נרס׳י ותסצתצ גדה׳ד אדה טתד שן* 
א  ave עענוש אמות מאדגת עציאנו שצא וגצגד גאן «(יו» גאן בדה׳ד ומעצ ושתה הנג מל או גגית נועד שאדס וגצנד דזףזני הא ה׳ת הגסה העההנץ השעדיה וצשי .א»ת צד׳ טן יוציא •(
p אצלו יטיס* שתא מדינן דצא תתניתץ ואש«לץ ס ■גת i •ת׳ לאסעוסי ודימךק ׳ל1 תעש׳ ש עתהצת שען המניע■ דאתי ציגא ציה מסייה ציתא לינ1 הוציא הא מ « |>to אי טיי או הנ ד י  מ
טי מציא הא יאתיי אינא אסיד אנצ שטי טציא הא ייצסא לינ1 קת;׳ מי ודנלק לינ1 שצע טי אגל ת הי ציתא א ל א שיגתית י א דאתי ייג סן תתתניי יג י ’X? עי •דולק יגו׳ נ is אג; »י f i 

ת :ע׳ג הטאת הייג תוציא תא דילמא ט צאחוני נתי שני וללשון צי: משיית וצא צת ישי ואצ׳ה ליש ששייש ליתא קאתי שיא נ(שו! ראטן צלטן גי יוצ>ש שעין מ  V1 היצס מצמא נצטן ליה וי
ל ציה דרל סנא ט הנא וי א׳ג ,שצל שעש מעה גמוינן צא1 ליס ד סזוז שנוש טת היה צא אס ציגא 0■ פסיית יאתר קדיש « אץ י י «ה ט תיו ונם ג ה השנוש זה •אמי ש1ן איינ  תצעידא נטלי י

« לל והתתושיה שאוניה י<ג צדתת דאתי• גאיגא קיי׳ל א נוי הוא שצמא דתית טצמא דצטן שדא שתתי תתרי שדא הצעתא תתין ו ץ הטש הית צא שא׳ג ו ר ומתנהל גדה׳י תותי ג ה׳ ץ ני  טמל ינ
Wpm די ל ט גא4 •דשא אהל טוף) איסרא יתשתת ינצנד דןתני ותטשת המשגה גצטן אצא מתזה לתדץ שאץ צהשתיתם שאת גצהטגיא משטש לל אלםש די ראיתי וגש שצט, י ג  דנני M ו

• ל, ל ם ד> ששן וגן ד ל עו ע משניש שטא טואששש(ל0ששת ששלו צא שזאת■ וגסה■( דל 40• ש מ p:שץ מ i מד■ n ף שגא ש׳ .ארון שאגז ח(י רו ט צית): ד
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סv>b דניים נמה ונו׳ נרה׳י 6ו1ל יפתיד ב , C'6( נכלים :יכה כ:היה וי'  מו'
ק ה'׳ כדם יעמוד לג) ט)”5 (נם תפילין המוצא נפי  פד רני:י נ;:ון ,יכי' ני

 ומפלפל ניה״ר ידם דעויד תכ״ים שאמיו מתה הקש! ונגיירא .שותה שהוא לפיץם
נ והיי! יאיר כיני והנא דמתציהין ליייא ורונו ראשו נפיק והנא אקרת נישות  י

 אינעיא הכל. ודנרי לו הצריכין נתכצין מפף
 או ורונו ראשו נפיק מי מאי כיפלית להו
א וא־י היא היא אניי יאמר לא  נופא היא ינ

כ1• ליזיה גזרה וגגזיר (יקום וא:ן נזרה '. 
 יכוים לו הצייכין נתכציס שיר: ז״ל ורניגו
 שאר שלדנריו וכיאה להם. צריך שהוא נאים

 וייתר (איס כלים אפילו משתית תק פלפולין
 הלק לא כפלניול בהיתר שלמעלה וזהי לפלפלן

 נכי-ים אלא יוצירס שמא נזרו שלא לפי כלל
 אנל .לכיי מקינן שהוא נהן ונשימה נאים
ק אפילו לי הצייכין נמפצים פירש ז״ל רש׳י  ינ
 להם נריו שהוא ומתוך נהו זנזריג; פודו

 ונזר■:( לו צייכין הללו משקין הלכך מצלו ינגיםם
 עו-ד נקיצר וז״ל ז״ל הרננ״א כה■: וכן .עכ״ל
ר אדם ה׳  דכ-ים נ״ה וכו׳ נרה״י ומנילכיל ני

 כייקים להמשך לו צריכין כאין נמפצים אמורים
 הוששין אשיי לו הצריכין נתכצים אנל שהוא
 למים צריך היה כיצד הצלו וימשוך ישכת שמא

 נין וישתה אצלו וימשכס ישנת שמא אפור
 שאיק נכלים כין נאים נכלים (תונין שהמים

 ונ-לכושין נאוכלין נזה כיוצא כל וכן נאים
 היה .נסקומו צי הצריכים חפצים כהן לפי

 צייך שאין מיתר זה מכתת בפגים לפלפל לריך
 כיוצא כל וכן נו עימד שהות נמקום למכתח

 שימה שהיא נסקיס ורונו ראשו הכניס נזה
 שלא ההלנית רן נראה ונדנריהם אותרע״נ.

 ככשפן המשניות מלא יוסף דרב אוקימתא הניא
 הנמרא לשו; אנל .למוש יש שהיה דננל דמשמע
 שמיה נכל שאס רנינו לופת יותר מתחוור

 דצייכין מים שאני לומר יוסף לרב לו היה אסור
 דלאו משמע לו הצרינין נחפצים ופדקאמר לו

 להההיר ראי׳ ולמעשה .מסור שהיה גוני ננל
ל: והרשנ״א רש׳י נדעח ז׳

ד ג ס  מעשרה לתעלה מזמילה מן אדם רךלס משנה )צ״ס (שם .וכו' נרה*ר אדם עו
 ונגהראקולע נהלכית הנרסא הימ כך ושותה* ויקום ומכל הניפר ומן פפשים

 דנל עסקינן לנג סייוך משלשה פמות נמזמילה הכא ר״נ אמר מ״ס .לא מצרף אנל אין
 ועניה נרה״ר אדם יעמוד לא אידך תניא .וכוי הג״ה דמי נגג לגג סמוך משלשה פחות

 ומכל הצינור מ; וכימה הוא קולע אכל וין־ף לנג סמוך משלשה נפחות מעשרת למעלה ידיו
 ,לרשות ר־שית שתוציא מפני אסור ארנעה על ארכעה נציער יש ואס הנא ושותה פר\ס
 התויר מן היורדין הרים את מקנל כלומר תופש קולני רביט לדעת הפירוש חהו . פ״כ

ושוחה : שיתס רוקיס נזנל כנימי מ; , ♦גייססמ
לחם

TOO א ב  דלא מתניתין על צ״נק ודף תפילין המוצא פ׳ וכן' נרה׳י אדם ׳פנצוד ל
 מאיר ר' וסיפא רננן רישמ בגמרא הקשו ונו' נרהיי אדם יעמוד

 מדנרי הנראה כפי רנינו דעמ לכי ופירושה .ע"כ הנל ודנרי לו שצריכין נחפצין ותירצו
 ואפ״ה נאים נכלים איייי נמי ונרישא נאיס כלים נהם הצרינין נחפצין יהכא ז׳ל ה׳ה

 . דרישא שלשולים נשאר משא״ה לכיו מקרבן דהכא הוא דהחילוק אלא לעלעל; פותר
 לפיו מקרבן דמיה נסיכא דכאני ל”צ לסיפא רישא נין לתלק יש סוף דסוף ניון וסיפה

 ככ׳ע דאתי לשנויי מצי י״ח נאים כלים שמינם אפילו נאים נכלים לאוקמה ל׳ לפה
 כשהקשה דהייקשה וי״ל .לכך הוכרחנו סיף דסוף מאתר לפיו דמקרבן הנא כשאני פשום
 נאים שאינם נכלים נין נאים נכלים נין ננולל איירי סיפא נין רישא דנין הנור היה

 ומכני נאים שאינם נכלים אפילו נכל אוסר ונסיכא נאים נכלים אפילו נכל סחיר ונרישא
p קינן להכא לסיפא רישא נין מילוק דיש דאפ״ג הקשה  ליהוי מ״ס לא וברישא לפיו ״

 נייישא נאים נשאינן אסור דנסיפא וכיון נאים שמינם דנלים דומיא דרישא נאים כלים
דסיפא ותירן . לסיפא רישא נין אחח מדרגה לעלות לט דדי ננאים אסור אינו אפא׳
מותר נסיפא אפילו נאים שאינם נכלים אנל אסור דוקא הא ונכי נאים נכלים *ירי

 אחי והשתא כסיפא אחת מדרגה אלא מעלים אנו אין דהשהא אסור נאים נכלים ונרישא
 דמקשה אדעתיה סליק היה דכנר לפיו דתקרנן חילוק המחר; נדבר׳ הוזכר דלא שפיר

.להזכירו המתר; ר״ציך ולא
ד ג ס  מ״מ דמי כלטד נ׳ חוך מעשייה למעלה דכל אפ׳ג וכו׳. נרה׳ר אדם עו

לגמרי כצג ממש זה אין דמ״ס כגג דמשונ אע׳יג הותרה האויר סן קליפה
דהחס משום אסורה קליעה הפי' דאז ד' על ד' בצינור כשיש דס׳ ולא הקליעה לערן

ופשוע עצמו בפני רפוח הצינור
ס' החלון שלפני זין ד  שפירש ז״ל ה״ה של ראשון לפירוש רניגו נדנרי תימה •ש .ו

 עירוב מפעם וכו' משתרשים רשויות שתי שאין נמ׳יש רניע של פעמו דאין
 וכן שלו רשויות כשתי משמת: אדם אין דאמאי תיסה דנר וסא אסור. ננרא לחד זא^לו
ם' ואפשר שכחנ ל*חש כל אין דאמא' מאד קשה עירונ סעעס רניט שכוונת שנראה ו

1עו מגדל
mw mV■ א ■ צ׳ע) (דף דפייונין נהרא יק1ז י־א) דשנפ(דף פ׳ק . שותה שהוא «ד אדס  פד נד׳

:דעיחנין נפרא שיק הכל .ויניאס

 וישתה ברה״ר ברה״ר. וישתה ברה״י אדם יעטוד לא ב
 שותה. שהוא למקום ורובו ראשו הכניס א״ב אייא ברה״י.
 שהוא נאים בכרים שותה כשהיה אמורים דברים "במה
 שאינן כלים היו אם אבל .יוציאם שמא נזירה .להן צריך
 אע"פ בכרמלית הבור שהיה או .להן צריך שאינו נאים

] בי^בד ראשו מבנים .נאים שהנלים א  במקומו ושותה [
 =אדם עומד ^ :ורובו ראשו הכנים שייא פי על ואף

 הצנור מן המקלהין המים מן האויר מן וקולט ברה״ר
 בכותל או בצנור יגע שרא וכייכד ושותה. הכותל מן או

 בו שנגע מקום היה אם נו.ע ואם .גבן מעל ויקי׳וט
 אסור. זה הרי לגג סמוך משירשה בפחות מעשרה למעלה
 היה אם וכן .רה״י שהוא הגג מעל כעוקר שנמצא
 בתוך הצנור שהיה בין . ארבעה על ארבעה בצנור
 הרי מים ממנו וקלט• מעשרה למעלה שהיד; בין עשרה

 אלא המים נחו שלא מפני ה־יב אינל ולמה .אסור זה
 באויר יוצא החרון לשלפני זיז ד :והורבין נזחלין הן הרי

 מותר טפהים מעשרה למעלה היה אם .רה״ר שעל
 .טפהים עשרה אלא תופסת רה״ר שאין עליו להשתמש

 טפחים עשרה עד הכוהל בכר להשתמש מותר לפיכך
 אחד זיז כשהיה אמורים דברים במה ה :הרגחתונים

 זה זיזץ שני בבותל יוצאים היו אם אבל באויר. יוצא
בזיז יש אם מעשרה. למעלה ששניהם אע״פ מזה למטה

העליון
k נ1עי שנא כי' טיי נ שנ סי' נטוי■ טי׳ : שע ע«'נ שנג עי' פזי נ שם '

 הזכיין ולא מעשרה למעלה נין מעשרה לייניה נין מומרח נונא נכל זו ושמיה . ושותה
 6חק אלא הצרוף אפור ואיש לא מצרף מיצה לסידק דאינא משום אלא למעלה נמשנה

 הצרקז אפור ס׳ע ננמרא ושאלו הנוחל לרטת בא מקום ווזשל .שהזכיר כייו כלמעלה
 הכא ותירט .הוא פעור מקום ארבעה רר,נ ונייזהילה נניטר שאין אתר הפקוס זה שהרי

 שאין פנותל פירוש .וס׳ משלשת פחות נמזתילה
 מעשרה למעיה שהסזחילה שכל ספמיס י'נ אלא נו

 אנל .כגג ודיגה לגג סמוך שלשה תוך תיא
 לגב שלשה תוך היא אשילו עשרה תוך כשהמזתילה

 יטפש שרת׳ר לפי הינר פעם וג״ל נגג יינה אין
 דין סססע לגג משלשה פהוה ואין עשרה עי

 לחט נאס ואם גמור לטד זה שאין יה״ר
 אנל מרה׳ו הזורק לענין ר\לו הוסרו נמי.א ננג
 משלשה כמות והוא מעשרה למעלה שהוא כל

 מל ד׳ כצינור יש ואם תאנא .כנג נו נחסיר
 תוך שהוא נין ממשרה לחמלה שהוא נץ ד'

 שיין אפוי ה׳ז לגג סניטך נין רחוק נין עשרה
 עישית מוציא ומצא עצמו נפצי כרשוה הצינור
 ניטרxנ מיינ אינו למה רניט וביאר .לרשוח

 רהיי היא שהיי רעשרה למעלה והוא ד׳ רתנ
 כנ׳ל .נמ׳׳ע נזחלין שהמיס לפי ותיין גמורה
 אחרות שיפוח ויש נטן זו כוגיא שירוש

 אפילו לגג סמוך שלשה הוך שכל ומדבייהס
 וכ׳כ .לצרף אפור לרה״ר פמוך עשרה חוך

.נספרו ז״ל הישב״א
ציח:) (שם משנה וכו'. הסלון שלפגי זין ד

 וטפלץ עליו טחנץ החיטן שלנג׳ זיז
^ דגפיק זיז האי ובגמ' .נשכת ממט הי

 ואחי נפיל דילמא ליחוש ליה״י דנפיק איליהא
 אמר פשיפא היחיד לישוח יגפיק אצא לאיחוי׳

 עליו טחנין מאי לרת״ר דנפיק לעולם אני׳
 מחנק ליה״ר היוצא זיז חניה הנשכרים נליס
 נטתל ומשתמש וצלוהיות וטסות קערות עליו
 אחד זיז שם יש אם ההחהנים עשרה פד

עד אלא משתמש איט הימנו למפה  מלוט נ
ט וגרסת נלנד  נים יאיח אי ימי היני יני

 נהו דלית אי ישתמש לא חלון כגני אפילו ד'
'  סלו ננוחל אפילי מלון כעד איריא מאי ו

י לד' משלימחו וחלונו ׳7 ניה דלית ועליון ד' ניה דאיה תההון אמר אני׳ גיי ע  נ
 הסוניא ופירוש .ט'כ אפור גיסא ודהאי גיסא יראי הוא חלון יחוד׳ משתמש חלון

 רהי׳י אויר על כשיוצא אניי והעמידו .רה׳י מכותל היוצא דף הוא זיז רניט, לדעה
 מקום מעשרה לייעלה רה׳ר שאויר לפי הברייתא שאמרה וכמו נדוקא תעשיה ולמעלה

 ונאה .לכפיפלו יביאם שמא לחוש ואין .ישנרו יפלו שאס כלים עליו מנימי; ולפיכך פשוי
 נתון המהחון דאי מעסרוי למעלה ואני' פי' אמר זיז שם יש אם ואמרה הניייתא

. הלון כעי אלא העליון נעל תשתמש אינו ד' רמב אס כרמלית ליה הוה עשית ו לנ נ
והקשו

משנה
 אחד כל אנל עייוג דאץ מטעם חנירו נשל אחי כל דאסור דנתי בשלו יישממש אמי
 נדעת ז״ל היה כסיש זה כננד זה ואין מסולקים זיזין שני שהם כיון לא אסאי בשלו
 שלא זה הס דהרי האחי על xוהו לרקיע עד עולה למשה שאויר לומר דאין רביט
 טלה מהם אחד דנל שלו נזיז להשתמש מומר אמד כל שיהיה ראוי וא״נ זה נננד
הי׳ דאויי לרקיע עד אוייו  אמח לא שאולי נדומק שי׳ל אלא לרקיע. עד טלה י
 ישויות שתי שהם נאן אנל נמחיצוח מוקף כשהוא אלא לרקיע עד עולה יהיי שאויר

טד החימה מן זה וכל לא מחיצוס מוקכין נלח׳ נמר\ם  עעשרה למעלה דנייזחילה קשה ו
 דהסזחילה רשויות שה׳ הס הרי לצרף אפילו מותר אמא׳ י׳ נה ואין משלשה למפת כשהיה

 רשויות שחי משתמשץ דאין כרהיר מעשרת למעלה והנה .אחר רשוח והע אתי ישוח
 דאץ דאמריק דהא ל”׳ מיהו העליון על אוסר ד' התחתון אין אפי' דודא׳ אמד נישות

עד כיו אס זה כעד שלא זה הם ואפי' ויזה למפה נזה היינו רשויות נשמי משה״שין  נ
 למעה ואינה מכנג להלן היא הנג נשפת והיא נמזחילה אנל מחבייו אחד כל למעה היו

א חנירו מישוח להנן הוא האמד דהיפומ כיון וט' משממשין דאין כאן אויירין ואין מהנג  מהו
יוחד ע של רשוח ונעשה לזה נדבק כאילו שלהלן יפית אותי חו:נין אט משלכה פתיח

ניט הרנה חילוק ויש ז״ל רש׳י ננירסת נירש ז״ל :הרשנ׳א ודע .אחד רשוח ור.כל
 איט וט' ד׳ רחב אס וכו׳ מעשרה למעלה אפילו ופירוש ה״ה ומ״ש זיל רביט דנר׳ ונין

 איט דאס ד' רחג אס דוקא והייט נרמליח היל דהיק אפפר יט' העליון נעל השתמש
אלא חשר.מש איט שאתר הברייתא מלשון חפש ואתיג פסור תקום כוי ארבעה רחב

נפל משתמש איט ןז'ש העליון נעל הוא משתמש אינו והך ומפרש והולך מלונו נעד
 תדע מעשרה למעלה ואפילו ופירוש דהיק אפשר אי .וכו' והקשו נתב ואמ'כ וכו' העליון

 ישויות שחי משחמשין דאין ופשיטא רחב הוא אם נימלית הוי א'נ עשרה בתוך דאי לך
ה׳י הוא והאתר כרמלית הוא שיאחד כאלו מהולקין שהם  מה ודאי אלא אמד כרשות י

 וזיש נזה זה משממשין אין דומים שהם רהיי שחי שהם שאפילו היא להודיעט שהוצרך
 זה לפי ישתמש איט והך חלוט כצנד אלא העליץ נעל יישר,מש דאיט ודאי ונו' דאי

נחוך התחתץ שיהא די׳לדאפילו מוכרחת זו ראיה שאין ונאמח מהשלמעלה. עס מקושי
משיה

םיימוגיות תדשית
 חיא דאסר לשבת קטא ונ«יק ע׳יש כאביי ודליא וכו' טיתז גומת ודא דאונזר נרנא [א]

ע״נ: חיא,



לב«» משנה בסף ^טבתפט״ו הלכות זמנים. טשנה טניד
m שמא לשי דשיאייאישניהד׳נשליזןאשילומגדחלוסלאי״חמש היני יהקשו n י»  ג

ט טדניי וסראה .טל־ו יאשר אסיח רבות נ״ג והחממן הלה ף1צי נצא אשי' «5«  שאפי' יני
r® ה .1מצי אסר '7 נחיהח א  זהשצ1אםי1 שאמי ממה נחסחה להשתמש שא«י ונן(י

 W «ל זה יאסוז צמה1 פסזי מקום אלא יפוח שום מהם לאחד אין היי ד׳ נהו תיס אי •ה
היין נשגיהם. ישתמשו  רמנ שהסמחון אניי ו

«י ישית וישט ד׳  השליה הל ואוסי מלמו נ
 מה עצמו נשגי ישות הפליה שאי! שניה אלא

 .מלוט פסוי• שהוא מיתי ה״לה מגד שהוא
דניי הגשניים נגלים אלו היהרי! וגל  אניי נ
 שימש זה .גק■ אלא לששגחט היחי מצא שלא

ט ניסח לסי הסוגיא הנ .יני  ז״ל הישנ׳א ינ
 ננל משהמש אסד לאדם זיזי! נמה w אשילו

 אסי לאדם אחי זיז שם יש אם ושייוש הנוחל.
 גיסא ויש .גהסוין לכך רניט שאף ואששר
 שטיסץ המשישים ולשאר ז*ל ליש׳י אסיח
 חלון מנד אשילו ד׳ ניה דליח אי דאי היני
 איייא מאי ד׳ ניה יאיח אי •שחמש לא נמי

 הרשנ״א ופסק .סמי נוחל ננוצי אפילי מלין נננד
 חמחיו אמי לאום אגזר זיז היה לשוט זה ז״ל

מנ מנ העליון ואין ד' י ' י  לפי אשיי העליון י
 של נאיייו ועליה לרקיע עי העייעה שאייר
 מלי על זיז למוציא דימה הוני לפה •איזה
חון ששנחו נגלים ני להשחמש שאשיר סגרו  נ
ם שרהם היו שיערנו. עד נוסו  ד' ימני

 לניס למה׳ד נשלו משחמש וזה נשלו משחמש זה
מנ החסחין היה פטם של ועליה  והעליה ד' י

 שלשה וחין המלה מגו היא אם ד' רסנ איט
 נסויי היא והרי לד׳ משלימו המלה למלון
 להשממש אסור הסלון נ«ד היה לא ואם רה׳י
 שלשון ולגשיזדקדה מ*נ. שניאיט נמו עליו

ט  אלו זיזין רניט שלדעמ העצא וגלשוט יני
ד זה איק אפילי זה על זה אוסיין  .זה מנ
 ועוד .זה נעד נזה דוקא ז׳ל היש^א ולדעת
 ולעס החלון שאחיו«ו נסה ייטאי אמר מלוק
חג «ד עיקר. נ׳ל רניט  שכל ז׳ל הישניא נ
 נשניים שאינן כלים אפילו עליי טחטן ד׳ שיסנ

חג עיר . לניט נדעס פלא זה ינס  היה ואם נ
 שהיא נל נימליס אויר על יוצא לנט אמד דן

מנ נין מימי לעולם עשיה נטה  קצר נין י
 נחיה שאין משחניין שאיגן נלים ואפילו

:ועיקר יביט יודה וגזה .נניטליס
ט׳ רירי לדי נשט נחים ח ק .ו פי נ

&VD סנאן פס השילה מלי נשאי אם וטי נחלל »נרה שהיא המיס אמת יא 
 הששמש ים לשון מ׳י י"נ) (ק> דעייונק נש׳ק .וט' מגא! ושש

 ששולמו נד׳׳א פססים עשרה נטה מחיצה לו יש אא'נ נשנה מסט ממלאין אין למצר
xv מטלטליה טלשול׳ הא מליק דלא טא ומימלא וממלא גלום א*ל ששרה ^ מעשיה 

«רש לה האשור לסוץס נמיליאה נפילה והא
מ ש’^ט"י”̂'•ש יי“י איבע״ אי^עיז רוחב החלון שלפני < ^”^י' ש ̂ 0״

 טס^^יקשוסאמז^ש שלשון "ודי ^ עצטי בפני רשות שהוא מפני עליו. לד.שתטש
גטטם שתי שאין זה. על זה ואסרו אהדת. רשות שתחתיו
ארבעה בעליון אץ ן :אחת ברשות משתמשות רשויות

 היזיז .התחתונים טפחים עשרה עד הכותל בכל וכן בשניהן משתמש .ארבעה בי»תון ואין
 אבל בלבד. חלונו כננד אלא בעליון משתמש אעו ארבעה בו אץ ובעליון ארבעה בתחתון
 לעצמו: רשות שחלק שתחתיו זה מפני להשתמש אסור החלון צדדי שבשני תיז בשאר

 נותנץ אין בו משתמש כשהוא .עליו להשתמש שמותר רה׳׳ר אויר על העצא זיז כל ז
 אבל .ישברו לרה׳ר יפלו שאם בהן וכיוצא וזטכית הרם כלי אלא טמנו גומלין ואין עליו
 זרק רהיר צדי בשני שני''בתים ח :ויביאם לרה׳׳ר יפלו שמא אסורים ואוכלץ כלים שאר
 ואפילו .עירוב ביניהם שיהייו או שלו שניהם שיהיו ותא . פטור טעשרה לטעלה לזו מזו

 לזרוק אסור בשוה תר! ולא טזה למעלה זה היד! ואם .לזרוק מותר מתכות וכלי בגדים
 וחלץ "ברת׳ר כור ט ■ יייק ביץ וכיוצא חרם בלי אבל ויביאנו. יפול שמא בו וכיוצא בגד
 אטורים דברים במה .בשבת מטנו וממלאץ לעשרה טצטרפים וחולייחו הבור [נ] גביו על

 היה אם אבל .שם לעבור יכול אדם שאין טפחים ארבער! בתוך לכותל סמוך כשהיה
 P כשיצא הדלי שנמצא עשרה גכוהד, חוליית היתד. כן אם אלא מטנו מטלאין אין מופלג

 לח שופכין גבה על וחלון טפחים עשרדו גבוהדו יברד.^ אשפדו י :פטור למקום יצא התליא
 יתד של אבל לר!םנות. דרכה שאין רבים של באשפה אסורים דברים במד. .בשבת מים
הראניד השגת בריק שופכין ונמצאו תתפנה שמא עליה שופבץ אץ

 םש»ן ז*ג נ״ד6הר נמג יט׳. המים ממ6• יש אם בחצר עוברת שהיא ידזמים ♦אמת לא :ברה״ר
rrt נעטן 6טמו ש<»ממ נימדי «זמ הלצו p טל יותר או ארבעה וברחבה טפחים עשרה בגובדוה

טל{ שממנו זה טשה >אני .צמצני שנגצס ים י
ישמש מד6 שטן ששש שנר נעטן עניו ומערנ .

«נ : ;9!זנלשזיןש0»»רטגן ש ש ו ט ׳ ט י ט - י י ושזושימןשט נשפ; נ
: «׳ דיוק לאון טיג

 ננין שי ש*מ) (דף משתר.פין ניצד
!על י ■ ־

 (אמש יש לטן ממש שלקמ וצשרדיס, דצזוקיש
נח{ ששרש זים סה זה ישושן !עירנן שמים

ששרש מגשש יןch 6 מר6 61שש ,טטשס
 שאיג סר נגש פל טסל נשיש מדגי hw ט סמנה למצשוה טסג■ ממשו שמר גשוצחש שיש אעיש ששמים ארגעה וגרסנש

 ושטעש •ם, גלשץ שאי: מש ממגש מ1למצ<! אשר 01אמ מעשר ׳!מר נערצמש שאין Vab '7 צרמנה עשוה עמוקה היא ואס ים
 טזלואש נשרלה גמצמה שהיא לעי לפצאוס מסירה איצש ננש שמל נ0ט ואשי' לשלמה רשס ושלקוז דולאש פננשה ששאמש משני

«והלשן לש נמשג איט שע*נ ושטסל לש שאשר לגרףם  וגיזן אוש מסירוס שמצר וממיצוס שגמלו נטר והוא יוצא ואינו צמלר «
סי שרלש שאין % ששל מעשר יו ג לא ושאגה ש  שיש משני שנור הגל <׳ על לימר יי שרצס נין עצש המצר שלשל על ג

p שאמש. סעי ואקשסלר(אשר עשרה שמוצף; ששרי ססלר וגץ טנג ססילה גששיס גלשה ושיא גסלר שממיר נגה פל בוסל ^ i 
 אושוש מלמו והלשק אושרסש שפרצה ושלא ש% טא שיאן ששד של x< שרלש יש שאס פלש שסלר שלשל על ט דקדקו
חוי לו גשיש שעמידה ולשיק- נמילואה לו נשרלש ששרי שט^ז ני  סמלר נמלאש עשרה לשומק שמשלימי. גלשן ששס על משטס ו

ק .גסלו טן הלשון טן ליהנידווי דאיס שירוש עיקר ווש הלשון. סן 0למל* אלא אשר ואיט רוששה *70 שץזס !  שא ^
ני לשון :על׳ל ינון והסנה נקנה לשץ שא והסלר ז

שי ר לדי נ הי  שה לזרוק אסור רג אמר י
 דמידל׳ נטן שס ואפס שסר אפר ושמואל זה
ט לאימויי ואסי דמגנדר זמני! סד ומחתי מד  ע׳

 ואמי מגנדר ז׳למא דנזר נאיטרי גרנ וקי׳ל
 ננליה ויוקא .שרן הננץ שאין גיון לאשיי

p .רגיט גדנרי למוש אץ שמשחגרץ נגלים הא נשנריס שאץ i סנו ט או שלו שניהס שיהיו והוא רניט נ0שג ומה .ז*ל נ  ptrw לשלשל אשר ש לא שאס שא סשוש טי
;שסוץ הלווין 10 שלו שמנץ טץ ניניהם עונרס נרמליס הימה ואם ז׳ל הרשליא ונחנ .זיל שישו וגן עירונץ נהלטס שיסנאר נמו אמר אדם של לרטח אמד אדם של

ר ם ט' שרבים נרשה כו  אילימא פשקיגן גמאי וגנמרא גשנה ממט ממלאץ נגח שגל מלון ששמים עשרה נטשה ושליש נד<ת טר דש:) (שם משילץ נשמולא .ו
^ו «ץי לרוד■ סרהיי משלשל קא עשרה גשליסה אץ אגל ששרה גשלימה דיש שעמא אדנעה הטסל מן נששלנס ממא א׳ר עשרה שליא לי למה נגמונה ר* ר

«ו שליא זסשי מ־ה׳׳ל לא אמר יוסק דרי דל וטרש׳י ע*נ. לפשרה, מצעדטן ושלימה דטר קעיל ושא נססונה לשלם אער יוסט מז ש סי השא אלא מנור ע ושלישו ניהייר ג
רי וממארו .עינ ,רשי• סי קרקעיש פד ספרה הנל ■p שניטו : רטש ונ

נו'. נרלזי )ןץ!שר, » ט. גלשו! וטי נרר׳ר אששש שם ו ט ש' רגא אמר ושא אשפה נזנשל שמא מיישיק ולא ש^זו וטסי ר  on .דישיד הא דרטש שא קשיא לא (שירא .ו
לין דה ׳שלנל שמא שששץ אץ ולמה ז*ל שרשניא וגמג .מטאר ש נאששש יפלט רלן לסוגה ^ז שי שסשש ג גי עץ ג ה מז ק שאץ לשי ^ ל >to לאשפה הי

;שג*ל , גליה שנרי או מיס אלא ט משן אשר
א ת י ט «י למגלה ששיא גאלרש פר אא דינץ .ישי גסלר שנרס ששא שמ<ם א סמליה(ק> והשגיא והנטישא %ז) ששסששין(שם שנגילד המשנה p רגיש שליא 0מן

והשישדא ,
משנה לחם

ד ט ^ שהל<! טנד דאשיא טמא דלא המלץ טנר משמגש והעליון לשדישט שצדן משרי. ד כו ל ד M ד' לטסל שמן ישש סלא דסשיק שואג ושי. שטר ע*נ וסלץ נ 0P
 איש <דש חנ0ש שסמשן דאי לשן דשן נראה ע״< ששלקים רשיות ששם אמר •שסמש
 דגן דגשמע ואשיא גוחג שאט ששמם נאמר ואשיא שנמג לדטיו טרוש אלא ,ראיג

x• פשוש שא מעשרה לספה ואי משם שא יוסר משדשס מלוקה i •מ.י דש  ושם 0ני
 גפירוש שנרייתא גלשן סשישה שא נן אמרי שגתג גגממש ואיט שמולקים רשויות סמי

ס' ולנשחרקדק היש ומיש .ןע<רןר ראשק  מלנד שיש אמרים מאקיס לשדיעט שא ו
:מטאר שזג שנירגאוש מיאף מסמס שצשל שדינים שאק

טייפוגיות הנוזות
»ו גץ w rthav/) ■an «נץ laS סשסע סנזץ [נ] ט 1מוד ppn שום שמ׳ר אויוז ו  ונ

r מירונץ ט** נולקנץ וזקץ «יץ חסיות שחי שנץ t 6 ניב נוזאנוזוו W1• סירי גט

ra ושר• רשיוי קרי שם לעטי ינול דאדם דטק w •דדן לרהיי סת״ 
סי ד׳ די והוא נאן אין הסר נאיא ו  אזש לפטר •סל נשאיט אנל אמה נר! רמנ רי
 טן העוגיס שלטם אמס נג• אמאי ו<דמ .לסמל ממש שוון שא שטר גאיא שי או

 סאוש הטפל סן שמאס נשאינה נז*א רטש כתג אליה שששת ומאטס שמלידזם
אן. ששי« כש לטשל סגון ששסיט נאוגשה שם לש% א שש וטי טסמים  ר׳ל נג
4ש0 טק נ' הספל אק ששלגש משהיא מלטש שאסה שמשוו שא זשרימוסא גסס רשאט

עוז טגד^
 4נשו שי .שונה. גויגהש דא): [וף נשטו שץפסק וווי,. גפן וטולא ס ג»ש שט

1( pn<nת) ף: rm עשששץ טש שק .טשי לנשוש «ד ו«' לשלשל וגש ש גמיש 
 y :« ושוזנטיטן ט'1 גלא גאטן יל שאלו טזג אח): (וף

 דאיש •»* ונש וטי «ר וגשו נשיי גגי זעיחנץ שיק •גלנאן יש א»ן נש שטן ארשגשי דשלר שונשץ לסשנ לתן וא׳גסייני טל שאביו לגשיבנלונט oa נמטר יינרני לא אני לאש ןווני
ון*ך אלא ונינטאלגשמדואואקשאו אשנגוש ויל אאביד הניא ני אשחק נר pipn ששק ננלטננל שט ולשש לשקששא ולגוש נשננטן טלו שק גשניג וטי טולר ג«בגנ גנים

נל



משנה מגידפט״ו שבת הלכות זמנים.םשנד» כסף64

 טפיו שיהיה ציץ הרים נחוך יוררח גולה
 מדאמרי' ושפמו .הריס מן למעלה •וצא המנה
 מן לוישה למשה ר׳י דוצמי אהל גנסרא החם

 P למעלה הקנים ראשי שיראו דצרין מדם
ם  גסקיצח דה׳יי. ו״ל ציה ומשמע , ח6ש מי

 נסצר העוברת המים אמח
לא

 שנפיק ים ילשון ומברייתא יהודה דרב והמימיא
 והשיטמ המיס לאמת ים לשין ודימה נ)”י (שם
מם ואין ההשטת כדעת האדונים ודעת נוה  דנ
 Yf הרשנ״א ודעת .בהן להאריך נדי מצויין אלו

:תמצאנו נסשרו
כצמח־,

;לים במילואו נאק המים דמקוס אסור להצר הים מן למלאת אבל נהצר לשלשל מהירים מידודיס ואותם הים בשנת עשרה נמהים
V ש ם״  נחוגה משוקעת להיות שצריכה בור של נמהיצה שברהיי למים שנרה״ר המים נין שתמלק כדי שצריך הרי״ף נ"נ . הריס נמוך יורו המהיצה פן שנח שיהיה צריך רניט ו

 ממילה לו עשו אא׳ג בשנת מיס ממט מסלאין אין הצרות שתי שנץ נור גני ש׳ו) (עירונין ואמר יהודה כרב כהbד דס״ל משוס והשעס .הכירו לרשות רשותו נין לחלק
 נמים שישקע צריך המים ק למעלה למעלה יהודה דאיר אהא עמרא ומארש .המיס מן למעלה למעלה המיס סן למשה למשה מלמעלה ונהיא שלמשה נש׳א שפמים עשיי< גבוהה
המחיצה היתה ואס ום״ש ; טכס קנים יאפי

 כן אם אלא בשבת ממנה אין‘מם,' אין אמות עשר עד
.וכיציאה בכניסה טפחים עשירה גבוהה מחיצה לה עשו
 ממלאין ארבעה ברחבה שאין או עשרה בגובהה אין ואם

 מעשר יתר ברחבה היה יב :מחיצה בלא ממנה
ממנה ממלאין אין עשרה בגובהה שאין פי על אף אמות

לטלטל ומהו .המחיצות ומפםדת היא פרצה עשר על יתר שכל .מחיצה לה שיעשה עד
לטלטל מותר אחת מרוח טפחים ארבעה רוחב פס או שהוא בכל מבאן ופס מכאן פס הפרצה מצד נשאר אם .החצר ככל
נפרצה שהרי החצר בבל לטלטל אסור כלל פם נשאר לא אם אבל .בלבד האטה מן למלאות אלא אסור ואין החצר ככל

ק טפח שיהיה [נ] צריך המים מן למעלה היתה אם .במים הפ,ח'צה את מעמידין והיאך יג : כרפלית שהוא לים חצר
 .המים מן למעלה יוצא ממנה טפח שיהיה צריך המים בתוך יורדת בולה המהיצה היתד, ואם . המים בתוך יורד המחיצה

 .מותרת זו הרי טפחים עשרה בד, ויש הואיל הקרקע עד מגעת המחיצד, •שאין פי על אף .מובדלין שבחצר המים שיהיו בדי
ד] אלא תלויה טחיצד, התירו ולא  והקלו מדבריד,ם במים טלטול שאיסור .כלבד במים [

 וחלונות החצרות בין העוברת המים *אמת יד : היכר לעשות כדי אלא שאינד, כטחיצד,
.בשבת ממנד, וממלאים החלונות מן דלי משלשלין כשיעור בה אין אם .אליד. פתותת

כמה

ת שנ ת־אב״ד ה
 נתב החצר. נתזך עד וט׳ המים *אמת

 אין אם למעשה והלכה שמש זה כל היאנ׳ד
 כשינטר באנשיה ואין כשיעור מאחים ד' בה

 שיש או כשיעור נאנאיה יש ואם וממלא משלשל
עכ״ל: עשרה, ננוהין האסץ ויהיו שאחים שלשה ניטהם יהיה ולא ומכאן מכאן הנוחלים ק יוצאין אפין כן אס אלא ימלא לא כשיעור בה

משנד, לחם
 אין הכא אבל כרמלית שהוא נכרמליח סיס נחקק הוי נרמליח שסא החצרוח נץ

מי סחמח קיישחא  שאין זכיין יה״ר דרך שמעביר מאצי אלא הוא רה׳י דהטר ה
;ודוק סוחר דיהא הוא דין שם לעמי אדם יכול

מהן *כ  עשרה על יתר שהאיצה דאפילי מכאן דניאה קשה .ונו' התצר ננל לשלשל ו
 וזה .שפחיס פני אם או נאצי לשלשל מוחי הוא מכאן ואם מכאן דפם

 מחיצה אינה כעומד נרון נה שיש מחיצה כל י׳ו נפיק לקמן יביט נתב שהיי היסה
ט' סרו] היה אם אנל  י״ז נפרק לקחן וכן .ונו' עשי על יתי האיצה יהיה שלא ונלני ו
חנ סס ניאשו עומד טאני אם ראשו כלפי פצד האיצה נפח «תנ  והוא ום' ארבע י
ט' עשי סל יתי הפיצה תהיה שצא שהוא פנרמלית דנאק אשוס הסם דשאט שפא י

עת סנדל
 פל ו^ומי .מוצאו סקוס להראוס שייפדמי כסו ו׳ל ר״פ להציל גאשי פתה ואגי סספיין ל9

 ותירצ! שלים טגיהן ועשה זו על זו חולקות הללו השמועות שתי לאס ז׳ל ר׳ס כי ראשון ראשון
 ת׳ק ים דלשון גמהקגא דשמעחא גידולי פיחש 00 כאפס וספסין .המאסר 01 מהן ועשה יומרן

 לזמר אדה שחייג לנו עם יסס טון הוא ז׳ל הקדמוניס לרגותיט ימידושים מ שרם ואע׳ם דעילוטן
 הרשניא ולזורי טה השיגו לא ז״ל המאור ככל וגם בהלכות ז״ל ר״י תירש שק רם גלשזן

\Y שהתלמוד רואס א<י אחד עגין שהם כמיס ואשת ים לשון על שסנד ומה .עמדו על והעמידו חוקו 
 איזר יהודה רג אוזר יוסף רג אסר (י׳נ.) נש״י, בעירוני! דגרסי׳ אחד עגץ שהם נאצכע מראה מצמו
 חמיא לר׳ שמואל ליס והאמר הכי שמואל אמר ומי יוהף לר< אניי א׳ל אחד טס ניתרת מצר שמואל

ofr דיעותא נהרא הוס פוכדא ידעגא לא אגא א׳ל סשק נשוי או דוסן נדוב או אלא מובדא סעטד לא 
 קאמרח ים לשון א׳ל אחד פס אלא אצרכיה ולא יהודה דרג לקודה ואסא סוס לחצי שנמח ים לשון
 יהושע דר׳ נטה הונא ורב כסגא רב אחז כי ופטק קשיא ע״מ וסדר כמיס ממים מא קל

 גוסא וזייתי הכי ונתר .לכאן ומשהו לכאן משסו חחות משתי באמפס א<» סרוח פירשוה מ מט
 כד״א סתתים י׳ גכוהה מחיצה לו משה אא״כ מיזגה מסלאין אין לחצל שנמס ים לשון דפ״ל דגטיסא
 אלמא וכז׳ ממליגן דלא מא סימלא פלס ועט ושקלי כלוס צריו אץ עשר אבל מעשר יפר שסרצתו

 מחיצה דאין נזעמא משוס לא אי ולחורכה לתצר אתי׳ שוס •ם של דצשזן מכלל ^:דדי לה חדסקשץ
̂ז הוא וקל כמיס סתריו ח^יה  דמים משחתסין טצד כתרק השגויה הסיס אמת וכ׳ש במים חכסיס שהר

 נגנזרא גרהי׳ נפי הסיס דאמת מתגי׳ דגני תדם ניגיהן מלמוד שחילק מציגו ולא ים של כלשון סוא
 מפנס ממלאין אין ככניסה לה מו ולא כיציאה לס עשו כיציאה לה פשו ולא ככניסה לה משו ח״ר

 חדון גגה שעל כותל אזמר יהודה ר׳ וכיציאה מניסה עפחים י׳ גמהם מחיצם לה ס אא״כ <ש«
ס n חלמודא ומסיק מפיצה מו i* יהודה לדר׳ ודאי והא ד׳ זרחנה י׳ עמוקה היסה כשלא יהודה 

 את״ק זפליג דס׳ק ים כלשון כדאמרינן סקילי דמיה משוס ועעחא ו״ל טרש׳י וק 6ט 0^ צה1«
 כין שלפניה כמשנה השטי כנזר זעשאו משסע כן ^תס ר׳י מלשון וגס כמימי׳ טן בנרייתא טן יסכא

 קושיא סתוך הפנים כן ז״ל הצרסתי סר׳ס וגם .מסן לפסה או המיס פן למעלה במעשיק טן עמסיצות
 כעשר דקאיזר רה׳י נפי סיס דלשון משמע דהכא ז׳ל הר״ם ם?שה וז״ל ק סוט סחוס׳ נעלי ורטתיס

 כמנליס שהיא מתני כשבת סמנה סמלאין אין כחצר סעונרת המיס אמת סניא ולקמן כלום צרין ץ6
f w לגבי וטלה י׳ נמסה גאינס איירי סכא אכל תצר ^ני מאם ואיגס ** עמסס איילי דהתס 
 י׳ גנוהה כשאינה יסודה דר׳ אלתא לכותל לס דסח^ויץ סדע מיני משמ ספירון ווה .«״ל סצר

 שני ממט ולמדנו .נהיסו יס של ולשון ססקיק ד׳ ורסנה י׳ גגסהס דלת״ק מכלל ד׳ זמאה
 בשתיהן ז״ל ר״מ כמ״ש חילתא תליא י׳ דגגנוהה והשני שוה למס סמיס ואמת יס ש^ון .דגטס

 אחרים תירוצץ ז׳ל למתישים גזה יש ט ואף .הרשג׳א מורי הסכים וק זערוכו זכסברתו נאות ה16
 ונם ז׳ל אלתס ור׳י ׳0החו נפלי רגויזיט עמדו כאשר השישה כזאת עמדנו אנחנו אחדות •יסיעות
וגס ז״ל מקוצי הסטס זק לדעתו שהסכים נראה כדבר עליז השיג לא ו״ל המאור כעל לאישי

 .לרה״י כשנפס איירי מפשר ביזחר מפחים ד׳ פס מהני דלא דאזריא הר איל הים
 במס ניהרת חצר שמואל אמר יהודה מ אמר י״ב) (דף דעירוכין פ״ק עמרא ואמריק

 פס אלא אצרכיה ולא יהודה דרב לקמיה ואחא הוה לחצר הנמס ים לשון וכו׳ אחד
 כמורה מחיצה מעשר דכיוחר מעשר נפחוח כשהפרצה איירי דהך משרע ויו׳ אהד

 כשהסרצה המים להתיר משמ פס הזטר לא איך רניט בדברי תימה יש וא״נ בעינן
: מעשר בפחות

ד ת י מ  משנה )1*0 (דף משחספץ כיצד נפרק .ונו' החצרות בק המוכרת ר\יים א
 אמת ךTא תניא שם ובגמ׳ .בשנת וכו׳ כחצר עוכרת שהיא החים אמח

ט' החים ט' נופה המיס באמת אילימא עסקיק במאי ז והא ולהחליף באגפיה ואלא ו
ט

ת הו ע ת ו ניו מו סיי
ח .בתצירוח קאי כי ׳#כן כיי כבעכווד כייום בזני ו*א כרה״ר נוגייה קאי אפי' רה׳שתא ס ת  ח
מנו סלאות‘’ ראסור הצירות ׳#תי נין דכדקאי ע והכי דכיתיה מאני הוא דהדלי הי מ ע  כס׳ ס

ת בא ש דהי^כה גגו ר׳ ת אהד דאפר נ  אכלים הן אחת ט#וח קרתיתוח <ד1וא הצירות ואחד גגו
 עם אאר ערבו אא כין אעצמן החצירות עירנו נין כר׳־•* שפסק ועזמואא ובר׳י בתוכן ששבחו

א rדא אעצמן אתי׳ כאא כוTע אא כין אאז ה אאיחויי אתי ריאסא כ̂י  סריך ואנסוף אזה מז
 טים או באים כחצר ששבח בא מהחם משמע דבתים אמטה אטמה מאי ותריק ארר׳׳י סדר׳י

ץ ^א דכיתיה מאני אבא סחיצה ובאא עירוב באא אחצר מחצר סותרים שבבור א א ס ט ץ א נ  א׳
א רכתים אמטה ארמה מאי בדאוקימגא אבית אד,בניהן כדי  אדם דאין כרב קי׳׳א התם אנ

v דרך חבירו עא אוסר ik ה הכי אסקינן אשמואא ואפי׳  אגבי יהודה כרב [ג] :ע״כ אבי׳
ד ור״ח אאתס ר׳׳י וכ׳־ם ממים אטעאה אמעאח ממיס אמסה אמסה דאמר ר׳יה כ׳  התוס׳ ו

̂א כ ע״ש יהודה כרב דאא דשמעתין דססקנא שתירש כרש״י וד*  הוא קא אאא [ד] ז ע'
 דברח״ר הונא ברב אי^א יהודה ררב איה דאית נקוגסרם םידש בסיס חבסים שהקיאו
ש אמעאה  שאץ אע׳׳ם הסיס עא כסאות בתי אחן שיש העולם סוסכין rוע קאסר• ממ

ת המחיצות ר והא המים עא נוגעו מ א  אטאאות אאא שנו אא דגזווטראות אמתני׳ בפרקין י
טי אשפוך אפי׳ כא־׳ד היאכתא אסור אשתיד אבא  חטיקא אחר האך סוסרים דבשא שרי נ

 העשויה תrםח טועאת דאין נראה וטיהו התום׳ וכתבו .כא׳־ד ס׳׳ו בחיאכתא בעסור פ“וכ
ת לצניעות  גרואת טרזיצה תהא לא ראטר יהודה כרב האכח דאין טיס אשם ולא הכסא ני

ע הכותל סן  ארדדר נופ^ת תהא ומשם דן* עא נופלת הצואה שאם מהר״ס ואוסר .שביניו
 סתירו דן* אין אם ואף הנקב סביב ולא בסים לפשה אא תקון שום לעשות אין למיס

ד גדול סטעם  שלבם כסאות בתי על וששאלת :טקורזאוח דאבגיס דוסיא הבריות בנו
ה להתייבש רגיאין והסים המים עא ת או ש אם בהם בקעי שעה ונ  בץ מחיצה היכר י

 פ׳ בדאמרינן בסים סתרת ת^ויה דמחיצה סותר סים שם שיש בשעה למטה בין למעלה
 שם שיש ואעיע כחרבה מתרת תי^ויה סחיצה דאץ אסור טיס שאין וכשעה טשתתפין כיצד
ר. מקום אחושבם נראה ואץ אסור צואה ק פטו אע׳׳גדס׳ מי ו היו בינן ש תח שכ ת ד א צו היגיו  ו

הי דלא rאע כרהי׳י ברה־ר א־נ ג' גגי א ו שה ד׳ על ד׳ רחבה דאין הינ  פסור מקום תע
ת דאין  רקי״א בהדיה ומצטרף אתי בכרמאית דרה״ר אדדן אחלק יש .סר׳ םהותה נרמלי
ב ד  יש אם בתים שני שבין הכסא ובית וניעור טיגו את טין מצא דעירונין כפ׳׳ק דאמר נ
aשנ רשות לאו ואם וטותרין מערבי! לערב שיבואיס ביניהן קטן פתח T ואסור בו שולטת 

 ברח״ר דצואח את׳־א ואפילו בשלשול ואזה בשלשול אזה משתחפץ כיצר פרק בדאסרי
 כדאטרי׳ פטור מקום בו שיהא מקוס בשום אשכחן לא דרבנן כרשויות הבא פטור מקום

שכת ם־־ק  אברהם בר שמשון ושלום ,היחיד רשות חשיב אמה טאח ק קנח דאפילו ד
:ע״כ ח׳׳ה ו״א

: כהלכה פנים צו ויש עסוקה של 1ממ
ran ל י׳ גכוהים הפסין דהיו וכו׳ למעשה והלכה שמש זה כל הראכ׳י נתב : פשסספץ פ׳ ״ המצי כמן־ מד מומש ססיס  הנזנחז כהלכה משחססין טצד גפ׳ אשר סשזסה כהלכה גוסס הוא אומי ואני :^

א הסיס דאמס ®וניתץ גמרא ^  וכו׳ מארגעה פמה אומר רשכ״ג ומנזלא דלי סשצשל אין נ׳ וממלא דלי משלשל משלשה סחוס החלונות כין העונרוו המים אפס אידך «יא -הסס דגרס הדעת כל לפטן ו
i ום»ליק m ומרינא זשקלינא וכו׳ דימי רג אתא כי והא ולהחליף נאגפיה אלא לשסעתא אמרה כתנאי לימא מד׳ פחותה כרמלית אץ אריי דיסי רכ אסא דכי בא ואצא גופה המים נאמת איליסא 

א והדר היא פנאי דפי ודרב המיס נאמת לס «קים זעיד דאסיקגא עד נ  תימא אפילו אי«י אשי רג לכרמליח וצרין אין תמייהו דאמרי אכין ני חנינא ורג אנין כר אכיי זמהדרינן כרמלית חורי כי ותהוי ^י
 גופה המים אמת גרוחג כגון דרשנ״ג פלוגתא לה מזוך זפיד כי ז׳ל ופירש״י . נרב לסעטיה ורשנ׳ג לעעמייכו רבנן ואהיז אפוסא מפקי ^ דפמ מון אמר יבינא געפלגס הכא ממזכס ס׳ס ^רמלית מרין ״ש

ק זא»ד תיספל כרמלית שיפור כה לית אפי׳ אמה הא כרפליש ®ד כי וסיסוי דכליימא טפה על ואקפמן היא סנאי פד׳ פסוסה כרפליס אץ דאמל דמי ודג בארמה סנד ורכק מימליס פיקריא 6do7 מ



tjd 5לג משנה מניד פט״ו ̂טבת הלטת זמנים. טשנוז«
הוז מר ת צ ®'. ן8 למ*לה fiw כ ט המיס! םג היא6 רה5צו9 ש<»סץ(#*ד)8 י5ו!

 9מגור 9מ«>! 9ל 1ש9 9*116 גת99 9«9 אין!ומלא•! היס !n לה119ל
ם ופי' .ע*ג מלמפה נין מלמטלה נין פפרייה  P א5יז הפקודה המקום 6« נ!וציה יני

 מ! «קנ מאוסו 1«אי1מ1 קנ1 ט יטקנץ נג כ® ומהיוס המים מעיינוח על רה״י נוחל
 פד למלאת מותר ואינו ,תומי מן או המפץ
 נמו למפה היורד הנקי מעל ממיצה פיע:ה
 המהילה תהיה או אמית נוד נאמר ואז טורת

 וגתשוג אטק טד נאמר ואז המים מן למעלה
 פ*נ: המהילה נלהתוך הנאינה תהיה נאילו

ס״ע גו'. ממנה »פנין נך ו  פ*ה) ננמ'(דף ו
 לא ההם דאמי נתיא נליענא פסק לאונות אתי

 אלא אפוד לשטך אנל דברי טא למלאת היהא
 נסו שטא ספני והפעם שרי מ׳8 לש«ך אפילו

 ינינוו שנתג ונ® ט גזרו ולא נניסלית
ט' אטח סאנינע פמזתה שטא חצר טז .ו

 אמות מאינע ®זוהה שטא מצר שם
 «קה לה עשו אא״נ מים למנה שופנין אין

 מנסנים ני! ולמפה הנקנ מן סאתים מהזקת
»ז נין  וסנפנים קמור לרין שמנסח אלא סנ
 אומר יפקג נן אליפזר רני קמור לרין אין
 לתונו *שנץ ניה״ר אמות ד' קמור סהיא נינ
 אמה מאה סלר או גג אטלו ומנ״א נשנס ®ם
 לניג הוא שיפן אנל .הטנ פי על ישטן לא
ק  לד' מלנגיפין והאנפורא המצד לנינ יורדין ו

 אסר מ"פ לסונה ®אנין אין ונגס׳ .אמות
ד׳ יום ננל מים האסים להסתפק פפוי שאדם לפו רנה מד׳ פ»ס לזלפן דולה אדם אטס נ

אמות

 שלשו! דגותל מן מופלגת בשאינה אמורים דברים במה
 שלשה הכותל p מופלגת היתה אם אבל טפחים.
 יוצאין פסין היו כן אם אלא ממגה ממלאים אין טפחים

 היא כאילו האמה שגמצא ומכאן מכאן מןהכותלים
 מן למעלה "שהיא כצוצרה טן :החצר בתוך עוברת

 ממגה ממלאים אין המים. גבי על בתוכה וחלון הים
 על טפחים עשרה גבוהה מחיצה עשו א״ב אלא בשבת

 המחיצה תהיה או .שנבצוצרה החלון כנגד המים גבי
 ירדה כאלו אותה ורואין המים כנגר הכצוצרה מן יורדת
 מחיצה לה שעשו מזו שממלאין וכשם .המים עד ונגעה

 הן הכרמלית על שהרי .הים על ממנה שופכין כך
 ארבע על אמות מארבע פחותה“ שהיא חצר טז :שופכין
יוצאין שהן מפני בשיבת מים בתוכה שופכין אין אמות

לרה׳ר
k ■שם «ו'נ שנז פי׳ טי נ פה; זין6ל *ז׳ג שנה ט׳ טי:

צ סיי6 לא’fci שרי פיקה אינא אי *הכן «פ6 ר «11ס *׳!ifci סר.1פעםו גחן יי'זי פי ט  י
 אייך אפילו זייא ולר׳ אמוס י׳ על י׳ נ® דלרנה ניפיהו איגא וקפין T*־ אני* *יי

 שופנח אין אמוס ד׳ פל אטת ד׳ נה שלק סלר דתגיא לרנה סיוע נייימא והניאו .וקפץ
ק וירא י׳ !העמידה .נשנת מיס ל«נה א עליה דפליגי נינ  יפקג p לי*א אנל «פקנ p די׳

 «ד «קה. לרינה אינה וקפין איין אפילי
מ׳ ־ ט׳ גג אפילו והנ׳א מ ד/) תאנא י  ני«ת נ

 ואים ושוגה »םן משסים נימות אנל הממה
 נמקומן ®ס *נל® רוצה אדם ס"פ נמנע
 ליה לי*ש מאי החם יאסיי מקפיד, איט פירוש

א• וקיימא מקלקצה הא מציד קלקול משום אי
 של ציטט יאיזיו שמא גזידה דאמית משום
 סקלחין צימיוס ססם נשנס ®ס מקלס פלוס

ח י"( אמי .הם ט  מסזקת «קה הנשפים ני
 סאה לה גוהפו סאה סאמיס לה פספן םא®ם
 סאסיס לה פסגץ סאמים ®זזקת הממה נימוס
 אמי דצמא גדרה פיקד נל לה פתק אץ סאה

טת א*ה םא*ם למענד  לגדור גמי הנש®ם ני
ט׳ קלקול ממם אי לי«ש למאי המם  פד ו

לנן אניי אמי p מקלחץ ואפי^ טר אפילי מ
ם  הרסן פסק ינינו והנה .עינ j ש® מס
ם תנ ולמנן נינהו דיני  מצי הניייר.א נלשין נ
 להוציא אמית ד׳ של אמות סד׳ פמומה שמא
רן ט׳ .וקפץ א רן ו  *פנץ שאץ וקפץ א

 pשתשטד נאע*פ 0שי.י פל שפגה הגון ^זוכה
ס ,«קה נלא שופנץ *ן ד' פל ד׳ נמשנוית  י

מן העיקה שאם לק«י ציין פנסח ופי׳ עיין־. סה אסר מ׳ עלים ילנטת לנסוהה ציין מנ
היסה

נ אמא ני ק רשומת הנא דאודיחא רשומת יהחם ותירצו ונו׳ די® י נ  רני והא יי
ק נרשומת יוסק נ ט׳ אמי נסי יי  מזקי דעייי הא קשיא ולדעיר אמרה דפירי המא ו

נ טפה המים נאמת לה  מי• ני וחיהוי לזעייי פס הקשי פוד ונו׳ היא מנאי רמי יי
נ דיייה אלינא אמ^אי שם ותירצו נדסליח  ים לשין מ׳ד ׳*נ) (דן נפ*ק שם .פ'
ם  נדיא פפמם עשרה נמהה פתיצה לו יש אא*נ נבנת ממני לאץ1« אץ למצר «ננ

 הא ססליק דלא הוא ®רלא והקשו כלום ציין אין פשר אנל ספשר נמהר שפר<«
ה דאית הנ*פ ומייט לה האנזור לפיץם נפלואה מלר נפרצה והא פפלסלין פלפולי  נ
צי פמפתץ מפרש דיל והוא ה®ם לאפה ים לשק דימה ורטט פ*נ, גידור  סשמחפץ יני
ת שהיא המים אמת ט׳ פוני ר ו איי ה עשרה נגינהה שיש המים נאמת י  אינעה וניפנ

 דסיק ינרייהא .פפסים עשרה נטהה סמיצה 7דלי אסרי נן ומעט פשר פי .פיצחו
 נאמת ד*ט ים למן אמרו נן ומפני משיה נגונהה שאין ז׳׳ל היא מפרש ט׳1 ים דלשין
 עד דנשפרצתו אמרי נן ומפר לעצמה ישוח והוי ד' ינרמנה פשרה נגונהה שיש המים
 דנסלפול והקשי טפודים עשרה נמהה צייןסתיצה מעשר נמתי אנל כלום ציין אין פשר
 יאפאי ט׳1 ממליק דלא הוא דסיסלא משסע והכי מפשר נמסר מותר אסאי המצר דנל

ט׳ נמלואה סצי «רצה  נמסר וקאמר סנא דסדסהים אייר הסמא דנרייתא נלוסר י
 נמלואה סופרצה אלא נלל מנאן ופס מכאן פש גשאר שלא אמלו שהוא ממ^ץ דאין מעשר
 כלומר גידור נה דאית וחיח לה האמד למקים נמלואה מצי גפוצה הא אי.אי1 לגמד
 שהקשו מה וא״ש ד*ל טווסי ד® .לגמר• נפרצה ולא מכאן ופס מנאן פס טה דאית

 מסצרות נץ הכוניח המים אמת ונפגץ .נ^.ואה הן מדייק דמא נפלואה סצי «יצה
ט׳ פסימס וסלוטח ט דפסק ®אה ו  דא*נ ולהחליף נאגמה דאסר ר® נג־נ דלא יני

ה נדפירי דפסק ודאי לנ׳ג .מיק נדנרי משלשה לפסוח שלשה נץ ולסלק לשרש לו ר

משגה לחם
ט', דלי משלשל פארנעה פסים דאמר נישנ״ג יפסק גופה הסיס נאמה לה דמוקי  ודיש ו

אי וננר .נשימר נה אץ אם ר לניט ט מ מ  טגם היא דו ואם אינפה הוא נימלמד ז
ט ק נלממת דאפילו ד*ל ננונתו לומר ראוי יני  פד»ר פסק דהוא כמן מסליפין אץ דינ
 מחליפין דרסן נרשומס דאפילו דפייי הנדת נגס׳ וסטאר »פה הטם נאמת לה דמוקי
תנ היה שהוי קשה וא׳נ בון נ  אםדד פלא למד אתה אלו דנו־ים ומתון דה סרק נ

תנ ונפוף ונו׳ להחליף ט דעת ווה נ  זמוקי דזעירי סנור דיל דרניט לומר ®אה לק .וני
 נשאי מעיקרא גמרא מדמקשא משמע הני דמסניתין דסשפה טפה הסיס נאמת מחניסץ
ם׳ המים נאמת אילימא מסקיק  נרשויום ואפילו לומר נזעיי׳ לפסוק טוסו אץ ומ"מ ו
p -n נ הונא דרב נמהלוקח ק׳:) (וף והוויק ההיא מנס איא חה להחליף אסור® 
ה לעטן מסדא ר דעת יביט דמה p ומעני זה ארק נבוף זיל ה״ה נמ*ש מינ מ  ז
 P סזפלגס בשאיוה נדיא שהן רניט נדנרי קיק פרץ ומיס והתם. המא מגס נהא

 גטגם וסנרא מפשיה מסברא ז״ל ואסר ו®אה נגמרא הוזכר צא שנהב ונו׳ הנוחל
סי דמי נלסד משלשה שטח דנל ®א  מא שנהב הטעם מפגי פגי נכסץ משלשה וניי

:ס׳ היא כאילו האמה שנמצא ז׳ל ‘
ט׳ למפלה שהוא כצוצרה טו  פסון שקועה הטמיצה שתהא נאן גצסרו דלא הא .ו

 דל«ל דוטא המים p למעלה וטפח המים סמס המריצה שתהא או נמים
ח » סנל לפרש רצה ולא וזיל דנזוזטרא מחגיסין על משתספץ ט® נש׳ התום׳ נמ*ש זה •

:) פ״ז (דף הזכור סוף פד הנזודשרא חתח
ט' אמות ד' פל אמוס מד׳ עמותה שמא חצר טז ומאמר רניט נדנרי קפה .ו

 ויש ליר׳ד «ו0ה 1110 גנון דמו מ«*ו וס׳ר תווי שנס גוזם' דאצורי' סיט ט פימליס ו»ר פ6«
 קויס שיפוי ני דש יואיל נ’י כרי׳י הנחי (יי ווזשניק וז״נ שם וטז אמוס ד׳ וסן וזיון »ר ס

 אוזטיו וצא צנימציס וזרן תויס אין אסיא!®זיון קא יסנויוליס סיוזפי «ד דישסא לטי שסנוס
 נססונימק ®ט ®יו p«1 יש לשלם ואוני אמרנא טיוקא לםרווף אם׳ יג ו*:ור ,האי טלי נם
 וינינא לסוויק אלא נטעור ני םאין גוווסלנס ינא סאחיס מנית יוםר לןיםן הססון פנטסל מוי

 דאמי נםיסייא לאי ירםנ׳ג דומן וד׳ דג' שישיא כאי ואמי אמרים׳ אוטמווא לאור,® מהדי
 «ווו המטצה יהמטל יניויאה נכניםם מיואוס נלוסי <םק׳ לם דעני אלא ולםמליף נאנטם ו«) <וםם

 יוצאין הנדס שיייו ניי יאמה ינאמצע יזו זו םממיצדז םיני וצא ומנא! מנאן אוננים נתון לאגטם
 יופרג טא ימצם ואכוי לגוי אמרק לא ג' לנוד אמרנן מג' ונמות ינק ואמר שס יון ומנמק
אנ׳ו יפה «ל פצי ולנ׳ז .ז׳ל טיש׳י ווינס ע'נ .לנוי מד' נמיס מיק יאנוי לפתמיה  י*מ ני ו

 ווהוו אטן ® מנויא ויי אנין ני אדאט׳ ופליג׳ איטן דטזוא׳ משום ורנינא א® נינ pn ד׳ל
 קאתר תויס לםגויל אלא דוויס ויג אואניי לאשלוג׳ לאו ינא ט לומד ממו אמרם רם ט תק משתס
 מויץ יש האמי לא דיא לו וסות ,נמותלגם נאן נסמיני ונאן ל׳ק םא ®רן רש לומד תמצא ואטלו

6K לאט• לס ומשיתא תא• שנקיק לא און אש• ונ נם נסתתק ואטלו יןאמי תימא אטלי «  ו
די  ומשם משמו יישנ׳א מור ונ׳ג ניומ״ס ילנתא ינםין אש• לינ ליה דאיםתשיןא מאי ווקדק מ

i n יל <טד ®מטו וימימס נייסס היסה ק אילו ולדעת• גן ישנים ויל ישנ׳א יאף ויל 
 תונס טי לא תמא וזוט יג ט ני דאטלו גאן •ש ויזשיות דנרם כמם וכלא p תו<5ט משטל

e$j ומיץ אין מנדי ויג ולאדי לנימלמו ספושקץ ומיין אט רלינ משמע סה טמו• ע«ו נ׳ש 
ק ינמולית מטי לסמלים ק גי ואסוייו מורץ יש ואור״מא ליי׳י יא ים ימסייו ולא וינ  ינ

ר ושנת נטץ פטקוא דיא אגזו לא וראי ייא שיעוזןת׳ י׳ל טוש׳י מתון ונומשמע י « י׳  לאו י
ם^  לעיש יין לעשוק גא M זאת גשמעתא ז׳ל שטיש*• ומם ט׳ך למעלה עסק p ו*ל ויימ ימו ני

ני אתי וון ^  אמויץ ®יין רש מיל• יו• הט אש• לויג לשרש וצסרן גיופא אותי לט ט ונעו .י
 אלא אסייו מורן אץ אמית ויא להלעל מותי ולנן נמועלנת ®•ר נני״תא וינא לטתל נסגוני
מו^וו מ ממ׳ש ממש נייען מי נ טני וגפניא רל י'  .שלמא יוסי מותי לנותל פקוונ מי פל ט י
 למי זף ק® הים לנותל גהמונה םום הומת לט אלא דמא לים שאמי גהמונם פטיש ו*ל לטדש*>

ידגיש גא אץ שלו געפק גלגי אט ויג יניוא יגר מל סמן ו׳ל י*מ אי וסר דפת, ® סאט

תנ דהוא  דסתס מפני גמגע ושוגה'ואיט דשופן הנשמים נימות דניב נ
ק פינלפו ווצה 0ד6 ונם p מקל®! ציטלות ק מ גמ> הנשמס בימת יקפין ארין9 נ

^!א>
עוז מגדל

לני היסה ואלו ומונ״מם הנריסא ואח נל ימיט ז׳ל אלעס פשיג  משומם הים לא מומדמז י
:רממא מיא• ליצלן ויסמנא לו וסלילה נלטד לומד וטינ ינו יג סא וט נשימתו יגיל ויל וי׳מ
 נסמוגס נאן סיין יש ®מא אע•' אמי אש• יג פט יגים סערויס גמהא לו טם ®א ט ו׳ל לק
 תוא רמי ודיג טעם ימים נאמת זמיר לם גי«קים גריתא לעולי אמי אשי יג 1וי* טמעלגת גאן
 יא ג' ני שאין ואמ׳י ממ« למלאוע ויאסי נמלית מזור ותיו• לן וקשיא ותא ו׳ל ונטיש•• ®א
א לא י ®י• ריא• ^ו י׳ תויי p שיוא אע׳ע י  מיינט שסא סמלית ®י• וג׳ש וסו סי׳ו לא י
ע* ואטקנא נילנתא יולא «רן P לסנא יס׳ל ®מא אט׳ אלא ז׳ל, •’שטיש ונמו אממור ולא

p ל• •ש מ'מ שאנו ודני גוולס «מיא והיא •דאוס ri נשיאמה נאמו נ«עלוח סאן נממוגי נאן 
p וסמונס י® נלטד מג' עמוס הלמודא נטלי סקי׳ל «מי מג' נעמוס ̂ותל פמוני io דלמיל 
טי סמוי' גמרא p שס ו*ל טוירש*• ונמו ו i ננווווויא ממו•' גמיא נסמון לעויט noM א  •ל ^
 ט למיד ®מיס מלמנס נסעלגס אסל נממוני אלא שוו לא יונא « אמי נוווסיאוס דשד טפקא

® גטתל ססודי ג' »ן לכותל יסמוגי  ®ר משוס ולא מ4מ0 מטס לא גס ואן הגל לדגר ו
N שמותי ®רן א| •דאות ע* שעסקט ופ*ש P® ליי יאת למק אט* סתלית M אס to 
ץ נמשממות אסיי יסמל מן מועלות to אנל ליס סמוסם טטיש טל ישי• ס ושלא ימוסי  מנ

 ילסס סטא תלמורא ונטלי ט»וסיא טנא דג וגיס• רלן ינריתא ונלטן שי ו*ל ועימ*• דטי
 ילסע אץ דץ*ל סשנ׳ג טרןיסי״סאודלא נמויץיוי«מלנ ושלשה גלטיזמי מג׳ טווס יוזממ

p יטוא מוי p ונס גריזא לערו!• י^• יס״תא וועה מל אט טוומו סי p דגרימא גומה 
 מניד טון לימיו ®!ני לי P למלאת אמוד שהיי אשי י< שאמי אט׳גמועלנת ט יטמא נמי ואמי

P 1נתלו! רל ימעדשיי וגס ויטט שנויטן ויש מפץ שטיש ® ויש ז׳ל •’שעירש וימו אטמא נטף 
 «!עמ יג•^ דון יומיר לא»י ®!ני אשי י< שנין n:1 אוזו מקום אל יולן יגל אן נטוזש
לני סי טוצא דני נל מסקנת ימטלה ט אט יג לאיטי  וסין יסלמוי ומל סירק ת' רומה ני

 אץ רל ויוא ינויג יפסק לט עטשיס ימים ים ט סםוניא ואת נל וישתית ז׳ל אלעס י*• ממן
סיי ונשפא ננון טרש ט מל ז׳ל י׳וי פתק הזי זניין יוה היין על נילטת onp ייני  טש יאע׳ע נ

סאו• יססניים דק לו ונייי אמו ורן על יתעיש הכל והתם הנא ינאן כאן נמקים גויטם מענים
ו התצמיו ונצט! הכל לעווע ו ץ ®צאי עקום וצומיו ^ :ס

:ע׳ז) משתסטן(ח> טצו ע׳ פנל .נמקימ! עי הים סן למפלה שייא מומודד
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תנ .ונו׳ הספינה מן ימלא כ ריו םד.פ הי-לך לן החיהה הרת׳ן נ נו נ־זיש ניצה ונחסגה ונ נ וניזחלוקח .וני ר רני הי ננ הנ ם נסק כינינו נ ן ועל נהנמי ע ד נ  לנו ה
א הוני־ו תמלחין אין המים מן למעלה שהיא נ׳וזכרא נהדיא מפרש ני) פ״ז (וף עירונין נימות החם ואמרו . ונו׳ הנשמים נימוס אנל התמה ניתוס נד*א חנא ננמי

ת מסנה שנ נ אלא מיס< נ רנינו מפרש יןושיא האי ומשום עשרה, מהיצה לה עשו א' פי נ וין שעל מפרשים קצה כירשו וכן ניחש 'ראי הנשמים י וכן זו נר״תא היא נלנר הני

א שי ע רסנה הנוז נ ספסים כ״ו שהם אמוח אי
 מאתים מחזקת גומא לעשות צריך לפיכך .כמהרה לרה׳׳ר ■ ״י״ל ״’א” עשרז צו מכל וישאי

המים שיהיו בדי החצר בצד ברה״ר או החצר בתוך

רג מימרא לכאורה רוכהה אכל קאמר הנזווסרא שנאמצע הנקנ מן ארנע סיןום נעושה הונא ורב סימאא והאי ק ו ה פי' .סאה לו נוסנין סאה הגשמים נירו־. נעוקה שוגר נ
נוחנין שאין נסאה וינו מסאתים פחות נל ״ .

ונירור. כיין הלכך אני׳ ואמר מלואה אלא לתוכה
ם ואפילו כור אפילו נזרינן לא הנשמים  טרי

אם אנל סאתיס שמהזקת נל ליענה נותנין ,
' י .ברה״ר הזאת העוקה תראה שלא כדי מבחו־ן כיפה עליה לבנות וצריך . בתוכה נקבצים ■ י
 אמה הצי סאתים שמחזיק המקום הוא ובמה .אמות לארבע מצטרפין והאכסדרה והחצר

 לה שופכין טסאתים פחותה העוקר. היתה י* :אמה חומשי שלשה ברום אמה חצי על
 שהמים פי על ואף מים. של סאה ששים אפילו לה שופכין סאתים מחזקת היתה .במלואה
 וסתם מתקלקלות שהחצרות הגשמים בימות בד״א .לחוץ הגומא מעל ויפוצו יתגברו
 .ברה״ר טבחו יוצאים והמים ברה״ר משתמש שזה לומר הרואים יבאו ולא מקלחין צנורות

 פחותה היתה .סאתים אלא לה שופכין אין סאתים מחזקת היתר. אם החמה בימות אבל
 תחת ורולכין נזחלין והן מים לו "ששופכין ביב יה • עיקר כל לה שופכין אין מסאתים
 ויורדין הכותל על נזחלין והן מים פיו על ששופבין צגור וכן .לרה״ר ויוצאין הקרקע
 לשפוך אסור אטה מאה הארץ שתחת הדרך אורך או הכותל אורך היה אפילו לרה״ר.

 לביב חוץ שופך’ אלא יירה״ר. מכחו יוצאין שהמים מפני הצנור פי על או הביב פי על
ט :לביב יורדין והן  .נמנע ואינו ושונה שופך הגשמים בימות אבל החמה בימות בד״א י

 הביב פי על שופך היה .במקומן המים שיבלעו רוצה ואדם הן מקלחין צנורות שסתם
 .בכרמלית כחו על גזרו שלא החמה בימות ואפילו מותר זה הרי ית‘לברמי יוצאין והמים
ר“ר.ראב ,שגתר ̂ ריב יורדין והם הספינה כותלי על לשפוך מותר לפיכך

פ *נא הספינה. בתוך ורוא הים מן מים אדם *ימלא’ לא כ ״' נ ונו׳ ׳ ־ רג זיע ז״ל ירחנ״ד נ  נ
ן יוצא ארבעה על ארבעה מקום עשר, בן אם אלא א דאהר׳ ורנה חשדא מ א, ססינסא ארעא יי  הי

תוך כשהיה אמורים דברים במה הים. על הספינה
 מקום דרך שהרי וממילא. שר,וא ‘כי זיז מוציא הים מן מעשרה למעלה היה אם אבל עשרה
ית יבספר הקורא כא : היכר משום אלא זה לזיז צריך ואינו ממלא פטור  בכרניו̂י

 על הופכו אמות ־־ארבע רהוין * נתגי׳נל אם .בידו ומקצתו לרה״ר הספר מקצת ונתגלגל
נל .אמות ארבע ויעבירנו מידו כולו ישמט שמא גזירה .ומניחו הכתב  ארבע לתוך גתג̂י
 לרהייר ונתגלגל ברהי׳י קורא היח .אצייו גוללו לרה״י נתגלגל אם ובן .אצלו גוללו אמות

 לארץ חניע ולא רה׳׳ר באויר תלוי היה אלא נח לא ואם .הכתב על הופכו בד, נח אם
ב ̂ אצלי גוללו פחות מוליכו ברה״ר היה אם .רבים בו יזוקו שלא כדי קו*ן המעביר ב

פחות
k שה. לפיין כמ־נ :(נ סימ, טור ד שש ושמ׳ג שנש שישן שוי ג י שש ושמ׳ג וש נדי! שם נשיי עי׳ נ ;שס ישמ׳ג נתו , , . ,
א ר: אף המים סששס מעשרה למעלה י ״ ״ . חכו

מעי; מקים שהרי ד׳ שהוא שננל מודים ורנה
י הוא מ א שם וכינואר הונא לינ הים ר,רר,עיס נסו להם המיס שמת ו מי ם ויי,׳ך ננ אי אשור הי,ום דרך להחליף אסרו שלא למד אמה אלו דניי מנו א ׳"ד שיר, נ ננ  י.מחנ,לח נ
׳ לדעי. וו נשוגיא כמנואר לכסמלה יותר ר״ש דרך לכריצימ סרה"׳ אנל ר,ויה של רשויות שהם לרה"׳ סרה*׳ אלא ככיור נמר,ום עומד היה  דער. ווה היורים יצדול׳ הורו וכן הוגא י

 מקום ל’ו המכישים ושאלו ד׳ על ד׳ נו שיהא צריך מעשרה למעלה הוי! אכילו ולהינך להדליף אסור דנריהם של נרשומ שאמי׳ אח־ים לדעה הסכים ו*ל הרשנ״א אנל .יבינו
ה״׳ והסריגה ככרמלית דינו הים לשמה עשר תוך הוא אס שהרי מועיל מהו זה ד׳ גו ופירש י  ומשלשל נאמצעיי,ו תלול הוי! שוה נלוסר מילא הוא יו1ה שריך ו'ל האי יני

 עשרה סמיצה צריך המים גני על שהיא שנכצוצרה ואע״א רה"' וינל המים שפת עד הן כאילו י־י:מא אתית וצוד הצדדים כוף אסריגן משוב סר,ום שהוא וכיון וממלא שם דרך כליו
כ נניתו שיעשה תה שס לעשות יכול שאינו מאני הקילו נסמינה א־ כנר ז״ל ויניגו דנריהם ע' ם ירך שירי נאמרו זה ני קו  ג הדלי ננגס הויז שדרך מזה נראה מילא מסור י

א א ב ר מו א הניאו צי׳תו (דף וננת׳ אצלו גוללו מידו הספי נתגלגל האסקופה על נספר הקויא ן צ־ז ועייונין תפילין נהסוצא משנה ופו׳ נכרמלית נספר ה ת ״  תוך דתניא וו ני
׳ ^ ע י.וך לפ,יה עונדת ורה״ר נייולית נאסקופד אג״ ואוקיס הכתב על הופכו אמות לד׳ תק אצלו גוללו אמות י נ  לידי אתי לא ליה וס״ת׳ נפל דאי אתוח אי

ט וכתב ז׳ל הרשנ׳א כתנ וכן אמות ד׳ תוך פכי׳ אנגור ליו נמו ״כי ינרים שא־ אנל הקדש כמני דווקא הושוניא מתוך שם ועוד .רננן גוור לא ממאת נ1מי  נתגלגל אם וכן רני
דני אציט גוללו לרה׳׳י ה׳י צד נשום לסוש אק שהרי הוא משוס ו ר ה תגואת לחיונ נ ת"׳ קורא הי  היה ,הכי צ״ת) (דף ואוקיוה וכו' הגג ניאש קו־א היה ני! (צ״ז שם ונו׳ ני
 למשה אמי׳ משופע שאיט גטתל אנל משוכע בנוי,ל נד׳׳א .הכתב על חככו שכחים לעשיה הגיש אצ'ו גוללו ספחים לעשרה הגיע שלא עד מידו הספר וגתגלגל הגג נואש טרא

נו שנח לפי משופע נטחל ופי׳ ע"כ משהו ע״ג הנמה נעיגן מ״כ׳ אגלי גוללו המו;• מלא אלא הארן מן מטלק איט אפי׳ אומר יהודה שר׳ אצלו טללו משלשה

 אין הנשמים נימות אפילו ודאי פחות מחוקת
נ לא דאי מלואה אלא לתוכה נותנין  נממן י

 מפאתיס לפתות סאחים נין מחלק היה למה
ה דקתג׳ ומשניונו ק  נכל סאחיס מחוקה ט

 .רנינו לדעת הסוגיא פירוש והו .היא זמן
ה ויש  נן כר׳׳א תלכה ונסק אתרוח שכיות נ

 שיש כל וני.נ .ו״ל הרשנ״א דעת והוא יעקב
ה ציינה אינה אמה ו”׳ נתשנורהה ק  ונן ט

 .עוקה צריכה איגה קשנה אפילו הגשמים נימות
 ים1םאר מתוקת עוקה לה יש אם התמה וכימות

 אינה .נורים ואכילו כור אפילו להוכה נותן
קר. נל לתוכה מתנין אין פאי,׳ם מחוקת  עי

׳ קמור שהוא נל הניב ונדין ת י י אט ׳ ה י  נ
א לתוכו שופנין הממה נימות אפילו  נן ונר׳
 נראין רניט ודנרי . ז״ל רעהו זהו יעקב

 וה ,ונו׳ הבינ פי פל שופך ר,יה • לההמיר
 גני ין׳:) (שנח הזורק פ׳ ממ״ש ו רני למי

ח כר.ו ספינה לי י גי  שהוא ודע .רננן גזרו לא נ
 אפילו לנרמלית סמוכה היא שאס להצר היין
 ניסוח אפילו עוקה ציינה אינה קנינה היא

 דעת ונן ויל. הרשנ׳׳א השנים ולוה הר,מה
א ופשוש תצר גני רה״י שהזכיר רניט ע ט  ש

:ועיקר דעתו
א כ ן מים אדם ימלא ל  נהוורק ונו׳ הים י

 אוציא אמר הוגא רב ספינה אחמר
ה מנ ה ססדא רג וממלא שהוא כל זיז י נ י ר ו  נ

נ וממלא ד׳ זיז ממנה מוציא אמרי הונא רנ  י
 ואוירא משחינן מארעא כימלית קסנר הונא

 לינעי לא נת׳ יזיז הוא ונדין הוא נסור מיץס
א ליה יתהו׳ היכי ני אלא נ היני  תסיא י

ה נ י  ומיא ישתיק מיא משפח נרמליח סנר׳ ו
י לא ואי היא סמינחא ארעא י נ  ד׳ מקום ע

 והלכה כ’ע לרה״י, מנרמלית משלשל קא
הזיז אס רניט ונתב .ורנה הסדא כיב

׳ קיז המעביר כב י ט׳ יזוקו שלא נ א מימרא .ו נינ נ)”מ (שנת נירה פ' יי

לחם
ם שופנין אין אסא•  יש דהרי נ״קירן המים שינלט רוצה ואדם מקלחין ציטרוח סתם נה

אי נליעה כאן ה שניאר נפי רנינו וסדנר׳ עמרא שם כסט  וקכ״ן דהא-יך נראה ה׳
חג עוד .וצ׳ע נזה להר,״שנ וצריך אסור הגשמים נימות אפילו  מפני נדכר שעם רנינו נ
ט אין נתהרה הדנים לרשות •וצאיס שהם ג ע ולא אמות מארנע כפיות פעם לתת ט נ אי  נ
ה ט  שעם לתת כונתו אלא להחליף רוצה אדם שאין משני שיאמר ראוי היה כן דאם א
ה שיוצאים מפני אסור שטא מהי ע פתוח נין ולתלק נ נ אי  אז אמות לאינע אמות מ

.חילוף מעם רפג׳ נחלק
ך י ר ק . וכו׳ סנר,ון ניפה עליי. לבנות מ שיא חשוס הפעם חלה דאיך ק׳  לו הית י

׳ ועיין נר׳יה ההיה פלא ספג• לתלות י נ  תימלא לכאורה תיכתת וכן ה״ה נתב נ
ט׳ מומן דרב ט ,ו ג אני׳ לומר מ ואפילו כור אפילו הילכך פ׳ה.) דף יאמר(עירונין י

עוז סנדל

ונן
משנה

א׳ ואמר הכרית נן ומכני דריג עליה פליג לא כורים  ואפילו נור אפילו יקאמר אניי י
ה סאתים מחזקת אינה אס אנל סאתים שיתזקת היכא הנשתיס נימות נירים חונ  אלא נ

 לו טתנין וכסאתים מלומו לו נותנין ונסאה לסאחיט סאה נין ר״נ וחילק א־ש כמילואה
ת י"נ ינקש והא נורים אכילו  דוקא צאו סאחים לו נותניס סאתיס יתזיק הנשמים נייו

חי יאשילו סאחים ע׳ משום אלא נותן ׳ו נ  נקט סאחים לו נותנין החמה נימות לתנקט י
 לו נותנין ינשתים נימות תסתחים נכתוח אפילו אני׳ וקאתר מאי אי אנל הכי הנא נמי

 דטתנץ סאה ינקס לומר אין ינסאה לסאחיס סאה נין לוזלק לר׳׳נ לו היה לא כורים
כ החמה ימות גני סאה ינקש אשו סאה לו  הגשמים נימוח היצ״ל אלא להאריך לו היה לא דנ'

' פירוש ודאי אלא וכו׳ הר,מה ונידות נורים אפילו לו טחניס סאהים מחזיק י נ  אני' ד
: הגשמים ניסוח סאחים כשממדק אלא אינו

סלע
םייסוגיות הגהות

ע] אד׳ חוץ אשי' אגואאו מתיר ןההור * I ע־ rm ימלא אא הזורין ש׳ .וכו' לשכון מווזר אשינך )ד, (דן משתוזש׳! כאד ש׳ .ננימליס פי »פן 
ט'  שתיכתא ארפא מיא דאמרי ורנה יהודה כר' ומי ו'ל הראנ׳ד כתה • הזורר, ש' . היכר פד ו

 הונא רג גר ורנה ההדא רג כתוג שלנו וככ.ייס דששינה מה;•׳ נת׳ הזורו; ש׳ היא ההלכה כ• להו דמהשכי יאיגא נלג־ השמועה על הקשיד אם אלא לוז־ש כא מה ידעתי לא אומד ואני .ככ׳ל סיא
נ): (דן כירה ש״, .אמה מאה פד יוון שלא כדי ־,ו! הםעניו ל־ו) (דך השיל׳! המוצא ש' .אללו גוללו פד נכימליה כשש־ ר,קורא גדיש דגני׳ דסשיק׳ ומשיש מ'



67 לד משנה סגיד טז טו פרס שבת הלמת .זמנים משנה מניד
ה » בן .W ינהנוה סהסריה ו  נדרזקיח דמה שגינל) 11המ נ') *ו5 המצניע(שה פי '

נ ל« שיא ה׳י שה עיו6ו מ׳1 להימלית לאפוקי יצמק נר וד*נ המא י  טי6 דלי
 הבריות נגור רביע ושירש .שבתורה ל׳ת את שדומה הבריות בבוד נוול מוהר לניפלית

 ו׳ל המתישים ונמלנץ .ו״ל הראנ׳ד פירש p ניימו להם ו»יק שהסרית המיים שמד
 ואכתוב להוצאתו תינוק או בכר צרק* אם

ת־ :סכיו דנייהם  ע' .כו' נים לימון היי
 דסמי מא! יהווה רב אמר קמ׳א) (שם הולק
 דילסא ליסלק והדי נרישא נפשיה ליננינ נמיא
 נמים ט הכי אי נכרמלית ו׳^) לאתויי אתי
 ואשור נכרמלית אמות ארנע כתו דתי tp נמי

:גורו לא נכרמליח נחו
1*DB ם א ונו׳-. לדירה מקף שלא מפו

 שהוא הוה המקום דין '
 נהרנם מנואר מא מורה דנר גמור נרה•^

 יומנן אי׳ר ו') (דף דשנת ס״ק ומהם מקומות
 לדידה מקף שלא סאתים מנית יותר קישף
 לתוכו השיק (ססזיק) נודים ואפי' כוי אפי'
 .פ׳יכ ויויין שממושית אלא היא מת־צה מיינ
מינה p גם הפלפול ודץ  ועיקרו מקומות נ

 וכנ*ע פסי! נעושין כ*ג) (פימנץ במשגה
:שם וננמרא

כן ב ה . ‘w י׳ שגמה עמוד ו הינ  מקומות נ
 ופי הל גני פ') (דף ישנת פיק מהם י

 היה שנים סלע ;פ״ם) (מייונין גגום כל
 ם*ו:) (שם הדי פ׳ מעשרה. פתום גטה

 אק ד' ורמב עשרה גבוה שמם סלע ברייתא
ה^ מפלפלין  פמות לתוכו הים מן ולא לים מ

אן  סאתים. בית סד כמה עד מפלפלין «
 סאתים סכים דיותר דהיק אשי רג ופירש

 אמרו והס אמרו הס סיע ליס מתוכו משלמלק
 שלא סאתים מניח יותר קרשף אמרו הם

 בארבע אלא ט עפלפלק אין לדירה מקף
 לנרמלית מרל׳י מפלסלק אי! אמרו והם אמות

 פיו לא נכוליה לפלפולי דשיי סאתיס נים
ק  •ותר לתונו ומהים לים מהונו לפלפולי ינ

 רבק שרו נכוליה לפלנוולי דאסור סאתים מנית
ה׳י אמרי דילמא נלפ  לפלפול' ואתי מא י

 אלימא למאי פירש שגא מאי והקשו .נכוליה
 תונו ותירצו מפניה האתית לדתות סקנחא מאי

 פד שבית לא לתוט ומים ליס מתוט שנית
ם וסדניי כאן.  אלא התירו שלא נראה יני
 סאתיס מנית יותר קרפף היה אם אנל ליס

 מתוכו לסלסל אסור פנינשה לכרמליה סמק■
 נסושפות אבל . הדאנ׳ד דעת וכן ^■מלית

 סבא! והתירו שמנשה לכרמלית שה*ה פירשו
 מפתת לפלפל כרמלית אצל שפתוחה לגגה

.מניס יסירה שר.יא ביק לסונה מכרמלית
ונתב

 כדרכו מוליכו בכרטלית היה ואם אמות. מארבע פחות
 מדאי יתר ונתבזה שהסריח מת "וכן .אטה מאה אפילו

 לכרמלית. טרה״י אוחו מוזויאין לעטור שכנים יכלו ולא
 יעביר שמא עצמו מגנב עולה כשהוא בים לרחוץ *היורד

ת אמות ארבע שעליו מים ריי כ :ב

עשר ששה פרק
O א lpD תשמישו שיהיה אלא לדירה הוקף *שלא 

 מקום המקיף וכגון ופרדסים גנות כגון לאויר י
p ק וכיוצא לשומרו הארץ ה יש אם .ב  המחיצות טוב

 המוציא לחייב ברהיי הוא הרי יתר או טפחים עשרה
 ואץ לתוכו. טרודר או לרה״ר טמנו והמושיט והזורק

 או ]fc[ מאתים בית ט יש כן אם אלא בכולו מטלטלין
 אסור סאחים בית על יתר ט היה אם אבל .פחות

טת בארבע אלא ט לטלטל  עמוד וכן ב ג כטטלית א
 מטלטלין סאתים בית עד ורחב טפחים עשרה שנטה

 ט מטלטלין אץ סאתים בית על רחב היה .טלו על
מעשרה פחות גטה היה שבים סלע .אמות בארבע אלא

■1'
מ6 היה אפילו מארבעה פננת וםלע פסה■ הדעת ולזה זיל הרשביא וכתב  אשם אלף ו

:ססור סנזם שהוא סי׳ד נתנאר כני
ח נ  אמרו ושם הסשק כמצר סאסים הם נסה נ"נ:) פסין(שם עושי! ס׳ וכו׳. סאה נים כנו

 מאם הנאת מספר הוא וכן אלפים תמשת והתשטרת תמשיס על מאה שהוא
 שנעים ושירים אמה שנעים ופירוש .נתמשים

קיוג שטעיות וממש אמה .נ

 טטלית שהכל לחוט הים ומן לים מתוכו מטלטלין
 עד טפהים מארבעה רחבו היה אם עשרה גטה היה
טלו לטלטל וסותר הואיל סאתים בית  מטלטדין אץ ב
ט. הים p ולא לים סתיט לא תו  מבית יתר היה ל

 אלא ט לטלטל ואסור הואיל רה״י שהוא אע״פ סאתים
 לטלטל טתר [נ] זה הרי כטמלית אמות בארבע
ט שזה לתוכו הים ומן לים מתוט  הוא מצוי שאינו ד

 על אמה המשים סאה בית יהיא כמה ג :ט נזרו ולא
 בתשבורתו שיש מקום סאתים בית נמצא .אמה חמשים
 הזאת במרה ט שיש מקים וכל .אמה אלפים חמשת

ע שהיה בין ב  שבעים על ושירים אמה שבעים שהוא טו
י הצורות שאר בין עגול שהיה בין ושירים אמה  זה ט
 שיש לדירה הוקף "שלא מקום ד :סאתים בית נקרא

 כדי כרחבו שנים פי ארכו היה אם סאהים בית ט
ט [ג] המשכן כחצר המשים על מאה שיהיה  לטלטל ט

ט ארט היה אם אבל .בבילו ט שנים על י ח ט. אפילו ט ת עשו שלא אמות. בארבע אלא ט מטלטלץ אין א  סאתים ט
ר אלא דהצרות כשאר לאויר שר״שטישו צ טו לשם שלא שדצקף מקום ד! :המשכן ט ץ אם ^ ה בו ט צ ט ט ט על י  ע

ת ט ם עשרד. בגובד. א ט עשרה עד דירד. לשם בה ונדר טטי ה. לטלטל טי ל ץאםה ואפילו טו  דידה לשם וגדרה [ד]ט
ץ ט ט שד.שליט. עד דירה לשם וגדרד. אמה ו ט מעשר לי ט ט שיש פי על אף בכולה לטלטל ט  מקום ו : מילץ כ

ט ט נזרע אם לדירד. שתקף סאתים מבית י י רו  כית מטנו נזרע אם טעוטו נזרע .בכולו לטלטל ואסור כננד. הוא ט
ט מאתים ט הזרוע המקום היד. ואם .בטלו לטלטל ט ט נטע «]J .בטלו לטלטל אסור סאתים מבית י י ת א ט  ת

כחצר , , ,
m שינון שר d p mp : י1ץ ב a : ep a'zo np גיור dp/ p9 : :שס <0לסס«1וופ יסוי ץומץ^:0/

טשנה להם

 שיזה ני! ומ*ש
ט׳ סרונמ אי ו ; נססק ננסרו) פנו

ס ד  נינו ט שסיה צדירס <םקף שצס מסו
.p סםתיס  6ר0ונג נמסנה שם '

f יז6 נרמנה משפם יוסי אינה אם jp to 
: ליסנה

.P דירה לשם שלא שסקף מקים ר.  (שם '
 מנים יוסי >p1p שמואל אמי נ״ד)

 יוסד פיצה מ פויז לדייה יוקף שלא סאסים
 ושידע .וזיו משי מל ומעמידו וטדדו מעשר
ס ה. לשם וגודדו מי  פירע זיל וישיי דיי
ן ואמי לדירה הוקף שלא  דידם אצלו ננם נ

 פתוו ולנסוף לזייה שלא הוקף ^מן ואמי
 עושה הוא ניצי מהני לא ניסו לדיח סחת לו

p p שאין נסי דהוי סעשר יותר סיצה » 
 ומעמידה &צה אמזה תם0ו וטדי סתיצות

 לדידה הוקף וצנסוף פסס והדי פסי סל
ס .עכ״ל לו שנסתתה  כפססה סיסיא נתב ויני

ם נטנה תלוי שהכל מדנריו ונראה  אם כגויי
ה. וסת סל נמשו  נתוכיל שא׳א וניאה דיי

 גית תסס למשות נזסתו היה אוהב טוגתו
 ואיס לקרסף דעתו כיה אם אכל לדור יאוי
 שגזינם רנימ יאסי היאך דייה לנית םסון
^ן אp יועיל דייה לשם ס שודא לדני מ  וינו
הנ ייל והישלא .עוון לי ידן־  אי קרפף גני נ
 דייה פסס לתוכי ששתת כל לדייה מוקף זהו

חנ זו ונמימיא הוקף ואמינ  :ז׳ל רשי< שפת נ
6 וזזםילו p pמה P' . ואיפשישא נפיא שס 

שמועיל:
ם0ם ו  לזייה שהוקף סאתיס מנית יתר ו

ט'. מי קופף נ״ו) נ"נ (נם ו  י
 היי pי נזיע לדייה שהוקף כאתים פנית
ט נפע וא«ד נגנה הוא  כמצי »א היי יו

ן האחיק והלשק פסלשוטח ונאמרו .ומוחי  נ
 הונא רב אמי שיי מיעופו נירע הא מא

 סאתים נית אלא אמרו לא •הושע דיש כריה
 היו חנו וגנשע אסור. סאתים מביס •תר אכל
 שורות נסוע פאיס אע*ס פס העלו כחצר הוא

" ס. סתם ילייכן ™*י "יי *יי ני  י
 שלא נסה אף 0 לפלפל שאסור כשחיע ודע

«י מרע  האסוד 0ל«ןו נמלואי שנפר! לשי א
ט «וכ ולזה לו  :ככולו לפלסל אתור יני

ת 6נ ו0

 ליס מלא התירו שלא נראה רניט ומדנרי יזיה נתב . 'p שנים סלע ב פט*ז
ט'. ם מדברי כן לו יצא טהינן רע ו ט דמדנכל ואפשר יני ואמר יני

מייסוניות הגר.ות
 > פ־נ מרע סאתים סגית מיסיזוווו םאתים אבית ארס אתו־ •וי! ר.תום׳ ססקו וכן [א]
 סתונת אסאבא אי״יח n«pm יו־** סאתיס סבית יתירה אתת בבינה ר־ת התיר סבאן [נ)

 אחאסיו והתיר ברמאיה אאא וםאמיא סרסיא אבניה עוברה גטורה רחיר ואין הואיא אמוץ
nnoon ואץ אהוץ נוחונה נוטא או הגיגה אתיו וגותן בחוץ אעיסר « אע הגינה בתיו 

 יבא «אא נרי 1. גיירה עיקר נא «הר׳ *גיוסו אא והנא רהנא אסאע גינה בין יהאק
 א*נח ר*ריה ד• י*כת בפ׳ק סרוזניא ראיה ועור .הנא נם׳ *•׳ך «עםא והאי בבואו ^אסא

 ע־ב חם*ה אהו אשנה! סאתים טביח יתר אקישן. נרסאית משאר יטאטא אסור היה ואס
 ז״א הר־ם מוי• יב־נ י|1 !ע־נ .הס׳ נר׳ האנה שמואא אמר (נ! :ע־נ ,טהי״ם א*ין

 :ע־נ .אנאן באו n«nn סניס ראסר רסנרא סההיא אהיחרא רסשטיה ע-יונץ בספקי
oj• עובדא >ר.ו*ע ררב בריה התא רב סוענד ההוס' וניס אתנינאאות 0י1ע» *אץ ואעיס 
:עיב ,ונר אץ»נאא •ע*ו׳ והוא יאסי כאבים׳ וראא ס־ל נר־נ אנא ואמר הבי '

 מותגי זה הרי 6אל לומר לו היה 1לו1 גן לו משמפ ליס מתוכו לפלמל מותר זה הרי
̂)ל מור.ר ליס יט0ם דדוקפ תשמע 1לו6 ליס מסוט לעיל פמר זגגר לפלפל :לפ

י׳ז“ עז, מנדל
p . ו ו י ל ס מ ל ו ע ס ^ ס ״ י י ׳ י י ״ ׳ י ״ ז י ר א ל ל ״ י י י י ״ ז י • • * ו ש ׳ ם ו ז י ו י ל י ד י ״ י י י ז ל י * 

S «■ .<יי״י״ «י י®* “P® ספרי ):h'ef (דף י׳אדסיני! סרק .סזוק  |W־
 סדזסריסם בי. נורו עד שניס סאע מורקנצגנוס: 'ק0.6ני' עי יט׳ עמוד ובן לו): (ד׳

 (מיעד v*> סקוס :לג) מסין(זן. עישץ ע' גצ9 .בלש עו (וירט מקף 6שצ סקוט מגרי:
:P <*עיפ דין פ0וo 0*' י׳ל טימנ׳ד מזב :עפין עושץ סוק .נשמה *מי  01ו *עי ואני ׳
̂  סיס שלו בנייש* גי בעיני יותר עוב מס סזשיססו שצנו בנסר* ג0י« מישיף ויל ר<>« סיס

 own וגם סמני* נבל עיייויו *ין *ו שנויסין«יי™ ססץ עושי! '0 סוף ו׳צ יש׳י מייכס 0«י*
«'0ו ב«* רב רסני מסר* <*0> גגירס* *ץ וגס ו11נג וסר סרלס גולס «ני*0 מן  מגש (
 *ץ I* מסירו מורס סיוימיניס ונגייסס סבל בסיב ו׳צ ו׳ט בגייסס *נל .ויל י*נ'י0 רניע ג׳ק

 שסרגס יופי p<׳0« (<><* גניה בל יבשי בביס ההלסוי שינוס גבל מלבס מ* ושיססו עסירו
עסבצע 0ר1ג*0 גירסס ולדעתי .ושעואל דיג בשלוגס* וטתס מרד תקרס ופי כגיםי שצפטס וסלנס

*יש



פט״ז שבת הלסת זמנים. משני■ בסף 6&
ז ׳ ט ם ז פ קו הג זסיהם. יורד חקרה ששי פד .'0\ שהוקף ט ^ נ מ  לסרש ה׳ל רי

הלכה כארזלא ונעניד פוחר ד׳ה נאכסדרה עגיד דאי נארזלא דעניד י

משנה מניד

א . עמוקים היו אפילו מיס נתטי׳ ט׳ ו לשם ו  משמיה אמריגן הכי מיס <חמלא וב׳) א׳ כי
 סזו לא אכל לחשמישהן דחזו אלא אמרן לא אמימי אמר דמו נומפיס מיה דרנא

.מוהר האחיס סניה יתר נעמקן יש אפי' להשמישתן הוו דני שס והעלו אשור להשמישהן
 עשרה נעמקן כשיש נזרפיס הן הדי להשמיש ראוים שכשאיק כשאמרו זיל הישנ״א וכהג

 נהלר יפ5כ הן הרי מכאן פהוח אכל ספהיס
 לעצמו רשוה הולק איוו ורקק זה הוא רקק

:כאן עד מקים נשום
ם ז ט׳ דירה לשם שלא שהוקף מקו  (שם .ו

 ט יקירו שלש ניח קרפף ע׳׳נ) נ״ה
ר׳ סחיח קירויו אויר אמר רנה האה ניח

 נפלווהא לימא מהידו קירויו אייר ק6 אמר זירא
נ ננקעה אנפדרא דאחמר ושמואל דרג  אסר י

 ושמותל וכוהס יורד הקרה פי אמרי' נכולה ססלסלין
 תקרה פי אמרי' לא נד׳ אלא משלטלין אין אמי
 הכי נאכסירה דעניד א׳ ואמרו ומחם יורי
עניי עהקיק נמאי הכא נרנ יכ״ע פי' ומי  י
 דעניד אי רניט לדמה פירושו וניל .ארזלא ני

 פי׳ז נמניאר ממיטת ג׳ לה שיש כאכסדרה
ע  הנ״ע וסוהס יורד חקרה יפי סודו נ׳

 נסת סוסיי סעושין נמלוגה ארזלא ני יעניד
 צמיו פנל ופהוה הץניסק ד׳ שמעצין ופרדסי!

ג אפילו הא דנני  יהייט דננרמלית מודה י
שייט נקיפף אנל מתיר זה קימי אין נקעה

י ה׳  הכי לאו הא לזו זו דבוקות מהילות שתי ע״ג כשקייה דווקא בתנ ז״ל הרשנ״א אנל .רניט סהס ולפיכך המיקל כדברי רניט ופסק מהיר זה קירוי אם נמל̂ר סויה דנר ני
. למצר כמלואו נפר־ן . עיקר לי (יאין רניט ודברי וסוחס, יורד חקרה פי אסריק לא ט׳  היא זי אסור וקרפף מוהיח מצר כעדו מצר ונפרצה נמלואו שנפח קיפן כיה) (שם ו

ט ניסה  מוסרת שההצר להודיענו המימרא ועיקר .סאה סניה קירוי ט ויש שלש מניה שהוא עתה שדנר נזה ו'א הוא האהיה סניה יומי של נקיפף כמלואו נפר; ובשנהב .יני
ר נסור כרה״י דיני שזה לפי והטעם ■ לה האסור למיץס במלואה כופיצח משונה ואינה נשהיחה  .זה לפי נוהה ששם הסוניא שאין וכאמה .עצמה נפני עומדת וההצר תורה ינ

הג לפיע א נ פנ׳ מנ נאויי ה אס לחצר במלואו ונפח לדירה הוקף שלא סאמיס ניס קרפף ז״ל הי  ליאסר הקרסף חזי סאהיס ניה על הקיפף לימי נדי שנפרצה החמיצה יי
 שהיו או המצר מלל נמוך צנצסין וטתליו נמליאי הקיפף נשנפר; נד״א ומייתרו הקרפף עם מצטרף הסמיצה מקום שאויר אמד לאדה והמצד שהקרפף אע׳ט נד״א אלא נסלטול

:לחי משוס נדון מנפניס ששוה אע'פ מנמו; שגיאה שנל נמלואו נפח זה אין לאו ואס אמות ד' הקרנף יוסנ על יתיריס זה ושנצד זה פנצד החצר טתל׳
ה ח האילנות היו אפילו לפינך נקרפפית אילטת לטעת שדרך ספני שהטעם זיל הרשב׳א וכחב מינטט איס נאילצות מעשו כ״ה) (שם ננסרא מטיש ,ונו׳ האי,ים מניה יוהר ה'

' ורהנין עשרה עסוקין אפי׳ שבננה שהנירוח לי יראה לעינך כחב עוד .ממעעין אין לעצמם רשות שהולקיס ד' ורמניס עשרה גטהיס ממעטין ואין הם מגה השמיש י
' ויחנ עשרה נטה עמוד נו נכה שה .וטי הטהל נצד עמוד בנד. ;עכ״ל שאמרה הטעה ומן ממעט איט מן להשר\ה המים נטם ניס וק מיעוע יטי לא מג' פמוה מיעוע הוי י

ע׳ , י
משנה לחם

ך נהג מחירו החצר אויר שאק עי לחצר נסלואו נפרץ :ל’ענ הסיקל כדנרי ס׳  לא ^
 אוסר המוהר אויר וני טמרא דאקשי נספייט הנתונה מרהא לפי יביט דנרי ל״שנ ידעתי

ורש״י נספיט נהוג אין כעדו הרצי זנפיצה

בכולו לטלטל ומותר כחצר ״׳* יי
ס כנטעים הן הרי לתשמיש ראויין היו אם הרבה עמוקים וצ׳ע וט׳ ממיטת ס״

 אין לתשמיש ראויין אינן ואם .בכולו לטייטל ומותר עיזוח עד .וט׳ הטחל נצי עמוד ט בנה ח
;אמות בארבע אלא בו טטלטלין יל יי״׳ו ®ג'

 דירה לשם שלא "שהוקף ־ימקום ז
 שפי [ו] מתירו קירויו סאה בית בו וקירו סאין שלש בית בו שיש

 חצר .כנגדו חצר ונפרצה לחצר במלואו נפרץ .וסותם יורד תקרה
 ;מתירו ההצר אויר שאין .כשהיה אסור והקרפף כשהיתה מותרת

 בנה [׳] .מיעוט אינו באילנות למעטו ובא מאתים מבית יתר היה ח
 זה הרי יתר או שלשה ורחב עשרה גבוה הטתל בצר עמוד בו

.דמי כלטד משלשה פהות שכל מיעוט אינו משלשה פחות . מיעוט

היו אפילו מים נתמלא

ת שג  הראב׳׳ד ה
ט' שהוקף *מקום חג .ו  נ

 חופם איט ז'ל הראנ״ד
 אפילו -אלא הנמיא דרך

 שצפיז סאתיס ונית קרפף
 אסור הקרפף למצר במלואו

 סמיצוה אויר שאין מפצי
סור,רר. והיוצר מסירו

:ענ״ל בשהיחה,

h פס עמ'נ פס טור רגל:
ינן

ו חצר ונפרצה למצר במילואו נפרץ ז עי  הקיפף שנפר; רניט דנרי פירוש .וט׳ נ
ח והמצר למצר נמלואו פ (א): כזה נעדו אמר נמקום נ

קיסף
סטמצס טאפיס

(ג)

 והקרפף מוהר החצר נעדו אחר ומצד לגמרי אהד מצד שפרו; להשמיעט כנגדו נפנק ונקט
 ועיקר זיל היה ונהב .נעדו חצר ונפרצה נ״ח.) דנסרא(דף נמימרא נורם ז׳ל והוא אסור

ט׳ להודיעט המימרא  יוחר נקרפף איירי חימרא דהך רניט נדעה הנור זיל שהוא נראה ו
 הנירסא שיטי ואס נעדו רצי ונפרצה בגמרא ונורס החצר לענק היא והחידוש סאתים מניר.
ט' נקיפף ומודינא דאסר דרא רני נדנרי הוא  מנית יותר בשהקרסף דנריו ופירוש ו

 נזה לומר אין וכן מיותר חצר ואויר הואיל שאחי לטעמו נלל מונן אין ודאי זה סאסיס
ע .נלל מחלוקה זה נענין היה לא דסעולס החצר לענין ומודינא  שאין נאמה נראה ל

 מסדא רנ דא״ר ואמרו שם שהניאו חסדא רב נדנרי אלא וד^ירוש הנייסא שיטי
 חסדא רב דברי פירוש דאם זה הוא גדול תימה ות״ס ונו' לחצר במלואו שנפרק מרתף

 ונו׳ ניפופי ליה דאית ס׳ט דקאסר ננמרא כלל מונן אין האחים מניה יותר נשהקרפף
 יוחר דהרי הסחיטה אויר ייהור משום הסעה דאק נלל הגמרא לראיה מקום נאן ואין

 טסר ראוי שאק נאמה זה לפי מהה השוניא שאק כהב שהיה פ”ואע הוא סאתים מנית
 אין רנינו דדעת סבוס זיל דה״ה לומר נראה נכן .הוא סאיזיס דזה טסה אינו זה על
 האחיס ניח מקרפף שטא זיל רש׳י דנרי כפירוש חסדא רב נדנרי דפירש כלל מונן ט

 נקרכף איירי ונו' במלואו נפר; רניט חיש אנל ז׳יל רשיי כדנרי הגסיא וראית מטסצס
 יותר היה הקרסף אנל סותר שהחצר אלא להכמיעט רכינו סנה ואין סאחיס חניה יותר
ט׳ נפק וכשכהב היה ככהב וזהו נכהיה אפור והחרפף וז״ש סאתיס סניה  שי*ל ומכני ו

 ונפק מטמצם האחים ניח שכשהקרפף יוחד גדול חדוש הודיעט נא ^מה רניט דנרי על
 היה כחב זו קושיא ולתרן יוחר. חידוש וטא הנמרא דין וזהו מייחד ממיטת אויר

נקרפף הס מסדא רב שדני׳ שאע״ש סנור הוא כטסר וט׳ להודיעט המימרא ועיקר

 רביט נחב לא וס'מ מותר והחצר הקראף אוסר מחיצוח אדר ויהוי מטמצם סאתיס נית
נ חידוש עיקר שאץ סנוי שטא מפני זה דין  ואיסור החצי היסר אלא זה נדין מסדא י

ט מחיטה אויר נייחור הקרפף ה ע החצי היתר אנב נ ע הוצרך לא ל  כחג סיס להזכירו יני
 נדי( ונתט ונשאו זה דין להודזעט ר״ז טצרך שם דהא הסוגיא p נאמה נראה דאץ פיז
ח דנרי ופירש .זה  נ”א זה יין שילמד נדי י׳

 שאין ונאמה שנחנ. וזהו להזכירו ט ראר
 נין חילוף יש מ״מ זה לפירושו ניחה הסוניא

 נויס שיניט הגידסא נעגץ זיל ורש״< זיל רניט
ח חצר ונערצה ע חנ עוד .כ  ינריו נהוך היה נ
ט' נרה׳י דייו שזה והטעם ע נטסדת והחצי ו פ׳  נ

 אע'פ המצר כאן הסיר דאיך ט שהוקשה מפט כ׳׳נ
 יתר נחרץס לעיל היי האיסור למיץם שנפרצה

ט לעלעל ואנזור נסב ונו׳ שסקף סאחיס פניה ט  נ
 לחנץם שנפח מפני נזרע שלא נמה ואשיט כלומר
 מניה יותר הזרוע מסקוס כשהיה יכן ט האסיר
 למקום שנפר; מפני בפאר לטלעל אסיר סיזתים
 עומדח שהמצר הנא דשפני כחב לזה לו האסור
 אחר מקום והקרפף אחד מקים הוא דהחצר נפ׳ט
 רוט שנזרע סאחים סניח יתר נמהוס ואיט

 אחד. טקום שהכל מפני השאר ככל לענטל שאסור
 ני״א שנהנ זיל הישנ״א דכי׳ ה״ה הניא עוו

 חלל נחוך נננסיס וטהליו נמטאו הקרהף שנפח
ט' החצר  שהיו או .(נ) זה ננון הטרה פירוש ו
 דאז זה(נ). כגון אסורה וט׳ זה שנצד החצי טחלי

 איט אמוח י׳ הוא החצר שנטחל׳ שהיהור כיון
 דעירונין(דף נפ״ק אסרינן דהני לחי משוס נדון
 ה1אמ סי' פחוח סטי של דפט עס המוכך להי יי)

 מפום נדון אסוח ארנע וט׳ לחי משוס נדון
 אנל לחי דין ט אין שהוא ניון כן ואם מטי

 נלח׳ הוא היי אסוח מאינע פרור. נשהוא
 זה(ד). שטרחו סנסטם ופוה סנחון נראה

 סנחון כשעומד אנל המטי נוחל שהוא ונראה כלום רואם איט תמטי הוך שנפנטמד
סר׳ פחות שהוא 1n1i3 לאו ואס וז'ש מפנים ופוה מנתון רואה סוי ה״נ אוחו רואה

קיסף
D'Pto

מנוין
 המושך לסי

ov &1הוו &rtn 
0106 ינס6נו

(ג)

(י)

ט׳ מרן זה אין אמות : &שומ 6והו ו
וכן

עוז םגדל
 6גד״ 6ל6 עד רו״ סנ״ס יסר היה :אקכענה למעשה והלכה סמנה 11ל״ ץ6ו יש6 משי איש

.פסי; פושין סרק

מייימוגיות תד\ת
ה וכן מתירו. קירויו אויר דאמר כרגא ודו*א זירא כד׳ [ו] הכל ד ד דקי״^ פ  נעירובין דמיקז* זירא כ

ל סדיר׳ם וכתב ד רי הלכה דס׳ל למדתי מדבריו ו אפלו בעירוכץ המיקל* נדנ  אru^Stב ו
 מיעוט הוי אמר רכח ד וער מג׳ ]1[ :ע״כ . דיכא כגון רמהי»*. כפלוגתא אפילו דאמוראי

ר שימי רב ואעיל לא אמר רנא הועיל אסר רכה ד״ ועד פג׳ נו׳ דינוחל סן רירחיד מיעוט הד לא אסר רנא א היעיל נסי ד ועד סג׳ פי׳ לקולא לה מתני אשי נ נפהות אלא פליג ל
סג׳



Taa 69 לה כסףטשנה פט״ז שבת הלכות משנה

ה איגפה ופד «' א לטי מחייה pDn טון גדעופ היי אמי יג «n הי לא אפי יג ה לג>» poM הגיג. 6ל איגפה 01מק זליגא כיץ p׳ ta גיג n 1 «יקל<PKC >1) c 1«רג( 
ל סיפנ^ו הסנים ולוה מיסיס איס מאינפה סאמומ ס גיסי! .יגו' הסמל פן הדמיה אם ובן :י שס הוי ממילה יפפה ז" הטסל ק הימיק היא •p פס יני  איפ «' סהום יי
ה איגפה ופד מפלפה מיפוס א 0מי.ו אמי יג ה מיפוס איס אמי יג י יג סל נסיה פמו לקולא לה מחגי פסואל ג «י לעמוד יטל אין גדפוס טי עצמו גאגי לפמוו י ה פצמו ג נ  י
א מיפוס טי אמי ג הסל פסה פל סמיצה פפסה או מג' פחוס טפיל מסיצה ופפה איגפה החל p הרמיק מיפיס טי לא אמר יג ג ססדא י  אמי ומד מופיל אמי סד המסוא וי
ה געי טפיל. איס י ינ ג נ (נל» מק י

ס זה הרי מחיצת ועשדי שלשה רגותל מן החחיה אם •*ובן סא נפיסס הלן לא גאן וי  הנסוגה מיי
M ועווזל rw טח ט :כלום עשה לא משלשה פתיה מיעוט.
פ ״ הרי עצמו [ח] בפני לעמוד יכיל שאינו י=אע״פ בטיט טי (י פנ׳“הנו נצי פ ח' «יו נ

 אפילו«ו«יה דהא הגומי לא סיפוס הוי לא עשה .הועיל מחיצה ועשה שלשה התל מן הרחיק .מיעוט
 מוי אפיית ל™ ״ל «’'<> «״» על מחיצה שהעושה מועיל אינו התל שפת על מחיצה

פג^^^ > ע וצ מיפופא התחתונה מחיצה נבלעה .מועיל אינו מחיצה גבי
והרי דירה לשם העיליונה ונעשית וצאיל קיימת. העליונה

 בתים שאחורי‘ רחבה ]0[ י ;בבולה לטלטל ומותר הועיל זה הרי היא אלא נראה שם אץ
.לתוכה פתוח הכית פחח היה ואפילו .בארבע אלא בה מטלטלי( אין סאתים בית על יתירה

בטלה; לטלטל ומותר לדירה כמוקפת זו דדי הקיפה כך ואחר לשם הפחח פתח ואם
א  לה עושה .לנהר המניע לשביל פתוחה אחר ומצד אחד מצד למדינה הפתוחה רחבה י
ק למדינה ומתוכה בכולה לטלטל מותר רהיה המדינה מצד לחי ;לתוכה המדינה ו
 מוחר מאתים, בית עד בה יש אם לו םביב מחיצה ועשה בבקעה יששבת יחיד [•] ייב

 P אמות. בארבע אלא בה מטלטל אעו סאתים בית על יתר היתה ואם .בטלה לטלטל
 ומותר שיירא הן הרי בבקעה ששבתו עליהן יתר או ישראלים שלשה אבל .שנים היו אם

 בית שהקיט המחיצה סן ישאר שלא והוא .מילץ כמה אפילו צרכן בכל לטלטל להם
 לו צריכים היו ולא כלים בלא פנוי סאתים בית נשאר אם אבל .כלים בלא פנד מאתים
 שלשה יג :לשיירא משלים הקטן ואץ אטת בארבע אלא המחיצה בבל לטלטל אסורים
ה לטלטל טתרץ דט הרי מהן אחד מת כך ואחר שביתה וקנו צרכן כדי שהקיט ^.

 בארבע אלא לטלטל אסורין שלישי להם בא בך ואחר מאתים מבית ביתר שביתה שנים קנו
] שהשביתה זה. שיטא קודם כשהיו אמות  מקומות "שלשה T :הדיורץ לא דטרטת היא [נ

 קצר והאמצעי רחבים החיצונים שנים לזה זה ופתוחים זה בצד זה דירה לשם שלא המוקפין
 נעשו בזה דחיד בזה Tדח בזה יחיד והיה ומכאן מבאן פסץ החיצונים לשנים שנמצאו
האמצעי שנמצא קצרים החיצונים ושנים רחב האמצעי היה .צרכן כל להם ונותגץ כשיירא

בפסץ
p לא בפסול פס: ■ופול p t :ופ*פ n cp 'cw i: ג 0יפ>^פש«/1י י :WR א':pm ן9

ה : WpJi גיג
 tS6 פק6 ולא «ולה לפלס( סי0גסשססל1(0פ06לאגד'אוססא*ימוץ6« פפלסלץ *ן 0ה«ד פאווד ימגה גסלא יג אמי ג*ד) (פס .ס' סג<ס אוסי>0 והנח י

nroo סגואי נס יניס ש1»י1 .ע׳ג לא פסס ולגסוף הוקף אנל הוקף ולגסוף:
א ח י ב ט׳ אמד ד5מ למדגה הממסה תז ם פל וגיל6 ססיס ניסא סד1 לסמא ססיס גיסא מי ומה גמפנדימא דהוה ימנה ההיא נ׳ד.) (פס מספה .ו  <מדס של יפגיל במי

אפי אלא סקנה פס 1לאא ולא ליפגיד היט פס ואמי! דגהיא לנודא סליק א גז  גפסא פלמל• ליהגה ספי פהגי לסמא דסהגי ממאמיג! נלהדי גיסא מהן למי ליפגוד יג
מגה שיי גומא ג גה פלע• ליסגה מממא1 לסמא פדמבה פי• גופא גי ז*ל ויפיס גפפיל הני 1תלא גדדין הפמיסיס גפס למי גזה מש .הסיקל גדגיי וקי*ל ויגיגא אסא ו

:גלוס גהלטס המ0 ואין גסס Tלהאי משיין איק 1אל ,רר. פמפיא הסמפי הפס
סו פלשה סאמיס טת להם מהגין פנים סאפים ניח 1ל סמנין יחיד ומםנןק )1י* 1*0 (פס פיק גוה יש הרנה ומתן ספא ונוי. ננקפה שפנס יחיד יב למס וסתגין bw פ

הסר• ן4 אימא ץ טנומלס• גשיייא 04מפ הקפן ואין מיס וסדש .אסולין נממש אפילו לפנש והמיה! לממש הוליכו מגליס מסי גיזס יטה שלא ונלגד צרכן גל
א. שישליססיייא 1מה קקן גש»יא מפליס ס פי ט ד ולש נקפו להמאיי מסק יי ס :נ

שה יג ד שהקיט של ג פליהס lOoimi שמס מהס אמד nm שלקה איהפי פס(ייז) .ט' ג n שגת אמי מו pM• ויי טגא י n u ס ומסק נוישק דויין אשד וסד ט י
ג י ג מונס יהסס הוגא נ י ה ז מי ויל; מסוף pi לל הט י

T שת טי המוקפץ מגףמומ של ג אמי לג) (פיייגץ ננוס גגל .ו iw 90 וימיד מנופף איס והאמלפי e<tauo הסיגוסס ופנים m נלד זה קרפפוס שלשה יסדה י i דמיל גוה 
 גאמלס שניס להו איגפיא לרק הל לו» סמגין אין סה דמיד 90 דמיו מטפ»ן איסס המיאניס ישדס מנופף אמלפי ודאי ליק סל להס וסמנין שיייא ספשו סה

ת ג. לקולא גפ״ן לגהא9ו סיקו. np נאנאפי וישיד סה ושדם סה פדס גוה מגדי גוה « •הא שלא וגלגל שייא 0מ<ף זה גאי ליק הל cm גשסמנין זיל הרשלא נ9וג פי

״ * משנה לחם
אפיג טי אלאגילשטאממילה האמית •שהאןשמיממיאסאמהטן הופילהיי אמאי שלפה המל ו

0^ טא הקיפף של אסיס שהמגדצס טון המל שפת פל גשהיא מסס ממילה נג• פל oso א1 . . , ____
hnnot א% א דגגמיא, קמא סליפגא לן דקים שאפי nn לה קאמל « מי ה נסה גמקס שזה ממסה קאמי יילדגנ ט אנ ט ש ל מ ל ספוו א ס ש תי ס• •ו דנ  לפשאש מגדלה ל

ג ^ ך גמגדלה הוי השל p מלק גשסא אגל פסילה מיג ממילה איקרי המסילה מן קשא דלישגא מסס '01 הלגתא דלית ויל ישיי ופסק .גפסקיו ויל היאוש ^ ס

 מהו קיי«מ ופניומת המממוסת סמיאת
 לדפמו הסוניא מייוש מט .דפופיל 0ואימפן

«פ שהל זיל  הקיפף ננחמפפ «א שהונייו *
 הוה והמין הננין פ׳י סאתים מניגו מיוסי

 ופסק דירה לשם ושלא אמוס ל.עפי פחוס אפיי
ס ט ס קמא נליפנא י  מג׳ יפמוס «דו יני

1W ה דלא הוא נלום י נינ  דסיל שמואל נ
 דקיילנליפנא מפום ופעמא פליגי פג׳ דנפמוח

 נפיפ 1פמ1 .ז״ל פסקו ונן ינמיא קמא
 גרבה יביס ופסק היא ספפיה נאפי מילמא
ם. נפל ולנףלא פיטס הו• דאמי ה  דניי
 נטפה ו«א ממיל ולא מפיל אסרו איינ

 «ומעפ ופלא דירה לשם אפוה מפי סמיצוס
 פמיצה פ׳ג ומחיצה נ:רד ופסק נצל הקיפף

 וגנפיא הסמתוגה גגלפה אאיה מופיל איס
ה י דינ ש מנין: נ ס ליפת שאלה ננאן ד  יני

 לגומל כה1םמ גפחיצה סיפס שאם אומי טא
 לטד משוס ופעמא נלוס פשה לא נ' תוף

סאן ס הכותל את שנשפס יאסי ו ט  יהא נ
 טפוס. להיות ראוי שאין טא ניש והלא מימיס

י לטסל ג' סון שנשהמחיצה להפיג ויש נ  נ
 סאתים מנית יוסר זה קרסף נשפח שיש ניני
 פנל הקרפף שפח טקפת הוו הסתילה שהיי

 שהוא גל לספת ראויה אסה גפצסה וטא לד
 II פימה אין נפיפ הנותל נפפס אגל ג׳ סון

ס לא מפיקרו נאילו וה והרי הפפס מוקפת  ט
 דניט לרפת נ״ל •p.פאסיס מנית יוסי ט

 ולא טפיל שטיסין אמית גרסא יש ונרזפתו
ט מנגי טן גגל טפיל  גשיי שטיס נפיס פ

ס <ל ט י1 מיטפ ואמ ט נ  פיטש נארתי נ
ת  טא שהופיל טפיל ולא שטמיל אלו ^

 סימופ טא וסיפופ דייה ־לפס פשי גמנףף
 איס סל מטת דאסי ניבא ופסקו הפסת
לפטק pb אלא נטנה יוסי והניסא טפיל

n תרטק אס לבן p טי. ג' הטסל הג ו ס ופסק ולה נ ט  וטי קפא נלישנא י
קסא ישנאte פסק «ולא דהוא ופוד נתיא נלישנא לפסוק ראי דהיס ’

שס; סתמאממיא קאמי
ח 6 חי ד טי. ג׳ התל p ו ס ו ט ס ויל י א טי  פל מסילה שפשה *^ה) (לף מסי

 ופירוש סתל) p למפה התל פל הדנייס לאותן למפה (ופירשו התל שפת ^
ל התל של ם יי ס ונתג הסל יאש פל הויי  סופיל איט ססילס מיג מסילה שפושה יני

P הרטק אפילו דורג מטלה טן מטלה גמו מטלה פיג גמטלה הטוגה אן טי.

ת מ נדיטוניות מ
 טוטו mn» mptorbawyA נוהל I'M ונוו. אגבי סיסי«דטו גרב פסק Mm ט'

 פיקד ט׳ג הפמזו •ולנין נפיטנק חמיקו' דנא »0»נ0 ניניו יויאנמיו ימסיק דיואסידוו
 ואוו בינו• ווn>אנm קם* •וסוסטסיספסקגאיפנוו רסיס. נחתייי סיפסקנענרנוו זקתו
 ita מני *סר 1A ימם* יעיד וווםוי*י נ*אוגיו* נעייינין יוסיקא ניבוי תאנו! »םי

 יואנמ *סו טעי רוופיאי י*יו נפס *תו נסקיס נתג פוג יניס נסיוידיוו. יא* נעיייב
 ד*יו» טטק mnn גבי פפפקו דטטזוי נפאיגטו *סאי טנייונק מסחקא נדבו• האנת משיא *Dira ספסע ינן דאעיא ניוג*יו נרווית* ו>וסוד*> נפאיגיו* **•אי נעייינץ תסיקא בדניי
 סטחפמפק ^ גיבת ]0[ אטייפייו mni טין בעייינץ תסיקא נוני׳ ריואגיו טור נייי האנוו יד*• יזוסטא חר* עאייו, פאיג ט»טא ■יעיג ני■• תאנת ■nn פיק נסטז גנרי
טי חייו טקף סנסאמ יייעח *פ טווסי ורע ן»] זרנו טיואיו. נחג׳יו ועיץ סיעט טי א* נפיע אעסיי יבוא טן ו0ד* ניב* * 1נ* עינו אש. ט •fipa במי 1UR0 נ  ד

אוו [נ] זרנו יטמנפוסגתי*, יזוגיו טח* גגי טווסי טווויז ג טנ די,0דופויןטד0ד* יטויו ט «זו זרג: ין

:רל יזר׳ ולדעת תיס לדסת יפשוס מונית וזה ושרי מטלה
 גיס דאית ליל יאמיי פפיפא סקזי ליו) (יף |w« '«'• נסים שאמי• תזבח י

 אן רטס פל יתיסת קמיל. פנויה דיי דני אדפסא דתינא פט דדי גי
 דאסא אא' סלל גדרן ויוק סדנייס שפתם גסה סמן אגל זה סגל גלל סוטי לא

לפס; דו• ט

עוז סנזל
ט פ׳ל גיגזפלג• טא m .לפיייא ג4גפ סקשן טין ̂גא פ4מפ טמי פאן פג א  לא M לא

 גפ*פ טלי טלופד ואפ>פגפ •סרוג סיין גלא טיסאא ten m וסדין יזגרל טס
p ט »^פי n*W <רן: «ףמט טלנ«ט*פ גללו יגפסא תפשי ra . דףטיווגין אק) 

;יפ1ג סל א . מק גל ט פקסש •אפיו :או)
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p יחידם הם5מ פיק נדאיחא פנלים פניי סאהים גית r s ׳>r תד6 לנל סאהים 
« נדנרי נפקומו  מכלים פטי סאחיס גיח יהא שלא ינלני נכא! הזכיר לא ירני« יני

 היו פכנר נקרספוח פטי סאחיס ניה שאפילו ולומר לחלק דש .נזכר לא מפדא פם
ק פוקאין  כך מפורש כתוספתא אנל .מוקפי! כשאי! אלא אפר! שלא רק5 כל להם סס
ה ששגחה נשימיא  פשרה ננוה נחר פוקאש מנ

̂ל שק וכק  למפלה הנזכר פל םמן שרניפ י
ק וקנר » : ג

ו ל ט .ונו׳ לעמוד יטלה שאינה פסיצה כ
ד) (דף נסוכה היש! פרק פיפרא כ׳

 לנחת פשויה שאינה פחיצה וכל :רניט נלשק
נ •נמצא ע סחיצה. איפה ח ט ספרי נ ני  י

 לנחת העשויה אחרינא טהסא איא וגהשטס
נ  (עייונק פסי! עושי! סרק ק ונרסאוה . «י

.( ו  שאינה לנחת פשויה שאינה ופירוש נ׳
 ופירוש . שם לטח או דני שם להניס פשויה

ה לנחה למות העשויה  .נתונה לדור ולא נלים נ
 מוקפת מפני! ריל סחיצה אינה שנשאפיז ודננ

 הרשניא פירש ונך סאחים פנית וניוחר לדירה
 היא מחיצה סאסים מנית נפחות דודאי ז׳ל
 ואין .ק גמורות מחיצות סויה דנר ציה וכן
א ולפיכן רניט מלשו! p ניל  שאינה טרם ט

 העשויות שהמחילות ואע׳א לנחת. פשטה
 נידי העשויות אלו מועילות וסלע נתל פאלימ

 וכן כלום ואיק לינטל סוק תועלת ללא אדם
 לי נראה זה .לצניעות העשויה נפחיצה הדי!

 אלא עשויה שאינה מחיצה וכל ז׳ל: נדעתו
 דאררכלין מחיצה האי מימרא שם .ונו' לצנינטת

 אTענ נסלמא דלצנינטתא ניק מחיצה שפה לא
 אנניס וטצני אסרכלץ ומי׳ מחיצה. המא לא

 הנגן ניאש שאונלק מחיצה נה סעושק
ם׳ נטהה שאינה מחיצה וכל :לצניעות  זה .ו

 מחיצה אינה רניט ונר.נ מקומות. נהמה
א מנן שנפחוח לפי נמייה  וחולקת מחיצה טי
סטאי ישות י נ דנ  : פטור ומטם הניפלית נ

. ה' גיחו־ ט׳  נידוי והלכתא נטח(צ'נ:) נכל ו
 נידוי ופי' .מצערפי! חמשה ומחיצה חמשה

:לו פהסמוך גטה סולם קדקע
ז ל ט .ונו׳ מיונה פרק נה שיש מחיצה כ

 שח.חה שיירא משנה פיו.) פיק(שם
 נטכה מטלטלי! נהמה כלים הקיטה ננקפה

 ולא טפחים עשרה גטה ניר שיהא ונלני
 שהיא פיצה כל הנגק על יתרות פרצות יהיו

 יתר נפתח שטא מפט מותרת אמות נפשי
ק  פרו! הלכתא ט״ז.) ip( ונגמיא .אשור מ

 פחח טרה זו לפרצה היה ואם : מותי כפופי
. ט׳ ט זה למד ו ני  הראשונה מי־.סשנה ז'ל י

 שיחנ אע׳׳ס פסח טרת א יש אס שאמרה
 .פי׳ז ונים למעט צריך איט אפוס מעשי
ע ופ׳ם ני  על פרונה סרק יהא שלא וטא י

פ”צ נלא עשי מה צה׳ס נלא נפשי צתיע עם מעשי יתר שנמא זיל שדעתו ל* העומד
סדק

ת שג  הראבץ• ה
חנ .ונו' מחיצה יוכל  נ

אניי  העשויה נ׳א זיל הי
:עכ׳ל , לנחת

 .החיצונים משנים נעבדל ודא הרי רוחותיו משני בפסין
ה יחיד שכח אם לפיכך  אין נזה ויחיד כזה ויחיד נז
 כית לו יש ואחד אחד כל אלא צרכן כל להן טתנין

 כאמצעי וימנים כזה ויחיד כזה יחיד היה .כמנץטו מאתים
 כל להן נותנין כאמצעי ואחד כזה ושנים כזה שנים או

ו ל צרכן  יטלה שאינה כל"מחיצה ט
 .מחיצה אינה מצויה כרוח לעמוד

 לנחת עשויה שאינה מחיצה *וכל
 שאינה מחיצה וכל . מחיצה אינה

 אינה בלכד לצניעות אלא עשרה
 או מפחים עשרה נגונהה שאין מחיצה וכל .מחיצה

 חמשה ומחיצה חמשה נידוד . גמורה מחיצה אינה יותר
 על מרוכה פרוץ כה שיש למחיצה כל ט* •' טצטרפין

 הרי כעומד פרוץ היה אם אכל .מחיצה אינה העומד
 פרצה הפרצות כאותן יהיה שלא ונלכד .מותרת זו

 היא הרי אמות עשר אכל .אמות עשר על יתר שהיא
 שיש פי על אף פתח צורת זו לפרצה היה אם . כפתח

 יהא שלא וודא .המחיצה מפסדת אינה מעשר יותר כה
 אמורים דנרים במה יז ל העומד על מרובה הפרוץ

 היו אם אכל .ולמעלה טפחים משלשה שהפרצות כזמן
 .מותרת זו הרי משלשה פחותה מהן פרצה כל הפרצות

 פחות שכל .העומד על מרובה שהפרוץ פי על ואף
 בקנים שרקיף הרי כיצד יח ל כלבוד דוא הרי משלשה

 בהבלים שהקיף או טפחים. ש^שה לחבירו קנה נין ואין
 מחיצה זו הרי . טפחים שלשה לחכירו חכל בין ואין

 כלא ערב או ערב כלא שתי שהיא פי על אף גמורה.
ה הקנה טבה שיהיה שתי.'וצריך ^  מן שיהיה או עי

 הקיף אם עשרה העליון דחבל עוני סוף עד הארץ
 השיעורין וכל .מעשרה פחותה מחיצה שאין . בחבלים

ט ל F מסיני למשה הלכה האלו  פתח’ צורת [ל] י
מכאן כו יכיוצא קנה אפילו היא מקום בכל האמורה

וקנה
k ג ששג פיש! פזי « עשי! כפ׳ג שם זוי ג שש פזי נ .שה «' ;פ׳ 1וי

ק פ מעשי יתר אף לא העומד על מיונה פי ק נז׳ פ1זס M יעוסי על מיונה פי ' 
 פחמים שיזכה חצי מחגי׳ האי ני ליה דאיח דחאן זו יזשנה כפל ייא) (דף ממניא שניאה
ה דקא ונרייהא נצ״ש וחית וחלוטה  הפרו! על מיונה עומד שיהיה ונלנד נפהמיס איי

ט ההם. כדאיתא נתקק עשויי! שאיק נפתחים הייט  הניייקוח כשם לו הפס זיל יני
ולא התירו לכלאים דאמי די״י מימרא ופשט
........... דאיח מאן דאפי׳ וסוני לשנת
 פגי נעלמא דניץיה שאגי ומטי הנץ ליה אית
 שם. הנזכרות דחיות על סומך ואיט ליה
 צ'פ לה ויש עשר ונפרצה .זיל דעתו זהו

ק שאפי׳ יודה זיל שהיא אפשר  על מיונה פי
פי העומד  גני זיל הוא הכשיר ופן .הוא נ
 שמא ואולי .ופונה שופר מהל' פ׳ד סונה
 ההיא ומפיש זה בעני! לשנת הונה ני! מחלק

י נפשעה דפונה ניייתא נ נ  . שם נר.נחיה ו
 שיש דכל סנודיס זיל והישי׳יא התופם׳ אנל
 על מרוני־. פרו! אפי׳ נתקע עשו• צ'פ שם

ע העומד אינ  ק הרי ציע ונפול! מחיצות נ
ע . נעומדיס  צ׳פ רניט'יש לדנח שאף וי

ק אפי׳ חעילה פי ק העומד מל תחנה נ  מ
 הממי הנשי נדק פי״ז כמנואי שלישים ניוח

 צים נלא מיונה שפיק לפעמים וכן .המפולש
 ולא פייז כתטאי נייאות נפם׳ כנז! מועיל

ט נא  פנעצ״ה המחיצה אלא נפאן להזכיר יני
חי פשוס וזה רחיצה היא מניותיה נלא נ  : ו
א יז ״ ד , פהכיצוח נזר! ב נו'  פשוש זה ו

פיו) (שם המשגה מ! זמחנאר
נסמוך טנזני

 קנה נין ואין נקנים שהקיף היי כיצן■ יח
מקיפי! שם מפנה .ונו' לקנה

 יהיו שלא ונלנד מזה למעלה זה מנליס שלש
 עני! רגלים שיעור עפחיס נ' לחנייו מנל ני!

 .טפחים עשיה הנל שיהא נדי טפח על יחר
 קנה נין יהא שלא ונלנד נקנים מקיפץ
י דנדי דניו נשיירא טפחים ג' לחנייו  וי
 מחיצה כל נהזוה אלא נשיייא דניו לא ותניא
עינ שתי של פאינה ׳ דניי תחיצה אינה ו  י

י יופי יי  ופסק דנחם משט אמד וחפיא נ
ם. נשני נחנמים ינינו  שם ואמרו הדניי

 אתך דאמר פירוש .חיק הי־ט חכמים ננסיח
 ניפונ. יחיד נינייהו איכא ותירצו דניים משני

ח נישונ יהיד סנרי נחיאי דרננן ונהלנוח  פ
נ או שתי של מחיצה נהוך לטלטול׳  נדי! עי
נ כוהייהו והלכחא המדני  לדעת כיחש .ע'

 סאחים ניח לעני! ויל אלסשי והרג רניט
: למעלה גרגאר רני ושיייא ויחידים

ת יט ר מ האמור פחח צו  פיק וכו׳. נכ'
פחח צורח חנא )י״א (שם

.גניה; על וקנה תפאן וקנה מכאן קנה שאמרו
 ששח רב .ליגע צייני! אי! או ליגע צריפי!

נ לינע צחכק אמי ' האהחניס הסניייו וק .נר'נ בהלכות ונפקו לינע צייני! אי! אמר י
זיל

משנה לחם
כל טו  שאם יריט לגייסח פירוש וכו׳. מחיצה אינה לנחת עשויה שאינה פחיצה ו

 עשויה פאיגס אלא מחיצה אינה זיל ולדעתו מחיצה. הוי כלים נה צנחה עשויה
ה לנתם לא  לדעתו נ! מפני דני לשום נעשה דלא וכיו! נלל שם אדם לטח ולא נליס נ

 ול^ מחיצה הוי האחיס מניח שנפחוח שנחנ ז'צ הרשניא כדעש ולא כצל מחיצה אינה
הג לא ע נ ג אלא גמורה מחיצה אינה יני י  נראה ואי! זיל ה״ה וז׳ש כלל מחיצה אינה נ
ט סלשק נך לי ני  מחיצה אינה יוחי או ספחים עשרה עונהה שאין מחיצה וכל ;י

ט נ0ונ היה נ0נ גפויה׳,  ונו׳ מחיצה הויא מק שנפחוח לפי גמורה מחיצה אינה יני
ק נה שיש מחיצה כל נחב אין א*נ וא׳׳ס ה פי  לו היה מחיצה אינה העומד על עחנ
 ופס מכאן דנפס ליס שנפת תצר לענק איקרי מחיצה דהא גמורה מחיצה אינה כ1לנת

 מחיצות שלש לו דיש מפום מחיצה דאיקרי וייל .עיו מציק לפעלה ר6פפט סגי פגאן
 לדנר רניט לדעת ואי! ממי לא ענא! וסם מכאן נפם המריטח נל היו אם אנל ארוחת

ננא! להזכיר רניט נא ולא למסה ודה ופטיש עצס! נפני המועילות נמהיצוס אלא כאן

עוז םגרל
א ג ג .נווזיצס אינס לנמז כפויה פאינה כחיצה ו ח ו נ אנ׳ סויי ו'צ מי  אונזר וזוגי ; נונ׳ל צנוזיז כנ

u ט של גרסא היסה אולי זס  אצכסי הרג ’וגה( וכיווני! פ׳ו, וגצוכיז ננמרו ניוסא אגל ו׳ל וני
מ נגייסש א ; ויל ר' ן וכיווני! כ׳ק .כוץנג ונ ו ד ;נסנכוד 0סו,ומו וננכה כ׳ו) ( ח  סיופה ני

ס׳ ו דכיחני! כ׳ו, הכל .וכוף מיה כד <ה שיש כמילה כא ;ל׳נ) (דף גנוש כל כ' .י י׳ו) (י

 שנפר ריל מחיצה אינה נשכחנ וכן מחיצה היא הניוחיה נלא שנעצתה המחיצה אלא
 שאינע מפני גמורה מחיצה שאינה ע:רה טונהה אין אס פננחג אנל מחיצה אינה עצמה

:חנרותיה סיוע צריך ואין רשות הולקיס כרמצית נדיט כאלה מחיצות
ם טז  שעל מסוניא שנראה דאעית ה״ה פתנ .ונו׳ פתח צורס זו לפרצה היה א

י״א) (דף דעירונין נפיק .וכו' מחניתין האי פי ליה דאית דמאן זו משנה
 יוסף רנ אמר למעס) צריך נחה צורת לו •ש (ואם ימעש מפשר והררג פתני דרג אסרו

ע פתח נטרה ניתרת אינה וחלוסח פחהיס שרונה הצר נלסוד רניט מדנר׳  מאיל ס׳
 הללו דפטח ליפט צריך דאמר לרב נלוחר ליה מסייע לימא שם ואסרו וכו׳ מפשר יותר

 אלמא רשיי ופירש .הפרו! על מרונה עומד שיי.יה ונלנד מוהר ותלונוח פהר.יס שרוק
 וחירן לרג ופיפהא נטלהו פחח צורה דאיכא ואע׳נ נפיק הפרק על מרונה נטמד

 עשויס אנל נהקגס עשוים שאינם סהחיס נלותר שימאי נפחחי ההיא חגיא ני כהנא רנ
דאית דאק סנא! משסע לסעע צריך דאמר לרב פיעחא ולינא מחיר פחת נצורח כחקנס

1ל
פיימוניות הגהות

אי רכי וםrמ Sר׳׳ ראטר סהא .הזכיר kS דעה ןל]  וכן V* היכר «ריכה שאסרו «יה״ם ינ
ה ועל בסםרו רלגו אלפם ריי תטה וז״ל טהר׳־ם כתב ז S7 rS סאן ליבא והא, אני ו o iה 

פי ודתקתי ה ר אליבא הסוגיא רש6ל עג תר דגרסינן הא די  נריח אחא רב ^^חיגהוrא הכי נ
א וכי כירש נ«ור.־פ טידי כר תגי להו אסר אשי דרב רחלטידי אויא דרב י הי י  היכר 7מ
ס ולא אסר לא ליה אכרו לא או וייר לו טר נ ם על סאוסר. הוסין* לא נלו ה אלא «ה'  קנ

אן ח סג ע ד. סכאן ו ^ על מנ בי שסע שיטתו ל»י לפרש יש וכן עיר היכר בברייתא 7םצר מדלא עיר היכר שאי! ראיה והביא ג הו . עיר היכר כעי רלא דפ ץ מי שכע הלשון א  כן ט
א לטיסר ל v1 רא״ג ש אסר לא ליה אסרו חידוש שוס בה אסר נעד-־ס סיד• פר אטר סירושו רהב• לסרש נראה ואדרנד. הבי משסע לא כלום אמר לא לשץ ועוד לכו רספייע תני  ש

א חידוש דבר לכם אוסר אני להו אסר חידוש ה שאסרו עה־־פ תנ ז יאין טכאן וקנה סכאן קנ י י כעלסא קנה אלא ע״ג טסח רהבה קורה י טי Tי«ר ע ל עיר היכר נ  ,ככ־ח וכ״כ סהר״ם עכ׳
א והגיא ר ר״ל דאסר ה מ ק לי אסנם .עיר היכר 7ד ר יעחק ה״ר אסר הסעתי ץ בכרזייא שראה מאיר כה׳ רונ סי שנחקגו סTכ וקנ^ה העי ה ולא ז״ל י רש כי  והקשת עיר היפר כד״ן הי

• לו וגירשו האשכנזים םזעיס וו סוביא בםירוש .ז הז בלשון לו ואסרו דר״ל בהא העיר לבני ־יהן רי :עב־ל .ז״ל 08אל דרג אליבא סודי כפי



71 לן משנה כסף פט״ז שבת הלכות זמנים. משנה מגיד
הז יט צו  המיר לא מהוס נהגו דלח. ליןנל 86גר< ש«רא לרינה שאמרו w« ו

ק ליר הינר לרינה שאסרו זוו9 לורס ו״ל זאפר הא המהנר  tfr« ו
הג וסיג דלגו נו', הריס נ  אווא דג אשנהיה ממרא דנרביק הא לפרש ליה וגיאה ו

ר סלריו הוא וני שירוש סהס נלורס מירי סר הוי להו אסר אשי דרג להלסיוו•  מ
 לא ר1& נלים ולא ליה אסרו לא או ליר
 סגאו קנה אלא סהס לורה של סאוסה >(>0הו

 הניא P לא והו לגיהן סל וקנה הנא( וקנה
הג ליר הינר מנירה שלא הנרייהא סן  ונ

 הריין שפסקו ונמו ליר הינר לח־ אין סריציש
ש סליהס לסמון■ וראוי והרסנים והמדש  א̂ע

:סולקיס שיש
ט׳. הלר מן אוהו שסשה פתס וצורת כ ו

 שייפו לא ורנינו שהד״ן אפיס
 סשמס ד«א לפח סיס רשיי נפייוש הלו מן

 הקנים לשני הפליק קנה הינר אם לדוהו דאן
ק פל דקנה ולישנא שמי לא סליזיהן  משמש גני

:סלויק ולא נפיק של

ס ונרפה רל ס ושיש .יני « נניייסא שם סוטס p ששרה לסיים השני גונה יני  דני
 שההא לרינה שאמרו ליש סשוא איר שם .ונו׳ שאסרו שהס וצורת :נהמון שאוניר
 ליר הינר לרינה ליש יפלל אמר .קשין של דלה ואפילו דלה נה לפסוו נוי נריאה

 קשין של ולה לרינה אנל ליי הינד ולרינה וו דוהה ההלנוה ומה לשו נשם והסוגיא
כיקר: וההצנוה תינו וונר•

ח כ ת ט׳ ניפה' שלורהו פ  נלסו שם .ו
 מווזה נני ומכפים ריס סמסאקה

 רנינו והנר , נהנמים ושבק .התם נואיסא
 ולפנץ שתה לורה לפנין וי נ0ר נפינן ולא

 אלא ו׳ רהב שם מנירו לא נאן ושו מוווה.
 ואינו להשלים סוקקין ליה ואיה ריס משום
 שיטי לו שאין ו' רהנ שאיס נפה p סונר
 לטנה אינה וואי משיה נונליה נשיש אנל
 :נן פהנ לא ויל והרשניא ניל. פך ו' רהג

 ולא שפה לא הלד מן שמשאה נהה וצורת
 האי יבינו פירש ונהלטת .שם .נלום

 דהוי טהל של מלוה שמשאה מון ויל גאון
קין ופתמא וויה נקרן פההא ליה  לא וויה נ

מי נ. אישי פ  שנר.נ רנינו ופה חי. פי
 אלא וויה בקרן להיות הפסהים דון שאין

הג ויל הישניא אנל .נאסלפ ם שאין נ  ונדי
 r!a צורה הטמל נראש אפי' אלא ססוורין אלו

 שנאן וקנה מנאן קנה הלו p ופי׳ הוא. גנשד
 קנה roo'o שו פהה ואינו נאמלש קסה וקשר

ק של שפיו: נני
 (שם מפנה .ונו׳ פסילה «שק כבל כא

ר ואפי׳ להיים מושק ננל פיו)  נונ
ה סיים רוס ט שיש  סהנאר פקומוס ונהינ
ש ומיש .זה ט׳ נפותין שיהיו והוא תי  ו

 נוין שהן קאי ופוס מיה מיני ופאר אנהמה
K0 ופומוס לפמוו יטלה מסילה ונפיק לופה 

שן(«נה שנא׳ ומהסוניא  וה הוליא ניג) הי
ס. w’te אפיש ס  שיהי' א'ל נאדם אנל מני
ז שמונח נמו כטס ״ ג צה :נ  הטמדת פתי

ס׳ שאליה רונין(ון פיק .ו עי  מטאר נד!) ו
 פנפשיה סתיצר. :ויל רנינו כלשון נסוגיא
ט׳. נשנה  נל נ״ה) (ין שבין טשץ פרק ו
 שמה פויד נין טגג נץ נשנה שנששיס מסילה
 לא •להק נר נממן איי מלה ואהסר מסילה

 סם ואמרו ,אסר לסלסל אנל לורוק אלא שש
מי ונסיק איסמר rrob ור*נ איססר ט

ת ר*נ לי אשו לססום po «וק נסמיה אמדו נדו) נדג שטליאוהו(שם  גם ישמיד לא שוג טוס טשנם נפל יקסני נרייהא שם והניאו .ויגנם אום נני של מסילה לו ששה סשדא ל
ט׳ אום p סנירו אה אום מושה וקהני מההיא שליה והקשו ו n• ה. לושה ססוא דג והא והקשו לושה שלא גאן לושה כאן קשיא לא אאוס אום והירלו  א1ם0 רג וטדם ט
ץ שרביגי לי ינמטמה שיה. הוא המנץ p שלא הו ס טגג שסיליס שאד ד  נמסילש אשדי יאשפוג גשיגג המסילות שאר •p ששייה איטר גה אין אום שמסילס שגשם אום למסילה נ
ה שאס אדם ה יומו לא שהכומדים אשיש נסשיה לושה נעשית ט ל דשה של נמשיה שאס ששג גססילה הוץ ונן .מסילה טהם שלא מוגריהס לינגס לו אסור ט  אסורה. גה ^
ץ לושה נין נט)ן סלוק שיש «א יידוע רי להעטד דל •ה .ומדו לפוגג לושה שלא נ ם לשלשל המושה «טין אטלי נשגגה שמשיה שנל נר.נ ויל הרשנ״א אנל .ויל תינו מ נ

י • ®״יי י® ’י :דל ומיש רניני. לוניי ®יקר *יי® ייייי ני
:ננמרא שם מטאר יטו נשמין וה המיט «ר .וט׳ מסילה לשפוס סותר כג
ך לן ב ^ שמא אי  הילש ת אמר יננסיא הססיי משלשלץ שפהים ג' האין p גטה ט« אין אם האין של פיםן שמא אי^ ק׳) ליש (שם סשילץ נהסילא .ינו׳ הארן על סי

ה רנ ניי הי מ פשלשלין אץ יהושע ו ס והדא ספים סאהים סניה י ם טס אלא נה ששלשלץ אץ לאייר שהשמישה וירה ינל לאויר סהשסישה טי ד: ,^  נ נ
ט׳ נויו נץ וסטלא ה מטאר .י מנ שן(רן נ ו נהי ש ני : יזושנא נהילא ליה דשניד לי

םב\י ,
טשנה לחם

A ג דלא י ^ טקמיק נ נ מהניטן ל י אפי נהנא נ ק של היי לא הצו »ן טסא להיסניא נססנויסהששייס אנל טמאי נשהט י ה אפילי לינינו אנל ג ט 1 נטהן סל קנה ט ft
^ ____ _t___ •UtalM V*. M -------------------------M. ... — ס----- *

 עשרה הלחיים שני גויגה .גכיהן על וקנה מנאן וקנה
 על אף גביזץ שעל בו וכיוצא והקנה יתר או טפחים

 כפה ביניהן יש אלא הלחיים M בשני נוגע שאינו פי
 פתח. [נ] צורח זו הרי עשרה הלחיים וגובה וצאיל אמות
 דלת לקבל בריאה שתהא צריכה שאמרו פתח וצורת
 יש אם כיפה שצורתו a®־ כ :קש של דלת אפילו

 .פתח צורח זה הרי טפחים עשרה הכיפה רגלי באורך
שאין כלום אינה הצד p [ם] אותה שעשה פתח וצורת

א :באמצע אלא זרת בקרן להיות הפתחים דרך ,,,_____,____ בכל כ
 יט׳ אום ימי של מטלה לשפוה סותר בג אפילי באדם בץ באוכלים בץ בכלים בין מחיצה עושץ

שמא אום אוסס ״מיד ולא ■ כפותיס שיהיו והוא ועוף חיה מיני ושאר בבהמה
ב :ינייי שלא ̂  ^סא2 • כשרה זו הרי פא^ה -העומדת מחיצה כ

 W של מטלה טא ואפילו ננ& הנהו«י נעשית ואם .מחיצה זו הרי בשבת הנעשית ומחיצה
שדשה שלא אמרו 06 אמי ibms עטנהו אוס שתעשה והוא .שבת באותה בה לטלטל סותר בשגגה

מ"ה^ז־«ט» ־“י־םיי״ ליי נתטיו.אד° אם אבל .המטלטל לדעת שלא ' .ךןןן4ן בך, לטלטל כדי בשבת שתעשה W קט ־TBP1 י
האין־ אם וכן .שבת באותה בה לטלטל אסור בשגגה העושה
הרי בה לטלטל זה נתכוין שלא פי על אף במדד נעשית

ג ז בה לטלטל אסור זה  זה בצד זח שיעמוד בשבת אדם בני של מחיצה לעשות מותר כ
pיעם ולא .העםירן מחיצה לעשותן שבשביל העומדין אלו ידעו שלא ובלבד w  T אדם 
p יעמיד אלא זו במחיצה להשתמש רוצה שרוא w ד ז לדעחי שלא אחר  ^שחוא אי^ כ
 וקש תבן ועליו בדיו בין ממלא מפחים שלשה הארץ p גבוה נופו אין אם* הארץ על מיסך

 ויצא מלו. תחת ומטלטל יתנתד ולא מצרה ברוח שיעמוד עד בארץ וקושרן בהן וביוצא
vm מטלמלין אץ סאתים מבית יתר היה אם אבל .סא^ים בית עד תחתיו שיהיו n א ^ 

:הוא לדירה הוקף שלא מקום שתחתע מפגי אמות בארבע
מטי

שס: ב <;Dשpט סשוי

 צ היא קושיא דמאי וקשה .ויל היה נשיני מקשה וה ומשני שמה טורה ניהיה «ןקק
» ט הי ינסיצה ילשיק 6ט ד  פהס טורה סהרה המוסד של פרונה ופרק מעשר י
רי ופלא ס נדנרי דלטלס נימא רניס, נינ א וסיס יני הי תא מ ט אייר• מייי מ  שימאי מ
נ ומטס מוקק פשוייס פהסיס דהם משוס למעש ליין אינו נסהניסץ ההניק 0ול^. י  ז
ת אטלו פססים שיונה מולי מ־נ אלינא ירל יוסן עינ לממס לרן סששי שמס פי  ז

נ סן י  למשש ליין מיונה נשוסד אפילו לא יאי הטם׳ נמיש איירי שמשר נפטת יו
ת מפשר יוהר אנל מהיר פמה טורה מפשר לפשרטו גהנא רג אשר ולהני  מרוגה יפי

ט פהה טורח אטלו מהיד איט ה«סד על  לו דסשמש ונראה .פמניחץ סודה הא ונ
f דאסר סנאיסץ t ג השומר של מחנה ושרון משפר יוהד צו שיש אטלו לסעש  וני

ה אפילו פהס צורה לו טה אס אגל ייו נסרק pלרן רטס  רסג ו6 אסה סאה גטה ט
ט׳ אמה מאה :ו

ט׳ רלד p אוהה שששה שהס וצורת כ ש לט קשה .ו ם!יל טיו  טא ראם רני
ט׳ הלל P 60אילי שסקיק נמאי ))n (זן ממרא קאמר טכי וויה גקרן ו

ם של אלא ט׳ ג נשלשא ציה קרן שפירשו הלי זשל הפן pג של ויל לדשט טי והיפי ו

ק :איקר• הלז P צייו נקדן דהוי נ
ט׳ בשנה ארם טי של מטלה לששוה טוחן* בג e ן1שטליאוהו( ט פרק .ו f t 

 נהסם אלם גה יפסיד לא (גייס) טמנה נפל לאמרה לסונה נחימא הגיאו
ח אש אלם סושה לקסגי מההיא שליה והקשו והליס p סט n י ט׳ סיאנל ג ט ו טי  ו
ש נןויא לא אאלם אום «  סוג גרים נסטה לדגי והא והקשו ללשה שלא גאן 0גאן

ה מדשס שלא והירלו טה לדמה סנילאי ם ללשס טגו המלא דג והקשו ט  לג וטדלו ט
ה, המח p שלא מהלא o אום נשםילס אשר ואששיג היה ומשיש .שיג ט te טם . 
ט׳ גממיה די׳ ללשה געטס י שהוא נראה ו נ ס ללשה הגמרא ופירוש ט ט  טי ויל י

 הסגוילןם ynto לדין טם שהוא וטון טה שלמו נהטה לד׳ לושה נמשיה לר׳ והא טא
ט אסר ^לפה אסרם שאמה טון ללשהו שלא טששה חצי היה ההסום טן ליננש  רם8ו

טון משיא ם נין סם השומים ללשה שיהיה ו ט  « «וילה לוצהה הלדן לושה ט
מו. שהגל טא אמל ולץ »ה הנל לאסר א פגו לו קיי ח ניג ט נ  mow ,מ ירה ו
 לצטש ישש^ Ote ושוד השוסלים אלו •לשו שלא הנטס שני הלחן שינינו משני p לשרש
^ שהוא אלם ה לגרי לגי^ה יש ושיו ח ם M %ל <צ*ש טפלי גספשל הטנ ט א9ם ט

ל ד עוז « םיימוניות הגהות
ב [מ] p סניוו חסו סטרס ומן raw וג •3A גיוסן ט  r m o ונ*נ נ]1 1 צ*נ טס 

trya מסות יצוד סניסס ואמו םרווייווי «וי» מג־ יותר ניניהם י* ואמי׳ וניאת וז״ל 
iwSm ג אס^ו  וגן ורג ואא תלי <ץ וייס )oj יסיו וגאנט סוות תית «את י
ואץ סקוחו p סססת ייתר אסצרח ססרותק לתי על בתאונת אנתב סווריס p טדטי

m י«ףג omo איוו p rיין ’«י«י «ל ם«תת• »n 1וםא onAntww ואות im p

a אס אנל ןורו):1«ץקאאוצינוח{ ינצצצתפנלשישטלואפבספללל. n!• אשיסלא ט 
p .למא t שמייאוסו(ין ט f t!( ^ א p א o• ט po .p to p סטא 

ס טנ שי ס אןונ חגיןו אייו ט0ש׳ ו (זן ):1שן
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משנה מנידפי׳ז שבת הלכות זמנים. כסף

ך א הי ג פסי, .׳1ו: יט.'ש כמי מפירי! ו י  דעיחנין(דף 6קמ פרי, מר6ד נ
צורה לרה׳ר המפיצשין rifear מערנץ כיצד לפרי ני,*ק הלנה ז':) י

 נפפינה הרינ׳ש ינהג .הרי״ף נפק וק ;6מנ קורה או וצמי !6מנ פפה
: לרה״ר נמכולש הוי לנרמציה

 רמנה לאהצפ נלה שהיה מפולש מבוי ו
פנ .וס׳  ההלנוח מכלל העולה ה׳ה נ

ע נדעת 6יי  הרי״ף הלנות שעל משמע .יני
 מטי לפ6 נהג לא שהרי׳ף דק ולא אומר, דוא

 לרה׳ר נעדו הצר ו;פר; להצר נמלואו שגפיז
 הילוק שוש נהג ולא אפוד ומטי מופר מצר
ה: עצמו והוא נזה  נמילואו הינו׳ נכח גני נ

 שלמעלה הכוניא הזכירו לא פההלטת להצר
; וט' מזו

אין

שהפולש

עשר שבעה פרק
י א ו ב .סתו־ס מבר הנקרא הוא כתלים שלשה לו שיש מ

 זה נננד זה בלבד כתייים שני לו שיש ומבוי
 דגקרא ועא בשבננדה ויוצאין זו ברוח נכנסין והעם
 עושה .הסתום מבוי "מתירין היאך ב ל המפולש מבוי

ודיו. קורה עליו עושה או אהד להי [א] רביעית ברוח לו
 רביעית רוח סתם כאילו לחי אותו או קורה אותה ותחשב

 לטלטל מותר בלבד מחיצות בשלש תורה שדין .בכולו לטלטל מותר ויהיה רה״י ויעשה
 מכר =מתירץ’ והיאך ג :קורה או בלחי לה די ולפיכך הרביעית הרוח היא סופרים וכדברי
 :כמפולש תורתו עקום [נ] ומבוי .מכאן קורה או ולהי מכאן פתח צורת לו עושת .מפולש

 או הרבים לרשות ומדרון מתוכו שוד, ^שהוא *מבוי ד
 קורה ולא לחי לא צריך אינו לתוכו ומדרון לרה״ר שוה

 כלה אחד יש־צדו מבוי ה מדד,"ר:• מובדל דצא שדדי
 .כלום צריך אינו רכים של לאשפה כלה אחד וצדו לים

 חוששין ואין [צ] להתפנות עשויה אינה רבים של שאשפה
 כלה שתא ״מפולש *מבוי ן שרטון הים יעלה שמא

 פתח כנגד מכוון היה לא אם .רבים של רהבה לאמצע
 הרחבה מצד צריך ואינו בסתום זה דדי דדחבה [ד]
 .אסור הרחבה לצדדי כלה היה אם אבל .כלום [ע]
בונה פעמים .אסור לאמצעה אף יחיד של היתה ואם

k שפס פי' עוי ה :6ש נדי־נ ד : ינז׳ש שסג סי' נ״ר ג שס ננזיג נכד כי' שיו נ א׳ ווננן עשי! כפ׳ג שכג פינז! כיו:

ז ' י בוי א פ « היא דניגו שדעה דע .וט׳ נפלים שלשה לו שיש ט  שלשה שלו ׳0שדן
כני נרמליה נדין הודה דנר עהיצוה  ד*ס הנרמליה שדין ידעה ו

 נאלף אפילו נהם שמטלפלץ ההורה מ! להם אהד דק ופניהם פעור מקום נדין הוא
ק לחונן ומיה״׳ העזיד לישות מהונן ומנניסק אתוס  זה נפל■ נ׳יו וחנעים מרודר ו

 כוציפסי ולא פי׳ד ממאי זה ונל .נכרסליח
 מקשים רנדס שראיה* מפט אלא נאן לשעתו

ע מדניי נספייהם  אחו לשק וזה לדבדו יני
ד ,הנהייה .מהם רוד* עקרי דלא פסנ נפי׳

עיס נרוס ולנזי מפיצות בני אם נ׳  וכאן יני
ט׳ כתג  תורה דק לפלפל מותי מפיצות ד
 וניעית נרוח קורה או לחי ספה דאס נמי ולהג

תנ ולקמן רה״׳ מיקי׳  נגץרה פסנשיו נסט• נ
 גדל רווי׳(צ׳ע מיקרי דלא פפור לתוכו דהזויק

 סטאיים רנינו ודניי .ענ׳ל ,דנייו ל״שנ
 סוחר מחיצות נשלפה תורה שדין נכאן שמ׳ש

 פמו שנעולה נימליח נל ניין הוא לסלסל
ק .שנתנאר  סותר ויהיה רהי׳ ייעשה ע׳ש י

י נטלו לעלנזל ני הז ר  גמורה נרה"׳ שאיגה ננ
 פהחנסים והגננק .חיינ יהיה להונו שהזירק ולא

 קרס או לחי לו שיש נזה ננרמליס שנזרו
 אינו ז*ח אנל דנריו לכל נרה״' משאוכו
 מחיצוח ד׳ לו שיהיו עד עליו להתח״נ נרה׳י

 נעקוס עומד שהוא נלחי הכשרו שיהיה או
 ואגי .למשה ויתנאי שי׳ד שנתנאר נמו מחיצה

ם סשק נשל איך תמה כאלו. פשוכדס נדניי
 ינינו דני׳ שאין אפשר הדין לענק ומ*מ

א *ס7 מחיצות נ' צו שיש כל אלא סידויק  מ
 אנאר ולמפה !תא שוס נלא גמורה פרהיי
ם ומ׳ש .זיל עליו מזולקין ודעת דעתו  יני

 ספגה (ייא.) פ׳קעירונק הסחוס הסט׳ נהנשר
;מקומות ונהרנה

ט' המשולש מטי מתייק • והיא נ  מסס .ו
 שהוא נראה לשום את רנים שסתס

הכשרו ומנאן מכאן לרהיר מטלש שאפילו סטר
סיפ חס מכאן. קורה או ולת׳ יינאן פתת נ

רדאב^ השגת
ט' שוה שהוא *מטי אנ׳ד נר,נ .ו  זיל הי
 ארנע מחוך עשרה המפלקס נ-דרו! יוקא
:ענ׳ל ,ניעספהא איהא והכי נמתיצה שהוא

ו ני,נ .ונו׳ מפולש *סס׳ אנ׳  ססהניא ז׳ל הי
ה דיירי! יש אס פנ  או הרמנה נני ועירנו ני
 ני! מותי שהכל המט׳ נ<׳ עם המצר טי

נ דהלנה הצד מ! ני! נאיזצע י  דאמר פשח נ
 דהכ• ומחיטת מינא הד להו משו• דעירוב

ל: לההם, מתני ענ׳

מצד

שאין ואופיים נזה י*ח אנל שס ההלכות דעת
ע הטרו הסכים ולזה מנא! קורה או ולח׳ מנא! ננעלה שאינה אע׳ש לנעול ראויה ילה צריך לרה״ר צדדיו נשגי מנילש אם אנל לכרמליה מפולש הוא הצדדי! מ! נשאר,ד אלא נ

כני .גמורה רה״ר זהו רהנ אנל אמוה ע״ז רהנ נשאינו ומנא! מכא! לרה״ר מנולש ושי׳ .דעותיהם אנאר נרה׳יי ניר,ליס שני נדי! ולמפה .ז״ל הרשנ׳א סי׳ד ריש נהנה׳ ו
י רה׳י לאי־ך פתטי כשאורן ש״ז ר,נ1י נלא נמורה רה׳ר שיש שאומר ס׳ פנדה פנו  כמשולש תורסו אמר 3ר עקום מנוי איתמר ו׳) (דף שס . כמפולש הורהו עקום ו

כני .א) יייי פססי נסוך (ע״! נזה נ׳ים כמי! עשוי עקום מנוי ושייוש כרנ וקי״ל נסחוס תורי.ו אמי ושמואל ק הסנריה מלוק ידעה ו  א*נ ז״ל הרפנ׳א ונחר .המשולש ני
:ס^נ ומנא! מפא! קורה או לחי אלא צריך ואיע נסחוס שהוא ל' יראה הי׳ה כמי! ומפוצש עקום היה כתג ועוד ראשיו נשג׳ אלא נלום לעקמומיתו

ס ליפות תירי! ונעשה להונו שוה שהוא מכו׳ קי) דף (שנת נהזורק נר״הא . ונו׳ סהוט טה שהוא מבוי ד  אים סטי אוחו לחונו מירק ונעשה היניס לישות שוי! או היני
, נניו על ונה וזרק ארבע מהון עשרה התהלקש מל א,ומד גמליאל נ! מנינא ר' ר\יה ולא לחי לא צריך ” נ ״ ק שהוא נסי רישא ז׳ל הרשנ׳א ונחנ ע״נ. ח  פנוי מ
 וקרס לח• צריך אים <אחות ד׳ נחוך משחים עשרה גונה ט יש אם לרה׳ר מדדו! ועשוי לרה"׳ ששיה מני׳ ני.וסשתא קחני ונהויא הוא אמות ארנע מתוך פסי.יס פשרה נפחלקס
א נא! שהניאו עצמה הנר״הא היא וזו חנינא דר׳ ההל די! הניאו יאה'כ לרהיי מדדו! ועשו• לרה״ר נשוה שם שטיה נזה יננייצא סי  נלשון לקצי הגמרא נעלי שירך אלא מ

ק .דנייו ע"נ סקתוח נהרנה הנר״חות ע מחוך עשרה סחלקס דדוקא נספרו פסק ו ; אמות אינ
ט' לאשפה נלה אחד וציו לים כלה אחד שצדו טבוי ה לא ט אמי ולא רני לפרי מעשה ונא לאשפה נלה השצ' וצדו ליס נלה אהד שציו נמנו׳ מעשה )פ׳ (דף יעירוני! ק’ס . ו

ד דאשפה ואעח .אוסרי! וי,כמיס שם ואמר .שרפו! הים ויעלה האשנה הנפל שתא אסר לא נת׳ היפר ספיצוח קיימי! יפא ניה אמר לא איסור היתר ונא איסור ח א ד ס
ע נירפה היא ע .שדפק הים יעלה שמא פ״שי:! לא אמי נאיזל׳ לטרא לה פסק מיימר שס טד .הנפל שפא ר.״שינ! לא ירנים ואי  סורא ופירש .רניע ונרסה ז׳ל חננאל יני

ה הים שאי! לשי לי,וש אי! ושם לים אהד עצד כלי! היו שלה הפטלש׳! פנואוה אוחו רשאר מסקפו הים שיתרחק כלומר שימו! הים יפלה שמא לחוש ואי! התטי עם פלפול נ

חיישיק דפרימי נהא טרסים והאחרונים ז׳ל רש״• ל
ג ולהניחם נחול להסירם קלים והיו כרשתות אותה טפה והיה סמיצה צריך היה אחר לצד אנל .צו המט׳ ס! וישלשלט ועיש יהש מקם פי לט השמועה נסירוש ל' נראה זה .שנח נ

והא ז׳ל רש״• אנל . יס של צדו חשש משוס ולא לינפל שעשויה יחיד של אשפה משום אלא אסרו לא אוסרי! וחנמים כשאמרו דנייהם ולשי גרסיזם.
ק ז׳ל הישנ׳א הסנים ולזה היס לצד לה סשיק דמה ופירשו .פרפו! הים יעלה שמא י :נספרו פסק י

 היחנס פהח כעד כשהוא אלו דניים ופעם רניפ כדעת היא ההלטח מכלל והטלה הרנה הלנה פל ומה! משא ח׳) ז׳ (עירוני! שם .רחנה לאמצע כלה שהיה סטלש םבוי ו
5נ6 נספולש שהורתי דקי׳ל עקום נמטי הוא היי .כ) יי’* ח«יי מזיף (עיי! זה כט! הרתנה לצדי כלה ונשמא לנרסלית או לרה׳ר הוא הרסנה ופתה .שם נכלה זי. הרי
ה פסח ואק ימנה כשהואנאפצע חנ ענראה י אי עיו טף (ע״! זה עו! וצורתו עקם נ ה עסטהל נשוה נתשן הסטי טפל שאי! יכיק ג). זיוי ד&שי נ חנ ואם כעקוס סראה אינו מ

מפס
משנה לחם

פודי שלא כא! שהצריך האחי התצאי שם הציץ ס' לדעט אדם ׳  }וין דאק משסמ ו
א שתירצו מה וא׳נ .פשוס וזה כלל זה תנאי סי ת שלא כאן לדתה נא! ט ל למ  כאן ^

ה יפסיד לא סוכה של דופנה נפל אשרו ומפרק פס שהעמיד מי לדעת  ועיש יכו' אדם נ
ק חניוז אח אדם טשה לדעח שיהיה יאנזילו שם שמעמד סי לדעת שלא הוא וט׳ ח

מי
סייטוניות הנחות

םר נחנניא ויאנזז דאסזי■ ודאו• קנוא נתגא חאטז דאסו■ נרנ [א] סזיסיוז »
 אסק וכן אאאם ד״י באם בנרח וכ״כ סכאן וקורת ואחי סכא! דאת עואח האא דבית

ב (נ] ז ר־ח נאם טתי־ם א ואת נסתים תורתו ואגני אסואא אנכי ני  מנוי חיתי תודת י׳
 וסנאן םנוק קורזז או ו^זי בעקסוכזיתו וודים או אזוואת דהיינו נעקמהזיתו או יא ססואא

 סגי דבסםיאא rSuoo »ם׳ אית תנוירא דא־נ אי•׳ וודסת ר׳ח טי אאא׳ ראאק אאני
»׳ וח סדו אתר נזרה אית  אא אאנזואא ונק ארב דנק םיי״׳ ע־נ קידת או אתי אתר ונ

r i f אדקדק ■א פיתו ,סיד• ואא נעקסזנדתיה r T w נגדא העארת ססנו׳ וראמז יכו׳ 
 m יאא ונכי m יאא כני איים דתיי רבעיג! סאים מסםואא «םי נח דמחנדר וד.א ונוי
אני וםנאן סנאן ית׳ם אסתונד נע׳ ואי וסניק סנאן איח תוו נעקםיםיחית איה עניר וני  נ

 רא׳ם אנא אוא. נכדך נעמך גויס ונ! ארסי! חים יכאח אסא הייאינן אא דאנזר נאסימר !נ] 1 ע־נ ®■,ר׳ם אא עירונק נפסק״ ע־נ ארב ואפיאו באתי נעקפוסית «י ראאיו
ר/ ■סם נ !ו] ז וקיא] אם־נ ם■׳ הטור (ינ־ם .ע־נ יאסרו נתנסיס חאנו; ראט* נ ת םהי׳ם ונ־ רנ יראא נינ פירט אס יייקא [ס] 1 ע״נ יחנח נאסיע m ננגר m אפי דארי יוסך נ

רנ נחיס■ ע״א תסטי טי עם תרחנה טי I ז

 שם נדור וזה כלל ל! איכפת לא מחיצה לאוחה מצריך לדעת אכל העומדים לדעה
ט' לוע! חנירו אח אדם טשה דאפדו  •טל מחיצה לאותה ר.צריך עצמו דהוא דסשסע ו
ק דוס!. לפשוט דני׳ סטאר ו טף שס שני.נ סונה סכל' פ״ד רניע נ  טשה הפרק נ

ולא דוש! שנעשה זה לדעת פלא אוט שיעשה והוא כפב ושם וט׳ דוק סנירו אפ אדם

עוז מגדל
«r י נ  (דף ננוס נל יס׳ •׳א) (דף דעירונק ס׳ק . נססלש סוא סדי «ד נויזלים שלשס לו שה ס

ד ;צ׳ג)  סיאנ׳י נתב :ק') (דן סוייי, סרק .סרס׳י סו ססוכי 0® םרוא סנ
fen ן ו מ  (סטסי ,פג׳ל נתיססתא f <ז״ז יסב• נסויצס שמא אונס ן1םם עשרה םםוולקנו מ

ס):8 טחני! ס׳ק .םונ״ן סד ליס נלס סאני שצח םנוי *י מ מסיצש שהוא סנו• ״}.n (וף ו
תב :פסי פיק .רוזנס םל ״ ס ומחם יש אם ססםנרא ו'צ הואנ״ד נ »  וסנא ופמיצוס ׳01 ני

 והפנינים הפנרית «כן לטי! לפט•! ׳צפרן אלי ההלנוס פיקד אומי ואני : i’x 0צםס מננ<
ם הנחלים נופית הזה נתנוד למסי! נאיז• צא ואני ויאויו טרה וינחל שם יססק  והנאה׳ ויגט

:יןגוטם שה! והפקוטת ז׳ל ר'מ דשם הצונאוס פיאות לטאום p פפמיס נפה



t p שבת הלמת .זמניםטשנח 30 fi 7 לז משנה כסףs
a שס0 m 6’רש0ל« מלמ!ץ הדגס « גרץ .לנימ !«9ש 10 לוווש 0> <«>ד של 

ץ לל ץ •ש נ p נין נרסנה ויוי n  p . ח שם יש ואם י ט P י  ן4« 0«ר 6לל <י
ם אלו רנוים :סשפים נמי. פנסנמ• נסו להאנץ *״

0 m  t<ונל רוור וט. «’p ן דג אסר )0 רף {שם»» >p<cp 0 אי atשג>אד <0מ א 
 רסנו פל יסר נל־שארנו קורס נצסיאו

ם p« וסצרוס ונס  נאים ופירוש .לסוס 1
 סנוי סשן שם שר .גססון יסנאר 0(רו0ו

סג ג ננ  אסר אגיי סשוום '0 אוסר יוסף י
* .0«לט מאיחא נאניי וק׳ל אמוס נד׳  וני

א 0) אי )יל םישנ״א  וסו סמי סל ארס נו
 רסנו קיו• נרססו ררן שאיס ושה נרססו
ו אב^ :סג*ל סארס שרסגויסר ואפ׳א ג ^ 

ס'  ושם נסלר סא רי3 ^נ) (שם סבואר .ו
 •אאס סריס ר׳ נסם או ״!י0 אנשר סנואי

;ילנאן לנאן סשגו לסיץ גשו• או
ט', יסר שארגה חצר ח  אי )3•* (שם ו

הי אינה  מנוי ה״ל רסנה על י
 .סשהו אפילו ונסה יא0 וגףרה גלסי וסטי

 .ססום נסטי ג׳דפמס לס יש וה י50 יטיזש
 גל !ר0 סשום שגרץ והו אי הרשלא נ0ונ

סג על יסר 1י8י0 רין שאץ  דש . הוט י
 סגי ספוס מורס שאיגה שאסרו הסורים סנרולי

 פל יסר ארגה ואץ סרוגפס שהיא נל אלא
ה, על יסר רסנה ואץ רסנה ל. אינ  פנ׳

ס סדנרי נראה והראשון ק יני  שנל פייןי י
 :ס!י P לה יש ארנה על יסר שיהגה

ס שאץ וסבוי סי. וסציוס נגי  שיניס (יאה ו
 ולפי הגרוס או וסגרוס גסים ספרש ויל

ס' דאסי רשסואל י׳ל ויל דנריו  (שם ד7ה נ
 קאסר ס!ר או אסס והצר אסר ניס אטלו פיר)
ה. ולא ע אגל טסי f י tm מהל׳ פיה 

ל מונס שנפייוש יעוד פייונין ק׳ ס(  קציא) ננג
א פ׳  געי קא וסצייס נסים שיג יסילה יי

 מהלנוס פיה שאגסוב נסגיא שם שגוגר נסו
חנין  גא( נ0שנ לשוט שניאור לל ולפינן .פי

ן  אסד ניס אלא ט היה שלא ץ0 הוא ג
ט היג שלא או סגרוס גסה גו שיש אפיס

 אץ'להטבוי ז t רחבה של לצדה כלה תסצא אחד טצד
 פתוחות וחצרות בתים שיהיו עד קודה או בלחי ניתר

 ארט רהיזי! ולטעלה אטות טארבע ארט דהיה לתוט
ט. יתר ה ר ל  וצא הרי כרחט שארט טטי אבל ע
N רוחות טשני לחיים בשני אלא ניתר ואינו כחצרv כל 

 מיתרת כמבוי היא הרי רחבה על יתר שארכה חצר ח ;אחת מרוח ארבעה רחב כפם או .בטשדצ לחי
 לתוט פתוחות בתיסוחציחת שאץ וטטי כץרד- או בלחי
 וכן אחת חצר או אחד [ו] בית אלא ט היה שלא טון
 בשני אלא ניתר אינו אטת ארבע ניא\ט שאץ מטי

 ברחט ̂שאץ טמי ט :וסשדיו ארבעה בפם או לחיים
 ומותר קורה ולא לחי לא צריך אינו טפחים [״] שלשה
 הראניר חעגח משלשה פתות שכל .בטלו למלמל

 בסורה שהכשירו •«י שהכשייי *מטי כלטד. הוא הרי
׳״ל המלליד נהג .וט׳ למלמל שטתר פי על אף בקודה
פונא לי סילסא«יא הא לח-״ר סתוכן הזורק כרה״י בטלו

גמלו למל« שמושי היון ̂א שדס־ררי .פמור לחוט ר טרה או  שלפה לו 5שי נסנו- אי
 רג' מןדל קאמר מסיצוס אם אבל .עשויה היא היכר משום

 ״נ דאורייסא ססיצוס לרשות טתוט הזורק בלחי הכשירו
 שהלחי חייב לחוט טרה״ר או הרבים

 :סורסלהשעיטמרהענ*ל רביעית* ברוח כמחיצה הוא הרי
 והעם הרבים ברשות ^כותלים שני י

טבאן דלתות עושה ביניהם. מכשיר כיצד בינידם עוברים
ודלתות

1 xגפייס'פפי«'געשץרר«(א': גפוופס; :פס/שש שפג טק וי

ץ ץ ה 0 פלס• ניסר המגד א ט רניט שלרפס פדאה .טי פי  סשוסרגלסיש פפסא טי
לג לסצר אלא רוסה פ0 פק שסוס גו  אין שאםט שהפעם נסשונה הרשלא ו

 יוסר ששד שסא שנל ספגי לסוגו פסוגרם וסצחס נסים אא׳/ קורה 0 גלסי גיסר סנוי
p ם(גפ ולסשסישי לרירה i ם0 גגי של שריק הסצרוס ולפיגן גסוטס ססיצוס יוסר 

 נהם ולאטל הצגס נסשסטי נהם להשססש
 מ0נעט הרץ וגן נעודזס, יוסר מסיצוס ציינוס

 דוריהם לסוק ססוסים וסצרזס נסים שאץ
 סאיגה יוסר נהם סשסספים והס סוסגדס

ג נושים r גהס ולהשספש לאסל ל 0 
 פסספפ סריורי( ריסי לפי ט ר0ג הס

;0 דהו נל וססיצה הסטי ספפיש י
 גראם .וגו' מפסים ג׳ נרהט שאץ םכויי ט

 אץ אם נסם נ0ר שנסוגו שאפיש
 רפשיג גלום pצ מ0 פפסיס שלשה גפססו
סג .ונו' 9נגףר שהגשירו סנוי ; נפסוס  נ
מסיג) י/):) רננסיא(עייונץ סיסה w מימץ■
 ו«א לורמן דסיסייג הוא דסשסים רנ׳ה אלינא

 טון פ«ר לסוט הוורץ גשלשה ראפילו אמר
ר סוסים 0ו נקרה דהנשייו ה^ ס סו שפ הנ  ל
 ססישם נ' לה p אפילו ננרמליס לה ימפניץ

 0נ שלא לפלפל אסור יהא 9ל בפייר גסיש
p נשסקט להקל חנסים w להספיג■ אלא

ט י׳׳ט) (שם גראמריק ר ו  סם0 מושה «
 פסוס P סילוק סשדגן ופ'< ודגג רהיי

לר) ם0 נגוס נל דנסיק לנרסליס לפטרו
 הספלפל רלרנק ^היר שנפרצה נמצי אפריק
נ' צו שיש שאפ׳ש נמצא פסור לרלר ססונה
ק מליס0 גקרא מסיצוס ל  דלורוק אמריץ וג
לי אלפא דסיסייב טא סשסיס  גששי א0 רי

1 פ*נ פסיצוס
ר0 טסלים שגי י ם והסם ל  ניגיהם טניי

, ט' הג ו  יי^ס נסטגס הרשניא נ
 ופדו סרשקלו ת) נשסואל(פירוגץ הלנה פגיק

p אי אליגיה אמורא ק לא 0 לפפול 9  ו
ריו צראז  גטץ ר' קסני ליסא פדאמייק נינ

 ר0נל רשפואל לפשפיה ולא קאפר פ רלפפפ
וההיא

 דהיה כטם נפה ט שיש אעיש אפס סצר אלא
* מור .ויל הרשלא הסנים ולוה .סטי לפל סצמס ופסי סצר לנל נפים שני וסצרדו נסים פי׳ ויל יש״י אנל .צפני פסוסץ שיט צרץ שהנהים רניט רפס  ופסס פסס נל מ
ץ מאלו ס וק עסר 0 טפסים ר נרמס פיהא צי ת דאני< פלונסא גני מטי נפשן נטניא פיק טט ח שיהיו ציץ נ0נ עור •וסף. ו  שפקס מהם וניק נים מל נצץ0 דיו
ט ואופל אניו פסלס! פרם פקנל שהנן אע״ש לגן השד והניס לאב האחי הניס היה לינה ע^ס ולא טרם הפס ני ק גשניט טוגץ ק היי עצמו פל נ ל וחלסיו הרג ו נ ^ 

ס׳ פסוגיא טציאם דגריו. שיג רט עשלסן פרם ט' פנוי ובן :ויל יעסו «י גרג) ע״ג הדד(עיטנין י לשיל: ניאיחא נאניי קסא פיק מסאי .ו
בוי ט ט׳ נרסט שאץ ס ר .ו ג סימא 0ו אסילאי ׳ד1ל וגסה (י'נ) שם נארט ננ . עי יחיאל י ץ אינו מק ונפטס ט' ו׳  ףלאי0 דגיג פא0 ואינעיה אפיו ק ואמר גלום, צי

ט פסקה לא ולזה היא סנאי נונא ח וע׳ נפטח אצא יני פ ט נ0« וק• פסק איל טרפנ׳א אנל .לנוד ו ר* נפססו שאץ 0 י' m ט0ש שנל שהורו המורם מנחלי ו
ט׳ נקודה שהפשיט וי3ם :שגיל טסה הדעס ולוה ם1נל צרין אין ט שרפס הפי נראש נארט כני .ו  ואפי• מיטליס סא מחיצוס שלש 0 שק שפל טא טרה שרי! מא דל מי

שי ח חע נלסי וגמונשי נקורה טנ י נטרה רורי נ נ ק נלנוי הנשייו ייג:) שאטיו(שם פסה לו דצא טרה ו ט ^וי .פשיי ל«ט הייי? ננ^רה הנשידו .טיג לטס מי  פט
ס ט0ו ולמי פסיצוס מ׳ רניט ומפרש .היגר סטם י^רה סקיצה ס סנו• קא רלסא ■״*) (שם נסוניא טי לן גיסס היא P .אטר אלא ״נ0ט ונו׳ דיחא0י פסיפס י׳ ני  י׳

p.חל i ס מנפרצה נסצר וקאמר ציד) (שם נטס נל שמרק המניא1 ט מרפא שפט לסי ש1יר0 לרניט ס ניו ק ליה דאמיו יניפי ס לא פי צייא ינ ם רשלפל הקא טו׳  פטנ
ה וה לשץ של ופשסו .מיג ננרמלק שהיא ספני ישכור צרכיי רי מי  נ׳ לו שיש וגל סטרס ויל והישניא הטם׳ ונשלי שנפיק הטניא נפימש ליוסק לו שיש ונאפס רניט נונ
היי ססיטס ר נסודה י ג׳ אצלו פשוט נהיוס דל והייא .לנומציח לפסוח ליהיר פחוס נץ פסלקק דש רגל 1 טגיא נפי׳ וניסקו טרה ונ היי מסיצוס י  ופר נטרה ני
הג . טרה רי רקזק שלא נלאה ומדנרו .עגיל נרףרה להפשיט וט• מגא לי קשיא פילסא הא איא נהשטס נ מ ס נ טי שהוא יני אד ושוד .ננרפליס מא טרה שמר ס

רי רפט 0ל סטה :פי״ר השיט לא לפס רטט ניג
0 ולנוי שנאן דש טשס ליהיר הפטלשץ סטאוס ססינץ ני«ד פיק ימרה יג אפר נה מיו ושקלו .וט׳ יהיר סשיטן טצר חיי ו׳) (וף שם .וט׳ מהיי טסלים שני י

שלה
משנה לחם

ואשפרשהרנ .שיג לרשם להו קרי ומשיה פיס0 שסיצח השסיוד w ואפילופיא דהנהו ראיך ויל לדשט קשה ומשהא .«מרא נטרוס מונוח ווה טחר הפטצה שפושה ט
ה פצט נססיה שי׳ אפילו מי צדעס מומיה ר׳ והא מם הקשו ר יורש ט ■ ■ ׳ ..................־ ־ ■י שסי נען ניג
ע לס מם שהיו ה נגי המסח טרן רגן לן איגשת מאי o׳rov ג  גאן שאמד נמה טג

הק סספיצו(מלא) לומס שלא גאו לדעס  ואיג גמיש סוחר המטצס לאופה pהצ לועס י
רי מל הקשה מאי המקשה to סימה  שהצרץ• רמה לומר נראה טה לגן .המסרן מ
ט׳ להשסממ טצה שהוא ארס קמיר שצא רגיט  נ«א ביט רהנט ממוגרא ק למר ו

ט יאמלו ג ט׳ו ק הרג שנסג ו הרי ק מ סי קו0 שצינגפוו נ « ס ל,1ד והואוילמאיק י

v 3t ס ק סנר ויל 9 ס משרש היה ולפיו רטס מפ ם לרשס נחמיה ל׳ והא ^יי  ט
ק לרפס לומר פרצה ויל רשיי גרגרי m שאם אמרו ואמפיג סיס ומ*פ .פס הפופי m
ס׳ נספיה די׳ לדפס  מ שז0 טה לועס נ«דה »• והא שנץשיק לוסר רצה ט0 ו
ק ראם הט פשפש שפירשט ונפו גצנא רה«ו פטנרא אלא m ר׳ לרפס נפשיס ה m 
ק ץ ומגל הפגיירל הרג גרגרי לפרס לי נראה וה .אמר ה א מול pon 0פ  לפרש ט

פ: לשו• צי ק,ו

עח נגדל
pm קנא סוץ ספדטנלסו. פסנד שץ n שט פסגשייופקוה םנוי ׳):0(זף  ר טסהמי

 ממןוטיר סי0 ושני שלל; מגאיס׳לססשיטטוס יאלי9 פאפילשא יל פגאלר נ0ג
ןסזפסונוסשססמ,1אסרנ0ס'א8הסי׳ןו טק• נץ«פי׳ןוסי*/ ע׳ו נצא שסנשת שטיס ט׳אס
ק1 , פ• סגגד סגשר שדן טוסי  ניקוי’*0« ,יסמיץ הלא פסס סודק אצא רסיס ק לא ו*( י

n*1 ו«א נסמיססונסססוינסיוו  ><n פסים יאסי■ 1נג מ0 מסנשיו! נציסד וסייש ספץ נץ 
פמי• נפוא יסייונץ p׳t טייסא צפץ אצצגי מא *ן <נסנו0 סנסיא צשץ »ומ אמו סגשר ציין

 אמפר 0 אצא יאפיקא פו יסיק ושץצק יס׳ 0 נפסש■ פצא ססי •מרס דג אמו סגד רסגפר
 נטיס סייגפנפינז צמט סויק נצסי משירו צשימף י0< פאי• פסי <מוס ט אפר פסר0 סט

pim טני סמס קרס סטצס ממס צט עסני אצסא סמו צמט P ונד אסר on «יפסי סי 
 סצפטטאומפ וסטרן ופצ^ פניצ. יארייסא צסיסמסספיוווקפסינ׳ספטש סמצס צשימף י0נ פאי• ו׳ל טילי וגן צסריא מנץ טדסנס לס וטי• אסר וימ צור צוין יס9פ •ימי <»צמ

in umפטץ מקססיחרפצסש פמא צט יצ !*•טיס פצא  p i :י)ושיווגץ(וף1 .ילר «*שו»עפצקוט׳ מט ספסרI(׳ :

סיימוניות מהות
מי ^ n>to סוססיק (י) י p איים• י <0 סי מ רנ ט <ל» ]1{ נ טי ג ק • ט מנ ק ו׳  נ

ט וווי נסי וויקמן S>»S •טי׳סח 1נם אלא מו אנא י toV נתיס •  נפי איווא •וני מ
ץנ1וז1(ס ייאוסיאחו א* « וו־ם11ז ט tאפי י׳מסעאא נ d Soא ל טי/ו פ א ט■  טואקי א

• טוז מטא סני טי וג־ס ל חנו סי■ סלא • ט ני ח  םר<•1• וסר imps או נאור ניסר •
סי■ אנא •פור• יי פו עוטל רג ואיתיסא 'א)ר1אוי יב ואסר נסיו גי ננסוא ת ט  •מרס •

אוגו'. ודגיוי<ןן א • שוי נ ■ep• מינו ■ ץ •מרס י■ son ו פי  נניו •שא יסוואון נאופ אץ
פנין וווסץ טוו הנוי סוג ויסג־ס ,אסונו מו  נא* ימ«וו סנאא נאום גרץ אץ טג׳ •

(שיג נגדמ ניא ניסו אא או אוראאי 3ר3 סאנסא אי איוו פץא0ם ומסא פרץ
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 חדh דז5 אrדד'ל כ"נ ראיה דאינה ל׳ מסתבר כנדל העט׳ דמס׳ ח׳.) (שס דרג ההיא1
 שסק ובן בסתוך נדאיתא דלת צריך דאיע סודו כ׳ס ודאי הא דגני הוה לנרמליח סיוית

 במקצת המה שאגי אלא שאיןמעלות, אע׳ת לינעל וראויות דלת דמצריך נר«יה הרמבים
 ניניהס עונדים והעם נרה״ר בחלים שני י׳ז נסרק שנתב דלתות שני שצריך שנתב דבריו

 ברייתא העמידו שלא סבור זיל שהרב הנה וט׳
 הא משום אלא לרה״י המפולשים נמטאות

 נרה׳ר ני״תא יותנן דר׳ לא הא ׳ומק די׳
 הלכה שאין סבר )"ל ואיהו .כפשוסה גמורה

 נס׳ כרבנן דקא׳ תלמידו אלעור כר׳ אלא כי׳׳׳
 כהן טדיעוך כאן דאמר כ׳ב) כ׳ (שם פסין

 אפילו והילכך וס״ל טדיעוך כאן מחיצות של
 דלת דנע׳ כתנניא נמי ופסק מערנא לרה״ר
ט' מכאן  דלתות הצריך היאך תמה שאני אלא ו
 רכאן קורה או ולחי מכאן כדלת לתנגיא יהא
 הא דאמרינן יהא סבור הרב ושמא ליה סצי

 מכאן דלת קאמר דלתות בשתי מערבא בדלתות
 הוא לדמנניא לתירוצא יהא ואפשר מכאן ודלת

 לדהנניא היקשי אכה׳ בן ואילו הכי יאמרינן
 ולה׳ מכאו דלת אלא נע׳ לא ל־הנניא דאילו

 בעלמא רשויות דקאמרי ודלתות מכאן קורה או
 לאקשויי דנעי ומשום קאמרי יעלמא ודלתות
 ננעלות דלתותיה אלמלא ירושלים יאמר איר*׳

 נעה צל״ע ועוד וצ״ע דלתות נמי איהו נקש
 נעילת בלא רערנא נמויה דרה״ר שססק
 לקתן(שם משרע דהא דבר״תא כפשסא דלתות

r(פליני וסרשיא לרה״ר התפולשים דתטאות ׳ 
 מחלוקת יהודה דרב משמיה יוסף רב מדאמר

ר לאו דאל״א וכי׳ מכאן וסרסיא נסימיא ה׳  ני
 התטלשים במבואות אלא מתניתא היא גמורה

 כר״י כן נסק והרי״ף ומכאן מכאן לסרסיא
 יוסף ירב והא גמורה נרהיר לאו ומחניתא

ב משמיה  ראיה נ״ל דשחואל משמיה יהודה יי
 סהלים פני מ״ש ואולי שכתבתי ונמו גמורה
 תבואות היינו ניניהם עוברים והעם נרהיר

 דעירובין בפי׳א מת׳ש ניאה וכן לרה׳ר המטלשין
 מפחים עשרה גטהה חומה מוקכת שהיא מדנה

 היא רה׳י דולה בלילה וננעלות דלתות לה שיש
ד׳ בעינן נעולות אליא עכ׳׳ל תורה דק זהו  נ

; ר^שנ'א עכ״ל ׳וחק
ט׳ הקורה תחת במט׳ לעלעל מותר יא .ו

 מן נראה רנינו שכיבד ה״ה כתב
 הרי׳ף יגר׳ שמיקדוק אומי ואני .ההלסי!

 שכתב היא׳ש שפירשם כסו אלא שאינם גיא^־
 דפתוח מיל׳ והני כרבא מותר נמי למ״ם ונין המטי קורת תמת להשתמש מותר סא5וה

 הליל הכי לא דאי לה״ס אבין אלא מ״ס קאי דלא משמע ,לא לנרסלית פתות אבל ציק׳ר
:וכו׳ לרה״ר דפטח והנ״ע כרנא לחיים ונין הר\רה המס סוהר והלנתא

ונן

הו־אב״ד השגת
חי , ונו׳ למלמל *מותר  נ

 הוא שיטש זיל הראב״ד
 צעולם הקורה מתח נ׳ זה

 הלת״ם נין אבל מוחר
 לרה״ר פתוח דאי רנא פליג

 יפסק מאן ואינא .ר וו.
מי להיים יבין כאביי  , א

:עניל

 ונכנס יוצא וכשהוא מכאן ודלת מכאן דלת עושה אומרים נ״ש אומר חנניא מכאן קורה
 ושמואל כתיק הלכה אסר רב אחמד .מכאן וקורה ולחי מכאן דלה עושה אומר ביה מעל
.לנעול צדך אין או לנעול צרך ה”דנ ואליבא לחנניא להו אינעיא כהנניא הלנה אסר

ב פסרך ונהל׳ ננעלות. שאיק אע״נ לינע! ראויות ואסיקנא  המטלשין דמנואות כת״ק ופסק ני
 וזה .סגי מכאן וץיה או ולחי מכאן נצ׳א
ה אבל הפרק בראש נני׳ש רנינו דעת  ניPני

 וכיד • ומכאן מכאן ■לתות צריך גמורה
 ננעלות בעינן ילא יביט ומבד ההלנוח.

 לא דרבים יפה מחיצות של שכחן בלילה
 עושק ס׳ p שאמי מי וטעח ליה מנעלו

 המניא שזו וסובר כ׳ב) כ' (עירוויל פסק
 משום ר\א ונו׳ דניה אליבא למנניא שאדיו
 ושערי יהיר בהכשר לדידן מינה דנפקא

 רב להם ואמי עפר סתוסיס שהיו דנהרדעא
 שערי לינעל יאויין שיהו כדי העפר פנו נחמן

 ננעלות דנעינן נהלטח אבל .היו גמורה רה׳י
 לנעול דצייך ססוניא הניאו ולא וני״י בלילה
ר׳י דלא לפשוק עיקר יבינו ודני׳ כלל.  נ
 פסק זיל והרשב״א פסין. דעושין ההיא מנח

 ומכאן מכאן ליהיר המטלשין יסבואות כשמואל
 איזה מכאן. קורה או ולחי מכאן דלת צריך
 צריו ואינו .לנעול הראויה דלת אסרו דלת

 מכשירו הוא כיצד נתב רה״ר ובהנשי .לנעול
י בלילה ננעלות דלתות לו עושה ^ .רל׳י זה ו
 ננעלות דלתות שא'צ לי ויראה נתב עוד

 קורה או למי כאן שיש כל אלא ומכאן מכאן
 אלא רה׳ר שאין רה'׳ ה״ז בלילה ננעלת ודלת

 דלת לזה ויש והואיל עת בכל לרה׳ר המסור
 שם העוברים אס היא וחוסמת בלילה ננעלת

;עכ׳ל רה״ר זה אין בלילה
 גק או היץרה חהת במסי לעלעל סותר יא

ט׳ לחיים  אמוראים מחלוקת שם .ו
 הרשביא העלה ונבר .הרנה שעות נזה ויש
ד זיל נ ד  בכל לי*ה «ץחק שהם שכל יבינו נ
 נטלו להשתמש סותר ד׳ רחב בלחי אפי׳ עת
 הר\יה תחת אפילו לכרתליח שסחוחין וכל

. בהשגות שנתב זיל הריא כדברי שלא אסור
 מוהר לעולם הקורה חמת זה הוא שטש א׳א
.ההלטח מלשק וכ*נ יבינו כדברי אלא ואינו ונו׳

*I רחבה הקורה היתה זיל הרשנ״א וכתב
 לכיסלית סתוח אפי׳ מעזיבה לקבל ובריאה

 שפי לסי •תחתיה להשתמש שמותר לי יראה
:מליל וסותם יורד התקרה

ב ל י י  ט שס נדבר אפילי לחיים עושים בכל ע״ו) ושם משנה .וכו׳ לת״ם עושין ב
 ואינם קטעין חיים כשהבעל׳ ודוקא נת״ק רביע ופהק פוסל וריס ח״ם רוח

ת ס״ז פרק למעלה שנתבאר נסו לא נדים אס אבל נדים  וידוע מחיצה עושק בכל נננ
ט׳ הנאה באיסורי ואשילו : מחיצה משוס שהלחי  רב איתמר נ׳) פ׳ חלון(עירונין ס׳ .ו

 עושק מ׳ד .אשרה ר\רה עושין אומי רשנ״ל אשרה לחי עושק רב אסר אשי רב נר חייא
 שסא כל ורהט דעניו כיון דלס׳ רנינו ופי׳ נחדושיו ז״ל הרשנ״א וכ'פ דוקא לחי כמיי רנינו ופסק ע״כ. שיעוריה מינהח כהות׳ קורה אבל לת׳ עושין מ״ד למי פ׳ש אשרה קורה

 שהוא כל עניו ואם א׳א ואסר. דברים נזה הרנה זיל הר׳יא אבל הנראה. לפי השמועה פירוש וזה לא. שיעור לרהנה שיש כיין הקורה אבל שיעוריה ריכהת כהות׳ אוסרק אין
ט ט׳ דפליגי ואח״ל בקורה אסר דלא אפשר אלא בהדיא היא פלוגתא לאו ונו׳ לחי סיד ננסרא דאמר׳׳ ואעיג ונו׳ סוהר קורה נין לחי בין אלא י׳ שיהא צריך מיתת גנ .ו

ע]  ואינו .רה״י ביניהם יעשה כך ואהר מכאן ודלתות [
 ראויות שיהיו צריך אבל בלילה הדלתות לנעול צריך

 ומתקנן אותן מפנה בעפר [י] משוקעות היו .להנעל
 מועילין אינן וקורה להי או פתח צורת אבל .להנעל

א ; רה״ר בהכשיר ] י נ  •מותר [
 או [ל] הקורה תהת כמבוי למילטל

 אמורים דברים בכה הלהיים. בין
 אם >ןבל לרה״ר. סמוך בשהיה

 לטלטל אסור ייכרמלית סמוך היה
 עד הלחיים בין או הקורה תהת

 תוך להתיר אחר לחי שיעשה
 מינו את כרן מצא שהרי הפתח
 בו שיש בדבר אפילו לחיים ״עישין בכל יב : ונעור

ה באיסורי ואפילו חיים רוח  אשרה או עצמה עטט״ז תיי
ת ל״' אותה שעשה שנ דציאב״ד ה
מ] עוביו  שהוא כל עניו *שהלחי הלחי גובה .שהוא כל [

 נתנהראנ״דזילאס ונו׳. רחבו טפחים מעשרה פחות אין
סיהח גבהו שהוא כל עניו יעושין בכל : שיצא כל ועביו

ל־*' באשרי־ [־] לא אבל קורה
ש והאיכא סא היכר דמשום שי

k לאשירה עשה אם והרי היכר שם: יסגז׳ג עיי ג ;שס סי!/ ששג סי' שיי
חצרוס שתי נק סולם

 ואעיג חלון ירק איחא והכי מותר לו נרם אחר דבר שאיסור דכל אחד מערנין
 לאו שיעורא מינתה כתות׳ קורה אבל אש״ה למי עושים מ״ד בגמרא דאסרינן
 מימרא סדחיא לא אכשר ומשוס בקורה אסר דלא אפשר אלא נהדיא היא פלוגתא
 דנתב סשעמא לאו דפליג׳ ואת׳ל דכחנינן שעמי להנך דאיתנהו ועוד . דאסורא

 אע״ג לחי היק אלא נדנתיננא לננהה בעינן שיעורא גת׳ למי גני דהא איט
 ני קורה אבל קשירה עיי הטחל נצי להעמידו אפשר נדף כקש לחי יחשנת

לא סיכמת דהוי וכיון העומד דבר סמ'נ ונעיא כלל קיימא לא נדף נקש הויא
:כלל קאי

ר. ככל ומוחי נקוים הוא היי בלבי לאינו אלא שיעור לרתקיו צריך שאין מה וכל השיעור. ומסרת נסכוסת שהוא לפי מאשרה אוהו , עו: אין כהן וכיוצא ושופר כנערה ב  ד
א ודברי ועיךר זיל רנינו דעת וזה ה המתמיהין מן ז״ל הי׳ ב ״י (שם ס׳ק משכה .ונו׳ מפתים מעשרה פתוח אין הלחי גו ) י ן עפהים עשרה גנהן באסרו לחיים נ' חנ  ועניין י
הנן אומר יוסי ר' שטא כל ארט שאין עפמים מג׳ פתיח הקרקע סן למעלה הגביהו ז׳ל הרשנ׳א וכתב ננסרא כדמסיק ׳”כר הלכה ואין ,מפתים נ׳ י ומשהו שפחיס ז' אלא נ

שי :עכיל נמלא אותו יואין לטד שכל נ
. נסמוך זה נתבאר כנר .הנאה באיסורי לא אבל קורה עושק בכל יג

עוז סנדל
 :אשיר צמ״ס ויין ונו׳ ה1 היא שינוש ו'צ הואצ׳ד כתב ■ ונטוי נזינו איז טד (טלטל סותר
ן ׳ל1 נר׳ונ שונ״ן תשתניא אזכא אורגה א,ותר סוני  נשמטשין תיוא מתני׳ נתיא דטימגין ט׳

ליה אמר נ-תלית תןורה יתתת לת״ס נין מצן1י דר׳ ׳׳,תיה וראי רני תני ט׳) וגרהינן(דן דלת־יש
נין אכל הןורה תהת מתיר שהיא כליתר יותנן דר׳ ינילתיה «שי.נרא אני׳ אמר לברא מני שינן

 יסTלו וקורה ולה״ס מכלל נת׳ תרקאסרינן אלטא מיתר, ננו׳ לת״ס נין אסר ורנא ,תסור למ״ס
רנ אמר נוייא רר המא רר דאמר לה אמינא נזנא אני׳ אמר טד יטרו ושקצו וטור נינהו נוטננא מד
סין רר אסר רנא צר תנן רר והאסר ו׳ טל י׳ ניס דאית וכ׳ת להתירו אמר למי צרין השי.מ שון

 לניסליס ישתית התס לן אסר ורגא ומהייונן להתירו אמר למי צריו ד' טל ד' נו שאין אננ׳ש השוות
ושדק ה’רי,ס שסיא רשתי וגיורא נאיטא ׳צינא ינא לוטת כלומר שרי מאי ליה׳ר אגל ונוהנוכינן

שנא ולא ניטור סינו אנז סין ומצא הינא כל רנא לדטת נרוץ טל אלמא וניטור מינו אח ננץ סצא אין
י' שההניס ו'צ ושגיא למורי מצאתי שוב .נכון טל ויל ריס דטת טלה ונזה .לח״ס שנא ולא נערה ו וטציא אצשס נ

ובפה
סיימוניוח תהות

' ודאא ןם] י תני יהווה נ חי ו  תני [י] .בנך רד,־י סערנין אין ניי אנווו וכוי יר,ודת א־ד נן עא י
 אינזא אעסי״יע סניוח אסי י״נ אתא כי עד וכוי כעסי פאגא עד רטיםן דמחודא אבוא׳
ז דיג קסנר י נ ב נ]1 :נעואות ׳*אינן אע׳ס אנעוא ראויים אא אנעוא ז  אגני ויי׳ ה״א ירי נו

טי ור׳א י»םואא א א [ל] אסור ו ב  ההת דד״׳ תיאהיה טהתברא ואסר כאב״ וואא נו
ה ריו1 עגסו הנוחא סן «רעא אחי אנא [מ] :אסור אה״ם בין אנא קורה  סג׳ ואא «

«י וקאסר׳■ טהא התום׳ וקוקו וכן נטזטהו ע *נ׳ נע«ר קאסר יאא סג׳ משחיה ו«נ׳ נ  ו
« טטרעיק מו האין נש' נ]1 1 אגוואה «נשו«ד. קטנת ושנו גני ע' ו ה״א רב א «' נ  א

מין ס אש" שי׳ טינהת אשי' אח׳ אבא ט׳שטע שי׳ .קווה אנא עי א׳סוח אחי ע  טטנוי
I ג' הקרקע םן החהתונד. יגביה «אא ובאנו ישנוים תשנו׳

: וה סטטם וס״טו כיון שיטה עליו <א«י וסוטיי הסוס' נטלי ימתינו ווטת ונרי!
(ין ט'1 ט׳ו) (דן סט׳ ט' . שהיא כל טד וטו' לת״ס נוושין נבא און א טי) נ ס' שהוא כל טגיו ס6 ויל הואנ׳ד כתב .האשרה סן סו יכו׳ יערה טושין ננ  נצל: קא׳ fii סינר.ה והוי וכיון ו

מ דנו׳ אותר ואג׳  קורה טושין אסר ור'ל אשרה צת׳ טושץ רג אסר אשי נר ת״א רב אטסי חצרות שתי שנין יייסנן מתני' גמרא נשין תלין ט' ונופי' כראנ׳ו רמו ומקצתם הס טרון תלמוד ז׳ל ו'
 גסגת די שגדל אלא היה מדרי׳ נדיל ר< והא ני•׳ הלכה ור'׳ דיג קנלט גדיל נתידיש טי תדא ריל. לנכי דרג נותיה וק'ל ט'כ שיטייא תיכתת כתות׳ קורה אכל לת• ואסר וסאן צת! ט׳ש קווה ס׳ו אשרה
 ונכסה התוצן נש' קי׳ל דהא ר'צ לגני כפיסי שהלכה לוסי ואוי סטסה סנאים,יאסוואיש נסדר איתא והכי גגי^ותו שהיה כרב לשבוק ה-ה הדין סן הכי לאי הא תנמה והונה ׳שינה כרנה לא•׳ נשטלה הנשיא

' ור׳< עטפוס ו' ס ו אסורה יאשרה סותר אילן הטתל דנשרן ט«י׳ גסי סוף טייקא כתאי תסוא ורנ טליה משליג לעיל דאסדק נוכה וקאי וטור .ר׳׳ נתיעס רר נהא יטקיס תלת סהני נר כר׳׳ הלטה ננ׳
דקדמי



ח שבת הלמת זמנים. סשנה טניד rf 75? במגה בסף פ

ה ובכה «\י שג ) לשם משנה מו׳. יז ג רימ6וה ויש6 לקנל דשנה שאפוי 9ד9 י/: כי י « יושג ו fe .שששש nwo 1י6 «זו b א משיק טן(ון רי עי rn שחי גגי 0ד p 
.אשרש קורה להניא »״ן אץ מחלה סשס אריש מקנליה אס קשגי המהאישוש אריס לקנל נדי ששש רחנה ששהא ^ורה דיה שששים שלשה של לנינה שלי

נ ,יהודה ני׳ הלנה יאי! נייאה שאיגה אע׳׳ש רסנה אושר ימיה ר׳ אייש לקנל ינריאה  לקנל ישנה שאשיי הקידה שרקא נההוא pm דאשאי ששיס שששש שסוש אץ יגיש «
̂ין יראה ינייישלמי ד נייאה ששהא ש אריס לקנל נדי ששש ישנה שההא לקויה דה שששיס נ' של לנינה שלי יהאייש אדיש אינו «ננץ אייווץ של דשים ̂ןנל נ

 אשוש ששר של קורה ואילו הקורה לאורן
 שאורך איישץ ני לקנל נדי נריאה שסהא רין6

r׳ ושלי ששה ומוט ש«ום ג' האייש t הנ*א 
. ל. הישנ׳א הסנים ילוה מ נ עוד ד » 

 איישץ ייש לקנל ינולה אס שדי לי דואה
ה לשי ר ץ ושני אשוש ש׳ ^ י  שגוי משרש ^

שנ .”ע לנוד מוץ אשוש י׳ י  משיא ואץ נ
 רקלשק רגיש לאנשג ולוה גלל נה שנל שלנו

ה ונאנפידי הששנה:  ששלוקש ונו׳. «ו
 משוא נרנ ואשק ייד) (שם טערא אמוראי

ה מעשירי דאמר  נייאין שיהיו לדני! ג\י
 סי דש ויל. ששקו p .ואדיש קורה לקנל
 .עלמ עושדש שהקורה הנושל ששעשידץ ששי'
 שאץ הכושל מן היולאוש יסווה שפירש סי דש

 קלרה והקורה שלשה בארגן ולא ששש גרהץ
מ .עיר< ווה עליהם ונשענה  הששרשיש ש! ו
 לרין איש ד׳ רחנה הקורה היסה שאם שנהנו
 .השוניא p לדעשם p והוגישו נריאה ששהא

 ולראשק וההלנוש ויל רגיש דעש p נראים ואץ
:ויל הישנ׳׳א הסכים

T ת ס . ממי אשש יהיה כ  שהשמי דע מ'
 על ישר נונה אץ נלש׳ שהנשרו

 לקרקע שמון הלחי שהרי ®סלו, אמה נ׳
 המנוי אם לש ומה י' אלא נגהו ואץ ©א

 דהיה וילשנשג ורניש פשוש. ווה .כסה נטה
 אלא למי הוניי לא גןרה או נלסי להכשרו ד

 ישר ודשנה מעשרה שמוה נטה פסול שפני
ע׳. נמשנה הס האלו והדינץ שעשר.  שדנו ונג

אשה מג׳ למעלה נטה שהוא שנד (ל) 00

 ומשני געי וממלה שפש שפנו שדן לאורט
 שלגץ שפס מלי אידן ששש לקנל דרמנה גיץ
 :גיסא מהאי ומשהו גיסא שהאי ששהו גשינא ליה
ם׳ וטור לויי גה יש ואם מו  משיא .י

 שהניא אי ל! אינעיא ייא) (®יוני!
 לשירי ואעיג איפשישא ולא מפשר יוהד לרמב

r׳>p משוס לשומרא הססקיס לה נקשי ©א 
 הלאוש גולש לאיסרא שעמא רשסהגרא■
ה שהניא דאמלחרא ט  היא שידוש דינר משום מ

 רואה וה יאנג לר^הה שעלה גלשי ושסהנל
ה ®׳ו לא והאי,פעמא הקורה מנ  דשס וו© ני

די שלא יביש ה אמלתייא הו מנ :ני
ח ט׳ למלר נשילואו המנד נפרץ י הג .י  נ

נ אמי טפא סם היה י  ירמיה י
נר

 P אסורים piyiOT וכל .שיעור הקורה לרוחב שיש
 בל ועביה טטפח פהות אץ הקורה רוחב וכן .האשרה

 שר\א אריח לקבל בריאה [ס] שתהיה והוא .שהוא
 .טפחים שלשה על ט«חים שלשה של לבינה חצי

 קורה לקבל כדי בריאין שיהיו צריכץ קורה יTוםעם
 די ויהיה המבוי פתח יייהיה בטח T :לבינה [פ] וחצי

 טפחים מעשרה פוזות אין גבהו קורה. או ב*זי להכשירו
 *בד״א .אמות עשר עד ורחבו אטה עשרים על יתר ולא

 פתח צורת לו היה אם אבל .פתח צורת לו היה שלא
 רחב או סעשרה פחות או אמה מאה [פ] גבוה העז אפילו
 של בקורה היה אם וכן טו מותר.* זה הרי אמה מאה
 שהקורה .כשרה אטה טכ׳ למעלה שהיא אע׳ם בה טםתכלין הכל שיהיו עד וציור כיור מבוי

 בה מסתכלים וכיור ציור בה יש ואם ניכרת אינה מב׳ למעלה היתה ואם עשויה היכר משום [צ]
 ועובי אמה עשרים קורה קרקעית עד הארץ מן גובהו שהיה מבוי טז ‘י היכי שם ונמצא
 שמניח כקורה למעטו ובא מעשרים יתר גובהו היה [ק] .כשר מעשרים למעלה הקורה
 משך בו חוקק מעשרה פחות גובהו היה כקורה. טפח ברוחבה להעת צריך למטה אותה
 כלפי מצדו פרצה [ש]'בו נפרץ יץ :לעשרה להשלימו כדי ומעמיק [י] אמות ארבע על ארבע
 הפרצה תהיה שלא והוא מותר טפחים ארבעה רוחב פם בראשו עומד נשאר אם ראשו

 משלשה פוזות הפרצה היתה א׳ב אלא אסור ארבעה פס נשאר לא ואם .עשר על יתר
לרה״ר כנגדו חצר ונפרצה לחצר במלואו המבוי נפרץ יח :כלבוד משלשה פחות שכל

הרי
;שסר P® מוי נ נטרופשינשס;

 מעשי היהג צרין איש אומר י«דה ר׳ ימשש
ט', פהש צורה לו ©ה נפלא בד*א :לפשרה להשלי® ט ®קקין שפהיס מעשרה ססוה ©ה ומשיא למעש צרין איש מעשי שרמב אנליש צ״ס לו יש אם יממש אשוה ר ו  נחנאר ננ

הב הדס הנשי למעלה שהוכיתי נעשנה  «ני כן ושמן למעש. ציין אינו פהח שיה לו יש ואם ימשש אמה מעפדם נטה «א0 שנוי הניא ייא) (ק> וננמרא .מעשר יהר ני
:ויל הרשנ״א דעת ווה פתת צורה וכיש פפ©ם העשרה פ©חה שמיצה שאין ואמרו עליו ונמליץ ט מועילה פחה פצורה מעשרה לפמוה שהיה יגיש

ני טו ס נשב וה .ונו׳ נקודה ©ה אם ו מ׳ ©!כר0 אמלסיא נפימש יני ׳ אמלהיא פאי ננמיא עלה ואמרו ג') (דף מ ד אמי סמא י  פסקי מיד דאיזא פסרן אמרי נמערנא ין
ע״י ינינו ופסי! .צא יאיוא פסקי אנל קינו ומיד קיני כיש דאיוא ד נ ק. וכיוצא יונים רןני שרה ®דוופ .ין ק ויל והישניא נ הג pi יאיוא פסקי נמ״י מ  נ

ר !4 שיש שכל נשר מסוטם ארויס הסיטה לה סשפון פשה אם לשפלה ©הה .עגיל נה מססנצץ שהכל נשרה וטו©! נאות צויוה לה עשה אם pi קול לו יש ונ0מ ונ
הג «י ה נצא אלו וניו©ס איוים הסיטה נ : הוא ופ»פ .ע*נ הממי אה מסייץ ©! ©כי להם שיש אע*פ יןי

טי טז ח P נטה שהיה ס א קו pi . pn מטי הלל דאמי כרנא ומסקנא (ג׳) שם א©ראים מחלוקת .וכו׳ י  הקורם קרקעית דעד מקרקעי© המנוי סלל שאין דנל ויל מ
מז ; נשר מעשיים •ותר טי. מעסיים יוהד נונהו ו  אלא לו שציין נמה ממעט נסה והקשו .סמעפו נמה למעשו ונא אמה פעשייס גנוה ©ה ד':} (דף משיא ו

 כדהנן מעלה של כהיכר מפה של ו©נר הוא היכר משום לקויה וויו פעה סימנה נקודה ממעפו לעש© נא פירשו ונהלנוס .ו׳ אמי אניי פפה אסר יוסף רג נפמה רהט
ה י׳ט) (שם הג ויל והיסדא .רנינוו״ל דמה חה פנ״ל. פפה רהנה שההא לקרה וי  יאמר ©אן א*נ והקשה .מעשיים ולמפה ספתים מעשיה למעלה קרה פנמים שטני.םדל נ
ו׳ אניי ה משום ליה היפוק נ  ממי פתח על אצשנא ו«שה המטי את סמנניה ויל ©א ®י ולטנן וה לפירוש ס©שנ הגמרא ©גיה שאץ ונאמה אמרוה קשיוה ועוד הממונה י\י

ה מנ ג נועה פפה י טוו ®מר ואני נירושלמי. מפורש pi יוסף י  על שמשים קורה אלא ויל רנינו ונונה טנחו ©הה שלא ו״ל אלמי הרב ננונח נהטו! שלא ©נח נמקו© נ
 למעלה אהיה קורה על ואם מעלה של נהינר פפה נרחב יי מטה של ש©כי נהלנוס אמרו וה ועל מעשרים פחות הקורה קיהעיס עד 1 קורה העליונית שיהא נדי השטי ספה

מ ההלסה דני■ אמר שמוי ©א0 הפטם נספר מצא® צדט׳ וסעד . ספלה של לי.יני צוינץ ©ים שה שעשרה ן ונהג לשונו וטהנ ננ'  הקרה נאוסה ® אצסנא נאוסה שיהא ציין נ
ה מעלה סל נסם מעלה של נ©פר ספה של ©כי שם ©ד .עניל פפה נקיקע למסה העט׳ שפת על ספטה ן פפה ד ה שממעפ הקרה נ  :מטאר ווה ,עניל טפח דיה לספה נ
ה י׳ אמר אני׳ פפתים נד׳ אמי יוסף רב ננסה שפט ונו' לפשרה להשלי© ט ©קק מעשיה ©ווה ©ה ה׳) דף (סס ונו'. שעשרה פמוס גמה הי  נהלטה: נדאיתא כאני׳ וקיל אסוה נ

ט׳ ראשו נל® הצד פיצה ט נפרץ יז  מתיי מג׳ פמוח ל® ואם י' עד נ«־צה מטר ד׳ סם שם יש אם א® ורג אמי דיג משהיה איחמי ראשו נלפי מצדו פננר; מטי ®הלי שם .ו
נ מחיי איט ג׳ י  ©לקה ונו' a*> נקי! שנפין ננו! שם ואמרו מ" מראשו נעשר מצד שנפיז סטי ו׳) (ה׳ סס ®.וגירו ®ירא סאוחה ויבינו ההלטה שטנה ונ״ג .ע'

 לדפהם סספירוס שאמרו גיוווי וכן פפ״ו. נמנר הצד מן ד׳ל ליעחם שם המנר זויס קין ופירוש .הצנהא לערן ליסא המם דאיהא ©ניא ונלה א® ודג אס׳ דיב הא על ©א
ם נספר ונתנן ניטהם פלוס הטל ויל והרשניא ליל, ינינו הונייו ולא נהלטה w «מנ לא כן ועל סםין :אמרים ונ«י

י ירמיה רני אשי טפא (מ׳) שס . ״toi נמלו® המטי נפרץ יח ג אמי אנא נ ד הצי ונפרצה נהצי נמלו® שנפנץ סטי י  מצי שם ומטדש אסור ופמי ©מיס הצר נננ
ם בה די® דקא ©נא אפי׳ ©הדה י היי נ« ויוצאץ « למט נמסין ססינים הצי דהניא יני דון ווה לרה״ר פ«*ש י1פנ דה״ל עשנם אסור ומטי ונהלטה .לשנס י

ט יני
ת חו ת הנ טוגיו סיי

ב ע]1 1 ורב בריאה •אינה אוו־פ יהנה ראהו m<© בר׳ וואא בה׳ס [פ]  *נא סנרא ני
ב בד כובה והלבהא הנראה סזב טוד׳ם טו סיייט יאי! הינא י ם ׳•י  tops «ל*> ניי״י
 »״ו אתני־ה דאהי כרב חלנחא ליה [ב] 1 הסיקל אהר -fm <וי»רים ובאל להויא ©יה
 וילא ניבא )i| :ע־כ הג©! בשם ההוס־ בתנו נב! סרר״ם לשון טתנ<־ נסהס אלא לסעש

א רב רא׳ל הגן י1םב וולל דאסי נרבה !?] פ״נו םט*ות סשום ואסרי באמוואין » 
א רנו ענ״ל ומוהל עילא נר נרבה וילא סהר־ם מסק ובן לן יםם״« הנ  באב״ 1ןי נ
 ואב״ טותיח רשטעתא דפוגיא אלמס ©י מסק מן *®ים ר יאסי יוסף נדב וולא

שן א טהר־ם מסק מן סבו׳ של טרומגו חנולא לחי גני אסות ארבע הנוי וט הנ  ראיה ו
ה שאץ לובויהס ב ^:  שהלבה ובריס '10 אהו שהא בסהיבה אלא אביי לגני •וסף נו

 בהלסיו הלנה שאי, יוסף שממקברב אבי׳ה בוביט ודלא וביב במיץ נדאיתא אסף בוש
 במשק• tm א® זיני א® רו• moro איתסי (ש) 1 גיב דעייונץ במס® ®ן הרב 0<0ב

J נ־נ ,סהי־ם W עירונץ
 פ0«ד מיד :(1 ומולווו נונניפ מגווה וגה1ה; של נפנדל הצצה פ1דל הלגהש ינא ג'נ מפץ שלו שאיט

 י׳ דג<« שימודא «• דלוו ואמ׳ג שימורא מינהס דטו© יןורה לגגי ואמרו מאן מדק mraii© גמלי יטשט ה1טדצ ו׳ל«ט הראלו שבקשה ושה .®מורא מיסוה דגהוסי משוה ומממא פטלה שלי©ה
 הל ©!ודן ה0ו .«*ל נדומג שי«ר גמיא ולא משוס ®מורא מ-גהה אמריק לא ולמיל ©לס וק שלפה מסי מטפל י©קה א9וו פלא גוגו• של ודמנה p® ימג ושימור ®רן »טד <ה יש רפ0 0®

 ויל וסנ׳ן הגמל ווסט «יינו1 אלפה רי ההטס pi נלא(!!®א ננושה ר?ו׳רל יגדי מלו p ומל הסוגל ג©מ אזלו ושמבין פ׳ק נשממסץ «א ו»ום1 ם« נל נלוו׳ שכפר ומה ו*ל הראג׳ד סההפה
מווו בפמר ;רל ©!®ר נפל הר׳ו נטסת מ»י1 נפסון שגתמוי מ© ויגא לגבי !נאניי וינה פגיה ומציג ססוא נ« מסק ו׳ל הואנ׳ו ואפ ►1 פושנ׳א ומוט ^

טי נפרץ :דמיהטן קמא פרק ה»! .©א כלטד פד וט* סוףדה דהג מסה ט׳ מ I ניד) (זף נטה כל פ׳ ©) (דף דעידוגץ מ׳ר! .נמשש ד©י w ו

עוז טגדל
 פ׳ המה ובראש ה5«חי משוס ז<מי היכר ממם ̂רם מל6ד שממי ס״ק דלעיל דרבא סיטסיה חןיימי
 לא כומ״ו פגודה של ר6נ» יהודה א״ר טי הגוי להוו דהמוןמ גמרא«מני״ ג״ד ראוהו
̂א מקע ואם  Mon(נמומי הגווט עיר סעמא סאי י$א לא ואס יהקע לא הגרמח עיר בל גשוער י

 דמשם ^שיה לה ומוקמיג! פסול אשרם םל לולב pאמ 1«טתי פוף הגוול לג1ל *6 וגפונה שיעוחא
 ל19< ואם ׳;'ול לא בומיו ענודה של לולג מא אמי והא הפול אסים סל דקעגי מהמם( על ומהמיפין

 דפיר דימיא י?הני <מי דיר,א שיעורא םי«מ לבתיהי עפלןיו( דמשה (א:רה «אי׳ מרי,יק מי
 גר רמ ואיהימא וירא ר״ דאמר 0םד גיסוי ע׳ פוף «ירש שימור הציין דגר ו«י( .ב״מ מדמיו
 לי&טן לאו מלוין רגא ועריק (י«ו הגאה איפורי ואמאי ,שי((“א1 מדסיו עיר געשר מגפי( ימויה

vn של ישוער מהם ̂יגיגא מגעני יג ואויויג rpלא כו«*ו טבודם של ולילג יהקגג לא גומ״ו דת 
̂ו אם לא וערקי(( יצא לא יאם <טל אם צאו מאי «םול  אם והיוגיא אקשי והדר יצא «ול ואם םר

 גיווםי גומ׳ו ועגודיו געיא שיעויא 0הם םא3ה הגי אסי וג יעייי! ילא לא געל אם י(א הקע(א
בסמ־ל דםצצה יח(91מי '8ג םצי$ה מלוין וגש' לג»י מעלי עעי מיגסש דגי 8*9 הגא פיסיא מיגיויו
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ט׳ לחצר ifcOw שנאין מטי רג אמר אנא נר  מטי דה׳ל פשוס אפור ימטי ת1נהלכ1 י
 מחלקת שהיא iro למעלה שהיא מסוניא כלל הזכירו לא1 רנינו דרן זהו1 לרה׳ר המעלש

 1רני( שצם לשוגו מפשס שצראה עליו ותממ׳ .עכ׳ל אתרים ונחנאים עירט ללא עירט נץ
 שהיה מאולש פט׳ נב׳ הפרק נראש הזנפ-ס שכנר ליתא והא האחרים התנאים הזכיר לא

עירם נץ מילק שלא וסה רמנה לאמצע נלה
יק״̂י מאי הוא פירט ללא  מותרת והחצר מפולש. מבוי שדצא מפני אסור זה הרי ]7 ש^יזי׳י״̂י

הרי בזו ויוצאין בזו ונכנסץ בה ן בוקע ם שרב שהחצר ; ״,! ,,״,,ן ,,ל״״ ״,ן*,
ט :גמורה רה׳י היא וב[  זה מצד שבילים לו [ת] •*שהיו מבוי י

 שאינן אע״פ לרה״ר מפולשץ שנמצאו אחר מצד ושבילים
 פחח צורת עושה אותו מכשירין כיצד .מפולש מכוי מהן אחד כל הרי זה כננד זה טטונין

 שבצד השבילים לכל ועושה הגדול לפתח וכן .האחד שבצד השבילים מן ואחד אחד לכל
ד הקורה את מניח קצר השד וצדו ארוך אהד שצדו’ מכוי כ : קורה או לחי השני  טג

 והחצי בו לטלטל מותר הלחי מן לפנים שדצא רזפנימי המבוי בחצי לחי [א] העמיד הקצר.
א :אסור הלחי מן חוץ שדוא החיצון  גבוה פם עושה אמה עשרים רחב שהוא’ מבוי כ
 ונמצא באמצע ומעמידו המבוי משך שיעור שהוא אמות ארבע במשך טפחים עשרה
 מכאן אמות שתי [נ] מרחיק או .אמות עשר מהן אחד כל בפתוז שיש מבואות בשני
 ונמצא מכאן אמות שלש פם ומעמיד מכאן אמות שתי ומרחיק אמות שלש פם Tומעמ
ב :הפרוץ על מרובה עומד שדדי כסתומין הן הרי והצדדין אמות עשר המבוי פתח  לחי כ

 .כשר השבת מקודם עליו סמכו אם מאליו העומד ולחי [נ] .כשר מבוי של מדפנו יהבולט
 לחי מבחוץ נראה שהיה או לחי. נראה אינו [ד] ומבחוץ לחי מבפנים נראה שדעא ולחי

ן זה דדי לחי. שם אין וכאילו שוה שדעא נראה ומבפנים  P שהנבידצ לחי .לחי משום ^
 טפחים מג׳ פחות אבל .כלום עשה לא שלשה הכותל מן שדיפלינו או טפחים שלשה וקרקע

 מחצי פחות רחבו שהיה בין דדבהי. רחב שהיה לחי כלבוד. משלשה פחות שכל כשר
 היה אם אבל .לחי משום ונידון כשר המבוי רוחב כחצי רחבו שהיה בין המבוי רוחב

 עליה שפירם קורה « :הפרוץ על מרובה עומד משים נידון המבוי רוחב חצי על יתר
שלשה הארץ מן מ^לקת המחצלת היתד. אם לפיבך Jניכרר אינה שדדי ביטלה דדי מחצלת

טפחים
שהנ: שסי: שים! *עור טנץ עיי שם; עיי ד שם: עור ג נ

ט נץ ציסלהח שהיא מזי שלמעלה הסיגיא כלל הינדי ילא רניצי  ינתצאין פירט ללי) פיי
 הללי דניים יאין נססיי הזכירם יהרשניאז׳ל .עסקים זיל הפשישיס p יסדנה אחיים

.נהם להאיין נדי מצייץ
ט כיי י ט׳. זה מצד שנילץ לי פהיי ס  נצדל עשי׳ שסא סט׳ איתמר (ח׳:) שם י

ח סיריש ה שהוא היא פ הינ  פר6 רנליס נ
 כלהו יאיצן לנדיל פחח צירת עישה אג״

א איל יורה בלייי *ייי”  כשמואל נמאן ינ
 ההוא יהא נססיס הירתי עקום מטי דאמר
ט׳  לדרג לה יחשי נצ^דפא דהיה עקים פ

 עושה רנא אמי אלא נסטלש סירתי דאמי
 משתרו נילהי יאינך ניסא ממד לטלהו צ*פ

כני .פ"כ ור\רה הלחי  שיפת למעלי. הזכרתי י
 נישות ציטי נשר המפולש מטי שאפי׳ רנייי

 יצויה מכ^ שמת נצירת להכשירו ד׳ הרנים
 מזויי (זייץ המכר צידת היא וזי מכאן לח• אי
סנ זיל הישנ׳א אנל .ר) »ייי «י0ה  שאס נ

 מצד דלת ציץ• לרה׳ר ינא! נאן מפולש׳[ היו
 לפעלה שטישת׳ כפי מכאן קירה אי ילת׳ אחד

מפולש; מנוי נדץ
.קצר השר וצדי אייך האחד שצדי מכוי כ

 ארון אחד שצדי מטי איתמר שם
ה אח מניח אסיח מד' פחית ^ר הנ' יצט  היוי

 הקצר כצצד הקורה אס מרח אמות ר נאלכסי!
 את פרח איע זה ואחד זה אמד אמר ורנא

 פסקי וכן כרנא יק׳ל הקצר נצצד אלא הצץרה
 האלכסין כעד לר.חיי נא זיל הרשנ׳א יכסנ דל
 עשה נצ'פ אי נסמיצה אי אלא תקצה לו אץ

 משוס שהפתח פיחר נאלכסין אפי' הפחח צידת
ונו', סטי נמצי לחי T0j>n עכ״ל: מחיצה

 P מטי לחצי למי עשה תצא ׳״ד:) (עירינץ
ס פשיצוא פט׳ חצי לי  אתי דילמא יתימא פ

 זיל הישניא יכתנ קפ׳ל. נטליה לאשתפוש׳
ד נתושפחא סצי ינהייא ליןיר. וירה עי  ה

 עד אלא לי אץ פט׳ נאפצע קירה אי למי
« נשיש דיקא ומיהי וקירה. לסי סיום נאי וקירה

ט׳ ^ טי' סורח המוכשר פ  ארט יהא שלא מ
ט ושיהא אמית פארנע אצ«ת חי אי :עכ׳ל כחצר ארנע שם א'צ מכ^ ולחי מכא! למי צרץ■ הכי לאי הא לתינן פתימץ ומציית נתים ושיהיו רחט על י

בוי כא חנ שסא סט• ליי חצי י') (דן שם .יכו׳ שהיא ס נ ידיו נאיצכיתו י^ה טען אמה עשרים י  אפי עניי היפי אלא משכה כאותה הלכה אץ דאסי׳ וליי ושמואל י
ז׳ל הרשנ״א יכחנ .טה ולחי נזה לח• אי שרהם על רץרה וטק מטאיח נשר וצעבה פירוש מטי של לארנו ומעמידו אפוס י׳ נתשן■ עשרה נטה פס פושה אני׳ ^

יכן כתג עוד .ז׳ל דעתי זהי סטי צני על קירה ינעיק משוס לא הכי לאי הא צ׳ תוך מחצו למעלה אי אמצש ההיא הפם על צתוצה הקורה שתהא צריך נקירה הכשיח ואס
ט׳ ננל שיס) צרץ■ טי ע'כ סט׳ תצאי יכל לתיט פחיסיס ומציית נחים נירהם מפסיק שהפס אלי פשר ופנוי פ ט׳ אמית שתי מרחיק אוי • ז׳ל דנ כדינ עניד C (י' שם .י

^׳ גיסא מהאי הכי מניד אמה עשרים דרתנ יהיכא וני־-לכיח .אמות שלש פם ועושה אמית שסי מרחיק אמה פ׳י לו שיש פניי יסדה רנ ואפר •הוויה ס יכתנ .ע'כ ניסא י
ק ןיל הרשנ׳א משוס צדק הטהל ינץ שניצו האייי על רנה שהפס שכל זה ומצד זה פצד פפחיס יארנפה אמית שתי פס ישפה עפתיס ישר אשת שתי נפרמיק אן הטן י

ני פכ״ל נזה כיוצא לכל דן אחה יפפאן שפד :סא פשוש יי
 ציון אסיח י׳ להתירו אסר לחי ציץ יאיצו לחי משים צדין אסיח סי׳ פחות מנד של סדמט הנילס לת׳ סצא רנ אמי (ה׳) שם .וני' נשר מני׳ של מדפם הנילש ^חי כב
נ ציפא כאידך לה תיקים פפא רב אתי מעמידו קיק לחי איש להתיר אתר לחי יצרץ■ מטי פשיס ^ ה הוצא י נהטה ליה דשקים חיפא אפי' אמר יהושע דרג ניי

w ט׳ אלא אמרן ולא ניה יפנצר או ניה 7 פ אי צפשך מה לחי צריך אץ שמצה נמט• תימא אפי' אסר אש• רנ הפרץ על מיונה נשמד ציחי שנע נסט׳ אנל שמצה נ
 עוד .הצסרא p ההלטס פכ״ל .להקל דדנריהס וספק דדנריהם סמק היל רצהו הדדי דני אסרת מאי לת׳ משום צדץ צפיש פרץ ’א הארץ על פרונה נשמד רסר נטש שסד

 שהרי שמד משוס מכשיר ואיט אשת י׳ ט שיש כל לחי משום צדין שאיס לפי ט כשר איט אמות ד' של לת׳ תשע שנסט׳ שרה ששעה של ומשמעה .אשי נרג והלנסא שס
נייי שסתם רניט דעת כן ואין .הפיץ p שעס הוא  היה אלא שפנה מטי צקס חקא לאי אשי דרג סוכר שהיא מדנריי שאה יכו' הרנה רתב שטה לת׳ נתב ינסמיך ננאן י
נ יסשים פני• לנל י נ אתי ולא כשר כפרץ דעיסד דרךיל לייק ולש שמש. נקע סצא י  זה ואין אסיר כפרין שמד לפיד אפי' למשייי אלא רצהו הדדי נ• אסיח סא• אשי י

דני׳ סטי משום צדץ אמית ד׳ דאמי הוצא דיג מימרא על ויחלוק לחי משים שין אשש פד' יתר אפי׳ היליל אשי רנ סנרת היתה ט שאם אצל• פראשנ  . צליע רניט ו
ן זיל והרשניא היא לחי לשם נעשה כשלא הטלס דלח׳ דהא טרש זיל ירשי׳ .להמירו אחר לוז׳ יצריך למי משים נדון איט אמוח י׳ נשמד דש נפרץ שמד שאץ דכל אסק נ
ח דני דאמריט אניי טן מסכים יזה נרע. לא נסחיסחי דינה משים מחיצה מטס שהלחי כיוי עליי יוצא צץל לחי לשם עשאי אנל לחי פטם ציון טס סיד׳ נלסישאינו רניני נ

 .ציע זה ואן לחיים נץ להשחסש שחר הסא ייףנר למטי ולא הטלע לח• לאי® לר,תירי אמר לחי שצריך מפרש שרניט ל׳ ויראה .לחלק זיל לו היה זה נל ועם .מאליו שפי
ט' מאליו השמד ולחי :סט• של לימנו סהל של משיי טלש שהוא הנולס לש <ט׳  נדלא לחי היי לא אסר רנא לחי הוי אמי אני׳ סאליי השמד לחי ינהלנית פיו) (שה .י

ע עליה סמס  שס היה אפי׳ נשנח ירפל נפט• לש העמיד ניצי ז״ל הרשניא יכתנ עינ. לט היי יאסי כאני׳ ויזיל פאחסיל עליה נדפסט פליג• כ׳ למי ט׳ ילא ליש ני
 .נזה כיוצא כל יכן למי משים סחיר זה אילן סעיש ונפל שם שהיה אי אחד לחי שה העמיד לא מע׳ש עליי סמך שלא ניץ שעיל איט נשים סא נפש יאט' ט וכיוצא טלן

ה ^ טן היכר משים שהקורה י\רה איצה הסחלים את לחזק לטתל מכופל קירה pשפמ נטחן מאליה השיפיס שהסרה ל׳ ו : עינ היכר כאן י דו נ  סנפרס שאה שסא ולחי י
י נסיזי (ע״ן זה כנין והוא לח• עשוה צדון סבחץ ושיה עפמס שאס ׳׳) שם(ס' .יט׳ »  צחלקו מנפציס ושיה ענמץ שאה .כלל הטחל p שנדל טס שנמץ .ה) <דיי י

^1 ס ט׳ הקרקע p שהכניס לחי :הטחל ממשך שסא כיאה שנשרם . 0 יייי «י0ד. נסיו (ע״ץ כוה וסא לח• פטם הלנ  והצניהז למטי לחי עשה רנה אסר י׳ד) (שם .י
ט׳ .כלום ולא עשה לא ג' השתל p שהפליט ט שלשה הסרקע ש ס אם ו ק .כמלא טתי מאץ לטד שכל נשי יעשס ז' אלא שאץ אעיס פצ׳ פחית הנני סנ י  זיל הרשניא נ

א: והשוע ש׳. סרנה רחב שהיה לחי ס ץ נסמוך זר. נארת׳ כני י הטלע: לס• ני
ה סמצלח עליה יפיש עשי גני על קורה הניס ששה רנ אסר י׳ז) דן (שם .וסי' עסצלס עליה שסרם n*na בי סני ^ אץ קירה נ׳ הקרקע p ו  אץ משצה פנטא דהא נ
ע*נ: נה טקעץ שהנדיס «דצה לה יהויא נאן ^ ^

נע׳ן
מייטוניות חגחוח עוז סנדל

ש ס׳ טזוי םני א ם ח צ ס ץל טיוי *נ״ ודא* ניב* ננדא וייפוי סטי [ס] :ח׳) (דן דפיחנץ אסיה.םנלמ׳ק קרה טא0אץצי שזיי שאחי וחני אנדוא זרוי עסיוז ו*םר נ סי
סו  ב*אנ«ז קידוז אחניח ישא וזמנד, בחוך *נא זר* וזכר ר*םר ט־נ* [א] נ «'נ זקודח נ

קוו חקווד, עד *א* *an*o wm א.ר« טד ■npn שנד נ  טיוצזטוזידת קורח mo* *׳ *סיאו ש■ אחז retn נקורח וזזטרינן ח* נש רארנ* נסזיז אמחו*ם .ןי1ח*ר ננגד ה*רון ו
.w ח ט*וט מ ח א*1 ש מ  1זרנ ,קייי *וזי נזייי ייוזן• א* נזזאנסץ *נא *יץ ר»*־ם **נ• נטשי טחסח ם*ום חק* אחנ•1 טזנ׳יר יתר רחב תתיר אדיומז ym *00 ש
ח ושח״ק*םח וטחיר. *טח פס תו*ר. *טח טרחיה «< m ישח .ז1 שן *טרתוזו א* ה*׳ דשאי *א* ישמח *סח DC תדי  *א* *אם *וזד •ם *יה* r« *טית *א* דקזינש ופס י

*נ״ (ג) טהורס: ענ״א וטי נאנש ש• יפחית *טית ג׳ נד ש׳ «*ח ™^נח  קצ׳ם תיא *יא אנרד חי* *וי סוחיונש דשפקש וספרי חג*מים נא פסקי ונן שנא ודא* נ
א אש• נ*ניי בהו ח דפאיג׳ אמזז חע״אקג^חיזו וא' ואוסר שנא נח* *פסק ש־ח ודא* , ונ י׳ שב* *נ״ נ שי נוחים בטח נ נ; שץ, ת*ח *אינח mא• נ  [יןנר*ח זו׳

ש עוני ושק חפנים• וחודו אזו׳ן חאוזי *טזיך אזייא *שר* פח *נא סאפניו *קת *הנותא שץ טנחו׳ן נראח **■ו* שעירו שוס את■ *נדו נוחא ש׳ נ*ו ר*״ *r« נ נ
I ירב . «״* שרג םתזווויי זא* נומי* א* חסמי שחא



»t פשנה ♦ ם י נ מ ת ז מ ל [ ה ך ב ץ ש ט םשנה epa עי׳ 77 ל

m מז׳ *וי ם פוו *י •סמח פתי <«ז מהלנוח מי:) (שם .י טי ’ני״ל י כן כד, ®י*ז יי ow קומם עם■ ו tow .ף ג ונוי. למעלה עס61 למעה עע6 »עה מ  ס
ק על קרה והמה ק משום ממי ולא סמי לא מי / קורה מעי ע דנדי מסו!־ היה ולינא פנוי ע ט׳ סעשרה ולמעלה למה נ׳ סון שק פנל ה6«ר יני ו

ע מיש ייל מערש סהוא גראה .ודע פד וטי נ«ם ונ^ל :0 *ייי הס*■ בסיף (עיץ סה ומא פלפם נירהם •היה ולא יני
ם ואיוה וה מטיול אה5היו טדח כד סי השגי נטמל «ע נ ולישניה «עא ממשמע קאמי מקא מפן נפיווק עפחים נלשון י׳ד) לשם ניייחא .ו פ'  פואוסניס עליו הקשה ו

ע פאם טה ליין נ• דאמי לרנא ניייהא מהאי מכל רמוקה אשילו ופירושו ,יני
בשני יתדות שתי נעץ .מחיצה אינה יתר או טפחים ׳ • •

כלום. עשה לא הקורה עליהן והניח מבחוץ מבוי כותלי
;לו סמוך לא המכוי נכי על הקודה לה^ת שצריך  השני בכותל נוגעת ואינה זה מכותל קורה"היוצאה כד

ם] שתי וכן  יוצאה ואחת זה מכותל יוצאה אחת קורות [
 צריך אינו משלשה פחות לזו זו מגיעות ואינן זה מכותל
ה אחרת. קורה לחכיא ח ת .״״,י- ניני

ר י' *יי י י * ־ ? ^י ט ו ד ^ • מ׳ המתאימות תרות שתי *וק כה ונ מ פון ל ל ? ד ד א הי ^ נ
.ליסט איייו מקנלום אם כדי בזו ולא אריח לקבל כדי כזו סז

««״״י̂’ י״ימ בדי בשתיהן [>] יש אם אריח לקבל
^ ^ .ענ׳ל וממצה עאנו נמון ^ 1^

 את [׳] רואין למעלה ואחת למטה אחת היתח“ אחרת.
.למעלה היא כאילו והתחתונה למטה היא כאילו העליונה

 תחתונה ולא מעשרים למעלה עליונה תהיה שלא ובלבד
 בשדואין טפחי̂נ שלשה ביניהן יהיה ולא .מעשרה למטה
 בצד זו שיעשו עד בבונה זו ועלתה זו שירדה אותה

 כאילו אותה רואין עקומה [מ] *הקורה תתה כו :זו
מרובעת. היא כאילו אותה רואין ענולה פשוטה. תא
טפח. רוחב בה יש טפחים שלשה בהיקפה תה ואם

 או .למבוי תץ ועקומה המבוי בתוך הקורה היתה
מעשרה. למטה או מעשרים למעלה עקומה שהיתה

אץ ראשיה שני יישארו העיטים עמל שאילו כל רואץ
אחרת; קורה להביא צריך לאו ואם אחרת. קורה להביא צריך אינו שלשה לזה זה בץ  כמחיצות אלו הרי זוית בבל דכוקין פםין שני זרות מארבע פסין שמונה לה שעשה באר כז

 זח הרי עומדות הזרות וארבע תאיל .ורוח רוח בבל העומד על מרובה שהפרוץ ואע־פ
 טפחים עשרה מהן פס כל גובה יהיה וכמה .לבהמה ולהשקות הבאר מן למלאות מותר
 אחת בקר ארבעה ארבעה של רבקות שחי במלוא לפם פם כל וכץ טפחים ששה ורחבו
ח כח ’• ושליש אמה עשרה שלש על יתר אין זה רוחב שיעוד .יוצאה ואחת נכנםת  ת
 עשרח המתלקט תל או אלן או גדולה אבן מארבעתן זרת בכל או הזרות מן אחד במקום
 ואמה לבאן אמה בו רש יחלק שאילו כל רואין .קנים של חבילה או אמות ארבע מחוך
 שלשה לזה זה בץ ואץ קנים חמשה .פסץ שני בה שיש זרת משום נדון עשרה בגובה לכאן

פםץ: שני בה שיש זוית משום נתנים לכאן טפחים וששה לבאן טפחים ששה ביני^ רש  מן לפנים ורובה ראשה פרה שתהיה והוא .לכאר האלו הזרות ארבע להקריב מותר כט
 ורובה וראשה תאיל חמים שבו הבלי עם הבהמה ראש יאחז שלא אע״ם ושותד,. חפסין
 שתא לנרי אפילו מהן להשקות אסור מזה יתר קרובים תו .לנמל אפלו מותר בפגים
אוחי שטניחין פשוטים ב«ים שירבה ובלבד שהוא כל להרחיק ומותר לפנים. נבנם כולו

בכל
: • ש ט׳ י • ש: * שויפ נש»: מ

מי מנוס אסריס צא p ושג׳ י n הני ימא6ו 
נו'. צספה המחוגה תהא )4פ ונלנד  ואוי ו
 וצא פרש שגגצצ ולומר צימוק שאנשי אומי
 נמיסק שגם טא פנמים שלשה כיגיהם •טם

ה  9מו8 ואס ואם משלשה יוסי יהיה לא מונ
 ריי קאפי דלא פיון שפסקה פשה יפה נתנהו

 מש לינא פג' ננמוה אלא יואין •הודה ני*
אניי ואערג גהא דנליג ק םדק אמי י פייונ  ו

) (יזי ״י י׳ו  נאטה נהא לה הנר יהווה ני* וי
א נהפיק רואין ליה ראיה  היפו דפרק נינ

ה גפמוה דאוקפה ו  שלא לופר נפשן ואם ^
 הנוגה לפיהק ולא הפשן לפרמק אלא מוטק
י נהק זשפיר לפיפי אינא אנמי י׳  ניי נ

פני אני• יאסי דאערג  ליה ראיה סאטה לה י
 שהקורה ההם שאגי גאטה קי׳ל ולא רואי!

 קמט של t קש של שהיא הצפה ממפה פהולה
 של היא פאלו אוסה יואץ אפריק לא הילק־
*׳ אנל מהפה  פהפה טטלה שאץ שריי נדי
ה דאפייק אששי מג^פה פפפה אלא מצפה  ג
 והא אטה נוי אטק גול גפלפא ונדאמייק יואץ

ם (שם דסגם שני גשיק לה יאוקימגא  ל
 הכי רחיץ טא דפלתא לרווהא מג' נפהוה

א אפי דכי להיוצי ליה אנשי הוה אנל  מ
סי גוסס אפייק זלא «ו נגנה טש אלא י  פ
מ א ל מ ט עוו לאהל צח־ ס  גגי או סונה נ

 גפלפא להינר אלא צוץ נשאים אנל פופאה
ץ  PUD גיה אמדק ט אץ אפילו קורה גגי ט

: פי י
ת בי

ג' הטיולים p אמד  פ״ג 'שםפונה וכגון נ
ק שאץ יהדוח ה  לטי ח שיש ג%ה ששם גי

:פשוש וזה צויים פשני אטלו
ח כן צ ס שהי ונן שם .ונו׳ שהי ו  יזיו

 ולא אריס לקנל נוו לא םסהאימוס
w לרהט אי>מ סקנלוה אס אייה לקבל 

 ציין לאו אם אמרה «ןים להניא א*צ פפם
א  נין יש אם רניט פי׳ .אחיס קזיה ^ז
ס. לוו זו גץ ונשאץ הפה רמג סהיק פפהי  ג׳
תה :יש אמי וטווס  שם .ונו' אסה הי
' למפה ואהה למפלה אהה טסה רי תט י  נ
 ואס למפה טא נאילו הסליונה אס יואץ אמי

 פהא שלא ונלגו לפפלה טא נאילו הפסהוגה
 לפפה וחממוגס אפה פפשיים למפלה פלתגם

ט ונהג ספסום.  לט ג' בייהס יהא ולא יני
» שאטלו  ג׳ מימק ניניהם היה אס נטיואיי

ט מיי ומסון .לזו זו פצפרפוס ץ6 ט  גיאה י
po !w ה פשרים הון  פפשים ולפפלה ^

י׳ ^ P פג׳ תמי גונה נפיסק ניניהם 
מ ההוי נזה לי וקפה - פצפדפומ  poD יגי

ק ה ה' פי ט ה הוגה ^ ק דאפי נינ  פי
ה «ג שן( י יגל ג׳ג) ט נ  פפה נגנו שאץ ו

ד. נאילו אוהו חאץ אץ  עלת הקשו ושם יי
 ונלנד הכי ואימא מייז ואמי .זו פטיימא

 למפלה אלא פמפיה לפפה הסהוגה ההא שלא
 %ג פג' פטה לה ספוגה והפליונה פפסיה

ד ג  אלא פמשייס למפלה עליונה ההא שלא ^
 אנל פג׳ ממוח לה ספיגה והספהינה נ' כהון

ט חנוט אפייק לא פפס טה דלית טק ג׳  י
א הליל ט הניא והיש־ שם «פי  ניייתא וני

תג ולא נפשפא  והישלא .ודה זו אונןפתא נ
 :ופימ■ האוקיפתא נדני* נסשרו פסק דל
1D ח ת ט', הקורס תי • (עירונץ 00 ו  )a׳

ט׳ פוןפם בפשנם  יגיגו גלטן ו
 דסת ונן טא הנל דיניי ז׳ל הישגרא ו«םנ
ה ט  ני*י שטא לומר ושלא זו נפשנה לתסוק י
סו. הלנה ואץ ע נפו ס אם סאפיו שמה וז  ט

ם ה סג נם יש פפמים ג׳ ^ ס שפה י  ט
 נסלק טא ספפדו סתום אלא נהשסן פחקדק

ם נשל יקדקו ולא הקיוג דין פל פל׳נ ה  מיי
תה ט: וסןילו ט׳. הקורס הי  י׳ד) (שם ו

ט׳ פטי נתון טא זייא איי ט נלשון ו ט  :י
 פושץ סני(י*ז) פ׳ פם ונו׳. שעשה ^ בן

 סיאין דומדץ י• לניראה פסץ
 סהלגה וידוע ונו׳ אוסר י*מ רי דניי נשענה
 פפמיס פשרה גגהן נפשנה פם פוד כליי.
ק שמא נל ופטץ ד ורסק  שסי כפלא מיני

ה ק י נקר סלפה שלשה של ינ ע תי  אופי רי יי
 אהה סוסחה ולא קשויות איגפה איגפה של

 שםגנמ'(דןזירט) מאיו תצאס. ואהת שכנסה
׳ צ0 שש>«יו ה י טז א י  אפס אשיס שלע מ

:ושליש
ה ת כ ט׳. אמד ןם9גמ הי ם0ו> חפלק שאילו מ אתוס יואץ פיוגפה אק שם טהס )019 ו » מון ] ש) פ פ פ א אןו פנ ם פ א ה פי ג פי, פשוס ון7ם איש לט ואס דו  «ד דו

ד ט אילן 00 9ט שם ס גז ל: ניוןפשום אפמיצפקני פ ט׳ שלפה לזם זה p ואץ קנים nvon דו ם אגיי טנים כסא שם .ו  אטה קנם קסם קרס מהיצמ מינ
ס לים ופשס לא ט דופד פטם נדק פשצשס טטס דדגם. לןגששיפושים קיפא אני• לים ודמי פיג ואף דופד משוס pm ינ n ו  v m דן שני כלופי סטל ס ן אווי פ |^

ה לשני לגט ואהל ט :לזה זע וספוכץ ס
BD ט׳. אלו פזויוה אדנע לסקדג םדרוו פי <שםי*ש) פשסם ו ס יאשם פרש שההא ד!כלגו6לםקריגל ט מ  ולוגם יאשס כפם מפרא אפיו )cT• }>1( ופס .0וטש גפמם וי

ה. שפי הרש של ט ניי לאטז ציין שטם היא קפייתאששוע נפיא ולתום כ׳■,) גגפדא(דן סניה גסיא ספלי סם הנתפס ואש יאטז שלא ארש וסיפרטם א ם. מי ט י
ש נפל של ואט׳ טפוי ניטשלט פטי אט׳ הזה ג טז מלו נפל ו סי פנ ט׳ פנשיפור פטה ט ד א ט׳. שטא של לטיטק וסותר פ*:; אטד פגפניס מולו נ  0<ש פשסש ו

ק טהר •*!רה) פי פי .תצם שטא כפה כל שהוא גל ט׳ .כספים ידכם שלא ונלכד שכוא כל ^ נ תהי מלנה אט• מיניה כפא י*מ) ^ 6מנ  יטרם ׳4 ושלג אמס טי
ט ץ ט הניד השופץ ס הי אדן נדו ט .סנאים אטי ודסס פטל דסשופץ היסוס לדל פ ס ע*ל-נפא> ט ט ס פשיפ ו ט׳ .מ  פטס שגדוה הכטס ן9 משים שטא פשיפין ו

כן פטשיס שטם מי כל טיושלפי פטאי ורסק פשרה מ א ט סי טטסהלזרש יהא שלא ש פת:ושליש: פ
1 6

ת ד עז ת ח מ ג י ג י י ס
p{ ד עף כקוספו תזמון ט נפץ נ » י נ »ן ט ננוסץ פוץ ה m נ■ זןסוקסוסת ו m 

w  m p נניחן irviS h'm קורת mmi ביני ויסי וחני® צטד וזופוינן  imp mrm ו
עי וגינו iSninS •ועוזי סנוזוץאפץסוזר׳ס, lAi ^פנו• הנפניס מ  ופרי pew nt ה

ע pn u<vn t (ו) 1 ע*נ .נפייקץ פסויוווו סקוסו ס n af) nmi« גתתפעווו n נוי 
i/7 **רען יט■ «<ורפץ תץ *■תם נ׳ גיניהם »ץ «וילו גת זו נוגעץ וזין w פנא k 
W t «זזץ הפלני וגינו מעיו דעייופץ פוםק<< ועיץ«פ בו ליפוועיעומו לג p לפתו נעסוו n<S פו ממפרפץ טז שטוג SaKimm פי■ תסי פר u״m(ו) פטדסעתנו םנ' נ  םטח

ץirS דויוו ס׳ל לוופופ*נפז גווותו unaAti פלתו פו חו מליני נםווניווץ ו תנ0[< ובנןעלי ס ונ לוnSiwi ונכקוטז לטזוי ט m«י o p הני פו טלנו *דו1ו פו ץפי ט דוונ פו

»V u ה ע
ה. ט א לו ט עו תוי ץ ט ש ק אנ׳ו יי): (דף טוונץ1(1פ׳ ו ט ם׳: פוזג או ספו טו צ  דל

שיפספטויסוטם: גישש פק <אמ גסים פהווא לשון אץ טפל ופני  פפרטהם פוםןו
ץ פיק .ישליש «6 ט ׳01 טדנ קפ טוו : 0•/ ייו שפץ(וף טשץ פוץ ופיקד ז « ♦  «ר ט

.4פא ק ג פשץ: ■טן •
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ה ת ל ט׳ שנפר•] מצר או ני הנ .ו  זנו׳ נהנך שנירש מ׳ ויש וט' נשיטע נירשיי ה״ה נ
י׳ ול״ג .עניל מטאריו אינה יניגו וטונס דנ  נר!רן שגפי! נו!נ ישדלא רנינו נ

 נדנר׳ יותוח נשח׳ שאוכל זוימ קי! נזפיש שאינו נראה שלה ווית קין שנפק ונהג «ימ
̂:■׳ הצד פן שנפר! אלא יש״׳  שנפר! ^ופדכתנ דעירונין כפ׳ק היי״ף ונמ׳יש זוית קרן ליה ר
 ההיה שלא וסא נתג ועיו שלה «ימ קו!

הייט צאו וויה דקרן עוד נראה נאלנסק  וויה דקרן עוד נראה ,
 היא שהפרצה על שהרי ההוס' אצנסון'כפירוש

 מלמעלה קורה הימה שאה נר.נ «יה נקי!
 הקורה סהיה שלא וטא טוהר הפיצה לאורן

 נקרן היא שהפרצה ניון ולפידושס נאלנסון
 אם ני הפרצה לאירן קורה להיוס א*א «ית

 איט נם ,עקורה איט מצי דסהס «יס נקרן
 אמצי נם שהרי ה׳ה שנהג שאיוש ס׳ כיש
 שפירש מ׳ דיש ודנר׳ נהדיא כדנמש קא׳ מי
t i להוכיח יש נפי ומה׳ס ננית אלא שייני 

 הל׳ל דא״כ נפירש״׳ מפרש שאיט אחר מפעם
 לא דנקירה נאלכשון הקירוי יהיה שלא והוא
י׳ שייני  מפרש שטא צ׳ נראה אלא ,רש*< דנ

 לאורן מונחת שהקורה ה״ט נאלנסון דקירו•
:נאלנטן הפרצה

 יותר לחבירו פס בץ יהא שלא כדי ורוח רוח בכל
 הפסים התירו לא ל : ושליש אמה עשרה שלש על

 בלבד רגלים עולי ולבהמת ישראל בארץ אלא האלו
 בשאר אבל .רבים של חיים מים באר שיהיה והוא

מהיצר, לו יעשה או וישתר, לבאר "ירד אדם ארצות
בתובד, ויעמוד טפחים עשרה גבוהר, לבאר טקפת
 אדם שאץ הרבד, רחב הבאר היה ואם .וישתה וידלה

א :הפסין בין וישתה ידלה זה הרי בו לירד יבול  וכן ל
 טטלאין אין ישראל בארץ אפילו היחיד ובאר הרבים בור
:טפחים עשרה גבוהה מחיצה להן עשו כן אם אלא מהן
ב  בכלי ונותן ממלא הפסים בין לנהמתו הממלא ל

 והיה הפסים לבין נכנס ראשו אבוס היה ואם .לפניה
 שמא לפניה ויתן ימלא לא ארבעה ורחב עשרה גבוה

 שותה והיא ושופך ממלא אלא רה״ר לקרקע האכום ומן לאכום הדלי ויוציא האנוס יתקלקל
שיש גמורה מחיצה וזוית זוית כבל ויש הואיל חייב הפסין לבין מרה״ר הזורק :טאליד׳

 שכיניהם בל וגעשה ונראה נייר הרבוע ות־י ארבעה על מארבעה עשרהרותר גובר, בד,
 .מבאן ופם מכאן פם ורוח רוח בכל שהרי באר ביניהם שם ואין בבקעה היה ואפילו - רד,״י

 בחצרות הן ודרי המחיצות [ס] בטלו לא הפסין בין ועוברין מקעין רבים היו ואפילו
 ביניהן היד, אם ביניד,ן הבהמה להשקות ומותר . חייב לתוכן והזורק בהן בוקעין שדרכים

 ומנין הפסין לבין מתוכה לטלטל מותר הפסין לבין גננם אחד שראשה חצר לד : באר
 לטלטל אסור כשנת המים יבשו .שיערבו עד אסורין הצירות שתי ^היו .לתוכד, ד,פםץ

 מותר בשנת מים לו באו . המים משום אלא בתוכן ‘לטלטי מחיצה נחשבו שלא הפסץ בין
 או קורתו ה‘שניטי "מבוי . מחיצה שמה כשבת שנעשית מחיצה שכל .ביניהן לטלטל

לכרפלית שנפרץ אע״פ בו לטלטל ׳]J אסור בשבת לחיו
V״ ״ I , ואע״ם בכולה לטלטל מורר יבבקעה *אבםדרה לה / 1 # - • * ' ; f הראנ״ד כר«כ . וגו נכהעה ^אפבדרה 'l י

^י ותקרר׳• מחיצות שלש בת שד,יא ! ^^׳ ' א י ענ״ל■ שכוש זה כל י
׳ לתוכה פרה״ר והזורק .רביעית רוח וסותם יורד תקרה
 בעשר שלד, זוית קרן שנפרץ הצר או יבית .קורה לו שיש סתום למבוי כזורק פגזור
עושין אין .כפתח אמור, עשר עד שר,יא פרצה שבל אע״פ בכולו לטלטל אסור זד, דרי אטות

פתח
M ועיש שענ ני' פוי ג :שנו סי' עור n‘> ׳ וינק «שץf' ט:׳! סוי׳נ ו בהה כי' טזי נ :c כי' טוו ה ־ fee :

פפין עושי! אומי ננא p יסדה ר׳ כ״נ■) (שם נמשנה .ונו׳ האלו הפפין פתיח לא ל
נאו■ ופי׳ כפמיס עשרה ננוהה מנורה עושין ולשאר נלנד הדנים לנאר אלא

 יטחח לא שם עוד .פרינינ הלנה נ)’נ (דף ננסרא ומפורש מסנהין מיס ונור ק״ם מים
 ניר*מ פסי הוהרו לא כ״א) (דף?׳ שם עוד .נלנד ח״ם מיס צנאר אלא נייצוח פסי

 נהמה נהמה מאי ופירשו .נלנד לנהמה אלא
 מעסס ועולה מספס אדם אנל רנלים עולי של

ס אפי׳ ימני! היו אם .ייויד :עיג נמ• ^ד
א לב ל ט ע  נר״מא נ׳:) (שם .ום׳ לכהמהו ו

 לעני וימ! חים אום ימלא לא
 שומה והיא ושופן הוא ממלא אנל נהמתו
נ והקשו .מאליה  ורונה ראשה הועילו מה א'

 נאנוס הנא אג״ אמר ותירצו .פרה של
 ורמנ עשרה ננוה עסקינן נרה׳ר העומד
 דלמא נזרה לשפים נננס אמד ויאשו ארנעה

 נהדיה לדוולא ודרי ומסרק דמקלקל לאנום ליה מזי
 מפיק וקא ליה ומנח ומקלקל נישא לאידך ומזי
 והא .מימ״נ מ׳ ונה״נ והקשו . לרה׳ר ׳“מיה

 שאץ ונל לנך ראשונה משעה עקירה היהה לא
 מחסהו לנזור ראוי אין המורה מן מיונ נו

 סע״צ וקא ליה מעייל הדר דינמא ותירצו
 הסשש מסס ז׳ל ורניט .ע״נ לרה״׳ מיה״ר
 ולא לאיסור הקודמת השנה שהיא הראשון

• להאריך רצה
לשם:} .ים׳ השפין ציין מרה׳י הזורק לג

סש׳ לי< הזורק אלעזר א׳ר
 צרינא לא ומירצו כשיטא והקשו וז״נ ניראור.

 למונו וזרק נר*ה ניראוח פם׳ נעץ דענד
 אף צריכא לא ותירצו .פשיסא נמי הח והקשו

נ ה נקע׳ יקא ע' תר .ע״נ רניס נ מו  להשוץמ ו
ק היה אש ניניה! הנהמה ס' נאר ניני  שם .ו

 דרך היתה אס אומי יהודה רני ניישגה (נ"נ)
 אינו וחכיא לצרדין ׳סצקנה מפשקה היניס

תרו״ס ואסרי אלעזי זיני ר*׳ וננמיא .צריך
 רניס אתו ולא ממיצוח של כמן הודיעך נאן

ולא כא! אמר דר׳י שם וקהי' להו ו״נשל׳
רנ< אנל כלילה ננעלות דלתוה נע׳ דאיהו ס״ל :לכרפיית שנפרץ אע״פ כי לטלטל I’J אסור בשבת לחיו

ה ״וםדנחי^^)'־ם’”’א’ל\^י%שזאשה ׳״ל י-.יאי״י יא^® בכולה לטלטל מותר יבבקעד, *אנסדרד, ל
 לנין נננס אהד שראשה הצר (ל)

 ומנץ הפשים לנץ מתונה לנצעל מוהר הפשים
 עירנו ואם אמרות ושהים להונה הנשים

 אויךמתא נה עניו הונא מ־נ ואע״נ חוהרוה
 ונפשט עליה דםלינ נרניר פסק ז״ל יניט

שו • הני״מא  נעא שם ,ופו׳ נשנה המיס יב
 א״ל מהו נשנה מים ינשו מרנה אני׳ מיניה
נא! אץ מים משום אלא ממיצה נעשית נצום

 ינפו אפי׳ מים נאו וני' .ע"נ ההיצה שמה נמזיד נץ נשונג נץ נשנה שגעשיה מקיצה נל הגיא דהא לי מינעיא קא לא גה׳ סיס נאו אש״ אתר שם עוד .מחיצה כאן אין מים
בו׳ .הנא ופשוש שנס פערג ל ישנה צ״ד} (עירוני! גגות כל פ' .ונו' למיו או גץרהו שנשלה ט  .יהודה דיי לנא לעמיד ואשור שנת נאותה גזוהייס להיו או קורהו שגינילה מטי ו

ל (דף נגמיא ופי' .ונו׳ עוררין אם אומר •וסי ר׳  ופירשו יסדה נר׳ הלכה אמר ושמואל .יוסי כר׳ הלנה רנ אמר פנה לאותה אשויץ לנא לשחיד שאשיריש נשם אורי יוסי ר' ד
 דרנ הא אלא הניאו לא נהלכות ונן ז״ל רניט כמס ולפינך אפור לכימלית נפר! ואפילו נרנ וקייל לכ-רליח ננפי! אלא אמר לא יהודה נר׳ הלנה דאמי דשסואל שם

ג ננקעה אכשדיה שם(צ״י.) .ננקעה אבטדרר, לד,  ניוהר ואמרי אינא מעשר ניזהר כליצ׳ נ׳ פלינ׳ לא ר׳ע נעשי נד' אלא נה ישלנלץ אץ אמי ושיואל נטלה לשלנל מוהר אמר י
 מעשר ׳הר דאכ■' משנזע נשהם נלנד דרג הא והניאו .נאישזר׳ נוהיה יהלכחא וני■: הדאשון כלשון שפוסיןין נראה ההלכוה ומן .נעשי־ם פלינ׳ ני פ”ל נ״ע מעשר

on אהרון כלשון שפושק ר׳ ויש המיקל אמי נו וסלנין מדנריהם הנרמלית שאיסור ׳יד ס' נמנואר ינריהס נשל הוא אלו לפונות שמהלוקה לשי הוא לדנייהס והעעם .רניט דעה 
 אלא הניא לא העהיס נספר ונס עיקר נראה נרנינו ההלנוח ודעת .נשכרו ז׳ל הושנ׳א כשק ונן וסותם יורד הקיר פ■ נו אומדים הין מעשר יתר והוא אר,ה נרות מלואו שנפר! דנל

ח ב דנ רק :נפשסן י מו י .נכו' מרפות ו  שעתו אמר נמשך כאן ואף למי לו שאץ ניץ הווה דנר גמור רה״י שאינו ממיצוח נ׳ לו שיש נכיר יכינו דעה זה נפרק הזניח׳ פנ
כני )'ל ת י נ”ע שנוש זה א״א נהשנוה כסב ולזה עליו מולקים שיש נמניר ו ׳ יוהיחיו משה׳ שנפר! נית ינן יומקיה משה׳ שנפרנה רצי נישנה צ׳י) (שם .ונו' או כי  יום׳ י

א׳ מקורה איט שכהמו מצר נכי הקשו ועמרא ההם כדאיהא שנת צאוהה אפי׳ אטרין אומר  נמי רוהוח משהי הוא פהמא דאמיינן אהה מרוח מ׳ש נעשר אלימא עגקינן ני
נ אמר נמי אהת סרוה אפי' ה”א מעשר ניחר אלא 6ס פתח לימא ק דפחתא זוית נקרן שנפי! ור״! נמשר לעולם י ק  יורות מ׳ש נית גני הקשו עוד אינש׳. עניי לא זויח נ
נ נ׳ אמי׳ וסוים יורד חקרה פ׳ לייא נמי יוהוה ספחי וסוהס מרד מקרה סי דאמרינ! אאנן ג משמיה י  יורד הקרה פ׳ למייר דליכא נאלכסון וקירויו זויח נקק מנכר! גנון די

 שקירויו נצץ תקרה פ׳ משוס ואי זויה ניר! אוחו נטשץ אין סההא משום דאי דהצר נאוקימהא הוא כעשר אפי' יכ נ׳ יאמר׳ דהא ז״ל ופירש"׳ . הגמרא מלשון נהלטת פ*נ וסוסם
e iita\ , ופירשו .עליו והקשו .שלנו רעפים גני נעץ נשיפוע ז׳ל פייש*׳ ,נאלנשון קירויו ופירוש .המפרשים ויונ ז״ל הירש׳׳ פך ,יוהוח בשני אוכלה שהפרצה זויס נקרן ופירוש

ננו!
טייטוניות הגהות

ממני ששיכא מעקוסה א ו מי בתוך היא ראמר וירא כר׳ קמ׳ מ מנו׳ תוץ ועקמומיתה ה  א
תא רהב■ א-'םא ונו ש וירא דר' מיאתיה אאשסועינן מדאתא האנ ב ,עי  בחכמיס [ם] ז ע׳

נן יהירה נרי ודאא ת נע׳יק איתא ו שנ ר' אנעוגז׳ ו ה ו ו הו ש י ב׳ י]1 ז ע׳ ר  ראנור יוסי נ
א נערק ת נ ח אאיתה מיתרין אס גגו א דעתיר מוהרץ שנ נו' אנ  אמר ראוזומיא וטמקיג! ו

ח אאותח טוהר דאמר יהורה נר׳ דפסק כשסואא וראא יוסי כרי האכה רב ופסק יוסי רב  שנ
ה שנ נ הותרה והותרה חואיא ד ־ :ע

עוז טנדל
pw  ש׳ .ה5«חי !ה5ש מד מ^מה לזש^וה וסותר : כת2ד ש״ק . חייג לתוכ! p»0«עד מיה״ר 1

ס׳ שגיפלה סנוי :ץ5# פוני!  עה7ננ אבכדרה :ל׳} (דן> ת1גג כל ׳0 . כנסרן(;־*מלית פי ז
מ' ̂זמר ואני : נושr? 5 ז״ל כראנ׳ו נר,ב ־ נמת כל פרק . פשור להונה מר׳ה !הארי! עד ו  פה ו
 נכדרהfi אהמר דגייכינן נ:רצה5 דהצל מתני׳ גמ׳ גמת כל פרק ממרש זה 6זהל זה מר ר06י ש1«ך

̂מריגן לא אמות נד׳ אלא כה מעלסלי! אין אפר ושמואל מולה לטלסל סותר אמר מ גגקמה  פי (
 דפי וכ״ש דאורייתא מחילות ג׳ קי׳ל דהא לומר רעתו ואם כרכ הלנהא וקי׳ל וכותס יורד פקרס
 זה נקורה שהכשירו מגוי צגכי :הקשה וכמו לתוכה pira עסזר אמאי ופעתה זסוסס יורד מקרה

י  מוזילות דג׳ פ״ק וקי״ל מחיצות ג׳ איכא דהא דל להין והמיה מעור לתוכה ומדה״ר וינגן אליפור דר׳ נשלוגתא דאכיקגא לר״ה שגשרלה דהלר מתגי׳ נכי לעיל ז״ל כראכוניס רנוסיט אומה תירצו «
 נרמלית וגקמה רנקפה אככדיה דאמריגן הגמרא מג:ון ג״ל וכן דל הישנ״א מזרי נתכ וכן פעור לרה״ר נפתוח אגל לנרמלית ה:הוח נמנוי דהרס ותירלז פטור אסאי וא׳כ עליהן רפ״י תורת להיות ואזרייסא

חא ע׳ק  סלה וסריגן יזליל3ד דאע״ג סטיר להיט הזורק כקורה שהכשירו דמנוי ים דלשין נשמעתא מנוי דהכ:ר ©תניתין גמרא רעירונין פ׳ק להדיא איתא זריקה ורין לבנת רבויזת דד׳ מדי
א ̂רה גין יהא איכא רכה וסעמא ס״ל הכי חלסודא ועיקר איחא הכי סוגיין יכולה סשסא לטיל ניכתיננא ואביקגא ^ג  דהוי ^מ• דמיא ולא נמקלת ואפילו כלל היא סתימה דלאי פהדי אגן סקרה <•( ר

y מיז סל דל ר׳ס דעת וזהו דשנח ססורא כרל אסור אנל ר1« הזורק ולסיכן pc5 נזה ונמ״ש אמיי והס א«רז והס וכדרנא היכר משוס אלא אינה קור? אנל מחיצה משוס נו עטו ולכן ק»0נ ססיפא ix 
^0ו ה^ון 9) סל סעס וגתן סדין 91 ן< ו  ה*פ לא מ ראג״ד רהעהזז p כחוג היה אם ושמא דל ר״ס יד נמתיסח המוגה רסשר מצאתי וכן .טכ׳ל קורה לו שיש התוה למנוי כזורק פסזר לתוכה מרה׳ר .

p ולק סשתגש םים6 ו׳ל ר׳ס סל »י6 :נפמון הג.כרח נ*מעה ל״ד) גגות(דף כל סרק .נסלו לסלעל עד ׳P שנפק חצר או בית :ממופם שנאופם הזק 0* ז׳ל דנריו עידור לו 5



ד9 ם משבח t« יח P פרס שבת הלכות זמנים. ה1םש מגיד

ן «ו שפייש מ• יש .נאלנפון מי\רה ר6ם1 הפרצה עס הקימי גם שג«ץ «  06c ג
 6(ל שצימה 0ר6שהסקרה(ש הוא הגא אגל 0וסה •ורז »,רה פ> אסייג( הקירוי גס גאר(

ל מריהס אלו והוסס. יורד באלגסון שהוא ההקרה אסצע אסריק  רא(אוון0ולשון« י
:סגואיס אינה יבינו וגוונח השג׳ לפירוש יותר

צבע לו א «ו שיסור וגו'. שסשערץ ה » 
 פיק *א:>0 (דן נמנחוח מפורש

 : גקשנה שש גאנגס con «ודל ארבס הוונליו
 אמר ג׳;) (דף זעירוג׳( פ״ק .ונו' אמה ובל

 פ0וא סטי אמה נסמן דרג משמיה אני׳
 ששה גה הלאיס אסה מסשה גת נאמה סוגה
 אינא והא והקשו להססיר שטנהו שם ואמרו

 וחירצו קולא הוא המיסוש שהשיסור סינ״הו
ג  אמי ר*נ7 רשמיה ורנא .קאמי ארוס יו

 הל;ו אלא . ששה נח נאמה וה ואמד זה אמד
טנו ומשרש . סצנוח והללו טמקוח  זה אמד י

ח נלאים נץ סונה נין מני נץ וה ואמד  נ
 שהוא שומקוח גלאים סל שהללו אלא ששה

 הבווזקוח אם והסונה .נמטי ואן מופרא
 להססיר אלא כוונו שלא נהם משמרין מומיא

 הישנ״א ונחג .ומיקי ז״ל הלי הר׳ז דעה וזה
ל  ל׳ יראה צנ0כ על השוחק יסרון ושיעור י

 לדנריו ססן והניא לאמה אננע הצי שהוא
 :נספרו נזה והארץ■ שני נפסח צולין ניצד פס׳

ח א א ®יי צי טו ק . ונו׳ ח  גמל נלל ני
 משנה ע׳ו.) (שנת

 זה סם זה ומצשיפץ נגיוגרח אונלים המוציא
 מקליפיהס «} נשיטריהס ששויס ספי

«נן וגיפיניהם  אופל׳ אונלין ופי' .ומויסנן ו
ל פירש"׳ זנן אדם, :שם הוא וטנרח י

ע נדי יין ג ס. יונ עי  הסוציא פ' ריש יני
א ופירשו הכום מזיגס נוי יץ ’  ממי

ע «יז) (שם ח יונ  לוג יניעיח פירוש יניעי
 ׳נש ״ן הנא שם טד גיצהוססצה. שהוא
ח רי נני נ גחן י' מ ב :ע׳  מהזיה נהמה ^
נו׳.  גמיעה. נדי חלג נמשנה ע׳ו:) (שם ו
ל. הרמנ׳ן ונהג  אנל לנו ידוע פיטרו איו י

 פמוס והוא גינוני אום של גמיעה נדי םידזשו
 נהמה וחלב :מרניעיה ואצ׳ל לוגסיו מנדי אפי׳

ט׳ סעאה ט׳ אשה חלב :ו  (שם נדיחא .ו
ט נלשון ע׳ג) ל ופירש*' .יני  של נמשיפה י

 :ענ׳ל אשה נחלג לשו® שרגילץ קילור
0 ט׳ אצנע לסץ׳ גדי (0  ומסקנא משנה .ו

אגר ט ל»ן שמן ע*נו) (שס ננמרא
קזו

1־
«: p קסן של קשן ט׳ לשון מי סל מ  עלץ וםפו נייזשלע• ®א הזאוו הננא נל .ו

t m הננליח מסרא טסוואוא שאין ואמיוא p ןו6ל מי נ0נ לא למה עלץ השיט וננר 
שלמ. אפהנןלור  no® שלא שלט טמרא דאמר האטי ק0« שטא ויל שנן«אנגמרא

 נשאי לא אנל לעץ שמוטלץ ידועים שהן גליל נסי אלא הנןלוי אוו לשון מי נמיס
®יזשלמי עליה פלע דרגא זאטיג ®ם.

ON® וט׳. 0דב :יל ^ו ז® ,מנו״ע מלטןןלף, קורן• שם היתד! ואם זוי̂ר בקוץ פתח
̂י״!'ל נתיפ לטלטל ־V)W וסתמי. שירדה אותה רואץ הפרצד, ̂'ה’?וי^’ז?מ״»  ̂י?2^

 נהעפק® אפריק והפי משאן ממסה והגסלים בד. שמשערץ האצבע לו :באלכסון תד.יו־ו שלא וד.וא
 לנמעאן למאיסזי והדגיש דנש (ויוןל*וז) ארבע יד.ור.טפח של דגודל רוחב היא מקום בכל

 ה־ץ?נ ן® בשביז בץ מקום בבל האמורה אטה ובל W .אצבעות
ץ גל ושאי cf« משנה(שנס .וט׳ ופעמים .טפחים ששה בת אמד. היא וכלאים בסוכה בין ^ 

 m ונגמרא נינימים ה»פנץ ונל 0ניני» ופעמים .לזו זו דחוקות מפתם ששר. בת באמד. טשערין
 וארש׳יי ®טסשקץמטעיס. ונל רם נינו) p,,, ,,,ן ורןןןןןון שוחקות ששה בת באמו*. משערץ

 וגובד.ו שוחקות אמות בארבע מבר משך דrכ לרתמיר.
 עציבות אמות עשר הפרצה רוחב עציבות. אטד. עשרים

:וכלאים סוכר. לענין בהן וכיוצא

עשר שמנה פרק

ל  *D משיא ואפרו .םרו»ם מים «פנץ י
ק לגגל :המיס אה נ

ט׳. חטאה תבן ג V נמל(סם נכלל ו 0 
ה מ׳ גמלא מנן משגה  נמלא מצר מ

ג אמר וממרא נמל »  פצה מ® יהודה י
pn אמר רבץ אהא ט שם ®ד .יןמנימ של 

 ליש נ*ע7 לנמל פרה » נמלא הבן המוציא
 פיה ® מלא פצה נמוציא פלמי ט »נ0ד

 ידי פל אפילה פפור אמר יוסק ור׳ לפרה
רג אפר ®שפיא רני אפילה שמה לא הדסק  נ
נ. אטלה שסה הומק עיי אנילה  ופסק ע'
ט :<*י לגני פמוחו שהלפה ®שמיא נרט יגי

 או הרבים לרשות היחיד טרשות דבד המוציא א
טמנו שיוציא עד חייב אעו לרה״י טרד.״ר

. . .................................... .הדרצאר. שיעורי p ואלו .כלום שטועיל שיעור
 סשנם 'שנו״נאוהה .וט׳ מלה י® מלא «ויר והוא זה. עם זה וםצטו־פץ כגרתרת אדם אוכלי הטוציא
® מלא פשטם מלה פי נמלא מטי הקליפים p חוץ עצמו האוכל טו בגרוגרת שיהיה

M שרק ודשבין וד.עוקצץ והגרעיגין  סרנא נר׳ •ו® ר׳ אמר ונגמיא .נשיטייהן יובע כדי יין ב י וו
V סצסיפץ אנל שמן למומי סצנודפץ אץ בדי טו־.ורה בד־ימד. חלב .בבדת קרוש היד. ואם רביעית

ובסים לשוח כדי וקילור .pגשטו אדם מאכל לנל שישר דזה מרונרס .טדובה פני לרחוץ כדי ם 
ד דבש דימשקץ כל ושאר דם הכתית. ראש על לי^ כ
 ואים קל «׳ גדול ששיערו ® ויל ®יש*׳ כמלא תבואה תבן j • רביעית בד ן ד.שופכ וכל
 «שנ לא דהא ס«י להשלים מצמרן תבן הוציא ואם גמל. פי כמלא [נ] -קטניות תבן .פרה

נדעם .מגיל לנשימור הקל את משלים הנמוג שד.אבילה ה.1פ פי כמלא לפרה להאכילו קטניות
 כמלא עשבים טלד- פי כמלא עטיר ,אכילה שטר. הדחק

 כגרוגרת לחים היו אם בצלים ועלי שום עלי .גדי פי
 כיצד .שבוץ לקל טצטרפץ אבל שבוץ לחטוד זד. עם זד. מצטרפץ ואין .גדי פי כטלא רכשים .אדם אוכלי שד,ן מפני

:השבת לענץ בזה כיוצא כל ובן .חייב גטל פי כמלא .פטור פרוז כמלא.פי בשניהם יש אם .וקטנית תבואר. תבן ועציא
ציאpה , ,

לטלך טשנה
נואט לאטלש ינש «טא ואס גנזו® מטציא נמשס ®צ® נץ ®צוק 1® גוג לנסוזדא ®6ג« ®»יש»ז»ל ®®וציאסוזמ וטג ®ט ®הירלרס*. ® לדס׳ר וטמוה*׳ הכתרא א פרת

.................................. ■ ' . א«ץ 0®® וסרקיס נרול נצצ נמימ 1מר6< מוצאס ®עוט .׳0ו כלום
 המורה סן ®סיר W וזעאע צוזמג ftpn הוא ®אכמז ס*צ לנט סגה נמס׳ וזגאמט השימודן ונל

 C1*o נינל(זן נלל «׳ יש־• וניג סעורה ® אסור טעוו ®י וי,י׳< ענטעוי נהווה אן ®גא
 ומזשונוז (א׳ה :הוזוציא״ן י׳ע ונ׳ננהנ׳א הסיע® מהות לאעווז סותר וני היזס דאסיינן אההיא
 י*׳ דץ׳0י*צ שנוזט ט«ו ימצו נסוגיא ויומא סזרא סרק היופי ונרי הטא rt< ט׳ צט מהר׳ר
 «רה ®*ט שאו ננל וצס׳ו ורצ יס״ס הלר וגל ויטא ק ה4ו אע׳ג (®נעווה• ו«ו לעעמא

 ועעעא נלל «רה ®*ו ם ®ן ענט«ר עוווז ®ציא ® נשנע או «רר אסו שער ההוצש «»
 מק שאמגז הטעויץ ינל .הנו׳) והג׳א רש־׳ ונט ונו ולא . ע״ע מהנ• לא נל«ו לאצמרוע• וסו׳
 אה לגמל וזק נעיציא א®׳ M «ו ולא לערה 1 ההוצאה סוגסו שפטה גטק לא שרה ׳1 גמלא סק

 נטעיי .א0ש מאשר סוס® נחר ®ליק ולא מ׳ו) נגעדא(ון מטאר חה ״נ0 ערה ט נמלא מליא
 M®j מנויס נל טעוו ומנמיה נעיהז עטעץ שהוציא ®to d® אה סל-א ההוצאה וטיג עשוה
 אעט׳ נהא זה של 1נ»עיי ®נו זה של וטעווו ונטה לשני הי*י וני ונל טע ;®ניעץ טעור
 ינק אול ושניהא *•וזא לקולא ישניח נחו ינק ®יל שטח ילא ובניס חלחא נל ע׳ח) (ון ננחיא

 ולא ישג® למר לא 1 נהוצאה מנוי( ואיע נסחה נעוציא הוא זה ונל .לווערא ישניח «ר
 שטח!®זל לא וישוא® שכיס ושוטיזי טין טאק יש נזה ד® נמנוץ(®וה אנל שכיס ולא לונו
 לורש מזצטע מוחק ש«א גגל אשי׳ וטץ שטשא ®«אה «טא 06 שסיס נסר 1̂ ינק

 מציא 1m <ל מ׳«מא15לי«א המוציא ליחג׳ «עיא זאמיי׳ שהוא ננל טינ ולרפואה לו«<&1
נסר ונק ל#1 שטסא זמאחז ואטל® ונוכש .נסשנה סשטין סטסוטן נסו ®ליק לא לרנואה

מייסוניזת הנדיות
דנז ׳,n nonona סני* nom סונוז טסוו חוסו נוונ״ mS® וזו*נ n®*a נרגז■ [ג|  ז
 קסיזן ®טווננלץ מני שממש םנטומץ שרטט '®Sק חוסו ׳וזווח גרני »Vn טו׳ק (א)

זרג: סממחשזמו. וניוון גדיא (נ)נאא 1ש׳«

 n טש טץ טיג ®ה ט מ!א «.א ואס לנסל סק למוציא זוע• הנטס מל לחק ®י ש®®®
mm• )*ט*נ סנטח על ליען ס• טעור גז טש טק ה V טלס צ>®1שה^;

 puns טמווז לאטלס אס עורסן א4המז ו' הלנה פוזזןין ז׳ל רטט *ש0י לומר לרץ n ואט
 t® טוויו לנהמה ®צי® שאס אלא המוז® הטסזר 6m לאטלה 6® והסה השטס .וט'

̂י(ץהפטם וק .קען w לצטע מ• 6® ט«רז לצניעה ®צי® אס וק .גט ט נעלא  נ«ציאנ
 לאגילא אס רטט נ0ונ ®0ו .ולקולא השטח נחר אוליק נהחס ®צי® יאה ההריגה הטסזר ®א
 tfn לאשסטק 0ו£טע לגהסה למיחר וגעי עטה ®א מריגוש סיעיזז «* גפחס ואט׳ הקא ל®
 תזטם ו® ונל לועד נ׳ל מוי : לאטלה אה גושא «• וקס גוועו(®סדא נער ®ליק שטט ולא

 והטמט טון לקלא ססשנחי נחר קtfa ®4 ועא ט»רא נחי לנוענא ®ליק ונסהסא ו)> ושטח
 א4« טה ואט ושטח טטס 1® ונועינ׳[ עטהן ®ק רטט ינשג הט וגן שטח ק נה ®מוגה

 מ.1נ1ר0 ®י לאטלה 164® אס ישטח ®׳ח והו טק ימ׳ס . לצטע מ• nvx טה נסחה
 טנא אן .ישטס שטס 1® נרעינץ יגן גסחס ולה נקסיה אסטט ®נ לצטעה ואס ונחה יעא>
 נסו ו®ליק בסחמא טגטא לא נטח לא ו«ורונה שניח ®א נמועע והשי»ר שטח ולא שטס ו«*

 וטיט ססומש נט«ר mm שטס ולא לי® א410נ אט' אלא השטס שהוא העומס ט«ר
 ולא להרה שטס ®י וחק oco וטיג לנסל ®ה ט גסלא מק והעוניא הטא וטיס השטס
to®׳ ונשססא נה• ולגוי לסלה ®®•ש עשטס ולש׳ו לנעל. שטס o נמלאט א4ט0א נט ט 
0®ששט1ינל העולה :6a׳10®1 ולולה לנד שט® ומשטה משט »<נ ®ט לעלה נד
א40« אט' אלא המומס יטיננטעוו נשהה עינעיא לא «ועע הטעור 5® השטה אס שטס ולא

לט«ר
עוז Vםנז

ami. אנג ק «טו נהללטו מ<ן«ז «מה אצגסמ. ו' סו וק׳ 0 »ש»וץ Mונשטוס טנ 
i ט t o ד<) (זן>; Sai ן ׳01 האחורה אסה« ע .השוק עו ג׳) (דן יטקט! .

טזנלס; ל ונסטוה
: א4ה» »ק1 מיו) (זן גדל גלל «ק זה. מה וה וסצשוטן מו ס' ונר Hrnon סייח

Him «מו ׳0 פוזנגמ »ט ®pro. ד •ץ :סיו) סטלס(ון וממנה מיו ס «נמ ג טט « השטס. נאש 1מ מו ו ק י0ו (וןציג): ומ׳הסצעע א40« .01 המשקק נל ו ץ ׳ טו קג׳  נשפסש »
ו ו ncw ל׳ו) (זן נ iשל ס): ן1נללגדל( סוק שנש. למטן מו מסאש ושק א:40ש שנ ל
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 נדי D'ip 6צ'1הר )פ׳ס נשם מ’י כס' .ונז' עיינרש לכשל כדי פצים המוציא ד
 פנה טה !)ם קולמוס לעשוה נדי קוה )ס' (שש ונהמוציפ קלה ניצה לנשל

ה נו לנשל נדי מרוצן ו)ו  כדי חנו) ומפרי) .ני)לשס ונהונה נדונה שנניציס קלה ני'
ופירשו .נ&לפס ונחונה נשתן פרופה הנא שם פוד אצנטהיו לקשרי החניפ קולמוס לפשוח

 קלה ניצה ליה וקרו חרנגולח ניצח קלה ניצה
 יוחד לנשל קלה לך אין חשיייס ששיפיו לפי

 שיטר• נל שנא ומאי והקשו חינצי^ח יוטצח
 ר*נ ושירש .נניצה והנא נצרוצרה דשנה

: פ"כ קלה מניצה מיוצרה
. חשלין המוציא ה ם׳  (שם ע”ר פיק ו

 לחנל כדי חנלין תשנה ס:)”ס
 נראה וח״ח .זה פם זה ומצפרכים קלה ניצה
 חיני נשכולן אלא מצפרפין שאין הגמרא לפי

 פירוש שם לינינו ויש .ז״ל פירש'• וכן פחיקה
 צ') ושס השנה ונו', שהוא נל פלפל ; אחר

 ז׳ל ופירש׳י רניפ נלשק וגמרא ונר״חא
 שגם נראה ולי ארגמן ט שצונפין צנע ארגמן

 של פלה הורד נתולת להריח. ראוי הוא
חוי ורד  האוכל חולפח אנילח מקק אחח נ

 אוחו שתצניפין .מקק שתו ומרקינן נספרים
 :פנ״ל גניזה סטן קדש דבר שכל לגפז
ת חל ס .ונו׳ והמוציא שהוא נל נ  (ניצה ני׳

;נרייחא משילין פרק ל״ס)
 שנח ר*פ סרק .ונו׳ נינה זרפוני המוציא ו

 גיגה זרטני משנה ונ׳) א' צ'
 אומר נחירא נן יהודה י׳ מכגרונרח פחוח
 זרע שנים דלועין זיע שנים קשואין זרע המשה

 פוסק איע ז״ל ויכינו .פ'כ שנים המצרי פול
 קישואין חרנג סיפא pד וסונר יהודה כרני

 ;כמוהו והלנה היא ח״ק דנרי ונו׳
ן המוציא  (שם נהמוציא .ונו׳ ליחן נדי מני

 ז׳ל פירש״י רנינו כלשון משנה ע׳ה•)
 של נאש הזהנ צורפין פחמים שאין נמקים

 לאכילה אם מורסן המוציא :עכ׳ל ,מנין
ט׳ זרדין לולני עד פ*פ אופפחא .וט׳  אנל ו

̂ ;וט׳ הלוף
.ונוי חמש לאכילה אם נרפינין המוציא ז

.צ') (שם ע”ל פרק סוף נרייתא
 אם שצייפין ספרים קצח ננרסת גרסחו ואק

 חזיר פי מלא זכתה חזיר פי כמלא לאכילה
 :עכ״ל חמרה גרעיני נרעי,ין ז׳ל ופירש׳י אמח

■ ונו׳ אזוב המוציא
 פרק משנה ונו׳ אנוזים קליפי המוציא ח

 אנוזים קליפ׳ )פ״ע (שס ר"ע
 בהן לצטע נדי ושואה יזספים רמוניס קליפי

 רנלים מי המוציא וכן י סיכה פי קפן נגד
ח נחר רגלים מי שם .ונו׳ טי  ואשלג קמוגיא ו
 ובגמרא סננה פי קפן נגד נהן לננס כדי
 גהר .יום ארנעיס נן דגלים מ• הגא צ׳) (דף
כ ,אנפיפפרי גהר יצא אלכסנדריא נהר הנא  :פ'

הוציא

 התרנגולים מביצת כגרוגרת לבשל נדי עצים המוציא ד
 נדי קנה המוציא באילפס. וגתונה כשסן טרופה
 היה ואם .אצבעותיו לראשי המניע קולמוס לעשות

 כדי תבלין המוציא ה :כעצים שייעודו מרוצין או עבה
 .שהוא כל פלפל .זה עם זה וטצטרפין ביצה להבל
 בל רע ריח .שהוא כל טוב ריח .שהוא כל עיטרן
 .שהוא כל טוב ארגמן .שהן כל בשטים מיני . שהוא

 נחשה בגון הקשים מתכות מיני .אחה ודרד בתולת
 וממקק המזבח ומאבני המזבח מעפר .שהן כל וברזל
 שמצניעין מפני .שהן כל שלהן מטפחות וממקק ספרים
 :פטור שלהבת והמוציא שהוא כל גחלת .לגניזה אותם

 פחות שיעורן לאדם נאבלין שאינן נינה זרעוני המוציא ן
 .שנים הדלועין ומזרע .שנים קשואין מזרע .מכרוגרת

 פי על ליתן כדי סובין המוציא .שנים המצרי פול מזרע
 שיעורו לאכילה אם מ\רםן המוציא .זהב צורפי של כור

 כדי לצביעה .גדי פי במלא שיעורו לבהמה .כנרונרת
 ימתיקו שלא ער והחרובין זררין ולבי‘’ .קטן בגד לצבוע

 ורתרדל הלוף אבל .גדי פי כמלא ומשימתיקו .כגרוגרת
 עד בין שימתיקו בין הנכבשין כל ושאר והתורמוסין

 י׳אכילה אם .גרעינין המוציא ז :כגרוגרת ימתיקו שלא
 .שתים לחשבון ואם .כעצים הן דתי להפקה ואם . חמש
 .כגרוגרת לאוכלים אזוב המוציא . שתים לזריעה ואם

 להזיה .העצים כשיעור לעצים .גדי פי א‘כמר לבהמה
 רמונים וקליפי אגוזין קליפי המוציא ח :הזיה כשיעור
 קטן בנד בהן לצבוע כדי הצבעין ושאר ופואה אסטים
 רגייים מי המוציא וכן ראשיהן. על הבנות שמניחין בסבכה

 קימוניא בורית או אלבסנדריא נתר או יום ארבעים בן
 .בסככה קטן בגד כהן לבבם כדי המנקין כל ושאר ואשלג
 :לאירא דוגמא כדזן לצבוע כדי שרויין סמנין הוציא

 י1מםנ לכתוב כדי שיעורו הקולמוס על דיו המוציא ט
 בקסת או עצמו בפני הדיו הוציא אם אבל .אותיות שתי
 הקולמוס על ממנו שיעלה כדי זה על יתר בו שיהיה צריך
 אחת אות כדי בקסת היה .אותיות שתי לכתוב כדי

 אחת אות כדי לכדו בדיו או אחת אות כדי ובקולמוס
אותיות שתי הוציא ספס. זה הרי אחת אות בדי ובמולמום

 מגמא זיל צפירש'׳ רניגי נלשץ הצזוציא פרק פיס) (פס נריישא .וני׳ סמנין הוציא
:עכ״ל ,נזה אהה ריצה לדינפא פפראין כעין רפס כלומר לאירא

א ט צי מו  שחי לנמונ נדי דיו פיח.) (שס המוציא פרק משצה .יט' הר\למוס על דיו ה
 שתי נקולננום אוחיוח שחי נויו אותיוא פתי חצא פי) וננמרא(דף .אוהיוא

נעי הסופר. קסת קלסרק פי' .נקלסרין אוחיות
 אוח נקולמום אחח אות נדיו אאה אוח רנא
 נזה ז׳ל לרפ׳ז ויש .איקי מהי נקלצזרין אחח
ט: נדרך שלא אאר פי׳ א רני צי  שאי הו

 :רניט כלשון מימרא שס .ונו' אוחיוח
א אפר מימרא שם .וני' אמח אות הוציא  ינ

 והוציא ומזר וכחנה אחח אוח מוציא
 דאסקא נפידצא ספור ונהנה אחח אוח

i ,דקמייהא פיטר לה יסר לנארייחא 's : 
א י צי מו  ע׳ס:) (שס משנה .ונו׳ נמול ה

.אחס עין לכחול כדי כחול
 פינים שתי אלא פי' כסלי לא הא הקשו ונגמרא

 .אחא סין נוה'טס צנוטח שכן סנא א״ר
 נדי לרטאה אס כמיל רשנ׳א אוזר מיחיני
 והירצו פינים נשקי לקשוס אס אחח עין לנחול

 זיל ופירשיי ,ע"כ נעירניוח ההיא חניא ני
 נל צניפות צריכות אינן כסריס נטא עירניוח

 עיניהן, שתי ונוחלות פניהן מכסות ואינן כך
פת ענ״ל:  ס׳א) (שם חפנה וט׳ ונפריח ו

 נקנ לפשוא נדי זיל ופירשיי רניט כלשון
 נזפה פיו טתם חי כסף ט שטחנין כלי קטן

 דק נקב הסחיפה נהיך ונוקג טפריה או
 .ונו' ט ליחן נדי שעוה .ענ״ל ט להוליא

 על ליהן כדי פ׳) (דף וננחרא .רניט כלשון שס
 של לסעופי זיל ופירש״י .יין של קסן נקנ ט

 סדנש יוחד קפן נקנ דרך זג שהיין ודנש שחן
 שהכל זה לנהיב רניט חשש ולא .עכ״ל ושחן
ק קסן נלשין נכלל  במשנה .וכו׳ לימן נדי דב
ח. (שס  השפשף נראש יעסרא ס׳) ודף פ׳

 מושינין זיל ופירש״י .ציילין של קנה שבראש
 עליו יושב והעוף דנק עליו ונוהנין קפן נסר

 הטף שיהא הרנה שם לתח וצריך ט וצדבק
ט׳ רבב ■ פנ׳יל ,נו נדבק  (שם נרייתא .ו

: ע״ח)
א א י צי מו  נ׳) (שסא׳ משנה .ונו׳ אדרה ה

,נהנסים ונסק רנינו כלשון
■ עכ״ל , ארזילא אדחה זיל וסירש׳י

ט ט' טי  • רנינו כלשוו סם נרייהא ו
בל  נדנרי רנינו כלשון משנה וכו׳, דק וחול ז

:קפלוס כרישא ז׳ל ופירש'• .חנפים
 :רניט כלשון ונרייהא משנה .ונו׳ הגם חול

ת  כד• מרסיח (ע״ח) נתשנה וכו׳ תרסי
ג צורני סל טר פי לעשות  ופירש זנ

 פפר• ונקצת .כחושה לסנה חרסיח זיל רשיי
ט  נספרים p ואין חרסית סיד צחצא יני

מדוקדקים

 וודציא וחזר וכתבה אחת אות הוציא .הנחתן היא זו כתיבתן .חייב מהלך כשודא וכתבן
הראב״ד השנת לרפואה בין כחול *המוציא י הראשונה; האות חסרה שכבר פטור. וכתבה שניה אות
דנר ז־ל הראנ-ל נהב .ונו׳ כחול •המוציא ’ש״ בכחילת אלא לדיתקשט דרכן שאין ובמקום .אחת עין לכחול בדי לתכשיט בץ

ופירוט ננפרא האמור עירגיוח נפקוס נחב זה עישות‘’ כלי וגפרית זפת .עינים שתי לכחול כדי שיוציא עד לד^קישט והוציאו עינים
ולטלס צטעוח שאיק עירניות אנל נהיר לא למשוח כיי רבב .השפשף בראש ליתן כדי דבק .קטן נקב פי על לית כדי שעוד, וחב

א ;כסלע ודזת*רקיק פניל• נדגים, שח• מחרןשמוח _ פי לעשות כדי טיט האיגרת. חותם לעשות כדי אדמה המוציא י
ר פי לעשות כדי חרסית .סיידין של כף מלא עם לערב בדי גם חול .בדישה לזבל כדי דק חול או זבל .זד-ב צורפי של ט

שיער
למלך משנה

שרגילץ גגקזס כלומר /ft ליסיעה ראדין שין \n1ft פירוש , שידם לגטיפה oft כחבי זו סכח היא השכיח ואס .לגמל סרה פי כמלא הנן דסוליא ההיא הייט1 המופת כשיפול לדיג ססחבה ל»«ר
‘ ■ ............................................................... ־ <’'T התופס לשימור הוליא אם אגל ל*ץלא המרוגה השיעור כתר אזליגן נספמא הממנה סשי«ר
 אן־ .חייג לסרה סייה פי כמלא פלס ומוציא קי׳ל ואש״ה שכיח לא לפיה עצה דהא סמועס מישר
ס י  הדנר ינפח ליילא מיהכהו נתר אולינן אי ל• מספקא גהא לחומרא אזלי׳ דנסיזס שכיח וצא «

ר וכ״כ וכי׳ כגרוגרת שיעורו לאכילה אס מורכן השץציא רנינו דמ״ש וחג : תלמוד אצלי צרין  נ
 קשה מ שלפי אלא .רניט מיירי המוציא דגטזנח גראה דמלתא פשסא חמש לאכילה אס *לעיגיז

והתוס׳ .כ׳ רין ן7ל0 רכמו שפסק וכמו שהוא מל חייג לזרת וכמוציא שתים לוייפה !אס פיש

 ראוי המורכן שאם זה בגנון פי על כני כולהו לפרש אפשר ולפ״ז ט״כ לגטוע סתמא והוי לנוטעס
 פי כם(א שיפורו לכהוזר נ״כ ראוי ואס נגי־ונרח גכתס שיפות לאוכי'ו שרגילין כמקום אז לאגילה

 רגרעינץ ‘ככי וכן צניעה נתר אזליגן לצניעה ראוי כיה אם וכי .לחוחרא אזלינן ושכיח דשכיח גדי
 השיעור ואח׳כ המרוכה השיפור נחהלה נקם ננית השני ככל ז״ל דרגינו חאה ימך . פיחשא הוי ה׳ג

 הפיונס השיפור נחר אולינן ולא לחומרא נהריה אזלינן המיעט לשיבור ראוי היה שאס לועי הסועת
שכיח ילא הוא המופת והשיעור השכיח הוא הסרוכה רTעTרה היכא אלא

עוז מנדל
ח (דף פקינא רני זפין המיציא פרק .לגניזה jmS סמצניעין w ס׳ פצים חסמי•!  )0«־ נ׳

nSiri ס׳ פס נל . נניס הרצי' «צ «י נינה זיניני הםזוניא • צ׳פ) ספיצין(דף פרי, .ו
 f'hc פיוניזח מקנס ניזנ זה דני ו'צ הראנ׳י נתב פיניס■ פיזי ננו נחי' חסחייא ■ פ׳א)

*t פשוטה ההלכה כי לחדש כא מה ידטחי לא אומר ואני עכ״ל פינים שהי מתקשטות ולפילס צניעות
לקשת ואס אליעור כן י׳ש אמר ואותיג אחת פין לכמיל כדי כחול דקת־י מתגי׳ על דאותניה המוציא עד כו׳ מורס; הסחויא נאות אות המוציא פרק מ’! עד סונין הסוייא פ״ת):י 0ר7 ר׳ע סרר

הכפיים גנות ז׳ל ופירש״י ״ נעירגיות נחתגי נר שמואל ד״ר רריה הלל תרגמה ופר^נן פינים כשתי ום׳ ריע ס׳־פ .הזיה פד כי׳ גרפיגין המוציא . שנח דמסכח ש״ח היא הוססהא לשין כנלונרע
ט׳ דוגמא פד ט׳1 ̂ליפי חסוגיא ;צ׳) {דף הפצגיע פ׳p( 1״p (דן סמוציא מזגג פד וגפרית זפת :סינמדם נתינה כשיכניס כפם וגס «־וצים יושביהן שאין מפגי צנועות שאינן פ׳ {דן המוציא פרי, .ו



81 טא משנה t)d פי״ח שבת הלכות זמנים. משנה מגיד
ר :המשגה הלגו! גט׳ למשות נוי תרסיס אלא סדוקווןים ע ס׳. מי« לגנל נו< עי  to®•״ ו

ס שס ט תי ש ל ל: ״ למיס יפה שימר ויל גהייש״י פ׳נ׳נ שנה לסוו נדי סיר ענ׳  וטי.מ
ם נלפת ונרייסא שם ט' גאשר עפר :יני ט׳ pא צרוד :ג  צחי שיא) (שם משגה .ג
p6 נדי pnti א גמוף*> p די אומר ימקג טא יותע איד גטמרא נבהמה. לגרגק נ  ז

אגיי תגיא מימודה ומוה גס שמ«מס אומד י
^ גתים משדה משעל  דטגו pw ולגן מינ

אניי: ט׳. נד טו ל ענ ל די סנ ר  נמשגהלשם ח
ט ודני ורימ ימדה דני מתלווןת ג׳ שיג)  יו

 נל אצל נמוחו שהלכה דידזמ •וסי נדני
:מאלו אמד

ב ציונ י מו ט׳ למשוה נדי תנל ה  משגה .ו
סי נלשוגה: מית) (שם וט*. נ

ט׳ המין נס*?: נלשונה משנה ט׳ סיג ו  ו
. מונין ט'  נלשון שיס) (שם מרייסא נלם ו
 ד?ל לולני של הוצין דל וטרשיי .דנינו

ג .ד?ל מצורי השפוי סל מצרית נפישה  ט
 את לס? משפן ט מל הד?ל. נינ0 נדל
ע  מי עצם :הפסולת,מנ׳ל את שממננ ט

ט׳ תטוד לנסות ̂א) (שם משנה .ו כלשונה ש

ר׳ רניט ופה? .1ל צרין שהיא משט סייג למוכס  סתס שטיה שהמשנה משני יהודה נ
ט׳ ד׳י נדגרי תיינ הוא טנא דננל דטשממ ט׳ פרוש שמר הםוצי» :י  (שם נרייתא .ו

 שהניאו אסרת דנרייתא שי? נדנד• «א שחט השפר ודין רטט נלשון ממרא מית:)
:כמותו והלכה שס

&וציא 1& ה נהמה ה ט׳ ומו}> » פר? .ו
ת שיער המושא לו) «זצטפ(שנס »רםי של כור י6 לעשות טיט לגבל כ

ל ״ ט י ״0ן נ נ נ » ת נ ־ ק ע נ נ א י •1ו ו נ י » י י פ » .
 שם יאמרו מצפו אס משא שהמי פטור r«! בבדינד׳ לזרוק כיי \3« צרור .קטנה צפור דם לכסות

 ננהמה אלא נתן דר טליה לננן שלעי לא נויכ בן לקבל כדי חרם .זתים עשרה משקל והוא .ותרגיש
^?ימיי״צ ?כ גט' • ל?וםדי F לעשות כדי חבל המוציא יב רביעית:

■ אזן לעשות כדי הוצין ולכברה. לנפה תלאי לעשות כדי
 של קטן משפך פי על ליתן כדי סיב .מצרית לכפיפה

 לעשות כדי עצם כאגוז. כדור בו לעשות כדי מוכין .יין
 עד או הכרכר ראש בה לגרוד כדי זכוכית .תרווד

ג :כאחת נימין שתי שיפצע  מזנב נימין שתי המוציא י
א .חייב הפרה ומזנב הסום שבחזיר הקשה p אחת תצי

:רניט כלש? ונר״תא
*S א צי מו ט׳ נימין שני ה  >1« נג״סא .י

טן שט המוציא צ׳;) (שה ר״ע  ני
 שמצנימין ספני טינ הפרה ונתננ הסוס וננ0

^ צורי אסס תויר של מקשה לנפנת אותן  ד
רל רשיי ופירש .ע*כ אתס דקל סורי שטם

 מ*נ. להוצאה, שינטין כן לסימאה נשימורן
 קיהנלא הנקרא מיסדו סשננמד הוא והנשר
מון: ומסאר הסה כדאיסא הגמרא גלשון ס נ

 מפין ו^ קמים גלא דסלית טפה .מנפנןיתא
 .קמיט למשות נדי כנשי נדסק ט«יו גנטה

 שימורו וכמה מפין ולא וקמיח דמלית דפסרא
 .ונו׳ טנודו נגמר :הנס את מליו לנטנ נדי
 שירש דל הדי אנל ננמרא. כתני קרסנלא «ו

 מליו, ניוחמיןומתקשהלישנ שנשלוהו קישנלא
:מכיל

 (מית:) שם משנה וט׳. קלף המוציא מו
 גדי דוכסוסטוס : ^וגה

 זיל ופייש׳י מ״נה) (שם נרייסא .ונו׳ נ1לנת
 מגיל; המליונה קליפסו שנפלה קלף חכטססום

 נייד טייס (שם מפנה .ונו׳ לכסוג כדי נייר
 נמה ומנא «נטן קשי מליו לכמוג נדי

 גדולות שהם ומשורש אותיוס שמי מוכסץ קשר
 לך P מינסץ של קשר ז*ל ישי• ולשון משלנו.
 או אמד במקום הנהי לראש המכס את מנותן
להראות מושם לו מוסר והוא נמתנה לו מומל

 להשתמט טצמן ומנגידין מסה כלש׳ דמשסמש?
ט׳ נסות היה ואם :המשאן טד  ומודה שם .ו
טת. נתן ר׳  שם ממיש נלמד התולה וכן בנ

ט׳ ימו דנסיחו נמאן היסאי והט  ;ו
ט׳. נדדה והאשת מג') משנץ(שס ש׳ ו  קני

ה האשה  ימדה ר׳ אמר ננה אס פיי
ט׳  אס אתת ומטת אתת שמשל בדמן אימתי ו
יי היה ו  תלון תיש וקייל נאן פד אסור ג

 ר* ששנה מי\ם נל פ'נ) שיא (דן נטירונץ
ח לשיש אלא איס אימט •הודה נ .תכמים י

לן. דגליו מטט ו«א ומם״שתו ומאסייו מ  ו
 רגליו מטש שהתימק אתש ומגית אתת שממל

 אשור גויי אנל אתת מטת אמין נשמגניה
לל: שנושאתו משט ט

א יז צי מו ט׳ ט ט«ק ה  נוסל(שנת פרק .ו
 מציא רנה אמי קמ'נ) קמיא

 וסטא מייג נצואח לו סלו׳ ונים ט טטק
שטו ברגליו וסנדליו טליו ונלה אדם המוטא  וסנ

מ  .טינ שק נתות הוציאן שאילו פטר ניי
ח הוציאן שאילי דל ושיישיי ט  שטה שהן נ

ק אתת טלי?  טניל הנושא טינ סלונש ולא נ
יי נ י ס נ : יני

א יה צי מו  משנה .וני׳ שהיא נל מי תנג ה
ט שרק טף נלשונה רי י׳ ניג

ב. והן דקל חורי .שחים העץ וצטי והן דקל נצרי ח״
____ ________________ וצמר כלך ומצמר נפן מצמר אחת. התרעת קליפי יט׳.משנה נאמת ניני! שט שישצט

סלושסע אורתתו ננה אס מדדה ויל וטדנדי לטוות כדי הנטוין כל ושאי־ שבים וחיה וארנבים גמלים י
^ ^ . . .--------------------- . . . . ו ״

.להוצאה שיעורן כך לטוטאה כשיעורן העור. מן או השק
 העור ארבעה. על ארבעה השק שלשה. על שלשה הבגד

כלל נתעבר שלא עור המוציא יד :חמשה על חמשה ־ .־
^ י ^ ש ^ קטנה משקולת נור6 כדי שיעורו רך הוא עדיין אלא I,■;,וי^טניל^מצט ^

Sולא בקמח נעשה לא ועדיין מלות היה .שקל שמשקלה מן המוציא המוציא! מי? מופשסא . ׳ 
ט׳. ניי ע. לעשות כדי שיעורו בעפצה משנה הניאו נהמיציא(שםעיס) הנ מי  כמסה עשוי היה ק

ר” ^13 ע^ו לכתוב כדי שיעורו בעפצה נתעכד לא ועדיין ^
ט. את ־ חמשה: על חמשה שיעורו עיבודו נגמר הג

ו שמע פרשת עליו לכתוב כדי מעובד קלף המוציא ט
. ™ ״ ,ר, .

שהוא. ננל אימ שמא אנל מהוד ט תגג שר׳ן טוכסין קשר של אותיות שת עליו לכתוב כד ?j! מציס דלא כמשמש סצה
מהו ונגמ׳יפשיש נלנונה המשנה נסג ויניט אף חייב טוכסין קשר המוציא . שלנו מאותיות גדולות משקולת ס לצור שישרו וכסה עשיז ולא קטיס
המתוהננלה אצלנו: גיור ואים נימים צשיס ד,יא ראיה שהרי U ונפטר למוכס הראהו שכבר פי על .יי?®* ינעא אניי אמר ינמה ?מנה

א י ־ ל“ זי על לכרוך כדי מחוק ונייר פרוע שטר לעולם.המוצי
ק יש ואם פלייטק. של קטנה צלוחית פי  טמיא ומשיש ששר. וי׳׳ש ס״נ השרן מן כדי שלו בלו

ן :חייב סוכסין קשר של אותיות שתי לכתוב  ציינה שאינה מלאכה מפני שא י״ש שסשיי המוציא ט
 חי אדם אכל חייב. חיים שהן אע״פ ועוף חיה בדיטה

 אוחו המוציא חולה או כפות היה ואם .משאר אינו
 ומניח אחת שנוטל בזמן את"בנה מדדה והאשה .חייב
ן :אחת  חייב בצוזזרו תלר וכיס חי תינוק המוציא י

 הוציא אם אבל .לתינוק טפילה הכים שאין הכים משום
 בידו וטבעותיו בכליו מלובש שהוא אע״פ הגדול את

 כתיפו על מקופלין כליו היו .לו מפילה שהכל .פטור
שא  ומת שהוז^ כל חי חגב המוציא ירן :חייב אותו תו

שהוא כל מתה בין דדה בין כרמים צפורת כגרוגרת.
.......................... , המת .בה כיוצא כל וכן לרפואה אותה שטצניעין מפני ,

ן ד,וצארןי שיעור כד טומאתן כשיעור והשרץ והנבלה ***י ף הרע שניי סר6 שהוא ננל מליו ט»נ ולרשאה ^
למתשנתג נמלה נמול' דמימא מש גסממא ליה מצומצם ת כז שם ה ה יט • כעדשה ושרץ ת כז ונכלה סשהראס ח"נ לשנס הראש iic טד שכהין
ששם שא ראשונה דטח טל הששה נל קסויל במעשיו הועיל שהרי חייב זית בוזצי טמנו והוציא סשהיאהי אף אוטר יהודה ר׳ טשי לשנס

זית כחצי הוציא אם אבל מלטמא. השיעור שנתמעט ®“י
שאינו אמורים דברים במה כ הטומאות: בשאר כזה ביוצא כל וכן .פטור וסחצה מכזית

בכל חייב בזה כיוצא ולכל דוגמא טמנו להראות או לרפואה או לזרע המוציא אבל סתם. כשהוציא כשיעור הד^צאה על אלא חייב
שחרא אסויסימושל!:

למלך משנה
אנל): מהל׳ שיד הממני מישהש ניין (א׳ה הילאמן. ששר ט סמאוון סימור והשון והנגלה המת יח

«י .לנושה  נסתם לטסו? יאש? פיק «!נאר ו
 : 0P שנתנהי נמו עליו טלקץ ויש שננאן משנתנו

ט  די:) (שם ונו׳. מצומצם סיח שם היון י
 הא המת מן נ!יס וכן חנן נגמיא

ס מצי ג. זית סצי תניא והא אשור י  ופירש טי
ג  דת מצי יאפיק מ״נ דחניא הא ששת י

 מסמן זים תצי דאשיק שטור ימניא הא טנזיס
רג תינו ופסק .וסהצה fa ששש נ b דרג 
 הלנתא אסרו דלא התם טליה שליג נסמן

טה ני; אלא דייג נו ניי
א כ רי . שאינו ב ס׳  שרק ריש משנו! ו

 ליל וננג(׳ צ׳נ) (שם המצניע
ולדוגמא לזיט המוציא לישני המצניע לטיסני

ת מגדל ע
ם׳ מן אמו הוייא :המוציא הון .טינ המיה ) (וף רה ס*מ .אייו הסיי״ז «י  נמוסר :י
 3״וו מיגהין ̂ור של מד הסו מן תמישא :מ׳מ גימסיזא .סמויה ז* ש גו' ומצסו «סן
ס׳. שו ווזויאת :המוציא מ׳ הגל אוווו המוציא ש גהמס הסושא ;ג׳ג) (וף נימץ גמההה ה׳ג ו

™*ייי*"״יי״'• (ח׳ יייי'״ יז“ י•”" תםוייאשמן ״'®*'!(רףקנ׳וו): יי"•׳
 0םו ש ם׳ וזנג רסושא :ןמ*א) (וף נה ממל ומון ימצנימ שן .טיג איש המסא מד ט

r סס. t צ׳) ויה(וף: non המשיט(דףיגציו) שן הגל . גששו טנניס ש ומגלה:



משנה מגידפי״ח ̂טבת הלכות זמנים.משנה מגיד82

א וט׳. ה(ןוצר נקוך נפי נהוצי* rt ורק נסמוך זה נהנ&י כפ־ .ונו׳ דנר המצניע כ
ם רזר כמשנה שס הנני ח הלא מ״נ אינו ו שינו ! .נ ו י עי )צ״ו) (שס ו

 ומיה; אדס ננל ליה והוי ר,״״הא יחשפהו ננילה ז־הו שלא דניון ופירש*׳ סשיפא הקשו
״ ע אי  קהי קמייהא נילהא ניכר דשקונוו ניו! דהימא מהו נינה ומקימו למיצר שזיק׳ כ;ון הנ׳
ופירש״י . נניליה בנווליה לאוצר יודזרקיה קמ׳ל

 שזרקו אלא נפ״־יש סליו <ילך בשלא סחג׳' ז׳ל
ט' לאוצר נ ו  שחזר נ׳ל רנינו לשון וסחיך .ע'

 חנא )נ׳ (דף פ״ק ומשרש הוציאו ר״ל והנגיסנ
 לההוצאה וה״ה לה קי׳ הוצאה נחי להכנסה
 ■ הדין לסנין ורוריד מעלה זה איו וצז״מ הכנסה

 משנה .וכי׳ אדס כני דרך שאין דבר 33
 ננוד )ע׳ה (שנח נדול כלל פרק

 ומצניסין להצניע הכשר כל אנאיו אחר כלל
 כידישה כך .וכו׳ ח״נ נשבח המוציאו כמוהו

י שהוא להצניע הראוי דנר כל נ ד  שיצניסין י
 כני אנל חשונ שיעיר נזה שיש כמוהו ומצניעין

 חשונ שאינו עשיר ואפי' עליו חיינ אדם כל אדם
 נפ' הנזש־יס השיעוייס לכל כלל וזה זה אצלו

 נדין הישנה ראש רנינו כחנו לא וע'כ זה
 שאינו להצניעו כשי שאינו וכל עצמו. נפני
 נ״ל כמו־ו מצניע׳! ואין להצניעו הראוי מנזין

 מכשיעור כרוח שהות אלא ראוי ממי; שהוא פירושו
 לא ז׳ל ו־ניני . החצניעו אלא חייג אינו
 נחפחר שכנר לפי כמוהו נזצניעי! ואין כחג

ח למעלה  שמרא ואמרו ונו׳ דנר המצניע נננ
 וכ״ש נדה דם לאפיקי להצניעו הנשר כל נני
 אשרה עצי לאפיקי אמר עיקכא רג אשרה עצי
 כיון ואידך לשונרא ליה מצנע גדה דם אנל

 כרנ רנינו ופסק . ליה מצנע לא דמלשא
 וכיוצא אשרה עצי או נדה שדם ומכאן .מנזנא

ק  עלירן ח״נין אין שיעיר נשום נ
 ישנה וכו׳ פעור שישר הצי המוציא כג

 ונכמה צ״נ) (שם נהחצרע
א :מקומוח צי ט' שיעור חצי ת  נהמוציא ו

 והנימה ניונרח הצי הוציא רנה אמר פ׳) (שם
 ראשונה והניחה ניונרי. הצי והוציא ומזר

 והקשו וכנייר נשיכה או שנק׳כיה נסי נעשית
 והנניה קדם אם ה״ק ותירצו מנחת והא אמאי

 כמי נעשית פניה הנחת קודם הראשונה את
 ופירש״י .ע״כ וכפור שנשרפה או שנקלעה

 אחי, דנהעלם וכיון מנהא והא ואמאי זיל
נ.’עכ הוצאה גמרה לכי מצערפי הוא  וכן ׳

 שיעור לחני ידיעה לו הימה שאם עיקר
 שננוח מהלכות ס״ו כמנואר דפפור] [פשיעא
 נדוקא אחת נהעלם שהכוונה נסמוך ויתכאר
 הצי והוציא וחזר והניהו שיעיר חצי ועציא

 חצי הוציא רנא אמר שם .וכו׳ אמר
 גיונרח יצי והוייח וחזי והניחה גרוגרת

 הא ואיה׳ והקשו ח״נ כליה דרך והענירה
שכשה נהיך שרענירה כנין ותירצו נחה לא

 נזויק כאן ל״ק ותירצו .משש ע׳ג הנחה צריך לרננן שלשה תוך רפא חתר והא והקשו
 עכ״ל לקרקע ספונה וידו נידו מנהא דהא צריך לא רעניר ופירש״י .ע"כ נמעניר כאן

ט. כדנרי רני
הוציא

א :שהוא  לדוגמא או לדפואה או לזדיערו דבד המצניע כ
̂יו 3ח" סתם והוציאו הצניעו למה ושיכח  שהוא נל3 עי
 אץ האדם ושאד .הוציא דאשינה מהשנה דעת שעל

 לתוך כבד שהוציא זה זדק .כשייעורו אזיא עליו הייבץ
 תו3מהש בגיי״ה ד3כ ניכד שמקומו אע״פ האוצד

 שיכניס עד 3חיי אינו והכניסו הזד אם לפיכך .הדאשונה
ב כשיעור:  ואינו להצניעו אדם בני דדך שאין דבד כ

 והוציאו אחד הצניעו אם הנדה דם כגון להצניע דאוי
א הייבין שאין .עיליו פטודין האדם ד ושא הייכ  על א̂י

ג :כמוייי וטצניעין להצניע הכשד דבר הוצאת  המוציא כ
 המלאכות מן מלאכה העושה כל וכן .פטור שיעור חצי
 והוציא וחזר ודיניחו שיעור חצי הוציא .פטור שיעור חצי

 הראשיון החצי והגביה קדם ואם .הייב האחר החצי
 ופטור. שנשרף כמי נעשה השני החצי הנחת קודם

 והעבירו אחר הצי והוציא והזר והניחו שיעור חצי הוציא
שה בתוך הראשון על  שהניח כמי שהמעביר .חייב ש̂י
 על שם שינוח עד חייב אינו זרקו אם אבל משהו. גבי על
ד :משהי גבי  חצי והוציא והזר שיעור חצי הוציא כ

 רשיויות לש־תי .חייב אחת לרשות אחת בהעלם שייעור
 ביניהן היתה .פטור יה“עי שחייבין רשות ביניהן יש אם

ה :חטאת וחייב אחת כרשות הן תרי כרמלית  המוציא כ
 וכן .כשיעור והזר נתפה שיניחו וקודם מכשיעור פחות

 מכשיעור פחות וחזר צמק שיניח וקודם כשייעור המוציא
ו : פטור  קודם וצמקה לאכילה כגרוגרת המוציא כ
 צריך שאינו לרפואה או לזריעה עליה וחשב הנחה
 הוציא .הנחה עת של כמחשבתו חייב זה רדי שיעור
יה והשב חזר הנחה וקודם לזריעה מכנרוגרת פהות  ע̂י

 כגרוגרת ונעשת הנהה קידם תפחה ואם . פג־ור לאכילה
 היה חישב לא שאפילו .חייב לאכילה עליה שימלך קודם

 כגרוגרת הוציא כז •' ההוצאה מחשבת על מתחייב
 ספק זה הרי הנחה קודם ותפחה וחזרה וצמקה לאכילה

 טמא לבית אוכלין כזית זרק .נדחה לא או נדחה אם
כביצה הכל ונעשה שם שהיו לאוכלים זה כזית והשלים

הרי

א בד צי ת י5ה 6הו!י ח״ר שם .יפי' שיכיר הצי זתזציפ והזר שיעור מצי הו  ימזר גמגי
 פעמי יום׳ ר׳ פ;ור סעלמוה נשה׳ הייב rnb נכעלם גרוגרח חצי והוציא

 ניניהם הפאת מיינ שיש והוא רנא המר ה״נ אהס לישות כפייר רשויות לש־.׳ אהח נתעלם
 פסק ויניגו .כשלא פכי' י.מ־ רנא לא כסלא אשל נרסלית פני' אויר אני׳ צא כימליה אנל

 להנזמיר כרנא ופסק אמוראי הגן־ משוס יוסי כר׳
א דאניי רשום .ז׳ל דעתו זתו הוו תלמידיו וינ

 רשויות ששה׳ ניגיהן הפאת היונ שיש והוא ופי'
 מהן מפהח שהזורק ׳”נרה מופםקות אלו כינים

: הפיאת ק״נ רשוה לאותו
ה א כ צי מו  שיגיוזו וקודם מכשיעור פמות ה

 מנואר זה וכו'. וחזר גתפת
: נסמוך אזכרה צ״א) (שנת שנהמצניע נסוגיא

 וחזר צמק שינית יקודס כשיעור המוצית וסן
:סיגיא נתוהה זה נס .ושו' פתוח

א כו צי מו  הוציא נעיא שם .ונו' כגרוגרת ה
 וגילך וצסקה לאפילה כגרוגרת

השג ולא אשתיק כי ודמי הנא מהו לזריעה עליה
 די,עא אי מיהיינ לא קסייתת אסמשנה עליה
 השתא נתר וי.ח"ל ומיתייכ תזליגן השתה נתר

 וכן כאת׳יל רניגי ונשק וכו׳ ותיתייב אזליק
 כשיעור המוציא וכן דין נתנאר ונכאן ז״ל דרכו

 לא קת״תא המתשנה דקאמרי צתעלה הנזכר
 אמר שם רניונרת פתוח הוציא .סית״נ

 לזריעה עליה וגתלך כנרונרתלאשילת הוציא י׳׳ג
 פשיפא והקשו ת״נ למכיצה עליה וגילך לזריעה

 דלא קמ״ל ותירצו שיעורא תינה גונה דנכל
 שם עוד . ממשנה נמדא והגהה עקירה נעינן

 ותפחה לזריעה גרונית הצי הוציא רנא נע׳
 דרג (נתיירא החם מהו לאכילה עליה וגילך
 אינא גוגא דנכל משום דמיח״נ הוא נסמן)

 לא דתפקה דנעידנא כיון הכא חנל שיעורה
 דילמא תו מיח״נ לח אשילה שיעור כיה הוה
 מיחיינ עליו משיג ולא אישחיק דאילו כיון

 מיחיינ מיחיינאח״ל נמי הא דזריעה אמחששה
 להניא הוצרך ולא כחת״ל רנינו וכשק . ושי

 הוציא דין התנמר ונכאן נחמן דרנ מי״ית
 ואם רנ/ו ונהנ .שלמעלה מכשיעיר פתוה

 קודם כגרוצרס ונעשה הגהה קודם הכתה
 דקאמרה מורה השעית לשון שכך לכי עליה שימצך

.הוא ומוכרח עליה ונ״יך ותפמה
 הוציא שם נעיח וכי כגרוגיי־, הוציא כז

 וחזרה וצעקה לחכי.ה נגרוגיח
 :תיקו לא או שנת מצל דיחוי יש מהו ותפתה

 תרומה כזית זרק שם ,וכו׳ הוכלין נזיה ורק
 שנח לענין אי למאי מהו עתי) לניה

 כניצה אונלין פומאת לענין ח• נעיגן כנייגרה
 דאיכא וכגון שנת לענין לעילה וחכיקיא נעיגן
לכניצה משלימו וכזית חוכלין מנשיגה פחות

 לענין נמי מיח״נ כומתה לענין מדמגפרף מי,י
 נעינן ננרונרח שנת לעגין נל דילמא או שנח

 תרומה אוכלי נהש ולת כחם אוכלי! רנינו כמכ ל״ה חמה ואני איפשינית ולא ^יייפשפה ותהי
 אושרת! פוער,הן שסין כיון הולין דאינו תרומה אלא להו מספקח דלמ ומשמע הנעיח כלשון
:תרומה דדוקא שפירשו ז״ל והרבנ׳׳ת והרמנ׳ין התוה׳ לנעלי ראיתי וכן כלום תשונה אינה

המוציא

א  כד׳א ע׳ח) (דף כגמרא ואיידינן יע 5תח ר׳פ משנה .וכו' לישואה או לזריעה דגר המצניע ב
 שתית הצניע ואם ת״ג ינניע ד;ל השינה ואין .ח״נ שהוא כל נמצנ-ע אגל כמוציא

 ולא לאכילה יזנרינית פחית שתצ״ע זה של דעתו ינעלה יששיעא ח״ג שהוא לאכילה ייננרונווז
 אף תני דגל !לישיאה ולדונמא לזרע שהם ה״יניע י׳ש דסנן נהגי אלא ח״ג המצניע שיהיה פצינו

 דהא ה״ג זה לוני שהצניע כיון ותש׳ה שכית׳ לא ה:׳ דנל משוה הוא :יעורא נעז דנסוזמא
שמנ״ע■( אדה גני קצת אינא דהא אדה נל אצל ועתו נעלה לומר נזה ש״ן ולא גניה אמשניה

נשיטא הייצניע נשי ־תנן מהני הו; מכשיעזר שהות ניצניע אנל . שהוא נל ולישואה ולדונמא לזרע
ד׳ה ע׳ו) ודף והתזה׳ נ”ה הנשיעוי שהות המנניע ואלת׳ה אדה כל אלל דעתו נעלה דאמרינן

אלמא . רשואה ניו ש״,־ דנייה כל דלא אנא יירשואה ולורע הנא למיקט והו׳מ יה*ה נהנו הואיל
 דשוו תיקש׳ דאית׳ה לאכילה הצניעה אם ת״נ המצניע אין ויכואה זרע נהו שייכי דלא דטנריה

הו ״ צטו  ולא גישה לא נמשיה האיייריה סהשיעיויה שהות המצניע דנל ודאי אלא לאכילה נמצניע נ
 ה״רי ושו׳ עילויה וזיה״נ רנו אלנעיה אי ע׳ו) דאמרינן(נוף ומאי ודנויזיה לורע נמצניע אלא כלוה

 יי־ח״נ לא לאנייה חגרונרה כהות רכו הצניע אם אנל לדוגמא או לרשואה נמצניע
3  אשרה עצי הו נדה ש־ם ומכאן ה׳ה כתר (א׳ה .ונו׳ להצניעו אדם כני דרך שאין דבו־ 3

אני) מה׳ ׳־ד עיי המהגר הינ מ׳ש ועיין עליהס איןח״כין שיעור נשוה נהן וכיוצא
T3 וה היי הנינה הכי ונעשה שה שהיי לאינלים ה1 הזיה והשלים עתא לניה אונלין גוית זרק 

לייאי מהו עמא לכיה תרימי סיח זרק צ׳א) (דף המצניע פרק דנמרא געיא .זכו׳ השק

למלך משנה
̂ת לעגין אי געמן כגרוגרת לטיין:נת אי ̂יכל'! טומי  .וכו׳ :נת לעדן לעולס ואסיקג^ נעינן ככיצה י

 ואני וכו׳. הנעיא כל:ון תרומה אוכלי נתכ ו<א כתש אוכלין יכינו כתג למה לתמוה וי: ה״ה יכתכ
: לשי ז״ל ה״ה טל תמה י ̂וקת :  רהתוה׳ טומאה מי,כל חנניצה כהות אוכל אס הראכוניס גין מהי

 רכניצה וה שיטור נאמר דלא ס׳ל ורניצו טומאה מ^כל אין מככינה דסהות כ״ל והישנ״א ו״י־׳ג׳ן
 וכנה אוכלין. טומאה כזהל׳ נרס״ד וכמ׳ש שהוא כל אשי׳ טומאה לינל אכל אתר אוכל .'ייא’' אלא

p דאש משום הוא כגמרא שנכהשקו מה א'כ טומאה מקכל אינו יגככינה רפתות דכ״ל i 
̂ין כזית  חשוב דנר הכל שנטשה שנמגא ככיצה הכל וניגשה אמרים אוכלים שם והיו טמא לכית אוכ
 תרומה דוור,א לחולין תרומה כין לחלק יש וה ורך לפי ̂ שכח לטנין גס שיטוי חשוכ אס נטמא שדרי

 כאכילה שאכרו מעשה ועשה לככינה שהשלימו 1כיו טיה pשז דאף למיתר איכא אופרתה שטימאתה
 סהות הוצאה חשיכא לא אושרתן טומאתן שאין כחולין אכל הוצאה השיכ לשכת דגם למיייי איכא

 ונד״ה .חרומה אמאי למסרן דהו״מ :כהנו שנח לעני! או ד״ה כהוס׳ עיין (א׳ה ייגיוגרת
 מיגו לומר שיין לא כטומאה לאוכלו איכור דאין כיון הוצין דכוית המהכר הי־כ כדכרי כהנו כגון

̂) לעגין מנטרך טומתה לטנין דמצטרף  ע'כ טומאה מקנל חכניצה פחות דאף רנינו לדעת אכל שכת
̂ו מה  שם שיהיו עומתה לקנלת צריך היה שלא לפי טימאה ו;נל הכזית שזה לשי אינו כגת^א שיכתפ

 ש^טמא לפי אתרים דמטמא הנונ דכר נטשה שעכשיו לפי הוא הטעם אלא .לככיצה וישלימו אוכלי!
 תחרים אח שמטמאים שוה יוא דהכל גהולין ת׳־ומה נין הילק ואין פשיטא ולפ״ז כניצה צריך אחריש

. הכטיא כלשון תרומה גייס ז׳ללא דרכינו לדעתי מוכרח והדכר פחות ולא ככניצה

ע״ו) ע״ה [דף גדול כלל ס״ם ,כמוהו ומצניעין עד אדם נג♦ דרך שאין דבד
עוז מגדל

 פי נו׳ כגרוגרת המוציא .הקת p& מייתי וסופה צ׳) [רף המוציא pp . פטור מכשיעור טד שיעוי חצי המוציא
: הסצניט פרק .גתחייג
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ח א כ צי מו .1נ1 מפשימור *ווה ה  «צ' מנשיטור אונלץסמח א’«וי! )a*5 (שםמשגה ׳

 שהמפה מפגי «' שפלי נמסה הגו• rb לו ספלה שהכלי מפני הכלי על *> פסור
 י;י6! .פכ״ל ל^ים צרינים שק מסים נהלין מפרש נייישלמי 6*6 ונהשגוח .לו ספילה

קי p ה6יו והכי! .פסיר לו צריך יגו6ש 6ע*6 לנניה כיה דמנפל סיד׳ נל 6ל6 נמרסט ו
הד פשצוע  :קם**) (שה ספל ערק 6נ
ט' הרונל׳! קופה המוציא ו פרק משכה . ,

 פילו6ו וגלש צ'.). (שם נלשוגה ריגג
 ונירושלפי .וסנו&ר 6הו פשוס נסו נסוך ו6מצי

 והירצו סס.6 גהעלם שהכל 6פשיפ סמק
;לי«ר6 לר* צריכא

ט * ק ין6יוצ ין6 כמלגוסה כלי כל א םי  נ
ט׳ ה6 נעה פיק .ו  ק6יוצ :

 נשריו! 6ל הפיש 6יצ 6ל משגה ס׳) דף (שנס
 מ״נ יס6 6יצ ואס נהכפ״ם ולא נקסדא ולא

ק פלנוש דרך שהן לפי רנינו וכהנ .ספאס  ו
 ס׳ג) (רף שם נטי .מא ופשוט ויל פירש״י

 נסרים ולא נקשס ולא נם״ף לא האיש יצא לא
 חגואס. סייג יצא ואה ניוסס ולא נאלה ולא

 סגורהא. רג אמר קסדא ם*נ) (דף ומסיא
ט ישיי ופירש ט ממס נטר סנ  הפהנס סנ

ט רניגו 6פיי וק  פוומקי מגפיים שם טוו .סנ
ט. נסיש מסל של אנפלאוס סירש׳י  נטד רני

 ז׳יל זפירם״י רץע;א אצה פאי סיג) (דף שם
: נלעו פם*א

ס' המפוטר נםנדל יוצאין איו ב  (דף שם .ו
 מסומר נסגדל האיש יצא לא ם׳.)

 .אסור ניו״ס דאסילו מנואר ם':) (דף ועמרא
 אנל למוק אלא שט לא שפואל אסר פס ועוד
 הס כמה אמוראים נמלקו קם מוסר. לטי
ק .לטי  להסיר אסיים צדדין שם נאפרו ו

 קרקט ההא שלא גוי נפספרים כולו נשמפק
 .נהלכוס זה כל ומנואר .אמרם ודרן■ אוכלסו
 מפני ושמואל מימרא אלא הזכיר לא ורניט

 מילוס ואץ להוק סקמרים אגא ניניט באץ
 אי נסר. הטלו לא מפרא ונם טי של נאוסה

 לרנה איפה איל אלא לנוי נקרא הוא מק זה
ה אסק ודי דתלמירי אק! סנה נר נר  סני

 :רניט קצר כן ומהון נר״ח נטניו אק כר״י
 רנ אמר נ״פ:) (שם .וכו׳ לצאס וסותר ב

 ואמרי איס) שרי קמרא ששה
 אסליס דקה מידי סנרא רג ואמר דארוקסא

 והוה מידי דאניסכא ואמרי ואינא ,פוזהנה
משונ. אננם ושירש״יקמרא שלמלכיה. אאכנס

 השיעור שהשלים מפני כזית על נתחייב אם ספק זה הרי
 הראב׳ר השנת נתח״ב* לא או טומאה לענין
 מכשי־טר פמוס *המוציא אל® טכשיעיר פחות *המוציא כדו

ס׳. טפילה שהכלי .פטור בכלי שהוציאו  נירושצסי הראנ׳ו כסנ ו
 שק קסים r!w ם«ש אלא הכלי להוציצז כוונתו ואין לו

 :טליל > לכלים צדפים אץ והרי שבתוכו מה להוצאת

 במטה כפות שאינו הי אדם הוציא אם לפיכך .כשיעור
ק לו טפילה שהמטה המטה על אף פטור  כיוצא כל ו
ה.  הרבה בהםינין שיש הרוכליםאע״פ קופת המוציא בז

 שם אחת. אלא חייב אינו כפו בתוך הוציאן ואפילו
:היא אחת הוצאה

א האיש פססישי קסם טליה שק טבעת נ  6ל 906 סצא לא לז) (שם .ישו* יאי« ק
 סיינס w4< יצאה ואם נס1נק שאינה כמסט ולא קסם טליה שאין נפנטס

 קסם טליה שיש נטכשס ולא קקוכה כפסש לא אשה סצא לא כיג) שה(דף טוד .נזשאש
ס יצאה ואם  קסנל אלפא טלטשיקכאיש קלא *לצור המשנה טל ובנפרא סשאס. קיג

J91 לאשם נשי to לאיש דמיי מידי כל קלא

עשר תשעה פרק
 יצא ואם בשבח. בהן יוצאין ״אץ המלחמה כלי כל א

ק בלים היו אם p ש i וכובע שדיון בנון מלבוש 
 בכלים יצא ואם .פטור זה הרי הרגלים שעל ומגפיים

 ותרים ואלה וקשת וסייף רומח כגון מלבוש דרך שאינן
א] זה הרי ] בסנדל יוצאין אין ב ז חייב [  מסומר [נ

.בו יצא שלא עליו גזרו טוב ביום ואפילו לחזקו. שסטרו
 כסף של קבועות חתיכות עליו שיש באבנט לצאת ומותר

 תכשיט שהוא מפני עישין. שהמלכים [נ] כמו זהב ושיל
 יפול שמא רפוי יהא שלא והוא מותר. תכשיט שועא וכל

 חותם עליה ישיש טבעת ג :להביאי ויבוא ברה״ר
 ושאין האשה. מתכשיטי ואינה היא האיש מתכשיטי

ש. מתכשיטי ואינה אשדי מתכשיטי חותם עליד. האי
aשיצ אשה לפיכך s ואיש חותם. עלידי שיש כמבעת 
 הן מה ומפני .חייכין חותם עליה שאין בטבעת שיצא
שאץ המוציאץ כדרך שלא אותן הוציאו ורירי חייבין 1ן י I > I I I iJ JIAJ י

לו הראויה טבעת אלא באצבעו להוציא האיש דרך זיע גמשינצס יציעה אוסה קשי! ארגקחא
טבעת אלא באצבעדי לדוציא דרכה אץ דיאשדי וכן שם צול! 6אני« .מ קניקס טוסס נאננים

י יריא יכי״ט״ טכ״ל. זהג, של  לאשתו טבעתו האיש נותן שפעמים מפני לדי. דיראוירי ״'
ת להצגעה ומכאן .עיקר וק ט הטעוה מנא ב הולכה. באצבעה אותה י]J ומנחת ב
הארמן אצל לתקנה לבעלה מבעתה טתנת האשה וכן האיש בסכשיסי נחרק שאין יל ליח לאיה
האומן חנות עד הולכה בעת באצבעו אותה ומניח נה״ים״י מססאר איע שהאיש לפי יראם ש;וא

ח־ אייי! ונס^אי ז^ס^קט״כג^^י^),^^ 0״fני^למי כ^נסכא״י־^קזהישי-יס־צצן נס׳ לשלוף ילפיבי רי
Swo מן קצס הם השצק׳ והנזלק .לגזנים אף חותם עלידי שאין בטבעת אשה יחצא לא ד :חייבץ יניט ומ׳ש ,יטיקר קסם עליה שיש הפכטי;

ס*פ: זה וכל ש־סנאר כמו יוצאה שכאשה ברה׳ר [ה] תוציאה שמא גזררי טתכשיטיה שדיוא פי על מה־יגיאסכיאש נלמד רסיונו׳ יהיה שלא וקא
ע״א ה״נ כפשנה(שה וכי'. אצעדה לםיכך ןאח .תמיד עושות שדינשים כדרר לחברותירי לריראות יייי׳* ״י’ ייטיי ״*יק•

n = י'־'’’‘’ ״ ״ S פצ^רה בה™ ש 5! ^י ^ ̂ס: שקדה כיייס ונ׳> בט לצ^ז מו כש» וייצאק
לדיראות. דרכו ואץ תכשיט שדיוא מפני חותם עלידי שיש

 נסיבה שאינה במחט שיצא ואיש פטור. והאיש חייבת נקובדי ישיצאהבמחט אשה ה כלל: בטבעת יצאו שלא העם כל ונדינו
 שאינו בדבר היוצא כל הכלל זה .לחברוחירי תרארי שמא גזרה אלא אסורדי ואעדי מתכשיטירי שהיא כפני פטורה והאשה חייב

 רפד והיה מתכשיטיו שתא בדבר תוצא וכל חייב. דבר אותו שמוציאין כדרך ווצציאו מלבוש דרך ואינו מתכשיטיו
̂  הרי ולהראותן אותן לשלוף שדרכן בחכשימץ שיצאת אשת וכו הרבים. ברשות להביאו ויבא בטהרה שיפול ואפשר
אותת שטניחץ אצעדה לפיכך .בו לצאת מותר זה הרי להראותו [י] דרכה ואין נופל ואינו תכשיט שתא דבר וכל .פטורץ

בזרוע
דשם:. ;סש קציג שג כיק שוי נ נשס; : כה צאוץ «<*< שא שיק טיי »

עוז מנדל מיימוניות הנהות
tem הדאלד כוזב :צ׳י) ף1( «צי« שין .נוה כיוצא פי סכשיפיי פגוט הקוי* רעזגייס ׳!‘roB nwomn כוזגו [נ] 1 פ־כ לו p חכטימין דפמר גדיא ודלא גיננן (א)  Yi. 
 הפצפט pפ פוי מא פויץ פצפוו Yi tn מ׳ש אופי ואני :פכ'צ צכציס צר̂׳ שהן פוהיס כהנץ קחי סהס הסטונים טנפנדלץ חני סנל טספנו ואולס נעינינו םעולס יא<»ט )A ג»ן

p לואת j פסנמזו שק■ כיון דפה כפיטו ו'צ נ*מ שפן צא וצק נננצ' גהנור צא הירושלמי וצם! הטפצ פין וסן רשנרלין הילק '1כ סותר יחד שק! או סס נסי! טטאו ניאסיינן גויינן ולא 
« 0«נופרי ק ני יואןוניס כל נ^ווקיסי! p יהי׳ פוסן פל טרחסייי אלא pa ליאח סויזי יום־׳ נוח נ  שצא צפי נהואו piito נמצי אשי ודג ינינא וזנווהי ולא ניווכלה׳ הנוווכי ק
 :רא) פו,'נא(ין וני פוין . pw סן פד כו' הווכצץ קיגה הקפיא :כמוהו לןנופ הפנימי *קויץ נ-.רןקח ייט טנהגו איהוי סטוס נפנו pנ •יפאץ «אין טני.ני נמיןם הניכייפ

'היי נאית! א0ו« קוויי,יהין רוט־׳ ר.1רנ0ג «P ט סלהיס •ל אאננם יקה סירי (נ) : פ־נ  :ש׳) אשה(ין כווה סין .נוה כיוצא כל פו הפצטמה נצי גל ק׳
ip *הפגי^ «הנ«ים ™יד רנא אמי (ה( פ״ג! פ"• ונא לה קי,< דני ו) ן ט־נ:

ג (י! ני כינו ו • •ספא,- י י • •לוס רב נססקי • י ל קזיבחא י קן בל ^ ^י ח םחק*סח •הא«ח חנ קנ n י fm « »ז ק י ח ס «ג * ג אם להנייוזיח לממאוז לחלק וזזכיו «אץ «־

 זס מל והקשו לאיש קי לא לאשה דמזי מידי
 נשים »לא קסנל יוסף רג אפר אלא וסידצו

 כלאגזד קצאה יהא והקשו . p טצסן כשל פס
 לאשק ססן שאדם שעפים יס) יסיח היא יד

 לקופסא להוליכה קסם טליה שיש שכעס
 ושעמים ליל«זא שפנטס טי נידה וסניחסה
 קסם ט̂ל שאץ שכעס לגמלה «ש̂נ שהאשה
 %ל שפניש פד ביק ופגימה לאופן להוליכה

 משורש רניפ בדנרי זה וגיאוי שיג. איח
 שאץ אשנשס קאי באיש וסלישיהן דאגר דשולא
 שהאשם גקיגה שאינה ואשפש קסם טליה

 מלים שיש וגשכטס סשאס סייג והאיש ששורה
 םיי«ו והאשה ששור האיש נקוגם ובפגזש קסם
 קשם פליה שיש שגשגשס אלא קד ולא סשאס
 מגשיש לו שקא לשי לכהוזלה אשילו סמר האיש
 נדץ «סיא והקשו להיאוק האה דקו ואץ

 שליה ניש קינס האשה הסה היאך השנקס
 גאצגקסיק כססציאוה עליה כאין והאמ קסם
 אלא סשאס חייג ואץ נק■ הוצאה דרך אץ והלא
 שייג. שפניאי כמו הסוציאין כדרך ששוציא גגו׳

 «ול לסגעס היא זו ההוצאה שדרן׳ ינא יהידן
 גשנס. ספג ולא-גךמנה גאצגקס לששפים

 אלו גדגיים ורגיש ההלגמ דין זה
 אלא ופיקד. האמרושם המשרשים יוג הסכימו
 גנשים קה שריק המסקן כדין סנסלקו

 כלגד גשגטוס אלא קלא דיגר ולא .וגאקים
 ודגים סרייא יטמ סייש וק זיל סירש״י יכן
 רל הרמגין ’מדגי נראה יק .זיל נאוניס האי
 הדסנץ ונהט זיל. הרשג׳א השכים ולוה

 אנשים גק■ החהיו שלא ופנסש ז׳ל והישג״א
 שיהיו קשג לישראל להם הנס נשים ואפילו

:קיד! יק ואל שוננץ
 נסנאי גגי וט׳. נשגעס אשה תצא לא ף

 לצאון קסר האיש אבל נסמון:
 וגסג גססון. נזנר זה נם .ונוי גשנמס

 נשגקס •צאו שלא השם ונהנו זיל רגיש
 >ם9 ואילו ארצמ גאוק קא סקדם ופניג
 קם מנהג לאוק המקקה סל צהקיי אששי

מאד: קג
 סכר זה גם .וכו' גפסש שיצאה אשה ה

וגו'. היוצא גל הכלל יה :כסמין
 גפשנ>מ אפק זה שמל ששוש הדאשק הסלק

 מר‘to הג' והסלק משאת. ס״כ וגנמיא
 .השיק כראש גשוניא פשייש יכו' יקי שמא

 no סנהנדלה ומיך סנאזנה פון נכי וק
שדרכן האשה מנשישי וכן .זה כשרק שיתבאר



משנה מגידפי״ט שבת הלכות מנים.משנה מגיד8-1

־  לו’hו כשנת בה 1’&5ו’י שהזרה ניריה יזסף רב ״־.'ג א;שרה זו ניריה ׳הו־ה רב אז
 ורש״י ,עוזרה א;עדה ב״קוס ניריה ׳הורה רב יןהב־ ׳ושף א״ר א:א היא ש־אה א:עדה

 הההשאו וכהיב וצזיד אצעדה ־רין במעשה דבהיב ש־אה והיא ׳ריע של אצעדה פי' ל”ז
ה בשוק ניריה עוררה אצעדה נ־יקוה ניריה .ושניבה אהד ו זי  עוזרה שנזרוע אצעדה נ

 דצורך בה ויוצאין ׳פולו שלא שוקיה נהי לההזיק
 דלא להיקש ליבא גי״ והקו׳״ ו־שין■ היא לבישה

 שאצעדה נראה ו״דנייו עב״ל שוקה, ינל׳
 וגזהויא משלבא דיל״א בה ״;אי; א■; שבזרוע
 ולחלק לברר נא לא יושף דרב סבור ויביט

 שבה לעצי! אבל הטומאה נדי׳ הלא לזו זו נין
 מוהר שבזרוע אצעדה דאפילו קא׳ נדקאי
 נוזקוס להתיר שנה לעצי! בירית הכי וקאתר
 בשנה סוהרת :המיעדה שכבה עומדת אצעדה

 ונהב הלוק, בהן י: טו־אה ולעצי; .הבירית כן־
 שצחנאר כתו ובו' דיוקה שתהיה והוא רניצו

: פעי״ה
 (שה ונצמ-א ניישצה .ובו׳ אשה תצא ן•

 ולא צמר נקיט׳ לא אשה הצא לא צ״ז)
 שאמרו מפצ׳ שניאשה ב־ישעוה ולא פשה! נוזוט׳
 וביו! שחיפה עד בה! תטבול לא בהול הבמיה
 לא נשבח שהרפה עד בה! תטבול לא דנתול

 ושייא מציה בל טבילה לה מהרת׳ לילמא חי,א
 ע״ב בדה׳ר אמוה ד׳ לאיהו״צהו ואהיא להו

 וארצועוה אהוטיה קאי אבולהו שבראשה ופירש*׳
 (שה נסשצה . ובי׳ נצי! ולא .הוא ופשוט

 נזר! נסיביט׳! ולא נטוטפוה ולא וב׳) ע׳א
 מאוז! המקשה טוטפה ימ.מרא הפיר׳! שאי!
 הציא ושה הלהייה עד שמציע׳! סרני;״! לאוז!
 ונביוטפוה המוזהבת נשבבה אשה יוצאה

 לצאת שהוהר ותנא! בה הקנועיס ונסרביטין
 לפציצו רביצו נהב וב! בשנבה נקניעיה בה!

 שה! בזת! בה! זהב של ולה״ם נצי! ויוצא
 יפיצו שלא נדי ראשה שעל נשננה הפוריס

 הא נזה זה תפורים שאי! בזע! בחב ונא!
 שהאיסור מפרש שהוא והניעה ייוהי הפוריס

 ולפינך לאיתי״ ואתי צפול דילמא השוס יטא
 קניעיה ואה להוש אי! נזה זה חפוייה אה

 נמשכה שהזכירו יזהו . להוש אק נשכבה
 פי' ז״ל רש׳י אנל .קטעים ובברייתא הפורים

 שאי! ופי׳ ומחויא שלפה דיצסא היא שהאיפור
 שנכה שלפא דלא פשוס וטעמא נשנבה חשודה
 .שם וכ״ב ההשנות דעת וזה רישא דסינליא

 הצורים שה! שאע״ס שטש זה אברהם אצור
 .מנינו דברי טעם הזכרתי ובבר .וט' נזה זה

ט' בראשה :מוצתה זהב של בעפרה ולא .ו
 זהב של נעיר ולא וצ״ח) צ״ז (שס נמשצה

 רניצו ופי׳ דדהנא ירושלים מפרש וטמרא
 (דף דסופה אחרו! נפרק תוניס וכן עפרה

ופירשו כלות מפרות על נזרו שם דאיזרו }מ'פ

 ולא ננונלח ולא בקפלא לא במשנה ום'נ) (נ״ז שם .ובו' נקע'א אשה תצא לא ז
 ע״ש(דף הרבים לרשות נבטל ולא שס עוד .פל״פון של נצצותית ולא ננזמיס

טי היניס לישות הא משתע למצר נכרית ונפתה נבטל אבה יוצאה )סי׳ד פטיש וג! א
וש! תותבת ש! שם עור שם בגמרא

דבוקה שתהיה והוא !בת
 הו־אב״ר השגת

 כתב .ונו׳ צמר *נהופי
 אע״ס שטש זה הראנ״ד

 אם נזה זה חפויי! שה!
 לא לשננה חפור׳! אינם
 וצא נפו׳טפות לא תצא

: ענ״ל ! נסרניפין

ידוש! שס נ״נ

 עי נפלים שהן רניט
בה! קביעה שהשלשלת

 ויוזע אוסרים וחבפיס פתיר רבי זהב של
 נשל אלא שנא לא תניא ובגמרא נהבמיס שהלכה

 ונצפרא . מוהר הכל דברי כסף בשל אבל זהב
 ובהלטת פארי מיקפא קפלא מאי נ״פ■) (שם

 האף נזמי נזמים סנצסה. ישמעאל בלשו! ושמה
 נהלטח והעלו ■)r< (דף בגת' נחלקו ובכבול
 דגדילן דעפרא תופי ופירוש צמר של כפה כמ״ד

 בדאתרינן אצבעות שתי ורחבה בהוצא ועניד!
 צין ועליו כ״ג בראש רונת היה צמר של נפה
נ הכלת פתיל על אותו ושתת שנאמר נתון  ע'

; בהלכות
ט׳ מכסים שאסרו כל ח  אפי (ס״ד■) שם .ו

 לימ״י ט לצאת חבמים שאסרו נל יב
טי  נכרית ונאה מכבול תו; למצר נו לצאת א

 דמוכתת כרב הלכה המס עליה דסלינ׳ ואע״ג
 ננזרא ומבואר בהלכות כדאי־,א כוהיה מתני׳

 נעלה על תחגנה שלא כדי אלו בני שהיתי
 שאם מעוינת שאינה רביע ופירש רנינו כמ״ש

 אפילו אסור ואם נניח היא הרי כמעורבת
 להם היה ויצא ישנת שמא מלבוש דיך בבית

 נראה וכן גדולה רבותא שהוא בית לסביר
 שבנית נראה להצר נו לצאת שאמרו ממה
 למצר בה! לצאת אסרו שהם ג׳ל והפעם .מותר
 הבתים מ! דני שוס מוציאים שאי! שידוע מאני

 הכמיס גזרת מפגי מעורבות שאיג! למציוח
 דרך פה! ואלו .עירובי! מהלכות ת״א נמטאר

להוציא! תותריס שיהיו היה נדי! ותכשיש מלטש
 תשש מפני אלא נאסרו לא ניהיר אפילו שהרי
 ט אי! ונהצר ניה״ר אמית ד' יפלסלם שמא
 מחיו אתה שאם מרמים חשו אבל חשש אותו

 לרה״ר אף יאמרו תנשיש ירך למצר להוציאן
 להוציאן שאמי'! בשם דברים שאר שהרי סותר

 שהן ואלו . לחצי להוציא! אסוייש נך ליה״ר
 גמור כמלבוש ה! היי לתלר להוציאן מותרי!

 נזרו כך ומפני מוחי לרה״ר להוציאן ואף
 חשש יכני בחצר בה! לנתקשש ושלא לחצי להוציאן

העני!. היתהכךנילסעם חמת גזרה ותבל זה
 שבנית רנינו כדעת נזה מפרשים והרבה
 אבל נהם להתקשס מוחיות מעוינת ונתצי

 אפילו לאסי .הסכימו והרשנ׳א זיל הרמב*!
 וילא ישנת שמא וחכש־פ מלבוש דרך בנית

 פלנפל דיך אבל מעוינת אפילו לחצר ופירפו
 שאין בה! וילא ישכח שמא לחוש שאי! מיתר ניד

 ולפינן ז׳ל הרשנ״א וכתב .בכך בסול דרט
ונמטאוש מעורבת במצר אפילו לצאת אסור

,בתנורו לו תלויה חיבתו יתפתת המשותפק . _____
 בצלוחית תקיוצאת . לונייהם לחוש וראוי הייושלת׳ מ! לזה ראיה והביא עכ״ל כ:'יס C ש״נ (שנה שם שד .עפרות קרויות שהן נבא! והנה דדהב ולים

י ־ אבל נושם בה בשיש אמורים דניים נמה ובגמרא פיפרים מכתים1 פיב^ (שס ונו׳ י "
: ע*כ הפאת, מ״נח טפס בה אי!

ה ט א צ  משלה ני! שיעי בחופי אשה יוצאה ס״ד.) (שם מפנה וט׳ שיער במומי אשה יו
 שהפעם הפיק בראש בגמרא ומפורש נהמה משל ני! חבירתה משל בי!

.תוצצק שער טעי שאי! מאני
ולא

 נ׳ בה יוצאין [׳] בשוק או בזרוע
 ביוצא בל ובן תשמט ולא לבשר

 ■יבהוטי אשה תצא לא ן ;בזה
 או"ברצועות פשתן בהוטי או צמר
 שמא ראשה על לדי הקשורות [ח]

 ותעבירה טבילה בשעת אותה. תחלוץ
 שמנחת בציץ ולא .הרבים ברשות

 זהב של בלחיים ולא עיניה בין
 זה תפורין שאינן בזמן לחייה על הציץ מן שיורדין

ה.  ולא בראשה. שמונחת זהב של בעטרה ולא בז
 שלא כדי ברגליהן הבנות כהן שיוצאץ בכבלים [פ]

 אלו כל .בתוליהן יפסידו שלא גסה פסיעה יפסיעו
 .־בירה ותביאן יפלו שפא בשבת בהן לצאת אסורין

 1ול> האף בנזמי ולא שבצוארה כקטלא אשית תצא לא ז
 הקטן בכים ולא זרועה. על הקבועה פליימון של בצלוחית

 ולא .בובלת הנקרא והוא הטוב שמן בו שמניחין העגול
 בעלת שתראה כדי ראשה על שמנחת שיער ‘שי בפאה
 סביב אותו שמקפת צמר של בכבול ולא .הרבה שיער
 ולא .שנפל שן במקום בפיה שמנחת בשן ולא .לפניה

 שיש אדום או שחור שן על שמנחת זהב של בשן
 כל ניכר. שאינו מפני מותר כסף של שן אבל בשיניה.

 או בידה ותביאם יפלו שמא כהן לצאת אסורין אלו
 לצאת חכמים שאסרו’ כל 1ד •י לחברותיה ותראה תחייוץ

 שאינה [י] בחצר אפילו בו לצאת לו אסור לרה״ר בו
 לצאת שמותר שיער של ופאת מכבול חוין מעורבת.

 בעלה. על תתגנה א‘’̂• בדי מעורבת שאינה לחצר כהן
 בלל בושם בה שאין [:] פלייטון של וחית‘בצ' והיוצאת

 על לה הקשורים שיער בחומי אשד, יוצאת ט :חייבת
 חולצתן ואינה חוצצין ואינן בהן באין שהמים מפני ראשה

 לרה״ר. תביאם שפא שנגזור עד טבילה לה אירע אם
.בהמה של בין חברתה של בין שלה החוטין שהיו בץ

ולא
• סה לאיין סמ״ג שג סי׳ טור ב • שם נטור עיין א

דח כמו שהן ופילשוממרא .בהן יוצאץ ואין סחאיס  יזני^יס שו^יס בשתי שהן ני
 מדברי וג^אה שם כמפורש גשה שסיעה יפסעו שלא כדי אוחס ועושין ניניהן שלשלח

פ־רש דיל ר:״י אבל .רפויין כך ומחוך שביניהן השלשלת ידי :ל ’
 שוי,יה תגלה ולא השלשלת תראה שמא נאסרו כן ותפני

• עומדח במקומה בירית שהרי
לא

סימפוניות הנהוח עוז מנדל
ט׳ נזה זה תןורין שהן אע״ש שטש זה הראג״ד כתב * ׳1כ חצןורין שאינן גזי׳! נו׳ אשה חצא אא ש אכא . חכטים גורו ואא כו ית־אה הנח^ץ בתכשיט ו א hS האי ג עאיה שיש כין כסכעת י

ת ורוקא הותם עי^יה שאין בין הותש • )1נ׳ (דף אשה נמה שרק .שטורין יצאו ואס עד גקסלא אשה הצא אא .השתיטה] [הסושר שנ שיבה גהגו ובן סותר « ביו אבא ב ור״ת . כ ע כי
אא שיהיו אהן דהנח טבעותיה! אנשים א>יסור דאין אוסר *־ ץו דין שוגג סזי הו שטעו בי י ► אאי
סן ונו׳ ששון בר ענני כר׳ רהאכה ר״ת אטד ועוד ק ^ קשורות אי! שהותוועות 6ואע־־ !‘ישי טן שוקיה כהי סביב רגועות אאשה קשור‘' שרותר החרוטה בפשר כתב [ז] :כ”ע ב

ש מותר ראשה שערות ת קיייע גתעי הם אם אבא התרוסה כשר [ת] : ע״כ כהן ויוגאין בשתים דהוא בירית כסו 1בה ני כעין ארוגין החוטין אס וכן הקאיעה בסתירת איסור די  תי
ו סותר חאיאין ה בהו דליבא סשום השערות סביב כרוכות הן אשי̂י ג כד ואינה חגי רי  אותם תסיר בי ענין וכבא אסור בםינושם שסקשדת נזוזהבות הן ואם טביאה רשום דביר;‘' ג
 ואינא רהיר אן דאית אדידן סוחר ענין רבכא אהיוח שיכוא ברוך רבינו ואומר .יגנשוה כביי^ה שבשעת שיריאה סבר טסונשות אס רוקא שירש רש־־י אב^ י כשיר טכיאה בשעת

רי סי רי סן כרגאיהס כבי*ים אהם ויש הגחבשים ארם דכגי ר׳י אוסר [ט] ן ע״נ דוקא בתכשיט כ־א גכרמאית שאסרו סציגו אא הרניש רשות אהס שהיה י^תנאיס ואשיאו לסיגז
ב: היסב שתקועין משני אאיתויי ואחי אשסיק דיאסא אטגזר י^יכא טשאיי שאינם ברה׳ר בהם אצאת מותר יברחו יוצא•; ושער רכבוא טדתגן אסור כחצר אסיאו ראסר כרב [י] ע־
 גמורה ר־ה אן ראית אדיין וא׳ב אסתגיתין ושאיג בר־ה אי*א אסר דאא •וסי כרבי ‘ישנער.י רבי רשום שאסר ששי; בר ענני כרכי רח״יכה שס־, ר־ת אטנם .אסורין רשאר מבי^א כחצר
ד נרוןי רכיגו ואוסר .סותר הג אישב נ תין אדכרי ראשיי הטנ ^ית ראפר טתני  בהו אטיגזר דאיכא מותר כרמאית אאא אן ראית ארירן אבא ר׳׳ה אתן דהוה אד־רהו ה״גו וה\ר ניכי
שא ריי^מא ובר־ה ר״ה אטו כרמי^ית דאסרו אגוירה גזירה הוי ארירהו ואשיייו סירי הב שא או כסף שא באעז ונישק׳־א .נרמאית אאא אן ראית גזרו אא ארידן כך‘• וסהויא ש̂י  ו

ק גם רטאת חייבת בה דתנא סכבנתא דהיינו בואיאר רהוא ̂ן דאית אע׳־ג אסיי אדי ה סן דאסור כיון כרמי^ית א־^א י ר ו ה ^  דטעמא חטאת חייב באואאות תאויה אם ודוקא כרי
ם דאינו סיוי־ש ש' א חכ ה תכשיט שם שעתה זהב או כשף בשאשי^ה תקועה אם ‘אבי סשאוי והוי עישר ייהראות א̂י י  :זור^ צוארה שסביב ט־'בושד, סשתחי בה שכונרת כלחם כה יש או ^

ן ועושות צוארה סביב בוש‘’ם רשהחי בז ומוגרת מהפז כה ויש זדב ‘ושי כסף ‘שי כפתח י^קוציא עשירות ארגיאות היתר אססוך ששט וה ודבר תכשיט שתוא באעז ק אשי כסו זהו־  נ
שבח אתכשיס כצוארה ונושאתן גנבים יראת משני  בגמרא נירושאסי עאה שאדרו ומר שאני חשוב אדם י־א חביריו בו שוערו נ אע זדב ‘שי כרשתת ר־־; שיצא נירושאמי איתא וכן נ
הג שא ועיר שאייטון שא וגאוחיח בנבוא חגזאת דמחייב בר״ם יר'*א כחכמים ]7[ כ ; ‘נדוי שיבות תכ שם שיש שאני והב שא נזשתח שטא אסורין האשה ואחר האיש אחד ו

ז ע״ב נגערא ע־כ רשרי אי^יעזר כוי׳ ראא ונן
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r (שם מימרא וכוי. ארוג שמא וכל :לה הוא שגנאי מראה שמא למוש אי! ניליה דודאי ילדה נשל דוקנה נררא ואגנ דנריימא הגא לקמה אמח ונלא למנם רנ<מ t( :
צאה י נ אסר גני שם .ונו׳ שנשארה נמושי! אשה יו  סוגקה אשה שאי! לאי דלא צואר למעומי ואמרז שם המאויש אשמן וסושי צמר סושי אי׳ שניש. הנגוח ניאש ונול! הוגא י

ט ונהג . שצמה אש ט pאסו צנועין מיו ואם יני  ונואורש היו צנפור! דמיני משום נמושי דגאק! לנגחיה להו שנק• לא דשמואל אנוה א׳ה) (שם שאמרו לאי ,'ו
מנקין אנל מושי! דדוקא '־•־— ׳-----

טי. ילדה נשל הוקגה מצא ולא ט םי*ט תחלוץ ושמא לה הן ששבח ילדה בשל הזקנה תצא ולא ' י ו
נסנא נדי וסירצו היה ונהנ ^3ן זרנף,, בחוטי יוצאת יליד. אבל .לחברותיה ותראם
X 5̂)־ מ״לה״ה . ׳W שא”“ בחיטץ rW- יוצאה י נ ראשה על בו יוצאת ארוג שהוא ’ W 

 לומר ננק ויושר .יששה לא וה! איידי משום .חוצצין ואינן בהן עצמה חונקת שאינה מפני שבצוארה
ממי: ליניט לי הישה אמרה שנרפא לחברותיה. אותן תראה שמא אסורים צבועין היו ואם

ריכר סי יוצאה שאין בראשה זהב של בכליל אשה ויוצאה
 שהן בזמן זהב של ובלחיים בציץ ויוצאה .ולהראות להלוץ דרכה שאין חשובה אשה אלא

א בהם: כיוצא כל וכן יפולו שלא כדי ראשה שעל בשבכה תפורין ^ אשה יוצאה י ב
ך .בסנדלה קשור שיהיה ודוא שבסנדלה ובמוך .באזנה קשור שיהיה והוא שבאזנה ט ב  ו

] t בית לו עשתה ואפילו [«] קשור שאינו ואע׳פ לנדתה שהתקינה [ל] אי™ נפל שאם [נ
ם] רוצאה יב י־ מאיסותי מפני אותו מביאה  לתוך שתתן דבר ובכל מלח ובגרגיר בפלפל [

 שבאזניהן בקיסמין *תשים יוצאות בשבת. לכתחלה [ע] תתן ולא .הפה ריח מפני פיה
‘ועל האבן על [פ] בשבת בתחלה ופורפת הפרוף וברדיד שבכסותן או שבצוארן וברעלות

מ . ויוצאה האגוז  תפרוף לא וכן הקטן. לבנה לתציאו כדי האגוז על ותפרוף [צ] תערים ו
א ע :בי יוצאה [ק] פרפה ואם לטלטלו שאםור מפני לכתחילה המטבע על ת  בקיםם *אדם י

 שלא ובלבד המכה גבי שעל ובספוג ובמוך .יחזיר לא נפל ואם לרה״ר ושבסנדלו שבשיניו
למכה. מועילין ואעם אצלו חשובין והמשיחה החוט שהרי משיחה או חוט עליהן יכרוך
 ומתירו וקושרו סבה גבי שעל ובאגד המכה שעל הבצל ובקליפת השום בקליפת ויוצא

 החרגול ובביצת הצינית שעל ובסלע המכה גבי שעל ורטייה ומלונבא ובא&פלנית ,בשבת
ת שתלין דבר ובכל הצלוב. ובמסמר השועל ובשן א רפואה משום או ת  שיאמרו ו

 שנתכוין תקומה אבן ובמשקל תקומה באבן האשה יוצאת יד :מיעיל שהיא הרופאים
* ותפיל תתעבר שסא ועשים שאר אפילו אלא בלבד עוברה אשה ולא .לרפואה ושקלו

או אדם בני לשלשה שדיפא M זה מומחה קטיע הוא זה ואי .מומחה יבקמיע [ש] ויוצאין [י]
שעשהו

«י נשודםשזשצצםטצנלייזסם: גשוישם; «שם: ושיש: שם י

טי _ שופץ דדוקו) וננצנוש 6«
 דאשה חוצצי! נה וכיוצא קנוצא נט! שנשאר
ט עצמה אש סוגקש ק נשר נעצה שחדאה נ  ו

 אץ וצפינן מקואוש שהצ' ס*נ רניס
ר צא ורניט ננמרא נדאישא ננו *וצאץ  סני
 וצא מ׳ש על שסמך לכי ההוצאה אישור נכא!

 נגיסש ננמיא ונרסשו שנצוארה. נקשצא
ט׳ ננציל אשה ויוצאה ;ו*צ רש״י  שפקנא ,ו

 דאניפכא ואפי' שיי נליצא נ״נה) (שם דנמרא
 שמגשש והנ של פט ופי׳ נהצטש. ינדאיהא

 נצין ויוצאה :צאוץ מאח! וגץשרהו פדהפה על
ט׳ וצשיים  הזנרשיה נ*ו:) (שם נריישא .ו
ט הזכיר וצא .ט׳ נצי! וצא נדץ למפלה  יני

 שמושי נוה «ה שטרי! שה! נזוו! נצחיים ננא!
 וה פנמשגה שפורץ משרש שהוא שיפגו נפי
 ושם למעלה מיש על סמך בסא משט נוה

:עליו הסולקים דעה נשנחי
 (שיד שם משגה .ונו׳ אשה יוצאה יא

 שנאזגה נמוך אשה יוצאה ס״ה)
 שבסנדלה ונמוך נאונה לה שקשור והוא וננשרא
 ונמוך נסגדצה. לה שקשור והוא וננמרא

א אמי וממרא לגדחה שהשקינה  אעיג ינ
 לאימויי אשי לא דמאים כיו! לה נךצר דאיט

:מושי יד ניח לו עששה שאעי׳ ושם
ט׳ נפלפל אשה ויוצאה יב  (שם משנה .ו

 וננרניר נפלפל אשה יוצאה סיד;)
 שלא ונלנד עיה לשוך ששק דנר וכל שלש סל

 ורניט תהויי. לא גשל ואס נשנש לגשסלה סשן
 על שגסמך ששני שנשיר לא נפל ואס גשג לא
 .גיא סרק וישישה הרפיה נדץ שניאי שה
 ע משנה ומפמידץ טטהם מחציךם ויש

 .הפס לריס פלפל שיה) (דף ונגמרא .נששסה
ר  ונל .השירס לשולי שיי לדורשגי מלס ניני

הגשים יוצזטוז :דיציגא נמי אי זנננילא דנר

ט׳ הפרים :טניל לפלטול ראויה לכך שהקצה אנן אנל הוא פלפול נר דלאו לשפנע אפאן ט שש נעיא .ו פש<פא4 ולא ג»ו לנגה להוציאה נדי האטו של ושפידף סספריס פ
ט׳ לא ובן :לוצמיא רניט ושפק ני .ו י נשפוך; נשנאר נ

ט׳ איש יוצא ע ט׳ נקליפס ויוצא :נמוך יולאץ אשה גמה ש׳ נהצנוה רונה הונאה סונץוא .ו  נפל ואם מנה שע/ נצל ונקליפס השוס נקליפה יוצאין הוססהא נאושה שם .ו
ק שלא לומר וא*צ ישזיי לא נאששצטש יוצשי! האגד עם שישייה האגד ק שפרשה אששלנייו נשנה ומחירו וי\שיו המנה בי;•; נאגד יוצאץ נשנה למויוילה י

ס0 השועלש שגולש ני *לשו או נססח ו6 מנשף ח0מ« שסוס נמו ושלע עצמה ויזשי סמרה לעוני ארעא א מגנ ץ ש ל מו ס סנ דנ שו ל. מעני שו ם  יועיל חה הסרט^לסיס אנ
ק נסטלה, הירנים עצם לשוצשח  נ4הצ מעז פססר נשיישיו ט השגולוס נעלי יאיויו וה ונמו להפך יעשה עש משועל ואם להקיצו שטוו שאיך מי על אוהו ייולו מי שועל של ו

אוי וה וכל .ע*נ לו יועיל שלישים קדמח לו שיש מי נרנרה מל אוסו ישלו :נגמיא ששני לפה ני
ד ה י א צ ט׳. אשה יו ע משום נשנש שקומה נאנ! יוצאץ ש״י (ש׳ו:) שס ו  וסשיל סשעני ססא אלא שניועניה ולא סשיל שמא אלא שהפילה ולא חקושה אק נסשקל אף אמרו י״

ג אמר  יפילו שלא אוסה טשאום עוניוס נשים שמפה אנן ויל יש*י ופירש היום נדאיחא ני״ם והלנה ליטאה והקל דאיטון ונהלטח ותקל דאיטו! והנא יימר י
ט׳. כקמיע ויוצאץ • ע<דל בלעו קונטניה אוסה וקורץ ק נקמיש ולא נחשילץ ולא ש׳) (דף שם נששנה ו  (מ> נגמיא ועזנאי ססאס סייג איט יצא ואס המומסה ק שאינו מ
א אסמיוי ולא קמיע אשממי אי וניש יוצאץ קמיע אסמסי דלא אע׳זג ננרא אסטיוי דאי ס׳א} ע שדניי ושילש מנה שי׳שא נל «םסה קמיע והו אי הסם נדשמא גני  ftM »י

א אסנזסי סייע גנרי לחלסא קמיע סד שם פשא רנ ממיש נדנריו ייראה שוממה יקרא « אץ פעמים ג׳ אשד לאדם אנל נמקא אדם נני לג׳ ספרש  »*י אגל אסשס׳ לא גני
סנ של קמיע אשד מריייוא עודשם וה. להשמיד והאריט «מט סליוא גנרא לסד הדין דהוא גשרי לתלסא דוקא דלאו פירשו והרשניואדל שאץ שולם ואפי׳ עקרים של אסוקמיע נ

משנה לוזם
q  j jp u א ט׳. ילדה נשל הוקנה שצא ל סנ ו ט סשיש ה׳ה נ ט׳ לשנס יני ר. שאיט מפני מוחי נשף יךוה .ו אלה רטט לפי׳ ופיק נינ הו אי פי׳ננ ולאאסאלאמויימא ז

א ולמעלה לאשויי אשיא לא דמניא עיל• דנל רניט ששק נאן הנראה דלפי עליה מסט ולא נלל שאים דלא ממש דידה אשפפיק דאי וציינא אישנא אשיו ממי
ט׳ זשטיא מידי נל להו דליה כמנפיס היים1 נ5וו של נשן ולא פסק ט׳ שיק שמסאי מ» ו שיא שריו מאי וא״נ .לסישפלא אשי ששי דסגניא הינא מל ששסע ו  טא »אי מ
ע של ק אסרו השעם דפזה שיה) (דף אשה נמה (ליע; איסנא השישה אסיד סאםר«««ילה לה נשף של שן אנל שלה דשווט משום י
טסיו נשם שם ויל שפיישיי נסו ומושי ניני איט ט מדני• ונ׳י י של אנל ש<סנ יני

מהות
 טינון) >S»k דנא «■dh גנדיש יטנטי עאט טנא נפוח «ח ויפרסמ am יטוא ק [(]

י ים• פני [ט! !ניאקםן הסויוסר. סטר .•■טוו  יונוחיש גץ אה פקפוי והו* אמיסר שם* נ
 ור' *נ* רני טפים הכי (ג) !ע־נ .אטישויי אתי* אט ופטים ניץ נו׳ רג* איס פסר

nov, נסו םע"פ אישנו *ייד טם סטק ששרוםש נפטר נשג [ט] :ודג xV't ,rim 
ש טס (ט] 1 גו׳נ דאעיא טםון• קטי א* [פ]  נשי נר*פ m* אישן פושר וכן טע׳פ ^ינ

 טניי געי [צ] 1 ע'נ השרופה פטר אםושהש נטננט ששאויה סרדועש נש אקפור פקים
 1* חואי בפביא ני) 1 ׳רב מן־פ טייופ [ן] 1 ע־נ שיקו עו נר פשעיים פרט ספש
זדוק*1«ינ;וט ששרוסה סטר .מנח בו פסץ סחואי ופטיאו צווו»וואי פט ישאש פא*

ת מ ג סו מיי
 טשד שוא• פטץ m* נני פאפח «ייט* ונגץ ספעו טו בשחנשיש א* טנא נקפשו

 פייט* ודוק* סווש טשס סאס ריטש א* m פנקטיע פאחפ ו»ע־ט אחגייו דוסש סק
 פישסשי אס חאסים סיני ספאפח טששים פאפ סחד אוט ריט* *ם »נא 0נני«ע פאפה
 פהנושנו סשיט [פ] t וףנ אחוסרס וטיסורס ושיק גשיקו רקטי השרוסש גסי ,גשני גגרט
 B1M רפט סו סוס גני נ׳ ויטס 00 גץ שיאוק וסין טש׳ש גשג .גרטוסוש גאוט יוושו טינו
 ונייפ פגייש גגוסשש סרס גני גג׳ סאס סישסשי אס •גגרס ס׳יפ שרע טנםיס נ׳ טשי
 והסי 0םוא ויאפס מש נס נסשר אס אסש טעסיס ג׳ סשו גסום סטיאו דסישפחי קפק

. ולשו שקממס ששש ושקנאנשגסגוסישס חוס נגרס
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ס' .וכי' ודקים רכים היו םb והכסח הכר יז  אסר רנ 1םד'< נ< )קמ׳ו (:נ־, חניה 5נ
מ' מםיק הכי וכהי .נמ׳ח עיין וכו'  דנמי!עי(מי כלל פליני לא ושייויזל דרג מ

ירש״י רה. שרי  דלעוין מגו' ומשמע .הכסת או הכי כמקום המתיו לקפלן ועשויין לכדי! ̂ו
: רניע דניי הס וכך שירש׳י וכן אתעי נו מועפף כשהוא רה׳ר דדך להניאו

ס יח ט ע ת ט . נסליהו ה ט'  שרניע נראה ו
 דקאתר דצמ׳ לישנא מפרש

 אכל איכא דאיסויא נפשעיה אכזר מרזב גני
 המהעשף דין הקדים ע ומפצי סעאח חיונ לא

ט׳ נעליחו  מקוכלת נסליח היוצא לדין ו
 כסידר הוא יוצא אכל ינינו שנהג ומה יט

תט שעל  נרקופל דאפילו משמע נ
חט על ומונח  נכילית דהייג דנגוצא שיי נ
 שדיך סודר דשאגי משום ועעמא נסודר כחיי

 מוהר שכהנ ירומם כינינו ודלא ננך לנישחו
 מדנייו ומשמע מעיל כעין המעועף נסומ־ לצאח
טה . אסור מעופף איט שאם  וכל שכהג ו
 (יאה וכו׳. ורובו ראשו מושה שאיע סתד

 האול״רין ■וה.ן ר’דא יהא מארש שרניע
ס נלויי תניאץ  שיתכסה ונלכד נצי לני סי

 רתכה שתהיה לומר ה״פ ורוט ראשו נהן
 רהכה שהיא וכל ורובו ראשו נה לכסוס נדי

.שרי ויוכו ראשו נה ניסה שלא אעיס
אסרו

.אהרים בקמיעין אדם גני שלשה שריפא אדם שעשהו
 שהוציאו מפני .פטור מומחה שאינו נקמיע יצא ואם
 שיש מי טו :פטור בתפלין היוצא וכן .מלבוש דרך

 ואם [מ] .הבריאה ברגלו יהירי בסנדל יוצא מכה ברגלו
 הקטן יצא ולא .יחיד בסנדל יצא לא מכה ברנלו אין

 תצא ולא .גדול בחלוק הוא יוצא אבל גדול במנעל
 שעה בו יצאה שלא חדש במנעל ולא רפוי במנעל אשה
] ואין .יום מבעוד אחת נ .שלו בקב יוצא "הקיטע [

 שאינן מפני בשבת כהן יוצאין אין עץ של אנקטטין
ז :פטורין יצאו ואם המלבוש מדרכי  בפקריון יוצאין ט

טן אימתי .חטביין בעלי שבראשי [ג] ובציפה  שצבען מ
 אבל .יום מבעוד אחת שעה בהן שיצא או וכרכן בשמן

 השבת קודם בהן יצא ולא מעשה בהן עשה לא אם
 ובסגום וביריעה עבה בשק יוצאין ין :בהן לצאת אסור
 ולא בתיבה לא אבל .הנשמים מפני ובחמילה עבה

 מותר הבנדים כמו ודקין רכין היו אם והכסת הכר .הגשמים מפני במחצלת ולא בקופה
 לא אבל שבצוארו טיט של בחותם העבד יויוצא .בבגדים הארוגין בזוגין יוצאין יח : ואסורין כמשאוי הן הרי קשין היו ואם .מלבוש דרך בשבת ראשו על מונחין להוציאן
ד] של כחותם  בידו ומכאן מכאן וקיפלה בטליתו המתעטף’ . ויביאנו יפול שמא מתכת [

 קבצן ואם .אסור יתלכלכו שלא או יקרעו שלא כדי כנפיו לקבץ נתכון אם בתיפו על או
ט :מותי במלבושן המקום אנשי כמנהג [ס] בהן להתנאות  מקופלת בטלית היוצא י

] שאין אע״פ כתיפו שעל, בסודר הוא יוצא אבל .חייב כר״יפו על ומונחת י  קשורה נימא [
שאינה קצרה היתהסכנית .בו לצאת אסור ורובו ראשו הופה שאינו סודר וכל באצבעו. לו

רחבה
;שם סם'נ שא פייו! פוי ג פה. לאיין סס'נ שי סים! פוי נ שם פוי א

:ננך ויי סהס וארס סתם קמיע הזכיר ויבינו וט יכבה שלא אלא שנכפה ולוא סכנה 'ט
ו  מכה ניצלו שאין בזמן ימיי נסצדל ולא ס'} (שם נתשנה .וכוי מכה ניצלו שיש טי ט

א  שיש בטסה הונא ר“א מיניהו בהי נכיק מכה נרצלו יש הא ס״א^ (יף ועמי
י חייא ר' רכה נה נ נ  פשקו וכן רב נר יא כמי רצינו וכפק הכה בה שאין נאומה אמר י

 ברק סוף .וטי קטן יצא ולא .נהלכוח
 גדול של במנעל הפן יצא לא )קמ״א (שם חולין
 במנעל אשה הצא ולא ציול של נחלוק יוצא אנל

 מנפל זה ונחי חדש ננינעל יוצאין ואין מיופפ
 אצא ל׳ש קפרא נר חני אשה של במנעל אמרו
 ה1שי ינאתה אנל מנע״י אחה שעה יצמתה שלא

ט עיג מותר מנע״י אחת  מרופט פירש W ויני
 שהיא לפי והטעם נהלמת פירשו וכן רפוי

 יייא ליה ומחיא שלפא ויילמא נכך מקפדת
 קרוע מרופט פירש ז״ל יש*׳ אנל .נרה״ר

 שלפא עלה מייכי וכי לה הוא דצנא■ מלמעלה
 פרק .וט׳ יוצא הקביע ואין :עכ*ל ליה ומתיא
 יוצא הקטע משנה ס׳ו) סיה (שנת אשה נמה
מ' והעלו אוסר יוסי ר׳ ר״מ דבר■ שלו נקב ט

ופי! שהוריו אנקפמין במשנה עוד .כי״י הלכה
ק יוצאים  טמאים שלו סמוטח עיי ובמשנה נ
 העלו זה ומתון נשנת נהם ויוצאים מדים

 אותו בלתי כלל לילך לו שא״א שכל המפרשים
 למי ז״ל ייית התיר וכן נו לצאת מותי דני

 ע"כ שנידו נמקלו לצאת שוקיו צידי שננווצו
 צני ס״ו:) וטמרא(שם .ז״ל הישנ״א נחדושי

 ננירוש יבינו וכתב פירושים הרנה אנקטפא
.ענ״ל מען מנעל נמו המשנה

 מותניו ננמה וכוי. נפקריון יוצאין טז
 נפקורין יוצאין חציא ני) (שנמ

 במשימה ונרנן נשין שצבען נזמן (צמר) ונציכא
 יוצחין אין במשימה כרכן ילא בשמן צבען לא

 פ”אע מבע״י אמת שעה נהם יצא ואם נהם
 לצאת מוחי• במשימה כרכן ולא בשמן צבען שלח
ט ח״ש ומתוך ע״כ. בהם  נעלי שבראשי יני

 שהוא התי רב ככירוש מפרש שהוא נ׳יל הטטין
 לכסות קרח איש שעושה נכרית פאה מפרש

כ שיער לו שיש כמי ראשו מת '”רש אבל ע'
 אותה שטהנין סרוק פשתן פקויין פירש ז״ל

 ישרטו שלא אלא רפואה משוס ולא התכה ע״ב
:על׳ל המכה את מלטשיו

אין ין צ ה נשק יו ק יביט כלשון נהלטת הונאה ותוסכתא ה.ו”נ (רף הירק מן הטדר פרק נגדיים ברייתא וכו׳ ונסצום וביריעה ענ  וכוי. והכסת הכר משה: נסה נפי
לאו אסר דרב דכא ואסיקנא נמילעי פליצי ני ואסור פליצי לא עלמא כולי בקשי! דשרי גליצי לא עלמא כולי נרנין שייי ושמואל אסר רב סדיא ני מנית פרק

:מותייז קשין דאינם היפי דכל קי׳ל הלכך הוא קושטא
אין יון צ  טיט של נהוהם הענד וטיביא .הכל ודברי נכסוחו נאריצ נצ״יא ואסרו נהוה תכייים שדביו אלא אדם וכל נזוצין מלכים ובני סיז) וס״ו שבת . וכו׳ הארוצין נזוצין יו

. שנצוארו ’ ט׳  שנכסותו נתותס ולא שנטארו בחותם העבד יצא לא דתניא מברייתא והקשו שננסותו נהותס לא אכל טבצואיו נהותס העבד יוצא ((*ח) שם ו
 הסוניא סן מעלין מפרשים שיש ודע .בדוקא נצוארו שהזכיר אמר לפרש הוציי לא ז״ל ויבינו אסור טיס של אף שנכסות ומכאן מתכת נשל יצא דלא הא טיט נשל דיוצא הא מץנאו
טף . להסמיר יש וכן .להסירו אימה לו שיש רבו ועשאו סיס של אלא התייו ולא נו יוצא איט לעצמו העבד עשאו עם טיט של נמותם דאפילו תע מ  הבית פרק . וכו' בטליתו ה

ע ופירש . ע"כ דתי שפיר להתנאות כל אטר לננוכי אדעתא כל בידך כללא האי נקוט פפא א״ר שם אמרו הטלית קפול על קמ*ז) (שנת  שלא נדי כנפיו לקב! לכטפי יני
:עיקר וזה יש אחר ופירוש ,אסור להתנאות שאינו שכל מהי ללכת שיוכל כדי ה׳ה וכו׳ יתקרעו

ט׳ מקופלת נסלית היוצא ים י קמ״ז.) (שם .וכו׳ סודר ובל כלשונו נגמיא הלבה ופסק ברייתא .וכו׳ יוצא אבי* :כלשונו שם מימרא .ו  ילורי מניאין האוליירין יוחנן א׳
ר לני נשים  -בית בהן מסתעוח שהנשים סדיני! מניאים הנלנין ופי׳ .מכתפיס למסה ראשיה שני לקשי צייך יוחנן א״ר סכניחא ורוט ראשו בהן שיתכסה ונלכד נ

.המרמן מניח נשיוצאין הכתפים מן ומעט הראש נה שמתעטפין וצר ארוך צייר כלי הוא סכניהא ורוט ראשו נהם שיתכסה p כל רחבים שיהיו ונלנד מלטש דרך המרחן
סותר

דל ז מנ ת עו הו ג ת ד ו י נ סו טיי
ק א ו׳ ובציפה נפיץרן יוז א [א] ד1ו נשק יוזואין מ') (דן נוומנין במם פיק .נםן צצאח אסיר «י נ שטע יב! רב בר כח״ ב ודי׳זז אר׳י דם״א ננזסקצא ט י ה דאסר דטנא נ ח אז « נ שי

ו פרי, . םגשמים ו ו נ ר םירק נו! נ ה בה שנשנרה מניה פרק . ואכורים כמשאי׳ פו והכסיז הנ קפע פירש־' (נ] . ע־ב מי שנ מו עי! של דפוס עושה אוזת רגלו נ חקוק רצא נ
ו ונותן מעפ פיק .כיו לא עד נו' נפלימי המתעטף יוצאה אשה גוזם פיק . ויביאני עד ס׳ נזונין יושאץ ה״י וכוי עליו נםמך ואץ שוקו ראש נ ר יום!; ו שה נ ה מ מנונ נינרי־ט דר! ה

אר פ׳ : קמ׳ן) (דף פנשביה מניוז ' שנקטעו מנו חח עץ של רפוסיס ב' ועשה רגליו נ לאחריו ונופף שוקיו ראשי נה! ל
ת שתי ועושה רגיייו שתי ת של סמוכו  ריסמוכוח וקושר ארכובותיו שם ונותן אשלק׳ט דוגמ

ר׳ שכווצו ם׳ או חגר אדם פסק הוזרומה בספר . וכו עמנו הוא תואי שמחמת וסבורים רגליו שנקטעו ארם בני יבחינו שלא הן שוקיו שבראשי והקבין לירכותמ  מותר שוקיו ני
סז ל שנוז ל ה בסקלות לסמור נ ־ י א בסיפא ובן מקלות מטעם ולא הקב מטעם אלא יום׳ רני אסר לא ואפ״ה סקאית בלא ליאך לו אסשר א' הקיטע דהא רגאיו שנקמטו לנז׳ נ ב נ

תיו נותן אילך יכד׳ אינו ארכובותיו עא שאף ׳רבותיו גידי או שוקיו ניד־ שכווצו סי פיר־ש בהן יוצאץ אין שלו וסמוכה ספסאים לו ויש בגופו הקב וקושר שם רחב ויושב בקב עגבו
שבח בהן לצאת מותר בהן לסמוך שבידו בספסלים אבא בו־ שלו בסמוכות היינו יוצאין אין דקאמר והא כהן ויוצאין בהן ונדחף עליהם שנשען ידיו בשתי ה כ הי וכן בםת,אות ו
ם אבל ר״ח הורת קי טהור ורףים של מר,ל כדוזניא יפול פן בהן לסמוך עביר׳ סוניא רלתרוצי ביון ישר דרך לילך כדי בהן לסמוך במקלות בשבח לתנת אסורין גופן שמנענעים ז

ש פוגיא אתרוצי כ־א עבירא דלא טעמא וקוכזר וכו׳ ת בראש כיפה שהוא וכפריה (נ] ־ ע־כ וצ״ע עי ק  הוא ותכשיט למורי נ וב הוא רהאש שיער שבכיפה שיער שאותו ונראה ה
ג ע ורוקא ד.ומוש ע׳ ש׳י ורלא תכשיט הוי בצנו ה גב על שנותנין ברוק פשתן פוקרין וו־ל שפירש כפיר מנ חן מנופץ צמר ונציפא ה ל׳ בשמן שצבעב בוטן הטבה ע"נ הני ה דנ תי ע  ו

ה מנ הן כןים' דל טני ת יה“ע ו שנ א ב ל ש ליה והוי מבתו את הנגרים יפרטו שלא אלא נינתו לרםראה ו הו מלבוש לאו בשטן צבען לא אבל בעלמא כמאנו שאו׳ ליה והוי נינ ואין מ
שאו׳ ליה דחשיב משום מכתו נבי על ויחן בגד חתיכת ימול שלא בשבת ב־רו הבאה לאדם יש ראם לר־י מסתבר ולא .עכ״ל בו יוצאין מר, בתשובה מהר׳ם אסר מכאן (ד] ;מ

ת שאר או ברול לקבוע נרד,נין אדם בני שיש ת אותה וסוליכין מפתת צורת מתכת כאותה ויש שעושין כדרך לנוי בחגורתם מחבו שנ  ומוקמינן דשרו לוגים דמי ולא בוז ולנעול לפתוח ב
ה מי הבגדים בכל אעשותם בימיהם היה pשד זוג אלא שרו לא דיאמא מיסחא כמו הוי מפוזוז של קביעות אוזיל דאסילו מימחא רמחא לי  הבגדים ולגנות למפסקן אטרתוה ולא ל

ך נ י א אסרו ארוג דזזותם דאע־נ ליוג חיתם נין מחלק ^ ל ו ו ג שו מו דפריש מד,־ט אאא נוו ת אין ה־נ שם ר־י שפירש נ או חנירה מפתחות לקבוע וגי  וקבוע ארוג אפילו עצמה נ
ו א נ נ מו למיס־ אי שאה ואפילו תלוש נ א מ הוי למימר אינ א ו א ה־נ חטאת חייבת יצאת ואם מפתח גבי ותבי ה־ג אפילו למיסר אינ א נ טל דהמםוזת לימא דטאן חטאת חיוב אינ  נ

ל תגור דילמא תנורה לגבי ט בי נ מו מפתה לג ה מצוייצח שאינת בטלית היוצא נ ת נ היה אילי ועוד ברורות בראיות אלא לוצזיר ואין ונוי חמאת חייב כרלנ ־ ה  צריניט היו לא מותר נ
ט י נ סו א קו מז י היתר ל ע של או בסף של םפר.ת ע׳ ו ש בתי בעין יר.נ של או בסף של לשון עיי או והב של או בסף של שי׳שלאות ידי על או ז ק במפוזוז לתחוב נפ »לו  לית והוד. ו

ך ד ש ו שי ל יבול נד.־ג ואי תנ ת ואסיר נראה ודאי אלא בעלמא בברזל לעשות אדם נ שי פוי ד רע לא היתר נדבר נודעים ארם בני שיש ששמעתי נאע־פ נ  ולא הרנלים מאין לי מ
א ח נ סר נ י דנ ה וצזום ו ב עלי ה קבע ושוב ע׳ שונ ם אינירינ בסנדל זו ת ו שחייי שי דו ה א האי נקנט פפא רב אסר הבית פ' [כ] ;נ לל ך נ ד שנזיר לועזנאות בל אסוד לממפי בל ב

שה יועדה א־ר p! :י0י י אליעזר רני של בנו בוערקנום סע ם לפני הדינרים וכשבאו עד נ מי ת ביטא שאין אע־פ אמרו חנ נ ו ו עו לו נ אזננ ש pm׳ רני פוסק וכן נ I עי
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תר כ «' נסלית להחעסף סו  ננילה!נכסנסיה אדם ק-׳פ:) מלץ(שם סרק .ו
 ח8”ס» פאיגה נפליה היזגא הו(א מורג וש״ש והקשי מישש ואיפ צר״ה צאvו

 ונפלי ששיני לא «י נפלי ולא סשיני שליח לגני ציציס ותירצו הפאת ה״נ נשנה כהלכתה
ה החלויוה רצועות כפנסיה ופי' ,כ”ע ט' נשפתה שמ כתג ורניט ז״ל ־שיי פי כן נ  ו

 מצוייצת סלית אבל : הכילה כסכסי הם שכן
אפור המצוייצת שהפלית ש«נר פי היה ‘

ב כב  אנלאפוררתגיא ואפיצאפפור נכיפשלו יצאהע הדאלא שסחג׳ שיצאוט*. הז
 דח״נ והא נפרון דלעיל כר"מ דפפור הא להעמיד ונאו הפאת תייב אידן

 עי אורתיה דהייט נמידי אורחיה דלאו ננוידי דאשיר צר׳ס ליה דנמעת איטר והקשו .כר״י
 ת״נ שאצ׳ל מגאנה דאמר כר״י היינ דאטר הא אמרי ורנא אניי כך ומתוך .ליה שמעת

■ פניור דתג׳ והא עליה
ט׳ ו

ה לצאת  ציצית זמן הלילה שאי! מפט נלילה נ
 ורניגו .מצוה נטיץם שלא בציצית יוצא ונמצא

 אלא הסצוה תפט המצאה היתר שאין הכרית
 והרי לסלים גוי הציציות נטשה שהמצוה מפט
 שאם כלל משאו׳ שאיט דנר אלא תוציא איט
 מצוה נמקום שההיגזיט אלא משאו׳ הדנר היה
 דוהה כרת נה שאץ עשה מצות היחה לא

̂ט שנת  נפלית היציאה והיתר .רנינו ונרי א
 רנה היץמן פרק הוף ומנואר פטט המאייצת
 נפסק שאם פכר ושם ל׳ה) ל*ו (דף נסגהות

 צלנשו שיכול נכרמלית הציצית מן אהד «פ
טו שגדול שם לפושסו צריך ואינו ביתו עד  נ

 :ונריהם של תעשה לא שדוחה הכרעת
א  ושנת פ״ק נרייהא הס״סוכו'. יצא לא כ

 פפור יצא אם ומכה נלשוגה (׳•*)
ע אומן אטמי ^י ר׳ט דברי אמר אנל  ד

מ פפק ורנינו היינ אומנתו  שהניאו וג״ל .נר'
א מגית לוה סו  « מנרייתא שלמעלה מ

 פמוך נמהסו הה״ס יצא לא שם פשניט
 נרץלמופו תלנלר ולא ויצא ישכח שמא לתשיכה
 אדם יעמוד דלא משנה וו ישנה על והניאו
 ואמר מהו כרמליס ושאלו נרה*י וישתה נר׳ה
 יאק גורה נופה היא אפר ורנא אסור אניי

 כמו כרנא והלכה לנורה גורה ומוור טנךם
א על והקשו פפ׳ו שמטאר  שאין שאפר ינ

 יצא לא ששניט מהמשנה לנורה נורה טורק
ט׳ מוייס  ואפילו פי׳ לנגדו לממונה לאו מאי ו
 סדנריהם אפור אנל התורה סן אפור נשנת
 עליו נורו ואפליה הוצאה דרך שאיט «ני
רג שטורק ושמענו נעיש  לא רנא ותיח כוה נ
 סיינ נשנת כן מציא שאם טדיה לה דנקיש

 פייס יצא לא מנרייתא הקשו עוד חמאת.
 . נעיש לאו מאי כנגדו לו התמונה נמסש
 לא מדתרא והקשו .טקא נשנת לא ותירצו

 עם ע׳ש ננגדו לו התמונה נמהס החייט יצא
 אומן דאמר היא י״י מני הא ותירן .משיכה

 הנרייסא העמידו שלא ומפי חייג אומנתו דרך
 שהקשו ועוד יהודה כר׳ והמשנה הראשונה

ע  כלומר נננדו לו ותאונה לאו מאי פשיטות ד
ע נהוצאתה שאין  ספאס סיוג נשנת ע ד

ט לסד למעלה כמנואר  כי׳ נזו הלכה שאין יני
/. יהודה ג  ארון קיפם פרש'׳ נךפם ופי׳ כ
 הוא במשימה פורק הגפדים. את משוה ונו ושוה
 נאירא גרדי קרווריש. שקויק הקוציס קושר
ט׳ קנה סי נה שפותם גפן צמר או צמר יוא  ו

עכ׳זל:
היב

 כמו ונמצאת מכתפים למטה ראשיה שני קושר רחבה
 בטלית להתעטף מותר כ :כה לצאת ומותר אבנט
 ואע״פ ארוכין חוטין שהן אע״פ מלל בשפתותיה שיש

 ואינו הטלית לנכי בטלים שהן מפני הטלית נוי שאינן
 בטלית היוצא לפיכך .היו לא בין היו בין עליהן מקפיד
 דהוטין שאותן מפני חייב כהלכתה טצוייצת שאינה

 חסרונן שישלים עד עליהן ודעיתו אצלו הן חשובין [י]
 מותר כהלכתה הטצוייצת טלית אבל * .ציצית ויעשו
 הנמורה הציצית שאין .בלילה בין ביום בין בה לצאת

 האימרא במו ומתכסיסיו הבנד מנר היא הרי משאויאלא
 מצוייצת שהיא הציצית חוטי היו ואילו בה. וכיוצא

 השנת ביום אפילו בה היוצא חייב היה משאוי בהלבתה
א :שבת דוחה כרת בה שאין עשה מצות שאין  לא כ
 נגר ולא .בבנדו לו התחובה במחט בשבח החייט "יצא

 סורק ולא .שבאזנו באירא גרדי ולא ,שבאזנו בקיסם
 ולא .שבצוארו בדינר שולחני ולא שבאזנו. במשיכה

 שיצא אע״פ [״] פטור יצא ואם שבאזנו בדונטא צבע
 :המוציאין כדדך דצציא שלא מפני אומנתו דרך
ב  זה בים דרך שאין מפני חייב שלו בכים שיצא הזב כ

 לנוף צריך שאינו פי על ואף הזאת כדרך אלא להוציאו
 שהמלאכה [מ] בגדיו יתלכלכו שלא כדי אלא ההוצאה

ג ג עליה חייב לגופה צריכה שאינה  *תפילין המוצא כ
 כדרכן לובשן עושה הוא כיצד הרבים ברשות בשבת

 וחולצן ונבנם בראעזו ראעז של וTב יד של מניח [י]
 שיכניס עד ודזולצן שני זוג ולובש ויוצא וחוזד בבית

 בדי היום מן נשאר ולא הרבה היו ואם .טלן אח
 ומכניסן עליהם מחשיך זה [<] הרי מלבוש דרך להכניסן
 לישב שמתירא הגזרה בימי היה ואם .שבת במוצאי

 הכותים מפני עד'הערב ולשומת
 :והולך ומניחן בטקוק [ל] מכסן
ד  עליהן להחשיך מתיירא ״היה כ
 כאחת כולן את נוטל הליסטים מפני

 או אמות מארבע פחות וטיליקפחות
 אמות ארבע בתוך לחבירו נותנן

לחצר שסניע עד למבירו וחבירי
 אטורים דברים במה החיצונה.

ק בקרצועות^ כשהיו  pושpם ו
 דצועותיהן [מ] היו לא אם אבל הן תפילין שודאי תפילץ של קשר

 וטעזמרו יועזב תורה ספר המוצא כד, :להן נזקק אינו מקושרות
 מתעטף יורדין גשטים היו ואם .לו והולך מניחו ובסכנה .עליו ומחשיך

בידו במחטו החייט *יצא לא כו ט: ונכנם אותו ומכסה וחוזר בעור
ולא

̂פט׳גא: אטדסימזיגג שט: גממיסי׳מנסמ׳ג פה; פמ׳גלסזץ ft נייייט׳ ש

 הראב״ד ומזגת
ט'. 6מח״י •היה  נהג ו

 ג״נ רסיסי פני הראנ״ד
 נזה אסר נמקים שפעה
 שיי המדשות סטר שהוא

 שחושש מפגי אומי יהודה
ט יאים P קמיפק שמא  נן

 פזרס אדם אי! מדאי
 חפילק כעין קמיע לעשוס

 מקושטס שאיק פדשוס אלא
 נשנה קושיק שאי! לפי

 מקושרין שאיק וססילק
 נשעה שלא עליהם מסשיך
ה ושלא הגזרה «ג  ליפטים נ
 לזלזל שלא לערב וסטא!

 נל שמצילק נמז נקיושס!
סו. m הקיש מ!נ׳ האי

:פניל

עליה. יפשוי דאמר נר׳ש
ס יעש ראשי! סרק גזני וכני  "•W לספוק יני

עליו: המולקץ ויעה
צא מ טו ט׳. הטלק וז  לימ) נעירונין(דף ו

 זוג זוג pמנ:י רעילין הפולא
א אומי גמליאל רנן  בסדשוש אנל נישווה נד׳

 עליהם יוי-שק■ כרונוה או צניתים מצאן הפור
 אומר ר׳ש לו וסלו מנהן ונפטה ומניאן
 למצר שמגיז; עד למנירו ומנירו לחנייו גוהק

^ני כיוטה ווי זו׳ צנמים נגד׳ ופרט המיצוגה  דנ
 גיע״לינהו עליהן ממשיך אסאי והקשו פונא.

 נלות זוג זוג סנגיפן שאילו כל וחירצו זוג זוג
 לאו ואם זוג זיג מנגיפן החגוה שקיעה קוים

 ונסנגה מ׳ש על והקשו .ומביאן עליהן ממשיך
 סחוין מוליק זגפמה מדתגיא (ו והולך מנפן
th< פמוח t . פי׳ סירס נפננח משגהע והייצו 
מו ני״הא האילין מצוח על גזיה שגזרו  נפנ

 קהגי והני מספרא מפווץ וסחגיהין ליסטים.
 טהים נפטה נד׳א ■ לו והולך מנפן ונפמה

 מארנע פמות שמוה מולינן ליפפים נפכנה אנל
 למניר! ומנירו למנייו ממק אופר ג״יש אמוה
 גיאה ונן כגיג ילא נח׳ק פסק ויניגו ומי.

מר כיניי יפפק .ז׳יל ספקו וכן ההלטה מן  ^ו
שיי מד׳ פסוח נהולנה ש וני ר ואפילו י׳ מ  נ
ה׳ ושם פי׳נ נמטאר הרשוח  שהימנ׳ן«*ל נהנ

:לחנייו דגסיגה נזה מלוק
ד א כ  pמקוש והיו יצועוהיק נהן נשהיו בד״

iw* . ס דני׳ רי הוא נזה יני  נינ
 דה״שיק לא ס׳ס נהדפוה שכהט ההלנוה

ע שמא  יסקושרק ניין •שמה אנל גיגהו מי
ל. נקוניש׳ האי טלי איגשי פרמי לא מנהו  ענ׳
עייונין דיעוה שהם ורפ מי( ^ז צ*ז) צ׳ו מ  י
 קמיעים משש מפני הוא דחישוה דפפסא פני

 נשוק הכלה המוצא ילדנדו נקמיע איניש דפרס
 דפרנז שפילה ישזויק פפוקין מימין מצא אפילו
ט ונ"כ האי נולי לריף איטש  ה^מא נעיקר יני

 שאק ונאמח ציציס. מהל׳ פ"נ שלו היאשוגה
דני׳ השסועה מסקגה מ ולא ההלטיז נ דני  נ

 אמיש פרס עלפא דטל׳ אלא אלו
ק הפילק נפק קמיע לעשוה  •p« הפוצא י
p פ»קין נפיק הכלה r a פרם דלא נשיה 
 סאיט סדשוה יהפילין ופעמא האי טג׳ לזיין
 נשנה לקשת לי שא״א מסט הוא גהן מקק

 לה«טך אבל פנטסן איט ולפיכך ולהנטק
הוג ונן הסכנה נשעה שלא T™־■  נ

ט ואף כאז נהשגיש  ס4הצי P פל נשאל יני
 גדנסכם אמה ודאי להן והפיג ז׳ל לוגי׳ל ממנה׳
 P וכך סעיה׳ שלי צטסמא העחקה׳ ונמיקר
 סיפדן פצא אפי׳ הטפוזא מקט ונזה הינרים
p ואם פסולה ססוקין » p פכ׳ל נשרה: 

צא בה אזו  פ׳׳ס: הובפמא ונו*. פ״ה ו
ט׳ הה״ס •צא לא ט  דשנה ס״ק ששגה .ו

ר ׳״א) (יף  ופפג לפעלה. מזנהיה ננ
עו  לו הפונה <טהה שאם שנידו נמהש יג
ח p ש*ן לפי למש *ז ננג ru ל: נציג ל  נ

וחייב
עךז מנדל טיינוונער הנחות

«־ הקניעויז ולולאווז ן!) ל מזיייגיס ם•■ מול m ׳w יוזף נתן אמאוז טווזר טזנ »י » אמיני "יו " «  מד ממוטיוס טליה ונבא :הל׳ם) (וזי יהיליו רא כיק .טצ״ז ״עשו מי «ל״ו י
אזזי אמר נמן לק׳פיר ראוק ס! סןומן פון .משמו א: יימס «ל לולאווז ««■ אנל למגביה! לטסה היזלמם הפננסיס מו וי# דממז «'ה מל״! ח״נ מו ימ1« יצא לא :ממיס נמפנט י
ת to בהן ללבו* תנ*טיה טיוהבית *הן ם«> » הטמא ;•א): ׳»*'<! ™ לזואיז אפיו נפסקו אס וטלי »r ס׳ מה״וא ימ1ו ):9צ׳ (יז> יזטלין המוצא פון וסולן. מימן פו פי ו

לוזו י בםלית לזואיו פותר הלנו 0* מווו (רל • :דוזרוטיז פסו .ם*אר יהי• » נ נ ואייו׳ אט הראנ׳י בוזב :לסן ןן0 איט ^ ט ספיליו בפיו קמיע לעשוה פוווז אדס אי! יכו׳ ג׳ א
א לוץ! מ ומ*ינ ה טווייז ת הכלת אץ דק׳ל הנלי; בה *אץ אע־ג נהלטז ! to טעננ ^ אמיל•! גזמיפו איט ולפיט ולסנגיפו לןישת א אפשו שא• צנוזיס מפין מפילי! זישוין שאי! «י »
ץ אנו *הוי לך מוע ל וא־א ביו לפאת *לא טמסיו היד. וסהי־ם עליהם סנינ ש£ו« פנגי אמו ׳in :«רל פןסאינוי סןיזז תני5 כל ספצלץ נווי מקיסריסיט׳ im ד
ם יפסק ע־ע !מ) !בה) יועא ז pw ואמר נר־י וולא ני־ י לי בל [ע] 1 מייב אוסטזו ז ץ על «י ואז (9 ממיס !וססופו סטצ״ז טי! מס ע׳ יט־ כיבויסם יואי (סם יסשיג סציציס י

ת *אץ ביץ הוא *איי0 *יטף לוז *ווייוה א*ה ־ונא! .הבי נלאו ללונען וגילי א :יסזזייוןן לי׳מ מי ט׳ פיק הס״ 1M• לא • ם׳ פוק ויזימפא ופעזנץ נסוא פ׳ . ט ונמס עו ו
׳׳א): ן1עיקתטו( .יט׳עי»ףפפון  נגר א»« על יונייות דס •יפול נרי אובמאיחר. נרעועה מלפניה וקושרו־. מאוזריזז נגד

 *תהא חיק רעזרא וד.א תיא דם*אוי ~ת0 וללנת נ*בת ללנ*ו אסור נגדית •סנפו הפלא
ת ותתויאת מזיט חיגית א*ה המעניע פיק יב! גפינו• תוגדת א*ת נ תי  ביו סלנו* ויי תעז סיטי אוחו י־ל תוא מלבי* יא־נ לא תפער פ1ופ* סנלל מ*יפהתפץ תיינת לנ

 S1W *טפל *גיס יאפי נרי* ולא נת-ק י־*פר» M :התיוסה ספד יאס»י. פלני* איט לאוזייח אלא *אינח זווחי אנל פנניסיפ נסו עגיעות פ*ופ לאוזרית נץ לפנית
״יי צי ‘״™“״ pn ליזא נגסו* נ*י* n»1 ־?**•n•״ כיבי1!ע " rli ובי ניעז וולא ; מו* ת1םןו#ר מחן!ח fw כר חונות תן ארו תנתק רג בר
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כ6 ט׳ נסה נהיה למנוי ר,נמים אסרו נ ' ב ויוי;:ו דע״ו f>ra נשרק !”הר נהג .ו ח״ e ע'ש 1ננגד לתשמש )דם1 מיינ (?ומר ח<גיה 6ח<י (י״נ] שם ונו׳ ^דס ו r
נהש־ליו !ןיס Mv ישמעאל ר' דני fc« שם .ונו׳ לגאיז וסותר : משינה לי,ליה שיעה דלא ננו! <עי מסיר נלאו יימסר סעתא ל! למה הנא

הלק■ וט׳ שעה ננל נססיליו למשמש אדם מיינ רנה ואסר ניו! ע”ס משינה עם ע׳׳ש דמהרסי הינא גסיוג׳ לאיטי דניו! שמיר! מי ולאימי .נהממו שניתח משום אינא
נדאן נא היה ע׳׳ו) (ניצה דיו״ע פ׳ק סוף .ונו׳ נה! ויצא שכח להו לניר סילנר אינא אי לוקא מצוי שאיצו ולנר הוא ימוין משש הממה לשקיעח םמוך לה ק1לס
 אנל מששו דטאיה לאו שהוא לסממי לאו

 נ*נ יחוק שהלצי ניון נלמוד נהתהו שניתח
 נני שנתג הימנ״ס כיון שלוה ואפשר חששו. לא

טי  הוניי ולא ושנייות שאלה גוירה מנייה אי
כי שהוא מפגי נלל ;סיוג•  חוששי! שאט שסה ט

 נופיה ניסיוני נהמתו לשניתת ולא ליחסי
 אנל חפאת חיינ לממחי למ׳׳ל אלינא אחי

 מ׳ נא' נלאיתא פסול לסחמי דקי״ל ללילן
 נהמתו לשניחת חיישינן ללא היני ני שההשין
 לניון לממחי נלאו מיישיק לא ה״י ננסיויי

 מייש־ק לא דלהא׳ היני כי לאו והאי לאו דהאי
 לא למממי ללאו ה׳י ימוק שהלני מאני

 ללאו לנופיה לאו ני! ל! שני ללא מיישיק
א לאו להוי הינא כל דנהסחו  ונם ענ׳ל נייו

.יכינו לעח שוה כחג נחשונה הריניש
סי

ט ותפיליו א  ילו מניח חמה עליו ושקעה ני
ט׳ לניחו שמניע על עליהם  נהלטח כלאיחא ו

סטלי!: המוצא פ׳
כ ״  ננ״ק .וט׳ על משא להוציא אסור א פ

 הפיה אח שנצח שוי ס׳
 נהסס כל ואחי שוי אחל משנה נ״ל;) (לף

 שלנר אלא נהן כיוצא ועוף מיה וכן נשנת
ה הכתונ טו .וכו׳ הנהמה על טציא ואם ;נ
י ל)”קנ (שנת שהמשיך סי לנמיא מתקנא  א׳

 סכלים אפוי נשנת נהסחו אמי הממסי יומנ!
טנג  פימייב לא נסי נחזיר חסאח סימיינ לא נ
 שניסן לאי לה״ל מיחיינ לא נמי נלאו סקילה

ל מיתת לאזהיח  לאזהיח שניחן לאו וכל נ׳
לאפי' שם ומפיש עליו לוקץ אי! נ״ל מיתת
 עליו לוקין אין הנא עליו ליקי! כזה לאו לח״ל

לניי פוסק ורניט  לאזהיח שניחן לאו האוניי נ
״י סיתת  הן נא׳ט כמוזכי עליו לוקי! אין נ

 לפי שננאן לנייו וניאוי וכי״ע. נמנות הלוקין
טי .סא נך הנ״ל  הישאוי נטצאח הנהמה אי
ה שנזני עשה מכלל טא מי ך ימח למען נ  טי

 והקשה לנהמה חטיש עשה שהוא ונו' ותחייך
ט ני טרה מטיש לאו והלא י  נהמה גני נ
 נא איט הטא שהלאו וחיק עליו. וילקה

 לפלאטת אלא האדם סיוע נלא הנהמה למלאכת
 זה נכלל ויש נה! שותני! והנהמה שהאלם

 שכיק אצא זה נכלל היא שאף ונו׳ החרישה
 אף טלל ונהמחן אחה מלאכה כל תנשה שלא

 נהרג נסלל אותה שהעושה מלאכה ננהחה
 מלאכות נשאי אפי׳ החרישה והיא עליה

 מחמי ננון נהן שותף שהאלם אע״ס הנהמות
 ולמלאכה אזהרה זה נלאו שיש לפי לוקה אינו
ט ופירש נ״ל. פיתח נה שיש  ולא כן יני

לניי  לאזהיס נתן הזה שהלאו שנתנ ז׳ל יש״י נ
״י פיתח צפי לאלם אזהרה נו שכחונ מפני נ

עיקר ודא• אלא מיתה. צל נה אין שהיי הנהמה על לוקה היה האלם עם אהל נלאו שהזכייה יע"פ נ״ד מיהת צל שים הנהמה נאזהרח היה לא שאם הסוור זה פירוש שאי!
ט נלנרי הפילוש ני עליו זלוקין ואי! לאו יש שנססמר סונר שטא כלשוני מנואי ל”נ וזה ילאנות שאר על ליקה אי.י כך וחנני נ״ל מיתת לאזהרת צל ים ננהמה שאף י

שמיינץ למלאכות אלא נא לא מלאכה כל ׳־.עשה שלא כלל לאו נ״החי שאי! יכינו ניעת כני ז״ל ן”והררכ נ׳יל מיתת לאזהרת שנית; זה לאו ונחלא לומר הוצרך לא שאל״נ
ם יינה שלא יאי."פ כקנהי נזה כנ״ל ומה .נזה עליו והקפה מלישה כנו! מיתה עליהן י הוא החצות נחנין המתתי לאו יני ט יש נכלל והכל מלאכה כל תעשה לא מנה שככר י

:שנר.נאי נמו מחסי והוא נהה אי! מלקות שאנילו ויש מיתה עליהן שמ״נין מלאכית
ר ג  (דף לע׳ז פ״ק משנה וט׳ מכמים וא.סרו מלאכה; העושה גהה נני,נזה אשירין והשכירות פהשאיה שס לגמרא תתקנא ט״ו) (דף לע׳ז ק”פ מאייש וכו׳. לישראל אסו

׳ ושנויים שלחיה ותיימים עגלים נהה נהמה להם מוניין תין מקום ונכל ו י״ל ״י הלכה ואין נפות מחיי נתייא נן כשנייה מתיר יהודה י פ' וכו׳ סכי ואם ני
״י; (דף מיפי! השולח י לשון ויש נדחיה עשרה עד אותו קונהין לנכרי נהה נהמה הריני מימיא י דני׳ לנינו ופתק נימיה מאה עי אי  משום לפעסא ננמיא נזכר ושם המיקל נ

תר וניחזירה שכתש וזהו ציה דהלרא בו ף דע״ז פ״ק שם .ונו' להם למכיר ו ד ' נ ס״ו) ו מוני: ולא משאיל לא להססייא משום לסאהייא אילא ממלא לזנונ׳ שרא אתא י
טה רתיר נתירא נן תניא ובגמרא נתירא כנן כמשנה הוה להם למכור ומותר ד פאסיו ובדרך י כנ״נ הלכה אי״׳ סעאח עליה מייני! שאין חלאכה נו עושה שהוא מכני נ

׳ לנרי ושומע לשמוע ע״מ נהמה כ'׳) ושם ברייתא .וכו׳ למטר ופותר כלשונו שם מימרא .וכו׳  פסק וינינו .שתועה אלא לו מוכי אינו אוחד י״ס יהודה י
נ איל לנכי' פיה ההיא זני! הונא רב היו) ולף שא״רו ממ.ה ללבייו ראיה ונ״ל .נר״י הלכה וי״י מאיי שר׳ שידוע מפני נר״׳ לשמיסס אימא א״ל הכי מי ענל מ׳׳ט ההיא י
היץנה פנח עדיף מיני אסור ושוחט לשמוט מ”ע דאפילו כר״א להלכה איהא אס מיס וגהרישה לשמיעה שקינה לטבח שמכר שייכי שהמפרשים ואעיפ ,שם נזה ודקדי,ו זננה
ע לעת זהו נר״מ להלנה אימא אס זננה לשמיעה אימי לאיור הונא לרב ס׳׳ע ופול .כ! ׳עושה לשמוע מ’ע׳ בפירוש שקונק אמי מאיש ולכך לכך  נר״מ פהיץ נהלכות אבל יני

 לנכי׳ וכן לחרישה נ! נס לוקח שלפעמים אע״פ לשמיעה הקונה ענת הקונה שאס ונתב כן נתב הוא וגם ז״ל והישניא הימב"! לעת וזה טתיה התניתי! לסתם משום
הי אותה רוצה שלשהיעה לתלות שיש השדה שששה על אלו לאנשים סתם מתוכי בפניו ושומע לשמוע מנח על מותי ייתר יהא שלא אצלי היה לברים וחלו ,נהתם אפילו יי

 שמא לחשיבה סמוך שבת ערב בקולמוסו הלבלר ולא
 עם שבת ערב בבגדו למששש אדם וחייב .ויוציא ישבח

 מותר .בשבת בו ויצא שבוח דבר שם יהיה שמא חשיבה
 אדם וחייב הואיל חשיבה עם שבת ערב בתפילין לצאת

 בהן ויצא שבח .שוכחן אינו עת בכל בתפיליו לטשטש
 את מכסה בראשו תפילין לו שיש וגזבר הרבים לרשות

: המדרש לבית או לביתו שמגיע עד ראשו

עשרים פרק
ר א סו  שנאמר בשבת הבהמה על משא "לדצציא א

 אחד .בהמתך וכל וחמורך שורך ינוח למען
 על הוציא ואם .ועוף חיה בהמה כל ואחד וחמור שור

 . עשה מכלל בא שאיסורו לפי לוקה אינו שביתתה על מצווה שהוא פי על אף הבהמה
 בתורה מפורש לאו והלא ב :פטיי משאוי עליה והיה בשבת בהמתו אחר המחשר לפיבך

 בה יחרוש שלא .ובהמתך ואמתך ועבדך ובתך ובנך אתה מלאכה כל תעשה לא שנאמר
 אפור ג :עליי לוקין ואין דין בית מיתת לאזהרת שנתן לאו ונמצא בהרישה וכיוצא

 בשבת מלאכה [יי] בה יעשה א‘שי לנכרי גסה בר.מ,ה להשכיר או להשאיל נל״ג־ראל
 ישאיל שמא לגברי גפה בהמה למכור חבמים אסרו .בהמתו שביתת על מצווה הוא והרי

 מוכרין אין שבורה ואפיינו ומחזירה בדמיה עשרה עד אותו קונסין מבר ואם .ישכיר או
 למכור ומותר ד ז משאיל ואינו משכיר אינו שהפרסור סרסור ע״י [ב] להם לטבור ומותר

 וכדרך .עצמו את נושא והחי למשאוי לא. אדם [נ] לרכיבת אלא עומד הסום שאין סום להם
להם למכור ומותר .לנכרי למכור ההשוד לישראל למכור אסרו כך לנכרי למכור שאסרו

פרה
k י עז מיין פיז׳נ יס׳ש רחי כיח! עיד נ י שע פיי׳ג שס תינזן עיי

משנה לחם
דעי. לפי

סמך

ב ״ ך א פ כ פעי' וני' ישאוי פליה יריה נשבח נהמתו אתר המהמר לפי
 שנכ״מ נפ״א נתב רביע שהרי מאל פל זר הוא פעור לשון ה״ה

 הו־ה איסור יאיטרי נלאו עוני היי ה״ה לפח ולפי כופריס מלבדי אפור פעור שיאמר
 לעיל נח״ש לוקה אינו אלא הליל ולא מחלקות כסוי הוא פפור ופירוש לוקה שאיט אצא
 נהחתו אתי החחחי לפיכך אוחרו נימא רניני בדברי ז״ל ה־יב׳'! שהבין מה לפי אנל

 שאם לוקה אי.י נ”ג הכי רשים לוקה אינו בשני, הר.שאוי לנזהיצאת מאתר כלומר ט'1
הכא טא ונ׳יש תשאוי טציא להרי לוקה הוא נ״נ הנא מקרא משום מלקוח איטר היה

עוז מנדל
ח ̂י5ק ובנא יוצאה נהמה נמה סי־־, יי£ .פ:ה מכלל עד וכו׳ להוציא אסור ״כ0 ע : י ו :

ה p .ס׳ו) סיו (רף דע׳ו וע׳ק ^ 'oS דף ד:גה נררא כרי, . עליו לוקין עד המחמר) 
( /  .חוכר•; אין עד וכו׳ קונסין מכר ואס דע׳ז ע׳י .ישכיר או עד וכו׳ כישראל אסור »

1ע׳ דתנכה ס׳י, . פרסוי ידי על עד לכס למכור וסיתר .ס׳ד) (דף כשולח ס׳ גיעי! גמככז

̂ו שיי^וה או האריס לנכרי אותו שיפכור לא אס להתיר תקנה רואה אני ואין  ויזקוף SHישר ברשות שלא להוציאן הנכרי ניד רשות שיהא נשאלה ולא נה^וואה שוורים אותם י
 רחזוד דעכרי על נסלוח הרסיס שיזקוף בגון תקנה למצא יש ישראל כרשות שייא י^הוציאו נכרי כיד הרשות ירא לא שאסילו ועוד הנכרי על השווריס ואהריות הנכרי על הרסיס
 יאסר שלא אלא Tלהת יש אצלו יהרהן ואם כלל סרשותו יצאו לא זה דנענין סעות לו יפרע ש^א זסן כל אפוחיקי שיעשה אלא אצלו לד%הין יסשכן ולא לישראל ויסשנן

ה הוא ולהנא סכאן דאסרו נרגנן לן דקייסא סעכשיו p ,להתיר יש אלו ובענינים מנ n r חסרא לזנוני שרא אדא רב ̂ יועדה כי׳ רלא דע״ו ס״ק [נ) ־ תנצכ״ה אכרהם ב״ר
כחירא: כנן הלכת יוחנן ר׳ אסר [ג) : סססרא ידי על

• סלקוה חייג שיהיה שוחסין והנהמה שהאדם רלאכה דהיא
 מ״פ זפוד ה״ה נהג .וכו׳ לסניו אותה ושוחס לשחיסה &רה להם למטר ופותר ד

 5אפי דה׳׳ק וי״ל ועוד ומאי דלעיל קושיא היינו הנראה לסי וכו׳ הונא דרג
 איסור מרhד הלשון מ״מ עדיף ועבת לכך כפירוש לקונה מכס כין חילוק שיש תאמר

 הזי לא סעמא אלא סצי לא בפירוש זבנה לשחיפה דאסילו שפיר אתי לא וכנה לשחיפה
:זכנה לשהיפה הוא סכת לומר לו והיה פכח דהוא משום אלא

כשס
מיימוניות ועהות

 שדוח גגר שלו ושוודים שדות להגיח הנכרי עם נשתתף סאשר אנין יעשר. מה [א]
 איסור תשש לשום לחוש אין שרות נשכיל שוורים בעבור לא אס נעיני נראה . ושווריס

 אחיא כוחיח דסתני׳ ס״ז לעיל כרשב׳׳ג דק־׳־ל קעביר אריסותיה אריס שהנכרי דביק
 כעיני וכסרוסח עכיד אריסותיח ליה דלית ברשכ׳־נ היי׳כחא וליח שדות להשכיר דשרי

בתסחו שניתח על מצווח ראדס לאסור יש שוורים מחסח אב;' ופורני ריחיס התיר ת שר׳
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 של שיי fc'w לו) 0B( .ושוי «וס ור9>« ולא י 90ו6 הליס שלשייפש לושי סשן

: ש&םור משיא שמשקיש «רא« ו9ש ששס
 מין לשניי ש<«י שגןם ו״ל ימישי׳י ה.9נלשי )rj<* (שם שש« .י?ו׳ שגהני ממום ה

.יכי׳ שגןום ובכל :פלל מש/ שפייש יהני היניפה על מושי! שלא סקיס
 היא גסה שיה ישסקנא שר!,) (דף שם סישרא
 האלי מיריס יפגשיי .לפנייה גסה מהסה

 יאין אלי בלגייס היהי גהגי אלי בשגןימיה
סיי שפ׳י שניי! לסי שיסשוגי שה על להם  סי

סיי: להם אסשי שישי בסי
י', בדיו שהשין שהיה מי ו נ  נשגה(קנ׳ג:) י

 שהן נדרך לי שההשין שי סיק יאש '
 מל שגישג גניי פשי אץ אם לגניי גיסו

 יש הא גניי פגי זאץ ספשא ימש' השמור.
 שפוי סעמא פאי ליה יהיג לגניי גנרי פשי
 ש!ווה אשה אין גנרי שניהסי פל מ»ה אשה

 והלא השפוי פל פגישי שי אגי שנישהו פל
 נשהיא פליה שישי שהלנש כשהיא שגא ששמי
ס ינשב .הימגה מפלי פיפדש  לי יאסיי יני

 השמיי שהרי דנייי וגראץ נקול אשילי למהיגה
 והגשה פאירה פושה שאינה ואפ׳יס פמיגה הוי

ס  פושה היה היא אס שהיי להנהיגה לו אין ני
 נשי נקיל שגהיג יגשהיא אסור היה גוה ניילא
הג ו"ל שהישנ׳א יאפ׳ס דמי, הפפשה שעשה  נ

מיי ששווי ואיש עליי  שאים נית שהיי נלל נ
 עוד ששפר אינו שהלנש ששהא עד פליה סניש
 אסור אנל ספיר שנסנייי נל אפריץ יהא

אי .פנ*ל לנששלה שישי נסשירי  שאין אימי י
 עושה איגי נשהוא אלא להסיר הגמרא ניינס
 יש שועלש שה שנהיג גשהיא אנל גלל שפשה

 גן גמשגי והגשה עקירה פושה איגה נשהנהפה
 לא ודאי אלא היא להנהיגה מוסר יהיה לפה

 פן שאסור הנהמה ששא אלא ננך הסירו
והגשה עקירה פושה וכשאיגה להסעינה הסויה

דין שהששין מי ו גי' ילא נהפה פגי היסה לא וגי' גניי פסי היה ולא ג  שגל אשד ולא ג
לן אלי גני• W פשו אץ 0קנ*ג (שנש משיא שס פדיא. פשיס פשוש ט ^

 שילינס היא שאי לגלישה שנשים ילי ולא שס גישה אשרש עוד ילמק א׳ר שאי שש*י ולא
ה/• V1 לאישוי• יאסי ששים לגלישה שנעים רש ולא פד׳א ססיס סשיס  ינשטם .מ

דהא דס׳ל ששמש ילסק די* להא גהיא׳ש היייף
 ימטר ולא בפג^. אוחו ושוחט לשחיטה פרח
 אותו ישהא שמא פטם של [י] שור אפילו סתם

 דקה בהמה להן למכור מקום"שנהנו ה :בו רעטד
 ובכל מוכרץ. אץ למכור שלא שנהנו מקום .מוכרץ
 לוט מוכרץ שאץ כמו גסה חיה להם מוכרץ אץ מקום

 בדרך *שהחשיך מי ן םרםור: יT על אלא נסה בהמה
 .בהמה עמו והיתה כיםו לו שיתן נכרי עמו היה ולא

 נוטלו לעמוד וכשתרצה מהלכת כשהיא עליה כימו מניח
 תהיה שלא וכדי עליה והוא תעמוד שלא כדי מעליה

 ואפילו לתהינה לו ואםור .תהה ולא עקירה לא שם
 מחמר יהיה שלא כדי עליה שהכים זמן כל בקול

 גבי על כיסו יניח שלא היא חכמים וגזרת .בשבת
 שוטה חרש עמו היה ז :נכרי עמו אין אם אלא בהמה

 מפני מהן לאחד נותנו ואינו החמור על כיסו מניח וקק
 וקטן שוטה .לשוטה נותנו בהמה עמו ואץ ושוטה חרש עטו היה .מישראל אדם שהן

 ולא נכרי ולא בהמה עטו הייתה ילא .שירצה מהן זה לאי נותנו וקטן חרש .לשוטה נותנו
ה] ט מהלך אלו מכל אחד  בה מה^ך לידו שבאה מציאה ואפילו אמוו^ מארבע פחות פחות [

 ואם מחשיך עליה להחשיך יטל אם וTל שתבא קודם אבל אמות. מארבע פחות פחות [׳]
ורםן במתג הבדימה את ילטשוך מותר ח ג אמות מארבע פחות פחות מוליכה לאו

שלה
;שס ספיג 5ש סי׳ סוי י שס: יסע׳ג גסוו :שם שע׳ג ונו ני׳ או׳ס בניו ינ׳ש; קנא טען ••ו פניו

 מד דאינא הינא פייס לגלישה שנשים יצי ולא
 סנלץ ודא• פהג■ סו דלינא הינא אנל פהגי

 Tפעס אדם שאין מאשי דאליג הסיד אס
א לאישייי אשי שפיט פל פלשי ה׳י. וי ר  נ
 לא שס אין משיא שונפיק ששפע וגני
 שיגלם היה שדפשי ששפע מאי משיי ילא גני•
 איסופשפע גילם ילסק שי׳ פדמדק וגם הסוד
 מס״ש ינ״ג שרי סהגי מד דצינא הינא דנל
ם דאסייק הא גני ישיי  חס סאה גדשו טניו

ס דעש :דייי להא שנסקה יני
ט וםיןן ז  שהלן לידי שנאס פליאה ואן יני

ה  דם9 אנל שדא שסוס פשוש נ
ט׳ לידי שסטא  פסים פסיס שיליגה לאי ואם י
א. ד׳  לא דמסיא ליגיל ממנמי יביט גשאל ג
 יהרמ׳ם היה מרש להס והשיג הני סששע
גני סשינסי פל השיג פיו גסנסי ו  שנסג סה נ

ץ פו להלץ היפנ ט: נ יני
שים נ

ט לדעש רל זה לני.מצה פותר :יני
ח ז ש משיי גגשניא שם .ונו' מפו ווי .לשופה יקפן שיפה .לשיטה ישוסה מיש .אדס לאי והגי אדם הד גרס ליה יגיג לא יקנן שיסה לשיש ליה פגש אמפוי וקסן שיסה מ

ט פגונ ולוה .ליה יהיה למיש איד ליה יהינ לקנן דאמיי אינא מאי יקסן מרש להי אינעיא  פארשים ושאי ויל יהישניא הישנין ינשט .שידלה למי טתט יקסן מיש יני
אי גידיס להאנילי הוא יאמר פנהפה גרע לא מדאי אסיר גגי לאי הא עומד גשהיא היסט וטפלי שהלן נשהיא עליי פטמי פאלי לאמד טשט שנשהוא  שאגצום הצסש סיף נפני

ס אלי 0א»רו  נהששט שנישש פל שליייס שאט נפי אלי שביסס על שליייס אט שאין לדבריי סנם ירל .לד בכל לאלו לסש שמושי לדעשי יגראה דבריי בגאן סשם ירגיט .דנייג
ם נמאנילי שיהא נשנש טהגו איט מאלו לאמד נשסשט וה ולפי בידים להאנילן אלא גאסרו ולא פפיס חה ד ק סא פעיש אלא ני ק הייס שקדש קודם להם מ  הפלאכם פישץ י

 הישם 0^ פיו שם(קגיצ) .וני' עמו הישג 16 :ויל המפרשים נדפס מני הוא ואף נפשק הנס' דברי נ0נ שרניט אפשר ישיש החמירו. לא נדרן לי שהמשין פי ואלל נשנש
ט ולא o י o ii ט ינשנ .אמי היסי לד לי נשאין אלא הוה הגישי שאץ יביט לפד ומנאן דיא לאשייי אשי ולפא לגליסה שנשים רט לא ואפאי מד״א פשוש פשוס פסלפלי  יבי

ט' ליד שנאת מליאה שאפילו נ נסב ונסיי ו ני .עליה לההשין יניל ונשאיט ליד נשנאה והיא שו׳א פמיש פמיס יוליננג אבל לנניי טשנה איט שמציאה ג' נ  הפפושים נל עליי נמלקו ו
 לנעם הטלנה שוי מד׳א סחוח פשוש להולנס למליאה נים נץ נגשיא מלקו שלא והשיב וה על נשאל רל «א וגם להוליכה אסור ע לנניי לששה שאסיי שנשם ואשרו נזה זיל

̂  לי גמיש לא וצפיפן נשפו יהא ולא אום ט יטר ילא לסעדו אשי איש ולא אמי דני לרין ואץ ליד.) חפילין(עימנץ נר.מוצא שגשנאר נמו מלשא אוושא ולא נה יש גדלה
דני דפשי זה נרהיר ד״א יפניר ץ הרג דימה מליל. ישלוק, זה מל לקלוק והרוצה זה נ  אם לידו נאם לא שאם נשב ולזה הספילץ נסליאש נפי׳ש למפלה הנזכר לדין זה ו

ק וניטל נדקא נספילין אלא להססין שאפשר במקום ההולכה השירי שלא ממשין להמשיך יטל הני מינימים דנייו שאץ שידה עצמי הוא ןמנני)פאף ומיס .לשפלה נר1ננ זוג «ג ל
ד להמפיי יש לסינן דנ :זיל השטישים שאר נ

 אפסי יפי' .בסגר מיה ומפרא ;נשיי והסוס נססם נאקה נאפשר נמל ייצא יוצאה איגה ובמה יוצאה נהמה נשה פיק ייש ר*) (שנס .ונו׳ הנהמה את למשוך סותר ח
אלפדם גמץ .שיי .קלורי .טגי .סנפס נשין והוא בשוט ומכניסו מוסמו אש טקג .בלעו מוראיל דפרזלא ושפא בגש׳ מפרש נשפם .ידועה נהגה נאקה .קבישפר״י

טיימוגיות הגהות
 רני דנרי ו*וו«ו אטויט סנוז עא נועות עד ונו• םד.ו אטחוט סנת עא אוזו •גינעיז• ד]1

 וזינעי סהו «פ טא טוי אוזו עינעיט טווזע >ואוו סוני עץ עוטר סעיר רני יוזורוז
 מטהינן תורע נר העי עrינ רב אי עסר עטי רג עטר עי ונו■ ארננן וזינעי יהויה איני
 ראע מותר נפוזטע עעיאו טהורה ה0דנר. עי׳ יטיי עסנם הרין. m עא Tוענ ^ה

 •נץ הונע דרג ההס נדטטסע אסאעבה טקונה ועטר הגנרי נטעירט עאע סהגי■ עטרוז
 עטי רנ עטר וטפקנע ונגה אטוזיטוז עיטור הני סר Tענ טיט איה עטר אננרי הורע

 ודטנ״ם עטי נינ העטיד נטעי געץ העי יג עסק ונן חאינן אסיהאי יעינע הינע נא
 טvע עאע אי׳ה ניעה ו6ו היע סאענה טיז אעו יגקנה סטוס אונר נקבה ערוז נץ היאק
 טרי נקנה ונץ ונר ונץ רונה׳ ננסה נרעטנחן ניני היע סאענה נת רנקנה ניט״י
 טהוע רטהון אעטס סעוסר פי• מטס טא וטור טטעה ננהטה הייט רעסר וטהטהץ נפתם
 נינע יפסק גרעה חסהנוי ויניט וסייחים נעגאיס וח״ה טאענה ניה אמיעני עדיי טוהע

 טוניים טענו וטוז אעיא. טוי-נעחי נעיוה נעווזן ההם ונרסטסע חאינן דאע איה דסנייע
 נטעסוי עפיאו •סייהיט עגאיט וגם אטאענוז עאע עיטיוה טעץ טסעות נהטוה עמיאו אגנרי

 נקיעץ עט עין טעהח אפי פריה עאו טנא גזהרין ענו ועץ אסאענוז עותם שקונה נפירוש
 אגזור עץ וגס דטפפייע עTע החם נסי טרי וסהיט אנסיוני אחוט עץ נקוא [אהנהיג] נ’נ

 ואהטניי אהטעיא נרי אקנוח ואע אננרי אהטעיא יגיאי! עט טעץ וטנ^וזז שעאה סטום
נסו אזה זה אסנווי אטדוע טנונא ניחר עט טעין אפי פסירע סטעס עוטי ורייי אעחריט

עו! מגדל
 ל)ו otiT• ום׳ מליפם ועפיאז פוקסיפנמםין(קיקיג): מופ.1ל מואובע וט׳ שהוזשיו סי

 לך «פלימ אשר ם׳ נדן פם1ל וס נלשץ ויל מד׳ט לוגי׳ל מנמי טעאו : מד׳א םמוש «זופ מוליגם
 מי שנר׳ם גמוא לפרש גדם לא גי פיגיט לנאיר לגו לטמיל ילמין טא נקמשג סווחוו וגגורם 9צ9

 אץ ואם נונס נם דםרמ «י» אם ט מציאם לגט «ץ נשום טזיד ם(א לטוורא אלא שסמשין
 ז׳ל זעגאל רטגז םטדיש מצאם יק גנזייא לאינו״ אווי ממוט טל נטל שטא מטך לו מניר אנס
 אנס ט פליט «מוי מץ ושמאל ימין גטר ולא טמג גאר ומ9נל9 לט יפוש ג׳ו ומם םי,גלט נמו

x שם גוגריו אשר מסטייונארן מפי טלימט ואנטט טיגים 9c9 סאת יקנצט ישואל וטטם נרגם 
 סניד אפם p ניסמי אנם אץ אם עצמנם נקטיגו אל חטונח ; נראשט ום׳ לפויט והפטר נצני
 ט ט»ןא it נזט ו'ל שנננל טשיגונ ראשי נס לנקשוט ואוי שמקשימם וגל ומיוופי אלום

 יוון לא שלגם אלו םשאלוח גל אנל לנש שינשסט שמלילס קלים דגדם מם נמגור אלינם גששגיט
 לס ד9לג פמליאג ליק אלא טלק לא למציאנ ניט טן ונא שמילק שם ננציאם לי יואם וגן אומק
 סםי» איגם טר׳א פשוש פטש טלנם שגוי לא מדא סנוש פשוש לטליגם אגל שמור פ׳ג לנטסג

 פדי פסוש טפש 0^9 שוו י׳ל מהא פא «א מאי וא׳ש fi 9מציא אגל נינו ווקא רנא שיאמר גרי
 אשר דנו צריך ואיט ששילץ גנמוצא שם שטוגוו נמו מלשא אוושא ולא 9ג יש גחלה 9צ<פ אמוש
 . אוטש ז׳ יפנידט »א לו גמיש לא ולפיק טופז יטם ולא ארס גו יגיר ולא לטיט אשר איש ולא
̂ל יהשוגט שא.גשם פג׳ל .ישלוק 91 גונו טשלור, ומי 91 גרט רפשי טא ט  וסך למשוך סוחר :ו

יולאם: 9אש נמס לפ׳9ם . 10R «י« פד
 עטרי■ ונד.'ג נובר סיונח פסטע הט. אננויי אטנוי אט היה אע ועם הנסים ניסי טהיח
 אסגור נרי נחסח אקנווח ענא הפטר הטוס אננויי אסגור טינוא יטרעא גט וטע נטננר עאע היתר עץ הםעם סזה וגרס הפסד סטום וטערי חיטי אסגור האטורע רטרי וטזס
 אע רחטחע טיעסור קודם טם t גאעחו יזיקנה ניחו פחח עא וגטיהיח נאא יעטוזי שאע וירוץ עאיו יניהט סטגו ועזאוהו איוסטים ידעוהו ק ירע ועם נטה־ח נהג ןה| ז עסור
ג עסי וגן טבת סטגננם עקירה עטה ואע נו ארוץ החחיא סנזרי רהע עיסורע עטה  וגרעין ורא גחג ועור .אוז ועייחי רהיט נחיפו עא חגיאוזו היחח נחיע נפיק הוגע י

 החירר סט גדואח טוטי חן טטוקדץ עעיש נויוז׳י טירנה נסקום אהדניען טוהר נאים וטער הרגו גספו עו גטנה טנחינחו סזייח איקח הסוכם עניי ינעו פן ירזז טעם הרנוייס
 עא נחוא וערם וסטום עטה! םשי יט עזויג סעוה אהדיא חחירו ראע נואיקח ורוקע הנע וניט רעור״חע אעיסוי אחוט טיט נרה־ר עסוח סו' פחוח פוזוה אוזואינה פמיוע סטום
 ונחנו אע עי דסיע בנינו עי נר״יקו קעי ועטרי ועינע נחרע ואאיטנע וסיע נניסו איריה רעחיע ניון קטע נאיטנע (ו) !אקטן נסנוער ונר אננו״ עתי איה טריח ועי טסונו
ovn* טירע עע*פ איטאו רעסור נשבח עויגקי סדע דעס סטסע סנען קני ראע ןדיג נטנח ערגקי אהגניח ניע דץי טעץ נטנח ערנקי הגביה סעחה עאע ועטר עחע וניס פיק

ני עוזר טיקויסגי I עיט ו



9aמשנה מנידפ״כ שבת הלכות זמנים.משנה טגיד

ה י,גיעה ונינעה nfctf פנינ ה זתנמס•( נ  .ז״ל’ר:״ ענ״ל הנהמה ן051ת1 הנל * ילועה נ
ך ס:תמרה מאינה הראשי! ההלק .ונו׳ נהמה 6הו:י אש אבל  נגמ׳ הזא מוסנס מ

נ ואמוראים הגאיס ממלוי,ה מעילה נשמירה השני והמלק (״נ) נ'א (שם  כונר י
 הנאיניס ונל נהלנוח ופסקו משו׳ הוי רלא שנר ושמואל משו׳ הוי ׳הירהא נסירוהא שנל
 מן שיש אע*פ ועיקר רני« ונ'פ נאיכור׳ ניש

כשמואל: נזו פוסקים האררוניס יק
א ט נ׳ד) (שם נמשגה .ונו' נמלים יקשור ל

 אנל וימשוך נוה זה נמלים יקשור לא
 שמואל אמר ונ:מ' ידו למוך יזנלים מכניס
 והקשו עפח ידו מהמת מנל א5י שלא ונלנד

ק ספח הקרקע רן שינניה ונלנד והמניא מי  ו
 ופירש״י ניני דניני נמנלא ההיא הניא נ׳ רנינא

 שנושאה כמי דדמי עפח ידו ממהה הנל <לא לא
 דניני נחנלא הנמל מאפסר מממז׳ ולא נידו
 הקרקע חן שינניהנו לריך לנמל ידו שנין ניני
 נמשוי אלא דנהמה נמירוהא מחכזזי לא לא דאי

 )5(מ* שם .ונו׳ מה וטפני :עכ׳ל ,נעלמא
 לסעא. דאזיל נמאן דמירזי משום מנשה רנ ארר

 אסור מע״ש קשורים שאפילו נראה ורנאן
: ינינו נמ״ש

א י  ולא נ״ד) (שם משנה .ונו׳ נהמה הלא ל
 משום וננע׳ פקוק שהוא ׳“אעש נזונ

 נהמה מצא לא למננא דאזיל נמאן דסינזז׳
ה נס׳ נר״חא .ונו׳ שנפפומה נזונ י  אשה נ
 שנרנלה נרצועה ולא ;רנינו כלשון נ״מן (שם

 למאי לועא ני שולם נ׳ד;} (דף ננמרא ונו׳.
 מ״ך הדר דלא מנה לה דאית להינא לה ענדי

 ולא הלמי אצל שקושרו לועא נ׳ ופירש״׳ .ליה
 לצד צוארו להחזיר יוכל שלא ליה ח״ך הדר

 דפין נצושרו וקושיין נשניו לחנכה המנה
 ואי השכר נני שעל מקפישין ׳וחר הן וחשונין

 ענ״ל נשנגה לרו ומ״ח׳ על״הו ח״ם נפלי
א ועוד ״י  ופירש״י .לניזרא לה דענדי רצועה ננ

 זה רנליה ומנה קצרים שפסיעוהיה נהמה
 ייפיסח למעלה ענוח יצועוח נה קושרין נזה
 ונהלכוח ענ׳ל נזה זה שמנקשין מקום רנל

 חמור ואין מיקי■ וזה אמי וני׳ זה פי' נמוג
 יוצא חמור אין משנה ,ונו׳ אלא נמידעח יוצא

 (שם ועמרא .לו קשורה שאינה נזמן נמרדעי■
 ונתנ מע״ש לו קשורה אינה שמואל אמר ג״נן

 שלא נדי נשנח הקשירה שאסור ז״ל הישני׳א
 :עכ״ד הירושלמי סן וכ״נ הנהמה נצדי ישהמש

 יצא לא נ״ד) (דף משנה .ונו' הנמל ינח ולא
 ונן יצול ולא ער\ד לא נססועלת הנמל

 הנמל יצא לא חנא ונגמרא הנהסוח שאר
 הוא יוצא אנל נזנני צו הקשורה נמעועלח
 ושייש״׳ ונהיפיתו לונזננו הקשורה נסעועלה

 לו נו־,ניס מונין מלא קען כי נמין מפועלת ז״ל
 הגסליס לכל שיש חלדיונ״א וחופרתו הזני חמת

 יד עקוד הונא א״י ונצמרא .ענ״ל נניהס על
 על ידו יכוף שנא רנול אנרהס נן כיצחק ורנל
 מן אמח ורנל יד ז״ל ׳”ופירש ויקשור ורועו נני

 על יד ניחר הכל הרנליס מן ואמת הידיס
 נדי מעלה כ'כ׳ כופף מידיו אמת זרוע נני

 עכ*ל ננרוח ינלים שלש אלא לו יהיו שלא
 יד שר״ל רנל ופקוד יד עקוד הזכיר ז״ל ורנינו

זה: נכלל והכל אחת רנל או אחת

, ־ ־ י’**
כדי גמטי׳ניות מלופפות ויוצאות .הזכרים עליהם יעלו

 .הרסן לאותו ראויה שתהיה והוא הרבים לרשות שלה
 לנאקה וחטם [י] ^גמל ואפסר לסום שיר [י] כנון

 שאין במתג בהמה הוציא אם אבל .לכלב וסוגר
 שאינה במתג או הסום בפי חבל שקשר כגון משתמרת

 שהוציא כגון .ממנו בפחות משתמרת אלא לו צריכה
 .משאוי זה הרי בסוגר חתול או סוס של בשיר חמור
 הוא משאוי פחותה שטירה או מעולה שטירה [ע] שכל

 היו אפילו וימשוך בזה זה גמלים יקשור לא ט :לה
 הוא מבנים אבל בשבת. נטשכין אינן שבת מערב קשורין
 טפח. ידו מתוך חבל [י] יצא שלא והוא ידו לתוך הבלים
 מן גבוה ידו עד הבהמה שמפי החבל שיהיה וצריך
 הגמלים ימשוך לא מה ומפני . יותר או טפח הארקי

 לשוק שמוליכן כמי נראה שהוא מפני בזה זה הקשורים
 זה ומפני שם. בהן שמשחקין או הבהמות בו שמוכרין

 שאין פקוק היה ואפילו שבצוארה בזוג בהמה תצא לא
 כחותם ולא שבכסותה כזוג בהמה "תצא לא י ;קול לו

 שברגלה ברצועה ולא שבכסותה בחותם ולא שבצוארה
 אלא במרדעת [כ] יוצא חמור ואין שבצוארה. בסולם ולא
 גמל יצא ולא .שבת מערב לו קשורה היתה כן אם

 כן אם אלא בזנכו או *בכרבשתו לו התלויה כמטוטלת
 יד עקוד דגמל יצא ולא .והוטרתו בזגבו קשורה היתה

א :הבהמות כל שאר וכן רגל עקוד ולא  ^התרנגולים אין י
 הכבשץ ואין .שברגליהם ברצועות וי׳א בחוטין יוצאין
 יוצאות הכבשות ואין .שלהן אליה שתחת בעגלה יוצאין
 ויפלו שיתעטשו כדי בהוטמן להן שמניחים בעצים

 שמניחין קטן בעול יוצא העגל ואין .שבמוחן התולעין
 תצא ולא .לחרישה נוח ויהיה שיכנע כדי צוארו ‘עי לו

 או תשוך שלא כדי בפיה לה שמניחין בשבכה בהמה
 לה שמניחין הקופר כעור הפרה תצא לא תאכל. שלא

 .יש־ינה כש־היא השרין ממנה יינק ]s[ שלא כדי רדיד, ‘עי
 .לשטר [מ] בין לנוי בין קרניה שבין ברצועה תצא ולא
באפסר יוצאה בקרניה לה שחקק עז

א  נרצועה נהיפיס יוצ^ים ההדננזלין קין )נ״ד (שם משנה .זכו׳ החרנניליס אין י
 מנוסת יוצאות הרחליח ואי! שלהן האליה שמחה נעצלה יוצאים הזנייס ואין שנינליהן

 דענד׳ נהועין ונצת׳ קרניה שנין כרצועה ולא הקופר נעור פרה ולא נ;,מין יוצא הענל ואין
נ׳ נענלה מאגי ליהנרו דלא היכ׳ נ׳ נרצועוח דלאליחלכו. הינ׳ נ׳ פימנא להו הי  דלא ני

 כסלעים ילקו שלא ז׳ל וכירש׳י .אליר.״הו לר,מפן
 יש אחד ען הונא רנ אסיק חנונות .וכפרשים

 סמנו קיסם מניאין שסו ויחנון הים ננרני
 דרני ויתלו שהתענזש כדי כחונומה לה ומניחין
נ אמר נימון .ראשה י הונא י סי׳ .נירא נ

 ליסצוה דלא היפי נ׳ הקיפר עור .קען עול
כחמש חדים שניסיו הוא שרן וסירש״י . ׳אלי

כחקקהקשור V-‘ ׳׳״ ׳רו
 ויביאנו תנתחנו שמא אסור בזקנה תחבו ואם .בשבת

 הזכרים [נ] יב :בזה כיוצא כל וכן הרבים ברשות בידו
על יעלו שלא כדי זכרותן על להן הקשור בעור יוצאים

 על להם הקשור ובעור הנקבות.
 זאבים. עליהם יפלו שלא בדי לב־הם

שטיפין המרותטות *ובמטלניות
 ואליה יוצאות והרחלות .בהן אותן

 כדי גבן על למעלה קשורה שלהן
שלא כדי למטד, קשורה או . הזכרים עליהן שיעלו

ת־אכ״ד ה׳סינת
 א״א המיוקמות *ונמנולניוח

 אמריק דהא נכון זה אין
 אסור, לשמר נין לנוי נין

• ע"כ

 .פרצים ״נקוה שלא הפרה נדד׳ שרו וקושרין
ץ לנוי נין לרנ קרניה שנין כרצועה ולא  נ

 כחנת׳ וככר מותר לשמר לשמואל אסור לשמר
 (דף ננס׳ ני״חא עוד .כרנ שהלכה למעלה

 לה שחקק עז :שנפיה נחסם הפרה ולא נ״נ)
 שחקק עז מסה דני הנא (נ'נ) שם .ונו'

ע׳ . נשנח נאכסר יוצאה נקיניה  יוסף רנ נ
ע והסק .חיקו מהו כזקנה לה חחנ  לחומרא יני

 וסחב נקנ כמין הזקן שערוה שקשר ז׳ל ופירש"׳
פי ואין וסי' .עכ׳ל לתוכו האפשר א  שמירה ה
 והוי .ומורד הוא מנתח שהרי לעז יתירה

 שאין אע״ס רעים שעסקיה נהמה שכל יודע
 צריכה והיא שמירה לאוחיי ציינות מינה נמת

תט וכן נה לצאת מותרת :ז׳ל נ
שר יוצאין הזכרים יב ט׳ נ  (שם משנה .ו

( נ  לנונין ׳וצאין הזכרים נ'
) (דף וכנס' נ  ופירשו חותר׳ לנונין מאי נ'

 ומקששים שמיסין סרוקמות מסלניות כהלכות
 לה שקושרין שר אמר שלא הנהיה את נהן

' יאנים עליהן יפלו שלא לניהן כנגד  נחמן י
 שלא זכחתן כעד שקופרין שר אמר יצחק נר

 דשת כשלש רנינו ופסק .הנקנות על יפלו
 יוצאות ווציחלות :נדין מלוקים שאינן לפי אלו

 יוצאות רחלות נמשנה נ'נ) (שש • וכוי ואליה
 שאוחזים שחוזות וננמרא ונכונות כנולוח שחוזות

 .זכרים עליהן שיעלו כדי למפלה שלהן אליה
 שלא נדי למשה שלהן אליה שכונלין ננולות

 אותן שסכננים נמנות עליהן. הזכרים יעלו
 קשורות ודדיהן ׳וצמות העזים ע״נ. למילת
 הלכה העלו יוחנן ורני רנ ונמיא משנה וכו',

 דרנ לחלונ W אנל לינש צרורות יוצאות העזים
 ויני הנין דאמר דמתני׳ יהודה כרכי פסק
 ופייש׳י .הכין דאמי דנר״חא כת׳ק פסק יוחנן

 לחוש ואין יפה אוחו מהדקין לינש שכשהוא ז״ל
 אותו מהדקץ אין לחלונ כשהוא אנל ישל שמא
נ  שאין מפני אשר לחלונ שיש יונה וה״ר .נ'

 סולני! רנה שהחלנ שתכף נחיל כן לצאת דרכן
 נגד להן וקושרין לחלונ א״א נשנק אנל אוח!

:משאי׳ ליה ושה
א קמור אין יג ט' נאוכף ׳̂ו  ולא נר״תא .ו

:מע׳ש לו שקשורה אע״ס נאונף
 ולא (נ״ג) שם ני״חא ונוי. הסוס יצא ולא

 שנין כזהורית ולא שועל נזנג הסוס יצא
 נהמה ולא שנפיהן נקיססלין ס״מין ולא עיניו

 מן שהוא אע׳ס נקמיע ולא שנינליה נסנדל
 מומחה ששא אע״ס ננמיא וסירשז .המומחה

לאדם

כדי קשורות [ס] ודדיהן יוצאות העזים . נקי שלהן הצמר היה
׳------------ ---------־׳— ■־ ו ל ! ־־ ■

ן י

 יוצא’ 'יגייאין^הטיר : צ^’י "לא אלו הריי עדב‘’ אותו שיחייוב עד ב‘החי יצא שלא כדי קשרן אם אבל החלב. מהן שייבש
ע] פ] לו שקשור אע"פ באוכף [  בקרסטל בד,מה תצא ולא .עיניו שבין בזהורית ולא שועל בזנב הסוס יצא ולא .שבת מערב [

שתו תו אנ״ל ,*בברב ש !בדב
;סה צאוין סס׳ג שה פירן עוי נ שה: סנז׳ג שה סינון עיי א

 ״וי’■
שבפיה

ר,נד,ות
ה סטר ]1! כ  יכול ואינו ניורע• באסהר וגש בגזרומשיא אא רק בשיר חמור רמווזר החרו

 תניא הכי ואסיייו בשיר רכוס יירא ה:ן שהרי טורחא אהוסיף שלא השמירה לצמצם
ת אויבע ן' הסוס נאססר יוצאות בהסו כ א נאססר תגיא ונדי,ין‘ו א ותני ע ואש׳ה נפרומכי  י

 סשאוי דהוי אסור בסוס יחד ובסרומביא אפפר ‘אבי בשרוםביא סוס הוציאS שלא םחמירין
ד‘׳ נאשסר [ה] . כ ע סה״ח  דטסק ואע׳־ג ]u[ ; ע׳־כ אסור בדטם אכל גרירא בסרוסביא או נ

אJ חי^בה שמואל נ' א דאסר רנ ת רו  וסם נסונר חיה ושרי היא משאוי לאו יתירתא נגי
ה יג‘•cר כרב א־א הכי ר,״ל לא דתול חיה מאי ני עלי  לשמר בין לגוי בין וארד פייה ג

חא נרלר,סן אסור לנ  ור׳־י וס־ר. והים פר־ח וכן דשאו• יתירתא נסירוחא ‘כי יא־כ א י בהי
̂* צריך ‘שמואי אדר [י] אלפס.  אוכף אבל דררעת רוקא סד׳־ת [כ] ׳ ע׳־נ וכו •צא א‘'•
ו ויש שבהיעמו כזרה עגל שבן וכל [(] ־ ג • בר^׳ כרלקרן לא חמור אפילו א‘שי יתדות ג

מיימוניות
 לשפר ראמר כשמואל ודלא ברב [מ] ע׳־כ; סה״ת וכן משאוי דוהו במרעה השרה את יינק

 ואין שמירה צריכה שאיגד. לפי שבצוארה בחבל לצאת אסורה דפרה טהכא שמעינן טוד%
ען כקל וסוררין דין שקטנים לפי שרי וסייחים עגלים אכל תברח שמא לדתפחד אסוי  נד

א רב דבי לעיגלי חואי שכח כרוכין יוצאין הונ תלויבלaר אם וכ״ש צוארן סכיב חבל כ , 
א דרב דמוחר  הונרים [נ] :ע׳׳ב סה״ת שריא בענליס ואפ״ה בפררי ראסר הוא דרב חלסיד הונ
 כת׳׳ק יוחנן ר׳ פסק וכן נר״י הלכה דאסר כרב [ס] : ע־נ :גמרא ע־ש לבובים יוצאין

שמואל ורלא דברייחא  יהודח ד׳ וכן מכבוגות חוץ בכלן דאוסר יום* כר־ כה‘’ר, ר דאג כ
ש׳י אמנה וכו־ ע־ש מפיס מי דארר בבריירא כתירא בן ק הלכה ר״י דאסר הא פירש ד ת׳  כ

ה שאם כתב בסה״ת [ע] •י ע־־נ שרי רבתרוייהו דמתני׳ כח׳־ק פירוש צטננ ת להשיס מותר נ  עלי
ב בגמרא הכי רמוקי פ בר מרדעת שנ״ג ולא כו־ו־ק [פ] :ע׳ א ע״ש כר ח ריי :ע׳ג כנסרא ננ



91 מו םשנד> מגיד כא כ פרס שבת הלכות .זמנים סשנה
ר נני שעל ונקשקשין מנה נכי ששל נאנד מא יוצא אנל לנהמה מזמסה שא<» נל לאום  מנ

« ו"ל ועיוש״י נחגר. ומעיילת שנליארה » לה ופויןרן נה הסדילולת משליא  שהולי! שיעל ז
ץ לו  שלא מהנח של שגדל לה שעישץ נסנדל .לטי זהויייו ,הרם מין ט ישלוט שלא מיויו נ

 משחליף. דלמא משוס וסודל משיי והוי נושה שמירח ולאו משוס הני ונל האנניס יויוןה
ץ. ש  לה מושץ פלס בה שסבר בהמה ^

 והס שס אוחס וקושרין ומנאן מנאן דסין
ן י ו י  שיחמבר פד ואנה אנה <טד שלא הפלס ^

 סוריח שאסרו מסה המפרשיס והוןשו .פביל
 שאסרו ממה וניל אסור בנהמה טי שנל נראה

 גני ואילו למי אפילו קרניה בץ הפרס רלופוס
 שו»0 אלא אסרו שלא למפלה נסבאר «נ
07<m< 0ו .לסמא דאויל במאן p< ששיח 

מי  ולנןי סרי בשנח אפילו גמול לגל הרגיל ז
 אסרו'אלא ולא מפס אוחי הויג לאיסור הולרנו

 לגל הרגיל מי שאיט ורצופה ןהוריח גפה
תן ;מוול לימן מהו שס .ונוי מרדפח ונו

 .סומר מרדפס ומעלו גשנח סמור ע*ג סרועח
 טמיה והלגמא אסר ושמואל שרי רג קרספל

;גהלטס נואיטא גהא ושמואל
ט' פציוה שאום כשם יד  למען שנאמר .ו

ן ימס  אממן p וינפש וסמורן טו
ט' והאמה ספגו והגר  מושג וגר טאיל ו
ט שטי. ם מיני שלשה שט ו  פטגו מון עגוי
 שט לגד וגרה לנל אמר טשראל שהוא פבר■

 עבד הוא האסר .גנעניח גשפמה שמומר לד
 מטס בגל מיט והוא פגדוה לשס טגל סמל
 שהנסים מ*פ וגנל נסור טראל גדין להא

 ערל פבד השני אשה. נלה שדיט לפי טיטח
 שגע שמאי‘ אלא •מול ולא ימטל שלא שהפנה

 מושג פגו נקרא מה נח גני שנלפמ אלומ
ט פרל פנו מקוטח נקלח ונקרא  נגר ווי
 פטמיו שנטגד פרל פגר טא והשליט .מושב
ט מוגרי וליל שלו.  א׳ב מהל׳ פייה■ שנהב רנ
 נארן גלל לקיימו אמר שוה ע׳ו סהלטמ ומיי

 בנאן לרניט והטנה .האמח הוא וגן טראל
 שמל וסא האמד הראשונם. סלחיס בשר <טא

 גמו ונפגש פליה ומווהר מלאכה בגל אשור
 וגנן אמה מלאכה גל מעשה לא מורה שאסרה

סן עגון ונ  נישוח נהיומו וה ומלגו ואממן ו
 נמו עליו מוזהר שסאוק רניט וטח אמרו

 מליו מוזהר רט וגשר .נהממו פל לפטזסר
 של שנירו שהוא חושב נו רץ מא וגן .מלמו נסלאנח «חר «א אגל רט גמלאנח

מ אנאר ולמעה .הלל רניט הזטרו לא השליט והמלק .טראל  לרנינו יצא זה וגל .וי
t fm ענו אמחן גן וינפש סיהח ונ״ע מ*מ) (ון נינמוס סמולן פרק  הנמוג ערל נ
ענו אמיזן גן רנפש ומניא משמע מאי סונר ענו אומר אתה מדנר הנמוג ערל נ  ערל נ

ע יטח למען אומר נשמא ממל נעגל■ אלא א<מ או  ממל ענו הרי כמון ואממן ענ
ענו אממן גן וינפש מקיים אני מה הא אמור  מושג נר זה והנר מונר הנחונ ערל נ
 נר הרי נשעריך אשר ונרן אומר כשהוא .לדק גר אלא איט או משג גר זה אופר אמה
 (דף נפרה ממוסרי ד׳ פרק ונכריחוח .«שנ נר זה והגר סקייס אני מה הא אסור לדק
 מלאכה עושים המטנים ואמה פנו אמד ושנ0 נר אמד אוסר י״ש ננריימא שניט a?׳l פ*א

 פטמ׳׳ז שענד רניט וופח .נל*ש הלנה אהגה נר אוא איר נמול טשראל נשנחילעצסם
רי מרימוח מזגרים המושגיס ואמה פנו מא נינמוס האמור  הם ואוחם ר״ש נונ
 שאס מולה ריע שאפילו וי.עלו לגןיסן מומר אם נהנזולן שם וריע טמעאל רט סנמלקן

 חוש ייב עמו סנלנל מסנה לא אם ואף לקיימו שמומר ימול שלא כשלקסו רט פס המנה
עמו מנלגלץ שאין ספק אין געטמיז אגל א*ב. מהלטח •יו פרק ומטאר שס «זנר

אפילו

T לא אנל נפשה לעונשו ואס היה גמג .וטי נהממו שנימח על מלווה שארס כשם 
ר עליו רט להזהיר טי. וין מ איג קשה ו ט׳ מלאכה כל מעשה נלא ו ו

ענון לטמוק A קקה  לא שאני וכיח מאשס לה דלה פג׳ש לאשה פנו השוה והרי ס
 ומשיה ילפיק עשה איסור אגל ניש) ןמוין מזהירין ואץ לאו דהוי מלאכה כל מעשה
טי. געשה לפנשו ואס פרין  מוץ פונשץ אין קיו ומוץ גג על ואף סוא ליהא הא ו
ש  אומר ואני נאומיו W להרשנ״א לספה פלסו הוא הקשה מאי דאיג ונטו .פונשץ ̂נ
א יוו פוץ מזהירץ אץ  דלישסוק אסמן בן וינפס וס״ט ספשה אלא הוקשי. לא היפב״א י
p8 מן י מנפש וליסא אנ « גר והייט מ  נפיש ידץ מן ילטק פנה הרי ואיה «
אי כאן שלמו שא טו ספיין אשר לו מקשה מפסה הישביא ו  סלאנה כל מעשה ולא נ

:ולים ננריטא שסטיש נמו איירי צדק מר דהא לר-ישניא מקשה לא

טייטוגייות חנהות
 אפיאו וטזטוו טעא ומורעוו וזפוס סעא וזאונןי אמסיר אפור ובן דא זזססיג [נתב •

 אנא יפוא סזואיו ■פיא ואס גוזוו ומניאוז וסואינת סתתתיו מחנק אהתיו ינוא אנא נוזנוו
 ונתב אסור. הסוס תוא י»נן יפאא הקני ספני נאנת התסוו עיג אנתהאה איתנו סותר
 אקאור ואסיר רסעסא ov*p נאא תחסיר עא אינף איתן וארי יגראת דיא ;11 עא תפייר
̂יג T<ר נאקיאר ני ננעזח יאתסא אאא ניריאאסי ספי  אץ קאירת גאא אנא אאיה אי

 אאא וארי כרב ידאא לן1 :עניי! אחמיר סיס נין חיאיק אין יאןץ אאיח איקוב נרין
I פ6נ ואנין נסיאי פr אא אנא אפו א*ת ואפו נאפיאא

ט נמלק ולא ומו6 מיןימין וו)ץ אמו יום מטלו  טמיז עונד נניתו לקיים שמוחי טמעפל י
שטט. וכל להם לי.מ אסורה נקרקע מניס שאפילו  מאתושב זה ערל ענד ודאי אלא זה
 עלץ שנאמר הוא זשנל שמל ואותו נימול סאיט מפני ערל פנו ונקרא ננריחוס הנזכר
ט כמון ואממן עגון יטס למען  שעל עצמו מלאכת הענו כשיעשה אפילו עלץ סוזסר וי

ט ולאזהית אשר פטל ענו הרי אפרו «ה  י
 נזגר כנר עצמו הפנו לאזהרת שאס אמרו
ענזן ונתן ובנן אחה מלאכה כל מעשה בלא  ו

 לםהיר לא אבל נעשה לפגשו ואם . ואטתן
 מנואר ופנל ספל הפנו דין נגר עלץ ובו

 לאזהרת וואי אלא נאשה סויה דיט בכל שהוא
רי שלא .יטס למען גאמר רגו  דל הי״א נונ

י שמא שנ*מ בהשגות שנמב ט אין ®נשין נ  י
ט ועח מנמתי ונגר .עליו פחהר  אלא יני
 מביא שהוא נספריו שנמצא מה %מ לי שקשה
.אמתן p וינפש של מקרא מהול לעבד

פנו מעמידו ונגמרא  ס«ל ענו ושטח ערל נ
ש ימח סלמנק  רטט וסמב .עיץ נזה לי וצרין מי

 לי ונפוזמה .ושטרו לקיש שמא מושג גר
 P אשר שטרו איט אטלו אלא טמא ולאו

 טראל לנירן מלאנה לפשות לו טמר השורה
 טראל נשניל המלאנה אותה שעושה כל שהרי
ר. נאומו נשכייו הוא הט  הטר מליט ולא ונ
 שטרו שכתב ורגיט .עצמו מלאכת שעטשה אלא

ר ולקיש נ נהווה ונ נ'  נספרו זיל היסניא ו
רי פל והשיג  לסי ולקיש שכירו שנמג רטט ונ
 טפטמץ שאין ואפים •p גמב שגווקא שסטר

 ואץ רביט וניש .האמת שא גן מגרישת
t גארונה מבואר ששב גר מקנלץ o 

 שטב וגר ששב עבו שאסרט מה ולפי איג
 שם בשביל שרה ובר מלאכה ששץ איפם

ץ רגו גץ טראל  מלאגש ששץ אבל רט שאיט נ
פגו «ול טשראל שלמן  שא ועגל שמל ו

 רבו ואף מלאכה שם לפשות שלא שזהר
ט .רניט לופת שניחש to שזמר  לנאר לי ו
 הככריוש השפשת טון השלישי המלק

® טראל בנית העומדוס וסישפעאלץח עץ
 זיל הרמנין ונחב .כלל ס»ם קנלם בלש

 פרל פנו אמר אט זיל האום שרת נספר
 אישר נכלל ואיט ששג נר איט שלו סמ״ו שנד

 קנלו סכרי תוסניס אלא חורה הזנטה לא
ה והזטרס מלוח שגע עליהם  שנימתו על שי

ס מדנרי נראה ונן .פיב נכלל, אינם אלו אנל טראל ללורן■ נשנח  אנל נניאור. יני
שניאזיל  הנחונ יאסי שאליה טסיזנפשמעדינרייתא) שנו אטלו של פנו פנל כמנ מ

ד וכיש לישאל קנוי שאיט ששב נר  מזהייץ אין אומר ואט .שאסור לו הקעי חטב «
שו קיו סדץ ש שהיטי קיו זה שאץ ו  יר.א שלא ישראל של מסוק על התורה מסס *
ה הזהירה לשכן ממלאכה נפל לו הקנוי ענדו  לוש להם היה נתב שד .ואסרחו שי

* נעבד נהשלן  נקרא ממל ענד שאצל זה דמיתי ונכר .של בעני ולא טדש הנשב ש
שנו אבל .עול החושב  שהזכירו נסו לקיימו סוחר שיהיה הזכירו ולא שם מזלקו לא עטס״ז נ

ד שם »  יביט כדעת מוכרח שמא ברור ניל תה .לשפלה שסזנימי סדין פל פיל נ
מני הו  נכרים ידי על שנפשין סננה נו שאץ שלה שליט לדעסם עזה לט ועולה .זיל ו

ס מת וכן ט ידי פל שנקנר ראשון טי ר ט פי• שסר הכל מ בי  ולדשן סיסרים אלו ע
שי דל שסניא מי ולההש א ג יארכמי ממיר טלוי הזה ה ני :ט

א י כ ה אםר1 א פ שי  שהמורם היא רטט כוונת .ונו' שבטם אפיי משסס נ
פ הפנואיוס המלאסס שפי אסרה  פטטק שמזבארו הדין פ'

ק שיי ט ופריץ טי ם סמל להדס יטל אדם ה ע שום נל סלאטח שאיק נרניי אמרה ל
שרה

משנה לחם
א י כ  מהן לשטח כזייב סלאנה שאינם ממדים אפילו טוטם במורה נ»ן»י א פ

נו׳.  ה<מ!אטם שפי אסים שהשרה שא רטט טנח ודה] [נסב ו
ט׳ יביט טונה חשה או ונו' ט לומר רisא .ו ט פ  בסורם שנאמר שסה שא ראשון י

כיני השטח ואשיה המורה גאה ולזה שטת שט שרה שאסרה שא השטח  «םר ו
שיות לסלאטת אלא שטת שט לאשר המורה נאה שלא שא השט וגסי' .למנמים  אגל נ
ן הית דנרי כפרש ואם .זה מקרא to גשטט סמט מגשם  הראשון דלפירוש קשה ג
 הגי לש סנייא פיאוי״סא שפד דשל לסיד דהא המורה p טמ0 שט גל נמלאו

ם לפרס נלאה לגן .לווסמיס הוגר ממסר נמלאגה הפטר של אשת והשדה רי!ד  מג
שיות טלאטס אהדה שהשוה שא האמד שהש' גן  טפט לא מהשישר נפשס M נ

המלאסם אגל סנמנאת והפטטם גשהשישריס המלאטס אלא קווס אסרה לא ששרה
פלטס

עוז מנדל
f לה קאמו ושטו נפרא שזן .נשל ש מלווה שאדם נפס im גר גקפלץ ווטן : רזולמודא 

ט' שש  ate P(w הללו 8שמי אץ הדאנ׳ד נתב :המוןויש ה' שף שנץ מהכס .ו
 W »1 שדה הזהירה ולא להצמן p הזנשץ ומי גמורות בנפיס הן הרי עכוזה להס והנצו הלו

 כאמירה שא כפלמא פסת תאתר שלא מלאכתו ו0<< הלא התוהכיה ואמה הגו מל אלא מל<הה
 [השהו ;•דל שוכן גל מוהץ הלמן לשרן אכל נתלמו ימהה ואתיש איסא נמי לאו אלא ל«ו<

;התיוין) זההמיע ההמיהה
תן »פ<ןילה ש *01 גשוה ר0םג סנ הממכריס: כמנהג ונהג לנא הפתיזיה וגויה הזןוהת .

 מומחה שאינו בקמיע ולא שברנלה בסנדל ולא שבפיה
 •ובקשקשים המכה שע״נ באגד היא יוצאה אבל .לבהמה

 זונ בה.וםוקקלה המדולדלת ובשליה השבד. נבי שעל
 החמור על מרדעת ונותן * בחצר. בו ומטיילת שבצוארה

 קרסטל לה תולץ [צ] אין אבל .בחצר ומטייל בשבת
 בהטתו שביתת על מצווה שאדם כשם יד :בשבת בפיה

 שהן ואע״פ ואמהו עבדו שביתת על מצווה הוא כך בשבת
 ולמנען לשסרן עלמו סצוה עושץ עצמן ולדעת דעת בני

p עוח למען שנאמר בשבת מלאכה מעשיית w וחמוק־ 
 על מצווין שאט ואמה עבד והנר. אמתך בן דנפש

 וקיבלו עבדות לשם וטבלו שמלו עבדים דט שביחתן
 מלו שלא עבדים אבל בהן. חייבין שהעבדים מצות

 בני שנצטוו מצות שבע עליהן קיבלי אלא טבלו ולא
 מלאכה לעשות ומותרץ תושב כנר הן הרי בלבד נח

ל כישראל בפרהסיא לעצמן בשבת  טקכלין ואין .^
 תושב ונר הואיל .נווע שהיובל בזמן אלא תושב גר

 כישראל הוא הרי צדק ונר בשבת לעצמו מלאכה עושר!
 תושב נר זה .ודבר אמתך בן וינפש נאמר במי דבר. לכל

 שלא אמתו. בן כמו ישראל של ושכירו לקיטו שהוא
עושה. לעצמו אבל בשבת רבו לישראל מלאכה יעשה

ר היה ואפילו :לעצמו עושר• זה הרי עבדו זה ת

ועשרים אחד פרק
 שאינן מדברים אפילו תשבות בתורה נאמר א

הרבה ודברים .מהן לשבות חייב מלאכה
שין שק הן !ובקשישץ ס״א ,•ובק
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ם ג &כיא שי ט׳ נאגחים החחמקוח נ  נרנה ימזסקיס לונרי ייוחס רנעו חג5 .ו
״6 6דל'כ ממ!לח «'נ נאנחים לשחוק מוחי  הרמנ׳ס וכ'נ טמוח *ו

ל. לנזירה נירה דא׳נהויא פ״נקיקמ נהם ׳שחוק שמא נזייק 6«ל  נן מלאת׳ לא ואני «נ'
ד נ ד ט ג  נזר ולא המרולף קרקע לננד שהתיר נסתוך ממ׳ש לדקדק יש אנל נפייוש יני

ש מרוצף שאיט אמי םם' ט ו ני  שמעם י
 חמה ונן נומוח אשוו״ משום הוא האיסר

חנ0  סטר ננלנל למלאת שמוחי נסמוך נ
 נחלי כשאיט האיטר שטעם ונחנ שנמלי

 ונא' ולמינט לנגתו ימלא שמא מטם «א
י ׳  שלא שהסעס נחג שירותיו משמי נני נ

 ותיוק לרור ימול שמא הוא ירקד ולא •מסח
רה׳י ד׳א  דשני שיט״ הם אלו דניים ונל נ
 קול אלא אסרו לא יאמר ק׳י) (עייונק רנה

תנ ונהייא שיי סל  להשמיע שאטר נעכ'נ נ
 של שאיט יזל הא משייע נשנח שיי של ןל5
ד1  . וכי הקרקע אח לנני ואסור : י

תנ  רניט על לתמוה שיש נחשוני. היינ׳ש נ
 שסיק משום השינוי אשי שלא מדנייו שגיאה
 הוא וא'נ שהא לומר ה״ל לא נ”שא רישיה
ש קי״ל דהא אסרו למה חמה  מלמו וטא ני׳
חנ  שמא חושש ואיט מותי שטא נזילוף נ
א׳ לכן מחשוין איט שהרי טעות ׳שוה  נ״כ וטי

טן אפשר י י  היה לא שאל*ש טסות שישות נ
 שהשיטד ר׳ל ואם לנך מתנוין איט שריי צ׳ל
 ׳שוה שמא שחששו אלא הוא יישיה פסיק לאו

ם גומות  ממ״ש סענ״ט דנר וילמד נטונה נייי
ק פי  למוש אין נרינון אנל לזה נסמוך ההוא נ
 מדנריו נראה א׳ה לכך מטק אינו שהרי

ע מטץ הוא סננינוד  אס למה וא׳נ ל
 ואפשר סטק שטא ניון נידיו שישוה צרינים
o t o טד טמוח ע א״ה נני  ועוד אסור לנ׳

 כדאסרינן נאולר אלא זו נזירה נאמרה שלא
 יגמור שלא ונלנד קי׳ז) קנ׳ו (שנת ספנין נס׳
 דיך שנן נומוח לאשוו״ אס׳ יילמא האוצר את

 ועוד האויחים ספני לפטהם אוצר סננד׳
טי דרנק סעפא דא׳נ י נ  הוא שטח משוס נ

 היין וטא נידים להשוות ׳נא שמא זה מסעם
טן הפעם ומא ט א'נ נ  שאסרו זה מהו ו

א אותה גשילהי  דקי״ל והאידנא ל׳ה) (שם טני
ש  .ליר׳ש זו נירה ענק ומה לנססלה שרי ני׳

 ואע׳ש ולהקט הניח קרקע ליפות מטין שהמננד לוחי ז׳ל י,ינ טונח שטתה ונראה
טי לו שיש הטונה ס'מ טא יישיה פסיק לאו סהכיטי י נ חשינא ולתקגו ליפוט הניח נ

טונה

 אסורים דברים מהן שבות. משום חכמים שאסרו הן
 נזרה אסורים דברים ומהן למלאכות דומים שהן מפני
̂ן איסור מהן יבוא שמא כל"המשוה ב :י

 להפנות אסור לפיכך .חורש משום חייב זה הרי נומות
 המפנה .נוטות ישוה שמא נזירה בשבת הנירה בשדה

 מצוה לדבד לו צריך שהוא מפני בשבת האוצר את
 ינטור לא מדרש בו יקבע או אורחים בו שיכניס בנון
 שעל ימיט גומות. להשוות יבוא שמא האוצר כל את
 בקרקע [א] לא אבל בקורה או בכותל מקנחו רגלו נבי

 וישוף בקרקע ירוק לא’ .נומות להשוות יבא שמא
 שעל הרוק לדרום ומותד .נומות ישוה שמא כדגלו

 באגוזים יהמשחקות נשים ג :תומו לפי והולך קרקע גבי
 שמא בשבת בהן לשחק אסורות בהן וכיוצא ושקדים

] לכבד "ואסור נוטות. להשוות יבאו נ  הקרקע את [
 ומותר .באבנים רצוף היה א״ב אלא גומות ישוה שמא
 ישוה שמא הושש ואינו הקרקע נבי על מים לזלף

 הקרקע את אין'סכין .לבך מתכוין אינו שהרי גומות
 מדיתין ואין אותו נופחין ואין באבנים רצוף היה ואפילו

 כדרך יעשה שלא בשכת. שכן כל טוב ביום אפילו אותו
 שהוא בזמן נוטות להשוות ויבא בחול עושה שהוא
 במימי ישנתקלקל חצר ד :רצוף שאינו במקום בן עושה

 ירדה לא מרדה וכשהוא .בה ומרדה תבן מביא הנשמים
יעשה שלא הקופה בשולי אלא בקופה ולא בסל• לא

כדרך
מן:נ טור ר סה לאיין פ״נ שלז של; סימן טר א  ומ׳ש שנוז סינזן נזוי נ :שס פמ׳ג סי

:שי; נזי' מוי י :שס סנזיג שלז מי' מיי ה ■ שם סיז׳נ שלח שי' מוי י • שם ס«'נ

 הלינם 1ינ)םי חכמים יננלי שלי התירה נפיריש ז׳ל הייזנ״ן ונ׳ר .חשטת הייה
 יזה .סתשטח התירה מן סמך דנריהם של לשטחין שיש רניני טינת תהיה י)י .דנרים

שנמכילתא: הנר״טת דקי
 שטא נימיס השויאת דן .יני' להסניח אסיר לפיכך וט׳ טמית הסשוח כ

 ח״נ נניח אנל נשדה דיקא סא חירש משים
. עשיד ופרק שמיר פרק נמטאר טנה משים
ט  שננללת בשדה ההשיאה ננאן נ0נ ויני
פ׳א:) (שנס הסיליא פרק להפפחנדאיסא נאסר
נ אסר  הניר נשיה להפניח א«ר טנא י

 מעילאי שקיל יילמא סעמא יאשיקנא בשנת.
 היחה רנא דאמי משים וסיח״נ לחחא׳ ושדי

ט' יסמסה טמא לי יפירש״• .פ'מ כיאיחא י
 לזריעה יעימי ראשונה חרישה רר שדה ז׳ל

ה •־ ענ׳ל טפנ ס' האולר את ה  פנוי היתר .י
 נארושה י’נ סרק ׳תנאי מלוה לצורך האולר

ד וכאן נ  סטאר וטא הנסרא איטר רניני הי
 מתרחין שמואל דספרש קנ׳י) מפנין(שם פרק

 לאילר יגמור שלא ראילר אח לא אנל דמתני
ניסוח: לאשיו״ אתי דילסא זיל פירש•׳ טלי

ט ט׳ רגלו גני שעל טי קסיא) חולין(שם פ׳ .י
 דאסר נרנא יפסק אמוראים מחלוקת

 דילסא קרקע גני על מקנחו ואין נמחל מקנחו
 הכל ילדנר׳ סנואר ושם .טעות לאשיו״ אתי

 נרנא ני.לסח ססיץ ונן נקייה לקנחו סוחר
 המפרשים ופירשו . ועיקר זיל »מנ*ן דעת ונו
 לאו יא׳ הטמוח להשוות ויטץ ישנת שמא זיל
 שאינו דנר שכל ראשון פרק נתנאר כנר הכי

 ירוק ולא :מיתר שיעשה הכיח ואינו סחטין
 דורסו רוק קנא:) (שם כתני נל פרק .ונו׳
 כחנתיו חומו לפי דורסו ופירוש ,חוסו לעי

:פי״א
 הסולא ס׳ .וט׳ נאנוזים המשחקות נשים נ

נ אמי ק׳י) (עירונין תפילין  י
 נשים שם עוד אסר. נאטזים המשחקות נשים

 דלמא החס וסכרש אסור נתטחים הישחקות
 הקרקע את לכנד וא.םור :נימוח לאשיו״ אח׳
ט'  זילחא שרא אמיסר ל״ה) (שנח נהמלניע .ו

 דילמא רננן אמור מאי מעמא אמר נסמוזא
 רנה שם עוד נימוח, לינא הנא נימוח לאשיו״ אס׳

 א׳ל מהנלא מלנוער דקא אשי לרנ אשנחיה
־ לא נ ר לה נ  ורוק סיס מלאה עיינה מניא נשנת ניחו לרנן הרוצה דחניא לי.א י

ל* ליה אמר מאליו מחינן הניח ונמלא זו נזויח רגליו זו נזויח ידיו ̂ זו נזויח כניו
 דאסר פירוש נר״ש לן דסנייא' והאידנא נשנח ניחה מינלח חנסה אשה תנא .איעתא׳

נ לנתחלה אפילו שרי סוחר מחטין שאין ידנר ש שהוא רנינו סינר׳ ונ'ל .ננסיא ע'  ספ
טד זלסא  אנל .זיל שפירשו נסו העיר כל אננים ילכת שהיתה נמהוזא יוקא שהתיר הוא הכינוד ונשניל כינוי אתר אלא ירך שאין אלא רטן הוא המלה ועיקר וריטן ני
ני דק״יל ניק סותר צונא נכל דודא׳ הכעס לזה לייך היה לא p׳׳x;ספני  א*נ .אנק יעלה שלא אלא הניח ולהשוות נטמא עכר להיניק סטין איני שהירנן והכעס שמעון ני

 היחרא נכלל הכיטד שאין והתוססת זיל רש'׳ דעת וזה מחוזא נכעין יוקא וכינוי חקיס נכל מוהר דיט; ולדידן אננים רלהת שהיא נמטזא ודוקא ריטן אלא התיר צא סאמימר
נ דר׳ש נ'  והרשניא 1ו" הרמנין דעת יזה כלל מלקו ולא סיר״ש מותר שהניטי פסקי ונהלטח הנאיניס אנל כריש דהלכה אסיג נימות להשוות ׳נא ש״א מקימות ננמה שנזרו ממה ו

:נתקותוחיט נהט יכן .עכיל רעי של ערף לו שהם מאני שתותר ל׳ יראה לסלכל האסורין וקליכין וליויוח עפר שתזיז כ׳ על אף ז׳ל הרשניא וכחנ .זיל
ט׳ סנק אין . סכק אין לו אתר קרקע לו לסוך מדיחין אין לו אסר קרקע לו להדיח ונקש המימן לניח אחריו שנכנס ר״ת של נתלסידו מעשה ס':) (שנת נירה נפרק .ו

נ ,ת׳ח) כ׳ם ככיזיס םיי׳ע (כי׳ טמות לאשיו״ אתי דילסא זיל ופירש•• ן אין פי״ז ונחוספתא .ע'  לדעתו ופירוש .נשנת ואליל פונ ניוס נקרקע מיימין ואין עפחין ואין «י
טי נמו לויך נהם שאין לפי נהם ונזרו אשויים הדנריס אלו נילוף מוחי שהניטי אע׳פ י נ :נ

t ד t n* רדומות השואח מפני הסעם רנינו וספיש רניט נלשק ק׳י) (עירונץ תפילת נהעוצא ,שנתקלקלה;

משנה לחם
כ שיעול p בפוזה עצמם ^  שכרלב חהל חשקו̂י י^רה חרה6 לכן החולה ס! נאסר לא ה
 הלכה זדכליס שכחג ומה נהך להחחייג מלאכה איק כלוסל מלאכה שאינם מזמיים אפילו

p שחכמים הוא עצמו בפגי אחר ערן אלא חשטת כפרן זה מלל לא חכמים שאסרו 
 לעיל שכהביד כמו הוא ה״ה שכתב השר והט׳ .בהשטת נזכרו שלא אחרים דברים אסרו

 שגחכארו הדלן ט מל שכתב גלשוט מדוקדק שהוא עיקר הוא בדבריו הפירוש זזה
: ושיעוריהם ענירהם

קה ש מ ה

 לריטן אלא התיר לא שאסימל גסי אי ה״ה כחב ,וט׳ הקרקע אח לכבד ואסור ג
 לא״כ וקשה אוסר היה מחוזא דכעגין אטלו דכיטד משסע במהוזא ודוקא

 להוא בכ״מ שרי ריטז בשלמא כיטד היחר לן תיחי סהיכא שמעון כר׳ דקי״ל לדידן אפילו
̂ש דקי״ל והשחא טמוח משוי מפום אלא אוסר היה לא  אלא מוחר מחכוין שאיט דבר כל

 אוסר היה דלא וי״ל .נומוח אשוויי דלינא אבגיס ברצפת אטלו שרי לא אמיסר הא כיטד
להוא אבנים רצפה דליכא היכא אסו גחל שטי% ספלי אלא אבנים ברצפה כיטד אמימר

אסור
מייימונירת רעהות

סי זדלא איפכא דאסר כאבי• ודלא ברגא [א] א בריח כ ע ג סי חי א  זח חדיHו זח אחד י
ח ואחד־ m אחד דאסר חסדא כרב ורלא בקורח אSא שרי ולא אסיר ב ובסר״״ת סוחר ז ת  נ

ק וכן ככ!אן הילכתא ירעגא לא  פך אחר וכתב הרב לשון חביא ש״נ סי׳ [וחמור :חםם׳
«p ד.״ג“י׳6ל חתוסמוח שהקשו סח [נ] :]שניהם דתיר ו״ל וא־א n תטדאם בחידושיו מהר״ם 

ה א זילחא שרא אסיסר ובו׳ חמאת חייב והסרכץ הסכבד ת״ר בהמוני  טעסא אמר כסחוז
ת לאשווי אחי דילסא רבנן אסור מאי סו ת ליכא הבא גי מו ש גו רו  אכניס רדסת שהיתח ט

ח ג א אשבודה תוססאה ד  אסילו שרי כר״ש רקיי״ל והאירנא וו כווית וקערוח וו כווית כוסות שמדחח סירוש כשבח ביתה סרבזות חכמה אשה חגא וכד מהכלא דקסדטער לרנינ
ה. ל ה ת תחלה אסילו דשרי דססיק הא ורעה לנ ד ולא אריבוץ קאי לנ בו ד גם רקאי שסירש בה״ג ודלא וס״ת וסהית והתוססות רש״י וכן בעסור ססק כאשר אני בו  בסרק מדסריך אני

ס על לי ת אלעזר דד׳ אחא חג ד נ חטה סותר חסרה של סנ ס ח ואס וכוי אליעזר רבי ליטא בהא ‘לצי כורסה אי תלסודא ו  להיתר אכתו‘שםי רכר הלא ליה קשיא מאי לכבד סותר רי
א ד כסח״ת וכתב » ו כ ת סשוח סשום באבגיס רזון! בכית אסילו אסור מי ף אינו אמו גזירה או גוסו ו תא אפו רשישא עיליתא גזירה סדליקין בסה סרק כדאיתא מ לי  והא רעי^סא עי

 קושיא הדרא א״כ אבנים רצסח על כיבוד שהתיר כיון קשיא המחבר רבינו ולדברי .אחרת עיר אמו גזרינן ולא כך היתר, העיר שכל סעטא היינו רצוף שאינו סקום אמז גזר לא דאסיסר
ל רמרק שחחיא ם נ  לא התוססות וח׳־נ לכך מיוחד שאינו משום הסרורין סן תיבה או שולחן לכבד שסוחר הוא שמודה אע״ס רגי לאקשוי• ליבא סה״ת לדברי אבל לדוכתיח זונלי

ד כעל לשון אינו וכד נאTהא דאסרינן וד״א לא כלל כיבוד אכל רצסה ע״ג אלא ריבזץ אסי׳ התירו ה חאחדוגימ כדורות אלא חחלסו ג :ע״ש חו

ל ד ז מנ עו
ס«ו ן . fou פו ט«פ ז1ז W1»o p מ t וף) h'e{ ; לרשיויז פו וט׳ כ6 הסםצח rft הנימייז.

 :)6י,פ' (דן ותולין 6י* כיין .ז»סו לכי פד תלי גני שפל פדט :קנ׳ז) (ון מפנץ ם'
mפו סנטמןם 0׳ ס׳  ׳ני' רי,<-י,פ 116 ואסורילנמ :(דןק׳ד) ®ילין 65םפז פיק . «ופוס ו
 6פוצ0 פיק .ע^ל ספס פד יט׳ ננסקלקלס הפד • ל׳ה) (דן פפצניפ פדק .רצון עלוינו פד

:ק׳ד) (ין פפילין



ף פכ״א שבת הלמת .זמנים משנה מניד 9s מז פשנח ט

עפו! ד! מ ם אם ה פי סי p וג60צ אסור לסק־ וכו׳ מי הומניס יו6מר, דין . ׳0( ה
טי מפצאין מפרא איורו תפילץ נהמוצא השאינה ואיסור פ״א סנואר  מ

 לניתו(לרוורגםו ימלא ספא גורס ואסיקיא לא במדייה אבל אין בגוקזש מלנל הגולה
 וסורגסו ג«וו פשוס רבק גוור אא> פפפא אמר בפםווא מלגל לסימלא פרא אמימר

 ניון אינא מורנה ולא אינא נגה לא הנא
 .ס״נ להו אסר ניחנא בה דןאיםרו דמזא

 «הר !ר1« פניי רניט נ<זנ אפייור יפויניי
p אלא אמיפי ואסר מוי לא כאן הנד to 

ם ומפלאי! נגלגל מהן שואנין שהיו סנפק מנו  נ
 :מוסר נחיר אנל .סשסן נהן ושויין ושיילין

ש ו  הםלישה דן .ונו' קולי משום סייב תול
ס ידיים ודי! ס׳׳ס מסאי  הד

 נמנמים והסק ל*ה) נהפלרם(שנם היא נייימא
ני נ  הרשנ׳א ונםנ המולנ נדק סיס הוניסיה י

 לידוס וציץ■ נסורם שדנוקום נופן *א7נ מל
 P גהלשו אנל מגדולי דגי נעוקי שגראה נפי

ק הנוויס ס הצף דנש ו  אפילו מוסר ננווי
ק ניריה ואציל נשנח  מההיא המיס׳ דפם ו

 לאו^ אלא ילינה לא ואפרו פ״ג:) ונירה(שם
ה לגון יגרה ונן .מלים שסי  גאפי שאינו יני

 .וטי נאילן פולק אין :ידיה ציץ• נשאיה
 המוצא ופיק ל*ו:) (ניצה משילץ פ׳ נפ״ע משנה

 נאילן פולק אק ניייסא קי:) (עירונין האילק
 שם לישנ מנפיי יפלה וצא נאילן גסמנין ואין
 לס אילן אמד מדא הגי שה מוי נצי, הייה נל

 , מויי נינש איון וסיא •נש אילן יאגוד
שי. הממה שנימום יגש שיש ומייצו  והקשה מו

ג יהא  ננל אפי' ואסר אמד למיףה איקלש י
ג ופייס .ומן גגל יגש  וגדי מצא נקפה י
ה די איסו שפל ו*ל המפרשים ונסט גדי. נ  ג
 :דניה דמם חה אילן ננל לאסור סומנק אה

pm ט', משסמשץ  :מקומום ננפה מסאי וה ו
ח ן ת ט' נשנם שישרו פי  דיו׳ה פ״ק .ו

 הפמא ההשיין פיידס גי) נ' (ניצה
 הממוני הויס :ויפלוש יפלה שמא נורה מאי

סי. r הנוול(דף לנ14 סי נסונה מימרא ו t(: 
א אפי  ט להיימ מומי נפמוני הדס ינ

ני אסייג מו  הדם פ*ה ס להייס אסור מ
 למקצייה אסי לא ליה שיים אי מניד דליימא
 אסי ליה שיים אי tm< קא דלאטלה אסייג

:ההלטס גיסס והיא .<רנ למקצייה
 נהפוצא .ונוי גסהים שישיו שהיו אילן ח

סרס פהיו אילו :)tn ומילוגיו הםיליו י

* לליולש אס ט יןיקפ0 ליפום מסין אמי נייגון אנל גויוום השואם לפיק סויה אויי ה
 אשיי ואשי לגןי. מסק איה שהיי מוסר גומום סשוה אנשי אס אף ולוה האנק יפלה שלא

 היא דהר• אסר הניטד אנל קאי נליווי אריסן לגםמלה שרי מ*ש דסייל והאידיא
 הרנ סוגה שהיסה יראה יה .שסם אס ס אי» גמור מסק שאיגו שמפני אלא נפססק

/ הססד שאסרי הפוסיףס נל אגל גוה ו
גומו״• [נ] להשויוז ויבא בחול עושה שהוא בדרך

« י ̂ ״ אסור <פיכך .זורע טשום חייב הזרעים את וסשקה ה
 ואפי מוי לא ו«רנ מוסר שנמצי שסי ינייי w« יפלא שפא נזרה בגלגל תבור ט לשאוב

 מהם שיאנים שהט שנמין נאוסם אלא אפי% בחצר גלגל של הבור היה אם זה ופפני .ולחורבתו
̂ט ^ל’ קיצי• משים חייב התולש ן בגלגל: פפנו לפלאות פותר ̂ןי ̂זי  נ^י^^י^נימ^ ול־ג׳

 נייטס ולא ומיינה גנה סמיו שאין הינא שהוא פפני בשבת פכוורת דבש לרדות אפוד לפיכך
 גקש פסיקסא מילסא ייניט אלא פשהן לשיוס גתלץ ואיו יבש בץ לח בץ באילן’ עולין אין [ד] .כחול/!(
 ?^״^ישא^^יסה^״נ^^-״טט ליש? יום סבעוד יעלה ולא .באילן נםמכין ואץ באיא

 נדאמדן ודאי אצא לה ימלא שמא מינו סייש כלל לקרקע בפחום־ משתטשין ואץ .כולו היום כל שם
:נהווה אלא דני שלא אסור בשבת שנשרו’ פירות ז : יתלוש שפא גזרה

הסח״ר הפחובו־ יהדם .יתלוש שמא גזרה שבת טצאי עד לאכלן
 וכל ותפודו אתרוג אבל .פצוי ריחו ודדי בו להריח אלא הגייתו שאין בו להריח טתר
 שהיו אילן ח :לאכלי אותו י^ץ M שפא גזרה במחובר בו להריח אסור לאכילה הראוי

 הן הרי שלשה נבוהץ אינן ואם עליהן. לישב אסור טפחים שלשה הארץ מן שרשיונבוהין
 גבוהץ היו בהן. להשתמש [י] סותר שלשה לתוך משלשה מלמעלה באין היו כארץ.
 :עליוץ ליעזב אםור שלשה תחתיהן חלל שיש או לארץ שוה אחר שצדן פי על אף שלעה

 נתלץ ואץ .להנחינח זפורה יחתוך שפא גזרח בשבת בהמה גבי על י׳רוכבין אץ ט
 וצד ]rj.כהפח לצדי נםפכץ ואין .בשבת עליה ילישב יום מבעוד יעלה ולא בבהמה

 ובבהפה .לירד אםור Tבפז .לירד פותר בשוע בשבת באילן עלה .מותרין צדדץ
 בשבת הבהמה פעל הפשאוי פודקץ וכן .חיים בעלי צער משום ירד במזיר אפילו
 פכנים תבואה של שליף טעונה בהמתו היתה כיצד י :תים בעלי צער משום
 שבת בליל הדרך p בא’ היה .מאליו נופל וד\א אחר לצד ומסלקו תחתיו ראשו

 ושאינן כשבח ועיטלץ הכלים to נוטל דדיצוגה לחצר כשיגיע טעונה, ובהמתו
 שקץ היו אם ,הפעזתברין דברים בשקץ היו .נופלין והשקץ החבלים פתיר ניטלין
TOV אם שהרי הכרים, על נופלץ והשקץ תחחיק ומניח וכסתות כרים מביא קטנים

לשלוף
סי סי שה: מיג סי׳שלז א סי :א סשיג שצו ׳0 ר  פיוש* וסר שם: פס׳ג שלש ׳0«י n מיגשס: י שגג: ס׳ ג

«w ;r: :א מינ ס פי׳ו ר ס ו

שק שהיו אילן דש:) (פייוגין ספילק M .מ׳נ מציק לישג ומוסר נקיקש p היי ספסיס ג' גססק שיק אס bb ונהלסם .פליק ישב 6ל שפמיס ג' ין6ה ק גנוםק א U 
ט'. מלמעלה נאק הק הוא: אן אילן אש■ אסמי יףז (שם ו ה נ' *»!־ פג' מלממלה הנ ה והלנמא ונהלסס אפויים אמי ששם דג מוסיק אמי ינ ג יהא נינ  ליס שיא קסף י
ה ססיה ^גיי ט' גנוהק ו!ק :דינ  ו מיג פליק ישב לא היו לאין שיה אווד שצדד אשיש פפסים ג' המסיק מלל p אס מפסים ג' האק מן מסהק אילן שישי אסמי שם .ו

ק אין ט ק נקימ נמשנה .מי ייננ ק ולא ל*נ) (סצה משילק א א ומפרשי נהמה פוי יוננ א ה נג ס׳ נסלק pm :וימיה יססין• שמא גוי  שפסטוי ננרייהא ספילק המוצא פ׳ .ו
ה י ל . נסמנים pm האילן: נדק ^ י נ  היא W שם. סונרח וכן לטאה נק לאילן לנקb <ייא מוסרם צדדין צר אסויק צדיק והלנסא קייה) שהמשק■(דף מי פ' ו

ט. סנס ני ס ואלנלה צלדק נקיא היסד פננדי פלהbט וסלה נאילן יסד שנען ננק האילן ציי וסי' הממוני. ססינס שהוא נאסרו אמד ממפה ששיהם והמפה י א  צד* ^
ק צדיק סי. נאילן עדה :נוה ניוצא b וק שם נגני מסאי ו ת מוסר פלה ♦קי וסניא לירד אסור סלה סדא סני pp (פייונק ספילק נהיווצא ו מי דיוני הא ומייצו לי  א

א דסגי הא משמשנה גשפלה  פלס שאם הילנךפסקהדק נשונג. גשפלה נשסי ישני ונא גמויד נשפלה אסור דסני והא משמשנה גשפלה והא הא ואניא יום מגפוד נשפלה מו
סויי אפי׳ מגפיי א נשנה שם לישנ דפס פל נ ט «ונ ולוה דל ונ*נ לירד סוסי נשוגג לירי אםוי נמויו סשמשנה מלה לינק. מו א נשנה נאילן פלה מי היסה שאס לו
סי פושה שהוא מפי• שצמו גאדם אלא המגיים הצדדק גאלו הסירו שלא דל ונסט לירד. לו היהמוסי צד bג מגפיי הפליה ק הניס אנל שם גסמידמו אי מנשוד אפי' גאילן מ

ני נשנה■ להורידו אסור קם נ ק פיה w נארסי ו מין ני ס' א ט ונסב ו ד נמויי■ אפי' וננהמה יני ק ק ומסנאיק ק ניאק ודנרים יי כן :הנו>ם היי קין ו מי אס סי הי
ט׳ טי. ניצי ו y נסי ו m e קניי): (שנס

ת י ט' הדין ק גא חי  סהוסי מה b ונוי. נשקים K1 :טפלק והשקים המגלים מסיי נמלים ושאיק גשגס הנמלים הגלים אס טמל הסיצונה לי«י הגיש שה(קניג) משיה .ו
ט ס ה' ומוניס b»0 וה ומטאי לאיסור pשמלא מק נמלק שאיק יםbנ טא סירוס המדנק פד גגאן י  מפונה נהמסו הימה טנא לדי קייס) אלו(שם ודיק שם גנ

ס מגיא וסניס נלי ק נגלים טנא דיג מימרא שם והפידדו ישני קא השקיס pboi הסנלים ומסיר סססיה ומרח ונהסוס גיי ט ׳b מנפל קא והא והקשו נמלק ^ וסייצד אינ
ס להניא הסיוד ולא פי* שמשסגיין ואפיס טפלין והשקק המגלים מסיי ופשפיוס מגל מסנה נהמט היסה סיא והא והקקו וומיי נשליפי א׳ג וגססוס גיי טנא ליג קשיא ו

צוvoו ,
משנה לחם

שאיה ספי מומי נומוס גהשוואס גדיש דקייל השווא אגל גומוס אשמ« משום אטני
 ודע נסונה להשוויו ינא שלא משום אלא יצפה דלינא נסקום הגינוי אסרו ולא מססק

א דאסוי מססייה :לנורה גורה דהוי יצפה נאינא נוייק ולא יצפה ולינא טנ
 למלמל הסירו מיונה הפסד ספני היה נ0נ .ינו׳ המשחנרם תרים נשקים חיו י

 ראוי וטה נספרים נפל דמפוס נראה טס האנוס .מטנט נלי סמול ואפיא
ט' לשלשל המ״יו לא לומר ׳b לשים אפילו לפודק הגלים למלמל הסירו דלא ומרb ו

ת חנודת טוניו מיי
 HitriB nana סטו *יסנווו גהמנוק גוסויו nw no* האי רנא סדי* ,תןא>ן [ג]

noק אאו ם«יאק נמיק (ו) 1 רסיוו מסיק יוו« *א* ובאנד םויור סחנוק •איט וטי ״ 
owo 1 נ’מ ונר טויאן מואין ■ין ■בווו P1 אממיו •קאס יו»'אן רמייווו רוקק ווו ■מס 
 ווו ■מס יימיא א■ אטסאן וחגינא הוא t'’*■' P<*' w אנא •נאמנה ננ«ו וגמורו

א  אק ג■' נופיר■•• סודה ו*< דאסיאו ואיסוקין נגווגריוו הוקמה דהו• הק<אה ■עס ^
 מי■ נו הוקמה סהמה אסור גההוט• נהינו m אס איסואא סרון ■הניא גנרי גגי ■זק

nnoai יהא■ הווי והגסה יו*נ ארס ואירא הוקדה ■מה אוהי •יק■ היה אא האיאן
הויוייסו ■דוק «יר אסוו״ן ■ודין והיאנהא ■ייח״ד ט ט (ו] :מ־נ .ימאי• ■הא טרה ■אא

 קי לפרשה ק נספרט) א(סדש0הניי טא ואסק■ סמינד. לא מהיגט ולנשלו סמסיק
מי למלמל הטרו סודגה המסד ספני א דהרי ננמס לפרוק ^ ל ט ו ̂  קצם ^
ם לפרוק איא ואס ה ק ודקיק .מהינט •b דנמל pooo גלי מי ט סלסון ^  יני

ט' שס ינימם לא ומ*מ שנסג  •b ינשל גנמס לפרוק איא דאם משמש ומיס משון ו
ט נהמה נלג יימס ולא מסיגט  eopib המפישיס שהקשו הקושיא טסיצי הא וג

קן להשמידה 0י bb «דלוס גמשואוס קציה) הניייסא(דף o< דסוואוס משוס ג b o ta
איא

עוז סגרל
ס'4נ סלק אק משימ(וףק'):9 .נפולש פטא מי סיג ההוא■  פו■ יפלוש. ■לשמא לןי

 מד וטי שנשרו ■ירוה :ייו) (דף טצ» גמסנפ ^לק סוונקוסון נממנוו ■■לק ■מוצא
ף פק .לאגלו מי ספסרי הו■ יו׳מ; ומהגפ ור'נפרא <') (וף לק •פלוש. שפא (ן ל « » ^ 
 ^נסגס. מי יוגנין אק :קי) ■ילק(יף רמוצא סק .מליק לישג אטי מי שישיו שריי איאן :ל')
 ומייוק(קף ושניו רפיא ■יק .טיס גמלי עי בנהמה נהלק ואק :ל׳ו) (וף יניצה נ*א פיק

ס' מ«קי| יכן ;קי) פי פ*«יא הרל . סייה נהלי מי ו שהה: יי
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 ל«ן1ג ז׳ל "י5וס'ר קמיל חששו גת׳ מיעש להפסד דתיתא פי» fנטל® החה ו5היר1
 קתפח נחתידוח להתהחך זפופן ה1:1לקל אותן ועושין נליס שאיו! זטטת של רחטת סחיטס

 לא לפיכך לכלים ראויות שאיג! נשכיית! גתזין שגיצוצית הספד«עפ אלא נפנירתן הדא לא1
כלים נשאר הניייתא להעסיד יכול שהית דה׳ה יאכרשיס וכתנו תתתיהס. כריס למיס הסירו
 שהרי נדולות משואות שהם אלא נפלי! שאינן

 קפוות משואות דוי!א אלא התיר לא הונא רג
 דכרייתא דלישנא אצא זופרי נשליפי שאפרט נמו

ע להעמידם הכיימט  אמר ו׳ל והקשו נ
רו צא מ״ס היא «פרי משלישי  להניא ^י

 כלל הפסד שם יהיה לא אפי׳ תסתיהם נרים
 שנשירצת מהינט כלי נפול כאן אין שהרי
 תירוצין(אמרו והרנה רניט נפ״ש שולף לשלוף

 התירו שלא לי יראה ו׳ל הרשנ״א וכתנ . נזה
 יפתוך מרינה נהפסד אלא לשעתו נפול אא•׳

 רניט שהוסיף אלא רנינו דנר׳ •סנארו מריו
 שמפני ממת הפריקה גדולים נשקים להתיר
 נצי נפול ואפי׳ לפלפל התירו מרונס הפסד

« מהיכט :ז׳ל דעתו ז
א  נזכיי הדטק ח .וכו׳ פירות דיםד־בס י

נס׳ הפזור ודק .שמיט נפרק ^
 פירות צו נתפזרו ת'ר קפ׳נש) (שנת מנית
 צתיך לא אנל ואוכל יד על יד על מלתפ נסצרו

 שהיא נדרך יעשה שלא הרץפה לתוך ולא הסל
נ נמול פושה  עמור משש מפני רניס ופירש .ע'
 הרשנ״א ונחדושי צ״ע ופעפו רתוק חשש ומא
סנ ויל  שנתפזרו נטן כהלכותיו ז׳ל הרנ סורי נ

 אמד נמקים אנל הנה ואחת הנה אמה נסציו
 פירש והרמנ׳ן וכו׳ הסל לתוך וטמן מלקה

 ועפרורית צחרות נתוך נחצרו שנפלו ננון
 עשוי שניתו לפי חצרו דנקס וה״ם שנגוצר

 סטיין ועפרורית צרוחס ואין להתננד הוא
 נראה וקצת כנורר דמיסזי משום והפעם נו

סן . ע׳ה התוספתא ק ו רי  נספרו נחג ולזה מ
ה אחת נחצר פירוש לו נתפזרו ע  ואתת מ

 הסל לתוך לא יתן ולא ואוכל r על סלקפ הנס
 נפלו שאס רטסי והורו העפה לתוך ^

טעם  לו נתפזרו הסל לתוך אפי׳ פתן אחד נ
 אחד תחד מלקת שנסצר ופפרורית צרורות נק

 :ע*נ העפה לתוך ולא הסל לתוך יסן ולא ו*נל
נן  מ' פרק .ונו' הפלח אס מקנציו אין ו

 דמחיינ דרנא פ׳ג.) (שם רןת0סח כתנתי
 דאץ משום דפפר ואני׳ מפאת חיונ ליה

 .אסור הכל לדנרי אנל קרקע ננדולי אלא סמור
ב ס י  ס' סנואר .ונו' דש משום סיינ מפוי

ו שסיני: ^ נ י פ  לסמוע אסור ל
ס׳ חוסים  קמ'נ:) (שנת חנית פרס משנה .ו

אין

 ונמצא וקלים קטנים שהשקים מפני שולף הכר לשלוף
 של עששיות טעונה היתה .טהיבנו דגלי בטל שלא

 שישברו פי על שאף נופלץ והן השקים מתיר זכוכית
 ולהפםד עומד להתכה דגל שרדי נדול דפסר בכך אין

 זכוכית כלי וטלאים נדולים השקים היו .חששו לא מועט
 על שם יניחן לא מקום ומכל .בנחת פורק בהם וכיוצא

 פירות המרבק יא :חיים כעלי צער משום בהמה נכי
 טי "לפיכו .מעטר משום חייב אחד גוף שיעשו עד

 ואוכלה יד על יד על מלקט בחצרו פירות לו שנתפזרו
 כדרך הקופה לתוך ולא הסל לתוך לא יתן לא אבל

 עושה שרצא בדרך יעשה שאם .בחול עושה שהוא
 לידי ויבא הקופה בתוך כידו יכבשם שמא בחול

 בו וכיוצא המלח את מקבצין“ אין וכן עימור. [ת]
 . דש משום חייב מפרק יב : כמעמר שנראה מפני

 אסור לפיכך .מפרק משום חייב וענבים זיתים והסוחט
 אדם בני ומקצת הואיל ורמונים תותים 'לסחוט
 זיתים לסחוט יבוא שמא וענבים כזיתים אותם סוחטים
 ותפוחים פרישין [פ] כגון פירוח שאר אבל .וענבים

 :סחיטיז בני שאינן מפגי בשבת לסוחטן מותר ועוזרדין
ג  ואם מותר גופן לרכך אם .שסחטן ושלקות כבשין י

 השלג את מרסקין יואין .אסור [י] מימיהן י^וציא
 או הקערה [נ] לתוך הוא מרסק אבל .מימיו שיזובו
 שריסקן והמלילות והבוסר השום הכום. [ל] לתוך

 דיכתן לגמור אסור דיכה מחוסרין אם יום. "טבעוד
שבת.  לנטור לו מותר ביד שחיקה מחוסרין ואם ב
 הריפות שחיקת לגמור מותר לפיכך .בשבת שחיקתן

 אותד־ז שטורידין אחר בשבת הקדירה בתוך הפרור בעץ
 שלא בדי כשנוי מולל 'מלילות הטולל יד :האש מעל
מותר 'גונח היה ואם .פטור בפיו היונק .בדש יראה

ק ליטציא הפיחת ת6 תוחפץ אק  ופגניט מזיתים קת׳ה) (דף1טסר! ומטאי .משען מ
י חיונ יש ק אסורין זרמזניס נתזתיס תורה דנ  כלל פימדן שאינן פיחת ינשאר סדניי

:נהלטת מטאר זנן לגתחלה סוחר למשען
ם יג שי נ ט' ושלעת כ נ אמי ש״מסן כנשים או,מי שם .ז  סיתר לגזפן י

ץ זשלעת אסור אנל פפזי לסימיהן לטפן נ
 ואחד זה אחד אמי וש«אל מותי למימיק נץ
 רני אסור אנל פפוי למיסיהן מותי צנופן זה

 צטפן שלעת ואחד כנשים אמי אמי יוחק
ט ופסק מפאת. מיינ למימיהן מותי ני  י

 דשסואל משוס והפעם מימיק נענין כשמואל
נ י  חפאת למיינ שלא יוחנן ר׳ לגני חיי מו ו

ר כנשים ופי׳ .ז׳ל נ’וכ (מימיהן נסוחס  מ
 :ל’ז פייש׳י ע נחומן או ניין הכטש

 סוף נרייחא .וט׳ השלג אח מיסקין ואין
 לא מיסקין ואץ נ׳א:) (שנח פומנין נמה

ט' הנרד אח ולא השלג אח ס כלשון ו ני  .י
מנ׳ן ונתנ  שנתוספחא ז׳ל והישנ׳׳א ז״ל הי

 הישנ׳א ונחנ הקערה נתון• לרסק אפילו התירו
 משום סיסע שיזוט כדי האיסור שפעם ז׳ל

 עעו צסשקיס העומדים פייוח סחיפת גזירת
ה. י וכ׳׳נ נ ני  דץ אצל שהניאה ינינו מי

י נהם שאין למדט ומדנייהם הסחיפה ס  ע
 שקרש מאכל או קדרה ליסן מותי לפיכך טלי

 כאן ואץ המדורה כעד ע נחמה פמניטחה
מנ׳ן כ”וכ טלי ם :ז״ל הי שו הטפי ה ט׳ ו  .ו
י ק נאיוכה זה דין נאיתי כנ  שלישי פי

ט ההלטח כדעת :ויני
ד  יהא שלא ני• נשטי מולל מלילות חמולל י

 (שם נזפנץ פיק ניייחא .כדש
 ודע וט'. ימלול שלא ונלכד ואוכל מוצל קכ׳׳ח)

 האוכל לרכך היא זו שמצילה מפרשים שיש
טי הקשין נק להוציאו הא נדוקא  נשנת א

 ודעת שטי פ׳י מוחי וניו״ס שטי ע׳׳י אפי׳
ט  וני׳ש נשטי מותי שנשנח ההלטת כדעת יני
ט אסילו פותי  טיפ 'מהלטח פי׳ג כמ״ש כדי

ע: כדנייהם התוספתא סן וכינ עי  ו
ט' פפוי נפיו היונק ק .ו פי  פי על אף נ

 סנייטם ר׳ תניא ם׳) (דף נכתוטח
 מפיק מ"פ נשנח חלנ ענק טנח אומי

א יי נלאחי ^ גזרו לא צעיא ונמיץס מ  ר
 וסטאי מיינוס כר אלכה יוסף רנ אמי

:חנית פ׳ נמלטת זה דין נאיונה
ת טו ח י . נשנת משקץ מהן שזט פ ט׳ ו

קס׳ג) (שנת חנית פ׳ משני.
 כמרי הלכה ופסק וחכמים ר׳י מחלוקת

ט :ז׳׳ל וכ'כ נהלכוח פסטאי יני
זיתים '

] לינק לו מ  ומשים יד כלאחד מפרק שהוא מפני בפיו [
ו :סכנה שם שאין פי על ואף גזרו לא צערו  פירות ט

 אסור הן וענבים זיתים אם .בשבת משקין מהן י׳שזבו
 שמא נזרה שבת מוצאי עד המשקין אותן לשתות

לדורכן הכניסן ואם .מותרין מהן שזבו משקין לאכילד. דגניסן אם .הן ורמונים תותים ואם .בשבת אותן ויסחוט יחבוץ
משקין

ר ג :שלה סטן עור » :שר סי' טוו n :שט סמ׳ג שנס סי' טור ו :שיט פי' טור י :שנא הי׳ טור ה • שה יהמ׳ג טור ד • שה שס'נ שנ היסן טור ג : שה שט׳ג ש« פי׳ ט

משנה לחם
ח שא׳א אפילו הניייחא להעמיד ורצה סהיכט כלי ינפל אסר נערן *א6 ע א ולהכי אחי נ ק י כ ד ס טיו ה״ה כחג .וט׳ מעמי משוס חיינ אמד נוף שיעשו עד הייות ה תי ו ט י

דנתפזיו הניייי.א על פירושים שני הם הניאה דלפי קשה וכו׳. נפצו שאם ̂ לאוקמיה ל׳׳ל טנא לינ מהינט כלי מנפל קא והא נשהקשו פשה ומ׳ס גגולסא הירש
ולפירוש נחצי שנפלו כגון הירש והיסנ׳ן הגה ואחת הנה אמת פירש ז׳׳ל הישנ׳א כחצי שאפשר אפילו להעמיד שרצה שנאסר לא אם אחי נענין ניא׳א לנמשים «פרי סשליסי

ה ואחת הנה אמס נתפזרו פירוש אי הישנ״א :חמק זה וכל אחי נענץ מעם נפלו אם ע*כ מ פייחא דליכא אחי נ

טיימוניות תהות עוז סנדל
שדנק פ ח די »ין שי ען(י ב (ח] נדו( כלל טיק ורו׳. אוז«ולמ טקנלין אין והן :קס׳ג) תציה(דף פיק .ע ת ם יותר תיאכך ו־א םהר־ם נ .נםזנסר דוטי יחר תיקנטם טירות אאפיף יטאזו «י

ג) (דף ז»וץ משטזנ אר.דאיק תוזטר מן עטים ומגבב חנן יין כדי חסביא בפרק »םנם .טכיל טירות שאר זובל ־ מ׳ם) (דף נוומנץ נסה שרק .וטנניס רתים עד וזייב ספרק :פ׳
מוי • נ׳א) טוטנין(רף נמה טיק .הקטרה טו טיפקין ואק .מנית טרק . אסר טימיסן לטוצילז טד סי קטורה ncp כעק תדבר גידול נזניוץם בםעסר אלא בור. ע- ע ס ט אותת ש ע׳י

1» ס' והספר 0ו ט פסלהתא וסלח .תתרוסה וסטר נתוסשות יהיה שלא נדי נשיטי סולל מלילות ר&ולל :י׳ט) ישנת(רף ט׳ק .סאש טד ו לרבי הבפיט סורים [ט] ■ גידולו פ סק היי
טז׳ מש א ט ו ס ק ר׳א לה ומיקי מעשרות וטסנס פ׳ א טירות בשאר יהודה תוליגין דאין מתני׳ גמרא וניצה ט׳ק לשנת י תני תין סוותפק ו ק ת ר נ נ )J ו ו ב ' ת  ארס וזיזר חילבך וו־ל ראיס ונ
פ סלה ט ט ו תיונק י » ז ס' טפזר נ שר ז־ל אלטה ר־׳ ונהלכות ה׳) (רף אט׳ט ט׳ ננתוטת . סכנה טי ו ו שנבלע נ ט שלא פרק נ פ ח פ ע י טו מנו היוטא סשקח ל שר והנותר ס ק נ ר פ או נ

nc ס׳ שוט טיוווז :סט׳ג) (וף סניט פנק עונ טד ו ל .מנ ת וסיטץ לטח וסחויר ביין טת שורה קת־נ) (דף מניה ט׳ « ק ש ט ת לו חוששני ו בפיו יסוץ שלא ונ״ש סחפא
יסתוש שלא יין בלוע וועעורת נעורה בת שיש ברוא וכן .סר.־ת כהן וכיוטא פשקין

ט אבל שנו ליין ואעורת שקץ טריך אי ם רדז״ני סוהר בלל לפ שי ה לטורן■ ודוקא לגופן בנ שנ א אחר ״ן לו ■ש אה אני■ ה ט ו ניו ה שיש בברוא לפשק• שבת טורך שאין נ נעורות ב
ב אפוד «ז ד |m« ’נ ם ׳ ת נבשי שמ ת לטיק■ נ שנ ה לפוטא׳ לא אבל ה עריד שאיני לדראיה יסירנה תבריא חהוז בל■ יש שאש הבריא לפיס■ •p^ שאינו שיראה שיותר וטרק■ שנ

שון סוחר ואו היוטא לסשסו ה־נ דאטילו פירש ר" אבל שדי ליה ניחא רלא רישיה הסיק שטירש הערוך לטי הברזא לפ רננן אטור נ אספוג רוט׳ פירי תחתיו בלי שאין אע*פ פד
ן ט ו ע ם ק א שקה אם אבל אחסה בית לו אק אס תקעווז נו ד ג לפעלה ש-.נקב או לאיבוד ר.ולו ואינו ׳‘לני ניטל הסוחט הפ ת בלי ע׳ שקח החני  לפירוש אהילו לבלי טטל שהפ

חי אסר חערוך קפן רש ו ו נרוילנתא נפירקין נדל ו וניוטא ושפיד״א ליהן שלא ליוהר שטריך סה־ח טהק סבאן [נ] ז פד.'ח ט׳ ך נ ת פטג׳ לדסם לאש בפו שפנוני  ועתה הנקרש ה
ל יוט על טסות ^ .ענ׳ ס ב ב ו ת אן ראיה יש שייתר נ שו׳ פירוש פלאפור לדתיר פנ ד ה1ד.קי לתוך פ ט ותיס רגום לתוך או ו ת הו יש סבאן וז־ל נ ו ׳רתוץ שלא ליו וי ד ׳ ל או ננ
א ששרץ בברד ^ ה והעסיס ג סו ן נתעירין תתורף ני שי ע נ ש ו ו וי ר ה פעורב נ סי א רישיח רטסיק ורגליו ידיו ו טנ בהן ירחי! שלא נ רו ירחין אם שא״א הי p שלא בנ rr אווזו

סעיו חנ ך טירשיי 1וצ ן תע*ג ו הו ^ נ ח ה פו רי החפה ני ט נ ח ואע־פ לטנ מו ת אופר [מ] 1 עה־ל רושש ואינו סאליו שנ ־ א י ש נפי דקאפרינן ד ץ וי חנ  יונקי^ שחיינו חייט נו
■ סתורה פנתפח ר שסע ני פ ס אי רי ננ פו ו א □ ק עו ונפקו א של ט ר לא טפ ט נוו ־ ל ניו ת אנ שנ ז אם אלא אפור ב ט I עיב ט
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u 1») .•npm >7 6>פרש1ה /tו1לל f!pn 
̂( &סור ו>1ור<מ( ק«ן n< •1 &ה> nור06 ו 

 טוו top'odi ט!ו ׳"ד) (שם
6)m נחו ונכל. o 'n טגו  6וזק cdD ב<ד י

ק  :1««< גהלגוסש* ד61« ו
en סר0הם w 'ט  ודץ ש«דם9 ד>ן .ו

1«p9 ץ חיה רו6«וב &* מוחא וו

TD '/0 0<יו«<m '»1 ש31 הלוה נגו«ש סם .ו«' מש הלוה וק ו^ ipna 
 סרסקן ומוגיס )>»ה (דףקה*ה:) וגנהרא מ»ר אהוד! ג!ק00 וילאו

p וריס אליסוד ר' אסות ססצסן •ואו הסיס ’OD הלטה גסל ופסק ו^וה omeo 
 גהלוה זהסגי הריא וליס פיב וריס כדא רהלההא סהיגהא m «ל«> p להה זרה
הא4כר אוכל >0< והשסא אונל ראpפ'Dר דגש

 זיתים טז :שבת םוצאי עד אסורץ סהן שזבו משקין ^
^2«ל.להמ יי"”^ ר א «נ ^ א  משקץ מהן ויצאו שבת מערב שריסקן וענבים י

 שבת מערב שריסקן דבש חלות וכן .מותרין [נ] טעצ^ ניייהא ייב:) לניצה דירה שיק ה0« וזי! «
מקים כאן שאין .מותרין בשבת מהן היוצאץ משקץ ילא ??«! לא אגל ואוכל ליד היד ה0«

 מאבות ובורר זורה ץ :מבערב ריסקן שכבר לנזרה
 מלילות למלול שמותר פי על אף לפיכך“ קן מלאכות
^ מנפת מנפח כשהוא .vאצבעות כראשי  בכל אחת ב

בנפה ינפה שמא גזרה בתמחוי ולא בקנון לא אבל .כהו
או בורר תולדת שמרים והמשמר .חייב שהוא ובכברה .........................

או צלול יין לסנן שמותר פי על אף לפיכך .וצא מרקד אמי אס וממני! (א«ו «לי!
 גומא יעשה לא Jמצריו בכפיפה או ־בסודריו צלו^ן מים

לשמר ויבא בחול עושה שד\א כדרך יעשה שלא בסודר «לי
 שהוא כדרך המשמרת את לתלות אסור וכן .במשטרת «לז אי! :)rלp משנה(שם .וט׳ אמי וב!

 תולדת הטחבץ וכן לשמר. יבא [ם] שמא בחול עושח »*[י ’«> ^ '״״יא הסשמרי! אה
^ n t >4״־יד^לייד־צד^  לדבש ואנוזים שומשטין שנותנין אזרם לפיכך הוא. בורר ״,
 כדי דק דק הירק 'את המחתך JT :בידו יחבצם לא p«» ^”ומינ נ»ל עושה סטא

p חולדת זח הרי לבשלו ודןהסומסמי!והאגוזים סטאי(יה חמחג; o [»] .יאין לפיכך וחייב 
בהמה לפני החרובין את ולא השחת את לא טרסקין י״ו ^ ***“*
י יה  טחחבין אבל .כטוחן שנראח מפני גסה בץ דקה בץ ץ6 ל*ק■ ,»׳ ̂,ק אס ™

ת1ץ0סר '  הכלבים לפני הנבלה ואת הבהמוז לפני הדלועין את p׳ ססינה »׳.
לפני עמיר של אלומות ומתירין .•כפירות טחעה שאין ״ ־־ ׳

 אלומות לא אבל קטנות אלומות בידו ומפספס בהמה
גחלות בסיחח. אלא •גיא

 שהמשין מי *0 משגה הרסוק ודי! סיס מטאי
רי מ ס כלסו! היק ג ט  משגי סהאיסור ופי' י
ט׳. מססנץ אבל נסוגו!: «ראה  (שם ו
 לסם הדלוע׳! אס ממסני! נמשגה קציו;)

 ובמקצש .הגלנים >m הגגלם ואת הנהמה
 .גמירוס אלא מסיגה שאין ראיס! רניגו ספרי

 הנגסי ולא .נפירוס מגדגס pta ונסקצס!
 אנלהראסוגהמיאיסיוסר. הגוססאוס מ! אמס
ססיגם נלא לאנלה לסם סאיא הקשה עלה דוקא רטט מוג לא למה מסה אר ומור

טי :שש גטי גיין נ :פ</שש אטיטש(»פ ד שש): טי ג «  שנו »מ! ו
שש: סמ׳ג

ה חך י ח p טרק אס חט  p t •מייג. פוס! פולרס סין לנסלו גז פג וגפיגו ו « ג ט  י
ה(זיג הד לנשלו מפס המיק אס הממסן  נראם שמיגע טלית המלאכה 1ז0 ז

p סילקא סיה) גקפ(שנס דדזקא מסרס סדניט oM אותה p לשאי והיה לנישול דק 
ט גאגלות ק דאפי' ואפשר לנישול דק p אופס שקסטן 0ימןו  אותן ■po אם שק(זוס ג

 אסור דאט׳ ואפשר .אסור לנישול p דק
p -n ס ליס ך סמיגס דין ואי! נ  והיינו ננ
 מסוס מזדגק לרסק דמיספר לוסר דגרי

ק דמימזי ט  לפא !סדוטן אשמה אהדר ג
^ דמסניי דלישגא לדמוס יס וסיס הנהמה

תב גקס: סהמטן מי  אס סגסאל הרסציא כ
 נסנס הסרעולים לפגי לסם טרורי לפרד מוסר

ס גמו פסיגה לאיטי 0לג» יש אס פד  ג
 M0 לצויו זשלא לומו האגו ואם סילקא
ד אלא קאמר ג לנשלו נ פי  הרסנים נ
ק אי צ'פ נפניא ד אין קאמר משש «  מז
 וסשינ ונהמה «!> ספגי יאויייסא מלאנה

ץ דקא סילקא דפדם זהא מסאגרא ס מ  נ
ד דק דק o לגו א!> או למסר לאוכלו ג n 

P סילקא דך7ש לגז שמה לאסד  P  o m 
קי שדרגו וגל טשולו מ0גש  לאסד ומגיסו נ

 האדם מל אסרו שלא שרי מיד לאונלו הא פסה
גדולוסאוסשממונזאפד* 0היט01לאטלמאנל

»ט! שר לפגיו טו פיוז גדול(שנס גלל פי
 לאלסר ופרש נודר לאלפי ואוהל סדר
לקצד־ נטי«■ <משה נירי ואס יניוי לא נשם
ו ro *נל0םל אDלP מפאס וס״ג י י  סמי נ
̂ש אונליס אום ט טש אש ק  נ1(ז גפצ« (ד נ

 ר0» גיוס לגו אףp 1 לאשר נשסרמ ספאס
ט והט  לפר לשרי אש ולטפי דטויזה ג

ז צהאטלס שמזופסס ההדגגוליס  ט
p קגלא וו«0ז מוסר o o ן4 לפיכך :פלל 

rp e v השסס אס לא » .ט׳pnoo 1 מ6 ו
 הלא הטאל שסאלו הרשלא גסשוגס נסוג
 ק טיזס פצק וסיוט! נטיוס 0מ<י( סיקר
ק שנראה לשי נ0נ והיאך ט  ט דנפרק פור1 נ

!47 דשמסא סשמג קלה) נמ0( סרסאיד
 שרטק לא גאוגלא דטמרמ משום מרסיוק

ל ימדה ומיג קי ה י ג .מויז מז  סס כל לו ו
דפס• לפי פפך הרץ הרמלם פל סהקשיס

לל. ם שהם r>rxn לשמס אלא נ׳0 לא גאגלא דטמיש מסמא דמשום ולי( פ ד 3A י
טו״ ט דלימ לקטס מרטק לא ראו• לנר סטא גסס טמדס רנה טסה אס אנל מטיק גלא4 ז ק ושד פ0סש נלא1נא טמרס מטס ג ס ג «0 מטס מפס מי  ו

רג ונאוקמיזה ט קגיה) (שה ההם ימרה ז ה וצשש: נלל זה סנל הזניד לא ווגי פ/ נקשיס אף שקי יהי א מ0^ מסרס•! סראסרה נקטם טגא לרג אסיקנא מגמרא ו
ד ומשסשס הנהמה לפני מפיר סל טמ1אל (סתיוק ק מטס דמפמא שר ולא גאעלא זק1מו לא אלמא דרטג• מדוגק1 שסס נדלות לא אבל קמגוס אלוטמ גי v ט  מטם 9

גו'. טרס ספר קו ר 1M פירקא דגהטא לנס^ ליה דמשמפ ומססשסים הנהפה לפר פמיר >רי!פפט0מ שם נמשגה סנ ד ק ג ר אלא סגא פסיק ט ד טסרס ג
ץ דשא 10p« טגלא טרי ט גטגלא אס לופ<ן1ס אס סמסטן אכל :פמיר י0פק! סטי

 זלרג אמריק קליט) 0נ0שטזשיו( ט נשרק הנלטם. לסר העלה ואס הנהמה לפר
ל ►מדה טי דני דסימיס וסנר טוסיס י  מס מלופק דסיא עלס הנלטם לפר 0«נל ואס הנהמה לפגי הדלופי! 06 ממסנץ pm to לאוקט צחי מימית לא אעל שטא נ
שיי טיש1 «מרי עורייסא לדנ טלי ננשר לה סשנמח והיפי ואסור עלה אף דאשור דלופץ ס פל <דס וממה להם קשה עלה דנל *מיי טויייסא 706p הלנים א*צ י ט  לננס י

ר רנה טסה פ6 אנל סטיק זטגלא מטסש נלא לאנלס להם סאיא הקשה נעלה דקא הגלגיה לפר העלה אס דשדלמק■ דהא נסג לא מ א ט ס ה פ רפנ ^ טפ י ט ק. י «ז  פ
פג לא שרט« ואפיה הקשים ועילה גולוט! אלא שד ולא פשפש רסגדלא הרגזת לא גטם!א רטפרס גסטן׳ שגסג מה מל פסמן מר1ל שאפשר טסר (אר א דמיפרס גהריא נ ל ^ 
ס פפר גדלוה אלוטס לא אנל מאיש גיק ממזג! לא טי 4 פישלש•̂  :גהדא גסס לו4ג טי שוגזת לא גלא4ג דמישרס סטם לפרש צריך oפx ה סג גטרוס שטגה !0  נ

ס טג 04000 סגד^ס לי «0 פאי! ג ק אסס הני! שלא נ0ונ נטרוס אלא ט טז 0ט אלא שטדט! * אגל ס 0גר סה פשר פירש ולא יומו 4 סד. 1ל4  ספר ששפט זלי4ו<ר יו
טג !4ש שהסססא א אלא גה ג טד שטצה פאי! קאסר דהיגי כלל להמסידה ל p פסס והא 01נ n o i ס ט טוו ק דגראה פטם לססנס אסר וקא רנ ט ק לומר rta פ ל ש ד  ט

0 ססש 4 p n o i ה פאי! פפר סיע איה אנל גטס! סנראה מפר אלא לססנם אטד ס טזנ טד ל לא לאיג ג אט! סמסט! גאנל טרסס להמטק ל ^ אסהו ס ס סננ ר פ  ל
ע ן4ש ס«םסא ספיקר להיה לו גראה לטק׳ ז מל ר0גלו נאירוס אלא ט ת וסדטן מ0ש לרסס אטר 0ו ד ס זלט לסספש טסר וצנלס דלוסי! אנל רצט מי ד  רגט ט

סז לא ק ט ט ד נפי דדלופי! לו שקשה אלא נ ח נרפי ולא רגט ט ג טא וספפא גטדוס טז>« ן4פ לגרוס p< דוסר וליג «סםמאות. אמס רנת סלא הסב קי פפר1 מי ט  ד
p ססס דמרסק לפטרא n n i ר הר גל דסיים מסר לסיגר טהא סזליפץ אס רסססנק גירהס סהסטק ואס׳ס נופרישיס n שסס רמרסק לפטרא פפמא לפיהג אפוד ד n o i: 

טד ת ס ו'. בהסה לפר פסיל של אלוטס ר נ ט ו ח פ6 לא אנל סטטן אס וספספט! נהמה לפר מסיר פקיט ספטין <■<! קלס) (סגס פהסשיו ט ג ט וטרש׳י .כי ט טו פ  ט
p!<! 0 מסיר•! סאגד! של«לים 0 ם טסו 4 ח שק פשששטן לאוגלם. לגסשם פט * " » קי o סנשהם 0נל4ל לה רטס סששנים לנפשה ד p n פש4ו ססססטם

סרימס ,
טשגה לחם

ט נירשסס טפסל שווא נדפרי אשו שנמקס לימי אפשר שטפזטאמפהסהט* טיהד ט טג ההל למר■ ס חג אק■ סימה ו  אמס לו (מפזרן קודם ודש דלט רטוז ונזלו נ
ט זה p יוצא פיג הנש m61 סגה  רסס• והודו פו לומר ראו• שהיה והאמה שנסנסי. נ
 גמקוס גפלו טס הסל לסק■ •ק לא וגו' לו גספזדו ק■ הלפת ונירסס הסל לסו!■ לשו! אמד
ט אמד טיו .הסל לסור אטא מ ט' (רודוס p לו צספזד שאס רגוסי ו  הטחש והוא ו

ץ סל האמד נ לט טרזשהלטוק■ ואולי פפס. לו ן4 ■דם נמקום היוט אנל דל ^

מ ט1ו( ^ טןנ ל ש נגספזדו דדקא ס! ^אסלק סן אמסהגהס׳ ^י ס ל ש לג ^ו ל ט  ט
p ^פל לא אש שם 00 שהנריט נמו נל4ו נורט! p הטם' אנל הסל לחי e i 

טן גשסס לקסייסס ס הדשג^א (>4ו .הסל למוז■ נמו סט ל טני ל9^ו גורס ט  01 ו
טי רטס• וטרו נ0נ0 לטס •טישג וגזס :ו

סייטוניות הגתות
 סמי מי יזוזו• וזיאנו טונ tnm [ס) Iy*nע•ייי בחנימנמיאנתוז אפיאטח [(]טי!
 סניאוזי דך סאוו טוו m •נדו tfm טהא עס מנוזעיג ■סואיז ונ'« *גוזטנו טדד

A in  m• ך •א* יוחד ונם!••• npvo נסואי ר1יונ*( שטאוז גאיאווסאיו «א סנאי 
סז nfnocn פס npoon ט •סורו yiw 4וזג ג וגי דיאין סרק נדוטיית ק  1M> im י

u טינד• p  m oo■ נידפווו וופוינוו ווודנינן mm טזסוי* נווד אמו rm| הנסואיו סן 
T ■0ו»וו וטוט טזת 01*0 דיג טאק» וסוים טק וטי MMוא(ופינו[*]ווםרינDוו• פס einii ם*ורוים rm טד* דייני P ו~■ נני ם*ויניט«וזו1ו vop u n p n טדמו 

דדו . 1* טנאין **ו א0ם I פחג rp אטדח םזדוו אטד דוסוו ודרםטזנ נטק *ננו טרט אסיד סרזד דאדי *םוםא ונינו נ*ם נדג יוסף ו

עוז סנדל
*m י» ף «' .טינ שםא « ו דל( נצג !ר .ןניס) «יז(ו __________):1ט ף1נ

ם. שוו ל ) ט ט ^ז ) אן ט או m ד w 'll •ן«*מק ג טפי» :« צז פנ מ! ».י רו  ט
טפזן .01 ד ל( נלל פק ' ד טנן פ׳ו): ף1נ א שנק. פשויס ט טפתן ן4 א ט ס ק  פ

ש(וך תיו): מג
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ג היילו מדמה פ נהם■ זקצה נ׳ עמי י י P פיו'®'! P ®1 י-ייפ פ׳  P !פקיעין ניפי 
 לעיעין ה״ה1 סין1ס<6מ עפיר פקיעי פפירין רר1קג והנא דארזא דרין הלחא ניפץ הרי
ג ם׳פ מסדא רג אפר לההיר ולא לפספס לא הוירין את לא אנל  קסנר הונא די

 הן פקיעין הן הן רפ׳י ופירש .פשויק לא אונלא לשוויי פרפינן נאופלא לפיפית
שכליס של קשיס טלה p פיהו הן שנליס של קשים טלם ניסין 

 טפץ ראשים ששני אלא קשורים שאיום פקיעין
 את של לפים עגפים דארזא >ייין שלשה

 לבהפה ראויים צפים ושעודם איפה שעוחץ
 יטדה רג לעלים אותם מוירין אדם נוי ורוב
 הרץ פקיעין וירץ הן הן פקיעין הן הן אסר
 פקיעי מחירץ וה׳ק דארוא ניפץ חלתא זירין
 וניפץ לא פספוסי אנל נספה לפר פסיר

 הזירץ אה לא אנל מאספסיק נסי השפוסי
א אפי להתיר אלא לפספוסי נ ג פ”פ י  די

 פיפרח פשויק אונלא יי1» קסנר ימדה
 הן פקיעץ הן הן פדסינן׳ופירש׳י לא נ*נלא

p שהחיר ופה שנלים של נקשץ שהיהם דרץ 
 הוירץ אה לא אנל ודקהד נזה התיר נזה

 דנל עפיר נקיעי מהירי! וה׳ק קאי אפסטם
pf לשוויי והרררו הוא אונלא לאו קשור שהוא 

 לא פסטס אנל שרי ני,מה צער ומשום אונלא
עי  ופסטם אונלין ואיהעניד נהחרה ליה ד

 שהוא נדנר נאונל ומיסדה טא נעלמא לחבפג
 ומפספסץ סיחיק צא זה חיקון נלא אונל הנר
 הוי לא פספוס דנלאו דארזא הניפץ אה

 להתיר אלא לפספס הזירין את לא אנל אונלא
 אונלא שוויי אנדיק דהתרה נפקיעץ אגדהן

נ ואיהותג טא  לה וקס נקשיא וסליק הוצא י
 נחוג הרי׳ף פסחי ונקצס יהודה. נרב הלנתא
 לפספס לא הזירין את לא אנל ר״י נפנרת

 שניץ ספוי דפעסא הר׳ן ונתג לההיר ולא
 יהירא סייר,א הוי פירמות בשלשה שקשור
 נרסת ונן בהחלה נמ׳ש טרם רש׳י אבל ואסור
 ליישב שא״א ה׳ה שנהב ואע׳א דעתי לפי יביט
 ולא הוגא דרב נאוקיפתא לא רניט דני•

 ולומר ליישב שאפשר צהירא לא דר׳י נאוקימתא
א דלרב משרש שרביט  וניפין פקיעין מנ

 דפקיעץ אלא טנהו גדולות א^טפות תרווייהו
׳ וניפץ יאשים נשוי קשורץ  וזירין יאשים ע

 הרנים האילן לעצפי שדופות קסטת אלומות ק
 פקיעי סתירץ והיק דאחא זיין דקאפר והייט
 דבצאו ואעיג לניפין והיה ופפספסץ פמיר

 לאכילה דהט ניון גמורה לאנילה ח* לא כתרה
 מיחסי יצא נהו לפיסית יפי שפיר קצת

 דוקא נלל לאפילה חזי דלא במידי אלא למיפרה
 איטיות שהם חייין מטיק לא אונלא דשמיי
 גמורה לאנילה מזו נלל החיה ינלא טץ קפטת
טי משום להתירם אפור  לפיך שלא פייחא י

ג פסמא ולפ׳ז כלל  אזייץ קאי לא תפדא די
ה ייב מי חיויייט ודיין יפקיעץ סבר י

ט :שנהן הטורח מפני גדולות  ואזוב "פיאה חבילי י
 מסתפק בהמה למאכל שהכניסן בהן וכיוצא וקורנית

 וTב לא אבל [פ] אצבעותיו בראשי ואוכל וקוטם מהן
 :לדוק ויבא בחול עושה שהוא כדרך יעשה שלא הרבה

 המאכל לתוך ליתן בהן וכיוצא פלפלים ■=לדוק הצריך כ
 לא אבל ובקערה הסכין [צ] ביד כותש זה הרי כשבת

 לבריא אסור לפיכך .טוחן שהוא מפני במכתשת
 :הסממנין ישחוק שמא גזרה בשבת להתרפאות

א  כגון בריאים מאכל שאינן דברים יאכל ^לא כיצד כ
 לענה כנון המשלשלים דברים ולא .ופיאה אזוביון
 הבריאים דרך שאין דברים ישהה לא וכן .בהם וכיוצא

ל :ועשבים סטמנין בהן שבשלו מים כגון לשתותן כ או ב  כ
 ולשתותן לאוכלן הבריאים שדרך ומשקין אוכלין יאדם
 מרפאין שהן פי על אף והאזוב והכשות הכסברא כגון

 מאכל והם רצאיל מותר כהם להתרפאות כדי ואוכלן
 שותה דעא והרי השבת מקודם חלתית ישתה .בריאים
 [שלא] במקומות *[אפילו] בשבת לשתותו מותר והולך

 המצרי זיתום ושותין החלתית. לשתות הבריאים נהנו
ג : מקום בכל  בהן לסוך הבריאים שדרך שמנים וכן כ

 .לרפואה שנתכוין פי על ואף בשבת בהן לסוך מותר
 לא במתניו יההושש .אסורין בהן םכין הבריאים ושאין
 שמן ולא .השמן את דצא סך אבל וחומין יין יסוך
 ומותר .אותו סכין שהבריאים במקום אלא ורד [ק]

 צומתה רגלו או ידו 'נגפה .מקום בכל ומלח שמן לסוך
 ביין אף [י] ענוג היה ואם בחומץ צומתה ואינו ביין

ד ; אסור  החומץ את בהן יגמע לא בשיניו החושש כ
 לא ננרונו החושש ובולע. הוא מגמע אבל רפלוט

 ואם הרבה שטן דצא בולע אבל בשמן יערענו [ש]
 את שפין ואין המסטכי את לועסין אין .נתרפא נתרפא
 נתכוין ואם .לרפואה שגתכוין בזמן בשבת בסם השנים

ד, :מותי הפה לריח  אבל העין לתוך יין י׳נותנין אין כ
 גב על אפילו תפל ורוק .העין [ח] גב על הוא נותן
ת מערב אותו ששרה קילור ,אסור העין על מעבירו שנ

*p ב . המגיד הרב הגיה נ

 דרג !זוקמתא לסי לא רניצו בספרי הנמצא לישב וא׳א .הזירץ את לא אבל הניפין אח
:יצלייע התם דאיחמר יסדה דרב אוקיממא לפי ילא הינא

ט לי י . פיאה תבי ט'  נכצזה למאנל הנגיסן ודיקא קנ׳ח) (שם מפגין פרק ברייתא ו
:נ״י פרק נמטאר בשבח מהם מסתפק אין לעצים הנטסן אבל

.1 פלפלים לדוק הצריך מלין(ד» ס' ט׳
סלפגי מי ייטדה א״ר קמ׳א)

 נשג• קשודס דעקיעין אלא גדולות אלומות
 אלומות הס וניפץ בג׳ קשורים וזירין יאשים
ם שהם האילן נפנפי קפטת ט יני  דאמר וטי
 אבל יאשים בשני הקשוסח גח^טח אצויטח שק עמיר פקיעי מחירץ וה׳ק דאיזא טסין

דניון סרחינן לא נאונצא ׳תירא פירחא סיפרת לאטלה חזו הני דנלאו נתן לא פסשוסי
דגדולוח

n סיר ה :שניז סימן גזור ר :סה צאוץ סמ׳ג ג שס ר1נו כ שנא שימן מזר '  :שפא ט
' מוי י . ש!ז סמ׳ג שנז סי' מיי י : יזז׳ש שס וזמיר : שנח ט

כ
קמ׳ל

תרת• שיי דסניצא נקחא מדא וודא פידק
 סזנא אפילו פשג• דקא ניץ אפי רנא אטי

בשנתי) לה דמוקים סאן אינא ונהלטח .גסי
 נמאן וססתנרא ניו״ס לה דפוקים מאן אינא

ק ע*נ נשנחא לה דסוקיס ע ו  ונן יביט. הניי
 תינישחא ובחט ז׳ל והישנ״א הרפנין נחט

 פן של נמדוך המלת אח טתשץ אין דתרא
 הפרור ובען סנין של ניד טא מרסק אבל

 ואת וגיוגרח דבלה מרסקין אין .תושש ואיט
א מרסק אבל בשנת הזקגיס לפני החיובים  ט

: ע״נ טשש ואיט הפחר ונען סנץ של ניד
ח׳ משנה .ונו' יאנל לא ניצד ונו׳ לשיבך נ

 אזיניץ אינלין אין ק׳ס) (שם שרצים
 רטא אונל אבל בריאים מאנל שאיט לפי בשנת

 אונל האונלים נל רועה אבוב וטחה יועזר את
מס• חון שוחה המשקי! ינל ליטאה אדם

ס׳ עקרין ונום דקלים  האלו הדינים בל ופי׳ ו
פ חולה ולא למשנב טפל שאיט בבריא הן  1נ

;שני סרק שהזניתי
ט׳ השבח סקוום חלחיח שתה כב  ושוטן .ו

א בן . ננ"מ המצרי זיתים  ט
ס בדברי האמיתית הטסחא ני  שניץ והפעם י
 יתלה בשבח ישתה ולא, יפסוק אס שהתחיל
 חולץ פ׳ סטאר והדין ניב פרק זה ומטאר

 שרצים ח׳ פ׳ הזיתים ודין נגסיא ק״מו (שנח
 דקלים מי נסירוש נגסיא נחלקו ק*י) (פס

 ונטק נסערנא אינא דקלים תיי אמר יננ״ח
 ואידך מיפי קסא נסא מנינייט דסיא עינא

 שניא לי שחי לדידי עולא אמר משלשל.
 זיתום אמר יוסף ורב סנייהו ומעלי דבנלאי
ט׳ המצרי  על דקלים מי ליה וקרי ז׳ל יזש׳׳י ו

ב דלא יביט ופסק .ענ׳ל החולי שמקל שם י  נ
 לחלוק נא לא יוסף דרב לפרש לי ויש יוסף

 אדטלא אלא המצרי זיהום דקלים ט ולפרש
 רב יאמר מעלי. דננלאי דשנרא דאמר קאי

 הרטאס לט ולטדיע מעלי המצרי חיתום יוסף
 משקם שהרי פותר המצרי זיתים הנל ולדברי
א בריאים  ששמט מה זי. פי׳ על ויעיד נניל ט

ט קרז) (שם ננטיתא  ושוחים שהמשיך נ
 שהברייתא יוסף רב יאמר ולמה המצרי זיטס

:המשנה על מולקת
כן כך  שיתבאר מהדין נלמד זה .ובו׳ שפנים ו

ש :נסמוך ש  (שם וט׳. נמתגיו החו
טך לא נפחניו החושש במשנה רץ*א)  יין י
 בני ורד שמן ולא השמן אח סך אבל וחיסן

 שנך מטחיהן גני על ורד שמן סנץ סלנים
 בני קראל נל טמר ר׳ש בחול לסוך דרנן

 אע^ג סבר ר'ש דאילו מספמיה ולא נר׳׳ש הלנה רב אסר }קי׳א (שם וטמרא .מלניס
 משתא שנית דרב ובאתריה לא שנית לא אי שרי שנית אי ר30 ורב שרי שנית דלא

ק ונהלנוח  ש׳ר) (שם אשה בפה נסרי, .ונו׳ ופלח שק לטך וסותר :פ׳׳נ הלנתא ו
ה :נשבח ופלח שק לסוך מותי מימרא פ י אפר ק״ס) (שם .וט׳ רגלו אי ידו ע פ

ט והני יבא ואמי לא חלא וטזפו מאי מלא לט אינעיא חושש ואיט ביין טפחה רגלו P ידו שעפה ט פוקנא אטי פי׳ לט מסי נמי ממיא אפי׳ דמפנקי ניוו סטזא נ עטב ננל ו
ל תגוף פן נמו ולקחה ננשלה פפה וטרשיי שם נטד נטזכר :פנ׳

ד ש כ ש הו ק יגמע לא בשניו החושש קי׳א) (שם משנה .וט׳ בשניו ה אבל וסולס יגמע לא חרא והא בגמרא ור.קשו נתרפא נתרפא ואס נדרט מא מסבל אבל ר^ימז אח נ
ש חק יטלס ינסע לא מתני׳ גפי חק ני אניי וחיק וטלע יגמע ש . מרוט החו ט׳ א שם נהלטת טספתא ו ץ; ניצד פרק לי׳ו) (דף ננרנוח ועמי רנ מנ

:שם בהלכות גנחנה טספחא .ונו' לועסין אין
ן ר,3 :פכ״ל משנחו משנטר נצים מעם לא חסל רוק ז״ל ופירש״י .אטר העין ע*ג אפי׳ תפל ריק מוחי העין גני על אסור העין בתוך יץ פיפיות ק׳ח.) (שנת .יץ מתנין אי

י משש ואיט בשנת עיניו ע׳ג וטחן מעיש קלורין אדם שורה שטאל אמי שם ,אוהו ששרה קילור ה לואי נ א יסר קמי קאי מ טל• איל ופתח עפץ דקא חזייה טקנ

עח מנדל
לי ץ קנ'״) עפנין(דף פוי, .לדוק עו פיאה ועי י י א ס׳ .טחן שהיא עד פלשלץ לדוק ה  ומילה י׳

 . נניח עי ווליזייז עתה ■ ק׳ע) (דף שיויה שייונה פ' .נייאיס מאכל עד אסור לפיט• :קל׳ד) (דף
 יין מהנין אין קיא) (רף טליה שמונה פ׳ .ונולע מא ענמע עד שעניס ובן : ועילם ר׳א טרק

ע חוזושפז :שיטה שעינה פוי, .מישש ואיני עני ם׳1 ח ה' . הזהר הפה לריס עד ע ט י ומזנה נ  י׳
י,■מ); (דף שוצים שעונה פ׳ .חושש ואיט עד ק טטץ אין .שיניה שטנה פ' נהלניס ז׳ל לפפ6

האי
טייםוניות הגהות

ם (ש] סי חנ י לגבי נ ׳ ב י ף [צ] : עי עזו ר■ פרק נהו לין אלי  חדא יקאישי ט~* דלא יוזי
תי שרי רסכינא בקחא טי סובא אפילו דמשני כיין דאסיי כרב אלא אסמי חר א נ  דהו

ח כפירש׳י ודלא איירי רבשבת ר׳י פסק יכן בחרארז ר׳  שוזייי איירי דביו־ם ושאילתות י
ט בחלכוח ברלקסן שלזזן בריחים לא ייק כדרכן בידיכין ביו־ם ו׳ ט ראי יעוד י ר ל איידי בי  הו׳
ק כאן ברזיה' ע' איירי בשטח טכילתין -כולח ניון בועייא לפרש פ׳ נ רביעח י  אטד נ(ק) ע'

ד׳ בר אבא רבי ב ם כגי ישראל כל ראטר נר״ש חלכח רב אטר ז ו הן טלני כ מז ולא י  טטעפ
ש דאילו טי אץ שבעז אי סבר ורב שכיח דלא אע״ג סבר ר׳ ץ טחוזא בני תני רכא אטר [י] ;ע־ב ו ר גטרא בריש לה וטייתי בתוספתא [יש] נ ע״ב וכר רטפנקי ני ט ב  טברכץ ד
י ע א מ ח ״י אלא לחוץ השטן להתזיר רחיינו יקרענו לא כלומר בולע או פי' ובולע אנינרץ מתוך ר,רבה שטן הוא נותן אבל לכתחילה כשטן יקרענו לא כגרונו החושש החם אי  ע

ק ר ע א דלא אג ח נ א סו לח לי סי ח חאי גו א ט ר ל ש" ובן היא ו ה רכל יוסף הר־ר בשה פירשו תתוהפית אבל דרשב־ם ונן פיר רכה שלא שהי י נקראה כו ו ת ת אסרה לבלוע ואפי' ע ד  תו
י לא אם טזווז אכן (חן , ע־נ אניגרון ע׳ »ע״ב התם כראיהא אטור להוכו שיכנס כדי ולהעעים ל



»t *97 מט משנה כסף פכ״א ת0ש הלכות זמנים. םשני
 י6ל מסחיחה הפגזיצה איסור לסגיר •pJw לא ויגיגו «אל.8 סד פרא לא ודאי האי
ספניי אלא היסי הזטל פלא  אסורין: וה«]יהה ה5פהמ#י מריו וסנלל העץ גני על נ
ט׳ נאצנעו שלקה טי ץ .ו ק מעגה אחיון פרץ (ק״ג:) נעייונ נן גאצנעו שלקה נ  עליה נו

«ד לא אנל נעקדפ געי :אסור ופאן גאן דס יא9להו אס ה9ג
ץ כ\ העילה ערק וגו*. ושען עעין מעגץ א

 עהגין אי! נרייהוע קל*מ) (פנע
 אץ בעגה עגה ע׳ג ליס! עון ע*ג ופען סעץ

 נשגת עגה פע*ג עון פיג ופען מעין סהגין
 נפנס עגה גג• על ושמן עעין עהגץ אין
 :לעגה מורד ושוסה לעגה סי! 1ט״ אנל

תנץ  גני על ר־גים שם .ס׳ ינש עון ונו
 לא אנל יגש וספוג ינש עון העגה

 אשון עון קשיא ינשץ ניויסץ ולא ינש געי
 לטע.הא0ונ .נעחיק הא נסיעי הא ל׳ק

א נסדחי •נש עון עהנים דסעג■  דקעג• י
ץ. ינסין נסיסין לא1 עסי  ש׳לפי' רש׳י אנל נ

ס עפולה עגה פיג היו שלא •010  פסיק• ע
 :העלגוס גרגר• רניע ורפס .פלל עסו לא
ה מ טי  )3גף נפירונץ(דף .ונו׳ שפרשה ר

 שפרשה רגדס ס׳ר אהרק סרק
ט עפל  גי• נשנס אוסה מעזירץ הסנה ג

 לעפלה לעעלה רוסקה עה1̂ הוסלקה אוער
 פ• ועקגס רפיה מקצס ועגלה לעשה רוסקה
ה ענ ^ו ומגלה וססר י  פי ומקנס רעיה עי
ה ענ  שיוא עפני יקגס לא 0ע5פ ורפיה י
ר ססאס יינ0 ערס ואם מערס  לא ססדא ל

f פרשה אנל נלי ע׳ג שפירשה אלא שט t 
 הלנה אשי רש ואסיק אסור הנל דנרי קרקע

ק  ו עילה נפרק נהלנוס נראיסא נס׳
«׳ נעקוש לנססלה רעיה וטחזידין ן .ו  נ

ע נספרי יאמחיס הטססא היא .יני
 לא אנל נמקיש יסיה מסוייין שם ונעשנה
 . ע״נ אסור, ונא! נא! נססלה אם נערעה
אנל קרסש ע׳ג נפירשה אפי' עסוירץ ופירוש

 געי פספוסי קפטס אלועוס שת וטפץ יסירא. נדרסא דידהו פספוס הוי רנהו מחלוס
 גמלוה אלועוס שה! הוירץ אס b אנל יסירא פירסא נהו רליס עשוה עפספסיק
 איו ואלה קשריה שגי אלא קשוריה ושאינה עפקיפי! גק*ו ראסי גPואפ לפספוסי
 רסירסא ואנרג מסימן אנל מינה לעייק עפה»ץ דאין לעסני אילערין ע׳ע עפספסי!

דאה דגיק יוניים נ' קשומם פיה היא גחלה
סרעא לסרס לאנילי סי לא עסיים איט ^ באצבעו שלמה מי .חישש ואינו בשבת עינו גב u״ - , .I סריי וקי׳ל *יסיק אונלא לשוויי נדי יסירא עפספסי! קעעס דאלועוס ונסנ ססם ולפינך רחקנו ולא לרפאותו בד גט עליו כרוך

p חמין נותנין אץ כו :דם מטנו להוציא m ופין נץ גחלוס אלועוס אנל פיפי! דהייה גבי על* 
 ;עפספסץ ואץ מסירץ דירי! נץ על ולא .המכר, גבי שעל מוך גבי על ולא .הטבה [א]
“יי״“ חוץ הוא נותן אבל בשבת. הטבה על ליתנו מוך גבי

 מפני אסור עתיק היה ואם הטבה. גבי על יבש מוך [נ] ונותנץ .למפה רורד ושותת לטכה
ס־אב״ד השגת מחזייץ כלי גבי על ״שפרשה •רטיה כז :כרמיה שהוא
 .ו«׳ רעיה ומטסי! פו ט׳ שפרשה •רעיה ומניחין .להחזירה אסור קרקע גבי על פרשה ואם .אותה
̂יד נ0נ אםון■ *שאץ במקדש [נ] לבתחלה המכה גבי על רטיה  pזיDנו W שסש ה1 נל ו*ל הר
̂^ .במקדש שבות 5 פניל ,קרקע גני עעל אפילו אוסו ̂ו

 וימשמש שיטוך והוא בשבת מעים בבני ״וטטשמשין םבץ כרן ז יטרח שמא דדטיה את
 הוא זה אי בשבת. טתעמלץ ואץ .בחול עושה שהוא כדרך יעשה שלא בדי אחת בבת

 שאסור ויזיע. שייגע עד שיהלך או ויזיע שייגע עד בכח גופו על שדורםים זה מתעמל
ד]  בקרקע לעטור אסור וכן .רפואה שהיא מפני בשבת שחיע כדי עצמו את ליגע [

ט ג ומרפאת שמעמלת מפני ישראל שבארץ דימוסית  ולא שמשלשלץ במים ירוחצץ אץ כ
 שבים הרעים במים ולא םדום בים ולא הבאושים משרה במי ולא בו שטובעין בטיט
 בהם נשתהה לא לפיכך־אם עונג. לשבת וקראת וכתוב הן צער אלו שכל מפני הגדול

 vה ואם במגרדת ימתנרדין אין ל : מותר בראשו חטטין לו שיש אע״פ מיד עלה אלא
 לענג לאדם ^מפרכץ סכץ .חושש ואינו כדרט גורד בטיט או בצואה מלוכלכות ידיו
שאכלת [י] בהמה ופירוך. בסיבה צערה להסיר מותר צער לה היה ואם לבהמה. לא אבל

ץ :ע•*• ינריזני! נסלס סרק «<׳» *׳ .נס׳ אפוד *•אי! שינ ר כ
ה; י ;פס עזר ג ; פ0 •!10 «■/ שגע המן פיר נ :אעורשפ ש '* ר0 עני :^נ טמן *

W צהטעיד נדי קרקע פ״ג נשפירשס נעדינה , ,
ק ר6עם וזה נצהסזירה ציפנה שרשאי לנער לגססילה רניע נ0נס דלעיל. מרייסא נס״ק עשגסט ע. פ׳  רק׳ה נערסץ פסרס טפס) רניס נהפר• עצא i*t נסריא דיו׳

ג קרקע מפיג אפילו עסררץ אצא שמש זה איא נהשגנס נ0ונ נסקדש לנססילה ק האעס הנא ונן .פ׳ :דל להרג גודמנה עסושס וננסמא המדנקדנןם רניט נספר• הוא ו
בכ״טנגו׳. סא: למפלה עטאר ו מריי

ץ נו׳. ועסשסשץ ®■ין מ ר ועמשעשץ סנץ ח׳ר קע׳ז) (שנס סניס פרק ו מ עפים ננ דנן יעשה שלא ננלנד « ׳ פניד נ׳9 נעול פושה שהוא ג קי אנזר נר״ס סמא י
ר עעשמש ואס׳ג י ס ומעשעש סן אמר יוסק ו ס׳ עספעלץ ואין :נר״י רניע ופסק אעס ננ נוי עסעעל והו א• רניע ופי׳ .עספעלץ לא אנל ועעשמשץ הנץ נע*ה .ו

ס לשפשף מספעלץ לא אנל צהגאה הנוף כל v3 ומעשעשץ נשנש פנק סנץ פירש ז׳ל שיי אנל ט׳. לעמוד אהוד :עיקר רניע ופיחש .פניל ננ גגשע קעיג).מימרא ם19 ו
f שיי וסייש רניט t ומרפאה נמגזעמס שעפמצס פימט שסלוסים נהר שם דימוסיח f i t :

ט שו ונהלטס .־לקירדנמא נורסין דש מא1ל*א יורדי! איו )fקע (שם נמשגה .ונו׳ נסים רנסצץ אין כ סוששץ שה אדם ירד ואה דנק נמו סיס וססשיו מים נה ויש נקפה פי
ד עשלשלץ המים ואנוק עצפק נקעה נאוסה הרוס! שאומר יד ש .משם אנסו ועעלץ אום נני שעסקנצץ פד לפלוס יטל ואיע דדנק הפיס באנסו יסנפ שמא י מעיו נ

נ נמנהנו קצרוס נמלוס רניע נ0נ האלו הסירושיס ושד .פ׳ג ט׳ עשרה מ׳ ולא :«ו דני׳ הוא משם והעולה ופריא ושקצא נרייסוס יףס) (שם שרצים שעונה פרק .ו  רנינו נ
א דפס וזה אסור נשסהא לא שאפי׳ הגדול שנים הרעים נעים עסעירי! שקצסם לנו המפרשים נל נמסנסה שנ׳ א שלא שפל רטט לדנרי הסנים ז*ל הרפנץ אנל ז׳ל ה ^ 

ש דלא עיקר וגן מוסר ם מים נ ם מים נ״ש הסם נדאיסא נשחהא שלא מותרי! משש עי ואה עשרה עמי הגדול שנים שי םנדיג שטם היפים נעים הנל ולמר• הגחל שנים שי
; הסם א04נד! מוסר tona אפי'

ס׳. עחנרדץ אי! ^ ט עלונלמס •טו טו אם אוסר רשנ׳ג נשנס שנרדס סרד! א•! סיד קמ״ז;) (שס מניס פרק ו  והלגסא ונהלטס «שש ואיט גדרט טרד שאם או שי
ט׳ ונופרנץ סכץ :עגיל דסול פונדין דהד אשעטויל שקורץ ענרדס יפירשי• .עיג נעוזיה ׳ ץ )f< נהמה(שם שם פרק .ו ץ ואץ לאדם וטפרנץ « oowi ופפרט! «

ץ סנץ צער ועשום מנה אינא אי אנל ספנוג ומשום ענה דלינא נגערא הסם ואסיקנא נ ^׳ ץ שע! סטן וטרשי• נהלטס. וק-עטאר לנהמה נמי ו נ פל)צ; עגה נלד• ^
ט׳ נרשינץ שאנלה בוזסה ש נדקל •אשיס ור׳ שהיאיפא שטל נהצי יריצנה לא הרנה גרשינץ שאגלה נהמה סרא שם .ו מיי יאטה נר׳ הלנס רנא ד ט ש אגילה פי• מ ו  מנז

ם אוסו עפסייץ אץ דם סאסזה שעה סאסרם ננ״סא נאוסה הלנה אץ •אשיר. ולר׳ שם ומסאי .פניל רעי ולהוציא להשתלשל וצטנה עולי אעזה  אגל שסצסק מי מי
p« לשמיקס שץ0« ואץ מדם להפפיוס ר0« שמה אפי' לריי אלא שיצעק שניל בעיה אוהו עפעידץ דם שאמוו אדם i p ס: סטאי ש ^

-L ז ״ עח מנדי טיימוניות הנחות
 נססוהא [ג! 1 זרב ,ספוק וזזו* וזיוזוו יס הםו*ן דני ווסנוז עא •וזן <*» ונן (א!

 רנסוז כ^סים• גדסען [נ] !ע׳ע םנח0 גני סעא סינע•! סוסי ניב ודא* ססיס סוני*
י יוה• יני 1טם טסוז  נם«םיוז *אט סטינס טייח יס״ס נותנין סנוזיעטח 0םנ אנט נ
 •די •עא יעוטה •י־ ינינו יומו [ד) ו ע׳ב איעוטוז שחן גמנים סעא׳ חוץ סנוזוס יני טטר
 סודוזו ושאוע ופאוגוו ססטנץ שויקוז סשוע נזייוז יש טס נשנוז אאהוש >נוא טס א»זש
» עדא  וונוז טסי! סיי׳י סיוד סוטוו תשונס .0ננ־ טאיעוי נסזי טהין הנעיי ונס נ
 נשנו! טעש נננ< וםסשסשין שץ V0 סאק שיק ,וטיוגס סיפט ואשונו נינס יודס

 אעין אוסשין שישים שסונס נםיק נייישאם׳ גיטק וסו ועקינים נסשיס אסישוז ^סשץ
 סעץ שאסיסו נו~ע עעשס נשנס סעץ גני עא יסעניי•! ואעגץנים ואנחשים ^סעים
 נשנס וגם נעשו שסש יורא שסתס יניגו ססויי יטיס גם נאים, נשנוז עאיו וווענייו

 .נוע טניגדווי סואעוז טנני ואסויוזו ינעו אסוי׳ סשסיט יעוט •סט ושאום .אאוזוש טסי
 וק1נ נדאקסן סוסי •זנ״״י pוpש ואסשס מוייס ונן י׳ט טרק <’ע בסאנווז ועיץ
ו  סאש ים טסו גדקא יטיטוז ווי׳ נישינץ שטנאס נססס סגיט [ם] 1 ע*נ ׳0 נסאנסט ג׳

I ע'נ יסיקא יטגיס נרי

 »M פד וטץס׳ ע«ץ טץ ; /)p ך1טדלץ( «וצא פ׳ ש. לסדאעטע פד ׳0 ש(וןם סי
.אפס עאיי׳ץ גלי גט •ג שפירשם יפיס :קל׳ו) (ין וטלס ד׳א פרץ . דם09 שפוא

.0א*יל«טר קפ1ק פ׳ג פ0טו וטס פטלץ(יןק*ג): *עספוצא
 אטלועפלגטמקפטניל:וטנ>לפפרוףוא!א*א סויייץ אלא שהש » פל יל סראנ׳ד נ1נו

 רט• דפ׳ר גפקיש מים רפסדרץ טפדשין גפגא !orm גמרא ו׳לפ׳ אלפש מ גישש פ»!
 לםשל» סעקם 9^פ oplon אומר •פודה ג* גשגש אופס ממירץ גשמו מגס גט פפל שיישם
 קוקש גגי פל אשל גלי גגי גל שירשם פעלוקש ססיא רג אפר שלם ונרפיץ לפגם סעקם לספלס
 אלא מיי שלגפא רלמו ושילם רא פ׳ גפלגופ !•ל אלפס ר*י וטור .לםסידם אפוד פשל ומי
 פלגפא אם •םוים סר• סלגש •פורם וג יאמר אשיג ספ׳ן יקי׳ל ספג דייזט! גפוא פ׳1 גפ׳ן

 פוש אש• רג גד עד אפי ואפריק רש•; ט»ש שמא פגר גפרא רטא אשי וג יהא טופים
 דאפררנספדא ואםרדואפדילישלאסנדלגמד^א *׳א אט ליש ופלה אנא ודג ;ודג «א4ק

 פלגש יטיס מ ואפר לפופירש אטד ד׳ש גט;רקג של om אגל גלי גגי גל שידשם פסלוקש
 •טוש רע יאשר שא לי שטרא לא גללשר .גנ׳ל לי סדרא לא גלושד ל• *דג לא ל• ואפר עדי

עזק ישר• טא ונפא ג׳4ש סלי גגי גל רגשירפם אושר אי ונאפש .גפ׳ץ סלגס אלא גרי• לנפ0
 ופרשג׳ן פשאד נשל שדו »ש ו׳ל ספוס׳ גגלי רסטש פסדט וטפט אטדפם ושעיש טטם וקי׳ל

̂ג oevwi פסרא רג ראשד שאי לי א0םט לא סאשר ;אי מפדא אדרג אשי רס ג• שפ̂< ו'ל לפייש׳י רא: דל הראנ׳ר ואס דל y ודק ו*• פליג• ipp פ׳ג טרשם אדלו אלא ג•4ג סלי ג ip 
 W סלי גסי של טרעס אפני לששש opnn לשגלס לששלש לששסמוקס טשלקס לדי מריישא קשד 4אש דלדס טע׳ גשלי רגוטס גליו פקט סגר מפיר ר׳י אטלו גלי fa דרשה אגל טוטפ פלגוזא

שפסג ששוןשפ ופס epט אפ פא ר׳יטזש *׳י1 טא ooim פס שלא טשלקס זזקא ששפפ טשלקס פרגקג אלא טרשה לא יטץ גפושלקש ל*• שגטק ושלש דיי  גטן0אפי׳ש׳גמיץאאםרדי.
. ופששששץ שנץ שקצט: שלק ל וגס <ףג) (זן שפילץ טקששולא •שדש. טוא שר לגשגה מיס וסניסץ דל; שמ׳יפרשלא הסגיס pi פטרום^פן גפייס  טקשטשג ושדפאש. eiaue שד ס'

•וצאם: סשסנפשם עפוץ.טק שאנלסשד נספיו פלאם: סשפנספפ 'ו)וטק0(וןץ1טקשט( שדוטרץ׳. ושגדטןס׳ סנץ מטפ: ושרון קלו) (וןשמיס לש׳ טפש. רושלילגרואש ודן
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נ0נ .׳1כ1 ככלי נין ניד נק 5rf>0( ת1להעל מותר לא  &ל1שת רג תגי נ'מ) דע׳ז(דף '
י  זריף מיזרף ח'ע ניד ל!) ^נל נסם nnhi M נסם לא אנל ניד יהודה נ

ה ינשג  וק׳ל .הרין כיזנ יק אסר דנסס קיא כלישגא ספק שהוא רני« פדנרי פגראה ה׳
חנ היאך קשה ועוד נכלי לרישיי ליניע גולל  אוהם עונים אין נהם וכיוצא אלו שכל נ

 נסמגים לעשוחם דדך שאין ד«ש«ע נספרם
 נכמנים לעשותם העולם שד^ ששפע ומס'

 לא לפה ועוד נסם לא אנל לופר סיאיצסרין
 ג׳ל לשינך .נסם לא אנל נהדיא מינו נהג

 שפואל רנ חגי וה״ג נסם נסר\ם נכלי שנורם
י ה נ מי  אנל ניד איד ננלי נין ניד נין י
 קפא כלישגא ופסק זייף סחיף מיש ננל• לא

י ולקולא הוא דמגן דפייי משום ימיקל נ ס  ו
ן פאק ו  לפיגזי לינא ומשיה נסם להעלותם י

.פמפם שחיקת משום נהו
אסבטי

 .שתתרפא בשביל "בחצר אותה טריצין הרבה כרשינין
 ואין שתצטנן בשביל במים אותה מעמידין דם אחזה ואם

את ^סקיאין אין :םמנין לד ישחק שמא חוששין
 אבל םמנין ישחק שמא בםם ב!עא .בשבת האובל
 לדחוק ואסור מותר. ולודקיא ^יו לתוך ידו להכניס
יבא שמא שלו הרעי הוציא‘' בדי תינוק של בריסו

סמני) להשקותו על בום לבפוח ומותר .‘המשלשלץ _ _
 ליחנק מותר 'וכן להעלותו. בדי ’בשבת הטבוו•

 וכיוצא אלו שכל אנקלי. העלות‘וו .ככלי בין ביד בין אזנים ולהעלות הקטן [!] את וללפף
ב :מהן צער לו ויש לשחיקה לחוש כדי בסטנין אותן עושין אין בהן  מאבות הטו־קד ל

 כמקום תבן כה שיש הכברה יניח ולא בכברה התבן את כוברין אין ילפיכך . מלאכות
 לאבוס ומוליך ככברה התבן נוטל אבל . כמרקד שרוא מפני המוץ שירד כשביל נכוה
ג : לכך מתכוין אינו שהרי הולכה בשעת המוץ שירד אע״פ  .לש משום חייב "מנבל ל
את לגבל ומותר .קלי שאינו קמח ללוש יבוא שמא הרבה קלי קמח מנבלין אין לפיכך
אותה טחנו כך ואחר אותה ו‘שקי שליש הביאה שלא תבואה אבל . מעט מעט הקלי

 בו וכיוצא בחומץ טמנה לגבל מותר שתית הנקראת והיא כחול הוא שהרי גסה טחינה
.לשנות וצריך כלש שנראה מפני אסור קשה אבל רך שיהיה והוא .אחת בבת הרבה
ראוי שאינו 'אע״פ המורפן לד :החומץ את נותן בך ואחר השתית את נותן כיצד

 גבי על מים ונותנין [ע] .בו וכיוצא העפר לנבול יבוא שמא אותו נובלין אין לגבול [״]
 לא אם . כלש יראה שלא בידו ממרס אינו אבל . וערב שתי התרווד ם ומוליך מורסן

 ומותר .השוורים לפני או התרננולין לפני ונותן שיתערב עד לבלי מכלי [י] מנערו נתערב
 בהמה כל לפני ונותן הרבה בכלים אותו ומחלק אחד בכלי זו דרך על המורסן לערב

 ועוף חיה בהמה מאכילין אין לה • כוריים ואפילו בור אפילו אחד ככלי ומערב ובהמה
 וכיוצא קמח לישת לידי או קטניות כתישת לידי יבוא שמא בהול מאכיל שהוא כדרך בשבת

] יאכיל לא 'כיצד .בו נ  וכיוצא עגל ירביץ ולא ימים ארבעה או שלשה מאכל בשבת הנטל [
 ותרננולים יונים פי לתוך יתן לא וכן .אחת בבת ומים כרשינין לתוכו דתן פיו ויפתח בו

 מעומד אותה ומשקה מעומד הבהמה את הוא מאכיל אבל .להחזיר יבולין שאינן למקום
 וכן .להחזיר שיכולה במקום עצמן בפני וכרשינין עצמן כפני מים פיה לתוך נותן או

 :אוכלין והן לפניהן שיתן לומר צריך ואין להחזיר שיכול במקום בידו העוף מאכיל
 ואווזין הבית ויוני וחייתו בהמתו כגון עליו שמזונותיו במי אמורים דברים במה לן

 לא לפניהם יתן לא ודבורים שובך ויוני חזיר כגון עליו מזונותיו שאין טי אבל ,ותרנגולין
 .אוכלת והיא [מחוברים] עשבים גבי על בהמתו להעמיד לאדם ומותר .מים ולא מזון
 לדבר פניה שתחזיר כדי בפניה עומד אבל שהוקצה דבר נבי על אותה יעמיד לא אבל

: טוב ביום וכן .ממנו ותאכל המוקצה
רדיית

mשם ספ׳נ שכד סם! פור י י שם סויג שנם םי«ן פוי נ: שנח שיפן פוי נ שם: וסמיג שיי. 
: שם וספ׳ג פיי ז

א  ו)ג*י וטפרא אסקכוזין עושי! אק קס״ו} נפשגה(שס .ונו׳ האוכל אה פקיאק או• ל
נ מוהר ניד אנל נסס אלא שנו לא מנואג• פצאוץ לא וה ונוי לימק ואסור פ'

 יאוסר. נמאן mר ויפשוק קכיג) ושנת הכליס נ:ל שונרו ינוקא לאסוני שירוש יהיה אא'נ
 פסק לא לפה לתמוה יש הוא וא"נ שהוכרתי. אסוני לין נהינורו מצאתי שלא לסי לוה והניאני

תר :וצ'פ ישרי ששח כרב מו  כוס לנפוח ו
 כסא סחוסי סיו) (שס אשה נמה סרק ונו׳.

 הזה הכום וענין דמי שסיר נשנחא אנוטרא
 לימנק סוחר וכן הרפואה. נסלאכח מבואר

 לסוסי שס נפי נשנת ליחנק מותר שם וט׳
 ליחנק זיל וסירש״י .דמי שסיר נקנהא ינוקא

 ונופל צוארו מסרקח של מוליא שנפרקה סי
 נפשנו צוארו שיהא נראש אותו חולין טרונו
ם לכרס לסוסי .לחניקה ודומה  ויץשדן נטדי

 שהם אנייו סרקי ומהיישנוח רסנה נחנורה
• פנ׳ל הלידה נחנל׳ ונשמסיס רכים
ט' אזניס ולהעלות  (פיז מעמידי! אין פרק .ו

נ הזנרתיה מימרא נ׳ח.)  ושם פ'
 לא אנל ניד אחר חד לשונות שהי הוגרחי

חנ ומנינו ניד לא אנל נסס וחיא נסם  נין נ
 אסור שנסם חדנריו ונראה ננלי נין ניד

נ האונקלי ודין שם זה זכרתי וננר  נתנאי ג'
:שני פרק

קד לב מר . לסינך ם׳ מלאכוח מאנוח ה ס׳ ו
 ויק <דח סטאר המרקד דין

 אין משנה ק״ס) (שנת חולין פרק החנן
 מקום על יחננו ולא נננרה החנן את נונרין

 נננרה משל אנל המון שירד נשניל גנוה
נ: האנוס לחון ומתן עי

. לש משום ח״נ כמכל לג ט׳  אין לפיע ו
. מננלין ט׳  סרק הגנול דין ו

 (שם שהחשיך נחי הקמח גנול ודין שמיני
 ויש הקלי את נונלין אץ תיר קנ״ו) קניה

׳ חסדא איר אומדם יש פאן נונלין אומרים י
 כיני דמשני הוא פ”וה היא יהודה נר' יוסי

 שטחשין ושוין . יי על יד על חסדא א״ר משני
 נונלין אין אסרס והא והקשו .השתית אח

 וה״מ .כרנה הא נענה הא קשיא לא ותירצו
 נותן נמול יוסף Yא׳ משני היני ימשני הוא
 נשנת השתית את נותן כ“ואח התומן אח

נ החומן את ואח׳ינ השתית אח נותן .ע'
 משים יהודה נר׳ יוסי נר׳ נהלכוח ופסקו
.טותיה יהלנחא אלמא ונו' משני היכי דתמרז

 ולזה קלי וזהו שתית שוהו מפרש שרש״י ודע
 נשנת השחית אח שנוחשין ושוין כשאמרו הקשו
 משוס הנמרא וכוונת . נונלין אין אמרח והא

 דנרי הקלי את נונלק אין דנרייחא דרישא
 יסיסא שתית נענה דרישא קלי ותירצו .רני

ה נ י  כל הרנה מן לנסש מוחי הכל ולדנרי נ
ליניי כאחרונה החותן בנתינת שנוי עיי צרכו  ו
י י״י י י  וזה זיל דנריהם אלו נענה אפי׳ נ

 זיל רנינו אנל .זיל והרשניא הרסנץ דעת
 מקמח סא שהשחית לסי קצי השחית שאין מפרש

ונראה שהזכיר נסו שליש הניאה שלא חטאה
• שנו סימן פור י ־ שנא סייי! פוי ה

 והא אלא גונלין אין אמית והא גורס איט שהוא
• השמועה נפייוש נכון וזה נונלין אין חרא

ט׳ אע׳ס חמורסן לד מיעיג לא והא ואמרו וערג שתי ונאיו משני היני ושאלו ומשר מים לתח דסוחר טתרא ואמריק נונלין לא אנל לסורסן מים וטחנין משנה שם .ו
י אפי' אסר עולא קניים או קנ אפי׳ שם אתח ונן לכלי מכלי מנערו יהווה איר .שפיר :נעולא והלנתא ונהלטת כורים או ט

ה אין מאי וטסרא , לתרעולים ומהלקסין ילעיפין אנל העגלים אח מאמירים אין מלעישין אנל דורסי! ולא הגמל את אונסין אין משנה )(קניה שם ■ ונו׳ כיצד וט׳ מאכילי! אין ל
זה איסור נתנאר ונכר צהחזיר יטלה שאינה נמקוס וזהו ,ענ׳ל השעוייס את נרונה נתון שדורס דורסין ולא זיל ופירשיי רעיה נחון אנוס לה עושי! אין אונסי!

 ונותן מעומד אוחה ומשקה מעומד מאכילה הלעמה אחת ננת וסיס כרשינין ומאכילה פיה את ונותח מרביצה המדאה הלפפה ואיווהי המראה היא זו אי עמרא סוד ,רניס נדנרי
לפניהם לחח אפילו עליו מזונותס ושאין .להחזיר שיטלה למקום אלא סליו שמזונותם ולני^ה לעופות להאכיל תותר שאץ שם מפרש עוד .עצמן נפר וסיס עצמן נפני נישירן

;נהלטח ונדאיחא יהודה רב וכדעת אסור
ר לו ח סו  באסה לה קאי דנמוקצה ואמרו .מוקצה גני על לא אנל נשנק עשנים גני על נהמתו אדם מעמיו מנינא רני אתר קכ'נ) (שם כתני כל סוף .ונו׳ להעמיד לאדם ו

:ואכלה איהו ואזלה
רדיית

משנה לחם
ל לג כ ט׳ לש משוס חייג סנ תנ .ו איר שהוא ונראה וכו׳ מפרש רניר אנל היה נ

עוז טגדל
 רמה ןרץ1 חגית שרק .מהן גער עז וכו׳ למות וסותר חגית פרק .הסשלשלין עד ין6ון0 אין

 סייג Sמגב .ק״ח) (דן!דהזלין ר׳א פרק .לק־ מתסק י^ינו עד מלהגות מ^גות וזטדקד : 906
ט׳ להעמיד דס1̂ל וסותר :קג״ז) (דף שנת רמככת נתלא פ׳ הכל .מים ולא »ן9 6ל ו8  סוף עד ו

י כל פרק .השיק נ :מ

מדר׳ למיסג־ נידא חילא (צית ונו' ללוי א^יגקסיה כחוג קכ״ו) (ל־ף בגיזרא איירו היני
ושתיקא שתיחא גנלי הוו ואינהו בקלי אלא איירי לא בר״י יוסי ר׳ הא בר״י יוסי

עבה
סיימוניות הגהות

' ר־נ יגוקי אסוני ריבלייס [ו] ר ח רב ש ש ^ אסר טעמידן אין סרק [ז] ג ע׳־כ אסו• ש ג רי
KJ'Se [ט] : ע׳־כ ,בר״י יוסי רבי כרבי [ח] :ע״נ תייבא איהסוסכא יSאונק מאי וכו׳

 כחב וסה״ת 7י«החש מי ם׳ כראיתא ^יעה הר אחור מים נתינת וארבי כרכי מסקנא שחר'
 ודאוג ס״ס ו׳»םא ערב אחת 0וםע ייתי אחת 0םע אהואיך סוחר מבע׳׳י סים שנתנו והיכא

« חנאי מנענע בסה״ת •י׳ בבאי סגערו יחוחח רני ואמר [י] : ע״נ בעמגר י« י  כרי ח
I wy הגסא את אובסין אץ (כ) ז ע״כ כנעסוד מיא יחד שיתערבו
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ב * כ דייו! א ם « סגישי ימורס )p*>1 נסני(שגה גפל .וני׳ «יש1ו השה ד  י1«)י
שי שח הםדביק :אסורה רדייה היא וי אי ס' נס ניייהי) .י

:הבוארה שס
 מוחץ ייסלין גיי נההליז הי) (שס גירה שרק מימרא ונו', סגמיה אסרו מה גי60ו ב

 הנלגין הההילו שגה מטרג שריהמי
 והשירו ההמץ אה להם יxא גשגה סמי! להמס
 נסמי רוווצין היו וטדיק .הויעה אה להם
 אה להם אסרו אמ מוימק ואוסרק האיד

 שם עוד . מנריא סמי להם והסירו סימה
ג אמר מע״ש שהוסמו סמץ  גל רוסן למסי י
 לרודן הסירו לא אמר ושמואל סנר אגר גושו
 דשמואל: סוהיה והויא ורגליו ידיו שויו אלא

ה; .וסו׳ האור נסמי טי*א רו א הנ רנ  מ
פו׳. לרסון ואסוד p ו x קמ״ו) (שם חניה 

אי! דימנד מפרה נסי הרומן משוה
 שם מטארים רגיש וונרי לא. לפהמילה
 אסורה שהזיעה דנריהם ומנלל נארופה נהלנוה

מ  שנריא שגוזמי האררושם דשה אגל ^
 אסרו ולא מו%ה הזיעה אשי׳ גה! ופיולא

 שיש גמערה אלא לנהסלה משרה גמי הרמיגה
 אוה! ומגשסין משיש שהוסעו האור סמי נה

%ג «מ! להשמיד גמשרה  וזה לשנה שגה מ
 והראשק ז״ל והרשלא יווה •fs/t הרמנין דשה

:זיל הגאוגיס דשה
 פלשק שם ניייחא .ונו׳ אדם םתחטם ג

 הרומן וגמלא רגיש ושי׳ רגיש.
 אסורה ההשרשה שאין שי׳ .נסמין גושו פל

 הגוף רסילה משש אלא שיהנאר נמו נשלמה
p ויל הרמל׳ן הפלה: « םני  סל סילון ה
 שששו מששה ליס) (דף משוה סם .ונו׳ צוק

 אמה להון־ צוק של סיש! שהניאו סנייא אושי
 שהוסעו נמסק סנמיס להם אמרו סמי! של

:ונשהיה גרמילה ואסו^ גשנה
א ד בי וגו׳. מיס של קיהו! אדם מ

 קרוג מ׳:) (דף שם נרייהא
^א ושם רגיש ללשון  מים ואסד שק אסד מי

r סלדה n נו סלדה יד אץ אסור XW . 
 של ש«יםו פל רגא אמר סלדה דמי היפי

 נשי' ומלקו והסשרשיס ,הימש «ויה היסק
ם  להששיר שימהר שירש ^ל רשיי אלו מרי

 שאם נמקום אפי׳ לה ונףיוג המדורה מנד
ה סם יוגס  שהוא שניו! לגמרי יהנשל ^נ
 ההסשר שיעור אצא שם יעמוד שלא נזהר
 של נריסו שיהא נגדי הידים המסו שלא ויזהר
 שלא אמרו משרשים וקלה .מהם וטיה הישק
 נו לנא נמקוס-שאיא אלא ההששר הסירו
 .המופשרים המים של ולא הוא ההששרה מהום מל סלדה יד ושיעור ניסל לידי ^שלם
 זיל ודשהו להפשיר אטד ממש הסדורה גני של זיל רש׳י לדנרי שאף זיל הרשניא ופמנ

ץ דעס p .זיל שלמה רניש נדנרי רניש ודעה זיל הסמשים שאר פדנרי להסעיר מנ  מ
 נוגד למעעו מוהר ונלשק עשיש שנהכשל מנשיל הפל שלדנרי זיל הרשניא ונהג .זיל

קדרה יש ואם פייה שיג או העמרה שיג יה! שלא והוא שהיסיג נמוףם אשי׳ המדורה

ועשרים שנים פרק
תרדיית א  אותה אסרו מלאכה שאינה אע״פ "הפ

 פח המויגיק לאפות. יבוא שמא חכמים
 מזון ממנה כשיל היום עליו וקדש יום מבעוד בתנור
 ואע״פ לכם. והצילו בואו לאחרים ואומר סעודות שלש

 במדדח ידדה לא מציל כשוצא מלאכה ידנה שדידדייה
 חכמים אסרו *מה מפני ב 'לשנות כדי בסכץ אלא

 חמין מחמין שהיו הבלנץ מפני בשבת. במדחץ ליכנם
 שלא גזרו לפיק־ .הוחמו שבת מערב ואומרץ בשבת

 שלא וגזרו .להזיע אפילו כשבת למרחץ אדם יכנס
 מערב שהוחמו בחמין ואפילו בחמין נופו כל ישתטף
wםנ אכל שבת.  v .דבריםאטדיום במה ורגליומותר 
 מבריא בחמי •אבל מרחץ. משום גדרה האור בחמי

 לרחוץ ואסור .גופו כל בדון להשתטף מוחו־ כהן וכיוצא
 ויבוא הבל בה יש שהמערה מפני שבמערות חמין במים
ה[<)] לידי ע  כנגד אדם מתחמם ג כמרחץ: ונמצאת ד

 אינו אבל .בצונן גופו כל ומשתטף ויוצא המדודה
 מפני המדורה בנגד ומתחמם בצונן גופו כל משחטף
 .בחמין גופו כל כדוחץ ונמצא שעליו מים שמפשיר

 בתוך אפילו חמין מים בוצך צונן של סילון המביא [נ]
 שואסו כשבת שהוחמו כחמץ אלו הרי מבריא חמי

 ומג מים של קיתון ^אדם מביא ד ובשתיה: ברחיצה
 .צינתן שתפוג כדי אלא שיחמו בשביל לא המדורה כנגד

 שיפשר כדי המדורה כננד שטן של [ג] פך מניח וכן
ק או במים ידו אדם וסך .שיחם לא ש  כנגד ומחמם ב

 שתהא עד ידו שעל המים יחמו שלא והוא המדורה.
 גבי על ומניחו בגד ומחמם בהן. נכרת תינוק של כריסו
תא מרחץ של אמבטי ה :בשבת מעים מים מלאה ש

חמים
סו ומשי■6ל שע/ מזי *וסיס׳ סמ׳גשש; שי׳»ה גסי שש: מ*<0 סי'שגי נ

 0}<ת1מנ3סל&שס<ם«דןתי.נשוקגיי6שלשרמןסש> אמנשו* ה 3פכ*
to« ^ שימוש גשניל לוק להוט p 6ל ששיוס מייום הק !t 

 ששיוניס הסימם ירק ניי1ל מד6 קשמו־ >to 6נגמר1 להששירן גיי להוןיפפוס ו> לגשגו
p מושן שים ט  U נלשה!6 שימוש גשניל ושששףס שים לישגו vtii מ» שלוטם מיס 

P( משששים ומימסששיגס לסששיק 0 )p t 
 bo יסדה וי׳ שהציף ששוי עיקי פל סם

 ים6 שק ודי אפוי מהסין י!60 דני זז*מי
 גומיןלהוןילוקולאלוקלהקיססץמיילזז

 לושן שק נץ שק להון שמץ גץ אימייס לס
 m נאשגש• אנל נסם גלא סהי וושץ
 מגסיא נן ולש ממץ לסן שק ולא שק לסן׳

 סני ש»א P פלש סלפה נממן לדי י01א
y נאמגשי סא הי• סשל ̂וישי •וסף יג t 

 ולמאי פאמנש• איס סשל מ״א ל הגי אניי
פאמגש* סא היי דסשל ששיקיא אזשהין דסליק
 נשנם אלא שנשיא ג! פלש הלנה לג ואמי

] סניה ש• ליפא נמשים ימילה  אסישא ל
 ל«ו משין נץ מהייץ ולה קאי איישא קאי

שאוסי^ןלסן־ שקלהוךמווץול שקונץ
ק גלש יאשר מנסיא p לש לישא ממין  ל

 ני״ז הוגא לדי זה נדני ולה לש נמלקו לא
 אמיא קשיד דלא לונא ושיוא יסשש דרב

 סשל לסן קימץ אדם שקיה מייא י׳ שושוי
ל0שלשי ץ ש מ ץ ל0ג ק ו ל ן י נ ק ו ג  ן0ן
 השי דקא »ש להון השץ ושרשיי השץ.
 אלא &וק אש %היהץ השיה ואץ גני השאה
ץ לסן לוק ולא . pששש>  שההשסנים «

ם אה מרהיהץ  נסם . גגי יההאה ביוני
 ושוי סיומשו ליה רמא ולא לגו גשי ילשהיה

.שק לסן שמץ אשילו לשהי מא סוי יפל•
 סא שוי יגלי fttn נאשגשי הוא הי• סשל

 דנימא אשייי לימילה אלא לשהיה ולאו הואיל
 לש סניה שי וגוייק. גיגה שיומשו ליה

ק שיי ילא קאי אשישא  לסן משץ אלא ל
ץל0שקואהאאימוא מ מ ף א .0י ק ש ן

 זשיו השץ לסן ושק לשהיש קאי איישא
ה א ריי׳ף ונהג .אשי ̂נ  ישששהץ ^!ו

י יקאשי ננ־ה דהלפש  דיג נייה הווא ל
ופו* לש שיהני קשיי ולא לאנא שוינא ימשש
P הייץ! מל oלקיo■pש ואששיי 0  o<pop 

 הילש שק פני סוהיה לו דששק שוסיא נן
יגיש. ישה ופן היי־ף לסניש לשנש ששה
 סהיא שישן סל אשגשי ימיו שייוש ופך

 אנל שק שיס לה ווהויס אץ משין שים «אה
 אמבשי לסן האווגשי שבזה ששים מא מה!
 ששיוה שיזומ ולש גיה גיגיי שק של אשי

ק אפיי ופזאוקמה נסשון ספשנהי משוימץ ה״ש ופו׳ משץ מיס שמוו ל  ששיגה ושימם י
 גוץאמי0שאץה יאמייגי היא ימיה וי׳ שמציף סשוי פלשיקר להוט מק לא מיס ממ«
 שלא והוא וט■ שק מיס המץלסן לשקמים ולשושוהי שיי. טוהיה ללשיקי־ל אגל
סטא נטם סשץ לסן שק נץ שק לסן משי! גץ ישי• גלה מא יאשק נגלי <גמ

גלי
ש«הי של נסור פ«קה שהקויס סניק מע*ש ליט נל סגסנסל חנסיל גני של למוזה כא

סי אנל . ומוהי כמדויג טגז נמהשס זג היי ג הוסויה הנגדיס המה להמשיוו א *ל אלו סשש ואיש השנניים וק גד-לששגד גלי שליו ששיג אנל השימס ל :מייוז
שי ה טנ p של א x .ט׳ ק ■fo ניייהא מיג) שה(דף ו סן שק ולא שק לסן המץ אלה מ ה לש דניי מהץ ל סן שק M אווזדיס ל הי סזי! ל א ס ל אנל נטם ג

גאשנשי
משנה לחם

ל .ללמאסוי מנה מ ל x מני o ״י שהשקה דיש לי יי נ נ מי דלימון ומשעע אxוננ אשיג נשחיח ג' א מונח וננמיא א » הס סהר ליסץ דאשיש ^ד■ ש וסיס א
ט׳ השהיה אש נונלים אץ יאמי ייחאx ונאוהה ליה אייס לא לי ייי סליג סם ו  ג

x לא אxדנג אשיג ro :זה
̂גי כ כ*ב1נ מן ליגוס א«ד שה ס מי ט׳ גשנה נ ש יxד .ו  לשי שהשיגץ יט

ח שמרק הגשיא מנית x שמי קמ״ז) (דף «י oשנשי ששפע א 
ס 60 שייא «’ס0 אמדה רהילה שמוה ל ל נסמיו צהשספף למוחי ואמי נ  לדיח ^
ק נפסקו פשו נעמץ להסהעף דאטר *<x דולל מ ק ל־ס) נהדיא(דן נירה נ ש י  יני
הג p מסק הסיק מאש שלמו ס גל ישעמף שלא ונזיו «  שערה נשי וראה גהמץ נו
מי שפיפה אסיק מ p א א מנו ק עסי ה מ  שלא יסילה אשילו שמיא דנעמי מי

X שם נמטאי נרוזילה אסיק ייל סנלא המי להם מזייו ס׳) (לף שם שאמדו 00 P 
מי קשה והסהא נהלטס, י הי. לנינו נ א דנמע• מדא מ הג פמי להשהשף מוהל נ

מייסוניות הגהות
 רא *ף»1 נ^קע יזם **!•נ סנריא טזסי לא וזיזיי S«1 המדיח ובספר S■! nan טוב •1

 סברא הטי זדחירי וניסו■ הובר «אץ ראי ודעו נדאיר.א [א) :«נ'ל! עבי! בנל סזירם
 לעילא ר־ב ליה יאסר סבריא לאנאי הבסיס להי כואסרו (נ) 1 זייב עיטרה בסטסה ורעה
לי יילא (ג) 1 ע־ב לביימ״ר.! סבריא אגא> תמעוע כס־  סאיס ט יא אסן ראסי כ

אול ר אלא איבאל בוי יאסור ביאולו יחי לא יהסארי !.  נואב״ג ירלא ««אר כ
נר- נל< ירלא סיחיי אוויסיב יאעיש ביעויי מאוס ט אאין בעאין חיק קיסר ולהיחרא הוייייהי ואסרי יוסף ירג ורבה בח׳ק אלא ביאילי והי הסארי וסבר גאסן לגסרי דאסר

אנק חיק רלאיסראס■ ואסר ינהק רב סו נ ה ה ק סי ס ד הנ י נ סי ף ר ס ג בי א מ

 סגם ננגשיא סהי ילהשהשף דמשמש לרסן אסי נהג משיה דגמי ושוי .שגהגהי
 נינדי וש*ק לגסהשף. אשיק אמי ^׳י דקייל ק6 אנל לדיש אלא p נאמד זלא אישגא
 משם אלא משיה גמי אסז ולא שמיא נשי x ששדה יש• ששיס שמא מיץ מיש
 «ירשהיאהאנלמשליאהיד«ד:לאאסיו טמא אשיו אין א*נ סגל ט שיש

 שסם אשיו לוווץ דיוקא להשהמן אהה לא שנייא מושי אגל האוד טומי אלא ההס
 מיץ סטי שמא ואששי להשהמן. אשיק לאמי יסמללא המשא יסמיק לא אגל ההנל

הם: ושוים האיד לסמי ממש דמיא ממללא ממיס דמי
קי ח  סט המץ לסן קץ להה שאסר והששה היה נהג .ט' מהן סל אסנ

מ  נעזא לא לשניה ססדם היו ואס נק׳ ללוילה שוסדיס סט שהמיס מ
ס לס ס ה ט ג ממון של יטס שנהג וזש שריא ראשון •to ואשי* דל ישיי גמיש מנ

הסנסנם
עוז מגדל

ת 3שנ* ל לסת. נרי סו ס׳ אניס בניו וויי ס ונינ<!ומ:9 נ׳נ ס. סנניו קלסי מאני אסו
ה סו סו. ורגליו חיו עו ישמנף שלא וגורן :מ') >p(ני ה ס טו  וסקשניש סק

«. ».<ל נאור <י»י נר!! קוויו): (ון « t :ש: נממק. « סהיו נירה «י  מ׳
:נירה נוץ ל9ב .מגש( איס ט נו' איה «וחםם



משנה מניד כב פרס שבת הלכות .זמנים משנה כסף100

 אניצו שר» ניויחס דהא ראשון ננלי יהיו שלא והוא ונחש סחם היאך לקפוה רש .שגי נל׳
ס ששיוהו פיחס קאפר דהנא פפויפין אש״ נדאוקי פרושים הצוגן שיהיו והוא חסין לתוך ו;ן5  ו

 פרושים פים לחוט פתן אשל שיחסו שששיל פועפיס פיס ליפט יפן לא חפק פיס נו
 דיש קסייתא נאוקיפחא אלא שאש״ גקפיק דלא סשי דישיס <'ל ולשינך .למשירן נלי
 שרם שפינה פיחס דידק פסרחק דאוקי אוא
 שיחסו נדי פופסיס מיס לחוט יפן לא חפין
 להפשיק נדי פרושים פיס לחוט טחן אשל

ש פח דסחפסין שה לן ליח דס;רף ואט״ש  י׳
 דסוקי דניון פוחר סחטין שאין דשר דאסר היא

ז דהלנהא אלישא פהניתין ד  פאוקיסחס עסי ע
 טופיה קיי׳ל דלא •הודה נר' דאוקפה דאשיי
 שפינה סימם פיד• אדא לרש אשיי דאהי,׳ף ופאי
 נדאי איט קחני שפינהו פיחס קחני פיס פפט

 להו פוקפיק סשניוח דנפה קיסיייהvא לדחוס
 לפדחייה לאו נסי ואשיי מזה ירוק יוחר שענין
 דפחטסין לישנא ספי שפיר לחיוני אלא אסא

 לפיחס שפינהו דהייט שפינהו קחני דנדוקא
 פיחס קחט ולא שפיניו פיהם ומדקתני עצפו

 פיס פפט ששפינה אלפא פיס פפס שהינה
 סחניחק לאוקסי איצסייך ופש׳ה אסר לטלם
; פריי ע'  לאוקסי הילנך טוחיה קי׳ל דלא א

 אדא יש נדאוקי ספט שפינה פינט דפאי פתני׳
 יש דהא ועוד ספי עדיף דהלנתא אלישא דהוי

אסי  לניף שיטר אשל להפשיר שיטי אלא ליש י
 ונדפייפ׳י ליה פשפע אדא ניש ע"נ אסור

 לא מסתמא לצרף שיטי אפילו יאסי זשפואל
 ששפירוש ואע׳ג יסחטהין שאוקסחא איש פלע

ר דאשיי נאוקפסא ישיט קחש הפשנה  ננ
 פס׳ש שחזר שחיטר סקוטח שהינה סציט

 שפירוש נאסר שאפילו וטד המשנה שפירוש
 ני׳ש דלא דאחיא ניק דאניי נאוקמחא הפשנה

 לא פה דשריו לפי והשחא טוחה הלנחא לית
 ולא שני נלי הוי אפנס• דהאי צופר נצסרך

הטא יאיתא אפשטי כאידך הוי  סיקא נ
 נדשיי שאפשסי סך להניח שקשחי דקאפי
 שהוא אפשסי שין לחלק נצסיך צא ונס החום'

ץ כדשיי ראשון כלי לשאר ראשון נלי  הי
 ראשון נלי נל ודין ראשון כלי ודאי דאפשפי

 ולא צוק לתוך חמץ אלא שרי ילא צו שוה
 לא שפינט יפיחס דפחניהין מפק לחוך צוק

 חפק פיס ט p ועדיק נלופר סיירי שסינט
ל  דהייט נצל צוק לחוט לחח אשור נהיש מ

ולאשפועיק סיירי פיס פפט כששינה אלא אפשסי

 וכן הרבה. םחטטן שהרי צונן מים לה גותנין אין הטיס
 אבל .כמבשלו שד\א מפני שמן של פך לתוכה יתן לא

 מיהם ו :צונן של אמגטי לתוך חמין מים ד\א נותן
 כדי צונן מים לתוכו ליתן מותר חמין מים טמנו שפנה

 או צונן טים לתוך חמין מים לצוק ומותר .להפשירן
ד] צונן  טפני ראשץ בכלי יהיו שלא והוא החמין לתוך [

 פי על אף רותחת קדרה וכן .הרנה מחטמן שהוא
 נותן אגל תבלין לתוכה יתן לא האש מעל שהורידה

ה] מלח לתוכה  אש נכי על אלא מתבשל אינו שהמלח [
 שר\א אע״פ לקערה טקדרה התבשיל יצק ואם .נחלה
 תבלין [י] הקערה לתוך ליתן לו מותר בקערה רותת
 נין החלתית את אין"שורין ז : מכשל אינו שני שכלי

 ואם החומץ. בתוך אותו שורה אבל בצונן בין בפושחן
 בצונן בשבת שורה זה הרי וששי חמישי כיום שתר\
 פםק אם יחלה שלא כדי ושותת שיחם עד בחמה ומניחו

 נשרה או השבת קודם ישנתבשל דבר ח :מלשתות
 טותר צונן עכשיו שדדא אע״פ השנת מלפני בחמין

 ולא מעיקרו צונן שהוא ודבר .בשבת בחמין לשרותו
 לא אם בשבוז בחמין אותו מדיחין מעולם כחמין בא

 :בחמין אותו שורץ אין אבל מלאכתו נמר הדחתו היתה
 בתולדות להחם שאסור אע״פ בחמה ^להתס מותר ט

א שאינו חמה  ליתן מותר לפיכך .לאור מחמה לטעות נ
 לתוך יפים מים נותנין וכן .שיחטו כדי בשמש צונן מים
 הבור לתוך תבשיל ונותנין .שיצננו בשביל רעים מים

 ושטן [׳] ומלח מים אדם מערב י :שמור שיהא בשביל
 שיעשה וודא .התבשיל לתוך נותנו או פתו בו וטובל
מלאכה כעושה שנראה מפני אסור הרבה יאבל מעט

ממלאכת
: שנא טיפי' י שס: נ שס: ספיג שיח סי' נטוי שס: «/ שנא סיפן אפיי

אפשט רשיס ופ׳ש שה לן ליח דפצרף דאע׳ג
ט נקס אסנסי חד דניייתא משום אלא סרוק של דוקא ילאו זס לפי נ׳יל p% של  אפנ

 או צונן סיס לתוך חמין מים לקק וחותר אח'נ שנחש יוסי ראשק כלי לנל היק הוא אשל
 יאשק כלי ישכל היי הרשה פחפק שטא מפני יאשק שכלי יהיו שלא וטא החמין ל™ קק

ק שק הספיק שהדי נאסנס׳ לרחיצה עטי איט ואפילו אסור  יפיחם זה לדק דאמנסי י
 נססןקקפיעסין ראשון ננלי יהיו שלא ור\א שנחש שסה לופר ואין חפק פיס פפס שפינה

ע ולא ראשון שכלי אפילו ישרי אה'נ סיישין קק אשל דוקא פחשק חפק לתוך צ  ישיט מ
 ועוד שיה צוריק דלא לאשפועיק כדי לנחשו היל דפ'פ היא פשוס דדשר פשום צנסט

 אפשר ופיהו .להשפיסו היל לא יאשי• אלישא פילסא הא לאשמועיק אתיא דפחני׳ כיון
 דשצוק ימשמע הרשה סחמפן שטא ספני ראשון שכלי יהיו שלא וטא פ׳ש על שספך

א שרור וישר .שיי פיושין כצוק אשל הרנה פסחפפק שק פייר• פועפק  והוא שמיש מ
 יאשק שכלי צוק לחוך חפק אשל חסק לתוך אצוק אלא קאי לא ראשון שנלי •טו שלא
 ואע׳פ הפשנה פל אוקפחא שם פיס פפט שפינה פיחס נחש הפניד והיש שרי. נפי

ה שנדחו שאע׳פ לומר לו לחה וא'נ לדוטייס אדא רש דשרי שחוסם סישריו נראה .ענ׳׳ל י^א אסח דק הדק שם זו ראיה שנדסיס ק הדק דני  דלאשיי פשום ליה סיפוק סא אסח י
ה לי' דהייט אסר הא אסרה דפתניתק דאסר נפי מי *י פעל שפינס פיחס דין השמיס לפה נאש״ לישיט פיל אי ועוד שרי פ?רי כווחיה דקי׳ל לריש אשל י  לחח שפותר ה

 הרנה סחמפן ואדם לרחיצה שמדים שט שהמיס ספני שט ימין לחוך טק לחח שאסור והסעס סרחן של אסשס׳ נשי הסניי הרש נחש שד .עיקר נמ׳ש ודאי אלא פיס לחונו
ק של אפשסי ישים שנחש חס ר  ונו' ממין סיס ספט שפינה מיחס אח"נ נחש שהיי וקשה .לתיס חסין לתוך טק ליחן סוחר לרחיצה דלאו יאשק כלי ששאר ישריו ולפי .ענ״ל פ

ישיט וס׳ש .עיקר שנחנתי נפו הילע לרחיצה ילאו אעיג אסור ראשון כלי דשנל משמע ראשק שנלי יהיו שלא והוא מסק לתוך טק או טק פיס לתוך חסין פיס לטק ושחר
נסי פלאה אינה אסיט ראשון נלי שמא ספר דסספא דטון יוקא ולאו נקס דחילחא אורמא ינקס דסלאה נראה ,חסין שם פלאה שהיא סרחן של אפשסי

אנזר כששים נטשש דמימזי ומשום דנים ט לכשח פחשה לזמן ליה פשדי פורייה דסתס משום שפעמו נראה . סור״ם כששה שנראה ספני וט׳ עזק פלח סי יעשה לא וכן י
נ נסי עזק איק אפילו עזק איייא פאי מקא שסרושק דאי שפועסיס אפילו דאסריק עזק סלח ומי נ' :הי״ן ו

 אלא נאפנפי דיס אין דספל שם והעלו חפק שסוך טק לא אשל טק שתוך מסק שאסשסי
א הרי  טק צחה שאסור והפעם .זיל הנאוציס פיישוהו וכן הוא כלי זה ואמשסי .כטס ט

ק שט שהסיס ספר שט מסק לחוך ^  ישים שנחש וזהו הרשה פחפחן ואדם לרסיצה פו
ק של אפשסי י ק לא וכן :עיקר וק פ ט' י :אסר שרשי מעשה פ') (דף שם .ו

(ון> שם .וט' פיס פפם שפנה ידום ו
 פיחס המשנה על אוקפהא נדא)

ק לא פיס פמם שפנה  פועפק סיס לחוט י
׳ ק טחן אשל שיוחסו מ  נדי פיושק פיס לט

 הדק שם « *קפחא שנדחיח ואעפ״י להפשיר
א אפח קן ט ק ו  שהזכרתי נפו צירוף גושום נ
תר :סי׳ש סו ס' לצוק ו  זה נתשאר נשר .ו

, יוחסח קדרה ובן לפעלה: ט'  (דף משנה ו
 לא סרוחחין שהעניק והסדרה האלפס ליט)

ק אשל סשלק לטק ימן  ולטך הקערה לחק■ ט
 שחרא שלישנא מפרא שם ואסרו .התמחוי

 שהלטס וניפ ששלה לא יאשק שנלי אפי׳ יפלח
ק שנשטא ז׳׳ל ופירשיי  הקערה לתוך חשלק ט

 לטך לסת אשל שטנה שהיוסחין אחי יוקא
 רוסמק פליק ולפרוח חמלה סנלק הקערה

«י  יטא והיי מנשל ראשק כלי שעייוי ספני א
ישיט. פלשק יראה p ראשק ננלי זה לענק
ק' התירו פפישים קצת אשל  כלי עיחי א

 דעח נראה וזה מנשל. שאיט לק ראשון
 ליעשה אשל להלנה זיל והרששיא זיל הרסש׳ן

רי להחמיר ראוי מ :זיל ישיי נ
ן ז ק .ונו' החלסיס אס שורק אי  טלק פי

 החלתיס אח שורק אין משנה ק'פ) (דף
 שעא ושנפרא החוק לטך טחני! אשל נטשרין

ט ינאי פר' נ*י מיניה  המלסיח אס לשרות פ
 שפושרה חק אנן והא והקשו אסור איל שטק

א יחראה פתרחק איל מותי שטק הא ק׳ ט ו
:אטר שטק אף אלא כמותו הלנה ואק
. חסתי מם שתה ואם ט'  דאשק ניק שם ו

 שששסא שחי צא אי ששתא ומעלי מנטא
פסחנן:

ט' שנתששל דבר ח  משית פרק שמשנה .ו
 פלפט שחמק פשא נל קמה:) (דף

 שא שלא וכל שששח שממין אוט שורק הששח
ט פדימק הששס מלפני שחמין  חק שששת ק

« שהדחתן האספנק וקלים טשן המליח סן
 ששא כל זיל רש״י וקרש .פלאנק נפר היא

רן פנחששל נלופי שחמק ט ט  שחמק ק
ש שר עון שחמק גא שלא וכל נטח שיטה  י

ט מדיחים הדחק עיי חי אוחם שאוכלים  ק
;פיט פטאר המליח ודין .עצ׳ל ,שורק לא אשל נשוט זהו אסריק ולא

 שיחסו ששיל שחמה הטק ואת שמשנה קסח:} (דף שם .וט׳ נחמה להי!^ מותר ט
ע שמחה ליס) (דף נירה ופרק ט וכי' דשרי ל'פ ני :<דס שנתשתי נ

ט' טחנק וכן  שיהא שכיל השור לחוך חששיל נותנין משנה קפ׳ו:) (דף חנית פרק .ו
ם ואח שטר :שיצנט שששיצ שרעים הישים שי

ס אדם מערב י  פרושים פלח ט טשק אין ק׳ח•} (דף שרצים ששטנה .וט' ומלח ט
מזנשיל. לתוך וטחן סחו שהן ופושל פועטן פלח סי טא טשה אשל

* יוסי שר׳ שם ונזכר קן נשמי טשה כן אס אלא טעפק אפיט או ט הלכה ו פו  נ
ק .שהלטח נאן ומשואר ייד:) (דף דעירושק קפא פרק שדאיתא נ  שמי שגמרא פטאר ו

ס הם פלח :ופלח ושק ט
ק י

ל ז ג ח פ ע
חרול

«r ש׳ .שייוי קהיס עד שניזנשל דנר :חזילק ר׳א שיק .מלשסוש שפן אש שד שפלהית אש טדין 
ן  שמוה ש׳ .ההנשיי ססצקס פד שים אדם סערב :קפ׳א) (דף חנ״ז שרק וםןצ« (ל׳ס) מ

. עיחנק דמם׳ וש׳ק שרציס מ׳ ש' .יקנל שפלש שו פלח סי יוכזס לא וכן :^ח) *צים(דף

.טייטוניור״ הגתות
ח [ד]  וחיים תחם דאנזר• וזזינא [ם] :פ״נ אי.! פונן א» אנא יאסדי נביט ודאא נני

נ דאסר דר־נ  נאיישוא ודאא ’חחוס שיראו ונן דתויא כניארא ניאואא טאחא פדינא י'
 פנ«א אינו יאשק ננא׳ ואפי' סאח שנותן שאסר רשנ׳ם פירש יכן .אדר׳ג דשאיג קסא
ם שאוסר רינ׳א אפיווש וא!•  חאנח חנא קמא נאישנא אאא ואסרי נאינא האנח דאין ננ׳

• * ו r נשם בטז׳ח [ו] 1 ע־נ אעיא נפ״פ נוואר, נהנ׳ח ועיין נרנת עאיו תבוא u טאדת שחיו וסן נא נקערח טאח איתן שאא וזסחסיר ומיחו ,’נ r t ■איתו שאא אמחר שפדץ 
חו^1» אק' ט וניתשאט .וסחנשא ראשק ננלי ועית׳ עיייהן רותחין וישנוך נפערה ז1נ  ואפיא! ראשק ננאי עירוי אסור אפו ימח י' סלמעאוז עאיהן ולעתח טאסנר. חנאין ליחן פ

ק נונחים איתא ונן רחווסח נפש- ע׳ש קאיפה נדו ת«חוח אנא דםנשא נעירו׳ סורח גני תתאח ׳|S» ניזד נ»רק דאסר שסואא ם' שם ועין חפאת דם •י ט  I ע׳נ נ
ס שסונד. נפרק )11 פי או* יוסי נרני ודאא סאח ם׳ עושח אנא *  עק נוזיאם׳, יופי נדני חנינת אין שסואא אסר ועירונין קםא נשרק ונן ננסיא פאוגחייט נומפרש ד

ן ואחר דנים או חעיף נתחי ע^ סלח לתת טוט■ ולטפו עליתם יק או צוים p אוזר לתת סחט יוסי רני אפילו וסלח ושטן טזווטוו בכפר יק אי סיס כאיי טחן נ
: ע־נ ,תחחטת ספר



 at ץ6ו דשי• הוא עצמו •J53 לגעיו דוקא
 והוא שר• <1« גנף אלא רטנו זגר• נאשמש

:גשש •שרוף שלא
שתי

. פשנה מניד ם י נ מ ת ז מ ל ת ה ב ב ש ״ כ א צ»»נה כסף פ 101 נ

סי. מלש מי •פשה לא ובן ̂ה ענו• למא• מיא ושלחא מלשא שלש• שרשי אני• אמי ונעה עדן מלש מי פושין אי! קש.) (שנש שם ו תר :למוד^סא אויא ל סו  ש•^ למלוא ו
מ^ לשנלו מושר הלש! שאפילו סנואד ושם .נאניי והלנה ונהלסה . מושרש נילה אמור לשן אמר אני• נשנש ונילה למן מולשין אין שנינא נר •הווה הג• שם :1נ

א ר י ת גוי. ופלפלק רץ ונש לערב מו : הוא שהאצולשיש שם ומפורש ואפרסמק צלולין ומים ופלפלין ישן יין אלונשיש שיר ל'] מ׳ו ןשולץקימ, (שניש) פרק ו ם א ו ^ 
ב ל י רו רן נשנש• וגנר רניש הלשון שם .וסי שוס :רניש ^ןו! שם .ונו' ששרש! שתלים :רניש כלשון שם שנש וגמרא מםקנא .וסי ממייש שלשו וו  %נ: M נ
ל יג ט ס׳ פעי הנו .ונו׳ לרמון אסור לפינן ו

ח] עזץ מלח מי יעשה לא וכן .התבשיל ממלאכת ” ‘ י ] W) ניו נון פממו למוזר סע׳ש שלפו וזרויל יב
שהמן מוני■ לי.נה ןיב שלישי'מלח שני שרומ

א ■ ® י ■ ̂ * י — בו וכיוצא צנון אבל ביצה לסלוח ומותר [ע] .טוריים
 והכובש בשבת כבשים ככובש שנראה מפני אסור
 וכיוצא [י] צנון לטבל ומותר כמבשל. שהוא מפני אסור

א :ואוכל במלח בו ופלפלין ודבש יץ לערב מותר '
 וכן בריאים לאכילת ראוי זה שאץ אסור אפרסמון ושמן ומים יין אבל [נ] לאכלן כשבת

 לתוכו ונותן ככלי כין ביד כין פמחו לטהר שבת מערב שלשו ייחרדל יב :בזי׳ כיוצא כל
ש« לתוכו נותן למוזר שבת מערב שטרפן שחלים .מערב אלא [ל] יטרוף ולא דבש

 לתוך נותנו למחר שבת מערב שריסקו שים M .מערב אלא יטרוף ולא ותבלין וחומץ
 ולפיכך .נוזז משום חייב האדם מנוף שער הנוטל ע :מערב אלא ישתוק ולא הנריםין

 לחוף ומותר .בו וביוצא אהלה בנון ודאי השער את שמשיר בדבר הידים את לרחוץ אסור
 שעוי ישיר שמא חושש ואינו בהן וכיוצא יסמין ועפר פלפלין ועפר לבונה בעפר הירים את

 משיר שאינו דבר עם ודאי השער את שמשיר דבר עירב .טחכוין אינו שהרי ידו שעל
 בלראות אסור T :מותי ו16 ואם בו לחוף אסור המשיר מדבר הרוב היה אם ודאי

 קבוע ואפילו השער מן המדולדלין נימין בה ישיר שמא נזירה בשבת [נ] פתבת של במראה
 המכבס טו :קבועה אינה אפילו בה לראות מותר מתכת של שאינה מראה אבל .בכותל

 או מטלית לדחוק אסור לפיכך .ימככם שועא מפני חייב כסות והסוחט .מלבן משום חייב
 לסתמה כדי בה וכיוצא האשישה בפי בהן וכיוצא מוך

 לו יש אא*כ בספונ מקנחין *ואין .סחיטה לידי יבא שמא
 מים של חבית מכסץ ואין יסחוט. שלא אחיזה בית

: יסחוט שמא נזירה לה מוכן שאינו בבנד בה וכעצא
ס] נשברה טז  שרצא מה טמנה מציל בשבת חבית יילו [

 או ביין יספוג שלא ובלבד ולאורחיו לו לשבת צריך
שמא בחול עושה שהוא כדרך יעשה שאם בשימן יטפח
̂} ולא תחתיה. ומניח כלי מביא טמנה מציל וכיצד סחיטה. לידי יבוא  אחר כלי יבי

 אוחזים לו נזדמנו הרבים. רשות דרך כלי יביא שמא נזירה ויצרף אחר כלי ויקלוט
^ כך ואחר יקלוט ולא .לראשון ומצרפו אחר כלי וקולט אתר כלי מביא  חמץ אלא יז

פ] ואם יקלוט. ואח״ב  מבפנים מככשסו טדו נכי שעל יזיטיט מותר: זה בדבר הערים [
ם. שמא נזירה מבחוץ מכםכסו ואינו ט .ילטו שמא חושש ואינו בצפורן * לנרדו ומותר י

המכסכס
שג: :שש ספיג שס פיפן פור ג שס; יופיי ס: גפורש•' רג פו %: שש: שפ׳ג שסדסי׳שלס ו פי ר ו פ י

בי השער גשילש דין  פ״ש רני
 ר6מט נ':) (דף פומגין נמה שיק הימילה דוץ

̂ש «י שא  דהו״ל vcd שודא• נדנר אצא א
 ני*ש דק•׳! ואע׳ג •מש וצא יישיה שס^ק
 משיר שודאי נזה סושי מחנוץ שאין דדנר
 הקער אש משיי שהאהצה מסאי ושם אסור

תר נורא•: סו , הידים אה צהוף ו ו' נ  שם ו
 דנילו ונהנ שרי. צניגשא עסי יהודה רנ אמר
 ממישים ויש .ממש צננה שמפרש •ש בא•

 1צנא״ נלדא״ר וגקראש שלצנונה עפר ^•למא
 דעש יזה סינרץעכ״ל, אנו וכך •במשאל נצשון
 פלפלי פשר שרי דיסמץ טשני שם פוד רנינו.

רב :שיי י עי  ונו׳. השעי אש משיי שאי« דנ
ע נספר׳ מלור\ש פסמאוש מלאת• נגא!  .יני

י הרונ היה אם נ1נש ני^ש! נ  משיר שאיני מי
 אם ונקלקן .אסוי צאו ואס לסוף מושר «דא•
vvi ואם לסוף אסר ודאי המשיר מד«־ המב 
 אמשיה נראה האמיונה המסמא וזאש מוסר ל*
 יוסף דרנ נריה גסמיה שא׳ר הגמ׳ מפקגש צפי
ק .דמי שפיר אהלה יונא דליכא הינא גל ו

ההלנוש: סן נראה
T ר .ט׳ ממגש של כמראה ליאוש אפו

ק הנאים ססלוקת  (דף שואל פי
 ואע*פ .רנינו נדני• נהצנוש והעלו פ)’קמ
 הרמנ״ן השכימו וכן .פיקר כן סולקין סיס

 לנשים ב־ושר לסיני סינריהם .ז״ל והרשנ״א
 שאינה פ ואפ נשנש זנוניה של נמראה להסשנל

: מושאיה ואיק קטפה
ו  לפינך ׳0 מלנן משום מ»נ הצכגם ט

ץ .ונו׳ מעליה לימוק אפור  י
 פ״ס נארונה כהנחיה הנסוש וסהיעח בננום

 אמר (קמ״א) שולי! א' הסטליש דהיקש איפור ויין
 ישישא אשיסא אוירא אינש ליהיוק לא רנא

נ סמיעה לידי אתי דילמא  טקניזים ואיו t ט'
. נספוג ט׳  משנה קמ״ג) (יף ממל ארק ו
 נו מקנסין אמיזה ניש «ר לו יש אם ספוג
 לפי דל ופירש'• נו סקנשי! אין לאו ואס

 דפס וזה .אלנפושיו נין גססע פכשאוסז
 נ! מפיסים הליפתים א׳׳א ונהסטש יניגו
 אי, הוי מאי אמיזה ניש לו יש וני ל• וקשיא
ר »  שיש ניס וזימר ואני פמישה נלא לקמש א

מים מלאה נלצווזיש ליה הויא אמיזה ניש לו

הראב׳זד השגת
 בלרשםים ז׳ל הראנ׳׳ד נשנ .ונו׳ מקנמי! •ואין

 מאו אהיזב ניש לו ניש לי וקשיא כן מפרשים
 ניון אומי ואני .סנזיפי. נלא לקמח א*א הוי
 מים מלאה נללוהיש ה׳ל אששה ניש לו שיש

 אשיזם ניס לו כשאין אנל מים ממנה שסייק
ל: לגדמשו אסוד ג׳ פ

אסור אמיזה ניש לו נשאק אנל ממנה שמריק
ל. צסוסשו מ ונהג פכ׳ ט׳. מנסי! ואין פנ׳יל: המים, ושואג הים נסוף נפשה למר נסו והוא פ1יי ספוג המשגה נפירוש יני סו ק סני סי נפי  נחייה מינז) לדף מימני! נ

ט׳. לו נשברה זה: מסנאי שם ונו׳ יסיא אמנא סודיא סרים דהוה שו ^ לאשרים ואומר ספולזס שלש מזין מציגיןהימנה סנשנרה מניס סרקא ראש קמ׳ס) לדף מני ו א  ט
א יספוג. שלא ונלני לנם ע יפשה שלא נשמן יפפמ ולא ניי! יסטג לא שנא וממי י ם ספיג ינינו לא יספוג לא ז״ל ופייש׳י .נוזול מושי שהוא נ  (להטי* לחזוי היי! נסי\
* ט סנניס יסמיז לא יפוזול. שמא גזיה ננלי ל: מ נדנק והשפ! נ ט׳. מליל וכיצד פנ׳ שהיא ההמיטם טלני שם מאייש והמפם סדי! קי׳׳ג). (דף פשט ננל נר״שא ו

דניי ינינו ופסק .שם הנאים נמסלוקש :דנייהם נשל להקל ספייסץ האוסר נ
ט׳ נגדו שפל סיט ח ג אמר קמ׳׳א) שילין(דף פרק .ו « נגדו שפ״ג ימ0 נהנא י » ה ספל שיש ונליינזא מגיזק מגסנסו ן4( מנפגים מג ריי נג :נל*ח «

הסבסנס ,
עוז טנדר

י יפויפל טיא): פ*ר'אליסיזימלין(יף אלאפפרג. פד •ין לפר< םידור <|.e1«אינו פד «
* ייג פילפיה .יס* שפשיי יני עייג :נ»נזניו(יףג'שם) נפה פרין  MS וינ (ינא יי

:קמ׳פ) הטאל(דף פיק . ש9« פשוש מ״ג פד נפלאה לראווז פסווי :פופנין גפה פרק אמן
י 'י״? אשור לפיק• * • ®ייי ̂■י■ י ונו', פקמי! יאין :קיי׳א) (יף י״לז י

:•דל לפיסי אפור ום' ק פפרשיפ פלרפיזיפ דל הראלד בחב קפ׳ג); מפל(רף פוק
 טש פוי לו c> אס סווג פניני פליפס יפפנה פמפל «ק סוף n הלנה ניקר ני אופו יפני

/ ופ>וש*י מ פקנווי! אוויוה  אנל ס פקופין ס פיאוזפי פור פל אסיזס ניס לו יש אה ו
 הפפגיופ נהי׳ ו*ל ר'פ פיי ינן גי׳מ יק .פנ׳ל נפשה ס פגשאמוי! ס פקמד! אן נלא׳ס

רטפ>» פפדזש מי ניח פירזט הוא אפיוה ניס דל(*יש ראניד לקופייס פקס נשאר לא וסס
pi 0«» שאש דנר נל ושל שסי ושל פן של יי גיש פ׳ה אצא דו וקהמ וסר .דל סלדפשיס

י ונור«פ הפדיייקוש ו*ל רנופיפ נמססאפ גם וגרקיזי דל ריש לשון ייזהרש . . ________ נגיישוז ואלי «
ו התירו גייופלמי«ל«ח םדקאסיי י נ ̂ה 9הי לא דל פפינס n״vwS *n פםע0 ונר בםרפה ליאווז נ פ מן ילקו! אם דל פראנ׳ו נגייספ פיה ואם האפס פל לפישי ניין נן יאפ ^ו
ופוק סיפז פופמ(דף סק .ים»פ שפא פי «יש פנפין ואין :ררנו יירה האפס לסנו פסוק ליאות לי״נ לו חתייו ם«םייה אין דפייק נ^ופלמי נחוי מ«םע ונן אסיר לם־יכות קרוניס
פ:9«יפ נפטיוזאפניפפרליי• :נופל(רףקמ׳ג) ללקוסולבנות חיינו בםיאתנוזול לראות לאיזה חאיאסר לסלנותויים פחיהקיוג גנוויאח > » ק פו  W סר• פר ס' פספס וכיפרפליל .

נ אזפד. גני הנא ם«תעי הנהני פתורות מתון f פ* .יננס שווא פו פגרו שעל סיס ;קד!) הקרש(יף הפני פל פ׳ .»פו ׳•®׳•ין יביני נוזפונת ספאתי [פ] י. נ׳ t( רף ופולק) Ifto;{ 
f *ל לפלנו חרס פל הניח נק חלוק דאץ t נראה סיחו ניניחן •פותלקין ני* וולא
בלי יביא נחיל אדם חוין נ*יקח או «ן» טיף וינא אנל נוליקח נן נסו םזילין וקחני ספסע נסי סנילופו ולפון לא נסרקה אנל נפנרח מקא פסוקדק רית דברי
ףני ם«ייםין אין ואסר נת־ק ולא נר־י יוסי ניבי [פ] 1 ע־ב חינו לקץ ויפמוד יבין וחטפניל ויפטרף אוזר נלי ויקלו* אחר 1A Bin M*om חניא פוץ וודר חפוור [ז׳ל * ז

ג אב׳ל] םמ-«ן אפור למפח פוינח פאינח סלונח וחד אזרג טווק יפי יב* אנל

ת הנוזות סוניו סיי
ד וסילתא חילתי חיי אביי אמר עוק ונסה (מ| נ j ז «ינ ו  t»l אני' ספטיח אקיח  וולא י
י יחווח נרב א נ מו האוסר חנינ מו! נ פ0 ריג אמר (י) 1 זרב נ  טוגלא טלהנא חוח יי
חג מפונילנא ודאי טבול• טלחנא לא טיטלח ער בוי א ונ  *קח עו לדזניחו *סוחר rנ

סי קטנח א א רני גדול דנלל ביריפלמי נו עיו לנו נמלח פנון אסר ו  :ע׳ב יפהא פלא ינ
p 1ל1 :אלונטיח מופק ואק אנוטלין עופק סעמידן ואץ רולי! סרק )5 i אין זיימ~א 

ת לחנוחו פנ ר בי־ט אבל טעטא סחאי נ ב »'» י*« נהלנית עיין פ טי [*) 1 ד פל  נייו
לל ס ל* ספוט וריב מפקין לחון פוס חמתן איחא גדול ונ א׳ חני אינו ונ  בין חילוק יורע ו
ץ פוס ק אחלמויא סליג י0ופלvה1פחלים1 חרול ונ  רלא נתב נסייר אסגס רפוי. דק׳ל ר
ג חן איירי ופחליט וחרדל והחיא ^י  בתס נותן חמז אס ובנולחו •ום מנעיר חספקח פנ
ת יין או מים פנ ח (<! :ע■* חחרומח בפפי ונן ,ענ־ל ל* רי׳וה חייג נ *ד  לח מיקי נ

מן w באפוי. ח פל נ ס פריו רני ני אח יליאוח >0קו לסטי לחט וחוזייו זיטלנוח ^וני סו נ
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שגת  הראב״ר ה
 .ט'1 הפודר את *תפנפנס

 סה סעה ל”) הראנ״ד נחג
ר דטן  מוחר חצזי, ני! טז

פ :עכ״צ ז׳ל הרג ונ'

ס סנ נ פ ג ק׳ס) (דף שם יני׳ הטרי את ה י אהא י  חיירח לאיליד׳ דילמא אי דמי ו:פיר מניין י,א לינירי נפנתא נתגיתא לנסנופי מהי מיגיה <עמ מפלא רג לני עמג ׳יפן נ
טי מנוי( קא א נ א׳ל נפק נ׳ דמי ישפיי מניין קא לרנינ׳ א״ל י ' י י .דמי שאיר לי ואסר נתגיתא לנ«יפ׳ מהי מיניה נעא׳ ליה אמר מיניה מי נעא מאי ׳לחר, נ

א א'ל .פידיא למי ליה ותנע׳ א״ל ג דנעאי ל׳ אינעי לא עדי א לסי ליה יחפשיש א״ל .לאיטיא ל׳ יפשני יש סשייס ונתקלת .לי יפשני הונא מי  מיהי׳ החס א״ל מטדי
נ חיויא נאיליד׳ מימו׳ לא bx< חיייא נאילוד׳ י׳ לאיפייא לי יפש« דנים׳ הספייס ילניפח .ננמרא ע' לגיפא ואף תותי. חלוק שהוא יהנתינת אפיי שהמדי סנואיים יניני דנ

לי יפשס אסיר שהטיי ז׳ל פירש״׳ האחיס
ט׳ «ע״נ זי מפהיית שתי כא ....................... מפני אסור הסודר את *הטנסכס חיפפתי׳ .י

m מפני מותר החלוק אבל מלבנו שהוא
מנעל ל לרככו אלא כוונתו שאין ת״שינן לא אסאי נמליעתא יחי נמים

 ובצואה בטיט שנתלכלך סנדל או פניינחי דניישא ינ״ל ,נסיפא נדח״שינן יפחיפ
י אלי פפהריח שחי להשיק תיי ת לככסו אכל במים לשכשכו מותר האיייי מ

 אבל חדשים סנדלים ולא מנעלים לא טגרדין ואין .אסור
 מקנחו טנוף או צואה עליהן שהיה כסת או כר [ס] .הישנים את וטקנחין (אותם) סכין

 מי"שנתלבלבה יט ל שתכלה עד מים עליה נותנין עור של על היתה ואם .בסמרטוט [צ]
 הקוצים. בה לאהוז העשויה הקשה ובמפה הפרה ובזנב הסום בזנב מקנחה בטיט ידו

 לבבם ויבוא בחול עושה שהוא כדרך יעשה שלא הידים את בה שמקנחין במפה לא אבל
 שמא חוששין ואין בידו ומביאה באלונטיתו מסתפג במים ^שרחץ מי כ ל המפה את

 לשטחן לו ואסור .יסחוט שמא חוששין ואין בהן מהלך כמים כליו שנשרו מי וכן .יסחוט
 .ליבשה ושטחה בשבת כסותו כבם זה הרי הרואה יאמר שמא גזירה ביתו בתוך ואפילו

ק] ת מפני חכמים שאסרו מקום וכל [ שנ ״ד ה אג ר ה
קלא החופשי■,א לסעס יפת כיון לא ז״ל היאניד כתג .וני׳ ממהרות *שמי
אלא הנינ דיך ליה״י יצאו שלא הנג מן שיוידיס המים על מקפיד שהוא מיני

ענ׳ל הנינ פ׳ על ניוחר מהודק פיהא הפקק על ומקפיד שנחצי נורו לתוך לננפן

 חדרים בחדרי אפילו העין מראית
א ל אסור  גב על זו מטהרות *שתי כ

 ומשיקן מבנתים הפקק את נוטל זו
 הטים. שיצאו דעתו שהרי סחיטה לידי בא שאינו כפני למקומו הפקק את ומחזיר
ועל האוכלים על המים יצופו שלא כדי המיטלטל דבר ‘ובכי בסודרין הכיב את ופוקקין

הכלים
:שא שימן עוי נ שש פמ'נ שש שיי א

 נחגיחא נ׳ש להיתרא דאי קאסר לאיכויא
א למיחש אינא דפפי להיחיא פויי  משום נ

 .ז׳ל דעתו זהו . סנחניתא מיויא אוליד׳
א נהפך פירש ז׳ל והיסנ״ן  ליה פשס דטדי

 ליה מנעיא הוה ואכת׳ לה־תיא הונא לינ
 לפי פודי דין נחנו לא שנהלנוח וזהו נחגיחא

ת ושמהם מכחניחא חלוק שאים ח  וזהו , פו
 נזה ניעה איא שם כחוג יכן ההשנוח דעת
די דנין נ ושיש .מיתי חלוק נין ט  ז׳ל הי
נ  שנתונה נמו היא הניסא אם אומי ואר .ע'

ע נספר׳  נאולוד׳ מימז׳ החם א'ל ז״ל שלמה יני
ע ודני' נזינייו מוכרע נראה הדני חיויא  יני
ת דהחם הני  דמו אנתמחא ולא קא׳ אטדי נ
 מהודר. ליה פשיס לא אמא׳ ואמי נת מ״יו

נ הספיים נמקצח אנל ט  נאולודי מיחז׳ הנא נ
 הניפא היא וזו וני' סיתז׳ לא כחם מיויא

 זו גיסא ולפי .ז׳ל היסני׳ן נחדוש׳ הנתונה
ע נפייושה אין ק הני  זה א׳ הדעת משקול י

 דעתו ואס חיויא לאולוד׳ יוחד לחוש יש מהן
י׳ אדי אוחז חניעת אידה ע דנ י נ  זיל ירש"׳ י

 כשגתננם ז״ל פירש*׳ מנכנס ופירוש .למעשה
 והיא ידיו שחי נין ומשפשפו קשה הוא הדי

 נ”ע השפשוף ע*׳ מצהיל שלו לינון ואף סחינך
;דנריו

ה ל י ע  העאת דם פ׳ נזנחים .יכו׳ וסנדל מנ
 לננס מוחי רנא דיש צ*ד.) (דף

ננוס חוחי שכשוך ואמי ט וחזי המנעל אח
טי  לא מנידין ואין .חולין ס׳ נהל׳ והונא א

ע נשכר׳ נ’ע הישנים את ימקגתין אות; סכין אנל חדשים פנדליס ולא מנעלים ם והם .יני  תיש ולא סוחר דישן מ״ד ליכא קתיא) חולין(שנת פיק שס שהיי סחמיהיס דניי
 ליניע אין ואס .יט' המנעל נחיך והוא שמן רנלו יסוך ולא ישן מנעל ולא הדש מנשל נזנידין אין ה״א ר׳ נדתני כתפ דמפקנא וכ״ש ישן לא אנל חדש מנעל מניד׳; אמדו אדינא
ס אתית נוסחא נ ניפה נזה גס א״א ונהשנית .דנייו לת'ופ יודע איני חלו נדניי  מקנחה לשלשת הגי על פירוש עליו היחה )קמ"נ (דף מפל פיק משנה .וכו׳ כפת או כר ע'

־ של כי דהתס מיס עליה ׳חן ולא נס־זינייע וזקנהה צואה או רעי או רוק כנו; ראיס דני שום לשלשח ל”ז ונירש״׳ שחכלה עד ״יפ עליה נותנין טר של היחה נפחי®;׳  הוא ע
י כל זו ה^ש־כת היתה .ם1כ: זרו נמים שי״חו וננד י דלאו עוי של נ אפילו ממש דכנום ראיה והניא .עניל לא ממש כנוס ומיהו שהכלה עד מים עליה נוח! היא ננוס נ

:דלעיל דזנחים דתנעל מההיא אפוי עיי נשל
 .ניתו לתיך נידו וסניאה נאלונפיחו אדם תפחכנ הלכה יויזנן א״י ז־)”קת (דף חניה ות' וט׳ נאלישיח מכתפנ כמיס שרת; י׳ תוספתא .ונו׳ נכ״ע ידו שנהלכלנה טי יט
כן ב  אמר ׳הייה ח״ר וננסיא העם כנגד לא אנל נמייה שיעהן החיצונה לחצי הניע הישש ואינו נהם מהלך נדרך כליו שגשייו ת׳ משנה )קמ״י (דן■ שם ונו׳ כליו שנשרו מי ו

ג  נתמה שיעחן יתניא היא חנא׳ וחייע .הטם נננד לא אנל נחתה שוניחן דתנן מישנתנו והקשו .אפיי הדרים נהדר׳ אני' העין מראיס יפני הנמים שאפיי מקים כל י
נ שהלכה נהלנוח והעלו אופיים וי׳ש י״א העם כנגר לא אנל י דני׳ נזה הלוקים הגאונים מן ומקצת ונינו דעת וכן לזה ראיה והניאו נ עיקר. ויניע ההלטת ו

תי בא :פ״ח נעייונץ הופפתא .ונו׳ מעהיוח ש
ר , ^ . אסו

משנה לחם למלך משנה
ב ם יז דני'''*'' ר׳ר כרנ ני׳ מלונו שניא משני א:!ר כנייר הםיסכם יז םנ׳ סכ טב ט׳. ה ו די פו ה ת מחזי!נהלודין הנא נהוג הספייס נמקצת אנל ה״ה כתג א

̂) נאיליי' יייחז׳ ככא נפירישה אין זו נרפא ולפי וט׳. חיייא [כאילודין מיהז׳ לא ההם חיייא יי ’יי״ יי' ״ י״= !ייייייל לייי■
״' ’י״״ ’״'״ י’ ׳ יי״י יייפ׳’ יי׳ כדעפ מדקזל רק רכוס ננוייישה אין ע °”יי י״*' ’’יי®’ י ע נפייושה דאין אתי היכ׳7 יקשה .וכו׳ כדעת משיקול רק הני הדני יויז׳ הני ו

 דע״פנסל ואפשר ולאאכתניחא. קא' אטור נהכיח דהחס ז״ל הימנ״ן כפירוש מוכרח
ע אין ולפ״ז חיויא כאולודי סיחז׳ לא הכא חיויא נאולוי׳ מיחז׳ הנא היא דהצירפא וצ׳יל נאן הכא נהם נאסר דחיו״הו הני

קע התו
םיייטוניות הגהות

אנו שרוזינוקות מניקווז אנשים ד.ורה ר־ת [ס) הן אנ וי נ חויוז נ ם וליקנח ‘אימי' שסי מקי  נ
די היינייוך ך אאא ה1 שאין 'יומפאא שתובא נ איי דו ר1ם שמין אנ  אנרם ונאים טי ני

ס ונם עמהם ניעניר ראחיים המים נם א-יא ה נטקי , ית מקיג בנמר. תקיאו סדו ״  אהקביא נ
מא בתרא בם' רבו פני  ור״י בשבת אר.יות שחא ביו״ט בבגדית ומובאת ם;ררת ונדה ויו

מי או קשה ץ תואיא בן או תנו מ איו אמתי ז אנ שם מצאת■ שוב , בתיס' עיין ביי ה  נ
 אברך יבוא שאינו ארטםיח ע״ט כמוסה בגדיו א1' רנאים סי ניתזו שאס כ גי ריב״א

 וצדצזח אביבים יאא אמתו אאא בחנוין שאינו אבנאן מים עאיהן אר^ שביותר וייהתכיייי
כונאת ׳־.•סניררית מנדה וראיה ה ו צדי  אצדצח ב-תבוין דאו אסור בגרי עא צואה אם אנא ננ

ב דייכאוך ייהעביר כדי  אאא סיתסר דאא רפר־י שמעתי ראים וכתב נו^פ פרק ןצן : ע׳
א ב־ייפרשת תה כדחני ו' אשיישת עאיו הי א ואין נ א דאמר רבאת דם נפרק דהא נ'  רנ

ב ים אב כודר ורק בו' קרזני רנז״יתא אורחא אשאשח דתניא והא אש־שח קר״ני ואא ה״
ד עיי מים אתרז אסור אשאשת בייא שאס־או באון יהודאי רב שיי בה׳יג מצאה ובן ער  הבג
ב ובן ת שבחא אבושי עא רסרא נפיי אי נ הו אסישר׳ אסור נ א ראמר בזיא עא״  פרק רנ
ת דם א א איזהר צריך היאכך בו' דג  פשתן שא נין צפר שא בין הכנר עא ריס אתת שי

 מרובים מים בעור בבנר יקנחם שאא אייתר צריך הרבה כסים כטוכהוח ירי׳ היו ואפיייו
הג אנך ה שיעורן ידעתי אא תמים וארינוי עייידם ת ידיו רוחץ בשארם נשר מנ שנ  ב
 מתריס נוהג וכן י ענ׳י* בכנר או במסה קינוח קורם בכת וינערם סיריו המיס שיזרוק
ב ת שדננ ב יכאחו כפי המים והסיר בזו זו כתו כבא ידיו א  או כמפה מיןנחין ואח׳

ט אי ואמר כבור  אין בשכר או ביין אבא בנזים רוקא וזהו כיבוסו היא זו רשרייתו סה׳׳
ין דחואין ר״א בפי כדתנן טיניף אייא כיבוס זה נ הנ ם בסוררין היין אח י  שאא יודר ס׳

ד דאין דאע־פ יסתוס א ברב 1(ק :כראעייי רש משום חייב הפורס אנין משים ני מ ח ס  י
ה הכי דתאסודא ניסיס כרב וראא דיסצות כפר ובן האלפס פסק יכן כע־ז איה אי

עוז טגדל
ר דגין לוה טסה ז״ל הראנ״ד בחב דתזלי; ר׳̂י ם׳ .וכו׳ הסודר את דיסנסנס  הליז <ץ סו

ריזולין pc היא טרוך תלמוד ו׳ל הר׳מ דליי אומר ואני טכ׳ל ״ל1 ר,רל וכ״ש מותר
יצ^ נר די׳ג אכת:יה יוכף לר אהא יל יל1א1 מנחתיך מריס חלתית :ויי; דאין מתכיתין מרא4

 נעא עיילי? התס ו1ח כי עייליה כשיא רל לני ויס׳ג חסדא רל לגי ננעיה כי ״ל6 אסתיה גר
p ני עד נו׳ מיניה j אתיינן מי נ:נקא כתונייתא לנככיני מהו א״ל מיגיה מי לעא פאי א״ל 

 חיא לרכוכי וא״ל יאכיר מינוין קא תיורא לאולודי דילייא או דמי ן:שיר מינוין 6ר, מלא לרכוני
 מיניה ללעא• ל■ ייינ,!י קא לא כולרא ליה א*יר כודרא למר ליה והלעי א׳ל דמי ושניר מינוין קגז

 רא1הי כאזיודי מהוי התה ח׳ל מכוררא למי ליה u1:cn ליה אמר לאיכורא לי וששטה הונא ורב
 יראנ״ו יאה מה ־־עתי ולא מי־״וזרים שרכריו רזאוח עיניך הגה . ע״כ חיורת כאולורי מחוי לא ג;א
p :כ! נאמרו דעתו לסוף ירדתי לא וגס וה על לתלור, ו׳ל c מ:ור: והו יזצא לא הגי א כ• ז״ל הרג 
 דור,א מ־כתינת״ותית אדרלה לומר אני יכול הסודר וין שהשמיט מ»י כן מר ל, רצה ואס להלכות 91

 מ::תן היא דנוהנייתא :rci כן :;k: רואה אגי ׳ל1 1מ:ר׳ו וגס ,לטרש הוצרן ולא אשור ®רר
 ינה ול*עתי מגמ' השתן למילך ידעתיה סל̂י היכי דא'כ אחר מצמר ולא גסן מצמר היא !:ולרא

p כראניקגא גלנונן שוץ איגן והששתן כצמר כי סירש c ̂חין אלו  מ:וב לק ,‘א ששר; דכלי מני
נר) (דן תעית דס כרק ונחיה למככת , אשור לכנשו אנל עד שנחנכלך סנדל או :גיבון

p ו״ל אלשאש ר״י וכלי^: c דף רהזלין ר״א סיק . היכניס עד כו׳ מגרדין מין :1דהולי ר״ח)
 שמא עד למיס שיחן סי קמ״ל) (דף נוטל ש׳ . המןה את לכנס עד ט׳ כסה או נר ״א)8ק

, pp וכו׳ מיץה וב^ חגית ׳5 צינשה ו:טחה עד :נכרו פי וכן קמ׳׳ו) דהולין(רף ל״א
 לא ו״ל ייאנ״ד כתג • נתיכשתא . למיס :רוי עד וכו׳ מטהרות ׳סתי . אנס למה pc אסור. סד
 ו.יעמו שלט התלמוד אר% נמשכת התוסשתא י,גלט כנר אומר ואלי :עכ׳ל הגיל פי על ט׳ יס: י«ן9
̂ר היה התיששתא נועם שאילו העיקר וא9  כתוש:תא להגשות שאין ר,^ט וגס א־תו קונעין כיו נתלתור עיר

גאון . _ . ,:הניע גהס שאין לשי לכלוא כתלויס מהשירושי, וליריש׳
א כרב חלבה דאין ׳■סס־!  ער כו־ חצירו אנקר ר%ו«ח חואין ד׳החיהת ב־ בסרק דרגיא סה

ק שו א כן יעשה לא וג ו ,המילין אח יחקה «ל נ ח נ א דאיחא ראיה זה על בביצה התוספות ו ח ריי ת התרומה וכססר 09 עיין הלכה פסק לענין ננ I ע״נ זרה עבודה כהלכו



tjo הלכות .זמניםמשנה D̂־i 103 נב משנח כסף פכ״ב
ב ר כ נו', יד ניה לסין( אפו ח זו ו » ה קי  ל"נ) ההל(ניצה י«1י פ' שהזניח יו ני

 MB( קשיים פלו פ' .מקפלי! פין וכן ;ופפור הופ פומן פמעשה ופמח
̂ג) ' דני פמרי וננמיפ פעמים וה׳ ו' פפי' הנלים פה מקפלים משגה קי  שצו 6ל יצפי י
 נל6 נשדשים פלא וורן6 לפ צמי אמד ונפדם לא אדם בצי נפצי פנל אוד נפדם אלא

 נלנצים פלא אמרן לא צמי וצזלשים לא נישצים
.הכליםלו שאין פלא אמין ולא לא נצנופיס אנל

 P לאם הצקנ גל ימלא שלא נפצין ממזייו דאדלנה גצקג הפקק ו»ק7ש למוש אין למקומו
 מאצי אלא פוקק א'» וגמציפמא המים שיצאו דצנמו שהרי דקמצי וסיימ השקמן הפשוק
 א-מ מופמים מים יצאו אם אגל הגלים ופל האוגלים פל ויצומו דגים מים יצאו שמא שמושש
 שפקק נפיפא אגל שיםממצו מיישיק לא הילקן הדנה הפקק אק דומק א>מ ולפיגך מושש

 מפס פל אפילו מקפיד לנוד המים שיידו נדי
דומק הוא ולפינן לנוי מק ילט שלא מים ףס3ה שירת כדי הביב את פוממין אץ אבל חמקו: מסא יסמסצו שמא ומיישיק ספקק

ב במים: ולשברם בגדים של יד בית ״לתקן אםור כ
 הבנתם מקפלים *אץ וכן .אייתן כשמכבסץ הבגדים בחול שטתקנין בדרך שברים שברים
 לההליפו אחר כלי לו הירי לא ואם .אותן כשיכבסו בכנתם כחול שעושין כדרך בשכת
 לבן חדש בגד !r־.w וריוא בשבת. בו שיתנאה כדי בו ולהתכסות ולפשטו לקפלו מותר
 בשגים לקפל אכל אחד איש אלא יקפל לא וכשיקפל .מיד ומתלכלך מתמעך הוא שהרי
ג :אסור  מפגי פגיו־ו על סרק להעביר לאשר■ אסור ולפיכך מלאכות מאבות הצובע כ
 החדשים וועסת הכר למלאות אסור ילפיכך מלאכות מאכות והתופר כצובעת. שהיא

בשכת: אותן מהדרין הכסת מן או הכר מן שנשרו מוכץ אבל .יתפור שמא גזרה במוכין  ומתמהמה בצנעד! מפרישן בקוצים מדיו שנסתבכו מי לפיכך מלאכות. מאבות דקורע כד
 מדים ללבוש ומותר .נתבוין לא שדורי כלום חייב אינו נקרעו ואם .יקרע שלא כדי

תקרע: שמא חוששץ ואץ במטלית האגוז את "פוצעין נקרעו. נקרעו ואם חדשים
ה  אותן גומלין לא לקרקע המחוברות הדלתות כל ילפיכך מנה משום חייב התוקע כ
 נוטלין הכלים דלתות ושאר ומנדל תיבה שידה דלת אבל .יתקע שמא נזירה מחזירין ולא
.אותו מחזירץ ובמקדש למקומו. אוהו שלהןדוחקין התחתון ציר נשמט ואם מחזירין. ולא
 ארז גורלץ אין כו :יתקע שמא גזירה מקים בכל לדדזזירו אסור שנשמט העליץ ציר אבל
 ולא חוליות W מנורה טחזירין ואין כבונה. שנראה מפגי אותו פוקסין ואין הראש שער
 שאין פטור החזיר ואם כבונוס שנראה מפני בהן וכיוצא המפוצל שולחן ולא המפוצל כפא
 של חוליות מתקנין ואין .להחזירו מותר רפוי היה ואם .בכלים סתירר! ואין בכלים בנין

ה. משום חייב קבוע אהל יהעושה כז :כבונה שנראה מפני זו בצד זו קטן של שדרה מנ
 יסתור או יעשה שמא גזירה עראי אהל מתרץ ולא לכתחלה עראי אהל עושץ אץ לפיכך

בשבת. עראי אהל על להוסיף ומותר .פטור עראי אהל סתר או עשה ואם קבוע. אהל
 אם השבת קודם כרוכה והיחה דבתלים על או העמודים על פרוסה שהיתה טלית כיצד

 וכן גדול אד!ל שיעשה עד בשבת כולה את מותח זה הרי מוזוח טפח גג ממנה נשאר
ח בזרי: כיוצא כל  ומותר עראי. אהל תחתיה געשית שהרי הכילו! את תולץ אץ כ

 אהל עשיית דרך זה שאין אהל תחתיהן שיעשה פי על ואף וטרסקל וכסא מטה [י] להניח
ט עיאי: ילא קבע לא  םטך ט^עזה בפחות ולא טפח מגו שאין משופע "אהל כל כ

 כפולת מלית פטור. בשבת לכתוזלה אוחו והעושה עראי אהל זה הרי טפח רוחב לגגו
;הפרוכת וכן לפרקה ומותר לנטותה מותר שבת מערב בהן תלוידי שהיא חוטין עליה שהיו

כילת
hוזי צתרשימן,c :שג:1ז0נסור נצשרשישןשג ̂׳צקצז; דצמרסישוו: ן  שס; יסויצץ׳ששיסשצצ יצמיסי׳שיגשצו; וזמיר

n !^שד ש qe שס שש׳ג ששי שיש! שיל:

:כניצה יסיצזזי שדיו) ניזוצזד )1(מצזר
שר, כז ה קל'ד.) (דף חילק סרק .יפי׳ עישין אק לסינן וכי' קטע אכל העו הינ  0*ו5ק ושם(ון> .נשנס לומי f1« ניי*ס עראי(ני.מלה אהל מישק שאין מידם הגל סקיעומ ינ

אמי מאהיא מדנריהס אסירה נ"כ שהסיזירה סחנאר : להן מייצא ו ו נ תי י סי סז י  הצהו קע) (מייינק לק’"® ®י י®'• *יי®® ®®'®י ®’®ל ®*לי י®' ליי
ל איל דרג לקסיה אחי איירא נסו ינליליא סילא נמו ומסמא הוצא לרב ליה דהוי דגלי t י o א ה ישייר טד  :דמי ישפיר היא עראי אהל פל סיסיף עלייה פרשא למסר ספס נ
ק ט' להציס וסותר ;סיסווס הרנה קל׳ס:) סולק(שנה פרק .וגו׳ סולין ס  השלמו שפריסת המפרשים ונסני לנחוזלה לצפייזה סוחר וסלסקל יגסא משה אנל ק^ס) (זן שם .י

 לפרוש אסור ספיים נ׳ לסגל סגל נין יש אס נסנלים ססירנס שהיא נזיק שלצי ימסה דל הרשניא הסג מיד .שסססיי באייר משסמשק שאין מסצי מיסרס סשסליי פ׳ג
שק לפי אהל נפש״ס שזה מפצ> עליהם  אי) אם אגל אהלים גםיסר שהוא משצי הסיזסק הננד מפליס לסלק אסיר pi גהן ונייצא סגדלק גצסיצה המפה שממס באייר שמש̂ר

משים המסה כל על לסריס מוסר לממר מ0פ גשיעיר מערב עליה עריש גנר אי גסה 1א גר היה אס p יגק p וגק אהל משיס בי ואין גלגיד הגל סססים נ׳ למגל מגל נק
:עג״ל עראי אהל על גסיסיף דהוי

ט׳ משופע אהל כל כט  (למרי מאיצים מרסס יאיצה ליה קשה צרג:) הסילק(עירינק סצניצא סרק גיסא ויש דמי נאהלים לאו למסקצא אהלים שפועי ייש:) דסינה(דף ם*ק .י
ת תירס: דנר נסיר אהל נזה שאק אמת רניס של דיס הגל ט׳ נטלה טלי  אנל פסוג׳ עשה ואם יפשה לא נפילה ייזוקאלפליס נר רמי סצי קליח) (שנס חילק פרק .ו

ת לגמתלה לנפיתה סואר סשיאה אי עליו«ס po אטד ב ק קציסיה שני גק צגצש לאק ימנעת משולשלת והיא טאליס שני נין שקשורה עלית מק טרט ונהלטת ,«  נצל סססיה וי
ה ואי( .לסרק ומיתי ל«יתו טתר ףגין שם .ט'1 הסרגם וג( :מיתר היום אותה ינשה מאתמול 0»נד עליה היו ואס אסור אנל ספיר pלפי לנגה ססין סנ' גפטת ילא ספס מנ

 שאק אלא אסר!
: ע*ג לא להסליף לי יש אגל להמליף

ע בג ב צו  הצינע דק . *P1 סלאטס מאטת ה
1P . הפרק הענרס ואיטר .

 העניי לא אשה צ״ה) (דף נהמצניע ניייסא
:שצוגמת משום פרה על פרק

 למלאות אסיר pלט מלאגית ממנות מזתוםר
. ט׳ ס)“מ (דף סישני! ננמה י

 לא המונק את מתני! אק ינרייט) מיפרא
 נשנת ואל״ל ניי״ס הנסת לחין ולא הנר לטן

 :ניי*ס יאצ׳ל בשנת איק סמזירין נשרי
ד ט׳ מלאטח מאניה הפורע כ  לטנף י

טי. שגשתכני עי י פ׳ ירושלמי ו
ט׳ ללניש ושיחר .גדיל גלל  אס וםתועק :י

ט'. האגיז  המניא הרק ניי״פ כלשיצה נוייסא ו
: ל״י) (דף

ת ט׳ טנה מטם חייג ןעקוקע כ  לפינך י
ט׳ הדלחוה נל ^ פ׳ נרייסא .י

 של דלת ת׳ר ונכלמת קנ*נ•) (דף הכלים נל
 .מסזירק ולא טפלק פנדל ושל תינה ושל שיוה

 נדאיהא נארעא דסתניי פי׳ תרעילי! של ליל של
 שמא נזרה פחזירי! ונא טפלק לא ננסרא הסם
נ יתקע  היצרט למה אני יסטה .נהלמת ע'
 שהרי לקרקע שממנר נמה יתקע דשטא לצזרס

 פרק נעניאר מנס מטם סייג תקיעה נלא
ט׳. הססט! ציר צשעע ואם :סטרי  נהמיצא י
 הההחין ציר עסזירק ) ק״נ (עירוני! הפילק
 אסור ונא! נאן העליון נמדינה צא אנל נמקוש
 והנדל הrש כינה דלת ציר ח״ר ימפרא
 נא) כעליק דוחקי! נמדיצה עסזירק נחקדש

 סקע ואם יהקב שהא נזירה יחזיר לא וכאן
 העליק שציר רניט וסדנרי .ע״נ סשאת חייג

ז׳ל. העלו וכן לדחקו אטר געוינה
איי כן ט׳ הראש שער »ולק ן  המצרע פ' .ו

 חנעים והפוקכס הגודלח צ״ו:) ®נח
 חשוס מערא ואשיקגא .שטת השום טסרק
 ערמסי יש טקסס ז״ל ופירש׳י נטנה דעיסזי
הג טו ,נעסרק שפרה סחקנח אומרים  פירוש נ

 עתזרי( ואק : רניט מדנרי צראה וזה אחר
ט׳  מפרא פטרש ע״ו:) (ו׳ נירה פ׳ סיף .ו

 טחר: רטי היה אס דאער וכישנ״נ ונהלטח
ט׳ חולייה סתקני! ואק  (דף מנית פרק .ו

הקנון את חעצנק אץ משגה קפ׳ז)

משגד! לחם
 אע׳ג נסיחח מיסוי והא טעלק דאמאי קשה ,ים׳ טנה משים חייג התוקע כה

ט נחנ0 טליות פל מסמרה שנא ומאי ננלים סחירה ואי! ננץ דאין ^  יני
 סחירה שיין מק טין דאי נססירה טסזי טינ נטצה שנראה ספני ססוירק שאק

ח טנ :יציע מט׳ נו
הנוטה

נדימוניות חגועת
ד• וגן (ר) ג וזימר אחא יין פרי ממניא פרק ר־יז ט או כר ציעוווצ אתיצי י mm »י o 

 ספיגיטו על לתגיוזו סיוזו «ילח! אנל לטפה םלםעלוו אלא סיי לא למני לארק סגיעייז
I לארק סניעייז ראויויאיווצ ופאק ניק

ט פטט חייג התוקע :לו) פפניא(דל פיק טף מיצה .נאצתים יפדיזנת  פצפיריס ילא עד ט
r הזיצק(יף אליפוו• וני «ק .נמצה פו צידלק אק :קו) (צף ופידזנק טויא פוק .•פקפ t f(

למלך משנר!
 סנא תריס פרפג׳( לצייס) /9 אסודרא קאי גפפ נפ׳ג נאצלייי(ייצא)(טיצא) פיצוצי טוס

f אטדדא ט׳ פיפי (א יטט גט פיידי לפיא אטוטפא קאי גגא פיטו פ*ג ט׳ פיפי t 
^ .יהס טצצפיד גפויא שצפשפ גדט צוק הצפי■ שיקול ופג שוי פוצייט פיג (אש פיק (

:ל'פ) נפל הו<

דל ח סנ ע
אפילו

ם «ו :ס) שחל(דף י׳פ ס׳פ טצה נפפכיו לליק. נשצנננטם w יו ניפ לפן! אמד ^ ק  א
ד. לקפל פד ט א ם אנeפו פאניפט׳ חנונע קי׳ג): ק*יס(יף אלו פי? מי פ.aצlיג

 :פ׳פ) טפצין(דף נמג טק .קניו איה! פטיייס פד פאנייו התופי :צד) (זף גמצציפ *ק
 :שציג פשט נפוא נהל נצל פי טדישלפי .פי,יפ טצא פד שצפיונט מי לדגן וגן' מאסע הקיוע

ט׳ ציד צפפפ ואם :קג) קא דטדינק(דף נפרא יפיק קנב) גשנת(דף גנציג גל פרק  שפא פו י
r (צף מדג טק .לגצצידצ טפד פד מפרג פחידץ צאץ t( : ט. פו טליצפ פפקון צאק מי

ט פוק .פטו גפפג פפל פד קניע אגל העיפה פטיו: טן :פקצפו פפילק טפצא צטק קל׳י) מצלק(צף אציפוו י



משנה מניד כג כב פרה שבת הלכות זמנים. משני׳ מניד104
 תוזיצה כאיגה b1 צג פעץ '1העש אהל יאץ ההיצה אלא sr שאץ שהכשש ו״ל זפייש׳י
:ופונה שופד ההלכות פ״ד פוף כתני לא ההתרה ממיצה תנל לעשותה מוהל יחרה

 ההנים כילה ר,״נ) (עייונץ הפילץ ונהתולא ו קל״ר. (דף שם .ונו׳ החים כילת ל
 אבל שנס נגנה שאץ אלא אמי! ולא נשנה לפרקה ומוהר לונוהה סוחר

 (מי שפח נצצה אין וני אסור ספח נצצה יש
 לצצה פייו סצ׳ נפסוח שאץ אלא אהרן לא

 ספח לצצה סהוך משלשה נפהוח יש אנל ספח
 ספח מפוריא נחתא דלא אלא אמרן ולא אפורה

 ונהג אסורה. ספח מפוייא צמהא אנל
 דכיון אפורה ספת ספוריא צסתא ז*ל ר^שנ״א
 כעין העשויה מסה לה הויא לצל פרוסה שהפילה

 דצחח׳ אש'נ דידן מסה אנל פילה נאמצע צג
 הרב ול'נ . נה לן ליח ספח מפוריא פדיצץ

כל פ־ק .ונו' המלון פקק ;עכ׳ל צר״ו מורי
 ריא המלון פקק משנה קפ״ה) (שבח הכלים
 ט כוקי,ין כן ונין בך נץ וחכ״א ונו׳ אומר
 פאיצו נין קשוי בי! קניין (דף נצמרא ואפיו
 מאתמול ״יכן ויל ׳”ופירש פמחוקן והוא קשור
 לכך ורוב! יתוקן וי׳ל הישנ״א וכתב לפן

קאמר נמהשנה
 פרק ופו׳. הראש על שעושים כובע לא

 תפילין ונהמוצא ן קליח חולין(קף
 הניא והא והקשו . שרי פינא ק׳׳ב) (עירוני!

 ניה דאית הא קשיא לא ותירצו אפוי סיצא
 השחה אלא והקשו .שפח ניה דלית הא ספח
 אלא ותירצו דמימ״ב. הי( סנה עלימא אסיק

 ופר״ח מיהדק דלא הא דמיהדק הא קשיא לא
י׳ )'ל דנ  לא אלא פי׳ ויל יש"׳ אנל .רניצו נ

 משוס אלא הוא אהל משוס לאו דספמא קשיא
 לינא דמיהדק ופל לאחו״ ואה׳ צפיל דלמא

י׳ הוצין פיק העלה ז׳ל והיפנ״א .למימש דנ  נ
 ופן ז׳ל ר׳ה פדני׳ העילי! ונהמוצא ו'ל יש׳׳׳

; עיקר
 הולין שיק שם .ונו׳ פרכת הנוטה לב

 הגוד דחניא הא קל״ח) (שנח
 בשני אלא שנו לא בשנת לנסותו מוחר ננפפיו

 אפי׳ וכילה אפוי אחד נאדס אנל אדם גני
 מייהחא דלא א”א אפור אדם נני נסשרה
 יש ומהם יש אחרים ופירושים . ע״נ פורחא

נהשטח
 קל״ס) (דף שם ונו' נו שמנסה בגד לג

 אפלצא פרונקא האי רנא אמר
א א אנולא שיי דטנ  ונהלנוח .אפיי טנ

פירשו

 סםוך משלשה בפחות ואין טפח בנגה שאין חתנים כילת ל
 סותר לכך מתוקנת שהיא דדאיל טפח רוחב לגגה

 מעל משולשלת תהא שלא והוא לפרקה ומותר לנטותה
 לכך מתוקן שהוא בזמן [ש] החלון פקק“ .טפח המטה
 :החלון בו לפקוק מותר תלוי ואינו קשור שאינו אע״פ
א  שהיא מקפת שפה לו ויש הראש על שעושין כובע ל

 ואם ללבשו. מותר לבושו על אהל כמו צל עושה
 אהל כמו פניו כנגד או לראשו םביב הבגד מן הוציא

 קשה שהוציאה השפה והיה ראשו על מודרק והיה
 עראי: אהל עושה שהוא מפני אסור [מ] גג כמו ביותר
 פרוכת *דגוטה לב

 צריך בה וכיוצא
 יעשה שלא להזהר

 שגוטה בשעה אהל
 היתה אם לפיכך
 תולין גדולה פרוכת
 אבל שגים אותה
 ואם אסור. אחד

 עשרה ואפילו אותה מותחין אין גג לה שיש כילה היתה
 :עראי אהל ותעשה הארץ מעל מעט תגבה שלא שא״א

 כולה את בו יכסה לא החבית פי בו שמכסה בגד לג
 . פיה מקצת ]ft[ הוא מכסה אבל אהל שנעשה ספני

 מן הכפיפה קרקעית יגביה לא מצרית בכפיפה המסנן
:בשבת עראי אהל יעשה שלא כדי טפח הכלי

ועשרים שלשה פרק

I
 צפחנ .רניצו יפדנד׳ צ)הל עש״ח משום שהסעס )"ל רש*׳ צפי׳ משליח 6פרונה פירשו

 rft ק ם6ש הftסל הכונס ׳כס שצס לפרש נצסרך ו״ל רש״׳ דנר׳ ולפי ויל הרשנ״ס
 ולא אהל נליסמשוס נכפו׳ שסין הפריע ו׳ל והוו) אהל. דהוי ספח נשחסר סלו) אהל נאן

א אנולא פאן אפרינן  שרי דטנא ואפלצא נמול דרס שפן נסשמרח דסיסזי משום אלא טנ
y ו״ל הראנ״ד פי' ופן אורחיה הכי דלאו p 

. נפפיפה הטסנן דנריו:  את ומסנני! סס ני׳
t ׳נלנד דנ אסר סצייח נכסיפה היץ ie 

 ז״ל רש׳י ופי׳ ספח פלי של מקרקע ׳גניה
 עי ויש .מנינו פדעח וזה אהל פסדס שפח

 וזש אהל משום ולא קאתר שנד דסשוס שפירש
ז״ל: יונה ה״ר דענו

ע כ ט׳ עשוי שהוא נקנ העושח א פ ו
 פל על צזרו לפינו

ט׳ נקנ  נקב דין .וס׳ טקנין אין זה מפני ו
.עשיר• פ' מטאי ולהוציא להפמם עשו• שהוא
קסיה) (שנח מניח ס׳ מימרא .חכמים ונזרה

ק שם החנית. נקנ ודין שם. פחנהיה  פי
 ואם נשנח חדש נקנ מקני! אין ח״ר הניח

. מופיפץ אין אומדם ויש מוהייז להופיף נא
 שנוקנץ ושוי! אוסרים טש הלנה יוחנן רני אמר
 אלא שנו לא שמואל אמר ׳שןלפתחלה. <קנ

 ואפיק .אפור להזק אנל לשמר העשוי נסקוס
 לשמר זהי נסי היין מן למסה דאפ•' רנא

 השמרים סן •למסה שנקנה נצין לחזק דני והיפי
 שפתימה נסקוס אלא שני לא ז׳׳ל ופירש*׳ פ’ע
 שלא ה״ן ריח אח לשמר אלא עשויה אינה זו

ד׳ מעליחא פתיחה דלאו כיון ויתקלקל יצא ענ
 אה שיחזק לחזק אנל .הוא פלוס לאו לה

 אצל השמרים מן למסה ״נו יצא שלא הפל׳
 מעל־חא סתימה שם נשען ה״ן טנר שפל שוליו

 לכחחלה פטחח הייא לה נקינ הדר ופי הוי
׳ :לשונו פאן עד

ט' חנית של מגופה נוקכין ב  שש משנה .ו
 של מצופה גוקנץ אין קמ״ו] (דף ’

 ולא סחירין וחכסיס יהודה ר' דנרי מנית
 ממיפקת סנא א׳ר ועמ' מצדה. ׳קננה
 וה״ט אסור הפל דנר׳ הצד מן אנל למעלה
 מטפה של מצדה ופירוש מצדה ׳קננה ולא דקחני

:הונא פרנ נהלנות ופפקי .וכי׳ אמר חסדא ורב
ט' המניח אח אדם שובר  חנית פריק משנה י

 לעשוה •הטין שלא ונלנד ז׳ל ופירש׳י
 עכ׳ל נאה נפה יפה לנקנה כלי

א ■ סבי ו

הראב״ד השנת
 ניסה דעתי אין ז״ל הראנ׳ד פחנ .פרוכת *הניסה

 אצא אינו וזה אהל משוס לפא! נאו שלא זה ננל
 הלולאות למין וצריך לולאות והם נפספיו שהוא מפני
 לפוין יכולים אדם נני ושני שנפוחל היתדות כעד
 שהיא וכילה לא. אחד אדם אנל שצו הקפיל שטי נצא

 יפולץ אין אדם כני עשרה אפייט נפפנהא צדולה
 אהל נטפה ויראה שלו הקפיל נמהוח שלא לנוי;

ענ׳ל לתקנו אקמסק פמפשס א'נ לכתחילה

ה א ש עו  כגון ולהוציא להכניס עשוי שהוא ינקב רי
 לדגנים עשוי שדיוא התרנגולין שבלול נקב

,בפטיש מכה משום חייב זה הרי ההבל ולרוציא האורה
יבוא שמא בלבד להכניס או בלבד להוציא עשוי היה אפילו נקב כל על גזרו לפיכך

יהיה שלא ורוא .ישץ נקב פותחין אבל .בו מופיפין ואין חדש נקב בחבית נוקבין אין זה וכפני .עליו שהייבין נקב לעשות
חבית של מגופה נוקבין ב :לפתחי ואסור לחזק עשוי זה הרי השמרים מן למטה היה שאם השמרים מן למטה ועקב

החבית את אדם שובר [א] .כלי כמתקן שהוא מפי אסור מצדה אבי מלמעי׳ה שינקבנה ובלבד יין ממנה להוציא
לאכול

h סה לאזץ פמ״ג שיד סיח( ״ח16 טוי ב ־ שע סימן טיר.

ט׳ פרוכת הנוטה לב  עשרה ואפי׳ איחה מוחהץ אין צג לה שיש פילה י.יתה ואם ו
ל' דלסה קשה .עראי חהל ותעשה הארן מעל מעק הצנה שלא שא״א

הארן מעל סעס תצנה שלא מאי ועוד עראי אוהל תעשה גג לה אין אפילו גג לה •ש

משנה לחם
 משמעות זה אין מעס •צניהנה שלא א׳א ונהננהר.ה לחלוחה אותה שתצניהין ר׳׳ל אס

:וצ״פ היכליה בשמת לא״רי קיזני דלעיל דסרוכח רדומים הלשון

עוז סנדל
bob אליעזר ר׳ שרץ .עיא• אלל עד שעו:ץ פוכע .ר,נה) (דך. מלים כל .החלזן עזי המלון 

 אהל עד זכי׳ וכיוצא ם'וכה הנוסה ־ ר,נ) (דך דעיריכין נתרא וס׳ ץלח) יןלו יהזלין(דך
 כמה:ט א׳נ יכי׳ ככככיו שהיא משני אלא איע זה ז״ל הרהג״ד כתב דחולץ ר׳א .מראי

 אכאר ואני ההכמיש כדיני בקציה שנהג אגא יזכוון ז׳ל ר״ס ט׳ש אומר ואני .עכ׳ל לסי,גו אקמסלן
מו  :נוטה ג:עה אהל יעשה שלא כדי להוהר צריך כה יכייצא מרנת הגועה נר.חגה ס׳ש לאתה. אחת ינ

 ומותי לנטותה מוהר וילון חייא רני מ:וס רב אמר דתולין אניעור ר׳ סרק ריש לה גישינן ״ל5פ
 וו׳ל קכלס דנר• :דנריו וקנלנו ו״ל שר׳ח וכן ז״ל כירש״י וק פרכת הוא וילון כי וידוע .מ״כ רקה6ל

 גרע דלא משיחות או חוטין עליה שכרוכין כזמן וזה לשרי,ה ומוהר לנטותה סוחר ערכת פירוש וילון
 אכור אחד אנל שגים איחה סולין גדולה :רכת היחה אם ל:יכן :גיח שכחנ1 . עכ׳ל כשולה סמלית
 לגסוהו מותר כככהיו זיה״ג ככסכיו הגור דסגיא הא ליה :לס גושה במטתא גהביא לה גרסמן עכ״ל
 היתה יאס שלי:יה ושכתג .ע׳ה אסיר אהד כארס אכל אדם כני נ:ני אלא שגו לא רב אמר נשכת
 ותעשה הארן מעל מעט הגנה שלא אששר שאי עשרה ואשי׳ אותה מוהמין אין ע לה שיש גילה
ל  דגא אש:ר אי אנור אדם כני כעשרה אשי׳ וכילה אכיי אפר לוה כמוך לה גרנינן .עכ״ל ארעי ^

 אשילו תמר אניי מצאית• גירשית כמקצת אמנם דוקגיות נגירכות וכן ברור ווה ע״כ «רסא סיגתתא
מחגכ יחזקאל כר רגזי דהא ועוד רב כבדי אגיי שליג מצי רהיכי אגלגו גכוגה גירכא ואינה ס׳ גמשרה

̂נו ראכולה גירסא נתישנה כן על הלכתא רככין מכלל הונא מרג ושיילס לה  עוד ום״ש גרסתו לטי דטהי זכ« גזה מליו מלק יי'לכד גיייכא י״ל הראג״י מצא לא ואולי ההסק זה ו״ל ר״מ פסק ומתוכה אג
:דסולין אליעזר רני סרק סהורש .הסרק מך עד חגית שי נו שמכסה בנר :לנסותו שדרכן לגלות כהנו א׳כ אלא שמתו מי שנפרק חקסטרא גלימא אצל זה ענץ מה יזרע איני אקמעק

: הגיס סרק הכל לגז. צריכות עד גקג כל «ל צזח יכךBS ־ י,׳ג) הגזגה(דך וש' קמ״ו) (דך מנית ש׳ ,«מיש סכה עד וכו׳ שהוא ד!נ העו«ח JD פרק

אסור
סייטוניות הגהות

ש׳י (ש]  nS העד סן אב^ בגג nSpoS ]!Sn דהאי תו^ץ וכס־ 'םSהכ כסרק סי' ר
ע חלון רכל לריח ול־נ איסור T׳*' ם »  ובר ארובה קרויה דבגג ה«ד מן ס
y אהל דעשיית תם לרבינו נראה בן על v סי  I ע׳־כ סהר״ם ובססקי וע״׳ע •rrn סן נ
ת רב אסר [ת] מ ע נו־ מרי סינא 'TK דרב כריה מ »ו ובסוף חולין ע־ םו ה

ה ,הסילין הנ ח כפירוש פירש ו י פי' וכן ר' ע  תחר! נר«ועה קמור אפילו ולדבריהם Tנ
ריו רניצו וכתב אהל ססעם אסור עוארו  מלגו כיבעזת אותם לפירושו דאפילו כ
ה כלפי והולכיס דסשופעיס משוס סוהרין שמא נ  רלא הא רפיהדק הא פי׳ רמ׳׳י אכל פ

חה שקשור פי׳ שר* דמיהדק סיהדק שי  יפול שטא לירא יאין ןווארו התת כרגועה או נפ
ת סד-׳ת ופסק .כלל אהל פטעם איירי ולא רזו ה הלו סותרים ריכונעים כל דלפינך ו  ל
ר ^9 כובע ‘אבי זוארו תחת כרזועה קשורים אם כשבת כהן מ ד או ז ג א שקורין נ ״  אלזז

שנו׳ שפיר דסיהרק קשירת שום בלא אפילו הפירושים לכל סותר א ר כ. ב ״  בחב וכא״ז ע
עה ע״י סוחרים הכובעים כל הילבך וז״ל ש פיר על  בלא ואפילו הולכים שאגו במו רזו

על לדפרידז יכול רוח ואין לתוכו נכנס שראשו עסוק כובע הוא אס רזועה  ראשו פ
עה כלא אפילו סותר ת רזו שנ פכאן ]ftj :ע׳־נ שרי דנוכא אפלגא סרוונקא 1(ח :ע״ב כ

חורה



t««!» פכ״ג שבת זמנים.הלטת nitforp 105 ע
91( 01b iraei00 60גד» טי. יה. am (tmus nebi יל»ן >tp aa 0 ינך6ל ר &כזג :1י9ח p«Bai tcbו.0 »ד צ» «n t ^ m o e  an p

Bub * וט׳ נ«גע bom 1יל6א :oroto Bipoooo מים גני מר ■m אסי ל» מק ליס nob «לז P« י®'• ל«*ס יי0פ<> ופ»ם נ
•(לף 1«1די pPn «ד»ק w סל להקשיח אין א*י. •W anb <«ד bp י00ל« b>b ואחר דמא מרזא 1«0ו to״* ררא זסקיל ממק האי 'YWUS 1«י 

סטת 0*0 ט סאין סקלס זסאגי א7<רי גאצגס «/ לסס אסר מכדגא, bp לסינס ואסר סיד לט וסייר גיסא להן י«ר גסנרא 0אויל«יי1)0סטי
 אח• לא מ״מק וקמא סדרגק הסרסה ל»

ה. לנחחלה לסיסגר מינו ס׳  וסוחר גסג ו
ם חלמיו נץ מלק ולא זה נדנר לחסדם » 

ר סהוא ואולי אמר. לאוס  אסר סלא טנ
ק אומא מ  המגנרח סשוס אלא מוקא סו
ט גסנרא ס הוניר סלא וז  סטא דן8 מי

ס•190 שאץסרבאס״מק לסי סלל ל י  אאי' .
ר ט' סמסרס סאיס מנ  דסגאר סנאן ד0<ל ו

ס: נסרק סוד ז
 סליו <ויינ מלאכה גמר פמא דני נ% ד

טי ססוס  ל1p להססיס אטר יpל» ו
 סטאר סלאכה נסר סיוג וכר. <ר8 סל

רי טי «י אי  חסילץ א9ו0ס סי סקול השססס ו
 ״אמי נסאו נהלטס המלו ושם ק*ד) (סירונץ

 סוגור אנל נלגד שיי סל <ץל אלא אסרו לא
 סיס ואלס נוס כיוצא וכל סשסד סל להקיס

סיקר: P אוסרי!
ס׳. מפסווין ולא ססשקץ איו ח ס מס« ו ל  נ

^ רס׳י ופי׳ ל׳ו;) ה9(ני ססילץ ׳0
 ואץ P* על חספקץ ואץ ניד סססחץ אץ

 ססרס וטסרא ולשיר לסנונוס נרגלוטלן סרקדץ
ס סיר. נל• יסנן שמא טירה ל ס ו  P0091 מי

 נהלטח חונ0ו נידסלסי טא נסמר •ד כלאמי
00: K)• ססא ג״רס הסיס סר סל ססץ 

 נגסרא. והססס נסשנס סס .n1 •סקן
 נושא סל נלי יייסץ סל סניס ויל רלי מ׳

 ארוכה מניס כסץ אוט ץ0ו01 אוט סאורניס
ה :חלל לשיש מ ולחוץ רינ  סוסי סנסצי ב
סי. ה'0 ו ד  יסוס לא סרא )tfn <!' (שנח פ
 נסצר טסדח ואפי' מיס סלאה מרכה אדס
 לה לליס נדודי לה איוו נץ נגמיא 9מול

 וסירוס שיי גידוד לה איח דאי נהלטח ופייס
חד ופירוש יש. אסר ס: ספטח ני ס ט ג

ץ י סנ ט טי. פפופרסשל )ןין ק ו  מניס פי
 וסנאים אמוראים ממלו«ן קס׳ה) (דן י
ס לכסמנה דחמחן שם וסנואר  דאסוי ל*פ ל

ס אהוויא מסקן והא סי• סלע• לא ל  ני ו
 נויינן דאפר פאן סיסקנא ולא דסתוכא סלעי
 לא דסד וסאן לנתמלה למיססן אחי ד^וא
סססא גמדא יוסק ויי שמואל לט וקמו גזדיק

p טהר. יד גלאסר sbdVi ה m 
 OOP רני נירוסלס• סדאסריק

 ומי נעט• איסססר זסא סדי •דהח אטדי אמד
 לס עמי נסנסא יזיהון אמרי פפפמץ והוו

 aw סגס טטדה רטסיס אסר קלהק 0001
 נטן לרדוסס שנא וס ט אסר קליס מו

 ג00ו .וערק דרט קליה לס 000 ניסס
 נלאמר לעפס אטר וללס דסססע סיהף

 ילל טא מסרא יונה נר poo לנ0א יו
•דמן. אטד ססססי וסו מי דני סרנק
 מטס מו דגר• סל לססון דס נ0נ וסלג
סססחטס. וססדזן נניס מים סנימי דמו

 לחסס פר! לס ואפילו טד לסימר ואינא
 סנס הוסרה רטטם אמד ולא יד סלאחר

 דני והייס כדרכם psoso דסח דסנר מסוס אלא
 סרק ניסנו נטך לודוסנו נא זה ט מי איל
 דכלאמד ריס ידע הכי ליה ואהוד דגיץ לס
 דאינלאי מנימפא וסרק שרי1 סנוי «ו •ו

:כדץ סלא ואוכמיגהו סילסא
 נד וכיוצא הים סל פלה להרס •vnin ו

ר. סגוס סל הנקג גסון »
י׳ רנינו poo סיס גסג  להמסיר •דמיה נ
ל/ .עכ׳ל סא נסיא אסי מיב 0וצ*  0000 ו

b אס• יק*ם ססא דגזר דהא סטם רגעו h 
אסיקסאגס' וסא ט• סא• קסיס דכי כהלנסא
ה נדי החטא ע ג laft יין(נ  מספח יהווה די
 נדרס ואסר אס• ורנ אצוסא אלוסא לן רהינ
 ולא אסא ושמואל סעמא לפרושי oiop• ססא

 ירסיס דרג דלפפמיה וגיון הג• זס*ל מטס
דסלססא אלינא דססואל טסרא ספיר טטקמא

, • . , ,— v--------- ---------------ה: לא ״ קל מי ו
הטטניל מותר [ד] מחוקנת שאינה פי על אף "חתוכה היתה .בלי

 חניח6 ואסור יתהו. שטא חוששץ ואץ יץ סמנה להוציא בשכת החבית בנקב להכניסה
 כעושה שהוא ספני היין את שיקלח כדי הכית של תקב בתוך בו וכיוצא הדם של ■!6ע

 זמורה ז :כלי כמתקן שהוא מפני הנייר את קורעין ואין ד»רם את שוכרין ואין .כשכת מרזב
שמא נזירה כה ממלאץ אין קשורה אינה ואם .כשכת כה ממלאין כמפיח קשורה שהיא

יקטום
ווטדסישיו; ;טיגפס 0(0סי' טר ו : 00פס/ סלוו סימן טי ג :00 1'0(גפ0 סי* נטו ;00 סטו

 .כלי לעשות יתכוץ שלא ובלבד נרונרות ממנה •לאכול
 לפני בסייף ראשה את ומתת יין של חבית אדם ומביא

 נדיבת להראות אלא כוונתו שאין חושענ ואינו חאורחין
 לםתום אכצד כך נקב כל לפתוח שאסור“ ובשם ג :לבי
 בדבר ואפילו החבית נקב לםתום אםור לפיכך .נקב כל

 בקיסם שיסתום כטן סחיטה לידי בא ואיד מתמרח שאינו
 להצניעו כדי אוכל שם הגיח אם אכל קטן. בצרור או

 מכה משום עליו חייב מלאכה נמר שהוא דבר כל ד ;זח כדבר להערים • וטותר .מותר נסתם תקב ונמצא
 כלי המתקן או שהוא כל הנודר זה ומפני בפטיש.

 יקול להשמיע אסור לפיכך .חייב שיתקן דבר באיזה
 כץ ונבלים כטדות בנון שיר בכלי בין בשבת שיר של

 על או הק־קע על באצבע להבות אפילו דברים. בשאר
 לקשקש או המשוררים כדרך אחת בננד אחת או הלוח

 כל שישתוק בדי בזוג בו לשחק או לתינוק האנוז את
 ;שיד כלי יתקן [־] שמא גזירה אמור בו וכיוצא זה
 נדדה בשבת טטפחין ואין מרקח ולא ימםפקץ אין ה

 אין .מותר יד כלאחר ולספק [<] שיר כלי יתקן שמא
 שייטץ. של חבית יתקן שמא גזירה דימים פני על שטין

 לעשות בא שאינו בתוכה לשוט מותר שבחצר יבריכח
 שלא מוקפת שפה לה שיהיה והוא שייטין של חבית
 ובץ בינה והפרש היכר שיהיה כדי המים. ממנה יעקר
כמתקן שהוא מפני קנה של שפופרת חותבין אין ן :הים

 עצם להויס ואסור לןטווריהו: וקיימא דסרי
קנ נחון■ גדם סל עלה לימן אסור *׳ ונהלטס אמר דאפא סיפא האי שמואל אמי שם .וטי הים של מני טחס יסא שלא נד• טין « לקצם סניס סל « y ססניס נ p 

ג סיס נ סיזנ ינץ סמא גזירה ויל פירש׳י מיזנ מפום אמר וויפתי ירמיה י ט מאי יקסום סמא גזירה אמר אסי י ס וסםח ינ0 ו«ם יאקכים נעייהו איפא ניגיי דג מי  נ
ג וציע להספיי ייסיה ט׳ שונרץ ואץ :גסראי אשי די א סל דגים כשצולץ ו״ל וטוס■• ליג) (טצה המטא פיק טו״ע משגה .ו צ ^ ם חוסני! י ק או «י » סרסים *ני

ר מוסנץ ץ נסים ושורץ יי ט׳ «ייי סל הדנים וטמי י :סנ׳ל ו
ח ז מוד »P ומ*יא נסגס גה ססלאין נפסיס קסודם שהיא ומורה מסגה קניה) (שנס הנלים נל ס׳ .וטי נפפיס .קשוג ססיא ז ג ואסיק לא קשויה שאין אין » אש• י

ססמא , , למלך משנה
6/ : >W0« טח מנל' ש«ו« סי סממני «< ונמ׳ס ן!יד ט* עהירא מסגי ח׳ (א"« .ט׳ יןיו!ח חל גאצנע למנוח אפילו ן נ

טיימוניות הכהות
irm םד.ריום our 1 סטורן סונרu>m ץ ווזוא  יטנרנוז ווויגוז איווו־ך אטתחוז «י

nS-woS בדבר ואין n»» נדי יעוניא וחיק סחייא סטסע ונן ורמאי •p וזומסווו 
p ווזוחך וטס^ע סמיר •נטיקע i •ונן בנאים בנץ אץ יבא אסי חנאים נא ביי 
 םר.םקת ניואח טטיוז ואץ בנאים פםיקין םואיקץ מ0נ נסי רב אסר •רויוו רב םויאםר

א עייא וונעוו בטיק רב ראגור ומא טו  trpp אא בוטו ם*ום וו»נ רסרא נקוטגא •ו
מ אעיא םיר• נאסר נ . ורכ בהאנתא י׳ סרק מוג' נ׳  גבי •וםנץ נסו! נם■ י «ו ו

אנא נר זאחא1 יעביד סא! מאי גרוא נאא בטיק נן1 ננאים מין •אץ םרסיים •א םמ0

עח סנדל
 «יס 06 אנא :טניץ <מ0ח בני ומי ווטח יממן ו<ם9« מוץ נצחי. ו6 נד וסי סאטי ונזסס

ט ט ו נ ס׳ ט נא חלינ): ן1( י«לץ 6טץו* ». ו ו םי1 סמא י ע. טח* נ ט
ח): גדיל(דן נלל טץ ען נ׳  םחלנוחנשגם 1ל6טץי שיינין. סל חטח נו Vp לישנע טו6 אי
* טץ לם ופייס■ חטלץ סנוצא וטץ מנינא יינד יילן ינגניא לי) סידזח(דן נשילין טץ  וסי ל6נ

טן שמיצי נרעוו :הסליל טץ וימחא יין נוי נמגיא ם. ניי מ') ט דו טינ( ץ  טסנין אץ :ט
ם ט ט'1 וטיח pn« *וא מטי נו שטטס נ ) q1(סנליס «ל טץ .^ נ ^:

w הסטידו את ווקנץ איו גני רבעה ני דם־ סהא ראיה נ-א ען .בנאים בוץ דאין בנמחז יאא בתנור אא בחנית אא איחייב אא בונת סאום m■ רנ•■ נר חואיווו •א נסנודח הנא 
• יי0ם ט תחוס־ אנא *•ר יו׳ם נהא• ונן ננאים בנץ אץ סנרי וב־ח בנאים בנץ י ח ר נסניו ינית' נסגול נתנו רתנן סערנץ רבנא סההיא הסניא ׳01 סעדבץ בנא נם' נ  בנסרא Tיני נ

ד נאווכא־ם נייטם׳ ניםטסע עץ •א •נתאסוד סגדא •סתם אורם יאיסוא תנווזוזת אונני ינוא דאין איה !•*־םא ם*םע ונר אתי נםקום ועיויונו אחד נסקוב הוא אסאי נ  אסוך ^
 אנל נעאסא דאה ננסיאת ויינו הנאים נא דוי• דינא וההיא מעונין יננא בההיא נרם*םע וחותף וסחקיע מתיי בתנא ק«ור ודוקא אתנקיע סתנת •א או עץ •א טתחת אסבר

• נראסיי נסוות וסתירה נטור ,ננ •ניר •יץ• אטתוו אקאקאו י ו  וז״א נתב ינריו ונטה .בתום■ ע־• ונר בונת ם*ום חייב אסר רב רסיא נקוסעא •ופתא יעייא 1םא האי הנוגח נ
י נע«ז עץ •א נטנוא אבא •אאנן בפנוא ואיתסי הוא םעויבץ דננא אסהניתין נרם ניוהנאטי וסיתו נ »  ועאצםנ אאיו* נתב תם»•1 ׳ עינו גרוגרות ססנת אאנוא אתתהנית נ
י •א •אמו קוא אבל |נ] .•די) םדוננן אנורנא אטד י י •א קוא אאא אטיי אא ינא יאט■ סותר בו וניתוא הואת עא אהקי• נגון • י  1ע התם אסימי טבר ונן .באנו •
 ואסי^ טנא בחויאת יהוא או פייסא •אנו נתאסוד אגן נעואא אאיסודא איחא וניעה דנייושאם• אע־נ הראת עא אהקי• דאסר נעולא וואא אאנס דיי םק0 ען קיי־א
• הסנעת עא !••אאתם דא םהי־ם תמונת אי והא .נעואא ק0» יננאא רבעו אסנם הסנות נסטי ען נן האנה •אין וידעו הידומאסי הם נם עעו  ••סיס עוסית אי אגו « ד
r אהניח טיפי אם קוא a n ע •א *א אאא אסרו אא דאםר עירונץ נ«יאתי נרנא ק0ם 0»אא רב רי אאטיסי זוינן1םו באנו •  וואווי1א אסיסר ה* ואא נסה״א אטסאא מ

ח וריוין סי וסביס־ן וההיא או •יוסטעו נו• אנבא ו־ורןנ גברא הר.וא נגץ אקאא ובעי העא ה־ם אסור קאא אואויי נא יאסי נעיאא «םםק הננאא אדנינו ואםיאו קאא *נ  אחואת נ
ד סוא נייד «י« הנור p נגאנא נאסאאות •תויניהו •יודעים נ*םע והקוא נוה ויו יסנץ ונתסוחים נאגוויס מחי,יח0ה !•ים ינן אטיתער ובעי ונ״ם אא אנויא אץ ״ ט •
א סיאתא ואימט ניוא קיא ה*םעת 0• די• «ום0 א־נ איאות אתרים וינאי תוניאו סתי עע נך » אוומא יאא *א נאי״ T«״ •ום טן חאוא »נעת •א קיא אנא טנ  טאו

 תעני ומאום. חייסינן אא תיא »!> וסמסיע ואע־נ עננא אית דאית נץ עננא איח ראית נץ •ננסותי טוג ענו דיי» א*ה נסת נפרק ם*םע 1ונ •די דאא ויינא דיןמ׳ירו ראית
א יאמיח נרי חנית [י] 1 ע־נ עיתון אתווי ססטעם תוי רבי נר •סעון דובי נוזאויי ניוומאסי [נ! 1 ע*נ ואוית נוקי נ'ד סאיד ^ • :ד



משנה tid פכ״ג שבת הלכות זמנים.טשנה כסף106
נ .וכי' כליה ועטניל ח  גה ששואנים ימ6נ? השורה שהי!) נשן של זמורה זיל ופירש׳י יקשום שמא נזירה ששמא סש ולא קנוניה כליה דמתיר ירושלמי שה ויש דהרוסוס ע'

. כלי לרק■־ אסור :עכיל המעי! ק או הכר מן דאיהא שעמי עה אסירי וכלהו מונה ניצה דנתסכמ משוה רניט לו ס׳ ףו ה ד1שומד נמה א׳ נ ג 0 >1( » 
ושי׳ מוהר וחול בנהר כסף כלי ראשי' שס והעלו ננרחקון כסף מנל׳ ]1ח הכליה את חסין ; רניט חילק לא ולזה התה

א והוא ״ן של כחניות שגיל עכר כמין מרתיץן לצתלחן הכליה אח משששפיה מפין ז״ל ׳”רש ואס ה׳ה כתג .וט׳ נשעוה נקנ סותמין אין לפיכך וכו׳ נשכת רעיה הממרח י
 נסרק למעלה נחנאר והלא השאל

 תלת עצייה מפני אמרת ואינה פו ונו' זה
 דהתימת לרנינו דס׳ל ואפשר סייוח. גזירת משני
 והוי משוס ונר ננל אסורה החנית נקנ

 מיזרח מכס אשור ה1נשע סתמו ואס נטנה
 שאין לומר ה״ט שמואל שרי דנמשחא והא ג'כ
 משוס ואסור אה״ג אנל מפרח משוס ט

:נטנה דהוי
מי

 רראב׳ד השגה
 כתג להדיחוכו', *ואסור
 אינו זה כל ז״ל הראנ׳׳ר

 טורח שהוא מפני אלא אסור
;ענ״ל ,לחול

 להדיח ואסור .טנ׳ל כסף נל׳ חקון עיקר
ה׳ר קי״ח) כתני(דף כל סרק .וסי קערות בגרתקון כסה כלי לחוה "אסור .ויתקעה אותה יקטום

..........-.........-1- - ' י ------ י...............................- נהן לאכול מויחן עינית נתן שאכל קערות י
ק לאכול מדיהן שחרית שחריש  נוהרים נצהריס נ
ק לאכול מדיחן  שונ ואילן■ המנחה מן נמנמה נ

 מדיח וצלוחיות קיהוניוח כוסוח אכל מדיח איט
ע•^ לשתיה קנע שאין לשי כולו היום כל והולך

 פשט אלא אסור אינו זה כל א׳א ונהשנות
. למל סורת שהוא נ  כן זיל רניט ואף ע'
 משני אלא אשור אינו זה שתקון הכור מא

.וטי המטות אח מציעק ואין :חול לצורך שהוא
 אח ומציעה קי״ס קשייס(דף אלו שיק משנה

 למוצאי משנת לא אכל לשנת שנת סלילי המטות
:ע״נ שנת

ר ח  יו׳ס ש׳ ניו׳ס ונוי. כלים להטניל אסו
 וברייתא משנה י׳יח) ז”׳ שחל(ניצה

ל שס ומסקנא  נרייחא .ום׳ נלים המטבי
 ויש חורמין אין שיק (ומשנה ׳״ז) (דף שם

 לו משש ולא קמרה כלים שמתיר ירושלמי לשם
ט  משוס אסירי דנולהו מונח דניצה ונפ״נ יני
.רניט) מילק לא ולזה התס יאיחא שעמי

 להטביל ומותו■ :נכ׳יי] ויפני איט נפ׳א וה נצ1
. המיס אח נו׳  שמשיקין ושוין נמשנה שס ו
 שטנינת ודע .לסתרה אנן ננל׳ המיס את
 נשכת אסורה הנכרי מן הנקתים תשמיש כלי

 ט׳ד זה אזכיר ועוד כלי כמתקן שהוא ספני
׳״ט מהלכות

אין ט ט׳ תרומות רנניהין ו ׳0 משנה .ו
 (שנת מ”נ ונס' )ליו (ניצה חשינין

 מעשרין אין חשכה אינה סעק משכה סטק ד)’ל
 הכ,ים אח מענילין ואין הודאי אח

ד י ב ע  יסוך לא לפיכך וכו' מלאטת מאסת מ
 הסינה ודין פי״א הענוד דין .וכו'

ק ברייתא  מ״אאין ר' תני קנז׳יא) הולין(דף כי
ן ולא ישן מנעל ולא חדש מנעל לא מנירין ס  ׳

 כתוך או המנעל נתון■ והוא שתן רנלו את
 כחור ומניחה שמן יגלו קח סך אכל הפנדל
 נל את וסך (אכל) .הסנדל כתוך או כמנעל

 חושש ואיט קטנליא ע״ג ומתעגל שמן נוכו
 לצמצמו שיעור אלא קט לא חסדא רב ואסר
 ורניט ונתלטח טמרא ע"כ אסור לעבדו אבל
;שלוק ®י קכנליא ופירוש .נישניס החיר ז״ל
א  טחסיס אין לעינך ונו' רעיה המסרח י

 םי*א היסיה מרוח .ונו׳
 משנה קתיא) (רף חביח סרק ה<קנ וסתימה

 משני שמוה עליה יתן לא נקונה היתה אם
שאסור נסיז למעלה גתנאר נכר והלא תשאל ואס פרג והלנה ונהלטת נזרינן לא סכר ושרי ומאן שיטה משוס גזרינן דאסר סאן שרי ושמואל אסר רנ משחא וננמרא .ממרח שהוא

היא מעלה של שהסחימה מעלה של נסחימה זו סחיסה אין השונתך . מרוח לנזרת עצמה ונשעוה שיטה לנזירה נשסן אנו צריכין למה וא'נ נצרור או נקיסס אתי׳ נקנ נל לסתום
:מרוח נזרח מעני אלא עצמה מפני אסורה ואינה ומגנו הכלי פני על היא זז וסתימה הכלי ונעוב׳ י.נקנ תוך שנכנסת

שמילוכה ל’ז רש׳י וסי׳ טחנת משוס נוחלת ומסיא שטח משום אוסרין חכמים הבוחלת צ׳י׳) (דף המצניע נכרק משצה .וכו׳ לכתול מטר לני:,־ מלאכוח מאטק כותב יב
קמ׳ח) (דף שואל פ׳ ומהס מקומות נהרגה מטאר זה .וכו׳ יכתוכ שמא נזרה ולהלוות ללוות ואשור .עכ״ל האוח סנינ קולמוס המוליך כאוס לעין נינ0 מכחול

ט' נשכת טעליס ישכור לא . השעם מטאר נגסרא ושם וכד• I״ כדי מחנייו אדס שואל קמ׳יח) (דף שס משנה .ונו' ולהשאיל לשאול אבל י כלשונה ק*נ) (דף שם משנה .ו
 לסיכחב אתי לא השאילנ׳ מ׳ט טמרא ואמרו .נ”ע שנח לאחר חשכו! עמי ועושה אצלו סליהו מנית מאמינו אינו ואס נכרות ממנרתה אשה וכן הצוינ׳ לו יאמר פלא ונלנד שמן

ה לזמן דהלויג׳ מנוס פירשו ונתלכות .למינתנ אס׳ הלטיני : ע״נ J למיכחב אח׳ ולפיכך משמע מחנ
חד ע  :קנ״ז.) (דף שהתשיך מ׳ פ' סוף מטאר והמדידה .כן להוכיק יש יו'מ כהלכות שיתבאר ומייה מנואר זה .וכו׳ ני; לשקול ואפור וט׳ אסור במסירה או נפה הסוכר א
ף ק וכו' חולצי! ולא נשנה דנין אין י נשכת דנר שום להמייס צטר שאסורין העסיס ונס' .מנרשין שאין ונהופפהא יכהוג שייא גזיה ינגח' ישנה 1ל*ז ל״ו ;ניצה סשילין פי

ט' מעריכין ולא סקדישין ואין : פנוטת מהלכות פ׳ז כנזכר נדרים להתי דומה השנת לצורך הוא א״כ אצא יאע׳ג פירוש וממני מקח משוס ובגמרא כמשנה שס ו
דמקח

משנה לחם
ט' כנותנ שהוא מפני וכו׳ מלאכות מאטת כותי יב  דאיט עטנ.ה קושיא פאן יש .ו

 הגטריס נפלט׳ ועיין .אדיייה מיידיה ק’וע הגמרא דנרי טס נלל מסניס
שס: אותה טקשה שהוא

 כמתקן ונמצא עושץ שהאומנין כדרך מלבנן שהוא מפני
 כחול אותו חופפץ אכל .בשבת מלאכתו וגומר כלי

 אותן הופפין הכלים כל וכן .ובנתר
 קערות הדיח‘’ *ואסור .דבר בכל

 שהוא מפני בהן וכיוצא ואלפסין
 בהן לאכול הדיחן אא״כ כמתקן

 וקיתונות כוסות כגון שתיה כלי אבל .שבת באותה אחרת סעודה
 עליהן לישן בדי בשיבת המטות את גיציעין ואין .לשתיה קנע שאין עת בכל להדיחן מותר

 מפני בשבת טמאין כלים להטניל אסור ה ל לשכת שכת מלילי מציעין אבל שגת למוצאי
 עליו מזין ואין כמיקר. [ע] שנראה מפני לטבול פותר טמא אדם אבל’ .כלי כמתקן שהוא

שנת  .למוצ׳׳ש עד בהן ישתמש לא במזיד .בהן ישתמש בשיונג כשיבת כלים המטביל .כ
 כגון טומאה מקבל שאינו בכלי נותנן יעשה כיצד בשבת. הטמאים המים את להטביל [י] ומותר

ד״,״ ד׳מקוד■ ם' שיעלי׳ עד בטקוה הכלים ומטביל אבנים בלי
שר״ תרומות’מגביהין •אין ט עליהן מע ט׳.ג^י ו ט1ציקל־ה1*קיןטגניי.׳ןי

י ̂ :כיוס ל מתיק[ היה שלא דבר כמתקן שנראה מפני בשבת
כדרך בשמן עור והמרכך .הוא מלאכות מאבות מעבד י

 בתוך והוא בשמן רגלו אדם ייםוך לא לפיכך .וחייב מעבד זה הרי עושים שהעכדנים
 סנדלו או מנעלו וכש‘וי שפן רנלו את הוא כך אבל .החדשים הסנדל בתוך או המנעל

 גמה .חושש ואינו חדשה קטבליא גבי על ומתעגל שמן גופו כל וסך .חדשים שהן אע״פ
 שמן בבשרו היה אם אבל בלבד העור שיצחצח כדי מועט השמן כשהיה אמורים דברים
 בישנים אכל בחדשים והכל .כמעבדו שהוא מפני אסור זה הרי העור שירכך כדי הרבה
א ;מותר  נקב םותמץ 'אין לפיכך .העור את מוחק משום חייב בשבת י׳רטיה הממרח י

ך‘לנהוי אבור לפיבך מלאכות. מאבות כותב יב שעור; משום גזירה הנקב את סותטין אין בשומן M ואפילו יברח שבא בה וביוצא בשעוה בפו  .ככותב שדצא מפני בשבת גו וכיוצא '
 גזירה ולהשכיר ולשכור ולסבור לקנות אסור וכן . יכתוב שמא גזירה ולהלוות ללוות ואסור
 אבל .פועלין לו לשכור הבירו‘ר יאמר ולא בשבת פועלים אדם ישכור "לא .יכתוב שמא

 וכשם במאזנים. שלא כין במאזנים בין לשקויי] [ואסור אפור. במסירה או בפה המוכר“ אחד יג ;הלויני לו יאבד שלא וכלכד שבן ונדי יין כדי בחבירו אדם שואל .מותר ולהשאיל לשאול
 דנין’ אץ T :בחבל בין כיד בין ברה בכלי בין ולמדוד למנות אסור כך לשקול שאסור
טעריבין ולא מקדישין ואין .יכתוב שמא גזירה מקדשין ולא מיכמין ולא חולצין ולא בשבת

ולא
:שי״ד כי׳ נתר ו :שכא סי׳ עור ה ־ שס סמ״ג שרז סי׳ טור ד :שלע סי׳ סור ג :שס סמ׳ג שרו סי׳ טור כ שס סמ׳ג שע פי׳ מזר א

: שלט סי' טזר י .סה לאוץ סת״ג שכג סי׳ סור ם .שז כי׳ טור ח שג פי׳ סור ו

ט׳ ישבת סמאים כלים להסגיל אסור ח פכ״ג  י״ח) דף (ביצה כרנא פסי, כאן .ו
 ישהא שמא ראמר ביבי כרב פסק 1פ״ל p•״ [ובה׳ י״ס) (ונס'

נטן סירזן p*pj הf על שעמד מכיב ן׳ לוי מהר״ר גססקי ועיץ

עוז מנדל
 כו׳ שנס כאותה טד וכו׳ קערה להדיח ואסור :ג׳) סומניי(דף ס׳ , דנר רכל ער ככן> כלי לחוף אסור

 מ«י אלא אסור איט כ׳׳ז ז״ל הראנ״ד כתב . קי״ח) (יף כתני כל סלק . לשתיה קנע שאין עד
 נזשנת כתתקן לי ומה מכוון וסירושו כתני כל ס׳ שטיה היא נדייתא אימי ואני .טכ״ל לחול סולח שהוא
 לתול משנת טולח צי ומה לחול אלא וו הדחה yhc ו״ל שירש״י וכן ו״ל ר״מ לשון שנמשמעוה לחול

 :קי/) (דף קשרים אלז ס׳ . לשנת עד מציעין ואין נתכווט אהד לדעת שניהם ו״ל הלאנ״ד שססרש
 ער מאגות מעבר :המאל ט׳ .כמתקן עד חחסוח מגניהין ואין • דסלומית ס׳כ היא משגה .וכו׳ כלים Sהםפכ• .י״ח) י*ו (רף יו״ט סרק וניצה ג״« סרק גשנח עליו עד כלים להסטל אסור
 עזי מלאכות סאנות כותב :קמ״ו) (דף חגית סלק . שעוה משוס עד לטיס הססרח קמ״א) דתולין(דף ר׳א ש׳ . מוחל כישניס אגל עד אדם יכוך לא םיכר4 :ט״ה) גחל(דף כלל סרק . וחייג

שואל סרק .גשנה אוחן כמסקן עד כשנת דגץ אין ;קמ׳ח) שואל(דף סרק .גחגל נין עד וכו׳ ישכוי לא ל״ו) משילין(דף וסרק שואל סרק .זט׳ ולהלווס ללווח מסור :ל״ד) נסצניע(דף סרק .נכוסג
:ר.״כ} (דף ססצין וסלה

מיימוניות הגהות
ת להטביל שטותר אליהו כה״ר פרץ רבעו הורה [ה] כ ש ס ששואב הערמה ע״י נ  טי

ר לשאר או לשתות  שסדלין ושוין רביצה כ׳ בסרק איתא וכן טהורים יהיו וטטילא המים צוי
ה סשום דשרי סאדם ראיה ובן טהור טאליי והוא טסא בדלי א ר ם (ון כסיקר: מ  כחנטי

שמואל ודלא כרב [ו] :רבי לגבי :ע־ש דשי* ב



ו טשנח בסףפכ״ג שבת הרטת .זמנים ם״™ מניר 107 נ

7»)nj נוהגי) bu»> 0 נורה 6אל וו06 נו4ו<< fm1 >גU נווה ^  0«ל 6הו ל:
 . ׳01 דומה שוה ומעשמה סיומות מנניהץ ואין :ו*ל ממיסי! כן היא גויה מלא
ר  גס״ס לאימויו סנוח מתי מיש למי נא! ושנאו ינינו ותוי למעלה וה די! נוני מ

ontoi י ממני מהוא למעלה הנוגי ממגי! היא ו  מה מאג• וכאמית גממיש מגה ^
 למי הנתינה איכוי מ«י מהוא !to מנגתג
 ספני דגייהם מל המדי על פיתג שיניע

 :מלאסת האנות נויונ סדי על האנות
 ירשום סמא נורה הנהמה את מעשח ואין

 נ״ו (ין דנגויות אתיו! מ׳ משנה .ונו׳
 אמרו ולא נאלול ננ״ע אפיו ולמה נ״ת)

ע מהוא מפני נתסיי נאמד  לעשר ולרא יו׳
n גיויש rti פנואר וזה םיי!דא משים ננמיא 

 :ס׳) מסיא(דף דנעינה פ־ק נ׳׳ג והחני
 שואל(שגת פ' מימרא .וגו׳ אדם וסקריש

שק ואמרו נלפונה קמ׳׳א:)  מפני.
ק להם הקנוע מונות ע גתג ולוה ו  מוג יגי

שם :היא היום ום5ם  אין נך שאיומקדישי! ונ
ונו׳: מקושי!

 או נמנם מעשיות תרומות המגביה טו
 משנה . ונו׳ נשונג ניו*ס

א הונאה מ'פ) נתיומות(דף  o'v פיק ממי
 או המעיין או הפקדיס וכן :ייו) שמל(דף

 :נהלטת נתונ שם ירושלמי ונו׳. המסיים
ק שי ט', לא אנל השמשות ני! הומאי את מע  ו

:ל׳׳ד) ננ*ס(שנח משנה
מי ט! דדמאי). פ׳ו משנה ונו'. שם שקיא (

:נ*ע]8 ק והוא איע [היא
ט' נקוניא ולשתק להפיס אסור י!  משנה .ו

קמ״נו) קס״ת שואל(דף פיק וגסיא
ט׳ ע סי לסלק ערלית להפיל להפיס ו  נל מי
טי נתול אפילו ננץגיא והשמוק מנה  משוס א
 גולה מהלנות פ״ו שמטאר נסו מדנריהם גול
 עם אדם וטסיס : טמדא גא! מטאי ונן
ט׳ נעו  ננמיא מנואר קמ׳׳ס:) (ין שם .ו

 לאדם מוהר יאמר נדרג מעם ונתנו נאוקמתא
 להעעימ! נוי נרנית ניהו ולנע לנעו להלוות
ת שעם נ הלנה שאץ שנית טניי! ויש יני י  נ

מ אי פיק פדאיתא שן(ניע ו  היא ולא ע״ה) נ
 נמנה אהודה ההפהה אף למסרן ארי דילמא
: ^ ע׳׳נ אומר ואני .קמנה נננו ג  נדמית לא ו
ת גני אלא דרג ההיא  ההורה מן שמוששי! יני

 שאינה קוניא אנל לסיוני. אתי דלמא ומוששי!
עו מדנריהם אלא אםויה ט ונע ננ  לא ני
 לה לית מתעחא מאדהא סנן לן ותדע גזרו.
« ונע נניו ני! נהפסה לתלק פתרי  לאתי ני
נן אצא  ניעת א״ו מהלכה משנתע נדמה ואין נ

ע :נ״ל ע עיקר יני
 לק ליין שהוא משנועת למשוש אסור יח

טי. ני! נשנת  0ק״נ (שנת שם ו
 ואי! לדיניו שאינן משטמת ממשנץ נרייטת
 אמרם ננדיימא ומנוסר שלרנין סשטעת סמשנק

אסור לטוס שעתידי! ני! סענרו ני! שו&״ני!

 פגביודן ואץ .וטטנר כטקח שהוא טפני טחריטץ ולא
 פידות אותן לטקדיש דומה שזה וטעשרות תרוטות

 ואץ .בשבת אותן כטתקן שהוא טפני ועוד .שהפריש
 בסיקרא. ירשום שטא גדרה הבהטה את טעשרין
 טצות שזו טוב כיום וחגעתו בשבת פםהו אדם וטקדיש

 טי מקדשין אין כך טקדישץ שאין וכשם .היא היום
 ביום או בשבת ומעשרות תרומות המגביה טן :הטאת

 עד יאכל לא במזיד .שהרזקין ממה יאבל בשיגג טוב
 וכן .הפירות את תיקן כך ובין כך ובין .שבת מוצאי

 בין בשוגג בין כשבת המחרים או המעריך או המקדיש
 .טוב ביום לומר צריך ואין עשוי [ס] שעשה מה במזיד

 בין הדטאי את •עעשרין קנה. בשבת להכירו המקנה וכן
 שם שקרא טי טז נ הודאי את לא אבל השמשות
 לא ודאי של עני למעשר או דמאי של מעשר לחרוסת

 והרי השבת מקודם מקוק שייחד אע״פ בשבת יטלם
 עני או כהן היה ואם .הפירות בצד ומונחין ידועין הן

 לכהן שיודיע ובלבד ראכלו. יבאו אצלו לאכול למודים
 שאני שזו לעני ויודיע מעשר תרומת מאכילך שאני שזו

 בקוביא י=ולשחק להפיס אסור ין עני: מעישר מאכילך
 בניו עם אדם ומפיס .וממכר כמקה שהוא מפני בשבת

 שאין מפני קטנה מנה כננד גדולה מנה על ביתו בני ועם
 להן צריך שהוא ^חשטנות לחשב אסור יח :מקפידץ
 .יכתוב שמא גזירה להיות שעתיד בץ שעבר בין בשבת
 כיצד .לחשבן מותר צורך בהן שאין חשבונות לפיכך

 דינרין כמה .פלונית בשנת לנו היה תבואה מאין כמה
 בטילה שיחה ככלל שהן באלו וכיוצא בנו בחתנות הוציא
 כמחשב בשבת אותן המחשב כלל צורך כהן שאין

ט :בחיל פ] י  בשבת הדיוטות בשטרי ילקרות אסור [
 פרפרותיו אדם מונה .למהוק ויבא חול כדרך יהא שלא
 יקרא שלא כדי הכתב מן לא אכל מפיו אורחיו ואת

 על חקוקין השמות היו אם לפיכך הדיוטות. [׳]בשטרי
 מתחלף שאינו מפני לקרותן מותר הכותל על או הטבלא
 ותחת הצורה תחת המהלך בכתב לקרות ואסור בשטר.

[ בשעת בשבת בכתובים לקרות אף .בשבת הדיוקני [נ
בית

מי פ א שנו: :6פי'י :נשנה few נהג נדי! שס עי'נעור י שד: פי' גמור בעודפי'

ד טז  זדמאי; פיו משגם ונו*. 'tan סל מפשר לתסומת סם שקיו) נ
ז ס י טפי ד ועם גגיו פם ו נו'. פנס סל גיסו נ ס ו ד  סאיזפלשש דפיו! סוגרים דש «ונ!

נ אומי ואד ונו׳ רנ9 י ס גט אלא דיג ההיא גזמיס לא מ ט׳ יני  סו ו
̂ל לאפי׳ ול׳ע מהלגה. משגתם גזסס ואין א ל«ת גם לה •אnr6 דרג למימרא את  קני

)10^ משנוותלם לסרוגי אתי דילמא מטס
 אלא לספים שרי לא גיתו ונגי לנגדו פתרי

ס אשי' אתרים וסם סקא טוס נממש  נטו
 המקפתץ אסרה גגי ואמר גשטאל מטם לא
 ומד! ומשקל סדס משוס מוגרים 01 מל וה

f tb t ד משום דסגיק לאפממא  סטרם ג
oמקפTדו אט׳ א׳ס מקשה 01 סל 01 ים  נ

ד דו למקשה פ*ד דסוה מטם סייד ניחו ונ מ  ו
ד » ונ  סמקפידים תסרס לגד למימש אינא גי
מדו ליס ואהדי 01 על וה ד ל ט ונ  לינא ני

 רג אמר ימדה ונדרש שלו שסכל טו! קטוא
חי ס שיתו ונד נרו להלוות ט  ניק אלמא ניני
ס משוס ליכא שלו שהנל  משוס לינא וס׳׳ג יני

ק וה על זה מקפידיס  הם וכך שלו שהנל נ
 להלוות מותר רנ דאמר דהא ואע׳ג יש׳׳י לנרי
ד נדו ח ניחו ונ  טק נדונתא לה דמייא ניני
ת דלא ט  לסרוני אפי דילסא מסוס אלא גו

 ש^ שהכל מפד איסורא לינא דסדיגא אלמא
 שלו שהכל שנק ראיס מייתי שטי ק ואס
 ופי זה פל 01 הסקטלי! מטרה נני משום לינא
 נגגל גדולה מנס אט׳ א׳ה הני נסר סריך
ט קסנה  דס׳ל דעתיה דסצקא משום טיגו ג

ד נדו להלוות מותר לאמי דיג נההיא « ונ  ני
ת  לאהדויי מצי ומה סיגה למייתי ניק ניני

 ותיישיק משוס טותיה ם*ל דלא דאעיג ציה
סי שפיר מ"מ צסיוני אתי דילמא  ראיס טי
ח משום לינא דמדיגא ניק מידה  נשהנל יני

 זס פל 01 מקטדי! משים דלינא ס״ה סלו
 פל שפלה מג לפי לו שהשיג אלא וגופרישית

ר טס שהמתי! דעהו  דאשים נדרג לקי׳ל טנ
 קתני. והני מססרא דמסויי מפדמי מייתנא

ע דודאי ועי׳׳ל  לטק ששיי טיסנא דדתד׳ יו
 אע׳ג קפידא מטם לינא שלו דהנל הינא דנל
 לים אקשי ולא לעיל ונדסיישיח כרנ קי׳ל דלא
 אלא נמי קענה מנד נחלה מנה אפילו איה

 שלו שהנל שאע״ש ממתניהין יסדה לרג לאוסוני
 יטדם דלינ ליה. ואהדר קוניא משוט תייש
 מפיס קתני והני מחסרא מהורי מתניסי! צ׳׳ל
 מגד גדולה מנס אפינו ניתו ונד נדו עם

 מתד׳ נוותיה קרל דלא לחו! אנל ונו' קשנה
 ליהא שלו שהנל דטו! גיא חקא שוות נמסה
עד גדולה אנל נופיישיס לנ׳ע קטוא  י,מנס נ

 משוס אטר שלו שסגל שאפית קוגיא משוס לא
 נסי שוות מפה אתרים ועם לסרוט אתי חלמא

 דאס׳ג יעי׳׳ל .01 על 01 וסקשידי! משום לא
 דאמי נדרג לגמרא ס׳ל ופייא שקלא דנהאי
תי דו להלוות ט ד נ ת ניסו ונ מי « נ ק ט  נ

למזיק
קי מה ושל לך מה של למשק ונתנ .טסיי! נ

: גשנת נפלה נשימה להרמת אום לנל שאמי יסנאר ל׳ו ופיק .תפא ליראי ראויה נפלה שימה שאין נלומי נפלה שיסה ננלל ק הדי רניס
ט ד י נו', לקרות אפו ע. תש! למצוא סשלומס *אגרות משסמס פנווסל זיל ופייש״י הדיופות נשפרי קורי! שאי! ממאי קמיע) מאל(דף ופרק קי״ו:) (דף נר.ני נל פרק ו פג׳

שגיי ר,ייאה משום גויה אבוי נשנת שלום נאגיות קייאה ולעני! ני.נ זיל והרשגיא מ וניש .וממני מקת שפרי שהה החוכות נ  סזיופום שפרי שפירש שלמה לדניייני
טג טאיתי .עגיל שלום אניות ק שלום של נאניות לקרות שטתר ויל הרמגי! נשס ג ^ .נהפ ו ס הנהג ק למפת שאסרו מה נעם הדשנה נפירוש רנים וני  *רודן יקרא שמא גוי
טי והוא נשנת שלום ם שמס למד אהה ומנא! ענ׳׳ל. התנסות ק נרינסה ההפי אוחו היה ואטלו וניו^ע נשנת 0לר,יו אבוי ופייושיק הנטאות הבט לנד ט א מ ש י  נטמ
ה למעלה: הנונר ויל רשיי נדעת החוסות שפרי ט׳. אורתיו אס אדם סונ ג מיע ונגמיא קס"פ)ונלבונה ר.סיס שם(דף משנה ו י ימסוק שמא גורס אמי ניני י  גויים אמר ^
שפי׳ יקיא שמא א אלא אברו שלא שני.נ ט יש הני.נ ק לא אנל ופירוש .נאניי נהלנוס ופסקו החוסות נ קי טו נ נ להבסנל אנל הנהג מן נ ליי סותר נממשנתו ו^ופת נ0נ  ו
ם דניי .ונו׳ הטנלא על מקוקין השטח היו אס לסיכך אסוי: ק ונץ נך דנץ נתנ יונה ם לא הטתל וסל ספנלא על נהקקק הם לי הניאה לפי יני טני שהנתונים צפי ננ
פי דפנלא ואמרו המפרשים קצת עליו נקצקו הסנלא על נסקקיס ואף שם הסוניא טנתח ונן אסור ודאי איינו אלו דעוה לט הסוגיא ולנאי .סיפלפלץ ששניהם אמי מיי.לפי ונ י

ם: תנ לקרות ואסור סיניי ט׳. ננ ה המת המהלו נחג ס״י פס ו ה לקרותו אבוי הדיוקני והתת «וי ס ויל ופירשיי .נננ אד קנד ם ט  חוקנאות או מפופס מעת ננוסלים ^י
ד של מי ופפני פטני וצורת פלונית חיה צורת 11 תחתיהן ונוהנין וגלית דוד מלחמת נט! מעביהם שם מל אדם נ  :ענ״ל הדיומח נשסיי יקיא שמא גויס נשנת לקרותו א

ם ןיות4 אף טני .1 ננ חני נל סרק מ׳ ב אשי קפ״ז:) (דף ומפרא המדרש נית נפול מפני נהן קורי! אי! מה וספד קפ״ו) (יף נ נוס! שלא אנל הפייש נית נושן אלא שט לא י
נ*ס

עוז מגדל
«ינפ עיק נהדיא ןאעילע סליודא .ם׳ עונשיץ «ץ ס לגבי י ________:נשנה וריש י

 עפ1ותיז עיג .גשגפקנפ פי פנומס תפגביוו :קעיא) (ין עין»אצ .ייא פ1רי עד ונוי
ץ :דתשגט טאל ושוק  »ש9ל אטד :ליס) (זף פוליקי! גפפ טק .וטי פימאי אע נ?*ו
 סאד טאל ט פפל» .פע׳ טף פו ום׳ נפפג לקיופ ואפוי י,טפ): טאל(דף פוק הנל .ם׳

פפיש: נלנפגי ט פעיק

מייסוניוח הנהות
 ע«י ויע«ו no םו»עץ נץ םויחץ בץ *וגגץ בץ אנופץ בץ «ע« ונמין ינירופאמי (מ)

 raw מערב לו וובא נתב ואע" ורוע באור נתב בנא! |ע] :טב נירא ואעיל בפבת
 אסור פשר ללסדו וחיטק ליאופ תינוקת בגי! בפנת תסותויפ בונריט בו נתוב ואפי'

 להיתר נתב וחנח .«'נ עדי! אץ נערק בואפרינן לתיתר נתב ויאני״ת פו ונוי ^רות
 לץיות אלא לאיבוו ו’א ביני' תוא נפ נתב ססנינע׳א בייו ויבינו נאבת בנא אט*

ט לחניתו יבול אבל תפניאו נניי בט אתן אפ׳ע לות m ן אסאלר תיאות ננתמ■  נ
ט -,ייאת ולא נו פפיין ראיאל נבלי מיי לוויתי מדת תיאיפ וחגת » ספתנלץ אץ תויוקני וחוות תעויות תחת תפתלן■ נתב חגיא ובתוספתא ואע׳ג סותי תיתוי אפוי ייינ  נ

ק לקוות ואיי ניץ■ יבינו נתב אתי ובסקוס בי נפי י־ם ני.לניא ת«א וונחו ואפיית  לפיל פי• 3תנניי«י יגפ »לא תיאלאל יגפ אלא ובלבו פ1לתוו םו«ץ טוס אתונאו אפיא נ
ףנ בתלנחא •יו אוסתםנדיודע עוות אתתת נתב ותו חוקגי [נ)פרבפיוו פינו סדעואיפעך סאום יאיפיי ודסבי סקת אאיי טר^יאטיא תונט ולא נסית 1[י 1נ'ו

טי סעוייחן פ*א בנויול I עיב ספטש ואאי יעתק גפקי נ



ף108 ם ח נ נ ש משנה tidפכ״ג שבת הלכות זמנים.ט

ן נמכסא לה ואידרוייא דמוק כ!יי ח המדיה ניס :וכדסרישיס 6זוק שווח נפנוס פסניחין לאוקוס׳ ע״ ז אשילי אייי ושיייאל קי ״ ץ r® יייזי” יייי נ זי  TO והלכה י
ח כה פ  כאלהים סמי לעס ומלסדים נשנתוס לעס דורשי! שהיו היה לרכס ועייוש ,נאיסויי יסל שהוא פה כל לונה ונניייסא נפשנס שם ה׳ה כמנ ונו׳. ללטש פליל שהוא ו

דניי מכי לא מה ופוליא ולונש וודזי ופוהע ללטש ע נ ני הסכמים על ואפי׳ אכילה ר\יס עושק הי' חה נוה לכלם נחלה הועלס והיה והורוסיו אופי ואר .נניאוי י
דו מכי לא נימז ולא נניאוי שלא דנ דו פסון משפע ואלינה זה נ נ נ היה הנדולים וממי פושע שאים י נ ההוא שהקטן לפי דנייו לשמוע נאק היו כשלא מקפיד הי ו י עם נ

 נמלי דליקה ופלה כסנ שהיי ופוליא דלונש
ט׳  ציין שהיא מזון אלא יל■( שלא נזיו לשינן ו

 נהם להשספש שלרץ וכלים שנס לאוסו לו
ס נשנס טיי  פן פסיאש שנפלא ללטש שיטל ו

 פאיט סדנייו ניאה .כיטי לידי נא ואינו הנל
ס אלא להליל יטל ד  נלני ללטש יטל שמא ט
 יטל שאיע כשם יסיליא ולונש וסמי פושס יאים
 מציל ואים לני סעיייס שלש סזון אלא להציל
י שטא משני שפעמו ומציל (ממר נ  מק דני «

' דניי ימוליא ילונש ומוזר פושע נפסגיסק  י
 ה״ל הכי דאל׳כ עליה פלי: וס׳ק הם יוסי

 וממי ללטש יטל שטא מה כל אנש לממני
 דיי׳ס ופ׳ל נניייסא י״ס כדקסני ופוציא ולינש

ק והלכה דממניסק ס״ק סיים לא מי׳ נמ׳ מ  :י
נצי

 המדרש בית ביטול משום גזירה אסור p[ המדרש בית
 מבית וימנע וקורא בביתו יושב אחד כל יהיה שלא

 סציל אינו בשבת בחצר "דליקה נבלה [״] כ :המדרש
 על אף המבוי שבאותו אחרת לחצר בחצר שיש מה בל
 מפני שיציל כדי הדליקה יכבה שטא גזירה שעירבו פי

 טזון אלא יציל שלא נזרו לפיכך טטונו. על בתל שאדם
 להשתמש שצריך וכלים [נ] שבת לאותו לו צריך שהוא

 טן טתייאש שגסצא ללבוש. שיטל וכנדים בשבת כהן
ס] ואם .כיבוי לידי בא ואינו הכל  טזונו אף עירבו לא [

 נפלה אם .למזונו מציל ודא ומה כא :מציל אינו וכליו
 הראוי סעודות. שלש מזון טצילץ שבת כלילי דליקה

 סעודות. [ע] שתי מזון מצילין בשחרית נפלה לבהמה. לבהמה והראוי לאדם לאדם
ב ז אחת סעודה מזון טצילין במנחה  או דדבה ככלים במציל אמורים דברים במה כ

 טה אלא מציל שאין ודא שנית אותו וממלא וחוזר ומערה ומוציאו כלי ממלא שהיה
 סעודות כמה ט שיש אע״ם אחת כהוצאה אחד כלי ודציא אם אבל לו. צריך שודא
ג : מותי  של ועגול .סעודות כמה בו שיש פי על אף ככרות מלא סל מציל כיצד כ

 והוציאה להוציא שיטל מה כל בה וקבץ טליתו פרש אם וכן .יין של וחבית דבילה
ד :מותי אחת בכת מלאה או =לאחרים ואומר כ  מציל ואחד אחד וכל לכם והצילו ט

ד או לו צריך שהוא סזון  ואם .מציל של ודא והרי נדול דבר אפילו שמחזיק אחד כ
 ואין עמלו שכר השבת אחר ממנו ליטול לו מותר לבעליו ונתנו לקחתו המציל רצה לא
 :מעורב במקום אלא ודציאו שלא איסור ולא מלאכה שם אין שרדי שבת שבר זה

 נקיה שאינה פת הציל אם אכל .נקיה שאינה פת ומציל חוזר אינו נקיה פת הציל כר,
 יום היה אם לשבת צריך שהוא מה הכפורים ביום ומציל .נקיה פת ומציל חוזר

 ליום לומר צריך ואין .דגטרים ליום בשבת מציל אינו אבל שבת בערב הכפורים
 יטל שדדא מה כל לובש ללבוש מציל שודא ומה .הבאה לשבת זו משבת ולא .טוב

 ובל לכם. והצילו בואו לאחרים ואומר ומוציא לעטוף יכול שהוא מה כל ועוטף ללטש
ט שלו הוא והרי .ומוציא בכליו ומתעטף לובש ואחד אחד  הן ההפקר מן שהרי המאכל כ
ו :זוכין  ואע״ם הטבי' שבאותו אחרת לחצר בחצר שיש הקדש כתבי כל להציל שתר כ
פ] ובלבד .עירט שלא  אשורית כתובין שיהיו והוא אחד. ולחי מחיצות שלש למבוי שיהיה [

היה אפילו אותן טצילין אין אחר ככתב או לשון בכל כתובין היה אם אבל [<] דקדש ^וכלשון
שם

h לשון ננל כפוניס 1יל6 כפג פלו סימן שזזו נ :שס יגל נ : שס סס׳ג שלי טמן פוי:

אומר כד , לאסיים ו ט' מאי פשטן ונגמרא השנס לאסר סשנק עפו עושת פקהק היו ואס לנס והלילו נאו לאמייס ואומי שם מפנה ו
נ אסר ״, .............................. ניס! דלא עסקינן שמיס נירא הכא רנא אמר אלא ש^׳ דשנמא א:רא מסירי רנא אמי כאן שנו מסירות מדת מסדא י

 מלאכה לא שס אין שהיי שנת שכר זה ואין שנהג ינינו ולשק . פ׳כ השנת לאסי סשנון פסו עושין הוא שנת שנר לאו דנה״ג וידעי הן שקמין ואס והיק ולימיס ליה ניסא לא
מי ולא ט' שנס אי ^׳ המותריס דניים כעושה סוסי שנס ששכר נמשסע אק ו  שנה או שטע שניר היה אא'נ שנת פני לקנל אפוי התיטק את שלשמור מטאר פ*׳ סוף פ

ט כונס אלא שם כמטאר י שוס ננאן טיזר שלא לומר ננאן יני נ :לספסיד להליל אלא מותי יהא שלא שנאמר נדי הממק הפסד מסד איטר ו
ט׳ נקיה אס תציל כד, אנל לשנת מיוה׳נ ותצילין שס .וט׳ הנפוייס ניום ומציל :נקיה סח מליל הדראה פח הוראה את סליל אין נקיה פח הציל ת״ר קי׳זו (דף שם .ו

:גדייו ושמירת הדח חוזק היס
. נחלי דליקה נפלת כ ט׳  שם נסשנה ו

 שעודוס ג' מזק פצילין קי׳ז) (דף
 לנהמס לנהמה הראוק לאדם לאדם היאוק

 ג׳ מזק מצילין שנת נליל דליקה נעלה כיצד
 סעודות נ' מזק מלילק נשממת סעוטת
 אומי יוסי ר׳ אמת סעודה מזק סצילק נמנמה
 .נח״ק והלכה פעודוס ג׳ מזון מצילק לשלם

 לתלי אוחם מלילי! להיכן ק׳י) (דף שם שי
 שאינה למלר אף אומי נתייא נן .מעוינת
 שא ולשם שם שד .כת׳ק והלנה סעורנת

 שיטל מה כל ולונש חשששו נלי כל את מוציא
 יום• ר׳ לפפוף שיטל מה כל ועומף ללטש
 שם שד .נת׳ק והלכה .כלים י׳ס אומי
 והצילו נאו לאתרים ואומי ומוציא ולונש ומוזר
 סכרי שאלו וננסרא נעשנה. ע*כ עש

א ותית מאי. ליציל מרח קא נהיחיא נ  י
 אתי ליה שרית א• משט על נהול שאדם משן
שס׳ וכחט .ע׳כ לנט״ ה נחצר דווקא נ ^  ש

 לכנויי אח׳ דלסא לסיסש איכא הדליקה שם
י נל להציל שתי אמרח נמלי אנל נ  ד

מנ׳ן ונתג . לנט״ לסיחש יליכא  וזו ז׳ל הי
א  לדני׳ הסכים ז״ל והישנ׳א ראיה נלא סני
 דליקה נפלה שנחנ יניני מדני׳ ואף התום'

: P שאה נמצר
ט׳ הרנה נכלים נסציל בדיא כב  ש׳ .ו

 אצית נפעם הרנה נכלים נין
ה אחד ננלי נח היג  להצל סוחר אינו אעסים נ

 נאעס אחי נכל׳ אנל סעודוח נ׳ מזון אצא
 (דף שה זה ומטאר נפה להציל שחי אמס
 נכרות מלא סל מצילים נסשנה ששניט ק'כ)
א ושאלו ונו' סשדות סאה ט שיש אע׳ש מי  ט

ח .לא וש םעודוח פלש יישא ליה חנא והא  וסי
 .לקפל ננא כאן להציל נכא כאן ל״ק שנא רנ

 נפנים לקפל אחד ננלי להציל גהלנוח ופי'
;ע״כ נלים ושלשה

ט׳ מליט פיש אם וכן ט  נעיא שם ו
 ואסיקצא מאי והדח וקפל מליט סיס

ם' וש׳ד..ופירשו דפי להציל כנא ט  שהניא נ
 המלית ומציא עליהן פליט וקפל הרנה כלים

 ז׳ל הרפנ״ן אנל המלאים. הכלים על מיץפל
 ננלים שהמזק כיק «א אסור שזה שדש

 מלאים כלים נמניא אלא החייו ולא מוחלקין
ך ומעין ט  מלאה המלית «ציא ואסינ המלית נ

: ועיקר ינינו סדני׳ ונ*צ אונלק
 ותירצו .זט קא מהפקיא ענידחיה זאי

נחי ונחנס מאתייר דליתהנ׳ ליה ציחא

ע ונתג לשנת'הנאה משנת ולא ליו׳ע יזשנת ואצ״ל ליוה״נ נשכת לא י נ להכין לו אפשר שהיי מצילים אין ודאי נממיש׳ היה שאם לומר כשיש יוה'נ היה אס י
. . ה___. ז נאמר לא הדין חה עייונין מהלכות ח׳ נסיק נמכר כשנח נאמד ולא נפ*ש לא מל יוה'נ אק לשלם הראיה ס׳ על מקדשיו אט שאין הזה שנזק ודע אשות. ו
א ונתנ .השטע ימי ננל לחול נאפשר והיה הראיה פ׳ על עקדשין שי.יו להם ^ שנ׳ נל דיוה׳נ כירושלמי איתא והט דמצילין ש'מ יוה׳כ לשצאי מיוה׳כ ולא קאמי מילא ל’נ ^
מי ולזקן לחולה מצילין חי כירושלמי שד .פ'כ הסכצה מפי אמח סעודה מזון שפצילין פודו עמא  כתנחיה כני משנה וט׳ ללטש מציל שטא וסד, :עיכ כנימג׳ וליענחן כני

א וצם . ושציא ולונש וחוזר נזכר ק'נ) (דף נסשצה ושם למעלה מ דני׳ כלו היום כל ואפי׳ וטשט ומוציא ולונש וחוזי וטשס ומוציא לונש נני״ח י׳ נזכר לא וזה .י' דנ ט נ ני  י
ח ניק יהחס משוס ומשקק נאונלין הכי שריק דלא והא ז׳ל הרפניא ונתנ נגי*ר שאין כיון הנא אנל לכנו״ אס׳ ליה שריח אי ממוט על נהול שהוא מחקי מוציא טא יני

מייני אצפפיה ימי לכתה דק■ אלא סחייו :ו
ו ר כ  ועמרא . למטלש אף אומי נחייא נן סטלש שאיע למטי אוחן מצילין להינן וט׳ הדליקה ספני אוחן סציצק הקדש כחט כל ס׳ שש וק׳כ) fקפ (דף משנה .וט׳ להציל םוין

נ אמי ססקנא ט אחד ולחי מחיצות שלש אס׳ י ט לחי נלא סחיטח שלש סטלש שאים מטי ז דני׳ שלא ח”ר ונ״ס דמסצי' כח״ק נהלכוח ושהקו מטלש מטי ז  נן נ
מנ׳ן הסניש וכן רטט וכדעת נתידא  הקדש נקני להציל ׳סל איט אס עליה פטור לגופה צייצה שאינה פלאכה דאמי דלי׳פ נייוש' אסח הישנ׳א ונחג .ז׳ל וי^שנ״א הי

bib כני פי שמד שטת של דנר שאין לט פנכה נ כ. הקדש כתני נ  מקורות נכחה טסק שהוא ז״ל לרטט סיוע כפין נזה שיש אומי אי טמרתט ולא נמשנה זה ניכר שלא ומחק• ע'
טי הזכירו ולא נחפגה סחש כמותו הלכה שאין וצפי כר׳ש דלא  המטלש למנוי הצלחן התירו לא שהרי הקדש כתני מטי נימין השטחין כל פלא משנתנו שדעת אפשר ומיס .צד נשום נ

ם שיהיו והוא :ני״׳ הטסקיס לדעח עיקר נ״ל וזה סדנייהס שאיטיו אשיא טני א .ונו׳ נ מי ס טו אסמי קט׳ו) (דף ט טני נ לשון וככל חיצוס נ אוחן מצילין אין אמר טנא י

טייסוניות הנחות
 אוחן מציצין ן

ספני

ג׳ נא פ׳ (ל) ז נ ע־« hmor אגני נונ נו ׳ נ ח ו ט וגן םח' חאו׳ רגו נ«ס פיי
ח סו׳ נית נזוזתי וזואיקוז טנפאח Kדוק וז״נו ר׳וז 101K [פ) 1 ע־נ ״ *ת׳ איח טיי ט  אנ
ח ושאיקוז M אנא ני  אוזדר רוקוו «נ׳ וזויםר טינזו. ואפיאו אהדיא סותר וותר נ

 טוזיח אדידחו ונם בדדז־ר דסיחאף עי*יתם גנג סנףרים אינס וגם אר׳ח טססונים (אסנוי
ר אתם ח׳ טו נא■ kI-h טניאין אין ואתני ראוו״תא י ת אאותח או טדיק■ תטסי  רדפייט טנ

טיט ניק אטם עירונ שט ונאנד טיתפח סוז נא אחוזיא ׳נוא חנירו בנית אנא דט־׳

 נוח נא טיא ואנך דאורייתא אאיסודא אמיגוי ואיגא נסויה ו״ח אגו טאץ ועור גג
נ אטם טירזח  אף יא1ם ראוט־ נתייא בנן ודאא נתיק ]0[ ע־נז נוסות כגון (<) ־ ע'

 I סעודות ג' טוק טייאין אעואם דאוסי יוש ברני ודאא נת׳ק M 1 מעודנת אטאינת
ננן ודאא נגמדא אט׳ רג נופירט ספיאט טאינו טנו■ יה״נו ]0[  ונת׳ק טס ע״ן ני

 יוסי נו" ותניא ונפאתתא י״ת אגני רונא נרג ]5[ ז אספואט אף ראטר נב־נ ודאא
י תפטיח טזנא ודאא :ע־כ נ



D̂ DT. םג כד מ פרס שבת הלטתT109 נד, ם«נה
ג הדליקה מפני « .סצ'למ אמר מהדא י » ג מלמה ו ה bיהו 6הוג גי  1מפי(1 .די׳יו יגי
ג פ1היץ ולבק 0רי1אג כפג זגפיק פס  גזין6מגו והה רפה1גת גגקוס מגימן הגי 1ל& ג
 ס׳) נמסכה«ילה(דן שר« שהיי מצילים נימיה כפהונים ''לשנלt נהנו ליהן.ימ*ס40

ם ונ״נ .ימיה ליפהנ הוהוו פהספיים  נהג ושם .ופ׳ה ומזחה הסילין פהל' 6פ* יני
הג היום גשהגה וננר לנים  ההולם מן יוגי נ

 1ל(6 היום נומנין ק6 להיט־ וניו נד6י
ם נשנ לא ולפים• פלע. אסוייח  ן1ננו יני

 יוגהן ושל אוגקלום של שלט והרגום .כיויה דין
 שמצילי( הסנימו ויל והישנ׳א הימני! פוזיאל <ן

ק היום אוהן  שהוהיו לפי שגפיה הודה ו
 ההיו ליי' לפשוה פה משום נומגם לנהוג

הן: הוי
 קפ״ו:) (שנת .ונו׳ נסם נהונין חיה מ

 של גדיון :דאיפפיטא פס נפיא
, ספייס ו' נ  ולא קי״ו) (דן פס נפיא ו

 שאץ מודה הניייחא שפשה אלא איפשיסא
 והקפיפץ הברכות :ההלטם מן ונ״ג סציגץ

 והיישיי נלשמה קשרה) (ון שם ניייהא .ונו'
מה ממנע זיל  ופאי ייה ננון מנפים ש«!ם הני

ה  מהנים שהיו מפישיוה הרנה ומהנימה נינו
 ונו' המהלה גל מון למש פסוקי נקפיפוה

פל׳ל:
ח r כ fo 'ס מ' נו היהה אם ו  לשון .ו

ם נלשק פם ההלסח  וממאי יני
 חימם מהוך ומיש ,הנפלא ומגיה גנלייהא

ג כיפת הוא שלמוס ג דלא סם הונא י י  נ
 שלפום מהיטה הוא שהלקום והנמה ההיא

 פלמוה סימה שם אץ אם אנל גממקו שלא
 שם וממאי .מנילי! אץ ספוורוה אוהיוה אלא

 נגסוה ויהי פ' אוהיוה נמגץ זה שמגץ ננסיא
ה ושיש .הארק  שמוגים נה ואין הזפיוה נ
 ממנה נשגפםנן הוא פמנילין אוגדוה והמש

 הפתי היק טצילין אמת; אום או אוסיום
 :קפ״ני) (דן שם נלשונה משגה .ונר

כ ש א ר’ם  נשנה אמרי! שהן ינרים י
ט'. מי. אם.יי לפיע ו ו

 נפסק הפלו ושם ממאי קיג) מאל(שנה פ'
מל ההלנה :מוהר היהול אסול י

 נרייהא .ומי גטהיו לפגןי לאדם אסור ב
ק ל*מ;) (ין נפילונה  ננל נפי

 פה לידה שדהו נתון אדם יהלן לא מפיני!
ג: ציינה היא מי וכן פ׳ ט׳. שיצא לאדם א  ו

 החסום פל ממשיכיו אין קיג) (שנח פס משגה
 הוא ממשיו אנל פייוח ולהניא פופלים לשמי
ת ומניא לשפוי ט' מוו  ההמיה ונגפיא .ו

ג ליפה המשנה  פמוניץ נפייוה יוקא יישרה י
 מולק. שם ואין מוהר ההלושין נפיוות אכל
 התסום פל ממשיכיו נניייהא י<א) (ין ושם

 י\לא לתחום מון הומיה היהה נהמה להניא
 פל מתכיגץ אין פסמאוה ויש .נאה והיא לה

התמום

 במקום [ק] מניחן אלא כדט לקרות אסור ובחול עירוב. שם
 בסם כתובין היו כז 'מאליהו מתאבדין והן החורף

 והן הואיל קיימא של כתב שאינו פי על אף ובסיקרא
 גליון .אותן מצילין [י] קדש ובלשון אשורית כתובין

 לפרשה פרשה ושבץ ושלמטה שלמעלה םפרים של
 אץ הספר ושבסוף הספר ושבתחלת לדף דף ושבין
 בהן שיש פי על אף והקטיעין •הברכות‘ .אותן מצידן
 מצילין אין תורה של הרבה ומעניינות [ש] שם של אותיות

ח ג הדליקה מפני אותן  ללקט בו שיש חורה ספר כ
 ואפילו שלימות תיבות מתוך אותיות וחמש שמונים
 בה שאץ פרשה בה היחה וקאם ינרשהדותא. בכללן

 [ה]רהי בנון הזכרות בה ויש אותיות וחמש שמונים
 תיק ומצילין הדליקה. מפני אותן מצילץ .בנסועהארון

 פי על אף )6(דחפילץ עם תפילין ותיק הספר עם הספר
:מעות בתוכן שיש

ועשרים ארבעה פרק

I
ק גפושפהא וטא פיקד מיאשוגס והנלסא התתום  פ>רוש ש^הגיא *0100 ושפט .גסלסה ו

פון ^ מ^הא דמונשא משום ההמום פל אלא אסלי לא ט ומוצא ממוגיים  ג
 ול^ששולום להמשץ־ ההמום לגגהוולהורנהושגהון סלן גגון מלהא זלאמיגנלא ההמום
 ooita שנים ופוד ומי שדהו גחון אדם יהלן דלא ולפיל גלייפא קשיא ואי מוהל ופשניס

p הגיייהא i מדינם פהש פל אדם יפייל לא 
א זההם >*ל סיד למימן ויננס שהמשך כדי  ס
 יינשיא ולפטד לניר ציינה שהיא פדה הון

ק פלפא  שם שהמלה! המדנה לפחה מפייל ו
 ולזס ספדא לידי ואמי מלסא פינהדא
 מדנלי ניל ונן .זיל והלשניא הלפני! השניפו

 ttb פוד ולא החלים סן פד פגהג לנים
:המדינה פתס פל הפיול דץ גנאול הניא פלא

כן ג  (דן יסדה דרג פימלא .ונו' אופל ו
 והלפניא היפני! ופילס קינ:)נלטנה

פס• נא לממל מלן אני לפם לו פאופי זיל
 דין ופילוש . פינ פפיפא קאמי פא• לא דאי

ס פלק דש סמאל הטלננץ :ני
תר ד .1 לאדם מו  P ליי (דןקינ) שם ט'

 למנילו אדם אופל אופל קלמה
 הלנה יוחנן לרל לפוג פסי פהפמוד הנלאה

דני מ׳ם נליניק י ו מי מ  הימר אסר ד
 ספים יתסיס ששניהם אפיס ופייש׳י .מוהל
 פטל גהדיא מפגש דלא כיון לפכולהו לפניו

 d יאמר לא אנל לנים וזיש דנייו. פינ ד«
ק לפלג לי נמן היה :הנמלא מן נלאה ו

t ליין ואסור i . ם אלו פי (דן מלי
 של הלונד •הא שלא דלנין מפסה

 ליפשש דלא היא מאי מיל של גהלונן שגה
ה ופיק גסה שטפה מ  זילא איל ת) (דן מי

 להפי דקא נמ0 לס מזינא הוה ני פדש
«[ פגהא סמללי tp אמינא לפיקא דשנהא

^ דאמר דליניל להא דפמפנא  איים ילון ל
אט' מצוה לדני  להישנא אנא«מי נשנה ו
סי. טה לטל ארם ויורד :שיג הא ו  נדי

נכוונה: dp (פייונץ הטלץ נהמוצא
 קפדם גאלו וגוי. נשימה להימה ואסור

מיו יהא שלא .)vTp (פנה  סל ד
לו שנם ט סקנ: כגון זיל ופייפ׳י .מול של נו

א דהני פלץ והקשו והשגופח וממני ^ 
 שאטלו מפולש ניגישלמי אנל .נפס! מפצן
 איל אמרו ששם אסל להיטח נפצה שימה
 משהפוא אאימיה חט הוה כד לפניי גא נר ס״א
 דמה וזה טא פגהא אימא איל סה שנץ

ד זיל והלשניא הלפנין דנ ם ינ :לני
תר ה ^ מו ט' ל ה פיס .ו  מטלי

למפנה; סהל נגר
שבץ . הפטמה וסה ס'  סאל פ' מיפלא י

 מצום של משטטה קיס (שגה
t o פהמפץ* פי פ' ונמשנה • גפנה להשגן
 יטרפו וסוידץ פומאה שפור גני קדי) (דן

ממרא

ע א  שאינם פי על אף בשבת אסורץ שהן דברים י
 ומפני מלאכה. לידי טביאץ ואינם למלאכה דומץ

 עשות רנלך משבת תשיב אם שנאמר משום נאסרו מה
 ממצוא דרכיך מעשות וכבדתו ונאמר קדשי ביום חפציך
 בחפצוו להלך לאדם אסור לפיכך [נ] דבר. ודבר חפצך

 מת שותפו עם שידבר כנון בהן לדבר ואפילו בשבת
 ובאי זה בית יבנה היאך או יקנה מה או למחר ימכור

 אסור בו וכיוצא זה בל .פלוני למקום ילך סחורה זה
 אסור ב •* מותר הרהור אסור דבור דבר ודבר שנאמר

 הן מה לראות כדי בשבת ושדותיו ננותיו לפקוד לאדם
 לעשות מהלך זה שהרי .פירותיק הן היאך או צריכין
 התחום סוף עד בשבח שיצא לאדם אסור וכן .חפצו
 חפציו לעשות קרוב שיהיה כדי שתחשך עד שם וישב

:חפציו לעשות בשבת הלוכו נמצא שהרי .שבת במוצאי
 לעשות התחום על 'כשהחשיך אמורים דברים במה ג

שות החשיך אם אבל .לעשותו בשבת שאסור דבר  ת
 אין כיצד .מותר זה הרי בשבת לעשותו שמותר דבר

 לשמר או מחוברץ פירות להביא התחום על מחשיכין
 קורא שהבהמה .תלושין פירות או בהמה להביא ומחשיך .בשבת לעזמור מותר שהרי פירוח לשמור הוא מחשיך אבל .פועלין

 אדם אומר וכן .בשבת להביאן מותר חיה מחיצות שם ה? אילו תלושין ופירות .לתחום pח שהיא פי על אף באה והיא לה
ק בשבת לשם הולך היה מרננים שם היו שאם למחר ועלך אני פלוני לכרך להכירו  לארסלומר מותר ד בזח: כיוצא כל ו
 לרוץ יואסור .בשבת חפצו עושה שנמצא לערב לי נמן היה לו יאמר לא אבל .לערב עמי שתעמוד [א] הנראה לפועל

[  ומערה ושיח למד אדם "רורד .חול של כד^וכך שבת של הלובך יהא שלא דרכיך מעשות שנאמר בשבת * ולדלג [נ
 יהא שלא דבר ודבר שנאמר בטלה בשיחה להרמת ואסור .ועולה ומטפס ושותה ויורד ומטפס אמה מאה הן אפילו

 .יהמודש לבית או הכנסת לבית שידוץ בנון מצוה לדבר בשבת לרוץ מותר ה חיל: של כדבורך [נ] שבת של דמרך
מקבל אם עTל בנד או כשיעור יש אם עTל מקוד. בנון מצוה של מדידה [י] ומודדין מצוה של חשבונות ומחשבין

טומאה
: ילץא«ופ;1שוו כפג ספור » ל ץ ש פ נ ל פ ס ט׳ י ג ו פ : נ א ש ׳ ט ר ו פ י נ פ פ י ס נ ג «ו ט א פ פן ט י פו ג <י < ל ש ט' ר ט :פפץיג ץפפ0ל מ

עוז סנדל י טייטוניות חגזזות
t באבא סעאת יוסי דבי אסד !ק) n h n פו אסיין פשן נויפ1 י• כיד סרק *נפי תרגום פיוב םר0 א«יו ותביאו עד ונוי pi ת) קשמש(זן ואלו פיק הפלס .סס מצא «ל  פ

ט [י] ו ורב וגנוו עאיו פות תוא ואף בבנץ •קעותו לבנאים • סיגית ב : פלק הוסיס בל ושאו נדותא די ^ ן ו ) ) א .סאל פי נשגה. הסין פד לאום(ומי מותד »
) ו^ק תנא אי Vא' ספיאי! תגא תוגא רב ותא סייאין אין V• פר ובד הונא רב בד סרבח פיז(יןז׳ ו פיזג): קשרים(זן אלו פיק סול. של פו ום׳ ליון ואפוי :ו ז  פו ליש סי
א דינתב ניתנו •ייא וחאטוראים תתנאים נימי דוקא תיינו *י1 פי' (ש) 1 ע׳ב תנא f שואל(ון «ק . פופאס ם^ל פו ששבוטה ושת«בץ :•י) וניכוש(יף פיק ,בפויש לניס י t( 

^ אנא תפלות ולא חלסוד • ת פנ ת נ ו :קי׳נ) קשדם(זן אלו ופי ייפ׳יו״ פת ם*ים תנו• יינתוב מתנו •בחת •
ד זק תוליקת ספני תבל ספילץ תוותך תפרו לחי נאלמא (פ) 1 ורב תפלות תן תלס
n אץ ספות פס באסקי ■נפת אבל שפית פם נאיבקי תן אם וחית (א) ו ורב ובד אותיות פיח בת דלית אפינ אובדות u די• דביק לי קסינעיא לא תאווו ננסוע דתי r a 

m פיו~י (א) 1 זרב סתית אפי דתאיבי לגבן בסלץ •תסעות תקוד• וכתבי לתפילין דמי ולא לנבית באלוו תאנפת ראםא תאבפת מאום לאראל! מותו •יתית m פוב 
ר יאספאל אר סינית בפי [נ] :ע־נ Tנפינ ת נסה אסיפת לספוע סוא יוסי רני נ אנ י נ נ • ו ר ס תאוד (ל• • ו ז א סי תם תסזעננים נופדיא נתיב נסית •י «יפ  ובםדופחא נ
ק בירואלמי (נ) :פיב] לראותו אוחד בו •סתפנגץ דבר בל לרופת ובן סותר ד תייא איד דנת ובייטא קזשויס אלו נפי יי בא נ ת תאי תות בד דינ סי n סגץ פואתפיא ^י n 
ו •תקת ותיא תיא •בתא איסא לת אסד נ ת• לסי סתרים תוויד סבאן (ו] פי ל דסדיייו פוניייע■ •קודץ לסרוד לו פ M ו*ית נ>אffl דאביית Tתn p תיא אפפו • 0
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פנ׳ר

טשנה Tia פכ״ד שבת הלטת זמנים. משנה כסף
. מכוס שהם הונריש כל ט'  רניט של גט <)נרהם הר' החג ו

 נין עליו נזרו לו) שטה שהוו) דגר נל ו)מר סחס דרניט דצ)ע'ג נחשונה
 ליד:) (עירונין 6עמר לה דמייחי מו)הר הרכוח לדנר וה5מ דנר נין סילק ולא השמשות

 אלא,לדנר שרי לא דרניט ׳לתיק סטה לדנר אלא סערנין אין ור,י'ל תמומין עירוני גני
י נספז או ערוד היה לאס דהיה ומ׳ש . מטה
 מערנין משינה השק ל׳ד) נשנת סדחק נן למד

 שגטרד אלא מלוה נממחן ואין יונירוס עירוני
ס ולא וגמפז ;ענ׳ל יוס סנעוד מי

קטן

 טסיות לבתי והולכין .לעניים צדקה ופוסקין .טומאה
 של וטרקלין לטרטיאות ואפילו . מדרשות ולבתי

 על ומשדכין נשיבת, רכים עסקי על לפקח כותים.
ה] ליארם התינוקת  וללמדו ספר ללמדו התינוק ועל [

 מלזעוק היא שכת אומר החולה את לנקר והנכנס .אבי׳ים ומנחמים חולין וטכקרין .אומנות
 להביא המת עסקי ועל כלה עסקי על לפקח התחום על ומחשיכין .לבוא קרונה ורפואה [י]
 מצאת לא פלוני מטקום הנא שם מצאת לא פלוני למקום לך לו ואומר .ותכריכין ארון לו

ה מנ  הן מצוה בהן וכיוצא אלו שכל .מקח סכום לו יזכיר שלא ובלבד .כטאתים הבא נ
 בערב הנדול מפליגין"בים ן :טותרין שמים חפצי אסורין חפציך וכו׳ חפציך עשות ונאמר
ת  שנת לצורך כין בשבת נדרים ומפירין .שובת ואינו לשכות עמו ופוסק טצוה לדבר שנ

 על אף ומתירין השבת לצורך שהן ועדרים על לחכם ^ונשאלין .שבת [י] לצורך שלא בין
 בשבת עונשין אין ז :הן מצוה אלו שדברים השבת קודם להתירן פנאי להן שהיה פי

 מלקות דין כבית שנתחייב הרי כיצד .שבת דוחה אינה עשה מצות שהעונש פי על אף
 מושבותיכם ככל אש תבערו לא שנאמר בשבת אותו מטיתין ואין אותו טלקין אין מיתה או

 לשאר הדין והוא שריפה שנתחייב מי בשבת ישרפו שלא דין לבית אזהרה זו השבת ביום
 אדם בא ^ואם .מחוברין בין תלושים בין בשבת פירותיו לשמור לאדם מותר ח :עונשין
 זה דבר והלא .ומרחיקן בהם ומכה בהן נוער מהן לאכול וחיה בהמה או מהן ליטול

 עתה שאינן חפצים לעצמו לקנות אלא נאסר שלא מפני .מותר ר.וא ולמה הוא מחפציו
 בא שכבר ממונו לשמור אבל לידו. שתבוא בהנאה ולהטפל ולהרויח להשתכר או מצויים

 :וענבים מפני ביתו לנועל דוטח זה לפה הא מותר שהוא כמות שיעמוד עד לידו
 כדרך ירקד ולא יספק לא החיה מפני ומדלעיו וטקשאיו העופות מפני ייזרעיו המשמר ט

 ״הדברים כל י :הרכים ברשות אמות ארבע ויזרוק צרור יטיל שמא נזירה בחול שעושה
שהן הוא יום של בעצמו אלא השמשות בין עליהן נזרו לא שבות משום אסורין שהן

אסורין
h ס•׳ עיר ג ־ סה ל^וין סמ׳ג שמא סי׳ סיר כ :נישנ״ג פסק רמח סימן מזי is שמנ1 שז שימן נזור ח .שם ד :שם סמ׳ג:

 לסריס הש^ל«םקין(דקה סרק עיד רניט. שהזכיר מה כעין וה5מ של מדידה דוק^ נגמרא
 לסרטיאוס הזלנק נשנה רנים מסקי טל ל«ץז מדרשיה ולנחי נרסייח לנהי סלכין נשנה

 רנים מסקי נשניל שניה שוס היתר שלא ידס . נשנה רניס עסקי על לסקרן ולקרקסאיח
ר מלאכה נלא נדנריס וההעסקיה הסירןח לנד אחר שניה ילא ל:כרי אמירה לא ^ו  ו

 לדנר היהר יזה דנר ודנר משים יחיד נ(רני
למרי אמירה אנל רניס ל(ורך ̂ אי מציה

 ודאי ישראל ע׳י אסר שניה ינ׳ש נסלאנה
 רניט נדמיי ימטאר ממרא מוכיח יזה לא

 ההיטקה על משדכץ שס עיי .כן מקימי מעגץ
 אימטת וללמדו ססר ללמדו החיטק יעל ליאיס

 מנקרץ ואין אנליס סגהמין אין י׳נ) (דף יא׳ק
י נשנה חולים י נ ה נ״ש י  שם עוד .סחייין ינ׳

י  היא שנח אימי החילה אח לנקי המיס ח׳
ס לנא קרינה ירסואה מלזעוק ם׳ אימי י׳ י

 התחום על יםחשיכק :כחיק ינייי יססק
ט כלשון קנ׳א) שואל(דף סיק משנה .וט' ני  י

 איין לו להניא ק״י) (דף ננמיא ימסייש
אסי׳ נעשייין שאס עשי״ן שאינן אע׳ס יהנריכין
;למעלה שיתנאר המו מיהר חי נכי
ט׳ למקים לן לי ואומי־  (דף שם נרייהא .ו

 לא סלור למקים לך צו ואיחר קי״א)
 לא פליט ממקום הנא סלוני נמקים מ(את
 נריי יוסי י נמאחיס לי הנא נמנה מצאה
וסי' .מקח סנים לו יזכיר שלא ונלני אומי
 לן נשנה לי שאימי סלוני למקים לן לי אימי
 לו אוסר איט ודאי אנל פלוני למקים למחר

 נריי שי׳י נראה ז׳ל יש׳י ימדנרי . שילןנשנח
 מגס מקח סכום נחג שנן ח׳ק סל י»לק

ט אנל .ענ׳ל מאתים ק דגיי נחג יני  ה׳
 מקס סכים שסי׳ דנריו לסי ינ״ל .י״י ודני'

 שמיתר הזכיר יח״ק עליי להוסיף שלא ידוע סן
 חולקק ואינם שירצה כמה ני להת לו לומר

׳ דניי וטעם « לו יחט לא שמא יוסי י או נ
 והמרעה לנפלה היסה שהאמירה ונמצא סן

 הצלת אלא הידוע הסן נאמירה שאין א"נ ממט
ט. כנ׳ל התירי ולא ממוט חיני  יהרמנץ לדע

י ונהג האדם חורת נססר כתם ז׳ל ס פ ^ 
 וכדעת חולקין שהם ז׳ל הרג סטר .נח״ק

;ז׳ל רש*<
. שההפרה נהל' ימסקנא קניי) שהחשין(דף נחי משנה , , , - .

 אותו כל ידוע זמן והנעל האר להסרת ויש קניע עת לשאלה שאין מפני יהסעם לצורןהשנת, שהם נדנריס דיקא והשאלה השנת לצורך שאיק נדנרים אפי׳ מיתית
ק להפר יוכלו לא שונ נשנח יפרו לא ואם נדרים מהלכות נ“סי אי להחייס פנאי להם שהיה אע׳ס ימ׳ש .ינהלכיח עמרא מטאר י ס  מ

א מי ; שם ע
ם׳. נשנח עינשק איו ז שגה. לעניש שלא הלאיץ נכלל תירה משנה ונסחיחח המצית נספר המצית נמנין זה רניט מנה יננר ממינות דיר אמד נס׳ ל״ה) (דן נסנהדרין י נ

:לענוש שלא היא מיסתא ועיקר סיס והיא נשנח להתענות שלא ססיים נמקצח נמצא אלי הלסת ינסחימת
ר ח ת :זיל ממני ונראים הם ודנייי יכו׳ זה דנר והלא רניט ינתנ נהתין יתנאר יעיד הזכרחיה ק'נ) (דף שואל ס׳ משנה .ים׳ סיייחיי לשמיר לאים סו
קרויין ט יטלח שנדלים ימקיס ידלועים קשואין קרייין הסירות שטף יסדלעיי מקשאיי יסיייש .והפעם הדין ד)’ק (דף עירינין טף נרייתא . יכו׳ זרעיו רששסר ט

ימדלעץ: מקשאין
 נכרמליח שנחנו עייונ נני שם משנה יפחה השמשית נין עליי נזרי לא שנות משים שהיא דנר כל איר מערנין נכל ם' ליד) נעידינין(דף יכו׳. שטת משיש אסירין שהן כינרים כל י

.שטח משים אלא אלי נדנריס ואין הכלים אח מפנילין ואין הודאי את מעשרין אין חשיכה אינה ספק משיכה ספק )ליד (שנת מדליקין נמה סרק בשניט מה לזה יקשה נחותי.

L L לאיני למלך משנה
ד י שנת תלול התירה שהתורה שגת תלול שאני נריש לר׳א ואף לתימר איגא ואיר .«'ז למסופי תו וגינו וכתג נהא נסתשקתי .השנת את וותה אינה ננ׳נו פהסום אס׳ש כשנת שינשין אץ T םכי מ

־ —---------׳----------- ״ ״ אצו מר• להרי׳ו ראיס׳ שוב .־ שנת שנתלל לגו מנין אתרה סגירה משום אנל שנם זה יתלל שלא ............־...........־.........“‘־ ■'־‘'
 נשנש לתיות שתל ניוה׳ג לפתרו מותר פ׳ה אריא מ'פ רף ננמרא דאמר לההיא ואיי,מה סוגרי!
מ או הונור אתר רן שהית גגין ומייוי מפנן ננסשו להנילו שמותר מ' הנשוויה ניוה המאורהה נשרה א

נשנע אפילו היא גגפשס אותם שמיילין אותם וגל וש׳ל מריאר לן הרי .ס׳ג ננפשם איתס שתצילי! ואלי
נ מוני• ינן א ונרי נפיריש שם הר׳ן שהניא נאון שוידא ו  אתע אתו ורודף גן ללמוו יש הללי ו׳

 להמים שכיפר נסיה די׳א לההיא דאיקתיה התיס' מיש נפי אן .נכנה להומו מיהו הסייית תנל
 3{•^ להומו מותר היאך הני לאו דאי הדמים סל ותשוד לספים :היא נפש פיץת ניזו הריגתו והו׳ל

 וכיק השנת אה חיותה ר,י'ל דהא נפש יןוח0 רשאני משום זה דין ללמוד אין .וכו׳ כשנת להיות שחל
 הסמוס מכל אחת אחר נרודף אך וכדכחירנא כשנת אף רגהרג סשיטא רודף של ימו התירה שהתורה

 הסטרס חן להצילו בשניל בבת להלל לנו הותר שלא כשנת בנסשו אוחו מצילץ שאין אפשר עדין
 הורנין דאין יהיגני שלא לו הניחו דהאומר ליה דאית יהודה דר׳ ואליכא ודפ .תלמוד צריך והדנר

 סורס יאמרה לקפלא נפשיה דיופר תשיס קפליה רחמנא וקאמר והא ס׳ל דרי■ ההם ואתריצן אותו
תדג תשיס אותו היונין גשנת ואף דפשיפא נראה .נדמו רננה הצל  1לם דאית לרנצן אנל .וווף ו

:יצ'פ נשנת אותי היונין אם לםסתפק יש רתמנא קפיר ואסנינושם

גין ו לי  פ' נאריכת זה דין זיתכאי י״פן (דף פיק טי״סא .יכו׳ נים ספ
׳ ■י י ש! נדנרים אפי׳ מיתית

נמטאני לעת מעה יצא ששמצט היום

,וכי׳ לנדרים ימזאלין .וני׳ נדרים יטפירין ;ל׳

 וקציתה ונתיג ששם נזה ויש נצסשי להצילו ניסן תניוו אמר שסוודף ווצמ סהל׳ נשיא
 ניתן הנהמה פן וזן העריות מכל אתיז אתר הרודף וכן .סינן הנזם לא דנתינ פנסה לא1 ה.פ את

 נרווף והנה .העניוה הן הצלתו נשניל כנת שנוולל מהו נשנש זה היה אם .ננפשו הענייה מן לסמלו
 של ורמו נפש פקות נפצי שעומד ונר לן ואין להצילו מי שנת דפסללין ל׳ תשיעא להויני אתו.«זנח

ו מוף נ  הוא ל׳ יצוהתקא מאי אן .להורגו נניתנו שלא תשיעת שנת שהוא ונשכיל תונס סתייתי נ
 שסד לוה וונתא ויש . שנת נחלל שלא אששי וסו התירה :ה־,ורה ואף כעדות מכל אתת אתר נוזוף

 כפרקין ונינו וכיו׳ש נשנת לעפש שלא הווהינו ה׳ע rנ סיתת פתוייני להווג עשס מטס 610: אף
 שנת נחלל שלא ואסשר העומיס מדיני אתו הוא להורגו רשות שניי.[ העווה אתו נוווף 'נ0 וא׳ע

 התוה׳ נתנו שהיי ליתא הא . נחטרה מקלקל דהוי משוס שכת סלול השיב ולא תימא וכי .זם נשכיל
ה ל״ה דף סנסורץ  תשיג וה׳נ . כסיה לו דיש השום תקון השיב והרציחה שבת דוחה רציחה אין ו׳

ן ה ע'נ וף סורו נן נפ׳ התיהשות וכ'נ הענייה פן שמצילו כמן טן  ומההיא .יע׳ש ע׳ו למעופי תו ו׳
א ע׳ו וף סוור <ן נפיק דאמריק  שרי ואלפא ננעשו להצילו ניתן השנת את המחלל אומו ו׳ש נר וו׳

 מן אינה ושנת וס׳ל משום חיינו גותית קי׳ל לא ואנן אף העדנה סן לסציט נשניל שנת למלל
 התה דע׳ג משוה לנ׳ו מהתם ראיה דלינא נראה מיס .שה ונסנואי ננפשו להציט וניתן סענירות

ה התוספות שה שתמ« ונסו אנתט שנתלל שגת וה ■תלל שצא ונשניל יתנן ואין הוא סנתוג »ות מי

עזז מגדל
rpom סל ופות׳סינין • ה') (וף ונתונות יפ׳ק ושנת יפ׳ק תשיאל פרק .לנא קרינה פד צוקס 

ט' התתוס  ואיט עו הנויל נים מפלינין :השואל pפ .פיתוין שמיס תפצי פו י
 נירה יפ׳ קנ׳ו) (דף שנת פהנת הוף .הן הצית אלו עד נדדה וםסיוק :ושנת ספ׳ק .שינת

ת עונשין אין ;מ׳ו) (וף ססאווסה נעות «ק יננד״ס  אחו פ׳ נהנסידן .עינשין לשאר עו נונ
 ופרק וממא נתרא פרק . הגננים עו וכו׳ לאוס סותר :ו׳) פ׳ק(וף ונינמות ל׳ס) ספינות(וף דני

t i n י סו זועיס י0*0וז :קזן דפיעו סי ף דספנת נפיא פרק .מ מ(ו רי סונדם נא :קיו) עי
מדן ססן ל פ׳ .אפיו עו א :)ל'נ מעמק(זף נ

פייסוניות הגהות
סיף ר רנוז ׳זנות ו ו נ ח נ ב חנ חי א י אוונ א נ הי «ח וקא ו ו' ם נ  נעז*ם» סחזיסק א׳יי ער ו
ת אוחסין בתוספתא -,תניא אוויסר השוה יא• אנא סו א סדק אעיא וכן אחי א כ׳  האבותא אנ
ת ם הירח וכן [ה] :ע־נ ואסר נד.ן נר־■' ודאא ע־ש נ׳ א סחי־ כ אסי אאי נ  סכום אעשיח י

ה ו.ינוקות מאסוי עם ההקות ק [י] ז ע׳ ת״ כ ע־ש נ  פרק וכנרדיס סכיאתין כסוף [ז] ו ע'
ה שאין נערת אנ תו ה תא <ח עא *תואק תזוג כאו אי : ע־נ תתם בי
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ס רי נ ס. ונונ מסין יני  CCC סטר c»6 ממה לו שיצא מ׳ל וסי. teon סיוד היה אס ו׳ל ו
 מהלטס ששי שיק נמטאי עיחג שעייזט הישוה לדני סממץ סייוני אוס סייג

n שלא אמדו ואסאי׳ב פייוגק u מוסד. השמשות בין זהוק שהוא כל אלסא שטס משוס סליו 
 מסיניס שאין שאמי! מסה שהקשה סי ויאיסי

מהלטת ושיו השמשוס  מק סרוומק סיוני
 יניס וועי] w מי סייק יסנאד ממנק

דין: נאוסו
א י נשמו שמשה מטן י נ  משום שסא ו

 שגחב יניגו מיניי וגוי. שנמן
 מלאכה קמן מושה היה שאס ויאה היה נגאן

 נא( ואק להשיישו דין ניס סל מצוה גמורה
 וסוגי גמורוס סלאמס טושה אשי׳ אלא האמס

p אין שנמויה לאוין שאי על to להשיישו סלץ 
א משקות סו  (דן נינמוס השראה לסי ממי

ס ואן מיש ש׳ קי*ו) ̂  P נתב מלמו מי
אוי ס׳א הלנות  נדין א^ סהלטס ושי*נ ננ

ד שאין עצמו סופח לנטת שנא קסן  מצוין נ׳
 סיס למה לס איג האמת הוא וק להשרישו

 ססס מצאת• ולא שנות משום שהוא דני גאן
:תלמוד לי צייך והדני נוה נטן

ט' לסלסל תכתים אסרו יב ס .ו  נ0נ יני
ם ססמים ננאן סי  נאיסוי תאו ג

 הוניי ונהפצות ננמיא סניו ולא הסלסול
א  הר.וצאה גור משי שהוא אמי סעם ו"ל הי׳
א נס*ש  אתו הכלים ננל ) קנ׳ד (שנח מסי
 הזניי ולא נהמיה הוא הוצאה צורך לאו סלסול
ס  (אסי שנתתלה שאפ׳ש לשי וה ססס יני

י מסי הסלסול ו  נן נחמיה נימי ההוצאה נ
 התייו אח״כ נהוצאה מהיין היו שלא מכליה

 וואהת קכ״ג:) (שם נגמרא נמוזני נצים קצת
ס. שנהב הסעמים מפני השאר  אפו ומיש יני
 כי לומד יצו הוא הוצאה צורך לאו סלסול
 ההוצאה נדי משני הכילמל לאסור ראשונה סנה

ה נסלה לא הסעה פנסל ואע׳ש  ואששי .גוי
ס  ולא <*ל הוא שחדש אלו סעמים הוכיר סיני

 .' יוסי נראה ווה אמי סעם שם שאין לומר
JT Jfi ש א  ומא להיתר שמלאכתו נלי י

ט׳ שמוחי הכלי  חלונות .ו
 (שנת הכלים נל שיק מתיא מטאיות אלו

אוי קנ*נ) קנ״נ  שהם אלו כלים ושייוש נני
 של נקורגס שם כמטאי לנך כשנפשו להיתר
 גשסיס של אגל האגוויס את ט לסנוע אגוים
 וכן לאיסור מלאכתו קרוי o'luM שיטי אפיס

שקיניס: מורה ל
 פן של שהוא נין להיתר שמלאכתו כלי כל נ

ט'.  שם נגמיא מ^נא היא כך ו
 לצורך נמלים הכלים כל מחני' גני יןכיד) (ין
 אלא נסלין אינם אומי נחמיה י' לצורך ושנא

 להיתר שסלאנתו דני לצורך רנא אסר .לצורך
 לצוין ושלא מקומו לצורך נין נוסו לצורך נק

ני לצל מחמה ואשי׳ לאיסור שמלאכתו יי

(הסדשצוג(׳. מצשק דק גיא אק *wאסא שהוא׳מגוא מי גשגת שפשה מטן יא
ס מדכיי הק! כתג ^  מלאכה קסן סושה היה שאס שואה היה גאן שכתנ מי

ד פל מצוה גמורה ט׳ האמת כן ואין להשרישו ל  ואששד .תלמוד לי ציין והדכי פד ו
ס סאן שיש לומר ט ד דאק יישא משוס שטת משום גקס לא שטס משוה י  מצוףה ני

 הגיצש ואס דקתוי סישא משוס אלא להשריש
נאישו• טקא דהייס ניוז משמין אין אניו

 feSo אטו ניד ממתק סודה נאיסוד ^ל דדנק
:איסור לפשות ישיסס

כל

 דבר שם שיודה והוא מותרץ. השמשות בין אבל אסורין
 לעלות השמשות בץ לו מותר כימי דוחק. או טצוה
 שופר. או לולב להביא המים פני על לשוט או באילן

 עירוב הברטלית p מתויא או האילן p טדיד וכן
 יח הרי השמשות בין שבות משום שהוא לדבר וגצרך ונחפז מרוד היה אם וכן שעשה.

 הודאי את מעשרין אין לפיכך .אסור מציה דבר ולא דוחק שם ודה לא אם אבל .מותר
 את מעשרים אבל שבות. משום בשבת המעשר הפרשת שאיםור פי על אף השמשות בץ

א :הרמאי  שאען מעציץ שתלש כגון שבות משום שודא דבר בשבת שעשה קטן • י
 ממחץ אין אביו הגיחו אם וכן .להפרישו מצווץ p בית אץ בכרטלית מלמל או נקוב
 בשבת דברים מקצת לטלטל חכמים *אמרו יב ז בידי

 .זה באיםור נגעו מה ומפני בחול. עושה שהוא בדרך
 הילוכך יהיה שלא וצוו נביאים הזהירו אם ומה אמרו

 החול כשיחת השבח שיחת ולא בחול כהילוכך בשבת
 •בשבת טלטול יהיה שלא וחומר קל דבר ודבר שנאמר

 ויבוא בעיניו חול כיום יהיה שלא כדי בחול כטלטול
 או לבית מבית או לפינה מפינה כלים ולתקן להנביה
 ונמצא בו שיתעסק דבר ויבקש בביתו ויושב בטל הוא שהרי בהן וכעצא אבנים להצניע

 כלים ויטלטל כשיבקר ־np יג :ינוח למען בתורה שנאמר הטעם ובטל שבת שלא
 העם שמקצת מפגי ועוד .מלאכה לידי ויבא מעט בהן שיתעסק אפשר לאיסור שמלאכתן

 שובתים p ימיהן שכל קרנות ויושבי הטיילין כגון ימיהן כל במלין אלא אומניות בעלי איש
 שביתה שבת שלא נמצא הימים כשאר ולטלטל ולדבר להלך מוהר יהיה ואם ממלאכה
 ננעו אלו דברים ומפני .אדם בכל השוה שביתה היא אלו מדברים שביתה לפיכך הניכרים
:שיתבאר כמו להם הצריך כלים אלא בשבת אדם יטלטל שלא ואסרו .הטלטול באיסור

ממחץ אין
הראנ״ד השגת

ט' לסלסל תננדס *יאסרו  זיע הראנ״ד כתג .ו
 המ) הוצאת צורך לאו סלסול אסו אסרו פוד

 « פש« סצית מכליה p נחסיה כימי ועוד
 השלת! מל גתליס קתרס כליס שלשה שאמרו

 סס בסלסול אסרו ההוצאה כ1תי סשגי ט גתצא
:סכ*ל להוצאה נדר שהוא שא%ו

ועשרים חמשה פרק
ש  לו שנעשה דבר בשבת בו לעשות שמותר הבלי והוא להיתר שמלאכתו כליאי

 וקורנס ופת בשר בו להתוך וסכין בה לאכול וקערה בו לשתות בום בנון .בחול
ק וכיוצא אגוזים בו לפצ^  לעשות שאסור הכלי והוא לאיסור שמלאכתו כלי רש ב :ב

 בשבת; ולטחץ לבחוש שאסור בהן וכיוצא וריחים טבתשת כגון בו. שנעשה דבר בשבת בו
 מקבת של או אבן של אי חרם של או עץ של היה בין להיתר שמלאכתו "כלי בל ג

שבת. לטלטלו מותר פו. לצורך בין [א] מקומו לצורך בץ כלי של עצמו בשביל בין ב  גו
 מתכת של או אבנים של או חרם של או עץ של היה בין לאיסור שמלאכתו כלי וכל

אסור; כלי של עצמו בשביל אבל מקומו לצורך בין טפו לצורך בץ בשבח לטלטלו מותר
כיצד

י פו שס: פ שת«רנ שן ט

ס שטדנרי ודע .נהלטת העלו וגן נסיק וקייל ונו׳ למיתר מומיה ר׳ ואסא לא לצל מסתה אין מקומו ולצורך גוש! לצורך  ואף כלל ל»רך שלא ׳to 0« לסלסל שאין מ־אה מי
טן וכן צוקי ללא גלי ליסול שלא להסתיר שיש נירה ס׳ העלה מ !״ל הישנ׳א א פל ורנה אניי גתלוץ כנסיא שהיי נ  ר0« איט להיתר שסלאנסו כלי דאשי׳ ואשיי ינ

א דשת ואם לצל סססה אשי׳ לצורך דלא וסי׳ והסיר נא וינא תי\תו לצוק• דמשמונו לצוק שלא וסירסו לצל. ממסה דהייס כל• של עצמו נשכיל  שלא אשי' להסיר היא ינ
ה אלא לצל טססה למכיר לו היה לא כלל לצורך ק .כלל •pלצו שלא דהייס דמשטוס ל>ע שלא לומר ט שנולאני* כלי מחירק פסישים דש .דעשי לט שם פונרעים הדניים ו

:טסתוט תה פל להם ואק כלל לצורך שלא אתי׳ להיתר
כיצד

משנה לחם
ה * כ ש א פ  משנה נאותה וה קנ׳זסדדנר כגמרא(שנת נראה ונו׳. שמלאכתו כלי וי

«׳ נירס הגקפס ואס הדלת אס poB יאק ל'נ:) ק> (ניצה  אתי ו
וכו׳ משילק נש׳ הניאה אלפסי הרג וק .ירת נהנמת תשקה ורנינו כהלנסא דלא

 כהלנמא דלא וסא «יש פגידגא ואנא גיה הא ליש הא דאסר אניי סירק הניא ושס
הרין ,תימה הוא ואיג קנ פ «ה; שיח הוא גי רל ו

:שבת השביעי ביום אשר לאל שבח שבת, הלבות לחו סליקו

עוז מגדל מייסוניות מהות
r 0 »ק יפורייופו iwm סוסיייו vSj ווז*יג פ־חטםןפט׳ג (♦(פור sוויסאו»וי*ו) ynh 1«מוקאש אין ופוסק 1פ ׳0ו שושש ק•! ש׳סמפיליזיוליךל׳ו): אי«דמ»אי.0

לשלשל והשיש פסיו ̂ סוסיש או(א ו»ניק אניי p 1«ו>9 קי׳ו) (וך ox שוק שוך גיוו. 1 שיג ש** וסודית התוספות פסקו והן ש׳ס שוותית רש דסשו שישש [א] :פ*ת] pwS ספיג
:^יל לשוצאס X4 שהוא גוי אופו שוי ו*ל 1«אל שתש :ששוק שוך פו

ע והוא ששליש של סרק לויש ראשוגש גשלגש שוא ■*ל «אנ*ו מ׳ש אומו ופני  לש ופספס ושוא ו׳ל שחושפת ששלי רנוטס פרשת סוששש «א ו'ל ר*ת שגשג מש אמנס בשלמא ותוניא ומתן משא ו
 ששיר נש משיינש וט .ו׳ל מוץצי שד׳פ וכיש ששיסקא ואש םך Vi נשלמו וושו שסא נמו ששרקיש נשאו לשניגו שמשורשיש נמו שממי שצי נשן דשייט לשה לרין שאיס טגויש to לאיתור ששש

 שששס «א וגליש p נסשיש וששת ךלאשש למי דגא ששש «ן טשששק אששר ^יטר שמלאסק גציש שגשיסלשל ויל ר*מ שנתג שא^ ששמש א1ש שולאש pd לאו שלשול אט שתלמוד תמישת שצשון תשנמן
'1<שוש יפשיר פיגפי גפא• ^•ל >י *X1 רשקל נפרט «לן שיש גט ניול גלל טק לס משנס■ לתל שנת טן שינר שישא נדי ששליט ושממש נשן וטולא אנגית לשסיש ינא שמא רל שנתג

:כפינן אלמא ואנולתא
ה סהק ס׳ שלי נא :קלי) שגלית(דך של ox תסוש והוא תמתתדס כמן ש»ק ד<ר<toל ולשושןנשתש.שקופת ולש»ש » ותו׳ שלי י* כי ג קרי) (יז O'toa to קx .לשלשל! שד ו



משנה מגיד כה פיס שבת הלכות . זמנים משנה בסף112

ט׳ ה<)יסיר מתמח שהוקצה נלי כל י פכ*ד! שם; )יים1מנו <)לו <!ודים למעלה גחנאר הt כל .זנז' 6מ מעלעל כיצד ד המויזלים דכלים רנימ מדררי השמע .י
<יי י׳ים '’יי® י®'-®'® יי='י ®יי’® ״®®״ . rf< הוו) מסלסל וכן ה ^®ייי’י־יייל״י' ״ ט׳ ל המסישיס ינמט . למעלה ר6<חנ w נס ו * י מהו

ק המרדני ממ׳ש מקום ותו6מ שהלמו טון *ומריה ץ6 מקומו לצורך לאיסור שמלאכתו נלי מסלסל י-שמאיח 1’לנ ’איהקליי ליי לאיסיי שמלאכתו דכל׳ משוס והעעה .טרה מר
at נא• מנימי מקומו לצורך שמסלכולו טון אלא נמקומו ומנירו מיד לשומסו לו שצריך ®:״®יה ®ני! ט שהדליקו נר אנל מיךמו ולצורך טפו לצורך לסלסלו מותר היה שהרי
. נו£ לצורך אפי' כלל לסלסלו אטר היה . . . .< ... ... ..1. ״ .. --------ו

 או בה לאכול עץ של הקערה את הוא מטלטל כיצד ד *״י” ! ״'יי י®״״, '״יוי״י
 .עצמה בשביל הוא וזה תגנב. שלא בדי או במקומה לישב ״̂,”״מעות^לי' עיפזרכית’ ״!י"אק

 תתייבש שלא כדי התמה מן אותה טלטל אם ובן הילנך האיטר לדנר נ־י= נעשה דנמניח
 זה הרי ותפסד תתפח שלא כדי תשמיט מן או ותשבר ל״ל'®''®י>י כה'; איהקצאי

: להיתר שמלאכתה מפני ומותר עצמה בשביל מטלטל ״®'
א מטלטל וכן ה  וזה .למטה עליה לעלות או אגוזים עליה לשבר המכתשת או הריחים ת

 שלא כדי ולא תשבר שלא כדי מטלטלה אינו אבל .במקומו לישב או נופו לצורך הוא
 בהן וביוצא וקורות וקנים ומעות אבנים כגון כלי שאינו וכל ו :בזה כיוצא כל וכן תננב
 אם אדם בני בעשרה ניטלת שהיא פ־ על אף נדולה קורה או נדולה אבן .לטלטלן אםור

 לטלטל הוכנו לא בלים שהן אע"פ הבית "דלתות .אותה מטלטלים עליה כלי תודת יש
 מזיזין אין והפת והחול העפר וכן .אותן מטלטלי; אין בשבת אפילו נתפרקו אם לפיכך
 אפילו הכלי לטלטל מורת ז :לטלטלו ואסור כאבן הוא הרי חי שמנה ®ובן .ממקומן אותן
 אדם נוטל 'כיצד .לתשטישה נעשה שלא מלאכה בו לעשות אלא תשמישו לצורך שלא

ה את בה לגרר מגירה .דבילה בו לחתוך קוררום ,אגוזים בו לפצוע קורנם  מגרפה .תכינ
 ואת הבוש את .לקטן אוכל עליו לתת המזלג ואת הרחת את .הגרוגרות את בה לגרוף

 כל וכן עליה לישב המבתשת את .הדלת את בו לפתוח םקאין של מחט בו. לתהוב הכרכר
 ניטל אם אבל .הקוץ את כה ‘יייטוי השלימה יד של מחט אדם ומטלטל ח ’• בזה כיוצא
] מטלטי״ין אין שלה החד הקצה או שלה הנקוב הקצה נ  ועדיין גולם היתה ואם .אותה [

 כלים כגון דמיו יפחתו שמא עליו שמקפיד כלי כל ט טלה:“לטי מותר ניקבה לא
 בשבת לטלטלן אסור יפסדו שמא עליהן שמקפיד ביותר היקרים וכלים לסחורה המוקצים

ל המסר כגון .כים חסרון מהמת מוסצה הנקרא הוא וזה  וסכין מחרישה שיל ויתד תדו
 כל י בהן; וכיוצא כשמים של וקורנס החרשים וחצין שליאושכפים וחרב טבהים של
 והמנורה בשבת בו שהדליקו נר [<] כגון .לטלטלו אסור יהאיסור מהמת שתקצה בלי

 אסור המעות שנפלו או הגר שכבה פי על אף מעות עליו שהיו ושלהן עליה הנר שהיה
 אף בלה השבת כל לטלטלו נאסר השמשות בין לטלטלו אסור שהיה כלי שכל .לטילטלן

א :האיסור לו שגרם הדבר שהלך פי על  ישן נר כגון מיאוסו מחמת המוקצה כלי אבל י
 ®הבלים כל יב :ליין הוצרך אם בשבת לטילטלן מותר בהן וכיוצא הצואה וכלי [-] נפט של

 בשבת שנתפרקו בין ומנדל תיבה שידה דלתות כגון דלתותיהן שנתפרקו בשבת הניטלין
 בשבת דגיטלין הבלים כל וכן .דלתת אותן לטלטל מותר השבת קודם שנתפרקו בין

 מעין עושין שבריהן שיהיו והוא נטלין שבריהן בשבת בין השבת קודם בין שנשברו
 פי את בהן לכסות זכוכית שברי .החבית פי את בהן לכסות עריבה שברי כיצד .מלאכתן

כל ע י■ לטלטלן אסור כלל למייאבה ראויין השברים אין אם אבל .בזה כיוצא כל וכן הפך
כםויי

. שח נימן טור ה שס כמ׳ג לעט סימן טור ד שח סימן טור ג ;של סימן טור ב :שם וסמ׳נ טור א

 ןפייןריש לזה ראיוה ויש שירצה מקום
 ננסה מנואר זה .ונו' נלי שאיוו כל ו

 סלסול נני הכלים נל ונפרק יוקומוה
 מליו נלי חורה יאינא הינא גופו לצורך

נ לא עליו כלי הזרת דלינא הינא  : ע'
. גדולה אבן נו׳  ק׳ג) (יך עירוני! הוף ו

ה קורה הי׳ שריתא ההיא מ ר* ני י
 אמר־ אדשא לה ושיו עשרה ליה שקלי והוו פיח

ט׳ אהיהא הקיא עליה נלי הורה זו  ומזכרו .ו
 זיל המפישי׳ והקשו הנלים נל פרק נהלטה
 ל׳ה) חדליקין(שנח נמה נהוף דאמרי׳ מי.היא
 יוסף ורב רנא גחלקו נויים ג׳ נח שפוורח

 .לנילסלה שאסור שוין י׳ ונח לסלסלה מויי.ר אס
 וכל לסלסלה ירנה אין זיכוויח נהוס' וחירצו
 קורה אנל .נשנח לסלסלה אגור כך כל שגדול

רק זו  הדלח לסגור שעה נפל לסלסלה היה י
 פלי הורח שיש פיון אוחה מסלסלין נשנח אף

 ורנינו ההלטח ומדנרי ז״ל. הרשנ״א עפ״ל עליה
 ג׳ל מוליקין נמה דס׳ הא פלל הזכירו שלא
ה הלוקוח אלו שגזיסלוח סנויים שהן  ורג יינ
 כמותן הלכה ואין נסלסול שסחחירין הוא יוסף

ת עיקר וק  סרח .וט׳ שק אע״ס הניח דלתו
 סלסונ היתר גני משנה קפ'נ.^ (רף הכלים כל

 לסי הניח נילחות כ“משא אמרו הכלים דלחוח
 כלים שהן אע״פ יניני ופי' .המוכן ק שאינן

 איק פירש זיל יש״י אנל .לסלסול הוכנו לא
:עכ׳ל כלי שאינן לפי לסלסל החוק סן

 ממקומן אוחן סזיזין אין והחת והמזל העכי ובן
 נגריא רפורשין והמול הספר דין .וכו׳

 וכסת מקימוח וכשאר ל׳ס) (דף כירה פ׳
 שמנה ק ודין .קנ״א) (דף שואל ס׳ משנה

 P קל״ה) (דף דמילה אליעזר ר׳ פרק נר״חח
 נשנח לסלטלו ואסיר כאנן הוא הרי שמנה

 .הסכנה ספני וסניקחו עליו שוהה אמו אכל
 לידי סניאה נדייה הרנה שחלנ ז׳ל •’ופירש

ל’עכ חולי,
 לצורן שלא אפילו 'הנני לסלסל מותר ז

 כלים וכו'. ל-שוח אלא סשמישי
 (דף הכלים כל פרק שם נמשנה הוזכרו אלו

 שמלאכתו נכלי די״נא אוקמחא וכפי קכ״נ.)
 מקומו ולצורך נוט לצורך שמוהר לאיסור
 סקאק של מחם ופי' .הן מטארוס אלו ומלוח

ה שתופיין גדולה מחס  :השקים נ
סח® נמשגה .וטי של סחס אדם וסטלטל

ה ליסול יד של  וממרא הקון את נ
ה נטל אנל נקונה ידוקא רנא אסיק ר או ^

 מטאר וזה מנא ליה ומשו• עלייהו דיזסליך זסנין ננולת׳ נשנה מפלסלין נקינה שאינה מהס שאכי' דתניא נר״הא ואוקים .כלי אינה עוקצה
 קנ*ז) (דף שהחשיך מי פרק עמרא ומטרש . מחרישה של ויתד הגדול המגי רן חון נשנה ניכילין הכלים כל אור־ יוסי ר׳ ני) (קכ׳ג שם משנה וכוי. שמקפיד נלי כל ט

 דף (שם לשונות מחלוקת שהיא נשמים של סקורנם חון הכל נהסכמת )קכ״ג (דף הכלים כל נפ־ק הס רנינו שהזכיר כלים ופיסי ואגוי כים חסרון תחיה מוקצה שזהו
ז׳ל: פירש׳י כך נלעז דולדלי״ה הרשים וחצין,של נדולוה קירות לקצן העשויה גדולה מצרה גדול רסר ופירוש . כהלכוח רנינו וכשק קכ"נ)

 מטרשים רניס שהזכיר הדנריס ויתר .נשנה ני שהדליקו נר כנין אסור איסור מחית ד״וקצה העלו כג״רא קנ״זן (דף שהחשיך יזי פיק .וכו׳ אישור מחרת שהוקצה כלי בל '
 מועיל שתנאי טא ז״ל והרשנ׳א הרמנ״ן שדעח ודע .זה נכרק דינן ׳תנאר נשוכח אנצ שש נשהניחן הוא התעוח ודין .נהלכוח ותכואיין נישקנא )מ׳ד (דף כירת פרק ננמרא

:הירושלמי סן לזה ראיה וי.ניאו לסלסלו מותר יהא ולכשיכנה הימנו מסתלק שאיני רע׳ש שיתנה והוא .להכנות שעשוי כיון כשנח נו שהדליקו נני
נהלכות כמטאי הלנה פסק ז)’קנ (דף שהחשיך מי ס׳ .ונו׳ כלי אבל יא

ט׳ הכלים כל ובן נשנח ניסלין נמול שנתפרקו אע״פ עמהן ודלתותיהן נפלין הכלים כל ונגמרא )קכיג (דף ניסלין הכלים כל ס' נחשנה .כשנת הניסלין הכלים כל 3' .ו
 הסך פי אח נהן לכסיח זטכית ושנר׳ החנית חח כהן לכסוח ערינה שנרי רלאכה מעין עישין שיהו ונלכד נכילין שנריהם נשנח שניסלין הכלים כל )קכ״ד (שש משנה

 ופסר< .סנע״י אחרח למלאכה והוכנו הוחיל מותרים הכל דנר׳ מע׳יש אנל נשנת שנשכרו מחלוקת שמואל המר ונצתיא וכו׳ מלאכחן מעץ עושין שיהו ונלנד אומר יהודה רני
 שם שכתוג נסו •’כר שפכקו ז״ל הצחוניס מן שיש אע״ם עיקר וכן רנינו דעח וק ק’כח נהלכות

 ונגמר* נשנת נסליס כך ונין כך נין הכלים כהו״ אנל קרקעות נכהו״ נדיא יוגי א׳יר כשנה ניסלין אתיוה ניח להן שיש הכלים נשו״ כל משנה )ו’קכ ודף שם .וכו׳ כהו״ כל יך
נארע* ורנרינהו נכלים פלינ׳ ני חהיזה נית להם דאין צ’אע׳ ים כ נשו״ לא לס אי חין מחיזה נית להן יש מס קרקעות נהויי דכ״ע עליהן כלי הורת שיש והוא אר׳י

ק ת׳ נ צזרינן לא כנר יום׳ ור׳ נזריק פנר ו  מסלסלין נמאו רנינא אמר יד נית צריך שאין הער כהוי על ׳”ראג משום ייסי ר' העיד קכ״ה.) שם;דף עוד כי,"ק דהלכה ונהלכות ,ע'
׳ כ״חן אחיזה נית להם דאין אע'נ מהסיא נתתא דקסרי נהו״ האידנא אנ' ם׳ הוא התנור כסוי שהרי ל’ז עליהם וה.,-ו ,רניס והדעת נהלכית נכתב זה וכל .ע''נ ני המתונר כלי נ

עוז מגדל
לטלטלו. כורS טד הנייז ninSn ל״ה) (דן> מדלקץ נמה pc לטלטלו י^כיר עד גדולה אגן

לקרקע

תי :קל״ה) (דף דמילה ר״א pci קכ״נ) (דף הכלים כל pc רי״ ̂טל מי  . לטלטלה עד הכלי לט׳
sרp הוף . כים חכתן עד :ץץ:יד כ<י כל • ;כ״ג) (דף הכלים נל p'c דמככה >:r היינכר־^ יכיך 

p נהן וכיוצא ער מדוצ המ:ר כגון ;:״ז) '•,ג״ו (דף c ס עד שיייצה כלי כיי ־ הכלים נל  :גי
מ״ה) (יך כי^י pic להן. הוצי־ אס עד כצי ‘אבי כנת מככת כיף האיכור', לו

כ׳נ)p (דך הכגיס כל פרק .עליהן כצי תורת עד יכו׳ הגיטלץ הכלים כל

:ע־־כ ראבי־ח מתיר

מייימוניות הגהות
 לענץ כר״ש דקי״ל אע״ג אלפס ר״י פסק וג, [ג] ע״כ? כגררא ארוראי רסקיי*ה הכי (כ]
ח‘כי יקא״ב־ר יא־הו עת כו רו הילכתי* ליח בר.א בשבת הדולק הנר סן הלץ מבלכלין רג

 הלכת כולה השבת בבל אמי חו־ ורכינא ארא רב כה י כליג שהרשיך * ס׳־ם דגרכ*נן נוותיה
ש ר‘־ נר׳  מיאוס מרמת בסוקצה אמר וחד ישן גר ניהו ומאי רייאוס כרוםת נומי־צר :

ני נדי י י כוותיה א די נ  שבת באותה ׳^הדריקו נר ניהו ומאי איסור מחמת ממוקצה ל
 ראבי*ח מסק ובן לקולא כרבינא הלכה ורבינא אחא רב דסליגי האי כי רכל וקי־ל ונו

ש פליגי רסחני׳ וכתמא דברייחא תנאי כל דהא  סקוסו וורך6ו גופו לגודך אכל אי׳
1ע״כ ראסר יהודה כרב ודלא שרי גסי דנפס דאמרי יוסף ורב ברכח לד]



ז משנה כסף פכ׳׳ה שבת הלכות .זמנים משנה מגיד 118 נ

י׳ ש»לי!ו לקרקע ו  נימ מצריו שהיא נמ׳ר! שסקי ונילטס למעלה. גמכי• p״m עסי נ
מוניי כוגיגא ספיו וכאן אמיזה ע ו  ומנריגהו נכלים מנור שאק זה סירון גסנאר יני

ק היא ומנריגהג שמי', למי נארעא אי) שממווה מגיה «  טסה נל ועומגים טמא שמועריה נ
ה «נ  שגולו נסער אנל ודיס נור אעו סיק ונזר הוא ונהנהו שיה אלא ממגה נראה ואיכה נ
 ס׳ס אשי׳ נקרקע ממונרין ששילע אע״ש מטלה
ס צדן שאיט מודה  של ומעמסי א»זה ני

. למדע עסי י״ ע ניאר זה ונל ק  יני
ק נאמח  העלה ונן נארן הסמוכה מניס מ

א  גלי סורס וסיייש רניכו מדנרי ז׳ל הרש̂נ
 והקשו אמר pפמoל ראוי שיהא זיל שיישיי
 מונימ וסקוס ודאוי שכראה מעפה ושי׳ עליו.

:לנן ראוי שהוא עליי
T ס שני  דק ונו׳. לעלעלו אסור אמד דנד

 נירה שרק נהלנוס ממאי זה
 מסאר העכק גסג זרניע . השמועיס מהנרס

ק הרנה  הימנץ דעס וזה נמוס׳ נסט ו
 שלא סאכה שייש׳י סנה ושי' .זיל יהרשניא
 1נ0ו להסנשל נמנן וסמוכה צרנה כל כסנשלה

א ולשון .ענ״ל למיס עוקצה היי מי  (שנח מ
סנן שסמכה שכה קל׳י)  שסמכה ומריה נ

ח זיל ושירשיי .נכמלח רי עי  (דף מלק שיק נ
 ננו נשלא הא הכמליה עכשיו שגנו והוא עיז)

 העליוטם אס סננה שכהשנין דמסון לא
 (דף ננייסוס נדאיסא הסמסוסם ומנעיר

 גמלים רמוסה זה ודק .זיל הרשניא וציב נ׳)
ס נדנרי ממאי ומנעיי סננה שהוא  סוף מי

:שכנוס מהלנוס %ז
כן מן ט׳ לשס ו  נמה שיק נרייסא .ו

 מפא המשישים ונמנו . סומנק
 מטלק מקצסן אין אנל מנולין הפלין מקצס

ען מנ אם מנוסה הטמא שטסה נ  מש נהן «
י או נ י סנן אנל טמא געושה מיסד נ  ונמלים נ

:גומא משום נהם אין
ט' נכו אס אדם נוטל טז  (יף שיק דש .ו

ס אס אדם ססל קמיא:)  והאנן נ
 נסיסק יכאי רני דני אמרו וטמרא נידו
 היא זו נפילה ושירוש אניו. על געגועין לו שים

 ליה הוה הוא דסינוק דניון ואעיג נמצר
 נעטעין לו שיש ניק האנן אח כוסל האנ נאילו
 ושם .נזה סלסול לו כחייו מולי משש ואינא
 לאיסויי אסי נפיל דאי אסור דייני ממאי

ט׳ שהיסה כלכלה • להייא ליה ומסלסל  .ו
 נחונה והאק גלנלה אדם ססל נמשכה שם

א(דף והק*  נלנלה וסמי אמאי קסינ) טמי
ם ט סייז .האסור לדני נ  הפא יומק רני ו

 וכשדיכהו והקשו .עסקיק סירוס מלאה ננלנלה
 נשירוס וסירצו .וכיכקמיכהו לאנן וכשיי לסיד

 איר וסייצו כעוד וליכעייכהו והקשו הסיסנפין
י מייא נ אמר אשי נ שסוסה ננלנלה הנא י

 על שהיסה וסירה נסנן סמוכה ה0שי.י שגה טצו לסלפלווט׳. אסור אמד מרים שני יד
ט'. נמלים גני סנ ו  לא ננו נשלא הא הגמליס ענשיו שננו שיישייוכוא היה נ

ע וט'.  שמאמר שסיר מחוקמא נפי ננו נצא דאשי׳ אששי נמלים פעיג מריה שנהנ ויני
 הצד P ל«ל0 דהוי שסנענק אלא המירה ננסילח טמליס מומה איט סמוכה שאינה

לאסכעה טמלים שסמכה דקסט ונרייסא ושי׳
י שיש והיא בשבת נמלים הבלים בטויי ף, לי « ת ר דא״די אלא נמלים עיג שהרסה אלא קאמי חו

ס3פמ0 כחררה מזי 5נר,י שפמנר% נפגה pp<7 י
ל ה ה ר כ ב חו ע מ ק ר ק גון ב ב כ שנת r1 ח  אשי״ שרי לככבו איידי נחי אי דוקא וצאו ודיאב״ד ה

ה נ מו ט ץ ה ר א ם .ב ש א טוי י בי ליי ב ה ש הי ״, נצי י ״ ״ מ , ן  ננו דלא דהינא אה״נ אנל סמנה נקס סמנה צ
ת ה בי חיז ץ א ל ט ל ט תו מ ם או א או ו נ ל . ט׳ ד לא «ן6כן נהראנ*ד0ו  :נחלים ע״נ נהרחה אלא פ
לין אין ט ל ט . מ ו ת כן או םויי ו סמהס כ מטלטל עליונהא הינזילו

א וחריצין »רות כגון הקרקעות י ^ א כ ^ ^  הא נראניי א״יזה ניס לו ־דאין אעיג ממעיא «סא1?
א ודאי יש p אם אלא שלהן כסוי מטלטלין »  נאיעא ומניינהו דנלים למילסיה סיעסא דפייסי טא דאיהו נייי

י׳ הלנה ש'מ «א מניו ולנסוף סלוש נאשייסו שהספר דמו נסלושק את התנור ביטוי .אחיזה בית לו .עסי נ
ל ו י6 מ אי ת דיו « שנד על הניייחא ראש וראיס׳ שמזימי סד ימים על ימים סטדם הייע p )צחידה דיי

י׳ מייד מסוטיס נשאיק אלמא נסצי מעלים הנלים ננל שהן P' המי ..m רייי . ו ך . לטלטלו ה צריך שאיט נטוע פל העד עסי דברם שנ י י 6« התלוש פאטיפשמניו וייל יי ני ס4ו
:ענ׳ל ,למי ומשם חמלה ההיסי לו יצא מהינן לגלוס לטלטלו מותר ואחד לטלטלו אסור

זה על זה או לזה זה םטוכים והן
ה] שמטלטלץ ובזמן בזה זה או  שמותר לדבר צריך היה אם .השני יטלטל מהן אחד [

 האמור דבר לטלטל" צריך ואם .עמו מיטלטל האסור שדבר פי על ואף טטלטלו לטלטלו
 על שהיתרו וחררה בתבן טמונה שהיתר. "פגה כיצד ®ן :הטוהר דבר באותו יטלטלנו לא
 בשבת עערים ודגחלים שד׳תבן פי על ואף ונוטלן בברכה או בכוש תוחבן [ז] נוזלים גבי

 בשבת שומטן טנולים העלים ומקצת בעפר שד.^ממוגים צנונות או לפח וכן .נטילד. בשעת
 על או האבן גבי על תינוק או ככר היד. אם ננער.^אבל שהעפר פי על ואף שלהן בעלה

 :בזד. כיוצא כל וכן עליה שיש בתינוק או בבכר הקורה או האבן יטלטל לא הקורד. גבי
 הדינר יפול שאם דינר לא אבל בידו וד.אבן עליו גענועין לו שיש בנו את ̂אדם נוטל טז

̂ט נקובי. שהיחה *כלכלה בידו. האב יטלנו ר השגת וסי בי תז ״
ה שהיסה' *נצנצה ♦ בייפן נעשית האבן שד.רי לטלטלר. מותר באבן שלד. סנ .כני׳ נ^נ  זיע הראניד נ

 נעירזש שאשילי ממרא נן מצאתי לא אע אם הפירות בתוך וד.אבן פירות מלאה הכלכלד. היתר.
 אותה נוטל ותותים ענבים בנון רטובים הפירות היו

 ובמקום בעפר יטנפו הפירות יגער שאם שד.יא כמות
 על מטה פיר. על אבן ששכח חבית ין :גזרו לא הפסד
 מגביד.!־. עליר. והאבן החביות בין היתד. .נופלת וד.יא צדד.

 וכן .נופלת והאבן שם צדד. על וממד. אחר למקום
 וד.ן הכר את נוער לכר וצריך הכר על מעות השובה
 מערב המעות יח1ד אם אבל עליו. וד.מעות הכר את נוטל הכר למקום צריך ואם .נופלות

 הטעות ניטלו ואפילו למלטלן אסורין אלו הרי החבית פי על האבן הניח או הכר על שבת
נופלת ואינד. בד. ממלאין אם שבקרויד. האבן יח :האסור לדבר בסים נעשו שר.רי והאבן

הרי
:שע P'0 י1ש ג : שס סס׳ג שיא P'0 עוד 1•

 זמזי מעד וצכעדנהי והקשה סזר המיסכפק
מיו יאשילו לנצנלה דישן האנן נשדמי. יסיין «  נ
 חסן האנן הימה לא אם אנל סיסנשין שאיק

 לכפד׳ אששר המיסכשק שירזס אשילי לגלסצה
 עלעכם שתהיה סד טצסה הגלגלה נסיך אותן

 פם pהא לסלסל ׳צסדך ילא למק יימיניצר
: הגלנלה

 סיס לנלכלה דיסן יסשיס מצפה דאק עסקיק
^ שסק ורניע דרנ הא צר. וקמה נפצה עמק דר׳ איקימחא ע גרסא לפי יהיה . נצים נהלמס זה מנל יאק סשריע נניסס ס׳ א השיני ילזה ססה והיא מ  נהשנויז. זיל היי
ע שניפמ וכיאה ן היא יני ה ^׳ נ כנעני ולינעיינהי נ י מ״א יי נ נשם אשי נ י ס״א רנ יירג . אמח ושחיק אסרינא איקימסא נעשה י שלא יזהו אפי רנ נשם אשי נ

ע דני׳ צהממיד זא״א אלא. דיג הא כני הזנייי .־אחיה נדרך יני
ם׳ »ה מל pא ששנא רונית יז  שסל מכעס מסלס והיא צדה על ימסה מגניהה היזנייס גק »סה עסלס והיא צדה על מעה הסניס ע׳ שעל pהא קע׳׳נ) (דף שם משכה .י

פי הני ^ הגי אס ע ^ מעלעל מקי« לפדן אנל כיסי לערן אלא ליס ינגמרא ,ססליס י ) האסור. לדני נסים כעשה נמכיס אנל rata אלא שס לא שם כעד עליז, י
ס ינחנ :דניוה סהי\א לנועצה שכחנאי נמי והאנן המכעח ניעלו ואפי' יני

בן יח א ס׳ שנקדיה ה ה. ממלאק אק לאי ואם נשנת נה ממצאים מפלח ואיכה נה ממלאין אם שנקיייה האק קניה) (דף הכלים נל סיק משנה .י קיייה זיל מרי יאייש נ
דלעת

מייטוניות הנחות
ש׳ עא סעווו נרק וד.ניח לסעיוז וסימזדין ניס נעין ני»«ן vn»p ■׳(m'l.m [ה]

 mmr סגר. הינא רב ראסי ב״נת אסאמאן דאסיי אראב׳ן ניאד. ה«נוו אמני מהמיאן
m עליה הניח לפעות o איח ראיוז אי'« זאשיאו אטאסאה אפור mpio יחיה ביין• 
 יסלקו למשה *שהחו ם«*ה בו ינ«ה ואם הויסוית גווגרוה םוק«ה בעין הוי לסעוה
 בן בר־א הלנה נהם! א״י ]ij :זרג .ביז יבינו ססשר לםלסלו מוהר סעוה סיחוו

1 ע־נ ע'« וביני נו« בלא לטלטלה >1n נה׳ק ווילא היא׳

עוז מגדל
 שש) P V1 ייאנ׳ר נהג :כוכול ו*ק הנצים נצ שוק .צפצסצו מוהר שד צקוקם ממונו פצי היה

 שהוט םיחב רואה <' ם סי״י ^ '*י אימי "*כי = *ד׳ל לסי יי” '*ל יי’'
 סמצםפוון נםשו ו'צ סיםנ׳ן מא «« איש ראנק ."צ אצכם ו*׳ עצ מוצק ייה ונשניצב צ’ו פו׳ו כסי

א יאיונא סציא «אן נמציא נואפויק ק״פפוא וצנק שפיר שיישב דיניוא צישוא ובאי והציצו ^ 
 מג שששון ינ ק9ש וק וניאנ"' סי׳ם שפקמן וצם נווצמוד ינווו וכהנה הנא הא' נ׳ נ«אן כויקצא

: P מורה ההוניא יאיפי «שצ נ«ק הם ההו״שו p ו׳צ הגאון ונם י׳ח וגם יאשוטס ה׳ג
»פפצ ושרק קג׳ג) הגציס(דף כצ שרק .משי שהששי אשיש שד צפצשצ אפור אבד רבריס *ני )

 :פ׳ג) נירה(וף ושרק קש׳א) ש«צ(דף שיק דש דיז. האנן שי ארם נוטל :פ'כ) נירה(וף שוק .נ» כיוצא שי ונז׳ נכר ביס אס אגל : }rt (דף pnm ושדק קפ׳א) (וף וחוצץ ו׳א ושוק קש׳א)
v נכי אופי ואני :בנצנצה שם האנן צשצפצ prt< וצא נו׳ כגמרא p מצ*ז׳ צא אכי ו׳צ היאנ׳ו נתב :גורו צא שד ונו׳ הנצכצה היתח :»שצ שרק ריש .כרמן נששיה שי מינה שביסה בלבלה a t 
 4קנצ pוצ n המנוויק הפצמיי ספקי צקצי ניץ אצא שני'יס ויחנה פרה פאון ארונה הדחי כוו צפי והחיווצים ופהקושיוה היוצפוו מוקדוו\ צהממדש שינוצין הונויפ חינו צא ז׳צ י'מ ב׳ רננת פשפים
̂ה צשיש הוצין1 פייופ שצ פצ נצנצה פירש גיוונה יהאנן ונצנויה נידו והאנן אפ«ו פ1א נושצ דפרקין ואשווה וה5נמ השווי הרץ נוה יפה וכיון מעה משוה  פפו• ואמאן צנויפ הקשה נ̂‘ מינה מה וו הצ
 צרל אצמע י׳ הואפר ושריק וגיוקשיוהו צאנן ונשי״ה צפירוס והויוהו והקנה ומור טפקינן פיווס מצאה ננצנצה הנא יוווון א׳ו יננ׳ם אמר ופריק צפצסצה אכיר ויהיה הצומי האניי צרכי נניס נצנצה
 ציארד שהיווה ומה .ו*צ רוו ניגרי המישטץ שירוו! מצאה נצנצה צהמע מינויז המשפה נ׳ צמווו .ו'צ רמי׳ פירש ונן רימ!•צ שפירש נמו ושונים סוסים חאוים כגון ישונים נצומר המיוונפץ דשירוח חסון
 סונזם נצשון שד״ה נסו שניי צשין נאק נשצנה צשון שהוא צנצ מונן שני• צשין אצא צנהיג כיון צא ו'צ ו־מ ני חציצה זה אחו הנאה קוסא והיא הייוח יושר באם ז׳צינצכוני שנהג מפני נצטוו ז'צ

 »א0 רב אמי וודרן הנצנצה סזון צו אצ מצר שהוא היאניי נצשין ז׳צ ו*ש'>■ ושווי וצינשויוגו והקשה אחר מצר הי-צמוד נא מיו נארן ישנפו ו׳צ צשוע וקדק ופן צ׳ח) (איונ סמנה ישוויפ ויושרי נונחינ
 די.פ צא ני ושי* צגצוח הואשמה ואיחר האחוווה המנקפא ייסו'צ-ןאח והקזיס *נ.0 צפצנצה וישן פפנה שצמה דאנן נק< <ה שנשנה סו וחפרה שיפחחה הצימר שסקינן פהומה הנאנהצנצה ר: אמר אשי נר

 אם ששנח וזנית :שפהסז׳ הששם p צנחנו רצה צא אנצ ס •ווה ו'צ דס ונח הוא ייצונ אמח ו'צ ואנ׳ו שוקוק הדקדוק ומ׳ס מציו השיני ואשש׳ג צשין מונן צטן דהיה ו־צ היארו צטנו דן נאשו ניימע
:הנציח <צ ושוק פשצ »ק .נח ממצאין ץ6 שו משוח גטגח וכן :«שצ שרק .(יפצוח pi מי נוונייח גץ תיתר. :קמ׳ג) ף1פשצ( ושרק הנצים נצ שרק .מפצמ והיא שד נו׳
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א ונז׳ החרימה ישראל סטלטל כ ן געפקי נחוג ך5 .למסה הסס!!ה נשהיחה נד׳  דו
 שלא יגחג רניגו נדנרי הר׳ן טסמח שהיחה נראה יכך רניט נססרי

 יהוא המהירה נסקימה ינכחג המיזאה חינח שנמחקה מינה נסמר יארמצאח״ נחנריה.
: הנמרא לנרי פס מטונת היא כ׳ הנמנה הטסחא

tO ת ריו ט' דקל של ח  ימנאז היה נחג .י
 ינ׳ל הגי בלחיו שמחשבה לסוס

ע ההיא גהלטח השמיפי שלע ו נ  משים ו
א הנ  לחיו ינמסשנה מפשה שא'צ שמפינן מ

 פסק למה רניט פל לחמיה יש כן יאם «<
מצדן נמאן לפפלה  .למדים אם שכחב ממשה ו

ט׳ רבים שדפח ונ׳ל  שהם להיניח פד י
ך יביט יל״גשאע״פשהשסיס לישיבה. נ ו נ ן י  ו

 והא לאבנים חרייח בין מחלק שהיא ספק אק
 אפ״מ ישב חריוח נבי ואמר טמיה אפי רב

ע נב• אמי חשב שלא ד  יא׳ה ישששפיה לאי נ
י ך וספמא לאבנים חדיח נין לחלק יש פ׳  ונונ

 נדי יהישיטס סורים ולמדים לאי נדפירשי׳
 הזמנה שאין לפי לסחר נהם לינפ נלמרן שלא
 כלי למשיחה לאבן מיפיל חשיב בחמשה אפי'
 נמשיח אבן אין לפיל ואמר לספמיה >eb ור׳
 גאית שיהא הפיס מן ישפששס .ני,נמה כלי

 נמשה והי בל ונממשה חלמוים ילמחר להב
 ילא נחשב סני לא נאנטם לכ*מ והשתא כל•

ע מאני אלא וגדנך להא הרי*ף השפיטה ס  פ
i s  ii שע*פ דאק אמתני׳ פסל נפרק ש׳ש 
 הינא איר טפלח יהיא לוה פל מפה הסניח

j-• נסים נפשה במניח אבל בשינח אלא 
 לאבן סני ולא נלמיו ימזה האיסור נר
טליה; חשב אפי׳ במניח אסיר דסחם לוהשב

ניתי-ין

 לאו ואם בה לטלאת ומותר הקרויה כטקצת היא הרי
;הקנה מעל שוטטו הקנה שעל "בנד .בה מטלאין אין
 טעושרין שאינם פירות גנון לאכול שאסור פירות יט

 ראשון מעשר או מדבריהם במעשר חייבין הן אפילו
 שני מעשר או טמאה תרומה או תרומתו ניטלה שלא

 הרמאי אבל .לטלטלן אסור כהלכתן נפדו שלא ודקדש
 אף שפדאן והקדש שני מעשר וכן לעניים וראוי הואיל

 מטלטל כ •' לטלטלן מותר החומש נתן שלא פי על
 ומטלטלין .לו ראויה שאינה פי על אף התרומה ישראל
 היו אם החולין עם או הטהורה עם טמאה תרומה
 הטהורה בשהיתה אמורים דברים במה אחד. בכלי שניהם
 אותן ינער שאם בקרקע המתטנפין פירות והיו למטה
 נוער בהן וכיוצא ושקדים אנוזים היו אם אבל .יפסדו
 ואם .הטמאה ומניח החולין או הטהורה ונוטל הכלי
 שהיתה בין למעלה שהטהורה בין הכלי למקום צריך היה

 אבנים של נדבך כא •־ כאחד הבל מטלטל למטה
 עליהן לישב מותר למדום אם יום מבעוד עליו שחשב
 לעצים שנדרן דקל של חריות .אסור לאו ואם למחר
 וכן .לטלטלו מותר לישיבה שבת מערב עליהן ונמלך

ב :לטלטלן מותר יום מבעוד עליהן ישב [!] אם  הקש כ
 ,ילטלטלו מותר בהמה מאכל הוא ואם .בנופו מנענעו אבל בידו ינענענו לא המטה ישעל

 עליו שישב כמי נעשה שהרי כידו מנענעו בהן וכיוצא סדין או כר עליו היה אם וכן
 מטלטלו שכת מערב זוית קרן לה ייחד אם בביתו עפר של קופה המכנים . יום מבעוד
 לא "כיצד .כסותר שרוא מפני מהיכנו כלי לבטל אסור W :צרכיו כל בו ועושה כשבת

p וכשיפול לטלטלו אסור שבנר שהשטן .הנוטף השמן את לקבל בשבת הנר תחת כלי 
ה. כיוצא כל וכן מותר שהיה הכלי טלטול יאמר לכלי  תחת כלי נורעין אין לפיכך כז

הראב״ד השבח הכל' יהוא *כופה אבל .ביצתה לקבל התרננולת [״]
ה. ד 6ה •(/בלטפה שאסוי דבר כל [לי] על הכלי כופה וכן ע  ז׳ל הרפביד ■בחב וט׳ הבלי 1

:בבילה יגפ שלא יבלבו בירושלמי : יטלנו יחפוץ שאם בטלי לא שהרי לטלטלו
נותנין

: וכהיאנ׳ד שבב פי' שוו 1 : שם 'נ0ס ופח פי׳ ר1י. ה ■ שת פיי,' נויר ד • שיא ט׳ שזר נ שם. ופס/ שוו ג ;שח שיפן שיו 11

ס וטחבין שלפה אלא שואנח חיגה קלה שהיא ומתוך מים בה וממלאין חלולה יבשה ולפה  ג
 כשאני היא הרי לאו ואם יפה שקשורה מפלח ואיוה בה ממלאץ אס להכנידה אגן

ד .פכ״ל שנהוגה לאבן בסים ושוייה הקרויה אס מפלפלין ואין אבנים ט'. הקנה שפל בנ  ו
 אפור פינה קניא שיי חקניא לויוה סשלשי כחניחא האי הסדא א״ר )ק׳ח תולין(דף פרק

.....ופירש"׳ .סוחר הוא קיואי נלי ואם רבא אחר ...................... •I’j. .
 אוחה חוחנק לנגנה אוחו נשטחכוין נחונח ז״ל

 מן משלמה נשבח ונשנוסלה יו לביח יו מניח
 למלמול׳ מיי ולא מסנה י.רךה ולא מקנה

 אורנים של קנה קיואי נצי קאי. דצהסקה
 מולרך לא ויביט .פכ״ל שרי פליו כלי דחורח
בא הא להיניי  שימנאר לש• קיואי דגל• וי

 לפלפל( פוחד האויב שקני נ״ו פרק ראש
 וצטרך טפן ללורך לאיסור שמלאנחן נובר

;מקומן
ת יט רו  פ׳ ריש משנה וס׳. לאבלן שאסורין פי

מהורה, חיומה חפ,ין ,מפנין
א(דף ומפרש  ודמאי .ישראל אפי' קניי.) ממי
 פני ומפשר חרומחו שנפלה יאשק ומעשי
 שלא אע׳יש בגמרא ומפרש .שנפדו והקדש

 מפרש המגל אח לא אבל החומש. אח נחן
 ראשון מעשר ולא .מדרבנן פגל אפילו בגמרא

 ומקדש שני מפשר אח וצא חיומחו נפלה שלא
 ירעים בספר אצו פנינים וביאור .נפדו שלא
 יוחר מטאר מסאה תרומה פלפול איסור ורץ

 שיתבאר נחו טפל נפרק חיה
. ממאה תרומה וםטלטלין כ טי  משנה ו

נ)”קס קמ״א (דף נופל פרק
 ועם המטרה עם ממאה הרומה ומסלסלין
 אצא שט לא מסדא א׳׳ר וננמרא החולין.
 טהורה אבל למפלה ופמאה לפפה פפהורה
 ושביק לפטרה לה שקיל למפה ומחאה למפלה

 לישוינרו נפי למפה טהורה וני והקשו לססאה לה
 פיחיגי המיסנפק נפייות ותירצו ולילקמיגהו

ט' מסלמלין  למסה וטמאה למעלה שטהורה נין ו
 רב ותיח למעלה ופסאה למפה שטהורה נין

 מקומו לצורך נרייהא נופו לצורך דמחלי' מסדא
;שבואר ויה

ך בא ב ד ט' אבנים של נ  ההליס כל פרק .ו
 הלך אחח שעם קניה:} (דף

 ואפר אבנים של נדבך מלא אחד למקום רני
.לסחר עליהן שלשב כדי וחשנו לאו לתלמידיו

 מיד ואיכא מעשה רני הלרינן אס שם ולחלקו
 צישב נדי חדרום .'ופי' ולמדום לאו להם שאמר

ק.  בהלטח יה סנל ואק כן רניט ופסק פלי
ת • הפעם אבאר ונסמוך כלום דיו  דקל של י
. ט'  של חריוס גי) (יף פומטן נמה פרק ו

צריך לישיבה עליהם ולמלך לעלים שנוח דמל
ג דברי ונסתייעו קשר ושלא חשב שלא אע'פ סגי יפג אמר אשי ורג כישנ׳נ סני חשב אתי ושמואל כה״ק קשר אתר רב שם ואמרו לקשי א*ל אומר ישנ״ג לגסי  והלכה .שם אשי י
v)to משוס דנדנך ההיא כהלכות השסיסו שלכך ונ׳ל סגי. בלחוד שמחשבה למדנו ייכאן ובינו. ופח ויה ישב שלא אע'פ חשב כיש אשי ולרב ופירשוי׳ל נר,לכוח. נואיחא 

ט שועח ונ״ל. . למדום אס שבחש מעשה ותלדיך נמאן למעלה פסק ליה יבינו על לחיוה יש ואיה סני בלחוד ובמחשבה מעשה שאיל שספינן דמהנא  ואירא חויית ושאני וני
 אבל .ולפנים מחשבה סיד מוציאה ישיבה חחשנח בך ומפני בווקא בן שמזכיר וזמו לעליס שנוין מחשבי,ו מפני אלא נאסרו לא ובאן לעלים וקייחי ואיכא לטינה דקיימי

:רניט צדעח כנ״ל לישיבה שהן לטניח תעשה צריך ולפיכך לישיבה וקאי לינא אבנים של נדבך

ב ש כ ה ט' המסה שפל ה  מנפנפו סדין או נר עליו שהיה או נהמה מאכל הוא ואם כגוש מנעלעו אכל ניוו ינענענו לא המסה שעל הקש קמיא) (דף חולין פרק משגה .ו
ם :י”מנע עליהם שישב כמי נעשה שהרי רניט נהב ולזה נ׳) (וף שומני! נמה פרק אשי רב נהחייע סדין או נר מליו בשיש שהמירו וממה נידו ׳ ט' קופה המבני ו

וויה קרן לו שייחד והוא זוסרא דר דרש צרכיו כל נו ועושה שפר ר\פש סלא אום מנדה ר׳י אמר סומנין נמה פרק

ט' לנפל אסור כג י •חנאר בנר .ו ט' אין לפיבך ;מ׳ב.) (דן כירה בפרק היא ותשנה שמ ליריחו מותר סנע׳י נתנו שאם מבואר ושם ס׳ה ו טחניס אין שאסרו אע״פ שם .ו
ר ננל מפדא דרב אליבא יוסף ולרב תשבר שלא בשביל הבלי אח עליה טסה אבל ניצחה לקבל התרעולח תחח כלי דאמר נר״י וולא .הלכה וכן צנשח מותר ונ

נ נבילה ינע שלא ונלנו בירושלמי אביהם אמר ונהנהוח . שהחשיך מי פרק נהלטח וכ״ב הניפל לדני אלא רפל כלי איו צינע אסור וי,טלו המוקצה וכי ספס ידעתי ולא .ע'
;הכלי ידי פל הניצה ינענע שפא ואספי לא ודאי הא מנענע שאינו בל שק

תנין נו

עוז מגדל
m הקגה שעל נגר t . ,ס5אל ד׳י הניאה ובן חפדא רב אמי ?׳פ) והולין(ק! א(יפוו י' *מי 
 מרסמן דרנא מימרא הניא וגם הוא מנא לאו דקגיא ומי׳ אסור סיגה קגיא וגורס מלכות ו״ל
 כי כאן נתנן לא ו״ל ור״ח אורג של כלי שירוש מוהר קיואי כ<י יאס רנא דאמר תסדא לורו סמון לה

 ההומש גחן שלא עד לאללן שאסיר פירות :אות כלי נכלל כ׳ו שרק ריש סדק גחקוס אמן סתן
 משנין ושרק ק׳כ) נועל(דף שרק .וכו' ההרומה אח ישראל S0S00 :קמ״ג) (דף משגין שרק .פותר

 כל שרק .אסור לאו אם עד אנגיס של נרכר : גושל שרק .כאחד הכל עד וכו׳ j'SoSbw :שה
 פד סמטה שעל הק« :נ׳) דף (שם V3m נשרק .לטלטלן עד דקל של מייות :קכ״ד) סכלים(דף

p היא תשגה יום. סכעוד t א5̂ (זץ דסולץ אליעזר רני כן ומשמע לה טייחי טוסנין וסרק ד

מיימוביות תהות
״ג [ז] ב ^ ד S y אין דאסר נ nרב דמתרץ קער nvv חין תיח םתני 1ע״ג כוו

]n[ חנין אין דאטר הא פי־ חסרא ררב מעמא ראסר יוסף כרב ת 'S3 נו  וכו׳ חרנגולת תח
S3H ה כוסה S את עלי w’ ם עו ר ס כגו יSכ S03S חיסו  טעמא ראסר כרבא אSוד סהי

כ . w’V ובו׳ התירו גמוויה nSsn דר־־ח ד [ט] : ע' p כרכי אSו w אין ראסר W 3 *S3 
^’Sio לדבר אלא i וכן S3 ד הגיSה א תי ד והוא כוו א אSד ■YW בענין סעםי •י ^ n'S 

• ת ע״׳ :בכיי

ריס פרק .כלי עליה כוסה עד וכי׳ לנטל אסור • נ׳) טוסנץ(דף ׳0.וני׳ עשר של קזשה המכנים
נ שם וכ׳ב נשכח נגיסל לוני אלא גיטל כלי אין משילין שרק ריש דאמר ילחק נר׳ הלכה דאין רכרנא שלימי גר שהחשיך מי פרק כהלסח Y\ ר״י וכ׳כ פ״נ) (דף  שרק וכו׳. גוחגין אין לפיכך :נ׳

« ובן :ריה  שפ״ג דהקש מתגיתין גמרא חולין שרק אכיקגא דהא קגעה שלא עשה יפה אומי ואני . ננילה יגע שלא ינלנד נירושלמי ו״ל הראנ׳ד נתב :משילין שרק ,וכו׳ דכי כל על הכלי ס
P טלטול כס׳ד הירושלמי ואמי כלום כע אין עע אשיצו וצשינו מקוצי ו״ל הי״מ וגם הירושלמי זה הזכיר ולא שס ז׳ל אלפס ר״י שסק וכן כירה פ׳ אסיק וה״ג ר(טול שמיה לא הצד סן וטלטול תטה

:וליתיה טלטול שמיה הצד



. מגידטשנח ם י נ מ ת ז ו כ ל ת ה ב ה ש ׳ כ » משנה כסף פ ח 11נ

ל' נותגין כד י1’ל’®י P״■ ®יי • יי•' יי*• י תנין כד הילף י>*י ’יל ״•יו יל̂' ליי ^•’( ט פל 98ש היה .יכו' הולן מטח גלי נו  inn מי 6«גד0 א5היז מוי! וני
v וגי אניי מי טטנס סרגיט ר091זל ול*< גיי.ec 67 !סעטיויה «ו!פ ימ619שוג1 סופן הגלי 6<פטל 06 6:0 6ו«מד נסגס a  1<ow סל

ט נ0ונ .6ל וי6ר יט6 06 נל6 וי6הי נילף 6דוק גירה ופי פי לפלפל! מוסר p: ם6ו יני  מיי אד«־ לפניי לי סיסי ניי6 סי6ד 691 מיגיס קנלה 6אלס ליה *ויק לנססלה י
ה לקמיה 606 ללוף לאניי רסייא ני וממלא נו׳ « רניט וס״ש .הגי 6דדיג משוס 6ול היו נפלמא (יטת6 ני להסס שוי׳ז פייל ויל איל דינ לרווצה יו>י הדלף סיהיה 6ו

ף ללהוי היפי  ופי ודל ואפקיה רפי של ני
עי של «שים:רף  U0 והגי אדכני לגהסלה י

 .אימר לפניי לי סיסי אמר לאני׳ רמייא ני
 גרף פופץ שאץ ניס;) (דף פ*נ ני"פ ומפורש

פי של ט למל לנתמלה ונאמים .לנסמלה י  מי
 למה אשור שאס לפלפלו מוסר ופשה פני שאס
 נעשייסו יש הפסל ומה פושץאוסולגססלה אץ
 6והמפרשי .לגשגפשה לפלפלו מוסר היה לא 06

 שס ואין הפסל דנמקוס וה ממעשה למדו
ף שיהא נדי שם ספסו לשום יגול דייה של נגי
מי דניי נסנאר לא ווה י ט נ  למה ״ע5ו יני
אי לא אן. ההשגות ולנרי וה ני  מרים מ

; גרורים
ת כה בי  הונאה ניייסא .ונו׳ פנל של ח

̂נ (שנס נירה פרק  מניס מיג) מ׳
 סססיה וממס גלי מניא שגשגרה מגל של

 %ל הוא מונן שהעגל ממי הפפס שס יאמרו
 גלי יגותנץ :מתוקן וסקט מנר ואם שנס
נו׳. הנר הסס  משגה מ״נ) (לף שם גיו ו

ר סמס נלי טת:ץ  פעמא ואמרי יטצוס לקנל «
 ממש נהס אין לפצוטס מהינט גלי מנפל דאיט

 שנשניה קורה :לפלפל! סוסי נחונו ינעולן
ט׳  שאוסר למי הקשו מיג) ף7( שס ג׳ו .י

 קורה וגן שאמט ממה מהיגט נלי גמול
 גארוגומ או נספסל אומה »מטן שגשנרה
ח .הממה  :ליה סקיל נמו לאי לדפי וסי
ט׳ אמיס ע׳ג ממצלת םוויסין  ניייסוס .ו

 יסמין שלא וגלנל ופי׳ .שס הוגאו
ס שיטו הנרס ואיט ללוד טלי  P לא שאס י
 מסטין שאיט סאפיס ראשון פרק מטאר נגר
 שינרחו ואפשר טליוץ שיסע אפשר אלא אטר
 ונו׳. הסל אס וכיסין ומטאיהוא: ויל יליג

 .שס וטגאה גמ«ין קנ*מ:) נמשגה(לף וה גס
 חיים ופוף מיה נהמה ושום האפרומים ומי׳

:ראויק שאיק נסלמול׳לפי מוסרי! איק
םה כו נו׳. לטר שנפלה כה  סרק מימרא ו

 אפשר סס 1קט0ו« מפגין
 וגססות גרים מטא לא ואי יפרגסגה גפרגסה

מ  גלי מנפל קא והא והקשו הססיה ו«י
סון לטי משליט שהי• רניט ופירש סהינט.  נ

אוי המים  נהן להשסמש ראויים ואיק דנריו ני
די אגל פליק. המים נפול ס דל יו  «י0 טי

נ0וג .למלמל! יגול איט הנהמה סמס שנשק

 ואם הדלף תחת * כלי כד"נותנץ
 ואיגד ושונה שופך הכלי נתסלא

 ראוי הדלף שיהיה והוא .נמנע
 אין ראוי אינו אם אבל לרהיצה

 במים לטלטלו מותר נתן ואם נותנין
w שאץ שכו. הטאוסין iy של גרף 

ה לכתחלה: רעי  טכל של [י] חבית כ
 תחתיה ומניח כלי מביא שנשברה

 הרי מתוקן ותקנו עבר ואם הואיל
 חתת כלי *ונותנין כמתוקן. הוא
 בהן שאץ מפני ניצוצות לקבל תר

 קורה .הכלי לטלטל ומותר ממש
 בספםל אותה סומכין אין שנשברה

 P אם אלא • המטה בארוכות או
ק ובל רווחים היו  יטלם שיחפוץ ז
^פורסץ .מהיכנו כלי יבטל שלא כדי

 הראביר חשגת
 הל^ן סמס גלי •טהגין

ט'.  רל סיאניל נ0נ ו
ט איט  שאין וה מ« עי
 הממם. וה לגאן ראוי

 היא ץ הגמרא וטגיס
 הדלף סמס גל' גיסנין
ף גשגת  ואס הראוי ^
 ושוגה שופןי הגלי גתמלא

ס ^לון ימפה שלא •70  נני
 ואם רפי של גרף ויהיה

שסואס  טאגגיססאיטדר
 קפילא אין לגלון ט יפשה

 הגיס להפסד לו לסוש יש אם
 שיהא גזי מפסו שם יגרם

עי של גרף הלפלוו לו  י
 לוטן לשטן מוסר רהא

 לאני' ר«ימ לני פמעשה
 לא הפסד שם אץ ואס
 גח>של פושין •!te יגגס

:פלל לגסמלה רפי  או בשבת אבנים גבי על מחצלת
 ובגשמים החמה מפני בחמה דבורים כוורת נבי על

 נוטלה שהדי לצוד יתכוץ שלא ובלבד תשטים מפני
 האפרוחים לפני בשבת הסל את ץכופץ .שירצה עת בכל

 כשירדו לטלטלו מותר שהרי וירדו עליו שיעלו כשביל
 רfDל ישנפלה בהמה מ :בזה כיוצא כל וכן מעליו

 במקומה פרשה לה ליתן יכול אם המים לאמת או
 כרים מביא לאו ואם שבת מוצאי עד אותה מפרנסץ
 משליבו שהרי מהיכנו כלי שמבטל פי על ואף .עלתה עלתה ואם תחתיה ומגיח וכסתות

p . וTב להעלותה ואסור .גזרו לא חיים בעלי צער מפגי המים לתוך לטר f עונז־ייז אץ 
ק רוחץ אבל בחצר ועוף וחיה בהמה י שיכנסו. עד או
 אותן מדדץ אין שברחה ♦תרנגולת וםייחים. עגלים ומדדץ

 אכל נתלשין אגפיה ונמצאו Tה מן נשמטת שהיא מפני
עדשתבגם: אותה רוחץ

ט׳  לסמן להא גהירא וצא המור פצע נ0נ ו
א צה  אק לאפר •צמק צי״ הייט הגי טמי
 הצנם ואין «ימצ לני צצוין אצא <יפצ גצי

 צריי אוסינס) לנגמיא גצומי .פניצ גסוסו
ע ושד נשנס הלצף סמס נצי טסדן סדסק  הני
 גריי לצא לידצ צלילן ואיג הראוי נלצן
 צוסי היה ואפסי שיי. ראוי שאיט נלצף אפי

ק משום לרניט לפעתא  0T0 טרה(שנס מפי
 צס אוקימגא אלר׳י דפציג מפלא ליג אצינא

 הוי ראוי איס לאם משום הראוי נדצף גסי
ט גצי מנמצ  משיצק נש׳ הרין לפח ווסו פטנ

 מטם לספמיה משסע רגיט צשק מסוף נצ6
 צסן לאם טק יא׳ס רפי. צ0 גרף פוסק לאין
 אמאי שגו המאוגלם נמים צמצפצו מוסר

 דקסד ססדסק צ*קומי טרה נפיק למקיק
^ן  לוקא הראוי מצף נשנה סלצף סמס נצי ט

 »fc צ0צנ לאוסר צריח סיקשי ללא היט ט
 איגו ראף שאיט לציי הוי אי אפי' הא סהינט
 ייג צסצמצו שהרי'מוסר ססיגט נצי סנט(
 צו צ«ק מה הט צשטיי לריס מ׳׳ג לאף
ף למקשה סיל לטס מאי צפוס ^  שאי» ד
 משוס « מהיגט. גצי מגמצ משיג ראוי

 סדצן סמס נצי מסגק קסט ססמא לססגיסק
ם לאפי* דסשמע ו  צ0 גרף צפצסצ שאסור ^

סי שם אלם שאק נעקום גגק »ו  לימן ט
 לאיצו הראוי נלצף אוקמה משיה הלצף סמס נצי
נ צהסיי מיצסא פסיסא צא ראוי שאים לצף » 

ס מן סמס •to ציסן ^ו  tSn נמקום שהרי ה
ד של גרף משום צפצפוצ• שרי  ציסן אטר מ
א מאד ססס נצי  מהינגו: נצי מנשל *ו

ער

שגוז ד ה אב׳ ר ת
ס׳ שנימה •סיגגוצח הג .ו  er זיל היאלל נ

 oiai גששה מקטא שהיא מאד אנל איס השמם
: ניל גיסצס « מ

מן אי פו: שא: סמזג יפס אטי ש ט' טי פ: ב ש סי׳ ר ט ס: נ ס פי׳ ר ט אי׳ י פוי וו;0יו
כל

צפד הסל אס צנופין לטי וצא ו׳ג הרשגיא
ל. קאמר מהינט גצי מנפל קא ולצמא סעצה צא לצמא הגא אנל להאטת טא דגול שפה צאי אלא אארומק קיימי צא להסס משוס שמוסר האארומין ל  >W ומם פ

ט p נצל: <ןשיא נאן אי! יני i ט׳. אין מס מ*ה ו טי היי ואלל נחגר ואפי׳ ועוף מיה נהמה פוקיק שאי! שם ומ«ןא שם ונ מי אומן מלטם אנל ני f צא נצ6 נ v e' 
ם וטללי! רניט ונהג .אוהה לוסק אנל אוסה מדלק אק ר5נמ אפי׳ וההיגטצס ינניסם. שמא׳ סירה  הסרגגוצון מן «ן ועוף סיס נהמה ^צ והייס המשגה גצשון וסייסק ^י

לניי וגם שם נמטאר ט נ מי .ליצן ומסייע! נארן טגפק ורגליהן מושן אומו! מללין ופי׳ סרפוצס. שפרט סטאר יני אי  ואן׳ גססה. למקטא משום נגסיא אסרו הסמגוצס ו
שצסנווע״ג. והיא נפשה גטקפיא שהיא מאגי איטאנל הפעם וה וגהשגוסלא וטוצשק. גשממין אגפיה וגמצאו היד סן גשמאס רטט טו ג הארז u עצמה וילמגנהס אירשיי ונוג

ג, ממלמלה וה א5וגמ ט לנרי על קושיא רואה ואיד פי :סס יני
כל

מייסוניות תהות
V !טור * n r r t r א וסוא הרסביס וגאב ה tfn nrm •י S nm  >fnn •גווירי 

א nS רטוקיט דחא מו י אי! דאסו ינחק ירב היינו סני נג ו ר ףלמ*ך א^א ניפא נ  ונ
תו חלנה ואין זוניטל א אנל (י! :פניו• נמו ט הםטפוו פ<ו יגוגאטו ו או נ ג ו .י י  יזם ו

ט יגניחנח ולא וום*קים ג אלא סלטודא ׳ירי ולא «םת ^3 לחפים נ סי  I פ*נ ,ססוייים ננ
ח [פרו ■ ג טס! א׳ תג •יי די ונ י ולא .תור «לא נ ו ח] חוי נ! ואס •תעלה נ 1 מנ

עוז מנדל
*M 01 פ« ערע אעי *צ1 מאנ׳ו תכ0 :9(0צםו ופי של גין פי זנז׳ מצף פ*ו גלי נוווגין

 אק מ רם וצא אטום לא גי *פר ואני :«*צ 9לנסס! יפי פל ניף פופין שאי! פי
 אפט סיק שאנסט א® ו*ל ו*פ גלשו! ג«א9 ופפפ ויל יש׳י פיווש אלא ואניי רוליא גט לט

סן ספם לס!  פחד »פ לנפפילפ וט של גוף טשי! שאק ונייי נטף ו׳ל רפ פ׳ש ט רל ו
 סליפי גיף טשי! שאק (<!לט0ט אק ראוי א<פ גמ׳שואס פיפט שלפפלש נשג אא(א שטפן לפה

 טף יפ10 .ט ופשמק ו*ל פפוספוש נפל יססעו יינוי י׳ל ופירש׳י «פוא לשו! נופג ונוני .9לנוןןן(
 שק רל גפ׳י ופירש פיאוי̂  לס ופושג•:! ורפש פקשיון ו!א וגניגיי! פגיה גונוף פפוי נטס לקבלו מצף ספלו ו*ל וגוי ופירש נשנש היצף פסו נצי ומסח משיצק דפ׳ דאשומ פשפש פח!

 פ! 90 צו פויים וגנל ו*ל ר׳ט גפ*פ דוקא צלולק <פיפ ווייו• זלגסוולם פשותט ני פסרר וס מג .אווי »:ל ול ד׳וו שפי׳ נמו לרמילם ו*י ננמם לשפייש שראוי נל1 וקיל .פנ׳ל לגמופ וראוי'!
 גי ניטש ט לק. טק אס נ! מלפטש נתש גל מוט ואיט פיצף פסש נפקמש ופפט וט« טשש ואיט לטן טפן ו*צ ירי ופי׳ ««פ ואיט ושופם טפן נלי3 ושוולא אס «א גופיו! שלם פפיפקא
 יפ» 9פ שפס טשא.ל ונו דרגה לקוויה אשא מלף שוט מדיני! לנליס פפפיק גיה ולא מנמיס פמי ומוושי! גסיוו פשוק ופיו שלו פרפייש אשפ מ טפל 9כי ו(ף9 טיוש וצוף דאניי וווייא

 גדאפריק צטן וצפוציאש לפל^ מוווו 9ואש שפשן '1̂ לפיופ לן הויסים פאושוש שיפו טיוש ואפקיג מוי של גוף דליפוו טני ט ec פ!0 לסש פפשן פגגיש לו אפר ט׳ שפ9 לפוויין טיליג דל ליל
̂! שווור מלים מימי פל ונוניפ רט של דגיף לקמן  דאג״ יודיא »לגיה ופני אייט לט! שיוגיאש גוי לו מ*ם דני שיגיג לגרום טפו וט פימש לנשפלה מוי של גיף טט! וני א׳ל לאשפם לפוג

 פוסר רגלים פיפי של מטש ופי של גוף ואפר שטאל ונוי פטא נן ואפר .פנ״ל וט פלמיי שפנישי פל ואש הטאני פיסש אדמו דפגוי לי היפי אסר אניי של פרטים אמש אישן טלו p נק נלומר
 גנן טשק ואין נופוש טוט ששוס נשנש פונט אש טפגין אי! גגון טקא טיט גיף טשק אין שאגרו 9פ ט פ0 פפפם אלא אב״ אופי 9ט ימם ט טוונטש גמלי רנוהיש ונשנו ל^ה לפוליאן

נמרי 9גפש ופייט גש! ופייט פ׳ג נטשי לפלץ יגול פים שם פפשו וזנגים פיש ואס פגשפים מסווש עפלמו גגשס מא אצא פגרף פשוולפ פשד לא פוא גא! \sk אש׳ג שינלקט נט לגשפלפ רפי סל
ע לי פ!ס ו*ל ונואנ׳ו 09 נווטס ומרים פקווש נסני נל יפיק מפל פרק בון משמש ופט ינישתואל י׳ל רפ וטמק משטוד! גפרא טרם פרק טלהו אטק פט .פטנט פו וס׳ פנל של חניות :אוווש ו
 וס* שנו« תוננחצח :מטי! פרק «ל פו\םייפק. מסללס ופיוסי! :פרק pi טאל שמרק פמננב סל כפנו שלא אני יוואם פספס 01 ו־צ וטוש׳י נו׳א וש־ומה לפא אסיקנא גפי וופל סרק וטש נלי
ק גיל רש׳י ט אופר חוגי פג׳ל: נע (יפלו■ וגיא «שפ מקפיא שווא פפד אגל איוו פטווש ופ יע ר*׳ר9 נחג ;פפרק סוף פי גפס) רפקפיא משוס «שא ואמר פגפרא נלשון מפגין פרק ט׳

ואדי פגוווא פלשו! ל• עאג וג! מקולי רל הרם ונ*נ ו׳צ פפחן נפל «ן יט ינ9 טיש pi פלוזפ שפננוש נלופר נמ׳ש ויקטא נטיוש סקונל ו׳ל ו׳ס אגל נוולא וקפא הנרול יילף נשוגוס
 טס) אני• אפר ופרקת צא ממק אק ומוץ שגי ומי ממי! רטיי הא ט^י! אי! אפוש קשיא וופא הא פליה ומסור׳(! שייופו טי נק טסק אנל טס׳ר יטף ח<פ פוקיי! אין וקשני נריישא פאי פל

 פמס שמפיק א׳ג טא 99גל רואיו ויל וטרח פ׳ג צפיפנק צפי וסקר גארפא לגרטפ לפו פוקיס זטלגא לפו גירל פו• אי רירפא לגרטג ו9ל>«שג שרגגולא מפיט פאן פא• אניי ואפר ליורטוגש אשא!
אלניססייס: ונט ואלו אלו ט ואף מטטם ושריס ויל ר*פ סמי ו׳צ גפטן <פצ גט׳ 9פ(פ שננו ספא צפיפש איגא רנשרגגוצפא



משנה מגידכו פרס שבת הלכות זמנים. משני־ מגיד116

ן ״ כ צ!1שת שתר קי״ג) ושנח קשריש אלו ״6 ונו' וההדש התנלים האורב ’כל )) פ
 אנל ההתהו; וכונד העליון כוכי ואפי' נשנח לסלעלן מוהר קיוא׳ כלי

י •הודה ירכי יוהגן ר׳ מיביה נעא ושם . העזודיס את לא  וכונד העליון כונד לואי נ
 יהודה ’נר רניגו ופשק .בישלין שאין לפי מ״פ מפלפלא אין א״ל נשנה לכלכלן סהו ההחחון

 מיביה נעא דיזדקא דתשמע משוה כשמואל לא7
׳ ׳ וי,י״ל הוה מיביה דעדיף יוהגן י יוחבן י

, מושר עד עליה יש אס ששש

ל כ א

ועשרים ששה פרק
 לטלטלן מותר שלו וקנים והבליו האורג כלי

 העליון [א] מכובד הוין לאיסור שמלאכתו בכלי
 וכן .תקועין שהן מפני ניטלין שאין לפי התחתון וכוכד

 הגומות יתקן שמא לטלטלן אסור אורג של העמודים
 תמרה של מכבדות ב :מותרין האורג ושיארכלי שלהן.
 כבלי הן הרי הקרקע את כהן שמכבדין כהן וכיוצא

שבת. לכבד מותר שהרי להיתר שמי^אבתו  "לבנים כ
 מפני להיתר שמלאכתו ככייי הן הרי הבנין מן שנשארו
 ואם אותן. ומתקנין אותן שפין שהרי עליהן להסב שראויין

 קטנה חרם ג : לטלטלם ואסור הקצם הרי אותן צבר
 היא וראויה הואיל הרבים ברשות אפילו לטלטלה מותר
 שנתכתתה חבית מנופת .קטן כלי פי בה לכסות בחצר

 מבעוד לאשפה זרקה ואם לטלטלה מותר ושבריה היא
 חרם ממנו יתלוש לא שנתרועע כלי .לטלטלה אסור יום

 לבית [ג] להכניס =מותר ד :בי לסמוך או בו לכסות
 שיעורן וכמה בהן לקנח מקורזלות אבנים שלש הכסא

 אסור להתפרך קרובה שהיא ארמה אבל .היר כמלוא
 לקנח לע אבנים להעלות ומותר .בה לקנח לטלטלה

 רישומן אם בטיט ונשתקעו גשמים עליהן ירדו .בהן
 שודאי מנוף עליה [נ] שיש אבן .לטלטל מותר נ־בר

 היה ח :גדולה היא ואפילו לטלטלה מותר היא לקנח
 החרש היה ואם [ל] בצרור מקנח וחרש צרור לפניו

 אם ועשבים צרור לפניו היו .בחרש מקנח בלים מאוגני
 ; בצרור מקנח לאו ואם בהן מקנח רכים עשבים היו

 להיתר שמלאכתו ככלי הן הרי שבלו מחצלאות ן''שיירי
 שבלו בגדים שירי אבל הטינוף. בהן ■יכסות שראויין מפני
 ראויין שאינן לטלטלן אסור שלשה ער שלשה בהן שאין

 לטלטלן מותר התנור שברי .רעשירים ולא לעניים לא
 שנשמטה בירה . י׳היתר שמלאבתן הכלים בכל הן והרי
 שמא רטלטלה אסור מירכותיה אחת

 אסור
.כלי

 פירזש i״t לרש״י יש נזה ינס ההלכח נפי׳ ינינו ופי' .
:עיקר י(יה1מנ ולניי אחר

 סק:מ ז׳ל יש״י יפי' כהלניח פשר! פ"נ) דן• (שם מסליקם וגי'. יפרם לפניי!דור הין ה
 נאינני .סננה יישיש נמרס מקנח ישיגי היא סלפיל נר דלאו יאע״ג נשנש נלריר

:ענ׳ל הנשר ניקרעין יאיק חלקים שהן כלים
 יפסק מחליקח שה ג׳ז .יני' צריר לכניי היו

 נצריר!הקשו מקנח יאץ נעשנים מקנח נס״ד
ר הייקנח מדשניא שם נ  נו שילסש שהאיר נו
 הא נלחץ הא קשיא לא ישייצי נישרוח שרי

ק שילש אור אין לחץ ז״ל יפירש״י .נינשץ  נ
 נהפך מצאחי נהלפיח אנל רניני מדכרי ינ'נ

 יכ"כ השנים משייין לחץ אנל ינפץ עלץ ידיקא
:העשים נספר

רי ו , שכלו יימצלאוח שי ט'  הכלים כל פרק ו
 קרומים שמואל אמר קכ״ה) (דף שם

 מח!לש מ*ע בשנש לענסלן מישר רח!לש של
 נמי האי עפרא נה לכסייי מזיא למאי ניפא
 שירי פירשו ינהלכיש .סמפא נה לכסייי חזיא

 היו אם ז״ל הרמנ״ן ינשנ שנלו מחצלאוש
 להו דהוי אסירין וזרקן מנע״י קרומיות
 שזרקן חניוש לשנרי ודמיא שבחצר כצרורוש
 שירי אכל :ל’עכ דאסירי יום סנעוד לאשפה
 לפלסלן אשור פרוזתיוח שירי שם ונו׳ נגדים

 שלש על שלש נהן שאין נמנולניוש אביי אמר
 ופירשו לעשירים ולא לעניים לא חזו דלא

 נמסנש וכדאמרינן פלישוש של נלאוש נהלטש
.ע״כ נישיה דאינשי לפרוזמא שנלחא סוכה

 כלי ששאר רנימ וכשב .כר׳׳י הלנה ושמואל
י והטנדין לאיסור שמלאנשן ככלים הן האורג ^ 

 ז׳׳ל רש״י אנל כלי שורש עליהן אין כאילו הן
 אחר לחשתיש דחזו למלמלן רוחי קיואי כלי פי׳

 טי ולא עליהן רקפיד נרדי דאין ואשרעיק
 נראה וכונדין .ענ׳׳ל לאיטר שמלאנשו כלי

 .לאיפור שמלאכחן נכלים שהם סטר שהוא
 משמע דהא עיקר לי נראץ רני,ו וונרי

 נהדיא קכ'נ) קכ״נ ודף הכלים כל פרק
 מקפיד שאין פי על אף לאיטר דמיומד וכל
 כלי הוי אחר השמיש ט משהמשין אם עליו

 יכחש שייא עליו מקכיד ואם לאיפור שיילאכחו
 כמו כיש חפרון מחמש עוקצה ליה הוה מדמיו

 (דף שם מטרש .ונו׳ העמודים וכן :שפטאר
.והסעס הדין קי׳׳ג)

 כל פרק ונו׳. שמרה של סנכדות ב
 מטרש קנ״ד.) (דן. הכלים

 ככלי הן שמרה של דייכבדיש רנ אמר
 דקי״ל והאידנא ונהלכוש .לאיפור שמלאנשו

 להו הו״ן הניש חת לננד ומותר ני׳׳ש
 ואע״פ .רנינו דברי הן ואלו להיתר מלאנחן

 אא״כ הכית את לכבד שאסור כתנ שנפכ״א
 הס מותר שכרצוף כיון מ”מ נאנניס רצוף הוא

ם להישר מלאנחן  הננין ק שנשארו לבני
ט'  רכנינא דאישתיו־ לנכי הני ר״נ אסר שם .ו
 עלייתו למזנא דמיחזי משוס לפלפולינהו שרי

 דאישחיור ז׳׳ל ופייש״י אקצינט ודאי שרנינהו
 קיימי לא השהא דהא ונותרו כנינו שהשלים

 עליהן יש כלי ותורש עליהן לישנ אצא לננץ
. ענ״ל

 ארס שס . וכו׳ לפלכולה מותר קשנה חרס 1
 רנא ואפיק לפלשלה מותר קטנה

 נאצר נלי נה לכפות שיאויה כיון נרה״ר אפי'
 השבר• דאהי תרס ודוקא ז״נ המשרשיפ ונתנו
 ו:שופ לא כלים משברי אשי דלא אנן אנל כלים
פה :הוא  ונו׳ ושיריה היא שנתכתתה חבית סגו

 ושבריה היא שנכתשה מנוכה קנ״הו קכ״ד שם(דף
 מכע״י באשפה זרקן ואם נשבח לטלטלן מוסר
 זרקה אבל מבע״י דדוקא שם ומפורש אסור
 עליה כלי תורת היה השיישות שנין כיון נשנש
 קכ״ד) ודף שס וכו׳ שנתרועע כליי מושר

 ממנה יספות ולא שנכ-,תה חבית מנופח בני
 כרעי בה ולפסוך הכלי אש בה לכסות שנר

 יחתוך: לא יספוש לא פירוש ונהלכות המסה
ר ד ת  פ׳ וכו׳ הנסא לביש להכניס טז

חג׳ שיר א)”פ (שנש השוציא פנ נ
 לנית להכניס ארס מושר סרךרזלות אכטס
 ננריישא ואסיו נשיעודן פס ונחלקו הנפא
 . בתלכוח וכ״פ היד כמלא ונסרו נמט שס אחרת

 ושיעור לקנוח ראויוח שק חדוח מקוסלוח ושי׳
 .ונו׳ אדמה ‘אכד .שלשתן נין טא היד נמלא

 ופירשו . הפיאס אש לא אבל יהודה א׳׳ר שס
נ להר,פרן קרונה שהיא אדמה נהלנוח  .ע'
 לקמח משיג לא וסיפרכא דהואיל ז״ל ופירש״י

סותר :לפלפל ואמי כפיא וכו׳ להעלומ ו
 וששמו לא או לננ מעלן כשהוא יחירמא לפרחא היישיק א׳ ז׳׳ל ופירש״י וני) ע׳א (שם

 נשמים עליהם ירדו יוסף ליי אניי א״ל ופ׳א) שם .וכי׳ נשיים עליהם ירדו :שמותר
 על נשתים ירדו ופירשו ההלנוה נרסס ע׳׳נ מוהר ניכר ישומן אס א׳ל מהו ונפשמשו
 לא או כפוחן או כסותר יהא שמא חיישינן סי מהו נקרקע ונמנעו המקורזלוח האבנים

 א״ר שם .ונו׳ מנוף עליה שיש אבן : אחר ופי' נזה אחיח נירסא ז׳ל לרש״י ויש .סנ׳ל
ששח ’

עוז מגדל
 אפוי עד וומיה פל סנבדוח .קנ׳ד) (דן קשיים אלו פרק מופיץ עד פאייג נלי כל כו רק0

 היא גי"י.א נו לכמון עי שניזוועע ניזי .קניו) כנליס(דן. כל פרק . לעלעלה
פד ונו' שלש ככפא לנייז להכניס מיתר המניא פיק ניצה נמשיה יסווה וגם הכלים נל פיק

רי פ־א) (דן המוציא פיק . נציוי נוקנוז  (דף הכלים הל פ-ק להיסי 1ללני,0ש עד מהללאוה ע'
 • 1קל'". (יו■ ויזולין י׳א פיק • יפק« :.מא לשלפלה •צהוי סיינוהיה אחת שנשמטה נירה :קני׳ם)
 ;עכ׳ל כ1ל סקום כאן אין היאנ׳י נתב ט׳) (דן דניצה פ־ק . לנוי ויכא פו עליה של טאס
ו נין וסילק כחג כהלכה ונמפויסם כראוי שה וחיניה טשה כני יו־ט שניחח נהלכות (פדי לו והיה דניצה פ׳ק ההלכה ואס ששיקר מפני להשיגו רצה אס ונייו מנץ איני ואני פ׳  ונכא) פשה נואיתא לחצי י

י שהניאה נמו די׳׳ נרייתא ליזנ : הנצים כל פיק .להיתו פד וגו׳ שסועקץ קנה : נלנד נפש אונל אלא לשנת ׳ו־נו נין אין לן קיימא והא ניון ויפה ו׳ל אלפס י׳

יד, של *סולם ץ ל יתקע ת* ;̂י שג הראב״ר ה

 תורת עליו שאין לטלטלו
 להטותו. מותר שובך ושל
 לשובך משובך יוליבו לא

עושה שהוא כדרך יעשה

אבל
שלא
בחול

 כחכ ,
מקום

הוא  הרי כלי תורת עליו יש אם הזיתים בו שמוסקין
 להיות חבית בעל שהתקינו קנה .לאיסור שמלאכתו ככלי
ככלי הוא הרי עליו כלי תורת יש אם בו ונועל פותח

שמלאכתו
: שח פי׳ עוי ג :שיג פי׳ שוי נ פה: לאוין פמ'נ שח טמן פוי א

 מנן דפחוח משום נראה זיל הרשנ״א ונתב
 אכל . לאשמה משליכן אדם וסהמן כלל מזו לא

 מלית נשיר׳ דהכא ז״ל היאניד נשם ראיתי
 הא טעף נו מקנח דאינו עסקינן מצוה של

 מושר מכן פחות אפי׳ דעצמא מלישוח שירי
.ע״כ לקנח שראויה קסנה ממיס נרע דלא

 שפרסים וקצת אסור סליחות דנכל טכר ורנינו
 שנור שברי :ז״ל הראניד נדנרי סונריס

 וססק סס שנאים מחלוקת .ונו׳ לסלנזלן מומר
 כ״ה פ׳ ונחנואר נהלכוש כדאיהא מאיר כי׳
 והוא ניסלץ שנריהן נשנה הנימלין הכלים דכל

 אחש שנסססה כירה .מלאכה מעין שעושין
ק מירפוחיה פר נו׳.,  נירה קל״ח:) מלין(דף ו
 שחים למלעלה מוחר מירטתיה אחת שנשתסה

 אסור אמש אשי' אתי רג למלשלה אסור
 והלנה ונהלנוש . ישיןמ שמא נזירה לסלסלה

נ י נ נ  פעשוסץ ירטתיה ז׳יל רש״י ושי׳ .ע'
רגלים: נעץ שלה

T סיו׳ס רניט למד זה .וכו' עליה של סולם 
 אפילו עליה של טלם נו שאסרו

 וכ״ש ס׳) (דף דיו״ס ש״ק נדאישא נר.סיה
 בהולכה שם הושר שונו של וסולם נשנש
 רניט לדעת נרה״ר לא אנל נשצר לחלון מת;ון

 למד ומשה יו*מ מהלכות שמישי שרק כמנואר
 אלא השדו לא ששם אסור בחצר אשי' דנשנח

 יטל איט ונשנה שם נמ׳ש י"מ שממש משום
אסור. ולפיכך הסונך מן יונים ליטל ולא לצוד

 מקום כאן אץ א׳א ונהשנוח רניט דעש זה
.1נ1 שסזסקץ קנה :ע'כ לזה  הכלים כל ס׳ '

 יס אם זיתים של קנה משנה קכ׳׳ג) (שנש
 מקנל איט לאו ואם סומאה מקנל נראשו קשר

ם וכשב נשנש גיסל כך ונין כך נין טומאה  יני
 סדין כן ולמד .נדוקא כלי מורח עליו יש אם

 נסמוך סיחנאי הנית נעל שזחקיט קנה
 :עיקר רנינו ודעש הקרקע את לשמש שעשוי החס דשאני ניניהם סתלקין ויש כלי הויח דנעיא

 ונועל טר.ח להיות הניח נעל שהשקיט קנה קנ״ז) (דף שם נריישא . ונו׳ שהתקינו קנה
 אוסר רשנ׳׳ג ט וטעל טהח אין ותלוי קשור אין ט וטעל פותח ושלוי שקשור נזמן נו

 שורש עליה שיהא דנעינן שם ואחיו כישנ'נ הלכה יוחנן א״ר קשוי שאיט אע״ע מתוקן
ח אכ״ה זנרהיו שלי שורת ופירוש .נהלנוש העלו וכן כלי :הכליס נסויי נל נננ

דלת
מייסוניות הנחות

p מותו■ קיואי כיי■ (א] n בו ו העאיץ םנו נ ב ו ] : ע׳ נ ש וכי׳ ינ»י א־ר הסוציא | ע׳
ו החוססות וכתבו נ י י ע האבנים אהומין וטורח הרחוקים יםאהן כסאות בבתי דוקא די ־ ע  מ

ב אסור בבתים הקבועים שאנו כסאור בתי אביי א׳  רסוכח ובתום' ע־ש סאתמוא הזמין א
שס ;ע־כ ,‘תגזול אואב ם חי עד עאית יש אם ןני א ברב [ד] : ע־כ מו אה רתוא תונ תו  ובן ב

תין וםתויין שפא בר רסרם סי ברב וראא אאיביה תסדא דדב קסית מתני א  !בחרם סקנח ד
ר אפאטאו סותר גדוא והוא עאית שא אפיאו סואם וכתב שם ןפור :ע־בן בחו

 וט׳ עליה של *®(ס
 כאן אין הראנ״ד

ענ״ל: לזה.

קנה.לצוד ויבא
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ותלוי קשור היה אם הלוסטרא

n /6ק* ספילין(פיחנין נהמזצא .וט׳ ההיה דלו( acn ה5נפר8 ומדמין סנמוקצה הזלה 
ק מעלין אי! וממצלח  העיית דלס ור<ד«• 6ועסי pto מן to אא׳ע נ

̂ין! ק גועלי! והצויז שקשורין נומן הגנרי יי  וסיח גגוהין נעי לא אלמא ניו״ס ואצ׳ל נשנה נ
 .מצמא מונגו ציר להו לימ דהשתא ואע'נ ציי להן נשהיה ננוהין נפי ולא הא ינא

 ציר צהן היה נפלא גטהין דנעו וממגי'
 .ויל איישו צנן השמועה פי' נראה נן מעוצם

 מנוהין סלק פצא ינינו ל̂ש יקשה זה ולפי
 אמי ולא וקשירה מציה צייני! שאי! אלא

 שלשם והשוגיא ציר לק היה שלא אע״א
 להם היה שלא אע׳ם דגנוהיס נפייוש מונמש

 ;יניגו נחנוי! לזה שאף ואפשר מוהרי! ציי
 דלה מייא י* מני שם .ונו' שהיה דלח מ

.נפנה נה מעלי! ואי! נגריה אצס«
 גשמה לה דליה א״ד אלמנה ולס דמי היני

 נ! לה שאי! הממהו« אפץפא נהלנוה פירשו
 ופנזק אמי לוס נהלנוח פי' שיפא דמי א*ו

 אלא אסורה שאינה להקל הלשופה נשני רניש
 :עיקר וק נ! לה ואי! אמד לוס של גשהיא

 שיש נגר ק*נ) (ק׳א שם משנה .וט' עי וכן
 . מחיי יופי וי' *סי י״א קלועשרא ניאשו

 פליגי ני דשיי ל״א נ״ע נאגדו נניפל ונגפרא
 ניאפו po טו! סני יוסי ר׳ נאגדו נפל נשגא

 שאי! ניק «י וסי עציו נלי הורס קצוספיא
 ופירש״י ני״י והלנה ונהננוח .לא נאגדו ציפל
 אומה שהוהני! נלעז לאהינל׳ה עי ז׳ל

 קלוספרא נראשו שיש .הדלה לנפוג גאשקופא
 והורס פלפלי! ט לכמוש וראוי פנה שראשו

:מנ״ל מליו נלי
ט'. ננר י  ק*נ) דן (שם ונרייהא משנה ו

 וסלוי שקשור ער ל׳י ואמי נחלקו
 אי אלא טוהר נמדינה אן נאי! מניע וראשו

 סוחר ונמקדש אסור שנמדינה העיר עי זהו
 ומיסו ושומפו הלוי ולא קשור לא שאיש כל

 אמר יהווה כר' הלנה שמואל אמי זויס נקר!
 ר' והא והקשו נולה. שקשור והוא ינא

 דהוה ערא לההוא חזייה למסוזא איקלע פנלא
 והירצו מידי ל« אמר ולא דדשא נעינויא סלי

 שנל יניע ופוניי הוה. נאגדו ניפל ההוא
נעיטיא אפי' קשור שיהא א*צ נאגדו שניפל
 ננריס קשור שיהא דנפינמי ופדנריההשנמז היה. נך שהיה ממשה פנלא ודר' דישא
 היה אם אנל יניע ונסנ דל הישנ״א הוניס ונן יכינו נדניי נחום' נחט וננר הילה
 פנהנאר החלו! פקק ליי! זה ט! להפטש נזה האיד פליי כלי חוריו שאי! וט׳ אגדו
 משום שניניהם והחלוק .החלו! אס ט לפקוק סוחר מלוי ואים קשור שאים סאע׳ס סנ׳ג

 ק אחס זה נננר פאי! טו! ונא! עליו נלי סורס יש לנן ייאיקו אהיא יל *ש יהיו®
 נהלסס פסקו ונ! והלוי קשוי א׳נ אלא ואסור כלי סורח עליו אי! הנוכרים הוניים

:רני« נסנוי! ואלה זה חילוק כהנו נ*כ והמפרשים
א  גטלה ני! דמוליוה הילנן מ׳ו) (שנח ננייה מסרא פסקנא .ונו׳ חוליוס של מנורת י

 גדולה משום גזירה אסורה סידק• נה ואים נפי גדולה אסורה קפנה ני!
 נמא! וקי״ל גזריק לא 0*ומ גזריק סני מר מידקי נה ואיה נקפנה סלעי כי דסוליוס

וכחנ ידים. נשר\ שניפלה היא שגמלה נחנאי ושם מוקצה. ליה וליה כי*ש ונדל ושרי
הישנ״א

 פי על אף ציר לה ״שד־זיה דלת ח ז להיתר שמלאכתו
 מוקצה מקום בה לסתום שהכינה ציר עתה לה שאין
 חדקים וכן .בה וסותטץ אותה שנוטלץ נגררת והיא

ק הנגררות מחצלת וכן הפרצות בהן שסותמץ  שקשורין מ
ק סותמין בכותל ותלויין  אין לאו ואם בדום ונועלים ב
»כהן נועלין ק נועלין הארץ מעל גבוהים היו ואם ,  :ב

 בה ונועלין אותה ששומטין אחד לוח לה שהיה דלת ט
 עליה שמוכיח אסקופה כמו p למטה לה הידו לא אם

 למטה יש ואם .בה נועלין אין לנעילה מוכן כלי שהיא
ה. נועלים אסקופה  קלוסטרא בראשו שיש ננר וכן ב
כשאו קורה ואעו לנעילה מוכן כלי שהוא עליו שמוכרזת

בראשו שאין נגר ]0[ י :בשבת בו נועלין הקורות כל

 היה *אם
היה אם

. נועלין בדלת ו  וכן ב
צ. ואנדו ניטל  אבל ענ
ר והיה בדלת קבוע אגדו  נשמט תג
 בזוית אותו ומניחין קורה כמו

 הרי שרוצץ בעת בו ונועלין וחוזרין
 תורת עליו שאין בו לנעול אםור זה

 לתעיח אגד בו ואין אגוד ואינו כלי
א עליו:  בץ חוליות י=של מנורה י
 אותה מטלטלץ אין קטנה בין גדולה
שבת. יחזירנה שמא  בה הע ב

הדקים
טג ס: :9וי!פ6פמ׳גל הפויפי' ש טי נ

ץ6  שממיר הייפ נמ6נ דפפל מפרש 6«ש 1רניג פדנרי 96<ר זט׳. נראשי שאין ננר י כ
 היינו נאגמ נ^צ ואינו ירנל עם מיפלפל כנגר שנמצא שנולח הסנל ראש

 החנל עם מיפלפל שכוא וגל סנל נלא מיפלפל הער שנמצא שנער המנל ראש שמסיר
 \ואסריק נאנמ ניפל וכייפ שרי מקום נשום קשור השני הסנל ראש אק אפי' נו הקשור

 נפימראדדשא סלי דהוה פנלא דרני נעוניא
 והנה . היה גן שכיה מעשה %א ton לאו

 דנישצ הסוס' נשם שכהנ לכריפנ׳א מצאהי
 שהיו אמד קשר נואשו לו שעפה טינו נאגדו
נטה( אוסו ושולי! ההוא נקשר אוהו פפלק
 הוא גמור דנלי ט ממיר ולפינך נלים כפאר

 הילכן גטנה מימזי לא גמור גלי שהוא ונל
 ודשיו נעינרא ולא נדלה לא קשור שאינו אע*פ
 נעינרא סלי דהוה דאערינן וכא ט ניעלמ
 גפי כני ונלאו היה כן■ שהיה אששה דדשא

 רנינו מפרש היה שנך לומר וגט! .ענ״ל שרי
 נדלה שקשור והוא רנא ואסר הא דקיל אלא

 מעונדא ליה סדפיד ^ז דווקא ומשסע
 נולה קשור זכי והיק דזשא נעינרא דהלי
 גל הא ולס איריא פאי עציו מוטח אנמ
 נישל ההוא כדמסיק שרי ווכסא ננל גה*ג
 שפירשהי כסו שדעחו נ׳ל ולגן .הוה נאגדו
 הוא הער שעפן לל זו קושיא וליישג החלה

 נדלה הקעור המנל שראש הא׳ דרטם שר על
 שרים9 השם הסנל ראש אוסואנל מסיח אק

 וגשפוהאים לנעול שרוצים כעס גער אוסו
 וספמים לגוו הנגר ופסלים אוהו מהירים

 הקשור הסנל שראש השפ . זויס נקק אוסו
 השם הסכל ראש אנל אוהו מהירי! אי! נגנה

 וכשפוהמים לנעול שרוצי! נעה נדלה אוט קושרי!
 שנש ואנמ הנגר ומפלק מהולה או« מסירים
 ננגר איירי ורנא «יס נקר! אוחו ומפסים

p שטא n נלא פמל שהער וטון הראשק 
 אסור אהר גמר\ם והלד קשור אפילו אנו
 אנו גלא משם לימלו משו• שהוא כיון והא
 שהיה קס׳ו פנלא ור' ומונוא עליו מונים זה

מך המסד נער  לרנא עריו ומשיה זה נ
 נער לאו פנלא ורגי גמונדא ושפ מיפה
p העשוי n נוק־ העשוי גער אלא «א זה
 שרי הגי ומשוס עמו ואנט פהל שהוא השפ

;■שנסנאר כמו זפה נקר! למונח הדק והוא משא ננפנרא נפלי
 השמע והא ונינו ונרי על לחסוה p .וט׳ ניןקפנה גדולה ני! מוציוס של מנורת יא

 מוקצה ממעה לאו סידקי נה דאיס יוסק ר׳ יאסי דהא מיו) לשנה ננמרא
 נר* סדקים נעלה נקסנה לאסור הויל וא*נ הוליוה של אמו דגזריק משום אלא הוא
 טנוה מפפ לסלסלה אנ»ר וט׳ גמלה היחה אס וט׳ pדקr נה היו שנהג ומיק .יוסק

 איוסי והא מקום לו קונע ואדם סרוויימ.מאיל ואמרי ורנה יוסן דיג לפעמא והייט
 הוליוס של אפו גזריק חידנן נה מחלר׳יאיח משום ושעמא ואטקע) פממא האי ליה

׳0 הליל שפסק רגינו של שפעמו ונראה .גזטק לא וגקפגה  P(כהני גל נפרק ^
 ואמר ונדל נגמלוס ואסר נפירשיי משרש זיל והוא אנין שלטה נטווסוה קנ״אקניג)

 משום ולא ואסר מא טגוה ומשום דל ל^ ומשמע לפלפלה אסור ידיו נשה• פשלה
 נפפלץ ואיל נשנס לפלפלם סוסי רני טה של קרופס נסמוך הסס נואפיי׳ סיוקי
מ של גאוסן איל אדם נפ פ0נ או אמד נאים U וקדונוס ודאי ומשמע אנץ נ

^ העוגת צ אנ  רד
 עסו ואגדו פעל כיה *אם
 איט הראניד נהג ונו׳.
 אם אלא הגמרא דרן מוסס
 קשוי והוא נילס קשור אים
 גימל שהוא יפה יפה pגנר
 ספפ ואיש הנייח עם

 הנייס שמפלי! אעיס האגד
 נויס אוחם ומרחץ והאני
 זה שדץ ט לנעול מוהר

 משום לא נדץנרימואץט
̂ה  אנל טגה משוס ולא מור

 אלא יפה נאגד איש אס
 מזה זה שנשמפים פעמיה

 מוקצה משום ט גועלץ אץ
עגיל; מטסטנה. או

א ההוא נץ מילוק שוס שיש לטפפוס היה נ1וא׳ נונק מאני אלא סישחט ^ 
ומ*מ ופמוע ^רו! נפלה רטש ונהנו <ךנ) (דן זעירוגץ נהרא נפרק גדאיהא עליהם גלי להורה משוס למלמלם דשרו שמואל מר גי דמו אסיהא וההיא פדה ד ג• דמה

P
טייטוגיות ועתות

«י ■*!ע״ע  דוק■ דא*י אגומי םיזיד vcme (ה) 1 טמוזיס] ג■ pun מן pmw •p»nr ג
 ונן«<דשר־הדחיאהו״ויוםאץנראעו גגר «ד.יא עאיו •סוניח ה<טן קאוספיאאאאכא

 pוזנא נא בשיק pon יווזנן נד והאנח םועיא גגי אהס ו«פוי וזיטו ט מעיז ^!פאוא
 ץזווה נוי הפיאין זזגזמא נשוק שופץ ועסואא ואע׳ג הופנה אאא געי בדשנ׳ג
 אשעי עסיאא ונוי םשר« ודנא ואע׳יג ימזג! נר׳ ה*ה יוחג! ווי עפו^ קעירה תמרץ

 ואא הינא היינו נר־' נירהשאפ׳ שוסק יזהנן «רני ואע־ג יוחג! נרי פנו• גוטה דנא1
 ■noD ערנא nvo גונו סהפיוין <* cm קעיוה גוין עזו נטי אעס היקץ u עפה

*םואאעינז דנדי

עת טגדל
 דצאעו פראג׳י נהג :גל«ליפ »ק פון שלא. לנוטה גד '01 שמי ואנה רשל 9י9 אש ינן

טן פגפנא לשו! פ1פ ניא אידנס אושר ואני :שג׳ל an ונזופ או ונר ננשיא ל»ן «שפ  ו
 xn יפ9 אפ !P פפצנ אשר .כשויש 91 אשר » ששינע ופ9ו ושיווגץ נשיא ופרק נליפ9 גל שיק

 פצי ט• זקאשר ופאי ששו יאגדו פפל וא99 דשריק סגלא דר• 90<ש< דנא נשירו! 91 ששו יאניו
p ני9n 9 ט דפוניא אלא נזנירז ולא «טד ולא 9פשל איש זרשא נשיגרא i . 9n פשריפ 
א זכיץ דל פששרשיפ לרונ »פ !9ב:ו» טמש9ו 9« נאגרו פשל נויטן  כלוער נאגרו נמל ^
 רה99 שנשא נטנרא ולא גולש לא גלל קטר איש אס ש״שיק לא לשלשל! טסל pn גסלאי כקטר

 אגוד wfc אנד שם !4 ואפ ע(מ סטש שאגד! ס משלץ אושו שפלשלי! ולע גלי ששאו רי9
 דל ראדו91 ופיץ סטן דל ו׳פ נמ׳ש גו פשלץ ואי! א!* פשלשלץ אץ גלי ם«א שלש למטש

 דלוסט אצשש ד< רשש אשר נמקאש 9ונפ רד׳סגלא שטשטגוא פ׳פ ננריש דגרו שי<!ו 9ל0ש
̂  ועש אהרינא מירי גשי אלסא שרי נאגרו נמל אי לער 9שגל וקציספריא לוי׳ו ראזילו ואשריק קלוסשרא גראשר שיש עי גט ששסזא נ«יא שרלשיל 9רא> טא9ו ו׳ל גצ*ש שטפ9 דל פרשלא

 גדי ^ ששואל אשר ורפ9י רג אגר1 שמ גקרן ושפט וטגשו שלוי ולא מור לא שא>« אטר שנגדינג נגרד9 ער איוגו אצא ששוו 9גרינp 91 9 אושר די גגריישא שטיש סש 191 גולש שיקרו
 נרשדא ושט ונס עזוציש רטפ ט«09 יק 49 סלי פילפא רשגשא ולא M תפא גשיגרא נקטר ערד אגל גולש גקשוי אצא ערר שרי לא 9גושי ודי גלושר גולש שקשור וטא רגא אמי נננר
 to וגס פטזש נקיי סגי י>ש99 ט4 אפ1 9<שקצ סא ט9ו שיש גקין מוגש ק גשו עי9 יי9 שמ גקי! ומוגש שרטשז 9גשש ששש9 ש! סלו נטוש ננייש יאש שטש שייש ו*ל רא<'י9ו . ויל
 ם קטי שמא »נל0 אש לדנייו ט ויל נישניא טיי שלי! קשס9ו .טמט סשן ש׳ג יוו של שוק פ4 פשלוי סעי לטק• טיס גלוס ששמש סנטש !4ש לט גשונס אלא נעיי טע !4 ק גשו

uto פצוי ט! ואשייע נגליס גל שרק טן יק שטיששי גשו ודאי אלא משיא ש»רש לא 919 ק1פצ9ו אפוי 91 גס ופשל טשש א19ש גששס ילש9 אשי עיי עי9 א9• שלא שר אטן P עצד שאיש 
 ששגפאצטי •ושק יני ושי 9ש ש! ל^ אשי >ן«ץטנוא9 יגייישיס קמי ישא 9שפ יט זניכיק סנליס גל ישרה טיישלשי שששש וק ■מגללסששיוו ואשץ נשק א9ט קאשי גללה י1קש שקטי וסוא

 פ9ופצ שש משטש .נדי לנששיט יסל שמא נוגי קטי שיסא שי די׳ש סושי 4ינ י׳ גולש קטי שיסא שר tow שנוץ נדי אשיש סוא פצוי שוזיש ט שצ אן קשוי יט ניס Hitt עי וסיאני
 סשצץ ושקק י׳א יסנא יסיואס ט׳ ,יסגא נפפשא ו«ץ ייטואס דשסן ננפמא יסנא •טואס אשיא שסק א׳י פפ0 וגיפיק ׳ל1 דש נוניי יטק קא גולש דוקא קטי1 ינאי ניט ולא גדי לפשטו
p ק נץ זסנ׳א נפששא די דסוא סעיי מגי 9ןץןיוא סנגיי יעו כמושא i ונו* נטוש פער טס שמזג 0ש1 דל. דש זנינט נרלס שקטי וסוא פדי לשששס לגפ9 ז׳ל שר/ו וק נו טקקי! ק 

m ער טליוע צ0 סנומו :גקלי דנטי וטגר לשוק פגשיא לשנן ט יואשו שמין 9<9 .אטי וששש וששי נקשו רפויא א9 ליס ששיש לא ליש שנשי שאי שקן לדי ו9ע גקשו פרא ד נש• שוגיפיק
pip : נשט גל pm יד!) (ין טר« שרק .לשצקלס סעו
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|j נחנאי וננר נזוהר להחזירה ()הילו לניזרי דהויה <)נל להלהלה. ולסור רפויה ואיור רפויה אפי' אלא כלל רפויה נסאינה לומר לרין אין דהפא דהא נספרו ז׳ל הרשניא
ק רנינו נדנרי פי : כ״נ נ

ב  ואפילו ננפרא הוא ומוכיח לנד דפופפין הא הניאו ונהלכוח פומפין אין אידן וחויא האתוס מפיג מנטל פומפיס חדא חגי קמ״א־) חולין(דן פ״ הוף ונו' אמום ספיג םנן!;ל י
ש : ע'פ מנטל של דפוס אתוס ונהלטח .רפוי אינו לא נונסין ושל נונשין לא אבל מחירין נחים נטלי של מפנש קמ״א} (דף שס משגה .ופז' נהיס נעלי של מכב

' נו ינע מע״ש מותי היה אם אוסר יהודה י
 הניטלת גדולה היתה אם חוליות. נבעלת נראית והיא הדקים
 מזו קטנה היתה .כובדה מפני לטלטלה אסור ידים בשתי
 שומטין [י] האמום גבי "שעל מנעל יב :לטלטלה מותר
 לא אבל מתירץ בתים בעלי של מכבש .בשבת אותו

 מוקצה שהוא מפני בו ינע לא כובסין ושל .כובשין
 אותן מטלטלין אין צמר ניזי וכן .כים חסרון מחמת

 לתשמיש ייחדן אם לפיכך .עליהן מקפיד שהוא מפני
 בעה״ב של שהיו בין לטלטלן מותר ^והשלחין .מותרין

 וכיוצא וצואה וקיא רעי כנון מטונף דבר כל ע :עליהם מקפיד שאינו מפני אומן של או
 נדף הנקרא הוא וזה הכסא לבית או לאשפה לדצציאן מותר בה שיושבין בחצר היו אם בהן
 ^רוק .בהן ויתלכלך הקטן יצא שלא כדי כלי עליהן כופין אחרת בחצר היו ואם רעי. של

הראב״ר השגת מטלטל'! [׳] * .והולך תומו לפי דורסו הקרקע שעל
חנ יכו'. נטנפ *ספלפלין שברי,עצים עליו שיש פי על אף, אפרו מפני יננונא פיני ז־צ הרפנ״ד נ

 מזנן שי.פפר והגמיא פלל הנסרא דרך תופס
 ומיןצח מע״ש שהוסק אפי מקנת 0 שהיה הוא
 לאיפור נסיס שנטשה ופלי נשנת שהוסק אפר

טפיל; לטלטלו סוחר ולהיתר

 הניטלה נדולה היחה אם נמ״ש לדקדק יש
 דכיון כונדה משום לטלטלה אסור ידיו נפחי

 אית איריא מאי לה דאסר הוא טנדה דפושוס
 וי״ל .נמי חידקי נה לית אפי' חידקי ניה

 אסור חידקי נה ליח אפי' דגחלה דאה*נ
 לאשמועינן אלא חידקי הה איח נקט ולא לטלטלה

:שרי קטנה היא אס לאפ׳ה
. ונו' יין כדי של או חטאה של אוצר מו

 ט להחחיל אפור שס״ש לפרש אק
לפנוי־.ו

 רעי של גרף עושין ואין רעי של ננרף שהוא מפני
 ועשהו שעבר או מאליו נעשה אם אבל .בשבת לכתחלה
ף :אותו מוציאין  של הקורה מתחת שיוצא שטן [ת] י

 לסחורה המוכנים ושקדים תמרים וכן בשבת הבד בית
 ממנה להסתפק מתחיל צבורה תבואה או תבואה של אוצר ואפילו .בשבת לאוכלם מותר

 מגרוגרות חוץ .הוא מוכן הכל אלא כלל בשבת מוקצה שהוא אוכל שום "שאין בשבת
 לאכילה ראויין ואינם בעתים ומסריחות “הואיי אותם שמייבשים בזמן שבמוקצה, וצמוקין

 שאינן פי על אף שנשברה ואבטיח שנתגלתה יחבית .מוקצה משום בשבת אסורין הן הרי
 שאין פי על אף מומחה שאינו קמיע בו כיוצא .המוצנע במקום ומניחן נוטלן לאכילה ראויץ
 אסור שבת באותה בהן שהדליקו ושבקערה שבנר השמן מותר’ .אותו מטלטלין בו יוצאין

 מחטת מוקצה שהוא מפני שבת באותה ממנו להסתפק
ן :איסור  אע״פ יין כדי של או תבואה של *אוצר ט

 לדבר אלא לפנותו בו להתחיל אסור ממנו להסתפק שמותר
בית בו לקבוע או אורחין להכנסת שפינהו כגון .מצוה

ת שג וזראב״ר ה
ט' חטאה של •אוצר חג .י  זה הרפנ״ד נ

 משנתנו שמפרש חרי לני שטיא מזכי התחנר
:טפ״ל וכשמואל חסדא כרב

 שם ס״ינ שי סי' סור י :שסז סי' נווי ג פה: סמ׳ג(אוץ שם טד נשא טיק ווטר
/ : 00 לאוין «ז

המדרש
: השם: ז שי ק ט טי י י ו סי'חוס ט

 ידוט סכנש ופירוש ושוטטה כולו אח מחיר
 דהיינו ניתר וטא היתד אח שנוטל מתירץ

 טנשיו לא אנל הכלים את שטטל שנת צורן
 ושל .ויל רש״י פירוש טכ״ל סול צורך דהיינו
 ססני זיל רביגו סירש נו ינט לא כונסי!
קי נ״ל וכן ניס חסמי מחמת מוקצה שהוא  טי

 רוצה שהוא מטני שפי' זיל רש׳י נדנד׳ ולא
 והתרה ומהדק נחזקה וחוסנו הננדיס לחקן

 למה לי חשה פדנריו ואם .לסתירה דומה שיו
' טל ח״ק נחלק  ממ״ש מותר היה נאם ימדה י
 נזר דח״ק לדנריו ואפשר .דפליני משמע ודאי
 :להחירו ׳נא נמותר כליו ליטול ליה שריס דאי
 משנה .וט' אותן מטלפלץ אין צפי נזי וכן

 נגזי טומנין מ׳ט.) (דף סותנין ניזה פ'
 אלא ל׳ש וטמרא .אותן מטלסלין ואין צמר
 סטלסלץ להטמנה יחדן אנל נהטמנה יחדן שלא

 אחרח אוקימחא שם ויש .בהלכות וכן אוח!
 כל כאוצר סן שאינן צמר דצז• מינה ומשמע
ק שעק  מוחר להסמנה ימדן שלא פ’אע נ

 דעת וכן יחוד צריכי! האוצר מן וכשהן לטלטלן
 כדנר׳ רניט ודניי זיל רט נשם זיל הרשנ״א
 .וכו' לטלטלן סוחרין השלתין ;ההלטח
 ומסלטלין נשלחין טומנין ס״ט) (דף שם במשנה

 שאפי' ז״ל הנאונים נשם נהלכות והעלו אותן
 ז״ל ופירש'• אוחן. מטלטלי! אוק של שלחין

; ואשלח והפשיט חרגום שרוח שלחין
 כהני פל '0 סוף .ונו' מטונף דנר כל יג

 של צואה נני זה מנואר )קכ׳א (דן
• עיקר שם ההלכות גרסת וכסי קטן

ט' קרקע שע״ג רוק  לעי דורסו רוק שם .ו
 סייא כתנחיו תומו לפי דורסו וסי' חוסו

 כנונא מטלטלין - זיל והרשנ״א כרמנ׳ן כדעח
 מפני עצים שנרי עליה שיש אע׳ס אפיי מפני
ף ש«א עי טל נגי  כירה(דף סוף זה דין .י
 לפי שם אשר הסוגיא לתק מדע ואיני מ״ז)
ף שהוא ספני רניט מ׳ש עי של טי  נ’אא י

 נאפרא נמחתא רנא אמר אלא דה'פ נאסר
 והוא דסינסי משום ̂■עי של נרף משוס לינא
שעושץ כלי שהוא נכטנא אנל הסעס עיקר
ערף יטא היי סנולה והוא מ להחחסם אוחו

 שהזכיר האפר כלומר רפי של לגרף שראוי ספני נספייו להיות ראויה הנוטחא שעקר וניאה דהוק זה וצם .איזר חירין לו יודע ואיני מזה רנינו הושצ וככר אוחו ומטלטלץ רעי של
ק לטלטלו מוסר והאסור המותר לדני ונסיס שאסורין ולעצים כטלטול שמותר לאפי נסים הכנונא ונמצא רעי של נרף לכסות ראוי ונטל. חשיני לא עצים דשנרי משים נסי אי .ז׳ל פירשו ו

עי של נרף ששי! ואין לטלטלו. ואסור נשל לא המוחי דנר עמו שיש אע׳ס דהשיב עיקרדנל וכן , י ם' ס נפרקכ׳יה זה הזכרתיו פני ו הדלף: חמת כלי טחני! נננ
T ® מתחת שיוצא נדדין של שמן ונהלטח ור׳ש .יהודה דד' סלונחא דעסקא תמרי שרי וש״ואל אסר רנ נדדין של ומחצלות נדרין של שק י׳ט:) ודף פיק וכו' הקורה סתחח היוצא ש

נ שכח לפנץ מוקצה ליה דלית כר׳ש דקאי כשמואל והלכחא . נשכת היץרה י לכם צריו הוא שאם לסחורה המוכנים לכלים וכ״ש לסוזורה השמדיס דעסקא חסרי וסי' .ע'
 להתחיל מותר נשבח שקצה ליה דליח דלי׳ש קכ׳ז) (דף סאנץ פ' ריש מבואר צבורה חטאה או חטאה של אוצר אפי' רנינו ומ׳ש .באכילה אפי' הותרו אצו פירוח שהרי לטלטלם שמוחי
 ייושלש הניאו ונהלטח נלנד וצמוקים גיוגיוח אלא לריש מוקצה אץ שמואל אמר יייה^ (דף כירה ס' מטאר וצמוקים מנרונרות מק רניט ומ״ש .מהן נהסחפק צנורה ונחנואה נאוצר
ת פ:”ע נינתיס ומסריחוח שאיל הגי שגא מאי דאמי בי תר :נתוספתא הוא וק נחש נה שנקי כלומר שנקרה ואבטיח הגוסחא ועיקר .אט׳ו חוספחא וט'. שנתגלתה ח  אננר השטן מו

ט' ושנקערה שי ושנקערה שננר השק סוחר מ׳ד) (דף נירה פ' .ו  :נשנת שהדליקו ני ניש ומאי אישר מחמת ממוקצה חון כי״ש קניז) שהחשיך(דף מי פ' הלכה ונפסקה מחיר ור׳ש א
ו צל ט ט' יין כדי ושל חטאה של או מאוצר את לא אנל המדרש ניח נטול ומפני האורחין ספני חטאה ושל חנן של קושת וה' ד' אפי' מפנין סרק ריש קפ׳ז) קכ׳ו (דף .ו

ועמרא
ל ד ז מנ ת עו ת הגוזו ע נ נזו םיי

זיי סד צמו גיז■ וכן • קיז׳א) חולץ(דף סרק .טס מסיו! סד סאנוום ני1 שעל סנעא א אגבי נחנסים תואץ (ו) '0.סליק וז נ ני הוע! ני ובא אמו• (ו] :ע־נ , ע״ו• י׳ ' סטאסאע! חוינן י
וסעות pSow בה V'V תיבה זלשיכך ע«יס שכרי עליה דאיכא אע״ג קיטסא אגב כנונא סרק וסיך קכ״א) (דן הקדש הגיb 5 ׳t.נהן ויחלכלך עד 9ח»י דגר כל * מ״ס) (דן סזמגץ

ע וחיבה המעות עס החיבה מסלסלץ עיקר אינן המעות אס * הקדש כתני כל סרק . והולך חומו לסי דורסו rpp י3נ שפל רוק :ל״ו) (דן משילץ ושרק טעל סוחר אחד מעד מעות בה עי
ורב r־״o «םואל התס דםוקמינן רב גכיS ש״ק ]n[ :ע״כ סהר״ם בה rone-nS איט ז״ל הראג״ד בהב ־ מ׳ז) (דן טרה וסרק דטלס שני סרק .זט׳ פסח ספגי טוגא וססלפלין

nw בר׳ דרך תפס משגיהם אתד וכל מכרים הריני אומר ואני :עכ״ל לפלפלו וכו׳(נוהר כלל הגמרא דק־
 א׳ר וירא רגי אמר כירה סרק כפוף מרסיק ו״ל ר״מ דנרי וניאור שוין ז׳ל והראג״ד סירש׳י כי ותראה גגמיא שהעיק תחלה ויחק הנן כן ופל רגו כלשון אסר ואחד אחד כל ^וקות שההנחת אלא הגמרא

 ונו׳ ננו אה אדם לטפל אסי לרנ סמתניחץ וירא ר׳ ליה זאקשי נו טנ ריח ולהריח לההעשן לגונה גה שטח; מחתה כלומר נאערה מחיוה לפלפל רט ההיר חפטס ויסיג מריטה רכי אמר יוחנן א״ר אהי
 מועם מדגר »ש:ין כיו ולא מוסלג גדול משיר שהיה כלומר משיט מי רני ט קרטץ אמר אניי זה על ואחמי צורה נה; שיש קרסין כעין קסניס לגונה שיוד סמזה גאותה שיש כלומר קמוין גה דאיה ופרקה

והשל חירון על יגא וחמה רעי של גרן כמו נפיניהס מאוס שהיה מפ<י אלא לטלטלו התירו לא ודאי אלא כלומי רעי של אגרן דטה מידי אגיי אמי אלא נטטרן המחסה פלפול להתיר רצוי היה ולא סה
אסר אלא מכסי והא• גדגלי רט b גרן ועוד עוג טחו אריגה מאוס אינו לגונה של היאת והיירמה כלומר מאיס לא והאי שנו הצואה משני כלומר מאיס רעי של דגרן חדא גדגר תשוגוח שהי ואסר אכיי
 כלומר קטמיה אגג כטנא מסלסליגן מינן נחמן רג בי הוינן דני סותר והו סלטלו ולהתיר רע• של לגרף לדמות לך יש אם ודאי אלא טקצה שהרי טלטולו rלהת לט אץ לגונה קרסי שיוט של סו גמחשה מא
 יש שאם ישוץ מהא עלכ ואוהנינן עצמן נסני לסלטלן שאכוי פצים שנרי עליה דאיכא ואפ׳ג רפי של לגרן ודומה והידים והסניס הנגדס ומסנן מתטר שטא ונם גו להשגיח נפיניז מאוס טה שהעסר משני
 דאכיי ומטעמיה כטגא גדץ שוין ששניהס מכלל דרגא אליכא היק אגיי כי ראה גם ראה עתה .שנו ננלילא אציי וס־־יק פתילות שנרי לי ומה עצים שנרי לי ומה כלומר לסלטלה שאטר סתילוה שגט <ה

 עצים של כאש עליו שמדליקין היא מגולה כטנא שהרי כטנא על שייכי לא מחאה על ^שיג רנא של חשונוה שתי דהא ופזר אדרנא משיה למשכוני לאט* ליה הוה מאי דאל״כ רעי b מרף ליה דהוה
 להם יתחלף שלא כדי הטס לחג פטרי אמר כלשון לסי» רצה ולא הגמרא כלשון נ'שוט דקדק ל^ ז״ל ר״מ וגם מחתה של ולא כנוגא של הלכס כוקגעה ולק־ שסירשתי כסו הוא מאוס וגם הגדולים לפגי

 שסי׳ נדדין של שמן הוא .ונו׳ שיוצא שמן : לניצה ופ׳ג טרה וסרק כתני כל סלק . נשכת אוחו מוציאין עד זנז׳ פושין חוין :לדעתו שסירשסיה כמו הוגייהנו לסרש שדעתו ולגלות אמר גכלי ^ נמימה
 מותר לסהורה המונגץ ושקלים תמרים וכן . טרה וסרק שהחשיך מי סרק סוף כי׳ש דקא• כשמואל דהלכה ו״ל אלסס ר״י וססק שרי ושמואל אסר דרג ושמואל רב כה דסליגי דשגת ס״ק סוף ו״ל אלפס ר״י

 כך סוסי,ין יש מסנין פרק ריש גשגת . ממנה להסתפק מתחיל סגואה של אוצר ואפיליו נכחיו וכדכחימא כשמואל וססקיגן ^כח ס׳ק סוף ושמואל רג גה דפליגי דעיהקא המרי מא w גם . גשגח לאכלן
 טחשלמי ססורש הטעה וה .מוקצה משוס פד ׳1וכ שסייגשין בזמן * הכי ליה אסיקגא טרה ונסיק כלבד וצמוקין מגרוגרות שגת אצל מוכן הכל אלא נשכת מו^ה שיהא אוכל שם שאץ קסזאל מלגזה

 דולאנקמיט סיסקא גמרא אלפס ססקר׳י כן אשהיוגאם כסה ם׳ אותו ספלטלץ קמיע ט כיועא תוספתא . המוצנע גיי^ם פד וט׳ שנתגלתה חבית : כירה סרק כהלכות ו״ל אלפס ר״י והביאו דמפשרות פ״ק
כרב משצתט שמפרש מא סלי צגי שטרא מוט המחבר מ ״ל1 כיאב׳ד בתב • המדרש נית לקטע עד תגואה של ר1או ס״ד) דרה(דן פ׳ . מיאוס מחסס פז־ השמן סוחר :ההם דשמיק ®גיא מזמג מן
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p א>0 קג/) (שנס שסזא לג זאדש ש«א> «א לא«« ואיגא איגש> נדאמל» ואי זי ששואל וא>' מינעיא ארגש שא<>( ששש גששא וגגשלא n סלא או<י9 ז1א לא אגל »<Vm 
שי ג גרסה « וא•! שפוץ שונא אפילו נשי ואי תי ג דהא השלה נאוצר ושא• יניוו גרסש ולא ששנסא אשא י  זלמן נג*ש ק<*ל ואון אשרה שוגןצה ל<ה דאיש יסדה דר׳ אלינא ססדא י

 אלא האוצר אש •סשיל לא שצוה לאין אפי' יהווה דיי אלינא השדא דלרג ושו שור!צה ליה וליש היא ריש ופני שהשיל אשחולי אגל גולו האוצר אס יומר שלא האוצר אה לא אגל
« ושפיש וניציאשו נמיההו גמלו שגיל u שושה אגל נאוצר משסילץ איז ומיידי שעשו ושפוי האוישים שפר ושוקהוי .רניוו לושש עיסוי ו« אשרה אוי\שסא שה ויש «<ןצה ליה  יני

ט לשו השריש ניס נשול שישיא שצוה לוני ואילו הוא הישוה דלונר להוי דווקא יני
" לייי •ייל * ״י "'ל ללי ’ייי ליי יי ש ליי ר ד מ מוקצה ומשוס ועהוו של יפלה שלא ונוי שר• *ויכיצך ה

״ו שס. מוכיש יוה שהמא הג נאוצי להחשיל ואסייק הוא שפרן וניצר וי אש? נ
,jjji!) ׳, ^ ש או 0ק, מ ת ח פו ד קו ר ע ם א .ן שגי ל דו ו ב תו כ עי ק ר לשמשו להסייל אסור שמט למספק שמוסר ®ל ק
שיה: הניןסששעממראונל שימפוילופ ר שוו צ סו או רנו כ א ב א ש ל כנ א א 0נ צ ה בו ויי ש עו ל ו בי מוקצה לן וליש מהי נלומר מצוה לדני אלא ש

ליו י״״י קדקשישו-עשוהאשייייגימי"• וליציסנד רג תו ב ס כני : ב תו א צי בי ל ו ל מ א כ הו ש אוי " ^ ר ב א מ איוו אס אנל ממט למספק כשרוצה ה״ט ל
ר י"״® "י*®• "’י ייי® ליי®’’® י® ייייי מ ר wSwCJn w גיורה רדוייי ד w n n לא אה נו להששיל אסיר לפטסי אלא רוצה ה ו«מ אלא מ ה ה ב חי ף ו עו ץ ו צוי ט לין ה ט ל ט תו ט ת או ב ש י . כ צ מי כ' ש מצוה: ל ט וגי ׳ ממלא אמד נל יני ו

ץ הסוה היא לפטח ישאי פאיט שנמקיס ודאה ל ט ל ט ת מ ס א מו ר תו ש ה ב פני הי א מ הו ל ש כ א ם מ ד ע מי להו אינשיא קניו) (יף פס .יזפוש ה' או ל
ל ל״״סיל אפיי י"5הי שלוניי רניט ויאמר ב א א ת ל ח א ל ת .ה ב א צ ה פני ה א מ צ ל שי כ א ם מ אי ב צ שונא אורשים ליה ואיה אש׳ו קןשוש ה' או ו׳ .ל

ר שניל « אנלפישה נאוצרסשלה פנ הישיש נונ ל pש ט כ א ם. מ ב ל כ כן ל ל ו פין כ לי ק ץ ה {ינ ר! הג ט]ו הא קמייהא ונשיא לנפשיה. שפוי סו נל [
י לפרש ואיא נ י אויין אש*פ שגימיין וני!! שטה נ ר ל ה כ א מ ה ל מ ה לין ב ט ל ט p מ W . נן אי ש ץ ו אוי מ יאהיל ̂'®®־®א ר אי הג איפשישא לא נשיא י ונ
ע ״® ®»ח 1®* ®«י לי ®י«<’־ ל לי 1’ל' כ ת או ל א כ או קן ה ר ריו וזו ח א ר ל סו א לן ו ט ל ט ץ .ל ל ט ל ט א ינית סי^יד מ ^ אי מן הוא ד .ל״שרא פנו

« פונסה והניייחא ננא! «’® נ שו ואשייק והא רל וודש י ^ יי® •’1" לנפשיס שפר נל
ר 3דלשנש הייא השגס שנא! שוש!ולקה ש ח כ פו פני ת א מ הו ל ש כ א ה מ חי לין ,ל ט ל ט ט שי ו  אלא לפווש ציינים שהאיי^ה לורשיא לאו ב

ד שמ&רש מא הרי ^:י ששדא מזכי הממכר זה ץ ו ל ב פ [ ת ח ב' לי פני מ אוי מ ר ם ש ד א ג רכן .ל ת ד לי ם5צ צפמם יסלים אחריס מ  ה9י& מצא ונלכד מ
ל ימם * ע״כ וכשמואל חסלא כרכ «ש«ט ב ל א פ ת ר ה סו לו א מ ל מ T ל ' I ץ ^איו ל ט ל ט : wwp וממש מארכע אמד נל מ

S2" :3«״: " S ״t ־? P L י * ׳ « • ; ״2* * ־ י י ־ ־ 3: £ ® ” ״
ת נסדא דנרש להעמיו יש האשיס לגרסא זאף רו מו ף ז ל א הן פי ע ל ש כ א ם מ לי פי א .ל ל ת ו ף א לו  נחידל הישר נהנו היאך סמה ואוי !דה נסנ ה

»n ף הי״לין ונ״נ נששיאל ונסדא ססוא ל א הן פי ע ל ש כ א ם מ בי ר עו פגי .ל אין מ לו ש א א צ כיו  אס ולא האף אס לא פרט נטשוה שהיי ו
הו • י״י®®*® ר ב צויי ל מ צ ב א ם בני רו ד רן • א לי י עי א ו ,שליל משארגן נלא משוה ששה והיא השידל ג>ץד^ג הי

* ®י״> כל מז ״׳ י®׳ לי״איל ’י ל • י ^ יי ! ™ J  T שניג איייא לא הא משוה דאי אומי ואוי וי
ץ דין ;)fjp (ךן) QP p;pg ההורשוס ו ר נן 1̂ ז קי ת ל ה כ א מ ה ל מ ה לין ב ט ל ט p מ v ם א ^ דסחיי לא^ ו  נושששש נסידל Tדשס ה*ה נ

ט הלמן לין אין חקא קל*מ) קנ״ו (דף ומשיא יני ט ל ט תן ט לי .או בי ח ה י א ה פי א ב פו מו א ^ ו רניו קו  שש« 0סיף ונל ההוסשוש ונמ״ש נניייפא ו
״ ^ אנל ינש סן פוי אכלה. » דשר^ נ כני ם ה צי ע ק אין ל פ ת ס ם מ ה ת. מ ב ש ל ב כ א מ טןן ל ף, ג ב ני מו !נה0 נששוסט ה  ה׳יל הני «א מו

, , שי-יא מסי הנוצנ אש מפלשלי! •To משיא _ ״ ״ ״ ״ . שנ/ דאוקיפוא דניון לאהשויי ״ לא נשפה לי
ל ק ^1, ^ ^ פ ת ם ק מ כן .מ א ו ת טינ א כן ב ם ו פינ כן ב אי ו ש ני כ שיה מי וראש שלט טסשאוש נשי והרייף קירנמ
ה ליורם מנ אי .נהלנוש ונ לין נהנו סיאך המה ו ב ט :ת פין אין י ר ל ייגו כ א פני מ ל ם ט ט פ ץ ה ס ב בו א  הלנשא וליש שנשג יששרשק נ<דק שפוסק ב
ל ®״י ״) ניו ג®®®! ®״יי מייי לי של ®י® קי' ץ כ ] כ ס [י בו א ע. של ב ק ר ץ ק א ץ ו ק ל ס רין ט ד צ ״ ’יי®** ל ז ’יי א י' המררל אש ®®ל*למ *

פני עי מ ד ת ד ר א גזי מ ח ש שו ת. י ו ט ו לין נ ט פני נו ל «I מ י « ^T* ?rם ^’? ״ ר 'S S
ר וכ<ץ קאי אלה לפאנל הרול דייג ששוס טו ח תנין ה נו פני ו ד. ל שו ל ה ב לין אין א ט פגי נו ל ד מ שו שא ושוא ופשר' דסוא ופחל ושששס ה  לא ונייי

מא סיג אף ליה שד לא להשפא »ו תנין שאנל « גו פגי ו ר ל מו ח פני ה ל מ כ א מ ה פני ש ל ר ש שי ף ה נ טו  גי ושי אשריה ט סר אלא אהדדי פליגי מ
רי ®’ל ש^ה ליה וסד דמיו• נסלפול אסור ליורם רי איו ב ל ראויי ו כ א מ ה ל מ ה ת ב ר ח מילין V0 מרייפא דשוא נאשדה אשריה א
».׳ ופסק דל הישנרא וורפ ששטם » ,!» י » ^י ז בי ״ *י י ™ ”®י*’ יי ״ ^י׳ י ״ TO לא ופשר׳ והוא ונאשייה שרש לגדל ^ י
ש. ם קניס) >p< שם נריישא העצמות ודק אי ח רי שה M "®להלץ ®ז לי*® ®יל י"® לז’’י ש

שה: נפויסשששפשש׳נשט: *םרסיקשלגשעיגשר: שאנל שהוא מפר השצשוש אח ושפלשליס שג) גוו ר נ ג אצל השט״ס יטוף ודה לנהמה ראוי שהו® ט'  ח
שט: הפור :0«ר<פ האוכל אש ראוישאוגל ושאיק ופיש לגלגיס. שןג ר ט׳טגדט ט לגרי ונךשגואר מ^ל. אדה ג שנהג מי

p m של(זף שרק שוף סנואר לאהריו ל ראוי שהוא ט נ של»למ0 סשטייס ושוף שיה ^
ap( נ / ג נלישרה להו זריק ששש י א י M פצו״ס נהן ממצא אלו פאק ששר ונר זנוניה שניי סשלשלץ אן ונו* נשנש אוהו מריש מל עליו אשדו השפה אמרי לם ורק «
¥ הפטה לאסור׳ שויו מסדר שטה אמזלום «ז «י ר דוג יש« שלא נדי לאסויש ופעה טיוש .ו :אום נ

ף ק לנסשל" v< של נרף מושק •!to לפי ישי של נגי ז ®ם• <י®" י י היזן יי"®® "®י" ®י’ י
ט נלפון קנ׳ס.) (דף ששר! שרק מ ודין .יני קציס): (דף שה ששורשה נדישא והנשי ה

p ץ  אופס M «שהם שלגיס «י ישראל גל דקשנר גששה דנריו והטשייו זגוגיש שגרי השור ומשר® הלוף אש רשניג השיר נששצה שה ונוי. זנוניה שגרי ססלפלק א
שש: ננריישא מוסנה זשורוש שגילי ואישור גהלנוש. גשמאד גשושו הלנה ואי! שצויין שאיק

לי «ח כי !להגי קיימי ל® נססשא נהשה פלtלפ דלו* פיג6ו קיימי להסקה דסהשן ששום הססיק דנעיק והששם רניט נלשון משגה קנ׳ר) שם(לף ונוי. קש ה
לי סי. ואיזוגוקוררש שואה שיאה הכי jh שה(דף נריישא ו p( .שאנלגהמהל»קיהנל«עי וראייס להסקה ראויים הס פשגיס ושיר גלשמרגיט שששנשו. אשר ל

p סגלק שיר נשאר pa נאלו גיוצא:
ט ״ז C8״p לוף סולק סרק משוה ונוי. הספה שלפר שאכל גויפין איו י ׳ דנר• הרפי ששר לגלח '®"לקי! י״®® ®ל®® טי ם דום® י ס שפרש ומשוא ®יסח י«*י  דסמי

ק שיי אמר הנל דגר• קרקש של נאנוס אגל נלי של נאנוס סהלוקש סשדא רג אשר שה שוד .פליגי אסרשייט ש אשו גל• של גזרו וינ ^ ^ א נזרה סדא ונו  ט
 י9^ ששנא שקש• משוא ttpcm שג ששצה ונוי. השמור שלשר ונושולין :דל רשיי לשק שיג וששורק שק נסוגו לתש נשנש סלשויו ומרסק אוהו סשפששין מר הששוי ושי'

גן : שקליק לא שמרא לגני שודא מקסי שקליק »ר® טי. פלד ו שלאי האי רג אשר אסיר. לא ואי לשלשול• גרי נגסה לשאנל שד אי דירקא סצא האי ססוא דג אשר שה ו
ס שושששש גל אלא לא משד• הוא זרגילוש סליו גלי גשורש אושו סגלשלץ הגשר « שסולק הש! דנשרא שלאי וטד»גהלנוש אסור. דגשרי שר•לשלשולי דנשדא

ק דל הרשניא נ0ג <רנ סשציס לנין שיקר; ו
»«ר» .
עוז &נרי

 ופולש דנו אשד ר< טיאלו וניט של קדיש » אש אד שפס א»י ושגי פלל: וספואל טטוא
 שלא אש לא אגל ופאי נחל פאוצי ושפט משמש אפאלאשו>לשפייאלאאגנפ1«נשפ

 אסל לא to וגט מטט ולפטשק ^לש להפשיל לפטלה הפיו ויל לש ואילו לפ0ש נאצר יפודל
רלטפלסש. אלפס ינופסקל• הלש וקלוי נחפפאל לגפח וטיט לנפח לפט• אלאאסקטפודל

 ל אפו וספיאל קלו) (יף טפי! ** חש וגרטט ספטל לפק הופיא טיף נקצוט לן סשג הנר1
w נליפי פפנס ופי tow אפי® גפי ו» איגש■ מאפח ול  M ח דשפוק טפוז יהי פל 

 4אפם אגל mu !׳■to אפי חלפא גלוטי האיצו אט ינטור פלא האוצר אז לא אגל ימאי ספוקו
 וגרי נשגפ טפ» להטפוק אסו לא ואט סרו שפגה לההפפק מושר פגפ פפדג 09 פהפטל ספן צטרה פנואפ לו ג»ק1 ופי צגירג פסאס ולוגי לג מוקצה ליה ן(יפ היא שפפק דגי ופר טספליק

 גל^סש גפג p ואשרי .סודט וקיל ללש וסושי פיה חט צסגט ■שסאה איצו אלטא פודו יר׳ש אפא ר' וסח איפא ופרקיק פפיו ו׳ש אדדהה גלופוי לייא הצפי יפיופטק פטר אשא ודג•
 נטי^פגטפפפיגו קפ>1« ליייטו שפניט גשפי טיט נאגר ולפט<ט ס והפיג <שירס לו חשה ויל הראניי שגניפליו נשוי וא® ונשפה. נהיגן מהרן גנחישפווהטיגיאשנרצשפרק ופנסי שגל

i ס צהפפיל אסיד ד׳ו גלא יפצאידו ויל פללפ מז to רל אישגץ טצאפי שיג .גטן הס וגרשטאל א»ו וגויוגילנפוו הפושטאגטי w׳i>voeop10 09»)M 
»pm 1r קיש) ראדפילק(וף טחן .סט גפצא «י שאגל טגטק שק :טטל פיישי«ק מטיןופקצש «ק .פגלק פו: ,

ת הו ת ת סוניו םיי
 *שגנוז חגו מגיח חוג ן0ח* רקשי טילי ינן ולטש לי שיו* גן יגגטוו יוטוח גר'

ח ונ וחפיסן יגס סנגוד *נ לו וטאיג׳ נ ג * מיש נ ל פי  *סן חוש גידק W *סו *טיר* נ
ח *וי גוויוח *חייו0ח  *די שוגלוזש mom נרגיגש חשי סגל גשוק [ט! חגרו ני

 ווויקו, חסשח שחטיי שגט *ידחסוטיד שנקלס גן ונדיח ל גא עלט שטוו וגד צופויפלו
 שסוד קדק< טל נשנוש נאישנא S* נשנו* סחויוקח שחשד חני שחסד שי ולש [י] קינן

ג ,ד*די non דני דגני ונחנגדט I ל
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צד <יאס .זכי' לסלכלו ס1רק לרם אין1 נחרה דטל וויה כב  הל6 כס כ+ן לניט רי
 ור״רללת פה1זק עזמיח לה־וה לא דקארר רכסי ר,ף1ו1 כלגד רהמרצי-איז אלא

 ילא' ע\ר לו ציינה כאינה לני ירצה אס מכס ומסירה כזוקאה לומר מלא כדפייש״י עליה
 כאי! אע"פ עליהם ויכנו ספור יניאו ואז להם שירם עד מחלה כיכנו דמצרניגן מאי זה

דפיישת נראה שיהא נדי הייש נמעוה לאהל צורן
 שסיהן נחינור אהל לעשות נדי לא סרצלאות

 להגן עצמו על אהד נל לפרוס נדי אלא «יתה
 מלמפה להם נשסס גס שהרי הממה מפני
rp אמד נל הניא n ואפכי• ,עליהם וישנו 
 רשאי אינו המניה על ממצלח להניח רצה שאס

 נלומר רפאו שזויןן אמרו ויש׳ה רנינו לדעת
 כלא הונמה דחהוי היני ני שם ינימנה לא1

 מכריק אהל לעשות הממצלאוח נפרישח נחנוו!
 נשחס שהרי הממה מפני עליהם להנן אלא

 וכשעמד עלית ישנ1 משה הניא פלענה לו
 למה לדקדק יש וט״ם ;לו והלן משם וקפה
 נצדו ויושניס אדם נני שני דנאי! רביע פסק
י נלאו הא ונו׳  דהא ממילה לעשות ינולים «

 אין יצתק דא״ר אמאי זו למימרא אימא עמרא
 להו ואמר הניסל דנר לצורן אלא נישל כלי
 תירנמה ננר יצחק לר' אמרו פוקו ששח יש
 עיש׳[ הונא רנ דאמר נננל לשמעהך הונא רב

 למת מריצה עושי! ואי! מי נכניל למח ממילה
 נר שמואל רנ דאמר היא מאי מח נשניל
 אדם נני שני נאין נחמה המופל מת יהודה

 משמע ונו' מלמשה להם מס נלדו דושני!
 נישל שאינו דנר לצורך אפי' נישל נלי דלמ׳ד
 לעשות שמותר כמו מת נשניל למת ממיצה עושץ

 אפי' נישל נלי נמ׳׳ד דקי׳ל ומאמר ס׳ נשניל
 למישפק ה׳ל לא הו נישל שאיע דנר ^ורך
 השמינה זה שמנעם ואפשר מימרא נהאי

 .שנתנה רנינו על לתמוה יש וא"נ היי״ף
 פנר ששת דרנ דנהי לרניוו דס׳ל ואפשר

 נלוו דשנו אדם נני שני שינאו דנעיש דשעמא
 לצורך נישלים שיהו הנליס שלשול משוש הוא
 אנן מיהו ילהק ונדרני הסח לצורך ולא החי
 משוס לאו דשעמא מארשים טותיה קי׳ל דלא

 נדי נעמא אלא משלים המת דלצורך הוא נלים
 אהל עושי[ דאין מאליה נעשית המחיצה שחהא
 נשיעי לעשותם התירו המי צער ונשניל עראי
 דרנ ואפכי• מתירו לא המס מפני אנל נזה

 וכדדייקא קאמר מחיצה עשיית משום נמי הונא
 הוא ששח ורנ נלים שלשול לענין ולא לישניה
 יצחק ונדר׳ עלעול משום דנריו לפרש שרצה
ף שהשפישת פה זה ולפי . וליתא ד׳  לאו ה
 ליה דתשמע משוס אלא הני ס״ל דלא מסוס
 עראי אהל לעשוח מומר שאק הוא פשוש שדנר

אי לצורך אלא :ו
רSד,םה

.לטלטלן אסור אוכלתן הבהמה ואין ומאוסין רע שריחם
 מותר בשר ושל לטלטלו אסור דגים של תלאי לפיכך

 את לטלט־ל שאסור פי על אף כ • בזי■ כיוצא ‘כי וכן
 יזיזו שלא ובלכד אותו ופדיהין אותו "סכין בשבת המת

 מוטל שיהיה כדי מתחתיו הכר את ושומטין .אבר בו
 מיקר כלי ומביאין .יסריח ולא שיטתין בשביל החול עי*

• יתפח שלא כדי כריסו על לו וטניחין מתכות וכלי
 את וקושרין . הרוח בהן יכנס שלא נקביו את ופוקקין

 עיניו את מעמצין ואין יוסיף. א‘ש־ אלא שיעלה לא הלחי
 או ככר עליו מניח בחמה ^הטוכיל [־]מת בא :בשבת
 שיש בחצר דליקה נפלה אם וכן .ומטלטלו [ל] תינוק

 אין ואם ומטלטלו. תינוק או ככר עליו מניח מת בה
 מקום מכל הדליקה מן אותו מציייין תינוק ולא ככר שם

 שלא מתו על בהול שהוא מפני [מ] לכבות יבא שמא
 למת אלא [נ] תינוק או בככר טל‘לטי התירו ולא .ישרף
ב :מתי על ‘בהוי שאדם כפני בלבד  מוטל היה ב
א או לטלטלו מקום להם ואין בחמה  להזיזו רצו ^

 חם .צדדיו משני ויושבים אדם בגי שני באין ממקומו
 מביא וזה עליה ויושב פטתו מביא זה מלמטה להם

 מחצלת מביא זה מלמעלה להם חם . עליה ויושב מטתו
 זה .גביו על ופורש מחצלת מביא וזה .גביו על ופורש

 והולך ונשמט מטתו זוקף וזה לו והולך ונשמט מטתו זוקף
 זה מחצלת שהרי מאליה. עשויה מחיצה ונמצא לו

 הקרקע על קצותיהם ושני לזו זו סמוכות נגיהן זה ומחצלת
ג :המת צדי משני  מתבזה ונמצא בבית שהסריח מת כ

.לכרמלית להוציאו מותר [ה] ממנו מתבזים והם החיים בין
 שבתורה תעשה לא את שדוחה הבריות כבוד גדול

.ושמאל ימין לך ינידו אשר הדבר מן תסור לא שהוא
 אלא אותו מוציאין אין בו לצאת אחר מקום להן היה ואם

:הם ויוצאין במקומו אותו מניחין

ועשרים שבער. פרק
 שנאמר לוקה בשבת המדינה לתחום יחוץ דרוצא א

 מקום היםביעי. ביום מטקוטו איש יצא אל
 זה שתחום העתיקו חכמים אבל זה לתהום שיעור תורה נתנה ולא העיר תחום הוא זה

 תצאו לא רבינו משה להם אפר וכך .ישראל מחנה כנגד ]f[• פיל עשר לשנים חוץ וצא
 חוץ אבל אטה אלפים עד אלא לעיר חוין אדם יצא שלא חופרים ומדברי .למחנה חוץ

 בשבת לאדם *שמותר למד נמצאת ב :העיר מגרש הוא אמה שאלפים אסור. אטה לאלפים
 היתה שלא בין חומה מוקפת שהיתה בין .בנינוה היתה אפילו בולה העיר כל את להלך

כטבלא [נ] מרובעות רוח לכל אמה אלפים לעיר חוץ להלך לו מותר וכן .חומה מוקפת
מרובעת

m 1 סמ׳ג שיא פי' עייW!ל הס׳ג שצו סי' סוי ג י שס נ’ס» ו«'ש שה עור נ :סה ׳fפה 1יי.

פ כ " ע ן שואל ם׳ ונר־יחא משליו-. שמא זאיז נל .יכו' לעלעל שאסור א  קרוש קנ׳א) ד
.עיליו ריסי ולא ידו אס צא יגניה לא אנר נו יזיז לא ז״ל ופירש״י .רנינו ללשון

 ולא יוסר פיו יפסח שלא להיוניי אה קושיין ונכהס הולך שהיה מס של הלחי אה וקישרין
ק מיקי כלי .להפהה הוסיף שלא אלא אני מזיו דהייגו שגפההה ממה להסגר שהעצה  ע

ט למזיז דזימי משוס סעמלין ואין . זכוכיס נלי
: עכ״ל אנר

ת כא . נדזמה המושל מ ט׳ ה ו ר ני  (דף פ'
f נממד, המושל מס אסמי )מ׳ג t 

נ לתשר, ממשה הופט שמואל אתר יהודה  י
 הייא .ו״.פלע'לו היגוק אי עני עליו מגיח א-ר

 הירי פליני לא נ״ע חיגיק או נכר דאינא
נ וקי״ל דלינא פליג■ כי י  עוד .נאיפורי נ

 ל יוריד' הדליקה מפגי המה אה מצילין אין שם
.הדליקה מפני המה אה שמצילין שמע־.י

והלע' פליני היגוק או נכר נדליכא ואסיקנא
 מהו על נסל שאדס מחוך לרנ ואפי' נרינ״ל

:נהלכוה ותנואר .לכנויי אתי ליה שדית לא אי
קמ"נ) (דף גושל מימראפ' ונו׳. הסירו ולא

 אלא היגוק או נכר אמרו ולא נמסקגא
;נצנד למת

ה כב מ׳ג:) (דף שם .וט׳ נתמה מיעל הי
 המושל מת מיי נר שילא הגא

 הס נצח ויושנין אדם נגי שני נאין נחתה
 חה עליה ויושנ מסה פניא זה מלתעה להם

 סלמעלס להם הם עליה ייושנ משה מניא
 תשתו זוקף זי, עליהן ואורסין החצלה מניאק
 והולן וגשמש תשתו זוקף וזה לו והולך וגשמע

 וכתט .עשויה.מאליה תהיצה וגמצאה לו
 עראי אהל עושין שאין ואעיש המפרשים

 מלמעלה אוחו עושה שהוא שתשגה כיון לכתתלה
.החירו המה נשניל למשה

ת כג  ודף נהמצגיע .וכי׳ ננית שהסריה ט
 נדרוקרת דהוי, שכנא ההוא צ״ד:)

 לכרסלית לאטקיה יצסק נר י״ג להו פרא
 שדוחה הגרייה כנוד גדיל שפתא ואסיקגא

 החיים דנטד ז״ל הראנ״ד ופי' .שנתויה ל״ת
 מהם לסלק וכדי מהריח שהיה הפג׳ קאמר
 ונחלקו ועיקר ינינו דעה ווה .התירו ריחו

כי צריך אס ז״ל התכרשים  לשלשט תינוק או נ
 ולגרוע לחקן שנוכל שכל שצריך שאומר תי יש

 שאיש אמר ז׳ל והיחנץ נחין השלשול איסור
 והרשנ״א נהיצאה מרנה יהא שלא כדי צריך

 • נזה האחרים כדעיע הכריע ז״ל
t'M ט' המדינה לר.חיס חון היוצא א .ו

 שהם החהומין שיעור
 תורה דנר מיל וי״נ מדנריהס אמה אלפים

ק סוף נהלכות מנואר הוא  ולמח דעירונין פ׳
 הסנפת וכן הירושלמי מן מיל די״נ זה שיעור

נ יותר על חורה דנר לחייג ז׳ל הגאונים  מי'
p .מיל i זה על שחלקו ז׳ל האחרונים מן 

)י׳׳ז (עירונין פ׳ק דסוף סוגיא נהר\א ואמרו
ע לדעה היא תמומץ עירוני על דצוקין  ר׳
 דקי״ל לינק אנל דאורייתא חחומין דאמר

ואפי' הי.ורה סן כלל חחומין שם אין טותייהו
 זו ולדעת כן להוכיח והאריכו פרסאות ננתה

 העיר ודק ז״ל. והרשנ׳א הרמנ׳ן הסכימו
 הפיר שאין מטאר מקומות ננמה כד״א שהיא

 רוח לכל אמה אלפים רניט ומ״ש נחשנת
מ׳ש■•) (דף שהוציאוהו מי פ׳ משנה ,מיונעות

 חנינא ר' דנרי ענולוח רוח לכל אתה אלפים
p מרונעח נשנלא מרונכות אנשיגעסזחכ׳א 

.כחכמים והלנה הזיות אח נשכר שיהא נדי
העיר פני לענר או פגיו ענר אל טלך אפי׳ האלכסון נמדת אמה מאוח ושמונה אלפים לילך רשאי סא שלטלס שאותי מי יש וה דנר נפייוש המפרשים ונחלקו ז׳ל הסכימו וק

ויש
עוז טגדל

̂ל(דך. pp הכל .הסת צרי כד לסלעל א«ר6 אע״פ  • מ״ג) (דף כירה &ר-, מייתי ומי;צת <״א)4י שו
. המוציא pp סייתי ומץצתי צ״ד) (דף המצניע pp סיף . p« סוף עד שהסריח סת

 נהלכיש כן כתג ז׳ל אלשש וי׳י לה משיש בירושלמי . לתרויש מחון עד לתחום חזן היו»ו כו רק6
̂ריך ז״ל והיחנ״ן עליו תפס ז׳ל המאיר כעל והר׳ז דפיחנץ ס״נן סיף  היזלתמית נששר ה

 ולשון וגיתשללוי כ:ס pp נועז גזסכז .העיר מגיש פד פושייה וסרנרי :הדעות נל שם ודיר
א  מותר ובן נירושל*!י . סוי,הת פד למד נסצאח • אמה אלשים אלו פמר,ו.מו איש יצא אל פד^

:שהוציאוהו מ• פרק .הוויות את עד להלך

סיימוניות חגהות
 חסת אווורך ורוקא יסריח nSe׳ וכסתות נרים עא הדין הוא א^א בחסה רוקא ^או [כ]

 סרלייקין בסה [ל] :ע׳ב סהר״ם תינוק או ככר ע׳־י סטאטאין אץ אדר ארבי או כחגים אצורך
 רכי אסר אסי רכי אכר [מ] ;ע״כ נוטי* סרק וכן וטאטאו תינוק או נבר עאיו הנח אביך
 סחקי ם׳»סע וכן 8אקי׳ כן ר׳י ערי נסור בטאטוא ואסיאו ע׳ש אקיש גן כר״י האכה יוחנן

 הכי דאסר אש• כרב [(] :ע'כ ק׳ גסי׳ שמתות בהאכות עיין הסאור כססר וכ״נ ר״י סי׳
 כומר ארנקי שבח דאסר אושעיא כר׳ וראא שמרוח בהאבות מהר׳־ם וכ״כ נוגדי בס׳

 נותן מעות סאאה דיסקיא דאסר כירושאמי דייא וגם ומטאטאו תינוק או נכר עאיו מניח
 סורח בראיקה דשטא כתב המצות וכססר .הדאיקה מסגי וסטאטאח תינוק או נכר עאיה

: אירושאם' שאט תאסור נ  1ע״כ שבחורה תעשה אא שדוחה הבריות כבוד נדוא עד וקו׳ אנרסיייר ייאסוקי נ ר׳ אהו שרו כררוקרח רהוי שכבא ההוא המצניע נשיאהי [ש] ע'
חנ’ • ע״כ ונו׳ סניסה ומקים ממקים מקום שהוציאוהו מי [א] כ  סנגזאת שיניהם אהקהות קאונימוס כר משואם רנינו והשיב כמשמעו ססקומו איש יצא אא איטרץ המינץ הסט־נ [

 כשר כא יבואו איך טמקומו אזוז אסור ואם וגו׳ כשבתות ההוא השעי סתת מארץ עש והשתחוו כתוב ‘וכיחזקא• אסני השתרוית‘' בשר יביא בישעיה שכתוב ויחזקאא ישעיח
:ד־נ עגואות אמות אאסיס דאמר אנטיגגום בן חנינא נדני ודאא כחכמים [ג] : עכ״א] המקדש כבית להשתחוות
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m « 6 0<לפ61<ןל6ש 9<והודi6 oiibnito » «n ̂ן  16 »רnt'» 9< לכ»ן6ב כשס
 אלא 1ל ץ6 העיר המימי פגי עגי אל 16 עגיו עני אל מנהלן■ אנל «1pn מי1הרו נאלכמן

 עמנעיה אין האסרים ומיי דלפי עייןר. נן1 יניע עוניי גואה נן1 נלנו אמה אלפיה
 ג'נ 1ל (4 נאלגמן מהלן ננשמא אמה היה אלמה 1ל יע פרו לעני מהלן הנהוא פהרי
 יהיה המ« מעי ןן5«ו פמס א5נט ההר
 y מחנמס 1םניי מונעים נהנמו עגול
ד לועי להם שהיה ממד .לי ניאה  שירא נ
 מיוה מדהוניי! ואי1 אלא האלנמן אה גשני

:למעה אלא האלנמן גשני שאיע עשעע
 פרק .׳1נ1 למעלה להמס »ן הםהלך נ

 גפי פ*ג| (דן שהוציאוהו עי
ג  פפהים מעשיה למעלה הסיפק יש סגרה י
 גנוה נעמד מעפרה למעלה המעי! אין *

 וארעא ‘ל! מנעי לא אינעה יהנ1 עשרה
 עפרה גמה נעמיד לן מנעי ני היא סעינהא

 נהג ולוה .איפפיעא ולא ארגעה ימג ואין
 אם M ספק ניאו ולא ספק הדני היי יניע
 שגל גיאי ונהפונה .למימרא או לקולא הוא
 להחמיר ספיין ההורה מן ההמימץ סן שיהיה מה
 שאמרו געו להקל הפיקו מדבריהס שהוא מזה

 .לקולא ורנק וספיקא למימרא דאור״הא ספיקא
 נימים הייה וני חמומי! פאק נ0נ ושם

ק החמומין ונל נמיסליח ולא ונגהרוה  נ
 ולדעה שם שהאריך נסו סופרים עוניי

 למעלה נל ההורה סן חמומי! פאין ^מרורס
 ונריהם מנלל ולקולא וגריהם של ספק מעשרה
ע  לגשיגיע מעשרה למעלה נים שהלן שנל ^
 מן אמה אלפים לו ויש גמגע ואיע יורו לסל

 רעה מה מעשרה לעפה נו ממלה שפגע העקום
 שההליכה זה ומנלל .ז׳ל והרשנייא הרענ׳ן
 אם מעפרה למעלה הס אם ספק רפ נגהרוס

 וגו ונריהס נשל ספק שהוא לפי סופרע לאו
 ל’ז הרשנ׳א נהג וודע נמשונה. הנרריניגו

 אסור לגההלה ניגשה השמשוה נין שהוא שעי
 מוקה לו שיש לפי מעשרה למפלה אפילו לצאם

ז׳ל: דעהו זהו ניסו.
די ששנה מי ד  עי פרק מפורש .וט׳ נ

 שנס גני מ"נ) מ״א שהוציאוהו(עירוני!
 ז״ל הישנ׳א ונהג ובמעיה. וסהר נדיר

 נגק ט לפלפל מוסר הימיד נשהרשוס מוקא
 סאסים מניס פמוס או לדירה סוקף ש«א
 סל יסר והיה לדרה מוקף היה לא אם אנל
 אלא ט לפלפל מוסר שאיע טק סאסים טס

 ארנע אלא לו אץ פייז נמכר אמוס גארגע
 וכיוצא אמה. אלפים לו עודד! ולהל! ומשם אמוח
 אלא עירונץ מסל' נפ״ז ינים נחג טה

 ושס נמעיג אצא זה מלוק שאץ סונריו שנראה
 שם משגה .וט' נבקעה השונה ונן ;אבאר
 שמשכה פו ידע ולא נדרן שישן מי מה) (דף
טי רוס לנל אמה אלפים לו יש  מדי P ר׳י ו

 הלנה ונפסקה אמוס וי אלא לו אין ומנ״א
 לפי ננקעה רנימ נ0ונ .מיי p נר״י ננמרא

“ ‘ iVti׳

ה וטי. מטם »׳ לעמלה להמום «ון חסתלן נ פכיז אי  פנל טסו משונה מנ
 עטאנספרהנלט סשונם וטי. ההורה מן המטעים נק מהשיטה

 לפי ואויייסא הטעץ איטי ומהיום נימים שאץ שהפעם יניע ניאי אסרס ונהפונה
 המים ע׳א םמעטו שיהים יסלן ולא עורבק M אפור איע נהם והפלפול נרעליס שהם

r הסווה ע! לוקה והמהלך סלדמן אטר t i
ר נעים גהליגה טהא נועה יעלה שלא  ^ו

 רהייגי שטא ׳שואל עעסנה זאורייסא סטעץ
 םקילם טוג שיש הפלפול שאיסור ידוע והלא
^י אפוס ד׳ המעניי מ אמרו  מקוים ט
 נלי P עדנר למלי דעה מ4ש לפי פפיר
 הטענרם המים ג^פ טל ייג העהלן ספק
 פלל. ישראל למהנה דעה שאיע לפי פפור
ד וצפי ע ונ  ניון טל י*נ טן טנשה יני
 ̂ןולש נעיין צקפיק עוינק אלא מיססר ולא
 טלץ ליהג ומון מעפרה לפעלה חטעץ ואין
 מי מעשרה למעלה מואוי״חא ומיהסי טון

 ;נסשוגה נהדא וניג ולטמיא ואור״סא ספיקא
 מעשיה למעלה ניס שהלך כל רנימ לדעת

 לו רש גמנע גו4ו יורד לגמל כשיגיע
 מעשרם לעפה ט שפגע מהמקום אמה אלפים

p(ומסגי' זהישנ׳יא הרמג*! ופס ובן iw 
 שמשנה עד לגמל ננגסו לא אמס פעם מ"א:)

 טקי והני היא מעשרה למפה במהלנס וט'
:מיג) «מ׳(ון»י לה

סי

 חוץ יצא ואם .הזויות את נשכר שיהיה כדי טרוגעת
 עשד שנים עד מרדות מכת אותו מכץ אמה לאלפים

 עשר שנים על יתר העיר מן והרחיק יצא אם אבל טיל.
 הטהלך ג t התורה p לוקה אחת אמה אפילו טיל

 גבי על שקפץ טון טפחים מעשרה למעלה לתחום "חוץ
 ארבעה מהן אחד בכל ואין עשרה שגטהין עמידים

 תחומין יש אם [נ] ספק זה הרי טפחים ארבעה טל
 אבל .מעשרה למעלה תחוטין אין או מעשרה למעלר־ו

 זה הרי ארבעה על ארבעה בו שיש מקום על הלך אם
 ששבת מי ד שם: תוטמין איסור ויש על כמהלך

 בהן וביוצא במערה או כסהר •או שבמדבר כדיר
^ מרשות  אמה אלפים לה וחוצה כולה את מהלך ה

ק בריבוע. רודז לכל  חיה אפילו בבקעה השובת יו
 לו יש שביתה קנח שלא חשבת שנכנס בשעה ישן [ל]

 היה .בריבוע רוח לכל אמה אלפים מטקומו להלך
 אלפים מהלך שבת תחום יודע ואינו בבקעה מהלך

 מדתו ושלמה להלך לו שיש אמה המהלך'אלפים ד, :שבת תחום ודא הה בינוניות פסיעות
 ואין .מדתו סוף עד אלא מהלך אינו המדינה כתוך או מערה או סהר או דיר בתון■

 אמורים דברים במה . כולה את מהלך היחיד רשות בתוך מדתו וכלתה הואיל אומרין
 היחיד רשות אותה היתה אם אבל המערה במקצת או העיר במקצת מדתו בשכלתד!
ן אמות כארבע הרשות אותה כל לו תחשב שלו אמה אלפים בתוך מובלעת י מ י ב  ו

 מדינח עד לעיר מחוץ אם שביתתו ממקום אמה אלף שהיה הרי כיצד ל :השאר את לו
 שפנע המערה או המדינה כל את מהלך מאלף פחות או אמה אלף בארכה שיש מערה או
 במעדח או במדינה היה אם אבל ן אמות: ארבעי פחות אמה אלף לה חוצה ומהלך בה

 שהוא בלבד אמה אלף אלא בה מהלך אינו ואמה אטה אלף מדתו בתוך בו שפגע
 מהלך שאינו פי על אף העיר בחצי מדתו שכלתה מי ח :לי שיש אמה אלפים תשלום

 בבקעת ששבת טי יוכן זריקה. יT על העיר בכל לטלטל מותר מדתו םוף עד אלא
 שתוא אע״פ רוח לכל אמה אלפים אלא בה מהלך אינו בשבת מחיצה נכרים ודקיפוהו

 :דירח לשם הקיפוה אם זריקה ידי על המחיצה בכל לטלטל לו ומותר .המחיצה בתוך
 אם בחרבה. בא שהיה בין בים בא שהיה בין למדינה ליכנם בדרך בא "שהיה מי ט

 >«!א למדינה תיע שלא פי על אף השבת שיכנס קודם לעיר קרוב אמה אלפים בתוך נכנם
״ אלפים לה וחוצה כולה את ויהלך יכנס זה הרי בשבת

ו למרי™ בא *היה י :רוח לכל אמה י י ט׳!^״ לנודע־ נא *טס יל» ב  ולא טשג או ו
;מ*נ לטי םסון שהוא י» התחום בתוך עצמו מצא וכשנעור [ה] בשבת אלא נעור

הרי
סנאגשמנ סיסג יטי m שצו ט' טי נ :ט לאוין פנו*ג וש׳ש ט ט' טי to נ ה <«י ;שס «י פ שפ:0 וע׳ש ט׳  מ/

:שה המיג ס ט׳ טי 0 ע כן ורה״ר פי׳ד נמסאד נרעליס שהיא  ד
fTTO אלו אמה שאלפים זיל הישנ׳א ונסב

ה :מוניסס « סניא ואי! לוס לצל אטס האינע לו ויש שלו אטס לאינט ט! לנימ &<! ונוי מקמה שנס שמואל אמי מ׳ג) דף (שם מימרא .וסי מקמה מהלך הי
ט' אמה אלטם הםן־^ך וק רן(דף ניצר טף .ו ט ונלהס ונא טח־ היה איינ׳ל ')0 פטנ ט כלסה הטיי סצי אלא לו אין סטיי נסצי סי ף סי ט  סמגד גל נעמיס המיל נ

ד׳ י קן הפאי אס לו ומשלימץ אמור. נ » כן ס לטנויי־ סטיי נץ מדתו כלמה שאס זיל הראנ׳י ונסג .ז*צ סגאולם כפס נהלנוס ו  סטל סשול שעטל שאטיס לסקל ד
דני זיל הישניא ול־נ להמטר ולא אמרו לר,קצ ף שהיי טא שומ0 ו ט :w מנוי נזה טנייו ולא הזנייו העיר וסצי ו־עיי נ

נלנליו הססום יעטר שלא נלהונלנד too ננל לפלפל מומי too מוצי מיסו ונלסס «א טדד היה מא:) (דן שמציאוט מי פ׳ נרייסא ובו׳. מיסו שנלסה טי ח
 נףטק9ו מקסס שנס שמואל אמי מ׳ב) (דן שס וטי. בבקעה פפבס ט ובן גהלטס: זה ונפסק אסיסשצו ימשך גזייקשמא ולא זריקה ׳”ע לפלפל טסי ננמיא

tm לשס נשסקיפוה טא הפלפול שטפי יטע וטוב .0«למ נדאיסא גשטאל וקייל הסס פליג טנא ויג וריקה טיי «ולה ומפלפל אמה אלפיס מהלך נשגס מסיצה גגייס
• רל ונ״נ פפ״ז מזכי מא ופפופ

 מפשס •נגס אומי •סודה י* רי/ך דבד יבנם לא לכך טנסו היסה ולא הואיל לעיי סמוך הוא והד ועמד נינז■ יושג שהיה ט מיה) (דן שה משנה .ונו׳ נדרך נא שהיה מי ט
 שניסס קנה לטי ^ טס שדטט ניץ הטיי נג• טס שטסה ולקפס הפטס נסוך לטוס סטי טה שלא שאטיס יהודה כי' וקיל מסטין. בלא פרפון ר׳ ונכנס היה

s וטי נטר ולא גדין ויפן למדינה גא טה רבינו שהזביר מה וזהו טמהס ro  pi שאס שאמי אלא דל הישטא וגיג נטיקי זה טחש וספסו משנסא ארוא רג גשס גהלטס 
טי טס  «ן אנל זה סוטי לא ויניס זיל היאניי דעס צנן רוס לנל אמה אלטם ממקוט לו ויש העיר מאנשי שניסט טיקי הרי במקומו פניססי סהא ואמר נפפסיו ומציא נ
̂י יגיע שגפג היאשק והסלק .טא «■̂של גנגבש U אסש אפס (מילצ) שה ששיט ממה וה יגיע טציא וג׳ג הסטס נסוך שטא •ודט ואיע גדין מיושב טא שנן כל Tלט גמה

שסשגס
ת הו עח מגדל טיימוניוח מ

«* ול« סוזרים צווה (ג) ל ענווי [י] 1 פעיל ייקסן עיין אחוסוא טגדזנן יויפ ן+non •• ט«זוי«.טיזשל«י לאלעיסט ואסיצאט! חאנס דנ׳  עי !9. .ע1ע« עיז עי וט* »
י נ י r (זף פהוציאוט ט לנא עמס עאפיס יו וי* *גיוזה קינח י*ן רווםר נעייונ סיקא *הו* נווי גן יווען נ t( :
nn עסי יהווזו דג עסי י)1 < זרב עסוח אונע עא* או עין דווםיי נוזנסןס ו*ו סנינו

י האנח *נ»*א *| וסמקע נ*<»וזיוו יעקג יי דקעי ףנ0וו ינגס אע אנן נוגוזו היתח ואע חועיא דעסוי ר'מ אגני •’נ  4P0n עסיויוו גאע קני אוגגן עטאו ניעור ענא ע0«0 י
*ן ע ונא ד סי רענזי נטען עסי no אטיסי געי יעי ניץ ניעור ענא סעוינץ הנא געי ניסונוז קני נסי סנז^סי •ניוזוזי עסיוזז גא* נפקסי •נעזוזי ועמי גסניאחץ יעינע טנ  .י

טז וני נסי nTO* ינאעו או ונוסו *יי אי ונחה ועסי *וחוץ *ניס נסי ע*נוע ונוזיג ס או זונח עוס *א עסווז עוינע גני חחמננסיע נוסו  •wm א* אי וסוו עסי אי סח נני
נו p עני irn לקחני נקעיוו יסיע* ינווזע 0ס*ו ועסי זנק■ חעי וע^ ו י נאוסו עטי אע *יי אי זבחוו ועסי nrm■ נוואווו *וזיו עו נ
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 חמלחן לאדם 1ל שיא אשות שהד' ׳ננס
 נמם שה יודע איני נו. עושד שמא ששקוס

 ל!ד אשוח הארבע נשדוד שאעש׳׳ב וה הוא
וצ׳ע: האהום הון נננס ונשצא תשושו

. השדינה לסחוס חו; שהחשיך שי ונן ט' ו
הג  עיי שעל לושי ואין השניד הרג נ

 ה׳ה דחק לשה יודע איני רניט נחטק אחרח
: W פירוש

בל

 ;פשוש והוא ו׳ל הישנ׳א וכ"נ השיר א.שי עם שניהה שקנו רנינו ופירש שחשכה קודם הההום נהוך והיינו שסחכל הייתי שכנר יותר להם אשי לירד אנו שה לר״: (ו השרו שחשכה
א  אחת אשה אפי׳ לסחים pn שהתשיך מי יכנס לא שלש יכנס שתים אושר י״א יכנס לא אהת אשה אפי׳ לההום חון שילא שי )ג״נ (דף שם ששנה .ונו׳ לתחוס מון שילא מי י

׳ של נשחלוקתו ה״ק לדשרי ניעה יכינו וכתר כת׳ק והלכהא ונהלכות העופין יפני השדות את ששלי! הששימות שאין יכנס אמה ס״ו אפי' אומר י״ש יכנס לא  אליעור י
ת לפניט שיהנאר נמו ילא לא נאיט הוא הרי ממנו שילא התחום נתיך מובלע עכשיו לי.לך יכול שהוא שת קלת היה שאם נלוסי היא שלהא תהחין דהנלעת דקייל ששום סי נננ

ניו; ננאן וא"נ לדעת שלא לחמוס מק שילא
................................י.... אלפים לה והוצה כולה את ויהלך לה [ו] יכנס זה דדי אתחלא י׳״ה אאי', לחמס חו; שילא סי יא

זו למדינה להלך היתה שדעתו מפני .דוה לכל אטה
*שהדי כמותן המדינה כני עש שכיתה קנה ולפיכך

בתחום; עמהן נכנם
א  הוץ **מי"שיצא י

 אמה אפילו לתחום
שהד' יכנס לא אחת

 לאדם לו שיש אמות
 חוץ שיצא כיון לפיכך .בו עומד שתא ממקום לתןaר

 אלא להלך לו ואין במקומו ישב יתד או אמה מתחומו
 מי וכן . ולחוץ דגליו מעמידת [׳] אמות אדבע בתוך

 הדי אחת אמה אפילו המדינה לתחום חוץ שהחשיך
 השבת עליו שנכנס ממקום מהלך אלא לה יכנם לא זה

 מדתו כלתה ואם .בלבד אמה אלפים בו עומד והוא
 .שאמדנו כמו מדתו סוף עד ך‘מהי העיד במקצת

 חוץ אחת ודגלו התחום כתוך אחת דגלו •**היתה
 שלא לתחום חוץ =שיצא מי יב :יכנם זה הדי לתחום
 או דעה דוח או נכדים שהוציאוהו כגון לדעתו
לדעת הזד אמות. אדבע אלא לו אין ויצא ששגג

 כגון היהיד ברשות נתנוהו ואם .יצא לא כאילו החזירוהו .אמות ארבע אלא לו אין
ח] בדיר נכרים שנתנוהו  .כולה את להלך לו ישי אהדת בעיר או ומערה וסהר [

ג :כולה את מהלך בתוכן והוא ונזכר בשגגה מאלו לאחד יצא אם ובן  'חוץ יצא י
 רעה רוח או נכרים שהחזירוהו כגון לדעת שלא שחזר פי על אף לדעת לתחום

ס] .אמות ארבע אלא לו אץ בתוך שהוא פי על אף לדעת לתחום חוץ יצא אם וכן [
רשות

:סה לאיין «ו'נ שס סי' טוי ג ;וט׳ש שם י1ט נ כי מיין סוייג שה סי' פיר א

ת שג ד ה הראב׳
ט׳ נכנם •שהרי  שישב שי מכאן הסר א״א .י

 שלבים לי יש שמשכה עד ידע ולא נדרך לי
י קינין הפקר שפלי יכן ריח לנל אמה ׳ י  נן נ

נ ,ריח לכל אמה אלפים להם ייש נירי : ע'
חג .וט׳ חין שילא **מי אנ׳ד נ  זה ז׳ל הי

 שנדי כלים היעיל לא שכחנ שה נכל הימגר
 לדבר שילא בין היא מילמא תמימין הנלעמ ל’קי

 פקוז אי נהרדעי כדאשרי שאינס שיצא נין מציה
 סי סעהה .על דעל יניין לחחימא עייל הוא

 חי] לי שהחשיך שי או אמה לתחום חון שיצא
 אשאי אמה בריחוק אניס שהוא אמה לתחום

 שירצה לד לאיזה א”ד לילך לי יש היי יכנס לא
 אלא לה ששנחח לא הילכך על דעל טין ינאשר
 • ענ״ל ,החילון לצד לי יכשנייי יהודה דר׳ אליבא

ד נהב .יני׳ אחח רנלי *•*היסה אנ׳  ז'ל הי
 ,יכנס לא ה״ז ניחידאי ליה דקס כיון מ״ד אינא

• עכ׳ל

 יש אשה אלא הרחיק לא והוא ד״א לו שיש
הד׳ לו ושאין יבינו ופירש יכנס לא לשה לשאול
 וכרבי שהלך כשהיה פניו כלפי אלא אשוח

 אח- לריח ד׳א אלא לי דאין דאשר יהודה
 להשוה יש ואעפ״ה .סי׳ב שהזכרתי במשנה

׳ דהא  ואמרו אשר שירצה ריח זה לא• יהודה י
י שאם ימדה ר׳ ומידה שם  ינול שאיט בי

 יכול עדין לו ברר שלא זה וא"נ נו לחזור
 סהלך שזה שכיון נראה רניט ושדברי .לברור
- וריצה י אל כבורר נראה ל̂י  וזה .פניי ענ
 היא יבינו שדעח כחב ז״ל יהישנ״א . דחוק

 נס . לכיש לו שהיה אלא החילון לצד בשניי
׳ ח״ק סברס העשירו נהשניח י  ובשירי יהודה נ

 ז״ל האחרונים שן פסקו הדין ולענין .חילון לצד
.פי״ב שנתנחי נמו רוח לנל אשוח ד׳ לו שיש
 השודדיס אין הסתם שמן כר״ש פסקו וכן

 החש יש הליין למקום והון החדות מכטניס
 שאם להם יצא אלו דנרים מחוך ,אמה עשרה

 אהס ואפי׳ אסה עשרה נהשע עומד הוא
 שסי היו יכנס. אשה עשרים בתוך סיצליו

 יודע ואם . יכנם לא עשרה לתשע חון רגליו
 החשש בסלו השדה וצמצמו נווט שהמודדץ

 עשרה תשע כדין וחשש ארבע ויין עשרה
 רניט ודעת ז׳ל הרשנ׳א דעת וזה ועשרים

ז״ל■ הגאונים כיעח
ם׳ המדינה לחמוס חון שהחשיך מי וכן . ו

 כתנחי ונבר יביט ספרי בכל נמצא זה
 זה יין ליניט יצא ששמנה המשנה נסמוך
 אבל .בהלכות שפסקו נשי נח״ק פוסק שהוא
 היא ום׳ העיר נמלי מדתו כלחה ואס ש״ש
 שדהו חכלה שהיאך המאמר נפשט שחמיה דבר

 פגעת אינה העיר לתחלת ואפילו העיר נשקצח
א רחוק שהיי אסה. העיר תחוס שסוף ט
.רניט נתטק אמרח עיר שעל לושי ואין

ה שכך ל”י לפיכך החשיך ואם הלשק מונס ט
ט וכלחה הסחוס חיך  העיר אין לעיר מהלך או'שאינו שלו התחום בתוך שהעיר שיודע אע'פ השתשית נין עומד שהוא בשקום לשנות ממכוי! שהיא שכל והעני! וכו׳ העיר ניקצת שי

תה .נזה נו לפרש נאות דבר מצאתי ולא זה לשין צדר׳ כל וחפפתי .למעלה כבר שנתנאי כמו תחומו תוך מובלעת נ”את אמות נד׳ לו נחשנח  (דף נגש׳ .וכו׳ אחת רצלו הי
 . נ’ע יכנס לא זה הרי יכו׳ דתניא כיחידאה דקם כיון ש״ד אינא א״א ובהכנות .ז״ל הרשב״א ונ׳ינ . בהלכות פסקו וכן יכנס בחרא ולישנא חנינא דרבי ננזימיא לשוטת שחי יש צ״ב;)

י ותייט יכנס לא זה הרי וההניא הקט ששם וטונתו נ הלכה דקי׳ל ועוד כן אנו גם נפסוק לא למה כאחרים פוסק הנינא שרבי כיו; שקום ו״כל .וט׳ כאיייים דאמר הוא חנינא י
:יביט כדעת והעיקר עיקר סברא לאותה אין ודאי אלא בעירוב המקל כדברי

ט׳ לחמוס מון שיצא טי יב פ )מ״א (דף .ו ' אבל החזירוהו דדוקא משרא ומבואר .יצא לא כאילו החזיחהו אמות ארבע אלא לו אין רעה רוח או נכייס שהוציאוהו מ׳ י
ע יהושע ר׳ כלה אח מהלך אוסר עזריה בן ור׳א ר׳ג יxנ או נדיר נהנוהו אחרת לעיר הוליכוהו המשנה חשלום ,אמות '7 אלא לו אין לדעת חזר צו אין אוסר ויי

מאלו לאחת יצא אם וכן ומ״ש יבינו דעת וכן ז״ל האהרוניס ימוxה וכן בארוני. שם נמיש וראנ״ע נר״ג פסקו ובהלכות ור״ע כר״י שפסקו הנתונים סן ויש .אמות ד׳ אלא
:ז״ל נ”ונ להם אחד דין נכרים והוציו/והו דשונג בנשיא שם הוא פשוט .ונו׳ נשצנה

א מימרא וכו׳. לדעת להמום מון יצא יג במשנה שמ׳ש זה לרנינו שיצא ניל וט׳ לדעת לתחום מון יצא אם וכן אמות: ד׳ אלא לו אין נכרים והחזירוהו לדעת יצא טמי
מ ט «לי

ת ו ה ת מ גיו סו מיי
ש כרש׳י וראא מסחברא פירוש רהאי ddSh ריי וכ״ב (י] ר ק דא״רי עפי ת כג כ ש  ע

ך הו ו איאך ומותר נרנאיו שעירב ככזו הוי ואר־י אלפים ארבע נ :ע־כ ,יכו' העיר ע
ה ר' אכל לתחום הוץ י«א לא באילו להיות יכנס לא פירש ר■' אבל ן;)  כל לו יש אטו

ו ני תי סני מו ך ליננם ו תי נ אמותיו ארבע ער הראשון תחוסו נ ה ראנזר ברב [ת] ; ע' לנ  ה
הי בריר ג כר כ  ודלא הוזום׳ פסקו ובן אלפס ר׳׳׳ ססק וכן באיסורי כוותיה והילבחא ו

י נ אל כי ה אין ראסר כשמואל שפס־ דננ ר נר־ג הלנ די י אלא וסהר נ נ י  ונר־ע יהושע נ
ח ארבע אלא לו אין ואסרי רא הקשי |פ] ז אסי ס א ה־נ נג ם החייאוהו תנינ רי ננ

והתןירוד.ו

עוו מנדל
ט׳ חון שיצא טי ;r שהוציאוהו(דף סי ׳p .ש^מרט כמו סד ו ב׳ד כתב יי׳ד) ׳  רסתכר וה ז׳ל כר̂י

ט׳ גנ׳ש נכל  מן היכה כה נחחנטי ככר זו קישיא אזמר ואני טכ׳ל צון הה לצד לו וכשנירר ו
 המלהמיה כססר ו'ל הררכ״ן והשיב הלשש ר״י עם וגטעמיה השסי, בעיי,ר הלזי הר״ז שצחלקו עד סראטניס

 שטגרו ו׳ל יהראכ׳ד ו'ל ר״מ דעת “אבי אבל רעותה כאן להעתיק גורן ואין ו״ל היאנ׳ר וגגד געדו
 בייה היגה לגו הועיל ״ל1 כי הV̂ זאזמי .ה1 בחבור מתחילה מגמתי היתה באשר עליו שמלק
 רזי דתין :הוציאוהו מי ׳c שלהי ו:תי:יהה המשנה נדרן כינא מי עס שהחשיך מי וססך ובלל םנחג
 הי; לי שהח:ין מי יביס לא שלשה יכנס שתים אזמר ר׳א יבנס לא החת אמה לתהיס חון שיצא
במזיד :ילא ז׳ל ו:!ירש״י וכו׳ יכגס אמה ט״ו אשילו אומר ר׳ש ינגס לא אחת אחה אסילו 0לת»

ידעשמשבה ולא בדרך שישן מי דחנן בשירקין דלעיל נמתניחין וזהו .עכ״ל נאתצען והיא דאמר לעעמיה די״א נשייקי[ נ-איזרן תהוגלק־ הבלעה משוס יכצש שתים ר׳א בבור היה זאש״ה מצוה לשם שלא זמדסת
 לכל לו יש אמות שתי כלומר אוזות ד׳ של באמצען ז׳ל וסירש״י , שירצה רוח לבל איריר ר״י באמצען והיא אוייי א־יטיר ר׳ אמוה איבע אלא לו אין וחנ׳א גורי כן ר״י דברי רוח לכל אטה אלסיס לו יש לו

 ר״י ססק וכן כר״ש ולא כר״א לא הלכה שאין שס יספק שלו החשגיות בסיריש ז״ל ר'מ פירש וכן יןה וכיין כי־שות שייא דמי מתניתין גיייא תחומין דהבלעח כשמעתין הוא לטעמיה דאזיל ומה .עכ״ל ציריו
דהעם מתגיחץ גמרא וכו׳ שמעתא ליה דמשכה חגילאי דרב בדיה גחמיה דר׳ עיכדא גני עעמיס כזה יייס־סו הזקן ר״י 0וכ: מקוגי ז׳ל זהר״ס התוש׳ נעלי רבזתיגו פשקו וכן כת׳ק הלכה ו׳ל אלפס
ו״ל הראנ״ר אך .אלי רהלטה סי״ו גחתיה ייב ומעשה בו לכייצא אחד כל ופחך היה נסיק בס״ע ודין דין כל לכהזכ ז׳ל ר׳מ גזהר כן ועל ו״ל הראנ״ד טעגות גפתלקו ובוה ו;ו לגמל גכגסו לא אחת

 ״א“נ דהלכה שמעיגן דמהא ז״ל וכתב ש״מ ויכגס דקאמר גסי דיר^ ליה מיכעיא אליעזר דר׳ ואליבא גני• מלו נדלא הלמודא לה דמסיק חנילאי ררב בדיה גהמיה דר׳ ממעשה נר״א ופסק דרכו ירפליג
 ומירי ,זאח השגתו היחה הדרן ובזה עכ״ל תושש ואינו גכגס וה הרי ניביעית עומד זהזא אייית :ל: יצא אשילו שירצה רות לנל אמות ד׳ לו יש דקאמר כר׳י דק׳ל לדידן והלכך היא מלתא חחומין דהגלעח
 שמעתתיהומש״ה דמשכיה יצא אוגסו דמתון נחמיה דיב מעשה דשאגי ואמר ז׳ל והכיריי י׳ל ר׳מ כשיטת ועייר זי על pV ז׳ל הלוי אייגם מי:■־יניאזהו פרק ובסוף בשמועה דבריו יישר ז׳ל הרשנ״א

הרמנ״ן וגס עליה סמכיגן לא אלמא למר ליה מותכת קא ווזדר׳א לאביי רבא כר חנן יב א״ל המוריין להנבטת נש״עתין דיי־ איר׳א :״:יג; צא תדכת א נ חבל גברי מלו נדלא כדר״א לאורייי גניה אקילו
דהא ו״ל רש״י ברורה ובאישון נקצי־ה שדקדק וכמי הרנה נעיגי ניוריס אלו ודברים רבות וטעמת לרנא ׳נחק בי '*׳ג מדאזתנ-ה ליה אידחיא הא זכו' ;מ׳ דדיקא אוקמתא וההיא ואמר וו בשיטה עמו ז״ל
 ומי כלויזר ליה מודה מצוה לדבר אבל הרשות לדבר אלא דר׳א עליה רנגן סלעי לא דע״כ מיניה לי רשמיע אין א״ל ׳'מי ליה מוהבת קא ומדר׳׳א לאני• רנא נר חגן רג א׳ל כי רהנלעה שמעתין ף1<ס

 n'n סלוגתיה כר חכמים מאן חימא אפילו חכמים לגני הוא יחיד דר׳א יהא ועור יצא באוגש ולא מצזה לדבר לאו שיגא דמי פ׳ דכזף ומתני׳ וממילא מצוה לדבר היינו זו רמהניחין נ״ד כרשות שיצא
 . יכגס ער זכו׳ אחת רגלו היתר. כהכי ודהקיגן בזעמי הגי כל שבקינן לא מ יי תנא שהוא שמוע בן י״א ויהיה אלעור ר׳ כהן שכתוב הגירכא לסי ואשילו הוא שמותי ר׳א והא ועוד תלמודא סתמיה הא
אלא שהוציאוהו דתי ס׳ בשילהי דר״א טעמיה כפירוש אלא כירדדאה ליה דקם ה׳ט רואי אני אומר ואני .עכ״ל יכנס לא ה״ו כיחידאה ליה דקס כיון מ״ר איכא ז״ל הראנ׳ד בתב . שהוציאוהו מי פ׳ הוף

קמא כלישנא דפסק למאן איכא ואי התלמוד בכל גס סה גם המפרשים ורוכ ז״ל והגאון ז״ל אלפש ר״י שיטת וכפי דאמיי כאיכא פשק והוא איתמרא לישני ובהרי התם היא הנינא דרבי טימרא אהה ברגלו
גס מ״ד) ס׳ג שהוציאוהו(דף מי פ׳ חחלת א1ה ה1 .ככולה ומטלטל עד לדעת שלא ס1לתר חו; שיצא מי נזה השגה אין קמא צלישנא ;של לאמרי איכא כל כי אזיזר שהיה הר.למוד בכל- ז״ל ר״ס וכדעת

: ממלא גס במשגה



 להקשיח יש יצטנן לדעת גייליו הול! נני6
 החס זנחק 6הי ל6ש«י הא7 יחי 6פשיח
י י  ננרים &יהי’היצ טלי6ד עקיני! ומי נ

 [6נ יי)מר אשי׳ יא'נ יסהר מיי יוחחהי
 היא אס יאפי' אחוח *7 אלא לי אק גאיריש

 ■p .פשיחא עליו להקשיח יש יסהי גדיי
)T} ועיקר ו״ל יהרשנ*ן מי» דנרי להעשיד; 

מעשה שס נחשיה .וני' הנדיל ניס הסארוס

מי יד
;ח*נ:) (דף ממלא

 (דף 0ש .וט׳ צחחים pn שיצא
 יישק שמעתיה יושנחיה נחמיה מ׳ג:)

 שריי נחמיה לי'< חפדא רנ א׳ל לסמים חון
 נני של מחיצה לו משה לן לי אמי גצעי
 לי נששיס שאס מניאר ישס ייכנס. אדס
 לדעח שלא שיצא נמי היא הר• מסיצה נשנה
 יניני וכחנ .נהלנים ינ"נ יסמר מיי והיא
 ונראה .אמה מאלשיס יוחי •היה שלא והוא

 סלן אם מהלן וסהר נדיר היה שאם שאע׳ש
0Mק יש •׳  ננאן לדעת שלא שיצא ניק נמה נ
 רשאי איני ייס מגעיד ממיציח 00 היי סלא
 שיניע נ״ל והמעה .אמה אלפים אצא לילן
ינל אמיח ד' א יש לדעח שלא שיוצא סניר

 נירגנין אין אמרי למה חמיה שהוא הרשנ״א
 ננמרא דאץ דלנסחי אימי ואני וני', נננל
 איצים נשאי ילא נה דמסיים לרישנ׳א יחא
 דוהניינת נרייתא וההיא ננני דשנימי משיה

:ניני שנימי דלא נאחיא לאיקמה אינא
היתה

 ננני שהיהי אי נננח מחיצה לי יעשו לדעת שלא שיצא מי ני w5 זה ממין
 נעה אשיא לחמימי חיזר הוא היי א עשי נניים אי לדעחם שלא אדם
 אלשיס שלשה שהיא נגקעה שנח אה אנל השמשיח נץ נה ששנח משני
 שנם שלא לשי אמה אלשים אלא נה מהלן איע מילה נניים יהקיסה אמה

:ענ'ל ,יום מנעיד ממיצים נאייר

דוו־אנ״ר השנת
חג .וני׳ נננש *ואם ד נ אנ׳  של וכן ז׳ל הי

 יגשש מיסלעיח שא ודיא נאינח שיוצא סי
נהידעי, נדאמיי

ב משנה כסף כח D שבת הלכית זמנים. משנה נעיד 123 ס

 נמא והלא היליניהי נקש דאסיי יריע דנ*י נמו צאשמיעינן דאי מיד אינהו אשיא לדעח יצא הא כילה אש דמהלן יר*א ר׳ג דסנרי דאסריק הוא ונהא ננונוהו הוליכוהו
ע כדניי כחנ ז׳ל הרמנ״ן ונם דינחא ננל ששי עדיף דהיחיא  ששיחא והקשי אמיה די אלא א אי! לדשח יצא שמואל אפי שם ממ״ש עליהם הקשה ו״ל והישנ׳א יני

ע אלא א אץ נכרים שהיאאיהי מי השחא ם ואם מנעיא לדעה יצא אשוח אינ ה ע א אין דילמא קושיא מאי זיל מניי  וסהר נדיר נחשה* ואשיא קאמר לעילם אמים אינ
 דיע יהיה פה וסהר נדיר הוא אם מינה משמע לא אמים אינע אלא א אץ קאמר כי שמואל דהא קושיא זו אין אימי יאע .נכייס שהוציאוהו ממי לדעח ייצא ששי לממיר
שמציאיהי נמי דקהני ממנימין לישנא ושמואל

ת. ארבע אלא לי אץ זסהר דיר כגון היחיד רשות ................................................. ה נים כל א כ״ח6 אמי המדינה מן שייצא די
פ הגדיל בים המפרש [י] דניי «ל ה׳י' י” • '״׳ בו ששבת לתחום חוץ שהוא אע'

ה ועפינדי כל את מהלך ל תרארייד ומטלטל ט
מי לתחים חוץ שיצא *מי T:בבולה  שלא לחמים מק שיצא •

ם׳ לדעחו בשבת במחיצה והוקף לדעת שלא היאנ״ד כחנ .י
פערנג היא איך ז/ המחיצה אותה כל להלך לו יש ______________________

^ ליג נים סשינח! ומליצה משלדרסץ שנאו ף,ן א ן ל ל יןץף ץד,ין־1 ןןן ואינן העעעםי«לנלאוםם ד
אניע שיצא מי כי לזה יה ממין p. ״j, ,־פסק, סלה אח הלכי וי

המחיצד• בתוך מקצתו טבלע
 לו ויש הואיל לדעתו שלא שגעשית

גכגם זה הרי המחיצה כל את להלך
ו :יצא לא כאילו הוא הרי שימם וכיץ לתחומו  בתוך אלא ממקומו לזוז לו שאין כל"טי ט

ת ארבע ט  וגפגה ומרחיק יוצא זה הרי לנקביו נצרך אם א
ט וחוזר ם *ואם .למקו ט  ממנו שיצא תחום למקצת נ
 לא וכאילו ימם ונטם הואיל להפנות שיתרחק בעת
 לדעת יצא אם אבל לדעת בתחלה יצא שלא והוא יצא.

ז ג אמות ארבע אלא לו אין שנכנם פי על אף כל ט
 ממי בהו וכיוצא הלבנה ראיית על Tלהע שבאו העדים כטן דין בית ברשות שיצא *=מי

ח שנ ד׳ נ0«  ואם .לו שהגיע מקום באותו רוח לכל אמה אלפים לו יש מצוד. לדבר לצאת לו שמותר נמפג שם שנח ם6 שמום לינ
ז :למדינה חוץ רוח לבל אמה אלפים לו ויש העיר כאנשי הוא הרי למדינה הגיע נצ6 וסהר דיר וזה! מוח6 כד׳ 6נשיצ צינ לי  היח י

 לו יש לעשות שיצאת דטצוח נעשית כבר בדרך הולך והוא לו ואמרו כרשות יוצא מחיצה ט נעשים פנאן ^ נמקים מחק
ט ששי׳לש״י״קף ™.)»ח ע ברשות ממנו שיצא תחום מקצת היה ואם .רוח לכל אמה אלפים ממקו בל ^ ט

ט חוזר זה הרי ממקומו לו שיש אמה אלפים נני,עה ששנת מי ונן .נדין לפעלה המניח להציל היוצאץ 'וכל .יצא לא וכאילו למקו
ד ישראל נפשות י׳יייי■ כל׳ לו ימשנ שלש כיש שנח שלש כשן אלפים להם יש המפולת מן או הנהר. מן או ומזלות טכבים עובדי ט
׳..........................י י ’ ׳ שם נהיחיו שפה שלשים לו נחיר שם ווי י

 והרשנ׳ש והישנ״ד .רנינו דעח זהו .שם שנח
 ויוצש נאנה עדיף דששי !שמיו עליו נחלקו זיל

U0 ששי׳ מהלך לשיגן שם שנח משם לדעח 
 ווץ .מיכרחין ושיק זיל דנריהם שלו .כמה

ר של מחיצה  .שייז נחנשי שהזנרחי שום נ
 נעו מש:) שם(דף ונו׳. לו כשין סי כל טו

 מהו לנקניו מצרן סרנה מיניה
 לים שדוחה הנייות כטד גדול לוש שמר

 עייל הוש שקח שי נהרדע• שסט שנחורה
שלש נשיצש ופירוש .על דעל וניק לחחומש

ע ונירש זיל שירשו ונן לדעם ט ר לדעם ניצש ששם י :«ש ומוכיח דש שלש לו שין נכיים החזירוהו שששילו למעלה נחנשי ננ
ה ונו׳, ניפוח סיצש מי כל טז / החיןן היום כל משם זזץ היו לש נרששונה לחחום מחון הלננה נעדח נשץ שהיו עדם גני מכירץ שיק שם ש׳ משנה ניג) (דף נד׳  הזקן י

ם מן להציל והנש לילד הנשה חכמה שף שלש נלנד שלו ולש רוח לסל שסה שלשים נמלנין שיהיו  להם ויש העיר י נשנש שלו הרי המשולח ומן הדליקה וסן הנהר ונק «יי
ם ונשי מ׳׳ה) שהוצישוט(דף מי ש׳ והונשה רוח לכל שסה שלשים ל העיר נשנשי שלו הרי ששמרו שמה יני המנףם הרי נישום ש^ט שכיון והענין 0W להם נחשנם העיר פשין יי

דני השמשות טן שניחה נו קם כשילו לו שהניעו ר ו ט : פש נ
ז ח י ט׳ נישות מצש הי  וחירש ,יצש לש נשילו התחום נחוך היה שס וזח לכל שמה שלשים לו •ש מעשה נעשה כנר לו ושמרו נישוח שיצש פי משנה סיד;) (דף שפצישוהו נפי .ו

חון סונלעים חנפים לו שנתם חחוסץ י\ו שם היק חייש נר פיסי מ  ל«יל היוצשץ כל :נהלטח נשחקה וזו שמרח שויץמחש שם יש סחחומו יצש לש נשילו שלו חחומו נ
ט׳ נפשות ד יד היחה ושם ועיש . נקרונ למעלה זה נמנשר כנר .ו ם עונ ט׳ ומזלות טנני  : P מטרש וגמיש משנה מיה) שהוצישוהו(דף נסי סם .ו

n*3D ם סדני• .וכו׳ המדינה מן שיוצש דרה נים כל א מך דירה נים שם שין ששם כלומר שחח לעיי קרשף טחנין פשין שדעחו מטשי למשה ושנחנ נשן שנחנ יני
שנעים

ת הו ת הג סוניו עוז מנדל מיי
vnvnm לא נאילו m wr והוווירוחו לוזויז יוווז אם S* נ*יר שד וט' סשמינים מ«ו<נ «ש שין ז׳צ סרשנ׳ו נתב :למזימו והווי «י צההום הין שיצש ם• קחני למדין יחים* סחו

 ׳1 דש יגיפיק היש השישה מימיש שלש גלל נלנול נש! שין שימר ואני :הנ׳ל פמ׳י ההיצויז דאין נחי בעירו לרעת וואר לדעוו יזוא ראם ללטור י* סבאן וז-ל סהו~ם בחב .ינו•
A ווסלשל שהה שלהיה מהלו נשנה סהיצה לניים והץיהוה ננן«ה שנה שמושל שמי שא שהוצישוהו מי בוז ««נת ניץ אםוח ני' היא והיי נולה העיר בל את להלן סוחר אסויו ר אלא 

 שדן נהדש ו׳ל יש׳י והייש שמוה נדי יהסלשל orf שלהיה ההלן שמר 6(0 ינ1 וד־,ה עיי נטלה וחור לועה ריזוא לאאצווע־נן לאםואל ליה דאיעסרץ׳ טאני לא אסאי הני וזימא לא ואי
 נה וונהלן להלנול משיוויש לא סאהיט מרט יטו הני לאו ואי לוייה נשסוי,הה דמייי• ו׳ל ר׳ט טגד t טירטויי וכן [י) 1 ע־נ ע■* ונר נולה העיר בל ולא נעיר אטוה ו• אלא רי ואץ ^עת

דשנס הינא ה״מ אהוט ד'3 סניט <ל אמייק וט אטוס כד' להיוסס ממילוט «ן ליב מ«' ולא אלהיט :ע*כ אטוה נו' ליירהו סנינהא וטלה לסנרנהא דאהי דיניי הנהר גני אהוזויאוהו סי
 גהוציאוהו ואמי צי׳ג ואהילו לא מטיצוט הוו 6צ שטטה וגשגוה הגא אנצ יוה מגמוד ההיצוט נאו<

«י נייד וטוטהו ננייט  לו ̂יוש שנצו טנמים «!לו לא אטה אלהיט לו שיש שטטה ה1הר\ אנל אמוס ט' טהיצוט לו להיוט אצלו הנמים וםי,לו אהוט נו׳ לו צהשיס מסיצווז יאויי שגט ולא אה׳ג ו
 e<M לו טטצין שאמדו ולמודי טק הני נמי ומסויהץ נשמואל אסי• והנא ושהי נדי כי׳ג כלנה יג ואמי הוו דיג טלמיד ינ ני הייא וינ «צא ינ והא נאויין שנט אא*נ אמוט ט' סטיצוט היין
הו לו4ו אמוט כי' לו איוה נמטוה כלה מוטו הון אזילו אמה  הצונחא טל התה מיטק טרישצמי שמצא ממה ויל הושנ׳א וסיימו ,הג׳ל היא הגל וגוי והא טלה אט מהלן וטהו גויר «טםט טצ̂י
 מטאו ס1ו vmc לו קנה פלא מסי שטסה לו נקצה מי «א ?ל הליטן הוויה כן גי*א1 טבכ׳ג יאהיל! הלינץ לא היויה ק וגו׳א ט׳ג נים ודיה יהישה נרט הליגץ מה מימי נהיץ הינא ינ1 די■( היין

/ וי׳נ צסמיה ייג טטא וגי משמט לקמן ואיל! נווטה דטניא ושמואל הליה טהליג לא הווא לי< וא׳ל לץמן ליה מושמהיע ס*ל טנא גהא י׳נ יהא לוטיו ואיה יהוו ז׳ל הוי טמי  דאמיינן ט׳ל ט
 לרנא ליה «יטא אלסא יסטיה הי91 טיי ט׳ג הלנה מ אמי י׳י אמי טד טמלו יא• הסןיק נטי מלי טלא השימא ינא ליה וסיס הי ונו' הניא ליג ליה ממניא ןא מאי יציז; גר י׳ו איל להויא
 לאו ינן»ה הא ט׳ט נההיא <דג ס׳ל לא שמואל חדאי תהי לה טיישיט לא נסהיוה אלא יטהר טיי 1'ני ליה וליה גושה שממסא נההיא נושיה לשמואל ליס ושמהיק יאש/ טיל ני׳ג יטס דד<
 שלל: סיוהי מאמרי מונלשויוינלש שלו וי'אמוש נאוצש שיצא שי מ ז׳לוגן טאלו נהנ ;ש׳מישהוציאוט . ו׳אמוש ט יצא לא ט נטוןטששוט (גצט וטט תטגיש; מטםשא ינרל יאשט שליא נ«י
 נדש הניטש מוו ותל ומשוס לציןטו שהוצק נמי אלא p ^ויו לא הט ט שמיו מזניו שמא לוהידהי ומיא ולא נהסן ויל ורוו נלא ק0« «א ט שנשנטי שט* פי סולן אמו נל אומי <שנ•
 מיושאט): שסציאוהו(יו ט הד! טא וטגיץ לו) הטיץ(ין איק אס טן טא מטיסין . למויוה מון ט לו טשוש שיצא ט Sנ :נלל ה1מ נאן שאין שטזנטי הסטויו נשאו ונ׳ש שםוציאוהו זס•
im שהוציאו* ט טץ .ס הושהצילו טוצאין ונא : שהוציאו* מי ל . יצא לא ונאילו ט טשוש •וצא : om 6 כטציאוגו ה׳ט אטיץאלה הט .הה' טן הו טנניה היגוי •ו הישהm 9תן ששצישץ 

טן דיה ניש גל פנ׳ח טטיטנטסומולוש: שלצשו סמן וגאן ישראל »צ« גשץ נאן קשיא לא יצוק ט ל< יטיץ סיוצאץ לה): שטשדיהזה.לטצוששנוץ(זף ט

 0םפחדי והיו תקיפה ומזלות כוכבים העובדי t היתה ואם .בו שדיצילו טמקוס רוח לכל אמה
:זיינן ובכלי למקוק בשבת חוזרין אלו דדי בו שהצילו במקום לשבות

ל כ א

ועשרים שמנה פרק
ישני אמר! ישבעים המדינה ובין בינו הידו אם המדינדז מן יוצא שהוא דירה ביח

שלישי
רשויט׳שצשטמינשש: נשה: נמייושמאגשט: שט; שמיו סי'טו שפוי
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 מפנרין נכי!ד נוזשגה npiSnn העיד מקיר Wfi מדדי! ו)ין שיריפ1 עה6 שנעים
 נין fiSf( קרפף פרז6 6ל 6זחנ' ר״מ דנר׳ לעיי קרפף <׳|r(׳ שס שש<י« !r(״ (עירוני!

 ששסק מ׳ ויש נוע״ה! דשונ״ן ועוד גי<הו דרניס נהנמים רניט ועסק ע״רוה שסי
ס י׳  העיי תן מודד )ג״ו (דף נודרים ששגיט ועוד נעירונ הי״קל נדנר׳ דהלנה משוס נ
סי  נעינויה לינוס ואסור נתהוווה לינגס «

 פינייה נתון דגדריס דההיא שדחה סי ויש
 הרשנרים לה נורנויןהסמונין תוך קאנור ססש
 היא נסשסא מדריס דההיא אומר ואוי . עמה

 היו שאילו ניון אלא נורנרן שם אין יאמילו
 ההוא הייוח הרי העיר מנלל והשני! היו שם

 שם שהניאו וזהו אדם י1נ נלשו! נעיר הוא
 מאי ניריחו יסשס נהיות ויה׳ מדנתינ ראיה

 ויריחו נהינ והא מחש נירימו איליסא ניריהו
 למימר אינא וסי נעינורה אלא ומסוגרת סוגרת
 לסיר קרתף גוחגי! דאץ ליט דסנירא דלרנק

 רנק אשי' אלא קרא ההוא להו קשה אחת
 נעיר הנתונ ולשון אדם נג׳ דנלשון תודו

 כך .מחלוקת נלא שם פשוויה וזהו .מיקרי
 ודרים נהלכוח דניט הניא הזה השעם וסן 3נ*

 נדי! כאן ומ׳ש כששסה משגה אותה נש׳ס
 פרק נמשוה וסנואר הוא מוסכם דרה ניס
 ומ׳ש . )ו׳ה (דף שם ונגמרא מענרין כיצד
 עושי! פרק מכורש ימים כמה מהלך עד וק

 טרגגץ אי! אמרו ושם ונהלטה כ״ה) (דף פסי!
 העושין נייגוי! שם יש שאס ז״ל ופירש•׳ .נננל

 מתענרין איון לעיר מחק פירות לשמור כזכות
 התם כד״כרש קנועין שאיו! לפי העיר עם

 אוח! ששושכין חיא שכפי נדק׳ דשכיח׳ משום
 נחה שדי לפי רניוי נדנר׳ גזכר לא זה1

 לא ל”וז כתג ז״ל והרשניא דייה נית שהזכיר
 עראי לדירה עשי׳ שהיה או לדירה עשוי היה
 הטינו׳! לפיכך לעיי עיטר אותו עושי! אק

 ושוחרי ופרדסי! נגנוח הפירות שומר• שעושי!
פו׳ העיר עם נמדדין איו! לעיי תו! העיר  י

 פשיכיכי! הנשחים ומאן׳ הגנכיס ספג׳ עראי שה!
 אי! אחרו לחה א'כ המיה ואני .ל”עכ אותו

 אי! ארצות נשאי אפי' והלא נננל טרנוץ
 נני״חא )נ״ה שרט(דף שנפירוש ועוד טינוץ,
 את־ו לא ודאי אלא והנורמי! נסמוך שאנתונ

 זה דני ינינו כתנ לא ולזה דוקא נננל אלא
pi נית שיהיה והיא רניט וכתנ .עיקר ויאה 

 מפורש אמית ארנע על אחות ארנע זה דירה
 מענרין נניצד נ! גס ונ! ג') (דף יפונה ס׳ק

: }ויה (עירונק
.וט' דייה נית נו שיש הנוסח נית וכן ג

א יניוו שכתנ מה כל ’  נר״חא זו נננ
 מחיצות משחי חון מעניין נכיצד שם סאורשת

 איפשיניא ולא שם נעיא שהיא הקרה עליק שיש
ס ופסק  דרנו! דספיקא משום להקל יני
 שנים נית נגחיא ואמרו מחמייי! ויש לקולא
 כלים צהוכו להכניס פפא רנ אמר חזי למאי

י שנספינה
ן ך  זהו וכו' לזו סמוכה זו עיירות שתי הי

 לא וחכ״א זה פרק ניאש שהזכרתי מה
אחסר וננמרא עיירות שתי ני! אלא קיפף אמרו

נ  אחת קרכף אלא וותרן אי! אתר רנ נר וח״א לזו וקיפף לזו קרנף גוהנין אמי הונא י
ת לשתי ד' חו ג׳ היו אם וה״ה ראיה לזה והניאו הונא כרנ החפישיס ונסקו נלנד ע״יו

מקומות
ל ד נ ז מ עו

 כייד ס׳ .אמות י' עד נה׳ג וכן נ׳א) (וף סכי! עושי! פ' .ישר או עד לנווינה ר,יונ זה טת היח
 עכ׳ל ולהוירא כיא איזששא וצא נעיא ז׳ל היאניד כתב עמה מנגרשין עד והבורגנין מעברי!

" עשויה דהיהה חח״יזין ויירא ויעכיי! ביוד שרק דורס וישזס !■יל הראב׳ר כתב וה אומר וזוגי :r 
ט'  מהו החרה עליהן יש1 שתיס להי חיועיא הי,יה עליה! שאי! מהייוה שלש ודודיוה מאי גפיכקא ו
מתענרי! שאין כלומר ואילן אילן יוהוח משחי שנסיוה נפש מיהז י,חני בד עסה שמתעגרין אלו פ׳ש

 פחות או המרובעת מאתים בית צלע שהוא אמה שלישי
 וכשמודדין .ממנה ונחשב למדינה מצטרף זה הרי מזה
 :זה דירה מבית חוין מודדין רוח לכל אמה אלפים לה
 שני ובית אמה בשבעים למדינה קרוב זה בית היה ב

 קרוב שלישי ובית אמה בשבעים ראשון לבית קרוב
 הכל הרי ימים כמה מהלך עד וכן אמה בשבעים לשני

 האחרון. לבית טחוין טודדין וכשמודדין אחת כמדינה
 אמות ארבע על אמות ארבע זה דירה בית שיהיה והוא

 לחזנין דירה בית בו שיש הכנסת בית וכן ג :יתר או
 לכהניהם דירה בית בו שיש ומזלות כוכבים עבודת ובית

 בהן שיש והקבר והנשר דירה בית בהן שיש והאוצרות
בהן ויש תקרה עליה שאין מחיצות ושלש דירה בית

 הראב״ד השנת
כתג . ונו׳ *ותנורגו׳!

נ ת  ד ^
אפשיטא

 ולא נעיא ז״ל
 , ולחוסרא היא

: עכ״ל

 *והבורגנין אמות ארבע על ארבע
 מחיצות ושתי בים הבנוי והבית

 שיש ומערה תקרה עליהן שיש
 .דירה בית בה ויש פיה על בנין
 היו אם עמה מצטרפין אלו כל

 רואין היוצא הבית ומאותו .ושירים אמה שבעים בתוך
 חוץ ומודדין המדינה כל פני עיי מתוח חוט כאילו
 טצטרפין שאין "ואלו ד : אמה אלפים החוט לאותו
 שדרין פי על אף תקרה עליהן שאין מה־צות שתי .עמה

 כוכבים עבודת ובית הננסת ובית והקבר ודגשר .ביניהן
 והשוה והבור דירה בית בהן שאין והאוצרות ומזלות

 בהן וכיוצא אא כל שבספינה ובית והשובך והמערה
 סמוכה זו עיירות [א] ^שתי“ היו ה :עמי׳ מצטרפין אין
 כדי ושליש ואחת וארבעים מאה ביניהן יש אם לוו

 ושירים אמה ושבעים לזו ושירים אמה שבעים שיהיה
 מהן עיר כל ונמצא אחת כעיר שתיהן חושבין לזו

 .אמה אלפים לה וחוצה השניה העיר כל את מהלכת
 הראב״ד השגת אם משולשין כפרים שלשה *היו

.וכו׳ ככריס שלבת •היו ואחי אחד בל ובין האמצעי בין יש
כמדוחה ז״ל הראנ״ד כתנ מן

שהוא גדול טעות שכיונה אוי י פה לאוי! כמ׳ג שבח סי' או׳ח גיוי כ • שם א
פחות ע׳ פעמים ד' טת;

 אחות ע' ואמלע׳ היצו! כל ני! ושליש קח׳א לחיצונים נת! שהיי ניניהס ושיריים
 אחה אלהיס לאמצעי חיצון ני! אמרו שחרי מחה שליש פחות רנ׳יג הרי ושירים

 שיהיה לאויר סלא ושליש קמ״א שיעור והנו וצא אחה פלכים ד' לחיצון חיצון וני!
 נחשנים אי! יורי שם יהיה שאם האיצעי מנוף חו! לאמצעי החיטטח נ' ני!

:עכ״ל ,נאהח שלשהס

 מחו! מהלך מהם אחו וגחצא הזה השינטי שניהס כל נץ שצוחג׳! כשורה שמדי! מקומות
 שינא נמה רניט נדנר׳ ומתנאר ז״ל כתט וכן ופשוש נדור וזה אמה אלפים הרחוק למקום
 ני! יש אס החשולשין כפרים ג' וש! פס משצה .וכו׳ משולשי! שהן כפרים שלשה היו נסמוך

 רג ופירשוה כאחת להיוח שלשה! האמצעי עושה ושליש ואחח וארנעיס מאה הסיצוציס שט
 ממש משולשי! לא צ״ז:) (דף מסרא וריח הוצא
ני! ואי! ניגיה! אמצעי מנצים שאילו כל אלא
 ונראה ושליש ואחת ואינעיס מאה אלא לזה זה

ני! יהא נסה לינא אני׳ א*ל משולשים נשה!
א א׳ל אלפים לאמצעי מיצו!  יהא נמה לאני׳ ינ

 צפקא מאי ׳פא כמה א״ל לחיצון מיצו! ני!
ואי! ניציק אמצעי מכניס שאילו כל מינה לך
ואפי׳ א״ל .ושליש קס״א אלא לזה זה ני!

 כל ז׳׳ל ופייפי' אץ א״ל אמה אלפים [ד']
 שיש אויר 6א ה'ק ניניה! אמצעי מכנים שאילו

נאסצע׳ להחמלאות כדי החיצונים שויס כץ
 סנאן למיצוצות אחצעי נין משאר אויר ולעחוד
 שט דה״ט לנא! וקס״א לנא! קס״א עד ותנא!

 ניטהס ותו! הוא כאילו רואי! לשתיק קיפשח
 מחומת מודד מהן מאתה והיוצא אמת טל! והיי

 לא כ! על יוחד האויר רנ אס אבל חנרוהיה
 מזו לנא ויכול הואיל אלניס א״ל רואי! אמרו

 ויש . עכ׳ל רואי! אסייק עירוב נלא לזו
דני׳ רנואר וזה נ! שפירשו אחייס  ויש .רניט נ

 החיצוצים שני ני! ניחוץ שאי! לומר אחר פי׳
 אס ידי ושליש וקס׳א האמצעי השיעור אלא

 שוקל אנל ניניהם הוא כאלו הא-צעי נראה
 הפכים ולזה לא לנרא קא׳ ואיהו קרפף לו ונחן

 וכחנ נהשגוח היי״א דעת וזה הישנ״אז״ל
 טעוח נזה שפעה ל׳ כמדומה א״א יכינו על

 צד ההוא נפי׳ פאי! ודע נזה והאריך גדול
 אלא כן כחנ ז״ל והישגיא הגתרא מ! הכרח
 ישסעחא וחמוורחא פפי ססחנר דהכץ שכחכ

י׳ אומי ואני הכי  עיקר ז״ל ורש״י יכינו דנ
ניטה! הוא כאילו האמצעי ליאוה וקל שאס

 לסת נו נקל לא ועוד אלפים ד׳ היא ואפילו
 הוא כאילו אוהו יואץ אס נפשך ומה קיפף לו

 קרפף לו אץ ואם לו יש קרפף אף ניניה!
 נופו נחשב יהיה לא אף ניגיהן שאינו כיו!

 לי נראה השמועה מ! ונם ניניהם הוא כאילו
אי! דנר סוף להאריך רצוני שאין אלא כן

דני׳  וצורח גדול ולא קט! לא טעית רניט נ
נ .ת) צייר וסמי גפוף אלו(ע״ן כפרים נ'  ז׳׳ל ו

ט׳ דטקפה עיר רניט מלשון מוכן והן .ו
 חדשת עיר נ״ו.) (דף פסי! עושי! ס׳ נר״הא
 ממומחה לה מודדי! ישנה מישינתה לה מודדי!

 שהוקשה חדשה ישנה זו ואי חדשה זו אי
, הוקפה ולבסוף שישנה ישנה ישנה ולנסוף
 קרפף טחני! שאי! שכיון חנינו לדעת זה ונתיר
 לנחים קרונה ההומה תהיה אני׳ אחת לעיר
 אלא סודרי! אץ דירה נית כתומה שאי! כיון

 קרפף שטחטן האוירים ולדעת תכתים מישונ
 סישינהה מודדץ הפרק כראש כמ״ש אמת לעיר

 קרונה ההומה ואס קרסף שיעור עי ומוסיפץ
 שישנה ועיי אינה כאילו היא הרי רתוקה או

מחני! ואי! ההוויה לה מודדי! הוקכה ולכסוף
ט כדעת קדכף ם רפט נזה הארכתי ,לחומה חתי! הקיכף נוחנץ אחרים ולדעת וני  דניי

ז״ל לישנ״א שראיתי
עיר

טייטוניות הגהות
 נותנין דאמר כר״ם וראא ע״רוח שחי בין א־יא קרסף אמדו אא ראמרי כחכמים |א]

רב בר כחייא ודייא אוו אוו קרטף נוהטן ארבנן דאמר הונא וכרב אעיר קרפף
 בחברת היה דגדוא דרבנן איי־בא דונא ברב ר״ת פסק וכן אשתיה[ ארד קרסף דאמר

 סוכיהו הובא רב שהיה בערכין יש בפרר, כדכווכח רב בר בחייא יוהר ססכא ובד וברנין
 מסש םשויישיש אא חנינא א־ר אידי רב אמר דרבא כותיה קיימא י'ר,מן דאמוראי ועור
 ע׳׳ש הובא ארב א^א 7א'צפר דאא שינויא בההוא וטרי דשקאי ורבינא אב״ ובן וכו׳

 איאן בין מערבין בכא בפרק רבא םראפ־ייג כר־ס דראכה נראה מהר״ם רניבו ואמר
 ם׳ בפרק ריב׳א דאמר ועוד עיר שא לעיבורה חוץ אעימר עיר שא בעיבורה העומד

. וכו׳ רבים אגבי יחיד ואפיאו בעירובין המיקא כדברי הלבה שדוביאוהו

 דליכא לא ודתי איגכגיא ונעיין עחה דחענרין אין ואפ׳ה פירוש וזר,רה דאיכא (אז מאי ממה
 דאינויא בזי-,א רכל לכת-ייי■ ויעחו איפכעא ולא מינעיא אנח׳ פ־,רכ אינא א׳ אנל ט' סקרס

טי מפום ולקולא ו־ל ר־ס נפנוח עוות ורנים לוזמרא  ריננן החימץ נוקיי־ל ריננן כפי-,א ליי. ו
 דתייה דלאו עיד לכייע :כתי עור ימים כמה דעתי היה יכן המיקל כדברי דהלכה נעירונין ונ׳ש
ודהי דכ׳ב י,״מהא רכ״פתין נסוג״, וטפטפנא נ״קודה חלו׳ דהכל כודאי סט ליה ק׳ס אלא היא
כיח הדא חן נפמטינה עמה פימדד מהו חצד אויר בעי הופעיא לב עמה נחדדין וכיחייה י!יה1 אף ר׳י כפס תתני רנרב״ן בירופל־״ מלאת׳ וכן מקומות וכמה ראיה והיוק מחיצה לנכי בקיום ליה

י׳ כפם אנין רב עמה נמדד אינו ייתות מפת׳ עמה נסדר אתת מוות שנפרן  וזצר נאעיר לאו קורתי נפניעלה אס לאקפי״ התם תלמידא ומהדר עמה נמדד קורתי ניעלת לא אה אנל קי־חו נפניעיה י
 דנו״תא ספעיה וכדמפמע ננלאה תלמודא ונדדתי עמה נמדד אינו הקדה פס ינפאין נמה ניידו תק-ה פס כ:יפ נ׳ מ״״ למדתי נ’ע וירה לנית הוי!־ לא הנא כיפ וידה לבית טקן י.ס; ופריק הוא

אלפים לה ותולה פד פיה על כנין פיפ והסערה עיקר פהוא ז׳ל לריס היפויש דגת להפמיעני ככפטה הנר״תא והביא לנמי׳ הנביא פהפמיט ו'ל אלפס לי'׳ כן ואיתי ונם עינה לפפפע ונפי
ע'נ כאבת פלפתן נוזפנין אין יכו' נוול עבית פטמה אני כמדומה ויל הואנ׳ד נתב מעכיין כיצד פיק לפלפתן מתון עד וכו' נכריה פלפה היו : מענרין כיצד פרק , אמה

 פליג׳ כ׳ ננמוא מינה לאיתוניה נטא כ׳ מענוין כיצד דפ' ולמתו׳' כיצד ופיק ליתניתין הונא יב וכדמפרפ נלפיט ילפונו התלמוד עיקר ואדונה קגין ולא גדו' לא ה1נ יפ עעות מה הכנתי לא אונו■ ואנ•
נ לך וד א ואסיק רב נר תייא רב נהויא  רפהן ונראה יפליש קמ׳א אלא לזה ה1 נין ואין ניניהן אמצעי מפיל פאילו כל אלא ממפ -:׳'פין לא ת<י;א רני אמו איד׳ וב אמר עלה אתמו הא הונא י

לצפון רהיזכצ שכשאתה הודצונים יקראו מכן פניה כל נמתניתין וי,תני החילונים פנים דכץ לפירושה פיויש .לאמצעי התיצונים מן אתו נל נין לוה וה נין ו׳ל התופי נעלי ודנותינו יפ׳י ופירשוה משולש•!
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̂ר ג׳ס.) שם(דף וטי. ארוכה שהמוה עיר ו  BW אמנה הפרים nfc ממנריז ני!ו לוי
 אסד י5מ רסנה הימה m«< לה עושץ אץ «יינ«ש וויוס לה ששין מטלה שהיא

 שהיא נפויו ארונה ננמרא ודקדקו שוה טא כאילו אופה רואין אשד מצד ו^רה
« והפגה דאיוכה צריכא לא וחירצו פשישא  קמ׳ל. נארנה טמיה געניד דשימא מ

 צריכא לא פשיפא פיוס לה פושין סי! מרונפס
 דשימא מט פ’ש לרטפו מרנפא ולא דפינפא

ט (ינפה ט  שם(קף אפרו פוד .קקיל ש׳ב ניי
 פיר של פרנעהנרטעו הנאלינפה לו.)ה*ר

 טלם. לדמם ודרומה פיר של לצ«! «גה5 מת!
 רכוס צלשס ונפלס שמכולשס רניס וכווכ

̂כ1 אוסה מרכפץ  מטגפס שאיגה דכל רל כ
מי!  או.ו מצד רסנה טהה ופי' .אוחה מי

ץ ונוי  ומאץ ט). הספדפייי בסיף (עיי! וה מ
: הרסג פם שוה הוא כאילו ה^ר אס

ח ח ת  פטיה שהיחה או נ״ם כמי! פשרה הי
טי. נקשח  נרייסא ליה) (דף שם ו

 רואי! נאם כמי! או קשה כט! פשויה היסה
 ממנה ומודד וסצוום כהים מלאה כאלו אוסה
 הונא •fb פלה ואהמר אמה. אלאים ולהלן
 מטס ראשיה שגי בץ יש אם כקשס פשויה פיר

 לאו ואם הימר p לה «לדי! אלפים מארבעה
 «(א דרנ or די! וסי' הקשס. p לה «דדי!

 וכ׳כ רניט מזכרי וכ'נ נאם כמין נפשויה לים
 ונאור ממרא כלשק טה הדי! נחב ורניט «יל
w שט ני! היו לשוט וה ז׳ל הרשניא כסנ 

 אלא לה פודדץ אי! אמה אלטם ד' ראשיה
p ט הול!־ היה כיצד הקשס  טסט צד של מני

 דדן שנסשה השמאלי שנצלפ לכיס שכקשס
« מפתש מודדץ הפשס סלל  צלפ כל כאילו ט

 סלל ולטק• לפצמה עיר הקשס צלפי משט
ט לצאה נא הסשנץ p לו שלה הקשס  מני

 טהר מצד לו שדדי! ולמק וממט טהר אל
 לכל אמה אלהים ניהו שם אשי לצלע הסמו!־

ל. אסה כפיר וצלע צלה שכל ס1ר  וגסי פג׳
ח צריפי! טושני pc פירשו כפסים שי  לכל ו
 )ייל; רש׳יי סדנרי וכיינ ניסו מפהה אמד

ר ט ט׳ הנמל שפה פל הישנה עי  (דף .ו
 פל שימנה פיר מט) א״ר ה׳א.)

 שדיץ אשס די דקה לפרה יש אם הנחל שאה
 אלא לה! מודדי! אץ לאו ואס מהל משפה לה

 הפטם מג כי נהלטס ופירשו נהיה! מפהס
 אלא מהמלא שאיט ט ומע^מט! ינש מסל
רגיט השמופהכדנרי פירשו ושם הנשם כשפה

ם פשויה היותה ח שהוטי. עשויה שהיסה או כמץנ׳ ממרא(פייונץל*מ) אמייק נק
ץ יהא גמה א אמה אלטם אמר הונא רב לקשס יסר נ ה נריה ינ  נר זינ

ג  הדי נפי דאי מססניא דינא טוטה אניי ואמר אמה מאלפים יוסי אפילו אמי שנא י
 משסע ממילא סילקו ולא דמזסהמו וטאה .זה די! שכירו לא ורניט והיי']ף נחים דון אמי

הי נץ יש דאט'  אמה מאלפים יומי לקשס י
ץ אף ןף>,5א אלפים החיצונים מן דמהסנרא: אניי וכיאמי נמי ןג;

"*י שיתה כדי שליש פחות ושמונים שלש מאתים החיצונים
א כאילו אותו כשתראה האמצעי וכץ pם אחד כל בין  ואחת וארבעים מאה pכיני ת

ש מתץ רוח לכל אטה אלפים ומודדין אחת כמדינה שלשתן הרי ושליש אמה ^  . pל
 לה מוררין תקפה ולבםוף ישבה .מישיבתה לדי מודדין ישבה ולבסוף שהוקפה עיר

 מניחין שוות זויות ארבע לר, ויש הואיל מרובעת או ארוכדי שתתה עיר ו מחומותיה:
 ענולרי היתה .רוחותירי מארבע רוח לכל אטה אלפים לדי ומתדין שהיא כמות אוהדי
ת מצלעות חוץ ומורדין המרובע בתוך הוא כאילו אוהדי ורואין זויות לה עושין  מרובע או
 לדי שיש או משולשת העיר היתה אם וכן ן :הזויות משתכר שנמצא רוח לכל אטה אלפים
ה. אמה אלפים למרובע חוץ מודדין כך ואחר אותה טרבעין רבות צלעות שתא לכלרו  וכ

 מרוחות רוח כנגד משוכדי ממנה רוח כל שתהא כדי העיולם בריבוע מרבעדי מרבערי
 כאילו אותדי רואין אחד מצד וקצרה אחד מצד רחבדי היתה ח •־ כננדדי ומכוונת העולם

 ראשידי שני בין יש אם כקשת עשוידי שרייתה או נ״ם כמץ עשויה ״דייתה ,רחבה כלה היא
 ודיקשת היתר שבץ הרוחב כל את ורואץ היתר מן לה מוררין אמה אלפים מארבעת פחות
א באילו ] אלפים ארבעת ראשיה שני בץ היה ואם בתים. מלא ת  אלא לדי מודדץ אין [נ

 על אמות ארבע דקדי.רוחב לפניה יש אם הנחל, שפת על שיושבת עיר ט הקשת: מן
 אלפים לה ומודדץ העיר בכלל ועחל נמצא בנחל וישתמשו עלידי שיעמדו כדי הנחל שפת
 מצדו. הבנויה הדקה מפני המדינדי בכלל כולו הנחל ויעשה השניה הנחל משפת אמה
 האלפים מן נמדד הנחל ונמצא בתיהן מפתח אלא להן מודדין אין דקה שם היה לא ואם

'שלוט  חצרות שלש שם יש ואם .בתיהן מפתח אלא להן מודדין אין *צריפין יושבי :
 כשאר רוח לכל אמה אלפים להם ונותנין אותה ומרבעין כולם תקבעו בתים שני שני של

א :העיירות  של ובחבל יתר ולא פחות לא אמה המשים של בחבל אלא ^מודדץ אין י
 שיכול אטה המשים רוחבו היה אם לניא הניע .מדאי יותר ימשך שלא כדי פשתן

א מבליעו הטדה בחבל להבליעו ת ב :אלפים מארבעת פחות בעסקו שיתה ו  דברים במה י
ת יורד המשקולת חוט [ג] שדת! אמורים  חוט אץ אם אבל .בו להשתמש אפשר שאי כננ

ה כן אם אלא מבליעו אינו בנגדו יורד המשקולת ג :מיכן פחות או זמיפים עמקו ת  היה י
תלך להבליעו יטל שאינו מחמשים רחב גיא היה ויורד. מקדר ועולה מקדר מעוקם גיא

למקום
ט1ש פיפ!שצפ אטד צ)וין שט. ;ו'נ שמ׳נשס: גפויט'שצש ג

טזיש ז׳ל יש'• אנל *צ1 הנאונים דמה «נ!
טו קטע ישוב מי צאו דקה פטד לא ואי הנסל ששיפס ספני סשסישחא נטמא הנמל שפה על טושנס דעור ט מהסס אלא אמד לפל מודדי! ואי! צריפץ ניושני לט ו  עשו ואם ני
 שם נשאץ זיל וסנאונים דנים שלדעה ודע .ז״ל הישנ׳א הסנים ולזה .האלפים מכלל נמשנ הנמל ולעוצם ולי.לן הזו הדקה ומ! המומה מקיר להם ומודד! קטעה העיר דניה הרי דקה
ט מפסס אמד לכל אץטדדי! דקה ם נ0שנ וזה העיר מקיר אלא ני  :אצפנא דקה ופי״ .הנמל רמב שיעור אלא דקה ע® נשלא אנדו צא .שלהם האלפים p נמדד השל ונמצא וני

ח אץ ■!pצר יושובי י ד ט' מפהח אלא לק ט ח אי! צריט! יושני טנא רב אסר ליה:) (דף שם .ו ד שני שני של מצרוס שלש שם p אם אשי רנ אסר נסיהם מפסס אצא לי.ם «
ט נהים קנ ץ קטעי! נסים שני שני של הצרות שלש שם יש ואס עיר דץ להם אץ ולטשן קטעץ ואיק והערנה ההוצץ מן אהלים שעושץ וטרוש .מ של ני! אק של נ

:זיל פירש״י פך עיר דץ להם וי.י׳ קנע טל! אס טשי! אלו וחצרות נהים נסרים
א טי מודדי! איו י מיי .שממעיש מפני יהר ולא שמרבה ממני פמות לא «א וטמרא רנינו. פלשו! נ״ז!רס) (דף שם משנה .ו ט המדה ומאריך למסט יטל קצר פשהסנל זיל ו

:נהלטס פ! ונפסקה למדידה פשה! של ופו הס מפצים נ׳ יוסף רג הני ניס) ממרא(דף .וטי פשה! של ובהבל :מפיל ונקצר נאמצעיט מפטלו פנדו ארוך ופשטא י
ע ניס) רז (וף שם וניייחא משנה .רמטיופו היה אם לגיא הגיע  ושפה ומבליט להנליט שיפול למקום הולך ל* ואס מנליעו אמה ממשים של נמנל צהנציעו יכול אם לגיא «י

 ערסס למדסו ומוזר סנליט סק אק והא והרפו לו ומלן אומדו אלא הכוהל אח יקונ אומרים אץ לטחל הניע ויורד מקדר וטלה מקדר ממוקם ניא מה אם צמדט ומוזר
 פצנדד ערד המשקולמ טש שאי! אלא שנו לא שמאל אמר ימדה איר חשטשטה נימא צא הפא חשמישחיה דניהא התם וחירש .יפיס נרסה וטא .טה מדידה מודד הניא והא הגאונים

ק ונפה .יפה פדידה טדדו כעדו יורו המסקולה טפ אפל מ « יוכף רג וחירש מפליט. אץ צט ואס נ׳מנלינם ורר.פ מאה עמוק מדחרא אניי והקשה אלפים יוסף א״ר ניא של ט א  ד
מנ אלפים פסוק אט׳ אוהרים אמרים דחרא פאמרים  נפטס הפא פעדו ערד המשקולת מס שאי! החם נאחדים ולא פרנק דלא נמא! מאלפים יסר אפי׳ יוסף איר איו מבליט נ׳ וי

ט אמר פמה פד פעוו ערד המסקלס טס ני ושאלו כעדו ערד המשקולת ק ארנפי. אני  .ארנע(אטם) ספרים ונקצת הפחים ונספר נהלטה מצאסיה p .ארנעה יחזקאל נר רט הגי ו
הי אלא שט לא רפא אמי רה:) (דף ובגמרא .לתסום סק •צא שלא ונצנד למדי* ומוזר מבליעו להר הגיע .נ״ז.) (די נמשנה שם טד  גהר אנל אינע ססוך עשרה המסלקס נ

ה הונא רב ימה מדידה טדדו ממש טהור עשרה המחלקס א אמי לנןלא לה מסגי p< דיג ניי טו עשרה הפהלקש הי אנל ממש מטך עשרה המחלקה ני.ר אצא שט לא ינ  ס
i גזיה פהנא איר ס*ע לחמום. מן יצא שלא ונצנד טסקא .נח! דיג פייה הונא פרג נהלפהא .לו והולך אוסדו ארבע h נטשנה טד .לנא! נאה המוט! סדס יאמרו 

עז ועליץ לנו פעי החט! הנא הקדר ניצי ונגמרא .נהיים שמקיר•! שמטחי אריס נזו להבליט יגול איט  אפוס די של נמנל אצא טדוי! אי! נקניק אני• אמי .מינלוסע נ
ט מדברי הניאה ופירושה .הגמרא לשק פ*נ ^ סדי פל ואכתנס זהו יני ד סנ אלטם פו׳ פטה שיהיה והוא ומ*ש .היייחא היא « ום׳ לגיא הניע .שנהב ה ̂ל הישדא נ  ז

p ל׳ מפרס שרגיט סבור .ד' אניטי אמר פמה עד פגנח ערד המשקולת טע וכי ממרא שאמרו למה פלל זפר רניט נדפרי ראיט שלא ומפט .נקפה העשויה פיר מדץ
אלפים

מייטוגיות הגתת
 *ואמיט מוי מטס mn* פסקומ יאטיס סעזי p וואע ם<מorpn 0 ם! רוק* אוט [ג]

אע [ג] •וטעו; טו גמן v וי ע ק אועיה ע’ו« ג הוו מאוגהוו גי י סו  טפו הסו מיסו וו
ו וםמוטים מיזיניס נ ו I <רנ .הרע ג

עח מנדל
 שהואניד אצא ו׳ל ר*מ ופשיפפ שגצמץ לאוס! מטצוגימ ממזטס pi שמדימ לאיק טשניס הצפונימ פנימ9
 ימא פלא ממש הוויצוויס ונץ אמוס דע 9נ מידע מלנה י,צימ וגייס מיאי! פומקיסו מפיו יל1

 א וטון פקל טל גיניסס סא גאילו האסצעי א״ רואי! «אמי צט ו* ני ושליש קמ׳א אלא אייי יסם1<י
 ןאע*מ מדיו א ninin ויל סישנ׳א המרי אנליק. לא לגיא ואינו מסשמיס גאווצט <!רקו

 קלא5 אלא וסא^א אליגא וס fte אט רואמ וס' אלטמ צארנשש M לטאן טען נין בסשופו ויל סדאלי ומיש טמויט. ויל ו^« דגופיט נשימה אמ אבל סדוקיס גל גפוסי גמל• יטמיט שיזיוצו
מ ממקנא שנקיק ילא פמניק צא וטקי ואטטיי ומוייס ואוהניס הגי ואסוויס לאניי ינס ליס ̂)איל וסוס הוא ימויא ״ יהיס טפץ נמפנס פומוגא יג נו מטיא ומדיף וקשיש «וא י  ומשממ ליס «
ץ ומשמא ומוי מלס איפפר ינדני מטי  אמד יואס ססוניא גל לסשמיש ו׳ל אלפס ו׳י פמן ומ ומל יססעימ ומילפא פיוסא וסויא ומדא מדא לגל הירם אפס טמים ונמיק נופיה אלא דחפ̂נ
 והא אולץ ^ולא קיימץ וגמירות אפיץ רואי! מגדיו! קא ממשג אמו אני אמר ,טואץ ויד ונקל פקמ׳א יומו א גשויץ ויל סראג׳ד דאפמספו ופא מיקר ומשמא dsb גלט סמשוס וסםא

מושעפפץנ פרק אף .פטפפש עד שטקשש Vf ספמיץ: לא רטן אמסיי אנל מרקץ ומרזקי ^ויץ ■^ויי דא אמגרא ולא פמגיץ אמנא ואן מדק מירקא נאי גסף טגפג טגץ «ממץ
ק ^ל .וסור מו 'epoo 01 עיי :•מטץ פיצד ט
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ט' מוחוק׳! העיר חמומי לט היו יז 6ל מאל&יס יתר נסמזך יר\5״הז זמפנ׳ הפאלה היקה 6ני של טמקו כמה זעד (.לטש שדעהו רה1לכא )ה1גר .שיינה נתתום לי שומעי! ו
א אמרי שהרי כ! לומר יא״א שמישש נחסום לו שימעין שאין לומר מי ט נוגה כ! הימה לא ואס אסר שירוש נוה ויש אלשיס ד׳ לשיש הוצרך אימא מ לתמוה יש יני

נ שיינה למקום אף נ' א ומ׳ש .דאנימ׳ הא כסנ לא למה שרינה נסחים לו שימעין שמיש צ׳ל וא"נ המשגה נשי׳ ז׳ל רניט ו ד נהא מנואר הוא וט׳ המשקולמ חוש שמיה נ
ג נסרא דלישוא דהוי שמישש נסמים לו ששומע׳! וכ״ש לו שותשין מיקל שהיא ש׳ש דאף גקשיה לרנוחא מטקס גיא היה ומ״ש כאחרים. דק׳ל וט׳ המשקולח חוט וכשאין יוסף די

ה להמטיר:  שלא הרשנ״א נשם ה׳ה שכתג ס
 נריטע דא״סא משום שעמו חקע'נ אלא הל׳ל

 כשהמדור וה ולשי נאצכשוגא חומשי ותרי אמחא
 למדוד והנא אמה והלח אלף השיר מצלע
 דהרי משום אלסים יהיו עיי של אלכסון מקרן
 ה״ה ומ״ש .חקע׳נ הס וחכ׳ח דאלף חומשי
 שנאמר לשי טעמו אמה נחקש׳ה להיוח וראוי

י שהראשון  אלשיס העיר אלכסון מקיז מי
 ההם האלפים רדת שכלה העיר מצלע וכשנמדוד

 על אלפים שחשנורת לשי וסש׳ו אלף לטף
 אלף הוא פך שכל סכומים ד׳ הם אלפים
 שנאלפיס לפי נץויגש״י נלעו יאקרא אלף סעמים

 יעלה מהם עשירית וכל עשיריות מאחים יש
 אלפים ארנע פך אלפים עשרים נמשטרח

 פעמיס ותש״ו ואלף פכים ד' שהם אלף פעמים
 ות״ה אלפים ושלש סניס שר עולה וחט״ו אלף
 וכל ומצי עשיריות קמ׳א יש יחע׳ו נאלף ניצי

 וקמ״א וק״ג אלפים ׳״י עולה מהם עשיייח
׳ וחצי פעמים  פכים ד׳ טלה וק״נ אלפים י
 הראשון על שיינה הרי ורלה ואלפים
ט סקפ׳ה  הוא ולחומרא אמות נה' דק לא ויני

ק דלא  וסדי אמתא השטן דצע׳ דמשוס ואפשר י
א האמור חומשי מי  לחקע״נ המיפכת עולה ע

 חק'פ כתנ חקפ׳ה עולה הגמרא חכמי ילמשטן
:נקירונ

עיקר

 מדתו כנגד וצופה ומבליעו להבליעו יכול שהוא למקום
 אין לכותל *הגיע יר :וחוזר

 אומד אלא דכותל את יקוב אומרים
תלך רחבו  אפשר ואם .לו ו

 . יפה מדידה מודדו בו להשתמש
כנגדו יורד המשקולת חוט היה ואם

 הראב״ד השגת
 מסתניא ונו', לטהל *הגיע

 ,מנליעו לאמדו א״א אס
: ענ׳ל

ו :יפה מרידה רחבו מודד  הר היה אם להר” דגיע ט
 חמש באורך טפחים עשרה גבוה מטנו מתלקט

 הרבה גבוה היה ואם .למדתו וחוזר מבליעו אמות [י]
 ארבע משך מתוך טפחים עשרה ממנו שיתלקט עד

ן להבליעו יכול אינו ואם .לו והולך אוטדו אמות  עו
 הוא וזה .מעט מעט מקדרו מחמשים יתר רחבו שהיה

ן :בהרים מקדרין שאמרו  בהרים מקדרין כיצד ט
 של חבל שנים אוהזין .להבליען יכול שאינו בגיאיות

 והתחתון מרגלותיו מכנגד קצתו אוחז העליון אמות ארבע
 לעמוד העליון וחוזר לבו כנגד השני בקצה אוחז

 החבל מדת ממנו ומרחיק יורד והתחתון התחתון במקום
כין מתגלגלים וכן תי  וכשילך .כולו את שמודדין עד ו

א או ההר להבליע המודד  שלא לתחום חוץ יצא לא תי
: לכאן באה תחומין מדת ויאמרו העוברים אותו יראו

ה] על אלא םוטכין אץ ין  תחומי לנו היו .הקרקע מדת יודע שהוא מומחה אדם מדידת [
 כתחום לו שומעין .בתחום ומיעט מהן בתהום ריבה ומדד מומחה ובא טוחזקין שבת

 .למרבה שומעין מיעט ואחד ריבה אחד התהום ומדדו מומחין שנים באו אם וכן .שריבה
 שמא נאמר זה שירבה בעת כיצד יח : עיר של אלכסונה ממדת יתר ירבה שלא ובלבד

 התחום צלע ונמצא מדתו מיעט ולפיכך האלפים מדד עיר של אלכסון מקרן הראשון
 על מחזיקין ואין .המדינה מצלע אלפים מדד האחרון וזה מאלפים. פחות המדינה וכין בינו

 זה ריבה אם *לפיכך .זה על ביותר שטעה הראשון
 ושמונים מאות בחמש אפילו הראשון על יתר האחרון

:לו שומעין אין זה על ביותר ,לו שוטעין בקרוב אמה
אפילו

:שש סס׳ג שצפ סי' פיר «

ת שג הראב״ד ה
סנ .ונו׳ רינס אס •לפינך  אני J"r הראנ״ד נ
:עכ׳ל , מאוס ו׳ או מאות ד׳ או מוצא

ט נדנר• ואין .כלשוצו ננר״תא זפי  זכר יני
 או מסוך'לומש ננשרה למסלקט הניא כדין כלל

 ניגפו דוקא נהריס דמהו משוס אגינט מפיך
 דשמואל מימרא יכן .שאנאר נמו עיקרי וק

 היה ומ״ש . שאכתוכ נמו היא דוקא נניחל
ט׳ מממשים יוחד רחב גיא  נכר״סא זהי ו
 אלו דיגין ונפוף וכו׳ למקום הולך לאו ואס

 שלא ונלכד ששגיט פה יניגו וינתוג ינאי
א והו לטפל הניע ומ״ש .לחמום רזון יצא ״ס  ני

 וט׳ ט להשתמש אפשר ואם ומ׳ש .הנזכרת
 מגאונים ניפח לפי סמנה שהקשו נר״חא זהו

 מדדה מודדו ואז תשמישתיה נדנימא והעמידוה
 ואם ומ׳ש יפה מדידה הסמל כל שטדד יפה
 כררזט מודד כעדו יורד הסשיץלה חוגי היה

 פיחש .דשסואל ממימרא הוא . יפה מדידה
 למדוד הוא יטצ כך כל זקוף שהוא שכיון
מנ ומודד הסמל כראש רמס  מדדה לנד הי
ט' הר היה אס להר הניע ומ״ש .יפה  .ו
ה וכפיישא משנתט זהי  הונא דרג ללישנא דינ

 דהיה ואפשר נימיה דהלכחא גמן דרג נריה
 לישנא. להא' שמנציעו שש מתיך •׳ למחלקע

 לא ירכינו יפה סיידה מודדו אומרים ויש
 אפשר שאם ננוחל שנתנ לפי זה הזכיר

 דה׳ה ונראה יפה מדידה מידיו ט להשתמש
 זה וט׳ הרנה נטה היה ואס ומ׳ש להר.

 ואם ומ״ש שהזכרתי. הונא דרג נלישצא מטאר
 ניצי ומ״ש .מטאי כמשנה ונו' יכול אינו

 ומימרא נר״תא דטאר ננמיא וכו' יזקדיץ
ט׳ המודד יכשילך ומ״ש .דאב״  ששנים זהי ו
 מ״ט טמרא ואמרו לתתוס מון יצא שלא ונלנד

 הנוזמר מכל הנכון והוא רניגו דעס זיט וט'
 שיטא אתרה שיפה לרשנ׳א ויש זי פוניא נפי׳

 עשרה מתלקט פא״יו מה נכלל שמאיות סונר
נ ארנע מחוך או ממש מחוך נ'  מודד היה ו

מיע  עשרה מהלקט היה אס לנדר או לגיא ו
 הוא והרי ננווח תשמישו מנומש יתר ממוך

 סחלקס היה יפה מדידה ומוו׳יו חלק כקרקע
 כקיקגנ ננחח תשמישו אין המש מחיך עשרה
 נ' של נסנל להנלי« יכול אס ולפיכך מלקה
 פן לו עולה ומדייט שפועו ואין מנליעו אמה

 ושלה מקיר להנליעו •טל איט ואס החשנק
ארנע מתיך עשרה מתלקע היה ויורד מקדר

א הנלעה אי קריר לט שאין ומכאן .עכ׳ל לו והולך אומדו אלא ולהנליע לקדר מצמצם איט  של נשמקו שאין נזנזן מנליעין אימתי כחש ואמ'כ סמש מחוך עשרה כמתלקט אצא טי
 שייתלקס אנשי היאך אצלי סתמיהין דניים ואלי .סיןדיי אלא יכליעו אינו ננסה תשמישו היה לא אני' אתה מאלפים יותר נו היה .אמה מאלפים יותר שפתו אל משפתו להולך ניא

 שינליענו נאמר ואס .ממש נזר. ואין מאד זקוף ואת׳כ כך מתלקט שנחתלה דעתי ואילי יאתים של נתנל ואכי׳ נ׳ של דחנל להכליעו יוכל אלכיס נעמרך ויהיה חמש משך עשרה
 והרשנ׳א .רנינו נדנרי שלא אתר פי׳ ז׳ל פירש"׳ דאנימ׳ ההיא ומ״מ .רניני וכזכר׳ נהר האלפים דין ולא נגיא ות1ההת'ק־ דין שזכר לא ודאי אלא לפרש להם היה אמי כמקום

' פירש ת י  קרקעיתו עד ושלנין משתפעין הניא כוהלי ששאר ואע״ש להליך ראוי איני כך כל וקוף הניא ששמק אמות ד׳ ניא של כעומקו כעדו המשקולת מוט שיורד יכל ^ו
ו יורד הסשרךלס שט הניא כל כאילו זה היי גיא של עי .נסן פירוש וזהי ע*כ נ

ט׳ שפכי! אין ין  שמיעט למקום אין שרינה למקום ננתרא ישאלו שרינה למקום שומעי! אמר צמקוס ותיעס אחד למקום רינה הסיממה ס! אלא סודדין אי! נ׳ס) נ׳ח (דף משנה .ו
.שרינה לזה שומעי! אחד ומיעט אחד רינה ה״ק ותירצו קמ״תא ה״ט עמרא והקשו למרנה שומעי; לאמי ומיעט לאהד רינה שם שד .שרינה למקום אף אימא לא

 ההדיוט הא המם יגרסינן הירושלמי מן נראה ונן ז״ל פייש״׳ ושן הנקי מן המומחה תן ינינו ונירש .ננמיא כ’ע .נאלפסינה העיר מסדת ׳וחר ירכה שלא ונלנו אני' אפי
 שא תימה שרינה למר\ס אף אימא עס׳ שאתרו מה פי על היחה יכו׳ חוחזקין שנת חמומי לט היו כשכתנ רניט נינת ואם ,עיקר וזה אחר פירוש ויש .צי שומעח אין שיינה

שי .זיל המשישים כל הסכימו וכן איית הם זה כדין רנינו דנר׳ ומ״ס פנים נשום הלשון על טפל זה שאין לפי  שומעין התחומין מן נאמד וינה מדד שאם ז׳ל הרשנ״א נחג ו
i הולכים נשפט שאף שיינה לייקוס אף נגיירא למ״ש פירוט יזהו .עכ׳ל נמכוץ הסרוכה ואת נמיטעה הייעס אה שתחזיקין לפי הסרוכה כעד המועט השני הקרן אס ושציאין

י ג על ייסר האחרון זה רנה אם לניכך רניני וכתכ .עיקר רה דאב״ כמימרא אתר כיריש ויש בתשך זה נזכר כנר .וט׳ הסחוס ומדדו מיסמין טניס נאי אם וכן :המרינה מ
לו שה שלא הקשה ז״ל והישנ״א ע״נ מאוח י׳ אי ד׳ או מוצא אני אנרהם אחר כתונ ונהשגות זה תשני! על והקשו שומעי! נקרונ אמה ושמונים מאוח נחפש אפי׳ הראשון

דע אפרש ואני עכ״ל נקרוג שמונים נאמרו הפנין והודיע דק לא שמונים עי תמלאין שאינן אע״פ אמה סשנעיס יתר ששא כל זיל הרב ושמא וכתג וע׳ג אמוח ה׳ אלא לומר
שהאלכשו הוא האמת׳ והכלל ׳ י ׳ ’

סז׳ יומי ;יא
לפי

.................... - י ן־ - -----־י ........ )--- ־ - - , - - - - . , . . . . wn w * I ^ ׳••UvM S׳
א האדתי והכלל החשבורח כחכמה בחיפה מכואר יזה האלכסון הוי מענן דיוהר י*:־וקדק איט נא־'ככונא חומשי וסרי אמהא ברנועא אמחא כל ז״ל שהזכירו שהמשטן  ; ס

א י הוא כהכרה וא"כ נ' שהשנורחו הרוכע נדר אלנסוט כ״ה שתשטרהו ה׳ על ה׳ מריכע עון סחט יוצא שהאלכסון הראשון מהמרובע כפל שתשטרחו מרובע גדר מ

עוז מגדל
ם' לססל הגיע תב .לח) מענרין(דף כיצד שרר, ,ישה מדידה עד ו  אי אס מסתכרא ז׳ל הראלד נ

 כדאי איני מר1א ו>*גי . עכ׳ל מודדו כעדו יורד המשיןולח חוס אס מנליסו לאפדו אששר
 ניזתי שטעה עד לי\ הגיע נערה לנעח אלא לכתור כאחי לא כדאי הייתי ואשילו גשכחתיו <חךק

ךDS .נ״ח) סעכרץ(דף כיצד ש' הנל .91ל0 נ  הראנ״ד נתב לו שימעין אין ער וכו׳ רינה אס '
 ויארן ממגי אח1 שאלה נשאלה מר וםר6 ואגי ;עכ״ל מאות שש או מאות ק׳ ו6 מוצא אני ו'ל

 מנוררת וו הלכה כי ודע .לקצר אלא להארין לצורך לי אץ הוכ כעור אן pגאו כס וכשגתי פצריס
 שמונה משתכיין תחומים שנמצאו דאסיקנא מד מייגעת דסגלא גנרייתא pממג כיצד פרק נשמש
 של עגולה עיר נראותך כי בקציה יאיכתננו ומנואר ארוך שירוש ז״ל רש״י •:ה ו• אלשי הרי סל אלשי הרי רהויא גייתא לה משכחת אגיי לה דמשרש עד וכו׳ לכאן אמה אמות ושמנה לכאן אמה פאות
ח וארכע אלף  חמש עולץ האלו והחומשין נאלכסמא חומשי ותרי אסחא נריכועא א,חתא כל לן כדקיימא חירשץ וחמשיס וששה מאות ושמנה אלשיס עליה למסיף חצערך לרגעה ונ^ן מאות ושמנה וכ׳ ^י

ת  אשר היץ־״ש הם והס האיכסון וה מחמת אמות ח^נ״ג שגת תחוס נייהלך נשכרת הפיר שעוז ממדה נידן שהיי והכ׳ח האלף על הריבוע אלכסון סוסשת תקע״ג כשחתן ני ראה ועתה . אמה ושתים זשנעים <̂ן
הס דל שייש״י על ו״ל י״מ שהוסיף והשמונה .ההלכה כשי האלכסון סן וסח• שי,ח שהיה המרנה אותן והעדיף העיגול סן אלא הריגוע מאלכסץ מדד שלא משני והחסיר המנמיע שעעה ואששר Y\ ר׳פ בנא

ייזי״ד

מייסוניות תודת
ב [ד] ד מי קמא נאrיSכ נראה דיה ^מהר״ם גחן, דרב כריה הונא נ  יפנו רבא חו

 ועיין יפה מדירה מודדו חמש מתוך עשרה נסת^קם Sאב ארבע מתוך עשרה נדת^קם
 אי*א מודדץ אין גרס ור*ח מיר״ש וכן [ה] : ע*כ שכס״ו ח־ בהי^כתא עירובין בה״יכוח ליקמן

cS in לוודרים !‘יי שי^א העיר נגר זםכיון ישר דרן־ ר״ת וסירש המומחה מן o S* לו שנוח 
א ואח״ב ופשורי עקולי די^יכא למדוד שס  עכיד אS ראי משום מדתו כנגר וצופה י^עיר נ

מנץ הכי ה וגאיות הרים כנגדה שיש דטעי זי : ע״כ לקדר או להבליע לו והי
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טפדץ

ט ̂  50981 ט׳ 516rr*95((0 עיקר ד Dvm באן עזי לומר־ נאמנץ שפחה אפילו עבד אפילו י
שגת.ונאםן חיינו כאן שעד זכורעי ועדוללוסר ה

 6*01 ג* w *01 פד ט 11896 «גה 960 בדבי עדוחו על וסוטכץ .קטן תי כשה בשבת b בא
:הגנוגס 60הנ*ו מפני להקל אלא להחמיר בדבר חבנדם אמרו שלא זח.

ה״ :סדבתוזס אמה אלפים ששיעור

ועשרים תשעה פרק
ח א צל  יוע את זכור שנאמר בדברים השבת יום את [«] לקדש“ התודה טן עשה מ

̂זTוק שבח זכירת זכרהו כלומר .לקדשו השבת  בכניסתו לזכרחו וצריך . ה
 ברוך .העם קידוע( נוסח חהו ב :בהבדלה וביציאתו היום ושTבק בכניסתו וביציאתו.

 ורצון באהבה קדשו ושבת מו ורצה במצותיו קדשנו 1אע( העולם טלך אלהינו ה׳ אתה
 בחרת טו כי מצדים ליציאת זכר 8קח לטקראי תחלה בראשית למעשה זכרון ועחילנו
 טקדש ה׳ אתר. ברוך מחלתנו וברצון באהבה קדשך ושבת העטים מבל קדעזת ואותנו

 *ש9 בין המבדיל העולם מלך אלחעו ה׳ אתה [כ]ברוך .ההבדלה ינוסח חה ג בת:1הע
 ברוך .המעשה יטי לשעח השביזך יום ובין לעמים יעזראל בץ לחשך אוד ובין לחול
 בץ בלילה 1קידע לא אם .בליח־. ^הקידוש עיקר ך : לחול קדש בין הטבדל ה׳ אתה

 למחר מבדיל בלילה הבדיל לא ואם .טלו היום כל וועלך מקדש במזיד בין בשונג
 שבת [י] מוצאי בליל '«7« האור על מברך אינו אבל .שלישי [כ] עם סוף עד ורצלך ומבדיל

 משיצא וכן .שיקדש עד היום משקדעז יץ לשחות [י] או לאכול לאדם אטד ה ז בלבד
 שיבדיל. עד כלום לטעום או מלאכד. ולעשות ולשתות לאכול להתחיל לו אטד העם

 הרי שיבדיל ]1[ קודם או שיקדש קודם ושחד. ואכל עבר או שכח .טתר יטם ולעזתות
ד.ץ, על הייןולדבדיל על 8לקח [!] ישופרים מדברי ן שאבל: אחר ומבדיל מקדש זה
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p!יקדשע^׳^^נו v j׳ i i ' i ’ 0i>1} i w t . ׳.____ ____ . . . . ^ I ' . I  • t
לעשות לו מותר לחול קדש כין אטד ו ל בד ש ומאחר ל,) דרי:],!(! לעסיה גלי

 היין על ומברך . הבוס על הבדיל שלא אע״פ מלאכה י!ראהשנוגיהמפישרניטג״נ;
ס] .מקדש כך ואחר תחלה אטיי  עד ידיו את נוטל ואינו [

 מבפנים ומדיחו יתר או רביעית מחזיק שהוא בום לוקח עושה הוא כיצד ז :שיקדש
 יסייע ולא יתר או טפח הקרקע מן ומנביהו בימינו ואוחזו יין ומטלאהו מבחוץ ושוטפו

 בתהלה לקרות ישראיי בכל פשוט ומנהנ .מקדש כך ואחר הנפן על ומברך .בשמאל
 ומשקה לונמיו מלוא ושותה [י] מקדש כך ואחר היין על מברך בך ואחר ויכלו פרשת [ס]
 במקום אלא קידוש "אין ח :ואוב׳ המוציא ומברך [־] ידיו נוטל ואח׳כ חבורה בני לכל

 בזוית [ל] אוכל זו בזוית קידש אס אבל אחר. בבית ויאכל זה בבית יקדש לא כיצד סעודה.
ס] ולמה .שניה  היה’ ט :שם ושותין שאוכלין האורחין מפני הכנםת כבית ♦ טקדשין [

 המוציא ומברך תחלה ידיו נוטל זה הרי יין לו היה שלא או היין מן יותר לפת מתאוה
 שנתבוין מי יי : הכום על אלא הפת על מבדילין ואין [־] ואוכל בוצע כך ואהר ומקדש

הפת [ם] על מקדש זה הרי שיקדש קודם ידיו ונטל ושכח שבת בלילי היין על ׳
ואינו

m סי«ן טוי נ ; פס סמ׳ג יטג סימן פיר ftin נט טטץ המ׳ג •

ני )j*p (שנת !6שי ש' .וני' תר6יי שינדיל וטאהר . הנים על היא שמונריהש עוייד׳! שנראה הי׳ן נתנ וטי. שנת נליל׳ ה״ן על <קדש שנתטץ מי וני' לנס רתאוה היה ט
שם אחיח מימרא יכן נלתי ומסלהינן להול קדש נין המנדיל אמריק נהנא רנ נ׳ היינן ידים נועלין דאין דכיון משוס יקדש לא ידיי נעל נך מערש שהוא הריין נידנרי

נלימר שס ינ'כ שצריכה כתני ינהלכיח ימלכיח שש צרינה אס המכרשיס ינהליץ ניי כיוצא לא הילכך הסת על מקדשין דאין נרינא לרנ יסיל ריסתא ליה דתנינא דעחיה גלי לסירות
ט' לחושך איר נין צ״ל איני דליתא יאסיקנא הנינ שאיע על מקדש נתצא אחמרא מקדש יא׳ לקדש א׳א הפת שעל יקדש ז״ל הנאונים וכתט .להול קדש נין יטזנדיל אמ׳ה נא״׳ אלא י
מלאכה לעשות יכיל כהפלה יהנדיל התפלל שאס מקדש ריפחא ליה דתנינא אימת נל רג דהא

״ טל להבדיל צריד בתפלה שהבדיל פי על ואח ייי’ ''’”י״. ן מן הפנימי ולוה אחרת לנרכה צריך ואין ר
........... ___ ____L.. ידיה משא דמני דאמר דנפא׳ הפת על יקדש לא . . ___l .J.l ...._____t ,. ו___* ט' מקדש וכשהוא י ועיקר ו״ל האחריניס . ,ו

 אוסרים נ״ה נ״א.) (דף ננרטת דנריס אלי פ'
ס על מנרך ואחיה ה״ן על חנרן  וס׳ש . טי
ק׳ו) (דן פפתיש ערני נע' שם יט', נופל ואיני

;נסנייו ויקנאר יקדש לא ידיו נגול
ד ז צ  שנתה סלו דנרים .וט׳ עושה טא כי

 שאכלו שלשה פ' נגמרת נאסרו רניני
 רניט ומפרש נרנה של טס צני נ״א) (נרטת

 קידוש עליי שאומרים סס טא נרכה של דנים
רטק מהלכות פ׳ו נסחנר הסזון נרנת או היום  נ
 רניט לדעת הוא הדנר שעקר אלא עוד ולא

 של נום פי' ז״ל ורש״י .נמיש קידוש של נטם
ד • הסיין נרנח נרנה  ננל טא פשוע 1םנ
ט' ויכלו פרשת נחתלה לקרות ישראל  P .ו

(שנת כתני נל נש' מס״ש סמך להם ויש נהנו
ולפיכך ויכלו לומר צריך יחיד שאפילו קי״ע) ̂ ,

ס: פל סייכוהו הפת [ם] על מקדש זה הרי שיקדש קודם ידיו ונטל ושכח שבת בלילי היין על לקדש ט ה
1 r ו נזנויס גצי לכל ומשקה לונמיו מלא ושותה -■ j ו י

ט' מזל כך ואחר י נוסקנא .ו נ עי  נ
 פלא טעם אס המקדש ק״ז) (דן פסאיס
ופיישד נהלטה וכן יצא לא לאו ואם יצא ליגמיו

 לוגמם מלא צרינין החכירה כני כל שאין צראה ז׳ל הנאוניס ומדנרי לונסיו נמלא נראה לצדדין יסלקט שאס לונסיו פלא
ן ח .סנטרה נמיץס אלא קיחש אין הכי דאמר כשמואל ק״א) (דן שס הכושקים וכל ההלנוס מהקנת .וט' אתר ננית ויאכל זה כניה יקדש לא כיצד סעודה כמקום אלא קידוש אי

נ להו אמר לא לשנה מפנה אנל לניח מניח ה״ס מינה סטר שם ואסרי מקדש היה לארעא מאגרא ואפי' שמואל דמר קוויה קאימצא היה כניאין זמצין התלינא נר ענן י
נ ס ונהצטק. נגמרא ע'  אס כסעודה לחצר ולצאת נניח לקדש שכתבו זיל הנאוניס כספרי ראיתי אכל ונו' נזיית קידש אס אכל שכתב ז׳ל רנינו לני•׳ על מתמיה כפשוסו וז

 ויש דירה כיח נית מפרשים שהם צראה כך מתוך .עכ״ל ואמר לעצה נייפצה נעשה מקומו את רואה אינו ואס לשנה כמפנה דומה ואינו אהד נמר\ם שגעשה מותר מקומו את רואה
נ ונא .לא אחת דירה נניח לחדר מחדר טון לפנה סכנה אכל אחי קדיש שיצערך הנוריס היו אחי יירה לטת דייה פנית ועליות סיריס נה  דרס נניס שאפי' והעיד ענן י

 מארעא מקדש שמואל רואה כשהיה עק רב נונהס מידי מוציאה היה היאך אתת נעליה בחיר לכנה רננה פירוש היה באס הפירוש זה על ויעיד .מקיש טה לסצי הגג פן אחת
לכה אי.ר פירוש נזה ויש ז״ל רניט דנרי נאמרו הפי׳ זה וצפי .לאגרא  שאין ואע׳ש שם לקדש נהנו ועכשיו מטאר שס .ונוי שאיכליס האורתיס מפני נבהכ׳ג רתדשין ו

ק אוכלין אין כנסייה דנתי קייל דכא ממש ננהכ״נ איכלין היי שלא זיל וכהני ,ממקומה תקנה זזה לא שנתקן שטון לשי אונליס אורחים ת אכל תפלה מהלכות פי״א נמטאר נ נני
;נזה כיוצא כל וכן הקידוש שמיעת נעת שם יושטן והיי לנהכ״ג הסתיך

שמפתתיה ושכסיק דרג צפשיה צח לא אכתי ,ונו' יצחק רג לט אסר יקדש לא ידיו נשל רג אמר נרונא א״ר קו} (דן שם וני' כיה שלא אי היין פן יתר לפס מתאוה חיה ט
אין זמנין v צסל רניט פירוש וזה .אהמרא מקיש חמרא ליה וחניכא ומנין אריפהא מקדש ריפתא ליה דמכישא ומנין דרב קמיה קאמינא הוה *׳ r כלל יקדש שלא קפיר לקדש

 פירוש וזה הפא על מקיש <דיו כשנפל וא״כ לו הנינ כשהיה הפת על יוקדש היה דרנ ׳צהק רג להו ואתר הפת על מקדשין שאין םשורין שהיו ואפשר לו מקדשין אחרים מלא
ק נטן ״ן כ”אס 'לקיש ידיקס ליפול נהנו וע״ו נהניטח אלא ננשילה תלוי הדבר שהין ניונא אדרנ לצמר׳ פלינא יר״י דהא שפירש מי ויש האתרוניס מן נחט ו  ע״כ נ

: נסמוך זה ניארחי נכר .ונו׳ ושנת שנת בלילי היין פל לקיש שנפסק סי י

עוז מנדל
 כן ואמו י.מלה ה״ן «( ומטיך י טווויין אין ופדי, :וא( פיי, .הניס על מד ט' שהטיל יונע■*

 סכרדס ערני סרק . שיקדש עד ידיו גועל ואינו :רנריס אלו «יר, גרנות פסנת .מקדש
ד  היין על מכרך כך ואחר הקו־: כתני כל וס־־ק שיתנכלו שג:ת פ״ש . כסחלה עד ט׳ עושה הזא ניי

 שחת לא אס שיר: שלא אגי ־־וא: כי' לוגמיי מלא ושותה גרנות כמסכה דכריס אלו סרק .כו'1
 כדא׳יתא שיטעום לריך הייניך בזהקו התו»ות נעלי רנותינו כדעת שדעתו וג״ל .לאו ^ יצא אס

 ותילו ינוקא דליטעמיה דתי'מ!דא נפשיטוחא מערכין ככל כשרי, כדמשמע מעככת איגה שתיה וגס נכרכות
 הכי דאמיי רכא דאסר הא משתתשין כינד מתגי׳ גמרא מלון סרק כהלכות הגיא רל 0^ י״י

 לא המאור ונעל היא דהלכהא מכלל יצא לא לאו ואם יצא לוגמת סלא פעם אס הסקדש דפופנדימא
.פסחים ערכי סרק סכל .זיסעור ידיו יטול עד ידיו גומל כך ואחר :גוה השיגו

ומצוה
מיימוגיות הגהות

ת [ח] י כבי חכ!ו יד'םS נוטי*יס כך ואדר הכוס את מוזגים רנרים (‘אי כפרק דארר ‘ה̂י
י׳ גרכח לנביילה נ  יקויש לא ידיו ‘ההוס־ גאון עמרם רב כשם וכת־אתי .התם כדאיתא ו

דיו דאמרינן נטילה זוריך אין דיין ט“ם לי ג ת הגו מ ה הרי לפי  רטעון הוא ופח הרות מגסי ז
ת על ושם היין מן רעתיה עקר ידיו דנטל וכיון נטילה  לא ידיו נטל אם לפיכך הפ
ר כתב וכן .עב״ל יקדש ם קידוש לאחר ידים נטילת שעיקר יכ״ק בר אליעזר ה׳  ונד

א ראיה והביא ונוטל חוזר אין כך ואחר קודם ידיו נטל אם בדיעבד ר  רפירקין ג
א זימנין דרב ה יריו נוטל היה ואז אריסתא סקרעז הוה ריפתא ליה דבינ ס תדל שב׳  ור
פ בתוספות סזראתי וכן בדיעבד הדעת היסח הוי רלא שסק שמתח רבינו פסק וכן ע'

ה וכנו יואל ורכינו אני׳ ח ידיו אדם נוטל הבשר כל דפרק מהא וראיה לכתחילה ר שמיי
ה שלא ואע״ם הכא וב״ש כו׳ ומתנה ה כאילו הכי ררעתיה כיון כפירוש התנ  כפירוש החנ

ם אמנם .הפסק חשיב לא פעורה כמקום אלא ואינו הוא סעודה כשעת שהקידוש כיון כרוך טול או לחורא גביל אלא רעי דלא ועוד ה סהר׳  וכן קידוש אחר ידיו ליטול רגיל הי
מ וכן רבא קדושא אתר בשבת בשחרית ו' ד הבוס על ואחד התפלה לאחר ואחד בתפלת אהד בשבת ויכלו לומר אדם חייב פעטים שלש יש ויכלו כסררש [ט] 5 ע״כ כי ג  כנ

ב בו׳ יצא לוגסיו מלא טעם אם מקדש חלון נפרק [י] :ע׳־כ ויכלו שבפרשת אשר שלשת שת הר־ר בשם לו שאמר מנחם כר שמואל הר״ר רבו בשם מהד׳־ם כתב [כ] ; ע׳  מ
כ אלא הפת את סביאין שאין ושוין פ ע בפרק דאמרינן דהא וו־־ל סגי״ץ א ואם קידש א׳ ת דברים באלו לקמן וב׳׳ה כ״ש שנחלקו אע־ם פירושו דהכי ומקדש ספה פורס הני  כהלכו
א אם אכל קידוש קודם הפת על לכרך 'צטרך הפת יביא ואם לברכה מוקדם בפסוק הקודם שכל לפי קידוש קורס הפת את מביאין שאין הן שוין קדים סינייהו חי סעודה  פורם הני

ת על ספת אן והוי חפ מ ב וכן . ענ״ל מקדש ואז דליתיה נ ת  רשב״ם בפירוש איתא וכן דפרישית מטעם יכסנו לחם יש ואם השלחן ‘עי לחם יהא שלא יזהר השלהן על דסכדיל נ
ריכה שסונתו מי כירושלמי מרגרם גאק נסים רב אומר וכן 1{ל :ע״ש  דאין רכיון לטעום לו אין הכנסת בבית וההקדש [מ] : ע־כ כסוכה ואוכל בביתו מקרש שסיני יל‘ב' עליו ;

י סעודה במקום אלא קידוש ם ראמרינן דהא שנהגו כמו לקטנים להשקות יכולים אבל קידוש קודם טועס הוא ד\  וטריפות נבילות כגון בלאו היינו להו ספינן לא רביריכ חרש נ
סי ומנשים מהתם אתיא לא היא עשה מצות היום קידוש אבל ונו׳ (‘תאב־ מלא לן דגפקא כחן וניתוא א לא נ הו לנשים דמה אתי שני עונשין כנות גופייהו דאינ שנו ‘ו  שי

ת ואני בב״ה לקדשז המקומות כבל ונוהגין רט׳־ט סימן הטור [וכתב ־ : מרר־ם של כרכות בהלכות , נשכיירה לירעהו גופייהו דאינהו קטנים לן נפקא לא בזכירה ישנו בשמירה  תמי
שט ודאך הג זה נתפ מנ  סעודת מקום הוי דלדידהו כנישתא כי ושתי ראכלי אורחין לאפיקי אלא בבד,'כ מקרשין אין ולדיריה סעודד. במקום אלא קידוש דאין כשמואל קי״ל דהא ה
ק ני סו דהשתא ו ת הרבר קרוב התם דאכלי אורחים לי ה להיו כשיש גאון יועדאי רב בשם חננאל רבינו פירש [נ] ז ע׳ב] אבטליניה חילי איישר אי בסון* וכתב . ע״כ לכטלה ברנ
גזן יקנה״ז לברך מי מבדיל ארישתא דמקדש מיגו המרא ליה ולית שבת כמוצאי להיות שחל יז־ם נ ן על שבאים כמן אריפתא נ ח ^ ^ ה ב מקדש והילכך לסעור שלא אפשר ואי ק

ת על מי יצחק רב מד וכתב .זסבריל הפ חר אשר מכרך כך ואחר המוציא סנרך תדלה י־ן לו שאין ד שמים על ומברך כנו נ  ריסבדיל טנרך כך ואחר הנר ‘עי מברך ושוב הנ
m בי, p ב אלפס ור״י לחול ת  ברונא רב אמר פסחים ערכי סרק דנרסינן הא כי [ם] : ע־כ ראכי־ה ובן הרדי בהדי והבדלה קידוש אפילו הפת על בלל סכדיל שאין כפירוש נ

טל רב אמר א בר שמואל בר •צחק רב ליה אסר יקדש לא ידיו הנו תי סתנ  זימנין דרב קמיה קאימנא הוה סגיאין רזיסנין לשמעתתיח להו ושכהנינהו דרב נששיה נח לא אנ
אל ורבינו נסים ורב צדוק בר יצחק ורר עמרם רב דגאון גם והנה .אחמרא מקדש חטרא ליה דחביב וויסנין אריפתא מקדש ריפתא ליה רהכיכא אק יהודאי סר בשם חננ  ור״י ג

ן פסקו אלפס  אכל היין על שמבדיל היכר שיהא להבדלה יין ברכת שסמך קגי־ה אמר רבה השבת אחר להיות שחל דיו״ט הא גבי ע־ם פרק בריש רשב׳ים וכן הפת על שמקדשין נ
ל פת על אפילו קידוש כו ב יקדש לא •דיו דטטל הא גבי הבי וכתר ע־־פ נרלקסן לקדש י ת ל נ ד  אוכל ואינו המוציא ברכת וםברך ויכלו ואומר הפת על ש דמק. שמעינן ומררב ו

ה הבדלה אבל קידוש ורוקא נן אחרי שיקדש עד פורש אינו ונס ה יי; של הכוס דעל הבוס על אלא אינ  שרגילין כמבום יין לו שאין וסי הבוס על קבעוה העשירו דאמר נתקנ
ת שתו ל עמרם רב בסדר תפלה בהבדלת לו ודי יבדיל לא יין ל ׳ נ  מקרש ריפתא ליה חביכא בי דרב פסחים ערבי דפרק הא ומפרש הפת על ן מקדש שאץ ססק תם רביגו אבל . ;

א «ז שתות אס כי מיד לאכול רוצה היה שלא פי' ובו׳ דמרא ליה דחביבא וזיסנק עושץ שאנו כעין אוכל ומיד היין על ומקדש ידיו נוטל שהיה לריפתא סמזך פירוש כו' ארי  ל
ד ה לא או סי טל הי ש אלא יוT נו שתא ר־ח ומדקדק שעודד׳ במקוס ש**א קידוש שיש בי דס ‘איני שעה ולאחר אכיי^ה כלא בלבד מקו ת על עושים אץ הבדלה ה פ מי - אמי ת ד  כ
שסע וכן שנן בל לא החמור קידוש ת1«ז ש סהלוקח על דקאמר וברכות דפסחים כירושלמי מ ה נ׳  היין על אלא סקדשים ואין 1יי כלא מבדילים נלסד שניהם מדברי ועירי אמר ונ״
בי רעתיוז על חגין בון בר יופי איר ונו׳ השכר על מבדילים ראסר וירא חי ו שאץ מקום חמן נו ח יין נ וחותם שבע סעץ אחת כרכח ואומר חתיכה לפגי יורד צינור שלי

ישראל
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«ה*ג אלא,סוסמן הסיגר סאי! גיוס אגל

BTp השגת בייט היין לברךעל ]0[ ומיות לסעודח. vt שנטל אחר היין על מקדש ואינו ........................  לאוס גא אס גמל גויגו סלא ססודה אוגס
הללוגון. סלהאסאיוההיגליס ח אן  ג

 דסיאד גסלסא אססגסא סאסד וסה
 וליג . P סוני ויל יסוו אן> הוא גלילה
 דרסו סנסיס אגל גלילה האווס סיאד לססלה
 גססוולאסל סיוגללסלא מין יאיס סוס לאוס
 אסרס ססווה ויאגל היין סל *גק־ גן ואסר
 ri«D אסה אף וס0« לו סוור אסה סאס

ל א« סאה לדגו גל ^ו סן וסה ל  מ
 גלילה 0אןי לס ואי איו סגהג וסה לסיסויין.

0 •,Vbp 0רג ססגדס כסוסה סגרא גאסס 
 לא גחיהא וגא סוא גסהידה סגוארה והיא

 סוס אסוו ODD מססון והו הנין הסססה
̂ג יהווה רג אסר סאי  גלילה אויס לא ואי גס
 ממגוו הסס סל סגה איווס הוא סוסי ודאי
 סאל ^ (וף ססה וסוד . גהויא הסס

 סיאוס סהו )ft« אוה סלא סי סריג רסגא
 סי סייא י׳ מי מדאסיי והשיגו סלו סוס גל
to( סי ולו וגי' וסלו סגויל נסרס הגדיל 

 גרייהא ולאהגימסה והו^י. אוססאוס 01̂
v להוסוו P . סל האס ססס וסוד W 

 להגיאוו והיהלהס וסירלוס אסרוה סגריימס
 מה ̂ל )f<* מרי אין ודאי אלא לסיוס

:גלל ססויס הסירוס
to סגא י o(

ר ^ ה שי עור ה. ס ה שני א וו א הו ^ שא ת ה, קידו ב ך ר ר ב א ס ר טן פרי גו ד ה כ ל  ב
שותה ך ו או ך ו י י«ל_ ב • די י י ע ס י“*יי י ת י מג ו

ם 0^^ ר ^ ]0[ קו י ש M ש אייוw.וגי' לאדם לו •ואמר לא m ק;יו הי  ג»-יyר
ם אלא קו מ ה: ב ד עו א ס ש“ י ש לארם לו י ראסיאססםניאאפרםלאסגרסיסיוסמא על לקר

ב ער ט, הכי ח [ל) ד שב עו ם מב ל אף יו ה שלא פי ע ס בנ ילא.*, *)״•יהיאוזסאמא פוו(לסי סמהה נ
ת. ב עו ם ה ל ו ד ב ם על מ ד הבו עו o מב v פי על אף I®* * ס י י ג ת * י

א ן שעד ת. הי ב ה ^ שנלללית ש ת ר מר א ת בין ל שע היין גיגה גסהוס הסוליא והיוסג סקדס לא ב
חו ס ץ ויציאתו מי ם ב ד שעה קו ^ זו ל ט מע ^ וגסדישיאיו יאנל מי ע כ סוססגין ל•אלא*
בל *שהיה ב או ר ע שבת ב ש • ה וןןך3 והן)) היום עליו וקד א  אווסאגליצא וסייר יוסאסמגסאייא ^

ה ם הסעוד פוד [? ה [ ז ^ מפ י ל י %» מ ^־ ^ו< יגי
אחר סעודתו ך ו ך כ ר ב ת ם כ ר שגסו־י׳-״גהיאגיווילומא איכל *'W*.ב  •סהאו־לג
ח שב ] ויצא ב י ת [ שב א ה הו ך ו תו ב תו י ד עו מי ס ו • סגיל אלאאוהוהגוס, גאזלו נ

טל סעודתו v ונו t ך ר ב מ ת ו כ ר ץ ב ם על המז אחר הכו י ו
ך ה ואם .עליו מבדיל כ ך הי תו שתיה ב סק ה מבדיל פו אחר ו ך ו ר כ שתייתו חוז ג :ל  rm י

כל ר או מ ת עם אכילתו ת ס כנ ת ה ת שב כ ר ב " ך ר ב ץ מ ה המו אחר תחל ך ו ש כ ם <ד סקד  בו
א .שני ל ך ו בר ש י ד ק ם על ר שין שאץ אחד ט ת שתי עו צו ם מ ש שמצות .אחד בבו קידז

ת צו מ ו
א *י itoo הלגן וגו', לקוס לאום לו יש י «p o * ס' ,«:1סויג«י סו  ויכווסי׳ג•*.• »: »יג0 יסורסיילס סם; גיימגסיי סם׳גפס: )1מ ב

נור6 לד.)
 m מןיווס לאגול לולסרג סוהר הגדיל * ?וס גגר<0כ סאסיס והירסו .הסה סל הגולה. ר0ו» גסגה לסו?ו0 הגוהסהכלללצס סל המוס ואמר גסיס סגה סל אדה ססכלל

:פייןד וגן רגיס וגוגרי האסרוגיה p ולג מאוסה p קלה וסה ווה ». גהגולה סלאגה ולססוה ולאסל
ב  המה וסמן להסווהו ר0«ו הסוליא סרי ואריג גהגו וגהלגוה ססהוסוןוס. מלה וץוה גגי ססוכל ואסר ה') (דף סססיס סרגי '0 מס' סהקוא .ומי גיס אוגל סהיה סי י

 top סרק גייו^סי אפיו ס* וגדולה .ויל וג'נ מ0יו שלא רגיס ונדגיי המוליא גאן אץ איו שאגל סה פל נרנה ליגעי המוליא לו׳ן היה שאס מהווי ואי* הסוון.
אי סיההק שה(וףק'^ .וס' אוגל היה :ססגה גססר כנר שהו• היין גרגה מגרן אי* המה סל מנשיו מקוש השהוא הססווה גמן היק סל סרן גגר סאס מרסס

Up גה לן ליה מיא אגל וסגרא גהסרא אלא אמת לא גסי ושהיה הסיק גשהיה אגל גאסלה אלא אמק לא ומי ומססיק מההיל לא אההולי אגל הסיק לא מפיקרא ואהו אגלי 
 והה .ממה ההלמה to סגיגס והטאר אהרוגיה היה ריל ידיו וסמל ומ*ש • וה גסוק למפלה מומי מוהר מיס לשהות לההגדל שאף גגאן לנארו רסס הולרן לא הסיס והיהר
 ומי וגהק גר אוסרים גיס יא:) מרים(גרמה אלו סגה' ההשגה p מיס w למד אהד סם מל הם וההנדא! שנססיו ריל עליו ממיל ואזיג הטס פל הנהון גרמו ומנרן סגהג
 מם פל ההל סממן מההס והשהה סוס והשן סגהוה גמולאי ואוכל גמשג גהלמס והירשוס גסוף שהיא ההגדלה ופל גההלה שהוא המוון פ< וגיה גיס גסלקו לא גגמרא ואפרו
 שווא H1TP יחיו ק'מ-)נני (יף הסמים שרגי היק שאמרו מה לוס והסרימם .ויל המסיסים קלה מיג . מיג טס אוהו אלא לו גסאץ אגיסם אמר כסוג נהשנוה אגל .אהד
pp וקדוסא המוץ גיגה אהד סס פל לאמין ויגול היא סליוא הוא ואגולהא וקדישא והפלי וה פל והקשו גהמון גממאר הנילוס הנילייו מלוה מופץ שאין לשי אהד מס פל 
ל. המפישיס p אהד ענ׳ל הפוץ לנינה והיה יומא ופיוצי להנא וקמש שאנל למה לפשרע הוא המוץ דנרנה משישים והם ניגהו, מיצי הדי  הפק דגרנה הטד יל ויניס י

 פס לו P שאם ילגראה הגאיגים מדגלי מיס . שנה שהיה שפני הומן גשגיל אלא הול שמא והפהיד ההוה המן גשגיל 0P ההנדלס שהמג שפנל מה פל הוא הנל והגדלה
:נססון וה הוגרהי גנר ספידפו. וגמד ומי וילא גשגה אוגל היר. :ופיקד מגדיל האהל ופל המוץ גיגה מגרן אהד שפל מהוה

ת צ ל ״ מני
 e»pJB *I «ןיאי ט׳ יאשי נס״ יל היאיד נהג :סקוש טים נלו* owe לאום לו מסיי

«וא• P לימוין ממליימא מילי «< י5 וגל וסא א9< אומד יאני :#גיל י,א»י גליליא
ל מסג גיס קאמג וסםיג א1ם0  םם0 יואיקגלם אלא וג09 גמיגגי דגווויתגלכו מלטןסנט■ י

 ש*גל רשים <01 ויל ססיםטס בכלי ומסמי »0 קנלוו גן אגהם יגם רססיס סס «ון יסלסיוא ניט
«ל וש׳ייל מ»י  ומיגאןלא קאסו «סי«א וגאהזס סושיקוש 01מיסלאיםט לו0םא1הי1פו וסםו̂י

p ולא ס0סוגי«ם י יי)(א6א ip אסיא אזיא אסיאאלאנאנולסאאנלנזווםא p ip >1י» «י ה
 לו והלם יססנולס סיי,ו *יץויש אני מנניוי יגנו «א1ןיי1א«0 יזסא סיולי שאני מואפיקנא מאונים

טו !גמויוםסויו ם לי אן מיו pen!גיץננניםסו סל חנוסו מססא נססיא וסא ו מ ס ל לי  ^ג
ל^ מססויףסום״ם קיווש סנוןאלסא סא■ ם1ני לסיבאל לאלסו סנא ליס ואי«ל יום אס מנץסיל

 נו*סא סיום טיכס וסוא פטם סיינו מא נליליא גיוישא י1סיי יאיוייץ מטם אי1 לסויא ליס ימונו
טו ואווגס סט וליליא סטס ולאי נבסי.ס סלוס סגיגס לסויא ססם  p« יכיווש סויף ייס נ

 אטיןנאססם סא שסיא נשסי מייוא נארסא יטגא אסססא וסגשסא לס־ל נונסיג לי סטלס יסנולס
 םלוםו ס1םו ra לי1לאמ ססוא ליה «ס ולא משום י,שישא ימו ,א1יו ומי לאסוייג! איקלס ט ואסיסו

 »>א טסוא סווס נס ט ססשוטם לונט יאטלי ,*ויש יןיום יגיש מיס אטלו שסם ילא נססניס ל!
 נןיווש חו^ אלס גל שימשיי ויל סואניו לומי ואן לסססיו ואי• סיס vta סל לסמסיו שולג
on ולא הלילס p טין גוטו גסטם ססיליא נ0וסו אויססא לןו!שי נסי ט סי ץ לימא סיס סיום 
 ואין יי!וש לא יויו ומל ^ם אשיקנא וסא הסלה מ״ם (מילה נסי לא ט רל סואטו גסשגס ניאנל
ש 1יוי שטל סי גץ לסלק  ויסלין ווג ואסויץ ואליו ססס סל לקוש יויי שנמל למי סייו סל ̂ל

 טשג DX וטו לוניססא וסטם ווקא סיא וססס ויל יגוטושניס אויטוא סקוש טססא ליס ולוגית
 וגה טין של ולא סםו סל שסקוש אסרו ולגן ל1ליס יסססו סאוסו סמוך ל^ל שמסוג גס• ס״ו
 rate גסי סטו אש שלאלגיש גוגו נוול שסם לס ויש סלסי סמוק גוס יניג סס טוס יל ו׳ס

 rae ומשיג לגגו שסם וס אסויס סססים טש ואסיש טין P יסקוש 1סט אס לגייש שלא סשס טוש
 וטוססלטץשםקם שגקילן לא a»e ילא וליגא«יססא טנא אגל נשטקיקיוםלנוגס טאקווס

p לסיגל איייץ ולא מיש אוישסא יסקונץ *!י* יאשסטס ויל סנסים o• סהט ואינא קחשא 
סו שמג*! וססם לט ליל ואי! לטסוסא וסוו״ט יאטלה לטלס אטלו לסטם שאין מוין יום מ

ת תו ת הג ניו מו מיי
• •S r לווו. וסם! על הקווםים הלין ההגה טוס אנ ה ם m וגסשי ל on ק בחג ״ י ט  ו
* רש ישן שהשהי שא«ו ו~ה ריוו שהש *ויי ט ולשי• מהב נ הי ט  היה טוש טםםי«ים י

n p o 0 היה *סילו השה על p  1Sום» «  vn »ויםהוו סקוסם mn וויסה* הטטח
ה ע • הדליל ש<וק והנה .פשיל הין ^ ושוהו רהאסוינן ה רי  רטט שרשיי ו*» נס ט

ל הההשו *ו ^ ץ hot ישש שהש וו ט שהי הו קי ה  הווים השוו שרשה הקייס השה קל ו
טו ה  hSh סייוי רלס לסירה• םיש« m «השיוו ויודשלמי pnm .משיל יץ שהקוס ט

 ולשישן שני«חם ששי יגנו ו«ווו חונלי הושהם ירי סיוהיס להטים ששורש ושעהשי! בקירו•
ץ היבם ם ששה־נ ם־םלקר• יין •ס • Tו קו ם 1םי הלם הסת מל י • CPW הל  לסבול טיו •נ

 לקחם השישקים הגםונים רט״ רק שססוו הנים רםבי־ה ושן הסוץ מישת ולברן לסלתי
טו מול ץ הי רוקם סהנש השה מל רםקמטן •שק •סתה רב-ט ובן ה ס  ולם יץ לו •

היין pרoוn וום1 יוהם סמיול' יוסם סטקי הטוגי להשולה סלם ה1ט שה סהרינן • 
ט יץ לו ש^הס •הסהר לקירו• טרה הי ססק םרורים הם משיל יין שלם לקר• רססוי •י • 
ץ ם • p לו • קו  ושסםולהוה ההשימי ran <<0 הריטי יליף ההם [ס) 1 מיש הטו מל ה

ה שין להלק שרי •מהם הטוש ם חול להויה •שה סו  סיהריש וסין •ירה למניין •יזו
pn םלם •ירוי.  ■p ושן [פ) 1 ורש • ל ונום סהיים הורה יגן רי טו  שילה שיבח •

n x n לו •החוח שהלשוה מיין להיטקיה טהגץ  סרק שרםימם ןל] 1 מיש .קניו ששישן •
 שסילו וטסה nשaר ש^יטר וסששחם שיקום שמווהם והיהי היבי בי [ק] הסהר! השלה
טו לשסוה נהגהן והה•• הסמווזו הההלה מחה  ובן קירי• לסהר מי שהשי. והולחן ה
•  הונח •ההן להרשר ושי הטוש ההסוה ששט■ ובן שסהיה ובתש םווםי ורש שטםלהווו טי
הי שץ הלוום יהיה שן מליו והשל vraw והשל ד ל* קם« שמכם סשל שהיה • י  יום לסמווה •
ט השמש לי גרסה סהנש .•בה ץ ל הג p וםווי היויש ליהול מהה •נו rv »  ■p שוטי 

 לשין סרין• היה הניסה ההה היה לם סם ימחה ו' שהלנתם שילמיל והווושטה רהשים
ה «קןש ששסק הקווש ושל ליין קורס מליו הוי inw השהין ולטשן לנינ  רליה^ םן0ש ו
ם םסוי (ר) 1 מיש ה להבדלה ינינ  רוקם רהייט ססק 0םל» יש 0םהנ מ*• קובעה טג

סי סשל הסינה שהשק ׳ ש ההישר. טו (מיש ששיוו ושן והשריל השה טו
ששטם טני שוק .וגו׳ לאימא » קיוזש ולש : סהלש (0 רל תש מוי יסמוו סקיויש סלשני טס _

ל: מאונים נסט וק לאוסא שאנוא וסיס טס ני' מקוש טס ושמואל ס ט מ׳ שנס נסוג איגל שסיש סי וי מ ה ;קיס) סשורס(ון טני ש׳ .ססוץ נ ק . וני׳ רלא נשנש אונל מ  שמי ט
ט ט1א וםני :סרל סטש איט אלא לו שאין ומא Vi סראלו נהש :שנהים w טא טלסא מוא יאנולסא קוישא אלא לסין סלטוא סיליס סיו1 ויקנהיו גשססמין ן1טי אוט ט»! ג to 

מס p נסי וסשילא סנילוס ששוש ננן ואין מן wwi רל אלסם ויי נסג pi מנולס גסוץ נ א וגנולס מ ס לקיהש הסס איש ילנן שוט ocip נסי לאו1 טא טלסא ט טנ » משץ י  שאהשג נ
טן טס וםש : Yt« גשנשן ^ סשסיס נ הי ט טי סה סל •קוש ט י ס דיוןסיו נשסססין טולשיו סזיוי[ טא n .ו  מישש שלש טוש נקומס ששסיסן גלוסר שלט טלי טי טוש יקיווש סששן טג
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ד י י נ אימש כי1המ שיק וס׳. ה״ו 5ע אלא פקדשץ 1א נ' f (דף נ i( נ אסר  1י(!ר<6 ין6 י
מן הראוי היי! על אלא היום קידוע י ט על ל  1העל1 הקם 1ר5ז ושקלץ המזנש ג

 1'א לניהוך נדיפנד השי שאיט ומה קידוש עליו אומי להשמנה נדיעגד לגיסון שהשי פה שהל
 שהוא המערה שהמי והעלו סגולה או רע שרימו יא5להו והעלו מאי לאעוקי ואסרו עליו ס^שיו

לג«ים ל1ענ הוא שאף דגש ט לגשערג
 שהזהירו היק פיסוהו שלא ואע׳ש נל׳ענד יואילו
 שלא סנורים האמרים והגאוגים נהך, ט הדופה
 אכל Tie סמסש העסול יק אלא לקדוש פפפו

p ססג• שאסרו הוא הדבש דנש ס שותערה 
 נשסעש ולא הסזנש גני סעל הנשוה שפסלו

 .האמיוגים הסהיפו ולזה עיקר וק לידיוש
ג ויש ני\נייסק שיוצאים טרושלסי ופנואר  נ

 אף מטשל רק נהשגוה התוה והן ופלפלק דנש
 קיחש גני שיעופו הגערא נזהי פלא פי מל

 וכפו עליו סקדשק שאק ז׳ל הג*גים הל דעה
 ויש וגיזיל. נמשוה מהלא ני ולאו רניס שכשה

ק  שהכל אלא עליו סנרכק שאק שכשה סי פ
ע הה' p הזהיר פלא רהיט דעש p יאק  נינו

 דעלויי משוס עליו שפקדשק הסכימו והאמחגים
 הרסנ׳ן דעש pו הכשירו המעושן ואף פלייה

ל: והרשה^ ז׳
ץ סו  נהלהוש העלו הן .והו' מומן שפעמו י

 אמר הולך שהכל פסחים עיני סרק
 ורימיה מלא שלא ופעמיה מסיא ודימיה הפעם

 נהפוכר הדק ועיקר .ממיא הפרא ופעמיה סלא
 ונהלטש שם הו׳. פליק פגמן שמיים וכן :סדוס
 יק פעם נהם שיש שמרים פסמים ערני שרק

 . נסיה עליו pמנר ואק מא בעלמא ק«הא
 יץ שישר ולא יין פעם ההן pb ז׳ל ופירשו

^י ארנעה ימציא שלפה הפיל שאס  יין זה י
 ונהג . שם הוא ושכרש רניט דהסיש מזוג

 ע׳י נגח הנדרכק לשרצר דהיט ז׳ל סישנ׳א
 אנל סנל ישציאה הרנה ממקס שהקורה קורה

ד מצא שלא אפ'פ אלא נא נרגל הנדינק  נ
;עליו יין חורש פדהו

כלי

ט׳ יק מלא שהיה כלי טז  ר׳ימקב סנש פעמו דגמרא מ־.קנא ק׳׳ו) (דף פסמיס שם .ו
 עצמו הכוס סן דוקא אנרהס אמר ונהשנוש .פגומה אחניתא קפיד אידי נר

 הכלי עם יק מלא שסא הכלי סאוחו ששתה טנהו ונראית הס שתומיס ודנרים .פנ׳ל
 לומר רצה ואם לאמרי צריך היה ולא רניט דעת רהו האמת הוא p טנתו היא וא׳ה עצמו

אשי לטס ממט ערה שפעמו אמר שאס

שגת  הראב׳ד ה
ט'. ם'ויש נתערב *אם  פי
 זה הוא אמת הראנ׳ד כחג
 טרושלמיפמקדשק מטון והן

ענ*ל: קונדיפק, ניק

 אין T הן: תורה של מצות שתי הסזות ברכת ומצות
. המזכח נכי על הראוי"לנסך היין על אלא מקדשין

 או דבש בו נתערב *אם לפיכך
 בחבית דתרדל כטיפת אפילו שאור
 אנו כך .עליו מקדשץ אץ טוולה
 שמתיר טי ויש .המערב בכל מורץ
 היין נאמר לא ואומר עליו לקדש
 שריחו יין לועציא אלא המזבח גבי על לנסך הראוי

 על סקדשין שאין מבושל [ש] או מגולה או רע
ק אחד ל :מ  פי על אף חומץ טעם שטעמו ייץ ט

 שנתן שמרים וכן .עליו מקדשץ אץ ק ריח שריחו
 טקדשין אין יין טעם בהן שיש פי על אף מים עליהן
 שלשה השמרים על בשנתן אמורים דברים במה .עליהן

 ארבעה דצציא אם אבל .פחות-מארבעה והוציא מים
_ :עליו ומקדשיו מזוג יין זה הרי

ה הי ש ^ ל כ י ז א־ילי r מלא ט
 הסנהרפנידז׳גזדוקפמן שתה אם רביעיות כמה מחזיק
ענ׳ל: עצמו, הטם ונפסל [ח] פגמו זה הרי מעט מטנו
 מפגי השאר על מקדשין ואין
 החומץ ריח שריחו יין יז :טסות כשיורי שד\א [א]

 יין וכן .מזוג יין וכן .עליו [נ] מקדשין יין טעם וטעמו
 בחן שיש צמוקים שיהיו וודא עליו טקדשין צמוקים

ק .דבשן מהן יצא אותן ידרוך שאם לחלוחית יין ו
 מדינה [נ] .בשעתו עליו ומקדש ענבים של אשטל אדם וםוחט .עליו מקדשין טגתו חדש

 חמר והוא הואיל עליו להבדיל מותר [ד] לקדוש פסול שהוא פי על אף שכר יינה שרוב
ח המדינה:  במוצאיהן ומבדילין טובים ימים בלילי מקדשין כך שבת במוצאי יומבדילץ שבת בלילי שסקדשין כשם י
 .טוב ליום שבת ובמוצאי מועד של לחולו טובים ימים במוצאי ומבדילין .הן ה׳ שבתות שטלם זעפורים [ה] יום ובמוצאי

 בנו בתר אשר העולם מלך אלהינו ה׳ אתה ברוך .טוב יום קידוש נוסח יט :לשבת טוב יום כמוצאי מבדילים אץ אבל
 וזמנים חגים לשמחה מועדים באהבה אלהינו ה׳ לנו ותתן .ויפארנו בנו רצה ויגדלנו בנו בחר לשון מכל ורוממנו עם מכל

 מתן זמן או חירותנו זמן הסוטת חג או השבועות חג או הזה המצות חג יום את הזה קדש מקרא טוב יום את לששון
 בשטחה קדשך ומועדי העטים מכל קדשת ואותנו בחרת בנו כי מצרים ליציאת זכר באהבה שטחרט זמן או תורתנו
 כתפלה שחותם כדרך וחותם שבת מזכיר בשבת להיות חל ואם .והזמנים ישראל מקדש ה׳ אתה כרוך הנחלתנו ובששון
 זכרון [י] הזה קודש מקרא טוב יום את באהבה אלהינו ה׳ לנו ותתן .אומר השנה בראש כ :והזמנים וישראל השבת מקדש
 ברוך לעד וקיים אמת ודברך העמים מכל קדשת ואותנו בחרת בנו כי מצרים ליציאת זכר באהבה קדש מקרא תרועה

 כדרך הזכרון ויום וישראל השבת מקדש חותם בשבת להיות חל ואם .הזכרון ויום ישראל מקדש הארץ כל על מלך ה׳ אתה
א :בתפלה שחותם ביו״ט וכן .הפת על מקדש לפת מתאוה שהיה או יין לו אין ואם .כבשבת היין על מקדש יו׳׳ט בלילי כ

מקדש
גפייפמקפצפ: נטרזפמ׳גשס; שס: פורר<ונפמ׳ג«

 ממט ערה שפעמו
 לה וילפיק אמש איוו השגי המס על פמנרך

 זהודפס אחר פירוש שם pb ע"פ6ו יעקנ סדר'
ועיקר: רניפ

י| יז ט׳ ממק פיי״י י  זה גשנאר כנר .ו
.וסי צפוקיס דק מזוג יק :למעלה

 פיק נהלנוש וממאי צ׳ו) (נ*נ פדוש נהסונר
 ס׳ש ז׳ל הגאונים נשם נזני ושם פסשים פיני
ק שיש צמוקים שיהיו והוא רניט  לחלושיש נ

ט׳ שדש יק וכן ■ וצו'  סירוס נהפונר שם .ו
 :פסחים נערני נהלטש וממאי צ׳ז) (דף

ט' שני יינה שרוב טתגה  פססיס נערני .ו
 על סקדשק שאץ פסקנא ק׳ז) (דף

 השכר על הנדיל שאמימר שנר ושם השכר
 הגאוטס p דש .מדינה חמר שהיה מפני

 ואפה שחלקו מהם pו . לקיחש שהיה שאמרו
 לשכר ^דסש היא העש על שמקדשק דניון
 הנדלה לענק אנל מדינה חסי שהוא אע״ס
 השכר על סנדילין הסח על !ונדילק ואק הואיל

 יצחק י׳ ה׳י העלה וכן הוא מדינה סמר אם
:ועיקר ונדנרירניט זיל גיאש אבן

ח ט׳ שסקדשק כשם י  הננא זאש כל .ו
 ומקרן הרנה נפקומוש ממאיש

 קיה) וקז ק*ד קאג (דף פסחים סרני ס'
ק פ׳יו נשנאר וכני  שאין לשנש יו׳ס מוצאי י

פ ושTק וטסח .סנדילק  כשהוא ומהשכחנ יו'
 ירצה. אם הפש פל שמקדש לפת סחאוה
ם ד ע .הס פשופיס מ  דני יו׳ש קידוש שאק וי

מורה:
כיצד

עוז מנדל
 להוציא ויל ר׳ע נא ולא סה מרק נהחליז שנפנה• נסו חמור שהוא נלנד לקיחש אלא לפנרלה

 הננשץ ינימה קייישק שאי צהוניא אצא ושלום חס פפוים פן פסים שלא הנילם סם סנלל
 נורא להצרין סלי, נומי! שהים רנן ונמצא חונה של נינוה שנפ טון אחד נוס פל פניליה שמלוה

ן וה! סאיל ננן דפהו אין א0ו פצען נפני כוס נינוה ולשאר נצפו נפני סס פנפן *׳ מ י י  י
ט הורס ונן י עפא ונן ו׳ל פשולס יני נ  .איריס מנונסיה ויל היזיכשוה ננלי ינוהיט ההניפו ונן ונד׳ן ו
ס' פקושין »ין פ(ין הפוני פיק . ו  הנס איזו מקדשין שאין פד <הנינ אם לפיכן■ • צ׳ז) פייו

 אופר ואני ננ׳ל יןנייפין ניין שפקדשין נייושלפ׳ פשיש ונן מ סא אפה היאנ׳ד כחם
פק ומר p פנווס אלא ספגה אינה » י נ  ומקושי; פו שפויה והן פסמיס פוני נה' ו״ל אלפס י׳

 יוא1וו ו'ל הראנ׳ו נתב ,נוטה סיויי שהיא פו וגו' פלא שהוא הלי . פייוה הפיני פרק .סליו
 פיני ופיק ננורוי פ:פנ ונן נאיססניה הקהיו לא היפה הנפש אופר ;•x פנ׳ל פצפו הכוס פן

 שויס יין : ליה ופהקי' כפא ספים פנא וני יניסשלפי פמנריה פפי וקשיי פאן ואינא פפנזיס
ה ;ונ׳ו נסוא ופרי, פיסה הפונר פ׳ .נשטפו פד נו' ריס ע ו נו׳ «ר יינה שיונ טו  נההלה נ

:פהיזיה פוני פוי, . הפפס

םייטוניות תהות
«ו ור־י ריח ונן ד&עות ספר נעל דעת והן [ש]  ח׳ סזלנחא עיין טבי׳פל יק על שטקופק פיו

ת פהלנות נו ני פרק ותוס' נו פו ת רפנ״ם נתב (הז ; ע־נ פירוח ה רנו  דאם דנרים אדו פ' ננ
 לספקי ראב״ם הוא וכראי לנרך נהגי לא אפגם הפגום על פנרך פגום עאינו יין לי אין

כק עליו ויפיפכין יין ליקחין פגים יין להן כעי׳ט שנהנו ויש .עליו פני  נתנרר ולא עליי י
ם' שם עיץ זה פאק לנו  להופיאו הקנה לו אין ואפר זה על הגר קיא הר־פ וכן נחו

נ פגום פתורה א'  וג־ל [אן ■ פנית ולא נפיל קפא וקפא פגום שאינו אחו יין תוך שיפנו א
 ארץ דרך בעלי נוהגין וכן לחשיבותו והזר שיור פתורה י«א פעם נו נששופנין דפה־ם

ק לשתות לחביוו נשפושים ר י [נ] ; ע־נ וי נ י פי יוחנן נ א ני פרק ו פו  ריהא סירות ה
ס' רנא פונר וכן הפרא הפרא ופעכא הלא דו נתרא נ ס פירש ונן ה שנ׳  דקייפין י’ור ו

 רשניס וםירש אשינרא לנ,דוש׳ פהו [נ] ;ע־נ הלא ראפר נריב־ל ודלא נוותיה ורופאי
 ואת ואסוני תאנים שנר אפילו ר להת רצה לא דוני דאפיק ע׳ש ונו׳ יק שאין נםי,וס
ק והיינו בעלמא שיניא אפרת א ת׳ ת א ום־ה פקדשין אין דאפר דנו״  ראית הוא נם הני

ר לא נה־ג ונן זו י ן נ לועדלה אלא שנו■ מ׳ נ' י ו ׳ ל אלפס י ד r א־נ יאשינרא ו
ק משי,ין  אבל םוינח תפר ופא אפילו פקדשיק לא פהפרא לנר תותים דין דנש ננ

ל אריפחא סקרשק ג ענ׳ פי ל פסקו ונן שאכלו נ ג הגאונים נ פי עפרם י פי צפח רג ו ם פפק וכן ראני־ה ונן הקופונים וכל ניםים ורב צחק רב ו אב׳ן ורלא פדד׳  אשינרא שפסק נו
א דחוא אשי ורב נאפיפר [ו] . ע־נ סדינה תפר דחוה חינא תו ב ורלא נ ה נתב וכן עליו פנרילין אין כך עליו פקושין שאין נשם דאפי ני ג וכן נסי ה׳ ע נולס הגאונים ויתר נ ו נ  ו

ה עת ק מדינה תפר •יריש רו  חפר סיקרי לא פים אנל ודל רשנ׳ם פירש אשינרא לועריל ולא אריפתא ■*קרש אין Yניי שהיא אלא הנפוניא נאותה יין נמצא אבל אהת הגפוניא נג
רנין דאין סדיגח ס על טנ עי ל. שנר ולא יין רלינא הינא אפילו ו ־ ס' נראיתא למיפרך אתי רילסא הנים על נו פקרשין אין אנל ים] :ע־נ פ׳ נהלנתא בתג־ה לעיל ועיין ענ  נ

 בוז שייך שנים ארבע לסוף או שנים שלש לפוף פקפים כקביעות דאוזי כיק מ־פ שחא בכל דליתיה אע״ג בפו־׳ש להיות שהל באב תשעה וכן העשור צום נהל׳ ’וכרסי מערבין בכל
 ובו׳ נפוצאי הבדיל שלא פי כדאפר הכוס על מבדיל באב תשעה ובמוצאי נום בי׳א האש מאורי בורא אובר אגל באב תשעה מוצאי ער רגום על להבדיל ואין לפיסרך אתי דילטא

 בשנת שגה פדי שאינו לפיכרך אתי דילפא לחוש ואין לינוקא ולמיתביה הכום על לברך שיש רשב־ם בשם רר־ם פסק צום כיום שאירע פילה וברית וצפה אבל ד׳ בואלבתא לנדל
I פי׳ש סוטייס בפפנת תביא ובן תרועה יום אוסר בחול להיות בשחל אבל בשבת להיות השנה ראש בשחל אופר בך [ו] !שנים וארבע ושלש לשתים ולא



tid 181 סן סנידסשנה פכ״ט שבת הלכות זמנים. סשנה
ס׳. ■ויש נלילי «»<! כיצר כב  קיזיש r ®י' ק*ג)ייןגל'• שם(דף 6ממר topon ו

:יקנ׳ה ופר6 «ון *מרים שאין 1ש« צ0 ינשניעי .«מן כנדצס גו
ג ם w «נ יזם לילי כל כ «יי מי « ט' *גריגז * r נעירינץ .ז t מערגין נפל 

p *מרים והצנהא מ';) (דף t ה(י  פטם של *םו« אין ניוהיכ מי׳ היכ.1גוי
 אפילו *מרו ומן ופלמוא התם איתא ופני
 ם*וו מוציא שש*צ נמקימזהים וגהנו .נשוק
ן דוצאין טנין הקהל וכל זמן »)ו»ר נ  ונימים נ
 וכנר קידוש אמר הטס על אומרו סמים

ט נדנרי נםמוך p גמנאר : וני
ל לי ט' שניעי וג  ושירוש .וה גמנאי כנר .ו

 שמא לשי pt סניכין חג של נשמיט
 ושרנפ לולנ פ' נסוכה נדאיהא עצמו נשט יגל
 ורטט . נהלנוס נחונה מימרא מ׳ו) (דף
 שסגן של משניעי חון שובים ימים גל טונ

:ננך ודי
ד נו׳. הנדלה פדר כ  משקמו היא ע ו

:דברים(ברכוה(יא■) אלו ש׳ פגמ׳
 אין משנה .ונו׳ הנר של מנרנץ איו טיי,

 לאורו שיאוחו עד הנר של מנונין י
 רנא ואמר וה נפידזש ליס) (דף שם וגמלנף
 וכמה בשמיו שטמד ו׳ל שיר^יי ממש •אוסו

ה  שבריא של מלוונוא נק שיכיר עד אמר ^
 לפונדיון אישר נין אמר טלא צשורי של ««ומא

 נסמוך לשמוד שצריך וטוש נמוקיה רניט ושםק
 נין יניר אלו משבטה שתי נידו vo שאם

ט׳ של הנר של מנרטן ואק ;לוו «  ,ו
 על לא מגרנין *ן נ**) (דף שם נעשנה

ם טנדי של הנשמים ^ ולא הנר  טגני
 לנ:)נשלמא (דף ננמרא ושאלו שיג, ומולות

« משום נר  איר לא מייט נשפים אלא שנת ד
 ותולות ניגנים טנדי גמסנת הנא יפונה

 ותולות טגגים טנדי שמסנת משט עסקינן
ם לשגודת  של סישא מדתני והקשו ותולות טגני
טגדי לאו דרישא משלל ותולות טגגים שנודה  נ
 קאמר ששם מה ותירש מסקיק ותולות טגגים

 מל ולא הנד של לא מנרטן אין ששם תה
די של הנשמים  שתסנת תפט וטלית טנבים טנ

ם טנדי  ומולות, טננים צענודת וומלות טנני
 גורטם היו הפלטת אנל רניט גרסת היא ו«

 שנת דלא משום נר שם של׳נ אמרת נירפא
ם טנדי הסנה הם9ד נשום גשמים  טנני
ש ם לשטדת ^  הדליק שאם ודע .ופולות טנני
 ואציל נמ״ש שליו מנרנין אץ נסנת נר נכרי
 גשונג גץ נשנירה נשנה ישראל הדלינף אם
 מנרנץ אץ משנירה שנם שלא ד*ר נמויו ניז

 שנגר תטי וה לגאר רניט הוצרך ולא שליו
 ואפילו נגרי של סר של פנרנץ שאץ ביאר
 שהדליק דשדאל שיתנאר. נמדשנמו מננרי ננרי
 נאור שיהנאר ממה פתנאר ודיט מ»י דבר איט
 מהל׳ נפיש מטארים הנשמים ודיט סיה של

ט על לא מנרנץ ואין נרפות: ט׳ של ה  .ו
:נסמוך וה גונר נגר

\ שראל נ ס' שהדליק י  נלסונה נדיתא .ו
ד ושי׳ שם ותולות טגגים טנ

שסתמה נתבאר גנר גן לא שאם בתסנה גשאיט דוקא רטט לדעת טשראל שגדליק
לענידת

ב :בשכת שמקדש כדרך דכא קידושא מקדש  כיצד כ
 . כשבת באחד להיות שחל טוב יום בלילי "מברכין
 .טוב יום קידוש טקדש ואח״ב .דגפן על מברך בתחלה

 וחותם מבדיל כך ואחר .וער על מברך כך ואחר
 מברך כך ואחר .לקדש קדש כץ המבדיל בהבדלה
ג = שהחיינו  דגפורים יום ובליל טוב יום לילי כל כ
 טגרכין אין פסח של ובשביעי [!]שהחיינו. אומרים
 על בירך וכבר עצמו בפני רגל שאינו מפני שהחיעו

ד ג הפםוז בתחלת הזמן  שבת במוצאי יהכדלה םדד כ
ח] הבשמים על ואח״ב היין על מברך  על [ש] כך ואחר [

ר  ואחר ,האש מאורי בורא הנר על מברך וכיצד .ת
ה ג מבדיל כך ר על *מברכין אין כ  שיאוחו [׳] עד ת

] מטבע בין שיכיר כדי לאורו נ  מדינה למטבע זו מדינה [
ר על טברכץ ואץ .אחרת  ומזלות כוכבים עובדי של ת
 מברכין ואין .ומזלות כוכבים לעבודת מסיבתן שסתם

ר על לא ר על ולא ומזלות טכבים עבודת של ת  ת
 ומזלות כוכבים מעובד שהדליק ישראל כן :מתים של
 עובד .עליו מברכין מישראל ומזלות כוכבים עובד או

 עליו. מברכץ אץ ומזלות טככים מעובד ומזלות כוככים
 הכרך אנשי רוב אם אור וראה לברך חוץ מהלך היה

 מברך. ישראל רוב ואם מברך אינו ומזלות כוכבים עובדי
ר של בבשן של אור  לא לכתחלה כירים [ל] ושל תו

 דולק ביניק קיסם בשיבנים אם תחלים .עליו יברך
 יש אם המדרש בית של אור .עליהן מברבין מאליו

 .עליו מברכץ בשבילו שמדליקים חשוב [ט] אדם שם
 מברכץ שם דר שוצא חזן שם יש אם הכנסת בית של

ר. מצוד. להבדלה ואבוקה עליו. ת ב מו ה  ואץ [נ] ק
 אלא המצות כל על שמחזרין כדרך האור על מחזרין

 בשבת ישהודלק אור כ-ז ל עליי מברכץ לו יש אם
 שועקדח אור .שבת במוצאי עליו מברכין ולחיה לחולה

p ק העצים  שתא שבת במוצאי עליו מברכין האבנים ו
 טברכץ אין אבל .אדם בידי בריית תחלת היתה

ם]  יום במוצאי מברכין שאץ הבפורים יום במוצאי עליו [
שתדלק פי על אף ששבת. אור על אלא הכפורים

לתלה
ששץגש: יטיטשןישוטוינ גטיט׳דצש: נפורס<מןרט: ;ו»ג שמק טי »

ס לשטדס טי pלג pn מהלו היז! : ומולוס טגני  רניט ללשק קטג שס ניייהא .ו
נו מגרן מחצה של דמסצה השלו 6מ«ר 0וש ל*דו להשסמש סיגול דל וגירשו  שלוי ש*ט וז

• W גס נהלטם סכי לא שיג הוא ט גוני ר :יני טי. חמר של » ס ו  שני שם ני״סו
ן וסטא שליו מניגין ננשן סל *י חדא  הא נחוולה הא ליק וחירט שליו מנרגין אץ *ז

ם נושר של *י9 ממש נוה וביוצא גסוף טר  ו
רי ושיקר נזה■ נאמרו שייושיס והרנה מ ס נ מ  י

ץ אץ נחחלה שפירש זיל האי  שד סלץ סנינ
 ק4דג סשוס השליה גריג האור אסז שלא

 נהורא צייל לסוף אגל נטרא צייל ולא קושרא
מנינין שיא צייש1 :סיג סליו ו
נוי. אם הנחליס  גסלים ניג:) (דף שם ו

 I* טסטגו שליהם סגרגץ לוסשוס
 יהשיט לוחשיה לט טפי ושאלו שליהם מברפץ

:מאליו ודלק נירהם 00* מפטם שאילו גל
ט׳. של אור  טייסש גייס היה רטט ו

 k *ר מדא סני לג) שטונו(דף ההלטס
מ טן נה' דן וסניא שליו פני ץ אץ *  סניג

 אדם דליגא הא חשוג אדם דאינא הא ליק
ג מצאחיה ולא משיג  דש • הגמרא ספרי «ז

ט מדנר׳ הפך שפירשו א * יני  סשוג אדם *נ
 וסיהא שלש מנרנץ ואץ גששה שלנטט נמצא

ץ נמשה דלה*י מלחא מונחא דלינא מנינ  סלץ ו
דני׳ וי״מ ט נ של :יני  זה .ופו׳ נה*נ ו
ס נהלגוס סגר ולא גספריס נמצא  n וי

ם מרסאוש אמס. רגיש ודגר׳ יסירקי
 סד להדלק נהנו שם זר החון שאין ונארצוסיט

: שלש להנויל כיי ננהכיג מיוסד
שר* פרק .ונו' מצוה להגדלה ואבוקח

וסי׳ .רטט כלשון ) קיג פססים(דף
 הרגה שצים גה שיש סטקה גמו אטקה

p« ואין :הרנה ומ*יזיו n דן האור מל  מ
ט׳ שמסורץ ם אלו פרק סרמרא .ו ט ם(ני  דניי

aft( ם. הלשץ  מוג !*ל הרפניא ונחדושי יני
 הנאס אלא דאינה הנשמים של ניש הראלד
ה י  גמוצאי ו!דמ נקשיה לרססא ואור ^
 *פא יוידג גמוצאי ששגה *ר של אגל שגתוא

:ופו׳ דמהוי למימי
ג סס(דף ניייסא שהודלקוט". אור בז  ד

 פנרגץ חולי. ושל רויה של *ר דג)
 ומפלג שנירה סמלאטו ששגס שם ואמת שליו

 מגרגץ גהיסרסאץ שלא נשנס טדלק שאם זה
ד : למשגה גלש שליו ט׳. או  שנהנו מקום פריו ו

 השצים p היוצא *ר חדא אני ניד) (פסחים
p i ץ האנניס דן וחטא שליו מנינ  *ן *

 גמוצאי נאן שנא כמוצאי פאן ליק מליו טנרגץ
 טנרפץ אץ יו<דנ סגחוצא׳ סוגרח ושם יטדנ
 מנפיי שהיליק שישראל זיל הימני! ונאג מליו
 הגטרים יום גמוצא׳ שנש אנרפים שאץ

 אמרו פגר שלש מגרנץ שגא סגאוצ* שאלש
 והיל מגרן הוא ההיאר או«א ששל נגמרא

 אלא איח גיוהיפ אנל השצים p השצא נאור
 שטדלק אור של * ממש ששנא *ר מל

נמו(* להדליק נמקומואיט נהגו pi ממט
 וניאס דנריו. שינ נהניג של ספסשיוא שהינ

:שלש אלא מנרנץ ש*ן ואמר גטקא גשה^ג ששנא *ר שהזכיר רטט טנא היא ש»
ס ר י

עוז םנד<
 :וטרושלט ניג) ף1דנריג( אלו פנק <רהפ גפמצפ .פלש מנמץ גר ׳01 גבולפ פרו

 גר וס׳ גסווץ הרן :נ)1ק (זף זטזיפ פרט ג׳ .גפונאר p גצוה לכמלג וזונוקח
ג •וי :לג) זטיט(וף אלו פ' נרנוא מוסכס .שטו נגוצאי ר  * .הפרק טף גר ׳01 ^

:קזג) פטרס(דף גרט

מייסוניות הגהות
tm ל• יוונוו ןו] t ני טיג יוס נ גס׳וו פסק ונן הגלל p ««נה rm של ג נ'  ו

ח חהונו ס ג שני low ו v הס שיי וקנו נ קנ׳ העס• ססוזנר• ופוזנ ניש ו  תוש׳ג וו
ט ודא קדייוז עיקר היא אהח רקרו׳פה * שני ניי׳ o אנל סספק 1• 'r םםפיק• ראשון 
סן אפילו קודש הגיהס נוהגץ ולמעלה הטנהה סן עדפ יבואו דגוסא ליה עגרינא  ני

ל בשני וםן לוסי לני <« לטירין אט שפ0ו הואיל הילנך הבית  םדנר׳ ע0םש ובן .ענ׳
א בשש נירה בתוס' נטרא ובן הרשינס ובראשי נבראשוגה בשני לומר שויקק הלי' אלעוד רני בר ר*< ה ומחר קודש ולסהר קודש היוס אוהו שטתגין הגי  וססט קודש טקר וי

M פ׳0 ראיה והביא • עניל עיקר ריאשון ונראה ראשץ סיום ולחג לנפור לסנוח נוהגי! ראנו רני״הם על מקשי לני 0’0ו ירל ראבייה ונהב . עיב ולבניה בשור ליוט סונץ f 
א וסן אוסרים ראץ להו סבירא הנאוניש בל ושאר נהב ועור .וסן אוחו על לב^ גרץ■ אינו שוב הסרוח בעיקר אחה פעס שהה״נו רהסביז נידושלם׳ דפונד. ר  שנא לא שני ני

ל סנוין ספלונהא נפששו לאפיקי וברי רלודל ברבוהיט שני ניויש גס וסן סנרך סהר׳ס והנה .במקומו לקמן המרא בחקיעה ומן ברבה ורץ נהקיעה ליש נ*רושא  לו ששו• ׳בלחו ננ
ש ״ן או חרש מלבוש שעה נאוהה א הנהיג ינחקיעתו הכי נלאו זמן עליו לנרך רריך שעווה נשסקיש הי היי ד נ ה ]nj 1 ע־נ בשני נס ומן לני רי' אלינא בני ^ ^לא י ר  נ

ה אור לפניהם הניאו ה־ר [ס] ; עינ ך אחר אומר נ׳ ר לכולן מני ד גיסא אס מסופק היה מהריס [י] :עיר .עיש בהוספוח איתא וכן נלל הסינה בעי ולא ונ ץ תני על מני  ני
־י קי־ל דלא סי ני א ה הנאה ליה איה יאמר עליה יפליג׳ ברבנן אלא שמע על יפרוס לא מימיי מאויוה יאה שלא מי דסגילי. פיב י אניי אין נראה ולי ץ י  לאו נר דגני סבינ

 בהנאה שמע על בפודמ אבל וכר לאמש דשהסש עולה שלהבה שיראה ער מברנין אין והניא לאורו שיזטהו ער הנר על סבינ•ן אץ רביים אלו סרק נרהנן מילהא חליא בהנאה
א ל נפסוק מוב שוהר ובמדרש הגאוניס בתשובה איהא נן ברפרגים להבחנל נהגו ולפינך !נ) :נרהריס ממשש וה״ה הוומ ברמייה׳ מאהרינ׳ ואפירו ^׳  אסר תאמרנה ערמיח׳ נ

ה בהם לעשוה רפרנ״ם עד ונו' דוד ת נ •.6להבר אור נהס ולהסהנל פי ח גפוף הא בהחלה הא ןצ| :ע׳  העריס רוב הודלקו שלא נעיימא קיטרא אלא שם אץ הדלקחו בהחלת ופייי
ש אי עליהם עישין האבניס שריפה אהי פירוש פירש •”י א ני אבל להאיר הדליק שהרי 1(פ 1 עיב שריפה! למרק גדול ז  המדרש ביה לנבור אלא הודלק לא השוב ארס לינ

ש־י ש ירא רני אמי !ו) ! ע׳ב לד.פו דש פ וי ק |ב) 1 ע־נ סחרינא לא הדריי סברינגא ביוני ממילא איקלע ב׳ עד נוי לרר־י ישמעיהיר. השהא עד ט■ מהררנא הוה סיי  0*0 פי
 יוודב במורא׳ הנר על לברך טהג היה לא נרשץ רבינו .׳מיס שני אלי אלא נו להשהסש אפור שאין ומעמא ה*נ1ד שנה במורא׳ אלא הנר על מברנין שאין שבהט

^ >עקנ רנינו בשס ורש*׳ תלוי שמואל רבעו נשס גמרא בי' <ק^ נ ד ! עסא ונן להנץ קל והסעס הסהנר דבשי נ רני
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פיל

משנה מגידל כט פרס ̂טבת הלכות .זמנים משני■ כסף

 מן קדם שית;ע הכנס סכניד מכ״נ6י זנו' נ־-ג״ש זמשסה םעזדה לקנ^ע אפור ד
 וגואה רניגו דנרי על העור שתש ו;ו'. סעודה תליןנוע ולמעלה הונמה

 i ל״ה (ניעץ השילק נכרק מרסיק קאייד כהיא דע'ש לקנוע אין הרגסה וץום דאף
 .ענ״ל (עקרו ושהיה; ונו' ואסע נע׳ש פעודהה קנעה אסס נירושליס היו משעסוח שתי

 מערש דרניע זה נחיקנ ה׳ה דנרי ומעון
 סעודה נקניעוס חקא השולדו דסרר, ההיא

;המול נימות נה יגיל שאיט
׳ וטועוך י ג  דקאהי המנסה דמן תנין היה ו

ס  ודלא ולמעלה שפות מתשע ה״נו יני
 סעד ויש ולמעלה, ממצות שהוא ש:תנ נהראנ׳ד

ה לדני׳  למגמה סמוך עיס נר׳ע מדתק ה׳
 )ק״ז (שסמים ואסיקנא שתתשן עד אדם ׳אנל לא

דסמוך

ח ט כ ״ :ינינו כלשון שם מימרא כ׳וש שומעין(דן הנל סוף נמולין .ונו׳ להיות שמל יו
 ומוסכם מבואר זה ונו׳ הכשורים יום נמוצא׳ הנשמים על לנרך צריך ואינו

 שהוא לתעלה כנזכר ליו׳ע נהו״ש ולא ׳ו״ע נמוצא' לא הנשמים על לנרך שלא והמנהג
 גי.ה שהיסה שנת ניציאח אלא יואנת הנשש שאין לעי עעם נחט וכיר .ז”יק;ה מניך

 נאמד להיות ׳ו״ע כשחל מ’ומ מלאכה מכל
ע עוע נשנח  רנינו ונהג .ננשמים עולה ׳ו׳
 הנאה נרנת הריס שנרכת לעי צריך ואיני
מנין היא אי זמן וננל עת נכל אותה ו ט מ  נ

: נרכות נהלכות ,
ק ר  נשנת נאמרו דנרים ארבעה א ל פ

. זהו אי יכו׳; ט׳ י
ג אמר כ״ה.) מדליקין(שנת נמה ע׳  הנן י

 ידים רחיצת חונה נשנת ני הדלקת רנ אמר
 מטה מאי מציה אומי ואני רשות נממין וינלים
' של מניאו היה ק■ יהודה רג דאמר  יהודה י

 מפע מלאה עיינה לו מניאין ע״ש אלעא׳ נר
 נבדנין ויושנ ומתעסן ורגליו ידיו עניו נה ורומן

:ע*נ המט״צים
ם ב חכטי  כתני(דף ננל ונו׳. היאשורם ו

 וקאי מיעקז סנינא ר' יך'ע)
 לקראת ונצא ניאו אמר שנחא דמעלי אעניא

:מלנא שנח
ד ג בו מכ ט' השנס ו  קשרים אלי *יק • י

 יהא שלא וכבדתו קי׳׳ג) (דף
 רג אמי חול של כמלנושך שרת של דלגושך

 ישלשל להחליף לו אין יחליף להחליף לו יש טנא
ארונין; שיראו מפה כלע׳ ישלשל ז״ל וכרש'׳ ננגדו

:שינז מחנה(דף נע׳ נ״ק .וכו׳ תיקן ועזרא
ר ד אפו  השולת פיק נניפין וכו׳ לקנוע ו

 היו משעחות שתי ל״ח:) (דף
 ואחת נע׳ש סשדתה קנעה אמת נירושלים

נעקרו. ושתיהן המדרש ניח נזמן פירוש נשכת
 עד לאטל שמותר אע״ס זיל ה״עישים וכהנו

 שעה לארך הימ נמי להתחיל ואפילו שתחשך
 נכנוד כמזנזל דמיחז׳ לא תמיד כן לעשות אנל
 מחצות לקטע שאסור דוקא א׳יא ינהשגוש .שנס

 שסטדה ינינו מלשון ונראה ע"כ. ולמעלה
 לעשותו אסור החול נימות נוהג שאינו ומשמה
 ממימרא כן וטניח האיטי נכלל היום וכל נע״ש

 סעודה קניעח נלא ולשהות ולאטל דניפין
 מותר היום כל נמול שרגיל סעודה אפילו

צ״ס־) (דף פסחיס ערני ע׳ כן ומבואר להתחיל
 מצוה נהול נה שנהג סעודה ילקנוע יוסי. ונר׳

 יניגו שסטר לפי ולמעלה שטח מתשע להמנע
 עד ומלך אוכל דאמר ׳”כי דקייל דאע׳׳ג
 ננ״ל סעודה קביעות בלא דוקא דה״ט שתחשך

■ הוא ונכון רנינו לדעת
ר ה פד ט׳. פ סו  כהני(שנת כל מימרות אד

 שלחנו אדם יסדי לטלם קייס.)
 ולטלס לכזית אלא צריך שאיט אע'פ נע״ש
 7צי שאיט ואע׳ע נתו׳ש שלחנו אדם יסדי
ט׳ שיתקן וצריך :לטיח אלא  שם נר״תא .ו

ט׳ השרת מלאכי שני :ו
פ ו " ע ׳ ציני מצלח׳ יוסף ורב רנה פתילתא פתיל פפא רג שרגא תדליק הונא רב כן ששמו דג שינופא מלח רבא יישא חחריך ספרא רנ קי׳ס) (דף שם .וט׳ שהיה א אנא י

אי :וני׳ נשרא פשיסא אסתיר׳ נהליסר זנין
טייטוניות הנריות

]c[ ירט ונם' חזעניח נ׳ נםרק ונוי שנת ערנ נ»רס נו נחנה יתירה נשחת ‘רשנ־׳ ואסר

 שבת שהרי עליו טברכין הכפורים ביום לחיה או לחולה
ח ל מעבירה׳  שבת באמצע להיות שחל טוב *ייום כ

 לחושך אור ובין להול קדש בין המבדיל בהבדלה׳ אומר
 המעשה ימי לששת השביעי יום ובין לעמים ישראל ובין

 הוא ההבדלות שסדר שבת במוצאי שאומר כדרך
הנר. על ולא הבשמים על לא לברך צריך ואין .מונה

הכפורים: יום במוצאי הבשמים על לברך צריך אינו ובן
ט  שבת ליציאת דואבת [ע] שהנפש מפני שבת במוצאי הבשמים על למברכים ולמדי כ

:טוב בריח אותה ומיישבין אותה משמחין

שלשים פרק
ה א ט ב ר  מפורשין והן סופרים מדברי ושנים התורה מן שנים בשבת נאמרו דברים א

 כבוד הנביאים ידי על ושנתפרשו . ושמור זכור שבתורה .הנביאים ידי על ׳
 חכמים שאמרו זה כבוד איזהו’ ב ל מכובד ה׳ ולקדוש עוע לשבת וקראת שנאמר ועונג

 ומתעטף [פ] השבת כבוד מפני שבת בערב בחמין ורגליו ידיו פניו לרחוץ אדם על שמצור,
המלך. לקראת יוצא שהוא כמו השבת פני להקבלת מיחל ראש בכובד ויושב בציצית
ונצא בואו ואומרים ומתעטפים ■טבת בערב תלמידיהן מקבצין היו הראשונים וחכםים
 החול מלבוש יד,יה ולא נקיה. כסות השבת.שילבש יומבבוד ג ל המלך שבת לקראת

מלבושו יהא שלא כדי טליתו משלשל [נ] להחליף לו אין ואם .השבת כמלבוש
מכבסים העם שידו תיקן "ועזרא .החול כמלבוש
 סעודה לקבוע *אסור ך ל השבת כבור מפני בחמישי
 ומותר .השבת כבוד מפני שבת בערב ומשתה

 מכבוד כן ואע״פ שתחשך. עד ולשתות לאכול [ג]
 סעודה מלקבוע ולמעלה המנחה מן אדם שימנע השבת

 על ואף שבת בערב שולחנו אדם 'מסדר ד, ל לאכול מתארה כשהוא לשבת שיכנס כדי
 אלא צריך שאינו פי על ואף שבת במוצאי שולחנו מסדר וכן .לנזית אלא צריך שאינו פי

 .השבת כבוד מפני יום מבעוד ביתו לתקן וצריך .וביציאתו בכניסתו לכבדו כדי לנזירה
 אע״פ ו ל הן שבת לכבוד ו‘אי שכל מוצעת ומטה לאכול ערוך ושולחן דלוק נר דהיד,

 במלאכות להתעסק ולא השוק מן דברים ליקח דרכו ואץ ביותר חשוב אדם 'שהיד,
 הראשונים הנמים .כבודו הוא שזה בגופו השבת לצורך שר,ן דברים לעשות חייב שבבית

 או בשר מולח אי מבשל שהיה מי ומהן .בהן לנשל העצים מפצל [י] שהיה טי מדט
ה] גודל  השבת לצורך שהן דברים וקונה יוצא שהיה טי ומהן .נרות מדליק או פתילות [

ל משובח זה הרי זה בדבר המרבה וכל בכך. דרכו שאין פי על אף ומשקה ממאכל
איזהו

m י ח1א הוי ג ופ׳ש רצו סי' עיר נ :וז«נ סיסן ט • כה שץ8 סח'נ רסב סי' סיר ה שם סיז׳נ -הר סי' י1« ד ל■ השין הח׳ג יה הי' '
• שה סמ'נ רנ סימן עוי ו (עשץ ס'נ0 יסג שיחן עור ו

ת אב״ד ד,׳גינ ר ר,
.1 ומשתה ספוזיה לקטע •אסור ׳ חג ט  נ

 המנחה ק לקטע שאטי ton ז׳ל היאנ׳ד
ענ׳ל• ולמעלה,

ל ד ז סנ עו
 הד6 כדיגור ושפור זכור נהלחוד מקומות ככמה זה .מטנד עד וכו׳ דנרים ארבעה ל פרק

 מפגי עד וכו׳ כנוד איזהו :לשפזע יכולה האוז; !אין לדכר יכול הסי? שאין מה נאמרו
 רי״ט) כהני(דך כל פ׳ .המלו שכה עד וכו׳ וםתעטף .כ׳ה) (דף מדליקין נמה ש׳ .נשנש כטל

 דרוכה ופ׳ ינירושלמי קי״ג) (רף קשיים אלו ופרק כהכי כל פרק . השנש נטד עד השנת ופנבזד
 (דף מיטין השולה ופ׳ י«״ל) (דףי פכהיס ערני פ׳ . וכו׳ סעודה לקגוע אסור :ס׳ו) (דף

מגיע איני אומי־ ואני עכ׳ל ולמעל? המנתה מן לקגוע שאסור דוקא ז׳ל הראכ״ר כתב :צ״ח)
ע׳: איריא מאי ולמעל: הסגחה מ; לקטע רוקא דאי דעתז לסוף  איריא ייאי והו גתי כחול אפיל! נ

 לפגי ארס ישג לא דשכת קמא פ׳ כדהג; גטי קטנה סעודה אפילו כדולה סעודה דהיינו ומשתה סעודה
 גדולה למצהה סמוך אפילו ואסיקנא לאכול ולא עד וכו׳ יכנה ולא שיתפלל עד לסגחה סמון סספר
 ההוס׳ כעלי רכוהינו שהסכימו כמו גשההפלל דמיירי ולת לאימשוכי אתי רילסא קעכה כסעודה ואפילו

/  לאירועי ואהי קטנה היא ואפי׳ סעודתו אחר דמחשין סיגה שמעינן ס״מ סכחים ערני שלק ריש ו
 חאג כשהוא נשכה שיכנס כדי ולמעלה המנחה חן סונים ימים וערני שכרות כעי־כי אדם יאכל לא פסהיס ערכי פרק כריש הניא דהא ועוד נפה הכוס שנעה נפש וכתיכ שנע קא דהא שנת עונג מאכילת

 לי למה כר״י ואי יוסי ר׳ שיי קא שהחשך עד אפילו דהא חקא המנחה מן אוסר הוא למה יוסי הר׳ אי נהא לל נמאן ו׳ל היאי׳ד מינו עצייך והנע שה-עך עד והולך אוכל אומר יוסי רני לי רנד
 דרנ כריה פנחס ורנ היא דחהרלהא פסחים ערני ריש אכיקנא הא היא ד;נ:הא נרייהא דהא וכ׳ת וכו׳ כלל יאכל לא דסשמע קהני יאכל לא דהא לי אסר קא פורתא אכינה אפילו דוקא ומשתה סעודה

ח ודאי אלא קננה אידי  תרע דאסיר ומשהה כסעודה כולהו מודו שנח כנוד משום מ״מ1 מועפת כאכילה ואפילו דמצה חיונא משים הפנה ננימ יוסי ר׳ רמודה קסן רהא אסרי כולה! ומשחה דנסעודה ל
 נע״ש ההם והא נעקרו ושתיהן נשכה סעודהא קכטה ואחת נע״ש נעודחא קכעה אתת כירושלים היו משפתיה שתי יוהנן ר' אמר נר'אנא הייא ר׳ אמר שנשכה דעכד מהניתין גמרא השולח פ׳ נניסין דגישיגן

 ;רימו אפדגו אללי טוכו ומה .הלכה שהיא להשמיענו הקדש כהני כל פ׳ כהלכות אנסש ר׳י והניאה רכך נענשו יימה חכמים דניי על שעניו ואלמלא דוקא ולמעלה המנחה מן ולא ו׳ל ר׳מ כדנרי קאפר סתם
 מן אדם שימנע השכח תככוד ואעפ״כ שכתכ לדעתו שכוונתי מ״ש על המורה הכיהו לזה ושתן עלל שתישן עד ^:הות לאכו' מוהר וכתנ יוהי כיני הלכה לוה סמך אשר לשונו ודקדוק דנריו ככדור עניט

 וערני הא כי דאזלא דשנה דלק התלמוד כלשון כנכד סעודה לשון אלא משהה כלשונו הוניר לא כוה ככריש ערגי רי: וכ״אשיק ,עלל התאוה כשהוא לשנה שיכנס כדי סעודה מלקנוע ולמעלה המ<«
 לריש כמסקנא ולמעלה המנחה מן כתב ונזה השולח דפרק יוחנן רני כלשון סתם גלש ודכחכ משתה של כיאשין נפשק גס שכתכתי השולה דפיק כההיא הסעודה עם משתה הזדר הראשון וכפסק פסחים

:קי״ע) נסכי(דף כל פ׳ הכל .משגת ידז עד וכו' שולחנו אדם רר0ם . לפרש ו׳ל הראנ׳ד וכרצון פסחים ערכי

 נהגו ול*כך (נ] אאעאי: בר׳ ר״י hv מנהגו היה וכך סדדייקץ בפה בם׳ לא] :ע״ש •*היות שהל•
ט לאכוש  אוי יווען אייר גרסינן ובירושלמי יףSהחS לו שאין מי החול כגדי לכסות שמני׳

 ששמע המעתיק ולשון ט״ז הי*כה ו“0 יו״ט כהלכות עי' החול כעסיסת נשכת יעמיפה על לנו
̂כך ממהר׳׳ם  כי טעמא וגם להחליף צריך כירט שגס מטעם ביו׳ט שרגני׳ט ללכוש נהגו וי

 יתגאת ולא המיתה יום את ויוכרו מתים מלבוש שהוא שרגני״ט וילבשו שמחים העואם ביו׳ט
 כה״ג ורלא סיה וכן רשכ״ם ק0ם וכן כע׳ש יוסי כר־ הלכה בע׳־ם (ג] :ע״כ עי*יו לכו

̂א שפסק  דכה [ד] ; ע״כ לא לבתחאה אכל להפסיק א׳־צ התחיל אם אאא יוסי ר׳ שרי רי
 הזנא רב פתילתא גדיל פפא רב שיבוטא סלח רבא [ה] : ע״כ ציבי מצלחי יוסף ורב

: ונפיק מכתף ועייל מכתף יצחק כר נחסן רב שרגא מדליק
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ט' נהו אי ן  :כו׳1 נחלים זדגיס הרדץ של גהנשיל מענני נמה יןי׳גו:) (דף שם .י
ט' אי! יאם  ונערני .הענע נהי עשאי שנח ילנטד מיעע דנר אשילי שם .י

 עשה אנל לנייוש מצעיו יאל מיל שנחן עשה י״ע שאמר אע״ח יןי*נ) (דף פסחים
:דהרסנא נסא פפא 3ר אמי היא ימאי מיעע דני הוא

(שנח נחני ננל . יכו׳ שהיא מי ח
י י״פ נני איל  pא פסא לינ אנא נ

 נמאי(ישנייה יומא ננל יחמיא נשיא ל! זשניסא
 יגיליחו אי אקדימי לאחייי יגיליתי אי לי» אמי

:אחיי לאקחמי
וטי. סעידוס שלש לאנול אדם חייב ט

 סעידיח נמה מ׳י *!:)p (דף שם
׳ שלש נשנח לאניל אדם חייג  אומי חדיןא י

ח יניני ימיש נהיי!. וקי״ל אינע  שסייח פיני
 נאלי לעשוחם שמשה ל”נ שדעהי גיל ימנחה
דני הנמים  ניל הגאונים ני! ממלוקח נה ו

 נשחייח מפסיק שאפילו נחג הלטש שנעל
מנין סעויהו נאמצע  מנין נך ואחי נהמ׳נ ו
ס. שאי ואוכל ומוני המוציא מל! דניי מני  ונ

 הנמנים נחיונ הונניו לא שלפיו ניל והישלא
ק שאנל וקעיוח הצלה גני האלו  כמו נ

 . נקע דמילחא אוימא אלא פנ״ג שהנניהי
 שמצוה והעלה ננה האיין העתים ינססי
 ונחלקו .P והוטס הימים נאלו לעשוק

מיי להשלימ! יטל אם האמיוים המפינים  נ
ח ודעת פייוח  :יניגו מדניי ניאה וק דלא יי

ט׳ להנהי וצריך ס) (דף שם ,ו  ממאי ין'
 ממקום העוני עני נני נ! שהינייו

 : סעוחה שלש מיו! לו נוחי! שנח למקום
ט׳. מולה היה ואם ם מצאהי נה ו אוי הנ  נדניי

 ל*ננ אלא אמיו שלא הוא ופשוע נ״ל
טה ולנה שנח  מהעגה שטה או ומ״ש .צעי י
 מהלנוש יאנו! ס׳ נננני מלים חמנית נגו! ונו'

ם עיניי שהקיטה עיי על או חעגיח  טנני
:לפנינו שיחנאי נמו ומילות

ט׳ לקנוע וצריך ף .ו ח(ד ס  נניצד מיט) נני
טן  עונים וימים שנחוש גני אמיו מני

ע שאום  נחני יננל היי! על סעודותיו יןנ
ח כני על לנצוע אדם חיינ ין*נ:) (שנח  נניו

 סועד.ונערני שהוא נלנמ! נאק ונחנ נשנח.
 דנימים הנאוים נשם נהלנוח נחונ פסחים

 והאריט ככווש שני על לנצוע מיינ סינים«מי
:נה נשפם

נו', נשי אכילת י  פסחים מיני פרק ו
 גני ויץ נשי הוננט ק׳ש) (דף

חט נל ונש׳ .הרגל סמסס  גני ^"נו) (שנס נ
ני וחמיא נשיא ל! דשנימא אק שנח נ נסנתיה ו

 מצי ומיהו הלילה לסנשדח תאנ ליננם סגי דנהני אלמא קאשי קעגה למנחה דסמון
ש קחנה מנחה ליק קודם שעה  מנחם דנקש דיניש ללישנא שנקים ומשיה נעיקנטנע^

:קאמר לה סמון שעה סצי דקחני ולמעלה המגמה דח! למימרא ששח מחשע ונחש
ה ואם ט מדנרי .סעודוח משלש פעור סמיד עסענה שהיה או אטלה סיוג חולה ט

 תבשיל לתקן שצריך חכמים שאמרו זהו *עונג איזהו ז
 של ממונו לםי הכל לשבת מבושם ומשקה ביותר שמן
 מאכלים ובתיקק שבת בהוצאת המרבה וכל .אדם
 משגת ידו אין ואם .משובח זה הרי וטובים רבים
 שבת כבוד משום בו וכיוצא שלק אלא עשה לא אפילו

 ולשאול לעצמו להצד חייב ואיגו .שבת עונג זה הרי
 חכמים אמרו .בשבת במאכל להרבות כדי מאחדים

 מי ח לבריות: תצטרך ואל חול שבתך עשה הראשונים
 לשנות צריך כשבת ימיו כל והרי ועשיר ענוג *שהיה
 לשנות אפשר אי ואם החול, ממאכל שבת מאכל
 ואם מאחר להקדים רגיל היה אם האכילה זמן משנה

 שלש לאכול אדם 'חייב ט :מקדים לאחר רגיל היה
 ואחת שחרית ואחת ערבית אחת בשבת סעודות [!]

 שלא אלו םעודות בשלש להזהר וצריך [ח]במנחה.
 סועד הצדקה p המתפרנס עני ואפילו .כלל מהן יפחות
 שהיה או האכילה מרוב חולה היה ואם .סעודות שלש

 כל לקבוע יוצריך .סעודות משלש פטור תמיד מתענה
 וכן ככרות. שתי על ולכצוע [יי] היין על משלשק סעודה
 משגת. w שהיתה והוא לו. הוא עונג בשבת p ושתיית בשד אכילת ' :טובים בימים

 היה כך אלא .המדרש בית בשעת [י] טובים ובימים בשבת היין על סעודה לקבוע "ואסוד
 לביתו ויבוא הכנסת בבית ומוסף שחדית בשבת אדם מתפלל הראשונים הצדיקים מנת

 כך ואחר מנחה ויתפלל המנחה עד דשנה יקרא המדרש לבית דלך שניה סעודה דסעוד
א :שבת מוצאי [נ] עד דשתה ראכל היין על שלישית סעודה יקבע  לאדם לו יאסור י

 רב היום ועוד לביתו שיגיע כדי היום מתחלת פדסאות משלש יותר שבתות בערבי שיהלך
ואץ לו, להכץ כדי יבוא שהיום [ל]יודעץ ביתו אנשי אין שהרי לשבת. סעודה ויכין

* . .      *   L. I I » M l II M l « —    M k M  B k A k k

 שטצרן הנדל טרס טס 6שצ נדפס םמג>ר סדנ
 טס סמיד וגידסס חלום נמעסח הrלהעמ

: הגטנה
.טין על פשלשח! סעודה נל לקטע וצדיך

י שמפרש נראה סטר עינרי י נ  י
 שלישים נסעודה נס שיקדש לוער דהייט רטט

ץ טל  ואק .סטדוח נשאר נמו סעודה קודם ט
 שישתה צופר היינו אלא דנריו נמשפע זה
 ע< סעודתו קונע פירוש זהו ט נסעודה יין

 נחג ונפייוש סעודה נץדם שיקדש לעני! לא היץ
 סשנם ניום טץ טל לנין ומטה םפניט יניט
 רנה קידושא הנקרא וז« צציה טסעוד קודם
 ולא קאפר חקא שטה דנסעודה נהדיא משמע

: נשליטח
 טופו/ורצדהייטכשסאנעקוס אסור יא

 אס אנל שנח צדט להכין טוכל
 טנא עועג שנס צרט להנץ שא.א נעקוס טא

 לא שודאי שם משישאר ן להג יוכל אולי לניט
 אמייס אצל להסאיס נטלו ואסיט לסנין מנל

 ייסוג נפקום עימד איט ואס .זה מטעם סוחר
 שיגיע פי פרסאות געה לילן ט «חר נטוס

שטוח: «שונ לעקוס
אין

שמתדיעץ הטפזדפתבים ספינה או נהר או ומזלות כוככים עוכדי שהקיפוה מעיר pח טובים.
עליהן

ח ; שש טמןרפגפננ׳ג הפול פ ט׳נ ר פו שה: נצא טי פול ג טניגשס: נ  :שה פע׳ג יצא רצ טי השוד שה: עיין(פור ו טע/
פ: לפ ט׳ ל ט שה; ספיג לפח טי פיל י ל

ט׳ לקנוס ואסור :למפלה טן .ו  סרק נגי
ם נפלי נסהי טלי חלס נהני ל״יג) השולח(דף ט ט נ טי ק נשנחא סעודסא דקנעי מדא מננ י׳ טיז:) (טצה שחל ירט פי מנואי עונים וניפים .מדישא ט נעי  סלקט דאמני יטשע נ

י' דלא לכם וחציו W חציו א אמר סיח;) (דף נפססים דגלים אט ונפרק ,לנס סט או לסי ניט או דאמר אליעזר נ  :עונג לשנס וקראת דפתיג לנה גסי דנעים נשנת מודים ככל ינ
א ט' להלן לאדם ט אסוך י ס שמי שס ואפרו פרסאות משלש יותר שנתות נערגי אדה יהלן גא טמרא נדד) ועדנה(«כה טלג פרק .ו ק ^ו ^ ק ו ר אסור לטתו שאט' ^

הוא: ומוכרח היוס מתחלה רטט וגחנ לאושפי*, טפר וא*צ
ב :פ*נ נחנאי לזס וקרוג האסור האט סעניות סדר ופיק דשנח פ׳׳ק נהלסת סנואני .וכו׳ להסטטח לאדם ט אפוד י

אין
DנוV עוז

■נשפע גשסו טין על טפודפ פ0ט! וההוד  טגזשלי• טאכווישנשטמשפסמשפיג n .פמדנש 0!
 והפנה שנשנה והנד ו»>ופי| גמלא טח) ף1( השולח יינמן צול אנא ט טיא ל* דאמל

p : טא שהלנה להשמיהה סוני הל הרק רל אלפה ליי  nb 4מוצ פד והד מסג טא 
 הו והו ט«ט לאדה הטד :דא דאפו טולפין נפרא דטיה אצו הוק הספיס נעססז .שגה

 סוא הנק .לחפיט פד וטו להפו»פ הטו :מקוווופ ונמש ורד) וערגה(דף טלג פח! לאולנדן.
;לה) דשנע(דף

ת הו מייטוגיות ת
 רהסיינן גנחהה הה ני *נח נסעוווז main ידי הינ« נהיק אה גדלי בגל 0־1 נווה ןו)
 הי הגסרה ונוהד« החוו םחוידץ הין חסחן בבדנח דיח מל הוניד ולה מעה מהגל! '1 ה'

 הגי ולה ט■ הוהי םהויוי! ההל דלה מגי דלה דוימ מבת הנ^ לה בעי א' הגיל נע•
 מלמ מיניה דההיק קיה וההוה ומעסה הטוץ נדנה עליה דםת־ני סירי הביל ^ה

 סדק הוזוסטת נתנו וגן .ודנ לנס הי גהן המד הלהס הוה ונתיב הלתם קהי סעודות
צו תוגיסה בסיני המלים והס הההיה הימן  תדגיסה נסיני תמיק ההדיג! הוי הי ^
 למניו תניהו rarru נתוהסות נדהמהע סיני! ‘מוז מהוה נדנד הלה נסיק לה בסיוי ס׳ם
 וונינו מלסה ונינו נמס ויומה נהדה נמדק נתוססוה נתנו נהמו ודלה ננדות מני על ונטע . t^-napi נסיה מסק «ן ע*נ מחנות סיני נודה עלייהו סבק■ תוגימה טגי
 מעחמו מלמ ידי טהו ולה ניהס הוה מעחו הנמילין מני נק הסיח נדנת וסנוך מלחנו על דהסססיק נהמונת ונטההי .טה מלימיה נסעווה תוניסה במיני השגייס דהס <עקנ

 הטד uta םעירווז מלמ לקיים והיו הם ונעו נמס •נטההי ט! )0! !ע־נ סרהודהה נו והמר הידקה נדני ודלה נונג! )1( 1 ע'נ ימנהה מחויה ערבית וומנם נוממסע
מגי ^ לבפוע )01 1 פיב «ימיוז נתלנה סיג תסץ גהלנות מיץ .גלים הוהת גני נתני כל סרק נוממסע נטותה קיים לה מנתה 0נףו מעטוה מלמ מהגל הי הנל הוה

סמסע ותלטטה םהו־ם נהג טן טויק זדמ סמה בד י^תיהל היי ונמס ו־י במס יביק ra הלעוו rn מל נהב המעה נהלנוה נטהתי נ!1 מלימית נסעווזי גס ננויחו
 וטי כנווה מני ^ לנפיע ההש הייב נמנה הנה וני הסד כתני נל נפוק היהה ותני ותלסוד ביניהס הלוק נטינו ולה סעודוה מלמ ילטק נקוה דנתיג היוס ומג' irp הני
 נין הליק מימ מנו הקיוומ p המינני והל .סמנה להס סמוס הסד והעסה שנה ספורות נל ומשמע נמנת הסד הלה מהן מהיס ילה הסעודית !0 ההה מס הוניד לה

 במני סמלי נסהחי ונן ונד נטומלים ודו ממסווחז מהי המולח נסי (י) :ע״נ נלילה והחד ביום ההר המנה יוס הה םונוו ע״ס נסי ילסינ! רקירומ נלל דמי ולה המעטות
 ונול6 ממותו נסירומ מרם ממסע «! (נ) 1 ע־נ ינטה ני היל אמת נססיק ,ואינלים נמנחה המורמ נית לתנית רגילק מהין מסני נמבת מנתה במעת ממתו דים מל בניו
 נמיק גדהיתה המנתה מעה ממהגיע סעווזז ל^וע הסוד המנתו תסלה יקודם המיהה לההו מלימית מעידה נטוה מעיקר כתני נל בסרק משמע טן מיהמך עו המנתה החד

 להנול מהסוו חגהוניס נמקפה ידלה לטעמה הלניז הווה מן אכלנו נך ואחו .חיה . הסנהה חסלת הוזסלל ניהיו ודתסלל נמנה בספינה נמהלנני בסהריס ואיתי טן ומנח
an ניוט גדולה סנהה pi מהוא וסוטה מעווז ממ אהד עד הכנסת גניה נמשוד.י! טי הנילה קודם ההגהה חסלה מהסלל היא נקהל נמהיא ואסילו למעריב מנחה נק

נתב טן מנתה נמעלי חיינו המתים אה גהל נאילו המממיה ני! המוחה מאמוו .יה .הנל p ואחר סעודה קורס סנהח טתסלל היה אי הננסת מניה לזואת ממאחרים
 .^ועדנ סנהה סק סיס נמהייוז להימור דית נמס ננטה המקומות ננל הב! .ו«נהה תסלה ההד נמנה מלימיח סעודה להנול סורח מהית הס מינינו ממטע מסווה ונינו

p הטד נוהג היה 1<והנ pנד להומ מהק uriA נוזנ ודהנייה p דהסדי נהינה ועדנה לולב נסדק (צ) 1 ודג מותו מנניה נדס הנל הנהו ס! ודקה היינו ההוסדי והסילו « ה
ה לה נהנה דג בונ I yp לניהיה הסילו הלה נ
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.j ק חג .'1<נ מפלעין א ע נ  מהרזח הוזלינה ור0ל!) ננל חכמי שדעת נחשונה וני
א דניון י  י״ב דתחזס וק״׳ל איפשיע!) לא מעשרה לפעלה חממי! יש דאס תעי

 איטר ואינא ונינשה השיש ז׳ל ומא לטפרא1 דאורייתא ספיר^ ט׳ א*כ דאורייתא הו• מיל
 שם שאין נמים אנל לטפרא נקשיק איסשיעא לא דנע״ן דניון אה'; ד^רייסא סנזמק
 לפתגה דפי דלא פטם דל^ר״תא מממק איפור
 גקטק מדרנק אלא מיחשר דלא ניון ישראל
 פעשרה למעלה תטפק דאק לגןלא נעיין

א היגא ואפילו ק ^  מעשרה למעלה הם אס לן ד
 לט שיתאמת עד נהם להלן סותר לאו אס

 להלך אטר שאו פפתיס מעשיה עתות סנגנהן
ת אלה ודנרה סדרנק לתחום pf< נהם  מהיו

 נהל סלוסים מים של דאא מתוקים מים סל
«׳ אטר טנא ע נימול פ :שנת ש

שבח חלכוח סליק

I
ו יג  פטה ומזלות כוננים עונד׳ של עיירות על אין!רין יימ)ח*ר פ׳ק(שנת ונו׳. צריו אי

ט׳ שתתישנ נדי רניט ונתב .לשנת קודם ימים משלשה :נהלנות זה מעם סטאר ו
 לשנת רץדס ימיה משלשה נפמח נספינה מפלינק אק חיר שם ונו'. מפלינין אין זה) (ופפני

מ עסו וטסק מותר וה5פ לדנר אנל הרשות לדנר נד״א  שונת ואיט לשטת פ'
 לצתץ ומצור צריך איט אוסר שנ*נ רני דנרי

 איטר נפעם הצאוגיס ממליץ סותר נע׳ש אפיא
ע שטא ספני שהוא נהלטת והעא זה  ש

חנ ולזה רניטנכאן נמ״ש שנח  נחשונהשלא נ
 שיארע מה נשניל המאמים נימים אלא נאסר
 ננהרות אנל והקיא והנלטל הצעי ק נהן

. סוחר נ ם אפיא להפליג נהט ועכשיו ע'  ני
 ללמד חיפש ז׳ל והרמנ׳ן .ונשנת נע׳ש הגדול

 יחוש נפש שנעל כתג עצמי ומא זסת עליהם
נסנים. דנריי שאין כתנ זיל הרשניא נס לעצמו
 ע*מ הספינה נעל הנכרי עס עסו ושסק ופירוש
 ומקים רניט ונתנ .שישטח צריך ואיט לשטח
נ׳:) (דף פסחים שנהגו מקום ס׳ וט׳ שנהט

 לצידן מצור אולי הוו דלא נהנו נישן נני
 ׳ומגן די׳ לקמיה ננ״הו אחו שנתא נמעל׳
 לן אפשר צא אגן להו אפשר הוה אנהתין אמי׳
 שמע אטחיכם עליהם קנילו כני לט אמר
כ. אמך הורת תפוש ואל אניך סוסי נני ע'

 אותן שמישנין קרונות ואותן ז״ל הרשנ׳א ונחנ
 אסור השנוע מחמלת שם שנכנס אע״ם נהמוא

 שמא גזירה נשנת לרטש שאסרו הסעם מן
:על׳ל הנהמה להנהיג זמורה יחתוך

ש יד מי ש  ס”אע פרק . ונו׳ המסה ת
 של עונה ם״נ•) (דף ננתוטח

נ אמר אימת חכמים תצמידי  סע״ש יהודה י
ר :לע״ש ת פו  נשנת לכתמלה נטלה לנשל ו

 סוסי והלכחא ז׳) (דף קסא סרק שם .וט׳
לכחחלהנשנח; לנשל

ת טו ב ש ם ועטדת ה  אתת כל ומזלות טנני
ד בקולה מהן ע מצות שאר כל נ

ט' הסויה ם שהעונד ה׳) \ (טלין שימפין הנל פרק דגסרא פסקנא .ו  נוכנים כשכדי הם והרי נולה כתורה לנל חוסרין אלו הרי נפרהביא שנטת ומחלל ומזלות טנני
ם. ומזלות שיי ולשמור החדיש אמונת ננפשו ולקטע להאמין צריך ולפיכך טלה התורה נכל כיפי נתדיש וכיפי התחש על מורה שהוא לפי השנת יפעם . מקומות נהרנה וסטאי נ

:עליו נאמן אוח שהוא השנת

:רחמים עליהן ומבקשץ ומתחננין לעזרן בשבת עליהן
 פחות ומזלות בובבים עובדי של עייירות על צרין "אין ע

 אנשי דעת שתתישב כדי . השבת קודם ימים משלשה
.בשבת וטרודים מבוהלים יהיו ולא עליהן המלחמה

 השבת קודם ימים משלשה פחות בספינה מפלינין יאין
 יותר יצטער ולא השבת קודם עליו דעתו שתתישב כדי

.שבת בערב אפילו בים מפליג מצוה ולדבר .מדאי
 וכיוצא לצידן ומצור .שובת ואינו לשבות עמו ופוסק

 בערב יפליג שלא [י] שנהגו ומקום שבת. בערב לרטליג מותר הרשות לדבר אפילו בהן
 חכמים תלמידי עונת לפיכך .הוא שבת מעונג המטה תשמיש T :מפלינין אין כלל שבת

 ואין בשבת לכתחלה בתולה לבעול "ומותר .שבת ללילי שבת מלילי משטשין הבריאים
 אחת כל ומזלות כוכבים ועבודת השבת טן :לד׳ צער משום ולא חובל משום לא בוו־ז

 ובינינו הקב׳׳ה שבין האות היא והשבת .התורה מצות כל שאר כנגד שקולה משתיהן
 המחלל אבל .ישראל רשעי ככלל ד\א הרי המצות שאר על העובר כל לפיכך .לעולם
 לכל ומזלות כוכבים כעובדי ושניהם ומזלות כוכבים עבודת כעובד ועא הרי כפרהסיא שבת

 שבת שומר בה יחזיק אדם ובן זאת יעשה אנוש אשרי ואומר תביא משבח לפיכך .דבריהם
 מפורש כבר כת כפי ומענגה ומכבדה כהלכתה השבת את השומר וכל .וגו' מחללו

 ה׳ על תתענג אז שנאמר .הבא לעולם הצפון השכר על יתר הזה בעולם שכרו בקכלח
: דבר ה׳ פי בי אביך יעקב נחלת והאכלתיך ארץ במותי על והרכבתיך

w ימג ט* פזי ג :רמז סי׳ פור נ שם: סנז׳ג ופת שימן פוי:

עוז מנדל
 נמסכה .שכה ללילי מד הממה תשמיש :י׳ס) דשכח(דף מ׳ק ®ף . מפלעץ fft עד ונו׳ צרץ אין

ףדכהזכזה קמא פ׳ .לה לפר סד לבעול וסוחר :ס׳ב) י(דף6 על ף6 ע׳ «גזע0 ד  • ו׳} ה׳ (
 מככהוה ונכמה מיזמות בכמה מהדד! במסכת .מחללו שכת שומר עד ונו׳ כוכבים ופנודס השבת

ר ונ^ פ .י,י׳ח) הקדש(דף כתבי כל פרק .הפרק ®ף «י מ

םיימוניות הגועת
 גוששוו שאינה אבל* חחומין איסור וסשום נוששת בספינה דוקא היינו פירש ור־׳ת [מ]

 העולם כל ®סכין «ה הגאונים כל ספרשים וכן מעשרה הSלמע תחומים שאין מותר
 מי בפרק אמנם .שהוציאוהו מי בם׳ ועיין .וערול לים לפרש מע׳ש נכפינה יייכנס

 וכתב איפשיטא ולא לג או מעשרה למעלה תחוםין יש אי ליה סינעיא שהוציאוהו
 יעשת שמא שם משום הטעם נראה היה ולר״י .לחומרא עברינן איפשיסא דלא כיק סהר׳ם

א ג׳ כהלכחא פב״ז לעיל עיין שייטין, של תבית ת הלנ : ע״כ י״כ ונ

שבת הלכות סליה

עירובין להלכות משנה מגיד הקדמת
 ההנדל לנאר יש נמל שתוף שנח מהלטח פרקים וקצת פלו הלסת נץ שיש לנןי

 דנים נדלים יש לישות מישות ההטחקת שהיפ ההוצאה שנמצץ מ7 שניטק.
 חמיצוהיהן חסרון או שלסוח מעני! לומר רצוני ומהוחן הישויות נאיטת מהם פדנריהם

ץ  נו ויהחייו חורה לנר פטור מקום חורת או היחיד ראוח חויח אחד לש^ם שיהיה ע
 גדרי להשלים וסא לעשוהו שאסרו ההכשר שיעשה עד הכרמליח כרץ וידיטהו סנסיס

 הזה הישות נעלי למנין השגחה חנל׳ ט לעשוח שאמרו ההיכר לו לעשות t התיצומיו
ם אם אחד אם  האסור סן דנר יחסר אס ט והנאמר הנדרים מן החלוק שזה לפי יני
ס או אחד סאיש נהיותו יוסי לא ט  תנוארים החלק זה ועניני .ונשחחעו שנתעיט מיני

 ז״ל סנדריהס אחי חלק ויש .עשר שנעה פרק עם עשר אינעה נפרק שנס גהלטס
 ולא הססיצוס חעגץ לו הראוי ההכשר הנא׳ כל מהמצץחוס למקום היות שאחר והוא

ם הם שאס לפי רכים אס נעליו הוא אמד אס לדקדק יש עוד דנר לו ינוםר  יני
 לזה סיור,ד מישות כהעתקה סוחיין יהיו ואז הדנרים סן נדנד (להתערב להתרני צרינץ
ק .רבים לנעלים סהוא  .עירוב ונקרא סדנריהס זה וענין מיוחד ליטח סזה ני.עחקה ו
 החלק זה ועניני כן נקרא היוחו ושנת זה עשות טעם ראשון פרק רניט הזכיר וכבר
 מהחלק דנר נחנאר שלא תמצא ההלכות כשחי תסתכל ואם .אלו נהלטס סטאריס סם

סשפש נאור לצורך נחנאר שכנר נסה ההזכרה צי על א׳נ אלא שנס נהלטת השני

ה נבר החלוקה וזו . העירוב מישפנזי  כמחיצות ולא אסיח׳ נעירונין נאסרה טסרא חני
ג ענין נהבאר וכבר ,תדבייהם שהכל ואע״פ  ענין לנאר שנשאר רק נכלל אלו הלטת יו
 נענין שנח בהלכות הנזכר עם נשוה שעניט כן נס ודע .כהן שנכלל ההחוסין עירוב
 החחוחץ משפע׳ נהנארו כ'א ונפרק כ'ו שנפיק ווה .שם שנזנר חה עס החצרוה עירוני

 המיידה ואיכות חדבריהם שהוא וסה והנאונים רניט לדעת ההורה תן שהוא נמה
 לשיעור יייוון ה־חוק חפצו המוז אל ויניע לעשות ׳טל אדם היאך נזכי וכאן ועניניה
 נכא( חנואר הוא זה וענין .נשבח כשיכצס נו עומד שהיא סהסיץס מדנריהס התוגבל

ט נמ׳ש עיון תקום נזה ויש . השלסוח על  עשה סצוח עירוני! כלכוח אלו הלכות בראש יני
 אלו נפיקים זו חצוה ובאור החסן מן ואינה וחדנריהס הושריס סדנרי והיא אחה
 עליה שסניכין סצוה והיא חהוסין עירוני כן נס אלו נהלכוח שנהנארו ואחר . מכיל

תטאי  שהעגיטם שאחר זה וחשונת אמח עשה מצוח רניט אתר למה פיו סוף נ
 עליהם לומר ראוי נענינס שחוף שיש כל הרצוח נמנין צהשכים ואיצס סדנריהם האלו
 צחשב יהיה ואז ממיקותוס כמקום אוכל הנחת הוא הסלל וענינם אחה סצוה שהם
 נדרך חמומין עירוב שיש ואע'פ אחה מצוה שהיא רניט נהב ולזה .שם שונת כאילו
 קושיא נתירו] ל׳ נראה זה .ניחד והתהוח׳[ החצרות דיני כולל שהזכרתי הענין זה אמרח

י על « ו נ :רטנו י

:אלו הלבות פרקי עניני פרטי אבאר ומעתה
ט הסירונ ערן נכלל ט נסנאי ראשוו פרה י זה ומאי הוא וכיצד פ נ א י מה נעשה לא אם ר׳ל נחצרוח העייונ עשיית מסית דיני רניט ט כלל שני פרק מ

״ י r ׳■ א ופי עש״חו חפן המזחו ומנךס I ״ א נערן זה כל ונסנאר .העושט ט דנד שיש והתקנה מהעדרו המגיע האיסור ט נטול וטא נעשה כשלא נ I ומץם
ט מד להם מועילה המנרת תקנה או ושעייונ עירוב הצרינץ הם ומי מהם לאחד הרשות:הסטאוח ושתוף מוצרות עייו

הוא
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ץ מיגי מ כלל חמישי פרס n« שיווף « b » » ). >w שסמז הפיגדם 5נ מ 
ל הקימים פרקים בשלפה נסצריה י :ד׳ ישיק נ׳ יפרק ג׳ פיק י׳
ק ר שי פ  ד«ד זה ומפי היפ יטצד מהי נפה המומין מייוג עגין נגלל u <הנפי ש
ק הגהתי ומקום הוא י  יפשין פיק שגהנאי כמי םפישהי היא ומי פשייסו וז

:המצמח פיייב נעגי!
ס ר עי פ בי ץ נו נמנאד ש כ ינאמייה דגי מה נרגל החייינ «  שנימהי שיקנח ריל נ׳

 נחד p לפשיה יגול אהי ואם זה חשייח יזמן ני מימי שאיגו נמקים
לסיימו: צדן ניצי המקים וקניעה מנייי

 סליקין נסיןפיח עירינין הממינשגי ^ל עייינ■! שגי סשפש » ימנאיי שמעי פרס
זה המוניו שהימים אם הלוקים לימים אי אהד ניים הליקיח למשיח י
ק מירנ ולא לשנת הסמינק פונים ימים סאיי לזה וגפשך מהילקין. לוהאו מיני  דן מה נ

ק יחהימק חצייח מילוני ההלסח: ינש«(י נ

ל אמד דני האיהיי לנפיל שצדנק היא ם נמינד י׳  נמקומי שציין ומיליח נינני
:מקים שכייוח

אי שלישי ס1ם ק שק ^ל הפמימיח המצמח רנימ ני נ ק חלין אי פחה ניגי  י
נימד שחיק למינ ציינק אם נהם המימנ דק מהו זי אצל זי שייח ”

ח או  (מצפים הם הצדדק אלו נל ני נידם הישיח או נטצמה אהח נל לטינ להם הני
מנ נלא אלו טס אלי המצייח פגמי נאור לזה וגמשן ,נהם :ק מה טי

אי רביעי פרס ח ני נ ח יני  זה ינאי הדירה מליקי מקיאים הם סי המצייס נייי
דן נפצמה אמח המצר זה ינאיי זמן זה ינאי ויאסור שם ידור מקום  ונ

 אלי הם מה ילטלייח סהמיים לנהים המליקה המצי נאור זה אחי יגמשן המצליח שסי
 ינמשן משפק מה טליה דדן העוניס אמית מצר הימנה לפגים שיש המצל ונן אלי עם

ק פה החצייס סן ייצאיס נשק יהדייפוח מזוזסייח נאיר לזה :אלי פם אלי יי

ר מ ב א ת ו כ חנ. נזני נהייחי הוטיל מנלי א”א טגינן נניאיר סנואר אלי פרקים סדי שפטם פי טל אן ה סנ ני לסיומי מניאיס לסמאמיים הראשון השיק יהקיפח נ  סי
נ יאמדו הנרהי. לשאים וההניהי ל«עי הנללי להקדים וראוי ילשיחון לפייונ והנימים טללים נעגיגיס י לי\דס ואמירי פ' נ ה נ  קוים יהיוחי סנהו מני

ק נטצמה המצר טנין מחלה לנאר ייש אמי נמצר טגיגי להייס לממאמי חי א  טגיני לסייח למחאמי וקדיסמי ממאי לקיימים ואמורי A יאמייהם .אמרח חצר פס טניגה לנאר י
ר והיא ספי דני והיא זו טל לזי שטטד ילא לאמרח יחיין לאמס אין שווס מפיות נשרי ס סמציאיח ייחד מצוי היא ינן .ממצד לפגים חצי מהמצא ייחד ניי  לשילמן נאים יני
 לפי הפעם מניאר זה המנוי לטפס קיים צדייק ננל המצייח טפס נל השלמח לסנס היא לסחאמי יקיימסי פ׳י יאחריהס .היחאמר נפיק גתנאיי שאלי אמד ניח מי יאיגס אחי

ר פניאיה אימייי יפנה פ״ה ואביהם .לנסים נמצייח לסלייס שהסטי אסים וזהו המנוי היא למצר יהססון החצי היא נאים משק שמן הנהים אצל שסםסין  קיימחו יסנח ננ
 ההוצאה חשש פמפס הנסקן הפימנ להקדים היא הראוי ק נאן ואף שם. זנרסיה יננר החהומין לעגין ונדריה ההוצאה מנין שנס נהלנוח שנקים הסנה מפגי היא צמסאמיים

ס והפטי המציוס טייינ ייתר מצוי זה להיות אמית סנה יטיי .הסחוסק לפיייג דן אלט יהצוע הסמומין טייונ ממציאיח להם האדם והני מ  ואמי .ציין לשאיט גקים לדוחו ראוי ו
ני הששי הפיק זה נ ל. סטיתנ נן ואין שג^אי פסי סצריה לעייונ דמה נפח החמומק פייינ להייח הוא ייxא לשל קיים יהייחי אמירו סנח נזניה ו  להיוה אמרח סנה ועוד נינ

מנ  לנאר שראוי לסי מא לאמיין יןדם יהייסי גסנאיה אמירי ופנה שניפי פיק נן יאמר .שניטי פיק ננוני נרגל העייינ נן ואץ ינטגי נעשיר דל לנל שיה נסת התממין טי
נ להקדימו וגן טייונץ שני מהמטינ ההלגה נזין אמד עירוג הספיג דני חמלה ר שיה ושאיש מחיקן שאיש ^וה גקדם להייחו ראוי זמש נגל והשוה שהסחיקן נפי סליקים לימים ^

ני פיח ואסייהם .זמן ננל טניש נ :פניש נסאמי למה נזנר ו

עירובץ הלכות
 :המנץ p יאעה סופרים מדברי והיא אחת עשה מצוה

:אלו בקרקים זו מנוח וביאור

:Ta משנהראשון פרקמשנה מניד
p* lfi ט׳ שנניה גה קיש חצוי א א  ודיסק הרשויוס נדיי נסנאיו שנני אט׳ס .ו

 סהס להזניר ראיס• סונייהם שהוא ומה החורה סן שהוא מה
ן שקצח י ז ר השנים .חורה דני שלשה שנח ישויוס קצרה. נ הי  מקום והשלקי ויה״י י
ה ולא דויר W שאיש  לרהיי מסט לסלסל שסוסי פשוי מקום שמא סויה דני וייס י”י
רי זסחש מדנייהם נחלק מא הזה והיסוס .ליו

ץ הזה ספטי יין  נלא שינשמו «א ססום מנו• המסי שזה לפי פי*ז פמנואר פשוד מקום מ
ס זה ולפי .וקרה לסי ט ק לחי נלא אפילו נכאן לנסונ לו היה י דן הס שינייו נ  נ

 מוסף הממיצוח נטנין חנמים שהמסייו מה ננאן לנאי להאיין רצה לא שרניש אלא הודה
אי נאן1 שנס נהל' שנאי נמה לו ודי סויה דן סל תוספום ואינו מהו הטייוג מנין נ

יו
שיוס לשחי  לומר ישני ניסליח הוא האמד י
 מקוס שנקרא מה והשני גימליה שנקרא מה

 גונז ומנמיס שנח. מהצטס פי׳ד נמטאי פשוי
 אצל גניי לטשוחו ט והחמייז ניפליח טל

 אלאגאינט ט לסלסל שלא והממייו אלו דשויוה
ק אטוס רי. נו ו ס ודסח י  ק*ו נמטאי יני
י נמוד מרי שמא מה שנל נ ה י  והוקף מי

ה דן מנסים ט נזרו לא לדי »  סמישת ט ל
 שהוא גמטי אלא נמטאות הממידו ולא חמל

פי נימליח  קורה אי למי מיינו ואו סויה י
ט0ש ננזנר טק גהחסלק היטויוס ד(•0.ון  אי

ל מהן סק שהוא גמה אנל שס נזגי וחמק  י׳
אן. או סרנה נפלים לק יש אם מד(יגינ  א

p .רניש דניי אנאי ושפתה i מסאי הגוצי 
 גמטי הרץ וכן :מא ופשוט פקופוח ננסה
וקולה למי גלא מטי חורה שדין דט וט*.

ח

 בבית סהם אחד כל הרבה שכנים בה שיש ״חצר א
 מותרץ כולן שיהיו הוא תורה דין לעצמו

 מפני לבתים ומהחצר לחצר ומבתים החצר בכל לטלטל
 .בבולה לטלטל וסותר אחת היחיד רשות החצר שכל

ק  בני כל שיהיו קורה או לחי לו שיש במבוי הדין ו
 וממבוי למבוי ומחצרות בכולו לטלטל מותרים המבוי

p?.הוא היחיד רשית המבוי שבל לחצרות n  \y במדינה 
 דלתות לה שיש מפחים עשרה נבוד\. חומה מוקפת שהיא

 P הוא זה היא. היחיד רשות שכולה בלילה וננעלות
אבל * תורה לטלטל לשכנים אסור [א] םופרים מדברי ב'

ברשות
נטיפי*שספפ/שפ* נפויטישפספ׳נשפ; חפויפי׳שטמפ/פשיןויטןא:

משנה לחם
p * fi ה שק חצר א א שסוגיאינפדק זוטח ירה פסנ וט*. הרנה שנגים נ  רני
נזין לא ליייה] נוהוקף חורה דני נשוי רהיי שהוא מה שנל י*ו י

ד וזה הישוייס נמחישס דו ניו דנ  וננר נ
ס נאור נפחיסח נוס סאינתי  :אלו ^ו

ס׳ הדין וכן ש דקדק נזהלא גס .ו  גדין יני
 לה שק ונחג מקוסו שאיש לפי הפמישת

דן שנס מהלטה ופי׳ו נלילה שפאח דלמוח  נ
 «אויוח שד שם נחנאר ונו' נרה שסלים שש

 דן חטאי ושה ממש ננפלוח סאיק אמ*פ לינפל
ה וה ש דניי is שהקשה שי יראיסי .נאמנ  יני

 (טייזנין חפילין המוצא פרק פקראו פסה
a דלחוח לה שהיו לייושלים גרמליח קיא) im 

 ניסליח מקא לאו דהסם גלום זה סלי^ז(אין
ה מדאי המסיצוח שפש  חפש אלא נמצר דנ
ט שלא  הטשם ק לשלשל שדגייסם ואפוי פיי

 ויל סיהרי וכן נרסליח לה קד למסאוס
י■ ;הוא ונמניח

שיןפסין מיניי אבל ב םונו'.פרקטו  פופיי
:פייונץשדים חקן שלמה נ**) (זן

וכל

ט'. מפמים ס חג אלו הלטח דנחחלח ק' ו ץ שיש לפי נ »ן אומרו מד וני׳ הלטס נ  נ
רי סווח אחד למקם סיסיה «יוז תודה דני ספור מקום סורס או ד ט׳ סנמים ט ש  .ו
דני שאפילו פשוה נראה היי שטא נ חג וכאן החסירו הסויה ק י  ;החפייו והלא שפל נ

חג .וגר גמט׳ הלץ וכן ש וה ולפי הי/ז נ  «ן למי גלא אפילו נגאן לנסוג לו היה יגי
מייו דן ק פ ט'. חוויה נ פגשגלא !IP לנפוג לו שהיה לומד דסופשו לפרש ואץ ו

סייסוניוח הגהות
ק (א) n סנחשו חוו גוו m רי ח ח יי ני דני גנ iw גוונו טי שיוונ וייהש mS ינ B im 

ח דסנחן סוו ש0ם ח ח noun אערנ ו  ולעיואי אחפוקי ויחוד איוי איחי ךאוו חינח ונ
אסנוי. nmrh םנוזיח גו ( ר ו

ש לשון ושיהיה לסי  ואם הוא דירי המסי שנל <הנ דהרי אפשל אי חס מרס נמ״ש יני
רי היה לא חורה מוין לסי נלא טסג היה ח ורטש נלאלחי יו  טונח אלא אייד. חורה נ
 לולפסוג היה סויה מדן לשלשל שסוחר הדני לומר הוא רניש שכיקשטנס היא קן ירה

 שנשולם נימליח גל נלין רהיי שאיש אנרס »רה נרץ לשלשל סוחר שהוא לחי נלא נסטי
חג ולמה  איש נישליס שהוא לסי דגלא זמשסט הסויה ק רירי שמא נלמי חט• נ
סי ה פשוש ווה לפלפל מ ר לי! סי. נמדנס הדין וכן :Vf נזנ  ודאינוי Jf9 נחג ו

ר, פדסליח סשילץ המצא פיק שקראו שפה רטש דנד• טל שהקשה טי ק קשה ונ סי י
יאה

עוז מנדל
קז ר «נו001ם ש ט פצ(0י א. «ו רפיי «ו9*פו  קספיס פי שפזי» נזין וגן יא:0יוו

p פיק טדזשצפי .לק m n •)שץ(זןלא): •שץ פוץ ושק פ
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במה ט א פרק שהן פעודיח שהי שיעורו ,ונו' נו שיישההפ׳! ^^ונל שיעור ו
מששהשין ו5ני

ל נ . ו6 מכו-. )ו1 אהלים יושני ו «׳ שנתמנה שהאהנים לו״ר הה נכ■׳,,׳ רנינו דנרי ו
שהשיירא שנשיירא אהלים אנל לערנ ה! לריכי! ימים תקום נאוחו ומותד הקנוע משתהשין כילו נצרק ניגוגיוח נילים נשש שהם ניוצרו־ ני״ס

עיו. שאינו לעי מלפרנ הה עשורים אהלים ועשו השנת מעני לדרנה^ונמושס הולנח נעינדיון מכער אומר נרוקא נן ר״י דעירונ פעודות נ' נימון נתשנה ע׳נ.) (עידנץ ינו
ועיה' עירונ לריכיו היו שנשיירא לריניועירוג שנתמנה אהלים חני נירושלמי כן ותנואר את נה לנפול חליה ותלי התנונע לניס מליה לקג ירוח משתי אומר ר׳ש נפ,ע כאי! פד'

וכן כהב ומלהמוחיהן מלכיס מהצכות פשי
. . , , 1̂^ שיערבו עד כדיורין הלוקה בה שיש היהיד כרשות
 ואחד מבוי ואחד חצר אחד .שבת מערב כולן השכנים
 יושבי וכן ג :דיני ובית שלמה תקנת זה ודבר .המדינה
 אין מחיצה שהקיפוהו מחנה או סוכות או אהלים

 שיירא אבל .כולן שיערבו עד לאהל מאהל מטלטלין
 מאהל מוציאין אלא לערב צריבין אין מחיצה שהקיפה

 אותן ואין מעורבין כולן שהן לפי עירוב בלא לאהל
 דבר שלמה תיקן מה ומפני“ ד :להן קביעין אהלים

 לועציא שמותר כשם ויאמרו העם יטעו שלא כדי .זה
 מהם ולהכניס ושוקיה המדינה רחובות‘! החצרות מן

 ולהכניס לשדה המדינה מן להוציא מותר כך לחצרות
ודאיל והרחובות שהשוקים ויהשבו .למדינה השרה מן

 שימאת לטמא מציה יחצי תצא זעמדא הצניה
 אוכלים מ־־את חני לא ה״ש לידן ותנא אוכלים
 כתה דתניא להדדי שיעורייהו שוו דלא תשום
 קימעא חפר נינים שתי שיעור כרם חצי שיעור
 נן נר״י רנינו ונסק וכו' יהודה רני דנרי

 גני כ״י) (רף ננתרא דאירינן משוס נרוקא
 דנרי וו חהדא א׳יר כרם חצי שיעוי הוא כמה

'  ומחצה כניצה חנ׳יא אכל יופי ורני •הודה י
 כן ר״י חכמיס מאן ערס חצי והו שוחקות
 י-כתיס נלעי; דמדאפקיה לרנינו ומשמע נרוקא.
 הישכ״א מדנרי והוא ה׳ה ונ'כ עווחיה הלכמא
 כמו פאר, נסוף טותיה לן דסחס ועוד נחיה

 קי״ח) (פנח נ'1כי כל נע' התוספות שנחנו
 אוכלין עומאח דלשמא לפשוק ה״ל דא"כ וקשה

 ומצי תנא דהא ריצה רניע׳ צ' שיעורו הוי
 ויל ינינו ואילו אוכלי! עומאח לעסא חציה
נ פפק פ'  דלפסא אונלין שומאח מהלטח נ

 אמיינן נתי והכי ככיצה שיטרו אונלין פומאת
 ותנא אמרינן דכי וי׳ל כריש והייע דוכחא ננל
 דלא משום אוכלים טומאת חני לא מ'ש דידן
 לפפול חציה חצי ה"מ וט׳ דחניא שיעורייהו שוו
 ר׳׳ד איכא דהא היא הכל דנרי לאו הגויה את

 יותר דהוי מיד ואינא חציה מחצי פתוח דהוי
 הויק פי ניוקא נן פריי דקי׳ל לדידן והשתא

 אופלין סומאח דלפסא דקאמר דונתא נפל
 נוותיה שפיר דאתי אמריק כניצה שיעורא הוו

 לפמא חציה חצי דהנא הא ליה ליח דאיהו
 דהיינו הוי מציה מחצי שפי אלא אוכלין נוומאת

: כניצה
פיצד

הרי לכל רשות והן ויאמרו וכטדברות כשדות הן ,
 ההוצאה שאין וידמו היחיד רשות הן בלבד ־הצרות

 לרשית היחיד מרשות ולהכניס להוציא ושמותר מי^אכה
 שתחלק היחיד רשות שכל תיקן לפיכך ה •* הרבים

 וישאר לעצמו רשות בה ואחד אחד כל ויאחז בדיורין
 חצר כנון כו שוה כולן ויד כולן ברשות מקום מכנה

 כאילו כו שוה בולן שיד המקום אותו שנחשוב .לבתים
 כל שיאחז ומקום מקום כל ונחשב .לרבים רשיות הוא
 רשות בלכד שהוא ליעצמו וחלקו השיכנים כן אחר

 לרשות לעצמו שחלק מרשות לדוציא אסור ויהיה .היחיד
 היחיד מרשות מוציאין שאין בכו .בו שיוה כולם שיד

 אף כולן שיערבו עד ב־׳בר לעצמו ק‘שחי ברשות אהד כל ישתמש אלא הרבים לרשות
 אהו־ במאכל שיתערבו הוא .הזה העירוב [נ] הוא ומה ו ; היחיד רשות שחיל פי על

 ממנו אהד כל ואין לכולנו אחד ואוכל מעורבין שכולנו כלוכר .שבת מערב אותו שמניחין
 כולנו יד כך לכולנו שינשיאר זה כמקום שיוה כולנו שיד כשם אלא מהבירו רשות חולק
 יבאו לא הזה וכמעשה .אחד רשות כולנו והרי לעצמו אחד כל שיאחז מקום בכל שיה

 שעושים העירוב ן : הרבים לרשות היחיד פרשות ולהכניס להוציא שמותר ולדמות לט־עות
 כל או זה עם זה מבוי אנשי וש־עושין .הצירות עירובי הנקרא הוא זה עם זה דהצר בני
 בלכה שלפה כפת אלא כהצירות [נ] מערכין =אין ה :שתוף הנקרא הוא המדינה בגי

ד] והיא סאה מאפה בבר אפילו  מערכין כאיסר והיא שי^מה היתה .בה מערכין אין פרוסה [
 בפת לא אכל עדשים וכפת אורז בפת מערכין כך תבואה בפת שמע־רבין ובשים .בה

ים כשאר בין בפת בין ושתוף .דוחן  עצמן כפני המים מן חוין משתתפין אוכל יבכל .אוב̂י
 ערב .כאוכלים חש־ובין שאינן בהן משתתפין אין ופטריות כמהין ״עכן עצמו בפגי מלח או

 כגרוגרת בו שמשתתפין האוכל שיעור יובמה ט ז ומשתתפין כפוריים געשה מלח עם מים
אבל .פהות או עשרה שמונה שיהיו והוא .המדינה מכני או המבוי מבני דasו אחד לכל

אם
שש וסמ׳ג טור ד שש סמ׳ג שש׳ו פי' נוור ג . וכש סמ׳נ טור כ שש פמ'נ מיין א

 והוא וט'. נממגה חצימת עיוני מלערנ פשורין
 י״ו) (דף דעייונין ק”פ כפוף המשנה יין

 ואחי נמחנה פשורין ינרים ארנעה ששנינו
 שיין לפי רניט כיכרי פתירה ואין . לערכ מהם

 וכשהן למלחמה ההולך נמחנה הוא המפנה
 להם הקלו כן ומאני מס1לה חונים ימים חונים

 שלא החונין כאנשים הוא הירושלמי יי! אכל
כיי להרן ניל כך להלחם.  אכל יכינו י

 כהכך כתוספתא שהצרסא פחכו המפיפים
 ספרי ונוהמת כשיירא ומחייכס כמתנה שפונורח

 שיש כל נקרא שממנה וכהט משוכשח הירושלמי
 כמחנה גדול למחנה עי שנאמר עשרה ט

 מנן פחות עפרה אלהיס סמנה הוא אלהיסוכמה
 .למלססה יוצא מחנה ודוקא נחנו ולא שיירא

 וכנס׳ למלחמה יוצא יוקא ייאי נראה ומהמשנה
ט' הרשוח למלחמת יוצאח מהנה כיייחוח הני&ו  ו

ע ודנרי ;נראין יני
י ד פנ ס י שלמה חקן מה ו נ  ינר• .וט׳ זה י

 פשועים פלסה מקנס כשעם רנינו
.אליו וראויים הם וניויים

 זה עם זה החצר נצי שעושין הערוב ז
, ט'  רכים נסקומוח סנואר זה ו

עירונין: נמפפח
 פ':) (יף חלון פרק .ום' מערכין אין ח

 מן מון וסשחחפין מערכין נפל משנה
א ינרי המלח ומן המיס  אומר יהושע רני יי
 פרופה והיא פאה תאפה אפי' עייונ הוא כפר
 מערכין שלם והוא פאיפר ככר כה מערכין אין
ר' והלכה נו  ישם(דף .זיל פשקו ופן יהושע נ

י נרייחא הזכירו פ*אי נ י  שככל סודה יהושע י
 שסופי משחתני! וככל ממומי! עירוני מערכין
 :נלכי נמצר אלא נפת לעיר אמרו ולא תנואוח
 אתר ונהלכוח שם ■ ונו׳ שרמינין וכשם

 לא אכל אורז נפח מערכין שמואל
 .עושים של נפת מערנין רג אמר יוהן נפת

 ננמרא אמרו נפרוסה ייערנין באין ושפם
 מערנ אני האחי יאמר שלא פירוש אינה משום

 כולם ערנו ושאלו נלחשה והברי נשלמה
 שמא גזיה עירוב שאינו ופשטו מהו נפרופה

 שאס הנמרא מן וניאה לקלקולו. דנר יחוור
ר אין כ  נו שמעיני! מלמו כיי א'א מפר מ

 היסה ששלתה חולה שהרואה אינה כאן שאין
 יהא שלא והוא הלחה תמנה והכייש ומקנה

 ולא ממ״ח אחח שהוא נחתום מלת כיי אלא
 רנינו כיכרי נמכאר לא גם כהלכות זה נזכר
 אחרת שסה להם שיש או מצוי שמיש לשי ואולי
 פרק ראש ז כ־ו (יף ונו' אוכל בכל נזה
 המלח. ומן המיס מן הון מעיני!ותשתתכין ככל

 ממרא ואסרו תחומי! עירוני מערכין ופירוש
 וסלח עצמן כפני מיס אלא שגו לא כ״ז) (דף
ומלת מיס אכל מערכין דאין עצמו כפני

 כמהין וכן
שיעור ונסר, ט

! שאי! ואשריוח נמהין אינא יהא חון כהן שנאמר נתקוס אף הכללות מן למיין אין משנתנו על מפורש פם וכו׳. ,מהין מי ע י ל
)1 הלון פ׳ וכו׳. טר ׳ נ ף נין שהן נזסן שעורו הוא נמה י תיונין בני׳רא ופירשו ואמי סחו לפל שנת כלהוצאת ערוגרח מועעין שתן כזמן לכולן פעורות שתי ייו

משנה לחם
 הורה מדין כה לשלשל ש״ומר אלא פתנ צא יהוא נרמליה קראו עלא רנינו בינרי ראה

 לחלוקה תייש רדתי משיע היין ונן ימיכחב ויי׳ל . לשלשל רוהי כרמליר, שהיא ואפילו
 כן סנהו נסי וכן וקאמר האי א'כ רהי׳י המנוי שכל ליי.עלה כתב והוא הרןיפת

רהיי; שהיא

עוז מנדל
ם«י גדולות יכבלטת י״ל גאין יאי למעו frSri ק• .רה״י גגר ט׳ יל מר כלמה 1היק פה ו

ט׳ לעירוג הוא ופה .ו״ל גאון יהידא* רג :ר.ינר  • ח׳;י) :הוציאולו(דף ר• ׳c לרה״ר עד ו
 זמכתההיס עד וכי׳ אוכל בנל :הדר וכרי, פ׳א) חלון(דף כר; .אוכלץ נ:אר עד :עודן העירוב

• ׳)C חלון(דף כ׳ .לכיל! עד וכו׳ שיעור ובפה נראשו כ״ו) (דף מערכין נל3 ע׳ .נו

פנו ד ט י שלמה 1הי מה ו נ  ולהכניס לשיה המרינה מן להוציא יותר כך וט׳ זה י
 הן הרי לכל רשות והן הוחי' והרהוטה שהשוקיס וימבנו לסיינה השיה מן

ז יאא כ”מ רה״י הם דהמצרוח ייאמרו דניון קשה וכו׳ כשדות י  הנמים מן עירוב ל
ל”וי רה״י, יההלרוח פניי יהא ליהיר מרה״י להוציא ימוחר ולומר למשעי אתו ילא לחצי

יאס
טיימוניזת הנהזת

ה ר־י אמר 1ןנ אנ ה ג י י אסר נ «א «S1 רירה סשוס עירוב ו יי כעמו נ ג סו ו י  הנץ משוס עי
הו פאי ואסוינ! ניי אי ני ו ועאין נ ה נ ץ אין ארב וקמן סוומה פו אי מערנ נ  אשיאו ומיגוני! נ
שח ״'! 1ק= א״מואא סייימו וקפ! םזו־נ, נפחות פערנין אין אעמואא וקט! 0םמ־ נשד״ת  נע
נ שאיה ו ; ת ׳גיווני א ר דאאו העיוו ת ששייש נשו״ח נראה ואו־ת .הוא ואקנויי מקני נ ני נ ד . . " •׳ • י י .......................ף -ן- . . . . r « י • י j - i  I*

ו׳ קט! שא י א אי הי; וארב הנ י סני ר נוי עירוב נ א איה שסיק הנ!1י ו נ ו ס ואמר נ סו  נ
ר ו זזו נ מי נמערב שו מ נסרגת מיגוב מה ו ־ ו פ״ פ ני יוהנן נרי ‘’יק־ י נ ,שמיאא אג נן ן!) ; עי יי ו א ששיוש נרש״י וראא סיו ההי א ו נ נ ץ ו נ עו ת אעיווב קא׳ מ ו רעיוו נ ו ט ץ נ  ועי
ט (ד] ז שס ן יוסי א־ו אא נשרוסה מ׳ ה משוס א״ו שאוא נ ה עיי וה שיקסיוו סי' אינ תת׳ אני ז תת ואתה שאמה נ ה נ א סוונ עי אינ דב עירנו אהי ו  גוירת וקאמו מהו נסרוסה נו

ב .אקאקיאו דכה יחוור שמא ת א מדאא מהו־ס ונ נ ליה קמינעי ה־ ה דאתו נראה נ שסיו משאו איו•'! סרוסה שוינ מי ו ם ו א א ואסיאו איתא ו ה א נ ש' בהא אשסעינן אמיגזו אינ ונ׳
ט ר פה נוא! עי תי גפרו א י יחוור שמא אטיגזו טסי אאיחאוס׳ ו נ :ע־נ ,אקאקואו ר



ד עירובץפ״א הלכות ןמנים. טענו! טגיד ט סשגוז סנ 1*7 ס

 W «ון |wv« עירוני ששיעור נ«««ין )3 ש משתיוסץ(לן ניוד ערק מוז׳ש נן ולמד נימגיוש ים5ני « שהם רביע ופיונ נרלנרזח <'מ p העולות שתי ואילו ומי״יו הת
חנמים: גלשו) דנייו מכירו ששס לפי נפותו והלנה נרוקא ט ר״י לדעת ניצים שש והה סעודות

^ אמר ג׳עס (דן עערגין גגל פרק .ונו' לאגל א0ש אונל '  צלי גשר תעלו לאנול נדי תי גשר ממת לאנול גדי לשק יע6ש ונל ט לאכול גדי pלש שהוא נל ש
 כ*פ) שה(דן שאמרו גנמרא הס ותשורשין וגו' מטשל •ץ נלון רניע וגתג .ו*ל וג״ש גרבה והלנתא וגהלטת ממת לאגול נדי ארור יוסף ורג ט לאטל כדי אמר רבה י

והקשו יין של רטעעת נשמי מערנץ מ אסר
כשש גרוגרות עשרה כשמונה שהן סעודות שתי שיעורו זה על סרוביס היו אם ..........................

 אוכל כל י :לכולן סעודות שתי ורבבות אלפים המשתתפין היו אפילו .בינוניות ביצים
 שתי מזון שיעורו כו נשתתפו אם חי ובשר דגן וסיני פת כנין שהוא כסות נאכל שהוא

 וחומץ צלי ובשר ממשל יץ כגון פתן בו לאכול העם ודרך לפתן שד\א וכל סעודות.
שחתפו סעודות: שתי [י] מ לאכול כדי שיעורו בצלים של ואמהות וזיתים וסוריים  יאנ

 ומשתתפין שתים ביצים רביעיות. שתי בשכר וכן לכולן. רביעיות שתי שיעורו חי ביין
.אפרסקים חמשה אגוזים. חמשה אחד. אתרוג שנים. ורמונים חיות. הן ואפילו בהן

י.יאב״י השזגת בשיל היה *ואם שלוק בין חי בין ירק של ליטרא
^ל  נתנהראנ׳ו יט׳. נשיל נשילולא היה •ואה עיכלא לאכילה. ראוי שאין לפי מ מערבין אין ב

ע<*צ: נתרדץ, אצא w נאסר צא ו׳צ קב .דכילה מנה גרוגרות. קב .הסרים קב תבלין.
. .היד כמלוא לחץ פולין .היד כמלוא כשות .תפוחין

.בהן מערכין אין בצלים עלי בהן. ומערבין הירק בכלל הן הרי והתרדין ליטרא. הזין
 אלו וכל אוכל. אינו, מכאן פחות אבל .זרת מהן עלה כל אורך ונעשה הבצילו אם אלא

 שיעורין בהן נתנו ולפיכך .הן כלפתן האטורין הרברים
 לשיעור מצטרפץ האוכלין *וכל בהן כיוצא וכל אלו

 שתי מלא מרךם בכל האמורה ליטרא יב :השיתוף
 בבל האמורה ומנה רביעית. חצי ועוכלא רביעיות.

 משקל והמעה .מעין שש והדינר .דינר מאה מקום
 ודדביעית דינרין. ארבעה והםלע שעורות. עשרה שש

 דינרין עשר שבעה משקל היץ מן או המים p מחזקת
 ושלשים חמשה משקל הליטרא נמצא .בקירוב דינר וחצי

: רביע פחות דינרין תשעת משקל והעובלא דינר.
 ארבעה והקב .קבין ששת מקום בכל האמורה סאה ע

 מדת בארגו וכבר רביעיות. ארבע והלוג לוגין.
לזכור צריך שאדם השיעורץ ואלו .ומשקלה הרביעית

אותן

פי 6י3יש !התניא האי לי1נ נפיק וסי * 
 ויתים ט לסנל נדי pm ט לאטל נדי יין

 ני ומידע סעודות שסי נהן לאטל נד• י&לים
סי ש ^  רנ איי שם יסיישו מנשלא נממיא י׳
pm איכא .ייק של סעודות פתי ט לסגל נדי 

נ אסי דאסיי  ולא ססודוק נשתי הנאנל ירק י
דניי לא נם נהלטח אלו לשומת סכיו ע נ  יני
 נלפון פוסקין שק (ראד.1 נפשמה ניייהא אלא

 דנפינן דמשעע הנדיהא ונפשס יאשק
 ו״ל והישנ״א .סעודת שסי מק סמל דקא
תנ  סעודות שסי של ירק ט לפנל וה״י״ז נ

 שהיין לי יראה ונן רניעית ששיעירו ידאה
 ט לענל ולא בא הוא הסעודה נקוות הסטשל
 שתי לקמח פסע במניאין נדי שיעויו ולפינן־

:ענ״ל .סעידת
ט׳ שיעורו מי ניין נשתתפו יא  היין דן .ו

 שס השני ודק נסעון גתנאי
 שיעויו והעלו ט מערנין שני נ״נו:) (דף
 צ׳ס (דף שם נ’ג הניצים ודין יניעיוס שסי

 :שתים ונפה תיוס נניציס מעיבין
 ליס) (דף שם ניייי.א .ונו' «ים רםונים

 ושני אפיסקים תמנה אנתים פשיה
ם קני  מצאתי רניגו ונסעיי .אחי ואתיוג י

 ;הוא טשייס וענמת אנוויס תסשה
ט' ירק ליטרא  ולמעלה ירק לימיא סם .ו

 סיין נסידין סעינין שם אמרו מוה
נ האתי והקשו א קשיל ה״א סלקא מסדא י  גני
 עוד מטאר וק נפיל ולא דנשיל הסם והייצו

 יביט וסובר מעיני! אין נשיל M1 דננשיל סס
 נוס (אסר לא, א׳א ונהשנוס .ירק לכל פה׳׳ה

דניי .ענ׳ל נסידין אצא ט ו  נסעסן <יאץ יני
ק אוכל אדם שאץ  :נשיל ולא נשיל יי
 טטאיין אלו שיעוריס « .וכו' תנלץ עובלא

 ניייסוס ונ״ע) לית (דף «סרא שס
 וחומיץ פולקץ שיש התנלץ p תק ומימיות

 מצשיעין סאונלץ כל :נהם מעינין דאין
 שם והניאיה נסעילה משנה . השטף לשיפוי

אס לשהול מצכיסץ האונלין נל

הראביד השגת
ט'. סצטיפין האונלין •ופל הג ו  הראניד נ

 האונלץ נל אמד שלא נן אופי איני אני ו*ל
 אצא לעירונ סעודת שהי לס«ן מצעיפין
 אגל סעודות נשת• סטשרו תמומץ לעידבי

 סעודת לשתי קצוב ביעורן אין סטאות שתושי
מח למעעץ אנל למיונץ אצא  אמד לנל מיונ

 סשדוס שמי השעין עיוני כי והשפם ואסד.
 אגל מצסיפים האונלים נל ולפינך אתי לאיש

 יצסרתו אין לאנשיסהינה שהם מטאות שתועי
 Vtn עידוג איט פירוט אר. המולק אמרו והלא

 שמן מגיא ווה jss סניא ווה יין פניא וה
 האופל נתמעס אמרו שד .אמי ננלי וימס
 iA לשדע וא״צ ותונה הראשן סכפץ סושף
 to «א לנהמלה ואם לשייע ציין אתי ססין

 סינים נשני נשף עציו הקשייו למה מינין מנסה
 אמד ממין אלא נא איט נהמלה ש׳ס אלא

ה הקלו נשף מיהו  לשכניו שוהף שהיה הגית דגעל לשדימ.'ושמעהא צקי ואינו ומונה ששף אמד ממין אשילו נמממק שאם נ
ענ״ל: ומשנס, דור! לוה וה הטרץ שיסו דנרים דנעיק להדיא שנסה

 אם לשהול מצכייסץ האונלין נל צ״ס.) (דף
מג אלא נאמי שלא ואמרו נוה מלקו ונהשגוס .נשסאוש שיישו ונן מנואוח ושת־ף חמושן עישג נוי! ששלל לניט ושילש .צעייונ סעודוס שמי ונע^ שרם נמצי הטיה הששן נעי

^ הכריע לא ו*ל והיבנ׳א נוה והאייט נדקא :דני וה נ
ט' מקום ננל האשרה ליטרא יב  אמד משן p5 ואע״ש נמשקל שין ננשה השין הדניים נל שאין לפי ננמרא משקלן נהנאר לא הנמדדץ והאוכצין המשקי! סששיי דע .ו

שי משקלו להם ועלה הנמדד הנימני ולקחו מדעתם נוה יקדיץ הגאונים אנל  נמיס שדקדק מנשח של המשנה נפייוש ושניר המדקדקים מן כיה וינינו מהשנהנו. נפ
ה מהלטה פ״ו ונמ״ש מצרים מקמה ונך נד משקלה לו ועלמה ינלתו נל מסלה טיי  •מידיעה המשקל ידיעש יומי נקלה נהיוס נוה הגאונים טנד. ושר.ה ,שמטלץ נהוגה מי,מס ושאר נ

א <ר.נאד לא שוה נהשוטתיהם משיש' וכן העדות שני תי סמן שה ניס אפשר והשכלא כלימרא משקל מנאור שופר מה ואמנם .דעש לפי שיער עהם אמד שנל אלא מ״י  את ה
■ י ■ ר הל תדע ונוה שלגו נעשקל איגיניע מצי משקל הם ששיוה שע׳ו ודע .מלוקח גרסאות שם ויש צ׳) נ“(נ הספינה

ט' ננל האמורה סאה ע א ממאי וה .ו : מקומות ננמה טסי

משגה לחם
דנ שרת חשתנת נן יעשו לא דאם  הגעשה שא מה יודעים דאיגם הי.ימקות p מי

ש  ונשישף שת צדך דנעירונ מנשיתוף יומר נעידב ששותייו שה יניטלקמן. נעטינמ׳
ש דידה משום דעירוג ע״ה) הדר(דף נשרק הממם ויל יש*י שיש היי לא. של וייר

:שלט ̂;שקל הם נמה השישרץ !

אוכל

םן איט אדם  1U וחצי המציות ישות לשסף אלא שישףיאיט אנל !השח] c(הייןאמי אצא «
* יו עם וו המציוש ועייוג יירה נית ש י^ייי יי  נישייש סישף יאינא הינא יי

: שם ויל ישיי
תני כ

טייטוניות הנועת
דנו שסני. לאטל נוי ואוסר יוסף נוב שלא בונת [ה] ו

עוז סנדל
ט אונצ הל לו נתב לאניצי: ואוי נואי א ל: אלאנעווין וי נאפו צא רל יו ל  *מר ואני נ

ק שעפיט מי נצ ציי r ויצ ו׳מ ורגוי טצי שניה מנונץ ננצ זוק ואי יצני  סתת וניני
נ אמו א*ו נשצ וצא «שיצ סייא וירןיק שיא גטא קנויל שיא סיצןא היוא יג ויאמר איני וא^יק שין נאווץ ממרנץ ימטנא וב אמר  גלקא דס ואמו שץ גירוץ מנרנין אין ייטנא י
מי ומוןיק אינש ואכלי שינן ןא ויא צאקטיי ייויינן שיא גניא קמיל שיא  גי,רא יציפנא מפן ו'צ וייא טנ׳ל. נשל יצא משל ממי^ אין ימ«א מ ןאמי ש 'צ1 ישיע׳י נשל יצא ונשל י
א שממיק צתרוץ מםצ'ןא טי״ט א ומןשנן יוצשדא דשינא וכיין מרכושו שקיכל י׳ל שוש׳י ונש  הא שאיא דאי מץ ליטרא דקווט כיייסא נין סוי מיןוון טווזייון איטן סץ ויויייייו וו

 צששר מצטרשן יאנצץ של :מטמין ככל פרן . כוי נייצא טו ונו' נצלים עלי : מ׳ש כשי מוןדן שהוא נואי מן ומטוטן יון נכלל הן וכהיוין דנייו נטף טונ ולכן להדיא נשמ״הו טשק
ט' ט הןלז כסף מיכו אווד טמץ אלא שגה אט טכוי לגט והטונה אווי טטין אלא נא אט לנסשלה ש'מ אלא ט' ק אמי איני א• ו'ל הואנ׳ר נוונ :ומשלה מ׳ו .סששף  לא אוטו י«גי :ו
 טפונץ ננל נני״יוא נידיא התה וש' תלון פרן בטט p ומשספשן מטונין ככל הכי«ן «י פייוןן וריש ס׳י ו'צ מ“ר וג'נ ושימור נקטן הן וץ5 תתומין ו«יוונ שיויף שהוי אלו ונרי! «נתי
מי' טשתפכין שצי ופון כמשייץ משמט מי ק שוץ אלפא נלנו מריות שרוכי אלא נטו נ1לט אמרו ולא טמאת שמיש משי.מוץ וככל משמץ שדני  שוי מוץ להויא משטין דשייינ׳ שינודה ון

ק יכן השישף כשישי השדי ש ואשילי ננרא שלימה פי מצווי שיוט ואלו ניי א מין מלון פון וממריץ ימשט ט' פג* ננ אי דשמווו מממיץ מפרטן נצל ו  מסי נששף ואשהו מיטן נ
דני ונא אמר נרהיק ששמץ  פוע נכמצי הנויה אח לשסיל מלהושט האכליס b והיטא ולא ילשרא וטהרו טוששס pמפר וט א׳ל ככמה יכיייה טרנק ההוא א׳ל הכדא ינון■ שאי «ן י
ו נ׳כ מ»ז וייא לפידנ השדי שוי וכמין  אגפי «י שלשוא לשי דנא והא■ לשו דנא הא טןשי מא ראל׳ה נרדף שה ליק טשן פל אידוי סלפויא ושפזש> סר יא ישלי דייני מ׳

ט יני לנוון׳ ליה שיינ׳ יי ד ל« יןי<■ ן״שק יפייןין ייהא1ק דאמש■' ופוי מנואס נשייש אא ןאינא ני משטין נ  ייארד רטט ואי ו'ל ר'מ גיג יפי ווא אלא וממימטן טפיטן ככל ניי
רי פרן הוא ק לוןון ירנ וניט שצוי ומה . רפש לפוף •יומי לא אירי דן לו יש ו'ל ״ן מ:יפ מרגליה למציא ומשנ י א׳ רץ יץ אני׳ יי ש ומידי• יטכיץ ליפרג ראי אץ ישמן •ץ ליפיג י נו ^ 
א שיר .נדרי ניש ונוויא ושןלא פנוא ג ש שא מא לגני אני׳ ויא מאירי יטינלש אן ו  פש נס לי פלאי.י ואימא ןג'ם שפ׳ל ני טנא ילניא וונא א״ יצנטוא נטליי ון׳ל לאשלוג׳ ונ

» ואס נפי ניצר מפינץ דיניא מיא לונא ס״פסא יצטודא וס״יי מנד  טשטוש■ א טפונץ א שנ׳א ר׳ט וגד יהיטןומ מן שרוג שדו ׳שנט שלא נממי וטשימשן ניצידי ממינץ מנייכץ נפי לכשייף ו
ט' גי׳ט ילגי רג אר שגא רג אטר יאשןנא ^ פליני לא כאן פד ו ט טליי ר ד וטלי נשאר אל טשמישן א גמפרגין אלא ד׳ לן באין ןמן ויא יו  M לששף מציוש גץ אלא הפידגץ גייר יי

אי שיוט השמץ ט ד י גנו :ו*ל דע וגמיש רניי ניו :ל׳א) (רף מפרנץ גנל פין ינל גגטלץ. פו טארט ו
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ז ד ט צ ט' מצריח עירוני מערנק כי ה נחר .ז שדי נעששה «ש<ה הזכיר ירניט ה'
«דש עוד נרו?ה וכן .ערונרח ט שו)ין סעש 6הו תילו6ו כאיסר נככר לכל

שהיה לוי היזלר נרי לכל ה׳ז ואמר אקד פח ר^^ר נזנ;י אחי לקח להלן זה נכרק רניגו
מזון געיק לא ח!ר דלנני נהדיא משסע היוטי בגי לכל ה׳ז ואסר סעודוח כשחי אוכל
 נניח אמד ננלי הכל וטניוזין םעודוח־■ שסי
 נניח (תני אח אנל .ו«' הח;־ מנסי אחד
ט' יחיד של שעי נניח אפילי שפי  כחנ .ו
 נסיסרא גירם היה שרניני אצלי שפח שאץ ה׳ה
ג  עיריט הניחן שאסרי מקים כל יהירה די
 חין עליו איפר איני כס הדר עירינ איט

ט את הניסן זה דלפי דיחיד שער פנית  עייי
ח * שם יהיר נ1עיי איע דיחיד שעי נני  אי
 לרניני דידן נירפא קייס שהרשנ״א יכהנ .פליי

 .עכ״ל להילחם איא נדרךאחרס דנריי והעמיד
 יסיהו דידן כנייפא רניט נריפ דששיר יל*נ
פ מדנרפינן הכי קי׳ל דלא ם*ל פ'  הדר נ

 שחיאל אסר יהודה רש אמי ע׳ה.) (עירוני!
 אח ניחן פנימי מזה לפנים זה נחים פשרה
 חיצון חיצון אכילי אחר יימנן יר' ידיי עירינו

 קסיכלני נסאי כנימי של חיצון היא שער בית
 שעי ניה שמיה דיחיד שער ניח פנר מר
י וסי נ יין נלייר שער ניח שמיה לא פ

T ל כ ט׳ שהוא או  BWTO ילסיאל ניק לחיי עעינין נ׳ו:) (פייינק שם משנה .י
נ אסר ל׳.) (דף וננמיא ס לו מעינץ זה נכר אוכל שלא שטעה הינא י  נ

 טנא ננל אלא כמיחו הלנה דאין המפרשים רונ יאמרו .לי מערנין אין עלי זה ככר
ק התם ניייחית כדסונחן ספרנץ מין עירוני ונירש ,י׳ל הרשניא הסנים י ושחופי *י

:להס אחי דין מטאוח
י אבל טו פי על אף באכילה טיתר שהוא "אוכל T :תטיד אותן נ ני׳. האפיר ד  שם(ת־ משנה ו

 ומשתתף בו מערב זה הרי המערב לזה אסור שהוא
־ בתרוסה וישראל ביין תזיר משתתף כיצד .בו

 יניין .כר׳י יקי׳ל אופר שם יהיר לי יש ניח
י נר׳י קי׳ל דלא  דהיר דאמר נחאי שמואל נ

 ני אלסא עליי איפר איני יחיד של שער נניח
 דרנים שער ניח שנא לא איפר שם יהדי הק

 דאתי נתא' ־דנם ממילא דיחיד שער מניח
ח עירוני אח הטמן  אינו דיחיד שעי נני
 דפחניהין שער דניח טוהיה קי״ל לא פירונ

 וקחני דיחיד נין דינים נין שער ניח ננל
 שם והדי עירונ חיט שם עידוט דהטחן

 שרנוחן רצינו כחג שפיר וא״כ אופר איט
 כיח הוח אם אפילו פער נניח פירוט אח

 נני נפ׳ד וס״ש פירוג איט יחיד של שפי
 מנירו נחנר לו שהיה מי הנייו על האוסר

יו חיפר אינו ט דירפים שהרניס שעי ניח  נ'
ס של שהוא שאע*פ לומר הני נקע לימתא  יני

ד א"( .ימיו של היא אס יני׳ש אסרי לא  דננ׳
 שער ניח אלא קאחר יניס של שער ניח לא

 נחי יחיד של שער יניח ני דירפים שינים
 רני־ דירכיס דיחיד שכר נניח דאף נמשסע
 דעח כהוא נראה יכן לניהי ליננס נשנאים

 שמואל נר יהודה דרנ מימרא שהשמיע כרי״ף
חנ ילא  עידונו אח הנוח! כארי,ה המשני. אלא נ

 יהדר עייינ איני יחרכפת אכפדרה שמר נניח
 שער ניר. נין חילק ולא עליי איפר איני שם

.דיחיד שער לניח דינים
ם1 יז  הנלי לחנניה צריך נחני חנלי הניח א

 מדהחס . ינו׳ ספת הקרקע סן
רניט

יק , ,
 בו מערב יאכלנו שלא שנשבע או זה מאוכל הנודר

 :לאחר ראוי ד\א הרי לזה ראוי אינו שאם .בו ומשתתף
ן  של טבל אפילו טבל כגון לכל האסור דבר אבל ט

 תרומתו נטלה שלא ראשון מעשר וכן .סופרים דברי
 אין .כהלכה נפדו שלא והקדש שני מעשר ובן .כדענן

 בדמאי ומשתתפין מערכין אבל .בהן ומשתתפין מערכין
 תרומתו שניטלה ראשון ובמעשר .לעניים שראוי מפני

 ההומש את נתן שלא אע״פ שנפח והקדש שני ובמעשר
 בירושלים שני במעשר ומערבין מעכב. ההומש שאין
הראב׳ר השגת א^ל לאכילה שם ראוי שהוא מפני

חנ .וסי מטרנין •כיצד  נ
 הללי נמקומיח ז״ל הישנ״ד

 שצונין חצרות נעיייני גהצו
 ניח רכל קחת מפס מעט

 מצה <)המ מלה יוור.ו ועישין
 השצה כל אותה ומשחרין
 לטלהו שלם ככר קפכרי
 נאו אס ונאמח קאחי
 עייוג איצו נפרוכוח לערג

 כגיוניוס דבעינן ומכחנרא
 חלה נאותה ואחד אחד לכל
;עכ׳ל י

טז

ז מבולין לא  מערכין = *כיצד ט
 שלימה אחת חלה נובין בחצירות

 בכלי הבל ומניחין ובית בית מכל
 אפילו החצר מבתי אחד בבית אחד

 או הבקר בבית או התבן בבית
 בבית נתנו אם אבל .האוצר בבית
 או יחיד של שער בית אפילו שער

 בבית או במרפסת או באכםדרה
 ארבע על אמות ארבע בו שאין

 וכשמקבץ .עירוב אינו אמות
 אשר העולם מלך אלהינו ה' אתה ברוך מברך העירוב
 בעירוב ואומר .עירוב מצות על וצונו במצותיו קדשנו

 מבית ולהכניס להוציא החצר בני לכל מוהר יהיה זה
 ובית .חצרות עירובי לנכות לקטן ויש .בשנת לבית

 היו ואם .הפת את ליתן צריך ^איגו עירוב בו שמניהין
 :שלום דרכי מפני אותו משנין אין בו להניח רגילין

 מכל כנרונרת אוכל גובה .במבוי משתתפין וכיצד יז
 ומניח .מרובין היו אם מכנרוגרת פחות או ואהד אהד
 מן כבית או המבוי מחצרות בחצר אחד בכלי הכל

] אפילו הבתים י  הרי מרפסת או אבסדרה או קטן בית [
.שיתוף אינו מגוי באויר הניחו אם אבל .שיתוף זה

א סטאי (*א) :נגסי
 נפיןומוס איא גהשטח .סערנין כיצז*

ט'. י.ללי ראית• הג*דס ונדנרי ו
 ילעשוס קמח לגמה הזה המנהג שמקיימים

ס נסדץמוחיט ואף שלימה יזלה מי  והסטיזו ק ט
א צזלר ולא ז״ל האמיוצים « סי  נדני• ולא מ

ס  וס׳ש קיומו. או זה.המנהג ססייח יני
ט' כגיוגית דנעיק ומסחנרא זיל הר׳א א ו  מ
 לעמני שאף האחיזנים ודפח שדעי.ו מא(•

י אפי' שישר נפיק מציות נ נ  ושיעות שלם נ
 אמד לכל כגרוגרס למועפים השסוף כשישר
 פגמן ודחקו סשדוח שחי סזון מי׳ח למרונץ

 ר04כ ככר שאסרה )פ׳ (דף המשנה נלשון
 שם פיהו ונלכד ואכיו ט סערנין שלם והוא

 הזניי ורניט אחד. לכל ערוגרח הרנה ככרוח
 נאיפר נככי אחד לכל שדי נפשסה המשנה

 נדנרי זאף נגיוציח ט שאין שפטין ואשילו-הן
 חציוח עיוני שיעור שיהא מצאתי לא הנאוניס

 לעשוס קמח כשטנק או שלטים נכנרוח אלא
ק שלימה חלה ממט נראה: ו

ל וטניחין ט' אחי נכלי «  נכיצי משנה .ו
 נניס עירזט אח הטמן )משתחפין(ע׳ה

 שם והדר עייוג איט ומרש* אנסירה שפר
 ניר. הנקי ניח הסק נית .עליו אוסר איט

ם והדר עירונ ה״ז האוצרות ניח העציס  נ
סי ג מימרא יש וננמרא .עליו *  יהודה די

ט יהצוחן מינה ימשמע  דיחיד שער נניח עייו
 ני.נ ורניט .נהלסס נזכרו ולא עירונ עייוט
 ספק ואין היסה וזה ויחיד שער נניח אפילו
ט גרסח היהה שנן אצלי  רב אמר שם יני

חנו אח הטתן חכמים שאיזרו מ”כ יסדה  עי
סי איט שם הדזר עייונ פירוט אין  עליו *
ט לא שלזה ואולי דחיד שער מניח הון  «צי

 ניס שנפחם לפי זו מימרא נהלסח להזכיר
 רניט כחג ולזה דיחיד שער נית נכלל שפר
 לו שהיה סי סנייו »ל האוסר גני ם״ד

 נו יורשן שי.רניס שנר ניח חנייו נחצר
 ואע׳ש אוסר יחיד של הא דמשמע זנו׳

 על כאוסר גני הדר נס' חלקו לא שנהלטת
 נדנרים חאריכין שאינן משט אולי חנייו
 ולזה ננ׳ל שער נניח אום שידור סטיים שאינן
 עזה לשים זה נחים נעשרה ו”ס רניט פסק

 •’וכר עידונ טחנין לו והפמון הפטמי שי.ניח
 •7די* ככר שנית ע׳ה:) (דף הדני t ואסר
ש אופר  ו׳ל לרשנ׳א וראיתי . שם שיחנאר נ

 איט שם הדר שאמרו מקום כל הגירהא שהניא
חון עייוג עירוט אין שם עייוט אח הטחן אופר

 הקרקע מן הכלי להגביה צריך בחצר הכלי הניח יואט
בני לכל מותר יהיה השיתוף בזה ואומר .עירוב מצות על ומברך ניכר. שיהיה כדי טפח

המבוי
k נ1סי שו סי' עיי נ ־ שכ כע־נ ככו היון עי־ נ ■ שש נ’כמ שש שימן עור נדרן רניט דנרי והעמיד ויחיד שער מניח .oc פמ'נ שצה שוי סי' עזו ר שס '

א ט שאין כיח ודין . להולמה איא ר.רח5 _ ד׳
 לקטן ויש . כרטס סהלטח פייא המטאיוח מאוחן חון עליהן מנרטן יוונריהן שהן אעיש כלן המצות שכל יוסכם זהו וכו׳ דנרן העירוג וכישיסקבין • נ׳) (דף ופונה פיק מנואר
ת ועבדים לנשים היין והוא העירונ אח נוכה קט; הונא רנ איר )ל״א ועירוני; מימרא . וני׳ הצרות עירוני ןצטח בי מ’שהוצ מ׳ פרק .ונו׳ איט העירוג את ט שסנימין ו *

. . - ......- p^ צריךליהן אינו העילונ אר. ני שמניחין כיח שמואל (דףמ"ט)אמי . . ' ■
. ..1. משר,המין ולא מערכין אין

טנז ונדריי נהפן . י זה כל חטאי י . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ד יז צ כי שממש! נהלטח ימטיש שבמטי ינחצר ומרספח אכסדרה שעני נניר. להניחו יש שהשהוף )פ״ה (עירוני; משההפין נכיצד וינואר זה נהנאר כנר .וכו׳ כמבוי משהחפין ו

ט׳ בחצר הכלי הציח ואם :שחוף פאיט מטי כאויר הניחו שאם ננמיא ומפואר איות סאינע פחית קפן בטח אפילו אוחו אג אמר ע״ט.) חלון(דף סרק .ו «ו
מניח

משנה לחם
והננק ואחד. אחו לכל ננרונרר. ט שאין קטן [הכנר] אפילו(הדני) כלומר וכו׳ מיעכ״ן הן ואפילו דאיסר ננכר לכל שד המגיד הרנ כתג וכו'. נר.ציוח סערנין כיצד טז

; מועט הוא ואנילו נונריו לכניה
1»י

ת ועבדים ננשיס היין והוח העירוב תח נובה קטן הונס רב מייר )נ־ח ירינין בי  שהוצי*מ מ׳ פרק .ונו׳ איט העירוג את ט שסנימין ו
 לפינן דרה משום שהעירונ היא הלנה שהסק ודע .היא כלהו ככא דדיייי דכמאן מכוס סעמא ואפיקי הכח אח לימן צריך אינו העייוב אר. י

 אט דיצין היו קצין משום העירונ היה ואס קטן של נניה אפילו העירוב ומניהין פריטה שוה נהם שאין אע"פ באוכלי! ויושההנין נפח ■גץ
; פלוס דיני מפני ישן נניח סערנין חשנה נ׳ט.) הנוקין(דף סרק טיפין .יכו' משנין אין ני לי.;יח ינילין היו וד.ם ; למבין זה 1

עוז מגדל
ע׳ה} נזכיזהכין(דף כיצד וכרץ ע׳א) סלון(דף ע׳ .ימרעפיו עד יכו׳ ניעיכין וrנ

סיימוניות הגהות
ק [ו] פ׳ ה נ פונ ת ו ו שאין ני ו אכווח ארבע נ צ נזנואית «חומי ט טניוזין אנא ער נ ■ ע' הדאנ׳ד כתב ...................... ^___

ת דנעיגן זמבחנרא ונז׳ הללז נת־זומוה !'ל חגי :עכ׳ל סלה ני׳ילהה זאהד הד6 לכל מ
 כדבריו גיחשלמי וכ״ה חלו! נס׳ יהושע כרכי עסק הזא כי ז׳ל ר״מ ליציל :אצטת השגה ו״ל היאנ״ד כדכרי רואה ואיני כ־יזו״יז היונרגוה רההשטו והדעוח והגייסאוה גז:ה:ירושיס רנו כנר אומר סעי

̂י כל־ להדיה ראוי אומר :אגי אלא ̂כמוכו מה על להם שיש זתן כל היא הייה •:יהל רנהג כי ייניגו על ומ^וה מקו  שיש שליפה חלה ל^הת ומגהגט ועשנויה. נהרא שאמרו'(הרא וכמו כהלכה ש
 הכירוג זבשםקכץ .ג׳) לרן דכיכה ס״ר, .וכו׳ אמזת ארנע נו שאי! נבית או ,שלו עירוכין ננמוקי כן שדככיה דל לר:נ״א דנ^הי שור f לי* א:ילי כה ולכרג o’Vj ולוכוה כעורות שתי שיעור <ה

 מד כו׳ רגילץ היו ואס . מ״ט) (דף שניס דידו ממהגיתץ גמרא שהוציאוהו סי שרק .וכו׳ שמניחץ ובית :ייעמין כהל p: ה:ה לגנות לקטן ויש גמליה כילהוי. כשנת לכית מניה עד כז׳
ערק .ט׳ הגיס אש אבא .ונירושלמי הגזקין וערק משתתטין כיצד וטרק הלץ ערק . שתוף ה׳ז tj וכו׳ הנל ורניחץ ע׳א) (יך- הלין ס־־ק .מרוכין עד ט׳ משתתטין וכיצד * ס׳) «וקין(רף *־ק ,כלום

ע״ע): תלון(דף ערק .כשנת לסמי עד הכלי הגיח ואש :מ:ה::ין כיצד



tjo 1 כסף עירובץ הלטת זמנים.טשנהS9 y  rwo
ם ופירסוה ח6ס הקיק* מ! למניה )דץ ת1ממא 4סחן ל8 חנייו ^וי ץ מ  נץ ישלק נ
 משלו(משוס לק נמוכה 1זוק! מירקה האמרוגיס אנל מיהנאר כמו משלו לק המשה מאמר

 מל נזה וסמנו מנהה צריכה אי<ה מנוי משלמי המניה היסה אס אנל נהננהה הקצאה
 ^ל מאוצים לדנרי סיוע יש ו«"מ מנניההמןהארן. משלו היחה אס דקהני ההוסשהא
ן ממרא שס שהניאו מהנרייהא ו ) 0(.'

חלקו יח :בשבח לטגוי םחצרוח ולדיכנים להוציא המבוי י*" י׳" ’יי״’ ז’®"“
 בבית [׳] שהוא פי על אף השתוף את או העירוב את

 העירוב מן הכלי את מלאו אם אבל .עירוב אחד"אינו
בכלי ותיחוהו מעט ממנו ונשאר

 ומנניהה להודיע צרין משלהן אם לזסה ציץ■
 משלהן דגשסיא איהא ואס משהו הקרקע ק
ה למניה צרץי ימ6 ץ לסמק■ להס י\  ז

 אס לשמה ראוי היה וכך למשלו ההננהה
ז משלו אס להודיע (רץ וקלק  לוטה צי

ה. ס  האמקציא לדעה הסניס והרשג׳א לנגי
ז*ל:

ח ט׳ המירוג חלקו י  דשמואל מימרא .ו
ס׳יס.) (דף שהוציאוט מי ארק ^

 מדסציא והקשה מירוג אינו עירוט אה ססולק
 כליס נשצי זצהמט עירוק אה שנט המשה

ה  לא נאן עד וסירצו עירונ ה״ו אומריס ני
ה קאמרי  ואייהר למציס דמליה אלא ההם נ׳

 רנינו ונרי ונכא! . לא מיאלג דאלניה אנל
 והוהירו הכלי נשנהמלא אשילו ואירוש מטארץ

 וכן אמד נניה הנליס כששצי אלא הסירו לא
 צראס רגיצו לשון ואף מוה למעלה שס ;4צ«

:זיל הרשניא וכיג כן
ט קיו י ת ת ש  הדר נפרק .'1וכ נמנוי חט

 (דףע"א:)נרייהאממלוקס
 שס ונאמרו כי"מ הלנה שם ואמרו ורנק ר*מ
 דנרים נפסק המארשים ונחלקו לשומה שסי
 גמטי שנשההט שכל רנינו גדנר• והנכון אלו

 העלה וכן עירונ מכוס עליו סומכין נאה
 גאה לערג שנהנו אלא ונהג ו*ל הלשניא

 אמס שנמצר נניח «נ\ה שהי ומנימין ולשהף
 ;ענ׳ל שהוף משוס ואהה עירוג משום

ט' וקדש מ«נץ שהיו מנויה בני  נכיצד .ו
 אמר יהווה א׳ר פ״ה.) (דף סשחהפץ

 עליהם וקדש מטנין שהיו הטרה נני שמואל
 עירונ משום כליו השלקטמניס כעל פח היום

 כאן פליני ולא רנה אסר אר\ף משום לה ואמרי
 והמפם . נמצר שמטנים כק נגיה שמטנים

 איט העירונ אנל נמצר אפילו הוא נהשהוף לסי
ה אנא  רנינו ומרנרי שנהנאר. נמו נווקא גני

אה שקע הסרה מני מאישה שהוא נראה
ה ננני מפרשה ו"ל היכנ׳א אכל מממ ואוכלים סהונים והיו נשחוף  סטנים שהיו הטי

 נכטוו שיסנאר נמו לוטה צריך מכלו שהמעינ ואע״ה .משלו ^נול שזמק אהד אצל
:הכל אס להם וכה וה היי השלהן על לאכול שומנן שכל נארואו סהסו מאן

ט׳ אהד לפח כ  שהקפן קאנים שק אמ׳ש ומ׳ש .ונמיא משנה עיס•.) סלון(דף ארק .ו
ט׳ לאמרים זונה ” מ . ם'ה) ס׳ד (דף ההקנל פרק מיפין מטאר ו  שכשאמרו ר'

 שהם אע״ס קכנים נקראים אניהם פלק על סמוכים שהם הנונה וגדולים קאנים מניו
ם נטלים  נשנים קארם שהן אע׳ס גדולים נקראים אניהס שלק על סמוטן איק ואם מר

 המשנה ופירשו מלקו ואחייס נזלהואנדה. ההלטת ארקי*ו נפמארקף למציאה זה דק
 נהלנה נקי אם מזנה וכשהוא ז*ל הישנ״א ונהג ושיקר. ינינו יפה )ה0נ ווה נאשאה

ר לכל לוטה צריך הוא  לא סאם נמטי ואילו זה קום שנתוסף מי ולכל והמטי המצר נ
ם שינינו אנאר. הקשי ונפיק ענ*ל. פליק ויאסרו דיורים שנקססו קפעעי  ואסרו ומ׳

:כנץ דאסר יהודה (דףש^א)כר׳ מסיא הלכה שסק להודיע, צריך
א  ל*ד.) (דף מדליקי! נסה פיק משנה .׳1מ אלא נשנה משתהפין ולא פערנץ אין ח

 מצרוה נפירונ׳ ננשיא והשמיטה סערנץ משינה אינה ספק השינה ספק י
; הערגץ אין השינה ודאי מל

ולעולם

 טותר אחר בכלי ותיחוהו מעט ממנו
ט  כדי בחצירות [ח] לערב צריכים במבוי הםשתתפץ’ י

 התינוקות אץ שהרי עירוב. תורת דתינוקות ישכחו שלא
ס] גשתתפו אם לפיכך .במבוי נעשה מה מכירין  במבוי [

 שהרי בחצרות לערב צריבץ ואץ עליו םוסכץ בפת
 וקדש מםובץ שהע חבורה בני’בפת.- מבירין התינוקות

 עירובי משום עליה סומכץ השלחן שעל פת היום עליהן
 אף שיתוףסומכין משום עליה לםמוך רצו ואם הצירות.

 החצר מבני אחד ילקה כ ’• בחצר מסובץ שהן פי על
 אוכל שהוא או החצר כני לכל זו הרי ואמר אחת פת

 צריך אינו המבוי בני לכל זד. הרי ואמר סעודות כשתי
 על בו להן לזכות צריך אבל .ואחד אחד מכל לגבות

T’ על לזכות לו ויש .אחר Tועל הגדולים ובתו בנו י 
 בנו ידי על לא "אבל אשתו. ידי ועל העברי עבדו ידי

 הכנענים ושפחתו עבדו יT על ולא הקמנים ׳]J ובתו
 שפחתו יT על לד.ן לזכות לו יש וכן .כידו שידן מפני

 לאחרים זוכה שהקטן קטנה. שהיא פי על א,ת העיברית
 לבני לד.ודיע צריך ואעו .סופרים מדברי שהוא בדבר
 עליוץ ועירב לד,ן זכה שד.רי המבוי לבני או החצר
א :כפניו שלא לאדם לו וזכץ להן היא שזכות  אץ כ

 יומערבין יום. מבעוד אלא בשבת משתתפין ולא מערבץ
פי על אף השמשות בין מבואות ושתופי חצרות עירובי

שד.וא

י רנ>» ץ השמשג 1>מ  וגסנ ורם1גגו ן;דנרי ק)שד שצק סהקרונ נץ iScn גמונס זג
va נסהם ילדנייהם הייש^א n s שהפא שצריך צ?ש <שינ צייטן ש&ץ ששניש נהניה 

ס השאר גטהה מ  «*ש למטה W *)יה רני* סדני׳ לדקדק שאץ ודע :לקגיא ה
הג ולא זה׳יש לא נניה הגיה ם6 אנל גהצר סנל' הגיה  שצקן לני.זנ Mp גזי לא6 ק נ

 לכן <ךדם לשיש סמזך סאה הקיקע מן לשנניס
 משמע ה1ה7 קהוף איש הענד נאזיר הסהו
 נאחד הדהו א»לו ששה הקרקע הנטההן סאה

ף: סי מט• קהו
ט ץ י תפ ת ש  לעמג (ר<ג>ם «נט> הס

^ק .וגד נהצטה  הדד נ
 זמשנוהשזן נסציזה פעינץ ע•*) (עיחנץ

ההיםקזז) ק פירזג קרה 1̂ שלא גשטי
י׳ עירנו לא אטקט שיאמרו נ ו י /  וסליא י
ג נה מליצי מפהמשיה או משינץ ה נקמי י  וינ

ע נסה אמי הו הניא דנמדא שליג׳ לא ל

 שט ק' סור < :שש ק*1 שנו ק' «ר ש שש: קז׳ג ששו שי' שזר ה
ש: ש א: וזק׳נגויי ש ק׳י סוי ו

״ן שליני ט ע ניץ אפי וסו נ ק ל״ש ל  מעי
 רנ אמי יהודה איד נשה «יג׳ ט הרק
ר מנהג אמר הונא ודג נו׳זפ הלשה  <והנן ו
ס נהג שה מ׳ש מלנד ורניש .ני.צו אמי ^  נ
 לעצמה הצי נל פנו הצווח נל שעיינו מטי

 הגד אהד שנה געט׳ טלם ושההק ואוז׳נ
 כלום השקד לא הצרו גני עם עיינ ולא מצי

 ולא טמכץ ישיהוף על נשסמשו סלם שהיי
 Mp W השיקף עם נחצרוס לערנ הצריט
ט •W1 התימקוס לשפה  נראה נמצמה. פיי

 אם לעצמה מצי נל מידנה לא שאטלו הדנרע
 .גלל לערג יא*צ עלמ קמגים נשה נשחהק
 נמס• נשההק הנזכר נפרק קד שנהג ואעיש
 הקקזץ אץ 06 גהנרוה לערג סלם ושגהו

 ראקנה נשנת הטקף על קמגיס שרופהן על
 עדיחק אלא זה דנר להם מסייין ואץ נלנו
י נ  ומאי נ״ן נשעירט ה*ה העמידה נ

 נאש נשההט שאילו ופלמא פרושה שרושהן
 נראה זה ולאי .קרונ משוס עליז קמניס
ק וצא רג וניהשק נר*ע טהק שרביט ק  קי
מו ואפר יוסק ליוני  דסהדהץ דסהפא ניק נ
ע דנשס זנס*ד נריס  דנמוא שליג׳ לא ני
ק סגיא  שקשקגסנקם ואפשר כאן ה*ה שירש ו

ש׳ פליג׳ לא כ׳ש ניץ ונשיר חי ת דסהם ק
ה/ הוא טץ דנסהחק נהכמים מהדקן דג

ק קוז  הקסקוש מאד מזציוה לערב דצריך ינ
 *;ל נמקי מ שמשקחפיס נ״ן מנירין שאינה

 פטרץכשהשההקן ע ועהוך ט הלדוה פידהם האום ק• שהפה מקך נשה צשמשחהשים
 קהסום לקשר טץ■ לא אנל עירזג גמקוס נשה השיהוף של קמגץ זה ולשי ט גמט<

 והרי נמטי לשלשל ימיר קאך לעצמה חצי נל שעיינה דעייונ שיקף נמקים קרונ מל
ן שלא למצר המצר אפילו י ט הזנייו לא ולק לסלסל אסור מסי ו א קהו יני  שההצנזק קנ

ן ועירנו ל* זו שחוקה י ט׳ לשלשל שקהו אפשר שהמיהם ו ס ;זה םמךקדונ על נ
ט ע׳י לזטח לו ויש כ ט׳ נ ץ ס׳ משנה אשחי. יע*׳ ו ק״נ  שם ושמנו ש*פכ) מלון(

 לנפשה וזניא ופיט מצר נאזק טה לה שיש טץ לה קקי נדרים נכילה• הקם׳
כיין .לא נהלי ניח לה אין אס אנל לאמו׳ד דניא הג ו  ואוידמנא והא וטצה נשיג נ

 נדאיהא נעלה נלא לאפה קין ץ6 ואמר לריש ה״מ הצר נאוק נית לה נשיש ננורים
טי. נאוק הצר לה שההא ציינען לא הסם עליה ושליג צרנק אנל וקוושץ נל׳ק  ה

הוין דשה ווה מו p משסהטנצורהה: שבהט רני i הענייס ששחק עיי להם לוטה לו ש 
קן ונפרק משום אלא הקסן הפנוי עניו היה וסי. ני ) ל  מששהם ק מנמט היה) סיד ^נ

 ששהה נקש השיה גניה נעיא מק ששווה פה׳ ראקא ק דניא היכי ששמה האי ואסריק
פנו נהי שיין צאהקם זוכה שהקנץ שנהן הטעם ^ לומר נטן דוהר ,קסן עניי נ  ענו נקט ד
ט לס מככמת ולא משוס קטן פגרי ק :ע(עו לעטר •טל איט וגס הוא רקשן טק גגננהו נמסר ו

ביטל
טשנד. לחם

הג .מנעי׳ אלא גמיש משההאץ ולא מפרנץ ){יו ^ הו שסא המההיל נלשק ולמעלה הצרוה עירוני נפירוג׳ טמרא והמקווה היה נ ט ונירש שנהב וגד ק  הקמץ קרו
קרוני אנל נלוער מצירוס ט רנק ואםמטה פערנץ ואץ וואי מקמץ נ ץ מנוהוס וקסוק עיוז 19 נמשמע קרוג to ינ6ו קא«ר סמעא ומערנץ פעמו להם אמד ז  I קאמר סמעא והערנץ

ץ ההומין קרוגי ;הצרוה עירוני נ

עוז מנדל
סי

עו מצירוס ט קרוני סמ נ  רנק דאםמטה עערנץ ראץ וראי מקמץ נ
ש׳י כדהירש אקראי הסומץ  הקמץ נעירוני שהמשנה ואמ׳ש ה״ה כתב ולמטה שם. זיל י

ם דני סצרוה פירוט להם קי נ׳ש P המופץ וגעירוט ופיק הוא וניש והפעם «ה נ

ת הו סייטוניות ת
ם־• יאני׳ח בחב «ן (ז]  חינס טסעהא נרפלקוו ליוזא ונד •עיר אחד ובנ-ח בה־ג י

ד• ע־• ינגן ויגג׳ נר־ס אמוראי ועשק' |וז| !ע־נ ,ז נ [ט] :ע־נ . י נ־ ם־ו בס־ה ו  אס נ
 ג*חתעו אס שגי בחוא ר־> ועיר• בקרוב לחקו' כקחו והאנה בני בחרא ב»< [•חחעו

שנו׳ אנו א’ז1 כחב סחר־ס אשנס . ע־נ נ ק עא קסנץ ק ח  אנחחאח ע^יב בשקוש •י
ץ ט׳ גאתחעו נ ס  החווווח בא אס •יחון) בשקוש קרוב ועא ג״ן •נאתתעו כין נעת נ

ט יהלנווו עחח״ם ריו לו » עחוהוח •בשנוי ך ר׳ה נהב !׳] 1 ע־ה נ«ווהעו •א» אע״ע נעח יהי קיי דיי קיזנ אמות •אא ליזהר, • ט ע־׳ ה  זא־ר •אואו «א הנשוך הגוזל נ
ם נע־ק יוחנן ס• קטן !cp אא ינ־ לז! עא יסשוך גייא אאא נ ני ל יקי קטן וחו אביו •  «ונע .סט• נרוא וגטא שם• קשן קו! ראשי החס שאיה רעאיג •סואא אגני יטונן ני
ח־ג ט אגסי• שששע אאא נאא •וחנן ר דנר< הניא אא נ שו י •נ״זוון ר־ הרב ינן ב«שואא פסק •שמון י• ריב 1נ1 הטחנר ובינו ובן נמסואא •  בינרי נינייי נחב אנרדס י' נ
אק סט• נקם! ימדנר שונהה השעיא נא אאא יוחנן ’ר ונרי נאא שניא ואיט רהנא וקדקץ הייחעאטי מגיח שחיו *ון0• ה־י זקנו  ,הפויח סעי ש־נ שניאה דב־ם וב״«

ק נחב חי׳ם אסנס ח ךט< י א נחב אלעס זי׳ו י־ היי היויעאם' נע יאיח הביא אסח ידעח• אא י״ו קע אניח ונהאטח ח׳ בסיס! טיקין נסי ישיין .ננעשיי ק  שחאמוז •
לנו ק להניא יגול ודה • ע׳ נאנסו rנn לא והנא ונעיוקץ יוחנן ייני הא הניא יב־גז •נ

 עו ם'1 חסמוזחעץ :ורש) (זן פ«צילמ <ו׳ עין .קיזי ק6 מלי שו ט׳ «ייזנ חלקו
ףסלון סוק .גשש מניני! ;רששסשץ(וףלנ) טצו שחן .נר.צר שד ס׳ מגיוס ׳a ;ט) (י

«■'«ו מ' עגל 106 לקח חד 0 וסעוב : )6־0 (דף1«ן<!לי • »  .נללס סן שד ס* סדחש ק
:לס) עדגיקין(דן 8« עי
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ב ״  נפיק .ר1)ב1 ו1לניי אנל וט' נלני 1ח!י ושוו! פירנ שלא זה להם א פ
 טח חרא רוח5מ שחי שנק דמתנן אםה:י' ס.)’ע (עיוונק הטן

 ד5ט אסויים שוהם פפחיש פעשיה החנן נהחעש ונו׳ חנן וחילאהו ח!רוח שחי שנץ
 מנפל או טחו פפל או ה׳ק חרח׳ ממרא ומהמה רשוחו וסנפל טחו נופל פושה הוא

 דדש טון חוחי לפולם אימא ואינפיח רשוחו
ש״י ’לפ'.פול אח׳ ניה ר  ולפנץ חוחי לפולם וני

 נפי לדידיה מיהו סני נחדא מניח היחר
 דש״ל וה״ה לפלפול' ליחו דלא הרחקה למיפנד

 ופל .לנפול נרץ ישוח מנפל׳ ננל חנא להא׳
 לא סתם ישוחו טפל שאט הפו־ נחג זה פ•

 ניחו לנפול !ריך הילכך ניחו ישוח ניפל
 אלא ׳פהחנו ולא נאיפור לטציא ׳נא שלא

 צאחו אחיי מיד וינפלפ ולנא לצאח נשיוצה
פ . פכ׳ל ונואו  לנפול שצריך הזכיר שלא ויני
 ההיא נין לחלק החום׳ ת*ש5 שטנו י״ל ניחו

 מהם אחד ששכח מצי יאנש׳ להא חלק דפוק
ולא

 ננל פרק משנה .וכו׳ כל לאכלו ואפשר מצוי השיחוף או הפירוג שיהיה צריך ולעולם
 אינו מגפיי ונפסאה חיומה חו נשרף או נל מליו נפל ל״ה.) מפרטן(פייונין

 פ”ואפ נשר הפירוב שפכק ומכקנא שם נחלקו הפק אם פירונ ה'ו משחשיכה פירוג
;ז״ל כ”וכ וכשופ זה נדנד חציוח פייונ׳ להן הם שוין החומק נפירוט שהמשנה

 ונפל נמגדל השיהוף או המירוג נתן כב
 (דף שם זה נם .וכו' ואגד פליו

 הספישים הפלו ומסקנא וכו' נמנדל נחט ליו.)
 אינו גמורה למלאכה צריו שאס רטט נדנר׳
 זה היי שנוח מכוס מלא ט אין ואס פירונ
 פליו נזרו לא שנוח משוס שהוא שכל פייונ

פכ׳ן• כ״נואר מצוה צורך שיש כל השמשוח נין
 עירוני גני פיו זה ׳חנאי ועוד שנח מהלכוח
ש .חמומי!  תרומה או פפכר חיומת הפרי
.וגי' הרימה יהיה שלא פליה יהחנה גדילה
 יום מכיל לפני! ל״י.) (דף שם הינסה משנה

 לכשחחכך מעשר היימת זה היי אמר וני'
 אמי לא ט ל' עיינו אמר אם קיימיס דנריו
 סעידה דנעינן משיס הפעם שם יהעלי כלים

 נדיני פ״ו נזה נייצא ייחנאר מנפי׳ הראייה
חמימץ: עייינ׳

ב י  חון נולן שעיינו מצי אנשי א פ
ט׳ עירנ שלא מאחד  זה .י

ה מטאר הינ  הנד פרק ועיקרו מקימות נ
 ולא מהם אחד ששכח חצר אשי ס׳פל) (עירוני;
נ  זי משנה שפל נכוניא מניאר יכי' פיי

 נלנד חצרו ישיח עיינ שלא זה להם בטל
 מנתיהן ילהכנים להוציא מיחרים אלי היי

 הנזכרת נמשנה .וכו' סנל לנהיהן ומחצי לחצי
 ולהם לי ומלהוציא מלהכניס אשיר ניחי אשייכי'

 כ״״ד ננמרא יהפמידיה ולהם לי מיחר שלהן
 וכשנפל נפל לא טחו רשות מצירי רשיח המנכיל

ח נכיל ולא חציו רשות  היא נכיריש ניחו ינו
 כדאיהא הכין סנר׳ ורננן קי״ל והכי משנתנו

 להס בטל ־ י״ו) (עירונין פסין פושין סיף
)ס'פ (דף שם מניאי ג״ז .יכו' חצרו ישיח

.גלי דגלי היכא ו.,י”כ (דף פסי! ונעושין
 מנואי ג״ז .יני' סחס ישיחו המבטל ב

 סתמא אנל דגלי היכא דדיקח שס
 חצר לנני רשותי והכיבטל .ננלל הניח אין

ע'־) הדר(דף פ' נעיא .יכי' לכל לנפל צייך
 ג*כ )כיו פסין(דף ונעישין דצריך ואיכ-שיפא

.כיותיהו יקי״ל הכין סכרי דרננן אוקימהא יש
 למי חף נכיריש אהד לכל נפל לא יהס ופירוש
ס פשה לא שנפל מיני׳ .נס מוכרח וכן לי ו
 כולן היי שאם נראה פסין שנפרק ז״ל יש"׳

 שדי לכולכם מטפלת רשותי ואמר עומדים
: חנמיי ציין ניה רניני ולשין .ננך

 מורישו שמת אע־פ רשוח מנפל והיורש
 מהו יורש }ע' (דף שם נעיא .ונו'

 לעחני מצי היה ילא היכא ישוח שינפל
 וק״״ל נשנה הירושה לו שנאה כגון מאתמול

:ז״ל וכ״ש מנפל ואמר נחמן נר'
ס׳ס:) (דף שם נמשנה ונו' רשיח ובטול

ה :וננ׳
ק מיתר היא רשיחן לי נחט שם משנה .יט' המעינין אלו בטלן ג אירח היי חמשה לגני מד יתירצי לנניה אירחין ליהוי נמי אינהי אסירים הם יאמא׳ נגמרא יאמרו אטריס י

נשל מיחד ימנירי מנירי נשל אף אשיר כהתנפל הדין כך חנירי אצל האחד ונפל לכד שנים היי שאם לי ייראה זיל הישנ״א יכחנ אורחים היי לא חד לגני חמשה
 צ עכ״ל היתיד אצל היחיד ילא סינים אצל אפילי נפשין אינן הדנים אנל רנים אצל אירח נכשה כהיתיד לפי שפירנ׳ לרניס רשות שנתנו פירני שלא רטם יכן עצתי

 אסירים פירט שלא ואלי רניני יכחנ שעירני לשנים רשותם ניתנים עירנו שלא שנים ע') (דף שם ני״הא יכו' לייכינין רשיתס נפלי אם יתר אי שנים עירנו שלא א*פ הין ך
 לשנים רשיי.ם נימגין שעירני שנים ואין שם ני״תא יכי' חמד שכל עירנו שלא לשנים רשיתם לכפל יכולים הייפינין ואין .ז״ל הרשכ״א נדנרי ליעלה זה נתנאי יכנר

 ר.יט שפירנ אחד .לא חצר נהאי שריומא ליה הייא לא מנפל דקא דנעידנא כיין קי׳יל לישתר׳ דת־תא יי־י למנייה ליה ימנפל וי,״הי מד דהדר צרינא לא שם ומפורש פירט שלא
 תמה נזה ייש כלשונה הנר״חא הניא ירניני עי־נ שלא לאחד רשותי ניחן שפירנ אמד אי; מכל שפיינ לממד רשומי ניתן עירנ שלא אמד שם כר״תא וס' שלא לאמד רשיהי מנפל
 נהדיה אחרינא דליכא א׳ שעירנ אמד דמי הינ׳ שם הקושיא היא יכך לאחד ננפילי pיxר ימיני יאתד ממד לכל לנפצ צריך רשימ היינפל דאמר למאן מרישא הקשי ננמרא שהרי
 כשאין מלת תועיל שעירנ לאהד הנפיל שאין לכמר לרניני לי היה יא״נ נילכימ זה וינואר יפית דייה ינ״ע יתי־צי שפי־כ למהר יקתני נהדיה אמרינא דאיכא פכישא אלא עירנ מאן

:יצ׳ע יאחד אחד לכל לנפל ש,ריך לרפ׳ה נאר שככר מה על רניני לי שסיך יאכשר .מזה הישג יכני ק״ס עמו שעיינ חנירו
י )פ״י (דף שם וני' אחח נחצר זה לנעה״נ רשותי מנפל זה הניח שנפל כשם ה יתצר רשות נפיל יש איר ׳ימנן ור' נמיינה רשות נפיג ואין למצר מתצר רשוח נפול אין שמואל מי

ה־.חח רצתה הס הנרתה פל אוסרת אהח שאין אע"פ ויה״ר יכתיהוח לזי זו הכתיהוח מציות ששה׳ היא כך יה ונאור .כר"׳ יקי"( נמורנה רכות נפול ייש להצר
יתיזרין וםבטייין . שם מניאר יזה נפיל נהן שיש התיפנה פל איסיוח שהכצימיוח מזי לפנים זמח הימה אם ככייל שיש יקצ״ל . אסורה ימנרתה תמרח היא השניה אצל ישותה לנפל

ימנפלין

 שיד!א צריך ולעולם .הלילה מן ספק היום טן ספק שהוא
.השמשות כין כל לאכלו ואפשר מצוי השיתוף או העירוכ
 שהיה או נשרף או אבד או נל עליו נפל אם "לפיכך
 הרי טשהשיכה עירוב. אינו יום מכעור ונטמאת תרומת

:כשר העירוב שספק עירוב זה הרי ספק ואם עירוב. זה
ב  ואבד עליו ונעל במנרל השיתוף או העירוב =נתן“ כ

 העירוב להוציא לו אפשר אי אם שחשיבה קודם המפתח
 בטי זה הרי השמשות בין מלאכה עשה כן אם אלא

 הפריש לאבלו. אפשר אי שהרי עירוב ואינו שאבד
 שלא עליה והתנה סדולה תרומה או מעשר תרומת

 וצריך השמשות בין בל טבל היא שעדיין בה טערבין אין שתחשך עד תרוטדי תהיה
• יום מבעוד הראויה מעודד. שתהיד.

שני פרק
 שוכח בין מזיד בין עמהן עירב שלא מהן מאחד חו*ן כולן שעירבו ^החצר אנשי א

.לבתיהן מחצר או לחצר מבתיהן להוציא לכולן ואסור .עליהן אוסר זה הרי
 מבתיהן ולהכניס להוציא מותרין אלו הרי בלבד חצרו רשות עירב שלא זה לד,ן ביטל
 כולם הרי חצרו ורשות ביתו רשות להן ביטל .אסור לביתו אבל לבתיהן ומחצר לחצר

 שלא מפני מותר הוא ונם .והצרו ביתו רשות להן ביטל והרי שעירבו מפני הן סותרין
 רשות סתם רשותו המבטל ב :אוסר אינו והאורח אצלם כאורח הוא והרי רשות לו נשאר
 ואהד אהד לכל לבטל צריך הצר לבני רשותו והמבטל .‘ביטי לא ביתו רשות ביטל חצרו

 שטת פי על אף רשור. מבטל יוהיורש .ולך ולך לך מבוטלת רשותי ואומר בפירוש [א]
 :לכתחלה מותר בשבת רשות וביטול דבר. לכל מורישו תחת קם שהיורש בשבת מורישו

 אסורין והם .לבדו נשאר שהרי מותר ר,וא .עירב שלא לזה רשותן המערבין ״אלו בטלו ג
 :אחד אצל אורחין רבים שאין אצלו כאורחים יהיו אומרים ואין .רשות להן נשאר שלא

 ואלו מותרין המערבין למערבין רשותם בטלו אם .יתר או שנים עירבו שלא אלו היו ד
מהן אחד שכל עירבו שלא לשנים רשותם לבטל יכולים המערבין ואין אסורין. עירבו שלא
זה הרי עירב שלא לשני רשותו וביטל עירב שלא האחד חזר ואפילו .חבירו על אוסר
הראכ״ד ה?!גת *אהד .היה אסור המערבין לו שבטלו שבשעה אוסר

 א1<ה ז״ל הראכ׳ד כי.נ .וכו' שכיינ •אחד האהד אבל עירב שלא לאחד רשותו מבטל אינו שעירב
צריך ח׳ הוא אם אנל פ״ו זה שעידנ הג' שמח כשם ף, ; שעירב לאחד רשותו מבטל עירב שלא

;פנ״ל ,לשניהם לנכיל זה הבית לבעל רשותו מבטל זה הבית שבעל

] יכך אחת נ  בחצר ששרויים שנים כיצד .ומבטלין וחוזרין ומבטלין לחצר מחצר מבט־לין [
 חבירו לו שביטל ברשותו מטלטל השני ונמצא לשני רשותו מבטל [ג] מהן אחד עירב ולא
שביטל ברשותו הראשון ‘ומטלטי לראשון רשותו ומבטל השני וחוזר .צרכיו שיעשה עד

לו
שע טור א ש א דמנן טשי! סמ׳ג פ5 הי׳ או״ח טור ג שצד סי׳ טור ב :שצו סי' ר?י׳ ה טור ה א5דטו סי׳ טור ו סי׳:

וכו
עוז מגדל

ל״ד) מערנין(דף מל פ׳ .הזיז נון , . . צרי־ עו?'םSו
v פ״ב :h> מנטל והיורע ש״ט) ודך הדר כ״ו) פ:ין(דף עושין פיק סוך .ולך ולך עד מצר 

לאיור:,־'כ עד והו׳ שעירנ אחר ע׳) הדר(רף po . וכו' היה אהור עד וכו׳
. . . . ע׳כ ל:ניהס לנטל ציין חי הוא 0א. אכל עמו זה בעי־נ השלישי שמת והוא Y1 ה*תנ׳ר כחכ

‘סוא•r הכי דאו־ץוה דאניי לניה דהיא לרכה שרי״זיתי לסי זה דגר רעמי על עלה אני אומר ואני
 והא כראיתא הא יאביקנא פיייו־א להאי ודחינן וטריא נשקלא הדר סייק ה.צי דאנשי מתניתין כג'זרא משורש והיא כהלכות מ, שהשמיטו ו׳ל אנפס ר׳י וגס הלכו,־ זה השיייט איך ו'ל ר׳מ על נגזל והייתי

:נד״ן גי והזרהי יפה ז״ל ל׳מ השכיס כי ראיתי ולכן יאניי ״־־,מיה י-בא ואר׳י׳א וכי׳ מסתנרא ה״ג רזעיךא וכ־מ;'־-, לדוכהא הכי כתי• מהדרא וכוגיין אתותג לא מ״מ דאניי מילתא דאיתקבא ואם/ נדאישא
?c r ס׳ח) ׳!0 הדר(רף פין ההל .פרוטה משיה גפחות אפילו עד וכו׳ שגטל:

מיימוניות הגהות
 יוחנן כרבי (כ] :כתום' ע־ש פסין עוש־ן ‘ם ר״א ^גבי וכרבנן אביי .י ׳•S ברבא [א]

בית רביח ה דה סהר־־מ ואמר שמוא■* ^גני  עירבו ו?*א ששכחו בחופה י רש הורה כי«:ר ̂י
 שרי^ק חם הרבינו זרי׳א ^ארר רשות שבטליו ע׳־י jnS והתיר ביתS רבית להוציא והוצרכו

^גבי כרש לג] : ע'כ בתום׳ ע־ש לבית מבית רשות ביטול דאין ואומר וו היראה על
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p ל גרשנ׳ש «<״« ונגר סי^ין דש מלטש דניי י ש :שהלסיו נ ל וי  יפזיו מי
ס' 6שגו גדרן גייודגה ני .י  b»1 לשורנס 0»ו0ש גסש שד eto 9<1 ופלט יה סגד ג

:מצד שסיפיל נזדך ביטהס >צ0מי גישיל >דס0 6ל eb יה גל יה שאוהדק
 שנישל גרשוהו לשלשל ושיר דשוש שנישל סי ו

ס׳ Cn̂ (דן משוה .ו o סמן טי סם 
ץ והוציא י»שו ק נשונג נ  יה הרי נמדד נ
מי ליי לימ דני׳ *שי * n o שוגג *שי 
 שיש) ש׳ש (דף סטשט׳ וטשטש אושר *ש
 קשיא לא פצה דאו^טו ומאוקיטשא צדוקי דגני
ט שהוידקו ילאויי וגו׳ שהטדקו קווה נאן * 

1m ההלגוש דנש וגן הלנשא לפצץ צד נשום 
 י״ל: הישנ׳א הגייט וק

t נשיא .ונו׳ רהיי צד נשל נסים שני 
:טנשלץ דאץ דאיסשישא ש״י) (דף 00

 אסד שם ניייהא .ונו׳ שמש מצר סמי איור
p סן לאטד ישוהו והלש שמס המצר 

 ושי׳ אושר איט טשששגה אוסר טגפ*י השוק
ל שם פירנ הסצי מן אטד  ונשטש המצר ג

 לטלו הושר שנש למקצש שנושר גיון טשטמה
 הרי מנפ׳י נשטה אנל אוסר היורש ואץ

 .ממל סהיויש למעלה ונגר(שנאי אושר היורש
 היורש יה נשנא דווקא י״ל הרשלא ונשג
 נמו *שר איט הגי לאו הא נשנח פסהס ודר

 גשג פוד *סר. גשש שטקום ס״ד שישנאר
 שאושר הוא השוק מן להמד גשגגירוו דוקא
 שצר מנצי לאשד הגישו אס אנל טגפ׳י נשמש
 פידג שלא שאפ׳ש מושר הגל פמכם שפירג
 פטהםוגגגס שפירג ניון יו דירה פל פמהס
 פל הפייונ של הרי המוריש שמה לאשר השנש

 פוד , שם הוא ופשוט מצר לו שיש מה גל
הג  טשאשגה ומש פירג שלא שצר ממי אשד נ
 דר שהיה אפ*פ שימל פד אוסר היורש הרי

 רשיש גנגס שלא לפי טמהם ופייג מצי נאוהה
הון הוזריש  ליאה נהג פוד .יורש פל עירובו נ
 פמהם שנת נ*תה דר היורש היה לא שאפילו

 שגה למקצש שגאשר שגל שינטל פד *סר
ק מן ארור :שינעל עד השנס לגל גאסי  מו
 ונם p מטאר הגזכרח ננרייהא .ונו׳ שטת
הג ניה  היורש נשנא דוקא י״ל הרשנ״א נ
ש לדור לא הגי לאו כא שאוסר הוא מנ

* נפירוג המיקל גדנרי הלנה דקייל קטא נלישנא שאסק א"< פירנ ולא  לנישו טפל י
 מלל שה לגיסו דגלם פציא שלא לומר הייט אלא ממש שיגמול למימרא ל* דקאמר

, אסור: הוא אגל שיש
סו והלש שמש שצי סנגי אחד ז ט׳ ינו א' גשם המגיד הרג גשג .ו שנ׳  זוקא הי

 אס אגל ר0ש* הוא השוק p לאשר שהל*
ך3 בחורבה רשות ביטול יש פעמים. כמה וכן לו. ף הגל פטהם שפייג השצי טנל לאמו הל* ך

שמס קודם שאפילו מונרט משמש מוהרוט׳. ץ *סר איט המודש יטלטל וחזר רשותו שביטל“ מי 1 :בחצר שהוא ט ס מנגניי שינה ו נני
 מוניי ונ״ג פירוט מלל גגנס הגל «יישו אוסרעליחן m הרי הוציא במזיד אם שביטל. ברשותו

ד] ואם בביטולו. עמד לא שהרי מריש וסיום ניון סס סשששנה ואם הרא־ש אוסר אילו הוציא בשוע [

rפTלפר לS אמורים דברים במה בבטולו. עומד הוא שהרי t^ wש ^ rמ”• aהיVמ 
 שיננס אמריק לא ניסו נעטר שגלו עם מנפ׳יי והחזיקו קדמו אם אבל .להן שביטל אלו והחזיקו קדמו

 דנת פירוט ננלל פנסיו שירש יה ניש אינו במזיד בין בשוע בץ והוציא תא חזר אם ותציאו
 שנש למקצש ל’י״י®”י הרבים רשות צרי בשני בתים שני ז :עליהן אוסר

אבל י׳יאיל לזר׳ יי׳ טבטל'[ אץ בשבת מתצה נברים והקיפום
שמת חצר מבני *אחד .מאמש לערב להם אפשר ואי

 אוםר החצר מבני שאינו היורש הרי יום מבעוד מת אם .השוק p לאחד רשותו ותיח
 לאחד רשות ודיניח שמת השוק מן ואחד .עליהם אוםר איע משחשיבה פת ואם .עליהם
 משחשיבה מת ואם .מעורבים כולן שהרי עליהם אוסר איע מת יום מבעוד אם החצר. מבני
 אחת *במערה ששרויים ונר ישראל ח ז ליץ [י] מורישו רשות שיבטל עד עליוע אוסר
ר ומת  המחדק זה הרי שחשיבה עד בנכםיו אחר ישראל החזיק שלא אע״פ יום מבעוד ת

ר מת ואם כיורש. הוא שהרי שיבטל ער אוסר  אחר ישראל שרתזיק אע*פ משחשיכה ת
 העובד עם ̂הדר ישראל ט ג עוטי היא הראשון בהיתרו אלא עליו אוסר איע בנכסיו
 ומזלות כוכבים העובד שדירת עליו אוסר [י] אינו בחצר תשב נר עם או ומזלות כוכבים

א בבהמה אלא דירה אינה  כוכבים ועובד יתד או ישראלים שני היו ואם [!]חשוב. ת
 ומזלות כוכבים עובד ישכיע שלא גזירה זה ודבר .עליהם אוסר זה עמהןהרי שכן ומזלות

 .אחד ומזלות כוכבים ועובד אחד בישראל גזרו לא ולמה .ממעשיו ילמדו שלא עמהן
 עם לדתיחד אסרו וכבר רהרגנו עמו יתיחד שמא יפחד שתי מצוי. דבר שאיע מפני

 אחת בחצר השוכנים אחד ומזלות כוכבים ועובד ישראלים שני י :ומזלות כוכבים העובד
 או ומזלות כוכבים לעובד בטלו אם וכן .כלום תעילו לא pלעצ הישראלים ועירבו

 הועילו לא ומזלות כוכבים העובד עם כיחיד ונעשו לזה זה הישראלים בטלו או להן בטל
 מועיל רשות [ש] ביטול ואץ .ומזלות כוכבים עובד במקום מועיל עירוב שאץ .כלום

במקום :בטטדוז הגיר׳ נגס׳
:א *נגן פשין פגנ׳ג שפג ט׳ גווי ג נפוגיטפןבגוא: שטיסימןשפא;

למפלה נמנר
ני ישראל ח ם׳. ששיויין ו  החזיק שלא פי פל אף מנפיי הגי מש לשדיים ושלוק טין נמין יש׳׳י פי׳ אשש נמגויה ששנסו וגי הראל ממיא p והפסידו ע׳.) (דף נג״ישא ו

ט זה היי טשששנה אצא מנפ*< להמזיק לו היה שלא ניץ סשמשנה הגי מש *סר זה היי סשששנה אלא סנע״י ישיאל * »  נמקוס סופיל שקפול שם ומ«יש *
סי. שהוא : ומסגה זנייה נהלנוש מסאי הוא דין אשה פל נהפקר שגנסיו מי ועגץ *

א ומסקה .זה פל זה *סיין יביאל פט שיהיו פי *פר איט לעולם *מי יאנ״י וני׳ מס הדי פיק ריש פיא:) (יף ונוי. פם הדי ישראל ט  מם נן הלנה ס׳׳ט) (דף ממי
ט שהזניר הפעם נתנאי *ר יני  וסזלוש טננים העוני אץ אמי שלהן מל *נלין היו אנז אנל לפו־נ ולנינין אמי שלגזן פל אונלץ הישיאלים נשאין ייקא ופירש . ננ

וי וזה מליהן. *סר י יי וסטאר נ נ י ט. נ ם נגטנד נזה שהוא מושב ני ודין רני :טוושלמי פטאי וגשלווז סנני
מן אמור ם"נ) (דף שס .ונו׳ ישיאליס שגי י *ן וסזלוש ניננים פוני נסקום פייוב «פיל אץ י ם פוני נפקום מועיל ישיש ניפול ו : שישטי עי ומזלוש סנני

L >יג משנה לחם
*ב ם׳ ישושו שנפל מי ו ם ט שמ״ש צ״ל .ו ץ מנפלץ דאין שפמא * אלא הוי לא נהנאי לימא יר.ן י׳ל שלא ספני סושי הוא וגס למפלה יני מזי מטם הוי ומנמלין ו

 לא מפלפל נשהוא היי יאל׳ג והשזינן הם נשקדמו איירי ישוח לו נשאי
«ק מה ופל .נניפולו פמד טגו ד  לנאווה .*סר איט נשוגג *שי נשדד יאמר ני״י י
ט׳ ישוח שנהן פי נסגאי ס׳׳ש:) (דף דננמרא קשה ש ליה דאיס נלומי ו  נץ יאמר ^

י׳ .ומנפלין יפנפלין.ו*זרץ אוסר נמדד נץ בשוגג ה ו מי סי vtra יאמר י  נשוגג *
* .ומנפלין *זיין דאין *סר איט  והנא ומנטלץ p1*1 פנפלין *ן שניי ינ׳׳נג וי

לניי קשה והשי^ .ונו׳ מזיו אמו שונג נקנסי  טררא הני יסיק ולא נאסר דאם יביט נ
קשה ני*מ ואסיא סנאי הוי וסנטלץ וטזרין ומנסלין ליי. ואיש לינ אנל לש*אל אצא

ט׳ ליטש דנפליה דטון א לפיל שם בואטיו ו  לימיין דלא משום ספסא א׳ אנל טמי
ק טילת״מ פ סגרי סלו ואיטצולא נסונא דינ ב ומנטלץ ושוויץ ומנטצץ ל׳  וליין נו

דני להסיישנ :נ
י פס * וגשלוה סננים הפוני פס הדד ישראל ט בי איט נסלי *שב ג * vie .*וט

 *מיו פד אמו פלשן פל אונלים הישראלים נשאץ דוקא וטרוש ה׳׳ה נ0נ
ד וזה רי ומסאי ניו ט נונ  א׳׳צ אשד סלסן פל *בלים דנסהישראלים להוטש נטנהו יני

ם פוני דאץ פייוג ט *סר ומזלוס טנני מ ט ממ״ש נן ש ו פייונ שאץ האיסור ומעם יני
^eb ג הוא שסק אין נן י ח נ ם מוני נמקום מועיל דדשוי נאמר ואם .טישיה ולא דהוי ונריי וסנמצץ דסוז ס הפוני איסורי ואילו ומזצוש טנני  סלויינעייונ אץ וסזלוס טנני

־ ’ נס מועיל פירוג ש*ן הפפס סלה אין *ן נ“וא וסנפלץ *זיין ואץ שני ר׳י נ”דע וקשה ל׳ס דרג אלינא אפילו הוי הנשוא
ה ושוד .נג«י ומנמלץ דמזרין היא שסק *ו  ד* הגאי ליג דש*ל מוניש והוא נראה ולנ

«הי אסיר הוא השם דאשריק סיס) סלק(דן דש' נרייהא ליג שיקשי צא רו מני  פשיסא ו
W ט׳ לייבא ג השוס׳ שס ונ*נ ומנשצץ ו«ויץ דמטולץ קמ׳׳ל והא ו י ואולי שנאי ס׳ל ז

נשצרין דווקא ששמש ונשלוס נוננים שנד נמקים , ,
ם העונד פירוג ס שגד נמקס שפיל פירוג דאץ אוסר ומזלוט טנגי  אגל ומולומ טנגי

:אוסר *ט לא אי

ישראל
מיימוגיות ועהות

 ניג שיאנת* אי סגיו« נשמו*• שנש אעיא אנוו ויב שזרג שאפס פיריי ונן *סושא
 נוננן נ1ו נר־ש מסושא וכיין ירננן כר״ש סאזגתש בוורשה רהוש ש*י רב סושוקנזש
 נר־נ p( :פ*נ tioo כץ נשוגג נץ ושרזר ר״ם אגני ני׳י (ו) : פ*נ כרב היאנהש

 :זרב סהר־ם וניב סנסא שיט היורש רוזני שא1*ם רב נוהגי ראש סכסי שוסר שני דשסר
 בר האנה ור־ייחג ויישנשא '*וו״ג ינקב ב! נר״ש האנה •סישא שסר יהווה [ו]ש־ר

 נ*םושא האנה בה םורען אש דשורויי דם*ם« יעקב ב! נר־ש בהט שסר יוזזנן וי• יווזנן
 אסר יווונן ר אגני בוחיה דהיאנתש ורינ׳א בנסוך טוחיה אהו סנירש ודבש דשניי ניון

 .יסואוה נונביס עיבר נסקוס גסוי ביחיד טוהיה ס״א רנש ואן» ב^וב הסיקא ברברי חאנה
 גסודת נסהיווה הםוק» בניו וסזאוח בובביפ עובדי נץ יהיר חוד ריהויי י׳י פסק וסבשן

זירי אהד נניח ישרשאיב חויבה יש ושפיאו אשבור שאיו«ויד נאיאח נעואוח ודאחוחיח

 nnoirin שנתנו וטח .ע׳ב . m עא זח חשוסרים ט;יפ שני יאינש ביון העיר בנא אטאטא
 W ניה־ז■ ח־ם נפ׳ק גשאח יטעייו אפשק דשפיאו אניעי״ם נהירא אש נעזאות וואתוחיה
 נטמדש ושפיאו נעי*•! בעי אש יה״י אן ואיח איהץ שבא ,ארה׳י חםפואשוח בסבושוח

 בעי ואש טבוק קורח או ואחי םנוק עורפ עושי! ריה אעיא שטי טנשן ונקעח סגשן
 עייר רשץ רפשיטש ניניהם אחו וישרשא רבים שא נחמי חנקו ח״א וש׳ב נעואוח ואחוחיח

 ויש תתוכפוח נחנו אקואש שבא (ו] אקבנח,ע'כ: בץחמיגיואח ואשפאונ אשבור
 ושני ישרשא שא חמי אחי שניי מבוי בנק יירה וחשובה וטואוח טבניס אעוני טיח
 אתונו פחוחיס טזים ושני ומזאוח כזבבים עובר שא חבר השני וברו אחוכו פחוודט נחים
 שם ועוץ .וקרה באחי וניחר אתונו פוזוחים נחביויות שבתיס טבח בשאר חשוב חוש חרי

ק0(פ]ונןפ זיינו שחרישרשא, ובדו וםואוה בובביס עובד שחו שברו ומנוי בשטעחש
וזתוס'
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 וישראל • שס )ר1סחנ1 פשוש זה . וני׳ דניה ימזלוח נונניס העונד׳ אס וכן
 ע׳י שוכר אהד אהה נה!ר ששיו״ן המשה ס׳יו) (דף שש הנואל זה . וט׳ ששני

 ומזלוח כוכניס לעובד ניחו או:השכיר שהשאיל ׳כראל זיל הרשניא ינהנ ונו' טלס
טד עליו שיחפיד דעה על צו והשניה השאיל שלא אוסר איט .זה נסעס האריך ו

א תי י  )ס״ה (דף 'ס9 .ונו' זי הציות ש
 כיכניס ועיני ישראל רב אדר

 מעשה נא נהיצווה וישראל נפגימיה ומזלות
 אמר מהו נרקומו פנימי ושס ואסר רני לפני
תי. להן  כוננים ועונד ישראל שם עוד מו

 ואהרו מהו נפנימיה וישראל נהיצונה ומזלות
 מאני אלו נדברים הולקים שיש פ”ואע . שהיה

 כדנרי האהרוניס הכריתו נבר ששם הסוגיא
:ועיקר רנינו

במקום

י וקי״ל ור"׳ שמואל ההלוקח א:)”0 (דף שס ;ונו' ישראלים שני יג ׳ י  נשמם ונן נ
י :ז*ל פסקו ונן מנעלין נמ״י פסק ומזלות כוננים שנ

 מנינא י׳ ותלמידי לקיש נן ר״ש ס״ה.) (דף שם .ונו׳ שהשכיר ומזלות כוננים עוכר יד
 היכא מיניה להינר מהו אמרו משניר והיה שונה הוה דלא שנדק לההוא איקלש

 מצי לא דהא לך תנע׳ לא להו משלק מצי דלא
מאי ליה משלק דמצי לך תנע׳ ני ליה מסלק  תקניו לד![ ואין .ומזלות כוכבים עובד ^

 כוכבים העובד ויעשה רשותו ממנו שישכרו [ע] אלא'
 עובדי היו אם וכן .עמהן אורח הוא כאילו ומזלות
 לישראלים רשותם משכירין רבים ומזלות כוכבים

 מן ששכר אחד וישראל .ומותרין מערכין והישראלים
 הישראלים שאר עם מערב ומזלות כוכבים העובד
 העובד מן לשכור צריך אחד כל ואין .כלם ויותרו

א :ומזלות כוכבים  וישראל מזו לפנים זו חצרות שתי י
 אחר וישראל בפנימית דרים ומזלות כוכבים ועובד

 ומזלות כוכבים ועובד ישראל שהיה או בחיצונה.
 על אוסר זה הרי בפנימית אחר וישראל בחיצונה
 ישראלים שני רגלי שהרי .ממנו שישבור עד ההיצונה

 מותר והפנימי . שם מצויים ומזלות כוכבים ועובד [י]
אפי׳ ומזלות כוכבים העובד מן שוכרין יב : בפנימית

 שכירות שאינה היא רשות כבימול שהשכירות בשבת. [נ]
 העובד מן שוכרין לפיכך .בלבד היכר אלא ודאית

 ואשתו .פרוטה משוה בפחות אפילו ומזלות כוכבים
 "וכן .לדעתו שלא משכרת ומזלות כוכבים עובד של

 שכירו היה ואפילו .לדעתו שלא משבירין ושמשו שכירו
 שאל .לדעתו שלא משכיר זה הרי ישראלי שמשו או
 והשאילו חפציו בו להניח מקום ומזלות כוכבים העוכד מן

היו .לדעתו שלא ומשכיר ברשותו עמו נשתתף הרי
:דיו מהן אחד השכיר אם רבים נשים או שמשים או שכירים זה ומזלות כוכבים לעובדי

ג ] בחצר הדרים ומזלות כוכבים ועובד בישראלים שני י ל  ומבטל האחד חוזר בשבת ומזלות כוכבים העובד מן ושכרו אחת [
 השני ומזלות כוכבים העובד להוציא יכול הראשון אין אם ומזלות כוכבים לעובר [נ] שהשכיר ומזלות כוכבים ^עובד יד מותרלטלטל: ויהיר! האחר לישראל הישראלי מבטל בשבת ומזלות כוכבים העובד מת אם וכן [מ]ומותר. לשני רשותו

ס] השני ומזלות כוכבים העובד מזה שוכרין שכירותו זמן שישלים עד  לראשון רשות יש ואם .הבעלים תחת נמם שהרי [
 ד^י הראשון מן הישראלים ושכרו עומד השני היה לא אם .שירצה עת בכל ממנו השוכר ומזלות כוכבים העובד להוציא

ן :מותרין אלו  ישראלי לבית ישראלי«ה מבית פתוחות חלונות והיו בה שרויין ומזלות כוכבים ועובד שישראלים יחצר ט
 לבית מבית להוציא אםורין הן הרי חלונות דרך לבית מבית להוציא מותרין שהן אע״פ .חלונות דרך עירוב ועשו זה

:ומזלות כוכבים חעובד במקום כיחיד בעירוב נעשים רבים שאין . שישכיר עד ומזלות כוכבים העובד מפני פתחים דרך
ישראל

h סימן פוי x s דוגנן שפין פמ׳ג ft: נ שפג פי' שוי נ :שפ פפ'נ שצ יפי' שם נווי ד : פס פפ׳ג שני פימן פוי ג שם «'

נ (דף שם מנואר .ונו' סן שוכרי! יב  פ'
 נשנת ואפי' ששונרין ם״ז) ס'ה1 י
 : פרוסה משוה נפמת אפיל! ושננריו

שתו  6הס פ') (דף הלון פ׳ .ט'1 של וא
 ליה דאמר׳ ומ!לוח נונניס שנד

 וזהו נע׳ וקא להו אונר לא רשותך לן אונר
 שלא סשנרת שאשתו ופשסו מדניתהו לסינר

 אפילו הוא סדעתו דשלא וסנאן סדעח!
 מדעתו שלא נתב והרשלא וסרב נששאלוהו

רו :נרסו נעל אפילו :ני כן  מטאר זה .וכוי ו
 שנירו אפילו תערב מה ס״ו) (דף הדר פ׳

 ות׳ש .ולקיפו שנירו אפילו שונר אף ולקיסו
 :אל מ׳ש וכן ונו׳ ישראל שכירו ואפילו רניגו

נ (דף שם דנואר ונו׳ כוננים העונד מן  ם'
 רוצה היה שלא ריפתק נר דהמן נסעשה ס*ד)

 סיגיה ולשאול סיג״הו חד נחיל ואמרו להשכיר
 ולקישו נשנירו וה׳ל מיד׳ ניה וליתינ מנתא

 מהו ולקישין שכירי! חמשה לו היו אמרו הם
 יאמרו להקל ולקי® שכירו אמרו אס והשיט

; להחסיר
שני

’I . י
 דלמא או מיניה אנרינן ליה מסלק דמצי כיון

 לקיש ריש להו אמר סלקיה לא הא מיהו השתא
 צשאל שנדרוס רטתינו אצל ולנשנלך נשטר
 יפה להם אמר אסם לרבי שאלו אתו להם

 שאשילו זיל הרשנ״א ונחנ . ששנרתס עשיחם
 היה שאם ל׳ יראה לסלקו יכול משניר היה לא
 קצה לו שהיו יד תפיסת שום שהשכיר נמה לו

 להגיח רשות לו שיש אלא בו אין אפילו או כלים
 שאינו המשניר סן אטלו שוכרין כלים שוס שם

ע ענ׳׳ל: ולקיסו משכירו ניו
 ומזלות כוננים ועונד׳ שישראלים חצר טו

פ' ממ״ש הם רנימ דנר׳ .ונו׳
 עונד אמד שצדו מטי ע״ה) ע״ד (דף הדר

 אותו סערנץ אין ישראל אחד וציו כוננים
 א׳ל נמט• סחסיס דיך להתירו מלונות ירך
 אק א״ל נחצר אפילו רב אמי יוסף לינ אני׳

טי דקסנר ואסיקנא  נמיץם ימיי לעשות א
 של שחדושו רניגו ונאר .וויזלות כוכבים עוני

 מלוטת דרך מועיל זה שעירוב שאע״א הוא רב
 ׳טלים היו לא שאס פתחים דרך תועיל איע

 מועיל היה שלא היה פשוס חלופת ירך לערב
 מועיל עירוב שאין נתנאר שכנר פתחים דרך

ן ננאן רניט ונתב כוננים עונד במקום  ר
 לאחרונים ויש .המט׳ יין נתב ופיה החצר

 טלם ולדני׳ אחרים ידברים אחרת שמה נזה
 :נ׳׳נ נראה ופירושו אמת רניט של יינו

ישראל

י מן ששני אמי ישראל י טנ תנ .ונו׳ ומזלות כוננים ה  ז*ל הרשנ״א ונתב ה׳ה נ
 אס יאסילו קשה וט' ומזלות נונניס לעוני ניתו שהשכיר או שהשאיל שראל

נ (דף החוסטח נמ׳ש עליו שיאסור דעת על השאילו לא נסי לישראל השאיל ה ע'  נדי
 שם וזיל י׳ סרק ריש בהנה׳ה נסנואר תורה ללמוד הנאים הנחורים נאותם ומודץ)

נ זה על זה וצא עליו לאסור רשותו להם משאיל שאיט ועוד  סטר ז׳ל דהרשנ׳א וי׳ל .ע'
ס ננטנד דדוקא ני  אלא הקנה לו אין נמויה שאלה הוי דאי משום הכי אמייק ומזלות טנ

 התירו זה דמעעס להשכיר רוצה איט ומזלות כוננים דמטנד גדול מחק והוא טשנייות
ם נעונד השנייות ר שמא ספט ומזלות סנני מטאי דוחק ינ הפוסקים ונספר׳ טסרא נ

משנה לחם
עינ דהוא דוחק וטי לא שאלה וטי אפילו בישראל אנל  לערג צריך הוא יהא עמהס י

נ פ נ' : עני
 ומזלות כוננים העוני מן ושניו א' נחצר הדרים ומזלות כוננים ושבי ישראלים שני יג

 נשעה רשות שניסל שזה גב על אף ומותי לשר ישוחו ומנסל האחד חוזר בשנת
 מזר שאפילו עירט שלא לשנים רשותם שנישלו למעינין ודמי לערב ׳טל היה לא ששכר

ם כמ׳ש ונו׳ שניסל שנשעה אוסר זה הרי עירב שלא לשני רשותו וניסל וטא  ניאש יני
:ישוח לנעל שנידו ימי לא סיס הפרק

עוז סנדל
uw m 'ש ונו  הנל .הניז סיף עד זני' ושעשו שכירו ונ! C«' (יף מלי! ע' .סדעיזי שלא ומד

:ס׳ד) (דף הוי שוק

ננר.
טייטוניות הגהות

ני ייסוזק נר דהנזן נשסעחא ומונו' ם רעובד היאנחא תז נני  ליהזזיכיד רועה עעינו וסואות נו
 I ע״כ .וסואות כוכבים עובד בסקום יחיד אעשותו חר אנכי רשותן יבטאו אא רענתו

 *אגו ביכר ואסיאו סמערב קיו עיש נכא וטואות כוננים העונד !0 אשנור עריך ואין (ען
שינר סקיאינן טשחעזינה אערב נגון נסערב םחםירין ה אשניר ושרי נ שנ ש ננססוך נ  אחווי צרף אין ק״ם שהעירוב וסן ונא שנים אנסה שסערנין ניוערנ שמקיאינן נרנר ני

ת שנים אנסה ׳נוא אשנור שגם ואעוג נ ב שוכר אן דק״סא אחת נ  רשיהו אהשניר שהורגא וסזאיה בוננים רעונר אסדרים ונראה .נאאא האי אפרינן ראקו־יא אקס! ואנזר נסעו
ט ועתה ■שראא אס אבא [י] ז עיב וה אענץ נסערב רשונר אסרינן אא נס־ה אקסן נדאסרינן עירוב ססנו נעיב גוכאין הרגיא רמערב ואע׳ג שבירות בעיב ש״ך אץ חסץ אי
ם ועיבר נני ת שותסין ומואוח ני ם העינר ״חד אם ובן אהשניר ומיי׳ות כוננים והעובד אנפא הישראא דצריך ניוישאם׳ אסר אחר בני נני העובר שאין אישראיז אחד חרר ינזואות ני

ש ודי עירוני ניתן אטי אא ד,־נ בני בטנו הישראא אסאק ואא בו אהשתטש יבוא ופואוה בוננים נ החם נראיהא דם׳ כבערב שובר יוחנן איר אא יה ואענין [כ] :עיב .נתוס' יע׳ 1 עי
ר אגביה ׳׳חגן נר' היאבתא םאיג רשטיאא ואע־ג ששנרתב עשיהם יעה דאפר יוחנן נר' חננאא רנינו ם־רש ובז וצו ביתית בברייתא רד״ק נשפואא פסק ודיי בעירוב רפיקא חו

א ועזניא רצריו בשנת ופיאות כוננים עונד ראתא עונדק נההוא עיריש ובן [מ] . עיב עיש יוחנן ברני דד,יאנהא רית עסק שיעה נראה אפהר־ם והנה ונוי שבת אפקצת שנאסר נ
חנו ובן השבירות אחר ב»וא ח עפו שהדין ההופעות נ נ פו ף רריא מהא ני פ ס תנינא דרבי ותאפיר׳ רריא ההיא גני ן!] ע-ש; אחוראונד בשכירות םשתר< אא רעירנו אעיג נ

ו ע א ppא איה איה הבי דרי׳ עפו והדין אסר אא איתיה נ׳ ופיאות נונר־ש רעונר וריא בשנת ופיאות נונבים העובר יבוא ען יראים והיו עיריש שיבר הוה דאא עינדק אתהוא ^
ר ’ב• מ ם בעובר אנא נישראא הן קואא שדבריו ׳שראא אענין היינו נר״ש עוסק דרב יאע־נ אחרת נעיר אשבות והאף ביתו הפניה גני סשתהסין נ רי׳ תאנה ופואוח נונני יאעיג נ

T ר' ■וסע 1 ע' יוסי נ ד׳ האנה דאטר נריביא קי־א יוחנן רני אנב׳ שהוציאוהו ם׳ נ דנ תנו ]oj !נעירוג ד&יקא נ י העיסה שם אסשניר או שאין דרוקא דתוסעוה נ  אחשהנויז י
ת ני I ואקיעזי טשנירו גרע אא אשם יד העיסה אי ודה אם אנא פפנו אשנור או אץ אי נ
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&t ל נ  Xcotn 0האפ>()ור» p< 8ה< 06 «
®*םים  סונרין ן4י י®' צמקים'

ם נו1גע 0<60 ל» מסס מדי . im>1 טנני  מ
 מן בישראל שגיימו םהג■ 6דל ה6<ר יביס
 גש׳ מוני• ונ׳י והמרדני ה^ס ושיו
מני די ה<ס0 «מש» הוי  ודלא ג

פני נהראיש שנייוה ו ;גישיאל «• ««• ו
י9»נ

 א4להו נשרהסיא נשוגן שי' ,0ד» מנשל איס נשמן שנמו משמי ושאיס ישמש מנשל גשוק שנסו המשמי ישראל איש:) שס(דף גי״מא .בשיהסיא שגה ממלל שהוא h¥fnr< טז
ס ונהג ישות מנשל שצדוק• דד׳נ נסששס מסאי סיש;) (דף שס . '01 »ס 06 »בל :גהלסת מנואי pi נשמד ממלל  להס אמד דין ששניהס לנימוסי ואיה יני

א נגל מי ^ :דופ9 סא אמד שעומס ממן1 « ל י של כ ^ מודה שאיש שת• -)6*0 (דף הדי מיק י<ש משורש pi יששיס 6400 •ס! . '01 מ מיי ס היי נ גד1גש נוס יי
ס ה' ומסאי ולומ0ו סגני ח”’ נ<ל ג י עייונ מודה איס שנוה• ל*א:) (דף ' :ג

*ג ת חלון א פ שייונז . ׳01 •00 « ) 
fo( שה• שגץ סלק ש• ראש

 מעיגק פשרה גושן איגפה פל איגפה מגרות
 פל מאינפה מומ0 אמד ספרנק יצו אס שמס

ס מערגק מפשרה למפלה או איגפה  אק1 מי
 למפלה דסליה שפמא ובגמרא אמד מפרנק
 שיס מפמק גמוןפשרה מקצהו אגל מפשרה

מ׳י להא חיגא אמד מפרנק רצו אס  סלו ד
סן ומיןצמו מפשרה למפלה  סלו משיה ג

 מפינק מפשרה למפלה ומקצהו פשרה נמוך
ס אס שיס  ף7( שס וסד . אמד מפרנק י
V0(: מצסה שמי שנין מלון אלא שס לא 
 למעלה אפילו נמים שגי שנק מלק אגל

 נימא מ*מ אמד מפרנק רצו אס ומי מפשרה
 . ע״נ הלכתא ם1 ונהלסח דמי דמליא נמאן
תנ1 מסאי ווה  סלק מוספמא ו*ל הישנ״א נ

 נייופלמ• p נפלה מ1סיינ לה פשו איגפה שסא
: סה כיוצא

י ב נ  מסוס לול נפיא 00 .וגו׳ שנק מלון ו
 להמירו קסע סולם ציק למליה מנים

 סולס ואמד קנוע סולס אמד ואסיקו לא או
 שס .ונו׳ פגול סלון הגה :ציק איס פראי

 שיהא צייו עגול סלון •וסגן א׳י פ׳ו:) (דף
ד נסיקאו  נמוך מהן ומשהו ושים מפייס נ׳
מון מק משהו גמצא •ינפס שאס פשרה  נ
 דגשנמי והפלו זה גמשנק שס ודקדקו פשרה

 מדוקדק איס הסשנון זה וגם .סניא סומשא «נ•
סק סג ולזה נ ס נ  .לרגש נדי 0 יש אס מי
 נסוך הרסע סקצח שיהיה לנהוג הונין וצא

 צייגק שאש מאמר הוא שסשוע למי פשרה
 שיהא צייו סצמס שחי נין הוא שאס לינוע
 מצאתי ז*ל הישלא ונספרי .פשרה נתוך מקצתו

 הומש מסוס ׳"ז נהקנו שיהא ציין עגול סלון
 אדנפה סל אינפה ס יהא ׳ינעש שאם נדי

 צלע יהא יינפמ שאס גפוין שיקה וצדן
 וניצד משיה נסוך משהו המיונע של המסמון

 ההמסונה הנקודה p שיהא צדך עושה «א
 צלע נגגד נגונה שמסיס ארגעה הקף של

חון המתנע י׳ משיה נ  הסההון צלע שיהא נ
מון משהו המיונע של  ולא .סנ״ל פשרה נ

 הוא וניצד שאמר נמה עגיגו כרם נשום הנימי
 שהוקשה נמה לנמוג צריך ואיג׳ ונו' פושה

 שפות ואולי מנק לגל הוא שמטאר ס ל•
: קא נדמריס

תל ג  שס סשגעח .ונו׳ מצתת שמי שנין כו
 שחי שגין סמל ופ״ש:) פ׳ו (דף

שים מערנין ארנפה נ0וי פשרה גנוה מצרוס
א p וממנאי שגיס. מפרנק ואק אמי מפרנק שממיס מפשרה המנן ומממש אמד מפיגין ואק שיס מפינק ססמיס עשרה גנוה מצרות שמי שנק ממגן וגו' מי  שאמי שמה מ

אי . שס ז׳ל הרשנ׳א הגתה p שס נמשוה שהוזכר אווי לדגי אלא אמד או שיס פירוג לעח מוריד ולא ממלה לא איגפה נ0י גומל גני גמשגה ס ממנן משוה סושי ו  סגי
טיו לא ולזה אינפה נ0י קכירו שלא ט הז ו ננאן יני הם היה 0R1 :משהו אפילו אלא נלל נ0י ג אמי פ׳ס) (דף שס . ׳01 סולם ניי ג ואסק ממעש זוןף סולם י  י

: שלשה הססל לראש ראשו נין ׳שאר שלא למי ומשק נשנפה נהולס סג׳ פשרה דנומל
ה ד ס׳ ונולם מכאן סולם ופשו ארנפה ררג הכותל הי ס נפלים משיה גסה מצרוס שהי שנין גומל אני׳ אמי (ע״ז.) שם .ו מנ הולם וני איגפה רמג וסולם טנאן אינעה י

ק ואין מג^ עו זה p10« שאק לזה ■ה נין ואין ופיתש .מ*< ומי שונא אפילו ארנעה ס יש אנל ארנפה נו שאין אלא אמין ולא מרעע שלכה לזה זה נ ר. נ ז
ט נספר• ראיה׳ ולא חג ז׳ל הישנ״א א:ל ההולם ליומנ זכר יני סג נ מנ עוד .קזימיא גלשו! ארנפה י ני מולס היה סווקקואס אינפה ס שיש אפרו הולם זה נאי נ  שזיופוסיו ג

ס שטמו למי מממש סווקק אינפה נו שאין אפ"פ וכנממ גסות ושלינותיו : רניט נכווה אנאי ולמשה .קונ
ת ד, ס', אינמה נהסחווה יש אס הסמל נצד מגנה פ*נ מלנה בנ י ניני אזי ו נממהונה אין <ינ ממעש אינפה ני.תחוגה גא^נא יש אם אצשנא סיג אצשנא נגה אני׳ נ

ש המממווה נסלקה ק6 מממש סרנפה הממסור גשליגה P אס מויסומ ששליטמר סולם שס פוד ממפש. שלשה לזה זה גק ואין ארנפה נפליווה ויש איגפה י
נשלינה ,

משנה לחם
ח ה .P מצנה גני פל סצנה כנ ס׳ אם אמייק ינזיו מדז מצנה שנא מאי ואים ׳ הממפש הוא פ• לשלפנה משלשה «זום שיהיה לי למה אינמה נמססוגה נשאק א*נ ו

 שועא או [*]בפרדזסיא שבת מחלל שהוא ישראל“ טז
 כוכבים כעובד ודא הרי ומזלות כוככים עבורת עובד

 םבטל ואינו עטו מערבץ ואין דבריו. לכל ומזלות
 ומזלות. כוכבים כעובד מטנו שוכרין אלא רשות
 עבודת עובדין שאין האפיקורוםץ טן היה אם אבל

 וביתוסץ צדוקין m כגון שבת טחללץ ואין וטזלות כוכבים
 טי כל דבר של כללו פה. שבעל בתורה הכופרים וכל

 טטנו שוכרין ואין טורהבעירוב. שאינו לפי עטו טערצין אץ עירוב. במצות טורה שאינו
 היא וזו הבשר לישראל רשותו הוא טבטל אבל .וטזלות טכבים בעובד שאינו לפי

עד עליו אוסר זח הרי בחצר חצדוקי וזח כשד אחד ישראל היח אם וכן תקנתו.
:רשותו לו שיבטל

שלישי פרק
 זה על יתר או טפחים ארבעה על טפחים ארבעה בו יש אם חציתת שתי שבץ *חללן א

 טעשרת לטעלה בולו אפילו .טפחים עשרה בתוך הארץ טן קרוב והיה ’
 שתי יושבי רצו אם מעשרה למעלה וטקצחו עשרה בתוך כולו או עשרד! בתוך וטקצתו
 ואם לזו. מזו ויטלטלו אחת כחצר ויעשו ביק הרשות אחד עירוב בולן לערב החצרות

 שהיה או מארבעה פחות החלון היה . pלעצ ואלו לעצמן אלו עירובץ שני מערבין רצו
 דברים בטח כ :לעצמן ואלו לעצק אלו עירובץ שני טערבין מעשרה למעלה כולו

ק .מעשרד! למעלה היה אפיא בתים שני שבץ אבל הצירות שתי שבץ בחאן ארורים  ו
 והוא .סולם ביניהם שאין אפילו אחד עירוב טערבין רצו אם לעליה בית שבין זזלון

 על ארבעה בו לרבע כדי בו יש אם ענול חלון היה [א] ארבעה. על ארבעה בו שיהיה
 פחות חצרות שתי שבץ מתבן או חצרות שתי שבין זכותל ג במרובע.* הוא הרי ארבעה
 כן על יתר או עשרה גבוה היה שנים. ואיןטערבין אחד עירוב טערבין טפחים מעשרה
 מכאן ומולם מבאן סולם ביניהם היה ואם .לעצמן ואלו לעצק אלו עירובין שני מערבין

 אץ שהרי לטתל וסמוך זקוף הסולם היה ואפילו .אוזר מערכין רצו ואם .בפתח ק הרי
 היין לא ואפילו מתיר. זה הרי הכותל מן מתחתיו ויתרחק שימשך עד בו לעלות יכולין
] ראש מניע נ  ומערבץ מתיר זה הרי משלשה פחות ביניהן נשאר אם דגותל לראש הסולם [
 פי על אף מבאן וסולם מכאן סולם ועשו ארבעה רחב דבותל יהיה ר :רצו אם אחד

 בץ אין אם ארבעה הכותל כרוחב אין אחד. מערבין רצו אם מזה זה מרותןים שהםולמות
 גבי על מצבה בנה ה • שנים מערבין שלשד! ביניהם היד! אחד. מערבץ שלשה הסולמות

לבין בינה ואץ ארבעה בתחתונה אין .ממעט ארבעה בתחתונה יש אם .הכותל בצד מצבה
העליונה

m 'שפנ: סי׳שפ׳ג: נפור גש/שש: «0גוימי א׳: מגק «'גפשק פודשש ו נסויס׳

ע . _______פ
 דהוי לקרקע מפשרה ופסס הכיהל פד הזיז מן מפשרה מסוס ושאר

 דנר 6« מצנה אנל מיפוש הוי ולע פצמה הסמל מן דיוצא דז דשאד לומר ויש ,ורפוש
נמליוגה דאק דגול רגיש לדניי וא׳׳ס .וגו׳ ארנעה נססיפוה אין ;הסמל מן שרד

ס. ג*נ שיהיה אשילו הסססוגה ואס שרדס שיה״! אמילו הפל״ש אס שע י*ל שיו  מ
ס ויש מ0א היא שאילו למרמיס סשגיק לסססווה נקפליוש משלשה מסוס  סק ארנפא נ

:זה-לזה גק משלשה מגפה דהס
בוחל

עוז סנדל
p 1פ ׳0 שנק סלק ג סרק a s s שק). [וף מלק «ק .למוזל

טיימוניות הכהות
S סוני׳ איגו ואפילו [פ) M ה *נוזווז סא ו■1נ!י מוי mSh וזווייי ק גוי נ י  סוקווסו סרג ו
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משנת מגיד ג פרק עירובי[ הלכות .זמניםפשנה144
 נעליונה דש מכיר לא ורניש ממעש שלשש לזה זה נין ואין ארנעה סעציוגה סלינה
הו היה שלא ואאשי ארנעה ס  נהלכיה זה מכל ואין נשירושו גהליץ והפהרשיה עי

: הארנסי לא ולזה כלום ט׳. שהמק פן של נמדתוח וכן ט « ו  ששלינותיו סולם ז
;שהזכרסי עימות

ל ו ת  צאv pn מצרות שתי שנץ גנוה כו
ט'  (חפן איר פיח) פ׳ז שס(דף .ו

ה אפי נ ר י ע נ  וה<ימ הטתל מן שיוצא זיז אנ
 אצא אמק ולא מיפפו שמא נל «לס פלח

 איווחי נהדיה אוהניה אנל פלויה דאותניה
 נוחל ארהו נר רנה אמי שם פוד .ארוומיה

 צריך פשרים כותל להתירו אמי זיז צדך •ים
 שהפמידן והוא מסדא א׳י להמירו זתץ שני
י שלא זה ע כ זה נ  מימרא מארש וינינו .פ'

 יומר ננוה נפהזיז הולם שמצרנח ראשונה
 אץ עלם נלא לאינך הקיקפ מן מפשרה
 מפשרה אמות היה אס אנל נלוס מיפופו
 כולם צריך איט לטחל מפשרה ואמות לקרקפ

 אם וכן השנית נתימיא טלם הזנייו שלא וזהו
 לו מואיל מה הנותל לראש פשרה רטק »ה

 משם תהיה הכותל שהממלא אלא יהא לא טלם
י וזה ו י א כי.נ ולזה נ  ויש .נן אלו יידן יני

 למאישים נם אסיח שפה נזה זיל לרשיי
 שיטה סציינץ שהם אסר אייוש יש אחרודם

מנ כזיז  טפיל הוא שיותר ומארשים ארנפה י
 נח לנסל הראשונה והטמרא טלם נה כשאין

חנ זיז זיל הרשנ׳א לשון וזה נאמרה הזיז  י
 אלפ שהוא כל טלם שהניח ארנפה פל אינפה

ס ט טפ  לתפס ראוי איט שההולם זת של נ
 אינו והזיז צרנו נל רמנ שאיד לע הטחל אח

 ההולם את נתן פליו סמוך שהטלס לסי ראוי
 נל אדינה זיז של נחו ממאס איט לזיז סמוך

 טנ״ל הזיז אח הרמינ נציו מונח שהסולם
נ נ' ץ ו פה הזיזין שרומא שדה פימיא ני  אינ

 ויש ההשנות. שיפת היא ו« ארנפה פל
 ננתרא נארו לא ליה זה לאירוש לתמוה

 זה מנל ואין ארנאה פל ארנפה רמא זת
;נצום נהלנות

קל ן  א'מ) (יף שם .ונו' וסמנו שמחט ד
 צרינין איק שנננל יקליס מייא איר י

 מלתור. אושאיא איר י!ונפן נונדן פיס קנא
 יונפו טנדן סיס קנס ציינין אין שנננל

 אנל דקלים מ״י דקלים שנן נל טלסוח מיד
 כדנרי ז׳ל רנינו ואהק . פ״נ לא טלטח
 שנננל סולחות נין ז״ל רנינו מלק ולא המיקל

 קל ההולם שאס שידוא לא• אחרים לטלטת
 נדנריו ומנואר קונש טנדו ט לומר אין

 נקנע ואה ננגין קניאה נלא סמעס שאינו
 רנינו הוצרך לא ולזה מסאס טלם נל נגדן

 שהמצרי לאי חסאס איט שהמצרי לנטא
 שאיני טוקין ארנפה לו שאין עמרא הנזנר
 שאמרו נסו ננדן קנוא נשאינו מא פספס

 ואם כשנת הגיסל דנר ליה דהוה פשום פס
ץ קטא  שהמצרי אמרו ושם ניטל איני הרי נננ
א קל טלה  זיל רנינו נדנרי מנואר וא״נ ט

 נך מספס אינו נננץ נקנא שלא קל שהטלס
 החצרות שחי נין סנדילין קשין היו ;לי נראה
ט׳ סנאן וטלס  יוסף רנ מיניה נעא שם .ו

פרנא

%אכ'ר השגת  ד
טה •נוחל  כתג . ונו' נ

 ולשין שטש נאן יש הראנ״ד
 רמנ זיז טא נך הנסרא
 מן שיוצא סאחיס ארנפה
 נל סולם אליו והניח הטחל
 הזיז נטל סי' ,מיעטו שהוא
 עליו לעמוד ראוי שאינו

נ והסולם  ולא כלום איס נ'
 פילויה דאוחניה אלא אסרן
 ארוומי נהדיה אוחניה אנל

 והזיז לזיז אירוש ליה מרווח
 טא שהרי הנומל את פמעא

 ואמר סאחים ארבעה רחב
 זיז צריך י״ס נוחל ר'נ

;ענ׳ל ,להתירו נאמצע

ט. שלשה העליונה מע כן מערבין רצו ואם מ ד.ו ח  א
 :לכותל שסמכן עץ של במדרגות

 חצרות שתי שכין גבוה ♦כותל ו
 מן נשאר אם באמצעיתו יוצא וזיז
 מעשרה פחות הכותל ראש עד הזיז

 אחד ומערבין הזיז לפני סולם מניח
 בצד הםולם הניח אם אבל .רצו אם

 גבוה הכותל היה .ממ,עט אינו הזיז
 אחד זיז מוציא טפחים עשר תשעה

 שהרי רצו אם אהד ומערבין באמצע
 מעשרה פחות הארץ עד הזיז מן

 הכותל ראש עד העליון הזיז ומן
 גבוה הכותל היה .מעשרה פחות

 זה זיזין שני צריך טפחים עשרים
ה. כנגד שלא  הזיז בין שיהיה עד ז

 ובין העליון הזיז ובין מעשרה פחות הארץ ובין התחתון
 :רצו אם אחד וטערבין . מעשרה פחות הכותל ראש

 מערכין הארץ ועל הכותל ראש על וסמכו שחתכו דקל ז
 הסולם וכן .בבנין לקבעו צריך ואינו רצו אם אחד

 קשין היו .בבנין לחברו צריך ואינו קובעו כובדו
 אין מכאן וסולם מכאן וסולם החצרות שתי בין מבדילין
 שאין לפי בסולם עולה הרגל כף אין שחדי )יחד מערבין

 מכאן וקשץ באמצע סולם היה שיסמוך. מה על לו
 בצד אילן "היה ה :שנים טערבין רצו אם מכאן וקשין

 הואיל אחד מערכין רצו אם .לכותל סולם ועשהו הכותל
 יעשה .באילן יעלה שלא לו שנרם ד\א שבות ואיסור
 שאסור מפני אחד טערבין אין לטתל סולם אשרה
 היא שהרי התורה מן עליה לעלות
 שנבוה ♦כותל ט :בהנייה אסורה
 עירוב לערב כדי למעטו ובא עשרה

 ארבעה הגייעוט באורך יש אם אחד
 מקצת סתר .אחד מערבין טפחיס
 צדו מעשרד,, שנתמעט עד הכותל
 ושאר זו לחצר אותו נותנין הקצר

 הכותל נפרץ י :החצרות יסתי לבין הגבוה הכותל
 אמות עשר עד הפרצה היתד, אם . שביניהן הגבוה

 שהיא מפני אחד מערבין רצו ואם .עירובין שני מעירבין
 ואין אחד עירוב מערכין מעשרה יתר היתה כפתח.
א :עירונין שני מערבין מעשר פחותה הפרצה היתד, י

ובא
שורשם:5געי*ן שפג: סימן פור י

משנה לחם

נ «לס הרגל נף אץ יל6 מהז נאס!פ וקשי; מנא! וטלם מנאן טלם סינא  .ע״נ ן6נ
 מכאן יזשץ שם .'1נ1 נאסצא טלם ר,ירו :ז׳ל הסנינזו ונן ונינו בדברי מטאר זה ואי׳

 זה הגפיא לשק נחב ורניס נהם עולה הרגל נף הרי איל מהו נאמלע וטלס פנא,׳ וקשין
 t מאק שטא הטלמות ראשי קניעוה מקום «לתי קשץ של טלה הסנזיצה אס אירישה

 »לס נשאלם להעמידן חזק שמא ט ניוצא
ק הי אזלינן מי מס נ נסי• או טלמוח נ

י ליה ואשס בריאה שאינה המחיצה  ננך מ
נריאי! והטלטח היא מסיצה קשץ למחיצת
ק לעלוח ויאויץ  וססנים p« אייזש וזהי נ

:רנינו לדברי
ח ח  לנוחל טלם ועשס הנוחל נצד אילן הי

. י' נ  מיניה נעא פ׳ח:) (דו״ שם ו
ה יוסף רג  חינעי מהי סולם עשאי(אילן מינ

י בל דאמי לרבי  לא שנוח משום שמא דנ
 עשאם לרנק וחינעי השמשוח בין עליו נזרי

 דאפי יסדה לר' חינעי מהי טלם לאשרה
 לימן חינעי מאה באיטר׳ ניח לקמח מזמר

ה ואשרה מוחי אילן א״ל טי  ליה מחקיף א
ם שטח שאיסור אילן אדרבא חסדא רב  לו ני

י שאיטר אשרה ניחסר נ  לו נרם אחר ד
 אלעזר א׳י רנין אחא גי נמי אחסר נישחרי
 שאיסור נל יוח/ץ איר אנהו איר לה ואמרי
אחי דבר שאיטר נל אפוי לו נרם שטח

ת שנ אב״ד ה  הר
חג . וט׳ שנטה *נוהל  נ

 הנירפא זאח ז״ל הראלי
 יודע ואיני נססרינו אינה
 אאחים עשרה באורך מהו

 ארבעה ברוחב הוא ואילי
ל ,פאחיס :ענ׳

י ר״צ מוחי לו נרם  אילן הני מחני יצחק נ
' פלונחא י ק ו  אשרה טחר מרבי אירוש וינ
׳ אלונהא י ק יהודה י  ע"נ מואר דלי׳י אי׳ וינ
 האילן נהיחר נרבה לאסוק יאה ורניגו ננמרא.
 יצהק נר ר"נ שדני' לסי האשרה ואיסור
 כיני דקייל משום לדבריו מסכימים אחרון שהוא

לי נסנואר  נסו נר״י קי״ל ולא שנא מהלכות א
 ודניי יוחק ונר׳ נהפך אוסקין ויש א״ו שיתנאי

: נראים רנינו
ל ט ת  לערנ נדי לקעפ ונא פשרה שנטה כו

 המיעונו נאורך יש אם אחד פייוג
 נסארי נמצא נך .אחד מעיני! ספחים עשרה
 אלא נמימרא שאין עשרה סמיש והשיגוהו רניט

 סצאהי ומקצתן רנינו נסאר• וחאאחי ארנעה
 האמהיח הנוסחא היא pו טאסים ארנעה נהם

 יש אם למעט נא ע׳ז) שם(דף היא ותימרא
 הכוהל ננל להשתהש מוהר ארנעה להיעוסו

ד אלא משהמש אין לאו ואם טלו ע  המיעונו נ
 נכל אעילו מיעוטא אהני אי נאשך מה והקשי
 נהי המיעיע נננד אפילו לא אי טלו הטהל

 .מראשו סוליא שעקר נגון רנינא ומיין לא
 פירוש הוא הנוחל מקצה סתר רנינו ומ״ש

;רנינא לדניי
ץ י ר פ ט' מנטה הכוהל נ  (וף שם משנה .ו

 אמות עשר עד הנוחל נארן ע״י:)
 מפני אמד חערנין רצו ואם שנים מערנין

 ואץ אחו ניערנין מראן יסר נאחמ שהוא
:שנים מערנין

א ה י ת ט' הפרצה הי ע׳ח.) (דף שם .ו
 א״ל ננמה לטחל להשלים חקקי

 מלא א׳ל ננמה נמחל כולו חקקו נעשרה
 לא הנא ליה מסחלק החס יחיש קומחי

טרן רניט ואירשה ליה מהחלק  כסטאר איציח נ
 ססחלק ההם שאסרו צמה סייוש ונילי נדנריו.

ט׳1

ט׳ לפעמו ונא עשרה שנטה כלת^ ט א זה דמיעוא אשי6 .י  הנוהל מונן'ראש ס
ר : אגאי ונסמוך לקמן ה׳ה פס׳ש ת  נראה לכאייה ונו' הכוהל מקצת ס

ם סומו אפור יהשהא מצנות השי,י ט פשהמשין פקצח דאוט הכופל עקצנו שפתר יני

סנדל
 להוזירי«נ׳ל «5נאמ יז צריך וני׳ מביש נא; P ז׳ל היאנ׳י נחב :»נו«ס «ד ונו׳ ננוס נותזל

- גה-ו; דיג מיויזיא לא ו'ל ר׳ס אנונס . נאווה צנוויא יש ננירשא שינוי אופר ואני י  ינה י
א ניושוד פאון אלא ו'ל ריאנ׳י שהושג נמו נן פסון מלץ שנפרק למ אננו ני ^ני  ש-״:י.ה רויה ו
 פן לנולן שששמטן ו׳ל אלפס י׳י לדסא ניוקצה ונסה סונמן הני דרג(חפן נפי פיפרוון ושאר ק

 פי ונו׳ ::והל היד, ■ ויל ’כפייש׳ שפה הפיסרא ונפימש ההלנוש ושאי הפשנה פל ופפן סאלפוא
 פ׳ה) פ׳ז (דן. וזלון פיק .אמד פפינין פד שננוש נוחל ;מלון פיק . נהנאה אפויה

נ  איס וה אוווי ואני שנ׳ל שפהיס אינפה נרומג הוא ואולי ונו' הנייסא ואה ו׳ל היאנ׳ד טו
 שנין נוהל דקהו׳ תלין פ׳ השעיה פשגהש פנה נהג ו׳ל י׳ס ג׳ נפירושין אלא טייסא פלוי

K< למפפו גא ה'1נ שלה ואמייק אהד השיני! ואין שניה פשינין אינשה מנ1ור נטרה נסה מצידוס 
4 wvm f  itלפשע■ זגא ז׳ל שפימז'׳ גפו פירוט ו<ךגל טלו כספל לפשפפש פזא מופד רכ»פ

ע חצרות לשחי אלא זו לחצר הציל דלא קשה כן ואם להשההש  נמקצח שסחר לאיש נראה ל
 מעשרה פטה סא האחח החצי מן אחד לצו הנוהל שנהקצה באופן העוני הקצת הנוהל

; לחצו אוט מחצין שכתב 0ז1 לו שוה זטא »
חריץ

עוז
« או לנוהל סיוון■ נדקהו׳ למטה ששר חל שמשה יקש׳ו קא׳ אגיהל  פשפשץ שה שהיה אי איצשגא נ

 פשהפש ששרה נוהל גנוה ולמשלס דפסנו כיון נפסח הוי הרוה' משן לוי אוין אינשה נהישושו י: אס
 גופא שפשהא נההיא לקמן ינן .שנ׳ל פהמו מישוש ויו לו שטלה ננהה חשימשו שהרי הנוהל ננל

נ אמי שד ונו' ששיה נמה חצירוה שה׳ שנין פוהל אני׳ אהר נרה״;  איצשנא ננה אני׳ נו ניני י
מ והוסיף גאוין ו׳לנ'נ ופייש׳י ממשש אינשה ההההווס נאיושנא יש אש איוי-ינא ש'נ  שנן ו׳ל י'

 דט ממילא ששיה איכא נ׳ שנים דמשינין וקהג׳ ■׳V דאמהנ׳׳ כיון אהד שירינ לשיי ידי הדין
 כיץ ו'ל היאנ׳ד אמנם .נשיג׳ היא ונכין שמשהין כולה וכדמשמש רצו אס אחד משינין נההע:׳
 ליצזמיש הראו• מקום שטא נאיק וארנעה נרוהג אינשה שפירש הי.וספוה נשל ו'ל הוקן נשיי'׳ גמקצה

 שפי מד וכו׳ הסתל מקצה סחר :חיים אלטס רגיי ואלו ואלו אירשה טל ארנשה מקום כהלמוד ננל
וה0 נסם גסתל ייץ; פפפי ליפי להשליטה ונא פפשי הידיז ספיצה ודוזה :פלון פרק .פייונין



t 3b 146עגמשנהפ״ג עירובין הלסת זמנים.סשנרו
 מוניסין מעשיו מעשר ליורוי מעשר עמוסה סרצמס להשלים השנא נומזם 6הי ס* ונוי

הזי נערצה מרנה הוא למה שאל׳נ ים9ש לערנ יסלי! שהיו מענינו להשהלק רוצה שהוא  ^ו
ה  נהיוס נאמד הסצרוס שיראו קוממו מלא צריך נממלה לערון נשנא אנל עשרה עונ
p ^6 נוונס על מורץ מעשיו אין p לא ואם זומק נלא לץ מזו עושר אדם to סרוצה 

ל עם להשסמש ppna לו ואירע השלה המצר נ
ם לועס נ׳ל •p מעשיה המר  נזה דש .יני
ה אשרש ששה שי  נזין הם הנמרא שדגרי ^י

:ושיעורו הסולם
ב ץ י עו  משנה .וטי מצרוס שתי מנץ ו

ץ  עמוק מצרוח שסי שנץ מי
«נ1 עשרה  ואץ שלם מערנץ ארנעה י

 מלא קש או 1הנ מלא אעילו אמד מערנץ
 מערנץ ואין אמד מערנץ צרורוס או עער
 שאעילו וצרורות עמל גגי עמרא ואמרו שנים

p אצל נמלץ גשסם o קאי דלמיסמם משוה 
 לא ואי מיץ נעליה אי קש או pס גני ואמרי

מיץ: לא
ג כן י »' מיעש אם ו  עליו נחן נמשנה .ו

סי ק עממים אינעה רמנ שהוא נ  ו
 ואם שלם מערנין ץ העד ץ גץושראומ שמי
 ואץ מערנץשנים מנאן עמוס אמד מערגץ רצו

 לא רנה אמר ע*ה) וגגמרא(דף .אמד מערגץ
 שירוש לרמע שנמנו אלא ארגעה דגעיק שם

 איו לאיט אנל pהס ליחנ הנסר אונן
 אעי^ רמט נמצא ורמט המרץ צאויו הנסי

:מארנעה מיעעו שהרי נמי שהוא נל
 נעה הערק נראש שם .ונו' הניעל דנר ועל

 הלשל דנר אמאי והקשו ממעש מאל
 ממעש איט נשנס הנישל דנר ונל סא נשנח
 ומסקנא נאימא דמנייה צרינא לא ותירצו
 נחרץ זה רנינו ועייוש .ומצינא מרא דנעי

 שכל סנויים והם נעתל פירשו והאחרונים
 מניע שאינו אע*פ ארנעה רומנ גמיעוע שיש

 שאין נמן נשלשה לו נספוך ולא הכותל לראש
ן די עשרה עופלג נ  ציז סולם אמרו ולא נ
 לא ז׳ל ורנים ארגעה רמג נשאים אלא שנעה

 שיהיה צייו מיעם שנל מדנריו ונראה ^
לראשהטמל: משלשה נעמוס

T תן  היא זו .ונו׳ אינעה שרמנ <ומ ונ
:למעלה שנמגהי המשנה

 נמשנה .ונוי זו כנגד ץ גזמעראות שמי וכן
 אמר ועפרא עיש) פיח (דף הנזניס

 שלא זו אץ ץ נננד זי דאכרס הא רנה
 אלא שם U נמי מץ למעלה ווו לא ץ גגגד

שיש

 זילוו ושירשיי היש. עקומה נזמערא שלשה לזה זה נץ אין אנל שלשה לזה זה p שיש
סי להו סגי לא מזו למעלה ץ אץ ופירוש ארנעה ננ  וקמנ .שלשה גונה שלשה לזה זה נ

 אלא לץ מזו נהר צריו אים אינעה מרסק נישהם אץ שאם החוספמא מנח זיל הנשנ״א
:ץ כנגד ץ שק גל שנים מערגץ ואץ אמד מערנץ נסר גלא אף

תל טו  מימרא .וטי מצרוס שמי שנין כו
שנין טתל ע׳ז) (דף שם

שנץ ד ה בי א  ר\
מנ וט*. לפית נא •ואם  נ

t זו אף מ היאניד t 
 וציינה הזה נענץ מצאסיה

עליל: סקון,

 עשרה נובה בכותל חוגץ:; מעשר ליתר להשליטה ובא
 *ואם .אחד עירוב ומערבין טפחים

 יתר פרצה לכתחלה לפרוץ בא
 להיות צריך הכותל בכל מעשר
 חריץ יב :קוטתו טלא הפרצה גובה

 עשרה עמוק חצירות שתי "שבץ
 מכאן פחות עירובין. שני מערכין יתר או ארבעה ורחב

 עומקו מיעט ואם שנים. מערכין ואין אחד טערבץ
 שנים מערבין ואץ אחד טערבין בצרורות או בעפר
 אם אבל .הן מבוטלין בחריץ וצרורות עפר שסתם
 וכן יג שיבטל: עד מטעטין אין קש או תבן טלאוע

 כל באורך שהושיטו בקנה או כלוח רחבו מיעט אם
 הדבר וכל ,שנים טערבין ואין אחד מערכין החריץ
 אם אלא בו טמעטין אין והםפל הסל כגון בשבת הניטל

 שיחפור עד לשומטו אפשר שאי חבור בארץ חיברו כן
ד בדקר:  רוחב על טפחים ארבעה שרחב לוח נתן י
.עירובין שני מערכין רצו ואם אחד טערבין החריץ

 שרחב לוח הושיט אם זו כנגד זו גזוזטראות שתי •וכן
 רצו ואם ,אחד עירוב מערכין לזו מזו טפחים ארבעה
 זו היו .לעצמן ואלו לעצמן אלו עירובין שני מערבץ

 יש אם מחברתה למעלה אחת אלא בשוד. ואינן זו בצד
 אחת בכצוצטרא p הרי טפחים משלשה פחות ביניד.ן

 מערבץ יתר או שלשד■ ביניהם יש ואם אחת. ומערבין
 שתי שבץ יכוחל טו לעצמן: ואלו לעצמן אלו שנים

 טפחים עשרד. גבוה והיה ארכעה רחב שד!וא חצרות
 למי רחבו נותנץ שניר. חצר לקרקע ושוד. זו מחצר
 ותשמישו הואיל מחצרן. ויחשב להן שוד. שד.וא החצר
 לאלו אותו נותנין לאלו בקשר. ותשמישו לאלו בנחת

ק שתשמישו  הצירות שתי שבין חריץ וכן בנחת. ל
 חצר לקרקע ושוד. זו חצר מצד טפחים עשדד. עמוק
 שתשמישו מפני לת שוד. שהיא לחצר רוחבו נותגץ שניה

 שתי שבין הכותל היד. טז :בנחת לק שתשמישו לאלו אותו נותנין לזד. וקשד. לזה נחת
 דתומונה ובני שלשול ידי על בעביו טשתמשין העליונה בני שנמצאו התתתונד. מחצר וגבוה העליונה מחצר נמוך החצירות

 זו כותל מעובי מכניסין אץ עירבו לא אם אבל אחד. עירוב שתיהן שיערבו עד בו אסורין שניד.ן זריקד. ע״י בעביו משתטשין
] בתים שני ין לעביו: מועתים מוציאין ואין לבתים  בחורבה להשתמש שגיר.ם אסיבולץ היחיד רשות שהיא חורבה שביניהן [נ

זה הרי טטנר. עטוקד. שד.יא מפני לו! לזרוק יכול אינו וד.אחר בנחת לזד. תשטישד. היה יואם זה. על זה אוםרין זריקה ע״י
שהיא

פג: ץפורש»: ש ^׳ ר פו »:0ש שפו»מן פור ד רשפ:1<פ ג

משנה לתם
ס' שמפרגץ 1«ומפ פשרה גגוס גזס( 1ש« דשע> קשה .ונוי נשרוס שמי ש^ חדיץ יב  שי.ש>פופ ע>׳6ד «גלץ שרם סעם 61ר נגוס( רפגץ רפמלוםם דעיישו הפעם נלזפר ו

ק הטמל סי&ש רמוק שאין אמריק מיפמו &ם פשרה פשוק ונמרץ שרם רצו ואם רלו ם6 אמד י  ספל נמה דפיז נגמרא סיו6ש וזהו מסעשו פרנפה נו שיש נ
ט׳ השפש יש אם שפרנין וצנן נפסס דהוי ששום שפמא מי שפשרה דנפחות וייל .שנים שפינץ  שימוש דנל םטר דהוא לפרש איא דנטמל נמרץ הדנר פירש רניש אנל ו

: לשישר ליכא הגא אנל שנים או אמד דמגהמצמ: היה דנרי פל לסשוה ויש .הכוחל לראש סמוך משלשה נפשוס שיהיה ציין נן
ט מיפש אם וכן יג מ סנ שצנה פיג שלון נגשראש׳ .וט״ הסיין נל נאוק■ שהושישו נקנה או נלוש י הן משפס ארנפה נתחמונה יש אם רניש נ  השצנה מן רסוק שהוא איירי ו

ק פשר' פל פיס) (דף ” נ  שיהיה אפילו !דה לדנרי ואי׳נ שלשה נופל של מראשו רסוק כשסא וניש שנים פליונה אם1 שנים שפינין שפמים אינפה שימג נסר מליו י
מי לא ארפפה המיפוש נסי שהו נל אפילו לארט אנל לרהט שנסש אצא שש לא שם אפרו אפד סשרנין ילו לחח ונראה .טפל של לראשו לשלשה פסון יהיה לא אם מ

. .  ®ייי . .
 לאין שיה אמד וצדו פיפחיס פשרה גסה סצמס
 לזה ליה היה לארן ששוה לזה אומו פסנץ

 לזה ושמנץ נקשה השמישו ולזה נגסה משמישו
ש׳י ופירש .נגמס שמשפישו  דלא נפה נל דל י

 דל הישניא ונ^ג לארן שוה קרי פשרה גנוה
 ארגפם רמג שהוא רגיש ונמג .סא וגרור

 הוא שומר ארגפה הטמל גרמג אץ שאם לפי
 אפילו הנמים p אפילו ט להשמשש לשניהם
 שם מטאר וק פצשה נפש אשס נל שפירט
 שמקום שנח מהלטח פי׳ד נזכר ונני משרא.

 שקום הוא ארנפה מל ארגפה רפג שאינו
 ולא אינפה פל ארנפה שרמג ודפ .פשוי
ט  שוסיס ננמס שסששישה ץ אשי פייונ פיי

 ו« לפלמה שעיינה ניק הנמים סן אפילו לו
 השצל שן אף נו אסורה קשה שהשרישה
 P שניהם ט שופרות שוה שניהם !כשהששיש

ט ק אם אצא הנסים פן ואסורוה הסציוס  פיי
מי א ר וסלק פייונ א מ הי ח נכמץ־ ז  היה נננ

ט׳ טמל ט׳ וכן !ו  נטמל נמצא שם מימרא .ו
נ גפגינה ועצי«

ט' טהל חיןץ טז ג סהצוקפ זה .ו  ושמואל י
פ*גנ) (דף משחר.פץ ניצל נפרק

 שמשן אשר ופשואל ט אסורין ששהס אמד דרג
 ונמג .נאינשרי גרג וקיייל שגשלשול לזה אוט
ש  לנסים זה טפל שפוני פנניסין אץ יגי
 אפילו פוסיץ שניהם החציויו שמן לפי נדוקא

 מלץ שרק גהלגוס ושטאל אשד פירג נלא
 ונמו גו שוה ששהס שיד לגל גלל וקא

:לשפלה שגיונמי
ט׳ מורנה שניניהם נחים שני יז  שמאר .ו

 שדץ <דה) ך7( סשמהפץ נכיצד
 פ*פ ואף סלחס ספי שנין הטמל גדין הסוינה

יי נופיו שלא צדדץ נסנאיו ששם נ י ם נ  יני
 ואין הפנץ פיקר ולקדימ לקצי דל יאה

 נשהיא שפירש שי יש ץ וסורגה זה. שגל נהלטס
 אהריג של סורגה אבל הנמים נפלי של נדוק!
 של אף שגמג שי ויש . צד גנל היא אסורה
 אוסר איש דידה גיס שם שאין שנק אשדים

;דל הדסליא הסניס ולזה
כל

^ ץ יצו דאם זה דין נה p שהו נל דאסילו שפשע נפי שהו נל דקאפר ושמאי פ  פפינ
 או רצו אם אקד מערנץ גהנ לרסט ננתן אצא p כפנ לא ורטש שנים רצו ואם אשד
חג לארס וננסן שנים  ונראה הימה דנר הוא ולכאורה שנים שפינין ואין אשד שסינץ נ

 נשנש הניפל הדני וכל :אמד ומפינץ אסד הויהגל לאיט דנק היא דסנרא דשפשו
. ט מפש^ p הםאל|1[ הסל טון ט׳ הג ו ש ידהושייש נ והאשרונים נהרץ וזה יני

טיימוגיוח תחות
ץ »0דזנ פיוז p [ג] ב • < ם « ranrru גוז  rniui ט ני I K.10 גרו גשי פזהשו! י »  n19S

מנ דלא  שמא דמצנה שיפיש אנל נסיש ששיניו דסשל דוסיא נסיעוש אצא היה p נ
 נ0שכ לזה קשה היה לשץ אנל מהני. טפל של מראגו משלשה רהוק שיקה אפילו ננין

:וציש שיפיש נל
P ט׳ ננסה לזה י.שקשה היה ואם וגו׳ שוינה שביניהן נשים שני  ניוניץ אץ .ו

ל ננשש לזה משקשה ננדש דשניהם אפשר אי דזה נשלסל ולאשי בזריקה יי
אוסרים

עוז מנדל
 5'1ש»ו לא ץ אף דל הואדי נוונ :יןו«זו סצא סו ונו' נא ואה אשי <נייזנ ושסיגין ספסיה
 הצץ ס" מישיק גוגפש לסי הה ססוןניה דל דש וניי אומי ו«ני :סנ'צ הקץ וצוינס סה נסנין

 נשוי! דל ווזייזדי סס( פל םשיוו שלא נהה ישגיוססשנסונ אימיא קזמפו. מ(א ציס אשי ננשה מוס( נצו vj» מסיה איל ננסה ננוסל להשציס סקן פצייזס שסי שנץ ונוסל דססניסין סגא1 מף
1M וודפ cM דף סצזן סלק .צסצסן אצו ומ׳שו סצינוס שסי שנץ וזרץ :יל הלש סידש ססק] (שסי שנץ גומא :ניו onto ץ .«זס שר ונד• )י|:1ףלו)וס1ה(ץ(קסשסס im )הנוס 

סשס»ץ: סק .סי•»יקו a מד m יסני :לש) יססססץ(וף ל .9וריק לי 1ש '01
]ctioi ט שלישי] סור 1« י
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ח ט' אוזד ישות הפיר עוה נל פרק ריש פ'פ) (דף .ונו׳ הפיר ננוח כל י שסו! נל יז1 מוליא זה נארכעה זה זמנוחל נארנעה זה מנוהל סופלנה ה('רות שה׳ שכין אוסר ר׳ש ו
אדם שאין צפי כצל זיז כעי לא דלדנ שס ואמרו ומנזלא שהוא נל זיו מוציא וזה וממלא נחוך ששנחו צנליס ולא בחונן ששנהו לנליס קרפיפוח ואחד הציוח ואחד ננוח אחד

נ שה״ט׳ ננר״הא )צ׳א (דף בגחרא וחפירש הניח שהוא צמד אהה ונו' מופלגח שהיא אע'פ שכתנ רניגו ומדנר׳ אויר. דלן חנירו פל אופר ושם הרשויוח אנו עש אחת רשוח נ'
שהמצוי הוא דנריו משסע ונן מכן נפחוח יש נקפוה(נ לרנוהא ארנעה דמונלנח מפיש שמא נשעיינו דנזר דסכר ראן דאינא לעצחן החצרות נשעייט אפילו ר״ש אמרה אס נהליץ
 הנר׳ ׳ומגן ור' ושמואל מניח כלי להוציא ינוא

 רא) (דף ושס כיח״הו וקי׳׳ל נשפירנו אפילו
; כריש הלכה נפסקה

 שס- השנה ׳0 חצייוח שחי שנין בור כא
 נור כ״ו} משחחכין(דף כיצד הרק

ח מחצו מחלאין אין חצרוח פחי שרץ  אח"נ נ:נ
 נין סכחיס פשרה נטהה מחיצה לו עשו

 המי אונ.ו מהון נין מצממה נין מלמעלה
ה מלמשה א<מר נ׳ש רשנ׳ג  סצחעלה אימר ונ׳
 נכירו: יהודה ורב סנא רג ננסרא ונחלקו

ס ודכח ומלמעלה ^משה ו א  כרנ לכהוק מ
 י.פחוח לנל ושיהיה עשרה מחיצה דנעי יהודה
 לני ממנה שיהיה וכן הסיס נחון מחנה פפנז

 ויש מנינו ונת׳ש החיש מן ה לרע ספה הפמוח
 כלל תח,ה שיהיה שא'צ שפסקו האחרוניס פן

 שש שיש נל ״הש דחוקה אפילו אלא המים נחון
 עחיקיש שהחיש אע"פ הכור נחון עשרה מחיצה
 מסכים ננידוש השייועה ופירשו מוחר הרנה

:רבינו נדעח ונהלכוח לזה
 שס ונו' הכאר פ׳ על עשו אש וכן כב

 ארכעה קורה מימרא פ״ס.) (דף
רח  עיינו קורה חוחי והא והקשו נסיש «ו

 ופירש נחים שהקלו הוא קל ומפרק פיא
 אוחריס חרכעה רחבה שהיא שכיון ז״ל הרשנ׳א

 יוחר הוצן שאין ועוד ופוהס יורד חקרה סי
חנ עוד . ספחים מארבעה  ל׳ ויראה נ
 ארכעה יחנה שהיא נזהן עשרה שהחמיצה

 הדלי שאין הזה הסעש חן הנל לדברי פןמרה
סוחר ולפיכן ספחים מארבעה ׳והר 'לן

ל :זריקה ע״י בה משתמש בנחת לו שהיא כ ח"  גגות י
 ועם החצרות כל עם נמוך וזה גבוה שזה אע״פ העיר

 אחד בבל שאין דירה לשם שלא שהוקפו הקרפיפות כל
 שבין הכתיבים עובי עם פאתים בית על יתר מהן

 כולן קורה או לחי להן שיש המבואות עם ההצרות
 כלים עירוב בלא בכולן ומטלטלין הן אהת רשות

 אלא הבית בתוך ששבתו כלים לא אבל .בתופן ששבתו
ט :עירבו כן אם ד] י  החצר בתוך ששבת כלי כיצד [
 להעלותו מותר עירבו לא בין ההצר אנשי עירבו בין
 אחר לנג הגג ומן .הבותל לראש או לנג החצר בן

. נמוך או שהוא כל ממנו נבוה היה אפילו לו הסמוך
 שלישי לגג שניה ומחצר שניה לחצר האחר הנג ומן
ק .למבוי שלישי ומגג .שלישית הצר של  המבוי ו
 גגות דרך כולה המדיוגה כל שיעבירנו עד רביעי לגג

 חצרות דרך או וק(י»י£גה גגות דרך או והצרות
 ובלבד • לזה ומזה שזהצילזה שלשתן דרך או וקרפיפות

 עירבו כן אם אלא מןי׳ד׳בתים לבית זה בכלי יכנם שלא
 אם ובן כ : אחי עירוב האלו המקומות כל אנשי
 לחצר יעבירנו לא לחצר והוציאו כבית הכלי שבת

 אלא לקרפף או הכותל לראש או אחר לגג או אהרת
 בלי בהן שמעבירין המקומות כל אנשי עירבו כן אם
א :אהד עירוב זה  אץ חצרות שתי [ה] שבין "בור כ

ם ממנו ממלאין א , ת ב ש  גבוהה מחיצה לו ע־שו כן כ
.מרשותו דולה אהד כל שיהיה כדי טפחים עשרה
המים מן למעלה היתה אם .המהיצה את מעמידין והיכן
 הטיס בתוך כולה המחיצה היתה ואם .המים בתוך יורד המחיצה מן טפח שייהיה צריך

ב :זר׳ מרשות זה רשות ניכרת שתהיה כדי המים מן למעלה יוצא ממנה טפח שיהיה צריך כ  הבור פי על עשו אם וכן .
 פי על אף זה מחלק זה חלק הבדילה וכאילו האחר מצדה ממלא וזה הקורה מצד ממלא זה טפחים ארבעה רחבו קורה

ג :במים חכמים שהקלו הוא קל מלמטה מעורכין שהמים «ף3הרא הטגוץ השביל שבאמצע ■יבאר כ
 מוס ז׳׳ל היפנ״ד גמב שנקסצעיינו׳. «נ.)ר ארבעה זה ומכותל טפחים ארבעה זה מכותל מופלגת שהיא אע״פ חצרות כתלי שני בין

 חבירו על אוסר אדם שאין גבה על זיזין להוציא צריכין ואין ממנה ממלאין שניהם מפחים
ד !ארר דרך  גדולה אנשי .יום מבעוד גדולה לחצר במלואה שנפרצה קטנה "חצר כ

 להוציא אסורין קטנה ואנשי .ומכאן מבאן פצימין להן נשאר שהיי ומותרים לעצמן מערבין
 חשובין גדולה של שדיורין .אהד עירוב הגדולה בני עם שיערכו עד שלהן להצר מבתיהן
ה : כגדולה השיבין קטנה דיורי ואין כקפזנה  דרך אחד עירוב שעירבו חצרות *שתי כ
] ון‘הח' דרך או שביניהן הפתח י מותרת ואחת אחת כל בשבת החי׳ון או הפתח ונסתם [

לעצבה
: סס (’וליז! '6 ירנג! פ:ץ סר!'נ שעי סי׳ סיר ג נס כע'נ שעז סי' עזי נ :1< ירגק׳ עשין סיז׳ג שעג ביזזן פזו «

משנה לחם
ס׳ו:) סשמזזפץ(דף ניצו נה׳ נייס W ז׳ל כוא .זכר המים סן למסלה היהה אס בא משהסש למסה זת״ש מעשרה סהזח שנחת השמישה היא הכזזנה אלא .זה על זה אוסנייס
. נמזרנה . . .........

ה דשתנזפץ(דף כילד נפרק זריקה ל»ן ט' ניניהם סורנזת זשלש נחים שני גני פ׳ :ז

עוז סנדל
 שיקלז עד ס' מנימס שזז׳ שנץ כיי • ע׳ז) (ין ננזע כל ע' .איזי נעיחר עד נז' ננוס נא

אי • ענחרעין סרק .נסיס מנסיס ע עד עז' שנאיונע נ ■ משסססץ פיק . אויר י
 כהנ ז׳ל שי׳נז ח׳ז אזמר ואני :ענ׳ל העילץ מזז(א סרק ס' כנזר שתול״ז זכזא ז׳ל כיאנ׳י כוזב

 ננזרה זלא נלשין זלא נענץ לא נלל ליה ימי ילא זזסילץ טזזצא יס' וזתניזזין נזנזז זס סכין
 יין לי שסנזך יעז עליז ייניו שניז הלניס פע׳ז מניו נני הססק ואזהי קעע״ן נעינין שתיאה גנזז

 מניזוזסין ניצי כס׳ ינרסיגן סא מניז כסנה אחנס . ממס המשנה זכלסזן כמשנה שסיוינה כנזז אשסה
ג אמי זה ארנעה זה זזזכזתל אינעה זה מנזה' מזסלנח זזציזת זי׳ג רשזיהז שתי שני] נזי יהידה י

 יורד מחיצה פ׳ נמהיצה שא״א סי ע;
־. ענ״ל ובזי,ס '

ג \ ב א  ש׳ד (דף שם וכז' השכיל שנאחצע ב
 בור שחזאל אחי •הזרה א*ר פיה)

שנין

ו נקיא ולזה ן נזלו ירך אלא שניל דיך אינו  די
 שהנזצרוש שאע״ס נראה רניט שסתם ומחה אויר.

 זנהפגומ רולזמח. ירך למלא מוהר לשביל פחזמוס
 עשרה ננזהה הטר שמזליח והוא א״א

ט׳ משחים ט שהרי נזה יזמה ואני .ו  ז׳ל יני
 זא'כ רה׳י שניל אלא סאן רהי׳ר הזכיר לא

ץ נטהה הזליא להזכיר לו היה צמה  המשגה יי
 מהצטס פש״ו נדנייז מטא־ הפיצץ נהמזצא

 נסהיש הלז׳ שהיא מה הזכיר ושם שנח
 וכאן זה על זה הנעלים באיסור ולא הרשויזה

 זס על זה נעליהן נאיסזי הלז׳ שי.זא מה הזכיר
׳ מעיין לכל הוא ומשוס י נ י  זנמליקס רנינז נ
 אליה לבז ז׳ל הד׳א שח ואילי • וסדרן שחלקן

 אמרח שסה זי ניויחדא ויש .נשחן השיני לא
 נשאץ דייקא לומד זיל ׳”רש נשס זיל לישנ׳א
 כל פיטחות היו שאס לשכיל כחוחוח החצרוח

נ ם הסורין שניהם עירבו שלא נ'  שאץ דאע׳ש ו
 לוה ארנעה הוך שיהיה כל נחוחין הדיורין

 מחיצה לי שילשו עד סחט תס'הין אץ ולזה
 שניהם שישוח לפי מלמפה או מלמעלה פשרה
 סופלגפ שמואל נקס נדוקא ונינייו ט שולסח

.זכו׳ זה מטתל
וכו׳. במלואה שננרצה קטנה חצר כד

צ״ב) (דף ננוי, כל כיק שם משנה
 מוסרה גמלה לקסנה שננרצה נחלה מצר

 ניילה של נפהחה שהיא מפני אסורה וקסגה
 מבעוד נשנפרצה צ״נ) (דף שס והעמידה

 הותרה שנד. והזהרה הואיל כשנח הא יום
: בהלטח וחבואר

ירך עירנ שם ונו׳. שעירט חציוח שתי כה
 סלון דיך עירנ הפי.מ ו;סי.ם הכחח

טחרה; והוי,רה מאיל שננז ס״ל מהו חלון זנפחם
'־!

 סייר שאין סנהיס עשרה ננוהה הבור שחול״ח
 דרך אוסרו איט נסי חנירו וישוח אוסרו רה״ר
 אץ ספחים עשרה נטהה הוליחו אין אנל אייר

 המוצא פרק עייונין נתסכח היא וייזני' מסלאין
:עניצ ,העילין

 שטש זה ז״ל היאנ״ר נתב .וט׳ הצריח •שה׳
 ל¥ m אסילי אלא למימי צייכא לא דלעצמה

עכיל; פסימה. שפיאנ^יס

 "נ6י ע״ש ועירסתם זיל התום׳ כפירוש ולא ז׳ל וכפירשיי מא דקל משוס אלא
:פנזק ייפה ימרה לריב איהא

ואע״ם
טיימוניות הגהות

אא [י] שמו דני נ ב ידאא יוחנן ו י אסר נ רנו ע־׳א והוא נר־ש האנד. ו  ויוקזו (כ] :נ’ע ,עי
ר ע׳ הוא חדירות שבין ני נ א סחיזוה תקו; ו ר אנ ן בור או אחזור נרניאיח שנין נו י  «נ

שות חדירות נ אי רני תנן היו• נע• אא ה א ני תו הפ ! נ א' י תני ת ט שו חו ד.רנים ני א״ ע  וו
א ונוי עשרה גבוה אעי ת ני אנו ה ת נ ה ,ם״ו פרק שנ י י נ א ק [ו] : ו נ פנ ־ הי לי בני עא ס  סנ

שתתנו ח שהעירוב חדר ראותי הקורה ינשנרד. שנ ה מונ ח והחדירות נ תו תו  את הנ
א רהא סותרות ם ק אן ק״ ר ר׳ הדר ננ הגו יוחנן נ ם העם ונ רי הו נ תחאה מי רדי אנ או

סיריג!
 נעלי וונוניט צ’ו ופיופ׳י .אויי ייו רגיוו על אוני ארם אין נאמר רנ ואי היא ישיוואל ירידה יינ הא יינך צרג אני• איל קניא אפילו אשי ייייכ יכויה ויר וה ינן ומשלא שנוא כל ויו מוציא

 ומעעמא נונ ושסק נוה ו׳ל ריש שניאר כשניל והוא נשייושן הינה נזה והאריכו לניהל שנישל שושלנש שהיה כ! לא שאם נום הנוי הוא ושש מצייוא השני נין קשן מני׳ כשניה יו מימרא זיל נסינפויז
נ יק״^ל אני' לאמי  . «יוצנ משיניו עי נו' נמלואם בנשיצה קגינם חדר .נשק נוה ואין מש: רנשיא הלשון וישירש נכין וום שבשינה אש הוויק נשיק אשכחן יינייחה נאינורי נרנ הלנה יששואל י
 אכל רננוי! לשום לשרש רגילין היינו נן אנחט נס אומי ואני .־יכו' ילענשן שניש וה ז׳ל הראנ׳י כחב צ'נ) (יף נגיש כל נ׳ כלה הושרה עי שעירכי חצירות שתי י צ'נ) (רף ננוח כל סרק
 פמדש שיא.סרז מהו נשכח הנאץ ייורין הושעיא רנ נע׳ ינרנינ! נגוח כל נרק ההלכה זאת כי רואות ועיניך גתו היין כי וראיתי ז׳ל ר׳ח ניה כנשמכש להיות יכיל אק• לי־אוח כיכר יקיקיזי מסה
 מנינא א׳ל למששעה יאהיא לעצמם וא.לו לענמם אלי ואפילו שנהן לכחים התצייח תן ולהכניס לחצייוה הכתים דן להוציא אלו טל אלו יאכרו אם הייורץ ונתערכו נשכח שנשל חציחת שתי כנין כוהל כנון
 אינשר רנא נזר,׳ אנייה אמא׳ קשנה א.ני'ש איק נכנם נכאינ יויווין נ׳ד ואי שיייש גרילה של נשחתה שהיא אשורה יהקעצה מיתרת הנחלה נשיצה שנשנת וקניי שירוש לגדולה שנרצה קנינה חצי ס׳ש

ע עיוג הפננו ונכנס כפניו דק־ עיונ ינוונ מונ מיניה ונעא׳ כונא מוב מיניה נעא׳ ואמר כזא מי והא אופחה כשנת ננאין דיוחן אין אמר יהא מנוקתא הכי כרהין על ריזש נפרצה יוה פמוד ו
פגה
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TB ן א ר ל ( ! י ש ע |ce«j הס »לו60«1<ר( !וו«ו'.6 ו

 mem( ז06 סלץ פל fteto גק זה סל onat •9 «4ד ל01קו
 ד06 הדגסקוס 1ג«לה to» נדסזגמןדסקוס »«) eipo ד06תד9 דס״יע ססוס

bw •yen' 0<ג )otrm. •at 16ל רגיס קה01 הו6 סלוזן זסל tipn וגלץ6 »לו6ד 
 tov 0»ץ •aba m סלססה סד סל

ק .^ך• ̂יחרד, שס^ מקצת והותרה ועאיל לעצמה  *זד: M<»te אלוי»בי מיה הוי סל«7 ,
יי הכותל ונפל לעצמה תו לעצמה זו שעירכה הצירות שתי

^ ומוציאין לעצק מותרים אלו בשבת שביניהן  ואלו המחיצה. עיקר עד ומטלטלין מבת
 עלפי ואף .כואז וצתרה שבת מקצת [י] והותרה התזיל המחיצה עיקר ער כן מטלטלין
 הפתחבשננת ונעשה החלון נפו^ .אוסרין אינן בשבת הבאין שהדיורין הדיוס שנתוספו

p להיתרן. חזרו לדעתן נכרים שעשו או v בזו זו קשורות שהיו ספינות שתי 
̂י ועירבו בשוגג ונקשרו חזרו מחיצה. מוקפות היה ואפילו לזו מזו לטלטל אסור ונפס

להיתרן: חזרו

רביעי פרק

p ססי onto 'ן ר1* «פלרנ סלדוה סהי סגין טסל אהסי גיל) ל/ (דף 00 .זס* 
 ססלסל חה ססילה פיקד סד והססלסל *וי זססיאל >ה1* 0ב*־< אלא ס ססלסלץ

 היא רגעו דסה וגי*. הוולין נפתח נהצניח: נד*מא נססואל יקי׳ול פסילה סדסיקר
oobmoo סהסיגזג ואסיה לסלפה פוסוה אסס יגל הסלון bw לסלד אססד ואי פהן באסה 

 דיו * סודי! דין לוו פזו אגל ליפצו שליה
 פזרו הסלון ושהס וגססזי לא הססל סיג *יי

 לזו פזו והאיסור לזו מזו להסספס להיסין
 הסהיסוז פרץ יגיס למד הסלץ גססהתס

 הדרק היק פנואי סדען גססוך סהגיא
 זו הקסויווז הניפה 0B ההדס ק׳ו) (סגה

 קסודיס 0* ואס לזו פזו פפלסלץ גזו
»י לזו פזו פהלפלץ אין ססו^ה אלה  ו0ו

 לזו פס ולפלגול לסרג ק**) (דף גנפיא
 פסיגץ לזו סזו הקסורוה הניפה יגדסדא

 וגקסיו סורו גאסוו גהסקו לזו m ופהלפלץ
 פוססץ נץ אפהץ נץ מזידץ נין שונגין נץ

 nsosD פסילה סנל הראסון להיהין סורו
 פסילה אמה יד0« נץ נסונג גץ נהנה
אנל לזרוק אלא פ0 לא ייג והאפר והסט

שי’ א *ייי א«י ני ״יי״ א«י ̂כלין כולם שהיו חצר אנ  לו יש ואחד אחד שבל פי על אה אחד שולחן על זי
m ̂זתהי^ק ץ ל |^ ץ»אפ וכשם אחד. בית כאנשי שת מפני עירוב [א]צריכץ אין עצמו בפני ^ו״
 באנשי אלו בך עמהן לערב 7צר ואינו עליו אוסרין ועבדיו ביתו ובני אדם של אשת שאין ולזרוק קאי פסילה *!פה פזידץ קהלי מי

עירוב לעשות תצרכו אם וכן ב נ אחד שולון על סומכץ כולן שהן מפני הן אחד בית נויי• יביס מיי פסאייה ומאן פינ. ני׳ל
שמעדבץ מקום לאות מוליכץ בלבד אחת ופת לכולן אחד עירוב אחרת חצר אנשי עם יי^״ ^

שאינו העירוב בו שמניחץ הבית כמו לערב צריכץ אינן אצלן בא העירוב היה ואם .עמו ^ ל« «אהילי אלא לפיפי ליינא לא
ק ג :חשובץ דן אחד כבית הבתים אלו שכל הפת את ליתן צריך הישניא יפה ואף .פ״נ הירפה קודם שהיי שעירבו חצר אנשי ו

י לי שמוליכיו הוא בלבר אחד בבר שניה חצר עם לערב תצרכו ואם .אחד כבית כולן נעשו ®'”**'יי ״*®י '׳
:פת ליתן צדיכץ אינן אצלן כא העירוב היה ואם בו. שמערבין למקום כולן ידי על

 צריכץ אינן מוליכץ כשהם העיתב בו שמניחין למנךם להוליכו העירוב את שנבו חמשה ד לסכן נעיהם ניסליספנסקה סהיא סיס בהי•
 יהאב ה : אחד בית באנשי נעשו כולן שנבו שביק אתת בבר אלא חמשתן ע״י להוליך אלא ל* ״י ^«ל»לץ זיו נצא פנטז אפילו
oh פי על ואף אחד. כבית שהן טצני לערב צריכין אינן בחצר שרוק שהן ותלמתו והרב ובנו
שפעמים ספיס מוא ססקטה אפיס קנורוס 0* אס

גסס: גטיט׳מספזגסנץוימןא: «ץנפ.•1אנמ־ ולשאר לרניייל י0ר* אנל פסילה. פוקפוה
סולקץ וק ססמוה פוקטס בפירפו הפפרסיס

 ן אסרה נייד ופפרסיס פהירץ והם מסיר ווקנות ננסזרו היסרן סאץ פיאה ימס פסוסרי כפרד גוץ פלה
גפוטסנאר: סס מסרא גפסגה הדר(דףפינפיג) פרק פגואר זה .ונו' ספיד *זד סלוק פל vieab סלן סהיז סלר אנשי א ^ץ■

0« גם .וטי אללס נא הסירמ »ה ואם :למסה טהנאר נמו וס׳ נסרקלץ ששנסו סטדזה סמש נדין סיד) (דף סם גיג פנואר זה יט*. «יינ לפסוס ליינץ אם p כ
הגיהאפו: קגנפל הר• דילגגגלל ונןגהט פיט) (מ גסשגהשס יפסוש נדוד

זו» דסדני מפאן א»ן והא פ/) (דף הדר פרק שאסרו פפה פהנאר אללס נא הסירוג היה ואס וסיס נספון. שיטא גפה פסאר זה .וטי שפירט סלר *שי זכו 2
:פירוג ליסן לרינץ שאיק אללן נא הסירוג שאס אסץ גגי וסשנאר

אסד פי»נ אסר למקום פירונן אס פולינין נשק פירוק אס שגט ספפה ס/) (וף הוי פרק ונסיא מיפו! שמלי*מ(דף פרקגי ניייסא הפירמוט*. 1* סנט חמשה ד
:לטלן אסד יסילוג ואי»פא «לן אסד סירוג אץ או לגולן

שאץ נזפו וסלפיוז הרג ונס האג ופספו לסרג לדגץ אין * לסרג לריגץ דפו טסידיס * דט גרגיס וסלפידו הרג ונס האג גסיא 00 .וט' וסלסידו הרג ונס האג ה
:לסרג לניסן ואץ ניסידיס p הדי וימין פסהס

האחים
משנה לחם

גאפרדסיש ואס געיק. מפסיק וטס לפז אסס גל 0ראף פטלהסיפ פקטקפס אסס קי. הויטין סגטס* ואע״ם כה  פרק לפיל המניא נשם ^ה «דש להקסוס אץ ו
 טי הא *סר דאסאי *סר גשגס ספהס לדור היורש זה דגשנא שגי

 ופ«י הגיס נפל כצמו טורש שהוא ההם זסאש לוולק דיג ומוסר נסגס דיורץ סטשס
p נמסרה הסרויים ונר ישראל גגי אנל טא מלפא דיולץ טספס הגא אנל *סר 

p טספס טי נפיג ינים פגסג in וטי דמיו סיס גני נסיוונץ(דף«דפ;) והסוס׳ 
 ינימ שראייה *מי *י1 פיה נ0נ .ט'1 הסלון נטווח : סיש •a דויץ יש גסס
p הישלוא שסילק הסילוק לטץ מא גלאה לגאויה וטי. היא  p ואם הסשיפס לח וה 

p סגל *פ0א דהגפיפה טעו גפקוט ויל הרשניא של »ט0 פדץ טף ז«ף קקה

 דאם קשה פ'מ גיסד הסשיגוס לשסי מקיף סטלה של טקף שיש ג*ל פסילה טקטה היה
 קטדוס p* אה ק)פר וסיס קשמוס היים פסגרסה אפס גל לשד פקשוןואיא ההיקף זה

p *פ1 לסד אפשר ואס m זהיה פמה. נפגןפו שלררשלא ושפט לזזגסא *שיא א7ט 
ה טווס ד*ן לומר נראה  דאץ■ רגים למרי פסה לסס אלא הרשגיא של פספו למ»ס ל
 שטא^ש גסה לגן נסשיפס שלג פה פסילוס *גא מפלירזס לסזיסס פלינזס פדפה

:וליס לטפ גהפשן גדאה זה גל אץ *ל .פסישס טשקטה

האחים
עח סנדל

m גלופר «•הפאן ןו<»ופ1פל e גמיס n ג<ז3 וושהפ פאן וגד *זפ*9 גפלימן V00 
»ט^9 לואר פגיפו לפאזו אפייאויו פ! היפ9ול frM שאיפפט מני «ייזג גפאןשסגא *
 לפווהפטפףאיוסולאלמופויחטסטפ טהגפיפגפיופויפ •פלפא ולא ^ץגפלפסיוזג »

מו• 0U שטוגף גאפר נשמו הגאיה דפגץ גגפיה לס והוו שסו בה מפייט «• *«• ספי
 אפה הוטה והפלו הגסס הל סו לשפמו לא שאיא שלהן הפאן * הפסו טשפס מפ0מ וימין
 וגינו גיה הל טפשיפ גשהש דוגץ להן 0ה»ג הספיפה <«פ ופפה שיא רל גא׳ס שהץיפ וגפו
 טימיפהגאץ גאפו■ אפ b>1 הפלו אלא פסדהפ פס גלל ופפותץ פטפוץ ואץ פלס «> גשווז
* פ0 הפאן השפסס p וספדה סאיל האפי ספגה וספגה סאיל שפו לי ואמי *פוץ גשהש

 ספח ואא לננצמן (פפגין אא אלא גוסס אפו הל לפלפל יוהא שלא אפי פנגיהן פל *סיץ p מפו שסלין שהויויין פ9הש שטהפו אפיס סלה הפנס לנל ספרה לפלו הפפס להיט הפפס
 לאסה חל פסרש׳י פפיקרא p שפיה והגסה הלאג׳ו לפגזש ואי מופה יטה ראיה לה ופייס פפא והשפא פלפה נפוי R* * אלא פזיד לא *נרו אפ9מש אוגגפה שטרלה ופלד ונפיא לפלפן
 נלאפפספ שגפיי אג גגי ההן שפיגהו הגמיס נפשס הגי •n* גפירנו פשוה ואי אא פה אא פונזגץ שזשפס ופאן והפס לסד אולפה פומה אמס הל שגפילה סלו ני גוזמה ספה שפיו לה ■ייפי

פפגייס; הלמו מר »ווז חהפרלה *וו שנורו לסן פל חל ג*פ טד הפו נשפוקחןס. ופווייקסא נדיר הסרושוונו אה ו^טיג האי א׳ו פלאפי טג יףפ!ה.0גו ולא והנו פלפה
מ.0 הנפספט פיר להיפמוט ההאןגו' גפוווז ;דג) נגוס(וףד*ג גל פ* .*גרץ אט גשגנז ט פליגונוהר שפי וגן p פס; ףהו n מ נפסקלא פטה היא ק׳א) (זף א «רא ו ^ גפפטא ו

חל: הפופסה הפל* רספיה גנונו וגן גפפן דרג אליגא וגטא
גגינז ט שנס rmn :<חג) (דף שסליאוס ט פ* .הפנו אש ליפן ט וגי נא פיגזג סה om ;פ»שפץ גילו ופרק פינו) (וף שסליאוס ט טק .וגוי *גל*פ טלן שפיו פלו פנסי ם׳יד

סיג): טד(זף פי .*שי

םיימוניוח תהות
 פפווז4זווזמז0<ידזוז*פינן1זרוונ.פנ^ 0סוזוןונםקו הוםנץ»ף ופגוד> טגנן גפויהן

 חטוזרי «י ואפ נכן •*זן srnh יויפויגו פסח nro ויז ו*ו יפיס תך אפ מר
 גפסיו וה«זפ נפוזחפו מפדרנגו יפנח ופ«*פ חקודגו יפנסגרוז ססנגי רוץ■ העירוה
 הוזאהוזפ ואקסן וזפ טווס זפהוטפוהו ט הפי פסדנן סוו וגוולוו פפינן פפוג אפ סקטזן

n• :ר״י טד* והן הוהווז ומוזיוז ופיפיא סרמיז «הת ופסי הונפ [ז)טה •הפרקסי 
* ra סינאהווז ופפנון הס' הורעיא 0» r, .טוזפ פקוס ופסי טה א)1 ז זרי mu וואפ 

< ע*ה , cnu אסז סקופ ופפי הפופנפא
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ם ו חי א ס׳ אמד שכל ה מג צר״נין גנחיהס וישח! אגיהס מלחן על שאוכלים האמין משנה <^כ) לק> שם .ו ג םהסו(א אחד שנח לאיע זאהד אחד לכל עי ־ » JwB « *  י

 שאפרזצי׳כץ פס עמראעל יאמח לעינ לריטן אינם נה!ר ליווין עמהם שאי! או אצלן נא העירוב היה אם אנל אמר לחקוס עירורן אח מולינץ שהיו נומן אימתי
תנ  אוכלי) שאין תרם סקנלי רניט ואירש שאט ארם ונמקנל׳ גרים אחא חי,ום לעולם רג ודחה נרים אחא מלןים דאתו ברר ודלא ואירוש גורם לינה מקום מינה שמעה ואמי אחד לכל עי

נאקרא׳ אלא שאינו מהנכרי יופר אניהם שלחן על חלוקים כזמניס לסעוד מרניס הם שאלו אלא חדש או שטע חנירו אצל נכרי אדם שיסעוי כפו לאעמים אלא אניהם אצל נהחמדס
שאר שם שאוכלין כחצר כחים להם ויש בעלמא

״ מכירו כחצי לו שיש סי ח ’ ' הרי אוכלין אינן ופעמים אחד שלהן על אוכלין שפעמים • י®' ס״■ נ
"י . P בעל “ ! השכתרדאב״ר = !

V ז׳ל הראנ״ד כחכ .ונו׳ אחד שכל •האחים האחים ן
 האמין שבמשנת הפשקא החח כתב ה&הקא
 וישנים אביהם שלחן על איכלין שהיו השוהשין
 והעמידו ואחד אחד לכל עירוב צייכין ננהיהם
 מקבלי על נכון שלי הדרך ואין פרם במקבלי

 אבל ועבדים נשים נענין בברייתא השנוי מים
 מתנין והאדון והנעל שהאב תרם מקבלי שירוש
 דכיון בבתיהם אותה ואוכלין שרנםחם להם
 הם נבתיהס ואוכלים ;'חד ממקום מונים שהם

:עכ׳ל ,במקצת ואחדים במקצת מלוקין

^ שם שיש בזמן ולזה השנה ימות  אמרים דיו
 שם שאין מפן כחלוקים נחשבים האובים

 על שהקשה ח׳ וראיתי .כאחרים נחשנים דורין
 גני על שאוסר אורח מציא מאין יבינו ונרי
ק בחצר אחרים דיורין שיש נזמן חצר  מאץ ו

 גזען שיאסוד רבו עם נשכר שעומד שהשמש לו
 ואני ,עכ״ד בדול חידוש וזה בחצי דיויין שיש

 רניט אמי שלא רנינו בכוונת נחכוין לא אומר
 למנוה נתב וננאיר אופר מנייו אצל שהשועד

 כפו לעולם אוסר אינו האירח אבל יה בפרק
 למה אפר מעם נחינח אלא .עכ״ל שניארני
 אפילו דיויין שם שיש כזמן אופרין האפים
 שאינן שכל וכחנ אביהן אצל שסועדים נימים

ק קיימת דירתן עדיין נקבע אוכלים תי  ננ
 שהאדם דירה עקירת זה שאץ לפי שנמצר
 דיריט אין ימים או פדש מנירו אצל הסועד
 מפן לתה עעס נהבחי וכבר ממקימה עקורה

 שהם לפי כאפדים הם דיויץ עמהם שאין
 וכן אביהם עם לספוד חלוקים בזמנים מרניס

 להם יהיה לא כאם נענדים רניט דעת אין
 ברור נ׳ל וזה שיאסרו בחצר מלוק דירה בית

 מקבלי נענין אפר פירוש יש ומ״ח .בדבריו
 ואונלין מאביהם היגוח שטעלים שחפישין פרם
ולשו) והאחרונים ז״ל פירש'׳ ובן ננהיהן אופן

שאוכלי) שאפדה הפשנה ולשון .בהשטת זה
ודי) .לפירושם קצת לי קשה שסומבין אסר ולא

ננס׳ מחלוקפ רניט שהזכיר והעבדים הנשים
 מתיר נמייא בן יהודה ר׳ ואמרו ע״נ) (דף

 מהיר בנא בן ר״׳ נענדיס ואוסר בנשים
ם  נלנרי רנינו ופסק בנשים ואוסר נענוי

 בעירוב הסיקל כדברי שהלכה לפי להקל שניהם
ד בנשים לפסוק ים נפיכך  וכן המיקל כדנ

 דרב משוס בנא בן נר״י פוסקין ויש נפנדים
 אע׳ס הנשים ולרבריהס התם טעמיה מפרש

 הן הרי אפרים דיורין שם ואין פרס שמקבלות
 הרשנ״א רעת וזה זו על זו ואיסרוח ננכריונז

:נראין רניט ודברי ז״ל
נ) (דף סש;ה .נערקלין ששבה! מטרות חסש ז  עירוב צריכין שאינן דבר לכל נאפדים פן הרי לחקרה מניעות נזהיצוח שילק כנ ופירוש כהלכות כמבואר רנינו כדברי ו״פקנא ע'

 שלשה פוך שכל לחקרה שלשה פוך שהן מניעות הרשנ׳א וכח: מניעות נשהחחיצוח וההפך לכילן אחד עירוב אח־ת ליצר עירנו ואם לערב צרינין אינן אצלן עירו: נא ואס
.ורמג ארוך ניס סא וטרקלין ,כ״שוהפים עשו ושלא נמחולקים הן שעשו איחן עשו לא ומיצאן מניפוה מהיצור, מקצחן עשו שאם המשנה מלשון ודקדק ,דמי נלטד

אוסר זה הרי האוציוח ניח העצים ניח הנקר כיח החנן כיח עליו אוסר אינו מכירו בחצר ור־שסח אכסדרה שער בית לו שיש מי ח״ר שם .וכו׳ רוגירו בחצר צו שיש סי ח
ונדאיתא וכדרב יהודה כר' וקי״ל לינה מקום אייר ושמואל כחח ניקום אסר רב ביס^דירה מקום נזח׳ ושאלו בלבד דייה בית רקום אלא אסרו לא אומר יהודה ר׳ עליו

 אכסדרה שער נניח שהדר פ״ה) נישחחפין(דף נריצד משנה וכו׳ לו קבע אם נ׳פיכך ■ נו דורסין שהדנים שער ניח יבינו כתב לתה ראשון פרק לתעלה כחנה,׳ ובני .נהלטת
ק וכחנחיה אוסר שס דר אס האוצרות ובית הנקי ובית התבן ובניה אופר אינו ותיפסי, :ראשון פי

 ופירט הוי שעי בית מיצון והקשו חיצון אמי ׳ונזנן וי׳ ודיו עירובו אח טהן כניס׳ רזה לכנים זה בהיס עשרה שיואל איר )ע״ה (דף הדר פרק .וכו׳ תזה לפנים זה בתים עשרה ט
י סיפלי׳ קא במאי פנימי של חיצון אימא י י ראשון: פרק וכמ״ש נר׳׳■ רנינו ופסק שעי ניח הוי לא דפנימי פער כיה סבי וסר שער ניח הוי דשניר׳ שער כיח סנ

ט והניח זה נדרך נא וזה נזה עירובו והניס זה בדרך בא זה ניניהם נחים ושלשה קצרות שהי רב אתר (ע״ה) שם וכו׳ בתים שלשה וניניהם חצרות שתי י נעשה זה נזה עייו
:הפח פת ט ליפן צריך איט העירוב את ט שמניהין ניח ונל העירוב אח שמניח׳; בית הו״ל אתצע׳ לזה שער בית נעשה וזה לזה שעי ניח

שתי ,
משנה לחם

ייורין ע״הן אין אם וטי עצתו באני ניח לו

 ,אביהן שולחן על סומכין ואינן עצמו בפני בית לו מהם
 או בעליהן שולחן על סוטכין שאינן העבדים או הנשים וכן
 שעושין מלאבד. בשבר שלחנו על הם אוכלין אבל תמיד רבן

 שבוע חבירו אצל שסועד כמי ידועין ימים בטובה או לו
 צריכין אינן בחצר אחרים דיורין עמהן אין אם ,חדש או

 .לכולן אחד עירוב אחרת חצר עם עירבו ואם . לערב
 דיורין היו ואם .פת נותנין אין אצלן העירוב בא ואם

 אנשי כשאר ואחד אחד לבל פת צריבין בחצר עטהן
 אחד. בטרקלין ששבתו חבורות "חמש ץ :תמיד אחד שולחן על סומכין שאינן מפני החצר

 מהן חבורה כל הרי לתקרה הכנעת מהיצה [נ] וחבורה חבורה כל בין מפסיק היה אם
 ואם . חבורה מכל פת צריכין לפיכך עצמח בפני בעלייה או עצמו בפני בחדר היא כאילו

 שיש =מי1 ח :חשובין אהד בית כאנשי שכולן לכולן אחד ככר לתקרה מגיעות המחיצות אין
 בית או הבקר בית או מרפסת או אכסדרה או בו דורס־ן שרבים שער בית חבירו בחצר לו

 מקום בחצר עמו לו שיהיה עד עליו אוסר אינו זה הרי אוצר או העצים בית או התבן
 אבל .עמו שיערב עד עליו אוסר יהיה כך ואחר פתו בו לאכול עליו סומך שהוא דירה
 באכסדרה או שער בכית בו לאכול מקום לו קבע אם לפיכך .אוסר אינו לינה מקום

 הבית מזה לפנים זה בתים ^עשרה ט :דירה מקום שאינו לפי עליו אוסר אינו ומרפסת
 את נותנין אינן החיצונים בתים והשמונה העירוב את שגותנין הם לו והשני הפנימי [נ]

 אבל . אופר אינו שער בבית והדר שער כבית הן הרי בהן דורסין ורבים הואיל העירוב
 חצרות שתי י :עירובו שיתן עד אוסר לפיכך יחיד אלא רבים בו דורסין אין התשיעי
 דרך עירובן זו חצר בני והביאו לחצרות ופתוחים לזה זה פתוחים בתים שלשה וביניהן

הפתוח דרך עירובן האחר החצר בגי הביאו ובן .אמצעי בבית והניחוהו להן הפתוח הכית
ו , , . ׳ י ל h נ ישת טור ה :שש st : ת שע סי מוי ג :

יש מהם <)נזד שכל חאווים ו פ״ר
 זה עצ זה נט־נס(■,';ור נפב ה״ה .לערב ציינין י,ינן כחצר אקרים

 אלא (שאינו כפיס להם ויש מהנכרים יופי חלוקים גזמגיס אניהם אצל שאוכלים ספני
 שיש מש.' הוא האיסור דטעס ה״ה אמר לא לויה ואי׳ח ונו׳ נפצר נעלתא) נאקרא׳

״ I • י • י ■ נ ו 5א מספיק זה דנטעם נכרי כאיש אלא אניהס אצל, שאינם תפילו לנד נתצי ניח להם

עוז פנדל
ג :הנזיד אהד «ד זנו' אנזד שכל האוזיס ח אנ׳ו נ  ׳0 רפפקא החת נתנ השהקא זו ז׳ל הו

 ונן לני: הורזלט נן איהנו נס אוסר ואני ■ סנ׳ל נהקצה ואהויש נננקצה הלוקים
 ידעתי נ׳ הפייוש זה ו'צ לי׳צז לו היה מאין (הנק דעה׳ נהה׳ עתה אן קנלטה ונן ז'; עירש־׳

 להקשות ו׳ל הנאנ׳ד שקשג ני״תא דההיא וסהוור מועעם עעס לו וגזצאת׳ נלשוט ;זאדין להנם לא
 מי רמן חנו נו׳ אניהן שולחן על שאוכלין דהאהין מתניה׳[ גמרא הדר כשרק דגרמינן ראייתו היא
 כנשים מתיר גתירא נן די׳ תיה סקנלין מנדים ותמשה נננעליהן שרש מקנלות נשים הסש צו שיש

 מתלקותם שעיקר הכוייתא ״לשון למדוו .ע־כ ננשיס ואושר נענדיס וזחיד נכא כן י״׳ נענדיס ואוסר
 אזל כן נשיעא מימרא נתילת למהדר סלסודא ומהדר נעל-כ! אזל להם אתו דון וענויש כנשים שוה
׳ שלונתא ונו אצל וענו נעלה אצל אשה נואמין ארו ' י  יכו אזל תלמיד ניררא נן וי'• נכא כן ו
נ מאי כוו׳ אניו אזל נ! ונהו׳ כהודי להו מ״ה' נזדקא אלמא .ע'  שחון אכיו אצל נן מה נינה! נ
למנע׳ נתית כ׳ והא ועוד נזשמע הכי אצל ילשון ועוד נן וענו אשה אף משנתנו נלשו! שולסט <ל

ף נקצר בית לו יאין בעלמא לאורנז הך נין לקלק »  דאי עיקר מפמא מך נמי השתא נ
 מפני צ״ל ע'׳נ אלא אוסר שאיט הבית נעל אצל נהחסדה שאוכל מאורס תיקשי הני לאו

־אקרינא ל׳ל עיקר טפתא דהך וכיון ניח יט שאין  שהיו האפים דמדנקש לומר ויש .
שהיו אנשים לימא לא דאי הנכרי מן יופי לאכול דדרנס משסע אניהס שולחן על איכניס
אביהם אצל לסנט־ דרכן דק־ הני דדיקא משיע אקים סדנקט אקד איש שולקן על ססונין

פעמים
סיימוניות הגהות

M ט ת ת אנל ש״» וווקא .שיוסות נעלסא ויריעות גרועות צזהיזוות דאשילו התום' נ  ני
nine nne עי הוו, לא לרעו שוזוחד. ווחיעונה והואשונד. לוו וו מהוהות נולן דאי להגר נ

ל עירוב ותו עירונן נורנין ההנימיס שלשה שירקין רשילהי יוחנן לר' אלא ואחד אחד לנ
נו נותן !וניס׳ ולשסואל לא  אותן כעין או םאנזר או סותר לאדם יש אם ומיהו ודיו עיוו

 טנעיא לא עצמו בשני נעליה או בחדר שרוי ואהה אחד ובל הורה לייכוד ההוייניש בהורים
בנו ׳!‘איני בולן אם  נישלו אובל אדו בל אש״יו אלא וה על וה אוסרים שאין אחו ר

ק׳ בית באותו סשתסשין שכולן סארי זה על וה אובדים אין נחרדו דשן ם לע  חשםישן ננ
 -יהן שיש ואע״ש אהד בסקום וישנים אוכלים כאילו השיבי דבר ובב^ בבישול באשיח

ה בעד שתה  לאסור רשותי להן משאיל שאין ועוד הבית בעל שם “עי נקרא ‘שדני י׳
ר׳י [ג] : עיש ולקיגוו כשבידו זה׳ל לשלקם ויבול זה על וה וייא עליו  שסואל לגני נ

! ע״פ ,וזיו עירובו נותן שנינוי ראסי
 שילרן על תשלי שליכל התלשיר נמו נינכי שולהט על שרש דשקנלי והע דומיל סלי רט לצל פלפיד

מ נשיווש ווה נשים ישיש לל לס תלמידו לוזן שיג שיש״נ שי לשו דנו ששל פ׳ד ולי לקו פלתתז תלו של עד מזה לןניפ זם נחים עשרת • ע־נ) שדר(ין ש׳ .דייה מקוש עד ׳1כ תנויוח רטש :ו׳ל י'
: )0*׳ (דף «ר שוק «ף שנל
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m< שתי יא lt בסיס ושםw om iD.• דן> שם) f t( נעיא 
ב ר י :פוסשהא .ט'1 גוסס 6«0 ם!ר משם אוז
ג »׳ רהו שהניס ר5ס ממי אחד י f משססאץ(דן> כיצד נסי מש«! .ו t( ניסו אס ה«יס 

י*/מל׳ דניי אוסר זה הרי ישראל ואסו נכרי אסר אסרס נמיר לשמה והלן
היו•  נכרי אומר יוסי י' אוסר איס אוסר י
 ישראל דרך שאין אוסר אינו ישראל אוסר
 ניסו אס הניס אפילו אוסר נ*ש נפנה לנא
 אוסר אינו המיר נאוסה בסו אלל לפמס והל,'
 הר״ש הלנה רש אסר ונגסיא .הסיס שננר
 ננס אימי נדאמרי לא ננו אנל נסו מקא

ן  . ע״נ איק נודייסא ■p ננס פול נלנא נ
ק נר*ש רניט פוסק ולזה  מלק ולא היפראל נז
ט נץ  נהוה לדנר אלא אמרי שלא ל• לנתו נ

ק אצל לפטס אדם נגי שדרן המצוי  פאלל נ
 לפטס הלן אפילו לט הסיס אם ולמולם נק
 אפילו לט הסיס ונשלא אוסר איט נרי9 אצל
 שנל שפירש מי ויש .איפר זה הרי נסו אצל

 פנס נאמצש וסזר נפלו אפילי דפסו שהסיס
 והוסרה מאיל שפנס נראה ונן .אוסר א־ט

 יוסי נר* רניט פסק הנכרי ונדין . הומרה
 די* סיד) שהוציאוהו(דף סי פ' דאסר וכר׳י
 נפירונץ אפילי נר'יוסי נמb יסדה יר׳ יוסי
 לגני סרי יוסי ודני ר׳'מ להו דכוו וניש
ה רני מי מי הנניי נאיסוי י  רני ליה ו

 א*)ר פהרי רניט ופמ׳ש .לנניינץ •נדד יסדה
ס שינא  נמקוס נשמא מור!א נראה טנ
 נשנה לנא פיטל אסד יום סהלן דהייט קרוג
 אוסר איט יסוק היה אם אנל פאוסר סא
סט וק ל. נ ר׳ מסקין ויש זי  ודנרי יהודה נ

קי: רנינו מי
y a  T^ טי. שהשניר הסצר  פיה:) שם(דף ו

 שם יש אם אופר ימרה ר׳ משנה
ל של יד תפיסה  אוסר איט זה הרי הניס מ
f (דף ננמרא ואמרו t( נשנה שניפל דנר 
 נסי סטא אוסר איט נשנת טפל שאיט אוסר
 שאיט דנר ונל ופפשיוס סנל לו יש הט
 של פששיוס ופירשיי אוסר איט נשנת טפל
 דני שכל וניל .עיש נמלוס סהינוס ניזל

 שניטל דני ננלל פנןומו לצורך לפלפלו שראוי
 מליהר שאין ומששיוס פנל נארי ולזה הוא

:נל' סורס
עי טו ט ולא ששנהו מצר אנ ט׳ פיי  פרק .ו

)ונהרנהמיףמוס:6נלג»ת;דףצ'
ם׳ מליה או סיפסס שס היסה ואם  משנה .ו

f (דף ספהס&ין ניצר פ' t(; מצר אנשי 
 שנטה נל פירט ולא שפנמו סיפסס ואנשי
 ופירש לסצר מט הסוס לסיפסה פפרים משרה
ט  המצר נני אנל אלו מס אצו ע<ט שלא יני
ט ט ונן לפצסן פיי  נליס ולמנץ . הסיפסס נ
 סא ונן הסשנה וין הוא ננסים פפנמו
 ששנסו ולכלים כלל פירט נפלא שאם מונרס
 הסצר פן נסלפל מוי.ר טונא נכל נסצר

 כסו p אסס רשות שטלן לט למרפסת
 שהם וסצרוס נטס נכלל הן והרי פ״ג שנתנאר

ק אחו רשיח  כל פרק מסרא מטאי ו
 והמרפםס פהסצר נמסקנא ציא) (וף ננוס
ק מיקי רניט טנזש ודאי אלא אסס רטה ו

3 Tפי ספשכיד הצזצד על טי. סנורם » כלים 4 0והם לאוודיס סצל» «  W ו
 הלכסא למא6 למלסיס אמוראי ומפרשי משום מיחגין(איה;) ו«לה כל

 לאילטני אשא אי ואפילו אשא דולק מלסא דלפרושי «ו דקים פשום וספמא כוושים
נמירונ; הסיקל נדנרי הלכה קיל הא

.חצר פנסון הסל או הםל«נ כי*ד יז
^ז שננוהים ^ ^ איחן האמצעי. בבית ותיחיהו להן » ה ע5^ א!כ« ל

 מליהם להשספש פרנזסס «•יסלים מסיפפס העירוב בי שהניחו מפני האמצעי ,הפת את ליתן צריכץ
 סליהם לגשספש יטלים נ׳יכ סצי יכני כוריקה לאנשי שער בית מהן אחר שכל מפני שטצרריו והשנים

א :חצר ^ס ביניי׳ז לזה זה פתוחין בתים ושני חצרות -שתי י ש ^׳י ^י״ ^י ^ה״ סי  ״הי
̂ישופדשאדלישטהשכסש” והניחוהי לוץ הפתוח הבית דרך עירובן אלו והביאו  םואיפ״פ״

 אלו היי פפסים משיה נטהים אינם אם עירובן אלו והביאו האחרת לחצר הסטוך השני בבית
 ולא אסירים ושמהם והמיפסנז החצר נץ נסשנים לא שתיק האחר. בבית והניחוהו להן הסמוך הפתח דרך
 של שער בבית עירובו הניח מהן אחד שבל עירוב. קנו

 על אף נוסם שהיה דהצר מגני ̂אחד יב :אחרת חצר
 טי על אוסר זה הרי ביום ט לחיות יטל שאינו פי

 אף קטן וכן .עליו ויערט בפת לי שיזכו עד החצר
 שיערסי עד אוסר זה הרי כזית לאכול יטל שאינו פי על

 :שבארנו כמו לעולם אוסר אינו האורח אבל עליו.
 בחצר ושבת והלך ביתו שהניח חצר ממי אחד יג

 ואין מלבו הסיע אם לחצירו. סמוכה היתה אפילו אחרת
 אוסר [ד] אינו זה הרי בשבת לביתו לחזור דעתו
 מכבים עיבד אבל בישראל אמורים דברים במה .עליהן
 עד עליהן אוסר אחרת בעיר לשבות הלך אפילו

 בית בכל סחורה מיני או כלים לו והניח לאחרים חצרו מבתי שהשכיר החצר יבעל יד :בשבת שיטא אפשר 'שהרי מקומו טמנו שישכרו
 כאורחין הכל נעשו מהן בית בכל T חפיסת לו ויש הואיל עליו אוסרין אינן מהן ובית
 .ועעמזיות טבל טון בשבת לטלטלו שאסור דבר שם כשהניח אמורים דברים במה .אצלו
 ולא היום שיוציאם ואפשר הואיל לטלטלן שמותר כלים מהן בית בבל לו נשאר אם אבל

 ולא ששכחו החצר טן"אנשי •* שיערט עד עליו אוסרין אלו הרי יד תפיסת שם לו ישאר
 בחצר ששבתו כלים p מטדטלין אבל לבתים מחצר ולא לחצר מבתים מוציאים אץ עירט

 החצר אנשי ועירלו עליה או מרפסת שם היתה ואם .החצר עם תחשב ובכל החצר בכל
 ששבתו כלים מטלטלץ העליה אטנזי או המרפסת אנשי .לעצמן המרפסת ואנשי לעצמן

 ואנשי .עמה תחשב ובכל הע^־. רוחב בכל או עמה הנחשב ובכל המרפסת בכל בבתיהן
 דר ויחיד בחצר דר יחיד היה אם וכן .עמה מחשב ובכל החצר בכל מטלטלין החצר
 החצר בכל מטלטל ווה עמה ותחשב העליה בכל מטלטל זה .עירבו ולא ושכחו בעליה

 עשרה נטהין אינן אם החצר שבתוך ט וכיוצא תל או דמלע יביצד טל ז עמה ותחשב
 .שבבתים כלים שם לתציא אסורץ ושניהן המרפסת * ובין החצר * בין נחשכין אלו הרי טפחים

 עם נחשבץ אלו הרי טפחים מארבעה פחות המרפסת ובין ביניהן והיה עשרה נטהין ואם
 המרפסת מן רחוקין היו ואם’ בדים. טתרץ מרפסת וטי לה שוין הן שהרי המרפסת
 ודימרפסת החצר בכלל אלו דדי עשרדי שגטריין פי על אף כן על יתר או טפחים ארבעה

 בלי לשם לתציא אסורץ שניהן לפיכך .זריקה ידי על בהן לדישתטש אפשר ששנידין לפי
 המרפסת אץ המרפסת לטי טפחים ארבעה רחבד. מצבר• ודתדי .שיערט עד הבתים

אוסרת •גיפעם.
שפד: מר1 ג<פודןפ<פזףק(ק!ס6סרקמיn יגץ«:9ד«י ד»ץ«יישפ: פמדמפןשפא: «(שזרפ:0ו1•»

;שפס מפן י1ופ

o 06 גץ ס>(ק 'ib o 0 פרנס>(U •<)פל» 
 ר.פדפסס p מפלגיס שסס *פ06ש גסי סשסס

 ישוס ספסים פשרה נססיס ס0י61 פינסס
is שגסנס׳ פהפפס נסס שולפס פדססס n 

 יד* סל בהס לישספש >טליס פדפסס «י 6ט<
נ נל הילט■ זריקס  מצי למי ופששי 6מ

 פשססס 6לomo6 1 שדכס סליהס להשהפש
ס לפ6 היסר $ד לה טמ  סוסלגיס גס4« סשרה נג

 ולגדי טסס שדפסס לבדי מה 60ש9ד פרנסה
ץ גיריקה סצר  ופשפש .שנדפס לזה פוסה ופ«

 דקה!י 6נ»נס טוסיה פיט) (סייונץ דפסר׳
 סשרס נטה פפי' גפופלדס נל6 גספונה גדיל

פ זהיק ופששס לסצר פססיס ד  עשרה דנטה ג
 <ן1 גמושלגס פנל נססזנה לסדפסש פשסיס

גגופ

C (דף שס הסצר. ננסוך סל * הסלע כיצד מז ft לחצי פק פדוס למיפסס שפסים פשרה גטהיס שהם והסלע הטר סוליה הסניס נמשנה ( א  פנלנשופלדס נפלשנה נ
«6 לסצר פפסים עשוה נטהה 6מ אטלו נ פפמיס פרנסה יחויןה שפידה נל םמונה 6הי י נץ נמשגסמ ששנו דלסצי דהלנספ 6לינ6 דד) טסרפלדף וטישו , פ'

ץ נרישפ ט׳ פפסים פינפה רסנה מצבה היתד, .למיני יחנפי הנוי ודין ט אסוייס ושניהם קאסר לסצי ף6 נסיסא נ סצר פנש• סמופל פר6 ׳}0 ניס פמרנץ(דף ניצד פיק .ו
נפש»ש נפנה וינידו .פוקיססוס זו 6<דפי סל סם דש זה פל זה פוםיין לאו ואס זה על זה וםיץ6 ץ6 אינעה דקה שם יש ם6 סירב ולא פהן סד6 סשנס מוססש ואנשי

ם אסויץ po לפסלה פליק שנאמר נסצר שק הישויוס ספיס הזאס שהפצגה פפיש סמא דיאס ופיגייו :פופצד גקצוי נהלטס לו6 וגנס
ז י י טשנדי לחם

ט לזה סקיקו פרם פקנלים שאסר מ'נ:) «פרא(דף לשון ופוד .הרנה פעפים ץ ממאי קשה לא דפייו ס שנ׳א ד ם פפסס ודר מויש זס ta« חזקא שדי פיק לפיל די מיז
 על שאונלץ אפר ולא פרם דפקנלץ הפדץ פדסלה נסהפא ימשסם נשניווסיאצלו שהם

;לסעפים שלספ
ג .נשנה שינא אפשר סכרי ם׳ פליק אוסר פיס5 נעיר לשנוס הלן אפילו דני• אבל י

סיימוניות הנד.ות
נו [ו] רי״ד ס׳וסספץ ני •, הלנו! «ז ר' • «ףנ נ

». לדפופסר « סנשגיד <י «

טי 6ינ שמא נימש דפי ע נשנס ל  1̂ זה נסיח דר W עליי! דמפולם הפס זסאני מ
:לסוש •ש ן1« שוייסו הנא אנל שינא למוש

T ם׳ ניס ננל לו דשאי אם אבל מסרס שנס דסקצח שססמ טון זאיפא קשה .ו
o b

עוז סנדל
 א» שניאדפ מזו t*M IV >1 ונן סוסדסא: ,rit ויפדנו פו ddu סדה מצל פדוי פוזו

 נעלפצר פשפפדיונוףד׳ו): ניצי פנק פש» <שדפ. טנא אפשר שנדי פד «' פצו מטי
פשפששין(זףפיפ): טצד פרק נדל
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מי דדמיקי לה!י אף כלוי■(־ לה!ר מעשרה rins נץ פאמיס פשרה ננוה  נהדיא הרי 6מ
ר דאו וססוניס פפמיה נטהיסעשרה הגאים נשגי אלא היהרא ד5 לה משננז דלא  מראסיו נ

 כשרה שנטהץ אעיע הופלגיפ או פתוטם הס אפילו עשרה רעטה כמוה הא «מריפ
:אטרים ושרפה למלר אף מ׳

ד , מזו למעלה זו נלולסייזח שתי כ  ונו'
 שהגזזזפראוה מפרש שרניגו מ־אה

ו זו מטונוה ע ר ואץ זו נ  •טלים העליונה נ
 ומש׳ה ההמחמה דרך הדלי יכנס אא'נ למלאת
 ונל עשרה גטה רונלנה ומפרש אהדו• אסרי
 ולפיכך אמת ננזוזערא הן ירי עשרה נהוך שהן

 ונרי ״שב המניו והרנ ימו שיפרט ריך5ה
 :״שונ להס רואה ואיני הגמרא כל ונינו

אחד

הן: נחלקה שהרי החצר בני על אופרת ן מ  זיזץ י
 טפחים מעשרה למטה שר\א בל .הכותלים מן היוצאין

.בו משתמשין ההצר ובני החצר מן נחשב זה הרי
 הסטובין העליונים טפחים עשרה בתוך שהוא וכל

 עשרה בין והנשאר בו משתמשין עליה אנשי .לעליה
 היוצאין הזיזין מן העליונים עשרה החלת עד התחתונים

הן טשתמשין ואין בו אסורין שניהן שם  שבבתים בכלים נ
 כשבת לטלטלן שאסור טבלים פירות מלא היה אם שבחצר "בור יח :עירבו כן אם אלא

 לכרפפת סמוך עשרח נכוה היה אם .שבחצר תל או כסלע וחוליתו הוא הרי בהן וכיוצא
 מכגיסין מרפסת בני ולא הצר בני אין מים מלא היה אם אבל .המרפסת עם נחשב הוא הרי

 ונכנסין יוצאין הפנימית ואנשי מזו לפנים זו הצירות שתי’ יט :שיערבו עד לבתים ממנו
 והחיצונה מותרת הפנימית החיצונה עירבה ולא הפנימית עירבה .החיצונה על ועוברין
 עירבה שלא מפני הפנימית .אסורות שתיהן הפנימית עירבה ולא דהיצונה עירבה .>טורה

 מותרת זו לעצמה וזו לעצמה זו עירם .עליהן שעוברין עירבו שלא אלו מפני והחיצונה
 החיצונה טן אחד שכה כ • ליי מיי סטלטלין אין אבל עצמה בפני מותרת וזו עצמה בפני
 אף עמהן עירב ולא הפנימית בני מן אהד שכח .עומדת בהיתרה הפנימית עירב ולא

 :עליהן עוברין שהן עירוב להן עלה שלא הפנימית בני אלו מפני אסורה החיצונה
א  שהיה בין עירב ולא מהן אהד ושכח’ בחיצונה הניחודע אם אהד עירוב שתיהן עשו כ
 שמבטלין ביארנו שהרי להן שיבטל עד אסורות שתיהן הפנימית מבני בין החיצינה מבני

 החיצונה עירב ולא החיצונה מבני אחד ושכח בפנימית עירובן הניהו ואם .לחצר מחצר
 עד אסורות שתיהן עירב ולא הפנימית מכני אהד שכה .במקומה מותרת ופנימית אסורה
ב :לי׳[ שיבטל  כל אלא לערב צריכין אינן זו בחצר דר ואחד זו בחצר דר אהד היה כ

א פי על אף בפנימית ומזלות כוכבים עובד היה ואס .הצירו בכל משתמש מהן אחד ת  ש
ג :מקומי שישכרו עד החיצונה על ואוסר כרכים הוא הרי אחד  הצירות ישלש כ

 מותרת היא האמצעית עם החיצונות שתים עירבו .מהן חצר בכל ורבים לזו זו הפתוחות
 עירוב שלשתן שיעשו עד זו עם זו אסורות החיצונות ושתים עטה מותרות [י] והן עמהן
 שכל לערב צריכין אינן בהיצונה דורסין שרבים פי על אף אחד מהן חצר בכל היה .אהד
 הרי שיערכו עד במקומן אסורין והן הואיל בפנימית שנים היו .במקומו מותר מהן אחד

 רגל הכלל זה .שבפניטית שנים שיערבו עד ושבחיצונה שבאמצעית היחידים על אוסרין הן
 במקומה שלא אוסרת אינה במקומה המותרת ורנל במקומה שלא אוסרת במקומה האסורה

ד :עלידין שעוברת ספני  למעלה זו ייכצוצטריוח *שתי ב
 אחת כל ■טעשתה פי על אף המים מן למעלה שהן מזו

 אחת טבל יורדת טפחים עשרה נבוהה מחיצה מהן
טפחים עשרה בתוך הכצוצטריות שתי היו אם .ואחת

הרי
r י י .שס סי׳ נווי ג :שסוז סי׳ י1ס נ . שסה סיס! סוי ו ס סי' ז :שנס שי' שיד ח :«

 ואנשי נגי אנשי ניייהא ס״ד) משההנץ(דף נני!ד .וט׳ הטמליס סן היוצאים ןיןיו ין
 עליה ואנשי ההחתוניס נעשרה סשתסשין סצד אנשי עיינו ולא ששכנזו עליה

 סשהמשי) קצר אנשי סעשיה למסה הטהל p יוצא זיז ניצי העליזנים נפשרה סשהחשץ
 דניר הא דהלכחא אלינא דגנזיא וסביןנא ט סשהסשץ עליה אנשי מעןרה לסעלה ט

.נהלטה זו וניייהא אטר ניני
 נגנזיא .ום׳ סלא היה אס שנמצר כור יח

 ילא נטי אניי איור הטי דיליח גני
 נדענלא והייצו נזסיא והא והקשו עסקיק אירוס
 ואאילו יזעיר דלתא עיס מלא דטר שם וסטאי

;אסור עשרה נטה
 עשנה .וטי מ« לשנים זו הצרוס שתי יט

 חצרוס שר,י ע׳ה) (לף הרי פרק
 עיינה ולא הפניעיה עיינה מזו לפנים זו

 אסורה וההיצונה סוהרס פניסיס הר!יצונה
V עיינה אשורוה פסיק הפניסייז ולא מזיצוצה  
 וזו פצעה נפני מומיס זו לעצמה וזו לעצמה
 ההיצונה את אוסר י׳ע עצמה נפני סוסיס

 יכל נס׳ק וקי׳ל אוסרי,ה הרגל שדייסס סמני
 האסויס רגל הו׳ל הפרסית עיינה שלא

 המיייס והפעייר החיצונה על ואוסרס נמקומה
 שלא אוסרה ואינה נמקומה המוסרת רגל ס׳ג

 לממס זה עעס יניט ני,נ וננר .נמקומה
 נפניייס דר ■מיד היה שאם מזה ומטאר ננאור

 שלק על הסמונים יניס גנון ניסיד שמוא וכל
 קסרים שאיק נייק פירונ צרינץ שאץ אסד
:יניט נדנרי נסגנוך דחנאר המיטנה על

 שכס משנה שם - השניסיח מן אחד שכח כ
 עמהם עיינ ולא החיצונה p אחד

 הפניסיס סן אהודה וחיצונה סותיח סנימיה
 דץ הזכיר לא ויניט אטיוח שסיק עייג ולא

 לפי טא שפשוט לפי החיטנה p אמד שנח
 דין מפני אלא נמשנה נזכר ולא שנחנאר פה

:הסיסיס שכח
 משנה .וט׳ אחי עיטב שחיק עשו בא

 אס נהט ע׳ט) (דף שם וניייסא
 הפיסית סן נץ אחי ושכח נמיצונה פירוק

 נתט אשויוח שתיק עירג ולא החיצונה p נץ
 הפניפיס p אחי ושכח נסיפיח פירוק אס
 ולא הסישנה p אטיוס שחיק עירג ולא

 נזו וחנ״א ר׳ע דניי אטרוח שחיק עירג
.נהכפים וקי׳ל אטיה וחיטנה פוחרח פימיס

 פסצר נפול שיש לפי וס׳ שינסל פד יניס ונסג
:ה'נ נסטאי לחצר

 של היו ואם שם .וט׳ די אמד היה כב
ונני• .לעיג ציינין איק יחידים

 ליחיד נלנד הפגיפיח היהה שאם לפעלה נחנתי
 טנניס שנד היה ואם ;*היא אינה

 שנד י׳א אפי פיק) (דף שם .וט' נשימיח
 נהנאני ושם ואוסר נינ״ס מא הרי טנניס

השעם:
ונו׳ ל« זו הפתוחות מצו׳וח ?זלש בג

ר%אג'ד השגת
חג .וט׳ כטצסריוח •שתי  לא ז׳ל הראנ׳ד נ

עד שלא זו נשעשאן אלא פילחא הא סיטורא  נ
:עכיל «,

 פיה:) שסציאוש(דף פי פ׳ פשנה
bרf: סצטיז לשלש חפה הדני לפה p » » x

ט ליה׳ר ואחוחוח לזו ¥ ק עסק פומרח היא האמצעית כס שחיק עיי  p<( נגפיא אנל נהלטח ע*נ כריש הלנה רנ אפי זו עם זו אסורות טזיאטח ופחים פמה סוחרת ו
פי׳ ונירסח נזה ונחס נפאו )מ*ח ן זיל י נ ותיק לישתרו חרא לט טו אסצמיח נהר׳ חישטח דעירט כיץ ואסאי היא נ  ששת ודג ונש נש פירונה אפצעית שנמנה נגון יסדה י
 שאינו והותיר פלא כאחד ככלי שכיה וכגון אמד נניח כלים נשר או אמד וננלי אמד נניח נאחצעית הפיחנ נחט שאם ההיא השניא מן זיל הרפניא ומעלה אחר תירו] חירן
ה ;אחד עייונ שלשק שיעשו עד רניט נהג לזה ואולי ש עם ש מוהרוח שלפחן הרי ראשו! פ׳ ננזנר פירוט אח חולק נקרא o ע׳ק■) ניף הדי טף .ונו' מק אחד ננל הי p to 

א נסמץ שטזני והדץ עליה דרן הפנימית ורנלו לרה׳זי שפי,והה מא נלנד והחיטנה מש לסרס ש מצחח נשלש הוא הדין שזה ודס .כשמואל ופסק תנאים  ארה׳י פחוחום נשנולן ט
ס חי»נה אמח אס ני אין ינאן חיצוטה שתים שם שיש וזהו ט' נפגימיוח פרס היו יותר לנאי לו שמיה אלא רניט סלשץ ק1ופ ממרא פן מוכרח ח  נכי דאטר נשמזאל ג׳ז .ו

י . וס' הנלל וד> :נחיטנה ואסר נפרמיח פרס שיט עד מוחיות לשלם מצמח שלשה נ :ע׳ה) (דף פם מפרא נזנרס הזו שהלנה למעלה נהנאי נ
ד תי כ ט׳ נטצטראוח ש חג וכאן שנח מהלטח שפיו ערנה סטאי סחיצחה ופרן הפטצפרא דין .ו ד) (דף פשסחפץ נטצד היא ומשנה ט ושריד ספלה שעייונ פה רניט נ פ׳

פעזנה לחם
ש נלה איט וה הר• דעהו שהסיח נכל נכסיך שנר.נ וט׳ כיחו פהדח המצר מנני נאמד נ

ה ונתנ אוסר ב דפמו שהשח ניץ כני רפא נסי הנא השנת נאחצע ומזי שגמלן אפילו ה׳ ט׳ ש נחצי דר אמד היה כ ו

:עיחב^ן הלטת להו סליקו

תי0

ק אסור אסאי שיוציא אפית רלהוציאן דע סתרק שטסרה נ  :ו
ק י ;•וסף נניח נשוי ע

עח סנדל
י ו1נ לנועצה ש נצוצטיאוס ישרי סידורא לא ויל רואנ׳ד נתב • למלאה נד ן1המלי p טה ואס נ

סייפוגיות תהות
W ״» ראפר ני׳י דקי־א ענץ נבא וזשווז נסוא ממן אסור וקתג׳ מני בנא סיוט [נ] o 

 עב־א שי אפנים יו השרות כשיזי ואפיאו בפ׳ב מיא נדאיתא ובו׳ ארשר שזשר רשות
 אטיאו בוזישונה אהשהמש אאמשעית ראסר כשמואא ודאא ח־־ש אאיבא כרב [ו] : סהר׳ם
ש אאינא ק נסיאהמה ניא׳ הגי דשסואא נוהיה דוזניא ואע־ג ה־א סהר״ם וניט יי׳  יינ
 כיב אי הברייתא סתיד שנהא דא דו׳ש סיאהא אנא אשריה שאשחן אדיחש דאפר

p ק3ע שחרת תיא יאיידיה שדו ותרוריוע רו־ש אאיבא ט־ד^ אא וששאא ח־נ שפירש ד־ת אפיייש וב־ש רי־ש אאינא דדב נותית האנתא דנהא גיא אתני נששאא »י i
ו אנהיי ה0ן שתרוח נ ־ ן

ו ״ נשעשא! אלא מצמא הא ע עט לטך ייימי W אימי ואני ■ י!מ־צ1 נ  מי ייפה׳ M1 ו
 נש״־מ־! צהדיא נההיהה לא למה ייחייזה ההיא מטס א׳1 מצאמיו לא ונגפוא ההנוח לוה הניאו
א י ■ נימחה פפפויש נ® משסמפין רצי פ׳ יגזוני
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 הראב״ד השנת
*W 1ו; פשהה'. 

 מימוורן 6ל הי*נ*ד מוג
 בההסו6 11ל י6ד מ<ל< הני

 «עלמ V דרנה6 נפמילה
 >61 מגלש ><הm 6 במיג

אסרי המריהו סחססו

 אפוו שלא להקל מד משיף שיש״י ה״ה נחנ1
 דא>גלא> 1«של מלס d6 מוזגה גא<זד אלא

פי הזינוי שאי! מילסא  הסנש ולזה גמור זי
ל. הרשנ״א  מגואה ההוא דהא משמע וגן פנ׳

 הא מ״ח< ופלה הוא משלו גמזנה דאניי
 ודלא ושמו יץ שגקש מטי מ«י אמד דמגיא

 (DS אמד גשנל דאגי׳ והיא״ש הסוס' נדנסט
: הוא גפירוג מלק

אשתו

 פד אשורומ שמהן לסמהוסי פשו ולא לעליווה פשו מזו למפלה » גלולמראוס שגי
 וסמהוגה פוסיס עליוגה גמוסלגח אנל גסמונה אלא שם לא רג אמי וגנמרא שימיט

 גשומסוהוזה פליוגה מחילה נשפט אסורוס שי.יק דיןחגי שסדמשנחם אמיו סוד אהויה.
ם סייוש  פשיה גגוהה מופלגח מפגש מא ט גדיוק הנס׳ שלשון אע*פ יבים לועה היגיי

 שתיק עירוב דנעינן שם לא ק’וה משמיה
 גשעשהה ונ׳ש העליונה גשעשסה נאמד

 גסמוגה אלא שהיהן בשעשו ונ*ש הססהונה
 גל ועירבה לשמיה! פשו אה גמושלגה אגל
 מהן לאמס פשו ואה מוסיוה גולן לעלמה אמס
 שהיא טון מוהרס היא לעליונה עשו אס

 לעליונה ולא להמתונה פשו ואה מושלגס
 שאשי' העליונה ואצ״ל הסחמונה אף אסורה

 ממילה. לה שאין טין אטרה מסיינה גלא
 העליונה נשפשו טא דמשנסם שה ומיס

 סמיירין דפוקמי אמרח אוקימהא טא גשומשוס
 השוהשוס משני טא והאיסור נסוכלנס אשי'
ש ז״ל ויש״י  גנוגה ולא גמשך מושלגס טי
 הרשנ׳׳א הסניה ולזה ספטה ההשלגהד׳ ושעור

 והוא גסשרו כתוב הדגרה נפסק ודעתו ז׳ל
 יש גהשנוס נס רגים פה השרכייה בגל סולנן

ם דנרי ולשרש אמיס דמס :גאסי יני
«מ שלש כו .ונו' מזו למפלה זו דו

ם ללשון קרוב סוספמא :יני
נו׳. זו ננגד זו דיוטת שתי מ  פםן ו

 שנח מהלגוס פע״ו מטאר העוקה
ם נהג ונא!  ומשנה פירוג לעני! שמא מה יני
 זו ננגד זו רוסס בסי שח0משר. נגיצד טא

 שעשו אס עשו לא ומקלס! פוקה פשו מקלק
 אמורי! מוקה עשו שלא ואס מוסרץ שקה

ה אמר ש׳ס} (דף וטמרא  אלא שם לא ינ
ט שלא ט אגל טי ם ומיש . פיי  לא יני

 על ד׳א ט שיש נמלי הוא שיפרט פד •ששנו
ג אין מנן גשמוס שאס יסר או דיא  טיו

 נמטאר סאטה מגווקס טקה נלא מועיל
 דנר< שגל נסנחי ונגר .שנס מהלנוס ס:ףו
ם ט ק י  לענץ שהוא מה לנאר אלא איק ננ

 טה אם או אמד אום טה־של אס פידונ
 :מש«ו יטה מה מלונףה גפלש של
ה * שי א פ  שיתוף ניניהם שטה מנוי אנ

 סמויה לשם אמד נמאנל
ש נפל פ״א) (דף הוי ש' נמשנה .ונוי  הנ

ש ל*־. שנציו פם שוסף שהיה  נייןאינן ולוה נ
ק לזה לערנ לרטן  לערב צרנין נשק ולזה נ

ג אמי ונגמרא  נפיק דסרסי אמד ובכלי י
 שאק לשסף לפרנ ופירוש .אמד וננלי אמו סין

 ונהג ג«! אלא שאים לשי מלרוס פירוט לשרש
 שוסשץ טו אה מלי לבני דהי׳ה ז׳ל הרשניא

:נשס
חד כ ט׳ ממנירו שנקש סטי מנני א .ו

 אמד ס׳ס) (דף הור ש' ניייסא
 גמל לו נסם ולא ושק יין שנקש ממי מגני

 שה ממ׳ש למד השנס קודם ש׳ש .השיסוף
ולא מאתמול לה ונעו זמנין מזה לנמולה
אמד דסניא ששף טי ולא לס למיסנה אסשר

ז’................
מטי מנני אתר ז^ל: הרשניא הסנש ולזה גמור זסי הזגוי שאין מלסא דאינלאי משלו לגולן המזנה נאמד אלא אמרו פלא הקל . . , ^ .

א .וטי שו לטך נגנהין מטי נני נשסמף ולא מטי «י מם להשססף שרגיל פנוי מנני אמד )ס' חלון(דף פ׳ דפסואל טסי מ׳ג שמושו ממם וםפלץ נ  שאים אין יניל שם ואמרו נ
ט' מטי פמי ואוזר צ לא דביל ^ר חה נורושלנד מטאר זה .ו ט גאו אה רגיל גשטא רבים לדפס הפק נ  לנשו M איק רניל ונשאש פירזג פירובין ונפלו לני

טו: •ורדין שנ׳ד או אני רוצה שיאמר פד להשמקז גליד 0A טשין אנל לנכסיו ולרדס לננ
תו ג ג רששססשין ונרייסא וטרלו משססשין סניא והא והקשו גאולר סשססשק אין הגיא ש/ו) (קף הרר ש' .וטי אולר לו שטה סטי סגני ק ג׳ משססשיז ופירוש גניש ואיזן נ

ק רנים גדנר• באולר שס: מוניס ו
*ד ח

טי ושק יין ממטגז שנקש המטי מטי אתל ב פד!  שאה רגש שלשון ששמע .ו
 ואפשר סימה. דנר וזה לסטיו שלאלסהאמד נסול פקשירס השנניה

דגש( שירש שלא ומה וגדטרשיי זקאמר הוא שיסוף משל ושמן יץ גשנקש מוקא לומר
 ליל הבנס קוים ep3s ומיס .נמנהט המסיק הדר שנפיק הנרייסא לשון קאפי שיסוף

אפשר טה שנש קווה שאס לומר דטים
a שתיהן שיערבו עד לטלז^ית אסורין אלו הרי m טו שנמס שאמי אפ׳״ש ניי,ליה לסימנה קןץף איא מ
ק טפג י• העל בין ה ה ואם .אחת בבצוצטרא ש .יהליס לפיסנה אפשר הוה הששונ קנייס ̂ו

........... ־ ־ לעצסה זו ועירבה טפחים עשרה על יותר והתחתונה
 :למלאות מותרות שתיהן לעצמה תו

ה  מחיצה העלימה עשתה •לא כ
 התחתונה אף התחתונה ועשתה
 בני של דלי מפני למלאות אסורה

 .עליה שעובר אסודץ שהן העליונה
 עשתה ולא מחיצה העליונה עשתה

 ענ״ל: לא, לא ואי אהדדי למלאות מותרת העליונה התחתונה
 שתיהן שעשו בטחיצה העליונה בני עם התחתונה בני נשתחפו ואם אסורה. והתחתונה

ש אחד: עירוב שיערבו עד למלאות אסורות ל ש "  עליונה מזו למעלה זו דיאטות כו
 שאין אמצדת דרך לתחתונה העליונה p ישלשל לא אחד של ואמצעית אחד של ותחתונה
 שלא להחחתונה העליונה מן הוא משלשל אבל אחר. רשות דרך לרשות מרשות משלשלין

ז :אמצעית דרך  המים לתוכה ששופכין תחתירן אתת וחצר זו כננד זו *דיאטות שתי כ
ו לא ^  בה לשפוך בחצר עוקה מקצתן עשו אחד. עירוב שתיהן שיערבו עד לתוכה י

 לחצד ישפכו לא עשו שלא ואלו שלהן לעוקד. שופכים שעשו אלו עשו. לא ומקצתן המים
שלהן לעוקד! שופכת משתיהן אחת כל עוקד. ואלו עוקד. אלו עשו ואם שיערבו. עד

:עירבו שלא פי על

חמישי פרק
 בשות»*ת יץ שקנו כנץ סחורה לענץ אחד במאכל שיתוף ביניוץ שד.יד. *מבוי אנשי א

ק או  אלא שבת לענץ אחר שיתוף צריכין אינן בד.ן וכיוצא דבש או ש
 אחד. ובכלי אחד מץ בו שותפי! שהן דטין שיד.יד. וועא .סחורה של שיתוף על םומכץ

ק אחד היה אם אבל  בשמן ולאחר ביין לזד. שותף מ
הראב׳ד השנת צרי^,. אלו הרי כלים בשני וד.יוי. יץ הכל שהיה או

^ *אחד ב :שבת לענץ אחר שיתוף ם ^ שבקש המבוי י ל ן ^ ^ אי ^ מ ^ י י י ^ ס ^ א ^  ״
ק טחבירו א]  יטג צא מיניה נט אי דסאסמול ינק משלו בטל לו נתן ולא השבת קודם שמן או [
 אנל שנימה יקני נסיק ומקנה נמר צא ליה שאין כשותפץ כולן שאינן דעתו נלד. שו־.רי .השיתוף

שני.! נשסוף, מיי.אקיימא פגמיה ^ טלמא to שייט W ני'י« משתמשי נהנך להשתתת שרגיל המבוי מבני "אחד זד.. על זד. יןTפpמ

י עם כלל להשתתף רוצה שאינו המבוי מבני ואחו־ .ברחו בעל שיתוף ממנו ונוטלין  ט
ף אותו טפץ המבוי ת ^ ק או יין של אוצר לו שהיד. המבוי מבני יאחד ג :עמהן ל  ש
י לכל מעט מטנו מזכר. זו! הרי בד.ן וכיוצא .עליוט ט ומערב ט להשתתף המבוי ט

ואף
ס: ש ק ט ר ס » פ שוי t>׳0 נשוי לאויושב: ממיב נ e : שט בסי מטין :א ורטן בסן סמי! בס סד י  :בני מיל ולא cn« ט'

:א דדנק משין סמיג W שיק סד י

טיימוניות תהות
(>] pm ט ich nw'ww «טיוב פידוט ט! טיוגו שא *סקסיו סי »א1ם0 ד0דיי 
 ובהב הסתוף גמא ניוזאיימו אטמנו! מיטיי וא» ה טנ געו ראי גיק הדר pmi ונר

 אוק ננו! מאיו מקסירי! «תן גרני יערג «אא עירוג *ה1וזע אוזווט טיך סהדיס
ק ונמעא ■אאזירא או נאמ אמת נאומקא 1א גנמ roo אננט סמיק רנריס ק נ  נ

;ע'נ ומסיתוף עטוג נסא אר.ו <טנ ואא מיניה געו ראי

עוז פנדל
מג צ אווי טוזג ט סגליוט גשיוס אא סי טלי «י טוזוייו לא גיאנ׳ר נ  לא לא ואי ו

א נם אומד ואט :«נ'ל o לסף ייויזי לא נ n !רס טגוי דזאס אני #שיאזין טלי ונזרי 
אי סנא ששיז דג א»ו וזר? נשנס נול יי! יש לפיו טוס דזדיו ונויאואימ ממיט! א׳ל #מקק מ
 ט לאןשויי סלסויא וסוד ,סזינקא וו פסף ו׳ל רס נואש מהו .ע׳ג נבוהזייז סטצס שוישו ן1«

 טמא לא בשיו וא<א חייזא נלו גלויי 0ל#«יו יונס טו! סיולמוי מזיזק מוי ליזואווס עסו ט סט
א לי m נמשויזימא גיג סואיז סזיסקא וואש . #0# ו i'ר! י*מ טיש וגבי טא דססס ׳ WP0 

:#•ס} פשמסטן(דף טלי טן .סזין סוף מד « מגד וי דיאנווס סמי :סססיוא .אמלמ״ז גרון שצא 1* דיאסויו : ססנר הדלי מזני
 :סייס מיי(יו #ין .מ «ל א #י ים' לי אן ילא יכביז קייס שק אי יי! סמטוי מקש סט מבט אחו :«יא) (יף סוד סדק שגס. ל«ץ לספיזאף לריכי! w טויג! שיטה פט אנט ״ה0

א טיא אילי *סי ואני : «ניל נטסף לימא מיסא ומוטי וגו׳ »0 סנריהא לשמו «א לי 0רא1 ויל סראנ׳ו כמג  סזיסס «טו סיסס ול הראנ׳ד יבים #ליו משב באשי ויל רס ט
«קזיי«לטיום שטסנט וסיו ייהויט! נמוא מ׳ם) ו(יף0יציאי0ש סי '0 ל#יל1יי<1אנ מא וסוד סקזיוו ולא טוגו ש»נשיו טי! משלו למטח אוזו מליזיז נוזול מקזיח 00 אס ל« 00 ט 0י1נא
דיץ טסט! שסיו מו! ימייי• ישיסוף נ#ל לי מן ילא הטח של נסי! יי! שניקש מנוי מט אוזו סיס) !ף1סוד( ׳0 חוטא ויל י•* דוייז ווא• אלא א1וודי סאנט סקואין אלא טחנן«ייזנ אסו «י<א רני
 •m ל« לטיזבא צי אזשו ולא מאססל טנאי גס אי ואסר ואניי «צ לס וטיט הו» סשנס וסטא ננמרא ניפשסג א#1וס יסשנטם וגו* הטס דמל נסיזטסץ אסר טיזיף לרטן טו שלא נשק או

 נר גלל נזסיקטטסס סשוקילא רסו׳לנז? לו ט! מינו ולגן נגילא לסו מבי נשיסזיןט וואי וטיט סביו ננל צסספשלי לויסי בידי •סלס שאין V1 נשיי טיש זק ו־לבסלנייו אלזס ברסיזרי
:0^ (דף סוד #י טמף. 01 הרי מסיני מנט ׳m ם); טקוןןזף ן.0ש#?ף«0טםיונו'#ול ו»חד»בט בדוי; on לס סשבמיז סבי #זיר בס סטיניו ובי מ#טמז וטבל#ו שיהא



משנה מגידה פרק עירובין הלכות .זמנים משנה כסף1־2

ס' מדמאי שלא לו מערנח אדה של אשתו ה  עמי הא מארש שרטט <ראה .י
 דמיה נרייהא והימי שמיו על לאסור מהטץ שהיא ואסר הא )’פ (עירוני!

 ה״ט נעליה! מדעה שלא ומאי עירונ פירינן אי! נעליהן מדעס שלא וגשההא׳ פעירנו
 של אשתו שמואל אמר ונהא עליהס לאסור מחטין היה שלא אסר ו;ח הא כרמם על

מדעתו שלא ומאי מדעחו פלא לו מערנא אדה
 ומומה יידע אה אאל הדנד ״־ע שאהו ד^א-ר

 מסהניא ה'נ י,אמר ני וה ולכי מעדנה אי:ה
 ממט טעלים מנוי נ:׳ מדאמר מיה נ ת׳ מ׳

 וא״נ נע'כ מערנת איגה אשתו אנל כע'כ
 שלא מעדנת הנא ואמי דמאי לותד ע"כ

 וריהה יודע אנל מידיעתו שלא ה״ע מדעתו
 לא רגיל שסיט אי! רגיל גורם פאיט וצ׳ל לא

 שיוחל דנקע ומאי וו שעה צפי עלין לו דאין
 מנוי בני אפילו רגיל איט דאס משוס סא יגיל
 עד ב״ד אוהו נופי! מלא כרמו על טעלין אץ

 ונמ׳ש לנכסיו ׳ורדיס נ״ד או אני רוצה שיאמר
 שדניל המטי סנני אמד גני הפרק נראש ה״ה

, הרנו׳ נני פס להשהתף ט'  הרי*ף ודעה ו
 דהא נירש שלא וזהו רניט כדעת שהוא נ־פה

 נדלא דוקא היינו רדעתו שלא מעדנת דאשתו
 ושמואל מימרא אידך מ״ש על שסמך אסר

 ומשמע ע'כ ונוטלי! נאים מסי נ.י דאמר
 דני לומר ע"כ p ואס לא ניר,ו על אשתו פנל

 שלא ה״ט מדעתו שלא מעדנת אשמו פמיינן
 למה לדקדין ויש :נדמו על לא פנל מידיעתו

 שיש מצי גני לו מערנח ואשתו רניט כתג
 נקט דצרנותא צ’ונ מבואות לשני פהמיה שני לה

 1ל מערנח אשתו ננה׳ג ופסי׳ לאשמועינן הני
:נידיערט שלא

 משני אהד עם וו מצר אנשי נשתתפו ו
 נשהתט אמד במי! אה ר^טאות

 האוכל ;תמעט !פ' (דף מטן פ׳ משנה .וט'
 פליהס נהיסט להודיע צריך ואיט ומזכה מוסיף

מוסיף

 סעורב הוא הרי אלא יחדו ולא הפרישו שלא פי על ואף
 *חצר ד : זה-שיתוף הרי באוצר

 מבואות לשני פתחים שני לה שיש
 בלבד מהן אהד עם נשתתפה אם

 מוציאה ואינה השני במבוי נאסרה
 אחד זיכה אם לפיכך .בו ומכניסה
 ושיתף המבוי בני לכל בשיתוף

 החצר לאנשי לר״ודיע צריך עליהן
 מדעתן א“א־ משתתפין שאינן זו.

טה שאינה  השני במבוי שמא להן ז
 אשתו ה ;בזי׳ ולא להשתתף רוצים

 מדעתו שלא לו מערכת אדם "של
 אינה אוסר אם אבל .שכיניו על יאסרו ״ שלא והוא

ת ילא עליו מערבת שנ הראב״ד ה
 אחד פיייש ז׳ל הראנ׳ו נהג , ונו׳ אוסי■ •כיצד עליו משיתתפת

 לא אתר פסח להם שאץ הי1א השהלא 1נ מפרשים
 אשמי מפינה זה להצר או זה למבוי אנא להם ולח לו

 אמרת יציאה לו או להם יש אנל סדעחו שלא עליו
 העוסינא הלא שלו ולפירוש רועהו פלא מעינה סיגה

:עכ״ל ,להפניר רצה לא
 זה ז׳ל הראנ״ד נהג .ונו' מצר אנשי *נשההפו

 נסץ אלא להשתתף יסלים שאינם שנוש ההכיש
;עכ׳ל ,אמד

ף שהמזכה פ'ראשץ נהנאר כנר ונו'. מבואות לשני פתמים שני לה שיש חצר ד הי  מ
 סטאות לשד פתחים שני לה pn זו נמצר אנל להודיעם צריך שאיט המנוי לנני

 הנמראלדף נסונייח ומנואר .להודיפס שצריך מלון כיק שאתרו ההלכימ נדעה רנינו דעח
 אלינא ההיא שהכוניא מפרשים שיש אלא אהיה למצר זו מצר נין חילוק פם שיש )פיא

P המטאות שר עם עירנה אס זו שמלי ומ׳ד

 ד”ד%אב השגת
 נהב .וט' לה שיש *מצר

 וקי׳יל מאמר זיל היאנ״ד
 שעירט מצירות נשלש כי״ש
 עם המיטניות שחים

 עמהן מותיח היא הפסנעית
 איזו עמה סוחרץ והן

 השמתף אם לה יהיה מונה
 האחרת עם ומשמהף זו עם
 סוחרת והצא מרעהו שלא
 שנוש ונאסח שתיהן עם

:ענ״ל ,זה הוא

עכ״ל:

 צרץי ומש׳ה עמהן אסורה והיא עמה אסורין
 להשהחף חצה היא האתר עם פעא להודיעה

 דקי׳ל לדידן אנל נשניהם להשתתף לה וא״א
 והס עסהם מותרת שניהם עם נשתחפה שאם

דניי נסמוך נמטאי עמה סוהרים  רגיס נ
 עם שנשתהפה אע'פ והרי לסדיעם צריך למה

 הקשו וצזה האחר עם להשתחף היא יכולה זה
 שכל הוא שדעתו אומי ואני .רניט דניי על

 זכות אוסיים אין אחרת ורך זו למצר שיט
 אינה יטמא דרכים שר לה כשיהיה לה הוא

 אינשי לה זאוושי מטאוה שני נשיהוף חפצה
 יתלו מיומד מקוס להם יהיה המבואות פנני

 נימד שם ולהתמכר כציהס נו לשוס שניהם
 מדעתו שלא לעשותו נמוד זכות זה אץ ולשיכך

 כשהיא אנל לכס זטח שאינה שכתב וזהו
 נהכרת לה הוא זטת נלני אחד למט• פתוחה
 יהלכתא אלינא הנמרא סונית תהיה ועכשיו
 שנראה קייסיןאע׳ע רניט ודנר ההלכות וינרי

 עס שמתחפה לומר אחי פעם לפלטת שיש
 נדנרי ושלא טרהם עם טוהרת אינה שרהס

:נהנתי לדעתו לי שנראה ומה יביס
ס׳ לו מעיכת אדם של אשתו ה  שם ו

 של אשתו שמואל אסר פי) (דף
 נשים מימיני סיפחו שלא צו מעדנת אדם

 אץ נעליהן מדעת שלא ונשתתט טנתעיט
 ליק ותייט שיתוף טחופן ואץ עירוב מירוק

אסי הא  ופירש עלייהו אסר ילא הא על״הו י
 ז׳ל לרש׳י רש שינחו נלמד נזה רניט

 נהשנוס נמוג והוא אמר שירוש ולאמרורם
 אוסר נשהוא ט מפרשים אמר טרוש א׳יא
 אלא להם ולא לו לא אתי פתת להם שאץ

 שלא אשתו עליו סעינת w לחלר או זה למטי
 אמרת יציאה לו או להם ■ש אם אנל מדעתו

 זס ופירוש .ע"נ מיעמו פלס לו ספינת אינה
: שם אשר הסוגיא סן יותר נראה

ס׳ תצר אנשי נשתחפו ו  וסוגיא משנה .ו
 ונהלסס שם ותסקנא שם ינסרא

 שהזכרנו הפסק אמי נפשך זה ופל רניט כינר׳
 להוחעם צחך מטאות שר שנין שמצי נסמוך

חולקים שיש נתנחי וכנר ז״ל דעתם תפי

 *כיצד מדעתו. אלא
 שאמר כנון אוסר
 עמכם מערב איני

 משתתף איני או
 *נשתתפו ן ;עמכם
 עם זו הצר אנשי

י ד ח =א שנ מ
הטין אותו כלה אפילו נשתהפו אהד במין אם המבואות

דהאב״ד השגת עו™ זה דדי
גם ז׳ל הראנ׳ד כחנ .וט׳ מיניי! נש־י *ואם ונתמעט נשתתפו טינין בשני *ואם .שניה פעם להודיעם

.עכ״ל ,שטש זה כלו ואם .לד\דיען צריך ואינו ומזבה מוסיף האוכל
זה ז׳ל הראנ׳ר כחג .וכו׳ שכרם •גחושפו זה בחצר שבנים *נתופפו .להודיעם וצריך להם מזכה
,תונה כאן דאין נהא כר׳ש קי־ל דהא שטש עס זו "חצר נשתתפה T :להודיעם וצריך להם מזכה

ד,פתח מן השני המבוי בני ועם זה מפתח זה המבוי בני
האחר

, ;שט סי' פוי ג שם ספיג ע׳ש שפח פי' סור נ • שה הפ׳ג שפז ט' פוי א
ט ודנרי ני נעין אם ונהשטח עיקר. וההלטת י

לשתוף מצשיפץ האוכלין שאין פ'א שכתג כפגרתו וזה .ע'כ טיטש זה צם נשחחט ייינין נשר ואם אמד נחץ אלא להשהחף יכולין שאין הוא שטש זה נם א״א נשתהפו אמד
:מצטיפין שנולן רניט נדנרי המוס' שדעת כהנה׳ וכב־ .נלנד החומץ לעירוב אלא

1ע אוסרת שניהן עם עידנה לא שניהן עם אפייה שרק עם עירבה רניאית שני שנין מצר שייומל אחי ר׳נו) (דף כהוניאוכו רי כ׳ .וכו׳ החנוי כני עם זו מצר גשתת£ה ז
טי ט שינילה זה רנילה מינה וננזחד רנילה נאמד שדהן ה ואמר מומי ט רנילה שחינה וזה א נ נ נר י ואמר לעצמו רנילה טתר ט רגילה שאינה עם עירנה אם הונא י

שמואל
עוז מגדל

«י אנ׳י כוזב ;פ׳א) cp(מלון ן׳1 סשיזיזרן פרק .נזר לא עד פהוזיס שני לפ שיש ו  מאוזר ז׳ל פי
 ואורכה הוה רשרוש מכין איני אומר ואני :עכ׳ל ס1 היא שרש ונאנזח וכו׳ נר׳ש דק״׳ל

 ועוד הודיעוהו'}יזני ולא הודיעונו נתדא דהוא אשי מ 1םניר סשתתעי; כיצד ש' דריש כיון ?8י
 :עיילו מנ:ים סי־,:ינן כי להודיעש צוין משלהן נכי ס:הה:ין ד?*צד רמתגיהין גמלא חלון ש' אכי־ןנא

 גחי ותלמודא אסר דלא כא דאסר הא קניא ולא עימנ עירוכן אין נעליהן מדעס שלא ושנכי־״זשו
 עם להשהחף שיניל מכוי מכני אסד שמואל דאמי אדשמואל דשמואל קשיא דא״כ משהגרא ס׳ג קהמר

 תיל שאין אין רגיל כר» נעל שהושו ממנו וטטלין ניתו לתיך נכנשין מנוי נני עההן! ולא מגוי גני
 מילמא דעיקר דפמניתין נמרא שהוציאוהו מי ש׳ גמי מייהי ודכווהיה «־וך הלמוד דגריו (מצאו ,<א

 מתניי גמרא להריא ג״כ שש למל ו״ל אלשס ר״י וגם סדום חדת פל אותו כהין ס1 כנון דמסיין עד וכו׳ שניהם עס אסירה שטהס עם עיילה מטאות שני שכין הנר שמואל דאמר הצרות דשלש רר׳ש
̂מן ואק־מנא רשפעתין פיגיא האוכל מתסעס  אנ״ד‘? שאחי ומה הכיח דלעל דמתגיתין גמרא הדר מ׳ וו ואקימתא .טכ״ל סאחי גמטי אוכרז אתה זה כמגיי מחייו שאתה שמחי* מנואות שני של נתצר ל

 ז׳ל לר״ח היא סייעתא דעתי לסי כר״ש די,יי״ל ומשים גגות כל פ׳ לה ומייתי שהוציאוהו מי פ׳ משנה :היא טתין מויוית היא האמצעית עס שתיהן ועירנו לרה׳ר ושתוהות לוו זו ה^והוה סגריס משלש ו״<
העירוג כזה הסן שאיני דעתו חגלה חדאי הצח נלשוט ז״ל ר״מ שדקדק כתו נלכד מהן אתת עם שנשתתןג כזה וכ׳ש לא לדעתה עירנו לא אם אנל ומדעתה עמה עירנו דסשמע קמצי האמצעית עס עירנו דהא

יכאוקימהא זי כהלכה שלו עירינין כציייקי ק שנתל ז״ל הרשג״א למורי מצאתי כול ,מוה גדול מיסוי לן אין שעידנו כיין רכא דמסיק קפייתא דמתני׳ גיייא פוך. סשתתשין כיצד ס׳ ריש מפורש ווה האהר
 שאס ז׳ל הראלד שתמה נחו האחרת עם וישתתף זה עס ישתתף אם לו יהיה וזייג סה לוסר סתמה יאל נאיצעית פייינן נשהעמידו שיר:ה1 היאנ׳ד ממנה שהקשה לר.נירוח ההיא לספיש ו'ל אלפס דר׳י
 לראייש אדם יקפיד שלפעמים זה הוא ידוע דכר ודאי אלא נזה לו יש הפסד מה ואסור לו שתפו או שעיינו מי דעת :מצרין כהן וניונא שהזכרתי ההיימוד מקומות ונבג עצמן טל תהה זה על תמה אמה
 :פ׳) חלון(דף פרק .מרעהו אלא טד וכז׳ אדס של א?תי • ויציכ נכון וזה , נשתוזץ או צעירזלו רוצה ואייו מונעתי שנת כשאיכיי ושמה *•למנעו וכיש ̂נ*תו כליו כהולכת וכ׳ש לכיתו נכניסהו <'ש ככט פגי

n ro וקיכלנו שמעט הפיחש זה גס אוסר ואני :עכ״ל להשכיר רצה לא הטורזיצא הלא יכו׳ נו ספ-שיס אהר פירוש ז״ל '.יאג׳ד כתב חלין פרק .חשתהף חיני אז עדנה מערה איני שאפר מון אוסר 
 ותשתא למתוח שיכולה וזער האשה מן חון סד וכו' לדעתו שלא כין לדעתו נין הכנמייס ושפהתו ענדו וע׳י הקנינים וכתו לצו ע'י מ^תתפין כינד פ׳ דייש ננדייהא הניא ד^ת הוא הה ו״ל ר״ם פירוש ים״מ
 פטס פד זכו׳ חצר אפי נשתתפו . לתוי-ה פנים וכמה כהוגן דיריו פלו ולכן פירול ולא היה שכנית ז״ל היאנ״ד שהקשה דעוידנא וסהיא אשתו ע״י רוחה שהנעל כ׳ש נפלה מ״י מומה סאשה אם מזי •וק

p< הוא מרוך !תלמוד המאירים ז״ל ר״מ דנרי לשכש ראה פה לכוףדפתו ירדתי לא אומר ואני עכ*ל אתר כמין אלא נהשתתך יכולין שאינן הוא שנוש ההפרש זה ו״ל הראנ׳ד בתנ : חלון פרלן . שניה c 
.להוריטן צריך כיה ואש להזדיסן צריך ואיט ומזרה מוסיף האוכל נתמעש :התשו מיגין כשני ואם יו הלכה של שניה נננא נכמוך לכתונ עתיד :אני כמו כאוכל דנתמעם דסהניפין גמרא סלון

דגיי־סינן להוריק וא״צ ומזכה מיניך האוכל רנתמעס דמחניתץ גחיא חלון פ׳ פרון חלמזד ז״ל ר״מ שיכרי זו הלכה של ראשונה כננא ככמוך נתניי כנר אזמר ואני .עכ׳ל שמש זה גם ו׳ל היאג׳ד כתב
לעיין אי זמהדרין לכזדימ צריך מינין ח:<י להודיע צרץ• אין אתד מסין האוכל כלה דתגיא נמי נתמעט אפילו תינין לשני אלא נמי כלה אפילו נתמעט איריא מאי אחד נמין ליסא אי ססקינן כמתי

 צרין ואין מזכה כלס אפילו אחד מין האוכל אס דשמעתא סוניא וי׳ל כן כתכ ז״יי אלפס ר״י ונס כמ׳ש מכירר זה כנה . ע׳כ שאני וכלה מינץ משני חימא ואיכפיח נספטמט נתמעט פאי אחי ממץ אימא
 כאן דאין להא כר״ש קי׳ל הא שכוש זה ז״צ הראנ״ד כתב ;תלון סרק .וכי׳ שכנים נתוספי כרזר זה והנה להודיע צרי־ כלה ואס להודיע צרץ ואין ומזכה מישיך ויתמטס מיגץ שגי ואם להזריע

מ ; ס״ט) שהוציאוהו(דף פי סדק .לעצסו שיערל עד הממי מי עם וו חצר נשחתסה • סליה כרורזת ראיזס והנאתי פכנרא כמנה על ה:דק מה השנשי ככר אומר נוM1 .פכ׳ל »

מייימוניות הגודת
 ע(*יחס איסר אינו אפי^ו עמהם ערבS S‘רג עזאם ופסק אב״דvז כשיטת אויג* שס [הטור ״

 רגיל• אינו ואשיליו סדעחו שי*א מערבת אשתו חגזי־ באותו KבוSו ואתfS רגיא שאינו כגון
Sי שהוא בגון עלייהם ואוכר עםהם ערב  שאוסר כמקום חדר כאותו ו^כוא ו־אתS Sת

 אץ pDV ^ערב רגייי ואינו עליד& אזהר אינו אם *5אכ מדעתו של*א מערכת אשתו
ט אפיליו כפירוש בה מיהת שג^א וב^ מדעתו שלא מערכת אשחו ערב Sרני אי  עסהם ̂י
 אס מדעתו אSש ^ערכ יכווין הבית בני ואפיינו מדעתו שי״א מערבת אשתו אוסר ואינו

ת אין * ע־־כ] ארזת לחוור אלא פתוח הבי
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ך י סי. לפסי ד1(6 *)« לס w וז) פ׳ ו
ף י  ל6ד0> לקרפ(> סופת ®יי(י
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 efc לדילס סקף 6גשל m b ופילוס .וסל6
 פ4 תים1« פנית מסי י'06 לדדס «קף

ט טסד :לגיס פדנלי p« 0• ור1ו
א חד י o לססת [־bo ססטי פנד א r . *Cl 

 ודין התצי מין הפט• סדק פסק
פי פלק פטאר ססנר p 6:יני iד 7ת  פנ
ס׳ ספטי ח כיצד פי סיפיא .ו סנ  (דף פ

 מןה ספשה פט• סגד אפז Oiai פ*י )3ל
ד מל טסל יפ6 ת«0 פל :פנוי ג

 פפורש or . וגד ספוסתסו פניי י9א[ •{;
) (דף הדי נסלק  פונלי פ/:

 :גפטי רטס ל1גה סיש מסלא וסטאד ספסגא
ג י י ו נ w ספידט פ  nrtno b* . פשגה 

 ווסתתפוגפגוי 0טוגלו פילס 00
pm פילג ולא ל90 סגד אתי ותגוז o גאן 
 מגלות מוסלין תסף0< פטיולא פנו• וגא(,

א״יין פני י  לנסים גרנצדוס לסצסיו שהסטי ג
 פנוי אסד סגסס נסיתל מפלא שס ואפח

ס: סיזטל הספס וגל לני
T פו חו/ ט  סמאל or וגו׳. םפנוי נ

נהשנוס. וונתנ ניחשלפי
 ת9שלי פל לא פלוסתן פל ל,שידץ0 ופילוס
w אם שהל• ואפי הסמף m סויונק נפת 

^ אלא לאשיו פ' גסגל פילוג פטם למ0  ג
ם או ניץ נשסתספו מרי  והתילים אסלים נ

 :דפלפא פרוסה ופלוסת( סדיסגן ראשווי. שגת
• טי .וגו׳ פילט אס ט woon סלא מנו

ק״ל) (שנת דפילה «*א סיפלא
 אאלין סדין וספסק מפילוסה לניס סטסג ולפי
ה. ג אפי 00 סדס נ  גסהתט סלא פט• י

 ט פפלפלין אין גתים פס יגלוס פילט ס
ד׳ אלא  נתיס פס פצלית פילט לא אפיס ג

r פותי iלb ללנה סוואה תדוא לג ^ל נטלו 
 דוסקו נסים פס סציוס פילט ני שנא פאי

 אץ דאפל לפפפיה ילג נסיס wm סלליס
 נסים שיי.יי פי וקלה •ob דתל הפט•

 חציית נסים.איכא והנא להונו פהיחין וסציות
ט לא גי לינא  נסים למי ליחיפא ופי פיי
 ותירס לינא נית איגא יסצל דססיפי נמאן
 מד לגני וגולה! ללשותא ליה דפגפלי אפשל
 משאי ליגא נמים איגא גית טף סוף והקט
 פי אשי לג אפל אלא ומספוא גוה יגתנו
 נספיהא יאמן נתיס שיא*מ לחציוס צרם

ס לדפס  אסי דיג ¥ פיסלא פיחס יוה מי
ק נתים ליפי א׳א פ  משום דמו דסתיט נ

גלופל לאסל לסצריס מולפין

 פיתתא גהאי להו דסא לא מילפא פסוס סהפידוגסלו להידיפאפ׳ס וצוין ופונה «תיף
מגי  אסד בפין אילימא פפץק גמאי וננפלא לניס לדפת פתויי היא פמאוס סד סנץ ל

 האוהל נצה ופרא לא גפי <תפפפ אמי' מידם נשד אלא גפי ob אפיי גתפפפ איג׳א פאי
 גתמפפס והפכת פאי אסד פפין אנפ׳א לסיויע ציין פידס פסוי להודיפ איצ אמי פפין

תמץ *י0ופיל סאוי גלה פידס פסגי ואנע*א

ח שניהן עס מותרת האחר חח י ד׳טביאי״ ישר עטי׳ מי
ה. עם זה אסורץ ^דומסד מ4דו*ד לניוופםרש אוסרת מהם איתי עם עירבה לא ז  פ

 :קאי פילוג אססלס פינים דד&תח אחד כפתח רגילה זו חצר היתה ח ז שגי? על
שכל אוסר בו ולצאת להבנם שרגילה זה .רגילה אעה השני

 האהר המבוי הותר בו רגילה שאינה מבוי עם עירבה .אוסר אינו בו רגילה ושאינה
 לא והיא לעצמן בו רגילה שהיא המבוי בני עירבו ט :עמה לערב צריך ואינו לעצמו
 שאינה המבוי בני עירבו לא ונם בו רגילה שאינה האחר המבוי בני עם ולא עמו עירבה
 לא והיא הואיל .עירב שלא מפני רגילה שאינה המבוי זה אצל אותה דוחין .בו רגילה

 לעצמו: שעירב זה מבד על תאסור שלא כדי אצלו אותה דוחין עירב לא ותא עירבה
 הואיל סאתים מבית יתר לקרפף או“ לבקעה אחר ופתח למבוי פתח לה שיש חצר י

 בגי על אוסר לפיכך מבוי של פתח על אלא סומך אעו הקרפף לאותו מחצר לנזלטל ואסור
 אוסר אינו פתת או [נ]םאתים הקר^שבית היה אם אבל .עמהן שישתתף עד המבוי

א :הקרפף בבל לטלטל ומותר תאיל סומך לו המיוחד הפתח שעל המבוי בני על  אחד י
 מצבה שבנה מבוי מבני אחד וכן .עליהן אוסר אינו אחר במבוי לשבות שהלך מבוי מבני

 :רשות וחלק מק עצמו הפריש שהרי עליהן אוסר אינו פתחו על טפחים ארבעה רחבה
ב  לאלו רשותן מבטלין נשהתפו ולא מקצתן ושכחו מקצתן שנשתחפו מבוי *אנשי י

 ולא שנים או מהן אחד ששכוז חצר אנשי בדץ רשות ביטול לעגין ודינם .שנשתתפו
ת אנשי עם אדם שכל אמרנו וכבר עירבו.  חשובין ק אחד כאיש שולתו על הסמוכים בי

 וחצר חצר כל שבו חצירות כל שעירבו מבוי ע :מבואות לשתפי בין חצירות לעירובי בין
 בני עם עירב ולא החצר מבני אחד שכח .במבוי טלן נשתתפו כך ואחר עצמה בפני

 לערב הצריכו ולא סומכץ השתף ו;יל נשחתפו כולם שהרי .כלום הפסיד לא חצירו
 אבל .בחצירות עירבו והרי עירוב תרת לתינוקות לשכח שלא אלא השתף עם בחצירות

 לטלטל חצר בני בל ומותין במבוי אסורים נשתתף ולא המבוי מבני אחד שכח אם
הריוביד השגת *נשתתפו T :לבתים כחצר לחצירות שהמבוי בחצק
ן ושכת *במבוי נהנהיאנ׳יו׳לייושלפי *טתסטנפנו•'וטי. על בחצירות.אם לערב ^
 ואץ .בלבד הראשונה כשבת השתוף על םומכין פרוסתן
 ישלא *מבוי מו נ מדוחק אלא זה דבר להן מתירין

 מנזלטלין אין הבתים עם חצירות עירבו אם בו נשתתפו
 שעירבו מאחר .בכרמלית אמות בארבע אלא בו

 לו פתח אינו כאילו המבוי נעשה הבתים עם הצירות
 ממלטלין אץ ולפיכך .חצירות בלא בלבד בתים אלא

בטלן מטלטלץ החצירות אנשי עירבו לא ואם .בטלן
בלים

0M שפו סי פיר «

 סר נשם פייא1 ודג• אסא נר •עקכ רני היא
 האסי נשנס מטי שסוס על וםיכים עייוין
י נשם נא רני מיומק ׳  נידליא אוס גגון י

 טן נר ייפה רני .פמסק על סקסדין שאין
 P'Opo שהם נידליא אגסי גנון אילא י׳ נשם

; עגיל סרוסתן, על
 רל הראניד גתג .וטי גשתתפו שלא ייפטי

 00b קי׳ל דהא סדא וה. גל גתנ דעת ססםיון
טן ס  רשות ומנוי מצי עירט לא נץ עירט ני״

 ועוד .לסו סנירא הגי ושמאל יומון דר׳ הן אפס
 אסיק הגי אשי דרג עגמה הסוועה גפירוס פעה

ג אסר דלא מילסא להא פעפא  אלא נעירט י
פ7 נחים פשום  דנר.ים מאני שגיסי דעורני ני

ץ ופפום נסלר ^ שלא נפנוי ששנחי o׳bo אאילו נורו ה ס  ׳bo איטר שיוהגי סנן b1 ככיפליס להם ויהיה הפטי נתון אותם ל
ט oob ואץ רג לדעת w גל המצר ט .נפו ;ענ״ל הסגל, פדרן טעה p פסרש שאים ופי שמועה אותה אירוס וו

«ר א: ירוץ פשץ ספ׳ג ש» פורסי' ג  שס: ת»׳ג ש* שי' ג
שס: ספ׳ו ופ׳ש nwסי' פוי י

. ק שהנטם
 משותף הסלר ותשמיש 1b«0 הגטם סנטוס

ט נשלא להם סנתים ק צהיויא ואסרו לנסים ופסל ק לק פשלה מו!ר שהיי קא הניץם מורם עיקר 1T0 לנחים הו*• ק להננים אטד סויג אע׳ש שאיץ ליפי אץ הילנן עיי  ו
n ססוקה הלנה דרג מימרא שתהיה השיטס סוה דעלה .מושטת יהיו לא שהוגיוס סא דץ גסעירט אנל לו <■(M איון p ib o  bb . סדש יפעם קרשו התפרשש ושאר רל ישייי אנל

אמי
ה ט ח חנו ו ני ט די עוז מגדל נ

ס אפמיו אוירה ופקף דאם ^י אוםוי נן1 ץ אומי סאסיש ני ס 1p»n ני פרן .רטט ןbו פו מסי פני אווי :ורו) הוד(דף פרן .פןופף b פר ׳1ונ לס טש סגו נני
ס נע׳א שידי■ יייייי . אםנד השסוס נפסח אושו1 אויר גסקוס עיסו ואיגו אוונ ט ופ' פ׳ג) פור(וף יסר ו  t .גוץ נפול לפדן פר הש»0ש פנוי אנסי ;פ׳ו) מ»ופפין(ו^ ני
«י סניס 0x ר1מ אניפי :)1פ* טר(וף 1 פ׳ג סתויש אושר איט אדרס מוקף אינו אנא אדרס יפופקף ipn ראוסי 0ט ט פ' .פסאוס פו וגי' 0 .לסזיס פי פפירגו מנוי :משפשפין ד

ס' נפסי נסמסשו :פ/) ן1סדר( פ״ :ווייינלפי פ׳א) פת•(ין ״0 .פייסן אלא פו י
סג אג׳י נ0נ :וגילו פפלסלץ פו וני' *0W 6b סמי :טר פי וופייא הוא מנץ לדן ומפה אפס ונר b אומו ואני :פנ׳ל פרונמן b פקמיוין שק ונו' ומ שוא יישלמי’ י׳ל פואלו נ  ו׳ל ני

ט' וה b «נ רפה פשפרון  אפר ושק ר<1 ופור נפשן!א טפיה ןאי ושמואל מוא ,ופפטס ואפס א יש טיווח רספש גפפפהץ טג טשן היה אפיא יאפו ואני פג׳ל פדרך טסה ו
 הלנסא הנץ הפואל ניב ןאי טויאה והוא 1וו* טון פלייהי I'b יומן וו׳ יאפ׳ו לפיס פסוטש וקירויו ושים פיסי ופיו ושט b ישו אום שיהא פו והורה «אר וישו הפטי אין נןסיץ ישנילשין טין

 פשוש הפטי אין גט יפןג ט רו«ופן ששש דגרשיץ דפטלשץ פ׳ן שפלאפי הירושאוי פן ראיה להס יש פהץ נרי פשן ו׳ל ר׳ש ט ואן> הטשןיש לוג נשה יץ הרשג׳א «ד וג׳ג רל אלאש ר׳י פסן וץ
א פי פשפש 1וה׳ הטס פ»> פשופס אין פלר סאווס פםוי  נפל משנה פשפופיו ולא פצירות רתייש השפופה פואו! הפהן וה ■סן לא ו׳ל רש ט להיטש גאפי פהה אלא פשה ארן ל׳ אץ וסה ומילה ו׳
פ׳ו יהפפן פילאן פןוה הופט אוי ה1ו פלסה ג«י אהה b וטובן ורוץ גנו אא ט פירט לא ט! פיוט נץ וו׳ש פפפא שמואל יאהין נטש b שגפון ואשווה ששסופה to שור {פי טושהאפ פטש  ג
ט נו טוש ולא נקפיד שמפורש פה אלא נססדו השג לא ו׳ל י״פ ני ושןרפט נהפפי וכני m פישפו אא׳ג פרשהו ו  b הפפןא ואה טהג טה ואילו פהלטזא גר ופשיה דליהוי, לפולה ראיטו לא ויל וטא 
< שטול ההשפיש וופ וההלר נגליס גץ האן הורו אb לט !b ואוה נטלו או אפיה נאיגס קפול לפון וגס טפלי■ לפון טאא שאץ רל הראג׳ר ^ולי שהשע ונפי פספופות אוק שנש ט ולא ל̂פ  טי
^ לו Ob ^ין  ט(יו פקס ומילה ייא רטן ואשיט פשפופה שטו פפשטו הוג נפשן ו׳ל ר*■ טאא ודאי אלא לנפלה רגדו מוליא ואיס לאון אלא 0ט(ט מארץ טע ו׳ל וטא סטז לא «לו השפופוס ו
oto ה פטא ט' ופי נקר אסייץ פי נטא לקפל פהו ט ושההןז קא פמי אט סי' וייא וי סיניה נפא השה מיביץ .פלסה ג«י אחנה frioi וחלה ^  ופהוטץ פירי ולא ליה אפי ילא אישה״; שר ו
eb .ץ א לו' טפוא וסדריה לשלפודא הפדא לס דאןנשג w טנא ופדץ ^י  דרא אוי fob הא אניי אפי אסיה נאומו קא ם שפלקץ אין מ ושהה* קא פסי מ אפי יייא יי אפו יטטץ יי

ceib to נטלו לקק פוהי נטה פה שגיחש טרט לא אפוש נארנפ אלא ס לקפל אסר גטס פס קידות טוגו ט ושסופו קא פטי וג אפי אנט ט דגה ואפי יטושה אנהו גר וגה יאפא שו 
» te נשים פס שצחש טרט שוא 4ט למא טואש ט»א לי( n קירוש איגא נהיה הנא והא להוט פשוטן וופ4ש1 נטש טנו 1ש וה1וו) נלט ויהד פטי אין רג ואפג לפפמיה דרג נשיס ולפשו קייזש 

טן «• וטרי ושןיל לינא והיש אינא יקר זפשפיוט נסאן היפ1 לטי ליופיש ■פי טגיופו לא ט איש! פ ג אפו אלא ו ט׳ נ׳ ווייפה פיוץ הגה . פ׳ג ואיץ טויש טאשח לשליחיו גוש ט אפי י  ו*פ ז
m רל b פה ונפי תפרא גפשןוא וששן פס פיון xפן לפ טלה שפיפה אפה פטו ■■שטו סספספי רל אלאש וג׳> אפי ת «עו :: b פה xהענווה גשפופיפ גטחטן נהג ט ;

צ0 כ שליש•] ם*־ [וסניס
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׳6 רנ אמד מנץ ה’8ב1ל זיל6 דרב : ל(עי  קרפף1 זמטי נג 1ררי(6 6דל ע׳ד) דה׳
 עירט אכילי אלא הד קי״ל לא1 נקים עם רזח5מ עירט נ:לא אלא הן אסה וכיה
נ6 נמטאר הן אסה רהוה האמרו עד נהשנוה יה ונהיו מהלנה דרו הא דהו ולזה '

 סערנץ אין זה ומאני ראשון סרק כנזכר נטרה היסיד רשוח שהוא דלחוה לה ויש ספסיש
 ואפילו מהיצוה היי,ק שוס מהושרה ואינה גמורה רה*׳ העיר שכל שכיון לפי להצאין איהה

אם אנל רורזיצוה נוין כולו המוכשר מטי מצי מערכי[ ואי! איזו כתכו׳ היא הרי מינריהס
נרור וזה נידם. הרטח ולערכה וזציה להכשיר ונאו נמשיצוק מוכשרת כולה כעיר היחה לא לשון אני ריאה אכל מכרעת הכרעה׳ אין ואני .השכל מדרך תועה ק מפרש שאיט ומי

̂\ ו1רר רחור■ «m<mV •hV V

 עובד טל :בי׳ עירבו שלא כחצר בתוכו ששבתו כלים
 בני עש דינו שבמבוי בחצר השרוי צדוקי "או כוכבים
 כוכבים העובד מן ששוכרים החצר בני עם כדינו המבוי

 להן מבטיל או .שבמבוי רשותו ביתו מבני מאחד או
 אחד וישראל כוכבים עובד במבוי היה ואם .הצדוקי

 שהן רבים ודין אחד ישראל ודין .שיתוף צריך אינו
ן :היא אחד דין אחד שלהן על סומכין  בובבים עובד י

 לבקעה אחד פתח בחצירו לו יש אם במבוי דר ^שחיה“
 ארבעה קטן פתח היה ואפילו .המבוי בני על אוסר אינו

דרך וקרונות גמלים שמוציא פי על אף ארבעה על ו־ף =5.וי-י׳ לי,רפף פהזר, היה אס וכן
על אלא דעתו שאין עליהן אוסר אינו שבמבוי הפתח י ' .............

 פתוח היה אם וכן לכקעה. שהוא לו המיוחד פתח
 כפתוח זה הרי סאתים כית על יתר שהוא לקרפף
 פחות או סאתים בית היה .עליהן אוסר ואינו לבקעה

; ממנו שישכרו עד עליהן ואוסר עליהן סומך אינו
 ישראלים אחד וצדו כוכבים עובד אחד שצדו ^מבוי יח

 ועירבו ישראל של להצר מחצר פתוחות חלונות והיו
 אחד בית כאנשי שנעשו פי על אף .חלונות דרך כולן

 אסורין אלו הרי חלונות דרך ולהכניס להוציא ומותרין
 יכיצד ן2י ; כוכבים עובד במקום כיחיד נעשים שאין .כוככים העובד מן שישכרו עד פתחים דרך במבוי להשתמש
 כדרך המדינה אנשי כל טשתתפין כך ואחר התינוקות, לשכה שלא לעצמה מערכת והצר חצר כל במדינה. משתתפין

 המרינה. בכל ויטי^טלו אחד שיתוף כולן משתתפין רבים של נעשית אפילו יחיד קנין המדינה ״ היתד, ואם .במבוי שטשתתפין
 שהעם פתחים שני לה ויש רבים של היתד, אם אבל כ :אחי שתיף כויין משתתפין אחר פתח לה ויש רבים של היתד, אם ובן

 בחצר אחד בית אפילו אחד מקום ממנה מניחין אייא כולה את מערבין אין יחיד של נעשית אפילו בזה ויוצאין בזה נכנסין
 הנשארים אותן ויהיו .ששיירו מקום מאותו חוץ המדינה בכל מותרין כולן המשתתפין אלו ויהיו .השאר ומשתתפין אחת

א ; המדינה כל בשאר לטלס־ל ואסורין רבים הנשארים היו אם לעצמן שעושין בשיתוף במקומן טותרין  משום זה ודבר כ
 נשתתף ולא שנשאר gהמקו שהרי .בה בוקעין שרבים זו במרינה לכילמל להן התיר שהעירוב שידעו בדי הוא היבר
ב :לעצי־׳[ ואלו לעצמן אי'ו אלא בו מטלכילין אין עמהן  מערבין אחר במקום וסולם אחד פתח לת שיש רבים י׳של מדינה כ

 לעיר פתוחין שאינן פי על אף שיור אותו שמניחין הבתים .כפתח השיכ שכהוטה הסולם שאין שיור צריכה ואינה כולה את
 כולן עירבו אם המדינה. לבני בשיתוף כשהמזכה השאר: את ומערבין שיור אותו עושין לחוץ ופניהם לעיר אחוריהן אלא

 בעיר לשבות שהלך מי או דטדינה בני עם נשתתף ולא ששכח מי ודין .להן הוא שזכות להודיען צריך אינו אחד עירוב
ד :ומבי" בחצר כדינם הכל דין במדינה עמהן שהיה כוכבים עוכד או אחרת  ממבוי חוץ יושביה כל שנשתתפו מדינה כ

ת אין *לפיכך אוםר אינו המבוי פתח על מצבה [נ] בנו ואם .בלן על אוסר זה הרי אחד שג ת־אנ״ד ה
ז׳ל הראנ׳ד כשג .יט׳ חערנין איו •לפיכך על מצבה ומבוי מבוי כל ובונה .מבוי מבוי או כולה או אלא [ה] לחצאין [י] מדינה מערכין

יזיעצוזנפקם דקה שאין דקה ע•׳ אפילו ש1פיר , - . : .........................................

 ונל לפירושו נמו לפירושם יוזוק מוורא
:ז*ל הריא נדעח ראיו־יגים

ד טז ג  נמצר ששרוי לדוק׳ או נוכניס עו
)היא הדר(דף פ' .ונו׳ שנמנו׳

 וכן נסנו׳ עתגו דר שהיה אד.ד נלדוק׳ מנשה
 זה לערן שהסט׳ שס סונימ מקוסויז ננמה

;הם פשופים ודנרים כיוצר
ד יז ב  שם .ונו׳ נמט׳ דר שהוא נונניס עו

 טכניס עונד שמואל אמר ס׳ז) (דף
 לנקמה פתווו ארנמה על ארנעה פר.ר. לו שיש

ס אפילו כ  היום כל וקרונוה נסיים ומוציא ר
 מ״נו מנוי ני׳ על אוסר איט מם׳ דרך טלו

ליה יייזא פסי ליה דמימדא כיומא נההיא

 ה׳ש מהו לקרפף ח1פי, להו אינעיא ס״ז־)
 יוסף ורנ רנה לקרכף כר,ויו אפילו מנן דא׳ר

ד תרו״ט דאמרי ס טנ  איסר םאי.יס ני־. טנני
 ניח ישראל אוסר אייו סאחיס מניה ׳ונזר

: לעיל כדאיר.א וכו׳ סאהים
ד אמד שצדו מבוי יח . ונו׳ כוכניס טנ

 כהנמיה 1ע׳׳ד הדר(דף פ׳ מימרא
;ע׳ש המצר נדין שיי פרק

ד יט צ  העי•[ זה פירוש וכו׳. סש־.מכין כי
 עשרה גנוהה הומה מוקפח כמדיה

כיפר,ים

^ •טל אמד כמט• שאפילו ע ה  לסרו למי ל
 הרמנץ וכ׳׳כ שנה מהלכות ׳"ז פרק כנזכר

 ידר וחלוקי בניאור. רניט מלשון מונן וק ז׳ל
ק ננמרא מטארים רניס ושל ׳מיד של  כילד פי

 המפרשים מכל וסיסכמים ג׳׳ס) (דף מענרין
 של עיר היא זו אי זיל הרשנ׳א וכהנ .זיל

 לרנים וישכיריה לעצמו היחיד שביאה כל יחיד
 להושיב שביאה או לרבים מכאן אחר שמכרה או
 פלעיום דרכים לעימו ור.ש״ר דיורין בה

 ג עכיל ששים שהסלניס כדרך וסרפיור.
ס של פדיגר, כב ני ט' י  )יתש שם(דף .ו

 מהו מכאן ופתח מכאן סולם
:עליו ממיצה שרת פולס ואסיק

ג ה ב ב טז  אם רניט מיש .ונו׳ נששף ה
ט  להוציא אמד עירוב סלן עיי

 משוחפין להיות יטין שאין למצאין כשמערנין
 הוא ברור ודני לרפה שימנאר הדרו ועל

 לטלן עירב אם להיות שראוי יראה הלשון ועיקר
 הפדייה עם ישסר.ף ולא ששכח סי אחד עירוב

: פשוט זה נם .וט׳
ה כד נ די  ממטי מק יושביה כל שישתחט ם

. אמד ט׳  נכיצד שם זה גם ו
ע סענרין(דף  מדינה עיין הזכרתי ונבר פ׳) י׳

ה; זו על ^

:המבואות שאר ‘עי יאסור שלא כדי מהן רשותו לחלוק רצה אם פתחו
טי

שפש: :שס סמ׳ג ששג שסג סי׳ טור א השם: :שם סח״ג שי׳שצג דסור שצ: סי׳ שיר ג בטירסי׳

:ענ״ל ,הרבים דריסח

עוז מנדל
.הצדו־ן׳ עד וכי׳ מכע^י ת^הי או הדי כרק . כוכנים העונד מן ער ונו׳ ^ו כוכנים עוכר

דן—ה סרק נ־תיד כונכיס עונד ניזקוס עד כמנזי היה ואם ־ ח'ון(דף ס׳ו) (
 נשאר עד היהה אב^ מ:הה:ין כיצד זסיק הדל סרק . אחד שיחיף עד כמדינה משתתסין ניצר

ר״י נה(כוה כחיכ כן לעגמן ואלו עד וכו׳ ;ה ודבר ג׳ט) מענרין(דף כיצד ס׳ . המדינה
ס ש< מדינה .ז׳ל אלסס  תעיכין אין ^סיכך נ׳ט) לי-ף מעכיין כיצד ס׳ .ע^יהן אוסר אינו עד מי

 דריכת כתקוס יייעלת דקה שאין דקה ידי על אפילו סירוש ו׳ל הי־אנ״ד נתב . המטאות שאר על מד
 כאתי עתה יק חזו עינה וו שהועה לומר המרור נוה ככנרוה עסק לי אין אומר ואגי .עכ׳ל הרניס
 מתניתין גיירא כאוח אות כדכריו משורש הדין וה גס כהקדמה נמ׳ש הסתומות ׳ל1 ל׳מ רעות לגלות
 לאו אס ככן דקה תועלת אס דעתס גלו ולא כ׳כ ז׳ל אלשש ר׳י וגס ממנרין כיצד סר? רכים של דעיר

.נמוך פתח דקה שירש ׳ל1 ורש״• מקוצי ז׳ל הל'מ ונ'כ

מיימוגיות הגהות
 נבנסיןבח היו שגיא ופירש״י רבים ש^ ונעשית יחיד Sש עיר סעברין כיצד לסרק ®

 איצטבא סירש בערוך וכן דקה מחיצה ןג]םיר״ח :שם] הטור סירש וכן יבוא ששים חמיד
 םעברין כיצר גם־ גרסינן מהר״ם לשון אך הא [ד] ; ע־־נ וקטן נמוך סהח סירש רש׳י אנא
 או מכאן ואחי מכאן אחי עושין בתוכה ;■וברת ורה׳־ר רבים ‘שי ונעשית יחיד שא עיר

 כואת אאא אחצאין אותה טערנין ואין באמציג ונותנים ונושאים מכאן וקורה מכאן קורה
 נסי מבוי מבוי אהררי ראסרי דאא אחצאין ומ׳ט ומסיק וכו׳ עצמו נםני מבוי מבוי או

 עיד מערכין אין דקה רבאא אי^סא רקה דעביר עסקינן במאי הכא ומשני אהררי אסרי
^ בעיר וכ׳׳ש רכים שא ונעשית יחיד שא בעיר עצמו בפני מבוי מבד ואא אחצאין אחת
p סשסע סוניא ההיא גב^ וגם אחד אהיוה סעואם דהורגאו יחיד ‘ש־ היא והרי יהיר n

מקחם תמהתי ע״כ יתיר שא הוא והרי יחיד אשא רכים שא ונעשית יהיר שא כין חיאוק
 ששים בח שניתי ראא יחיד שא היא וד%י יחיד שא כעיר סיץסות ביש שראיתי מה עא

מי שמערבין רבוא  דסותר ונ״א עד וכו־ רקה אאעניר המבוי אחיקון חוץ כבוי באוהו הדרין שדישרא^ים מבוי חצי טחאקים ראיתי וגם רקה עבור אא דהגך אע־ג עצמו בפני טבוי ס
 באמצעיתו אחאקו רוצים אם חצר אפיאו שרדי אהם שחוצה הדיורין מן ״טוברא בסהום חשוב רבהני פ צד, או אהיים שני או שיתקן ובאבר אחצאין ואערנו *1אר מבוי אפיאו אחאק
יס ארבעה בסס או אנאן ומשהו אבאן משהו סשהויין שני שא פסין בשני ̂קם יכי̂י  'כואין מעשי יתר יש ואם מעשר יתר אפס פס בין דאין כיון אעצמן ואייו אעצמן אייו ויערכו ייד־

 סתו^ין כשאינם היינו אהדדי אסרי נסי מבוי מנוי הנא דפריך והא עאיהס אתיקון שחוץ הדיור■[ אסרי דהשהא כמבוי אעשות יכואין נמי והכי טעשר ניתר ומתני בצה״ם אחאקו
 קאטו• קורה או אחי רכתיקון משמע וכו' מבוי או כיאה או אאא אחצאין אותה מערכין ואין וכו׳ מכאן קורה או מכאן אחי עושין כברייתא כרקתני בקורה או כאחי אאא המבואות ראשי
קו יכואין איבעה בסס או מעשר יתר ניניהם כשאין פסין בשני אבא חדר נם׳ אקמן ר״י פירש ובן דוכחא כבא סהני מעשר יתר אם־או בצדדם או מעשר יתירה ישיצה כשאין אח̂י
ק וה״ח כדפרישית נצה־־פ או ארבעה בפס או פסים כשני ניתר וקורה ,י בא ניתר דאינו חצי כמי דהו׳א או פחוחין וחצרות בתים שאין מבו דאפיאו נכרים אחד שצדו מבוי גבי ^ ש

ק סומכין אנו מה רכות־ שאאתי פעמים וכמה מבוי או אחת תצר אחאק ̂א יחיד עיר ‘שי מבואות אר̂י  הר׳יטנראח כתב [ה] : נדפרישית אי און ומצאתי שיגעתי עד טעם מצאו וי
ח נ ^ א אמרן אא פפא רב דאמר קפא נאישגא ד  נןלחב וב״ש המיקא אחר הואכיס סופרים דנשא חרא מערכין אין נט־ דארחבה דאסרי כאיכא ודי׳א כ־ערבין ארהבה ‘אבי אארבה א̂י

:עכ״א ראשק אשון אגני פ»א הוא דאסרי דאיכא דמפחברא ועור כעירוב הטיקא בדברי והאנה התורה םן עיקר או שאין



 ««*ם מיניי שהוא מי שכל ט פץששי פרק
ט'  נ*ד נשיק «ונאי .י

:שנש מהלגוש

nivoTio ם מני ת .ז כו ל ץ ה ב ת ק עי ר ny 155 נסףסשנה ו פ
V fi מהונו-. מן שיצא מי א ץ המו «9 מדון ו שיניצדמ^גחצהילמח »ד ה0וי9מסצפ0<ף)של<זשש<ש מטאי מ צפיי  והמיא צא «1 ננמיא שושמיהואמאשידו^וו ש

 המייהאן גמצי מד» שגצמה כאן לאקשיא ולוייצו emnn למדה סשיימולה שמלש משלי המייסלה ומששמאש אשהאמה אששמשהשד לפנויהאשילואמה«[ צשמ
אייניל הפיי נ«ן> מזשו שגלשה r גדאישא ונו- ונא מודד היה ו a גני שנש מהלגוש ג*ו ט למנודה הפיי סן גלשה שאס שס השנשי ו » זי : הפיי ן>0ל שגלשה ג

ח ד מני ה׳י עידונו מ ס' ני ס אש הטמן לאמרי גינגן וקייל שיא) (לן> שס ומסשיש י*פ ממלואש .ו  אמוראיס ן<שלג]ו אגה אלשיס לה ושולה גולה ה6 ג«לה ששיי פויו
ד פייונו נטשן  ונמערה מיינה נגי

ס אאין ק נ ה אנל ויוי אי  גמשנוש אס לזייה י
ט ופסק לאו אס הטיה מן ני יני  אליפוי ני
 דאמי גשמואל שששק מ• ויש גן pete שי ויש
ק שאין נל ט ממוץס לו אין pן•ו ג  פייו

א  ו׳ל הישלא הסניס ולוה אמה אלהיס ^
ה יאו* »גשאימ י לזיי  פש^ס לו אין סגל מי
ס  ההוא המקום שיהיה וגץ אלשיס אלא פייו

 שגיפי ונפיק המלה פן טא צמשג קשן או נזזל
: גוה אגאל ח ה מני מט אה ה ט' עי  פי:) שס(לן> .ו

חט אה המשץ גמגנה ה עי טו  גפ
 נפיל שק פל וגן פלוס פשה לא פיי של

מן :טא ופשוש פצמה ט אה ג  שין פייו
p<פמ שס(דףש׳סאש ונוי. לששוס n לשטס 

 לשמוס מק והקשו משמיד טא שסני שה
 ופירש פיר של לפנויה שק אימא אלא שיד

ס ט אין והרי סיד לסמום מק יני  פידוב פייז
p i נסילושיו ליג דל הישניא ונם ויל פידשיי 
 לא <מט ממש לששוש טן אס סיד 0»0ל שק

ט שטא גיק שוא נלוש ולא ששש  לכל גני
pta ט גשטס טא גרי פילוג פידוט  ני
tfta שק גסט נ0נ הארוך נפסח אנל .פגיל 

א ופירשו מפטד טא שנשכר מה לשמוש  טמי
ta i ממש להטס מק לאו לששוס מק לקמט 

 נמוך שנש לאילו קאמי אמה לאלשיה מק דה״מ
 יוון לא אמס לאצטם m פירוט אש וגשן הפיר

ק טא שהיי שמקט  . פלל פירושו לשמוס י
 פיקד ודלושיו ודנרי זיל מנייו ששירה •ש ונוס

:רטט ונדסת
 טצד פיק ונו'. שמופק טדוני מפרנק איו ך

 אין יוסף א׳׳י פ'נ) (לף משתשפק י
טן  קמיל מאי והקשו .מטה לוני אלא פפי

 המשהה לטש או האגל לניש שילך מי לגל סנילא
 נקפקסיל, דמלחא אורשא לטמא מהו ושייט

 פיק מטאייה רניט שגשג המילוקים דשי
 :אסרם ונשקומוש ל׳ה) מעיניו(דס ננל

מו שלא מירג ואס  הישוש לדגי אלא מאט ^
 דש מגואי נמצא לא וה .פילוג <ה הרי

 ונהלגומ ו״ל ישיי .סה מטקיס המפיטש פן
 שגיאה נלקושיו נשג זיל והימגין נחטש
ט נדני•  שמופק שימני שנזציט לש• יני
 דאוחישא שנלשק הלטמר לדנרי אפיט ששייק
 הלק P נינציו נין נשש נק פייונ אצמא
א א אט וגאן משיי ס  לנשיב פמגץט ט קי
 שגממיח אפיס שק וגיון ממקומו איש יצא אל

 אש היטש לדני לגשמלה לערב שלא פליו
 מקוט טא לכאן שקמו ט יקנה ודאי «טינ
ליי טנלא ושוד נישו טא נאן אשטמא נד׳ ז

 שתי מזון ותיח שבת יבערב המדינה מן שיצא מי א
 וקבע התחום בתוך ועדינה מן רחוק סעודות

 שתי בו שהניח במקום שבת באילו אוחו נחשב בכיחו ולן למדינה שחזד אע״פ • שם שביתתו
 אלפים למחר עירובו ממקום להלך לו דש ב :תחוסץ עירובי תקרא תא וזה הסעודות.

 דעדינר כנגר אמה אלפים למחר עירובו ממקום מהלך כשהוא לפיכך .רוח לכל אמה
 החשב מדתו בתוך מובלעת דעדינה היתה ואם מדתו. סוף עד אלא במדינה מהלך אינו

 עירובו את שועחח הרי כיצד ג ז לד׳ תצה מדתו דשלים אמות כארבע כולה המרעה
 אלפים עירובו ממקום למחר נצזלך נמצא מזרה לרוח שבמדינה מביתו אמה אלף ברחוק

 ביתו עד דידרוב שמן אלף .למערב אמה אלפים עירובו ממקום ומהלך .למזרח אמה
 מביתו היה .האלף סוף עד אלא במדינה מד^ך ואינו .המדינה בתוך מביתו אמה ואלף

 תחשב למדינה חוץ כלתה מדתו שנמצאת אחת אמה אפילו מאלף פחות המדינה סוף עד
 האלפים; תשלום אטה ותשעים שש מאות אטוהדהלךתצהלהתשע כארבע כולה ועדינה

 המרעה כל את tdki שבמדעה מביתו אמדי אלפים ברתק עירובו תיח אם לפיכך ד
 מבית םדילך ואינו אלפים ומעירוכו אמה אלפים עירובו עד מבית םרילך ונמצא .בולה

 מדינה היתה אפילו היחיד ברשות עירובו *דינגיח .אחת אמדי אפילו מערב לרוח במדינה
 לה וחוצדי בולה את מדילך לדיורץ הראדרי מערה או חריבדי עיר ואפילו כנינודי [י>] נדולה
 ואץ כלום עשה לא בדי ששבת הסדעדו בתוך עירובו‘ ועניה ה ’• רויי לכל אמדי אלפים
 לכל אמדי אלפים להן שיש כולן הטדעדי כבני ד\א הרי אלא עירובו מסקום לו סורדין

 pn התחום שטודדין לעיר ועצטרפץ במקומות עירובו נתן אם וכן .למדינה pn רוח
תך כנותנו זה הרי מהם  עירובי מערבין יאין ן :עירוב אעו לתחום חוץ עירובו נתן העיר. ב

 או גשואין של למשתה או האבל לבית לילך רוצה שהיה בגון סצוה לדבר אלא תהוטין
 רוצה שהיה בנון היראה מפני או באלו. וכיוצא הדרך מן אוחבירושבא רבו פני להקביל
 אלא אלו מכל לאהד שלא עירב ואם .בזה וכיוצא הלסמים מן או כוכבים העוברי מן לברוח
p עירובי בו מערבין בו שטשחחפץ ז"בל :דרוב זה הרי הרשות לדברי w . שאץ וכל 

 אחד לכל סעודות שתי מזון תתמץ עירובי שיעור ובמה .תחוטין בו מערכין אין בו טשתתפין
א שיהיה וצריך ח השיתף: במו סעודות. שתי בו לאכול כדי לפתן תה ואם ואחד.  ת

 לשבות נרצכוין אם לפיכך השמשות. לאוכלובץ לו שיהיה-אפשר כדי אחד במקום ועירובו
] עירובו ותיח ברה״י או ,ברה״י עירובו והניח ברה״ר  שאי .עירוב אינו הרבים ברשות [נ
 לשבות נחבוין אם יאבל ט ’• בעבירה אלא השמשות בין לרהיר מרהיי לתציא לו אפשר
 עירובו והניח בכרמלית לשבות שנתר.וין או .בכרמלית עירובו והניח ברה״ר או בתרי
 מותר השמשית בין שתא העירוב קניית שבשעת .עירוב זה הרי ברה׳ר או ברה״י

 מדברי שתא דבר שכל .מצוה לדבר לכרמלית הרשרות משתי אחת מכל ולהכניס לתציא
ונעל במגדל ינועו י :הדחק כשעת או מצור! במקום השמשות בץ עליו נזרו לא סופרים

ואבד
^: וופונ ק רנ קי ס שג/ פג ר פו פ ש פו/ ט «ר ו שש; פור ג ג ש פ: : eeש</ שן סנן «>ר n :פס שג׳ג גי' ש פ:ו ש ו

r לוף שהוטפוהו שי שוס t( ה 6גפי לדז׳
ס ט יש הרטש למר גק וטה לרגל גק השששוש גק שנישה שס וקנה גרנליו הלך אש פנל גידוט אש גטשן 5מ* וגשג האשריש ל?פש הסגים זיל והרשניא .שג/ ק גג

;מגיל רוש לגל א«ג אלפיס שנישה
ט' ט מעלני( מ שמששסקן «  מנואל ושש מנואוש שטפי ומשסשפין סילוני מעלנק ופי' .הפלס ומן המים p הק ומטזסשין סגלנק ננל פיו) (דף פלק ליש .ו

דן הדגלים שלשי נזנלו וננל .זה למל p פשוק ס (לף משששפק נניצד משנה .ונו' ששומין פילוני ביפוי* וככה : פ׳א השטף נ  פתי שינטל נשנאל לאשק ופיק פי
פ:) ממלנק(דף ננל ג' שימלא הלפסן וד״ .ניציש שש שהן שפודוש :יאשון פ' סגלה נ'

ט' אסד נמקם ושימם סא שיהא זצדייך ח ק שש משנה .ז  «ייזנ זה הרי שפולם שפשרה לספה עייוג *ט שפוזים 9x01 למעלה נאילן «זס }ŷל (דף פשיגק נפל «
̂לז שמשתמש ואפ׳ש נלירל דקצי נאילן נגמלא ופירשו י ל נל זאמל היא לני מט הא נא  מומק דללני ססאל ושם השמשוס נק פלש נזלו לא פטה מפום שמא מ

רל * נלורי ועימם נהלפליח לשמת ק ניי ניי סני ולא פילוג זה היי זה נהק• ו ס נו רל פירוט מטת נפייוש יני היל לשמת ונתטק ניו ט מה ני  דנרש מכלל אנל ד
 לגלפלו צריך אינו אצט ומניתי וגפמפלסט אטס אלנע לו •ש מילונו אמ שטוחן לפי אמוש שמונה מפילונו לחוק לשטש ושטק גשלא דמקא נשנ זיל וכדשניא .פילוג שטרוט

ח אנל אמוה שארנס שמיש אלא חנ  היא גמילה למלאגה הקרוג ששטח אמיס מאינש שתום פשוש לליל דרך להניאו ט מהילק שאק פילינ נטליט אין אטוס שמינה כלמק לשנוש נ
דן •סנאי לזה וקלוב הפילו ולא ה נסיך עופי אנל פיל של לפטרה תק העומד נאילן אלא שט לא לנא אעל וננסלא לפרט הקט! נלאש נשט נ  למעלה אפיט גיל של עטי

אן דמהא עילונ זה הלי פעשלה ניי סגר ולא אמר שטק שש ועוד דמיא. דמליא מ לי ולא נלל מהה ההלטש ני מ ח שהה נראה לניט נ ט  גני ממפסא ושוגיא נסלגה שאיק ה
ס נאוסן הלנה דאק לגאולי! משפע ) ליד (דף טר :נאיזנה דפשו שטאי ונספח ז״ל הישניא וגיג ק פשקו האוזרוטס אנל נהני לה אוקמו מולא מרי

תנו ' ל המפלשיס והמט אוקימסוש גנמלא ויש »רונ ירז המפשש ואנד גפטו ונפל גשנדל <שמ ליד.) (דף שש ששנה .וט* ונפל גגשדל נ ק י לד דמצי גל הלט ז<ףל ז
שקל

ת תו ת מ ק סונ די נ
 נמת k~iS מק«ת «טוך שתי' סתשו מיני בר*מ ומק משת לנינו נמסקי מתרה אשק [א]

 ננד./ תויניו ננ־ם סוני תיה נ1ה ושמא ונססיו ניקו אשנל■ אנן אד. דףשג׳ אע־ג קשיות
 עשית תעתאקם נדד נתן ויג נדה הונא נינ פסק אעיא ינן נעירינ הסיקא ניני״ תאנת
 אקיא ניאד. איר. ואי איה קאסי דתאסירא וסתסא קמא ^̂אrנא נואת תיה ואנאוית אזרג

I ע-נ אשת. אייו׳! אאא (ליינו מסקי! או אק יאמר ותנאנשמיאא סמא נאישנא אמסוש
»ולת׳י חדל ותדע שנת סתאנויו ם־ז נווק עיק [נ]

עוז סנדל
 וסצן נכהיא אדנך, :)6(וףנ׳ סמציאו® וי ודק .nn לנל עד וני' מורע® מן ויצא סי שיו

סד• וד ו«גרין אץ :סי) וונרק(יך ט(י וי .ג1ויר איני צס»ס מין 11 סיריט ווקוס
ח ננל ׳1 טיזר. »  ין׳ מצין '1 ס»יף. סן פו ני שוסתזזץ נא מססהטן: טצו יק׳ ווי

(יףצ׳נ)! ננלפויח ׳1 סצאסס. פיאנא וס׳ סוא טנא תגריך טג): מסזתטן(וףט< טצד
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ט' הק<ה נראש *(־.» ?נ .ו ד נ אנ׳ לt הי ' )f|: 
ו ימא ח:,׳ ש0;1ק  הינה דש אמך ע; של נ

 ומ!וז חליש ממרא שאתר נמה פעה ימא סה
 ולא אמרו היןוגפס ועל הקוה שעל לו ונדמה לא

:ענ׳ל ,הקנה על אלא אמרו

תנו :רניט ונדנרי פיייג פי־וב׳ דאור״הא מלאנה נלא לעייונ ליה בקיל  ולעוז פלוש שהוא יש! יל הקונדש נראש או הקנה כראש <הפ ל׳ד;) שם(דף משנה .וס׳ הקנה נראש נ
טו אנילו ק ואין זקק שק לשי והפעס עירונ ה1 הרי אמה מאה נ  דאמר כרני רישא אמרה והא לא ונעוז סלוש לא אין ונעון חלוש ונגמרא הפור מר\ם ק ארנעה על ארנעה נ

 נעורה מלאכה לידי לנא הקרוג שטה שהיא כיון שנוה משוה אלא נו דאין ואע'נ המשרשיס ופירשו יקפוס שמא מירה רנא ואסיק השתשוה נין עליו נורו לא שטת משוס שהיא דנר כל
ולא ונעולק תלושין והקונדם הקנה שיהיו ננאן רני הכריח המשנה נסירוש נתנ רניט אנל .למפלה שהזכרתי נרהיר אמות שמונה נרחוק לשנות נחכיין דין לתדו וסכאן אוסר רני אפילו

השמשוה נין שהוא אע״ס לקרקע מחונר <היה
י י בין לעשוח אסור שאין עירוב. זה הרי מלאכה עשיית בלא להוציאו יכול k> המפתח ואבד י

בראש *נתנו .מלאכה אלא מצוה במקום השמשות הראב^ השנת
נזירה עירוב אינו הארץ מן הצוטחין הקונדס או הקנה
; עירוב זה הרי ונעוצין תלושין היו ואם .יתלוש שמא

א ארבע עירובו במקום לו יש עירובו "המניח *כל י
התחום בסוף שלו תחומין עירובי המניח לפיכך . אמות .............................

ל נ ד המפיח' י ראני כ^י תני ט/נ ממייו הרי אמות שתי בתוך לתחום חוץ ויצא העירוב ונועלנל זה עי
לשתי חוץ יצא ואם . מטקומו יצא לא וכאילו עירוב זה ואינו נאמלען דתמר אליעזר נר׳ משנחט שנה

; ל ׳ נ ע ״ ה ד מ י ר׳ נ א ל א  והמניח לתחום חוץ נעשה שהרי עירוב אינו אמות פן
 להגיע יכול שאינו מפני עירוב אינו לתהום חוץ עירובו

ב :עירובו אל  או נשרף או אבד או לתהום הוץ אמות שתי. ויצא יהעירוב נתגלגל י
העירוב שקניית .עירוב זה הרי סשחשיכה . עירוב אינו יום מבעוד ונטמאת תרומה שהיה

™פן נמיני דזלק והרשנ׳יא המחינרי; אינגיח כי[ העירוב נאכל אם לפיכך .כשר העירוב שספק עירוב זה הרי ספק ואם .השמשות בין
'.....־ ׳ ־־ יום מבעוד עליו עירב אחד עלינו, וערב צא שנים ̂לו אמרו יג ז עירוב זה הרי השטש־וה

 השמשות בין עירובו [נ] נאכל יום מבעוד עליו שעירב ווה השמשות בין עליו עירב ואחד
 השמשות שבץ .עירוב קנו שניהם משחשיכה עירובו נאכל השמשות כין עליו שעירב וזה

 עירובי מערבין אין חשיכה א‘׳ ספק השינה ספק בן פי על אף בשר. העירוב וספק הוא ספק
 יכול אש יום מבעוד גל העירוב יעל נפל יד :עירוב זה הרי עירב ואם לנתהלה תחומין

 שעת שהיא השמשות בין להוציאו שמותר כשר זה הרי מלאכה עשיית בלא לוצציאו
לתציאו אפשר שאי ואע״פ עירוב זה הרי משחשיכה נל יו‘עי נפל ואש .העירוב קניית

 להשתמש לי' מיהר הפירינ קפיח מפת שהיא
 נזירס יקפוס שמא נזירה שעה נאיתה נמתינר

 לקרקע ממינר יהיא קנה איתי יחתיך שמא
 נקנה לי שיתערנ מפני סקילה איסיר יהוא

 לתתט פיתר שהיא צמיהתי ממקים התליש
 שאץ אפשר זה ילפי .ענ׳ל הקונדס נן יכמו
ר לדין ראיה סנאן  שפעה נתינ ינהשגות .יה׳
 קנפנז דאנן שטפח שכתב קינדס נמלח רניט

 נת׳ש פעה יהיא ארוך ען של נד יהיא הק
 לא נעץ ילא תליש לא אין ונפץ תליש נימלא
 ילא אסרי הקינפס ועל הקנה שעל לי ונדמה
• נלנד. הקנה על אלא לא הליש לא אמרו ני י  י
ק שנע היא קינסם המשנה נפיריש נהג  יעשו י
 הנל ויךגים י\נשם הריסת ושס הרמתים סמני
 שמא נהן שנזרו הפעם חהי ענ״ל פיה

נשאר נן ואיני בחליפין שמתחלפין לפי קסום

 העירוב שספק כשר זה הרי משחשיכה או נפל יום מבעוד ספק . מלאכה בעשיית אלא
ן : כשר .הראויה סעודה שאינה עירוב אינו טמאה ספק שהיא בתרומה עירב אם אבל ט

זאונרן •,׳UJ \}i\) U ן
 לפי נהלטח נזכרה ולא סס אשר סיניא סכת

ק נקיאץ אני שאין • ינשמותיהן נ
א ט את התנית כל י . עייו ו' נ  מימרא י

 את הטתן ליה.) (דף שם דרנא
 לו יש רניע ומפרש אסיח ארנע לי יש פירוט
 זי לרוח ישחים זי לריח שר.יס אמות ארנע

 יית לכל אמית ארנע לי יש אסרי שלא לפי
ט סדנר׳ יסינרח  שיתבאר נמו זה פירוש יני

 שלי תחויזץ עירוני המניח לפיכך נסמיך:
 עליי נפל לתחיס תץ נתגלגל שם משנה וני׳
 עיריג אינו סנס׳י ונססאת תרימה נשרף אי נל

א עירוב זה היי משתשכה  אלא ;זנו לא זעמי
א נתיך אנל אפיח לאינע מין שנתגלגל  ד

דנר• על והקשי ד״א לו יש עירוני את הניתן
 קאסר ריח לכל שד*א אמית שתי שהזכיר רניט

 שיניע יאמרו מי׳ה) שהוציאוהו(דף מי פרק נמשגה שנח נהלנית י"נ שיק ננזכר הן כתה לאדם לו שיש א”ד נדין שנחלקו התנאים נמחלוקת זה פנין והלו שירצה ריח זה לאי או
א המשנה שנה א סכנתני שנה זה ת״א נהשנות יכ״כ ניייתי הלכה ואין נאמצע; והוא דאתי• כי׳ זה לא' דאמר נריי וכיריש עכ׳יל י”כר אלא כן ואינו נאמצען והוא דאמי כי׳
תנ הישנ״א גס שירצה רוח נ נתנ שנפיריש כי״א לפסוק רגינו דעת שאין מונת נ״קיי״ וכנידס .רניט דנר׳ על כ| נ שהוא אמות ארנע על אתוח ארנע נתיך שנת מהיינות כ''

ם יהיי״ש כר׳א סט־ שאינו ההתוזין נדין נ״ז פ' מנואי וכן בצדן עימד אינע הזכיר שלא כיון שינא וניל . הנולסייל לדין העירוב דין תדמה שאינו הוא דנריו עיקר נכת, אנל נ
שהניח וכנון אחת אנזה ולפעתיס שחים תלא להתוס יזון שאינן פ”אע לי שיש ד״א לייקיס תו; רי׳ל ;:■״ח תו; וככהזכיר יינה; ושתים מכאן שתיס אלא ר״ל איט רות לנל אמות

;זייל נדעהו נ״ל נך התהום נסוף חמומי; עירוני המניח ינינו נהג ויזה אתת אתה תתוייו ייסיף קריג עיייונו
ב ל י לג תג ס משנה .ונו׳ העירוב נ כשוע זה ונז׳. העירוב נאכל אס לפיכך נשר: עירוב סנק אומרים י־״ש יוסי ר' ספק אס המש,ה וכיף נסמוך נתנתיה ל׳ה) (דף נ

:נסמוך שיזכיר מה מפני אלא יכינו נתט ולא לנשרף נאכל נין תלוק שאין
ס סוף דרנא מימרא .עלינו וערנ צא שנים לי אמרן 'ג ס (עירוני; הדי נרר, והונאה ליד) ושנת ני והקשו זיל סירש׳י וכן חהומין נעירוני זיל הוא ונירפה רנינו כלשון והוא ע׳

ס התם אוקיסנא דהא עליהם תעינין שאין יאפשר זה נתירון זיל הדמני׳ן וכתנ תהומי; בעירוני מעיניו אין השהה אינה סכק תסכה כשק יינה דדייקינן מהניתין נני

m שצי פי' ניוד ד : שע סי' פיר נ ז שס ופמ׳ג נווד נ : פש:
יק

זה על הקשה זיל והרשניא נספק תעייונ התהלת שיהיה הספק לנית לנא לו יןשאי ע־ניןהי; דלנהתיה נ׳ל יהסיעס .זיל ורסיי רניט כדעת וזה עיייב עירוט עירנ אס אנל
שעירב למי נלמוי ומכאן וכתב כרויה כושר הזקת לו נשהיהה אלא נשר עירוג סנק תתדינן לא אימא עי־ונ שאינו כהורה הפק סמאה ספק נתרויה עירנ שאס נסתוך שיתנאר מטה

שלא לן פשיסא דא־רנה ולינא יום מנעוד הראויה סעודה דנעינן משוס עירונ שאינו התרומה ספק שסיעס מזה רנינו נשיר שכנר אומר ואני עירוב. שאינו לילה ספק ספקיוס
ואעיע וראויה יום מננטד פהורה היתה היי ננ״אה תירתי ינסתפק סיתויה נשהיתה אנל טדת׳ הסכק הזי אכילה לגני יו׳יס ספק ״תמת כאסויה ואעיש לאכילה זי ראויה היחה

א והכין השיישוה נין נ״ערנ ה־ין וכן ונשר כי־ונ סני, זה הדי לתו אס ראויה הימה אס לט ספק קניה שנשעח סתני (”דקי רליירן ליו) (דף מערכין ככל ינארק יכוגיין לי י
 חתוסין נין סמלק תיננא נר כונא ררנ אוקימתא היא ווי ולקולא ררננן ספק יהוה נדי; ישן כשר כננדו הזקה שאין כי נרורה הזקה ליה הויא לא אפילי העירונ ספק מירננן חסומין

 להעמיד נ״ל כך נסמוך ומטאר כשיות שתי לפניו היו אם שאתרי מה הראייה סעודה יישיס היא עיייש שאינו סמאה ספק פהירה ספי, שפעם זה על ויעיד ההס ניאיתא לטומאה
־ינ׳ ״ורה המימרא ולשון .זיל ירסיי רניט ינרי עי ח ומיה התומין נעישוני איא נשנים עירונין שני ■איא ש.יס לו את־ו מדקתיד הוא תהומי; ינ  נעיריני דרכה הא עייש ז״ל י׳

 נעיריני שפירשה זיל הרשנ״א כיכרי תמה ויש הצריתינו. הנני טעייינ וגשה צא עיינו יע־נ נא שנים לו אירו ויכרשיס זיל והרשכיא הריני; הסכימו ולזה נדוקא חצרות
 עירינ שאיני ספק כתרומת שאמרו תמה למדו השמשית נין כייינ שאינו תתותין עי־ינ נרין ו־תנ כירוכ שאינו פתויה וספי, נימאת ספק נהרותה נחצרוח עירב שאס ונתג חצרות

י יוכיחו תצרות עירוני גדנריו אט ואותר ני י ;יותר וניל עיר,ר זיל ורש'׳ ינינו ו
פל  ; רניט שהזכיר הסלוקיס כל שס זויפורשיס מלאכה עשיית כלא להוציאו שאיא וחלינא תיא נדנעי נגמיא ׳העתידוי. למעלה כתנתיה ל׳ת.׳ משנת(עיוינין .וני' נל העירונ על נ

ל י ט' נתרועה עירנ אם א א .י ח ;זת נסעס למעלה הארכתי וככר ליה.) (דף שס ני״
יד
מו

למלך משנה
: ׳)ft די( גטרות מהלסש ש״ד המחגר כיג נדנרי עיין (א״ה .כשר כעירונ מא סשפשוח שכין יג

וכן

עוז מגדל
בש־ [נ]וכן מעי־דין נכל ס׳ .עיחג ס1 כרי עד וכי׳ ן האי תו כצותהיז הקוגדס נראש ו5 הקנה גו^ש נתנו

לעיר דוץ אויזי ואצי • שכ׳ל , ה כקי על אלא אתר ולא כו׳ תנן קונטס אגן ו״ל הראצ״ד כתב .ל׳ו) (דו
ר ההוסי; נ כל טליה תייתי נגמיא דהא איהו ריאה איני כיר1:ס : והטיעות הערין נע' וכ׳ג הס ס תלוקי כפיים

ו כבעירוכי ]׳ל העייו ל1נ גחן רני והי־נ קונדס לי ■יה וי קצה לי יטה מחינר :סוא כלומי• שיית כחשזס דכי־
’ מזון בעי להגיע עד עיי־וני ה״ניח נל • עייידין כטיו עיתדות חמכוח גדולות קירות כעין שהוא שקונדס סיר:

יאי העירוב עכ׳ל ,יהידה כי׳ אלא כן יאינו נאמלען דאייי ׳״א כי תשנתגו שגה וה הראנ״ד כתב :עירינו אל
" דרבא פי היא פשוט דינו נגיין רק ערן נאיסו לי סנוו*.: מה נאמצטן והוא נעגין כתנתי כנר אומר ואני

מייסוניות הגהות
 םע8ם׳ kh סרקאסר הל׳עון מעפע וכן חרומין בעירובי >«יירי דדכא ״ארד כ׳ם י

 בעירובי אבל הצרות בעירובי איירי ררבא רהא סירש ר״י אכל רהדוס לסוף
יכא היכא בנשי־,א ־כירי;  הצירות בעירובי דסקילין לך ותרע רבשרוח חזקה ד̂י
 תד»םין וכעירוני לכולן סעודות שתי כטזון סגי הצירות בעירובי רא־לו ין הרוג
 את גובה קסן הונא רב י,אסר הצירות דנעירוני ועוד אחד לכל כעורות •שתי

 דמלתא ועוד עירוב אינו חש־ו ביר עירובו השולח חנן תחוסין בעירובי ילו
תקשת ואל הצירות אעירובי אף מינה ושריך העירות ה־ראעירובי בש לה ־׳'

ן כ’ע ,שועלים לי ושבור צא שואל כשרק אשברן דכה׳ג צא סלשון כנהגיינל א א ;יו ׳יא רנא אמר דגרהיגן לתחום חין דנתגלגל מתניהין גמרא ״עיני[ ננל נסרק
'<1 אלנס ר׳י הכיאה יכן אמות ר׳ לו יש שירעו את הטיע אמית ד׳ נתין אנל(תגנגל ^:ית לד׳ הון

.ויסלן שיגסח או עד העיריג על נשל ע״י) הדר(דך סרק וסיף ל״ד) מ־ליקין(דף כתם ס׳ .עיריג זס הרי ע־ לו:ניס אסרו ל״ס) סערנין(דף נכל ס׳ .נ1עיר מ עד העייונ ;נהלטת
• צ׳ה) עערנין(רף מל ס׳ הכל



♦ טענה טגיד ם מני ת ז ס ל ץ ה ב רו ט טשנח rנo £״ן עי 1ST ע
א אה יכן  6וגיפ #גפיי הראיה ם«דה נפיג! שה ואמרו שה דאיפשפא גפיא .ונו' י

רב<»: שנהג נמו
הו'. הפה « נהר אטד מז רניגו! הפעסנמיש שם וגוני דאיסשפא נעיא שה מלו

ט׳ קדש היום ה דאיפשפא נפיא וה שם .ו מני דניי פעמה ו :יניגו נ
נן  (ד!> שם הונאה משגה .ונו' הפריש אה ו

A(; זגפיק פפמאפשוה שפא רנ ונפרש 
 .ינינו ונפיש ולינא מנפי׳ הראויה המודה

פייונ׳ ג*נ הם הדיגץ אלו ונל  וננר הלרוס נ
 ללמוד •ש ומהם ראשו! פיק קציום גנונארו

ק לניולא :נ
ז תו י ט' הקנרום נניגו פירוט אס הנו .ו

ליו:) שה(דן ומנמים י*׳ מסלוקח
ס לנה! אמרו ששם נמשגה  ר'/' ההרס מי
ס אפילו אומר א(ין ומהקנא הקניוס נני סי  מ
 ניו! ר*׳ פירוש הנר מי סיפלגי קא נהא ל׳א)
 יטיגפרא ליה גיסא לא עייונ ליה דקגה
^ ופ״ס  ליה אטל ליה פילפרין אי ליה וי
 ו*ל והרשנ״א מסגי׳. ונסהס נרנק רניפ ופסק
 שסליאוהו «י פיק רינ״ל ממ״ש נוה הקשה

דני׳ הלנה מ״ה) (דן  ואפילו נפירונ המקיל נ
ס נסקום to׳ חג ונני . יני  זיל 1הרמנ* נ

 נמקים נ! לפסוק שלא ו״ל הנאוגים שמנה
ס ל שאץ ראיוס והניא יני  ושינים סוסנם יינ׳

 פיק שמואל ממ׳ש ה1̂ «ד עליו. וולוקיס
 שא״ל וארוס עירוני גני ש׳א:) (דן סלק

י לדעה להודיע  נל אלא מוי ולא נר*י הלנה י׳
ה ריי ששנה מקום עייונ  ויש נמוסו הלנה נ
t א׳ג קאסר נגני סלרוס דנעייוני לדחוס i l 
י' אלא נשמיאל קי״ל  נהסס הלנה דאמי פמג! נ

 פסק ויל והישנ״א ינינו לדפס נניל משנה
י' ט :יהודה נ ת  ניו:) (דן .ט'1 הפרש נניס נ

 פטישים שהוטי והפעמים הסנית נפשנה
 מטאיים ודיגו הפיס ניס ועני! ל';) מסרא(ין

:מס פומאס מהלי פי• ריש
ט׳ להשחסן שרצו רבים יח  סיג) (ין .ו

נחופפי( משסמפין כיצד פרק ריש
 עירי נני לכל זה הרי ואומי המניה אח מגיח
 המשחה לניח או האנל לניס שילן מי לנל
 שחי פוו! ששיעור מטאר פיני.) (דן ושם

 אמד עשה ואם • ואחד אמי לנל הוא סעודוס
 מטאו נפשגה פ״א:) (ין מלו! פיק .וטי

 המומיו מיריני לאים לו מעיני! שאץ ומוסנם
 שלא אע״ס סנעיי הודיעו ואם :מדעתו אלא
ס' י.שי.הפך אלא רצה  (דן משתחפי! נניצד .ו
שי עליו שקנל כל ס"נ,!  משחשנה סוהר יום מנ
 שמעת ונגמיא משמשנה מעירי! פאי! אשור
ה אץ ייגה ה יש דאי נייי  מלחא מגלי נייי

 יקפיד V0:0 ,ליה נימא הוה דמנע׳י למפרע
 אלא עליו קנל שלא נל מנעי׳ שהודיע דאע׳פ

 ולא הודיעוהו אשי וא״י עייונ אינו משחשכה
 שלא אע*פ מוחי ינהודיעוהו קתני טייעוהו

 טיוש שם ויש ו״ל פייש״י וכן שחשכה עד נתרצה
ע ונדפס עיקר וזה ארר : יני

ל נ

עייוני הזונה כל יט מי. מזר! מצמס נ דוו  גקפיג! דגמיא פ?מפקגא (דן פ׳סלו! פלי
 שוקנזוגץ שהם הוא ופשוע לוטס. ציין סציוס עירוני הסומץואסד פייוני אמי

פייוני יאויץ שאיק שאוס! ̂ל נסמוסיןוני׳נ יאויין איק סצרוס נ :ז
תן כ  מסן משנה פיי*) (ין שם .וטי לו סיקנז נדי לנעל,הנים מעה אדם נו

^ שתנה ני* ^חסום או למפר עפה אדם
תרה אחת תרומה של ככרות שתי• לפניו היו אם וכן  מ

 עירובי ואמר משתיהן היא זו אי יודע ואינו טמאד! ואחת
 כאן שאין .עירוב אינו שהוא מקום בכל בטהורה

ז :לאכילה הראויה סעודה  חול היום זו ככר אמר ט
 השמשות שבץ .עירוב זה הרי בה ועירב קדש ולמחר

. יום מבעוד היתד! וראויה ודאי נתקדשה לא עדיין
 בה מערבין אין חול ולמחר קדש היום אמר אם אבל

 תרומה הפריש אם וכן .שתחשך עד ראויה שאינה
מערבץ אין שתחשך עד תרומה תהיה שלא עליה והתנה

 שתהיה וצרץ השמשית בין כל טבל היא שהרי .בה
תן ץ :יום מבעוד ראויה הסעודה  בבית עירובו תו
 בהנייה אסור הקברות שבית לפי עירוב [ד] אינו הקברות

נהנה הרי קנייה אחי שם העירוב בקיום שרוצה וכיון
 כהן היה ואפילו עירוב זה הרי הפרם בבית נהנו .בו

:והולך שינפח או הפורח במגדל שם ליכנם שיכול מפני
 מקבצין תחומין בעירובי להשתתף *שרצו רבים יח

 אותו ומניחץ ואחד אחד לכל סעודות שתי עיחבן כולן
 על עירוב אחד עשה ואם .שירצו במקום אחד בכלי

 לתדיעם וצריך .אחר ידי על להן לזכות צריך טלן ידי
 לדעתו אלא תחומץ עירובי לאדם לו מערבץ שאץ
 יואם .זה שרצה הרוח באותה לערב רוצה אינו שמא

 משיתחשך אלא רצה שלא פי על אף יום מבעוד הודיעו
 יוצא אינו שחשכה עד הודיעו לא ואם ,עירוב זה הרי
ט ;משתחשך מערבץ שאין בו  בעירובי הזוכה כל י

 שאין מי וכל .תחומץ בעירובי וT על מזכץ חציחת
 עירובי ידו על מזכץ אץ חצירות עירובי ידו על מזכץ

 שיקח כדי הבית ^לבעל מעה אדם נותן כ ז תהימץ
 נתן אם אבל .תחומין עירובי בה לו ויערב פת לו

 אינו זו במעד! לי זכה לו ואמר לנחתים או לחיוני
 לוקח זה הרי זו במעה עלי ערב לו אמר ואם .עירוב

 נתן ואם .עליו ומערב האיכלץ מן אוכל או פת בה
 הרי בו לי וזכה אוכל בזה לי תן לו ואפר כלי לו
 אדם ימערב כא בו: עליו ומערב אוכל לוקח זה

 ידי ועל הקטנים ובתו כנו ידי על תחוטץ עירובי
מדעתן. שלא בין מדעתן בין הכנענים ושפחתו עבדו

 בשל יוצאץ לעצמן ועירבו עליהן עירב אם לפיכך
הנדולים ובתו בנו 'T על לא מערב אינו אבל .רבן
 אוכלין שהן ואע״פ .מדעתן אלא אשתו ידי על ולא העברים ושפחתו עכרו ידי על ולא

 לך אץ לעצמן הן ועירבו מהן אחד על עירב בעירובו. יוצאין מיהו ולא ושהקו ושמעו עליהן עירב ואם שולחנו. על אצלו
 שתי מזון עליו להניח צריך ואץ אמי בעירוב יוצא פחות או שנים שש בן קטן .עצמן בעירוב ויוצאץ מזו גדולה מחאה

 .בידו הרשות שם שביתתו לקבוע רוצה שהוא במקום לו לתיחו אחר ביד עירובו לשלח "הרוצהכב •י לעצמי סעודות
 ואם עירוב. אינו שלח ואם .עירוב במצות מודד• שאינו מי ביד ולא וקטן שוטה חרש ביד משלחו אינו משלחו וכשהוא

על שלחו ואפילו כשר. זה הרי העירוב במקום ויגיהו הכשר שיוליכו בדי כשר לאדם להוליכו הפסולץ מאלו אחד ביד שלחו

ט 1צ< נ*פ0ו י*פ דנרי נעיריג  סשסי! 4 ז
 שאין מפגמי! ל! שזט איה נל נשאר ומגדים
̂ר מדעסג אלא לאדה לו ספינץ א יהווה אי ר  נ
ם׳ נער״ס פהינ אדם גל שאר פא! וממרא ו  נ

 זנו לא דגספס אירוש שפ לא שמואל ואמר
 ואמני קוגה גלי אנל מפה אלא מפוסיו לו

 ערג אנל לי זכה דאפר אלא שפ לא שנפאל
ג קונה לי פ דניי וגל .פ׳ ני  ודלא סטאיים י

 וגמיש רגיס נפקום יסיד שהוא לפי גר״א
 4 מנה! מזגה שאיפ הספני ופעם למעלה

 מוהר שמזפני לפי לי זהה 4 ואמר מעה
 שימשון פד אוסה קונה המפה נפל ואץ הפס

 לו אפר שלא והיק מנייה נהצטס נמטאי
ס רוצה «א שמשלו נראה לי ערג  סיזה ^ו

 הוי לי פרג נשאמר אבל קוגה ואיס המעה
 מאמי סס וקונה מליו לערב רזו4ש פושט מא

 נןנה שליס שאץ לא עצמו של נפה אנל 4 ומערנ
 אס זה קונים הספלפלץ גל נלי ונשנה! ומקנה

 רניע ופירשה .%'ה סנייה נהצטס ננזנר זה
פייוני אוהה משישים דש ססוסץ נעייוני  נ

דנו׳ מצרוס : פיקד רניס ו
א  פ' .וטי ססופי! עירוני אדה טערב ב

 מ^י פ״ט) (דף סשסהשץ ניצד
ט פ׳י אדם מעיב  ידי על הקפפם ונסו נ
ץ מדעסם ני! הננענים ושפסהו ענדו  שלא נ

 יוצאים פליק יג! ועירג פעירס וסל! מדעה!
פ ע״י לא פערג איס אנל יג! נשל  ונסו נ

 העמייס ושפם® שנדו ידי מל ולא מדולים
 שם וטרפו מדפסם אלא אש® ע׳י ולא

 סיד טרוש טמו ולא שמעו שאם נגמיא
 לא 4ואפי ל’ז הרכנ׳א נ0ונ נעירונו מצאץ

 שאה עסרא אמרו ושד שספגה. עד מדיפה
ט  ממאה לן שאץ אוזר נ1עיי לעצמו עיי
ט דגיי ונסנארו מזו גמלה ! :וני  שש נ! ^
 יוצא שש גן קש! אפי א״ר שם .וטי שניה

:אש נעירוג
 נגל פיק .וטי עירונו לפלס הרוצה כב

ס פערנץ(וףנ"א:)משנה  מל
 מי ניד אי וקפז שופה מגיש ניד עידונו אס

 אמרלאסר אם עירוג איט נעירוג ®דה שאיט
 דלמא ולי״ש וננפיא עיוונ זה הרי מפנו לקנלי

 שד והקשו ורואה נשמד והייצו ליה ממסי לא
 4וחיר מירה ליה מקנל לא ילמא וליסוש
 פנל אמרו ושם שלימהו ששה שליס סזקי,

 צהוליש לפיל או לקיף נח« 4אפי ורואה! ששמו
:עירוג זה היי 4לקנ לאנזו ואמי

יכו

טד :שמ שזיג מממ פימן פור נ דרנקא: ששי! גפורשמ«ו'נ •!שרשמןשג; ש' סשיפ>' סמ׳נשמ: רמוי
הקוף

ב ה ב ת ר רונוניואזזי לשצה ה . מי טי משום דהיינו ממיני! ננל מרץ מסאר (א׳ם ו
שהארץ מורוס מהצניוז י' «ק המוזנר הרב נינר׳ ומיץ ,שליממזו מושה שליס

טיימוגיות הנהיה
 אר־י ונינ מרס הניס 19® רפוי נרכנן it'w חקבומז נגית מסיאו ואסר נר׳י ואא (ין

ת סקום נא גגות נא סרק ראסומן ועוד ®יקל יי■"' י*ע"ג  האנח בעץוגץ ר*< «*נ
 דדני ודני רר׳י גסאוכמא סאוגחייהו יחאי ץ • נוויזיח ח-אנחא יאית וראה נר.א גסותו
pn אתי דקסהר ססהוא i ני ווזאנח אהא זזמויה אא  וזסוזנר איעוז ור,נוז .ע״ה סוזניוו ני
נ! וסאיגי ננסי נדסונוז ע^וג עידונו אץ א״סואא אסיאנ נ  ווזא אמראא אסיאו ואסרי י

אגי ס ח! ^י I ע'נ ענ׳א נדסירפרי י’דו נוזו אהודיעך ננ

למלך משנה
 אסוסש סמניע אווה «שלפ למשוס שרוצה אוזר ממצמו והשליס דהינא ישגאר ושס .זה נסרס למעגי®

ו ימ׳ש) לקולא 4אפי »

עת סנדל
 מייוג אסו פשס מש ס׳ג): (ק> מששמשי! טלו מ' ריש .שירצו גמקוס מו להשוזיזף שצו רניס

 טצו פי מימני«!»ץ. ידז מצ מי מנמ׳י טז״מו סגס מ׳ו): "ליז(וף י®• פי<י יי
 :מ^) (דף 1>סו סוץ ס. סליי וממרג מי הניס לנמל ממם אדם נוס! :נ*<) (דף משיייפיו

 ססמס שזי 1ע «>ם שש <ן קנזן :משסשסץ מיצר »דזן ריש .מצצץ גמימג מר וט' ארס סעוב
 של *שפפיסג. פדלסולץ פיגוס לשצס סוישוז :מפפששין עיצד סרץ .למצמו

•זייח(וזל־א);
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 ;ה'נ:) (דך משתהת•; ד5ט נ!!״ ומ»ו)ר יס1« זה .׳1ונ רנ*ם וכן
ד □נ ח ס או א  1ft ני) (דך1י(!וה5שהו מי ממר״האשנשרק ונזסנאר מ1פש זה .'1ונ יני

 שנה ft'ft ונהשנוח שאיני. שי נ1שאכת נמו ונו' עלי ופדנו 1ft5 לענדיו שאסר
 עד ידעו לא ואפילו נדירה יש נדרנק דק׳ל האמה מא וק ע'כ נדירה יש כס׳ד משנהנו
 ופן רנינו וכדעת עייוג באופו יוצאק שחשכה

 . ונו׳ ל׳ ערג לחנייו האוסר ;ז׳ל פסקו
פין(דף החקנל פ'  לשלוחו האומר )פ׳ה מי

 ערונרוח מרונרוח לו ועירב נחמריס לי ערב
 עירוכ עירוכו חרא סר נתמריס לו ועירב
 ל*יו רנה אמי עירוב עידונו אין אידך וחרא

 קפייא דאמרי נרנצן סירוג עייונו דאין הא
 הוא מקום מראה דאמי אליעזר נר׳ אידך הוי
 נפלו כאן רננן והא הא אמר יוסף רנ .לו

 רשל העירונ אס ז״ל ופירשו חנייו נשל באן
 עידונו שליח משל הוא אס עייונ איט משלח
 א״ל שליח לו שיחן נסה למשלח i שנוח פייונ
 לי ערג לשלוחו האוסר דתרא הא אלא אניי

 לו ועידג pנשו נשונך לו ועירג נסנדל
 אינו אידך וחרא עירונ עירובו חדא חני נמנדל
 איכא הנידו של ומאי שלו מאי החס עירוג
 ופירי דמנדל פירי איכא נסי החם וחירן
א ע'כ דשו^  ליה דרנא ודאי ומשמע . ננסי

 סיירו לשל שלו נין לסלק יוסף דרג סברא ליה
 כהלנחא לחרוייהו מוקיס הוה הנין ס׳ל דאי

 דלא היני כי חלוקיס נודדין להו מוקים והוה
א ונינו ופסק .ליפילנו  נהרא דהיה חדא נינ

 יונף ורנ ס״ל דהני משמע דאניי ועוד
 נמגדל לו דעירג ולמיתר לדחוקי אילסריך

 נספרו פסק ז״ל והרשנ״א קאמר דמנדל מאירי
־ לי נראיו ינינו ודנרי יוסף נרג

 נלמד פשוש דבר זה . ונו' אסר אם אבל
:משם

 שאירו ממה זה ונו׳ שמנרכים כשם כד
 מנרך כולן המלוח כל ז׳) (פסחים

חג וכן .לעשייחן עונר עליק  הפחים נספר נ
 א״א ונהשנות ז׳ל ורס1הנו סן הוא ומוסכם

 נאמר ואיך ונו׳ נחסוסין לערב לונו והיק
 דיוחר אומר ואר .עכ׳ל עייונ סלוח על ולוע
 עירוני מעל החתומץ עירוני על לנרך ראוי

 לפי הוא וחומרא קולא סעעס אס חלחת
 הנהיס חן להוליא סוחר חורה שדבר שידוע

 וחנפיס עייזנ שוס נלא זלמטאוח לחלחח
 לרה׳׳ר מרה׳׳׳ הולאה משום גזיה זה אסרו

 לומר ולוט סנרכין ואט פירונ פ׳י והחירו
 ולזנו עירוב נלא לטלטל ישאין אט שאץ

שכנרלה

 הו־אב״ר השנת
חג .וכו׳ רבים או •אחו  נ

 משנחט שנה ז׳ל הראנ׳ד
עכ׳ל נרירה, יש כמ׳׳ד

 שיראה עד מרחוק עומד שיהיה ור\א .הפיל על או הקוף
 לו שאמר הנשר אצל שדגיעו הכהמה או הפסול זה

 תחומין' בעירובי שנשתתפו רבים וכן .העירוב את להוליך
 הרי אחר ביד עירובן לשלוח ורצו
ג •’ משלחי! אלו  רבים או *אחד כ

 עלינו וערב צא לאחד שאמרו
 שרצה רוח זה באי עליהן ועירב

 לא שהרי בו ויוצאין עירוב זר■ הרי
 ועירב בתמרים עלי ערב לחבירו "האומר . רוח לו ייחדו
 הניח א״ל .בתמרים עליו ועירב בנרוגרות בגרוגרות עליו

 במגדל. ודגיחו כשובך . בשובך והניחו במגדל עירובי
 .עירוב אינו בבית והניחו בעליה בעליה והניחו בבית
 בין עליו ועירב סתם עלי ערב לו אמר אם אבל

 זה הרי בעליה בין בנית נין בתמרים בין בגרוגרות
ד : עירוב  הראב׳יר ד,שגת על ישטברכי! *כשם כ

 כך מבואות ושתופי חצירות עירובי
 ואומר ,תחוטין עירוני על מברכין

 להלך לי מותר יהיה העירוב בזה
 . רוח לכל אמה אלפים זה למקום

 רבים ידי על מערב אחד היה ואם
 מותר יהיה העירוב בזה אומר

 לבני או פלוני מקום לבני או לפלוני
 אמה אלפים זה ממקום להלך זו עיר

: רוח לכל

שביעי פרק

 נעירוני ך1נ ,נהן וכיו!י) ושחיטה נטי׳י נמ!וח וה׳׳ז שנערב לח!ר הניח מן 6להוצי שכנרצה
 שנח מק;טת פכ״ז ננזנואר עירוב נלא ח11פרשנ שלש ללכת מומר התורה שמן ידוע החוסין
ופין עירוב ידי על והחירומ רוח לכל נ)סה לפיס6ח יוחר אסרו ומנמים  וכשנרצה ת̂י

 לנרך לע יש א'כ1 עירוש נלא רשאין אט אין מאלפים יוחד אמד לצד נתיט ממקום ללנח
ך. על  נ1עיר ע׳י שנחציוח אלא טד ולא נ

הנחים להוצאת דנריהם פל איפור לנמר׳ נפקד

חנ .וכו׳ פיינרכץ ■*כשם  נ
 לעינ צוט והיכן ז״ל הראנ׳׳ד

 עירוני נשלמא בתחומין,
 יש מנואוח ושתופי חצרות

 להוציא שלא לשני■ היכר נהן
 נפי•,א קולא הא אלא לרה׳׳ר
 חווזרא ולא לשנת מיניה
 אלא מערנין שאין ואע״ש
 המטה אין מצוה לדנר

 אפיו’ והיאך לעירוב טנעת
:עירוב מטח על וצוט

 שלא קיימת נזרחם עדיין החומץ ונעייוני
 אלא רוח לכל אמה מאלפים יוחי ללנח

 ומה עירוט למקום ממקומו שניחתו שהעתיק
 ולפעמים האח־ לצי מפפיד עירוט לצד שנשכר
 הפיק נראש ננזני המדינה נמית יותר מפפיי

 שיותר הוח ומומרא קולא מפעם שאם ונחנאי
ע ראוי נ :ננ״ל חמומין שירוני על ל

I 'B ט׳1 למדינה הון מע״ש שיצא מי א .
מ׳טי.) (עירונין שם משנה

מ מחלוקת  וכאוקיסחיה פדי׳ וקי״ל יהודה וי׳ י'
 ל׳י דחרא וננר״חא נ״א.) (דך נממן דרג

 נרנל סערנין עשיר ואהי עני אהד אוסר
 לחמס מן ז׳׳ל פירשיי לסהוס חון עשיר ויצא
 סוז 1דוק ואג החהוס נסוך אלא יוקא לאו

 וי׳ל .עניל קאמי אמום ארנע בפוך לחמום
 סהא שניסתי ויאמר לחמס ללכת לשיר חון

 חנמים והחיי! עייונ של עיקרו וזהו נמקופי
 שלומו ניד או ננו ניד כידונו לשלח הניח לנעל

;עליו להקל נשניל
 מ .ט'1 שניתיט לקנוע נהכוין אם וכן ב

 אוקימתא לפי ור״׳ מד׳׳מ מופנם
 שנימה שקנה מקוס עי מהלך שאינו ינל דד׳נ
 התנאים ונל לא מפיר אין עני הכל דני׳

ט שכתב והחולקים ;שם מסוישיס יני
א ג ד״  אלו כל .וכו׳ נימוק או וכו׳ בעני כ

 הרשנ׳א וני.נ שם פכורשים החנאיס
 סל שלא מניחו שיוצא ני, עני זהו א׳ ז׳׳ל

ע i וחשכה לערב דעת ד  בית היה ואפילו נ
 סן נאמד שנימה לקטח דעח על מניחו יצא סח

 זה צדע עשיר זה הד עני אפילו הסקומוס
 לערב שיכול אוכלים נניחו לו שאין עני לך שאין
 נראה ואץ הסוגיא מן ק ודקדק .עכ׳׳ל נהן
עי ונראה .רנינו מלשון כן  אמר שאם רנינו מד

 יוסר רחוק ההוא והמקום שטני נסקום שניחת׳
 ואץ כמקומו פניחה קנה ממקומו אמה מאלכים
 אמה אלפים פמעמו לו ויש כלום נדנריו

ץ יש אם א׳׳א כחוג ונהשנוח רוח. לכל  נ
 ודעח הסוניא אנתונ ונסמוך• ט'1 המקום

: נזה רניט
טי

י א  כמקום ועמד למדינה חוץ שבת מערב 'שיצא פ
 שביתתי ואמר בסופו או התחום כתוך ידוע

 מאותו למחר להלך לו יש .שם ולן לעירו וחזר זה במקום
 עירובי עיקר הוא וזה .רוח לכל אטה אלפים מקום

ת לערב אמרו ולא [י)] .ברגליו לערב תחומין תח  ב
 עירובו ישלח אלא יצא שלא העשיר על לדקל אלא שם עמד ולא יצא שלא פי על אף במקום בלבד סעודות שתי מזון
 מקומו מכיר שהוא גדר או בית או אילן בנון אצלו ידוע במקום שביתתו לקבוע נתכוין יאם וכן ב :לי ויניחו אחר ביד
 שלא פי על אף שביתה בו ויקנה מקום לאותו שיגיע כדי והלך בדרך והחזיק פחות או אמה אלפים כשחשכד■ ובינו בינו ויש

 לו שנתבוין מקום עד להלך לו יש למחר .נתעכב או ללון מעצמו שחזר או אצלו ללון חבירו החזירו אלא שם עמד ולא דגיע
 או שם שעמד כמי נעשה בדרך והחזיק שביתתו שם לקבוע בלבו שגמר שביון . רוח לכל אמה אלפים המקום ומאותו
] אמורים דברים במה ג :שם עירובו שדכיח נ ח אותו מטריחין שאין בעני [  בדרך בא שדויד. מי י׳כגון ברחוק או עירוב לתי

תא .תחשך שמא ירא וד,יה  בבל [נ] רץ אם שתחשך קודם שביתר. בו שקנד■ מקום לאותו לתיע כדי היום מן שישאר ו
ת היום סן נשאר שלא או עני ולא רתק היד. לא אם אבל .פחות או אטה אלפים כשתחשך מקום אותו ובץ בינו והיה כ

: :א וינץ פשין טט׳ג «ז סי׳ טזי ג :שט סט׳ג טפי סי׳ טזי נ :שם * טי סי׳ י י טו טנז; ד ק טי טוי וו
בדי

מייסוניות וזגהותעוז מנדל
נ אסר ןכ] ע־._. ג*יז_ עירוב ^עיקר דאסר כר׳ם ודאא^ כר׳י ןא] וזנו׳ בסקוסו גשזאוקח ר'

ב t/m אא ע«יי אין עני חנא דברי םאוני נסקים אנא י  יודזניא אי«נא דאסי הסוא נ
ח W t דר״נ טותי r p  t r y סםיו1 דדחיט והוא רבה אסר

ס וכן מץ ד5כי ׳6 .משלמין ד0 מי הראג׳ד בתג ־ חח 1ל יייודז שד מ׳ רגיס או אחד :מחי
ס' לחכיח האומר • בן הלכה *סר ואני * פכ״ל ,ברירה יש כס״ד סשגיאי 0* ה1 הרי שד ו

p? סוף מד וכו׳ חצמח פיחני מל שמנרכין כ«ם :גחלות ונהלמח גיסין גססכת התקבל מ׳ .פיחב c 
ג ח *מר ואני :עיחב מצות על וצוט יאמר והי^י וגי׳ בסממין לערב צ«ט וסינן ו׳ל הי^ג״ד נ

ס גוה נתחנסז מר ^ גץ סכמים דברי לשמוע שמצוה חסוי מלאי וצוצו ומאי לברן ה^ומר מס והסכימו הר*ןו(יס מן ונדוליס מי  סוטדים מדברי מונח פמנדן כיצד <מ׳ להחמיר. p ל
« מוכיח ובירושלמי סח־ית מסת p* חכין והמולי הפרים ממגרשי לה וילהיגן ^רה מפלסים מחר לסיר »ן בשנת דס1ל יצל/ e חממי סיף הניעזן דגלסית המרה מן * x ני מרה דגר ממזיין ^ינן  י

ס0וב» דר׳פ לר«ן אשילו ממיר שוה משסע ישראל מחנה כעד מיל י׳ב תחוס אלא מכולם ממיר לן אין אחא ר׳ גשם מנסיא נ! שמעין ר׳ היא מוזור אלזיס ארבעת ורrמ שאילי *מיס ניחא במי מגא
p כדאשכחן נחרוס בראיות עיריבין דמ^ת ש׳ק סיף כן שםי\ התוסשית גמלי רבותינו ונם סישריס מדברי אתה אלשים חוחויזי מוכח בשם סרק r דא׳ל שהוצי*« מי ונש׳ לר/ רגא דא״ל סערנין בכל
 ה«*ר געל והי׳ו שבת יסלכוס כ״ח סרק דל י״ס וכמ״ש טירונין דמסכת מ׳ק סוף »׳צ אלפס ר״י כס׳ש אמה לאלשיס מ־ל י״ג תחוס בץ וחילק ל״ת מצות בססר מקוצי הר׳ס וכ״ב רבוח ונהגה לאגיי רנא
 px ואסמןנא דרגגן תמסין עירוני ט לומר עכשיו שגאתי סה סל p בו להאריך החבור בזה צורן לי אין החלחמיח ב«ר גדילה הצעה ביה הציע י״ל סרמב״ן וגם סתורה סן *חן לקנוס סליו סלק
שנת כתבתי ושה מילה מהלכות ס׳ג ינם ברכות הלנית סיף בוה והארכתי הוכימי וכבר עליה pמגי סוסריס מדבר• שהיא מצוה דכל פדליקין נסה ̂ל לחכמי נמית שמיב ו״ל ר״מ י ססקט אס וכ׳ש ז״ל לוני

• סליה לברך שיש התירה סן שסם
 לי ו*ן שהוציאוהו מי ש׳ סוף םמפתין הן חלויףת סברות *מר ואני :עכ״ל ,כמקומו אמות ד׳ אלא לו ואץ וכי׳ זר\ס5ה נין יש אס ז״ל הראג״ד כחב * משחשכה בו עומד שהוא עד מפ״ש שיצא ם• פ״ו

ס זגחקוס באמירתו עצמו רתק שהיי ינה לא שכמיווזי גמל חמר שנעשה ז״ל הראב״ד לדעת אגי רואה אכל להכריע ̂ל ר״מ ולדעת מאלסיס רחוק הוא שהרי קנה צא באמירתו מג  P01 מקר לא ו
 וממיר קתגי לו וסכה והא אביי א״ל מסי רהים דכי והוא ינה אמר דגרסינן כדרך שנא דמי דסהגיתץ גמרא שהוציאוהו מי ׳0 לישנא משמע וכן להגיעו ראוי שהוא מקום סל אמר א״כ אלא במקומו ביתי«0

ת האיד לא דלעולם משמם .ע״נ מעי רהיס ט אבל י^י קלי סגי כי לו חשכה דאמרי איכא אזיל מצי אילן של לטקיו אכל לביתו צו משכה למם יסל שהוא מיקום שביסה לקטת אפר א״כ אלא מקומו מ



tod ז פרק עירובץ הלטת זמנים.סמנהn01t» TJ0159
^י ««•> ספומו סי ד ף .«׳1 גי ם(י ן ft« סי מ״סא ס ו ט' מ  שגיסס• י

 to אס סה&ן סקום לאוס סניע מקים לאיסו ססניס מו פסלן פלופ נמיוס
 וגוא ספפים ססוה גסס סהוא בסל ססבס בנק מוסיים בפגץס א”בז אפה אלפים לו מפלס

 םאסים במו כו סויא 601 ספסים ססלה סמוק בבקסס וגן סאסים ביס סל אפוס סארבס
ם 1שאמ במלץם אבל  *א7 אלא לו אק פס״
סרסב׳א סדסיו פבש מהל' סב׳ו גחנתי ובבי

מי וסתנאוו בלל סבישה סם קוה לא לסיק■  בסיקל לוס וקרוב באן. סבהג w« ל
ע איס *oi נא4דו בנון הביע ספואל לן אפי ססתים בספר בשוב סלי!  שוו U ל

לי בלל פפק« מ  סלא לס מקו»0 שוו לא לשם לגססיס אלא לפסלה סגשב סלאלל ג
ס סבישסאלאאיב סם קגס זסש on רגליו פסגןס 0םאפ4ב«ןאל ליאסלןבסוהן סי

ס דס ס ב לססרסיס אסרס שפס אלו מ

 סס אס השמשות בבין שם סבת שאפילו הוא
מי  לרירה הוקף ולא סאשים ביס סל יוסי י
א. אלא לו אץ  שילוק גאפי שלא יביס ופרסת ל
 סירוב מי שביתה שם בקונה סקא אלא 01

שי 00 סהלן מץ  בפקום שביתתי סאפר או ו
 בסובש אבל סס את סירוב שהגיש אי פלוני
 בריא לו הא הרי רמי שהוא גל מפס
 נב׳ הפרס מיאש סוביוז פלא פפה כן 0ומ־א
 גדרה מוקפץ ומפיס וסהר דר סון סבת
 סהשפית ואפשר שלקו וגאן בק שלקו ולא

 סוניא ואף ממש גשובת גסשותו שלא בסירוב
 שאץ מראה פיא:] פסבדץ(דף כיצר סבמוף
 הגל לברי פירוט את בפתן אבל בשובש שילוק

 מונר )T1 אלא לי אץ (דרה מוקף שאיש בל
:פיו ונתבאר סם

ח ה ם׳ מקום ברשוק שביתה הסוג  שם .ו
מ׳ פיס;) (דף שהוציאוהו בעי

רן סבא  סביר ימא חסכן שמא ירא והיס מ
ט׳ אילן  רב אמי גלום אמי לא פאי ומפרא ו

 של לתששיו ראאילו סיקר בל בלום אפר לא
 בלום אפר לא אפר ושפואל אויל מצי לא אילן

 וגסשס ארל צ•0 אילן סל לתשתיו אבל לבי»
 הצפץ פן למדוד בא נמל שמר אילן של ששורו
 מן לו «דוץ הדרום פן הרדום מן לו סודדץ
 ארבס בשטים בד״א דיג נושיה תניא הצפק
ם לא אבל שקנס אמות  לא שקנס דא טי

 רשפואל שתנסיה חרד ליפא ממנןפו חש
 סשקיק בפא׳ הנא שנפאל לן אמי ותירצו

עי רגליו פמקום ראיבא מק  שרי סיקרו י
ד וארנס אלפי רני ם אי ג  ואי ארל מצי זייא טי

 בשטאל הלבה בהלטש ופסקו ארל פצי לא לא
 פירוש on התם מאיתא בושיס רתניא סשום
 לא אמר ושמאל יביס צרעת שמואל דברי
 להלן ׳טל שאיס כלוסר לביתו נל:ם אמי

חון הוא ואפילו לביתו האילן סן  אלפים נ
 אויצ סלי אילן של לתשתיו אבל לאילן אפה

 צו ויש שביתה קנה במקומו שמואל דקסנר
 אבל אילן של תשתה פר אפה אלפים להלן
 מסקוט לווו לו אץ האילן ששת ספניס ביק
 בשפר שנמסה לפי באילן שביתה קנה שלא ל»
 שירדץ בצפק סבישה קנה *מר שכשאתה גמל

 אומר אחה ואם קנאה שנררום (אומרים לו
 נרויס שמתהו ואץ קנאה שנצפק אוסרים בררום

לפיכן

 הראביזר המנה
 *אושהיהבץהמגץםוט׳.

 יש אם ויל סיאנ״י כשב
 טמר שטא המקום בץ

 סגשטץ יסקום פששסבה
 אלפים P מתר מ לשטש
 שיצא בסי הוא הרי אמה
 אלא לו ואץ לששוס שק

 , במקומו אמות ארבע
:ענ׳ל

 •או כחו בכל p אפילו שעיע כדי
 לשכות שנתכוץ הסקום כץ שהיח

 כו עימד שהוא המקום וכץ בו
 או אמה מאלפים יתר כשחשכה

,שכיתה כו שקנה המקום כיון שלא
 ברחוק שביתה קנה לא זה הרי

 אמה אלפים אלא לו ואין מקום
 בו עומד שהוא ממקום רוח לכל

 שם וקנה בחדי יום Tמבע שעמד מי ד :כשחשכה
 כרה״י לשבות ונתכוין בדרך בא שהיה או שביתה
 טלה את מהלך זה הרי שביתתו שם קנה אצלו הידוע
 רשות היתה ואם .רוח לכל אמה אלפים לה וחוצה
 בקעה או תל או לדירה הוקף שלא מקום זו היחיד

 טלה את מהלך פחות או סאתים בית בה היה •אם
 על יותר היתה ואם .רוח לכל אמה אלפים לה וחוצה

 מהן וחוצה אמות ארבע אלא בה לו אץ סאתים בית
 שלא במקום עירובו הניח אם וכן .רוח לכל אמה אלפים
ת •שביתה •הקונה ה :לדירה הוקף ענ  ר״גניר ה

תנ שביתה •היץג־ שביתתו מקום םיים ולא מנךם ברחוק ט׳.ג  ו
־ ■ - - ■ בא היה כיצד .שם שביתה קנה לא

 פלוני במקום שביתתי ואמר כדרך
 פלונית בבקעה או פלונית בשדה או
 אלפים או אמה אלף ברחוק או

 שביתה קנה לא זה הרי זח טטקומי
 אמה אלפים אלא לו ואץ ברחוק

 ט עומד שועא ממקום רווז לכל
 תחת או פלוני א^ן תחת שביתתי אמר ל :כשחשכה

 סלע אותו או אילן [י] אותו תחת יש אם פלוני ^ע
ק לא שהרי שביתה קנה לא יתר או אמות שמתה  כ

 אלו אמות ארבע בתוך לשטת בא שאם .שביתתו מקום
: שביתה שקנה הוא האחרות אמות כארבע שמא

 בארבע או בעיקרו לשבות להתטין •צריך לפיכך ן
 פחות תחתיו היה ואם .שבצפונו או שבדרומו אמות

 אץ שרדי קנה תחתת לשבות ונתכוין אמות משמנה
.מסויים מקומו מקצת והרי מקוטת שני שיעור שם

 מתטץ והסביר למכיר שביתתו טסר Tםכ שאינו זה מכיר. אתו והשני שביתה ט קובע שהוא מקום או נדר או אילן מביר
 כדדך והחזיק ידוע למקום עירובן להן לועליך מהן אחד ששלחו העיר אנשי ח :מכיר שהוא במקום וחבירו הוא לשבות
 ממדינתן להלך להן ואין עירובן שם הונח לא שהרי מקום באותו שביתה קנו לא הן .עירובן הוליך ולא חבירו והחדרו

^ בא הוא שהרי ובTע שם קנה ותא רוח. לכל אמה אלפים אלא  לרלך לו יש לפיכך בדרך. והחזיק שם לשטת ונחכוץ בד
ח לבל אטה אלפים ממנו ולהלך למחר מקוש לאותו  בדרך, שיחזיק מקום ברחוק שביתה הקונה שצריך "שאמרנו זה ט :ת

 החזיק זה הרי חבירו החזירו החצר מפתח שיצא וקודם מקום לאותו לילך העליוז p ירד אפילו אלא בשדה רלך שיצא לא
 והחזיק בלט שנמר ביון פלתיאלא במקום שביתתי לומר צריך אינו מקום ברחוק שביתה [ה] רקתה וכל .שביתה וקנה
^ צריך שאינו שביתה ט שקונה במקום ועמד ברגליו שיצא ט לומר צריך ואץ שביתה. שם קנה שתא כל בדרך  לו
מצדה שפתן הבתים בעלי אצל וכרמים בשדות שכת כלילי ואוכלין ישתלכין התלמידים י :קנה בלט שגמר כיץ אלא כלום

לעוברי
שפ: «ד ץ פשץ !Top w טמן סוד ג וו שפ: נשם: : 6 מנ ט'ולי סוד וו רנפופ ר; :שפו פ ט׳ טי י

 P פיס וה פף ויל היפביר
 פגןום פותו סר טלן פלא

 שמומו בחון שהוא שמקום
 פקום מאותו לילן רצג 001

 ואם סליו ממגידץ ו*לן
 מצטממורדץלו למרור בא

סביל; מדרומו,

מינו.
 טסד סל ב«גש ההסנוש בסתת הפשרומס

̂א :ה! הרשב
ר ו t ששש סטשט אפ o וסו. P 

p וגסי וש>0ו90 ^0 רגיי 
 סנא איר *) ם(ןף0 ואפרו שבחבש• םפייוש

 אבל פסוח שסוגס סשששע באילן פלפ סס לפ
* סקצש תד• פשוש שבס שתששע לן4ב  ני

ס לדבי׳ סמע ווה סני.  ספי סצרבדי לפי יני
ג לרבי• פלא w נאמר לא הפפדשים  בלגר י

 ר0לו לו טש שלא וסור במותו הלבה ואין
 אץ שטפל שלמי• אשר בסשם שס לא

:לוס מץם
ט׳ ברין באין שנים היו ז  סם גו״מא .ו

 מניר סאיט ואשר פניי אשי שנים הת
 והמטר למניר שטחשו סוסי סטר שאיס וה

;ודב פלוני במקום שביתתס שהא אופר
ד סהם אשד ספל* הסיר אנשי ח . ונ

 לעיי לילן טצא סי ליט) משנה(דף
מ0 והשוד! בה פמפרבץ  לילן «שר הוא ט

ק הסד בני ובל » י דברי א  נרי• והל« י׳
 אמר פינהו שנא ומאי טא שנא פא• ובגסרא

 וניסהם בטס שני לו שיש ן1בג הלס סנא רב
 ל*רשא ליה דנאק טץ טא שבס תשוט שגי
 וסיבט נינהו. פשדים והנן סד ליה »ה

 בשים שד לו טס שבשאמרו נראה רביס
 בשש דל הרשלא אבל נקש דמלתא *רתא

 ^!נ• במקום שטתת׳ בשדוש אמי שלא סבל
 בל שם טס לו אץ אם סטרו שהושיח ב^

 סר ל^ישם שלא נמקי אומר אד הלן ולא ששור
 א1ו0 ווו פלוד במקום שביתת׳ בפדוש טאמר

:ו*ל שצו
.01 סאמרסשצטוהקונה m מ  שםססשה ׳

ח סד שגיןה ט :ובו׳ דרגא מ
 פסקנא שם .ובו' שגישה הקונה בל ובן

תש• דר׳ ואליבא יוסף ברב דנפרא
:יהודה ב׳ר

 שבש גליל ו*בלץ שהוצבץ התלמידים י
ס׳. )y*0 (דף הדר פיק ו

 ב״ש• to( בבנא טפתא מרב• רב בי בד הד
 משתיק מננא תשופא להו מששיק ט רב בגי
 רב מגי ושששו להו פשטק רב פגי או להו

 לס דטית׳ אינא זא• שהי• דאק להו פסשיק
;פאי להו נישא «ה להבא טפתא

אץ
מהן אחד בדרך באים שנים יתו

ת טייטוניות הנת
 וווורמו פ»מnVi 0 סס ספר* טפס* בעיקר ובי' כאופ »מי hS ion דג פליגי גגםדוו (ד)

 •א I'finn או ינע«וו »דא נמי וראן סא אחחשיו אנא אביתו כאוס אמר אא אמר !•סיאא
 «*טע אחי vnv נתב עוד איאן «א תונו אאא ספטרו דאא טחס ונר גסא ion איאן

 נססואא שאנשא נהא נאיטד• ניב יד.אנתא ראע־ג ינראד. וריא סהד׳ם ונוונ .ודזז»
 נם׳ tram ואע*נ ופאיג הוא תנא רג ום*ד ארג טניוו ופרין אקמן נווטה הניא זוא1

 נר״יהא חרא אפיאו ועוד דססואא אאינא אטאו אקםן ספיר איה *נ׳0 הא ריב נוווויח
 נתיחאז פאיג׳ טיב ראאוואא נההיח נם׳ יהניא ניק ניפסואא דאא ת־נ נההיה דהנ״א
תנ הסיקא נדניי וקיי׳א אהדת  סעינץ ננא פרק נדפונוו י•׳ םר1א 1ונ (נ) 1 וריב נד

 י«אנ׳ אחאק 9> סיהו הפי דאמי נסאן אסר נאד אסר נע׳ ראי ניון ניעור אבא דאסרינן
שי אד ט תמיאותקואעיאאסדה ו6קנינ רגק אטאו סנ ט נ ק רן ה ד סננ ד ועסי ו

עוז טגדל
 וביפגלפפלזעפושפפטד נאפוודא שגיתט נאטר ונ ונרי נלוס מגדו אץ פקס גרטק אנל ס

 שדתפפד lu^n :נדד פי .לרדה פר צגלדאו פד פנפי' שפמד ט מןנשטס; צו 11ק9ש מקומו
 ג!נ«א אופר ואני :ימי *סק אן« !*צ נהננדאטי :פ׳») (ין שסדאוה! ט פ׳ נשמשננ.

 בדטק לקנאו ודצנ הואיל בפקופו אפת אונע אצא לו יהיה :צא אמד ניאגון נ׳ נדאבון סן נטען
 פ0« שהעטקמפס מיפנשפו :היה או אומד'ל׳ (צגי פקוס. אוט סד טצן אימי הוא ומפה מקס

 פיט קנה. גנם ם׳מד1 בנ״»׳ אסר מנדגואדררצו נכופד ממה ווקוסקוזננמקוסדו*קאו
:ממזהפץ דלד ופי מ/) הוד(ין סדק .הפיק טן מו שנת נציל• שמצנץ הוואםטים :פהוציאוהי

am ק נ*נ דרי׳ נמאחהא סונקס ראיה אנא אערב נוי פ1ההח עא אסס אהואן  דססםע ״
w סניחה וקני נגשוא ונפבהא גר אעד סמוך היא והדי ipn א שנו רריסוקאסויפסא גני

ה ני



משנה מגידהלפתעירובץפ״זח זמנים.משנה מגיד160

ח * ט׳ נמזיח )חד1 עירינין שני מניסי! אין א פ  ליח) (דף מעמץ ננל סרק .ו
 1ס;י אר.ד ליום סננרגי! שאץ סודה סתה אי לי׳א מכסים לו אסרו

 סעה .}נ שהוליאוהו(דף סי ס' . ועירג טעה • ונו' אנל להם אמר לדרום ומליו ללסק
 וערט צאו לענדיו שאסר או רומוח לשמי שסערני! הוא כמדומה רומוח לשתי ושירנ

 עליו פירג ואהד לצנון עליו עירב אמד פלי
 לדרוס לדרוס כפירוט ללכון סילך לדרוס

 לא ההמום אח עליו מצעו והס לצסון נעיריט
נ ססקוסו יזוז ; ע'

J ב ר ע  יומוח נשמי עירוני! שני אדם מ
 משנה ליו:) (דף מערכי! נכל וט',

 עונדי נאו אס ואומר פירוט על אדס סמנה
 לסערב למערב עירוני למורת ומזלות טכניס
 למקום ומנא! סנא! נאו אס למזרח עירוני
 עירי ננני הריני מכאן ולא מכא! לא אלך שארצה

ט' למערב למזרח עירוני למזרה מכס נא אס  ו
 מן וכ'נ דנריהס נשל ברירה דיש נמתני׳ וקמיל

:זיל פסקו וכן ההלטח
 דין .וט׳ להמום הון לצאח שאטר כשם ד

 הנפוריס ביום שיין שהן החועסין
 מערנין ננל פ' מוהכס נפנה סוניס יניסיס

 ,הנאין הדינין מ! ויהבאר שם וששוש ל׳או (דף
 סמלוקת ניוה׳כ נוהג שהוא חצרות עירוני ודין
 לשנת וטצאה שעירוב שנשם ההלכה פסק אנל
ן  נהרנה זה ונזכר ניוה׳כ והוצאה עירוב נ

 לו(דף אמרו סרק נכייתות ומסקנא מקומות
 דיו׳ס(דף קמא פרקא משמע וניוי׳ע פ׳ו^ 1ןי*ד
 והוצאה עירוב דאין להו סנירא דניה י'נ.)
 קמא פרקא ההלטת מסקנת היא וכן ליויש
 שנימת מהלכות פ״א מזה יוחי ויתבאר דיו״ש
 אין נספרו ופהב נזה מלוק זיל והרשנ״א יו׳וש

מוציאין

 המדרש. בבית ולנים ובאים שם הבאים דרכים לעוברי
 ממקום לא המדרש מבית רוח לבל אמה אלפים מהלבין

 היו לא המדרש בבית סעודתן מצאו שאילו .האכילה
 בית על אלא לדירה סומכת דעתן ואין לשדה יוצאין

:מדרשם

שמיני פרק
ץ א  במערב ואחד במזרח אחד עירובין שני "מניחין א

משני אחד על היום במקצת שיהלך כדי

« ליו׳ס וטצאה שעירוב עירנו פ”אא ליויס צורן בהם שאי! נלים למצר מהצר מוציאין  כ
:רביע דעת ולפי דעתו לפי המניא אבאר ושס לשנת והוצאה עירוב שיש

 יויע אאומני”ר בכלמערבי!(עירוני!ל׳ח)משנת נכרק ונו׳. לשנת הסתוך סוב יום ה
 נראשק עירוני ואוסר עירוני! שני אדם מערב מלאחריו נין מלפניו נין לשנת הסמוך

ונשני למערב בראשון למערב ובשני למזרח
חני למזרח  ומעמיס עירי ענני ובשני בראשו! עי
 הדין וכן נר״א ננמרא הלכה ונפסקה נמלקו
ק גליות של סונים יפיס בשני  שם מפורש ו

 של עונים יפים נשג• לא אבל בהלכות ונזכר
: כשנה ראש

 שמטאי לי נפחמה .ונו׳ אדם מתנה וכן ו
:שא ופשוס בתוספתא זה

י לממשה אמר 1 נ . מערב ^י ט׳  שם ו
 דקיי״ל דלדידן מוכיח ל׳׳ז;) (דף

 עירוט משחשכה רצה אפילו ברירה יש מרבק
 זהו השמשות דנץ למפרע מלתא דאינלאי עירוב

:זיל וכ״כ שם שביתה שקנה
 נממלוקת שם זה נם .ונו׳ לשבתות המערב וכן

 עירוט משחשכה רצה אפילו כסיד וקייל
:ברירה יש ומפעם עירוב

ב ח ר ע מ . גליות של י׳ס לשני ה ט'  (דף ו
 אתם אי י״א להם אמר ל״ח)

 מערב בראשון ברגליו עירב שאס לי מודים
 יוצא אין בראשון עירוט נאכל בשני ברגליו

 קדושות שתי א"כ לה! אייר אבל לו אירי בשני
 ופייש״י .למופיא והנא ליזסרא הכא ורבנן הן
 P אמת קדושה אי להו דמספקא משוס זיל
ר .הן קדושות שחי אי צ  .וט׳ עושה סא ני

 עליו ממשיך בראשון מוליכי יעשה כיצד כמשנה
 ונא ואוכלי עליו ממשיך והשני לו ונא נוסלו

לו

 מערכין שאין .השני העירוב על היום ובשאר העירובין
 רוחות לשתי ועירב טעה .אחד ליום עירובין שני

 לשנים שאפ.ר או .רוחות לשתי שמערבין דצא כמדומה
 עליו עירב ואחד לצפון עליו עירב אחד עלי וערבו צאו

 כרגלי מהלך =כיצד ב :שניהם כרגלי מהלך לדרום
 לשניהם שיש במקום אלא להלך יכול שאינו שניהם
 לרוח אטה אלף כרחוק עירוב האחד נתן .בו להלך
 אטה מאות חמש ברחוק עירובו מהן השני והניח מזרח
 אלא במערב מהלך עליו שעירבו זה אין . מערב לרוח
 יהלך ולא . במזרח עליו שעירב מי כרנלי אטה אלף

 שעירב טי כרגלי אמה מאות וחמש אלף אלא במזרח
 אטה אלפים ברחוק ואחד למזרח אמה פים‘אי ברחוק אחד אלו עירובין שני עליו עירבו עירב.או אם לפיכך .במערב עליו

 או מצוה דבר לי אירע אם ואומר ומתנה ]h[ רוחות בשתי עירובין שני אדם 'מערב ג :ממקומו יזוז לא זה הרי למערב
 זו לרוח נצרכתי ואם .כלום אינו השנית שברוח והעירוב עריו סוכיך שאני הוא העירוב זה זו לרוח ונצרכתי למחר נלחצתי

 איזה על לסמוך לי יש הרוחות לשתי נצרכתי ואם .כלום אינו הראשונה ושברוח עליו סומך שאני הוא העירוב זה השני
 ואיני עירוב האלו העירובין שני אץ מהן לרוח נצרכתי ולא דבר י‘י אירע רא ואב . אלך שארצה ולאיזה שארצה עירוב
̂ו שש עירי כבני הריני אלא מהן אהד על סומך  חוץ לצאת ישאסור כשם ד : לחומה מחוץ רוח לכל אטה אלפים י

 המוציא כך חייב בשבת לרשות מרשות שהמוציא וכשם .הכפורים וביום טוב כיום לצאת אפור כך בשבת לתהום
 וטשתתפין חצירות עירובי מערכין לפיכך .לרשות מרשות להוציא מותר טוב ביום אבל .חייב הכפורים ביום לרשות מרשות

 טובים ולימים הכפורים ליום תחומין עירובי ומערבין .כשבת הכפורים ליום במבואות
 מלאחריה בין מלפניה בין לשבת סמוך להיות שהל ייטוב ייום ה :לשבת שמערבין כדרך

 מהן זה אי על וסומך רוחות לשתי עירובין שני לערב לו יש גליות של טובים ימים שני או
 אחד עירוב מערב או .השני ליום השניה שברוח העירוב ועל הראשון ליום שירצה

 עשה לא וכאילו העיר כבני יהיה השני וביום ימים משני לאחד עליו וסוכך אהת לריח
 גליות של טובים ימים בשני אמורים דברים במה .רוח לכל אמה אלפים לו ויש עירוב

] ראש של טובים ימים בשני אבל נ  על אדם מתנה וכן ן ;אחת לרוח אלא ימים לשני מערב ואינו אהד כיום הן הרי השנה [
 טובים לימים ולא לשבתות .זו לשבת לא אבל אחרת לשבת או אחרת לשכת לא אבל זו לשבת עירובי ואומר עירוט
 שרצה אע״פ אלך. לא רציתי לא אלך רציתי שארצה מכם איזה על מערב הריני לחמשה יאמר ז לשבתות: ולא טובים לימים

 לא אלך רציתי ואמר השנה כל של לשבתות המערב וכן ברירה. בו יש סופרים מדברי שתא דבר . ילך משחשכה [נ]
 :משתחשך שרצה אע״פ ילך שירצה שבת כל עירי כבני אהיה אלא אלך לא רציתי

 אחד עירוב שדצא אע״פ טוב ויום לשבת או גליות של טובים ימים 'לשני *המערב ח
 שני ובליל הראשון בליל מצוי במקומו העירוב שיהיה צריך הימים לשני אחת לרוח

א כיצד השמשות. בץ בל  עליו ומחשיך שבת בערב או טוב יום בערב מוליכו עושה ת
עד שם ומניחו מקום לאות מוליכו ולמחר .טוב יום ליל היה אם לו ובא בידו ונוטלו

שתחשך
ג יזיג סיא סי' בפיר :שם פשץ פפ׳ג מיג סזזן פיי א :1«ז פי' פזי ז .שס סמיג מיג פי' פזי י שס וז .שם סגז׳ג הפז סי' טר י שש סזז׳ג מיג שי' מיי ג שש «ז'

הראב״ד השגת
 לס «זיך היאב׳ד פמב .ונו' למיזח שחל *יו׳נו
 בגמרא העמידוה והלא בדבר חילק וגא פירש
 אלף ובסוף לבא! אמה אלף בסיף לה דמנח
 לערב מלי לא ושנת יו״ס לא דאי לבאן אמת

;רוועת בשתי

הראב״ד השגת
 ז׳ל הראביד נתב .וט׳ ימים לשני •המערב

 אע׳ס ר״ה של ׳״פ בפגי שאפילו נזה פסה
 בליל קיים העירוב שיהא לריך אחח קדושה שהן
 אתת קדושה שק אחייג! להו־יא ונסקומק שגי

:פנ׳ל ,אסייק לא לקולא אבל

עוז מגדל
.ח״יו-ו •זוז עד ועירב טעה * ל׳ס) (ק! גזערנץ ככל ם׳ . חד5 ליום פד וכו׳ גמילד; אץ ם״ח

• ל׳ו) (דף מעיכץ בכל ש׳ .לחומה מוזן פד וכו׳ אדם ערכ0 ג') (דף שהזניאוה! נד ש׳
» דע עד את5ל ור06: 0ג  ש״ץ ז״ל ו«לענ ר׳י שהגיא נרייה^ wvS מכח שסץ זה . לגכת שמערגץ נ

 ליןהומץ ומערכי; כ:כח ליה׳כ והוציאה עירוב דיש זאכיק הקטן ^ מוציאץ סחגיתץ 6ר0ג דרצה
 דמחטיזץ גסר^ לו אמרו שרק ננריסות משיק וה״( לישוח סישוס 1נ הוהרס הונאה אבל m 5ג״

 ולא שירש לא ואין הראנ״ד כתג אהס לרוח עד לשכה כמון להיזה שהל סוב יו□ .וכו׳ אוכל דש
 ראיתי וה ל:ון c; כרוב ווזצאתי השגוהיו גהנור גדקתי ז>עי .ת1רוו בשתי לערב פצי לא ונו׳ הילק

 כחוב כשי* כמגלה כאהי הגה אמרשי אז כהב מי rם ידעתי ולא .עכ׳ל ושייש חזר השה שנכוף
 זה ושירש מזר ̂ה אמת וקדושה עד טלן האלו הדינץ סל שחילק לאחר ני שאמת מפי prio וקבל פל•

לשני המערב :ל״ח) סערנין(דף נכל ט׳ שמגורש נמו הנ< כראשון ניוה «ד כז׳ לאדם 1( שיש סאמרט
יפיס

מייסוניות הגהות
ת ה מוב*^ע תד׳וסו כתוך הסדרש גי א דנקט והאי די התי ואסר הנ ם ברקוסי עבי  רבעי רעי

ג ייא ע׳»יר אנד* ברגליו טערג העני שאמרו היא יזו סימא לסיתבא  יפביתחי דאבזר אע׳
נ 1(א, ע־כ סהד״ם ושכק תוס־ במקומי כ'  מקסי ^נהג־׳ ליתא רגא דארר ואעיג o’vtoS ו

 תליסירא בכולי רקי׳ל ואע־נ ברירה יש דאמרי כרבנן ם־ל אידו אכל יהודה לר׳ ה׳־ם דאיו
ל דרבנן בתדזומין ברירה אץ *א מדקרחנה תרע ברירה יש ק- א האי סאן כסדיך הל.ו  הנ

 לדאיו ^יתא ליה אית יוחנן רר* ועוד ברירה ריש דהלכתא אלטא מיידה אין רבדרבנן
תין סקסי א לרב ס״ל ואפילו התם כדסשסע כהני  ור׳♦ רב ליתא יוחנן דלר׳ ביון דאיו דהי
ר׳י ר^כה  קדושות שתי דאכר רר'א וא־^יבא הל^ו זקנים נד־ הלכה רב אמר [ב] :ע״כ נ

א הן ^ ץ מערב אין או יסיס בשני אחת י*רוח מערב דאסר* ברכמים ו  פסק ובן ע'י
שכה דאטר סתני■ והא םד%ים פסק וכן [ג] :0םד\׳־ שח כס״ד אתיא עירוב עירובו אץ ס

דכדרבנן
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ט פייש1 ע*נ לו פ >6 י״פ נשג• BfB תי « מר6פל ניו׳גו w«פלפ«י ניי׳ «  י
m זפזניס «א ופשוט שבח נל*ל לגניאי צ׳א  p’< אוור ויי״ש ו*ל ta n אפשר ולא 

 ר«ה ואם פלפ ופוושיו הפירוש גץיס אם ליאוה גפיי שם והולך ו««■ שיאשון סולינו כהני
 להשאירו הוא שרשאי הפשאמר נפץם היה שאם ושנאן .פניל אודה עיאט או !ט0יא

לא אם פצה דרך אלא נידו טפל אפיו ולא שם

 גפא פירש שאם הרשניא ונתב .סגצה משום והשפם הפא ונאותה ששואל אפר גשצי
:פירונ איש הדפה

א 1.׳ונו יוה*כ י ש הני הינ אפוי נשנה שאשור שנל שניו! השפם גלויא יני P ניו
 אלו שסמשם לפי הראיה פ׳ש שפקדשין גופן רגיש ונפש .אהה קדושה שי<ש הוא

רגיש ולהנרת םפוךלש^ יוליג יפוג לא לפולם
 הםניםהרשיאילוקלפופיולנושנאישפי אס סס,א, או שבת ליל ד.יה אם [^יאזעלי שתחשך

 כיום ואינן קדושות שתי שהן מפני .טוב יום ^ל היה
ימים: לשני הקיתב קנה ראשון מליל שנאמר כדי אחד

 לו ואין לראשון העירוב קנה בראשון העירוב ם"נאכל
 ברנליו לערב צריך בראשון כרנל׳ד עירב לשני. עירוב
 בלבו ויחשוב מקום באותו ויעמוד שילך ודצא בשני

 לערב רצה אם בפתבראשק עירב שביתה. שם שיקנה
 צרץ בפת לערב רצה ואם .<ןדוב ד^יזה בשני ברגליו
ה] לערב :בראשון בה שעירב עצמה הפת באותה [

 שבת לאחי או שבת. ערב לודות שחל הכפורים יום י
ק  אחד כיום שהן לי ידאה הראיה פי על שמקדשין בז

ע: אחת וקדושה א ו  שני לערב לו שיש שאמרנו זה י
 אפשר שיהיה והוא הימיע לשני חחות בשתי עירובין

 אבל הראשון. העידובץביום משני אחד לכל להניע לו
 ביום השני יזע של לעיתב להניע לו אפשר אי אם

 שיהיה מצותו שהעירוב עיזדוב. השני עירוב אין הראשק
 להגיע יכול ואונו הואיל וזה יום מבעוד הראויה בסעודה

ם העירוב אח  מבעוד ראויה אינה זו הרי הראשץ »
ב ז יום  אמה אלפים ברחוק עירובר שועיח הרי יכיצד י

 עיתב והניח ראשון ליזם עליו וסמך מזרח מביחולרוח
 מערב בחזז אלף או מאה או אחת אמה ברחוק שני

 ביום שהרי עירוב. השני זח אץ שני ליום עליו וסטך
 לפי יום מבעוד לו ראוי השני העיתב זה אין הראשון

 מערב ברוח לו נשאר לא שהרי אליו להניע יכול שאינו
 וחמש אלף ברחוק עירובו הניח אם אבל ע :כלום

ראשון ליום עליז־ וסמך מזרח ברוח מביתו אמה מאות
 שני ליום עליו ושסך אמה מאות חמש כתוך מערב לרוח מביתו רחוק שני עירוב והניח

ד :הראשן ביום לו שעיע לו אפשר שהרי עירוב. זה הרי  טוב ביום עירוב עושה אינו שבת בערב להיות שתל טוב עם י
 של טובים ימים שני חלו ואם טוב. יום ערב שהוא חמישי ביום הוא מערב אלא תחומין עירובי ולא חצירות עירובי

 עירובי מערב זה הרי עירב ולא שכח ואם חצירות. ועירובי תחומין עירובי רביעי מיום מערב שבת וערב בחמישי גליות
 בדברי אץ טוב יום היום אם בחמישי אומר מתנה כיצד טו :תחוטץ עירובי לא אבל ומועד! שבת ובערב בחמישי הצירות

 כלזע היום בדברי ואץ מאמש עירבתי כבר טוב יום היום אם ואומר ומערב חוזר ולמחר עירוב. זה הרי לאו ואם כלום
 ראש של טובים ימים בשני אבל חvגל של טובים ימים בשני אסורים דברע במה עירוב. זה דפ־י טוב םv היה אמש ואם

' טוב: יום מערב אלא להן מערב ואינו אחד כיה הן הרי השנה

 ופשוס דל הרשנ׳א «צ*נ הפספטר נפקוס היס
 ואיק שופ1קד שפ> שגן פאש יגיש ופלש .גיא
ה צ0 ייט שנשש שזפהו <יאג אמד ■טזם  י׳

era pB נשש פלפ שנא נראשין נאנל אמד. 
 שאפ<לו נזג שפג א*א גהשטה »שב ומ פל1

*ג של הש כשש  לקולא אמג קדושה שגס י
 שד ל’נל 0קן< גע*מנ שיהא דנפיק לא

 לקולא אמס קדושה שק פר>ק6 למומרא ונפקומי
נ אפריט לא ש שפה לא אומי אני1 .פ'  יני

 ולא למופדא אמס קדושה דאפדיק איסא דאס
 פירוט פגאנל לרגק ריא פקשה קא פאי לקולא

 איךהו ליה וליפרו גשש יוצא שאין ^אשין
 לפיפר אינא מאי ד*ה של ייש שד וליספטק■

 לגו פשפקא דספוקי לפיפר אילפריט גלפאי
 אמס גקדושג שגן נל ודא• אלא לשפלה •נפיש

 לא שאן דפד לרנק ואפילו ישא דשריהס לנל
 וגנא למופרא הנא ונקיש• למק לגי שספקא
ש ישנס גירש אלא לצשפרא  פלהה אנלנשדיי
 וליה לקלא ואפילו גן אסס דקדושה לגו ששיפא
eece ר נספר רל הדשביא  שנמס ר׳ וג*ג 1של ^

to• ומיקר: שט באוגרוס
פל ט ט׳. גפירוג מו ג ו  וגנט פטארשס י

 שס .וסי נרגלש עירב :סני
 נרגליו מפיג בראשון נרגליו פירג ג)1נךן>ל*

 וסירט לשבח tf׳ro פשק קא וגא וגקשו ד0ף
 וקאים ושחיק דאייל מידי ואסר דאויל סנרס ןוי

ש גסג ולוג .א% «א A.גלנו דפשוג מי ll 
 יטל שאיש מוקא ריל נינליו לפרג «רין

מ שיסגאר גפו נשמ לפרש :ן1«
רנ ט׳ גשס ע׳ דן .ו ם( מ ל״ש:) פ  נסס עי

 גמליו פירג בשד גרגליו פפרג בראשון
 פפרגין שאין לשי בשד נשס פפמק אץ בראשק
מ בפס, בשפלס  גפס מפרג נראשון גפש פי

בשד

.פנ״ל דבריו וניאץ p אמס שקיושס שגויה
: P שאמה לפרש ט שגיג אלא

א ט׳. שיש שאפרש m י  ל*יג) (דף שס ו
 שני אוס מפיג ששדש פה פל הקשו

« פייזנץ  מנע׳י הראויה שפויה נפינא ו
טף ליה דפנמ סנרס מי וסיוט  אמה אגפיה נ
טף ליה רמ<מ לכאן אלטסיאפר ובשוף ^אן  נ
 .פ*ג לגאן אמג אלף ונטף לבאן אפס אלף

פסאר: ווה
ט׳. שהנינו היי כיצד יב  נמנאר כנר ו

• סמקי3
T ט׳. לגיוס שמל ידט  פ׳ ירס נפסנס ו

 ירש ס׳ז• ר«) פיין ןזף שמל יוזפ
 בי1פיר לא פפרגץ אין גפיש לגיוס שמל-

 ונששקה שס וגמלנף מצניס פירוני ולא סטפץ
ט׳. סד מט ושס ק: הלנה  פשוש וה ו

דן דסנאר שן שיבא פג  ולא שגמ dmi :נ«
ם׳.  «מץ0 סירובי אדס מדם ר!) שם ו
 סנשילץ מידוני !ליש וססנה לסטין פיייס
 סירס סנשילץ סירובי אדם מדח אמי »דנא

 דטקד לא. סטמץ פייובי אנל ופססה למניין
הדמא וגלנסא ונגלטס לא! טרס פטסג  טסי
ט דג*פ ע !ספסניא מא דנסיא פייו  ««פץ נ
ל מפויס פיריט אגל שטמהסא ופיקד ט  מ

 ראשקיפסנג בירס טרוט אדה פניפ הוא רשוס
רניש: גוברי וטי הגי דפא1

א טו ד׳׳ פ בשד נ ט׳ של י' ם .ו  שם יה נ
 רטצה קפא נפרק ופנואר בגלטח

ט p (דף ט נ מ  גבי וליש מנשילץ פי
מציוס■: טנזני

עירוביז הלכות סליק

גפנלשש: : שס בפ׳ג <וטרט'גפו
מיימוניות הגהות

 גשמע 1נונ« W :ע׳נ .נ׳ ני.ו*המ נחג׳ח ברלפיא דני קי*ל ל* מונן בוייוו »ץ מודגנן
1n*  ט«מ *היה TOn נוהג מיה מן סחר־ם ענ״ל tuenro סיר מעיווב לסבול «

 W ם«מ*נמ to מפ״ב נבר וסובל ג־ם פוץ ברמסמס פ־ס נבל n\rtn טיזגי
 סיקלע בי ססי ווי סמי ובי בתבי בל פ׳ בוסיתס הסיפיס בונת חננו־ על מטץ-1 לסחו

 ליתע» חוס ח1ם« בח וסיחע» החול ספוי חפמיס עליי םנרנין דעיומין ויסתס לחן
עיבו ח,1 •וץ סגחסל גנחג׳ה !־ל פהי־ם היוח ןקיב! ע־ב! !ססייחי, מ«ה בוו

עוז מנדל
̂נ״ד כיוג t ממדני! מל ®יין הימים•. שגי מד סזגים ימים ל6 מוגים ימים גשגל הר
«• ואני :מנ״ל אמריגן לא ליזלא אנל כו׳ י״ה  י״מ למ״ש גיא מיהו ו״ל ייאכ״ד מה *
 לא «זל ר״מ כי ®ממים נמס נהמי ומר .כאמו אום ממרנץ גכל ®ה ימיייא םמשי® פגם! ףל

סי פיון מ 0מ« ^ ולנו הורס הוראות להורות מריו נסדר הארוך ר1לז יי) מה מ » ^
^לזפפזי היוד גיה*כ יין מסרמחו p אין ®י גהצס• המנון מוס wS«פילי, סוא בס חילי, לא שהוזלמוד

^ גזג ילגו מסנרתו הם האלו הלגיים . p אתם קיושס סד יוזדב י ס מם סל להם ויש לי נ מו  מ
 וסיסכי תגירות סיחגי יגימי 9v9 מסיג סי כו״ שאממו וד. ;מא גנון ני לי מת pול

:יכילם p«* .וההלגס כסלק ^ סד 91 «רי ימ0 ילא שכת om 1 מסלכין ®לק«ל מסויש וה שכל כתכתי כגל .סתותין

דשמיא בסיעתא עידזבין הלכות סליק

עשור שביתת להלטת משגה הלןדמת
נאטוז צו יה ונאי לו הוזפץ ושאר הרוזיצה «ייד פיט ט נסנאיו שליעך פרק P יאסיי ננל שנה פה נשוה והוא נכלל המלאכה איפור ט נחנאר ראשון פרס

:ראשי! פרק פנוניו פל«די לאמה אפה כניצן ט ודני 1הוהר1 איטי ט ונובר שה נפסאר דניים סשני »ן ופדנריהה הטיה '
קודם לגמה וראוי ט'.ל שטא לני ,ראשון פרק קורס לי-יור, ממאי וי. הווי וטעם החמלה pn והשמיש וטנה הפנדל ונפילה נרטצה גדנייה שאי ואיטי וגשסיה האטלה

ט• טש גמה בכנייש לט שליט לפרי, להקייט וילד ,שד פרק ואמרי! .לפיט ;ויציאיב היום
טרי מ נהנארו שני פרם ר נרה טוב ונוני ראו״ס ושאיק הראויים והדנריס והוי.יה האטלה ט ס הוא שלישי ופ׳ אמיץ, והצרשן טרה ינ  סרדות גנה אלא נהם שאין נרניי
:מנואר מה לקי. הסמוי ליר,דים סא וראוי יאשץ פיק נמטאי מדנריהם המספנה טא מי נו נאמר ונן « איטר נזהה סי אצל ניאוי 0 י

: מהפצה באינו ומי



1C2עשור שביתת הלכות
:פרטן וזהו ,תעשה לא מצות ושתי .עשה מצות שתי .מצות ארבע בכללן יש

גו ולשתות לאכול שלא ד) .בו להתענות נ) .מלאכה בו לעשות שלא ב) .ממלאכה בו לשבות א)

:אלו בפרקים האלו הטצות בל וביאור

משנה מנידראשון פרקמשנה מניד
א  : סקוחיה מה5ר עתיא כר01 נ10נכ מטיזר וה .וס׳ מ! עשה מצות א פ׳

מ׳ו) [נ׳] (דף דנריהי־■, ס׳ק משיה .וט׳ עש״ת על וו״נ וסהו
ל ב כ ק . '01 שמיינין ו כ’ל שנח ני! אין משנה )ז׳ (דף דמנלה ע׳ m( יה' i  ;lit: hit 

הי1וס עד רנינז שהזכיר ייה נל נחנאר » זנמשגה . נסקילה זדזט יזה נהכרח
ונו' לק«

 (שנח י!שרים אלו מ' .ונו׳ לקננ וטותד נ
 ירק נקנינח מותר יוה״נ קמ׳ו:)

 הקעש מהו רניני וחירש ולמעלה המנוזה מן
 זיל חירש״י ונן ונו' המשפשוח העלים שיסיר

 גזתינה הוא שר,גינה ראיה והניאו לדנריו
ק שאסרו ממה  האי ע״נ:) (דף נדול נלל פי
 קוצי משוס אחח שחים חיינ סלקא דקנינ מאן

 מן סלקא שחוחך ופירוש .נוסע משום ואחוז
 מר,לגיח פיח נמנואר ומציומח וחוזרת המחונר

נ שנת ה׳  משוה אלא נו שאין נחליש הותר וניו
 העלים להסיר דאי פירושם על והקשו .שטח

ם  . גמורה סלאנה והייע נורר היינו היעי
 אלא טרר מקרי דלא לדעהס לתרן לי יש

מין אוכל סין או גמור פסולח מסוך  אוכל י
 הכל זה אנל שנח מהלכוח ר’פ נגזנר אוזר
 גמור פסולח האלו העלין ואין אחד אוכל פץ
 לאכילה שראויין ואפשר פסולת להקרא ראויין ולא
 שטח משים אלא נזה אק שנן וניון הדחק ע״י

נשכח

ת א צו ט  לחדש כעשור ממלאכה לשבות עשה ״
א שבתון שבת שנאמר השביעי לכם. ת

 לא על ועבר עשדז מצות בטל מלאכה בו העושדז וכל
 ומה .תעשו לא מלאכה כל וגו׳ ובעשור שנאמר תעשה

 ברצונו עשה אם .זה ביום מלא.כה עשיית על חייב הוא
 חטאת קרבן חייב בשגגה עשה ואם .כרת חייב בזדון

סקילה בשבת זדונה על שחייבין מלאכה כל ב :קבועה
 קרבן עליו שחייבין ובל כרת. בעשור זחנה! על חייבין
̂יו חייבין בשבת חטאת .הכפורים ביום חטאת קרבן עי

 מלאכה שאינה אע״פ בשכת לעשותו שאסור דבר וכל
 מבת אותו מכין עשה ואם הכפורים. ביום לעשותו אסור

 שאסור וכל .השבת על אותו שמכין בדרך מרדות
 שאסור וכל הכפורים. ביום טלטלו‘' אסור בשנת לטייטלו
 ביום אסור כך כשבת לכתחלה לעשותו או לאמרו

 הכפורים ליום שבת בין אין דבר של כללו .הבפורים
 את לקנב ומותר ג :בכרת הכפורים וביום בסקילה כשבת מלאכה שזדון אלא אלו בענינים

באנוזין מפצעין וכן .לאבילה אותו ויתקן השאר ויקצץ המעופשות ים‘העי את שיסיר הקינוב ומהו .ולמעלה המנחה מן

ש והוחר נשנה ס׳ !ו נ ה׳ ס י.חס משמר זכן טרר משים חייג מחנן שז)מח ניו  .לחים נדנרי
»f( השאר יקצן זפייוש ל ׳  .שנח מהלטת ז’ש נגזנר שזמן תוצדח זה היי ש<ן״נ דק דק י׳

 להדים שמוחי בירושלמי שגזנר ואסרז ירק הוחח פירשו ז״ל וירשנ״פ הרמנ״ן פנל
י ונן ושלקוח ננשין נ פ סור6ה ירק קגינס היא שזו ואמרו נהושפחא גז מי :שלט נג

ט׳ מפצעין וכן  קזורים אצו פרק מימרא .ו
 מן נרסוגיס ומפרנץ נאנודס ספצעין

 דוקא ופירוש נפש עגמח מפני ולמעלה המגמה
 דנראה לא לנן קוים אנל ולמעלה המנחה מן

 למיכל אחי דילמא א״ג היום לצורך כמתקן
עיג כמוך שהוא ניון ולמעלה המגמה מן אנל  ל

ב כמי דומה .למינל אמי ולא נהלו שח לו שי
 שלא חכמים שחשו גשש ענמח מפני ופירוש
: עגומה גפשו ותהיה הכל לתקן לערב יצטע

 נקנינח ד:)”קי (דף שם ניחלוקח .ונו׳ ויוה״ב
י ופסק ירק י נ י אי יאינון האוסרים נ חי  נ

ר :נופייהו וחגיא ב כ א יש ונו' נהנו ו מי  ע
ט׳ זה למנהג רמז קס׳ו;) (דף  דרגא שאסרו ו
 ואסר המנחה לפני מקדמי דהוו ניחו לנני הזא
 אניהא אחא להס אסר שיאמינוהו וכדי להו

 דימן נזכרו לא נן שנמו ולפי .יאסור ממערנא
; נהלכוח אלו

ת ד צו ט׳ עשה נז נ רנואר ו חו נ  יוהיע וס׳ נ
ר) ניומא סי  הוא זה דעינוי העלו (

מאכילה

הכפורים ביום ״ הירק

 ובפציעת [א]ירג בקניבת אסור בשבת להיות שחל הבפורים ויום .נפש עגמת מפני ולמעלה המנחה מן בהמונים ומפרכין
הוא הרי ארא  אר הצום ביום אלו מכל אחת יעשו א‘שי ובמערב בשנער העם נהגו וכבר .היום בל המונים ובפריבת אגוזים

.נפשותיכם את תענו שנאמר ושתיה מאכילה בו לשבות והיא הכפורים ביום יש אהדת עשה =טצוח ד :דבריי לכל כשבת
טפי

m משי! סח לאיין סמ׳ג סייא סימן מור M . נ שי!1י סמ׳ג כ>:

משנה לחם
ר ס ק א י ת ע ט ז ת שתי מצאתי אאו בהאכות ד ה יש גם אשק ובשינוי האחרת במהרורא כחוביב ואת שבמהדודא הדברים ורוב מהתרו אהעתיק הוכרחתי וייכיכך בזר, שאי; מה נז

. ז״א הרטב״ם אשונות סדר עא שחיהם

א ״ ט׳ השניעי להדש כעשור ממלאכה לשנוס עשה מצות פ  יזהו דניאה קשה .ו
 לעניו שנח לקמן שדרש מסה הון נחורה הנחינ האחר שנתון השנת

תון אכילה חי כחיכי שנתון שנח דחרי אלו לעניירם מנ  ואס לעשה אחי והאי לקחן יריש ו
p לא וכאן שנתון שנח חרו״הו דריש לקמן דחא סני לנד כשני. פכחוז ליל קשה 

ק דנשנח לי קשה עוד .דייש  תנא תנא רב אתר שה אסרו קי׳ד׳) (דף קשייה אלו פי
 לתא■ שנוח שנתון ת׳ל ירק נקנינח שאסור בשנה להיוח שחל הכפויים ציום מדן

 ואי ע"נ ש"מ ירק להגינש לאו אלא תעשו לא מלאכה נל נתיב והא למלאכה אילימא
נ ה׳  ניזהיכ דאסור ירק נקנינח נמי דרשיק לא אתאי יהירא שהוא שנתון איכא נחי ניו

ק לקנינח דאתי איו תעשו לא מלאכה כל כתיכ הא למלאכה דאי משוס י  ליה שדינן ילא '
א רב רצה דלא שנת גני נמו חעשה ולא לעשה  הסם הכי דאייר כי״י דאתי לומר טנ
ש׳י הקשה זננר  דאסק ז״ל •ו רני אכל לעטי. אחי דיוהיכ דכנחק וחירן זו קושיא שס ז׳ל י
 דיוה״כ דשכחון דודא׳ אתר) זיל דס״ל(די׳ וי׳ל עונא קשה הונא לדרנ ופסקה למלאכה ד^זי

U כ ירק לקנינח  איפבא ניתא חיסא וכי דיוהיב חניש ידענא ואנא מדשנת לשחוק דא'
 עשה לן איה הכי דנלאו ל”׳ לעשה אה׳ דשכח ושנהון ירק קנינח לאסור אחי דיוידג
ס נשכח  עשה לאוקר׳ עדיף ומפי שנת הלטח כריש זיל רניט כת׳ש חשטח השניע׳ פניו

ש כתורה עשה שס דלינא ניזהיכ ק דרניט לעיל ועיין .סטי ח ק י היי  דאפסכתא התופסות נ
;עיש כעלמא

ס' דמי של כללו כ  שזה אלא ליוה׳כ שנה p אין משנה )ז׳ (דף דמנלה כש׳ק .ו
ד׳ זווט ג נכרח זדוס חה אדם ני  תן ירק ר,נינת נידהס יש שהרי וקשה . פי

חנ זה שלחרן ונראה .אהוד ונשנח מותי שניוהיג ולמעלה סמנוזה ס נ י נ שנח נין אין ז׳ל י

עת סנדל
ק6 ק ר ש א ת ר מי משה טעו סס מוצוה סמני! זה .ל׳ס עי ו  נוופנת קשיים אלו פיק וינזיזא טדו

ב היא וסת :קי׳ד) שנת(דן ונסה' ינדרים נהיא פרק הכפויים ניוה עד '0 מי
’ : בפביסוה זה מפורש סקומזה ונבעה ׳)1 דסנצם(דף ופיק שנהחיץ וכעס' קשרים אלו ערק שסן

ו ד עו שאםי דנ תז נ’0י אלי פ' .דני בל טו בו' הירק אס לקנב ומותר ;יענלה פ׳ק .מ
ת :קי׳ד) קשויה(דף :עיו) יומא(דף יעסנת נפיא פרק .שנפנה השנתי עי עשה מעו

ם היא היישגה שכיינח כליתר אלו נעניניס ונו' י ו נ ו  קנינת אנל לאלו דומים תלאנה שהם נ
 שנקנינת ואע״ש ז״ל ס״ה וכדכה; שנות משוס אלא איסורו שאין מלאכה איסור ט אין ירק

.נזה חשש אין חילוק יש ירק
תר ג חנ וכי' הירק אח לקגג למו  שנוח משוס אלא נזה אין שנן וכיון ה״ה נ

נ והותר נשנת ה׳  משום אלא איטירן אין דנשנח קאסר היני וא׳ח ניו
ק אלא אישורן שאין שנוח נ  קשרים אלו נפרק שדרשו נתו היערה מן איסורן הא די

ה לאו א׳ דה״ק וייל .שכנאח׳ ננר״חא דשנחין ייחור ״ נ  אלא איסורו «יה לא קרא דו
ס אנל בשנת שהוא נל׳ דנל׳ הינא שכן וכיון מירננן אלא אישורו שאין שנוח תשוש מ  נ

נ .ונו׳ הכפויים ויום .מוחי נלי דלא הכפוריס ח ר׳ פסק ה״ה נ נ י ם נ בי או  דאינהו ה
ו פירוש ל”עכ נהרא׳ י י נ ' י י  ננתראי והלכה יוחנן מר' יוחנ^ אהיונים הוגא ורנ מנא ד
י׳ כווחיה יהניא ואע״נ  אע״ג דנר״תא לרנג־יו ס״עחא מנא ר' שם הניא כנר מ"מ די

' ת׳ית ר״׳ דדהאה חג אפשר ותש״ה היא דחויה ילאו שנר תנא י  טוחיה ישניא ה״ה דנ
א נ”אע ח ״  דאינן משום מ״מ פקפוק שום נל׳ יוחד מפורשת הוי לר"׳ פ״עהא דהוי דני

א וכיון לרי׳ כתו חניא נמי כוות״הו ותניא ות׳ש כיוח״הו כסק נתרא׳ ס ״ אני אינ א ד סס״ע  י
י פי' נראה זה .כנתרא׳ דהצכה האסיוניס כדגי׳ נכריע לכאן דמס״עא ונר״חא לכאן י נ  י

;דחוק קצח שהוא פ’אע ה״ה
ה עשה מצות ד ט' יש אחי עח .ו ט י  נאנילה אלא ה»רה מן עשה דאין ז״ל רני

ה וכדמנ׳ דשנחון מקרא ליה מרנינן עיטיים נשאר אנל שהוזננ■ יוסף ורנ רנ
ס (דף יוה"כ הרק כריש ננמרא  ננפרא יאמרו אמא׳ פצינ יוסף רב דתני והנר פ׳

ס ה' הגי פיו) (דף מ״ עי ע רנ של דעתי דאין נוי עט״ס ה' כעד מטדא א׳ר מ׳ כ
ףpי

סייטוניות הגהות
ש כ“יוה מוצאי אצורך יור,*ב בערב חמק הטמנת התיר ומכאן [מור °] מ]ו סי' עי  חר״

OT ■א בר' ואא וצנא ורב וידא רב• בחרא׳ באמורא י יוחנן א־ו אבא בו' ת״ ו י  ואע״ג ח
ה דתניא תי נ .טו :ע־



16s פב משנת כסף ©״א עשוף שביתת הלטת זמנים. טש™
א ק ח פ״ ש ומי. ל«ר ו6 ם לרסון wfe# הסמופה מפי לממו ו  CIS נ«המוי

 נפל״פ1פ«»* מקיפי ספיקלגי דממדא ומיפמ״סאפ/ לייוריג״א
סי1מיןילמ ימהיס לדגי מח6ר <מה6והני גינהי n מדימ(יימפעינ:)ה^■6נ to ירחש 
י ינרי ה*דל ס6 «מול יפסיה «יהם אס מ ימדפסיי אוסריס וחגמים 6י  נדליגפ מי׳ג י

מדאייייסא הפנדל נעילח אי«ר אי1 ססקיס סהגה

 ,ננז' פל16ה וגל :וט' למדט ממופה מפי יני« פנהג ווהו p ודרשו ונהיה פאנילה
cp ^  :פ״ד) 1'דגרישויו(דף(נ ק’פ המפאה ומיוג . p והוגיגזו מהיי אציג פגש לא נייי
 נמניו ליממה היהיאוי שא*נ הסויה הן מיומדה אינהממה שזה דע .ונו׳ למדע וכן ה

 אלא להוגימה ינינו דעה שאין לפי להסענוס ננצל שהוא לומי ואין המצוה
 השמועה גפי הוא ליגינו וה אגל שני^ גשנה
 מיוחד ענין שהוא איר מפריס יני• 6וני,י
 ארומם וונריס נפה*מ דעהו ווהו עצמו נפני
 לעמוד והרוצה ו׳ל דעהו על העייוסי אנל הס
 יו^נ נע' הוא נאן ומ״ש .יע״ש דעתו מוכן על

 ספרי נשאר יוסף ורב רנה הנו )עיד (יומא
 ונעילה נימיצה שאמי ליוה״ג מנין רג דני

 שנאון ס׳ל המפה ותשמיש ונסינה הכנדל
 דניים סרפי למדו השמועה מפי ופירוש .שנוח
 שאינו מטאי ושם פ'נ שיהנאי נמו ^

ד ושהיה אניצה על אלא גרה ממש ^. 
 פיא P הונחהי ננר סידוה מהח ומ*ש

: שנח מהצפות
 שס ומטאר פשוש וה וגוי. ששנות נשם ו

.וט׳ להוסיף מריך פ*א;): (דף
 חורה דנר הועפה אפ5 <יאה יני« מיניי

 ניוהיג לא מלאכה נעשיית לא אבל נעיס• אלא
 ולהמענות לצוס גאסיל פגהג מהו נשגהוה ולא
 הוספה שנס נהלטת נינייו סני בלא ההו
 שהדנר נראה יוה׳ב ונפרק המרה. ין נלל

 יהא ינול שדרש סי יש ששס תנאיה נסהלוקה
 לא מלאגה ונל מ*ל מלאכה הוספה מל פמהר
 הוא מס של עצומו על הוה היוס נעצם העשו
^ מלאכה הושפס מל מוזהר ואיס מומי  ונייי
 שנות שנאמר מקום שפל למדה הא שנאנס היל אנין שנמות חשבהו לומר הלמוד מנין סונים יחים וט' הקדש על מחול ססוחיחין מכאן ונו' נפשוחינס אס ועניהס שס שט אמרח

נצחום כאילו הג»ג עליו מעלה געשידי ונחענה גחשיעו ושוחה האוכל שנל ננחיא ידועה והיא אחריהא לדדשא קרא להאי לס דמוקים חאן דאיגא אחרו ושם .הקדש על מחול שסיחין
להמעטת

מענה לחם
שס הקשה שהוא ואע׳ח חיש דאש הלטה נייש י״ל מסף ניה הרג ונ'נ מייסהי ינ

 זה לנפש שהוא ענוי הוא זה אי לטדו השסועה מפי
 ושוהה האוכל וכל .עשה סצות קיים בו הצם וכל .הצום

 כי שנאסר תעשה לא על "ועבר עשה מצות בטל בו
 .ונכרתה הזה היום בעצם תעונה לא אשר הנפש כל

 לטרנו נתענה שלא לטי כרת הכתוב שענש מאחר
 או השכל וכל .ושתייה אכילה על כו אנו שטוזהרין

 וכן ה ג קביער׳ חפואת קרבן חייב כשוגנ בו השותה
 ש כו לםוך ש כו לרחק שאסור השמועה מפי למדנו
 אלו מכל לשבות ומצוה ° .לבעול או הסנדל את לנעול
 שבתון שכת שנאמר [נ] ושתייה מאכילה ששובת כדרך
 חייבין ואין אלו. לעגינים ושבתון *(אכילה) לענין שבת
 רחץ אם אבל .ושתייה אכילה על אלא רךבן או כרת

 םvב כץ בו מלאכה *ששבות כשם ן :מרדות מבת אותו מבין בעל ש נעל ש סך ש
 בכניסתו הקדש על מחול להוסיף וצריך בלילה. בין ביום בין לעינוי שבות כך בלילה וכין

 לצום התחיל [נ] ,כלומר בערב. לחדש כתשעה נפשותיכם את ועניתם שנאטר וביציאתו
ולהתענות ,

א טז •ל א :רג «ש<ן הייא תיח פי* פיי נ :פפ צאיין «רג יזרא p>D סיי « .מל

 אחרמן נחי פ״ז:) (דף יטמרא ריא שי׳ דיני
 חושש וא>מ נדדט חך נראשו חענדן צו שיש וחי
 נדרנו רדון י»אה נסיח מצזנצפוח שיוי! וחי

 נינהו דאד״מא מז<צה1 נדנה ואי חושש ואים
 ס־רנק ודאי אצא הנ< נהו מקיליק הינ׳
 לו שנראן נהנ1 וה על הקשה והר׳ן .רנהו

 ולאו דנק אלא רנ« סדאוי״סא דנלהו
 נאול״סא נהו׳א נקרא דנהיני עיס• מלל
 ינדוףסא אתי ושנסק סריס״א אלא רנהי

 והם למנחים הנסוג ומסרס חפי קילי נגמיא
 שאים נל והמירו שראו מה נחי נהם יקיצו
 דפלהו הרסנ׳ם דחה pו להסעט נעשה

 פהא לי סיסוורא דלא אוצא נינהו מדאורייתא
 חון ננלם סוחרים ההיטקוס לקמן דסניא

מנעילס

 אשי הנריימא צהו נידדש להו דייש ומפייס וט* שנסון משום הונר לתות אלא יוסף
 וט' ומחר פיגול אניא וט' נספה י:נ יטצ נמוחינם אס חעט איון הניא שאמרו שם

 איפור שהוא ניזירה מפורש עפי איסור סו אלא ולינא נוייהא הן ני להו וריש וא"נ
 אחת משה סטה שהיא ז*צ רניט נסנ וצנן יושנהון ליה מרניק השאר אנל האנילה
להו נווריש וניט להו לריש נכתוג האסורים יעפיים שאר דנל ונו׳ העט שנאסר

הני דקאמר א1רם אורג פליג דצא ■ועף רנ של הניייהא יישנ ו"צ והר*ן . סניייהא
ורניט ננמלא ציה מאיק מנ*ש .ונו׳ הנחוב שענש נאתר : ע״ש ונו׳ עגטים חסשס

רניט סש וצא מ״ש חן אצא p ואיט האזהרה שמענו לנו דמהנטנש דמשמע נלשוט קצי
;לנאר ו'ל

« ח  עוין שהוא אמר סוחריה ונרי ונקרא ה״ה נהג .וט' השמועה p למוט ו
 מטח לסנוחו היה הראוי שמן דאע״ח דנרע ניאור .ט*נ עצמו נפט מיוסד

 מצוח ז״ל רניט ו6מ; לא מ*מ נה מא הנחוש שעיתי רנה ושנהון קרא שהר* עשה
 סח וה אגל הנסוג עמי נסשמעות זה שאין נטמי וט' מיוסר ענק שהוא מחני עשה
 הנהוג צט שגלה וצא דשנתון מקרא הנהוג אוהו שרנה עצמו בחני מיוסד אחר ינר
 מיוחד ענק הוא אלא ננהוב הנ׳נר עטי זה שאק הפטי ננלל נמסים סענטים שאלו

: מהדש הנהוב שרנה
 ו*ל שהוא קשים הם ו'ל ה״ה ונרי .וניציאחו נכניסהו הקיש על מוזול להוסיף וצריך ו

 יהא אנל) BW ננלל יהא יטל(לא ניוה״נ הנזמזרה ננרייהא שפסק נהג י
 *נול וזמרו פ״א) נר״סאןדף שסנאוחה נם שהדי ונו׳יזהא׳א פלאנה ההוספס על חווהר

 שם ונראה ונו׳ עטי חוסשח על וממר יהא אנל) מטזכה חופנזח על מוזהר יהא (לא
 יורש הוא ראם קשה ועוד .נעטי וצא נמלאנה לא המסת איטר שאק הנר״סא נ<>הה

 הורשה נתג הוא ו*צ ה״ה סדנרי כנראה מדיפהי רג ני סייא צלרני חענינזם קרא
 יההיל <טל שם שט שנן ויו״ט נשנס הוספה שאסרה שם הנזנרח אמרח נר״הא סל

 יחים אצא לי אק חשנסו ח׳ל מנין ניציאחו בכטסחו אצא לי ןtו ונו׳ ח*ל ונו׳ דתענה
 טחיס נשנסוס משחיז שיש שס מנואר הרי .ע"נ ונו׳ שנחנס ח׳ל מנין שנהוס סונים
 נפנמוח סוספס חיטי שאק נחב איך הנר״סא נאוסו הדיפה וריש ז״ל והוא וניון מנים
 ור״ע הקשו פ־} (דף די״ה קמא דנפרקא נר״ע ש^ק נחג דאין קשה וגם .טניס ומדם

 דלריע משמע מדפהי דג נר ס״א לנייני וחיוצו וט׳ ליה עניו מאי ועפיהם 4ה
 עניו מאי קרא כאי מקשה מאי נעימי טחפה יש ראם נענו׳ אפילו הוספח סור4 אין
 נפטןו ז׳ל לנ ן' מהר׳י המנם הקפה וננר .נעיטי מספח לאיטר ליה מנע• הא ליה

 שם עיטן המזינה נאשו דנזוק סייון היין ושם הנץשיוה אט נל קמ'נ) הראשוטס(דף
טו ים0וו.ו דנרים ^מח והס  טני ויניט דנריז טפלל הטלה דנס׳ דנייו פל קשה ו
 ריע נדעה p טרן שהגמרא ואע״ם מויפמי רג נר מ״א למי' אחי צא ועניהה דהאי
 הטור pו נדרים מה׳ נפ״ג נסב ז*צ רניט שהרי p לומר וא״א ומצסא לרווחא «א

 הרי יוי.'נ סרג או יו״ט והדי זה מם נו ומנע ימיו נל שט יום או ראשון יום שיצום
 הטם ואיטי מאיל ונוי וסורים סטנה ט פגע מדש ראש ט «ע ואצ״ל לטס טיב זה

 כשנוי איטר יוה״נ שנעינ שם ממאי היי ונו' מיזוק צייטם טהייס מונרי נהם
̂ל לרטט ט יצא לא הדנר וזה סמרה p טא 0 נר טיא דר' מהא אלא אהר סמלןם ו

 סויסהי רג נר טיא ני׳ זו דישה דאין היזורה p לקחתו ז״ל לרניט ט היה לא דמ״ח
ג חייא דרגי דדרשא גלל יףשיא אקע אמונחאנטלמא אלא וי ר^ מיחורא טדפט נ ו

 ליהלורני טנעי ליה עניו מאי ונו׳ ועטחם האי וד*ע ור*ה כפ״ק ונואמח ליה דרטק
נר* שסק שנוא נמן וא'נ היא נטרה דישה ואינ ליה וישיק דסיטרא משמע ונו׳ ס״א
 מנאן למוט וא״נ ההורה סן לקווסו ראוי צרנ שנחנאר ונסו מדיסהי רג נר סייא

 ידם לשק צסיז *מי ואני ז״ל. לג ן׳ נמהייי וולא מדיחהי רב ני חייא נוי שחסק
 ל9 ט ת/ ונו׳ תצאנה הופחס טל גרה עטש יהא לא ינול נניייהא ניסי זיל וה׳ה דיניט
 מצאסה ונל ח״ל טזהי יהיה אנל pn ננצל יהיה לא ינול ונו' העוגה לא אשי הנפש

 יהא לא יטל ניפיק ולא וט* למוט לא עצמו מם למסי אזהרה אנצ וט׳ סעשו לא
 נואיסא ונוי סא ודק פיטי הספה פל טזהי •הא אנל מצאנה הוספה טל פוזהר

ט. נאשר r מנהיגה טמרא הנייסא מצאתי pו נכפויט הנ  זיל לרניט ליה ומשטע נ
 ומן משמע לנו מנרה אלא לעטי טיטש ולא לסלאנה מאזהרה אפיט יסמנא דהומיטט

 לינא וא*נ עצם מעצם נעימי אזהרה ינינא דיליף ואע״ג אינא מיהא איטיא התורה
 איצחיין דהא אינא לאו דאימר משמע סניה למסוש• נעיטי קרא מואיצפחן צמימר
 מל מוזהר איני וחס ונמן מסלאנה אלא לה ילפיק לא טפא ואזהרה נמן ו«ד צג״ש

 שם(א»ר ואמי ישמעאל ר׳ וני נוהנא אלא נן סחק לא ורניט י׳ל .הנא נ״ש החוספח
 ולהני נפשסא הני״חא וטישנים שס האטדים תסא ורנ אחא כרג או וט׳ עיטי נאן

 ת נר טיא ני׳ והני״סא אינא סיהא דאיפויא מחנוע מנרה קרא וטעט ניון ודאי
 קרא הני מניה למטוס• קרא מדאיצסרין ליה מפרןק ועיטי דאיטרא הני ח״ל מדיפה׳

 טאי וחרמם הא הקשו וד״ה נפיק לר־ע ונן וטחה האוכל ונל לוושא מטק דועניהם
 מגזויש קרא מדאילפרק א”א סמפאצ י׳ נודייש עיטי דהופפס צאיפורא נטפר ציה עניו
 וס׳׳נו לנדי׳טיאסדיההי לה דריש ודאי אנא ותז נשנהוה טספה צן נפקא מהנא דהא
 קדא הניא לג ז׳ל דוניט ואע׳ג ענדה. רחמנא מדמעסיה פינד איסור ניה מפיק

 נדיליף אינא דאיפורא משמע סניה יחטנא דמדמיעש מחם ללטו הזה היום ונעצה
 ופשנזע פשוטה דרשה שהיא ניק זה נערן הנרייהא אוסה של הדרשה rap ט׳ס הנרייסא

ע וגן הניענ חשש ודאי אח/ חשופה סמהר הלזרסה לסחוס מי\טח ננמה זיל רניט ד
 ניניהם הפרש אק הדין דלענק ניק מליט הדק שאומר אותו של ססנרחו אהיא דלא
 חצם דחצם חנא [והאין ס״א:) (דף מרא0 אמרו אין א״כ ואייז .המשוש הדין לו תחם
 לן נחיה לא עצם דפצם דלהנא טדה ז׳ל רגיט שחירש חה צחי הא וט׳ גחשעה האי

 לומר איצסרין הא ליה עניו מאי ליה קשיא מאי ווינ חיטי נלל׳גחופסח איטי■
 to האי נר׳ה לא דרניט ד״ל . קרא מהאי לזה מפסיק דצא נעיטי טספה איטר
 טמרא מצאתי וק וט* מויטמי רג נר טיא ר׳ הני ה/ אלא ונו׳ ליה ענ* •to עצם זעצס
 נחג א^ דאליג היא p דל רט הרייף «ייםת לומר אהה צרין נן ומל יד נהינה

 קאחל הא אחרה ננרייהא פנהנם חשנט של האנזרס והנדיר^ עצם עצם של הנרייחא
 ^יסא P ני ודיש פצי דצא נטסי עצם ועצם חנא האי קאמר דהא דסליגי ננירא

 קיא מדאיצסרין ליה ספקיק עטי נטסחח נאיטי ז״ל ונדחירש״י ונו' שבחנם דתשנחו
בר חייא נדני זריש חצם דחצס דסנא טגס סרא0 נרחק מל וא׳ג מהאזהרה למעוט

ג י
מיימוגיוה תוזות

»"»  «ק סויזני* ענויק במאי ואוריייז* איטרא ראינא 0« סוקחן 4־S עמק ״][
 איחור וזטאה ואנא סמטע ענויין מאי עא ואא נאט■ ואוחיוז אניאר. עא אאא סיוו ענר•

א גזאויייזא ה הני pj ן ע״נ] אינ ג ינ • ונוי וזנפאייס איט הנק עסף ט עינויין ח׳ הגי מ» ד

גנו ^ חממה נננד הפדא רב אמו סי נ  ונסר סעודיא ננוו ועז [נ| 1 עיאז ונו' נהווה עג
טו אס ואאניא איואו מינוא החום' מסקו גדיא חיומ ועוו טו אאנוא מאא גועהו  יו

מאימית נו.אנה סעניוז מחאנווו ג*־ג עיין םהייס ונן אמי המחנר ונינו אנא מיה ונן
ועוין
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ח ההנדל סנמילח מנ  ול»ק לתו!ס לנחלים דמוחי הייס דקו?מר ננולם ד«םמם ננסרא ו
 מדאורייתא ואי ססחנני לא יותא סד סיניים «י פנסי ואי סנדי לתענוג ודאי סני והא
 ועוד הקסנים על גדולים להזהיר האכילום לא ניה ויןיינן תאנלוס לא נתינ והא ׳X סיני

 נדאשנחן נהני חינוך דונהא נשום אשכהנא ולא נטלם מויזרים התינוקות ותני סדאםיק
 מתרים לתרקן שהניעו שעד משפע נחעניה

 ביציאה וכן .לעשירי הסטוך תשעה מערב ולהתענות■ ונשליא גדולים פ*׳ ואפילו נטלם
 שנאמר לעשירי סמוך עשר אחד מליל מעט בעינויו שוהה
 שאוכלות נשים ז :שבתכם תשבתו ערב ועד מערב

 להוסיף שמצוה יודעות אינן והן שחשכה עד ושותות
 לעשות יבואו שלא בידן ממחין אין הקדש על מחול
 ואחד אחד כל בבית שוטר שיהיה אפשר אי שדרי .בזדון

ח .נשיו להזהיר ת  וכן יהוסזידין. ואל שוגגין שיהו להן ו
:לזה הדומה כל

שגי פרק
ל א כ ו א  לאכול ררארין טאכלין הבפורים "ביום ה

 מככיצה פחות שהיא הנסה ככותבת לאדם
 לשיעור מצטרפין האוכלים וכל .חייב זה דרי כמעט [א]
 כמלוא אדם לשתיית הראויין משקין השותה וכן .זה

 לצד שיםלקם כדי לונמיו מלוא וכמה .חייב לונטיו לפי ואחד אחד כל שותה של לונמיו
מצטרפין המשקין וכל מרביעית. פחות בינוני באדם זה ושיעור לונמיו. מלא ויראה אחד

לשיעור
:סע לאיץ סע׳ג «יינ סיסן עיי 11

דרננן אי
 שר• היד נינהו דאידייתא אאיא שניר נינם
 לחימך הגיעו דאנילי לדעתו ול׳נדאנילו .ענ׳ל

 פידי סשת דלא למיפר אינא נטלם פותרים
 תפרשי דלא כיון סדאורייתא דאתירי דאע״ג
ם והם נקיא נהדיא  לסנפים הסעורים דניי

 דכיון נק־ התינוקית על להחפיי שלא ראו
 מותר נהדיא נקיא דנהיני :שחיה דאכילה

 דנרים שאר נ׳ש נידיס ולהשקותם להאכילם
 נאיסוי לחנכן !ריך לחיפד שכשהגיעו ואע׳ס

 סאסר אלו לדנרים לחנכן ראו לא ושתיה דאנילה
חונ ספוישים שאינם  דיפקא דיניחיה וכיק ננ
ם נירו לא נינם ק נ נ  שנתנ הפור ולדעת .י

 נך ושתיה נאנילז אותם שפמננים שנדע
 ספי שסיר אתי ושיכה נרחינה אותם מחנכין
 הניעו נשלא נטלן פוהיים דהתיפקית דההיא
 הקעניס על ניולים ילהזהיר וההיא היא לסיפן

לחינוך: נשהניעו

ע כתג ולוה והתענה ועשירי ל לתתעפת  נראה התלטת אנל .נלנד נעק• תוספת יני
י׳ לפסוק דעתם דנ  סקלק הניייתות סשח והניאו קדש יום לכל תוספת ששינה הנרייתא נ

toק אחת ילוהןנרי'מא ל ה ו ע הוספת דורש ישפעאל די׳ אפיו פ׳) (דף די׳ םיי׳ ת ר ע  מ
ע דהלנה וידוע חולקים שהם רניט וסוכר ושותה האוכל לכל דזרש  דעת אנל ■ פמנייו כי׳

 אפילו התורה מן יש שהוספת הפפרשים שאר
ס נשנתיח פי ק סונים י :ההלטת ק נראה ו
ק ; מפורש (ע'נ) סם ונו' ניניאמו ו

ם ז שי ט׳ שאוכלות נ  הננניא פיק ניו׳ע .ו
 ואורייתא פה׳׳כ תוספת ל׳:) (דף

 ולא שחשכה עד ושחו דאכלו לנשי סזינן וקא
 פופנ מעפא שם ואמרו מיד ולא ניט אנורינן

ם ואל שונגין שיי,יו חנ1 פזידין י  כל וכן רניס נ
 שאיפ דני ננל והסנה שם ומטאר לוה הדופה
 והקשו ,להל וספור היתר נו ונהגו ננתונ ספירש

 פסיפו שלא לצסצם לק אפשר והיאך הספרשים
 של פיפי ימספח מכאן ניאה ותירצו כלום

אר% ותירו] ליה ידעיק ולא שימי לו יש יו<^כ
 השמשות נץ ספק ממסת אלא פורשות שאץ יש

 שנס סהלסת פ*ה נתנתי וכנר לק קוים ולא
:השמשות לנין קוים תוספת שזפן

ב י ה׳נ האונל א פ ט׳ ניו פ׳ משנה .ו
 האוכל עיני) יוה׳נ(יומא

 כל מיינ וערעינתה כמוה מנסה כנותנת
 גאיכוח שאלו ונגמיא לכטחנת סצסרפץ האוכלץ
 דקדקו יין ינשה אם לחה אס זו נותנת

 דםת מנניצה פחותה שהיא והעלו נשיעויה
 הניצה ומשקל כניצה על יסירה דאמר פאן אינא

 פירונץ מהלטת ראשון '0 רניפ שנחנ פה לפי
 לסחשנ שמטאר כפו ועוד ארנינ׳ן ל׳ג היא
■ כל וכן שם; שכסנסי פה לסי שם וטי. כל וכן ___

א וסטאר לונמיו למלא מצפרפין המשקין ויל מיינ לונפיו מלא והשותה נמשנה  נתנאר ושם לונפיו, נפלא ויראה אחד לצד יסלקם שאי'פ כל אלא פסש לונפיו פלא ילאו )פ' (דף טחי
ק יניעיס מכדי נחות שהיא ניטני שנאדס : אדם שהוא מה לשי והכל נעצמו פשעייס אדם שכל שם פטאר■ י

למלך משנה
ג ואוכל א ״כ6  נאינית שייצו ונננורא ה׳ר נהג f'5( .וגו' יצדם לאוכל סראו״ן מאנלין טופ׳

 סותאת עהל' ע'נ העתנר סוג ע׳ש ומיין יכו' 5יכש אס לתס אם וו טפנת
:י') דן מיז

משנה להם
נ ר׳ חני אלא גרים דלא ודאי אלא אתת הם כאילו הנרייתות שתי נחג ואיך עדיפחי י

 דועניתס דישה להך דמודה אפשר עצם דעצם דתנא פוכר והוא ונו' תדינת׳ רנ נר הייא
 ז׳ל יניפ אכל מהנא ליה פפיק לעיל נדפיישנא מהחם איסורא ליה מפיק דלא משום

ר הניייחא דאוחה וסוכר נדפיישית אתריני ני אלא עצם עצם דיליף כמ׳ד פפק לא  טנ
י חייא כדר' זיל ה״ה של גירשתי שזה נאמת נראה והוא נכון על דנריו כל נתיישנו ונזה כדנרישית נ’ש נדריס נהל' ’יייס־. רנ נד חייא דרכי לההיא פסקה ולהני פדיפחי רב נ
נגירסתו דליתיה עפי תוספת ע״י ולא וט' מוזהר יהא יטל הזכיר ולא וכו' תוזיר יטל שדרש מי יש ששה כהב ולכך גירהחו כפי פשופיס דנריו לו דנראה דנריו סיזס ק וטפכי

0 היה אלא דנפקים מאן ואינא לומר לו היה לא עצם נעצם תנא האי ז״ל ישיי כנירהת מיייתתי היה ואה אחיינא לדרשה קיא להאי ליה דמוקיס סאן ופינא ני.נ וגס נדפרישיח
:ונירסתו דנייו פירוש לי נראה זה וט' עצס ועצס הנא והאי גייס דלא ודאי אלא ושותה האוכל לכל לקרא לה מיקי וכוי מוזהר יהא יכול דקאתי והתנא לותר

 אפילו וט' תועניתס הוספה דדריש כתנא ואי פלל ליכא עיט׳ תופפת אפילו עצם דעצס כתנא אי פשק רכמא; קשה ז״ל רנינו נוכרי . וט׳ הקרש על מהול להוסיף וץריך
 כתנ ולזה שכתנ ז׳ל ה׳ה נדני׳ קשה עצתה הקושיא וזו ליה תנא השאר ולא ענוי הוספת ומפיק ז׳ל ונינו שעשה ששיה והך נתי פובים ויתיס ונשנתות תלאכה הוסכת

 לנמרי פליני 1פ' (דף די״ה נפ״ק ישמעאל ודני דריע ראה ודאי דרניט לתרן ונראה ז״ל. וניט זו כשרה הפיל דאמא׳ שכהנ היא לזה דניאי וט' נעימי פספת ז׳ל רניט
אלא סחנירו טיהיה הלכה די״ע נריע לפסיק לפ היה וראוי טוניס וימיס ונשנחות ונתלאנה כעיט׳ תוססת ליה איח ישמעאל ולדני כעינוי אפילו כלל תופפת ליה לית ללר״ע
לגמרא ליה דפשיסא משמע וט' ושתו דאכלי לנשי חזיק וקא דאורייתא יוה׳נ תוספת דהא ל'! (דף המניא פ׳ ניצה נמסכה דאמיו כוותיה דלא גמרא איפסיק עיפי דנני משוס

 דר״ע לנמרא ליה מנת ות״ת .מתנירו נריע דהלנה לכללין הדרינן תוניס ויפיס ושנתות ניוה׳נ תצאנה נתוספה אנל כהא כי״ע דלא ז׳ל יניגו פפק ולכך דאורייתא עפי דתוספת
 ספק הוי הנר״חא ופירוש אסור ספקו ניוהיס אמרו נ׳ד;) (דף שנהנו מקום פ' דנכסחיס סשיס וי״ל ליה עניד תאי ועניתם האי ור׳ע ההם דנעי תוספת ליה ליח נפיגוי אפילו

 נר״ע אחיא נרייתא וההיא נעיפי הוספת ליה ליי. ע’דר לומר הנתרא רטכרח זו קושיא תכני נר׳ה שם כרהקשו אסור נתי תוספת יאהילו ז׳ל להוסטת להם והיקשו השתפית נץ
ודאי אלא חרמייה אמאן הוספת ציה דלית דמתסע דעתי מאזהרה תוספת דנויעת יוה׳יכ דס' נר״תא יעוד חדמייה אתאן נרייהא ההיא נפינוי תוספר. ליה דלית תנא לינא דאי

דנהיננא פעמא נישום נעיטי טותיה פשק לא ז׳ל ר:יפ אנל ליה עניי פאי ועניהס האי יריע יאתיי נני־א הקשי זה ומפני כוותיה אחו והנרייתור. נענוי תוספת ליה ליח דר״ע'
 להוספה דועניחם דקיא דיישא ולומר פשרה להפיל אנו תיכרחיס כר׳ע דהלנה לכצצק׳ דהשרין ודאי ונתצאנה נענו׳ תוספת ליה דאית דהתניא תכוניא דע'כ הפשרה הפיל ולנך

 שחי הניא אין א״כ אחרינא לדרשה דועניתס קרא מוקי עצם דעצם תנא דהאי אתרו דנגתדא כיון ז׳ל להרייף ואיה ז*ל רניט דנרי הה והס דרשיק לא שנתנם תכנתו אנל דרשינן
 למעופי קיא מדאיצעייך הוספת ליה איח הא עצם יעצם דתנא הוא גמרא דנע׳ דתא׳ דתס־ש ז'צ כרש׳י אי שתפתהא צההיא ז״ל הרי׳ן תשיש דנתאן אתת הס הניייהות'כאילו

 מיעוט דריש דסא וכיון דרשה להך דופניתם קרא ליה למה עצם יעצם הנא דהאי כימרא על לנו יאית נעייית הקושיא ז׳ל הרי׳ף על קשה וכוי ועניתם לי ול״ה ואוינרת עונש
 דמעפיה יכיון תוספת סנר לא תנא האי ע״כ כלוחי עצס דעצס תנא והאי דר׳ל ז״ל רנינו כפירוש תפרש ואי צהני ועניתם לי ולפה תוספת נפקא תחילא הזה היום פנעצס יפית

איך קשה פ'פ תוספת ליה דלית כיון ועניתם לתאי עניד דמאי ננת־א נעי הכי ו״שוס תאיסורא אפילו נת׳ תעתיה ואזהרה מפרת דתפטיס יניו; דסיל מכל מעתיה מאזהרה
דעצם תנא דהן נפרא דקאתי ותאי לנד מכרת המיעוס אלא מאזהיה התיעות הניא לא הנרייתא נשהניא ותש״ה ספיש זיל רנינו וכפירוש דודתי וי׳ל .יחד י.נר״תות עתי הניא

 פ'מ להרי״ף וא״ח יועניתס דרשה סנר תצי שפיר פן אס נניח אצא הנרייהא לשון הניא דלא תאזי\ה תענייה לא דתרי״ף יכיי! תאזהרה יתענויה מכוס הוא תוספת ל«ת ליק ס5ע
J ;,pj pjp• ממילת "נ01י דחוספית אע"נ תוספת דקאתי דופניחם דקרא סנר ז״ל דהיייף וי׳ל זיל ישי׳ כדנתיכ כית נני סעוטא מדאיצסריו תוספת ליה תיטק דועניהם קתא 

ואזהרה מעונש למעס קרא נודדאייצסרין דקאתר זיל ורשיי שטת שיש כ״מ דהיינו .וניס ’ י
לו היה רלא אמא שנתנס די,שנחו לפיעיה דועדי,ם קיא לר. ' ־

וסעפיה יהיכא אמיינן דאמאי ז׳ל ורניט הרי׳ף לפירוש . , ̂ ^
ע״ש הלשון זה יישב ז״ל לג ן' מהי״י והינ קא׳ דנעשה נימא תעשה א.פילו מהכל מעפיה יוסזהרה ריהחנא

נמא• אצא נעיא להך ליחא דיון ננסהא יכו' הטתנח כאיכות פא'ו ננתיא היה נתג ת״נ זה הרי ונו' הנסה כטחנח לארס לאכול הראויץ מאכלין ניוה׳כ האוכל א
ייו וננמיא כנותנת לא אנל כנרעיניה הוי אי כשעורה עצס דקאמי “ מיקרי יעשלא נקליפתה שלא סיקרי שטלת דלחה ישוס ההיא נע■ לא ככיהנת דנעי ימאן ̂ו

; האסרח הנסחא המניד להרב לו שהיה אלא

 די דקרס סני ;ז ף דהרי• ו׳־; י. ז י רש כדנתיכ כית נני מעוטת מדחינסריו תוספת ציה תיטק דועניתס קי־א צ• למס קשה
 י' ורשיי שטת שיש כ״מ והיינו נוניס ויהיס נשנהות הוספת דאיכא צותר שנתכם תכנתו דהייט לסיכיה קרא איצפריך נפיא
rx ליה גתקא m קיא וטלר. ז׳ל הרי׳ף כונרי 'ומר ויל רש״י נעי לא ועניתם הן איצסריך דלמפי הגמרא נעי הכי ומשום 
לפי קצת קשה ות'מ מדיפתי רנ נר הייא ררני דרשה לותי הוצרך ולכך ניוהיג רטתא שוס ונפיק משוס אלא ניוה״כ זה דין לכתונ

עח סנדל
 נדי .‘התנ• זיק ריצם וננושכת קני׳ת) שואל(ון! שיק שנת נסכנת .השרץ שק־ עד שאינלות <«<נו

יו:;'■ ירייישצת׳ פ׳ו) (דן דיומא נתיא שרי, .תייג זם שט «ד ניוש׳ג ראונא • )’צ יין(דן
 ה'',ינ'ץ ינא יפתיה אכילה זה סיא זה יאי שנשש אנוו ששיא שיא שיטי נששותיכס את תשנו

ט ש') דיומא(דן נתרא שרק . שוש ^ישוו •צנוושין  עד ישקין ששותש ישן ;משיצש דנים' ש׳ד וי
pet .ש'נ) דושא(דן נסיא '0.טרדות סכע טו מצטרשין שמשקץ ונא :כצים דסננת 1שי' טררעית 

ו1ו ' Mpin מפילס:

אכל
גזייסוגיות ועוזות

n בין וזעיב ואיאך תתמה דסשקיעת חסה שקיעוז קורם אשסוק ושרץ־ w o rn בוזות' עיין 
 סבעדם ייאפינן וטזיסשוז עא נרוז תיש אינו אנא ביד. ר.אייך יראים ינסשי ב־ס טרק
נו' נרוז חייב יום שא עיציטי עא ר,זד. היום  אאא נו אין אווט־ה ואשיאו איתא ונוזיב ו

ם עז ת [א] עשר, אאא בו אין וטזוסשות עא אנא דרום נ תי ק נוי  איחא או אסרו פי
I זיתים שני נר. איו/ דטוזבוז
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גוי.6גל<16וגל69 אחר 3 מ ( ״ ה) (דף ep 6נו n 9 פי  ra nנול1פ^  <!ר89( נוו
: en)Dto גפ^גליס ר6וש

1 V3M * ספג inne פגסעור.*» » מיה) (דף 00 (  |B ור06 וpm 6)1< לי י0מצי
דיי וק^ל ססודה ס! פוסל «ל6 וריל ססולס  סנס 10* סגץ מ>» וגפג .ג

o d t ןו» pvO  p o  6 e דגריסס של 
p שגסנס• o שגס סהלסס ן1ש6ל:

סי. ספס )גל1ד(0« סעס אכ^ ד  fcoteio ו
 סססלס 0> 06 גל61 ל0« גל6

 גד> wn1(6 ג*ל«6 סוף ופד 0<1ש6ד 0ג>ל6
 .סצסלשין ץ6 ל* ו&ס מצסלסין סלס 0ג>ל6

 0ג>ל סלס 69 פלס 0נ<ג6ש 0לג* 0(»ל
ק  לגיס ולדגר• גילים לגע6 ל^ש גלקף ו

 וסיוס וסול פפס שתה :ויל 6נ*0סל ססנים
סי 06  לגל סדץ 60ו 6060V9 01 גס .ו
6«<p 0גלו6ג פסלגוס שיד ל60גפ סגסולס 

p.ול^06 i סששיס שיפול ף6ש שגסג ג׳ 
ד ג ס ולווה פלס 0ג>ל6 נ «ו  0גגל>(« שאסרו גן
 סצשרפץ ססשקץ גל פי׳ה) ני׳ג) לו(דף פלו6 סלנן

 סחה סלד פרס טלה6 נגדי הגרה ת6 לפסול
P פהסלה יש 06 תסס וסול  ונה06ל 90
 פרס אסלח גדי אסרווה שהייה סוף פד

p •וסר סלפר^  po רניוו ונהג חלסרפח 
p ליל הסומאה אנוה שאר סהל' פיה וה 

שפשו

 לשיעור מצמרפין אץ ושתייה והאכילה זה לשיעור
 שאהל או המותרים אוכלים האוכל אחד ב t אחד

 וטריפות ונבלות וטבל ונותר פיגול כגון האסורץ דברים
 הרי לאדם הראויין אוכאם ואכל הואיל דם או וחלב

 אנל ג ג ועפורים ביום אובל משום כרת חייב זח
 שהוא אע״פ כרת חייב אינו זה משיעור פחות שתה או

 אלא כרת חייבץ אין שיעור בחצי התורה מן [נ] אסור
 אותו מכין שיעור חצי השותה או והאוכל .בשיעור על

 מתחלת יש אם ואכל וחזר מעט אבל ף :מרדות מכת
 אכילת כדי אחרונה אכילה סוף עד ראשונה אכילה
 אין לאו ואם לכשיעור מצטרפות אלו הרי ביצים "שלש

 יש אם ושתה וחזר מעט שתה .לכשיעור מצטרפות
 כדי אחרונה שתייה סוף עד ראשונה שתייה מתחלת
:טצטרפץ אין לאו ואם לשיעור מצטרפין רביעית שתיית  עשבים מון אדם למאכל ראויין שאין אוכלים אבל ה

 טוריים או ציר כנון לשתייה ראויין שאינן משקין ששתה או הבאושץ שרפים ■w המרים
 מזוג חומץ שתה ן :מרדות מכת אותו מבץ אבל הכרת מן פטור זה הרי הרבה מהן ושתה אבל אפילו חי וחומץ
לולבי פטור. גפנים עלי אבל חייב. רטוב זנגביל יאכל פטור. בהן וביוצא יבש חנגכיל פלפלין הכוסם [נ]חייב. במים

ש ה6<י וגן דנדהם של נסה נשוסאח סווק ספסו «J6 נגדפו bt פפי ססמיר 
«ו poo ונל^6 נשיפוד ש^  ללגווד לס 0׳ הפס וחג0ד* jf061 p1e׳6 ד6ש0ן4ופ

po לווק ר הרג ונס פ 6ח0חוס לדסוס 6ושל גיסהס לסלק• p6 <פ6ג
!נהלטסס ספגה ויל

p לוגלין ל3א ה (פיל)60<ו פש« .וגוי 60
^ סליק כל«1ל לגל ל  ללגילה י

״ פליק פשקיס מפה *  ליי ולשופה לשפ״ה 1י
 רני למר פיל:) (שם וננמיל פפור. ופוד״ס
 ולפרו לשפימ ורלו׳ «פש לה סשיג דסופן

^ דלמ שם ר מרווס והגלס .גרני הלג  גנ
שס; גפנפיפס

ח ו  סילוק פגולו שס וגוי. פ»ג סופן שח
 פלפלק הכוסס לפווג: סי גק

ק וסולל D> סלנגיל  רסוג ופגיל לגל פמור נ
נ.  רניגו ספדי נסלח המסמל היל נך »י
̂ו p נ״ללח ייליל 1*6י 5גר* ולפיו  pר

P דודלי p וליגו ינשק נץ 0  שס «פרל 0
 סהלנוש פיס רניס וניג . P'0 רשונץ דפלפלץ
 לפיקו 69 ופשוש ללנילה p שרלויץ נרנוה
וטי. פצי אכל : p« ספונץ לנל הנושסל פיקר

 נפמס לולג• שפור נפרס פלי לגל פיר שס
 למר פליהס שסייג נפגיס לולנו p ללו «נ0
 יוהיג מו מריה פלנלנו גל פגדללה ילפק ר'

:גמליה וסגיל
אכל

של: אפ״ן ל*יןפש: פמ׳ג יט<ו גלשון ש>'«<נ גמול נפוי
גפגיס

משנה לחם
j ל  פסס הפורה p לכוד השמור ל>0ד ל<רפ1 .וגל or השמור פסוס שפה לו אי

ס י n ונגר שטפה פליה i»m פ׳ד סטשוח נהלטח ויל יני P ויל ההוססום 
ק משום דמפמל נשטפופ שם ס .סגופה מציה ס״ל נמרה מפורש שלישו דנ מגי הול ו

סיפור נפלי ץpפחנ «יןי לל יוסק דר׳ דלסרו p ניג;) דף (סטפוס ממרל שס
-»pp) p ללוקמי פלי פפפל הך ללו לי משמה גג*פ סתגיחין ללוקס׳ דגמי פשום

. גדנחימל ופפפל הפורה p לסור שיפור סלי ליה דליה לפ׳ג שטפה ס״ל וצל
 מייל לל דרגק ליהויל פל דלפיצו דמקשה סיד ה9 (/:) (דף מהיג דנפרק ולפיג
ח ציל מ"פ שגופה ^ מ  לומר דמנרס ס״ל לל מפורש שלים מורה לסור מל דלפילו נ

;דשנופוה סוניל מגס גן
טי. גיליה שלש לגילה כדי׳ ד  לפסול פרס סל׳ גני הפומלה לנוח שלר מהלטס פ״ס ו

פג הגויה  ננטרל ליחמר והגי שומקה וממצה הניצה דמי ויל רניט שס נ
ץ .»פקופ ופסלה ניצה צ׳0דנ גיו! סוסקוס ניצים שלש לומר מה דגלן קשה וליג נפייזנ

Cm i מי יהסצ׳ ייל ; מפס צ׳0מ יוסר לצל מדוייק מצי ללו הפם ד
 לומר שיץ־ מני pרניפ מי דשימיל טון קשה .וסי ושפה וסור פפס שחר,

 מי רניפיח דהסהיה השיפוי פני יפסק טון הל מפה פד השפיע פמסלס
ע פסול מי לוגסמ דפלל ג^ה >מ6 הגל ונפלמל ע רג ץ ולהשד .גימט גלדס ס  ד
ד מ' לנל .ניט(• ללדם ׳9 טפויל הינ לסורוס פמלנצוס ׳י  לשלו־ שיפודל p ד

ס ע ישיפוים *מרי פ ט יני טין דיל מקי. מ  שסה p ולמי ולפק סהרה דשסה מכל ד
 שגוי גדדן גייוס לניפיס שסייס גשיפור מפה פי השסיה טהסלס יש לס טשפיים ילט
ט' טפס שתר. :ודוחק שוסים לדם  של הטיה נטומלס סייק דטשו ר״ל היה <סנ .ו

n פ':) יו«דג(יף דנמרק קשה .דנייהם p ל לה טפנןף ג טפמו י ד נ ג  פדם לגילה נ
ס 1לג>^ גגד• פרס פצי  .פייג היל דלודיפל דללו טיה ^ומלה ה<פ מפל דג ליל פי

לוי שמה דלעיג משמפ פי פרם צ׳0 לי.צטרף י  זגגוסנס משוס פרם לניצס מגי׳ ניו
ד מל מסט פ«פ שמל ג מ0 פלס לגילה נ  ההצפנשס נשפשר להממיי סנמים רצו לל '
« היה דפש ולפי . מדדנק שמל מל(׳ ף ל(  השפיס טיוף נטעור הממירו לין דליג ד
p!1 נמו להקל להם היה הממם מוה לדינה מדרנק שמל מפני  קשה p נלנילה 0

^7 נשיגטי ספי דמסמיי משמולל סנייחופ שהניל הרליה  דמצי לסי ישם נצושר וטי י
ס גל לטצו מצסרף ומפיח דלונצץ פרם  לכילה נגדי ונדה גוית גל שילכל ונלני גלו מו
 פצי ששיפוי ספני ללל טיה דפומלה פופיל משוס הפס הפפס ילין וליה ט ולין פלס
 ד גויה שר-שיפוד נפלמא לנל נלו מום כל מל שהר.צטיפום יוP לכן גדול הול פרם

ד שיפורו שיהע ג ס סננל pהצ נלן נם שהרי זה לדני דליה *■ם לנילס נ  ונרה ני
מ . פיס לניצח בנדי יהל ה poo נפי דפ״ס ייל לוה סי  נפצי לרם לגילה נגדי כי
ה לל וממצה ניצה שמל פרם  שיסור לפס לפגמים להם היה מדג מום סלי הצפיסופו מ

ט הי.צסילוח ח פשט! ג ד ני o לניצה מ x הסמייו הטיה שנטומלי. ודלי לצל 
^ •יל ילשוט■, ו^ןושיל ס סי ה ינ  הקצו הלנילה צירוף נפצי! מצד והחמירו מצי הק^ מד

ל ^ o מצי סמל סלפיס ו x מ*מ p ה לגילט מדי ללל ממרפומו  של יפ0 נמו מ
 צירוף פס השהיה שיפוי וור,0צי. חנטם ילו הפחע צעוף נפו׳! לנל ליסויץ שלי

ל הטייה P010D שגפן ממי הלנילה גשס״ה שהקלו ■רלו ולס לולטלי 1P מדבריהס מ

ת חו ח הנ סוניו טיי
^ ר ן שנ׳ל לגני יווטן נ ג וולט! p סנסיט נר גידל m [נ] 1 ו ג וטסץ ו«וםי מ  מיי

nrm גטקי לסוט u n  n סלט וטחי m v דיםיגוו טיסט■ טסר (טיק■■ גידל MW 
ר mw רטסיסו טיגט טסרי x סווג ט1 t דקנ lm m « טסד IJV

ד שמל ס שיפוי נ טפי  נשלי לנל דשוייה דומיל מ להקל נלנילה ג^נ לולוולי לוט י
פ שנפויה לסורי! ה שיקלו ^' ה p שמל טק נלטלה יקצו לא טה״ מי  p ולם ה

;מצי ולהק! פלי להמטיר להני פינריהם שמל היה יקלמי וה מטם
 דהל הרפי וה פל קשה וגן הטעשמלפדנריהס נשומ^ חיווק שפשו !ייל היה כתב

ה נסחגימין פו מייי ה שפה «י *י ו עי  מי דהצייוף קלסר1 ^!קדש ו«ג<ם יץ ינ
ד ג o לטצח נ x מי גי.ם והל מי י פי ifm פויה לי י צירוף נ  ולל DX לגילפ מי

ל לל דמהגימץ משמפ ל*נ רניעים ע רי ליה «  פהיצק נמו לפלק ולץ כמספמא נינ
י׳ ולפ׳ג היה o לנילס מדי שהייה ישמשר להא פליג יוסי י x ט ה שמה ג טפי  •ץ י

י׳ טהיה הלנפל למקדש ומגם י' ׳(to מפמא הן משום ולא פסי י  סנר (מי יוסי י
ד יהיה הצירוף צירוף מה דלי o לניציו מ x ליד. מגפיק ^ל צייוף ליה ליה לנל C.X 

מפיל קשיל והו מקרא ס' ד ק יהט לל ^טלי הקשו פה״ג נ נ ה מומלס י מ מוי  פ
o ^יצס מדי משיפור x משום ותעש פרם מצי שיפורו דהוי טק ^  ינריהם של י

מל הקילו ד השן ו מ .מיווק שעשו ויל היה דנ ר מיש ששוי לע יצסיהנ ייל לוה מי  פי
o לניצס מנדי x מל סמטק הני נהל לנל והקילו מדיהם של שהיא ^פ  לגילה נספייה ד

p  o x מציע דהל פדש שיפוד וה p* נלטצה שימרל:
ל ה ץ סליק pod ששהה לו וטי לום למלנל ילרץ שליק *כלץ אנ *י  לשפיים י

ט׳  לווט מנץ לנל הגיה p שור0 זה ׳X הדני. מק מפה לנל למלו ו
ה. מגה ו ם לו ציר דשפה משנה מל שם מי ̂ו:) גגמדל(לף שפור »די  הל ש
P «מן 'o רני דק(יל מל רני מחיימין וטי *P00 p *  x נעל ר< דרס היפש לס 
ני הלנה לין וטי ג שמס פצל «p לוט לשנה(שקוניס מ  ליטול לפי ואקפיד גידל י

מיי ענו לנל זל רי פי לנמחצה יי  לימור למרי מי tow סויסל לנל דלמד לימור ^
ד לני כשלמי.׳ לסילו די.*ק נילה (לגלויה .סיג למד מי מווג סי לנל ולמרי פנ  ד

* למימי עי מיג לנל חי ללל למרפי לל מפס ולשילו מעש לצל למוחי לל  מייג דוו
m דחיינ ויל מינו שסק ולנן ה לפסוק לו י.יה0 ח<מ. לנל . 3 מנ  וליה שחייג נ
p הג ה po שפה לטצו נ מג זה מקשה ופנר נסור מנ ח y׳1 פסף טם ל פי  שם ו

® ט *לח ייוי• י*® ייי* נ דניי דסשס לו נראה דיני ט פספס נייל י ה  קלמג■ ו
 pד דפ״ג מויו pי לסילו נסונל לנל נסורפל ברט הצנה p לנל דלמיי לימור
ל לסד סי סונל לנל וקלמר דמאי לפנש ני מ40ד ודלי נמונל לנל מי  לס'^ דמיינ מ
לי נפונל לסיצו פליה סציגי דרנק ג ווי ני לפ»ק לו היה גידל י  נרנק * לגמי ני
נ דמיי פשט זיל לרנינו שנראה וספני לגמי׳ ל לו מקשה *ן נך גידל י מ  דניק נג
מי ל נ ולדיג נסונל סודו pדר גידל מ י  סמני' פ״נ פונק הל נגמרל קלמר לעלי *

ט ל י םו * לילי פהמפץ פדנקט והיק ומשמע וטי מ  pwn סש«פ «מן נקש ז6פוי״
ט לפי pמ(יn וא*נ מיג ני pספני מנף ולמאי מ מי 6לט מ ק(  דהל לפי מצי מנ
מ to פודל ר ip ע ד  דנציר לומד מולק ולל סוי״ס לו צע נסחניתץ נקט להט וליג יו

ע * ד ה נץ ממט טן מו ק לנל פפזר מנ מו ה נשימה נ  « Pop ומנה לדיג מל מנ
י' ®*י® ®לי® י י י פני לנל דלמד לימור מ גייל י ט' לנהמלה וי  ולמרי לימור ו

ל פויהל לנל מ0 לממי לל לני ולמי לקשיי גידל רב נלומי למרי מי מנ  ללל רו
P שלמיה׳ ל׳ שהגינו דנדהם לסי ו^ילו למרמי לל לנחפילה לנל גדסגד P לטופלס

לס
עוז טנדל

ג. גמיש 1נ ושנה pas טנל ד p •לשלץ osun :<יל) דיומא(ק גפוא פוץ ו  x .מ»גץ
ףטו): ץןו שקטצדפנוג
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T ^ונו׳ רף1ג5מ דמלחא אומצא אכל נכא רג אמר )פ׳ (דף שם .׳1וכ נמלח לי5 אב: 
ר ט' שעל צי  פשיכא ניוה״נ לככזמנח מצכרף ■רק שע״ג ציר ארשנ״ל שם .ו

מ ה .היא אוכלא אוכלא אכשויי נל קח׳ל היא משקה דמימא מ  אמר שס .ט'1 שנע הי
!V יפיייש כחינ השגה לא ן]:ה מ*ע פעור הכפירים כיוס נסה אכילה האוכל לקיש 

 שנע פסא הלילה נתהלה מי! לה פשנחה
הערכ מסעודה

ט' סננה ט שיש nS!n ה  (דף במשגה .ו
ע׳ על איהי מאכילי! הילה פ״נ)

 אמר פ״ג) (דף ועמרא .דיי שיאמר עד עצמי
 איט אימר יריפא צרין אימר מילה יגא׳ ר'

 יידע לב מיס עצמי עפ'׳ אימי מאכילי! צריך
 איט אימר ימילה צריך אימר ריפא נפשו סרה
 תיצנא מ׳ע ריפא פ׳ על אימי מאכילי! צריך
 נשאי ישם להקל גפשיה ספק ליה דנקגו היא

 דקמג׳ מהגיה׳! והעמידו •גא• ר׳ לדעה המ9י
 אומר נשמילה נקיא•! פ• על אותי סאנילץ

ץ איד  אימי׳! ושגיס כמותי שדם יריפאים צי
הי אזליק דלא צרך  מקילים אנל דעות ריג נ

 רג נר סי אמדי נ! יאחר איתי ימאטלץ
 אפילי אד צריך יאמר היכא כל אמר אשי

 שסעיגן לדיייה צריך לא דאסר• מאה איכא
 ההיא עניינן לא אשי דג נר סר ולדעה

 רינ אתר שהולכי; רניצי סונר ולזה איקסתא
 כמי היא כאן ימ׳ש נסמוך שאכהינ כמי יפיח

נ נר פ טחיה יקי׳ל אש• י נ' ;דל י
ר פ י .יכי׳ צריך איע ההילה א  זה נזכר כנ

י׳ דנ  שיהיה ינלני רניני ינהב יצא• רני נ
• נקיאץ נדשנה שהזכיח לפי נקי

KBn ט' צריך אימי אמד  מיסכס זה .י
 ופירוש להקל נפשית יספק שם מטאי

 אנל צריך איני אומר החילה נשאי! מחא
 אי! כסוסי אמי וריפא צריך איד אוסר «צה

 דנריי שאי! אחד ריפא פי על אוחי סאניל•!
א ננריא מטאי יכן שנים נמיךס אמי של  נטני

 נחילה רניצי ידנר׳ ז׳ל נהט יכן •נאי דר׳
•ידע: איני שאימי או שנשהחק

 כנר .יכי' 7צי 6מר1א הריפאיס סקצת
 אמר שסלטס רנינו שדעה נתנס•

נ ו דני יסציט דעות י  איסד נה! שיש נפשית נ
נאנן נשהכהי כט! הרינ אמר ■נה! והולנק

׳ נה יש אס לאמוד להס ויש י כאן אף הרינ אחר הילכין נחלקו ואם שהכ« נמקים להמית נ
עושי!

 או דנריי כיריש צ״ל הכקיאי; אחר נצי הרינ אחר רניצו ימ׳ש נשאלתיח כחינ יכן כ! עושי!
 להקל נין צהתמיר ני; ננקיאות שיי! שאיק אחר הנקיאין אחר הילכין נמצין שיין אס

 מכריע הנקיאית נשיי! אצמא ייפאיס פ׳ על א״רי יצא !’נקיא ע״פ שאמרו לפי זה וכתנ
 באס כתב בהררא אלא היינ אחי הולכין המציצי!שוין נשאי! אנל הרסנ״ךז׳ל. ונ״כ

שאי! יריכמ-ם צריך אוסר סיפלנ יחיד היה ’
ץ שלבלבו כל גפנים לולבי הן ואלו .חייב גפנים ף ן צריך איפ א״ימיין ימימהי! ^נך כל חכיזים ב,

 הרי זה על יתר ועדיוסהכפורים. השנה מראש שראל
 במלח צלי אבל ז •י באילו כיוצא כל וכן ופטור כעצים הן

 .מצטרף ירק גבי שעל ציר .לבשר [י] המלח מצטרף
 הן כאוכל האוכל עם המעורבים האוכל שמכשירי מפגי

 שקץ עד שאכל גסה מאכילה שכע היה .חשובים
 אוכלין שאכל כמי פטור שובעו על יתר ואכל במזונו
 היתר המאכל שזה פי על שאף .לאכילה ראויין שאינם

 חולה ף! :כזה ששבע טי לכל ראוי אינו לרעב ראוי
 >י<ע״פ הכפורים ביום [ל] לאכול ששאל סכנה בו "שיש

 על אותו טאבילין צריך אינו אומרין הבקיאין שהרופאים
 צריך איני החולה אמר .[י] דיי שיאמר עד עצמו פי

 וועא .[י] פיו על אותו מאכילין צריך אומר והרופא
 אוטר ואחד צריך אומר אחר רופא .בקי רופא שיהיה

 צריך אוטרין הרופאין מקצת .אותו מאכילין צריך אינו
 אהר או הרוב אחר =הולכין צריך אינו אומרין ומקצתן
 אב אבל .אני צריך החולה יאמר שלא ובלבד .הבקיאין

 החולה אמר לא .אותו מאכילין [ל] אני צריך אמר
 ואלו כקיאין כלם והיו הרופאים ונחלקו צריך שהוא

 :אותו מאכילין צריך שאמרו כמנין צריך אינו שאמרו
 הכפורים שיום באזנה לה לוחשין [ש] שהריחה’ עוברה ט

 לאו ואם מוטב זה בזכרון דעתה נתקררה אם .ד.וא
 שאחזו מי וכן . נפשה שתתישב ° עד אותה מאכילץ °
ת מאכילין בולמוס ״ נבלות ואפילו עיניו. שיאורו עד או

ושקצים
ים שם כטור פי׳ כ :שם סמ׳ג תריח סימן םיי א .שם סס״ג תייו סי׳ <וור ג :נחיל̂ו

משנה לחם
6p שצכהתצה אסיה• סי נסינא נל6 נפירחא אלא אמרח• לא לנחחלה שמוהר אמרח׳ 

j נתי כ! אני דאסרח׳ אימיר מעס ני! רב ני! שאמרתי ל• שתשיט נדמ״הס ואפילו זר 
 נדיענד אנל לנהר,לה אלא לינצן נהרנה איסור ל! צפקא לא זז ולס• אסרה׳ ס׳ נסזיג אנל
 נדיענד דפשיי רוי״ס אי ציר שחה נדיענד דקאמר מהדר,׳! ילהני דסישר לרנק להו איה

 קאמר הכי יסשים מיהר פינא ואפילו להו דאית נרנק דלא דאהיא ודאי לא אימן דסשמע
 אכל כרנק מיהר נדיענד דנהרנה כ! ז׳׳ל יכינו יפסק .רנג! ולא היא רני מני מהדתי!
 ח״נ כד־ענד ראשי' ז״ל רניצי פסק נסזיג אכל יכי׳ שהה אפילו שאהר וזהי אסור לנתחלס

 דלא משוס אשור נדיענד דאפילי ר׳ל אמי׳ מ• מזוג נמרא דקאמר דרא׳ ליה דסשמע משיש
 די.יכ׳ הקושיא להק כדי אלא מיהר לינק נדיענד דסינא ושונא נשירהא ז״ל רניט שירש
ק ׳סטר 0אשי נמזיג אנל כדשרקית היא ר׳ מחציה׳! ר^סר  קושיא כאן אק דה״נ ינ
 לא יסיר״ש דציי ה״נ מזוג היס! אנל פסיר סיר״ס אי ציר ואימא נרנק מהדתי! ניקסא
 קושיא שאין כיי! כ’וא חוס! נקע לא ילק איירי צ1נסז דמחדה׳! שנאסר כדי סשג ניה שיץ
 זה כפששו כ! ל”ז רניט פירש לכך אטד נדיענד אפילי דר׳ל אמי׳ ס׳ נמזיג כשנפרש כלל

: זיל דנים לדעח לתר! נ״:
ט׳ הנקיאיס אחר אי הדיג אסר יכי׳ הייפאיס סקצת ח נירוש צ׳ל זיל היה נהג .ו

 שד .שמיקי, כיי! היחיד נדנד׳ להקל מלכים
 צריך איידיס שנים דאיכא היכא דכל נהג

̂ע פ׳ על הילכין צריך איט אימרם מאה אפי
 ומאה כמאה תר׳ שנים שהם כיי! הסקילי!

 ק ההציסי יכן זיל מאונים מקצה וכיה כהרי
:רניט נדעה שלא זה יכל האחרוציס

 דנל שם סטאי זה .יס׳ הרופאים נחלקו ואש
 להקל מלכים דנהו הדד דכי היכא

 הר.ילה אה נשמאכיל•! זיל האהרינים נו! יכהט
כד סכשיעיר פחיח פנעח אוחי חאכילין  אכילת נ

 צריך שמא אמדוהו אא"נ עליי להקל נדי פרם
ק הדנריס ונראין פרם אכילת נכדי כשיעור  י
.לי אמח פרק עיה) (יף(''נ] ננדיאיח מיכיא
 וריפא לטס ׳טלד א־יי הילה נייישלס׳ יכחינ
׳ יידע אי<׳ אישי  ספק נעשה חיי נשם אנהי י

 יכתטהי ודימה להקל נעשיח וספק נפשית
 זיל הרמנ׳ן ינתנ . הלנית נעלי מקצה

 אגל לצים יטלני אוסר דהילה היה יססחנרא
שומעי! •ודע איני אומר והילה יכיל אוסר ריפא

 דאיהו מא נלוס לאי דחילה •ידע דאיד לרופא
!’ינקיא •ידעי! איק חילץ של רינן •דע מנא

 אד מדע שאסר שוסעץ לרופא הלכך נחליק
דנריי: עיכ

ה ט ם־  (יומא שם נמשכה .יכי׳ שהריהה עו
מאכילי! שהריחה שנדה ש״נ}

 ההיא ינהלטח יננמרא נפשה שהשיג עד איחה
 זילו לתו אמר דרגי לקמיה אתי דהריהה שנדה

ט' היא ׳וה״נ דהאידנא לה למישי •• י
 נמשנה ש׳'נ) (שס .וני׳ טלמים שאהזו מ׳ ובן

 פסאים דברים אוהו האנילי! טלשס
 חולי טלמיס שירוש .עידו שיאיט עד

 ויש רעב מחמת אדם של עיניי האיר שהחשיך
 אוהו שמאכיל׳! טסדא יסטאר סכנה ט

י׳ ונזכר ראשי! הקל הקל דנ  שרק רניט נ
: שם נמטאר הכפויים ניים שהיא משנחט נהג יכא! אסיריה מאכליה מהלכיה יי

קט!

ג: שמסאכילה חיח
דל ת מנ ע

: tj המיחרין דנייס

 פנק ספי יעדף הסדן נהר אזלינן דלשלס ננוחי וט׳ נמנין שיים אם או דנדיי
 שפירש יהשעם הנקיאית אמר הילכים מני! שם אין ואם זיל נהרסני! ידלא סנקיאית

 נהמלה משסע הרוב אמי הולכים שכחנ דכיק תתלה הייג הזכיר ל ז שרניני משד כן
 כדעת דעהו היה ואס הנקיאית נתר זיל מנין המצא לא ואם הרוג לנקש ,ה’א' צריך

:הריב אהד או הבקיאיס אמר מלכים איפכא לימי לי היה זיל הימנין
 טעמי וט', הריר אמי הילכין צריך איט איעייס ומקצת צריו אומרים הרופאים סקצת

 ליכא נ)”נ אשי(דף דליב דס״ל משים דשת ריב נתר דאזליק ליה ראיה דסנר
 מעאה עדיף צריך אמר דנשהוא כיי! שד׳א דאיצעריך להקל צפשית דנפק דפשישא נירכא

כרמנ״ן נשם א״ח נסיר ז״ל יוסף ניה הרב כחג ק רץי*ל. צריך לא דאמר היכא היה
מרופא עדיף צריך איני כשאסר רמלה ליה ראיה ינאי נר׳ נסי לעיל א'כ יקשה ז״ל

כשאסר מייעא דעדיף דסיר דאנתעינן גימא פשיעא פריך מאי וני׳ יודע דלב משום
יורע דלב דסעמא איתי מאכילי! צריך כשאמי מרופא יעדיף משים דלאי וי״ל צריך איט
מי ריפא כמו אלא ינאי דיני אלינא ליה עניד לא נפשו מ־ח  וספק מד לגני נמר י

 הוו נערו רופאים הרי יאיכא נהייה אהרינא דאיכא דהיכא פריך ילהט להקל נפשות
נפשות דספק אוהו דמאכיל•! פשיעא ריפא נחר אלא הי• לא דאיהו תר׳ לנכי הרי

להקל
סייטוניות הנהות

ען כ׳#אסר דוי,«ו דהיינז ר,ו0•»פ גי<וניש r’ [ל] ;ונו׳ דםל*חו* •וימצא אכל* פכא א־ר [ד]• Ct< (דף דיומ^ נ סרק סי  *ו
Sam v אס גבך אסתבן אS אשר אס Sא: S^h hS אס h אסור SהKכיSג״ר פיד׳־י וכן ו

S5M Sm ov ר״ח Sp pSns והורה זח S nryoS naSnהיתר t1״S וכי O’Sin הם בקיאים או הם נניאיס kSk שיודע כיון nSian ת עהוא החיה או צדיך אני ואסר נסור יוס או ענ
 ימעך Sא דטיית KישנSו ונו ולמחאוה בלב ולנשיבת רואה ל־*א סכנה סציגו שהיכן האשד. וכן ססוכן אינו שהחולה סבורים אפילו אוהו מאכילין החולי סחטת ל©בול יכול ואיגי
 ואפי מחרפאח אינה ופעסיס סתעלפת היא כך ומתוך לב סכאיב האוכל חסרו! כי ולקלקל להלות שסחירא טייח מאי אלא נפשות ספק מאי לישגא ח־ייקת דא*כ התלמוד לשון שכן

^לא .וכו׳ המריחות עוברות והן סתים אין שרוכן פ אע׳ חי*ל של מכה גבי כדאסרינן השנה את עליו ומחללין סבנה קורא אני אחד אבר דאנון  דאבון אפילו שפסק על לראכי׳׳ה ו
ה מצאת■ זאת .אכי׳ה ע״ב עין ר.פסד ולא חליא בי*ינא ד;ינא רשורייקי משום אי*א לכחלר ה־״ירו שלא שמירח דעין מההיא עליו להשיב יש ני אחר אגר ס׳  יצהק ר%׳ יסור הקם( נ

 צרץ• אוסר חולה דכת־נ אוחו סאנילין לאכול לי תנו אעפ'כ אמר אס הוא הנפוריס יום לו אוסרים ולשתות לאכול שואל כשדחוי*ה פיר״י גליון לפניו כתוב והיה יוסף נר׳ םקודבי׳ל
ח קרינן אני י אוסר שאץ אע׳פ ני  פרס אכילת כברי ככותבת יהא שלא טעם טעם להאכילו טוב הרגר כאוסר יפח בקיאין אנו אין כי ייען .זצ״ל מהי׳ה לשון ע״כ הסכנה מפני 7י

 וישקור״ר יאכילוהו בכך ולעמוד לסבול יוכל לא שאם בנפש יפשיעז שלא ליזהר צריך אמנם כרת לאיסור יבא ש־יא רביעית חצי דהיינו לוגמיו מלא ובשתיה לו אסרו פרק כדאשכוזן
כי הינא בל אשי רב בד סר אמד ןה) :ע״כ דגקטיה הוא בעלמא תונבא [ז] : ע־כ ,נפשו מרת יודע לב משוס [ז) 1 לוזדיא א T לא אמרי מאח אפילו אני י V להו צייתנו לא 

 נשעיברתו •זרגן ר׳ של לאמו לעשות רני שהורה התם כראיתא [ט] : כ“ע דאורייתא שכו״ה מםיפך נד הר>־*םוד בכי* כוותיה לן דקיימא ועוד בתראר. דוטא נרותיה התוס' פסקו וכן
 דעתת כיישוב אוסר לנו שאין עוברה חקא הרטב״( וכתב תחלה הקל הקל אותה ן שמאכיל ג והשם הטור (כתבו ® :ע״כ כשעיברתו פירי אוצר שנתי של לאמו זעינא ורבי

j\ דבר סחחלד. אותר מאכילי! בקיאי! ע־פ אוחו שמאכילץ חולה אבל עצמו לשומן שצריכה ופעמים כרוסב סתיישנת סעסים y t r ר בקיאי! ע״פ לה 7הצי נדי לח  i תרי׳ז] סי הסור ענ׳
y ז״י* א״א אוסר היה לגרך שיכול כעגין דעתו רנתישכה ביוד.־־כ שאבל חולה המור [וזיל ס y t v ע׳ב] ירושלים כבונה ויבא יעלה שאומר הסזון כברכת יוידב של להזכיר i

תב ® n אדם כל וכן המור [נ 'V if משלשת כלל תתענה לא ימים שלשת תוך יולדת הרמב׳־ן בשם ש’ר%א וכתב לו ליחן ומותי סמנו לו יתנו לא אם הוא מסוכן פניו ונשתנו מאכל
I ארם] כל נשאר חיא הרי ואילו טנא! לחולה כסו לח מתנין אני צריכה אסרה אם שגעה ער



167 פד זwQrנo ג פ״ב עשוי שביתת הלמת .זמנים טגידמש™
ס ינינל דניי .לכל׳ אלהל מהמץ שיי עשר למ שים תשע p י י מדנייתם והשאלה עשי לק תשע מן סינלו מהגל מלוש נללו5הה נדני• אלל נזנרי  pB'to גץ עשרה אלות נ

מ אישלע תרלסת נשיג נסמאר סימין שהניאל להלא עשרה שלש p לגהיעק עשרה םהים גת נתיסיןת התליה סן להשלעה דנריהם נשל מליץ שלא נתימקת נץ מי  ו
ם לשאר ם של השלמה נוץ עליהם נתל^ לנני דניי ה  לאץ ^נ נשללו עונייהם נתיללהת השלעה שיש שאלתי מי יש מדנריהם נלל המתה נאן שאין שאלתי ת• יש הסנחס נוה ליט מיי

ג גשלת לנתיעלןת אלג גשלת גתיללק השלמה שיש שאתר מי יש גלל תדנייהם נתייש השלמה  •יא ששללו ללעי לינים ההלטת שרעת לל{ .נוה מתתלעלת למיסאלת .ההמלת ועת לוה י׳
שאין לאע׳ש מונריהם הסשלפה נדץ אינה

' ' תשע בן י"קטן :וטיחרין דברים שימצאו עד אותו משהין ואץ to אותו מאכילין ושקצים י
] מחנכין ' שנים עשר ובן [י] שנים  שעות בשתי לאכול רגיל היה כיצד .!ןעות6 אותו [נ
 לענות מוסיפץ pn כה לפי בארבע. אותו מאכילץ בשלש w היה בשלש. אותו מאכילין ביום
 נקבה בין זכר בין שנה עשרה אתת *בן בשעות. אותו

:במצות לועכו כדי סופרים מדברי ומשלים מתענה
א  עשרה שלש ובן אחד ויום שנה עשרה שתיס“ בת י

 כנדולים הן הרי שערות שתי שהביאו אחד ויום שנה
 הביאו לא אם אבל .התודה p ומשלימץ המצות לכל
 מדברי אלא משלימין ואינם הן קטנים עדיין שערות שתי

אותו מעינין אץ תשע מבן פחות שהוא קטן .מופרים
מכנה: לידי יבא שלא כדי הכפודים םvב

 למלימרא הגת' מן פלנית ינינלט מלשון p (יאה
 נתיעק השלמה נמלאת שאלינ [דנערה]. (דאע׳ש)

 הישנ״א לנ״נ התליה מן ממט לעני שים שלש
א שנת תשעני ההלטת שדעת זיל  נדליוא י

ע דגי• ו*ילש  ששלמו שנים ש' נן טא יני
p שנלם תשע  p עשי לל ששלמו עשי pi ט  ג

:שמלתו •״א
 אץ התינלץת שם .לגל' עתות שטא מטן יא

:לגל' אותן מענץ ~
ג6 מן אסור א '  לדף שם לט׳. נילירע לי

 ליסלן לאים אסלי ת״י עיוו)
 גץ יג>מ לתיש .«םל נהל טאו מקלת
 משליש יושנה אלנע ואפילו גלינן גץ גתוווץ

ניד;): שנהגונפהמיס ש'מי\ם
ך ^ ר  הנסלרים יום שיק משנה .לגל׳ והגלה ו

 את •יחצו להגלה להמלן■ עיג:) (יומא
 רג^ע שהוגיי המעמיס נת^רו לגנתרא אנלהם

ג נתגאי ושם  : •לס שלשים גל טא שגלה ג׳
י0

הראכיד השגת
*p ט׳ ה9ש •יא  נייסא ויל היאניד גתג .ו
 הנקגה נס הוגי שיטי גספרים תלאגל לא «

 ומם לפי הוסר .הגייאלח לפי הגל אלא שלים
ה לפי ליאקנה ג להצגה .אנ י  נסמן ליג טנא נ
 מר אצא אהויי סליגי ולא שישה נתיא דקייט
טוי לסי גטמק מיייי ;עגיל גתימ^ו, נ

שלישי פרק
ר’ א סו אפילו׳ אחד אבר בץ נופו בל בץ בצונן. בין בחמין הכפוריסבץ ב^ם לרחוץ א

 כדי כלה [א] פניהן, את רוחצין והכלה והמלך במים. להושיטה אסור קטנה אצבע
:יום שלשים עד כלה נקראת כמה ועד .עיניך תחזינה ביפיו מלך שנאמר ביופיו שיראה כדי והמלך .בעלה על תחגנה שלא

m טעו טי עלי/ ! שימי לעיש: «ל לאלץ« שמנ ג: נעי׳נטר טי זיןו מדג נ שס: מעיג ט׳
י ס

משנה לחם
 דאיכא טגא ואטלל שם דל הימנין דמאה שם דל המור שהניא ללסניא .להקל
הי אוליק ילג « מאטלין מתניהץ דמיקאסרה הגקיאלס נ  משמע נקיאים ט מל ט

הי אוליק וצא לומר הנמיא הלנין אמאי איג נקיאלת נתר דאול־ק  דטת(יפא ילג נ
הי אולי!ן סלחא יאינא לאעינ לאוציק  עיש א!« פאנילין משנהלל שאמרה לוט נקיאלה נ
 לא נקיאלת דאיהא דטכא אתריני להר• איס עייף נקיאים השנים דאם נצלעי ננןאץ

הי *ליק :לעלה ילג נ
« p  mn הג .לכל' לשטה אלט ממנגץ עשר גן אל שנים סשע  ל• לנראה איה נ

 לפני שנים שלש נהיטק השלמה נמצאם שאליג לנל׳ ויל לינינל ההצגלה דיעת י י
« ט הונן־ שננל זיל להיץ נהרייף מיץ ויל ינינל טנה טל יפה לצעמלי .עיג ט  יני

ל ט י  ניהיק לא הטולש לצאלט הנייסא יצטתה לנראה ,הפיילש לאוהל הנייםא אלט נ
 ולפני לונריהם שנה לשני שהים ולשני פנה לטי לר'< טנא ליג נפלמא פ״ג) «עיא{לף

ש׳י זנס נסשרינל גואיהא לונריהם שהים  נרים הגי W6 ליה נטס ילא נראה דל י
 לרעתו הטניא נפיילש להטישג וציין רל היא^ש גלום pi ניסא ליי׳נ טנא ליג נפלסא

ט היייף נטשת הולך שיניע הדני וגלל .מקלט נאן לאץ  שאליג שאפי למה .ויל י
 אל לשנה לקאהי השלמה היען פאי לו*נ טנא לינ תירצו דננמיא נללמי לנל׳ נמצאה
ט משלימץ לפרקן סמץ שטם טי ה p מילט לפני שים שט י  כר' טשקיס אנו לאם הטי
 ייא P מירנק ימשלימץ ור"נ טנא לפוג פיאליייחא משלים שנים לייג דהינלק יוסק

 והא פגים נשלם שהים אל אתה בנה דקאטיה המשנה יהישג לא נ“א ויל הרי״ף לגדנתנ
 לייג לי*נ י׳א לשנה אלוי לילס <*נ pמ הלא התיטק שהילג טלט לאני שנים שלש מי

 להשהא ייא שנם שנשלמה ייא נן שליל לראי אלא .פנים שלש הר• א*ג pסדי משלימים
ק שמשלים נייג ייג שהם שנים שט מ• :מיטיייתא ייד לשנה מיינ

ע הרג .ש' אתי ויום שנים תשע p קסן  מל ההלמת גטילש כתג ויל נשים יגי
ע היייף דניי  מאי לנל׳ אלהל ממנטן ימהניהיןדקהני לפרוש• לצינהלנא ויל ויני

ען הן וניל ייגלט'. שנה הייט לפרקן ננמיא נטגיץ לכדאסרןק השלמה ט  יפירש שירוש ו
^ ליניי ויל «*ן ע ויל כי''  השלמה מיען מאי שאמיל האמת הפי אצא איט ויל ויני
fa למאי אנל i• ניסא וו*נ הלנא צרנ נשצמא לאמיל לט' הת־טיןח תק שאפיל מעיקרא 
• הפירוש טי לם' מי מסניהץ סוקייק לי״נ הונא יצרג רפיי ניני  יינריר-ם שנה צפני י

י שתים לשנו דמי דינייהם שנה לשני מתעסץ לטיק י נ י ף דלדניי אלא טרה י  הוי׳
 מי •*נ P לרניט דלהיי״ף ניץ נסללה ללא מריא איירי מתניסץ לנ*נ ויל לרטט

 א״נ ומן גלאמי ומן זחלן צמ לפנייא י*נ שנת דטינל צדוהל טדה מיניי ההשלמה
י שתים לטי היא לא ייא נשנת שהוא טלה של הסימן י נ י ה וציין מרה י ט  שלש ט

 ויל ליש׳׳י נפלמא טרה מיניי והשלמה •*נ שנת אנל לנו י״ג )f< אלא p לאיט פנים
ה מדמי נסשלמה אלא ליישג איא ליניע אנל ניחא ייד נשנת הוי נאימק מי

ת הו ת ת מוגיו מיי
ץגויג ג לולו! [ י lu מוסר turn נ in v p סחננין חעע וגן t/m inw י נ י מתי ילוען נ  ו

הינ ל-ליו! במלממ׳ מסד, וגן לעעלוו inw סטכין ׳*מ p ע*ד גן  ונעמי ,ילחנן גוי ימסק נ
חג תםנליו י רייק הטסמחמ ולעלן ג ׳ ו  למגי inw סחננין למירקן מטך rifu'nn ויוניוו נ

1 luv■»ט נערה מי ננתיניח ונן ׳•נחים ל  לתעניחא «נ-ן תייסר נר 0H לי •וגיד. *ניי מ
ר וחו׳מ ע־מ לעת טעת ק נ o ונן ילתנן ני■ נן נס נלונ ינ׳ 'n תנ1 ״ :ת־ג נימס  נ
ך למנילה מותן עסחנגין גריד תמלר  גל טי״■ (נ) 1 ע־נ| לסינח ניזדזה אוח! סחננין נ
ט נ מנ מלמ ׳•׳ין ל* קסניס ט י וולמ דממיי נחנסיס ל><1 |ל] :גתלגמלת ע'׳מ נ נ י נ

 ההשלמה קודם שלש שהם לייג דיא עשי להשתא ■*ג) סשע שגת שהלא שנת (למי גנריא
ה דוני ה מיניי ההשצעה שהיא ייג שנת לטיט טי  נמללס איירי הלנא לרג אנל טי
דני׳ מן מ• עשר שנח דה״ע תשע דנן ויל י!רי נ  עשר שהם שים שלש דאיגא נמצא ט
ה קןיםהש:מת עשרה לשטם עשרה ואתת טי  שליס לטי ששיי לקאמי ייג שגת שהיא ה

סנ פאי דאי ויל ליניט ההלנית דניי שמשיש ויל הרין דניי נסידלש לי נראה «ז  דנ
ע הרג טה יני ע׳י מאי לשי טי ויל נ  טמך מי דמטיתץ דשיילש •יע והלה איג ד

תי מקשה פאי השלמה ה מניייתא הט נ מן הו• נסי ההם שמאל נר זינ הפל®! ט
ב לא תאי אלא נמחיתץ  להרין לו למה לאיש .הססקנא לפי אלא p ויל הלין טי

טן לפרש זיל תי ע ען לי׳ע מנא ליג פירזש סי י ט »לא p אפיל לא הא השלמה י  נ
י דינה נניייתא אלא ק נ«שא מי לדייהל מתיתץ אנל שמואל נ  של שגה לטי מי

ד למאן המקשה סני נדמה מרה דניי של שמים לפני דטיט ונר'י.ם  טקימתא מההיא יי
מן מ• ומתניאץ ולומר ליומק מצרנל לאסאי נסמן רנ1 הלנא לדג זאוקימנא  ט

ט סל p טרש לא היין וגיס  מוגיס ויל הו׳ן דנוי שמ0מ דלדאי איט וה המשנה דנ
ם וניייחא יאה דל דה^ן דניץ לי״ל .כלל הניייסא הוניי ללא קאי מסניחץ דעל  דינ
י מן מי דטניין נמהקנא לה מר׳ח שמואל נ  דמטץט מאי דלפלס ליס משמע השלמה ט

טק דמה ממאי והדייק השלמה סימן סי נמי סתניטן  דדנייהם שנה דצסנו מעיקרא פי
לוא• שק לטלן אהא מתניטן לפרוש• נייימא דמהסמא משום טרה של שהים דהוי

ה טי  כהלנלת דני• ניאלי להלא ו״ל הוין לדניי פטם ליל וה סי. הגי מטיסץ ד
ס ע ההלנלס שדעת וליל ו״ל איה נ׳ פת■ .ויל ויני ט  ■נדץ *נה ייא דשנה צלמי ט

ע סלשץ p נראה שאץ לאע״ם מדנריהם ההשלמה  סלשץ P טאה שאין עיש לס׳. ויל יני
ם  נ0נ לל««ה לס' אמי ליום /’ לק אתי ליום שנה •*נ נח שנהג פפני סא דל יני

א סן מלגות למיש למפה ננרש אתד יום סוגיי ולא •יא נן מי  השלמה נמצאת שארג מ
ם שלש הטטק טלש יהיה ואפילו קשה התליה p טלנל לפגי שנים שלש גתיעק  לטי טי

 דוקא ומשמש לטקן סמלן שטם אל טה אמיל יננמרא משום P לן אינשם פאי טלנל
^ ייג שנה הלי לפרקן כמלך והאי ינימא קשה שלש צא אנל שטם ט ליה לי  W מפלס ט
ק ם לעונת ט ט תנ ט ל הי׳ן נדנ שג p צלמי צריפים אנל למיג הלסת נטרלש י  מהניהץ ^
טי! סמלו מאי דאציג ילמק ציני קי• פרטן על אצא נתיטק י׳ג שנם סי הפיק הא ל
ס לטנה שרק הנ עשרה פלש שנה דה״ט טיי ע הרג נוג  גיסא P גם איג ויל נטם יני

נ דהטס לומר יש ואולי .צדיק הס ם נהשלמה ישליגי מציע והא מא המניו ט טנ  נ
 והשלמה ואיתמר פאי p אם פלל דדנייהס השלמה ליה ליה יימנן דיני איהא לט ננמיא
ק נ עצה צלהיף זלא להנל איהמי יינ ג P ידטיהם השלמה לעיל נשהזניר ת'  מנא י

 לצלמי עלד לצלספיף למוש יאץ הליה של ההשנמה לפני שרם שהי אלא נהל אשגמן לא
:שלש דמי

•סדייזה
די עוז סג

ט גן תג ;מ4<מ צמנגו ט עשוה א ס אמ1מ צא י נירפא ו׳ל טאנ״י נ טוי  למי לס׳ נ
ן נליגי! אנמנו אלעד »נ■ : ענ״ל נתינמןע מייוי סו י«מא נסיא ט P ריש מיי  / I גוא 
 דדנק מצמר לנמניו יאלמירא גרשצמר ילהק ט׳ ו״צ אנלש ו׳י '(לשק »יפ P טייי״י ננוג״אות
ח ;גמלצר לרא «ייא רא דמש•; דנמרא טינא ור״ו גרגרל^  טדא ע רמלץ. מקל ט טס י׳ג נ

;סמשמללר עלור טץ לטללסע יילמא
ג  שילפ׳ג מוץ לגטיא לל) יילמא(ין נהיא ש׳ .לללשש לאינל ט לם' נילפ׳ג צלימלן *סור ט׳

::גמלו ש« ודצ סללער למשמיש לבינר ניסיצר אשלי, . , , .
o ססליעי ד*םלי*■ חידלן גן תנע* לי■ *א׳עלר p1״,t *בגסי low ג דרגי טניה נע׳ י

* ת1ע גלח טי ל ל « חנן •י ץ רניני *נא זלילקו רעל •מק לגן יומ 0*ול*ר גל חגלה p חג׳ויטין טגעץ *ץ נו חג ססס n תלנת •לץ *0* גייייו ווסמו נ a )n  i r o• *ולל w
* נסוחל תלגח *01׳ ע דני סינית רג טנ * ו ג ממק ור*גייר טי *ו ג׳ ר' נ



ICSמשנה מנידפ״ג עשור שביתת הלכות זמנים.מ־״נה מגיד

ט' רלונלך היה5 טי ב  כדרכו רהזן וגצו!)ה נכיס תליכלך היה &ם1 )ו“כ (.-• cc ז
ה־ תושש ואיוי מדי  הכ:ה מדיסה ר1ו)ונ רכנ׳ג שה .כייס הח6 ידה ל!שה ו

 רניוו למד וה .וכו׳ רות; rfpiail ת5ב1מ ויליגה להיויי־ן כת ו:י־״-ת כ״יב יות6 ידה
הגאים ממלוקת .וכו׳ מכילות חייכי וכל ;כדרכו סך הילה היה וסם שאתרו הסיכה חדץ

 דאסר ר,יא כהגא ופסק נ)”׳ (דף תפגית כסם׳
.ז״ל האתייכיס ריכ כסר,ו וכן הכץ

 פ״ח) (יומא כגמרא .וכי׳ קרי שראה טי נ
 ומיכל יורד כיוה״כ קרי הרואה וכהגכית

 כשהיה אלת הדכרים גאמרו שלא כחכ ירכינו וט׳
 מורא חקנה כזמן וזהו למטל קרי כעל מרש״כ

 מכילות חייכי ככלל קרי כעל אין הזה כזמן אכל
 תשלה סהלטת פ׳ד כתטאר ח״כ אינו שהרי

 ודכריס המכורים כיוס ל למט רשאי אינו ולשיע
.הם כרוריס

ט ד  חג• פיח) (דף שם וכו', לח שהוא טי
 סל לישכ אסור גרונרוח כי יהודה

 הממשח וכפיס ייכ׳׳ל אסר כייה״כ המיס נכי
; להפשיח ע"מ וכמוכח חכי׳ איר

 רכא א״ר ע״מ) (דף שם וכו׳ אדם ׳רלת לא
דפחרא ׳X חסיר אסיר סליא דנסשא כסא

נין

 אשיר דנפפא כסא אשילו אמר אשי יכ שחיל מישמל מעסא מאי אסיר מסיר כין מליא כין
 :כפרו על וינחזו שכתוט המיס יתנועעו שמא שירשו וכהלכות לאזדיכו״. אה׳ פעסא ראי

^ יהודה רכ אמר שש וכו׳. להלפגן וטותר ו כשירות; נהצמק י
:רכינו ללשון קרוש וככלטח שם .ונו׳ ממשחת אדם מקח ה

עלך ו ,כיל הו  ע*ט)ס'ר (דף שס .וכו׳ ל̂י
■ או רט שני להר,כיל הרוצה  מקום רוחץ טיט או בצואה מלוכלך שהיה ° מי [נ] ב

̂] .חושש ואינו כדרכו הטנופת  אחת ידה אשה ומדיחה [
 אע'פ כדרכו רוחץ והחולה [י] .לתינוק פת ונותנת כמים
 כין כדרכן טוכלץ טבילות חייכי וכל .מסוכ! שאינו

 כזמן קרי שראה מי ג :כיוה״כ כין כאב כתשעה [ה]
 יבש ואם .ודיו כמפה מקנח ד\א לח אם .ביוה״ב הזה
 כלכד המלוכלכין מקומות רוחץ שנתלכלך או הוא

 שאין .לטבול או גופו כל [!] לרחוץ לו ואסור .ומתפלל
 הרחיצח ואין מת טומאת מפגי טהור הזה כזמן הטובל

 לבטל מנהג ואין מנהג אלא הזה בזמן לתפלה מקרי
 אמרו ולא . המותר את לאסור אלא האסור דבר

 לבעלי מכילה כשתקנו אלא טובל כיוה״ב קרי שהרואה
 "שהוא טיט ד :יי תקני׳ שבטלה כארנו וככר קריין

 לישב אסור לחלוחית כה תדבק האחרת לידו אותה הדביק שאם לחוחית כה ותעלה עליו ידו אדם שיניח כדי כיותר לח
 על מים ינתזו שמא אסור מתכות כלי אפילו .מדפניו נזחלים שהמים כו ויצטנן מים הרש כלי ״ אדם א‘ימי לא .עליו [י]

 הבגדים תחת ומניחה מעט ומנגבה כמים אותה ושורה יוה׳יב מערב [ח] מטפחת אדם לוקח ה ;כפירות להצטנן ומותר .כשרו
 גדול שהוא מי או אביו פני או רבו פני ולהקביל ההולך ן :הרכה קור כה שיש ואע״פ חושש ואינו פניו על מעבירה ולסחר

 .למקומו כמים וחוזר לעשותה שהלך מצוה ועושה חושש ואינו צוארו עד כמים עוכר המדרש בכית לקרות או בהנפה ממנו
 חושש ואינו צוארו עד כמים עוכר פירותיו לשמור ההולך וכן . המצוה מן ‘נכש־ ונמצא הולך אינו לחזור לו תתיר לא שאם

.אחת כרגלו אפילו וסנדל מנעל 'לנעול אסור ז נ בחיל שעושין כדרך מעיליהם שולי מתחת ידיהם יוציאו שלא וכלכד
ומותר

;שס סס׳ג סטד סימן מיד ג שם: ו«ו'נ מוי נ סס: יין6צ שמ׳ג תדיג שיען טי «

שני ,
 שגר מזכסה מציגו שנחל מ׳ פג׳ ו6 אניו

 שם פטאי וכן סושש ושינו צואיו עד נסים
 נלזזירוז! שאשיצו סכואר ושם לדרשה נהולן

 יגינו ונמ׳׳ש סנשילן ההא שלא כדי מוהרין
 ולא סא• ןלסיד אצל הרג להו אינעיא ושם

 מד^• ונ׳ג . לשסיא אזלינן הלכך איששנוא
ל״’ז ניאויז ן' יצחק סר' ונ׳ש רכים

 pשנ נמת שומרי שם .ונו׳ לשסור ההולו־ ונן
 :מוששין ואיק נסים צוארן מד
. יוציאו שלא ובלבד טי  למעני מהו סס ו

x ליה אסרו שמעהא למשאל x ונצנד 
:הלוצץ פשה מהמת ידו יוציא שלא

ר ז  וסטאר ששוס זה .וט׳ מנעל לנעול אסו
:אשר אמס נרנלו שאשילו ממרא

וסותר

משנה לחם
i'S ארדו ע׳ז) (דף כנר־א .להימק שי. ומחגח כמים אמה יוה אשה ומדיוזר, כ 

 כידים ק:לקה] [הלס־ מל השירה רעה רויז ׳”ישירש 0שיכי. מנים
 אנו אין נירישם ילה׳ כי.יםכוון יאמרו אהר נעגין כירשו והתוסכיה שיריה. נסלן] (שלא

 דהי׳ ז״ל יש"׳ נירוש לשי ודאי אכל .כינינו מצויה אינה רעה רוגז דאוי,ה ליזהר צריכים
 ש׳ד הכלה דנהלטה ז״ל רכיגו על קצי. שקשה אלא י״צו׳ מצוי שמריח של רעה רוח

 שלש היויס על עירי׳ היכיי מדלא רעה לרוח דח״ש רשתע לא שירית נעילה כשהזכיר
 לערוה צריך שעליהם יעה רויז דלהע,יר ד׳ סימן ח״ס כאורח ל”ז הסוי כדכי.כ שעמים
 הירי; כה ק׳ש׳, (דף שרציס ה׳ נש׳ נהן רני יאמר מהא גיה ונכקא שפמים שלש עליהם

 דאין רעה לריה ה״ש דלא יזש־יע השלה נהל׳ כן הזכיר לא ז״ל ומדרניע וט׳ זו כיא
 דינא האי לכי,ונ לו היה לא כן סונר שהוא כיון וא״כ ניניט מצויה יעה רוח אוהו

 ולפירוש שינהא משים וישמרו השורש אוהו על נא שהוא וכי׳ רר,ה ידה משה דסדיהה
 כשי קשה ההוסכיה נכייוש משיש הוא 'אם שהריר. של יעי. יוה הוי זיל יש״׳

 ני-לטה ניארהיו ככר וט׳ סניליה הייני וכל :מצוי רעה יוה אוהה אין דלדידהו
הר.ורה ׳טדי

 נאנ השעה נין שלי,ו ע׳׳ה) (דף דכניירא שונא קפה וט׳ מכי־■,ה אדם לוקח ד,
ליה׳ דלא השום יכערנ עונים כלים שהין יעשה דכיוה׳יכ זה לדנר ליוה״כ '

 כגמרא משמע כן ננונים כהין לעשוהה צריך אין נאכ כהשעה אכל התימה איטר ליד׳
 נס״ה ז״ל רנינו ל״ה כן ואם רנינו נירסת והיא ז׳יל הרי״ף נייהה לשי נ’יוה כשרק
 נרסיצי. אטר נאכ נהשעה ואתר ההם אלא זה הזכיר לא נאנ השעה נכי העניות מהל'

דכי.ונ ואעיג יוה'נ נש׳ ז׳ל היי״ף נהדיא הלק וכן נדנהיננא למלי, לו היה טוה״ש

עינ ואטקנא וייניצ״א כרטס י׳ דאינו ודאי וכו׳ נהיס שירה נאנ אשעה דנ  ירי*ף דנ
 הנייסא על נמ״ם הס הדכרים שאותם הלמיד מאיזה הנהה שים או הוא ס׳ה הלא ז״ל

ם והס ז'ל לישי׳ ליה דא.יר. ננירסא הס ז׳ל הרייף ודני׳ ששמע זיל ישי׳ שנר.כ מי  י
 זיל ףfכיי שניונ מירסא טהר ט׳ שם שכטג ואסיקנא רהך ודאי וא'נ הרנה חלוקים

 הריין ידעת יטדא׳ ליהא יץשסנדינא ונדשם הס זיל ררי״ף דנר׳ דלאו ונודא׳ קודם
 יעשה וניוה׳כ נגוכיס כלים כמין יעשה ולא כמים שורה נאנ תשעה ינערנ הוא זיל

 3נא תשעה בין אין אתרו )ניד שנהנו(דך• מקום דנש׳ קשיא ותו .עונים כלים נתין
ט׳ אמר עשקו שזה אלא ליוה":  איטר דנל שיים הדנרים דלכל ננמרא התם ומשמע ו
 דצרץ■ ניוהינ דאיכא דמעשטז איטר הך איכא ור\, נאש כתשעה איכא כיוה״כ דאינא
 מיש עונים כלים כמין לעשותה צריך דאין נאנ נר.:עי. משא׳כ עונים כלים כמין לעשור.

נ עונים כלים כמק לעשותה שצריך דמה כלל קשיא לא ר^ עי  דלא משום כוא ייה*נ נ
 הוא דזה כיון יא״כ כמלאכה מוהר שהוא נאנ נר,שעה רשאיכ התיכה איסור ליד׳ ליה׳

 חשפה נין חילוק דיש אהרח ננרייהא שזכר ככר והרי דמלאכה איטר אלא אינו ההילור,
א'נ שהי וזה כמלאכה אמר אזה ליוהיכ נאנ  •יל קח״חא ולר,ושיא .נכלל זה דין ו

ע וסינר וט׳ חמישה ואויזנינך לן אמרח אישכא שם אתיו דננירא ניוחק ק ל”ז יני הי  י
 אמרח ה1דה וראי כהים שורה וניוה׳כ עונים כלים עושה נאנ כתשעה צן אתרה הוה אה

 עונים יכלים עשית כלא נסים דשורה ניוה*כ דאת־ת מאי אלא לן ניחא הוה נאנ כתשעה
^7 לן קשה שה  דהם וכיון נאנ להשעי. יוה'כ נהשווה לך היר, וא״כ סחיסה איטר אינא י

ם היו .ודוחק שוים דהם ז׳ל יכינו אכק לכך נאנ ליזשעי. ׳והיה להשיוח טניי

ל ד נ ז ס עו
 (דף ויומא נמרא ׳f י,'!ן (דף כנפי כל פרן וזילץ נגופ' .נייפ׳ג נין סד אשז ידם אשם ;

 ז׳הן (דן דיומא נמ'א פיק היא נר״ר.א יגזוייס ניוש עד ניניצה גזייכי ונא ע׳ז)
נ) :מהי(דן יז׳ ופיי, מא1י '10 כיף . ׳1 פקגה נפצי, עד רך׳ מאה סי  ו'ל א';פ וי׳ י:'כ נ'

א't . נהם וכיוצא עי נייהי ציז שהוא טיס ;נהצכיס ה־ ע־ה; דיומא(דן נ

וסוחר
ח הגהות פוניו סיי

תי ר*ת פטר, טכאן [נ]  בבקר הידים סן יוותר וזיוווה טיט אך תואין בברך־ דם ה ארחוץ עמי
 עא עורוז רעוז ערוח ערונים עטונוז נסרק ניאיתא רתהוה אהנאת יתכוין עאא יותר רק

 אעת דמדחח והר״יא תתם בראיתא אחוטסו ואא אעיניו ואא אפיו דא אינע רעאי ואין הירי:
ת אכן ר,ורם הירים ארחוץ דריכה קזית נעשיר/ח שירית נכיאת אויר אפיאו איירי וכר תנ  נענו
 דרזינזקות והורגת האובאים עא ביטיהם שדזיתוז רעה רוח מרוש שבאא סהני אתינור, סת

ק משום ידיו ארחוץ סותר רנאיו הפיך שאם רריב־א רשב־ם כירוש .ה־ז תפאה בהאכות אר כם: ־.‘דשי דטחכד רבינו וו־יתי איריו רכותעי בא פסקו וכן ד.כשר כא פרק בושיהא  הנ
 כא דנר שא נאאו ינתב ידיו נוטא דינן‘׳ העיאה דנתן רא־ם ונתב הנון נם' כיה דש״ך שפשף ״*א אם אף נ-,ג,יש ראף יהירה וארנינו שסר,ה וארבינו יראב־ן ונראה ונו אסהעז

הג שי' וכיניף מ־ינייון־ ת אר,נ אלא רחיצה אד.נאת טתטין שאין  שיאה כטיט םייינאניה היורנאיו רשב־נ אמי נתוהפהא דחדא נינאיו נין כנושו בין שהוא ם גב דייו־, דאין ה נס ינ
 ניוה־כ אקנה יניא ר,נח’ש עד היום בא עאיו סיושבת דעהו ואין כטיט שניו אי,נח וצריך אסטנים שהוא נ״ גאון כחב בטור [שם ״ .ברבר ד־׳וד, ואין כ־ייו יבנפו ש״א כדי במים סדיחן

 כההיא קי־א ראא טסי, ר״׳ [ה] :בטיס ארחוץ שסותר אהא רבי ששרה דהעניה דש־ד, ב־רושייטי לאביר כהות *׳‘רני והיו הררך מן בא אפילו [ד] .מנשה רבי הנא [גן .ע׳ש] וכו׳
יו אכר‘׳ א־יה־נו בית היא* בדאי ואמר די־״עניה ־, בם דשיי־נ הבחנים ן כ הניבא ברבי א״׳א ברייתא ^ט׳ שטיק דהכי אחת עונה ע̂י רו דני כהרא אוי רני שרד: דנרסינן דבשר, ס׳׳ב בי  ו

ה אין אם וכתב דשאי. הנדנים ם-ן רבינא  קצת 7ר׳אר תרומה בסהר .ואטבוא באב השעה מוצאי א״׳ קצה עדיין אדוף ••p: שיהא כרי באב השינה ערב וארוף ירדו*( בייי־יה פנאי י
 דמעהיקיס ושטא באום וו בטבילה זכר אא באב השעה בדאכור שהרי ר־י בשירוש המחבר רבינו דע-, שאף מי א יביא: ואזי׳ הנהנים ם:ן ד ר ם־ייגי אא ביוה״ב אבא יותר
 ואינה טהרות אנו ואין הואיל יוה־ב אף אסור דאדידן ט־ב ניצה בהוסשות טצאת׳ שוב רנינא ריבי א-היא הזכיר ואא שונה‘וי כבר־יהא שסק וראבי״ה הברייתא כי׳שון ובהבו בכאן שגו

הוי ;•בינאה אדא ביבית  נשאר יום נבא אוחו לרחוץ הרניא אדם שאי“׳ יה־ה היינייוך ארשץ ניוה־נ קר■ שראה נדן עא ‘נשנשא־ ראים רורר. ובן [ו] ז המםה :תשמיש אסור נ’■וד. ו
 שכעסוד בעכזא כתב ועוד הכי ק״־א אא ואגן מנוה כזם:ה טבילה אסיר היינו יוטא בסוף אס׳ רבי יאמר רהא ‘בבוי‘׳ דאפור ריח השיב וכן לרחצו מותר ביוה׳ב שגט השנר, ימיר,

 : ע׳ב אהבסיח מנת עא ובמושת אב״ אמר המטשח ובטיט ריב׳־א אמר כיוררב טיט עא ישב‘׳ אסור ירודה רב אמר [ז] ׳ כ ע טונאין אין השנה יטות בשאר ראשיי בחירא בן כר־י שנהנו
 שאון עד מעט וגונגנה אריג״^ החם נדאיתא 1ןח ע"כ]: רחיךה נסו 1ורד«י עיŜבp מה םיייט־ם בר,ם :׳צג־נן8וב׳ הרבה עבול׳עין 'tS רקיט וSיBא חרס יSבכ איברים יש בסוד גיןשב

̂א צריך כשאיגו זה וכל להבפית מנת על טומח יד,( נ: יסחמז «םא לקרר א#ילו לנו אין ואנו לעיר כמבואר בדרכו רוחץ ולכייוך פיניף ספני ל׳רחלץ ‘אבי עצסו לר,רד אי ע״



שנה ם. מגיימ מני ת ז כי ל ת ה ת בי שיי ש 169 פה משנה מניד פ״ג ע

ל ^ft5ל שהחיי רינ׳ל נשנו «*ה;) (דף 6ש .וטי פעם פל נסניל ח65ל וסותר ד  מ
ה׳נ שעם פל  רן נפנם נץ לי*ה נהן 15<צא ששער מי ויפ .נהלסח ימטאד ניו

 נהן ללשה מוהר אלא עיקר 51 ואץ מנעל(י«« דלאו ניץ הוצאה איפור משום נעה״נ
pi זיל האמרונים ימיןלס ההלנוה מן נראה:

רנה ונהלטת שם וה גם וטי. נגד אום וכורך
רא נלין טנא רנ נר  :ונפיין אנרעיה מו
ת קו ט תי  (ון> שם .וט׳ מוגורץ שק אע*ש ה

 ננגן מוחיין הימיןי, ר“יו ע״יו:)
 מפני שהשעם מטאר ושם ממנעלוסנדל. «ן

 רנה מ1א ורומצין אומו נשסכץ דנרים פשאר
^ הפטל ננעילת אנל וממגדל ץ אסו  דאין תי

:מהמים נה; נורו נוולין נהן לק
 אם שמואל אמר פם .וטי לנעול סותר ח

: מוחי עיןרנ מממס
 ע׳נו) נמשנה(וף .וטי לנשל שחרת והחיה

 והמיה פניהם אח ירחלו והנלה המלך
 אוסרץ ומנעים ר*א דנרי הסנדל אח הנעול
 אליעע• דר' דסערויה ע״ח;) (דף ננמיא ואסרו
 אוסרם פמנמים מטאר ושם צגה משום נמיה

 פניהם לימון מלן אפילו קיימי עשנה אטלא
א שהלכה ההלכות וועח .אוסרי!  הואיל ננולן ט׳
ו ממרא ופירשו י ני  ועח הה רנינו דעח ונן ו

 נקראת שהיא ינינו ופירש ועיקר. ו"ל המונ״ן
 גמולה היא «|r אוק שעד פלשים <ל סיה

שאין

 שנזנ המולה ווי! ז״ל הרסנ״ן ונ״נ שנח מהלטח שני סרק ננונר כהנה ט שאין
; נהרון שיי.נאר הפינה מדין נן נס ונלמד מחיה לומד הוא ינינו

. לאדם אסור ט ו' נ ו טן ט ננל גופו מקצה לטן אפור ניייהא (דףע״ו;) שם ל  ראם נו
 פינה ונימפלסי .הושש ואינו נדרנו סן נראשו סנמין לו שהיו או מולה היה

 אטרה הענוג ש: שאינה וני! הענוג של שהיא נין
:רניש ונרי ונחנארו

ש י ר אח להדליק שנהנו מקומות י . מ טי ו
 שנהנו מקום פרק נ"נ:) (פשמים משנה

 שם נהלטס מטאיוח ננמיא המנהגים וסנוח
 מנהג לשנות שאשיר מנואי ושם ינינו נונרי

 ננסיוס ננ־.י ומוניקין נמשנה עוד :המקור
 גני ועל האפלים ונייטאית מדרשוח וננחי
 שניאר שכיון וה להמיר רגינו הוצון ולא מולה

פני הוא להדליק שלא שנהנו שהמרןמונו  שמא י
 שלא משמע נעיניו הן ותשא אפחו אח יראה
 אנל שם מצויה שאשתו נניהו אלא נמנש

: נרור ווה נמנש לא אמרם נמקומוח
ם יום מל (אם מייני! נשנת להיות הכטוי

 אלעור p שמעון ר' שם .וטי
להדל^ נהנו שלא מקום נשנמ להיות שהל יוודה

 אופיים ומנמיס אנתריה ׳וסנן ר' מדלייץםעגה
 ולוס אלעוי p ני״ש הלגה נשפקה ונירושלעי

:ינינו נן פסק

עשור שביתת הלבות סליק

.בהן וכעצא נטי ושל [מ] שעם של בסנדל לצאת ומותר
 הארץ קושי שהרי [■] בו רוצא רגליו על בנד אדם ונורך
 שהן אע״פ התינוקית .יחת שהוא ומרגיש לרגליו מניע

 *מונעין וסיכה ורחיצה [נ] ובשתייה באכילה מותרין
לכל מותר ח :וסנדל ממנעל אותן  את לנעול אדם '

.תשכנו שלא כדי בה וכיוצא עקרב ימחטת הסנדל
 כל [ל] צנה משום הסנדל לנעול מותרת והחיה

סכנה: שם שאין אע״פ כה ביוצא ודלילה .יום שלשים
 של סיכה בין גופו ככל [מ] גופו מקצת ^לםוך אסור ט

 אף חולה היה ואם .תענוג של שאינה סיכה בין תענוג
 סך בראשו הטמין לו שיש או סכנה בו שאין פי על

 את להדליק ״שנהנו מקומות יש י :חיש־פ ואינו כדרכו
 פנים בושת לו שיהיה כדי הכפורים יום בלילי וער

 מקומות ויש .המטה תשמיש יTל יבוא ולא מאשתו
 חן ותשא אשתו יראה שמא להדליק שלא שנועו [נ]

 להיות הכפירים יום חל ואם .תשמיש לידי ויבא בעיניו
עשור) שביתת הלכות (סליק :חובה בשבת נר שהדלקת מקום ככל להדליק הכל חייבין בשבת

:גשירשפ כעורפי'פריד; :פמיגשש פיקפטוו •עור

תר ז מו  של פנדל פל נעיא הניא נהלמס ו'ל הרי״ף .וטי פעם פל נסטל לצאת ו
 מומר נמי מן ונפל ליה דאית ל”ו הרין שם ונחנ צהימרא ופשיטמא שעם

ה'נ לצאת  מנעל הוי לא קש1 שעם ושל מנעל הוי פן דנשל ליה ואיס ׳”פרש ודלא ניו
א p ו"ל הרי׳ף דנרי על לו מאין *ל1 הלין על קפה1 ט  נשל היתר אלא הוניר לא ו

ל דרע״י ליה לית ען דמל לו אמר ומי קש ושל שמם ל דיש״י ליה דאית אימא ר  ר
 הוא מנעל וכ׳יע )ע׳יס טסרא(דף ט״ש ויל הרי״ף על תשיא ותו ניוה*נ לצאת דאסור
 המאור נעל הרג לו הקשה וננר ניוה״ע לצאת אפור »רנ W איקרו דכולט משמע

p וסי דר' א1ה סדנריו והטלה « קושיא נתירון האטך המלחמות נמסר ו״ל יהרמנ״ן• 
^ קש של נץ ע! של נץ מנעל והוי לט איח טלהו ור"מ ר  והוא שעם נשל דנמרן ו
 על ס״ו) (דן שם ואפיו אשה נמה נפרק אריע ופציני כרמן להו איח p נשל הדץ
ע שאמר מה  דלא ט והוצצץ נשנח ט ויוצאץ סדים מפא סיידץ של וסנדל ננרייסא ו׳

ט נן נריי אמוראי ומלט נויי p יומנן ר' היינו לו הווו דלא ננמרא ופירשו הודו  נו
 קש ושל שיפא של וממצלת מכוגיא שם הכריס עצמו זיל דמא שונא וקשיא .להו אית

ן ס״ו «כה(דף7 קסא דפיר^ ו  טניא מההיא דמכמע נור׳ נ! נר״י הלנמא דלית כי) ו
 למדרס הראוי דמפסא מר.פ לעטת אוימייט ולאו מילי אפילו ופיפא קש כלי דננל

טו .למת למת והראוי מדרש ט נן דלי״י ו  עור של שאינו כיץ ליפווא לא הקסע קב מ
 יומנן דר׳ וכיון כיידץ של למגדל ליה דמומה מעמע ס״י) אשה(דף נמה פרק דטמרא

 מפמא הקסע דקנ ין'ל ואג! הקפע נקנ היה חפעא ואיש פ״דין של וסנדל ליה אית
 נמה נפדק ז״ל הרייף והניאה ס״ה:) (דף נמתניהץ נדאיהא קיטל ניח ליה דאית הינא
 נוהקשה סנא ליה סשוי היני נתיתץ קיטל ניח ליה דאית אע"נ גורי נן מ״יי ואי אשה
 לא נתיהץ קיטל נית ניה דאיח אע"נ מנעל מרת עניו דאץ דניון יוה׳נ נפרק אניי

 ויל הטיף כדניי כן פפדש אי ו״ל הרי״ף נשיפס דסלן ויל יניוו על קשה ושד מעמא.
מנ׳ן נדפייש  נוי' נן נריי דלא כלים מהלטס ניה נפרק פסק נהדיא דטא ויל הי

 שעם נשל ונפקי רבנן נהנהו פפק נן ואס הקפע קנ מן סדים ופמא סיידץ של נסנדל
 דאמי כרנא קייל דהא א:שר אי יוסי דר׳ » טדו לא דהייע מרי נן נר״י להו ואיה
י ליה אית נמי יוסי דר׳ ט  אין איכ נור.יה קי״ל ולא נמה״ג לצאח אפר ומשיה מעל ו
ץ והנהו ויל הרמנין נתב נ ט נן דר״י וייל .מרי נן נר־י פניי י  טי דצא קאמר ני
 יוכלו שלא בשנת יציאה לעני! ונם הליצה למרץ טי דלא דנ״ש ונודאי עומאה לענץ נל•

 וכונה דנ״ק טניא מההיא מוראה לענין מט p נרי• קיייל לא דאנן אלא ט לצאת
 ומנומא דקאמר ומי,נימין רקפע דקי מההיא ונם ויל הרמנ״ן שכתנ שיסה של זמסצלח

ץ והנהו מפום טי.יה קי״ל דנרים נשאו ומ"מ מורם נ טי טו כעם נשל דופקי י  ס
ם נשאי מתיה ט נ דלית אע״נ נשנת יציאה ולענין מליצה לענץ לו הודו ולא לט ואית ו

משנה לחם
ה המלחמות נס*■ ויל הרמנין ונרי ל״ש< ̂'ל וה ממיס. מוסאח גני מסיה נהו שש׳ מ

 פם ולעניו . אמי נענין ליישט וא״א לל ני שם ■עיין והמעיין ו״ל הדי״ף נדנרי
ט יפטר לא והדיייף לומר להר״ן הכרימו דמי שיקשיץ דנ  מטאיפם מעמו ו*ל יש*י נ

ט דנ ט דכיץ ו״ל הרמנ׳ן נ  1פ מנד! מליצה פצוס נפרק מליצה לערן עסק ו״ל דיני
 שס נדמה נמליצה דהממייו לומר דאץ הינ1י לעמ נמי הדץ סא פנדל טי לא מן

 ליס אית ורנימ נ’נ רצהטמר וה ומפעם ממק ז״ל להנ*ן לו נראה דוה זיל הרמנין
רי טין נונ ט דכיזן ויל ה אי דניי סני ו סנ pש מליצה לענץ ו״ל היי״ף נ  נהלטת נ
 דהריין ודאי הני ומשוס ליוהיג הדין מא פן של נפנדל מלצים דאין וחליצה יטם

 י!״ם *דס נשוי שכמנ מהנדולים נאמו ודלא דיל רש׳י פימש להו ליח ויל והרמנ׳ם
ס שדניי יוירנ נהלטח ץ דוואי טעים טנן ידע ולא סתומים הם ו׳ל יני ם דזני  «ו

 שום ט• P של דפנדל ליה דאית לומר ויל הרייף על שיש וההכרח ויל הרריף לדנרי
 על לע יש מצמו ההנרס ט חולצים דאין מליצה עצוס נפיק דפסק משום שעם לשל

מא זיל הרסנ״ס על הכרס לנו ונושף זיל הימנ״ם דנרי  נלים מהלטת ציה נפי נמ< ו
 מראה כאשי קש של דמי לומר סונרס זיל ושי• ולפימפ ען של סי פיידין של וסנדל
^ דאית נפשק הספור דמנע! קשה ומיס .ועיש המצהטס כמפר ויל הימנ״ן נדנרי

 ואי טון ניוהיג ט לצאס מומר יהא p אם המש טלו ונעיץ מפום ט טלצים דאץ
 ספור א*נ מחמש מליצה נכי מעמיה דיממנא ם1סש נמהיג עור פל שאינו מנעל שריח

מי ויהא סתמש יהמנא מעמיה הא נמי נפשתן  שמפרפ למי ונשלמא ניוה״נ לצאח מ
ענו אנל ט מונצין אץ דלנהמילה ט מנ רניץ אנל ניהא כשרה מליצמו נ  יטם ננד.נומ נ
 ומכל למליצה יוהיג האי טלי מדמיץ צא ואולי קשה לונייו נ“וא פטצה ר,ליצש דנדיענד

טי ילהנא קסיד מליצה נני אמטק מקום ^ לט ט ניוידינ אכל ממש כולו ונ  עוני של ש׳
טי שיהא תפילו לאפור מ נכשק מ :מיקי׳ מנעל וס'

ה ח חי ה הנ .ונו׳ הפנדל אס לנעול מותרת ו  אוסטם שמנמים ממאר ושם זיל ה׳יה נ
 מרייתא הניאו דנהויא עמו דהדין נראה לכאורה וטי. קיימי משני, אטלא

 מל לממס יש וע־נ .ותיה וטה דסלך רנץ1 חיויץ p חנינא רני מחלוקת ע״ה•) (דף
מן נמחניחין דאי נטפסות שנםי.פקו שני.נ זיל יי•!  תליני אנולט דודאי אטלט פליני י

^ דנריימא רנץ 11ה ומהניחץ דיננן י דמוה נ א פלונחיימ נ א דהיינו י׳ דמסנימץ. וי
מנ ז״ל היה טצון למה מעם לתח יש ומיס  דהלנה להכריח דנוונמו ונראה p לנ

א  משמע דטחיא טעמא נגמיא ספיש ונטצט אטלהו סליני דרנק משום כרבנן ודצא ני״
ני דהלנחא :אליעזר ני

ט', אסור ט טןו טי. ובירושלמי ז״ל היה כתג ל  מיש על זיל היה על שקשה מה ו
העוטם נעל הרב מל ^ל יעוד .מעניוח נהצכוס טזנתי נאנ תשעה נהל׳

דאימ
עוו סנדל

 pש אע'פ הוזיטקויז :וניטשלמי וויו) (דף מליצה עצות פ׳ .יתן שטא סו מד אום ונווך
א סי . מישש ואינו «ו נאניצה עוסיץ • :ע׳וז) ויומא(דן מו  pt5 «ף «ד מןומויז י

:נ׳נ) שמנו(ון 0«|ו *6 טש .ונהלסס

מייסוגיות רגדוית
ח רנת אסר |ם! י נ  ונו• *עם *ל נפנרל «י«ם (»נ«רק)!נינוה! וס! ר׳א וווו ראיתי אני נ
מי נם<ק וי־י מ ו ו ה ן■! !ע־נ נדיקילי רבה ניהתוי אניי נ נ ד ו ץ הנה ט נ ו ר נ  ונם־ק טו

ק תו נתיר נקיורקסיפ ארם יטייל לא התם תניא וזליזה טעות ונםו  נאנסוייא. כטייל אגל ני
ץ ס ק טז שניעלים וקין מנעלים «יר־* ^יו ס ה עוי מנ  ם־ה אבל בר.ל ועיין הטיט טן להנן י

ת ויבינו ונתב נ!1 1 ע־נ מו ץ לנכרי לוטי *סוחר י ט א ביוז דאית טיוי בל ובא ואסר ביום » *הוהטו נחטין אסילו הר.ינור, לי ח ני וסינון ותטץ רבנן ביזו נמיי לא לינוקא י
מ תיי גי י ואטוי תן ו נ ץ תינוקות יפתם ועוו זיךותי לעת לי עמוו דן נילוותי אמי *סכתני 1ו*מ הטין תנינא ו ל מי רטץ אזול רן מ םו ו ת נ ל ט ואוטו• סננת נו *אץ מ נ ^ 

נין שאין לם־ו אינא העטיו נעל (נתב ° !ועו*ו. י בל לי ו*־נ*ה ירים נבילת על ניוה־נ טנו נ ט ניץ וםסתבדא יוים ובנטילת הסנדל ננעילת *אסיר ביון עו בי תו ו «ו ט  מא ו
ע^ טו טנון־ עקוב טנגת משום לנ שאו נ ל! ימים נ א (צ) !ענ׳ * נר׳ טסו א טעטא הלמווא ו סו ס וולא נג סי דנ ץ (מ! ! ע־נ רדוקח נעל ססק ונן ואסרי נ ואתסד הדא ניוו«לטי נוסי
ה אנל תענוג *ל טסינת סינ ת סיוו* .סותר הענוג *ל *אעת נ ל מ ע נ ט ט ט א נו טו ק ננ י נ ו נ' * נתב לתוליק *נורני! נטקום תר־י [טווסים! יי :ע־נ וטעות נססר ו א' ו״ל הו

סו עליו טנונין ת נ *נ ! נ נ !ע*נ עטקיס נולט ועטך נאטו *ניהט על .*נר.גו טקוט [נ] !ע'
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y ליה דאיח 'sv n א שס יכי.ונ מה*כ 6דיין נ6חע של נאב ונחשעה מעגיג של הע»נ!שאיגה של סיכה אמר ט דאמרה נני״ה נ1ו :ור6 חפטג !6 ינה6ש ט! חעגוג של סיכה ט; ה׳
א1 מיהר חע»נ של ושאיגה אשיר חפטצ של צטר והעגיח נאש דנששעה יזי.'נ טן אין ננר״הא דאמרי )ג״ד שנהנו(דף «יץפ נארה א׳ג 6ש שניאישי נמו נהניא מטאר מ

ס׳ נאש להשעה « סיכה אינא דהא נאש שהשעה אמר טוה׳ש שאמר סה דשנל דמשסע ו : ({*«ל’ו ה׳ה נדנר• דלא שנהנחי נ
מי השעוייס וגיוס העסש של שאינה שערק הירושלי״ ראיה׳ אה״ש מוהר. נאש ושהשעה א

;עשור בנבל לאל אודה .עשור שביתת הלכות לוע סליקו

0 m זד■■ - י ■ ■■ו

הגהות
ס ל פ  מנונד ה׳ ולקדוש דנהיש מאי המענא לרש נלוחא ריש ליה אמי שחט כל ב
:נקייה שכמה כנדהו הודה אמרה ושחייה אכילה נו שאין נ’יוה זה י

י1ר נ יופי ר ה׳  הרי נתעניחא יהינ דהוה רניל הוה רנה די״ה פ*ק כשילה׳ ניהיק .יו
 שרוך נר יהודה ורניגו וחלמידיו הלוי רי היה מכאן .טהיה ואישהכח יוסי

 כשני להה:הנ (ריכיס כן והנוהגים .יוה״נ ימים שני לעשיח נהנו נדוליס והרנה והלסידיו
 שנינהיס שלילה יאכלו לא ואפילו אהד לדשר אפילי ניניהם מלוק ואין הראשון משפע כל

 שנה צרכי להם להכין אהור שכת נערנ שלהן שני יום ועחה ה׳ כיוס יוה״נ וכשחל
 הריס הורה וכן נשנילס הדנו שלא אהרים עם שנח יאכלו אך שלהן יוה'כ שהוא גע׳ש

 שלא יסה ה׳ שנפרק י׳ כהלכה עירוני! כהלכות כדלמיל הממכר רטט דעה וגן «׳ל
 דדיככת נירוכלמי נדאתר הסכנה מפני יו״ס נשאר יוה'נ ימים שני לעשוה ישראל כל נהנו
א דטמא השק חמן חלה  עצסינם מכניהין אחס למה מסדא רב להן אמר יומין הרין ינ

י דשייואל אטי נר רהעצלין נ״ד שאין הזר,ה המרונה הזה לספק  על הש יצהק רנ נ
 נראה אכן ומה גפהק אהד מפי פירוש ודמך כריכא הד יאשסק יומין הרין וצם נימיה

 מקדשים היו ישראל ארן כני ההוא נזתן כי מירושלמי ולא מדרשה לא ראיה להן שאין
ד קדשו מחי מסוכקים היו ששל ושני הראיה פ׳ע  שילהי החם נראיהא ההיש אה נ׳
״ה פיק  נקניעא נקיאיגן אנן אשל ט”יו שכל ימים שני עשו פכק אוהו ומשום נ”סי יי

 דשלהו משום אלא ספכק נליוה של יו״ט נשאר אפילו י׳ע שני עושין אט ואין דירחא
 אנוהיט מנהג היה שלא ניוה״כ ,כניצה כראיהא נידיכם אנוהיכם סנה; ט הזהרו מסס

 שיפמוכו מה על נזה להן אין דירדזא נקכיטא דכקיאיגן שודאי לפי ימים שני לעשוע נונטלס
ש6  מנינן רידיה ומן עיקר ר׳ה של שני יו׳ט להו דסנירא נזשוס שענמן לומר יטלחי מ

 ויהכן דר׳׳ה בליל זמן כרכה נענין שנח מהלכות נפכ׳ט נדפדישיח ולסוטת ליויש
y y i j ר יום ט ק נראיהא כסעודה להרנות ומצוה לההעטח אשור נ פ׳  נמרא ופי דר״ה נ

 ועשירי השיעי התענה כמילו נו כמשעה ושוהה האוכל כל דנרכוה ונפיק זיומא
כריה מי דכריס אלו פרק ונפההיס ופשה העניה שניהם לעשות נצטוה כאילו פינ״י

ונפיק .וכו' רנטיי יומא ומעלי וטריא מעצרהא נר נהעגיחא יסינ knc טלי דינינא
 נהה או אמה להודיעו צריך להכירו גהמה המוכר ששנה פרקים נאיכעה שט ואיז צוחו

ט' לשחוע מניסי  אלא דנהונוה וכפ׳ק .ננליל נ’יוה עיש אף הנליל׳ ר״י וכדברי עד ו
 *זד יקנה מעשה וכן עוף כן ישהוט שמא נזירה ידהה נשכח להיוח שחל •וה'נ מעסה

p הנמק פני לפני :
 שמע ואההנן פרשה חנהומא כמדרש יאיתא רשום יוה׳כ ערנ לפטל שנהנו יטה

 אוחו אומרין כמלאניס נקיים שהם הכפויים כיום אכל וכו' *ירי וננן וט׳ ישראל
ר ושן רם. שקול נשכמל׳ו לומר נהנו ומכאן נפרהטא. נ כחנ עמרם רש נכי עי  יוה״כ נ

. ששמונה או שטה נשנע ארס סוכל
תיסיט אמד להעמיד יצריך איסא נמנילחין , משלשה פחוח ההינה לפני מורייין )}ין

מכאן אחד ומזה אהד מזה שידיו חסנו והור ואהרן כנאמר משמאלו וארד חזן של
 נר׳ה מנהגנו וק משלשה כהוח צנור נהעניח ההינה לפני מויידין אין מנמים אסרו

 עוסדין שם אין אס לההכלל אכור שש'צ לחי אהה מכאן נרם אליעזר ר׳ שפרקי .וניוהיש
: משמאלו ואמד מימינו אהד

 ערש הכשיל להשמין שמוהר נאק נערונאי תר כהב .יוה״ג ערש מכשיל להטמין
 הנמים המירו ילא דאטר נהב ראנ׳ן אמנם כפור יום תוצאי לצורך יוה׳ש

י מטר לחול אשל שנה לכטד אלא להטמין
ל אנ׳ן הנהיג נירי כ  יום עד שעני כטר מיום לומר אשכנז גדולי קדמונים ושאר י

טר  מזלזלים אדם כני כי ויען שעשרה שנה של נירים ט ומהיר עליט הנא זה נ
 שלש אומר לפיכך ושליהת מהילה יום שהוא יוה׳כ י\דפ מתירין ונכמטת שנדרים
 עם לומר הצבור ונהנו .עיקר ליאכי״ה נראה וכן ונו׳ נדרים התיש כל כדין פעמים

 יעקש יכינו אמנם .לחזן נם שיחירו ועיי מהירים שלשה הפהות לכל שיר.יו נדי החזן
הנ מ׳ה  של נדרים להתיי ונא עלינו הנא כפור יום עד זה ככור מיום לומר והנהיג נ
 השנה כל של נדריו יתקיימו שלא הרוצה אומר ראנ״י דנדרים פ״ד כיאיהא הנאה שגה

ה •עעוד  מלשון הקשה ואל .נטל יהא השנה זה כל לנדור עמיד שאני טר כל ויאפר נר׳
ג כדאיהא משמע להבא גס שהוא דגדינא  ואוסר משמע יאכילנא שאוכל דשנועוח נ׳

פ  חישהרו ולא זו סנל זו רנל זו מנל אהרוס אתרום אהווס טא כך חכמים ילשון נ'
 שמשניעים כ'ד ושטעות רכים הרסוה אכל וקילוהא רנילוהא יאיכא יחיד גדי• אלא שהכי
 אשל וכו׳ הנדר נשעה זכור יהא שלא ונלנד נגדריס ההם ספקיק שהיי הזה נכלל איק
 יזכור לא אם אפשר אי והכא קיים ונדרו הנאי נטל הנדר נשעח התנאי זטר היה אם

נ השיש ואל . נ”ע השנועה או החרם נשעה ההנאי סן מהן אחד  גר׳ה לעשוה היה א'
 שעשוי השנה שראש לנלוהט שנה והמש שעשרים יכתיב ר׳ה נמי דאיקי׳ יוה׳ש דאשנחן

ה איזט לחדש ז  נוהג וכן נערנין כדאסרינן יוה׳נ זהו אותר טי לסיש נעשור שהוא י
 שלא לעצמו להתיר אפשר שאי טועה אלא איט שעשר הכפוריס מיום וה*מר . פהי׳׳ם
הפטק אומר ואחיש . להאריך ואין הניר צרך(פרט יאמר פפא כרש דקי׳ל ו«ד סרעה

מיעט וקיימט שהחייט אמ׳ה שאיי החזן אומי ואה׳ש .קודם ככהוש לומר ואין ונסלח  ו
 אפשר ואי שיוהיש שק שי״ה נין זמן ואומר ששוק אפילו אומי זמן דקי״ל הזה לזמן

* או הוא שיטעום צייך דהסנרך הכום על לאוסרו  לקק אפ־'ט ליק אפשר אי והנא א
 ירמעי פטקי ערכיה מתפללים .מעישין שכל נפרק כדאיחא לסישיך אהי דלסא גזירה
 סזסוריס הלילה רוש שאומרים לעי הכנכת שנית לישן אדם שני וטהניס . המקום כמנהג
טי משש כאן ואין הגיות כסיית משים שעושים ויש והישנהוה שייוח  מפני להו יהוו אי
 נדאתא הכנפה נניס ולישן ולשהות למיכל דשרו והלמידים נחכתיס היום קדושת
ק כירושלמי ננהכ״נ לחזן דירה שיש אשכהן מיץמות ושכמה העיר שני שפיק  כיצד נכי

 רטק נסערש אמנם מהרים נהגי וכן אדם לכל הכפוריס טוס היה דיומא ונפ׳ק ספנרין
 שהלכות ועיין .נשים שם היו כשלא נשים של גנהכ״נ או ישן היה ההכלה ממקום

: פי׳א ספלה
 הענודה ועל החומה על אומרים ואין דוד מנן שמסיים ראנ׳ן הסק נמנמה המפטיר

 שמצחה חותם ואינו . שמריח עליה ושייך הענווה פשקה נשר שהיי כו׳
 ההורה על להזניר שאין שאסרו אותם שסט כחש דש*׳ אשל . צטר העניה כששאר אלא

 שנה והם שהיית כמו ולהרוס להזכיר יש ואורנה צטר מענית לשאר ודיסוהו נסנהה
נ הלנהא וליה הוליקין כתה נכרק דאהריק שנה של נם מזכיר הוא  דא.מר אהדכוי כו
 דאסר נרינ״ל אלא ט' כמנחה המסעיר יו׳ט להזכיר צריך אין נשכת להיוח שחל יו׳ס
 יום שאלמלא עעס כאן לומר שייך ואין ההם כדאיהא הפלות כארבע שנתמייב סא יום

 נשנה להיות שחל י״ה נכי התם גיול רב כואמר נשנה נמנמה נניא אין הנסוריס
 שכה של ולהזכיר היום כקדושה לחחום כה שנחהיינ שחרית נניא דאיכא כיון דהנא

 נהט וכן . מפלוח נארכע שנהחייכ הוא יום ואמר דייניל עעס לומר שייך ככור ויום
ט דנרי מחוך משמע וכן שם המוספןמ  נמו היום נקוושח לעולם מוחם שכהב הממני יני

ג הלנהא דליה ריח של להזכיר פשק נשנה להיות שהל נריח וכן נהבלה שהותם י  נ
נ נפרק במקומו כתטאר צידל  שמתת יביט כוכיי יאנייה נחב וכן . תפלה נהלטה י'
כדי נמצא וכן ויטרי נמהזוי נמצא וכן ס וייניא נאק עמרם רב נ פל ע וכן וי ני  יואל י

ה ששם מצאתי וכן שרוקה וכן הל״ ק הנולה מאור נישק ויכינו יי  מהר״ם הנהיג ו
:ח«ז לא ומינה

 קאימנא הוה המוורי נר דאמר לעמיד אדם כל צריך כפור שיים וידוי החזן כשאומר
 וזסאט אנהט אשל ^עיסי ש'צ משא הוה כי יהינ והוה שמואל דמר קוויה

 קדושה סדר כפור כיום אומדים ואין . הוא האי וידוי עיקר מידה שמע אסיגא קם
 הע,ת קודם עד אותו מניחין אלא טוניס ויום שנתות נשאר המנמה הפלה קודם
 יש נסדר ולא מנסה זמן תעכיר שלא נדי וגס לנעילה הנחה נין להפסיק נדי מנילה
 נפרק הממכר רניט נתש וכן ,באשרי טהה המנחה תפלח (שאחר) שנהג עמרם

; חפלה שהלכות
 המנחה שעה עד יוצר תפלח החשך שלא הנפורים כיום עצמו על לדקדק החזן צריך

 שעסקו מיטהינו יש זסן אוהו עד המשך שאם שעה הצי היום הצי אתי שהוא
 שיתחיל ״היי לכן נםפ'נ חפלה נהלטת שמקומו כסטאי לרושף חנהה להקדים שצריך
 אשיט מדלג ופעמים יוצר שחסלח הרשה למהר .מהרים נהג וק הזה הזמן נץים שמוסף
 עד מדלג ינמה של מלכנו אניני וכן לכך כשצריך טעמא מהאי המושף הפלת עד מלכט

 כנעילה לומד שנוהגים הכזסוניס כל ■כן במקומו י כמניא כיוס נעילה לההפלל כדי לנעילה
 יאחינ שסזמוניס מושך ואי כיוס כפיס נשיאות שיהא נדי כפיס נשיאיה לאהר עד דהה

:הלילה עד א׳ס
 שאין סמאל כשרואה אליעזר די' מסיקי רמז הכפוריס כיום לעמוד אדם בגי שנהנו מה

 נארן מהד עם לך יש עילם של רניט הקניה לפני אומי ניוה״כ כישראל סטא
 אף רנליהם על עומדים מלאכים מה ימפיס הם אף יספים סלאניס מה למלאכים יומה

 יסר קסיה קאיפנא היה המדור׳ נר אחר איהא יי'נ כפי אמנם הכפירים. כיום ישראל
 שמואל דמר הר• הוא וידוי עיקר מינה שסע קם חעאנו אנחנו לאשל ש'צ סניא כי שמואל

 אדם כל לעמיו יש וכן .זקנה ממסח או מולי מחמי. היה דאטם לומר וטכל .יוש: היה
:וידוי אוסר סהמזי נשעה

ב ת  נחשונח ולא כידו קבלה שע יוצר ני.פלמ ויעטר פעמים י'נ לומר שיש ראני׳ה כ
 שכן כערכיה אצא לוהר מני.נט אין מנין אהה .ההפלה נטפה לעיל עיין הנ*ניס

 יוצר שהפלח נס שאוסייס י\לני״א וטנהג הנאונים נחשינה ודלא נסגנצ׳א קדתוניט מנהג
:הפצה נטפח לעיל עיין

 יוצא קול שה כפיי יום שנמוצאי שמדרש דאמר נאור יום שמוצאי לחקיע שנהנו מד,
 היה לא דא״נ סופה ליינל זכי שהוא שאומר ימי .לחמך נשמחה אכול לך ואוסר

 ונן קשר״ק סדר כל להקוע המנהג ועיקר עצמו כפור וכיום יוכל נשנה אלא לתקוע לו
 ואי .אסה תקיעה אלא לתקוע גהנינן לא יאנן עמרם ורנ גאון פלטו׳ רש שחשונח נמצא
 עשר ששר ועוד יולאנה ואינה מכפה שופר דה־,יעה משום הנדלה ץדס5 הוקעים שאט קשיא

:להאריך לי ואק היום



טוב יום שביתת להלטת משנה Tםג הקדמת
ט ר שון פ א n!כלל יניגו מ כלל ר o te לע*סן סמיסימו s 'w המלאסס וכלל 

 י»ם9« «י’א ופגס *פרים מדניי nn»te(5פורי מונרי האמרוח י
 ואס הסול ליוווי! אף או גלנד היום ל!ורך סוסיוס אם הסוסיוס הסלאטס וגאי .נוה
ק דיס «ה ההול לימוס נפפו  ולטהי, לגהמות הוסרו אס מהרו סיים נמל לאיוה ו
אי  הפווי ווסנאר p>D המו« ל7הג מלבד סלאגוס ננןצת לפנס «נ יום הפואס ט ונ
 הכלל P היולא אמד מרס 0 ונסנאי מדנריהם. סהוא ומה ההורה p פמא נמה הוה
ז לוה ומופן נפנס ומותר «נ נמס סדנריהם שנאסר המוקצה מגק והוא הוה  הסלד «

»ם שצי וצדלק  :נזה מפשק מהו הפמופי! ויו׳ס פנס * נזה זה הרצוא׳! סונים י
ם ר  «פיל הנצה וו ואי מוקצה. סא ומה נפרס המוקצה דיצי ט צהנארו שני פ

 המוקצה דיצי ונל .ומלמול נאפילה המוקצה ומצי! המוקצים למרים
גפלמוס: והנולד

ס ר שי פ לי הן. שאסוי ומה נארסיק המוחרוס המלאטס קצת ט צסנארו ש  והעצין נ
:ומשקים לאונלק הצימ! מא זה נסרק הצזנרוס לאלו הסלל

ת ב ס  קודם והנללי נללי דנר נן נם לפנס סוג יום והשואת ,שק ולזק פצעפו לפי ויסוד נימוק המלאטס גללי לומר רצוני נללים, סציציו להיוס ,קורם ראשו! סרק טוס ו
ט « לפי ם ימים פצי ודי! המוקצה. וטא שנת הפואס נלל מנדי היולא הסיס נאן להזכיר טה והניח פעמים, נמה שהזניסי נ  שצו פרק ואמריו נללי. ג*נ טני

 דנר• על חומי טא הפיק זה שעני! לסי יש אמרת וסנה .יא*! נפיק נצזנר המוקצה עצי! לנאי הםמיטס לצורך המתאמרים לפרקים הסיק זה וצקדם נצזנר יאפק לסרק ונסאסי
ס יו*ס גפהשוה רניצו ולזה .ממנו קל פטא נמה עלציהס המתאסריס הפרקים פאר1 שנס  סמול סיג שיום ושיש ממנו קל *ב פיוס אמרים עצילם שיש ואמר עציצים נקצה «נ
ס פעלנו מה להקדים שראוי צפי ליי-סאחיים וקדיממו שלישי סיס ואסטו .שהזניסי נעו לקל החמור ר1נא ^קדים ילה .סמס י שאי אדם לנצי ומשקי! אונלי! שהן נדניי נ ^ 

ס שהוא למה והמשקה האונל 0וול ט ני ארזיים נדניי ם נוצל להיוט למסאסטם ונקים יניע• פיס ואסייו .הניסי לשאעו להמדים ראוי ההני ם דניי  המצאה עציצי כי ונם יני
מ מונים ימים ננל שעציס לסי השפי לפיק ונקים ממיפי סרק ואסייו .ננא! ההוא הסדר לאחוז לו וראוי שנס נהלטס נאמיונה מסנארים ה' סרק הצזנטם והתחוט!  6ו

 והשממה הנטד ודיל ומן ננל זה ואי! לפנס הסמוך «נ ניום עלצו שפי ופרק .סדורם נפעם פנס נהלטס כנר זה פהוניתי נמו הפצוה לנאמי וקוים המוזהר כנאור
 כל להקדים ראוי להיוס לאסיוצים וצקים ששי טיק ואסריו : פם נמנואי נא! פנזני למה עיוחיס התורה p עפה סצוס שאינה שר! ונל .נה! לעשוס המצוה עויק טקר
 *ל סולו צו פאי! שונ יום ויש .רניצו דעס לט סופרים מדנרי סועי פל ומלו התורה p עצינו והיוס ממנו וחמור נזח! קדם לי.יוסו מועד של סולו לעצץ «נ ם1< עלן

סאד סמס יוסר קלים הם המועד לסול נזמן קימץ פה! אעיס שונים ימים ערני גדק שמיל פרק יסיים ■ 1<סאסר למה צסנאר ונגר פטל יפרק שטעי שרק ואסרי! :טעד
:הקל לאסד ר*י1

ו i פ n

ס ר י פ ן בי ק שאסיר ומה המוחיוס המלאטס •סי ט נסנאי ר  P מון נ
ם או נכלים טוס! מא המלאטס לאלו הטלל והשל! .ההוצאה ט  גדנ

ם זה נפרק צתנאט עוד .משקים ולא ם4אוכ שאיק  וממכר סקס צזרס משום האסורים דניי
;יגתוג שרא נזירה מפום שאטרה שגת גהלטס וצסגאל

 נדון■ ישפה שלא נדי תנטס נה שאסוו ומה ההוצאה מלצי ט ימנארו חמישי פרס
הסחוט!. סלל ט נתנאיי p ואמרי נמול. טשה שמא '
מני דיני ט צחנאיו ששי פרס ם ימים ננוד נדיני הפיק וצםתיים סנשילק ט  טני
ק שונים נימים נק לעשוס שאסור ומה .נה! אשי השממה וסצוס ^  גמולו נ

;וממלה הספר והוא •רש מ0מ מממס מועד של
ק ר עי של סולו דיל ט ומנאיו שביעי פ  :«למו ולא מ
אוי הפיק וצסהיים עופו של סולו דיוי ט צסנאיו שמיני פרר ם עיני נני ט  י
השאר p מלוק שריש הפנס פרג דיני ונפיע נמצאנה p מה שונים '

:גארוגה שם הסנר

טוב יום שביתת הלבות
:פרטן וזהו .תעשה לא טצות ושש .עשה מצות שש .טצות עשרה שתים ככללן יש

 בו לעשות שלא י) פפח. של בשביעי לשבות ג) מלאבה. בו לעשות שלא כ) פסח. של בראשון לשבות א)
 לעשות שלא ח) יושנה. בראש לשבות ז) מלאכה. בו לעשות שלא ו) השבועות. חג ביום לשבות ה) ®:יאבה.

, וע של בשמיר לשבות יא) מלאכה. בו לעשות שלא י) הסכות. חג של בראשון לשבות ט) מלאכה. בו
מלאכה: בו לעשות שלא יב)

:אלו בפרקים אלו מצות וניאור

משנהראשון פרק
ה י ם turn א א פ ט «נ שאשק אצו י ט׳. הנ סטישי! לאוי! יש אלי יטם לנל ו
מלאנס גל פה! אמו ננל פכ«נ הנהשם אל אמור נסדר *
 ולא צסש אוכל מלאכה wP סהם ענודה מלאנס שננצל רניש וסדניי .תע* צא ענודה
piw צ0 של יפניעי יאפק ספני אלא נפש *נל מצאנם להיסר מקרא להניא רניצו 
 וניום אנני ראה נא׳ צאמר פנפניעי המצוס

 מלאכה סמשה לא אלהיך לה׳ עצרה הפניעי
ה אל נא נסרפס צאתי ששהם יעל  נל «ע

 להזטר הוצרך ולע נהה יעשה לא מצאנה
»נ  אן שם האטי נפש *נל היחר פל ג
 :לנם •עשה לנדו מא צעש לנל יאנל אפר

בל

ט׳ עטרה ממצאנס הפונח כ^  סעשה ולא עשה *נ שיום מקוטם ננמה מטאי .ו
ק .מ׳:) (ניצה דיו״ש פיק ומהם  שרס pn( מקוסוס ננמה מטאר המלקוה י

;נ״א} (מסס הלוקי! ה! אצו
 מה אמי נ׳*} (דן הליקץ P אלי פ' .וט׳ הרנה מלאטס אטס העושה

 ליום סלאטס סילוק ואץ לשנת מלאסק טלוק
ת א ש  לעניו הוא לפנס מלאטס טלוק p(ע«נ, סלזןבןן נעש״ח הכתוב שאסרן האלו ימים ש

שנם: מהל׳ נעניאי ונשוט משאס ראשון שהן
ובאחד השבועות חג וביום הטובות חג של ושמיני
 מלאכת בכל אסורץ שת שוד• כולן ושביתת .טובים ימים הנקראץ הן השביעי לחדש

 כל ב • וגו׳ נפש לכל יאכל אשר אך שנאמר אכילה לצורך שדייא ממלאכה חוץ עבודה
 וכליהעו^. .שבות כלומר שבתון בד-ן נאמר שד״רי עשר. ייטצות קיים הרי םד,ן באחד עבודד. ממלאכת השובת
 על ועבר עשה מצות בטל הרי באלו וכיוצא ארג או הרם או שבנה בנון אכילד. לצורך שאינד• טלאבה מהן באחד

 • התורה מן לוקה וד.תראד■ בעדים עשר. ואם .בהן יעשה לא מלאכה כל ,תעשו לא עבודד• מלאבת כל שנאסר תעשר., «לא
ו6א לוקה איני אחת בוצזראו־ו וארג וסתר ובנר• שזרע בנון אחת בדהראד• טוב כיום הרבה מלאכות אבות העושר• ג

h טג ;לס ש לו לה צו (צ ספי! סמ׳צ פצה. ט׳ טו ס ; T# »צ «נ מא 1) צפוי! נ ק1א!ין «

משנד• לחם
ס ר שת א א ג| י יי״' ייי' ”*”י' ®***ז ®'®’ ש י י י' ייליייי* ״ י 49 ולומר לסאייר לריך מי w ״'׳< ים1י '*ייל *'
ט׳ ״ חג .ו ט ז׳ל המניו הרג נ מונ ה מצאנח דננל רניט ו טי ס <ל לוסל לו מיה עטרי. מעלאנס הפונס ע W סל לסטה ויש .ע׳ש ונוי סמ^נה מונ

ט׳ ׳לוי מטריד הרג דנריו ופירש ו א לל ודה ו*ל הרכ*מ נ! שדקוק פ'נ) נסהקיו(דף סניג ! אין טנ סנ ו  ני6י אפי דאו קיא להניא שהוצרך פסס של ושניע׳ דניאשו! נ
ה(נאמו מפלאנס השונס נל הרג פנמג ממה שס נהם נ0« הרי הט דנלאו מצאנר. נל נהם שנאמו משום אמס ואם עשה מ«ח קיים מרי מה!) עטי ם נס6מ אמור מי ״ עטו

ואם , עוז מגדל
ט׳ האלו ימיה nro׳ סיא * p מלאנעו הממי יספה ולא מניו אלו ו<!0ו י׳ג) וניצה(ון• ס׳ו! מי,צפי .גהה יספה לא מלאגה כל סו ו  לא row משא ואי יסלמא אפ״יפא והיינו .«נפ p מי

«« ממיויה היו ימה ולא אהה נהה מעפה לא נמדלהא נוניו! הגי .ט׳ האוהוה ולזסו! :מ׳ו) (ק• «מי! « טוה ונ0מ לו «*ו pi נוט של נו ;פנס מהצסס ס׳ו ««ונ נ



משנה מגידפ״א טוב יום הלכות זמנים. משנה מניד172

ח לשלשלז שאסור שכל זה נסרק שנהג זד׳[ pi'jf(לצזרן Mf< גיזיס לעלכילז שור6 נ־נ
ה דאמר׳ היב׳ דני ר"׳ דסנר מבואר ב:)”׳ (דף שס ההבערה  גמי הסי בהוצאה מהון■ נ׳
 שלא אלו הותרו שלא כונרין שהן אהרוציס מגרשים לקצח אקרה שיעה נזה ויש בהבערה

 צורך U כשאין אבל מצוה צורך או ולולב נקסן p’,p היום צורך נו יש נ’אא כלל לצורך
 כהוצאה כלל ביומו הדיוע צורך ולא מצוה

נהגו וג־נ לנ״ה ואאילו עליה לוקה אנציס מלאכית חילוק ואין לשבת מלאטת חילוק .אחת
uLo מוציאק ואין סוב ליום חצרות פירוט שיש

סול ליוס צורך נהם שאין כלים לקצר מהצי עשה אם בשבת עליה שחייבי[ 'מלאבד. -כל ד : טוב
■ ■ ' ■■״ מן חוץ לוקה אכילה לצורך שלא טוב כיום אותד.

 שד\תרה שמתוך ]f[< וההבערה לרשות מרשות הד\צאה
 לצורך שלא הותרה אכילה לצורך טוב ביום ועצאה
] קטן להוציא טוב ביום מותר לפיכך .אכילה נ  או [

 וכן לרשות. מרשות באלו וביוצא מפתח או תורה ספר
 מלאכות ושאר אבילה. לצורך שאינו אע״פ להבעיר מותר

ת בגי! מותר אכילד. צורך בו שיש כל שג  הראב־ד ה
כי.נ .ונו׳ נקי שאין נצ1• • כה[ יכייצא ילישה ואפייה שחיטה

נירו׳ כו׳ צכלזס והו ז׳ל הראנ׳ד
;ענ'צ משיי וצא סאכור צא

 מלאכה שכל הוא כך רניט בדעת אצל׳ המנוון .וט׳ נשבח עליה שקיינין מלאכה כל ד
 לוקה ביו׳ש אותה עשה אם אכילה לצורך שלא היא מלאכה ואותה נשבח עליה שיו״נין

p  pn לצויך שלא עשאן ואפילו לוקה איצו אכילה לטיך שאינן שאע׳ס וההבערה ההוצאה 
 שאינה מלאכה כל שכולל יבינו בדברי נתבאר אכילה לטיך שלא שהיא מלאכה ושירוש אכילה.
 שיהיו הדין מן היה וא*נ ושחייה באכילה געשית

 ואיינה נתיבה כמו נאסרין והוצאה הנערה
 שלא הותרו אכילה לטרך שהותרו שמחוך אלא

 שאף צפי ההוצאה אצו, צשני נועם ונראה לצויך.
 נדניים שהיא ואע״ה ומשקה באוכל היא

 שאינה אע״פ והכפרה מהון, אמדק אקרים
 בכל אש תבערו צא נתיב ומשקק נאונצץ

 ד^ דאסור הוא נשבח השנת ביום מושטתיהם
 מיותר השנת שניים צפי דישו וכן שיי ניו׳ע

 וביום מיניה לעיל קרא סיירי נשבח דהא הוא
 אש תנעח צא נאסרו יי יהיה וט׳ השביעי

 לצורך שאיק מלאטת שאר אבל מושטתינם נכל
 והננין והאריגה וההריסה הנתינה נבון אכילה
̂ט  שהן המלאכית ושאר לוקה לאכילה עשאן אפי

ק נאטלה  שלא פשתן אכילו ואפייה שקיעה מ
ק שיתנאר נמו לוקה איט לאוכלן  ושאם ־,ה נפי

 ולבאר .לוקה איט ועל לצורך או לטחים נשל
פ״ק שניט הגמרא מן וההבערה ההוצאה •חוד

 הסיח את ולא הקען את ולא הלולב את לא מוציאק אין אומרים נ״ש '״נ) (ניצה דיו׳ע
ה ליהיר  מיתית תורה דובר זיל ופירש״׳ .מתוך דאמיינן סבר׳ דנ״ה יאסיקו מתייק ונ׳
ק וכיוצא אבנים שבהוצאת אלא דבר בכל לגמי׳  וקנראה סרהא משום אטרהתדנריהם נ

p לפי אבנים בהוצאת דבריהם איסור להזכיר הוצרך ולא .רניט יפת וזה ההלטח
שנתב

משנה לחם
ה מלאכת במשמע אין p ואם  חימא וכי ,נשש אוכל ממלאכת הק מלאסח שאר אלא עטי

 קשה מ׳ס מלאכה כל פרעה אל נא נפרשת שנכתב כיון למעעי מצי הוה ק דאעיא
 אוכל למטס׳ דאתא משמע פטדה מדקאמר ודאי אלא מעטיה אסור נפרשת לשתוק דא׳נ
במשמע מלאכה דכל אמינא הוה נפש לכל יאכל אשר דאך קיא לאו יא׳ לומר יש . נפש

אסור אכילה צורך בהן שאין *וכל
k בגון :עא לאוין סס'נ .ת!ת פי׳ נווי

ט אא״נ  עירוב אין וההלכות יביט ולדנר׳ .עיי
 עירוני; מהלטת פית כנזכר סוב ביום קצרות

 כשנח ניו׳ס לטלטלו אפוי לצורך שאיט מה אבל
ק ומבואר שהזכרתי נמו  שנח מהלכות כ״ה פי

 שלא לסלטלו אסור להיתר שמלאכתו נל׳ שאפילו
 בדין ונהשגות שם. שכר.נת׳ נסו כלל לצורך

 ממין להקם זהו א״א לצורך שלא ההבערה
י ולהדליק לרגליו  נר להדליק כטן אבטלה של נ
 ,תשרי ולא תאסור לא אמרו בירושלמי לכבוי

 נר להדליה מהו הוא כך הירושלמי וענין .ע״נ
 פגינא סתניתא אפור אמר חזקיה אבטלה של
 סושטתיכס בכל אש תבערו לא תיקיה על

מבעיר אבל סנעיי אתה א׳ בשנת השבח ניוס
' אסר ניוייט אחה  ב׳ש הסן חני אבינא י

א״ל קמיה די׳אילאנעא אר.ו׳ נקום ר׳ מתייק וביה אואיק  תשרי, ולא תאסור לא י״'
י' ופירוש .ע"נ  היכ׳ וגי פליג׳ נסתוך ההוצאה בדין וביה יביש דסיל הן אנינא רב דנ

 לא תשרי ולא תאסור לא בירושלמי אמי דר*׳ ואע׳ג בהבערה ה'נ בהוצאה מתיך ביה יאמר׳
י׳ יעמרתנו כיון רניט עליו סמך . יביט צנעת נ׳ל זה גל .שכתבתי כמי אותן השוה עצמו י

 אפילו צוהר אחא ענודה מלאכת פסת של ושביעי בראשון יכתיב וקרא גפש אוכל אפילו
תיג שדרשו ט־ו האנד דבר כתו ניס וחסרין פטדה לכם הקשוטת מצאטת  ישי׳ ונתט נ

 מלאכת כל שאמר הכתוב לקיים במשמע נפש אוכל אפילו אמינא והיה החומש בפירוש זיל
 ענודה ומלאכת סותר נפש יאוכל קרא לן נלי השתא אבל לי< איצטיך פטדה ומלאכת

 משום א דרש p דרשיק כיס דמ^ון דרשא וכן נפש אוכל הו• דלא נאשטו אח•
א דספשמעותיה קי ה לכם הקשוטח סלאטח זיל רש״י שנתב נסו הכי לן גפקא י  עטי

 ואם הכתוב ממשספיח יישא הך למדרש איכא מ'מ נפש אוכל למעוטי יאיזא ואע׳ג
ט׳ נפש לכל יאכל מאשר קרא לישתוק תאמי  מלאכת כל פרעה אל נא נפרשת ולימא ו

 נפש לכל יאכל אשר ואך קרא איצטריך דע*כ קשיא לא הא וט׳ נהם יעשה לא פטדה
 מה על לתמוה יש עגי לקמן כדדרשינן לכלבים ולא לנס למדרש לנס יעשה לנדו הוא

 שכתב ז״ל רנינו מלשון לדייק כוונתו דאס ,ז״ל ה׳ה על נפסקיו ז׳ל לד מהי׳ר שתמה
 זיל יבינו מדברי ל’ז היה כך דקדק שלא לומר יראה . ענודה ממלאכת השובת נל

 הרב ראיה דהניא יחינח דקשיא משום אלא נקט דר!יא ולישנא נלישניה קפיד דלא ^פשר
 תימא וכי למיחר איכא מאי טונים ימים לשאר אבל יאכל אשי דאך מקרא ושביעי לראשק
ה מלאכת וכל לאו לקיומי דאפשר היכא כל דאדרנה היא לא ושביעי מיאפון ,לעמר  עטי

 בראשון המם ושאני נפש אוכל אפילו ניישסע מלאכה דנל לומר לט ויש מק״מיק תעשו לא
:נפש אוכל משמע לא עטדה ובמלאכת נתב לכך קרא וגלי ושביעי

י׳ לו שהוקשה זיל היה דניונת נראה .וכו' בשנת עליה שמ״נים מלאכה כל ד דנ  נ
 שכך מיהר אכילה לטיך עשה אס ואריגה נננ״ה דאפילו מדבריו דמשסע רניט

 בנייה אכילו מואר לצורך עשאה דאש משמע לצורך שלא פשה אם יט' מלאכה כל נתב
 כתיבה כגון אפור אכילה טרך בה שאין שכל למטה נתב סא שהיי איא וזה ואריגה
 שאינה מלאכה מהן באחד הפושה וכל למפלה וכיב לטרך עשאה אפי' משסע ואריגה

ע וט׳. שננה ננק אכילה לצונמי ח ל  מלאכה כל לויי וכונחו הטך כמו זיל רניט דלשון חי
 שעשאה אע״פ לצורך אי.ה שעיקרה כיון לוהה ניו״ט אותה שפשה אנילה לצורן שאינה
 לו הוקשה ולוה מוהר לצורך שלא שעשאס שאפילו וההבערה מההוצאה תו; אכילה לצוין

 אכילה לערך אפילו ואריגה דנתינה היכ׳ וני וארנה מכתיבה והבעיה הוצאה שנא מאי
 וכו׳. ומשקה כאוכל שהיא לפי בהוצאה וחיח והנערה נמצאה לאסור לנו היה p אסור

p הוא נך t t לט יש דטפי מדבריו דניאה קיא בדבריו לתמוה וישא ל”ז ה”ה דברי של 
אמרו איך כן ואס טפס שם לנקש הוצרך שהרי והנערה סנהוצאה ואפייה בשחיטה להתיר

עוז מגדל
wVvi פתני׳ נסרא פ־ז) פ׳ז עוניין(דף אלו פיק מפורש הוה הוגר .ליו׳ט מלאכות מד וט׳ פלאנופ 

:דטצה(דף'־נ) מ׳ק ,לצורך שלא הותרה מד וכו׳ שת״נין מלאכה בל :מפיישין וכיצד
 ולישה מד להמיר מותר ובן • ל׳ו) רשילין(דף ומ׳ וניצה מ׳ק .לושח מיטת עד נמ־נן מופר ל.ינך

 נהן שאין וכל . מקומות והרנה ׳'נ) (דף דינמית וס׳ק ׳)1 (דף וניצה פ׳ק .נהן וכיוצא
ptf ק וכיוצא מו ^צה  :מכ׳ל תשרי ולא מאשור לא ניחשלמ׳ כי׳ להתה מו V1 היאנ׳ו נתב .נ
 מתרישין וכיצד מתני' נמרא תונדן אלי פיק מתיש ו׳ל י'מ פנזן ני כונתו יומת■ צא אומו «נ>

 אתר תוקיה נמ'פ אנהלה של ני להדליק מהו ניצה מסכת טף ליה גו׳ הכי סלו וסיחשלמי
 ׳ותק יו׳ קומי נמא אילא יי׳ אודי ניזוה ו׳ מו״יוין ונ׳ה אופיין ג׳ש אנינא ו׳ הסס ימטק אטד

אנ׳ו ואש .פ'נ תשו׳ ולא פאטו לא ליה אמו יומת׳ לא אנכי אתי ייו:למ׳ מצא ו׳ל ט

לא דאתי נ״ש מני לך ואסר לוקה נדנה עולת השוחט נני ׳*נ) (דף בניצה ננמרא
מפשינן לא לב״ה נ׳ש נין מחלוקת דאכוש׳ אתי לא כב׳יש אפילו הא וט' מתוך אסרינן

להתיר לנו יש מנילה לצורך דאכינו נהיצר,ה אלא דב׳ה עלייהו נ׳ש כליגי לא כאן ועד
כי.נ דאיך קכה ועוד .לא ואפייה נשתיכה אבל מתוך אמרינן לא יאי וישים בדוחק

מהאי ו׳) יבמות(דף7 בפ׳ק וישיק איך דא"כ השבה דניוס לןמיהורא דנפקא בהבערה
א יתורא משום לתלק ולר׳נ ללאו לר*׳ וט׳ תבערו דלא קרא קי  ח״ל מה שם אסרו דנן ו
 אבל תבערו לא השבח ביום דוקא ולויר הבעיה ניו׳ט להתיר קרא אצטריך הא וכוי

 ההבערה היתר דדרשינן דכיון קשה ועוד דאהא הוא להכי קרא טליה ואתאי מותר ניו״ט
 יינן (דף ניצה נכרק והא הבערה הותרה מתוך דנלא ודאי נ’א השבח סניוס ניו׳ט

ה דנ״ש ממאי אמריק  ופעם מתוך אמרינן לא לנ״ה לשלם דילסא כלומר וכו' פליג׳ ונ׳
 דרשיק דאי משמע השנת ביום סבמיכס משא תוציאו לא קרא דאמר משוס הוא ההיתר

 לא השבח מביום הבעיה היתר דדייש ז״ל ה׳ה לדברי כ’א מחיך אמרינן לא הכי
 ומתוך מטעם הבערה שם התיר ר'י דהרי הכי משמע לא ובגמרא מהון■ בהבערה אמרינן

ט' ר׳י ואף התם דאמרינן  הנערה שהותרה מתוך ה'נ ונו' הלל בית דאי אומרו פד ו
טי .וכו'  דרשינן לא בהוצאה השבת ביום הך בהבערה השתא דרשינן טעמא מאי קשה ו

 אלא יוסף רב דאקשיה מתאי ליה דרשינן לא המסקנא ולכי עמרא כדמשמע השנת ביום
טי. נאבניס לפלו: מפתה  כגון באכילה שהם המלאכות ושאר דקאמר במאי קשה ועוד ו
 שלא הדברים והותרו ומשמע וכו' לוקה איט לאכילה שלא עשאן אפילו וט' ואפיה שמיטה
 כתב ו׳ל יבינו שהרי תימה וזה אכילה לצורך שהיהיה מתוך ואפיה כשמיטה אכילה לצורך
 זיל ה׳ה ולדברי ום' אורתים 'ט באו שאי׳ט וכו׳ לוקה אי;ו לכותי ניו״ט התנכל ליץ•!

 3וניצה(י נפיק ז״ל רש״׳ על שהקשו התום׳ קושיית היא וזו דסתוך מגעם ליה תיטק
נ)  אפיו ו׳ל יביט לדני׳ לנמר׳ סוי.רת שהיא ההוצאה בדין שכתב נמה קשה ועוד ׳'
 מהוצאה יותר בהיתר טעם לנו דיש ואפיה שחיפה דהרי דאמאי לצורך נסו לטיך ש׳א
 ולא ולכס מקרא לקמן ו׳ל יבינו נס׳ש ולכלבים לכותי נאסר ה’ה מדברי שנראה כמו

 לא אכילה לטיך נונא הוצאה הימי והא לנורך שלא הוצאה ונ״ש לכלבים ולא לכם לכותים
 לכם הכתוב מיעט שם והיי לכס יעשה לבדו הוא נכש לכל יאכל אשר דאך מקרא א׳א לן נפקא

 ראשונה לקושיא וי׳ל .לצורך שלא הוצאה להתיר לנו יש ואיך אטר ולנלניס לטתי ומשמע
 אלא נ׳ש קאסי לא כ’דע משוס אתיא לא ננ״ש אפילו האמת וכפי ודתי נמיא דה׳ק

 וליןשיא דלאנב״ה. דהיינו כהלכתא דלא אתיא עכ״ע לשתיטה טצאה שתשוה אבל נהיצאה
 לאיקמי ׳נולים ואנו היכא דכל לתלק או ללי.ו קיא לדיה לט יש דודא׳ לי נראה השניה
 בשנת דין לאשמועינן קרא דאתי לומר ראוי וא'כ לדיוקא ולא רוקמינן לנופיה דקרא לדישא
נ נ”וא מדייקא אלא 0 הוזכר שלא ניו*ס הכתוב שיודיעט ולא בפירוש שמוכר  ללאו ע'

נ דאתא לורי אפשר א׳ להודיה דהא׳ לסלק או אהא א' ולקושיא .השנת מביום ישתוק ו
השלישית

טייטוניות הגד.ות
 אסור אמר חוקיה אנשאה ׳פא נר אהדאיק מהו גדסינן נידה מה' בםיייה׳ נירוע' [א]

 אי העבת ביום השבת ביום סושנותיכס בנא אש תבערו אא ארוקיה פי׳יגא טהניתי!
עיי אתה אנא כבעיר אר.ה  ק״טין אנן נפש אובא בהן שיש בדביים היסא אין ניו־ט מנ
 אנינא א׳ר אנטאח שא בני קייסין אנן בי אאא וגי' נפש אנא יאנא אשי אן■ נתיב והא
א יוחנן דרבי קומי בעי »יאא דר' אחו׳ נחום רבי מתירים וב׳ה אוסרים ב׳ש הסן תניי  א׳
 מדאסר אאסור שיינו מהאמור אהוביה אין אבא .ירושיים• עיב השרי ואא תאסור אא

י אנא אמאאנה האש שמבעיד מאאבה דהיינו כבעיר שד.וא ספני ספ׳ב אעשן  שא נ
י שאכור משמע היישון אך■ סוחר אהיות יבוא אכמאה n אא וייישאמ■ יוחנן _ ■ , ■ n
נ אההיר חום׳ יו״צו שמוזה שהיא הר.ירק אמ״א הדין והוא ונוי. אסואו וד.ינוק [נ] ; ע'
ק תנן . ופר־ח נשר־ת פ׳ את ואא האואב את יאוו הקט: את אא מוזויאיס אין אומי נ״ש נ

. ______ . א ואים ונתב , ^ אאו ונ מ ה א מ p אא שאי; דני אנא ני אקיות וס־ח אנענעו ואוי׳ב אמזאי קם; ננין הן מ iv ה נ אסיר הייו• הנאת דורך ולא ממ . ע'
ני והנערי, אנישוא האוקין הין אאו בפרק ג״ם הנו ובן חמש אוקה ניי־ם ו.נשה גיר המנשא התנו רמ״תי הא נ דנר שים אהידיא שאין איורי שיש נכאן רתום' נ

תו יש אם אנא ארה׳ר מפתת אוששיא אסור אנך חיום מרן■ וין תינ חי אונאין נ p והוי סי i i רני יאסי מתירים יניד, ר,םפר,ח את יא י הניא נירישייכ־ הוא ונן היום מזיית

ה־ר »ן״ת ח נו נ׳  םתייין ו
’ פרשני ונן

r i - a ו שאין י מ



נ 73 פז טשנה מגיד פ״א טוב יום הלכות זמנים. משנה מגיד

ל ה  מחויח ו«שקץ נאונלי! pp מס1מל< פנל יגיגו מנת .ונו' למשותה פאפשר סלאנה כ
ק וטולא והמתינה הקצירה ננון «רה ר5ד ת1י1נ« (Dib אפרו פמנמים חלא נ

 אם הפתד נו שאץ דנר נל אסרו ולוה ״פ1י רשמתה ימנמ פלא נדי שהזנירו הפעם משני
 אלה גנל איא ונהשגות .מנמרנ נעשה אם הפסי 0 הPש' מה היתר והניחו ממריו*פ נפשה

 .מ״נ , גהלוש תצאנה שהיא ונו׳ מעם אץ
 מהפעם יותר מסמיק רנינו ששמם אותר ואני

 שגמיקר שגל רנינו שדעה למי הוא שהוניר
 יש ממנה שנחלק אע״ש המםו אץ המצאנה

 מפים שנקצירת שניץ ר*ל תנמים אסרוה המסד
עיג נקצרו אם המשד אץ נהן וניוצא  ש’אע ענ

 לא המהד יש פירוס וקצת ירק קצת פנהלישה
 צמצאץ, קצירה תולדת שהיא התלישה להתיר רצו

 ש1גתל אלא מתר שלא הוא שהוגיר הממם אגל
ה לאשור יספיק אינו י י  וגם והרקדה. מהינה ני

 תנלץ שהיקת הסירו שהרי קשה רגינו לדנר•
 ממינה מלדת שהיא ואמ״פ הפפד נהן שיש ספני

ם הלישה נ! גם יתירו וא־נ האסורה ד שיש דנ
ק נ

רג. נתלשו ההבדאם גהן מ  המנוון ואץ נאנלץנעצתן שאיש לפי רמנשירץ שהקילו וי״ל ינ
p אלא נהם r i והקצירה שהנהיגה שמנר מי ויש הסנרוה נוה ורגו אמרים דנרים 

ק שמושץ ספני הורה דני אסורץ  שאיש ואמית הגמרא נהוגיוס נזה ונחלו הרנה לימים מ
נ ואין לאדוניו לעשות המנד שדרןי מה נל טלל עטדה שמלאנת אומי ואני ,מונימות  נני מ

אמרים שונרץ אלא למצק אותה מופץ אדם
 ^אב״ר השגר!

 נהג .וסי שאפפו ווצאנה ינל
 אלא פנס ?1ל אץ ויל הואנ׳ד

(ולאגפו פנוין שהוא מפני

 ני לזסי אלו נסלאנות שמזהינו לפי למשוהן
מ  לאדורנו אלו מלאנות עושץ ימpו ענדים קי
נ שדיו יצאנה נל אנל  לעשותה אדם נני וז

 שאינה לפי הוזהרמ לא לעצמו נניתו אחד נל
 אותה עושץ האדורם אף אלא מנדים מלאנת

 לימים לעצמו ממנה עושה שאדם מלאנה נל ולזה
ן הרנה  הנרירה נטן אהרם ידי על לעשותה דו

 האפיה אנל וההרקדה והפחינה והקצירה
ק מנין אדם אץ והנפול והשמינה והלישה  מ
לעצק. אותן טשץ אדם נני ויונ הרגה לימים

:ציע ומדיץ לי נראה נך
ואין

 וכיוצא ובנץ ואריגה כתיבה כגון
 שאפשר "מלאכה ♦כל ה ז ביין

 יהיה ולא טוב יום מערב להעשות
 ליום «ווומ ומונה טי׳מ נעשית אם חסרון ולא הפסד בה

 אותה לעשות חכמים אסרו מבערב
 אסרו ולמה .אכילה לצורך שהיא פי על אף מוב ביום
 לעשותן שאפשר מלאכוח אדם יניח שמא גזירה זה דבר

 הולך טלו טוב יום ונמצא טוב ליום טוב יום מערב
 ולא טוב יום משמחת וימנע מלאטת אותן בעשיית

אסרו לא עצמו הטעם ומזה ן :לאכול פנאי לו יהיה
 טוב יום מערב לעשותה שאפשר מלאכה היא הד\צאה שכל ואע״ם טוב ביום הוזוצאה

 וישלים שירצה מה כל ויביא ויוליך טוב יום בשמחת לוזרבות כדי אסרוה לא ♦ולמה
 טוב יום ם;ירב לעשווזן שאפשר מלאכות שאר אבל אסורות. שידיו כמי יהיה ולא חפציו
 זורין ולא דשין ולא קוצרין יאץ כיצד ן :טוב ביום אותן עושץ אץ עסק בהן ויש הואיל

ם את טוחגץ ולא בוררין ולא טי  בהם וביוצא אלו שכל טוב ביום מרקדץ [נ] ולא ^
 ♦ואופין [י] לשין אבל ה ז חסרון ולא הפסד בכך ואץ טוב יום מערב לעשותן אפשר

 .טעם חסרון או הפסד בכך יש מבערב אלו עשה שאם .טוב ביום ומבשלין ושוחטין
 .מאמש שנתבשל ובתבשיל מאמש שנאפה כלחם היום שבשל תבשיל או חם לחם שאץ
אובל מכשירי וכן [ה] .באלו כיוצא כל וכן .מאמש שנשהט כבשר היום שנשחט בשר ולא

פ: פ: •ו: : נ מ' ; ו ג פו נפש ג
משנה לחם

ד נקצאה דודאי י׳ל השלישית  השנת ניום מנתינם משא תוציאו דנא מקרא לן נפקא נ
קן פעם אפריש לא  שהרי לצורן שלא אפילו מ”ניו הוצאה הכר.ונ שם המיר שהרי מ

 משפע דהני נשנח דאהוי משא ודייקינן שרי דניויע קרא וקא״ר הוא למון שלא משא
ה אנל מתיך לומר אין א"נ דיוקא הגעו  מועע תפסה אהריק מנערו מלא לן דנשקא נ
 פעמא איצפרין לנן אשור נצורן שלא אנל לנד נפש אוכל שוי פ’ניו הא ואהריק תפסח
משום יו*מ להששי השנת ניום דרשיק לא לחה דנה י״ל דניעיה ולקושיא .דמחון

ד’הר»ג השגוו
 #«וו צא ו'נ הואנ׳ד ניזנ .ונו' אמחה צא •יל®!

 לרפגו איש גליה ומשליח מנוה ימשלוה ננני אלא וה
 אנא הפמב לזה נוינץ אינו אל: יגל ניו׳נו מוהוץ שהן

 :גגיל מאמש יזמי היוש ננוד שהוא מפני

 למ׳י מפם אץ אלה ננל א׳א .וסי ופויסין •ואופין
 האילן מן ניי׳נו פיווה מלקהץ ואץ יוק הולשין אץ

 אן מל אוהו נזמו !היוישלמי יוסו. יפין יזמן נני שהוי
 לוה וסמץ לגם >נז» לגוו הוא ופש לנל >אנל אשו

:מלל נהלוש מלאנה שהיא המשע אח ושמוחש

מייטוניות הגהות
ר־' אוהזעיא ני והא לא נליש של ננזחינה אגל אונלץ יפל הנופהח ואיחמי ד.וא נ  אבהו ו

 ור־י ריית ואסרו )0 : <נ'נ .ליה הוה פלפלי! ניויוז רפ־יאדננרץ ונופו״א ונזהניא יתיב
 טמהזא סעירינז מגופה היה ח0«הק יורעיס היו ק אפ איא ניו׳נז הניתי טן פת ליקיז
ל ל פת ליה זפרית אי גוירה ראנייה טירי ונ  לנשות אפי' יזוזראל אתי ניו־ט שאפו כותי *
 «זיהנ ליורר בור. גס צרי\־ ניופ נו לקס! נו עזאפו *הינניפ לירא ששייך ינם:\ם קטהו

 והמפותח גוזרד לסוגו־ו או טעיי׳ט הקנה להתוס הנהיג מהר־ם והגה .נלקמו יו־ט שטמרג
ס ןר| :הנות• טן פת או קרת ־'קנות שרוציפ הינא ישראל Tנ  זייגר־א יץ ■יהנות ונ־

א  אנל נלי תורות עליו ריש יי־ם קידם נו שגשתטש נעץ דיוקא ונישול טהנערה גרע ^
נ גפי שנת נהלנות . להתיר אין נשנה  לנם יאטר יהודה ברני [ה] , ע־נ נד,גר.־ה נ־

הנ יהירה נרי דינה תפוא ורב רנא פסק צדץ אץ יבחרק ערנינם יכל  נשס ם־ה נעל נ
 הלינץ ולאחר פלרוין ביום בו תחתיה שאפו מרפא שקורץ ברזל ביו־ם ללבן שמותר ר־י

 לנשל נסחמפ שגראה טור א נא! אץ כלי של תיקון דסשופ נשר ש• פשטיריא יאפו
 יטתץ שלא ליוהי צריך וו׳ל נתב ונסט״ק .ינו׳ נא אץ נכי טנשייי! ומשים תהת-ר.

 שצייד המאנל על אותו יחנו האש ם! אותה שיעבירו סיד אלא הלינו! אהוי שיצטנן ער
 שתשרן■ נמיר ליבון נעי לא ואו איפנא או לנשר רדלב נשםחלננות ורוקא י־אפת

 טני ונהני לנסות קש עליה לתת העולם שרגילין נמו קצת נליבץ ליה סגי אלא קליחחד.
 של מרפא אבל בלע והיתיא הינא ראוי ע־י נתשטישו. »!ת וטועלוז טד.געלה נרע ולא

לעשותו אסור וראי וה ליבון קליפוזה שתסיר נטור ■'ינון שצרינד. טאיסורא הנלועה נוח-ט
ונינר

 ציע: היילשיות ולשאר ז׳׳ל, רש״י שם נמ״ש נמתנה קול מויענירו היא הוצאתה דע»קר
ט' יו״גו מעינ להטשוח שאפשר תלאנת ני* ה  ז*ל התום׳ נחנו ג׳) (ח> ניצה נפי ,ו

t אך p ינירושלמי מקימן נתנאל יניגי נשם נ׳יה) (נד״ה tb נפש לכל יאכל 
ט'  מתורן זה ומם .ולרלן מלישה יהייוו מותרות הם ואילן שסשימור מלאטת אותם ו

 תשמח אלא ממעעיק דלא מספיק מעמי שהרי ז׳ל צהראנ׳ן ז״ל ה״ה שהקשה הילשיא
ו'ל הייה צמעק שנהג ומה .לא לישה קוים שקא והרקדה מסיגה נדירה אנל לישה

מל
עוז מגדל

 מפני אלא «ופ לוה אין ויל הרלנ׳י נתב ;יו׳ח ממי< למשוה: שאפשר מי וני• מלאנה נל
 אינא ונייי ליותצח אומי ואני :פנ׳ג קיש ליים הפיוס זמרנה ניו'פ מלאנחו מנזץ נהוא

 יתירחא לפיוזא להו משו מכינתץ וגכונא שיה ופריו מצו וגשם יריח טפפ לו ה דודאי למיחר
 הנל ונוי האונל נול חרונה פניליז אם יאניקנא קגיניח המרי ונחוא שימזחץ להויא יכוחינחא

 ואין נפמפחא וניצה וח'נ ,נפיננווא יוזפי נטוחא נתפיש וטאיקתא הפנוצת יחניח האינל מפל
 יחצמווא נפשטא הוא צייו ולא יחייא מוחא פיח וקא חטה מנוי להויא אפויו! פנה פח ליפץ

 מ יחירא פיחא אמויץ השנח אחר להמח ותל ימה;•' גמרא ניו׳פ הסחי איז מ.מוץ ואין ונשמפחץ
 נונויו פתיצפ ומה הפורח מפני לפיס רוצון השגס צפון נפיף פצפו יץ הראנ׳ו ורניע פרחיו!

 אפור ני איחא ואס נמומד מלאנחו לווגוץ אלא מצאווהו צא השפם זה נ־ו״פ מצאנחו פמנוין מפני
 מוציאין אץ ונ׳ש ומחניחץ נמיא יניצה פ׳ק ניו׳נו נציס מעניצץ אין צנרי ישהא נמא גירה ינץ

 :ו״צ סרנוחיץ קנצמ נן1 נראה וטפחו ו״צ י״מ ינרי וואי אצא מיצי נשאר ומי אחמרא צא אמאי
 : נ׳ס) (ין צוץ אץ פ* .ידנו מפיג צפשויזה פאפפר פי ונו' צהפטח צה שאפשר סצאנה נל

 מפני אצא ונו' וה ^ צא ו׳צ היאנ׳ר תנ0 :גיו׳ט אוחן טשץ אין פי אשריה צא ולפה
 רק צxנה ההשגה סאח דפי מחווח ואירא וסצחי אומי ואני :פנ׳ל מאמש יוהר היום כניד שטא
מ נהנ מגי! גי ו'צ היאנ׳ו שנחר cte ימשצוח מפח משצוח ריא: י1פא נצנצ אינצ צא האמת  י׳

 המסדר הוין־ פצ אצו שנהצנוס פ׳ה סצ! חק־ן נני המנץ אוח! שהיי ולי וה נפנק הפטם וה ו׳צ
 אה המה אני ופיר . הזה חייה ז1«ח: הנטו כמנהגו ננגמיא נמשוה ניצה דמפנח פ׳א סף צהן
 כיצד וכהכ הפחומה זי פיכקא מיד פירש י׳ל ר״ם שהרי הראלד רביני הקדיפ מפה יצא הדרור זה
י נהן יניינא אצו שנצ ניו׳ע סקוין יצא פזמנץ וצא נייוין וצא וזיין וצא ושץ ואין קיציץ אן : ^

אן יו׳ט מפונ לששוחן  מאפה נצחם הייה שניפצ פנשיצ אי חם צחה ׳!te פמה וווסוון הפסו ננן יש מנפור אצו פפה אס שהרי ניי׳ט ומנשצץ וסתפין ואפץ צשין אנצ חשוון יגא הפנו נק־ ו
ק מאמם שנשחע נישו היות בגנמע נשר יצא מאח: שוי.נשל ינחנש־צ מאמם  נהמיץנו* צחנירי שפגח ניצי הרי פו נו׳ נחזצ שנאיחיןנו נצ כחג ה' פיק ואצו ,הפיק נזה נאן מר ,נאצי ניזציא כל י

ה י^ירה שהיי ,סמוקים סנאתת צוצוחו הסמיק נטה הפנק נזה פחה והק ניזנה פצמה נפוי סהן אחה שנל נ«'<יו יאה ישקה .פ׳ש מוני וה הרי סו חי  ההיא מכס ס־-גה וי:ה ,היא ופשיעה נ
איוי ניי׳ע ואפיצי ה׳ה צא זאשיקנא צא ניז׳ט יי׳פ מפיג צמיוק ונפיץ יו׳ם פפרנ גנניה וצא ננפה יצא נענצא צא אנל פצה ומ״חיץ קפנייח ומפונין תציצוה ד,תי;;ץ ז1דני ופ׳ק שמעי.א  וחסא י

ו על מנהח ואשי־,נא מהחם נמי וזיייז .צא דישה אנל יפיייק מציצה ויקא מינה ושמפיץ יו'פ מפיג חיפא חוא שנח חניה רישא א ימשספ ואנל יו מל י ה .ק׳י פנמה אשורה ודייה י  משמפמץ מיו
 מ׳פ הרקדה פצק. נייח״ס הפצפצץ אז ומסקי! י<ז<ן וניצה פ'נ נחמתנו ווחיוא מקיחוח <«זה מהירמז פחינה חפייש. מציצוח ומוצצי! ילנ: נאויס נפ1 והנוורקפותת מהני׳ נמרח וני!ה דפ׳ק

ץ טנרי מייקיץ ומוי אשיוא דשרקוה מינה מק .פ׳ג פשונץ צרור א קיפם לחונו ופל שאם ימץ מנץ אמס נחירא נן יהווה יו' פ»ס וי משום ניו'פ הקמח אה ץ1בי אין יהיר חשיצץ הו  ו
א ומהוצחא יאנגא דפיפרא אננא למיחהל משנן אה ץ אץ ופון גהא הנל אח נוצל סשיצץ פרק ונמשנס החם מ ק נצנד נפש אנל אצא צשנח יו׳ט נ אסן פיי! ח1נמש י ^ יאשיקוא מגיצס זמש* ו ג  נ
או נפנץ ץ וזה זה ומיש : ת נאן יי/ו רנ0מ צפשוחן שאסר נסנשיח נאן קשיא וצא לנס ינחי< היא נחינ משמיר! ואץ מחני' גמרא צהדיא אניקנא נפש אנל מוגשייי ואצו ס סי מ  א«ר »אי נ

ץ :החיי מה אפוש זסהה .נסקומי אוזו כל א מפיו:ץ האנורץ נל אצפא . פ'כ יו׳פ מפיג צפמחן  ומ׳ש א׳צ אשזי אל צסגק מהו צינה אניי א׳ל מיצה ציני נל יפושץ מחמ׳ גמרא אציפוו <- פיק ^
ר. צא ציה זקרי אחמול מפל סוג יוחר סוס אזט של פח אצמא מפליא עמא נח אפיא קאמר הני ומקח מפליא המא גח ננינה נהוופי אמר• יהה ומקשי א::ר צא הנא אפשר החם אל מצשה «  א
אנ אנצחי צא מתיווח צחה חדנחינ ומתא קפן וחופד נהוא ופרק נ ץ נאשר הוא ויצמא או נאפו וקמט נאסר הוא צן אינסיא חנ:יצ דפהה מחניחץ גמוא וניצה ו ^ קמ« ^ .מומס! דציםה מנצל נ
נ פיזפקא נההיא צהויא יניסיץ זמנו קיימא לאפייה לישה והא ינהיננא יצישה גופייהז פהני אזפין א נ ונסשוה יפמץ יצא ינ:צ וצא יא» K זה הרי חנשיצץ פיוזני הניח בצא מי יניצה י שנינן נ'
ץ ונהנה יקיקץ אצא נרישין פי־.ץ איפץ ואין  הנהמה פל נמנץ אץ וקתני ציץ אן פיק היא מחניחץ ספץ1ז: . וסח מהנה ומססץ ימנשל איפה זה הרי חנמצץ פירזני :הניח נר החס נמי גיני

 דיומא נחנשיצא .אסיה לגני שיעאחי איהן מנל שהינתחי נמו ימנשצץ .הני טצהי מ!נחן יטמרא נגחיזץ ואץ גפשנה ינוח ונהנה סניהן ומסצןן ינזחפץ תניי׳פ פציה נמנין אנל ניו׳גי צנההצה
 ואש מחעחץ גמרא ניצה ומשנח אק נו,: מפורש מנמרג נהסשיחה והפנדי פפה יחניץ .סיירי קא נסשול יאנל אשי ואן• קרא ומיקי מקומוס וננסה חולין נחננח יונ.א נח מ־,ויה וננוי צא יפויפא
ג צמתני׳ פפמא רהני נו׳ נדינין הנצין איתויש ו זקייל חשדא וונ הינא י מ׳  טוןומו יחנאו פה נניזנ ומה .מגואר זה הנה ירצחא חציא נאנח ניפוח אצמא פפמא מפינה אץ זחנח פפחן מפינץ נזצן נ

אנ׳ו נהטוח סנאתי שזב ; טח׳ה ס׳ צמ׳ו פפ0 אץ אצה ננל שנחנ שהפחקחו גוה נייצא מו ט׳ ושיהפין זאיסן לשין אנל פפק פל שנמר ז׳ל ני א הזפפחי ואני ,מאל נהלי: מצאנה שהיא ז צ מל ^
ע מפי אאמין:יצא ו*.ין ליה זה נננץ ננה וה ו הקדיש יגי נ ק ננייצא פד צפש אנגל מנכירי דנן :זה ו ט .נ ה(יו נאק צוין אץ פיק פ«וש ש» נטזיו אאומי ג ל ס ) ו :די
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p"lfi ̂גי המניי הרב נש: . ונז' לישראל קתס שמגז החיל בגי יד א  מקיים יי
ג אהא לאו ופלינא ארריגן וני דנריו ושקיים מירסא י י וני׳ קאי ז

 דרר רניגו דניי השניד הרב ששירש מה שלשי תמהגי .הרג לדעח הפנים שלא אע׳ש «ד
 זה על יחלוק לא הרי״ף נס לשיטק ולההו אחח פח מחט לאפוח יטליס נבלא פיייי
קא דנדיייה שיי ודאי דננהיג הר׳ן שם («'נ
ביום אותן עושין מבערב נעשו אם הםרון בהן שיש נפש לקיים^ל:־; יאיה ™
̂ןת בנון . טוב הראנ״ד ילדביי ה־נ לדעש הסנים שלא  "אופין אין ]2 ״ וכיוצא תבלין שיתי
ט ודאי  הותרה ולא . בחול שיאכל מה טוב ביום ומבשלין פח לאפיח שיניליס אנייט סיייי דיני

 ביום בה ליהנות כדי אלא אכילה לצורך שהיא מלאכה א־:״
 אשד, ממלאה י :כחול המותר לאטל מותר והותיר טוב ביום לאכול כדי עשה .טוב

̂א צריכה שאינה פי על אף בשר קדרה  מים של חבית נהתום ממלא .אחת ״ לחתיכה אי
 צריכד, שאינה פי על אף פת [י] הגור אשד, וממלאה’ .אחד לקיתון אלא צריך שאינו אע'פ
 כמה אדם ומולח .יפה [׳] נאפת היא בתנור מרובה שהפת שבזמן .אהד לבכר אלא

 :כזה כיוצא כל וכן .אחת לחתיכה אלא צריך שאינו’ פי על אף אחת בבת בשר חתיכות
א  ונשאר באו ולא אורחים שזימן או ביום בו לאכול כדי טוב יביום האופה או המבשל י

 ואם .יערים שלא ובלבד .בשבת בין בחול בין למהר לאכול מותר זה הרי וד,פת ד,תבשיל
 ;הטזיד מן יותר במערים שהחמירו מפני טוב יום שאהר בשבת ואפילו אסור הערים

 לאכול שיכול יודע א"כ אלא טוב ביום אותה ישחוט לא מסוכנת בהמה לו שהיתה "מי יב
 כיוצא כל וכן כחול שיאכל מה טוב ביום ישהוט שלא כדי .יום מבעוד צלי כזית ממנה

ה  הוא שנאמר כלבים או [ה] כותים להאכיל כדי טוב ביום ומבשלין אופין יאין ע :נז
 ואין בשבת הכותי את מזמנין לפיכך .לכלבים ולא לכם לכור,ים ולא לכם לכם יעשה לבדו

 אוכל מאליו הכור,י בא [ע] אם אבל .בשבילו ירכה שמא גזירה טוב ביום אותו מזטנין
 ישראל של וחציה טתי של שחציה בהמה’ יד :הכינור׳ שכבר אוכלין שהן מד, עטד,ן
 עיסה "אבל .שחיטה בלא בשר כזית ממנה לאכול אפשר שאי טוב ביום לשוחטה מותר

 מפני אור,ה לאטת אסור לישראל וחציה לכותים שחציה
 לישראל קמה שנהנו החיל *בני .הבצק לחלק שיכול

לתינוק ממנה פת כשנור״נין אם .טוב ביום פת להם לעשות
אין

jn’D ו;ווו . מח פי' מוי ח ;ני,נ פי' מוי ד שפ פמ'נ נק פי' נייי ג «נ ׳׳;h פני; 1'.־,פינן טור נ :שפ נ«'נ שקג פי״! שוי א

 רג להול חיו׳ט כקופה ח״ו) (פשהים עוניי! אלו נש׳ חחלוקח ,ה אופיגונו', אין ט
ה לוקה אשר השיא  הא וליכא חוס וייצי־ןוח כרנה וק״״ל ליקה אינו אמר וינ

תט וכן אינא איכורא ׳ ׳"ל נ י נ ה ש קח׳ ונלמי ששוש וה ונו׳. לאכול ע  ערג פלא מי
. זה נפרק עיי שיתנאר נעו חנשילין עירוני

 סרק נרייחא .ונו׳ קירה אשה ממלאה י
ט כלשון ׳"ז) (נילה שחל ׳״ט  יני

י׳ ז״ל הרשנ׳׳א ונהג  לשינך .משחניס שיאכלו נ
ה ליח! שאפילו ל׳ ׳יאה קיי  אלוי חי־.ינה נ

 נני על קירה שהניח לאחר אנילי מהינה
.וט׳ נהמס וממלא :עני׳ל , חוייי האש

 הרשנ׳א וכחנ .רניט כלשון נר״הא נאוחה
 על חניח שהניח קוים ככל חת שיחן ונלנד

 שונים המים שאין לשי והטעם .ענ״ל האש גני
 ז״ל יעחו ולנינך הינה ננל׳ כשיש יופר

 מעיקרא אנל לצורך שלא עליהן ליושיף שאשור
 חנור אשה וטכלאר, ושרי: הוא טרהא חד
 הלכה שם ו,פסקה שם חר,יטקר. .וט' פח של

 משני סח חטר אשה המלאה יאחר כרשלא
ה׳י .מלא שהחנור נשעה יכה שהפח  יונה ו

 ולרים קטנים נהטרים אלא השירו שלא נחג
עפ״ל. שלנו, כעין נדולה נטרני לא אנל

 פ׳ק חימרא ונו׳. התיכור. כמה אים ופולח
 כמה אים מולח שמואל חמי ׳'א.) (שם

 אלא לרין' שאיט פ”אע אמה נכח חחינוח
נ שם שד .אחח לחהיכה  אחנה נר איא י
חא. נרמא ומלח מערים  הזכיר ז״ל ורנינו ני
 אהנה נר איא ירג פהנ ולא ישמואל מיסרא
 לא ששייואל הולקין שהן סכור שהוא ואפשר
 אהנה נר איא ירנ אחח ננח אלא החיר
 אחד ננל ואומר ומערים זו אחר נזו ההיר

 והרשנ׳א .כשמואל לן וקיימא רוצה אני נע
 מרוט הנשי נמקים ונחה איא כ־נ נפק ז׳ל

 זו העימה לו התירו הנשר יכריח שלא
: ענ״ל

ני״חא .וט׳ ניו׳׳ש האופה או המבשל יא
 גני U׳" (דף שמל יו׳יט שיק

אנל אסיה קודם שלי הנשילין עירוני שאפל מ׳

ודאנ״ד השגת
 אפ'פ אמי יפה ז׳ל פיאנ׳ד נ1«י .ונו' פחיל נני

:זיל פ־כ ליפה השכים פלא

שש פ«'נ הקו פי' פוי ח • :פ פמ'נ י,.ה כי׳ עיי ו נם פמ׳ג הקינ
לשנס הוחיי הוחיל וי,ם' ליו״ט הוא מנשל

ג ואמר אשיי הערים ואס יערים שלא ונלני ה הח-ירו דטפ׳ אשי י  :ז״ל המפרשים נתנו נן1 שאסור חול ללורן נמעיים ינ״ש רנינו למד וסשם ששי פ׳ זה דין ויי.נאר ייניחיד נ״עיי
 מי כזית אפילו אירי ר״ע יום מנעיי צל׳ כזיח מתנה לאכול שינול ידוע אא׳׳ג ישמוט צא מסוכנח נהייה כ׳׳ה. (ין• ציין אין פרק .ונו׳ רפיפנח נהמה לו שהיתה מי יב

ח שיש כל ופירשו כח״ק וקי״ל .שחישחה חניח ס ׳ כיוס נ י  (פסחים עיגרין אלי פיק מניאר ופן .נכן לו הי.ירו מתינו הפסד ימשוס מוחי אישל שאינו אע'פ לאכול נ
חט ונן ניו׳׳ט ממנה לאכול צריך אא״נ ׳שהפנה לא נריאה אנל מ״ו.) • :ז״ל נ

ג ן י עת רנינו ידעח נחלקו הנלנים כיין אנל הנזסקיס מכל חושנס זזה לנוחים ולא לכס ייייש נמאן קי׳׳ל )כיא (ניצה שחל ׳וי׳ש שדק .וט׳ ניו׳ס וחנשלין אושין אי  ני
ד׳׳ ששסקו ההלטח ההלטת טח ונד יביט כיעח ז״ל והרשנ׳׳א ז״ל הרמנ׳ן ויעח .נזה חולקין ויש לה להכין מוחי נהמה נשש ואין לכלנים וצא לכס החם יאמר הגלילי נ

א נחג ולזה .ועיקר שנ׳ מיגר׳ שהיא לני טלטול אלא נהמה אצל החירו ולא היא נמורה מלאכה שההוצאה לנה״חו להאכיל לישיח מישוח והנואה חנן מוציאין אי; לשיכך ז׳ל ^
הנוח׳ אח מזמנין לפיכך • אסור נה״ה לצורך ונישול אפיה אנל יוא נייור יוחר ההוצאה נדין רניצו לדעת אנל ההיצאה נדי; למעלה שנחנח׳ שיטהו נפי וזה .ל’ענ ,סופרים

ט׳ אלא אסרו שלא רניני דקיק ראנילין אין אסרו ולא תזמצין אין שאמרו שייייה וניאה רניט כלשון והיא כן סינרין אויוראים והרנה לוי נן די*׳ נ׳א) (יף שס מימרא .י
׳חירא פרמא לא ואי סופג לן יפרימא נחא׳ לך ניחא אי ליה אמי׳ גינא ניו-א כוחי להי רוקלע כי זיטיא ו-ר מר״׳־ נם שאמרו וזהו לו למוש אק מאליו ננא אנל אותו נמזמטן

.מעננת שהאמירה כתג הרשנ״א אנל הינר נהיתר ומורידה מעלה הזו האמירה שאין וסינ־ ,פרהינן לא דייך איעמא .
.רנינו ללשון לשונה קריג והטעם היין שם מימרא נאותה וני' של חציו עיסה אבל לנינו ללשון קרינ נ״א) (יף שם חסיא דר: מימרא .וני׳ שחציה כד,מה יד

לא ליטקא רינתא יהני פ׳ אי תז׳.! להו אמר ניו״ט לאפיהה מהו מילא ינ;׳ קמחא על״הי ישרו נאנא בני הני -רנ מיניה נ״י שם .ופו' קמה שנחט וט' החיל כני
קשי•

משנה לחם
הנינ ן׳ לוי סהר״ר והרנ .לאכול מומר לחיל מיו״ס אפה אפילו דנמזיד ־שמע המזיד מן חולשין אין לדה לו שהוקשה משני היא .צ״ע וטי״ן וט׳ אומי ואני שאמר מה על

ס לימים הנעשה סלאנח זו שאין ירק  של לפעמו צרינין אנו עי״; שענ״ש אלא יני
ם . ז״ל היסנ׳

. והוחיר ניו׳ט לאכול נדי עשר, ט ם׳  לאנול כנעשה יייקא מכאן ימשמע קשה ו
 ישפע נהיל למטל כשעשה אכל נמול לאוכלי סוהר הותיר אס אז ניו׳ס

יומי נמעריס נהמתייו תפני יט׳ נשנח ואפילו אסור הערים ואס נר.נ ולמפיה דאסור

דל עוז מג
 חחיכיח נמש איש ופיאח פ־ו) (דן ונינה נ׳ ס-ן ׳»: )אפיס פיא עי ונזנשלק ^פין אין

p .נזה נייוא כל וכן עד ספיננז נהמה לי שפיפה ם׳ דניצש פ׳ק .ויו1« פן יופו עד r 
ף אלו (ו דן  ס׳נ .יכיניה שנני עד ימננלין אופי; אין .נ׳וז} צדן(ין אין ופרק מ׳ז) מ׳ו מנ

.כ׳א) (ין וניצה ה'נ .הנצן לחלוק עי נוסי של שי,ציה נחפה :נ׳א) וניצה(ין
 ז׳ל ה־נ צדעס ההניה שצא אע־פ אמר ׳הה ו'ל היאנ׳י נתב .לתיטק ר>יה עד פודל «•

אה־ להיוה ד־.ל יהין מה נמרא דניצה כש'נ כן נאנזי נ־כ לפסוק כיון שיפה מודה p נם מני
 לא נננילי ׳-נה נ־ה ניי-ה ניי׳ט הניי,׳ אה ו־.״ן1י אין דיינ׳ל מההיא י׳ל הרנ פימה ומה . הפנס
 חא1ק, אצא ־נשניה ׳י׳ע נטיויז מינה ציה יהיה מדע־.•' לניס׳ ליה ממוין קא איט והחס ומיא
ה;'יל׳ די־' וא,לינא ממנה אונצין נה־וע׳: נותן הנלנים נעיטו וה והרי ומיא »ל״הו נדלא דנני

נכמעמין

 שהממייו ניסני ינינו כהב ולא אסור למי! מיו״ט ש״נ) ודף הנזכר נ־קים שם היר;
 מור,ר ותזיד אסורה הערמה למה שהופיי ׳ו׳׳ט אחי שנשני. שעם לי,מ אלא נמערים

ע״ש. לשני. מיי׳ט לאפה לחול מיו׳יפ אפה נין לחלק לינר טעם ן,חן
ד ׳ שהעמיד מ׳ ויש ז״ל ה״ה ■כחנ ונו' יהיל בגי י י נ  היה שלא נאומרו ז״ל יכי,ו י

ח היא וזי וט' ונליגא רני ננייסה (נס) יש״ן ילא וסיני ו״ל ירין כני
אהדדי

מיימוניות הגהות
 ניו־פ אעשות רמהור כאיה אהנע־׳ת דרור. םיד׳ ואסור עושה הוא רי׳הכשירה בטוב דניכר

כ  שד,וא מרר לצורך אותר. רוצה שהוא במירוש אסרה דאפילו י־א ו״ל העור ןכחב 0 : ע'
 בעם גורם שהחוספת ספני ההיתר רעעם כיון סותר שהוא ונראה .אוסרין ויש מוהר

 יבולה אבילה קורם רוקא העביר בעל נתב סותר. נם- בפירוש פירשה אפילו א־נ בתבשיל
 לך דאי! בזית מטנו אינל ולומד לבשל יבולה אינה אפילה. אחר אבל בנישול להרפות
 היינו טרנוח• קפלת׳ נך ׳עייס שלא ובלבד נתב נפר־ח 1י1 ; ע׳ב] טוו גדוי׳ה דערניה

 דק בחר.׳׳מ מחר של טילה ברית לצורך ם־׳איס תנורים נ אפי־׳ו שהחיר ׳ואי׳ כרבינו דלא
 דוקא דהיינו 'נ־ר, ב־ר אלעור ר׳ נתב [ו] : ע־נ , א־ה תנור טפל ארה פת שצוינין ׳."׳

 טי׳שון נראה ובן . כ ע אוסרים רבותינו ובל שלנו בגדולים לא אבל הקבניש בהנוריהם
שי' ח הפת ומרני-קין היו קטנים שתנוריהה מלא שדיתנור נזטן וזיל י פנו  שועא ומתוך ני
’ני■ סן 1 . נ ע ,יפר. נאפה והפת להתפשט לרטיטות טקים ואין טותסניב ד.הלל טייא

ע לגבי תגליל׳  ונו• לה' נאמר נבר וה-׳א נ־ה להו אמר רנרסינן פיוקין נד,הוא ה נוח נ־ה טיק״סו ראיה והביאו גאון הא״ רב תלטיר׳ בתשובה האד, ובן רא־ם פסק ובן י׳
ם ר־ר, דרך מוניא אסור ד,ילנו ונתב ה. מאכל כל ניי׳ מ ה  נאניר, אינה טמנה אונלים הרועיש שאין בוטן נלביש עיהת חלה נטהכח החנן טר,ניתין רכהם ראיה הביא יבם־ה נ
שנ־ם והלא הבהונות פ׳ק בתוטפות ובן באלפס ק0» ובן ביוים ת׳ ירי על לכות■ ולשי׳וה .נאבי־ה ע״ן נד־ע שפהק ני : בא־ו כתב ניו־ם נו ב ע , ׳ י ש  ונירימי זוברא טר [.ו] ד

שר■ אדרינ בסיר■ לפיופינהו דאיפשר פיון דיין ושפחות ערחינן לא דיר- ארניהא ׳תירהא בר-א לא ואי סובב דטיהינן נבאי לך ניהא אי ליה אמרו ניו־ם פות• לרזו shp'K נד



»t ם. משני־ מני ת ז כו ל ם ה ב יו א טו ח פשנר׳ כסףפ״ 17S פ

״י מל«מ איל •P ייייי יהגיו אגיי לא יא• ישי• לי«יקא הזיא יהדא הדא כל י,הדי  ו♦( «ו0ג 'rw 06 מומגין יילע ר86ו יvs6 כן ינץ ■p גי! יילי• מיי להא יליייא י
 דפלינשא נריימא יהניאי דינ א9 פל נפיגיא פס פפאדנו מה לוס יהניאם ההלניש כדנרי ספישים רינה ידפח .נשנילי יינה פמא נז^ה ניו׳׳פ הטשי יו־ ממיין
 מרי על הקכי p יעל ו'ל פירש'• יכן יןאי לינ הא ד«ל יפידפי יט' דיינ׳ל יפלעא p אשי יאמרי לכלנים ילא לכם ואמר למאן אלינא ויש« וישאי רכלנים נלין לריאי
 יפליגא אמרי יני לנריי ומקיים היירסא מיןים יאיי יפליגא. רניכי ספרי. עירסש היה שלא נאפרי יניע לנרי פהעמיל מי רש לפליגי מפרש יממ׳ ינרינ׳ל כרנ שנסק רנייו

דהריא להדדי _דמיין דלא קאי דיג אהא צאי
פליה דפליג הוא לננה״ג לשיעק ולששי אהש ופת פת שכל טוב ביום להן לאפותו מותר מספידין "אץ ” ..................

ק, תינו ל אוי ת ר ס עיס בי ל ^ [• טן [  מ’ו'הר״2^^כ״״לי’אף^ש'ש» אוכלי! שהרועים מ
ה מנ ת ט אפי ם נ ב ביו ן t טי של ט ם המב ב ביי  דמי המגיד ה׳ שפירש מה מפי קאמר 1דגג לכותים טו

ה אי מ ה ח אי לב  60פירו למגק צא6 לשגיהם שוה הדן רנינו לי באר [כ] שאילי ליקה איני לחול להני
ה אורחים חו הי שיל או שה ,להן ראוי תב שו ע ר לנפ תי ת י **P יישל־גא ו ז ^  ילרגיצי דרג אי,א האי י

ר ת מנו להאכיל מו ם [ל] ט תי ה לכו ט ד ב ל ז • ו טלים”’ ’יי’ “ רחיצה ט
ל p הרי "וםיכה ל שתיה אכילה בכ שין ו תן ועו ם או ביו

 טוב ביום חמין מחטין לפיכך .הנוף שצריך לכל נפש לכל יאבל אשר אך שנאסר טוב
 שתחמו וחטין .מרחץ גזירת משום אסור גופו כל אכל ורגליו. ידיו ״פניו בהן ורוחץ
p [מ] רוחץ טוב יום מערב i בלבד: נשכת אלא זה דבר על גזרו שלא טוב כיום נופו כל 

p שדצא בין מלאכה לידי טביא או לטלאכה דומה שהוא משוס כין בשבת שאסור כל 
א הרי שבות טשום  או כה. וכיוצא אכילה צורך בו היה כן אם אלא טוב ביום אסור ת
 אסור בשבת לטלטלו שאסור וכל אלו. בהלכות שיתבאר כטו טוב כיום מותרים שהם דברים

.טוב כיום מותר בשכת שסותר וכל .כה וכיוצא אכילה לצורך אלא טוב ביום לטלטלו
m ג נטמן סש ו»לק שמוי ש :שש פמ׳צ 6ו!ק> ש•' «ד m ; 1 וץ6צ שמ׳ג ג :גן וי

 הה לא צהם הפש נל אופין היו לא אם דינ
 אנל להיצוק ולחשו אסש סש ממצו לאפוש •טלץ
 6ל אם הישראל מלק יצרש צא הנושי נומון

 ופש לו צומן הוא •שיאל משל שהיי •וגוצהו
 צ*ל ופליצא אמרו וני המיל מנ;< 6ס ההיצוק
 ipv ליג אנ» דא״ל קאי מיניה וסציק דאמ״אי

 למיו^ הופל' הני לכלנים ולא לגס נאמר למאן
 איל להסקה הויין איל ניו״מ להו שזיק כיני
 איל למימי אינא מאי נשנש ניויע שינס

 שהשואש אעיו ולוה ייפהא א;נ להו מעלפלינן
 שאיק דניון דיוים למלאנה נשנש המלסול

 מעלפלץ אין נירפ נהמה נשניל מלאנה פושין
^ פש יד• מל אלא נשנש נענורה / ד נ י י  נ

 אע׳יש נשנש נושי לצורן מלמול השיר שהוא
 צנון ליל ווה .ניו״ש משמשו אסורה שמלמשה

ע לרעש ט ע י  הודאה נוה לו ויש קייס וד
א נהשצוח נשנו בנן היינ נעל  אמי יפה ^

 :ויל הרג לדעש הסכים שלא אע״ע
 הונאה דמלה פיק משנה .ונוי הנלניה עיסת

למפלצה אפשר והא אמס׳ והקשו שם
הלנים שאני וחייא יאסי הנלנים ושלק נלישה
 :רניע החם ולוה שחודמןלו ואפשר ל4הו מומי פנשץ צנלה לו אין אפילו הואיל לן יאים דלדדן רל והרשולייא נפפוי ונשנו הואיל. דאער פססן וקי׳ל נצנלה לפיי^ ושששר הואיל

של טו סנ מ ה ט׳ ניו׳ ה דמעפיה שס ואסרו למפלה שנהנתי נסו ונו׳ לסול מיויש האופה אספר שמל(ניצה •רש פרק ושה פילו:) עוניין(שהמיס אלו פ׳ .ו  דאמל דינ
:צהארין ואין הצס׳ p סמן לזה *ש1 הוא ופשוע סול לצורן מנשל לדין לנהמה או לטשי המנשל דן רניע והטה .להו מזי אויסים ליה מקלעי דאי מפום לוקה אינו

:מאליו הננגם נטשי למעלה מהנזכר ונלמד ששוס וה צם י י שה ונוי לנכשו ע
ע עהוציך מה .וכו' וסינה רחיצה טז p או לימון נדי מים לממס היא והפינה הרמיצה נדץ לנוניי יני e טן נדי מ ומטאי ל דני  ויל נמט P .לשינה וירה ניסיצה נ

א מזכר לסעעצ טפו נל לסון לאדם מושר נשנש אפילו נצונן לומר שאם פ וזה שנה מהלטח ע׳ני ר :«ו נו'. ממעין לסינ פ שסל(דף ירים '6 נסשצה ו אוןני  ני
ה. וקי׳ל pפהי וניה לשחיה יאויין p אם אלא לרגליו מעץ אדם •מם לא אומדם ט נל אנל לרגליו ודוקא ונמלטה ננ״ (דף ננירה פס ופטיש נירה מש׳ ראיה וי.ניאו לא ט

ט נל רומן איע דאפילו ש׳} טי אני אני אלא אמש ננש ט ט' נהורמו וחםץ : ומוסנם א ט נל ליסון ואפילו הגאועם מן ההנמה Rו גאון נשם נהלטח שס .ו .נאמש ט
:שנח מהלטח נ״נ פרק פנינם וסטאי גשנה ניו״ש »ה פנריא נממי יסיצה ודין .עיקר ונן

^ לשנש •ויש נץ אין ו׳;) (דף דמצילה פיש ושניע ומוסכם פשוש זה .ונר נשנש שאמי כל יז :נלנד נפש אונל א
ויש

למלך טשנה משנה לחם
י׳ סתירה יש דסיס זז לדפש וקשה זיל היה נע׳ש אהדד נ י ע נ של טו פ' מיש פס זיל יני זף מיג *צופיו גוון גודטוו* מומנר נוג מיש גיין (אי* .וט׳ גפ׳ע הפב

ר' פסק שנאן .שנת מהל' ניו : «*<) פינו (דף נצמרא ועטאר לנלנים ולא לנס דאמר יוסי נ
׳ דצדנר׳ נ״ס.) שה עי׳ אלא נשנש למלנלן ואסור טעיעם פירוש טפלי הני יוסי י

• ' ' י י
וג בסילשול ישרו ומשמע

»iuj b,■ ium uu ג i רניע דנסנ דנרעינין וניל j1״» b».פ p u! «!״ !w■ ™ היקש פי• אצא נהמה גססננ דמויים סינן נלף גנמגנו פקי
ל הסיר ואס דופלינא לגערא ליה ומנא קשה מיציה וסליק אמאי קאי וופליגא זיל כיה שנקנ וצמה .השום׳ שם כנהט נמו גדול ר אעיש טסי לצוין לשלשל דנ׳ ^ 

טי נהמה נעטר לכלכלם וא*נ נלל אדם לעאנל מ« לא ניעיגץ הע אנל אדם למאכל מזי דמכלפל דמאי מטס ה״ע נעטרו ניניע מלאכה לענוש  מלאנה לעטש פאטי ניץ א
ע. נעיורה  שערי ואיכא אמת פעם הטשי נשטהה כלומר הטח׳ לערן לכלכל ראוי היה לא ואינ נהצאה דאפייי למאנל מזו דלא טסוש שיורי אינא דמ״מ לתרן ונראה ניוי

פינ קשה זה על אנל הטשי. לעדן לעלעל דטהר ודאי אלא אנזרש פעם ע וסזגין נוסוש ס לשיורי יעישע ו׳ ש״ש דלא לוי.ר אחה צריך ו ט הטס שצעע נשהכניש *נ6ד מ
א לכלעלו עושי אמאי זיל ושי• נונר.נ ומען נסא אגנ לעלעולינהו מפרא שאמט נסו הצום אגג מעלעלץ טטש פיוד דסייש דנאמר אמיע ושד .טשי לערן הוי לא יששא י

י ופליג אמר לגמרא נ : פיץ וציין לדלעיל לוי p ימשע י
ח זיל היה נשג .ט׳ הנלנים עיסת ט׳ סוהר עלה לו אץ אטלו הואיל לן ואיש ולד ע השה ולזה .ו  מיהא איטדא מ*מ הואיל ליה דאיש ן1שו דאטלו זה על וקפה .ריל יני

וי שנואה נסו ממלקוס לאמטרי אלא ומאיל עעמא אהני ולא אינא ו ע נדנרי נ ט ם. לערן ולא טתי לצוין לא ומנשלץ אופץ שאין שכי.נ רל י  טשיא דהן וי׳ל נלני
ק ננפיא לאקשויי אינא טפא  נירע TO* לאטם שרי עעמא האי וסטם נעפר מאיל מהוא לרנ ליה איש ומי אמרו דשם מניסה שסיצת וחדא ליא) (וף וניצה נפי

היני קשה והשהא ט׳ שהוא לרנ ליה איה ומי קאמר ו  לנו אינא מיהא איהורא ע*מ ומאיל פעעא ליה דאימ פאן ואפילו ששיי אמי ומאיל שעמא ליה איש ואי ומשמע ו
ן נל איסורה שיהא לומר ראוי אין נלנים ושל רועים של מעורנש עיסה ■yn כיון דוואי עמר נראה ט' למפלג אששר דהא סעמא האי מטם נלנים של טלה הישה ונאילו נ מ ו ש

ר נן נל העעם זה דאין ח א'נ ספרא להן מנמישליה ממלאי רנ והא נ החפים פיהש עם דמטרנש הנא שאסור אלא עקה ואיע מאיל מום אמריק לנלנים הנל נשסנפל ו
 לים וליה השמא אנל נוסרישיה הנא ששיר אתי מה הואיל החם ליה הנייא מה דאי מאיל מסדא לרג ליה איש ומי שאמרו וזהו לנפח ועומר ואמריק דרגא ליה מעלינן

טי ואמריק דרגא ליה סעליק הנא לוקה שהשם אלא הואיל ההם חי קאפיה אין וצרנ השמוס לנל א ט .«שר רועים של עיסה עם דסעורנש הט* מאיל לן דאיס השהא וא״נ ו
ע הרפנייא ועש לייפנ ג׳׳ל זה ט ’ ויל: וו

 ולוקה וטדאי אדם למאנל ראוי דאים טון אורמץ ומקלט והואיל עעסא שיין לא הני לאו ואי אום לאכילת הראוי נמאפל איירי לנהמה ניטל האי .ט׳ טויש ר&כשל טו
^ מעם הזניי לא אין רל רניע על קשה וא׳ג נלל אום לסאנל ראוי שאים אפילו להמיר ראוי לערן שלא נמי סתרה לצורן שהותרה ומחזן מפעם אנל

 אשא לא ואי מדאי פסון מעם נשנעל וא*נ י׳נ) (דף נפיק ההוהעוס ננרש קפא אהוייהללאו לנלניס ולא לטסים ולא ולנס סיל זיל דרנינו עפר היה ואנשי . למעלה נסיש
נ וא׳ח .ולנס נעשה פיני אנל עקץ ואיע עמי ומאיל עעמא איצערן צע לאיסוריה אהוריה דניענ העהא אנל מהין סעעם מוסר מה לנם דהטנוס נטורא שם אמרו אין א'

. ._________________________•«ו.»י מע«א ונהנפל ולאו לאיסוריה ונסיעה אניד. לאיטר אהלריה ולנה אתי ננ״ה אעיע הא ננ״ה ולא אר.י לוקה נדנה טלה • . . .................................................... . . . מן מייולמהו? וג״ל גהולמו. מגומגם מה מון9 •— .
סי .ימאיל גד גסי ^ גריז הגדול המאור יvh 8'ו

» יין .ידי על והשני*  ןשס56 *« של גץ מזיוני גדג *צ «
 ^שיא י׳ל *מייט שהוי שומין מה על נץ הועניה על

:טלה השווט גרה **n שה איטהו וטזירק

 כעמא דשייך וניון •וי״ל ולקי ודאי מאיל שייך דלא נטלה אנל דהואיל עעסא צאו אי נלאו לעניי י1יא היה יא״נ מחוך
ר ואינו הני ולינא אעיג הנא גמי סמר דמאיל עעפא משום מקום ננל זה לאו שמחי ומשון מיןם ננל והואיל  טנ

ם ומאיל) עעעא פטם מקום ננל זה צאו שמשר מתון שנר ואיע אמריצן נעי (הנא אמר לנן לי\ ולא ודא• הני ינו
^ דאתי ס ד ;הלל נני

ויש
טיימוניות תודת

 נר״ע itiuVn pecv פעםיוז4 ירטה•* .נו כלינו טווגיתיה* רטעחות #-רע ורזשב״ם
 ואיוו נוהה [נ] : ע'נ ,י־ג נהלנתא נהגודה ועיץ מ-יח טפנת (י) ;ע־נ .לעיל •ר. נהגה

 ודני מחלוקה חסו* ורג ודגה ה* שנוין »לו «יק ואטייג! חסר* נרב דל* הואיל ליה
נהגח־ה ןלן«יץ ע׳ג! *ליעור. נוני הלנה **קינן וש* הוא יהושע ורני *ליעזו

ו החרוטה ם*י ינן יסה־ם גאון גש* *ל«ם י־י טוב נן («] > זיי•] ״י"''• *'*י יייי פי''י ג־ב (הרי־ף “ ; «רנ '■נ הלכה*

עוז מנדל
«ו סמן נלניה עיסה :סיייה ו*שזע ישמטזין ט׳  • *1* ומהנש וטצהורא שיג לסס. ואוי ו

מטיה ע' «* נ*0ינ« נ׳א) (דףניצה נ*8י* ה*נ .ננגד ננג* אלא יהי*י«י לסט עשה  ; *׳) (
:«יי«ו י«^ מיג ליי) (דף מכילי! היק .נ*י» מיהי מי נ«* כאפיי ני
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«1ני ויש  ז״ל r:s!ts הרג נדפת 6ח ״פ1ני גיהג לריזתי הפוי,!ה דין .'1וכ ין6: פה '
פ1י דיפר )נ' (ני;ה ס״ק דריש דר"< קיפהא1כדי!1 "פ1ני פוק׳״ה שיש ס׳ק ששהק ' 

 ̂ל'fלtל תי6 ל1ול דפמידא שנפ דפ-פיי יהודה כרי הגא לן ספם ניה לזלזילי והפי דקיל
 פשנה. יופר ניו׳ס פוקצה שאין ואיפרין פולי,ין הגאונים מן ויש דמקל. נר׳ש פ;א לן סהס
נ נוה שוין הכל לא א׳א נהשנוה כפג ולוה .ע'
 והרשנ״א והרפנץ ה״אור נעל הכייע וכני

י׳ ו'ל דנ  לוה ראיוה והניאו ורניט ההלנוח נ
: ועיקר

 שהוכיר אלו כל . וכוי פרעולה כיצד יח
י''כ) (לף דשנת פ״ק סוף הם

 וריש מוקלה פשס :אופרן יהודה ר׳ פפלוקפ
 שהלכה נהנאר וככר מוקצה לו שאין פחיר
 נשנה ופירוש ניו׳ש יהודה וכר׳ כשנת נר׳ש
 הפירור. כגון פלאנה נלא פהם שראוי מה מופר

 הדנרינ ושאר פשילין פרק נהלכוש כפונ וכן
ק  נפרק מוכר רניגו גדעת לפולה ששפפו ט

שם :שנש מהלכוה נ׳  דין .וכוי שהמוקצה ונ
 ונהרנה ני.) (ניצה דפ״ק נסוגיא מפורש הנולו

ל ; פקומוה  שם דרנה מימרא ומי. פכץ ת
 נהלטה כדאיהא טפיה וקייל נלשונה נ':) (דף
 ניצה משנה ני) (דף .ומי ניצה לםינך יט

 האכל אומרים נ״ש ניו׳ע שנולדה
ה  הרנה יש ומפרא האכל לא אופרין ונ׳

 אפילו נ׳•) רנה(דף ואוקפה ונהלכופ אוקימפוש
 להיות שר,ל וניויס לאכילה העומדת נתרעולת

אפר

 בשכת שאין מה טוב ביום *ויש
 אסור שהמוקצה [<] מוקצה "איסור

 שיום מפני בשבת ומותר טוב ביום
המוקצה בו אסרו משבת קל טוב

 •ויכו וכל שה ואפיו .לה גמרה מאפפול האיהא דמתילדא ניצה דכל הכנה ומשום השנפ אפר
; ׳ו׳׳ס אפר ננח השום גוירה שנה ככל וכן שגת אפר יו"; רשום גוירה אפויה

. שאפור ונשים כ מי  שסלדה ניצה ואפה נשנה ש-ולוה ניצה אתה גי.) שם(דף נרייפא ו
 הפסה כרעי נה לפמיר או הכלי אר, נה לכטפ אור.ה משילכילין אין ניי׳כ׳

 וםפקא השנר שלא נשניל כלי עליה טעה אנל
רנ ואסיק אכוחפ טלן נאלף צפערנה אמרה הראב^ ד.יםגר.

 ,יכו׳ שאי! מה כיי׳ט *ויש
 שרן הכל לא ז״ל ה־אנ״ד נהג

:ע;׳ל נוה

 לנדל העומדת הרנגולת כיצד יח ;בו לזלזל יבוא שמא
 העומדין ופירות שובך ויוני לחרישה העומד ושור ביצים

 לאכול ואםור הן מוקצה בהן וכיוצא אלו כל לסחורה
 עליהם ויחשוב מבערב אותם שיכין עד טוב ביום מהן

 צריך ואינו שבת אצל מוכן הכל בשבת אכל . לאבילה
:אסור הנולד כך טוב ביום אסור שהמוקצה וכשם הבנה.

 יום אין אבל טוב ליום מכין וחול לשבת מכין יחול יט
 לפיכך .טוב ליום מבינה שבת ולא לשבת מכין טוב

 ואע־פ .אסורה השבת אחר טוב ביום שנולדה יביצה
 נגמרה ומאמש הואיל .לאכילה עומדת שהתרנגולת

ואסרוה . טוב ליום אותה מכין שבת נמצא הביצה
 אסורה שבת בכל שנולדה ביצה וכן . שבח שאחר [=] טוב יום משום גזירה טוב יום בכל
ואפילו לטלטלה אסור כך לאבלה שאסור ובשים כ ז טוב יום שאחר שכת משום נזרה

כל הבל יותרו למוזר שהרי אסורות כולן באלף נתערבה השוחט בטל. אינו אלפים באלף אפילו מתירין לו שיש דבר 'ו
אקרא' אלא מצוי שאינו ודבר תמיד מצוי דבר זה שאין .מותרות אלו הרי גמורות ביצים בה ומצא טוב כיום תרנגולת

k בעלמא ■ 5:כפ׳ג פזיג סי' נייר ג :כס ספ׳ג הקג כי' שיי נ • שס סס׳ג פצה«'ש כי' נייד

ס סלדה ספק נפיל סלדה ספק יספקי) תש׳  ניי׳
 דנר■ וכל פתייין לי שיש דני ליה דהיה ישים

 כי.נ ולא .נפיל לא נאלף אפילו פי.ירין לי שיש
ס  נפול לה שאין בניין פיל ספק יי'פ ספק יני

 ספק יכל כהד שצי יפרק אסורה שספקא פפיפא
 מ• יש גאפיוס שצי.ערנה וסכקא אפיד יוכן

 נאלף גחעינה קחני זכי פיחרות שכולן שפורה
 ולדעת שאסר מי ויש קאי אודא.י אסורות כולן

 פדנרי נראה יכן ו"ל הישכ׳א הסכים המפירק
ר וענין רניס  נאיוכה יתנאי עהירין לי שיש ונ
 והתר אסורות. מאכלות מפלכופ ס׳ו כדק

 מהל' כ׳ה פרק פטאר הניצה על ככלי נשיית
ט :שבח מווו ט' תרננילח ד  בס נרייתא .ו
י ושם כלשונה נ';) (יף נ  משוס שהטעם ד

 ניי״ס אפילו ופירוש היא שניתא דלא דסלתא
 אין פהון יצאה שלא דנל פותרת כשבת שלאהר

• ז׳ל הכריחו וק צפירה הכנה זה
זה

למלך משנה
ש יז  ש’ג£ .ינו' נ:נח וחופי ניו׳נו '.כור :־.פוקצח «ק!ה איסור ננגח כאין מס ניו׳נו ר

 ופ׳ס ני׳ש לן יספס ר:כפ מאי:•א רני צ-פויפין כפמיה מאן מכדי אפרינן נ׳) דיו׳נו(דן
 יאפו ישיצ ״■ס דפיקל כ-•: ל, כפס גח י'• לול אי!י ולא דסמיר שנח א״רי כי׳י ל! דסחס גיו׳נו
 ראיסי- שכח קי׳ר^ הרש(דן נפי־, דאפריון אפא לי קשיא וחכא, . דפחמיר כר׳י לן כפס כ־פ לולזילי
ק ניה גדו ס־,'לה ה ריפ גויי לא לאו דאיסור יו׳ע ינ  ו',) ידן דסונס פ־י, נפוס' עיין ונון(א׳

 אינא ניה ול׳1נול ואפי דקי■ ׳ו׳ע וו'ל נפוג משילין י׳ש מהושנ׳א ’כ■ ונשיעס .לו אפיו דיס ע׳א
 נמס אני ניו׳י שיי נונייפו מלאנוח דנעיי,י' ונ׳ל .יונשנח ניו־ע שייא עשי ייוהני' יסא למייק
 שא:׳ אמי׳;, נ׳א) (דן ייו׳ט ונש׳ג ופיו.) מנשנח ניו׳ע (הפפיי יש יוסי וכאן כאן קצהו שסוסי
 אפז-א דיו׳ע ס'נ הי׳ן נם .סניו׳ע נשנח נדנריכם סנמים וסר,ויירו ושירש׳י ע’יו פשנור שנה שנוס
 דאיסו■ ניו׳ע אנל נורו לז’ס־, דאיסו- דנ:נפ ר־י נשס ני.נ ונו׳ מוסר ולהינוס משמע ומסא סכסנ

 כיס דאיסור רישא אנסו נ־ איר דאמרי:! ר,׳'ע,} (דן. רכה האשה ריש ניכמויז ועיין סי,'לו צאו
 לי מס ניס איסור לי מס דאיי״סא ורא דאוי״סא סא נורדי א׳ר סששו לא לסו ואיסור סישא חששו
 .צא.ו לפימר ררח איסור נין פוזלקיק דרסיסקס לס־סקס תששא גין מסלק ויל ורש־י .ל^ איטר
 לפנק דאין עלס ואמרינן נקיא י.עלפ אס לעוין ואיירי שיר) הערל(דן ונדק סוגיא לונייי וי,:•א

 פסיניא 'ושי׳ שסשינו ר׳( סימן סישן ני.יומס עיין סתריה (אמי .ריס לאישור לאו איטי נין
למשקל לנריס שריק לא רר אמייק שיר) (ון סנס!־,ין וכשרק רטשו) עיר ש־ש מסיי-,'ו ועיין וו

אס סשוסי ונש-ק סנק. שננה ננו לאו כננס Tא ומשני נפי אסר סכי אי ושדין סילוא ליה
טי שנס לשנין ווקא הוי שנוה לניס׳ אפייה רנון דרורו פאי אי לן אינעיא צי) (דן סשיעלים אי  ו

 רשרש עוד ועיין העגיס ואמר אישט.יא ולא שצא לא דלמא או לא לאו דא-סור וזשימה איל םי,';ה
 סוששוס כיד סימן הייניש )נ־ו (דן לינמיס נסוושיו סישר׳א יכיר סימן הדשן נסריפס וה

 יוס סיסשס נס׳ ליומא ינה־ישיו ע'נ) קש׳ו (דן רשיע נע נסש־ ה־מ׳ו מיש ועיין .י׳ו) קדושין(וף
 ושיל שש הפוש פדנרי ו.־אפ .שס ל־,דישיו ונסדושיו א׳ סי׳ סייר פס-מ׳ע ע'נ) סיא הנטרים(ין

נאיסיי ■פקילינן כיון לשקל יש נוס נאיטי יאשילו לופד היינו יסי׳ לא,י איטר לי פז דאמיינן דסאץ
ישל שש ס-־ימ׳ע תדנ-סס הנין ורן אפוקס וש־שינן היפי רסקי! סוא והפס נזטס ועעפם לאו

 -פ אמריו! אישויא איפמוק דלא כל היפ-א איספוק ולא דפע׳ג דסי׳ל ונראה ק׳ל סנוש-ס נסשונס ונריו
 סיא׳ש מיש ועיין .סיהיא דאיספוק סיוס ושאני וינמופ משיניא יאיה לי אי, ונוס וני׳ לאי אישיר לי

 ניפ יששי ועיין קייע סי׳ נשיד׳ע ונייראר נלא׳ שהיא מנ-ושס עט ססי״רו איש ונאשח דניעסס נשיר
י ר, ורש׳ קי׳ד ס' ו׳ סי׳ שמואל י  נשלמא ננפ-א שריו עינא לנו דפעלס ננרא וספוא נעונדא מ

כל רמי ושנויה לסיוק ואירא האי כולי מאי היסה שנוי: לס׳ו אנא שטר היפה איש

משנה לחם
טי -נשנה שי.ין פה ניו״ס ויש יו ס נראה .פוקצה אי ט  דאפר רפק כיד תפק די

ה כהכנה לקפן ססק איף דא*כ יקשה וכו׳ כיה לזלזולי אפי דקיל יי״ס נ י  דפשפע ו
 פוקצה דלר׳נ הטניס דנרים זהס ז״ל כופירש׳׳י דא.וריי.־.פ דפוקנה ליה עני־א דרגה
 דא'נ דאורייתא דפוקלה לרנה ליה יכנירא ז״ל יש״י נעייוש פניש איצו דודאי וי״ל .דיננן
ק כיה סדר נוכיה רכה דהא קשה ני  לאו ומוקצה ליה יכגייא )מ'פ (דף עוניק אלו נ

 שנהכ המאור נעל כפירוש יפרש לנך ההלכות כפירוש ז׳ל הרין שהקשה כפו דאורייהא
ה זי בהכנה כאין  ולא מאהטל ניויס שצניא דני נשכת מוהר שאין אנא פוקצה הרך דינ

. היא כך הכתוב נזרח אלא מוקצה סרך בוה וסץ מאתמול נשנפ שנביא דנר ניו״ס נ ע'
 נחפז כרנ ואשק מוקצה משים סעמא דלאו כרנה פסק כן ופפני ז״י. רנינו דברי ונפנארי

 כתרנגולת רפניפץ שהעתיד נפה אלא דנריו דמו דלא השום ננ״רא עליו דרפשו אע'נ
 ה״שניות מכה הוא ותוניה הוא כן דכדנרע ודא■ הדין נענין אכל ביצים לנדל העופדה

 זיל רניס נועה נרור נ׳׳ל זה .אהדדי דפליגי כפושה
ה שם י  כל דנילד וט׳ הנולד כך קאי־ר דאיך קצה קשה .ביויס אכיר שהמוקצה וב

 שריש נולד ליה ואיה מוקצה ליה דניה מהן י.י:א דהא ממוקצה הוא שכן
דניצה ׳ק פ

שם י פנ ולח ה׳ה כפנ .וכו׳ כך לריכלה שאטר וכ ס נ  פול פפק יויס הפק זיל יני
א יהא וחיפה .אפורה דספיקא פשיסא ניפול לה שאין שכיון  פיק ננסי

 אהירה דאפאי אטרה ושפיקא דאמיה סכרייר.א יוסף ורנ יצחק לרני הקשו )’נ נלף דנינה
 הכוס אסירו-. כלן באלף צפעיב דקאפי סיפא ליה ניהא ואעפיכ היא דרבנן דהפיקא

דן לי כיש דדני פי  פפא רב ונם בפירוש ננפרא שם כדמיכס נכיל לא נאלף אפילו י
 מפני היא והסעס ליה הנירא דהכי התם משרע קציעוח דליסרא פנא האי דפיר;

טי יש נ־.עיבה אילו שטדאי מפני היינו ניסול לו שאין שאע״פ  שאק דנר והוא ודאי אי
 ואיס עצמו נאיפור הפק לנו יש טל הפק יויט ספק אנל נגייל לא הכי משוס מפירין לו

 סוים דהס יאמר בנפרא שם זו הנרא דפה אהי דיג וצהי .להקל ראוי p יאה ודאי איטר
פשיתא זיל כיה נן פפצי שיאפר אנל אטרה נספקא כיה מר,מרינן דנניפול היני וכי

ינ נפי דשטיה (מירק ויוינפ ספי טצי מפי סיהה שעיש צמיד אצא שטד סיפס איש אשה למיד
 דלא ניויס עלה וה ילט .יע׳ש ניאס איסיר■ מסלטה ס׳ י׳ש סיס צו׳ס ע׳ס ליישר ויש .ונו׳ לאו איטר לי מס ואיר אישוח פ'רופ נרי: כמרוא־ לש׳ע מדאו-״ר.א אשורס אפד לאדה עי,מ־יז -אירס

. מל־,וס עליסס שס״ניס לאוין ראיטי אלא ונו' לאו איטר לי מס אמייק ׳
 סיג גירי׳ ועיין ,מפי־י! נו שיש נדרי יירא נסי אולינן אי נוס פורן שפוא ניו־ע ס;יר.י מן ניציס יל׳,פ רי.ר צוין אין ישיש ■ר׳ן סצס (א־: .ישי׳ א:-יפ ניצן כאצן נסערנש ואפילו כ

צס, יע מסצנוס נשיו הספרי

עוז מגדל
 ייאניד נפש ..:‘דרי שיק ו־יש )1ר־ ׳.דין(ון אין ש׳ .אשי־ סני.ד עד ושי׳ נ:נפ שאי; -ש נ״'.׳ וי*

 אפי אשי וריש ־מ אפ-ש עציו :-.׳-,י נק■ תס אור- ואני ע;'צ ניש שוין ס:צ לא ויל
 מן ששיס ויל ידאו־ נע' הר־ו עס סמצר,מופ נסש־ :,־ כל פארין וי; ו:־-נ־; צו י: ינוס ויאיווז

 פש־ק שין ׳.־ נופ ‘•in רל יש; עד לשר-. מ:׳.' הו•׳ עציו צפושין נו־יס צ׳ ע;יפ וצא נ״וצק.:
.סנל ׳)I (דן דניצס ש־־,

סייטוניות הנחות
 יקיל יו״ס נו~* תנא לן סשש נד. ל.ל:ולי אמי ודא חזסירא *שר. ניגר, נמסכת |צ]

' לן סרס שיה אואציא■ ואתי ו חז נ דו ם וה־ג אא»ם ודיי סייח יכן ' ניוי ט" קיי־ל ו
* רר,״׳ל תכצשיא סרק סיד* דשי׳ אמנם .מור,ער, לית דאית •הורד.  וכן סירס אסילו בוי

 דםםיק יוחנן לרבי ונו שנשברה דל,זרה רהריא 7דבי רשבת בתרא פ' מונח וכן ת פר
: כ ע , ש’כר לקולא בשניהס שפסקו גאונים יש ועור . ובשאי^תוח בהוספות ועיין ש כר׳
 א׳־כ אלא שני ביו׳ם להסיקן אסור ר־ה של ראשון ביו־ם קצת שהובערו לפידים וכן !ב]

ולאחוז לתדלק כוביס להיות ריע שגורס רפני הכנה הוא הכבוי שהרי ‘בחוי ־.‘הרי הוסקו לא אב •'ה ה:מוך Jכיר להסיקן אסור כשבת היבערו אס וכן חד,לה בהול רצח הובערו
או לבניו לשכת ריסמיו כירם או לירט בשבת שכבו פתירה שירי וכן וטדליקב יכניס נ עצים ע-יידס כרבה כדאדר בה; ^ערב להרבות אהריס עצים 7וצי האור בהן

̂א אס מעגא נ־דאי ש:י ט כיו לר,דליק אנור רר״ה ראשון 1:ניו שנשרו סירות וכן אביצה רהוי מידי בהבי איסור אץ גליות של ימיב בשני אב־' ‘כהוי מקורב ונכבו הודי^קו •י
ב כא־יה, [ע״ש ס ; כ ע רביצה, ובתוספות התרומה בספר ועיי; לזה זה רכסונים ושנת מ ביו או ה ר של מ יו בשי:׳ כן שאץ מד ט מ־, בשני טי־־ות ג־יות של ראשד בו׳

. ביו־ם! שנו־^־ה בתר בספק ש.עשד. תבשיל ב*ץ י ב_ ~



Tia 177 פט סשנה פ״א טוב יום הלכות זמנים. טשנח
מוי הפמאענויה האי שסא9ו ו';) (דף ס8 .ינו׳ האה זה כא  1דשלס bwb הדי

ם. אנוחיגם !«w הזהיו מהם דינ  נצ״ה הונים ימים (י6 שהיא ו״ה !w ני
 שארן אף ם1הי p( עיקר ורניגו ההצגוה ודניי ,היצקים ויש נהלסה הפווש

:ריה מדם שני ה1ל«ש ישראל
 :נל״ה ומסאר השוס » .מי' «ג יום כב

 מקום הרק וגו׳. המהלל וכל
 רג מני אהא אסיא גר נהו רג שנהנו

 •וסף רנ שמהיה מנלרה שני נירש לשומנדיהא
 ונשמהיה אניי איל עדיה דאמרי אינא ונו'
 שני טל מנזין הרוייהו לאמרי ושמואל רנ7 מי

 דעלמא איס הימ והירן ה1נלי של שונים ימים
 דנמערנא ליה הנוי ליה דטנא מרנק שרנא אנל

 רנינו ושםק אשממא. מימנו ולא אננדא מיינו
עני! אר1מנ נהלטה״ועוד וג! אסיק נלשק

 :היה מהלטה ה׳ז והנווי מרדות מנח
 נמס' משורש ההספד דק ^;אשק. 09ונ

 דיני והלוק ה׳.) משקיו(דף מ׳יק/פ'
 ניו״ם מה רנא אמר ר:) (דף ינילה ס׳ק המה
 ט יהמסקו שני ניו׳מ עממי! ט יהשםקו ראשון
 אמר דה של מונים ימים נשני ואשילו ישראל

 לא אנל דאישההי אלא אמרן לא דמרא מר
 לא אשילו אמי אשי ורש ליה ישהיק אשההי
̂ס מ״מ אישסהי  שויוה פסול מה לנני שני י

 אכא ליה ולמינו גלימא ליה למינו אפילו רנק
 למלק הסנרוה ורנו קני. לו לחפור ונ״ש טרוש
 שנליע ינינו נרמח הוא והממוור אלו נדנין
 אפילו גלל ט מהפסקק ̂ראל אי! ראשון

 ועממי! נשנה ט שמוחי מה אלא למלשלו
 אפילי שני וניוינן נשחהא לא אפילו ט עהעםקי!

 מ מחטםקי! ישראל עממי! שם דש נשחהא לא
W ממש מול הוא נאילו ענינה, p הגנלה 

 ומוהר ז׳ל הנאודם מקלה ונהט .ויל הרענץ
 ומינה המהום נתוך יאשק טו*מ הפח אח לאוח
 להם מוהר אם .להמום מון אפילו שני ניו׳ש

לחוור

f ש' הנזנר ההומק הנלעה שסא אל»ש של שהוה שם שיש גל למקומן להווי i 
̂יה ליוצא :להקל ונראה צ׳ע ננ

ף  ימים פני יאפי נרג ססקנא ה׳ס ודף ל. שר(דף ונוי. אלו שונים יאים שני ג
לרנד ללנעד יש ומשם דנהו קלישומ דשתי גוה הותרה גוה מלדה של(למה שוטם

 לגמה•[ גרמי ם6 יהגאר הד וארק ההדדגר.
 גילש שנההו שהממינר ד׳א שיעשו נגדי

 נגרי שד יו*פ מוצאי עד מוחי אנו ראשו!
 הספים וק ינימ נדני' והעיקר שיעשו

 ום*. לנמל מוחי וכן ניאמה: ו'ל הרשניא
 למנהל שיא אמימר נ״נ) שסל(רף ילה שרה
 פאק נהלטח והעלו ר׳ה של שני ניו׳ע פינה
 וק גליוה של שני נילע אלא גמוהי הלנה

 רולי שם שאין אעיש ונהגרגינו לל. הסגימו
 חולה וציני היא הנוף שהנאה לפי והפעם

 מהירק שאין לל הראנ•! העלה סננה נו שאין
 נילע אפילו ישראל יד על גמורות מלאנוה לו

 נהנאר וגני .לו מחירק שטה נל אנל שני
 יניע ודעה דעהו פנה 'מהלטה שד פרק

 :הגנה ט שאין גסולה ישראל ס׳י נשטה
 ש/ן וט׳. ילש נשד אמורים דניים בסח

 גמאן והייל מהלוקק ה׳:) ודף די־. (רף
 ש» נהלטה ומטרש P אהה דקדשה ואפו
 של שד גיויע העי! לנאול שאסור שאל ילע

 (דף שם .וט' למ׳יע ההמונה שבת י*ה:
 נוס נולדה אשר רנ דלס שנס אהמי די)

 מוסרה נוה נולדה אפר ממק ור' ה1נ א*יה
 לאמרום גדין וק גרג הלנה רבא ופסק גוה

 דני אנל מה אייר מה שנעקר ממוני ולמי
 שאש̂י שד שיק שיתבאר נמהונר נמינו פאי!
 גאו שלא למי שיום ט מוהר להמום מהק נא

 ito ואם בשניא שנאו למי ואטרין נשניא
 לסי אשיא א הסתונה נשנה מוהיק טלש
 ריה של טגים יר.ים בשני הד! וגן א שגאו

;לל נשס וגן
אשמח

 לארץ בחוצה עושין שאנו זה כא :בו גזרו לא בעלמא
 שני טוב ויום .הוא סנרג ימים שגי מאלו טוב יום כל

 ואץ .בגלות שנתחדשו ומדברים הוא סופרים מדברי
 בראש אלא טובים ימים שני ישראל ארץ בני עושין
 נבאר זה מספר החדש ושTק ובהלכות .בלבד השנה
 ימים שני השנה ראש עושץ טעם זה וטאי זה מנהג עיקר
ב ר מקום בכל  מדברי שהוא אע״פ "שני טוב יום כ

 וכל .בשני אסור בראשץ שאסור דבר כל סופרים
 בדבר בין השנה ראש של ואפילו שני טוב יום הטחלל

 לתחום חוץ שיצא בץ במלאכה בץ שנוח משום שועא
^ או טרדות מכת אותו מנץ נ  P יהיה לא אם אותו מ

 ותענית כהספד אסור שהראשון וכשם התלמידים.
 לענץ אלא הפרש ביניהן ואץ השני כך בשמחת וחייב

ג : בלבי מת ̂המת כיצד כ  יתעסקו ראשון טוב כיום *
.ישראל בו [פ] יתעסקו שני טוב וביום הכותים בקבורתו

 התבריכץ ותפירת המטה עשיית בנון צרכיו כל לו ועושץ
 לגבי שני טוב שיום בזרי. כיוצא וכל הבשמים וקציצת

 של טובים ימים בשני ואפילו חשוב הוא כחול המת
ד :השני׳ ראש  גליות של אלו טובים ימים ^שני כ
 שהיה דבר לפיכך אחד כיום ואינן הן קדושות שתי

 הכין אם בראשון שנולד או ראשון טוב ביום מוקצה
 שנולדה ביצה [פ] כיצד . מותר זה הרי לשני אותו

 יאכלו בראשון שניצודו ועוף חיה .בשני תאכל בראשון
 יאכל בראשון שנעקר לקרקע המחובר דבר .בשני

 גליות של טובים ימים כשני אמורים דברים במה .חולי שם שאץ ואע״ם שני טוב ביום העין את לכחול מותר וכן .בשני
 ביצת אבל בלבד. המת לענין אלא הדברים אלו לבל חשובים p אחד וביום הן אחת קדושה השנה ראש של ימים שני אבל

ה. כיוצא כל וכן בשני אסורה השנה ראש של ]5J בראשון שנולדה ז  מהן באחד ביצה ונולדה טוב ליום הסמוכה ישבת נ
:לו הםמובה בשבח תאכל לא שני ביום נולדה ואפילו .בזה כיוצא כל וכן בשני אסורה

י ג :9פ (*<!שמ׳ג <«> סי׳ פוי » ס: פמ׳ג 0ן0 סי׳ ט י ג פ «ןיג «י ד שם: (!!!יגסמ׳גמצו פי* ט אפריוזז :שש«!/סי׳

למלך משנה משנה לחם
 ופק יהוס׳ ו«ט מיגפ פ׳ק יוג* פימיש .גמסיס נקמיט יספסןו !wfri גיו׳פ נמס ־CPa בג ופסק ויל ימיט ונ*ל נלל. יצדק לא וה נהנן fcso ורב המקשה יעה על שעלה נהיות
:יפ׳ש שנס ונ׳ש טג יוס יט לא מצוי 1ט דקטיס ינן) ד׳י מ׳ו• וניי(וף ו*!! זאורייהא בנק דהוי מפגי אמרה דספיקא ודאי דאווייחא הנגה ליה יסיח נינה
אסיוה ספני הדני הנייח שהוא ו"ל היה לשו! נמפסע וה אין אנל שנהב מהט! וטפי מקל
 סשיקא רשום כעמא דלדידיה הלל ליה ציץ היה לא וה ולפי וטי אפו יב ואפיק ירי! שהניא ועוו דאורייתא סשיקא דהוי משום לומר לו והיה כלל הטח איט ווה נימול לה שאין

 דוס̂ק וה ונל וט׳ יא* pw ספק ונל נשב שט ובשיק ה״ה נחג מוה להגצל ואולי ליץלא מדינקשהוא גפק דהוא אטי דסניקו להשיויעע לו היה בעלמא ניו״ח ועוד דאויייחא.
רה של שט ניייע אפילו אלא לאו איפוי ניה ולינא בלבד מיחח מנס אומו דמני! גליוח נשל טנעיא לא נלימי .וטי נדבר ני! השנה יאפ של ו&טלו שט יו״ס המגולל וכל ככ

של שני ניו׳ש דה׳ה ו״ל לרנימ ליה משסע מ״ס גליוח של סט ניי׳ש אלא מידות מנח הנאח סנייו לא דננירא ואע׳ג מרווה מנס חוט מנין אלא לאו איטי ניה גיכא
וט׳ הנאוגים ונסטמקצה ו'ל ה״ה נחג וטי• השט נן נשמחה וס"נ והפנית נהבפד אסור שהיאפק וכשם .C'x« מיניי שהיא ניק נלאו כליו לעטי הניא דאין הפנה יאש

״. *®י יי׳י’'* ̂י־י זיז עיי לי' ל*’ היה עיין P לייי יייי''■' ייי״״ע ®'יע יקאחיי כאי עיק ציין .טי פני נירש ומינה .1 I
j 53,5,5 . • (!5 מהרמשץ וה טן נמשן דאינו הניאה נפי , ,  , j j j  ,.g , pjg! (,jj, gggg, ף ן מימי יאפו! ויי׳ע מיון הדי! מן וי׳צ *(»׳צ jg g,g, ,,g,) _ ״ ט נ

"נ עיגא מנחל אינא גליות ונשל קאי השנה יאש חי ונשני נ j מו , j ,  , g , , ,  ,,gj, pgjj.ji, ן י מוסר אס ו»׳פ צססום מין מומו » ס ניו ,
ד י כ נ ה נתב .אמד כיום ואינם הן קדוטי. שהי נליוח של אלו נ־ינים ימיס ש ™ שהסטנר אומרים ויש ה׳ , : )i ון טניה אופניו) י,מי ונס סמו טי! 0ו ים־ ן

׳ ט ד ס נ י נ א משמע .ויל י מ מי ד נו נדעס ס ני ד ו'ל י“יש נדמה ו׳יל שדע® ו״ל י מי ק שנחנ סעמו נשי שהיי לוס וקשה מוחי. 6« שט ניו״ס ו פי שנה ששי נ מהלטס
משם '

מייטוניוה הגהות
ב הינא >« נשאאתוח [וו] סני א ו נ נ י נ ביום • ק אוזניי חייעינן וא* ביה קי10א«י« עסמי! יאינא רא׳וין « ני ני אי סו ם«וי • ד 1י*' סייאנח! עיעשה איעראא •יני י  אסיפר י
א והינא י«ראא ביה '״פסקו אא אינ ט ו־ח פסי, עמסין י נ א י 0«י1< אסיאו י*יאא אקוביי י ג ! ו מני ז •נ י  אע׳נ היי*ען דאא אניאו' דועי מירי אחתייו אחי סני! י

• ניו־ס ץ ימ< •נ א י אבני אד אחו נדיאאוז תייר. גני אנו • נ » ק נ סי י וסבב' קאיו ונים'ר.ם אנא .חואין נ נ » ח אי! נ אי אנן אאפיי י ני י ה נ ט חו ח ח ינייאא סח! יו סאיני נ
ח שיי נענוםין אסיי ן סאוח בם-,ופ בעאדא אנוחי ו נ י י עוי • י גווא ו ו נ ע ואוי הנריווו נ י «יק ו נ נ י ישס־נאא י נ י חייא י א נ נוחים י«איקו חטסוסא חזי אגנאא איקוא אנ

0« ו אבני אופי היר, אא נוונ שנ י נםקום נ ו נ י עי ישראל ואנא' סיאואי! שחיו טאא נקעו. אלא הני-וח כ י אקם־ח אחא נ ל יוחג! ו  נישואי סשוס חורסופם עא ויכרו אא א
ה וגור ניותר באיסור רו נ אנן אייסר ואינא .נ ה נני שאיון ם סש טעםא ר,אםי1 נוחים בו ומוו וחינא מהן יותר חווה בני ו א אחקא נוהגים אנו הזח נום! ואילו חיו נ  חנאנל נ

ח אבני אוי אחו נושאח אישהד׳ ולא ניון ׳,׳נונץ ולא ישי«א אא u "■.עםקו אא ניום סו ה נני לאו אומרים אנו ואי! סאניס שאח! עא עולה שאינו או ח׳ שווא נ ט  אנן ח
ו שנ ם לתחום חוץ חסח אחי שהאנו און סא בני עא ח ר נינם ונן נ י ניו׳ ו א מ! אחחענר, נ ס נן ייסד והרב ׳הירח רב אם:׳ סעשה נ טיי ח והתירו ו ח עא חסה ט׳ נ ונו נ

ו בני לוע ושייח נקנורחו שנ ב ח ם נעל ססק סח אם אסנם .חיוח ננ< םאיאץ נני תורה בני אינן נ רי נכא והנס נם׳ אישחת׳ ראא אע׳ג ואסר אשי וני נו ונ ני חסחנר ו
אי ביון אישתה׳ ולא טנ־נ ע״ש שהוא ראשין בירם ם׳ ועיין לשהותי עריו בייסיח איה קניו אא ו א סחי־ם שא שמהות ובהאנוח נחו ש1 ״ ו 1ע־נ ו׳ ט ע׳ ס  חינוס שמת סעשה נ

סי ואישחה׳ נסאן השנת אתו עו ו ויתעסקו ו ש ונן .עססין נ א' היה שאא ניון הויב־ם ואסר שני ניו־ט יים שאשים נן תואץ נסרק < מיי י  חושיו או שב* ׳ווע ו
א אא נאא ׳שיאא ע־׳ אנא ע־ש ומעין. דננישתא נעוגדא א הינ א עססין נא ו או יינו וה ונ ש ו דאב! ץ הוי נן וו־< ירם עאיו אהאא מת נ נ ואו ׳ואוית נשים ורוב ניין א

שו אנא .ותנרינין אוון אתקן וור,א אני נו יאהשיסו ואהוזיא יו נ ננן . ו ץ נ אנ תו ו מו  ו
א ואשק ט ביו או אם לישראל סי קנן וי ו לקרות ובית בו אעאת ואויב אסיאו ו  ושרו נ

א נפייןין נ ו. א ניון ו אינ תיו ם«וח «ויו ו מ ה שהיתרה ו מא ח א«ו^ ה תו  שלא גסי הו
ח־נ אעווד ת בהאנות ע־נ נ א •סתו ם • א מהו׳ י אסנם . ו׳ י י ו ו י יש ניו • נ אי*ואא •

א אי דינו קייסא • ש א אמו !!) :ע־נ! סת נ נ  ע־ש תאת טייני דוב נוותיה הדנתא ו
נו יתר וב! חי ה ארחסיר נביאו נהיגי הראשונים שגאוגיס שנתב נואב',׳ טאא ונו ט  יוים נו

י שני אפו גאיות שא ו נ י נהב !5( ו ע־נ .ו־ה של ׳ א ו ג ־ ה  ״■‘ני הביתי סן נינים נ
ח שא ואשק ירם ה התהום גחק■ שהניא! ונאגר נאיות שא ירם ינאיא ו׳ ע ני נאיאיא ו

אא
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ס שוזלר אפרוח א 3*8 ט' אסור ניו׳ גיי■? <ולו6 אפרויז אהמי )י׳ ה5י5( שס .ו
ג א רג ליה אהח vro אמי ושמואל אסור אמי י מ  לרג אם׳ ורנ נ

 וני ליה אמרו לשמימה אמו אנג ומונן הואיל להו אמי ניו׳ס שעלו לעגל «ה pj מה וני
ג שחיי, השראה מן ששלו לעגל זה p פה א אמי י  שחיק שעמא מאי יוסף רנ ואיסימא ינ
n הואיל להו רפא p ra לנלנים אמו אנג 

\\ י ' '  למד אחה מכאן .p והעלו נזה ונחט מש*
ט שעסנ שפה  עומדח אמו היחה אם יני

 לאי שיאה היחה אם למפס נא לא לאנילה
 למעש נא אלא לנלנים היא «פדס שהפיאה

 שאטיה למלנה או לחרישה פומדח הייזה אם
p איי, כסכר ה5מור, משום לכלנים נק לאדם 

 נהלטח נחוג ניומו שמוחי הפגל ודין .ראשון
 זה ומטאי ונו׳ מדשיו שכלו ליה דגןם משא

ש נדנרי  אסורוח מאכלוח מהל׳ ד׳ א׳ יני
 ניו׳ש אוחו שאסרו סי יש נשנח שטלד ועגל

 פוחי ניומו ואפילו pיpס רש לו הסמון
 :ז׳ל הרשנ׳א הסכיס ולזה עיקר pi לאולה

ת כ תפו ט׳. לחמום חון ורועוח שמצאוח כ ו
 שוחשק אין מ׳■) משילין(דף מף

מס׳ הניחיוח אח שומפק אנל הפדנריוח אח  ו
 וכן וניתיות פדנייות נפייוש סגאים «זל^
דני׳ נהלסח וסטאי .היץ נעיקי <א̂צ  נ
ם ם נחון שלטח «ל מי  ניחיוח י,רויוח «מו
חון לפח אץ ואם  מדנריוס קיייוס מזחוס נ

:ניו״ס סויןצה דיש וקיייל
J ניו׳ס מום נה ששלי קדשים בהסח וכן 

ט' הואיל  שאפילו הוא יביט יפח .ו
»p ניויס אוחן יואץ אץ יו׳ט מפיב שטלח 

 יו׳ש פעיב רואה אנל אסר שהרי לן ויודע
 לראוח מוחי היה ואם אוסר או Tפת ולפ«
ע עינ שפלדו עופין מ׳  ורין היה לא יו׳ש נ

 שגולי שנהג ורה .נדור ווה מנעינ לראוחן
ל נמ*ש גה  מומין לראיה שלא שאסיו שמה י׳

ס שטלדו פומץ פאר ייי. נכלל  שוחשין שאין ניו׳
p עליק u מעיו״ש בטלדה אף אסרו ולוה מוקצה 

 ולא .מנעיב מנס אוחן ראה שלא זפן נל
ד גסנאר דנ  שטלדו זה ונר,ר פני אס רניט נ

ט

שני פרה

 נהלטח וגם אופיין ויש לשהגיו מהייין יש בו: המשישיס וגחלקו דיש מה סניורג ט
 מפר שאמר מי יש מיו1הס ראייח לרסור אהר שעס גוסגיז שיש ודע .החילוק וה גובר לא

 שאץ נמלא ס1מ המוס שאץ ימצא שאס כלומר רא״ שאי-ו מה לנעמיס לשלשל שינא
נמחר,ן דמחוי מנוס שנהב מי רש ישלשלגה שלא אאשר יאי ראייה הנהמה

מסי,גא היא כך .ובו׳ ויומו ששלד בכור ד

ח א ח פ  שהוא מפגי אסור [א] מוג ביום ״שנולד א
היתר, אם [נ] טוב ביום שנולד ועגל מוקצה.

 אמו גגי על מוכן שתא מפני מותר לאכילה עומדת אמו
 אף טוב ביום מותר שבמעיה זה היה אמו שחט ואילו

 חוץ ורועות "שיוצאות בהמות ב :נולד שלא פי על
 כובנין אלו הרי הר,חום בתוך ולנות ובאות לתחום
 הרועות אבל .טוב ביום אותן ושוחטין מהן ולוקחין

 שוהמין אין טוב ביום באו [צ] אם לתחום חוץ ולנות
 מוקצין שהן מפני טוב ביום אותן
; עליהם העיר אנשי דעת ואין

 בה שנולד קדשים בהמת *וכן ג
 היהה ולא הואיל טוב ביום מום

 אסור טוב יום מערב עליה דעתו
 מומי לראות [י] אסור 'לפיכך .טוב ביום לשוחטה

 ויבא במומן ההכם יתירם יטמא נזירה טוב ביום קדשים
א רואה אבל ביום. בו לשחוט זה  יום מערב המום ת

:אוסר או מתיר ולמחר סוב
 זה הרי עמו ומומו שנולד *בבור ד

.טוב ביום אותו מבקרים ואין מוכן
ש וראה עבר ואם  והתירו ובקרו מו
 שנפל ככור .ואוכל שוחט זה הרי

 שהרי כמקומו פרנסה לו עושה לבור
 שאינו מפני להעלות יכול אינו
 לבור שנפלו בנו ואת אותו [ה] .טוב ביום לשחיטה ראוי

ת זה אי את ושוחט לשוחטו מנת על השני את ומעלה ומערים .שוחטו ואינו לשוחטו מנת על הראשון את טעלה  מ
 בדיקה צריכה היא והרי רעת מעת ועמדה הגג מן שנפלה חולין בהמת .להערים התירו חיים בעלי צער משום .שירצה
ואין מוכנין אלו הרי שבבית יויונים ותרננולין I'J אווזין ה : ותאכל כשירה שתמצא אפשר ותבדק טוב ביום אותה שוחטין

M סי׳ נזיר at nin:*0 ׳/ r כי' ,יוי ר שס ושח׳ג ר1ני ג סה כמ׳ג nir :י׳ טזר ב 0: מ r  lip;* ץ :ם כ י ר צ

 הראב״ד השגת
 ררר .יכו׳ המה;דשים3 כן1•

נ׳ד ̂זילו ז״ל הר̂י  n נולד י־
 אוחו מאין אין מעיי״ט מום

.ענ׳ל ניו׳ט לכתחילה

 הראב״ד השגת
 כתג . יכו׳ שנולד *ככור

 רואין אין ולמה י׳ל הראנ׳ד
 יהיה לא שייא לכתתלר אותו
 חה מטלטל וגמלא י;כוע מום

 כלא אששר גאי לו ראוי שאיני
̂טול  •די;^ לא ;תא או ט־

טכ׳ל• יו״ט שמחת כראייתומשני

ב־ו■) לדין(דף אץ בשיק דגמרא
 שוד. והשעה נהלנוח אצו דינץ נוניו ושם
 מעוצם איסור חזי,ח לו היה שצא צפי מונן
 מנקרין אין וצנתחל: אמו אגב מונן שחיה ועוד
 גורה חרא כוצה1 'ש1י מעיב שצד משים אוחו

 רבינו שעם צפי צוייי יש בך .היא
 נ׳ו) (דף שם מפורש .'1וג לטי שגפל ככור

ד דקי׳ל דצדידן  פוסץ יואץ אץ נפ׳
 צראוח לטי מומחה ירד צא לטי גפל אנילו

 לו עושה אלא להעלוחו כדי מום ישיבו אס
 ואח }י.ותו ■ ימוח שלא נדי נמיץמו פרנסה

 ל״ו.) (דף משילין פ׳ .’ונו לןור שנכלו נ«
 מעלה אומר אליעזר ר' ננו ואח אוהו נר״חא

 צו עושה והשגי לשמשו מגח הראשון אח
' ימוח שלא נדי נרי־,ומו סרנסה  אומי יהושע י
 :ומשו ואינו לשומעו רגח על הרחשון אח מעלה
ל: שוחע וה רצח השני ומענש וחוור  וה י
 כר׳ הלנה ינושע ור׳ אליעזר די' י,"ל1 שורש

 אחד שיחש א',־ו דאנילו נראה ונירישלמי יהושע
 נ;מ׳ כפששה נרייחא הביא ויניע מוחי מחם
 ולשמוש לחממיי שראוי ל“! חרשנ׳א וכ"כ שלנו
ת .מהם אחד  וה נחי וין .ונו' חילץ בהני

 השיעי פדק מנואר בדיקה לרינה היא לד
 ניו״ש לשומעה שמוחי ומ׳ש .כהישה מהלכוח

 ויש אכשיניא ולא ליי) (רף המניא פיק נעיא
 וננר להקל פסק וינינו להחמיר נה שפסי, מי

 נשפרו כונייו ו״ל הישנ׳א הוכיח
 נרייהא ונו׳ ויוניס וחרננוליס אווזין ה

 מודים אלעזר כן ר״ש אמר שס
 עליה ויוני נוכך ביוני נד״א וטי וביה נ׳ש

 אוחין אנל וננייאוח נעפיחין שק(.ו ולפייס
 שהן מפני מוחרין הרדכימוח ויוני וחרננולין

נרשוח

למלך משנה
כ  ניו׳ט אימו שאפיי רו• יש נשנה :נולד ועגל כ׳ה ניוג .’ונו אפור «’ניו שעלו n1"»K א *׳

 הכניס ולוה סיר,ר ודן לחייה תותי־ ניותו ואפילו מתירים ויש לו הסמו,־
א א׳  מיידי הנוה רו שיש נחוצה נוראי לתולה מותי גיומו ואפילו נמ׳ש ה׳ה ענת •ומפי ולא .םן

 לתלות ;׳עס ומה אותו מאנייין ונוייפות נגלות אפילו הע ואי נסעו :וrלש מותי אץ פגי ל* דל.
עו פ : וצ'פ ונו׳ם הוא משגה אולי ,נשגת שנולד פנל לפנץ נעא גגי וה » ) להדשנ׳א) נמנה׳ץ ’'

ונאנד

משנה לחם
 לצריך ו״ל החוסנוח נדעה סונר דהוא משמע ’ונו לעשוח לניהי יאמר שלא נזרה יישום

 נכר,ט נמו נן נמש,־ זה עעם ונפי ויל חוספוח של געמם דוהו שני יו״פ מולא׳ פי להמחין
 פירוש דנני ’ונו הימיו לא להו משכהח אי נד־ה ו ל״ני מערכין(דף ננל נפרק ההוכפוח

 ה”ה נוהב היה לא יאילו עיון 'צייו שנח מתלאשח יהנה שלא יוש;י הוא סעמו ו״ל רש׳יי
p ע נדעה  שמוהר כמן שנהב ומה שני יו״ם מוצרי עד סכור דהוא אויוים היינו ל’ו יני

 שכחנ מה ה״ה שנחנ אחר אנל ו״ל ההוסטת שם שכחנו כסו מאליו דנלוו מפני טא נשני
:נן לומר אפשר אי

ח א 3*8  משוס מוהר אינו נולד שלא וכל אפרוח כמו נהחירו ראוי היה לא וא״כ נולד לא עדיין וה דענל (ר'ל) נולד שלא אע׳ע ניו׳ס מוחי .ונו' ניו'פ שטלד אפרו
תב נולד שלא אע׳פ אמו נשמיפח הוא מוהר מ׳מ שרן  וי,שה סחייץ דיש הניא והיא תשמע ואכילו הא' לחולה מוהר ביומו ואפילו מחירי! ויש ו״ל ח״ה כ

 אוחו שומעיו ואין ומומר קאמר היפי סכנה נו שאין חולה חוא ואס נענורו יילאכה כל לעשוח מוהר דהא סכנה נו שיש לחולה אסור אץ אוסרין יש לדעה דאשיצו
עני דטכא ע ביומו דאפילו דהך אפשר או .קאמי ושחט ו ויל ה׳ה מלשון כן נראה אין אנל דמוחי ניה סודו ני

וכן ב
ג זין . .

ט טו״ט מום נה שנולד קדשים נהמח ענ■ אס ויל רנינו נדנרי נחנאי ולא ה״ה כחב ניו׳ס לשוחסה אפור ’ו
כ!

ונקי

ואפשר נשבח ו

דהרי קצה קשה דינו מה מערנ נו שנולדו זה
פנד ואפילו ו׳ל רניט נונר• נחנאר 'צישמעיט ואוכל שומע• זה הרי ויאה עני שאס עמו ומזייי ש.ולד ניכור נסמוך השמיענו אמאי הכי חיניא לא דאי מה<׳ לא נוי

עינ שנולדו נווומין אפילו רטהא מנ
 קודם הננור ונולד הינא אעו דנו-ינן קאמר לא אמאי וא״ח יויג׳ יערב נולד משוס אוהו מנקיין אץ ולנחחילה זיל היה ני.נ .וכו׳ מיכן וה היי ממו ומומו שטלד ככור ד

■ .................................־ ־ ני וייזמו הוא שנולד אכיו אלא לנזוי רנה דלא וייל .היא נזרה חדא לזמר צריך לא דהשחא ניזיט והמום יו׳ש

עוז מגדל
 הפיר א:ש׳ פו פיולאות נהסות , וניצה פיק .טלו שלא אפילו פו גיוים שמלו nn»1 פ״ב

 הדאנ׳ד נתב אותר או מתיו־ ולמתו פו קועיס נהמות ונן .מ') (דף משילץ פוק .פ(יהן
 נורת ויל ר׳ת כי הסוייס נטשמת תליי זה מחלוקת אומר ו»בי פכ׳ל ניז׳ט וכו' טלד ואפילו ויל

 וכו' לכור שנפל תס נער ח׳ר לנוד שנפל דנכור מתנית׳! .מוא ננרייווא ו׳ל שפירש׳י ראשון <ל*ן
 נפל כיה אפילי שס ויל שפייש׳י שני וכלפי! לכוד שנפל נטר גודש יהראנ׳ד .ג׳ו) צוין(וף p סון
t a שוי רם חיים אלהים ונרי ואלו ואלו פנפוד.יום צרי! אץ פיק ואינל שימע נת־ שנולד נ

 ניעיו׳׳ט הוא כשנולד אכיו לנוור אגל בעי״ם והוא כיחד
ומומו

סיימזנייח הנחות
 רויאמוו kS שנת נםודווי להיות שהל ן ראש ניו־ט אנל היא יטאיחדול סתילוא לא

ב [א] . ואסורה בשנת איתילירא ׳ ואיתימא ‘נשמיאי וולא ני נ ,יוחנן ו ק [נ] . ע' פי ' נ  ו
: נפא. עכאל שיצא וראי חרשיו רו שכלו נ־עכ״רה הביא ־יא אם אאיעיור ב  שלהי (ין ע
ני ודלא כרבנו משיא•; ב ע״ש כי ע  בגמרא פ־ש דשרי יהודה נר' ורלא נר־ש ןי| ,
 ו עיב הנאיס יכל נתבי בל פרק עיין אליעיי ר לנני יהושע כר• ןה! לבור שנפל רבביד

ואע׳ג ויניד. יברור ולא ולשהות ליטול החילה ניו ע יהן שמית ירא ומיהו ראבייה וכתב (ו)
ע' עאץ אין ולחה ויל פראנ׳ד כתב : )p (דף  וה את נס אומר ואני .פכ׳ל יו׳ע שמחת מפני ו
ריש יייפיושש הישון אתר ניישן השני ונטפס הראשון לפנימי ניו׳נ• וניית ולא היכי ני מוי הוה מאתמול אס׳ וני וודיואה דאמי נתפשה הנווסת מירשא אמר נמשן היאנ׳ד ני תניישא לע פוזלוקותש וו4̂
ומדא צדין אץ פרק האת ככלנה פיקד ני יה פוץ ניל כל' ‘רוחיי ריקננו לא נ■ לכהנן הפנמיש אלו לו והנוי לא ו׳ל ירית .שנחת משוס למעה מיומא פילויה אמורא מוק׳ לא דרג פקים וננל «>לא

עו עשני'  נם נ׳ו} (רן רניצה פיק יסולכ את מיוינין ואין מתני' נמוא נופי הוי ווה ה1 נאומי ינ׳ה דנ׳ש פלינתא לנני אלא פלפול לשין ולא פיומ לשון נהפוינו וווינאה דאתי ונמפשה לנוד שנפל דנ
פיק .ניו־פ פד לריר שופל בכיר . ודנו ני.נוה ולפירן פצמי ניג ניוש רווי והיי ייס מנטוד הזי דהוי שמפהי! נכילה דאכיקוא קמן והא דפמי לפי נה שיין ולא נלל ואה נכלנה רהנר לא מני סשעס

ח ניד) משץין(ין פ' .להפעס פתיח פד נ» ואיו ווותו ל׳ו) (וף ל-ץ אין רג נ פד וצלץ נ ־ : :צוץ אץ פוי, , לנפנע צוין פד ותופילין שוויץ ל׳י) (ין המניא והאנל :
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מי'6 וניה יוה תנעוד ופות תת׳ג •פול 6ל תומייס נ׳ש שוק־ •וגי גני )י  ותותר פותו 0ו
ח ונצ שתשגתת תפיפים קצת שדעת ודע .ננ״ה ילןי״ל <ופצ אגי ווה זה  שיחגתמ מ׳

דן שהס ל^ומאלא •נולין שאק שונן ניוג• 6ה הזימון  ואיגס מעת מתד»ן ו6 עו
 וימו! שליינץ אלא ללוןחן ומוסר לידה תתוסרית

 ואק לצוד! ואסור צידה מתוסרין מסיימין אנל
 צזץ דאין גסוגיא גוה ומולו לק מועיל וי«ן

 יוגי שאין לפי גוגא ננל נזימון מסייין ויש
 העשור דעת וק מעליא לידה לרינין שונן

א מזונ׳  רני« ותדנרי האוסרין נדנרי נסג י
העתור: כדעת ידאה

טן ו  •׳:} (דף שס .זנו׳ ולנגיס שהורים זי
 ומלא לנגים למים ומלא שהורים זימן

שת שלבה גמלא שרם שמורים  ומלא שלשה א
חון מוחרין שלים  אסורים הקן לפגי ומצא הקן נ
 נספגה. ע׳^נ מותרק הם ^ שם אין ואם

ח פשימא ונו' לגגים ומצא שתוריס ונגמרא  ופי
 ומלא (לננים שהויים שזימן נגון הנ״ע רנה

 שמילים נמסום ולננים לנניס נסקום שמורים
 אזלו דהנן קס*ל איסהסון איחהסוני דחיסא מהו

מי לעלמא ע ונסנ גיניץ. אחייני ו  ספק ונל יני
 לדין אין מי היא סנאים ומחלוקת אסור מונן
 ומג .שאוסר נמי שס הלנה ונפסקה ליד) (דף
 מפני והמעם זה ננלל ופלד מוקצה דין סנל

ר שהוא  מנמים שרצי או עסירק לו שיש מ
ה. נספק להממיר  ואמר מלק ז*ל והרשלא ז

 נספקן הילגק מדנריהס והמלך שהמוקצה שטוו
 לינע שקיונ נדנר אצא אשר אמרו וצא להקל
 נצוד ספק נליס נצוד סשק מה מורה נשל

 היא זו מותרק ספנץת שאר אנל יו׳ת מערנ
 ספק נן שאם מזה תמה ואר נספרו. סברתו

<מ נולדה אם ניצה  היא למה ירט פערנ או נ
 פרק שפסנסי נמו היא שאסורה ונוראי אסורה
ק ראשק  דנרייסא ועוד זיל עצמו הוא פסק ו
 גמליאל רק מונן סשק מתניא «זמא צדק דאין

 הלנה שמואל ואסר אוסר יהושפ ור' מחיר
ץ ונולא יהושע הר'  דספק מונתא דפיק «נ
ע. ודבריו להחסיר מלד  רניט ונדאץדנרי ר
טי. סלפה ומלא שלים ויוטן ;חלק שלא ר ו ננ
 הלזכית במשנה •יצג) י' שם(דף .אקונו* אם הקן לפר ומצא הקן נתון ויטו ;זה לזנר

 אזלו הק■ צפימר אינא נמפריתין צ• דפי היני סוחיק הם אלא שם סין ואם ונגמרא
תון קן דאינא אי דמי והיפי מודדץ אלא רלהו אחדיר והר אמה סמשים נ

 שקיננו וצפרים עלידי ויוני שובך יוני אבל .זימון צריכין
 וצריך .מוקצה אלו הרי ובפררם בכירה או בטפיחץ

 צריך ואינו נוטל אני ואלו אלו ולומר מבערב לזמן
 במקום שחורים ומצא ולמים ״שחורים pזי ל :לנענע [י]

 שמא אומר שאני אסורים שחורים במקום ולבנים למים
 טובן ספק וכל הן אחרים ואלו להן פרחו שזיק אותן
 וטצא שלשד• אםור. הכל שלשה ומצא שנים זימן .אםור
 אץ אם הקן לפני ומצא הקן בתוך זיק’ .מותרין שנים

ק שם  שם שיש אע״פ לפרוח יבולץ ואען ק אלא ב
 מוחרץ אלו הרי אמה המשים בתוך זוית בקק אחר קן

י אלא מדדה המדדה שאץ  הריגכ׳ו השגת קני מנ
 נהו .ופו׳ ■וגינזשננימים גדילים שבביברין *דגים ז בשיה:

 שמיי ננזן איני 9ז ויל מאנ׳ד כל גדולים שבביברץ קוף חית וכן
 שאומרים עד צידד. מחוסר שהוא
 eat «ני לוים אין מוקצה זיו דדי ונצודנו מצודה הבא
:y«!מזין מן מםסין ^ טי^ ביים איק צדין ואין
 וצדין מוכן זה דדי מצודה צריך שאעו וכל .יאכלו לא

 בפרדם שקיננה חיה וכן .אותו ואוכלין מוב ביום אוחו
 ציחז צריכץ שאען קטנים כשהן ילדיה לעיר הסמוך

 היד. מצירות ח עליהן: שדעתו ספני דמון צריכים אינם
 ביום מהן ימול לא טוב יום מערב שפרק ותים ועופות

 הסיכר .טוב םv מערב שניצודו יודע ק אם אלא טוב
 בה וסצא השכים ולטהר טוב יום טערב המים אטה
ודדי טוב יום טערב ניצודו שכבר טותרץ אלו דדי דגים

פ1«ו'גלא נפווימי׳תש •ושר: :0ין

 סהוי לקינים ליה מוי הוי מדדה דני הינא אידדוקפילנל אדיויי דחיפא מהו זויס נקדן
מי לא לא ואי לו: ונד• ולתנאח עיה ס תי

םוטי. שנניניין ועוף חיה ונן גדולים שנניניק דגים ז  אי(ציז(ד)ףל'ג ריא למלי
ד.) ח מן דגים לדין אין נ׳ ״ הנינ  סיה 1̂ אנל מזוטת לפניהם טתנק יאק ניי

 לא אומר רשלג סזומע לפניהם ומסרם ומוף
 אשור >דה נמזופי מלל זה שוין הניניין נל

 Oito מסי ואממ מותו לידה סגזוסר שאים
̂ג  לידה מחוסר ושי היט שם ואמרו נישגל

 ולשום מצודה הנא שאומרין גל שמואל אסר
 נפיודש ישמתלנןן נהלנוס. ננתג לנח וזה

 אוקיעשא סתמת לעותמז מיה נין הTל מסוסי
 ההלסע ודשת דשמואל שיסרא ולעיל אשי דרג

ט דעס והנה וסיקר. להשוותן ודניט t וני s c n 
 קאי אטלא הגלל מה קאי וסושוס חיה אדנים

 נטותו הלנה אה נירהם מסלק שהיה קמא ותנא
 אסים אלא קאי לא דדשנזג סנור הריא אנל

םיין. דגיםנכל אנל ופוטות א ר  ולזהכתג נינ
טי. ננון איט 6”6 נהשנוט  הרשלא ונ*ו ו

 מהשיהנאר ^ נסמן שרנינו אונזר ואני ויל.
 השטים ולמחר ירת טערנ המים אמס שהטנר

ה ומה שמוחרין דנים נה ומלא נתנ  לנינו זה נ
נו ואם קטן ק ני ם טגלמה לרין שאים ק  מי
 גל ודאי אלא טוטרק לטה אלו אטרין טלו

 אטילו המיס ואשת טותרין לידם שתוסר שאים
ן גל רסנה שאינה ניק נטה אמנה ס ג  מי

ס הדין וגן הן נגלודץ שנתונה  קשרם מינרי
pi שלו: האורה נכפר ז׳ל רשיי דעת

ם שקיננה מיה וכן ^ה.) (דף שם .ונו׳ מרו
j לרינה אינה גשרוס שקיננה סיה m 
 קשרם נשק וילדיה ונהלטת דנמיא ועהקנא

p ואם זיטון ציינין איק לעיר המין נטרדט 
פז סז רתוק הטררט  לוצ הא זימון לרינין ה

 אם אגל גקטנים מקא זה וטל אסולין. הט
 אפורין תימק קמגין אפילו ליוה ליינין היו

ק מואר זה ונל .טוב ביוה לצודן  לנים ^
: נקשר

 שפרשן ודגים וטוקוט נדה מנורות ח
סי. ימול w טעליט  טשנם ו

שנזג זנמלק רניט נלשין ניד) ף1( שם  ואמני ו
 מלא שאם גגסרא ומגואר למעלה שנתגאו נמו אגור pm הפק והלנה מוהרין שנכטק

מע פעיו׳ס מקולקלות המצומת טו לא וגם נהלטס נזנר ולא רצודו ירע שמעינ ני  הו
ט •מע »ן שאס ננררא אלא בגמרא נזפו ולא «א ועשות הוא הגרמי שדנר לאי וני

הן
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סי. טפיויט הטיס אמת הסוכר :אאסור0ש נל עוקנא רג דאמר דמוחטן הטיטא אטה תעטים גי.ון קן דליגא א■ אידדו אידמיי ע) (דף שה טיטיא ו  והטנס נלשוןרטט נ
חון קן דאינא לסולם ותירצו אטה מחםשים יוסר סדוה אין תסדדה תנ0 וק״טא אמה נ׳ נ :נהלנוס טנואר ונו׳ נצווו שננו נ

כית . מת
סשנה לחם

א אין נירט ומוטו תג פוי לג«ר. סנו w לפי ןיל) •p(היא גזרה תוא וטלא נ o ץ ) (דף רנ p«סאקא דאסאי אפר מונן דספק דקאמר וסר וסוף נדה דטצומס דקחר דו n
̂ור טי יש טטם דלט וקשה  לגזרה גזרה «> טוקצה טשום דטפמא לק 0נףד טנתג ש
 טוקצה איפר אלא ט אץ יסלטלט ואפילו רפלטלט פום ט יסלא לא דלמא וגזריק משוס
פי .גזרה טמא מרגק איפר גינ שפא תנ לא לפה ו  נזרה תדא וטלה הן לסמלה נ
 טלו אטו לזרה והוא גזרות טלם פי דהשתא וי״ל .טלמנירס אטו נעיויס נשגזר פא

 לו פגפה ולכך הסנה יהירה שמא נזרה ניאיט ניו׳׳פזטלד טלו אפו נטרנ ונולד המרב
א. מוא טלה ואמי נאן יומר ז־צ לה״ה רהפ  אנל ז*ל רניט wלט שצרין וזהומקא ני

 ירט סטרג טלה אטו גזרה לטיסר צרינגא דלא לגזרה נזרה אלא איט שאמר מי יש הטעם
: V. רניט לדעת שמא נמו

טן ו סנ שפרים. ומגא ולננים שמורים זי  נדנר אלא אטד ממ6 לא רל היה נ
פי לנטם ושלא שמורים עזיק עציו להקפת ואץ מרה. נשל ליגע טקרוג  י

א סעפא דהסס מרה נטל צינע קרוג דאיט לאו או הם אלו אם ספק  דאזליק תפס פ
א נחר  «P 0 שאם ז׳ל היה מליו שיופס מה ועל וי) ננמיא(דף נדאמרק דעלטא פנ
rm וטי מצדה אס ניצה  p טנל פרס של נדנר נלל טנע איט נעלטא דיל׳ט דאע״ג 
ט טמם א. גזיה תוא ונוצה מרה של נדנר טנט השנת אתר ניו׳  לדמיי לתמוה P1 פ
b ולא ז׳ל היס v x וטלה נלק ננטיוא הקטו אין ליג זיל הרסניא של זה סילוק ציה 
א דרנק סטקא נדרה ספם דאטר ינחק ולניני יוסף לרנ אלא ני) (דף  סטקא ופל פ

ג ילתק לו׳ נץ לרנה נץ דאוג לקלא דרננן איןצדץ דפי מיוטםין תקשי לניט יוסף וי

מייסוניות ועהות
פן וגן urmA תנסיט וזעו d'sטוקדזז »עץ ה, • י ענ ח : גףה י «י ( ז ה ע■*, ( I ל

אפו שטמא דהתה pw דטפק טתא להרשניא נשלטא ולקלא פא  ר31ג ליגט דקרונ ד
מי דאיט רל להיה אנל תורה של ס דניייפא אלא ק ס  «פן pw ובכל פסרא פו

י topooo לס• אלא רל היה p אמי דלא דיל .קשה איירי ט י אשי רג ^ נ י t י v לו 
א מונן דסשק מפמא והשתא אפר גסשקו והיה נטיל לא באלף אפילו םטירץ  דנר מפס פ

דני להתפיי שילה או טסייץ לו ודש ג ילמק ליה שהקשה המקשה אנל סידיץ לו לדש נ  וי
ה מסף ט ותק ולא זיל הרשנ׳א שתילק הסילוק סטר פ ש יני  אלא מ הדשניא נפוז

:אטי דיג גתירוצא גמסקגא p איט האמת סלטי
ל p גדולים שננינפן תים ז ט׳ מוקצה זה הדי ו סנ • ו  ססלידן יש זיל ליה נ

ש׳י נמירוש רל ינינו דעה ר נמל דניני דשיעורא שכמג ויל י טנ  קמן ו
טג p וטפני •P דרג לדטורא הייט  )|P אשי דרג סיעורא עשידי טרק סנת נהלטט נ
» אמי לן לוטי ישטואל פטויא נ א ממלנןן יש וסנרס פא פיטויא מד ואידי ו  פ

ס א הטנוודל נדיטר הטוסשות טני ) (דף ונו' «ודה «  פל רל יניט■ תלק ושוד .לו
 אנל הלנה טטוא סאמרו וופ אפיק וטליג אטלהו קאי דרשלג סגור ספא המטרשיס

פ אדניה >ip לא דדשלג סטר דפליג• טטלל הלנה שהקשה אפלו  הטפתדס שנתט ג
ה א «קשה ומה זיל א סיגה לן גטקא ושאי יוקף ו דן גפי אפא פ  דלא אטוס דאט דנ

א «טציגי דלטולם סנר ריי אנל פליגי :ז׳יל רטט דעת פ

עזז סנדל
טד העו

פ וזניט :יי:) טצפ(יף1 פיא .נפט S3 נטר סי שפריט וישן ץ מ גי עלען: פעשז ע«* פ
 טט ט m גזזנע זארסזו »ןט אומר ועני :וסי «טן אינו זט V1 הראג׳ד נחג

 ו«מוט לזסדט סיו׳ ולא נביא(יה לא זסא נלל פוזצא וא33ל צדיק לא צרשלג אגל *Siibi ד>ףץ אצינא אצא איט קק פיהו נאן גתל בגינו גאן אסעת ocui 3אוד רפה גנקיא יזצ«ד3 צז«ו8
 לדני• ט ט3> גיון גיזליט נטגיץ וסטשוגו .ודל; שצא משט יסט 9מע0 (אמן «• ושב/ ודני• מלטן געי טטעא מיץ מרי יפס;רטצנמר פשג/ טלנט פמאצ אמר ר> אמר >ו» רג אמר ^הנא

 פשניג .מצנש למהו מ*מ יזטא זסמא גמור גמרא למימר ppm ואמ׳ג טנט לן hpn מאי ליה ואמר זמליני מגלל הלהש רשג׳ג נט^א מהף מיג אטי שאל ונפ צשויא סזלמור הממיגט נן 3ל1
ra מלעי p טסרין«שנלפן ומזג ה!ין וסף אודה אגצ מגיס נמלים מינוין ישי׳ לפט יל ריס מןוק ולשיק■ צייט גספפץ אצא וגריו סצש ולא טקו לפס יל ו׳יי וקיק זצשיט שליג• לא 

 ונר אש אני תמס שמץ P מסטן שהן סששי ושממש *!לוי! וניס יל!אויה הואנ׳ו שסוג מש גש .מגעמן סנאאשו אמשסטסטאמרמטמיג פנו שיין וטוטוןלאמקי ממיא. מרימות
א והא תוא סשיי יצא וט  ינימטשמפגיין ליוה מיתפי לא קשן טגר פי והי פיזיט ושמקיע משג/ וטייס גדין קשן גימ הא טנג ווק הגל לוטי נפל גגיט פגיפין סן מים ציץ דאין סעיתין ^
 וטף טט סהיוויו : Vi ו*מ ממת התגמתי לק מותריט ואשיט טט שטן ק מגזטין מותי רגיש גש ומצא נשגיס ולמטר נמים אמת טנונר רה נאמר נשטיא יטא וער קשן טנר רט טני נדן ט

ניט): צוץ(רף אץ נוק .מותרן סו טמיט אמת הסיני ניר): ציץ(לן אין סי-, ויש.’ מומממ
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 יויייל ולז) ;יטל1 (כי־,פ'ה פיכח אף אודי מ”י הפהת פ! נופל יגכספ פי.ופ פיריה
י  ה:יפ מרי־, (׳!pi״ היו שהפירוה נ-,א העיו״פ פהופ שהיה כיו; פ המפרש שאלו וכני מ,’נ

 כניה אלא הללו דנריש נאהיו שלא ל׳ יראה ז״ל הרשנ״א וכתב .ניו״פ נש:פהפ הוהיו והיאן
פג *ל1 הרמנ"! אבל .ש־פמה שלפהו רפוע  נ

 שאין לשי מוהר ש“ניו וגכהה נייא שאפילו
ק יהמה מוק(׳! הפירוח  לדני נכים ואיש עו
 :ויניע ההלכות דעת וזה עייןי וכן האפור

שם תשוה ונו׳ מעיו״ש המור,לה על העופר
 עומד אליעזר רני אמי ל״ד) (דף

מ המויןלה על ארם  ואופי כשניפית שנה ע
 שירשום עד וחכ׳א לספר טפל אג׳ נזכאן

 נשניעית ז״ל ׳“ופירש .כאן ופד סכאן ויאמר
 הזנווה אלא וזוזוםר ואינו נה טהג מעשר שאץ
 אלא שנוע שני ונשאר כמעושר הדין והוא

 מעושי לאו מוקצה וסתם נקש דמילתא אוימא
 ואין מוקצה כתם הן וצמוקים דגרוגרות הוא

 וכן .עכי׳ל רלהכהן נסר קודם לעשר רנילין
 ששנת :״כ והפעם שם הצמיא סן ננאור נראה

 אכילת אפילו שנוע שני כשאר למעשי ר\נעח
 .מתיש׳ פרק מעשרות נהלכות כנזכר עראי
הג ורנינו  נשנת ולא נדוקא פ”ניו זה דין נ

 ההלכות דע־ת לפי נשכת מוקצה צט שאין צפי
: פ״א כנזכר ודעתו

 אין פ' לישראצ. השורה שועיא כותי י
 רנ אסר ה^’כ' נ״ר (דף צדין

 מאותו יש אם דורון שהניא סת׳ הלכה פפא
 נכדי ין אפוי נסי ולערנ אסור נממונר המץ

 תיז סותיין ההמום נתון לאו ואס שיעשו
ץ לחתום פי  לישראל רותר זה לישראל והנא א

 מערנין נכל פרק נרכינן ונהלכוח . אמי
ת למחוזא דאהאי ליפהא ההיא .)’מ (עייונין  ^״

א  פקירא מאתמול ודתי הא אמר דמכמשא ינ
 נשניל הנא אתא׳ לתחום מהון אדרת מאי

 הא שכן וכל אתר לישראל סוחר וה ישראל
 דגזו נננא נני הנהו אחו דכותים דאדעתא

 רנא להו שרא לאורתא ניו״ש אסא טחים צהו
ץ לט אסר לרנה וש״צוה אתו לאלתר לאורות׳ ע  נ

. שיעשו נכי׳ נ  ישראל נשניל הנא ופירוש ע'
 לכל אשור כך לו שהכור כשם לחתום נסהוז

 שס מוכית וכן אתי דכולהו יאופחא ניחו נם
 תוך יוקא אתר לישראל וכשיווחרין נעייונץ

 אכל אמוא כארנע העיר וכל אמות ארנע
 יש שיעשו כיי וכירוש .חרישי ש׳ זה ויתבאר שכיחה קונין הכותי שמפצי לפי לא להוציאן

 פכהש מ׳ ויש .כאן ויניא וילקוע השירות היו שמהט לגן או לפדדש שילך נד• שנתג תי
 פרק רביע נהב וכן יותר נראה והראשון נפהום חון שהיית כשיעור שרי רתוק הוא שאם

 ואין יומר נעיר השרוי כותי שהניאו נמהונר כמינו שאין ודני שנת מהלכות עשיר■
 ואין לעיי■ -הון הפיתה היו היו וכאן נמצאו כאן איריים אלת נא היום שמא תוששין

 שמא שהוששין זיל הגאו.ים ודעת המפרשים נחצקו נזה לאו אם צחתוס מתון אס ידוע
ע דעת וכן לתתום מתון נאו • המלילין כיין שכת מהלטס ששי פרק יני

עצים

 ונפחת טוכנין פירות מלא שהיא "בית ט :מוכנין הן
 יום מערב המוקצה על העומד . הפחת ממקום נוטל
 שירשום צריך הפקר הפירות שבל השביעית בשנה טוב

;יטול לא רשם לא ואם נוטל אני באן וער מבאן ויאמר
 מאותו יש אם טוב ביום לישראל תשורה שהביא’ כותי י

 או עופות או חיה שהביא או לקרקע במחובר [יי] הטין
 לערב עד אסורין אלו הרי ביום בו לצודן שאפשר דנים

 אינו בו וכיוצא הדם ואפילו .שיעשו בכדי ויטתין
 אין ואם .שיעשו’ בכדי שימתין עד לערב בו מריח

 מוכחת [«] צורתו שהיתה או לקרקע במחובר המין מאותו
 התחום מתוך הביאו אם נצוד או נעקר שמאהמול עליו

 והבא [י] .אסור זה הרי לתחום מהוץ הביאו ואם מותר
 לישרא\אחר: [:] מותר לתחום מחוין זה ישראל בשביל

א  להםיקן אסור טוב כיום הדקל טן שנשרו יעצים י
 עליהן מרבה התנור לתוך נשרו ואם .נולד שהן מפני
 אין עצים של ואוצר התבן יערימת ומפיקן. מוכנין עצים

 מפני טבערב הכין כן אם אלא טוב ביים בהן טתחילין
 אינו שהרי בקוצים מעורב התבן היה ואם .מוקצה שהן
 עצים מבקעין ° אין יב •־ מוכן זה הרי לאש אלא ראיי

 הקורה מן ולא .מוקצה שהן מפני קורות של טסוואר
 שנשברו כלים וכן .נולד שהיא מפני טוב ביום שנשברה

 אבל .נולד שהן מפני בהן טסיקין אין [ל] טוב ביום
 יום טערב שנשכרו בכלים או שלמים בכלים מםיקין

 אחרת למלאכה הוכנו שהרי טוב
 ושקרים אגוזים בו *ביוצא . מבערב
 בקליפיהן מסיקין יו״ט מערב שאביהן

ביום
m 'מו Pת׳זימ '׳

משנה לחם

א ם י . ניי׳ש הדקל סן שנשרו עצי ט׳ ו פילו6ש י':) שם(כילה מפורש פ״ק ו ת מי נ  מ
ק להסיק אסור  לכל דיק ויו״ס ששנת יפשץ פ' זה נחנאר וכנר ניו״ש נ

ס נצשון מימרא שס .וכו׳ ההגור נתון צשרו ואם י אמד כיוס שימהונר דיר  ואיירו יני
ג ננפיול סותייס נשרפין שהן דסשים שס  שאינו מתירין לו שיש אסר נדנר נן שאץ מה ניו

 תנן של עריסה :יאשץ פיק כגופי נפל
. ואוצר ט' ק סשנה ו ) (ניצה המניא פי ל׳

 שנמוקצה נעציס לא אנל ההנן נעריסת סתחילץ
נ אמר נחוא נלישנא ונגס'  אוסרת זאת נהנא י

 היא יהודה רני סנ< תחלה נאוצי מחחילין אין
 החנן נעריסח מתחילץ יישא אימא והקשו
 נתינגא היאודישא ר״׳ והירצונולה לר״ש אתאן
 עומד ואיע פי' לסינא מזי והא והקשו סייא

 הישנ״א וכתנ קוציס ניה יאיסא ותירצו להשקה
: יהודה פי' ניו׳ש נסוקצה ק״׳ל וא-ץ ו״ל
. עצים סנקעין אין ט'  ן א“ל שם(דף משנה י

 מן עציס סנקעין אץ ננמיא ופירשוה
 ניויע שנשנרה הקורה ק ולא ר\רות של הסואי

 של סואר ז׳ל יש"׳ ושי' .המוכן מן שאיע לסי
 שלא לאין התופפנץ יץרות של סדי קורוה

ח וע־מדץ ׳חעקמו עכ׳ל: לנ
ב ט' ניו״ת שגשנרו כלים וכן י  נמה ס' .ו

ס.) (שנח מדליקין ג אמי נ׳  י
 דניי כלים נשכר׳ ססיקין ואין נכלים משיקין

ר׳י וק״׳ל מחיי ור״ש יהודה ר'  כמוקצה נ
 פ׳א ננזני וההלכות רנינו דעת ונפי ניו׳ע

 פסיקין שאין המניא פ' נפלטת סכר ונן
ל :כלים נשנר׳  ננר ונו׳ נכלים ססיקץ אנ

 ננסה שם ננצים מסיקץ למעלה וה נזכר
ס (ק> מדליקץ  יהודה לרנ יוסף לרנ שאלו )נ׳

 כלים נשכר׳ ססיקין ואץ נכלים מסיקין יאמר
 כלים שניי להו הוו פורמא נהו דאדליק כיון
 ליה ואהדר ההפך קא נאיסירא מהפך קא וכי

עניי  הן שנשרו עצים דאמר מתנה נרג להו י
ע לתנור הדקל  מוננין עצים עליהן מרכה ניו׳

 כשאמרו הישנ׳אזיל נתב זה ומתוך .ומסיק!
 כהן מהפך יהא שלא וכצנד נכלים מסיקי!
ק ואכלה האור כהן שאיזזה לאתר לפ• קצתם נ

 וכשטא כצולי ק והיי כלים שניי שנעשה
 פליהס רנה ואס מהסך הוא כאיסור מהפך
ה להפך הומר מוכנין עצים א שנהיחר נ  ט
נדבר׳ יצא נהלטת זה צזנר ולא מכ׳ל. מהפך
 פירוש או אסיח נרפא להס שהיה ואפשר רנינו
.וט׳ מעיויע שנשכרו נפלים או :נזה אמר

 מלאכתו מפץ העושה כלי ששכר ודע ז׳׳ל כחכו וכן הוא ופשוש כירושלמי מנואר זה
 פם וכו', ושקדים אנווים י ז׳ל נתנו וכן ט ויפיקין ושלם גי-יר כלי הוא הרי הראשונה

, שאנוזיס ייפיקין ;  ואין כתיירים ויסיקין ממיר וריש יהודה ר׳ דנר׳ כקליפת; -שיקין ,
 ובהשגות פכמנ אלו גסמאוח רנינו יצא ושם מתיר ור׳׳ש י“ר דני' נגרמיגיהן מפיקין

 שי־ראשונת וכאמת . ע"כ הנופחא זאת שמענו לא מעולם א“א הש;יח הנופחא על פי.נ
 ויעיד ׳נא החדש אח ראה שלא לחי אוצייץ אין אנל מהשייט נראה וכן עיקר נראיח

ונחנה; הגסחא יאה זיל ורניט החדש את שראה למי אלא
קוץ

 הראב״ד השנת
נו' וש־ןדים אצוזיס נו יכיוצא

 הואנ׳ו ניז; נו', נופוזאות ייש
 זאת שמננו לא מעולס י׳ל

.מזפמא
י פס פיץ ג .שס פמ'נ מקשי פי' נווי נ י  הקז הקא פי' היי ו י מ

שס פוז׳נ וע׳ש מקיוז פי' ה.ווי מש לאיץ סנו׳ג

רנ ה-וקצה על העומד ט ט׳ ׳ו״ה ח:  ניויע זה דין כתג ורניצו ז״ל ה׳ה כחג .ו
 יא'כ ר'פ מודה וצימוקים בנרונרות דהא וקשה . וכו׳ נפנק ולת נדוקא

 יין תני לא א-א׳ ימ"נ מוקנה איכא יצמוקים ננלוגרות מ״ס נשכת סותיה דק״״ל ג“ע6
 ד.)’ל נרסשמע(דף איירי וצמוקים ננרונרוח דהשהא וצמוקיס ערוציות נשכת אפילו זה

 זיל רנינו רצה דלא וי״ל יצ-וקים גרוגרות הו• מוקצה סהם שנתב ז״ל ׳”יש סדנר•
 אלא להשמיענו יכיל היה לא ובשנת שבעולם סוקלה בכל כולל שיהא הדין אלא להודיענו
 מוקצה דפתם זיל רש"׳ שכתב ומה כשנת זה דין הזכיר נא ולכך דיו,א וצמוקים ננרונרות

 הכי אלא נדוקא ולמיקיש ציוניות הוי מוקנה יהך צמימרא 1לה וצמוקים ניונרית הו•
 ככל כולל דין להודיענו בשביעית נקש לכך וצמיקים נרוגיות הי• מוקצה דסחס משוס קאמי
 לומר כי.הו נ"כ והשיעס היה כמי עוד יצמיקיס גרוניות אפילו כולל שיהיה מוקצה
כו׳ לבאר פעם לתת עוד דצרך שני נשאר נקע לא איאי תקשי סוף דסוף ז״ל רש״י י

עוז מגדל
 עד לישיאל השי-ש ששניא נות׳ • צ־א} ׳•ן(־ף נדי רמניא שין ׳עיול 6( עד :ולא שהוא נית

ס ) n ל•;■ צוע־נין(דן ננצ ו:י־, צדין אי, נד-, .אר.י צישדא; מוהר .ומש-, .ד :צ:־' ע
 שיי, ׳:׳ן צ׳) (ק- הדי המניא ן׳ צוצד שהוא ו עד הי,נ, הת ער ד׳) (דן מיצה עיי,
 ושץדיס אצוויש נו ניווו» ריצין־ן נ-ה שדן ייע-נ שצשניו נ,יש נן1 נ־;■) (דן צזדציןץ נמה

ק ש:־ונ ״:הזוי, ויש עד ונו׳ שאנצן -ן -שיןין אי! מנע־נ אנין אש נ י:  אנין ואש -ין'ו —; נן'
הכ׳ל -ע^א אז ו ש-ע <ה מעוצש וי. ז־ינ׳ד התש הי.ונצ ע'צ מי;;׳, ש־, מעה וו:׳■׳, נ<ו־ט

 ישנת משום אכיל מצי לא עראי אכילת דאפילו קאמר לפך עראי אכילת ואכיל שנוע
: למעשי קובעת

אם י  דס״ל משמע שיעשו נכדי זיל יכינו הזכיר סדצא .וכי׳ אסור לתחוס ראו; הביאי ו
ד ציין(דף אין נפי יש״י פפירוש כי׳ ולערכ המחמיל נויביר )נ׳ וכו׳ שיעשו נ
^ ילא שס שכחב ;לחמוס מראן שנא היכא שיעשו נכי׳ להמתין לי

א ת י מ ר  חדאי י׳ל .נהמה למאכל החנן הוק הרי ואית .וכו׳ עצים של ואוצר המק ע
 לדני מוכן סי אמד לדנר והוכן דכיון מוקצה דאינו ה״ג לכך הונן אס

ע' ל”ז ררט שכתב כמו אמי  וסא מתיה דעמיה דאסס ההנן בערמת איירי הכי אלא זה נ
• רבים ליודס שם אצור

ב דין י סי ט' שלמיס בכלים ט ס דכליס כלומר .ו מ להסר,ה הוכנו דלא אע'נ פ׳יי  מ'
טכס לא1 תאמר אפילו מעיו׳ש שנשכרו כליס יק אחרת ל״לאכה מוכט

להסקה
טיימוניות הגהות

ץ1 »ץ (מ) בנו י «. גזשיא נר הדי* ניעישץ ו  «יע«צ נכדי נזמומץ «נ׳ ט’1י נאיא מר־■• ע־
נ מותר ואז ה הארי ר׳י אנא טרומי י,אוניםוס ודני ר־נ וכן וכו׳ נר־ה ואש־או םט'  די

הrאע הראויה ר־ייא-, שתעו ככי- ע:• ׳ו־ט טוראי ער אושר  1וכ ה־ג •סק וכן קאטר '
 טהרים ס!ד,0 וכן יג כה אטעשה היינה נוהג ודה י שר יהודה רש■ שאיא ה ס' נעא נתב

 מיו שכח בהאנוח נדאעיא הסהשר רשינו רעת וכן . ש ע התריסה כ-ר וכן עירוני! שסס־׳
ש, ה שהאכח : י עי  הוא רכא נפק אטחווא ראחא אסתא ההוא טערבץ נכא שנרן י-ק׳ ב

 פ' כרטוכח אסור ביתו אבני אפיאו [י] : ע־כ דועתכויי ע־,ירא וראי רא אסר דנטישא
וחסן ורש דס-א כרב וי׳א קיא ששח ררב יכווחיה שין .י■ ר א גש■ סנ הו שת ורש כשיא שר ה א ש שי שעטא •קאדר אשא י ש טש■ ר*ת■ ‘ו י תא י א אדע גייו תו ת ^ כ , ד נ ת׳ ר: , ק-

ה משוש שו שאין אטרצו ; ^ע־כ דאכוא ;,- ן םו ״ שיא-• תר שט כ ר. לי ח ץ אישרא־׳ רשא שתש ששקראשי׳ד. וטשא, א רו ר ייתרוס נ ת שא ס׳ אפי־׳ו וא-,רותו אדשאו ד. ת או שהו ר גוי
א ס ששש ירשת ש -- ש-ו , ש שא רך "-־שוש לישא ש ש ■"כא ו- ט סצ(צ.־ וטשו

ל ■ י ז א ו ר שט רש־• טסירוש יראו־, שיר אשש־ש אכל :־ישי; אבי י
א ב ה ובן שדפר׳ ל ד תר רו t ששת שהלשוד. עיין ם ט o א שיג ת לכ הי ט ב ' ד ' ע־כ ׳ סו ו א כי י א ח־,' ־  וו

י אר סו א ס ד ר שנ ש' אשור צם׳ שיד ל ח | (צ עי ב שו ה בר שסח רב כ- ט ל ש ש א רי ת ב תי תפרו האור, מ ה׳ ש כי
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«נ «<« 3* טי. י ב 6גרפינ פרי שפיו םרויג6 ר'נ )1י1מי צ׳ג.) גהפגיא(גיצה פם ו ״ ם T פ טלי M הסזגה למ«י הספוגים פצים נו  .'m< פ׳ דמקפה  (ג<» ט
מי יפיגא פרי ינשהא והצנשא נינשסא פציני ני דאסור אציגי צא צ*ע ‘ ” אפי צד*ופ ספוך «ן8 פאי שפואל ופני א5ה6 דססר צ׳;) א

הין צהכניסו p סק צינווצ אסר ר*נ הנץצים פסיני פי! אי׳ ספרא מהצנוס ף ונסט נאיסיייסא ההיא חניא ני צדשפס סמון־ נשאץ היפא אפיצו מנשיא רג נמין הנשר נ מי׳
 יואן נר סייא ר' אד ממי pדניםי ורע נפמואצ: ואנא) דאציגי ליה דמשמא משום

 הספון p אצא הסונה p פציס ססציס אין
 הסם דמי מי מוי!צה ציה וציס מהיי ור׳ש לה

 אום הנא נרו סגנה מסי ומצאה יושג אדם
 גי ר׳נ אמר סוגסו סאול מסו ומצאה ■ופג
 זמאסמול פסקיע רפואה נסוגה הנא יצסק

 האי נל הפמימו וינימ והירןף אצויה. ועמיה
 והם היא דר׳ש דאצינא מפום ומייא פקצא
 יש ומ'מ מוקצה. ציה דאיה פי׳י נירס אסקו

 הסנה ואם דמני' הא רגיש השמיש צפה צג.מוה
 נפי צו״י דאשיצו טק סנאו צאי הנל עציה
 דע׳ג ומשמע והאור הי*! פנמט ונסי איסא
 אירא מאי צי*ש דאי אי^יין דצייי הוא הני

 לומר ואפשר פרי. נמי הסנה צא ט הסנה
 לטנא הסנה איצפרין וצריש מאיש שרגיש
 שרי צא הסאה דנצא מעיויא נראה שטסה

 לנ*י אגל רקא מנע׳י רעועה נשטהה אצא
 לא דגמוקצה רגיש דסנר לא נמי הסנה אפילו

: סנאה מהני .
הנ״שיט :«יי אחד חסר ואם .שבת תחום בתוך
 כיון בקר^א טכונםין שק אע׳ע גפנים ועלי קנים עלי טן :מוקצה הן הרי אלו מכל

ק מפזרת שהרוח  מוב יום מערב כבד כלי עליהן הניח ואם .ואסורץ כטפוזרץ הן הרי או
 זה הרי טוב יום מערב מסוכנת היתה אם טוב ביום שמתה יבהמה טז מוכנין: אלו הרי

 תיזנה ולא מוקצה זה הרי עליה דעהו היחה ולא הואיל לאו ואם לכלבים. מחתכה
ועוםות תים ין :טמקומה יזיזנה לא שנטמאת ותרומה שמתה קדשים בהמת .טמקומה

וחיה
m שא: אא/ ^יה טוו! סוי ו :פא לאוין אפ׳ג אקא אימן אוי ג :«!יא אמש פוי ג :סקוו טמן אול

 .בקליפיק מסיקין אץ טוב ביום אכלן ואם .טוב ביום
 מסיקץ אין מבערב אכלן שאם בהן שיש נוסחאות ויש

 טסיקין מוב כיום אכלן ואם הוקצו שהרי בקליפיהן
 הרי רטוב [«] קוץ ע :האוכל גב על טוכנץ שהן מפני
 לו "אסור לפיכך להסקה. ראוי שאינו מפני מוקצה ודא

 בזה: כיוצא כל וכן בשר בו לצלות שפוד כמו לעשות
ד  ומסיקין [<] הסוכה לדופני הסמוכיס עצים ינוטלץ י

 מכונסין היו אפילו [ס] השדה מן מביאים אין יאבל .בהן
 הראב׳ד השגת בשיי׳ הוא מגבב אבל .טבעיב שם

 «נ .־01 « •ופניהן p *ומביאין .שם ומדליק מלפניו
צ־יפי ואינן V1 «אנ־ו ןא£ילןי היחיד שברשות המכונםץ

מוי למיי יספול  own צ«ן אם סא p»1 ^רד׳ לשם שלא מוקפת היתד.
»אסא פט י׳ נט י«<! שמא ותד.יה «]j פותוזת לה שידויה ובלבד

:אג*צ סצצי אס ט צצצוס שפוד
ט׳.1הנ»נה צדאני הסמוי.•! פצים נוטלי! יד

 שעצץ אץ ׳:)5 (דן משנה שם
 שנהג ופה צה. הסמוך p אצא המגה מן מצים
 ממרא מפורש המגה צדופד הספוגי! רגיש
p מאי  top ססר דקא מטם דצא הסונה 

 וטרצו אהלא סהר קא נמי לה האמון p אהצא
 ספון אפון מאי שמואל אמר יהודה רג אמי

 השדה מ! אצים מביאי! אין אבל ^•אאמ:
 השדה p אצים ומניאי! צ״א.) (דן> נפשנס .ונו׳
p םמטנס pi ונ;מ׳ הפאוור מן ואפילו הקרפף 

סניאי! ואץ טא ימידאה ססנימץ שמואל אמי
: >pשגקל המטנסץ p אי.א פצים

 טושנה פס .ונו' מצסדו בשדה הוא מננג אבל
jf (דף t( מננג אגל אומר אציעור ר׳ 

 מוץ שנמצר מה שנל ומדליק המצר p הוא
 שיגיש ונראה ומדליק. משיניו סננג וסניא הוא

 p«נ pc צט סצר מכירו to שוונמים משיש
 שם וצהדציק משצשנע צננג יטל 0מץ שנגל

 של נמשנה שאמרו pn צהגיא! אצא נאסרו וצא
 פירוש ויש מגיאץ ואץ מגיאץ וטסיא ממלה
 שגישוס הסנוגסי! p ופביאין :גוה אמר

 קרמף והו .ו«׳ מוקפס טהה ואטצו טטד
 שט המטנטן p ן4שמגי צמאצה שגסגסי

 סמוך שמא גל קלסף איזס נפשגה שם ואפיו
 שנננט! גל אומי יוגי י' יסדה ר' דמיי לאיד

 בנא׳ ושאלי שנא ממום סהי ואטצו גאיסמס צו
 נל ימדה י׳ דק!)סר קסמי לקולא אי יוסי י׳

 ר' ואתא סוסמח ציה דאיח ומא לאיי שספוו■
 נמון אפילו אוממא ציה דאיס !19 צמימר <ו»

»ו לטי סמיך דל הרשציא וגסג :אוסמא יוט ר' נאי צא לעיי סמוך שמא דגל שאירש מי ויש .גוסיה והצנסא קאמי דצקוצא דאטין ונו׳ קאמר צסופרא ל-מא P נמי שנס השום  נ
«ן אק יוסד וטייס אמה שנאים וםנא M*it:שם סאוג וגן .אוי.סס נעיק צא הסמום מצי גסוך שהוא שגל מהם שנראה פוד יהאריוו ההשנות דעס ווה אוהמת נאיק הס«ס נ

:ר0ץ נלל ינינו ודנט הטוזשים p נאמד הניא ואץ האי«ורp נראה וק פוממח נטק טנא דננל ו״לסונר ויניט לטסרוט׳.
ק לס דמגאאי אא*א גאניס ואלי קנים אלי רגא אמני ציאץ שם(דף .וט׳ גאניס ואלי קנים עדי 0»פצ מנא אמנמ ואי ואפורץ דט גאאווד! צהו ומגדר to'i להו דמדלי ג

:נהלטס וגן א׳ג דט שאיר
מלס סמנמו!זנל ויוקא הגל לונוי טסר מלץ מהמין ינפסוניס ונהלנוא שם ומסקנא ונס׳ ניה) (דף צד! אץ ^ משנה .וט׳ היסה אם נינ״מ שמהה בד.םה טז

ק לא ם קיימא דלא משנם והקם •וימה לא מאוגנס אפילו קדשים דגהמס שאירש שם .וגי' קדשים בר.טת נעיש: טקצה לנו טש ג של שטא טי! ^
/ המיומה ודי! .קדשים :שם מטאי נ

ק'. ומיה וטסס זתיס *ז P צד וס גאי וה נא׳ למפלה גמנאר ונגר ומואוס מיה גגי גנרייסא ו:)’ק (דף גשנס האורג וא׳ ג/:) (י)ף דגים צדי! אי! אוק דש ו
»קצי!

משנה לחם
 דשטס ול» יומא הל ליה נווי לא לאיר המוך שאים גארוס אגל פלויה ודמסיה יואא

 אסר ויהא מוקצה והוי דעתיה אסס אסט למקום סו! נסי נא! א*נ טקצה והוי אלויה
̂נה דטה דוטא גא! אסר to׳ נמי להמום סו! אפילו ואוד לנל.  סן שאפילו גארוס ש

 אצים לו טש יגע הרי דהגא דיל .דאמיה אסמ אהוט לאיר סמוך שאינו טון לסמום
 סטר P דסק מאריס ^ טש ירא שקננס 9ו>0 וק מגייס דעטה ואאס לסמוס מק

ט גהנאס •דא לא גססי אגל מגייס דאהיה ואסנו ד לסמוס ממק ט  דעטס אסנו שסאמר נ
 M דדע לגגא רט לא שיא להסס מסו! לו טגיאו נלט אלה אלא טוס ואס טרה

 own BBb מקרי ידיאה האדר הסס אגל דא<ץה א«ז וה גל ואס לסמוס סק לו
 צומר P שד הססם סן שסא דטו! ואמח נקיאף המטנטס נעצים שהקלו ושה

 1א דש המוסשות שנמנו נמו סמי דמסט קיים דנאצי מוקצה שאר אסר דההס זאעיג
 דאין 9ln ול^דה עלויה וראשיה גה ידע לאיר הסאונה מגה נסג ויל והדי ניצה.
 גס שסא דנק ואור ההלטת הטרוש טאס דל רטם ראס אנל דל ההלטס נאידש טרואו

גטאמו: סלן
טה טז ס דשם לדץ אי! סרק נהי*! po סקצס. הדוה וס׳ נידש שמסה בו  ט

^וו ו*ל רטט דני• לט טארא שק מוקה קושיא ד שי הע  Ifo ^י ו
:1̂ מוקצה לם ו!שק9 נקולסלא אגל ו׳ל היה שגשג ווהו גסלה

p a t m
עזז סגרי

 אאדלאסיסליזימשסדואאלגאטודס nfew ליוז שמיס טא etoo לא מר0 ומגי
 סוא מסי גמק׳א וגא של» סיא «אוי מילימ סולמוד מסנד ראי omc המסמא

 מלג (0 ואקגלא 9ויאר סגא ניסוא היא «מ אשי צק ממניט נסכה ממס מגיד! שהיי
 B0 שץמלה המי וההילה המרהץ גמרא גנליה והסקץ נאהההץ א(ס הטסוא p ומההייהא

טאיני׳היימולימשה. והונהד קוץ :אימייהו אגג דהויץ נאוה״מא ראסיקנא מדליקי! גהה
 לסהר ^הא ׳ל1 הואדי ונ0 :«ןצה a הי• w וס׳ מציה וסניאץ ; )rt המניא(וף הוק

 1וה«טאניי^(ז«ל׳א א0ק»» שהההי! סף הומיה לנל ה היה הלט אוהו י«ני וס״ץוסי:
גהלקסהנט• הסססה נהלי וסטה וגה האניזא רט ילהיהן ההודואוה p הסוהו הניסמאומסשהה

Vi ;טי נהרא טק .0«<< «ר נהרה והלי קרה אלי גוה p יויסה הו נווסואההה דא): (דף 
דג) ^ו(וף אץ היק דש .לה«ו אסי ט והיסה וגיס :<ץ) (וף צד! אץ טק .מהקומה

/ רשיי אגל דל רנים ממרי הניאה וסו .סננו סלאנס לסם להסק: ש ו  דגלים נגס' טי
:נמ0 אמרה ולסלאנה מסמא לדדה ציין ולא קיימי להסקה סצשנרו

T ס אי מכי ט׳. סיטר שגרשוס הפטנסים p ו  טמיא(וןל*א) נריס לא ו״ל רנינו ו
ט דר׳ שיס  וטנס וסגר קאסי לקולא ש'פ אלא מאמר לקולא מרסי ע

א סנעיא ט די׳ נסלסיה אגל יסדה דר' נמלסיה לסטנן ט  לו משוש סא לעולם יו
י אם סא שססהאק מס אגל נדקא טססס דצרין ט ור׳ י.יהי נאי י׳  דלקו מיקל יו

ט ר* ואמא סגי לאיי נםפון יסדה דר׳ או אגי  ופשע טסהס דנעי ולומר להספיי יו
י׳ טסיוס ליה ליס קראף וססם אשמא נפוחהס שנמסים.לו גל •mipwy גמרא ט ו  ע
חי לקלא  הסר ואס שנש ססום נסוך וססה טקסס לה טהיס ובלבד סשוא: דסא ^

 סי טסקס ליה דאיס אשי/ לסמוס ס! סא דאם משמא .סקצה p הרי מצו מנל אגוד
סג שק טרה דעטה אסס דאסט מוקצי!  איך דא'נ וקשה .אלו אנל אמד מפר ואס נ

 נא! נגדש סא טקצה הא אמר לישראל מומי ־להסס סמק טסי שהניא דמה לפיל נסג
 לנל אסיר שסא מוקצה שסא סנסג וה נדץ נמו פלמא לגילי אסור טקצה too יטק

ה למיל שנהג ממה קשה ונס האולם. ט  נשהס ילדיה לטר הסמון גארדס שקיננה נ
ט׳ קאנים  ינשו צייטם אינם אמה שנעים שהוא לעיי סמוך דווקא מהסס זסשמע ו

נל ליה סוי לעיר הסמוך דארדס גהלטס נדמטרש טא וסממא וימון צריגיס יוסר אגל

נייטוניות
ו •ם נ  וואע^ גגדס •non A סיגו dh הנל נידם •nun ס! ליהלו וו0ם הדנאו נ

 חערם p נדי מסבי* (ה) 1 ןףנ .יו־ס םקנל פאיו־ם סלאנת! הנגטווו ווה• יויהסול יירא
 רה׳י נוגנ . אסיד דהינתא יהד יניהמא ומילנתא אד וגוי הדי »הת דג אטד נחס! דג
 ני! נסוקדח בי! ל! סנייא נד*• אג! אבל סוקדח ליח ראיח דסא! אלינא טלנחא יא•

ט האץ נדנד ץ הדו ונולתו נהה אונל 'Tבםנה ונד־י סחג  קרידוח ססינח גי! ודודא נ
roam טו דדב תלנרד לסאלח אלו אוו האסדו חאסיראיה ובל וקדירווא וסדטחא חניווו 

m נד• ס״ל טב w לאיהוד טינח מסקו ונהריח ונודג אנ״ל. בדיה ל! מנידא ואג! נסוטיוו 
 נסוקנח קייל דנד־ה נוה נרה׳י ההק ריח אנל .א־נ ידים לאנץ יווווח נר׳ דק״ל
 לא אסגס נחילנווא דלא הסהר היההט >חנ! דלא חההי נההק ההיא נחא נידה אהילו

סהוה אלא י*! נחילנחא נהוא ננדנחה סוקגח ליח ליח רהא חנרaר דרנינו סהאסא
ח אהילו לד.םקוז חוו דלא דדטנתא ^ נחנו דלא ל»ו ולח הנח אסו יו״ם נורו דלא נ׳

 האי• נלזונלים נסיק אוקסנא גנקאח חקדוח אח סוסנץ דאץ וחחיא חהסיה• לנל הדי לר.הקח דחוו ניץ וניניהתא לההקח חוו דלא נע! דאפיר מווו נהא להסקה אלא ומיה
ו מואיל אץ חנאי האהילו חחם ומסיק האפוי נחג חיוג נהובח והוי! חמה לנל האהיץ נגץ [נ] :ויינ .ם־א תנמא הס נח*ה'ייא נה׳ר איקלקס מ ו .» ר » ח א הסי )0(נ  י

ץ אסר יהוחו ^ י ^ הדוו דהרי יסווג׳' סחקיהף הסנונסין אלאט! מניט! ה טה ה ע נדורחא טא •טדאח סהוודמ טחקוהף אי סנונט :’חחמ, י [פ] נ נ ^ ט ע ד  דעוסאא נ
ח אי נאוחחה דו׳ •הק דה־' אמנם הויח וג! ע״ה סנ ס ףנו לי ואי! ג חאדד,ו ל
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ק ין5סוק p מ«י מזזוטח איסור שסכס ז*ל אירש״י ו s ק .מוקצץ  נירושליד מהורש ו
ק הסוק ק שאיס לדנר חקוה פושין שאין שהשמס  נאלו שאסור שאפ׳ס ודש .עיקר ו
 שמאין: וששוש שמאה ננהמה אוסר איש מוקצין שק אלא לאכילה ראויין שנמיק

ט׳ שאמר וכל :סקומוס נהרנה משרש זה .ו
ח ם י סנני ט' •יש פסיש פשר ה  שיק .ו

ריי אפר ח׳,) וטלה מכרם ,
 דרש לרט נל ט ותושה ע*י קושתו פלא אדם
 וכן ע*כ זוית קרן לו שיימד וסא זושרא פר

ט' שהוסק אשר וכן ;גהלטש  נ׳ נדף שס .ו
 טמרא ואפרו הוא פוק כירה אסר ׳)n ודף

ק נירה אסר ששאפרו  אלא אפרו לא הוא ט
 ראוי ואם אסור ניויש אכל פעייש שהוסק
 נעון יקר לי שהיה סי מוהר כילה ט לצלות

ט׳  נא שכתב רניש פלשק יו׳) ז׳ (דף שס .ו
ר נראה ש*נ וראש  על לשמוש מוהר שאין מאו
 נ”ש וכ'כ ונו׳ ווהקו נהג שכך נפק דקי ספן•
ט' כירה אשר או pw עשר לו אק ואם  וכן ו

א פן נראה מי  שטא יגיש שנהג ונדיפנר ,מ
א שם משורש נחקא תיחוח נפשי פכסה פי  ט

: ורהלטש
ט׳ פונן עשר לו שהיה מי א ע11  שיק .ו

ה פשנה נ׳.) (גילה  אופדם נ׳
נ אלא ישמש לא  ושם מוק פשר לו היה א'

 נרים וכן :נירה אפר םמף פל ששוחש סאורס
ס׳  ®חשה אין סי מ') (דף שם ניייהא .ו
מ « מנסין אין שחשו ואם ניויס *  ומסקנא ד

א חיה יאמרו שפא מפרא  להתיר דטאו ס
נהלטת־ פשורש וכן יניש ונפ׳ש סלט

ק ו

ק ב ט' פפיו״ס וגשף׳ חיה השומש ו  אין מפיויס לשור שחש רנא אמי )ח' (דף שם .ו
טף חיה נחמה שחש ם5 גרייחא .ונו׳ השוחש וכן נירש אוחי פכסק  ו

טי נוה זה יפן ונתפיט  לנטשו יטל שאין אלא סש לא שם ואמרו ניו׳ש לכסותו א
■ מוחי אחת נדקייה לנסוהו •טל אגל אחת נדקייס

. לחלוש לו מוחי ניו׳ס נהמה השוחט ג ט׳ ו
 נירעין ואין טוג ביום אותן משקין "אין מוקצה שהן וחיה

 לאבלו שאסור וכל מהן ליקח יבא שמא מזונות לפניהם
 אסור מוקצה שהוא מפני טוב ביום בו להשתמש או

 לו ייחד אם טוב יום מערב עפר יח"המכנים :לטלטלו
 בו ולעשות לטלטלו ומותר מוכן זה ד״רי זוית קרן בחצירו

 ושהוסק מוכן. טוב יום מערב שהוסק אפר וכן .צרכיו כל
 מותר ביצה בו לצלות כדי חם שהוא זמן כל טוב ביום

 מפני לטלט־לו אסור לאו ואם .ד\א אש שעדיין לטלטלו
 טוב יום מערב נעוץ דקר לו שהיה מי .נולד שהוא
 תיהוח עפר אותו היה אם עפר והעלה טוב ביום ונתקו

 הרי עפר גוש העלה אם אבל ומטלטלו. בו מכסה זה הרי
:טוב ביום אותו יכתוש לא זה

שלישי פרק

 ננטרוח שאסרו ממה ליטש זה יצא
 השוחש שם ששגיש ל׳ד:) נהמה(דף הלוקח *־ק
 ותולש ומכאן מכאן לקואק מקום עושה הננור את
 ואפרו סמקפו יזיזנו שלא ונלכד השפר את

 דחולש שסותר ואמרו מהו ניו״ש כעדו טפרא
 חייג כנף התולש תדחיא והקשו נו״ היינו לאו

 הנן שאני וחירש נו״ משום חייג ריל ואסר
 האיסור רטש לפי ע ומתוך אורחיה דהייש
 פנה ר' הרג דעת וכן נתלישה שירכו ננשף

ן אנל ז״ל י נ ס  שטון ואמר נזה חלק ז׳ל ^
 י\דם אף טו״ש שמישה אחר לתלשו שטפו

 כראוי ז׳׳ל הרשנ״א כחג וכני סותר שמישה
 ניין שק אומר ואני .רניש כיכרי להחמיר

 שאמרו וכמו אוכל איש שמישה שקוים שכיון
ה מ טי נמזי!ח נחייה נ  שיזיע עי פומית אי

 אלא איטר ליחות ראוי איש נשמשה נחה לך
 אנל השחיסה והיא נהנרח הפכשירין ינרים

 נץים לעשותה הכרח שאין כיון התלישה
 שיהיה עי שחדסה הדק « איש השהישה

:ננ׳ל נסור אוכל
ט שי מו ה  שמותר מוכן אפר או מוכן עפר לו ישהיה מי א

.דמם ומכסה ועוף חיה שווזט זה דדי לטלטלו
 לא ושחט עבר ואם ישהום לא זה הרי לטלטלו הראוי אפר או מוכן עפר לו אין ואם
 שוחטץ אין בהמה אם היא חיה אם ספק שהוא בדיה וכן .לערב עד דמם יכסה [א]

 וראית חיה הרואה יאמר שמא . אפר או טובן עפר לו היה אפילו .לערב עד דמה יכסה לא שחט ואם טוב ביום אותה
 יכסה לא טוב יום [נ.! מערב ועוף חיה יהשוחט וכן ב •' חלבי להתיר הרואה רבא טוב ביום דמו בסר. ולפיכך היא
 או מוכן עפר לו היה ״ ואם .לערב עד אותו יכסה לא דמם ונתערב טוב ביום ועוף חיה בהמה שחט .טוב ביום דמם
רטכץ למקום צמר לתלוש לו מותר ' טוב ביום בהמה השוחט ג •־ יכסהי זה הרי אחת בדקירה הכל לכסות ויטל אפר

כידו:שס יסס׳ג שוו ד :שס כפ׳ג שס סוי נ ;שס סמ׳ג הצח ט' טי נ :תצז ט' שוי א

משנה לחם
ח פ י ס ע שו ק ניו׳ס ו ט׳ כלז  שאס נאנחים למעלה שאתח חמסמאוח לשי תאפר ואם .ו

מ אכלן ’ נ סוכנים שהם מאני מסיקים ^ו'  דתאפר ניסא נסי הכא האוכל ע'
נ מונן הוא חם שאיש אפיס  לשוס צורט ונהשך האש דנשתנה הנא דכאני ף'ל ,האכ פ'
 הד האוכל ק הקלישה וככנמרד כאוכל ליה חשוניס והאוכל דייןליתה לפיל אכל האשי

 לשלם סמנו שנמדד אחי נין האוכל שם מחוניח שהקליפה נפח נק לעולם דאשיס ק>נלא
; ששדה היא הראשונה נשרה

ג י לו שהיה מי א ®' ק סוף לפיל .וט׳ סוק ענ  לשוש זה Tהמנ הרג נחג שש פי
 דסינייו וקשה ונו׳ לשחוש שחי שאין נניאור נראה ז׳ל רניש מדברי

ט׳ סמך על לשחומ שחר שאין נתנ6  שאין אלא ויכסה נדקר יחפור שחש דאס משמע ו
ני' .לכסמילה שוחקן מז  שחס דאפילו תשפע ונתי\ נחב שהרי כן נראה לא זיל ינינו ו

 המך ווש לכתחילה נדקר יחמור לא אנל ינסה נדיענד נמקו שאס אלא נדקר •חטר לא
ט׳ לששש מוחי שאין ז׳ל שנחני^׳ה שם ק ז א ו  דאם נ׳) ■דף יו'ס המשנה p הפך ס

 ויל היה דקאתי מאי ר\א חימה וא׳נ לנחהילה ינתקט אלא נדישנד נחק נפיק לא שנזס
חג ם?ך  שלא אלא משמע לא דסהכא דקדוק איש כאן ס׳ש שדקדק שה ונם ונחי\ נ

 מיהו .מהנא משמע לא נעון נדקר יכסה שלא שחש אס אנל נשן דקר סמך על ישסופ
 שחש ואס קאיר איך p לא דאס ינסה דלא משמע שחס אם דאשילו זה לד»ח אפשר

ט׳ ינסה לא  שתה זיל יניש נדני• סטר ששא נאסר ואס משן נדקר נכסייה ואפאי ו
 ראה שמא פשני זיל רניש זה ששציא ולז״א לכתחילה לששע הוא ונחקו כאן פנתג

חנ ולכך נשן נדהר יכסה שחש שאם אלא נפק דקר סמך על לשחוס דאק ננערא  נ
 שחש דאש לשלם אנל לכתחילה ינחקש לא אנל נדיפנד שינתק נפיק לכתחילה שצשנשש
 שנתת נין לכתחילה שינתקנו אפילו כני ששחע נץ נדיענד סקרי דהנל לכתחילה סינחק
v to כ ישה דקדק ולפ״ז .לכתחילה לששע שירצה אפילו זיל רכיש כאן שנתב מסה נ'
 לא נפק דקר לו שיהיה אפילו לכתחילה דלשתוש דמשמע וט׳ סוכז עשר לו אין ואסר
 דא'כ קמה מיס נשך דקי או אשר * עשר לו אין ואם לומר i היה ק לא דאם שהני

רי ש מנ א ום׳ לו אץ ואם כאן נמ*ש ז׳ל יני  נחג איו א*כ נשן דקר לו שיש אפילו מ
ota נדיענד: שי הא ושחס דעני ניק געון נדקר ינסה לא ואמא• ינסה לא ושחש ענו

עוז םנול
 . נ׳) (וף דרצה קנוא סיק .ססמן טן פד ום׳ «י דסנניס : ׳)0 (דן דצס מסנש םף1
JU רי5 עי ופון 5וד מושן ונן :מ׳) (דן ינינס ס׳ין .מצגו להסיר פד פסר לו שסיס סי 

itm :קי) (ין ינסוזס וקין מי) (דן דנילס קי, . יכסס 01 rn כטא פד ניו׳ס ג«ה
שלש

ק ש. וט׳ היה היא אס כפק ששא נריה ו  ושף חיה דנשמש היכי כי וקשה ניו׳
 פשום דקיחת כשתי יכסה לא מ״ס כמי דספין ודאי הד דאינא אפ'נ ומן ונחערנו

 היא חיה אי לן דמספקא אפ״ג נכפייה דלא שא דינא נמי הכא יהירה סירחא דסרח
 ודאי כטי ששן ודמי היני וני יחירה סירחא ושרח היא נהמה דילחא מיה כהוי וסשן
 1ל איח דפס׳ סנק יקירה סימא ונישוס נסק כסוי לידה• ה'נ ודא• יחידה נזרמא המוס

 המרת סשס דגזיה ספמא להאי צריך אמאי א״נ כאן יחידה סרחא הכרח דלא למימר
 זיל •’פירש וכן כדכיישיח יתירה פיסא מכוס למיפר לן איח דנורה ספייא נלא הלט
 ושף חיה דשתפ מהיכא יתירה סרחא תפוס נטי למימר לן איח דפהי ח׳׳) (דף יו׳ס ננח׳

א דנקש ל”ר יואר. הקושיא חתתוק נזה וא'נ דמן ונחערט מי  אפי' לאשר דגורה פעמא מ
 משום לינא דהשחא אהח נדקירה הכל ומכסה לו סמך כוי ושמס לטי דס דאיכא היכא

 הרואה שפא נורה מכוס אסור דאמיה לומר דנירה נפתא איצפרץ לרך דסרהא ספמא
 שהוא יודע איש רואהו ואסילו לשי דם שס דואה ואינו אוש ומכסה טי ששחס יראה

 נשכיל שפרח ושנור כטי שפץ שאיש איור דס או טי דם כהוא סטר אלא ששמש לשד דם
:הלט להחיר וינא הטי

 נהמה הלוקח ס׳ ננטרוח .סכין נפקוס צחי להלוכ לו מותי ניו׳ש נהמה השוחט נ
ה) (דף י לשלס אלא נמסקנא אסייק נ׳  לאו ושלש אמר סתכוין שאץ דנ

״ שיש ט' דשיי מעתא שיט יניו׳ס ט  מוחי סתטין שאין דנר דלשמואל משם נראה .ו
 דשא משוס שחר אורחיה ששא אפילו אלא יי כלאחר סגדולו דשקרו לפפחא לייך ולא

א'נ חחטין שאינו דנר  דאמר כשסואל שנח הלנוח ריש שסק שהוא ויל רניט על קכה ו
 דנר דשי תסוס פותר אורחיה ששא נשף אפילו הכא וא״נ סוחר מסנוין שאיש דנר

 סהטץ ששא אפי' שא ישרי שעמא הייש וניו׳ש מתרא שאסרו יפה וי׳ל . מחטץ שאיש
דני יד כלאחר דסתכוין משעס לתלוש  וינר• זיל המוסטת שנתט כש *רחיה) שאינו [נ
ה שפס נתן ולק־ נשמחטין שא נמאן ויל רבינו חי טי תי ודאי מחטין כשאיש איל י ש  ו
ט' חלק ויל הרמנ׳ן אנל ה׳ה שכתב ומה .שנח הלטח בריש ו״ל רנינו כמ״ש  ליישב ו
 שאני נגסרא שם שאמי ופה ו״ל יוסף נניח כתג ז׳ל הרמנין לשירוש הנמרא דנרי
דקאמי פאי אלא השאר אמילו אויסיה שי נשף דנל כנף דוקא לט אורחיה דה״ש כנף

■ נק׳
סייסוניות הגועת

 «ינו^ U mooS שכן עסי 1S ואין כנר די.חפ היכא כוע יהודון רנינו אנא ןא]
 אן וקאה .ע־כ וינסה נדקר איתסוד אתם אאם ונוודים נדאנורינן מונן כאינו וינשה

א“ ילה סוקסינן דהא  התוססות נס והנד. .יום נונעוד נעוץ יי\■ יי' ׳•■יייי׳ י״יא °י
הנו ני דאהי או־.א ר־ת כאס נ mn וא־נ דהאוהסו ההיא סירוש האיאח מהאסת יוחנן ו

ת אוזו א קוא• גני נעייות נאנית ונסעוח אטאא נ־ ט םנני® דאסוי ישרה ורנ נסוי אאס עסי אהנין T"־ 1״' • ״’נ וחוטי' נ׳  פרניו אאאר הייט ונו עסי קסתו טי'״ "י
ץ ה ונוי היה ונן סנסוי יי ך היה אאא סנעיותו ו־ תנ וצס׳ח ,אנשי סוכן עסי אוס אניו סאיי ונינו מוי נוי נ ו נחב ונטיף ור־ח יושרה ונינו ו י ט אאון ססק ו  הסחני וני

קו או איא דסושח אנא אאא התום־ iTnn אא ודונו! כויו חם נס והנד, נעק ו נ] • ע*נ ,ני אי אנקו אסותי ואני־ה ססק ! טוי ואינו םעיו־פ ניסוס ואסייו ניו־ם נ  אונא נ
נ אמי דירס ס׳ק כראסוינן ראיה rom ונוי נעיא אאונאו אסאי ואי נית אונא נ»וך תננו אנו אסנם ניו״ט האת □סנה ססייא םעיו־פ ־עיסר. נאנא ו נ האנה ואין נ  אאא נו

י אאחם ניס אחת ניקייה אנסותו יניא אס וניאו. ה־א ות אאון עא הסוו "[נתב !ת־ נחיאנתא אקשן ועיק עאיה יסאינ ראסואא באבות נ « או אין אס-או שתי נ  מוק ע
ע^ או איוזיה רק * ואס תיחוח ועסי נ סוי 1 ענ׳אן דקירות נדינר. אסיאו אנסותו ינוא סונן עסי או י • •סק וי׳י הנושר. אף אסיום התיר וושיסנ־ן ונתב אם "[ ני י נ

מסנתס
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ט ד שי מפ ה מור ה מ  אי( אומרים נ*ש מ*ה י*א.) (דף די^מ p“# מו׳. ניו״גז מ
p למגי המור אס גוסגץ i m ר פמו יש אודנ ינגיהוו ו(א  וג^ה מ

p ’M דהסידו ששמא מוני ואמרו p ידש רשמסס ימגע שלא נדי הסגסו משום: 
מי למאנו מותר  לללי אלא שגו לא אגיי אמר לצלי גשר מליו שגולמץ ושמן הגא שה .ו

 הא ק1י לגלי סשישא לא להדרה אגל
 כלומר אסור קדרה נמק לולי דאשילו קנדל
 ירושלמי .אסור לגלי אשיא הרנה מולא שאם

 ליה דמלח פד הנא ומלם הנא ומלגו ממדה
 נאן ממש המור נגי מל ממלרו נאמר סליה
נ טליה דמלגו מד גנאן וממש  .נו^סס מ'
 גשסע אנל נידש נשגשמש אא היחרק נל ושי׳

p לא ממידש וממשגו ממיויש i ממרא מנר 
 יגיש לשו! מורה וק הדורש! לשני גסינה גני

 אומרים ויש גיו*ש נהמה מור המששיש שנסג
 ווה אשור גיו*ש וטששש ממיו״ש ושמש שאשיא

 נמר• נראה יש*• ומשיחש ו*ל הישליא דמש
 :מנמו־נ שסששש ממיויש נו!נ שנך רניש

כן ה  אץ סיר שם אסהמלנים. מולמץ אץ ו
גה! מהשני! ואץ המלנים אס שולסץ

 יסדוס גני מל שומת אמרו יהושט ר' מטם
 זאמרי איגא יהושפ נרי הלנה מומה דג אמר
ר׳ הלנה אץ וטגיי! נהלכוס ונסוג יסשט נ

 מינו נסרא גלישגא דהלנסא נמלמא
ט ו שי מפ טי. נהמהניו״ש פוי ה  ננסרוס ו

 (דף המור,דשי! מטלי נל שרק
( ק הגו ל/.  ט ניוצא נירש מרגיל•! אי! ינ

סי סדנילי! אץ טי: ננ  למשוס אשור וב! ו
 •פשה שלא נסנץ שימשה וטא גגשר יז ביס

 אמי ניס.) (טצה .נטל מושה שטא נדרן
» ני ט׳ לטשוס ומותר :פרי ונייא י  שם .ו
 נ• בנשר סיוץ למשוס מוסר טגא רג אמר
 ;קדגסא אמלס לה מסמוי טנא רג נר דרגא הא

I דף המניא סרק וט*. הראש אה מולגין) 
 ואס הראש אס מולנץ סיר ל׳ד.) י

 מומלץ אץ אנל נאור אוה! ומהנהנץ הרגלים
 אוס! נווזץ ואץ נאדמה ולא נסישיס אוס!

שטרה מ!הנ*רם יש הרשניא ונהג נמששייה.

טי. גורש ירגיל לא הנהמה אנו המפשיט ו פיג  שאימו מנל רגיש אדניי נראה ו
 פור שגל ואמיש מוהר אמד מרגל הנשר נל שטויא גמגץ מששיש

ף « ומאסרס מלשרו שלם «ו מ נזה אי! שהרי הסם שמהנים נ M יומר «י r היה 
v• «א ומאמריו מלשגיו שלם גשטא ואדדגה מלשגיו שסהו i ממס נ*<1 להששיש שמ 

 אהא קג*כ) (שלץ וסרזמג רטר גס׳ שמירש
 ׳:W היטד טלו המרגיל דסק מסובך שם ישאר אלא מטקיסו יזיזנו שלא ובלבד ו.Tב

שהוא טפני יטרוט לא בעוף אבל .הצואר צמר כשאר
 עיבוד שזה יטלחנו לא טוב ביום בהמה עור המפשיט ך :טוב ביום תולש תמצא דרכו
 שידרסו כדי הדריסה בית לפני נותנו אבל .אכילה לצורך שלא מלאכה עושה ממצא הוא
 מלשחוט. יטנע שלא כדי טוב תם שמחת טפני אלא זה דבר התירו "ולא .יפסד ולא עליו

ה. בדבר ומעריטיס העור. גבי על לצלי בשר למלוח וסותר  מכאן בשר מעט מולח דrכ ז
 7צי שאינו לצלי בסולת אטורים דברים בטה ה :כילי העור שימלח עד טכאן ומעט
 מהפכין ואץ החלבים את טולחץ אץ וכן העור. על לסלוח אסור לקדירה אבל הרבה מלח
 המפשיט ן לאכילה; ראויץ שאינן טפני יתדות גבי על ברוח אותן [ג]שוטחץ ואץ בהן
ב. ביום ירגיל לא הבהםה יאת  כדי אחת ט״גל בשד כל המוציא זה המרגיל הוא כיצד טו

 צורך בו ואץ גדול טורח זה בהפשט שטורח ספני יקרע. ולא שלם העור כל שיוציא
 שהוא בדרך יעשה שלא בסכין שיעשה והוא בבשר't בית לעשות אסור ובן למועד.

ק לעשות וסותר .בחול עושה  וטהבהנץ דדגלים ואת הראש את יטולגין ז :בבשר סי
ק ואץ באדמה ולא ובחרסית בסיד אותן טופלץ אין אבל .באוד אותן  .בטםפרים אותן נוז
 קעדם מיץ קוצים בו שיש האוכל את טתקנין אבל שלו בתספורת הירק את גוזזין אין ״וכן

» העגת גיילד׳ עיסה ללוש יטותר ח בתספורת: ועכביות ביד1ז
 V!׳מ«׳ו ונ1< .מי׳ P• עיסס«ינ 6(91• מפריש אינו טוב יום מערב עיסה *והלש .טוב ביום [ד]

̂ן! 2ס(£ף̂, לשה ואם .טוב ביום [ה] חלה טמנה <מו ס׳ו מלעס מ/ ויםיוpte 4 ני! ס
 או טמאה עיסה היחה ואם .לכהן תוחנה חלה טמנה

 ביום טבשלין שאץ החלה את יבשל לא החלה שנטמאת
 קדשים שורפין שאין טוב ביום אותה שודפץ אץ וכן עוטרת. לשרפה וזו לאכול אלא טוב

 טלאבה ועשית ישרף באש שנאסר עשה מצות שנטמאו קדשים ששדיפת טוב. ביום שנטמאו
ק וכיוצא אכילה לצורך שאינה ועשה: תעשה לא את דוחה עשה ואץ תעשה ולא עשה ב

כיצד
מס: סמ׳נשמ: נשיישי׳ס; בשס: •ושיוש>׳וו»«רגשש; מויסי׳ סמויסי׳סקי: ו שמ׳גשס: ipiו

M^ יו!י׳ו  lalh ift !יניו p  '*tn ושג*ש> ft!• 
a ניי׳מ מגויס ס«} משיס ^! i n נדנוו ftoi 

ftm ומליג ftmri ooftift! :

 רג(ים1 ש6ר Mb נהמה נל למלוג הסירו 6של
צ. נסמשה יוסר שנראה ומור הנלים ס6 לנמר שאסרו נורך וה לעשוי! ואסרי ניוסר הע«נקי! אלא עמץ שאי! לפי נהמה של פירה לאכול שפחטץ אנו״ס נלנד  סדלוה סוד• ויש «

אגל שלו גתסשורס הירק 06 נוווץ אץ הגונרס גגרייסא .ונו׳ הירק נומי! אץ וכן משיל: ששה, הדמס ולוה גהסה שדגרו אלא גלגד ומלים ראש אמרו שלא שאמרו
י :המננסס ואס הקונדס אס ססקגץ

חר ח סו ט׳. מ«םה ללוש ו ק ו ה נירס ענה סס שושי! אץ *פרים ניש הטא נ*נ;) שסל(דף יגיש «  WB מנם שס ליה קד• ואשא• סרונה שש שגה שס מאי ססייץ וני
ש :נלישא דגמישא  דפמואל נאסה נהלטס ופסק שליג דששואל ואמה נירש סלה סמנה משריש ממיויס עיסה גלגל רגם אמר מי.) (דף שיק .ונוי שפירש עיסה והל

ת דפס והיא מלקץ ויש מו רי רל הרשניא הנריש וננר ה ק ושסנה רגיש ושיש .ההלסס ניג ר לנ ד שנגטי.•! נהלמו מתשס ושאר נסרים מהל׳ ל ש׳ פסאר ננ  הסלם ח «
רי והלישה העיפה גלגול נשנגמר אלא נירש משריש איש אמיו שלא ויל הישנ׳א נ0ונ .שם גמטאר נירל אלא לנה! נסנס *נה הזה ונזפן ומ״ל ישראל און שנין והמלוק ^ 
ץ גיי^ש מנוגה משריש גיויש היה הלישה נמר אס א« ממידיש ה: והארי!־ מס מומאס סוומס משאה הפיסה שנל הוה «  מונרץ מרק^י וני׳. מסאה מיסה היסה (אס נז
ס בהלטס סמקו וג! שסאפה ער שס לה סקרא לא *סר אלימור ר׳ ממס של ט«ש נירש גמומאה סלה מסרישץ טצד מיו.) (משווים  W ניייש ה0ו6 לשרוף אמשר ש* מנואר ונ

מ) (דף מדליקי! גנוה ש׳ שגסגאר המו ניויש קדשיס שרשי! שאץ  ודש מדהמרג. וסגיסס שססרישס •ויש שנשאר א0 ומשש לאנילה. ראויה שאין לשי אששרלאשוסה *p וגם ל
ח אלא לשרשה טמדס ממאה מלה שאץ א א אי נסיל אגל ג p.שגופו סלס יוואה שטמאה לט אלא אשרה שאינה לשי *סה *נל לקרי! ששגל גזול * קש! נהן *נ i שגואד 

*ר סלה שהלטש משישי »נ pi נג שד אלא ננא! להוגיר גא לא ויל וושיש .שגרץ אלי שרק גהלטש ג ה דאדס שאיגה גסלה והאמיה הסרישה * ל ^:
PH

ם ח ה ל שנ ה ט שנ ך ט ל ט ל
»ג משום שא גגף * ף. ליה ד ש המר שלא ומה מנג בי נ n שא>« שלאגם מ»ם גגשף «י ל  Bftwi ססלסס לא המסגד סוג מגרי מיץ (לש . ׳Hp« 01« סיוע שלא ב

« ציינה מ שפסת משם לנסיוילה טסר דמא לגו ץ אלא צקי ואיש גיסא סומר נסו •̂ו רא) י
ס הסלישה דאץ משום הססם ליט •ש למסרה ם נסיש השטסה קת׳ם לימשס הני סיגי דל ^

ס הממם סס סוץ וסוד :יוסף נני
ץן ה ס׳. הרגה מלימה צרין שאינה לצלי גסולס נן-׳ דו מכלל סשס *א קגדה נפץ לצל• ויל רגיס גסג שלא מה י ם סלס לרין >«6ש שנסג נסה מג מ  אי»1 ס*> «

̂לה ר*» 0* הזודמן לסג• זמור ואמיג לאנילה ראו• ש סשש ולא מלוים לשונא דמוי ממדא סירא הו■ לאנ :להסס מהנא לסלק ממס לשס ויל מי
 0ש*סד משןי הא ליס הו• היג• יאיס .1̂ מסה אנילה ללורך יש4ש מלאכה יפס••!! ג»קץ שרס שש משד ליד) (דף גגמדא הממס .נססשרה ומגניוס 0רץ;ו בנון ז

ט אהוחה דלגס ואמשד סמשהל^נא. לא אגל לס* ולא לסס משוה *נא דמשה וגה• לצוק־ שלא גמ> ססדה לצורך מלאנה אש»» סוד *(m ושמשא למפלה ששרש ג
ש דאסננס שגשה ושאג• נא! לסר! אאשי ועוד .גהגאה יאסור משוס דהואיל ממשא למור הנא שץ דלא רטנהיה יסיג יסאיל ממשא דליגא משס והנא כ ^ «י  ז

א. ואהזריה •שרף גאש סג גוה וניולא קו ) צדץ(דף אץ גשגק דל דשי• ג גודש!: אץ שמשה מהמה מלססד׳ לג
l u n

ל ר ז טנ עז
 יגל לאד*. <*ץ שישאיק ששש סד חשישס י׳א): גנייוי(* דייגי/b.דרי •לש
 משאש •לו שק •ף ששיי (ייגש .ישמו־ צימ יד יגייי אש ססיסיי (דףר»):9ד<י( לק
 פד ׳01 •י די no* אסי pn :ל>) ימיקדשץ(דף יסל• יל שק נסוזי •גסינס יג.) (דף
*p אץ(דץ(דף שק .גגשד (גד *■יא ל ■ ’ד*'■*" אש»אש סואגץ :ד׳י r דף) (ד**.

* פיסי לציש סיוד ס . ג י ר שי»(וף«רו): יל ול ייייוי ג'^)ולנ דגי*(* ייג ד
»( שידי. פדלשייג מפירש פייג מואס ד ר ק  1וא ויל שוולד טופ ^ג): ף1ל

w 90« דגד *נו ופני :יס׳ *!9 פיס■ p פסלקץ n t *יילי •שיי” יל bios* פיל גילו 
י 9ופ׳ י0פלס9 גשגד יל וירפל! י*ד9 9• וד׳ אלשש דיי יסייי גשייס פפו ■יל ל יא• 0

 סייישש*י0קפשלץ(יףרו.)ג׳נ1ףוי0יששיו0ףנל.מיגי'וי0 ייקדדצס אקסיגאש
יפש ומשי.שק »ew שלא שיין •ץ לאוילקחפישפיאתלשגילאדזאלאשויאשאןלסלקדיק: דילטדא !ra גנששע pi שגיץ אלו ול צוץ *! ל »א משיסץ יסמאגש• וישי!

ו (?ף מדליקי! :ג״י) ל

סייסוגיות הגהות
ש שיגי ף mSk רא ו שו סף ססויי ג «יוו6 ספסר נסא״ י י א אסואסו ססנוץ ודגו י  ינ
y! 1,רא הר*־• יוסנים יאסו אפור במוונדן o (נדודיו* !נ am ר אי ס «ץ ו לנ ל ו  נ

n שגיא אואא ונן יחואש jn n* ,* א [ו) 3rp 1 ע• ס VH וסנ־אווי! י*יג סקס נ  בי
י ענס שו אופי! אץ שסויש וי ס ני ץ, וני ד סי ס )n 1 !9 י אנו א נ א סו א יא* וי  נונ

סוגן ד׳פרי א ו נ שאא איס וסנזרא ו»ום י ס • אנו ס. נ  אנא אאיס ידיי גסיס ק9י ונן מי
אנין א רד.יאנסא פפק ו רנ אגני *11 נסואס רסיא נ m* ו e ס קייוא יויס ל סיג א*1ואק נ  ו

ה ובסנ .אניא ואא ג«0ג אניי לגי דאא ו א פ ס דנ  אסירי* •10 א' *אא דאסואא ואנו
נריינן ובן סתיו ספדי* ואסינ וסואן אינא נסיא סווסס ואסר וססואא נסקנסא אנא

ניורפאש



1S4משנה מגידטובפ״ג יום הלכות זמנים. משנה מגיד

ן י  נפזרגי 1יפ־6 •!6 י<'ד;> התניא סיף נר״תא .ט׳1 חדשה נפירג• חישין אי
ט ופירש חפחח. מדשהפפא ס1י משמחה ל,חסדמ;ע מסניההפד יני  והרשנ׳א '

 משנה .’וני וניייס הניר נורפין אין .עיקר רניט ודנרי צטרך שלא סירח ונרצא פירש ו'ל
 קהיה יסף’ נרי חייא ר' חט יעמרא ,עכנשין אנל ונירים חטר טרפי! אי! ל״ג) שם!דף

 טרפו אא״נ לאפיח לו אפשר א• ואס דר׳י
 לחטרא אריחא נפל חייא די׳ דניחהו מוהר
 מפליא רפסא ואנא חיי ח״א ר' לה אמר ניי׳ט
 נר לי טווי לשמעיה רנא א״ל מינך נעינא

 ולזה נהלכית. יה יכל מהרופא ואזדהר איוא
הנ  אלא לצליה לי אפשר א׳ ואם י״ל הרשנ״א נ

 ינע אס הצלי יהריך שתא ימחירא נדיחק
 נמנע ואיני טרף החטר שנחיך והעפר נלננה

ץ הלק לא ורניני .ע"כ ניי׳ט שם נפל אם  נ
 מייא דרבי שתעשה לפי מעיייע לנפל ניו״ט נפל
 היפיר לא ולפיכך ניי״ס דיקא ילאו היה ע

 ילנרוף ז׳ל הרשנ׳א וכהנ .זה מעשה כלל רניני
 הסקה לאתר והנחלים האפי מ! החמר אס

 אי רכנה שהיא יאע״ס מיהי שהיא לי יראה
 לצורך להנעיר שמוהר וכשם כן נלא אפשר
 נפש אוכל לטרך לכניה מיהי נך נפש אוכל
 יכן .עכ״ל ,הנהלים על נשר כמניח זה יהר׳
ט' ההטר פי וסוחםין :נהנו  ליה אמר שם .י

 דמי מהוצל אתא רנ ל! אמי אשי לרנ ינינא
 אריקהא !א א״ל כנא ניורוא הנורא ליה שרקי!
 ניו״ט עיט נינלין אט סין כלומר סמכינן דפרח

 והרכש הפייט והיא סמנינן דפרח אריקהא אלא
 תאהתטל דסיייה והוא רנא אמר הנהר ששניניה

נ  .יכו' האפר את לננל ומותר • נהלטת פ'
 שהאפי ינהלנוח ,שרי קיפמא ררנא אסר שם
 לסוח ניי׳ט לנטל מותר ולפיפך ניטל נר איט

פ הצלי על או האינל על הטר פ• ט  יכן פ'
כי א׳א ונהשגיה .י׳ל פירש׳י  נהל' נהנני נ

ימא ניטלו על הייני[ התים נתינה ״שעה שהאפי ז׳ל דעהו .עכ׳ל שטש זה שכל שנח
מפרש

 . אותה וישרוף הערב עד יניחנה בה יעשה כיצד ט
 יפריש לא תחמיץ יניחנה שאם פסח של טוב יום ״היה

 הטמאה העיסה כל את [י] יאפה אלא בצק החלה את
 בפורני [׳] אופין אין י : להס החלה יפריש כך ואחר

 משמחת וימנע הלחם והפסיד תפחת שמא נזירה נהדשה
 את מכבשין אבל ובידים תנור נורפין אין .טוב יום

 אלא לצלות או בו לאפות אפשר אי ואם .שבהן האפר
 ורפש בטיט התנור פי וסותמין .מותר נרף כן אם

 שרככו ודרא הנהר שבסביבות
 טוב ביום טיט לנבל *אכל מאמש

 האפר את לנבל ומותר [״]
א : התנור פי בו  תנור י

 אותן סכין אין יחדשים
 מפיגין ואין .במטלת אותן טשין ואין .טוב ביום ,
 . מותר בהן לאפות בשביל ואם .לחסמן כדי בצונן אותן'

 מפני עליהן לאפות או לצלות האבנים* את ימייבנין אין
מערב גבן שאם טוב כיום [ש] גבינה עושין ייאין יב :באנטיכי חמין וטחמין בפורני ואופין ומסיקין .שמחסמן

יוס .הרעשים יציל
m ̂דן סמ״ג זע״ש ת־י,ז סי׳ טור ג :עש לאיין סמ׳נ יזט סי׳ פור  פזי ד : שס J :ע׳ה לי

־ שס סמ״ג חיי סי׳ טיר ה * חקח סי׳

 .אסור
 לסתום
 ונירים
בשמן

משנה לחם
. ניוי׳ע נפל נין מלק לא ורניט ז׳ל ה׳ה נחג וטריס. תנור י ט׳  היכשדנפל "נ6ו ו

 היה דדילמא וי״ל נזעיו״ט לעפותן לאפשר מכשירין היי הא שיי אמאי נעיי׳׳ע
 שמחסרך יאה יהשחא יה נענול המאכל יהחרך שלא סטר

א ן י הנ .וני' *הרעכיס אח ילננין אי נ
ג  טציל ט׳ם שהיא יויל האנניס cr<: •מימנ׳ה י*ל רניט דלדעח המניד הי

 :המגיד נהינ יגן נ-זשגה היא יכן היההיה איז 1דלןעי ונראה לישנים. חדשים נין חילוק אה
א שהירט מה ז״ל (דף המניא פרק עמי

 יציין דמשיס לליבנא הייט נה נגעו רעפים לטן ימשים עסקיק חדשה נקדרה הפא צ״זי.)
 הראנ׳ד שהשיג מה ניהא והשתא חדשה יהיה שלא אפילי נחשמן דלריך צלישנא אנל לנוקן

ט על י׳ל ני עליי פס שהשיג יכו׳ האיר אח נחן אחד נע״ש שנח מהל׳ נש׳ט ז״ל י

 והפריח זה פירוש י׳ל הרשנ׳א דחה יכנר יכש נאפר התטר לסחוס שרי יקיסייא מפרש
 ואי לשעתו שמחיינש כיון נינול נר אפר יהיה שאפילו לדני פעם ונחן .מיהר האפר שלגנל
 האשר יין אנל קיימין שננאן רניט דנרי ונמצאו ניו״ש לגנלו מיהר רעיו׳ע לנינלו אפשר

נסיים צי שנראה מה שנח מהלטח שסיני סרק נחנסי כני נשכח נגיטלי חייג יש אס
:ההלטס ולדמח לרניני

א  שם נרייחא .יכו׳ חדשים ונירים תנור י
 מישים ונירים חטי ל״דסס׳י (דף

 סנץ אץ אכל נחצר הנפלץ הכלים ככל כן היי
 מפינץ ואץ נמעלית איחס פשץ ואץ שנין איתן
׳ נטנן איחן י הן לאפית נשניל ואס לחסמן נ  נ

 שמא מ)י נליטד נציין אוק יאמשינץ מיהר
 אח מלנצץ אין ;הימן לי,שינ נציץ מפיגן

ט' היעפים  מלנרן אץ ל"נ) >p( שם משיה .ו
 מאי ינצמרא ניי״פ עליק צללית הרעפים אח
׳ אמי עניד קא  חדשים נרעשים הנא •יחנן י

 מפני לה ואמרי לניקן שצריך משני עסקינן
 לעינך חדשים הזניד לא ירניט .לחשמן שצריך
 ישנים דאשילי לה ואמרי משרש שהיא נראה
 ולפי שסלנק שעה בכל במחשסן ספני אסיר

 שצריך משני אמרי לנדקן שציץ ספני שאמרו
 כך נל ללנק שצריך פפנ• דה׳׳ק נמי אי לחסמן

 אלא הניאו לא שנהלטיז וזהי שיהמססו עד
 לפי לישנים חדשים נץ חלקי ולא נפשעה משנה

 שפירשמי מה ונפי אחרון נלשץ טסקין שהן
 ינחנ אהיון נלשין נ'כ שסק ז׳ל הרשב״א אנל

נפורנ< וסופין וםסיקץ ;חדשים רעפים די־,א
 ופיחש ל״י.) (דף שם כלשונה ניייחא .יכו'

 יאמת שמא מוששיו ואין נדולה יורה אנטיכי
עושה: היא לחיל

ן יב ט' ננינה עושי! אי  י*א ם׳ שנה .ו
 לרנה אני׳ א׳ל קל״ד.) (דף דמילה

 החס מלישה שנא ומאי אפור איל לנגן מהי
נ נעשיח אם האי כולי סעליא דלא אפשר לא פירוש .אפשר הנא אפשר לא עי :סנ

אכל

 ת־־אב״ד השנת
 הואנ׳י נמנ .וגי' צגנל גל‘•׳

 שניי נהלניה נהננו כני ו'צ
:ענ׳ל שניש יה שכל

 אלא ההיתר דאין ההורה מן הכל לאס- טנחי יציאה דמאחר הקשה ולכן ציין אין בר״פ
מהירושלמי יוכח דהכי יעיד המיי־ה יין אסיר השאר דנל שנא מאי לתלוש

 כאן ז״ל ה״ת יי״ש שלכי הזכירה לא יאמא׳ חדשה נת־ירה לה מיקי דממרא י״ל הראנ״ד
 למסמן דצריך כליפגא סט־ זי׳ל והוא משום חושה קדרה י״ל יני;י שם הזכיר ולא ניחא

 נעד שם הלין לא ז״ל וה״ה כאן שעסק כסי לישעם חדשים נין מיצוק אץ צישנא ילהאי
 כצריך מפר קאייר דהכי נמי אי י״ל ה׳ה יס״ש .כאן שכתנ מה על שסמך ו'ל רניט
 דסחסיין •י איסי יה״גי מהסם לינץ נל קאמר דנתחלה דנריי ניאיי יט'. כך כל ללטן

ק דכל דאע'; דקאמר והשי,א  של לינין יהאי שיהסס גדיל ללינין צריך ר״מ מהסם איט לי
 אכשל כך כל גדול לטן יהיה שלא אפי'ט או ורחסס הוא ליטן-גדול השתא דעביד יעפים

; לססוס שמסייע ספני דאסור
ב ן י ט' לרנה אני• א״ל )קל״ד דמילה(יף ר״א פ׳ .וט׳ ניו״ט ננינה פושץ אי  מאי ו

 נפרק ז״ל ה׳ה נדפת פלה איך וא״ח אפשר לא הנא אפשר החם מלישי, שנא
 לייירה מספיק איט נת'טש הוחי שלא שהטעם שכי.נ i"t הראניד על נשהביג ראשון

טי דהוא דמשסע וט׳ ונפמינה  אי דזה אפשר ללא אפשר נין יימלק דאיט ז׳ל נדעיט ס
 הנלין שהיקח נני ועוד .אנשי ללא אפשר נץ נמגק כאן חיל^ נגסרא דהרי אפשר
 . פעמן דמפינין סעיו׳ע לעשותן אאשר דלא משום דמעמא י׳ד) (דףנפ׳ק ננסיא אמרו
 הדנר להתי־ או לאטר אפשר ללא אפשר נין חילוק דאין נדעחו סמר ז״ל דישא וי׳ל
ק ה״ט אפשר ללא אפשר נץ ננמרא ש^קו דמה החווה מן י׳ל הי׳ן שכמב נמו מיונ

עוז סנדל
.מאמש •07X מד מדשס כפירגי אושץ אי! ;מ׳י) טנרין(דף אלי פון .לחש הסלם עד •עשש וrב

ע :סס»ר שי שד לגנל אנר .ל׳ד) יץ(דף נוי המניא שוק ו  כמנט כני י׳ל היאנ׳ר נ
 .נאגשיט שד יכי־״ס תנור שה מע• נשנש׳ יאגי ע נשג י׳ל היא אומי ואני :יהי' שהש נהצהיפ

 סשנישץ גשרא קרד) (דף דמילס ר׳א שרק .ששש שד גנינה שישי! אץ .ל׳ד) יין(דף מ• המניא מי
; מילה צרכי נל ושישין

ל דהייט מושמרתם
 יי.רקדה טחינה ניירה לאטר טעש מה א'כ צוין אין נר׳ש שם י׳ל הי׳ן שכי,נ כמו
 היטרה סן הותרה והרקדה דעמינה סטר ז׳ל שהוא דאשילי ליער אפשר עוד .ההורה סן

 סוף דכוף דכיין י׳ל ה׳ה עליי הקשה ת*מ מננן נסו יאפשר תשים אסרוה שינגן אלא
ט טעם שיאמר נ1מי־ א*נ מספיק איט לנד יטעמו י׳ל רניט לטעם צריך  ננל ז׳ל וני
 אניי א׳ל מזה למעלה ומילה א’י כפרק שם אסרו סוד .כלל לסעסו צריכים אנו ואין
ה אע'נ ניי״ע אוהו שטלין פירוש אנימרי מנשוא שנא מאי יוסף לדג  לא החם איל דמננ

נ אאשר הכא אשכר  ראשץ פיק שכתג נמה ז״ל לה״ה נדולה תכונה מכאן נמצאת . ע'
 רנק שלוג לא הפסד יש סמנה דנקצת אע״ג הפסד אין פנקצירה שכיון י״ל רניט שדעת
 קשה והשתא ,הקצירה נכלל נכלל שיהיה אששר דלא אע״ג ירר, תלישת אסרי הכי ומשים
 שכחנ כמו נאשר שהכינוי כיון לאסור לט אפשר היה דלא אע*נ אנומרי נשרא דא"כ
 נכה ואס הנר אק מננץ אין כך האש את מכנין שאין וכשם יה שלאתר נכ־ק י״ל רניני
 נאסרה הכנו׳ דמלאנת כיון דאפשר חע״ג אנימרי נשרא לאסור לט ראוי א'כ ליקי.

 משום שאסור יד כלאחר ירק סלישת ימי לאשיר י1רא ס׳ס טא יד כלאחר דמכנה נ”אע
 סלאכש דסחר ניון לוקה נרה ואם י״ל ונינו ש:הנ ממה קשה יטד הקצ-ה ש:אםרה

 י׳ל הרשנ׳א נ0שכ נסי הת;ור את לגרוף ונס אגומרי נשיא דהיינו אכילה לצייו הכסי
נ .זה כשרק לעיל  לומר ויש לטרך. שלא נמי סהר לצורך הכטי שהותר סהיך נימא א'

 חלישת צא* אכילה לצורך פחיא קצירה דנאסרה וכיין אמרינן ירק נחליכת דנשלמא
 רמשים כן נעבור צאסיי לא אנל רנק שלוג ולא משוס אכילה לצורך שהוא אע'פ ירק

 שהם כיון רנק פלינ לא אהא לומר שייך דלא לטרו כנוי יאחר ללירך שלא כרוי שנאסר
 שלוג לא אסריק לצוק נשהנל דנשלסא לצורך שלא והאי לצורך רהאי הלוקים ענירם שני
קי דלא כנוי שהותר מתיך לומר ראי׳ אין וכן  ומשוס יד נלאהר כנוי אלא לנמר׳ הנני' ס

 נהך דנרים דניצה נש׳ק ז׳ל להיי׳ף ראיחי [וה! נמני אחרי ,מהץ■ לומר שייך לא הכי
טי לינא התם אטמי׳ סנשרא שנא מאי דסילה די״א ה כן ימשני .כט• איכא הא נ  ט
מקום שמשל אלא שהקשיט מה סכל פלל קשה לא והשחא כן נליס י׳ל דינים לימי פיאה

קאה
טיימונמת ועתות

עי וכן ת׳א אחאת חייה מסכת ציתיזיימי י' ף! ;ע־נ , rע■ תתיסשות ני  בתאת ות נ
 אע'נ ולאשותח עיסת נעודת ניז־ם «מ ויתאת לקויות זזרינן דאנן ר'< אוסר נת־ל אבל איי

א דמסקינן ר' נגטי  מפץ וכן סגומו סופאת יזואח «לא קסן נתן נעיר r׳ אם אליעור נ
ח׳ג תן אינא אי קסן נתן לינא ואמילי סיזינחא רי« נתן רב נ«ם שמת נתלנית נ  גדול נ
ב ניטול ע־י ליח חיי Km «רי  חולץ ביוב לית סכטל רב נסת ער נש' נדאטיינן ניי

ם׳ לח ואניל א ק׳ל אי דיrד דיי איטר נלל נתן דלינא ורינא טוסאתו ני  ליה דאית נדנ
ק ״ש טאם חוזרוסה נסשר שסק ונן .חוסי עינ אוייחים סיקלעי טי הוטיל תיב יע׳מח נלל נתן «ם אין אם אנל לאשוחה סותר גחל הוא אשילו נעיר נ  לטלטלה ימיתד נעטיד ננ

ת לנו נסנויט■ תנו ור־ח ת־ג אגן הועיוטת נסשר חלה נהלנו סטשו טוסאה ידא *לא קטן נתן *ם אין אס שסק וראנץ .נרשר־י נרבה יק״ל לאשותה מיתר כהן 0* אץ דאשילו נ
דני עבתק ר ס־ת ל*ון וי] ז ע־נ ,הנטול ני'• טשי טפיר דד.ני סדד־ם נתב ונן ונס־ד, ננעסוד שירי* אליעוי נ n נידח לחניא םחתק אידי *סעץ נ־ר יחידה ר׳ נירי*לם■ נ n n
שווו סניה ט חרטה נקדרח לנטל טאסור סנאו ללמוד וי* ניו־ט m̂■■ עלת ^ אטנם , ענ״ל *לני לקדיית נידיד. בין לחלק ת* םנעדיט הא* על לתת הורץ נתתלח ניוי

ס ל לב*ל הנהינ סויי׳ חנו ונן ביו־ם נד. לנ*ל רהויס אם מעיו־ט קדוזז ננ ראסת■ סאיי נחת־י םשידד״א ם*ה ה־י *ל ריי׳ס נתוס' סדאתי ובן לח םחסס קא •010m ם*ום תחום נ
a1 א יאסר תא שיי*'• ונן (וי! : ע״נ ,יאנל סח לו דאץ בנק סרוהק לט ח סהלנית סש׳ח עיין *יי קיטנזא ינינ  סהד נירויילסי דגרסיק אסור חלב להעפמי אשילו [מ] ו *נ

ם חלב להעסיי 1 ע־נ ,ט״ה להול ססנו וסעםיזי יהלב טף נן טוסר אתת אס וססייס סעירש *יזלנו נגון שירו* ניו׳
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מי <ט<י ,יגו' המגלי! nb דרז ם ס״ק י ם נהלנויו יפסיץ ויז׳ ם6« מ  דהנלין וי
עי גדוך ונמלח נדרנ! גיחנין ק מי ק עיקר. ו p נל י irw ק גידזנץ י  p«ני

ם ט ק 6נייצ1 ממצים ושום ני ^ז 1י\גדיעי ץ6עו1 נ ם דניי ננלל וייי ונל ני :יני
H)' שוחקין nh לין פ ס פיק .ונו' ^  מהיי נ*ע אלימוי י׳ ל*ג) שחל(ניצה יו׳

 וסנפים שלהם נייחים הפלפלי! nb לשיווק
 שאסוי לי ייפה ו*ל הישנ*ו) ונמנ פופיים

ם החיול nb לשמו!  דומה זה שהיי שלו ניחי
 צוקי פנל שפסויה נייחים הפלפלק לשחיקח

bo :»נדר
ט' הייטח פח טהשין אין ע  (דף פיק .ו

י י*ד.:) י  ין6ו סיסגי פישין פין ס׳
פייו נמגחשח גוהשץ  דפפי' פשפש דניייחפ ו

 פק חציפ והא והקשו אשוי קעצה נמנחשח
 נקפצה טחשק פנל נטלה נמגחשח טהשין
סיין א ו  לז ט׳ לצז והא 1ל הא קשיא לא ינ
ח ונן נקפצה מוחי  נהוב ולזה שם. ננזזיא פוני

 מחציהא הא יאשוצה ניייחא נני נהלטח
 טהשין לדידן אנל ישיאל אח לנצי טקימצא
 מקום שנגל רני» דעה חה קפצה גמכחשה

 וצח! נקפצה לנהוש מוחי ישראל האח מון
ד לאסור פעם  שלהם שההטאה מפצי אי• נ
ה  ווזה צוחה הדעה אי! איא ונהשנוח .«נ

ט׳ הפעם  ינילין פאי! מנףם נל דנייו ולפי .ו
ק הוא היי נדייפא הרנה א  ולזה ,ישראל נ

ם ם ודעה «יל. הישנ׳א המי ע הפייושץ פן נאסד ואין סהלטש מעה יני :םני
הקסח

א הצן י״ד.) מיצה(דף נפיק .וט׳ ההנלק אה מין אבל יב « נמדוד ודופק חנלק מ׳
קי והמלח ע! של^ן כדינן הנלקצוונק אופיים וניה הכיור ונען נ  נפדון

ע ונגמיא ען של נפדון■ והמלה נ מ״פ שיפי נעיא מלח סיהה דני נ הוצא י  הד הפדא וי
 מיניו ההנלק נל אפר והד הנלק צייטה הקזדוה נל ואק פלה צדטה הקדיזה כל אמי

ט פאי פעמה מפינה איצה ומלה פמוק די  ני
הו צינא התבלון אח דכץ *אבל טעם חסרלו כזה אין טוב יום  אי לנשולי נפי קדלה פאי דדע נייי
 ש משי^^^ו־פ^״ט^(^ל״סה אבל • ppa יפוג ^ערב אותן ידוך שאם כדרכן [י]

 צייסת הקדמה צ9 ואין לזזנס ליה דאינעי ד&כתש הטה p אם אלא טוב כיום נידוך אינו מלח
J[» ך או ו  לאטל נלט יעלה מה עוע איצו ואום חנלק שאם .שישנה כדי בה וכיוצא בקערה ^

^ m ש״קיו ואין .טעמו יפוג לא טוב יום מערב הפלח ש״ק א ד « ^ אי מי מ
לי 3KV1 המגת בריחיים [י] דיפלפלץ את נהיא ללישצא פיפי נפי קעא ללישצא ^ו
........................... ■■ :התכלץ בכל כטדובה אותן דך
 הדיפות *את כותשין *אין יג

טחשין אבל .גדולה בפכתשת
 השינוי הוא שזה קטנה במכחשת

 כקטנה אפילו ישראל ובארץ שלה.
 נ«]טוכה שלהן שהתבואה אסור
יום מערב אותם טתשין ואם היא

H לאוק נ’פמ שפ צמד ג :עפ עמיג ועיש מקו סי• פוי ; »

 הראב׳ור ד.«גת
שהייטפוס׳. •אי!  סיסיןא
 מדמע אץ ו׳ל מצאנ׳ד כפג
 נצל אצשי סנהממפאנל עמה
 שצוצ;ץ וייסא מנשיציס! «יןי

 ממ1א ט:ץ roi »צממ ס
 W1«1« צחלס מגיו:מ 9ג1נמי
א צנ10  נזול טפי לנס נייני

 אנלאצשיא׳ידלנסנלרימיס
:מלל טפי גש !41 גקוצנ

טוב

 איגא פוייקא של הנלק א*נ פיזי. «ר לא
ס רטס איפה שפהטלין קדרה שיש נידי  גנ

 לא ומא פ«רי נדון אס פפמו פפינ ואיט
 >n נהרא ללישנא לע% ינשל פה דע1• טה
 r ואיהא .טעי מי לא קמא ללישצא ניעי
 םדוזגין כל שצמאל אמד יסדה דג אפר כנפי

 פלה אפיה והא מלא ואטלי כדלק דדוכק
 דהדא הסא האי ט לאפל הוא שיפי כעיא
ip ונ^ה ציש יחלקו לא סאיי מי אמי

 נמלגן לא פפהם ומלח פליק בדדגק הצידוני!
ן שנשיא עצמה נפצי לדינה אלא מז מ  צ

 בלא כדמו צידון מלח דלניה ופירשיי .דנר לנל ונירא לקדרה לא אנל לצל• פאמי
מן א'.לויי אצלי דייקת כי נידלא אחא לינ רנ איל מפי תו ואיפא טפי שום  יפידש׳י ו
ה מדונה דאמי נשופאל דשני צדה פל המדינה הפה מ  זופא שיסיא ומיס נמדון מ

ט  גהמשהנדים פל קלייהו פצגה וטפי הגלץ הוו פגלץ ידילמא קליה צליל דהוה דשמפיה אצלי אצלוי• ודילפא דטהאי פנייה לאו האי אפר טגצא קל שפע ששש מ מפלא הו (איהא .ג
ג היי*ף ופסק קרגשיצ׳פ. נמצנחים קולם צשמע מרפיצים י ק מדוט! הצידונים נל דאנור שמואל אפי יהודה נ די  רמוהא אוקסוה ודון אצלי דאמי דדג והא ינהג פלה ואפילו נ

קינ פהא הניא היין ומהח״ע הצלאה נעו לא הנלץ אנל מלסא סיי א ט׳ טנצא קל שמע ששה י ף והשפיה ו ג דניי היי׳ ג מצא י  מ דהא סשפיפה לפה היין והפה ההיא וי
ג פעפא דיני מ*פ שיפי נעי טהא מלח דניע אמסציחין דנעיצא הינא ה חסיא י מי ליה ניאיה פי וי׳  האי ס^אס מי מלס צרה מסקצא ארך לפמי אינא ה"צ נואיל י

נ חסדא דינ לפעס״הו וטצפייניק מחנלץ ג ודאי יאיהו הוא נעלפא חופרא ידך אצלי מ דאיל דפאי רל אנל נהלטה. להניאם להרייף ליה כוה וידכ הוצא וי  יסדה ני
נ ולישצא טיסא ליצלי ילפלס אמי נעלפא צחופיא יאי1 אלא נעי פן של מדון והא נהצצאה סני היני דמתצי׳ נסנא דאי ל1פ דניייהא נתצא דאמר שמאל י  יאמד נפי ששה י

ח הכי הוא ניהאי מנו לאו האי איי שהוא לופי מנ ה  אלא סהפיי לא דלסא הכי עניי מלתא סומיא דמשום יטק לישצא האי היין לא ממש דאישורא ינטלהא פצחו על י
מר סיסי « יאיס ננ על אף טול• נע• קדים עאי וידע יפי וטריקא מממדי לא היצייהו נמיא אנל פעמה משינה ושאינה לה צריטת הקדדוח שנל חיתי נה איח דלפולס  א

רו הלא לי וקשה • פנ׳ל נהנלק משאיה דקהה שפני גנצלאם ישי. ניזונה שהיא פפצי והוד סנהנע הנפצדם ופן פלה אלא גה לפ אץ וגדינק היא בפלפא דחומרא דגיק ט המי

משנה לתם
פ נירפה היא נך דאם קקה ני הנ אין רל י  הפירוש סחה לעשן וטהר זי נפרק לקמן נ
ט׳ נ, האש פל נבר לצלוה שמוהר נמו ו ס הוא ואם ע' ף ננייפס פי דיי הג אין זיל י  נ

חג ונאן מננה שהוא מפני פעשרם אין ל־פצה  משמע אפמיי אנשרא דהוה מידי נ
 אמרא דהוה פיי• יאמרי גהא זיל הרייף דלצייסח מננה *ומר• דנשוא ליה דפנייא
א מננה משום דאפוי לפיל לאפי• אמאי פלינ אפמיי הניי  נן ומשני סגנה דלאו ליה י

ט דהוי אמי ט פכנה הוי דלא אפמיי נשיא נ  זיל נהי״ן שם זה נל שפטיש נ
ש פ שנהג שמה ולומר זה לדטח שאמי היוה ופם ההצטס, נטיו  סננה תשום ז׳ל יני

ד לאו פ פיאה ואם .זה נל הזא ליהק הוא ממש ננ ק טיו / הי ץ ההלטפ נדפס ז  ה
י׳ ק לומר אששי שא■ רואה נ י פ נ :דנייו נמשמפ זה נל ואץ ז׳ל יני

טי הד לא מלח האי מואי קשה .טין א־פ חלח אנל ונו׳ החנלץ אס דטן אכל  מנ
אל׳נ יגיצה נפיק ז׳ל היין פהגייח נמו צפש אינל אלא צפש *נל ק י  לאפשר ני

 שאפשר צפש אזנל ימכשייי אשכחן לא to שימי יי• פל היחי לפה חנפיב לפשוחז
א'נ מא פצט צ« אוכל טמץ סל וצדנ נשיסי ילישחרו סעיו״פ לעשוק  טון קשה ו

הג חנלץ ישטקח ק לעיל זיל היה נ פי שיח ד«ו יאשק נ חנ שהיי מנ  שהקלו ול׳ל נ
ט׳ צאנלין שהן לט נסנשייץ ט לא אמאי א*נ ו ס חיי  דטלי נשאמט י׳ו) דניצה(דף טי

טא מלח פנמא ק והקלו פנשיד! ק דיזנלק הלקו לא אפאי פעמא מאי שיצד נ שיי  מנ
ץ שהקלו טפי נעיא צפש אינל דהוי פלח אנל שינוי נעיא לא הכי ומשוה די ט  עסי ט
ק ו'ל ה״ה נע״ם טי .ראשון נפי  פפי פצט נאונל יהקלו נהק־ נא! פצימ דהרי קשה ו
פיג לפשוחו שאפשר (יפצי) מצח דהא חי מנ  יאפשר סנש״יץ אבל שיצד פיי ניויס ט

ץ נמ*ש שיט יוי על דלישהיי אשנק לא סעיויס לעשוק ס .זיל הי  לומר יש לזה מי
ד הנזר ל“ז דסא אנ' ה דס׳ל זיל ני.י פי ממיוין(צרפ הוו מלח דדנ ט ידי פל ט  ט
ק הני נלאו «י 6ול סלח ציינוח הקדיוח יכל ססום נ ז ט ט » ^ ח זיל ה  נפי

א חנ טני  5ל«1 לאטס פצים נלא אפשר דאי ניק זיל היאניד וחיק . ניקזס נני ט
חנ דאין קקה מיס אנל .מיג ניצד עיי אזהה שטייו חלח נדינח *חז עשו  דהקלו נ

ט) (דף צדי! אין מ׳ נגסיא דהא עצמו צט חנאונל יומי נהכשייין ט ני ר סא יננן י

סייפוניות הנחות
חג [י] ט *וסי! ויוון חיו״ר ייסח ירד ני י״י נעם ירודח רניצו נ  אדון■ חנופוי irffix ניר

סו סעקיס מיסחיס נץ1חנו ר.«יםץ בחוי  אאונו■ mn rp»o והוי העיס וזעיטם עא ענני
ק ונוניגן נגןווה נול0וו נסודסת  עצי »«נוא 0ווomo ‘■wov 1 »םו וי׳ י0וו הניח נו

ה1ו.<ןו אחוד ננניס ח נראניח נדאעיא ונו׳ הקודח אחיד w י םו ור״ח •־ח *נ  דוצ^צ «
 ומוונא] אהניאח אינסיאיייס בוסר *נא איאנא וונדיס *הענניס *אענניס א »*נ 0.ץ

רו נפי ותוי וקחו בסאה  Mrw רב »*א (ג! : ע׳ג ,החוונוה ססי •סואח החיך הינא ני
קז אנויח.נ< נרואו• ״ צו1יי ם«א' ומאדי ו «־  ••*נצו ונא*יו נאעז אינ־א0|צ) ק,
ח נאיס *א*ה מ י*V 1 סי סעס־ר טנ  אהם •■* ספני סי' יר־י י•־•, [מ) :ע־נ .החם נו
ט גקסניס ר0ד» ננוואיס >ע*ו נקסניס אווו •ריח ועי ענריס רינון עי ה נ ט׳ חג ו  נ

1 ענ־א .חסהנו יביט ניגרי

טיין אנל מהר צפש ו*נל חנשיייו ולא . קייל והט אפוי מנ ן י נ  אין קשה ואיג מ
ט ץהי צקל א דאין פצפו צפש פנאונל p’ט ט ויל הרן שנהג טו1 ק לדני ^  ג

שיוין דהקלו לומר ביהוטאה דמ׳ש דיל משמוס. טן ל«!ל וראוי סשום לאו טנ ט פנ  ג
ט צפש מנאונל מפי אדי ני השם1הגן שסא דמפי אלא צפש נאונל להקל יש מהי ד  ו
 קצירה סלוס שהיא ספני אסורה אפשר דלא דאס/ אמייצן ירק ונהלישס היני
^ פלוג ה פהיצה הולט שסא סנלץ נשסיקה ציפא גינ י ס  Mto דלא משוס אפייה ט
ק מי דצא חידן לכך ת ל מפלישה והקצירה נמן ירח נחצישס ונשלפו) ו  קנל טא ט
ק פמנ לא אמריק *כל דסא אסד דני דהנל נמן א אנל לאונל אונל טן ינ » o m 

שית ס• סנלי! ושחיקח נ*נל הד אמו: דני הנל אי! א׳ג מנ
הג .ונו' החנלי! אס מיץ אבל ל היה נ ץ סל ונן י ה ננק צדנץ מיונ וסי. נינו

דני  סי דפוויקא אפייק פספן ומשיגי! פעמא צהאי ננמרא שהי• וה מא סימא ו
ט ר ר■ הרג וה על הפה וננר שפמו מטג דאינו פלח נ ט קיו ט' איה נ  . עיש ס

מטן הצדונק מל מטאל ל! וקיימא דטו! נזה לפי! לי והנראה ק נ די  דסשמע נ
א לא יפלח זנל לישצא טיל דהט סוייקא אטלי ט ט נ פי אצא נושי ט  נמן איג קצין ט
ן נל קל דני דסא אד נ  שם שנתנו נמו המקל אחי הלך טפרים ינשל לומר לפ י

ט קדרה נקדידה ואפילו חד מל נקולא ונקפיק הסס׳ טן טייקא א'צ לנישול ד  נוו
ק י י ם ולכל «מ לנד נ טו הממי ד לן צפקא דלא טק יוזיס .א  מל מעם ט! ט

פנ *וה פספן יסטנין ופפס סלח ציינוח הקדרוס פ נ  ,פעט דספינץ ספעא זיל יני
ד פעם לו יציאה צומי דש י דסא יושר ניו ט לחוש נראה מ  ;מ ניי הינ שני* נ
ג איי י ב טי הקפנה אפילו ו ט •וי פל טחר ♦פ ואמאי וא׳ח • *oi א  נני נפו ט

עינ לפשוס דאפשי דאעיג סלח ט יד• פל טסר פנ ! נווצה ופוד ט ^
פי לא פעמ׳ס לפשיהו אפשר דאי ניון קפצה פנמשה ל* למה ס .שיט נ ̂  יש לוס ט

חי גדילה דפנתשח ט פ טנ  .פעסא האי משוס דאטר פלפלץ של לריחים ודפי דפול פ
 וסא מלה ציינוה הקדרוה דנל משום הקלו מפלה דאפשר לופל יש היאטצה ולקושיא

ל ס מ :שנפגפ גפו טני
הקסת

עוז מגדל
r(ס׳נמיצם פעמו. יסיג ט ונץ אנא 'o:( פ׳ניניצסלוף*^) מלסיזנלין. ט יזוץ!»י!ץ 

) (זף ס0דט *;0 .סססי סע אץ ט סייהיו אס מסט! אץ ; סדוס דססגס *ג0ו ו :י
חג  וי< ר* ממס מסס יפסי ארו« *סי ואני :•ס' ססעי 01« צי« י«ז0 אץ ו׳צ טאצ׳ד נ

M 00* הסטן י*זי *יוס יליתיוץ כיוסר טנס שסיוסאס נלד• (גא שיטס■ צאסו נעיוי «איט l 
ש סנצץ *סרס ולש ססניסץ 'tx4 raco 01 וק אור. »ף ט מראש קצץ 9צ>גר>

ט סוטא נני ט אקלס וינס ע אנלם' דיסאולא ליס וא״תו שמואל וני ט !^  ודאואס! ט
לז פסי דנדה קלץ דסוס »•0ו סמיס  נסצדציא מי צ! סא foi )10 <! הא 00 ייש דל ייש•• .נ

 גץשדס זאוממס גנחציס ושיט! ומוצוצי סגד• לסו ואס ■טאל און 4לג לסו וסא ומולול• סבו• לן
 ואטקא ליטא יססן דל ססופטו צ•0ג רגוסיפ ט* וק טיל. קסויס אף סליסס *טץ לטק סשיע
:נשדע פ0̂ אא) ספסי סס לספור גאס• לא ואי• ומגו• טמיפא ואנא ט שמואל דג ט קאנ•
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 שיגוי ע״י לדונה נמלת י6ר1ת6 מך מחמי' דמה הווז 6חימי דא' דנריו על י!ח

נ מימרא אלא להניא להיי״ף ה״ל לא הדי! p לא1  מידונץ נל דאמר יסדה די
 דניי להניא היל ולא כלל שיטי נעיא לא נתי דמלח דמשמע רלח ואשילו נדרנן (ידינין

 עסק שהרי׳ך• ג׳ל לנך . תדי!א ולא הוא נעלמא דחומרא ניון אצלויי דמללו אמוראי הק־
 אינה ומלח סעמן מפיני! י\גלין נל נס״ד

 שהוא לחוש נינר שהונר שמאחר עעמה מפיגה
 לן איח ע׳ג שק וניון טוהיה נקישיק נן

 נדרנו (ייוך מלח אפילו ר״ה אמר דני למימר
 נעי דלא לומר אלא קאמי לגמרי נדרנו לא

 דאפילו דמחגיחין הנא נדמגייך רנה שינו״א
 אלא דליתא אנן של נחדוך לדונה אסור לנ״ה

 כל קאמי ומש׳יה שיי נמי אק של נמדוך
 ס״מ אנל מלח ואפילו כדינן רדוכק הנידוני!

^ א  סיהא וושא שינויא שעמו מפיג שאיש מ
 רנ דקאחר והיינו אצלו״ דליצלי דהייט נעי
נ טנדא נמי והייט ודון אצלי  וכן . ששח די

ט מדניי נראה  החנלין אח דני! שנחנ יני
ון שאס נדרק י  טעמה ישיג רנפרנ אוהס ׳

 המנחש הטה אא'כ ניו׳ש נידון■ איט מלח אנל
 שאס שישגה נדי נה וניוצא נקערה שידוך או

 לסי ומיהו .שעמו יפיג לא מעיו״ש הפלח שחק
 לנחונ וליניט לר^י'ף ליה הוה זה דרך

 שעמו מפיג שאיס ניו! הצלאה נעי דמוריקא
 דאיט ששמא נמלח שהזכיר לרניט ונשלמא

 משמע דמפילא למימי איכא פעמו מפיג
 שוה דיט שעמו מפיג שאיט כיון דמוריקא

 דהפגת שעתא הזכיר שלא להיי׳ף אנל למלח
 ה׳ה מ׳ש לפי קשה לרניט ונס קשיא שעם

ס דסנר  ציין דאינו דמשמע ננוס דיט דנינו
 קצח נו שיש פנוריס שהם ואנשי נלל שינוי

 הפיג דאינו אמרי! דננמ׳ ואע״ג סעס הפנח
נ טעמו מפיג שאינו לומר היינו טעמו  נמו כ'
 דלמאי ונהי קצח פעמו מפיג מ"מ אנל סנלין
 הוה לא רנה שיטיא נעי דמלח ס״ד דהוה

 טע״ו הפגח :אין כיו! לחנלי! לה מדמיג!
 לא דמלח דאהיקנא למאי אנל לשלהם חפה
 לא שחיקה אלחא דהו נל שיטי אלא נעי

 מפיג דנרנוס ניו! הילנך האי טלי רפירא
 גומי כנ״ל .למלח להשווחו אין קצח שעפו

דני׳ ה״ה דניי להעמיד ף ו • היי׳
וכוי הפשולח על מיונה כשהאוכל בד״א מז

 אינא מי למימרא לאו דשרי מא! אינא מי האוכל על מרינה פשולח אמריק
 מחוך פסולח לנרור דשיי ס*ד דמה מא! אינא מי ה'ק אלא נדפירש״י לסלסל דשרי מא!

נשיעייא וזושר נטירחא דנפיש צריכא לא ומשני דאנור לאשמועינן רשנ׳ג דאיצשיין אוכל
כלומר

 הדאב״ד השגת
ט' שיןוו א«'פ *הי,וזא  .ו

 אומי אני ו'< סראנ׳ד כפג
ני שהלכה  נגיאש וינ יהווה ני
 ציוי ני מל ואה טנין שאמיי

 מוחי שינס יאה אהיי יןיסס או
:פנ׳ל

 *דיקמח יד :ד׳פסד ככך אין טוב
 טוב יום מערב שרקדו פי על "אף

 מרקדין אין הסובין ממגו והסיר
 אלא טוב ביום שנייה פעם אותו

 קיסם או צרור בתוכו נפל כן אם
 כגון מותר שינה ואם .בהם וכיוצא
 וכיוצא השלחן גבי על שריקד או הנפה מאחורי שירקד
ן :זדי בשינוי  כיום קטנית ומפרכין מלילות במוללין ט

 ואפילו ואוכל כחו בכל t על יד על ומנפח טוב
 וכן .בכברה ולא בנפה לא אבל בתמחוי או בקנון

 ובתמחוי בחיקו כדרכו בורד טוב ביום קטניות הבורר
ז : בכברה ולא כטבלא ולא בנפה לא אבל  במה ט

 אם אבל הפםולת על מרובה כשהאוכל אמורים דברים
 ומניח האוכל את מרר האוכל על מרובה הפסולת היתה

 מן הפסולת כברירת טורח [נ] היה ואם . הפסולת את
 אע״ם הפסולת מן האוכל בברירת מטורח יתר האוכל

 : הפסולת את ומניח האוכל את בורר מרובה שהאוכל
 שנראה מפני שלה במסננת החרדל את מסננין אין ין

 והוא חרדל של במסננת ביצה נותנין אבל .כבורר
 ליתן מותר תלויה המשמרת היתה ואס .מאליו מסתנן

 יעשה שלא בתחלה [ם] יתלה לא אבל .טוב כיום יין לה
 המשמרת את ותולה ומערים .בחול עושח שהוא כדרך

 נותן כך ואחר רמונים בה ותולה רמונים בה לתלות
:שמרים לתוכה

אין
m שס סס׳ג תי|י סי סוי נ י יוקו סיס! סוי :

דני מפרש שהוא רנינז מדנד׳ י,6נר

ד ט' פעיי׳ט שרקדו ע׳סft הקטח י  סירה6 רלצשונה שהרקדה למד <!חה רניט פדני׳ .ו
ס׳ רניט מחיש לך יחנאר1 )סור1 נשיטי )פילו1ו ז״ל הרשנ״ו) העלה ונ! ניזיש ׳

 פ׳ שניט שנייה פעס לרקד פנל ועיקר נהנו ונן מרקדי! ולפ ונו׳ קוצר׳! פי! כיצד רפשון
 פמרו נתירפ נ! יהודה ור׳ פפיפס ר' פשוס ניו״ש קפח שוני! פי! ח׳ר .!נ״ש (דף צדק פי!

קיסם פו צרור להוט נפל שפס ושוק שוני!
 פסחחפ זוטי הינפ רנ דרש שם לשטחו שמוהר

 המפ רנ להו אמר ניו׳ט קפח שוני! דנ^דעפ
פ דההוא שינוחיה שקילא ליה ואפרו פוקו ני  נ

יקד! יהולאחא נפה הזי פוק אמזיא ושדייה
 קפחא נהלא יטה יוסף דיב דניחהו ננהרדעא

 יפהא דאנא מזי לה אפר דמיטלהא אננא
 נרני פוסקי! יש ע ופחיך פינך נעינא פעליא
 דעה וזה .שיטי נלא ששונק יהודה וי* פפיאס

 כרבי הלנה אומר אני א׳א שנחנו ההשנוח
מו ניאור .ונו' ספיאם ויני ייטדה  שאסור דנ
 ויש הקמה לשטח ינול אנל ניד הצמד לסלק

א ספך צו פי  שפותר פי׳ זיל הישנ׳א אנל .ע
חנ שלא רניט דעת נראה וזה ניד לסלקו  נ
 שימי רניט שהצריך ומה .ניד הנפילה איסור
 שם שאפיו מה על נסמן ציור שם נפל נשלא

ג דניתכו  אפהויא קמחא נהלא יטה אשי די
ה דיי! הא אשי רנ אפר י דרסי נימי  מפא נ

 וזה . ענדא יטת לא שא נני דהזאי' לאו אי
 נשינף דדוקא והשפע נהלנוה ננתנ המעשה

 ששונין הסניפו העשיר ונעל ז׳ל והרשנ׳א
:שיטי נלא

ו ללין ט ט׳ מלילית מו ק .ו י'נ.) (דף פ׳
 יפעדנין מלילות פוללק רנא אמר

 נדרט פוצלו שנע״ס רניט וסונר ניי׳ס קטניה
 שם שאמרו ומה .ההלטת דעת ונן שינר נלא
נדור^ נשנה וטא שיטי והצייט מולל ניצד

נזני ק נ א פי  שנחנחי ונמו שנח מהלסת נ׳
ק .עיקר נ! חולקי! שיש ואע״ש שם ה וי ט  מ

 ואונל יד על יד על מנפח ננרייחא שם מפורש
 וננרה ננפה לא אנל ותמחוי נקט! ואפילו

:נ*א פ׳ שהנר נמו שינו• צרין ונשנה
ח) (דף שם .וט׳ קשניח הבורר ונן  משנה י׳

 טרר אוסרים נ׳ש ניו׳ש קשנית הנורר
ה ואונל אונל ט נורר אומרים ונ׳ ר ני,יר\ ני

שה ןא אנל ונחמחוי  נסנלא ולא יננרה נ
 על מיינה פסילח אנל הפטלת על מדונה נשהאונל מחלוקת אומר רשנ׳ג תניא ועת׳
 פשישא האונל על מיונה ססילח והקשו הפהולח ומטח האונל אח נישל הנל דניי האונל

ר וסאציוש וזושרנשיעורא. נשרחא דנפיש ציינא לא דשיי למאן איכא מי  שנושיל נדרט סי
ה שהחירו נדרנה נרירה היא וזו הפטלח  הפסולת ננרירת ואי! נשיעוי סיינה נשהאונל נ׳

חנ .האונל מניירת יותר שורת  שיש ספני טא נשה צא אנל שאסרו שמה ז׳ל הרשנ״א ו;
ה השעם ומתון .ניו׳ש להתירה רט ולא חסאת חיוג נשנח נה  1נ שיש מה שנל לו יצא ק

רי נגו! משאת מיונ נשנה  .נשנח סטאח חייג יש נמה שנח סהל׳ שמיני פיק נחנאר וננר אונלק חיני נשני הדין ונן אטר ניי״ס אפילו ניוס לנו להניח אלא לאלחר לאגול שלא ט
ד אוסר ואני ט  מהל׳ פ׳ח מזכר נשנח חסאת מיינ נזה יש Tנ אסילו האוכל מסיך פסולת נרירח שהרי ניו״ס אהור חעאח חיוג נשנת ט שיש מה נל שאין מונח במקומו הרג נ
ן סל פוחרח ונידס שנח י ר ניי׳ש נלל הזנייו שלא וזהו ז׳ל פירש׳י וק מיונים לימים ננירר דיזחזי משום אלא וכניה נפה אסרו ולא שנחנאר הי  אלא ניוס לני או לאלתר טי

.ועיקר כנ׳ל כלל זה חלוק נזכר לא רניט ונדניי שנהלכות וזיט חלקו ולא נדרכו נורד שאמרו כ! מורה נ׳׳ה דנרי ולשי! ניוס ט לאכול שמיהר ומנשל כאישה ייט הרי
ן איו י א כ' שנח נמש׳ ניייחא . זכו' נחשננח החרדל אח מסנני! ו  נסאי כיחונח איירי וניויש מחלת אוחי ממתקי! ואי! שלו נמסננח ה^דל אח מהננק אי! קל״ד.) 'דף דיילה י׳

נ פירשוה וכן כשיסא נשנח ואי אוחו מתהקי! ואי! דאפריק *  לא הסס ותירצו חרדל של נמסננח ניצה נוחנץ דהג! מהא שנא מאי ננמ׳ והקשו ז״ל והדשנ׳א העשוי נעל הי
ר סימזי טי  אנל נשכת לתלויה טחני! ואי! ניו׳ש המשמרת אח חולי! אי! אומרים חכמים )(קל״ז דהולין ר״א ס' כשנח . ונו׳ קלייה משמית היחה ואם ;ע'כ כטרי •t,פיר הכא נ

א(דף .ניו׳ע לתלויה טסנק עמי ה וחולה ימוניס נה לחלות ניו׳ש המשפרת על אדם מערים ריה נר רנה אסר קליש.) ו א אחי שמרים נ כ. יסוניס נה דחלה ומא י׳ ע׳
אין

משנה לחם
ד חנ .ונו׳ שרקדו אע*פ ד,מסח י  שהרקיה למד אתה ז׳ל רניט מדני' ז׳ל ה׳ה נ

ה ראשונה ~ נ!1 שיטי ע״י אסורה למה סעס לחח וצרין .ע״כ ניי״ש אסי
 .ותחהוי נקינו! נדרנו אפילי החירו נטרר והיי שינוי ידי על הוחרי. לא אמא׳ שחינה
ה וס׳ש  אשור כשינוי דאנילו להודיה מהתס דדייקינן למימרא לאו ונו׳ לן ויתנאר ה׳

 יד כלאחר ודש דשי! וכן מותר ונשינו׳ סדרי! אי! שם אמי דהא ערקדי! אק מדקאסר
 לא י:א! אשורה הרקדה דכל ז׳ל רניט שם וסיאסר קאמי הכי אלא מלילות מולל עו! מופר
 ה׳ה כחג עוד כשינוי אפילו אסרה דנראשונה משסע שנייה להרקדה אלפ שיטי נאסר

 ז׳ל יוהף נניח שעמי עיי! ניד הנשילה איפור נחנ שלא ז״ל ינינו דעת נראה וזה ז׳ל
piD ד הק׳ו חג ט  ׳'הניא דכונתו לכאורה סשסע נהלנוח ננתנ המעשה וזה ז״ל הרג נ
 דיכיההו האחר המעשה ג'כ ננחנ דהלא וקשה נהלנוח זה שננחג ממה ז׳ל לרניט סיוע
ט' יוסף דרג ואדחידוק ז׳ל לתפרשיס סיוע וזיט נעינא מעליא רפחא אנא ראשי ו

עוז סנדל
חנ : 01 נשיטי וכיוצא עי שיקוי אננ׳פ חקפוז  :וכו׳ יסודה :רני שסלנס אוסר אני ו'ל סיאנ׳ו נ

 לי C ו'ל יסוא כ׳נו) (דף ווי! אי! סניק סוף .יסודה וי' סזאס י' נוופי! אנחנו אומו וחני
י' אנל זיל סיזוססות נעלי ינוחיט פקצס ונדעח נסלכס פניס מקציז ו1 אח-יו יסנאיס אלזס י  ננול י'

ס עסקו ו׳ל וסיוזנ'! סמאיי  עד ׳לוס סל סוללין שס 0ע:י001 ססלנס סינ״ש מונח ונן ו'ל ני׳
jA ע6 ומניח sto נ) (דף0יט) ע׳ק ק10 עי החרדל את 1נ;ני0 חין ;׳' י » יו'■') דיזיצק(וף פי׳א .ן

 זיל היא׳ש נונרי ההלטח דנרי לחרן ז׳ל ה׳ה דדעת י׳ל ואולי מרישא הידוק סשיפא
 נטנדי הליני ולא צריך ודאי אפחורא אכל צריך לא דמהולהא אננא נמו גדול ושינוי דנה׳

נו' שירקו או הנסה מאחורי שירקד ש:חנ ז״ל יביט דעה היא דזו ה׳ה והוכר אהדדי
י׳ ה׳ה שהכי! לומר נראה זה השלח! גני פל שירקד לכחוח או כלומר דנ ס נ אש׳ס יני

 שינה ואם שנחנ יחד שניהם שדימה זיל ככרמנ׳ס ודלא שכחג כ! הכי! לא זיל שהיא׳ש
.־היא כן ה׳ה דעה מ'מ . פ׳ש וכו׳

ואין דאחריק נמאי כדמונח איירי וניו׳ס ה׳ה כחב .וכו׳ החרדל אח ססננין אין ין
דאי אליסחא קושיא להקשוח לו היה דכישי וקשה .פשיכיא כשנח דאי מחחקי!

 שלא נראה אלא כן לההיר אפשר נשנח וכי מוחר חהכח של ממלח שם אסרו אין נשנה
;היא מעליתא ראיה נסי דהא חש

אין
טייפוניות הגהות

ע [נ] נן ע׳ רסי ה *סולת ולח ת נ ו ו א על ס ח ם■ החונ נ רע׳י ד«רי סחן חי חי הח גזי ו  חי
o םחן m* ל חח לטלטלו חסייי טי ני מיעוטח ליה נ ג ח ל ל רונ ה׳ ח ו ל  חזי ולח חסולת נו
' ז ו' עריכח לח נ נן נ ס' מי' ו ג ם«סע התו ״ ה נ י ו סו ל לטלטל חחילו ח חינ ת ינזיק׳ ה  ל

ח מסקנ ע נ מי א דנ רח טי ו׳ נ נ ל ו ׳ אג י נ ד ר רנינו ל כח פי מירוע המרנ ר דחרי מחן חי  לנרו
ח לה׳מסיענו הוערך יגיה האונל סתרך המשולח ג עי ן מ נ ח ח ז זאסילו הו ו ׳ ח סודים נ ו  נ

ט יחירחא טרחא ימרח רילפא חנ רת מרחו לסעט רינזל כיו! נירים נ ו האוכל כנרי רי דנ נ  ו
ע ם » א רקאסר הספר סלעי! ם ט עי ל ,) י נ ם ]0[ : נ סי חנ י ודלא נ נ ו עוי נ אוסר אלי נ ,לנתוזילה חולין ו ; ע'
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ך י jr •ץ(ניצה מי ההניא כ׳ השגה .יני׳ האש אה היציאי! איי א (| t( היינה שלפילה י6וד הא נלוהר היליאץ אץ W ישנ*ג !יין היה b’;>cM ר6 דד׳ה»

םי««ר6ריל0יוןהע ילא ילאהןהאנגיס העצים אההאווצאמן י ■ ■ י ■ י ■ ■ ההילה לנדיר 6מןהםי
 יאיי .יני׳ סיליו שסא מ«י ייאהי א*א נהינ ינהשסת .מיה ניי״ה מיליד קא7 יישים היה

 הראוי דנר a שאי! לפי שאמרה שגולדה כניצה a אץ שהרי להשיג חפן כאן מאה
 שאה יגראה .נו לאפיה אי ל«ול אלא געצחי
 אלא 1א»יה ילא מ להשהמש שמיהר הוציא
 לי שאפשר כק להילמ לי היה שלא הפגי

ל הרשנ׳א ג*כ כהנ היה יהפעה .מנערנ  י
ה וגדניי :יני

פ ג  ח .יכי׳ ניויה כנערה שהיהרה אע״
 (יו שמל ייים פ׳ מנואר הנני•

^j( ה הינ ק .ס^סוח ינ  מניאר הגי כנוי י
: שם

j ם' .וכי׳ למעלה הגי פי אח מסלקי! אין 
ע י נ לני איקלע פולא שמל יי׳  יסודה י

רן שמעיה קם  נגר שמן הנוק איהיניס שרגא י
 משום מייג ממ« והמפהפק מגעיר משום מיינ

ט :אדעחאי לאי א״ל מננה אי  פי אה מומ!י י
ס׳ הפהילה  :) j(• (דן המניא פ׳ משגה .י

 יהודה י׳ לפגים הפהילה אה מיהכץ ואץ
 שגא מאי ילי׳י יננע׳ נאיר מיחנה *מר
 קא הא רמי ג*ר מגא מהקן דקא ולא נסנין
 נאור גיוהכס מ״א ר׳ חג• יחיוצי מגא פהקן

נ אמי גרוה שהי נפי  הפהילה אה מימשץ י
סיני מושנא. לעדרי פירוש מימשי! מ* ניויש  ו
ם ן ננלי איהה מוהנץ שאי! שנשם יני  אים נ
 ניד דוקא מומפץ ינשאמרי ננלי פיה סוהן
 ראשה אה שצגה! אומרץ המפרשים שאר אנל

 לימי רצו מומסץ וכשאמרו מומר ננל• אפילו
 דעה ויה משכה להמר מיהי נפחס שאפילו

 M ואץ י״ל הוקניא ספנים יל« סהשגוס
ק .וכי׳ פצים של אגורה :מופרגו  •ו'פ «

 הגונר ופולא לממשה סמון ג*נ) (ין שמל
:שיי קננא י*י אמר למפלס

נפא שם וני׳. הדלייו! אח מננץ אין ך

 דרך שאין ניון שרי ודאי פסולה מהון *נל לנריר ומיהו אינל מהו,־
י ן מי נ  ש*נל ניץ וסז״א נשיעורא ועפר נסירמא נדגפיש לאשמועיק yTsHi וני נ

 אסור נפיימא דגפיש ניץ קמ*צ *נל ססון פסילה נדר® לנמר שי• מרונס
 הרי׳ו דלדעה מהיי״ק ונחה .נדרנו לניור

י ז מ ב ומה פשישא האונל על מיונה פסילה ירניגי ד
פשיפא פריך קא מאי להקשוה ואץ שנהנה # י *י

 האוכל אה דגופל לאשמופיק דאיצפייו האמו
 דק למימי ליה הוה צא דא*נ משוס ו®׳

 ללא שיהח ע״ד לש• והולא. *נל0 גיפלאח
 אפיי,ר ופריו ו*ל שלשפמם דפשיפא צוין

ג מילהיס ל מ א דקאמי ו  מרינה נאונל ני׳
 פלונת״הו להעמיד גשעה ולא *ני ני יני׳

 פרין וה יעל יני׳ ררונה נפסילח ונ׳ש דניה
 נפסלה מהלובי להעמיד למעיה דאץ פשיפא
א מיונה רי נ״ה אמי׳ הוי לא דני  נדרס ני

ט׳  דנפסולה *נל מהין פסולה דמשמע י
,הפסולה אה גימל שיהא לירד לינא מרינה

ענ׳׳ל:
P*

ץ א » השגת סן לא האש את ייטוציאין *א  ביד1ו
האטים סו ולא העצים י

ת מן ולא ט ץ .הסת  סננה נא! ואץ מיציו שהיא '[MVW ט
 נגמיא פמפוש ספמס והיא עד טו זו סכין או בזו זו אותן

ט וכן .האש שתצא פ ותר החד ת  =בי
 קשה זך כלי או .שידלק עד אותם שטידין במים שהוא

ד אותה שטניחץ מים מלאה זטכית או  השטש עין טנ
 וכעצא זח בל .דדלק ט וכיוצא לפשתן נגהה שיחזור עד
 לדיבעיר אלא טוב ביום הותר שלא .טוב ביום אסור בו

 אפשר שהרי אסור אש להמציא אבל .מצרה מאש
 אסור’ לצורך שלא טוב כיום הבערה שהותרה פי על אף ב • סבערב אותה להמציא

ת מ  אכילה צורן בו שאץ מלאכה שהכבוי .אכילה לצורך הובערה אפילו האש את לכ
 או שארג כמי לוקה כבה ואם הנר את מכבים אץ כך האש את מכבים שאין וכשם כלל.
 ממנו השמן את מסירץ ואץ .שתכבה כדי [א] למעלה הנר פי את מסלקץ אין ג ג בני׳

אינו'חותך ] ככלי. הפתילה ראש את ו שגת נופץ •אבל [נ Ŷבrר.ו ה
יאויצי »נ«אג׳וו׳ל •»נ(ספן*וראש־יני׳. במדורה שהודלקה עצים של יאגודה בידו. ראשה את

;עלז מיימוי! אעיז שהיי B»J ןן^ןף j-jJ ^ןןןן; ןןץ
 שאץ כדרך טוג ב^ם מטון להציל כדי הדליקה אח מכבץ ייאץ ד נ דגר טן שטן לטסיר
שבת מכבץ טפריו אלא רטטה תשמיש מפני רגר את ]’[ מכבץ ואין .רוצא מניחה אלא ב

עליו
H ידסמ׳גשה: יפודיפי׳הכג: גמי׳געירפפ; שה; סמיג פיען«!>ד כפיי סעינצאוץעה: וווןנ סימן פור חפייש׳̂י

אח (נטה מהו מרנא אניי טירה
ט׳ הגד אח סנני! pm :אסור ליה אמי ממון אניד דאינא היכא מנסי ג;) גי שוי נשנה דאפילו ליה מנעי י,א לא גסשיה סנגח דאינא הינא טרפ 0הדליי, ם נמא שם ,ו  סיי

פי הגי פ6 לכטה מ® מאנ« מיהא גד אנא אפשר מ® ממיצה למשוה דני לו אץ סהיצה לפשוה אפשר מהו אהי ניה לו אי( אהי נגיה אפשר לו אמי ניו*פ אסר דגי מ
לגטה

משנה לחם
ץ שסינק נמה ה^ה רדנרי פעם להה •פ מי דפפמא ט שמלדס לניצה הן נ לא ®ליד ו p fi• ס׳ האש אה ®ציאץ אין א אי המגיד הרג כמג .ו  להשיג מס! כאן רואה ו

ט׳ י  a שאי! לפי פאפויה פסלדה נניצס זה דאץ דאמר דנייו דנפי ו
 נפ*נ למיל יניגו דנהנ נצים שניי "כ6 ס לא«ס * לנפל נמצמו,אלא ר*י0 דני
 a ולחרן .ולאטה לנשל ר*• דנר אצא שאינם כיו! פלד הס להס a פעם לפי נולד דהוי
ס׳ )•ל סיי׳ן שמלק נסו לסלי, ציין עי! המניא נ  שהוא נל נראה ולי שנהג פצים ניי,וע נ
מס « נ « פד וכוי פצ® גפש כאוכל דני של «ו  נוונא האי ט נהלק נא! אן .ע׳ש «

 אץ סאש אנל האפיס * הניטל צענץ נעצמם מהם י-.נים כלים נשבר דנשלמא ונאסר
 כנססלה יהיה שמא אפ׳ס להפקה העצים שידליק אצא נעצמו הנולד לאש צרינץ אט

ג הניפול * האפיס מלאכה יעשה  שמנץ אלא מהם שנ«ה «א עצמו האש איו ני
 כעצמם ®מדים והם מנשירים שהם לסנוי הו לסכץ וי® עצ®3 ®מד מא אנל ומדליק
 נצים שנרי נ® הנישול נענץ ומלן־ ססמעפ *ם שהוא טק לאמר ראוי אץ נן ומפי

י ווה נ דנ וודס .נפעמג נטן י ט ננגדים ריס ®ל® נולי לקגק ליה דקרי נריס ו  ג
«י  הי6 ואטלו קודם שמה כ® נעצמו «אר שמא לאש דמי הא ה״ה גמ״ש נלים גי

נם .ט לגלוס אלא ממי לא נאש אנל »4נמ סהינר נהנץ אט דמ'מ ר*ל .ט שהרי®

ת חו ת דג םוניו טיי
ap m רב אני איקאע עואא (!)! w ן ייסעיח ג ה איחיביח «רגא ו  אעוא* יוזודח י

n בנון חיינו וורעחא׳ uiS איח אסר ער ‘נו אגר אפן הגוחן u w  p v וגסוווו חני 
ו יא אס אנא ראסן p ריקס  ונן אה® איט חאווות והסיר חפוויאח עא חאנ ®וינוח נ

w א ח -pm אע® אא ®!א ® . ס אלא u אאץ ביון הא® ע'< סעס נ  ®אח נבו׳ נו
א *®ן יא אס ונס אי«ר ט אאון ת א אחורי נאיאח הםו®^ p איי אוס א-קח ו  ר
um כך נא איס® נאן אאץ r אאא cru 1 גניי®pS pona u* סננוו אאי« וסעסיס 
 : אמוםיר יא1 נק■ איוהר נהנו וועואם אן■ .ח® א® אסנודא דהנא א®- ים• ואא
י המניא נטיק (נ! ו ר גחן רב אסר יין נ ® נירא ח«ו<אח אח םוחסין רב אסר אנא נ  ס

א רב אשי סוחאין ר «ינ ן !נ] : חואנא "1א«ר אאסיא נ  א<• י•' ראפי חא נאאסס ®י נ
א ® אם ס־ח ונן אי• ^ א נכיה־ וכן 1פ ® יקץ קססין ®י nr® . p אאיסי סי י  אנא
 סחס חנעאוו הסחיאח ראא אק^ נעווסו הערוך ®י וס־א .נרינן הא® היס^ אא ®ו״ן

® ארי' נראה ואא סרא־' ®ן ח אאחר רםיח״ ר־• ואוסר חסניא. נסרק וזוםץ0 וזד  אננוו
 אחוח. נסעס אחדאץ ®אוניחאאיח סנא סחקן ראא אחסונו סוחר סחס אס ויא חסחיאח

® loooinn !ד! 11^0 וקניב סאן והא• ירק קנינח אאון קיננא  ׳מיא ואא סנאן המי
ח דאא נסאיחו אראסיא אנ א ס ו ס דנ ^ נו נ י יו סו הנר אדא אאסא אם® דנאיאח ארס א

ע־י

^0 שנהנ המו הנגה מפנו והסי עסה והסי aw שטלי מסעם אלא גאסר אנ .ויל י
 מהדני מסחפיץס נשאט אצא מנן שלא ממי הדנר צאטי ר*י יאץ קאמר להעי ׳נ1וו

 מטס 1X1M לגו אץ האפיהוהניטל להקן אלא דגר ל*® צריגיס אט כשאץ אנל נעצמו
רע ®ליי יקא משום נגמרא וו*ש יו׳ם פערג לעט® ואסשי משום ®אי אלא וה שעם  ני

עינ לפט® ימל והיה הלומי «ליי משוס מא סגפרא פי׳ דל ולהיאנח .פנ  עPנמ י
:הנגה ליס ונציי

 ניון לשימי דאינא אע׳׳ג כלומר .אכילס לצורך מנערה אפילו האש אס לננוה אסור כ
 מאס מא שאם נצומר סהלסו משום «ט לסידר י*י אכילס לצורך דהונפרה

 לפני דמוי ממיא ומי ׳ויש משממס יפ» ׳נעיר לא לו ציין כשאיט לנט® ענל שלא
:הנטי הסירו דלא קמ׳ל הדור®

 ®וה ש® גפי *ט אם נאור דאפילו נגלי מקא לאו .נגלי הפמילה ראש «הן ואינו ג
 פאי אלא גרוה שהי נפי נא® ו«הגה לקמן לש מל וסמן לפפון יטל *ט
®ופ; ס® נפי ao® א»לו נגלי ל«הכה צד ש*ן ריל נלי9 נא! דאמר

« זVנ ״יי ש
:וטי מסס ויאסי צrt סנאלז סוג : מגעיג אופס לסעציא סד אפ0 און סומאין סץ סירי

 הוסע (0 יפלס וט .ל׳ג) ״ן(דן כוי סעניא סדי, מסרא ספורפע 11 סצגס אוסר וסני
 P שיטי טס מלשווה סיס שפיא נפכוד וגני סססר נוס וינסנס סעעיס סלס טמא רל שריס

 גצשון סעעציא סיא המוליד סוא ני ונוטסגו סמגיא מוציד לשון אצא ,0«ר מסוס קראו (לקי רא0«
 וטצס דג .גנל• מידצס «י סגר ט או! מסצק•! אץ ; מסוס קא וסיוט של(אמג) אגלי סוליד ®

 מיהשץ אמרו שהיי נמוגו ואשילו ו/ סיארי נוונ :נירי ססידלס יאש איו טסן אני :נ׳ג) (®
 סשהיצס אש «י«י| ינ א® אנא גר טו! יג ואמו ®מיא שמסוש ®נטו 5טא אי® ואני ;
 לשוס מונלט לא ואוו ממש מלט! «י אס שווזוין דאין ®*״ו! נמוא יץ נדי סמטא סרק גיו׳ם

p נוגס וסאנקה מגט! «פם0 שמקנח גאדס אלא pi 'יגשן וווג• יגלשו! נלס מיקי׳י ויל טרשי 
M מלשון משו® ®ן ®ט oמשוויס שלגדא ט סנינא וג אמי מוסרן מאי רטיליה נ®א jn 

 נמווס ולא טי לסטיו ®ין סאיי וממשץ סשטלס ניאש שנמשס ססווס ססרס טסו מישנא למוז״
 וגויס ששס קסרא נר סנא 000 רנרשיק קשוא וגר גסטמוא <מ׳ איחא pi לשטח נשרוצס וארלו
 סססג ג® דשון וסו '0 טד מטגנס למקל p' ®̂ 0 נסווטו ושלשס ^ל שלשם גסתינס ג^וו
tf-t לטווס משס טכ0 •טס וא'ג 00 סמשוס סלטן נגלי ולא ויל m מסשמיס לגמס לט וטס 
ר ולט' ססטלס אס ^  סשס P 0«ש ט שמיגרן לנרוס לט וטס מהוו ססגש •טס ויל ס

 יגראטוו טלמדט m משש ממס סמלס לואפ (אאפ> ולא צודץ ציט גל על ומורט .שטלס
ב® גיסן לשון ווסו סגר אוו סממשן סטוילס סליסס ווט .מיג משגל ולא שרס משלש •נטל ולא מנו ne שגאמו מוססח מסן אסו טפס ולא צמר גלא דוללוח מהמטוס שלסן וסרווס טוטס דאמריץ

100> irt 0(שטעו סניל » ®ט לס משס מס «נוומ גאלו נל^ קשוא ט למט מיעק■ ^ון רל p וניטק ויל לטיד• זטצג שיג האשור <ך<נא חסו »מ00 טוממן גחלס® נלטן סנטנ וריס
 |N n ®גו• ויל ו'מ וגט טרומי מ'מ נפיס גסמין שאנמוג סט רל סטט נמל• וינוחיט וו׳ס אלשש ^• דמש p ולא שוי קיוגא •טוס רג אמי מסמיר י״נ יטיס ישלשס מסטורן גמלא ססס

 וסוא סמליו געל גסן וגי ®ג שט' יאשון יגטיוש נוי יגטם ישלפס מחניסץ נשוא מיצס שיג מ• קיננא יטוס רג לאמו ססיא מנמ טונ a . כגי מ! מי שגיס של אנודח : קשוא נר והגי שגנרמפא
:כיג} דניצס(ין שט שוק .מאליס שסגגס ® וסי מגט! אץ :0א*י טסטם יש ט ואן מא י« וטיוש וןגעא 1(•מצאס טפפאוה ונשי,צ<ו וי• שטוש מס
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T B מפמיזז אין ט rfc ט' שלה נמשחזיו הסנץ  אלו דינים המגיד ה׳ ני.נ .ז
 דניי לנפש רשיחי זה לנאר יט׳. ההלטת כדעח הס הסנין השמזח של י

 יזשחיזין אי! pn נ״ח) וכינה נדין אין צכרק .הגזשרשיס עליו וס״ש הגיי״ף ש’וא הגמרא
 אכל אכן של כהשוזזת אלא ל*ש י״ה אמי ונגס' מניהה ע׳ג משיאה אכל הסכין אח

נגמ׳ לישני נמה ואיכא פוהי ען של נפשחזס
 דיוהניחין ופירושא הונא רג דניי נפיחש
 כהב לא וגס מהם לשון שוס נחב לא והיי׳ף

 דהשהזה הנא מאן ממרא פ ואיחא י*ה דנרי
 דה,יא כר״י דלא חסדא רב אסר אסורה עצמה

ט׳  רנ אמר נר׳י הלנה חסדא רנ ואמר ו
ה נחמיה  ממכר ומה ירכא קסיה קאימנא ט

 או למדוד׳ ליה ואמרי דדינץלא אפומא ל«ינא
 שמנונימא לעשורי לי אמי שמנורחא לעטיי
 דלא והאי עשיד קא דלחדודה לדעהיה ומזיחיה

 ק-אמר חורין ואין הלנה סנר דקא לי קאמר
 מעשר קא והוה דפר קמיה קאימנא הוה אשיי

סנינא

 לבית מוציאו או וער לבין בינו מחיצה עוש־ה או כלי עליו
 זה הרי אלו מכל אחת לעשות יכול אינו ואם .אחר

: מאליה שתכבה עד לשמש ואסור לכבות אסור
 "שמא גוזרין ואין דולק וד\א הנר את לטלטל מותר ה

 בו וכיוצא דקל נבי על הנר את להניח ואסור .יככה
: טוב ביום במחובר להשתמש יבוא שמא טוב ביום

.מכבה שהוא מפני טוב ביום בקטרת מעשנין [ה] אין ן
 ואת הבית את לנמר לומר צריך ואין בה להריח ואפילו
 כדי הפירות תחת לעשן ?ומותר אסור. שהוא הכלים

.האש על כשר לצלות שמותר כמו לאכילה שיוכשרו
 ואין .מכבה שועא מפני עין של בגחלת לא אבל מתכת של בגחלת החרדל’ את וממתקין

 ביום [׳] במפוח ינופחין אין ז •' הבית או יהקדרה תתעשן [י] שלא כדי האש את מכבין
 פחמין עושין אין .בשפופרת נופחין אבל .עושין שהאומנין כדרך יעשה שלא כדי טוב
 ממעכה אבל .בכלי לשנים אותה חותכין ולא אותה מהבהבין ולא הפתילה את יגודלין ואין
 הפתילה ונמצאת באמצע ומדליק נרות שתי כין אותה ומניח בשמן אותה ושורה ביד

 . עליהם לצלות הנייר את חותכין ואין החרש את אין'שוברין ח :נרות שתי בפי נחלקת
 שהוא אע״פ שנרצף שפוד .מליח בו לצלות שפוד כמו לעשותו הקנה את פוצעין ואין
 שתי כנון עשייתן בתחלת מחוברין שהן כלים שני .אותו טתקנין אין בידו לפושטו יכול
 משחיזין אין ט :כל' כמתקן שהוא מפני לשנים אותן פוחתין [״] אין כוסות שני או נרות

ואין אבן או חרש נבי על או העין גבי על [:י] מחדדה "אבל שלה במשחזת הםכין את
מורים

R ט ט' פיו טי ט'1 .פס פס איין פצז׳ג י י נ הןיא סי׳ טי נ • פקמ סי' נ  פי' פור ו! 1 ופ׳ש מיןיד סי׳ טי ו שם: נמ׳ג יזזי ט׳ ט
שס סמ׳ג פ׳ש ם־!פ פי' פיי n .שס סמ׳ג תקח פי' פיי ז :פס פני׳ג יפ׳ש סי,מ סי' טי 1 :סקש

ט עליו לנשית נלי לי אין שלי עליו לכשוח  דין ועל זה על ששמי יהר,שו .()סור ״ל6 מ
 שלא ששניל ואם עליה למום שששיל חשקעח אח מכשין אין מדתניא שפמו,־ הסכר כני׳

 מאמינא כי היא ר״י ההיא ליה יאמר .מומר הקדרה ההעשן שלא שששיל השיח יתעשן
.ליננן אנא קאמינא ני צרכיכם לכל לכם דאמי היא ר׳י ההיא ושהלכות .לרנגן אנא

ק ט אסימר וכן רנה ו  להר להו דחו טל
 הלכחא דלאו למימרא שריי ואוקמוה מתניחא
 הא כ׳ הלשהא דציח מיהא ושמעיק טחיה

נין השקעת אח לשטח א«ר אלא מחניתא
 שלא שין הניח יחעשן שלא שין עליה לחוס

: ,אשור הנצ הקדרה המעשן  מקשים ויש .ע'
 הלכה צדין אק פרק פאמרו ממה זה על

י י׳  ויש שווין המכשירים נל שלא והירצו נ
 אח לשטח אסרו כך ומתון נר׳י שהן שהלבה
 שלא יספנו חשסיש ומפני הדלקה משני השקעת
 הקדרה תחעשן שלא שששיל אשל השיח ׳חעשן

 מומר ממש נפש אוכל מכשיר שטא וחנשילו
 הרשנ׳א דעת וזהו לספחה מקום לו שאין והוא
 שיחנאר נמו הנל לאסור רניט ודעח .ז״ל

• ההלכוח וכדעת נסמוך
ר ה ת  פשוס זה .וט׳ הנר אח צסלטל סו

מ׳ה) (שנח נירה פיק וסשואר
ט׳ להניח ואסור י נםמון שיתשאי כדין  .ו

 גני על נר סנימין שס כירה פרק שששה מימרא
 ניו׳פ דקל גני על נר ערחין ואין כששח דקל

 ששח: מהל' נזסישי פרק בארוכה כששתיה וכשר
ן ו ט׳ ניו״ס בקפורת מעשנק אי  פרק .ו

 אמר שמשנה נ״ש) (ניצה שחל יו*פ
 אוסרין ומנמיס שיו׳ס המוגמר אח סניהין ר׳ג

טח׳  לגמר אשל להריח מחלוקת אשי רש אמר ו
ס׳ מוכיח ושם אסור הכל דנרי  כלי שאשילו ט

 שיקלסו נדי הטדיס על אוחו יכפה לא שנחגסר
ם ריח מוליד זה שהרי הריח אח הננדים  נטדי

 סיזוא׳ נ׳ג) (דף שם שאמרו וזט ז*ל כהט וכן
שאסר נסה נכלל זה וכל אטר אשיראי כסא

ט ני :אטר הכלים אח שלגסר י
ר ח ט׳ הסירות אח לעשן סו טה מידי לפשן דמוחר דרשא משמיה אשי רב דאייר ומפקנא שם ננררא אמוראים מחלוקת .י .וט׳ החרדל אח וטטתקין .אגוררי אששרא ד

אח מנשין ואין :מהנח של טחלח כאן ען של טחלח כאן קשיא לא והירצו ממחחין חציא והא והקשו טחלת החרדל את סרתקין ואין קליס (ששח דמילה ר׳א פרק
ט' האש :הקדרה התעפן פלא שכדי טלקץ ויש ההלטח נדעח שזה רשיט שדעת למעלה כחשתי נשר .ו

j ן ואין פחמין עישין אין ל״ש) (דף משנה שם .יכו' פחמים טשץ אין ששטפרח טפחין אשל נידס שמטת גופמין אין ח״ר ל׳ד) (ניצה שהמשיא .ושו' כספיח טפחק אי
ס לנחחלה הפתילה אה גודלין אין קפרא שר חני ל״ש.) (דף וטמרא זה שפי למעלה שכתשה׳ נסו הכפילה אח חוחכין אותה חותנין ואין ניו״ס אופה מהשהשין ואין ניו׳

:נרוח שחי נפי נאור ומושכה כשמן ושורה ניד סמפכה אכל לשנים
ן ח אין נרייתא ל״ד) (דף שם .ונו' הקנה אח פוצעין ואין :וטי מליח שו לצלוח רג״ר אח חוחשין ואין החרם אח שושיין אין ל׳ש) (דף משנה שם .וטי החים את שוטין אי

ט' פנרצף שפוד מליח נו לצלוח הקנה את פוצעין צהיכא לא ותירצו והקשו״פשיפא ניויס לחקנו אטר שנרצף שפוד שמואל אמר י״י אסר C כ׳ח צדין(דף אין פרק .ו
א לערך שלא פורח שהוא לפי לחקנו אשור ולזה שו לצלוח ראוי ועדיין געקם נרצף שפי׳ סי ויש .שידיה לה דמפפיפ דאע׳ג  פ’שיו שנתקלקל והיא סוחר נו לצלוח ראוי היה לא אם י

.ונו׳ מחושרין פהן שלים שני שיו״ע נסקלקל ואפילו אפור דשטד חיקון נל ל”ז ולדעתו .נישק אלא לרעלה ששמשה׳ ונמו שמכשירין '”נר הלנה אין אלא רשיט דעה שן ואין
 :רשינו כדשל■ יו משנה שפירוש המפרשים העלו וכשר כלי שמא מפני הנר אה פוחהין אין ל׳ש) (דף המניא פרק משנה

a רטנו כדברי צדק אין פרק שהלכוח ומפורש שמכשירין שר'י הלכה שאק לפעלה האמור אחר נמשך ההלניה נדעה הס השכק השחזה של אלו דיני; .וטי ה«ין אה סשת'י־ן אין
:נר׳י דלא סיזוהוש משניות וכמה עיקר וההלטה רשינו ודברי שיו'פ שנפגמה מתיר שהיה ויש ניו׳׳ט נעמה או עמדה ואפילו שלה שמשמזה הסנין אה משסיזין אין שלעולם י

משנה לחם
טס ואין :מדבריו נראה כחש ולא נדשייי  הקדרה חתעשן שלא תפני האש אח סנ
 הי׳ה שתש וכן מדרבנן אסירי 'ו׳ם מערש לעשוחן דא׳א אעיג נפש אוכל דסנשייי משסע
 דלא וי״ל .דשרי סעסן שספיגין מנערש לעשותן יא׳א ומשום נהשלין למיל כחג איך ואיה
ט שנרצף ולשפוד הקדרה לעשרן הבנק דמי  התשלין כמו עצמם הס נאשלין דאין משום טי׳

 הם הרי מ'מ האוכל להקן אלא שהם המכוון שאיו אע׳ש האוכל עם עצמם הם שנאשלין
:האוכל עם נאנצים עצמם

 דלא לגמרי ונתקלקל נרצף שאפילו י׳ל רניגו דדעה ז׳ל ה׳ה כחש • וט׳ שנרצף שפוד ח
 ולא פונא אשמעינן הא כשיפא כ׳ח.) (דף שגת' הקשו מה נ’א וא״ת .נר׳י

 מילהיה אשמעינן ואמאי כרשנן הלנה ליסא ואי׳ש ל’וי .כי״י דהלכה דאסר חסדא כרש
רנוהא שוס שיה דאיכא משמע ש,רצף נש«ד

a ן ט׳ הסכין אח סשהיזין אי  הקושיות נל להרן האריך ששם חק״ש סימן נש״י עיין .ו
:ז'ל ה׳ה דעח נפי ז׳ל רשיט שדברי אשר י

וטסני
מייסוניות הנודת

םצ«ת' וכן יווו־א אי הנא• אח עאיו ינפה או סחידד, או יעשה אאא הטאיח האפאח ע׳י
ץ נית אב אנו־דם רני שא ניפור נ אנזי ונן שנוואי* אגני נרב פ"נ 1ןה ; ו  ארג הונא י
סתני■ אהא דחו בואה׳ ואנזימי ירנא דאג״ אדפס ר׳י פפק ינן [ו] ! ע־נ ,ע־ש יהודה

 ני־׳י פפק דדי[ אץ דכפיק דאע׳ג ם־ה והן פרש•' ינן אסור ארננן אנא היא רו׳י ושויא
 נראה ובן דשרי נדיי פסק רשנ״ם אבי* החסירו ווורך בשאר ס׳׳ם נפש אונא נסבשירי
 ו^א נחים אנעאי הרגיאים הקטנים שאנו דספוחיט החום' כחנו !י] : עייב ,אראבי״ח

אאא שרי סדאא ואפור אהקי* אץ וסיס .מוחי ונסף והב אזוורפי ואא אנפחים ואא אאוט!

ן ן  אמר ר״ה נ״ט) שהל(דף ״פ1י סרק שגמרא . מנשה שהוא פכגי נקפיש סעשגין אי
 סכנה החלתו א״ל שסשעיי מפגי סר ונימא נממן יש ליה אמר שמנשה מפני אסור י

 שהותרה מסיך דקסנר משים משעיר משוס שאטר נסש לא ורנינו . ע״נ משעיר וסופו
 הקשו דאיך קשה הגמרא ושדשיי .לעיל כמ׳יש לערך שלא נמי הוחיה לצורך הנערה

 של שנר ניוושלסי דממסיר(יותר) מאן ואפילו מחיך מפום שרי הא משעיר משום וטמא
 משוס אסור דההו׳ הקשו איך ואיש השרי ולא האסור לא (קאמר) נשיא ה׳ה מהשיא נעלה

ס הס האמוראיס דאלו וי׳ל .פנעיר רי  אמרינן דלא ייח) (דף דפסחיס שפ׳ק דאמר כיייע טנ
 מתוך אמריק דלא שהשערה מודים ש״ה ואפילו סשוריס והם לצורך השערה שמהוה עהוך

מ  נס׳ש הט דאמר ייחק ר׳ דשיצה(דף''שן שפ״ק שראה משום נמותס פסק לא ז׳ל ויני
ה א ז׳ל ^  משסע זה דאין נראה ולי .ז׳ל רשיט נושר׳ גכלל זה וכל ה׳ה כתב נפ׳

טי דאינא שגהליס הוא מנשה משוס דפ״ש כלל מדנריו  . כנוי וליכא שכלי לא אשל נ
כלול שהוא נהש ומיס שכלי ולא קודם איירי ושהכי טחלה הייט לומר צרין ואק ש“<ע

עוז מגדל
ר את לפלפל סותר ק סן לן סלקא הבי ,•נגה שמא גיייץ ואץ דולק ובוא «  שידה סרק טף טני

ר נוותים יק״׳ל דו׳ש ס׳זיןאצינא (דף פו צכ<ימ ואביר . סתנוץ שאין נינ פ  נסוזוני ניו׳
 .פייות דמס' ופ׳ג וניצה פ'נ .האש פל פד ספשנין אין ;פ׳ה) (דן טרה פיק .ניו׳פ
א פ' . פננפ שהוא פד וססתקין ון ושילה ו׳  וניצה(דן פ'נ . פנית פד פננין ואץ :(

) כיי גמניא ״ייו • מליח נו לצלות פד נפטס ט«זץ אין ;כ'נ) י ' ' ו י ) ו  נ ״
■ ל׳ב) הפטא(דן פ׳ .נליס סמקן פד נליס שני :נ׳ח) צוץ(דן אק פיק .לעתו מסקגין פו ששתי

. . . - - . - - ----------- :צדק אין פיק .האון לפה פי פשטוין אין
ב וב! כשפופרת ת שח הר־ר של ׳ו־ם נוזום' סצאתי ד&עחיק ואני .רוקח ונן ס״ח נ  ס

י •וו כתב םשייר״א י נ ׳ י עסא ונן ביתו נוהגים היו ונן סחיר היח י נ נ ,ד ק [ת] ;ע' לי עושה שהוא ספני הנר את פוחחץ אי! נ־י המניא פי  ששוקע קבול ביח לו העושה פי■ ורש־• נ
1T ת ש ב ס', ע׳ש פ׳א עוו פירש ור׳ת חיופר נ תו ר הנר את פוחחץ אין אלפס ר׳י לשץ נ תנ חנן הא לי סנ  זטקיטנא נננזרא ההא הילכתא הני לאו ניו־ט הגי אח תוחתץ אץ ו
ץ ל אינריר. לא ההלנית בעל וגס נמתידאד, אשי לרב בץ יוסן■ לרב ג ט ע־נ הילנחא דלאי סשום עיי,ר נ א א־ל [פ] ;אלפס רני נ  פירוש נר־י הלנה סשבך דרשיג[ הפרא לרב י

ל סנשירי ושדי ס רדריש נפש אונ ל לנ ל רעוא ירא איל פרנינם לנ ש ונוי סשסי תדרשו סעליחא סילי וזני ני דנ על .ע׳ גוירת נן סויץ שאץ סה שנתב אך נן גם פסק פיה ונ



189 צה כסף־טשנה פ״ך טיב DT הלכות זמנים. טש™ מגיי

ט׳. לראוג! אסרו וה וסטני ץו אפיי, בג מי  ההשהזה לדין סגנון כ׳יח:} (זץו דץ5 ̂ין מ
. 'X& ורנק שרי ניסנא דרג נריה מיי דג למנס סגץ להראוס ננהו להו 6ינע<6

 ורשיי לאמוני', לההוס pD אמי דלי.א דחי־שיק משוס כעננא ההלכנח נעל ופירש נהלנוס ונתוג
 פעס על שהקשה מי ויש .נאיפל! נפר למטר שרו!ה נשנמ מול כמעשה ננראה לט פירש נ*ל

הארן לעס אלא <א» פלא ממט שנראה רניט
 שהזכירו שכיע קושיא זו ואין המס. נזכר נננמרא
 שלא ממילא ומשאילה לע(מו רואה מנס שפלסיד

 עיקר גראה ושעמו לע״ה. לראומ אלא אסכו
 הוחר ההשמזה איסור מפני הנא שהשעס שלפי
 הסטס ז״ל והישנ״א נלהשאילה לראוהה למכס

:ז*צ רש״י לפעס
 הננניא פ' .וני' ניו״ש עלים מנקעין אין י

קעין אין משגה ל״א:) (דף  עלים ינ
 ולאניןפק נגעייה ולא נעגל ולא נקרדום לא

 אלא פט לא נהרא ליפגא קונץ גני ונגמרא
 :אסור שלו ננקנומ אכל שלו נזכרות

 שנמנ זה פעם .ונו׳ נקרדום אסרו ולמה
 נהשנוח זיל והי׳א . מא גגון רניט

קי ומוריק טעלין דנריו ואק נזה האריך עי  נ
 הוסר פלא רניט מדנרי שנראה אלא הדין

הנגןע

ר מורים די לדנים זה דנ  לחדדה יבאו שלא נ
 לחתוך בשיטלר. אטורים דברים במה .במשחזת [י]

 אין כלל לחתוך יכולח אינה אם אבל שנפגמה. או בדוחק
 להשחיזה יבא שמא העץ על אפילו אותה מושחיזין

 ביום לחכם סכין להראות °) *יאסרו זה ומפני .במשחזת
 בה לשחוט אסור לו ויאמר פגומה תהיה שמא טוב

 שראה וחכם .במשחזת ויחדדנה וילך פגימתה משום
 וזראג־ר זזשגת לעם משאילה זה הרי לעצמו הסכין

 נ.זנ .ונו׳ מיזעין •אץ ביום עצים מבקעין’ *אין י* הארץ:
־' ■ ולא כטנל ולא בקורדום לא טוב

 החד ובצד בקופיץ אלא במגירה
מפגי הרחב כצד לא אבל שלו.
אסרו ולמה .נקורדום שהיא r י > v9Ti9 וח1 0־1ט?

למול K® ס יהא ו« יציל שחיי בחול עושה שהוא כדרך יעשה שלא בו וכיוצא בקורתם
ר :גוי! לאוין גגו׳ג מקא סי׳ עור ב :פס כמיג מלת פי׳ גווי א ש פ ממיו׳ע לגושוסן אכשי ואמ א

וזהוגונום שינוי י «אומן מושין י
 אמילו לוומ ומלגו ניינן גדונין עיווווע סנלין א׳נ ענניו׳ע לעשומן כא׳א אגנ׳מ חנגזיס לוגזוז שמוי ״•,ין מדני צוין ומ נל ועס למלס. ומעז לניקוע
 ווס כיוס וה ומוויוו עצמו כאומל שגנגסיס וממלס מסנלין ומס עצנוו כאוכל שמס גונשירץ יש אזוז ימס למנמיס אלא מכוויג מהון לא אלא נשיטי

 עציס כלא ולנשל לאמוס שא׳א ממני עצים ונקוע ואמפו לרכס. כל לחכן נמעיימ למלוז פעסמיק ממני יכודמ לו׳ וון מכמיס לועס ואמילו שיטי יוי על
1 הארי) ועם מנין rmr</ נ׳א יי) • ’“י *יי ^ *יייי י״יייי ״ליי’ ייי״’ י"*'‘ «י

ע׳ קא לנוחדי ליה ואשרי דריוזייא אפושא סכינא  לועהיה ונזזיסיה שגטטחא לעטרי ̂< גני נ
עי קא דלחדודי  נריי הלכה ופירש״י ,זה נל מיי״ף ונסב .כן מורץ ואין הצנה פנר וקא נ

 מנע׳י לעכיסם נשאכשר אף •זלזלו שלא ליניס נן פורץ אץ אנל צששיס איש נל ושומר
 ר״י התיר ולא לקר.ן נדאשריק נדוד איזטול שי.יה או נירש שנהקלקלו ננץ ושריא הט דנל

̂׳א ני.נשירין אצא  ואיי.א מעיו״ש לעשוחם ש
 כפץ יונף רג אמר )ליס (שם נכערא סו

 אנג דששקה והוא נירט צסדדה מומר שעסדה
 ריהייא א;נ ודוקא זה על הרי״ף ונהג דוסקא

 הדא׳ש ונהג לא נגי.שוזזס אנל דיקולא אגנ או
 שאיו הייט צא נמשסזס אנל הרי׳ף שפסק מה

 של נ«חזס דאף הריי הצנה סנל נן צמיוס
 הכנץ אס משתיזץ דאץ דמסניתא מוסר אק

נ קאוור אק של נמפוזזת הונא רנ דאוקמה  י
 הכי נל הניא לא והרי״ף .נגי׳י דלא הכדא
 אי.הנימץ דרןימי ממס ממרא דאיסא לישני
 היא הלנסא דלאו הככץ אה משוזיזין דאין

 ®נדא ההיא הרי״ף שהניא ומה .נר״י דרן*ל
ני דקא דינא פ  לא דדי,,ולא אפומא סנינא י

ר• דהלנה להשהיפנו אלא הניאה  לא אנל נ
 מיב־-נר דלא נן מורין דאין להששיעט הניאה
 דהא נן מורץ אץ פז של ד«ושר.זמ לטימי
ק אשילו אפיל! ען של נטשהזס ססיייס ינ

 הוא סופרים דנשל וניץ לישנא לסי לסדיה
 פן נפל נראה הילנך לקולא לישנא נהך אזלינן
 אפילו סנירסה נ“ע וסשיאין מווץ למידה אפילו

 השפטטס להעניר אק של ונמשחזס לחייה
 כן מורץ אץ אק של נרשמזמ לסיוה רק גומר
ץ אנל .ענ״ל  נפששן הרי״ף דני• פירש הי
א כונדא ההיא שהטא לומר העמי יקא יינ

 לאיזמ יזוע איוי ׳צ1 מיאנ׳ו
 ומגוממ העעמ מזה גלמוד דנו

 כי׳ל למלכמ מונוים לכל משוה
׳ ו  שא׳א ימנשיוין ימוימ נ

 למסוק מומו מעיו׳מ לעמוק
ונד שימימ והיא כטיט נווכן

״י יהנכה להשטיעט ידיקולא אפוטא סנינא  ני
ריי עץ של נמשסזס לסדרה אפיט הסטן אס להשסיז שמחר שהלכה דנהי שנר.נ ק פורץ ואץ ד לנל ק מורץ אץ אפ*ה נ  ר*י אפילו דפה׳ג שלה נמשוזזס להשסיזה ינא פלא נ

נ נפשוזזה ולא נדיר,ולא אלא סנינא מעני סוס לא נר״• ליה יסנירא רנא ומש״ה נלי «שה שיטא לסי מודה סנ ולפיכך לא נסשטזס אנל ננטרא נואיסא ייימייא א«מא יוסף וי  נ
«ן היי^ף פ ג דרנא ולומר ליהוס שאפשר ואע*פ לא נסשמזס אנל ייקולא אכנ או ריה״א אגנ ייוקא נ ב קמייק יקיימי פשום יוסף וי ג נמשיה י  נפשמזת טבסזי כט לא יוסף וי

טון אק של ק קסייהו דוץיעי רננן להגי למימי לאהיורי פצי סו לא ק סורין דאין ליה דסנירא י ד דנינ א ענ  אשור שמטטסא להעניי אפילו אק של נמשסזס דלרנק סונס דעמי
עני סדק דלא נטן הני אטלו סרי מכמזי אק פל ינמשסזס נהיייהו איניש «י דלא דהינא אה"נ אנל הי לאהיורי לן טנא הט אלא י  מונמי דלקמן יפמפתיה ועוד קולי נ

ם ועס וק ווסקא אגג אטלו פסקא דלא שעסיה ופכץ «ץ,לסנס להיאוס אסרי ומש׳ה אסור לר׳י אפילו מטשסזס ל. ט׳ט סהלטס ד' נפיק היסנ׳  דהסם טינר׳ וטשתע ענ׳
איכא וניולא: דקולא «ם נטן ה״ט ען של וי.שנוזה אק על אלא אינה ספמוס ף הנא יסשסע לפידק ו היי׳ ט י שיח נר׳י דהלנה סניי ויני  פניצף ישקד פי.י.יא ואיל! נמג
אע׳ג לומר וצדן .נר*י הלנמא דליס רניט שסונר משפע  ינול נסי אי הנשר נו לסנזונ ינול שכרי כן כל נפש אונל לייד שאיט לט אסרזכו סנסים נר״י שרי יעיאויייחא י
ף היה ורעת ממלים על לצלוסו ט ילהד׳ ״י הלנסא ליס ויני  .הקדרה סמעשן שלא נפניל האש אה מננץ אץ גני שנהג ומטה נאן ה״ה פסנ0 המה וכימשמע pמכש' נשום ני

 טון נלל מלאכה כאן דאין דברי עודו רנש אפילו פה״ג דנל ה״ה שסונר לי ונראה ידמייא אקטא או דדיקולא אפוהא הסנץ להעניר הסירו למה לסמוה יש דנייו ולפי
ץ ונס שלה נסשחזת משמח שאים » ק דאסרי מכשירי! נכלל לאו הילע ס1י סומן ה ה נץ סילק לא הילנן לנ׳ע ושר סא ינ  טוהר דלעולם מעיו׳פ לנ^מה נירס מנז

נ יאמר הא זה ולפי כלל ני״י הלכהא יליס אשור היה טעיו׳ט נופכמה אפילו מלאכה היסה שאילו נלל היא מלאכה ילאו האנן על או הנזרש על או הען על לסדרה  מסדא י
ק ר׳י פחלוקס שנפנמס זסנץ ק י״י לטסלוי,ס אמאן דקאפר שנרצם ושכוד שר נמי ליננן אק או סיש או ען נני על אנל שלה נמפמזס למידה הייט וינ  נשנעקש הייט וינ
ק יאסיי מכשייץ ננצל הוי הילנך נטוי טקק וליין י ואפי ינ דה ליה דמ«יפ אע*נ קצה שנעי,ם דהיינו נויצף י׳ נ דאטר התטר מרפה גרצם טשום נזרה ני  שהוא יהודה י

ק רי 0מסל!ק  ידי על « לאפוס נינול היינו ססדא רג דקאפי המטר ינייפס (ומי ציין מומר צרף ארג לצלוס או לאטס א׳א שאס נ' נפרק רניט נהג הני ואפילו וינ
ה ולא היא נמורה מלאכה לאו ההטר דנדיפס פרי נמי לינק כלל נו לאטס נא״א אנל ריי שרי הכי ואטלו הדסק  גטוייה מלאכה שהם סכפירן שאר אכו נזירה אלא רננן א^ו
תנ ורני.ו .יו״ס רשמתה ימנע כלא כיי דנייהם העמידו לא נדף אא"נ לאפית דא״א והיכא ש^ נזה ניוצא פעם נ  הסד ונצי נקופין והסירוהו עצים ניקוע שאסרו מם על זה נ

ס נמנשירץ נר׳י דהלנת ס״ל לא דרניט שמפרש ה״ה ליפת לומר שציין ננ׳ל שלו ט ה ואץ לומר א׳א הרי״ף לרעה ו  אסר הא ^ץ אץ נש׳ נתנ לעה ק ואם נלל נמכשירץ מנ
ר׳י הלנה ספדא רג ר ולפיכן נ ף לועס שני.נ נמה ה״ה דנ א ;יצ׳ע חשודים היי׳ אינ  P מורץ אק או חיש או ען ע״ג השפטרס דלהעניר רניט נ.תנ לא למה לטיק ו

ש ששטטחא ולהעניי דקמייהו יננן להני ואמרו רנק נהגן גואשנמן להתיר ועיש עויץ השפטטס ולהעניי ססמע מטלא עורן אץ ולהשסיז שנסנ דניזן לומר ואפשר .נ
ט טל הרש״ן חטיהח נסמלקו שנתנחי האלה הדנרם :הללו נלשוטס יני

העושה
משנה לחם

B שלפי זיל רניט ונרי על שהקשו ה״ה פתנ .וני׳ סנץ להיאוס אסרו זה ני6ום 
 הנזנם צו נשיחיי יפטזנה שמא האיץ לעם אלא להרטת םר1מ לא פעשו

נסי לעיל וקשה .ננמרא לסלק לו היה נן ואם לא להשחיז ינא פלא ת׳ת אנל

לטלך משנה
C ננייקה .נז׳ טו׳ע לשנע סכץ להואוא אפיי זה פפני xfti דש ילטש נעל ונ9 <פנ שטנוס 

:להגזיי הפכים שנע נאי נעל והוג משיוין זיש איטץ
ינן

טי איט זה פטם דלט שם הקשו לא אשאי '1וכ הסכם יי.ידם שמא נזרה קדשים מגשי לראות אטר לטכך ז״ל רניט וני.נ ^ סי להר*ח א  שנשיטר שסני האין לעם אלא למגם כנ
 טה על דסמו ז׳ל היה כאן שטרן נשו לסין לינא ובם האין לעם מיס נץ משרא בם מלקו לא אשאי וא"נ דהכא. דומיא לא קסיע שלא הס׳ש אנל רשסע ינא החנם לו

ט׳ לעצמו חאה סכם שתצטי שאמר א'נ ו מ’ח נלי הקושיא שם חשל ו  הארן לפס סיס נץ טלקו צא אשאי חנטם שגזרו הנזרות ננל ואי׳כ « קושיא עיקר על חמה אני ושד .י
ק לפיל נמו  הסיוו אנל לאכול שיטא האת לעם דהחיטז טיס אסר נפנס שטליה כילה ולאטל לפלפל ינא שלא זנאנילה נפלפול ניו״ס שטליה ניצה נל פל שנזרו יאשץ נפי
p עם נין הלקו לא דיזנמים ודאי אלא לזו דושח הנזרות ננל ונן למבעי אסי צא te ט וי״ל .כאן ז״ל רניט על שהקשו זה מה ואינ סללת היא שהנזיה לחיס  אע״ק מי

ט פלא הקלו עינ נאן טלצח מהיה שסזרה מנזים רט המקומות שגנל ט דלא משמע הארן לעם וסשטלה לטצש רואה וה״ס שאמרו מפגי טללח הנזיה שמתיה י  שהנזרס י
כוי כמו המוץחיס נשאר אנל למיס האיץ עם גץ כאן לסלק להם דהיה ו5הר, ק מפני א״פ טללח ההיר. שיורה נסים אפי׳ נזרק המקומות דננל אפשר שד לא. ניצה או נ
של נסשסזס להשסיזו דאששר ניון ע טל ה׳ס לגזור אין הכא אנל הני נלאו אפשר דאי רשום השנס אמר ט׳ב שיהיה אפילו שיאכל נניצה או כיום ס וישרוב יינא היתר לפצש

ט' הלנוס נעל לדעת וא׳ח .איסויא ואכיל היהרא שכיק וצא סיקון איס הא עץ ̂ל יצא. 6( דת׳ח לע״ה סיס נץ סילקו לא אמט להנזום סון יצא גמא נ שלא יצא ח׳ס דאפילו וי
ש ז״ל הר׳ן נדנרי מטאר וכן לזטס שי מפד סא שהפעם לט ז׳ל ה״ה ומ׳ש .ההלנוס נטיו «ל העונד! דסווזי פסום הוי זמעמא ניץ דליש״י כלומר השסזה ט שהסכם אפי' ו

ספיר: אמי לפעמו אנל ד«ל צשנדץ למי גליה לאסיים ומשאילה רואה
ולמה

עח סנדל
ע :שאסוז « ואמי עד עכגןעין אץ :•דל ונז* נלמוו דני לטזם יזדע טני ז׳ל Yyha נו

 ופזללו הסנלץ ודני צ׳ו) וננמוא(וף טשם יץ גדי המניא עוק ט הלנה כקו *גוו ואני
p חיכק ;p דסיזו אט םנסיז של כ׳א מסזוזי אז ונס .הנמיא דין על וזפמן ז׳ל ו׳ע נפק כנו 

 והמםש מגאי׳ נמיא ז׳)«ף יניצה(ין! ת”’ «עייפ שגווזעיו׳נו גזעני שאמי ומה האםווה. והפנוויז
 משורש שאיט ואגרש וני לכל ור0< וונשם ל«ןצ ססונץ ששגיהס יופף לוג גץ לונה נין יעוף טה

לאמצאהיז שכהנו׳פרלשמאישמופעןסנה ׳פ.^יסזעש0נע׳שאיזו«פו נפמץ גוי׳ש אפישלש י״ליכץ ואין מיוני׳ נמיא וניצה ע׳ן ע מל לי r נחלה וואיה פלדנוודט: מל טמוא
ננמנא

מייסוניוח תהות
ע םעיו׳ם אנמגסת טאוה מ י א ע נוזרא נריאנא תנ0 י׳ הו טי ע•׳ כ־א ד.חט א1מ ו  אי

א אהוי דדקחיא אשסא « אלא עבו לא נר״י ופסק נופיה ונ  ו' ואפילו וייקוויא א0א
נ אלא אוי לא יזזוחז ח' ש נפגם ואפילו נ א־י (י] : ע*נ בחושי ע־א חי א ט סאום פיו

ויטואא
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י׳ .נו'1 הפצים את עורך נתרוא ניז׳ת ממרה העושה יד  נדנר׳ רה רנינו דנ
 עסיס נדולה ממרה נהטשים לעירישס עיריש י^א׳ש עליי ישיג הרייף

מי ו׳ שעין עציס של שירות ד׳  יעשה שלא קאי־ר ינהא עציס עליהם יעהיים הקינה וי
 יהא שלא הסקיהם כמנות יעשה ואתו נידו העלייניה יאתיו אמד אלא תחלה הדפנות

 מל שנתן שפריסת ה׳ה מ״ש יעל .שנין דיך
 שתחתיו לאייר ציינין שאין לפי מותר ספסליי

 שניניהה לאייר צריכים שאין שיצים שהיי קשה
יצ״ע■ יאסור

ו ם ט רי סי .יכו' שנהמה הנחלים זנונים פ
 דניצה נספ״ש דתגאי נלינתת

נ) (דף  לקרי ישרי שראש״ע הלנתא יאיפפיקא נ'
אע״ס

 נאסר לא ולמה טוב. יום מערב לבקע לו היה אפשר
 יוכל ולא עבה "בעץ שיפגע שאפשר מפני כלל הביקוע

.כשינוי לבקע התירו לפיכך .מלבשל וימנע להבעירו
 מה בהן התירו הטעם מזה לזה הדומין הדברים וכל

א ;שאסרו מה ואסרו שהתירו  אשה [ל] תכנם [ה] =לא י
 גסוטכין ואין .בו לצלות אוד מהן ליטול העצים כין

 טוב ביום עצים לטלטל התירו שלא .קורה של בבקעת הדלת את ולא הקדרה [ני] את
 תבלין שיוציא בדי טוב ביום אותן וטחזירין חנויות יתריסי מסלקין יב :בלבד להסקה אלא

 להן כשיש אמורים דברים במה .טוב יום משמחת ימנע ולא החנות מן להן צריך שד\א
 עיקר כל ציר להן ושאין יתקע. שמא גזירה אסור הצד מן ציר להן יש אבל באמצע ציר

ג :להחזיר מותר בבית אפילו  וכסא חוליות של ימנורה כגון מפוצלין [נ] שהן בלים י
 בנין [ס] שאין יתקע.לפי שלא והוא טוב ביום אותה מעמידין חתיכות חתיכות שהן ושלחן
 לא כבודו ומשום הוא עראי בנין .טוב ביום לצדדן מותר הכסא בית של אבנים . בבלים

ד :גירי  זה על זה מניח אינו העצים את עורך כשהוא טוב ביום מדורה’ העושה [ע] י
 שופך או אלא .אסור עראי בנין שהוא ואע׳יפ . כבונה שנראה מפני המערכה שיסדיר עד

 תחתיו ואחר תחתיו אחר ומניח למעלה עץ מניח כיצד .בשינוי עורך או בערכוב העצים
 לא אבל .תחתיה האבנים ומכנים אותה אוחז יהקדרה וכן טו :לארץ מגיע שהוא עד

 אפילו .תחתיהן הרגלים ומבנים למעלה הקרשים אוחז המטה ובן .האבנים גבי על יניחגה
 ויתחיל ישנה אלא מגדל במו שיעמדו עד שורה גבי על שורה אותן יעמיד לא ביצים [«]

 אע"פ בבהמה הנתלים מסירין"זבובין טז :שינוי צריך בזה כיוצא כל וכן למטה. מלמעלה
 בולד אוחז כיצד מסעדין. אבל טוב ביום הבהמה את מילדין“ ואין חבורה. עושץ שהן
 את וריתקה טהורה בהמה היתד, .פיו לתוך דד ונותן בחוטמו לו ונופח לארץ יפול שלא
הטמאה אכל .עליו שתרחם כדי ברחמה מלח בול וליתן עליו משלייתה לזלף מותר הולד

אסור
פ־,שנ פי' «יי ח . שם ז ישם.

 6הרשנ״ נפש יש! אשיר להדליק גיהק שק דקים נעצים אנל (דילים נעצים אלא השקוע
:נהוספוח נחשי יכן רשיע מדניי (רפה שכך ל”ו

א א י ק ליכול העצים לשיח מכוס לא אשה רנה דרש .’יכו אשה תכנס ל  ופירש ,אוד מ
ע  וקין שו לצלוח אסיר רכוש פקין שצי «־ק למעלה (ר.נאר וכשר נו לצלית יני

 לומר רוצה שאיי ואפשר שמוחי שם נהשח׳ ישש
 להפקה ראוי שאיע ורפוש לח ע! רשיוי לדעח
ק מוחי ודאי ישש ען אשל עצמי שכוי  שחש י

 אוד מהן ליסול שירש ז׳ל והוא ,ל”ז הישש״א
 הונן פן אם אלא ששחער האש אה ט לחקן

 ששקעח הקדרה איו פומנק ואין :מעיו״פ
 אח סימני! אין ל״ג) ל״ש (דף שם ונו'.

 לפי שעמא ושומיא הילח ושן שנקעמ הקדרה
;להסקה אלא פצים והוי פלא

. מעייח מריסי טםלסין יב ט׳  (דף פ׳ק ו
 אץ אומרים ש”נ משוה •*א)

 אף ממייץ ונ״ה שיו׳ס החיישין אח מסלקי!
 תריסי עילא אמי חריסץ מאי וטמרא להמזיר
א עולא ואמר העיוח מי  דהתירו יניעתא ע

ה  לאיסוועי אחי לא דאי תחלה! משום להחזיר נ׳
ה סעמא דהימא מהו ואמרי יי״ש סשמחח נ'  י

 ש^יס התירה ואין שכלים שוין דאין משום
 טשן דהמירו עולא קז״ל גיזי יכחיס ואפילו
ושי' . לא דשחים אץ דסעיוח .החלחן משום

 שדה חינה חרישי חעייח חרישי ז״ל הרשש״א
 ומנדל שדה חינה חריט דנתים דמטיוח. ורודל

 שסו מותח חרישי שירש ז״ל ויש״י .שננחים
 שקרקע סמוטוח ואיו! ששוק יעיוידוח הן הישות

 יניכו שכחש ימה .עכ״ל שחחיק דלחיח חריפין
 שנמיא סטיש להם נשאין או ליי להם ששים

: שם
ג ם י ק משוה .וט׳ (’מסיול שהן כלי  ■ו׳ס פי

א (דן שהל  אומרים ניס כ״שצ נ׳
 (אמרו מהירי! ושיה המערה אח זיקשין אין

מ'  דמיחהזי משום עהיקיון הילייח של נתוייה ע
 סחירה ייש נכלים נוין יש נ״ש וסניי כנווה
 סחירה ואין נכלים שויו אי! סנרי ושיה נכלים
א וששוש יתקע שלא והוא רניוי יכחש .נכלים » רג סי'מרו. עיי נ :שם נעיד סייו 11 פי׳יז עיי , . , , ............................ . V״, .־שם סם•( פי'מרנ כייר ה שם פיו׳ג ם-'תןיגו עיי ר נ

! עיי ־ • שם סם'ג י י א ל ם סן ציר להם יש שאם מווייח מד.ריפ' וולמי י י .שם ש
הרשניא נהש מזו יניילה להחזירן שאסור הלי

 שיזוששץ הצי מן ליר להם שיש כיוריפי! זה ואי! רניע מדעח כן וראה ואין .ליקכה אטר למקיע שעשויה אשל מוליומיה למקוע עשויה שאין נמוורה אלא אמרו שלא לו שיראה
ם כא! תשא״כ הצד מן שהוא הציד מפוי להקוע מאד היא קרוש יהחם משוס יחקע שמא  שיח של אשגים ור,מן יש אמי יש.) ל (דף המשיא שרק וכו׳. הכסא שיח של אבני

:רשק וזרו לא ננויו ורשום טא מראי דשוי! עעסא ואשיקו שיו׳ש לציי! רותר הכסא
ק שיעחא וק שיי לחכיה מלמעלה אפיו למעלה מלדעה מדורהא האי יטדה רש אמר שם .ונו׳ מדורה העושר, יד  ופייס עשריס פרק נחנה׳ וכשר פוייא וכן קדרה ו

* ;שחחהיו לאויר ציי:'! שאי! לסי מוחי ססשליו ושי מל שלחן שסייסה ששת מהלנוח
א ריו מ ט .וכי' זנוני! מסי  ,מוחר ממנוי! שאי! דינר מנורה שעושי! שקשויס אפילו דשרי קמא כחוא שהלכה כ״ו) שחל(דף יו״ס שרק סוף ואמרו הנהמה אח רהרדין פירוש ז

ט' השהתה אח מילדץ ואי! • הנורה עישין שלפעמים ומדין קמויס נכליס הזטנים שמסירי! יפי׳  הנהמה אח מילדי! אין משוה )קכ'מ (דף ספרן פיק שששח .ו
מ'1 מסעדי! אשל שיו״ש ׳ טלד אוחז מסעדי! ניצי סויא ע י נירש מהורה נהמה על הייט מרחמי! רשש": אמי שייוק נדי שיו לתוך דד יווה! שחוטמו לי וטפח צארן יטל שלא נ

היט
משנה לחם

 אשל מעיו״ש לעשותו לי שהיה שהוון שלא עשה שהוא מנוי לו אשרו דהמש ווטו הצד
 ואין מהח פטם מזכיר שאיצו כיין ניי״ט ק.יה איטר דאין עליו לאפור הוי! אי! הכא
 כטנן שלא עשה שהאחר חשוי יו׳ט שמחת דאיכא דני ימכור שלא זה על שעזוד ראוי
א זו דאין מאתמול קוה שלא  עיקר כל ליר להם ושאי! זה נעבור זה על לנזיר פני

 תריסי לעצי! אלא נריא אייו לא ̂ י׳א (דף דשו״רא אע״ו . למחזיר מזמר שניה אפילי
 מיהר ששתים אפילו כלל איטר דליפא ציר להם דששאי! ז״ל לרניט משייע ר״מ חטיוה

 דנשחיס ודע .נזרה משים אלא נשהיס אסר לא שאמצע ציר ליה ראיה אפילו דהא
שדשי' וחשאי וזה שאמצע ציר כשיש אפילו מיהי הסילוק אשל ואסרה הזרה דוקא
 אסור שאמצע ליי להם וכשיהיה משמע לההזיר מיחד כניה ציר לשס ושאי! נסיש רניצו

.לשי להחזיר
ו  יזפום שיווי שלא המנזה וואטרה הסעס .ונו׳ לייעלה הק־שים אזחז התשה וכן ט

ל כתיש י-סנילים לשים שהמחיה לאהל שצ-יך ה,' נ נש' הי  יזה .שנח מהלכות כ'
 נפרק זיל מניע נר,נ והרי משה נשנה המירו והרי התמר ואס זיל רניוו נא! וימ״ש מוכמח

אין נפרק זיל יש״י ניאר דכנר קושיא איוה זו .וטרסקל וכהא מטה להציח ומיתר ש׳
טלץ

מייכוניות הגד.ות
 בח׳ג [ל! ז זד. תמצא שני כשרק גם [כ! : ע־כ רהוי׳ עובדא כעין והוי ם־י׳תא דאוושא

: שר״ח וכן כה נגעו כאי תקון משום וכו׳ תכנס אא ראשה פעמא שי׳ ב ע שי' וכן [מ] .
 אהד,'א אאו ביה הא ב־ש הא הכאיב כא בשויק דמכיק דהא ירודה הר כשם רתיכסות

 אקטן סייחי דגאים כא ושיק כוגיא וכואה תדע דנזשיאין אר.ר,יא אאא אשנה יו"מ כי! דאי!
 אכא יו׳ש דגזרען סודו כ־ה דאשיאו טשום סומנין דאין הא גכייהו מיידי ואא כתרא נש

« קדירה סטיכת ואעני! הסוכר ברכינו אהכקי. אאא עצים ותנו ואא וטשום שנת ו
 שאר אעני! אנא נהו אכאפואי ואתי עאייהו נאי הודח שאין יננחצר צרודות אנאפוא

ב ונס־ה נהוס' עיין וכן שנת אפו •ריפ גזיינן אא דשנה מיא' ח שו שכתב ראשון נשיווש נ ש אתי כופכין דאי! מין מחג דהא ח נ ב׳ ה ז ע־ש , י־נ בהא■ שנש־ב בהג־ה נואעיא נ  [!]גני
ח עיין בנם׳ עיש הלנו הי עיין !ט] : ע־נ , נ־ג וש׳ ש־י שבוז נ ו נר־ש דקיי־א פ1םש אהיתר אאר. נכא רהב י וש ]u[ . ע־נ ,ג נ ושי ש־י שבוז ׳‘נ רנ ץ שאין נ ח פחנו ה׳ הנ אג  נדאעי
נ ש׳ ו אעשוה סתכי-ן כאן שר\• אר־י וא־נ י־נ שנתאנהא ג נ ק יייא השציס שאר ע־ג רשץ אבא שתהתיו אאייר שצייד אסרינן דכא דור,א י ר ונחב שעושה ו שר.החמ אארי «י

ת י מ ל  לעשותו שאפשר שרשר דלמעלר אעיו כלומר .וכו׳ כלל הניקוע ואסר לא ו
 וי,מוע מכי נלאו אפשר דאי משוס הסירי הכא נשיטי אפילי שיויס אטר שעיו׳ש

 ונחנו ז״ל הראניד נשם למעלה שנהשחי כמו מלח גשי העעס סא וש! יו׳ע (ושמחה
;יין נדי המניא שפרק pר^.לט שפירוש זיל רגץ

 למעלה ז׳ל ישיט נחשי היי קצח קשה .אוד מק ליטול העצים שין אשה חכצם לא יא
ט  אלא ניו״ט פצים לטלטל התירו שלא כאן לטחט חזר ולמה רניונ קק ו

ק ונשר . שלשד להסקה  מאי קשה עוד . ע״ש הק׳א שסימן ש׳י הרש שזה שיש מה הי
ט דלא אע״ו ננליס דמסיקי! שנא  טרח דר'מ וי׳ל . אחרח למלאכה אלא להסקה טנ

:הוזכר כסימן זיל נ״י הניאו ז״ל הר׳ין נדנרי זה נזכר וככר עליו כלי
ט׳ חטיוח תריסי םסלסין יב ע נתנ שלישי שס׳ לעיל שהרי קשה .ו י נ  דמעמא ז׳ל י

 טעק שמפינין מעיו׳ט לעשוסו אפשר פאי מפני סוהרת חנלין דשחיקח י י
 תפיו׳ס לקווהן אפשר דרינלין כאן ואיש אפור היה סעיויט לעשוק אאשר היה אס אשל
 שהוא ס־ימוץ שמ-קת הוי דלעיל חדא כלל קושיא זו ואין ,להחויר לו הסירו אמאי א׳ש

אטי דעמיוה טלדה מן ציר אטו אלא ואפר שלא נאייצע ליי טי והנא טרה דשני ו

דל ז טג עו
 יכן:מנ מיני־יי קנלח או אוזרה מדעמו אס לו היא עונה סניא אפום לו סאין ד«1י ואיני שנסוא

 (•נ) (ון ניזניא ז'1 . כנכד זןה1לם פד orf הכנס א* פיון לי וצרין פץצי ז׳ל הר׳ה
. כ:'יס «'| כאין פו ים5ס*! שהה נאים ■־נ) (רן יניוה פ־ין . (סמזיר פוסו פו הריסי םסאקין

צ׳ג) יין(רך נדי הוזניא שרי, .שיטי נייו פו סנסא כיה של שננים :נ'נ) וניצה(וף פ'נ
נ .הנורה פד הזנונים ססירין :י,׳נ] הפילין(וף המוצא ופיק  . ופויוה ש׳י וסוף נ׳ו) וניצמ(דף נ'

קנ׳ה) נופצין(וף פיק . לה ציינם שאי! פי מילדין אץ

^ 11MV/ י— -י• ̂■•יש. • I----------I — .  . ̂
כ. ,«רי ״ ה לא שב־־.אפילו ־®הרי H גרפ כעי; ‘חדוי כלי ע־־ם «נותנ־ש גסוח בי«ים *•׳r ־יrנר ודלא ר״י וב; פר־׳׳ח זר. וגענץ (ס] ע v כירה ע״ג דקררה דום־א אסור הי i o r

אהוזויר
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)fwantfri ע ל*»דםסשזםד<ןיצ ממדה עושה ד ר ז))«י ג  ה,ה1 פמר משמץ Tte מ

ש לזעם רש6הל5י ה״ה v ממי מיו6פ מדיליסוקעדם יגי tb' מ פני »>bp ה  שהמו «
ס דץ מזכר W רגיש דלופס p הוני ואי! המסישים. ד  הף דקייזז ע«* ^v< גלל «י

w 0ששפ((ןר> cp'«0 דגשהש >bp מפליסגגהמה אזטגיה נוזליה מי זקרשף קשניה p 
יפשית ה?פ«י» זנשפוקיים ^רשף סייויי

שנטמא כלי ין :צריכה שאינה לפי כן להן לעשות אפוד
 הוניר הפיזד ופויזהזנה ״נ6י וניצה ספ״ג נזירי׳ טוב כיום אותו סטבילץ ״אין טוב יום מערב
:זה ממש להטביל צריך היה ואם .בטומאתו אותו ישהה שטא
ינן כלי ,חושש ואעו במימיו דבלי את [י] מטביל שבו מים

מותר לקדש להטבילו ורצה לתרומה טדצר שהיה
ח ’ הטמאות שאר מעלות מטבילות בזה כיוצא כל ובן ,להטבילו  כיום שנטמא כלי י

 יום מערב הטומאה ולד שהן טמאץ בטשקין דבלי נטמא .טוב כיום אוחו מטבילין טוב
 ומדלין .במקומו שיתבאר כמו התורה מן טר\ר שהוא לפי טוב ביום אותו מטבילץ טוב

בכגדיה: וטובלת מערמת להחליף בגרים לה שאץ גדה .מאליו טהור ווזוא טמא בדלי
ט  דמים "פוםקים אץ כיצד .וממכר מקח גזירת משום טוב ביום אסרו רכים דברים י

 מהן אחת ושוחטץ לזו זו שוות בהמות שתי מביא אלא טוב ביום דבהמה על לכתחלה
 כשהן .חלקו דמי נותן ואחד אחד וכל השנייה דמי כמה יודעץ ולמחר ביניהן ומחלקץ
 נוטל זה אלא דמים שום מזכירץ שאץ בשנים ואתה בםלע אני זה יאמר לא ביניהן טחלקץ

שק כ :רביע וזה שליש  כל מאזנים בכף טשגיחין שאין במאזנים יישקלו לא מחלקין ב
 ספני ]p[ תלרין המאזנים היו אם אסור העכברים מן לשומרו בשר בו ליתן ז«ילו .עיקר

ף כשוקל שנראה ק טבח .מאזנים מ  לשקול אסור או
דו.  מטילץ *ואין מים. מלא בכלי [י] לשקול ואסור בי

 בשר על חלשים מטילץ אבל .המנות על חלשים
; המצוד. את לחבב כדי טוב ביום דקדשים

י לא ש»: נפזז«*«! •פזי
נוזלץ ן4ז «לגי<הש ש שפופשג ש«> שפס
bun >נ9> גרגג לפשלש גזזנש> מד prb ד6ז .גנזזרש זאפזל ששפס זשדש זה שפס גזזג לשש פלש שו1« זיל זהושג*ש הנק ששה לבי זהלג . 6•שה ששא בה

זלד זשית הפזשאה אב אשז השזשאה זלל צגזזל שא4 אס ואשלי » סבמייזא פליז זהקשז נלורל אשזפ אמש הפנלה ששוס נזלה זבשביז שבס משזס נזלה גליס שבילה לאסזד
נזזדין זסילן .מוישה ד«׳ נליס אפו ששישה בל זלאז הליס ונזלה ססישה ששזס נזלה לאשר יוק) לרב הקשו זק ק ̂׳זין זגהלס נהלס נב׳ לה שגג»ז היגא השזשאה

ז& לאזל״סא ^ו הפוגאה גולל שפשא לטיש ששזס נדד קשיא לא וללידה ׳שהא ששא נדלה שהיא טפיה למיא טט לרב שפשא אלא השפשיס אלו הזטל לא ולביש הזה
 ^!ו גלשלן ליש ושני סיזבפא הגי בל פסיבי אסלז פנזישה משוס שפשא לאשל ‘יוק לב לגבי לן והלש בשהלה קטלא אין הסזלס שן הוא ששהזל גיא •שהא שסא ביה גזליק

שבואר זש ימצא בסזניא והשמיץ ביט ללג אליבא ̂זליס ללפס האשלל ההילק «זב לא למג לביש של הקשו איך אני ופשה . P'0 ולא קושיא לא הזטלו לא ביב׳ לב בבי
גונה »א פ« באמס פוני שאני אלא בלמי נמים נט שמצויה הוא הוזולה ק השופאה ולי פושאש שאץ שלשי לביש לנרי להשפיל יטל היילי הגף ולב לנה לופס ואפילו
 פסדס נפץ אלא שבילה הא׳נץ מנרי ק מקנזץ סשמיש נלי טיס משנילץ שאץ זיל הרסניא לפו אלו ומזינין בלשונה שס נריסא .וני׳ שמא נילי 1וםדלי :נ״ל נן לביש
 שמרי נליס ששטלס אפויזס שאנלוס מהלטח ׳*ז נסלק שנסב לביש וליפס שהול. והוא u משלא המפץ ק ולס מ לסלאם א a לולום הפסד בלי היא שאם נלומל הכלי

 iifhc לשי ק״ס הלב שזץ אושל אש זה̂  פס ושיש .בירש הנליס אס שששבילץ לופל יש סגסבס׳ גשו סופדס סלגוו ששושאסו שפני הפושאה ולי שפשבילץ ונסבאל סופליס
ס0וו בשהלה וזולה אגל שאיש ולוזי לששא בשושאה מ להשסשש ראי׳ ^ל׳ טה שבילה אלס שאפילו שושאה שגילס נב׳ <דש פלי גשפק ל«זז׳ שפשא ליה לליס סאן
ואצמא גל• גשסקן מולא שטלק ולאי m לא שגילה לקולס מנדי ק מקמץ גליס אגל סקץ זה שאין לנליהס סל גשושאה שוץ וגולן סקץ השנילה וזשגי לא הגי

דל: פלשא לגולי ח נ סס; גלשוגה שימלא גוליה לה שאץ נו
ם יט רי ם דג ט ע אסרו י ט׳. אסקץ אץ טצל וגו* טוי ב) צדץ(לן אץ פיק י ע הגהשה של נשוץ אץ פושה ני ̂ןץ ופווושץ נפיו^פ שליה ומוץ אגל לנסוזלה טי  ושוי

t סיני ניהש לנחוזלה דורם פושקץ אץ ומוץ אין פאי ונגפרא נישהם o ואושר * אצל « ומעמסז נהמוס שפי מגיא דנה אפל » » א OR והגיאו .נ מ״וו
מ לשסצה מקי הליש לופל <»ל אגל גשסום עמן הריר נסלש פפן סריגי לסנילו אוס יאשר לא : וליביש «ל

הי כ ש ס (דן נפשוס .ונו* שסצקין נ י <יי® שייול אישי די די ל' מני מ מני * ן סשניויץ אץ יוודא יקיאץ י נ  סשגאל אשר פיקל גל פאי וננו!* פיקד גל 0שא«י ג
ו איל• רב אשר הפננליס ק לשמרו אפילו ra :גסרישא לסליא והוא אנץ ג m סי. אסול אוק שי לשקל אסור אוק פגוו ששואל אשל שס ו ל ואפר טל נ ^ 

 מרבו סוסן לישלא וזצי « לישדא לתסין סטבסי לקי לטץ צרזמ אפ*א האומן השבוז אבל משקל זלך אלא אשדו לא רל הרשלא ונסב .בסיס בשל לשקול אסוי פוסן שבוז
! הששס פל ט אבל טרש הקחויס »! סלשיט סטלין פשצה קשיש) (שבס בשנס אלס »אל מלק .וטי סלטס מגדלין ואון :הוא dw< ירנג .פני׳ל הושם ואיש ל ^  (לן י
ש ושושס .טייש סול של המסס מל לא אבל וטרשו המשש מל לא אבל שט  למון ווה אהסול קלטס של סול של טלש ז׳ל רש'*׳ אבל סולץ של סול של ממרש שהוא גלאה מי

ג מרק לביש בסבה פגו בהפסה טסו ו«י במו והיסר . מיס קפצה מגל בלולה שגה ונו׳ סלצויס שטלץ שפרס גנשוא אבלהס אשל נהסנוס נסב ולפיכן זיל. הלאנ״ו ד
to לסי לטש סלקו לו) אוומול של לקלסיש 0<ד סל קזטס טן סליק אנל טזי׳ס סק פל מוסל נסבס סאס באן לבסבו צטן טה ולא שבס שהלטס o גגזפד ו»ל' סל שפרס

א סבמבוד: במו »לץ של גנסי

■ ^ ■** משנח מזם
מל שגה4 לצמוגזה מוסל טלה של שומה זקפה טסה אס רשמלס השאיברס שפה סולץ

סן לה ושויוז שלס סל טל מטא אטי אשי לה ענוי טני י היסס נ ו  צפרה שסזטר נ
 לא ואיסרסקא שמזקא ללא סששא שאי שמאה.לא אבל שהורה וווקא מליו וסלסס

פרג: jשקינא
ם׳ יויש משיב שגששא כלל יז ק שסוה .ו ע שסלוקס 9if'ייו ססל(טצה ירש «  ד

 בלים טסס ל.תא לטל׳ ומפי וביה
 הלבה מס וגאשלו שמשא מאי לא בפסו

 אדגמ ׳מבייש שמא נורה אשר לבה שממיס
 שבס טגש זה של והקשו הרביס אשוחיבלשוס

 אפו ירש נזרה וטרצו למימי אינא מאי <דש
 ואמרו ססישה שטס ששס גפן יגנן ורב 090
 שאי סשישה נו• ללאו סולסה לבש גלים טווו

 סל הקסוי ושס סש אשו סו׳ נזלה יסייש
ס סשהם מ  ניני ורב איסן וסילצי סיבה סני״

ה וסויא ׳סהא שמא נזלה אשל ט  000 טו
 טניש בלי. נססקן שגיאה ש«׳ אמר טגא
טה לחשא משום ניני לב של ששמא הסב  סו
 נבל״סא שס וגטרש בהלטס. ופתב וכן

 ששטלץ. טו*מ ושפא שעיו*שאנל פפמא ללוקא
ס אם ייץ ! יי ס׳ פבו מים צסרניל צי  ו

 שמגשים *מ:)’• (לן גנוורא שס שפורש
 :טשיו גג׳ מל ה«• אס סעפבילץ סגדץ

נו'. ממל פסיה כלי  מוזנולה פשנילץ וסו ו
לןשאפרו לסטרה  לניש ופירש שס, ׳״ש) (

 :שלשים למטרס סווסה שווטרס ז׳ל נזגפאל
ט׳. 0ו6 מפנילץ נירש שושטא כלי יח ו

 שנסנסי גוש ליגז) (לן שס נו״תא
 .וטי שמאין בששקן הכלי ם»1מ :למפלס
 אץ ;toffio גאג סצשמא נצי שס גטיסא
פ או® מפנילין  מפנילץ סכוסאס טלו ניו׳

 מושרש ושמא יניטאשילו ופייס ניו״ס. או®
ק שס. ®א «גדוז1 »ו ל. »ל לגיש מסן ד

הראכ׳זד ה«גלצ
« .ו?ו׳ ^שיפ ססיצץ •ואץ אנ׳ו נ  6«0 ת מ

 ל9א הדס Vr ie 0<!רט וו(טמפ( שפושגפילץ
ס ואשלו t*10 »ל ש( «ופ9 פ( צא  an קתי

an נויצס שגס ואשצו פופו טפו וגש גשו  W 
:פלל ג9קו

t שיט דלאו ברי אגל פניו דנפוזא ואול׳נ לנציס o אגל מ׳׳ג. נמלשא 0לי»נ אלא 
:שיג אהל שהוא ורגלים לקרשים פפה טא והנא שפה

 יוסף ודג לנס ללפש ואפילו ז׳ל דה נ0שג שה .ונו' סמטס נספיןן נ!׳0 נטבא יח
 גזיה לאמי )0׳* ניני(לן ליג אצינא ססירק יניש פונר שיטה פפילו נלימי

 שהוא לוטי אפסי א׳ אנל 00 זדיוים נהשס שהוא יוסף דרג אצינא שטדצו ׳שהא ששא
:ניני נלב ישהא שמא גזיה אפר להא יוסף ולב פינה פסק

ת ת טייטוניות מ
 •בא Vt הקל• טסן °(«ט 1 «'כ נירה, מרק נראית• יקמוסוז טמיז 0• שאה <<ר1אופ
eH8נל> לחטביל ור awoa •• amn ולזו לגדוס p7<n ו03ג נץ* a*'׳a ■זר«] לעיד I 
 לנומזשז mni הר«נ־• ara הטור ל«ץ1® :סטב-לץ •ין ר«טר רני לגב■ גיזנטיט (צ!

 ל«קול■ אגל נישק •קלקץ •מופץ נ«נ< א׳ roan מ! ניקוז אלא א״ט לא m ינל
 ,אסור גסי נסתי ואטילו vovo קמז nrrto גני יסיהו «חר ינ*ל נסח לידע נביתו
ו .קיטץ אי כלי נגני לסקול יאפט יקיח י־ לגני נינגן ן]1 דב)! אסייג ני) דנ

. . . *'י'  ̂ . נ נטו טו»ר סז ג9» גטו ומטי) wno’jote נפג **טיו׳ל צטמץ יוא» «ן .דל אפה די סיס וגן ט*נ קט׳ל ומי וטול טטט אשל! מן נטשש וטק ונטינ טאיל וטמא טהו
פושה ®זה שסה פפלטוומקוקסלטש. טל שזקוק קק נאשר ובו פפלמאלטלאאוויוו^אולנק! והטסה ב1» גססה 1קא ולגן ה׳ווד ולצר ואוזנה נטלמוו p טטו לפיק וצה ולא פפטיה

ץ ב א  V סלצסלץ נששוז לאמל>1ד ovn לפסי לסי השגוס. וול אלצשס שפדליס ו
די קס״נב) *אל(לן בשיק סאשיו שס לסרס טג סאיל ו  ממייבי ופשן לנ

ק שו! שסשש נ׳01 נהשס נשו שרטניס הס דסראל הנא לקאשר לטץ נלושי ג טי ו  ו
 לסי מוזק הוא שקה ישנל אנהשס. גלל קא> ולא לאוצו״ ישראל ליסו ללא למשמז יש

ק הששס מל לא אגל לישד ססגא היצק־ ולשה טלושו p לנגר כ in ro ברישא DW 
טי גשו שס אוס ק) למשמש ו « אוזל ולא w מם יו ט .ממלא סיקיקו נ  הנשי נינר• ג

p לקלק לשה לסמוה » ט ® ובסי גשי פס ואשט ש שטלס לא שסאוור אגל ן4 ט היי
®א

ל ר ח « ע
>S• שאל פי פסל שטה גאו :׳יש) יו ושצה(זן נ* טוק וושש. ש4ו טו טיפ טטוג «טטא 

 טטסלץ *On 0״m לה פש לגג טגג וטטסלץ (•*m גני הה ה0ט וטפסו דג . גטטלוט
 וסהיאמו דנדה מיצה(שה): דג מגדה. ופוצלש פו בטיס נאיפופשא לגונולש: טששוה

̂יה וטדלץ ואץ :לה) לש (ון צוץ אץ פרק .®ה טלא גנל• טו גטזוו  אצל הטשש טל ס
 S'טט •ווש נגטיא דל נוונסדאלג הטצוש: אש לוונ< מי דפ0 הקו»פ נשו טל פ>ה10 טפילץ
 4ט נטי טטרא שלש ׳סיוסאוט שואל טיק ®קוב ששט ואט אטו.הלהה ואני ; ונד וולטה

והסוד הטפא והקש נט׳ש וול של הממס של לא ^ל ׳טקג וגט גנה יטקג ד אסר מטה טל לא
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א כא  )e*5 נדף cc תשגה .וטי חגות תגעל יקרו לי) וכן ניגיהם: זייתגק שוי,;■ ^;ל נליגר ל< ״נור -:ת8ל ג)דה יל,תי לא נ״ח.) (טלה ליי! א•! ארק תשגה ונו׳ אדה יא־ר ל
"׳ נמלה לא אכל זה נל׳ לי סלא להגוגי אדה אומר טי לא נמלה לא אנל תאי הט דחג׳׳ רנא ואוקים .כו' ל״דה ריומד כלי היה אם אוסר י ז  אה אנל מדה שה לו י

למחר מגא הלין לי מלי חניגא נר מפא לרני אתר אלשזר רני וטרושלסי .נרנגן וקייייל נהרא להוא נרנא והלנה אסרת אור,תהא שם ויש יסלאגו צמרה מיותר נצי היה
:ענ״ל , ליה מנילץ אגן

M ט׳ פנצין מולל הנתתום פימרא שם .ו
י ' אלא בשר בדינר לי תן לטבח אדם יאמר "לא כא

 על חשבון עושין ויי־חר חלק חצי או ־ חלק לי תן
 במשקל או בטדה החנות מבעל יקח לא ובן .שוויו

 וה כלי לי מלא להנוני אומר עושה ר\א כיצד אלא’
 למדה המיוחד כלי היה ואפילו שוויו. לו נותן ולמחר
 הנחתום כב •י מדה שם לו יזכיר שלא והוא ימלאנו

תבשילו יפםיר שלא בשביל לקדרה ונותן תבלין מודד

.ונו׳ נתלה המנוח תנעל יקח לא וכן כא
 להגוני אומר פושה הוא כי',ל אלא

 מיומד הנלי כיה ואפילו ונו׳ וה נלי לי ילא
 .חלה שם צו יזניר שלא והוא יתלתט למלה

 ולע . רניט נלנרי האמיתי העשהא היא גך
 אושר שהרמנ״ם שנהנו ירוחם ולנינו שהניור

 נזלפנה משינשת טסחא לתלה המיותר ננל׳
.רניט נספיי להם

, , . ®”א
] האשה אבל  ימוד לא יוכן לעיסה קמח לאיתמוד’̂[

 ביצים החנוני מן ליקח ומותר כג • לה ונותן משער אלא בהמתו לפגי ליתן שעורים אדם
 .מנץ םכום [א] ולא דמים שום [יי] לו יזכיר שלא ובלבד בהן כיוצא כל וכן במנין ואגוזים

 ביום לו יאמר לא אגוזים עשרה או דמונים עשרה בו נושה שהיה הרי הטנין סבום כיצד
א אצלי עשרים לך H שיהיה כדי עשרה לי תן טוב  :חשבון עושה ולמחר סתם לוקח א̂י
ד  ולוקח אצלו הרנל הפטם אצל או אצלו הרגיל רועה או חנוני אצל אדם [נ] הולך כ

 :מנין סכום ולא דמים שום לו יזכיר n‘’d־ והוא שירצה מה וכל ועופות בהמות ממנו
 לו נותן אינו להתבע ניתנה לא תאמר שאם בדין אותה תוכעין טוב יום’ הלואת כך,
 ביום ומעשרות תרומה מגביהין שאין אע״פ כו •י טוב יום משמחת נמנע ונמצא כלום
 ואין .טוב ביום לכהן מוליכן זה הרי מאמש שהגביהן ומעשרות תרומות לו היו יאם טוב

 מן נובין צדקה וגבאי .טוב ביום לכהן שמוליכן וקיבה ולחיים וזרוע חלה לומר צריך
 ונוהנין בצנעה נובין אלא . בחול שמכריזץ כדרך מכריזין, יהיו ולא . טוב ביום החצרות

;עצמה בפני ושטנה שכונה לבל ומחלקין חיקן ’ לתוך

חמיעי פרס
 גדולות משאות ישא לא לצורך שלא אפילו טוב ביום הוצאה שהותרה פי על את א

 'כיצד .מותר לשנות אפשר אי ואם . לשנות צריך אלא בחול עושה שהוא כדרך
 או כתיפו על הוא מביא אבל ובקופה בסל יביאם לא למקום סמקום יין כדי המביא

 משואות וכן ב :בידי מוליכה אבל לאחריו הקופה את יפשיל לא תתכן את המוליך .לפניו
 ישא מאחוריו אותן לישא ושדרכן .מאחריו נבו על אותן ישא במוט אותן לישא שדרבן

 עליהן יפרוש או לפניו בידו אותן ישא הכתף על לד,נשא ושדרכן .כתפו על אותן
.בדרכו ומביא נושא לשנות אפיסר אי ואם .המשא משינוי בזה כיוצא וכל בנד

כמה
v שם סט׳ג םץי שי' שיי י :הזי סי' היי ה הזנה שי' היי ד שם ג :עה מיי! סמ'נ הריו סי' זיר נ :פי, <׳0 הוי :

 לפון ימחז חנלין מודד נפתים
' הקורה י  6יוק לפי ופי׳ חנשילו יקויח שלא נ
 פנמים שיניו אלא אדם לנל היה אלא נפהוס
ה מ  לאט השעירים למדידה דומה ואינו ,נ

 משום נסמון■ שימנאר נמו שאסורה הנהמה
 נצופר נמדד שאיט נדנד פסידא ציכא דהמס

ר הפהד משש שם שאין  שלא אצא אמר נדנ
 שאם כאן אנל מעש או הרנה שעורים האכל

 נל יסל ההנשיל כל יקדיח מרונין המנלץ היו
 :ז׳ל נאונים קצח מדנר׳ נראה וכן למדוד אדם

 מודדת אשה רנ אמר שם ,ונו׳ האשה אבל
 שחנול נד• עיססה להור וטחנה קמח

 והא והקשו אשור אמר ושמואל יכה נעין מליוה
 דאמר השתא אני׳ יאתר מומר ש״יאל דני חנא

 שמואל סוחר שמואל דני והנא אשור שמואל
ק ינהצניה ,למש״יעינן אי,א למעשה הלכה  ו

נ דאסיר הלנחא  הלנה פירש ויל ירש״׳ ע'
 לסי כן מורין שאין לאשסועינן אחא למעשה

 ניריה נוחינן לא עניו א' אנל לישחל שנא
, חורין ואין דהצנה ן  ורניט ההצכיח ודעת נ

 היה ודא' אשור שרואל ואמר דניין עיקר
י ימאן נידיה דיחינן שנור עני  מקום ויינל ו

נ פשקו דטרא מר,ינמא י  לנחחלה ומוהר נ
 נשצטאל אשור שדרו ואומנדיתא מחינהא אנל
 לא מימרא שס .ונו׳ ימוד לא וכן עיקר וכן

 אנל נהסחו לפגי וימן שעורים אדש ימוד
 חוש^ ואים לפניה וטחן קנים או קג הוא קודר

 :רעמו נאומו משער קודי פירש ונהלכות
ג ר כ ת מו  ואנחים ניצים המנוני סן ליקח ו

ט) (דף שם משנה ונו׳  אומד ני
 נמנין אטויס לי תן נינים נ׳ חן לחטגי אדם
 ניהו נתון סונה להיוח הניח נעל דרך שכן

̂  ואומר אצלו הרגיל חטגי אצל הולך וננס׳
 הxוע אנוויס וחמשה ניצים עשרים לי חן

 שטם לו יזכיר שלא 7וכו׳,ונלנ אפרסקיס
 סכום יזכיר שלא ונלנר אוסר רשנ״א מקח
 של נירסהו וזו תקח שום אחרת ונירסא מנין

 דמים סך צהזניי אכור הגרסאות ולכל יביט
הגאונים נחנו מנין שכוס ונייוש .ז״ל כר,נו וכן
 ממשים יTנ לו הרי לו יאמר שלא נהלכות ונן

 סאה נירי נך ויהיו ממשים לי חן אגוזים
:רניט שניזנ ונמו

ם היז רוחי הנל •שיאליס נין נכרים נין ורועה יכטם זה חטר ופירוש הנזנרה ננר״תא .וט׳ רועה אצל אדם הולך כד דניי ק שיש י שחא לחוש שיש או נתהוכייס ניי
נכרי סן ניצים ליקח שמוהר ז״ל הרשנ״א וכחנ היום נצוד ולא נעקר שלא נו שריכיר עין השצק גכחלק א"כ אלא הנכרי מן לישלו שאכור היום נצוד או היום טלו

פ1י נליל׳ הטני :אשור הוא סחירין לו שיש דדנר ניון ניום אנל לה ה״שיק ולא הוא ד״יעוטא היעועא נלילה דיולדח משוס י״ה של ראשון נליל או נליוח של '
ט׳ אוחה הונעין יו״ט ר,לוואת כד, דנר נזה האלפסי הרג הנריע ולא הלנה כצשק ז״ל מאורס שנחלקו נהלצוח ונחוג )קמ״ת (דף שואל כ׳ נשכח אמוראים מחליגןש .ו

עיקר וכן נעריה דמסתנר משום לייגע נירגה האומר כונרי ויניט.הנריע
ן ם כ ט' מנניהין שאין ע׳ש א  ונפסקה מהירין שכייה יופי ר׳ נכנרח ני״תא )יינ דיו״ט(דף פ״ק מאיש נשהופישו ההולכה והיהי פנה סהל' כ״ג פיק מפורש ההננהה איטר .ו

ט׳ לומר צריך ואין נן נגס׳ הלנה  פשוט וזה הפרשה קודם פונלוה ואינו לזריה *:ירוח שאינן לסי מוהר לנחהלה להפרישן אפילו שהרי היהנוה לומר צריך אין פי׳ .ו
נ ההולכה ודין אמש שנשמעה נצהמה אפילו ההפרשה דין ננמיא סטאר ונן : דמאי נמס׳ ונר״תא ירושלמי .וט׳ צדקה גבאי :שש מטאי ג'

T S“, פ א " ע ט' הוצאה פססלה א ט על הוא הניא אנל ונקופה נסל יניאם לא לפקוס יהקוס יין כדי המניא ד' פרק ראש C: (ניצה .וט׳ כיצד ו חי  אח המוליך לפניו או נ
א אחקין מוהר לשניה א״א אם חנא ונגס' נידו ניטל אנל לאחריו הקופה את יפשיל לא נסנן נ  נאנרא נאצרא לדיו נרגלא נרגלא לדרו נדוהקא דדרו נמחוזא י

ע״נ ,מומר לשטה אפשר אי אם מר יאמר שרי אפשר לא ואי עליה טדרא נפרוש נאנפא דדיו נאכפא לייו

משנה לחם
בד״א

;דיוקא נתר נאהיוי׳ לי ולמה המטת על לא אנל נמשגה סא
. לחסר אומר עושה «א כיצד כא : ע׳ז שיינאר מה חקי״ז פיתן נג׳'• עיין ונו'

עוז פנדל
 חידיש שוש נה ואין סשוט זהמר שירש למה יעי,נ ד׳ מל תמה ד1הלמ0 גם כי ור^: מא מאד
 פה וגס .כלצוגו יעשה עירכחו היה או לשיש רצה ז״ל היאג״ד ואם לפרשו ז׳ל ר׳ס רצה לא ולכו

 פרק ז׳ל ר'מ כתכה כנר הקטנה גנגד גדולה ומנה גייא ונצי מגטו לפיש ז׳ל הראנ׳ד עסוסין
 כאוהל אלא שוין ויו״ט שנח כי כאן לנהנה הוצרך לא וע׳כ שואל גפרק or© סל שכם דהלכום כ״ג
p( גלגד טש o נ״ט) (דף צדין אין שרק הנל .מנין סכום טד וסי׳ אדם יאמר לא :עמו: 

 פ״ק . הפרק q© עד מגניהין שאין אע״ם :קמ׳ה) שואל(דף ע׳ .יו״ט משמחם עד יו״ם הלוואת
:י״נ) (דף מיצה

ה p אין שרי, .גא^ייזן ואפילו עד מנהיגין אין כ»ל עושה שהוא ער הוצאה שהוסרה אע״® פ״ i 
ף כדי המניא ופרק כ״ה) (דף • כ׳ט) יין(י

ו אין כ  רף© סוכלות ואיגן לזריס אסורות שאיק לפי ז״ל ה״ה פ״ש .וכו׳ לומר צריך ו
לא ז״ל ה״ה של זה וטעמו וכו׳ וזרוע חלה צ״ל ואק כהכ דרכיט אע״ג הפרשה

שייך
ת הו ת הג ו י נ מו י מי

א בר ירמיה ר א [ש] t בחריטא דתליא והוא אבין בר אידי ח ששת א״ר אנ מ ח מודדח א ^  י
ה תנ נו שמואל יסה בעץ חלתה שתטול כדי עיסתח לתוך ו  שמואל רבי והתני אסור אמר ו

איל אניי אמד מיתר ה הלבה שמואל עד וכוי אסור שמואל ואמר הו ע ע מ  לאשסועינן אחא ל
ה בשם הגאונים בחשוכח כתוב וכן מינ  ונם כתראה דהוא ואכיי כשמואל ד*ומבדיחא י

תה מפני ה ואין מאתמול למדוד יבולה שהי  אמנם . מאכל קלקול ולא טעם פחיתות כז
א הרא רשרי ברב הלבה דהורא ממתיבתא שדרו ה לנ ה  רב♦ דתגן ועוד באיסור♦ ברב ד

ה שמואל תי עו אבל ס״ה ובן ראב״ן פסק ו*.ן כוו  כשמואל דקיי״ל הוא גם כתב ראבי״ה נ
ה בד,א הלנ שמעינן. -•עשה‘’ ד מו ודלא ר־ח ובן בה״ג וכן חוס כרגרסינן |ה] :ע״ב א  כ
ק כדברי ספרים שיש ; או קב ש ופר׳ מדה הכוס ת׳ ב ע , ם י י ב  רשרי כרשנ׳־א ודלא [א! ק
’ ׳ : ע״ב ,בה״ג פירש כך בדינר ל׳ תן פי׳ מקח סבום יזכיר שלא רק . . . וח־ג פר״ח כך [נ] .

ד לירא שאי, רק נכרי אפילו פר״י [ג] :והערה• נ חו ס שסע ס חנוני או פטם או כרועה אלא שרי דלא שבשפיר״א רגו בשם כתב הרוקח אכל למחוזא דאתא ליפתא כ-ההוא כדע
ישראל
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א ג רי ש .ונוי האדם על נשפא ב ד יטיי’ Wd הניימד לאגור שעם «ונ יגי י י ש ג ©*ה י ף( על wA י()ין5ו«ו איורו ננסא יוצאים לו צו־ינים רכים שהיו אי מ  ו5פי6ה
ף ונןדעה ניהוף ההיר רגיש .נאשריון נל שיים ננעלי עשסמשץ שאץ לפי שסא שכקג מי ויש ניוול. שה1פ שהוא ויראה לאיסור הזכירו שלא היי׳

גיעשושא עפוס דרגלא נשנה להו מנםפי «שרא וער אמימר נגע׳ דאמרין משים ששעמא : השעמים שש ני.נ זיל והרשניא .ונשנה ניויש עיוןר
איו י »׳ הנהמה אח מיהינין ו  לדהקו דלא היני ני לנמוסי שיי לו צרכים שינים ואיש אלמא דצטיא דוהקא משים ימי ואי דמיסזי משום וננערא נהיגן ליג) ל״נ שס(דן משנה .ו

איום אווי שעם משש הדץ והוא צנורא ליה הסומא ואץ למיעא: ואזיל נמאן י

גבי על אבל האדם על בנושא אמו^ם דברים במה
 ומשום זללישיא ואש? מ»ף. פלא0« עושי• שידא כדרך יעשה שלא כלל יביא לא בהטה
 אסרינא סשעשא שר ולא רזמע ניעהושא הסוטא ואין במקל. הבהמה את ״מנהיגיו אין ב :בחול
; דדועה ולא במקלו יוצא ^לו תר א W יוצאין ואין ב ^ז ^”־ ר י ף ; ו מ ^ א מ
ר יעשה שלא האשד. וארד האיש אחד ̂א שיייא כדי ^̂ ״ ^ ^ ^  ציא”פהיי^^!יםל ש

נדי איש ניו נסא הספונים האנשים אסר בכסא יוצאי( לו צריכין רבים שד.יו ואיש בחול. עושה

 ואץ למיעא: ואזיל נמאן
לן אין פרס .ומי ץ(  הסומא אין סיר ליה:) »
 יוצאץ ואין נהרמילו הרועה ולא נשקלו יוצא

ש :האשה ואחד האיש אמו גנסא  שהיו ואי
 היו ואם זנהלנוח שם .ונו' לו צריניס רנים
 ומר אמימר שם ומפורש סומר לו ציינים רנים
 והרשניא .דרגלא נשנסא להו מנספי זושדא

ץ ננסוף הלק  ל9 שהאיש ואמר לאשה איש נ
ט ואין מנעיה שאיש זמן הו  צטר כגוו משש גנ

 לאיש גהלטה זה הילוק נזנו ולא לנהפו אסור
:מונרה

ק .וטי הטלם אח מולינץ אין ד ן ^' י ) 
ש ש') י  אה מולינץ אץ אומרם נ׳
 לסלון מסלץ משהו אגל לשונך משונך הסולם

מה׳ מהירץ ונ״ה  ואמר אינא למנוס שהי ו
 זל׳ש נרה*י ממלוקס אמי נר סנן רנ אמר
 שאמרו נל ואמר רנ אמר יהווה דרג לט איס

 מורים נסדר אפילו העין מראיה עפש הנמים
רודי אנל רג אמר דר׳י להו ליה וניה אסור  נ
 גט להשיח יאמרו שמא ט' אמוד הנל דנר•
 כליש ואמר יהווה רג לימא והקשו .צרך הוא

 לא אנל נהמה טשהן והשא טא הגאי והירא
עו ם ודל .אוסרין ול*ש וריא העם נ  טר

ר ור*ה רניש לדעה הפוגיא  סנר אמי נ
ש ופלונהייהו  וגל מ־נ נהא סליא ונ׳׳ה ונ׳

 אפילו המץ מראים מפני הנמים פאסיו עקום
 היקשי לרג א*< ואקשי אסור אורים נסדר

 וטרצו נניש וענד נ׳יה שניק והיני מנ״ה ליה
ר ריה שהעמיד מה כלומר היא י אמי נ

 אפריון הוא ואלונקי .טרצה נמקום ט טשג
:»16 נשמגהטם נו שיושנים

ט' שונן של הסולם אח טלעין אין ד .ו
שהסוניאלופא  נאנליהטאהליאיר

ג רטנו י ט׳ הנר אץ6 נר «ן ז  מהר׳י י
 :גזה P נס גאג קס׳יה גשורש קולץ

שהוא וכ
ד ספלע ילא ודש אליפזי V0 אפי וו* פדל שר מלזייפו ושיו 8ו

שגת ‘דיכייו על איתי ומוציאץ אחריו  f3R־n ה
 .ום• סטלס אה יוולינין «אץ את מיליכי[ *אץ 1;באפריץ אפילו

אמו «א ו־ל מואנ׳ו «נ משובך’ של ד&ולם [א]
 יאמרו ש»« הרבים ברשות שובך5

 נהנא אווי ט הנן וינ סזנאי ברשות אבל .מוליכו הוא גנו לתקן
 יפ׳י,לידי נין ומפליג <ן«א jj^pg ש^^ אןל׳פ .מוליכו היחיד [נ]

 העין מראית מפני חכמים שאסרו
 על פירות לו *שד^ טי ה :טוב יום שמחת מפני התירו כאן אסור חדרים בחדרי אפילו

ם ולא .השוין בגגין ואפילו לגג מגג יושיטם לא אחר למקום לפנותם וצריך נגו ^ ש  י
ח שדיוא כדרך יעשה שלא בסולמות ערידם ולא החלמות מן בחבל ו  אבל .בחול ^
 יביאנח לא בשדה יבהסד. שחם .דגג באותו למקום ממקום ארובד. דרך אפילו משילן
 אד© אפילו"בחול בו שנאותץ כל ן :אברים אברים מביאה אלא במומר. או לעיר במוט
צדיך ואין .טוב ביום לחבירו לשלחן מותר תפילין [ג] בגון טוב כיום בו נאותץ שאין

לומר
מ׳ג( ט׳ אפוי פ #: ין<»:16פןננ קנ ה םי' «י ה:ג טנ מ ךן ש ט ש פי מז סןי ט׳ «י שדג ד נ שמ: סש; טרט'פצה מןפופמ׳נ ט׳ זזעוו

____ ____________.. - הגאי
ק «א ננך מסציקחן ל *ו לא העץ מראיה ספש סכסים שאברי שמה דסיל דטפמן נ ם. נמקים אצא נסהו א הט יליה דלש פלוננרהי «קים לא מ־נ מאי  הגל ונר• אלא נ

׳ סכרי יהני נסחר אפילי ואסיר למ סנירא נעלמא  דמטם לרג חנן]׳ ילא קאי נדקאי פליגי נרה׳י פליני דט וריס אזקנוטה ישיהי .אדלה טפלגי מי לא דאי יליש אליסוי י
ג טא הגאי ד״מ רניש, ועה זה .נאן הטרי יי״ס שממה א ואסר יו ל ט נ ל ה דנ׳ש סליגהייהי מיקט יאיגהי י ל ץ נרהיי נץ י ר לא דנ״ם נרילני נ ט יסנרי גז  סינים «נ

א להטה יאמרו שמא ארהיר גזרי ילש עליי ס ט׳. אטר העין מראיה מפש האפיר מל משים נרה׳י אפיגי אוסרם הם ומהידנך צרץ. נני  נרה וקדל ניין הפיחש יליה י
א דאמי ואי« ל ה יגמצא ילש נ ה״י אפילי ונ״ רי להעמט שגיל ימה ז׳ל הרשלא הסכים ילזה נהשניח ז״ל הריא ועה יזה ננ״ה יקי״ל שיי ני ש ונ ט תי סנ  רנינו ינהג .נ
ץ של טלם ק להלץ החלק להשיט אפיגי אפור עלייה של שטלם לפי ט הג שנגר לפי גטאיר זה לגאר רגיש היצרן ילא .ננפרא גזנר י  של שסולם שנח עהלטח f3 שרק נ

.׳אלי נהלטה שגזנר המה הין גיי*פ אםיר נשגה שאסיר הה שנל סלי מהלטה ראשין ארק ינהנאר גפלעיל אריר
ס לי פטי טי ח ט' טיי ן ה' ר*פ .י י ^ פירה משילץ ל׳ה:) ( ע ארנה י ה' .נשנה לא אנל טי׳ מ הנ י הלטה(דן « ט אלא שש לא מושן איל־ ליי) נ אי  לגג מגג אגל הגג נ

x מגג יישישם לא הני נמי השא לא. i ע רקא אי ישרו שקלי יננמיא נסוצמיה יורידם יצא ינמלומס נהנל ישלשלם לא הנא שיץ נשנגיטהן אפילי  נוין קיטה יסמש אינ
א אפילי אי האוצר נפשי שנס סהלטת פנל הנזכר ס ינן שטא נמוה נהצטס המשנה מהנה ולזה מזה מהרא מסקנא יאץ טנ ס נשל להקל עיקר יגן הלק לא יני ה  :וגיי

ט' נשדה נהמה שחט ט' ע1ישמ לא הטננח נהמה משני. נ״ה.) (ין צדין אץ פי .י סוני ,אנרם אנרם ניוו הניאה אנל זנמומה נמוש יניאנה לא נשדה שמעה י  ולאו רניש י
;להימה יאיי ונזה ז״ל סישנ״א ינהג לבריאה הדין טא אנל שממה נהש מטננס שהיסה זין דאונר דאייר אלא מטמח זיקא

ט' ט שנאימץ כל ו *ק(ון משנה .י ט משלהין ט שנאיסץ « הפלל זה שיי) י*י ס ט' נירע אי א י ק ממי ד טל ט סנאוהץ נל י שרא ריש וננמיא ניוים או« עשלהץ נ
ל«

משנד. לחם
הג לא פיה ירה להשרישה. אמר מלה אנל אמהשה ויקא אלא טין ץ נשהקשי ^ קמא_(ון נלישנא «הרא p היר> שלא דל דאין אלא נ י אשד יהא א ה מיי ף מצי מי

 רש ליה סטרא צא השא דלישנא משים טא הקילו יריש שעמה רמשים הנא שאש לחריש
 יננמראלסם בחרא ילישנא קמא לישנא שליני נהי ינהאי זה נעשן יי׳ע שמהה משים להקל
ס קשיא נלימי וטי טע ירש שממה גגי אלהא זאה אההש' שם הקשי ע"נ)  אנ^ש וני
ה קשיא לא יטיצי אנ׳ה דניה קשיא  מטם אלא הנא טיה אמרי לא דעיג משים תי

ה ושינוי ת ז״ל רניש לונרי קשה יעשהא עלע טני אמי צ רי ו ם הנל תיי ר  דאטר ט
ם דננל אע׳ג נרהיי נאן הקיצי לניה אלא מי טן ר א מו  יו*ע ש«זת משים חדרם נ
 הקשה לרויס ׳נ’6י vעל מיניה ושינט משים אלא נאן המטי ולא לומר שיין מה א׳ינ
ל אע׳ג קאמר דהני שיל .קשיא האי  ימשיס הסירי הנא הורים במורי אסרי מקים וננ

ו רש השוס יי״ש שמהס א היא נוה״ר מנמיס שאסרו הה ואפילו קולא ט ט  מהו
ה זשיגגי משוס יהירא רג אלינא לסון יש נן עליי טגי ש של לדעחי ו רל: תי

.אנדים אניים מניאה אלא נסוסה) לעיר(או נסיע יניאנה לא נשוה נהמה שחט ד.
ה עיש / רניש יפינר ד  שנהנו זה על ואציג פיו דאינא לאפיקי טא יני׳ ז

ע׳לש: צוץ אץ jrw רל fהי
המערב

ת מנדל ע
ני אמי היא יל נהנהואנ׳ו■ מיליכץאזהמלפטמשיסשווהפיייש; אץ ם׳; 91 י  אומר יאש י

ט 919 נטניר סוג פצא הי9וןד9 9פ«יי 99נ ש מדעיוי ו «מאפ. אלאדנפיו הי  מצא9אי
 של»ט w)9 אה מולינץ אין 9אצ1ו לזניוידש ט<ין זסנש .גהוא נליטא p פק9ו ננמיא ס«יפ

נ׳ אלינא מסנה נלשון ומ י׳ אלינא פל»ייא ינימפיז 9י ט סולם9 אפ מלינץ אין pm היא ו  מט
 אוני ומויסס שויש גא נזלייה ט גלומי סלס לו א»וי ליונה נא 90« נלי» י9ל אמי ואגונץ 9לטוי אם ט לץוייסא pm טיא י׳ נש וא9« משרץ.אמויע 9ינ׳ להלין ממלין מניני אגל לטגן
 סל דץ אלא ואט^א עי יני' רש9מ ןא קמא יי»א מזמוא ר׳י היא ולא סלעי סל״ה סל נסילה «י P'm מכלל סלעי לא סלייה סל נטלה •הווה ר׳ מוקאוור סמר איוהו :המומס מה ואפיו לאו למס
ה׳י נץ סייל? ימה ו׳ל אלסס ולי נמג יק .נגיה והלנה איפוין ג׳ה אסיע ט״ה סל אגל ביט נסל אלא גמשנמש ג׳ה המייי סלא נלומר לא נוליה סל אין שיט  מינא יגיסיע נמיא ^שנא והי לרה׳י י

ג יי׳י ל» איה וג׳ש גוה׳י ממליץז אמי גו מין יג אמר ואמו• טי ג אהו וו׳י וג׳הליפלהו א מי גר׳ה אגל י  אסילו הסין סואיון מסגי סנמיה שאפרי 0גל«ןו » אמו רי ואמי נלומי אסור הגל ו
ט גיא מאי ימהושנן גנ׳ש ואמי יג לימא ינ״ליע אפוי טיי גמוי• א ה יפץא6 גטא טיו סלטו הוא ג׳ג יויע סממני מסיה המית גאן ומ׳ס . יג אט נר׳י והילגמא וויי נ  וגופיש ®זיוי! וג׳
ץ וסץליש וגי׳ ורסינהו לד,ולא וג׳ה טא1לו ג׳ס ץ׳» סממש גט אלמא ה וסמשה לן p40 ססנומץ גגולה וטהי סוגא נולה יטי נ utte מסוס וג׳ ג גווי להו ואה ע׳ f יהווה יי m  M א ט ט  ו
 איטיש נו נשיי נהמה זסוזט :ל׳ה) (ון עעיאן סוץ .מג נאומו ט שיזמ לו שהיו ט :ז׳ל הראנ׳ד סל להשיג להממק מיכל ומה ננון סל ו׳ל י׳זג ונדי סלו וניס מ׳ע שממש משוס

א :ניה) צוין(ין אץ סי? איגויס, י*י): תיגה(ון p׳0 הנל .סומו ה1 הוי נאמו ט שנאוטן נ

 מהעיסה להפרהה מיהר נהלה ציל ואץ לשץ שיין ימ׳ש איירי צא נמלה אנל המחשה
מ נילישה :נלל להסייפה שאסור נהיומה משא״נ ניי׳

H*fi ש ג אי ם שהיו ו  הנ«> על אימי ימוציאץ אמרה נכסא יוצאץ i צרינץ יני
ר על שקשה היוזמה ששם הקכ״נ »' «*י עיין .יני'  ז*ל רטש ונ

ש ררייצו סל ילהיסין דל עוין מקום ונינל זיל ה״ה שנהג זיל הרשנ״א יונרי  מפרש דתי
ץ(דן אץ פ׳ ננמרא שאמרו מה  מפרש שאיש דצנירא וימקא משים לה ואמרי ניה;) צי

 לי שציינץ פ’אע מפניי פומדין אין אם דלטיישי יגציהן על שטימרן זיל ישיי גמיייש
ר ט זה צבאי זיל ציניני צי היה נ“וא ^י  נגעה פטה אי מפניי שמימיים איש ווקא ילי

 שינים וכל ליה דסנירא משמע פוסהם אגל אודיחקא נימהוחא משוס נגמיא נדאמיי
 תל יאמר סהס ולגן לי ממחישה שהה מהרה ינא לא אס וצגירא רהקא איגא לי נריגץ

ט לי ציינים שינים »:
ץ ד  ייל רניש ומה לשי יני׳. לשונן משונן שינן) (של הסולם אה סולינין א

שמה ייל יייע שפסה משים ההירי כאן הנמים אסר מי\ם דננל דאמיפ ואמר י

סייסוניות תהוח
 יגיני ^פייי• pavo pVi נמרק (א) .ב“ע יהווזז, ro ו״יי נה«ונת סוואוזי יגן י*ו-א^
ר ימרוי אמל נ־ו־א |S»S»S אפידית 1iS«דסולמיזז אברוזם » iV«m גבי י«״* נ*בת 

»8S ח (נ) 1 חנוגרי נ' n»r (ג)יג I טודיי מלינחייווו רסוקי חנן ודג דאמוי ינאיבא נ
זטי



משנה מנידיופטובפ׳׳ה הלכות זמנים.משנה מגיד4«1

ח משלסי! נמש;ה1 ניז׳יס חפילין לשדיי' להי  1גאו.י.' שאין דנר וכל ;יגלהיי. ש״גים ״נ
 פושק ויניני נידניאש ™׳ר י׳ש ',נישה M אכל קסנייש משלהין י׳ו:) (דן! נמשנה .ונו׳

ק ס׳  יוששה ששדושר ושל 1’ג’ר^ חששת ווהי להקינה עופדח השטהה שעיקר לשי והסעס נ
ש שפשי! מי ויש .שם משורש וש; לשלמי &םי ניו״ש האסור  למיליזיה עעייא ■היש 6וק ני׳

ס' ר׳ש  עספיות מהן לעשוה דיאו• משום «
 ס״ק נמקים ני״ש נפסוק למה יודע ואיי ניו״ם.

 נהר דאזיל דה״ק פעמיה דפסהני שנן ונל
• ל׳ נראין לפינך רונא ני פ ו ני  נס עיקר י

ן: שפסקו עפישיס יש נ
ן ז הי ל ע מ  נ׳ש נמשנה .ונו׳ נהמה מיה ו

 מנוה אלא משלמק אין אומרים
ה1  נין ועוף מיה נהמה משלמק אזמרים נ'

:שהוש•! ני! חיץ
י ח . לשלר; שמוהר דנ  הני שם ונו'

נ  נשירה יעשנו פלא ונלנד •מיאל י
ט נע׳ פמוהה שורה אין הנא  :אדם נ
. מיט! שלשה *לח ט׳  אשי רש נפא שם ו

 והיה חיקי מאי מיני והלתא גנרי מלתא
ק ולקולא דרנק ספיקא ליה :ו׳ל פכק ו

כ ט ר ע ם טני ה ט׳ חמומין עי  פ' משנה .ו
 והנלים הנהמה ליו) משילין(דף

הנעלים: רנלי9
 ליע) (דש שם משנה וו .וט׳ הסקר וטצי י

ק הממלא נרנל׳ ננל שלי ושל  ו
ק .נהלטס נסוג  שם אשר הסוגיא מונרמה ו

 ונחן מילא נני ששת ורנ נממן יש נפחלוקת
 אין הפקר ומפני להו סנייא דנלט לסנט
ק הווכה נרגל׳ ק הרי אלא שנימה ^טן  נ

 (עירונין שטניאוס מ׳ פרק שניט סע נדזלה
 יש שמשנה עד ידע ונא נדרו שישן פי מ׳ה)

׳ דנרי חח לנל אמה אלפים לו  נן יוחנן י
ט׳ אמוח אינע אלא לו אין ומנ׳א שיי  .ו

ע׳ ואס־ו  יומנן דר׳ עממיה א׳ מיהי) (דף ט
 או שנימה קונץ הפקר מפט דקסנר משוס
 דהואיל שאני ואים שנימה קוטן אין דלמא
 דמכני דס״ל ופשעו קנה נפי ישן קנס ונעור
 ויליל אמר ההם ואמרי שניסה. ר\ני| הפקר
 כדניי הלכה יינ׳ל ואמי שרי נן כר״י הלנה

עייונ הפיקל  הלנה אשמע־נן דאי ולייני נ
״׳  למימרא נין לקולא נין אמינא הוה נ’נ ני
׳ מלכה קס׳ל י נ י  אשמפיק ואי נעירינ המיקל נ
 קנה דישן לקולא נהלטת ונן ז׳ל ושירש׳י ונו׳.

 שנימה קונץ הפקר דחפני למימרא שנימה.
׳ והלנה וקיידל י נ יומק נ  שנימה קנה דישן נ'
 שמוחו הלני. ואץ קנה נסי ישן קנה דנשר משום
ק ומוכרח פשוע פירוש וזה הפקר. נמסט פסקו ו

 ה'ונמ רנינו מעל להסיר נוה והאיכת׳ שנימה. קונץ אין הפקר ומפני הפוסקיס נל
ה״ה מנר ז׳ל שהר״א אנל׳ ספק ואין .ונו׳ נסשנסט פעה א׳א שם כחונ ונן ההשגוח

שאמרו

 שמנים יינות כגון טוב ביום בו שנאותין דבר לומר
 בחול שאץנאותיןבו דבר ובל לשלחן. שמותר וסלתות

 אין טוב ביום לעשותו שאסור מעשה בו שיעשה עד
 טוב ביום משלחין אין כיצד ז : טוב ביום אותו משלחין
 טחן כן אם אלא בהול כה נאותין שאין לפי [י] תבואה
 מפני קטניות משלחין אבל .טוב ביום לטחון ואסור

 ומשלחין .ואוכלן אותן קולה או טוב כיום שטבשלן
 ביום לשחוט שמותר מפני חיים אפילו ועופות בהמה חיה
 לשלחו שמוהר דבר "בל ח : בזה כיוצא כל ובן טוב
 ביכורה ישלחנו לא תשורה לחבירו בשישלחנו טוב ביום
 ששלח הרי כיצד . אדם בני טשלשה פחותה שורה ואץ

 או באחד אדם בני שלשה ביד יינות או בהמות לחבירו
 זה הרי אחת בשורה הולכין וכולן זה אחר זה ארבעה

 שלח [יי] .בחול עושה שהוא כדרך יעשה שלא אסור
 :מותר זה הרי כאחד אדם בני שלשה כיד טינין שלשה

 בהמתו הרי טוב ליום תחומין עירובי המערב’ ט
 בתוך אלא אותן מוליכין ואץ .כמוהו ופירותיו וכליו

 עירובו: ממקום רוח לכל אמה אלפים
 מי כרגלי הן הרי [י] הפקר *חפצי י

 קונין הכותים [׳] וחפצי .בהן שזכה
 אלפים להן ויש במקומן שביתר׳

 בעלים נזירה ממקומן רוח לבל אמה
 . ישראל בעלים משום כותים

ח]  והזרו למקומן חוץ שיצאו פירות [
 את הפסידו לא במזיד אפילו [ס]

 באונם שיצא כאדם שהן מפני טקוסן
א :באונם וחזר  בהמתו המוסר’ י
 משרה .האב כרנלי היא הרי לבנו

לרועה

 לא לסומדא אבל לקלא דדזקא ששיירו מה ישנס שרי נן ׳והנן נר׳ הלנה שאתרו
 נמרן דרנ פלינמא נהלכומיו אלנם׳ הרג הניא לא זה שננניל שנ־,נ אלא עזד ולא
נ  נפרק בעירוני! שנינה קוטן אי; הפקר דהנני כפירוש נהננוהיו כשק יררנ שפה וי
הטי.' וחפצי :מעיניו הלכה ונעלמה הן שננה ז״ל הר״א שדנר׳ ונודא׳ שהוניאוהו מי

. שביתה קוטן ט׳  (דף פהוניאוהו כמי שס ו
 שם ואמרו ושמואל יוחנן ר׳ רהלוקת מ״ד)

טפי דמפצי יוחנן כר׳ הלכה יוחנן ור׳ דשעואל

 א דירנן ענין עמ׳ג 1שס סי' עור ב ־ תקעו היי אעור
• הכל:ס ג

 הראנ״ד השגת
 עיאנ׳ו כתג ונו'. הנקי

 עול■ ועל נעענתנו עעה ו'ל
 נעקא וכני הממלא נינל' מל

 עייונץ ונמעכה תנלנתא לן
 רט על דעליגי ירכנן אוקייונא

 העקר ומעלי טי׳ נן מסנן
 אלעים להס ויש שטחה קוניע
 שניסחו ומשקום רולז לנל יאחה

 לא העעס ורווה הכזשוס נין
 מחלוק'־. נהלכוהיו ז׳ל הינ הניא
 שהל',ו שנת ורנ נחמן דיג

 נח אל ולאו לחנייו ונח; נחילא
 עול' של נניר עליני והלכחא

 עענה עליו לנו יש אנל נכל
 נמעיטח עומוח חחלוקחם שהט

:עכ׳ל הטנעים

 נעלים אעל נומי נעלים נזרו שנימה קוטן
ט׳ לממומן מון שילאי פירות :ישראל  י
 פילאו שדוח ר*א אמר ס׳א) (דף שם מימרא

 אה הפסידו לא במזיד אא״לו ומזח לחמוס מון
 זה ננחנ1 טנהו אעסץ מעמא מאי מקויין

 המזירום לא ואם זיל הרשנ״א וני.נ .נהלנוח
 עי' לאו’ ואם אמוח ארנע אלא שם להם אין

 שם יאכלו לא נמזיד נץ נטנג נץ ישראל
 ע׳יי איסור נהן שנעשיס לפי מישראל לאמד

ישראל
א  פילל׳ היא הרי לנע נהמהו המוסר י

ט׳ האב ק .ו  (נילה תפילין פי
 הרי ולנט לרועה ני.מר.ו ממוסר משלה ל׳׳ז.:)

י דלא מהטמין לימא ובנמרא כרגליו היא נ י  נ
 נהמקו המוהר טמר דוסא ’רב דייניא דושא

 היי ניו׳ס אלא לו מסרה שלא לרועה.אע״ש
׳ חימא אפילט וחירלו הרועה נמלי היא  מסא י
 רועים נשט כאן אמד נ-ועה כאן קשיא צא

 מינה שמע לרועה או לכנו דקמנ׳ נהי דיקא
 פירושה וזה הוה נהירון הלנה שם ונפסקה

 לרועה כסוסי דקמט משנחנו ינינו. לדעח
 שלא לעי רועים נשט היא כרגליו היא הרי

נ׳ נעייס שרשות היא והיי מהם אמל קנאה  וי
 ודיקא נהל' פירשו ונן אמי ברועה היא דוסא

 או לננו דקחט רועים נשט היא דמשנחנו נמי
 אנל רנעיס נשט נשלפא אמרת א׳ לרועה
 דיוינניריך היינו הרועה קנאה אמד נרועה
 לא יחיד דהוא דאע״נ לאשסועינן ננו למימני

 ומנליהן כליהן למכור אדה נני שדרך לשי קנה
 הולאה כאילו אומה חחשינין ואיק לנניהה

 נרועה דמחט' דרועה אנייה אי אלא ירכימה
 כרוכה השחא פשיעא ננו לתתט ל״ל אמד

 .שנן נל לא נבנו נעליה ■נרשומ היא דעלמא
 נזה אחר כירוש ויש .ינינו מ1לדי נ׳ל כן

 נ"נ מנ־ניה והה לרועה בנו נין צמלק שלא
י שה שיש רוסיה בשני עי  מכ״פ ־ רועי שט נ
 לו שמכרה כיון תהה לאמי מלא מסי־ה כ;א

שכיוןלפי הנעליה נרנל׳ היא הרי ציו״ע
לי• למוכרה זה מונית היה לא שכיס שם שיש

 היא היי ניויע מכרה אפילו ולפיכך לו למסרה שלא א׳א אמי נדועה אבל שיכרה
.ז׳׳ל המפרשים ושאר יש*' ששס היא זו .הרועה כרנל׳

סי

כי,כ .וטי כמוהו ופירוחיו וכליו נהמהו הרי ליו׳ע ממומץ עירוני המערב ט
שאמרו מיו מפרש דהוא כלומר וט׳ עענת עציו לנו יש אנל ז״ל הרמנ״ו

ט׳ המושכים נהרוח ליען (דף משילין נפרק  שפירשו כמו אדם כל נרנל׳ הס היי ו
תל׳ לויי שילה ניו״ס) נד״ה ס״ה. (דף שהוליסוט מי נשרק ההוסטס  ודלא הממלא נ

 קנו דלא ננל ®ל׳ של המושכים נמע״טמ מא שממלוקיוס אמי זה וספט ז׳ל נרש׳י
: דניידי ניון שניסה

צי £ ק וו . לכל אמה אלנים להן ויש נמקמס פנימה קטן העט״ס י  דממא׳ קשה ונו'
לקמן שכי.כ נעעס שהכיג כייו זה ככינס ינינו על ז״ל היאנ״ד השיג לא

נא.!מר דלא )מיז שהוציאוהו(דף מי פרק נגמיא מטאי זה עננה שהרי ששם של נשוי

עח סגדל
 ס1יי: עד <ז׳ הן היי ה^ןר חשצי . פירות מפילין פרק .עיחני שנמקיס עז חסומין עירוגי הסעוג

כו׳1 נפ:;הנו טעה <‘1 הראנ׳ד כתב : מ״ו) שהוציאוהו(דף מי סרק ,ישראל כעליה
h כלוניאוהו מי פרי, עוון הלמוד על הסן ו״ל ר״מ אכל וח: סלילה ואני n רצזי מהניתין 

 אין הפקי־ ספני דאמרי ררכנן דידיצו כפירע המיקל בדנרי הלפה להדיא דאשיקגא נדרך שישן
י׳ ודלא אלס ?ל כרגלי סן הרי אלא שניסה קונין  הכיק• ?חפצי ש?חנ ומה רמהמיר טרי כן יוחנן נ
 אין הכוחי חפצי שמואל אמר יהודה רג אמר דגרשינן עצמה גמרא נאותה עו־וך סלסוד הוא ג״כ

 הפני ר״י אסר אנין נר ידיא -כ עליה דפליג עד כו׳ אמרה נמאן עלה וערי(ן שקלינן1 שניסה יזנין
 נר' הלנה יוחנן ודני שמואל 'צ’יק• דישראל נעלים אסו דכותי נפציס גזירה שניסה קונין מזעי
 h: לדכיכחא דאחו דכר׳ דהנכז עונדא הדא על ומייתיצן טקוס נכל רב מעשה דקיי״ל ופזד ממן

 הפגי שמואל אמי ר׳י דאמר דעחיך מאי לרנא רנינא א״ל חמייהו צטזק פסחא לנני רנא להז
 רני אתי אנין נר חייא רג יאמר יוחק נרני הלנה יומן ורגי שמואל הא שניסה קזגין חין הגוסי
 ארנע כי לדידהו מנדכסא דסלה מנרכתא מי !זרגינהו רנא אמר הדר שניחה קוגין הכוסי מצי יזח^
הגאיו זג: אלה נכל ז״ל אלפש ד״י פסק וכן יומגן נר׳ ופסק ניה הדר רנא דגס אלמא דפיא אמוס

 נעיגי ה: נכמיס ויל ר״ת דניי כי ו״ל רראב׳ד לשון על דנר דאלי א:ינ מה ראה גם ראה ומפחה . נעיגין ור^: כפירוש נשפוך לו כקונה כיא הלא עליה שסמן הראינ׳ד
:ל״ז) (דך פירוק מבילי! פרק .אצלו מופקרין שהן עד נהמתו הכוסר פ׳ז) (רף שהוציאוהו מ* מיק . נאיצס

משנה להם
״י פסק ז״ל והוא שכיחה קזנין העכו׳ים חאצי הכי נלאו טרי כן לר״י ר.פל ל~בק ר״לא ר  נ

ה וא״כ כרכיט דלא טרי נן  אע׳יג זה דנועס משקר איט דיזייח זי״ל כאן להשיגו לו הי
 )״ל הראכ״ד דעה ל&י פג־ס של כשור אגל שכיתה ר\צין הכי דבלאו לר״י ליה צרכיגן דלא

ט ריו ז״ל רני תי דנ שניס כ' :שכיתה קונין השקר דחפצי שס השעו ולכך מהיי
ת רו הזיו לחקומן הון שיצאו סי ד אנילו ו חזי  ז״ל ה״ה הח״ש .הקוחן אה הפשידו לא נ

־ נין כשעג בין ישראל ע״י יצאו ואס ז״ל הרשנ״א נשם טזי  דהרשנ״א נראה וכו׳ נ
שונג נמקומן שלא מ״ג) שהוציאוהו(דף מי פ׳ ריש כגיירא שז*ית ייה ת:^ש ז׳׳ל  שרי נ

י י נ ד  פפא רג דסבר משום כה״ק כסק ז״ל הו א דהה כוחי ידי על כשיצאו דסיירי ח׳יק נ
ק כווה־ה לק׳ א שס מנואר ו ר מ ו' בפרק דהרי קשה זה ועל שרי כמקומו שלא דכשוגג מ

מהל׳
מיימוניות הגהות

rא כיו״ם תפורין תםיאין י'חזדורי רבנן‘• להו רי ו תהן אנן והא אביי א׳  כת״ק (ד] : v״y ,׳נ
 וכא חיקו מאי מינין וג' נכרי ג׳ אשי רב בעי [ה] • ע״כ ,בתבואה דכתיר כר־׳ש ודאא
סי נורי בן יורנן כר׳ ודי^א כרבנן שהוציאוהו סי י]1 5 "קו־א דרבנן חיקו א  שביתח קינק י

י [ז] ׳ ע־'כ .־ם ע בעירוב ‘המיקי ברברי שה־^כה נ ד מי שסואא אגבי יוחנן נ א  קונץ אץ ד
ש •שכיתה  יש״אא בשביא כא ואפיאו תחום‘’ סחוץ הבא ברבר איזהר וצריך [ה] כ ע ע׳

ח ארבע‘’ חוץ אותו ו‘יטאטי א‘’^ נכרי נשביא בא או אחר ‘ישראי‘’ וסותר זה  בעיר ארי
 היקפה rבכו‘ו• ישבה אדירה מוקסת שחהא צריך מוקסת ואסיאו מחיצה סוקסת שאין
 סהר״ם עכ״א ישבו ואכסוף הוקסו כתמיהס מנצרים ‘אבי אדירה מוקפות הם עיירוח וסתם

ס פסק וכן [ט] נ כ“ע ,׳התוס מן שהוציאוהו מי בסרק שבתב  שהוצ׳יאוהו מי כפרק סהר׳
ה איה סכירא פפא דרב ברבנן חי שוגג ראסר כראב״י ודאא כוו  ואין אא בסייר אין ב
ה שנח דאסרי ק־ב מנ־נין וו האנ ותו כסותו האכה רבריס דבק־ב ופר׳־ח ונקי קב י דאב ס

אא
מ ז׳ל הרבנ״א ומורי כמאור כטל זהר׳ו והה ,הותיר ולא סיהח לא ז׳ל וי' שיהב גנל עילי של ו̂י

וחזר עד וכו׳ שיצאו שירות



»t פ״ה טוב יום הלכות זמנים. סשנה »t 196 צח סשנה

 to נו׳1 *ימים !לו6 שזמן מי C« (יף שם מש« • '0( וימים6 *לז שזמן םי יב
:מעיי*מ נממתימם מר6 להם זנה מא״נ was נידם •ולינו

קי שמפלי למפלה ממגאי ליו U ולזה נהן שזנה מ• פיגלי ק הרי «  ד6לנ מ
סי ן6ננ :ההלנמז p הזה י,ת1מוהל השימה הנייו 6הי וזז יו

>y כן פינו <)מיח נפיר סירוהיו שהיו סי ל*ס.) משגה(דף שה .ונו' שהיו מי ו מי שם .ונו' המושנין נהרות הפיי מי ו הפזשנין דנהיזה מהל) למפלה «זנרה פשלסלו פל הקשו 6ננ
נ אס1 מסירמיו אללו יניאו לא לנוא י מס' .נמוהו פייוסיו הדי הוא פ'י דנים ום*זש •י נסנולסין דמשלסט וסיילו אדם כל נרנלי p היי הפנפים ופפיינוס ל)ספי ו
ג הניוו אלל פייוהיו המפקיד  הן הרי אמי י

 ניגלי ק היי אמד אל1ושפ הגפסד נינלי
 נאיסויי נרנ הלנה ושמואל דיג וק״ל המפקיד
 לו נפיסד מסיסין לדידיה הסם ואוקיפוא

: זויס קין
 נוי ליס) (דף שם .ונו׳ ימיד של כור יד

מיי של  אישי ושל הימיד ניגלי י
ל׳ הפיי  נרגלי נפייוש ויש .הפיי אשי נינ
 הישניא לשין וזה ,סלוקוה דפוס הפיי אלשי

 העיר אוסה נרנלי הן הו« הקלר נספיי
 אמד נל עיינו לא אם הפיר אגפי ילפינך
 רק פמלא ונפרי רוס לנל אמה אלפים מוליכו

 פייג הפיי אוסה אנשי פרגלי אלא פוליק אינו
 »ליך זה לדיום ואמי ללפון העיי סן אסד

 יה שנוי לדיום לרגליו לץי1מ ויה ללפון לרגליו
טי o« ויש אי״אק נ v נא גניי אס אנל 
 שהמיס לפי ממנץמם יזיזם לא לפלמו ומלא

 מפרנק והן העיד אגסי של ק היי שנידו
 לו ולסן העיר p אמד מלא נזה זה הסמופין

 ונסן מלא מסלקו שהרי הממלא נרגלי מולינן
 להם אין הפיר דנוישלאנשי שפסנ פי ויש ו.4

M אמד פיינ ואפילו «ס לנל אמה אל»ם 
 זה דגי ואין אמה אל*ם אלא יזליגם לא מהן

 ננל שלי וז»ל :פניל פיקד והיא«ן מאווי
ס משנה סיום .וטי  הרגלי ננל שלי ושל הנזני

ט' שטש זה איא ונהשנוס .הממלא ני ו נ  ו
 נזה ההשנוס פשס לנאי למפלה האינסי
 נמק דיג לסנייו ונסן נמלא נסלקו וינמרא

 נינלי סני וריש לי שנסמל* סי נרגלי סמי
א ואוקימנא הממלא  המנניה סנר דר*נ ממי
נ חנינו קנה למנירו מציאה  לא שני פשה וי

 סהלטס פשי שנעה פיק רנינו פסנ וננר קנה
« למנייו מציאה שסגניה ואנדה גזלה  סנייו ק

שנאי ו

שסוט'. מסק נאו ואם ד לס ^ p סהסוניא 
 ומטאר ס׳ו.) (עיחנק ששציאוש סי שנפיק

:שם
ט' נופה של שור מו  ל*ננ) (טצה שם .ו

 שא הרו פפס של שוי שמואל אמי
ה וסל אדם נל נרגל' שי. אוסה גיגלי יונ  ה
 ששא לפי פעם של שיר שפעם רנים וגסג
טי הפקר הננסי  פסט pi ננל שלי של ת

 גן פשאוש שסגמיס לומר ושסיש נסוספוס
ק הפפס סקגס מפני  ספני P פשו נופה נשל ז

ק והלוקסים המיניים סקנס ונהשיס פייןי. ו

.הרועה כרגלי היא הרי טוב ביום לו נתנה ואפילו לרועה
 שלא ספני בעליה כרגלי היא הרי רועים לשני מסרה

 טוב ביום אורחים אצלו שזימן "סי יב :מהן אחד קנה
 יכול הסעודה כעל שאין למקום מנות בידם יוליט לא

 כרגלי לא הסעודה כעל כרגלי הסעודה שכל .ט לילך
 מערב אלו בטנות אחר להן זכה כן אם אלא .האורחין

 כעיר טפקדץ פירותיו שהיו מי וכן’ ע :טוב יום
_ לו יביאו לא אצלו לכא העיר אותה בני ועירבו אחרת

^ אלי ביי שהן פי על א(* כטר\ שפירותיו מפירותיו י מ ^ מנ־^צה מ & ^נ ס ש ל »י ר » מ
 לנאי למפלה האמסי ינני מניסה קוק הפקר זוית קרן להן בשייחד אמורים דברים במה .שעירט

מ הישנ״א הפנים ונגר שניר.ה נזה סדנייו ^ יז-ן ייחך אח אבל :הסוששס לפפם הריוני ה«גת ™ל; הן ר^ חץ לא אם אכל
«׳. w ל6 •«ר . r >מנלי♦ םרפקךץ שהן זה t סא ז t t גפו׳ נעליה כרגלי מחלת

̂נ״ד איתה ישל • בעליי כיגלי יחיד של ־־ roc »1 זה מ סי
ר עי :פנ׳ל למפלס שפיונפי ה

 שכל מהן הטטלא [י] כרגלי לכל טסורין שהן בבל עולי
 נהרות • מהלך שהוא למכךם מוליכן מהן שמילא טי

 כאין היו ואם אדם כל כרגלי הנוכעין ומעיינות הטושכין
 ממלאין דמחום לתוך לתחום מחוץ
 ביום לומר צריך ואין כשבת מהן
 כרגלי רועה של ישור * טן :טוב

 פטם של ושור .העיר איתר. אנשי
טוב. ביום לשחטו שלקחו טי כרגלי
 לאנשים למכרו בעליו שדעת מפני

מפני העיר אותה מאנשי חוץ את־ים
 וטכר טוב ביום בעליו שחטו אם וכן .לקנותו ובאין שמעו שומעין והכל מפוטם שהוא
 בעליו שדעת מפני דצלך שהוא למקום מנתו מוליך הלוקחים מן ואחד אחד כל .בשרו

ת לנל: מסור שיצא כבל עולי של כבור זה שור ונמצא אחדות עיירות אנשי מטנו שיקחו ודא כך טוב יום מערב חל ת  טז
ט מחבירו עץ או נר המדליק לפיכך בידו. שהיא מי כרגלי והשלהבת שואלה ברגלי לא בעליה כרגלי  שהוא מקום לכל טלי
 מטנו שאלו .השואל ברגלי הוא הרי מוג ביום אלא לו נתנו שלא פי על אף טוב יום מערב מחכירו בלי השואל ץ :הולך
ח :המשאיל כרגלי הוא הרי טוב יום בכל זה כלי מטנו לשאול תסיר שדרכו פי על אף טוב ביום  חלוק ששאלו שנים '
 טליכיס ואינם השואלים שגי כרגלי זה כלי הרי ערנית לו שיתנו טטו שאלו והשני שחרית לו שיתנו ממנו שאלו האחד אחד
 ועירב למזרח דתלוק ממקום אמדי אלף ברחוק הראשון שעירב הרי כיצד יט :בי להלך יטלץ ששניהם במקום אלא אוט
 אלף עד אלא למזרח טליט אינו החלוק הראשון כשלוקח .למערב החלוק ממקום אמה מאות חמש ברחוק השני
 TO כלי השני וכשיקח .ט להלך במערב שעירב זה שיכול התחום סוף שדדא החלוק ממקום אמה מאות וחמש אמה
ט אינו  לפיכך .ט מ־׳לך כמזרח שעירב זה שיכול התהום סוף שר\א הכלי ממקום אמה אלף עד אלא כמערג טלי
;ממקוט יזיזוהו לא אלי הרי למערב אמה אלפים ברחוק וזה למזרח דהלוק p אמה אלפים כרטק זה עירב אם

ם: ג״יפגשש: אשס: פ פוו ס: ג פ פוי וכן ו
משנה לחם

שוד טו ק דפמואל מיפיא .ניויס לשמפו פלקמו פי נרגלי פפס פל ו פי »פש<ק נ )
ס של זה פסם ולפי אדם נל ניגלי שא י,ר• ספס של שי ל״ס)  ז׳יל יני

ק אין הפקר דמנצי לשמואל יסנירא ו ץ נ’א וא״ס .שניסה י שהוציאו® מי פ׳ נעייונ

00 ששגה
 מלים ניגלי הגמלס ל״ס.) (דף

: opn נגל והשצהגס
שם(ל׳ז) «P<.ונו׳ פהנרו נלי השואל יז

 ניגלי מעירש פסנייו נל• ספואל
 אלא לו נסצו שלא אמ*פ גנמרא ומפרש השואל
גנש(■ ומפרש המשאיל גיגלי גירש ואם ביויס

:שניה ישאיל ירגיל אע׳ג
שגת ^ ה אג ר ה ה ם י  שם נדייסא .וש׳ מלוק ששאלו שני

« .ינו׳ יו־? סל •פוי סלוק ששאלו שנים Vo ליד) (יף נ
שא פ«פ ופירושה .ונו׳ שמדיה נו לילן זה א() ״ !׳ל «ראנ»,

 :מסלוקס נזה ואץ רניס ונדגרי בהל' ופגואל 1c6> אמי לנל ־ג? פסיא
ובן לו שאין יא*'־ ««מ*פ נסלקו
ני ימ0 גיייס לשואל פל ני
 מי הסקנוס זאס ז4« אן אוהו פפונו 01 ס־־ס אנל נמלוק־ס סקפידס שסס שוספין

:<ג'ל לרגלי רילד ויקנס אוס נל שינא

 נסב ו״ל והרשנ^א רל ליה נסג להמום »ז שיצאו פירוס המהמיל גלשן שנס מהל׳
ט׳ סטלם נהפך ס ל”ז הראניי דגלי לפי נלומר ונו׳ דנייהס לש וצ׳ל י ולא ז׳ל ויני

רי לפי איייי זיל הרשניא ינ  נטצאו איירי ו״ל דצהדפנ׳א משפע א*נ טסי עיי נשיצאו י
פיייי זיל הרשני/) נרי סל שא מונרס ועוד .ישראל עיי  סדקאמד ישראל עיי כשיצאו י
 ס־ל הניייהא ואי אהוד ישראל דהעניים ניץ נפנס אנל ניויע הני״הא דהעמיד שם

 נשיצאו אלא נשנס צדעהו אפוד אינו דהא נשנה אפילו לוקמא סס׳ עיי נשיצאו דאיייי
 נאן פסק אי־ וא*נ ינראל ע״י כשיצאו איירי ליער.ו הנרייסא ע־נ אלא ישראל עיי

 להטק דקאוי סטר זיל דהוא י*ל1 .דשיי ס״ק קאמר דהא אסור נמקויו שלא דנבוגג
«' נראניי  מפני נסיק כיל יר״פ מטם אלא הסום' סכסנו נסו ו;ר\ קנ שמשנסו פ

ן אי אלא נסיק פסק to נן ימפגי סוסיה פסק נ  דסזרה דהיי.ו פ”י ליה דמשייע מ
:ריש איירי לא דנהא נראניי פסק נסקומן שלא נשוגג *צל נסזיד סירוס

םיינווניוח תודת
»ייו גסקוסן *לא אנא נםקיס! ידוקא נסקוס! ודזקא אא  אג-י ,ע*« אכוו״ם •וגגים י

שוננין טו"ק האנה נטי רנרא םנ\0 החופי םי\ «אא אס״או ו ר־־ «ר' ן3נ  נפי קאי ו
ת נרנ האנה (י) : «־נ ,נפדיח נחוס׳ נרפונח טק׳ו נוותיוז בחא  נחס! דג אגני פ*

או סי נרגאי ואסר ח^ ח ונן או •ג סונח סתזיא ניה חחי נ”ור פי׳ דאסו דניים נפ״ק נו
י״ג

איי מיז;) (דף  מימרא p ננמיא שס ואוקמוס שניסה קוק (אץ) עטים ספלי שמואל ו
 ור,קש שניסה קונץ הפקר מפלי דסיל נין ליי• אלא ר\גץ אץ ודאי הוrדלו נרנק דלא
 סדשממ)צ טמרא שם הקשו לא אפאי רנינו דעס לפי והשסא פס אמה מנרייהא זי. על

 טנר יניס פעם לפי פסם פל נשיי הנא יהא סט אליעהא וץפיא ושה אדשמואל
 מויויה יא0יין ננייים ייאייו נ'< נייי טני הוא והמה שנימה קינין אץ הפקר דהפצי

 וליה נ'נ ’די" אלינא מא שם וקאמי דמאי וצומו נדומק צדהוס יאפשר וי׳ל .אדיייה
 דתי אלינא נלוסי וט' נ*נ לר׳י אי למאן דקאמי ונררא לישנא שם דייק והני סיל לא

:ליה סנירא לא ליה אנל יומק
noVi

עוז מנדל
(למ שנהסזי מי פסש מ י׳ל נראנ׳י נחנ :ונ0 גיוס לוסי צקי ואי[ פד ישו של נוי  0־

 *פורש Ito שקי ומס נ0נ שניושר נ־ץ ק למפלס לי מינימץ סונויס אומי יפגי :פנ׳ל
נ( ומר יומי' גמרא ומדן פי סופיס שגיץ דאולא פשיז ינוינ פייוה משילין פ' וממיא מטס

 לס יא טי יפפ״ווה דנסיית וסגיא נר סוא קקיוא נירא וני־ ננל ופילי נססיא ימיו
.ונו׳ יופנ של יייי :ג0«י וני שאיני צז *ל1 סיג שסשפיטו רלימס ו־מ jvx ימו מנימי!

חג :מסי(נל שהוא גוו  שראס מ«י תל סראנ׳י רפיו ואס .גשש מוי מוסהש ?<למ pi p ריצא רל pi .(:הנש ילא שייש יפר אדינס אומי מוני :ום' מפצי אלא נגיש 01 סיארי!יל נ
. . . . . . . . . . . נגוד מיftp 1 נא ספויט ו1 י י ׳ ׳ ׳ ׳ “ .

מוניספל :!״?!אדזינסוס
 TO מיftp 1 נא ספויט נלשו מגי i יסא גדיש אץ יניאוי״פא נדיס יש מיגע יאפי אושניא מ' נלגהא »פיא טי מיש לפס הימ מנויי מטלק פי? שמאל שאמי וייפה מס של 0ק.ן

■ 0 01 טפלס מה *ל1 הראנ׳ו לפיחש אזלו 0פ0מ1 .מנלגי י^ למניח מליאה נמגטה והגא הוא ומקיא מוא יג'פ פלס ומיהז׳ פו נסי to־ ופגי »ול מייס משוס גנל פולי סל
ו»_. __v ..1______ר_________________.1_ א____ . I.. .._________________ __•___ __ י :ליש) ליו (וף פפילץ פנץ הגל ספוק. סף פו פלימסניוו ‘ו״שיו* :ויל יש׳י ו:ל»ן מס » עפס ני רל ר־ א״זס סשוס ויפש 01
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כן כ : ששאלה האשה ו  pirn מיס לק־רהה הכלין ס:י)לה 0< כ (רף שם מש:ה .'1ו
ל׳5 אלו הרי לעישהה  שלקהז שנים מה״ר שם .ונו' שלקמי שניס וכן :שהיהן ינ

 נמי משיה הפילו ממד שמואל אשורה ונהייה סוקרה מנית רנ אסר נשותשות ונהמה יוניה
נ ואשיקגא אשורה י [ ׳ני,׳ דקא משוש אשורה ונהמה נרירה יש שני י ׳ י ו ה  ופי' מהדדי. ה
ן אשורה ונסקו להלך ׳נולק ששניהם לפי\ם מ

י נ כ ו ר ת׳ .ונו' חנשילין עי תני רנ אמי ש׳ז:) (דף מ  נין גזיה ליינץ הנשילין פי
ף .ונו׳ הפירונ זה עושץ ואין : למאה נין לאחד ת׳(י  אלא ש:ו לא ז.)’פ ננ

 אני דהלפה הנשיל דדוקא אמרו ושס הוא ופנוה דלא נידות שנן ונל לא נח אנל הנשיל
שהיא חנשיל אלא ינינו נהנ ולזה ז׳ל נתנו ונן ההלטת דפת וזה לא אחרון ללשון ויישא

l|J.
 דלא נהמה אנילו שהתיר מ׳ ויש כרנ נהשנות
 מה לזה והניאס מהדדי הקומי! לעיקת מ״ש׳([
נ שהקשו  נאישור רנ על אפי רנ1 נה:א י
נני .רש ושחיי. הנהמה  ז״ל הרשנ״א הפלה ו

 הנאוניש ולדני׳ יניגו דנר׳ פ< ליייש שיש
;נן ששונרץ

VB ט א ״ ו  פ״ש ריש .וט׳ להיות שמל י
 להיות שסל ׳וי׳ש ס״ו.) (ניצה

 ועושה וט' לשנת (זיו״ט נתתלה ינשל לא ס״ש
 כ;ת׳ ושאלר לשנת עליו ושומן מעיויע תנשיל

 לשנת תיו״ש שיאמרו נדי אשי רנ ואתר מ׳ה
 פעם שם ויש לסול פונ היום ק״ו אושין אין

 ’ נחרא הוא אשי ורנ אחר
 פעם ;תן רניט .וס׳ עירונ
 וננר תצרוח, טירוני כמו היכר משום שהוא

 נזכר למה פייונין מהלטת ראשון פ׳ ;תנאי
היני  סטר שהוא ומדעי.׳ עירונ, החצרות נ

 מלת ועיקר חתו״ין עירוני אמרו נ*כ זה שעל
 אלא ה;הר.ה נר,מלה אינה אלו נינרים עייוג

 שאף לפי ולי.נשילין לחחומ,ין והושאלה חצרוה נני
 נהשנוה כתט ז״ל והי״א נאונל. נעשין הם

 צרכי עם שנח ציפי מעינ שהוא אלא נך שאיגו
 יאמר שאףנתחופין ואפשר יחד, לעשותם יו'פ

 לילן יטל היה שלא החמותין מערנ שהוא ק
 נו לילך יכול שהיה הי.ר.וס עם החלה ס

:מא ונכון
עירובי

 ולשה מלח או מים מחברתה ששאלה האשה יוכן כ
 או העיסה הרי תבשיל בהן בעילה או עיסתה בהן

 בהמה שלקחו שנים וכן . שתיהן כרגלי התבשיל
 מנתו אחד כל שלקה אע״פ טוב ביום ושחטו בשותפות

 חבית לקחו אם אכל .שניהן כרגלי הבשר כל הרי
 אחד כל של הלקו הרי טוב ביום אותה וחלקו בשותפות

בהן ברירה יש סופרים מדברי ותחומין הואיל כרגליו.
ומובדל לו ברור היה לזה שהגיע חלק כאילו ונחשוב

ואין . מעורב היה לא וכאילו טוב יום מערב בחבית _________
 אפילו שהגיעו זה שחלק בבהמה כן לומר יכול אתה ;קרא"שייו וילסד, .

“f טוב יום מערב בבהמה מובדל שהיה אותו נחשוב ״ 
 בשהיחה הכירו של מחלקו ינק הרי ברור היה וכאילו

 כל ונמצא מזה זה יונקין איבריה שכל קיימת הבהמה
 כרגלי הן לפיכך חבירו. וחלק מחלקו מעורב ואבר אבר

:שניהן

ששי פרק

 פני סח נלא אחד שנחנשיל ידע פרפרת.
 הנאוניש מקצח כחט יכן ההלנות מן ניאי. ן5י

 רני;׳ זנדנרי והרכנ״א הרמנ״ן דעת וזה ,ז״ל
 להוציא והנניל פת להצריך להחמיר שצמו אלא
 קדרה שנניל׳ עדשים אפילו פאק נל סיד׳
 קדרת ש־שולי עדשים ח״א רני חצי שס ונו׳.
 דאיח והוא הנשילין עירוני משוש עליהם סומך
צ אסר נזיח נהו  גני שעל שסצוציח יהודה י

 עירוני משוש עליו ופוסך נורדו אדם הסכין
כזית: ניה דאית והוא תנשילין

 (דף חס נרייחא .ונו׳ שאמרו תכשיל ד
 נטש צלי אפילו זה הנפיל פ׳ז:)

 שהדיחו האפפנין קולים ואפילו ומטפל שלוק
 האכפנין רץליפ רנינו ופירש . סעיו״פ נממין
חי קטנים דנים  נשולן נמר זה שהדתהן ניו
 הונוף וינינו שנח. סהלנוח פ׳ פרק כנזכר
 הוא זירופלמי נברייחא נזכר שלא חעושן

 נסעושן שיוצאין המנושל סן הטדר ס׳ ננדרים
תנשילין עירוני משוס

ט' זה עייונ שיהא וצריך ה  גמשנה(דף .ו
 עליו ינשל לא שאנד או אכלו פ״ו:)

א לנחחלה טמי  נקיטיק אניי אמי ז.)”׳ (דף ו
 :טסר זה הרי עידונו ונאכל נעיסיזו החחיל אם

 נכונה ופנרא .ונו' אפה שאס נ״ל א״א ונהשנות
 לצורך ני־.כוון אפילו נהיחר שנעשה שמה היא
 ואילך מכאן ולנשל לשנת להניחו יטל יו'פ

; ליו׳׳ס
ח המני

 ומבשלין אופין אין שבת ערב להיות שהל טוב 'ילם א
. בשבת למחר אוכל שהוא מה טוב ביום

 מיום לבשל יבא שלא כדי סופרים [א] מדברי זה ואיסור
 עליו סומך שיהיה טוב יום מערב תבש־יל עשה אם לפיכך .ייחול שכן כל מכשל אינו לשבת הוא וחומר שקל .לחול טוב

 עירובי הנקרא ד\א עליו שסומך ותבשיל .מותר זה הרי לשבת טוב ביום ואופה ומבשל
 מערב ומבואות בחצרות שעושין שהעירוב שבשם עירוב. שמו נקרא *ולמה ב :תבשילץ

 כך .בשכת לרשות מרשות לתציא שמותר דעתם על יעלה שלא כדי הכר משום שבת
 שאינו מה מוג ביום לאפות שמותר ויחשבו ידמו שלא כדי וזכרון הכר משום התבשיל זה

 שיעורו תבשילין *עירובי ג :תבשיל'[ עירובי זה תבשיל נקרא ולפיכך .ביום בו נאכל
 בריפות ולא בפת’ לא זה עירוב עושין ואין . לאלפים בין לאהד בין [נ] טכזית פחות אץ

 ואפילו .בהן וכיוצא וביצים ודגים בשר כגון פרפרת שהוא כתבשיל ]’[ אלא בד׳ן וכיוצא
 יש אם גורדו הצלי בה שחותכין הסבין גבי שעל שמנונית ואפילו ° קדרה שבשולי עדשים

u מעושן או כבוש אפילו שלוק אפילו צלי אפילו זה עירוב לענין שאמרו תבשיל ך :תבשילין עירובי משום עליו סומך בזית 
עד מצוי זר! עירוב שיהיה וצריך ד, :עליהן סומך זה הרי לאכילה בשולן היא והדחתן המין כמים שהדיהן קטנים דנים אפילו

/5 ת*?ז סי׳ עוי a :שלי הי׳ סור א ה :כר׳ת שס הסור ג :עה לאוץ ח פ א שי
משנה לחם

 הראב״ד השגת
 ו״ל הראנ״ד כחנ .וכי׳ עיחנ שמו גקיא יולסה
 כלומר חציחח מעלוני שאול היא כי לנפדס היה העעס

 שמו זה מה הוא היכר משוס ווה הוא כיכר משוס זה
 מעיכ שהיא אלא כן ואיט עירוג שמו וה עירוג

.עכ׳ל יחד לעשותם יו״ם צרכי עס שנת צרכי
 כתג .נלנד טינ גיוס וכו׳ שיעזרו חכשילין 'טירוני
 אשה! ולא נישל או ביש^ [ולא אשה שאס נ׳ל י׳ל הראנ׳ד

 ייס4ר שהעירונ כעיי שנ«ה מה אגד או העירוג ונאכל
:ענ״ל לשנס לו מותר

r sה ב ס ל  ש;: עירוג שמו נקרא ו
שלא כדי הכר משוס

 שבת רערב ומכואוס בחצדוח שעושין שהעירוב
לרשות מרשות להוליא שרוחר דעהס על יעלה

 מה ביו״ש לאפות שתותר ויחשבו ידמו שלא כדי וזנרון הכר רשום התבשיל זה כך בשבח
 דעת דלסי ה״ה כחב הנשילין עירובי זה הבשיל נקרא ולניכך ביום. בו נאכל שאינו
 נעשה שהוא מפני עירוב נקרא כאן אכל הצרות בעירובי עירוב מלת דעיקל ז״ל רכינו

וזה אחר נדבר ולא בתת אלא נעשה אינו לעירוב לעירוב דרי לא מ״מ וא״חהא באוכל.

ל ד נ ח ס ע
חכ :תנשילין עירוני זה ההגשיל קרא זלשיכך עד שנת נערנ להיות שתל טונ יום פ״ו  הדאנ׳ד נ

 CC וכלשון .ט׳ז) q(: דניצה ש׳ג ההלכות אלו עקר או״ר ואני יכו׳ ננעייס הזה הטעם ו״ל
 מלכוט מוג,• וכן ה:ניש הערג כשעת שי,ונה לשי העי־ניס נין מלשון עיריג נשי־ש ו'ל ר*מ דעת העירוכ

 לשון כי ואף תערוכות מלשון אותו משיש יה־־אנ״ר .קנייתו עניני נסמוך שמשיש וכמו שכת ערג שכתג
 .כו׳ מתות אין תכשילי; עירוכי : עלי ערג ו׳ל ר׳מ לשון מ״מ ראשון כמושכל מוכן ז״נ היאכ״ד

 אש אני תמה תו״ר ואני . וכו׳ אשה שאס נ׳ל ״ל1 הרחנ״ד כתב , נלכד ניי״ע אוכל שהוא מה עד
 :ני כרק אמרו מזו גדולה והלא נזה יודה שלא זה הוא מי כי ז׳ל הראכ״ד מלכינו ינאה זי השגה
 מזניתין גמרא ריש הונא רנ אסיק החס דהא ועוד גומר עירוני מאכל עיכתו רתהיל שאש דכיצה
 הניה שלא מי דאכילו שם אמרו ועוד .רננן שרו הייו כדי וסשיס הנית שלא געולש דכריש דשנש

 וכן נמעריש שאשרו ואע״ן עליו איכרין ואין מיתי ונישל ואשה ומנר והזיד כלל לין תלש עירוני
 עירונז שהניח גזה וכמה כמה אהה ועל נהיהי-ן מודין והכל מרק נזה הדינין לאלו ז״ל ר״מ כתנן

:כהיתר שעשה נרה כל כך אוזר יהכין שעשה נמה אשמו להתיר לנו שהיה כאנדהו או נאכילתו ונאנס

 לו לדמי שיחוף לקרוחו ראוי היה גיפי ״כ6ו .נסח ולא אחר נדבר שנעשה כהפך מת״ש
 דמה דמשוס וי״ל זכרים נשאר זה שנעשה כמו השת מלכד דברים נשאר גס דגעשה קצה

 כייוהו עיחב השאר לכל לקרות רצו עירו: שמו וקראו חצירות עירוני היה החלה שתקנו
:כך אחר שנעשה לשיתוף לדמותו רצו ולא באוכל שהוא דמיון צד שוס ליש כיון

ך ה רי צ  נראה ז״ל היאב׳׳ד כתכ ,וכו׳ שהוא מה כל שיאסז עד מצוי זה עירוב שיהא ו
דהוה כצל מדוקדק ז״ל הראנ״ר לשון אין .וכו׳ בישל ולא אפה שאם לי

ליה
מייסוניות הגרעת

ח רבותינו וכל* החוס' כתבו [א] ע״כ ,חנירו קנה kS לחבירו מזגיאח המגביה ר'נ פ ר  מ
 כגון ם ביו הנאה בו עאין כגון לשבת ט מיו אפילו התורה סן אסורה לרכה דהבנה

 שביתה קנין לענץ או ליה חזי אורחי ליה וסר,לעי הואיל לסימד דלינא לחשיבה ססוך
 כם׳ הואיל ליה דאית לטענזיה דרבא לרבא חבשילין עירובי מועיל ואס־־ה מחר זנורך שהוא

 אשי רב רקאסר והא ליה חזי אורהי ליה וסקלעי הואיל דאטר אליעזר כר' עוברין אלו
 ניתקן שלבך קאסר דעיתב מעם עי* לחזי ר,־ו אופין אין לשבת םיו״ט שיאסרו כדי הטעם

ת סיו׳ס אפילו שיאמר שנ ט אופץ שאין ו“ק מעיו׳ט ההרזיל אא־כ אופין אין ל  לחול סיו׳
 בעתי הבנה לאסור טספיקיס אינס האלו המעמיס אמנם .טס־־ה ע׳־כ שס רש'י פירש וכן

: למימר דאינא גדול היוש ב ע , ל י א ו  Jעירו דנרס כירושלמי ודלא דידן נהלמורא [כ] ה
ר ואומר נבזית ותבשיל בכביצה פת נוטל הוא כך תבשילין  לשבת ומירם לחבירו סיו״ט נ

 בעיו״ט לערב צריך שאבר או אבלו האחרון יו׳ם מוצאי עד זה עירובי על שבומכין ו״ים•
הוא ושבת כע״ש יו׳׳ט שבא היינו לחבירו סיו׳׳ט ואמר ראבי״ה־הא ופי׳ .ענ״ל האהרון

 של יו־ם רכשחל הירושלמי מן נסי ושמעינן שניהם להזכיר שצריך ואשטטיין שגי ׳ט יו
ם עצרת שמיני של יו״ם דעתה נה״ו שונות יועיל לא אחר ליו״ט להניח אבל האררון יו״ט מוצאי עד בפירוש שאמר לאחרונים גס יועיל ראשון דיו״ט תבשילין רעירוני כן הוא ו

עייוני רמי ולא שנה אותה של יו־ט ככל כדי טעמא רבא מפרש ובן להשכיהו שבא מארד זכרהו זכור משום דטעמא כיון דהנא השנה שבתות לכל ארת 0םע שמניח הצירות י
 בלא דפת יועדה כ״ר ר׳׳י השיב וכן פירש׳׳י וכן [ג] :ע־נ , ראני״ה פי׳ ע״ב סיו גדולה שכהה אין האי כולי עי-וכו מקדים ואי ליו״ט יפה ומנה לשבת יפה געה שיברור
ה ואי^ינא רידן כתנא הלכה רנא דאמד אחד בתבשיל ס;י re כ״*א תכשיל אבל סגי לא תבשיל שמשון ורכיגו ת ור ג ה אמנם מאיר רביגו כן ר״י וכן בשאי*תות עסקו וכן דנ׳

א דיינו לא פת אגיי תבשיל א^א שנו לא רתם דארר הגי וגי* וסת תבשיל דצריך פסקו ק לקייס כדי ותבשיל בפת לערב שרגיל ר״י כתב והנה .פח כעי לאפות אבל לבשל ת
ו שנאמר 0 אע רבותינו כל ידי ולצאת המגהג  ם[שש :בה״ג וסת בתבשיל נוהג שרבו רש׳י בחב יכן כתום׳ כרמפורש סגי אהד דכתבשיל ששסק מאיר רביבי כן יצרי, ה׳ר דברי י

:נ] ע עגין נבל הר\ר והטור לא יטיש ארנע או משלש אבל ׳ט מעיו השמנונית בשכין וה,תך ב מעיו שבשלו בעדשים רוקא א י בכור
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 עירוני i61td אמר ע/) מלון(דף פרק נעירונין מימרא הנשיליןונו'. עירוני המגיח ו
 מה־.טת א׳א וגתנאר שנה נעירונ שדינו רנואר ושם לזניה צריך חננילין

:מזנה אדם סי ניד כירונץ
אינו ז  סשיעא דעת צרינין מנשילץ עירוני רנ אמר ע*ד) שסל(ניצה יו״נו פ' .ונו' צריך ו

 שהגיהו מי דעה נעיגן סניה דעת
 מערג דשמיאל שמע הא נעינן לא אי נעיגן לו

 מערני אתי ורני אמי רני נהרדעא אכולה
 נולהו מהני ושיעיגן ונהלנות .ענריא אנולה

 נשמודיעו אלא לי שהנימו מי ועת נעיק דלא
 והוק• הולך סאהמוג עניו שעירנ עצמו ניוינו

 ־. ענ״ל נשנת ננתמלה ומנשל עליו ומנית
 יהקנ ר׳ מכריז שם .ו«' לערג לאום ויש

 הנשילין עירוני הגית שלא מי אידי נר
 נר רמומי רנ אמר ונסה שלי על ויעמון ינא

 זיל הרשנ״א ונהנ .שנח המום עד זכריה
 אינו לנא ויטל תמומין עירוני עירב אפילי
 אלא השהם מן דעתו נתן שלא עליו ממן

 אפילו פירש אם ולשינך ממומו מך שהן על
 אף החומץ עירוני ע״י אצלו לנא שיכול מי על
p התושפות דעת וזה .עכ״ל ,עליו ממנין 

: ראיה אנו לדנרים ואץ
 ידוע זה .וטי חנשילין עירוני המניח ח

 עליק מכרן טלן המצות שכל
 האמורה נמשח שטשיף מי ויש לעשייתן עוני

 למיפא ההלכות נעל ונינ הני את להדליק
 וכהנ שרגא ולאדלוקי צרכין כל ולמענו ולנפול׳

;לומר ראוי שכן ז׳יל הרשנ״א
 שם .וכו' תנשילין עירוני הנית שלא מי ט

 הניס שלא פי להו אינעיא )י*ז (דף
 או נאסר וקממו נאשר הוא תנשילץ עירוני
 תא ואמרו נאסר אינו וקממו נאסר הוא דלמא
 זה הרי תנשילץ עירוני הניס פלא מי שמע

 ולא לו לא יסמין ולא ינשל ולא יאפה לא
 כיצד לו ומנשלין לו אופין אמרים ולא לאמרים

הוא

 וקמ« נאשר הוא מ שמע ומנשליןלו לו אוטן ואמרים לאמרים קממו מקנה פושה הוא
ה אסר ההסץ אה עורגין אץ אומרים מהני׳דנ״ש גני וננסרא(וןכי*) , ש"מ נאסר  ינ

 את לו וסדליקץ אמה קדרה לו וממנץ אמת פת לו אופץ מנשילץ עירוני עירנ שלא מי
 אנל הלכה. שאינה ששנוי לכי נהלנוחיו ז״ל הרג הניאה ולא נממלוקת שמא ונראה הני

 נספר כתג וכן ששקוה ז״ל והישנ״א הלוי הר״ז
 קמסו להם להקנות אסיים שם היו לא פלו קצי
 לו אוסין לאמיים קמסו להקמת רצה שלא או

 וצולץ אמת קדרה לו וטמנין אמת עת נצמצום
על׳ל: הנר, את לו ומדליקץ קען » לו

. מנשילץ פיטני הניס שלא מי י ט' ו
 הוא מנשל אנל מ׳ו;) (דף נמשנה

: לשנת הותיר הותיר ואם ליו״ע
 טייתא לאכלו. אשיר זה היי הפיים 0ו»

ט (דף פם :אמי הפרים ואם )י'
טי. ואפה עבר  ואתו י״ז.) (דף שם נעיא ו

 אטר הערים ואם זו מנרייתא למפשסה
נ ודמה  הערמה פאני קאסרת המרזה אסי י

ק נה דאסמירו  אפפיכיא לא ונעיץ Tסנמ ספי ינ
ה ז׳ל הפפרפים ונתנו מ ק ספיקא ליה י  יינ

ניי ולקולא רניס. ני
א  אמי שם וכו׳. ip מונים יפים שגי י

 תנשילץ עירוני אדם מניס ינה
:ומתנה לסנייו מיו׳פ

פ' נעימנץ .ונו׳ לפניו היו ט כיוצא יב
 נרייהא (יףל*מ:) מערנין נכל

 היום אם ואסר ס« של כלכלות פתי לפרו היו
 אץ קדש היום אם זו על תרומה זו תהא סול

 למסר ומניסה פם עליה י וקורא כלום נדנרי
 על תרומה זו תהא סול היום אם אומר הוא

 עליה וקורא גלום גדגרי אץ קדפ היום אם זו
 ימים גפר הלנה דק ומסקנא ואוכלה שם

 פל מונים ימים גפר לא אגל גליוס פל עונים
 סנפילין עירוני גני ונן .נהלטת נתוג ונן ריה

אא מהנה דאינו ו'•) (דף דיו״פ פ״ק מפורש

 שהוא כל ולבשל לאפות שהוא מה כל שיאפה [ד]
 נאכל ואם .צריך שהוא כל חמץ ויחם .לבשל צריך

 הרי יאפה או שיבשל קודם נשרף או אבד או העירוב
 אוכל שהוא מה אלא להחם או ולבשל לאפות אסור זה

 בתבשילו או בעיסתו התחיל [ה] בלבד. טוב ביום
 עירובי המניח ן גומר; ° זה הרי אבר או העירוב ונאכל

 לזכות "צריך ואחרים הוא עליהם שיסמוך כדי תבשילין
 בעירובי שזוכה וכל .שבת בעירובי שמזבה כדרך להן

 באותו זוכה שאינו ובל .תבשילין בעירובי זוכה שבת
 שזכה לאלו לתידיעי צריך ואינו“ ז ז בזדי זוכה אינו עירוב

 זכה שכבר לידע צריכין הן אבל .טוב יום מערב להן
.דאפו ויבשלו עליו יסמכו כך ואחר להן ועירב אחר להן
.מותרץ אלו ד%י טוב ביום אלא ידעו שלא פי על אף
 אליה הקרוב כל ועל העיר כל על לערב לאדם לו ויש

 תיח שלא טי כל ואומר מכריז [י] רתחוסי^ימחר בתוך
 המניח“ ח 7 עירוב' [י] על יסמוך תבשילין עירובי
 אלהינו ה' אתה ברוך .לברך חייב תבשילין עירובי

 מצות על וצונו במצותיו קדשנו אשר העולם מלך
 מיום ולבשל לאפות לי יותר זה בעירוב ואומר .עירוב

 לי יאמר לאחרים בו זכה ואם .לשבת שלמחר טוב
 ולבשל [״] לאפות כולם העיר לאנשי או ולפלוני ולפלוני

 תבשילין עירובי הניח שלא טי ט :לשבת טוב מיום
נפני ולאפות לבשל לו שאסור כשם .אחרים לו הניחו ולא
לעצמי שהניח לאחר ואסור .אסור ומאכלו קמחו כך

^ רצה ואם .קנהו שהרי שלו ואופה מבשל זה שנמצא לו שיקנה עד הניח שלא לזה ולאפות לבשל  שלא לזה כך אחר י
 אובל זה הרי• באו ולא אורחים שזיק או והותיר ביום לאכול ואפה ובשל תבשילין עירובי הניח שלא טי י :במתנה הניח

 על ואסרו החמירו ולמה .,עליו אוסרין אין לשבת ובשל ואפה עכר ]p[ .לאבלו אסור זה הרי הערים ואם .למזר המותר
 מצוי אינו המזיד אבל .תבשילין עירובי שם וישתקע מערימין הכל נמצאו למערים תתיר שאם המזיד על אסרו ולא המערים

א אחרת: פעם יעבור לא היום עבר ואם  מיום תבשילין עירובי עושה שבת וערב מזמישי להיות שחלו טובים ימים שני י
 ואומר חמישי ביום תבשילין עירובי מניח כיצד .ומתנה [י] בראשון מניחו הניח ולא ישכח .טוב יום ערב שהוא רביעי

 יותר זה בעירוב טוב יום ולמחר חול היום ואם כלום צריך ואיני לשבת ואופה אבשל למחר חול ולמחר טוב יום היום אם
ב •* לשכת טוב מיום למחר ולבשל לאפות לי תום אם אומר ראשון טוב ביום טבל של כלכלות שתי לפניו היו בו כיוצא י

ל דטיפי׳סןססמ׳גצ^ייןפפ: גשס: בטיושמ׳גשס: אטיסי׳הקט: ת
משגה לחם

:סקנ׳ו סי׳ נניי הפעם סיץ ספלנה דיניק 60 שדמו סה .ונו׳ סניס 6פצ טי ט יוים יעייינ נעיז• יו׳ס לצייד שעשה שמס פנס ^רך נישל, 6ול אפס נפלא לסימר ליה
 גדאס ונס ,סמס זה לדגל אין אפה ולא שנישל או נישל ולא שאשס נקש וגמה מסגי
 שהוא נל ולנשל ששסג זה דין לו שסגמיש נדאס שמלשונו מפגי ז*ל לגיס פל ספיג שהוא
 ז״ל לנינו דנרי ליישג ואסשל .פ“ליי נין לשנס נין לנשל פצייך סס דמשמע לנפל ציין

 אע״א נשנש שצריך סס כל שיעשה פד קיים פירוט שיהא דצריך סלל אפס דלא לומר דחצס
:ז״ל ה״ס דנריו סנין וכן 0יו* לצודן שעשאי

נ. שנס נעירונ שדינו חטאר ושם ו״ל 0*0 נסב סנשילין. עירוני הטגיוז ו  לא ע'
אוסו: ניאר בסלטה אנל ננמרא 01 נסנאר סינא ידפסי

 אין מסל של ס׳ש .לשנס ממר של סיו״ש ולנשל לאפוח לי מסל זה נעירינ ואוטר ח
 ר ויום '0 יום הוא ולמסר ד' יום שהוא נעיו׳ס עומד שאם לומר הכונס

 נפם למפה ס״ה נסב דהלי לשבח ה' מיום לנשל מוחל שיהא פונים ימים שני שסם
 משסע סילק שלנינו ז״ל ס׳ס שם נ0נ ולא רחוקה ולא החירו קרונה נשנה העישור נעל

 או ׳0 יום שמא נפיו״ס עומד והוא שנח ויום ו' ניום יו״ע כשחל הטוגה אלא ש״ל דסני
:ו׳ יום שמא אסד יום אלא להם דאץ ישראל בארן שהוא

טיימוגיות הגהות
«' החם ססקנא (ין '» *j o *ץ סה «יעוד בו עיוו פ וזזיירווז בעירובי בן •

:נקיטיגן אביי אסר (ה) י. ותסוסין '  בסיאסיוז אאסוזבוק* איבא V1 הרא״א «ןבתב »
א אא ואוב בה אהתריא >ו עיסת וסר נ אסיסר בעי אי ראביי »  אס ובן יבסץ ואא י

 בעוד «בס בביבי אהחעבק שחתחיא ביץ שסא או אבר ינסרנו אוזר תבערא אבשא הוווזיא
 שבוז ברבי בא וסשסע נוסר דקאניר בן סששע וראשון שנח בדני בא גוסר קיים העירוב

חיני גושרה אמיסי איה הוה קאי אחור אעיסח דאי  סבריו (ו] :זורק] יורה ינא עי שקוא ו
ר יעקנ די  נרס ןו] ז עיב .שאי עא ויססוך יבא חנשיאץ עירוני הניח שאא סי אנודיסי נ

תב ובן שסואא יסד קסיח סתניחץ סנדר רועה ססיא סההוא נדסונח עירוב אחניה אהר אבא סעוה ר שהיי p בסו ואהוליק אאבסוני אהוביי נבק (ס] ו ראנייח נ » ס T010 נ  נ
moon והן אקשן סעסוד א*ון בוסובח חביודח עירובי ובן [י] 1 זרש ש*ב ההס האשודא דסשני בשינוי סשסע ובו בס*ה בשק ובן [ס] 1 ע־ב ,הסונווו בסבר בוזוב בן והראקוו

ט בסק רשב׳ס אבל באן עד ארבס סר*' im חהוסין בעירובי העידוח הלרו n ז

 וקפם להיסר סנפיא 1*0 ז*ל לנינו .ונו׳ עליו או*ין אין לשנס ונשל ואסה קבו■
 עילוסיו המעשר י״ס:) (דף דאמרינן מהא לאישורא למשששס אסו ננמ' דהרי

 פילי ליה דאיס דאיירי וסילצו אסור דמזיד דמשמע יאנל לא נמזיד יאכל נשונג נשכח
 עילי ליה דאיס נליי<י.א הן מוקי לסיסלא נעיא הך דששיפ ילרניט משמע ע״כ אסריני
ת נין ומצגציוס הלופוס הסגניס גסג שנם מסל׳ ניג נש' שהרי קשה וא׳׳נ אחריל  נגנ

 אסלים פימח לו שיהיה שצלץ שם נסג ולא יאכל לא נסעד יאכל נשונג נע"מ נין
 דאיס סירוצא לסאי צריננא לא סמסקצא דלפי למימי וליגא אפול. נווצא דנכל משמע

 נידע גון נשנש דגץ גסג ז*ל הוא דהא שאצי דשנס אימלא שם אמרו דהא פילי ליה
 פהא לאיסולא נשיא הן ופשפו נשמזלו מפרש זיל דהוא לומר וצריך .נפזיד יאנל לא

 לפשיפוס אפילו א«למ קאי נמי אי דהך ונו' נשאלה אפשל צפי אי וסילצו וט׳ דסמגיניל
 מאצי ליס דליס ואפילו פילי ליס דליס אפילו המם ונץ הנא נין נמי אי כלומר קסא

 פשק זיל ומא נבלים וק מסטלו לשאול אפשל גפירוס גנומל נשאלה דאפשל והשמם
:מיופנים דנליו ונזה צפי נאי

בל
ל עוז מנו

;ניצב דמסנש שני פ* ול א(פפ ד׳י ניל®9ו מלון בי .«ן ווכפ איצו עד סנשילץ בימט הסנמז
wm בייוני הסנמו :(לו) דניצס(וף שצי ביק .עייוס בל יסביו בו מוויב צריו 

א ברסוב נבלסב שנסניזי «גב 0016 מנב טזב זס .לנניז במ׳ב בד <זנבילץ ^ ^י  דבשמיס ב׳ק ו
 איש בקובל שביטג ובשב .לבשייבן בוגר בליסן במן בלן סבאב נל דבל חנבי וננבס ')1 (זן>
 בדמיו׳ע ביניש יביש שני :)1י* דטצש(וף שני בוק .אבוב בבש 1ב הנימ נצא סי : ב4 בבי

Mri . ל׳ב) ««יח(וף מי פי .שסז בוצאי בו לבניו שיי נו כי»» : 0 (דן דניצם ב׳ק;



19sם. פשנה םניי מני ת ז כו ל ם ה ב יו משנה מגידפ״ו טו

 המנזה וכל י. יזקומומ ונהרנה )ו”1נ שמל(דף ש”1י ש׳ .זכו' לכנד שתלוה כשם טז ונהג .מובנם חה ר׳ה של שונים ימים נשל■ W נל6 גליוש של שונים ישים נשש
משום ששח יש שסי )קי׳וז (דף הסיזים עיני שיק .ונו' ההועדוח אח השיח קיונה דשנה לשנח ה' ניום לאשוח ינול איש ד' ניום שיוט אם שאף םעשוי

לן■ חעשה לא משכה אלהי שנאסי עכו״ם ®נד כאלו החועדוח אח המנזה נל ראנ״ע ;היזייו לא רחוקה שנח עירונ עיי
. הונרים כל יד ט' נ שאץ אומר אגי ולשינן ו עי ט' ומהגה אום מ ח .ו ט הני ני :חשחוי הס»ת חג אס נחייה ונחינ ז״ל י

 נרור שדני לשי מאד גטנה גראיח נזה
 יו׳ש שהוא לט ידוע חמישי יום שהיום הוא

רוי  עושין שאט אלא חול מא ששי ושיום ננ
 והיאך ניו״ע יעיב היאך p ואם יו״ש אוחו
 זה א■ יודע והוא חול היום אם ויאמר יסגה
ק ק זה ואי חול מ ק נשניל ולא קיש מ נ  ג
 א״א כחוג ונהשנוח .ש”יו שגי היום טשץ אס

 חהיה והיום ונו' שעם נעץ נינריו שיש אע׳ש
 איט שהמעשה לומר שיטל כיש זו סל הרוסה «

סי  נלוס יעשה לא ניאשק ודנויו נשגי אלא ע
 שכל עייונ נהגחח לדנייו הדין וסא .עכ״ל

חול ולמחר יו״ש כיוס אס לומר שיטל שק
 טלל התנאי שהיי מקשיק זה אין וסיש
 הנק כאן אין כזה ונזסן כמ«שקיס ימים

 והיום קדש אחמול אס נסרומה יאמר והיאך
 נדנריו הוא שנן ידוע והלא תרומה תהיה סול

 קדש עשאוהו הודאי מורך וחכמים מול שהיום
 נייהם משקיע ונמצא לתרום שלא ט וגזרו

 נעייוג הדין וכן הודאי מדרך שנזרו נידים
 קדש היום אס חמישי ניום מחנה שכשטא

 טא שנן ידוע עייוג צריך איט מול ולסמי
 ניו׳ס אושה ונמצא כלום עירוט ואין כדנריו

 אלא עירונ נלא שנת לצורך דנריהם של פט
;כגיל עמו ונסוקו אליו ראויה רניט דת0ם ודאי

נשים

ת יז ע  עם החג ימי וש^נח השסח ימי שנ
 ההסשד איטר .וני׳ יויס שאי

 ונססחים ניע) (דף נמ״ק מנואר והתענית
ק ם'ח:) (דף  מקוטת ונשאר דניים אלו פי

 מטיש השתהה וחיוג .נארונה למטה ויתנאר
 אדם חיינ ח׳ר ק׳ס.) (דף פהחיס ערני ש'

 נסה נמגך ושסמח שנאמר נחג נימו אס לשמח
 להם ניאוי אנשים אומי יהודה ר' נ״ן משמחן
 ננגדי נננל יוסף רג אמר להן ניאוי ונשים

אין צנעונין  ושם המנוהצץ פשתן ננלי ישראל נ
 אלא שמחה אין קיים המקדש שנית נזמו אסר

 • וני' שם ואכלת שלמים וזנחת שנאמר ננשר
ח א י הו ש כ  ליתום לנר להאכיל חייג אוכל ו

 דנריס .וכו' שאר מם ולסלמנה
חונ מנואריס אלו ט שהניא והשמקיס ננ ני  י

להניאס: אליו יאויין לראיה
ט ה י  נחועמח ושתייה שאכילה שי על א

ק .וכו' מצות נכלל  שחל יו*ס פי
ן דנרים אלי פרק ונשמחיס מ״י•) (דף  (י

 לאדם לו אין אומר אליעזר ר' הניא ס״ה:)
 ר ושונה יושג או ופותה אוכל אי אלא ניויט

יהושע

 בדברי אין קדש היום ואם זו על תרומה זו תהיה חול
 חוזר בשני ולמחר .ומניחה שם עליה וקורא .בלום

 חול היום ואם כלום בדברי אץ קדש היום אם ואומר
 כדרך ומניחה שם עליה וקורא זו על תרומה זו תהיה

 שם עליה שקרא זו את ומניח .בראשון עליה שקרא
 אמורים דברים "במה יג : השנייה את ואוכל תרומה

 של טובים ימים בשני אבל גליות של טובים ימים בשני
 אינו שוב רביעי ביום הניח ולא שכח אם השנה ראש
 מקנה או עליו ערבו אם אחרים על סומך אלא מניח
.לשבת ולבשל לאפות אסור יהיה או שערב למי קטהו

 תרומה הפריש ולא שבח אם וכן
 עד מפריש אינו שוב רביעי מיום

 הדברים יכל יד :שבת מוצאי
 בית שהיו בזמן היו שאמרנו האלו

 פי על מקדשין ישראל ארץ של דין
 שני עושין תליות בני והיו דדאיה

 לפי הספק מן להסתלק כדי ימים
 בני שקדשו יום יודעין היו שלא
 ארץ שבני היום אבל . ישראל ארץ

ו •־ בלבד מנהג אלא הספק מן להסתלק שני טוב יום אין עליו ומקדשין דתשבון על סומכין ישראל  שאין אומר אני ולפיכך’ ט
 אלא תנאי על הטבל מעשר ואינו מבואות שתופי ולא חצרות עירובי ולא תבשילין עירובי לא הזה בזמן ומתנה אדם מערב

ז :בלבי טוב יום מערב הכל וכל מכובד ה׳ לקדוש שנאמר טובים ימים כל כך ולענגה שבת לכבד שמצור, [כ] כשם’ ט
ימים בערבי יסעור שלא לאדם ראוי וכן .שבת בהלכות והעינוג הכיבוד בארנו וכבר .קדש מקרא בהן נאמר טובים ימים

 :כוכבים לעבודת נטפל כאילו המועדות את המבזה וכל הבכור. בכלל זה שדבר שבת כערב ולמעלד, המנחה מן טובים
 שמח בהן להיות אדם והייב .ותענית בהספד אסורים כולם טובים ימים שאר עם החג ימי ושמונת הפסח ימי שבעת יין

 היא כאן האמורה שהשמחה פי על אף .ונו׳ בחנך ושמחת שנאמר עליו הנלוים וכל בניו ובני ואשתו ובניו דצא לב וטוב
 :לו כראוי אחד כל ביתו וכני ובניו הוא לשמוח שמחה אותה ל‘בבי יש חנינה בהלכות מבארין שאנו במו שלטים קרבן
 אוכלין והאנשים .ממונו כפי נאים ותכשיטין בגדים להן קונה והנשים .ומגדנות ואגוזים קליות להם נותן הקטנים כיצד יח

 ולאלמנה •ליתום לנר להאכיל חייב ושותה אוכל וכשהוא .ביין אלא שמחה ואין בבשר אלא שמחה שאין יין ושותין בשר
 ולמרי לעניים ומשקה מאכיל ואינו ואשתו ובניו הוא ושותה ואוכל חצרו דלתות שנועל מי אבל .האטללים העניים שאר עם

 .לנפשם לחמם כי יטמאו אוכליו כל להם אונים כלהב זבחיהם נאמר אלו ועל .כריסו שימחת אלא מצור, שמחת זו אין נפש
ט •' חניכם פרש פניכם על פרש וזריתי שנאמר להם היא קלון כזו ושמדזה מצות בכלל במועדות ושתייה שאכילה יאע״פ י

מדרשות [צ] ולבתי כנסיות לבתי העם כל טשכימין בבקר ,הדת היא כך אי׳א .בולו היום כל ושותה אובל יהיה לא .עשה
היום חצות ואחר היום, חצי עד ושונין קורץ מדרשות לבתי והולכין ואוכלין, לבתיהם וחוזדין היום בענין בתורה וקורץ ומתפללץ

ן שש ו«ז'נ נווי ר .־ה1נ אוין כמ׳ג הןכג שי׳ שור ג וזזנת פי׳ נשוי מי׳ נ .שי. וין6צ פ«'ג תן<ת שצג פי׳ שוי א י ל ל פ ת מ

משנה לחם

 ר,ראב״ד ד,שגת
 כפג .ונו' פאצו הינייס •נל

 גרכייו שיש וזננ׳ש ז׳ל היאכ׳ר
 הגוצוניש יאינו 6צ ששש נעין

י שיולקו הי^שוניה נ י  ונל זה נ
 תול שהה השני שהרי 6הו סנן

 ו^ווי מיי שהיי היס נהוי
אלו) ואיגן הה ווהריס ואלול

 מנרי אין תול והיוס קיש איזהול אה גשני ׳אווי ואס להס הסשונ•! וזדשיס יאש׳ אמי יוה
:שכיל וואממול לוווי שיכול שנן נל וו של מיומה זו מהיה והיוה כלוה אמוזול של

T ם כל ני' ץ (דף דניצה דשש׳ק שאלה מקום נכאן יש .צנל' שאמרט האצה הו  גני י
נ לזר. זה הסמוניס ויו׳ס שנח ננס' שם אמרו כיה אשורה נזה טלדה אמר י

 כרב הלכה ז׳ל ינינו ושסק דרכה הכני. משום מחסר ומ״ח הן קדושות שתי לנ דקפני
ה וכהכנה נ' סרק נסוף נ י  נאן לנינו של סנרהו נשי א'כ השיק ניתש ג*כ ®סק י
 הודאי מדרך נזרי תנמיס ימית תול שהוא ודאי יידמינן חול סשק שהוא נשני דל'(

נ קדש *הו0ע1  דהרי קדושות שתי דהס היה נזמן עתה גליות של שונים ימים נשט א'
 ניאשון שנולדה נילה אשור יהא לא לתה קיש עשאוהו יתנמיס פשק דהוא נאן לומר סץ

 הכא דרנה הכני. משוס אפור מיס קדושות שתי שהם שאעיש ויויט שנת כמו נ' ניום
ניי משמע לא וזה הכי טמא נמ׳  הזה לזמן הקדום מזין תלק לא יהוא ל”ז רניט מי

p( אלא p יש נסי ניצה דלענץ נראה ולכאורה .ניצה לעני( לא אנל שהזטר כדנרים

עוז מגדל
 יכו׳ טעם כע'ן כדנריו שיש cft'5 ז״ל כראנ׳ר נתב :נלגד מעיו״ט עד האלו הדנרים גל

 גמרא גדנייו ליתן לי יש גדול עס1ו־ p סשכיס החוש׳ נמלי רנותינו מדעה מקולי הל׳ס אוסר ואני
 נזה מיהרה נזה גולדה אפר רג גליוה של טוניס ימיש דשני נכפעהין ד׳) (דף לניצה קמייסאןש״ק מתניה'!

 •דעינן דהאידגא הכיחכרא אסי דרג ניותיה זניד רג אמר ואסיר,נא גזה אשורה סה טלוה אסר אסי ורנ
ט׳ משיאץ היו נראשונה דחגן טשהניא דיג טיהיה אניי אמר יומי הלי פנדיגן 4יי דילחא ביןכיעא  עד י

 יזמי חרי טנדיק מ״ס והאירגא יומא חד טמיג! שלוחין דממו והיגא יומא חד עגדינן גוהיס נסלו ואילו
oco יזי שהיא דגזיי זמנין בידיכס אנוהיכס כמנהג הוהרז סתם דשלחז י עסיק (מי רנא דהא אניי ליה ורדסנר כרג יקיי׳ל ק'־י\לי’̂ל ̂ו  תלת כהני דר׳ טותיה הלכהא רנא איור דגרס שמעתין נטף מ

 עד בהגוה כמש ־ ההיש יש7 נהלטה :הוטה וכזו ננא! ז״ל ר״מ שכהה וכהו הוא נלנד שמנהג למדט נחלק לא אניי גועס וגס הןו:־,יס כל 1סכי, וכן ^י,ולא הוא וזאת לחומלא טן לר\לא נין
ג ני קרי ויל קדש וזיךא טוניס ימים גקראו ור׳ה גטרים וייס ט׳ נו שאין כשיריס יום זה קי״ת) (דך הקדש כהני נל פרק מ»רש זה . נהצכותשנה והענוג  עדנאילו ינעיד שלא לארס ראוי וכן הוא: י

 זנירושלמי כהני(שם) כל עלי, כיין עד ש״ח להיות אדם וזייב כתלמוד מקומית ככמה כן ומכיאה העניה נמגלת עיקרה . ותענית נהספד עד כת5כ ימי עכעת :קי״ח) (דף שהחים ערני ס׳ .״ם1ל«
ס״ח) (דף דניים אלו סרק שכהיס נמם׳ .הלילה עד ט׳ גהועדות ושתיה שאכילה אעים .נכתונ מטארים אלו דכ״ס ,חגיכם שרש עד ח״נ ושותה איכל וכשהוא .נחלמוד מקופות ינהלנה ג׳) (רףדחגיגה ס׳ק

:פ־ו) דגיצה(דף וש״ג

ט׳ קדש הראשון אס נ:שן התה שני ניו״ס להתירו דאין לחלק  בש' דל רש״י כת״ש ו
 החס דגשלמא וי״ל קדש עשאוהו ומ״מ הול הוא דהשגי ודאי ידעיק דהא צדין אין

 שעל הכא אבל מותר הוא הול הוא דהשני כיון תסילא אלא כלל מתנה אינו הביצה בענין
 וע״כ רהניס שהיו כ&י, להש כשהיה מי,ודם עושים שהיו כחו להחנות צריך פנים כל

 בתנהג הזהרו נזשוס ספק להס כשהיה בראשונה ששיס שהיו הה כל מתה לעשות צריך
 ולייתר הול 9היו אס או חול ואי.מול קדש היוס אס ואיו־ מתנה כשהיה א״כ אכוהיכס

 הדבר יעשה תימא וכי הול היוס ודאי דהרי שקר דבר הוא מעיו שתוציא התנאי קדש
 .שפירשתי כייז בראשונה ששיס שהיו כתו לעשות דצריך אפשר אי זה תנאי בלא

 ;יו׳׳ע הלכות כוף ז״ל יוסף ככיח מיין קליות להס טקנים הקפ/יס כיצד יח
:שס עיין .בכשר אלא שמחה שאץ

ואץ
מייטוניות הגהות

 אין ובנוחיהן נשיהן שעי* שחי*קו הארזים דאג,רינן אהא רקדושין בס׳׳ק נירושל^סי גיסינן [כ]
 כחו^ א־שתמש בראויה וחוייקץ אאסצע סביא•[ אין אבתו ק־-לא העושה אדר אנהו ר׳ שסין
כ. סבעיא שנת '‘כי חובקים רגא כל*י אכזר אנא ר׳ אאטזלע מכיאין ברגלי מכאן ע'
 :ע״כ y ש^שים שרק שבת בהייכוח עיין שבת טנגדי רגיי בגרי יהיו טובים שיותר משגדל

ודליא לכם וחציו אה׳ חציו האקהו רביצה וס׳׳ב דברים אאו בם׳ בפסחים ראשי יהושע כר׳ [ל]
נר׳
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פ לטה וד!מ 9»סי 9טל6ל vSb סלק« *®ד •משע w דו׳ יקיייל פייג «וזי J6 ׳■» 
» •המע: כי' כלנה ע5י

שאדם כ  ר:6מ« זה גה .ס' <}1ר0ג1 נ>ץ השן’ 6ל ברגל ושמה הה0< אובל כ
ם בא בי ש להד זה .ונוי למנניי 1ו< ניס חיי  (דף קיישז מיליד אב<י פדאמי מי

דשסא סקבא אטי אמי »*א)

 ואני לקחע שס»כ שנן נל לא אגלוה שטהג האסרון שגי •חש ליןוומ ס«ג אנ^ה
 ביחז סאמי סדנריהה ואפילו נ« מלאנה נעשייס אפוד שאיש סועד של 1ל1^ו פה משיב

 לשי אנלוס ששהו אסרו ואס ראשון בדיש שא«ר סה בנל סדבריהס אסד שהוא שגי
:כג׳ל דגןרש בידם יו*ש שיסלל יאסרו יו׳ש שססס אלא יחש •שסלל שאיש

t o וטי
ב ט׳ ושבימי ראשון שבק יטיס כ  ארק .ו

נ*ו:) (דן נסיק מגלסק אלו
 ונל מנסים סלמידי בפגי סועד אין פיסרא

 שלא אבל בפגיו מילי והגי ושוריס ששגה שק
 דפי נבפדו שסופה טוס העלו ישס לא באגיו

ק ט׳. שסופה דוס איא בהשגוס בהוב ו  ונן ו
 ייא אי רטש ק בהב ונבר בהלטס בטב

:אבל סהלטס
)X ץ טי. הסס פשס סגישין ק  שס סשגה ו

 הספה אה סנימק אין ליז.) (דף
 אק וכן :ההנפד אס שסרגלס ססגי ברשוב

ט׳ אין ובן ססאנלין ד (דף סם פשגה .ו  ל
 אלא סברין ולא גדלגק ולא קויפץ אין

 או סנס דפל וגהגנוס ובגס׳ סס של קרוביו
 בשפס קאי אי דפגסא אדס ט נשר אדס

 סנרו ונבר בטפד לקרוע סייב גששה •ליאש
ף שפד איש טטן :אבל סהל' בפייא הסרק ט

 ולשחות לאכול לבתיהן וחוזרץ דיסנחה תפלת מתפללץ
 ושטח ושותה אובל כשאדם כ ז הלילה עד היום שאר
 שכל ויאטו־ ראש וקלות ובשחוק [ע] ביין יטשך לא ברגל

 והשחוק שהשכרות שסחדג במצות ירבה בזה שיוסיף טי
 ולא ו«לות הוללות אלא שטחה אינה הראש קלות הרבה

 שיש השטחה על אלא והסכלות ההוללות על נצמוינו
 את עבדת לא אשר תחת שנאמר הכל יוצר עבודת בה
 לטדת הא .כל סרב לבב ובטוב בשטחה ^היך ה׳

 לא השם את לעכוד אפשר ואי בשטחה. שהעבורה
שכרות: שתוך ולא ראש קלות מתוך ולא שחוק מתוך
א  שיהיו כרגלים שוטרים להעטיד דין בית "חייבין כ

 כדי ועהרות ועל ובפרדסים בגגות ומחפשין טסבבץ
ויבואו וגשים אגשים שם ולשתות לאכול יתקבצו שלא

I » I שלא כדי העם לבל זה בדבר יזהירו וכן .עבירה לידי , ■ - •
ק יאי! פ טי שני בזיש טי סט ■p .ו ק נ יטיישלפי כפויזו גראה שבירושלמי לסי כששואל ו
ם וגשים אנשע יתערבו ^ 1 ה י לשי מין וכן ■סן למס שדש מס P סלקו 1 ^ יטשכי ולא לשטחה. ^ז

יסשדש לא אאילי חדש שהוא פנל שמואל שגגס הראב״ד השבח ימים 2D • עבירה לידי יבואו שמא גשל סטס ושל ססנז של האסמן שט «רמ

טי בסופר נשים כד «) ף7שס( משגס .ו  ב
 U אבל מסמס במועד גשיס

 הסשס לפט הסמוטס אוסר רשב״ג מששסוס
 סדשיס ובראשי ובפורים בסמנה סשפסוס

 נקבר ר\גמס0 אין וטה בזה וסשפטס סעשס
 עמי זהו אי סשפסוס ולא מעמה לא הסס
 ונלן אומרס אסס קינה נאסס שמה שטלן
 נסי ננוהינם לסדנה שנאמר אהריה עומס
 מהו הבא לעולם אבל קינה רשפה ואשה
 דמעה אלהים ה' ומסה לגלס הסוס בלע אומר
 .וטי לסשוד לאדם ואסור :שמם נל מעל
 b אדם יעורר לא במשגה ס'.) (ניק פיק
 ואמר יום שלשים לרגל קדם יספוד ולא מסו
 אסד באדם מעשה משוס דשמסא טסרא רבא

 אגוד ספק ובא לרגל לעלוס משסיו שבגס
 ומונע א ונהנה אשש ושלסן שסהו על ועמד
 ושמואל ץ על גזרו שעה ובאומה לרגל לעלוס
 שלשים פד הלב ק משסנס גסס שאין לט אסר
ש דקא ביג״כו מאי יום  שסק ורטש בסנם. פג

ובירושלמי נמוש נראה שבירושלמי לשי כשמואל

 מושר אבלוס ^ן נוהג סש אס שהקבר שארס
 נסו הגאונים ונדעה אבל מהלטה עשיר• סרק

 זה קרע קנו אלו ביסים אף שם סיסבאר
 זה על מקשים וראיס׳ .זיל רבימוהרסדן דשס
 מהג שאיש מועד של «לו ומה fp מדין

אבלוס

9.ונו׳ יאטן שניו •יסימ יראשין פסח של ישביעי ראשון שבץ n 
ת הסוכות חג של ישטיגי פואנ׳וילדוסשףעפננשנמ עןלף, י

: נגיל דסי - י...........................-................

 הוטד ונבר .שלשים שן להשסכס לו א^א
 דענו גזה אבל «הל' חס ש' רבימ זה גדלוק
 נק דש ססואל לפסוק בפירושיו זיל הליא

 מוסר בסנם שעושי( ונל כרב שפסק הגאוטס
 :רל והרסנץ הרשנ׳א הסטש ולוה

חולי

 בתוך וחטשה הפסח בתוך ארבעה
 ואע״פ מועד. וגקראץ טועד של חולו הנקראין הם החג
 מותר ותעגית בהםפד ואסורץ’ בשטחה חייבין שהם

 ובפורים בתוכה חדשים בראשי לומר צריך ואין .בהן לסופרו אסור שיקבר לאחר אבל .בפניו חכם תלמיד בהן לספוד
p p w אםו אלו שיטים פי על אף בפניו. חכמים תלמידי בהןp בהן לספוד אסור הקבורה לאחר אבל ותענית. בהספד: 

ג  P וכן .כמועד טתאבלין ואין .לקברו מביתו אלא ההספד את להרגיל שלא בטועד ברחוב רמת טטת טנתזין אין כ
 אדם או חכם היה ואם עליו. להתזעל חייבין שהן [«] קרוביו אלא המת על במועד הכתף תלצין ולא טברץ [נ] ולא קורעין

 טוב בעם קורעץ ואץ .קרובו שאינו פי על אף בטועד עלע קורע זה הרי נשטה נטילת בשעת עליו עוטר שד.יה או כשר
 אינן המת נקבר .מקוננות ולא מטפחות לא אבל מענות הסת בפני במועד נשים כרי :טת של קרוביו ואפילו כלל שני

 .כאחת עונות שכולן עינוי זרצ אי .מקועות לא אבל ומטפחות• מענות המת בפני ופורים וחנוכת חדשים בראשי .מענות
 נעצב והוא הרגל יבא שלא כדי יום שלשים לרגל קודם מתו על שיעורר לארם יואסוד .עונות וכולן אומרת אחת קינה

w ויכוין מלבו הדאגה יסיר אלא הצער מזכרץ וכואב חאג ולבו p לעזמחה;
תלו דסודנעטןשש; וממיגשס; בשוד וגעשיןמבקנג 9ע (.וין fat בטיט׳שקוו סק»: פטישי

למלך משנה משנה לחם
 ח* VU0 הלב מסיי טין ot(.סש (0 קומו U6 טמשי םגשין .ין |3ו כג ל«לט מה למשוך רל היה שסיח מה פל והי. שגי ביחש קלעים חןץ כנ

;0אנ סס* וסי. מדבדיהם שאמר ביויש מר1« מדבריכם הקייפה במצאטז *סור שאיגו י
יסשסיין סימא הננסוז מגביד מדמ״הם אצא סד ניו׳ש סצאנה אימי ואין וניון להקשוס יש

 האסדון ירש לקדוש ס״ב ושיש אטלוס ט שהג א>» אלא ש קצסו לו טפילה לא פלאנה בפשייס אסור שאים שאפיש טהימ ופה הט וגעביד בטלה בסובה דאינא ביק (ב<ךו)
 מהג דאם פילכא הנגסס באן ליבא גצוער אטצוה ששהג אשדו ואס היה בהב זה דצסח דיל .לקופ סייג שיהא דץ אי» אבילוה ט מהג פלאנה בפשייס אסול סטא שאפיש
̂ופס פשייס טהר טהא הדין ק לקי קן אנילוס  ם!פיד של הסשי וק שגי טייס דאסודה משסע בנשהימ ההבראה זיל רטגו דסדנמב קשה פיש אבל .נטהיס ק שאין סה פ

 סבסן 0אבי. סהג שקע טה־ס ופה ס<ךו אסס של האסרק ביו׳ס פסשידק ויטו אהר9ו זה ̂ו של » קשיא שס סקל וודב אנלוס גהלטס חא סדק זיל לטע כסב ונן גזגס
̂ס שמט אמרו ואם צפימר ליבא דהשסא קלנא הבססס געגיד וסי לטהיס סה וססטדין שמנרין דין קע אטלוס סעהג ידמ וססשידין  הסשד דקן זיל היה נמ״ס וגו׳ אני
 כראשודם מנ׳ייקם נאסרון' ססס של שד ירס אלא האסיק יו״ש סי לא שגי טויש אגל מהלטס ׳יא בשרק רל יביס שנסב שעה טמא וט סנמהיע. טו״ש טלול והבראה

 לא דאם ושוד סיס הספד והיה הבראה היג שד יו׳ש בגל הד דקריכה טבי וט סברק ואץ מיעים וקן קאמר דהא סבטלם פד ■דס נל שד יו״ש סשעע שהי• אסשי ק זה
 גלל דקאמל דמאי הט משמע כלל זיל לניע דקאגול דמשום לומר סברא דאץ כא̂ס יזיש טי לא כאן ויל יטע דכסג דמאי דמא זיל לטם מל כאן הקשו מס ק סאטר

• ולע כמשמש <רמ דכל ודק אלא דבדיו בסוף שביאר במו מס של קרוביו לאקק טא
A n

מייפוניות הנחות
* כן ונר אקשור ני"  דניים אלי נש׳ D<mn דאסטגן nm ני־א הלנוז דאין *ס6נ טי

טי׳ יוסא יםעל< דנוייא מעדוחא ני מזשניתא «וזא מלי יסיג  ליאני׳ס נראח ונ
 ואשילו נאן עי נסעגית אנט יוילנו <ט*ע ני׳ לן סביוא ואגן אל־עוי ני׳ ליס אrנDו

ע ני״וז רנ: םוק*ל*ס וזעניוז נהלסת נסקיסו נטפיר• נתכנית יאסיי ט *י.י  ע
 עו*ץ w* טוייזי עסי *׳סנוז ם׳ לי וזיוו אילו םל0 ני אנא יני אסר נימ*לט [ס]

טיוז וינעין ו*ותין אעלין *■דזד אלא אסיד נלדס נדודויט סטעדו  אנלין אגון נידן נ
 מדעי והילנתא לוזנםים אלא חנוודנ סני לא ראטיד סא יאבי־דו וטונ דםחזין ד*ווין

 נחלנדס דלתנין ללסוי לד גדדו *סדווז נהועי nar* סלי* סנל ונו׳ נווילנוזא
 ליניי ונן שי ונוי ענלונז סדווך ולא שדנות תון0 לא *ויח טיניגת אץ נדאסיינן יגל

י סלאנח לש*ויו וזתייו ינן תשורת סן ששנ על:י את אסיי •תייתא שירתא יאינא תיבא טלנן ושיוו נ י  וסישלביש דיך ושל *םוו«םסט טתא ביי •אנל no לו נזייץ או וזאנד נ
 ץבתג ניזיתיו 0* אני נסועיוש^שדיאטזלנות תניאת *>* יאוסייש יתילקן נטניש ני* ודלא סתיייש ען דט נרי אנרוס ויי יאני׳ת נשק אלת (<)ניני>ו 1 תרע וףנ נולש,
ו ת0נ« נשילת ג*עת «לא *סועת ניוס ואשילו [ש| !1ש'* הנייו תנל *ליניי סייעש ושוייס נחנונת אנל תסנלנ  ונן ניידמלש* ש0ס* וגן יאנ^ת ששק וגן וזל*ץ ש0*0נ

תנו ידלא לשוורים גיאוו אלן וי^ו *שושת טוש ולא נסישי קנוית ניוש קייש תיא סווו של גת'ג*נ  *טועוו •שע יאסטו( יתא בסישי לאיקיש קנחיי■ טוס *!קזילו *שסק ני
ט ט יתוקןשליג• נעטת תרגל ולשטא׳ נרגל ע inam 9*0 תר».ושש»■0 סיניי נטשי■ *פי יל* סיקוסרבתל ולאנתודיזש נידם איירי תתש קויש לא קי an■•*קיש י*

טוינחוזדפו מת על

עוז םנד%
ש שו ץ ש<ו.ו: n ול.סשוןשמוש.שנ שי 0כ*ט*קבלו ע  לסששיוים׳טשסזויגק לי וי

ק קוזשץ גדלני אדי שדאשר זגn 9 שדרס. •14 ) ( to שקנא אט• אשד ל. n 
.לש) 41(סגלשץ אלו שוון .גק 1לש» אסר ט ישדשי יאשץ שדן •שס ;מלא :

ן שששדשש נאס 06 ט לסלק לי P קשי ואני :נג׳ל דשי נגשגיו שנושה ושש לל גסאנ׳ד נתב • 
 לקרוע שיג ש4ש o׳dc לאסר ואס גנשסד דיש שבשנ ולהשאנל ל<ןדוש שיג m ושד שלשם

ק רללשדשי נדאסושוולש שגלשןוק שק ששלוש וקן קודגנוליד. סגשס ולנסאגל ו  אגל: ^
ק שגלש! אלו ש׳ .ששש וסלן »׳01 ששש ששש ץ0«י אץ  V ששרר לאו* ואשי ל>): (

<■׳): איקדמ׳קלק שףששק.
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"£T רנ':ו ידנרי (רל?ה וכז׳ הבריכה הן ייבקה ידלה 6ל אוהה מ־יןה וכשהוא ב 
 ואהוד ׳הירא גיירהא מיירי ולהסקוה לדלות לדיך ההוא הכל לכאירה

' אכילו דהרי תה״ה כלל לדלוה ולא ולהכקוה להיוהין אלא לרין אינו אה אכל י  בריכה נ
ק בגמרא האמרו מה שכפי להרוה ויש נשמיה חי או  אכילו נכיייה במי די.) דן (ד'

משוה או קילון מי אאו נזירה או אסור מתשין
' '”י* י” י׳’̂ י*׳ '’י״ י ה י ר ' פ ז ז י ב ש ^ ^ הבריכה פן וישקה ידלה לא דהיק לארש לרין
דולה שאינו אע׳ס הנשמיה סמי ישקה לא וכן

' ‘ י Vc”״  סורח שהוא יפני ומ"ש .נרנלו .
 קאי נפשפיה כבריכה סן ותשקה אדולה גדול

 היק נשתים יזרי ואתשקה הוא נדול ששורס
 נלופר נחל טורה לידי לבא שאאשר צאי

 וילכירך המיה ימכרו ולהשקות להמשין כשיתמיל
 דבייו וסוף ,נחל טורח דהוי ולהשקוח לדלוח
 תשיש נו ומשקה סמשינו מפין גני הכי דייקי
 אבל דוקא במעין אלא סמשיך אשילו שח דלא
ה לא נ י גי  מדבריו נראה וכן גשמיה נסי ולא נ

: המשנה בפירוש
מי

 שבתין בו נאמר שלא פי על אף פוער של חולו א
 זמן הוא והרי קרש מקרא [א] ונקרא הואיל

 יהיה שלא כדי מלאכה בעשיית ״אסור במקדש חגיגה
 בו והעושה . בלל קדושה בהן שאין ההול ימי בשאר

 שאיסורו מפני מרדות מבת אותו מכין האפורה מלאכה
[ נ  בו אסורה עבודה מלאכת כל ולא . סופרים מדברי [

 שלא כדי בו שנאסרו בדברים הענין שסוף טוב כיום
 אסורות מלאכות יש לפיכך . דבר לכל חול כיום יהיה

 מלאכה כל .הן ואלו ב :בי מותרות מלאכות ויש בו
 הרגה הפסד שם יהיה במועד אותה יעשה לא שאם

 לא אבל כמועד השרחין בית משקין יכיצד .הרנה מורח בה יהיה שלא ובלבד אותה. עושין
ו יפסדו הצמאה הארין והיא השלחין בית ישקה לא שאם .המשקה בית  ,שבה האילנות י

 .גדול טורח שהוא מפני הנשמים ממי או הנרינה מן וישקה ידלה לא אותה משקה וכשהוא
 לכתחלה שיצא בין שהיה בין המעין מן הוא משקה אבל

ה כיוצא כל וכן בו ומשקה ממשיכו  יהופך • ג :נז
 וממו׳א איתן ודורך אותן וטוהן במועד זיתיו את אדם

 שיש כל .בחול עושה שהוא בדרך אותן וגף החביות
.שינוי צריך ואינו כדרכו עושד\ נעשה לא אם הפסד גו
 המשרה מן פשתנו ושולה בצנעה שיבניסם ובלבד הגנבים כפני פירותיו אדם מבנים וכן

ג] שלאתאבד. בשביל  לאדם ואסור ד :אותו בוצרין במועד יהנצר זמנו ־שהגיע נרם וכן [
.פנוי שהוא מפני במועד לעשותן כדי ויניהם בהן וכיוצא אלו מלאכות ויאהר שיתכוין

וכל
ת־,לז ס*׳ טיי ד עה ינאיי; כמ׳ג יע״ג כי׳ טור נ . os ע:ין כח״ג ת',לז כי' טול ב .חי־ןל כי׳ טור א

נוידיק: לפגי ס׳ סיף ז״ל הרשניג) מסנים שלזה
אלן ב ה שיצא יייפין נין נ״ועד השימין ניס משקין )נ' ק“(״ מ״סכמא יאש .וני' פלאנה בל הן ו מיי מט' 6ול נשמים ממי• 6ל משקץ אין אבל בחמלה א5■ שלא ממעין נין נ

טייחא פסוח פשידא בפקוס יאכילו רבנן נזרו הרימה נייקיס רנק נ׳רו לא פשידמ במקיה ניער■) מאי יא הנעל ביק אין השלרץ ניח ונהלנות ננמרא יאררי קיצין
: קילין ממי ילא נשמיס מחי לא וקמגי רבנן שרו לא יחירא

פך ג פ אשנה שם ובו'. זיתיו אח אדם הו א) י' (י ׳ דברי המועד לאחר ופנימה ראשונה קורה ביוען פועלים שהפעזהו או אינס או אבל ואירעו זיתיו את שהפך חי נ' ר׳ יהודה י
קן שם שאמרו פפה לונינו שינא נראה ולי ונו׳ רן מצאתי לא מני ח״א ונהשנוי, .יוסי כר׳ הלבה יוסף רב חמר )י״ב (דף ונצמיא .נדרנו וגורר זילף אומר יוסי )

 ליה מדשיי דודא׳ והו אחרים ע״י לאבל חוחר עצייו ידי על במועד המוהר דדבר נהדיא התם ו״שייע '1וכ להפך זיתיו אבלו בימי לאבל העושין דברים ננר״הא אבל גני )י״א
 קוים לפעון פותר כך כל מחפפשוח ואיק הככן דכנר דאע׳ג הוא לרבומא זיתיו את שהפן סי דימני ומתני׳ יומר היה לא לא דאי נינהו האבל דדנר ודאי משיע אחרים ידי ע; צמנל

ב אמר )׳*נ (דף שם ונוי הפסד נו שיש כל רנינו לדעת כנ״ל נינהו האנד דני דאגתי לנחור יוסי ולי׳ י’לר י במועד שינוי חנא מאן יצחק נר נחמן י דנ  כי'יוסי דלא האני נ
ד ,ניחו בתוך בצנעה שיכניסם ובלבד חנא ונגח׳ הינניס מפני פייותיו את אדם מכניס )נ י (דף שם ה מש .וכי׳ אדה מכניס וכן י יוסי כר׳ הלכה שנבסקה נסמוך בחנתי ובנר » 

 :נזה נכיוצא וכן יגננו שמא הוא והשש ספק אלא ההנסד ודאי שאינו לפי בצנעה בידוי. נהכגסח שהי־׳:ו שיה זיל הד״נ״ן וני.נ יאבד. שלא כיי ד\י:רה מן פשתט ושולה במשנה
 נ נהלטם וכן מותר לקרקע נממונר אסיצו האבל דדנר סס מפורש וכן . וכו' קביכיה י״ועדא מולא ״גיא כי פרדסא ההוא ציה הוה יצאי רני שם '1:1 זמנו שהניע נרם וכן
 נסועד מלאנחו כיון זירא מי׳ ירמיה ר׳ מיניה נעא וננסוא יאבדו ניופד תלמכהן ניו,ו הם וכולן ב״יעד מלאכתו ׳בוץ שלא ובלבד במשנה ובו' סלאבחו לטין לאדם ואסור ד

ה וסח  O’oxn והגאונים הכהן משה רני הר' כחב ,לכל אוהה ומפקירין רנינו שבמג מה ועל רבנן קנסי לא לנייה רבנן קנסו ילדידיה ומסיק אחריו בנו שיקנסו 1י
כשם סכסב ז׳ל גיאת אבן יצחק ה׳׳ר בהלכות ורצאת׳ הגאונים בדברי וסנשתי .עצ׳ל קנסו לח בידים ולאבדה לכל להפקייה אבל מלאכה ר.ה1א מלעשות אומו ומונגנין לאבד אוהה מניסין

 נבל מותר הודה דבר מועד של שמולו רנינו דעה .ונו׳ אע״פ מועד של הוי*ן א ״ז2
 הם )׳■_מ (הגיגה דו־שין וזין פיק בגמרא הנזכרות והבדיימות מלמכה

 רצות תמיכל ימים ששה מ״יש המלאכה איסור אהח נבייייזא דרשי ששם יזהו בעלמא אשיכהא
 ששי אף נבלחלאכה עציר שביעי מה אי עצור ששי אף עניי עצרתחהששיעי השביעי יביוס

עצרא השביעי וביום איל מלאכה בכל עצור י
ל מצור ששי ואץ מלאכה בכל עצור שביעי  מ

.ונו' צמבחיס אלא הכחוב סטין שלא מלאכה
ב) (דף ובפסחים  מס לדרוש לה מוקיס ק׳

 ועוד ישות ששי אף מצה מאכילת יפוח שביעי
 היה חורה דני אסור מועד של מולו היה שמם

 ק אחד ואין חצאטהו ולא עשה או לאו אסירו
 אצא ו.ש״מ שמנה מי הסצוח שמט הממבייס
 ש1ספ1הי. מן נראה וכן הוא נעל״א אסמכתא

 רני אמי בירושלמי שהזכירו ממה ראייה ועוד
 ה״הי עמי שימנה פ׳ היה אילו סמל נר אבא

ד אלא אסרו כלום נחשימ מלאכה מתיר  נ
ה ועוסקים ישמהיס ושוחין אוכגץ שיהיו היי  נ
 פרק ואסרו .ופהזין ישתין אכלין אימן ניין

 בסופי סלאנחו ניון גני ני.)”י ות׳יק שהפך מי
 של שמולו רנינו למד מאלו . סדינק דמש*מ
 אץ שנפרק פהפוניא ובאמת .מדנייהם סועד

 מי נראש וכן התורה מן שהוא סודה דוישין
ן שהפך י  אנלו דימי שישא רב אמר ׳"א.) ו
.אתיים ונסקומות דאודייהא מ”0 וחילו דרבנן
 נדאור״רוא עיקר צו שיש רביע שדעת ואבשר
 ז׳ל הימנ״ן אבל שמתה ומצות רוכף מקרבן
 לצורך שאינה חלארה סכל ואמר פשרה השיל

 התורה מן אסירה האשד דבר ואינו ־״ועד
 אווק נחלאנת נין יוחד הרועד ללי־ן ושהיא

 האני דנר שאיט אע״ש הדיוט במלאכת נין
 שאינה אעיש חותרת האנד דבר שהוא כל וכן

 ׳חירחא טירהא בה דאיח ואע׳ג המועד לצורך
 נמו א'ע מלאכות קצת אסרו מדבריהם וחנחיס
 ראוי שהיה נייושלמ• אחרו זה ועל .שיתבאר

 יהו וצא בהן שיתעסקו כדי אלו מלאכות להתיר
 ועיקר פמיזוח לייי מביאה שהבטגה נעלין
וציאס .דבריו נ”ע הוא הורה דבר ודאי חש״ח

̂יגת הראב״ד הי
 אני ו'< ריאנ׳ו כיזב .יכו' !"■.יי אי. אדס •הוכן

 אבל :טץ1 הזוגין ׳ימיו אגא ק סנאי.׳ לא
 איחא והכי נ׳ר ממעזכיח שאינן לא אחי בהשוך

: עגיל נייושלס׳

משגה לחם
רג

 והרי קדש חי־ךא וגרךא הואיל שבחון נו נאייר שלא חומד של חולו א (£יז
 שנהב הה לפי .וט׳ מלאכה בעשייח אבור כהקדש הגיגה pt הוא

 דורכין אין פרה שאתר הכרייחא יהק דאיך קשה ופו׳ לגויך שאינה מלאכה שכל הרמכ״ן
ה דמ שם חנואי* הרי ע״כ. תוהרת מלאכה ואיזו עד ונו' שניעי מה י״ח) (דף  שתבלו י

 הבר הנהוג קאתי דהני ונ״ל .להנתיס הדנר מסר שהכחוג חוי־ה דין הוא הנתיס
 לצורך שאיה היכא שהוא תורה מדין אסורים שהם הדכרים לך יאמרו שהם צקכמים

מדין אסור הוא חכחיס שאסרו מה שכל לומר הפונה אין אכל .האכד דנר ואינו מועד

עוז מגדל
̂ו ־ אידיהן גי5ל ׳c1 דור:ין אין p'5 חגיגה כמנ׳ .הול גיוס עד מועד של חוגיו פ״ז  כל הן ואל

זיחיו את ארס ך6הו ־ מועד הקרא ס:;ין חפנת רי: . סה כיוצא כל וכן עד מלאכה
רכוז־יו גס או״י ואני וכו׳ כן מצאתי לא אני ו״ל י\אכ״ד נתב :גוזול פונה :הוא עד

 ז״ל רש״י י״א)כי שהשך(דף מי pc רי: חד:יס עס הישגיה ה»ריס וגה נזה נמליץ ז״ל הראשונים
 וננשייס ז״ל אלפש יר׳י Y1 י׳ת אכל >׳ל נ״ד הי■ כיני• ההדשיס הפתריס לזג השזנין«נן ויהיו מרס

 שגויכין השהריס לשי אשילו כי ואמרו כ; כככימי ז״ל סתוש׳ כעלי ורנותינו להשון זיתיו גורס הי:נים
 ן’נ״«. כ:נה:ן כן נייו אנורין הן דיוק ואינו נתעטן ויהיו את דהס־ היפי דכי לומר לנו יש כשוכין
 דניי ו״ל ר״מ דניי כי אומי נמנאח .ע״כ האגד דגר ה<י אותס יהשוך לא אם להשוך זמנן זזגיעו
 אלו איד• דרג גייה פי:א דרג כיותיה חדא ןpשי ריש דגרס עקי נראית שלו וגירסח הס י־,גלה

̂ות כ־תט לגיף כדו להשי־ ג׳א השוכין זיתיו אח לאגל שטישין דנרים  תן ןיע'ות וצמי־ו הת:רה מן לע
 דת־ו שהש;■ מי פרי, וריש דמ״ק ש׳׳־, טד:-וי כל:י: חיתניא עתיד לשון כולה אלמא כי׳ היורה

. תתגד :לא עד מכניס וכן . שיטי גטי דלא דמתני׳ יוסי כר׳ הלנה ואמי־ וכדפשיק *״<) {דף
̂־ מי דעק גיחשלמי .כהפך מי ש׳ ,מאגד שלא כדי עז ומנו שהגיע כרס וכן ;שה

 סשסע מלאכה ככל מצוה שביעי אירא הקשו דנתמילה דכיזן קשה מ״מ אבל ,הורה
 סר6ד ומשוס סקשינן דלמומרא משוס שאפשר יוה בכל לחומיא ההקש להעתיר דריצה

 שאפשר מה בכל נעמידהו סוף דכוף קשה ואיכ לנמלי העמידו לא השביעי וכיום קיא
 כסו התורה מן אסור יהיה חנמיס שאתרו מה וכל לחכמים יסר דהכהוב ונא״ר
 לצורך שלא דבר דדוקא כלומר להומרא ספי הוי והשתא לתכתיס שתסרס סונים ביייס
 צלעמרא קרא לאוקומי דאיכא כיון p ואס לבד אסור שיהא האבד דבר ואינו המועד

להם נראה שאיט כך כל להחמיר חכמים רצו שלא בדוחק וי״ל .ליה סוקמיק ספי
6כר0

מיימוניות הנהות
 • 1ע״ז אחריני סקראי דילסינן כברייתא ורי*א ער,יכא ונר־ יונתן כרבי דורעי; אין פרק [א]
ת וכן [כ]  דאי כעאסא אסמכתא א^א אינם דורשין אין סר■־, רמייחי המוסקים ‘וכי סר׳

ר לשאיני האבר דגר בין החכמים ל,ין‘וסחי סקי^ין היו wS מדאורייתא ג אנ אע׳  דאסר ו
ם אליא הכתוב מסין kS התס הי^סודא  הוא דסראורייתא סשם רר,רקS אין לחנסי

ם שיתו דא־א שמע (כן מדאורייתא היר. אס האי כילי סקיל־ן חכמי  *רק ובסוף גרס״ק ס
רי׳• דקאמרי והא רבנן שרו פכידא ומשום הוא מירחא משום מוער דר,אםר שהסך סי  סי נ

א לא אשי רב אמר שהסך עי  ראיסנר חש״ם אפילו אלא השרי הוא דםררבגן אכלו ימי מנ
נן לא אבלות אבל דאורייתא אי,ראי דסמנינן פירוש שרי הוא דאורייתא מלאכה סני  ס

 לר״ת ראיה נראה וכן מס״ה. ע־׳ב קבלה דברי שהוא לאבל חגיכם דוהפכת• אקרא אי^א
 ר׳י תשובת [ג] ;בו׳ לי היה אילו ‘מסי בר אבא א־ר כ׳ כתא‘בה־ לעיל םי‘דירושי םר.א
 רסי תאבד כרנר בחוה׳־ם ודריכתן ענבים בלקיטת להתחיל מדו וששאלתם יהודה כ״ר

א דהא ומסי,ין ברוה״ם הצדא ליה דצדו ר.ונא דרב סהא וסותר  כולו אפילו כמחובר דתני
ולא ועז רהיט• סשוס שמואל זאיקוור חזרדא ליה חגרו דרב ועוד היא יחידאה אסור אכד
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טי. לקרר!פ מסמרת םטו)ה לו שהיסה טי ו p 8&עי נל6י מה לו f1 6h*1 ו iu  65»B 
ץ5«1ו)י צקגוס «6 יינ גג* •*ט) פדאמייקנס*? p שלמו ליקממןהשוקוט/ציל ו

 סלו! M ס6ו הוה סשמ וארס משום שמואל איקסד ואמ׳ה מה יאגל פה לו אין דרג פוגדא
 9^ סיירי לקגוס אלאכשמונא נרעג ימות הוא מ0ס ואלס מסוס אסור לקסס מוצא היה

 0> ומיס סשוג. אוס אי<ו אס לקצור מוסר
ש סליו לסמוה גסמס יטש שלא שהסמס מי

 לשוות צרין השסל ט שאץ לגי סגל מ«י הוא
 לאו נסרוס •דוס זלא ומסמא אסיקצא זהא

 מארס ויל סרגימ xואא .הוא סימי ססוס
 דלמסמים כלומר ויישי גסווס לאו יומא וכל טון

 פרוס כלא ויישי דכי אשסכס %0ו נצא ויישי
x הוא טשי לאו שק ונית הססד ליכא to 

סו שימי הוא מאן שאסרו מה איוו־ככלל  נו
 יוסי ר' אמר לא וס*כ יוסי סר׳ ולא האנו

ר טווי נע• דצא מ  ואי היכא אלא האנז נ
אי היכא אנל הססד אינא משוה  לינא סשנה ו
י ייייי ®פסי ׳ ד י לי  זהא וגיאה .לשוות י

ח לשאר היה נסרוס •דוש שלא ואמריש ס׳  נ
 נסית ונשאר נהס וכיוצא נסקלית אלא ולא
ס ט«וא אוושא <ט ט  שסוס שסס שומן לרניוו ו

 .«א שיט שהד שיי נית ונשאר אשמר שיט
סט לא למה למידק כא4ו  וארס הסוסקיס נ
 ואששר אסור יאנל 90 לו אין אטלו גנ0ס

וכיון

ג »•io רג ס יאנזז דמאי ויל ושרוואי ורג פתהיה וי  9סה להשסיוה ממויינץ וין וני
ס׳ משמס לא ססלוקסוסי׳מ כלא 90 «דש קוסא סשוס ולסשקירה  וצרס מומיא טו• מ

 אלא לומיי ליס קוסיון לא נמר גני וואי והסס היא לונרי סנוו וטכר כמר אוון
U0 שיו, עשרה עד לשווחו קוסיקליה ענו וגני סוס אותו על אומו ישמש  אנל נו

ד הגאורס הסכמת :וסיקר רניש כונ
גו לו לספור סלרין■ סי ה  4 לנשס או נ

ס ט׳ מ̂ר מ׳;) (וןו סיק משוה ו
 00 עוו .סכלינ והאומן כורט «שר ההטוש

 ססשה ולמרפסת לגג ספקה וסושץ •יא.) לוף
 הסוהין את ושאין או^ שעשה לא אנל הויוש

 לא אנל וטגל טו גססנלה טתס ומסנילין
 ואמרו השרלה את וסקוין 00 טו נמתלציס

 וושגא נהולא עסףאמר רנ סקרץ נילו טשרא
 .נשיש שס ואיוו נצרור צר אמר סגא רנ

 ומה כורכו. נניןשמוהו סיש מ׳יסנאר ושיק
 שאמרו ממס לו יצא סהיר אומן רגיש נ0שכ

ט י׳.) (דן ננמיא ט תופר ההדיוש ג  ומי ט
 יטל שאיש נל יואי רני וני אמרי הויוס
 גר יוסי רני אמת גגת ממש אלא להוציא
ץ ימל שטש אמר סנינא  נשאת אמרא ^ו
 אותן אלא כן טשה סאיש רגיש וסוגר מלוקו
 ס* וו התפירות סרטק מנלינ וטוזש מהיד

: רמטס אותן ושנה
טי. מסונרח קמה לו שהיחה סי ו  שוק ו

 אין ואם נרייהא )3י* >p( שהק• סי
ס ומעמר קוצי יאכל מה לו  וטרר תורה ו

 גם שם וממאר נפרוס ימש שלא ונלנו ומומן
p טה שלא מטם קציר לו קצרו דרג נספשה 

 בהלטת: ומטאר יאכל מה לו
t ט׳. מהן לאנול יטל שהוא כבשין  שים ו

 יטל שהוא כנשין משגה ייא.) (ין
 לנאי נדתא ונגס' טנשן נתועד מק לאסל
ם הצין נוימא ששמו גהר ט׳ סירי  ואמרו מי

א נתרא נלישנא  איהויי למיצו רנא להו »
 לא^. שיכול ננשץ מק אק יהא והקשו ועמלת

 אגג ממאכלי הגי וטרק טנשן נמועד מק
 איצצי שמץ ליה ענוו ושמואל הא ט אימא

:ואכיל
ט פס ונוי. המועד לציחי נמועד פכר סושילין ח  ואס אסורונו׳ המועד לצוון ושלא תאגים שנר ואמו תסרים שנר אחו המועד ללוין■ נמועד שנר סשילץ )3י* שמ^י(דן נ

ם שלא ונלנד סוחר הותיר ע סעריטן אין דמקא טא אי1ת המוש מן ופותה מערים ישן לו שיש אע׳ש וימיגהי והקשו .יעד .סערימיז אוסר יהווה ט׳ יוסי י׳ נ
טי. גהלגתא ולא הא ונהשנות ל ורטש ו ^ ק ס הערמה: מוין כלל סנר ונהלמש להעריס א»ר0 קמא גתוא מסגן ניאת pא יצמק ר' הרג גהלטת אנל וגריהס נשל ט

םשנד» לחם
טי הסועד. ללורן־ מלא אנו שאיש דנר דוקא אלא תורה מוץ ע כל להחמיר כלל סנרא  המסו הט וששום קולר יאנל מה לו אין ואם אטד כלו ואם קאמי ואהא א

" ־ י “ ־ ' ־ ' ' ר ״ א ואמשא אלא שישי משוס שעמא ילאו וסייצו יוסי לי׳ שימי לי למה אטו דנונ ח ^
ר' פסק ורנים ט נ ר יו ^ מוסונר דקאמר נמאי טוהיה וולא האנוו נונ מי ט  ונהא א
א מההיא ונומשמע רנק עליה פליג• מנ דרג שנו ל. נונ הוי דציץ• ד׳ל רניש ונתנ הי
 דאיש יופי ר' קאמי לא וע׳כ האטו דני שאיש כלומר השסו ט שאץ מפגי שימי
ר אלא שישי צרץ■ ר אנל האטד נונ  רטש קאער אין א*נ ואיש .לריר אטו שאיש ונ

 U א• אטלו הא •X נצנד נשיות ימש וכשלא ומשמע נשרית •דוש שלא ונלנד ויל
ס נשיות ידוש אן נהט •X לא גי א נואמרו שימי וה ו ל .ממי  ונלנד ^מר וי.כי וי
 סנעיוא לא בשמת ידוש ואם טשי ציין אטד שאש דני דנל ששום נשרוס ידוש שלא

 הוה טשן אלא איי• לא דיניש גסי א׳ .מסי סילהא אחשא אדינא אלא שישי דאש
ה ומשום נפרוס דשין שהנל » .נמקלום לדוש «שרא מיץ כמו ידנש דאץ שישי הכי
שויל תנ0ש נשיה ואיס  שמוא טון ישגה צא אסאי אמי נלא לננט סנלה וטוה לקמן יני
ה משום סתם ושאש וייל .אטד שאיש דני מ  ע .הסיט סצוה והוא לציציוחיו צפר ו

ט דקרי לישב גדאה יי מל תמה הקליו נסי׳ ר׳ל ונ׳י .ויל יני נ ט ו  משיש שהוא וגואה ו׳׳ל יני
ל הספד ט שאין דקאמר דשא ונריו  אשי ידי על יעשש אם גלל השסד לו שאץ יי
דן הני ועשום א נלי האנא נדנר שא רני השיר לא וסיג שישי צ  נשמעסיד אלא א

 דנר לכל אשילו הוא ויל רטט פנתג ונלכד של וה ווץ לא משסיו נשאיש אכל שיא ע׳׳י
תיז ונסני האטד ט טל פס נעשכיו דשוה ההיא י  אגייס לא ישה טוה ואיש אנוי י

מ׳ ש מ « א דמי נווחיה אנסי לחרי ופשהסע נן אי :למעלה שנשנסי נ
שין עו

עוז מנדל
ק(ון אק .סה כיוצא יל ונן w א גגו למ*ו שלויו א מי  «ו הט^ שהיסשלו א י׳): ו

;נוה כיוצא כל יכן «׳ ): שמק■(דן א .  זמ׳ק מיק סו . אאכם א יכיל שהיא כבסץ י׳י
ע : a< כיוצא כל pi א נמיא שכי טשילץ :ייא) (יו :א1 כסליסא ^ א9 ויל היאאו כו

 קממ שותנץ היי וגיאנן קמייתא מחני גא וימיו את שימן א א »*ישת » שמוסי איתי «ני
 כנווכו הגי. קוצצץ מוגור וה הרי וסיתיר כוון יאס אשור מוועד *pob שלא המוא 7111(כ&יעו

 שכר משילץ י«ימ שלא וגלנד «תר וה הרי והואר קצן ואה אאר המועד לצוק שלא המועד לצונן
איגי יעדיס שלא ונלגד מותג וה הד והותיר ואה אסור המועד לצוק שלא המועד לצוק כמועד

 בית במועד ועשאה למועד והניחה טלאפתו הטבוין "וכל
 כיון«!אכתו ואם לכל. אותה וספקירין אותה pםאב דץ

 טמנו. אותה מאבדין ואין אחריו בנו קונסין אין [י] ומת
 כדי כסועד טלאכה אותה מלעשות הבן מונעין ואץ

 לבנות או בנד לו לחפור שצריך טי’ ה :תאבד שלא
 באותה מהיר ואינו הדיוט [ה] היה אם במועד. מנןום לו

 אומן היה ואם .כדרכו אותה עושה זה הרי מלאכה
 בתפירה כיצד .הדיוט מעשה אותה עושה זה הרי מהיר

 עליהן בטיט טח ואינו אבנים מניח ובבנין מכליב [י]
 שסעגילים כעין וברגל ביד ומעגילה הקרקע סדקי ושף

 תבואה לו שהיתה מי’ ן :בזה כיוצא כל וכן במחלצים
 סמנה אלא במועד שיאכל סח לו ואץ לקרקע מחוברת

 טה לקנות אוחו מצריכין אץ הפםד כאן שאין אע״פ
 רץצר אלא המועד אחר שיקצור עד השוק מן שיאכל
 .צריך שהוא מה וטוחן ובורר חורה ודש [י] ומעמר
 :בזה כיוצא כל וכן לשנות צריך הפסד בו שאץ דבר שכל בפרות. ושT שס! ובלבד

 אסור המועד לאחר אלא ראויץ ושאען .כובשן במועד מהן לאכול שיכול יבבשים ן
 מהן שיאכל אפשר שהרי במועד הכל ומולח לצוד שיכול כל דגים אדם וצד .לכבשן
דדאב^ השגת • שיתרבכי עד רבות פעמים בידו אותן יסתוט אם במועד

 to ףל היאטד נווה ־.01 ממעי שנר •עעיליש לצורך ושלא המועד. לצורך במועד שכר *מפזילין ח
שעודים. שכר ואחד תמרים שכר אחד .אסור המועד

ifc p •ליס מגן [״]מערים ישן לו שיש פי על אף i TO(
:כזה כיוצא כל וכן לרואה ניכרת זו הערמה שאין

כל
ישוועייסקלג: גסייפי׳פןלג: בשויסי־תקמ«: : wתיששפיגל!וץ אשויט׳תקלוו

̂ק נריש שאתר נמה ויל הרמנין לשי [נן] לומר צרץ■ וגם  י^*) שהפן■(וף ט הג
מדאורייתא: מלאכה דאיטר נמועד אסילו אלא

ט׳ למישד והטתה מ^נתו המטץ וכל ד  משום גמומו ימשגה שלא m שלא הא .ו
ס עד ישהה שעא מילוח שגורו נמו נרומד לעשותו ישהה קלסא  הסם ממי

ק לן איכפת 6ל דהא׳ ניוועד מלאנה יעשה ישהה לכי משים שעתא לאו  מן דמוחר ני
ל לגוור אץ p אם הדין ן מני ש לקען נחיש משול יכנס פלא השעם אלא נ  רל יני

ק הני משום  אסיע וטי נמועד סלאנחו טק שאלו יינו) (דף שהפן מי ועסרא .גו
ר און צרם ט ט׳ קנט נ  (דף העוקדפץ פגולי ונפ׳ ט׳.1 לעטים ענדו עני אתיל ו
ר מטרא אשינן ליד:) ט  השולח נפרק אפיקו לעטים ענדו ודפמי לנש קנפו דלא ננ
ש לשימת קשה נראה היה וא׳׳נ קנט דלא ג^ד) (דף  ששימוסא אחיל דנל דש״ל ו׳יל יני
ק ויל היה מדברי שנראה במו הוא נ פי «מ' הגא דשאט אלא מטרה מהלנות י'  גלי ד
 ;מאלו נאמד האמד הצד תסס שמעיא טון פפישוהא דהו• ודא• ק גלי דלא הינא אנל נהסן לן
ט׳ לקרקע ממונית חניאה i שהיחה מי ו ט׳ ומעמי קוצר י  ונלכד ■p: שהוא מה ו

י שנל נפרוס ידוש פלא נ ט׳. הפסד מ שאץ ו ש נדעח אלי הנראה ו  שהוא דל יני
י מל I’'®’ [ני' דהלנה יינן (דף יוסף רנ דמדאער סטר ץ ®יייי מ  שינוי לי

ר אינו ואם חבמע י מל פסק נן ומפט שישי ציץ■ אנד ונ נ טי ®אי® י p א i שישי. 
ט ר׳ אי )3י״ (דף שהפן■ פי פרק דשחעחא והיא  דמשמע נלוחר נפרוס נחי ידוש יו
אמד גלו ואפילו וקאמר אטשא קאי ומעפר קוצר יאנל מה לו אץ ואה דקאפר דמאי

טייסוגיות הגהות
ת• שמיד ורא■ ענבים אבא •סיר ק m נוו«י וסב עיי אהו •בי  הניסיש אנממי שטווויאץ ו

ח וגוהג-ם «ו אינו מי בא בה! א־בגס י מי כרסו בוגד • א האבר רבי ו  אבבור וטיחר »
י| !בגה ואדורכו סיה אר וירא דבי איה 0כרם« ן איני בא ■נאי רבי אסר [ר) :יי  יבוא •
 שירו• סששע אסר יווג! רבי סניייב סאי (ו! ! ע־ב ,וכי' אהה בבת סווש אאא אהוגיא
• באבתא אסר •סיאא סר השירה! טרורב ב ב^יני פייו  אסעאה וה אאא סנוו! •אץ כי

שן סי ■ אנוסה וווו ( וריב ,•ה  יושי ביבי (ש) ו ורב ,בשיה בהג־ה אבא בר.אבוה עיין )1:
א כה״ק ויאא >ר.ווד. ב־ר ' קיוו אנוי ונ : וריב ,נכך שעריסין אץ י

 השובר לשק נווועי בנד מביני! ייביובי טי4 שי גוזגא שאי ט יאשיוווי ג׳א ט' ססיצי! וששניא
^ אי! דשניא טא «אי שמיש ש! ושישה מבטש יק צו טש יאביש שבוייש של שק ואשי המגיש סל שנר אשי ^ יצשוש .שנש' לבי! «*נ שביימץ אמה ישירה מ' יוט י׳ שבוש p< מביי י  ו

ק ששמש  שנרייסא פיאש ,שהשט• סת נאוצי צי קשה וביה בשו אוווש קח ויל רש אשנס .היאטנש ונשא ששנית ששממו וגש שמגשש של לבון הכיייתא p בבשסיס אלבש גי׳ דבש שאש וק שיאניד ניג
^ ואילי ופוסיי נטבש לשבייש אשי סואטוז נננייר.א ט ל* וו ק«ת אינן שבג׳ כתנסוי ר׳ בשובר לשק שיבבה לו בזינו !0 לו טש כאב׳ש אלא ויושיג שיטל לבבריס משיי איש מינש מ

בלט
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ק ,'to’65 נרג דהלכה נקפיק טיהיה 9הו ששיג דם6ד אע׳ג ל<ה nin דרג מ ^ c סלאטסוט׳. ט ?!!® אוסיףייג) שו מי  8«5נ טשץ ומייסיס היידיזיהדשמוש פ׳
ע5ל לא יאכל שה 1ל ;׳’דא ידע מה א< <שי לשטאל קעיה ה1ם״ש לא דקאשר ללישנא דהא ש'' . השמד י שיחדן טש1«י לדיסא. שמין וטחשין שישק דשושזש ז׳ל יסיי
 לעשושט צוקי שאץ לשי אוששהס אושן נשעושץ רגיש יכתג .ע'כ נטהץ לצורן אולץ הוא דרנק נמה״ש שלאכה דאיכור ודון מה סשוג דאדם אע׳ג עליה פקשיד הוה

: ועיקר ו׳ל הישנץ נשג וק לרניס מלאנוש שעושץ האושש! אלא בצנעא שלאכתו ניון אפילו השועד לשרן הנא דשריק והא היא׳ש ונשב ועיקל, נלישנא נקשיק
עד ק גורו לא אוכל דנצורן מו  :אלאנשו נ

 ונו' נשועד הרבים צדד נל עושים י
ט׳ ליניס וחופיים  פדנשב .ו

 שמשו נדי נהדות ונר״ש טיוש שפירש נבי
 נסועד אושם שישתו נדי דרששע מימיהם

 משמע נן נשג לא השים קלקולי עחקגיס וגני
דניי שרי המועד לצורך שלא אפילו דדנינו  ונ

הראנ״ד:
ואק

 .וס׳ מיס ציד נל •עושין
 שסמיס ו'ל נראנ׳ד נתנ

 יודן ימיי של א;ל לסס צרינץ
:ענ׳ל מוסיין ולא ועסנוי! לסס

 אותן כשעושין המועד לצורך שהן מלאכות "בל ט
 והבוצרץ ודטוחנין הציידים כיצד .כצנעה עושין אומניהן

.המועד לצורך בצנעה עושין אלו הרי בשוק למכור
ודאב״ו• השגת ייייתיי המיעי לצויך עשה ואם
 צרכי כל’ *עושין י מותרי: זה הרי

 קלקולי מתקנים כיצד במועד. הרבים
 את וטתקנין .הרבים שברשות המים

 וכורין .ומערות שיחין בורות לרבים וחופרים הרחובות ואת הדרכים
 סדקיהן. את ומתקנין רבים של ומערות לבורות מים וכונסים מימיהן שישתו כדי נהרות להן

 לו טרנילין הסר שנמצא מקוה וכל הטקואות את וטודדין הדרכים מן הקוצין את ומסירין
א :שיעורו לו ומשלימין מים  את ופודין . הכלאים את להפקיר זיין בית שלוחי ויוצאין י

 את ושורפין . הסוטות את ומשקין .ההקדשות ואת החרמים ואת הערכין ואת השבוים
 על ומציינין המצורע. את ומטהרין עברי. עבד ורוצעין . העגלה את ועורפין הפרה.

 משטתין הדין עליו קבל שלא וטי .במועד נפשות ודיני מכות ודיני טמונות דיני ודנים’ יב :הן רבים צרכי אלו שכל .הכתים מהן שיפרשו כדי ציונן את נשטים שטיחו הקברות
 כותכין כיצד .לו הדומה וכל דין בית מעשה כותבין כך במועד שדנין וכשם .במועד אותו

 ושטרי .והבנות האשה למזון בהן שמכרו ואגרות חוב לבעל ששטו שום אגרות הדיינין
 טענות כגון שיזכרום. כדי לכותבם הדיינין שצריכים מדברים להן הדומה וכל ומיאוגץ. חליצה

 פלוני איש כגון עליהן שקיבלו דברים או דינין בעלי
ק א  במועד ללוות שצריך '0* .לי ידון פלוני איש עלי, נ
. חוב שטר כותב זה הרי פה בעל המלוה האמינו ולא
ת ושוברין נשים וקידושי גיטין כותבץ וכן תו מ הן: רבים בצרכי אלו שכל ו

הראכ׳ד השגת
 פצא ני (א Y1 היאנ׳י נשג .יס' צצוזס פרצה יסי

:סכ״ל הם האטי מנר

ואסור:שם 1«ו' הקהה סי' יסיר «< ג ;סקסד שי' נסור ; «הצאזין ספ׳ג סי'סקצג שוי »

נשים

שין י ט'. צרנ• נל עו ב׳.) (יף משגה ו
 הנים קלקיל אש ששקק מ*ק

 את זמשקגץ אותן וחושסץ הרבים שגישות
 ואשרו הנלאים על יוצאין הקנטח עד וט׳

 וו>£י לא שפייה מ6 שפיפה ה'.) (דן> בגמרא
 צייטם הרבים שאץ אלא ש« לא יושק רי

 פושרות מי ספירה להם ציינץ הרבים אבל להם
 ;ופעטס שישץ בורוח5 הדין והוא ונהלטש
ט' שים ונוגסק .(שם) משיא מטאי .ו

 אש לקק יוצאץ גריישא ומשיא
 אש ולשקן היחומס אש ולסמ הדרטם

 פקוס ונל המרפאות אס ולמוד האססרשיוס
 ארבעים לשוט ממילים האה ארבעים ט שאץ
 .נלאים שדה שמפקייין מטאר ושם סאה

ץ ונהשנוש סי  ששינים א״א ונו'. גהרוח להם ו
 שופשץ להם וציץ■ •שיד של אנל להם ציינץ

אי ונבר .טרין ולא  פ׳ש נאמנה צה רביע נ
א היי של ומערות שיהין טרוש הששחלש נננ  ׳

ט' א מיץ ולו ו  לא לדגמו לט ושח ז׳ל הי׳
; כאן השיגו

א ט׳ אח ופוויין י  P אלו נייושלמו .ו
ם ציני  ועיניו שטיין טדץ יני

 ועורפץ הסוסוש אס ומשקץ הקדשות שיסים
מ ענד ורוצעץ העגלה אש  אש ומפהיץ ענ

השצורע:
ב דגיו י  פגלחץ באלו נר״חא .ונו׳ דיני ו

דיי גששוש דיני דין הד:) (דף  ו
מי משומש  לא דאי אשת ושם נמועד שנוח ו

 נייושלני ושטאר ליס משמחינן דינא צאיח
ט ששום שהוא ס (י ם :יני ש ט׳ שדק ונ  .ו
ט׳ אנחש הדיינץ סתנץ ניצי  באלו משם! .ו

קדושי נשועי טחנץ ואלו ׳'מ:) (דף שנלחץ
ץ ששמ ומיאושן חליצה ששרי שוון ואגרוח שס אניות ופרוסטלץ משמש יאיחיקי ושונרץ ונשץ י ואנרוח נייוי  שפרי טהנץ אין ששנה שם .ונו' שצדך סי :רשות ואצרוח נ׳

:שהק■ מ• נפרק נשוונר יאנל שה לסופר לו אין ופירושו לפניי ישנאר יאנל שה לו אין ודין ינהיג צה הרי יאכל מה לו שאין או מאמיט איש אם נשועו סוב
לצאש צה שרוצה ניפץ צ׳ל רש׳י ונשנ .האגד דני משוס שטא פירשו יפרשים ושאי ציל יש׳י אגל רבים צרכי ששום שהוא רגיש ופירש הגצנרס במשנה .ט'1 גישץ ססנץ וכן

נש״יא
משנה לחם למלך משנה

r o א ה י ט ם דן הההנר הרג ה׳ש היין (א׳ה .הסצורפ אס pו  ד׳ה י'« הלכה נהי^ין לקח! וה נ
.י«'פ) «»ורל«<נט

ב ̂' שלא ו«׳ גהיעד נהשוה ודגי סטה ודני ממיניה ייני ודינץ '  או« יזפיוייין היין סליו י■
 ס׳ש יישן איי ירנל ניייי שינהיג מהו ממדה ׳'ר•) (רן. פגלרד; ואלי מרק .גמימד י

 ייויו ניהג איט ה׳י יאי ליה השמהינן דנא צייה לא ואי מהיפה ודיני מסה ודני נסשיס דני ינין
 לנויינ׳ ודלמא אניי א׳ל אנן ליה השההיק השהא ליה ודה׳ יגל אחי מהיקיא ואחי חשיחח נרנל

 שהחירו חכמיה שהחירוהו קחני מי ונא אמו חנמים לו שהמיר ומטרה ח׳ש אניי אמר יס' בדיניה
מן קמי ואחי ויניה לנמל ומ״פיה ואול קחני סנמים לו  rשל ר׳ס להטי׳ו יואיחי .ליה ישוו י

 משחט נן הנ׳י מרן זה מל נחנ1 או« מנשל איני נדוי של ייס שלשים נטן הינל מ1פ אמילי צןנחג
 נשם כתני יסצומוח חנחיס לו שהחיח והמטוס מוחנן והייט נחג הנ׳ח הינ1 מנלשין אלו גר׳ס

 שלשים לו שכלי •משני נחי• לו להמיר מנחים לסני המומר לפני נא שלא פשמ והלא רחקשה הירושלמי
 צ׳ל מין מל נס .האמור נרנו מנדיסא יפשהיס נש׳ם נמיא שהיא ניני מרחוק מצוח לנקש לי ולמה וחמהנ׳ מ'נ הנחי מננול איט יהרנל אלפא יוה משלשים פסיס נדני ואין נמומו נטי של שם

 לא ואי נמימד ממוטח ייני ונין ננוחנן דהייט ו'ל היא׳ש יכ־נ שטמחחא סלקא ינהג׳ נרנל נדוי נוהג ומנידה וגחנ נהלניח שם היי׳ף דהניאה נו מיניא הניא לא ואפאי משמה p נ6פנ סלוטחי
 נינל הרווי דטהג מונח ומנאן נמימו אוחי משמחי! הדן מלט קנל שלא ומי גאימרי נפיקין ההא ימרו וני ח'מ ח׳ח נהלניח זה דן הוניי ולא נ’אפ ויל ונינו גם . מ'נ ליה ננשנוחיע דנא טיס
 טנוי te למהרחי ממומאחי יהייצירמ יהטיר ח׳ש אדי אמר נינל צחנחי שינהיג מהי חצירמ ממיא החס ניסינן הני ונהי וחל • ליה משמחינן השחא ליה ודחי יגל אחי חמיקוא ואחי משומם לא ו*

i^ ip מינא יק׳ל .קמ׳ל קינניחיי ישהא שמא נינויי למהרחו אנל נהיג ולא טומאתו נימי מינמיא לא קאסו סנמיא לא טהג hי רצה הטנו נסוניא מיל נרגל (יחי נוהג ומטרה להיניח ייסן י
קחני חי ונא ליה ויחי נרגל טמג נחי ואין נרנל נחי מטרה לנל שהמירו היא והכינה ואניי ה׳ד יהיה חנמיס לו שהחיוי ומטרה מוקחני נוהג ואיט להוכיח אניי רצה וטנ נ״6 ליס תחי

נושי נימי הא משמה «נטמ לו שהסיח והמטרה חדקיצני נרגל דייו 1דטה להפך אניי פשיש לא אניאי ונא נפי יהשחא . ונו׳ דניה לנננל יפייסיה ואול קחני חימיה צי סהחירי שנפיס שססיחה•

ס׳. נשועד הדנים צרכי נל עושין י  משרא דמדאמרו היאנ'ד,ציצ שדעס צפשי ו
ם נשל סר1ל צריך ואין ה׳) (דף  דתרהי משפע להם צריטם נשרנים מי

ס של הנורות שיהיו נעינן ששל הטריח אם אבל להם צרינים שרבים ונס יני 'T 
 ומא שד אלא בעי דלא שדניירנישצ׳ל הנץ ניריןוהוא אין להם צייני! שהדנים אפילו

 להם יטרץ אלא דנים של שיהא הצניי לא שהרי יחיו של שיהיה אף להם ציינים שדנים
 צה שטר אעיס להם וצריך ׳שיו של אנל ואשי עליו השיג נן ומפני לציכיהם כלומר
 ניל צה אבל נצע דהיליל קשה צריך ולשון ׳שיד של שהוא ניץ טרץ אין לרנים צריך

א: קצש לו לחש סני
ואסור

St o עוז
םו6

 שרי. ̂ר לא המועד מצורך יוהר שכר ולמשוח להסריס השרשאנל מן ומננריסוטהה טסי ולא בלבד
 אין המניו נוה משמה ננן ולשין היא חרא המוחה נל אי וקמט נכן ממייחק פאי לו ק!» «ד1

 ני יוסי רני ההיא לסימר ליה היה היא מנאי ננחרן קא אמאי ימוד פמוימין אחי גמנין אנל ססיימין
 ננילן משה ואס דנו״פא נסיפא וקחני לישנא מל ממחה קא וחלמודא ה׳ט יראי אלא היא יהווה
 אשיי חי שייהיר נמנץ שימש̂ה נ’נה יאמיימי מהוו יקא יעדיה שלא ינלנו חוסו ומחיי החומר לצוק■

 החדש מן ושוחה ממדה ישן 1ל שיש ואמ׳פ ער ׳1נ יוסינהי המימי מלצוע יומו משה שלא ואמ׳ס
 לטח• שלא להיחיר נירה החיש חן מוג שהיא p׳ לו שיש ואמ׳ע החוש p ישוסה גשסמוים א0ל6

 אנל נמיחיר נלימר רכן חערימין אין דתניא דסוחיר ברייתא ההיא היא סנאי ומסק גסמרסחו הסועד
 הא אלמא החיש סן נשימה שנן ינל נמיחיו ואפילו מפדמין אומר יהודה בר׳ טשי ר ססריסין סחה
 ראית אוח רדיחא נאומה צ׳ל ו׳ח פסי, ולפיח היא הנל רנד החיש p ו»שה ספדה רקסני ברייסא

 ולא נסמיו החיחיי ייני ינתנ ננדיחא השמיין וקולצין והוהטן הנו פסוס סס טוצא לpi 9 ובסב
̂ה כחט שנני לפי המומה איפור דן |te לבאר הוצרן  סנמחי נמפדס נמחמייו יטאפיקנא למנ
ע סעוימין לסוש וציש ואילו ע המרמה חווה אין נלימר נ  אנל ז׳ל ר'מ דעח יומו פשיע יהיה נ
 ראשונה טייסא על יהווה ניני טהי רוני יי נוייסא mu למצוא אונה ואס הלשין לונזק נזצה איט

 נרייחא איחה מנח נחנ וה מוחו וה הרי והיחיו .ונו׳ פלאנוח ננ■ : היבם נמקחי יניסי סר והוא
ח והלן■ נחנו שננו נסמין שנחנחי הספה מן המומה נס הוטו ולא יסיו אס ■poc וי זסרק  ים ט
ש ר<1 ם בלשון לופר ארס שצדיג צ׳ל ^ :מימיהן שיש« מי מינים ציני גל ועיסין : י

 בה*ה ומי» לסוך יחסי ולא תמחי לא אומי ויולי ;ורו' להה צרינין שהרניס י׳ל טאג׳י בחב
ט הרניה ציח לפרש נא אם ני ואח  ממט שהגיס נספר היה לא ’שבאיל אלא ו'ל י׳מ פי׳ נ

ט מפוח יא'נ השנוחיי נטפח שמצאת• כמו ומננווה שיחין טייח יחופריס אלא לוניס מלח  הים מ
 דן לפרש נא יאה לינים נמלח כאן שהמחקחי נמו מצאתי pi ידו סנחינח הונה מאשר נוקחי ונני

ח ״ל  Yהיאנ שמהרש חה ומ׳ס .שאשווה נפיק חאזי יפה ניאוי וטארו יפה כללו כני לוניס יחיד "
 pi הסיס קלקול• אח !מחקנין נני ויאנ׳ע חתניחץ נפוא דמ׳ק פ׳ק ©ניין מוכמא וגן הוא אחח

 : <׳) קמן(דן ומומר פ׳ק .הנ(איס אס להפקיר ט למרוח מיס ונינסין :ו'ל אלפס ר׳י נחנ
 ^ק .הם וטס ציט פו המצורע אח ישההיין :בירושלמי מנרי מנד ט השטיין אח וסודין

: י׳ה) י״ח דן (שם מנלחץ אלו פ^ .לי תון פליט פד חמיטח דיני ורנין : דס׳ק
 היאב׳י נוחה :הס וניס נצרט מוי ניחנין ובן :שהפן חי טק ,שמו ייחג מד ללוות שצדן טי

 חגלחין אלו פיק היאג^ שהחג נמו p לפדש רנילץ אנחט נם אימי וווני :וני' ט לא ויל
 וטאמד יטה כצוט אלא יניס צרט שנן נחנ לא ו'ל ר׳ח ונס החוח׳ גמלי יט1ויגי וש׳י נקנלח
 פצאפי ניה וגס .האני נדני הס ולפיכן ג.) (מייוטן ממימא ולא קדרא לא שותפי וני קרירה איטי
 מצין ולח הכ׳ן יהשחט יניס ציט שהם מפני הסיט אוחי שהמתיק מוטעה רהשנוח ו'ל ו'מ טסח

 אוצר מהם שמפרש כמקצח p משמם טרושלמי ונס שזיס שניהן רנד דנריהק ולמי להשינו צ׳ל היאג^
;ייאנד יפסי דהישלו אחי דן טח אי סוט לי יוימן לא שמא
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ro טסג איש ואס ט>דא1 p ואיו השג kub . ) m ה6<י «' m ד6סט 63ז« 
oqpi סיקו גן1 שיי שגא ד«ל א<71וג מיסגיא סהשא ’הנ•0 רהא :

ג מג ואסור י  <אק *W ה1ום« חסיגץ טהנין *ן1 י׳ש.) •"יו (דף שם ששגה .וגו׳ לג
 אששו ושז«ש שפוצץ אדם סשג טשד ד*• 9»גגר נשפר אפיא אשש ש1א שגיגץ

 s« ש*י וננש׳ ל«ישו שכלש סל ומם
 גמבה ולאשריס לסגמ וגשופס שמלץ אדס
רי  שא אש «נר1 פמייס אוסר ר•• 1̂ מ
ר טהג אומי ר*< לגאט ונושג ושוזר מנ  נדי ו

ה שס סוד סרגסשו.  שגלש •רס סל אדם מ
אק נץ אומרים וסנסים ונו׳ ץ נ לן נ  איר מ

אק גץ הלנה שסגן  נושג והלנה ;פלן גץ נ
מנר  לו אץ אם רנים ומרש סיגשהו נדי ו

ס׳י אנל ,יאגל סס ל י  סדגסשו «• מרש י
 דהשם יאכל. סס א שאץ הוי ולא גהווהה

ס אמא  הגאוגים ודסש סל׳ל. דשר• סודה ר׳
 למי משרש « סלאנה שאץ רניס נדעש סיא
 וגן .סלאגוש סשאר •ושר יאגל סה א שאין

 .ז׳ל גיאש אק pos׳ הי׳ר נהלטס מסאר
 שמלץ שפש״ס פניק ז׳ל רמי• למרי ואפשר
 לאשיים לפשוש הקא עצמו צארן מוסר וושוווש

הג י ארח V0 ונ

♦j ץ א  אדסיג המוסד לאח שאיגה ספני סנמרה נספר אמס אוה אשיא מניהץ ו
םיש להם היה שלא מון המוסד לצורף משה שאס משמש פסמא האי רגיגו

מאגי פשסמו נראה ייי׳ ......._ וטי גוסג •אגל פה א אץ ואם סניהץ: מוועד ט לקרוש אסר
 נגמגש להמר אין וא*ג הוא •יש דנגלל נמטיס שסילץ מגיסץ סאץ טנר סטא

ינרי ולפי .אגורש מנפלאגה יוסר שמלץ
^ **,,,לז? !??ן חפילץ [«] ספרים אפילו במועד לכתוב •ואסור ע <o uo^̂̂יlי Jr nmu mo״ שא אס ולמטר להסייס או נמנה דלאסריס י, . :יאנל פה א אץ אם שרי ולא אמר םלארי׳ שזו מפני העזרה בספר אחת אות אפילו מגיהץ ואץ

 ומזוזה תפילץ אדם כותב אבל .המועד לצורך שאיגה
 כותב יאכל מה לו אץ ואם לבגדו. תכלת וטווה לעצמו
 אגרות לכתוב *וסותר יו* :פרנסתו כדי לאחרים ומוכר

 ומחשב חשבונותיו וכותב .במועד שלום [י] שאלת של
 מאד בתקונן נזדר אדם אץ אלו שכתיבות .יציאותיו
 ומכבסץ שערו נוזזץ במועד. המת צרכי כל עושץ’ טל כמלאכות: הדיוט כמעשה ונמצאו
 בצנעה נסרים מהם ונוסרץ קורות מביאין נסרים להם היו לא ואם .ארץ לו ועושץ כסותו
 היער מן עץ טרתץ אץ אבל .בשוק אפילו עושץ מפורסם אדם היה ואם .הבית כתוך
 רואץ אץ [ל] טז :קבי בהן למות אבנים חוצבין [נ] ואין .לארץ לוהות ממנו לנטור

ולא נשים נושאין *ואץ .לאבל נהפך חגו ונמצא טמא ימצא שמא במועד תנעים אח
מייבמין :שס שע׳ג שו;עו פי׳ פוי ג «:ל)וין ץפו«*נ0 פי׳ גפוי :שש ופע׳ג טד ש

כיצד

הדאכ״ד ומוגת
צ׳ו נתג .וט' גחס6 למ< •וטסי  שמצש ויל ה̂י

̂ופיו .פגפג פוליו לו יוונן לס ש<& שלוש  גוסגיצי
pO ע:ץ עפועו:

. .סיגםשו וגוי נהרומה שפילו
ל הלוי  וסזיווש שסילין לגשונ שמושר שגשם י

 לצורף הורה נספרי להגיה מוסר ק■ לעצמו
טיו סיג לוצמרים נמשה 6ל6 סיגה שמשגשנו מצוה לשוס עצמו מסד מרה6 הסשרים שגסיגש שגיון לוסר לי רש • ד  שפילץ 6ל6 6מרי>ש השידו 6ל שהרי לעצמו ילו06 נ

רטט: מונרי 06גר וגן וד01ו הגה» ף6 מור מססם ו6«עד של גמולו צוד6 טרה ספר לעשוש Vbs מסגי והפעם ומווווס
ר יד סוון «נ לאדם ו ט׳ לנ ט .ו ק .י׳ש:) (דף שלמעלה נמשגה הסנר רפוס אנרוש טרוש ו .עיג נירישלסי טרשו pi שלום שאלה של רשוה סל נרוח6 נהלטס סטרש ו

 המוסד וצורף הדיוס מלאנה מסג• שנטספהא משנפטו נוסנ pi שיפי צרינץ אין ולסיגף לו סשזמן סס נפי נ0ט אדם שגל הם סדיוס שמעשה ז״ל הרפנין ונהג
ר משום וי״א .מסרס ר מטם טרשו ונהטוש רניס נדנרי והם .דנויו עיג טאס ואיס סאנד מ :סיקר ויל והרפנץ רניס ודנר׳ סאנד מ

ט׳ צרני גל סועוין מן■  אף טסד רשנ׳ג סטויס העט»ים מנסרים אוון לו ועוגדן נטשו לו ופננפין שערו לו גוזזי! המש צרכי נל פושץ נר״שא ס׳;) (דף פיק .ו
̂נ טשיה והלגשא ונהלטש נצגעא. גישו גשוף וסגסרן גסריס מגיא י  ספורסס אדם אנל מטרסם שאינו נאדם אלא שאס לא ירושלמי .טשיה שנא לן דסשס דרשנ׳

רן סנרץ שרגא ר׳ דמף ע .נשוק אטלו וסהריגץ ארון לו עושץ ק ארון ליה ענדון מ ט  יוצוטש הס ואם אנרם לו ׳סצוג לא ודטשיה ארזים לו •קון שלא מודים הגל .נ
W* גרשג׳^ דקייל דגהריס דומיא נצנעא לשלקן מושר מצוטש ואגרם .גהלכוש עיג פלוגשא:

Q( ט׳. את רואץ און  אסם להקל לו שקק אשם שאם להסנויר ולא להקל לא אומר יוסי רג׳ שגיא וננמרא להשטר לא ^ להקל הגגסים רואץ אומר ר*מ ׳.)1 (דף שם משגה ו
P.להסעיר •i גזקק י  דאלינא סוגר שטא ואפשר גסשסה משגה גשג ורניגו השם גדאישא ליה דשד המועד נטל ראשון הסגר של שגיעי מל שאם שמשמע טגיא שם 1
ט׳ 0«י גושאץ ואץ :יושר גשנאר צרעת מהלטש פ׳ סרק אגל גלל רואין אץ דמשרשץ דמגמיס טגמץ ולא אלסגוש לא גשולוש לא גמועי שים גושאץ אץ 01( (דף שם .ו

סשנה לחם
 שפילץ ^שוג שטשר משם הראיה נסם היה גשג .1ונ נמועד לנשוג ואסור ג

ס נספרי להגיה סוסי גף לעצמו ונסוזה  נסושה אלא אינה שמשנתנו ונו' טי
 אפילו סגיהץ ואץ שאמרה דפשגהנו אמר דאיף וי^וה .ייש:) (מ׳ק נדאיתא לאחרים

 מדסליג טשג איש לעצט דאפילו ליה סנירא ת׳ק עיג הא לאחרים נעושה טא אחש אוש
 %נ לעצמו טשג איגו ונטווש משטליו ומדאשמעיק .לעצמו סשג ואמר יטדה ר* עליה

 לעצמו להגיה טשר שיהא ליה ליש דהא לעצמו אפילו א0 גמי אחת אות מגיטן ץ6
 הטן טא לעצמו לכשוג דאסור דלרגק משמע לעצמו שסילץ לגסוג דטשר משום אלא

 אסור סיג דמדספרים ואמי זיל ירה למריר ראיה שהניא נמה קשה ועוד .ההגהה
טג  הגריח לא ואמא׳ ההגהה הדץ טא גן אס גנריירא שרגהו לא דהא מסוס ^:

ה דל ידה א שר פדלא אטרס סהגהה דעיג וליפא הספיים סהנרים סקושיא 0« מ  נני״
 הים הדנר הנייח ואשא׳ לעצמו ומניה לומר לו דטס שטלין ננסינת נמו נהנהה טסר

ג לו טש אמי ואידג נספריס דל  מן ההגהה להנריח לו p הא נהגהס וה הדץ ג׳
א שר דלא צומי יטל שטה תאמי ואם .הספטם סהנריש הקוטא ^ ד  ההגהה ננ

ס דהוי מטם ק ני ש ®שרש שפילץ משינש מי  דשניק ליל נספרים אנל ההגהה נ׳
ש לגו א אינא דהא ננ׳  הספרים שהנייח אסר נתג איף איג נםפר« סגד לאסור סני

טהה שאף ואמר  דשרווייהו דס׳׳ל ודאי אלא לספרים ההגהה גץ טלוק p הא p ג
 הדני pלהני שרצה אומרים 0ט אסר מפעם או דל היה טסג היה לא ואילו שוים

ט לא דאמאי הנרח לו שיש דמלגד גספר^  הפעם מערן הגרש לו p ננר״שא טיג
חני. « •נול דודאי אץנאןהנרח נהטהה אנל ה )p שדנמהיס ספי  מאתי אנל א

 נגר״שא מני מדלא אלא הר לא וראייתו עצמו מל משמע אחר מפעם ט טא שגשג
 שאמי שסה יאטצס ליףשיא לומר רש .לדונגוס קושיא הדיא וא״ג נסעס קשיי ולא

ד ריל אינה שמשגשמ  הגי אלא לעצמו נ0ט אטא טיר• שיק דווא< קמא שגא לנ
 דמקא לשפילץ דומה p מא ההגהה נענץ נמשנשע ד• פדנרי ^ו שיצא הדין קאער

א ■ פשוש ווה טשג לעצמו אנל אסור לאמדם ^י ל טא היה שהנריח ומה •יל פרש ו

למלך משנה
א מגי ט אפור » טק דפצוגס דיט״א טץ לא גא9ו .מפג טפאט רפי הא הגא י  לא וו

 :קדהפטו עהא שפא למגור טין לא ושי נר דהגא קאפר פיגעיא
h m• ר פחר'1 דלישנא  טא שהסנה אופי טנוטה <׳ ל1« 01011 לו גו1ההו והמגורה מ

 ןאול אפשר או .נרגל גוהג גרוי דאין nd( והס נרגל טר פפזה לנל הטרו דסנפיה
 ופהגי• יהשהא הגי «ה ואני׳ אסיד ניויו רפי והא לו ומידו דוק קפי ואהא 01 לנהל טיטה

ט ודגא נמל גרו׳ סנפיה פהטדו טא  טדוש פונדש טה דאו סנפיה «טדוט קתר פ׳ ו
 ואס דרס לגמל טיהיה דאול היא רהגוגה ואששי קהני לו שהטרו נרגל גור סגפיס שהטדו אג״

p וטגוש נמס ויל ספפיטס מל ופס .גוהנ שאיס ולא שסהג לא ממסר׳ לאוטט לינא 
«« דקי״ל ורק פשום טא ויניס לנפל רטיטה יאול יפ«'׳ ר יוסף ויג מהטפוהא ו פ  ורן ^

 צופי אפשר א*ג • דרה לנפל יטיטה ואול טא רפט<׳ טדשא פ׳ג א׳ג נפופד <»פפ דר
 גודר ומהג גיסא לאיון pn יל אוינא וא*נ קור לו סהתייו מהטס שהטיו קוזג• ט סין מנא

:סהג נוזיו ניט נא פשתה לי שהטדו פרקהג׳ טגל
p פץ משוה ,לאנל נהשן טו יגפצא פפא ימצא שפא נפופל העטה אש יואן אץ טז n ̂ש  ד

.להשטו ולא להקל לא ימיא להשטי לא אנל (מן( ה1רונו הנגטה אה שאיה אופי
 ולא להק( לא לצפי •וט לי להמוח לא אנל ^!ל הננטס אה רואיה ל.פר ריס הציא יסהיא
«י tfר ונוי טאין וני אפי להסטו אן לו הקת להקל לו מקן אשה סאה להמטי »  <* וימי ג

 הציגי ט ומי הליני לא ניס ואשק נהסנר ט׳ דלא סלעי לא ניע מהיר רנא אפי נפימלס ייט
i גהסגי t פנר ופי שטץ הפא ואי פהיי (יה אפי מהוו אי פצהא סליא גגהן שגי פו nop 

 6004 וה«יא !פ0נפו השי י' •OT נפוסנד ר׳ס זנד> נדאץ יגי אפי פי אהד .נסע לסהאי או
 לטפדא ליה פדן ואפהו ציוהא נגד ופד ליה פדן והצמא צווהא פנו פר ורר אצינא טא «א•

ה צדן '>en אליגא וו טניא צגאר מוי ווה .וגו׳ אין הפגוה גששפיש טהר וטווצנו  פ1ק ^וי
 גפשפיש אסיר הטסני ומי• אלינא והנה .מקל המגיא הפנאר יאוו׳נ ודש׳> אליגא הקופוה

 פשפש לפלפ p פשהלש ופופניאס פיללושיי ו»ו פהיואנשו. וגיפי פר1פ והטשלש הפהה
■ שוש'' ופלפאאלינא וסייצוופא לימפפוןהפפנה. טשו שהדו ורפי פשהלש רפומלש מפ א ט

לו*ו
________________________ _____ »6

 נפגיעצהש אשל p דוה הנרח >מ6 וה ההגהה p הוניי לא דאמאי להנריח אנל הספרים בשאר אפילו שהוא טללש אושה לאהוניד אמא• הנתינה דץ הוגיי דהנדיישא דניין
 :וננק אטסי הכרח on אסור ספרים נשאר ח*מ נלל אמח מולא שאמר פלמי נסיגה סל הדץ אלא הגריח לא taoo אנל

iq ק א ph p סשאים ן d אן קשה .1גנ גסופד טינמין  דאפר חרגא גרג דאסק סדאה ולקמן הרגל סמפש סמגיח מפני מ׳) ף7דאמר( «גא גר גרגה דפסק נראה מ
p שנשג *Oi שאץ לקי  Ue01 רג* . p i שלא דקאסר ומא• » לשנץ pסלשץ ואץ גף 0וסי אסרס נשמחה סוק0ו הרגל שמשה יגיש לומר רוצה רג

מדוקדק
ח הו ת הנ מ נ טו טיי

|p»fp ץ ואץ ן׳) 1 ע־צ , »׳בתא׳ בפיר חפיאין נחאנווו »נ עגיויו עד ונו* נסוער נ  ו
״י ונן ר*ו» *י ף נערוך ונן אאהס ט עי ח נ r ונודיג אני r o מנקי דעות עא אגרון 

א עוווו או אנא גווונ נעאאווווו יגן אטטונ אסוי רייחק׳ אנא וי א ס נ  •אא 0נושב טוני
ר כדרנן ם׳ ס׳האו אאנוח נ רניי אטויג אהחטד o״VD נחג p .ענ״א ודאנחא ונן יו  נז

דויו אוהיווו ח אנו ד פי מוו נאספעיהן מי נו סאסע 0י ני  P והערוד יההאפסי המהני ני
ס א א ץ קני אאא אפוי אין 1ןנ 1 ע־נ ,׳ניוו אי אנניס ננ ם אעמת• •וו ט א י נ ץ או ו  מנ

טו אנא ר עין תויינו חנקעוו אוויא ננ אני קנד נ ^ו אסאופופ נעאמא 1n«׳1 • י אאאיד ן י •. no ע ד ואפיק ipift יניאין nm •נוג ע א נו א ran• אעתה חנגמוו נ חוי ט  אודיו נ
ץ ספני א נ עא • ^ no trw« מאי טאזויאא imp י ע p ניאן נ n׳o ן יהסהיא או זזאונץ ^ א ח«וא ואינא סהייסא « אייו ט גו א רי ר ניו מן נ גן שנוץ חנינא ר ו נ  אוון איוו עניין י

א •סואח פהאניוו נ«וקא. שדי ר־ם אגני טזנסיס [ל] 1 ע״נ ,ו־א סהויס • :ע־נ ,אהקא ו

עוז מנדל
 גאואו שלוא שאליו לה»< רםייוי י*פ): לוטלטן(דן6פ* ,הרגסא נוי או נמופו לההונ ואסוו

הפופ' נפל' יגטימ אוסר ואני :«ו׳ שלוה li'fie דל הואדו טונ :נסלאנייו סויוא ט
 סק טרושלפי ט׳ה פנלשץ אלו הוק שגמשגש mn אנויפ גטיוש ו*ל דה מגד אפרפו דל

̂. ט אפה נל(דגי עדיין ;אאנו מו משוא «פ»1ווג שלוא אנוואפל  וגדק ס׳ק גשמאהאדשו
)(יו •• «׳
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ט' ניויה שלו שניע׳ שחל נל6 כיצד יח  ofic רני« נספי' 65שגת מ« היה נהג .ו
פ להיוח 1של שניש׳ סל  (^נ 16 טפרים פ«ח 6ט נחועד סגלח 6שהו ניי׳

ט׳ שיפפא  להעתיר כי.נ סועד גיח הוקרא שגספר נחש ק('נ ששורש הסהרייק .ו
 והכיטס ח1ומיל ומאיל שרגל אשילותו טהג אגל דאי! ססעס ישיש ששמר׳ הפססא

א  »ר.ד ט1אניל טהג נשאיגו האשילוס סנלל ט
 קודם ולכשס לגלח ׳טל ולא מאיל זלנגם לגלח
 יגלח היאך לחלור, דק לשפל יש ואם הרגל
 חנלח מא נ׳ סישגו אשילוט שלפה שלא שרגל
 .אשילוחי ישלים הרגל ולאחד הרגל כשוד מפי
 לשאר ה”ה שלו ששיע׳ שתל הרעשים ופ׳ש

 למעפ אלא ששיע׳ נחש ולא ששעה של היפים
פ1עי שלו ששיעי חל אם  שהרי אפס שאיש '

 פהרי״ק עליו ונפש .פנ״ל נחועד לםפר >טל
 הוא שהרי הכי דליחא משה לרשיט ליה חס

ט' שהדיא הגסרא נשיפת שלא  גראה ט״נ ו
פי ששטח הענק התולים ניווט ייפה ודאי  ט
ק. ענ׳ל  ל״שש יאפשר גראה ולעיד סהיי׳

 ששיע׳ חל ישיט דנקפ שסא׳ נפואחר הפסחא
 דלנלח היתדא משום לאו שיו'פ להיות שלו

 שלשים תשלום עי אסור גילוח דודא• נקפיה
ט את שקשר דנל  אלא שלשים מירח מתגו שפלה לא הרגל לפגי יחים חשנעה פחות פ

 לו שא׳א מ׳ נל והיק קתח וללייין נקפיה שסמוך לק וךים שהוניר דלנשם היתרא פשום
להיות שלו ששיע׳ שחל אשל נילי שמועד ולגלח לננס סוחר היז פפגיו״ס ד^לח לנשס

 בשמחת החג שמחת תשתבח שלא בדי במועד מייבמין
 נשים "ומארסין .גרושתו את מחזיר אבל .הנשואין
 סעודת ולא . אירוסץ סעודת יעשה שלא ובלבד במועד.
 נאין יז :החג בשמחת אחרת שמחה יערב שלא נישואין.

 אדם ישהה שמא נזידה במועד מכבסין ואין מגלחין
 ודדא הראשון טוב יום ויבוא המועד לתוך עצמו

 ולבבם לגלח לו אפשר שאי טי בל לפיכך .מנוול [מ]
 : כמועד ולגלח לבבם מותר זה הרי טוב יום בערב

 או טוב כיום להיות ו‘שי שביעי שחל [<] אבל כיצד ירן
אפשר שאי שגה ודא והרי טוב יום בערב להיות שחל

h לגלח :שס סמ׳ג ״־לא סי' עיי נ .נעיר ע׳ש

 ופעמים איקממת הרנה ושגמרא .נרופט אח מא מחויר אשל לו היא ששמחה מאגי
 הנין ל’ם דרש שם ואחיו אשט ששתחח ועיהק הרגל שמחת שמגיח מפני אסר הונא רש

 )׳־ה (דף מנלחין אלו סרק ,ונו׳ שסועי גשים וטארסין .הפעם וה ישיפ נחש ולזה
 נל פ״ק ומפייש ט׳1 אירושין סעויח עושק 1א'1 טגפין לא אשל מארסין ושר״תא מימרא

 לישא סותיק שמועד לישא שאמיין שאסרו אלו
 זה היחר לשאר ישיגו היורך ולא הרגל ערש
טי הזניר שלא שניק לפי  שנעעי אלא האי

מוחרין. הרגל ששעיש ממילא
 מנלחין ואלו פ' רמש .ונו' מגלחין אין ין

א ׳*ד.) ׳"נ (דף ונו' כמועד עסי  ו
 שלא נדי ופירשו אטרין ס'פ אדם נל ושאי

ט נג :סנוולין נשהן לרגל ׳
ד יח צ  שיו׳ע שלו שניע׳ להיוח שחל אשל כי

 א5שנמ מה .וט' שעיו״פ שחל או
 שיו׳ס ש'פ ששיע׳ להיות חל שאם ישיגו יxשפ

א שמועד מגלח שהוא  אגש או סופרים פעוח ט
 אשל סהלטח י׳ ם' נחש ששיאור שהרי ששפא

 או חמישי צ׳ל ואין הרגל שערש שלו ששי חל
 גזית אלא ממס נפלה ולא מנלח איפ שלישי
 ולא ולסוך לרטן «חר ואינו שלשד ששעה

מיום שלשים משלים יו"פ ולאחר הששעה שאי מפסיק ויו׳ע יו'פ שיננס עי ישי לעשות
המיתה

 וסנשסין מגלחין אלו הרי נחש דשריו ששטף ואע'פ שמועד, תגלח ששת שמא ספני שיום ט לגלח אפשר שאי ששח והוא שעיו׳פ להיות חל ס61 שמועד לננס טחר ה׳ז ניו׳ע
ם מסייגת אנא שמועד טי תגלחת יאילו סנשסין אלא קא׳ לא ניויס להיות שלו שניע׳ ואהל וניטס תגלחת קא׳ ונו׳ השניה משיח ויוצא ט שנתשאר נסו ם1י שלשים תשיפם עד א

וישר
למלך משנה

 ייסי יר׳ דר׳מ לונתא6ר תדס ומוד . המטה נחשמיש שפותר מה הוא ראשהו וצוותא הפוזנס לשון
 נידו הרשות סומאה הינק כשיראה לשתק כהן געי דאי ם׳ל זר׳ט נמוחלע נין ש<י נהמ״י p היא
 חדא כהרתי דר׳ח עליה תליג ור׳י .ואשתו מצוותא ליה נייזא דפלמא צוותא עלמא דלכולי ס׳ל גגם

 דעלמא ציותא אי מלתא ליה כשקא דלא ועוד סייואה סימני כשיראה לשתוק יכול אינו דהנהן יס״ל
 ואינא דאשתו מצוותא דעלמא נצויתא ליה מיחא מאן דאיהא ליה ואית מדף דאשהו צוו^ ^ עדיף
ו נצוותא ליה מיחא מאן ^ז  יכול אינו שהכהן דהיינו נחדא יוסי נר׳ ס׳ל ורד . דעלסא מצוותא ד

 אלא . ליה סי־ןא5ו רני עליה שליג יוסי נר׳ ליה מסיק דלא נפאי אך סומאה סימני מיראה <ש«ק
 דצוותא מ״ד ואיכא ליה עדיפא דעלטא צוותא זלרני מ׳ד אינא ליה שסיקא מאי דרד אלינא מגמלקו
 לא כ׳ס שנתעע מסתלתו נשזור והגה .ססוגיא לניאור עא ניא ועכשיו : ליה מלימא דאסשו
 הכי נלאו הא ליה עניד קא מאי ליה מסהר דאי תועלת כאן אין ליה «י דאי ליס תז♦ דלא •ליגי
 כיון ח׳ם לשתוק יכיל עמא שזוא נו רואה דאם ס׳ל דהא השסד ליכא רר׳ס דאלינא ואף היה סמר
 שיגא יאכשר ל*כא דחיעלת ליה תז• דלא יוסי ’דר אלינא וג״ש ליה מזי דלא הכיסא שעלת דליסא

Tiמל אם דה״ט ראשין זגהסגר . לשחוק יכול דאיט ס׳ל דר׳י שומאה סימני גו יראה אס «סד י 
 סימן נו רואה ואם לו היא שייחה הא ליה משהי יאי ליה מי דכ״ע אלינא גוזוס׳מ שלו סנימי

 העם להסגירו רמוכיית יופי לר׳ אכילו אלא לשתוק יכול דנא מכד זה דאין לר׳ס מגפיא לא מומאה
 יתסידז שיאיגז נתנא עומד היה הכלא וכנית היה מוסגר נמי מעיקרא דכא מסד־ משיג לא אמרון
ס  למו»ר הוא ור״י י״מ סליגי ד .ההשפד מן ולחוק לשכר קריה הוא והרי השגי וה נה«ר דנר קו

 אותו דרואין לר״מ ס׳ל נחוכ״מ י״ג יום שהל דהייט שני נהסנר וכנה . נמוחלס נפי זק^^יגי שני
 לשלש הון ומשתלח תוחלש הוא הרי ישמאט שאס משום יששק שמא הוא ואם יסהיגו טהור הוא אס

ר ואמ״ג פ«ומ » ס״ל מותר הלוטו נימי והשתא נתשמיש אסור היה הסגרו דבימי דאשש גצוזתא «
מ ^ uwth וכן להחשיר ולא להקל הנגעיס את רואין וסש׳ה דאשתו מצוותא ציה מזיסא דנונמא

 שנכנס סשיו־ט הרי ישהרט שאם דחאין ס׳ל הנגע גרסא אם הנהן אל להלאות וחצה פזמלס כשהוא
 חלוטו ונימי נהשמיש אסור סשיו דנימי דאשתו טיתא ואף יעלסא צוותא ליה ואית למסנה

 והנא יטמאט שמא הוא ואש דאשתו מצוותא ליה עדיף דענמא צוותא דלר״ס כחנט כבר מוסר היה
 לישנא הא' דנקס אלא טמא והשתא טמא דמעיקרא חוסרא ליכא דהכא להחמיר ולא לומר שייך לא

נין דר״ת סליה סליג יוני ור׳ . וכדכתיכנא לישגא האי ניה ושייך שני הסגר משום לפסמיר חלא
סימני כשיי־אה לשתיק יכול אינו דהכהן דס׳ל משוס עליה שליג שני נהסגר נמזחלם כין שגי נהסנר
 חון יישתלח מוחלט ויהיה יטמאנו דלסא ס»ס כלל אותו מאה דאיט ס״ל הכי וזשוס סוסאס

 גכרא האי דלמא חאין אין אע״ה דאשתו נצווחא דנשכר ואע״ג דמלתא צוותא זמהשד מחטת לשלש
 ישי\ט דאם משום חאין דאין ס״ל נפוחלס נמי וכן דאשתו מצוותא סש דפלמא נצוו^ ליה דסא
אע/ גתשמיש אסור nco דנימי לאשתו צוותא מסיד הוא סר*  לחוך דננגס דעלפא נצוותא דסכר ז

 ,מאין אין ומש״ה רעלמא מצוותא דאשתו נצוותא ליה ניחא גנרא האי דלמא «רז נימי הממנה
 הלינ ורני .יטהרט דלמא רזאין אין ונמוחלס •שמאט דלמא מאין אין שני כהסגר יוסי דלר׳ נמצא
 כתיג לטמאו או דלטהרו לשתוק יכול דאינו כר׳י וס׳ל לשתוק יטל זהכהן דס״ל נפאי ל׳מ1 מליה

 רכי עליה עליג עדיף דאשתו צוותא או עדיף דעלמא צוותא אי לר׳י מלתא ליס ססיקא ולא כסאי אן
̂ץ אך מדף פינייהז הי מלתא ליה ושסי^ שסיקא דלרכי ס׳ד איכא ליה ששיקא נמאי הסנאים גחל

משגד! לחם
 טשאין ואין ז״ל רניט כתג *יפוח מהלסת י' דנפרק תימה יש מ׳ס אבל .מדוקדק

 גם לו ונהגה ואח פטע מלא פגחסר נשתהה פתחה מערנין פאין לפי נ״ומד גפים
 ואע״ג נשמחה שמחה חערנין שאין לפי דאער חנינא ר' נדבר׳ וה״ע נ’מ ואח את

ט הרי אחליט מקראי לה מפיק דיד! דטמרא ח  מדכחיב לה מפיק דנירושלמ׳ החום׳ נ
י בדנה לפמק ירצה כאן בחב ה״ה דהי׳ קפה גא״פ זאח פטע מלא  מגא (רב) נ

ק והיי הנין סבי רנ7 סכום  החימה נטי להגדיל ויש נן פםק לא אישוח ני,לטח י׳ נפי
 דהמר מגא (רב) נד רנה נין דאינא ז׳ל האלפס׳ בספרי ז׳ל יפי'׳ נלפק שכחג מה עם

 גדול ה^ש נשמחה שמחה מעיני! דאין מטס דאמר חטנא לרב וס׳ שמניח משוס
ה המלך משלמה למד שהיי שבעולם שמתה נל הוא מעיני! אין דלמ״ד הדק נענין  ע'
י לינה אכל הרגל שמחח עס הניח הטכח שמחת לערב רצה שלא  י1ה לא הונא (רנ) נ
 לא ח1שסי שאי אנל נעמדה הרגל כמתת מניח עליו שחנינה דמתוך אשתו שמחת אלא

 נתגך יה״נו אשה שתסח אלא הזכיר לא גת׳ דרב משום דרג דה״ט צתיא וקאסר
דני׳ שס חכווש כך לא שפחות שאי אנל נאשחך ולא  דתם הוא וסונרר. ז׳ל יש*׳ נ
 המלך משלתה נפתחה שמחה מעינין דאין למילף גמרא מהדי אמא׳ תילוק ניניהם אין

דני׳ קשה והשתא .רב נליליף נסנך מושחתת למילף ליה הוה ע׳ה ט נ  דסיך ז״ל יני
 נפקוחא דאינא כיון האתר הגיעם פסק אישות נר.לטת ושם וה נפעם נאן פשק

 סנל חערנין אין יאמר נמאן פפק ו'ל דרניט דודא' לומר ויש .דינא לענין נינייס
 מוסיף אלא הרגל שמתח שמניח משוס צת״י מנתיש אינו מעיני! אין דאמר מתן מ״ח
 שמתת י״ניח זה פעם נאן לכהוב ז׳ל יביט הש לא לנך נסי שתהוח שאר דאפילו עליו
 מעיניו דאיו טעמא אישות מהלכות י' נש' כתג ס"מ אנל מוסכם שהוא כיון ונו' ׳וייס

שנתי מה על שהמן לפיש הוצרך (א וכאן ש״חוח נשאר דאפילו הדין שם להידיפט
יערנ שלא ז׳ל ינינו כאן שנהג ומה זה דיך כפי ולומר עוד להוסיף אפשר וגס .שם

מהל׳ י' נש' שפסק ונמו מערבי! אי! דאמר כתא! ופפק יפה מדוקדק לשונו נשמחה כייתה
ונו' חשתכח שלא נחב מיניה ולעיל נשמתה שמחה יעיב שלא נא! שנחנ וטעמו אישות

 שגא ש;חנ נאן אנל ונו׳ שמנית השעם שהוא מוםנס הטעם כתב דלעיל משום הוא
 גיושחו מחזיר פעודח דהייט ;׳שואק סעודת יעשה ולא אמי ועוד אדושין סנטדה יעשה
 גדולה שתהה נא! דאי! כיון הסג שמחת השחפת שלא משוס לצוגזוי וגיכא שממה זו דאק

 משום הוא יטעם ודאי אלא נעגורה הר< שמחת ישתכח לא ולכך מועטת שמחה והיא
קין כסוף פנר שמוחל דני דחצא אע׳ג נשמתה שתהה יערב דשלא  סנטדת יעשה דלא ^

ט נחג נך ומשני עליה פלינ חפתנח שלא סעמא דח״ד אפשר אימסק  כאן ז״ל יני
אתר ופעם הכי ל’0ד משום אישוח יהלגות י׳ נש׳ ונדנחנ סערנין דאין עעס זה נדק

:וצ״ע פוה אינט זה וכל תושנס שהוא מפני ישתכח ישלא טעה כאן הזכיר
. . . . וכל . .

 ומשום ל־ה טדישא דעלמא לוותא מ׳מ דאגתו לוותא דחפהיד ואט׳ג דעלתא לוותא ליה דאית לו היא שמוזה מטהיו דאי משום אלא מעעמיה ולא גמומלע ל׳מ דגר• לו נראו עדיןומש׳ה דעלמא דטופא ליה
 דנשגר ואע׳ג יישתלת ומוחלט משמיה אינו רמוסנר דטלמא לווחא מהשי־, ונמלא ויחליטט לשתוש יכול ואיט טומאה הימני נו יראה דלמא משוס רואין דאין ר׳י דגלי לו נראו ונמוסגל במוסלש ירואק א׳ל הכי

^ ש  הלא מטעמיה ולאו רהוכנר ר׳ת דכרי לו נלאו ומש׳ה רעלמא היווהא עדיף לאשהו דצויהא מלחא ליה פשיקא דלרכי מ׳ל ואיכא .ליה עדיף דעלסא שיהא סותר וגזונזלש כתשמיש אשיר דמיסגר לאפסי נ
אנל .לתאי! ליה אימ ומש׳ה דעלמא מצוותא ליה עליהא לאשתו צוותא דפל־יא צוותא דמהפיד ואע׳ג דאשהו נלויתא נשכי הוא היי ויתלינוט פוסאה סימני נו ידאה ואס סשמוזו פר• •פהכט ואס מטס

י ’לגל לו ללאו נסוסלס וכלש׳י ואף יש"' לדעת הסוניא תירוש זכו . דעלמא מצוותא ליה עדיתא לאשתו שיתא מ׳ס ועלהא לשיתא ד:ש;־ יאע׳ג דאשתו שותא מתניד מטהרו לאש משוה רואי! ואין ו׳
הדיניס שישי כשי עצומות יןושיות זה תירוש על יש אן ות הגנון כתי יתה מתת־שת המניא תשש כשי והנה .היטכ כאל הכל נתנאל שכהרי׳ף כרש׳י כקיצור הפוגיא נתילוש יש׳י לנרי נאו כגמרא שנטפחת

מהחיה לעינו עומד ואת שתיל טהור דאי משוס הוא לרואי! וטעמא נתוה׳ח שלו שניט* חל אה דהיינו ליס דהוי תליני לא כ׳ת ראשו! כהפנל לאסל דרכא עלה שתילש׳י גסה וזעה ;פשיגוהו התום' וכגי
 דהיינו אהדיה עומאה סימני איכא הא התשיק קושית מלכד דהא יזמיה ואני . דעעיס סמתני' לוה ראיה התשיון!־ניאו סתפת מוהלת ממא ויהיה העע תשה דלתא עליו הקשו .עומד פיה̂  כניס נמי
א'נ .ונעמה לק שעל j מפצן י ' r t  i s i יאשק כההני עליכת שמסליט-ן מלכד והמתיר לכן שעי דה״ט אלו סימנין ישני מכלתו היעה שאין ינד והו יאשין נהפגי העיפגי את סמלועין יאק פוני היה

אתילן
טייטוניות תהית עוז

ל r’ [מ] :י״ח) סגלחין(דף אלו ש׳ הכל ,ככלי רן עד «א גנחדר אג^ בסועד סגניחץ אין רם־מ ברגן* חSלג דסותר Snn ערב rfvsw דמי סח״ט ער׳
א כרגל •כנם שלא כדי שהו ל כ ת .יכנס לא וזה סנוו א וטעו א חרא כידס הו חי כ ס «י  ח

^ ערב אגדה לו שאנרח הרי ועוד .כמלחין אלו בהדי ת א דלא התם שאני תיכוא וכי בטיעד לגלח אסיר אס״ח גילת ולא שנאכד ח ח  שגילח סילתא מוכי־א הכא אבל סילתא סונ
ל ערב ג תא הא ד\ ״ וכר אסורין חסריקק כל ויאסרו לאו אם ערב גילח אס טילתא טוכחא לא ברגל שגילח רלאחו־ לי ר\ דא־ם טסק וכן תאלסם מסק וכן [נ] :ע״כ ,0מ

ז ע׳־כ ,שכת ערג לרחוץ דסותו• בשבת שלו שלשיס שחל אכל
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m מ>ל»> 6מוג« 6ו9 וען5ז ביון מסו סיגל ערב אבדס לו f r t דלו> ביון ^ מ א ח  6טנ
< ני  אנידס לו שאביב ותאים סיגל ערג אצלו שהכל שעי אומן ועייש׳י .סיקו לא י

 דימע מנלסין דמאי דעי,ד׳ סקי בי סוא. ואמם
i r i . ו ומדהשמינווה נ «riBB והרא״פ נגרי״ס מי

ם ממשה גבל נהם ואסור הסיסס  דגתם שמסמשס שם מעויש שעי וערק .עניל דניי
א p סוא וסשוש וברור סכשויס אלו ג (ין ממי ן י׳ י «) ו  גויס מפסיק יגל כאין י'

 עולס שביעי יום שלשים מורס גהג נבר דאמייגן סמל נערב שביעי בשחל אלא שלשים
 והוא סיגל בערב שלו שביעי בשמל אלא במועד מגלס אבל שאין מבואי ושם ולכאן לכאן
 ובן נויויס דקי*ל פאול אנא ונדעס שבס

*י ?” ״״ *י י ™ ח *י’« ל’.‘' ל א לג ג ה ת י נ די מ ם מ א הי הו א ןי ל ^ « ומדממישוה .לנל י סיי׳ן יני מפי» והוא׳ש' ו

,,j,,, iq j״ )ף7( ,,, ; / ה , ר חו ס ב ל א ו צ ה ו ה ,ב א ו צ ב ו ב ת מ ש סניי L[* ^ ה ס י ^נ מ ד ״ ק ^ נ פכקוס לא למס יי
ם ננמ׳1 סים ממדנס הנא במועד פגלסין רי סו א מי . ה ה ו הי ה ש ד א מנו ל צ ו רוו חי א ה ל ד א ע מו עלה ניתשלמי גיסיגז .וכו׳ שסיס סי :לקילא . ב

גיו י=יו®* "י■)’ לחי מי '®י® ®יי' יי ע ו ב ש א שנ ל ח ש ל א לג ל ש ם ו ב ב א ל ל ל ו א ש ם נ כ סנמים לו שססיח סמעזס מנלסין דאלו דמסגי' ^ו
״ ד י’”י ״ ל®'® ®*’ יייל ל״יי®® <*י ליייי חי ד ״ ודירד ייו • ר ״י מייז דיי ודרי«י*וי ר לו תיו מו ריי - ייי ״ ״ , ס בשססירו אי .י (ןו בשלא ואי ינלס סיגל לו ר ^ תי ה רו ל ד א ג ל ד א ע מו רי ב לו ה חין א ל ץ טנ ם ב ב מ עי ו מי ם לו ססית • ב יגלס אל כלומר יגלס אל לינל יןז
לן :oנשrוס(ו מוי » שססי^ ועמדה האםורים מניס והיוצא סשניס כו קייסין אגן נמה אלא סוא אגום דל* ברגל ו

רבים מדניי .יום משלשים 0ש» גימי שאין ברגל שלו שלשים וסל סיגל קודם לו גשהסייו :נבוש גבי שם גוניו וגן במועד מגלסץ אלו סדי והוסר לסנס שגשאל ומי סבמים לו
מלן י׳ו:) (^ק דיק דננמיא מסוס סיגל קודם א שהסירו ירושלמי האי ליה דליס סשמס ו

^ קאמי סכמים א שהסירו גי1דנן דאמסגיסק עסקיק במועד א דנשססייו משמע
ק קמי א0וא דיגיה לבעל ופיימיה נ :הזה הירושלמי הוא גם שסשמיש הייין של דעסו ווה אמם משיב דים לבעל לפייס מעסו סיה שלא דניק ישעמא וגיאה .ליס ושת י

 ®י׳י 11̂.
ה שנ ך מ ל מ ל

וסש *יש נגי ממש שישום נוי שומא• צשוויש מיו שוי סכי ונלאו ביון שכמא סייס .לונים שסני ^ן ואין ומיו סנן מסליפו וש שיי פפיש אי לנן שנו שנסן ואש אס שואים בססלס אשיא
 ;ששוגש אוש ננס לא(סלק קנונוש שלטש ושש לדנס שמואס שנאוש גנ*א רטגו ונשיש גלל

 ש1שש לנשן ששמגש שלשיאיש גשגנין אש אין ייני ולו' וס׳ל מא רש׳י נונס אצלי והנראה
 שננו ניון מלשיאסו נמנעין *ו אץ פשק דשנוש כשדליט דט נוס א •סמיש ולסא

ט טש ש10יש שלא שאן> סששא איוו p שאש אלא שהסלש לנשן סקון  שיא גוה שוואי ליד ינא ו
̂סיה אויל ויל ויש׳י ,מאץ דאין !אמר יוט יני שסשש  נ«ימ הטישו ואין הממש ננירזש שנהי לש
 ואס שהוו טיטרו ששד יאש טא או ישx ששה «נש מראה oirc אא'נ טשח שני %וש נטן
 אגל שש שסע נשון ווץא im משליט ששה שלא אן העש מראה גשהלש לא אס אנל שמא ששה
 של שמוז ינט .שטיוו אלא ששליש! איש ששה שלא נל ששואה גששגש שלא אן> ראנון שגוש בסון
 ש לכניא ססיוס שנס שטאש שסקוטס נל 01יימ אנין קרק רשל יטב טאיס שללו ישיי וטי
 טמש לי לו1• שפא שוששין אש ואץ מאץ לכיש ואשין שכגר ונסן לושי' ס׳ל וש ולט .ישיש

 m3 טא והוי po יטירש ונר סש לי יהמוש לא ואש שטש או לגן שנו 1א ששיין ונייש מאש1ס
 שלא שאן שגי נטש גנון אנל .יישהרש ששרה מישש לו <ע(א וולשא שקווש סטש נט ^א

ט oe לו גסאוש  . וואץ ואין לרי׳ ליה איש גני מטס א1ה שמא ינמיאשו נשישווו ששמו אלא י
 ישסוש ולשא ושייש אלשא שהרש שימש לו piop דלמא טאץ ראין נממולש ט1> רט שטשש ושש
 אלא לנהן אוהו שראיס אש אץ שצמגו רכל נשוהלש המש ונאש נלל קנוא לא שא . רט סש לי

 שהש איש יהנהן נסיה 11נ ששא סא היי שני 1לא ואי ויששיש שטה סימגי 1ל גססוש ולמא מטס
 דאי ומאין קאמר יאשץ שכגר גט שנא אנל .מאין דאין קאשר שט משוס נואייט ששולה טס

ט לו ̂סוש דלמא לטש גס ואץ טית שסגיח לאו ואם טג הר• ליה מששו  גיל וש .שמחליט ו
 דשישנר :שירש נמר אס טקוה קיטשו רשיי של סקט ויל שטשי אך :ושי׳ נדני׳ mti נשטו
ט לס0מו1 טש3ט ^וי  וניט ליה דאיה מאן והא וה טלוק מקוש נטש גמלא ולא לו מגין m ט
 ל^ טט ופהינא ושרי טשגי שיה גלי לא גלי ולא מט גלי דגצי ומט שפיה נשמיש שיי מלוט
ט שקיו אשיי סלוט וניט לינ וא^ ומאן . «מ טשי אס נ׳ וס איסור שציע צא שהוי טטו  ד
 ישי נץ לחלק «יא אץ ואינ אסודש ונולס «יו שיפי נפגיו לימי ליש שטיק ה1 קיו איג סטו

 וגניק מישש טא שמשה טןלשלש שנחלש ושוטר שטרש מס גש . poco לטין סלושו ליט שהגט
^(ון »  משוא ואשדגן ושריפה שוישה אלא מחלש לחצויש טשט שצויש גץ *ן אפדע וי.) ו

 דטווש גטגיא אט טדש וטישו טרש" ושו אלי קישיוח שנח שיג אשי ,טץ וונ וה שלוש לשוץ נא
 שגד ומרש יקרא ששא שמא ונש טחלש גשהיא גהש טוהר שהוא ושיישה שיישה הוא ושלמא לוושא

 לשוחלש שימי נץ טליק טן אחו לטין אגל . וה ננל שווהו *נו מומי «א0ונ מלושו ניט 0*
 : לש«ה טן ממלטם חלש1וש טסני לשנץ:וצים שיו!ט יטוחלש טמר משמיש ולטין

 דקא לט יקרא שמא שמא וגס הטס׳ ושיש שנחנ וי ששנה וטילה מיק ™יש להיג וראיון'
 דששא לנוס שההוסטה אלא נוש טיטש שמשאה גל ששיי גשיטד אן טא •ש דץ שהיי

 ושיהא ליטא ליישר אלא נאו לא הטש■ של שצפן נל שהיי נשיד עט! ונריו אן ולי . p נחגו
 ל^ נדנדש אלו שנטיל ■טצא שמש אלש גגי טהיט <קו'א שמא נששא חלא •מ״שג ולא ועלשא

שא לווהא ליש  לגל דנו טשא נד שוא גש■ ושד ושמשא דס׳ל ואששי וסרישש opv גשי וגקש ̂ו
 קש1 וקרא ודשא אלא ווקא לא יזדמס שריפה אש ם וטילש מיק up ולא ושא . ששש וטו*
 שי משוש וגליס וגשיק • נטמלש טישו וץ שהוא ימסה שנש ושל ט׳ גקש לא דנא לנלשו ישיש

to ננ׳ו ויל לוטש ואח׳1 .גקש וקיא ודשא אלא דקא ולא וסואי ינרישש טיפס אא גקש 
 שהוא י4ש גייס סטו וטדש וט' שחוחלש שחלירש טטש <«ה M0 ננהג '1 דן צימח טמאה טהל'
 שחיוסדס נוידס מזגייה ושטדש « דן רניש נחג למה סמזש נשל ונ0 גוני׳ אש1 ששא

 ננניח והיל ודא אלא .ש«ש«י יומר השוחלש שח״נ מה לעמד נא וש נדץ יטש שהיי לטמלש
 . לדד משומצש וקרא נשננרש נמומלש אס ט גטסנד איש יקיא שמא דשמא וה דשיוב המוס'

ש שמשיש נשנו שהר• מקא לט שחוש' פוני׳ לושי יסנן אץ יושט ולא  שסא משא אנא ונט̂ר
 ששא ומושא ששמשא וש גל1 .הסגרו מגישי מחו שלוש׳ נימי אוש מנו׳ וגורש נחגי ושוו •קוא
 טמאו ששלי נשי• רטש גש׳ש גסישאחס טץ וששיחלש נר0«ש שגרי טשאש סומר שטס ולא יקרא
 אש הששמטש נל אלא נלנו שמלוושים ולא אי דן שיק נאט רטט פנחנ מש1 . ■יא דן צושש
 ואשדק וגשטא גשלמא אששנסא הוא שהש שינס מ׳ ששאש ששש לגל לשיריע טיגיס שאיש
ט שי.) ושיק(ון «טק  סושאס יקיא שמא ששא1 מהנא אשי אנ« וט pn החורש שן לליון י

 סוג אלא לדניח ששם גחן לא טסלש גגי וש וץ גננחג ויל ויגיד ,טיס לי ואושרה לו ץראה
 ולא נשגחג א .ש' לחשח ששש לחח גטגויו גא לא רוג^ משוש שליו ששונייש וטייש טוש

 גשש •שמאי נלא כיי טא גגמים נל וסשחס נחג אקיא ואסמנונ חינדהש שמא נלני סחצויעים
 צייטש סשששאיש ונל ופיל וגשי מא שסוס' נכניס אצלי והנראה :ונחנד וציון וונדא אס בגי

 וקרא שששיג נטחלש אגל דחששא נשס דגשו אוש נד ינאי שלא גוי טיש שפאיש שנש ^ודע
 מנד מושיש1 שונול טנא א1ה הנמ< טקו ונל ממש אום נד ייגיט שוסלש פסוא טוויש שיא
 מנימי יומו מאט נימי 0* שגד והורש הסושהוש שנחנו יוהי .ושלחא צויחא ל^ ט«< ולא אויש

 נשוחלש אנל מעיפה אלא משש טיטש איק שוטי ששוא «דש שהוא אן המגד וטט ששגו!
 פאוט רטש ושיש .ווקא נשיסלש טא פצויי גדקר ושיש שמו 0ץ«י שאיק ונל מגל שמש פוושיש
נ׳נטשדש נסג לא1«ק ש«א «פמנגי על ושומה «נעוםרק pmmito עיוסומשופ פרקדן

 לאומרו טאז לא מוינק אס ט וש טוג שאץ אן נוץ שש וגמיש סג טינוא טשיה שאץ הטשא
 ושמן ^ל ייע שטסי ונו• לט שגה יחצ ; אשה טא אס אן נ1ט לו יש מנר ניק טמשוש גט
 שליב ור׳י .ואשט ששיפא שוינא ועלשא וציוסא גיג לט ואח טמאג פטד יראה אה ק1לשמ ׳טל
 ושקל גשיג לשמאי * ולשהד טמאה טח<> נטראש לשחוק יסל אש והנשן ופיל א1ג נחרתי שליה
 ש»» נשי ליש שפשקא פטץ !‘יל שלפא <יפ ושטקא ושלשא מצשחא שדיגא וא:ט ושומא נעי

 לצייחא לשיאש ולינא טנא מיש ושלשא שצווחא מויהא ואנט וצימא ונשי גשי <ל .רש׳י לושה
 ̂יג• ט׳י ריח גשי ושחוש' אליגא pi . שושש שששו שהוא ואן ושלשא לציוחא לטש P ואשט

 01^ טשד גטראה לשחוק ולpm 7 ואין ופיל וו׳ש מציה סליג ורט גשופצש טן נמוסגו טן
 ינפט׳ס ואשט מצחמא שויהא ושלשא ישוחא ופיל חט ווי שליה יעלע ניו יאינא חט וי והמניח

 מליס נליג ולא ושלמא מצששא שוינא ואשח! וציוחא נייי לוט פיל נשי ונשא שיו ואינא ריש
טלק סה ושלשא לצחסא למש דש ואשח! לצווהא לש® ילינא וטנא לויי ל<פ ואמ ופאי אלא
:לו לטש ואין נלל נשכו חטנ לא ושלמא ומוחא ופיל פלח _
 שוי«נ ישהרס ^פ ויאין ונשופגר פנו וריש «קל הטגיא גל שקנאי אלי שהקיטח נל ט ^

 !שנטוו ינדשש 0««ד מטיט טא פרי •אלישע שאס טקp שומאה טשצי יראה ואש
 פדמפ1 גריפה וט״ש דנלשא עיחא ונשכר •ששיוו ושמא ויואץ שיל גשי ונטחלש .ושלסא צחשא

יטל איע והנהן ופיל מצח טלק חט ורי ל^ שוישא ושלמא (מחא ואשוזו שיסא ומשטר ו*ו*ג
̂ישע טמאה סימני מ ימצא ולמא וזאס אמו וטסנו ל^ איח הני וסשזס לשפוק ויפטינ !י

 מוחא ומשפיד ששוו ניט pr3גי (אפר אופו שרp שאש יואין אין סי >נטגוצפ ופרימה גשויעה
ש4 ואשחו וטפא לויי ס׳ל ושוימש שוישש והייצו ושלמא למשא תשפר ואשיג ואשחו

טש «א ופא לשאשח ולא לושי טץ- לא שוחלש גט החום' טווש לגי ונס ווש . ושלמא מצוותא
 נמא' וייס נל^ סליג ווט .?יש׳י אלינא לגיל פנסנע ונמו ל^ op הפגר מטס אלא מקווש
 מ̂ל סלע ווט מיי דאיגא אלא לשחוק •נול איש ושק נויי שיל אלא לשטק יכול ונסן וס׳ל
 אוחו ומאין נטסלש ריס ונוי לו גיאו מסים ואגט מעוחא שיישא ושלפא ועיחא וסיל וויי

 שגת ונחד ואשט עיקא יששפיד ואשיג ושוישס שדשה והיש ושצחא צמחא ppi •שהרש וולשא
טטי חט ר' וגד לי וטאו . ואנט מטסא ליס שיישא דשלמא צו«א נהששיש אסור  מאץ ואץ נ
 טוס גט דיני שיו ואינא .מי נטש נשנו טסינ סנל׳ ושלמא עוחא ומנשיו ׳סליסש סשא
 to ושלמא וע״זא סט ורט שליס וסלע אלא ושלמא שאוחא ל^ שדן ואשתו וצווחא חט לוי

 נלוס מסטר איש שיטואש ואן מטס ריס גפגרמ דאץ וגמימגר pל *ח גמש׳ס נגסו נלל יגוג
 צייסא מטס ואי pcoco אסייץ ונוצס W טין שדם פיהס וטמלס שומר ואשחג צמסא מטס ואי

 טאץ ואין חט נרי מיל גטשצס אנל . & המסו וושיג to הא יסדמה מרחגה יטיש ונלמא
 . ל^ שדישא ואשתו צחחא ושלשא גפטא וסגר /1וא ואשחו צחחא ומגשיו ישכיד ולמא שטס
 פטא נטסלש אלא שיין ואשתי אואא אי שיין ועלמא צוותא א׳ לומר טץ ילא ישנאו ניש ושחין
 א0ליס(וו *ח פגוו ונימי פיחאלשלשא וליל ואשט מוחא *שליש משחלשו סורו מנמצשליט גשחק

 לא לשסלס גמחק שמא משגר אנל . מדן טנייס פ• לישו סיץ ומשיש ואשט צשחא וליל ושלשא
^ שטס לישנא האי ש״ן  toteo פופא טד איל ונשפנו ואשתי פיחא איל גגסצש גץ גהפנר ו

 והא שטפי פטום ח« .גשיש ווש שדן טטשו ט אמר טץ לא ואיש ושלמא צוותא ליל ונהסצש
*ינמטאו קא• אטשלש ליש שדן ראשהו לויחא ושיש ל^ דחא ושלשא צחחא פנו שו וקאחו . 

 לטוס חצסש פמ שתש פשו טצששר יחסיו וגפ וויל נמיפנר <*י וני• יטאץ אשיו !ישי0 שיש
 קיחד איגפי יהא אא ונדם סנלמנשנו צאחס חמתי לא מיג. ששיר לסחח שחס מצפש ואין סמי
 ונשוסלש לוי• ל^ איש שט ישטש ואשט מאוחא ל^ אpשו ושלשא צוותא דני ושיו אליגא
 אין נמוטר » שנוא ולט יאיג ושלשא נאוחא גשנר ש'מ יאשט פיחא ששנפיו ואף טאין
 מוסגר גבי אסדס לששמיפ *<שדט למאי יא׳ג מו. בטס גשנר יאיט ושלמא אוחא מספיר ופא

:ינונחימא טס1פש פוטיס ושלא חסי וי מד לוט ט* למש
 ובנר .נימרי נטשי«ל הקט ליס וטי סליני לא ל׳מ ואשון בססגר וקאמר ורנא ומילסא ודע

 פאגי לא לש ואטן ונהפגי cm ט דש on ישסופי ,יטח דישנט לשיל סה שארגט
 בפון וטיט לסמאט טדן שעוג שו לשווש טץ לא לש«* * ולשמו שטש הסשש סי ל^ ימי

ו קרא טץ ולא טחש ש̂י •ששאש ולא שיו לשסנר טא ראו• ראטן שסגר נטן אנל שד שסד ו ^ 
 יסלטס^ן * דששרש שנמוג ואש שוא שסצשטש אי אשמש אלא טין אצאטשןולא לשמאי 16

 ולא נשיא העש ומשו טנא וטיט נשגר וטיט שליטת סליקג יש שויץ ראשון שסט נטף אנל יפסק
 ו<דמ .לסחיק יסל טומאה טטד וואס 0אןא ולטפי שהני טיוי לא ואינקוא שומאנ טסוי 1נ טלוו
 לששווו טניל ראשץ השני ססלש טיט ואפו! «ו0נ »יופ ו׳י ונוי וניאין ונסני דחק on נסנו
ו הטוא טץ לא והא גסס  שני גהסגר סליגי ט שויץ סגנן א טקק לא שהד ^ל לשטא אי ^ו
 ונוווויוו נוגתסאשר ואין פגי הפנו גטן ולס לפטק יגיל איט שסא מד ספדי גפחלס והוא
 oim פימאס טמן איט וסטין וגסי ליחא יראי והא טפליטס טמאס to פנ®0 לא ואשין ספד
 ינמיע להסליט גאחלס טשטאץ ימטס pל פד טיט ל p צרשס טטאט מפלטס נשיו רטט גאיש

 תאס טא הסול נוגח אלא ,מקראי 1לה דיש ינקיג סטקית לסמ0 סס אא וגל יי p גסיא פס
to פוואס מס פוי סוץ דסטק יאמר אלא לטפק יסל פנסן ואץ ומפמג לטמא או ולשהיו ט

ווקא
טיימוגיות תחות
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̂א ̂שין נשניע נץ ולעיכך כנר דהכגיח לטזמ^ה חשנזקין דוי q נין ר o 5 »י שנוע'fi' לשתזיז יכיל. 
 חזי לכ׳ע נהחלה הכי ומשום העע ר^ה לא כאלי ליה הזה לשתוק יכיל שיסגייני י\דם נתחלה נל1̂

 לשתוק. הוא רשאי לי «יק־ דיץדס שתיק טימאה סימ<י תזיניה ואי משמחו ה׳ו ליה מסהר דאי ליה
 למחיה ולא לנן לשער לא החיס׳ חששו לא דחעולם התיס׳ גדנרי אחר עירוש לומר הייתי סנור ועיר
׳ וס׳ל מחידשיס דגרים שהם י  הקשו לא לעירש׳י כשהקשי ווהי .להשיון אס כי לאלו השש לא יוסי ו

 לטמאו שייך לא דכא ליה חזי נת^!ה דהיינו לאשין נהסגר דה״ק ר״י ירש6 ולשיכך .ממשיון אס כי
 אץ מחיה או לנן שער משום ואי נתתלה טומאה כימן איט פשיון משוס דאי לטומאה למיחש רליכא
 מ״מ אגל . השיץ השש משיס רואין אץ שגי הסגר כהחלת אנל .נתתלה רואץ ומש״ה להם לחוש
 הכהן לו טקק לא שהרי שכתנו דנריהס דייקי והכי נתהלה שנהנט מה היא האמיתית התיש׳ כוונת

: יס״ש דנריס של לעומקן ירד לא ז׳ל הלנית חרושי נעל והתכס ,עדיין
מ ט׳  שליגי לא כ״ע נטהור רנא דקאמר האי מאי ז׳ל י״י של וה סירזש כשי להלוס יכולתי לא ו

 ראשון הסגר תחלת דהייט ראשון הסגר שסייש ר׳י לדכרי שהרי מהו זה טהור ליה הזי דלא
 גריש דלא משמע דנטהיר רנא דנרי שירש לא שכגחיא וכשירש׳י ליה גיסי דלא ואולי .טהור היינו
 שליני נמאי ללמדט שנא יכא לא דאי הוא ומוכרח .ליה גריס הד״ף שנהלנוח נסירש״י אן ליה

 לא ר׳י שירוש שכשי דגר סוף .לא או סליגי אי דטהיר זו חלוקה למדנו לא למה שליני לא ינפאי
.ול״ע ליה חזי דלא נליגי לא כ״ס נסהור דקאטר רנא רנד שירוש ידעתי

 נסניל ס׳ת חהדיחק קצת נו שיש ואף התוס׳ שירוש כשי ממרא סונית לבאי סילץ הארנט הנה
 זו ננוגיא שכתב דעעים רש׳ג להר׳ש שראיתי ודע .דהלכתא אלינא היא ששירושו לשי אזתו

ם ד ס שני נהסנר וז׳ל נעיני תמוהים מ  אס שני נהסנר אף רתמנא תלה נכהן סנר יואץ סני י׳
 נשוף לרנזיי דאתא כתינ לטמאו או לטהרז יואץ אין דאמר ור׳י »יק טמא אי טהור א״ל טהור

9̂x אף טמא איט ששיק דלכ׳ע היא השוגיא וסשס .ע׳כ כהן שחיק אשילו טמא טמא דאי שני 
 הכהן ומחויינ כתיב לטמאו או רלטהרו למשתק מצי לא ולר׳י שתיק נעי אי דלר״מ אלא שני נהסגר

 והתזה׳ רש׳י דעת הוא וכן כלל רזאין אץ הכי ומשוס טהור אס טמא אם הדץ לומר הננע שיראה
ד גראין דקאמר דרני לישנא הוא השירזשיס לכל שהקשה מה אן . יע׳׳ש  רני דהא יכו׳ נהא ר׳ס דנ

 אינו דהכהן ס׳ל ורני שתיק כעי זא♦ הרץ לומר מחויע איט דהכהן דס״ל דר׳מ עליה שליג לעולם
 כל נש׳ ממרא שרץ כזה וכיונא נזה נראין ואינן נזה יוסי ר׳ זכרי נראץ הול׳ל וא״ה לשתוק יטל

 תמצא לא רני זלדכיי וז׳ל דנריהס כסוף מ׳ש אך .יע״ש נזה נתעוררו ככר והתוש׳ ק״ע.) הבשר(דף
 לשי׳ דהגיחא דעתם לסוף ירדתי לא ,ע׳כ כלל לשתוק רשאי דאינו להתמיר וצא להקל רואין אחד גיוס
י  ואי כלל ליס חזי לא נטהול ראי להחמיר ולא להקל רואין דרכי אלינא כלל לה משכחת לא ש׳

 אך .שכתכט וכמו כלל ליה חזי לא זנהחלט שני נהסנר ואי ולהחמיר להקל ליה חזי ראשון נהסגר
 הסגר כהחלה להחמיר ולא להקל דרכי אלינא לה חשכתת הא ר׳י נשם שכתנו כתיש׳ שירוש נש*

ע .וצ״ע למעלה הטעם שהתננו ונטו ראשון ד  נתחלה הנגעים אח רואין אומר ר״מ תנן דכמתני׳ ו
 ליה חזי דלא סלעי לא כ״ע נטהור דקאמר רנא דנרי ליישב יכולתי לא הגירסא היא p ואס ונו׳
 זו חלוקה דרגא נסלתיה גרסינן דלא תימא וכי . להקל רואי; לר״מ דנתסלה קאמר כפתני׳ דהא

 או לטהרו שייך לא ראשץ דנהסגר התוס׳ השיי־וש:הניאו לאותו קשה אכתי .שליגי לא נ״ע דנטהור
ט׳ לטמאו  ולא להקל ליה חזי לכ״ע וא״כ הסגרים לשני ראוי עדיין להא שייך ללא נתחלה וא״כ ו

 להקל רואי! ולכ׳ע ראשץ הכנר תתלת הייט ראשון דהסגר ל׳י נשס שנהנו מה נסי וכן להחמיר
 להחמיר ולא להקל לא רואים אינם דחשמיס אלינא דנתהלה דקתני מתניתץ להו קשיא להחמיר ולא
̂ייגי והכמיס קאי יוסי דרכי אלינא דרנא חימא וני  להקל לא רוא־ן אינן ראש־ן בהסגר ראף יש׳ל סי
 אמת כן .•וסי לר׳ חכמים כין מי׳ליקת לשים מלתא הך לרנא מנ״ל ידעת• לא .להחמיר ונא

ן ונן נתיולה מלת כלל נקט לא דמתגי׳ משירש׳י  צריו כדנר עדיין אך ליה נקטי לא עונדיס ורבי ר־׳
̂זן ועיין (א״ה ודוק נתחלה נייתג•׳ גריס דלא ודאה ז״ל לרניט המשניות נשירוש ועיין וד1̂  נד׳ה לי

.יע״ש) בירושלמי מוכרחת זו דגירסא ז׳ל הסהכר הרג שכהג ומה
 רואה אחה שאי יום ייש ט רואה שאתה יום יש וגז׳ נו כראות וניום הגא אמריץ דנגמרא ודע

 נרגל וכן ולכסותו ולניתו לו המשתה ימי שנעת לו נוהגין נגע נו שנולד תהן אמרו ומכאן ט
 מכאן והנה .לסקל רואה אינו לפה לר״מ תימה החוס׳ והקשו .ע״כ הרגל ימי שנעת צו מהנץ
 וט״כ הברייתא על חולק ר׳ם נסירזש הא גיסי הזו דאי נתחלה כסחני׳ הסוס׳ נרסי הזו דלא סוכמה
 דאי ליה וקי דנא סליגי לא כ״ע נטהור דרנא נסלתיה גרסי טו לא ונן .היא יוסי ר׳ זו גריימא

 דלר׳מ ליה חזי רלא סליגי לא כ׳ע דנטמר דקאמר דרנא מלתיה על זז קושיא הקשו לא אמאי גרסי סוו
 הייט להקל רואה דלי״מ דנהי משוס כלל קושיא ליכא סירש״י דל^ ודע .להקל רואה איט לסם
 שעדיין נתחלה אנל להקל אוהו מאה נשניעי א'כ נתחלה לראותו הוזקק שכגר ראשון בהנגר דוקא

 ומוטב נראייחו גסקזחא דליכא מאחר לראותו אותו נזקיק למה טהור הוא והרי אותו ראה צא
 וישתוק אותו יראה שאס ואסשר רש׳י נדנרי סיהשט נתחלת למעלה שנתננו ונמו כצל ^סי יראה

 טהור הכי נלאו דהא שמחה כ״כ לו אץ מטהרו ואי הוא טמא אלמא ששומק שרואה נשהיקחו מלטרו
« ידעתי צא וס׳מ . היה  אף לעזלס דלר״מ ס״ל הוו הלזו הברייתא ראותם קודם ואס התזס׳ ט

 והנראה הכי לקרא דריש דר״ס לן אמר דמאן מהברייתא להו קשיא סאי ״כ6 להקל רואה גמחלה
 נתחלת דאמיינן ר״מ סברת והיא מלתא תליא דנכהן למימרא קושיא על זו בדיתא הניאו דגגפרא
א בכהן מ״ס מאגיא  כשאר היתה דצרעת זו דטומאה לן שנירא הוה דאי והטנה ונו׳ מלחא ^י

 ממילא דהא להחמיר ולא ראמר נמאי ר״ס לדברי חלות היה לא טמאים הם ומאליהן הטומאות
 לי'מ ס׳ל הבי ומשום טמא איט טמא שמא הכהן יאמר שלא ומן דכל ודאי אלא .החוסרא לו גאה
 ותי־־צו מצתא האי דמנ״ל חלתא תליא דנכהן למימרא ממלא שאלו זה וטל להחמיר וצא <»־\ נזאין

ה שאי יום יש רחמנא זמדקאמר גיייתא מאוסה לן  דאי מלתא תליא דננהן שיש רואה ^
 אליבא זה יתכן דאץ התום׳ הקשו זה ועל טסאוט שמיא סן והלא לא או רואה אם נ״מ פאי לא

פ ״  סוד .להקל יראה רואה אתה שאי יום ויש רחמנא כתב דאסאי תיקשי אנס• סגישו מי והא וי
 הנית אד. ושט ועיר לראות יכול לעולם להקל יואין הסגר גתחלח רלכ״ע ר״י דטייש למאי הקשו

 היא הבית את דושט האחרונה זו בקושיא ודע .ע״כ טטר ימצא שמא לשנוס טורח לפה שיראה «־
 לדיק דנשלמא כלומר דושט מקרא להם והקשו חורו הברייתא מדברי נתחלה שהקשו יצגזק ולד׳ ^ר״ס

 הדין שיאמר צריך העע שיראה ומיד תינף א״כ לשתוק יכול הכהן דאין (טמאו או לטהרו ח־רשיק
 לשטת טורח צמה יצחק ולר׳ לר״מ אבל יטמא וסיד תיכף הכהן יבא שאס זשני קיא אמר הכי ומשוס

.הרין יאדזר ואח״כ שישט סי ישתוק טמא ימצא ואם טמר ימצא ם»א
ע ד ק ו מ״  לאחי נתחצה הנגעים את מאין אין אומר הכטים סגן חנינא ר׳ חנן ר׳ מש« ונגעים י

ת להיות סל חאץ לטלם רע״א ונו׳ בשנת להיות חל שלו ששמע מכת  לאחר סעגירין מנ
ט׳ עע ט שנראה חתן תץ <׳ משנה ונש״ג השנת  והנס .ע״כ הרגל ימי כל לו נותנץ נרגל זק ו

ט׳ נרגל וק דתנן דהא אסרינן י6  שטזקק לאחר אנל לטמאה שטזקק קודם נתחלה דוקא מיידי ו
 ור״ע חנינא רגי נה אישליט קמייתא דמתני׳ ניחא מאץ נרגל י״ג יום או שניטי חל אס אף

 ח־וחין ס״ל וי׳ע נשנת ניחול דלא היכי ט פזנדא עגדיק דסתחלה חנינא לי׳ דס״ל רזקא בשנת
 תיפא וכי , לטומאה מזקק שכנר כיון מאין נמועד אף דלכ״ע שליגי צא בטעד חנל השבת לאסר

 חטט מקרא או גו הראות דוניוס מקרא או רטינו <םקי קרא מחזי סא ממועד שנת עתגה מס
 דהא לטומאה שטזקק קודם נתחלה אלא סמעסינן לא קראי מטי ולעולם משוס ליתא הא הגיח אס

 קא נטלט ס טאות דוניום נמי וקרא וכיינואר לטומאה שטזקק קידש מייד בתחלה 1דו* קיא
 אה״נ מ51ד מקיא ליס דמשק דלרני לסימר זליכא . נתחלה מטמאה מחיה רהא בסמנה ^ מייד
 במועד האין אין ילטלם ס״ל ט טאוס דוכיוס מקרא ליה למפיק לר״י אנל נהסלה אלא ילשיק יצא

א דהא סטקק צאסר ויצו6 זינא ניניימ איכא דורשץ סשמעות אמר ואניי נינייהו מאי שאצו עמי

 דאין אם לטומאה היכאדנזקק דהיינו נינייט איכא טובא למהשכתנט איתא ואם הרשית דנר אמר
 ישנת וטעמא . לטומאה שנזקק יץדם דור^ אלא ממע.יינן לא דכולהו דאלינא וראי אלא נמועד אותו
 רניט וכ״כ . מהדינים לדין דומה הנגע וראיית בשנת דגים דאץ דקי״ל משום היינו נו יואץ דאין

 ללמדט רמתני׳ תנא p5« לא נשנת טע לו דטלד והיכא .שם ז׳ל עוכדיה ור׳ המשנה נפירי:
 דנשנס ללמדם התנא p5w נפיק לא דמרץא לטומאה טזכר דננר נזה אך .נפקא דמועד סק״ו' דהא
 נאופן ור״ט חנינא ל׳ שנחלקו אלא נשכח דנץ שאץ מפט רואץ אץ לטומאה טוקק שכנר אף

 גפלאש דנים דאין משום טא וניו״ט כשנת טגעים את רואים דאין דטעמא דכתיננא והא .התקנה
 כדן דמי סטטם שהוא ז״ל הראשונים מן כתט גיו״ט מומץ רואץ דאין דקי״ל נטר נני שטי היא
 אל! טעמים שס כסב לא ז״ל שרניט ואף .לחכם סכין מראין אין וה דסטעס כתב והרו״ה הדין את

ח אס דדן טעפא שייך לא ביו״ט דשרי נפש אוכל שהוא דנדנר דס״ל אפשר  הוא כעעיס אכל . ה
 . יט״ש נתתלה אלא לסתני׳ שירשה לא איך והראה המשנה פירוש הר״ן מ״ש ועיין לכ״ע נריי טעם

ט׳ נרגל וכן דתנן דהא אלזדנן אי אך ד נץ יהודה רני ונץ לטומאה שנזקק לאחר אף טיירי ו  ר
 משום וו נינייא נגמרא אסרו לא הכי ומשוס לטומאה שנזקק לאחר אף ילפינן דמקיא ס׳ל טלהו
ס כ״ש א״כ לטומאה שנזקק לאחר אף מיניה דילפיגן ס״ל דושנו מקריא לה ומפיק למאן דאף  גפי מנ
כמזעזי ולא כשנת זה מחלוקת ור״ט מינא רני קבעו לא למה לתמוה יש יא׳כ . קרא• מהני יפיק
הללו משניות שתי רני קנע למה ועוד .סוער נסיק צא משבת אכל כשנת מכ׳ש ילפינן ממועד דהא
 דשבת כטעיזם מלא כדינם לא פוים דאינה ודאי אלא ניגהו טעמא מחד דטצהו כיי; ׳ית מקי כשני
 לטומאה שנזקק לאחר נין לסזמאס שנזקק נץדס בין טלל זה וטעם נשכת דנים ואץ חשים טעתא היי
קודם אלא שייך לא זה דסעם וס״ל יטמאנו אם נמועד יצטער שלא משוס הוא דמוטד סעמא אכל

חלקם הכי ומשוס . יטמאנו אס עצמן כאן אץ טמא מא שכנר שנזקק לאחר אכל לטומאה שנזקק
• זה כראי זה ראי דלא לומר מקומות נשני הללז משניות לשני רני

ה ת מע  טמא ימצא שמא כמועד העטים את רזאין אין שכתב כפרקין רכים דנרי לנאר ננא נוא ו
 הסגר של ז׳ חל דאס דמשמע נוניא שם ויש וז״ל ה״ה וכתב .לאבל נהפך חגו ונמצא

 דסכמים דאלינא כזכר שהיא ואפשר כפשטה משנה כתג ורניט התס כדאיתא ליה דוזזי נחיה׳ם ראשון
 רנינו נדניי :לנין ונראה . ע״כ יותר נסכאר צרעת טומאת מהלכות ופ״ס כלל מאץ אין דמי״ני׳

 הוא וה~גר נמיעד. שלו דחלז׳ היכא דהיינו לטומאה שנזקק אחר אפילו כלל מגעים מאץ דאין
 לכל טלל הוא במועד הנגעים מאין אץ דלעולס ס״ל ררנינו כסשטם הס הדכרים דאלו אצלי הימה

 נימי כתשמיש ואוסמ יגיהרנו שמא משוס הוא הטעם והתה מאין אין נחיתלט אף א״כ הזמנים
^ שכשכנו וכמו סשיו  שהרי זה טעם שייך לא כמוחלט והרי טמא ימנא שמא רניט כתג ואין ל
 נשזחלט ז״ל דינינו לזה ה*כ יאמר ואולי . יטמאט אם דבר שיה לו יתחדש ולא סעיקיא היה טמא
 רניגו נקט לא זשש״ה ליה עדיפא רעלמא לצוותא משיס גמיחלס ר״מ דכמ לו דנראו כרכי פנק
 מוחלש ויפשנו יט-אנז שמא השגר נתיך או כתהלה אלא שייך לא זה וטעם יטמאט דשמא סעמא אלא
 צרעת טומאת מהלכות ס״ט רניט כדנרי השגיח לא דאי• תמהני אך .דרואין לרכינו ם'ל כמוחלט אכל

 הרג כדנר♦ ואם חזה״ת של הדין כתג יאח״כ ונשכח ניו׳ט העעי: רואין דאץ כתג נתחלה שהרי
 נכי שכחג המשנה שנסי׳ רנינו כדכרי השניה לא איך זעזד לידה׳מ ושנה יו״ט נץ חילוק שוס אץ

 אותו לומר ז״ל רנינו דהיצ^ וכ״ת המועד דחול מטעמא ת״ל דנין דאין משיה רואין דאין ויו״ט שנת
 בשבת יטמאנו דשמא טעמא שייך דלא תשים הגנוחלט את מאץ דנמועד לאף מוחלט משים הטעם

 לא וא״כ שם וכמבואר נמוכגר כ״א מיידי לא נמהני׳ התם והא ליהא הא . דנץ דאין משוס מאץ אץ
 שיעיא צרעת טוי׳את כיילכות כס ככ״מ מרן על התימה יגדל וערד . רנין דאץ לטעתא מקים שם היה

 ולמין כתב ואח״כ . ליו״ס דה״ה ל^טנו ומשמע וי״ל ונהג נשכת מאץ ואין דעעיס דפ׳ק מתני׳
 את מאין אין נהוה״מ דאטלו דאמרי כיימיס דהלכה ורשרע דסז״ק כפ״ק כמשנה איפייגו חוה״מ
ט׳ יו״ט מהל׳ נפ״ז ו:״כ רנינו שכתב יו״ט נכלל הוי דחוה״ס ומשמע הנגעים  הם זדנריו .ע״כ ו
 ראי ולא חוה״מ נכנס יו״ט נכלל דאיך תימה דנר הוא יו״ט נכלל הזי דהוה״מ דמ״ש דפלנד תמוהים

 דמאי דמוכח םה״מ5 של כהכיהדין לזה כהינף רניט נדנרי השגיח לא איך קשה תי .זה כראי זה
 ראשון נהסגר ממ׳ ואמרינן שס מין כתב ועוד .ככלל ח!ה״מ ואין דוקא הוא יו׳ט נתתלה דקאמר

 דנרייתא אתנא אלא קאי דלא שסער ואפשר רניני השמיטו לנזה לתסזה ויש וכו׳ שליגי לא כ״ע
 ליה חזי לא ראשון נהשגר אף דליבינו שכמר כאן ה״ה דנרי הן והן ״ ע״כ דמתני׳ אתכחיס ולא

 הוא ויו״ט נשנת דמקא ס״ל ז״ל דינינו בעיני והנראה .זה פירוש על התימה מן שיש מה כתננו וככר
כמו דהוי משוס מאץ אין החלט לאחר ואפילו כסוף ולא נתחלה לא כלל העעיס את מאץ דאין
כולל והוא ויו״ט משנת חון הנגעים את מאין ייס ככל נתהלה זז״ש . נשכת דנץ דאין וקיי׳ל דין
אין לטומאה שנזקק קודם נתתלה דמקא פ״ל נחוה״מ אך . אלו נזמגיס עע יראה שלא ומן לכל

משנזקק אנל נההלה אלא איני זה וטעם לאכל נהפך חגו ונמצא טמא ♦מצא דלסא משים מאץ
 כ״ל לא דאשתו וצוותא דעלמא דצוותא הטעמים ואותם נחיה״נז אותו רואץ טמא הוא שכנר מאה לט
דלא ניאר כנר נז״מ נהוה״נז מאץ אין דלמה הטעם הזכיר ש'א ^ צרעת טומאת ונהל' .כ^

כתג ועלה לטומאה שנזקק קודם נתחלה דהיינו עע נו שנראה סתן כתג שהרי כהחלה אלא מיירי
 עעים דמם׳ הישניית דמלכד הוא זה לכל לרנינז שהניאו וכד! נחתלה ג״כ דהיינו ניגל וכן

 W רכים שהכריח ניאה עוד וכמש״ל שיה טעמם ואץ שוה דינן אין וחוה״ם דשנת זה כל דמזרות
 שהיא נראה זו וגירכא נחחלה הנגעים אח מאין אימי* ר׳מ תנן דמ״ק דפ׳׳ק דנמרני׳ דראה יישום

תלה גרה לא נכרייחא ואילו המעיין שיראה וכמי שם הירושלמי מדכרי מוש־הח  לו־ הוקשה עוד . נ
 אומרים יוסי ור׳ וחכמים קאחר ולא דר״ס פיוגתיה כי־ לי״י דוקא הניא דכרייתא הגא דלמה לינינו

 דנלי נראין ואמר הכרייתא על כנרתו קנע רני זה דלמה לו הוקשה ועוד , להחמיר ולא להקל לא
ט' חכמים דנרי (••אץ וליפא אמתני׳ הנרהו קנס ולא נ״ישגר ר׳י ודניי נמזהלט ר״מ אשר .ו
והוא ,דגרייתא לפלוגתא חמה אינו דמתני׳ דפלוגתא ז״ל רניט הכריח אלו הכרחיים כל מכת

 דרשי חכמים אנל שתיק בפי דאי רשום להקל מאץ הנר דר״מ לטומאה :נזקק קידה נחלקו רנמהני׳
 זה לטומאה דנזקק היכא אבל יטמאנו שמא משוס כלל ריאין ואץ אמרו ומש״ה לטמאו אז לטהרו

ה^ ס״ל דחכמיס משים כמשנתנו נזכר לא  דאף ס״ל דר״ס ואף ולהתתיר להקל דמאיס דהייט נ
 נתחלה אלא צפי־ דליכא אלא הכי ש״ל לא חכמים יצערט ד:םא להחמיר מאץ אין לטומאה משנזקק
 לטומאה דמשנזקק משוס בהחלה אם כי להחמיי ולא להקל דולא כנרתם קבעו לא חכמים ימש״ה

 לטומאה משנזקק דאף <ר״מ מודה דר״י והוא מילוקת הניא דברייהא תנא אך להחמיר אף דרואין ס״ל
 ולא להקל לא קאמר ואיהו לה־י\ רואץ דאמר נמאי ר״ח עם שחולק אלא יצעינז דלמא מאין אץ

 נטומאם שנזקק v5n< ס״ל׳דאף איט דגם דנרייהא עליה וקנע׳סי־־תו רני נא זה ועל .להחמיר
 דקאמר רנא דכרי וכל . כזה דנריז לו נראו ולא מה דבריו לו מראי אלא ׳נערנו דלמא שייך לא

 איכא לטומאה משנזקק דאף סנר דקא דנמיתא עלה אלא שייכי לא פליגי לא וכהא תליגי נהא
 לא דמתני׳ לחכמים אנל .דאשתז טותא משום או דעלמא צוותא משוס או יצעיט דלמא לסיחש

מ0 דאינהו כלל זה שייך  ממא הוא דנני משנזקק אכל שנזקק וףדס דזקא נחחלה אלא צער דליכא נ
 רניט ופסק . כלל ס״ל לא דאשתו וצזותא דעלמא וצזותא יסהרט אולי דרואץ נסוסיט וכ״ש רואץ

 ווס שכתנט וכמו אזלי נשיטתיירו רעעים דהמשניות משוס ואי מתני׳ סתם דהיא משום אי בחכמים
ט דנרי אלא נזה אצלי שיעמוד מי ואין .הדנר נמן אמת והנה ו״ל רנינו נדטי פשוט שהוא ג״ל  רד

 דהמשגם יס״ל דמשמע וכו׳ שני נהשני נראייתו הוא ומלוקתם שכתב דס״ק נפ״ק המשנה שבפירוש
 זה שאץ <״ל אכל . זמת ה״ה ממ״ש ג״כ מ״ש הפן וזה נדירי קא גזזנא גחדא והניייתא

 והטעס . היישניוח נפימש מס״ש הפן נחג נחינומ שינינו רטס נמקוסות שמציט לפי מהקושי
 פסולת מתוך אוכל ובירר ט והעמיק הגמל החיכור עשה יאח״כ המשניות פירוש עשה נת^ה שרכים

:שכתבנו מה פי על אס ני פתיישגיס איגס יניט שדנרי דני הוף . מהם כאחד וה גס1
ונול
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ט «' שהיה ובולו י  6לה שס וי*!)*'ש5וה« <«ויר םווין11 גלמו 6ול לגלח י1«ו ם9ל היה נל1< י6ה! להם היה נשלא ג«עד לגלח רקniJte »0 לו6 גל י״ה) שם(וף נרייהא .ו
 שהשגא לפי לדני והשפם לשהרהו ששוגאהו והשולה והמלויש והגויר נששגה גורם רגיש מראה לפי השלא. ובל : קרגשת^ ישהו שלא מוהרי[ גלמו ולא פנאי

 גהספוהם מוהר גשופד שלו שניפי מל שאם שפרו גל יגלה השגיפי גיום רגמיב לשהרמו משושאהו המולה ומשרש נרשיץ הגי גמג ו*ל רש׳י אגל .הרגל קודם למוקשש לו אי(
ל. קרנשהיו ישהה שמא גוריק ולא ל פ  ויל: אמרים למפרשים ראימי וג! שאהו^ גלמו ולא לק ^דם לגלה יסלין שהיו לשהרה משומאה שהפולי[ פדגריו נראה וגו'

sp) ט׳. שטלד שמאל אמר ייו.) cp( שם ו
ט ...... ״ י תר כ נלחי ולא היעל קודם לגלח פנאי להן שהיה וכולן י מ. שפה ליפול סו ל מו גהנו מולא נ

p שתיע והמצורע הנזיר אכל .אסורין t גיאה^אי^וז־ים^מ׳ שמפגנה תגלחתז ג גורש »פס גרפה פמפמה ^,ן פו מ־ג

 היוצא וכל .קרבנותיהן ישהו שלא כמועד לגלח מותרץ
 שנולד וקטן . במועד לגלח מותר לטדדחו מטומאתו

 ואנשי .במועד לגלחו מותר המועד לפני כץ במועד בין
 מפני לגלח טותרץ המועד כתוך טשמר^ ששלמה משמר
״מותר כ :שלהן בשבת לגלח אסורין משמר שאנשי
עד. של בחולו שפה ליטול פ] מו  שעד האשה ומעברת בכלי. ואפילו צפרנים וליטול [
 ופוקסז כוחלת כמועד. תכשיטיה בל ועושה .ככלי כץ Tב בין הערוה ומבית השחי מבית

:במועד לקפלו שתוכל והוא בו וכיוצא בסיד עצמה וטופלת פניה על סרק ומעברת
הזבים • * ג’״זיי«י סי' ««יי

j> (דן> שם והנה' ההלטה מפקומ .וגו' 'לימולמותו■ כ f( שם. שהוא או האכיגה שממגנה מוקא שגהג מי ויש .מופז של גמולו שפה לגלם שמוהר  ג>פ1הה גנשון גמג ורגיש א«
ממד לא אומראשה יהודה ר' מגשישיהנושפד to אשה פושה נוןומ׳ג) %ק משגה ועושו'.אשהוגו*. ודןהצפרשםגןהשלוגהלגוה; .מומר גמא מל שנמופד ואפשר

משנה לחם
ש):1הדפ'-־»נם*יפש65•(«)<מ מוחי אפשו.»»מולשמד«ו5היו וכל יט

׳ רשיי שגמג* מה ,ט' נפופד
ף ל(י ט' קרגשמיו •שהה שמא סריק ולא מיג) 1י* זי  השמל גוריק ולא גלוסי ו

וישהה המופד קמים לנלמ פגאי לו •הא דדילמא משום לגלם אמוד שיהא נמופד שגיפי

הי גטפד השלד קש! «פד לנלס «  נ
ט׳  ואיסימא דאמימי •יד:) (קף שם ואפיו ו
 נמופד לנלמו מומר pp הגי ממש שישא לג
 ופשק .מפיקרא שגא ולא נמופד שלד שגא לא

ש א נלישנא יגי סי  ופוד דנריהס נשל להקל נ
 להאי סשיימא גפשפה דנריימא המס דמשמג

 גראה שלמ םייפמא להאי דד» ואפ׳ג לישגא
שי :להקל אנ ט׳ משמי ו  •יו:) (דף שם .ו
 שם ופירשו ננלום ושמרמ והגה! האגל סגא
 קא דלא לידן ומגא גר« משמרמו דשלמה מון

 וגו' פרסים גג' דהגן טון מני ליה משיג
^ן  ומגא לג<מ ואטל משמיט סלים דלא ג
 .ומוהל ליה שלמה מיהא משמלט סגל נלא
 גמו« שהלכה שגמו גרא גמגא רניש ופסק
הן גמומו הלגה p למפלה נמכר גאנל  מ

מקדש: גיאה מהלטס פ^א פסק וק

ץ נלגד לוויה משיה שפה אלא ספרא  א0 ו
 טומים דהלגמא וסגר• בגמרא לידן מסמא
טו הלדח p שאף פונדם שהם ומשמפ • 

מ שאיש אפ*פ לגלם » רגיש וגיג מפ חנ  י
:מדמיהם שגראה

וסי

 ליישב ל• גראה זה .קיגמטו ישהה דשמא מטס גוריק לא ויא• דלהא המופד מד
אג ומה .טושנ ואיש גאום איש ומ'מ הלשק  אעיג ונו' סדנריו גראה ויל היה מ

ם לופל יש למהיה ממופאה והפולי( גלים דנניטס ש דל ללשיי סיל שם מ חקא וטי

w גלמו ולא הטפד שלמ לגלוו «אי לגם יפ9ש וטל( יט e t ופן שגניש וגווגודש טלי אנל 
 מופו לגלס פופריפ «א< לגס מיג אפ׳ג סרגל קשס גי! גגופד גטן <ץ פגלמפג

 t גמשגי' מסגאר וג גל , נסיפד לגלמ גופר לפגגט ספופאהו :א1גי וגל קרגפפיגג ישגו שלא
 וגנויי פי'1 .ויל גד! נירספ טא p לסהיט פטפאט גפולה וגפצויס והגויי ד«ן מגלמי! ואלו

 שפדו גל אפ ■גלג גשפיגי טוג יגטג לפגימו פטפאפו «»לג ומ(ורפ ג'פ1« גויריפו פגשלים
 וגוא גונל פל קרגפפיו לשגייי אפי ללמא גוריק ולא גשפפודפ מופר טפגיפ פלו שניפי וגשגגיפ

^ שנגלספ סייש׳י טא וק .ג1פ לא»1מ: «ול  גוריק ילא גלק מניר וג מפס אלא ג
 ופייס וש׳י גשם « גידםא סניא נפלןין ג’0 אן .יש׳י גוניי! לא ןוגשסיי לשסיי אפי ̂וא
 לאשפפיק פפגי' אופיין להפזפאי פטקשו לפי 01 לפפם וגוויט ,י,רנפפיו ימא שפא גוריפ ולא

 «אי ש סיג שלא טק גלשופ לט פגוא סיס (ופדיפו גגא לסשפא סספל פנלפין וסשיפ ימיי
 גא ופגשיו <יץלם לגס <«פפ סיפס ופשיפשגפנלפפ מיי נוזופל סגילופ לו טפי הגגל י,ודפ לגלגו
 .קוים לנלפ יגול וסיס סיפא אפילו לאשוגפיק לאילפת ונ'פ .לשדי פיספיא 0פ(ו יאיגא ופגה
 .גלל לאונופי ליסא לפמפני' פשפפ מניייפא י׳ו.)!פשפוה סס(יף פ»ןו0< נג״יא לסא ליסא «א

̂לין ליגור «שגו ופש׳ס  פגץלם פנאי לגס סיס שלא אף וגגלודפ מיד ג>0ל דפליא פשוס לאי
 וסיג . נגו׳יש דלא ןפ׳ל סרגל ןונטפספו לסזפית tfo' ילפא מיפו יסזפוי שלא פליסם מיגפי

 נשפל טויג! ולא נלופי וג׳ל ו«ג ןונטפיו ישסא שפא גגייק ולא שנפג יש׳י דניי סנץ ל׳ס נפל
 סווופי פי וישגה ספופי יולם לגלפ פוא• א •סא ולפא ocd אלפ אסוי טהא גופפי שלו שגיפי
 :פ׳ג מיופג ואיס ואופ אים יפ'פ סלשון לייסג ול 01,קונפפיו ישסס ישפא משוה נוויג! לא יל^
 לגייפון ואף . סנייפאופ לגל לאופיו אנו פוגרוויו וג שפפס גוה לפפו גווה לא למה •לפפי ולא

 שאר דמפא למיפוי איצפיז אפאי ומצויפ יסיר קשה פ׳פ טפופאה! והפולה יגייס יניגו
 פשים גפיפל דפגלפין אפרינן נספגלפפה מלוה הפפא וליגא הרגל 0וףל אלו■ •גולים שסין גפמאים

 ’לש* נפ׳ש למיפר לן איפ ג’פ ולאי אלא . פיגודא ופלורפ סיר קולס פפקהפ ספמא דאין
 להם יהיה ללפא opn יגלווו שלא פליהס לועוור גופפד ופוס שהגימ אף להגי פיל רהוה

 גמרא הם הגלו יש•• שינו■ רל הרג to פוגה >16 וולוד :לשסו״ ואפי הרגל קולם אלפ «אי
 וספלויפ והניר ם'ש אניי אווי נרגל אפפו טגסוג מהו פלויפ הזוה לאווייו! י׳ל.) (ניף שס פלוגה
 ללא פופאוש נימי ודגגיא לא קאפר טנפיא M ופירא והיג פופאפו {יוני הא מפופאפו הטלה
 .והיץ יש׳י שנפנו סספם מיחש לן הו• .דג קפ׳ל ®■מופיו ישהא שפא ניגיי לפסי* אגל נהיג
 קוגן להניא לרין לנילפ לסיון נמופל מגלפ יהא שלא גיגווי וו'ל שנהג שם לרש׳י ריאיפי אפמ סן

 01 ולוי .ע׳ג <ידפ •טד קלנפפ להקויג ואפוי ומקייס או»ן0 <רפ פי קרננוטו יסהה ושפא
o אמי ולפא גוריו! ילא במפני' יש*י מיש iגפ׳ש אלא ו*ל ל*מ געל הרב ®:נין נמו ססוה אין ״ 
 « נטניא השגים לא *ל1 שהרג אלא סאפיון ליו׳נו הקינן יפהא שפא היא לסמוה גאן ישי•

 פנאי לו יהיה ללפא היא יססנה נפג פש*ה1 פפלאנה נפל שמא פנהג הי׳ן לנרי אפי ינפשן
 אלא ראה לא1 השגיח לא ו*ל הו״ן גמרי גם ו'ל שהרג אגלי והנראה :הפופל קולה לגלח
 לפה שפס טא שמא שספג לפס מ0 וגסי קיגפפיו ■שסא שסא גוייון ולא שהפג רשיי דגר•
, פד1פ0 גו ויםהא ספופל קולם לגלגו סואי לו •גיס כפא היא להגורה נלופר נוהגן ולא מפג

 םמומל גמון מסמרץ ששלמם משמי (אנשי : !'&םמומ' שם שגמנו גמי גמשרש
 tob{ מו1גמ «too שגמו 1מל גמנא *(1 רניגו ופסק מים גמג .וטי לגלגו מומרין

ט'  מל דגר דטי מטס נאגל נמויוו שגלנה למפלס שאגונו שממפם לומר סנמו .ו
ק. גמוט גלנס מגמא מקי דנריהס ג  קשם p סאמר דאסלא דל טנמו ל• 06% וה ג
תו הגריוו לא אמאי :נאגד שהניימ גמו דנריהם של ונר דהוי משוס ננסן ה

ק שנווב פי ידאיהי ויל ודה נסב .ונו׳ מגשימיה גל אשה ועושת כ וממני׳ ופי
ג. מ׳:) קק(דף במועד פליגי W וליי ננרייסא אמי אין דאיג וקשה פי

וסדה
לפלך משנח

 לרואי פפו והלין .ואופ לאים גמג וג ופל ליטופיו ישהה ושפא ששום סייש ללא סוג וה ופל
 הלגריג גרן וטי גפי p .קרספפיו שהה לראי להא גוה שפא שיין ולא גלל פיושג איפ הלשון

 פגאי לו •טה שפא טא לגוסשא הלופג פלמה הגויפ טא קרגפפס ישהא שפא רפ׳ש ן1נופ הס
 שלא ופה . פפלאגה גפל שהוא הרגל קלנפפיו לשהופ סלי פקולפ ינלפ ולא הפופל קולס לגלוו
 קשיא לא הא . הווופל פל עלם K1 לגלגו פסאי לו יהיה דלפא דפ׳ד לטיס גקילול הפפה אגוון
 א0«י ולדג ,גפופר שלו שניט שפל לפ «קפ> להני «אי לו הים סשלא איירי למפני' פטה גלל
 דטם טגא אפו פנאי לסס טס ולא טנא גורי לא לווגפ שגשאל וט פגודה גגי וגא שגגוור פיפי
 גווווס pilo י«טם6« להם ליש היגא ופפהפא ופלירפ סיד גט שניגפר פיפי ופטגא פגאי לגם

 יין לשטפ מי פשם פגלפ קדגפטו שמניא pp הפיר p פוגאופ מקופ ליפהוי גלי הפלודפ
tem לומד סלרהו לוה .לטש לאין פשיפא וא׳ה i לשמש מי סופפו קולה יגלה שלא טא 

 פל פולה וטה לסייג הפשסן גם סיגדם דל יש׳י ולדסר• . פסלאנס גפל שטא טפפל סקרנפפ
 : !note פ׳ג פד סקונפפ פ10לש יגא שמא גופפל ינלוו tic לגפ0

nW א חקא אלא ולפסלפ לפיד גפפגי' פימ0 ללא סגפרא של גס׳ו לפי  לסם טס שלא ^
 ^וא •נפי פיפי פטגא איג .סרגל פל פפופאפם פלו שלא ספופל קולס לנלס מאי

 לשה• מי זמ1א חלון! יפשס on יול .נפופי לגלגו טפל לא לוס וסלא יגלם ולא «אי לי יהיה
 אוו• פנלם■ מפה הגד קונפפ אפריס שטפה פ!ורפ של פ •ולפס >וופ הלמ0 והוא קרנפפיו

 שופגאד והמו שגיה פנלספ ופנלפ יטם שנפה מפי p ואסרי הצרוס פן הצתון וגפ שנרפא טום
 ומל א>פ ואשווה פגלמו גילנו שלא וגל .יפ׳ש צרפה פופאפ פהלי ^א ריש תיצו גלגט וה גל

 •פס והמו שדה פנלפס ויגלח יפים שנפה ישהה ואשווה טלפס שאגור לנין אלא שגיה «לפפ לנלא
 M6 לו פלפה לא גשגיס וגלחן לאמגה נפנלפא שפריפ מוי שייר ואה ג׳ דין פרק נאוט רניוו

 . y« ו«לפ שנפה ומפי פפיס פפמסו נפי׳ר הר*ש והפג .ראשונה טא והו• גלגל פ0א טלמו
 שיביא גלי גפופד השניט פס גל■ פל לגפפלה היאמגה טלמו• ישהה שוה אפשי ואיג

 לוסווו ■גול שהיה אלא גפופד שלו שגיפי וול כאמו לפי ווה פפלאגה נפל ש«א גפופו קרגפסיו
 גל וטהו . הגא גוריו! ללא קפיל הפיפי קולם שפס טלסשי חלה טפה ואו נופנה ראשווה טלפס

 פ0םטל לופופ טלו אי! סרגל 0םי וירי* של« ̂ל שהר• קשה טר גני אגל פפרוו גט ניחא וה
 אט אששי טה פפא ספיר ופיט ופפפ׳ 01 לפיו אופייס טיט ואם .ספיפי נפין ומס שינא
 טום אס גי טסה לא שפא לפיד טלמו שהוי גפופר ופנה שיבא טלמו ללטש טלו וה לגם

 מי 0̂ לומס יגול טה ואיג י׳א לץ פירוס גסלגוס מיו :ט1ר ונפ׳ש להואחו השניסי
• שיגא  שו«» 01 שיטס זאושי סוא טטן M טפ0 חוזן גראס וה הל «דפ .גתל השטט י
 לשוס זפגט ופרא בסופי אלם סבור יהיה הפופל קולם אלס טאי א שיהיה דאף ומסל בלי!

:גוריו! ללא ^רל n גטה משוה גפופל יגלט לא ופארפ פיר
)mDU !פ0ל שהיה אפ׳פ ופא• פיר וס' גפופז לגלח טפרים שאמרו אא בל הפא אפטו 

 שד גטלפפם קרבפפיהס ישהו שלא יטיצדי .פ׳ב קיגפטהס ישהו שלא טהרים טאי
 אן הלבן קראי טה גדגחיג גילוח לאפי יד קרמופיהם פניאים אין וגא• מיל הרגל לאפר

שפשט! פו(א בסופי להו אסט ואי רגל קסי שסר רלא משפן רגל מקשי שבט מלא לסו ?שיק
סקינפש

עוז סנדל
mnin ץ ש׳ק בפוגו. לקשא בלפבשיפיגגר ם'): קש!(יף «שמ קפא ושרק •

סייטוניוח הגהות
i 0«נ וו*ר (פ)  •now>ג’n סיי גר בנפונד« )W יוני חי׳ רגי רנר• גסוער פםונים 

 גן גס ונ1ונ פלםם פריי רנן בסמי יוסי ני' פוסקים ו«א0® ובץ שוויא ונץ ט׳ נאיר
לי ישוו גני n׳S נוקפני ירי נתודיס Sow נישא פאפ טנוססר• יסו• ואי וץ גיח יס ווגוהפ ר סווג ונן ירי טטססו• פפיאו דגסועו  S3M •too איווי בוםםוי1 ט! יוובי ו

 אייגא אבנריוש mam ינא אנגוסיוי דלפי *םוי■ נסי גסנץ יים« געפסח נננושסו• גיויניח תפוא 1A *ם1גו*י nnVoB איא «וויישון iwwr נוונ 'ננאם»ר»ו1םו מפר
ח לנגט ויפידח רכיץ בנגוססר• »פ>לו שייניס מ  ייוו פפיביוו nv< חנקו ננדיוו אוו יץ דפם וגווג nwim נסיר ישנ0 וגן וורר פרק •mono גורע! או mw גמקוס י
לי יינלי רלד פל נייניח חנלחש יו פחחווס לייי לכל% גל לחפיר  vnnii בסי גסועד דפסר• פרנוחיט חפח לרא שאיל opSn יחש 00W0 נחג .וריס לסנץ גסספריפ י
מי דנבנוייוי סנאא גייניח אסיפטלו יקלי גחלודם ילחגן מי׳ קם>ח קופביוו חוח ים! דג בש׳קיםר מייח יסוד « אייבש• ^א חאח י*ם סרקפבשי p וים חיי לאי י י י

יאש '
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סי כא ס דן לוינו׳ ין6ש ו ר׳  נערב אבידה לו מיש^נדה ■'ל-)ננ׳ מנצהץודף לז6 ינ
תל לכנר אשור ה־גל  ה־ה דיוגון כ"פ ’ידע דלא משיש הוא דשגוס אן"ש נ

 אהמי הא ומשר ניע ידעי ללא אע״ג לננסו שמותר אחל תלור, אלא לו שאץ ’מ״ פריך
־ מר אדיר מ;ה  נר\^י,ו י,נון הוא שאוורו לומר לה״ט ומשמע עליו, מוכיח אזורו אבי רג נ

 (ועל אחר חלוק ולובש חלוק פושע וכשהוא
ה הלזור  אחר לו שאץ וזה נזה ןר,ונןו יז
 ואזירו מכבסו כשהוא וה־וחה אזורו עם חכנפו

 פירש״י וכן .אחר חלוק לו שאץ יולע עדו
 לחייוה יש זה ולפי )ח”ר, וחילץ הנשר כל נש׳
 הא השמיבו לחה וה-א׳ש והרי״ף רניגו על

 מזורו מנרשים שהם וי׳׳ל .עליו מוכיח דאזורו
 א.א לו שאץ דמי כלזן נלפירש׳י עליו מוכיח
 וחוגרו ביירן-ירינו ות־.ןןף כושניו אחל חלוק

 שחין לכל ומודיע החלוק ומכנס ועומד באזורו
 זה דלכי הערוך פירש וכן אהד חלוק אלא לו

 אסו־ עליו מוכיח אזירו אין שאש ליייר הוא ח:אה ליזו עליו מוכיח אזירו לאמריק הא
 לו שאי; עליו מוכיח אזו־ו זייככשו אחד ה;וק אלא לו שאין שכל לויר היינו אלא לכנס
 רב נר חר אחר עלה החיי־ הא לאייייק לחאי חלוק נלא חגור הוא שהרי אחר חלוק
 מוכיח אזורו כ”אח החיר לא לר״י לש־וש־ אחא אשי רג נר סמר למימרא לאו וט׳ אפי
י דייר הא לאיחויי לגמרא היל דא״נ דוקא עליו נסמוך לר״י חי״רא אצל אשי רב נ

א  העולים וכל [«] והיולדות והנדות והזבות הזבים כ
 .לבבם מותדין אלו הרי המועד בתוך לטהרה מטומאה

וק אלא לו שאין "ומי  .במועד מכבסו זה הרי אחד [צ] ה̂י
 הרי הספג ומטפחות הספרים ומטפחות הידים מטפחות

 מותר [י] פשתן כלי וכן .במועד לכבס מותרין [י!] אלו
נתכבפו אפילו תמיד כיבום שצריכין מפני במועד לכבסן

k פ־,לד סי' טור /» : עה לאוין ס

 פרק מןנרס1 ופזקסח טאלח אשה סכשיסי הן אלז ע'.) (לף ונגמרא לה היא שניול מיני
 משנה הניאי נהלנזן יכן רנינו סחם ולזה מוחרח זק,ה לאשילו שם י״כורש כניה על

 פנוול מפני חסוד לא אשה אוסר יסדה ר׳ חניא שם עול .נכלל הכל ששהם לשי כפשכה
 היא ססצרה אעים נסועד עופלהו נסועל לקפלו סיטל נסיו יהודה ל׳ וחולה לה הוא

 שסיד ונראה זמן. לאחר היא פסחה עכשיו
 ור׳י ליה שרי לחיק נחועל לקפלו יכולה שאינה
. כחיק הלכה ופסק זיל גיאח אבן יכ"נ אושרו

 פלעי לא וליי לממני' דח״ק שכהנ סי ולאיחי
 נוולטא נמועד לקפלו יטלה שאינה סיד דודאי

 שיכולה ומא שכי.נ לנינו דעח שזה ואפשר לה.
 ואולי כר״י פסק למה שאל״כ נרועד לקפלו
 נכלל ננלייחא מנו שלא מפני יהודה נר׳ פסק

.נסיל לסוד חכשישין
א ם כ בי  מנלחין נאלו משנה ,ונו׳ והזנוח הז

 והנחה והזנוס הזנץ י״ד.) (דף
אלא לו שאץ וסי • ונו' לכנס מוחלין אלו הרי לשיהרה חכו״אה

ערב
העוני וכל והיוצ־ו־,

ת :כלשונה שס חיסרא וכו' הו  הידים סשכחוס •״ד.) (דף נמשנה .וכו' הידים מטפ
 הידים אח נהם שמנגנץ סספמות ופי׳ .מוחיין •fh כרי כ;0ה ויכיפיוח השפריס ורענחו-,
 נראה הספרים וחשכחוח .המועד קורס שנהפנהו פ”אע לנוס ולייכץ ה״יד מחלנלכין

 החסכולה אומני חספחוח מפרשים יש אנל .הקדש הפ־י ייניפחוח שהוא הירושלמי חן
 מן נצאחס נהן שמחענץ פי׳ הספג ומשפחח כמועד. לגלח שכתייו אוחן לסכר של־יכין
שם מימרא .וכו׳ כלי ובן .חסיד מחלכלכין לנישה סל שחיק אע״ס מלו כל היררן

• *״')’ (יף נג״יי*
אין

 ילוק אלא לו שאץ תי לכיס שרי אחא' ר׳י על היבינה בני אקשו דכי לומר היינו אלא
 רנ מר שני אחר חלוק לו שאין יודעים שאינם הרואים מפצי לאסור איכא דהא אחד
 שהרי ארי חלוק לו שאין יודעים שמכנסו הרואים כל אחד חלוק אלא לו שאץ דכל אשי

 להניא השוס־ןיס הוצרכו שלא ניחא והשחא באזורו וחנור נמקסריח חעושף אוחו רואים
 עצמו ע׳י לכנסו חלא ר״י שרי לא דא'כ למידק איכא דאכחי אלא .אשי רב נר פר דנרי
 לכנסו ר״י שרי דלא ואה"< לומר ואפשר חלוק. בלא הגור נעליו אח רואים חינם החלוק כנישה הרוהים שה־י לא אשחו עיי ואפילו אחר פיי לכנט אנל עליו מוכיח אזורו דאז

ט והוא שישמשנו מי לו אין סכחסא חרד חלוק אצא לו שהין דחי ועי״ל .ססחע עצחו פ״י לכנט חיחר אמד מלוק אלא לו שאין דמי ולישצא עצמו פ׳י אזורו ואז עצמו ע״י מכנ
מוכיח

משנה לחם
לקשלו שיכול כשיד לסוד כנרייחא מנו לא אמאי כרי׳י לן דאיח נרי השקא הימא וכי כריש כנירא שהקשו כייו ע^יה דפליג מאן דליכא כיון מודה דלייאן יהודה רני ומודה
דהוא וט׳ ופוסקת גומלת ססיקתת מילהא אלא למטת רצה דלא וי״ל .יהודה רבי דמודה ה׳׳ה דקא״ר ד״הי ליי-י וחפשר .יהושע ר׳ ומודה גני כי״ז) (דף ש׳הארי-לה האשה צרק

fא 5״ ׳ דתהני׳ ה״ק הוא כליני מ י  דפליג נעלרא אהר חנא דחיכא ודאי א:ל יהודה ו
וכו׳ מנו שלא מכני וכו׳ סשק ואולי כתב עוד .ומודה קאי־יר הכי ומשוס יהודה דר׳ אליה

כשנה
 ולא ^רכה זמן ׳'קי־כ דמיטכ גמוטד מגלה א״רו לןיק• ן5ג!מ גי’הש*( גיוס קיניס ואמן הקרנטס

חג מה והגה ע'כ לאחר  הוא מלא מקיא מצורט גגי גילוח אהר עד קיכנוהיהס סגיאין דאץ ::
 אהר אס כי ת-לחת כניזוג הוזכר לא טהור גויי גגי אך .הוא ת:ורש מ;רא טמא טיר גגי וכן

 ^הי׳ן ראיהי אן )י״ז (גרף ר:*י וכמ״: טייא ננזיר דמהני׳ ̂נויר סיי־ש דיש׳י אמח הן . הקרנגוס
 ר:אי, אינן ומצורע דנזיי זו דנרייהא עלה כחג טהור כגזיר מיירי דייהני' מויר פשית דאף

 המטאח דאח־־ מויר גט׳ו ליה דאיח אייעזי כר׳ להר״ן דס׳ל ואפשר . גילוח לאחי עד קינן להכיא
 מגלח השלמיס דלאחר ליה ראית לר׳י ואף החגלהת אהר היו והשלשיס דהעולה נ־יצא מגלח היה
 נזיר גני ולעומס לחטא? ;וד״־ס דהשל״יס החס להו דאית התוספות כפגרת רכ״ל אפשר ם'מ

 נזירות מהלכות גפ׳ת שפשק ררכיני אלינא ואן התגלחת אחר היו והעולה דהחטית נ־יצא וא'כ טהור
 של הדוד תחח שעת לגלח מצוה דאיכא כיון מ*מ כולס הגיגיות כל אחי• היתה טהור נזיר דפגלהת
n״n אך .כתגלחת תלו״ם שקרכטחיו גמנא השלמים  c•ייא כזמנן ה:מיני כיוס קיניס ואינס ״ 

ם אעם נמי השתא דהא כונתו הגנתי  נמי קיימין אין :הרי ומיס :הוא השמיני כיוס דני
 להו קגסינן לא הלכך נקיצור כתג ו״ל והר״ן .השמיני יום עכר הרי וא׳כ לגלח שנאי לו שהיה

כייתג׳׳ היזכר לא ו״ל דהר״ן דאליכא : צל׳ע רש״י זדנרי קרכנותיהס נישהו מא היכי כי
 הנייר וגיהינן טמא גיויר איירי מתגיתין דרש׳י ואלינא דמצירט ראשונה הגנתת וכן טמא מיר דין

 אס כי העילה קאי לא דהר׳ן אלינא אןי ויייורע לנזייי העולה וקאי לטהיהו מטומאתו העולה והמצורע
 עינויה ור׳ רמצייע ראשינה תגלתת וכן טהי־* נזיי דין נמתני׳ הווכר לא דרש״י זאלינא למצורע

 מפייס :יטא5 וא׳ת היו״ט הרג שס ו:תכ ה־י׳ף :כהלכות רש׳י וכדצרי י״ן“כ למתני׳ יל^הs ז״ל
 צהדיא דתנן ייכרייתא ייפיי, נש׳ס א̂ג וכו׳ היגל עד קרכנותיו לשהויי אתי ול״א גזרינן ולא הר׳ן
 ידעתי ולא ע״כ הי״ם שכק וכן קיכניתיהס ישהו שלא מותרים גאי5 צהם שיש אע״ש ותנורע נויר

̂ייייי דאינהו אלא נרייסא להן פירשוה הה והלא ו1 סוניא ראו לא והר״ן רכ״י וכי »ו1כ  גתתניתין י
 אפילו איירי מתני׳ האמת דלשי אה׳ג אכל שנאי להס היה כשלא אלא מייי־י דלא הס״ד לשי ה1וםיר:

 כמועד שניטי כשחל דא,ז ולומר והר״ן ליש׳י שהכייחס יה5 לעיל כחנתי ונכר שנאי להם סהיה
 היכא אלא היה לא דמהגי׳ חידושא דאם ליגלהו דלא ס״ד דהוה לגלח דמוהריס מתניתין אשמעינן

 אמת הן ממתני׳ ליה תישוק ״הכרייתא הדין לשפזק והוכרח ירמיה רני גפתשק נמה שנאי (הס דהיס
: ודוק דהלכתא אליגא המשנה לשרש שדרכו קשה ז״ל עונדיה דלרכיט

ע ד ̂י מקודם לגלח יכול היה לא זה שהרי גמועד ומותרת נ״ל דמגורע ראשונה דתגלחת ו  שה
 דא^יכא משני הוא יה דין הזכירו שלא ומה . פחע יהיה דוראשו מקרא כתגלחת היה מוזהר

 ש־תנאר ליט־־ר(כייי הגא כ״יתלט ואף דמ״ק ש״ק כדאיתא כמועד הנגעים את רואץ אין יוהי דר׳
 חייתני׳ ס־דשיה לא הכי ומשום כמוחלט יופי כר׳ כ׳ל דרגי ליה דאית תגא דאיכא גם ומה לעיל)

וטהר הרגל קודם הכהן :ראהו כגון לה משכחת הא הימא וכי סלוגתא דאיכא כיון ראפזנה כתגלחת

.תני לא לקכלו דיכול היכא דוקא אלא פקוס דאיט בסיד לכוד אבל ענין בכל

אץ
למלך

 הרגל קודם הצשרים ג״כ שהניא לה משכחת נמי וכן .ולהתגלח צשריס להניא רוצה ובוזועד היגע את
 צרעה טומאת מהלכות טי״א רניט וכמ׳ש זה אח זה מטכנין אינם והתגלחת שרים‘*: נהגלת ולא
 כמן להתגלח מותרים אינם נהכי מ״רי דאי משוש כלל קשיא לא הא .מץ שם ששירש וכייו ד׳ דין

 משוס (הו קנסמן דלא אמליגן קרננות דאיכא נ׳ הגלתת גכי ודוקא המועד קודם :נאי להם שהיה
נ«6נ ונח״ל נארן נוהגת מצורע ‘טהרת קי״ל רהא כלל קרכן תשיגי לא ודאי נשיים אנל הקרכן שיהוי
̂א הכיח  חיישיגן דלא קשיא לא הא התחרים הקרננזת שיהוי משוה ליה תי:וק וכ׳ת . הכית כשני וש

 הכיא כשלא טיירי אי אכל והזאה וטבינה תגלחת לאתר דהיינו הקיכגות של ׳מנן נהגיע אלא אשיהיי
 לינא גמוטד יגלח שלא אומריג חט ואם הקרכנית זמן הגיע לא עדיין א׳ג נתגלח ולא הניא א'נ צשייס
 כאמת דלשי משוס ראשונה כתגלחת למהני׳ &יי;ו לא ה1 דרטעה ואששר .כלל הקינן שיהוי משוס
 דאי שניה כתגלחת למתני׳ אוקמוה הכי ויישום המועד קודס לגלח שנאי לי כשהיה אשילו איירי מתני׳

 דלענין לעולם אכל וכדכחיננא כמועד מגלח איט המועד קודס לגלח פנאי לו שהיה כל ר^שייה כתגלחת
 לטהרו היא שהראיה במוחלט וכ״ש לטימאה שהווקק לאהל כמועד הצגסיש את דריאין דקיי׳ל דינא

כמועדי) מגלח המועד קורם לראות שנאי לו היה שלא כל לעיל כזה שהארכנו (וכ-ו
 צרעתו שינהזג מהו מצורע כגמרא התם ראמרינן ממאי לזה ראיה להניא נראה היה ולכאורה

,נהייג טומחהו כימי סא לטהרהו מטומאתו העולה זה־ינורט והנזיר ת״ש אניי אמר ברגל
 כיסי אכל כמו^ט אלא אינם אלו ויניס והנה .יגלח ולא המחיה אל יצא שלא צרעתו שינהיג והייש׳י

 אמריק דכי ליס דאית משמע נהיג טומתתו כימי הא ששיט כי וא״כ .כמבוא■* בא־יו נ־׳כי* לא פשרי
 קרי נמי דקרא משוס היא לטהרתו רקאמר ומאי כשרו לימי החלט מטומאת היינו ייטוייאתו העולה

 ונכנס ומושג משככ ומנעימא כניאה מליטמא דטהור והיינו וטהר נמים ורחן וכיכתיג טהיר ליה
 לעולם דלמא תימא וכי . כמגע וכלים אדם ומטמא הטומאה אג הוא עדיין אכל התימה מן לשנים

 מר6ק שניה דכתגלחת היכי דכי ששט מקום ומכל שניה בתגלחת איירי דמהניתין ליה דפי־-א
 שטהגם סטותאה נטי הכי כרגל נוהג סשרו ימי דהייט טומאתו ונימי דמשמע לטירתו מטומאתו

̂טו בימי ̂קו לא מעולם דוראי ליתא ודאי הא .ברגל נוהג התי  אם המצולע כטומאת כגמרא נסיז
ת נין נרגל נין עומדין הם נטומאתס הטמאים דכל ששיטא ודאי דהא נרגל נוהגת  נסתשקו ולא מנ

 נתסשורת אסור נפי וכן ומונדל מושרש דהיינו כה נגעו אבלות מדין אלו דכל ובתגלחת בשלוח אלא
 לסם מורט וא״כ שכתכנו כמו והע־עס נלכד כאלו אלא בטומאה הכעיא שירש לא שרש׳י וזהו כאבל

 A(6 דנכיג ודאי הא גהיג טומאתו נימי הא קאמר מאי שנייה בתגלחת איירי מתני׳ אי שכתבנו
 ללמוד רוצה היה דהששטן והנ-אה .שכתבט וכסו ראשונה כתגלחת איירי דמתני׳ ליה ד״שמט ודאי
 למאי נוהג איט רמצורט איתא ואס כמועד מגלח דהמצורע מדאמרינן ניגל צרעתו ניהג דט״כ

 ומושר מנטלם הרגל תורה מדין כמצירע המחייינים הדינים השתא במועד מגלת דהמצורע לומר אצטיין
דניגאר דס״ד ודחו שיתגלה נרגל שלו שביעי רחל היכא כ׳ש נרגל החומה מן לשנים ולהכגס לגלח

שבנא
מייסוניות הגהות

 שכיהא kS מדרשא בבי דנגוסטרי משום בשיניה רגקט והא שרי דבנגוסמרי ש״ם אאא
ה .‘עכ״ל קר, נראה יכן כחב וכס׳ w ב״ר אב אברדס רבינו ־רש8 [ש) ן ע*כ עי k S*’

 לכבס אלו לכל שהתירו זאע׳׳ג במועד שמצאתו הכתם ובעלת בסועד קרי שראה קרי
A• ני מורי התם כראיתא דסטנם׳ תרי ליה אית אעיי׳ו אהד אלא יכבס י די יוסי רבי ריגזי כעון ירושאסי [צ] : ע־כ די ג סו לון אשר הן מה קטנים נ  חלוק אלא לו שאין נ

ט לדת־^כ^ך קטנים של דרכן כלומר דמי אוזר  כעינעא אלא ברה׳ר יסמר לא במועד לסער שהתירו אע״ע בתוסמתא א חג [ק] :ע־כ אחד אלא יכבס לא וסיהו חדיר ונצואי־ בגי
 כבוד ממני כצינעה בעי לא ולמועד וחול בנתר אחילו כדרכן טבבסין ככיועד שסכנכים אלי וכל ביתו כתוך בצינעה מכבס אלא לכובס כי^ים יך‘׳!• לא לכבס שמתירו אע״ם

ס דשרי דהא אלמא רניהנא מגא ששיניתי לה דסשקי טבריה ש^ ימה לי חוי לדידי דאשר הדיא דבר וראיה הנדר ‘עי כניו בבית יסה סתכבפי, שאי, דמוער מותר ד1ככר לכנ
ם^ו ל י!דתני יורנן לר׳ ליה דשריך גרבה ודלא יוחנן כר׳ כ־ד אב אברה: רכי פסק וכן [ר] : סדר־ם עכ־ל בפרהסיא א לככם דאסוי ס־ל מ מהר אבל ריב״א מסק וכן דאסור דס׳
ד פשתן כלי* ״ א עד בם כשתן כלי לככם דאסור להו סכירא בתראי דהוו ורבא דאביי בכו לן ליסא מאן טבריה דאנשי אההיא טקשה אביי וים רמתיר יידגן כר להו סבירא ו̂י

תין י.ר-נז לר תר,שה א‘ד• אכיי םחרי< דלעיל ואע־־ג עשו חכסים דנרצח חני ר [וו״ל : ע״כ ,טד תב לכבסן מותרין פשתן בל• ובל תקל׳׳ד סי הגו wn3 ולא ז־ל ש ד^א א א ונ
נן

במועד נכנפו עד כו׳ והזכוה זוונין
עוז מגדל

 .יו״ט מעי־כ עד ההשריה ומטפחות * מגלהי! פרק
: דחעניוה נתיי^ ש׳
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» רסילו >כן6(ל עליי »ג>רו »  1«« 6ול ל
מו נין למלק לפיעויים דנייהם  wSp פ׳י מג

:אחי ע״י למכנסו
חנ .׳1נ1 של האחיו! יו*ס וערב כג  הרג נ

 האמר\ן פירש לאפור!• דאחא המגיד
 השוק פיכור לפגין דהיינו גמאה פסח, סל

 ולסחוח נפרהסיא לסגול לפגק אנל גפילוח
ס נעלג נם ללה׳יל פחומה אפילו נדרנו  יו׳

:מוחל פסח של אחוון
ת ^ נ

ב ס׳ פושין איו כ p שיי שיילהא היא ונילושלפי .מוהל האנד ונדנל לנה ואפל אפול שהיא נל פלקספיא לנה אמי י׳.) (דף p”b .ו n i הנ דמזסדא נחולא פינה»  נהל«ח ו
מיני• .נחסהו ז׳ל הנאונים ונם י ס ו  פהפנלש הפפרפים ח5וק ז״ל היאנ״ד פי' ונן המורה ולפשוח להססני נדי אפילו השיירא מן לקנוס שסוחר מפלש שהוא נלאה יני

 וסמני סקח אלא נאן ואין ניו״נו אפילו אשורה שחהיה גמורה מלאנה אלו ננל שאץ לפי נוה והפפם ש״ס נמולו לפנו׳ם נלניס להלווח שמוחל להם M< ושנאן האני דנל נקיא ייוח
 P יקנהו לא ואס לחשמישו ריך5 שהוא פה אלא השיירא p לקנוס החייו שלא נ0נ ויל הרפנ״ן אנל העניסהריוח, מפני החילו שיס ונחולו ינחוג שמא נולה ניויש מינייהם שאהול

נפסד יהא אמלהננועד לקמח ויצפלן השיילא
ב נ טוב יום ערב .................. ' י גץ במועד סחורה עושץ "אץ כ

 שאעו האבר דבר [ש] היה ואם .לקנות בץ למכור
 שבאו שיירות או ספעות כגון המועד ל^** תמיד מצוי

 ביוקר לקחו או בזול ומכרו לצאת מבקשים שהם או
 בתים לוקחץ ואין למכור. או לקנות מותר זה הרי

ג :הטיעי לצורך אלא ובהמה ועבדים  פיחת מוכרי ל
 אם כיצד .המועד לצורך בצנעה מוכרין וכלים כסות
ואם כדרכו. פותח למבוי או לזוית פתוחה החנות היתה
 חג של האחרון טוב יום וערב .אחת ונועל אחת פותח הרכים לרשות פתוחה היתה

 טוכרץ תבלין מוכרי .טוב יום כבוד בשביל בפירות השוק את ומעטר מוציא הסוכות
ד :בפרהסיא כדרכן  שאסור וכל לעשותו. לנכרי אומר אינו במועד לעשותו שאסור =כל כ

 כדי סחורה עושה וכן .פרנסתו כדי עושה זה הרי יאכל מה לו אין אם במועד לעשותו
 אסורה שהיא מלאכה לעשוו/ יאבל מה לו שאין עני פועל לשכור לעשיר ומותר .פרנסתו
 מפני המועד לצורך שאינם דברים לוקחין וכן .בו להתפרנס שכרו שיטול בדי במועד

ה • שיאנל מה לו 'שאין המוכר צורך  לעשותה במועד המלאכה על השכיר שוכרין כ
 יגכרי בחול. עושה שהוא כדרך ימנה ולא ימדוד ושלא ישקול שלא ובלבד הסועד לאחר

 שהכל . במועד לעשותו מניחו אינו לתחום חוץ היה אפילו מישראל קיבולת שקיבל
 שאין במועד. לו לעשות הנכרי את שכר שהוא אותו ויחשדו ישראל של זו שמלאכה יודעין

: אסור ולפיכך דקכלן ובין השכיר בין שיש ההפרש יודעץ הבל
נהרות

* ייןפה:6םט'נל אפויפי׳חןלנו ם:0 נפזיפי ש «'נ מג סיי ן נ: י׳מ־,מנ:0ג מ׳ סז סי׳ ^י י

 נדי!היזיח אנל 1ענשי שטנאו נפרך אמ5ימ שלא
 שהפנרח לפי אפר מדאי סחורה דלפשוח

 להלווס אסור ולטנן האנד נדנר איש ריזח
 דנרי ממס נלהפרע .דנריו פ*נ נרניס למרי
 להנמיח גרי חוט לוץף לו סוחר וגן סוחר הנל
 האני דני ננלל וה שכל לו חייג שמא מה
ס׳ לוקסין ואין ;הנל לדנרי הוא  משנה .ו

 פנדים לוקחין אין י״נ.) (דף שהפן מי פרק
p אלא ונהמה נסים w זה אק ופירשו המועד 

 ופיאה .גדרנו נלוקח אלא השיירא מן גלוקח
 ליין שהוא טק הדניים ששאר פירושם צי

מופי להם ליין שאינו אע"פ להם  הוא רשאי נ
פי אים וסמני שפקח לפי לקמסן  דנר א
ה  שהוא נל נמועי ולפיק■ ניו׳יס אפילו פי
 דעח לפי נזול שמלאו להשחני או לו ליין
ט  נחים אנל לקמ« פא מוחי ז׳ל והי׳א יני

 לא מלחא ואוושא דאוושי היון ונהמה ומגדים
 לגו^ או המועד לצוין אלא לקטה ההייו
 נפייוש ליל וה .לפניט שיסנאי נמו המוני
ם לשאר אלו נץ לחלק מסנחט  ושטח דניי
נ מלתא דאוושא ופרפים  דאין למימי אינא נ'
 לומר שאין לפי להו חנא לא וממני' לוקחין

 לעשוס שליין מה חנא ולא המועד ללוין גהן
:ממט שיהנה קודם מלאכה ט

JD נו', פירוס מוכרי דן משנה ו ס(  רל:) פ
* ח פני מוכרי! וכלים כפס טיו

ם כמועד ללוין נלנפה ע מ שאומטחן שכל ו
נן  ללו^ שהוא אע׳ע לנעה נעו השנה כל נ

ם' הפסוחה מטח נגמיא ניייהא . הממס טחה כיצוי :סוניי שהזכירו וזהו המועד א וכן הטטס חג של רניט ופירש חג של האחיק עיו׳ט ושש רניט ללשון קוונ ו  מ
דנייו רי : פסח של האחרון ניו׳ש משא*נ הרנל לנטד כשוק אח ומעהיץ עלמו נפט ינל «א הפטס מג של האמיון שיו׳ס לט נ  .ונו' נפיהטא נדרנן עונרין מנלין סונ

ג נגמ׳ שם ם' לנכרי אופי אינו נמועד לעשוח שא«י כל • *סם לוקחי! היום קדרח ללוע כהנלין ידוע שדני ומנעם נהלנוח ומפרש אורטיפ ני סנלק לזטט שיא ימדה די .ו
:ופשה לנכרי אומר איט פשה שאיט כל ייני) (דף שם ניייחא

ט' שאפי וכל כד ט) (דף שם .ו כני סרנסחו נדי פשה יאכל מה לו אין שאם מאויש י׳  סרג טטה נעו (דף שם .ונו' עט פעל לשטר לעשיר וסותר ; למעלה נזכר ו
 דשני ואפקיק יאנל מה לו שאיו שניו שיהול נוי המועד לטרן שאינה מלאכה לעשוח כפעל את לשנוי מפ כלומר ונהלטח ,מכו יאכל מה לו שאין פטלה שנר נממן

ם לוקמק וכן :שיי יאכל מה לו שאץ פעולה ט' נחים לוקחים נמשנה שם .ונו' דניי כי ללוע או המועד ללוין אלא ו :יאכל מה נו שאין הפ
ה דון ימנה ושלא ימדוד ושלא ישקול שלא ונלנד המועד לאחי לעשוחה נמועד קנולס פקנלץ ני)’י שם(דף ניייהא . »(• כשניר שוכרין כ  שקגל נכרי :נמול עושה שהוא נ

ם' קינולס חון קיטלה מקנלי שפאל אמי שם .ו פי הסמם נ נמפ״ס אנל לדונחא מןונסא אולי .ולא פונים ונימים נשנחוס מילי והט מוחי לסחוס פן א
דשניח• י

כב
משנה לחם

ט׳ נמועד סמויה פשין אין ט' לוקחץ ואין ו ה נ0נ .ו  זה אין ופי' זיל וי
ט', י  ונלוקח השיייא p נלוקח איירי דלא די׳ל משמע הלשק ופשש נלוקוזו

 נר.נ ולמפה קשה טניט כיחה ואח ואם לוקחץ ונהמה עניים ואפילו ודאי השיייא מן
ט׳ נפועד ולפיכן ט יעח לפי נזול שמוצאו להשהנר או ו ט נראה זיל יני טי  ודאי ו

ט נשם למעלה נפ״ש דשיייא קונה  ומנדים נחים אנל אמר זה ועל ז*ל והראנ׳ו יני
ט׳ דאוושו ניון ם דנתים משמע ו  סדיייה קשה וא*נ מהני לא נשיירא קנייה אפילו ועניי

נן המשנה להעמיד רצה לא דהוא אדידיה  ענדים אטלו לוקטם דנשיירא דש׳ל משום נ
ט׳ ושי' דנמנ דמאי לומר יש לנן .הלשון נהחלח נמ״ש  נ0דנ דמאי נטעה דלא ר״ל ו
 השיירא p לוקח שיהא w דנעיק נלומר השיירא מן בלוקח א1ה המועד לטרך
ם נשאי אנל המועד ולצורן  «י הפעד דלטע אלא ליהא דהא פני לנו נשיייא דניי
ם ונשאר ועניים ננהמה אפילו  או נדונו לוקח אפילו הפעד לצוע שלא לו דצרין דניי

פו שלא הוא זה נל1 .הגי להשתכר  אלא סהט מד פוס הגי לא דלדנריו ז׳׳ל הרמנ״ן נד
 לדעת וא״ה .לעיל לדעתו רל וייה כנל׳ש הש״רא פן ושיקטז לו צריך שיהא נעיק תרתי
ם טרוח מוכרי אפרו ז״ל ה*ה טי עי לטע פ  המועד לטרן שלא אפילו נצנעה הפ
 המועד לצוע ואפילו אשמעיק דרנוחא וי״ל .ז״ל החום' שהקשו נמו סני לו דצרין ניק

ז״ל !רה טנח היחה זו נקפיה לרטחא הסועד לטרן ונקט האי וא*נ בצנעה צריך

למלך משנה
 ד«פט׳ דסטום פמר ואטי מא והנטן .זס מייוש דעפי נסיישנה לא ומ׳ע .קמ׳ל ישהה שמא
 יה1ש חנלפע שהיא פשרו ימי נאמר ונן ראשונה «להא להפיי ירא הסלט סווון טציוט p מצל
 ספדו לימי מהוזלם דהייט ראשונה נהגלמז אם הפנלחופ כשני שיין צטהריזו מסימאווו דקאננר ומאי
 מהומאיוו דטוקווני לטניס רצה זה ועל .ממורה לטהר® פשט מימי והיינו שניה נפגלנוה ואם

 דטהג משוה טא פעמא וע'נ לא נפימאט כשהיא הא לגליו מופר כשטלה דווקא מומו לעהויוו
 דפ9 לנלא יטל טה לא שהרי שיי והנא עשיהא לגלח יאהור עצמו הטל משוס דאי נמל ציעיזו
 אלא אייט לא דמפני' נאמר אס אן! ומיט .נקשיה דלטמשא ד« וה ועל . מצייע שהיה המיעי

 דממזי מטמא נוהג ואס כרגל ציעט טהג מצורע אס נעו רנגמי ליישב ייש נראה שניה בתגלטז
 מדמון אניי הטב זה יעל הטעו ום1ין לגליו יטל היה לא דכא מועד משום איטוא וליכא לגלח

 דאס לטניס רצה 01 יעל יכו׳ן רש׳י כגירסה המזה אביי יגירסיז לנוהויזו מעימאיזו הפילה המצורע
 ומדנןפ מגזמאזי כשעולה טן נפומאתי נשהיא נין כילל וכיה לט והתצורע ליפיי גוהג דאיגי איפא

ט זה ועל אהיר עימאט ונימי משמע העולה  פומאט טמי מינויא לא לומר העילה ניןעי דלימפא ו
:יןויל קינטפיו ישהא שמא גיגזור לעהיפו אהל ביזיעד לגלם ושרי יעשיעא גהיג ולא

ט והו*ן יש׳י נגירטו טא כמיוני׳ וזגיישא להיכיפ יש זי דמטגיא ודע  העולה והמצורע דגי
 סלפא ומה לעהרפו מעימאפו והעולה דגטס ז׳ל רניגו נגיוספ וולא לסהופו מעומאימ

 פסר טה מה נרגל צוע® נוהג ומצורע ממפני' לטניס דיצה אניי ואים . שנבאר ובמו אפייפי
 ויוצא כים ממויניז מהבא ברעי ובי עטנוא לגלח מוחטם והמצורע והמיר דקפני ועפני' בגיפמא

 פיל והיה וייל .והו׳ן יש״י שטובו יש^ ושמא זה העם ביעפו עלה לא דהא האסוטס פטה
וקוטויו מציה שיהיי מטס לגלה טפי״ם *אי להס היה דאשילי בהני לאשמיעינן מפגי' יאלפייו

 !לכונס ולומר לד«פ טר ואששר . הא אשו ושוינוור קונניפיו אוא ישהה ולנפחצה בועט עלה לא
הנ< טלל וטה והמערע סיזמא לימא ואנשי לשטע שרצה אלא קוננופיהס ישהי דולמא גורה משים יגלט ולא טמא ולא היא מגלפין ומצורע מזיר ללמוו! מימי' דאצערין דמאי אניי יווע היה

: שנהבנו ונמו ישהה וצמא מטם העוגה לא אבל מגלה המצורע דווקא אימי הייפי הטלה קאמר מה צא ואי יפירצו לפעגי שנא משמע הטלה ימוגיןע
 יעיב יהזא: הצמריה הבאס Us המצייע עהוס יהגה המצירמ 1אי ימעהטן >יא p נערקין צעיל כפג י״ל ורניני .ברי נמיכד זמנה ש«ימ בל מצווע של ראשונה וסנלהיו לי וג־אה לענייגוו נווווד

הבאש ליה מהני לא ואי בה עעו רטה ציט משוס וגא ליפא הא המועד לאפר יסנלמ בן ואפי ויוה סצשריה ויטא ולומר .במבואר מענב פנלמיז יהא מוהר לא לא דאי חגלמז אינא
הצפייה

עוז סנדל מייסוניות הנהות
 מ> ע׳ הבל .הש׳ טף מי נסים לויןיוין סגץ :יי) ומ׳ק(וף פ׳ק .לקנוס או פד ספויה טשין r* י״יבי רבר קרוי ואין ׳שהמו סי יסיק בירו׳מאמי וםעוםע (ש) :עניו] ,להת-יס ואין גן

a.m אאיב io! א' ייע אין היא יןין וקינא אגיא נין הר' יוסי ר• אניי יגרסיגן הקרן r נהשן י t י׳ג) ויטו(וף:
ררהינא ניעונדא סהנא ם«םע ובן יובן לא לא ואי יובן מקינא פיחת והיא םיונן לא

̂יא בבני וווי ניסיק יהווז יובח רני דנרפינן *ד&ו ביי יפיק ניריעלסי נראענחן סותר דטועי נעמחוג לרווויא נרי נייוח סונ-נים לו עייו נוי מיני אס אסנס ונו׳ אנ
ו~ון נוזב במועד עעוטץ הוזלואיז יעל .םון קינו אח עזת׳ בסיעי לטבוח סי' טיעוא אח סדרי עורי איל בסיעדא מובנר.ן מחו הונא לרב שאל אתא סשוין ליד. יוה בועטך,

 דבשאר משוס אלא אשי רב דיה שרי ולא אקרא בבני וווי רסטק ררנינא א יד,ה וז-יאיח ולא סוערח של יסחן נ!שא אלא מרנפעיא משוש לאטר לו נויאה דיה שלא בדשובד
טאדר דיי ונדב .עיב ושיו מוגטסיא בעין איט שלט הדואיוז אבל ובו׳ לדרויח נוי ביין טעוד לדם טחן שהיד. מרגסשיא בעין הידד. הלואה אוחד ליה טשחנדא לא •טיט

וודו!



משנה מגידפ״ח טוב יום הלכות זמנים.משנה כסף210

ו ^פ'לו נ!ז6נ שמיחד מה &נל לחמים מיז !jft נחיעד אשור החמס נהיך נשנה שאסור וכל קרקע קכולח דוקא מא זה שקכילח ודע .אפור לדוכהא מדוכהא דאזלי איגשי דשרחי »  נ
;הארכח׳ ושם ההחום חון אסילו נשנה שמוחי מה שנח מהלכוח ששי סרק וכנר;חנאר היא שפשוש לסי זה לנאר רנינו הולין ולא נהופד שמוחי ספק אק החסום

ח ״ ח א פ ת־ו ט׳ האניץ מן המושנץ נ  פסקי דלא והוא ונהל׳ .נמיעד מה! להשקוח מוחי האנמיס מ\ חים המושכץ והווה השלוזק נ־ה משקץ משוח על מימיא ד׳) (מ׳ק ס״ק .ו
האגם מן טסק נהי אוחי שאין פי' פסקי דלא וטא .מהם להשקוח מוחי גשמים מ׳ דה״ע האגמים מן נמשכים שלהם שהמים קמים והיוח ופי׳ שם כן ועוניס

שמא פסק שאס לפי סמנו נמשך עדיין אלא

......... שמיני פרה IT fi ט׳ מן המושכים נהרות א  נחנ .ו
 אוהו שאין סי׳ המגיד ה'

 משמע ,פייפ״י וכן וכו׳ האגס מן טסק גהר
הי שיש אעיס ק0« הוא שאס  פיס שפע זה ננ
ם טי דלי לציין נמופד לנא יוכל שלא יני  א

 יפעה שמא דנז״שיק ופעמא ממט להשקות
 יצפין כן ואחי לדלי יצפין פלא וינזשוג
 אסרו ולפיכן יסירא סימא והוי כדלי לילות
 פסק שלא דנל לסיסעי דליכא פסיקתא מילתא

:דלי לפין לנא א*א
זרעים

ת א ו ר ה  מהן להשקית מותר האגמים מן ייהמושכין נ
.פסקו שלא עא1ו במועד השלחין בית

 להשקות מותר ביניהן עוברת המים שאמת הבריבות וכן
 היא ועדיין השרחין מבית שנטפה בריכה וכן .מהן

חין בית ממנה להשקות מותר נוטפת  והוא .אחרת הש̂י
: העליונה השלחין בית המשקה המעין פסק שלא

 ממקום ידלה לא גבוה והציה נמוך שחציה ערוגה ב
.גדול טורח שהוא מפני גבוה מקום להשקות נמוך

 אין ג :אסור ליפותן בשביל ואם כמועד. לאכלן בדי הירקות לי/שקות מים לדלות ומותר
 מתקנם זה הרי ונתקלקלו עשויות היו ואם .מים שיתמלאו כדי הגפנים בעיקרי עוגיות עושין

 חופר טפח עמוקה היתה כיצד .במועד אותה מתקנין שנתקלקלה המים אמת ובן .במועד
 שבעה. עד מעמיקה טפחיים עמוקה היתה ששה. עד בה

 את ישקה שלא ובלבד לאילן מאילן המים את וטושכץ
 את להשקות מותר לחה שדה היתה ואם .השדה בל

האלו הדברים שבל במועד. השדה את *ומרביצץ כולה
אין .עה ׳(1ft< כיז׳ג תקצו חינזן מוי <1

הראג״ד ד,עגת
 ו'צ כריזנ׳ו כחג .ונו' כמועד השוה nfi 'ומרניצין

אנ׳י נגאן רואה אני ראנ׳י משנע  שצא ואיור מא וי
 קווס שהו וצא ורעיה ני״ אמו :זא1 השוה נצ ישקה

 ה1כ מחירין וחכמים ער1גם אוחס ישקה לא החועד
 וזה נייושצמי. איהח והגי מרעיה נין נאיל! נץ ונוה

 מנריע עשאו מי ידעה׳ וצא ואנ׳י ונרי stin הממני
 סגריר רנא על הקשו כלא יאמר ואס .חכמים מדכי׳ יותר צמד רנא הלא ראכ׳י לדעת דמשיש הכריע יהירה רר יאמר ואם חכמים דכרי על

טן .נמועד השדה אם שתרניצץ אסר למה איר להשקומו אשור שהוא נייר לשר: כתיניצא ודמו כנייד נחלקו שלא לזי הקושיא ועמדה נו ו ו
• ענ׳ל גדול סקין צרינץ הינוים כל

 ; יהר פורח והוי להשקוה נדו לסלאח ׳נא
ט׳ הנריכוח וכן טס שם ניייחא .ו  סניי

 מהן לחשיץס אפור סמיו״ם מים שנחמלאו
 עונרח המיס אסח הימה ואם סומד של נחילי
 רונה שאין אע״ס אשי רג אמר מותר ניניה;

 אהד ביום הנוים אמח סאוחה שותה שיה של
ח סחם ולזה ט' כרינה וכן :יני  ת׳׳ר סם .ו

 מוסר זו שלמין ניס משדה שופפה נרינה
 והא והקשו אסיח השלחין ניח ממנה להשקות
 היא וטייץ ירמיה ר' וחיון דפסקה פנידא

 מעין פסק שלא ימא אניי ואמי מפסמפח
:הראשון

 אסר כן על יהר פס .וט׳ שחציה ערוגה ב
 ערוגה שאפילו פי׳ש אליעזר ,ר׳

 ממקום ידלה לא גמון וחציה גנוה חציה אחח
תר :גנוה נמקום וישקה נמון ט׳ לדלות פו  .ו

ן שם דגמרא מסקנא  ומילין זנהלטח י׳;) (י
 ליטחן נשניל וסם לאכלן נדי לירקות' מים

 המועד למדן צרין שהוא שכל והסעם אסור
 איט אס אנל ט מחירי; גדול סורח אפילו
 שהיא הילאה להן סחייין אץ המועד לצורך
 ס״ז ראש כספי האני דני ואפילו גדול טורח

 אם אנל אסור לינוק נדי דוקא לאו ונניייחא
 נד שאיט נל אלא נהילאה מותר נפסיין היי

 נ מחירי; שאין השלחין נניח הוא הרי לאכלן
ינינו נינרי הוא ונמר ז״ל נחנו p יחר טורח

ן ג  ודף נ' (דף שס .והי' עוגיות עושי; אי
לגפנים עוגיות עושי; ואין משנה ד/) י

 שאס כדנייי הוא וכן ונתקלקלו עשוייח היו אם עהיקי ינינו ופירש מים שיתמלאו כיי הנפניס נמקי׳ חיילי; עוגיאיח ופירוש שרי ער,יקי אנל מימי עילי והד ינהלטס ונגסיא
ק להעסיק מיהר שאין כהט שד .זיל נחנו כן מחחלח אוחן נעופה זה שהיי ר1אם ודאי נכר גופא מקום ואץ לגמרי נסתנט .ונו׳ המים אמח וכן . שהיו ממה יוחד נ
׳ אמר מקולקלת מאי ונגיי׳ חחקולקלח אח ומהקנין נייופד נחמלה האמה אח שפץ אין נפשנה אמה שישי ז״ל פירש״י ששה על מעתידה ספח עמוקה היהה שאס אנהי י

 ששה עד מעמיקה מפח אלא עדיין נה רפי לא חסילי נסי אי ראפון נשמק להעמיקה מוחי שפח אלא עמוקה שאינה פי עפר ונה״לאח ששה עמוקה היחה ואם טפחים פשה
 יתירא טפח יאיכא כיון דלמא או תעחיק קא חמשה מהו שנעה על ספחים לא נמי פשר שנים על שיפחיס הוא כלום לא שלפה על ספח חצי פשיטא ונגמיא .דנריו פ*נ

ט׳ אח וכויסיבין : ולקולא דנריהס נשל שהוח לכי להקל רניט ופסק .חיקו ספי טירחא אינא ס משנה .ו ) (דף נ  שלא ונלנד לאילן מאילן המים את מושנין אומר ראנ״י ו׳
 נהלכיח יפריש מוחי מפוננח פיה היסה ואם הינא רג אסר וננמרא ונזה סה מחייץ ומנמים נמוכי ׳:קם לא המועד מלפני שטי שלא זימים כולה השדה אח ישקו

היי הנאוניס נין היא ומחלוקח הר׳א כהלכות וככיןי יותר סורח שם ואין לחה סטוגגת ופירוש ,נצרכה ^ראניי ס זאת משנה ופי' .כסיחו נן גם הכריע גיאח אנן יצחק ו נני
השלחין ניח אחר גמפן זה נפרק פהזניר מה שכל רנינו חדניי נראה וכן להם יספיק לחיל! יאיל; החים והמשכח לנד אילנות אלא זרעים ולא ירקות לא שם ואין היא השלחין
מועמת והשקאה הנעל נוח נפדה י״ל דמועדא נחולא לחרנוצי שרי הרניצא האי שם טת׳ שאמרו שמה וההלנוח יניגו שיעח דע .ים׳ אית ומרביצי( :הפרק נראש הנזכר
א ודחו שהפן פ׳ ע' הנזניס נר״חא והיא כפרק ראש אחיי נמשן והיא השלמין נית נשיה ר׳ל השדה אח ייירני"; רני;ו שהזניר ומה נהל׳ ניחח יכן דאנ״י ליעח זה שם טתי
שהקשה זיל הי״א כשנח נסתלקה ונזה נכאן רניני נהטון ולזה זריעה קיים אפי׳ האגד דנ־ שהי־ לפי וניריש שלו מים לעונה משחניע שדהו חח ומרטצין אנל גג• ייא:) (ין

;ועיקר ההלטח ניעת ז״ל הי״א תירן וכן למעלה כנזכר ר״א ליכח דחיניצא הס דחו ועת׳ השיה אה שסרניצין יפסק פיאנ׳׳י ינינו פסק אץ
ורעים

למלך משנה
 כשחל דהקא נראה ותינו . כמועד צשריס יכיא תכלית לאיזה גילוח רלינא כיון והזאה הצהרים
 דמיא ולא המועד מ־זזדס פגתי לו שהיה כיון מגלח אנו י*]ודס מוהר אס אגל נתועזי עהרתו

 דאית יוסי כר׳ קיי׳ל דלא לעיל ככתנת למה הוכחה ומכאן .רננות1י שיהוי דאינא שניה לתגלחת
לא המצורע דייעהרץ ה1 דין שכתנגו מה לשי דהא כסוהלע אף כמועד עעיס רואי! דאין ליה

א לה משכחת  חותר ה־־גל יץדס שנישא דאף י׳ל עדיין ומיהו .ונדכתיגנא כמועד הננע תשדפא ^
 שניה כתגלחת דו־;א אלא קינן רשיהזי טעמא לומר כגמרא אנעריט לא דע״כ משוס נמזעד לגלח
כן קודש היה דהחגלחת ננשום  ולא המועד קירס לגלח סנאי לו שהיה דכל הדין מן היה וא״כ ^־
 :היחה ראשונה כתגלחת חנל .ליה שרינן קרכן שיהוי דמשום אלא כמועד לגלח אטר שיהיה גילח
̂א כל הייועד קורס שגעהר אף והזאה צשליס הנאת אחר  יכונ שהיה כיה ק־ינן לא צשריס הניא ש־
 גני והרי . לגנה ניח שהיה קרינן לא תגלחת לגני מ׳ח צשריס להניא כידו שהיה ואף לגלת

 המועד קזדס גדרו על לינחל כידו שהיה דאף ז״ל הראשונים חן כתנו לגלח שלא בנשנע זמי מנודה
 . כמועד לגלח מוחד מעשה ע׳י אלא ממילא לגלה נידו היה שלא כיון ט״מ דינו לנעל לעייש וכן

 ולעי . לגלח כידו דאין חשיב צערים הנאת אחר אס כי לגלח כידו היה שלא טון נמי הנא וא״נ
 המוחלע אה רזאין דאין ליה דאית יוני כר׳ אף אחיא כמועד המצורע את רמסהי־ין רהא למיסר מציגו וה

 ומתגלח עליו ומוין צעריס מכיא כמועד והשתא המועד קודם נשנטהר ופיירי כמועד
.המועד קודם לגלח כילו שהיה כיון כמועד לגלח לו אסור המועד קורס הצעריס הניא אם הייועד קודש דניעא והיכא מתגלח כמועד מגע דצישא היכא דווקא הוא לי :נראה מס העולה הכלל

 אסור כיח היה אס אנל ניחיו על או נדרו על לישאל כידו היה שלא כמי אלא היתר דלא לגלח שלא שגשנע ורזי דמנודה דגמ׳ד כמחלוקת תלוי זה המועד קודש הצשריס הניא לא אם אך
שכיס אף כמועד לגלח רמיהרים ששיעא עהור ונזיר טמא ונזיר . כעא״ח נאזרך נתגאר זה ומחלוקת שרי ה׳נ כמועד לגלח שרי דלעולס צמ׳ד אן . ולגלח צשריס להניא נידו שהיה טון לגלח אפור ה'נ

:כמבואר קרנגות דשיהוי לטעמא איכא דהא המועד קורס לגלח נירש

משנה לחם
 כיון ינהחה מנדים לקטח מותר איט כשיייפ מן דנלוקח לו דמנין מחוור קינו וחייו
 פצרינין מה מנה ילא כחג עוד כדרכו נלוקנז אלא ליה משמע לא סחניחין סוף דסוף

 דכנר לקצור שדה אי לנצור כרס דלקח חאחר דאפילו כוונתו וט׳ מלאכה נו לעשות
 נו לעשות שצרין נדנר להשתיעט היזנא רצה דלא נ״ל מ׳ית היופד לצורך ליה אהני

:סמנו שיקנה קודם מלאכה

צין ג פ״ח מרבי . השדה אח ו ס׳  הנעל נניח דהרנצה ז״ל רניט לדעת ואים ו
חר• ':)1 (דף עמרא כשהקשי איה סוחרת השלחין ונניח אסורה

 נורניצין דאמרה וחדא נמועד לא אנל נשטמיח לנן שדה מרניצין דאמרה חדא ניייחוח
 הפלחין נניח איירי נמועד נץ דמחניחין דהן חיין לא אמאי נשניעיח נין נתועד נין

 ליה דמשמע וי׳יל רננן. הא יאנ״י הא ואמרו דחקו ואחא׳ לנן שדה הוי ואחריה׳
;השלסין ניח נין לק שדה נין סלל הוי נמועד נין חרניצים דהן לנמרא

בורות

עוז םנדל
 ן“ראי הרזים את וטושכין :נ׳) דמ׳ק(-ף ש״ק . שנעה עד מפסיקה עד המושכין נהרות ״ח6

 השדה את וסרביצץ כולה ייהשקות רוחי לחה שדה היתה זאם השדה כל ישקה שלא ונלכד לאילן
 .וכו׳ רואה אני ראנ״י משנת ז״ל היאנ״ד כתב :יתר טורח גהן אין האלי סדנריש ^כל המועד

 כר׳ יצחק רני רבותיו כשיטת ועמד סכק ז״ל ור״מ דס׳ק ע״ק נדקרה זו הלכה ני אופר ואני
 עשה וישה ז״ל ר״מ של רנו פגא: ן׳ הלוי יושף רגינו ותלמידו אצשש ר״י זתלחיח גיאח ן׳ יהודה
 ה״נחמ׳ות כהעי ז״ל וניסכ״ן במאור נעל כשיטת עמר ז״ל והראכ׳ד ,רגו נל^ן לומר אדם שמייג

שכתג כמי ז׳ל הוא דעתו אכל כן שששק היא ז״ל גחלות הלכות ונעל היא ישנה מהלוקס שוו אמר
ר״י

לסינר
מיימוניות הנהות

 ע״כ. ברכת עליו חגא והכזחםיר לאסור כירי אין כן נוהגים אדם בני ורוב םתיר דר־ת
S הרבית שיקחו ם בחור. אמלוין לוסר רגיל והיה ס״ה כעל וכתב r ע אותו  ״•זיר העבו

ם ט’ שביחת ליתרון אוהו ויוציא העכו׳ א כי ־  שקבל בחב ד. ודאגי ולעיל דירושלסי ההי
שכח דלא דדמגין כרבית במוער להלוות שבזוהר הלוי יואל רב־נו כזאכיו  ור^י להלוות ס
 שהית בירושלסי דאסר יוסי ברבי שרי בריוח אלא בקרן נשסר שאין ואע׳ש האבר כדבר

ד ראסר כר׳־י ודלא סועט להמסר אפילו דח־יש עיקר כל יאבד שלא הבור בתוך יינו אג  י
עג רנר ה דבר יאבד ואל סו תכ לחו סשהכהא דלא זיסגץ ראםר ררכיגא להא ורסי ס

^א
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ס ד עי ס׳, זו ט׳.1להםג וסותר למעלה: נמכר והכר!):•' גם #לאו רי ה »  0E )פ

)tp (:'ססהא לבני ל« שרא •ינרה ר׳ נהיא לסמואי השדן לבני לסו שסא אניי ד 
 יהיו דשל וגשרא מסקנא ה׳.) #ם(«ן> .ונו׳ וסעיויו שיהין בורות :שמיפא נהרא «ניא1

 י«6ש אעיש מיס לעוגן ומגסין כגרין, מותרה השישה אגל לוץ בגרץ אפילו אסורה ספירה
 לו אין אם וודאי הרסנין ונהג להם. «רין־
 ובלבד הופרה הפירה אפילו ישהה מה Tליה
וי לספור יערים #לא  להרבה מפפיא גדול נ

 ודין ודש שר<צר ואגל הה לו זאץ דופיא •שים
 לו ואפשר גהר ע• לשהות בשיכול הוא הגמרא
 ורולה עההיק הגהמס p ולולוה וצילן לשמה
 ספירה ולא השישה הרררו ולוה בארו סי לשסוס

 שרגיל ממקום שוהה או בבור הים צו יש ואם
 לו בשאץ אבל לו אהורה השישה אפילו לשהות

.ע׳ג להסיר אפילו לו פותי ודאי ישתה מה

ם ד  פיימא דאיכא הינא וגל נלומי יותר סויה לידי ויבא .ונו׳ מוו בלא זדעי
:שיהיו! לא פסידא 0במר\ אפילו יתירא

 יסדה י׳ שנמנים גיאה המשגה נפימש יניגו מדגי• .וגוי מפסידים שהם עכברים ה
 0םר שהוא ונראה גסותם. פלגה ופסק אוסרים ופגמים גורם הוא אומר

הלב! בשדה כשאמרו אלגסר p דש בדברי
 כסמוןי pto בשדה אלא אמרו לא גדרס שלא

 ביס נרים אי ואפילו קאי ואהכמים לאילשה
 דהפהא והידוס הרי׳ף נגירסה נדרנו

 למנסים גשסע דעוה׳ק יביש סונר אירק קאי
 איירי נדרס הלק בשדה שרי נ• דהיק דכוון
 הפמים p אם לאילנות הםמו!י הלבן בשדה דוקא

 ואמרי מהדרי לאילנות הסמור לק אשדס נמו
דאיש

תו־אב״ר ה«נת
 ב8נ .ונו' סס ש;* *מיס
 »א] 9שונ הנרייחא מו&נ׳ו

 (נוי שפו ויפיס פל
 נל 1ע אופו שונס וסוא ספופד

 מופפו ואולי איל»פ של שדס
:01 למי

וסיאביד ומזגת
 P נמלס לא ו׳ל סיאלי גפב .וגו' •ופושין«ונמ

 no וסוסו שוגייס שכס יניס גו פסופין סספופ
 וסי מביו לגל סייומופ ניולוה ממימן ופמו מוניאהו

 ביווני אמוו pi 19:0 »רפ •וין אלא אינס
 בקי• נ^א משייס 00 שנוא סל וק סנהימ מ נגיגפ

 l<ra ro 001 למפ מנשיו מושין שאש ovnio וא0ו
 ואס סין או סן לו שימפוו מד ל<ןנר ;ודס אשס
 או סן לו סמשס לאפי פד במומד מושין גגו!ימ ואופו

:מגיל גסדו לפי קבי

'*1 W  1 1 lltf ^  Ub %1* < י־ M • <  * v י ^ * U d W  1«• • <'« < W  ^  J/ י W  I IW «

 או לישב ״איצטבא אדם בונה ז :כדרכי ובונהו הסכנה מפני סותרו נוהה* היה ואם [י]
 כדרכו כמועד מתקנן [ה] שנשכרו והטפתוז והמנעול והקורה והצינור הציר .עליה לישן

 שטרות ודלתות פתוח הפתח יניח שאם הוא גדול הפסד שזה עץ. כשל כין ברזל כשל כין
 •אץ ח נ שינוי צריך אינו הפםד ט שיש כל בארגו וככר .שככית מה כל מאכר נמצא

^ ״יאץ שיטת למת טנן להיות קכר חופרין ודאב^ הענת '•“**יי בי
 מריס ממופ 01 נס סיאב־י ספב וס׳. •ואיןנונין טסיף כיצי .כטעד מתקנו זה הרי עשוי היה אם אכל

ספל אלא סלל *» מפקין למס מפ0 שימוש שיסבר לעת גטן שיתה כדי ספדתו מקצר או בטדתו
;מלל ,סמס משיפווו ׳ י .

ט :נוחת גנס׳ ♦שסססש
שמ׳נלאיןמס: פזלו: וומייסי׳פקמיו שי׳ פוי שס: נ מ: גמי׳במיי ק פ סי׳ מוי סמ׳נלאויןמס: ומוישי׳סקמו המי׳במוושם: ו

 •זרעים ד נ יותר טורח בהן אץ
 לא המועד טלפני שתו שלא

 צריכץ שק טפני כטעד ישקה ]0[
.יותר טורח לידי ויכא רכים טים

 טטקום הנהר את להסב וטתר
ייכודות שנםתם. נהר ולפתוח למקום

אותן חוטטץ להם צריך היה אם יחיד של וסערות שיתן . .
תלה. אותן תפרץ אין אכל סרקיהם את ושפין  לטז

toו י י ה. לו « » ה6נ^ הה הפיי י *ועושין .להן צתך שאינו אע״פ טם לתוכה וטנסים נ
«׳ במומי «רנת ועושי! :הלק בלל) האילנות את טפסידין שהן עכברים’ ה :כטעד נכרכת .ו

דשם משנה ז ״®רייי *ז מ׳ס (י י כיצד .כדרט צד האילן כשדח .בטעד אותן צדץ '’'ת״■״
,L ננרניז ועושין הטנץ את מהוכץ אבל בסופו -
ס דל פיידי וני*. בהועי ^ן ננינ ^ ב, לשדה סטך לכן שדה היה ואם .הטצודה ותולה חו

ט שלא כדי כשינוי’ הלבן כשדה אוק pצ האילן הגאישם פירשו p!האי שיתא«לי בה וליש ט  י
ה !•ל שפוד נועץ כשינוי צד וכיצד .מחריטה האיא לשדה י ®’שמי*■ הפייה והיא טבסין של נגינ

 טקוט ונמצא טתקו בך ואחר בקורדום וסכה בארץ
] אותו גודר או הדיוט מעשה טנהו שנפל ננה יכוחל ן :טמא ופירשו w סייוש פל הקשו והאהתניס דל .בהן וכיוצא וגומא בקנים [נ

ח. העח #הוא ] .הדיוט מעשה אות טנה לנג מעקה עשה אם וכן שי!״> פייש דל והי׳יא הקניו ת שנפל חצר טתל אבל [י כדרט. טנ
• - ־ *■ י הפוער לאסר על לשעה לפה שעושין קבי

 שאסור הסר שהוא לפי נאה קבר לו קהשדו
 ש*מ נמולו סמס <to אפילו נהקש קני לספור
 ביי.נאר נפו ננון w ואיןפי׳ נהשנור., נפז#

ץ אבל .נסהון פנ  הוספה שהוא פירש זיל הי
 המתים לשתי והוסרה הנר הפשוי לקבר ספירה
 מפה אבל המשנה לשק נתב ורניט .פימוחו
בה ולא סרוח למשייה נסמוך שנחנה  ני

 שפיבי. שהוא נראה הקניות מפייה בדין לפשה
מנ׳ן כפירוש והשקר ויל והגאושם הפייש׳י  הי

:אנאינו ולפפה דל
ם ה  ו׳:} נדף שם משנה .ונו' שהן עכברי

הפכניים ואה האישות אה ציי]
רנן הלק ומשיה האילן פשיה נשזפי  הוא ונן האילן נשיה אומר ב*י ונקצחן ספרים נקצה מצאהיה ■p נדרנו שלא pהל ונשיה נדרנו האילן נשוה אופיים וסנמים ונשניעיה נו

יי נשם נגפרא ננשיהא ף י פ׳ני « ניצי ח״ר ׳.)1 ונג די  P ריש הניא סי.יה0 האיפה אס ופריה מןורופס ופנה שסוד שען כדינו שלא מצווה'ניצי עליה ופורש טמא מופר נ
ט לגן בשיה נשאפרו אומר אלעור ט לנן משיה יצאו שמא צאילשת הספונה צנן נשוה אצא אמרו לא ניי ס ויעה .נגפרא קרנ האילשש אה דמיי  דפי.שהין נהנפים ^סיק יני

יי או ספרים מקצת נידפת לסי ט ניצי יס״ר הנרייהא מפני ני ר א אלעוי נן יריצש מפרש ויל והוא תהס השנויה ונו׳ ני  ההייו to! ייצש ופירש ומתני׳ קסא נחנא ליה סטי
ש לרשת נראה וה נאילשת M ספסייץ אינן שק לסי לאילטת נסמוך אלא לק נשיה הוי.י לא במינו שלא אפילו יפחר' תנא לאיון■ וידה לאילשח נסמוך אלא לק נשוה  ,יני

ש דמהגי' נתיק פסק ויל גיאת אק ׳צהק הי' ונהלנות ם צד לאיצמה הסהון לנן שנשלה אנמוי נן וני׳ די  נשישי אפילי ^וד שלא רניש ליעם מסנישם שהם סינריהס ונראה .נ
ק לאילסש סמנה סאינה נשיה בוי שלא שיקני ו נלל: ציין אין ספונה שאיסה דנל גטן «! ואץ בשישי ציץ שמונה ונשאינה נדרם ציין לאילשש בשמונה שנתב זיל הריא ני

תל ו t מגיא נדר נסיש סס ואיש בצרוי צי הנא נמהניסא ודופנא נהוצא אמר יוסף רנ מקרין ניצר וננסיא הפרצה אס ומקרין ז׳.) ו׳ (וף שם משנה .ופו׳ נוה כו i אלא שש 
הדייש שפשה ולמרפסה לגג מעקה ועושין ייו!) (י!ף גמשנה עוי ,השננה מפני ובונהו סוהרו השוהה ינושל נרייהא שה והניאו נדדנו גונה הצי םפל אנל גנה נופל

;אומן מששה ולא
ה ז ט׳. אדה בונ ג אצשנא למנש שרא רנא י׳:) נגמרא(יף ו ני קא קלקושי ויל הרמנין ו  צויו שאיש ניח המופז לשרך שהוא שנל לפי p* נמששה לא אנל הייוש במעשה די

נ הייוש נמעשה אלא אומן נמעשה טהר צא נפש אונל ט שטסה לPש הצר ניי.ל ולדנריו נזה טוצא לנל כלל והם דבריו ע' צויו ועשאוהי נימי שפיית מ«י הוא ניי  נ
ר ;שיטי צוין ואיש האני דנר שמא צש נפש אונל ם׳ הצי שם W יאמר כ׳די כגמרא לה ואורךמנא במועד פסקנן שמנרו והמנעיל והצישר הציר ייא.) (דף שם משנה .ו נ

י שיש נ י .פיו ראש נמסאי טפיה וקי״ל האנד נ
ס׳ מופיין איי ח מי קנר הופרין אין ה׳:) (יף מפנה .ו ה והנר י תי דן לפעלה סני ק המועד. לארור נהם להקני נהצטה ושרשו הננרנס נ  יצהק מננאלוה^י רניש שישי ו

ני שש ניויש אשלי פריט להשיר הותר ודאי פה שננר ש שלשרך ז׳ל ניאת אנן , נדול עפוה וה איא ונהשנית .Ve מו ט' ר למפלה. שנפני. דל נדפסו והוא ו יננ
הוניס ,

משנה לחם
ת ד רו ה אס יהיר של ומפיות #יהין בו ת לסוק: נאן שנהב תהי קודם שהתיר סיקיק אס ושפין אוסו הופשין ^ ציי!־ מ די ט׳ בי שי של י  נ#ם דל היה נ0נ .י

■ י ־ ׳ ־ י ׳ ־״ צי ורש. דקצר חמיא משירה פוסיס ליהיר לו אין דאם ויל הרמנין ־* ׳ ״ ‘ ' ק ^ ח ״ ודש ^
 עיי דה״נ יאפשר לעיל זיל יביש נס׳ש שישי עיי אלא ההייו לא יאנל מה צי נשאץ

: קאמי שמי
ם ה טי כ דל: ביה לשק הישג לו ויסנאר נמקוש נג״׳ עיץ .ט׳1 מססידן שהם ע

ל ת םגי יי“ ע
,יסר סייס סי W שלא ויפים : p צסינית ססגיא ייש0וק. נעיססו !ססותייס אלסס דיי

: psooi סזיוזן סשמיס (הניסי ,וסי אס שונס סני״סא סיאניי נחס : עעקץ סיא
ב וסוחר :ונו* סססוס n טצס צא ז*צ »אנ'י נחס ;בסוסי ננינס יסישן סי סוסי אס ^

 סייוש וסיס וגיצס י׳צ סיאנ׳ד שיסדו סוס סשיוש ווצזיש irio ציצ0 נש או«י ואני
 סששסן אס בסן מיין באוק סשיס שא ונביסס ססשנס טירזש וי׳צ יסיק ס׳ק ו־צ ששש סוסניוס
 יתשי צא מיק ונניזייע נוסס ובשיש בקס ושיש איין בסל שון ובי שב ש' p .«׳צ וחמיסן

 וסדז אוצי אי !"צ צי׳ס סמשנסס שיוש יאס צא יל שאנ׳י *צ• .דצ וסשיס שוישצמי וסן
ישזיש סקיס 001 צ0 סצס בבי שא י%ב ווומיסן ססץ אינס 00 סביו שצא מסג׳ סוס בשיזש

 נש״הא אמרי (יףה׳) זנגמרא שמה צנר.תילכיט׳. אותן הושק אץ אנל
טי  דשסיו זיל יביש נהג איך ואיג סדקיהן אח שפין לא אנל אוהן יתיששץ יהיו של נ
 שם אשרו ושד סדקיהן. אח וששן שם טרם ז״ל ימא לומר שאה ע"נ סדקיק. את
קסייהא מהשינה שפי והיי האירה נהו הוי נהרא השישה דהן צ״ל להונן חיששץ ולא

ת הו טיימוגיות ת
 קב רוונ׳י סיסנת [א] !׳•יי יאס־ר, אתו םשחבחוו א* שתי תחיינא איים* קאסר וא*
 חסד* רב »םר |ג! 1 שסנא בתוצא אוסי !■01'רב נן1 ;שב .וסחייין צחבסיס שאא ונקי
 : ע*ב ,ובו' איצםנא אשבבא •יא ובא ובו' חבי בוחא אבא נינח כוחא אאא ׳!בו א*
 בהרי בידח בססי איה חשב ואא והא חהאחו ססוס שסו רהחיוו טסר׳י בירוישיסי (ד|
 ואא םו0ע ביו׳ם ואישי הגך אאא ה׳»יב ואא awo ההאהן ט«ום שסן רר.הירו גי מן■

 בחב .«׳»שו סנעאים בטועו אתקן ראש. טנאן טביא־ן יש ]5ן : ב’ע ,אבי״ד, בחוח־ם
בטהור סאאבהו ביק ואא אונס יאידוו י1הטח רסני או במועד ׳■נקרעו טגעאיט דאנייה

. ®יי׳י . . . ___________________
 שאון ססשישצא נצמסצס נש׳ ^:ינו ו'צ שאביו שוקזב משוי׳ן דנץ שש נבאן ש מאוס שנץ וסצא ו׳צ יי* צשון צ0 ש ואף טשיסס סצבס צקטס p9 וכי וצא יסשנס נשיוש ו׳ל ססוס׳ בסצי

:י') V(יפ׳ן ס׳ק .צדן:ישי איש סו סדן עגבריס :סצי נסובס אצסי שי oc vote מש באש ישו ציש שש ושן נאסו ישס !יש דש 0: ששש גסנמסו ספס ואוינס שם
רה ש יש צ»ן0 צוש שזתייב בוס נס אייבס הציצה אוש ואני :וש׳ וצ1נ עסס 01 גס ויצ שאנ׳ד בהב :ססקין סיא .ש שיקבר ש אוטו שנין וצא צסס טוק צשוסו קש שסדן »ץ

!ר•
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א ן י  .ו;י' מיש ש׳ניי שיח שגיר היה ונז׳ לדיר ן6ה! שח סנגיסי! אי
יודנריו (ר&ה .וגוי ירכי מימרא משרש שהוא רניט מלשון גרשה י

 גלל צי שיט לשילווח סריגה דגששיוה משמט ויירילא נדרגו שלש שלא צד דאיט
ט שלש ואשילו ר .גי

ה״ה גח־
דנמוה״מ :ינריו ,

 צש היש ילשגה ילאו דגיון אוהו שוגריס
 ימ*ש ולשכוקי נהוה״מ לעגייה איירחו אסרו

: יוסף נפוין׳
ב ה י שו ס  רניגו שיכר׳ .וט׳ הארן פגי ה

 גראה זגיה מהלטח שני פרק
 וילש והרא״ש הרי׳ף מנירסי, כימשמש שסוגר

. רש״י סדנרי נדמשמע
וסושיבי[

 העצמות [י] את ולא המת את מפנין "אין ט •' בי
. למכובד מבזוי ולא לבזוי ממכובד ולא לקבר מקבר
 היה כן אם אלא הימים בשאר לעולם כן לעשות ואסור
 ממכובד אפילו הימים בשאר מפנהו שלו בתוך מפנהו
 את מזהימין ולא האילנות את מתליעין "אין י :לבזוי

 ואת האילנות את סכין אבל .מנזמין ולא הנטיעות
 .במועד כה לחפוף ראויה שהיא מפני הפשתה [׳] אה יועוקרין בשמן שכהן הפירות
א :כזה כיוצא כל וכן במועד לשכר להטילה ראויה שהיא מפני הכשות את וקוצרין  יאין י
 באו ואם . כמועד שרהו מדייר ■הוא שהרי .הקרקע את שיזבלו כדי לדיר הצאן את מכנסין
 שבת שכיר היה .הצאן את לנער שומר להן מוסרין ואין אותן מסייעין ואין מותר. מאליהן

 ממקום צאנם את לנער שוטר ושוכרין אותן מסייעין שבוע שביר שנה שכיר חדש שכיר
 חצר נעשה ואם .לצדדין אותו מסלקין שבהצר יהזבל [ס] ,השדה כל שיזבלו כדי למקום
ב :לאשפה א\תו מוציאין כקר כרפת  מקום לתקן מתכוין אם הקרקע פני המשוה י

 וכן .אסור הארין לעבודת נתכוון ואם .מותר בו שירוש או תבואה של כרי בו שיעמיד
 הפותק וכן’ . אסור הקרקע לתקן ואם מותר עצים לצורך אם שדהו מתוך עצים המלקט

 הקוצץ [ט] יוכן . אסור הארץ להשקות ואם פותר הדגים שיכנסו נתכוון אם לגנה מים
.אסור האילן לעמדת נתכוון ואם מותר לבהמה להאכיל נתכוון אם הדקל מן חריות

וממעשיו
k י ' 'שיוצג ני' «'י ה :1סזל שי׳ טור ו .פזלג סי' נווי נ הקל! שי׳ שוי נ פס: לשוץ שפ׳ג שפג ט' יו׳י פוי : fפי,ל שס י ;פי,צי ''5 ״

 משנחט היש שישוח! שחים לצורך דויש׳ ה!ש זיל 6הי' שיכר׳ שהפעת ו״ל !’הרשני הוגיח
 רנים נצרג׳ שעשאוס לשי עגשיו להם צריגץ שאיק אע״ש נהם לתקן שהחייו קושיא ואין

י ישחו וינים שחי רניס ח שטיפח געי! ה! הי  עכשיו להם צייני! שאק וששרוח שישי! טיו
ט סופן נה! שהשירו ה״  להם צרינים שאי! גל ספירה דהיינו תחלח! לא אנל שפיפה י

 ששנחט שפרש ו״ל והוא .פ׳׳ז נסטאר עכשיו
 שחים לטין וקנרוח טכים שוערי! אץ ע

ח וקנרוח נחפייה נוכין ואשרו .שישוחו נ  נ
שסנכי! ניצי וננש׳ .הטני! אח חשננץ אגל
 שאיין הנא נשתרחא שקצרו ארוך היה שאם

 הנון שש.ה שלפי ננרנח ועושי! נו ושיהינ ם
נה! שעושי! נקנרוח פירש נקנרוח ולא נסנץ
ק ששוסיטק בני! חוספס והוא ננגין נניכח .נ

ע דני׳ עם ושגניחי! ז׳יל דנייו אלו  שק יני
; לשעלה שכתנס׳ נשו הננרנח מפירוש

 יש מט ימים שאי די! .וגו׳ שפגץ אין ט
ע אשית פעם נחנו וכני נירושלמי ני  י

ד פרק  ליניט יצא הוה״ש ווי! אנל מהלטח י׳
ר' ונדעה נמועי עצשוש ליקוט שאסרו מסה
;אנל מהלגוח ׳״א פיק נשנואר ומשנתנו יוסי

ס' מחליפין אין י ע׳ז ניייחא .ו ר' פיק נ
ט׳ אח ועוקרק ::)’נ ישסכאל(דף .ו

ק  שיא ׳טדה רנ י'נ:) (ס״ק שהפן עי פי
 ו"ל ופירש"׳ לחפיפה דחויא משוס כסנא למעקר

.וחאנים שמיים כני! שאגל גל נה לכסוח ראוי
 ט לסוף הנשים לנוי טרש ו״ל הי״א אנל

ן שאי! ולפי הכנים י לשצאי! לעקרו הפשח! ו
 נשנ כן למקצח קצרין כיו! כלו לעקרו השירו

ט׳ הכשות אח וקוצרין ■ זיל הרא״ה  שם .ו
• נשגר שמפילי! נ0פ כשיח ופי׳

א .' הצא! מכניסי! אין י ט׳  אק ח׳ר שם ו
ואס מועד של נחילו שדה שדיירי!

צאנם אח לנער שומר להם ומוסרי! אות! מסייעי! שטע שניי שנה שגיר חיש שגיר שנה שניר היה צאנם אח לנשר שושי להם מוסרי! ואי! אוח! מסייעי! ואי! מושר שאליק נאו
ע מלכו! ונראה . ננריא ע״ג כיני הלכה יוסף יש אמי נשכר נמועי נמזונוח ניו״ס נפינה נשכח אוסר רני י שישיא שפרש שהיא יני נ י אח המנער השישי ועל שנח שגיר על י

ט' שומר ושוכרי! שכהנ זהו נדתיס אוהו שוכרי! ונחועו מזונוה לו נוהני! וניו׳ס סונה לו ששזיקי! דנשנת רני קאמי הצא! רני יהא שפירש ש׳ ויש .י וטנרים קא' שאליה! ננאו י
י׳ ז״ל. פירש"׳ כן סזועה פ”וני! שכר להן להח יותר שאליהם נאו אם אנל לכהשלה אוחס שוכרי! אי! ינסועד נ י חנ לא לשה המה שאני אלא ניאק רניט י ;ויו׳ט שנח יק נ

א .מסלקי! שנשצר הובל ה  שהפן מי נא' נהלטש ושנואי ש״מ נמולו והיא נפפשים )נ״ה (דן שנהגו סקוס פרק ני״
ב ) (מ׳ק פיק ונירים. הטר עי ונו׳ הקרקע פר הטשוה י סשעשיו נחש ורניט מחטי! הוא דנר לאיזה ניכר יהיה נשה נאיו ושם מחליקה נלא פסיקוח הישרות ׳׳

י זה לאי רנר טא נמועי קנה לא הנר שנננסי מה יכל הגר ננכפי לזמש הריצה נני המעשים פיפי יניני ניאי ומהנה וכיה מהלכוח נ׳ ונפ׳ שהכו׳! הוא דנ
הזכירו ולא נמיעי לעשיח אפוי׳ ודאי טנחו מיניה מעשה עושה שאיט אעי׳ש האסורה כונה לו שיש שנל מפני שהוא אפשר נא! ישיש .ושם נא! כשטאר למשיחו מותר

ט קצי ואולי נראה זה .המוכיח שעשה אשר הולן הכל הגר כנכסי אכל נהניונה׳ לכן לומר הימנה כל לא איסור טנש המוכיח שעשה עושה הוא שאס אלא הטנמה חכמים יני
המטרש ש! ההוס וילמד שם ונאר נכא!

תנור
משנה לחם

ק המשנה כפירוש שכהג פי חר׳ הני ני! לחלק לו היה וא'כ שניעיח מסס' שני נ
 שלא ועוד שיי האע! לאוקושי ואס אסור האיל! להניוח זיהום הוא לומ^1 זיהומי
 נושר יש לזה מיהו .ישחליעק נראה זו ונסוניא נשניעיח כלל מהליע׳! שה הזכיר
 כמו זיהומי הרי הני ני! מפליג דלא נייושלמי קנאי דפליני ליה סנייא זיל דרנינו
 והיה נשניעיח מזהש׳! אי! דאשי דמתניהין כהנא פסק זיל והוא שם שמשין רנינו שכהג
דהר׳ חירוצא אשי לא ייד! דנש׳ משוס דייושלמ׳ דסהני׳ דס״ל והסעס ייהליע׳! דאי!

ן אלא ודאי נלש■! זיהומי די ודא' נדרן היא תנאי אמי דנייישלמי וכיו! דילמא כ
 הראשונה לקושיא אנל זיל. דעהו היא זי יהייושלמי ודאי מידי מוציא דידן דנמ' סכק אי!
 שנאמר נדי תנאי יהוו אסייא דסיכה קושיא נהאי שיאשר נייושלמי מצינו ילח צ״ע

ט עליו שישמון הפני! אח ׳סון ולא שמיפה מהלכוח נשיא כחנ ז״ל דהוא ועוד זיל יני
נמו פירא פטומי דמי מפום אסיר הפירוה דהוא נהפג׳! ודוקא שרי יהניזים משמע

ן י  י' דנפיק הייה ונו׳ האילנות אה סכי! אנל וכו׳ האילנוח אח מתליעי! אי
 סכין וימינהו נככיפיה ני! נמועד ני! לניזום שה! סכי! אמר נ׳) (דף ישרעחל

 דה׳ מ׳ לא נשניעיח אין ר׳ה השנה ראש עד אוח! ושפססי! (וסנקנין) הפני! את
 דנשניעיה שם מנואי הרי .כאן עד ואסור פייא פטושי הסם ושרי אילנא אוקימי הנא
 האנד דני היה דנניזוס ששום הפייוח שהם הפגים אח לא אנל הגיזום את סכי!

 כיש הפייוח אס סכי! אי! דנשניעיה כיו! נ! ואס לא נפייוה אנל אילנא דפוקים
 משמע כחושד וחזהמין מהליע׳! ואי! כשציעיח ומזהמין מחליע׳! שם אתיו דהא נסועד

 מלאכה אלא יהמנא אסר לא דנשניעיח הפעם ננס׳ שם יפיושו שסועי שניעית דקיל
טעד אנל  וכיין ממועד שניעיח דקיל נסוניא שם פשוש א״נ פייחא אפילו אסר נ

 זיל ינינו כאן כתנ אין וח'כ נסועי כיש הפירוח את סכי! אי! אמרינן דנשניעיח
חח. סח דסכין  חר׳ ותירצו אזיהיס זהום נשניעית שם הקשו דננמרא תימה ועוד הפי
 מהלטה נפ״ה ז״ל וינינו .ואסיר אילני <״ לאנ וחד ושי׳ אילני לאוקופי סד הוו זכמי

חנ ויוכל פשיטה י ר^סיעות את יסין ולא סתם נ דנ כשו זיהום דטיט זוהסא לו שיש נ

עוז מגדל
 ויל סוזאוי נעל הי׳ז כ׳ ואף ישיק p'p פירשו <ך סוזוש׳ נעלי ויטתינו אלפס וו׳׳ ניאש נ! ודי׳
 השיג כבר p נראה ו׳ל לסהרשיס וגם ״ל1 הראנ״ד שיטת על וממד ז״ל אלשס יצחק רנינו ע( מיג

 כחול ועשאוהו סהירו שגי ביו׳ס אפילו הי דאמר שלו סמלחמוח גספר pכצו כל ז׳ל הרמנ״ן עליהם
 שהשיגו ובחו קכר כהשירה גמורוח מלאכוה שהן אסא ליה ולמיס גלימא ליה למיגר ואשילו מת לגני

 מן ראיה והכיא הרבים צרכי נמו טשאו ועוד ז״ל פירש״י משספות על Y1 התום׳ בעל• רנותמו
 ועו:ץ היא חן מימר סגר הונא רב גמועדא את»חח מנעיא דבר עלסא ניס וגרשיק הירושלמי

 אותן זהזעעין כדקיהן את שסין להיוה אלא שמואל חני לא מוגא רני ציה אפר סרנים צרכי גל
 ככל להתיר סגור היה הובא רב ני ושי׳ צרורות לקגל כדי גצינור פחועע תסן כדתביגן לון וגורשין

 את כדתנן רבים צרכי שהיא משבי עד כמועד לצורך שלא 1אןיל1 גמורה חשירה ואשילו ענין
 כגון אלא ׳המועד לצויך שלא הרבים צרכי התירו בלא שמואל ממרי נא1מ רני ונשיט המים קלקולי

 אין הוה בלשון דגרסיע התוסשתא מלשון הךיעו וגס דססגי׳ מהבכין כעין דהיינו סדקיהן אס ששין
xw’! והרנה המועד לצורך שלא יראי ׳היינו .ע׳ה ופהקגין אותן סחצטן אגל כמועד וסערות שיחין 

 שרק סוף מצאתי ואס ראה יילבד נו להתגדר מקום לי «יח שלא ער ודנריו נראיותיו ז׳ל השליא
הצורך ובשעת לעצמן לעשותם התושרים דרך שהוא ז׳ל הסשרשים אירשו כין

y\ כמחשבה פלו רבים ודנריס .וצ״ע לדוכתא קושיא הדרא וא״ב גתרא שאמרה t אחד 
.כהו^ עולה מהן

וססרגין
ת הו טיימוגיות ת

עד לתק:ן סותר סו ה כרלעיל מועט הססד ליה חיסנינן אסילו נ ה׳ הג ב, בהלכה שבס־ו ג *  כ
 טקוס דסרק הד.יא משום ליה מספק ורינ״א להיתר גסי פסקו הלוי יוא^ ורבינו וראב׳ין
לי שכן הרצענין אף יהודה ר דאטר שנהגו שסע במועד סגעליהם מתקנים רגלים עו  מ

 שצריכין דטילתא דאורחא רגלים עולי דנקפז איריא לא הא כ־שום ואי אפור די^אחרים
ם׳ דתניא בדינעא לעשות *דיך חו ום אחרים‘' וה״ה לכך  טססריס שאסרו אלו כל כחו

ו כדלעיל א בהי^כתא כפ׳ ״ ת ע׳־כ ברכה עליו הבא וד׳סחסיר נ ל ראבי׳־ה 5כ ה אנ  כתב ס׳
הנו דפקים מההיא דאהור  במועד מגעלים לתפור טזתר שבן לומר לו היה כן י^א דאס שנ

ת ויכול הואיל האבר דבר פחשיבין ואין כדרכו תוסר הדיוט שם כדאפרינן  חדשיס לקט
א לאיסור כפירוש רינ״א בשם כתואתי ואני שנהגו. מקום בפרק התיס' כתבו וכן . עכ״ל  טה
ת מוליכין תגן רבא לן בריק שהפך מי דפרק וסהא שנהגו סקום דפרק  וכו' האומן מני
 לסיעקג שיי יהודה רב [\] ! ע׳־כ .ר״מ לגבי יוסי ברכי [ו] מצאתי כ ע ותשבח ודוק

תנא א, ולמקמל כי ה שי שית ולהסיר [ה] : ע״כ כ שו  שסותר יוסף ה״ר כתב שבבית גב
תה שם שייך שאין א החס אסר hH חרי אוי בסקום א̂י  פסק מכאן [ט] :ע־׳ב פ׳־ה, לחרישה ד\
I כחול לעשות נוהגים כאשר בסועד הקברות בבית ועסר עשבים י^תלוש דאין מאיר הר״ר . . . - - דכזכין כשמעסין שירות הפוכר

 אודי ליום מלאכה היחי% לא כ* מותן להיות הומן קודס אותס מתקגין הסשמחה גג♦ וכן אומן מזכדם
 אפילו עד משגין אין ו נכון על ו״ל ר׳מ דגרי נכך ועלו ומשירםם ששוע ווה כדא״ל שייעין ולרני לזו כדאית לרגנן רחנין וכומין ומערות חצר נו לעשות צריכים כיו בהרי לחדש ואפילו צשניס ולא

.השדה כל שיוכלו עד הששתן את ועוקרין :ישמעאל רני שרק ריש ע״ז ב״סכה .כשמן ע- כאיצטת את סתל־עין אין שלו האדם תורת ננמוקי ז׳ל הרמנ״ן כחג וכן רנתי נאכל .לנווי ססכונד
ל .כ״ח) שהפך(דף מי פרק ;דמ׳ק פ״ק .דחיס של הטיס אמת עד קרקע שני הטשוה :שנהגו מקום ש׳ . נאששה פד שנהצר תזנ



. משני- מגיד ם י נ מ ת ז מ ל y ה O  D T ח ״ 213קזמשנה מגיד פ

 מי יהא איר למנדלהמרא שרא מגא רג י׳׳א•) שם(דן גנו'. שאששר ונירים חגור 1'
נא! הוזמה נימות נאן קשיא לא לנהסלה סגור גודלין באי; ישוין שמואל נר רנה

נין ומ׳יש משמים: נימוס נןו מגי! נין ט׳ נן  נרייהא נגמרא שהעמידז ממה לו יצא .ו
 נמועד ונירים הגור מממידין אמרו הניייסא ונראש משמים נימוס שמואל נר דרנר.
 י׳ דנרי נמופד מלאני*. ינמור שלא ינלנד

 את ומסרגין ;יגמור אומרים וגזנמים אליעזר
«' המעות  ודן מ׳: (דן p*b משנה המם .ו

י׳ ודלא «׳.)  מששילין שאץ ונוי; ועמרא יוסי נ
 ועשייתן הוזנלים גדילת שירוש .לנמסלה מנליס
 ארונין מועין עושין שהן מפגי הפשלה נגןרא
 נליו מפשיל נעץ נעויתן מדיןדקין ואין מאד

< לאי זה הזניר צא ירניגו לאחוריו.  שלא שנ
הג מ נ  ההפשלה היסה שאם אמר ממילא ההי

 ;הממס פירוג לומר ציין היה לא מותרת
 (דן וגמרא משגה .ונו׳ הרימים אס ונונךין

 ודעת ואמוראים הנאים נממליקח י'.:)
 שניויר ההלכה נפהי, הגאונים נדעח רנינו

 לגמור ואפילו מו-תר שלהם עין וניס הריסים
 ודין .ז״ל הרמנץ הסנים ונן נדרנו מלאנסן
 נגמיא משורש שלהם האמה וננין העמדהן

א  אמסא ולמנני ריסיא לאוקומי שיא ינ
 הסירו ונורושלמי ז״ל הרמנ׳ן ונסב דרימיא
 פאן ונ׳ל המועד. לצורך ח0וי,ד אל«ין להסיק
 שהן מפגי זה היתר ננלל מסמלה פש«ין
נן וגעשין נפש אופל ספשייי  זה ומפני מי
 לנדל הסירו pi ונירים חמר עשיית התירו

 נדרנה למדדו מותר ודא• נמנץ ונן סהוצאסה
p נמלאגת אפילו t נשגשנר לגסמלה ולעשותו 

 דנר שהוא לפי אסור שהוא אפשר נמועד
:ז״ל דנייו נ”ע להסיר P1 הנשאל

ד  (דן שהפן סי פרק ט׳.1 אס זופתיל י
 נוזתא זופסין שמואל אסר •״נ.)

 ורג קען נלי נוזסא פירוש סניתא ואץ«פתץ
 זופחץ ואץ סניתא זופחץ אסר סנהריעא דימי

ס׳ ואמרו הוזתא  ולזה לנירמא מייש ישמואל ננ
 היין לפסידס סייש דימי וג־נ גדול נלי אסר
 וסינרי מיונה שהפסדו נמל ננלי הסיר ולזה

ע רי שהלנה גראה יני  ונן להקל שניהם נינ
 נמ'7 מפקנא שם .ונז׳ פי וסותסין :עיקן
 דחמרא: ונ״ש דשניא מניתא למישע דשי•

ס׳ אס זסחסין  ממפץ י׳נ:) (דן שם משנה .ו
״י נקש הקציעוס אס  סענץ אומי י

ד דקי׳יל ודע .מענץ אן גויסין ויש  נס׳
 נין מועע קש נין ח״ק דשרי נמחפין ממרא

 ספס וכן רניע ססמו ולזה הוא הרנה קש
 רנא י'■) פ*ק(ין .מ׳ אח וטרככק :נהלנות

 א*ר הוא הדיוע מעשה ס׳ע קיימי לנסטסי שיא
 :הוא אומן מעשה מ״ס אסור •r ני קמרי נזשדא

צצין טו ט'. צטיני קו  שיא יהודה רב שם ו
 דרימיא ינזמיא ספרי למשקל י ^

פי׳ אוריא למנני שרא יהודה דינ שם ואמרי
מנ׳ן ופתנ נהמה. של אטם  עוין לא מדאי גראה ונן הויוע. נמעשה דמקא ז״ל הי

ק אומן נמעשה מוסר שאינו מעקה מעשיית  שמגנ וסמור עליו שרוננ סוס אמרו ו
:סוסיא לסוזקי שרא רנא שם ואסרו נסשימ צפרניו ליפול מותר עליו

ואץ

 ״ועור יג :מתכיין ועא דכר זה לאי יוכר וממעשיו
 עושין במועד בהן ויאפה שייבשו [י] שאפשר וכירים

 על כונין כך ובין כך ובין .איתן עושין אין לאו ואם
 את ומסרגין’ שלהן הטפילה הכירה ועל תנור של הרש

 ומעמידין עין להן ופותחים הריחים את ונוקרץ המטות.
ף ̂ ריחים של המים אמת ובוגין אותן  את ׳זופתץ י

 הבקבוק את וזופתץ .היין יפםר שלא כדי החכית [נ]
 כדי שכר של החבית פי וםיתטין .טורח בו שאין מפני
 שלא כדי בקש הקציעות את ומחפין תפסד. שלא

 שהוא מפני .בידים הכנדים [ל] את יומרכבץ .יאבדו
 הידים [«] בית קשרי עושין אין אבל .הדיוט מעשה

קוצצץ :בזה כיוצא כל וכן אומן מעשה שדדא מפני  טוי
 יוסום [י] לבהמה. אבום וכעץ ריחים של חמור צפורגי
 .ליפותו כדי ולפרקו צפרניו ליטול מותר עליו שירכב

 ואין .דם לה מקיזין אבל .כמועד בהמה טרכיעין ואין
 מאכל שאינן ומשקים מאכלות ובל רפואה. ממנה טונעין

 ״■אב־י השגת לאדם מותר לרפואה אלא בריאים
 פילזנ׳ד נתג .ונו׳ ץ«נץ6• אין’ * TD = במועד ולשתותן לאכלן
 ו׳צניייפצמינזשלפסוי־נהוו ולא במועד. לחצר מחצר מפנץ

״’"״*י’* מנאה ולא לנאה מכעורה [־]  “״
 מבית הוא מפנה אבל .לכעורה

 כלים ומביאין . הצר באותה לבית
 .האומן מבית המועד לצורך "שהן
 אבל וצלוחיות. וכםתות כרים בגון

 הלוטש מן מחרישה כנון המועד לצורך שאינן בלים
 לאומן אין ואם .מכיאץ אין הצבע מבית צמר או

 אינו ואם .אצלו ומניחן שכרו לו נותן יאכל מה
 שמא להם חושש ואם לו. הסמוך בבית מניחן מאמינו

 אלא לכיתו יביא לא אבל אחרת לחצר מפנן יננבו
 ימים בערבי מלאכה לעשות אסור“[«] יז בצנעה:

וכל .שבתות ערבי במו ולמעלה המנחת מן טובים
העושה

m ר ע ט' ט ז י ב :י : פס׳ג(אוץ fiopr ט' ט י י ג ע  עוד ד : ec סס׳ג הןלנז פי' ט
' י י ;יו־,נז ט' פוי ה שי; פע׳ג 611«ן ט י י :;ע׳ש סץ!ו ט' ט ' ט  פמ׳ג פןלי ט

י וז : שס ' ט י ם :הי,צד ט :עי צאוץ פננ׳ג פמז ט' ט

אין טו ט׳ נמועד נהמה מרניע■( ו  נתיק פבק י*נ.ז (דן ■pM מי נפרק נרייסא .ו
ר׳ 6ודל שיס ני»לו נהמה מיניע׳! אץ דאמר  נהמה נץ דממלק יהודה נ

p לנהמה i ט' מקיזץ אבל :נהלנוח פסקו  דמא למשקל שיא רנא י׳:) (ין פ״ק .ו
 ואץ שיג! נהולו לנהמה דם סקיזץ לך וסטיעא תניא אניי איג דמועדא נמלא לממיא

ט׳. אזנלץ ובל יפואי.; לוי. יוגעץ  סופפסא ו
:שם נהלנות גגתנה

ץ מן א  שהקו סי ס׳ משגה .וטי מפגץ ו
 לניס מניח מפגץ אץ י*נ.) (דן י

 סיפא על נגעי והקשו להצרו הוא פסגה אנל
 אץ יישא אריס והא למציו «א ספגה יאנל
 שנמצי לניס אחא; סיפא אניי וסיח מפגץ
 סיידה מפ:ץלא אץ ונייושצמי ממרא. עינ
 לדרה נטרה מדירה וצא נאה ציירי. נאה
 ונסוך נטרה לדירה נאה עדייה צ״ל ואץ גאה
 שממה נטרה לדירה נאי. מדירה אטלו שלו

ע .ע׳ינ שלו נסוך דר שהוא נשעה לאדם  ויני
ני  נסה 1לגי.רתנ עסנים הירושלמי שאץ מ

 על הקשו לעה שא'נ שלו לסוך לשעת שהמירו
 למצר הוא עפגה אנל סירצו לא ולמה משגתע

 היטשצמי מן ודאי אלא הלשץ וכפשע שצו
תג ז׳׳ל הר*א1 שלגו. הגמרא עם מולק  גי.שגוס ג
 על לדקדק שיש ואע׳פ אסרת למצר אטלו וג׳ל

,הוא וסמקנל גאה שלנו עגמיא הירושלמי
 נעו נהקך עופמס שגמרתע אומר ואני .עלל

: נזה עליו לסגשך אץ ולזה שנתנתי
ט׳ סלים וסביאין  עניאץ אץ שם עשנה .ו

 להם חושש ואם האוט ענית כלים
ס והעלו אמרת למצר מפק  הגמרא ק ^לנו
 המועד לשיך שאיק כלים עילי והגי ג:)”׳ (דן
 דר״יא סניאי! הסועד לשרך שישק נליס אנל

 הניד מניס נד טון האומן מניס נצים סניאץ
 ולא הצנע ענית צער לא אנל הזגג מבית ונוס
 עוץ יאכל עה לו אץ ואם האומן מטת כלים

ט ש  מנימו עאעיש איש ואם אלש ומגיסו סנ
ס  עגנו שמא להם סושש ואם ש הסמוך נני

:אסרת למצר עפק
ן ט׳. למשות אסור י  שנהגו עקום פרק ו

 פרק ריש C»' <*א (ין נפםמים
 עד פססיס בעיני מלאנה למטת שגמו עקום
 טשץ אץ לעשות שלא שגהנו עקום עושץ סשת

 עיני אסיש פסחים עיני איריא מאי וננסרא
ס ויטם שנשות  מלאכה סמשה דסעא טני
פיני שנסות נערני  ולמעלה המנסה סן יו״ע ונ

ה סיק מאה איע ש לער.ם נינ  סן הסם וטי
 שרי למגמה סמוך דאמר הוא ולמעלה המגמה

 דלא הוא נרנה טען התם א׳ג מסשת הנא
 גמי שמוסי הגא ליה עשמתיק לא שמותי מזי

חנ .נגעיא עיג משסטק ע ונ  *לt1| 5 יני
 ממורה שהשעחא לט מרדות מנח אוסו שמנץ

אט! סרק נינואר מריות עמנת היא  טד .י
סנ ע נ  פסמים נערני העצאנה שאיטר יני

ט ושחימס הסגעה ספר הוא ולמעלה ססצוח אי הזה והעעם הקי  שאמח נימששוי סנו
 שנפל שאפ׳ש אסור p נם הזה וגזען .קרג וקרגגן נעלאנה עטק שתהא נדץ איע

רה. נפלה לא השעם ציני צעיוס ש שיש מפגי השעם טיש ויש״י«'ל נז מה מזרוי עצה נ
שאין

 שממס לגעורש 9מגא אטלו שלו
א ו שמא לאוס ס  .שלו מזון י
 ואמ׳ש אוזמן ממצר אמצי וליל
 סיוסלמי 91 סל לוקדד, טש

9 pומוזקנלעא. 9גא גסוא 
:פניל

משנה לחם
הג ונוי. הסמח אס וטסרנין מ ע ז׳ל היה נ  שלא שנמן זה הזכיר לא ז״ל ויני

סנ א(ין אעיצג .וכוי נ ר ס  שאין ושוץ שאמי יההם שמי הוציט יי) יננ
ס העשנה דנצטן מטם הייע עפשילץ  דק מפטלין הייע ימסיגץ למטת יטלים טי

ה טסק שהוא ז*ל רגיע אגל לסתום התנא דקך :לפרש ש ט

ט׳. נעיויס מלאנס לעטת אסור יז סנ ו  הסוטס סג עיני א׳׳נ לי וקשה ז*ל <דה נ
ט׳.  שעשסה שפויה נמצה שעטק ע׳ם זשאע יתרן זיל דיש׳י אפשר ו

:ולסעלר. עסאת

עוז מנדל
ואםולז

מייסוניוח הגהות
m יהודה רב [י] v .פירוש וזוועה ביסוס בפן עד ונו■ חגורי אסגוא תנוסז !יזום 

*! נפיעד נו ל*«יה יחוד עריד פסהייבש  התירו *זיו נא (נ) : זרב .הגפסים ניסוה נ
 הבדיד *דגיע לו ידוע dm קודם הוזביוה לקשור ליותר *וץ• לכן■ על*בהו ביון בשל*
ץ «ם *בל בסועד על*נהו ביון דר."נו בעועד יץ לו ויהיה  nnp עקיוע לי יתע *
 ה* הבור בהוד ייע שורה ט בירושלמי רטסינן סותר בהגבותיו לו נהנו 1* יין קנה

 ו*ע נעשו על ו»<* ר*י בדר ול* לבדיר יענו שהגיע dm קייעץ *גן תה *עור לבהוזלה
״ ייפול סבור והוא כשהגיע ק״עין נן בי ל* *׳0* לכדור וענו הניע בשל*  ול» ק*
 עירש ו׳יי »בל הכילוה בראייה נעריו סי' ובן קירט לבנניס׳ שי* רב* [צ] 1 עיקש

ה נאנן חנגדיס עםחליקין בלעז ליק״*  נהב טה ונעל pגיה והי* הנגוס *הר זנוני
הי**'| נ׳ב  הבושע *ה לקער נערוך טי וני׳ אסור ירי ני קפדי השו* רב 10* אט• נר ידהק רב *ער (ע] : סבעניס סנסנט בגדיי שעל פיס חולין ערק בר»מי'נן *!עץ ש

ט יכן ואסור הי* אימן וסעשד. הלוקין של יי ביה גסבווודן וטיי^יז םנניסין ע־א ט־ ועיי מנל׳ על מונה נשר.!* חלוק של t סניה טנו יעה ג  והו* ער״ש p» הסהנר י
הן חגשיס שרנילוה בסי ה■'יי *to קבי׳ עי־ וי״ח קרישס־ה בלעו לו וקורץ יןססיס קעעים עשוי שיה* נדי לנ » ׳  ונ״ש (נ! : ע־נ p לעשווו ויגילץ שוקים נחי של ניריה נ

ר שיותר שסוחר הסוס ביולי זקן6 ס נהיסעוה עסק כך לחוניוה דדץ ואץ הו* האגו ונ הי נל״פוהו לו לברק ונן יינ׳  :ע״ב ,1TOW בתי די׳ נשס סדאה׳ ובן ם־ה עב־ל מ
nm אעילו שלו יגהון נאה לטרה כעורה סטור, שרי בטושלס׳ [ש] * ששמעז לנעורה גאה 9 שעושה היס אוווני׳ה גראח [ע] 1 ע׳ב ,שלו נהוך ר1 שהו* בשעה לארס ט

ל*כה0

<“עיזןטש נייצארוס. עויקקל זיעהין ץי*' ?ייי נ):’ו- '* דן )? מ' ןי '* *י שי ל'  ש*יייי
 קואזרי נהב ;חצו 9<אפ עי משנין אץ :ומיק וש'נ שיא .נעועו וצכמייון עו עונשי! ואין

/ i 909 אועו מני ;'1יג שלי נתין אסייע שצ0 גילזשצס׳ ו f aא 9לע 9ס(נ <א9 אס אענע 9נא רא) 
מ99 ואס טקי ששס שישו ט עיין נ«צ• קנסי  וב אמי גוטא נו «וא י< 909 אטק יעא (

 ע9ו גשגרא עצרות אין אנעא עזי וו לעוות ואץ עקוייז שק צועד עסיס ון1צג9ג עיסו עגנש
 9צג9ג 9פו1ק פצא 9נרא אצא a נקי 9>9ש ואע׳ע נעצנות גיט9 צא אצעש ר׳י 9<1 נצ9 מגע
p i ע הנניע  (וך שהשו ט עוק .צניעי ימאס צא פו נציע וסניאץ :סניאו צא וצנן לצ ו׳

ג): :ני) גו(ון9ט עקוע עוק .טטן אץ צפשויו שצא עו 9עצאג ^טע אסור י׳



2 Uדפ״ח טוב יום הלכות זמנים. מענה כסף משנה עי

 מ:(ה .זכו׳ ׳מיס ל:ה5 הניליס כל הרגנוליז:׳:כה לתרמוליש שונכץ וםושיבין כא
הרעולה ני׳ד להרמוליס שונד! מושינין )ו״ה ם:הגו(כבסיס מקום ס' י

 לשיומ לו יש היי נסי כבוכוח חנ ערג אינ לי וקשה יו׳ש. פיני נשאר כן שאץ :<ה
. !r עיקר כירושלמי נעם ודאי אלא נבוכהו:

א המהיה אהרה י״שינין מ■,ה ואם לייקומה אוהה מחזירי! שנימה מרי ט איאיני השאי* י לו י אפי מלאכה כל א״ר דר"מ נ״ה) שם(ד,-! האמורה שהמשגה רניוו דעה זכו׳ נרקום ו
שיכיל אע״ש ני״ד נה יממיל לא אנל ני״ד טמרה י״ד קידם נה שהההיל תיך אלא ל׳ש הונא רג אמר לסש״מ אמאן כיכא אניי אמר פינעיא אהדויי מואניק

 וסהר מינה לימיה רמ6 לא לאשמי למירדה נ׳
 לאמר אנל לנמרי ביעי לה דפסדי לישינהה נ׳

 והיו מילה לימיה לה דשרח למימה שלשה
 לנ״י׳ ניע׳ ששדי לא דאכמי לישיניוה שלשה

 לי:׳;-,ה ל׳ חון אפילו אסר אמי ר׳ םור6
מהדייק

 . לעולם ברכה סימן רואה אינו בהן מלאכה העושה
 סכי[ אין אבל .כרחו בעל אותו ומבטלין בו וגוערין

 .אותו מנדץ שאין לומר צריך ואין .מרדות מכת אותו
אחר מלאכה בו שהעושה הצות אחר הפסח מערב חוין

הו־אנ״ר היבינת
 נ! לא 'ל1 הראנ׳ד כזג . וכו' שלהט מ־,וס 1•ןא!יל

 לצויו שכיא מלאכה כל ייאיר לו' אלא ה:':ה ל״־ה
 ושלא לעשוי! «י1 שלא אשילו ני׳ו טמרה המושר
 רמן ואה׳ לעשות שנהגו כיזקיס עושין הצוועד לנו־־

 אשילו מסכילין גרי אתמיל׳ וציות או נ' והצי ל־וימר
 לאסור ולא כאיו ויהתיר לגשית שלא שנהנו ג״רוס
 שלש אלא עושי! אץ אוסרים ותכ-״ס קא-י צווית

 ז׳ל הונ והן כתיסעתא סשי־ש ושן וכי' אוסגיית
: עיקר והוא

 מלשכה ששין אומלייה שלש ומכ׳׳ש לגומרה
■ ר׳י והכינשיו והססרים המ״עיו פבתים נערב׳
 שנהגו נמקוס היא « משנה .היצענין אף או״ר

 מומר מלוח שוץוס הדין לעיקר הדני שהעמידו
 וצא קהני דינא « ומשנה אשור מליח לאהר

 מלאכה לעשוח שלא שנהנו במקום דאי סנהנא
 נהוג מאי נחזי נזה ס ומני׳ ריס מליל היני
 מנהל נלל למענד דצא נהול אפילו סימא וני

 המלאסח נאלו ליה מיישינן ולא הוא פעוח
 הדין מן אכיר ולרעה דמהטמ כיון דודאי ליי,א

 נהוג ואס והוהפס גיר ננלל הוא היום כל
 ימשנחגו נלל לעשוה אסור כלל נו לעשוח שלא

ט דעה זה , היא היהר שנהגו נמקים ני  י
 ר׳מ ננמרא וגרכתו דנריו אח אני ורואה
 נומי־ה המועד לצורך שהיא מלאכה כל אומר
 חכה מ עופץ אבוי היייעי ללירך ושאינה ני׳ד

 נהט שנהנו במקום ות ח עד פסחים כערכי
 שלא אץ לצירך מינה שמע לא נהגי לא אין

 לטרך מלאנמו טרר שהוא זה וכיחש לא לצורך
 כערכי מלאכה שעושי! מפני היא המועד
.שיעה׳ היא זו שנהנו נמקים הלוח עד כשסים

 ימ’מור. ששלש שונרין שמן נתכמים ופבק
 מי״מ והקלו מהסילין כלומר מלאכה שעועין
 כל לעשוח שנהנו דכיון נוסרים המלאנוח ושאר

 יש להחחיל מהן יש להם מוחרוח המלסכיח
 אסרס שפה ונהשנוס לדעתו. נ״ל כך לגמור מהן

ק היא לעשות שלא שנהגו נמקים דמשנחע  ו
 ז״ל האהרונים מהייכ-שיס למקצת ראיתי

נ') (דף שם משנה וט׳ המקים ההואך כ
 למקים שעישין ממקום כהולך

 למקים עושץ שאין מריקים או פושץ שאץ
 משם שיצא רקום מוייי׳ עליו נוהגין שעישץ
 יפני אדם ישנה ואל לשם שהולך מקים והותר׳

 ממיזם }ג״א (דף נגר' עלה ומי,שינן המהלוקת
 מפגי אדם ישנה מל שעופץ למקים עושי[ שאץ

 אמית והא עניו קום ליה ואמרי המחליקה
א וחירן השם שיצא מקום תומרי עלץ מתנין  למי ימנמן נשוקס מינא נעלני כמה מזי אוק ליה אתרינן אפויה מנהכה אימי הרואה אמרת מאי ריז'וקח שינוי מפני כזו אין ה״ק ינ
ט ני ע ת׳ש וק האישור מאני נעל שהוא נפניהס ׳היאה פלא י  שלתית׳ מלס מותר נמדנר משור נייפוג ספרא לרב אניי לו ממ״ש למדו כמדבר סא עונה אנל ניישונ יעשה לא יני
ג הא שמפרשים הרנה ן משיי נמדנר אפילו למזור דעהו אץ אפל לחזור כדעתו דוקא ספרא די י ט למד זה ונו' חי ו י דינה ממעשה יני ו נ  נ׳א) (דף שם הנזכר סנה נ

 אשי רנ ותייט ממשנתנו עליו והקשו .נשיה דמזינהו כיין מק רנ נר ורנה אויא רנ לגניה ועול איטר ננל נג׳ ט שנהנו דנר אכל דינה החם דאמריק אשי דדב ונאוקימחא
:ז״ל למפרשים מלוקות שיטוח אלו נדנריס ויש ונו' יתראה שלא והוא וכתנ ינינו לסד נסיה שאסרו ומעני ,נהלנוח כנזכר הוה לחזור דעתו

ט׳ וסניאץ מולינין כא אפילו ודאי דהא מצות עד ני״ד רניט נספר׳ שמצאתי מה לי יקשה .המועד לעין שאיק אע'פ האות; מניח כלים ומניאץ ועליכין )צ׳ה ודף שם משנה ו
הלקו שלא נצסיא מוכיח יכ! היום כל מומר ודמי וני׳׳ד נמיפד תקנן אוירו’ שמה אלא רועד לצורך שאינו נמה נריועד אביר ולא מלאכה « שאין מות,ר ולמעלה ממלות י

ט ואן> ני ס שכיטת ונ׳ל .ש׳ס מחולי קל והוא למעלה נתב י ט' זנל וגורפץ .עיקר וק מצוי. אמר אפילו להיות וראוי הוא טפיי שינין ;שם משנה .ו מו נסשנה .וט' טנכין ו

למלך משנה
̂אכה געשייס אנור מיסן י״ד יוס לפיכך PT מ״ח  המחכר המ כמרי עיין (א״ה .׳1וכ ס

 מיוצזה נהמד אשור דע״ם לומר דצידי ע׳ דין מקדש כלי מסלכוש ם/
. יפ׳ש) ולמעלה

 שיום לפי .נדוהו לא אם מרדות מבת אותו שמבין לומר צריך ואין .אווד מנדץ חצות
 ;קרבן ושחיטת חגיגה בו שיש מפני [נ] טובים ימים ערבי בשאר אינו בניסן עשר ארבעה

ח  של חולו כמו סופרים מדברי מלאכה בעשיית אכור בניסן עשר ארבעה יום לפיכך י
 זמן שהוא ולמעלה היום מהצי אלא אסור ואינו . מועד של מחולו קל והוא . מועד

 עושין לעשות שנהגו מקום .במנרג ר״רוי היום חצי עד החמה מתק• אבל .השחיטה
ט :עישין 1א' לעשות שלא שנתו מקום  *ואפילו י

תו בסקום  מלאכה לעשות בתחלה ‘יתחיי לא לעשות שנ
 .חצות קודם לנמרה יכול שהוא אע״פ עשר בארבעה

 בהם שמתחילין הן בלבד אומניות שלש [צ] אלא
 הן ואלו .חצות עד ועושין לעשות שנהגו ״במקום
 אם אומניות שאר אבל .והבובסין .והספרין .החייטין
 חצות עד שיגמור הוא עקר ארבעה קודם בהן התחיל

 : הרבה צורך אומניות לשאר צריכין העם שאץ
 עושה אבל המחלוקת מפני ביישוב יעשה לא עושין שאין למקום שעושין ממקום יההולך כ

 חומרי עליו נותנין .יעשה לא שעושין למקום עושין שאין ממקום והתלך במדבר. ועא
 בטל שתא בפניהם יהראה לא כן ואע״פ .לשם שהלך מקום וחומרי משם שיצא מקום
ת למקומו לחזור שדעתו מי ובן .המחלוקת מפני אדם ישנה אל לעולם .האסור מפני  נו

 בו שהוא המקום אנשי בפני יתראה שלא והוא .לההמיר בין להקל בין מקומו כאנשי [ק]
 חצות אחר ° עשר בארבעה האומן מבית כלים ומביאין’ מוליכין כא :המחלוקת מפני
 .לאשפה אותו ומוציאים בהמה רגלי מתחת זבל ונורפין .המועד לצורך שאינן אע׳ם

ומתה יתר או ימים שלשה הביצים על שישבה תרנגולת .לתרנגולים שובכין ומושיבין
מושיבץ .שם וסמי״ג גויר ג ;פה לאיין המ״ג השח ס•׳ סור ב :שם נסור סי׳ א

מושיכין
משנה לחם

ט ם' שצהנו נסקוס ואפילו י ת' ז׳ל רניט כחנ צש דאסכי תימה .ו  מלוצנוס שו)ר מ
 מטרש וכן המועד לטרך דוקא הייט אומניות שאר ההסלח יכן מצות עד

 לא ימנמים וט׳ טיירה הסועד לצורך שהיא מלאכה כל כ׳הן (פשסיס ננרייתא שם
 דהוא נאמר ואם .מידה נשאר אנל אומציוח שאר נהתמלת אלא יאיר דרני עליה שייני

נפשק המועד למדך שלא אפילו אצות עד עושי! אומ-יות שאר ולסר אימגיות שלש דהתילת לכו דסנירא המועד לצורך דקאפר כתאי אכילו מ”דר עליה פלילי דאכמים פנור ז׳ל
העם שאץ שכחנ נמה הי״עד לצורך שיהיה זה יאז ז׳׳ל דינינו לומר ואנשי■ נדנריהם כלל מטרש שאינו כיון נכא לרננן ר׳ס נץ נ־ימלוקה לאטשי זיל לו מנץ מ'מ מזכסיס

ק p האומניות לשאר לרי tf הדין והוא רו’הי־. המועד לצורך דהוא כיון אומגיוה ג' נתתילת וכאן התירו לא כן י ומש לי״עד הרנה לויך לייך דאיצו משסע לשונו כפשש הרנה 
. שוה איט זה וכל ,מלאכות שאר עמר אומניות שלש נהתחלא חלות עד מלאטה נמר שאר

ט כ א נדי! ס״מ ככותא• דשוינהו ליה אמר דאניי ואע״ג נ״אן ודף כפייה חנה נר נר דרכה מפני ז׳ל יניגו p כחג .וס׳ יתראה שלא והוא וכו׳ להזור שדעתו מ׳ ו ט
:כ־נה שסק ס׳ל רניט יס׳׳מ שם עיין אכיי לו שהקשה ומה ז״ל הר״ן כס׳ש המחלוקת מאני אדם ישנה שלא משני לכבות ’

כיי בא לי מדרנק הצית אחר ביום ט מלאכה לעשות ואסור ניום ט שתקנן יא״ר לשמח ניגויר נסי גי׳יד א'כ וא׳ח .וכו׳ נמופד אשור ולא ז׳ל ה׳ה כחג .ונו׳ ומניאץ מו
ס דהא ה׳ ת ק בייש למעלה שנחנאר נסי מדרנק אלא האיפור אץ נמי נ ,1 פי סן סמך לו שיש השום נו נזרו מדיננן הוא המועד דמול דאע׳׳נ וי׳׳ל ׳

 לו שאץ ני״ד כן שחץ מה במקראות סרך לו שיש כלומר ההורה p עיקר לו שיש ז׳ל רניגי לדעת ופיחשי דאורייתא י׳׳נ) (דף שהפך מי פרק נריש שאמח נאו התויס
דנרחה מהינא לתרנטליס שינכיס נסישינץ לאפור יש עכי דע׳כ להקשות יש ז׳ל רנינו נדעח ז״ל ה׳׳ה שנהג הראשק נפירוש .לתרעולים שוכנים וסו&יבץ כלל התורה מן עיקר

ואנניה
ל ד ת עוז מ הו ת הנ יו נ טו סיי

ספרים ענותב ם• ינן1° ! ע־נ , kS וירט שכת זיננוו נגדיי סתקן אנא אהשתנר סי׳אנה ו'ל כראנ׳ד כתב י שנהנו מקוש פניי, . הרצה צוין אופניוה עד וס׳ לפשות שנהנו מקום זאשיאי
ם ואא כתנסיט (צ] :ביתשיט׳ כעמא סעוש הב■ [פ] ;היוט] ניי סותר ח איס ירך נירש ־ל1 יש'■ ט נאן חאה •'J! שציט יוהלוי,ת אומר ואני ; וט' ההלנה וימ5 כן לא ו׳ נ

ו וואא אכתד,אה ■׳in שאיכר ני׳ר מלאכה לפשות נהנו שלא נמקוש אשילו נהן לכתתיל נכי,׳לו טא נלנז האלו אותניות נשלש >3 נר כר רונה ססעשה !ץ] ;הרדענין אף שמתיו ■הודה נ
הטור יכן דטם־ג נהב וכן חזנות עד היא האמיתית [הנוסיא“ ו אשי רב אד ינדאוקיט הנה שכן והכוכסין והשפיין מופר של נתולו נדוט תושר ההדיופ שנן נת״פין עמיא פפתא יפימפיש

 :ענ׳יא] נראה יאיט הורות עד ויקא ה־טנ׳ם נתב נזה נם ו־א ומניאין דמואינין בהא תי־ד יותר תמוי שהוא ואפיס נתש־מ ומכנשין מששרין האטיין מנית והיוצא היס ממדינת הנא
מה כי הטרושים כל טנלת ההלכה ומרת לפרש הורגלט נן אתריהת ואנחנו החוס׳ כעלי ורמתיט

 «שין ונשיש מצות פד מסתיט רנ׳1נ מלאכה טישין אומניות ג' שיאריו ל׳ ויה תצו-. פד נומי התחיל ואם לכתתלה נהן יתחיל לא אומניות שי׳י אנל נהן פיתהיל ונשי: אימניות ג' אלא מושין אין שיאמרו לי
 ונותינו מדפת פניני ויל הו־ם כתג יכן נה מ-,ונל שהוא וני כששה ו'ל י־מ שה!,־ קיוג .הכרת נלטנו אין אכל שנהנו מקום נשוי, תיזי, הוא ויל הראנ׳ד שכתנ ו׳ל הרג ורפת ,טמו אומדות ושאר לכתתלם

אי וילן נגמיא אכקיה לא למה היא וזי,א ואי היא דכסכא מנלן או דו-,וק0 אינו התינשתא מן לראיה ו'ל כראנ׳ד שנתנ ומה .ז׳ל «ת0םתי מל• 1י,נפ ולא כיון אגנינא וארונה ״הו ליש איניוא דלא מתג״' נ;
א ספלמוו ספמ* " מילינץ נ׳ה) שנהגו(דף 01,מי שוק .י,ת1«וחל סמני פד שששין ממקום ההואך דמהניתין שירושא כט ולאו מכלל עמי '“'*I ™ נ׳ה) גין “צו® 'ייו • ®ייו’ וויז •
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 מזשיגין «ג» אם1 לשקוסה אוהה ממויוין שנימה מרעוצס ני*ו להרמולים 1»נני *שיני
שא מנשיה מוהנימאהזורי אותיני השווא מווהיהוטמרה אמדו!  ר.<)ןלסש"מ.6אמיאנ»«

 אמוני השתא ממי שהקשו וזה ההרעולה המס נינים לשום ה«מ שימי! מושינץ ז״ל ופימז״י
 דסרעולת וסישא שוננק ומשיגי! נייד יישא ומתגי׳ אניי ומיח מנעיא אהוורי מומניק
משום אותה שתמזייק נמש׳ית היא שנרסם

 להששד ומים מששו לא מושש צהאבו משנו מיונה להאבו מים מיאלגי קא נמאי מהויי!
נ פלוגתא והא יניגו מל לתמוה ויש .משנו נמי מו«מ י  קאי אנימה ע"נ אמי ויגי הוגא ו
מה ו<מנ פתם ויניגו למייוה לומר שיין לא נמחה ואילו  ^וקומס אומה מהזייין ני

א ומוו צמייוה ג' ואמי צישינהה ג׳ אשיצו־הון ומשמנג  אמיס מושיני! ומתה וננ
מיייי ליה משמע ממסיה ימים נ׳ אתי ו

י ם’י'ל ®זסי נ י ר בארבעה תדזתיה אחרת טושיבין י* ®״י-ילא' האני י ש ךן5י די3 «  ימים נ׳ הניצים מל שישנה נהג שהיי לישינהה ם
ל *ל מי«'לי> סושיני! עו מאמי אמאי נ! ואם "י’י ליה״־י־ ®’«' מו מושינץ אי! ונ ^,p,p ״״,p נל נושייג! למישיי ה׳ל הסשו ואינא ניו! כטיעי ברחיו אם אבל .טישיבץ אץ ובמועד .הביצים 

- . . ־ ■ !למקומה אותה fTTO הביצים מעל .

טוב יום עזביתת הלכות להו סליקו
ג  לישינחה ג' אמי ולוקא המם ואמי מגא י

 המהיה. אמרמ מושיני! מתה ואם אותה ממזייי!
ם נשג• גזה סליק וינינו  משילי! שאי! ונוי
 שאם והשגי ני*ו לתרגגולת לנחמצה נילים
 שונן שלשו! שונגי! מושיני! משיש והוא נמופו תמי,יה אמימ משיני! אי! ומי,ה משוה
 גאוס המשגה ולשו! העיון פ! גואה ונ! וההיגנולס החרגגולין שיעמדו מקום לומי ויולה

 שמרזייי! פג! נל חימיה אתית מושיבי! ממה ואם סאמיו ממה היא הגמיא וקושית לוה
 הנישא שי.היה ניאה ?ן .לסש״מ אתא! יישא ור.ירןאניי למימי לי ולמה נשניתה אותה

 ואם לסש׳׳מ אחא! משיני! אי! אתית אנל ומשמע דממזייי! יישא ומיוש יבינו של
 משום א9םי קיי דממזייק והא יניגו שייש למש״ם אחא! סיסא ינינו ניסח היתה

ה, מחנזויחלסייוש זו ניסח ואי! שינט! מושיגי! יפחני׳ ויישא  המשנה לשו! אומי ואיי ו
 סמהיה אסיח מושינץ אי! מסה שאם בוני שהוא הדי! אנל ינינו צשיייש יוסי מסחווי
 ליל וזה זה ניס מלאנה לעשוח מושי האנו דני מפני וודאי אצלי מממיה מא נמועד

 ונשמחני! פכחנ המכנה נפירוש לינינו מצאתי נן אחי שמיש. מה לשיש ז"צ ישיי שהניימ
א'נ .מליל שונני! מושיבי! קיי אשרוחים לגול להווחסם הי.ינטלמ חסס ניצים  (י.נאי ו
ד לכי,חצה שמניסי! פודה שהוא  אסיס סושיני! אי! נמועו פחה שאם אלא צסלק ולא ניי

 אהדוי* מוחניק אוחובי השווא משיש שהוא ונמצא ניסה אם אומה ממויוי! אנל תחתיה
דניי מינעי ש•' נ ק ז״ל י  והיינו למש׳פ אתא! סיסא אניי וחיי! המשנה נפייוש שחג ו

 אפרי חחחיה אמיה מושיבי! מחה ואם יקנעי גופא אנל שנרמה דחרגנולח מציעחא
 לפי נ*ל ז*ל לדעתו והמעם .אהוויי אלא הקשו שלא במומו לא אנל נווקא הוא ני״ו
 נשמחה הלבן אמית מינגולח חמת הוממו שגני ביצים על מחיננוח הי<יעולומ נל שאי!
 נאינעה אנל נספק נמועו מוימי! איו ולפינן עליק אדירת נהושנס יועע לא שמא

:יניצו לדעת לל p .מויסי! פשי

ני שינינו כיק ועוד .האני דני א מ  יננ
ד סימקסא המהיה אמית סושיגז דמר.ה  ניי

ד '1אמ<  אשילי צישינר,ה ימיס ג' אמי שיהיה מיי
ע לא נ׳ חון יהא נפי ג׳ מון  ממושינ ני

 לישינר,ה ימים שלשה תוך אשילו ונמסה שני דינינו (י׳ל .יישא נוקסני ושי• ני.מלה
מנ ולא ני*ד י,ר.ייה אמיס מושיני!  לאשמועיק אלא ימים ג' הניצים על שישנה וסיוה נ
ו ממי,יה אמית מושינץ מיש וה! אקפושינץ, נמועי דאש׳ה  הניצים ישפדו שלא נוי ני׳
f לאשמושיק גקעיה ומועד י«תא משום s b i מי ששיוא ואינא  ואילו מושיני! אי! וני
^ שומי! נמופיני! והא שיי ונימי פסיוא צינא אפילו טפיה לי״ו תי  שום לינא לנ

עו שניונ ומאמי שיי ואדיה ססיוא  שלשה אי,י אפילו אר-יש פושינץ אי! נמי,ה ונסו
 נ' אמי למקומה אוחה מסזייד נמועז נימה שאם שנייש משמע ממילא צישינתה יפים
 הניצים מל שישנה נממלה פנמב מה על והא הונא ונדרג קאסי ווקא ליפינחה ימים

 נהיר שלא לישיבתה ג׳ ארור אפילו אפוי ונמחה ניק הוא וסניא קאי יוסי או יסיס ג׳
מה  פסי נספה זפממיי מקא לישינחה ג' אתי נה שנתיר pומפח ג' מון אשיצו נני

ה מפום סננימה מ נ מויס אי! ונני י עצמה שהיא מאמי להמזייה ני נ  עליהם ישנה נ
 תיננולח תמת שהושמו וכיק מובא שיישא אינא ממי,יה אמית להושיב ונא נמסה אנל
 אע*פ הוא יתייא ועייסא וניק נקופי אלא מליהם לישנ יוצה אמיס »נגולס אץ אמת
י שהוא נ «י האנו ו מנ לא אמאי וא״ח .א פיי והא נ מה צהסזיי ו  Ipn פייס נני
מי צמירוה ג׳ חד א נ נו ני הונא י  וכופמב נהא עליה פליג ולא משסע נמי אמי וי

 ממילא יסייא פייסא והוי משום אמיס פושינץ אץ ונמחה שנחנ שמאמר ייל היאיש
ה משמע מ  שינים ייל א/ .היא יחייא דמיימא ניץ ממזייי! אץ צמידיה ג' אמי ונני
אותם על וחשב חמזוי אם ואשילו התום לו שית מינה צימיה פית ג' אחי אנל מפיש
אמי ופיח מסוייץ אי! לצוין בלא פייי,א דהוי וממם יועיל לא שוב ניצים  למייוה ג׳ ו

ץ סימוינה אדם לן אץ הני ונלאו לאוסרו ינינו הוצע לא נמזיתה מאה אץ ^סא  נ
ם ועי״ל : נמזיסה מועלת שום מעד הסתיה אמיס להושינ ונא ופמתה אניסה צאו ימים ג' ונקט דיני לי נ ד חסהיה אסרה להושיב ונא דממה להינא נם אלא קאי ו1נ  ניי
 שוננין סלהושיב סממיה אמית להושיב נשמר,ה יומי טויח שיש סוני ז׳ל שהוא לא צישינחה ימים נ' חון אנל מחסיה אסרס «שינ צישינחה ימים ג' אחי דווקא קאי נמי

ו שהחיר אע׳ע ופש״י. נסתלה י׳ מי פסיוא דאינא צישינחה יחים ג' אחי נשהוא אלא יי,ייא פיימא דהוי משום נשמחה חמחיה אמרח להושינ אפי נהסלה שונכץ להושיב נ  וני
״ו שיי יי,ירא פייתא דהוי אע'נ ואו ה אננא יןיסא אמי ור׳ הוצא ורב וסלונחא משיש זיל והוא היא ופיימא לא במוטו אנל ני ס  נ׳ דמון דאע״ג ומפה ואננא וני

ץ קאי לישינחה נ' ואמר לישיבתה נ' חון לנימה אלא קאי צא למייוה נ׳ ואמי למיידה מה P ימים שלשה פניצים על שושנה שנהג שמה גימא וה ולפי אמחה גץ אנימה נ
:איצפיין נטי טפיה צי*ד הגילים יספדו פלא כוי פנמב

משנה לחס
̂ל • סה אנל הניציס על החינטצמ מושיב שאים ציי* שאש* אשיש w צממוש שציין (נ ם הניצים פל מיגטצס דמושינ ני  יפיי

א פיהא אע^גקט*צ לא יי\י ה הפונה סברא היא האמת דלשי .ו ס  פסי המי מומי וני
 יס מקוה מכל אהוד סוננץ והושבה המועד נמול מומרת נימה והא שוננץ מנה«נמ

א ציפא ולא היני ני לאשמועיק סמני׳ דאיצסין לומי  הסניא p ההופה אהויו סני
ה מיץ דל הרסנים נצשו! עוו להקשוס שיש מה ונל .השתא ל! דאיס  ט מפף גני

דני האוין שם :נ

;דשטיא בסיעתא טוב יום שביתת חלמת להר סליקו

 העמוס שוננץ מושיני! פי׳ שאץ •לואמיש
:נדומן) האמין לפי והא יומר) צומי יש מ״״ נינים

 אוהוני השסא ייה:) (ין> נגסיא נפהקשו ולרכ אשוי ונסיט ני״ו פור.וס סונכים הושבת
ט׳ פוחניק  מומי שוננץ סושינץ השתא ראשיו צפישא ומתני' יישא הקשו לא תסאי ו

ה הינא מ ה משום p הקשו ולא וי״ל .סנעיא וני  ניסה לאשמועינ! ואיצפריך למח ו
טו! מומר קלה סיסא שטא החינטלי! שיעמדו השוננץ משנס דווקא אמינא דמה

ומצה חמץ לד^כות משנה דקדמת
«י ינינו נו נלל ראשון פרק « אניל® ומני! פהו® המנק אי דו  ותעיונמו וזמנץ ו
ח ממני שהוא ומה י י  יצוגי סונייהם שהוא ועה נלאו שהוא ומה נני

:ז״ל הם שנורו הזנו! ליפי
ט שהיא ומה הסויה מ! שמא מה השנתחו מצות ט <ר,נאר שני פריק  ®פטם מונ

 מומן הנליקה נענץ הנאץ והספיקוס בדיקה הצריט! המקומות ואיכות
:נשיייא וטוצא נים המפרש נמו וציתידיס לנל דיונה

 P הנ«ל כט! הנטקה אמי שמא נמה הנויקה דיני ט נר,נאיי שלישי פרק
מי ונ! נשנה להיות ייו שסל גט! בזמנה נפשית הנרקה נשאץ *

«י השריפה ועני! נזפט נדק בלא הני  ננסול לי ידי הנטקה ס! פמוי שמא ומי ו
:נו וניוצא

ני אלם סמן זה אי על נו <ר,נאי רביעי פרק » ®  אתיים סל או שלו אם ניןו
ק אתיים נישות ® נישו® ואם ” העיונס נקדם האיפור מ נתנאי ו

:ממנו שמתי ומה מט!

שי פרק  והמשקין מסמילץ ושאין סממיצץ שנן המיח הנוע טני ט נהנאיו חמי
 יטצד מסט שמותי ומה חע ממשש לע«תי שאטי ימה המסמיצץ

 ממן נה! שנשהמשו הגליה הנשי טגי .גתנאיו ינסו® נזה ונמצא פשס פת ללוש ראוי
: נזה וטוצא

 זה ומאי האטלה ואיטה ההורה ע מצה אטלס טוב ויד ט גתנאיו ששי פרק
 הנמים note ומה נאנילהה והממויינץ לישפה ואיטה היא מי

עינ לאטל צומי תצה נשנילה  אהר׳ה: לאפול שאסרו מה pi ההסס נ
ביןי פרק  י*ינ המיה « לאטמם שנעשו הנמס ם«י חיוג ט ניונאי ש

 סשא המרוד אטנה ומוג עונייהס המיוהה וסיוג ס3ט הארבעה
: סופיים מונט הוה בזח!

 טן שיש ומה סניטה ועדן קום שנני מה עש״ס סמי מ נהנאי שטעי פרק
 לע«ה שראוי מה ס*ק צו שאי! וסו הוה לזנק קיק לנו שהיה הזע

יפנה: גיצו אלו ונייס
ת ב כ ה לאוי טלל והוא הסוזהטם לדניים נצלי למומו קווה לטוס יא*! פרק היה יאוי גי .כסדר זה ו מי כני הסס! גשגץ ה  לשישי הנללי להקדים שראוי לם קדם ו

ע עדם שהוא נמה עדט להיות לפתאמטם קדם להיוסו היה וראוי נ' פיק ואסטו .המ.ווה צידעח המוזהר ידיעת ולהקדים  הפיק אמי וגמשן סויד מצוי ונן ט
ם מא ואן נ׳ פיק ואמייו .עהזניתי נומ!נמו קדם שמא נמה המצווה יטעת והוא הדאשו! ק ואמייו אצע. ^זתאמי גזת! קו p מדדו ודוג די פי  p ה מי  קום לזה ה

נ צהיור, ה' לפיק ה p שמא מה להקדים וראוי לו. למש אפשר סטה שהסירו ומה ממון שהשש חכמים שאשט נמה תיישי פרק עניני יו מי  ®פטם. מוניי שמא למס ה
ם התשש לאמי שנפשן מה נל להחלים שראוי הוא למחאתיים קדיסהו ושני, ה׳ פיק ואחריו ד שיחנאת קו מה הסוזהי ידיעס לטות וסיונה המצוה ד  המצשה ליטעס קי

ח מוצש מס! אנילח טסי רוצה הזה המוזהר סן חלקם נקצח יש ט ועוד חג ולזה ני ם נ ק ואסיץ סנחסאר. שפו צאוס ונ! למצה סמן הקדים ומצה סמן הלטיו יני  ו* פי
ה נ! שהוא נמה עציצו יוב להיות למקאמנ-ם להקדימו מי ם מיניי שמא נמה מדם נ1י ז׳ ופיק ה מנסים וסיוד שמצה נשעה אלא אים הוטס ספוד ט ונם מפט וראוי

אי לאמח! וקוימחו ז' פרק ואהייו .הנסים כפוי צטוג המצה טונ יויעח להקדים ראוי ולזה .לפניו מומי סשייקן קמי ליוישס המסוייג שישי יויפח להקטם שיאוי פנו
גני מ' פיק ואתטו .פפניצם «א ■ :נתאחי צמה נמנאי ו
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ם ממן  פסה כליל מנה לאכול ואיו״נ י״ד נמש המן נאטל :נא נ”ואה ׳״ד ני
 כל ימצא ולא המן יראה לא כ’ואה כסה ליל י׳ד אמר להיזח מצרים ניציאח ולספר
 דגכון מפום כן פידורס סעם אנל .ז' כל והערונהו המן לאכול :לא ואה״כ שנעה

 על רצוויס היינו לא לאכלו אסור היה לא דאילו ממן השנהה מצומ שעם להקדים
 להסנההו ניעם לימן פני דנהני י׳ד ניום ממן לאכול שלא נהקדמח לו והספיק השנההו

 לאכול שלא הקדים א״נ .שנעה כל היין לאכול שלא להקדים הוצרך לא ולפיכך י*ד ביום
ק  לכי עשה לקיס העשה ואל שב להקדים שראוי מפני י׳ד ניום להשנחהו י״ד שיום מ

 איסור והקדים .הלקוה עליה שענוש נושי דמ״ירא משום א'נ מעשה נלי לקיימה שאנשר
כרה דענוש ממירא דאכילה משום אי ימצא ונל יראה נל לאיסור שנעה כל ממן אכילס

 כרת עליו ענוש שאין מע״ש הערונהו הקדיס מסן לאכול שלא דהקדים ואיירי עליה
 שהרי ירמה כל על מלקוח שהההיינ ממה אכילתו מל מההיינ נקל דיוהי משוס א*נ
 דאסור דסנועם משום א״נ .מיסצו או נפסמ הסן קנה אא״נ יראה נל על ליקה אינו

 קודם נמב לא ני״ד שאור להשכיח שכשכר.נ ודקדק יראה נכל הכהוי. אסרו נסכילה
 אכילת איסור והקדים להשנית מצות אימר צמה ליה היקשי דלא היכי כי היסויו והן

 ואל שב להקדים שרמוי מפני מצרים יציאת וסיפור מצה לאכילה ׳1 כל והיהותו ממן
 השמשות נין ליהנהו מצרים יציאת וסיפור מצה דאכילה מפום א'נ .עשה לקום העשה
 המצות ונמנין .איתנהו נמי השמשות נין והראוחו חמן אכילת איסור אכל הוא דשנק

 הדינין ונניאור ,שנעה כל הנוהנוח למצות קודמות י״ד יום ומצות תומן פדר נקש
ם שמהם לפי '1 כל העהנים דינים הקדים מ« ;י׳ד ליום האיסור נ

ומצה חמץ הלכות
ש ה בכללן י מונ ת ש צו ש .מ ה מציות של ש ש .ע מ ח ת ו צו ה לא מ ש ע הו ,ת :שרטן וז

) .ולמעלה היום מהצות עשר ארבעה ביום חטץ לאכול שלא א) ) .עשר ארבעה ביום שאור להשבית כ  שלא נ
 שלא ו) .שבעה כל חסין יראה שלא ה) , שבעה כל חם*ן תערוכת לאכול שלא ד) .שבעה כל חטץ לאכול

: הלילה באותו מצרים כיציאת לספר ח) .הפםח בלילי פצה לאכול ז) . שבעה כל הפץ יפצא

משנה כסף
:אלו בפרקים אלו מצות וביאור

משנה מגידראשון פרק
ק ר ץ ב א פ ט ה ק על נמוספומיו ו'צ מזרמי אליה סהר׳ר הרנ כחכ נשסחוכו׳. ה ר 1נ׳1 לדך(ע״ד) דנריחות פיק משנה רמןנפשמוכו׳. נויח האוכל כל א א פ

שנגס על שיש נרה הממויינין נכלל נפסח ממן האוכל שתוכיי משש הפסח בקודם הה'נ כהנאה אפור נפסה הממן סס״ג
(דף והרושב נמוליןנפ'העור נרייחא ושותה. ממסה ואחד רנינו שכתנ ומה משאת. נפסח נקש אנא התום׳ כדנמנו יאכלנו שמא גוירה שורפין לר׳ש ואף ולמעלה שעות
כ) שני הפסח נהוך דסייר׳ יאכל דלא קרא דהאי משום לא אבל נדלעיל הרמנ״ס כלשק שעה כל סרק ונוני השותה לרבות האוכלת הנפש ונכרתה שם ומיסיא י'

א) (פססיס כדמזקיה בבוסניה  קי׳ל דהא כ'
ו ה נ א  תאכל לא שנאמר מקום כל דאמר ^

 חיסור ואחד אכילה איסור אחד תסנלו לא
 הפסח תוך איייא מאי וא'כ במשמע הנאה
 דהא ותמהני עכ׳ל נתי, הפסת קודם אפילו

לי׳׳ש דנם ה״ח בדף התוספות כתבו לא

:ליה) (פסהיס .
ל א בל ם׳ .ונו׳ בהנאה אסור נפסח חמץ ב חפשה ליל טתחלת בפסח חפץ כזית ״האוכל כ

ק ועשרים אחד יום סוף עד עשר שזאמ״ץאי^! נפשת״שאימר״נאה לממן בטייי בני
אכילה: הימר נו יהא לא ממן בשעג . ונכרתה חפץ אוכל כל כי שנאפר כרת חייב

ח הטפחה ואחד האוכל אחד .קבועה חטאת קרבן חייב ,. , , המני ו

̂!: ״לפא ̂ינ ̂נ ̂למ .אכילה היתר בו יהא לא חפץ יאכל לא שנאפר ברגייה [י׳] אסור בפסח ^החפץ ב :ישותי׳ אתיי
ח כיוג סי׳ או•״ ועוי גשס טס• לאוין שס׳נm מהנשל שהוא אע*ס מכשילו להסיק דמותר י נ פ ה ו

בל דשיי פשיעא הנאוס בפאר וכן האיסור נושן
 הוא נלאו עובר נהנה שאם לענין והכא סדאוריימא ולא נברה משום היינו איסורו ומן קודם בהנאה דאסור י״ש אתר הוה אם דאסילו ועוד .יאכלט שמא לסינור דלינא הינא

 ס״ל אנהו דני' דאע״נ דמזקיה כלישניה כפםת כתב נר׳׳י דס״ל נ”אע ויכינו לר״ש בהנאה סוהר כפת דקודס בפסה כי.נ כר״ש דפפק דמשום לסס״נ לומר ס”לרא היל והכי דעסקינן
' והיינו קנלה דברי אלא אינו נעזרה חולין שחיטת שכתב כן ששוני נראה שתיכיה מהלכוח נפ"נ וגס בפירוש אפויות מאכלות מהל׳ ח’נפ כמטאי י  שעה כל נפי נדאיתא אכהו נ

ה חולין לחוקיה דאילן  אעיע אכהו וכדי' כהנאה אשור והפיה תאכל לא אלא יאכל לא כתיכ לא והתם ני״י ני-נאי־, אפור ולייעיה ממצוי. יד ני דממן כחג וה ונפי גינהו דאורייתא נעוי
 נ”פ1 אסורות מאכלות מהל' נפ״ת מח״ש אש״ה כיניהם נמלק לא הנאה איפור ישתע קראי סהני דהד דכיון משום בהנאה אפור ותנו לפני נתי דלהזקיה ה”כ נדף כתבו שפתום'

:להרי׳׳ף הי״ן כתב זה וכעין נקסיה ניה מורו דכ״ע ביותר תפורש קרא דאיכא כיון בפסח הנאה איסור לעני; עניו אנהו נר׳ יסנר נהדיא משמע שתיסה מהל׳
והטניוז

טשנה לחם
"©D ע' ונו׳. ס׳ו ליל מתחילת נפשת ממן כוית האוכל כל א א לפשק רנינו דעת אם וא״ח ויבינו. ההלבות אוחו הניאו לכך ונו' הנאה איסור ר.אכלו והרושב העור נ

) (דף “ נ ' נבלה נשהוהיה קפני אנהו די׳ כינן (דף שעה כל ני־פ אתרינן הא א"נ אני.ו כי׳ שם ואחרו השוהה את לרמת נפש מדכתינ לה מרכה י
ט הנשה וניד לנכרי ירך אדם דשולח מחני' ההיא ולדידיה הותרה וצידה ומלבה היא הניעם שם ופי׳ טהור נתתם טמא נאור הסתהו וכו׳ ששר שף נכלה נני הכי נטי תניא ש נ
בשתן נניוין דאין דפסק רניש ותינ טעם בשתן מידי! יש דאסר בחאן אלא אתיא לא נכלל שהיה דנעלמא דאע׳ג לינות) [נד״ה התום׳ שם ונתנו השוהה את ליטת נפש

ססש׳ לההיא אשיות מאכלות סהל׳ נפיח פסק איך אסורות מאכלות סהל' נפט״ו טעם ואצטריך ר\א אכילה נכלל לאו דפתיה תילי דלאו הכא אבל נשחיה מילי הני אשילה
נ ורניש .לרטיי נפש ס'  נאור החלב את שהמתה או כיי.: הטומאה אטת פאר מהל׳ נ

 שכתב לשוש ולכאורה ע'כ אוכל נכלל שהשותה מבשרם כאוכל טמא זה היי ונמשו
 הוא וא*נ אכילה נכלל ושתיה בעלמא דאסריק נטעמיה משמע אוכל נכלל שהשותה

 בס״ש ויל שכונתו אלא נטש יכתיב רשום אלא הוא הכי לאו ינסלא דסעיא קשה
ס ר׳ל אוכל בכלל שהשותה  .שחיה אינא דקרא אכילה דנכלל לן גלי דנפש קרא יטנ

 ;הדין להשמיענו אלא נוגתו שאין בזה השש אי; דנפש דקרא טעם לא,נתב שינינו ואע׳׳פ
כ׳א;) (דף שעה כל נר׳ש .ונו' המן יאכל לא שנאמר נהנייה אסור נפסס החמץ ב

 הימר ט יהיה לא משתע יאכל דלא כנר דמוקיה פליגי אנהו וד׳ חוקיה
י' אכילה  איפור אמו מאכלו לא תאכל לא שנאתר מקום כל דקפנר עליה פליג אנהו ו
 רניש טבק אסורות ראכלוח תהל׳ ה׳ דבש׳ ואע׳נ במשמע הנאה איסור ואחד אכילה

 הרג הניאו וכן יוחד פשוט מיותר שקיא מפני הזקיה של סממו כאן כתב אנהו נר׳
 של דסעתא משוס הסעס זה ויל הר׳׳ן וכתב שמה כל סרק כריש נהלטת ז״ל אלפסי
לא ואפילו עליו שמוסיף אלא עליו חלק לא אנהו ור׳ כלומר יומר כשוט הוא חוקיה

עוז מגדל
 אמד1 כאוכל אחד ■ שטה כל וט' טונרץ אלו ט' .קנוטכ חטאת טד כזית האוכל נא א פרק

,נכחינם ימצא צא עד כמאה אסוי כטסח החסז • והחטכ העור ערק . ושותה י»זתה
: שעה נל ערק

 שם מוכס כ׳׳ג) (דף הסוגיא דנפוף קשה ועוד .כוותיה דלא דאתיא ונו׳ אדם ושולח
 נשהוחרס דסני יום׳ לר' הייש כהנאה מלה להמיר דאתי מלאכה לכל ויעשה דקרא
א האי אצטייך לא הכל דהוי.רה דסנר לר׳ע אנל הותרה לא וגילה מלנה נכלי.  קי

' וא׳׳כ המלב להתיר ע דסנר אכנו י  לא לדידיה אי׳נ כומרו וגיוס ומלכה דהיא כי׳
 החלב דהיחר שם יבינו כחב איך וא״כ דריע לדרשא אלא חלב דיאכל קיא איצטייך

 נר׳ פסק והוא להני קרא צריך לא ודאי אנהו לי' הא מלאכה לכל ייעשה קיא משוס הוא
 דלרווחא ותיין הראשונה קושיא על עמו הררנ״ן נשם שם ז׳ל דה׳ה ונראה .אניש

 הסוניא בייש הגס׳ יכשמירן קאמר דהכי נ״ל דנריו וסייוש טניא ההיא איממר יתילתא
 נאסר נגיד דהרי עליו שהקשו הרךשיא לתרן היינו וכו׳ נכלה כשהותרה אנהו ר' קפכר

 וקרא דנאסר הכי נלאו וו קושיא מחורצת כנר הסכקנא ולפי ני״אה ומותר יאכל לא
 כדאמיו ותלנ מנ׳ש כהנאה מוחי וניד הגלילי נר״י מלב להתיר אתי תלאכה לכל ויעשה

 לא ונידה מלנה נבלה כשהומיה אכהו >יני סכי תצי שסיר המסקנא לפי וא׳׳ב שם
שמה ודע .הכל שסיר אתי וסשחא חלב להמיר אמי מלאכה לכל ויעשה וקרא הותר

שאמר
םייייסוניות מהות

י וואא [א] ר׳ א טרק ור־« יהודד. אי' דטאיני תגאיי'י נ תפח מתם וקאפר njnr נ א ו  ע
pm- ה אפוד חסץ ד.יאן א מ א נ ה, נ ע ענ נ ׳ I ע'
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ח י6מט וה .ונו׳ גרשונו p« והטניזז הTtלג וי6ש וי6ש ה׳•) (ון> p<«' 6«ייי
ם ני!1 נוה  וי66 ו«!ו 6י«צ ונל ה6יר נל משים עונר מנולי! ני! מהי

ט', וי1«< ואיפור ההמן ואיסור פוג: דיום קפא פרר, אר0נ« ווהן חט  P#״ ו
ת והס! ננזיס שאור אומרים שמאי ניס פש« נ׳) (ק> פונ ליום  הלל וניס מנוחנ

 ננפרא ז') ואמרו(דף נמיין וזה זה אומרים
 אנילה ל«י! אנל ניטר לעוין אלא נמליץ לא
 ונהשנוה .ננ״ה ור,י'ל הנל לונרי ננזיפ וזה זה

 דנרע נאור .ע"נ ונו׳ לשיטייק וונא א״א
 דאי נלג מאפילה ונגפסל שאור נסה זנריימא

רין לא נפסל ונלא נהיס ה(  ואי! .השפם לזה ט
 שנס׳ פי?י נראה ונ! ניניהם להל? רנינו דעה
 שפפשה הפס הניא פיה-) (פפמים טגרץ אלו

ה ולממע ?ה0לש שראוי מפני לנער היינ  נ
א אופר אלפור נ! ר׳ש אמרוה פסוס נמה  נוי

 שייפדה שאיר נפח אנל לאנילה נפיץיימס
 נר׳ש הלנה שאי! ננמיא ואפיו נפלה לישינה
 הפח י”ס שם «ד נפיש. «יה פס אא"נ

 יגול והנלג לאדם פלאגול ונפסלה ספפשה
 פם ונשרפה אוגלץ טמאה מפמא לאנלה

 נפסלה הא ויל הנאונים והפלו גפפה הפמאה
ס ונ! לנפי סייג איה לנלנ פלאנול  שם טני

 נפלא לנפי סייג שפפפה דהפה נרייהא וא^נ
 י״ש קאמר ופלה טא לנלג מלאטל נפשלה
 ונו׳ שאור נפה אבל לאנילה נפיץייפח נד*א
 נדנרי שאיי נפת ולא פפ?ק נכור דנפה מנלל
 דאפ*פ יהפפס ?אמי [גמור] פה ודאי אלא שאור פס משמפ לא םסם דפה וחי .ו"ל הר׳א

 הרג ילדנרי לשה?י. שראד מפני «א לגפרו סייג לנלג לאנול שראוי כיו! לאדם שנפסל
ני  מלאטל שיפסלה יאפ״ס טא פאיי נפי! ?מייהא דנרייהא פניר שהוא ז׳ל אניהם י

.שוי! ונול! היא סמן נפס קמייהא נרייהא יראי] ואלא לנאי, ננמיא להם היה לגלג
;דל הלוי אהי! לרני מלאהי ונ!

j לו?י! אי! מפנה ט פאי! שלאו סר\מיפ ונהרנה נמטח מטאר וה .ליקה איגו
:לוקה איפ ננלאים והמיץים נפפס הנק המשייי ונהוספהא ,עליו

ץ ס ח

 עוכר אכלו שלא אע״פ בפסח ברשותו חשץ ״והמניח
 גבולך בכל שאור לך יראה לא שנאמר לאוין כשני

 .בבתיכם ימצא לא שאור ונאמר
 השאור [נ] ואיסור החמץ ואיסור’*

 אינו ג :דיוא אחד טחמיצין שבו
ימצא ולא יראה לא משום לוקה
 חימצו או בפסח חמץ קנה א׳ב אלא
 אם אבל מעשה. בו שיעשה כדי
 הפסח ובא הפסח קידם חמץ לו ודה
 אף ברשותו דגיתו אלא ביערו ולא
 אינו לאוין שני על שעבר פי על

 בו עשה שלא מפני התורה p לוקה
 :מרדות מכת אותו ומנץ מעשה.

חמץ
Hשס: ;ל)וי!טפמ פמ׳נ נספ׳נ

ט המ; והמניח ש ט׳ מ טני לפימי ידל ואייו .ו ר 6מ (י!6ל מ׳ ד או טנ  6דל נ
 אלא סשיט לא שאור עי יראה ולא סמן ל!״ יראה דלא וי׳ל ספ!. לן •לאה

ס סמ! דטיפ ללמד אלא נא דלא פשום אמד לאו  נו« יום נריש ונדאמייק שאור טי
 נלושר שאור פייש ספן ה״מ לן לופו נשאיר וסיים נססן הנמב פהס ז׳:) (דף

ט׳ הספן ואיסור :לשאור סי? ני! אי! ו
 וניס ססאי ניס איפליט בישר דלנגי פשום

ע אנילה לפני! אנל הלל  נדאיסא סודו• ני
הג משיה מג יום נייש טי הרפ^ס נ  דאי
 ודייק ,נ-שד גני הנא מא אסד ושאור דסס!

 ולסיים מ!0 והמניה נאומרו נחמן לפטה
 לסמן לומר פאור לן •דאה לא באומרו בשאור
 נואיסא הפירה שפשחה נמו טא אמד ושאור
רפ, מיש  ייאס לא נסנ לפה ניסא ונוה י
X7• חג ולא מאוסר שטא שאור  •ראה לא נ
 טא ופה ספן טא ומה .רץרם שטא סמן לן

 לאטלס מוי וסמן •רפ מיש נחנאד שאור
 סרימיט למנחנ וצריט לאטלה סו• לא ושטר

 ונהשנוס סשנה המניד תב3 :החס נדאייוא
ש חקא איא שטיי פוי לפגין אנל ל ולפני! ני

ט׳ אנילה  והא פטון הלש? שיהיה וא׳א .ו
ס שדם דלאטלה אפרי? ירם מיש ם ני שי  ו

 לפרש ואין גיפור, לענק אלא סליני ולא גס
 דמד ניניהם סילוק יש נלג מאכילח ונשנפשל

 פשר אנלו אם האסר1 סייג אנלו אם מהם
 על לפשר פשיפא הבלג מאגילח שםל3 דגיה

ק שסי והאסר נלג מאטלה נפסל אם לטנלו אפור מהם דמד לומר jfe.ונם פרסם-,  ני
ט שנפסל  נטש נדטתא וטפרא קולא צד אינא סיריהו סד ננל והא סכרי פנייט ד
 ניניהם הפוש יש נישר לעגה אגל ולאטלה לשיטריק דוקא להניה נ״ל לפינן יו״פ.
ה מ7 לנל שה שניהם דשישר בלומר  טיג «פל לא אם מגס מטזה אנל ואס גני

ט׳ נירהם הפרש יש בישר ל«<ץ אנל פניי «םל ואם  ראוי טש מ!0ד להראניו וסיל ו
טי רא־ם, ונ*נ ט ולסמע לשסקו  מפסל נסמ! דט ונו׳ שטי נפח ומייחא דנריו ני

 נשמזנד אלא ליהא והא שספר אסרינא דמפעשא ופשמע הפעם לזה צדן היה לא ודאי
ץ אלו שנפרק עיקר נראה וק .נפסל שלא ט שהטונה וואי לאיטרא ממן סטא שמ

הראב׳ר חשגת
 הנ5 .וט׳ הממן •וט«ר
 לשיטייהן ווקא ו׳ל היאנ׳ו

 אנילה ולשין ניעור לפנץ אגל
 אס שהוטן ניניסס ה:יפ יש

 מץ; אץ סגלג ^מלע נשס(
 מוא פי פל אף והשאור לנער
 מוא לפי לנמר שיג ששל
טי  גמה 0 ולממן לשמץ י

טו א׳ן אלא טטע  לסיגס י
 שש« ופס גפיש, פניו ופס

 מייג שטפשס no נזזיטתא
 לשמקס רטי שהוא ׳xo לנהר
 ואי האפו שטי ש גפיו ום׳

 הפפס סה ציד טה לא נוזמן
ענ׳ל:

א. נפסלה נפלא לבער טיב שפשפה דהפס מייחא ואייה פד וגו׳  הצמח טא זה גל ט
ע וישנן הנרייסוח הני ד ו ט׳ ריש קאמי שפלה טא הימנים לונ ט ו טי נמי מומן צ׳ל ולהרמנים «׳1 סמם ופס ו ק נהרמנ׳ם הרא״ש וועח ט ולממע לשמיץ י מי נראה ו  מי

סנ שלא היי״ף ופח וטא הרי! p להיאנ״ד וטלו אמס מייסא אלא נ n c להישג צדן.f s o i ט א ט שפירש מה נ מי רא״ם שגורם ונראה כהראניו ם”י  שיק• <א היאניד נו
ה. לניטר ציץ אינו וא״נ ציין לא נמקום  מהנמם; ומחו ולוה טשי»ם ויש נאנילה מהירים שיש היאיש החב נלנ מאנילח ונפסל שנחעפש מק ולפני! הי

j נן ט' לוקי! נאי! נראה פ׳ נשיש והא להמוה ויש רא׳ם נחב .וט׳ לוקה אי ר לפרש אפשר היה זה ליישב ני ונאמח .ו ט ק הלטק שר שהזניר *רס אסם אלא לוקה ו ס ו  ט
« הפסיל ולא שני איט פהפמיל לפי היינו עליהם ללגץס שמסיף אע*פ ני הסמיג לפרש אפשר אן קשיא אנסי מיס אנל לוקה ט ולא נעיר והנראה .אאוץ נשר מנא! ט

עצה

משנו! לחם
ס׳ לניר שם שאמי טנ עושיפרונו שמיני נ ט׳ לךה:  קרא דמוטצסיין לומר הונחו ט! ו
ס ל! נפקא גנלה להמיר  הנאה איסור ואחו אנילה אישר אסד האכל לא שנאמר וני

 נפקא לא לו״י אנל לריס אלא טי לא נננלה ואיצשרן ומאי שנס ננמ' והא נסשמע
ק פסק נהדיא ויבינו מאוט ט.א לן מ שי שם שנהג כליי פטים מהל' עשירי נ  א

ט' מנס מסנח ליס! ט׳ נסעיין אש לנר שנאמר ו ה ו מניי  נראה לנן מסינה. ולא נ
ס לא שאם לומר אלא נמים לא שיפרוס פו שר שאמר דמה  אשר שם נמיש הונר פי

ט דר׳ לישוא שם נקפ ורנינו ואע״נ בהנאה מי ופירש אנ ט ר׳ ד  עו שאמר נמה אנ
ט' הנסוג לן שיפרוט מ׳ שם נמטאי נננלה מואיצפרין ר״ל ו ש אי! rf’o ננ  של טנ

ח יופרישיח. טא ושנרס כן יגינו מ אנלו שלא אפיס נפסס משו® סמן והמני  ש
 לטי ארבעה א*נ היא שלתא מוא ומק ושטר ניק וא״ס ה׳:) (ון נפיק .לסוי! בשני

 אסיינא שאור יראה ולא סמן לן יראה וצא שטי לן יראה ולא ימצא לא שטר 1מ
ק ונ! הנא נומשמפ ושאור לאו על עונר ובשמן אררח דהא  גני שנחנ !ידעי) נפי
 מד אלא סשינ ולא לומר נראה וטה .ייצא ולא יראה צא משים ששמ המן מניוז

 ונראה .מספיק וה ואק היא מלחא סוא וראיה לאוי סלפא אנל דמציאה וסו לראיה
שטי סו לטי ותרי לסין הו צריטסא משוס צריט דסק ומד ו  נגע׳ שם שאמד דו
ף וניצה נסיק רין קיא טליה פאוי לן יהיה ולא ׳)1 (ו ק  אפה ט שלן לומר ט
טני לן וחלחא ואפ״ג אמרים של רואה אסה אנל גואה ש הא נ ק וי  שעה נל נפי
ם סד לן הלחא ניג) (דף שט שלא נפנו״ם ומד שנינש® נעטי שק ואסד טנ אמח נ  נו
ס׳ שם ש לא <א'נ ע א6פ לא שטי וקאשו מציאה משם שנר ונשאוי כלל קרא טי

לטלן טשנה
ק ד שמצו ט שפח טון 01; אא׳ג ימצא וגל יראה גל משוס 0לוי! אעו נ א טי  שיפפאט ג

9am אלא נערו ולא מ000 וגא ספסוז קווס ממן לו סיס אס אנל « «י
«; מסנה ס שס שלא ר9מ גחורס ק 0לו<! טנו לטין שוי ש ש«י אפ׳» נרפוש • ו  ט

 נמ׳ש ^ איוו נגלאיס וססקייס non מק סמש״ר •1י;ת סזוסרזא מנוט 01 דן . ;ms «פ
פ שעס(וף ש פו!! לססוס' שאיתי ודע .ו*ל המניו ינ0  ויי שניס ס;א!1 שנהנו יג) ויס נ׳

 לר׳ «ל '&אי]1 ארזי •an אמית ראי שטיס גטיזס איוו ס1לנ ודפהו נפשס מק שהמשהמ
ט וני ומיוס שלו היא טתו נשיפיה מיי סא יוש ט טא ריאה אסס ט ישלו ״  שפמא «ר לא וי

 פמ3ל ורמתו סתוס' ימ׳ש . פ*נ לנשף גשמנפדו טנר ט« ולגן לפשה ויתו! •ואס ולא פטס
 תפשת לקייס שפתו שט! אף לוסת טית; לאו נל פסו׳ 0ולו; לנפוז ופתו ט! שאס למימוא לט
ט מסי טא ממס טא ספשס שיק״ס נאפשדת שהיא ומ! נל לקס טיו  טשוא מ־מ לוץ! י1ו
 :נופפו ינל הטה לק״ס נופתי שאי! גיו! הלט פל ופיני הטה שטיי-מייס נפה «יו הא

ס נופפו ט! אס ואפילו טלוי! ט! לי,ית0 לפוץ טל לינא טשוא אטלו הפשה 0«!יי  הפשה ^י
ס נ׳ס) (וף סתיס' מ׳ש ישי! ,0לי; ט«ו :יחי! וסמן ו׳

ד פ^ו וד.נה « סללו די ונ .נפיני נחל שדש טא לפשה ויתן סיי יואס ולא 01 וצט *
טטס נטיוו שא פוין לימיו ו*י שנו• יטת• שג  נפמויס סמס ואמיינ! דס) (לף נ

 וסאי לטס ספתז! לאו וט• ט<!ה טס והאי ל<ה דומי •מצא וצא •ואה לא 0ל* ממט ;א מאי
 •ואס ולא ד• המנות גמ1מ זו ועשנ>א שס נטש' וציה . מ׳ה למשה לאו וט׳ל לקת טוו
טני הונו ונפידש . למשה טית; לט מי  לא וסי; n שישי• לטת הריק itt •ואס B מ׳ ו

 אע צויד! פ*נ 9(א* .פ׳ג נמוש •מ• גל והשנפ נפשו טא לשלש טדתע 9ווא ואס •ואפ
א וס •1̂ לטלו •סל ט!ו טשירו וסמן נדת פ! לנפח שש וספגת תנוד והאי לומו ל• ^

ממיס
ק הרי איה לנ״ש שאור ושאור ננסינם ס : יותר ולא לאו• סר• ינש*ר נ

נו׳. לששדהן ווקא איא רל הראניו נחג שא. אמי מממיצץ שנו השאור יטשר הממן ואיסור ץ סילוק דש היאנ^ירל לועס ואיס ו  ופסל אפי׳ מאור לסמן שטי נ
«יז אינא• א"נ לא ייייז אנל לנער סייג נלג מאשלס ק נשאיר קראי למיצרן ז׳:) (דף דרש דסליק »מ׳ אג ס א י ם שאור קאמי «« ואי צדני מיצרן ודא• י  נו

הג להני לנער סייג איע קסל אנל נפסל ולא ווקא שאור ילשק הוה מק קאמר מה ואי נפסל אפילו מיניה סמן תלפיק ח ששה נדי סרוייש נ  וייל ניניהם. מסולק י
ק 0 שאי! טץ לנער ס״נ איט ודאי השרה וס! מדינק אלא 04 לנער סייג וקאמר מאי זיל הראציו לועס מפילי דוואי  שיט• מפני אלא לנפח מצריטם אנו ואץ נלל ס

תב :נלל חמן אישר ניה לינא השחא אנל אמרוס עיטס נו ילסמע צשמקה רי על Tהסנ הרג כ טי ויל הראנ׳ו ונ דו וני ט׳ ונ  נאסר נפסל ולא נסמן דאי ו
ס ופסלו לגמר: סייג אינו לנלב סלאגול נפסלה גא ממס הנטנים והעלי לקק פהניא הגרייסח מנס אפשר אי וופםל דבססן טי <»א סאסד ואם ש׳. שסלם הא זיל הנ

להו
ח חו ע ח ו טוניו ח סנדל סיי ע

היאנ׳ו גונב :ושצס ?01 ופותח קד ,טו) אמי מסמיצץ פגו פ>י0 יטסוו סמפן מיסש «*«■ <ץ־יי סאימחי סינחריס *נופזעץ חמץ *וריס סוזסץ «אור דג־ווז נחוספוזא !<]
רל דס שלנו;וא טס נמנוו נתנט ששנים נפס טמי ואני :וגו׳ לשיפידס ח<ןא ויל סזפיטר

קיו פהס ופט לגלות ס שין ולא דנייו פל יפשת p סתלמוד פל ישאל ט יי;ה! ט 04 שיחדש ומס לקורה אוינס מדון משתוו! מסה שהוא שיה מנה «ז מסיו קי ושופטת ספוגאים נ
ר, מתון ונר שנסד<!י ינצז פתניפץ גמדא פיגיין טי'0 נראייזא י* פו<! שפיפשה 1*0 ווי! הסלסת שלאלי קה גשט פויה פת אם שטי שפיו וץ התג הנר ו'צ טט*י מתה שהישף יה גונר ונ! ונ

0לשמו! עפו• לנפות ודג אפו אלפש p ודש ת׳; גס ופלע• גשת פסה נפמ •01 ואסקוא 9ל<שג שמח שאו ושפש שפיפשה פת שהד• תלפוו ל• צרין ו׳ל הראניו שריל; והסלו; .פדגת
: Cbo שף ופו שנאן (מפו «• ולישד אמחת ששש נפת נס ולמק
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 ר' מ!זה המ!וס ר65נ משרע וכן דור̂ן לעעים <י&ה כשהוא אלא רכתע לא יראה
 רהוזכריס אהו דנכל למימרא לאו ימלא ונל יראה נל משוש עוכר כשיד וס׳ש .ר׳יא ומלוה
 לא על דעני היכא דכל נשניהש עונר ר,חייה דשייכ׳ היכא אלא נש,יהש עוני לעיל
י יראה נ י לא נכ-ון אנל ימצא לא על נמי ע  נס לשרש יש זה וע״ד .ימלא לא על אלא ענ

 שממנה הי;) ודף דששוזים נש*ק השנויה הנרייהא
• נפ״ד הכזכריס הליו דיניס הררנ״ם לסד

 סדק ;לסד ליה כתנ וכוי שעני חם־ן ד
י׳ אלל מתלו שהיכין ישראל נ ט/ ; ו

 סענשו קנה א׳ל לא שאס ניה דאיירינן נלוסי
 היה אם נין מעלניק ולא הששס אהד אשור
 נידו דהיה להיכא לנכי׳ לסיוע יכול ולא אנוס

י לא שאס משסע הי״ן מדני׳ אנל ,לכרוע  ענ
 ששנהו עון מדיננן ולא מדאוי״מא לא עליו

 דישיאל ההיא זה ולאי מואר מלאו ססה ואמר
 א״נ נדוקא היא לפרוע לו ניש מסלו שהיהין
 משוס אנוס מיקרי לא לארוע נידו אק דאפילו

קנ .ה״ה ונדנרי קאמי לעטי ראוי נמי דר^''ן ואפשר מדעחו, לוה דמעירךא ץ נ  הי
ק דקנסו יהא נ . קנהו נסי לנ״ע אלא ר,נשו אישורא דענד דוקא לוידיה לאו י

, שנחעינ חם*ן ה ט' א יקאמי דנזתנו לרנינו דס׳ל משמע ו  הפשח מוך היינו ינ
ח שאישורו דממיי ומשוש יוקא  נמיע הוי וכוי יראה לא על ועוני נני

 נששיס אלא נמשהו מישכי לא נרה ניה דליח ניו! ולמעלה שעות משש אנל במשהו
 זמנו הוי ולמעלה שעוה ימשש פירש !’הי אנל .ושמ'נ היאיש דעה וג! איסורים פשאר

 ואיה הזסניס בנל הממן איסור ענין לפרש נא דרנא שפוני לפי חה נמש« וסימסר
י שלא נכלל נכנס ע׳ס זסגו נכלל חנניסהי לא אס

 י עליו שעני נכרי של pn משנה ח)’נ שעה(דף ננל וכו' שעני חפץ
1ו ממז לך יראה לא שנאמר נהנאה אסור ישראל ושל נהנאה

 . לעולם בהניייה [ג] אסור הפסח עליו שעבר "חמץ ד
 בל על שעבר מפני סופרים מדברי ר\א קנס זה ודבר
] ימצא ובל יראה ד  או בשנגה הניחו אפילו .אסרוהו [

 כדי בפסח ברשותו חמין אדם יניה שלא בדי .באונם
 בדבר [מ] שנתערב בחמץ ה • הפסח אחר בו שיהנה

אוסר זה הרי במינו שרא בין במינו בין הפסח תוך אחר
בכל

k ־שס ושמ׳ג עוד נ עח 15 צאו־ן שסי; הי' סור.

 עומר הפסה
 לה ואוקימנא מיז ־1ל

תי הורה דדנר נייש ננס׳  יראה נל משום עליה דענר משוס ליה קנסיק וקנסא מ
 דענר לומר וטי נאולס או נשגנה הניסו ואפילו ינינו ונהג .נהלכוח ומנוכר ייצא ונל

 לאפוקי עליו לעטר ראוי אלא דוקא לאו עליה
 הוא דטכרח ז״ל פירשו ו:ן נדוקא יצנרי ייייז

 מרי אלל סמלו שהרהין ישראל סדין ונלמד
:רניע׳ נפרק הנזכר

ט׳ ש;תערנ חטין ה לי) (פסחים טמרא .ו
 ממן הלנחא רנא אמר ונהלנוס

ונהל׳ אסור נפינו שלא נין נמיט נין נזפנו
 שלא .נסשהו מינה שמע שיעורא יהינ וסדלא
 כר״ש מומר נמיס שלא נין נעינו נין נזמנו

 ע׳יי אנל נעיגיה נדאיחיה אלא י״ש ק<יפ דלא
 בעיניה שהייה ואפילו זיל רש׳י ופי' לא. הערונע

,דיליה חעיונס למיסר קנים לא עליה וענר
 מאנלוס מהלטיו פ׳ו פרק רניט פחנ נתשהו שהוא נזמט הסמן איסור ועעס .ענ׳יל

 ויש .מומר החעיונת כל יהיה הפסדו אסר שהרי סחירין לו שיש דנר שהוא לפי אפורוח
 ,נמשהו שהיא הפסח נערב ולמעלה שעוח משש ננתערב ה׳ה זה כיעם דלפי פנהב מ׳

 נפסח לאכלו אטד השנה מיזרלח נהעינ שאפילו ;יאה ס״ד סוף שנהג רנינו ומדנר׳
 נסק״ס הוא אם זמט לאחר סוחר שהיזערינח שאמרו מה שס אזכור ועוד .אנאר ושם

:לאו אס נפסח pD חערונש
' «1 הרמנ׳ם אנל אפשר אי וזה נזמט

טי אלא לפרש נא שלא ס״ל וסס׳נ והיא׳ש א דהפי להזנירו חש לא ולמעלה שעיח משש איסייו עני! אנל הפסח לאמס יי,יי,רי הככח נשך הסמן אי  איטרים נשאר ט
 הפסח נשך הייט דנזמנו פירש דכס״נ שכתב ורא׳ס נמשש ופעלה שעות משש סמן הליל והפי דנריו לסי.וס ה״ל לא במפכו הוי וייפלה שעור, משש דנם לאשמועינן אמא יא•

ילעולס הוא השם מן שלא <״ל נפסח אסור משט השנה מיזחלת נקערב אפילו ילהימנ׳ס לומר ה״ה שרצה וייה .הרין מפירוש שנזהר הליל יותר נזיינו שלא לפרוש• דנעי א״יי
נזמט

למלך משנה
 לגיעלר יאץ הגיטול היא מורה הא׳יורה דההגהה ו׳) דהסתיס(דף »״יז גייש גידה יש׳י סמ׳ש
 לחרוז יש !ה ולסי .שה) מרן המ׳ש ש'נ הימנ׳ה ד*מ הוא וזה תל״א ני׳ כמבואר סחורה מן עייןר

 רולח זו סיגיא <ןי וס^י תעשה דע:ה משוס 7דל ו5חימ או גשהח חמן קנה דאם שכתב רניט מל
 לוקה אינו יומשה בז עשה אסילו וא״כ לעשה ניתק הוי יראה ילא משוס הייט לוקה דאינו דשעייא
 ז׳ל ירביגו והנראה .מעשה גי עשה (לא מעשה בו עשה בין חילוק אץ לפשה הניתק לאו דלגד
 הגיהק לאו הוי תוציא דלא דלאו דקאמר במאי כהלכחא דלא דאתיא משוס מהלכה וו סוגיא יחה
 . תאכלו לא טרסה כשדה חנשר מקרא כאכילה יאסור נ«ול הוניאו דאס קי״ל דהא איט ווה למשה
 דהייט ומשמע ליקה אינו נכלאים והרקיים ננסח חמן המשייר דקתני התוספתא על יבינו «כמן

 איחה על דכליגא נראה זו ותוספתא נכלאיס דהמקייס רימיא מעשה ביה לית חמן דהמשייר ספמא
 ועיין יע׳ש הרמנ׳ס כדברי מכומר ה׳א כי׳ כריב״ש ונחשו' (א״ה .פשוע וזה הנזכרת סוגיא

 דבר יבש׳ . לעשה הניתק לאו דהוי בג״רא דל׳ג והתוש׳ רש׳י סדנרי שהוכיח הלטת כחידזשי
 הרן וקנה נשכח שסח של שביעי שתל דאיי" וחירן המרינר הרב קישיח לו הוקשה ל׳ח סי' שמואל

 מ׳ב פי׳ בתשובה אשכנזי צבי ומהר׳ר .ע׳כ שרישה מצות בו לקייה אששר שאי הנכרי מן במם ס
 משיה למיינו אששר אי זא״כ ליס משיל או ליוח וזויה דמסרר כחכמים פשק הר״ס שהרי עליי סמה

 עליו לתמוה דש .ע״כ ליס להסיל או לרוח זלויות לשיר הוא יכול שהרי נשבח לשרוף יכול שאיט
 לשירו ולא כיו״ם לשוישי יכול אינו ביטל שלא אע׳ש ניו״ט המן דהמוצא בס׳ג ה״ה כתב שהרי

 הונרך אמאי להתבונן יש אכתי אן .כשנח אשילו להיתרא ליה פשיטח ואין ,יפ״ש לרוח זלוחתו
 הוא בך וכריס של עיקרן אמנס . לשורפו אסור נחיל אף והלא נשבח פהח של שניטי דחל צאוקמי
 ;נטל ביה קרינן לא מדרבנן אלא אסיר דלא כיון מ״מ לשררו ולא לשורפו יכול דאיט אפ״ג דניו״ס
 לא וגס לשורפו יכול אינו התירה דחן בשנת אזבל הינר את חכמים שאפרו הוא אנוס דוה הפשה
 נפ׳ הר״ן יכמ׳ש טוחן אתר ;׳וחן טצינו דלא בשבת הלחם לפרר מיתי רשנ׳ס ילדעת דאע״ג לפירו

ק גדול כלל  דהוי נשכת הלחס לפיר אנור הרמב׳ס לדעת מ׳ס שכ׳א סימן החפה נשפר מור׳ס פסק ו
 דאה וכן י׳ח וין שבח רהלכות סכ׳א בכ׳מ מרן שהניא הישנ׳א כתשינת וכס': דטוחן «לדה
 אשר עד לפרר שצריך כזה דגידון ני־אה יעוד . וע׳ש שכ׳א סי׳ מרן שהניא ימ׳ר בעל הרב מלבר

 התיכשות מדברי וכדמוכח חטאת ותייב דטוחן תולדה דהוי מודו ב״ע למח לזרות! כדי דק
 לאוקייז הדב״ש שהוציך וזהו העשה לקיים יכול שאינו נמצא שכן וכיון . יפ״ש קי׳ז:) (דף שנת

• דו<ןא) כשנת
אין

משנה לתם
 עס שרפת הכי דאפילו לאשתועיק לאוכלה יכול והכלנ דלקה דמאי דילמא הט להו

 נקש דדילסא ועוד .לבער לחייב לכלב מלאכול נפסלה דאסילו היה אבל נפסס ר.;ימאה
.סעהאה לא הכי לאו אי אבל משהאה לאוכלה יכול דהכלב היכא דדוקא משוס הכי
 ראינה וטדאי אוכל מהורה לנפק ודאי א"כ מעמאה ללא הכ« לאמרה רכיון וי״ל

 לברייתא לתרן חרצה ואם כלומר וכו׳. קאמר ועלה :כהלכות משמע וכן שריפה צריכה
 איירי לבהמן מוכסא קמייתא לנרייחא אפשר אי המן בפח ברייחא והך שאור נכח

 עסקיק לבהיזן כיון וכ״ח עסקינן דבלזמן משמע שאור בפת אבל הכי נחר מקדאמר
 שאור לאפילו רבותא דלחשמיפינן י״ל חשאזר למהרר ליה ולמה בדילה וליתני ליפלוג
 קושיי הרי הנהו לה׳׳ה ודאי נראה .וכו׳ הר״א ולדברי :בטלה לישיבה דיחדה דהינא

 שכתב האחרת הברייתא חבלי להקשות יכול היה וכו׳ דכה ותו בד״א למדקאחר להקשה
 איירי בחרייתא לבנרייחא כיא אליחהא קושיא לו להקשות שרצה אלא וכו׳ ח״ר שס עוד
 הכי הירא לא דאי הכי הוי נמי קח״תא א״כ לכלב מלאכול נפסלה לא ודוקא ר,חן בפת
ס׳ לגא׳ר להס היה הך איירי לא ברייתא הך דאיירי לבמאי הלא  משמע הכתם לעל מ

הוו מונא כהל דחרוייהו
 בזמנו הסמן איטר וססם ה׳ה כתב . ט׳1 הכסת תוך אתר בלבל שנתערב חסין ה

מחיריו. לו שיש לנר שהוא צפי מח״ס מהל׳ ט״ו פרק רנינו כתב במשהו
 בפירוש כחב ל׳ סרק וסוף וכו׳ שאמרו מה שס אזכיר ועוד בסוף כתג שהוא ואע״ג

לדבר טעמא להאי (כאורה נראה וא״כ הפסח לאתר אסור בפסח תתן תערובת המקיים
ה״ה שם נתב דהא כלום איט זה הפסיז אתר אסור דהא ליתח ״תיריס לן שיש

 לבר משהו אבל אסור ואז פרם אכילת בכדי כזית שהוא חערובת בתקיים דוקא דהיינו
 כל כשרק כנה׳ הא שיצ״ח דבר משוס דטעחא קאמיי איך וא״ח הוא מתירין לז שיש

 רשוס אטר בייינו שלא כין במינו בין קאמר לרב דטעתא קאמר כ״ט) (דף שעה
 הוזכר לא וח״כ במשהו אסור כמינו שבתורה חיסירין דכל מיט אטו במינו ש.א מזרו

 החס דקאנזל יוחנן לר׳ דא״כ דליהא מהתם משמע ואדרבה כלל שיל״ח לדבר טעם שס
 בנותן בזיזט טי אמאי מותר בזיונו ושלא עעם במתן במינו שלא בין בתיט בין לכזמט

 0 (דך התם לפסיק לרבא כן לומר הוכרלז דרכינו ונראה שיל׳׳ח לבר הוי הא טעם
להא ז״ל ונרש״י כרב מינו אסו מינו שאיט ונז״ במשהו שבתורה איכורין כל ליה אית דרבא לחיחר מצינא דלא ,רניט וס״ל במשהו נמיט] שלא [נץ במיט כין דכזמנו נרכ
דבר משוס ודאי וטעמיה מטעמיה ולא כרב ססיק דרבא ודאי אלא התוס׳ שכתבו וכמו הכי בעלמא ליה אית מפיה ורבא טעם בטחן שבתורה איסורין כל בעלמא קיי״ל (לאי

״פ3שי
םיימוניות הגהות

רו חמץ מלוד. ישראל [ג] . ע״כ ,לכנ*כ סאאכוא םשי»םא  פורעו‘' מותר הפסח קודם סדני
 ק־רס בשביעית סענייס פירי יופי ינאי ר׳ רבי רע׳ז בתרא פרק כראמריגן הפסח אחו•
ר וסן עו ת להו ופרעו הני שמיני  חק חס‘’ או שיש ‘ישראי וכן . עגרץ איבון יאות א*ר ב

ם T ק בם ראסרינן להא רסי ולא נפסח לחם שחסר מוז הפסח לאחוי יקחו חנוסרי 'n 
nh שבח אחה טול לנבוייי יאסוי אני ב חו לטיקנהיה ליכא רהכא וכו׳ ‘כחוי ו  ררחם ו
א אב^ לחשבון יבואו שלא ובלבד סותר מעיקרא החנו אם בסי  באו ואפיינו שרי הנ

ג קנס משוש א‘אי הפכח עי^יו שעבר חסץ איסור אין שד%י לחשבון ה׳ ב א ו  לסיקנכיה לינ
שה .ריב״א ככק וכן ראכי״ח ם ל־שיאל פת נכרי ששלח מע ר  פסח של אחרון כי
פני שלא הנכרית וקבלתו הודע ד.יהודי ג  מר^‘וי הנכרי בכית להצניע צוה לישראל ונ

פי הכי איסורא ולא לכדקגי ליה ניחא דהיתרא סשום והתירו לר״י שאלו ה לא נ  דעת הי
ה קרינן ולא לסדר ער כפסח חמץ לקנות ישראל  הפשה עליו שעבר ישראל של חמץ כי

 לשון בדי׳קסן אחרון ניו״ט בתרנגולת שנמצאת בחפר. רש־י הורת בזה וכיזצא . ע״ב
א צכ׳  גזבר והא־פה בפסח דימץ נכרים בו ואפו תגור לו שהיה בישראל לירי בא מעשר. רי

א ישראל של הבי  ‘וי־שראי ואסרתי התנור לו שהשביח פסח במוצאי בכרות שגי לישראל ו
א דלא לקבלן ר חסץ האי מכעי  מגהגס היה שכך תנורו בשבח ‘ישראי בה שזכה ואסו

 דרמץ כיו, נשכרו לקבל אסור מעות אפילו אלא ריססה עליו שענו־ ישראל של חסץ ל וה
אה אסור גסשח ה בהנ סח נכרי של חמץ ראסילו הנאה באיסורי סשתסי• ליה הו נפ

ת ‘לישרא• אסור הנו ב יאכל דלא רסנו לי תי  ואם הנאח איסור ואחד אכילה איסור אחד נ
ר ת ‘הישראי קיבל כנ  ואע״ג מקודשת בדמיהם וקידש כזכרן בדחגן כוהן לירנות רותר הרעו
 החם אררינן הא אסור שכרו נסר ביין עטו לעשות הפועל את השוני• דע״ז כם־ה רתנן

רא ס  לא דמיהן תופסין דאין אחרים הנאה ובאיפורי נסך כיין הכריס ש־*,נםו הוא קגס גו
 ואם מצה בי שיאסה ע״ס כפסח לנכרי תנורו להשאיל לישראל שרי ומיהו כלל קנסי
 לי העכר לו שאמר אע״ם אחרת למלאכה שכרו התם בדתנן לו וקוק אין הסין כו אפה

אל שכרו לסקזם טסקוש יין של רבית שר תר.וי ש ונכרי סו ר להן שי  בשותפות תנו
ת חלקך אתר. טול לנכרי שיאמר לישראל אפור שנ  בעל אבל בחול חלקי אטול ואני ב
ח אחר לקבל סותר בכרות חק לישראל שחייב חוב ס פ  פסח של שכוע ככרות חלוף י
ה לקמן ועיין נכרי של שהתנור כיון  כשנשתתפו התנו מתחלה ואס ה׳ בהילכחא בהג׳

תי פסח לענץ אבל מוהר מנו ונוטל קו־ס להחנות מו תו דמים הי  דומה דאין שבוע מאו
 לארצע בשדה שמורחין הטורח בל דהתס בו׳ בשותפות שדה לד׳ן שי־. ונכרי ייישראל

שי כטירה ונראה ר, טתהלר. הדפים שנוכל כא, ‘אבי ישראל ל ב ת  כל פרק [י] ’ ע״כ מו
 פריק (יז) : ע״כ .ירצא ובל יראר. כבל עליז ועבר הואיל קניס קא קנסא רבא אמר שעד,

מנו שלא כרב כמשהו כרינו שלא בין כמינו בי; כזמנו חמין רבא אסר שיעה כל  בק כז
סינו שלא נין במינו א וראכר הכי רבא אמר ומי כר׳׳ש סותר נ  הוא קנסא ר׳־ש רנ

י אכל בעין ה־ם ימצא וכל יראה כל על ועבר הואיל רקניס ע״כ .לא תערובת ע׳
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כן  דלינא היכא הנ׳׳נו לקי דלא אמיינן יני איכא אישורא אכל לגץ לא «לקא כלים ילא י
 פוס אכילס ככדי כ׳ית דאיכא היכא אכל כזה יכיולא כככלי כיסיו מון א׳ע ככדי כייס

 דעס ויה .כהלסס ע׳ג ייכ0 לרכק אפילי
 כרכס כאלי פסנן «יכ א׳א יכהשגוס .יכינו
 טנס .ע'כ פ’א ככדי כייס כסן דאין משים
 כיסא מין כע׳ש וכיש על להשיג י״ל הייא
מי הככל•  ככדי כייס שיש מדנויי ונלאה י

 כייס. כק שאץ נראה ההלכיס ישן כאלי איש
 כאל ככד שלגיס השנה ש שאץ אימל ואני
 כשאכל דדיקא יכיאל סליי היא גמה הדין
 אטלס! שגדלו אע׳׳ס א*פ נכדי כייס גאלו
 אדם גני של דלק לפי היה השיעיל שם אץ

 אם מ׳ת סכגלי טסנו גגון גהלטס כהט וליה
 מימה לכיס גדנלי יש אגל לוקה. ודאי אכלי
 כפייה כסג למה והיא י״ל הל׳א עייני לא אסר
 עכלס יפשט לגד סלקיס פלס אטלס כגדי
 שהוי ההלכה גפתיסס סיימדה מציה סיה יעשה

 גנמלא משמע א*פ כגט גייס ט שיש גל
 מקרא לסגמיס לק יאה נמיר סייג דלרגס
 מקרא שם אץ ודה סלג יהלי לסערינס סייסל

 אקרוס מאכליה מהלטס פשר סמשה פרק ריש גמטאר כהן סהג היה יהדץ לסעליגסן
:גהפרי עליי יהקכה המניה מנץ על נהשיט יה עיין Vt יהרמנין

האוכל

 הפסח עליו שעבר ישראל ״של וחמץ שהוא. [י] בבל
 במינו בין נתערב אם ' בועייה אסור שהוא פי על אף
 שלא .הפסח אחר לאבלו מותר זה הרי במינו שלא בץ

 מותר התערובת אבל עצמו בחמץ אלא ואסרו קנסי
 על אלא כרת חייבין "אץ“ ן :הפסח לאחר באכילה

שגת עירוב אבל חמץ של עצמו אכילת אכ׳ד ה  הר
שני הבבלי כותח *כנץ חמץ ים׳.נהג ־ננלי נימיי •כנין ו

...... ■ מדכרים להן הדומה ובל המדי
 אבלן אם בהן מעורב שהחמץ

 שנאמר כרת בו ואין לוקה בפסח
בשאכל אמורים דברים במה .תאכלו לא מחמצת בל

כזית
110H מ!י; למיץ פנ׳ג פ«י ט' פיל כ : ש« פיי*ג טיממו

ש נד.ערנ פנל שנסני.י כמי הפכני לחיך לא6 קאי לא רנא דקאמר כינינו  כעוס מ
 הפפני נר.יך אניל־.ו לעגץ אכל הפסח קודם לאוכלי טיני מיס כששים נפל ולמעלה
 מוזילקים יניה נשפ״ד יניז״ש ואסר וניעור ד«יר סיל השנה מסמלס נמערג יאשילי

 משש לנסע-־נ ה״ה רר.ידץ לי שיש מקס דשעמי לטון ימ׳ש .יהיאיש הלמנ״ם
 ישל נ״יני ננחערכ ק לומר אפשר ולרעלה

 היא כמשהו לחמן דפעניא טין כמיס שלא
 נס״ש סאנלי לא ממיילס כל תסינ משים

 הפסח נסיך הייני ממאכליה נש״י הרמנ״ם
 ולא ולרעלה משש אכל קלא האי כיה דנמיג

דניי .נ״ל ק■ כמשהו סי לא כל כיה נהג  ו
 נירס דלהררנ״ם דסנר לנאיס רל המגיד הרנ

ר.ערינ« אימן ונא קאי אנילסי איני! דקאמר
 י:י'מ וניעור חייל הענה מי.מלח נסטרנ דאפילי

 אחר נדנל שנתערג חסן שנהג הרמנ״ם ונרי
 הססני נסיך דנסערג מוניסים השסס סין

 נדנר שנסערנ סמן הליל הכי ואליג קאסר
קד נפעס לאוכלי אקר שהיא גל אפילי אחר  י

. to'7 ילשנו־.י כאן יה דץ לנחינ לי ולמה
קי נשסזעינ דדיקא הנא ואפמעיק גיל לכן  נפ
 אכל נפפח שאוכלי כיי! ברישהו דאוסר סא
^ ירוצה ילפעלה סקס משש נסערג אס ל
 איקרים נשאר מם* כנמס אלא אוסר איט אי

Vtoi נ0נ דאפילו אשמעיק  נפסני לאינלי לפנץ נפסס כנחערנ טס השנה מססלס ק
תב ;ירקד דחויי סשום  עליה יענר נעירה שהייה ואפילו ישיי לשץ נא! המגיד הרג כ

ט' קגיס לא  :פרס אכילס ככדי מגייס גפחיס הפסח קודם נשגחערנ כלומר .י
פי .שהוא ככל אוסר היי כמינו שלא נץ מירני נץ הפשס היו אחר כרכר כנסערנ ריסי;

 פשי; הינ א׳א ו'צ פראנ׳ו
 ככן ראץ מטס גדגנן גאלי

ט כייס :פיפ אפיליי מ

א אמי לץ (ססמיס שעה <ל  שיקיא יהינ ומוצא הי.לניס פדמח דמהו אנל אקר אלא שסא ככל גילם אינו fb שס נפל נמיט שלא נץ נמיט טן לניט יגייסני יכו' סנק ינ
קי ופמם היה ינסג .יני׳ סנ נמשס שהיא ביסט הסמן אי  קסד. ההעיונס כל יהיה הפסח אסר שהיי מקלי! לו שיש דני פסא לשי אסיליס מאכליה מהלטס ספיו לניט נ

ץ הי ספי מהמרינן היני היא דסדלנק וניץ סא למויננן ולאי משמע נפיל לא כאלף אפילי מי״ייץ לי שיש דנל דאמריק דמאי ונחנ יה טעם על השיג ההלטה נפיליש י
ץ לימי הופר שקיוג ועיי אחאי, צלנא אלא מיט אעי נמיט שלא צמיניי שיין נפיל לא נידאויייתא מרט רמץ דסיל טין לינ נשלפא סיט אטי גסיט למיגיישלא בקמיא מי

דני מ מסיטן לי שיש ו ל מי שהערינתו אע״ס אפיל עצמו שחנק פאן אגל רסד צהיוס פסיי נעצק כשהמץ אלא כה הסקיי לא היס מי  לייט שלא מווחיהם שי.שוי אפשר ק
י כגלל ר הסויה ק דצריש דטק אמט « סנרא שנסלי אע'פ ססיייו לו שיש מ א לא .עליי להקל נא לא קנסא משים ליש מאפרו היא שיל׳יס ינ טי  מה היה שאילי לי נ
א ספמע ודאי אכל אימטם הם יפה מדאייייחא נפיל לא כאלף אפילי איסלים ק)ט קמי  לאחד אסרוהו שהם יניץ רסל להייס עחיו שסא ניץ מענפי לנטלי שגא היס ייננ! ו
היו « קמרא עליי שיסעיר ראוי אץ דנוט  אם שיל*מ דני שאפינו ל׳ יראה ו״ל שנהג הללי לקישיוס מקום אץ אהייוס סאכליס מהלטה פשיי רניט דנרי שטסין ול״נ .עניו ומט נ

Turn ק ילא פיט נשאיט טה לא קחר טעם נ  נפטס חסן על חתמה ואל שניארט גציי פעם נטחן נסיט שלא נמעפיג להקני אפשר שהרי משכל חמור מחירץ לי שיש וה י
פי ני החמירו לפיכן האנלי לא ססמצס כל אמרה שהסידה ר שנא נפפס שחחן הרי .עניל שניאיט נ ק מנשאר ט שההמייי יהפעם הדץ ק וגא הוא קמיא נמשכו נ

:חאפלו לא מחמצת כל הנהינ למאסר איקרם
ט׳. אצא ח״נץכלס איו ו ניי כייס נו דנשיש דהיל אמרינן דאי סאו הכננה קשה סה הלשין נ• כאפס י ע אלם אכילס נ ט סיס ס כאין פליג׳ ני דחיינ קוו ג׳  ננ

ס אכילס א'נ הוא מעריכה כלא חמן נדת כאוכל פרם אנילח נניי קיח דצניע משמע דא"כ קשה פי  א״פ נכדי סיס ט לאין דהא ומדע ליחייג «מ■ כרס י
׳ אצשוץ׳ מו לאו ט ואץ נזיס ט לנאץ כיש כרס ט אין מייחד לאי שם שיש איש כפוי טיח ט יש ני דאקלי אימא ואם כרס ט יי-א שלא לקלן> אליעיי י  ט יש ני יא"נ קו

ס 0 יש כיחך על צלע איש נכי• נדס תנ יהיאן ני ר צהם שאץ שמאמר יי שיטה לפי p צ״ל הכי ונלאו .כרת ט דאין הימנ״ם נ  נגדי כיח חמן נמעיינה לאו ינ
פ ניי מיח ט יש נ׳ לארור ראיה דמייק יעוד ינפיהה סמן אוכל פל ני חסן יאכל דלא מקיא אלא לידיס אין א'  איקימנא דהא נמאן ולא יסא מחיצת כל חדנחינ א'פ נ

אי :א'פ נכדי לכויס אצשטן לא סחסצח דכל קרא דללע ע א'פ נכדי מנדת פחיח ני דנאיח ציה דפנירא אמריק ו  ספן כך כל ט נשהקל הליני כי יפשיר ל.יגי לא ני
ק׳ א'פ נכדי טיס פיטל נדלן אפילו 0 קש ט׳ נדס נהערינת אץ ואם נ0שנ הימנים לשק טיק זה י י׳ ישםק ו ת׳ קשה אליעזר נ מ  גויס ניה ליס הננלי וניסח אמויק ו

ע ניה דנליס ניק נלאו נפילוט שקינ הנגני טתח על נגח׳ ננלייהא ליא אי-י היאן נן יאה אטצסי גדלו איע ננדי שהשיגו מה הוא « קישיא וכעץ דפפיר קוו ני
קי ,גלאליד ט נויס על לקי ואפיה קיסר מקיא נהם דאין איטיים פאר מלץ צי חיטק מחמצת סכל למילף ליה דלמה י ם שנחנ כמי איע ננ סהלטס רפנו״י עצמי הימני
קד היה נדנלי סינרה v נר\שיא ונייצא מאנלית ק סציגי אמק קף קן ממלא אמדיק דהא אפילמי נדלן א'פ ננדי סיס ט טש שיפשיי אפשר היאן רננן י  איני ינ
ט׳ לטסס הנס אלא נטהח אליעול ע ניה היה דאי נהדיא דמשמע א'פ ננדי כדס ניה ליס יאניל ליה שסו קא משעי דאי ו ד ט סיס אנילחי נ פ ננ היא י« מקיני הוי א'

יזשיא
משנה לחם

ל אמייק דלא דסיל אפשר שיליש דדנר סעסא הן ליה דלית יל׳׳י שילימ  אלא שיליס ינ
 אכל שיליס דני כיה נעץ היה אילי עצמי דהאיקי שנהעינ נירש שטליה ניצה נסו
ו היה לא נעץ היה אילי פצק דאיקר הנא  הפסח אחל אשור היה שהרי מוסר מ
ט קידם ולא העיליג אחר אצא מהירץ לי שיש דני נקרא יה ואין סי נרנא שסק יוני  ו

: יפשעקה הכי הלכה דפסיק נהלא
» ן ס חיינים א ק אכילס סל אלא נו  אנצן אם יני׳ לו הדומה ינל יפו' חמן פל ק

 פםק דהזא לניני נדנרי הביני י׳ל והשיר היאיש נרח ט ואץ לוקה נפפח י
ט' מחמצח דנל קרא נזדהניא משסע וכן «*א שי לא דלרנגן ו ע׳ שם נדאמרי נל וי  ט

 ואכלי הייט כשאכל אמירים דניים נמה דקאסי דמאי לניט נדנלי יהניט סיג;) (דן
דן דאמט ליה ששיר קא פשפי יהייט אום נגי נדרן סלא ס׳(  שלוגמא והייט מיד) נג

ייל יהיאנ״ד .חמיג ק' י׳ל חסן ניס הרג הנל שניאר ונמו נל״א יפסק יריא דרנק
נראה

לסלך משנה
 «ט0 יפכו «לי5 םפס נגץ כוויו! קייג אנל מיון של ייציני אכילה ניל אלא כיס וי״ני,' אץ ל

 פנאייר כוס ם ואץ לין: נשפוו אכל! אס נכס עננירג שכיומן מדנטזס לכס כויסכ ונל
 סכרימו כיי גמור מ! וכס! חנא סאן אמייץ מ'נ.) (דן ננינרץ אט יי,5נ .האנלי לא סמיינע כל

 כלאי נכיניס קןשכ לי׳ס ליה שמכיק יני׳ סיא רס מ אסר יכידכ איו כלאי געיניס יני<ןשכ
ס כניש נמיי מן יומן על וסניא כיא ריא אסר נרוס! » סעוינס ניי נסיר דג! מסן ינ׳ש  וננל ט

ט כלאי עירוני נ א י ק ססן ואמי ני׳א ליה ישמעיץ ים' י׳  0^ ינ׳ש גלאי סערננת ע׳י נסיר י
ע ר,א«י לא ס'כ ולסא לו אסי יכזוה <ינ אסי (א סיס נ’י1 כעיניה  נעיניס זשכ0 אלא הסס י׳

ק סס! אכל נ1 לא סעוינס עיי ננסי ו נ אפי לא עיני יהודה י  ל׳א קאסר לא ע'כ לן אמר נו'
«י דק ווסן אלא הסס ם׳ יהודה דוג ניקה סניא אסר לא ננרניה טן:ה אפל סעוזנס ע״' ג  .י
ק כל חיל הפג מ'נ0 ק' *ל1 העיר והנה  הפנל• nre כני! מסן סעיונס אלא נסור יוסן שאיני ד
 שחנסיס יהיא נסיר ווסן שאינו אלא סעיינח כלא ססן אי המ!ט ידתיס האדומי יסומן הסט ישני
הס לר׳א אלי כל סיסריס של יקיל! ניגיייס של ועמילן צנעיס של סכעא כטן טקשס סמן איסי קורץ

כלאו
סייסוגיות חגהות

ם נסכה «חםץ סוסקים יסאלחוח ריין אנל )1( או נססי ס  היי ולא סבסווזז איסוטע נ
ס' הנאת גיד נס נטאהו יעלהן נססטס גויסיס רי נהרא ונ  לונריהם ראיס יקעיו יו

ך ייץ סכל אלא טנלל הגסים 1א «ע1 *לא Tלה לי אץ1 .מ v וכל כך קיי׳ל דלא 
א סיסקיס נאהוג הגאוגיס רנ  לנ*ירנ1 נדנר להקל יעה לא גיסי ר׳ת יאסילו רהנא נ

תינגילת ואיה נאנמעאח אן סעאה  מתיר היה אמנם סתירה היה לא נססת סנואלת נ
א אלהי יסנכל .הססה לאחר ער להאהיהה א יאניס ססריס א׳  אריס 0T0 קנלה א׳

ג סיסוח הן ג יכה אא׳ ו חג . iro נסאהו נ  אתוא בכל אסיר חסץ ואסר הא ראיס ינ
ר ר."נו ר אכל וסהערנ לה נונ אי על אנמעא כנץ ■נא נינ  סער. אג עלי אי סליה נ

חנ יעוד .וריי ההטץ •ונוי הרעח מאומד קעקעו 01ק0 ועתך רוחהוו  איסרים וונין נ
תר לאנס apa גוהן ל איססץ אאין ווץ0נ.ו- אלא נו ל אאיסורו בחמץ אנל איטא גנ  ננ
 אהא מרסויו וראיה אסור לסגס אעס נותן נטעסא סילתא חליא לא אלמא לא אהו

ג ראניי ל סיק י ח אעה נ  Tולנננ האהוו אחד ער ליאהיניט ואסאי ra<א גססח קווי
vu עיגן אלא ם אי׳ נ ל אסור ק ונ ק לאחו אנוס אנקןדיח m יכיעס לוג ארעא ננ •

א ורה ראאון הי עניו אי לחרא י ג .נאסח אאילו במיק נ נו  רטץ דקאניר נהא קי־ל ו
טינו אלא בוסט ל נ א אהט אתוא ננ סן א־מ היאח ולעיל נהגידה נן אוסק ינ  וני
ט טרי אנל אטר. ל«ם סעם ני ה ו ח יהוו אי־ « לאנס כעם ניחן מקיש רבנל איסי נ  מו
ה נתב ינן .מסת ע־נ אניי א ו תן ואמי ורא־ם אחא אליג אוינ״  אוי יאנם טעס ונו

 אן• נססוו לאגם סעם חן1נ א&תיו הוייס נאם מעאחי יכן איר־ה! לאני מארק ירא״חי
תעינ אם1« 1 ע־נ , tcto היה לעעסי ם וניעמל הססח קורס נ  אוסר איני איג נאאי
ה m אסיסן ותלים ועטי נטליס עסי מוחק ויאיר נמאהו  מיחד גמלים אל ריב אס גו
מו נסאתי אדיוא ואיסור אלטא לאם אאיע להביא ר העמי נחנסל אס נלאים נ  ננ

ג וי עיו הייר איני אוב נ או מחיוץ אני סעסא וםהא' נתמץ היה נמאהו לאפור יני  נ
קי אלא אע׳א חאסח קורס אכמלה קי ח וכן מהמיץ ליוהו נמליההי ו אנו. ננינ  אן .י

ר לחהר יא * ני לא אם כעלי לאנלו אלא ■אן מליח ננ טו או אסא מאוס ׳ א  עטו נ
ה מחיו נהואייא סוי׳ק 3<ר נעץ חסץ ל *ל נכלים אנעאית אעיא נאסח לחו. ננינ  נ

מ׳ו ק' ננייו יעיין סאנה I אס] ח
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ה א'ןלהק:וח אכל ,השונה עליה שאין קושיא לי;: ו: ל רא״ס כי ״׳ ז  שנחורר אימרין b י׳
 ישאני לוהי אששר הוה סהריש דאי עליו לוקין א'פ שהייה כשיעור האישור יון כויח אכל אם

 לשו אי ליה שכירי הוה הערוכה ע״י שהוא הכא אנל הערונה נלא האיסור שאכל החם
 שאוה נשהיוה הלג כזיח אוכל דהא עכי קיל הערוגה ע*• שהוא כל ודאי דהא דכל ינוייא

מהלכות פי״ד נמנואר כיה מיינ א׳ס מכדי

 שיהיה עד וכו' שגהערנ יין כילד מזיר האיסור לדגי מלסרף אינו התותר דגר שכהג
ניי גזיה נהערונה האיסור מדגי ט׳ גילים שלש ג  להשסיעט שנא לשונו מהוו ונראה ו

 משאע P ואם לאיסור היהר ילשרף שרם אכילס נכדי מנויה כיותר דאפילו חיסא דלא
 דאסיינן ומא• הוא סהאיטי יותר ההיתר אפינו לאיטי מצסרף היתר סחם אמריק דכי

אגולינן לא היתרא גפיש דכי מיגים ג׳ נס'
י "’״ ל”"* ^®יי״ ״ י ת ’י י ז ן כ י מ ר ה י ת ת נ ב ו ר ע ת י ה ד כ ״ ב ! , , ״ ״ א ״ mi״ , ״ ,  היה שלא לומר צריך לאיטר מצנורף דהיתר ר

״ כ־סשמע כיה מייג ואינו לוקה נריפין גילים נ׳ ,L l_ כשישה סראיהי וכמדומה הרמנ׳ם ננוסמח
ppj,• _ ^(״,, ),ן«ן ן.ף ,ן,3^ ן.ן(,p ״;,P א ו ן /^לו^ןה ה ה מ ר ו ת ל . ה כ ם א ת ן א א ב ו ר ע ת ] ב ץ אלו לפרק הישנ׳א י ננן מדברי שמא עוני י
י דאע״ג קמי׳ל הא למימרא מאי :הודיה מיין ד ב ת ב ל י כ ש א ם שלי צי ף בי ל א ר פי ע סו א ל לו ש ו כ א טנרין אלו דנטגיה לדנרי סכמה ויש סנויאי ל

 מבי' י אלא לוקה אינו אכל אם ה״ל מינה דפדיפא דנריו לפי ועוד ,דתערונת
ק אמרי דהיג■ לאקשו״ ‘ ׳ * נלא עידונו על ינ

ק וס׳ש נלום ונו׳ כנתויה איסורין פנל ה
 ט שיש מה: כך כל נו העיל אפילו דא׳כ נהכמיד דפסק זה דיך לפי לומר אפשר ואי

ק אמרי א׳׳ם ננדי נזית נ  קאמר היפי טוהייהו פסק ושם כלם נלא פירוט על י
 אוכלים אדם שכני כדיך נפינול פלס אכילה נכדי כזית ט דניש אמייק ואי עליו דלוקה

rA ע  מידו נ״ע א"פ נכדי כזית נו אין ליס שריף משרף ני אפילו ואי דהייג מודו נ׳
 איה ליה שריף משרף ואי א"פ נכדי כזית ט אין נפינול אונלו נשאם סליגי כי דמקוי

 לא ולר׳א דעהו דנעלה משוס פשור דלרננן ניצים שלש נדי ושריף פ”6 נכד• טיה ניה
 הלמניס לשון הדלה דייקא זה ופירוש .התן לעירוב מהמצה נל דדייש משום דעהו נמלי,
א שנהג  ראשון כי׳ והוא המניד נדנרי וזה ונו׳ ההעיונה נהוך המז נמה שאנל נד׳
ק רא׳ם שנהג  שפסק השניד נהג זה פירוש וע׳׳ש בספרד מפרשים שהיו נחוג מצאה• ו

 ואין נ׳כ ונהב רנינו דעת וזה הרי׳׳ף דנדי על שנהג מדנייו נפירוש כנראה נמכמים
 נר׳׳א דהא ותימה כשכמים שפוסק כהרייג׳׳ס דס׳ל השמע ונו׳ ומוהר מקרא לחנימס

 משום רנק פסיי ליה שייף משרף דאי כנמרא אמרינן ונהדיא מסרי רנק דאילו היא
ט מסלה ע מייב <תי לרנק א״פ ככדי כמה נו יש ליה שריף כי דאי שמחי; הי ויש .ד

אבל ניה איירי לא דמש״ה לומר הי־ע דעט נפלה דלמנמיס דקאמי ומאי ליה שריף ני
 דלהכיייס דקאמר אהא ההוס׳ כדברי זה לפיחש נילו• קצה ויש ליה. מהייני דמיוני אה'נ
א״פ נכדי כזית נו ניש רביע שפסק סס היקשי לא והשהא אדם כל אצל דמהו נקלה
דא״נ ל׳ דקשיא משוס ני׳ל ואינו ,הייג נסי נמכמים פסק אי חייג ליה שריף דאי דהייג

א סלונתא  דנל סיךיא רסיה ינינו מייתי היני וא״כ ט נאיין אלא אינה וחפמיס די׳
ק הא מהמצח נ  ויניע ט לאין אלא קיא האי מייהי לא רי׳א דאן. וע״ק ,ליה דרשי לא י
חג ליה וע׳ק ט_, ליש ליה סןיהי ה דפסור רביע נ ;איסויים משאר ס׳׳ש נו ניש סני
 נפירוש ראיס שכתב ונמו ני״א שפיסק אלא הזה כפירוש ספיש דהרמניס ניל ולכן

ס מדניי נראה ופן ספרד חפייי נשס נמזג מצאתי וכך ראשון ״ מנ  המצוח נספר ^
א דנרי שנהג המשנה ונמייוש  נלאו עידונו ועל כיה ענוש גמור דנן ממן דעל י׳

 דמשמע מאי ונם המגיד והניאו הרמנ׳ס על הרמנ׳ין שהקשה מה ל״שנ לריך דאנחי אלא
מ׳  דדריש כר״א נמאן דאמייק לאיסור מצפרף היה־ כל דדריש דלר׳א שנרץ אלו פ׳ מ

 נאונל להיונ׳ ליה הוה כר׳א פסק הדמב״ס ואי אה'נ נמי נסמח התן לענין *נ6 נל
לאיסור ״צעיף היהר נני רש׳׳י וכדפירש לאיסור יצפיין. שט דהיחי בעיניה נוהה נמה
עלה מינים נ׳ נפ׳ דאיהא נ״,אי זו קושיא למרן אפשי והיה ,פרס שיאכל שיצכירך ולא
 נפ״ה הרמנ״ם שמדניי אלא לאיטר מצעיף דהיהר איירינן לא היחיא נפת דני ל*ז

היהרא נפיש אפילו הייע לאיפור מצעיף היתר אמיינן דני שסערש משמע נזירוה מהלטת
שנהג

למלך משנה
ftt|» דע'כ ד־^ומי כי׳י דהלנהא יזילח יננ״י ידן עליו ז*\,:ל פ״נ כלח כמי M

יי״י כותיה הגיר מד^מימן נטעיה ^גל הטיינה ע״י גמור המן אלא ל״א קאמר
ה־ין גלית מתטרינת נוק:ה יליך. דר/ גורס בזיז נראה 1ז יץשיא נתירון שס סרן ומדגרי זכו׳

ור״נ דאתי־ינן הגמרא סוגיה פי טל זו גירסא להלוס אפשר דאי Y< הראויה המחילה כקשס ואחרי
גמיר רגן חחן חנל נעיגיי. ט*!שה אלא החס י־מ יץ׳מי לא ע״כ דלמא לן אמר כר׳י אמי לא ס״ט

/ דר״ג איהא ואס לא הטחנה ס׳י שה ד-,אתר דר״מ אימא הם דשוים ס ה׳ה נלאו טוהר דנ̂ו
 מר׳מ כוהיה מתני׳ ותויןמה תערוכת אנא נלאו דטוכי קאמר דצא דר״א אולסיה ופאי להטרונת

 דרנ נותיה תניא דאתרינן דמאי שנהג מרן של תירונו ונעיי,ן־ .הה שקוליס ותסרונת דטהשה *ון5
 רנייו להלום ׳:!לתי לא :?p;מחמן ת-וי העלונת ע׳י דתמן דס׳ל יהודה דלג אלינא מי יהודה
ע. ד ולי,׳מ סר; קישית טל י׳ז):כתג (דף סר׳ח כספי ועיין יט״ש ־ח כה השיגו וכנר (א״ה ו

א סכר מצי לעולם כרכג, כרייחא הך דאתי דלמסקנא שה י׳ דנריו מנין ואיני נלאו) כעיניה דנ̂ו
שה חמי*־ דתערונת נרייתא תהך רשמטען דכיון  מנ״ל נעייוכ חלא דאה־• לר״א ליה שמעינן לא1 מנ̂ו

 דדרי: ליה שמעת מא; נגפרא דאמרינן והא אנו;שה נמי לאי דלר׳א מ'1ול דנייהו פלוגסא לאפושי
c<׳ ואילי ר׳א כל r; ק׳ל היה לא כל דדריש חגא שוס דיש יודעים הייני ראם למימרא לאו אאמר לא 

 : נחמן לרג תי,שי תמיר דחערונח מינה שמעינן כיף דסיף וכיון מעלמא שאלת תנאי דאטו ליתא דהא
. אישיות של: הגמ׳ כדנרי לו הוקשה דהטור לחרן נ׳ל הטור על מרן שהקשה »ץשיא נטייוי אכגם

 תמן ר׳א הזכיר סדלא יהודה לרג טייחי סייעתא דמאי ל^וס׳ להו רקשיא סא• חדא
 שהניא עצמה סהנרייתא יהודה לרג סייטתא אייתי לא אמאי והו הוא דנ׳ש ישוס אימא מקשה

 מתערוגח המור כעיניה מוקשה דס׳ל ר״נ סכרת דכסי וחי ,מהאי כרייתא דהאי אוליניה ומאי ר״ג
 נוקשה אלא לינות אתא רלא אימא דמחמצח מריכייא נלאו עוכר המן תפדונת דטל לר״ה יליף היכי
 נסיגית אחרת דרן העור הכי; הללו קושיות ומכיז כלום גולא אימא סטרוגת אנל ההמוי :הוא

 חמור חמן דתטדונת ס׳ל יהודה רדג משוס הוא יהודה צרה הייעחא דמייתי דמאי והוא כגדייא
 דנוקשה ר׳נ לדנרי אלא מחמצת דנל מריגזיא חמן דתעריגת ר׳א דיליף הא א׳ש זא״כ נוקשה מהסן
 לרכויי אלא אתא לא מחמצת רכל דריגויא אימא נלאו עוכר דתערזכת לר״א מנ״ל מהערונה מנור
 יליף קא חהיכא ר״א קאתר לא דהתה משים ר״ג דהניא מהנרייתא הקשה דלא והאי דחסיר סקשה

לר׳מ נמי וכן לתערוכת וחד למקשה חד ייסיי תרי לר״א ליה איה ואתר נלאו פוכר חמן דתעחנת
ג סגרה כסי <ינ תקשי לא נלאו דעונר ס׳ל חמן הערונת ועל ט^פה חמן פ< דר״ס דה׳< יהודה י

יהודה

על השיג ז״ל והראל׳ד בככול שהוא אכילחו כדרך שאכלו ד״ל החערוכת בחיך חמן כזיח כשאכל כד׳׳א שכקנ זחה כרכגן הסק דרכינו והוא אחרח דרך ז״ל ורראנ״ד רניט
מחתצח דכל קרא האי הגיא אלא כל דרשי לא דרננן מכל ציה דמרניה לאו מחמצת דנל קרא רנינו שהניא בחר% י״ל ולדידיה הננלי טחת כגון דקאמר הלשון מצד רנינו

 וכמו המדי משכר תקשי א״כ פרס אכילת בעי ור״א כר״א אסר, רג־מ דאי מפני הוא ״לf דעעתו ונראה ,חמן יאכל דלא קרא לאהויי דחצי וה״ה דקרא מפששיה לה דכו&יק
 רבינז דעת לפי דהא דר״א טעחא מאי רש״י ונדכתג א״פ בכדי כזית ליכא ואי דרננן טעמייהו חאי פרס אכילת בכדי כזית בו ביש אי עסקינן דבסאי ז״ל רש״י שס שכתב

ל,שה מ״מ מיחייב כזית « אין אפילו נלרט דשזתת המלי נשכר אבל הנאהז כדרך שלא שאכלו הבבלי בכותח אלא א״פ כדי רי׳א בע• לא היסא וכי פרס אכילת ר״א געי
07)6

י ת ת או כ רדךף, ה :לדוכקת קושיז) הדרק מ׳׳מ .ליסיה ; ט
S י ' is’t וpהפמנ׳ם מסק היאך ליישב יניצגייך כל רם

ה ה<.ו״כ ס׳ ט כרני דלא נזיחת סהל׳ נ אנ
 דהא גזיר מאיטר «ן לאיפור מצקרף הימר אץ שנמרה אישורי! כל יומנן ר׳ אער
 מסרח ותאי הכי נתר מראסריק דעעעו ונראה סא. משיף דזעירי עליה דפליג מאן ליכא
 לאפר ’”ור לתיק י^מנ״ם ומפרס נריע דאיזר ור״י רנק מני הא וכו' לאתא הוא להני

 לאיטר נזצמרף להיתר תתא לא מסרת סנן וכיון כרננן אלא כוומית פ״ל לא וציה ני״ע
 םסיעסו נל ס״זו לע״ז(דף נחרא נפרק נדאר״י א"פ נכדי נדת ותייק כעיקר לפעם אלא

 סצקרך■ הימר להרמנ״ס ליה לית בקדשים ואעילו א"פ נכדי כזית וזהו עליו לוקין ותעשו
 סצקרף להיתר תסאח צריני מצרך לרנק ס״ה^ טנדין(פסתיס כאלו דאסיקגא ואע׳נ לאיסזר
 קיי׳ל דלא סונר מינה ילסי קדשים לשאר פססע נמר לא מקדשים ומולין וכו׳ לאיסור

 פ"מ כעיקר לעעם :ריכי סרוייהו ותעאת מדר דאסיקנא מינין דפ״ג נמסקנא אלא הכי
 הסניד סהזכיר הרמנץ קושית ולעני! סעד. ומשג לה עלתה לאיפור מצערף תיתר קושיח

 נססוז מתמצת דכל קרא אצעליך מנזיר כעיקר דפעם ילפיק איטרין דנשאר דאעיג י״ל
 וסיעומא רנק נדאמרי אדם כל אצל דעתו דנעלה ניעא דלא ליה דעריף היכא לרכוס

ק מכרת דמיעקו דשריף להיכא מוקמינן ממן אוכל דכל .כל דרשי לא וינ

 תערוכת כל לתעע זמ;5 אוכל כל כי רחמנא דכחנ זכיק משוס מתמצת כל דאצעריך וץי״ל
 זה ולפי מתמצת רכל קרא אהדריה להבי ליה תתעע דלנמיי סד״א יזפיח חמן

 פעור והתסן כעיקר כמו כרת חייב איהויין דכשאר איפורין שאר וכל וים מיזלב קיל חמן
כמשמע נסי כיח אף דלקי ניפע׳ו הרמנ׳ס נשנתנ זה ולפי מכרה

 דלרנק אלם כ; כירך א"פ בכדי נכדת חיא פליגי נתרתי ורנק אליעזר דר׳ ועייל
ח ומייג כעיקר סי נמי תמן וגני כנזיר כמו כעיקר פעם  ללאו לתו דלית כי

 סרס אכילת נכדי כזית ט נאי! חיתי מתמצת דג; נלאו אצא הוי צא אציעזי וציני
 נמצה ולינק הוא מממנת נל דנכלל נלאו דלי״א ליה ושריף אדם נני אכילת נדרן
 הוא נוונא ננל כרת נו ואין לוקין ט דניש הרמנ׳ם קאמי כי והשתא ופעור דעתו

ע נו נאין נין אדם נני נדרך נו ניש נין ד  נר״א יפסק ליה דשריף אלא אדם נני נ
ט דאורייתא שישר כר.ני יאסור נהי ליה נדשריף אפילו כזית בו נעאין אנל  אין מי

 מחמצת דנל קיא צאו אי מיהו מנזיר כעיקר יפעם יצפיק איסורין נשאר והשתא עציו לוקין
ח הייני דגני א״ינא הוה מיין אוכל כל נהדי  איצעריך להכי כעיקר כרש עצה לימייג ני

ס ולמשעי נמעמע חמן סעיונח פל דמתמצח ונלאו מחמצת נפל עלם צאזהורי  מכל מני
 ולפיכך . אתרי-א לדישא הרן אוכל דנל סישעא מוקמינן הוה מתמצת כל לאו דאי ממן אוכל
דאינו ונמר מנזיר דלוקה דגמר כרת ה״נ כתג ולא לוקה וזלג גני נפע״ו הרמניס נחג

מייב
משנה לחם

 כדת אין הננלי שננותת תפני כרבנן פסק ז׳׳ל יהרב עליו השי; כך ומפני כך דהנין ניאם
ן ואסאיט אכילתו דרך כשאכלו כלומר נבוז'פ  ומכני אדם כל אצל יעסו בטלה אנילש די
רי כן שהכין  לא P ותפני אכילתו נדר־ שלת שאנל היינו כשאכל נד״א שת״ש רניק נונ
 כרת חייב היה אכילתו כדיך אוכל היה אס יויאי כרת למיינו לו דהיה עליו השיג

 חייב לא ולהכי דכל מינוייא לה דתרנינן אכילתו כדרך שלא אלא איירי לא ורניגו
 סעם לתת ויש ז״ל ת״ה קושיי. ונתישנה אלו הלכות נפי.יתח מיוחדת מצות ועשאו כרת
 לא מקשה דנממן ואע״ג ז״ל הלוי הי״ן שפשק וכמו מתנימין כסתם דפסק משוס לזה

 מקשה בהתן מודה ריא דאפילו אתרו דננמרא משוס מה;׳׳ כסקס רניע פסק
אנ׳ד שהשינ שמה זה לפי שסיר אתי והשתא ונו׳ נווחיה תניא סיג) (דף דאמרו  על הי
 השיט דצא כלל קושיא אינה שננאר נמו ז״ל ה״ה שתנין מה לסי אנל קושיא היא רביע
 רניט שהרי קושיא אינה וזו ס״פ נכדי כזית נו אין הננלי פותת ר.ם0ד י.ל:ון מצד אלא

 לא7 ועוד זיל, ה״ה שנתב ונמו ט אין הפחס שמן אע״ע ט כשהיה דדוקא דנריו ניאר
 כדת נו שאין הננלי לנותח הנת דאמר הנס׳ מלשון אלא ההלנוח מלשון להשיגו לו היה

 ר׳ל אלא כך הוא דנסתמיות מורה הנס׳ לסין דאין ייל לזה מיש ,פרס אכילת נכדי
ת ן וכו׳ כזית דליכא היכא כחנו ההלכ׳ תנל וכו׳ ט שאין דאיירי מננלי לכוהמ מ  טו

ס דעת אי ואי׳ת כך הוא דהסחתיוח משמע הננלי נותח ני חנ אליעזר כיי לפי י  ונ
 ליה דמפיק לקי דלא שיעור נהצי הריי פסק איך א'כ דנל רנויא משום דלוקה

 דר׳׳א ליה דלית משיע יוסק דר׳ עיד) (דף יוה״ב פ׳ ריש כיומא מלג דכל מרטיא
 לא דליי וכו׳ נמי כנסת תמן לענין דיה מ״ד) (דף עונרין אלו נפי התום׳ ונדכחט

 נתצי ללקות ליה הוה נר׳א פסק דהוא וכיון דנל מינויא צקי ור״א דכל סרטיא לקי
 שישר ותני כזית תרתי מרבינן דנל דמרנויא התם דשאני וי'ל .דכל מרנויא שיעור

נ ננרייתא שם נדאמרו  תיא כולה וט׳ וזישס ושכר ססס גפי מיניק דהכא אע'
 לא מכזית ופחור.כ כזית משמע דאכיצה משום לקי לא דהתם י׳ל ושד . היא סילחא
 אהא כי הנא אנג לקי לא ולכן ספשעיה לקרא ומשיק לן ודני כל ואתא אכילה סקרי

 מה זהו לקי ולכן ממן עירונ מחמצת איקי• דשפיר יפשקיה קרא מפיק לא ודני כל
נדנרי כנין וה״ה .רניוז נדנרי הנראה נפי זיל והראנ׳י זיל והקור היא״ש שהניע
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» סייג p 6<לינ (ומן ®ניונס מדק נ ttלי לפה נסיר «שמ! «״ to ריק6נ מפמו 
ס 3m דמי !00 גני קל)1ד דה״א דלץ  כיון נסיר נל6 דלקי רספנא אפי ני

ס זלינא  לדקדק ידי נינ6 קמי ow נלי הרמני׳ם דניי שישנסי viKm קפיל: לא ני
ק גדנרי דניי •ש אנל נ0שנ למידק דאינא ««א לעיל נו סדקדקתי פה סלנד ל  נ
ס ט׳ אפי סיפה יני  ונו' פיוחי פקיא לסנפים ואי! צפוי סיוג דלרנק ממרא פשפע ו

 יניגו דפח וזה היףף דניי על 1rt« 0ע נסנפים ק6« שהיפנ׳ם דס׳ל יפאסע
 דנייו אי* pi »*א דאוסק משפע.בהדיא המלות נסאי דהא והיפה .הני גפי אשפע

לן9 פ עוד זו: קושיא הפגיד הזליא שפשס נהשנוס י ^ שאם ו ס ל פ ג  הרג נדנדי ה
ה V דננדי ומפיש נתנפיס מלנ t ע ה מיניי נדמשפע דמיינ פודו ני  וזה שכהנ ל

א ועס ה יני  לפיפיך שיין לגיע הא לגד לסגפיס פגרה אפיו דלפה »קושיא הקשה ^
ק ע א׳א ננדי דננזית זני  תעוונס נלא חפ! נפת נאכל דהוי פשום דיייג פודו ל
ת לניע p ואם  שם אק ודם תלג והיי שנתג עליה לפידק אינא ותו :לית«נ גי

ם שנתן שהדין לומד גוגתו ואס ונו' נהם פהג הזה והזק לתערונק סקדא  היפני
ד לנוית ג א נ  נאגרו וגפבואי ודם נתלג סהג געלפו הוא גרת 0 ואק שלוקה דספן ל

תי איה גרת נזייג ולא לוקה שנהג פפאגלות ת, אשדו לפה חסלה שהקשה מה מ  מני
ט' זה עיק והרמנ׳ן שנחנ ועוד פנ׳ן וקשים ו  אינא ני ודם דמולנ גהקדמש היא הי
ם איא נגדי נפת v דגם ואים איגא גפי ני a n ט' ודם והרי«ולנ קאפי הני  ו
תג היאן נרם ולהפופינ ללקות נהם שהג הזה והדן אי נ  ילא פס היי גאש^ נפנו
ת לא אנל פלקות אלא »ינ  גדטר הפניד סגש של גפפוד האלה הספקת ומתון .ני

ה: לנן ס ם דניי לנאי השתא הפגיד גפים דלא גיל ו ת עיוא היפני  לפי הגפ' מני
 שניון פקפות נגפה דרס ט ועוד לעיל נפגואד נפנופים יש הדיטס גגל ני דעתו

ם דעת שפוגא  ואעיא הנס' מניית מיאור להמפיק שלא הנלגות לדעת פטמת היפני
 לן גפקא דלא גיק גרת מנין לא אנל מלקת לעגין אלא היייף עס פהטם שאיס
ס דעת וזה ההלנום דנרי על ופיש תו. לא'גוש פיוי פפשה לענץ  נפה הטנה אץ יני

סנ0 נפה אלא נרנמיס נפשק דין נ ם דעת נן לוקה ט דניש ה  פיהו דלקי היפני
ס סייג מא אם או דיגק אליגא אפילו הוא אה  ̂:שינ אלא אחא ולא קאפר לא ני
אוי הראניד דעת על  פשמע וגו' גאלו פסק הרג גרס דפתון הימנים וני• נני

 דנותס נתג פהינ לו מקשה pול נפנפיס דהלנה גרל חרויימ והיפנים פהינ דהיל
ט' ם ט אץ ו תג והיפנים איס ננדי ני  קשיא אין אם עליו השיג והפניד ט שיש נ
ם שאי לי 0מ1 טתס לי ומה נשמות פטס יאץ לפיפי דאינא נלוס אינה « אלא  דנד
ג פפן גהס שהגיל גלופי גהס שיש ונל פפוו נסם שאץ גל  טטלו שנדרך מד גי
ד נזיס ט שהיה פד ל׳ג ט פונל הוא טטלו p«־ ט שאץ שאפיפ ק ט יש נ  נ

t n ם סל להשיג ליה מס גדלה אפרה אגלקטא שיין. לטשרף דפי ולא שפייג  היפני
 פשרו לפה והיא מפתו נסנעיס ופוסק ;סדר׳ןז הכיגיא פפיש שהרפניס בשוני לפיד
 לפה סא זה ונכלל וטי סיופות פ!וה ששה לפה מד יפשן הזאש ופהקטא מהדס
ת פשוש שאטאאסטה מספלס פנל יאיה הטא אני דדליי אני ט ננדיא״פ הי  «קא ג

«ן מסק דהימנים דס׳ל טץ אפיה פנל ליה  דכל קיא לאיהויי היל לא הרג נמו ני
ק יהא פפפצש סג וזהו דרשי לא נל ינ  לתעיונס סיוהר פקיא לפנפים להה ואץ ננ

ם דנדי סי' דהראנ״ד נאן היי מל  פליגי לא ציט ט דניש שנהנט האתת נדרך הי
 שהקשיסי קשיוס השני מליו הקשה והמגיד נסנמיס ופסק ט נאץ פליני ני דסייג
^  ראוי אץ פיס לססיונפן טוהר מקרא שאץ אפיס לשימי דאיפא ומשום ההוא. לי

ס נאוגל נפו עליו להתמיד  טהא סתוין ובזה סגרה שפרו« ולגן תשתנת גלי גי
 ומפרש נעפיו נפטאד ונו' ודם פלג דהד׳ p לופי יאץ טזנ לפיכך היאפונס הקפיא
ה היה לוקה הפה הדפנים קאמר דגי הפנט נ גפי דני טי ̂׳ל דאליג ט ס מ ואץ ה  ני
דל עפן: «־ש ם פלג והרי יפיק ןןן ט' וי ת לדד נלומר ו מייג גפי ני  יאץ טץ פ

סי פקרא לסנפיס  יספור שפוני דעט לסי ואפילו מכרת פפרז לפה קשה וא״נ טו
 פיפפי מה לא הגי לאו דאי דמשסע פיופדת פשה עשה למה תשיא אנסי מגיס
נ והיי מניס תי מקיא פה שאץ ודם *  ט דאין הרמניס פסק ואפ״ה לפערונמ טו
ס  זה על עיץ והיפני! פיש זה ולס• לי למה קרא וא׳ג מלקס אלא סזטר מילא ני
היי אקשיא לאו ו<ר  דני• טושניה ונזה קא׳ יאשוגה אקוסיא אלא קאי ודם תלנ ו

ל . נסיסם על המגיד ט' זה מיץ והימני! פיש לדיק ע׳  פל תתפה אל דהיא משוס ו
 ממיין אינו להשיג דחפש ארי על להשיג הנא ני זה נטפה היניש לא איך הראניד

נ י  אלא פער מתני טה לא היפניץ גם נאמת אמר לנך פאי שממני סי נמו נ
 גידיש שקגלה ליתא מייש סערו גשהנר לגן קרס דלמא ואית .זה נפעיץ משיג

תנ חה ההשנומ הסיג שפתלה  .נהפרו עליו הקשה ואתיה נשמר בשהד עליו והקשה «
אנ׳י שפגלל ואששי  משיג שטה שמתוך לט היה עייגו הימני! מאם זה טין שלא להי

 נספרו גם נתנה זו נקושיא ונשהיניש ההיא הפשה נמםסה הרגיש המצוח פגי! על
נן עמיש היה שלא אפשר הפשס משן על פטג היה לא טלו אנל :ג

משנה לחם
דין שלא סאסלו הננל• טהה שהוא הרפי הגי מתמצת פנל ללסת לן דפנא  אטלסו ג
y אאנלו אלא אסא לא יקיא גימא נזיק ט ט! אטא הפדי ושני ננזיס m אנילסו 
ע ושלא הננל׳ לספת נץ הפוי לשני נץ נזית מ ט! אפיש ו ד נזיס אטלהו נ נ  נ
 לופי לננטא ליה ומגא נסדא אלא ר״א פליג לא האי ונ:י וכהו דנש: ערס אנילת
ש נדנד* זיל היה עייש לנר נתרט דרנק עליה דשליג  ט וא׳ית שפירש. מה יני
ם ד נהלטת פסק טך נרנק שסק יני מ  פזנת לגני אמרים וונש שאט פיה פזנס ט

טמרן ט׳ ונש ונל סטר נל ט שגאמר שהוא ננל ו  המקפיד ט עצמן הפקפיי ואגוד ו
נ לוקה שלהן סעיונס  נל שטי נל והתגיא הקשו פיג:) (דן פונרץ אלו פ' ונגע' . ע'
 ליה שממה מאן נל ט היל מנץ עייונו כל היל מנץ סקתו נלו אלא לי טן סקפייו
א נל דדייס ט ט״תא דהך ישמע ע*נ ד טנז ט' פגץ ו א אט ו  ולרנק נל דדדיש ניי
טי מט לדוהו ואיג ס׳ל לא נל יי « (אפילו פיני איש נעי ק פ  מנזית פתוס שהוא נ

ט גל ני דרנק הא טמא וני עוני איפ פקצה לרטס אלא נל נ׳ מוקסיק לא מ'מ די

ט האסרוציס דדטס מסגי אמו ועיס ט פלוגסא נפי' סהוני W וסנטה אליעזר די rt 
ד יסיישט הרסנים ט' נלאו הם אליעזר לי' אלו נל שנהג הפור דנ  ופסק ו

דין אליעזר נר׳ הרמנים ה ס שסק ו ט סנ ת שטן צפי ופ״יד ופו׳ לט שאץ נ ם'נזי ה  נ
קי ופעם וט* סצק העם נהערונס שאץ קא1וד שגפג נפה טהו וני׳  דאורייפא נעי

ם לדעת ליתיה  3סלק עליו להסטיג נעיפד עמם ליה דלית מאנאס פהל׳ נשגחי היפני
דנייו גחל טסה יש ועוד ;איש ננד• סיס ט טש אלא  ל ששת ט דאיתי לא נ
 (פסזים טנרין אלי פ' וטסרא נלט אליעזר צר' הד שקשה מומן שנתב והיא אליו
פ0 אסיקגא פ/) שמי ליה ליס ל^א שקפה ' סי תשו אליסר ר' דאפיש נ  נשם. א10 י

ש שיהטק דעתו על עלה לא הראניד דנם לזמר גשד ואפשר  פי!ספ נסנמיס יני
אניו יע״ש ,סהקסיט הקשיות ק נאלו פסק הרג הי ש על להטג הטצה נינ  למם יני

, :נריא ופהק הג־נ על הלק
חג כ ר' הלנה דאץ כתג המפנה נפייוש הרמ^ם אנל וזיל ם1הד< [  אליעזר] נ

א הנא דקאמי דהא צ׳ל ואינ ט׳. נוי  דהא נסט בדקדוק שלא שוה ספק ואץ ו
א  דאהא אלא נרת ט ואין באזהרה אלו היי דאפייק אמט סלע לא גמהגיטן יי

ש והימניה גשים טטצי לטססי  טי.ם ישרו שמא נדרה משוס טסם אושר שהוא טי
א הלנה דאץ שנפנ הוא ונהא לנשים ציין ולסינך נשמי נמים ד  ששניש נמה אנל נ
ט יאיג נפסגיסץ דויא שמיה דפר מאן ונו׳ נאזהיה אצו היי טן ניה צימא ט  י

 נגשי דט תפץ על אצלש שהעיקר נגב המשנה נפידש שה שהרמנים ועוד נריא הלנה
ת משש א. 6י* כלשון נלאו פירוט יעל ני ק די  אשמייה דהימניס לישגא ושמא ננ
o xא הלנה ואץ גשים טטלי טרוש אתי ג  שהמיקי סגהב אתי המשגה וגשין גיי
ר' הלני. ואץ ונסב תזי נלאו פירוט ועל גרת עפש גמור מן תפן סל טלש  אליפזר נ

ם סוני ולפיק אי ק י ם פנ ד׳ הצנה דט! שפי היפני י ווה דנדימא אליפזי נ  מ
 ונס במשנה טוני שלא גפה גדיא הלנה ץ6 היגיניס טאפי הדפת על עלה שלא
א אס הודפס לא טא ה דדדן ם1ש0 אלא ט טלק וי מני סון לפסוק ע  משנה גל ג

דני׳ הלנה  אן פיס על שטא עטארת והמנה גדיא הלנה ואץ ושנה פזי ט נ
v טפול' o• ועוד p לקן שתפס מיש של העשת ספר ראה לא אין היג על למטה 

ת והרפל׳ן פצעו דיא ע מ ש נ « שפסק דנייו טי א ויצא 1ני : ניי
.וטי פתו שרה אם ונן ני.דא נתג נזירות פהצטס סמישי ונפרק רא״ם «ד כ1כי

 נל קידל יהא כחנ0 לתה לעיל דקט ודל לו שסמץ• מה עם קשר ש ואץ
ץ «י פ' הדמנ״ם תיש לנמג רצה לא1 ט'1 נזית אנל אם שנתורה ט פ  תאנשת פהל׳ 1נ

 סנמוים איטיין לכל נפדק ימספן דה׳א משום שקי. א"פ בני• מלב נזיס היה שאס
הג לטי ת דהלטת ההיא נ  ולוב נפסס לתנק נשמש פהתם וא"נ מקיא לה דסייח׳ טיו
ם «י כתב :לי למה מ ה דליה צטתס כנת אפד נגפרא דכא קשה יאי  כזית ני

ם'. ק נשמר ו ד נויפ טה ליה מוסת ונ נ  נשאנל גדיא הימנים נתב טאך טס נ
p היה ש הטב דעה סראניד השנת טא וזי לדת נגדי נדת i ם על לתמוה ט  לפה הי

ט סחה. נהנה ש שסי שנתן שפי אשפי ט  פרת אטצת נדי נפיק לא אליעזר לדני יט
טף שנתב ונמו לאישור מצפין שנו דהיתי תייג לסוד דננזיה היימר: נ

א נלא ועוד «י נתב ט'. עליו שקץ ינדי  דרגק דניץ לאקשוי• ^צ טנה ועדעא ו
סי קיא צהו לית ס p אם טו ס ט ואץ נתב והעי ליחייב גפי ני :ני

ץ רא׳םןעי) פוד כתב  פסק דהרמדם דסשממ שפי סטגסו נראה ונו׳. נתב אנלהי
 דהא וקפה .הייא הלנג שאץ כתב המשגה נפייוש אגל רהp דרך שהיא ני^א

ט׳ אמרו מפי א ופסק ט דסזי י׳ל שפא ולק ו  שהאונל הל׳׳ל יא*נ קשה אנל ניי
 נתגפים ששסק גאפי וגט לאיסור יצפין שט שהיתי ליטיג גנדת גפסות אפיש פיס
ע ל ע דא'נ וקיל לאיטי סצפרן דהיתי לט י  שאה סרפנים דניי הלל טיסב ט

א נפסק םא«י  ten קשה נסנמים ששבק ואית לאיטר מצפין דהיפר הא קשה ניי
 צפתא דנל דפרנרא דפשמע פפפצת נל שצאפר פאי ועור ונוי לטפה <אפ אפרו גנפרא

ק הא א נלא ועוד נל דרשי לא ינ טי  אעו זה סנל אלא W1 כחנ0 ותוד ונו׳ גפי יי
א אלעא אלא טא קם היסה לא איש לעחנ ראוי היה הזה והלתץ די׳  אעייק ט ט

 דאי מאפר לנל m נמגטס פסק דאי קוסיא פגאן שאץ אלא שמשפק נפגמים דפסק
מו הליל הני קשייחא הק■ נל קק נסנמים יפסק ארודק  לא אנל דר׳א אלינא ו

 ק^ל אק שהיי לסנפים צא אנל שכתב עליו להטה יש ועוד ;אלא נלשץ ולא לפנסים
^ שאר ננל לייא נם והלא לאיטי פצשין טסר דאץ גמיא נטלי ט סי אין אי  ט

̂  מפי P החני מקום זה «|י ייענא לא קאפי ונהסז ננזיר ואי לאיטר מצפין
ס ץ אש טג״ ק ילייא מזנר ונפחען טגים נ' ומנייה טגי ס טי נ  מצפין x׳0 ו
י על לטרי לי נראה זה .לאיטי ם מי ם לדעה המניא יישוב ולפצין .יאי  טן היפני
ק דייא עשנתא מ ץ ו י לאיפט פצפרן יהיתר ההיא נ נ ט לעיל הכל •פנסי נ טיי  ו

ס׳ו יפה יתה דן הדניים מ^ל כקצה לכטנ ההנפט שהאמהי ולם> :נ  קציה ני
ם פסרש פה לטדק אינא לתלפעים. מפיס תו ימנע שלא ופנסים ריא נפפשקש מי

ק מ
למלך סשנה

 לפשחגס M צפ0« זנל ודגויא M נלאו קגר מקשש יטק ריש ילין קא משיהא יטיש
 דא אגל דגייי «< ליס ואית יאגשר היא מטגא טצקיזא הוטר לא דדש משוס זתשיוי תשן

 ששן ששיוסו ושל דא ילין קא זשטנא ליה »קש> מסשגש מל שריסיא היא שהילגוהא שיאי
טו •te 0»ל הוא יה יגל .יפשיר שקשה לסש! אהא ימדא אישא ite קני  הד ודא וטלטשא י

 לדי טיששא וי אץ מל שייסיא אלא סי לא והילששא השסקגא צשי צ9א ישששצה שייגדא
 שתשצס P יהשיג שטס טא שעיינה Ml שינה זקא והא שהשיזנש משיי ושקשה ולסלס ששוה

p טהיה p שפשצה שהוא מי נל ושיטק  uro גחל יהשיש משוש .פשוזנש טטה P נץ 
 to השחנוו לא נששששוהו אץ דשששצה והששה .פנל ישיניק לטנא ששהשצש ישיטק טנא
ew« ומיא שהאי פיטק לא יא׳נ לינד■ דאהא אשו׳ק פש! נל קאשי דלא רנדא ושטה אלא 
 1ט הטו דטטנגש נל שיטה אש איג גל סששששויו הד שנל שיניה נשאש אנל שלהא שיא אלה

6* M טהיה מלנפא יגיסא טני ני ודי ט«א ה«א יל השוו!!מ ומגי ק( האהי שיטה 
ה 1̂ והלנה להשור וגדל :לש שה מגן ונשיש מעשיה והפשני ס

ט אנל ח ט לן מנא פי ה נל וני ליבק פיל טפא ו  היט אי׳ג ועיוונו מקצתו הנל יינ
ע' קאעי עייי ט ט נושיה הסם קאה ועוד .אהי נרנק אטלו סא נר׳א דאתי תקנירו בל פאור דאן דאפי נז  דאין לקתן פסק דג טא הא שט ננל דהוי לגיס פהק ט

לשי ולזטיי סופן 4נ וטא 0S0 זית שידושו לינא «ש פשט ליל איגי סקצשי דקאמי האי שגזית סטתה הקניה אין דלפיד גהדיא סטאי (שס) וגנפיא שכזית שמותה רקשיה
»יוש
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די כזית ני דניש t< מ 'f נה:מ־ם פכק זה ילפי ט ג^ין סלעי ני "נ1די ל״ס ה׳ע 
ע נו דנא׳; שכרש או  ולש;׳ נר׳א פשק זה ולשי נו ניש סלינ׳ ני דסשור שלינ' לא נ׳

 גשי כרה אישוריש ננשאד ה״נ לנ״ע ט לניש ניון לרהשין יזם .קשה הכייושיס
 טשק שרניט שמאמר ועיק מנרה. לטפרו צרטנו ליה ושלא אישורים נשאי נמו ליוז״נ

 וכל מפגוק ראיה רניט מ״ה׳ היפי נרזנמיס
טד יזמתלת נל דרשי לא רנלן הא ממשלח  ו

 שממלת רכל קרא מ״ח׳ לא למי די״א קשה
 ט ליש רנילו ליה מ״ה׳ והיכ׳ נו לאי! אלא
 שישר מלי נאונל הוי נו נהין דהא קשה וטל

 ננל ששור נעיליה אכילו שיטור נהלי ואוכל
 ט נאי! ריא שה״נ אפשר והיאך האיטרים

 נעיליה מכשיטי פמיח רמוכל עייף דמי
 איטיים שנכל מאסר קשה הפל׳ הפירוש ועל

 על יעלה היאך ט ניש מ״נ שנטייה
 קשה ועוד .ט טשרים שמנמים לושי הדפס
ד׳ נזיה ט אי! הננל׳ לכוחמ אמריק דננש׳ א אוהר היאך וא״נ א״ש ננ  ננר״הא י׳

ס' ע נו ינאי! אתרה הא נלאו ה״נ הננל׳ טהה לעל מ :לפטור ל״ש נ׳
פ ט לביש וי״ל ופטור ט ונשא׳! איסורי! נשאר נהו ונרה שלקוח דמ״נ ל״א ל׳

 זה הרי שהוא כל בפסח עצמו החמ*ן מן "האוכל ז
 אינו כן פי על ואף .יאבל לא שנאמר התורה מן אסור
 .כזית שהוא כשיעור על אלא קרנן או כרת חייב

 : מררות מכת אותו מנין במזיד מכזית פחות והאוכל
היום מחצות עשר ארבעה כיום חמץ לאכול ^אסור ח

ולמעלה
; שס פה׳ג יז״ל ט' סור ב .סו לאוין סה׳ג א

כל ז או ! (דף ניושא הכפורים יום פרק ונו׳ עצמו ההר! מ! ה ג  שיעור הלי ע׳
 והוא .נר״י וק״*ל מוהר אמר לקיש ריש הטרה שן אפור אמר ׳והו! ר'

טי מאכל לכל כלל ;שנהורה א
 נו שיש רניט והיש מהמסנתא. נהינהמקומוח זהמטאר .’וט היז! לאכול אסיר ח

ק לאמי יכולה ר׳ לדעה מא אלקוח פי  נל נ
 משש חמן לאוכל ומרי! כ״ה) (פסיזיס פעה
 לא שנאמר «עשה נלא שהוא ולמעלה שטח
 א«ר נאניצה שאטר ושעה מת! עליו חאכל

כי זמט נלאמר דעחו ונ! נהנאה י' שם מז י
 זסט לפני ני! פאת! ואוסר נזה מולק שמט!

ר אינו זמנו לאחר ני! כתנת• וכנר עליי טנ
ר' שהלכה למעלה  ודעת זמנו. נלאחי שמט! נ
א^ אלא כטיט הלנה שאין לניט  דפהס זמט ל

 הליינן זמט צפני אנל טאיה אחיא מחרמי!
' דקי״ל לכללי! י  ודני יהודה דיני ׳מלה נ

 לאמי וסד זסט לפני מל צר"' לה נשק• קראי ומהרי ה! ממצוקה דשני כרי׳ הצנה שמטן
ה') ד׳ (לף פ*ק שאמרו וזהי נצפני וכר׳י צאחי דהיינו נמלא ני״ש קי״צ היצנך זמנו

דפ״ע
ע שאני והנא איטרי! נשאי נמו הנ׳  אם אנצ ציה שריף נ׳ ננוהח נו ניש י

ט פסק זה וצפי מממצה דכצ סייטיא ח״נ שאעפ״כ סנר אציעזי ויי אדם כצ אלצ דעאו לנסצה משום אפור נו שיש אע'פ סנר׳ דיזנמים ציה ושריף ט אי! נטיטצ אונצו ני י
כיח כמינ צא סממצה אונצ דנני משום נרה ניה וצית מהמלח דכל מרינויא מלקוח ה״נ ליה שריף אי טינול כדרך נו שאי! אע'פ ליה שריף כ׳ ט ניש יה׳ם נר׳א

הו פי  והוא נחננזיס שפפק ינינו דצדנר• לומר ונראה :הראשון הכי׳ מל שהקשיח׳ מה קשיא ט ניש וריז״ני ט נאי! לשטרי כהנמים פשק שרנינו שנהג המגיד להרנ ו
סנר• וחכמים ממ״.צה דכל קרא משום מ״נ הכא פטל איסיייס לנשאי אע'נ1 מלקוח ה״ב ני דנאין הנר א”ול פטור ט ינאי! מלקוח ח״נ נמי למכמיס ט דניש מפרש

ה״נ נמי נרה איטרים לנשאר דאע׳ג לומר ט ליש אלא אחא לא קיא אתא ני אצא צמ״ט א״א שיטרא ניה לציה לניו! נו נאי! ינ צח אחא נזח-לה דכל לקרא צומי דאיא
ת פטור נססלז על היל^ נמ״ש כצל לחיינו לא״א ט נאי! נז״י' לסמיזצה לומר יא״א ונניהה נחנ לא מס! חעיונה שהיא רמסצמ וגני ינכיחה הי! אוכל נני סדכהנ ושכמא מני
ט נשנאנ זה ולפי איטר׳! מנשאי נכך ט להקל היא ה־.ורה ונזירא נו שיש אע־ש סכרה צטשרו דאחא לומר כרסך ני לוקה צמ׳ש קא• צא אאנלו לא ממיז-ת כל שנאנזר י
ונרי נפירוש ה״ה דנר׳ סחיישניס ונהני .וננוחה וצא תאכלו לא אצא מהמצה נכי כהנ מלצא קא׳ כיס ה״נ לאינו אצא נפקא אישורי! שאר דמל׳! קרא איצטריך צא דצהא

:פקטק נצי לניט
ק מן האוכל ז מ טי פיטר מצי קי׳ל שנהייה איסורי! ננל הא נפפת נממן קיא צי צמה צי קשיא יאכל לא אמר ש ונו׳ נפבר, עצמו ה טד . סה״ח א מקיא ואי קשה ו

טי יאכל דצא מיניה לסיצף היל איפכא ט' נתזיד מכזית פנזוח והאוכל מ״ש ועל .וצ׳ע סשנזע אכילה שי שהוא נל אאונל דהא מנדה פנזוס ציה צמה צ׳ קשיא ו
ק״פיק

משנה לחם
עייונ מ״ס אנל הקשרה לאי! לא לנד משהי אנל היהר זיה וחצי איסור זית מצי ר׳׳ל זיל רש׳י א לשאור נ ק להא כל סכי צפהית מקצהו רנינן לכנר פיו; היא סני נ י

 אמא׳ ושמן לוקה א־ט לנו לנמשהו ס׳ל הני נמי דרניט י׳׳ל לזה סי« מנזית, עמוהה
ג ת  ר״ל אשורי! הכא דקאמי ומאי מלקות לה״נ מנזיה פסיחה הקשרה יא׳! לקמן מ
טי ך שיהו שה! אנל איטרין ר׳ל נ”א לני אי ט א הקוס! נ  שיהיה נתנא׳ אנל נאשר ס
 תוכתא קישיא דהך לאע״ג 'יל הראשונה ולקושיא .לקמן שיחנאר וכמו כזיח היץמן
 אמרוה טניוה יש אנל כל דרשי לא דרנק דש״ל משום היינו כינק ולא כריא דאה•

 רנג! וכן משאה נפרק דייש שקינא דוני שם הסוס׳ שכמנו כ« לדיש׳ למשמע נגמרא
רח נל גני לסונה ונפ״ק הוא רטיא נל לאמרי סוונה נריש כל דרשי טד  וא״כ ^ז

 נל דרשי נעלמא אלא כל דרשי ללא משום דרנג! ומסמא לה אידחיא טניא יהך ודאי
סנרא אין דנפירוט התוס' שנקט למה יומה ,פנרא יאק משוס ליה דרשי לא הנא1

t ל כ או  כ' יומא .יאכל לא שנאוזי יטזווה וו! אפוי פ׳ז שמא נל נשפיז כצוזי הוזמן מ! ו
 ההורה מן מותי ^מר ור׳ל רהורז מן אסיר אחר ר״י שיטיל חצי ע״ד);ישא (דף יוה״ה

 .וליכא רחמנא אמר אכילה מיתר אמר ר״ל אכיל קא איסורא לאיצשרישי דמי כיון אסיר אמי ר״י
 לר׳י דאיצטרך דמאי התיס' יכסנו שיטיר הצי לרנוה חל: כל דר״י כוהיה «יא אפריע סכי ומר

 משוס הוא ו^ג דכל מ;רא שיטי־ לוזצי דמרכה נרייהא ליה דאית אס״ג לאיצשרזס♦ דמי קעגנא
in וחיי טטמא קאמר השתא אכל אקרא יאשמכיה אצטרץ לנוי קרא עיקר הו״א חלג דנל מרץא 

 סי׳־ח לעיל מ׳ש עיין (א׳ה .ע״כ שיעיר לחצי היא גמורה דדרשא שעמא מהאי היא סנרא מצשחס*
ל׳ מעד א׳) הלכה שנת «  לאצטרועי דהוי לטט״זא אצשרי;־ דמש׳ה נראה רשמעות נש/ הר״ן ו

 היא הכתיכ ירת1ג דהו׳א משיש איסורץ לשאר מיניה ילשיע הוה לא חלב דכל מקרא דאי וס0«
 דכי חהתנרא סעמא דאמריע ה:הא אכל אישורין נשאר משא*כ אסור יסיה שימור חצי דאף גתלג

 זילשינן האיכזריה ננל שייך וה טטה וא׳כ לאיצטרישי דחזי חשזס הוא שיעור חצי נחלנ קרא םר6
 שסקי יכן כר׳י יקי׳ל לאיצשרישי דחזי חשים התורה מן אשוי• מכשיפיר דשחית האיסורין לכל «ולנ

̂  נשסח גתמן קרא דל״ל ררנו על לתמוה יש וה ולשי .התורה מן אשיר שיעור דחצי סשיסקיס כל
 למילף ליה הוה אישכא מקרא דאי זתו .התורה מן אסיר שיעור חצי קי״ל שכתורה איפורין מל

 מהרלנ״ח ליכ וראיתי ,נצ״ע והניחו נכ׳מ מק וה הקשה וכנר משמע אכילה שיעור יאכל דלא מיגה
 למוז דמשם לחלג דמי דלא חמן ראיסור ותירן הלזו ז׳׳ל מרן קושית לו דהוקשה נ״א סי' משונה

 קודם שמותר כתמן כן שאין מה היתר שעת לו היה ולא למולם אשור דחלג משום אסור שיעור יסצי
 מוה ו״ל הרג והוליד השסת) (קורם שימור חצי לאסיר גחמן עצמו כשני שסוק היצרן ולק ח0«

 נזה גס מוכרת השניה ילקיש־א .מכשיעיר נשחית הורה איסור אין ולמעלה ששית משעה י׳ד יכיזס
 והאוכל וז׳ל שכתנ חמן הלנית הסמ״ג על נתוסנוהיו ו״ל להרא״ם וראיתי 1 יע״ש הרג ^רץ־

 או כרת היינ ראינו ואע״ג משמע דהוא כל ואכילה חמן יאכל לא שנאמר וכו׳ שמא כל מסח ימן
 והא קא' כרקאי לאיסורא אנל מש״עיתיה יאשיקתיה הלנתא דאתא התס שאני ככזיס אצא ^•ק

 אאיסורא להלכחא לה מוקתי לא גיעמא מאי ה״ש לאיצעיושי דחזי מ:וס דר״י מ׳ע ממרא דקאפר
 ואעת״כ עוד וכתב נכ-ת או נלאו עליו לענזר לאיצערושי דחוי משום אעונכין לה דפוקמי םיכי כי

 קינן או כרת לענין ת:תע דהוא כל דאנילה אמרינן איסור דלענין אע/ כרת או יךנן חייג איגו
 גגמרא דהא הינ לדנרי דתיקשי וא״ת .עכ״ל ממשמעוחיה ואשי־ףזיה הלכתא דאהא נסית אלא יגו6

מח  כמו לתרן אששי הרג להכרח דגם וי׳ל .חלג דכל מריגויא הוא שיעיר דחצי דסעמא י
 משמט רהוא כל אכילה כתורה שנאמר מקזס דכל היא ק דהכונה הר״ן כדנרי או הסוששוח שכחנו

̂זיה הלכהא דאחא אלא  היכי כי אאיכורא להלכתא לה דמוקמיגן ליה סגירא ור״ל ממשמעיתיה ואשי־
 יאשיקתיה הלנתא אתא דלא פ״ל ור׳י ההורה מן איסור שיעי׳־ נתצי וליכא אעונשין לה דסוקמינן

 חצי לינות חלנ כל רחמנא מדכתנ לזה וראיה קאי כרקאי לאיסורא אנל לפישין אלא משממותיה
 אף וכל ל-כל ממשמעותיה לקרא ואשקיה הלכתא דאתא הו״א לחוד קרא מה^ דאי אלא שיפמ־

דדרשא אפריע לאיצטרושי :חוי טעמא לן דאית השתא אגל נעלסא אסמכתא רילג רכל וןדא לאיסולא

:מקצהו רביק דכנר כיון עירונו ג״כ לרטת היא סנרא א״כ דרשי כל כי
״ .וני׳ עשי פינעה ססןניים לאפזל אסור ח , , ״ ו • ,mr .י״־ז ,,j מזייני 1סמ נהג [

חנ . ההורה ש דהלכתא לטלס הפ v 6הי ראיה מה ואייה .ני׳ גיסיה וינא ה׳ה נ  כי׳
ט׳ לא לאו אנל איסייא אי עשה אלא מ׳ לא ט׳1 תשמש דלא מהסם דסאקיה ותאי
י הששה תשתס לא אלא קרא אתר לא דהא ט  הממן על הזהיר לא אנל קייס החתן נ
 פנר לא דה׳ה צומי (נראה .ז״ל היאנ׳׳ו נשם לקנו! שנהג וכ« נדור וזה יאכלוהו שלא

 והראיה דמותר לי״ש ליה איה זסט לאחר ני! זתט לפני ינין אלא כך ליה דאית נר׳ש
י׳ צ') שעה(דף נל נס׳ אתי ששם דנ נסיט שלא נין נתיט נק נזמנו שלא חס! רנא נ

יטהר
למלך משנדז

 אינא נמי ו״ל הר׳ן ולדק . לקרק או לכרת אלא הלכתא מיעט ולא היא גמורה דר:א חלנ יכל
 מכל ממשסעותיה לקרא ואשקי׳ הלכתא אתא ולעולם הו״א לאצעיוסי דחוי עעמא לאו דאי למימי

 ממשמעותיה לקרא הלכתא חשקיה ולא חלג גני הוא הכתוג גורת חלג רכל וקרא לאיסולא אף יכל
 ממשמעותיס לקרא ואשקיה הלכתא אתא איסורין נשאר אגל לאיסורא, ולא עונשין לעגין אלא

 אלא לאשוקיה] הצכתא אתיא לא לאיצערושי י1דת לן ראית השתא אנל ,לאיסורא אף וכל [מכל
 האוכל ^ הללו ז״ל הרא״ם דנרי כשי והגה .לצירוף דחזי משום לא לאיפירא אכל עונשין לענין
 .ו׳ל מוהרלנ״ח כהרג וילא גסירוש ז׳ל הרא׳ס כתג וכן התורה מן שהוא נכל אסיר השסת קודם חמן

 מפרא דאסריע האי מאי משמע שהוא נכל דאכילה ליה דאית הרא״ם פנרת כשי תמיה אני ומיהו
 תימא וכי . משמע שהוא כל אכילה והלא יליכא רחמנא אמר אכילה התורה מן מותר אמר לקיש וייש
אית סכי ומשוס נמשמע שהי כל דאכילה ליה כנייא יוחנן רר׳ ור׳ל יוחנן רני שליג• דנהא דה׳ל
שיעור זסצי ליה אית הכי ומשוס כזית הזי דאכילה ס׳ל זי׳ל התורה מן אסור שיטור דחצי ליה

 נמשנזעזת יוח^ רני עם חולק ור׳ל ותלמודא לפתמא ליה דמנא לתמוה יש אנתי . מה׳ת מותר
ואשקיה הלכתא דאתא ליה דפגייא אלא נמ;מע שהי כל דאכילה חודה נמי רר״ל איייא אכילה
 שכתב יכמי וצירוף טעמא לזמר והוצרן וו קושיא לו הוקשה ר״י דהא לאיהורא אף זתיה1ממשמ, לקרא

 חמשמעותיס לקרא ואפקיה הלכתא ראתא כמשען וכרים ס׳ל טעמא האי ליה דלית ור׳ל רל הרא׳ס
 זם מחלוי\ז הפמ״ג כתכ ס״ט סימן תעשה לא דנמצית תחיה אני עוד מאיסירא אף וכל מכל
 האוכל לפיכן זכתג ופייס לאיצטיוסי דחוי משוס הוא ייהע דר׳ רטעיייה ו:הנ יר׳ל •וחנן דר׳
 כיון לשוט ווה וה על ו׳ל הראו״ם וכהנ . ע׳כ מרדות מכת אותו מנין שיעור חצי השותה או

 מדנרי כדחשי־יע משמע דהוא כל דאכילה משום אלא אינו די׳י דעעמיה אע׳ג לאיצטיושי דחוי
 לא למה להודיעט עש1ה לזה הוצרך ח'מ לעונשים אלא אינו גשיעוייס והלכה חמן כהלכות הסמ׳ג
 Y0 אי תענו נשי׳ לר׳י ס׳ל מה לחקור יש יהנה . ע׳כ כו׳ אישו־א צענין אף היא שהלכה נאמר
 לעונשין חמשמעותיה לקרא ואשקיה ה/תא דאתא אלא ואכילה דומיא נמשמע שהיא כל אשילו דתעני

 איהרה גאחרה לא מה משני ם׳ת) (רן ויומא נתרא נש׳ דאתרינן האי חאי א'כ אככותכת ואוקי״?
רנרים של דששטן וחלנד נכוית אכילה יאכל לא רחמנא נכתוג היכי אסשר דלא 0מ:ו נעינוי
 רחמנא ד:תכ נמי דהשתא לתמוה יש עור ית1כ היא אכילה דסחס יישמע נסית אכילה וקאמר

 לא קיא נמי ליכתינ א״כ אככותכת ואוקמיה הלכתא דאתא אלא שהו ככל הוא ומשמעותי? ח.נו
 אכילה דשתם לן סנירא רהוה נמאי ונשלמא , אננותנת לעונשין לק־־א !לוקמיה הלכתא וליתי תאכל
 כוית אכילה דאשילו לחמו דההלכה היא הכונה מפיני ל״שה הלכה הה דהשיטורין ואן כויח היא

 הלכתא אתי לא ולעולם כזית היא אכילה דסתס משים תאכל לא תענו ןש נר למימר מצי דלא ניחא
 הרא״ס לדנרי אן כנותנת היא עטי דשירוש לומר תענו ואמי שינה ומש״ה חי׳שמעות׳ לקרא לאשוקי

 לא רחמנא נכתונ יכ6 שהו נכל :׳א אכילה סתם דהא ממשמעוחיה לקרא ואשקיה נאה דההלכה
 לר׳ אלא אינה שכחכנו דפכרתהיג וי״ל כשיעורטחנת. לעינשין לקיא !לוקמיה הלכתא וליתי תאכל
הזא זר׳ל למעלס וכט״ש נכזית אנא אינם אכילה יפת: ליה וסנירא סה חולק ר׳ל אכל יוחנן

לקאסר



2ג3 טשנר* כסף ומצה חמץ הלסת זמנים. משנה מגיד

ttMin 6 מל ל 6לג י p&1 (> גה 1ו&ר וסקלו לן 6« נוור6 ולסע<ה שפוח משק  p» 9רל 
» dm 07• לnb pncn 6 הססס e«j> piR f*7Jn וינק su>גו pBB7 09 כר*0 3«'  ון
< הלנהכר׳יונלסמח נל«י נל5 מר6נל 6וק7 גי*ש הלגה7 מיס! ןג׳יש)ופמע7:עה( ל  • 

מ'ג6ו ני*י הלפה 6ו«ר ז׳ל גיאוז ילסק הי׳ בכל'  >bMd סנן p e1<׳b» ודפק 
הלבה 6לה1< 0*נד ססיסץ לסהס לאוקימפ)

 1(ל «» להג• אבל זמס לאסי הקה ג«קו
 אכור מהוא פסקו סהוקוק בהלבוק p .פיה

 אוד»הא7 דאיהויא ומשפע פמות אוזון במאה
 בהשגות ו*ל הייא אבל היא■ מוגה ושיפה פיא

 גייס שהלכה סוברק אפרוגיס פפרשיס ש6יק
 פן בו אין ואילך שפסלות ואופיין יביא בכל

 לבתי שפשה הייפ7 פשה איסוי אלא הסויה
 סדיגא ה׳) ן7תיק( איחא7ג היאשו! באם מאן

 אבל לפול 1אי«7ב ספן פל השתש לא יאפי
 ^ו .ליסא סתורה p הגאה ואיסוי פל^ת

 סיקי: גיאין והנאויס יביס ברי7ו מייהם
Q פיק(דן שם וגו׳. לאכול הכפים ואסת 

 היסתה ינק ופבדו י״ב) וין ג׳:
 אור»םאו7לאיםויא ליבת דלא היגי כי •פייא

ט׳. ששית שפה גסווושלת  ן7( שם תשגה ו
 כל כא!4 אפר 07י« י׳ •יא;)

 שש בתסלת ושורפי! ססש ותוליךכל רבפ6
 ופייסו פריי הלכה יב אפי ייב) נעפיא(דן

 לא ספישית בשפה דלריי לא) (דן שפה בכל
 והשפם .בהלבות ופטאי גהגין אבל אונלק
 «א ׳0 בשפה האכילה שאיטי יביס שנתב
 <יט) (דן «פיא מגורש הפשוק אם פשום

:ובהלטת
הש

 הראביד השגת שביעית שעה מתחלת שהוא ולמעלה
 כופאןז«ן110נל־אנלס1• ן־ןה טסי האוכל *יכל ביום.

 לא שנאמר התורה מן לוקה [ז]
וסגו «6ו TO.בלט• נד׳ש קרבן על כלומר ,חמץ עליו תאכל חאל לא קואי הון מיש ולא 1,.,״״,״ .Jt ,1, .... •.ז.™  ואשד TO1 ^י תאכלו לא השמועה מפי למדו כך הפסח.

 תן כאנילפ ^וו «י ומש המץ תאכל לא זד. דבר בפידוש
 הם™ לשחיטת שראויה משעה
 M ס* איכוי אגל <יי<פ ל היום חצי ווצא הערבים בץ שד.וא

 ליווא: מי ותלקויו התווה P חמץ לאכול חכמים ואמת ט
 .תורד, באיםור עע שלא כדי ששית שעד. מתחלת

 באכילה אפוד החמץ יהיד. ששית שעה [״]ומתחלת
 היום ושאר סופרים מדברי ששית שעה כל וברגייה

 אובלץ אץ חמישית שעד. .התודה p ולמעלה משביעית
 בץ יטעה שמא המעוגן יום משום גזרה ועץ בד.

 חמישית. בשעד. בדעייד. אפוד ואינו .לששית חמישית
 מחמץ בהן וכיוצא תודה ולהם תרומד. בד. תולין לפיכך
שעה שתגיע עד שורפין ולא אוכלץ לא קדש שהוא

ששייר!

טי שהוא כל הספן סן האוכל כהב הבנא שביאש שלט וגיל קיימיק  ההזיה p א
 לפכפופיק הנא אתא כלל הנאה ט הפפש p מפש פטא כל אטלס דאטלו ופשפש

 בסם פפס ליהפת הראוי דגר שיהא פד ליגא nmp פגת אבל טכא דאיכויא דגהי
ושוד לזה זה נק יש גבול דמס גן:ה אך .פמיס פתוס להקיא הראוי דבי יהיים קצה

ט לשלוגי ליס דפגא וצ*פ: בג
 בוירם תגק אושלק אק ספישית שעת ט

 בץ יפפג שמא הפשוק יום משום
 אלים הי*ל0 הרב בתג ■ ומטת ספישית
 שמאיפפם <דג םפ*ג דלבתוםפותיופל גסרט

 לששית פפיטש טן ול*נ ושטה תפישיש טן
מ׳ דהא ם דפפוס בהדיא פטק «  הפשוק דו
 מפיפית בין ולא טא צפכיפית תפיטת טן
ם לא טפא דפטת ושוד יפ0ל! ר  אלא ^

 נו>רם ועשר רקום והיאך פביפיח משום גזירי.
 לשטטת וששית סוויטה טן ם׳/ו אלא לגזירס

 קאי דשלה מפום לפביפיפ להזטי טגרך ולא
 סביפים שפס פמפתלת מום לתפלה נסב שכנר
 תשה פהליי והדג פציל. ההורה, p אטד

 סתיטת p •פשה שפא ■דל כתב זיל אלאשקאל
 גזירם דאטק דיבא תונס כנת׳ ואילו וששית
 •טלין סאק ל<סי הייט התפוק יוס משום
ץ וטשה בי.פה לבז^  ונבר לפפישי» שבישיפ נ
 בץ בהלטת ש’פ ודל כתשובה זיל טא השיב

 שגפי מאמי והוא האפס טא לשטפית ספישית
הפא• הדרך אני וזביתי שם. שהקשו פס בט

תי ה לשפה ספה בץ ישפה שפא יו די ^  ס פ
טי זה בכל טווגתי  אל הדבייס לקרב הסי
* הסצוי  טישץ ולא אונלץ לא :מציל ,יו

טון דהא וקשה ....... ־  ששיס שפה ספנית פד
טי ששית שפה שטית  וא׳ק פדינק כהנאה א

ס ואאשד .שטת שפס קודם פטפו לטציאו גייך שבי ואש׳ג ששית ששה פסלת פד שיפסץ אפיו ולאבדם קדשים לשרון דאסוי דפשוס לושי לו ט  דמדיבנן טון כתשטט י
בק ליה שדו טא תפשה ואל ושב טא ס שכתב לתה נאפי מה אבל .שמתא ההיא פד י ט ט׳ הפפן אש טציא ונו׳ אדם בשטדק שיג יאש ו  פסלם פד אסד 0בפץ ומרט ו

לי. בסולץ והתם ופבשרו ביום ששית שפה ץ P שבתג ישי• פשובס הביא היודש ובאשקי טי  שטם שפם דבתסלש ס«דש ושי׳ שדשה בספת ששית שפם בתתלש לבשל »ט
p טתתיל קודם ספיסית טן פי׳ i ס דאו כלומד טטרו ן אלא וזקא לט פשית שפג דתתלה רביס דברי אפרש אני נס שק וכיץ .לבשל יטל ט  וצדך ספיטש ט

טפו לא תיק כהנאה אסרוט ששית דשמה דנהי ועייל .הפצוה ששירם •ותר טלה ווה פבא הטטר פק מאגי סטדט לטרות ששית שפג לפסלת קרוב פד להפתץ טי
קו: סה ספה טפה קדם מביט להוציאו ט

סצות
משנת לחם

 טפו גא לאגור p לאני טן טיר• וטי בופפ פלא רבא דקאפד דמאי טתא ואי טתר
 יבא[^ש] אפר והא שליו בנפרא הקשו דהא p770 אטצו לגשרי היתר קאפר-דמשתש

 אטלו לגפרי פשפש טפי דהן טק וטיב קאפי לגמרי דטתר משמע וס׳ קנים קנסא
 לפר אבל ופר לאפר אלא גר לא טפר בושש שצא שאפר שפה ודאי אלא גלל ליכא טסיא

דל: ספגיד הרב פהשרנהלהבייס לא״ווהטה ופר
 בל טבלים אופר לים נפסנס אפיו ייג;) באיק(דן .וט׳ לאסל תנסים ואסת ט

 ספש בל וטלץ ארבע בל טבליא טפר יטדה ל פש בתסלת ושורפים ספש
 בשלשה טמר ואסר בחדש בשנים טפר אסד ההם תק ובגמרא .סע בתטלת ושורפים

 פיוהן שטת בשלש טתי ואתד סטת בשתי טתי אסר ט׳ בשלשה אותי אסד ונו׳
 טמד יטדה ל לת דבי• נפלה pna נממש אופי ואסד נשלש אומי אסד קיימם
 מההיא גמולה והגלל פתר׳ הך בפירוש ורבא אביי בגפיא שס ואיפלינו קיימת «ותן
 הצי טפה אדם לי /לדברי כלום ולא טפס אדם אץ ללת לישנא לסד דלאביי טניא
̂נא ו^ידך שפה ו דאגי* ל  ורב ופשט שפס טפס ארס ללי פפט טפס ^ ט/
 וגט שלש בססילש שלש דקאפר דהאי סהדי בהר דיקיק טלו ומה ואמי ליס פרץ

 לדבר• ובא אפר אלא וט׳ ליה קפליק ולא טנמסס עטם וטיא וט׳ בסון סמס דקאעי
 וסד שלש בטן ט שהים בתפילת טה בי מששה תשהו תסד שטת שתי טעה אדה לת

 פשט תשי שטת שלש טפס אדם לי לדברי משט תסי שטת פתי קפפי טריט
משט ספי פטת שלש קפפי פיריט וסד ל בסון או שלא בססלת ט טס ני ספשס

למלך משגה
M « טי רתא וכס .ס׳ טיר• 3אסו 3י1וא לא תג פכר תנא וקאפו  vopo לפכות 

 אלא פשפש וט גל ואראד פ*ל ולנילר ואימא גסית דאגילפ פיל ודיל לפלטוא ופיל וג9
 a «גרפ דפפ!נפד נדאפ אלא .לאיפווא לן וגל פכל מפשמופתיג לקרא יאפקיה פלנפא זאפא
 נסית אגיל) טיווש וקאפי לפלנד ס׳ כפירי אוטס 9נאפר לא 9פ מפני ר|אפר יכללו דל טכז•

 ולדןפ>» פפפפפווויס tnfi ליה ול>»}יכ כלכתא וליווי ראנל לא קדא וליכפוכ לכקכור ט »ו
 egpgi lit fimaam לטא ופריק כלכרא אפי לא ולפולס לי׳א דפ׳ל ודאי אלא .אנסתכיו
 irt לט דלדי לפ̂ו אנל ^גל לא לפיט פצי לא כני eon סיר כיא אגילכ דפפם •ידשפלר

 מדים « וכלא כללו נ״ל דמי כרא p «*»פום; שמא פא* שנפנפ סכ ולפי ,ודל a רפס
 אכיל. דכפכ ל^ ואייו כרליסכלוו פלסנדת ספ>כ אר *ny :וכרנפיננא אלו טז אא טוזדיס

̂יכ כלגפא אתא1 אלא שכוא גנל גיא  opa כסית אס גי «י ולא ל«« פמשפפופיכ לקרא וא
 טספכופים לקרא וקריכ לא ^כא אפא זכי פפפכ m גפצרו פיט דכא לאיסרא גפשפופכו לטא
 ארלו ראכילכ אפוס אי 90 כפשת ט • אפי פיוא ככל לפטא אכל ר לדיויכ וכא וכל «ל
 פשכ פכדסילא כיוס ^וכל וכלילכא פכל לקרא פקדכ כלכפא אפא כי איכ נ«פכ שכוא כל
̂פ .כלום ולא ו פרץ (א  •sn כפפנו כיג ופלי לפקיל פט טל יפ<ט כ0 כי pace פכי «'

:מיש) כללו יל כלאיכ
 פכל׳ פ׳כ לפיל כפחנל «נ כמל• טץ (א׳כ .וט׳ כתולכ פן לוקכ כוכ נווון כאוכל ובר ח

 כפכד לאיתי כצוכ ,פלככואכ לט לא אפאי לג>פ לדגלי פכ0 לפר שכאלין נטלת יטל>
 כנטד נפקס כפפסל *ג כלכל• כיפג שיפיץ טי פ ווץדכ9 שפפד לת ט׳ כפשוגפ פ9ש באל

לורפולגלמליכרגנטשכפוווק): יתנכל
ונן ס דדי אליבא toלר שם הקשו כוד טו  פתס פפס ותילט רטל לא ארגש פהפלס וכו׳ י

ד והקשו איבש «דש בפפיב ספה ושבת פויפ3 ב אפי שם שוד .הסמוק יום פשום «ירפ יבא אסי אלא בססקכא ותטש רנול נמ< בספת ט  כךמסלוקש בפוופ בפסלוקש אשי י
א. מיג כו׳ קפיל גא ואפייק הן טיגו פשיפא בסמן פי ה להקפות וגיאה מ to לגטי p פי טא המתוק יום דפירלו דמאי מוכס כנפיא סדא יכונו דגי• פל  יבפפש ט

6 6בסד אי« מפי נפו הפשוק יום דבלאו גפטק לי« ליין טס לא 6ש pb ספש גוייק טם אי אגל ספג דליגא הפשוק ביום בשבע ישפה דשפא משום ל0ר לא m 
ט דני ש לא דבגמיא ודט אלא לשש פפש בץ שפי גפי הנא קאי בקיגסא יומא פיח עם בדטסא ושבת בשש דפפי ט טי משוס p לוסד י ה גוירה ד  נורו דלא ביון טויי
 פריי סאן פסק יביא דאם ופשפש בנשיא סם מאפרו בפדוה סם פפשקש ץ בס^ בבאן דבפסשקת פשפש דלגאודס קשה ד1פ1 .לנדךם נוידה טי שביפיפ אט אלא בשש

ק «ספש איבש כל דאוגלץ ה א׳פ האי בולי אעשי ו1דט גויי טן שכתב אשגטק ואק בפדות p לפכוק ש ט פי מד פדום פהלגט סיב ב  טפד והשר ביום שטש בשתי ט
ה שתות בשלש פ pno בספש אמי והשר בשלש האפו אפי אם אגל אתס כשפה לשבות גפם שדיך קיימת p170 ט ם ש < ר ה <דג דנ. כ לג פ ^ו0ג א ה הו < פ /ו. כי  ק
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 לאכול שמותר למדת הא י :הכל ושורפין ששית
 ואין . רביעית שעה סוף עד עשר ארבעה ביום חמץ

 בשעה והאוכל . בו נהנין אבל חמישית בשעה אוכלין
 שעה מתחלת והאוכל .מרדות מבת אותו מכין ששית

: לוקה שביעית

שני פרה

א י ט' למדה ה  נ:ל ידועה מרדוה וסנה ,קדס5 נהה מט^ר .הפרק פוף עד ו
;שנה מהלנוח פ״א נחנה' וננר דהייהה של אישור

2'S שעות סשש הה] היהה דנ״ע הי) ד' (דף פ׳ק .ונו׳ ההורה מן עשה מצות א 
 מנחינס שהור חשניהו הראשון ניוס אך דנהינ לן «א אסור ולרעלה

 ההגון יהיה ס!ות שעד יי׳ד יום לרטה ואמרו
ונו׳ הה] על השחס לא אמר ורנא מנוער

:לעיל נדאיהא
ה ב פ ט' « השנתה היא ו בגס׳ מפורש .ו

 נעלמא נניעול דמדאורייחא ד'.) (דף
ו':) (דף היא מדרמן המן ונדיקה ליה סני

ה דג ואמר ^ ! רל ׳ ק! סד  מנשל היני שינשל ה
 לינשל נישוהי דאינא המייא נל הכי דאסר
 מבתנרא נעישור ונהונ .דארעא נעשיא ולהוי

; נמוהו אדם של דשלוחו מנשל גסי דשלימ
כן ג ס׳ סוערים מדנר׳ ו  (דף שרק ראש .ו

״ ■ ט לי׳׳ד אור נ׳) ת א ו צ  זמן קודם החמץ להשבית התורה מן ״עשה מ
 הראשון ביום שנאמר אכילתו [א] איסור

 שהראשון למדו השמועה וטפי .מבתיכם שאור תשביתו
 שכתוב מה זה לדבר ראיה עשר. ארבעה יום הוא זה

 תשחט לא כלומר זבחי דם חמץ על תשחט לא בתורח
 יום הוא הפסח ושחיטת .קיים החמין ועדיין הפסח

 זו השבתה היא ומה ב ’• חצות אחר עשר ארבעה
 אותו ויחשוב בלבו שיבטלו [נ] היא בתורה האמורה

 חמץ ושבל . כלל חמץ ברשותו שאין בלבו וישים כעפר
 דחמץ אחר לחפש סופרים ומדברי ג :כלל צורך בו שאין וכדבר כעפר הוא דחי שברשותו

 וטשביתין שבודקין סופרים מדברי וכן .גבולו טבל ולהוציאו ולבדוק ובחורים במוזבואות
 בבתים מצויין העם כל שבלילה מפני הנר. לאור עשר ארבעה ליל מתחלת בלילה החמץ

h סימן שיי Hp ן סמ׳ג ואור מי

 לאיר הממן אה טדקין
מ'1 יאר  אוס שנג׳ נשעה שעמא ד׳) (דף ע

 אמי לנדיקה יפה הנר ואיר ננחיהס מצי״ן
 ליפהת לא מורננן צירנא האי הילנך אני׳

 מ׳ע איניסר עה׳ דחליסר נאויתא רעידניה
 לאימטעי יאחי שמעחהא ליה משנא דלמא

נ יום נסיף רניש יסייש ממצוה  ונחט .י'
 י׳ד נליל לאניל שאסור נראה מנאן נהושטת

.נאן עד לאימשוני אתי דילמא נדיקה קודם
:הוא דנ׳ש דנריהם ונראין

אץ

X S מאמר וא׳ח .וט׳ נהויה שנהוג מה לונר ראיה וני' ההורה מן עשת פצית א 
 דלא קרא לי למה י״ד יום הוא זה שהראשון למדו השמועה שמפי שנחנ

 נאי שמעינן לא אנל ני׳ד היא המן רהשנהה אלא אשמועינן לא הראשון דמיום וי׳ל .תשמש
 מלא הא ל׳ למה ׳*ד יוס שהוא השמועה משי שלמדע הראשון ניוה וא׳ח .ניום שעה וו

 ני״י ממן דהשנחת שמעיק ממן על השהש
 דנעיגן משום אלא ואה'< י״ל ולמעלה ממש-,

 תורה לס נלהה המן השנתת על ששה ינמקום
א'נ ניי׳ד ההשנתהו  נך רניע דנר׳ נירוש ו

 איסור זמן קודם ההמן להשניח עשה מצוח .:ס
ט' הראשון ניום א־ שנאמר ):׳לתו  כלומר ו

 פירשה השנתהו על חורה ששהה שנמקום נרי
 ראיה אכילתו איסור זמן קודם שתהיה שצרין
ט׳ השהש לא י״ד יום הראשון ניום ^ ששי׳  ו
נ ואיש  י”׳ הוא ראשון דיום לפרש לט יש ע׳

 דלא ומקרא אהדדי קראי ליקשו דלא היני ני
 ואיח אסור. ולמעלה דמחשת שמעינן השמע

 ניוס דאך לומר השמועה מסי למידה לי צמה
ד פי׳ הראשון  ליקשו דלא היפי דכי ליה היפוק ׳׳

 כדפיישיח הכי למימי לן אית אהדדי קראי
 ס״ד הוה השמועה מפי שלמוד שאישלא י׳ל

 נדאמייגן ס״ו ליל׳ ה״נו היאשק דיוס למיסר
ט׳ ממן על תשמע דלא וקיא ננפרא  הוה ו

 נפל לאזהור׳ ואהא קינטת נשאר ליה מוקמים
 דניוס שצמדט השהא iib תקשירו גא «)וי

א הראשק י יום מ ׳  קרא לאוקומ׳ לן איה י
 תשרש צא דהייט נפשופו מפן על סשסע דלא

 דמסצוה משם ולעדט ק״ם הממן ועדיץ הפפמ
 נר״הא )’ה וטמרא(פסמיס יאסור הוא ולמעלה

 אלא איט או •ו״ט פערנ הראשון ניוס אך
ם סמן על תשמע לא ת׳ל עצמו ניו״ש  זנח׳ י

 שאילוצא הרי קיים המן ועריץ הפסח תשמש לא
 לא הראשון ניום דאך מקרא תשסש דלא קרא
ה פיד• עפיק0 <טם ס  ניו׳ש לאוקמי אפשר י

; ונמ׳ש עצמו
ט׳ נעסר אוחו וישים נלט ינשלו ידוע ושאיט סישוהו לו הידוע ההמן שיסיר היא נהורה האמורה זו הפנתה היא ופד, ב ע שנספר׳ הטסהא זו .ו  מפשס ומשמע .שנידיט יני

 נענץ תשרפו או תנערו כהינ ולא השניתו הדכהינ נמי אי נלנך נשל לן יראה לא נספר׳ מדאתרינן לנישול ומנקינן וניסזל ניעור נעינן חרה׳ דמדאור״הא רניט לשק
ס נעטדי. ש^רש ט  ניעור צריך נפסח דממן למיתר לן איח שגתורה איסורין נשאר תשא׳נ נלנו לנשלו נפסח נחמן הורה ט שההמירה כיון נפי וניעור ונלה שרוף השהה טנ

ע׳ והיכא ניפול סני הינא שיפרשו להכמיס הנהוג ומסרו נישול ליםנ׳ אשכר דלא דהיכא לן צל׳ חשניתו נלשון שדאשקיה אלא טכניס ענודה נעין  ילממן פירשו והם ניעיר נ
טע  שיש ונזנר ריט לפני היופנ ותלמיד עילוה ידעתיה נלוסקא ומוצא ננישול סצי ייגע שאינו ולחגין כ׳יא) ודף שעה כל ש׳ נדאיהא מנערן ניצר ההגאים ונמצקו ניעור נעיגן ׳

 שהדנר פניון שעמא ה״ט ידונל המן שהוא אע*פ נניסול להו נ׳0 ה;׳ דנל ליי-צותו ולחזור ולנער לחזור יכול ואיט ננו ולמול פסהו לשחוט וההולך ניתו נהוך מט^לה עיסה לו
מקום נכל אחריו לנדוק ח״ט שחנמיס אצא חמן נו שמכניסין נפקוס אפילו לנדוק ה״נ איט י)נל ננישול להו וסני אפשר נלא דשריוי כיון הגי נל דנו הם לסשפים מסור
.מנפלים שטדקין אע'פ14 נ־כ סופיים מדנר׳ אנייה נישול צריך היה לא כן ואס וט׳ נמהנואות אתריו להאש סושריס ונידנרי ידוע שאיט להמן הוי יניפול ואע׳ג להכניסו שדין

ק דקאמר ימאי עוד לשרש ואפשר ד ליל נחמלח יהיו והנישול שהנדיקה לענין אלא קא׳ לא מד״ש ו  פעמא ה״ט זה ולפי הוא מדאורייתא וההשנהה הנדיקה מציאוח אנל 'י
 ורננו יהודה דר׳ פלוצהא שריפה אלא חמן ניעור אין נ״א) (דף שעה נל נפי ניעור .החמן אה נודקין לי׳ד אוי נ׳} דהנן(דף נדקר. .וניעור נדיקה אלא תק לא דנמסציתין

 שינעל צריך הנודק ואמר חידש יהודה שינ אלא ניפול צריך אין וניערו תתן נו שמנציס־ן מקום כל נדק וכנר ידוע שאיט ממן משוס אלא איט דנישול לגיון דפתט' לתנא דס״ל
 נישול לאינורי נמחני' איצשריך דלא אפשר נמי ׳6 נישול נמתני' הזכירו שלא והיינו לזה שמששו היא אמוראים שתקנח ואפשר פ'נ רניע ונמ׳ש עליו דעתו שהיה ספן ימצא שמא
רניט לדעת שיטה אותה לכרש ואי׳ח ההלכות נכי׳ נזה אמרת שיטה ולדיין .אהא מחני׳ לפרושי ור׳׳י וינגן יהודה דר׳ פלוצתא לאשפועינן ניעור שהזכירה ומה דאורייתא דהוי

יו שסיזס פה״ה והתימה ני נלוסקא ימצא שמא נזירה שינטל צריך הנודק יהודה ר' יאמר אהא ו';) ודף נגת' דאתרינן זו נופהא לייטנ א״א אכל .רטנו נטונמ דעתו תה שירש ולא י
 נעלסא בבישול דתראור״הא אלתא בשלה ומיקאמי לינטרה לה משנח וני הל׳יל הכי ידוע לחמן ניעור נע׳ דסדאור״הא איתא ואס לנפלה לה משנה וכי ופריך עילוה ויעתיה יפה
ודאי אלא לה שני נעלמא נניפול דיידאוי״תא אמרינן דונהא ננל ונן ירננן מצוה משוס לינערה הכי ונחר יראה ננל עלה ענר לא ותו לה למשנה מיי לינסלה וה׳ם .«י

אין
משנה לחם

הג ז׳ל והוא משהו מסר שעות והוא אוכל יוקא דהחם אונל שניעיח דשעה כני נתר למינקש דצריך א״יי אוכל נקש נמאן דלא והוא אהה שעה לסעוח דרך שנן שם נ
א לפרס צו והיה נ י ■ י י ׳ ................. דיך למימר והיל דאג״ לגני כרנא הלנתא דהנין יר"מ אליבא נ
 נמהלה ואמרי לסהר׳ להו נדקינן דאי לן ונפקא משהו מסר שעות שתי לעשת אדם

שם שנהג נמה ינינו ולדני׳ ק״מח ועדותן אהדדי מנחש׳ דלא פלש נתנזלת או שתים
והוא שעו לא משהו מסר ששה דשה׳ הנהשה הוי איזה שעי. לששה העס דרך שק
אהה שעה לשעוח העם ירך רטט ששהג במה נראה היר. הדוחק צד ועל האמת ננד
ר ריל ט אלא נהם השרש אין הנראה נפי שנדטי שלש וזה שתים אומי שזה י^שון ני

ד ודאי אנל אמת  וצ״ע. נדול יוהק והוא ומשהו שחים ששת הוי שפיר דיקת נ
 על לוניל להנמי שהשיג זיל רבינו של אחת תשונה חכם משם שמעתי היאשונה ולקשיא

 שעם לחה הוא רצה פיה המשק ניוס לשנע חמש נין ישש מוכח דננמיא דאפיג זה
 הצמ׳ על פליג ילא בזה חשש אין אמרו לא שמחיא ואע״ש לסנרא קרוב יותר אתי

 לנזירה נזירה דהוי הוא קלישא שעמא האי דודא׳ נלל לי שוי. אינט זה וכל .נדיצא
:וצ׳ע ניפרישיח

 אמאי המישיר, נשעה אפילו ואיה .נו׳ סרחה מנח אותו מנין ששיר, נשער, והאוכל י
נשער, אוכל נקע אתא׳ ועוד אסור סלרנגן דהא מרחה מכה לקי לא

 דמוהר שעה יהיא כיון דמ'מ וי׳ל .מדדננן אשר נע׳ ששית נשעה נהנה אפילו ששיש
אלא נהנה יהיה אספר אוכל דנקע ור,א■ .נאנילתו ע כל נחמיר ילא ז׳ל ס׳ל נהנאה

עוז מנדל
ו ״ב6 י . שיי .זפיז ')S י (יו יפשהים .ננילי מנל וצהוציאו פד ס' ססייס מן פשה «ו

 שאיי תשניהי ונהינ ניפוח פל פשס תפשה ולא פ:־, פניי ס״נין מפן יסנסדדו יניליפלמ׳
 .מיקה ציץ אי! פי שנידקין טפריס פיני■ יגן .פי: גני,יכם יפצא לא שאיו תפשס צא מנידנס

:צ׳) (יו ופפהיש קתא פ׳

:גהנה לא אנל המן על_יו תאכל לא משוס
2’S ם א  אמר דרנא נהי וא״ת .יני' ׳*ד ייס סא יה’ שהראשין למדי השמועה י6ו

 אסילו דנריכם לימי דרט משים הנר״תא ונן ה׳) (דף הכי ננמיא
 לא אמאי המן עליו חאנל צא משים לקי שעיח שש ילאהר כרי׳ יפסק רניט אלא לריש
 ראיה להניא רוצה דהיא כלל היא מיליוא לאו די,א יייל .לראיה הפשוק אוהו הניא
 הממן ההיה שלא מקיא משמע הנא אנל אכילה אלא היזכר לא ישם השנחה לענין

נ קיים : השנר,ה נאן משמע כרי א'
טה ב ט מלשין .ני׳ הכנתה היא ו  יסדץ משמע יט׳ הידוע המתן שיסיר שנהב יני

 אלא ניטול סני ולא מישיר.׳ שיפירט אלא ניטול הידוע לסמן סג׳ לא הורה
p אץ אלא חורה סדין נן שאין מה ילהששי לנדקי שפרים ימדביי ידוע לכאיט tf 
 ידוע ישאיט ונו׳ הממן שיסיר נחב שנן אתריו יחפש לא אנל אוחו כשמוצא אלא לכעיו

, נפלט’ י' נ  ניעול נונתה נחירה האסירה ההשנהה אם p צי דמנין לזה קשה אנל ו
 מניחו שיצא סי גני נפ"נ דלקמן קשת יעיד יריע. לשאיט יריע נין לחלק לו מנין

שי שעה קודם ס׳ הני הג י  ליה פגי נעלמא ננישיל דסדאיר״הא יהטכס ה״ה שם נ
 דמה נראה לכך .ננינול ליה דסג׳ התם יןאמר הכי ואשילו ידוע ממן הוא והחס
ד םני לא נעלי דאם למייניא לאו שיהיר נאן רניצו שאמר ה ממט נן ש:הנ אלא נ

ששא
סייטוניות הגהות

 דתשניתו מקריו מועיא רביסיא שיר״׳פ יכן [נ] : ע־נ ,ס״ק השי נפי יוזניא ניבא [א]
f מדקאמי מועיא דניטוא יפו־ת היא תבעוה יי הסנתוז אר״ע הרי יקשה v• אתת ‘א 
 ההוא מש־ישת פחות הפקו דאי! גנדריס דאמרינ! ראע־נ אחריס שא רואה אחה אבא רואת

ץ אץ נסיף הנן1י אדי' רפאיג גי״נ״א מרובנן י ואמי הטורי נ נ נאוזו אשיאו תורה ו
זע•
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ץ ד  הלמה (י1לל ולא המסה לאור לא מדקין אין היי מ*) ל (וז סם .יט* נווי\ו א
׳ ■ י I לאוי אלא האנזי,ה ר1נא ולא * מי מסם הוד •.......... .. .............. ד ס האי סם ואמרו לנדקה <סג מ

 לא והירלו ונלוןה לאורה אסגדדה לגא והאפר האםסזדה א<ימא דמי מגי המר אור
ט ארוגה להדי א• דגיגא וסאלו דגהור לאמגה לריגא  לצודין אלא וסירלו אגסדרה מי
^וי ואמרו רו  גסלא המסר גלולה סמה יס וגי ני
מ׳י לנויס נרולה ופי אי .מ*ג גלילה גדק  ;פנ

 מלר רגא אסר C0 [יף סם .וגו* הסלר ואמצע
 סהמוינים סמי נליקה לייגה איוה

ק (אר אמלוג רגיוו וסירס סם מלויי[  ו
ל: פירשו וי

נו׳. הנים סנאפלס חור ה  שם גייימא ו
«ו M לסנירו אדם סגין הור לן  גוז

ק ווה מגמה סידו מקום  סידו מי\ם מד נוו
 גרייסא שם וסוד גלנו מגמלו והשאר מגסה
סדי שנין סור אסרס  פד מדק לארמא< י
 שלימו הלגו מגשלו והשאר מגמה שידו מקום
ה מ«י נדינןה לריר איט מלמו גל אומי » » 

 נשפים הפט״ם יאמר שפא םנגה גנמיא ופיר*
ס לי. מושה הוא  יהוו• סגץ סור הוניי לא ויגי

 נפליסו הלנה באי! «ני סהוא וו*ל לאיפאי
 שגין סור די! שגהג וגיץ להט סיישיע דלא
 שידו מקום מד אסד גל סטוק למגידו אדם

 לארמאי יהוד• טן *א0שנ משמש ממילא מגמה
 הו0 מגמה שידו מקום מד טדק שהיהוד

:רטס פסהם
 והג וההסהווים המליווים הטה דצדי ו

«׳ היציע  ואולרוס •י! ואלרוה ו
גו'. שמן  גספרי הגוססא מיקר היא קי ו

 ושאין ליץ במן להקטם המדוקדקים רטצו
 שמן דאולזוה קאי גל«ד אק מהן ססספק

 מל רמיד גדקה 'pל אץ מהן מסתפק אפילו
V ואלרוה בהו אלווה אגל רגיט שנהג .מה 
«' י.פק0שמ יץ  שמן אלרוה ושנה סור ולא ו
 גדיקד. לריכץ אין טוגא גנל 1שפ שאנוזס לאי
 גלא גנה׳ מגואר וגן לספוקו קנס שיש לפי

 טפמא פלא ו*ל א והר נהלטה. וגן מחלוקת
 . *w גשסן פעה א*א נהשגוה ונהג מהן מסתפק שאן שמן ואצווה יץ אלווס גה שנהוג

גנו ס ומעות האעתיס המסמא נסנסי ו  יץ אצווה להקטם ספרים גמקלה טה מפוי
ט סטטןפנהג ושאו .שמן לאצרוה ט :שם פסוקיה ומימווס ננוייסוה ׳)0 שם(לן סאושין ו

שבורק ונ

 יום בסוף מדרש קוגעץ ואץ .לכדיקח יפה הנר ואור
n,לקחות יוזוזיל •לא החכם וכן ;ישר. שלשה y i זו 

 "אין ד זטנה: בתחלת חטץ טבריקת ויטנע יטשך שטא
 לאור ולא■ החטה [ל] לאור ולא הלבנה לאור לא בודקץ

 אטורים דברים בטה .ר1ד לאור אלא האבוקה [י]
ה] אבל ובטחבואות בחורים  אם רב שאודה אכסדרה [
 ברקה צריך איני החצר ואטצע דיו. החסה לאור בדקה
ק שם מצויים שהעופות טפני  שיפול חטץ כל אובלץ ו
 זה לחגירו אדם שבין הבית שבאמצע חור’ ה :שם

 שידו מקום עד בודק וזה טנעה שידו מקום עד בודק
 ישראל שבין חור אבל .בלבו מבטלו והשאר" מגעת

 כשפים חעכו״ם יאמר שטא כלל בודק אינו לעכו״ם
 שאץ מקום וכל .ודיו בלבו מבטלו «6א לי עושה תא

ן י ס ך איני חמץ בו ^  וצ״ניד השנת ̂ נייקי־ ציי
 .ום׳ סתפפוציס מיס •»יי והעליונים התחתונים הבית ♦חורי ן

 גשנע om ו׳ל נעז»»נ׳י ומתבן ולולין בקו* ורפת היציע ונג
 שאיני שטן‘ ואוצרות יץ ואוצרות
■ גדולים דנים ובית מזן טסתפק

 .חטץ להן הכנים כן אם אלא בדיקה צריכץ אינן
 ובית מטנו שמסתפק יין ואוצרות שכר אוצרות אכל
וחורי המוריים ובית העצים ובית קטנים דגים

הבית
M פוד *P שס פלג

 נדסס ס0{9 גשף רגיש שגסג vbSo וו־נ6ו טא שפל v 01001 לטבחא סרס אץ
 מרי גמקוש, שיסגאר גש סיגחק צןדס הניסור מלוס צסשיס לגפל נלט שנשר סשססה
 ץי גאן ט שגשג סדריק רטט נספר סלאט גן1 סג• גדיקס גלא דנניפול ששרש

 ג«ו וישיס נספר אוש רססוג נלט שוס! סיגטל גשרה סאשר ש ססנתה טא וסם
 שנרסולצ סמן ושגל גלל סמן שאיוגרשוש

 גלל ■ptf ט שאין וכדנר נעסר שא הרי
 גססרי 0ט«ות טסה w סהגשס ומפמס
 גם שסצאסי. ום9 גלשץ גסורגהניא וק רגיש
 נלופסא רטט לשק גסג שעו טת סבפר
ש« סטש הר׳ onto גס סמלאסי שאס נ

: II טשסא
 0א*1 י״ג. יום נשן מורש קונעץ ואיו ג

 ליל ססלח ולא ״ג נשף נחג «וה
 דמשן דאשפעיק וי*ל .הלשון ססמלס נשו י׳ד
 מדאמי ליה וספיק ללמוד להמחיל אסור ׳*ג שם

 ציפסס לא סרנק ̂רנא האי וי) אטי(פסמים
 והוס אדגיפר «ט דסציסר נאויתא נמידניח

 אוד נטשיסץ נוסק ארניסר עט ליס פגי
 'אמי ואם אשי י/ דמשף ללמד אלא לי*ד
 סשיל לא הסגם וק מורש שגעין ואין פאי

 למיו׳ם טיט מורש דקטשס וי*ל .ץ טיט
 לומד הייט וכא יתטל לא והמנם שדנים
 ושא־גדץלאידןק חד לישווג סאחר ואם לסלש

 אשיוא שם מדרש קטסוס גאג דש לומר ויש
 רגש דרגים דניק אשד מורש חטשח דוקא
M לושי אגל לאמשוט אש דלמא לשמש 
 להגי לפימש וליפא שא טשו וטון לשלש
 tipn היוא לשלש לומד גפני וש לא שמא

 ויווני מאן ולינא דשמפין דאפשר אשר נטאג
 m דרגים גיוו מדרש קטסס אגל לים

 נקניאס גויז דלא ה׳א למי אי אהדדי פוגיי
 דש שגרס שלוה דהיא ששום ש שורש
ג»ר. דגטלש לן קמשמס ץ אמר שחס יקק
שרגא אני• שאאר שמה לפי 01 יניע ונהג שי  ונעור רטט נלמון גפג שס הסס׳ג ג ;שס ושס/ ג

י: אג׳  לומד נץ משמש נסידרם לישסס לא מרנקגנו
ץ צעלמו ; לאחרים נ

ה אבל ף סזי ג ששיה אנ > שמס .דו מומה לאיר ניקה אם ו ס׳(וןוו אייק;6דנג
א אמי ה1לא אנהדיה ינ מוניי ון>שר דלגחסלה הסם ישנח לנדקס י ס ו ט  י

ני. דווקא שאה ע  משני גלילה צנדקה לריר דלנחסלה לרטט דמשפע הר*מ ונסג ד
ש צנדקה יפה הנר ואור שטמא ילינא אע*ג גגסיסס מצויים אום שנר  הגל שהיי ו

ש דאיסא ההמה לאור טוחץ אץ ננצל ; ניימל
דו. נלט מגסא אלא לי ששר שא גאטם *ם00ה אמר שע גלל טדס שט לסגאים שראל שגץ שר אכל ה שי•רטט. האמישס הטסמא טא ץ ו ש  )ליששאמר00ושם ג

p א ד ליוסק שלין ליה נטסמח גן נסוג טה פלא ולש . j*pon« נל פסקו וגן ׳:)0 (דן ממי א נציליא דוקא לפליש ואטצו «^ש ונחג נוג  טממא אנל מינ
ט זג• נדיקה לרין־ וצהורא ג גיס דאשססש ט ק ל גלנו: מגסלו והפש ליה נוי

ס חור* [ו סג .נמסר יעליורם נייסר ססתוגיס פירשיי] .וסעליורם החחשרם לני to היאנ״ד לימס הריס ג m ס ep אגל משיים הטטרןח שאץ נני ia אשלו סלויים סהסיטקוס 
ע .מצק שם שויש שמא לנמק צטן הסחהוגים שיים  הסוצקה ומפה ׳)0 הא(דף הניא לא שיניט הליס נ0נ .שא ומשופט ששל ט להשססש ומין נשך שהוא אט*פ .היציש ו

שך ט׳ הטס נ ה ושייני הסלווןח וגל משום ו ש דנריו ננלל הם נ n לו אץ ואם צנדוק פלח־ פשימא לשם דין לו •ש אם שלאסייה ניס לצמץ וש הניס נמרי טא היי פלטה למשה י ew 
ם יאנגיס מלים אם והמטה לרין שאין ט׳ הניס חודי :לדך ויש סחתיה סדורים ואגרם פלים אץ יש שם משססשים אץ שהי* לרין שן חסתיס םחיי  ססוואק שאין ושק יין יאיציוס ו

שט מהם. שגנטסחאו הג וה ומל קינ טי לחשקו קנט דשמןיש אמטק דנגמדא וגרץ גיאור שאמ^שוט׳. גהשטשאיא נ קי לגןו רין ל א ש ה ח מנ ץו די ה ש ש קודם אוסומט
ה ד «ו

ם ח רי ל שנ ט
« ששא |W צטן המסר הדרך ששא » אי ני ץ ייי ן שינמיט *י שא לנסחצה דאסיצו משמט סימ לטוקה ץ6 צמוסצס אנל אץ נוקה אם דנדיפנד לי צואה נ

 - * רניט נוטס
איו ג *ג מדרש קונעץ ו הי שןיו ט׳. נ ו

טה שלא אכ״ס ספרב רניט  י
ה פנתנ ווהו מלמו גלילה ט ופירש ה׳  יני

סין :י*נ נ
ט׳ אנהדרה אבל ד ט׳. נוקה אם ו  ו

אן גראה סשמט רגיט ללשן ו

 ששפפיפפיס אץ■ סגפני פרג •ל לי •פיסס
 9גא הוא והלא «יפ שגניא ^יו גהר׳• גירפס
 שוק ונדיו פגפילפ שנפג גגו עירו* ויזע
 ליה «גה הטי! נייסס ולעי פעלה גס(" י׳ג

 דהילתא ותא נ p נ1:מ לוגה וי׳ל . עט>»
 אנא ב«רי» פו<9ה גייסא גויג אס

:גלל יאסי ולא נאוא לאקמי

 ננוקש לשרה אגהדרה רגא אשר הא אנהדרס אלא ח׳) גגט׳(דן הקשו מה דאליג
 משמע pi הד צסזמלה דאפילו וואי אצא לנססלה והנא נדפנו ש• החס דצמא וט׳

:זוקא לש בדקה אם רגיש דגסג ומאי צנוקס לאורה דקאמר הלשק
 סאר רג אמר והא גקלר שלימא נגסיא הקשו פה ש׳נ קקה .וט׳ החצי ואסצע

 שמם דל ושלי .לדרים הוו והנא אשלע שא הסם דילמא נויקס צרין שט
:קאי עמי אחלר לשל ללדדים אלא טמרא שסידלו

מנל שגר שלדוס משו אשרו גגט׳(שם) וט׳. סגר שלרוס אגל וט׳ הניס הורי ו
נשלרוס

»V1 עוז
 לגי נייר איט וסי סגן גגג י׳ל הדאג׳ו ora :גגן לגג הגרש עי פפגגורג הרג שדי

 היאנ׳ו מעשג ט עעו לא שויןסוהסועויס הסעדג *גי •im :פנ׳ל לטע«ן קגע טש
 שצדוק והפליא מיקה לרן ש! <ץ !שליייו דעפגיה ה*ע1 קטיפא גפויסץ גגרא להויא גהטק ויל
 יץ <שצוופ פרא ט הלוגי במנפעע הגג יהיטק מיקה לרץ ש! עגן ואוליופ גדיקע לרין >ץ

ש» י*נא היוו ושעו יץ לשפייי פעויה נאגלע שגש אייל יילסא וס״פינן נגשסעין נוין! ליין
יץ ^זלה קהה יש שגן ועיקיק וגי po י90 ש ש;*ץ והדי טזי ולא גהיי לא ואנגן שג

 שןגיה רל ר׳ג ניוהג ואג היפה ושא יל הנגע■ נפה הנירסא ואת ולעי שןקגפלעתייפפ׳ה.
י* שניס גגו מיי״) icrj ולורפ יספיי נשות הלן *א ודאי אלא סופיה ונא נגרא סה טפס
 ̂ייקא ננריישא אלא תמס יאןטק ננדייפא po שלוות נווה שאץ סןגלפט אנלט והיא שגה יצוק

ה >ץ ולנני שגן לנהי גלל גייקה לרין אץ ולט גגת^ שאיט סיאי שמיס הלוגי גסתעי, גשאין לג יגוקי ob יאיןשיק  נויקה צנין היין גן גסתעק שטיא׳ הלוגי poom והעגיוה גלגי ^
p:0 גדמןס לדיגין. ש! הפס של  pi הוגיר לא bוהיוצא וגיס וגיג שגר שליוג גגון גץוגות שאד אנל לדין ילא אפי קא וגקיו געיקרא ניקאי שנקיג שא ל >p ג לדגיו גפתס אעינו ^ 
 סהר אלא גפתג!} ושט גגפפגון והעגו דגי ופגן p דר נאן התג שלא ודאה טא רט |1cb אפר שט שגייג י» פלשוט דקדק !שן שגפעיי גגדוייקיג גנגריג אמס צגי כגן שג הגייפא עואד
ק b גפידק געי היץ יץ הפג גיו ואג׳ג הנר״הא געי שגעפד; pc! p וגתנ וטס השעוה וגיס הפלת וטס גהן שגפתפון pc ושלווה p שלדות של י׳ל גידושו שקולט וגגו שס גתלגוד י
שסק גפפג .פג׳ל גדקה שין שט פפן נקן הגרפ שלא טגא■ ידע ואג סגן נהן שפטישן שפפגן ניקע לריק גאלו וגיולא האגלעיש הגיג ושרי גגורייס ורפ העניש וטע קערה יגיה

ע ויין

טייטוניות תהות
in* ווג;ןי mom גו* *ל*ה נגני רוטסו w rv טעידיס וטניס ודנת גווו Mnbo urn 
ח שי ירא־ס בחסץ ד.נ» *«נ» לוו ט יביט דברי ״(ניגץ t «*נ ,נו־ ם'  יונח “» נ

ג ג • nnn תנ .להעסיק «»'< סבע'׳ ללטיד ל  יטרו nap עג0טי. ביק S’! חהש «
ח נליסירי מדילט׳ (נל 1 מופק! בני חתורל dm ואג־יו חילוק «ץ לבויק ויגנ  אין נ
 :«'נ ,הנר לאש יבדוק גייך נמס 1ל אע אלא נלילח חטה >* וני החסה לאש טיקץ

ש יב בו <להי;ןט לחשיס להבנישו •סל ווו רנב*י אסר [י]  בו' לפניו אשו m אגו ונ
 וחאי נחורא טאיך חאו אסר רבמא בע*ח יא וחא■ בק>ח חאי אסו גגא רב

I גבדקח לאשח אבסייח [ג] < ע׳ב ,איקטוג'



מענה מגידפ״ב ומצה חמץ הלכות זמנים. מ?;נת כסף 896

 r'psc נעסיס r׳pcl קנע אי! ״ן אנל ולרניא ליזן6ה p ל«ווז צריו אץ1 פפידה
ה; וו ה1הר :׳Dm נו׳נר. נין׳ crcp ואין אהמול ישל ארונה B1P *ודמ0  ה־־ניד הרנ נ

 ואכשר .י,א׳ נל״יו א״ן ראה מהתאק ושאין ל״ן שאן (הקדם האמיאיק שה«םאא
ן הרי״ף שסנרת הר״ן נר.נ שהיי סשייט מבהא (ק״ס  א:־.פר, אש רשמן היא נ
קה צריך פמם דעכשו דניון שמפא וה״ט נד
א pp אוציוה להו הוו נשק להדליק <«ו  נני

 רניט נר.נ לא למה וא׳א נייקה. שציין השעוה
 צריך מהם שמפהאק שמן שאוציוש נפירוש
ה ק ד  קשיא גא׳ לשכר ׳•ל ניין שנהג נשם נ

 מפהנק נאינו נקשיה ולא נסשמפר, מקשיה
 נאגהשק מקמיה למימי לך איח מאי אלא

קה צריך הכי משום לומר  מפחשק איט דאי נד
קה צריך צא  נאיט נקפיה נטי שמן אוצחי) נד

 צריך יופק3מ הא נייקה צריך דאיט ספספק
קה  שכר רניט דנקט פעמא ה״ט יא׳ח ,מי

^ סי. פ  שע לפי ססהפק נאיט נקשיה ולא נ
 כאוצרות נננל שכר אוצרוש עשו עמי אפיו

 נגא' אמרינן שמן נם מהם, נפסחפק נא״' ״ן
 מנהנא ולכוס נדיקה צדך אק שפן אוצרות

ק  מהם מסתפק אין גני נחוג נאצו וליל ד
א לפון לו תאס ורניט פי  לשנש שלא וה נל .«

 יסכימו הטפסאות אס האנוש לפי אנל הפסיוא
י׳ נסטם יושר נן  :המיל הרג דנ

ק ד שכו  נפש־■,יו היא׳ש נתב .וס׳ הפיתף וג
p טותיה שפסקו עאונים מן 

ם טותיה שס שנאי לסלהו ניון דפפואל מנ׳  והי
 נרייתא דכל ז״ל יונה רניט p כרש פסק ויל

׳ פשניא ולא ' נ ' וני נייא י  לאו אושעיא י
רנ תר ת״א דר׳ וניק הוא סמנא סר  אין נ

ה צאידך לאוש הו  ואפילו נשפואל דיזט ע״
fo p ׳ נ ל״נין והלרינן חל לבני חד אושפיא ירי ח״א י׳ היל פ"מ ננללם היה אושעיא י  והלכתא נגמרא נטפתהם היה שלא פאק ואין נאיסור׳, כרנ הלנה ושמואל לי

:הגמרא פסק על חולק היה לא שאיג שלט נטסחאוש שהוא נמו כשמואל
ץ ך תנ היה חוללה. גירה שמא שושפק א  נאיש אם לי מה נינ״הו פלונהא לינא לינא ללפנין מאחר אומר ואני כיון. וינה עיקר ינינו שפירוש וכחנ ופירש״׳ לניט פירש נ

 המשנה לשון ליישונ ואם נדוק לניח נלוק שאיט מניח מוללה גררה שיא חוששין אין נפרש אם או מנניפין שאין לניח מס] נו שמכניפין מנית חיללה גירה שמא מוסשין אין י
ח שמניא נפירש׳י מודישנ יותר  לבדוקה נלוקה שאינה מעיר או לבדוק נלוק שאיט מחצר נדרה שמא נ״נ ניחוש שא'כ נלוק לניח ניוק שאיט מניש גררה שמא חוששין לשאין הני
ע לחוש שאיא וטון  נחוש שא'נ מסן נו שמנניסין) לניח חמן בו מכניסי; שאין *(מנית גררה שמא מוששין לשחין הכית סניא לרניט אנל לנייק בלוק שאינו מנית נחוש לא אט נם ל

כ איט ווה לנלוקה נדוקה שאינה פנרד ח נ'  אבל אתל יום נעל נחוש לא שנלקט אמי אבל גררה אולי אחת שנשנה נו שתכ-ישין) לבית חמן ני ווכניסק *(שאין מבית שנחוש כיה שאפשר הני
 בתנ עיקר. וה או עיקר וה פי' לומר ש״ך ולא לבדוק בלוק שאיט מנית ולא שמכניס׳;) לבית תנניסין *(שאין פניה ח״שינ; לא לחרחיהו לאלינא פילי לן נפיק לא למא לענין האפס לט

.־להומרא ל׳אוי״הא רפכיקא נליקה נפי הילנן לאורייתא איסורא היי מצה או סקי הוא אם סשיקא לאת״לד דנעילנא משוס נדיקה נפי צנורין לנש׳ הר'פ
וכן .יקוסופ השלשה נכל וכן ,מננינין] שאין לנית שנינניטן [מנית •צ׳ל

 שסתמן בדיקה צריכין באלו וכיוצא האמצעים הבית
 שם הכנים שלא בודאי ידע ואם .חמץ להן שמבניסין

 ממנו בודק המרתף "וכשבודק .בדיקה צריך אינו חמץ
 :טמנה [י] ושלמטה העליונה שהן החיצונות שורות שתי

 שאין למקום חם־ן חולדה =גררה שמא חוששין אין ן
 מעיר נחוש לבית מבית נחוש שאם חמץ בו מבניםין

 והניח עשר ארבעה ליל כדק .סוף לדבר ואין לעיר
 לבדוק וצריך חושש זה הרי תשע ['] ומצא חלות עשר
 : בודאי עכבר או חולדה גררה שהרי שניה פעם

 אחר בפיו וחמץ לבית שנכנם עכבר ראה אם וכן’ ח
 ׳פירורין שמצא אע״פ שניה פעם לבדוק צריך בדיקה

 במקים הפת אותה אכל כבר אומרין אין הכית באמצע
 או בחור הניהה שמא חוששין אלא הפירורין והרי זה

 . ובודק חוזר ולפיכך .היו שם הפירורין ואלו בחלון
 מצא ואם הבית כל בודק זה הרי בלום מצא לא אם

 :בדיקה צריך אין ונכנס העכבר שנטלה הפת אותה
ונכנס בכר ובידו בדוק לבית שנכנס תינוק ראה ט

אחריו
:סלח פי' שוי ג :שש פמ׳ג פלד שי' עזי ג ;לע פשין פע׳ג פלו סי' עוי א

שנודק׳[  שם משנה .כז'1 העליונה שהן החיצונות שודוח שחי סמט נולקין החרחן> וכ
ניי נ׳) (לן ת שורות שה׳ ()וסרים הלל ו טנו  (לף ונגס׳ העליונות שה; ^׳

חי' ותני הימ.ה ושלכנים (),זרסיצמה ל6ושמו ממנה ושלמפה עליונה רב אמר ח')  6רני
ושמואל רנ דק״״ל משום ליש כותיה רנינו ונסק לשמואל כוהיה תנאי וכולהו לרנ נותיה

:באיסורי דרג טמיה הלכה
ן ן  למקום היק מילדה נרדה שמא חוששץ אי

 (דן שם משגה .ונו׳ מכניסין שאין
 מניח מוללה נדרה שמא היששין אין פ')

 ומעיר למצר מתצר שא'כ למקום וממקוס לניח
 מניח רביע ומפרש סוף לדנר ואין לעיר

 צריך ואיט נו סין סננ שאין לניח מ שמכניסין
 היה אחה אף לכך לחוש נאת שאם נליקה

 ועצלה נאח וו עיר או וו מצר בשטלק חופש
 אחרת מחצר או אמרח מעיר היי; שם וגררה

מקה היחה שלא  סוף לדנר ואץ שעה נאותה נ
אחת. ננח חמצן לנמק ישראל לכל אפשר שאי

« זויס בשניק מיששין שאץ פירש ז״ל ורש״י
 גררה לוו שנאת נמוך שרא x לנלוק ונא

מק למקום התז] חוליה  לחוור אט וצריך הנ
: ויפה עיקר רניט ופירוש עש״ל. ולבדוק ניון
ק  taאויךס .וט׳ חלות עשר והניח ׳״ל ליל בד

 ומס נמשנה ששנינו )ס' שם(דף מרי לרנ
 בדיקה צריך יהא שלא כיי בצינסא ירמנו Tשעשי

 וימצא עפר יניח שתא נורה מרי רב ואמר אחריו
הסם■. נלאיחא לחולדה חוששין גונא הא■ ובני השע

כן ח ׳׳■) (לף שם .וט׳ עכבר יאה אס ו
 גפיו ונבר נכנס עכבר יבא אמר י

 של דרנו שאין צט נליקה צרץ■ פייורץ ומצא
י נ  ומצא בפיו וכבר נפכס חיטק לפרי ענ

פימרין

למלך משנה
כן ח ט׳ עכנר 5לא ם6 י דשההים נש׳ץ 6דרכ סימרא .וגודץ רויור ילשיכן עד י

 שירזיין מצא1 אהליו מכנס ןיו3 כ:ר1 גדוק לגית :נכנה ר5עכ וז^ סצ״ח ל״ס הטול
p והגי ל:יר נר5ע גל דינו צאץ הניח כל לגדוק *p5 הככר נל כדי זי(ו6 r ’c א מג־למאT 

 איסורא דליכא ואע׳ג כנטול ימילו סיירי ננא והן־ .מ״: העכנל גלמיש הככל אחל לכדוק וצריו
 נלזרי; דיזגעה לההיא דמי ולא לקולא אולמן לא אש״ה אכלתיה דאימול «יקא ואינא מדרכק אם כי
 ר׳ס העיר ששסק בקל מנה או שק< חמץ א* ידעמן ולא ושקל עכנר ואחא חמן של ואחד מצה של
 ?וי. דרננן דששיקא דכיון כולו שיאכלט אשבר שאי גדול :הככל אע״ן לנדור, א״צ ניטל דאס ל״מ0

 גהכדס מה אם רדינא אעיקרא הוא והששק נניח חמן אתחויק ולא החס דשאגי לקולא ניה איליק
 ;א’דא הכא אנל לקולא אוגמן מדרגגן 6^ הוי רלא כיון הכי ומשום חסן או מצה הוא וה לניס
 אך ,להוחרא אוצינ; בדרכנן ואשילו ודאי מידי מוציא פשק אץ לא או אכלתיה אס וס*ן מק ודאי

0»pמירי מוניא פשק רגדרגנן תירוצא לחד כחנו אוכלת הנהמה שתהא הדי ד*פ דשפחים נש״ק ׳ 
 דאורייתא ודאי דהוי ניסל כשלא היינו נדיקה נעי רגקל חדנן דאי נגמלא דאמרינן 'iSni יראי
 .נדיקה ליץ דרננן'•א וראי מידי ומוציא אכלחיה ראימור סשק אחי דרננן ודאי דהו* מיטל אנל

 ונ;:ס העכג' :;סלה הזז אותו סצא ואם פנית כל נודק זה הרי כלום פצא לא אס לנים וס׳ש
 זה דתמייגן כמי ש:ק י״א דין יןp5ג לקמן הרי לאשמיעינן אתי דמאי לדקדק יש . כדיקה ׳יצ6

 שנמצא והו באכד זה דאמרינן הוא אז אחד אלא מצא כשלא דחקא דסד״א וי׳ל .שנמצא והו שאנד
 הניח כל כדיקה דנעי אששר שנים נמצא אכל אתי קא מעלמא דהאי ולומר דנר לחדש לנו ואץ
 אתו רשימרץ כיון ה״א עכגל גט הכא כן ואס מענמא אהי אידך ה״ג מעלמא חתי דחד היני דט

 אותה סנא ואם שכתג ז'צ רטנו נדנרי כשנדייק לומר עוד ואששל ,ללא קע״ל סמר ס׳ג נננגלסא
אלא למימי הו״ל ;א כלשונו כך כל להארין ליה דלמס נריקה נלין אין ונכנס הפננל 0«

משנה לחם
חג ורניט לשתייתו. קבן ין61 פכר לשתות בנבל לרנילים בלומר ל6ר0י בארן ״ן באוצרות  נ

 מעצרו מונן שהיא חילק פלא נסה חשש ואין שנר אוצרוח סתם
שבודק  ורביע לשמואל טסיה והלכתא )(שס בגמלא כתוב לילן נטססאות .ט'1 וכ

:באיסורי כרב פסק ולכך כך גייסתו היתה שלא נראה
ט' חוששין אין ן  רני* אנל .וו לבלוק ונא זו טיוח כשבלק פי' פ') ו"ל(לף ורש׳י .ו

ט' נטש שאס שאמר ובמה מכניסי! לסר\םפאץ מתר\סשמכניסץ פירש  שוים ו
 שפעמו ויראה יבינו כיון שיפה ז״ל ה״ה ונהג .הנליקה לענץ לקא׳ ז״ל ויש״׳ רנינו
ק נו סנניסין שאץ מקום שאמי ללעיל מחט׳ פל קא׳ מחני׳ הך שולא׳ מכני  אץ מ
 אחד לנר הוא דהבל ננס׳ תירצו כנר ונו׳ אסרו נסה ואמרו שהפסיקו ואע״ס ונו׳ צריך

 הך וא׳ר ופו' אמרו ובמה ופו' שמכרסין מקוס כל קאמר הכי ח׳;) (דף שס שא״רו
 חוששים לאין חלושא שום אש־זעינן רנינו שלפי' אתר טעם וטל קאי עלה נתרא מר״יחין

 בלל חלוש נראה אי:ו לרש״י אבל שחברפץ ,וס מת הוללה נירה שמא
 דר' פלונתא להייט העשר כל לבדוק צריך סי׳ .טלאי ענבר סו תולדה גררה ש־הרי

 לניט פסק וכן עשר ומצא ט' הניח גני לקמן הייה שנתב ונמו כרבנן וקי'ל ורבנן
שני מעשר נר.לטח כרבנן

 לקמן ס׳ש הלין בזה אין .בדיקה צריך אין ונכנס עכבי שנפלה הפת אוחה חצא ואם ח
 סחם פכר אלא מצא שלא שאע״ס פסי רנוהא הוי דהתס כנר ומצא שבדק או

ט אמיינן שהכירה בעצמה הפח אותה פנחצא הוי השא אבל ז
ח הני  ונכס רושכי כנעלה הפה אותה נשינצא י,א1דד היא כן דנטו כונה אלא נדיין: צ’א טו סגא 0א1

 ואה׳ אהי פה אינא ולינא להיהע ליכא העלמא אהו דפיחרץ ראע׳ג נדיקה יא'צ «א או שענייה
 שאני וה אמוינן ולא נייקה ציין שלם פה שמצא אן. השגנו שנפל פצהו השה אוהו הצא לא אה אגל . אוהו סצא נצר הפכנו שנפל הפה שכוי וה לניה אהר פה נכנס אה יופיע ולא מאתר סעלפא

 היא והנהו הפכנו שהכניס הנכר אחר לנווץ וצוין פכהנ הפור ונרי ו״י\ והגי . שנס .אלה אר.ו הצא ונין ה1 חלון הנא ואנהפינן פילורין והייע מפלמא ואתי הו איכא רפ'כ כיון שמוצא והו
 אווי לנחק וצרין נהג הני ויישום נולה השוה נל יאכירהנוז כישצ׳נ ופנק לשיפהיה ל1א והויי אימו יא לן ייצא היסא וני נויעה צוין־ אהו■ גנר שמצאו אן הפנני שהכניס הנננ אנהו פצא לא יאה

 פ'כ א'<1 שנמצא והי שאנו זה ואוני ניני פש] ונניעל נגיפל אפילי מיידי ננא והן לפיל נננ.י שי\׳ ליהא הא להרי הו נץ הילי-, אין שצסצא והי שהנו ה1 ואמר לוני אכל הפננו «נניפ הכנו
 טרוטן דנני ויפיהא דאה״ליו הנא אני .שנ״יצא והו שאגו ונ ואיי"(; ל]ילא אולמן ונורננ; וא־ייינ, הוא אי ייפלמא אה׳ וולמא רישוהא נאן אה״ליו ולא הו אצא הנא ולא ההס ושאני למיפר לן איע

 צ ונונהיננא נדיקה צרין אץ ]א1ו דאז ה;כנר עצמו:הנגיש הכנר כ:מנ^ אם הטת כל לנהק וצריך לחומיא אזלינן נרלננן M מעלמא אתו פ״נ
ח וככר שגכס וזינוק וז׳ל הל׳ח ר׳ס ר1’ה. יני.כ בש דרגא מימרא וה גם .אטלהו כעת לזרר ?תיגזק שדרך עד וכו׳ שגנגס תינוק ראה ם  לכדוק צ'יך אץ הכנר כל כדי שירזרין ותגא אה־־יו ונכגש ט

 לא ראם ומצא מהכית קצת כדק דאם עשק תל״ע דכהי׳ ואע׳ג דאורייתא כטקא דהד ניטל אנילו:לא חיירי ננא והך .כו׳ התיגוק :הכניס נככר השירזיין תולץ ואנו לערר תיטק של שדרט
 נדיקה נע• לא הכי ומ:וש אה-יו ינננש כנת< הגיור שדקדק ז.הו .ע׳־כ אהייו נכ.נ מיד ::*י הכני מ, :?:ירויין (דנר דרגליס הכא דשאגי התוש׳ כחנו כגר .הכית כל נדיקס לגמזי צדן יימל

: נדיקה געי דאש״ה לומר לה׳י:א אחריו ינכו: נקט ענני וכדין ,הנית ט לנדוק צרי־ טטל לא אם או אחריו (כנש לא אס אצל טסל לא אס אפילו
הניח

ל ד ז סנ ת עו הו ת הג ו י נ מו י סי
̂. במאור נסשר נדקתי הוג .ותנין ודקיק ה [י] נדרשא לא זה נדנר ו״ל אל:ס לר׳י שהשיג מצאתי ול  וונה1’ת דאסד ‘כהמואי ססק התזמור שהרי ותסיר. בכ״ר. פסק וכן דרב א^ינא כב׳

 וכן דשסוא־י נוותיד. תנאי ר.ו“וכו ורב כוותיה הייא ר׳ ת-יא רגיג, ד׳ ה־סגה וש־יםג־ם :׳ק .לנדיק צריך כלל שי־ו־ין סצא לא עד :־•יחף וכזזנודד, ־ שםיר ליה גיחא דהוה מגרת ילא
, אני וגן כששואל א^כס פר־־י .מ') (דף דסבהים מ לז] . ע־כ ה " סבח סגה וםווא אתים נ ד.גיח דחצן ה

ח מי



ד Tp22T משגה tp פ״ב ימצה חמץ הלטת זמנים.משנה מנ

eĝ גדמןים גחים של וכן יא פימיי! א5פמ דד«ןא ששינש «י יש .שרי1 הימין ש( שדינו לשי נדיקה לריו ץ6 <ייייץ . ̂ s !5 < (ק fוטי גדייןם גטם מני ימז פל *וי ניי 
דלשנין והיי! ינדקה מדיו ה6«ומ וין מ״ש היה והיןשה שנילין שי הייי :רנ<« זפה ושיןנן .בדיקה לדיו בהיסק אפילו הני לאו הא נני אוהו נל נו•

 לענין אבל מהאין אהה בנה לישאל נשנאו ולק כודאי הפא מהס אוזר יהיה שלא א׳א השומאה ואהא המן של יאהד פלה של לביח '0 פי:) ן>7שם( .ונו׳ סלה של ל»יק השפה ועיח י
 היו שפני וניון ליה סני מוסול והא בודאי ולבדוק להווי שילשין־ ביס שום נאן אין הבדיקה דסק הטיוס סשע היינו שקל מלה אי שקל סמן אי ידעינן ולא ושקל שננר

וליהיים . ולנמק לימי הסייהוט לא במקוה ואהה שהומה בשי הוניוה נולן המיוה השש
.................. ’ שאכלו שחזקחו בדיקה צריך אינו ״פירורץ וטצא אחריו ■

 שדרך אכילה בשעת טמנו שנפלה ועירורין ואלו
 ואם .לפרד עכבר דרך ואין אכילתו בעת לפרר התינוק

לבדוק: צריך כלל פירורין לאטצא
 של [מ] צבורין תשעה *הניח ״ י

 עכבר ובא חטץ של ואחד טצה
 טצה אם חטץ אם ידענו ולא ונטל
 לבדוק צריך בדוק לבית ונכנס נטל
טחצה: ־על כטחצה הקבוע שכל
א  חטץ של אחד צכורץ **שני י

אחד בתים [ה] ושני מצה של ואחד
ק ? ^ ביי .־ י״לי, ניין: ל״י, ניא־ ביי

ה חטץ נטל זה עכברים  <>«ל ^*!יין נימי ויש סס טצי• נטל ח
ה ידוע ואין איז  אומויה מוייאימומאש.וה זה נבנם בית ל

ץ. שנטל  בתים שני ובן החט
 ובא חטץ של אחד וצבור בדוקין [•]

ע ואץ ונטל עכבר ח  בית זה לאי י
 טהן לאחד שנכנס שידע יאו .נכנם

 טצא ולא ובדק [נ] אחריו ונכנס
 או .ככר וטצא [ל] שבדק או כלום
 ואחד טצה של צבורין תשעה שהיו

 ואץ מהן ככר ופירש [«] חטץ של
שפירש הכבר ונטל עככר ובא טצה או חמץ אם ידוע

ונכנס
דמיישייסגס: גמוושש: :ומ׳ש ק!מ ם׳ מוי ג אןיין«וישס:

 ואימיודפ מהן מאמה ולקש גשי(בילה סונדס
ק וה האי  מיהוורא לא א”א ובהשגוה אסור. לקה ה
ט' שלהא הא  הפשרשים ושאר <׳ל רש׳י ויפה .ו

 <ראה הכאוויס מדברי נס רביש נדמה האהרוגים
ק ק  גיאה אק ילהק ר1ה׳ נהלטה בפירוש נהוב ו

 דסשיקאדיבק שהשעםדאפיג ופהבהרא״הו׳ל
 ההמירו הספק פל המןההילהה שבדיקה טק היא

 מיקר: וגן דנריה' של משאי«יקוה מהי בהפקה
א  של.פלה ואמי סמן של אהד לנודן שגי י

 המן של אהד צבורץ שש שם טי.
 ואהד במק אהד בהים ושש מלה סל ואווי
 מלה שקל אהד פננרים שש ובאו בדוק שאיש
 והי מייל להא׳ ה׳ יימיק ולא חמן «ןל ואווי
ס שהי דהק קטה ש» ה״ש פ״ל להאי ט  ק
ס׳  והדומה ואלו מלץ לסין־ הולץ *פד שאני ו

 לקלא דהליק אישור ופלהו^שו הרוסה להון
 מי דאויייסא בהמז דדנק הוה נמק בסיומה
 ושא יטיייסא ממן בדיקה אפו והיילו אפייק
ם  בפלמא בנישול מיטיייהא דאי טא דינ

 : היא בדיקה לפוץ וו דסוגיא ומשאן ליה ט•
ט׳ בחקים נהים שש ובן  יי) (יף שה .ו

 בדוקים בסים ושש הפן של אהד לטי
 הייט עייל לסי ידפיק ולא «של ענבר ואהא

 ואהד מפא אהד שנילץ שש דהק שבילץ שש
 סנרז ובא מהרוה ופשה שק באהד והלן־ שהוי
־  אס טמר יטדה יי מהרוה ופשה בשש ^

ששפלסו  אהה ההבפ׳מפטרץבבה ^ליוהב
נן יוסי ממאיןי׳ אין. מ ט ק בין ץנןו רנ מ * 

שיי נמינין ט י ק ממאין יוסי י׳ בינרי ויני  ו
 המומאוה אטה מהלטה ייש פרק רביש פסק

א טפי  שמאין הכל דברי אהה בבה w אסר ו
אלא לא(הלקו פטרין הכל דברי וה אהר בוה

שגת ר ה אנ׳ ה־
 נתג וגוי. והמה נימ9י

 הא מי«ורא לא ויל היאנ׳י
 אנל «וול למשן אלא מילהא
 דר«ן פהיקא גדקה לפשן

סג׳ל: הוא

 שאין «י ום׳ לנויין •שש
/ הראגיד טונ .קגווו הלק  ו
 אלא הוא וואי ווןטס שגוש וה

גששק ליה יהוה לקולא שהולץ

 לשומאה גוה וה מלץ אמרו דלא
 ל«ץ P פהרווו לאוגלי אלא

 אוליש לששול אגל גויקה
 דאזט דמיה שש לסומיא

 גטן לקלא אוליון מאוריימא
 דשלעי גרגק מלא ולא גרק
 ומלא נגדון גווי אי ליוו סל

 מיס וק אויש יהליג גושג^ג
 אווגוו גורס ומצא מ גשש

 סל דשליג לקולא גרשג׳ג
סנ׳ל: יש

א  מדמה יוסי דר* חגרו ועל פליו לישאל מ
 וכאן הסומאה בדין רטש ביביי וסטאר וה אהי לוס ליס פישס יסודה ור' אהה לנח ה4

ץ ופששן סהלקיס ראיה• מפרשים והרנה הלק ולא ססם נסב חמן לפשן לדן ההסן י

 מם לישאל באו ט שטלץ דשש דביק שפמא
מן הייש דשסאץ אהה  פהויים דמיאורייהא מיי
רי טשאס דספק שגט  בדגן! לגבי ההור ביו
ק סלק נ ץ פל דבריהם מלפידו יי  .תורה י
רי דנדיקה פהק והלא ואיה  ומזין מא ניי
ק י״ל שמא ניה*< פופאה הפק סרה ה נ ק  יניי
ק מפן ן יינ רי לי ג ט יו  ]1W רורר נ

ס אטלו דריאונייסא גן נפומאה אהה ננ נ  יי
 א*נהשום בדקה. למגץ ה״ה שהודם ששהם

 ט גנגס וה לביס סמק ספיקא ספק דטי
 לא או אגלפיה ספק וה לביה ואהיל ביה לאוט

 1א גנגס מהשק ה*פ היטלי לנלט הקש• ולא
 » קושיא הדגיש פיה שהרי דפמא ג«ס לא

:שליב גסן בה והירולו בספון
ח השמה שטו או ט  הששהא .וטי פלה של ל

ס בספרי האטהיש  שטו ט טא בן יני
ח השפה ט  ופירוש סלק של ואהד פלה של ל

 ובא סלה ט הסן אם ידוש ן4ו מהם כנר
 בטק לביס וגנגס שפירש הנכר וגפל סגנר

 שאץ ששה פפם לבטק לרין איש אלו בכל
 השמה שי:) (דן> בגמרא m טץ .קטס כאן

 ואתא ואירש המן של ואהד מלה של לטרץ
ס' השמה שפ0 דהק כיסא הייש ושקל מככר  ו

סי וטיש״י היונ vA הלן וממלא  הגמלא נ
ץ כקרקע  יאייש דנל הרוב אסר הלן ההנשוס נ
^  קטע מורה כאן אץ דפריש דטק פריס פרו

 אלא קאי לא קנוא כאן שאץ רביש שכהג ושה
טי מלה של לטרץ והשעה הסלוקה לואה  ו
 מס הדאשושה לק^קוה דאילו |9ש אמד וטרש
 שטסק ואעיוע .קטא גלהי ט קנוא בק שיין
ש ה*ה ם שאיק בהן ^ ט  ספרו שססס ^ו

איש של הבבא בואה בהוב טה שלא הבריהט
 מלה של לטיין השפה מלוט! לנטק לרין

ד וגם כריש סיונא דפדש בל ביה דד״נץ וסי ספן של ואהד אנ׳  ודאי קטא ואמר שהשיג הי
לפי שאטלו אפפר ט פשיג. טה לא גשפהפש שסההו היה אילו להקל שחולץ אלא טא

סססהש פי. ונר' השופאה .... לוזלא סד בכל דסליק שבילץ שש הייש מפרש שרניש ואפשר יו
טה שלא אפשר דאי ששום בשבילץ יהסס שאלהס מלוק לעוץ טהס דמו  :ודא לים «י בבימול באן אבל ממטן שהן אהה בבה לישאל נשבא אמרו שמא שה; אהד י

w ק וריש פלונסא אשנה ולא ובוק של שס .ונו׳ שנכנס שידע פי ריופ היה דסש וינ « טמאה שבמיקת דבר כל ט  שמגיע עד טדק והצ״א מלנה לטק ממאה לן שיווע עד סמא לט'
טי, כנר ומצא שנוק או כמנפים: וק״״ל לנחולה ט לסלע שנ״ג פלעחא ואשנה ובדק מל ו פ שגמלא טא שאני ד! כשיד וקיייל דיניוו ט  אלו נבל רטש נ0*ל.ונ1קו0ו

שהוא למה גמשן וה וכל .יביש שמכיר הדנטם וק נקלס לבדיקה ניפול נץ להלק והאיין וטי טא ודאי וקטמ סטש ה1 איא .ונהשגוס .קטמ כאן שאץ בדקה לרין ט6

משנה לחם
ח *  ו"ל הישיה ונסב ליה נסב .ונוי ממן של ואמו מלה של לגורים השפה הגי

ויש דא'נ וקשה .וטי הסלסה הסן שבדקה טק טא דרנק דסטקא דאע״ג
ליסמיד

טבל
למלך משנה

 ססיא זמייס ל^גיק גגפגא :מ . מפלס סל נמהלה גקנוס שגל סו וכוי לסרץ משסה הניח י
 משסה וויל %מ י*מ הסוד ונהג .דמי ממלה סל גההלה קטס דגל מסיוש והנס

ק ולא יש^ מגני IM1 הוון של ואט הלה של לנודן ד  לדה שקל מלה ט שקל ומק ט ׳ו
נדל טש וסגני נישל לא M ט ניסל 06 הגי דגא «> או קגימוווו מהקוס סלו אס גדוק

ץ גימל אס אנל לגווק לרין נטל ולא סלו טאגלס xc6 שאי גדול טא ואס טלו אכלו שהא ההן ואה׳ל ההן ססק מלה ק10 ססיקא ססק ו'91 גויקה לדן טס טלו הסנגי שיאגלוו שאושר אץ מל«
נגי סוסהו ולא והא ,קומט שמי הייגו גו׳ה שס המוס־ נהטט טדקא סשק דהוי משימ טיוק לרין דאץ דמל לא אס אטלו ראו נדל ט» רסנהר לטנא ססור שהסג « רץ והגס . סיג לסוק לגין

טסי סשימא נייקס לסגץ לס רמסרש לסולסולמט אגל לא נאטלהט שרי ט אלאלסני! נויקה לנונין לה מסושי ולא משום מלה של צנורין שי טוגגאס סילוק לאסניר יל רגיש ט .נגנרגיול ו
טי נינא וולא מטירא נלהס ואפר ירא נר׳ ושמסההא יטגיא שני.נ השאור גסל טסה ופיל  מיש ודסה . מיג מטיר שיוד דויאי גווננר רנא דמויה שטמר ט דש פסג טור .יאדלה ססק ליגא ו
 יגיש ט זיייז ®יקא יייי משוס לנווק לדן אסו דסל שאס ויל הסוו נסנרס סוא המאור גמל ורסס למולדה מגני נין לסלק יל לרגמו ס׳ל שאומר מי היש נסנייו ר* ראשונה נסניא שהוא וו*נ
/ והיה .מה הואנ׳ר הנינו וגנו לניוק לדן נניסל ראסיצו פיל n נגור נגר גני זאיג וקנה .דנריהס של סנק מנאר מהו נהסיקו הממייו הססק סל הסלם! «ון ונדקה יניון יד® יי«® נהג ו i 
קי סהמגיק סכשק »סל טקגה ההן לגריקה וסגייגא רססיקא רדגא מססיקא רסנייגא דנאגי«יקא p'm גוה גמקנה 9להס«ג והרג . גניה וסגגר ונגר הולדה וילהה סגנר גני גהר pi ל'ץ'.א מסק »י  ג
 סנק סץ לא) ומימטן(דן המ׳ו סיס סושלא ונס»נס סיו טי איס ננהיג ומיין (איה .נ׳ סי׳ ט׳י מסיימ/ו נהשונס וסיץ נסניקה סממייו לא ט סנק סל הסמן מיקה ליוי! ולא וויגא סניקא אגל

 <רא» סמופ• שמינוי וו« .ווויק) דנייו nrA מקוס יש ספהנו סוג נסניא סלורס טלוק וללס ושייג רלו ט׳ מיג קהמס סלנט נסנו מיש מיץ ,פיו סיס וט' סיא פניי ט׳ נאיס ונסנאו טיונ
סמכו); סרגססשנרסלונויססור סיש טדלקמןנסדקןסלגסד! טץ (טס טהרטיש ולינאלמקה המיט לס׳ דפי ולא נווקה גמוקמ ימוקמיקלה 0»0 נדק: ציץ אץ לאנינול דאנילו

א ט לאהה יווס ואין וטל סנגר וגא הוק של אהי ולגור נרוקיס גהיס שגי וכן י  טיש טיל לסי ירסיק ולא וטל שנגר ואהא גווקיס »וט ושלי ומק של אהד לגוי גגמרא שס . גנגס ג
גן וגץ P גץ •ושי (י סמאים אהה גנה טיסססוריס ווה סלהו נשי ט ושאלו 06 אוסר יסורס וי סהרט וסשה גסס גאוש׳ ססורוסלן ואוש סמא אווי שמלץ שי והק ש^ין שלי

עוז «דל
 ^שר ומני טהומאוגו׳ו לא ויל שואלו oru סלההלס: גהסלס סו לנודן השסס הנידו

 ראיס 4 דש גדסש לסין שטגשו ויל ט«ט0 גסלי ורסטש רשיי אצל טא הטור
v נררס שמא טששץ ואין ססיסץ והוא ecu שמסהא וההיא גטגיץ מוגרהה m מיא מוטש 
 הגא שלא גיגסס •שמש שסטיד 00 ישנס טלד נויקש אגור המן לאסל סוולס ורנא סטיס
^ אהדיו נזיקה ולוין גגיו טטל טלרס  ולהא המן מל ואט מלס של לגודמ מנפה אמדק ו
 סיקש למין אלמא ומי מהלס סל נגמלס קשס גל לאמדק ט' טויט משס טיש ושקל סגני
 ואשרו ל1 סטס׳ יfcנ יסטש יקשי נגר רל גואניו שזןשס טס .ויל אלמס לי נהג ום קיטא

ט ל אסמי מומי קא מאי  בטשול מראמייהא דאי טא שויגנן טא דלשויטא מק מקה אט וסמיטן להויא שמסטן גימוגמא וינק שסיא יגדק: הא1 ו*דטא מוא נגלה מי
 סדלס מדטא וסא לי קנס טס ואשק טרק לט ט גסי® •והר גטן סהירון on ,יגסו גהדד ולשייטא איטגא ^ לטגלס ואט לס משגה ואי טון איו גיסל נשלא טירלו «י ננלמא
 שושל גגק דיירי ויל סקן ל• סי* ״יי לאלהי מנשל נדק! גסי איש וסהס ניטל לאיור קוים טיש נריקג דאהי לוסר קלה מיני ווומק דסולו(ךוני קווה וצא קהי נדקש אהי טק לאסל
 ישס ווירק «ון דסה וט .אסור השץ נסיש ססנק טולר דטון אסור רסש; לקה מק 01 מאי ידוש ואיש גסיש שלקש השיט ונסי דאוריטא נשניקא ליס גהוה שס והויט גסויש וגגוס לסגיש

:וגוי 41י וקנט טסש » לל rראנo נווג :ל) ®(ון1י<פ< ®י? קג״. שלליןגאן שוסנסאמט מלה אמד:( ליגוגץ טני פט: ״המר ם »קןק אש וסט שטס ויל וקגואסמלשקלס

מייטוניות הגהות
0:קיכ .Sw וסנה מניין  ואמו חו^ץ ישא not קומט הטי היינו )0( :וונוישו חטע היינו ]1

חי הימניהס מוטה  «נ< מיינו ןי) :וריב .מרוסת S. טחח ץSמו S• אמין סאים •
ט !נ] !טגיגיץ מנס ה oVn lAiraS «• יטויע «םגט קו בורק ראסוי נ ל  לקואס דאהי ג

ט רינן טטאוו ויו שיודע ער נצטאה הוא ס .ה  מט שאנו קני מט וטסויק ול] 1 ל
 התשע טמא ייינו [ג] ג עיס ירמ,3 משרה So מנרק ואםר נרשניג אSוד שננוסא קנר

> עיג , 0W1 אמר מון וננססא מנויווו



טענה מגידפ״ב ומצה חמץ הלכות זמנים.טשנד כסף228

אנ׳ד פניי היה פפההס נהנת• יננר לתעלה כ״תנר הו^ ניגיול לע;י• קמ״ה!) לנויי; דהשעה דתי״רא סינר 0ל1 דמה נן לא יני<ז1 ההלוי,יה לנל האי הניע כאן דשאי! הי
יזיע לניח כנכס קניה ק6ס איגן כאלי שהשעיי\כ היא ננאן יניגי יס;ה כן שאיגי :פייש מרונא דפייש לכל אלא קאי ילא סשג כן לא

̂ש לשי זו נזויה ההיין הגיח היא כך האמיחיה הנוסחא . יכו׳ זי נזייח :הח! נדר, כני החה־וייס יהש.יס מהס הוא ניה זה אי כספק הראכוסיס הלקים ’Jש , . 1הה« הנידו יב
ת נזיייו יעלאי  החמן ונפל עכנר שנא או עשר ווזלא הלוה חשע שהניח או א־י

 אלו ננל נכנם לא או זה לניא נכנם וספק
 ה׳ה ליד שהניעו ומהניסחאוח לנדוק. לרין

צטרים אשעה שהיי או נהס כהונ היה קצפם
, , , , וכו' נזהם נכר ופירש הא! של ואהד מצה של

ע הניסחא זאה זיל היא ישנש לנדיק צריך אלי נכל ו ב ח * : ק י הנ ם " דז ת ן’ה י ו ז ב
 ולכן לבדוק צריך שאיע נננזרא אמרו שנשייוש

 שהיו או נהם שכאוג הספרים נוסצזח קיים
ח השעה ט ט׳ מצה ואחד הנק צ  שלא ואמר ו
ט לנהוג הו^ין ני  שכל לפי מצה רונ דין י

שאין

 אינו אלו בכל בדוק לבית ונכנס
כאן שאץ שניה פעם לבדוק צדיך

 הראנ׳ד השנת
 א׳א ,זו נזיית וזמן •הניה
 הפישיוא טו יש פניפיס הרכס
 ציין ואינו וני' זי נזויה הנימ

 אדיני יפליג כרשנ׳ג לניזק
 נוין פני זמצא יז:פ הניפ

 לנית נננס נמק ממן ונכיל טכני נא נדיקה ציין ואי1 ממן שצ צימדן אשפט . פרנק לנדזק
:פכ׳ל נייקה ציין אינו נכנש צא או זש

זו:יפ׳ש מצה סי' פוי »

משנה לחם

 נדק כנר הנזהיוציס והש״יס תהה מ1ה נייי זה ח■ הששק -י ויווני ׳.נ u!׳
הם כרויים וינריס אלו נכשיר,ות החמירו לא ולזה קניע סכק כאן ואין

'׳;) (יף שם .יכו׳ זו נ.ויה המן הניח יב
ק הציח  נזויה ומנהו זו נזייה ה

ק דרשנ״נ סלונהא אמרה  קידום דחצן וינ
 נזויה ומצאו זי נזויה שמיהו או נניח שאנו
 צנכנו פמא אדם אומר שאני סמא הניה אהיה

ישני, אחרה נזויה והציסי זי מזויח יצפלו לשם
 לאיזד השאילו אומר שאצי סהור הניח אומי
 נזויח והציהו זו מזויח שצסנו או ושנה

 פרק ,נכי יכן כיננן ינינו ופסק ושנה אמרה
י*נ

 כמו מיק- נכי לקולא יניצו פסק חייץ דאינא הנעיות נכל לקמן למה נספיקא להחמיר
 ננמ׳ נשהקשו ועוד פעמא מהך נסשיקא להחמיר לו היה הא שהזכיר השאר וכל צחש גני
 ומירצו .אמריצן מי דאורייהא נחמן דרננן נהממה אומר שאני ואציריק איסר ע';) (דף
 הרימה נין למלק יש עדיין הא הוא מירון מה היא דרנגן דאוריימא ממן נדיקח אפו

ה להקשיח יש נ*נ הקושיא וזו הספק על וצעשהה חמן לנויקת דרנק י  ה״ה שכהנ נ
ט ואכשר .שנילי! שצי גני לקנק ט׳ שניליס שגי הייע וכו׳ מפרש דיני מל נאן אבל י  ננ
 דאמאי קשה כ”וא דרנא נתתינן דיננן דנר דהוא יכיון לומר ורוצה גזשמע ליה סגי

 השי; מני היני וני חורה בשל להממיי ויש הכפק על מסלחה חמן נדיקח הא צקכדק
 י׳ל נחרא׳ קושיי להנהי מיהו .לדמויי לן איח נמי הנא פעמא מהאי מדפיק חטיוח
נ ופירש קטע כאן שאין לקמן רנינו כמנ דנבר  ספק אינן האלו שהספיקוח המגיד הי
 דהיכא לומר נוכל א'כ האלו נספיקוח מנפים החמירו לא ולזה וט׳ לניח כנכנס קטע

מס לאו א׳ אנל חסן נספק מחמירים אט ודאי ז6 קטע מאיסור שנטל או ידוע לניס ונ

ס׳ נחיס שני ולפניהם לנורין ושני ההיא השוו ננמרא ולכני דרנק ספק הוי הכי  ו
 למאי אי יועינן לא נכי לקמן וכן קטע איסיי כאן שאין משני דרננן דהיומה לההיא

 איסור כאן שאין משני דאויייחא לטומאה לנמיי להשווחה רצו לא עייל להא׳ ואי ע״ל
ץ חילוק דאיכא י׳ל ראשונה ולקישיא קנוע  חמן דנייקח דדינא לכפיקא דעצינא ספק נ

 א• ספק רשים סא זה ניה לנדיק מצריגין ונשים ספק היא הכונה ספק על נעשית
 מחמייק האי כי דעגינא סכק נפל ונ״נ דעניצא ספק שמא לא או המן נו איכא
 אם ספק דמי דנעיין החיקי ספק נמו דדינא ספיקא אלא נענינא סכק כשאין אכל

V הנדיקה ונעשית דענינא לסעיקא דמי דלא לקולא אזלינן דנהא ודאי לאו או 
:מהמחו סחחלה

 דקנוע שכוש זה שם ונחוג ההנצה קשה קצת השנה כאן יש .קנוע כאן שאין יא
 וחולין נדיקה לעני! כיאה כספק ליה דמה לקולא שחולץ אלא הוא ודאי

זה חולין אפיי דלא אומרים ויש וטומאה דומיא ניטול לענין אך לויזי ייש נזה זה

 יפקל ענני אתא1 נדוקיט נמיט ושני מ»ן כל ארו צמר וז׳ל פ’פל י׳ם פטור וכ<זנ .פ'נ פטאים
 או אמט ננת לפאול ונאו שנים של אי אמד אום של פגיוט שני אם עייל מנייהו לני ופיק’ ולא
 זה אחר וה לפאול נאו ניעלו אם אפילו נויקה צריכים פניםס מנח ועל עליו לשאול האנזד סנא
 הממני הרג נו׳ש י׳ג הלנה צפרי,׳! לןמן פיץ ע־נ(א׳ם ניטלו אס מיקה ציין מהס אמו טס אץ
 וניטול ו׳ל המאור נעל פש־, וכן פכיימאה) אנוח פאי סהלטה נפי׳ע «ד ועיין הללו העור ע׳ד

 כן ונין p נין אומי יוט ו' וגרים ונ-אה גויי,ה נעי לעולה אחת כנה גשאא יאה כעי לסלה
ננ׳י פה ומין נוקה צוין אץ נזכרו ועל עליו לשאול גנא אפילו וה ולפי יושי כר' יפשק ספודם

הפק וה שאץ ואע׳פ ניפלו אם אפילו כריקה צויני שניסה נו׳ש על נפמוה יש אכל וז׳ל ספג
ונפאינו גחל לכפאינו נוזל פהנכי נץ ליזלק ליה הוה פ׳מ וה של כישו® חמן נכנס וראי והא נעזר
סיריצא לחד וני.נ . נו' ולקולא נוינק טפיקא חי הוי ניטלו ואם טלו W אם ספק מי גוול
הפיג טלו אנלו ופמא וה ספק והלכי מיוופ הוי ומי מחצה על כנומצה קטע כל ויין וטו וז׳ל
פל אחד צנויץ פני גני פהי׳ הללו רץ ונוי להלוס ינולס׳ ולא .פיה משיג לא פנא א:ל הפה
ממן שקל אהו עכנריה פני ואפו גווק שאינו ואחו נווק אוע נפים ושני פצה של ואמי מען
ט׳ט והוי נזפוס לנווק א׳ל ביטל לא אם אפילו גחל הנכר אין ואם הטור כפג מצה שקל ואחו
 למר נכי וכן משינ סלו אנלו ופנוא ספק ואפ׳ה פוא שקול ספק שהרי נלל מיושא לינא והיזם
 חפיג לאו אם לניס נכנם אם ידוע ואק כנים שלפני לםצי ונכנש ושקל עכני ואפא חנון של אוזו
 ווופוזע זה אפי־ לנזר אחפ ננפ נץ חילק זלא שפם ו'ל ונינו והנה : וצ׳ע אכלו כמא השק

 כנייקה מוץ פפונואפ וין שנא מאי ז׳ל ה׳ה והקשה לקולא ופליק אחי! ננפ לישאל נאי יאפילו
 ננפ ייכאל כפנאו אמדו ע-א מפש אתו ■היה לא5 אפפר ואי מפום נפנילץ ונמש וז׳ל ואיק
 יכפג ה׳ה וניי הניא מ’נכ ז׳ל ומון .עכ׳ל וצ׳ע ציה פגי נניטול כאן אכל טמאי! שהן אוויו
 מוינק היינו וטמאים פ1אי ננפ לישאל נאי כי שנילין ושני וכיון טעמא הייע ולי ח׳ל

 על ונריהם הענניוו יינק חמן נויקפ לגני מהוו ניה׳ו טומאה ונפק נינהו עמיים דמואורייפא
 וה אס כי ה׳ה נוכרי אחר פייוש להלום יטלפי ולא ג׳ה ה׳ה כיון שלזה ועאה .ע'כ טכה דץ

 אני הני ונין הגי נין ומ׳נז . מהו יועיזי ולא אמ חילוק ה׳ה נדנרי שהנץ נואה פון ופונו׳
 דיננן דנטומאה מונריו ונראה וינק והוי ממן נויקם ושאני שההג ו'ל מץ ונרי על סמיה
 עהיו ואפו ט-א אחד ננרים שט וטהרוה נפ׳ה ופק הא טהוי׳ם שניהם האנזו ג!אול גאו אפילו

 אוייק כאמו לישאל שנאו כל יונק נטומאה ואך כוי פנואים הן ונץ p נין אומי ויי ט׳
 . יציע נעיני עצומה היא וו וקושיא יעיש הטומאה אנוה שא־ נהלנוה וניני פשק ופן לטפרא

 וה וין כשור: המיזני הרב וטו׳ ושקיל מאי לן יפנאו הטומאה אנוש שאר פהל' ינשייו (איה
 יועפי לא ו'ל ונינו על פפנזהו הקושיא ולעיקר .עינין) ויאורו יע׳ש גחל מקליע מא כי נאריכוה

 כיו] (וך דנפונות פ'כ ע״רא הוא נרו׳ ו׳ל ונינו של ש״ט שואה הוזרדה כל אה נזרוו למה
 והיכא הכהנוה כל על דצלה אפה מחנואה יש אס ינחק ו' ואמי כרכום שככשוה ועיר וההיא עלה

 וראי פפש ה:פא הכי ווחיי! בנילין יעני לההיא לדמויי פלמווא נעי הוה אמש אלא נוהוקס דאינה
 פולין אפה ננה אפילו ספק מחפה שאיסייו ונר וכל אלפא . ואישמא ״מר מי הנא טומאה אינא
 אייוו לניפ עככי שננוש ואינו ואפילו חמן ספק משום אצא מיונה אין וו ונויקה ה'נ להקל

 כיכוה שכנשוה ועיי וי״יא להקל תליון ונכילז הה נווקיש נמוקפ הנהיה כל שנן וכיון אנלפיה
 הה׳נז ״ץ■ כרני' אווה הן . אמה אצא ממוקש שאינה מך אמה פמנואש דאיכא שיהא להקל דפליק
 לאישו או נכנם וו לניה ספק ס׳ש והוי משום א'נ וו׳ל שנפג שכפנני לפה משניה השני נסיוונו

 ו-יעמא .הפיקא וסכק לםע״יא ציין היה שלא אלא .ע׳ה צא או אנצפיה שפק וה לנית יאפ׳ל טס
 ר.יהי״ש אנו אה אתיז נכה לישאל כשנאו כשקרא מיפוי הוואי כונו ונשלמא משוש הוא וריצפא
 יזהה אמר ח״יאה שלא לרנק לט קיה ואמרי כשקרא סימוי לא הפק משום שהוא נוכו אנל שניהם

pi פי״מא אוינא ככני אוקמוה נכי ומשום יהם אמם השוס י»ן ולינא נתיס גני נאו ומפילו ̂ו

למלך משנה
̂ל  מל החוליךם על תמיה שא<י עד ה1 יץ יעיני נרי?ה מיס כך ורל . ערוריס שדרס לישי
 «י דמא סינה דמוכח דכהונית 6הכו;י השגיהז לא איך כעוסאה לדין הנדיבה דין ומשוים רגמו
 צריך דלהחמיר ההם דגאני לסל־ן :ר6א ומיהו ,הס נדוי;ים נהקת כולס אחיז גכש אסילי 5כדיוץ
 גני הנא אכל מהן אסש נעתאש שלא וא־׳רינן לקולא חלינן הכי משוס מעשה שם שהיה לומר

 והדנר דמי דלא אששר אכלוהו העכנריס דאימור מעשה שס שהיה לומר צריך להקל דאדרנה כדיקה
 אכלתיה למימר דליכא גדול דהננר מ״רי דהכא להו דכגירא אצלי והנראה :חלמזד אצלי צריך
 דליכא גרול כ׳כ שזככר מיירי שמעהין דנולה הייגו ו׳ה ע׳) (דף דכסחים כש׳ק התוס׳ וכ״כ

 ליס נימא לא ז״ל ורניט .שכילין לשני לה ומדמיון דרננן ודאי הוי שכן וכיון . אכלחיה למיתר
̂ז סככריס איתור גדיל שהככר דאפילו גוה  מדה רניט אכילו דעל דנלא וגראה .ואגלוהו שם נמצ

 גניעל אלא סליגי ולא ולחומרא קזא דאורייתא סשיקא דהא גדיקי מעי וה אהר נזה גאו דאשילו
 דאף שנילין דשגי דומיא נדיקה בעי וסיעתו ור1ולה בדיקה נעי לא ז״ל דלמיגו אחת ככת וגאו
 , ז״ל סירש״י וכן נדיקה לענין כ״ג לחומרא אזגינן אחת מת להקל כרה״ר עו־׳אה דבשק ע׳ג
 לרדוק צריך («ס לא הסק נכנס דסעין י״ב ברין ססק שהרי רגיט גמרי עוכא לעימי אינא אך

 דכל גמלתא אלא להקל דחולין אמרינן לא רע״כ זה אחר כזה ילו5א להחמיר לו היה זה ולשי
 ומקליגן אחת ככת מחגרינן לאלו אלו פותייס כשהם ולסיכך להקל כו חילץ היי עצמו כסגי וצד צד

 חולץ שיהיו שמעט לא מעולם להחמיר ראוי עצתו כםגי וצד צד שכל כדבר אכל ה1 אתי• גוה
 ז״ל והראג״ד . טמאים שניהם ה1 אתר נזה אף דכ״ע אליכא כרה״י שכילין ־י' *“שה להקל נו

 אף וי״ל .גזה זה וחולין בדיקה לעגין ביאה םק2כ ליה דהוה לק־לא שתולין ״ל1י בהשגות כתכ
 לענין וכן טהרות לאוכלי אלא לטומאה כוה זה תולין אמרו דלא זי*א דטומאה דומיא ביטול לעני;

 דומיא ביטול לעגץ אף י*ל משנה לחם הרג זה על וכתב ע׳כ לחוסרא אזליגן לביטול אכל כריקה
כך ובין כך גץ יוסי ר׳ כדבר גורס ‘שהוא אולי או ר׳י לדברי טהורים הס דהתש דסומאה

כוחיה וםסק טהורים יוסי גר׳ דגדס או כר״י אתי גמי כי דהא לוה pצו ואין , ע״ר טהורים
 הרהכ״ד מרי לאוקומי איכא א׳כ1 דטחא מוח כ״ע אחת בגת דהא מטהרי ״לתא נכל לאי הא

 דהיני הללו ילאנ״ד כדברי לאהמוהי איכא אן .יוסי נר׳ סק6ו זכגירסחנו יא״ו לי:אל נכאו
 וה תולין הכי משום טהור דכזיקו ״ל7י כר״ה טומאה דהוי משום התם שאני מטומאה גיטול יליף

• וצ״ע כזה זה דתולץ יינ״ל לחומרא דהו״ל ביטול גגי אכל בזה
'Dll שי׳ הטור וכחג .ורשנ׳ג דרכי שלוגתא ואשכח ובדק על כגמרא שם . ככר ותצא שכדק או 

̂״ט  יותר לנמק גליך אין ול^מנא הבית כל ובדק אחריו וגכנס לבית הככר שהכייס ראה ה
 שזהו להקל תניגן ביטל אס ומצא חהכית קצת כדק ואס לבדוק צריך אין ביטל לא אם ואשילו

 המאור ובעל .ע״כ הבית כל גדיקת לגמור צריך ניטל לא ואס עוד לכדוק צייך יאץ שהכניש
 שכתוב כמייס <ז; שטעית אלא ה^אנ׳ד דעת שהיא נראה ורן נעיץ לא ביטוי' דאזילי ניבי משק

 דאשילו דברים גבי שהרי ‘גמליא בן שייעון דרכי עליה וסליג ניבי וצ״ל ורבי עליה יפליג כרשכ׳ג
 מסק משום דטעמא ה״ה מת׳ש אך דעהו ביאר לא ו״ל ורכיגו לה מייתי לקולא אולע! כדאורייתא

:ניטל לא אשילו משמע כמי
ב כרבנן רגינו וששק וררגן ד־־שג״ג לונתא5 . כו׳ אי!רת בזוית ומצאו וו כווית ההתן רציח י

ז״נ הטור וכתב התמידו זה דנה:ק משים לבדוק צייך ביטל ואשילז וידכריו ונראה
 ששק ודראנ״ר . המאיר כעל וכ״כ ט״כ לבדוק צריך ביטל לא אם אחי־ת בזוית ידצא זו בווית מיח

 דאשילו לבדוק רוקא צאו כ-שנ׳ג לבדוק א׳צ זו בורח הניח ות׳ש ניטל לא אשילי ולדידיה כרשנ״ג
̂מיטלה כיישצה בדבריו וכמבואר בעי לא ניטול  <״ל כרמן ש:כק המאור נעל דלכני־ת ודע .מזו ש

 הכי תימא לא דאי . כונס מצא לא שמא בדיקה וצריך הניח ככרות כמה יודע שאיט כגון דמיירי
̂כי וא״כ בעי לא ביטול ואשילו שנמצא ככר זהו שאבד ככי ואמר כרבי ששק איהו דהא תיקני  ה
וכן בדכתיננא ודאי אלא שצמצא זהו שאבד נכר אימא באחרת ומצא זו בזוית נהניס כחכמיס סשי,

 הי־ט עכבי ואהא פייש נאמר איד בגמרא שצקנעו השאלות אלו בכל שנשתבש ושלום חס אומר ואני
 לי דמה קבוע איט כני בכל וכן קכוע שאיט לשי עי׳ כרוב אחי הלך בנמצא עד ׳0 כיעא

 כל לדמותן והוצרכו קנוע נענץ דמו להא נולהו הלכך מכבר נשי נמגא לי מה ענו׳ס ביד נתצא
 רנוהינז מדגת כדכהיכנא פקמייתא לנד בשנינו נטל שלא כגון כזלהי ומיירי לה ודמי ל־יאי יאחת אסת
 לא אמאי קבוע מין לה דדאץ הראשון על שהקט ו״ל התוה׳ בעלי רבותינו לדעת והשנים ו'ל

נילר דקמייהא ו״ל ותירצו עכו׳ס דד נמצא לי מה עכבר ביד גמנא לי פה מא 9ו נצמנא לה דיינינן

עוז מגדל
 דון נכון(לכך דעת והוא כזה וחיק p לו שהוקשה ז״ל ר״מ דעת והוא לא שארא וכל בשנינו הכשק
 וגס קבוע דין נתר אילו כל סידר ולא קיימא כדקיימא וקמייתא נמצא אחי* לשדרן כתלמוד משדר

 הדאנ״ר יביט דברי שאי• על אבל .כד״ן קמט ישתיט קטע אתייה, וישדר אלו לשדר הקדים לא
 עד וס׳ זז בזוית החטן הניח • לכנות אלא לשחוי התכו• טה נאהי לא :אני לסי להשיב חץ ז״ל

;י׳) דששחיס(דף ס״ק . קירה נשמי
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ע שאץ י ^י וי שזה תנ9ו בדייןה {דן שאי* רניגו שיאי מ י  שדין שאימי «למ יהסהי נ
ן5« לא טלה ריש שיי) (ין שמט' רואה .־י6ו למהס מ!יו p>n יזש יוין לנמט ו

 •ששיש סטן ריש שדץ שן גיור שהשכל יעוד רטז ויש זין כשני ולא מלה יוש דין שמשו
 גטטלס pop דגל טשיש לשרוק דלרין אטריש טלה יוש דהוי סישא וטה והששא הוא

 אשל קטן ייש דהוי הישא ש׳ש דמי סקלה של
 pop דהוה זאט׳ג אשטיפיא מושא מנמלה דין
 יייגיק ולא הסכק שלד קסטו שט^ס דשלא שק
 ששסנקי שהשסקאוש השק ולשןאץ שקסש ליה

:המדויי^ס הם
ג ם י כנ מי נ ם׳ שאיו ונגר לשיש ש  שאי .ו

 שידיט ממלאים ישיש הארי שהמת
 וילאסה שאמ ושני שנשי לשלם שהם אנטוש
 שוה לשלוק לרין איש שאיה ושני מולדה משם
 לושי ללו <פ הששגי נאי אהיה הוא הנני

א ששי קך אללו הימה הלמרא אלוהטט  שנשי ינ
שני יילא ושגשר שאיי וששי לגלם לס* מיי י

 שגלם לשן שנשי דלפק סייט דשל ה«» ואטיל
ט*1 מיו וששי הלא אמיי ושכשי שפיו וששי

 לשלם שגשי מהדדי שיןל> לא שגשריה ואטייל
 טיקו מהו שפיה ושני יוצאת ומולדה שאיו ושני
 »ן משיא גס שנטרא אלשי לנייהאות ואילו
שנני אט׳ל אמרו מ מי פקלטיה ז ס ע  טי
 שאיו»«לדה וששי לשלה שנשי מאהשט הוה

ממד וששר ייצאה <ן. מס מולדה מי ו «
 משאו ישיש סארי ששהמט ליאה ה*ה ומלאון

ק אלט לנייהאוט מטשטש היטה לידו  ו
 ושני שששי לשלס p שסש מווייקא גלוססא

ה ונגר מולדה מאס מלאה שפיו  ליון מי
מי סלדה ילאט לשווק ש  וילאם *(שאיו וששי ו
ר מולדה טשם מ ה ו  ילאם לשווק לרין מי

.שגיל סשששי שסי אהיה הוא הנשי אוה לשלוק ליין איש שאיה ונהו) ואנשי סוללה
ק ד איטא דאה למימי וליגא משט ישיש שירסט ו ה שגני שאי מ  למטאלו ששטשס ס

:שאל שישטוטיה
ה • סואוא ואשיט יטיל *אטיטנל הי

ד מי: מפלא נאם אס שפיא ושו׳ קורה ששמי ממן כזית י אק ששור סמן וזיה לי
א וגו'. שטיישץ ק ולקולא סא איאשישא ללא ששיא אלא p גייסטו היה לא שיגיש ושיאה .לומד המלא אם שם יש אפריש נייסט ולאי שם מי  אייואי שקלה מלאאי ו

%י p •ה אף גנטרא הששייס שאטיל אנטג שיאסו לאי נטוש וגהששוה .א<דל שה גיסי ללא לל י P 'ס v איש גאטי שישריו רואם אשי שדולה אשוא ומ*מ ו P סולם w M

משנה לחם
^. לענק p אהיוט לאושלי סהאלא מוי שהורס הם להטה לשומאה הדני סשם ואין _p הוא לסייושא מ״ל שרקהו י ל י י נדשרי אטואנויס אולי או י « P נין מסי י ו

מ י׳שמהלנוחמפמאי  סליתוט*. אהניטמשע או להקל: אוסקיןשישש׳ל ויש וסושש סנ
ליז משק וקיי׳ל וני׳ מנה הניח דטק יישק וישי סלונמא עשי ומלא טשע הניס יי) (וף  ו

איי האמיהיה הנוהחא היא p מלהוכי'. ואטד pD לסרק משעה שהיי או בדיקה:  מ
י יאייש סמן ואחד מלה השעה שק ונטש האריה שמקלה שסא ויש ישיש, ס' מק מ  ו

 נשי עמי אמרו שנפירש הס«ת מסאי וזה
 עשני ואטא אירש טמן ואסל מלה לסדן השפה
 ודאי אלא הרוג אנזר הלן וננמלא הייט
ד הן סמן ניוש שאן לון ולא ישיש לנ  ס

י קסע שאק ששל לסי מלה נ1י דק לנטוש  מ
p שאיש ישיש ניאד p ד ווה שדימה  :ניו

 י') (דף שה .וגר נ.מן ונפל ענני נשא או
 זטק שקפה הייש פל לא ספק פל הפק

ס' ס ויןי׳ל י מי  והי שזיקה pר5ו דעסמאק מנ
 ויש האסדיניס ק npi והנאישה ישיש דענו

 יאק מידו ישנן אפילו רזק דנני שאירש מי
p P ק שייקה  .העיאיי דעת וזה ז׳ל אירש״י ו

מי ישיש צדפה לי וקשה  לשפלה נטנאר ש
ס נמס ודאי שאס  ידוע שאין אלא אמי נני
 מהם אטד אק נגנה שטיה משני ניט זה שאי
p P ידוע ששאין ששן שנל נראה א׳נ שדיקה 
p יהא שלא נצל נננס אם P .לי ויש נדיקה 

 שם נננה שלא ניט מי אינא ודאי דהתה לטנק
ס טליק סד נל הלגן  ובאטד ס גננס שלא ז
 נדיקס צהליין יסל אטה ואי שנננס הוא

ק סד דאינא ניק לשניהם וי  <ו נגנה לא י
ס הפאק הנא אנל  שנייקה ומאני מא אמד נני
 לטומרא וה סאק דש הספט על סטלטה שומן

;נניל נטפלה שנהגת• נמו
ני נכנם יג ני לניט פנ נ  נעיא .ונו׳ נפיו ו

 פוסק ורגיש לומר המלא נאה שם
ה :שאטיל ס לוטי: המלא ואם שם .ונו* שטור היאשק הי ני מנשי נכנ ג ה שאיו. ו םו  נ
 צקלא ישיט וטהק איפשישא דלא נעיא זו ונו' ופננר הסוצדה יציאת שאמיל: נעיא
ס :דשייהס של טיק של שיין ח סי לטור שנשנה נ  ואפק איסשיפא דלא שעיא שם .ו

:לקלא שיש ישיש
מי: ספלא נאם שם שעיא ׳ אק ששור סטן חיה לי

 ומצא [י] חלות תשע שהניח או אחר כזוית ומצאו זו
 נכנם וספק החמץ ונטל [א] עכבר שבא או . עשר
 משם עכבר רצא בפיו וכבר לבית עכבר "נכנם יג : לבדוק צריך אלו בכל .נכנם לא או זה לבית
 האחרון הוא שנכנס הראשק הוא אומרים בפיו וככר
 שנכנס הראשון היה . לבדוק צריך ואינו שיצא
 עכבר נבנם .לבדוק צריך לכן [ע] שיצא וזה שחור
 צריך בפיה [<«] וככר חולדה משם ויצאהח בפיו וכבר

 אינו בפיח וככר ועכבר חולדה משם יצאת לבדוק.
 .העכבר בפי שד\ה תא הכבר שזה לבחק צריך
 חבר להביא חייב [י] אץ בפ^ ופת לחור שנכנס נחש

 אותו טחייבין קורה בשמי חמץ יכרת יד :להוציאו
 היאב־י ר,סנת שפעמים לתרידו סולם להביא

 ־״)ש־י סזש .נשיי •היה«ז חמץ *היה .קורה משמי יפול [ק]
שאפ׳ל נ8נ5 אימתי לני !/ להעלותו אותו מחייבץ אץ בבור

3 u U uני א«ינ ג פולש לרין ו» qft נ
אווינ׳נננוננוילסלוני , . לאנלי

־ *י י «י׳ «יי < י • ״י י =“« אנ ש יו י נ ו נ ־ א ל)'לפילנ *
f גניניו 9שנ יייי שלשו עגנלו ללל לננלנוו) e n נ קל לשווולנ נ  9ל1גר יננוס 9לי 6>נ

ק וש״נו וו ;נש׳ל שלנאי נילו m fe«לישירו וללטר ושינל גאניק ללל ננויזש שננ

ק דאין ששום  שטים ושש טמן של לטד נלסד 6ה סשניק שליקה דלפנין ללא קשיש נ
ס' שדורןה  ששנל שזה זה ומולק שזיקה לפנק שיאה שספק וזיא פל לא סאק מל נספק ו

ק שה אלא שאן פל לא ונאמר שסשרטה האיסור מלק שיה  לפנק ייל שטג פוד גאטרת. ו
ס׳ נישול דוסיא ניפול שעי זלא לוטי P יש דויאי לספק יש נישול ולפנק שלומי ו

p נישול מני קשרים ויש ישומאה משיא ניפול שעי זלא ודאי וה לסי ואיש אהודים 
ק ס אסייק נד ועסה למסרא «ל  )מי9 ולהשי מיישנן פהיוט אונצי לפדן הייט ענויי

ם :ההשגה איהש לל וה .סשאה נשי אסיי

למלך משנה
כיסח

 ש:מנ לשרוק לוין ונאש מואתש .נשר ונצא טלוא נאנ טתיט או mr< וגויס ; '009 נשש
 הנה ירל שניי וכיש .סיאניי רנש pi סרן שיקרק יננו צנרוק לרין גיסל ואנילו ליה דשנירא

 לשרוק לרק מנ ונלא נשר «>ש אם pi תשנ9 גל אשר לשרוק גר<ן נשר ומנא נגריס נ0<
 «נ אסריא אי אנילו סנול שלא סייי! ואי נשוס וננסי .נ׳ש שינל אס יאשיש הנשר של אסר
 לומר «|m .הנרס של שנוק יאסי שראלג קטל רשא ג>נ9 של לשרוק ליק נונל 9וסו נווט
 וסיורי אשי שראש/ ק אלא רוקא ררני אליגא שישא האי ששנ נלא1 ננר הנס ראסריק רמאי

m ששנ רהניט n« קס״סא רשלוקה ונמס .שנק לישא גאלו רהס סאוש גאנינל i מסדה הו• נשר. 
 רסק רשיל ססם ונמנו לקלא אולןץ סנל אש אשל סנל נשלא רוקא אן שרגא נסק הנאור ונ«ל

:קמן יינוסא שא4ר השא רפאג• אלא שרג• אירא ונ>א0
P נצא נתיר וגשר למש נשגר לננס v n היא ש<«נ נראשא הוא אוסריס גניו וגשר נשש 

 שנס יכשר למס פגני ואש וו/ שתש ו/ הניר «ש , לשחק לדק ואיש שילא האסיק
 הס נינל ואס יאוי״שא שזקא יהי' ילנווק לסווי לוין סנל to אס ני 1<ני ושני יולא ומנשי
 שנק ושא שריקה לרין לסס דנל לא אש אנילו ואיש .ע'כ לגרוק vP יאק חגא ששקא
 אנלפיס אמוור ילא ואט/ שיצא וה הוא הנששי מ• שנשלט השני 01 «ק הוא ששיקא

 ראששר לחל קש שהשר אס גנל לא 1יל1רא ראסר>ק שטן של ואטר סלה של לגיס ששנה שרק רהא
 סשטנ קטן לנשר שחל שרי p הנא סילק וטדלא «יקא סנק יאישא משוס לשרוק ליק אין שיאכלט

 גגי יחקא נייס שוק הו* אגלירש ראלנר שוק יהא• ד/ ,לשרוק לרין טנל לא אש גולא רשנל
 דטלק לסנק סניף לנשוי)! 01 פני, סהל■ ננולש יטסן איסויא א״זחוק רלא סלה אל לנוי•) למה

pלנ נשני pi סטל לא אט M לשרוק לדן ואק סנקא נש; והיי נלה ק  טסן של אטי 1
 m האי טהל• ונו׳ נננייס »• ואיד שרוק שקנו ואסר ק1מ אטי שטים ושני מלה של ואמי

 הנא אגל .לשלט טלש יקטר לשרוק נגמו קסורא קטלנק רלא מאמר ט׳ט להיוט אגלטיה רקטור
 טק ושיש סיס להייס אנלידה יקטיר «ק טהל' לא « לניט למס טטן וניש איפירא דאיססק

 קלט שרק ראש הלני שט̂ש לומר לרק pi . 0pm שטיס ושלו טטן של אטר לגור גס השיי
סא ושפטנו אש שטק א’א קשא והטשללר המש « שריקת לגלנר ^ן סנל לא אש סהניטלטלא

ת ת טייטוניוח הנ
 יגי לנרי בוס m סעורניס •ני ושאפר סואין נשנזיס וססו שנס סניס pm שינגן (לן

 הייני M :איש , S'0 •קיא הוד. אויריס wn רוליחו איתא סלם ושוחר חואק הנא וחנ/ו
 •קאי in אננרי נסחיא [נ] 1 ורב .•לאיאוי ני־ וולוו דששסיניש ובחנשיס ובר גקאח
 :א־נ ,בחיקו קאי (ל) ;א׳ב .•קאוו הוי אריויד. סיא רהיא איתא אס את׳א (נ) 1 אוזררי

ודבשן חסץ דבויקח ומיקא אראבייס יא־נ ראבק ששק יכן רנשא ושנץ באוו״ד 1זק
אקואא

 שוק שהש ילא קאורא יאטלאק שינא יאאלי יראי אלא .אנאדש קלמר ולא יאפיל טלאנר קיא
 יקנא סיוש מאני סק גטש שנר שאנילה הליק אננס ולא ושוק נל מט ואנ׳ג אנלתיה יקטיר

א :מלא ולא שיק שהי• סיניטיס ידיט  01B לק לשחק יא/ משנן סויקא היש סנל ואש וו
 יראי ואינא היכא הל נוונק אזלו מהד לא יה יסנק למיל שטימא והא אנלילס יקסיי טוק

 שושוא קטי היא המשגר 19 שילא וה ראשרילןגשר נשיס הייט לקלא יקליק נננא אלא שטן.
 לא1 אלא טנק סיסי ילא תסיש לאו שטין שק נ1ש רלא לגיל שתמי טויקא שוק רלגס יקיג
 .מיקרי וטנק אה/ אשל טלט ק וטלק שוק שמי נטנק ואזלה לטוק ^ויניס «גא שנישא

 שדש ישל• טמן של אטו מיר ינן .לקולא קליק שויקא טו אלא גנילן רלא גידגק 91 ולטי
 noB קלט שרק אה וגן .זנל m נחקה לגין 0«לטי שוש אק וא/ לנאל שא אט גרוקיש

 שיקר• שוק נלסי לנשי טיט שויקא סוק לגני סטק לסינא ולא ראניג להקל שליק שנל אש ונצא
 לר1א נשלו לא לנוחה ראזלה גשש! לנילש אנל .להקל סליק שוק טר אלא נניק רלא יגררשק
 1M גריקש לריניש סדהס ששירי ונל נליי לשאל האטי שא :אס הניר שטש הגי יטשה שורגנן

 לקילו 01 שוק מהלי לא קנורא ראהטיק ושיק ראשילש שוק אלא לישא רהשסא מאיש גמלו אש
 לשזסיא ישאפלניוס לקילא ונאמחנס נואנינה הננייט נאלו נסק רל יושיט .ינוגטינלא מושלן
 של«יש יננמו קניישא שטלוקש לונר ואלנרין והא .גל^ל ונושק סשוש רשטנש היה נטש וששר
 ששוש ש״נ טוסלא והי שאגר וט ראסר שרג• ישגו פשוש קאסר ולא שאש/ רוסק סשיש שיא

מא למי אחלי לנישש אישא והנא  *OiM י^׳א שיצא אטי סהי נניס לשאש הראשילש ר̂ס
 לםטראולננין לקשייו שיטיל רלננין שהשיר וסי, הטאר רנטל שאלל. רוסק ליטר אלנרק הגי וסשוס

:לשולא נקניק נחקה
T סיס קירה משלי י«ל ששנשיס להוומת שילם להניא אשי טטייניס קידה גשמי מטן מית 

 שש סמא ששייט .תיו שלשו מגמלי אלא להנלונו א» נס״שין אן שנור טמן
 לשוריוז סלס לוין אש שקירה של לשמלה ששר נישניא יטו ידל טניט שי' הניר ונטש .שו׳ק
 סי קנשי• ילא להיליאי הנר אש(רק נטש «• סוא ואש להנלישו שולש לרק אט שטר שיא ואש
Ute לרין חרא• לאי 06 לשוליא ליק אש נשי לשחלדלה לא נ»ץ רשק ששש הראניו אגל

/ »
עח מנדל

 שאשייש גאאיל שששג שישעי לשי ויל היאנ׳ו נסב ;זשששיש שיק .וויי 1נ שסר סנן סיס
 שנאטמו יאש/ של לקיש ו/ m שיילש גי דל היאלו ושט אנר יווני :ישי' שגמרא

 •ששק ואק •וני* גמרא יששודש לק וולטויno 9 של יטשיק poo היש p יקלו השאניש האיון
 אקסיק והא א עלאטי ca וגש וראיה נסה ירשו רגר גל נל א יש יראי אלא •לרה נמה שנא
שישנס שלישו לטיהל ואשי •אש מסשיס '•ויה נאפקא יטלא שטא יגויקה מנשא •רקא שהאי



S30 משנה מנידפ״ב ומצה חמץ הלכות .זמנים משנת כסף

ז ח ט  נקורוח 1א נכהליס דנייןיה ויתיה י5המ: 1ל6ו מ^יל .ונו׳ נניח M מצי הי
 נכפקיו הי^״ש נחג .וליו נלנו חנפלו )1ל6 לנמר ס״נ י«6 נקיקעות או

ק ס דוקא ולאו שנרין ואלו פי ק ט  שאה <קגו דדוקא ול״ג ,וקש דנוילהא אירקא אלא י
 דאאילו אנוריק הא למרינה נקנ ט ילסחום לומיא שהוא הנחלים עויווח לטקיס איום
ח פחוס ע מני ונ! רניגו פסק לפי לנמר רי P*

■ הרמ״ו נר.נ וק ו׳ל ה’ה פעים
IT י למטרו ניח חטשכיר י׳  פי אס נ

. וט׳ חאחח לו ססר פלא
ק ני״חא  דהנ׳ע המוס' ופי׳ ל׳) (דף נמ׳
 נידו שיש ומי המויק ולא המפתח לו שמפי
 נירו שאין לאוחו לנלוק ח״נ ׳*ד נשמל פפתח
 שנחנ רש"׳ נפי׳ וללא וינווק ינום איך פפחס

 נמרונה אמריגן יהא לןנה המפסח דמפייח
 נשפי ננכף גקגיח שקיקמ נשם מיס) (ניק

 ולא וט׳ וקנה קרקש שכירות ע ונמוקה
 לך לאיור נמאן אלא המפתח מסירת ממי
כני פירש והר׳ן .וקנה נמק  עסקינו המויר. דנ
 מושל מליו משניר ניד שפפתמ נל "נ1וא»

לנחק

ת :ודיי כלבי מבטלו אלא פ כי "  שייחדה שאור טו
 וטותר כטלה זו הרי בטיט פניה טח [י] אם לישיבה
 במקום כזית יש אם העריבה ° שיבסדקי "בצק .לקיימה

 לחזק עשוי [ש] היה אם לאו ואם .לבער חייב אחד
 במיעוטו בטל נקב בו לסתום או העריבה שברי בו

ח] ואם  זיתים חצאי שני בו "היו .לבער חייב לאו [
 שאילו כל רואין ביניהם בצק של וחוט מקומות בשני
 צריך אינו לאו ואם לבער חייב עטו ניטלין החוט ינטל

ז •־ לבער  בבית אבל בעריבה אמורים דברים במה ט
 לבער חייב עטו ניטלץ אין החוט ינטל שאם פי על אף

 וחצי בבית זית חצי היה . אותן מקבץ שפעמים מפני
 בבית זית והצי זה בבית זית חצי . באכסדרה זית וחצי בבית זית חצי .כעליה ]f[< זית

 אינו בקרקעות או בקורות או בכתלים דבוקין זיתים החצאי ואלו הואיל .ממנו שלפנים
 בחזקת זה הרי עשר בארבעה סתם בית יהמשכיר ין :ודיו בלבו מבטל אלא לבער חייב
 אנו קטן או אשה ואמרו בדק שלא המשכיר זה הוחזק ואם .לבדוק צריך ואינו בדוק

 ואפילו לבדיקה כשרין והכל . חמץ ביעור על נאמנים שהכל נאטנין אלו הרי בדקנוד\
 אם לחבירו בית המשכיר יח ;לבדוק דעת בו שיהיה קטן שיהיה והוא וקטנים ועבדים נשים

 חל המפתח משמסר ואם .לבדוק המשכיר על עשר ארבעה חל המפתח לו מסר שלא עד
 כדוק שאינו ונמצא בדוק שהוא בחזקת בית המשכיר . לבדוק השוכר על עשר ארבעה

הוא מצוד, [=] שהרי בשכר שבודקים במקום ואפילו .טעות מקח ואינו לבדוק השוכר על
סג!. נשיישס: : לש משץ שפפמ׳ג י1נש וושייםי׳פמנ: סי' שני ה י ש ו ע

בצק של ור\מ לתים מצפי שני שמואל
.מ"נ הודי נני ונפלי להו דנניש זמנין לא נניח אנל נמרינה אלא אמק לא מילא אתי לנ״ר ה״נ אינו לאו ואס לנער ה״נ ע״ו נישלין החוש ינשל שאילו נל רואין נידהס

;לנער חיינ ננומומ מדונק אפילו ולניח לנער ח״נ לנד ויח הצי שאפילו נהיאר ננר כן לא שאס היא ני,נ נו לסחוס או למוי! העשוי מקום נערינה ופי׳
TD ה ח מצי הי ה לקולא אלו נעיוח ננל יניש ופוסק .חיקו מהו מוה לפנים מ נהיס שני מהו ואנשלרה ניס מהו ועליה ניח נסערנא נעו מולא אמר שם .וט׳ י פי  ו

ם לוקא ינינו טקי ;הוא גיור ודנר לנער מ״נ הכי לאו הא נקויוח או ננוחליס ני
ד לחנרו נית המשכיר מרנג"׳ מיניה נעו נעיא לי) (דף פ״ה .וט׳ ניח המשכיר יז  אסר מאי לשיוליה להאין דליתיה מינה נפקא למאי נדוק מוקמו אין או נדוק מוקמו ני׳

 אימא לעולם ואסיקנא נה ושרינן ושקלינן בדוק דמוקחו משוס לאו שעמא מאי קפנים ואפילו מנדים ואפילו נשיס ואפילו חסן ניעור על נאמנים הנג הניחוה להו
ם ונחג .קת״ל נהיסנינהו נא דחיסא מהו נויקניה וקעניס וענליס נשים פי׳ הגי וקאמרי נדיק נילא לן יסיחוק והניע גדוק ימוקמו לן■ עה 0 שיש קען שיהיה והוא יני י

י חר תנ :אסרו קשן נכל שלא הוא נ
ט' למניח ניח המשכיר יח ן נקנה קרקע לשכירות כשכירות קונה אינו מפתח מסירת ופי׳ ,שם כלשונה נר״תא .ו י י  ומטאר מנייה מהלכוח פיא כסנואר נקנה שהקרקע כ

 שהניע כיון לניוק מושל עליו משניר ניד שיוהחח כל כן ואע*פ כחוקה או נשער או נכסף נקנה שכנר נשכירוס הנא אלא קונה מפתח סשייס שאין שם
' (לף שם .ונו׳ ניח המ׳סכיר • הוא ונכון ויל פירשו כך משניר של נידו שהתפחמ מפני ט ליכנס מעוכנ והשוכר נידו ומפתח נדיקה פפס  נתוקח למניח ניח המשכיר לט אנעיא )י
 נאר,יא אפילו אלא ננפשיה מצוה לקיות׳ לאיניש ליה דניחא ונדק׳ אייא יהני דלא נאי.רא סנעיא לא אני׳ דאמר ח״ש לא או נועות סקח מ׳ ס׳ נדוס שאינו ומצאו נדוק
 כיון מיניה דאפסיל מאי ליה לשלומי נע׳ דודא׳ להו יפשישא ו׳ל הרמנ״ן נשס כי,נ ויל והראיה נתמוניה נין נגופיה נין מצות לקיומי לאיניש ליה דנימא ונלק׳ אגרא דיהנ׳
 נספוניס ואפילו ננפשיה סצוה לקיומי לאיניש ליה דנימא ילא אני׳ וששש שעות מקח כיין לינשיל לשלות׳ הד נע׳ דאפילו שעות סקס הוי א׳ לן אינעיא אנל נהליה יאחכי

:דנייהס ע׳׳נ פעסא להא׳ אסרינן לא הכי לאו הא מיניה נאשחלומ׳ אס׳ סוף לסוף כיק

חו נלט סנשלו אלא  היא נחלה ושעות ליה מנעיא קא לכחתלה ירנא נעיניו תמה ו
 ואני .עכ׳ל שאלתו היא ווו מצא איסורו ולאחר ונישל נשנדק אלא ננויוח משמין דה״ם ד

 ולנשלו כנוי ככר להשמין רשאי שיהא נסכוין לא ונולאי רנים נלנר׳ שעות שאין אומר
 הוא אסור מ'מ פ'צ כמטאי איסורו וסן קודם שכשלו כל עליו עוכר שאינו אע*פ שווע

 נכפר הס רנינו וינרי לכתמצה נמר להעמין
 שהצריכו נדיקה ונשמח לנוי מאליו הספל

א ציין אלא שם לירד ודצ מנסים  לנפל מ
 נממן ממש וה והרי התורה סן שהוא הנישול

טעי הוא שהרי מפולת עליו שנפל מ  וצחן נ
^ליקח רשאי שאינו ואע'פ נלט לנשלו

 נדיקה שקודם כיון מכולת סליו ולהפיל
 פירשו ופן פאן הלין וכן ננישול יי מאליו עליו

י׳ רואה אני נזול ותימה ו"ל המפרשים דנ נ
 איטרו לאחר כשמצאו מפרש שהוא ו״ל הייא
פני  הנעיוח נל והיי לוה ^קיקו ומי נישל ו

 נדיקה לענין טלן נוה נפיוצא שם הנופחת
 שאינו נוה בפיוצא ננסרא יש חנין ונסה הם

 לאחד ראיתי לא1 לנשל וקוק אנל לנער וקוק
׳ כסוחו שפירש היזפתיס סן י :עיקר ינינו תנ

ר .וכו׳ שיחדה שאור כיפת טו ניארת• ננ
ק :פ״א וה דין  שנטדקן בצ

ט׳ עיינה ס׳ה) (וף עונרין אלו פרק . ו
ה שנסיק׳ נצק משנה  נמנץס כויח יש אס עינ
 נמיעופו נפל ספן פחות ניעור צריך אמד

א א נלישנא ועמי הי  שאס לא שמואל אמי נ
 הנסשו נמקום אלא נסיעועו נשל ספן יפחות

 ח״נ לסוק פשו׳ שאינו נמקוס אנל לחוק
 לחוק העשוי נמקוס אפילו דכוית מכלל לנער
 ינינו וכדעת לנד נהל׳ גכתנ ווה לנער חייג

 נסיךם לשלא לישה מקום נין ממלקים גאונים ויש
 I להסעיר עיקר וההלנור, רנינו ודעת לישה

 אמי מ׳ה) שם(דף וט׳. ויר.יס מצאי שני נו המ
של ור\פ וימים מצאי שני שסואל

למלך משנה
ק אלא מורות כמזזמץ «״ל מ  יו״ל הב״י מרן זה על וכסנ . איסורו ילאחר מיירי ורעל מ

 א״כ נחיקז עלי פנעיות אלו שלל שסולר מסגי ו״ל ורליט גמר מגון על אלא p כתל לא הראנ״ד
ץ ט כתל שהיאל׳ד ומאתר .0W יתפרשו מהם אחד שיפיש מג  אלא כלכתחלה כעי דלא ללזר חמן ג

נ ורעל סנדק  ככור ה׳ה אגל יגיסל כנדק אלא לכתחלה הוו לא גסי כעיץ הגך דכל טלר מא א'
 דפשיעא כזה מרן דגרי כוגת ידעתי ולא .ע׳ל נלכד לנוי דחיק סו אלא הלאג״ד חילק שלא

 גסי ככר ה״ג מצאו איטרו לאתר ונעלו לכדק איירי נגזר כנר דלעיית היכי ט היאכ׳ד דלמת
cm איסורו זמן קורס שמצאו דכל סוא יהלאל׳ד ספשו שהרי ככה׳ג איירי קמיה נשאי ונכי 

 נטר אטמין ס״ל מוציאו איט ואס גו יודע אימרז שחל שנשפה כיין לטציאו צרי,* שניטלו פ״פ6
 לשני שייך וה יטטס .איטרו זמן שחל נ»גה לו ידוע היה שלא לחסן אנא עמי לא דגיטל
א גאתרוש היאנ״ד השיגו שלא ומס .האתרוס הנעיוח  רליט דפנר מהיזם טכחה דלינא משזה ט

 ככור חמן גלי אכל . איכזרו זמן לאחר נמצא לה מפרש נמי דרליגו דאפשר ליה מיגעיא דלמחלה
 לרנינו ס״ל וא׳ל לנטל יכול איגו דאז מיירי איטרו ומן לאחר נמצא דלאו ע״כ ודיו נלט מגטלו דכעג
מיי  מזה הסך שיורה דלר ה׳ה נרנרי ראיתי ולא .היאכ׳ד השיגי הכי ומשום לנחחלה מי זרנא ד

מל : יע״ש רטל אם אפילו לחומרא לעיי למך פשק המאור י
cm

עוז מנדל
 זה והרי ממה אתייאש והרי לה משכת לא לור לגר והלא יאכלנה לה וליכשל (טטם וינא האיטר

 והטמנה כנך לו דדי ס׳ק ריש נכרי של לוזמצי מחיצה שעשה וכמי אוצר ליתו את OCMS נסי
 היובל לתלמיד ולדאמריגן עליו עוכר איט ניטלו אגל רטלו שלא דוקא הייט ז״ל היאג״ד ^>עי

 והנא דאורייתא לאיטרא תגיע שלא עד ללגו מנסלו רחו לטן מגולגלת עיסה לו דש רגו ל«י
 שצריך אזרו הס דרננן איסרא משום ואי לכיטול לו די דאורייתא איטרא לידי שיגיע קודס «•

טי אסרו והם צנדוק ז״ל ר״מ לו התך ולע רננן אטרחוה לא האי דכזלי להפלותו טלם ג
 משכיל לכל ראיה היא ני ענ׳ל לקיינזה ומותר נטלה וו הרי «יה עם לישיגה שייחדה שא!ר כיפת דין
«י כלור ולש סגי רנוול אb אפילו טיה נסח כי ל טו  ס״ .ודיו גללו מנטל עד שאור כיפת :וני

:ד׳) דפםטם(רף ס׳ק .הפרק טף עד 0םת רת חגדיביר :ס׳ה) עוגרין(דף אלו

משנה לחם
ריסכרש

ו ת ט פ י .ונו׳ עריבה פנסדק׳ נצק ׳1ונ ליפינה שיחדה ור5ש כי נ פסק דינינו ה6נ
מר6ח דאם הסייתפ מקמי קילהא סמי }מ״ה (דף ננמיא דקאמר כהא

 נסעוטו נשל מנויה פרפת אנל יר.1נכ הלא די״ס עליה רבנן פליג׳ לא ועיכ כאני׳ דפסיק
 אלא לישה נסקום לשלא' לישה מקום נין לחלק לו היה א"כ נהא שמעון לר׳ ומודה
רנ דפסק ודאי תיס חצאי שני ט היו :וכו׳ קילתא סמי דא.מר הונא נ ט׳ י א .ו מיי  נ

ט׳ נניח אנל נערינה תנ ולמינך לסתום או לתוק העשוי מקום נעריכה ה׳ה נתב .ו  נ
 נעריכה אלא אתק לא אתרו ננמרא דהא משום וכו׳ מדובק אפילו כניה אס'נ

 ומחנק טאיל רנינו שכתנ ווהו ניח איירי מרינה דא״יי ורמאי וט׳ נניח אכל
: נטחלים

ט' המשכיר יז ט׳ הותוק ואס ו דהוי ניפול לענין אנל כריקה לענין היינו .ו
ס׳ כדמונת לא מדאיר״ר.א אע'פ נלט שינעל כאן וצריך ד׳.) (דף ט

:נוה תשש אין הקודם נדין נמו נלט שתנעלו אלא כאן כתג לא שרנינו

ש המפר
ת ^ ו ח ת ו י נ מו י מי

שנ ודלא ניכון (ין 1 ענ״ל ,לקולא  I ע־נ ,טח וויוו לישינה ניחרח ומגי דסיל « נו
תנ טפרי״ש יחיאל רני (הרנ”  טה על לפטיו אין השנה כל כחן שלשין עדינות ו־לנ

 גוית הנל נין נהן 'שאי שלא לנקרן א־א נ׳ ההן הדםץ והנקי'[ נחסין אות! שרוחווין
ם' והכלי  I ע״כן . כטיט לטוה! או הפסח לאחר עד לעכרם נטחנה ליחנן ידייר טיי

 קסא לישנא פירוש קילתא פט׳ רקאסי שמואל אטר ׳ד-יוה דדנ נתרא נלישנא [ע]
ך נין ננזיח אנל םנוית נפחות ק4רםו חטירתא טקסי ננזית רסהלק  ח״נ כך ינץ נ

 שראוי והוא רא׳ם כתכ 1[ח : ורכ ̂ כרטן אחיא כתנאי לח רסוק׳ יוסף ולרכ לנער
 לריעותא תרח׳ דאיכא כיון קצת מטונף וועא מכוית פועת הוא אפ אכל לאכילה׳קצח

ררננן חיקו דנל רס־ל משוט וטעטא בחיקו ק״סו אלו נל [ל] : ע־נ ,לנער חייב אינו
ח גט פסק וכן לקולא ה עליהם נרלקו נאוניס ושאר רא״ם אמנם .ר׳ ל ופסקי נז  תיקו רנ

של ואפילו לוצסרא דאיסודא עני לאינש ליד. ניחא [נ] : ע־נ םופרים, נ מי ח מצור, ל ממוני א סהו דגים מציאות אלו יפרק יהא נ ט חי »ה לקיום׳ לאיניש ליה ניחא י ם
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ג «' nnoa 90סכו (!מ! »0  <ןע 6i1 וכיון 1
 :ו6'90̂ יצגו צל ן0> 6ל «ו! DD שיש גיר»ר1

V t ה לו חיו ד ה נניו ס  מיופה של י
ו<ו'. שגה פרג לסרסה וליין

מיפה

ט ופספס גטקה ספה שהניס טין לגמנן  שרפשהה פש<* ט ליגוה פפוגג והשוגל ט
פ0ו הפסישיה. נסם ו^ה נהג זה ופי' פשניי סל טוו  ודגו פיי,ר ה6<ר המוס' סי׳ י

ט פספס 076 הפקיד ם6 סיר^ס לט ש*לו6 «\ הנשקו ה״ב שיפ פר1ל דם1ל ל96 גי מ ל
ו*ל■׳ כהט ולקפהווהן גטה להסזיק גשרולה 6חק אלא

ש ט' הססר סו ט הפושה וגן גי אולר. ט
ט :עושרו 6ט רמוקה דהא«מא היפא בעיירא יחיוצא בים ״הפפרש י

ק זקוק יום ^י״לנ»״ לו יה* P .לבדיק צריך אינו יום שלשים כךדם .*דו
פי ואפשר כך ואחר לבדוק צריך ד&סח קודם לחזור דעתו ואם ט יגלה לא דשפא א  סם לשאר ל«ו
 לו יהיה ולא השמשות בץ הפסח ערג יהזור שמא יצא

.לבדוק צריך אין • לחזור דעתו אין ואם לבער. פנאי
 לבתק ז^ק יום שלשים תוך .אוצר ביתו העושה ובן

אם יום שלשים קודם .לתוכו אוצרו בונם כך ואחר
 לפנותו דעתו אץ ואם אוצר. עושד\ כך ואחר לבדוק צריך הפסח רךדם לפנותו דעתו

:לבתק צריך אינו הפסח קודם

שי לי ש ק ר פ

ס א ד בו ש ק החורים p החמץ את מוציא עשר ארגעה בלילי ומחפש <אדם כ  ו
ק המחכואות  שעת תחלת עד אחד במקום ומניחו הכל ומקבץ הזמות ו

 שמניח החמץ ב מבעת: עשר ארבעה בלילי לבערו רצח ואם ומבערו. ביום ששיח
ת עשר ארבעה בלילי  מפוזר מניחו אינו שעות ארבע עד למחר טמנו שיאכל [<»] כ

 בו נזהר לא שאם .בו מזדד ידוע בזוית או בבלי מצניעו אלא מקום בכל ומפורד
. אחרת פעם ולבדוק אחרע לחפש צריך חסר ומצאו
״ עשר »<בעה *•חל ג :העכברים גררוהו שמא ת ט, היאת .ג״ה ל»פ יפלת ל » מ

 ומש״יאנלנטלין סכמי גתיופהמא אלא pjro שדצא שבת ערב בלילי החמץ את בודקין [נ]בשבת
עד טטני לאכיל כת החמץ מן ומניח עשר שלשה ליל

שבת. ביום שעות ארבע ^ מוצנע במקום ומניחו ה
החמץ מן נשאר ואם .השבת מלפני מבערו והשאר

 רדאשון טוב מם מוצאי עד כלי עליו וכופה ימבטלו שעות ארבע אחר השבת [ג] ביום
 הטהורה יערב לא שבת ערב לשורפה וצריך תרומה של רבות כברוח לו היו ד :ומבעת

P ומניח .לעצמה ותלדה לעצמה וטהורה לעצמה טמאה שורף אלא דשרוף הטמאה עם
הטהורה

H ג נטר ספ/שס: טנסי'פלג ג לש: סס/פשין 190»' פוי :ofn ט׳פט פוי ר פס: ט׳פפד̂ט
פיו גפו מהישים קלס דפס לשי סלוה איי טפנ

ד גשנה אפדם דגלים או לנ  גלגל mono אפילי דקאפל הגל לרא נוסק אלא טלק פגפרין שאין ללפר אסרורם מפרטם וקלס גהשנוס אפלה טשה דס פיקל. הלאשונים ו
«ן נופק טלק שפסקו ההלטח דגלי הפמידו וטה קא! פ : !לאק והגאוגים לטנו ודגלי «*א. ו

נסלקו הפליה ופל השפאה יפל הספאס פס פמלה פלומה טלפין שאק טדים שהגל שאפל יוסי ל' כמלי סיק י׳ד) (דן> פשנה .וטי סלופות של לטס נגלוש לו היו ד
ל' ורא גאסה שטק אופל יהושפ של' ואפיס יטשפ ולי ליא ל' הלגה יטפס ו פג יטשפ. ג ^ן לא0גדן>א/)גנ יוסי ר שאפל לשי לפלמה וסליה לטם ג ^ גשמן ט פ

פס
משנה לחם

ט טי. לנדוק «ןק יום שלטם טך גשיילא והמלא גיס רום&וש י פג ו w ופי' היה ג m טה פליא אפל דלא י*ל דלנא. סופיה דפניא הסם אפליק דהא טי דדגא מו

ם ט י 6#ו . נש״לא והיולא נים ח ט׳  נש״לא והיולא הספלש לג אסל ת (לף שם ו
סי וקוק אין יום שלפים קודם  לנא ואסל לנפל אץק יום פלשים פון לנ

n לא לגמל וץק אץ יום שלשים קודם דאמלה הא r t דפפו אנל לספל דפפו שאץ אלא 
ט אה הפושה לנא דאמל לפפסיה לנא ואויא לנפל •קוק יום שלשים קודם אטלו לטול  ני
טי אולל  ופירש .ונהלגוס מפלא גדאיסא ו
ט «' וגן הפסס קדם ^ווור רפט לטס  דפ

 דפט אם גיש וטלאי האסס קודם לאפסו
 גדקה שלליך הפסס פון לפפס 16 לפשל

 לגשיסזול אומרים אין הפסה לקודם דפסו שאפילו
 נדיקה לטן פפחה אלא ינעל לנשישוה או

:לגים סהוניל מהפעם
ק א *נ6 כוו ש  פשל אלנפה גלילי אדם נ

י׳א;) (שססים .וטי
 ואץ שש גססלס ושולפין שיא גהנהיה משגה
 :לנים «ףש פקטס להקדים ללה שאם ספק

טי. ייד גליל שמניס ההסץ ב  י^) (דו ו
ג נסנפיה משגה  שעש״ל ופה יו׳
: גלגפה ׳גיסש ט' ו

וגוי. טדקץ נשנה לטוס פשל אלגפה הל [
 הםגלס גנלייסא לפסוק לגיס דפס

י דסניא קיק י׳ג) (דף  נשנס לטוס שסל י׳
 הלוטס ושולפין השנס סלפגי הגל אס מגפלין
 הפהולוס פן ופש״לץ ופטרוס סליוס פפאוס

ט ספודוס שט פוץ  שטס ארנס פד לאטל ג
ט׳ ניתוהא אש אציפוי ל׳ מיי  לא אסלו ו

vr א. הצגה פדשקנפו עשם לי  לגיט ופפרש ג
 קאי ומלייהו נגלל הטלץ אף הגל אס פגפלין
 לפימל ליה טה גלגד אסלוטס דאי וטלאי

 הליוס סלוטת סורשין נסנס לטוס שסל ייד
 מלץ הגל האי ודאי אלא וטי ופמרוס ססאוס
ס (דף שנלץ דאלו פסניהץ וססם קאפל  פ/

 אס מנפלץ נשנש להיוס שסל פשל אלגפה
 הסם סנסיס דםליגי ואפ׳ג השנס סלסג׳ הגל

 ונגלייסא הגץ דססמא טץ גוסגה גאופטם
 שמל ודץ הנץ. נץייל 1 גל• הלנה שקנט אפלו
א פשוש onioo שסי המלץ p מפן  שלא ט

f הגוהורום p פש״רץ קאסר ור׳א יספס t b 
 המלץ p וגיש ׳פפאו שמא לטסש דאיגא

 הלנה ססקו וק לניס דעס וה ,דסש״לץ
p שהע יש פהנאורם 'o ro כלל לש״ל שלא 

קודם גסקגה סלה או משירה מלה לאטל אלא

^ סלי דלג למששא דטישיק ודאי אנל דאניי לאפונן אלא  נדאנולו אפס הוי דדיגו נ
ט דלג פששא ואדרנא שם יופל: פלוגה טא פ

סג פשל. אלנעה חל נ טן דססם היה נ סי ץ דאלו פ ץ פיס) (דף «נל  ונפפיפ
p דנפסהאוס n של מילמש היה שלא גלאה סספא הוי ולא ל/ו דגלי איפא 

:המגיד הדג
גו'. לגוס נגלוס לו חיו ד  גשנע אגל גשש <^קס גרו;) (דף נגפלא 00 אשדו ו

 (טלה שופאה לן אץ המלה p שגאסלה נשנה גלופל שורפץ סגל דגלי
ט ולאגסנאל שולפץ. הגל ודגלי פוו מ ס; ג לני

 לימא גן לפרש ללניגו הנליפו ט ואיה וגוי. הפסס מדם לסוור דעט רניפ
סון לסוול דפסו דהוי ג א/ו הפסס קודם אנל הפשס נ  P דאס לופל יש .לנפל טי
ס' שם דקאמל אני׳ של סניסי פה ט לומר שדפסו אלא אסלן לא ו') (דף מ  לא ו

 דדפסו דנסו דסנל ייל הססא אנל גפי פריה אפילו דא״ג נלט רנא סל חשונסו לאה
 יום שלשים מן גשטא וטקא הגאי לו יגיה לא טלמא טישיק לא הססס קודם לסמל
ס פליו דסל משום לנער וקוק ר מנ ט ק דגרס הקשה ולנא נ ט טה לא שמא טי  פגאי לו י

א: יניגו ופסק לנ ג
ג  אפל לא לפה ולרס וגוי. לפסל פסמ טאנל נוי י״ד גליל שמגיס החמץ ב פי

מלדה פסול שפא פ':) (דף קפא גפי שם דאמליק דלנא פפפא

ח חו ת חג סוניו מיי
 פנל ליס wn lA וווו• mn פועתו «לוו וטיר■ em ־011111 פילי■ קס׳ל גספוניוו

 nw* סקס בכל לנפל «דץ■ era <ו(וור ! ליס !•טו יראי םועו» נססוניה סצות לקיוס׳
ל נ*עוו «פ * נץ נינו ץ ליס פנו  ואס 01׳ פלפ>מ קרוס iVun אודי ניסו עופס נ
ל יעטר נן לא תג ונן פסה־ק ,יפסץ ננ טי־ מת ניק !אן 1 )0* תמוד נ ס  יגיסגו •

ט נוהג וווית טיניר־א יהודה ונינו פוקוק ר,יה פנאן נדנעח *י  r• נליל חתסץ אוו ל
1 אחו פיו v « n : (נ) ת לטווז *תל ••ד תניא (׳•ג)(אלועונרץ) נ־ק *נ די נ »  תנל 1פ

* *עות אונץ עו לאנול פעווות *ת׳ פוון ופא״ד ד.*נת פלנג׳  *גסויות *נ׳ 0V1 ניוו
ת *ל'*<ת*ל *סעודת פנאן ואיה *אי! להודיע וח טי ונתב פעווות. לאל* פתלקין  *נ

ת מהלנוח *ל*יפ ננרץ עיץ ידא לא *עות אדנע קוו□ *אכלת  לענינגו נחווד , *נ
 ע*ירת פדוו גלל פנתוו לדויזי נע״* פדוו לו ואונה נוייחא דהא עלח פסיים נתוס־
פנ׳ו עיץ תם ונינו נהג 1»נ לאנול אסוו ע*יות *אינה דפדת  לתת והוגיל U( 1 ע־נ .נ

ת D ועשאר נ rt ך תנת יוציא «לא פות על לחת ראוי  ונן פועס ודנו העופת ח
פ׳ו נדלעיל אסור נו לצאת ע׳ם לו לתת אנל ר.ננ• יראי רגילים נתלנת ram סתל־ נ

א נ׳
ו אונלץ סונה צו פיש הוצצין הוי וגנו ננתזיס לננר אץ ולניק■ הונן נ  ,1 אנוס לל שי
פצנג• (09 פ6 פמרץ שרמס) ש4ג םרטן שאץ ספסאוס שמלא שלו הנלממוח גפני אד« כל אונלץ wA נ’זר נפג׳' גנרא פוף נשטס פסנס

VuD ו ן ע
n נד אדם נ*נוזק p .̂0199t»1917u6ns 'דנםטפ(וףע C : וסשנה פו •יו סל• 

:וגו' גנדונס אלא p ננג לא לל גואגיד נוונ :ולם) ציכייו(זף אלו נרע . נלנד
ס לאנד ואני א p אנ נ שקי « נ ע אלפס טי נ ן אלו נו י נ נ א ו ' גנו י ס י נ  גשסן לטוס שפל טי

lai / » נש*פו ונשונטפ Yt 1ר א איש ■הויש p אלופי דדג■ פר<נ »למ «; מ פ ר נו  אנ
ץ ודל; ולא שננ9 מלפי ל99 אש פנשרץ ט ולילו למלץ 9פיוע ג  ואפר טלק לווץ P אליסו י
א איש •סויה p וייא 1ו9ו גופץ ופולץ השם■ פלשי פרומה פ מ  מאן 0וד9שp 9 ופש»טן אמו מ

א לו4ו «צדופ שוי ר ל ט אלפא גלל »וד לטן9 ולא שגפ9 פלפי פרופפ אנר pip נ׳ ר פ  נ
מיו 1א ראו לא ולפי נליג׳ פpoo p 9ו י ע ונסנפפ פישפ ■/ פקל• ר פי  pp9 '01פ9 «ל> מו
ו / / י פייהס »רע .נאום אום ו אי ט ■ווליס י נ • ו א נגנילטם ץ0»וי אלנם ר ר  יסודם p י
סנ וסנושץ 9םם אס גווסץ ואין שגפ9 עלנד עגשיין מפופא לדש אנוו » שצגנוץ •Op ו  אפ

ם נושלץ אבל ונש»ר נשגה פלנל p ואץ מו 1gn9 ץ אלא א אפר וני סנ ס גם׳ ר  נלפע פוונ
ר שן פו; טו ץ פ9שוו ונמלאו נ ש ום ולש• מ ץ ניוז « ל forra( לטן ל  p in ק אלא ט ל  נ

ץ שדר גטשפא דאיש י נ ג מנוטס ל9ם 1P נ ו סלם םפוונס או■ עשנטס םג• לם ו נ ^ 
ן וגש•!•; נ נ הוי p 3 ממן גנ n so  wמ ow 9 . ל nי גנמס ופא0<ש ו 0140 ל נ  ג

ט1 ואלו אלו פדן ס נ י ס ^ ם טי נ .להשדע נ4ד ל׳ ואץ נ פרן סלאמי »  טש ו״ל לי
י פטפוס מדשץ אלא 1 ־ ־ ־ ־ איז פ פ מאו• 0 ו

ופס



tפ״ג ומצה חמץ הלכות זמנים. משנה כסף232 3d משנה

 לא דאנח׳ גשנח הסח להיוח(ערג] שחל יעגן ע׳ש לשרפה דלייך ספא ודירןא יחשפמ פיניה
 נשאר פסח [ערג] להיות שחל יפנון איסירא זגג! פפא היה אי אנל איסירא זפן מפא
 נסתה דנרו יעסרא נה ל! ליה תלייה אי פמאה עם פערה יערנ אפילו השמע ים׳

:יצ׳ע סלר\ ולא
נדק ואם .וט׳ אי בליל התגץ כשנוו־ס ו

ם לאחר אי  וטי פנרך ^גלי
 הרגל ואחר פנק• הרגל דנתון■ פיש וא״ח
ו איפ י נ  ופירן איטרא זע! דחרו״מ פיון מ
שן ה׳ה  יראה שלא פגייה שהיא כיין הרגל פנ
 לאחר אנל לנרך לו יש ודאי נרפוחו חגי! שוס

 גדי אלא הנדיקה ואין חפן אופל שמא הרגל
ק להנדיל  לחק הפסח עליו שעני וה חסן נ

טר על ׳נרן שיאן■ וא״נ אחי . ני ק  יצא ח
עיי על לנין ש״ך דהא גהירא  זה מין ני
עי שהיא  דחתן ני״ש דקי׳ל דניק •׳ל לק־ .פנ
v הפסח עליו שעני m משים אלא נהגאה 
טן «םא ן ו  רני» ינס׳ש פיתי נתערנ אם ט
 אס הפסח עליו שעני טו! שג! וכיין ש׳א

ר איט פעתה איט השהה  יניי! עליו טנ
ר שאיט א אפילו עליו טנ ינ  פכא בשטיחי מי
ן היאן ואילך ט ו על י טי  הרגל נחון אנל ני
י איתי שפשהא שעה שפל נ  .לנין ש״ן עליי ט
 שעה פתסלת נדק אס אנל פעח ר’ה נסנ

 לנפל יטל איע פציתי .לנפל צריך אים פשיס
 נאג׳ צופר ציין הא^ק השליח אי! ודנוופה

ט׳ גנתנ פ:’הר ו
ט' כצי עליי טפה ניו׳ע פצאי ואם ח .י

«ו ס נהגמת ה עי נ  יהא נפקיפו ׳
ה •'A ליה איס מי  הנערה שטחיה פתין־ י

 דהכא יתירח לציין שלא נפי מסרה לצוע
 לא ראשילו שפתנ היה וליעס .נשנפלו א״יי
 צפרך שלא הנערה שנשהתירי י׳ל עטקיק נישל
 איפא הא ופ׳ת קצת הייס צורן בשיש היע
ס צורן  שריאת דהא ליסא ספה דאינא טק טו

 דהא ושד יו׳ע דוחה ואיש עשה ספח קדשיס
ק אפריק »ן׳ ת נ  אגיריק דלא ז׳.) (רף יפטט

טן  נוף לפל פי׳ גאש לפל השוה נהגאה אלא ס
 ש׳ק '0נוף.והט לטס הנאה לינא והנא אדם

 ילא ותאי נפלו נשלא דלשלם תירצו דנסוטת
טן סשוס לפורט שריק  פשיס פעפא ה״ס ס

אטי  דאסור «קצה סשוס סורנק לשירט ד
 איסייא פטם ופי דבריהם על לי וקשה לפלשלו
ק נ י  ננל עציו ולענור להשהוט ליה שריק י
ימנסים וי׳׳ל יפצא. ונל יראה

 :בלבד השבת ביום שעות ארבע עד לאכול כדי הטד\רה
 עשר ארבעה בליל כדק ולא הזיד או ששכח- "טי ה

 בודק בשחרית בדק לא .בשחרית עשר ארבעה בודק
 בתוך בודק הביעור בשעת בדק לא . הכיעור בשעת

 כדי הרגל אחר [י] בודק כדק ולא הרגל עבר .החג
 שד\א מפני הפסח עליו שעבר טחטץ שימצא מה שיבער

 עשר ארבעה בלילי החמץ כשבודק ן : בהגייה אסור
 קודם מברך’ הרגל בתוך או עשר ארבעה ביום או

 העולם מלך אלהינו ה׳ אתה ברוך [יי] לבדוק שיתחיל
 ובודק .חמץ ביעור [י] על וצונו במצותיו קדשנו אשר

 כמו חמץ להם שמכניםין המקומות בכל ומחפש
 וכשגומר ז •י מברך אינו הרגל לאחר ברק ואם’ .שבארנו

 ארבעה ביום או עשר ארבעה בליל בדק אם לבדוק
 שנשאר חמץ כל לבטל [׳] יצריך שעות שש קודם עשר

 שלא ברשותי שיש חמץ כל ויאמר .רוארע ואינו ברשותו
 אם אבל . כעפר [״] דצא והרי בטל הוא הרי ראיתיו

טל 'אינו ולמעלה ששית שעה טתחלת בדק  לבטל י
 ניסר שכבר ברשותו אינו שהרי

 כטל לא אם *לפיכך ח נ בהגייה
 מצא ולמעלה שעות ומשש שש קודם
 בלבו והיה עליו דעתו שהיה חמץ

 בערו ולא הביעור כשעת ושכחו
 ימצא ולא יראה לא על עבר זה הרי

 לו מועיל עתה הבטול ואץ . כטל ולא ביער לא שהרי
 הוא כאילו עשהו והכתוב ברשותו שאינו לפי כלום

 לבערו יוחייב .ימצא ולא יראה לא משום לחייבו ברשותו
ה [״] טוב ביום מצאו ואם .שימצאנו עת בבל  עליו טפ
צריך אינו הוא הקדש של ואם .ומבערו לערב עד כלי

לכפות
p עשו ro

 טקצה איטר על לעטר דטלו ושוד לדנרייסם
דן  ואל נשב •ראם נל סל ולסבור משה קום צ

ר איט אסרוהו שמפסים אלא לנפח היה ורלוט הוא העשה  תורה אמרת דלא עליו טנ
 לא אטה הוא אם אנל מנערו ואיש לנערו היה נשנרשותו אצא •פצא ונל יראה גל

א אטם ווה ^ p׳D והר׳ס .ט  פרן״ם לא ליה דעפצפל דנעידנא פשום לפלפלו פריק ד
:השניט סצוש

 :שם פוז׳נ תלת סי' פוי ג :שם סס׳ג תלג סי' גווי נ ;ל׳ט עשי! סנג׳ג סלה פי׳ פוי »
: CC סס׳ג ו״׳ש תמו פי' פוי ח . שס סת'נ סלד ט' פוי י

 אס פנעד! שאט שאע׳פ הדני פעם ופירוש .דפהיגה אליהו יניא שגוא טמאה עם
ס לפתאה לט אי! הפסח לפני התרומה י ; ניעורה פשעת אן ^

p לא אומרים וחפמים ׳׳•) (דן שם תשנה .נדקופו' ולא הזיז או ששפח םי ה b ר  ט
p עשר נאינעה נדק לא עשר נארנעה ינדוק עסי אינעה w לא הסועד נתון 

ונהל׳ .הטעד לאחר ינמק הסועד נתון pנד
חון פירש  הפתח נתין הסועד ולאחר המועד נ

׳ ע*נ הפסח ולאחי י נ י  אחי סי׳ דש .רניט פ
עיקר: חה

ס ו ד שנו ט' החסן אדס כ ה .ו  סטאיס הנינ
דן )  כשטדק שפתב ומה ננס׳. ז׳.; י

ן איט הפסח לאחי י׳ הם מני ראויי! רנינו דנ
 הפסח שלאתר ננייקה לנין אי! חדא׳ אליו

 ואץ חמן אופל היא זס! אותו נפל שהיי
^ ני! להנייל פדי אלא הנדיקה  שענד זה ח

ד היאן וא'פ אחר לחמן הספח סליו  על יני
 שלא סטוה שהוא הרגל נחון אנל מס! נינטר
ע צו יש ודא• נישותו מסן שום יראה נ דני ל  ו

:זה מא נרוי
t ר ם שנו כ ט׳ י״ד בליל נדק אס לניוק ו ,ו

ק י"• אמי ו׳.) (דן טי  ציין ה
 הא פירורי! משוס טמא אי ס׳׳ע ושאלו שינעל

 גלוסקא ימצא שמא גזרה רנא ואמי השיני לא
 לה משפח יפי והקשו עלויה ידעתיה •פיפיה
 איסורא לנתר לה משפח דלסא ותירצו ננעלה

 ואיר לה מנפל מצי וצא קיימא נרשוחיה ולאו
 ועשאן אדם של נישותו איק דנריס שט אלעור
נרודי• טר ק ואצו נרשוחו ק כאילו הכתונ
 וננסליה והקשו ולמעלה שעות משש והמן

ע אינ ח שלא דכיר נדיקה נעיד! ונחסש נ  נעי
פה :דפיי לא נדיקה  עיני ה׳ז רנינו שנתב ו

נהשנוס. זה על פתונ ימצא ופל יראה ננל
ט׳ הממנר זה פונר אולי איא  שאם פן ואיט .ו
 ראוי אפר הנניק רניס נינר• ז״ל י^״א עיץ
 לו גפתפק לא לע״! אחי ספר על משיג לפל

איי שהרי נזה רנינו דעת  נפתימס פתב ננ
 •ראה שלא נייד שאור להשבית מצוה אצו הלטת

 הרי ,שנעה פל חמן ימצא ולא שנעת פל חסן
ט שנאי  של עשה מטח אצא נו אי! שנייד יני

 ימצא ונל יראה ננל עובר שנעה ופל השנחה
 שפתנ וסת ,וט׳ עשה מטח פינ ראש פחג ופן
 מועיל נפול אין שש שאחר לומר פונחו כאן
 משש שנפלו אע״ש ניערו לא ואם ניעור אלא

 הפסח לכשיגיע עליו עוגר ה׳ז ולמעלה שנטת
:ינינו נדבר׳ מוכרח וזה ימצא ונל יראה ננצ
ם ח א  רג אתי ו׳,) (דן שי .ניו׳׳ס מצא ו

 אש עליו טפה ניויס חסן המוצא
 לסי ינינו ידעת מיניה בייל מיניל מיס צריך איט טא הקדש של אס רנא אמר הפל׳

 ולזרותו לפררו ולא ניו׳ס לשרט יכול אינו ואעפ׳כ נפול נצא אפילי לפרשה הנראה
י ואיט איטרו י^ים נגלו נשכני דדוקא מפרשים ויש לרוח. נ  לא אם הא עליו ט

ע לרוח לזרוחו או לשוקו הוא •טל נפלו ע׳ :נ

 הו־אב׳ד השגת
 נסנ .ם'1 ניטל לא אם 'לפינן

ר אולי 'ל1 כראנ׳ר  זה טי
 גלא ילמעלם שפית מםש המיזגי

 יפגעת נו יאיט ימצא ולא ׳יאם
;פפ׳ל מזינ •מים

לסלך משנה
 דהאונל כסיד אוזיא (א׳ם .מעט *ישי! ססנל פלי עליו למוס א׳צ מא םנ!וש של ואם ח «׳ג

 סיג ניגרי יעיין נים.) (ין םעס נל נסנץ מאיפא מעל נמופי הקדש של סנק
:•עיש) המייט מיו פ׳ש ילום סלוס נם׳ סממני

כחור

משנה לחם
ל ו ח שכחב מה עס לניט על שקשה מה .וט׳ חמ! טפור ע ט מ  פמצ נמי מילה נ

ל• יש זעדיין .מילה נהל׳ יוסף כניח פיק מ! את למזל לגרך לצייך הנן אח
קדשים ושזחש פסח שוחם גגי דאמא• יוסף ננית שם שתירן מה כל על לניט על קושיא

 הירצו וקדשים מפסח כשהקשו שם ראסרו עמרא כדמוכח לשמוע שינלך שצריך כתב לא
סם מל שסמך י״צ אלא קדשים בהל׳ ולא פסח קלבן בהל׳ ולא שתיעה בהל׳ ולא פי״א ברכות בהלכות לא כן שנתב מצאתי ולא קושפא הד מגיא הך כל ז״ל דפסז ולפי

ט׳ הן הלשות וכדברי הואיל ושתישה ידים מילת אבל ש״ו) לין (פי״א נרטת בהל׳ שכהב ;ז״ל לדעתו לשחוש שחברך ולאי וא^: לשוח הוי לא זקדשיס ופסח ו
סי

עח סנדל
י ו6 ששכח ם* :פלס להוסיף רלא והגו ' .נ«אה גאסר שכנר פד מי  :ם״ס) פונרין(ד^ אלו ז

p'oS■ ו׳ (רף דשסחיס ה״ק . ימצא ולא יראס לא «־ קודם גישל לא אם t(רל היאכ״ד כתג • ׳ 
ג וכו׳ המחבר « סובל אולי י  ו״ל המפרשיס וריכ ר׳ת1 רש״י גס אוסר חוגי :פכ״ל מ

 טעמא תאי ואמריק שעטל צריך כנודן רב אמר יהודה דרג מימרא פל דשסמים פ׳ק בריש p פירשו
 ושירש״י פילוה דדפהיה יפיפיה גלוסקא ימצא שסא גדרה רגא אמר ^סייןנא מד ושדק ו^ציק

Yt וז;זצי הר׳ם בהג סלז מאך לה וממיגן ז״ל ר״ש וכן ימצא ולא יראה לא פ»ם סלה וסגר 
 זלקנפו מצות תאכלו כערג כדכתיג דח:יכ הוא מנפדב ו״ל ניאג׳ד שהקשה דכסיג יסיה ושב») ןזל

 גמרא שפה כל פרק להדיא לה דגרסינן תדפ פליה דפגר הוא די׳י מסצוס סליו לפבור אגל מגה
 תאכל לא שצאת•־ תעשה כלא שהוא ופסלה שסוס פשש חפן לאוכל ומציין צנרי של רחמן סהגיתץ

 סמן סליו תאכל לא צאחר כנר והלא p לומר אסשר וכי ר״ש א אפר יהודה ר׳ רגיי סמן סליו
ר ור׳י ואקשיק יפיס סנסת ̂נפו פליו האי וסרקינן ר׳ש קאמר אי  .ע״כ הזה גזמן ואפילו וזנה לי
 זמן כל ימצא ילא •ראה נלא דפונר ועיסא כר׳י הלנה ור״ש יסודה דר׳ שהוצי^סו מי ס׳ וק׳ל

ק אכילס איסור ׳ לה אסיק ועוד סוגיין סלה ו ק כאביי יוסי י  וזלק מאך דפסחיס פ׳ק ז״ל פירש׳י ו
 סס; לאכילת שאול שכיתת אית־,ש הא שעות שש עד ממן גניה ^יהוי שרי מי סצסו ניו״מ ואי

ח ואגילס  ואגיי עמו גמוןו יוסי ר׳ וקי׳ל ע'כ מצות תאכלו גפרנ כתיג מצה וגאכילם מצה לאכילש «
n• א0לי to! די ;שליס מליג דןיפסחים פ׳ק .לנישו ורaי(p עד גיסר לא עו :ז׳) (

סייסודות הגהות
ה׳ ב״ש ר׳ אVוד ברגנן ני] י ע״כ ,חי חג [ה] * בגסרא ע״ע יוזודח נ דר נ  צר אןייעור ו
ק א בעוד ינ׳ חח יססיק hS בודק עהו ח גסי אינ p ע n חג וכן הכדיקח  סעכירך סחר״ם נ

אוי דבינו וכעערי .בדיקתו גטר עד אחרים כדבדים סח לא חסץ ביעור עי* עגי כן עבו  ו
^ כתב ב חנין אגו ואין א סתר^ן וכן ס״ה וכן ככעשוד אלסס ר״י שסק וכן כן נו

טי אSוד ב נ ח א םנרך ׳מהוא מנ סז עי ח ויחזיק חסץ כ  ועיין K־noSn מסיק הבי [ו] ן כי
SםעSריך הכגדק רב אשר יהודה רב אסר [ז] ז גסזסן ברכות כה־ ה  חיח ריזב״א ימיכסל. ז

 בדיקת כשעת י*עשות שזריך ‘הביכוי טלכד הביעור בשעת SimS כשר המנהג אוסר
א סמהרח חמץ לקנות שרגילין לש*  וזיכץ חוזרין או אסש של הכיסול בכלל חיח ש̂י

 רשניהמ כתב ראכי״ח וכן ע״ש אחד בכסול שדי משמע שבססר אע״ס כנר שבטלו במה
 חסקד וליהזי ליבסל לוטר שיש הלוי טר״י קיבל ראבי״ח [ח] :ע־נ ,טובים כאהד

 אוסר חיח לא הלזי יואל רבעו אביו אבל לעיל שר״ת כך ר.םרץ■ משוס דבטול כעסרא
בינו כדברי הסקר שרי וכן אלשס ד״י וכן הטחבר י  I ע״כ בסדורו, בר״ע יוסף רכינו ופן י

ויו הכערח שהוחרח סתוך לריי א״ל דהא בסקוסו יבערגו תאמר ואם [ט] י לז נ  ו
א י״ל דכחובות קסא במרק בי ולא שבטלו סיירי הנ ש ובל יראת בל סשום עליו ע  יפז

rvtp p הבערת שתהא בעינן ואגן ינערנו לא אם אך r r t על יודלק ריב״א כשם 
. 1 ע^כ ,העטור



ח מגיד שנ n ומצה חמץ הלטת זטגים,ט m i f i  X B 388קיו
Q מיי פמגו קודם «<« שיצא סי .m מי  ההולר משוה ס'מ.) (ון! ««רץ אלו שרק '

ס אירושין שעודס ולאםל גוו אס ולמול גשמו אס לשסוש  שיש וסגר »ו0 מי
 גלגו ינשל צאו ואם רנמר ׳ושור לסאסו ולסוור ולגמר לסוור ׳טל אם ניסו נסוו סמן א

מיי ולא שי' .שלגו •גמל המשולש וש! הדליקה וגק מהי p שן«״ש להציל  יש ואטלו י
נמלמא נבשול דמדאור״סא והשמם שהוס סם

שיצא *מי ט 'מפני פורשץ שהבל כלי עליו לכפות ̂*ייו״י״ ייי• ®■’ל  שחייו הן נפה ומד to יסווי הישוס סניסס
 מניצה שגמים ואמת נמשוה נשימות ומ<ל<צ

המוסן; והלנה
ק .וגו' מולנלש מיסה שמיש קף י  (דף ל

ס יושג מה נד״סא «'.)  הקדיש מי
הון המן א סיס ומנר  אשד נלני מנשא ניס; נ
סי והא מ׳ש והקשו מיש ואחד שנס  איסורא נ
נ וסיר! ליה מנשל מא וה>נ׳ הוא  הנא אסא י

ט לשני סיושג נסלמיד מגי ששקיק י  א P0 ו
 סשסק שמא וססירא גיסי גסון מגואאו פ«ה

 דקסני ומי דיקא דסספין מקמי לס מנשל וקא
ס יושג היה  ופי דיקא ז*ל יים*י0( המדרש מי
מוי נממן דלאו  סיס אשיא גמור poo דאי ו
 לשלשלה אשור הרי יוסר למשוס נידו שה שסי

:מיג
א ד י צ מוי כי p ט o ט' שורי או שורשו .ו

 אין אומי יהודה י׳ שפה נל ם׳
פוי  ששיי אומרים ושכמיה שריפה אלא שוק ני
ץ גשגמים והלנה לים משיל או לתש ודיה  ו
דני׳ שלא הנאווים ששנף ס.) (דף הסוש' נ  נ׳

 חורה מפרי קאמי היט לסו אינמיא ומשיא
 ליס שמיל דלמא t ליס ומשיל ששרי ליוש

ה »ה ונסלק; נפישה  רג ואשי יוסף ודג מ
 שם והניא פירור נסי לא דממיש pn יושף

פי דסניא נתימא  הא ליי וסייא פירור מ
pooמשוס גמוסו יניוו ופשק גוהשא הא ׳ 

 והשא דאפיא שפסק ש׳ רש שמשיה דמשסני
תי נמי ה: פי נו'. מליו שנפלה וחטץ ונינ  ו
 מטלס מליו שנפלה ששן ששנה ל*א:) (דף שם
שנ׳ג נמנומי הוא הת  הנלג שאין נל אומי י
ג אמי ונגמיא לספש ׳טל  צדך ששדא י

 שלשה הנלג שפישס גמה שגא גלגו שינשל
. ששיס שפס נננשס לא פדיק ואם נהלטח: וננהג .ע"נ שפסים ט' א.) (דף שם ו  נ׳

 נהנאשו ומושי לנגדי ומונרו ולפוטש לשיה לנהמה מאטל לאטל שמוסר שעה גל ששנה
א ואמריק  דאי נריי דלא שסנימק מאניל איש לאטל «סר שאיש שמה נל הא ממי

מי ונהלטס ומאניל ל>נל דאיש ממש אינא הא ר•• נ פשק ו ק .פ*נ נייי הלנה י  ו
 גילא) (דף 00 נרשרא .וגו' ovc שמס קווה שרט ואם :ראשק פרק טף שטאר

א אפי  :טא נשלט) סן שמשא שאי זמש אשר אטלו נהנאסו טהר זמש קודם שיט יג
ט' שרט אס אכל טי ומש מני נמשנה גיא.;) (דף .ו ש' גהנאסו א  לא פשישא וט

ש׳י דיננן לשטס צתפא ט ישיק ולא ונששנס מא ושוניח סשיס שפס ו*ל וטי
ששי

ה לחם שנ ט
טן שגולנלס עישה שהניס סי י ט נ ט' רצא ני  שם אשת .נלט שנפלו זה סי׳ ו

ט' דקסנ׳ נשי דיקא ז׳) (דף נגסיא ציי ופייס ו ט' נשי דיקא זיל י ו
ו'. poo •דלט נ  השייוש לט ואיה ו
ש נשם למיל <דה שנחנ  נשנישלו דדוקא ט׳
p קודס t ׳טל נישלו לא אס הא איטרו 

ט׳ לזטהו «א  שה זיל רשיי נדפייש נאן לושי אין דהא נמי דיקא p יסישג איו ו
to; טי הת יוחי למשוח  מאשי לשלפלה מוסר שפרשיה טש דמה דלפי לשלהלר. א

 קאמרי לא ששישים דהיש נלום טא <ףשיא לאו הא .לשרפה טה נידו ואיג דלאניפל
 הדש ייל נשי דיקא נגמרא ונשאמיו מליו וטגד לנשלו א אפשר דאי משוס אלא הגי
טיו זמן אהר דנישול איפחק כדהליק «׳ ולא לן ט הת מהני דאי שהוי אי  נסי נני

טי טה «א שיטל ניון לשלשא א  לט השהא אלא נן אמדו לא ששישים po דאפילו ל
מטי שלא נדי ולגן איכות זמן אהי ניפול מהני W0 האמה ט «א יטל י טי  אנל ל

למלשלו: דאטי ודאי שהש הוה אי
ואם

תו ם הבי ד עור שעת קו שות הכי ח לע צו ל או ט ט א  ל
ה עוד צוו! של ס ת בגון ס ד עו שואץ ארוסץ ס כר ונ  שיש ונז

ץ לו מ ך ח תו תו, ב בול אם בי ר י חזו ר ל ע ר ולב  ולחזו
תו צו מ ם יחזור ל א או ו טל ל בו יב ל ד להציל יצא .ב  מי

ר מן חניים ה מן הדליקה מן ת ת ו מפול טל ה ב בו י ל  ב
דיו. צורך יצא ו כר עצמו ל ך חמץ לו שיש ונז תו תו ב  בי
עד . Tמ יחזור ה ו מ א ב תר הו ד ח ה ככיצד; ע ת הי חו  פ

טלו מכביצה ב בו מ ל דיו ב ת עיסה שהניח מי’ י :ו  מגולגל
ך תו תו. ב א שיצא אחר ונזכר ויצא בי הו שב ו בו לפני יו  ר

ה [י] הי ץ שמא ירא ו ם תחמי ה הרי שיכא קוד טלו ז  מב
גו ל ם ב טול אין החמיצה אם אבל .שתחמיץ קוד  הבי

עיל ם מו ר אלא כלו ב ר כ א על עב אה ל א יר  ימצא ול
חייב ר ו ע ד לב שיחזור מי תו כ א :לבי ר יכיצד י עו  חמץ בי

רר או שורפו [י] ה פו ר ח וזו  ואם . לים זורקו או לרו
p היה r n ה ש תכו הים ואץ ק ח ה מ הר מ ה הרי ב  ז

אחר מפררו ך ו ת עליו שנפלד! יחמץ .לים זורקו כ  מפול
שה עפר עליו ונמצא תר או טפחים של א הרי יו  הו

ער מבו צריך כ טל ו בו לב ל א עריץ אם ב ה ל ס כנ  שעה נ
שית תנו .ש ם ל;יבו״ם נ שיח שעה קוד ער. צריך אינו ש ב  ל

שית שעה הידם שרפו ואם ה הרי ש ת "מותר ז ^ י  ל
מין [ל] ך שלו בפח תו ח ב בל .הפס שעה שרפו אם א מ

שית ש
מג: פ ט ט טי  שפינשש: רמחפייתצג לש; פי'פפפטויננשין נטד גשש: פ

ט׳פפהסמיגשפ: השד

ס', נפי 6ייז '’י® ייגיי מני* (י׳ה * ; 
ע «ו C השמיצה לה ומז״ן אלא נן ימ6 ;נ m :

 הג9 לט'. ^הנהי p<» to להציל יצא הגיטיוט' שמה קודם שניט 6טצ מי ט
ה  גטשול וי״נ&6דמד והשמם שטה שם יש (אפילו >סזוי ולא פי* wo ינשל ל

̂יג גטי;שמ ישי• נהג pi pל «> נמלמא  לא אי אפילו גפטה סננה טסי דסטס ו
 ישיר שמא (לגמי לסזוי סגשיס אט סצתגץ הד לא סטה טס ^פילו גטטל טי טה

 שנם ואפשר .טטה מהצלה St3m< נגיטיו
 קאפי דטלהא דקסשא אלא נזה מיה יש*י

טי: גשלשא ולpנג זשיטר״הא
טי כיצד יא  שינמ נראה .וגו" השן ני

v הא«המא נסיט הא משיש m 
 הטס להון זויגן אלא סויוי גס* לא שהסהיצו

 אשל הם1א ההזיים שי.מ>ם מטי מנונטן (אפיא
ט. מההגק המיה שאץ טיוי גמי נהסא א
 גסגמיס פםת שמאושס סייס גאויה השוי גהג

 שיימ לים שגדל א לרוס טרה מפיר יאפי*
 שלם שס ישצ^ לא1 ליה נשיזתק <פיד נה
p נהג סגן שאמי אהמה1 .נהזיל הריס נהג 

 א למסלה שנהג שה לגל טזר נמזיל הייה
ט יניט שהיי אששי טי  ימקא סדנתו נראה נ

ל« נזייקה לא אגל שירוד נסיק לתה רס1נו
 טס (אן קשה הסנק טה ואם גהג שק

 שלא הי• '01 משית זה הי• נההיה פסהט
 (נטילת דהייס קשה לטק אלא שיתי הצתן
 אנל •ושף דיג סיט ד«)1אפנא; נהג למד
 1לנ P ןנ9 אלא .מידור נמי לא סמן שאי
קא• לא הרמלים נ0ג pi שאשר שמה לומר
 נהגמס im שמאיה שאמר מה לשין אנא

i f  In אפלינו נשא• דצ"מ אלינא T'ק ״  וינ
 מציא היי ליוה זיס א לים שהשיא טק דסא

 וליגק סמן סגל לר• טיוי ל• ולמה מרטט
 ואף דפשטם נסיק דאמייק ;אמיג קשה נסמן

 נשמה שלא אלא נשתפה לוקא קאמי לא יי•
ד גנל השנהט ניעות נשעה אנל נימות  ונ

 טהא סשנסס נינשת נשעה דאפילו קשיא מיס
 גנל לתס(לינק לדוס א ליס להשיל טי גמי
 דהיקאסי ליוה חיים לים הפ« דגמי נראה זמן
 nipo גשמה שלא אצא גשדיהה לי• אמי דלא
טוי שמה גץ להו שי משממדליגקלא וגו'  נ

 גטצאה לט ט׳ לא ואמא• ניגשת גשמה לשלא
 nipo גשמה שלא אנל וריקה נפי תקא נימות דנשמה לגו שאי דלטלס (>*ל .מרטט
^ ■מטם לינק הסם מהציג דלא והא דני ננל השנסחו א  •מדס די' אלינא הסם ד

 זדיקה גמיק איטת זשן שטא (לשפלה שש הסהלה דלרנק אהינ אגל דיי• טלי הדיש
v i ט שנהג חט ט• מרטט גטצאה שש טדס אנל  שטה שמה קודם למנויס נהגה רנ
טי׳ וט' הסן ניגשי ניצר המין נההלה שנהג שסה שנראה לגמי Tלי איגי  הההלה נ
ם ת1ל« ותצה ט ליהש מגרם שם שאץ א; ולמפלג שטה סמג  ודג ,ששיה שמה ^
 א , po'oo השלה ה״ש גינשת ושמה וגדפייש*• pשש שמה ה״ש גיגשיו נשמה שלא

ט נינשת טמה ייה הדסי' P גיגשיו גשמה ^לא שטה שמה ט f שמה 0 / i m x

והסהא
ה שנ ך ס מל ל

ט השן ישד ניצר יא אי ט '011ט  אשד •«דפ יי פפה גל נש« .ציש ■חט P י
 ומשוא(וף .ציס «דצ א צמש ושרה ששרר אף ושלא שתפש אצא השן ישוו אץ

 אזה חדש ששיי וט;א א ציס ■שפיצ ומשיו ציוש טוש ששרד •9» «ו אנגיא לש.)
 צט מצ1ש א ציוש ש»1 טסק אשי יוט י' נה׳נ שי! גני נשי ותק נתייה צט שטצ צ5א

 אנצ«ףצ ציות ושיש שדק יצשא א צט ו«דצ וט^ ושרש'צחה טמק קאד תגי צ« ואנפיא
t נשחה וצשאר השן שטקש מד צא אוצא קא שהצה וליש גרו תפתנרא מש אשי שייש ליש f 
 דששט ששן שניקה ששי שגדה יצא שיו ששתשוא אפגא אימה מהף מ ^צ טיוי <ש> אדצ
 שאץ הטש ניני דרגש אצינא ומש .ומ' ׳ואף מ7 סטה היא ייגש נוטש שיא טחי גד1 צא

 <ש> ולא שטשא ששצש ציש שוא שאש נשמש צשאר א שמצש ציש «שצנה נטוש אא הצי שמי
 צא גששן ל( ששצה גיש הטקש גט צא וגש׳ו טג> וגי שלו שמוי שהמן •שא יצא טחי שהמן

 טאו השן גני טמי לשמי טט ט נשמש נהאי טיק: ששי נגד וגלו .ששצש טס טיוי גשי
« אקשש גלו שטקס וקט׳ גטיסא דשא . נשווה  ושד p ימהצק לי נסניש אן■ נשווס מאי י
M p ייג יאגוד טיח נמאי צשנהפק ט ספיש יצא ציני ישייה f אצא גלו שטקה גשי 
 . שטש וצא אף שטקה נשי יצא לי טיס ששצס טס אנצ ממיס וצא מהול נשיית נשאי
t וצלי טווי נשי נשחת מאי יצונש ימימה גהמן אצא אנה לי נציג צא וש וצג׳ p גשאו

שטקס m צלה נשיות ומאי מניש יצא אף
 שטקש מ׳ צא ששצש טש וצלש גצצ שציש מציג צא נשיו אן ומתיש מטש היחד מ׳ צא והחת

ל׳ וצומו קיי טי ואגפי א אנצ שמצס גיס טווי גשי צא רשטש גהנק אנצ שניש וצא שטש טיקש גט המצש טס ואף לצ י מ
גשחת

עוז מנדל טייטוניוח הגדןת
 שגדק.לגל טף שציושו שנשצש נחסץ לא): טקגצששש(רף .ציש 1שיק מקנד ט«ר נידד

: טנוץ אצו וטק לא) כמש(יף
ץ לנסר ג-ר.ו בתיד ׳לטי הדם דיוקה נחב סנשן (׳]  רנני' הן נ^6«י נל השונק נ«ל*

ר ודישקר גגל יה* u *ל«ץ  .ננעטוו לארץ ו.נושיה העיסה *תחמיץ קוים V* ה1 וונ
« ננלי הנינק בבצק •יע*ר. םונ ונן ג * א ל* ו  עי הנל' מעני ויפידו ליהשטק יינ

עי בני נפרק [נ] ! ע־נ .*תתטיץ iw לרוי חניה משיי אף יתנ״א *דישה אלא הסץ ניענר אץ אוסר יריות ל *  w• ל׳ ניים ט ר  נהווו בשיק נויתיה תנא ון רטזם רקיילנל׳ מי
 אסר ישסתים בשיק נאמר .*תק אהחיא ביינתא דקאמר עצמו וטרבר׳ *תקינן •יא אנן רהנא גשיקין ^תגא לי ד*תק אע׳ש בששת והמץ טטאה תיומוז וזנ*רשין הן אניו דתטטה

* לאחר שירו* ב^ורו ב*עת *איא אימתי לי רו* ביעורו נ*עת אבל * * קווס ט ל ־.תו1ה«ב לבער הכל עדיו * ל'1 .ישר ננ א אימתי שי■ י m נ*עת *י po עטו ו׳ קוד.! שי* 
* בחילת שירו* ביעורו ב*עת אבל  «ב-א קבטח לדי טצרץ• הנאה איסט בל נתיוטת ינן1רח השקי בם־וס חמץ יהשליך אוסר היה ייביק .רבר בבל ה*בחתו *וימין או וב׳ע *

א קודם גיא ליה יסטה' ם*ופ תייט סט־ר ותגן והא אחרים לנלכים אמילו אלא הנאה היינו לכלכו אם קיימי! אנן כסה לנלביס אפילו חטץ יאכיל לא טיייעלם׳ ואיה  לידי *׳נ
ם טצוייס *העורבים מ:ץט לנל להעליבו יכול איטרו ומן קודם טירו אגילר. איטר אני ולא הזאיל *  וסן איר בתצי רמץ '®נא ואם בריקה צייד אין והצר ט״י׳ ובהא בהגאד. נ

I ע׳ב .בהנאה מותר זטנו קורט הרבו רבא ראטר (נ) :ע־כ .*יישר. ץ5ח ביעור יעינץ• העטבים *<קתוהי בו״ 0* להניחו אסור איסטו



2 3 משנה מנידד פ״ג ומצה חמץ הלכות זמנים.משנה כסף4

 דאחילו כלימר דצר נ:ל הפנהתו שניעית נ:עמ <)נ! ששיס נשעה שליני יינ<ן ’’’ר השהא1
ע׳ לש י"׳  ’1ה ולל׳ה ,לרש׳יי וה״נז ’ם; ליס ישיל &י לרזה חילה נשפרר סלח שייפה נ

עיקד ר6(י וזה דנל נגל השנתתו ששית נשעה אבל שניעית נשעה דפ;ינ׳ סיפנס
 נצי׳ סה; הסשיהיס אדם נל׳ והוהן יותר.

 צריך ששית שעה שעשהניעה עושים הם נדי!
ע יכן השלם p לנערו שי  ייייד-יות נהנהות י
נ יניצו ופפק ו  דהא להה פעם וצריך יוסף נ
 .יצ״ע רהלס נר כרנה הלנה יוםף ורש רנה
 שאילו נהיוים חע! יידע יאע״ג הר״ת כתג
 נניפול ליה דםני ננית פצו׳ ואיט לינלות עשי׳
 שאין נהערפה שלא הדעתיה דנפליה הינא
 שנפלה [חסץ :לעולם מפצו וליהטת לתזוי דעתו

 תפישת נסה תלא] )עסי(ל״א נו׳. סאמיס נ׳ ני'
 נו לפוש ולא מנישה יהא נצוה פירושו הנלנ

 שני מפתים נש׳ ופ״כ מפתים ש' הנלנ לתפישת
 יותר הוי דכי לימא ילא יותר או ומ״ש .ליה
 כתנ .קמ׳יל לינע׳ לא נימול אפילו מסמים מג'

 עד״! אם שרשי הסדו״קיש נספרים הי״ת
 ואיט לענו״ס ליתלו ששיח שפה לכלמה לא

 קודם לעט״ם לתט דנרשי וייס ,לנער צריך
 (דף דקי״ל פי' צריךלנער, איט ששיח שעה

 מותר לאטל שמומר שעה ינל כניה נ״א.)
 ננך אי! ק״ם לשאר שהמס! ואע״ם למטר
.ונו׳ הסח אותה אכה או נישל ואם כלום

 משה־ רני הרנ כלשדו שהאנוקה ודוקא
ר ״ ב א פ תו תס! לך יראה לא נתירה כ

ק אם ׳טל  או אותו מ
ר יהא לא ענו״ם ניד אותו הפרץד  .עליו «נ
 דמה! שייוהא מש״ע יראה צא ימדנתינ כלומר

 אנל נייך כשהוא דואא משמע לך ומיכחינ
 _שאור ח״ל פרי עט״ם ניד אותו םר,יד0 אם
תינ ננתינם ימצא צא מינ  יאסור ימצא לא י

 וכסשימוליס אמריו יתפשו אם דהא סמו! אפילו
 רשהמע ננתיכם ומדכתינ ימצאוהו אז ׳נקשוהו
 המי\ס שהרי עט״ס ניד להפקידו איסורא
 : נירט מא הרי עט״ם ניד ממט ט שמליח

 עשרה שטהה מתיצה לעשית צריך אבל כ
 כלי נכפ״ת ליה סני ולא .מפתים

 ורך שאי! הרנה הוא ומסתמא משום נדלפיל
 שהוא החם א״ל ננלי. יתנסה ולא סועס להפקיד

 שצריך זה אנל כלי ננפייח ליה פגי שעה לפי
 ליסל שהכלי ליה סלי לא המועד נל לעמוד

: מיניה למינל ואתי לצוון
ם ענוי

שלא שניעית או ששיח נשעה רה״ר

 זה הרי בועייה אסור והוא הואיל ולמעילה ששית
 יבשל. ולא בו יאפה ולא ובירים תנור בו יסיק לא

 אסור התבשיל ואותו הפת אותה אפה או בשל ואם
 ושורפו הואיל בהנייה אסורין שלו הפחמין וכן .בהנייה

ה שנאסר אחר ;בתיי

רביעי פרק
 טמן אם יכול חטץ לך יראה לא "בתורה כתוב א

 יהיה לא עכו״ם ביד אותו הפקיד או אותו
 אפילו בבתיכם ימצא לא שאור לומר תלמוד עוכר

 כן אם אלא עובר יהיה לא יכול .הטמינו או הפקידו
 או בשדה מביתו רחוק היה אם אבל בביתו החמץ היה

 נבולך בכל לומר תלמוד עובר יהיה לא אחרת בעיר
 של חמץ מרשותו לבער חייב יהא יכול . רשותך ככל

 שלך לך יראה לא לומר תלמוד הקדש של או עכו״ם
 של או אחרים של רואה אתה ‘אבי רואה אתה אי

 הניחו אם ישראל של ישהחמין למרת הא ב : גבוה
 מופקד ואפילו אחרת בעיר ואפילו טמון אפילו ברשותו

 . ימצא ולא יראה לא משום עובר זה הרי עכו״ם ביד
 אפילו ישראל אצל שהיה עכו״ם של או הקדש של חמין
 ואפילו .שלו שאינו מפני מותר זה הרי בבית עמו היה
 אין עליו [נ] שולטת ישראל שיד תושב [א] גר של היד׳

 צריך אבל . בפסח מרשותו החמין להוציא אותו כופין
 של חטצו בפני טפחים עשרה גבוהה מחיצה לעשות
 הקדש של אבל ממנו. לחסתפק יבוא שמא עכו״ם

שלא כדי ההקדש מן פורשין שהכל מפני צריך אינו
יבואו

:פס פלז׳ג סלו סי' ר1נן נ .עע מיי! פמ'נ א

ה (דף נהלטת שהעלו ממה ינילו לסד זה .ונו׳ או נישל ואם :ונירים הציר ׳  הנמי מ! נ
 עצים שנס שת לפי שאשור הכרם כלאי של נקש׳! או ערלה נעצי הפת אח אפה שאם

פה. א מנואר הפהמין ואיפור עיקר. ונ! תקלה לו ואי! נהלאה אסור יכחנרגילו נ  מ
;מותר שאנר! המרמי! מ! נפסח חמן שאין ועוד זפלו אצזר שרזרט כיי!

! ״ ב א פ תו מס! לו יראה לא נתורה כ
ה׳צ) (דף פ׳ק נר״חא וטי.

ם' יראה לא שלאתר צפי  שאס פטאי ושם ו
 ומ׳ש ;ימצא ונל יראה ננל עובר שהוא הממי!
ס ניד הפקידו או רנילו  שאילו אע׳פ העט׳

 יזת; ומה וק״ו טא פשוס דנר ננר״חא מנואד
ס של ט׳  לנערו ת״נ נא^יוהו ישראל שח״נ ע
 דנרים ונעה כ״ש לא לגמי• ישראל של שהוא זה
ק להפקיד שאסור מורים נגמרא •ש'  ניד מ

 סהני״סא רניט למי עליו ולעניי ענו״ם
 ומרסתה נפירושה ולחלקו נמכילתא משמיה

 נמירוש כחג זיל שהיסנ״ן זיל והיסנ׳ן ינילו
 שלו נחת! אלא נלאו עוני שאילו התורה

 לא: הכי לאו הא מרת׳ דאיכא ונרשיתי
ט׳ עיני יהא לא יכול  נני״תא סנואר זה .ו

ס׳ לנסר מ״נ יהא יכול :הסכיח .ו
 שיהנאי כסו אחייוח עליו קנל ונשצא שם ג״ז

• לפלילו .
הטיז ב  אתה אנל שם . ונו׳ הקיש של ו

 ושם נמה ושל אחרים של רואה
 עמך ו^ו• שננשתו נכרי שאפילו מפורש
ת נ! הדי! נחצר מפ  שננשתו לני׳ רניט ו

. מחיצה לעשות צריך אבל חושנל נר ט׳  ו
נ אתר ו׳.) (יף שם  ששה פכוים של ממצו י
 קנל ינשלא רנילו ומדנר• עשרה מחיצה לו

א אחריות עליו  לשונו זה ז״ל פירש*׳ p ס
 עליו קנל ולא אצלו המופקד עכו׳ם של חתצו

 לו ששה להשטחו דמותי דאמריל! אחייית
 קצת דעח וזה הינרא משום ני״י מחיצה

 זיל והרסני! העפור נעל אנל ז׳ל מפרשים
 עליו קנל דנלא ססישים האחרולים ס! וקצת

 מפלהו אלא עשרה מחיצה נעילן לא אחריות
 עליו ונקנל נו ינשל שלא נדי מקום לכל

׳ אחריות  יניון עשרה ונמחיצה ניח נייחד י
 דקניל אע׳ג א1ה נישוסו לאו ניח לו דייחד
 הקדש של אכל ;ז׳ל דעתם זהו .אחייית עליה
ט' ר .ו ק מצא גני פ"נ זה לחנאר ננ מ מ ת'  נ

:היכר צריך אים הקדש שנפל
ם ענו׳

א ם י א תנ .נהנאה אטר התנשיל ואותו הפת אותה ■אפה או נישל ו  לסד זה ה’ה נ
ט' נהלמת שהעלו ממה רניט מ׳ ראיתי .ונו' נמת עצים שנח שיש לסי ו

 הוי נפסח דתמ! דאתי׳ כרנל! דקי״ל כיו! הא מעמא האי ז׳׳ל לה׳ה ליה דלסה שהקשה
 איצסריך דאי אשר הכי נלאו המירה נשף עמרא שם נדאמר אשר דאפר! הנקנרין מ!

א מי  זו דאי! ול״ל .הלשרש׳! ר! דהוי מכיס וכלאי נעילת היא עצים דשנח מעמא כך ט
שי דאפר! אע"נ דמ״ס נלל קושיא  לאיהורא קלי דסקלא כיו! הפה לאשר לט אי! מ״ס ס

 שנח יש שתאמר או נפה עצים שנח דיש משוס הוא דסעמא לומר אתה צריך ודאי אלא
נ שצרך ולזה אמד דנר ומכל נפת מאפי :כ! לומר התניי הי

 לא דצרנה המצת ינים 1נע' אם כי ארכה ר׳י סצינ לא זה ולשי .דממים אף פירור כמי ופרוס
 אי! לסי ונתתן פחיקה ינע׳ סודה יכה דאף ניניהם מוולוקה אין נהיות כפאר כפיו אן שתיקה «'

 ואפשר .שירו- נפי לכ־« נהיויז נשאי ואי פירור נע׳ צא לכ׳ע הפצת נים יא׳ נצל ניניהם פסצוקוז
 נלל ומי־יד יעלה אילו נהרות לשאר או הפלת ליס ההשלנה והיית ס׳ל ׳והף דינ צופי «וו עוו
 פייוי נע׳ לא נהיית נשאי אף תמן כני! פתים ואי ממיס וצא נעמיס אלא פלו׳ הוני ואין
 נע׳ו נסית׳ וינה ע'יה ר'׳ פלינ וה ולפי .שתיקה נע׳ הפלת נים אף ע׳ו כגון פסיס לא ואי
 פירור נע׳ ולינה להוות נשאר ונתמן שתיקה נע׳ יוסף ולרנ שתיקה נע׳ לא ולינה הפלת ניס
 . הפלח ניס תת; הוא האתת . הם חלוקות וארנע העולה Sהכל .פירור כעי לא תשף ולרה

 היאשונה ההציקי, והנה הפצת נים ע׳ו והיניעית .נהרות נשאר ע׳ו והשלישית להרות. נשאר תנו! והשליש
 להרות נשאר 1כע' ולן .נלל מתצוקת נזה ואין פירור נע׳ לא וכ׳ע אנינא המלח ניס חפן והיינו
 כחלוקה אן .נצל מחלוקת נזה ואי! שחיקה נע׳ עצמא ונולי אלינא השלישית החלוקה וה״ט
 וונ רנה פלילי נהא הפלח ניס ע־ו דהיינו היניעיח והחלוקה להיות נשאר חמן דה״ט השליש
 נתלזקה ונם נמצא להיות נשאר אצא פייר׳ לא ׳ושף ורנ לעיל שנשננו הראשן הצו ולש .יוסף

 החווקה אצא ווי׳ ינה נין ואין שחיקה נע׳ צא ונ׳ע נחלקו צא הפלח ניה ע׳ו והיינו הוניעית
 השני הצד ולשי . פיווו נע׳ לא יוהף ולרנ פידור כעי דלרנה נהרות נשאר חמן דה״ע השיה

 לא נהרוח נשאר חפן והי״ו השניה והחלוקה נמנא החלח כים אצא שיירי לא ור׳י לעיל שנשנט
 הפלח ניה ע׳ו והיינו הוניעית החליקה אלא ׳וסן. לוג רנה נין ואין שנוי נע׳ ולנ׳ע נה נחציץ

 נים נין תיירי ורנה לעיל שנחננו השלישי הצד וצפי . שחיקה נע׳ ולכי׳ שחיקה ,נע׳ לא ולינה
 היניעיח ונחלו־,ה נהיות נשאי חפן והיינו השניה כחלוקה וני׳ רנה נחנקו נהיות נשאי ונין הפלח
ה״לח ניה וע׳ו פירור נש לא וליי' פירור נע׳ נהיות נשאי חמן ולונה הפלח נים פ׳ו וה״ט

עוז םגדל
ל׳א) שעה(ו־ כל נש' ויפיוא ופשחיס פ׳ק .הוא העכויה כנישוש פו יראה לח נשווה נתוש ס״ד

משנה לחם
! ״ ב א פ תו ט' אוחו סמן אם ׳טל מס! לך יראה לא נחורה כ ה דכנר קשה .ו  יינ

נ עוני נכרי ניד אוש Tptדכשהנ  נעיר או נשוה כשהוא שכ! כל א'
 דנשדה הכיטנ לנו שרינה אחר אלא נכי׳ ניד הפקידו סיניי! שה דלא וי׳ל .אחרת
 מקרא נכרי ניד המקידו מרניג! כן הכחונ שרינה ואיזי נטלו סנכל ח״נ אתית ונעיר

.נכרי ניד הפקידו מרניק שה לא נטלך דנכל קרא לאו א׳ אנל ננתיכם ימצא דלא
 ונעיר נשד־ אנל העיר ונאותה נניתו כשהוא נכרי ניד הפקידו דמרניצן דלה׳ ׳"ל ושד

;נטלך נכל ת׳ל מט! אחרת
עכו״ם

למלך טשנה
תי ; שחקה געי ולר״י שח^ה כעי לרבה  כמיא דס5מ דלא וז׳ל שכחמ ו״ל להיזיס׳ וראי

ה די,אמר אמאי דמסחמא המלח גיס אפילו :היקה בעי דלר״י חש״ע לכאויה כחי^ה לריו pft מ
rp’pr ה דכעי יוסן רב קאדי המלח נים דה״נו ̂זר דוקא נהרות מאר אי ועוד שח̂י יושף רג יןא

 דרג כחיה חניא יזאמר חאי א״ג בחתן אלא נע״ז ארבה פליג ולא המלח גיס ולא שחיקה דבעי
 לעיל שכסנגו הראשין הצד שללו החוששות והנה .ע״ג לרנה קשיא שחיקה נתי יןאתר ומאי יוסף
 ,הכרחיוה ג׳ מנח נהרות מאר נתמן אם ני ארכה שליג ולא נהווה נשאר אלא מיירי לא יוכף ורב

̂אמר כי דחשח״א האחד  געי דלא רגה דקאמר גמאי היינו שתיקה געי ממיס דלא ע״ז ר״י ר
 לא דלרכה המלח נים דמיירי ע״כ וא'כ שחיקה געי ממיס דלא רריון למימר איהו אחא שחיקה

 חניא קאמר מאי גע״ז פליג דלא איחא דאה הוא ה:גי וההכיח .שחיקה בעי ולר׳י שחיקה געי
 כע״ו ואי לרכה קשיא שחיקה דקאמר והו . נחלקו לא נע׳ז והלא דע״ו ברייתא ומייתי דר׳י ניתיה

 .חקא נהרות נשאר לכרייחא לאוקומי צריך נמי לר״י והא ייסף מרג שפי לרנה קשיא היכי נחלקו לא
 גסמא דסני דר״י טהיה תניא קחמר הלי ומשוס המנח גים אסילו שחיקה געי רלר׳י יראי אלא
 לרנה חיונתא והוי שחיקה רבעי קחני הכי ואשילו המלח לים הוא רע׳ז ושתמא 1כמ״ שחיקה דנעי

טהגי לא נהרות גשאר לר׳י זה ולפי הסוהסוח כפבו עוד , נהריח נשאר לאיקומה לדהיק והוצרך
הכי ואשילו החלח ניס מיירי ר״י דאי היא וטנהם , ע״כ היילח ליס להוליך מציין חדקא שחיקה

 א״כ שחיקה מהני נהרות דבשאר אמרח דאי שחיקה מהני לא נהי־־ח דבשאד ס״ל ע'כ שחיקה כעי
 נכפי דלא מהני המלח ליס רהילנה ניחא לרנה נשלייא המלח ליס יולכה גע״ז ה״כי הבליח לאמה

 אמאי שחיקה מה<י נהרות כשאר דגם איתא אס נעי:חיקה המלח ניס cn יו:ף לרג א* שחיקה
 כש״ח לעיל ועיין (א״ה . שחיקה מהגי לא נהיות נשא• ללר׳י ודאי אלא הינח לים להולי* מצמינן

.ו'} דין עכו״ס מה׳
CM

מהמוניות הגהות
שתו עט־ם [נ] :ע״כ .זיסני חרי ךS פרכתיב ליה ינןt‘יי [א] J מנץ בוער עמך רזרוי עכנ
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ם נ ״ ט׳ מסלי שהפקיד ענו  מרייש6 עליה דקניל 5ממר ר6מנו י'.) ה׳ (דף פה .ו
 עליה קגיל אפיל! די ניס שגיהוד הוניין שיש נהנחי «י1 לנערו הייב

ע נדעה «ראה ההלנוה וע! אסרעה :יני
ט׳ ישראל ל5א העלו שהפקיד אוה עכו״ם ד א אעי ה*) (דף שס .ו  עיוווא למי ינ

 פיק סילא דמי הסירא נעירו
שוס״ט פיסניד או מי»ינ דאילו  קאי!נעיתו ני

ט לשלועי דד ומפרשלנעור׳ ומסייניהו דפי נ
ע ט  אצא היין פ! שלא היו אלו שחשלתי! י

 וצריטן שלהן ההפן נקרא ואע^ה נאונה משפע
 הפהמ.ינהשנוס קודה להה להמוירו או לנערו
 שיססייג אסדיוה האונה סן אסרינת שאק נתונ

 הפפישיה סקלה נהנו וכן ע נשניל לנערו
 היה המלטה ופסה סדין האמריות שזה ז׳ל

 שומריה שהיו המיל אשי לפרנס עליהה שהיה
אנל  ו׳ל גיאה pא •למק נהלנוסליר העיי.

הוג שנן רנינו נדנרי נראה  אנשי »רוש שה נ
 למה לעשוס קפס להה נוסנין פהיו אולי המיל
 פורעיו אלא נהן משנימין אין אנד או «ננ ואס

 :עניל שעירו להן אפר הגי מטה אוהו
ישראל

 אצל חמצו Tp'עכו״םשהפ ג מעילה: לידי יבואוי
 או אבד שאם אחריות ישראל עליו קבל אם ישראל

 וקבל דצאיל לבערו חייב זה הרי דמיו לו ישלם ענב
 אחריות עליו קיבל לא ואם .בשלו געשה אחריות עליו

 הראב־ד השגת לאכיל ומיי״* אצלי לק״םי מותי
 ונו׳ שיאקיי א<פ •ענו׳ה חעבו״ם שברשות הפסח אחר ממנו
 שהפקיד אנס *עבו׳ם [נ] ד :היא

 הישראל יודע אם ישראל אצל חמצו
 לשלמו מחייבו ענב או אבד שאם

 שלא אע״פ לשלם ואונסו וכיפוצ
.לבערו חייב זה הרי אחריות קבל

שהרי

ם ד ט׳ אנס עכו״  לנני רנו) להו מי6ד י6ממ טליא זה דנר א1< היאנ׳ד וני.נ • ו
 פעם אין ההשלמה ופהננעל ה׳;) וט׳לפהמים מילא חמיראדנד נעירו ס«זא

דניי מהנח הדעה נוראי ני זו להשגה עייו א׳ל דסהעא p פונחה ל« דאפר וסיליוא הרג נ  נ
 אסריוס האונס ק דאסריוח אלפא קנילו לא נץ עליהסאמריזס קנילו נין מילא דנני ממירא

 דנני ממירא חקנלו לא לט ניפא דאל״נ מא
 נדנריו נמק דרש מילחא והאי נאהריוס מילא

 אנסים היו לא מילא נני אוסן ושמא טא נן
 אנשים היו אפילו או להם וההזירוהו נראשוניה

א להס אגזר הרי  מילא דנני מפירא נפירו מ
היו להם וימזירוהי מרשוח! שיוציאוט נל!«ר  י

 לא דר*נ ממירא האי שמא או מאמרמת «ורים
 ולא נזה רשוח להה אץ שהרי אצלם נפקד היה
 אוסו ואונלים אהד לניה או« מסקידין היו

גניא אנ׳ו כפג  הזציא זה דני ז׳ל רי
למי רנא לנו דאוזי ממאי
 לשלומי ונעייזו קאי משופ״כו פייוניי או מיגנינ ואילו טו! וזילא דנני ממיוא גזירו סמזא

ם ש 9שו 3לי ונימה ימי גויי ו *  ננפזז בזוונאי זא׳ג נ>נ נווזמ ומל נוא יאוזש מן ^
נ מיק  נש!ף ונלא נילא ונזי ממידא לן וא«» נממן דג לנס אומר שנ<נ נמלא ט
 גשייש מלמן לשמירוז לנמזיוו 1>נ וינוליס גלל נדנד אונש סיס לא ודאי אלא גשלסס סיס

 גדין אינן סאונש ק שסש וסמשלומץ מסס נסלוסו נשמ0 ומולאי לסש סמירזט ומיג
רל: סאמוייו, מ

ם נ ט׳. אמרמה ישראל עלמ קנל אס ישראל אצל מפצו שההקיד עכו״  זש היי ו
ם׳ ישראל של לסצייו שנכנס עטים סיר אמרו ו׳) (דף שיק .לנעט סייג ו

 לו וייחד זיל רש•׳ ופירש .ע׳ג לנער זנץק אץ ניח לו ייסר לנער זיץק אצלו וrהפק
 רנ אער ממרא שם «ו אסריוח נשקנל פירש ז״ל ר*ס1 אמריוס קנל אשלא >bp ניס
 ונו׳ צריך אינו הקדש של ואם טפר משום עפמיס י׳ ממיצה לו עושה נכרי של מפצו
ל ישיי ולפירוש הפירושים לפי זו המימרא וסססלףשרוש .עינ  כשלא 6מ ניס לו דיימו י
i:p מחיצה לו שיעשה שד נעיץ דמדינץ ואפר קאי עלה עט״ם של דמסצו הן אסריוס 

 אמריוס נשקנל מא נית לו דיימד ר״ס פי' ולשי .ונו' לההספק ינא שעא י׳ גטהה
 מחיצה לו שיפשה שד נעיץ אמריוס וקנל נימ לו ונייסד וקאמר מימרא הן עליה קאי

ד טורנגן חה ששרה  נעיץ אמריוח מקנל זה פירוש לט נמצא לההספק ינא פלא נ
 פדאורייחא נעיץ לא אסריומ קנל ונשלא עשרה ממיצה וסדרנץ מדאורייתא ניס לו לימד
 ולפירוש ט. ינשל שלא נוי opo לכל ספנהו ^ עשרה מחיצה סדרנץ ולא ניס צו ייסד
^ t o ץ קנל  נייחד «י צא ונשקנל ססיצה ומדונץ מדאורייסא ניס צו ייסד נעי

 נחג po דל רשיי לפירוש שמסכים נראם ורנינו מאיצה. ומורנץ עד^רייסא ניס 5
רי סנואר וזה סטוים פשרה מסילה נעיא קנל שגשלא  סהומים שדנריו אלא היה נונ

 הצריו לא למה נך מא דעט אס רניע על לסמוה יש והשסא .פ״ו נחנתי ואני
 לקיימו מוסר אסריוס קנל לא ואס נמס נ0נ אלא ניס לו שייסד אמריוס קנל גשלא

ס לו וייסד והיליל סא נגפרא שאמרו נסו ני  ניס לו דיימד מפרש זיל דמא כיון מרי
 קאמר והנא משום אפשר אי זה ריס כפירוש מפרש היה ואס קאי אסדוס לו אאץ

 ניס נימוו שקנל לומי לו והיה ועוד נופרישיס עשרה מסילה לננשוס צריו קנל דנשלא
שי פגי. מד סני קנל ינלא ורש׳י רני® לפימש קשה ו ס׳ מצרט למס א*נ ניס ני  ט

ט' ישמין ינול מר אמי ל:) (נדף שם נשאמרו  הא והייץ ונו' אפית והא והקשו ו
מו הא קניל נלא ואידי אידי לוקפא קניל נלא הא אסריוס] [עליו נקניל  הא ניס לו די

 ייסד ואשילו אמייוס נשקנל מדא דמוקי מוא מסקי נסרי דסק דהשסא ייסד זלא
 אפירנא לאקשויי שייך מה דלא ועוד לן. עדיף טא עט והא וייסד קנל נולא ואמרס
ש ט  ום׳ נסמון לאו צמשן הנוים דנר למיד הניסא דאמר ואמרי צאינא סקשיץ ד

 אצעדיו ושפיר מא לממון גויס לאו אמייוס קנל דלא כיץ דהא ונו' דאמר לפא! אלא
ט .להני קרא  ויקנל ישמץ ימל p מטם הט צסק טפרא רצו דלא י׳ל לזה מי

ט לסיד סקממס  להני ודאי דהא אסריוס נוקנל איירי נפשן לאו לממון הגורם ד
ח «<<' רצה ולהני קרא איצשרין  מאיל נדקכוד לכני קרא איצסיין ’«< דלאייד ^י

מ' שהקשו מה קצס קשה ואגסי געיניה ואיסא  גממץ דאמר למאן אלא נסרא ללישנא ט
 הכל ולסנץ .קמיל ניס לו דייסו אפיג לאסור קיא אצשיץ הא לי למה ימצא לא דפי
ס וודאי לומר דל ש סשרשים וישיי יני  אצלו הפקידו זיל רש׳י נשה הר*ן שטרש נ

מי ונו׳ אסריות עליה קניל ^סמא סייג נישופי שוון נמו ו טא האסייוס נן ואם ו

ם ג ®״י « ו6 אנו שאס אסיימז ישואל עליו קינל א ג ס׳ו דמיו לו ישלש ע ח טי מ ט' ל .ו
ש ו׳ל ׳ טיני שס׳ע עגו׳ם של נעעוסיו סעני׳ם לצוין שץ ולןניה <דא ט שו איסור נ  ג

ס' סיא ל עליי גוגו שסוא אלא עיד לא1 ו  אין סעגו׳ס גשגיל אוט ניזס שננסוא לסי 0>רא «
 .יני' נשדלו 0ואיני»וג לענז׳ס פליס נעשה 01 ישאל אי! שהרי איש 0ןונ mono נעל סעס׳ס

ג נמה מעזי ולא  דנינזא דאןז ׳יאס מל עופי היי לעם׳ם שלימויז דש יסי א דנן נונ ט
א דניטאל סעעס איש קינג נעעוס נעל דנעני׳ס ס מ׳ע שליוד ט  גיד עגו׳ס של נסצו ליס ט

ט עליו ואסדיוש דאל1ינ ע ס . ידאה b עשס י טי איש 0י,נ לא געגו׳ס נס מ׳זו מ׳ש נ א ו  ט
ו עגויס של גאעלי ליס וטס טאשץ סענו׳ס נדשש י ס' אוזריוח עלץ גשיןינל ישראל נ ס גס ו ס

טיינווניות הגהות
י0 » ] o v תב t דזוסילו ונ in  dk םר ס «ו עי וזייב עליו חנ « לנ ג והסנרג ע' ו ו ן נ עי  I טינ

א לסו אמר (נ! נ א לבני י שו א נעירו מ  סיתביד או נזיגניב ואילי כיון וזילא דנני ססיו
ט תיי סו ד ש קאי נ ״ני טוו ו לשליטי י נ ו י ו רג ,ונוי נ : ז

טשנו־־ו לחם
 לנערו זקוק ואץ אמייוס סגל ולא הנס לז שאוסר הוי ניס לו ייחד אנל הססם ק

 להזכיר רניס מלרך לא ילנך קנל לא או אסרעס נקנל אלא סלוי הדני אין נן ואם
ט הנח צפרן הניס מה שא״ל קנל לא הייט דייחד ייסד נאן  שנייית נהל׳ שס נסנאי ונ
 שומר ולא חנה טסר לא הוי ולא נלל אמריוס עליו קנל צא לפניך הניס דהנה ס'נ
ס' דנשסירצו הנל שסיר אט ונזה שנר  נגץ דקניל הא ריל קניל נלא הא נקניל הא מ

ס. ס״סולו טי לי קשה ומיס ט מו ס ו  האסריות שיקנל נפיץ לנער שלטריט נראה יני
אנו שחס אסריוס עליו קנל 06 שנסג ונמו גאנד או טגנג דהוי עכר בשומר  או י

ם' יגננ י נשש ניי הרג שנהב ונש ו ו  נטייתא קאמי אסט וא"נ ת"מ סי׳ מ
שעי סנס שומר אצא מי לא נסספא הפיךד הא ^:פר זנץק מסתמא לו והפקיד  ו

 דקאמי ניס לו ״סד מיס אמריוס נקנל דאיירי סימא ואפילו לנער זר\ק אין סנס
 שומר אלא ואינו לפניך הניס הרי לו ואומי ועבסע ניה לו ייסד נקע אמאי לנער זקוק
סי ד״סד אטלו לאששעיץ ליה מה שנר שופר ולא סנס מי ו :לנער זקוק ואץ סנס ט

" י י ־ ״ ?i ?  S ' S t
 האס ששים והם קמח להם נשטחנים מא המצמח שחוק אלא האונס מצד אינו פהאחייוס

 השנה נאן ויש לבלם מיינים נאנת או נגנבו ואם האמריוח יקנלו הם נידם שהפס זמן פנל
ש ועל הוא האונס ק האמריוס טה לו ונדמה שם נתונ ונן להנינה וצריך  ממצאי ואיה היה ט
מי סטרא לן יאייש p® נסק רב להם אומר שהיה נמצא היה אין הפשס ונו' סילא ו

דני אונם היה לא ודאי אלא ה ולנאווה .עיג להחזירו טו וימצים נצל נ  ואפילו «
 מילא דנני סמירא לן וא״ש נוקו שאמר מה שפיר אמי מיס האונס ק האסריוס שיהיה

o צו ממזידין שהיו שאפשר ונו׳ ip ש הפמז  נעד ה׳ה שכי!נ ונמו עצמו י.וא פסיק ונ
ט' הפשס קודם להחזירו או שנהב רניס שמא, רניס נדנרי סנר דל שמא וטאה .ו
א ממיא מארש נרחם' על טשמרוהו נדי סמן אצלו מפקידץ שהיו סילא דנני מטי

סו ויחטיט ט׳ שהשיךד אנס מכייס שנתב זה לדץ דומה והוא טננ  נסמלס שנסג וזהו י
א דאמר ממאי מרא זה הר.שנה ק טה שהאנס פניץ לו מקשה ולכך ונו׳ ינ  זה לו מ

 להם פנריטם דהם להם הפסח דסp להמזייו יכיל טה שלא ודאי נראה ל»מרו הפס
 להם מתנים הטל מי אלא נלל נשמייה נדנר אונס שאץ ודאי פירש לק ששמרוהו

 המלטס מדן נאסריוסו מייניס טו נידם השס שהיה זמן וגל השס ששיס והיי קמה
ד טיצו פס ננל להם לההזירו טו ייטלים סשודם טו נשהחזייומ אנל  ישמרו שהם נ
רי זיל הראניד קהנין טאה זה .עצמן לשמירת ח״א  זיל רניס אנל .זיל רניס מנ

 מנריסים טו ולא הפס עושים טו והם קסת זותניס טו הטל דנני מהרש שמא נראה
 ס״ניס דדם שהוא זמן כל אנל אוש פקנצים להמזירו רוצים שהם זמן נל אלא שישמרו

ג וזה סמ0ה 0רךד להחזירו יטליס טו ולגן האו« מחחח אלא הזץ ק שלא לשלם  ני
רי דל ליה הנץ :זיל רניס מנ

ישראל
לסלך משגה

ה ענו׳ם של (מוצו נל( דעי זלא סדג דעה לסוף יידיזי לא ס  ישוס איויימו עציו יזנל ישראל נ
n געליס שדסס po ומצי וס quc שצו סססן on סראשון ענו׳ס סגא אגל עליו שאסריויזו מעני 

ק טו 1שצי,ו ג  נ0נ0 כעי לעניר שצא דציקנ״ ציס ניחא צא ייפראצ *זי0 ישי צגמד נסיזצז י
ז דאעמץ למשי חעס נצצ י*שצ צ0 מוצו נאן אין p אס צסעצס רנ0 י נ  ננסי סנשם חו־\ו נ

 קנס צא צ6ר0ו> אישוני, וווי דקיצ גמן דעגו׳ס מסיע oip גסס סעשיג גצ סן סרי סעס׳ס
שג עד  ®ף .שצימע) דאין סעעס וגס צא סטי סעני׳ס ונס דסוסס(א׳ס וס׳ג סשער אס צו טג

ט :יצ׳ע איגד מיננן ז״צ שג שינוי י

סעווו
עוז מנדל

ס ב :נאסד״זו סאנס שעסייס עי שסנטי אנס ענו׳ ס אנ׳י נ ו ממאי שציא 01 דני ו׳ל סי אנ  י
א להי ם׳ משזא צנני ינ » סינייס אעאלי נננלש עאד אומי ואני :י ס סש י  יני

ו אי׳ ו oft ויל יי ע ינרי שסיי ועש צטן שויזי צא ^ ע' יססאדס נרוייס ו*צ ו׳  סשויייס ס
ק יואס op® ימני . עמש נפיורי 01 אסו 01 ש ק ב כ י נ ן ע׳י, דש י ס(ו סיי ס נהסיא ')0 ו

ל סענו׳ם סן ני,וי«יז ייקנל יעעי! יהל עי אמו ו'ל שוש סיצא דנני נונא שייעסא א איזה אנל מאס 5איז אי שלן דשא אמריו וסא יעצא לא ל ס שצ1 אסיעס של 5וי ס 0זר.י ד־,נ•( סא ןשיא לא ז
א לסו יאמי הא ני אשמה עליס קדל דלא סא אסריוס ^ ,ונו׳ ינ י אס ני ו אנ ס ק סקיין ד! ז׳ל ר׳ע ששק זלכן אהדדי לסי סועי יסא לנער סעשיג וסוא סאמיץע שא סשלס נגנג 1א מ ט׳ ע נ

p 00 סאנש דץ נעג יאעוץ  p ש שנשג 001.אצעין שלא נצי מ לע׳ד סזיסא אקשיץ קעא גליטא לישי נסו• שס עיון אשנס ו׳ל לר׳ע א שנדעס ז׳ל סראנ׳ד ט ד® נעשן למעין סנורס ד
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 !לי6 גין;ומרהיגו5 רגא העמידו (דףל'א:) ונצמרא נמאה מותי כמ6ה *■.י יןמ!ו צל ישראל אס שהליה ענו״ה )ל' שעה(דן כל •ק
לא מעכשיו אמר לא א׳ א!לו שהרהיצו אע׳ש ולהיע גגמ' נדאיתא משכון קוגה איוו מישראל שעכו׳ס לשי מעכשיו לריכין שאגו והשעס כהלכות

 שנרור שאע׳ש ר*נ להם ואמר ישראל גניח
 עכוי׳ם של ממן והוא השמת תוך שואשה להם

: נר״ש הפסת לאתר מותר
 כה: וכו', עליה עוכרי! ממן תערוכת ח

ה'ה
 עד זמוו הציע לא אוילי אלא

 עליו עונד אי» השפה לאמו
 «המ דס1י] ומ» הניע ואס

 שאי! הואי מעכשיו אמי אשי'לא
נ לעכו׳ס אסמכתא די! :ע'

הרק משוה .וכי׳ חמ׳ע את שהרהי! ישראל ה
......................... ̂ _ _ כה מכואר וה! מעכשיו קנה לי ואמר

אל כיד היה שכפסח כיו! היה עכי׳ס של דלמפרע מילתא אינל׳ ישראל שלאו ולא ששח שכשעכר אע״ש הכי לאי הא השהת קידה הות! מעת שיהיה עשי דכעיו! רכיגי יהיכר .קנה ^  ׳
לו ואמר מטצו על ישראל את שהלוה עכי־ם שאמרה התוספתא יכרי לזה והזקיקוס ז״ל אשריה רכיוו דעת וזהו אשור וסי השתא שלו הוא היי לשרותו כעי ואי הואיל אמריק לשחתו

הוא הרי הפסח קודם עד מכא! כאתי לא אם
............. האנס שמחייבו ט£ני שלו ועא כאילו נחשב שהרי

אל .1 : באחריותי שי  יראב־ד רשגת 1שי׳יד׳' ן־י
ם אצל חפצו ־״־ שסר־׳! •ישראל אם א אמי 0א העבי

!היו ולא <היר לא היאנ׳י יום ועד טכא[ מעות לך הבאתי לא
..........  “ “י* החמץ ואותו העכו״ם ברשות זה הרי מעכשיו זה חמץ קנה פלוני
 .הפסח קודם לו שקבע זמן אותו שיהיה והוא . הפסח לאחר מורר

 פקדון הוא כאילו החט־ן אותו נמצא מעכשיו קנה לו אמר לא ואם
ם ו"ישראל : הפסח לאחר בחנייה ואסור העבו״ם אצל  שהיו ועבי
 או לעבים מוכרו זה דרי חמישית שעה והגיעה ישראל ביד חמ׳ן והיה בספינה באין
 :גמורה מתנה לו ש־יר״ננו ובלבד [י] .הפסח אחר מטנו ולוקחו וחוזר במתנה לו גותנו

 מעבו״ם לוקח שאתה ער .כמאתים וקח בוא במנה לוקח שאתה ער לעבים ישראל אופר ז
 על לו יתן ולא ימכור לא אבל .הפסח אחר ממך ואקח אצטרך שמא מישראל וקח בוא

 חמץ תערובת’ [ה] ח : ימצא ובל יראה בל על עובר זה הרי כן עשה ואם .תנאי
הטרי ושכר הבבלי וכותח הפוריים כגון .ימצא ובל יראה כל משום עליה עוכרין

ש י י־־פ ״־י לי׳י'! ס־׳ג חי,נ סי׳ עוי ג מ־מ ־׳׳ עיר נ : יע׳ש שמי) פי׳ עוד « י ע 1צ שקכע לפדש פי! נ!1 .מיתר פדה לפ1 זמ! !’ש
זמן קכע לפ ׳שיפל דודאי הפסת נהיך זס! , , ,

 מעשניו לי שפמי דכל הרפשי! נסליק ז׳ל הי׳׳פ ניכר׳ ז׳׳ל הפתרווים רינ דעת ומ״ת ההיבפמפ דנר׳ הן והן 6הו הפסת נקיים ויפי אלפ לנערו שיתי״נ הנסם כתוך תמצו לפחה
 ישראל המשנה טף כחנ לא ייניני העשור כעל ונינ עיקר וזה ז׳׳ל ניפח פנן הר: מדנר׳ ויפה וכן נסענשיו תלוי שהכל ההלכות סן ויפה וכן מותר הפסת פתר זמן הניע אפילי
 ישראל וכדין כגמרא הכין ואמר ונר׳ר משכון קונה מענו׳ם דישראל מתני׳ כסתם פיסק שהוא שורפה לשי והשעם כהנאה פטר הססס פתר תמצו על העט״ס את פהנוה

:ננ׳ל לנערי שח״נ נאחריוחו ישראל יח״נ ישראל כרשות עטים של שחמצו ותכאר ונכר נפמריותי מ״נ הלע מישראל
 ;הפרק כראש כנזכר נלאו ®נר עכו׳ים ניד תמצי שהתפקיד שנתנ דעהו כפי הוא יכו׳ שנר ה׳ז p עשה ואס ומ׳ש תוספתא יכו׳ כספינה כאין שהיו ועס״ס יעזראד ו

נ פ'נ(דף ראש .נכו׳ עליה ®כרין ממן תערובת ח ר ז׳׳ל הנאיניס טישו וכן ימצא וכל יראה ככל עליהן ®כרין אלי זיל ופירש׳׳׳ ונו׳ הננלי כיתת נפסח עוכרי; אלי )מ'  יננ
ט שיש נסערינת אלא עליו ®כר שאיני היה לדנייי וטדא׳ פרס אכילת כנד׳ חמן כזית אכל אא'נ כאכילהי לאי חמן נתערונת שאין פוסק שכנינו פ״א נתנאי

כזית
משנה לחם

ישראל ידוקא איירי כישראל תהיה צדקה חלך יקרא הכי נימא נמי כמשכון עכויס דישראל

 קודם זמן הנעת דנעי אלמא וכי׳ לך מנור
 ולא צהיר ולא נהיר לא א״א .ונהשנות .הפסח
 אסמכתא שיש זיל הר׳׳א דעת .ס׳1 נהיר

 אלא מנירה מהל' •יא פ' שכחנ נמו נמשטן
 ודעת אסמכתא חן ט ואין קונה שנעט׳ס

ת  נ® כמשכון אסמכתא דין שאין כהפך יני
 יכן קינה פינו מישראל ענו׳׳ס אכל שם שגהנאר

ם קנית קלישא עלמא דלנול• ננמרא היא ס׳  ע
 זמן שהניע יכל י״ל הר״א כדניי ואס מישראל

 עכו״ס קנה מעכשיו כלא אפילו הפהס קודם
 ליס נדאמר לממני' לאוקוס׳ נגס' פרח למה

 (יש .הפסח קורם זמן שהניע לוקמיה מעכשיו
 מיחגיא סיזמא דמחניתין יסשום נזה לדסיח

ר ואני .נמעכשיו העמידוה  ר' וררנ שרנית טנ
 הפסת דקויס דוקא יסתני׳ טנרים אשדים

 כהנאה מוסר הפסח אסר מדקתנ׳ זמן הניע
 לומר יא״א .מותר הפסח אסר דתיד ומשמע
 ודאי זמן הנעת עי דאכת׳ הפסח אחר נשקנע
הניע לומר לו והיה טהר אינו הכל לדנד

ט' לי אמר אס העכו׳׳ם אצל חמצו שהיהין ישראל ה ע .ו ני  שהניע והוא כתכ י
 ז׳ל להר״א מ’וא ז׳ל ה׳ה שאיזר נמו מעמו ונראה הפסח קודם הזמן

 עמרא אמדו ׳w לעכו׳ם אסתכחא דין סאין קנאו מעכשיו לו אפר לא שאפילו שאמר
 לעולם אכל המשכון קינת שאינו לעני! סא ק דמ״ש וי׳׳ל .קני לא מישראל דענויס

 אפילו דקגי ונא הזמן והגיע פלוני לזס! שיקנה עמי התנה אם המשטן קינה שאיני אעיע
טי עט׳׳ס  שאי! דאע׳׳פ הנר ירכינו . לעט״ם אסמכתא דאין מסוס מישראל נופי וקני ו

 ני! כמשכון ני! קני לא מישראל דפנייס משוס קני לא עט״ם מ״מ נמשטן אסמכתא
ת נעינן ונמענשיו זמן בהנעת  אינו מישראל דעט״ם דניון מפגי הפסה קודם זמן מע

 שלו הוא הרי ישראל לפדותו ונע׳ הואיל אמריק (תתלואת,! נסמן קנין לו ואין משטן קונה
יהואיל נועמא הך לך וימני הוה דלת ודאי משכון קונה היה אם אכל אסור נמי השתא
ל״א) (דף ננמ' כשהקשו ולרנינו ומ״ה נו׳. שהיתינו אע"פ ולפיכך ה״ה וזיש וט׳ ונידו

po ס ט׳ שהלוה ס”ע ע משום כהנאה דמותי תייע לא אמא׳ וט׳ נשלמא א׳א ו  דמי
 לומר משכון קינה איני מישראל דעכו״ם איעהיה אסיק לא דהשתא הפסח קודם זמן

 משכון קונה נ״שדאל דעכי׳ים איעתיה דאסיק משים דאדינה וי״ל .מהני לא דאעפ׳׳נ
הכסת קודם נין א״י׳ דסתני' איעתיה סליק הוה סש׳ה לישראל עכו׳׳ס נין השרש אין
משנין קונת ימכו׳׳ס סטר היה אצלי כשהרהינו כשחירן המתרן וק הפסת לאחר נין

 לפי אכל ,!משנו קנה עט״ס דהרי מוסר הכסת אמר ז־ן דמניע אכילו ודאי ולכך
ם המסקנא  ה׳ה וכיכהנ הכסח קודם זמן הנעת דנעיק ודאי משטן קו,מ אי,ו דעט'

 נשהרהיגו להעמיד הוצרכו למה כו' שהלוה ישראל כתנאי לימת כשהקשו ליבינו וא״ח .רל
ט' לישראל שהלוה דעט״ם מתניתץ הכי נסר ניה מקשה הא דנני  כשלא ליקמה ו

מנו  כיו חילוק דיש וניי־א קני עט״ס אפילו נהרהינו אכל הכסח קודס זס! והניע הי
 כישראל הוא נוכה הוא ולהבא מכאן אסרינן דכי הרהינו דלא להינא לישראל פני׳׳ם

 וכיון שיים וישראל עכו״ם סכר מר הכסת קודס הזמן דהציע נ”הע נעט״ס אבל דקג׳
 קני לא וענו״ס קני דנישימל מלוק דיש סכי ומר הרהינו שלא פ’אע קנאו זמן דהניע

 דלא לוייר סברא אין לישראל עט׳׳ס כין למלק דאתיס יניון וי״ל זמן. שמיע ע*ע6
קניניה דאליס משוס לעכו״ס ישראל נין לסלק דאתית מעעסא יהא כמשטן החלק

עוז נזגדל
 הניוזא דאמרי אינא ימצא לא יז׳ל למיוזר איכא מאי דמי כממון לאו לנומון הגורס דנר נמ׳ד אלא

 לא למינמנ דאיצסריך ה״ט כלומר ימצא לא וכי.ינ היינו דמי כממון לאו לממון הנורה דני לס׳ד
אפ׳ה נלומי איצטייו וממין קרא כלא ואפילו אמריויז ה״מ דמי נממון דה״ני פפיטא הא למינמג איצטריך ליזא■ נלומי ל׳ למה ימ!א לא -מ׳ כממון לממון הגורם ונר צמיר אלא למיינו ■מנא

מסקגא ו'ל אלפס ר•׳ פיזג וין יוה ויל פירש'׳ וכן ומי דידידיה ימצא דלא קרא קד׳ל לנערו מ״נ ואינו כלומר ומי טיריה ולאו קא׳ גיסומיה למו אימי־ וכי הואיל סו׳א ימצא ולא קרא איצסירין
.irf יזאמי רואיה מיניך שהרי נשרןז ררי והלא נמצא ומהירן רזילא הווירא'דנני איימי שוקו שטה נל בפרק דאמר נהמן מדרג ו׳ל הראר׳ד שהקשה מה מתורן וכוה .נאות אות מפורש ו'נ ר׳מ דעת והוא

ט לשמרי רנוילתא אירתא אורנה אלא ממש נגיתה המן אותו שומריה הס שהיו וזירה ואינו נשאי ולפעמים נאגד או ענג שלפעמים ניאה הגמרא מלשון נ׳ ועוד .נרטתם ניס שלא פנלצ והניאו צאו ג נ
: פשום יזה רשותא ליה לית ומתיה רצייל ונמידי ומהוה צרור עצמו גפני מחיצה לו ששים או אמר

»>S!o מכ . הפכת לאיזו נהנאה יאסור מד שסרהין ח התה דהא יסנרא ניורא נגון על נראה ינן נן ופירש השנים ו׳ל אפייה וניע אוינר ווצני ■ ונו' צהיר ולא נהיר לא ויל כואנ׳ד נ  שננה כל פ
 יאוקיוינן ממתני׳ עלה זש־ינן ושקלינן נירה הוא להנא מיאן אמר ורנא נינה הוא למפוע אמי אניי חוג דנעל מימרא לאלתר עלה מייתי וזמצו על ישראל את שהלוה ועכו׳ם מתניתין נמרא

 מעכשיו יא׳ל הינא שאני ש'מ (אי אלא פסוקה הלכה להדיא דיזסיק עד סמתניחין טלה ומותנינן קני לא מישראל עסיס קני מטנו׳ס ישראל ומהיק עד ונו' כתנאי לימא תמרינן והדר אצלי נכהוהיע
 קידת לי שקנע הימן נשהניע ו׳ל גר'מ ודאי וסייר׳ שייעינן ולהנא דלייפיט משוניין ונס ז״ל אלפס ר׳י אותה הניא וכן ו־ל ר'מ כמ׳ש מעכשיו נעינן טגו׳ם כלגני למדע מעכשיו א־ל דלא ליזנא
 קא מאי וקאנור נמי ומעכשיו ליה קני נמאי אנלו שהרהינו הזמן עדיין הניע לא שאם איתא נמי והנרא להנדי דיייין צא הא לה מ״סי למאי הכי לאו ואי נישזתיה ליה וקס הוא שמתא דמההיא הפהס
.הנאכלים מונויה עד ונו' וזמן תערובות שעה כל פרק נתושפתא .ימצא ונל יראה נל על '1נ נהפינה נאין שהיו וטנו׳ם ישרווא ע'כ פייש׳י מתו,־ ינומשמע וימניה פסא לא אנת׳ ליה «ננ׳

ן ־ ט ל

ב לא עט״ם אכל קניניה אלים ת  לתרן אכשר כו׳ שהניע דכל ז׳ל הר׳א כדנר׳ ואס ה׳ה כ
 דהני׳ תיסרא מגא התם דאמרו היסרא מנא אינא דמעכשיו הימצא דלהא׳ משום לזה

 משסע הכי דנר״תא המעכשיי נחלוק הנר״הא שסיר ואמי יכו׳ פח שהרר,ין מט׳ם
 הפסוז קודם הניע ללא הפסח קידם זמן הגיע נין אבל מעכשיו ופי׳ הנעקיך דקאמי

 ויש ז׳ל ה״ה כמב ®ד איירי נוונא כחדא דנר״הא ננר״חא חילוק האי מיישב לא
 קודם נין סמני'לאוקמה דסהמה משים מזית מאי וא׳ת מיחניא התמא דמתניה׳[ לדהות

 דאסד וכין הזמן קנדם כשהניע לוחמה אדרבה מעכשיו וכדאמר זוין לאמר בין זמן
 היאך ההלואה נעגין אוקימתא לאוקמ׳ עדיף ד;יפ׳ וי״ל מעכשיו אייר דלא ונין מעכשיו

 שאירע ענין הוא הזמן דהנעח ההלואה אחר שאירע הדנר נענין מאוקימהא יומר הימה
 ומניע לפרושי ליה הוה ומתני' לאו אם הפסח קודם הזרון הניע אס ההלואה אמר
 אסר אלא לפרושי מתני׳ חש לא ניניהם שדברי מה ההלואה עגין אכל הפסח קודה זמן

 נין מעכשיו אייר אם כלומר כי׳ נמעכשיו מלוי שמכל כמנ עוד .סתייא שמלוה עט׳ם
 אפילו מעכשיו אמי לא ואם ז׳ל הר״א כדעה מה:׳ קודם הניע לא נין קידם זמן הניע
 שפוסק נראה שהוא לפי והפעם .ז״ל הר׳א כרעס שלא תמי לא קודם הזמן הניע

ם את שהלוה וישראל דקאסרה סהגיתין דסמם לה׳ה סניל יא*ת .מהניתין כשתש  עט׳
 דו״יא נמעכשיו איירי דממני' סיפא הא משטן קונה סעכו״ס דישיאל כמתנ׳׳ קאמר כו'

 דמתגי' דשיפא כיון וא״כ אסור לישראל שהלוה עט״ם אפילו מעכשיו כלא דאי דרישא
 דאינו דאע׳ג דרישא דוסיא מעכשיו דאמר משום דקונה דמאי ניסא כמעכשיו איירי
׳ מעכשיו דאת־ משים קונה  כילל דין הוא דמת(׳׳ דסיפא ז״ל לה״ה ליה דמשמע יי׳ל .ע

 סוקמינן טלל הדין לאוקע׳ דסציע היכא דכל מעכשיו אמר דלא ני! מעכשיו דאת־ נין
:ממניחין כסרם

 ;גמורה מתנה לו שיהננו ונלכד מ״ש הפך שהוא נראה לו יה! ולא ז
 עונרין ואלי פרק ריש ימצא יכל יראה כל משוס עליה עינרין מסן תערובת ח

.ז׳ל ה״ה כתב נן ׳1כ עליה ®נרים ואלי ז׳ל רש'׳ וסי׳ ס׳ ר״ב) (דף
רנינו דדעת כבור שהוא כיון רש'׳ כפירוש מפרש דרכינו לומר לה׳ה ליה למה וא״ח

הוא
ת הו ת חנ ו י נ טו מיי

הו'' עיין [י] אוח נ ס נ■ןKר ססק [ה] ! ע־נ ,תייג אסורות מאנ ב םחייקין אין ענו־ס ‘•cr ד



ם.משנה מגיד מני ת ז כו ל ץ ה מ ה ח צ מ ך י ט משנה כסף פ׳ 237 קי
c אוחן:והזכיר ונו׳ הננלי סהוו טון שניג וזרו א'נ מדי כזיש s  h'o ק  נכדי סיח נ
 וגם פלה פוכר מנן מרווה שאהילו טניין מאורים מן ויש .עיקר הוא הפסק וזה א*א

טי שמפרש מי יאיסי ן רנינו ז ח וזייב נאנילהו פונר שאינו שאע׳ש נ  יש שהרי נניעו
 דנרי פירש נך .קיומו על הוא עוני זימים ננמה מעורנ שהוא ואע׳א שם חמן גזית
ס ס דניי וסייע ז׳ל הנהן משה ר׳ הרה יני יני

ס וטרח .זו נדעה  :עיון לי ציינה יני
ט׳ העתנה ט שיש דנר אבל  עדינה ניצי ו

 עונרין אלו פרק נריימא . הענדנין
 נהונה שרחן הענדנין ערינת ח״י פ׳ה) (יף
 שלשה אחי לנער חיינ ימים שלשה חון■ קסס
 נל׳א נחן ר׳ אמר ■לנער סיינ אץ •מים
 עורוה להונה גחן אנל עויוח נמוכה רסן שלא

 רנא אמר לנער ציין אין שלשה חוך אפילו
י' הלנה  אחה שעה אפילו אחד יום אטלו נחן נ

:נגע' ע״נ
ט י ט' והאספלניח והרעיה הקילור ו . ו

 והרעיה והאססלריח הקלור חוספקא י
 נהלנוח והונאה לנער צריך אין קמח לחונן מהן
 שאינו חייא״ק ונ״ש גאון האיי ינינו ונהנ
 א״א ונהשנוח .רניס דניי ונהנארו לנער צייו

 פעעמו ולא אחר ומעעם קנל למאמר שנוש לה
:עעס אלו נלנרים ואין .ענ״ל

ת *א  שם נריימא .ונו׳ שעפשה עצמה הפ
א:’(לןמ׳׳ה;)וננרנארם 1 הפ״  ליןז

 הוספחא .ונו׳ שנהרמה חמן של וטלוגםא
 צריך איט שנסרחה פלוגמא נהלנות

נ לנסר  משרש נייושלמי א״א ונהשטת . ע'
 שנן ונאמה . נ”ע נתממצה ולנטף נשנסיחה

ס ונם נהלנוח הניאו ולא נירושלסי הוא  יני
 ננתחמצה הם הירושלמי שלניי לפי נתנו לא

 נהחמצה ולנסוף נסרחה נעינן וננה״ג נפסח
 לני הפסח קולם ננסרחה הם ההוספנזא זלניי
 הוה להא חמן איסור עליה סל לא פסח אהא

 מלאטל ונפסלה שעפשה נפה לה והוה נזרוחה
ואפשר .עפשה ולנסוף נחחמצה לודאי לנלנ

 מדברים באלו כיוצא וכל .דיקמח מן אותו שעושין
 ראוי ואעו חמץ תערובת בו שיש דבר אבל .דעאכלים
 עריבת כיצר ט ' בפסח לקיימו מותר זה הרי לאכילה
 שעה נתנו אפילו ועורות קמת לתוכן שנתן העבדנין

 ™ן לא ואם .לקיימו מותר זה הרי הביעור קורם אהת
 הביעור לשעת ימים שלשה נץדם הקמח ונתן העורות

 .והבאיש נפסר שהרי לקיימו מותר
 : לבער הייב ימים שלשה תוך

 והאספלנית והרטיה הקילור *וכן י
 מותר חמץ לתוכן שנתן והתריא׳׳ק

 צורת נפסדה שהרי בפסח לקיימן
א :החמץ  שעפשה עצמה *הפת י
 ומלונמא הכלב מלאכול ונפםלה

 יבנדים לבער. צריך אינו שנםרחה
 וכן חטה בחלב אותן [י] שכבסו
 וכל בחמץ אותן שדבקו ניירות
 ואין בפסח לקיימן מותר בזה כיוצא

החמץ צורת שאין ימצא ולא יראה לא משום בהן

אי ה״ה הנ ט׳. ננינ או שנאצליממשה/• •והי וצי נפי  קום5ל< לאעיג נהן פשה סמי
 ננצירסהנ• <פצא ונל •דאה ננל עליו לעטר פרע אכילה נגל• פויה נעיא עצאנ<לסו

 אנל נאילי *ל9 איש ננד• פנויה פהוה שנוא נל אטלס ללענץ משום והעעם ג>9
 ישהה איסור כזיה שאנל שגל ניליס הוא שגלל לוקה ואיס למחר זיה וחצי היום ויה מצי

אנל עליו לוען אץ א״ה מגדי יוהר נאגילהו

הראב״ר השגת
לייוס/ספנמאדי קפקי  *י

 קנל טזאמו שסע ס1 ו׳ל
עסאנווולאמנוע«:0«

 •פפפפצעפונו׳-סזנפיאנ׳ד
 נשנסוסס «יש נייישלשי ז׳ל

:שנ׳ל צפ1«ו« •לנשוך
ס׳. שננט ימדיס  נפג •
 א1א שעש » איו ויל פיאנ׳ו

 ונזל ץאנילשסנלג נפסל שננר
 שייערונו געו שנוא זה גל

:שגיל נשיש פניו ועש לישינה

 על שעונרץ טון אהT שגל עלה לעטר
 שיהיה לי מה סיה נאן שיש מאחר החערונה

 ה״ה שהניא ומה מאיה. יוהר או א*פ ננלי
י הננלי טהח נגח רנינו גאן שנהנ ממה ראיה נ  ו
 נכדי יה0[עיש]נסם היא(שאין) שהוטר אוהן
הנ נעצמו ה״ה שהרי היא ראיה לאו איש  שה ג

 » שאץ אומר ואני הראניר להשגה נהשיט
ר שרטה השנה א נמה הלץ טאר ננ  הלוי ט
 אנילה נגלי גזיה נאלו גשאנל מוקא ונאר
 השיעור שם אין אגילהן שנדרן אנליה שרע
 נהל' נהנו ולוה אלם «י של לרנן לשי הוה
 ,לוקה ולאי אנלו אה מ׳ח הננלי טהח מץ

 נני של לרנן ללש• אוסר שהוא הרי .ענ״ל
 ננד• גויה נהם אץ ט וטולא ננוהח אלה
 נהה יש נץ לחלק שהוצע לפי א' ונפרק א׳ש
 נדה נהה יש נקע נהם לאין א*פ נגלי נלה

ר נרישא  ^קה אינו נויה מ אץ דני אמר מו
ע ונן  אנל ללאו ר\וה ק לסינקס המלנרים ל

 שאץ אלה גני של לרץ לפי חהמא נקיש הגא
 גפ״א שלמעלה שכיון ועול א״ש גנז• גויה ט

 וכאן ט לאץ א*פ נגלי גלה מ יש נץ חילק
ץ וה לענץ ליה שני לא ולאי הא החם נחג  ג

ט: לאין א*פ ננד• נלה ט יש
rm a n  לאדם מאכל ואינו חמץ בו שנתערב רבר יב עומדת:

 אמד לקייש ששתר אע״פ בו וכיוצא התריא״ק בנון אדם כל מאכל שאעו או .כלל
:לאכלו אסור זד• הרי שו־זוא כל אלא החמץ p בו שאין ואע״פ .הפסח אחר עד לאבלו

אין
ם :ורנים ההלמה סח« ולוה עיקר p! לגלג אף יארה אינה שנסרחה רפלונמא ט׳ חשה נמלג אוהן שנגפו בגדי ם שההג מה .ו ט יני  איט נסמן אוחן שלנקו ניירוה ו

מי והסם טפרים של קולן נגמיא מ'נ.) שחנר(דף מה  ט שרמ!ו אחר הס רנים לני• אלא לקיימו ואסור נעיניה מקשה «א שהרי הניימה ט שלנקו קולם ומא לקייט א
ה וה״ל הניירות עיינ ר ולנר .טפלה הממן צורח שאין רטם וז*ש .טרוה להונה שנתן נ .וס• גשחל שנני אלא פעם וה אץ א״א ונהשגוה .לקיימן מהר שגחלגע שאמי טא ניו

טי פעם נסהייה אץ1 ל :הניח רטט ו
ב ף אי מג .ונו' חמן נו שנמערנ דכו־ י ל ס׳( ה שיא שנמנה• נמו נמשהו נמים שלא נץ נמיס נין נזמס לסמן ל'.) ט  נמה גהמינ שאפילו רניס נדעה סמאוגים מינ

ק ג וניעור שחוור נפסח לאגלו אסור הפסח קולה ז  חוור איס ומס קילה שנהערג לגל ואומרץ גוה חולקים האחרונים מן ויש .דל ניאה ן* יצחק היד גהלטה וני
טיו ואץ וגימור  נמשט נסמן אוסר מששים פחות הערוטה נשאי שאוסר שמה אלא העיוטה שאי נלין מא ממן הערונמ שלץ ולע .ולהחמיר לנהוג ראוי הגאונים ונלנרי נסשט אי

ע שאם גקלישה לי רועג נלא נסם שחס ר*ל p גחמן אף אטרוה מאנלוה נהל׳ שאגאר נמו מקום נעילה או קליפה אלא ששים צריך היה לא הערוטה נשאר אם אנל ר ע  חמן ננ
ט נ ט שם ואין חמין ושניהם מצה ג ר וזה יומר סנליע שאים לשי נלנל מגט מיץם אלא אסר לא הסשעפען ל ט טו ט ה  דיני ימנאר אסויום מאנלוס נהלנום ושם דל המשלשים נ

ה. ההעגוגה איונ ה נ הטונ ט שמא שטה רניס מלנרי נראה הפמז עליו שענר חמן ו  הממנה ע׳י אנל נעיניה <דמ י״ש מנים ט ונשאמיו הפסח לאחי «א אטר ולאי סליו ט
 ומנר לנערו מחוייג שטה ניץ הפסח עלץ שענר גהערונה אנל הפסח עליו עגר ולא איטר נעשה לא וה שגהטונה לט טהר נהמרג ואח״ג חמן על הפסח מגר שאס ריל

למפלה: שגהגט מה גפי מליו שטנר א״פ נגלי גזיה ט שיש גחמן וזוקא . p שנהט מפרשיה ויש אטר עליו
L_ אח משנר• לחם

א «א יראה ננל שטט למה הוא ם והנא נפירוש •פיש אפילו איש נלי8 נויה לאינא טנ p לנלנ סלאטל אפילו נפסלה והנא טי i :ם עיקר גחלג אומן שננט בגדי
ם אלו מאי הפוסטה מי ל ט ם י׳  שטי אמי נשטיה לאו לינא אנל משלחן מעל טניי

טא משוס א5א הני קאמיינן לא למיג ק צא לנג  נאטלה ואטלו מחמלה מגל ליה טני
א לצינא נשטיה ולהני לנל פרטא אצא איטרא לן ליס טי ה אנל לאו לינא י ט מי  ננ
א לאינא א*פ ט הג לא לידה ף׳ל . גמור נחמן נשהייה לאיטרו ודאי ר  אלא P נ
ס נלפת אחר ט׳ שיש מפני ס נללינא לאפילו יני לי ני ג א׳ע ננ ה טי טי א ט  ונלני

ה ואס טמ״ך גשם לקמיה  להא נלל וה לפי׳ מקום אץ ההוסשוה נפי׳ רגיס מפרש ט
ח נללינא נשטיה לאו לינא לריא אפילו י ני  גפי׳ יפרש אס אנל לרנק ליש א*פ מו
/ רש״י ס לומר ליש ה״ה נ0נ ולהני הפירושים לשני מקום יש ו  נפייוש מפרש טני

ש מא אם טק ציינה מנהו ולהט ו׳ל יש״י השני נפייוש או היאשץ נטיו

ט׳ חמה הג .ו טי נעינייט מקשה שהם ה״ה נ א ק קי׳׳ל הא ואיה לקייק ו  רלינא טנ
ל גהמרוגה אלא שליג לא אליעזר ר׳ ואטלו טקשה גחמן ולא חמן גגוערוגה לאו ^ 

ק ס ה חניא נגסיא נלאמיו מולה מקשה נ ט הנ אינא איטרא למיס וי״ל ונד. ט  נלנ
 נלמשמע מלרנק שטיה איטר לאינא ולאי סלאויייסא איטרא לאינא וטון דל מעור

 נחמן ולוקא ה׳׳ה) טל [כתב הזאה. הסנרא נפי הפור על שהקשה גיי הרג מיניי שם
ה ט שיש ט׳ ני f גפי׳ נאמר אס ונדה ו tn  איסור לאינא לס״ל רניס נלנרי •9

 אסור המרונה להמקייה לומר אפשר אי לדפ נגלי גזיה נלליגא אטלו גשטיה
 זהו• משוס נעול לו אץ להסמן להשמה פטר אטרוה מאנלוה נהל׳ רנים שעה לש•

גויס כשיש אנל מסמא •1̂ נפיל משט נטש לההיגח קשה pמהי לו שיש לנר
כן י ט׳ והמריאקיה והרטיה הקילור ו הוג נהשטה .ו טי ההמרונה המקיים ואם לקייט אסור ויהיה ננמה שיהיה אטלו המעה קנל למאסר שטש וה נ  ^ין לני סי הא א

לסיג דל לה׳׳ה גשלמא לקיימו היון הפסח לאחר אסור להעהנהו הפסח אחר מהירץ לו לקמן שנהג נמו הנלג ק שנפסל מפני אלא הפעם לאין לומר טנהו .ט׳ י
 להא לטשל א"פ ננל• נסים לומר שיין■ ללא ולאי <דש ננלי נויה אינא אי דלוקא

 הימא וג• .מהירץ לו טש לנר טי גיצים גגמה סיה ואי לנעלו ששים שיעור אין ולאי
לניי ה״ה לפימש אלא וה ח אץ ס נ לניי ל%ל ולאי הרמ״ו לפי' אנל יני ם נ  יני

טגהו אה W רגיט נלעה נסהפק ה״ה להא אפשר אי וה טהר ההערוגה למקיים
גאירוש

: אסרם נהשגה
א ט׳ שעיפשה נפה ליה למה נראה •דה לשק .מק) (של טלוגמא י  נלוסר .ו

 למי גמור פח שאיס מלוגמא שטא גיק מ״מ לנלג לראויה ואע׳ג
לההה אפשר או ר*ל ט׳ רמלוגמא •אטלו עיפשה ולגטף טמצה גגי נמי להחס לההס

סיימוניות הגהות
ו קסה ר>פ לוהד הסץ ט הג ונן [ו] : ע*נ •וני׳וו, נגירור נרע לוו הם נ הונוו נ  נוו

' חעיד גייו החיו הנוזל *ליעוד רבי על ספולם י I ו~י *חייו נחג ונן נפסח גזאזיר^ם נ

עוז מנדל
 טיגץ •נו יטל נאווט וטמן נמרי •שגר הננלי הפס ליסש פאנלו לא *מנוצה נל *גילווא לשון

טו *ין שאיק אלו •צאי נ«וד טן שהוא א*ד *ץ **! *נ טון **ל נר* *(״ץ  (<נוני n נ
m ץ שויו ט*ינ טי נקילור טן ;*׳נ שנ1פ חג :נט :ונו* שנו* *1 ו׳ל היאב׳י נ

 גשנראלאא׳ג *הצי ז׳ל הר׳ס נהג וק נחאוי קננוסםזא וופטי* שנפווך ובצק **ויי טנריןנ*רא ואלו ושנה ונפט* ש״ץ ננלננ *טו ט זקוק שנוא ויל אלשש ל׳י *רגושיוקינל אושר •*ני
ט סיש 0 יש נ ששן וגן שוש אטלש גנ ו אנ׳ו ואס ^ חג :ר1לנ צניו 1* ש*י*שנ חטו :גסטן שאנשוג וגט ואוי לין m יושט לא חנט אחוי* סשנוי* לו יש ט י ז׳ל ניאגיי נ ו ^  ט

ו גשנסדסג שפרש ן  ושן גו' גו<;יפ1 נגוגדנין מרינח לגט און דנא טא .שט ונלין ניוושלשי לונ *שש ולא ונטסשזא נסגוש גנלגנ דל די* גונוי גשג 0א(* ו׳י או«ו ו*ני *גיל: ט**צנ ^ו
ete טו •פונו* ואורג ץורנ «**:* נש* ונא לנ*ו טיג איוו אטו ש** אטלו טווה לשוק ושן ^ ופסל ואוזיג טולה טג טון לגלג לאטל9 וסעלנ ש*גשנ נפש ו אגי  M ושי נשפול* )יק ו

ט צורפו *שנישוגעונ לג*ו צטן ואיש .טנוץ ם דל: שטוש׳י וגט טגנץ אלו לש' ומשש׳ ומייפא לגלג *לאהל סושסלה טי וניי■ דל ד* שנפג ג  שןט»זש,ש׳אלוטגנץ0נ שגגסןטצורש ננוי
חג ;וגשושגשא אנ׳ו נ ט׳: ששש m אץ נו ו נפיל: סלש שש*יש טש נצפש שטגש גשנשי גגו לאשי ו*ני ו נ :טגטן אלו שרק .«לץ טף «ו שושגוג ו



משנה נעידפ״ה ומצה חמץ הלכות זמנים. סשגה כסף238

iTB ת ב ש מ ט׳ פייות נפי לשן of!אלו דנן מיני ח  ״ן כניו הן ח1יי1< זפי .גלנדו
ם שכל אלה פדנריו למדט .רפונים ופי הפופים ומי ונו׳ ופלג ר  הונ

 וכו׳ דנש או ושפן ניין ללוש מוחי וכן ע:פו נש' פוד ונהג שירוח פי נקראים פים שאיק
 למה טהר וזה ונו', מפן פשוס לא נלנד נמים אלא ולקסף ללוש אסור הראשון וניום
ה יוצא פייוח נפי שלשה מצה כפיו שנהג  נ

מ מונחו •די »  שאם מדנדו שנראה וכו' נ
ומלנ ודנש ושפן מיין הון פירוח מ׳ נשאר לשה

ס שכשאפי פי ^ ש”“נ“אל ^ ה ? ^ ל '^ י י ץ א ה דנן מיני חמשת אלא בפסח חמץ משום "אסור א

חמישי פרס

̂ _ _ ניינננד היים ונו' פייות נפי שלשה פצה נפ*ו
« ויי; וגשפן ד שועל ושבולת השעורה שהו השעורים מיני ושלשה גדיפנ;' אפיל! יוצא ומלכאינו י

)1J7 P J P  ( i n a j  ^ , g  p( ׳ ' י ו
 ועדשים ופולים ודוחן אורז כנון הקטניות אבל .והשיפון

 קמח לש אפילו אלא חמין משום בהן אין בהן וכיוצא שפיר אתי וננך מונחו ידי
. ־ ............. ................... .............................................. ■ נלנד: נפיס אלא זס נפרק שנחנ פה

רנן

 וש יין נין לרניט
י יצא לא דנפלסו

, ד י ליה.) שעה(דן כל פרק .וט׳ הפינין ממשה אלא נפסה ממן משוס אסור אין >} פ
ק יוצא שאדם דנריס אלי  ונטספין ונשעורים נמשים נפסמ הונחו ידי נ

א ונשיפין שועל ונשטלה טפי  עליו מאכל לא קרא אמר ה׳ה מנא לא ויומן אורז אין הני ו
 ידי נהן יוצא אדם מפין לידי הנאין דנריס עוני להם מצוח עליו האכל ימים שנעת חמן

 ייפח לידי נאין שאיק אלי יצאו נספה מונחו
:סרחון לידי אלא

ט' אלו דנן מיני חסשת ב ל אסר שם .ו  י׳
 אין ודנש ושמן ניץ שנילושה עיסה

משום פעפא ואסרינן נרה מפוצה על קיינין , ,
ונחנו פהפיצין. אק פירוח ופי פירות מי דהיל .והכוסמת החטה שהן חטים מיני שני והם כלבד.

אפי'י אלא נרם דוקא דלאו הספרשים רונ ׳ ׳
 א׳א ונהשנזס .ראיות לזה איטראלינאוהניאן

, מודים הכל ולא פשןפ זה אקמצ■ ט'  ודסם י
 נתוסטת אוחו דמו וננר היא ע ז״ל רש׳׳י

 ז׳ל הנאוטם ודעת נסרוח נראיוח ונעמר
 נלל מממיצץ אין פירות שמי היא ■p ג״נ

 נהנו וכן משש שים ט אין לנהמלה ואפילו
ק יחערנ שלא והוא :ועיקר  סטאר זה .וכו' נ

 ננרייהא טמרא ל״ו.) (דן ומטאר נירושלמי
 דע׳י ודנש ושפן ניין העיסה אה לשין דאין
 (דן «נרק אלו נמשנח וכן .מממיצין מים

o וזה ,פ'נ.) x t t :
 הוספמא .וכי' נמים חפים פנשלין אין נ

ס' כן נס ויש  אדסנשל ל׳ש;} (דן ט
ע: אמפיעי ליה  הנצק את קולק אין ממי

. נשמן טי  נלוש שהנצק שכיון נרור נראה ו
 שכנר לפי פירות נמי אפילו לנשלו אין נמים

 ממפיצין המים חערונת פעם הנאיניס פן נתנאר
 מן ויש לפעלה שנזכר כפו מחמין ליה ואדפנשל
 המתנת נשהרתיח נשק לעננה מחירין הגאונים

הם ואין •פה  אס פנשלין אבל :נטנים דטי
ט' הפת את1 הקלוי הקפס  אלו פס טייתא .ו
 יהפנושל האפוי חמין לידי נאים שאין דנרים
 אדפנשל מנושל והקשו נרותמק שחלט ומלוע

 שנשלו אפוי פסא רנ וחירן פחמע אמפועי ליה
 או נסור פס אפילו רניט ומפרש אפרינן קא

דו שנקלה קלוי קפח ט  מטאר יכן קמח נ
 השטרים או המסיס קלה אס אכל כתוספתא

 שיתנאר נמו לנשלו דימר שלהן קמח אין
ט'. נשנער נהם וכבר :נסתור  ומליפה נהלטת ו

ק לינא נסי הלק■ לממלע דידע מאן הזת נז
ק .ע״פ אסור ט ו ס :ז״ל הגאונים נ

ר ד ת  שם .ונו' הקמח או הרנן לנשל מו
שרי וסיקא שילא רני דני אמרי

 כמו שנתפח עד בבנדים וכסהו ברותחין בו וכיוצא אורז
 המוץ זה שאין כאכילה מותר זה הרי שד^מיץ בצק

f הראב השנת במי לשן אם’ אלו דנן מיני חמשת ב :םיי״ז אלא
דני אין ו'צ היאנ׳י נתנ .ונו׳ [נאי,•] •אין(אשור) קטןץ לידי באין *■אין לעולם מ'ם שים כלא כלבד סירות גמור חמן עושץ דאץ מהי מ מודים ההל ולא טW »1 ״L״  הוי מיהמ גוקכה א<ל כרת חמוצו על חייניס ואין מותר הבצק שנתפח ום ה כל ד! לו אפ אלא

:פנ׳ל ואסור .מסריחין אלא מחמיצין פירות [א] טי שאץ . •) באכילה
 בהן כיוצא וכל רטונים וטי תפוחים וטי זית ושמן ודבש [נ] וחלב יין כנץ הן פירות ומי

 נתערב ואם .בעולם מים שום בהן יתערב שלא וודא .ומשקין 'ושמנים יינות משאר
 קמח ולא ריפות כמן גטים חטים טבשלין יאין ג • טחטיצין אלו הרי שהוא כל מים בהן
 הבצק את קולין יאין . בתבשיל שיתבקעו וודא נמוד חמץ זה הרי בישל ואם .לביבות בנון

] .הקלוי הקמח ואת הפת את מבשלין אבל .המחבת על בשמן נ  הרבה המים הרתיח ואם [
 .שיחמיץ קודם מיד מתבשל שהוא מפני מותר זה הרי הקמח לתוכן השליך כך ואחר
 המים ירתיח לא שמא נזרה זה דבר לאסור המערב ובבל ובספרד בשנער נהנו וכבר

 אם פירות בטי שלשו בצק וכן פירות. במי הקמח או הרנן לכשל ימותר ד : יפה יפה
 :מחטיצין אינן פירות שטי מותר זה הרי בשטן המחבת על קלהו או פירות במי בשלו

 שמא במים שלו הקמח את מגשלין אין אותו וטוחנין באור אותו שטהבהבץ 'כרמל ה
 החדשות הקדרות כשטוללץ וכן .אותו כשטגשלין מחמיץ ונמצא יפה באור נקלה לא

 לא שמא אסור [ל] קלי קמח אבל אותה וטחנו שחזרו אפויה מצה אלא בהן מבשלץ אץ
 וטחטיצין רפין שהן מפני בפסח במים השעורין את גוללץ ן"אין :חמוץ לידי רבוא יפה קלהו

 הרי יתבקעו החלות עליו שאופין הביב פי על הניחן שאם כדי רפו אם בלל ואם .במהרה
ה] ץ :מותרין אלו הרי זה לרפיון הניעו לא ואם .אסורץ אלו אותן לבלול מותר דתטים [
במים :6הי 1«ע«יש!יש׳ מסריע שצעי וטי' ,פ׳ט צנסצ כייזה הופה והעס' .נרת עליו חייבי! אין ,טיניציא נופוש *)

טוי ד. .שט שט'נ תטו סי' טור ד טירות סי מ'צ ו«י רוצח 1לט!י נטור ט׳ש ג שס סס׳ג ט׳ש יזעג סי' עור ב :טע וין6צ j'w וזע סי' עור א
וקיקע pj’s v ג ב־7 קמרי ; שש /pp ,pp !׳p 7שו ^ :תע׳ג סי' עור ו ; שם סמ׳ג חעג סי' סור ו :ט׳ש יזסא עי'

ר6 וחיק!) חעא והא והקשו קשיא לש ופייצו ט
• ענ״ל עצירה, וחיקא ופירוש ממסיצין. אין פירוה ומי נינהו עירוח פ׳ פשהא מיא ניה דליש כיון ופצמא משיא ונהלטח ומצמא. נפשמא הא וסצפא נסיא הא

ט' אותו שסהנהנין כרסל ה  מנשל•[ שאין שכן דכל רניע למד ותשס ממון לידי ואתי שפיר נשיל לא דלתא דאנישונא נקממא קדרה איניש ליסחי לא זוערא מר אמי שם . ו
ומנשל׳( אומה שפוחנין אטיה מצה נמסיסי פירוש ונהלטח .נחסיסי ליה חמו רנא אתרו ושם )ס׳ נסמוך(דף הזכימיה מימרא .וכו׳ הקדמת אס כשמוללק וכן :אותו

.עכ״ל ,הקדיוח אח נה ומוללין נמים אומה
ן ן  שפניחי( כל אלא ממש נחנקעו לא עוקבא מי אפי סוחרות נתנקעו לא אפורות !תנקעו לחח ואם נפסח הששיים אח לותחין אין )מ' (דף שם .ונו' הנעורים אח טללין אי

נ פי על אוק  :כארוכה שם נפ״ש שערי להני פיכלינהו לעני! עוקנא נסר לחופיא דענדינן נהלטת ופטיש ממש נתנקעו אפר ושמואל מאליהו פפנקעוח והן «י
t ם טי ח א נההיא מי.) (דף כדמוכמ p צין’תר.י. ודאי שהו שאס לפי סיד אומן ועומנין רני!ו וכחנ .שס נחנואר נחסים והוא ללטח מומר שס .וכו׳ אותן לנלול סותר ה אינ

דענעא
משנה לחם

מ למתיי  פהפים יותר הס דמממיצין קאפר דח״ק משוס ל׳ו) (דף דת״ק עליה סלינ לא פ'
:כמיס אלא פחפילין(הן) דאי! ואמי י״ע פליג ולהכי

ת ה רו ד ק ק לחדשות פעם פה ידעתי לא וכו', החדשות ה  פשסע צ״ע:) (דף הנסרא ד
מניסל הנא ממח פי' מלי מתח אנל .הסאכל לענוס הוה מליצא והאי י

 וי״ל .איתניא הפירושים דלכל סנמע לדעחו פשוט לקמן זה דין נתב וסיס הרמץ כפי׳
 מחירי! לו שיש דני דהוי פפום צינשיל לא פכזיח דפמות סניא זו אק סי\ם דפנל
י׳ שצראה ה׳ה ופ׳ש .לינפיל לא דנזיפ ואפיו שלוג לא ולהט לינפיל וכזית נ ו  דין ינינו פ

ק דהערונת כתב ולא דסכס משום אלא רניע נדנרי כרוי עמס ראיתי לא זה  :מומר מ
3 1TIJ ן אי ט' וחלג יין כנק p פירזח ופי וט׳ פממיצין פילות מ• ש  -•ה כתב ו

ט', נניייחא ממרא ומסאי י ט אע׳ג ו ק לקמן פסק דיני פי ע זה נ ר כ

עוז מנדל
r r c 1 עשיע אין(אסיר«p( ינר 1אי ו׳ל הראנ׳ד נתב :טסייפין טי נו׳ ממון] לידי [נאין W 

ע צ׳נ) שטה(דף נל ט' הצכוס1 היא ישי!ה וימליקיז וה אוסר ואני :ונו' עודיס הכל H1 ס
היה ו׳ל הושנ׳א וטורי נו וולקין היו נ׳ט רנוה׳ ינה נשיעהו והטמדיס ויסמין ו׳ל כליה «וופ
 מימרא ני עהנק היו !'ט הציהיזיה ינושי ושאר לאהריס מורה שהיה ינ׳ש (טצמו הימר 0 ט«

: מריה טל ההלכה נ!ורס נמיאמי ו׳ל כר'מ (אוזניה אני ומייןל לטצפי טמיא ;הנסי אוזייק אני1
; שטה נל טרי, «ל .סושיש מש טד אלו וג! פיני חם«ח

 מכרמל הנא קפח סי׳ קלי קמח אנל .המאכל לעטס הוה פלילא והאי
מותר; שהוא גתנאי כנר הקלוי הקמת אנל קל•

תכשיל
טיימוניות הגהות

M[ ז וכן תג v כרש״י kSii גמור היתר התוספות נ r t v להתחייכ^ע^ית סחםיצץ אץ
*הביא ונסיה יהטיץ ומיהרו שמרו לא אם בלאו וקאי הוי נוקעח חסץ אבל כרת

אסירת זו הרי וחימצה הע־סר. לתוך ונתנו עריסקו תפוח המנתזת כל מפרק לדנריו ראיה
ל שמחה ורנינו ור׳י ודלא ריח רתלמורא וכרבא הרחגר רבעו כדברי פסקו הגאונים ונ

 וחתוא בירושלמי שעה כל כשילהי כדמשמע סחםיצין פירות מי ואמר דפליג כירושלמי
 נותנין בן נשלאחרי בקל מחמיץ הוא אז כמים כנר שגילושה בעיסה איירי המנתות רכל

 חיתוי נוהג היח ארנם לאו אי פירות סי הוו אי רש״י נסהפק הביצים ועל . סירות מי בה
מים טיפת בלי ליץ אפשר שאי ואע'פ ביין ללוש ריב׳׳א והתיר אחד מת מפני שלנו מים ששפכו [ומעשה ן ע״ב .בספ״ו עיין כמים בו ולסהר לשומרן סוב חלשבגישיס ס״ם בדבר

כני הואיל למים לחוש אץ אעפ״ב הב«יי בשעת שנופלת תעשינה נאשר דכתיב פירות טי נחשב דבורים דבש אפילו אלא ים תט דבש טבעיא לא [ג] ן ם״ג]0 עכ״ל נתבטלת ו
ה יוסף רב וטחויגס הדבורים ט  ואץ ולמחלם ללתות רירע מאן ליכא דיאידנא מסתינתא שדרו [ג] ס־יז: רטורייא מעשבא רונשא ופיית! עלמא כרום ושייטן דנרייתא דמנחזן נ

ה בקיאץ אגו ת אשר שיחיה אליעזר ה״ר עיני סחסד אשיבך ובקוצר פנאי אץ לנסוך [ד] : ואלפס אבי׳ה זחליסח לתיתח לן ואסור נז  סותרים אי בתנור שגתיכשו קליות על שא̂י
 אסר ולא בתנור שנתיבשו נקיייוח טווה אביי ואפילו ונו׳ הדדי בהרי שבולי תרתי איניש ליחרוך לא ראמר אדאביי ופליג יצין6םח אין פירות מי דאמר כרבא קי״ל הא בפסח
ש לסיחרך אלא  שי' ברוך נ״ר טאיר ושלום שכתבתי כמו וכו קלי קמח מוציאין העומר משקרב היא דמתגיתץ ועוד קליות דהיינו אגישונא התם דשרי תדע םיץaלד דממהר נא

שחסלת שר\י שבתובו החיטים ספני הפסח קורס הטלח את טבררים [ה] ז זל׳ב I ע״ב ,בתשובות , וסתתסץ בחמה סעס נבנם נתלחלח נ



tod ב םשנד> כסף פ״ה ומצה חמץ הלסת זמנים.נמונח 239 ק

י יומנ ומימ .פג״ג «ד בהדי סשסכמי י5 «< מיגייהו ן P״0 ^  to

s.??י • ״ ? !״ » ? » מ גרים לא 6קנ קנא םמיגהו ובארץ בשנער ישראל כל נהנו וכבר .הסולת שטוחנץ דמקא שאמויים טי w נשמיאל «ps«^■נ * יני

נ6ד6י1יהגטאג( ן נ ל. מ0ו .01םים מליו »םל 16 גוהר מוםג» m ם נהם סטו! לידי סאיוםנאים 0טיםטוטםי וייטשהלהמוג זי הוג ' םוי נ  שנאן םמין 0םיי לשירו נ
השהלו קודם לאכלס סיונל גמרן טמםטמם לישראל יטנרם אלא וטי נסאיוה שדרו יהאידוא גהלגום הנאורסנסגוס הקטו גלישראל. והנו וכבר מיקר: ודנרירגיגו

גשנשצרין דסהש«ו.והרטצ'ם1ק0לאוגל טקשיגול מדימו לא אפילו המישור ונהגגמל מיג: לפלהוו לן שד לא הלגן ללתוה גקיאין אט דאין מטהינהא
ל ח שי ב שי דמנדיק tTo נהלסש מטאר זה .וגו' סוטנפל ה ד וטספניא להודטו מינליוהז לעוין עוקנא נ דנ  שונא אשילו טווימו שאם טומש דני אלא פרי טדלא המיפוי נמל נ

p יודמ ואיר .מגיל וטי בהד טשסגסי אי אנל נמיוייהו « ששיא שיינא •9
 ל6י »לו שאפילו אשר רגיט נה שהרי ^׳טט

גנטרא
56ר1למ מימ ג!רים לא קנא ׳ ,

 מלו לנגד לוסט ישרי מהדי אד& אלא במים החטים יבללו שלא המערב ובערי ובספרד חצבי אייח והנקי״ לא אפילו ניושים אנל ממויים
דהליא איני ט קנא קנא דדוקא אשי והשםא שנתבשל "תבשיל H :רחמיצו ישהו שטא גזירה ■

C הפייה אה שטיסם1שנאטי(נחויה) משום !vwMM ŝ ûvwv̂ו m הרנה יקכה הוניי שאס נלושי פשטא קטי ^ אמי מ'.) שה(דף וט׳. » לישראל row נ«ו או הפסט שים בלפניו ’? ייי אם וזטים או שעודיס בו ונמצאו ל
 צייו לטסו קנא קנא אלא ש« נשאיט אנל לא ואם החמץ. בו נתערב שהרי אסור [י] התבשיל להוהודפההטהיהיטמהפניסוהפיטלשספצה

W לטדי: למיהש ולינא הש«ו קוים אוסווינלס . התבשיל שאר ואוכליו ושדפו אותו מוציאץ נתבמעו *י ילי• ®יל.׳ טטיים״ כיפי יפיי ואם ״1*. .»יי*ז •*!״יי הפלה טן מלוק שום ינים נדניי ילא נהלסה jg תורה של גמור חמץ נתבקע ולא שנבלל הרנן שאן.
 במצח הזחרו כלומר המצות את ושמרתם שנאמר משום p :סופרים מדברי אלא ואינו ה» «נ פהטים טיב• פנסוף אלא ה*״
̂י בפסח ממנו שאוכל בתן ליזהר אדם צדיך חכמים אמרו ילפיכך .חמוץ צד מכל אווזה ושמרו J«״» סל« ל'« יל'״ . ׳'ל ליל

̂לנד^א״״ בנהר שנמבע *דנן חמוץ. שום בו יהדן שלא עד שנקצר אחר מים[״] עליו יבוא שלא ^ ^^^הליה
 ומודיעו לישראל מוכרו אלא לקיימו אסור כך לאוכלו שאסור כשם מים עליו שנפל או הויידל מיטאלאנויס«׳.1לומצהמש1שאי ט

 ואחד אתר לכל מעט מוכר הפסח קודם לנכרי מוכרו ואם .הפסח קודם שיאכלנו כדי ננל לנ»ש יאוי ילנטטלה טעננ פיט שהפ«י
^ “^ ל ^ דלף [ס] עליו שנפל ידנן י לישראל: וימכרנו תכרי יחזור שמא הפסח קודם שיכלה כדי ה
ק כל ננל שם המניא משמה p נדנריהם לפרש  כשיפסק אבל .חמוץ לידי בא אעו כולו היום כל אפילו טיפח אחר טיפה טורד שהיא ז

א אסור: זה הרי כשיעור נשתהה אם של דנצקס פ0 יאטיפשקשהלילטהלאנסס  אלא תחמיץ שמא גדולה עיסה בפסח לשין י־אין י
בו נ«] שנשאבו במים ולא .חמה בחמי ולא מזמץ לא לשץ ואין .בלבד חלה כשיעור [י] ^

ש השמש והמנהנ שמדן ימ ביום Dpd המצם סמ
שאי הלוה של למצה קצירה ■ ס ו מי סו: טי שוי « ספה אינלק ט «ג a פ * ט ר ש: מו ס:1י1«ש ״״ פ ט/ שו ד פ ט ט׳ *י טי ל *ג »1 w ; ס מ ט׳ י ט ס1« ה שז: « מ/  ס

ה לישה משעה פטטון אוהו שהשמיץ הרנ ו
הנו טפרשיס  אפילו וקפן שומה הרש או מהרם לשה אה טצוה של שמצה ודש .לפטם ולשמרה השיה לקטה לישה דקודה נשמור נ׳0ד דקיייל [אף] זה הוא והדור ההובטר מן שטצוה נ
א שריה נסישסא דטנעא אמא ההיא שם(דף ,ונו' תים מלט שנפל או נצקר שצפנע דגן :ז׳ל הישנ׳א הפלה ונן־ יצא לא נניהם מל סוטדם אווייס  לזמני ינ
היי לישראל ליה טונץ היי דלטא מליו והקשו ה ו ט ט לישראל קנא קנא מוננינהו ואמי ני  קנא קנא אצא לישראל קנא קנא גויס שאיט נראה ורניט פססא. קמי דגליא ט
א, ולמי• ססם הג ולוה הו ה להיי.ר1 טמט. טפט טונרו לגניי ואהטונר! רטט נ מניי מל להזכיר נגט' מצרנו ולא הוא ונהודפהסשוט לישראל שגטננ א גויס השיהוי ו ^ א קנ

סנ1 לישראל ה נ הי מד י :ל
׳ הניא ל*פ:) שם(דף .ונוי עליו שנפל דנן י רי׳ יוסי י טי נ פניי והוא אשא מ אמי המון לידי נא איט כולו המם נל דלף להונו שנפל קטס * טף) י טף) להדי טף(  .טף(

טי ורניט ;מיקי וזה הקמט ג*נ נולל שינן 16 ניסהו טה שנר ונראה דנן הז
א ץ אין י גו'. בהסה ^ ק ^סטא טלוננאה קנא רגא אטר מיס.:) (דף טגרין אלו הרק ו ץ קמט רגמיה טמשס הק אק והא והקשו לטלה י  טלוננאה קנא וטרצו נטלה טיג

ולא נמסה לא הליש לא אשה רגא evi שלגו גפיה אלא הלוש לא אשה •הגדה רג אמר ס׳ג.) ששה(דף גל סוף .וגו' נטמץ U לשין »זע שיטרא: אהאי קא* נטי
גנוטץ

משנה לחם
ן אימ ההלגות ששמם הוא ינינו  הוי סי פניחים שאילו גל «קנא סי דקאפי ומאי ינרל אלא ג

איין לחוסיא ואורייתא דסטקא קאפר ילגך סדאוי״הא ק דהוי משום גשמואל פהק ו נ  יי
 הסנט הרג צהסגים שוצה שמה נדוסק לומר שיש אצא שניאיט סטו רניט ימת ודנ1

 זה.טאה אין אנל ממסטו צא אנל הדן למגץ הוא ההלגוה דמה ם1נ רנמו דעה זיל
ע: פונייו ד י

ן ט ס' שגטגש מ גו'. טיס פלע שנפל אי ו  לא טפט טמט אפילו לישראל אנל ט' ו
 למגויס דמשמש סהם קנא קנא %:) ננטרא(דף ניסהו דהיה היה מוג ילק־

 אנל הפהט אסר דאנצם סלם טמט ישהיט שמא דנזייס הודעה נלי לישראל לא אנל
ם פנינו שמא מדא נדיוה מיי הוי נעסי ט ואטלו לישראל ׳מגרט ופלא ׳  שטא יטני

ט לא האי נ׳ ונל הססט צאסר טד מסט ישראל ישתייר ;נזיי
כל

סייטוניות הגהות
ת סנ ת. ג חינ ץ ט מ ט ט ת m ו ת ג׳ טג ת נ ס ת ט תנ סו תו ירי א ת סמר S2M תוג ס  נ6 ט

ט י ט רלג נ ת טקטתיס ני קו ט «ל וגג ה :נגיי הוג ת [ג ט טי לגרוד תגץ1נ טקו  טגת חי
גי טאנילת « ענ תדם ד ס לתתיי י ד טטו ח טי ו תו טירות ם< נ ס ק*ת טי מו  דתא לדני

ם ׳לעוס לא תניא תן תטץ או ני על יי תי ג טנ׳ טנ ת לתל™ אלטא טטתטידץ ט  לא הג
m טי תעיב ve ת וו־יו וםםתםא י אניל ג נ א לתקל לחלק ואץ ע ל ת נ וו עוו י א י ת  ו
אוו ן ל ץ נ מערנ י נגו ט נ ת אי טי ר אניל עננ ט טתםיץ ה ח ג ץ טוו עוג ס ס תן נ  טיט נ
ל תיג .סהיק עני ד ונ נ סי׳ תנו נ' ל ח תו• שאץ נראה י׳ ה ל לל לי א נ ט ט ה  תיא רחיקת ו

סו זו טעט קשת non שתהט>ץ לי נו שנסי ריק נ ענ שלי ת א א ו ת א שי״ ליו סו א ננ ^ 
שונין בהן •ש אס אסילו ועוד הגאונים שיזחנורי חו אינו ני טתנטלת אלף מני א תן י

ט . '01 שטייים ס נמצ*1 שנהגשל הכשיל ח דנרי טיזש הנראה נ
סי דשא  סניטה שאילו נל אצא שקנא טר ס׳ן (דף דקאפר דט* ט

 המטה אס ישמרחס שגאש משום סדיננן אסדם הם שנגן ריל הנ*נ עיט (אוסן)
 דטניטיס נהטא שסק צמה "נ6ו לזה וקשה ,נסיל p-rm דמא דניין קאטר וצהני
ש ק דנר סי הא ההצנוח סוניי הניאה ססיקא משום מה טממא דאי שקנא ד נ  יי
מי ט לפיל ונדסטק לקולא ו ק הטקא דמי חיקו יננל יני  ואששר • ולקולא דינ

ש ש דמי אטים נטמיה דמסתש משוס שקנא נטר לטטוק רצה דנליט לו ק ד  דינ
ה לשצינהו וה״ט  ניון שקנא לסר אטצו דמוש יד* התשונת לאסור אנל מיני

מ ד*נהו טי ננן גיג סי נישל לו ש*! ומה מידנק סו ט נ6 יי  זה דינק ש׳ מו י
רניט דטט טה ההל' דמה להסגיה שרצה היה טל להטיה יש ג”וא .זיל גדטטו טאה

נן [י] תג ו ל דא־ם נ ד ל ז ״ון חיטי אנ שי ל ו א קי ת ואמר שנ ס  תטין תילנן■ ללתות ה
ק הםונ»דן שי עיו לתם לתיש אץ עליוזם טזלס׳! וגשטיס נ ל דאסו״נן ו הי אנג נ  לא נייליי

ס ס ת לנן ט רוו אם תי ס נשסים ריג י ליו ס של ושק ע שטיס שרוי תנו  מריבת ושרייתן ננ
ת תאונלן ואץ תיששץ ר ל עליהם יעיברים ננ ל ידאה גנ י לית די.ייז <םזוא ינ  תיויא נ

א טבע שנ א ו ת ש טוינן נוו א ט תטץ ל.ת דתות ו ט תנקעו שלא א קעו הוגי״גו ולא נ תנ  נ
ל טיעטת שייליסת נלתיתת אלא ס אנ הקי «ח נ תנקמי לא אםילו מרובת שי ת נ  אסיוו

ל. תיו ונן ענ׳ נו ה ני ת לקנות הלד יואל ו א אנג תססו לסרך נסקיניי שטולינץ תני  ר
הי לי ל מחמר' לא ניי ה אנ א תנו שיל׳ נ ש יש אס הססינת שנ א אסירת תחתית ס  ורמי

ש. נו תתיר טיט על שק שנסל או קטת של שק על שנסלו ימים .נוי אובא א1ל ני  ו
ד הקסת לרקו שטרית ש נ ש ש למעלת העיסה שח איי ל טשלד.' וו  ירושלמי שעת נ
ח חית ניראה דני אילי! מן תו דגייסינן  שאיל שי ותים• אתורא גי דטשתא גרנא ל
ש [ונתב !רתתיתיהץ נות גרוף זיל לית אסרו לרבנן א׳  הקסת לרקו שהתד ם׳ על חי

תלתלתקילא ת •נ ל ש היא גוי ך לעשות י ך נ תי > םח0ו. נ שחונ ץנט הו א שו ס  עם יעבור •
ל תטץ הקסת שרי למעשר. לד,לנה מודס וראיתי בב&ה שהיא נ רו שי ל ני  הםלוחלת המקום נ

שק ל שיריק עו נ שק הקטה נ הגי שנ ף ו ד [ז] :מני] שי ל שי נ  שהיה והכלי שהיא נ
ה תבשיל ני ף י הנ ע י תו ו שנ נן נ סד י ל שיו שעליי הנ נ א נשם נאואת׳ .שהיא נ גי  וי

ל וקי־ל א שו אפר נ ה״נו טטש נתבקעו ו ס רוקא י ״ ״ ש ד נ ענ  אבל דתם טעשה נו
ץ א שיעל שגולת אי שינון אי ש מנ ת תנ ל קנו לא ש אסילי בווונגי חנ סן שתי ש נ  ו

ה ץ היונ ש לי קשי! שחן ו ל יושרו שי לו היום נ קעי נו תנ א.י נ ל א' » לא לעילם י  ה"
טץ אוסרים ל נחי הג א נמביעה אי בלתיתה ירוקא האום עיב׳ ראיה לטי ו ת ש רינן נוו  ש

ס נטלו ש אבל ם הארץ על הן או הטיס על טי סנ\ שלי סדרק נ  אי סהם לוואת המים ו
ת נעסר תי ם תי אל־נ ו^ריב! לא ברןיקע ליבנם שינילי ס לע^ם תמצא לא ו ד עהיא תנו  יו

ם נ .עליהם ניי אן (וז] י ע' ג סנ ח ש•׳ נ ת הישראל שנוק■ ד לשמרם התמים אדל לו.יי

שיטיע ד טיהן שאינו לנתתלה איסור מנטלי! באן ואץ נ תב ]0[ 1 ענ״ל] לנטלם כ נו נ ני  ו
ך ה טיואו אחת טעם נוי א א הקטה שני שק קל להח תרנגולת ס נו ונ  דינוהיו נ׳0ל הו

תיוו ד נן ו ה טיסות לתליתית נפורא ש ו "נ השק על הטרתף םויעי » ש אי ר נ ,ו  [ועיין 1 ע'
ר מי טיו סי־ נ ע ה ל שנו קן ירקו(הקסת ומיהי ד  אנס■ (י) :היתר) והשאר לחיץ הבנק דיוו
א ב א ו ש קנ הנ ל נן לתלה ונן לטסתא ס הג י י נ ש ד עו אל נ ג יוסף יו «ו טז נן ע ער• ו  ו

הי ה סערעיי •יו חי ללוש אין י ה נוהגים שאנו וטח י ל תיו ש לנ תו גרילה עיסה למ  מ
סנץ אנו m סזסעור ה דברי על סי אנוי על ו שננו' נאוג• ושאר הרוקת ינ ^ א ה ה  ש

ה עיסה ללוש ל ש טוב דותר ססייעין לו שיש מה לני נוי ך ליו ם שיתיר נ ל נול ם ונ  הנלי
ק עטוקיס תן שיהיו טסה בנז ק דתחיל סטין מקז ד.ן1ד.ובקנד. הבז ד ץ. וני שי ת  ובביתו ל

עו של נ ת ו הוו ר ׳ ש רגילים היו תורק ני טדן נ• ללו  שלא שאטי וטעסא יתר גי או עו
ע אלא תוזלטור הקטיד דוו רני ואולי טווטננים היי קטנים שהנוויהם ל ט ת יז מ ס  ת

ל לשהוה ט « סו לא מהי־ם אסנם . nA להיש ואץ גרולים שלט הנווי ה על ס ה ו הי  ו
הו ק ללוש ני אליו יותר ולא חלת בשיעור י די ובן [נ] :תשמעו; ו  ראטריוק הא אלסם ט

ט ולא רדנא הי ם ג ^ ש הניו ו »וו נ ס • מ אנו נ ש ץ נהל הלשון נ ש ש ק טין ואין גו טו
ם!
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ט׳ ואזאה לשה היחה ואם יב חג ז״ל והרמנ״ס מיים אורח גאוי נחוג .ו  היא זאם נ
 אשה דא:ל ואסה לשה נקש למה יוע(א ולא כלים שני צריכה ואושה לשה

כ ,קאי לשה שהיא  אע כדין שלא הללו כלים שני לנו שאין אנו דעשו לשי וא"כ .ע'
 הייט כלים שני צריכה שאמרו כסה משרש שהוא ונכוהים ישרים רנינו דנרי אגל .עושים

חקפף שלא נמים נוקסשח היתה שאם לושי

S  S ; סי־ H אל» מ * נ רי י«־ W .ש י ילש ע ״ « נ
י :אסורה הפת הרי אלו מכל p.!! אס לדקךק הצריטס לא נחים מקספה  תחת אשיח תשב ״לא י

 אפילו העבים ביום הרקיע [י] תחת ולא .ותלוש השמש לצנן דכל׳ נכך רימין חשש שאין ̂טינין אי חמין
״ ^ ^ ״ ״ ש שאין כמקום א’' מ ש העיסה את תניח ולא .בו זורחת ה

צריכה ואופה לשה היתה ואם אחר. בדבר ותתיעסק ■ - -
 שמצננת ואחד בו שמקטפת אחד .מים של כלים שגי
ה. בו  שלא או השמש תחת ולשה עברה ואם ידי
חלה שיעור וכמה מותרת. הפת חלה שיעור15 יתר

 שום צריך אין נמים לקסף רוצה ואינה אושש
מסין■ וכ'כ נהט וכן נלי

6>

. עיסה שעשתה או ידיה צננה
 הביצה כגוף ביצה וחומש ביצים וארבעים שלש כמו

ג ̂ כמשקלה לא הבינונית  ככצק עוסק שאדם זמן *כל י
 הנביה ואם .חמוץ לידי בא אינו טלו היום כל אפילו

 בזמן הקול להשמיע שדביע עד הבצק ושהה והניחו ידו
 ואם . מיד וישרף החמיץ כבר עליו בידו מכה שאדם

 כבר טיל [ם] אדם שיהלך כדי שהה אם נשמע קולו אין
 שעמדו כאדם פניו הכסיט אם וכן .מיד וישרף החמיץ

 יש מהן האחת .ונשתהו אחת [ע] בעת נילושות מהן היד שהגביהו עיסות שתי יהיו יד : כרת עליו חייבין ואין לאוכלו אסור זה הרי שערותיו
ו :נטור חמץ הן והרי ישרפו שתיהן קול לה אין ואחרת קול לה  סריקין עושין אין’ ט

=]עשייתן בעת ומתחטצין עליהן שוהה שהאשה מפני בפסח הטצויירין ]  הנחתומין לפיכך .
 אסורים בתים p[ בעלי ‘אבי .לעשותם ומטהרים באומנותן בקיאין שהן מפני לעשותם מותרין
:ויחמיצו בעשייתן וישרו בדפוס שלא לעשותן אחרים יבואו שמא .בדפוס אותן צרו ואפילו

h מים ;זפ׳ש הס סי' סיי ג סם: סס׳נ1 עיי נ סס; סס׳ג הנע סי' עיי

 שין כחנמיי עד שהנוי סן ידה שגניה ולא מרישים נמים ולא חמש נחמי ולא נחמין
 ענדה לשו' אינעיא ידיה אח נו שמצננח ואחי ט שסקססח אחו כלים שני וצריכה השח
ה איזר יוסיא מי האי ולשה  מר אמי אסור ולשה ענרש אמי אשי ורג רוחי ולשה עני

 אסויוש נחנקעו לחח ואס נשכח השעוייס אח לוחחין אין ותניא לה אסינא מנא ווסרא
נ מיחיוח נחנקש לא י  דאחמר הינא אשי ו

.מש׳ ע"נ אחסר לא אחמי ולא היכא אתמי
 ניום ט שנשאנו הגרושים סיס שירשו ונהלנוח
נ אשי נרג וקי״ל (שהוא)  רנינו ושייש . ע'
ה i ולא נלנד שמיס איכות על ולשה עני s 

ה אמרו שלא לסי שונרים שאר  אלא מאי עני
 שהניאו יעיד נמים אלא לישה ואין ולכה ענרה

 משישים ייש נמים. והיא לוחסין דאין הא
 נראה ואינו נחמה תלוש לא אף כילל ששיא
 חמין נמים לישה שאסילו זיעיא סר דעח שיהא
 נסים לשש שאעילו אשי רנ ודעת מוחית ימח
 אסורה שהשח נחמה שלשה אלא שלט ציננק
שלישה. מי נאינוח אצא נחלקו לא יואי אלא
 נשלטת וראיתי • רנינו ונרי להעמיד ל׳ל קי

 משישים ינעיסור ז״ל ניאח אכן יצחק ר׳ הרג
 נשאר לא אכל משימרת כמצה דיקא אלי דימן
 ונטו קאמרי מחם והא אמש יה ואץ הסס
 יוצא אלא ואשור סוחר למימר להו היה דלא

 סההיא סיכרח מקומו מענין וכן ייצא יאיט
 מזסרשים יוג ועת יזה איירו שת דננל דלותחין

:ועיקר
 כנר .יכו׳ השמש תמת אשש חשנ לא יב

ה. הזכרתי  מינעיא וצא ונהלכוח ז
 מיתג אשילו אלא דאסור נשמשא ומילש מיחנ
ואע? אסור וסילש דעינא נייסא רקיע חוחי
 יומא ס׳ש דוכסא נההוא שמשא נשלה ולא

 נמסכת מטאר יכן .כ”ע ;שמשא כולא ועינא
: ^ח) (דף השמינה להם אמר סרק יומא
שהוא נראה זה נם וט', העיסה את תניח ולא

הראב״ד השגת
ס' עוסק שאדם ימן •כל  אני י'צ כראנ׳ו נ<זנ . י
 צליל קולה מצה שהעיסה זמן כל אלא כידיע אין

 שאין אע׳ה ממחצמ כשהיא אכי עליה מקיש כפאדס
 כחרש משתקע קולה עניה הכסיעי ילא סוקין כה

 ממני ידי הגכיה יאה לתימון סימן היא גם יהתישית
 אי שנסדקה שההחיצה אסרת שס שיהא והיא אכי־־ה

 מיל כדי ושהתה אחרת שה אין יאם סניה שהכסיעי
:עכ׳ל אסירה נמי

 סן יוה חנניה ולא שאסרו למה שירוש
משנה שמא אששר או למעלה שהזכרתי המטר

« .יכי׳ ולשה אופה היתה ואם :כתכי״ם ישתק ,יט׳ עמקות נשים שלש וחכ״א וכי' נשים שלש אומר ר'נ ס׳ס.) עינרין(ספחים נאלו  וצריכה למעלה שהזכרתי למה שירוש ז
ס מהמת סחממתין שידיה אופה כשהיא ווקא רניס ושי' וכו׳ כלים שני  ולשה ענרה ואם ■ כעיסה חוס מחמת סחחסמין שידיה לפי אישה כשאינה אף שירש ז״ל רש׳׳י אכל התער. ט
ט' ד אף אוסרין שיש נשמש רשלשה חון מוסכמים הם רנינו שהזכיר החלוקים כל .ו ענ  שהזכרת• רנעיס חמשת שיעור זהו .וט׳ מלה שיעור ובמה למעלה שכתנתי כסו נוי

חר ודנר כמשקלה ולא הבינוני הניצה כנוף רניס וכתב השישר שזהו עקומת נהרנה ניארו וכנר למעלה « שאין הוא נ ו ולא נמוה הוא שהשישר הוא ומוכרח שיין ומשקלה נ
:מצרים חסי מקמח זה שיעור משקל רניט ניאר פ״ו חלה ונהלכות במשקל

ק כל יג  נצק משנה )ו’ס (דף שם .וט׳ ושהה והניחו ידו הנניה ואם :חסו! לידי נא אינו ננצק שעוסקת זמן כל נר״חא )מ׳ח (דף עונרין אלו שרק .ונו׳ שסק שאדם ז
ישרף סידוק שפור והאיכלו ׳שרף שיאור במשנה מ״ח•) שד(דף .מיל אדם שיהלך כדי ר׳׳ל אסר מהי ט כיוצא שם אין וננס׳ אטר ה״ז שהחמין ט כיוצא יש אם החרש

נ והאוכלו שניו שהנסיש כל שיאור זהו ואי כרת חיינ האונלו יזה זה יחכ״א יחדה ר׳ דנרי נזה זה הדקיו שנתערני הידוק חנניה כקרני שיאור סידוק זהו ואי שיאור זהו א׳ כרת ס״
נקרט נסדקה ושישר זה ששיעלצ־ שנר והוא קול סשסעח החמוצה שהעיסה משרש שהיא נרור נזה יסירושו .רטנו דעת וכן כחכמים וקי״ל ונהלטח .כ’ע שערותיו שעמדו כאדם
שהחרש מרשותו וזהו עדיין יץל השמיע שלא לומר רנו החרש נצק שאמרו ימה נמיר תמן שהיא קול משמעת שאס שביאר כיין הסידוק דין רניט הזכיר לא ולכך אחד הכל צוננים

 והחמיצה כמוה ששהתה אחרת עיסה ט כיוצא ים ואם .זיל ניאח אנן הרב נהלכוח פירשו וכן וייחחרש מרניש אינו שניו לי כשסופחין הזה החסן ע אליו כשסדנרין מרגיש איס
ט . נמיר ממן שתיהן הרי קול שהשמיעה  נראץ רניט ודנרי אחרת שיסה ונהשנית רניני שירוש ז

ו  נססמ המצויירין סריקין לשניי והביאי ר'נ לנית אנא אחר נכנסתי אחת פעם צדוק נר אלעזר א׳׳ר נרייתא ל״ז.) (דף שעה כל סרק .ונו׳ המצויירין סרימין ששץ איו ט
 אלא אמרו נחשמין של לא דאסיי אינא נמתומין של אלא אמרי אדם כל של לא נני ל׳ אמר נשסח המצויירץ סריקין עישין אין חכמים אמרו כך צא אנא צו אסרתי

ס' משרש ונו׳ נדשם אותן ציירו ואשילו רניס שכתב ומה .ז״ל הנאונים שהקו וכן נהי שהי לא דנקיאי כיון דנחחירין נתרא כלישנא נהנטת ושסקו .אמרו אדם כל של  ט
:עכ״ל ,זיל מאונים שרשו וכן צורות ושאר ודנים יונים דשת צורות צורות העשויה פת הסצו״יין סריקין מאי ניאת אנן יצחק רניט ונתב .נהלנות וכן שם

סיס

ג ח י , ה' כתב .ונו׳ ננצק שסק שאדם ז
 רניס דנרי השך משרש נהשגות ז״ל שהיאנ״ד ספני כן כתב ונו׳. רךל השמיע

משיש ז״ל והר״א החמין לא שעדיין שרה שחרשיתו ר׳ל החרש שנצק משרש שרניט

משיה לחם
 להני לי יש קול מ”ס אנל משתקע אלא צלול קולו שאין כלומר שהחמץ שרה שהחישוח שלא ר״ל החרש נצק שאמרו ומה

ולהראנ״ד כלל קול משמיע שאינו משסע דמרש יותר מכוץ רנינו שששס ז״ל ה׳ה כתב ־'
:דחיש דוסיא הוי ולא צלול קולו שאץ אלא משמיע הרי ז״ל

עוז פנדל
ע :מ״ו) עונרין(רף אלו מ׳ .מיד וישרף עד שארם זמן  fbA כידינו אין אס ז״ל הראכ״ד כו
 שהחמיז נז א5כיו יש אס החרש גצץ עונרץ אלו פ׳ זאוז היא ס»תט אופר ואני :וכו׳ זמן כל

 עליה לנו שיש ואחרים ההיחשיס אלו סוכלת ההלכה וצורה .עפרא עלה ועריגן -,ליגן51 אשור וה הרי
 דאורייתא איסורא דהא להחמיר ראוי למעשה אמנם החגור נ!ה ז״ל המשרשים דעות לגרר נאתי ואגילא

 עזשין אין : 0«״ מ״ה עונרין(דף חלו שרק .גמור סמן הן והרי עד עניו הכסיפו אם וכן : הוא
ל״ז) (דף שעה כל ע׳ .מיד יאכל נהן ואם עד המצויירין סריקין

סותר
כדימוגיות ד״גועח

 כ״ר יהודח רבינו סורי שהתיר שראה יחיא^ רבינו אומר ל]1 ר־ח8 וכן המוליאר מן
שח קודם בגר ונתבטל הואיל שלנו מים כתוך שנתבטלו לנו שלא מים יצחק ,וסחרו הלי
שמא האמוי לאסור ראוי אעו ואס השחר עמוד קודם לאמות שאסור בפירוש פסק ודר־׳י  ד

א זה איסור 7׳®' ♦יין אמנם הצינה גורם דלילה סוף  ז ע״כ ,הרא״ם לפירוש ודלא ש“לםר א̂י
ם נם אבולהו קאי ולשה דעכדה ופר״ח בה״ג פירש וכן (מ]  מהר״ם וכן לנו שלא אטי
ה וכן א ס׳ ^ ץ אלא קאי לא ולשה רעבייה שפירש נרש״י ו  רוקא עוד רא״ם וכתב .אחפ

ה אם אבל ולשה שעברה  וכן איפשר דלא היכא בחן לשין ולכתחילה סוחר ולשה שגג
ה רב כרדרש שעה כל בריש ראכי״ה ®י׳ ע תו י^מחר במפוציא טו ר ואין מלאכול שהתענו מציגו ולא לגביה חצבייהו כ״ע איי אח  שהחטח לפי הלילה התחלת לארר ער שאיבחן י

ת הלכ ה מי ב»*ק העולם אומות כחכמי ניזנץקע] (הרקיע) תחת כלילה ס מי מהלפת שהחמה לפי הטעם שפירש כרש־י ודלא העולם אומוח חכמי דברי נראין התם ואמרינן טמא שהי  ביו
ן שהוא די ה ע מו  ה״ר אטגם כו׳ דפפוניא מההיא ראיה היה לא זה ולפי מותר הערב עד ומשהין בבקר השואבין טעמו ולפי רותחין ומעיינות הרקיע כשיפולי [הגשמים] (החמה) י

ב רבו על נחלק רא״ס תלמיד מנ-בר׳־ק שמואל ת  אסור רכתב מהאי ומיהו לכתחילה דיעבד בין חילוק אין לעיסה דמחסעי בה־ג כתב כאשר חימוץ משום שהטעם ביון ונ
שמע לחסא מהאי למיכל ה שדי מ הו שנאסור נז ד כהנאה אבל לאכול או ידי שיכא קודם מי  ן עוברין אלו בפרק המתחלת הסמוכה בהנה״ה לקמן עיין רשרי נראה חימוץ ̂י

ה להן אמר כפרק קאמר [נ] ה ונפקא שימשא נולד, דעיבא יומא האי הממונ  מגולח התנור לבית המיס להוליך שלא ליוהר קצת שראוי כס־ה כתכ זה ומטעם וכי׳ לדרבא מינ
m n ,ע קי דן אלו בפרק [כ] ;ע״ב] קאי לשה שהיא אשח דאכל פה וא לשה כתב למה ידענא ולא ואופה לשה היתר. ואם כתב במו״ל והר״ם הפור ®[ז׳ל : ע״נ הר ב  כיוצא עו

ל פירש בו ד ר׳ ת המיטות יתרון שאר או אש בו שאין בבית דוקא הזה השיעיר רא׳־ם וכתב מיל לטבריא מגיא מטכדל ארם שיהלך כ ת שיתרון לשי דברים שאר מחמ מו  חמי
ץ מסהר ן, לפי לב לתת וצריך להחמי עני ה הרי שהחכדץ בו כיוצא יש אס הר.רש בצק עוכרים אלו [ע] : ע־־ב ה א ]c[ נ ע־כ אסור, ז  פעס צדוק בר׳ אלעור רבי אמר תני

rrtK סתי שנא בהאי אייפם ר־י ופי׳ אדם בל של אלא נחתוטין של לא עד וכו׳ ר־נ לבית אבא אהר נכנ שנא ולא לי א דאסר כלי שנ  צרורות סשארותם במכילתא [צ] :ע״נ ,א
שמלוחם ס ^ ג מ תן ר׳ שנ ה לא וכי אומר נ ת להן הי מו ה גו המצות את סחבבין ישראל שהיו אלא נ ל ר ליחן ישראל כני ויעשו ד ל לפיכך ולעשייה להליכה שנ ימרח אדם ג
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1Q ם «r(מדחן במקום שופט! 6י.ז תני ס׳ב) (דף 6>בגסי מתמי!׳! po מפני יש«ו נמתום פל מוסישו מ׳ מ׳:) (דף קם משנה .ובו' הידים בק שרומצין מי »  |>fc במקום 
״ 6ל6 במט 6ל ונהלטת .בגפ׳ מיב קוו דלא נקיש• דלא הא ויףו דנטשי הא קשיא לא האישטק ץבמגןם5שופ איזן האישטחומניא »te למלק רצו ולו) שונה6ד 

^ שאין לט נפיש• ללא נפיש• גץ מינו .מהדי! ה ד ובמב ההם ניב ו ה ולא מומפק טו שאם וממילא ויממק אמד גמיףם המים •מקבצו שלא ג p ט s •סשופבק קטן בד
:ההלטת בשישה לבטב שרצה אלא האישטרן «וץס אטלו

הראב״ד השנת
«׳ פפג(׳! p(< •מופר די ונ0 .י א  פ׳ד ופי ו׳ל פי

פןויל פונ פי ר׳ פל :  אליפור לר* ל:פ׳ פאמר ר'פ ינ
״! יהישפיאישפ יי' ר לי אפיי ונא ודגש שמן נ  ינ
וי ופל נ  .נמלנא לי לוני קמא מיזמא שאמו מניל ו

 איפין v» נזריויפ אנא נאמו לא אולי אימי ואני
ת נשאו אדפ לנל לפפיו אנל פיד או« ט p לא ט i 

:פנ׳ל פייןי

.וטי למרננולים המורם! אש שורץ איו יז
ץ אץ 0ל"ם (דף משנה  אס «י

 במבט ובבר »לשץ אבל להרננולים המורטן
 למלוש טהר שאץ דל הנאודס בשם ̂ו»לה

: רגיש וכדברי הוה נומן
תר יח מו ט׳ «רמ לתרננולץ ללוש ו  מו .ו

̂ס דעה  וגטשיר הפמברים ר
 לסרננולים ללוש x« הבבלי ו:־.ב כן וה נהוב

 כמג ושם ונינו בינרי וטי ר,מס או מורם!
 נד• העיסה ישהא p שאם וה פל לכמון ואץ

ק מכיל. מיל טלון מו ו ; להחמיר נ
ט א י  שם משנה .ונו׳ טרם! אשה תשרה ל

 שטליך ה«רםן אה השרה לא האשה
 יבש נשיה על היא שפה אבל לסיח! נידה

 מבט גני על דהן מטם אדם •לטס ולא
 שפה אבל דיל ופירש"׳ .מחמישה שהן מפני
 טפמץ שהמים ואע"פ יבש בבשרה מורם! היא
ט׳ הקפה אה שהנץ אץ ;עב׳׳ל נשיה על  .ו
 הקמח אס שמני! ט! פ':) (דף משנה שם

 יאבל נת! ואס החרדל להון או החרוסת לטן
 מנולוקס בהנא רב אמר וננח׳ מופר ריס מיד

 הבל דני• החרוסת להון אבל החרדל לחון
ק כוחיה וחניא מיד •שרף  וב! נהלטה פשיץ ו
 I חומן יש בהרוסה וטתש .הגאונים קצע דעה

טדל ונמרוסה  P לא שאם מים בהן •ש ו
ט נהנאר בנר :ממסיצי! אץ טרות פ

תר כ .וני׳ והשומשמץ המבלי! להת מו
 העיפה לשם מוהר וכן :הוספסא

ט' חש! ניץ  פ' שהעש ההלטה בדברי וה .ו
 מתר ל״ו.) (דף דאמר נליע שהלבה שעה בל

 עמהם שיש אע׳׳ה ודבש ושס! ביי! עיסה לשש
 הערובה עם מחמיצ•! שט שאע'פ לפי מיס

 לנץ מהמים •וחי לההמץ ממהרין אץ המים
 ראשו! מיום טן שמותי לקשף אמר ציין ואץ

 .בארוכה נהל׳ שמפויש כמו עוני נחם שצרץ
ט וב! ט  וב! ו״ל האחרונים משישים קלה ט

וב! היאשץ לילה ראשון יום ו״ל ונייש״י עיקר.
ק פ״ו שנהב מה לפי יכינו מיניי טאה ד פצא שאדם בוימ אוט רינ״ל אמר נימשלט הוא ו ט י  נאמר לא אולי אומר ואני ונהששח .ע*נ משקי! ט •הא שלא ציין נפסח מב
p טן שהיו סרהים מלא  :ויל הגאונים דרוס אמר מיעהש גויוס לגדי לנו אי! אומר ואני .ענ״ל עיקר מא pi לא עימת נשאי אדם לבל להטי אבל מיד טחה ט
ט׳ חמ! בה! שסתמש חרס כלי כל כא ק שמחמש הבלים כל שמואל אמי )ל׳ (יף שם .ו  ינהלטחמשסמש .קשה והמולה הואיל שאור מניח מק מצה בה! משתמש ומ5נ המן נ

ק נשחסש אם כלים שנשאר מעט ונראה מוקא, טא מרס שבכלי ופירש יבינו גייכח היחה ווו בצוק מצה בה!  לט נהמץ אפילי מצה בה! להשסמש מוהר בצוק המן נ
ק נשהמש שאילו ביו! מרם בלי אבל ככשר ע״י מוהרי! נממץ מס! בה! נשתמש אם שאף ק נשטשעש אף הקנה להם אץ בחמץ ממן נ  להשתמש כלא החמיט בצוק ממ! נ
ט .נהמץ מצה בה! ם ונוהמת .ו״ל ניפחם נראה ו ט ויבינו ההלטת נוסחה לסי ואף .בחמץ אף דמשמע סהם סנה בה! משחמש טא האחרונים p והרנה ו״ל «טני ט  ט י

ק להשתמש אסור נחמי! ממן בה! גשחמש שאם לטציא אלא נהסץ אף נמצה הם מימיי! נצוג! היה הס^ שסשמיש שניו! בסמי! מצה להוציא בלו.! מצה אסרו שלא שפירש  מצה נ
 הנשר בלא נלו.ץ בה! משתמש מא ל)ף הנשי לט יש נמסץ בה! להשתמש נא שאם ביי! בלים נשאר אבל נורו הרם בנלי ודוי^ בהמי! להשתמש.בה! יבא שמא נורה נד;! אפילי

ט' חרוסת ט שמניסץ ובלי :ו׳ל ינריהם אלו ,איסורץ נשאי הדי! וב! ותדרי טאיל זסטוא אגני הגי יבא אמי דמי קשה שממולו שאיי נניח הרוסה בית אניי אמי שם .ו
ט לסילש ס ממייא נהו ומפט חטיא נ :דמי קשה פחמול׳ שאיי נני

ב כב א ניה אפי דקא טניא והאי נהלטס שם .וני׳ מליו שאופי! מים של בי טי שמא טלה חטי ט! דהיסקו מטם נפסה מצה ניה למיפא א  נומרי מל״ה ואי מנ
ט שפיר מנפנים והסיג* :ע׳׳נ י

משנה לחם
פלומר יפוץ אמרו וה ועל ונריע וייוים נטיאל איכא ודנש יץ נני אנל יפישרי! ההיא אלא p :אמי

D בהו שרוחצין *מים טז 'T n ט שלשץ אחר ודוערייבה שפס אנל וני׳ מרם! אשה השיה לא יט ו

̂' ^ליפצז שעה יי׳ ״־' לישי׳ בשעת בהן שמשתמשין מים ם ו־טש״זאע״־ש״ ט מפ
 ממש מיס לשיש שאץ הרא״ש ונהג ננשיה : אחי במקום יתקבצו שלא ביי מריק במקום

דהא נשק אי נממי! שנשתשפה אחר ומו! התרננולץ לפני ימניחי[ המורט אות שורין אין יז

 1* י<־יו«) יל m לייליט איליי חעולס רוב גוזגו ובנר .לפניהן וםניחין
אפילו נשרם פל מורק מלחה למומנן יש גזה ללוש ימיתר IT * •ירתיח לא שסא מרה

, = •ט טחן או מיד ומאכילן קמח או מורסן לתרנגולין
כדי לפניהן ישהה שלא עד עליהן עומד והוא לפניהן
 מלאטל וכשיפם^ מחמיץ. אינו בידו מהפך שהוא או ט סנקרין שהן זמן וכל טיל. הילוך

ט 'מדרון במקום וישפוך בטם הכלי ישטוף  בידח שתוליך טרסן אשה תשרה לא’ • י
ק חיטין אדם ילעום ולא בשרהיבש. על שפה אבל .למרחץ  מחמיצות. שהן מפני מכתו על וי

 מיד ישפך נתן וא.ם החרוסת לתוך הקמח את טתנין אין
 הקמח את טתנץ ואין‘ .להחמיץ מטהר שהוא מפני
 ליתן ימותר * כ ג מיד יאכל נתן ואם החרדל [ק] לתוך

 .הבצק לתוך בהן וכיוצא והקצת והשומשםץ [י] החבלץ
 וחלב דבש [ש] או ושמן במים* העיסה ללוש מותר וכן
 אלא ולקטף ללוש אסור הראשון וביום .בהן לקטף או

 לחם שיהיה כדי אלא חמץ משום לא .בלבד במים
א :עמי לחם זכרון להיות שצריך ד\א בלבד הראשץ וביום .עוני  חרם בלי "כל כ

 בו שמניחין מכלי חוץ .בצונן מצה בהן להשתמש טתר בצונן חמץ בהן שנשתמש
 שלשין עריבות וכן .קשה שחיטצו מפני חרוסת ]0[ בו שטניחין ובלי השאור את
 :בפסח בדון משתמשץ ואין שאור כבית הן הרי שיחמיץ עד שם יטתו ומניחין החמץ בהן
ב .בפסח מצה עליו אופין אין כולה השנה כל חמץ רמיות עליו שזנופין חרם של ביב’ כ

ש ;מים עם שמיינם עפיש יע׳ע ,6נגמי נמו ס׳ וסם! גיץ נוים •םפ*מ א ו
י 11 י ג : פה (אוץ פע'נ חפה ט׳ פוי נ :מנד ט׳ ט מי :שם עע׳ג סנז ט׳ עוי ד :מסי פי׳ ט ימוד עס: צ)וץ« פמ׳ג ט׳ הי

חנא: ט׳

ר כ צא אולי (א״א) ונהכנוה ו״ל היה נחב .ט׳ החכלי! ליח! טוו/
א ט׳ לשתי י״ע דקאיי ימאי מפרש הר״א אם וא״ס וכי׳. נוריזיס  משני ט

 שאי! ומים שם כשאחרו א"נ יחפור מויו טלסא טלי וריו נשאינו אנל וריו שהוא
 נוייזים אחיו אס יינחות מההיא נשהקשו ל״ו) (דף נגמיא יאסרו נפושרי! אלא לשי!

איייי וכיו! וטי וריויס נכאינם יאחדו  שאי! ישוים קאמי אמאי א״כ וריוים נשאינם י
ם וי״ל דאכיר. סודו עלשא טלי וייוים איק אי נמי יונש ניי! אפילו נפושרי! לשי!  מייוי

לגני וריוים אינם ישראל כל אנל נפנודוה מלומדם והם ננהנים «א בגמרא שאחיו

ת הו מייסוניות ת
טו עפ p׳1 נ n מדייו ביו נ ע־נ ,נ ב *אcv 1 ״! ת ה רני הרב נ א יינ איונ ם אץ ח טי  חנ
א קי ם! סאיפו אפוגפס ויש ח1נ ה1נ ם עא דנפו שי «| אמיליו נ נ א רב אנור 1!־, !י ע  נו
רננן רר״ם פירוש סוואוקוו שפואא אפר א החררא ניידף ו  ישרף ר״ה ד.חריםח אחיו אנ
ה ד.קוםץ נסרק [ר! : ב*נ .סיד טו שתנאה םויר. רנ ק שפץ נ שופ א נ  תנאץ פיני יננ

ח אלא נשדד. ע תפ א דן א אפר (כ! ז טיוונאת שנ א אכניה ריני פ ש קפא ניו  נחאבא אאחאי
ר. נ אן נר־,רק ד.יה !רשנ״ס ו י אפאיח מותרת דםויד. פנ ס נ  פאח שנא רפאי ראשון פיו

ש תאנ0 תניייו ודנ ח רמאית סרים א ו ת תו׳ נוו » ו תנ .נםושרץ אש נ  שאחי הרוקח נ
ד\ הפצות אפיית ק פ; קפח נו שיש נספר. או בכלי יקכאן שאא יז  נפצר. תקפח יינ

ח ואם תננ  רבעו פסק ובן הגעאה ע״י ואפיאו [ח] ־ עכ״ל דק:.ח יתחמק׳ אחייב בפים י
בינו שפריר. בינו אש־א וי בינו חם וי ת נ״ר שפשו! וי  נתנעאר. אף שאנו פרננץ י.םרו יונ

ח שה! ספני ני בינו וורוסת נ פי יתורה וי ת׳ אאוש אאא נוןסרו ראא א א פצר. נ אשאר אנ
תשפישים

ט מיקרו וייוים ץ6ד אסורץ ישיו)ל כל הנא מותרי! ישראל ולידם דהנא ואע׳׳ש  ;הא• נ
ט׳ צגוור לנו אץ אוחד ואני ה״ה עוד נסב ה/ דחילק בגמרא דמצינו אע״ס נלוסר ו  נ
ם האי אבל נדפיישיח דויידם נכהנים זריוים הוו לא זריוים לשאינם ורתים ני!  גדי

 שיע אפ*פ1 .ינינו נדבי׳ העיקר ולה! נלל לה סציט שלא חדשה נדרה היא ו״ל דהי׳׳א
ע סליג ילא ו״ל להל׳א פפי שטי דאתי לומר לן  מיד האכה דאחח דרננן עלייהו יי

ם איירי יריע ק הני דנדימא ולישנא נוייד ע ואמי יקאמי די פליג דלא דמשפע ר
ס"מ

עו? מגדל
 פת מן פל והו דל סיאנ׳ו נתב : נהינפהא שפה נל ס' ,הנצו! ל«ן פי הסנלץ לו*ז סוהר

 פ«ש רואה אני שהיי היאנ׳י ינינו נדפה יייפי לא אופי ואני :ומי שסופן־ ו'ל
 נמו והא טייי ^ סדוץ ולאו דניים ואלו סטיהץ נפיא טף שסה נל מוק וו ג9נשםו

ט פישייה לטש וטים  שאון וט<! טיט קא שטי ופרשה פד ניייהא ואייסי ליי p יהונס וי
 נטשוי! נילושיה המנפוה כל דסק פפנחוה שנא פא• פצה יא־^יק מיכיץ הפיסה אה לט!

 פני! מל השהא דפי מנלל פ׳ה יייוי! נשאי! יאפיו סויוץ אפרו אם וסרציץ יפפיצו בצא ומשפר!
מ טניי פ״יי ו,א / י'  הלן■ לא הפמק נוה ט לי אונני צני אנצ .ונוהיי נשיפה שהלן פושה וישה ו

 יש״! נייו הפיבה ללוש פיפי וק שנהג שאהויה נשיהקא יק וי׳ע יטנ׳ל נאומה דין ולא י'מ
 נאים כהנה וכן .ע׳כ טני להם להיות שצרין הוא נלכד הראשון וגיוס עי ם לקנוף או ופלכ וינש
 אננה נץ נקייה בהנלה נץ ניטנלה נהנה ׳וצאין וטיא ההונטוא !0 פסק היה והשהק נש׳ו

היש נלי נא :ימטוו נט! והוא קנצנוה ינן הסננץ מפיני הם הנונוים והפידם .פ'נ נאילשס
שנש־.יש
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t 1 נידך נללא האי <קופ הס נהל׳ מטאי w '.1ינ נלי1 מהכוח כלי כג o h״כרז(א
 ראחון(ריך נכל׳ חא5 כולה התירא נהו דאשחמש דנללא ונורה׳ החסה ודהיני

ק וכיוצא קערוח עון שגי ככלי נהו ודאשחמש ראשון ככלי הנעלה נהו לפענד  שדי כי נ
 ונו׳ ענו׳ים דגתריהגיעולי דמי שפיר עדדכלשין מוייהו להו ותשהי שצי ננלי רותחין על״הו

נ ט וס׳ש .פ' ני לפי הוא אותן שועף ואח'נ י
ח  החמץ כו מבשל" שהיה מקום וועיק נהלים מלאו ואם דם הרק שאתרו התה נ׳׳ל המפישים י,צח מ

1, l l S ג ̂ מצה עליו לבשל* מותר אבנים וכלי מתכות כלי [א] ב
 קדרות כנון ראשון בכלי ברותהין חמ*ן בהן שנשתמש

 וממלא מים של גדול כלי לתוך אותן נותן .ואלפסין
 שומף כך ואחר שיפלטו ער בתוכו ומרתיחן מים עליהן

 הסכינין וכן .במצה בהן ומשתמש בצונן אותן [נ]
 כך ואחר ראשון בכלי [ג] הנצב ואת הלהב את מרתיח

ד :במצה בהן משתמש  וכלי ואבנים מתכות "כלי כ
 ובוטות קערות כגון שני בכלי חמין כהן שנשתמש עצים
 רותחין מים עליהן ונותן גדול כלי לתוך אותן נותן
 שוטפן כך ואחר שיפלוטו ער בתוכו ומניחן [י]
ה :במצה בהן ומשתמש [ה] שנשתמש חרש כלי כל כ

 קסנר וארתחיה אפימא לישא ליה אהדר עוקנא מר נ׳ והנה דודא דההוא ח״ש מאי נדולה
 המים עיי אלא נגעלין פאיצן הכלי שאחורי נירוש ,נניצוצוס פילעו אף נניציציח נילעי הה

 ע״י הנא האיטר הן נלעי לא הן שאף נכך להם די הנל׳ כאמור׳ נשפכין רחיח־ן שמחוך
ח שהיה האש גיצוצו־ הי  ׳”ונירש .זו נפליפיה להם ודי חזי,ה זו נליעה הייזה ולא הנלי יי

שתא דכולא דניצוצוח פגי לא שפה ונלא ז*ל

 פדי אלא זה מפעם שאיט שאמרו דש .נמת
 דעת הוא כך מ”ומ שעליהן. הסמן להעניי
 נדנרי שדפה שצייכין והאחרונים הנאוניס

 ונםמים נכה׳ ונו׳. מרפיח הפנינין וכן :רניע
 דנסחא סכיני פני אשי לרנ רנינא א״ל 0ל׳

 ופיזל״הו נפינא קחייהו א׳׳ל להו ענדינן היני
 והלנה נרוהחין לקהייהו להו מעייל ומדר בנורא
 .בניי׳ ע״כ ראשון וככלי נרומחץ ואידי אידי

 לעניו ננה׳ דיק נר.נאר לא ואסנלאות ופפודין
 מ׳ יש ז״ל המפרשים נו ונחליןו נפפח ממן

 לנין וצרינין איכויין שאר כרין שדיק שאומר
 היחד היה שנלעו שמה שכיון שאומר מי ויש
 שהזכיר רנינו דעח שזהו ואפשר .נהנעלה די

 מאכלות מהלטת י׳ז ופרי! כנעלה בסכיני! באן
 לנין הצריכן העכו״ם מן סכין נלוקח אסורות

 ומ״מדעתהרמנ׳ז כלל. לטן כאן הזכיר ולא
 והס עט״ם לניעולי ממן להשוות ז׳ל יהרשנ׳א
 אינן ענו״ם נניעולי אף שנסכינין סוברים

 שם: שיחנאר נמו הנעלה אלא צריט!■
 זה נחנאר נבר . ונו׳ מהנות כלי כד

י׳ למעלה דנ ההלכות. נ
ש כלי כל כה ט׳ שישתמש מ  מנואי שם .ו

 ע׳י שמשמש שכל ובהלטת בגמרא
 .לעולם דפנו מיד׳ יוצא איט תרם ננלי ממין

 והעייןה נתלים הקדירה מלא שאפילו ז׳ל ונפט
 שהזכרנו חרס של לנינ דומה שאינה מומרת אינה

 .הפסח לאתר מניחן אלא רנינו ומ״ש :למעלה
 ל׳.) (דף קאמר אדרב דפליג כשמואל הוא

 נהא כשמואל וקי״ל ישנרו בפסח קדרות
: זיל כחנו וכן בהלכות נדאיתא

ו  נהלכוח .וכו׳ להרתיחו שרצה ראשון כלי כ
)ע*ו. דף (ע״ז עכו״ם מגיעול׳ נלמד

 ויורה גדולה יורה נחוך מנעילה קמנה יורה
גדולה

 כלי כץ . קדרות כגון ראשון בלי בין בחמין חט־ן בהן
 באבר ושועין משוהין p[ שהיו בין . קערות בנון שני

 .שהן כמה חרם שחיו בין .זכוכית כעין אותן שעושין
 הפסח לאחר מניחן אלא במצה כהן משתמשין אץ
ן :כהן ומבשל [׳]  ולא להרתיחו שרצה ראשון =כלי כ

 מרץף זה הרי בתוכו להרתיחו כדי ממנו גדול כלי מצא
 מים וממלאהו טבהוץ שפתו על טיט של שפה [ח] לו

 ודיו בתוכו המים ומרתיח שפוד על המים שיגברו עד
: במצה בו ומשתמש אותו שוטף כך ואחר

^טשי פרק

 מדא דהנעלה ואילי כאן וכעס כאן פעם
 למיענד דאטר ונפסחא נהלכוה וכתוב .שעתא
 ההנעלה ודין .ע"נ דעינא גדנפא עניד נליפא

 י״ז פ׳ יהנאר יומו נן שהיא בכלי היא אס
;נארופה אסורות מאכלות סהל׳

 סרני סוף .וכו׳ סן עשה מצות א פ״ו
 רנא אסר ק׳׳כ.) פסחיס(דף

 אחא רב דרננן מרור דאורייתא הזה נזתן מצה
 כוחיה ותניא דרבנן זה ואחד זה אחד אמר

 השביעי וניוס מאת תאכל ימים ששת דרנא
 רשות ימים ששת אף רשות שביעי מה עצרת
 ומרורים מצות על ל”ת רשות הראשון לילה יכול

 אין ת״ס שניהמ׳׳ק נזתן אלא לי אין יאנליהו
 תצות תאכלו נערנ ת״ל נונין קייס ניהת׳ק
 שתצותה רנינו וכתב כ”ע חונה קבעו הכתוב

 כענואר פסחים באכילת דעתו וכן הלילה כל
 מת.יתין ונסתם פסת קרנן מהלכות ת׳ פ׳

 שסצותה דכל י״ו:) (יף המגילה את דהחורא
 היין דאמי וכריס הלילה כל כשר בלילה
ע וק״י׳ל מצות עד דאמר דראנ״ע ופלינא ״  ני

 דכחס משוס נראנ״ע שפסק מי ויש .מחנית
 פסחים ונערנ■ )ני (דף דנרטת נפיק מתני׳

נ (דף  )נ׳ו מקימן(דף איזהו כרק ונזנחיס )ק'
 פסחים ערני בפרק רנא ואסר כתוהו. הס
 ידי יצא לא לראנ״ע חצות אמר מצה אכל

ק דאתרינן עיקר רנינו ודברי חוני,ו. פי  נ
 מה סהמא חדא ל' מה )קיא (דף חליצה מצות

 ולר׳ לר״נג סתמי דאיכא וכיון סתמי תרי לי
 כריע הלכה דקיייל לנללין הדרינן אליעזר
 ומשאכל רניע שכתב ומה .נ״ל כך סחנירו

 מקומות ננמה מטאר מונר.ו ידי יצא כזית
:נפהתיס

ע ב קסיו.) (פסחים שם .וט׳ יצא מצה בל
• מרוד■ נלע יצא מצה נלע רנא אתר

 מצה ידי הדדי נהדי ותרור מצה בלע יצא לא
יצא

שגת רזראביר ה
 שאין שניש זה זיל הראע׳ד כחג .יכו' מצה •רצע

 אא'נ ממי מנוס מינוס שאימ א'א ל״יוי מעם יה
:ענ׳ל צעט

ת א ו צ  בליל מצה [א] לאכול התורח מן 'עשה מ
מצות. תאכלו בערב שנאמר עשר חמשה

 הפסח בקרבן זו אכילה תלה ולא .זמן ובכל מקום בכל
 אבל .הלילה כל ומצותה עצמה בפני מצוה זו אלא

 או קליות או דוהן או אורז אובל רצה מצה אוכל רצה רשות מצה אכילת הרגל בשאר
 מצה יבלע ב :חובתי ידי יצא כזית ומשאכל חובח בלבד עשר חמשה בליל אבל . פירות

שהמרור יצא. לא מרור ידי יצא מצה ידי כאחד ומרור מצה בלע . יצא לא מרור בלע יצא.
/ חנא סי׳ שור א ̂וץ « בטפילה .לאפית 6(׳. אוסה •̂נ נז ע:ין כמ״ג ספה פי׳ סור ג :שס עור ג : פע לי

משנה לחם למלך משנה
 הזריזים אפילו דלרכנן דפליג לומר צריך ז״ל להר״א אפילו כרחין לעל כלום זה אין מ״מ 6גפ״ ייסא' . !ה5מ תאכלו געינ ט״ו כליל מצד לאכול ההורה מן עשה מצות א פ״ו

לשין שאץ ושויש אמ״כ קאמר היכי [דאל״כ] (א״כ) לכתחלה לשין ולר׳־פ לכהחלה לשין אין ולנצנץ (א׳ה כוהיה וקי׳ל למא אלינא דאורייתא הזה סמן דמצה הפתיה ערני
 לש שאס לומר הכונה ואש לכחהלה לשץ דאץ מולו ולבש כשמן אפילו הא בפושרין העיסה

 .נלסרישיח רביצו כדברי עיקר איש הוא דק כיון וא״כ כלפרינףח כרמין על ודאי אלא חותר בכושרין העיסה את לש שאש ושויס למייזר ליה הוה הכי רותר בפושרין העיסה את
) (דך■ שעה כל לבפ׳ וא״ת .וכו׳ מצה לאכול ההויה מן עשה מצות א ה  מפקינן ולר״י עובר אינו ילר׳׳ש תעשה בלא עובר ולמעלה שעות משש אוכל גבי שס אתרו ק

 זמנו בלפני כר״י ראשון בפרק פשק ורביע חצות תאכלו מבערב ליה נסקא עובר דאינו ולר״ש ייצוה עליו האכל יחים דשבעת מקרא מדאורייתא מצה הזה דבזחן
 ק״כ) (דף פסתיש ערבי בפ׳ רנא דנקנו לכאורה כאן משמע דהכי לריש קרא דהיינו מצות תאכלו דבעיב מקיא הוא הזה בזמן היזתן דאיסור כאן כתב איך וא״כ שש כמבואר

 הזה בזמן לאכול ̂>וב שיהיי; אכל מצה פסח בליל לאכול עשה מצות דההיא אלא להביא כונתו אין מצות תאכלו דבערב קרא רבינו כאן דהביא דמאי וי״ל .כדפרישיה כי״ש והיים
מצות האכל ימים דששח מקרא אלא אינו זחן ובכל מקום בכל וח״ש ,מכאן הביאו לא

ע ב הוזכרה הזאת והנירסא .יצא לא מרור ידי יצא חצה ידי כאהד ומרור מצה בלע יצא מרור בלע יצא חצה בלע .היא ע רבינו בדברי לנו שיש הגירכא .מצה בל
בדברי

עוז מגדל
 * פ׳ז ייה׳ הוך .ה:׳ כוך עד רא:ון כאי .ספה כל ה׳ .נדן מכ:ל1 ה::ח לאחר פד וכו׳ ש<שתמ:

 עצה באע סכתים .רני 9י* נככיזי- האשה ס׳ . חובתו ידי יצא פד התורה מן פ:ה מצות ש״ו
 הה אומר ואני וכו׳ לוירו־־ גיע: זה כאין כגוש זה ו״ל היאג׳ד נתב למצה כטשלה פד

מתגי׳ נמיא הוך ןסתיה ערס p'c ו׳ל ר׳ה גירשת כי דע הלו;יס, והכופייס השפריס אלא הלזס
דהכיאו

מייפוניות הגהות
 וכו׳ באור טאבני האור ע״י שת-עסישו כא [א] : סמ״ג עב״א בהגעאה הגי תשמישים

̂יבון צריכה בצק ;איו שאשז קררה שכסוי הרוקח נעא כחב אכך  בת שמטגנין וטחבת י
 טיגון בין חאה חיוב אענין חכמים ראקו ראא נה..ו והכי גהגעאה רסגי ראני״ה כחב

 רא׳ם אטנם האניס. בה שסטגנין יורה שיש אע׳־ם איורה יורה כץ חלקו אא וכן אנישוא
כיון רפיסהא טאני גבי ברותחין עאד. בה, סגי האור ע׳־י שתשמישו רבר שאסיאו כתב

דיר־ה ברותחין אה הגי נאור דהשטישו אע־ג סאיט קא איסורא פאיט דכי אע־׳ג דהיחרא מיאחא דכא ע׳ז בשיאהי ברטסיק אשי כרב דקיי׳א היתר היה באיעחן שבשעת  אסיאו ו̂י
אנו ברותדין האמורא דססיק דםיסר.א מהכיני ארבריו ראיה אי וגראה כדבריו. העס נהגו ואא ברותחין סגי האור ע׳י שתשסישן ואסבאאות שפורין  שתשמ־שן גדואיה כין ט-אק ו

ה עכו׳׳ס שא -סכינים חאקו נאשר האור ע״י תשמישן שאין קטגים בין האור ע״י ̂בן שנדוו מה ו:ר.ב כדבריו פסק וראני׳  . סראי יותר ארוכין שהן רכני היגיפודים את א־
 רתנו הטאת דם רפרק הא משום ר״י בשם ה^עם פירש התרומה ונכפר סיד. צוגגין מים עאיה שופכין רותחת היורה מן ‘הגגעי הבאי בשמסירין גאון גד.יאאי רב כתב וכן [נ]

; אהאריך ואין וה עא ה8הק ובסיר. בצונן ושטיפה בחמין טריקה ושוסף וסורק רבנן ב ע  ברשב״ם ודאא הגאונים בי* פסקו וכן ראשון ונכאי ברותהין ואידי אירי והאכתא [נ] .
 עד בו אהניח צריך כאי כשטגעיא בתשובה כתוב [ר] . ע־כ אהאריך, ואין האור ע־־י רתשסישן ׳ם עכו שא ואכנאאות משפודים חמיר ראא וליבון הגעאה שצריך שפסק

 אותן נתנו אם שספק קערות סתם אבא ראשון בנאי כהן נשהסש שאא כברור שיודע כגון [ה] ע״כ! כעמוד, כדטיכח הרחבר רבינו ובן אאפס ר׳־י כתב ופה״ג יסד! שיסאום
 I חטאת דם פרק התוספות וכן ראני״ה כתב וכן ראשון נכאי הגעאה דצריכים ש׳י רכינו פסק המחבת סן או היורה סן חם תבשיא כהן שאבו או שאקוח שא בטחכת או ביורה

הו אאשתסושי טהו דקוניא סאני הגי דאסיטר מינית בעו [י]  שטעון כר׳ קי־א וכן ישנרז דאמר כרב ור^א כ־םטואא ]1[ י ואכירי בייעי אאכא דטדייתי אהו חזיגא עד וכו׳ כפיסהא נ
כו׳. טיא •ה‘וס' דאישא גדנפא איה עביר כאי גדואה ויורה ע־־ו סס׳ בשיאהי {ח] : ע״ב רבא. פסק ובן  א:ן או אוד אך -דנפא תקנו שאא ראיתי סורי אנא ובבית ראבי״ר. אשון ו

יעקב בר אחא כרב ודאא בוותיה ותניא ונו׳ דאורייתא הזה בזמן מצה ם נע׳ דאסד ברבא ז ניצוצות סהתזת ועריף בואו את סכסין הטיס שהיו ביורה סשאיך היח רותח
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אץ

נ יצא לא מצה ידי אף ונלע! נשיב כרב! יצא לא ררור ידי יצא  ח״הם את לוימירו וכר שסא נפיו המרור פמס שיפעוס צרינץ שאנו מסגי יצא לא המרור נפנלע ופי' .ממרא ע'
חג נאמד ומרור מצה וכשנלע ויצא אכילה לה הויא גפיו גגעה שהמצה ניון סגה ונשנלמ  שהמרור לפי הפשק מפוג איגו לפיו מצה נין מפכוס שהמרור ואעייש מצה ידי שיצא דנים נ

ק רנימ דעת זהו מצה ידי אפילו יצא לא ולפיכן■ הפשר! וחשיש מפסיק שינ0 נשיב כשכרך צמצהפנל ספגה  למרור פעס זה שאין שטש זה ונהשנותא״א •V1 רש״י מפירוש נראה ו
 שהוא השיט ולזה יצא לא מרור ידי למ״ש מעש נתינת שהוא למצה כפסילה שהמרור יצא לא מרור ידי יצא מצה ידי כאחת ומרור מצה נלננ רנינו שכתג שמה ז׳ל לר״א לו ונדמה .ונו'

הוא פעם נתינה אלא רנינו כונח זי ואין .שטש

 ידי אף ובלען בו וכיוצא בסיב כרכן .למצד» כטפילה
 שאנסוהו כגון כונה כלא מצה *אכל J :יצא לא סצה

 מצת כזית אכל חובתו. ידי יצא לאכול לסטין או עט׳ס
 לאכול חייב נתרפא כך ואחר שטותו בעת נכפה והוא
שהיה בשעה היתה אכילה שאותה לפי .שנתרפא אחר
 טאחד אכלה כן אם אלא מצה אכילת חובת ידי יוצא אדם אין’ ף הסצות: מכל פטור

 הבאים דברים מצות. עליו תאכל ימים שכעת חמץ עליו תאכל לא שנאמר מחמשתהמינץ
 וקטניות ודוחן אורז כנון דברים שאר. אבל חובתו ידי בהן יצא מצה אכלן אם חימוץ לידי
Yהראב השנת יזעושה’ * ה :חמץ בהן שאץ לפי מצד! ידי בהן יוצא אין

מ החטים מן עיסה «0♦מזווז־סישסקהתפיסי יוצא דנן טעם בה יש אם האורז ו נ . ל9׳ ^ני ^ז אנ  ו
ד כה ־ תנ׳ל ייאכצס צרת נ־יי כית יגן 0< שיש 6ו־< הכלבים יעיסת .חובתו י

לשם משומרת זו שאין כה יוצא איט סמנה אוכלץ הרועים אין חובתו. יT בה יוצא ממנה
מצה

ש; שסופ׳ w ותור :מ' ס»ן ששיג שס פוו נ :ל)יי|«פ נ’כמ תנג שי פור ג שפוי 'v:

 המרור ופין ממצה חונתו ידי יוצג) פה מפגי
למפלה; ששירפתי וכמו מפשיק

בל ג  השגה כראש ונו׳. טנה נלא מנה א
 שצמו טס.) דין(דף נית ראוהו פ'

 נשאו יצא מצה ואכל כפאו דשמואל לאטה (יס
 תליש ממיס וההגיא שד נמאו איציסא מאן

 לכל' כמסת הוא הרי תליש כשהוא שופה שמיס
 דגריו לכל כשופר הוא הר• שומה כשהוא דגריו
ט׳ סרסייש שכפאוהו צרינא לא אשי רג אמר  ו
 שהפעם נ0שנ מי וראיתי כן. רכינו ופסק פ*כ
א שהלילה יודע שטא שכיון  תיינ והוא משת ט

 לצאר. צתטון שלא אננ״ש יצא מצה באכילת
 תול שהוא סטר היה אם אבל באכילר.ה ונאנס
 ואכלה מצה זה שאין סטר שהיה או ואכלה

 אלוהצדדין. נגמרא הזכירי מלא וזהו יצא לא
דניי  נכפה וטא מנוי. כזית אכל י. p ממם ו

:נסמון■ זה נתנאר כנר .וטי
ץ ד ט׳ מצה אטלח יד• יוצא אדם א  .ו

שפה(אסמים כל נפרק ונמרא משנה
פ״ה: כראש נמנחיס ל״ה.)

ה ה ש עו  מעם כה אין נפפח מונחו יו׳ • כה יוצא ואדם נמלה סיינח דנן מעם כה ים אם האורז ומן המיסים p מיפה העושה מלה כמסנש משנה .וט׳ המימים p עיסה ה
ה יוצא אדם ואין נתלה תיינח אינה דגן מא לי נראה א״א ונהשגות .יוצא אינו כה אין שאם וממילא דצן פעס נה ■ש אס נתב ורניט .נפנזח מונתו ידי נ  ו

א נרירה שמדין לפי נה יוצא פרם אכילת נכדי כזית שם אין שאפינו נראה ז״ל הרמנ״ן מלנרי אכל .ונו' דגן נה שיש  ואורז אתים שמכירו וזט האורז אח טררץ שהחמין ט
ק נדוקא  דדוקא ומשמע אורו וקמח חמים כקמח המלה כדין משנחע כחב כהונה מחמש שאר עס ככורים מהלטת ו' פרק רנימ ונם נטרות כהלכות נזה והאריך נירושלתי מטאר ו

ת :עיקר וכן כאלו ס ט׳ שהרועים נזמן הנלנים עי :כיא.) שסל(ניצה פונ יום פרק והונאה חלה נמסכת משנה זה נס .ו

משנה לחם
מר•  שיש מפני יצא טרור נלט ע ופירושו קפ׳ו) (דף ממהיס טרגי נטרק רשנ״ס נ

 ידי יצא לא הכא יצא לומדים מרור שנשנלמ אע׳ימ ומרור מצה נלע מרור מעם כה
זיל והראנ׳ד .יצא לא ולכן למצה מסילה שהמרור מפני למרור מעם רנינו ונתן .מרוד

ה צ ט

r 0 ין עי 0<' יצא אס הנאה טין שלא מצה אכל אס tמזויס) יסודי מסל' סיס לטל הזמני יכ. 
 הסוסס »ואין מלה פסין וה ייס המלות תג הוה לתיש יוה נכי ינתמפה ניסינן אמוי ת* וגתיג
שפסן P איס סונה שסטן וה מלה תנזן »כס נוסן שאין זה אס ומה זין«א והלא מלה נונזן

טס התה נרתיק « .מ׳נ מנה תזון הסוטת תג ואין מלה הסן וה המלות תג ה« <צל מלה
מלה תסן שאינו זה אס ומה הוא דן והלא טסה ססון המלות «ואין טנה פסון וה הסונט 4נ

העומס) זה(תג התונות תג טה ת׳ל סיכה סססן דן אינו מלה תפון סטא המלות תג טסה ספון

ת ממחא לו 0• «  ממם שאץ רגיש מל השיג *p ומאני יצא לא מרור בלגג וטא ממרא א
 מצה ידי נצמיא שאמרו מה ולדמתו .יצא לא לסוריה ואתילו למצה ששאלה מפני טרור

ר ידי •נא • אלא להודיפמ בא לא יצא לא «ז משום יצא צא אמינא דהוה יצא מצה זיו
דכמרור

למלך משנה

ק סרג וסתי .פיס טסה ספון הסלט תג ואין טהס פפון ת נשר ושנו גסאי אסרן כי הנדטו
ן והנא הללו ס לא קיו לאו ואי מטה למטפי קיא אילפדן ולוה הוא ד למסופי “ אלפיי• ט

ט״ תטי דמהיסא  תג למסופי מלה נסי « למנהג קיא אילגיין ילמאי מלתא ל■ וסמיסא . לי
ט טנ  וה או סמלות יתג ט או אלא לטזוג לא ממוסס המלות תג למסופי טסה וגג׳ סמלה ה

 המלט תג נסי ט קיא טוס הסי משוס .תטסה ומלה מתלה טסה סמפפימ ואס השוטה ותג
ט יקיא תמשמפותיה פ ט  תג ואין מלה פסון ט יוס המלות תג טה קאמי יהני ממצה הסוטה תג מ

 ספון המלות תג ראין למדנו טתך פל ממלה הטסות תג למטפי קיא ומאננויין מנה סטן הטסט
 למפוס• טה לססתג קייא אינפדן סט מטה טסה פסון המלות תג יאין נכלמא אמית יאי טסה

א יתטפיה לא ראי משוס ממ.ה הטהות מג  ט אה ומה מק׳ו סלה ספון סטטת שתג היא קי
ה פסון שאן  המלות ותג אממן א אלא ,פלה ששטן דץ אנו טסה ששפק זה תלס פתון ט:
ה אילט׳ז לא טסה פפזן ט ט  סטטת זמג תיתי יתהינא תתלס סטטת תג לזוטפי סמלות ו
 מימיפס ודאי אלא .טהה הפון המלות והג ניע קיו לינא הא למסופי קיא ואילפיין מנה ספון
ק . טהה טעון המ!ות תג שאץ נ׳ה למינו ט'נ סמלה יהוהות י* קיא סתיס הוה א• נמי ו
ההוסת וחג יקיא ממשמעותיה מהונה המלות חג ממפסיס היינו ההיכות תג נכי דהו־ קרא

:לעיל וכדכחיננא מסוכה כמפת תג למעופי קרא מדאילטדך ממלה

 הטטת לו; אלא ממפפילן טה לא המלות תג גט אלא הט קיא סתד לא זא לטי ונראו!
 הטטת תג למפופי קרא דאלפיין טאי טהה יתט! אטייה המלט תג אנל מתלה

 טסה סטן המלט תג אה תיטה לאיהייגו המלט תג גט טה קיא סתס לא יאי סטת טא מתל:
 טסת תטן המלות יאןתנ אמריה טיגו ואס מטת ,לא א מלה תטן הטסט תג ואי לא א

 מלה תטן טסה מטן תאנו המלות « אס ומס מקיו סלה תטן הטסות ותג אתריה טינו פיס
 מלס פטן הטסט ט לאין אמדת טימ ואת .מלה תפמון דן אס טסה טן1מ הטסט תל

 m טגס פטן מלה טסן סאינו הטסות מג ומה מקיו טסה pro המלט דזוג אמריה טימ היס
̂ו נאמר מקט נאיוה •יופץ טיס לא 0̂ טטג שפפין יץ אס מלה טותק  א המלות סתג א ה

 מטן יהא הסיטת טג טסה פמין יהא ת0הס שמג אמיט סייס יתפתיקא ואסר הטטת סתג
 0V00 ללתדס אלא אתא לא וקיא הו׳א הסלט ט מט הוה אלא קיא סתס לא אס וה ולתי .מלה

 מלה פט) לומיוה טה סתס להט מלה פטן דהיס הטטס תנ0 אתו נפשה שלא סקיו ס כנפשה
 תאס הסטת « את ולאתר המלות תג נט הקיא שנפשה אסיג אכל .מלה פסון הטסת תג ואין
 סטטת דןשפפיןטכהלהטנמנקיאטהדגסיתג אס מלה שפטן הסלט « טכה פטן מלס ספון

 וקרא אמנא ט׳א למ הסונט ט מגי טה קיא כמג וא נסלומ תג לנסי סודי געשה שלא ללגיס
̂ו «שה שלא אלא למטט אתא לא  סטטת תג לגט הקיו טלושת אסיג אל גמלות תג לגט ט

 לוה תלה שפטן דן אגו טסה שפטן הטטת תג תלה פטן טסה פסון שאימ המלות תג את ו<אתי
 תות תטייט אלפייט זה ולמי תלה pro הטסות « ללמרס המלות תג מט גוה קיא סתס
 סיעתא סאי׳ה תס ט ופסל תתיתה נסלנט גוה טין (אה הטסט תג זגט והוה הסלט « זגט

:כפיי) יע״ש לוה דוגמא אתית
טי דכי כיו אס ולענץ (א׳ה .׳לא לא סלה •ד אן וג(פן נו וטולא נהיה כרכן כ  נמיס אי

ד פיץ יאכלו נ ו המחני היה ט ט׳ ) דין אסויט מאלות מהל' נ נ :׳'
וסי

עוז סנדל
א אמי גיסיק לו דהניא  לא מרור ידי ׳לא סלה ידי ונויוי מלה לפ0 ילא לא מרור נלפ ילא מלה נלפ ינ

 נפיג קייס שהד ילא לענה ולא מלה נלע י׳ל ר׳ת וסי' ילא לא למי מלה ידי אדלו ינלק <נ5ג הרק ילא
 ונינא מיוד מפה ינפיק ילא לא מווי נלס נפיק פפה לנתתנה ומיהי היא אהילה פכרי מלות תאכלו
י׳ מי נדני רחמנא קפיד ומפיה  נלס גייס ויל ודכנ׳ם .חייהה את לוימיוו וכי נאונל פיו למרי ג

 ימי ומייד מלה נ(פ מיוד פפה נו יהא שלא אפשר אי ׳לא מיוד נלס פפה לרינת :אינה ילא מלה
 תדחי דאיהח ילא לא מלה ידי אן! חימא דלא ילא מיהא מלה ידי מיה ולא מיה לא אכל פלא מד

 נסיה יתו שניסה היכן נימיה טל; :תת־וי כגיוס ננס כלא וגה מלה פפה פפה הלא לדוויתא
 ות ולא זה לא גפיו מיה: לא ההד הניפה ותירוש ז׳ל ר'מ שפהק ונמו יצא לא הדקל הנינוח הגדל

 כלס כריכא למתנא ל* למה ק:ה זיל ועל:ר׳ה .יה נלשון רהכ׳ש כתג וש,־ה: ומי להתת אכן וכוויק
 דליכא מכה נאמ׳ גלפה ט ילא אמייק לויפ.י.א י.דת׳ •איכא נ״ייר מצה נצע ט תהתא ■לא מנה
ד תדייכו גלפ ט למימי ליה למה דמלתיה אהיפא קהת ט׳ יפן למי״י צדינא דטתא 07n אנא  י

 '0 ויפותא תדא אלא דליסא ואפ׳ג יצא לא למדיה מייד ננס ני ימה הפי.א פפיפא ■לא נא מיוד
ז לתיולי ואיכא ואפ׳ג נתימד לדגא לייטתא תרתי יאינא יתי שניכס סלע  ילא סלה דמטס ג

ד לייפותא תרתי דאינא אפ׳ג אצפיץ  לימאינא וא׳ג למימי ליינא לא גופה ויישא ומלה הקשיס ג
מדי מלס נלפ ■נא צא מיוד נלפ הט ד ו  כלא ינלימה ופשינוא לסנן שמטק ומפיניה ילא מלת י
 דססילן מטס דאי קלת קפה פזמו לפי אך .יפנ׳ס!יל נייכת נתכנה לק־ אכילה שננה תמי דני ס׳י

די פפה וליכ*. ו1אז נא הדדי ההד' אנלינהו ני וראי הא מדי פפה  להן .סנדן וננפ ס*ל מ
מ פימש נראה ט סיאמדנן למלה מטלה שהמנוי צת< ט וקגנתו ויל י' ק פיקד פהפח סנינ טי ו

מדי ואודיסא מלה שמסתא נהא אכיקנא והא הדפ ופיו נו פתלת ק ו טי יינ  יפמון ואמדק ו
די הטיה לרינה מלה סדי פיקד ומלה אלמא הכינה צריך אין מ י שמך הפפש ולוה לו טפלה ו  י׳

 היאה׳י ואס פיניש נלא כנה פל וייזו׳ל יהנ׳ה גייכס פלחה וניה זו מימרא לה:מיפ זיל אלפס
ו דיו ו'נ י  גסייזן או פט מילס״ט לפיוט ואמייאי דאוימא קיהייתנו ויסר; נפיליו ויהי ויל פיית ו

 גראת יפיקיס פסטה פיני פיק . המנות מכל פי פוהה נלא מצה Son ;כהו ״הי «ה ומוי
ן פיו ראוהו פרק הפוה י . פיק דמיומית טיוהלמי ונס הנוי לתיו דכתוקלו מסלי' נסי פיח) (

ד ׳ולא איה אץ  P טכה הילי«ח :ל׳ת) (יף של® גל פיק .חמן ההן שאץ לט ער מנתו י
גן פעה נס יש אה האוד ומן התפיס :התפיינית ופיק תלה דמה' ג' תיק .מנתו ידי ילא ו

טי פית ונן מ שיש והיא נ׳ל ויל הראנ׳י סחב  וו אוסר ואני :פג׳ל ויאכללי פיס איילת נ
מ הלשון נתינה תינה נאות אות תלה ומס' נ' פיק היא שלימה משנה  פישס נפישה ותק י׳ל י'

p י' אדה הה ויונא נמלה תיינת דנן פפה נס ■פ אס האירי ומן הוו-יץ  ומ״תי . גפהת תוטזו י
טן תיגה ודייק גמיה שלתפיג ודה מתגי' גמדא התפייטת פנק ינתיה נמסט! לה ס פפה ונ  טז

א ט ^יי ק י ס טוש ו o פלה ניפיק ונייושצמי ויל פיכק מי ia• אומילפולס דישרג גישלג ולא 
ה. טהאנהגטלניי סי סיינתנווצז אינה סטה ויל <*מ תסמיהט ונסיטזסתינמה פי תו לנ טי  ט

י לדקדק והדלה הגת' נשק התנור ה משנה קיאו ולהן התלמוד נלשון ידקדק נ  ארונה הנכס טי
י תל ונר שואלי אשיג מה אנל קליה נ t נקי ומא נאן שנתה ז׳ל הראלי ו o ק .היה  הלת נסה ו

ס סלשון ויל מקול> ו הגלטת קיסוז :סאות אמו ויל ל » ו ;לא) וטלה(וף ת׳ג .תלה 0פ
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 ראשין ניו״* קשיאהא לא זהירצו אדר״ע מדר׳ע שס והקשו ודנש ושמן נ״! שטלושה לעישה פרש עוני לתש חיל מה ליע אתר ל״ו) (דף שעה נל ש׳ ונו', נתי שלשה מצה
 אנל עוג׳ למס איגו נהן הנילוש שהפח לאי שסוניא שנושר נ״א וחלש ודגש ושתן ״ן איא תיעשו שלא רניט ושוכר כי״ע בהלכה הסיש׳ כיק כהנה׳ ונכר שני ניו״ע הא

 פשקין אמר אלו אלא אחרים משקין לערש ורן שאין לפי פהם משקין נו שנזכר ה' ערק שהזכרה׳ והירושלמי נפשקין שנילושה לעישה ארע המרו שלא וזהו כהן יוצא ודאי ישקין שאר
וככר מצה יו׳ נו ׳וצאין אין מממין שאינו וכג מהמן שמור צריכין שאנו לפי מיש הערוכה עש אלא כלנד פירוה כמי הנילושה נהצה יוצא שאיט פכ־נ מ׳ ראיה׳ ואמנש .סהס

הב^ ודנר סמסיצין אץ לנד פירוי. פסי נ
' ■ ׳ ׳ ■ פיתת בטי שלשה ״מצה * .מצה

 אבל .בפסח חובתו ידי בה יוצאה
 או בשטן או ביין אותה לשין אין
.שבארנו כמו עוני לחם משום חלב
.חובתו ידי יצא לא ואכל לש ואם
בפת ולא מורסן בפת לא יוצאין "אין

 .חובתו ידי בה ויוצא פת ועושחו ובמורסנו שלו בסובין הקמח את הוא לש אבל .סובין
 בה ויוצא מותרת זו הרי ביותר [נ] נקייה סולת פת וכן
 ;עוני להם זה אין בה אומרין ואין בפסח חובתו ידי
] . באילפם או בתנור שנאפית מצה אחד’ • ן נ בין [

ט' מרסן נכה יוצ^ץ איו ה  ז״ל רכיט .ו
 פח שפירש רל דהריא׳׳ף לשעחא אזיל

 פ̂י על הר׳׳ן שהקשה ומה .סובין הייט הדראה
 המגיד הרב שכתב מה עס מתורן הריא״ף

ו״ל: הרא״ה נשס
וכן

 הראב״ד השגת
 כתב . ונו׳ גמי שלשה ימצה

 דתניא אמ״ג ז״ל הראכ״י
 מסוכלת כמצה יוצאץ כתוששסא

 שתכלה כין כקדרה שהכלה גץ
 מ»א*ז שהכלה ההיא כאילפס

ענ״ל:

שגת הראכ״ד ה
 ממשה ו״ל הראג׳ד כסג .וכו׳ שנאשיה מצה '•אחלי
 מכוס גיה לפיחש איכא מיהו הוי רלהס אע״ג אילשש
 הנסוי את עליו ושה גאילשס אותו עשה אא״כ חמון
 כגלי חרתי כחיוני ורכה דאניי מסיגתיה הא לן ונשקא
 דמאי אכיר ד,ישא דאכישונא וחחצכא קידרי וממתי

.פ:״< ומהמין יישא מהאי גלע רישא ויהאי דשליט

 שהרתיח בין הרתיח כך ואחר באילפם הבצק שהדביק
 יוצא זה הרי בקרקע [י] אפאה אפילו הדביק כך ואחר

 גמורה [ה] אפייה נאפית לא אם וכן . חובתו ידי בה
 ברקיק ויוצאין .שפורסה בעת ממנה נמשכין בצק של חוטין יהיו שלא והוא .בה יוצאין
שהרי באכילתה חובתו ידי כה יוצא אינו שבשלה טצה אבל .נימוח שלא והוא השרוי

m פי' טור ג :זט׳ש סנד פי' טוו ג :סנג פי' טוו for פמ׳ג:C . אין

א נכון ״ן אומה לשין פין אבל : ס  יפמן נ
 איא ונהשנוח נ«מך. זה נהנאר כנר . וכי׳

 מהובלת נמצה ׳וצאין נחוספחא ותניא אע'נ
 פונרח אינה שהנזופפחא לומר ונראה .וכו'
 אלא ושמן נ״ן שנילושה למצה שרם עוני לחה

 הצלילי ׳”י וכדנר׳ שני מעשר למעע אוחו דורשת
 עשירה מצה אושרת ואינה שעה נכל ממרא

 .שכחנהי נמו כר״ע אלא כמוחו הלנה ואץ
:ז׳ל הר״א נדנר׳ משחנלה לשרשה הוא ודוחק

, מורסן נשח לא ׳וצאין ואין נו'  יצא זה ו
 נשל הלה נחסנת שאמרו ממה לרנינו

 שמורץ אלו הרי לחונן וחזר מהונן מורסק
 שח משונין וההונץ המורפן שאין שש ומוכיח

ח (דף פעה נל נפרק שאתרו ומה  לא יסל ל׳
 ה״ל הוראה נשס אלא חונהו ידי אום יצא

 ושח .שלמה של נמצחו ואפילו רינה מצות מצוח
ץ פח פירוש נהלי נחוב הוראה  שיוצא ומשמע טנ

 למימרא ולאו הרא״ה כי.נ ננר פונץ נשה אדש
 ננל שת משיג לא וההוא לחודייהו סונץ שה

הרא׳יה לשון מ*נ ,שונן גמלו שלא לומד אלא
:ועיקר ל”ז

.שלמה של נסצתו אפילו נסמוך מנואר זה נס .וט׳ נקייה סולח שח וכן הוא. וששוש בוניו נעלו שלא הוראה שת והיינו נסתוך זה נתנאר כנר .ונו׳ הוא לש אבד
, נחניר שנאפית מצה אחר ו ט' ף וקי׳׳ל ההלנוח נועח סינר ורנינו נהלנוח שנחינ כסו הנאוניס נין מחלוקת זה ו ר' ל״ז.) (ו  וליסיף הרתיח שנא לא אילשם מעשה ואמר יוחנן נ

ועת וזהו ׳וחק כר' אילפס נמעשה משנחא אחא רנ ששק קא והכין ננסח חינהי יו׳ נה יוצא וארס נחלה וחייב הוא נהייא היקיח ולנשוף הוניק שנא ולא הוניק
אין שירוח וחי ואני׳ אהא רנא עניה דשליג ואע׳׳ג דנייו באור וט׳ הוי ולחש אע'נ אילשש מעשה א״א ונהשנות .ז״ל והרשב״א ז״ל הרסנין ההכימו ולזה המלה ונוין נאן רניני

 .כן שטנו מהחשרשיש אחו מצאתי לא ז״ל שלו הנרא וזו שנתונ נמו וכסויה נאילשס איש אלא נה לחוש ויש ני״ש נלובה זו שעיסה סודה רנא אסילו נהא נרנא וקי׳ל ממנ״צין
ו שפירושו ואנישו,א וחצנא נשינלין והתם נלל ל' נראית ראיתו ואין אב״ משש ולזה הרנה ולחוח מים תהן יוצא האש על אוהו שנשתשיסין לעין היא ניאיח קליות מלא נ
נר.ה חייון ליו׳ שהנא שיטר רץוש שנאפת נל וא'נ ש'ה כמטאר ישקה שוס יו על שלא היא ונאשת מתנה יוצא לחית שוס אין זו עישה אנל מחמיצין פירוח שמי סינר שהוא נסו

ט' אשאה אפי־*ו עיקר אלי לונריש אין ודאי אלא נרעש ח .י סנ  נא נמצה ׳יצאין הניא ל׳יח.) (דף שעה ננל ונו', לא אס וכן .נהלנוח נאן ונזכר ליס.) (ון■ כרטס ני
 ינהלנוח וט' יופי ר׳ ר״מ ונרי ניסוח שלא יתנושל השרוי ניקיק יוצאין )ס״א וף וששחיש שש . וט׳ השרוי נרקיק ויוצאין ימנה נתשכי; חושץ ואץ שפורסה נל נא מצה מאי

נ ילינא מצה שעם דנעינן משים מיס נסיח שלא אע״ג נמנושל לא אנל הנרי׳ נרקיק יוצאין .יוסי נר׳ הלנה ור"מ יוסי ר' וקי׳יל ע'
איז ,

משנה לחם
 כן ומשני יצא תרורלא מצהיצאנלע נלע רניני נוכרי מי' לו היה והיה עסו. והמרור

ט' למצה ששילה שהמרור ונינו שנהג שהפעם שירש  הנוביזא ולשי יצא מצה איו׳ קא׳ ו
 לחלק שעש תה ואיח נו׳ נשיג כשנרכן אנל היה כחג .נזה ליוהק צירן אין שנחנח׳

כן לא ונמרוד נרכן ונסיג חירא וני למרור שינ נין  הינא נושיה במרור ליהלוג א״נ ני
 נ”אע מציה איהעכיו דניה וכיון יותר ונרנן אע״נ וירוד וי״ל .אפוי דטא ונרכן

כין כיון השבק הוי לא מיס רענה ידי יצא ולא  ואין בסיב כרכן אכל הוא המצוה וי
הנשק והוי ווא׳ כלל למצוה עגין הסיג

 ויקרא רנינו על להקשיח יש נשמח מונה יו׳ נה יוצא שיווח נסי שלשה מצה ה
 לידי הנאים ונדים ינקינן חצוי. חאכל ימים שנעת סמן עליי תאכל ולא

 והדין נראה לנאו־ה ינזיכ חמין ליו׳ נא אינו והאי נו' סינתי יו׳ נהם יוצא אום קמין
 מיענ״נן צא מ-ין עליו האכל דילא שתירן מ׳ ייאיס׳ היה שאמר שנחכ מ׳ הויאיח׳ עש

 כירוס נת׳ שנילושה מצה אנל נעולס ואישן צו נשוה ממון ליו׳ נאים שתינן ונריס אלא
 מהאי ימעעינן ולא תמיין שלא לה נריו שהמים ש'א ימין ליד׳ נשה היא המצה הרי
ב .סס נכון וונר קרא ת  וכריש של סנשען וכו' נמצה יוצא שאינו שנהג מ׳ ויאית׳ ה״ה כ
 כשלשה אנל לנו שיריח נמי נשנילושה אלא עשירת מצה מיקי׳ ונא לכאייה נראה אלו
 ישיש ׳ויא איע לנו שירות נמי לשה שאש מכאן נראה ועור .ריקר׳ עוני לתש 0ני.י

 וראי-,׳ היו; ליו׳ נא איני וזה מצות תאכל ימים שנעת ח״; עליו תאנל ולא טקשא
 לעישה ש־ע עיני לתש ל״ז) ורף לר״ע קאמר והינ׳ חוא קושיות נ' זה על שהקשה פ׳

 עליו תאכל ולא מהיקשא לי, סנקיצן וונש ו״ן נשמן שצלישה עישה הא מ' שנילושה
שנילושה צעיבה פרש■ וקאסרה דנר״תא זה לתרן ורחק מצית הסכל ימים שנעת מסן

 לקמן כוקאסר ולאשישה לחלוש שרע לומר היא מר״חא נווגח אנל נקעיה לוונמא וט'
ס' ונשהקשו הקשה עוו .מלילי רי׳ ונרי לוחוח אלא ל׳ע ניון ולא נר״תא נאיון  ט

 ומיק אמא' שני ניו׳יש הא ראשון ניו״ע הא וחירצו לר׳ע מר״ע ל״ו) ורף שעה כל נש׳
 עוני לחם ומיקר׳ לשה׳ קא״ר ולכן נסים שנילושה והא יומא נחו לאוקי׳ נהני למיקמ׳

 לקרן נ״ל זה על נם מיש] [בלי (נמים) ונילושה הוא עוני לחש מקרי ולא וקאירת והא
 נו׳ שש נואסיו ט׳ לנריה ר״' ליה ואמר ב״עתא ואשנת משום כן הירז והגמרא

 הנר״תא על הקשו ל*חי) (וף שעה נל ש׳ וכנס׳ והיא אמרת קושיא צי קשיא ואנת׳
ט׳ נזיר ורקיקי הווה באלת אונהי יו׳ אוש יצא יכול דקאמרה  והיה ליה ותישוק ו

׳ אלא סקי' לא עשירה ומצה וקאמר שנהג ת׳ היש ונרי לשי והשתא משירה מצה י  שיריח נ
 מעשה מהל' סייג הרמנ״ש ונוכתב נפושיץ נילישיש נזיר ורקיקי הווה חלת הא לנד

 עוני לתש מיש נה ראית כיון הא עשירה מצה והוי מקשה מאי שכן וכיון הקיננות
 ר״י ושליג׳ הנר״הא ונרי לשיש אלא שנהג ס׳ כיש נינת ואין אומר אני לכן יקרי

 ועיבה סבר הנליל׳ ׳”יר ונו׳ שנילושה לעיבה שרם עוני להב ש״ל ור׳יע ור״ע הגלילי
 ולי"' סולקיש שהם ומה שנתג מי היש אמר זה ועל וייצא יונש ״ן נשתן שנילושה

 'ים׳ ר' קאמר ולהני מיש נהי ואינא כיינו עוני דצתס מטע״א יוצא אינו ילר״ע יוצא
 אלא יוצא אינו יוצא וקאמר יוש׳ לר' כלומר שנילושה נמצה יוצא שאינו שנתג וזהו יוצא

 כשמן אלא פניני לא וע״ש יוצא שירות ונשאר לן ואיח ולדיון נמצא וכי' שנילושה נמצה
 וצא מסו; נהש שש״ן נהש ייצא ואז מים נהם שיהיה צ״ל ז׳ל רניני וכונהב ודבש ״ן

ט וש״ן ודאי וונש ״ן נש״ן אנל עיני למס נהו ש״ן ר לחם נ  נהו דאית אע״צ ט
הכל ניחא והשתא מיש

וד.
טיימוניות הגהות

 נק״ח ובטת הדראה בטח יוזואין ת־ר [כ; : ומרור מצה טי־ דרבנן וה ואתר זר, אחר ואמר
חני בהרי בם איה חפיב מראא םר״' ובן ע״ש ב׳א דיש אגבי יוחנן בר׳ [נ] : ע׳־כ

 שסופק כר׳ח וראא צו טרשח בשאאתוח פסק ובן יוחנן רבי אגבי כרשביא רהאבה ג׳
א שב׳  ויסרא פר [י] : ע־כ ,אאשם ר■׳ ובן ש ע' אאיביה והבא ותאמודא וסוגיא משיב נו

יהודה רב אבר נא פאי נא בפצה ׳וצאין [ט; .ע־נ ,טברבין כיצד עיאוה■ סעודחיה קבע
אכר

עה מנדל
 דהניא אצ'נ ו׳צ זראנ׳ד כתב ליה) (דן) שעה כל סרק . חונהו יו׳ יצא 6< עד שלטה פצה

 שט א״ מ■1ימ יכה־ ט׳ה היא הניאוי כ• אומר ואני .ומי טמונלט בסלה יוצאין נוזיפטמא
 ממנה ני ל’1 היאנ׳ד שלזשנ המיבזיזא המט שעה כל טיק וויע מורינ׳ל היא הטיפקא זאט נ׳

 ההיא ’דמי'־ כאן ש;תנ יטה שט אני שכיזנמ׳ כמי י.וזלה טיה שכיזג היזנלין טטקת היק טצאומיו
 שוני(הממי לכאייה'איזי׳ משמע הכי ודאי דהלשון קנצתצו לטי לי קשה סיס אני נם טשצאטיח נשי.נלס
 להייא דניסיק מימון לידי נא אינו שצאטס וכיין מלמודא נכוצי טשיטא קמ׳ל טא■ א־נ אטומי
נ אטד ואסיקנא וכי׳ וסמנישל סאטו• מימון ליו׳ נאין שאין דניים מ׳י ירקימ דאצו טמנימ׳' נסוא שעס כל נטרק  טפמיס ערני וטיק עטייס טצס לנכי לס טיימי קא אמאי ועוד קאמרינן שנטלו אטי׳ טטא י

 רדי טו כנאט־מ טצס אהד ל־ו) ליו (דף שעס כל ט-ק . עוני למש עד יוצאץ אין ט׳ס שניאינו נמז כמנ כן ועל כן נמנ סיאכון וניוס ניאין זיל ד־ט דניי ודאי אלא לאמויי ליס סוס חמן איטר גני
 דאץ סמני׳ נטדא ט׳) שטס(דף כל וטיק נשמעמק לדקדק ז־ל יניני שרוצס יאוי- דנייו ממלס לט־ש א(.ין איטר ואני וני׳ סו׳ ולמס אע־ג אילטס מעשס ז־ל סראנ׳ו נתב :טנמו ידי נס יוצא זס

 לימרון לא אגיי אניי מטיט לידי ואמי רווזוחיס מא-נע דייא ויקולא לה סליק ולא ווזניימס נציייה יימנה מוא אזלא דליא הדד• נהוי שנלי מומי איניש ליסליט לא אני׳ אמו טדנופיצן סטווסן את שזיין
 טירזמ זסי נינהז טירות טי ונא אטר אלא יישא איי,־ ונלע יישא מהאי נטיק .מא י נטי מוא אטילו הכי אי ינא ליה אמי ס-יוע לידי ואמי איו,־ ונלט טסא טיא נטקא וילטא הדדי בהדי שגלי מימי איני:

נ ייהמיצין אין טיריט י-״ ציוהו טירות טי שיי ומי זקיטא אטי'ו אמי ינא אסיר יקיטא שרי פמיטא דמנישזוא מונא סאי אניי ואטר טו טיזמיצץ אין  קורא לטיטמי ברי רנא נרכינן שמעמץ ונשילה׳ נ'
 מד' שמשתלשל סאילטש נשו• מדקדק יוסף ימדרנ מ״שינן נעלטא טיא סא נכילסז ושריון סוא טמטיצין אין טירות דמי יישיס ודוקא יינא מדאניי לדקוק ז׳ל ונינו ויולס .ואנישונא קמסא יטוש׳י נמכיפי
 ימנשל הולס קודם אש״ס אנל אוטין ואץ טנשלין ואץ שממטיצץ ממין אי טישריס או צוננץ וסן ויינאן מנאן סרים מזיל סחרזן■ ני יכסxל אטיס דוטס טס מנץ שאיצי אלא אטיתי וקדזק נזואי זזס רומומיו

 נ< טרק נואימא סטיסקא נמנ זיל ייט אטצם סיא נזייזץ סליטס כי שא-ייי סהומטית נעלי לינימיט מצאתי עיר . הטימ ליייאני מורס צמנס לא סרי לס משנמת סיני רמטוא ושיא אטייס סני לאו ואי י.אטס
ן לא דייקיון ואי מורס ישוס קראי שלג,־ טטטים נמס שנמנטי סעטם סן (וקווקי׳ תש ולא שטה ו -י :ליו) (וף שטס גל טיק . טצה לשום שמץ עד ינו׳ נאט־מ לא אם ובן ־ נ



245קבג משגה ףpכ פ״ן ומצה חמץ הלטת .זמניםמשנה מגיד
ל6ל גל6 י)9’ל (דף 99D ל9 :<ה9 .וגו' 6>ו( ו&6 איו «'.בסגטר 6ל1 «ג ) 

מ' שהמשגה לסי מליווט׳ שמנרגק כל הגלל זה רניגו ונהג »  למשגה שח !6שננ ו
ה.)7שאכלו( שלשה שרק שנכרטש »מ׳ ט וגןצי .ףמ'  מהל׳ שיא גארו שכגר ממגי כא! יני

 אוששיא •fb לגרןשליה אשור נשלה מצה הג• :למ>1ג*ר הוא שגולה V1 גלש אגל .גדכוס
רן וגוצש שה של  גתמלה דשימר הדא ה׳ גאן ג

 1א< אמר ר״< לו מ״ג הוא ומיה נשוף אגל
 שגירה מטה אק אמר יוסי ר׳ מטה הגירה

 הרי גמטש! משיק אה המצוש אלה אילא א׳ר
 ראישי אגל ש*:. מטש איגן לאו ואה מטש גן
 הוא רמיה גהוף אגל שאמרו ממה שגשג «•

̂מ ט גייג  לא דהא גדישנד גה יוצא נוולה מצה ש
 גראה איט הירושלמי ונוף שיג. מצשנה נשיג

p שמיה נול אגל מצה שנול והוא יצא לא אלא 
 גשישי שקנאן יוצא ודאי פש ונשאו קמש או

ן ט חייג הוא לנד ודמיה :דל ג
ם ח עי ט' גילה ילאץ’ הכו  שה משגה .ו

 נמלה והנהמה ל׳ה.) (פסשיה
 דץ ,שני סששר של נמצה וכן :ונשרומה

 ריי מסטקש ליו.) (דף טמרא הוא פני שעשר
ש שהלכה וידוש ור״ע הגלילי  ודין שמנירו גד

ה טוי  ל׳ה) שה(דף ממרא מודיה שניהה הנ
:רגיש שגשג ומההשס

a ת  שם(דף ששנה .ונו׳ ורקיקי שודה ח^ו
 גויר ורקיק שודה שטם ל*יכ)

ק יוצא איט לשצמו שכאן  יוצא נשוק למטר נ
 נטו הששה מטאר ליה:} (דף וטמרא .נהן

:רניט שהזניר
ט' נאנילש מ־ינק הכל י ק אט '0 .ו  פוני

ם מימרא ש׳ג,) (דף  נאנילש שייטת «י
 :לשנדים הנשים היקש רטש ונו' מרה דגר שצה
ס' לאכול שיטל |1«  משה רניט למד וה .ו

 קטן מ״ג:) הנטל(הוכה טלג שרק שאמרו
הפהש אש שליו שושטק צלי גויש לאכול שיגול

̂ל דהא שימא מטח הר' נשג נירושלים. שני פששר של מ«ה יוצאק וכן ח  נר׳ט ק
 אסי רג ואפר הוא גטה פטק נמששר נ׳ו:) מקדש(קידושין האיש פרק דאמר

 נר סייא מ* וטיל וייע .שט נמששר נמצה יוצא אדה אין ו*מ לונרי לינג) (אהשיה
: ליה.) ג«ל(מגה9 טלג גש' אנא

שיטל קטן וגל מצה נאנילש סייק הכל י
חוביזי ידי יוצא אדם ״אץ ז פת: טעם בה אץ

̂יפרא1^ןסיינלא י“ לי ‘אשורי שהיא מצה־ באכילת דאיהו^נוא^טט ל
 רמיא. אאטה אלאסיונא נלל הוא השנא נר זה .שגזלה [י] או תרומתו נטלה שלא ראשון מעשר
* P ידי בו יוצא המזון ברכת עליו שמברכץ כל הכלל מייני! הכל נשג שלא »'«י««5י ״ ,״״״ 1״, ' אלא וקטנים ושנויה נשים אפיט מצה נאטלש ^ ״, י י  נלומר (ט׳ מסננים גויס לאטל שיטל קטן ״יי* המזיו ברכת עליו מברכץ שאץ וכל הובתו

 דהלטש א׳ פרק וקנשג רפיא אאנוה דשיונא א(* וכתרומה בהלה יוצאין הכתים ח :הובתו ידי בו
ומסנטן וט׳ ונשים אנשיגג סייגים הגל סגלה ימאץ וכן . אדם לכל ראויה שאינה מצה שהיא פי על

הרץ מונרי כנראה ושלא לקמ« הקשנים אש ייצאץ אין אבל בירושלים. שני מעשר של במצה
ואיסת. י להם אץ שהבכורים מפני בירושלים אפילו בכורים של

ויאכל שיפדה אפשר שני ומעשר .המושבות בבל היתר
 המושבות בכל להאכל הראויה מצה מצות תאכלו מושבותיכם בכל וכתוב .מקום בכל
 יוצאין אץ לעצק אותן שעשו גזיר ורקיקי [׳] תודה טיחלות ידיחובה: שיוצאיןבה הוא
 אבל שיוצאיןבה הוא בלבד לענץמצה המשתמרת מצה המצות את ושמרתם שנאמר בהן

 שהעושה חובתו. ידי בה יוצא זה הרי בשוק למכור עשאן ואם הזבח. לענץ משתמרת זו
 :מצה לשם שם^ עשייתן בשעת ונמצא אותן יאכל ימכרו לא שאם דעתו בשוק למכור

 אותו מחנכין פת לאכול שיכול קטן .ועבדים גשים אפילו מצה באכילת חייבץ •הכל '
 רקיק לו שורין לאכול יכול שאינו זקן או תולה .מצה כזית אותו ומאכילץ במצות

א :נימוח שלא ותא אותו ומאכילין במים  מצח אחר מפטירץ שאין סופרים ימדברי י
 מאכלות אחריה ואכל מצה שאכל פי על אף אלא בר<. וכיוצא ואגוזים קליות ואפילו כלום

ב :ופוסק באחרונה [«] מצה כזית ואוכל חוזר בהן וכיוצא ופיחת אחרות "אסרו י
חכמים

חפורשי׳ג!()פ</ושיןמ: פמיגפשיןמפ; וטולט׳פנש ננמופי׳פשנהלננשיןמ: םז:1י1נפמיג(א ;וניש תטיפי׳מנו
 פין פיסר יסדה ר׳ נשיג פנצו לסי פיש שיט

ט' למסין •ודש פ*ג פלפ הפסס פש שליו שוסטין «6 מסנטן הדגר למשוש שיודש דגל המה משמש ו  נפשוט: גהלטש מפורש ט*ננ) (פססים ששה גל שרק .ט'1 וקן 16 ושלה :ו
א  מצה אסר פנל אסיקפן הפשה אסר טספייק אין טסט *טרא פר אפיקסן מצה אסר טפסירין אק שמואל אמר ק׳ג.) קייט פפמים(דף פיני שדק .ונו׳ שאין הופיים ®־ברי י

טי אמר נשיא ולישנא דגמי אלינא קמא דצישנא ק מסמנרפ ונהלטס .טפ־.ירין ט׳ אלינא קוא נלקנא שנדק הלכו 6«טי נ ק שלפא נהוג והנק וג :דל הנאוטם גשט ו
ב ט׳. לאטל סנמים אסייו י מינ פצה האופל לוי איי ירושלמי עונרין אלו פ׳ נהלטש ו ס ארוהשו של והנא ספיו נניש איוכשו של גנא פסש נ ס ופי׳ . לוקה סטיו נני  פנ

מ7ט מידוש ט ומונרי ,דסצה אירוסין דהייט סטן איסור לאסר דדוקא שגשג פי טש .י ■ :היום נל נראה יני

משנה לחם
ה ז ש שליו שמנרנין גל הגלל ז ט׳ הסזק ניג מדנ איסור ד^ל נמס ט דנשננלה ואיירי טננלה סטור «א ופטור ופאי a מצאין אין נשקן שלא דטנל ודאי .ו והששא קודם. י

ק פטנל «א 1ק*1 ט דנחנ דינ ץ דאין נרטס מהל׳ ה׳ נפרק יני .שלש מנינ
ק זנגמיא  גל נשקן שלא נטנל אדם יוצא יטל ש״י אמרו ל׳ה:) (דף ששה כל נפי

 (איסויא והקשו ונו׳ מפן שאנל גל משום איסורו שאין וה יצא וטי שיל ש־ט
טי אין דאמי היא ריש סני הא ושייט אולא להינא דשפן  דשטא איסור של מל אי
הינ נגלה האונל אומי ריש  נרייסא דק־ דניק להקשוס טאה היה ולגאורה .סטור ניו

 מהל׳ שט ופיק ננ*ש נאן דססק משמש נדפרישיש ט יוצאין אין ולדידיה נר׳ש אשיא
ט' אונלים האונל אשד גשנ שטי שנישה טן ו ט׳ וטהר פיטל נ ש שייג וה הרי ו  ני
ש. [דלא] הצגה ופסק סשמש ניוהיג גו:ל מטם  ואפשר גלל היא טילשא לאו והא ני׳
טן הייט דמייג ששור שניהש נהל׳ שה שאמי דמה נשרן טי דהוא נ  או אמס נש אי

 מהלטס ט״ו ופיק אטרוס סאנלוש טהלטש פיי טף שגשג יטה טל וסתו ט;צ או טהיף
טי דאין כריש פסק שפיר וי.שסא ניאה אישורי מי של מל אי  דטנל ההיא גנון אי

ס ולא מוסיף ולא מלל לא שם דאין מנק אשי והדר משיקרא טנל דאיטי והר;  .אמש נ
 טין אין אטרוש מאגלוה מהל' ייד נפרק נשנטיין אנל לנאורי. אמר טאה היה וה

ט גשנ דשה וה לגל  טלל איטר דהוא משוס ופיגול ננלה איסור על סל דיוהיג יני
 האוכל ששה גל נסיק בגמרא שאמרו ימה ו״צ לדעתו ציל והשהא .האיכ.יה גל שכולל
 נתננלה אי ממ'נ ניוהיג שייב דע״ג מיוה״ג פטור לומר רוצה איט פטור ניוהיג ננילה

טי וסל טנשיב א׳ג טלל אימר דטי עציו ומל יוה״ג אתי זה קודה ננלה אי  סייג ו
ודאי אלא ינהיג של טסי דסייג שק גל 0<ץר יוה׳ג יסל ניוס ט נהננלה ואי גרש

מהיג פיגול או נגלה האוכל פרס וסייג ששור שנישה נהלטש שגשג סה שפיר אשי  נ
 כולל לא נאן אץ הפנל על ממן איטר ניקדנשמל וטנל וספן גדפרישיש ממינ דמייג

«י אמס נש ולא מוסיף ולא  רשיי אנל זיל נדעהו מטאי נ״ל זה דפטור. ריש קאפי ל
ר ויל  :רניט כדעס טלל איטר הו• דיוה״ג ס״ל דלא משמע מיוה״ג ופטר טנ

כן ח ט' שני פששי של נעצה יוצאן ו  (דף שפה גל נש׳ אמייק הא שאמר ואס .ו
ט׳ סנמיס לדניי מזלה מן פטור ריע לדנרי שט מעשר של עיסה ליד) ו

ט לדניי שט מעשי של פצה ̂  סנטים לדנרי ונו׳ מונהו ידי נה יוצא אדם אץ יי
ט׳ מ לוניי נלומר ו ט נאן פסק אף וא״ג הוא גנוה ממון מששו ואמר י'  ויוצא יני
a ט ידי טף מנ ק ונ מ פסק רנעי ונטע שט מעטי מהל׳ ג׳ פי  טששר ואמר ניי

ף לפין ונראה .שם נמנואי נטה טמץ ט  וסנטים וריס פמלוקש אמרו סלק סרק ונ
 P ופטור מא נטה מטן ומעשר סגרי שלמא נולי נגנולים אנל נירושצים שט נטששי
 נננולין דוקא והייט נמגמיה הוא שט מעשר גהלטש שנשק דמה נאמר ואיה השלה

 נייושלים שט מעטי שיסש נשג פ״ו ריש ננוריה נהלטש והא גן לומר אט ופונוסיס
ט׳ שם נמטאר סטור נייושלים אפילו דלר״פ וליע ניננן והייט נמלה וסייג  נסוף מ
 הוא שט מעשר גהלטש דגשג ומאי גרגק דפסק ודאי אלא קי׳ג:) (דף שלק פרק

 ששם P לא והוא טטלין טקא לומר לו דהיה שם הדנרים סשם הרג וטיט .טטלין
 מה של סטן ואולי ופשטו נלשונו מקדש האיש דפוק נטשנה הנונר ריט סנרט שהניא

-. גדפרישיס נטרים וגהלטש גאן שגשג
החרוסת

עוז מג̂ד
) (וף יןוושין פין . משוס שלא עד עצה גאטצה הנא  •ף שי פושייס סוניי :יו

:(וףפייט) פטנויה עוט פרץ . הפוץ

מיימוגיות הגד.ות
ל שמואל אסר  להיגוי יווזילמי (ו) ו איווה,יריג נהפורסץ מהונה נם׳פנץ הוטץ שאין נ
 סתנה לו היא הרי שלי מזנה ל^ו שיגיש מי לכל ליטר ללמר שטוב הדוקה אני גהב

ל לוסי אוחו וטלמדין וערבה לולב הרק בראטרינן  לו הוא הרי נירי לולבי שיגיע סי נ
שמו. ביעור קורם שבעשיה שמעה סשסע וסבאן אבילהו ומן שססעםין להי סביאץ אץ בייר ראי איירי יבי׳ג (ו) ! ידב בסהנה. ק ג  למוולווקה באנו ישגה העה תרפ גירושלסי ו

ה נ״ש  בודש מעה לו ואופי! השבת סלהני יזנל טבערץ בשנה להיוה שהל ייר r« בהוהפהא וגן החג לשם עשאה לא אםילי סהיוים שנ״ה ישנה סיבה גני נסחלויץז םי ונ׳
 של פ«ה םייו1̂« שלא נשר מנהג ונראה הסול לירי הנא שלא נר• וםעםא התם כראיהא קאסר רוקא נחריסה דשפא רתום' » ראיה לרהוח לי רנראה בחב ורא׳ם .נום*ה זלג

 בעיה בראיהא להסוו איחקש רהא הגוה קורם נשהה הססה שאץ נשם חעות קורם טעות של טעות לאפות ראין בחב רש־• וגט .ל’עב T0ר.ם לא אפר. ואם חעוח קורם ני*ר טעות
 רהבינה נעירט שני ליל של טעה לאסוח ננץ שלא ד«קח נעל ונחב ל>חאנרםריפרח. יהא טעה הונה •r לעאה ססולה העיה קורט אסאה אם נריעבר אסילו ררש*> למעטא אבן

ה0  היהיני ווהנלוו ה־ דשילהי הא הניא יעיר להכירו טיו״פז אופה הרי שגי לליל טעית יעשו ואם ירט בליל אוהיס שאי בשבת להיות שחל י־ר סשיט גדרה ועוד נשעחד. «
ם! ורב .לה אינשסא טאהטול לה אם• ואי נאה האסינה סהים סנהה  חטועיוו הוגה דברו •ריו ייטול יד.וור בפה׳ג שבירך קורס נהיט שבירך אהו ער אפיקוטן טלאבול שנח ואם ז(

ם ערך שהיה לסי לאכול ידיו וליטול לואור אץ או ובםדרג המוץ נרבה שניוץ• אחו עד נובר לא ואם ונםוז־ג בה״ם דברך ויואור הטסונץ לבל דהן י לבה״ם מ  לגטר גום נתקן נ
 לן הב אסר נעוויב אם טיהו שיטור לוע שעישץ מערה של חשובות נטי טסה דשאר שאנל סעיה אשאר •סמוך אלא הנוסוה בטרוי הוו ולא לבה־ט מסיה שני הוו ואיב אנילהו

ס mp וגוני אסי^טן שנה אט טיט ולטשהי לטיכל ואסור הרעה הסה נעלסא ןץי.ו< אע׳ב ובבוןך ד ך לן הב הד ולא לטיבליה שד• נו ו rgm נעודב שאסי תנ  rsn ראוונא
I סמנינן גלוהא וריש אהנא ההט נראםו סטניג! ווהסנא



2 i משנה מגידז פ״ו ומצה חמץ הלכות זמנים.משנה מגיד6

י6 וכן  to(to rn סמוך )צ'ס <'דף פנהים ערני פרק ראש .נו׳1 נול6ל «
 דלמז) אי 1ח< גדילה לתנחה סתיו להי אינעיא U״p יננמרא(דף .שהחשך פד אדם

ק הג! קפגה למגהה דשתיך הי,ס ימשתע ופי' ה:ן קגיגה לעגסה ספין  נהלטה פהיג י
לה וספיו ילתעלה ומחצה שטה פחשע גיפא דתגסה ילתעלה שטה מתשע למנחה סמוך
i ̂ייז ודי*׳ ̂ז

 להה מחלק נכר״הא שש ק׳ס) ק״ח (דף .וכי׳ משנה וכיצד ונו׳ שינוי לעשוח וצריך
ג מצה הופפין אומר הנדול אליעזר ר׳ הגיא שישאלו נדי ואגיזיס קלייה פי נ

 יני' מענו הוא אינל אבל :ע״נ שעות סשע
 היא משניל אנל אמי א״ר קיד.) ננס׳(דף שם

 ונהל׳ .נייקי מנניל •צסק ר׳ שרגימא נמיני
 חרנימא נמיני פחו מעניר נליסר משפל פםנל

ק ינייצא יקפניזת פיריח עו!  :פ׳׳נ ,נ
ק׳ח.) ק׳׳ז (דף שם .וני׳ הראשיניש וחכםים

 דפסהא יימא מעלי נוליה שתי רנה
 פעש ילפעיש לליניה דניגרריה היני פי ממרא
 מעלי נל נתעניתא יחינ היה ששה דג מצה.
 .וכי׳ יי״ש ערני נשאר אבל ;דפסחא יומא

׳ פ:)’צ (דף הפיק ניאש שש  אומר יוש׳ י
 יופי כי׳ דהלכה וקי״ל שהרשך פד והילך אוכל

:נהלנוח כדאיהא
t 'f i ת א צו  נגסיש לשפר הסירה מ! עשה מ

 סטאר זה .וט׳ וננכלאות
 (דף פסהיס נפרני נ"כ ימטאר במכילתא

.יכו׳ עשר חמשה של שנלילה וסנין :קפ׳ז.)
 נהנדה: ונזכר נמכילסא מטאר זה נס
 ניישגה }קפ׳ז (דף . ונו׳ לננים להודיע מצור!

 ומשואי מלמדו אניי נן של דעתו ולפי
: ננמרא

וצריך

 כדי ינאי ר׳ דני אמרי השלח! אס עוקרים למה שם עיי יישגי. שלא התינוקות נשניל הכהה
 אשתו לאו ואם שואלי נני הכס ת״ר קפ׳׳ז) (דף שם .וכי׳ נן לי אין ההיפק שישאל

 שני אפילי לעצמו שיאל הוא לאו ואם שואלתו
 שואלי[ הפסת נהלכוח שיודעי! הנמים תלמידי עןיךקיף, ךי3 הפסח בערב [ז]

לזה זה ־
 _ מצה לאבול חבטים

 הפסח בערב מצה ‘שאבי ימי . בערב לאבילתה היכר
 אסייר וכן .נפשו שתצא עד מרדות מכת אותו מכין

 כדי . כמעט [י] המנחה מקודם הפסח ערב לאכול
 מעט הוא אוכל אכל .בתאוה מצה לאכילת שיכנס
 וחכמים .מהן כריסו ימלא ולא [כ] ירקות או פירות

 לאכול כדי הפסח ערב עצמן [ל] מרעיבין היו הראשונים
 בשאר אבל .עליו הביבות מצות ויהיו בתאוה מצה

 והולך אוכל טובים ימים ערבי או שבתות ערבי [״]
שתחש־ך: ער

שביעי פרק

 נגנות מתחיל נמשנה .וטי להתחיל וצריך ד
 אינד סא־מי ודורש נשנת ומסיים

 מאי וננס׳ טלה הפרשה כל שיגמור עד אני
די מתמלה אמר רג ננוח  אהריס אלהים טנ

א ;נעצרים לפרעה היינו עשדים אסר ינ
.ום׳ אלו דנרים שלשה אמר שלא מי דז

 מי כל אומר ר'נ קפ׳׳ז) (דף נמשנה
 ידי יצא לא נפסח אלו דניים שלשה אמר שלא

 נלשק וט׳ ומרור מצה פסח הן ואלו חונתו
;רנינו

. ח״נ ודור דור בכל ו ט׳  נמשנה זה נס ו
 חייב וחר דיי נכל קפ״ז.) (דף שם

 יצא טא כאילו עצמו את להראות אדם
:ונו׳ ממצרים

t נם .וט׳ הזה נלילה אדם כשטעד לפיכך 
 עני ואפילו נסשנה צ״ס) (דף זה

 לו יפתחו ולא שמסב עי יאכל לא שנישראל
. התמחוי סן ואפילו יין של טסות סארנעה

וננסיא

ת א ו צ  ונפלאות בנסים לספר תורה של *יעשה מ
 עשר חמשה בליל בטצר־ם לאבותינו שנעשו

 ממצרים יצאתם אשר הזה היום את זכור שנאמר בניסן
 חמשה שבליל ומנץ .השבת יום את זכור שנאמר כמו

 לו שאין פי על ואף . לפניך מונחים ומרור מצה שיש בשעה זה בעבור לאטר הרוא ביום לבנך והגדת לומר תלמוד עשר
 מצות ב ̂ משובח זה הרי ושהיו שאירעו בדברים המאריך וכל מצרים ביציאת לספר חייבים גדולים חבמים אפילו .בן

 לו אומר טיפש או קטן היה אם כיצד מלמדו. אביו שלבן דעתו לפי לבנך. והגדת שנאמר שאלו לא ואפילו לבנים להודיע
 היה ואם .לחירות ויוציאנו דקב׳׳ד. אותנו פדה הזה, ובלילה במצרים זה עבד כמו או זו שפחה כמו עבדים היינו מלגו בגי
 לעשות וצריך’ ג :בן של דעתו לפי הכל ירכינו משה ע״י לנו שנעשו וגסים במצרים לנו שאירע מה מודיעו וחכם גדול הבן

 וכך כך להב ויאמר להם שישיב עד הלילות מכל הזה הלילה נשתנה מה ויאמרו וישאלו הבנים שיראו כדי הזה בלילה שינוי
ת-אב״ד השנת מלפניהם השולחן ]f[< ועוקרים ואגוזים קליות להם מחלק משנה וכיצד .היה וכך כך אירע
 לו*,:ו ממהרץ אתר סירוש א׳א יכי' מלה סוטשין1* .שואלתו אשתו בן לו אין .האלו בדברים וכיוצא זה מיד זה מצה יוחוטפין שיאכלו קודם

ציישנז טישצא ̂ בולן היו ואפילו .הזרז הלילה נשתנה מה זה את זה שואלין אשה לו אין ■ «כ'
 אבותינו היו שבתהלה ומספר מתחיל כיצד .בשבח ולסיים בגנות להתחיל וצריך ד ; דייה הלילה נשתנה מה לעצמו שואל
 והבדילנו לו המקום שקרבנו האטת בדת ומסיים .אלילים עבודת אחר ורודפין ההבל אחר וטועין כופרים ומלפניו תרח בימי

 ובנפלאות בנסים ומסיים שגמלנו הרעה וכל במצרים לפרעה היינו שעבדים ומודיע מתחיל וכן .ליחודו וקרבנו מהאומות
 זד, הרי זו בדרשיפרשה ומאריך המוסיף וכל .הפרשה בל שיגמור עד אבי אובד מארמי שידרוש והוא ובחירותנו. לנו שנעשו
 פסח . ומרור מצה פסה .הן ואלו חובתו ידי יצא לא עשר המשיה בליל אלו דברים שלשד, אמר שלא טי בל ה :משובח

 המצריים שמררו שום על מרור .ונו׳ לה׳ הוא פסח זבח ואמרתם שנאמר במצרים אבותינו בתי על המקום שפסח שום על
 להראות אדם חייב ודור דור בבל ן : הגדה נקראין כולן האלו ודבריב .שנגאלו שם על מצה . במצרים אביתינו חיי את
 בתורה הקב׳׳ה צוה זה דבר ועל .ונו׳ משם תציא ואותנו שנאמר מצרים משעבוד עתה יצא בעצמו הוא כאילו עצמו את

הזר בלילה אדם כשסועד לפיכך’ ז :ונפדית לחירות ויצאת עבד היית בעצמך אתה באילו בלומר היית עבד כי וזכרת
צריךמאי: עשין• סמ״ג תטג הי׳ סול ג .שס פ^׳ג העג חעל סי׳ עיי כ . f<6 גישי! סמ״ג תשא פי׳»עור

ב כו '  מהא לרנמי ילא ה1 דץ .שתצא עד מרדות מכת אותו מכין «םת געל< מצה שאכל ו
 איוסתו על א5וה חחיי כטת אריסתו על כגא נע״ס מצה האוכל לוי א״ר נייושלמי יאעריק

ס  מצה ככל או כה לצאת השמורה נמצה לנד הוא האיפור אס ת״ג סי׳ סרינ׳ש ינשאל .לוקה חמיו מי
x ואם w הוה לא רני כירושלמי שאסרו הוא וזה היא מצה נכל דר׳ל הא והשיג . עשירה סצס לאכול 
ס שם אמרו שהרי מתעגה שהיה שם וגואה מצה. ^א ממן לא אכיל ואם מור והוה משוס אמר מ

עוז מנדל
D״l ממר נגך ישאלך כי והיה שנאמר מכלל מכילתא לשון .היה וכן כך עד תורה של משה מלות 

 :לא אע״ע לכנך יהגדת ת״ל לו מגיר אתה אי לאו ואס לו מגיר אהה ישאלך אם יכול לאמי
 העה אל משה ויאמר ת״ל מנין אחריה לנין ניע עצמו לנין ביט כן לו שיש סמן אלא לי אץ שאלן
 נוכייתו צוה שהוא שלו המצות נסשר ז״ל ר'מ וכתג .מ׳כ גמצרים יצא־.ם אשר הזה היום אס זכור

 עד משגה כיזיד .ענ׳ל השנת יום אה זכור נאמרו לזכיו] צוה שהוא ר״ל הוה היום את [זכור נזמט
:קגו׳ו) (דף עסחיש ערני ע׳ מעורש הכל .שפח קרק

למלך משנה
 היה דלמה קשה גמי דלדיחה דעתו לפוף ירדתי ולא .ולו׳ חותר עשירה חצה אכל אסור מצה שנכל כ!

 דנזיר ס״ד ריש נהיה׳ ועיין ה׳ה נמ׳ש מדרנגן מרדות יוכה ושי׳ . עשירה מצה לאכול לו היה מתענה
 שענר מה טל כשלויה אנל העתיד טל אותו כשיזכין דוקא הוא שיעור לה אין תרדות דמכח דהא שכחנו

ם יע״ש חארנטיס יותר ליקה איט  מה עיין (א״ה המנחה קורס הששח עיג לאכול אשיר וכן ש
־ ע׳) דץ מקדש כלי מהל׳ ס״ו המחנר הרג שלת<

ואימתי
מיימוניוח הגהות

^S נוהג היה ר״ח [ע] כ א כבתיים ושהSשני עשירה טצה א שח^ עשר בארבעה מים כ̂י
 מהר׳ם אמנס .בש־ג S'yS עיין ובן יDSבירו־̂נ משמע ובן שלישית בסעודה כשבח להדת
ב או כדבש לעשותה אופר  מנחם רכינו ,רוקח רמ״ה בדלעיל בביצים אוסרים יש בי בח̂י
; חצות אחר בשבת להיות שחל ד בי יאנירה בעיש לבנו עוגה לעשות התיר ב ע ,

 אסר [כ] :ע״ב ,ומעלה שעות מתשע דהיינו תנן קגנה למנהת מסיק פרא בו דספוד [י]
 שתי הוה רכה [ל] :ע״ב .בירקי מטבל יצחק ר' תרגיפא כמיני היא מטבל אכל אשי רב

 ומסיק בתעניחא יתיב הוה שבת רב ונכפין ליביה דגריר היבי כי יומא כולא חמרא
בערב פתעניי שבבורות יש ביפרים ובדם כליליא אכיל היה לא ביפמא אייל הוה ואי הוה דאיסמניס פשום מצה ולא חטץ לא אכיל לא רבי גרסיג, ובירושלמי .הוה איסמניס

מו דאימא בוירא אפילו להתענות רנוהגים ה ראכי ונתב . ע־כ בתאוה לה שיכנסו כדי המצה בשביל זהצמעין שסח א הבית ודול ופיהו בבורות דרכת מעשה נ דבולי י
כד. יוהנן א״ר ירמיה איר [מ] י. ע־׳ב ,מחמרינן לא האי שלט דשלחנות ואנו ]b[ ע״ב .מודה יופי ר' אפילו דבע״פ ופסיק שבת בערב יוסי בר׳ וה־יכה ספח כערב יהודה נר ה̂י

שרגילין מה אבל דחינוקות לה־מיה כדי יותר צריך ואי; אנלו כבר כאילו אחר לצר והתבשיל זדסרור *־,פצות שכה הקערה רפלק נשר מנהג לעקרן כקל אפשר ואי גדולים
 ,זף5ח בערן בערוך פי וכן ‘והחבשיי והמרור המצות עם קערה הובהת שזהו רש'י בשה רשכ׳ם פי׳ א ס . רוא הגם של מנהג רשב׳־ם פי׳ להסא הא כשאומרין הקערה להגכיר.

תב ה ראני אכל א נה א ז• שהגבהה רשב־׳א כשש נ  היינו פכחיס בלי*יי מצה היטפין דאמר הא םירש׳יי כך .^סיכך כשאוגר כוסות היבהת כגון כעי^מא שפתה של פנהי א̂־
 ש־ייא כדי ו־ימה תתיווקות מן הלרם ואת הקערה את סכלקין מצה חוככין נדרש שמואל ודכינו . דהרה ואינלים מצה הוצ£יס וי״ט .וישאלו התינוקות יישנו שלא הקערה כשמגביה

^ וישאלו יישנו ג תב כך וז ל מצח להגביה צריך ראכרינן הא גבי נ או הקערה מן התבשילים זטיציאין הגס על הקערה להיביה ם שנוהג ויש .וז׳  ראפרינן דד.א היא סי־יתא וי
היה נירו החכשיל מגביה היה אם זה פסת למיפר מצי דלא רכיון וטרור מצה דהגבהת דוסיא אוכלים אבותינו כשהיו כשאומר מ’ה כו׳1 ע!ר ולא להגביה צריך אין גשר לקסן



247קכד • משנת כסף פץ ומצה חמץ הלכות זמנים.משנה מניד
א(ין סי מ «ס אינמה ת׳י :)0ין' ו ץ הללו « ק ניהא צי וי נ «נ .ו«׳ הסינה ציי^ ואימתי ח t'B האסים אמד רניעימ נ ה * jn ט׳1 הסינה ציינה מצה תמר0C 6 ה

ל אמי מס סוד המימץוו. ואמו ממים ואמו ם יינ׳ סיי מאן מסוא נאינעה סיינוס «י תא ומי י!מאי נש• אסיי מ ואידי אידי ואהמרהני הני דאממי ו
ם נאוהו היו הן לקולא 1דרמ סניקא ונל איסנא קי״ל נסלתא דהא מקסים אנלהמאיסים השינה. נסו ; מ

ם׳ הסנה ציינה איגה אשר, ח תנ והי*ן דמילחא. ליוומא סנדיק היא דפירמא מילמא דלאו ניון דהנא וי״א ונוי. ציינה היא משונה ואס הסנה ציינה ה9אי אמה מס .ו דסינ נ
 לי\לא סיל דאי ננולהו הסינה לסענד לן איס

 נחרוייהו גקיל ואי ממי ספי נהצי צקיל אמאי
ג ,לגמרי הסינה מצום מיסקרא הא י  הי׳ נ

 והיא נפל לה מאין גלותי משוגה אמה מסס
ס פיי הנונה שהיא א/ הניס גני  נס ידיה נ
 אמה א״ג הי. ייאה מיל אמס הדוי גדולי

 ציינה מאיגה ושפמומ ענדים לה מיש משונה
 ושמש .הניח ופגייגי המאנל נסיקון להמפפק

 שהי,וגה לפי יסנ0 הניח נציגי ממחפסק אפ*פ
פ נו לפגי תלמיד .איק פ'  ציין אין י

 יניגו נחג לא :דגניי) לפוליא *(היה הסנה
מי גני טי. נדמאי דיוצאים מ  דהשי.א ממום ו

 נל לא דיננן אמיוי גפיק דאויייסא נמצה
:לממד וליה נמצה דגלי מגן

ב ת נ
:נג׳י] pi סיס משמע ואגגא « וא9 [ש׳ס‘

 השנה ציין אניו אצל p הסנה
ק ני אניי אמי ח׳ש מאי יסו אצל חלומו  מי

 לני אחיגא נ• דהידי אניני זגיק הוה מר ני
נ א מורא ציינימו לא לן אמי יוסף י ר ט ךנ  ינ

 דצריך ואפשיגו מאי ממש להו אינפיא מסים
 .וגוי הסנה שפה לא ימין וד&בת :הסנה

קק 00  לא ימין והסנח הסנה שמיה לא פי
ס ופי' הסנה. שסה  פרפו פל מסנ פימדן יני

ק פגה פל או  פל סוסה שאיוו שנל פיקי ו
 ונו׳. הסינה ציינין ואיסתי :פרקדן מוי צלז
 צריו לא מיול הסיגה ציינה מצה מחמי שס

 הסינה ציין קמאי נסי חיי לה אמרי יין הסינה
אי נסי היי  לה ואסרי הסינה ציין לא נחי

 איד• הני ואחמי הני דאחמי והשחא איפנא
פו ואידי :הסינה נ

בעח ט «ח אוי סי. ם  מפורששס(דף אלוו
 יוצא שאינו מפן לא שאס קיוג)

מו מונחו ידי נל טגו ומ׳יש נסמץ. שיחנאי נ  י
 הוא פשוס ,השוחה דפח ולפי היץ לפי הגל

ה וסנואי היג  גל ולא הייגוח ולאפל מקומוח נ
מק יפסוח ולא ;מוין האנשים אינ  .ופו׳ נ

 ציין הללו וח0« ארנפה שמואל אמי שס
ק שיהא  סד לגל ופירשו .יפה מדגה נוי נ
סו ס והייוו ו  אמד: ננל סי •ץ רניפיח יונ

 יצא מי מחאן שס .וגו׳ טסוח איגפה שתו!
נ אמי  לא ודיוח יו• יצא יי! יו• י

ץ אמד נפל שיש פי׳ יצא. חי פי  ופירוש חי. יני
 אלא גחק» מצוה v שאק יצא לא סייוח ידי
ט׳. טטח אינפה שתה :וסוג פ׳י  שס ו

ח «ואן  אינפה יוי יצא יין ירי אמח ננ
 איגפה ששו.ה שאפ*פ פי׳ . יצא לא טסוח
 לא הסדר פל מחאן שלא פיק מלוקין טסוח

ט׳ מגל שחה תום :יצא ק השקה שס .ו  מ
 והוא נממן דג אמי יצא גיחו ולנוי לנויו

א דאישהי ;דנסא יונ
ט׳. וטס טס כל י קסר! קי׳ד (דף נמשנה ו

ה ראשון טס לו מפו 00 וין*ו;)  גי
ץ סל מנגן אומרים  היום פל מנין ואנדנ ט

ט׳ שואל הק !to סר טס לו מונו פי טס לו מ!גו מוווו פל מגון שלשי טס לו מונו ו פי ונו ח סליו ואומי ההלל אח פלה ט ח נגמיא ומשוש השיר ניפ  הסיר גיג
א. מה «ח ט! גמשוה סוד הי t ט o משוני והלא והקט .ההלל אח מלומר דשגח ישמנו שלא נוי הספס וגייושלמי ישחה. לא ליגיפי שלישי גץ ישחה לשחוח יצה אס

k :משנו המוו! שלאחד משנו איוו הומו! שנסון יי! וחייצו טא
א ת י ס דו ט׳ סצוה תו ׳ סצוס מיוסח שאץ אפ׳ש נמשוה קי׳ד) (דף .ו י׳ אליפוו י מו צדוק ג  מאי דאמדיו! נגמוא קס*ו) אליניה(דן אמודאי דשקלו גחוחו והלנה .מצוה ט

ני סצוה מו לוי ו נו * ץ לחפומ ו ח כי אמו דיי פויו ה וסניא לסיח ז ט י׳ ט :לפיס וכד סווסח ליונן ונו חנלץ .יוסק ו
ת יב ל ט׳ אינה מיוד אכי ) (דף פססים פוני פיק .ו ו ואש נחנחיה מיפוא לנ ג דדנק הזה נזמן מווו ל ט ג :יאנלוהו וסוווים rtfn סל ו
ג ם י נו׳. האמוויס טרורי מיוו וגסימגיוא ונססנא וגפולשץ נמויס נפסח מונחו ידי גה! יוצא סאוס ייקוח אלו )1(דףל׳/ שפה גנל משוה ו וגץ לסי! גץ נהן יוצאץ וג

ו’ , , ■ י ״ ............... טשנה לחם
ן י א פ סת י ני סופוים מדני• מצוה החרו ט׳. לנוס ו י׳ פסק נאן ו ו אליפוו נ  נ

חג קייו) צדוק(דף חג המשנה ונפיחש ליה ונונ  ואמי נהפך נ
א זלדניי שס י ל  ואץ מיוסח אגילח פל ושנו נפצוחיו קדשנו אשי לומר ציין צדוק נ

ץ וליוו .שנהג ממה נאן ונראה.שמוי גמוחו. הלנה ץ אץ למה מפס לחח צי מניג
פליו

ת » « ת ח מ מוג סיי
m נסו נופח p o r שן דפוול הוזיטק שיניו נדי ווקווווו נשסנניוו זננל קופיש  ]I] I פ*נ ,V»B rani ח

ץ »ין לסינך קרשיס נסקדיש י חיני »ץ חיוו un חננוזוז וגס החנשיל לחוניח פו
ני פנלו נ»לי ודח גקין ויגיחגח לנסו• סלסניו ny!v< וופל לחיגוגןת  שיניור נדי ג

pu'nn וו ם«םע נן1 שולון לווקירח ודסי ויש«ל« נוי נ  רנעי »נל .נן שרל מיח ו
ח זו n«0 שאוסר נשעה להגביה T־n דבםווה כהב שסחר. ל  ובריס עליו שעונץ נפעוו ו
 סהוך טזבפיל אה ססלק הגבהוזה ועס הסעה אוו לתנביה עריך להמא הא ואוסר

נ ,בסיתדו עלס סוב יוסף רבינו יסר וכן הקערה  עריכין אני שא-ן טוב אבי׳ח רבי [נ} 1 ע'
ן הויא בדרכן ישיבה ואודבה ססובין אינן הרי בני שהרי הוה בום! הסיבה י  חירוה ו
 ,היססוה חריש נוסוה ארבעה רעריך סריי חעוקוה ואסילו ן•) 1 ע*ב ,היא יהיראה אייייי

ב ב«לתוה ומפרש .1ל שבסופה בעלה איסח מפני (ו) : ע*ב  של ודבן לאו אהאי וי
ל לםיוגא נשי  הוינא כי והדדי אברכי וניגן הוד. מר בי הויגא בי אביי אמר .רשבים ענ׳
 בחב שמחת רביגו אמנס ימ.0ש במורא רבך סורא עריביהו לא לן אמר מןו1' רב ביה
ץ  אין 1110 חסיבת אויבה סעוו ]9[ : וריב ,ברבה הלבה 1(01' ודב ודבה ופלחהא ני

 בחיי הא קשיא ולא חסיבח *יין דאין ואיחמר הסיבה ועריו איחסו יין הסיבה פזיץ
 הבי ושיחסד והשווא בי גיסא להאי לוז ואסרי בהדאי בסי בהרי הא קסאי נסי

חונ וסעאתי .הסינה עויני נסי נולהו הני ואיהחר ח חסיבח ^דעוה שנייד נ ד  ננ
שסטך הואשוגח אנילה סעה לשס »nm>1 אפיץסן נאנילח וגס מעה אנילח על נ

 וכל .חירות דרך [נ] טיסכ והוא ולשתות לאכול צריך
 הזה כלילה לשתות חייב נשים כץ אנשים כץ ואחד אחד

 ואפילו .מהם לו פווזחץ אץ יץ. של כוסות ארבעה [נ]
 כוסות, טארבעה לו יפחתו לא הצדקה מן הטתפרנם עני

 שבישראל עני אפילו ח י* רביעית מהן כוס כל שיעור
 . הסיכה צריכה אינה אשה [ל] .שיסב עד יאכל לא

 אביו אצל ובן .הסיבה צריכה היא חשובה אשה ואם
 בפני תלמיד אבל .הסיבה צריכין רבו בפני והשמש

 והסיבה ,רשות רבו לו נתן כן אם אלא מיסב אינו רבו
 אין פניו על או ערפו על המיסב וכן .הסיבה אינה ימין

 אכילת בשעת W הסיבה צריכץ ואימתי .הסיבה זו
 אכילתו ושאר האט. כוסות ארבעה ובשתיית מצה בזית

 למזוג צריך האלו כוסות ארבעת ט צריך: אינו לאו ואם משובח זה הרי היסב אס ושתייתו
 בארבעתן יפחות ולא .השותה דעת ולפי היין לפי הכל עריבה שחיה שתהיה כדי אותן [י]
 ולא כוסות ארבעה יT יצא מזוג שאינו מיין אלו כוסות ארבעה שתה חי. יין מרביעית [י]

 לא טסות ארבעה ידי יצא חירות 'T אחת בבת מזוגין טסות ארבעה שתה חירות. ידי יצא
 עליו מברך הללו טסות מארבעה ובום טס כל י :יצא רוט מהן טס מכל שתה ואם .יצא

 את עליו קורא שני טס היום. קדוש עליו אומר ראשון ״וטס עצמה. בפני ברכה
 ומברך ההלל את עליו גומר רביעי טם .המזון ברכת עליו מברך שלישי טס .התרה

מ] שלישי בץ’ שותה לשתות רצה אם האלו הבוטה ובץ .השיר ברכת עליו  אינו לרביעי [
א :שותה  וכיצד .במצרים ט עובדין שהיו לטיט [ס] זכר סופרים מדברי טצוה *דהרוסת י
 וגותנץ אותן ודורסין בהן וכיוצא צטקין או גרוגרות [י] או תטרים לוקחין אותה עושין
 .הפסח באכילת היא תלויה אלא עצמה בפני התורה מן טצוה אינה טרוד אכילת יב :הפסח בלילי השלחן על אותה ומביאץ בתבן טיט כמו בתבלין אותן ומתבלין חומץ לתוכן

 הטרוד לאכול טפרים ומדברי .ומרורים מצה על הפסח בשר לאכול אחת עשה שמצות
החזרת [נ] הן בתורה האטרים יטרורים יג :פסח קרבן שם אין אפילו זה בליל לבדו

והעולשין
ר שס: ספיג «חטי ;M1 חי׳ טי פ ט טי :ספס טי נ :שס חפג«דנ *4 טי י :9ש שפ׳ג פפג סי׳ ג

משנהלמלך
טו 99סי9 צייני! ואיסתי ח יז0 t. )0 סטס 90916 וגססייפ 910 גומן M ס oנפרק 9׳ 

ט ט סר• 9( אמד פויק6 0פי9פ פי ט סו• 99>09 ציין י60ק ג &6«ו ג  ציץ י
מי ופיץ ,9סיג9 גט ואייי יוי6 ;>9 פפי61 ;•9 פפי6ו 6שפ9ו 6w6 9צ פט6ו 99ס>9  יג9 מ

:יווש) 9« «*! פ׳ו מ׳ש י׳א דין 9מגיצ ®סל* 6פ׳ צקס! מסמ■9

. . . גיינווו Son nSn חד פל חייו פלה! סיינמו דוק* זזויינו רפנאס____,
פ־נ עדינק אין פלט ח, דיM : סויג to' 0 «חנ יפה. נוס סויגה נ o T j W tפ  ט

סו קןדס יפהנד פלפ פועסוו ^ו נ ,ספחנר וויט הטגווה פנחוך הרפפוניס p פנל חל
ס' ®[פסריו! :פ־נ ,לסמוניה ועו״ד לקהייה עריך חילנך פניי פסר ס)1 ו פ־נ  חרוטת נג
סי לספווזוענ. סי לססוניח נעי ^פל ק ונ סיי ז י י י ני לקלופיה י  רטנו וסי■ ליס ו

 סקלפין סגול ובפסה עפייחו נפסח עב פוחו טפין נחוולח פיהפ והו• דחפ יחיפל
ח נוחנין חסוי ונהג .סה־ק ענייל וס נמץ דק פרחו וסיפק נחוסץ פו נ«ן אוהן m נ p 
רהז חחסוח ההיו ונר הינ ואגהיס סיי  חחפגח דנהינ והפור. ירדהי פגרו גטו פל ונ

ס גססה לוטנלן רחייס פפינס פרוס נני ססקטו לפסוקי [') 1 ס*נ] .סגיח הנסר. פני י נ  נ
 פמניס פירפו נו• נקסח פוהן סלנניס הניוסיס חוזפניס פו קסה חופ פסליה! הלוגן

 טפנפיס גרסר הקרו והונה ססורננהן, סיס פ0פ סהסיזיין פין סירוח פסי ופס׳ס וסוניס
פי הנסים ל מיסיס פפר פסיס די  ומיס נאיסס גדליס ני <« והולוהם ההפנים ^ו
 I ס*נ .נלוס הססיר לוו והוטל לפונלפ חונה פץ ומים וח סל ל«פ פפין בבירור

^ו יסור וסרק! סלן רחסנס om פ0ח ספי חהס נופשוי נוזווח וססוח ]9!  נסיריס פנסז
 חסיקיס ונל עולפץ פחר סחור חווח ליוו ופי וגד קפח וסוסו רן פוווולווו לחורה

 פל סססו נל וספני הווו מחוק חוריו חפי פרין וטרופלסי .לפנילה סוקרס נספגח
למנ*פ חורה וומינזיגג פפננו ונלפץ סידטלייי מדווי הסירייס. לו פנספלי ססני ופרה

t o■
ל גו ק.9 טף סי 9no נאטיוס סרודיס עןו נ ;שפל נ! סי ט



24sמשנה פגידפ״זח ומצה חמץ הלבות זמנים. משנה כסף

למין מלץ אנל קלח אלא ש« לא היגא רג אמר ינפץ מ לסין נין נני ;)5ל' (דף ועסרא .שלהן נקלס יי;אץ1 ויס5נ מצמרפין סנהלין ולא קק1של ולא נטשין לא אנל •נשין
:שם נמסאר והייצו מושגה מלשון וה על והקשו לא ינשין אין

H’fl אלו מלוח עשייס פדר א , נו' c עממיס עיני ש׳ מבואר הזה הסדר ו m אמרים: עם מהלוקח רניגו נדנרי נהם שיהיה רקהמקומומ מערא מן אכהוג לא ולוה לכל 
ט׳ מניאין הזה בוטן נ' וסזיס פצה לפנת להניא מצוה עמי קי׳ד) (פסחים .ו אפילו אתר סוקיה ואיוזא סלקא הונא רב אמר מבשילין שני אימן מאי הנשילץ ו

נשר מיני שגי ציץ אמי יוסף רב . וניצה דג
‘י ’ ‘ י י מחמשת אחד כל והמרור. ודתרחבינא והתמכא והעולשין

 מחמשתן או מהן כאחד אבל ואם מרור. נקרא אלו ירק מיני
 אפילו שלהן [ל] בקלח ויוצאין .לחין שיחו ור\א יצא כזית

:בהן יוצאין אין בשלן או כבשן או שלקן ואם .יבש

.המרור ומגניה מנוס הר׳ כתב ד פ״ח
חנ יבינו  המשנה נסדר נ

 המשנה ומעם חמלה קאמר, זו מצה נהנדה אנל
ננאלו: ואח׳נ חייהם מידו שחמלה

עמיני פרס

י ואחד לפסח זכי אסד נ  אפר רנינא לחנינה ז
נ פסק ורניע .ונשולא גרסא אפילו י .יוסן> נ

:וניצה נשר הוא נארצנו הפשוס והמנהג
ק ולוקח נפה׳א ומניך מתחיל ב ט׳ ד .ו

ו ואינו סי׳ י  נסב וכן לאסריו מנ
ם נדעס הוא נזיח ושישר .זיל הישנ׳׳א  יני

 פי ויאיחי .מנזיס שחוחה אכילה שאין לסי
 שיש^ו כדי אלא זה שאין לפי שמא כל שכתב

:הסיעקווש
 כדעת זהו וט׳. הנפן פרי טרא ומבו״ך ה

 שסונרץ הגאונים מן והרנה ההלטת
ץ הללו טסיח פאינעה אחד שכל ה צי נ י  נ

 משנין שאינן הנאוניסטנרין קצה אנל לפניו.
 העימוד ודעח ניכה של ונום ראשון כוס אלא

 אחרונה ברכה ולענין כן ז׳ל והראיה והרשניא
 נהלטת נתיב הגפן פרי ועל כגפן על דהיינו
 ואיכא כסוף אלא מנרנין לא דאמי מאן איכא

סאן

ר א ד  אחד לכל כוס מוזגין ״בתחלה .הוא כך עשר חמשה בליל אלו מצות עשיית פ
 בך ואחר . ושותה וזמן היום קדוש עליו ואומר הגפן פרי בורא ומברך ואחד

 ומצה אחר וירק מרור ועליו ערוך שלחן ומביאין .ידיו ונוטל ידים [א] נטילת על מברך
 על מביאין הזה ובזמן .עשר ארכעה יום של חנינה ובשר הפסח כבש של וגופו וחרוסת
 פרי בורא ומברך מתחיל כ :לחנינה זכר ואחר לפסח זכר אחד [נ] בשר מיני שני השלחן
 כל עטו המסוכין וכל הוא כזית [ד] ״ואובל בחרוסת [ג] אותו ומטבל ירק ולוקח האדמה

 .לבדו ההגדה קורא מלפני השולחן עוקרין כך ואחר .מכזית פחות אוכל אין ואחד אחד
 הלילות מכל הזה הלילה נשתנה מה הקורא ואומר .שואל הבן וכאן השני הבום ומוזגין
 הזה והלילה ומצה חמץ אוכלין אנו הלילות שבכל .פעמים שתי הזה והלילה אחת פעם אפילו מטבילין אנו אין הלילות שבכל

 ירקות שאר אוכלץ אנו הלילות שבבל .צלי בולו חזה והלילה ומבושל שלוק צלי בשר אוכלין אנו הלילות שיכל .מצה כולו
 אומר אינו הזה בזמן ג :מטובי( כולנו הזה והלילה מםיבין כין יושבין בין אוכלין אנו הלילות שבכל .פרורים הזד והלילה
 ומחזיר ד : כולה אבי אובד ארמי פרשת דרש שנומר עד וקורא בננות ומתחיל קרבן. לנו שאין צלי הזה'כולו והלילה
 הוא פסח זבח ואמרתם שנאמר כמצרים אבותינו בתי על המקום שפפח שם על אוכלין שאנו זה פסח ואומר לפניו השלחן

 וימררו שנאמר כמצרים אבותינו חיי את המצריים שמררו שם על אוכלין שאגו זה מרור בידו.ואומר המרור ומגביה .לה'
 שנגלה עד להחמיץ אבותינו של בצקם הספיק שלא שם על אוכלין שאנו זו מצה ואומר בידו המצה ומגביה .חייהם את

 שהיו פסח אומר הזה ובזמן .ובו' ממצרים הוציאו אשר הבצק את ויאפו שנאמר מיד וגאלם דיוא ברוך הקדוש עליהם
 חייבין אנו לפיכך ואומר ה :וכו׳ אבותינו בתי על הוא ברוך הקדוש שפסח שם על קיים המקדש שבית בזמן אוכלין אבותינו
 מעבדות והוציאנו האלו הנסים כל את ולנו לאבותינו שיעשה לטי ולנצח לגדל לרומם לחדר לפאר לשבח להלל להודות
 .מים למעינו חלמיש עד וגו' ה׳ עבדי הללו הללויה [י] .הללויה לפניו ונאמר נמל לאור ומאפלה לשמחה מיגון לחירות
 מצה בו לאכולי הזה ללילה והגיענו ממצרים אבותינו את וגאל גאלנו אשר העולם מלך אלהינו ה' אתה ברוך וחותם

 שטחים לשלום לקראתנו הבאים אחרים ולרגלים למועדים יגיענו אבותינו ואלהי אלהינו ה' בן מוסיף הזח ובזמן .ומרורים
 חדש שיר לך ונודך׳ לרצון מזבחך קיר על דמם שיניע הפסחים ומן הזבחים מן שם ונאכל בעבודתך וששים עירך בבנין

פן פרי בורא ומברך ישראל. גאל ה׳ אתה ברוך נפשנו פדות ועל גאולתנו על על מברך כך 'ואחר ן :השני הטם ושותה ת
/ חעה סי׳ טור ג :לשניו כנהנה״ה מסס כזיה צדך י^ין כס נטור ג : fto משין סמ״ג סעג סי׳ עור א מ נטילת .*שם ס

לחם
 הזה כזמן מרור6 סנרכיק f5דה מדרכנן מצוה שהיא כיון המשנה נעל שכחנ כפו עליו

 מ״פ קייס המקדש שנית נזחן פדאורייתא היה דמרור צנזלק דיש אע״ג פלרננן דהזא
:דרבק פצוח שאר על רנלכין הא

H 'D אחר כ  פסחים ערכי כפרק .לכדו ההנדה קורא מלכגי השלחן פוקרין כך ו
ההנדה שאומר מי מלפט אלא השלחן עוקרים ואין אפרו קש״ו.) (דף

תהית
. p»S1yלטוג עזSכ r קירכי״ל tvSa שול־« ססרר בייעק הונדג־י ערבי נל׳סזן ג^*י׳#םי?*־ה. 
nב ״ו טי ד• םי א כ  סרקרק היה תס רבינו [ל] ע*כ; אSדדיק אצוותא עו,םרכד״א,^ר■חנינאSם

ם׳ אסרו ובן [ת] :ע״ב ,באור׳® לא אבל בקלח דוקא קי כל בג » ם ^ ל כו ט י T״־ 1ש ט׳  נ
ת רידים ומעסא ו «גי עני  . החילה להיות סשקי[ טטסא חרוטה הפוסל וכל תויוטה פוסל ו
' זאוטר \ ל 0ד ח זי א ו ני ח  אץ אנו אבל כסהרד. נזר%ים שהיו ראשונים כדורות דוקא ח
ה וכן זו נטילה על לברך ת פירשו וכן ברבה בלא לעשותן רגיל חי ב ,התוספו  : ע׳

ה הר׳ כחב וכן לברך כתבו (והגאונים ש׳י בשס שטעי ב .ר ת  ירי לצאת ר\(צה הטור ונ
ו יביא ססיקא מו ב לידי ע  יוסף ברב [ג] :ע״כן ״ וישפשף רגליו שיסף כגון נטילה חיו
לתיה טעסא דיחיב ס כתב וכן לסי שב׳ אל רכינו שפירש ר  מיני שני ליקח שיש סרוסי חננ
שר ה כנגד ומכגשל פסח כנגד שלי נ א לן סחס דהא ול־נ .חגיג א כבן תנ ט  ראטר חי

ה  ברברי סבושלין או צ־לויין an שג אפילו בשר סיני שני רק יקח לא לכן שלי נאכלת חגיג
ר. רבינו סהנ ה כתב ור״ח ח דנ ך בתראה דועא ובישולא גרמא כם־ד ה לנ  ליקח צריך הי
צת גרסא אגל בשר מיג• שני או וד%וםב גרסא  כשר סין לאו רביצה הן מעין שני לאו וני

א ו וגם בחלב לאכול סותר שהרי הו נ בי  • כרית פסק אלפאס ור״י כרבינו פסק שטחה י
 ^•יבח אינה ד“י דחגיגת אחד תבשיל אם כי עושים שאינם יש בשבת להיות י״ד [וכשחל

ח ב ש ש .בפסחים כדאיתא נ ל יחיאל ד%־׳ר אסגספיר ח לחוש שאין ד ט ביון לו אי  כ״א ש
ש קרשים כעין שעושהי נראה בזה שהמדקרק ראה ואדרבה זכר  שני לעשות ונבון טט

נן [ג] :]‘עכ״י בשבת י״ר חל אפילו לעולם חבשילין  טיבול גס לעשות סדר״ם רגיל היה ו
ח ב סד. ואסר בחרוסת ז ת  הרשות רוצה אם אכל צריך שאין פירוש תoוvכ. שאינו ר׳׳ת שנ

דו ם ני ר ת  הפרדס בספר רש״י שכתב טצאתי וכן בחרוסת סטבל טצה עם הנכרך סיו
שוכת בם ע ייסף רביגו בפדד וגס מצאתי הגאונים בח ל על שלו כסדר כ׳ נו ה עי שהוא ז

:י,פ״י) קי׳ד נ:ת־ב(דך ערני סלק (00 .ישרא( גאל עד אלו סצוח עשייס סדר פ״ח עח מגדל

משנה
ה שאומר מי לפני נמי כלהו אייר הו:א רנ ד  ז״ל ויכינו .ע״כ 6הונ כרכ והלכחא מ

 פסק ולכך הונא כרכ והלכתא כנירסחו היה דלא ונראה הונא כרכ דלא דפסק נלאה
ט' אוכלין אנו הלילות שבכל :כסהחא כנמרא דאיתמרא ראשונה כסכרא ה ו ^ ה  ו

 סי) (דף דכרים אלו וכפרק קס״ז) (דף פסחים ערכי פרק כמשני: שם .צלי כלו הזה
כק דלא פתניתין אחד ולילה ימים לשני נאכלת דהניגה דקאמרה מהניתין על איזיו

חימא
ת גיו טו טיי

ח. ה״ר וכן בחרוסת חג אנ^בס׳־ה שטעי ץ אין שבצרפת ורבותינו ב הג ח מיבוא נו  הראשץ ז
שנח גזבר אינו כי בחרוסת  טצאחי ובו . עכ״א ביין או כחישץ וטוב^ין שני טיבוא ער בט

שה יהיאא ה״ר בתום' חג אי^א אינו בחרוסת ראשון טיבוא העו  כסרי ודדא שטות מנ
 וכתב היאסי עושץ דאין פסק התרוסה וכספר .עב־׳א ששעיה הר׳ וסדר ט״ע יוסף רנינו

 דהיינו היאמי אעשות סותר כשבת אהיות שחא פסח ובאיא ז״א חר״ם בדברי דאא כפירוש
 ופסק סועטין מאח סי דשרי האכה דהא ראשון מיבוא בו אעשות יחר וסאח סים אערב

ח הגאון תו כן יצחק ורבינו ר׳ ת ראשון ביבוא אעשות ראסור אחו  דעיקר משום כחיוס
ה ורץרס הטרור עם מצות הוא שני מיבוא  אתיאבון אך טחרוסת בריסו אסאאית או אין הסצו

ה. ספר הסצחעב־׳א כטו יאבי^נו ט תיו ץ אין שהרי מצה וכין בינו אחאק יש והרבה ה  סכרכ
 בחרא דהוא ם’םד% דבר* אאא אנו אין ואנו טצח אביאת עא כסו חרוסת אכיאת עא

ם. דברי והוא שרבינו שאו ם וחשובת שטעיהורש׳־י ורבינו ט״ע יוסף ועוד  ורבינו הגאוני
ב ,כדבריו כתבו הטחבר  דאביאה טרור בשאטא טיבו מה יודע איני זח בזית [ד] : ע׳

ת אכיי^ה ואין כיה כתיב ת פחו ת אהתמיה אי^א א׳נו הראשון זה טיבוא אאא טכזי  התינוקו
ככל ע׳־פ פרק כדאיחא שייגאלו  ויבוא שיעור צריכה אינה כזאת כרכה שהרי סגי דחו ו

ה אא אם אחרו״ח ברכה יברך שאא רק שהו אבא האדמה פרי בורא אברך חי ת י  כזי
טנטא אחר כבאן שכתבו הוא סופר שמעות וסבורני ברבות כהאכות כמבואר ח בחרוסת ו  ס

כי אקםן שהרי ותרע טרור רגבי בחרוסת ומסבא אחר אקטן כתוב אהיות ראוי שהיה  נ
ת הצריך ראשון ירק גבי וכד״א סכזית נאום הזכיר אא טרור א ובטרור כזי  איבא שהוא בנ

ק דמע• איניש ר ה אלא אינו ראשון ד קות אהתטי מ אכיאח כיה כתיב וטרור התינו ־  נ
 יברך כזית אכל ואם זה בטיבול כזית צריך שאין והורר. כתב וסדר־ם .בטורו דרור גדוא
אע׳פ כך אחר : אאכוא שנתב שיש ו ב ע , ת י ז ת [ה] כ שסע סופרים בססנ אברך שצריך ס

אילי
מי ׳1 .גפרזפס כאן אף עד כגפן פרי בירא וסברך י לשון ומקצתו סססיס ס ׳ :דל אלפס י



»t פ״ח ומצה חמץ הלטת זמנים. םשנה»t קכהטשגחS49
» הלל למר> חששי  נ(6 06( ונ«ג 99כר*0 «>» <הג (ל« .למסג ר6נ0>0 נ
«י מצה ק ונו' עצמה נ  הר«ן ולא נהלל צא הצנשא <!ר0א דלא והסהא מש׳ אשרו ו
 .1DPP «וגאל ולא ■ נ’מ השוד וה דייק לא ושיש נהלל זהו tH< וגהשנוס .ונוי

:ונר׳ע נמש« )6קנ* (יף והפסש הזנח נרנת •ודי!
מן ת . קוב! שס שאי! הוה מ ממלא «ו׳

 ששמא והדי! ספורה דנסי הרי ולנסי סעודה דסקשי הרי לאשר מנרנים דאסי פא!
 האסרווים סולאי! ואף« .ההלנוח מליל הני לעפגד דשי וששיר דשסמנר ספשא נסרא

 אסרמה נינה ל«ז שאי! שאועריה גאונים ואצת ו*צ גאו! הא•' לנינו גדנרי וסונגא
:פיאר נ«ן),ונ! אלא

לנינו שנהג מה .ונו׳ יאיאי! שני ולופח ו
בשעת דעתו הסיח שדורי שגית יוT ונוטל יםT נטילת יי «יי™ סל סשנרני! M «ה {p זה « זסמט נהלכוה ר60ס ק [י] ן ק רק שני ולוקח .ההנדה קריאת שמ̂י נסנס מודים הנל ננלטס ל*פ;) לח> תל  מהן אחד ו

 הארץ. p לחס דטוציא ומברך שלם לתוך פרום ומניח פל מניו ופי׳ ומצע. שלימה להא■ פרוסה
טובים ימים בשאר בברות שתי על מברר אינו מה ומפני ייל ״*יי® ®י ייייי י*״ י׳יי ®*■י* איסי■ יייוא מרסח דההיא שפחכ מי מהם יש אכל ,gj, j , ( , p p p j ם ו רדאכ׳ר השגת ™ ע̂ו לחם שנאמר ^

 •ואויננווונו׳-סונמיאניו • בפרוסה כאן אף בפרוסה עני של פשס ונני פולס. אינו שלמי! הנל לפניו
נפדו » «׳«נהלל » מ כאחת ומרור מצה כורך כך •ואחר :יא«« כ*יא המנהג

ת מ ר ה ב בל- ט מ ״״'י־’־’״ ברוך ומברך [׳]ו
ו אשר העולם מלך אלהעו ה׳ אתה ,ואמר שנידו ?ליו ומולאץ or* טינ!נמ׳ טנ  במצותיו ^

 אכל ואם ואוכלן. ומרורים מצות אכילת על וצונו ונגמ׳ פצפו. נפני ווה פצמו נפני זה אפילו
 זה על מברך עצמו בפני וטרור עצמה בפני מצה *®

יי״ העולם מלך אלהינו ה׳ אתה ברוך מברך כך ואחר ן :עצמו בפני זה ועל עצמו בפני
 מלך אלהינו ה׳ אתה ברוך ומברך .תחלה עשר ארבעה חגיגת מבשר ואוכל הזבח אכילת על וצונו במצותע קדשנו אשר

 זבח של ולא זבח של פוטרת הפסח ברכת ולא .פסח של מגופו ואוכל הפסח אכילת על וצוגו במצותיו קדשנו אשר העולם
p* ח :פסח של פוטרת tn ודאב׳׳ר השגת ומברך חוזר לחם המוציא שמברך אחר קרבן שם שאין הזה

 ד פלל הנל זה i'r נ׳ד6הר W9.ום׳ הזה ׳נזנז! ומטבל מרור אכילת על ומברך וחוזר .ואוכל בחרוסת [יו] מצה ומטבל . מצה אכילת על
 וטרוור מצה וכורך וחוזר .סופרים מדברי מצוה וזו .טעמו יבטל שטא בחרוסת [ס] א\תו ישהה ולא .ואוכל בחרוסת מרור

 כל ושותה לאכול רוצה שהוא מה כל ואוכל בסעודה נמשך כך ואחר’ ט למקדש: זכר ברכה בלא ואוכלן בהרוסת ומטבל
כדת אוכל הזה *ובזמן .כלל אחריו טועם ואינו כזית אפילו הפסח מבשר [י] אוכל ובאחרונה .לשתות רוצה שהוא מוז

מצח נפולפי׳הפו: : טניגשה בפויפי׳פפה פפי׳נפוישס:
משנה לחם

 גאנלס ואינם נפסנן] היא [הרי השסש פס הגאה סניגס אופר סימא] [ג! דסניא סיסא
 או צלי נאנלס לנ׳ס להו אינפיא וט' ינ נדמסני סיפא דנן ס*פ וט׳ ולילה ליום אלא

פ"נ פיס נ״ס דנרי « ססדא יג ואמר צלי כנו הוה הצילה סיש וט־ נאכלס אינה

 אססר דלא והשסא )fep (יף
 לסודס אמצה מגיד גרגק ולא נהלל לא הלגסא
 והדר ואניל לסודיה אמדוד סנין והדר ואניל
הד ופרור מצה אניצ ד נ ני הי  5נסל צפי,דש ו
סוגי .סס פ*נ  גסרוסס גשטצ שהגצ רביע ו
סינ ונו  מנתי רצ גיאס ן' יצשק ה׳׳ר נהצטס נ
^ו פצ  ססורס p נופצ1 ואונצ ופוגצ מצה אג

«נ נשורס מצה וסרן גסרוגוס ומגגצ. פ  ו
 ט»ג גהשגיס אגל .פנ״ל ואוכל נסרוסס

 .פ*ג הנל זה א׳׳א נססצס המצה פטל
 B שסרגס ונאממ .פפס נזה גיאר לא גא!

 נשהיס נמצה פיטל שאי! טגרין (יל האסרוניס
ק לגדה  סדסד לההביל לו היה לא ומיינו נהגו ו

:הוא רק דגר צא ג•

רי על סימה יש והשסא .«מיא  נפסניסץ פ׳י פכש קינן נהצגונו פסק ד«א ינינו ונ
ס ודלא אחד ולילה ימים לשני נאכלס דסנינה  דציס עי נאכלס אינה ודא• לדק וא*נ ננ״

א נדמשמש ונ״ס היקשא ל!  אפיו נגפ׳ דהא צלי כלו הוה הלילה לומר ל! וליס טמי
יי דזהו נ ו  אינה דסניגה לדיין אנל צלי נאנצס ודלזנינה א0היין ציה דסנירא סיפא ק נ

ד סא סימה וא"נ מנינה אינא דהא עי נצו למימי מציק ולא עי גאנלס דנ  ינינו נ
ס יפסק נראה דנא! ;פ“וצ פסניסי! נסתם פסק ושם ננ׳

ט' מגרן שצמו גפני ופרור פצסה בפני מצה אנל וזצם ו  סשש דהוא טק קשה .י
סנ איך ודמנמים לדהלל  עושה רצה יאם וה פושה רצה קייס פניהמ׳ק נזפן נ

כו דליפנד לומר לו היה «  יוסי נחל הוא הזה והסיפא הזה נזמו נמו נזספיקא »יויי
 "נ6ד ונו' רניס 303 ולזה ונו' הלל לדנרי מששו ונגטיא נתנ0 ז*ל ה״ה דניי פל

ס שניהם דיפשה לומר צו טה  דניק מ ינינו דנרי פל להקשוס יש פוד .ניפרהי
הפסס נויו דהיה קפ׳׳ו) (דף נגם' משמש הלל הא דהצל ספייןא מידי לצאת רוצה דהוא

ת הו ח הג טוניו מיי
 *ני לברך *דדך vavo יפירקי! נ-יו*לםי ונן הלל קריאת על הווילה .סחים לילי

 סנינין ואין לנו גלא הסעודה לאהר ואחה הלל בהתחלת הסעודה נהתוולה אתה סעפיס
ב ובסוד נאק בסת דב ב*פ אמדו ובן תסעודת תספק ספני לגסוד  סראתי ובן עסויס ו
 *ורי ע־פ בתוספות פבאתי *וב .םחו־ם נתב ובן אברהס ובי בר פונפיר־א ר׳י ב*פ

ל ם־ה נתב ובן בלל עליי לבור *אין בע-א הירמלפי פיו* *ם*ון  יהווה רבי ופירי וו׳
 הפרו *עו*ה ארפ בנק בהלל ספסיקין «אץ בפקוס אלא בן רבר לא *היותפלס■ בחב
 עליי לברן■ «’ לבן הטתו *פוך תפסקת מסני פעפים *תי םבק• פקיס םנל1 ארו בבית
 סיונ׳י מנחם ח־י בחב ובן )1( :עיב ,לברך אין הבוסית ולפי בסעודה שםפסיקץ אני אבל

 ספרה סרוה *ל סבוה ג' לע*וה שנתנו ופה נ לע*ות סנהננו אפנם סוב יופ יררב
 בפסח האכויים סבית אי1< וי*ראל תודה שסביא האסוריס פבית היוצא כדרך אהה

 לכהן סצוה ני הרי לבהן ימין סק סכל אחו וניחן פצה *ל סיניס שלשה יש יבתידה
ש ^  סצית שלש עישין יכננרו סנתית במסכת כואיחא אחר פעשרק עושין 1ד,י י

 ר' 0*0 **סע סווינייא יצחק חיי סרבו *שפע פתריס כתב בן בעלסא לובו פעשרון
 לפצות הפיקוס לתקוייפ ג׳ ב־ א' ראשונת איוו לספגן ונהגו בס״ת בתב וח ובענין *פיאל
 פצית *תי אלא עי*ין *אין נאוניס וי* *-,לים. במבבח הלישבת בקופת *פצינו בענין
 על סבק• וגס תפיציא סברן הפייפה ועל לאפיקיסן חצית וישאיר ל*ניס טרס ואתת

 סברך ביצע כשהוא פפה בלילי פצח הריאה ופי בירושלמי בפירו* היא יכן סצח אכילה
: עיב .הקס׳ח בסיסן עיר . אבייה פצה אכילה על פניר לאוכלו בא הפיציא

 עו*ין אנו שהוי בהיוסה שתהא יה במבול ריח מורה ובן לעיל עיין מהר״ם נהג וב! )1!
 *לו פרור אכילת היתח וי <1.1* בחרוסת בל5ם היה ור.לל כהלל למקוש ונו אוהה
 רהא ליתא קפא *ופ0 יה *סבול האוסר אבל הוא ע«ה באשר לעשות לגו י* ואיב
 יסר סיע יוסןי רני אסנס קפא סשום בית לית ני.םא ביה דאית בל נירושלם' אסרו

 נוושונח סצאתי ובן [וו] 1 אשננו גאוני וליתר לראבייה נראה ובן טיבול בלא בסוורו
■ ע׳ב בחרוסת. סיור איניש לשהי לא פפא רב אסר [ס]

ם פצוס פל שאמי הנסוג מדקדק דהיה משום יסד והעיור והפצה מדיי  וא*פ יאנלוהו ו
 פצס סשנו וטיך שס והיל*צ המגינה אנילח אסר לטסנז צו היה ומרור מצה וטק■ הן

 הסדר זה חיק צא ומיס נאומיו ז*צ היאנ״ד פהשינו מה שזהו ונ׳ל ונו׳. ונוין וסיור
 אסר הקסס עש ימי וטדך זה צומי צו שהיה דייק ולא הלל ידי עאה יצה מא נלוחר
t שנממי וליג היאנ״ד, פפס נחנאי שלא נחג ז״ל והיה פזניסי, וכמו הונמ אכילה o 

 פיעשס המקדש ניה סמן אפיאז רנינו נפי דלמולס לפרש יש הראשונה וליןשיא .זה
v אנל ואם ד^מר ומאי יהלל סטיןא •to צלאס למפה ונדנסג שיהם t• 
טין אנל דאס גצומר הנרטס צפנו! רבים  ופרודט פצוס אכילס פל סברן סמלה ה
פי ט ך הנזלה ואסי אסד נל אגל ואס לגדי אמד נל אמ״ג פיאנל פה ו  נל פל פני
טפי מסלה ואסז אמר טין דאס לנסקו סיפפה הנודן ו ^ הפסק איני בדץ «א ה  פ

ה ני! ססלה אסר נל ל הנינ הנ טיןי ה ס והי• הוא אסר מעני! ו ט סי[ני אנ  מ'.] מ
ן אסר *נל0 מה נרנחו דטסי נשהמוך«ולה נהפך ונן לסורי נניל  :לנח אמד נל נ

ה ולא ז ס׳ פוסרס הפשת נינ מא נראה .י ע פסק ז  קניא) (דן נפשנה דאפר ני׳
 ישפעאג דלי' אפיו דננס' מסמיהים ודנויו י אס ע ולא ע אס פושרח זו לא

פופרס הפסמ נרכס ולהכי גשדס נשפט הגורקיס 0א7 גלופר שפינה H33 וריקה
לזנמ

עח מגדל
w ומעגל נאמד וסחר מצס בונן תוהייג m סוור אסלק •( אקניצ *יה ל אפס גחן ומנרן 

 בסווספ ס1 אומר תוני :סלל חיק לא ספיר « מ׳מ בגלל 91 ת סראכיד נתב ;ואוגלן
 סאון ע קרא פוסוסואנספגיפאוסןויאלסמול) מסת או מיוהקחש סלתנזולששיצא פלאסל«

 ומצחן לסלל ק0פ9 וס ••סש סיאן וקראו 1ל ^• קוויה 9»מו0 דלא עד וסוס הדסי מסו
 ומפסל ומחר מצס וסנן וסור ותל אווחפ ספלפ שלש לאסר נהנה והלל וההיא יעיד גרבה 0

 שלסן ל• אומר ולס .בהלל לשונו מסיי א•10 ווה ,עגיל לתקוש ונר נדנה בלא ואונלן. נמדושוו
 ולפי ספויס סדני נשרק הוא אמון ויל יינו מסק אנל לססי או ליןדא א' ניויזלך שני עשק יאשין

 אמי הנחל סןאויוו ולמי חיק יששיי אמינא נדויה פריק• סקי הלינא ולא רסט 1*10 פיוסיר
 ומפ* ישמעורן w* מל אלא אמדה ספסיה מוס פי למקוש חנר סקן הלל *ל אוהו « ילא וס
 מאן ושסעיוא נמנקנא ההה דנופיק אסרה נסיה שנמשנינ יד* סהר• נסרא היוערוסה י ס1ו«

 אמק ננה סינן שסה to צל עלה אסרו דשניא היא הלל » את צ מנסלות סליה [אץ] ואסר שמעה
 לנרד יציין ועסלא הנל ז׳לסזב אלפה יי׳ ונס . ■אנלוהוע/ ומיוחם עלסצוה שנאסר משוס ואיען
 סראניד לסן ליישב נופה ועתי ט .השודס ערס רהרק קשא עשוה לענול נמי ומפגרא סא ימצוה
 ז» ס הקרמה• שגבר יאן וה עסנו אהנס דמי מהגיר וארא וסלה• ג׳ גאולי הלבה אוהה שסרש
̂יל ̂ל ר*מ שרר הל שנהב והה .לוו  אלסס רנח ואלו ואצו גהלנה 0*0 מק*ו לו יש חיק ולא ו

 :קניו) קשיו השנרס(ין ערס ומיק נגהוס' נגמ' .מסה סל מנוסו מד מצה אנל הנס ; הס וריס
Mfn הסטלק נל סרק סגנרש . סשה של שוסרה סד הססוז ברנה : p u ואנל נסרוסיו סר הוס.

 סהנל •סהי *מי »ני :סניל ho » יל היאייר נתב :קניו) ססנויס(ון סיס ס׳
p הוה חמן מצה ראשי טנא ססקיק יששנים ססלהין טן קסן דהא מסס n דשסל ונשסעסן 

 אסלה שאין ויל מיססתו קבלנו ונן הא נןימא לא הא לא נאי שיבאלו נדי ססל׳ סח ונסי א»ק־.א
 9900 בתנרה שלא קסא מפיס ויל ר*ה נסיחש pno ראשון שגוגוגליס אלא סיסל בלא משונה
 poo המיוסת סיננץ שאנו שנסשיי קנלהס ל' ומינ טנול שציין מוחה מ*מ אנל נהחא
.נוטס איהנה נט « אנילה « ומניז ווצוי :נס*ס ויל י'מ דני׳ רואה אני נן סל מיהי

:סטרה(שס) סיס סרק  תני* [י] : ע־נ .בחרוסת סייר היניש דשה׳ יא סס* רב אסר [ע] ; עי* נעאוניס,
 ער סמנו הותירו אא S'n האיאה נא אני שיסע הוי. נאיאה תנ*ר את ואנאו בסניאתא

 pno אתר איוס תנאנאיס «א ונררס ואניאת ססורה אניאת אסויו סבאן ת*תו עסור ית ואיותו נקר »א אנקרו תתוס איתן ער נר נאסר אמת ניקר ער הנותר אקרא אני בוקר
ד אאא חצות ער חנסים אמרו ואמת ת*תד עסור *תןאת ער  סתונין חוו ובריש *א*ח *אסרו הנחאת ננסח אנשי רנד ואקיים אתורר. טיג יאע*» תעניות סן אום אוציורק נ

*ו ער ט' בדן *י באיאה *סצותו דני תנאא m אסטע הסגיאת את הקורא נסרק ווזנן אתורה טינ מ וואא •שת אניאת אאתויי םא< אאתחי נננטא ואסרו האיאר. נא נ
י נ ט
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ע י י ע זדנר׳ .ונו' נ! תקנלח הדעה אין א׳א נהשנוה .'1ונ לנמיר לי !  הריארין יני
 לא:הקדשו ועליות ננק רב אתר ההס דאעיי([ פ״ו) ה”פ כיצד!ולין(דף פרק סוף

 עאי איגרא פקע והלילא פפהא זיר,א כי סייא ר׳ משוש רג והאייר הכי רג אמר ומי והקשי
 תק והא והקשו צאינרא ואמרי כארעא דאשלי לא והיוצו נאינרא ואמרי נאינרא דאכלי לאו
רנ ואמר אפיקומן הנסת אתי מפשייין אין

 קשיא לא ותירצו .לתשורה יהנירה יעקרו שלא
 וזה אכילה נשעח שלא כאן אכילה כשעת נצא

 אסור אכילה דנשעת אתרו לא יע׳'נ מנואר
:כרוי וזה ,פסח משוס אלא

א ם י  שצהנו מקום פ׳ .וטי לאכול שנה;ו מקו
 לאטל שגהנו סיץם ג״ג) (דף י

 שלא ש:ר\.ו מקום אוכלים פסחים כלילי צלי
 (ניצה נמשגה שחל ׳ו״ע וס׳ .אוכלין אין לאטל
 ומכתים פסמיס בלילי מקולס גדי ועישין נ״ס)

 ככל מקולס שנדי רניגו נתב ולזה אוסרין.
 מנואי והסעם הוא ברור ודני אפור מקום

ט נחון קדשים כאוכל שנראה לפי נגמרא  כ
ע נחכ ולזה .רניט שכתב  ממוחך היה שאם יני

 (פסחים צולין טצד כרק ששניט לפי סוחר ום׳
ר ע׳ד)  טלו שצלאו כל מר\לס גדי איזט ח׳

נאחד

 סעודתו הפסק שיהיה כדי .כלום אהריה טועם ואינו טצה
:הטצוה היא שאכילתן כפיו הטצה או הפסח בשר וטעם

 כוס על הטזון ברכת ומברך ידיו נוטל כך ״ואחר יי
 עליו וגומר רביעי כוס מוזג כך "ואחר .ושותהו שלישי

 יהללוך והיא השיר [נ] ברכת עליו 'ואומר . ההלל את
 טועם ואינו הגפן פרי בורא ומכרך .וכו׳ מעשיך כל ה׳

 למזוג לו ויש .המים מן חוץ הלילה כל כלום כך אחר
 כי לה' מהודו [ל] הגדול הלל עליו ולומר חמישי כום
 זה וכוס . כבל נהרות על עד טוב
הראב^ ד,שץז ארבעהכוסות, כמו חובה [פ] אינו
ענ׳ל: אמד נמקוס אינן אפ כיסית שם(ארנכה כאן שאין צשי כן סקנלת מוכת אין ׳ל1 הראנ׳ד מ<ןום בכל ההלל את לגמור לו ויש

:סעודה מקום שאינו אע״פ שירצה
א  אוכלין אין לאכול שלא שנהגו מקום .אוכלים פסחים בלילי צלי לאכול שנהגו יטקום י

 קדשים כאוכל שנראה מפני זה בליל כאחד כולו צלוי שה לאכול אסור מקום ובכל . הוא פסח בשר יאמרו שמא גזירה
ב :שנהגי במקום מותר זה הרי מחובר וודא אבר בו שלק או אבר מטנו שחסר או מחותך היה ואם .בחוץ  ייטי י
ירק לו שאין טי .הזה הסדר על הדברים בל ועושה בשבת שעושה כדרך הפת על מקדש הפסח בלילי יין [<] לו שאין

m הס סי׳ טור ב .שס סח/ תעה סי׳ עור w /np . > שס הס״ג חעו סי׳ סיר ד : מא עשין סס/ השא סי׳ סיר: n אלא :וע׳ש ס«ג סי' סוי

משנה לחם

 מלק אסילו ש& יסי׳ ,חר\לש גדי זה אין אכר ממנו נשלק או אבר רמנו נחתך כאחד
: שנהגו מקום פרק כהלכוח זו ברייר״א והונאה לו במהונר

ב  ליה ונצע המוציא נרישא שרי היכיעניד לשונם וזה בהלכית מבואר זה .וכו׳ שאין מי י
 מצה לא;וצ מברך קדישא דגמר וכיון מחרקדושא עד עלויה ידיה ומנח לרה־א

 ציה ועקר ירקי בשאר מנובל והדר ואכיל
 הנדה וכו,ה נשתנה מה אמר הכי ובתר לפתורא

 והדר ואכיג חמרזר ומברך ישראל גאל עד
.ע״כ ,נרשה בלא ואכיל ומרור מצה כריך

ט׳ ירק לו שאץ סי : קצר ורכינו .ו
 נושח וראיתי קס״ו) (דף שם מסרא מסקנא

 מצה חכיצה בעל שהוא רבינו כדברי הגרטת
 מ״ש לפי לדבריו והשעס מרור אכילת ועל

 מפני הוא נרנוח מהלנוח עשר אחד פרק
 השומעין עמו ואהריס עצמו מוציא זו שבברכה

 דעתו יתבזר ושם וצ״ע לברך צריכין שאין אוחו
 החיירונים מן הרבה דעח לסי אכל . בארוכה

ק מרור ולאטל מצה לאסל הוא הטהח :עיקר ו
סי

נשפכו החרקים דאם כלומר שפיכה בכלל זריקה ולא זריקה בכלל שפינה הוי לא ולר״ע הזבח
ולא זנת של סוטרת הפסח ברכת אין ולמי פסולים ג״כ נזרקו הנשככיס ואם פסולים

 פסולי מהלכות כ׳ פרק כריש פסק איך כר״ע כאן דפסק רביט וא״כ פסח של זנח של
 יצא בשפיכה שנתק בזריקה הניתנים זכל שס שכרלב נשפכים דהנזרקים המוקלשיס

 בסוגיא התימה להגדיל יש ויותר .ישמעאל כר׳ דהוא נראה זזה ישפך זבחיך ודם שנאמר
 זבהיך דודם קרא האי על שם שאמרו כתחילתו ל״ז) (דף שמאי בית בסרה לזבחים

 בשפיכה שנתנן בזריקה לניהניס מנין לכדחניא ליה מנעי דאתא הוא להכי ואכחי ישפך
 ולא שפיכה בכלל זריקה לא דאמר כר״ע לה סכר ומשני ישפך זבחיך ודם ת״ל יצא

את סטר לא זבת של זבח של אח פטר הפסח ברכת ברך דחק זריקה בכלל שפיכה
והכי זו את טטרח זו ולא זו אח *סרח זו לא אומר ר״ע ישמעאל ר' דברי הפסח
 דודם יקרא יצא בשפיכה נחנן שאם בזריקה דהוי הני בכל ליה לית דלר״ע שם מבואר

: וצ״ע חזקה קושיא היא וזו ט' זבחיך
ע י י  במקום לנומרו יכול ד׳ כוש על שגומרים הלל כלומר .וכו׳ ההלל את לגמור לו ן

לי דלחה כו׳.וקשה אכילה דבשעת אמרו לא וע״כ ט' המגיד הרב ונתב אחר.

 שם מ״ש דהא אחר במקום ההלל לומר דיטל משוס למדט הכי בלאו הא וע״כ האי
 ההלל כלומר אכילה למחר היא ההלל קריאת ההם ז״ל רש״י פירש אכילה בשעת שלא

 ונראה .ע״כ האי לומר לה״ה ליה ולמה אכילה בשעת שלא ומקרי כך אחר אוחו קורין
 אכילתו על ההלל לומר כלומר וט׳ אכילה בשעת כאן דה״ק לפרש שנוכל ה״ה דנשמר

 אם ההלל ואחר טסות ארבעה חצות הוא שהשלים אחר אבל במחוסו ל*סרו דצריך ודאי
 שהיו הוא אינרא פקע והלילא ומ״ש רשאי אחרת חטרה עם ההלל ולומר למקור רצה

 ומתכנסים בבתיהם ראשונה ומשלימים באים היו כוסות ארבעה מצות שהשלימו אתר מתכנסים
 פהפי' דאפילו ה״ה אמר לזה איגרא פקע הלילא דאמר והיינו השלימו שלא האחרים פס
 ודאי פסח דליכא היכא אכל פסח משום אלא אכילה כשפת החס אסר לא ע״כ כך הוא

:אחר במקום ההלל ולומר שאכל אחר לעקור יכול אכילה בשעת דאסילו
ב , לדכריו והטעם המגיד הרב כתב .ט׳ אלא ירק לו שאץ מי י  כפי כי האמת ט'

 אף ומצה מרור כמו סוגה הם דהמצות זהיכא מדבריו משמע משם הנראה
 ושם עיון וצריך היה כתג* זה ומפני כלמ״ד שיאמר צריך ולאחרים לו שהעושה סי על

:וכו׳ •הבאר

מהמוניות הגהות
שסע ונן עזריה כן אאעזר כרבי שיאהי מ  ריצות אחר הזה בזמן מצה אכל* רבא אמר 8ע״ נ

ק הא משמע יצא לא לראכ״ע  מחכירו עקיבא כרבי רקי״ל ועזר עקיבא ברני יצא לרי
א ראיה ורביא שמחה רבינו פסק ובן שהוציאוהו סי סרק תני  ליל והמצה החורת בתוס׳ ו
ט ו׳ שו( י א  הלי־יה כל אכלן לא הלילה כל אוכלן משתחשך אוכלן אימתי עד נו׳ חובר. ד\
ה יאכלם לא ת ע העכירה מן אדם להרהיק כדי חצות קורם לאוכלן מצוד. ומ״מ מ

א ת אי ד ר של ידו כתיכת יהודה רנינו של דכרכות כתוס' מצאתי וכן דברנות פ״ק נ ה׳
שה ע דקי׳ל נשר־־י כתב כס״ה אבל רר״ה ם־׳ק כתוש׳ וכן ספרד־א מאיר כה״ר פ אנ׳ ר כ
אלא נאכל אינו דשסה מקומן ראיוהו הא חדא .סתמי ג׳ מקמי דסגילר. סהמא חדא רספי

 דה־׳ל כ-םרא טעמא ונזפרש הידים את מטמא הצות אחר הפסח דע״פ והא חצות עוי
תד ק והא נו ת דפ׳ ל דברנו  השחר עמוד שיעלה עד סצותו חצות ער ריכסיס שא:־רו נ
 ראכ׳־ע הא עקיבא רבי הא ער וכו׳ ורמינהו קתני לא סכריס אכילת ואילו בגגזרא ופריך

ת רהרייא כר.כ שטחה ה׳־ר אנזנס ראני׳׳ה פסק וכן  גרסינן ולא עקיבא כרבי את־א דברנו
 חצות עד ססהים ואכילת ק״ש גרסי״ן הכי א**א קתני לא פסחים אכילת ואילו כגסרא

 תרי איכא א״ב כראב־ע וברייתא נר־ע התניתי! פי־ ראב״ע רא ׳ע ר הא יוסף רב אמר
ע סתמי ותרי בר״ע סתמי ס; בהג־׳ה לעיל ועיץ כראב׳ ח פ׳ ע. ג־כ דמשכזע םכיי*חין כ ר׳׳  כ
ה הנ א לן נידסחש ראנ״ע לדברי לחוש שיש כתב רא׳ם ו  ג ע״כ מקומן, כאיזדו כותיה תנ

שמת דאסר יוחנן כר׳ ורלא יהורד. כרב [כ]  דטילתא ומסקגא אלפס רב פהק וכן חי כל נ
היו אמנם הגדול ובהלל השיר בברכת כחרוייהו יהודה כרב  פירשו והתוס׳ ווה זה לודר נ
שמת לומר יר״ורה אררב מוסיף יוחגן דר׳  של כרכה יסיים ולא יהללוך אחר חי כל נ

שמת סיר ויתחיל יהללוך שמת ובסוף יהללוך בסוף מכרך כן לא שאס נ  כרכה נמצא נ
ה אחרונה טל הג היה וכן לנ ה .כ ע ץ כ חיים ר׳ נו מה זו דאין ואומר חולק וראבי׳ תי  ח
ב הוא גם אך בשתיהן ודזותם כשתים ת שמת לומר יש המצרי הלל אחר שמיד נ  חי בל נ
ג הגדול הלל ואה״ב אע׳  ה־*ל שיאמר דסיר כתב רש־' ובן כרפרישית בחתימה דשליג ו
ל הלל יאמר נ הגדו אוז׳ שמת יאמר ו  המזון לברכה שלישי כוס ומוזג ס־ה לשון לך והא .נ

ה שאס ט־ע יוסף ורבינו ופירש״י לחלל והרביעי  לשתות וצריך איסטניס או חולה הי
שי כוס ימזוג שמת ואוסר הגדול הלל עליו ויאמר חמי  העולמים חי אל מלך ער וישתבח נ

רנינו ם ו ה לא אמי אבי חיי א כברבה הלל חותם הי ת ושתי ישתבח של בחתימה כ׳ סו תי  ד
טן שי בוס למזוג רצה שאם כתב עמרם רב ובסדר ראבי׳־ה לשון .ענ״ל למה אחד כע  חמי

 רביעי כוס על ונשמת הגדול הלל יאמר לא לשתות שצריך חולה או זקן שם שיש כגון
ם ועל ווזתימתו המצרי הלל גמר אחר ישחח רביעי כוס אלא הגדול הלל אומר ה׳ נו

ט׳ חקכלח הדעח שאץ ז״ל הראכ׳ר כתב .ספורה מקוש פד לגמור לו ויש ין5ו לנו נל:ון לזמר ארס שחייב ז״ל ר״מ טשה ויפה סנתיס פרגי כטף כן כסב ז״ל ר״י אומר ואני • ו
ע צי מיי ני פי־ק ריש שאמרו מסה אלא כפכרות ל ף ועד (מכאן :ססחים עי :ישן) היה ההפחק כי חסר השרק ט

 א וי ן טיים ר׳ דברי הגדול הלל עליו אומר חמישי רכסים אמרו שכך יהללוך וחותם
 רצח שאם רשות חמישי הובת כוסות ארבעה ואון שלום רב אמר וכן אחסר לא רועי ה׳

ל הלל עליו אומר  ונ״ל הבקר עד כלל ישתה לא ושוב הגפן על ורותם ושותה הגדו
ו ואין שלישי כוס וכן קטן ובין גדול בין שותה כוס שאותו  לרביעי שלישי בין משום נ

שתי מצי רטיא כתב אלפס ורב ישתה לא  עליו אומר כתוב ספרים וברוב צרי אי למי
שמת אחריו שיאמר שר״ל יהללוך והוחם שאומר שמה ונ״ל , הגדול הי*ל  וחותם חי כל נ
לל םי*ר שמת ארר לומר נוהגים ושמא מהו  שקשה וכו׳ שסך ישתכח אחר יהללוך נ

 ואסור בה־׳ג כתב .ראכי״ה עכ׳־ל הגדול והלל המצרי הלל יאמר אחת בחתימה לומר
ה כסא לבר לטישתי ולא מצה אחר מידעם למיכל עי ואי לא רהל וכסא רכינ שתי נ  למי

א אלא למישתי רשות ליה ליח רצתי מאן אי*פם רב בחב וכן .עכ׳־ל שתי מיא  וכן טי
כינו שי כוס למזוג שיכזי* וכתב כבעמוד המחבר ו  ירצח אם הגרוי* הלל עליו ולומר חמי

ו יסד וכן טנ בינו כחב וכן דבריו ככל בסידורי ט־ע יוסף ר  בתום׳ מצאתי שוב .ש.־חה י
 '*אכול שי*א א־*א תלסודא קפיר דלא מים בין יין כין הלילה כל לשתות שמותר ע״פ
 נפיריושיו רשב־ס פי׳ ובן ע״כ שלו בסרר רש־י כתב וכן קפיר לא אשחייה אבל מצה אחר

 להתיר ונראה חובה שאינו ה׳ בום סדרתירו נראה וכן בשחייה קפידא שאין להריא
ש יין כ׳  הסזון רכרכת כבא המצה אחר יין של כוסות שני שתי הבי בלאו שהרי מים מ

 ב״ר רי־י כשם מצאתי וכן כר-^עיל רצה אם ‘דו־ ה דה־*־* שלישי כוס ועוד רה־יילא וכסא
 משום השולחן על יושב כעורו אלא יין לשתות אסור שאינו מ״ה ר״ג מפי דה יה

תי שרי היאך כן אם וקשה הכוסות על כמוסיף דנראה ש מ  בין היילו הכוסות כין ל
) (ג׳ ד ה ועוד וג׳] לב׳ [א׳ ל  משום לי תיפוק שכרות משום בירוש־ימי סעמא לפרש שצריך מ

ה כולם בין ואדרבה ,הכוסות על כמוסיף דנראה  וראי אלא כרפ׳ זה מטעם לאכור הי
 יהורת כרב [נ] : ע״כ , בה ח שאינו המישי להוגיף מרשרו ועור חיישינן לא דלהא נראה
ת משיר דאמר יוחנן כר׳ ודלא  כחר יעקב מכי ראמר יעקב בר אחא כרב ודלא המעלו

 כמוסיף נראה יהא שלא השולחן על יושב בעו-ו א־*א •ץ לשתות אסור ]r[ : ע״ב .לו
 יחיאל ר ה בחרס׳ מצאתי וכן . מותר השוי^הן מן שעקרו לאחר אכל כוסות הד־ על

ו שלא ט  כדטפרש ה׳׳ט לד־ ג׳ נין לשתות שאסרו דמה אפיקוני; א־.ר לאכוי* אלא א
 טעם פי׳ ולא המחירץ טעם כתב הרוקח ובעל הלל גמר קודם ישתכר שלא בירושלמי

שתה ולא דלעיל אונים ה ברברי לנהוג טוב הקל י שלא ם ונז׳ האיסרין  צריך אם סיב אלא י
 רהוד. מידי אר־פתא מקדש פכהים בלילי יין לו שאין מי אלפס רב לשון [נ] . ע״ב ,להם

ת תו שנ ט א ר מנה וי מי אריפהאער ידיה ו רך קירושא דג סי שובת ואני־* מצרי לאכול ו וכת
רב
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הדין שמא ראיה זהניא! ספיסים קליו כהט

 הסוליא עליה למנת־ מינסר דלא מהאין■ ברישא אניל ליה דאייו הוא נלמד סיס אלא דמשרא ממצה סעודסא טלה ליה דליס והינא נן■ בהלמה מטאר זה ,וטי לו שאין מי ע
 לומר הוא והכרס ז׳ל מאונים סן הרבה כמט וק .ענ׳ל ברנה בלא ואכיל מרור מלה כריך והדר ואניל אמיור ■pיסב ואכיל מצה לאטל דמינכר סיס טל מב-ך ולסוף

 מצה מלאכול ששכס הרי ז״ל הרשב׳א ונסב .לבאי לו היה רעמו היה ההלטיו כדעס ואם בהלטס הנהוב כסדר טשה שהוא או קודם המרור שיאכל או מבר כהוא יבינו גדעס
ס, טמנה איכה המוון דגרכס טס בלא העוון ברכס ומברן מצה כזיס ואוכל המוציא ומברך סוור עושה הוא כיצר הסדר נל ונמר ט.הרונה כדס פ״ב: ט

ר ט׳ שיכן מי י זה דין יבינו מ׳ש ממון■ .ו
אכילת ועל האדמה פרי בורא ברכות שתי המרור על מברך בתחלה בלבד. מרור אלא [®] י” ״’I”.״

̂יישמ* ̂כן ̂ס!’̂̂ף ̂׳לא יאכלי 'מ  :ברכה בלא המרור p ואובל ותוזר ואובל המצה על מברך ההגדה וכשיגמור .ואוכל מרור יאבל, טצ
מברך משומרת שאיגה ממצה ם;ץדתו בשגומר בזית אלא משומרת מצה לו שאץ ״מי יג =ל'6י <יי<״לא ״'“י״ אי«י ״■’ י׳

הראב״ר השגת בזית אותו ואובל מצה אכילת על
איוו ש י ריו ו׳זויז ח שי א ד ודרו »י m ה ס' שיט •מי *ג הישה סכים שרוע ואוכל י1סו אי« יסיוי והוא אוכל טס no* אש איא .ו

 והוא «־<?» ה1כה:י כ־1א1 המוציא מבק1 ידיו נושל ש«ו שס שיש צא אם (שסל הימי!
? הסעולה בתוך שישן א p שישנו איני ץ ויי  לנכי הרכז היסה שוי ולא יאכלו נהנמנשו אש כלן דאשילי למימי כ*י *!

ר . . ל חוז כ או ה בני . ו ר בו שנו ח :מכ׳ל מיניה ילין ויכה יוט כיני וקיי׳ל הששן מי לא נמי אכילה ולגבי ששס שי

* קא יבה1 ך ק ^״ ?י;;י ?י ? מ א ד :יאכלו כולן נתנמנמו .יאכלו לא ונעורו כולן נרדמו .ואוכלין חהרץ ד.םעודה בתוך מקצתן ני
:שש יסמאג שור ג ;שיש ששוו שי■ טר 1• נתנמנמו דסק מגמננננא bn נסנומי אץ ליה אמר
ח י^ריי רוי^וריי אמי ורבה ואביי ע*נ. יאכלו לא נידמו יאכלו ^^וי ייwי^^ ו-י

ש ר היה יכה של ונסטסו «! שנים כמה ה«י ק לי ר ס ה ת ל ו כ ל ץ ה מ ה ח צ מ ו
x b יוהי כי׳ והלכה סצוה של מצה אכילס
 ז״ל הי״א כיסח היא ו« המוציא ולגין יייו ולימול להווי שליין הששק דמי אלא לא מצה לענץ אכל גלנד לססס אלא משנס* שאין שיסהארוילז נזה יש דיבה׳. סהא גיג

ה מעשה ולדבריו .נהשטס  למדיעשו אלא הביאומ ולא בסעודה רבה של נפנוט היה שלא מעישיס יש .אכילה לאיסור לא אכל לבין1 למשר ליין היה אם לעני! אצא היא לא דינ
ט וני״ לנרדט שהנסנמו נין סילוק שיש נ הסטם ולזה .כנץ סול דרגה יו :ז׳ל הלי אהד! ר* «

משנת לחם
 אוכל היה לא שאניי שישרש נראה ורני« כייי. מקצס היה שהוא אט׳ם אמר היה נרדם

 הים דאילו נר*< היה דסהנמנם אמי הכי ומשום אוכל היה לני רנה אלא רנה מם
ם »׳ אמר. שם היה שלא כנל היה שהוא ממני אמדי היה ניו  ריל !רה שנשב האמיון ו
 הנמנום והיינו אץ לו ואסר סר נייס קא מישש המדרש בביס מסגמנם היה שרבה

 דהלנה משום וקדימה הנמנום שבץ הסילוק להודיענו ורלו בעהימץ דאמרינן
פי: <י׳ יו

T יוסי(דף דר סםיש יבינו .ואובל מוזר אינו והקין הכעורה בסון עישן סי p*p 
 נמנסנסו נין ופשמע יאכלו לא בלן דאמיס מאי והיק ומיקל אכיפא שליג

 שמואל ור עומרין. נוונא ננל ונסקצחן סומרין נתנסנט אלא p הובר אין נרדמו נץ
 דמשמע יאנלו מקלסן בסיפא מרס1ט מאי והיק מממיר •ופי ור' איישא דקאי שירש
 נסעשה לומר לרין ולדידיה אטרץ מקלסן אסילו נרדמו אס אלא p הדין אין נידמו אפילו
היה לאם ^יי כיה דסשנמנם ל<כ השיג ולכט רבכ עס אוכל היכ שאביי דאגי■

:ושנרא נסיעתא ומצה חנוץ הלבות להז סליקו

iTim נוסח
ממצרים. יצאנו בבודלו ואומר שני בום על מתחיל חיא. כך דגלות כזמן ישראל כה שגדגו הרגדה נוסח

 דכפין כל דמצרים בארעא אבהתנא אכלו די עניא לחמא הא
 חכא שתא הא .רפםח ייתי לפסח דצריך כל וייכול ייתי

 לשתא עברי הבא השתא .דישראל גא.רעא דאתיא לשתא
:חרי בגי ד»זיא

 אין הלילות שבכל .הלילות מכל הזה הלילה נשתנה מה
 .פעמים שתי הזה והלילה אחת פעם אפילו טטבילין אנו

 כולו הזה והלילה ומצה חמין אוכלים אנו הלילות שבכל
 הזה והלילה ירקות שאר אוכלים אנו הלילות שבכל .מצה
 מסובין בין יושכין כין איכלין אנו הלילות שככל . מרור

:מסובין כולנו הזה והלילה
ם די ב  ביד משם אלהינו ה׳ רוציאנו כמצרים לפרעה היינו ע

 דקדוש הוציא לא ואילו . נטויה ובזרוע חזקה ^
 בנינו ובני בנינו אנו עריץ ממצרים אבותינו את הוא ברייך

 כולנו חכמים כולנו ואפילו .במצרים לפרעה היינו משועבדים
 עלינו מצוה התורה את יודעים בולנו זקנים טלנו נבונים
 מצרים ביציאת לספר המאריך שבל .מצרים ביציאת לספר

:משובח זה הרי

הגהות
̂ח! צתג חא2כי/י גאו! (או̂כ nun אי»«רוא רסר

א1 תלסורא ק90 ריפרא גרב ס ]c[ : אג<ת רבעו ך ראמר הזגא כרב רי  סעירץא סבו
ת עליו גערך ואח־ב ואיכלו בפה״א רור9ו« ו׳ רור3 אניל נ ה אחא רב ו  סהרר דרב בר'

ה0ג לאסוקי רקי א«אר  רגרס כנסרא איהא \«\ עסי כרבי ]t ]0 נ”ע ,מסרוגחא *י
ת הור. אניי סנס קא רהוה חוייח ררנה קטיד. ב י ס קא סעס mS ר9א סנ  W י8ג גיי

א9גיי קא סינס ן א סו יאכלו גחגסכסו ותגן ג חי אכלו לא ג עו אב^ »י  wvt Smov רג
מי יוסי רי ואתא יאכלו מקצתן י«בו ת״ק דקאגר ארי«א קאי יוסי רר סי מו ה״ם ל סנ תג  ג

כיי עובזיא ההיא סוכה והכי יאכלו לא פקכוק אס*לי נרדמו אגל א כן י ב ו ת בינו נ  י
סו ck ה אכי חנניו ס גס יאכלו סקצתן ג מו כולן ואס המתנסנסי מנ תנ  אמיקוסן יאכלו לא נ
כי ז»וב ולא צי ד ח .ע״כ הרעת היכח וי הנ ב וכן ססח כרין מצה רדין כולם דעת ו ת  נ

תי ד^פ״י פיי א ראכ״ס וכן כ עונו כיי מ א ל ו אין ות0ר%»ומ ובתכו ולעי איתק« חלא נראה ו

 עזריה בן אלעזר ורבי יהושע ורבי אליעזר ברבי מעשה
 ברק בבני מסובין שהיו טדפון ורבי עקיבא ורבי

 שבאו עד חלילה ]1[< אותו כל מצרים ביציאת טספרין והיו
 של ע^ע קריאת זמן הגיע רבותינו להם ואמרו תלמידיהם

:שחרית  שנה שבעים כבן אני הרי עזריה בן אלעזר רבי להם אמר
 שדרשה עד בלילות מצרים יציאת שתאמר זכיתי ולא

 מצרים מארץ צאתך יום את תזכור למען שנאמר .זומא בן
 וחכמים .הלילות חייך ימי כל .הימים חייך ימי .חייך ימי כל

 לימות להביא חייך ימי בל .הזה העולם חיץ ימי אומרים
:המשיח

 ארבעה כננד .הוא ברוך .לישראל תורה שנתן המקום ברוך
 ואחד .רשע ואחד .חכם אחד .חורה דברה בנים

:לשאול יודע שאינו ואחד .תם
DDH אשר והמשפטים והחקים העדות מה .א\מר הוא מה 

 כהלכות לו אמור אתה אף .אתכם* אלהינו ה׳ צוה
:אפיקומן הפסח אחר מפפזירץ אין הפסח

רשע הנסונ: לשק זה ואץ אותנו, •ננ״י
סייטוניות

 ארג שיין »V1 ווזיע . 16 הזקוסווז ׳aS שנא גגושן יוח6ו» n1»S ו6« לששת מד.
 סששירין ם»ין סקוסוס נ׳שני נאכל ימו מיא שי' לוזנויוו סחנירח יעקרו •לא יאפי
 נממני יב6 ל*נגיי מי הווז ולא לאטואל נושרין סשנויייו המה אהו הא הששה אהד

 ייהד גשסה רנוהא ואין סקוסוה •ני לענץ שעכא נשי• ולא טעטא ונשי• לשמואל
 לאכול אסור י•! ואסר הוא העניה נני ראניי וההיא איהק• לא לדא וואי אלא סבסצה

 לא שסח ולענין היהי כי סשסה ואיה לה מייהי והיויואלטי שיק העניה נהלנוה ונו׳
 חשיש לא ולסהר העניה לעני! ה'נ סקוסוה השני ליח*ה סעליא כשינה ניסנום הוי

I ע'נ ,האנילה לאהסווי נסנוש י
 לנין גינו אשילו שסה גהלנוה לעסוק אוס חייג וסנילהין בהוא ש׳ הניאגהוסשהא ()]

 נן נייהוס בניה •היו והנמיט נרינ סעשה תלסיוו לבין נינו ניחו לבין בינו ע«טו
̂ן והיו וונין וטעוו סלשניהם הגבירו חגבי קווה עד הלילה בל הסטה בו.לנוה עוט

והלנו
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^ ש  ולא לכם .לכם הזאת העבודה מה . אומר הוא פה ר

.בעיקר כפר הכלל מן עצמו את שהוציא ולפי .לו
 לי ה׳ עשה זה בעכור לו ואמור שניו את הקהה אתה אף

 : נגאל היה לא שם היה ואילו .לו ולא לי .ממצרים בצאתי
 הוציאנו יד בחוזק אליו ואמרת .זאת מה .אומר ועא מה תם

:עבדים מכית ממצרים ה׳ ̂צאינו  לבנך והנדת שנאמר .לו פתח את לשאול יודע ו
 כצאתי לי ה׳ עשה זה בעבור לאמר ההוא כיום

 ביום לומר תלמוד .חדש מראש יכול לבנך והגדת ממצרים.
 בעבור לומר תלמוד ,יום מבעוד יכול ההוא ביום אי .ההוא
 :לפניך מונחים ומרור שמצה בשעה אלא אמרתי צא זדז,

ה ל ח ת  קרבנו ועכשיו אטתינו היו אחרים אלהים עובדי ס
 כל אל יהושע ויאמר שנאמר .לעבודתו המקום

 אבותיכם ישבו הנהר בעבר ישראל אלהי ה׳ אמר בה העם
 .אחרים אלהים ויעבדו נהור ואבי אברהם אבי תרח מעולם
 בכל אותו ואולך הנהר מעבר אברהם את אביכם את ואקח
 ליצחק ואתן יצחק את לו ואתן זרעו את וארבה כנען ארץ
 אותו לרשת שעיר הר את לעשו ואתן עשו ואת יעקב את

:מצרים ירדו ובניו ויעקב
 שהקדוש . הוא ברוך .עמו לישראל הבטחתו שומר ברוך
 שאמר כמו לעשות הקץ את חשב הוא ברוך ‘

 ידוע לאברם ויאמר שנאמר . הבתרים בין אבינו לאברהם
 אותם וענו ועבדום להם לא בארץ זרעך יהיה גר כי תדע

 כן ואחרי אנבי דן יעבדו אשר הגוי את וגם שנה מאות ארבע
:גדול ברכוש יצאו  עלינו עמד בד‘בי אחד שלא .ולנו לאבותינו שעמדה והיא

 והקדוש לכלותנו עלינו עומדים ודור דור בכל אלא
; מידם מצילנו הוא ברוך .אבינו ליעקב לעשות הארמי לבן בקש מה ולמד צא

 את לעקור בקיג• ולבן הזכרים על אלא גזר לא שפרעה
 מלמד ,שם ויגר מצרימה וירד אבי אובד ארמי שנאמר ,הכל
 פרעה אל ויאמרו שנאמר שם לגור אלא להשתקע ירד שלא
 כבד כי לעבדיך אשר לצאן מרעה אין כי באנו בארץ לגור

 אביתיך ירדו נפש בשבעים שנאמר כמו . מעט במתי :גשן בארץ עבדיך נא ישבו ועתה כנען בארץ הרעב
:לרוב השגדם ככוכבי אלהיך ה׳ שמך ועתה מצרימה  גדול .לגוי שם מצויינין ‘ישראי שהיו מלמד .לגוי שם ויהי

 וירבו וישרצו פ־ו ישראל ובני שנאמר כמו ועצום
: אותם הארץ ותמלא מאד כמאד ויעצמו  ותגדלי ותרבי נתתיך השדה כצמח דבבה שנאמד כמו ורב,

 ערום ואת צמח ושערך נכונו שדים עדיים בעדי ותבאי
;ועריה  פן לו נתחכמה הבת שנאמר כמו . המצרים אותנו ןירען

 על הוא גם ונוסף מלחמה תקראנה כי והיה ירבה
:הארץ מן ועלה בנו ונלחם שונאינו

 ענותו למען מסים שרי עליו וישימו שנאמר כמו .ויענונו
 ואת פיתום את לפרעח מםכנות ערי ויבן בסבלותם

;רעמסם  את מצרים ויעבידו שנאמר כמו .קשה עבודה עלינו ויתנו
:בפרך ישראל בני  בימים ויהי שנאמר כמו ,אבותינו אלהי ה׳ אל וגצמק

 ישראל בני ויאנחו מצרים מלך וימת ההם דדבים י ׳
: העבודה מן האלהים אל שועתם ותעל ויזעקו העבודה מן

תהות
m וה^גו S ע  עד nSnn החראח ע״י רדע6צ דם הסימנים טעם י״ט [ג] : ע״נ ,הטדר

 וארבה וברד , התראה כלא ושחין כר^ראה ודבר ערוב וכן v התראה בלא כנים ,הוכו לא
ש ,במטה אהרן ידי על היו ויצ׳׳ך כי סי׳ ראכ״ן אכל . החראה בלא וחשך נחחראת  עד׳

שה ע״י היו ה שלא ט ט ס שה ידי על כאח״ב ,נ  .יהודה רבי סיסנם ולבן ,כמטה מ
ש וריב־־א חשך שהין כנים דהיינו הסימנים של שלישי שאות הכי להו נקט דלהכי סיי

 את אלהים וישמע שנאמר כמו .קולנו את ה׳ ויעם;ז
 את אברהם את בריתו את אלהים ויזכור נאקתם

:יעקב ואת יצחק  וירא שנאמר כמו ,ארץ דרך פרישות זו ,ענינו את וירא
:אלהים וידע ישראל בני את אלהים  הילוד הבן כל שנאמר כמו הבנים, אלו עמלנו, ואת

.לחצנו ואת .תחיון הבת וכל תשליכוהו היאורה
 מצרים אשר הלחץ את ראיתי ונם שנאמר כמו הדוחק זה

: אותם לוחצים  שרף ידי על ולא מלאך ידי על לא ,ממצרים ה׳ ויוציאנו
.בכבודו הוא ברוך הקדוש אלא שליח ידי על ולא

 בכור כל והכיתי הזה בלילה מצרים בארץ ועברתי שנאמר
 אעשה מצרים אלהי ובכל בהמה ועד מאדם מצרים בארץ

:ה׳ אני שפטים  בטקנך הויה ה׳ יד הנה שנאמר במו .הדבר זה .חזקה ביף
 ובצאן בבקר בגמלים בחמורים בסוסים בשדה אשר

:מאד כבד דבר  בידו שלופה וחרבו שנאמר כמו החרב זו .נטויה ובזח?ז
:ירושלים על נטויה

 אלהים הנסה או שנאמר שכינה, גלוי זו גדול. ובמורא
 באותות כטסות גוי מקרב גוי לו לקחת לכא

 ובמוראים נטויה ובזרוע חזקה וביד ובמלחמה ובטופתים
 בידך תקח הזה המטה ואת שנאמר .המטה זה .ובאותות ; לעיניך כמצרים אי^היכם ה׳ לכם עשה אשר ככל גדולים

: האותות את בו תעשה אשר
̂-י שנאמר כמו ,הרם זה .ובמופתי□  רשמים מופתים ונתי

:עשן והמרות ואש דם .ובארץ  ובמורא .שתים נטויה ובזרוע .שתים חזקה ביד אחר. דבר
 אלו .שתים ובמופתים . שתים ובאותות .שתים גדול

 .במצרים המצריים על הוא ברוך הקדוש שהביא מכות טשד
 חשך ארבה ברד שחץ דבר ערוב כנים צפרדע דם .הן ואלו
 דצ״ך [נ] סימן כחם נותן היה ־־ויה רבי .בכורות מכת

: באח׳׳ב עד״ש  בפסח אלו דברים שלשה אמר שלא כל אומר גמליאל רבן
: ומרורים ,מצה ,פסח ,חובתו ידי יצא לא  על קיים המקדש שבית בזמן אוכלין אבותינו שהיו פסח

 אבותינו בתי על המקום שפסח שום על ,מה שום
 על פסח אשר לה׳ הוא פסח זבח ואמרתם שנאמר . כמצרים

 הציל בתינו ואת מצרים את בנגפו במצרים ישראל כני בתי
:וישתחוו העם ויקוד  הספיק שלא שום על ,מה שום על אוכלץ שאנו זו מצה

 מלך עליהם שנגלה עד להחמיץ אבותינו של בצקם
 ויאפו שנאמר .מיד וגאלם הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי

 כי חמץ לא כי מצות עגות ממצרים הוציאו אשר הבצק את
 שמרדו שום על . מה שום על אוכלים שאנו אלו מחרים :להם עשו לא צדה וגם להתמהמה יכלו ולא ממצרים גורשו

 וימררו שנאמו־ .במצרים אבותינו חיי את המצריים
 בשדה עבודה ובכל ובלבנים בחומר קשה בעבודה חייהם את

; בפרך בהם עבדו אשר עבודתם כל את
ל כ ב  יצא הוא כאילו עצמו לראות אדם חייב ודור דור ו

 אותנו אף אלא גאל בלבד אבותינו את שלא .ממצרים
 לתת אותנו הביא למען משם דצציא ואותנו שנאמר . גאל

:לאבותינו נשבע אשר הארץ את לנו
לפיכך

טייטוניות
ש היד. >>חר כי* שט  כגיס שהיו mSh ושחין חשך עטו היו הכניס כשהיו חנירו עם ט

ה עיקוי סנ ה זה קשורין כוי*ם כי כן שהוא לך ותדע ה ז ב נ שתכחו ^ז זח Sy זה כ ת  ו
 , כנם שלחן שלישית ,שחן שלהן ושניים .חשך יהיה השלש מן ראשונות אותיות
 קורין היו הזה שבסדר ראשטעינן פי׳ ור״ח . החרוש זה להשמיענו בך סיסנם לפיכך
ט׳ אשר המחלה כל שטעתי ואני . א׳־ח כתילים שכתוב כסדר ולא בכורים מביאי י ג נ

חיד
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ך6ל ב ' M לריטם לפאר לשבח להלל להודות חייבים אנו 

 את ולאבותינו לנו שעשה לטי ולנצח ולהדר לגדל *
 לגאולה ומשעבוד ̂ירות6 מעבדות והוציאנו האלו הנסים בל

 תאפר גדול, לאור ומאפלה טוב ליום ומאבל לשטהה ונונון
, :הללדח לפניו ,  מבורך ה׳ שם יהי ה׳. שם את הללו ח׳ עבדי הללו הללויה

ה׳ אתה ברוך :מים למעינו חלמיש עד ובו׳
 ממצרים אבותינו את וגאל גאלנו אשר העולם מלך אלהיגו
אלהעו ה׳ כן .ומרורים מצה בו לאכול הזה חלילה והגיענו

 לשלום לקראתנו הבאים אחדים ולהנלים למועדים יניענו
 הזבחים מן שם ונאכל בעבודתך וששים עירך בבנץ שמחים

^  שיר לך ונורה לרצון מזבחך קיר על דמם שיגיע הפסחים ו
חך .נפשנו פדות ועל נאולתנו על חדש  נאל ח׳ אתה ב

ישראל:
ר ד ס  של ראשון טוב יום בליל ההגדה וקוראים שטברכין כ

. גליות של השני בליל וקוראים מברכים כך פסח
 שנעשו הדברים ובשאר כוסות בארבעה השני כליל חייכץ וכן

;הראשון בלילה

ההגהה נוסה סליק

טייטוניות הנחות
t «ןי «י ג<ח ססי manS אחו נל «״גת נאן U11 ור« .באח׳ג ץ',עי־«1ו u f i 

pn נאח nrinS 1נ<ו t t טד י«ר >«יאו גאר<» pi ntnvi pan v a סחייא נחג

w 1 סוד <«ד B*1M r tצ*ל

 בזטנח קיחש הגפן על
 טיטנח יקגה״ז שבת במוצאי

’h טעונת שלש מעין כך ואחר 
p כתי^נה ויבוך ירחץ וידיו 

'h»  הנונת ברכת כטבול r«־
 נתונה לטשטרת שגית ובוצע יו]

 ברנה וירון קערה *וידיט
 אבהתנא דאכלו לואוא הא

 נשתנה כמת שנית וטחנין
 אינה ולסוף היין ברבת
 הראשונה על ובוצע נוטל

 תחתונה שהיא השניה וכורך
 ישקענת בחרוסת טרור וכוית
 רעננה כזית וטרורים וטצות

 שיהיה עם זכרון לתש יחיה לא
לאחרוגח

!•«* M *» סיס של>ס>ח לנה91 וי»> »M 
5ei 9 סגנסס wp9|<) ן י ג 0ס>ר9ו ר:9

י חד 1ן א • 1ט«י •p ו ל בו׳ א ם»י .ו  וג
םח ת בחב ויודו א *ר׳  חיח ו

S אבדן p pan Sv <סר IV pan ס אחר  נו
Su רביעי b  irw Si י» א א סטץ■ אינו 1ו ד  נו

o.נסשות c S u i ח באב רנ rv נ o 
ר סברצץ ראסיי איבא ח סי אני נ ק ס  1ס«וזז ו

iroS i א 1ס«ווז דבחר חרי אינ  ואסרי ו
 קאסר וסעסא בסקו אלא סבובץ רלא

ח אבן .חני לסיענר וספאנר אניי  ססק ר
ס ר לברך נסארי ח סי חלתא נ ר נ ס נ  סנו

ך חיא לא ססי חייו סנו א ג' סעץ א רנ  רנ
p אסוון i n s it קו חו « חינו י :רנו

W ו י ו י ך ירחץ ו בי א וי ר נחקונ א . נ  אנ
א יסר סוני  לא אסנס האלטוו נ

א חג חי ב . P ס  קאי סנרך רהאי «ט«חי סו
חני אאדסא אלקמן ל  ולא ירחץ נקט ו
אר נסילא רנ סל רקאסר אני ג  VVU1 נו

א ואיטא ס וזו  t irm רסו אאדסא ני
W ה מ טבול אר א נ אנ א נ ס סי . אנונ  ני

טסנל אאדטא ח ו ס חיו  pa נ
ח אסאר קי ז אץ יי י  ואם נויוו לאנול י

ל ת אנ ך גוי m אחריו טנו u ח ססו ח נ  ,רנו
א באגא־ה לעיל עיין לנ א :ב• נ

צע ]1[ בו ח ו א לם*:«יח *ניי חינ ר נ • ונ
אm סי ובן אן ואץ ב'' ס נ  ססו

עניו א אטדות על ס ט אייב קו ר א עי  טנו
א א אראסזנא על אי ח נעסא סעלי נ ו  נ

א סחאי חראסונא על סאעסא וראוי חסועיא ט א סאץ •ע ב טעוא ו  אחר רקיק vxuv ני
ם ח ודלא לסני טי ת סאיים ויחר וויוקא נ * א לנ *ונ א א על אסועיא ולבתי ^ חיניי  . ו

no אנו אוינו סנ אן על לסרך רנ ס אסיוסא יאר סחי ר עוני לאס ססו טו ע *ו ואטליטא ננ  0ט
ב חני ף ו ס עיי א לחם ונ ל עריך ססנ ם יסום בנ א נאייס ובאב סוני  ססאא דטיקלע אינ
א בליליא א סנ דע ו חי על נו p וסרוםא חי i ב א ל נ ע • חרוקא נ י ח • אל אםילו לעסו »  נ

זי בסיאר ויקא בחול א •י ס ואסווסא ביזו אסלסו א רך וינני ע אסודיא וינ ד  רנ
תי חעליונא ס ס סבא בל נ סדא אסיוסא p ויבדע טדא אנילא על ינרך ואחייב איי  ונ

או ידי בל *יודא ענ נן ע״נ ו א ו א א נו אניי ץ חילוק ואץ לר ס נ ר או לסבא י  רנוורויי
א לאם סנ ב עור .בעינן ט ח א רועי׳יא נ v סרי o  p i ם ץ ונן נאמי אנ ב ר א ס נ  לסקי סי

אנו וגן אסליטא על טדוו אנילא ועל םח1אםו על אטודיא ח חאום׳ נ כ טו דו סי נו  ני
נין א סני ה א םא0נ סורים אבל דקאפר ו און סחסא סטני נו סח ונארע אסליטא ל ד  ו

סא עני סל סוו ר נ א ברנא על קאי נ תי א לאס דרץ1 אס אטדע וסאטא טסנ  רב אנן .נ
ס אג עסי ם ג ס סי טסה רב נ ע יוםןו רב באב ונן לאסו סאיבאא רי ס נאס ובן טי בי  ד
בר עטא ונן אלוי יואל א ו סי ב ינ א נו ם־ו לסץ ואוא נ ני  רני רגיל נםטא •אודא ו

טה אאא סרוסא לווניא ע הטלי ד ro ונו o׳p סיבדע קורס אחילא אסודיא וסברך יאר 
חו א ך ו א על נ אוע טדא אניל ת וג אי ס א סדוח טשום בוא ואץ ■זזו ט  טידי ונוי אנילו
ח ע ס ת ל אנו ס ס א קוז ל אנו ר ו אין טי ונן ונ ם אחסא טנרך ירקוא לו ס סח ני  אאו

א ועל ל א רודה סאץ וסעטים ו1םר אנ סנו רך אטנאג ל טנ  ואץ אטודיא אסליטא על ו
וו מדור לננדיי ססריויו טנ א על אסרוסא על ו דע טדא אניל אן ונו איי .ססאי  סנחם ו
א סיוניי ל אסרוסא על טדח אבילא על םנרןי אי א נוסע איא לא אסליטא ת  סאינ

א לחם אלא אנ ס אאר ,ט ט סני נו ח ואסן על רק טנויך אי אי אס ת לעיל ננ  סיסוי ח
קו ס א לנ I אינ

הנעלה הלטת
ףו ע ץ ססק ר רינ ץ חנרולא חיורא לאנעיל סד ל ע טנ א ס גן נ ב ו א ם o’m נ ס ס נ סני  ר

ו ואאר לחוץ סיס אואם וםנץ0ו ס נ אני א ס על סיס נ אג א קסניס אנליס ל אונ  ל
p i א סירס בי נו אלו• וי ני ר אנראס וו ק ונן טססיריא ססואל נ  בסס סדאאי ונן ריני
און אאיי רב ל נאק נהילאי רב וסר ג סיי אנ תי םרינןm אא סי ר סיל  דורא עין נ

א תל ח שהנעיל לאחר היינו מאי ג  אנעלא 0ץו אבל אובראת אקםטז ססליטא אקטנא נ
ם ^ ס רטוייוי ואבב אסוויא איא אסלו בלום דדיך אץ קסניס נ נ בלעי לא לאסוקי נלי  ל'

ו נ י נ א אסריס ^ ק סטקלהין טסני סיטניס לגני אלא אני אסרינן ול אוו  נבלח אבל נ
א א ל rte טטא רג או אשאוטח עס « a o רהיאר אעיג אטאור עס T10 ע לטסלט ל  נ
טנוניוו א אאיסוד p ודיזי ס סי חנ ני נ ס. ג ל ב נ א ר ונ סי ך אהדוטה נ לנ ריו א  למאר ד

ס p סנלי o ני מן נ רו קודם סיגעילם יו ענ ח ארנע ס ץ אססא נערב סעו עוי נאטר לא ס

אד אחסץ אן ו ו סעס נו תן נ ס חסץ רסעס דאיאוי סעס נו סן בקערה נננ סי אקערח ו  נ
ה ע ונע תזגעל ס ר א תני שלשה אד אקערא אל תו ריין טעם נו או ת ד א ו ץ או  סעדי

ה להגעיל טוהר m וטטעס .אטץ איסור טן1 חסת לא סו אאםודא בעי ם נ  סעלו וני
ל בבואה לאוכלן רסואר בקערה סני סו ולא לנו איסור טעם רק בלעו סלא נ ס  דליחיח ס
א לאיסור עיני ע היארא !וזאירנא נ ל ל נ א prm לאודי אנ ל אססר אי סעו ע אנ ס ל לי  נ

p o ני p נ v ם אא ואוסרין ואחרץ נסליטאם נאסויין אטים שחרי ס אס אבל אנלי י ^ 
ני אינן p נ v עלן סואר אג לו ל ס א ארבע לאחר א תי סעו אן ד ב לסגם טעם נו  ססר עי

ב ראיס אסנס .אארוסא א א ארבע ולאאוי נ לו לאגעל אססר אי סעו ס סי שאיק א  נ
סן ט ראוי יו ני לסגם ני ל נרסריסיא ואסור אטץ ג ע א ל נ בס׳ ץ pS׳n אץ א'  יונק נסי נ

p' בני לסאינן i א .סאיא t טאויים אנ iw לי לאגעיל 'd נ uv לי ס הטץ ונ  ניו
ם ה ססני ני שאינן נסק לסנס טעם נואנץ נ ו טטן נ ל י לי טנעיל ^ ס נ ן' אאלא ענוי ג  ו
א סונ א א קס׳ו בסי' נ אנ א ו ס׳ א לאיווו ססק נ אי ס ב נ ח ח ארנע אאר סאסילו עוד ונ  סעו

אסלו גי בלים ו ס אס יוסן נ ם ססי ל׳ סוחר נסי אינו ונ ל סוחר ■וסו גן ס ע הג י ל ר ^ ס  נ
ש ל׳ אואס וטגעילץ שטרטירץ וי נ אינו י1אים נ טו ב! ס סו בן ושיעור יו הו יו  סעח ו

שונא השיב ר־א אסנס לעא י בת ן סונטא לילא רלינא אנאונים סירשו נ נ א י  חלשק טוני
ח קורא אלא אורח אסרת ולא או אמנם . לעא טעא אוטריס ואין יוטא נ א  קרע סאץ ס

א אחילא הטעם םניטא גורם סי w או אלל o לי או ד ני י ל שאעסוי •  ועל תלילא נ
א דין טד אנא ו א ואטהטיר ס ו אנ י א ^ נ ו ש דש נ ת נ דאסרון טסני ל רי עי ח ונ  4 ר

טי ריי אנל י אי ריו הטאסיר לוינרי נ סד ל טח יותר יאישב לעא סעא ו די ח  סניוזו י
שול אחר יסטיסוו וסריקה ב .אטאא ני א טסטר ל ר ברוך רבעו והנח . הטמ  ידאק ני

טו נן סשיעיר לאדיא ב1ט נו אנ0 לעא טעת יו ני ה י א חmש אי סו תונ שט נ  אאיי רב נ
אי ורב ל א ם טיס להשיס דרל הנעלה שלאחר נ שיי א נ ח ניוי ל n ונטלא לטהרה גוו 'm 
ת סא אני ס א נ ל אי ם טנ ץ הננעלים אנלי א סו א י ר נ n .ונ p■ י לטקטק יש א' נ אז  י

ב תי א נ שונ א ץ נ סגעל ש ל נ ר u ד 'n in riA אי יסא שאםלוט ער ח א ינ ב נוונ ת ס נ ס ^ 
אנו ט י לי בי שעל טלאי .לווודיאא לטהר מ לי. נ רג או חטץ נ לי ז ר סל נ סו  ורתא יי

ס אם לאנעילו ט אוסר לאטץ או לאיסור אסלאי קו אר אין נאגעלא שנסי• ט דיו ו  ד
TonS סי דואר יואר סארסא אטלאי שאר■ אטלאי  טטא האאיו nSvP סי יואר דננ
ם ל אאיסור סנננ א סלאואו ואאיב האיפור או חסץ נליעת קרם אי אנ ל ק אנעליו נ לינ  י

שו אינו ב .סעליו הטלאי יסיוץ לא אם נאגעלא נ א ס נ י נ ה ו שסנעילץ למחר שיש אניי  נ
לי ר ינעילנו שלא גרול נ נ0 ני נ0 ני ם ני סי ם סלא נ ם שניא הננעל דו יננ סי ס אלא נ  ינני

אנו אהד חדיו ם ייודי שניא דיו וינני סי וידסדס ה א •נלאו נ ל רנינו וו ט נ איג סני אנ  ס
אנין חמיו ססי ל שיהא להגעיל ו לי נ סא אנ  vhn• P לחדאץ ילוו אחיו נסעס סנו

ע ל ט וינ תו שלא נטקו א הטיס הנ ו ול י י ני אלא • שיס ג ם n׳m1 קו ס פרק טונהי  ו
ני' אטאדו נ ו ל אסאנר רנינו דעא ואץ . n׳׳om עי א זה בנ כ טי טוו נו ע  בסיא נ

ר באילנאא לי .ני  לםיoוTב משסע ונן יטיס סלשה בעירוי לו רי אסץ שקנל טווםף נ
ת ל ל סי סי א נ א אילץ אסי רי אסר רגום סע רני א נ ח ת  יטיט שלשה אוחם טסלא מו

ב עור .רוקה מגעילן נטוססיט איגט ואס לעא סעא א ם נ א שהן ולרר׳ש נו בי  שאור נ
ל ס נין חסץ טסל סעסיס ואסלים עעי נן דגע״ל מדרי בעי n״’amS נראה ו  rfivan ו
שר באן שנואנים אנליט על באב הארוסה »ו0ב אסנס . pom נבלי ל נ  טואר השנא נ
סו באן לאא טו אבשר סארי בססח ב א עד אי אי ס ברוקח באב •tp.טו תי  סל י

ץ סלסלין ץ הגעלה דיינ ס אן לאא סרגילין וו דן הנעלה דייני! אעיסא נ טי חי  קסח ו
לין סאץ אם נרוליס ואם ס ס י ל• לאנני אב אאר ננ ט נ ס א נ לננו ריני ס סי סס אנני  דסי
p דסםוך ארק על 'S v מן רואחץ טיס n o p א הני ת ל סי א א ס ר נ ח קערא או סנ ל  גוז
ל א ונ ת ח ני ם נו תי ס טו ו א האב או ס י ר באן סי אונן סיערו לאן רי סנ אחין טיט ל  ת

א אעיס נא! וסנלגלץ ת לי יואר ס סי טנ לי עי או ס ם באוסי ריא אתיר p רנ אי  רם סי ונ
א הטאא ר ץ וי עניו ט ס א אסילו אאס סן אטים נ ל אהיאאן נ ח חקי לססוך ינו  חהניו
לו אאוי ס ס ט ת ס הן נ א נ או נסך יץ לענץ מן דוגן ידי על נ׳ טנו  ואעץ .נסקונוו נ

רווין א ס רי נאגעלא אקנא ל אין אסא נ סו, האור ח טי ס א א טדונו לי אבניק ו ס מ  אנני
ץ אץ ם נדאטויינן אגעלא דוינ חי ק נונ ל סו ר נ הד לי א ס נ ץ אץ גללים מלי אנני  טעונ

nm אלא וססיסא סריקה n א י תרוו מן בלעי ול י ס ו רנינו .םסססוני ח ו ף אניי  טדוי
א אסגט באטין אאהוו לזו ס׳ תב נ ח לעיל ••!p אגעלח סיי אראה רחאיא נ סי ח נ לנ א  נ
א n . 0 ני 'aauהנ m" ל וטרק טהא nנ  עץ אורח’ ורב בריא nap רב אסר סעא נ
סין סרוד א ססגי ח אקריא אא נ ל ע ל נרואאין טג נ נ עו קסמי «|m ו ל ך ננו W נ W 

רין ולסמן- ל על לרקרק ד ס נ ל אנלי סי לי א סו נ סי ס א ק ס די ץ לסעטיט אס נ אסס  סס
ק סין ט ח ק נ ה « סו ל ני סן ס ל או 1נ ץ נח! ססאססין טאבוה סאר ס  סוב והטץ י

ק טסוסק אס ולאגעיל לאאטיר ס שלא לו נרור אס אסנס ט ט א ס הן נ  מדיוק ריאח הטץ נ
דונן א nur/nm.וויו נ ט אי P •ססקי ו 'Sv אתן ן Sou שסעסיס רו א אסץ ^ א ק יו  ט

ק סשסיריא ני א ו ד ו מיו ב ג א טעטירץ אין נסרק .עי לי W אעירא חתר ץ ארס נ ס  ס
א ת א pםנ לעולם דסיו טידי י ט אוסר אי ני אל ו ת א דאגי י מ א של ט מי סו מ ס א ס  סנ
ל נח! א נ א אסור אסנ רי ירי על לא נסטא טזן לסאו קי יי■ על ולא עי ס ען סנ אוו  ו

תי סשוס ל ד נ ם נ א שאינו ת ט סיי טידי י m לעולם ו  jrp n!■ נ סשאטסץp ץ ט א  נ
דונן אלא ס נ ס פי ^ לחג סל סאיחי! סורין דלטעטיס טסוו) לאסור י מו נ ח חי נ ס ו ו נ נ  נ
א וארי ל ת ס סנו שאילוזוח ותיטוז .ע׳ו אוססוא נ m סרסח נ n חג נ ל ו  סדי חרס רנ

א נחורוז ט סו ב n^om סקק מן לננ א קנו o<»omno מ fo יו m ט א סינו נ  סאדל ס
א רחייט pooo וסרח לקררא ס ל v לא טלנן ולא סקעא ו׳ to א סגג &i 01ט חיא ו r
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עו ןSדםת היכא א?יא ל*כך וז ץ נ סי אי סבםניס וליא מבחי  חורת S2H נומרי ב^וי ע׳׳י נ

ץ רבםנים בןSת3ד הבבשונות חו טנ בו וכן ^כאן באות חדישות פגיב ו ת  '6ב החוכמות נ
ל ר וראיה בו׳. רעידה התורה דאדרינן מהא ע׳יש שעה נ רנ  הכאת דס בפרק דגרסינן י

א ו ישכרו אסאי שבסקרש קדרות א̂י נ ה עיין ו בי׳ א  שתשפישן חרס וכלי תס״ד בסימן נ
עונן  בטס׳ דגרסינן אתת נפעם להגעילן אפשר שאי גדולים שהן אעפ׳־י בהגעלה טותרין ג

הו .ארחחו נעות רבא דרש ע״ז טי א פי' המקצועות בספר ו ע׳ טי ועירוי דע׳ז אההיא נ  נ
הני ש; כיון ליבון בעי ולא טעמירין אין בסרק כדאיתא דרס של לקנקנים ס  ע־י שתיגטי
א שטואל ר׳ וכפסקי הלוי ריב״א בדברי וגס . בהגעי^ה סקייינן ה־נ עונן טנ  חבית שההירו נ

 אבי־־ה. כצונן דתשסישו כדפרישית וטעטז באחת כולה להגעיל אפשר שאי ואע־פ בהגעייה
 רמה והמצות סה״ה .מלאכות ואיסור תש־בות של י׳יג כסימן קרושה בכפר בתשובות זעיין

 כעס שנתבבל ביון סותר והבל החסה ישי^יך מ־יוהין או צלויין וה; ע־פ בעופות שנמצאת
שהו לאסור וניעור דוור אינו הפסה קודס בששיס חמץ  כפסח שוהו בברת שיהא עד כמ

 הגכיליס כן רוב אם יהד שגרפן ורדליס גטי^ים צמר דכי^אים כתרא פרק סדר^,־ וראיה
הו שהוא דאיסור אלטא לשם פשתן להביא סותר ש ט  הצסר נהבכל אס כ^איס כגון נ
צ׳ע הטץ גבי וה״ה וניעור חוזר אינו גרוב ה ו  זסן קודם ביטול שייך שאין שכתב נאבי־

א ראיה והביא האיסור לו דפריך נערה פרק דגדרים מההי בני ר לכשיכסאו קלים י  ל-ה
נו׳ ה או ישן כייוח בשר וכן .ת׳־ב בסימן ע״ש ו בינ ש כגון סלודין דגים או ג  הרינג׳

 מוחרין הפסת קודם ונמי^ח שנפשש אווז עור וכן החסץ מ; רט^ח נבדק שלא ומורא־ה
סח שיל כה שעושין הסחבת בשביל אסור מהותך שומן אבל גפ  שנשאר ופעמים המץ הב

 אל או־־ו ומחוירין :מחבת שומן טעם בו וביוצא רושול״ש בשיעישין מיגון לאהר בסחבת
מן שאר  לשתות סותר הנסרים י׳רבק כשוליה עיסה שנותנין פעסים כחבית הדין ובן השו
p n ץ דגעם כיון כפסח ל הדס בג ת  שהרי ביין כעם נותן אינו הפסח ובתוך הפסח קורס ביין נ
תן אס הרשים ב לפכח סכוך אכל החמץ היקשה כבר  ה-סרים י^רבק בשוליה העיסה נ

ת אסור שתו  טעם נותן הפכה ובתוך רכה העיסה שעדיין לפי הביות מאותן כפסח היין ל
ה ע־ב ביין סי ו אוסר . התרומה וספר וסה׳׳ג מ נ בי  נפסח בתרנגולים שנמצאו שחטין חיים י

ב חמץ איסור בהן ויש עיכול הוי דלא עמהן נתבשי^ו או נצולו אם לאסור ראוי  ע׳
ב ת ט ונ י ל אבי׳ר. רנ  בעיני ונראה הראשוניש כה נחי*קו אבויה במצה ש:מ.ראת ח_ה וז׳

TnnS ל חלה גבי כדאיתא סחכצי לא צוננים במים נשרית שאם  שאינה לצונן הטי
ה ננבלה ואש החכה ש“וכ העיסה סתחטצת עינ טי ב ה נ  ממי־ץ וצמורי .מתהסצח אינ

 פיעפועו מקום חותך רותחת מצה או צלי או מליח בשר גבי על שנמצאת חטה קבלתי
רה. מצה דאותה כחב ונרוקח דדא־ם כשם בס״ה כ״כ ודיו  או שתים או אחת חטה אסו

ע כשיעור בקי^יפה סני בצי*י שלש  עליו תבא והמחמיר ששים שייך לא דבצלי הכיב אצ:
ה. ברכה כי׳ ת מצאתי וכן א שונ ת שינן לא דבצלי יהודה ב׳׳ר ר״י ב  כחוס וכן לחימוץ חיי
שהיטת כפ״ק ם וז׳־ל חולין ד לי ח שנצלו תרטו כ פ  ואע*נ בקליפה סגי חמץ בדן ונמצא נ
הו דחמץ ש ס של ח״ם נ צלי אבל כסבז כח וכן לא נ ד פרק לקמן כו שה גי של ירך וע שנתב

של אלא ש ל׳ בגמרא ששואל ואסר אסור נ״ט בה יש אס בגיד  קולן! גצלח אכל נתב
אינל  בין חלוק שאין בהן שכתוב התרומה כפר •ש אמנם .ע״נ כו׳ לגיד שמניע עד ו

רב השפוד דכשטגי^נלין למבושל צלי ק םת; סי הוי והטעם ה של ו תכ  בשס מצא וכן בו כנ
ץ אבל כנ״ט שאיסורו לדבר אלא ,ליפה כ סיי רלא תם רבינו נשם וכן גאון האיי רב  חס

הו שהוא ש ט תי וכן בצ^י א,פ אסור נ א שם שב״ט רבינו בשם מ,  משגראסבורב הר׳י ונ
ה ידי על רק אפילו לאיסור  שנם..את חטה הרוקח ‘בעי בתב וכן א;ורין שני בכלי מלינ

ח כשר על שנם«את שנתרככה חמה או צלויה בתרנגולת  אותת אוסרת שעורה או מלי
עו ולא שגמלרו חתיכות שאר אבל ו^ינגולת אותה או חתיכה  תרןגוליס שאר או בחטה נג
ה שנמצאת אותה ‘אבי סותרין עמה שנצלו  מצא כתוב י רש בתשובת ,אסירה החסד■ נ

טעמא ואוכי'ה הלילח עד אותה שוהא פסח של אחרון יום בהרננולת חטה  די״ט משוס ו
ת. כקי^יסה סגי דכצלי הנתיריס כדברי שהורה מהר׳׳ם בשם וכי.אתי דרבנן שני שי  בדפרי

ה טשטו מצאתי ועוד  המים אסורים נהרככה אם צונן כין חמין בין בטיס שנמצאת ח,
ם לאו ואם רי ת ם ס מ א ואעס״י ר לא. דרבנן ספיקא הוי ספי,,א קצת דאינ  ברוקח ולקו

שפנו מהומצת יורה שר.געילו טעשה ש  המים לשאוב ואסרו לניר ירדו מחומציס 0 הם וכ
שהו שהטץ כפסח ח בחב זבן .מהן לשאוב המים יין >י.ס לבאר ‘שנפ־ חמץ וכן נט  ראבי׳

 לבור שנסלר. חטה אבל דחשין נט״ל האוכרין לדברי המים אסורים לכור שנפל שדהטץ
ל ירברי טוהר מן כל חמדו לידי כאח אינה עיסח דאפי־יו הנ תא כצונן שהיא ז  פ״ נדאי

ו רץ א̂י  שנמצא לרוץ הסיס לשפוך שצוה מצאתי יב׳יא בשם אב^ .ע־ב גרעי( כ״ש עונ
, המים בלעו לא אחת שצהטה התיר הטיס מן נבר שגעשו המצות “אבי הבד. בהן נ ״  ע
 בל אסרה תונעל ולא ליבנו שלא מחבת של בכבוי כפסח קדרה שכסה טי שם עוד

 דרסי אסורות במצות נגעו אם מצות אצל חמץ עוגות שהשליך מי שם ועוד ובו דתכשיל
ל ורה דענודה שני בסרק פתוחה וחבית דמה לפת ע לא אס אנ  לאו רריחא סותר נג

נו׳ מילחא ת עיין ו ז ם רשכ פסק . ה בסימן אסורות מאבלות בחשיכו ע׳ ת נכי נ  חבי
 ערלח בעצי האפוייה לפת ורי׳ד. אינך וטישתרו המלח ליס הנאה יוליך שנתערבה שירא דא

אה יוליך כפת עצים דשבד טינו שאסור נפסח והטץ ומותרת המלח לים ה. הו נ ש ט  או נ
 וסוחר לאיבוד שבו הנאה רמי להוליך פדיון לו יש כהנאה אף ואסור במינו שלא

 לדבריו ראיה הביא וראבי״ר. .טעיס קא הסץ געם סוף דכוף אסור כאכילה אבל ליהנות
 ואיסורן אסורים ענו׳׳ם של דברים אלו תנינן תטן רעולה כתרא פי בירושלמי דגרבינן

ס ער וכו הנאה איסור חי תנו אי קייסין אג, בשה הררייגי י שנ ה בתבשיל ב  וא♦ אסור די
ג הלבתא דססקינן וטשום מותר ד׳׳ה שבו יין סרטי חוץ כשמכרו כ׳ ש ר  ד־ת לה הרי נ

א חתיכה חדא והתם דהילכתא אליבא מת-י׳ ומוקי ת ידי ער ושרי רחטץ רומיא הי  תקנ
פ הכסח לאחר עד נודע ולא בשר בחטי חמץ חטי נתערבו אם לרטץ וה־ה  דקנסא אע'
 המלח ליס הנאה דיוליך בזה לו די ט׳־ם יסצא ובל יראה כל עליו ועבר הואיל ר־ש קניס

א בההוא אחר לישראל וימכרנו הנכרי יחזור שלא זיזד-ר דנ א א ע טנ  נסרק בחישהא ר
ל ן שעה נ

;דשמיא כסיעתא ומצה חמץ ודין הפסח סדר הלכות לחו סליקו

t הקדמת ;d ולולב טכה שופר להלכות משנה
ד ר לו פ ש א אי ר  שיכר זה יאי סא רוץ זה מאי והשיאר החקיפה mSn רניט נ
 השופר הנשר דיג• נל1 יו'פ עליו מגזללין ואם פ«ל שופר זה ואי נשר י י

:הפקיעה ועקום ושיעורו
ע נו נאר שני פרס י נ  הפעורים הם ומי שופר קול לשמוע המעו״נין הם מי י

 אלו דנרים ופרע׳ ,כן נם נשנה חוקעים ואס הפוקע טנת צריך ואם
:נאמנה

הנרטה ופני! סדרה הוא וכיצד ונמוחה ההקיעה שיעור נו צתנאר שלישי פרק

 וסונם נן נס לשמה עשיה צייו ואם יינו מה סשל ומקצהו נשר הסנך מקצפ ואס
:אלו נדנרים וניוצא טכה נחון

ק ר שי פ טכה המוזויינים ה! מי ט נחנארו ש  הם ומי דנריהם וסן מזורה ס! נ
 ונעיזה נכונה ישינה מצוח היא וכיצד ניזלק. אם נכל אס ס’ר^עוי '
 pהפ ישינהה,וצהתיים חיינלנרךעל שאדם הנינה ועצי! מהיונא, נפער אדם סינוה

הוונ: לימי ומיי! סונה עצי איכוי נניאור
ק ר ' פ ן י י ב  שנץ ההנדל וניאור . p מה מכשיריו וכל לולג עניני נו נחנארו ש

 ושיעורן ומיהן ומציק צעילחן וענץ להם היומין אחרים לסינין מקצפן
 וסדנריהם ההורה ען נמילחן מקום הגנלת ונן ומינריהס ההורה פן רעלין זמן זה ונאי
ה ויין ק וצכפייס ,וענינה שניעי ניוס עינ  אלו ממיצץ ליהטה שאהוי מה נניאור הני

:הסג ימי שנעה נל לפצופם שהוקצו מפני
ק ר י פ נ י מ  מומיו סח-ח או נצנה או נזל מחניפ אם אלו מינין פכולי ט נהנארו ש

ק יוצא אם שגיעלן מי של איק אם ונן .נהן שיש  הפרק ונסהיים ,נ
החנ יחי נשנעת נמקיש נומה שהיהה השמחה נניאור

 סינרי שהוא ונזה סה׳ח תזה שיש ורה ושופרוח זנרונוה מלניות
. סופיים

ק ר • פ ן ן בי  ואינופן דפנופיה ושיעור וננהה מיחנה הסונה שיעורי נו נהנארי ר
הן ומסה שיהיו צייני! וכמה יפצוחיה והנשר הסונה והטצה ועניק ’

; לזה הנמשך ונל pנש
ק ר שי פ מי ר זה ומאי שיהיו שראוי פסה הסכן דיני ט נהבאי ח פסולים הס ינ

ת ב ס ה .הסדר זה ו קי אנא זה נכיור עעם לתה צורך אין יה ואחרי נ! שהיא הזמן קדימה מפני ללולנ ופונה לסוכה שופר להקדים ט לני מהם ענין נל נפי P נאילו נ
הם שאלו לפי ,ופטל נהנשר וענינו זה שופר מסח החלה לנאי וראוי נשופר, להקוע היא שהממה לפי ראשק להיוה היה ראוי א שפרק ואומר .מומלקוה הלטה שלש

ק להיופ וכסוכה אסר, נפרק נכללו רכים אלו פיפים שאץ ולפי הזה נטעל הקודמים הציינץ סי  וזמן המפויינים הס חי לנאר שני פרק פרקים שני להם הוצרכו מיונין פי
א מי ניאור להקדים שיש לפי ג' לפרק להקדימו היה וראוי ,היזיונ ק עניני יוג להיות אמרת סנה ועוד .המחוייג דנר שיעור לניאור זע! זה ונאי המחוייב ט סדנרי ג' פי

שי פריק הספק מפני ומקצהן טפרים עי פרק ;נתאהי למה צהנאר כני שלי ה לישב היא שהמצור, לפי להקדימו היה ראוי רבי ט: הטכס מהוה לנאר הפלה וראוי נ
, לעשות ראויה שאינה הדנריס לניאור וענינה ק  ראוי חטישי פרק אוהו הפוסלין הדנייס לניאור והבניהו, וצורפו הפועל תכונה וטא טעל נכל ההכרוז להקדים שיש לפי נ

 ידוע .הנועם יודע ועוד נתאחר למה נתבאר כנר ששי פרק ;נשושר שטזנר כסו נדנר הקודמים הצרינים שהם ועניט הפועל חשלום אמר נמשך שהוא לסי להקדימו היה
 וראוי לסצוה פיסי ו״יזוי ניעון הוא הפטורין הס מי ניאור ק ואס .כה ח״נץ הכל היו הסתם רן ממנה הפעורין נניאור פורסים היינו לא ואם הרצוה היא המנץ שהחחלת

 ואמינ הזמן חיזלה נמגאר וכאן נו תוקעי! שאין הזמן ואמ׳נ והכשייו פיטליו תתלה צחנארו עופר שנהלנות והוא ,שופר להלכות שיעי לולב כהלכות p שביעי פרק :לאחרו
 השנה ראש חל אס תורה שיבר לפי מנמים מחקנר. והוא הרצוי. תגרעו! הוא נשכח בשופר הוהעין שאץ לומד רוצה נשופר הזמן ימוד טעם נזה לן אהן והצה הסיני! פטלי
טו שהוא ואמר שם כמבואר זה מנעו ומנסים חוקעין נשנש י  כל טסי® והם אחד יום אלא נגטלין אינה ההורה מן שהחצוה נהפך הוא נלולב אבל לאתרו ראוי כמצות נ

סיני פרק :להקדימו וראוי טרה של על תוספת וטא שנעה :נתאחר למה נתבאר כנר ש

:>»לו הלכות סדר סבות גיאור ונשלם



ולולב וסוכה שופר הלכות
^ יש ב :p®־ וזהו עשה. מצות שלש נ

 החג. ימי שבעת כל במ׳כה לישב ב) בתשרי. באחד שופר קול לשמוע א)
:החג ימי שבעת בל במקדש לולב ליטול נ)

:אלו בפרקים אלו מצות וביאור

a&sקכח

קמשנה מניד ר שון פ א משנה כסףר
לן ר ת א א פ צו טי. 9ד11(9 משהש מ שג סטאד9) ו empe e(בנ s w m a: 
טי ט שהוקהין ושופר י ה m ראוהו בפיק .ו אמי נין:) דין(יי

ם יוהינ ופל י״ה של שוסי לוי י׳ א ווו יובל של יו*נ וטיוש .גנטפי א הסק«א ט  :מפי
̂ור. ובל ) (דף נגשוה פה .טי שטליה השו ח הטארוה כל א ס 9 גשל «! נ x גשר 

׳ אפר קרן שהוא  השו^וס נל והלא גפי י
טי קרן וקראו ) (דף .ו  של ריה של שו* א:

 לסקיעוה לייה הגבל שוה וטי השוה •«ל
 בשל «ק*ץ בי*ה אומי ימדה ר׳ ולביטיו

מני .נשלישליה ובגבלוס זכייה ה ו  נדשגו יני
o קלה ^ x n לעטבא גהרווץ ןנולא שסונרין

ס ר  ל9הב*ףו הנבפיס שץ הוא ביובל נין בלה בין ש סהוקשין ושופר א א פ
ט בפי .הננס »ן הטליה השוסרוה י או ה) ב*ד(ר*ה י ל

» יהווה ר׳ ולנרטוו להקיפה לריה היובל שוה חק  וביובל ימ״ס בשל «קעיס בלה או
ר' הלנהא ואיאהיקא יפליה בסל ה סל שופר לוי ונדאוי יהווה נ ג ושל ל ל  שלוה ג

לי ותיק ונינו וסובר בנטטה למוסנא ו

ת א צו ע ̂!,;ל״יאילי ד׳שיפי תרועת לשמוע חורה של <־עשד. [א] מ ״ פ/ א ^ . K 
טי תרועה יום שגאמר השנה בראש rק דלא ^טפ פו t ן אלא ^ » נ

ט א״א אכטף לא אבל ביובל בין השנה בראש כין בו שתוקעין ושופר לכם. ליי ל והא P לו

90s גשל שקש ואש נגשושין 
יוא: יגל

וזראניד ו־«נת • הכפו!* [י] הכבשים קר’ הוא . .. , .
דל השופיייו נל מכשיר דלק היא ופלוגהא איהניא n ♦ו n n״ •״ ת דזי מנ T ה jK in- וגו׳. מושהה«ו(יס (01• םקי[ חוץ פסולץ השופרות וכל

אלא מוושג של סשויו איא הכבש נשל דווקא וסבר אהרינא והנא פרה משל
לי «ין וגנל וד׳ה פשוש יפל ה סמי ו «ו ניי » :שי׳פון»שפס/שש<ן« **»» פן פי׳ «י  ג
ה/ לו• ל' יפליס בשל וביובל כטשיס זנריס בשל ששושיש; פ

לי שסק בנמרא ושסק וכריס בשל ר״ה דשל נ
י׳ א וקיימא «מיא נואיסא נפוטס וביים זשל ווה וה הלכך ללה גבל דמה נה*ק  לוי נ
ה נל הלקי מטו  וכל דפהרחין יש אסרס ושיפה .יבינו דמה וה וכריס פשל נזק פטלין ה

שוט ואידן לפננ היא השופווה ה של ו י' והא נלנד למ;וה טא ל  נפי דגמיא לוי ו
) (גף pi .לפנב ולא נדוקא היא מפה שוט הוקפק לפה אנהו ר' שאמי w לו של נ

איל

ס מפה ואפר מ ט לי אוקיסנא נג  אימא ואס כ
טי סל לה דמשנמה  לא המשיס שאיגס 0ו

ל ש לישנא למישנק ל ר  ר*י דקאמי סנ
ש הלי פילמא פיקר דגל  סל ודאי אלא מנר

ק והכי הט נפופש וגרים טי  נהדיא טפי א
׳ גני ט «א פי י א דהפא■ יונא האי ני ו
ט לי ה או ל  נפופים ופייס נשל סוקעש נ

ס סמסשל אלפא ש/ ק. גפופיס וגיי ס פבנ כןנ ק י לן גהב ו שיג ופס שהוא ה  ל.א י
ה נין ס שפוקפש ומפר מיש 91 ולט .פלג שהפה א גין טי » בל  הסשוף הגגשש קרן גג

ק אלא כפוף שאיס נבשיס קרן דאיגא למיטא לאו ט ל  סנבשש קרן טא ט שפוקפיס מ
 נפב ולא ההנש מקק מק פטלש השוטוה תל גמג ץ ומפני כפוף טא וה קרן שפמס

&נמףוססמוננירוסו הגגש הקמקק שגמגלנאפשM.ההסוףדסהסקרןגגסט טא*
ס נראה ל לי מיק ו טטדו אנל למפה אלא ו ד ויוצא טל » ק איל נשל רן טי  יסל נשל נ

ה משל מק בשריס המשרש בל דשא טקפני ף פמש מ6 ושוו קאמו מפה פי ל דהא הלש ולמפה ומדע 0מוי בשל או יפל בשל גלא איל של מלא לא ואס ט  בקרא ^ו
ה רלפיק ביונל נפיב מפר הפבייו נפיבי פי איקיי וטלהו וניק מיניה ל ה פשל מון מ ק מילהייט דמשפפ ופוד ילא לא אפאי ט נ לי וי י ולאי אלא וטי פצמה בפני טנוקח ו ל

מן וי
משנה לחם

ס ר טי חורה של עשה סצות א א פ  ואמו פוקפ אהד דאס לפולס אבל בלט לב׳ד מפורש שהס השיק טאש רבינר שס מליא דבשפיפה טא דהשפס בהב הפור .ו
ס וטמדא סדש ילא שמוע לחיו השוקע אמריק דהא ואיה והביא בהקיפה ולא מילפא י ק טי ש ט ה של ׳י ברייתא io שס אמדו לים) (דף ל

ובלס להקוננ מייב דהיד ימיו וכל וגי' הוקפיס שביובל אלא ונוי הגבל מס זקאפרה פל דפופר סינא יצא לא עלמי התוקע ואפיפ ילא לא הבור שפת מל העומד או הטר
 שלא אע״ש השומע ראיטוהא מייחי לא ולפאסאי למן־הטר. פג והכנים הסר שפת
* הביא וכן מילתא הליא ובשמיעה משמפ p את יצא תקע »  וו וראיה בשמבה 0ט

נ במשובת טונרה ס .עיש מ׳ז סיוק ויל מהיאיס «  השומע שלש מי דהשוקע וני
מי ב נעצמו מא תקע כאילו ו סי לא ט השתא ל ס דציפא טל ראיה ט  דנהחיי
מו והמוקש ובשמיעה ניורץעה מיצמא חליא ה שמשה שס דאין ילא לא הטד ל ל  אם ו
ה  סשצי סא שילא ומה ילא לא מדאי נתקוע שלומו שאינו סקיעה נלי שמיפה שס ט
 שמיפה דפהניא הפור םמין וא על וייל לתקוע. סטאשלומו וסיןיעה שמיעה נאן שיש

ה אנל מהניא והשמיעה ודאי א״נ תקע שלא אע*פ  ולא טי טא רל «* שהניא טאי
 סחקיפה ראש הניא לנך שמיעה נלא שקיעה תקיעה נלא שמיעה מהני דהרוייהו רמא
 דנשמיפה פמילא מ«יא תקיעה נצא דשמיעה דידפיק וטון מהניא לא שמיעה בלא

ם .בתקיעה ולא מינקא קליא ל ט  שמיפה נהלנש למה דלב ש פעה על הקשה נ
 שם נסב דהרי ילא לא הטר לתוך אוקע צמי דהסם לתקוע מלוה רביג נתב יובל
ג ני ה י ט מל לתקיפות לריה גבל ז ג א' דין ו ל ן ו  בשמיעה חליא הסם ט מפמא ט
 מיש פה וו קושיא ליישב שראה שש .הגא נמו לשטע מצוה רביגו שס נתב לא נאמאי

מ דהתסנהב נ לתקוע מייב וימיד יתיר כל יני ל ט החם אמרינן ו ט״  תקיפה טדק וזז
 בתקיפה» ולא סליא דבשמיפה משתע דולא ואתדטמע תוקע ראתד הגא אנל ושמיעה

ט תקע אמו אש נמי דההם היא מילסא ולאו א  ושיד יחיד נל אפדיק ולא יצא שמע ו
שגסג onpi ספירה פשו ורוקא לג*ו מטרה מצוה שאינה לאפיקי אלא לתרףס חייג

ם' טקעיס היו לא יט* ויחיד יחש פל אין מאי וטי לחקוע מיע רטד שיד כל ואץ ו
ה יחידץ טקעין דנגנל ואילימא ט׳ ט טקעים אץ ו ט קאמר והגי לה שו ג  P נ

ט ד מנו פלא נץ נ*ו נ «• ודיה ל ♦ דוקא ניד נ  לי*ה גנל נץ חילוק שיש איחא ו
 דה״מ לימא שצא שומע ומנירו טקע אחד ונליה נעצמו «א שיסקע נפיק דביונל
ב לקשש ורל .שיים דהכל ודו דטייווא פשפא מ ויל ט מ'  דםצוה מיובל דאמייק נגן ו

ט תתילה וין לנש עטרה וו נ  שחקפה לתקוע מצווץ דנ״ו משמע א׳ב רנינו שם ט
ה שלא בלה משאיב מלוה עיקר היא ט ש ונ% :לניד התקיעה ש  פטלש הפוט
ש סקר; סק  (דף דמחנשץ שמעדש יביש לפי' הקשה ההצטס בפירוש דל הרין .מג

ה « דשוט כיה) מי של של ל  פחלוקח למיתני היל לא דאיב קמא אפסני׳ פלינא ו
ט אוטיס שחריס היל׳ל נטזמא שצי  דבש שנהב פל הקשה וכן .ונו' ריה של ט
ש וסשמע הננש מקין חק ס ומט  חשה וסא דוקא כנשים ימדה ר' דקאמר וגיי

ה מפום טא ופעמא דסק  4 מה משים של לי מה ספלי עשי *ניש וכייף כמה דנל
טטס מי גטכים שהם גיק בהפש שאר נ0 רי דלפי קשה ועוד .שלחא חליא דגנ  וג

 נייף דפיקף פטם טמרא פפמא קאפד אמאי מקא כנשים דפתנשץ שמפרש רניע
ס חר' מפמא מטס לימא ש למה דאגו אנ שוט טקפ  לסם טוטר גדי איל של נ

ט »' דל f ט פי' ולק• ינמק פקידה ם א  שאר P ננסים נץ סא ומחניד.ין וונוי
^ דגיץ נהטח ע נ  דאמר אנהו ור' וגוי מפלי שפי לנייף גפה גל מלפא הליא מ

לסחוזילה טו>ד9ל אישי יסדה ור' אמרו המונחר p לעליה איל של בשופר טקשש למה
מהא

ת ת הנוזו סונוו סיי
א| ע ן ש י ץ מגףמ ט ג micnnS עוין! ענו ש ר׳וו עי ע ש מ ק ש יד  נששיקוו* חעגדם!•מג

ת * ס לכש ול.^«ש •- ג »*ון נ n למדנו הו n w ש ת לתתענ פוי׳ *vנ שן נ ח ’DSו  ש׳
ם דיי תן ר־ ננ ש יונ * ערב בל ניי תגנו רווית ותנת kiw יי ת .לטנ ב עו ת ב נ אי ו טונ  נ

תון m< נ o נ *ני להתענות » ת9 שן רית «ל יסים נ מי י' *ג ס .ת*ובת י סנ ת ו עינ ת  נ
ג <>w1 רב ו ח להתעטת *•נסוו נמדוו ן1נוו נח*ון ו רי ש ט שסק ופן נ נן ן1גוו *ל * ו  י

*ו9 m• 9* תג *נקרת סשגי גאון שורון■ די ת9ת u« ט ליוש ט  *■9* 1ינ9ר פסק !9ו תנ
א ן91 ראש 1ער9 פיון•9 שן ת9י ם9 רגרסינן - *ל ש ש׳ק ’ייו ר ט י ת ר• א ס תו ט  י9 9נ
א ורי חנ״נא ר' ל1נר טי סי *וו ס וי נאוסת איסת איוו אסר ט אג ש *•ויפי  *ל אוס

ש 0*י9לו אלא ן9 אינס >*ראל אבל ער וביי *בעולס בסנרג אלתיתס ט  וסתעססיס ל
תונין לבניס ס שן ו סונ ש1 יאובל-ס נ ת9 *םתים1 *ות פין לסי ו־ ת *יוי קני  עו*ת *״

ם וסתויא נסים לתם ז ובמקרא דנם גור להם וקרוע ש9ז לבף דנ ט חא י סי אי  ת*ג9 נ
 ני ונוי ססתקיס שתו גים0ם* אבלי לתדיא קורא בסשר קאסר וקרא *ערס *סנלתין

ש ש קי «ל וב! לארונינו הי ם * הי ב ^ תשים נפ*ייו וי ל את וד מ (ר׳ת ואסריגן «

( ג ת אלי די *י ה pa* שים פ ע די חי ב לג תי * ונ ס פל ט פביבא ביי ב ג ט באשו ש  חיי
םע ר־ח תיו ש* ם * ת בל .ו*טחים ט אינלי ש ו ל דאית שתי .ראני־ת ראיה הנ * מ  '0ט

ת תעני ה יקאסר ו ע בי ע רא*ינת ט ט י״ ץ םוורפץ או «י *נן מתענץ ש  ת“בו «י
 0ב* אלעור ו' בהב שן ט*ת להתענות *אץ ם*םע אלת סבל סתענין ואץ *סתריעץ

בג ק רבינו א ב׳ ת וגוסווענת סקיסובש קיבל אסגס . י ל אתת ספס תלום תענייד ט׳  נ
טו לו ש שיו ע תז ש *בי ל ש וגן ד*ת *ל ש ם ג תי׳ ת אתת ספס *תופשת פל ם  תפגי

ש י בלאו אבל תל ט להתענות *אץ רסובח אסר ט תי בו ל ט לעי  רתב** בת*ובת .ו
רו ואשילו בתב ש *נורו תבור לתווענית אק ב*בם בנ ת pnn בתםי*י1 ב*בי העב  תעני

א הבאה *בוו ער זח ח אעבח! ול ח חויני הי ט־ ת וסתביתין בג! ו ע ב *י ט א ש י  •נ
ט תווי בתרי סי איו k בהא לתדרי נ rfro רן רבולן ק * א ב .להתענות י ב) I עי | *  ט

אסר יחידת ח ו של תוקעץ טו ץ נ ט * רי ל סיוו * ש נ »ן דסתרגטינן איל p ונו i ט י *  י
m לוי w ת *ל ב ו׳ הי סו שן בסושים בוביים רי ס no ססני בם־ק אבתו ד א פי ק  ת

ט *ו ט' *ל ב ל, א אי תבא בסתגיתץ וונ ת *ל0 חיץ בולן דםב*>י ו ה' פ*ב ט p .בתי i

Voq סרק ^ןץ K 6 של השלג 1/6.טגש מקק פץ שסולין השושוש של nmo(ססר); «!שננלישל<צ&. ו)ש ומ«ש»שץ1לל)מ
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ק ת  וההום' ׳151 וכר5נ pnc5,1(סחח 5ל5 הומנ׳׳ן הנ5 נן1 ליג׳6 ה15לר 6ין1ד גיויה1פל נר ו
' דהא 1וכלןש קורו נ1’1 ריה נל מעה ארר7 לוי י ם ה' טפי  ר׳ה!׳וה״כ ויליף ס15מ ה״ט ננ

 משום י1כ אי ט'1 לר׳ה כיונל ה1ש 1נדקנ1 ננר״הא לר,מן נדאמי דשניע׳ ע״ש פהדד׳
 שהתקיפה ני״ה חקא ש״ך סעמא האי עויף סא' אינש דכ״ף נמה נדקאתר נעלסא פעה

 אלא התקיעה שאין נל1ני לא1 !לוניק לסשלה
 מתוך1 קרקשת !;השמעת ענדים שאת לפיסן

ה :א1י שאין נראה היה )ה י׳  .ף1ננש אלא נ
 היאמת ל5 לדחות זאת היא תלושה דקושיא ונ׳ל

 עי דר' זו קושיא לדמות ויש שנתנה׳ חזקות
 לועי עעם ויש מהדדי ילשי דנג״ש כיון סנר

 יחד להשוותם כדי פעתה למעה כפופים ני*ה
 :’ואע לסנוה כפופים להנריך ניוה׳׳נ גס ראוי
 וגם .הרא״ש ענ״ל שעמא האי ניה שייך דלא
 רניפ דברי על שנהנ זה דעת הזכיר ירה

 י״ה של ושופר דמה׳יתין יש אתרת שיפה
 וכ'כ ההשגות. שיפת היא וזו נדוקא היא לפצוה

 ננפופיס מעה אלא מויתיו על הפריז א׳א שם
נ יצא יעל נשל תקע ואס  למה ידעתי ולא .ע'
 השופרות כל זו שיפה דלפי יעל נשל נשג

 הרמב״ן דעת וזה נדיענד השרים הפלוליס
 על שתמה ומה .המגיד עכ׳ל ועיקר והרשנ׳א
ו אנ׳  ונקע דיעל פשיפא דודא׳ מקום לו אק הי
 יעל של ר״ה של שופר ונדמק פשוש הוא סתמו יעל של דכל משוס אלא דוקא לאו הראנ׳ו

 .הראנ״ו לדעת יצא נהם תקע אס הס דפשושים דאע״ג מירן לשאר וה׳ה יעל נקש ששום
 סלהו תיש ושל עז של אנל פרה של ליפם אלא איט הרמנ״ם שדעת אפשר כחג והנלנו

 זה ואין מ״ם אורמות מדנר׳ והוא כטעים שיהיו ונלכד יעלים של וק הן כנש נכלל
 וט׳. נשופר תחעה נתורה נתפרש שלא ואע׳ש :שנתנתי נמו תלא רביע דנרי בפשפע

 השמועה וספי אמר לפה ל׳ קשיא ונו' נפופי יונל תרועת מה למדו השסועה ומשי
ש' הא למוד  סייתי שנגמ׳ שלפי וג״ל .נג״ש מ"נ נהיקשא לה סייהיק ל׳ו) ל״ג (ריה ע

ונתר לאחריה וכשומה לפניה זפשופה שוכר נעיק דנר׳׳ה מהיקשא דניייסא נרשא

 בשופר תרועד׳ בר^רר׳ נתפרש שלא פי על ואף .הכבש
 שופר והעברת [נ] ביוכל אומר הוא הרי השנה בראש

 תרועת מה למרו השמועה ומפי שופר. תעבירו ובו׳
 במקרש ב •' כשופר השנה ראש תרועת אף בשופר יוכל
 חצוצרות ושתי אחר בשופר השנה כראש תוקעין ״היו

 שמצות מקצרות והחצוצרות מאריך השופר הצדדין מן
 משום בחצוצרות עמו תוקעין ולמה בשופר. היום

 ,ה׳ המלך לפני הריעו שופר וקול בחצוצרות שנאמר
 אלא השנה כראש תוקעין אין מקומות בשאר אבל

 בו תוקעין אין עכו״ם של שיפר’ ג : בלבי בשופר
תקע אם הנדהת עיר ושל .יצא [י] תקע ואם לכתחלה

ם: ש מינ ס ס. פיר כ א ו כ כ

 מדיהיו פל השית א׳א פס נחוג וכן ההשגות שיניח היא וזו .נדוקא היא למצוי. ט׳1 איל
נ יצא יעל נשל הקע ואס נכטפים ייצוה אלא תנ למה ׳דעסי ולא .ע'  שיפם דלפי יעל נשל נ

 ז׳ל והישניא הרסנין דעת וזה פיה ספל מון נדיענד כשיין החלולין השוניוח נל זו
י )צ״נ י*ה(דן של יוי׳ש פ׳ ניייחא .ונו׳ נהויה נהניש שלא ואע״ם :ועיקר  מנין מ׳

 אלא ל' אין חיועה שופי והענית חיל שנשופי
ה ניונל י׳  חיועוח נל שיהיו ונו׳ ת׳ל מנין נ

:ונו׳ נזה זה השניפי שנחדש
ה תוקעין היו כסקדש ב  נמשנס .וט׳ ני׳׳

נ׳ו:) (דף דין ניס ראוהו פ'
 וחצוצרות מאריך שועי צדדין מפני הצוציוח שפי

נ״ז) ונגס׳(דף .נשופר היום שמאת מקציוח
 שופר שיש מקום נננולין אכל נמקדש נסד׳׳א

 נמצוציות קראה מאי רינ״ל אמי חצוצרות אין
 המלך לפר ה׳ המלך לפר הריעו שופר וקול

 אנל שופר וקול חציציוח ן דנעי מא ה׳
; לא נעלמא

ס של שופו״ נ י ושל ענו׳ .ונו׳ <נדחח עי
 יהודה דג אמד ניח) (דף שם

.יצא הקע ואם יחקע לא עכו״ס של נפופר
 כפוי א' סוף חולין ונמס' ז״ל הרשנ׳יא וכחג
 לה ואוקימצא יצא לא חרא פ״פ) (דף הדם

 וכנר שיעוריה סיכחח דנחותי דמשה נאשיה
 נשל וה׳׳ה ז״ל הישניא כחג עוד .ח' פיק ראש יהנאי ושם לולג נני זה יניצו ניאי

ס דעונד עכו״ם תקרונה  נסי אי עטים עצמו שהוא נשופי והכא עולמית נפלה לה דאין טי
ס משישי שהוא  סדאננהיה לא דאי נו לזטח שלא מנח על כשנפלו פפקיק נממי והנא עסי
 אלו דינים רנינו נאי עסיס נהלטח שסיני ופיק .עכ״ל ,דישיאל ענו׳ס ורגשה קנייה

t אקע ואם יחקע לא הנדמח עיי של נשופי כיח) (דף ר״ה וטס׳ - אנדמת עיר ודין t 
; שיעורה מינאת אכתוס׳ הנדחה עיי מ״ס יצא

שופר
 ידיתי ולכסוף מהיקשא לה סייה׳ מעיקרא ותנא גמרא ומקשי לנ׳ש פניע׳ שניעי ח*ל וט׳ נזה זה של האמור את ליתן ומנין ונו׳ והענרת ת׳ל שלש שלש של לג' וסרן קאסי סכי
ק נג׳ש לם ה ג־ש לאו א• ה׳ לפניה ופשופה שנשופר מנק מזה זה ללמוד נהיקשא מ״תי מעיקרא ותנא ואירש׳׳ היקשא צריך לא ש’ע ליה דאתיא השתא נהיקשא ליה ס״תינן מ

ולאחייס
משנה לחם

 אע׳א לומר אפשר דנמהר׳ משום א״ו .זכרים שהזכיר דסחניהין יהודה כר׳ ליסא כו׳
ם שאינם ם שהזכירה הנרייהא הניא לכך נטפי  לוי לר׳ לו יצא שסהניייתא לומר נטפי

 האי ט דאמר הוא לוי ר' גני נהדיא טתרא אמיינן והכי מ׳ש קשה מאד ומה .כן
 משסע כטף להזכיר מדהוציך נטפים נלא אפשר דזכייס משמע משם דאדרנה וכו' חנא

ם אכל ונטפים זכרים חרמי דנעינן הזכיר לכך כפופים נלא לזכרים דאאשי רשום  נטפי
 לא כפופים נלא זכרים וכן 1יצחי לעקידע זכר איל דנעינן משום מהני לא זכרים כלא
 דאע׳׳נ וע״ק • דסחרהין יסדה מדר׳ ראיה הניא סדלא מוכרח זה נראה וע׳׳כ סהר
 הדדא וא״ה זכר כטף כל ונאסר מתהפך שיהיה מוכיח אינו לדעחו כטף זכר דכל

 איט כטף שהזכיר דאע׳נ העיקר שהוא זכי לוי ר׳ הזכיר לא אמא׳ לדוכתא קושיא
טף יהיה זכר שכל אע׳א זכי יהיה כטף שכל מוכיח י סוף .נ  לסוף ירדחי לא דנ

;כלל דעהו
 כלשון קצת להאריך ראיתי .יצא תקע ואם לכתחילה נו טקעין אין עכו׳ס של שופר נ

פ׳ שנמנה וכסוגיא נ״ס) (דף ניד ראוהו נפיק שנייה הפוניא ולהוכיח זה
ה. סהלכוח גפ״ח ינינו מ״ש ולנאר הדס ניסוי פ׳ שנסוף והטניא הנזול לולנ פונ

 של יצא אקע ואם יחקע לא עיז של נשוכר יהודה רנ אמי אמרו נ״ד ראוס נסרק
ם סיכחמ כחוהי הנדחת עיר מעמא מאי יצא לא הקע ואס יחקע לא ה;דתת עיר  טטרי
ס' הקשו .פמל הנימח עיר ושל אשרה דשל מחר׳ על ל״את (דף הגזול לולנ ונס׳ נג
 עםקיק דמשה נאשרה הנא נשרה נפל ואס יעול לא ענו׳ם של טלנ רנא אמי והא

 ניסוי פרק וכסוף .ש״ס הניחח דעיר דומיא דקהר נתי ייקא שעוריה ייכחת דכתיתי
 לאו דמצות מטס הגדתת עיי של כפפי דמכסין דאמר רג על הקט פ"פ) (דף הדם

ם של ילולג נו יחקע לא עמים של שיפר דקמייר מניייתא ניחר ליהטח  יטל לא עט׳
 שיטרא החס השתא הכי אשי רנ אמר והירט יצא לא נפל יצא לא תקע והתרא ונו׳

ופי׳ .נ”ע לנשיי מעלי פפי]1 ימינחת מה נל הכא שיעורה מינתת כמוה׳ וענו״ם נעינן
ן דיפראל אשרה לומר רצה הנזול לולג נפרק דחייצו דסשה דנאשיה המפיש  לה ^י

 התם השתא הכי הדם כסוי נסרק שמירצו תה וין שעורה מינתת כתוחי ולהכי ניפול
ק כדחירן נניול לה דאין דישראל נעכו׳׳ס יאייר׳ משוס הוא יכו׳ נעיק שיעורה פי  לולג נ

א קאסר יא על נעלה שלא אע'פ ענויס של אנל הנזול  ואם יעול לא ענויס של לילנ ינ
אים ז׳ל ויניט .נפול נעינן נעט׳׳ס דאפילו הטס׳ כחנו הס ינינו ולדעת .יצא נפל

א ולכך לישראל עניי׳ם נין שם הילק מדלא ח׳ נסרק ה׳ה נדנתג נן מפרש ז׳׳ל מ
 והוא ס’עט לשם לכך סתסלה שנסעו אילן לומד רוצר. דמפה נאשרה רנינו ונדי מפרש

 הנאה מציה ומשום ומשה נאשרה הנ״ע הגזול לולנ נפרק ננת׳ ונירם דנפלה דעט׳׳ס
 משמשי של שיפר אנל נפנירה הנאה מלוה היא הרי שנפלה אע׳׳ש כלומר נענירה

 הנאה ספה משום מיפסל לא ונפלו עט׳׳ס של עצמו טכנים עמדת שהוא או עכו״ם
 נסה כל עט״ם של כוכניס נעטדת דאסילו זה פירוש לפי ודאי נראה ומ׳׳ס . נענירה

ט מה'נ דהו• דכ׳׳ש אסור נפלו דלא דנס׳ דסוגיא ה*ה שפירש הפירוש זה על וקשה .פ
כסוי

סייטוניות הגהות
נ»0 רני ונן אאעזי י' דאטד חייימז ונטדוח הניול ׳נ1ו4 «רק נירוש-יסי איוזא נן [ו] msnS אסרנו יה ונא י»נתנ עסחוז נרנינו וראא יראים נפפר ונן וזסמת נם•■ ■סק

p ־ו ראוהו (נן 1 עינ ,תיש ושא יעא שא אססוא ואא תמונתי י' וואא חייא רני חני וכן בספרי איתא והכי נ דני תנא ונן «יעווית סינתת התות׳ ראנזר רהנא יהודה נ
* ושיק fr סזי lr x n תדש תקיעות נא שיהו תשניעי טנחדש את ׳איף ^ ב ז התם אושעיא ר' ;כוו וו ש

א נמסניהק ינהא^פליג• הי עני להכשיר פלונחא ס׳ קמא ונסחניחץ נ  תורף זהו נדי
 והפעם דוקא כנשים הוי דר׳׳י רזכריס לפרש לו נראה שרטס אומר ואנ< .ז׳ל סיחשו
 עקידתו שיזכיר כדי וכו׳ תוקעים דלמה אנהו די׳ עעמא משוס ווקא ככשים דנעיק

 של כשופר הוקעיס למה הנהו ר׳ קאמר היכ׳ דאל׳׳כ הוא והכי לך תדע יצרק של
׳ מצא והזק איל  נמת כל כילל משסע דמת:׳׳ זכרים אדרנה כך הדין דליהו׳ אנהו י

 דכריו לפדי לו היה לא הסינחר מן למטה הוי אנהו ר׳ דאמר מאי ואי סהט דכטף
 א׳ו מדעתו הדין לט להדס לו היה אלא כך הוא שהנין שנראה למה שאלה בלשון

 זה לדתות יכול שהר׳ין אע"פ ווקא כנשים ה״ט דמתני׳ דזכייס אנהו לר׳ לו שנראה
 לרניט לו נראה לא ס׳ס איל נשל להקוע שנוהגים מנהג הוא תוקעים דלמה דשאלה לומר

p מ די׳ ססעמא לימא איניש דכ״ף לזשוס סעמא לטתל׳ ל״ל ונתב ל .אנ  דהכי דאה׳׳ג ׳'
 משמע כטשיס הזכירה שהנר״תא מפגי מא זה פעם למת ירצה מאי אלא פעמא הד

ע׳ ס״ס וה״ק עכ'פ צריך יכטפה פלתא דהא ׳ מפעגזא דאי כפיפה נ י  למוד אנהו י
ם מדהזניר לנד אילים של [אלא] היל׳׳ל לא  יש ועוד .איניש דכ״ף משום דעעסא משמע נטפי
ר שסא יכינו לדעת סיוע לי  כשהקשו יאל״נ דוקא דהד זניים ד"׳ שהזכיר נמה טנ

' על נגע׳  ה״א כרי' אי תירצו לא אמא׳ כר׳י הלכה לירא נכטפיס סטה ואמי לוי י
ף יכל לוי ר׳ ואשרעיק דוקא זכייס ט ׳ נס׳ש א״ו זכר שאינו אע״פ נ  הוי כסוף לוי י

י נ  והסכרשיס זכר שאינו אע״א כטף כל דהוי שפירשו הסכישים נדנרי שלא יוקא ז
י ויאסרו זאת לקושיא יסיט מ ״׳ הלנה לימא פריך ו  יקא'י.ר דמאי דבריו ויפרש ני

 הזכיר פלסה האחרת הקושיא ועל לך. למה נטני ונטנא כטעים כל אלא tל׳ זכרים י*י
׳ העקלוקח ט לפירוש דוחק דהוא ודאי סתם נ י הרג כחג ננר אנל יני  נסי׳ ז״ל נ׳

 אומר אגי טד .ז״ל התום׳ קושיח והיא כן לשיש ליניס שהכריחו ההכרח סקעיו
י׳ אחי טיוש לפרש יאסשי דנ ט נ  דמהני׳ דפיל זה שיחרן זיל היה נדרך שלא יני

 ור׳ דכשריס סכר דת״ק לא או חורה סדין כשרים הס אס מורה דק לטין איירי קפא
 יכק מ״ת ח״ק כדברי כשרים טרה דסדין אע״ג שניה ומחטקס ופטלים ליה איח יונד

ד אפיט פסלוט ענ  איפכא פנר יסדה ור׳ כו' איגיש דסשיס כתה דכל פעתא משום נוי
ס והשתא ני  וכתתג׳׳ נדיענד פסולים שהס סדרנגן ריל כסוליס הסופרות כל דקאסר י
 דתסניתין דכשייס דחוק הפירוש זה אכל . לבחרא קתא מתגיחין אליני לא והשתא בחרא
 ליה הוה לא דרננן פטלים הוו דאי ודרנק דאוד״תא נדיענד נשיים משסע קפא

ב כשלים. לפיחני ת נ כ  כחג דינינו נב על דאף נאיח תקפיו סימן נספרו ניי הי
 איכפת לא אנל הננש קרן שיהיה אלא קאיו דלא דנייו לפרש אק הננש סקרן חון
׳ דהא «פון> לים ם מצוה דאפר ׳6 י רי׳ אוקיסנא ננטפי  לה וסשכתת איתא ואס נ
ם שאינם זנייס של ט' למישנק ליה הוה לא נטפי  דקאסר דזנריס לומר שדעתו נראה .ו

י ׳  נלא זכרים לה דרשנתת אלא נפוניס־דאל״כ נלא לה משנתת דלא נפוטס סם פיכ י
ק נפוטם  נגנז׳ מוכרת אדרבה זה הניטתי ולא .נכטפיס הדני לחלות לוי לר׳ ט מ

דתניא תנא האי כי ואמר הוא אסר למה תקשי דאל*כ כטפיס נלא זכרים לה מנאנרוס
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̂ןש <צ»ל פשופי  ן11לו >ron> .'w עפ שלא 0ל6 גשפיפגו אלא 9הפלו שאין מ'•לא שי

אסדס. לזוטס פ<>פ יששלע•! גשיששי ששסגשיס גסשריסס ל'^17נ שראיש• לשי רנ<«
ה אפ הנ1ננאזר לי «11ש!ר ו מג »י  ינמלה קנאלב יאיןהדין •לא נו שהקש םרג«ל1שש ,

 וששמיפש הששדפש אלא א>לה ששופר שנלוש לש• פהס שופרי ופלק פש •9פפ לדגי שפס »!פן
 אשיש השושש מן «גרה ונלא היא «פש בלא

ש נו עש סמשוקש  שלל נו שגע רשומפ אין ל
 נול דין כקול ואץ היוצא הקול ששופע אלא

 ומלה «לנ אגל גו יוצא ההוקש אף ילשיקך
 אלא גהן מוגיוו ידי ללאס יגול אדס אין

 .גהן ילא לא גוולין כשק ולפיק* טשן געיפת
 מה נייושלגד משורש וכן יניוו דנרי טאוד א
ץ ץ ופס לולב נ ׳ אמי סופר נ  סמן אליעזר י

א הגא יוצא הוא גנופו  ודגריס יוצא היא גון
 בקול יהיה אפילו ובגשנושא׳א פשושיסהס.

א הני פימ לכם יהיה חרועה יום נזל ץ7 ^ 
יי «*ל «*א סוני .כאן עד נייושלפי נ י  פי נ

 להשנה מקום כאן אץ וש*מ כירושלמי p שאושר
 : אפס רגינו שהזכיר והשמם שהדן אפר

 מסקשא לוז) סם(דף .'m «לה של פושר (כן
 שלה של שופר אפד רגא אפר דנמרא

 מ*ש יצא n סקע אם שלמים סל שישר ואשד
כך «:0נ ליהשס לאו פלוס  הגאה המודד לפי

 מואר מסגירו הסאה הסודר שם .יכו' משופר
 הנאה יהמודר מפה של מקיפה לו לסקוע
 :הראשת האלק שק וכל השר האלק הזכיר זיל ורניש מצוה, של סקיעה ט לסר\ע פיהי מפיפי

נו׳. פלייה שופר ד שלר׳הלדןלינזמפנה ו ש ץ שציים שמי פ׳יוי  אץפפנייץפנ
 נהמה נגי פל רוגני! ואין נאילן שלץ ולא הנל אה מליו מפקוזץ ואץ הספום אס

ר לא אוסו כץ0« ואץ המיס שר פל שסין מ שהוא נדגר ולא שטס משום שהוא ג
פסים

א כו א ל צ ר .י פ ל שו זו ג ע ד ק ת ו ש א נ צ אין י ה ש ו מ ת
א ל ת א ע מי ש ל ב קי « די ע״ א א ל שנון « Y ה om n 

ו א ג ל הו ו בי ע הג ט שי א ה צ ץ י א  ורא .נזל זץ ףל0 •ואץ *י
ל הו ל. דין ב ז פי לבו ג ל שו ח ש ל  מש טל P ס ירש ואילו עי

ע' לאי ק ת ע בו י ק ת ם' א א ו צ ץ י א  ש
ל קו ה דין ב ל עי ם .מ א ר ו מ א א ת ל ה  ו
ה הג ת ג ע מי ש ל ב קו ת ה צו א מ ת ל עו תגו ליו ך .גי כ פי  ל

־ ח מו ה ה י י ר ת פ שו ר מ ת ע מו קו ת דז בו ל ע קי ל ת ה: ש צו  מ
ר ד פ שו ש של " א ה ר שנ לין אין ה ל ח ליו מ ת ע ם א ב יו  טו

לו פי א ר ו ב ד א ב הו ם ש שו ת מ בו ד .ש צ ה כי ר הי פ שו  ה
ש א ר לן ב אי ר או ה ב ע ר מ ה אין הנ ר לו ו פ א שו ל א א נו הו  אי

ה ל לן עו אי נו ב אי ט ו ל ש ם פני ע מי די ה או כ בי ד ץ .ל א  ו
ך רי ר צ מ אין לו ץ ש ב ת תו תו ץ או או ש ה בו עו כ א ל ,מ

פני ש:0וו«ד מ

«5מ כל להקיש לא6 השניפי נמוש ת׳ל דאין נהיקשא טינל ולאמייהנפרייה  שלמד# 0ן
 דאי נהיקשא סיסי נפי הא נזה זה סל האמור אש ליק טיש נמר ולג»ף שווס שק השגיפי

«0 גדנסיט ס שהים י ס  ל* אי ה״ק .שפח השניפי חדש סל 0עו1סר אץ נפנל איוח1 נ
 n דאיספר השסא נהיקשא הכל מגיא גייסי לדונה ששיר לפשה פ לש נאמרה U אילו ניש

 גהיקשא פוד להטא צרין איר פטר למשה פ
ג. פפצמי o לש שנאסרה שפכשפ הגה פי m 

חג ולק הגל לומדין אש משם  ומט רטש נ
טי. גמכל ששר סרופש מה למדו השפופה ו

 אדם ודיג סקיפוס כפה גשג ש*נ ונראש
 סרופפן סכל למדו השפופה ומשי וכר לפקוע

 לניס כן נם טץ ונר ק אמד הזה סזה של
פק־ מטגי לפשה הלנה שטא כאן הנזנרס

לל ג׳ש דאספר השסא אפרו  דאסנש השסא ו
סג .פטר לפשה « גיס  שאץ מפס ר'9 ג

ש' ממש ט אץ שקול כלומר גזל דין נקול נדסק
 ונר מדני שאיני קונם שיו} (דף דנדרים שר

 שפמי הרי כא4 הגזול לו^ שוק וטרושלמי
 הנאה למצוה דטישיק פסק גד*• שסק ורגיש

רה  ולא נזל ח גצןיל שאץ כהג ולטגו מני
סג טה סוופה יום משם ג :לגס י

ט' של שושר ובן  0<ןד נשסלש טיש . יצא ו
 לא פעילה אין זריקה לאסר דאיל( זריקה

 כזאפריק לגהרם סהגל נקרניה ולא גמורה
 P לגשג רגיש הוצרן לא1 ופנגווס נזנמיס

n w שלמים לסל שק גל דצא שלה של ששר ח שגסג מאמר סלמים סל:
ט׳. ירס אס מליו שזללץ אץ ר*ה סל שושך ר  ופשה, ספסם לא מפה פסה ואץ ו

 פלאנם דמי דלא דזרון שרה כסל הנא למריהס שוק פסו והגמיס טי
ידקם: לא מנריסס שטס אף זאורייסא

שיעור

ם ח ה ל שנ מ
ט הנפל לולג ט דקאמר שנשלה פיג הדם נ  אשרה טן לסלק רס נגלנשנא. הר אשרה נ

ע נידים לפשש צריו אלא פפילא אס׳ לא שהטקץ טק דנאשיה להדס  דמרו ודא• ל
ט אנל י1דס מי פקודם שנדחה  כאילו דמויי נססלנף! משלא אסי דהטקק טץ הדם נ

ג לכפו הוגר ושר טש ט ששיי' זה טרום לט השסא1 שנקפס. קדם » דנ פו נ  ינ
p גיישחו יהיה v o i w o r a נסרק שטילו ססורת שא הדס גישר נסרק שטרצו 
שי הנפל אלג ס פטדס של ושופר דלילג לה שקי הדס דגג מי  U אין ישראל של ט
ם נלולנ וכק נששר פאן רגיש נדנרי זה דץ שנאר לא למה וכ״ח נשול  של דעט׳

ם דהשסאענודח א1ה דנ*ם אפי רש דששל. ישראל ט  דשסול קאמר שנשלה דעס״ם טנ
ם פטדס שק כל  פטדס של אלג אלא קשר ולא נשול לה שאץ ישראל של טנגי

ם  ר*ל פגויס סל ששר קאפר ונשושר ששסר מגט ולבסוף ששש טלן נאמר טנגי
ס ענודס של ששר » שלא גאמר מטיס סל טגני א « אהמה שהשסשה משר נ ל<1ו
ם ר גל אגל לגסמלה ישול לא ופ°מ נאסטס אגס טי  שנאסר טגבים עטדס של מ
ש לדפס אסיג שנשא אגדש טי. משל שישר :דמוי רש משם יצא לא גשל אס יני ו
ק דגרים שר נגאן א טקשה דלרטש יראה ט  דמצוה סאמר דאשיא האמד .לשניהם י

 ואגלב יוצא שאש טפרא שאפט ומצה מאלג הכא שא מאי קשה מ'מ רחש ליהשס לאו
אי והשפם !גל רהש ליהשה לא דמאה  שהיא משוס ל') (דף הגזול אילנ סרק נרש שנ
 טססר לא ולק־ גזל דין נקול שאץ היי! לזה וסיהסי מס״נ טא שי הנא סה׳ג
 שם וניש נסג^ אהשס לאי דמאה מינץ לזה שזל נהנה דהרי א מקשה ושד .שלש
 דסנא ואיש .וגל שלה של קושר :גהוששש שיש דנרים ששאר ייסר דשהינ שששא
 סהלטס ה׳ שי נשף כחג דל ומא קל והוי שצטה שנא לא דשקע סדנטו ששמש
הין לא הקדש של וריוז ופיאה קל טפילה ק דנ1ו שעלץ ולא נ  ט ואץ קל דמי ג

פ' אפרו אזן ספיאש דץ מ שרק ט א\ א מפילה 03 שלה מ״ש טיפ) (קף ר! ניס י  ט
מי טץ 6ה למלין גשקא גה דמפל טץ  ^סקיף נמי ורנה טא ממילה גס לאו קל ד
 ליה דמודה משממ קפ0 גאישרא קמ0 ט דסקס לנהר מפל טמה אלא קאמר לא

ץ דני שני דרניש יי״ל דמפל.  ט אין האפס לט אנל סנרסו לט הוי ליה ש
ס ומראה קל מעילה נהן אן דניים שלשה ה׳ פרק אמייק דהא מעילה .דומק וזה ויי

 הרי ד<דמ (י*צ .טפילה דץ מ אץ הא נהנה הלא יודס רטט הקשה מה לדקדק יש
ש נשג ט ואפיש שמלץ וצא נ-זנץ דאץ יני שי אלא מי לא הנאה טשר ד  דרגם ט
ק דסקון וכל נדיפנד יצא אשאי רניש שקשה מ*מ טן ינ מ שקן דאודייסא נ  ו

קל זה שפם צהס רטש דהיצוך דניון סאשר ואם .יצא לא נרשנד דאשיצו למימי  נ
ם של ששר נג> ניצג הקזה לא למה היה נדגהג ומצה דלולג קשיא לסס  פטי
 סל נשי דנלולג טא טצסא לט הא וייל .קל דמי משים דשאר הסם נמי ולישר
ואש/ מהיג משום יצא צא הג«ל דנלולג ואעיג rfo נייש נמים יצא נשל אס עגדם

 לשם ואיש .יצא אלא הני אמריק לא יפנרים [נלולנ] (טפרא) שש ליהמס לט 0דמ»
ד דמה משה וי״צ שלמיה דץ יגיש נסג לא  נהו דליס משם שלמים דגרע ננסרא ני

ט׳ טון אנל פעילה ש ד נ דנשצה יני  ציש ודג קל דמא משם שמיצה נה אץ נ'
ת :קדשים שהם שלמים ט׳ רשגו ליהשס צט סצו הג .ו  המלוק הזכיר זיל ודניש !דה נ

*ן נסנאר שפמו .ע*כ הראשן המלוק וכיש השר מ ואצמרץ■ ההל' גשייוש נ0שנ זיל נ
ר לאשפופיק סי ד דם הנאה נ  שדר של דפשו שאץ לט דפר היש מסנייו הנאה שדי י

:קמיל ציהסר ושרה מששר סטור אכל טיש שלא טץ סצוה דני
ניקב

ד ז נ ו מ עו
רי וארצי אץ) צ.1ו p נקל ושן מיני צג* 9>ט שזפי יום גז( p ם י שמציי. טצהש ש( שיו וג! :ישמיט)w(טחאטמפצמ׳ מי ! ואייו י׳ שןיני ש) ל ק ) לו*סr•»* 0 טי

ש ש ( של •ייט «* .1«לי נט :צ'נ> ף1טי

ק צףג ששריה מינשה גקהי דמתח הדס נשוי ס לה ש  שף ישראל!טש של גפקי
טי לא לפה קשה שף ט הו טס יצא צא צשצו שאם ישראל של נפנדם יני  לסלק לו ו
ם ושוד לישראל מסים נץ ענד  דלפה ועיק .נשלו ללא נפלו נץ לסלק לו היה סצמו נ
t i ח ק הנס׳ ט ר הנשל לולנ נפי טי ענווס פשל אשרה יסל שסר׳ י  דסיאל ס׳נגים נ

ק נמו ט היי ואסאי הדם כסוי בש' ס  ישיש דהיה וליל .משה נאשיס דא״ר לסח פ
שי ק הדם דגג  ששרה טכשס כמסי משוס סממא דשירש כשלה וכלא משים כשל לה ש

ק נשלה גמלא שסנישץ לאוקמי שצי לא הנמל לילג כשרק הנא אגל ט  דאשרה ההם ש
טיי׳ ודאי  האילן P הלולג דמשקצן משום דית צטרוש השסשת כדנתס כנמל לאנזר ד

סטן הסס נדפר לשטי מצי לא וצק נסנפל  אמאי קשה אכט ינים .דמשה נאשיס ו
א דמגויס קוטר לא שי כשלו דלא טנ א כישראל וכיס א ל דנשלי. טנ  פניש שי on יי

 נסנשלה ושלא פסים לש פי.'ב משם ששל סגסנשלה אשרה דהססא שניונמלה דאשרה
שדג שישיא טנסח כחוט סרט דאינא  היה סי׳ ל״שנ לל זה לשרש מצרן לא !צכן ו

י׳ ז״ל נ י ט נ  לשי פ״נ לל ונם טהיג משם דניים גגמדא מייפא סשי פס זזה יני
שק דטץ הנידסס דפיר דומיא דקסר שי דיקא נריס דלא זה  שנשלה נאסרה לס ד
 שגנים מנודס דמי המשרשיס שאר לשימש נשלשא דשרשס הרדסס דפיר ממיא מי לא
ש לפירוש אנל ונשרשס הקנה לה דאץ כנייסס דטר חטא סי ישראל של  צא יני
ט לכ"נ הט מ׳ שו .ליס נריס ולא וי ט דניי צ״שג טפר אני י ר שלא יני ג  היה ני
 הצלטס !0 ושרק מההיא הסוס' שהקש הקשיא מגפ1 בנש' מיוססש סדס שמא זיל
 למה קשה הטוושיס דלגל ונו' מהו לילנו לוקל המשסשה לקש ריש לבס׳ מ׳ו) (דף

ס ספדש מי דפפיפ קשה נשול לטזי טירי יצא «נ אם דסיש ציל יי  דלא נעיא ד
א אמר והנא טסשיפא  סשירש סאסר וצפיריש לקצא דמוי דש משמע יצא נשל דאם ינ

 דנה' הסוס' נפירוש משרש מא לקי השסשס שס כדגחני קשה נ*נ ל10ג בלא נשל
 צנן מססצה שנשעו ישראל של 0^ כלומר דפפה נאשרה אייר מסניטן הגא ה״ק

 באילן טירי ורנא ששריה טנסח דנסוט ששל וצנן יביט נדנהב אשרה נקראס זה
 אנל נהלה נשלא אשרה והן ישול לא לנספלה ופ^פ דשרו גרנק משדי ולכשף שנשנו

 הצלפים גל שרק של הנעיא טא פ ובהלה לק סמסלה ששמה פט״ס של באשרה
טס ניין אמריק ט נלופר לא ט דשי p אם איששישא ולא  שפשה אפס שעה שיו

ם ף ד אסנשי לא ש נטל י ק דסלקא ונמן דשי אץ ט סי ש ששק נ  לפופרא זיל יני
 דסלקא דהסם נפיא ההיא שנס כלומר יצא לא נשל אס שנטלה דאשרה נסב ולק

ק ק טנ1 נפי שי. יש טזיי ר דהסם נעיא הא ואיש ד  הנזול לוצג נפיק איששישא מ
מי שם שאפנו f ונמ״ש מינה ספשש דמי מי צא סטקרא ו n ״ל’ הצלפים, נל נס׳ 
שט נטרוש כבור דרניש ח הנזוג לילג נפרק יש הצלמים נל כשרק דשירש ה  דנע

 דשי הוי לא צק למעש טדו דמי דניון נהוס הפם ושאני טפשיפא לא מלטש דנל
ס ידי טל לא אס ננ-יצה נידו אץ אשרה גני הנא אנל  פנודס מנשל ט! דישראל עמ׳

ם  יאשרה להלק לרניש לו היה מניח חאמר ואם ,נפיץ טסשישא לא דא״כ כלל טנני
 שי נא מפי״ש נשלה סם אשל מעיקרי דשי נקרא חה נירש שנשלה יוקא שנשצז

ס ונראה מזיל ציצב נפרק המם׳ ש ונס נלל דשי ׳ דנעי פמט שני  (דף ירטה י
 U נטיא׳ש מסיה נו עצמה אנל נירש סמרה ט ופלחה מעיו״ש ראש נקשס ליג)

 דנש׳ דניון po׳ דיטש לומר דש .היא ינווסה מעיו״ש נשנפצה נפי והנא ומד משיג
נפרק שאמרו כש שיש מעוג שנשלה אפרי ולא שנשלה אשדה שסם אפרו שלפים נל



s&aסשנה מגירפ״א שופר הלכות .זמנים משנה בסף

 זרנו6ל נסרק • שיחק שהח דהיינו נ׳י) גגדה נה״הלח ('.ני)ר .והו' השופר שין;ןף ך
 פירוש .הסדק מקום גכרח ילו6ופ כשי כשיעור נו נשתייר אס לרהט פטל

 מפנו שלמעלה סה כל דסזינן משוס דמנשרינן היא הפה ללד הקיבה שיבור שישהייר דוקא
 העיפור מנבל לאפיקי הסדק סקוס נכרה וכאילו נאומרו רנינו רמו יזה משם נישל פאילו
 נשתייר לא אפילו שמכשירים ניאת ן' לסי׳י

 הוקכיס מכנו ולא וכו׳ נמינו סתסוהפה ד5ל
 טינת .כשר זה כרי התקיעה את שנסתמו

 לעננ ואינו נמיש סתהו שאס ו׳ל רניני
 סעכג היה שנסהס שקודס אפ׳ס עתה לתקיפה

 נפל ט שפתמו שמה לכי כשר כתקיעה את
ק ,השופר <ננ•  סכנו ולא ז׳ל מלטנו נראה ו

 אתר למשעע התקיעה את שנסתמו הנקניס
 הסתימה קודס דאי הנקנים מכט לא הסתימה

 שנסתמו ולא מעכנים היו ולא למימי ליה הוה
 וההצהוה רנינו יעה שזהו ז׳ל הר׳ן כחי מן

 הדייכא שי׳ל נראה העמיד לשון מהין שכתט
 ההקיעה את מעננ היה אס דאמר נייישלמי

 להס שהיה נראה פסול הנקנ שנסתם קוים
ע נדנרי איזרח נירפא  נפפריס שפחונ כתי יני

 וכן שפתנחי זאת היא האמיתית המסתא אנל
 של ועדותו ז'ל משנה מגיד נעל סדנרי נראה
ק :הכריע הי׳ן  מסחנרא שופרות שנר• דב
 פ’אע שלס שיעור רהס אהד השנר היה שאס

 יימיא נשר פליו והוסיפו אתר שני שמק
פוסלים; ויש לנסדקליתט

צפהו

 ולא עשה טוב ויום עשה מצות שופר שתקיעת מפני
 ליתן "מותר . ועשה תעשה לא רוחה עשה ואין תעשה
 ולא .לצחצחו כרי טוב כיום חומי[ או יץ או מים בתוכו

 יהיו שלא הכבור מפני לעולם רגלים טי לתוכו יתן
 שיאחזנו כרי השופר יישיעור ה •' עליי בזויות מצות

 . פסול לאורכו נסרק .ולכאן לכאן ויראה כירו [ת]
כשיעור בו [י] נשתייר אם לרחכו

. הסרק מקום נכרת ובאילו כשר
כמינו •שלא םתמ.ו אם ניקג

 נשתייר אם כמינו סתמו .יפסול [ז]
ט הנקבים עבכו ולא שלם רו

 כשר, זה הרי התקיעה את שנסתמו
כמינו שמין כשר בזכרותו הרהו

 חסהל״ת עשה ואין תפשה ולא עשה יי׳ש «א עשה וננמ׳תיששופר תעשה, לא משום
 פירוש יחן יין או מים נתוט לימן רצה אם אנל משנה נאותה .ונו' ליהן ומותר :ועשה

: הכטד מפני אפור רנלים מי נ״ז.) (דף וננמ׳ לצמצמו כדי
ר ה עו  ישנ״ג פירש שופר שיעור וכמה יין ניח ראוס פיק (שס) .וטי השופר שי

 נדי ופי' ולכאן לכאן ויראה נידו שיאהזני נדי
 וכן ,נדול ולא קשן לא ניגוני איס שיאמזנו

א נאיו מי ק ננדה מ  זק ששיעור המגלח פי
ט וכן הוא ספת ח  פטל לארט נסרק :ז״ל נ

• לרהט ״'  נפופר שם משנה (לף '
 פטל לארט נסדק ועמרא פטל וינקו שנפיק
 ואם נשר מקיפה שיעור ט נשהייר אס לרהט

 נשנסדק פטל לאיט נסיק ופי' .פטל לאו
 דעת וזה לא ודאי תיטפו אנל יונו או טלו

יש לרמט ונסיק ועיקר. המפרשים סן הרנה

 ער שופרות שברי רכק .חוצץ אינו
שהשליטו

 6ש נשוי עי' ג :שס המ'נ שס פוי נ ;שם פוי *
; CC ונסע־נ

ר השגה ביי א  הי
 נהג .וכו' פכול ניויט •שלא

כ לא ו׳צ היאנ׳י  פ«י
 הווה ניכיון וזכי ציחשלמ׳

ז ווהניהא ניני י  אה יועגנ ז
 אע׳ז שידנש ששנל, ההקישה

 הנא השהינוז שקול ננזני שמקנו
 וויהוז גהיע סהמו ואס וה

 עהוג לא שאיורו והסכוג כשר
 ושס זונם אזיגו אצא צנמרי
 והניתו פיזמו לא שאס פירשו
 נשויס סיץלוה שגל נשי פנוס

ל. נפופרעז׳

 כלפי שלם תקיעה שיעוד רכעיק שכתג מי
י ויש למסה ולא פיו  סן למסה נין שנהג י

p מלמעלה נק הסדק i להתמיד;
. וסהמו ניקב ט' י׳ הס רנינו ינרי ו דנ  נ

 הסמימה שיהיה ינריס נ׳ דנעינן ההלכוה
 ושאינו יונו נשתייר אלא הציו ציקנ ני״נוושיא

 פסקו וכן הסתימה אמר התקיעה אה מעננ
 יותנן דר' קמא כלישנא ז׳ל הלטה ינעל ריח

כני אהיה שפה נזה ויש ולהומרא  העלה ו
 מעננ ופירוש .עיקר זה שפסק ז׳ל הרשב״א
 ק■ עשם ויוצא קצה הקול שצסלש התקיעה

 וסתמו ניקב נייישלס• ואמח ז״ל הרמנ׳ן פירש
' שסתמו וטא זעירא רט נשס זמינא נר נא י

.נשופר נפרץ כקולות שכל נשי סתמו לא הא , , , , ,
ק הירושלמי זה נהשנוס ונתנ ט ז׳ל והרשנ־א והרמנ׳ן נעפור נכתב ו הנו ט לא ההלטת נעלי אנל נ ט ת דשמואל לאטה ליה שלמו נ״ז.) (דף שם .ופו׳ כשי נ/ניותו קדוזו נ
 אלא הוציאו לא ווה מהונו או® והוציאין לטט ונכנס הראש סן עצם טלש ננהמה תחונו כשהוא נזנווהו ז'ל פ<רש'׳ הוצן איט דהיצו דסץ יצא ט יתקע ניכרו® קד®

:שטל שושרוס שנרי דנק כ׳ז) (דף שם משנה .פטל שוקרות שנר• דכק :עכ׳׳ל ,היכרות אח נקנ
הוםיף

למלך משנה
נהא להסימק ויש .דר׳ה זה .וגו׳ עשה מצות שומר שס*ךעיז נ'£0 ד א פרק

 לא או לוקה אס תעשה ה־'א ודחה עכר אם ועשה ל׳ת דוחה פשה דאי! דקי»ל
 ומשוס דיהrל פשה אלא כלל לאו כאן שאין גתצא ל״ה ודחי פשה דאהי דקיי״ל כיי; ^סריק <ף

 אס ואפילו ל״ח דהאי כחו אלים פשה פס זה תפשה לא cpoin טין א״ד לקי לא אפשה דעגי
 נזה פחדו קמ׳א) (דף הקן שלוח ש׳ שהתוספות ראיתי שוב . לוקה אתר פשה לקיים כרי <םלו

̂: דאיט ס׳ל ורג״א c ההוסשות מ׳ש ועיין ליה דחי רפשה דמי דליתיה כסאן רהלאו משוס לוי m 
 הגמרא כקישיית הרנה גרחקו שס שההוס' דאף ונראה .ודיר, כ^שה ד״ה מ״ז) פונרין(דף אלו סרק

 רמאי הכוששות והקשו גשור דס לכנויי ומוי הואיל ליחייג לא אלדישה סותיל אפריק ואי שהקשו
מי סא  היא הגמרא דקושית ניהא רינ׳א סכרת ולט . העשה ולא פשה די׳ס עשה הוה ט

 לכסית יכול 1רא*< מזי ור5צ רס ליה וסזדמני הואיל איכא הא גיו״ט חרישה פל דלוקה קראי דה־;י
 שליגי לא אחר תירו, שתירצו ור׳ת דרשג׳ס נראה זמ״ח ל״סליכא. אכל דיו׳ש פשה משום הייט
 להו רשנירא תלא vלל* נגד עשה דאיכא היכא כל הלאו על לקי לא מעולם רריג״א יינא ל/סאי
 ע:ז דאיכא כיי; דיו״ט לאו משים לוקה דאינו לכנות כדי יחרש ור5צ דם כאן היה דאם דגהי

נוי  דלהי הואיל יישום אחלישה למש.י*יה ארעחין תסיק היט צפוי דס הכא דלוכא כיון אכל מי
 אה אף ינכא איירמן לא ראיסורא הואיל אגל אויתיס ליה מקלעי אי מון אפרינן דהיסרא דפואיל

 שכן וכיון היאיל לומר כאן שייך לא וא״כ דיו״ם פשה משום ית5לכ לו הותר לא צ»ר דם כאן היה
משיה חלקות כאן היה לא ור6צ דם כאן כיה ראם דכיון ס״ל ורינ׳א דיו׳ע אהרישה לקי ג»יר
צ׳ת על דלקי יל׳ת פשה ראינא היכא רכל דנימא דאף ג״נ עוד . המצקית לענין הואיל גיסא הלאו

̂כא מ״מ פשה כעדו שיש אף  כד• ותר: צסור דם והיה ונלאים יו״ט כגון אינירץ נ׳ מצנישו ה
^ לכנות  כיכא דדוקא עשה ציכא דננלאים דון ^קה אינו דכלאים ל׳ת על דיו״ס ל׳ה על שלוקה ד

ע;ז שי: אף עליי ולוקק !ה דל׳ת כחו דאלים דאמרמן הוא rfi זל׳ת עשה איכא אחת דנסצוה
צא ניו׳ע דאתימי גשגיל גהדיה פשה דליכא כלאים גני אגל עמו עשה וה כציוי שיש כיון כגגח
 דגיזי־ישה ר״ת נשם התום׳ שכתכו ומה .נעיגי ששוט היא ווה מליו ללקות דכנ-זים הלאו כח תת סוניף

 דנתם תירי ולא ל״ק דו״ס דהוי משום דשלאים לאו על לקי גיידא נאו אנא רליכא קאי יכלאיס
 ניו; הואיל שיין דלא אמרי זה ופל למשעריה נעינא דהיה היא הואיל יילשום צ?ור דם שם היה לא

 אמיינן דהיתרא דהואיל למעלה שכתנצו מה תעק אשור צשיר דם שם היה אם דאזלו די״נו שהיה
דנלאים אלאו ליקה היה לא צפור דס יאן היה שאם לעיל: אנל אמרמן לא דאיסורא מאיל

משנה לחם
 ההלטח כדעת שדע® ז״ל ה״ה כתנ כנר .וכו' פטל נמינו שלו) פתסו אס ניקב ה

 במינו פלא נין במינו נין וסתמו ניקב שנני״תא העתלוקת מפרש ז״ל שהא
 התקיעה אה מפכנ נשאינז דא״רי פטל נמיני שלא נשר ננזיט אומר נתן רני פטל
ט ופסק פסול נמיגו פלא נין גמינו טן הכל דנרי התקיפה אח מעכב אנל י  נחן נ

' ופרי סדשקיל ,רונו ונשתייר יעכב ואינו נמינו חלמא נעיק ילהכי אליניה pm׳ י
 נתן פרט פסק איט דהא יותגן לי' יותק דר' קשה לאלח״ה זת פירוש "|w והכריח

 כור,יה דלא תתני' סתם א״כ כמינו ומכשיר נתעכנ אפילו איירי נתן דר׳ אמרח ואי
 קאתרה שכמא התקיעה את מעכנ אם חהניהין דהא נמינו אפילו דימעכב דקאמרה

 נאיש אס וא׳ת קשיא וא׳׳נ משנת כסתם דה׳כה נעלמא א״ל יוחנן ור׳ כמינו אכילו
 כשר נאי ואם א"כ ז״ל הר״ן כפירוש נתינו מכשיר ודאי ואו מעכב נאינו נה; ר' דניי

 דאס תעכב נשאינו דכשר מהניתין קאמרה הא ועל ני״נו דוקה איירי נמהניהין שלמר
 נסהמא מחגוחין א״י' לא נמ< השתא ע״כ הא וא'כ נתן אדרני פלינא כן נפר: לל

 דאם מתניתין דא״כ נמענב היי לא דהמחלוקת הר׳ן סתר איך א״כ דוקא כמינו אלא
 כרמית איירי דמתנ<' דיישא נימא קאמוה פתמא ומתניתין מיני כשאינו איירי מע:נ
 נמינו דא״רי פרסית דסיפא השתה אומרים שאנו כמי סלל וסיפא דוקא נתיני נשלא
 הויא יישא והשתא מסיפא נו'.צ רישא להוקי״ מסתבר דפפי לומר ויש .כולל ורישא דוקת
 ייתק ווה פיסית הוי דשא הר״ן דסתר לפירוש אגל כמינו שלא נץ נתיוו כין נו•״

 נתנאר זה ועם נקסיה ייסא אנב לומר דא׳ל דוחק אינו ח’פרפ הוי והשתא מע'נ והיכל
טו ונעמו ז״ל רנינו עירוש ה׳ ומילר,א דסתמא המלממית נס׳ כהב דהרמנ׳ן י׳ל ו

 שר׳ל התקיעה את מעכב דמפיש זה לפי יצי׳ל .ע׳ש הכי טי ותוי־הא ני״ט הדינוק
 הסתימה אתר כלומר התקיעה את שנסתמו הנקנים שאתר וזהו :.שמס אח־ רעכנ

נ ספיש דה׳  כשאינו א״י׳ דניייתא דמתלוקח למימר חצי היט ההתיתה קורס מנ:
התיש' שהקשו ונמו ההקיער, עכנ’ ולא רוט שנכהת אפשר וכי הסתימה קידם מעבי

 ההנהה נעל שהנץ נמו ולא קאסר הסחיפה אתר שמענכ פירוש ע״נ ודאי אלא ז'נ
י׳ דנ  מה ועל .ת’כדפריש כן לומר אפפר דה• הסתימה קודס לומר שכינתו ז״ל רטנו נ
 מעכב כיה מתני' כעי התם דנרסינן לירושלמי הסכים לא נהסנוח י״ל הראנ׳ד שכתב

בכנ היה הסהי״ה קודם אלא תעכב כהס־.ימה כמ׳ש דאין לנינו על להשיג סנתו יכו'  לנדסני דנליט השיני ועיי , קורס משרע היה דרהלכון התקיעה תעכב היה שאמרו וזהי י
.הס ״נואריס הדנייס ויהר ע״ש המאיר נעל שמשרשו מה נפי הירושלמי מן משמע גי׳ יהך התקיעה מה מע:נ שמא אע״ש י

}יפרע
עוז פנדל

p . נשו וה היי «ד שטל נמיגי שצל עד טאמוע מי השופר 'ייעור s דין נימ ראוהו 
ג ז  עה שהשני: א:שר אומר וזוגי ע;'צ ושו' י(|0ג־ וכני צירושצמ■ הכניס לא יזל הראמד נו

 גמרא נ׳ע יאהיו ודצשון ג׳ר יאיהו ש־י, רוני ננשמיר הננלי דרך פל יסה ופירשו כירושלמי
 ־׳נו שושיז״ר והיא ייה:ן א׳ר ופצה כשר במיג׳ והתיזו ניקב לא־יר גתן רכר׳ שנסדק לשופר פיעי'

 ורנושיוו הגאונים ורוג ינהיג ייוו פשקו ק וגס המתגיי פהיצ כנצ לדגדי התקיעה איז סס:כ ואס
 שהשכימו נהנה׳ פעמיה כמה ג׳ יהיה ניון גס והירושלמי הננל׳ יחלקו מדאי ואס ויל סיזוס' בעני

 ואילי נירושלוו׳ ותילין ׳יועץ היו הננל׳ שהידוו אשי ודג נרניוא לפי הננל׳ על לסמץ טאשידס
 גסש־ נן הכניס ויל להרמנ׳ן מלאה׳ שור ,נננצי אוהה קונעיס היי הלכה שגן מ־ךנליס זיו

 תשש לא ו'ל ור'מ רנדיו על להוסיך ואין ו:׳תשלמי הח^עה עכינ נשיתש והאריך ^ סמלחטה
^ על דנויו יפלשו וספיכיו תקלל אנל פאריך ואיני הורה משנה נקראו עווכו להאריך  כפי־שו ו

היו) וין(רך נית ראוהו פ' . השיק »ך עד נונווהו קרוזו ;כתלמוד

םיימוניות הנהויר.
שימ טפח שיעורן שי׳שה בירושלמי הגזול לרה ונע המפרוז פ כדאיתא כפח דהיינו |ה]
ן, לכאן שיראה ברי שורק מעה ועדיך ונו י לנ : ע סי׳ עד הסדק מן סי־ 1[' ע״נ ו  נ

 באור חממו ואפילו אחד מעד אסילו כלו נפרק ואה נשר במינו דבקו אם הטור [והתב
 אסילו שלם רובו נשח״ר אם אפילו מ־׳ס וי] • ע־ש] פסול וה עם זה הרקיו והבר ודבקו

 לישני בכתרי והיינו במינו סתמו על כחב מאשר כדרוכת התקיעה את דנקבים עכבו לא
 בירוש־׳מ׳ כראיוזא אערש שרועה נראה אשונו :•תוך כה־ו פסק וכן ע׳׳ש אתומרא •ורב[ דר׳

 ע״י לאיתהו הקול הזר דעכש•׳ פסול שה־,;־י קידה התקיעה אח הענב היד, אס דאסר
 פכיל. קורו נשתנה ראם והב עפהו כה.ו סתימה קול אלא שופר קול ה1 ואין זו סתיניה

ם׳ ישו ס עוד  דשטעתא ו:ס־ךא עד ובו' שסתמו אהר הקול את מעכב אה שיא ד־ו
 שניקב קידם שהיד, לכמוח קיאי וח־ר במינו וסתמו שניקב דשופר נראד, להעשה והלכה

עיקר זד, דע שנסרזש קודם התקיעה את מעכב היה אפילו דכשר דיין ולית דין לית
ראם



»t ם. משגה מני ב ז א ״ פ ר פ טו ^ ת כו ל 269 קל משגה כסף ה
« צפהו :רנמי גלשין )1נ* (דן סס גיייהו) .«׳1 :«<)נל מל»ד חוסיה ו « צפהו י ו מ ם1נפק «הנ «65 לג) כ*ד(לה זמ6ר הרק 6ני»ה ט׳.1 סנהנים י «ו

ס6 פנהק שהול גפ(<ס0 זהב לסהו נסר ה0 מיה «וקוס סלא פסול פר הגהה גרקוס סלא פהיל פה מ«ה בהר\ס זהב לפה! סס ברייפא .וסי
 ב״קזס פלא רפס סלא סרביס מראה .לב נסר לאז אס1 פסול סהיה פנסוה י\לו נספגה ואס פסול סהיה פנפוה לץלו nod אס פנפוץ פסול פבפניס זהב לפהנ כסר אה
ולא נסר פה הגרה בפקוס פלא מיפרסא הכי סהברייהא סונר גברייפא סהוא כסס פה הנפה הפסק דאינא כסוס פה הנגוס נמקוס ז«ולא ופפפא ז״ל f הרפב ונפב .נסר לאו
 הרפיק סאס מינה וספע לסוסי פיו נין

 נהג פור .גסול ופקע נו ונפפ מפיו הסופד
 פנפוס קולו ונספגה פבפו; והס ל»:ו נני

 לנאוחו לורוה ספליייין אלו לפינן פסול סהיה
 פספס קולו גפסגה פפא עוסיס הס יפה לא

 במיני מצופה נולן פאק ואפ׳פ ציורי! אוסן
 :פני׳ל ,בהן מפסגה קולו לפגגמיס הליודץ

 ונתב רני« נלפק נרייהא .ונו׳ סופי נוזן
 למוש 0׳ שגיהס יץל שמע סאס ז*ל הרמנ׳ן
 o'j סס .וט' הקלי אס הרחיב :ולפסול

: רניס נלסק
 :רנינו נלסון סס נר״הא .וט׳ איון היה ז

:נריימוס שם .וט׳ נץ נדרו
 :רניגו נלסק שם נרייסא .וטי ענה קולו היה

 להון המוקע סס .ונו׳ להון התוקע ח
 להון או הרוה למך או הטי י

 הנרה גןל אס ילא ספע סופר קול אס ראיפס
 פע לא הוגא רב אפר וטס׳ ילא. לא ספע
 אבל הטר ספס על העופויס לאו^ אלא

טי העופדים לאוהן  שהעעם ל”ז ופירש״י .ילאו נ
 ופי׳ ע׳ינ. לעולס, סופי קול סופעיס סהס

:גדולה מניס פיפם
 שם קולוט׳. לשמוע מ״נין הכל א פ*ב

 כלשון ניייהא כ״ס) (י״ה
 הנשים עשוי .וט׳ וענזיס סיס אבל :ינים

 מנואי גרסא סהזנק עשה נפצוס והעניים
 פשוש הקפגים ופעור ליש) (דן דקיושין ס״ק

א »

 בץ שהוא כל עלר הוסיף ו פסול; לאחד שהשלימו
 או מבפנים זהב צפהו .פסול במינו שלא בין כמינו

 קולו נשתנה אם מבחוץ צפוע .פסול פה הנחת במקום
 שופר "נתן .כשר נשתנה לא ואם פסול שהיה מכמות

 חיצון קול ואם יצא שמע פנימי קול אם שופר בתוך
 מבחוץ בץ מבפנים בין גרדו .כשר וקצרו ארוך היה ן :פסול הרחב את וקצר הקצר את הרחיב .יצא לא שמע

 או דק או עב קולו היה .כשר גלדו על העמידו אפילו
 יהתוקע ח :בשופר בשרץ הקולות שכל כשר צרור
 בתוך העומדים אותן .המערה בתוך או הבור בתוך
 שופר קול אם בחוץ והעומדים .יצאו והמערה הכור
 התוקע וכן .יצאו לא שמעו הברה קול ואם .יצאו שמעו
 שמע שופר קול אם בה. וכיוצא נדולה [״]חבית לתוך

:יצא לא שמע הברה קול ואם יצא

פרה
 לויים כהנים שופר קול לשמוע *חייביןהכל א

 אבל . משוחררים ועבדים וגרים וישראלים
נשים

:פקוגו פ•' פור ג : ופ׳ש ה',» פ>' פור נ ; פ0 פפיג ופ׳ע פ0 עפור

 דאי נסר פה רגפס דלפו עקוס יננל סיפא
 פ«ג גץלו נספגה אס מנפק נפי אי סנפניס

 הינא פה הנפס נמקוס שלא משר הא אלא
 ננפה נדאפייק רןלו נשסנה ולא מנהון דצפט
 מלוקה אינה וא'נ מפרש והדר הנא טנהי
 סהיה טון טפי לסוך פי10 נתן :עלמה נפנו
 ואס ■לא. ט ופקע פנושן מ^י הפנימי ראש
 סון פשון המילק סיאס נגון וט׳ מילק <ךל

 לפי ילא לא נסיו טגס הפנימי ואין לפנימי
 הפניעי ני! p נם ונננס בפנימי נכנס סהקול
 אמד X101 שופרוה נשני סוקש ונמ.א והמילון

 נניסונא דאפניה הא סניי לא ,ימסנא אפר
 לסד\ע דפוחר נניתונא דהפניה סימא לא וי*ג
 דהרמינ הא נהב ויבינו וט׳ הרהינ אלא ט

 סיפא לא גורעק ויס .דהסט הא נסב ולא
 אפילו אלא דפסול הוא והסם נכיהונא אפניה

 הפניה ונ׳ש פטל ונו' שהרהינ אלא הפט לא
 פסול וס׳ יהירייג הא נ0נ ורניש נניטנא

נניהונא: הפניה ונ*ש
 משוס שקליו אע*ס .נשי וקצרו איוך היד! ז

̂ו להנניו סחר פטל וה אי  א׳
 נראס שטא נמו הקיז נל נטק ולא אשמעינן
 הסופיוה יין ט ינש נלומי ליוד או :הנהמה

 קולו ואין הסיךעה פספס ופהינשיס סמספפפיס
 וט׳ להון התוקע :נסים ללפלט וצריך ללול
 נסב ונו׳. גדולה מגיס להון ההוקע ונן

 נסוך הפופיק נין למלק ינים שדעס הי״ן
ל^ק ולא מק לטמויו המפרה נסוך או הטי

שן השפדיס גק  לפי סק לשפדיס הסטה נ
ג שמאמר טי אלא אים נ׳ב) (ין מסיא שנא י נ אפר הסם יאפיינן ג טן העומדים אוסם אנל הנוי שעס על העופיק לאוהו אלא שנו צא שנא י  אפי ולא יגאו הטי נ

טי אלא א״יי דצא אלפא והפיסם הטי שפס על העודווים  נחלה הניט סרביס ס«י0 ו׳ל סדעש שאפסי ונסג ,נננין ווה נמפייה שזה אלא הוא סד ודוס דטי לדוס וירה נ
 הרם נדני' ראיה נדב : p לומס לרנים נראה לא נקע דמילהא ייבא הונא ורנ לטפס דה״ה ולומר לדשח שיש ואעיס ילאו לא שסש הנרה קול אס נשט העומדין אפילו

טי עשי, כ"כ שאינו פשן דפיעס  שס« לא מוי שהעומדיס פסמע •לא הדוס להיך או הטי לשן החוקפ ננייימא דקהני הניה י\ל שישפש אפשר גסוט השמדים אפינו ויוה נ
 דסיפם צופי שמניים p ני.נ הלוי מדמם ויטם .ע*נ הניה וץל או שועי נץל ששמש אנשי הסיעם לשן שהשמדים משסע נני״מא מנר לא שיעס אבל ט«ר יןל אלא

 ינפה נמה ודני נלשם דקדק הינ0 אלא שניה נפיא שהיק שה לא p היה ואילו נלל הסילוק w נונר פלא הייזנ״ם יפס גן היה שלא אומי ואני וס׳ מרובה שלה הברה
 אק גודלה מניס ששא אנייס שפס אנל נהק לשמדיס נשכה העורדם נק סילק ולשק• נןוונה ליננס החוקש ויין רה: ופיהם גדולים הם ודוס פטר יפיצהא טיסא ששא
מן העופיים דק לו ציסן ה״ל ודאי נהק ששא דלפי ושקע השופר ראש ומננים מנמק שמד אלא נייג יו* אים פשה נשנה לימם השקע דדן  ואס ילא שפע שוש• י\ל ואם נ
שן הסר,* נשך השקע נסב ודוס טי דנני הרב דעס שא שנן וסדע •לא, לא שמע הניה קול  נשפם ונשי,ע נשכם נניס שהשר,ע משמע ננייס בהון ומדקאפר המס נ

תב ;ענ״ל דקדק חפה נראה p לשנה השופר יאש שפננים נגון לשנה ושקע נמו! שהשמע ודאי משפע נלעי׳ד להון וסיי^פר שדולה המניח לפון השק*  הא מנוס הר׳ נ
סשם!) סמע הנדה וןצ ואם יצא מץל מונלנל נפלא׳סלא פהסי והטפי יאסי ילא «ימד נלופר שוער קול שמע אס ור,ע'ל ושלה תוקע והוא מנשים והשוער שהשקע מ״ר׳

טי פקיעה מקלס ישמע השא הי־ם שכיר לא פעפא ומהאי הקול שנהנלנל א5• לא הסי בשן עדיין השוער ועי מהטר יאט : הטי בפס על ומיןלסה נ
ב על א פ׳ נק וגואלים למולם שניים ולו״ם נהנים נדפק ניונל דלישש ליה אילפיינא יכהניס נגעיא וקאסר נ״ע) (ריה יק ניס יאוש נפיק ניייסא .וט׳ פ״נים ן

לפני
משנה לחם

שן מסליק ו) ל (דן דין ניס יאוש סדק .עמל סה שפת נמי\ם או מבפנים והב צפוע ו של ספורו נלופי טפי סל נעוניו שא הסופי נאוין סהמספה שיט נמ
 נסי פה מיוה נמקום סלא סשל פה הנסס נסקום והב צפהו וט' פ׳ר

 מה ינל האחד הפירוש .שונים סירושיס פה הנמס נפייוש ויש וטי. מבפנים זהב צפהו
 פקום שא פה הנסת נפקיס הששה ועל בשיס קרוי הוא לשש מראשו השופר סבשן
 שאבק הששש ווש .לצדו נשוי לשפה סמון י׳יל פה שחח נמיץס ושלא פה שמת
טני לשרש נראה זיל המס׳ סנסנו  נפקום שלא יא"נ זה פירוש ודש וט׳ השופר י
 פקום יא*נ זה שיוס לדמה יש שי .נפםר,יי קיימו זי׳ל והראיס פנחק היינו פה שחס
 או X100 נב על עיקרי ולשי השופר נאו^ שקרי פליודשסשה מסין סההייע שסס
 סמיס במקוס השפה על י°ל הנחה מקוס נאי ללעוי שהפה שנק החילוי, וסיים שגו
̂נ האה  פהשופר הימנ נלד אפילו פה הנמה נמקוס נקם אנואי וא'נ ששן שיט א
 לסרן ונראה .הוספה פפעס פסול היסג צד של הספה על הלש׳ אס פה שמס סאים

 אלנשס ׳00 עד מנאן הקול יולא דאק דאע״ג פה שמס סקום נר,ע ילינוסא לזה
 אלא שסאה ננאן לן אינפס ילא וה׳א יונה ה׳י נשם ז״ל הראיש ונדנתב משופר
 י׳ל פה הנחס נמקוס השני הפירוש .קמ״ל היחג נצי שהוא יולא סהקול נסקום
 לד סל השפה על שיט טה ששז גמקוס ושנא רש"׳ נדסייש הסה שמגיס גפקוס הששה

 פסל וט׳ ששן נסמוך אעריק דהא ואמרו זה פירוש נ*נ סם דש והשסשת היסג.
 « שמס נעקום יל מיץ פי' השלישי הסי׳ נשר. אמא׳ פה שמה נפקום סלא ואי):
 שער של סשנע שי שמניח המקום סל הספה על שא הנל■ עה כנמס במקוס ושלא
ע  שא פיו שמרח נמי,וס שפש ושני אצנע יניע או מצנע סגיש נ0י שא עשל ד
 פלקט השני זה נלומר הטפי הלל לצד ששא לפה קוי פה הנמפ וסי\ם ע נל יסג
 הפלל לצר אסר נמלק צפה אה ש! לצד ואפי השופר פלל לצד אמד פלקיס לשני אוש
 ולפי׳ .פה שפח 0\נמר שלא נקרא שן לצד אשל נסלק צפה ואס פה הנש! במץם נקרא

דש ף*ל .סשא גל עלץ שסין שים נסד אמא• עה שפת נמנןס דסלא קשה זה

מיימוניות הנדיות
am ו מזונב עפיאי בסי נלא סססו ואע ר0קוו תגסרה אעוזד שזקיז[ח עוז סענג« 

ivpnn ש* ובן .עניא בסשי נמויס חקיאות *גא mבאסק שסס [מן : 0״ an,! 13<ר

 אשנע עמת השי.א אנל נ"נ. ימנ שא שוסין השפעה אצנעוגס יניע יפנ הוא טשי
 נאורן מוסין נר,יא שאים ודאי פפוה חש אלנם יניע יהג שא שהעוני שופר של

 פה ה.הס נמיןס ומ"מ שספה שקרי ולא נעלפא ש שהוא נראה הוא טדאי השופר
 ז׳ל הימנ״ן oxn שה שנן ואולי .לשוער שו נק הפסק יסינא המקה עטעס פסול

 לא ז״ל וינים .הוספה פשוס נ0נ ולא הפסק משוס האיטר פעם פני* ה״ה שהניא
x גחן ;נזה דפש ניאי o ם היא נחג ונו׳. ילא שפע פנימי קול אם סוסי נשך 

 גנגס ולא השלק לעה שן למעלה קצת עשן ערש .4ו פה סהיה נגק גפנקץ ז*ל
 לשמוע דא*א השלק קול אן שרוס יצא לא סעע השלק קול אס .הסועשת שני נין קולו

:«ימי קול נלא שלון נןל
 ש־״א רנ שאשר נמה נ״ו:) (ין *»0י נש׳ סעיש רגש .וט׳ הטי נתון התוקע ח

̂ק ונו׳ סם לא ׳  נק חילקה ופס״ה *ירי הטר שאפ פל נעועדים סתנישן וי.
טי שעדס אנל xio לקול הנדה על  ff1n« אנל שמעו [שענק קול דלעולס פליק שן נ

 על אס מתניהק דקאיד מאי נלומי דמסני׳ שיוש שי שנא וג די,אמר זל׳יש מפרש
 על אס ימ*ש פמש הגרה על דדאי גטר שפס על העומדיס שינו שמש הברה
 P אס זה לשיוש וקשיא ,looo.xc על יייאי הנוי נשך ששמי שא שמש סושי
א ראיה שיתי לא והא הדוס לשן ש הטי לי.ע השקע הני נש תניא קאמי היני  נ

 לא 4ו שעד לקול הנדה על נק הנדיסא שלקה מולא שא ^x« רשיס ועיקר
 שא י^איה א׳ו ילא ולע דוקא שועי על ושפע שי הנשיסא דקאמרה דע* ליסא
 לסירוס וגשלמא •לא טוגא זננל עשעע מילקה ו»לא לסלק לנר״חא לה שה גן דאה
טי נשמדה א״ד דנדיהא ששי אח• ויס*• רנינו  ילא לא ולגן שלוק אק ושם נ

מן נשמדים שירי ומתיתק  מתני׳ לי מה נדיחא לי מה ל^א׳ש אלא חלקה וצנן נ
דעיע ל”וי .שלקם U «חאxו נפטם לשמד נשן שמו גק עתנישן שלקה לונה

»שה
עוז מנדל

^ ויהא א״ב p שן .מטסודש w לשמוע ש׳ s ע גיה י*הו )  שנק־ ספגם נ*נו)ידש ח
«9ום ע^ושק שין .סשויק ויןשגיס «גוימ נשיס »נא :מם«פ ד ) HP( ;
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ערט! ונריש קמ״ל ה”כי ליתגה! נל1גי ח<י\’ל1 יל6הז 6םו״ היזנל ל()חי ני! היונל ל&ט
) (וף r דהכל מי6ין ני ’Wלחיטך: ש«יע קנן ״

,11ני!1י ידי ת6לצ מע1ש גתיוון ד ; ס'  6זיר דר' fiw הט!ן דל משנה מרד נעל הי
 מע1ש שיהט׳[ עד ומכי^נא ל׳ תקע1 אינוז לשמעיה דאמי ניד ראוה! נ&יי;

ע דנר׳ על והמה וישפיע  פ׳ שפסק ״לf יני
 ניונה נלא ה5יו אכל שאה ויילה ה"; פהל' ו'

 ננמיא נראה וזה יצא עכו״ס שאנעויע עון
 כוונה צרינוי! אין מצור. שאומר ת' כדעי. שהוא

 כנוסהה ונשחשק ומשמיע שומע נויני. כאן והציין
ע  כל ועס אתיהיה היא אם מצה גני ז״ל יני

 פסק וכן וזיל כה■: ו״ל והר׳ן העבהא "שג זה
' נפרק נסזיל הר׳ם  דצריו שופר סהלטה נ

 לאו הא לצאמ ושופע להוציא משמיע שימנוין
 כר.נ ומיה ר,מן ייהל' שנפ״ו אלא יצא לא הכי

 דידיה בליגא ולא יצא מצה ואכל דכפאוהו
 דמזיק כיון שופר 1יני.קיער דפ״ל אדידיה

א דיני  לי והר,ע איכוין לשסעיה אמי די
ץ נקפיק צי  מצה ואכל נכפאויע אנל כווצה י

 נהדיא עליה דפליצ פאן ננמ׳ הזיק דלא כיון
 יצא לא שופי דנהקיער. דאע״ג לה דחיצן לא

מה שנן יצא הנא  הסתעפק נעלמא נדאמיינן נ
מה שנן נ”ח ונעייוה ניולניס  נפי וננמ׳ נ
 אע"נ הילכן לשופי ממצה צייספא ענדיק
 נכפאוהו כוונה צריך דקי׳ל מידחיא דשופר

 דל הי״ן ופ״ש .עכ״ל ויצא נקנדק מצה ואכל
 משוס לשוכר ממצה צייכור.א ענדינן ניד ונגמ׳
 לאנוה ליה שלחו אמריק ניס) (ריה דננע׳

 עלה וניסינן יצא מצה ואכל כפאוהו דשאואל
א אפי  פשיפא יצא לשיר ההוקע אומרת זאה ינ
 אמי מצה אכול התם דסימא מהו הך הייע

כלומר הנא אנל מהעסק מיקי׳ לא נאכילי.ו שניטה דניון נ'עמר אכל והא יממנא
• קמ׳ל הוא נעלמא מהעסק אימא לשיר כתוקע

ד.תיניקות

 וחצע עבד שחציו טי .פטורין [א] וקטנים ועבדים נשים
 שאינו טי כל ב ז חייכי! ואנדרוגינוס וטומטום חורין בן

 לפיכך .חובתו ידי החייב את מוציא אינו בדבר חייב
 השומע בשופר שתקעו קטן או אשת
 מוציא ״אנדרוגינוס יי .יצא לא מהן
 שאינו את מוציא ואינו מינו את
 את לא מוציא אינו טומטום .מינו
 שהטומטום .מינו שאינו ולא מינו

 ואפשר זכר שימצא אפשר שנקרע
 שחציו טי וכן גי : נקבה שימצא

 צד שאין עצמו אפילו [נ] מוציא אינו הורין בן והציו עבד
 ידי יצא כיצד אלא .שבו חירות צד מוציא שבו עבדות
 בתקיעת המתעסק’ד לי: שיתקע הורין מבן שישמע חובתו
 המתעסק מן השומע וכן .חובתו יצא לא להתלמד שופר

 התוקע נתכוון ולא חובתו ידי לצאת שומע נתכוון .יצא לא
 השומע נתכוון ולא לרצציאו התוקע שנתכוון או לרצציאו

:ומשמיע שומע שיתטין עד .חובתו ידי יצא לא לצאת
m 1«שי פפ'נ שס שיי נ ;שס שיי M •- י מ

ט' שיוליי סי :נסמיך י6שיי.נ כמי כאן נ״ס) (ר״ה ומשנה חציה נכל היא ה .ו ״ י נ  6נ
נו: כלשון הנזכיח ני י

 זה מנסן ידי היניס אס מוציאי! אין וקסן שומה מרש משנה שס .וכי' שאיני מ׳ יין ב
י מסו״נ שאיט ס׳ כל הכלל דנ ס אר. מוציא אינו נ  זיל הישניא ונהנ .מינהו ידי היני

 רשאות פפוייר. שנשיס שאע״ס הראשונים שהעלו
 מדנרי כן נראה ואין .נהנו וכן ולניך לפקוע
 מינו אה סוניא אנדרוגינוס :ששי פיק ונינו
א .וכי' ונהשנור. .יניני כלשון הנזכרת נני״י.
ט׳ שאומר מ׳ לרעת זהו א״א  מורין בן ופציי י

 הוא אנדרונינום של הזה והממלוקח עכ״ל.
פ*נ) (דף נינמוה הערל פרק תנאים מחלוקת

דני׳ פסק ורניני  עלמה נפני נריה האומר נ
 שאפילו ואפשר . שם נהלטת פסקו וכן הוא

 מינו את מיליא זכר חציו שאומר מי לדט׳
 פה נץ מלוק שיש לפי ענד למליו דומה ואינו

:שפים ניד׳ שהוא לפה ארם יTנ שטא
ם . אינו סוסטו ט׳ א ו ה הניכרת נני״י.  (י׳

: כ״נו)
ק נ ט' מי ו ס ו  דנמרא מסקנא שם זה נ

:מוציא איע לעצמו ואפילו
ט׳ שופר כתקיעת המתעסק ד  משנה .ו

נ (דף ר׳ה של יו'מ פרק )ל'
 לא המתעסק מן והשומע יצא לא המתעסק

 טנה צריטת מצות האופי שלרני׳ ודע .יצא
 לתקוע מתכוין שא.ינו זמן כל יורו׳ מי.עםק
 צריטת אין האומר ולדנרי סליה של תקיעה

 לפקוע מתכוין שאינו כל קרוי מסעסק טנה
תנאח ונססוך ראויה. תקיעה אלו: דעות ׳
תנוון  P ניח ראוט פ' .יט׳ לצאת שומע נ

 זייא ר׳ ליה אמר כ׳ע) כ׳ח (דף
 ניתו שהיה או הננסי. נית ארור׳ שנר היה סדתנן והקשו ל׳ ומקע אטין לשסעיה

 יצא לא לאו ואס ילא לנו כיו! אם מנילה קול או שופר קול ישמע הכנסת לנית ססיו
עסקינן לניר נשלית הכא ותירצו דידיה אדער.א פיכוין לא האץ הוי מאי לנו כיון וני

דדאג׳ד השגת
 כתנ .וכו' מוציא יאנדיוגינוס

 מי לדנויז זהי !'< היאנ׳ד
 מני גדיה אנדיוניניס שאמי
 זכר וזציו שאומר מ׳ אכל נזצמס
 מינו איז לא מוציא איע כוא
 שחציו מי כננין מינו שאינו ולא

:עכ׳ל ג׳ת וחציו כזני

 לעצמו שומע כשומע דתניא יוסי נר׳ ס״ל זירא דר' שם ואפרו עלמא אטלי דדפתיה
' אמי דרט לפי משמיע והמשפיע  פסקו שלא הנאורם מן ויש נ”ונה נהלטח פסקו וכן זירא כרי רניע ופסק ומשמיע שוסע שיתטץ עי יצא לא ניחיד אנל נש״ל נד׳א יופי י

p הרנה דעת וזה יצא לצאת נתטן שלא אע*פ ראייה לתקיעה שנתטין וכל כונה צייטח איק דמצות יצא לשיר ההוקע יאמר נ״ס) (יף כינא אלא p הישנ״א וינללם האחרונים
והראיה

משנה לחם
ה קול אם דמיש היא מחניסין ופי׳ טנא רנ נדאפר דודא׳ טא דמיית׳ כראיה אמר וכוי כפאו דשתואל לאנוה ליה שלחו אפרו כיח) (דף ננמרא ישם זה על קשה הני
 נפנים דנין כמשמש דאי כפנים השמד הוי השופר קול ואם נחון כעומד מי שמעו

 כפנים נין נחון יבין כיון הנר״תא חילקה לא למה עונא קשה נכך לחנק יש נחון נין
 אע"נ דוקא נפנים איירי נר״הא ודאי שסע שופר קול נפנים א׳ אנל חילוקא הן אינא
קושיא איני- [המחניתין] שחילקה(הנר״חא) כמו נכניס לעימד נמון שמי נין חילקה דלא
:ז'ל ורש"׳ ונינו לנירוש וסיעהא הרא׳יש לכייוש דופק קצת הוי ומ״מ וק׳ל ל”ננ

ס ב גינו רו ד  שינית היה כמג מינו. שאינו את מוציא ואית מינו את מוציא אנ
דני׳ פסק  וכן ספק שהוא כלומר עצמה נפני נריה האומר נ

לישא מזחר אנדרונימס שם כי.נ אס כן לעט אם וא״י. .כ”א מהל' ראשון פרק כתג
)”פ (דף הערל נפרק הא אשה דקאמר סתהניתין סכק דט׳ דאמר לר״ל הקשו נ

 לישא אסור לכהחלה אנל נשא אם נר״ל וסירן לנהמלה, דמשמע כלומר תשא אנדרוגינוס
 דמכמע נושא מיקאמר שתקשה התוספות כפי' שס מפרש שרטת וי״ל ספק. משום
 שם וכמנואר ר׳ל לדעת לנתחלה נישא אטר שיהא לא אבל ויביה פריה במצות דס״ב

 פ”(בס כן שהקשה רשכ״א ונרי הניא כ"מ בפירוש זי נ' תרומה ונהל׳ .בתוספות
. עיש הערל)

 לעצתו הישמיע חן כשוחע אבל הקשו ל'ני) (דף בצחי .המהעסק ין השומע וכן ד
 זירא כר׳ פסק דרנינו וכיון וכוי לא זירא דרבי ר.יובי-.א היהוי לימא יצא מאי

תנוון ;המשנה לשון אחר שגמשך אצת המתעסק סן לנהוב לו היה לא  וכוי שומע נ
ולכאורה וכוי. רנא קסנר אלמא ואמרו דקירן ולפיכך וטי סבור שהוא ואולי היה נתב

עוז מנד^
 ר3נד חייב שאיט חי Sכ נ״ט) דין(לף ניח ראוהו פי סו,*י .כו׳p 1» בן וחציו עגד שחציו סי

ט׳ מוציא אנדרוגינוס די, כיס ראוהו ש׳ .יצא לא חהם השומע עד נ״ד ראוהו pp .ו
׳ תא אומי ואני עכ״ל חורין בן וחצץ וכו׳ שאומר מי למוח והו רל הראג״ד כווב

 אכול החס דהימא מהו הך היימ סשיסא והקשו יצא לשיר ההוקע אוהרח זאח רנא
 הוא בעלמא מהעסק והאי כתיכ חלועה כרוןf הכא אבל אבל והא רחמצא אער מצה

 ז׳יל ה״ה נדכהב מצה לדין השופר דץ בין לחלק דיש כברה הגמרא דאם וקשה ,קח״ל
 בהב לא לחה וע״ק אוררח א^f ה״ק לאר,שויי ליה הוה אדרבה סשישא הקשה איך
ת׳ שאמרו החילוק ה״ה ט׳ מצה אכול התס דתיחא מהו ע  האמור החילוק הניח ולתה ו
̂יק והילד, בגת׳  ביארו שה״ה אלא בגת׳ האמור החילוק הוא דהוא לחר! ונראה אחי- ר-
 רה המהרן לו כשהיק אוחש השיה היה מההגה דהגמרא דאע״ג א״ש והשתא .יזהר

 דהובר היא רנא כלזחר רנא ר,סבר אלחא זצה״ק עיקר סברא אזהה ל« הפס דהידא
 לא איך קלה ק״ל שת״ח עם ה״ה לדעה נראה זה .נמצה הדין שאתר דשחואל אכוה וגא

 לו רמז אין כאילו ידעתו שאיייו אלא בגמרא האמור החילוק שזהו נדגי־ו ה״ה הזכיר
 זאת רנא אמר אלא בו׳ סשישא ה״ה בגירסה היה דלא לותר נ״ל היה וגבך בגמ׳. כלל

 מצאתי וכן ע׳׳ב כונה צריכות אינן מצות רכא קפנר אלתא יצא לשיר התוקע אויזית
 קשה וכו׳ להוציאו החוקע גחנוון ולא לצאת שומע נתכוון ;יד כתיבי עת׳ הגירסא

 לט שכיון והוא יצא חניה היה דאסילו כתג ב׳ פ׳ ק״ש דנהצכוח רבינו דברי על
 בפסוק טוגה דבעי דסשק דאע״ג כוונה צריכות אמן דמצזת משמע א״ב ראשון נפשוק
 טונה צריך ראשון פסוק דלכ״ע ס״ג סי׳ ז״ל הרשב״א בשם ז״ל הרנ׳י כתב הרי ראשון
 כוונה הייט טוגה צריכות איק מצות האמר דכי טונה צריכות אינן רצות למיד אפילו
בדברים יהיהר שלא כלותר הענין טגת אלא לצאת טוגה הוי ל̂ו כווגה הך אכל לצאת

אחרים
מייסוגיוח הגהות

 ט׳ג) כערל(דף פרק דסוף נמחני׳ דסגר יוני כר׳ דהלנתח לאשמעיק אתא 6מ גנלא
 ליהא הסס נמי דאמר ו:ד:מואצ התם רב ני כדאמרי נקנה 06 ונר אס הוא ספק ראצררוגיגוס

 כי מהני' דפיתעקרא היכא לה ומסיק טתגי׳ מקמי עצמה נפר נריה יוסי י׳ נשס רסני לנרייפא
 ודאי וכר אנדרוגינוס או עומנויס דהמפלת מתני׳ גמרא המפלס בפרק כולה סוגיין אזלא וכן התם

 דתנן איחא הכי נדי ערכין מש׳ דריש מתני׳ וסתם ואנדרוגיעס טומטום להוציא ודאית ונקבה
 פסק וכן ודאית ונקנה ודאי הזכר אלא pp< שאינו נערכין לא אכל מעריכין ואנדרוגינוס פומסוס

 ואח השגה כלשון כנה על ראה מה זטהה .ו״ל ראב׳ד שס השיגו ולא אישוה מהלכות פ״ב ו׳ל ר״מ
 ר׳ס כלשון הכין דין כית ראוט סרק תופר כר״תא קיימא דהא דעתו על דבל שואלי אשיב מה 1א

 שחציו ממי ז׳ל הראנ״ד וקושיה . נהלטת ״ל1 אלפס זר״י גיאס גן י׳י ססקו וכן באות אום
 המפרשים ושאר ו״ל ורש״י ראוהו פרק טף הגמרא מלשון מתורצת היא כגר וזרין כן וחציו עבד

 דין בית ראוהו פרי, . לז שיתקע חורין מכן עד מוציא אינו טוטשום • ותשכח דוק יפה שייטה
 ופ׳ ל׳ד) ר׳ה(דף של טוב יום ם׳ .ומשמיע שומע יחכוין עד יצא לא הסתעסק .ב׳ט) (יף

: דין בים ראוהו
חסכים ולוה רה״ר דרך ילו0נשבילן»

מז עשח אשאר רהוה סירי בידם מוחין אין לחקוע הנשים רחוזת ואם [א.) הז א • ס י גי ^ א  כ
ת כפ״ג בארנו כו הז  סי^תקוע הנשיש את סעככין אין קאטר דהכא וכסתני׳ . ע״ש ציצית מ

פ בעבורה קצת רסיחוי ואע־־ג רשות סומכות נשים ראמר יוסי כר ואוקיסנא שי ד  סשום נ;
 וכל ר״ת תכק דר*י ובורחיה רורשין אין בברק כדאיתא ירייהו במקשן שרינן רוח נחת

 מנחת שהיתה שאול כת ממיכל דמייהי רב דסעשה ועור עסו נסור,ו י שר אחריו רבותינו
ם בהן מיחו דלא לרגל עולה שהיתה יונה של ואשתו דזתילץ סי  המוצא בפרק כדאיתא חנ
א לן דסתס ואע״ג תפילין א תנ ר׳ הנ א שרי דלא יהודה נ  תלסודא ומרקרק תינוקות א̂י

ת נשים הא ל לא מעכבו  רומיא לעצמן לתקוע וה־־ם יוסי ברבי ‘בדתרי אלא הכי ק׳
 רוח נחת משום להן שרינן בקרשים כעבודה קצת דנראה דאע״ג ידייהו באקפן רססיכה

 דנשים רות נחת כשביל חטא לארם אוסרים דאין להן יתקע לא תקע שכבר אחר אבל
 רבי ואתילו יו״ט מחלל להן והתוקע ברבר חייכת אינח והיא חובחו יד כבר שיצא כיק
 דאסר לטעמיה יוסי ורבי אסר הדס כסוי כפרק וכן כדסרי׳ לרידהו אל► שרי לא יוסי

 הגאונים בתשובת מצאתי וכן רא״ם כתב וכן וכו׳ סומכות נשים רתנן תר,נה נמי ודאי אשה
 ש״צ שיתקע קודם לעשות צריך לנשיס לתקוע שהרוצה סהר׳׳ם הירח וכן ברוקח אשר
ח יצא לא שבעעסו בעור להאלץ• צריך ואין לחן לתקוע אסור י״ח שיצא לאחר אבל י׳

 ז וע־ש ציצית מהלכות כפ״ג תמצא לברך לה יש אם כעצמה ד^וקעת ואשת .בדבריו באן
 השישר ולהוציא לריס לתקוע יבול שיצא אחר שאפילו העירי אני בשם כתב (והטור

ל א לרב כראקשי נחסן כרב [נ] j ע״ב] ,ד ; ווע״ה הונ



S61קלא משגה כסף ^טופרפ״ב הלכות זמנים. סשנה מניד

מיהי מ ג*ה שמל נשמו נ*ש1 שא<« נלושי .יו׳ש שאיגה גשנה ׳1ונ התינוקות ו ה5מ אנל שאם ומ<ה סמן מהל' ששי *יק פושק שמא ינ<« גינר< סמה ואגי ויל והרא״ה
מ'« ה1ה נושן ואפילי ואשפר שמו דומה שושר שהקיעש ממן ה״מ ״ שאומר סי שדמה שהוא ממי (יאה וזה סונסו יוי שיצא עט״ם נמומ6ש נ»ן מנה נלא

פ....................... - - . ססמסק שנשב וש׳י ומדנרי גריה• ליה משמ לא אי לן איששה לא להיצון שלא«י
 אסר ניו׳ש להקוש אסור ללמוד ■p( שאיש שמי משמש וס' הוקש שהנחל לא שמהם

שושר מ׳ש xffn שלמצום, ^שה שהקש
טע ר׳שימע כל להוציא ונתכוון שתקע מי ה ״ / י »  אה י^ייל^^א’ ^”»שר1(*7^'

j אע״פ חובתי ידי לצאת ינתפיון השומע w יוששה דין גיס נשוי ליאה י״ס׳וישול השל היזיקע 
 לא ושמא לישלו צמן אהד ששל נלולג משא׳ש שהרי יצא. יידעו יאיני תקיעתו ששמע פלוני לזה מתכוין
ר מהלו שהיה מי לפיכך שישמענו. מי לכל נתכוון י י מ«״יו ■ כ

יצא ציבור משליח התקיעות ושמע ביתו בתוך יושב או
ק צבור שליח שהרי לצאת. נתכוון אם תכ  של טוב ן"יום :חובתן ידי הרבים את להוציא מ

 משום שהתקיעה פי על אף מקום. בבל בשופר תוקעץ אין בשבת להיות שחל השנה ראש
^ תורה של עשה יבא שתוקעין היה הדין ומן שבות  אין ולמה .דבריהם של שבות !“ו

 ברשות אמות ארבע ויעבירנו לו שיתקע למי ויוליכנו בידו יטלנו שמא גזירה תוקעין
 ואץ בתקיעה תיבים שהכל םקילה. איםור לידי ויכא לרשות מרשות יוציאו או .הרבים

 בשבת אותן-מלתקוע מעבבין אין לחנוך הגיעו [נ] שלא התינוקות ז :לתקוע בקיאץ הכל
הראג׳ד השגת *וסיתי .שילמדו כדי השנה ראש של טוב יום שאינה
י׳ ונד ז׳׳ל ו־יארו «נ .צ«»סן צנמצ *ומושי קטן בין .טוב ביום .ללמדן כדי עמהן שיתעסק לגדול

שהחקיעי־ לחינוך. הגיע שלא קטן בין לחינוך שהגיע
ו*ס4 השמונה נשנש 1רצ6 »צמוד נד שמו משמ»] איגה :פה <ושוימ'שקממשמ׳ג

<3) (ולנ ה 1צו<ן( נ*וmn 6(היורש קשן ממ6פ 1גמ
;של( נשיר 1C’ הרון וה ,שמו משמשק אנש שאץ ולש צא נשהש צ3א דויש «קשץ ש(מן הן צשישך הגיש שלא <!שן

 יצא מצה ואשל ששאו לשמואל לאמה ליה פלסו שם פניגו שגן סגה צריסיז אץ משס
 ואמרו יצא לשיר הסוקט אוסרס זאש רנא ואמר שרהיים שששאוהו שגץ לה ואוקימגא

 ואיש מגה צרישוח איק מאה רנא קכני אצמא
 מנה צרימה שמאה רניגו שא! הסק היאך

 משמיע ומצה לצאה שומע מגמ שאן והצרץ
 אם לדעהי ה1מירון(א ולאמצאמינוה לסציא.

 סונר שרניא שנאמר רק אמת כשריו אהנו
 סאיה אי!ה מצה ואכל דששאוהו דהא

 אדם שאץ ששיון הושר שמא ואולי המפר
 השמיעה אלא שופר גמקיעה מעשה <אשה
 צרץ־ לשינן השמיעה עיקרו הסוקע ואשיא
 שהשוה הוא ורנה מצה נאנילה משאיש מנה
 רנה קהנר אלמא ואמרו דקדקו ולפינן• דיק
 מההיא נן וקוקו ולא מנה צרינוס אינן מצוש

 י<שק0מ א(י זה גל ועס מצה, ואגל ונשאוהו
 גני שם האמישיס רניגו נוססה סהיה שלא
 ראיהי ולא ההלמה סן נראה שנן יצא לא מצה

:המנה p? למאה מאה נין שהלק סי

 שנר .ושוי להואא ונהטין פי.קע מי ה
:נהסוןי זה נמבאר

ם ו נו', השנה ראש של שוג יו  שרק ראש ו
 להיוס שפל ריה של יויש שיש) (וף

שמדינה לא אבל הוקעין היו נמקוש . . ששנה
א ואמר ונו׳ ורנק שרי משרא מואורייסא מ

ה ישלנו שמא שוהי נחקיעה נקיאץ השל ואין שופר נהקיעה חיינץ השל רנה ואמר גורנה נה וגזרו הוא הדנים: נרשום אמוח ארנע ויפנירס ללמוד נקי אצל וילך ני
ת ז קו תינו ד פפהם להחעסק לגדול וסוהר .ונו׳ שלא ה ן .וגו׳ לסינון הגיש שלא קק נץ לסיאן שהניע קנו! נץ שוג ניום ללמוה נ  וסלה ונינו גרני* האססיס המסמא היא נ

 הוא שמפורש לש• נשגה לא אנל הההשהקוה מוהר בירה דווקא רבינו שיאמר סמהה להמששק לגדול ומוהר עם נקשר אינו שוואי שלמשה עם נקשרה ביו׳ה ^
 עההם מהעסקץ שאין מלהקועוש״ס אוהן מעננץ לסינון הניעו אם שבשנה סינון לעמן אצא לשנה הוב יום נין לסלק נוי.מיןרנימ ולא גשנס אפילו אצעזר איר ל״ג) {ריה שנע'

>»1*p רנינו בוגרי אסר וגר סגרו וגהשנוס .שמהם ומשהולץ הק« להם שאומדם מסעשקין ושי' אישגא דאמד ואיס «ולשוס הגשוג ^וון שש> וזה עמהם שהעסקין לסינון הניפו אפילו
וששס

משגה לחם
עי ודאי יצא לא גורס ואם מונה געי ולא ודאי נן אם יצא ינינו לצאה טונה געי השרשה ולשל הוי טונה צרימה שמצוס נגמיא היש גדש אסרים  סה ועל .סונה מ
^ העם לי נראה .זה סילוק רנינו מצא ומאין היה שממה ראשון«י אצאנשהוק טונה געי דלא פם דשהק רנינו וודש מוח כיש ראשק דלשהוק דשההים נסוגיא נ

 ששיק היה דנמיש האפר ואפילו נהסן שסק וכאן טונה צריטח איק יצווה ואמי גמאן
 עיקר השמיעה מי והנא ונימא זה לסרן יהשיק ונו' נהקיעה העשה עושה אדם שאין
ע׳ ולגן  פה טוצה געי לא ולנן כמעשה דהוי העיקר היא האפייה הסם אנל טונה נ
 ואיני ושיק ואמירה לשמיעה מעשה גץ אלא לסלק היה שיונה ואץ האמה לפי אינו שזה

 שמא יוניס נמגיה ינישוס ששיק יונה יבינו ננדשמש טונה ושעי שוה כשל ממש מעפה
ט ופסק אמירה  מ"מ שן שישרה למי נמוהיה של ליה יהניק ואפילו .טונה געי ולא וני
 ולשי לא שמא ומלה המן גהלטה רגינו שמסהה הושש שמא היה למיש ליה הקשי

 ינינו ירטה ונראה .שלנחיננא קיש לן הקשי p אם היה של החילוק נסחלק «
ק הסלרנמס נספר הרמנין שמיש סי  מצמח מיד די"• ונהא שם שנהג ביד ראוהו נ

 ראיס חצאי הני ושל לא או יאשץ נפסוק טוצה געי אי ציינוס איק או טונה צריגוח
 צייטח אינן וס»ס לורד אנל נמנה ציינות 01דסצ למ איה נק״ש טונה דנעי להו

ץ לסלק ואין טונה געי לא ראשון גהטק אפילו טונה  דהנל לצאה לשמצה הענין טונה נ
כן סמלק ואם לונריו וראיס .אמי  צרינוח ומצוס שים סמסניהין הגט׳ הקשה מאי נ

 למצק אין איו ראשון נפסוק העני! טונה כיינו לס פיון אם דקאטר דממני׳ ניסא טונה
 טונה געי ראשי! נפסוק וווקא ינינו הוני ולנך .עיש הארין ופס לטונה טונה נץ

 .לא ראשו! נפסוק אפילו צריטס אינן למיו אנל טונה צריטת סצוס נסיר ופסק
א משיא זה צשי זא״ה א אינא וינ מ  נמנה נשי ראשון ונפסוק ננרמה שריה ששק ו
מ נשרה גדיה » ד י א אמר ליס) (ון> ני ש לא דנוצוח ינ הני טינה נ  ישם אמר ו
ט׳. טונה נעי לא לצאח אמי רנא  וליה אליניה ולסין קאמי ורנה לונייו ורנא ויזל ו
ס . מנרעה לא דונא שם ושונהנ ל”ם לא  ומשמע פנרעה לא דדנא שם נ0פ אין וני

 וצא לסמ״ש מא שנרם הא ורנה אלינא * קאמר דנששיה אליבא אם לו ומהופק
ה אליבא אמרו  אנל משרפה ולא מהדד קא ושליה לרנא הרמנין שן ואמר ד׳ל .ויוי

שניז היה אנל .נושחיננא השי ומונרס ודאי לדויה  נוסהש סהיה שלא מססשק אני נהנו
 של מעם להח אס*נ שתש אין יצא לא מצה גני רנינו נסהשק אם ואים .-צא לא רניצו

 לימא המצוה מן ששור שהיה נשעה שאנל משני ונהרשא נגפה והיה חוליו נשמה שאשל ש
 אשל ועתו לטין ומצי למאן טונה מצריטנן וני לומר ויש .טונה נצא שאנל שסני

ן יוצא שהיה ודאי למק יטל שאיש השופה נ נן נ ה נ  היה שעה שנאימה שעם לחמ מפי
ק ננו׳ס נהב וכפוי פשוש. ומא הפצוח סן ששור  בהל' ונינו גמיש פגסחשק סעיה ש
עי היל אי ומצה המן ש ולא .לא או טונה וג גן נסהשק אין יוע רי גורם ואם נ ניג

מיימוגיות חנהות
ח וב! י«נים במשריס גושיק ובן [גן ש ובן יא״ם שח» וב! גרו^ווז במינו אי  במשקי ו

או גאאיש ץז בעל בחב א איי אבל .בסשוו וזוו  1קו מעבג.ן ואץ וחחוא אחשך גוש ו
שטן אחגיעו אחינונץח א מונח ובן ל ץ גוי א עונ ה בחוש׳ ע׳  בחושי «את< ואוב ר

א ט' איאנא לשוא שאת אלא עו בו־ נשיח לו״< שאת אין אנחב ויביס שר״א ע׳
בעיא

 שם (נהנו טונה וגעי משמע והנא טונה גפי ולא ששל נב׳ מההם ומששע קייו)
 סהא טונה צרשה ומצוה לראיה שם הגיאו לא ולגן לשופר מצה p לסלק דש הפוסטה

ש ולא ששרהה וההה וטגיא וביון ששר גני יוסי ר' ואמר ש השמע והנא נמנה נ  ונ
:עיש נשו! וטא !רס שהלק הסילוק לסלק רניט מצרן משיה שיונה

ט ו ץ נשנה להיום שסל ריה של יויי הו ק ט׳ היה ו ט' עשה ינא ו שסה. ושהה ו
אין קשה  הא 0מג*ה של שטה דוהה שרה של כשה ינא הוץ ושן גהג ו

 נפרק לעיל שהג דל והוא שבה הלטה בריש זיל שא שושהג שא וליה עשר מציה
ר ואשלי וטי ירש אה עלץ מסללץ אץ ריה של בשוש ראשן מ  שטס משם שאישרו נ
 השטה מ״ע ששא הקישה דש לא העשה ולא עסה דויש ושיק וליה פפה וירט משוס
 מר1̂ שש• איש מעשם ואל נשב שרה של עו ונריהס העמידו דרגק עשה נקום שלה
שה הנא  שטס אוהו שאני ושיה משה והוא שנה של השטה רסקיעה שיוהה ראוי ו

ה והיא ט' יהליש שמא גוי הן ליסא הא י  <b יהג! שמא נורה שא נהי ותקיעה שטה ו
t ץ^ה לגני התירה כשרה שהא קל ששא דסיןעה פנינו הן ושאני וייל .שיי o 

נ שסר הקישה מששה לא יאליש אוש הסירה והשרה שא שסה ניויש הסקיעה ^ 
ר ששא עשני שומה ראוי שאץ הסם ושאני ועייל .נסכה להסירו ג*נ שה ראוי  ונ

 השןעם לעשוה דאיא השא אק! מאהשל השפר להנץ שיטל מגערב למשוש שאפשר
ה. נעשיה היא להמס מאתמול  השטה טהה המטה ששא וההיןסה שאני הנא א/ עני

 נהום החצוה עשייה קורס ההה אנל השטה שהה המטה עשייה שנשעה נמצא איש
ק מה ואיה .השטה ̂  יהקן שמא גזרה נש ההקיעה הא יעגירט שסא נזרה רביט ש

 דעטדנו גזיה הן ומיה וייל .גזיה הן ש גזרה הן לי ומה השטה לושה ראוי והיה שיר
:עצמו בשוש ושא ניוהר קרובה

ת ז קו תינו ש שלא ה ף של יויש נש' .ונו׳ לשטן שי ה(ו  אין שמשנה אמרו ליזנ:) י״
וננמ׳ ש^וט עי עמהם מהמסקץ אנל שלהקוש ההימקוה אה ספנבין

 •M שלמט שו נהן קין0%שר השי נמי הניא נשגה אפילו אלעזד רני אשי ליג) (דף
 אמרס קשיא נושא הא . נירש ואציל בשנה טלהקוע השטקוס מעשנץ ואין גשנה
 אין הנא והדר הקנט אמריק לגהמלה אלמא נשגה ואשיט שלמדו פו נהן קין0מר.ע

 ששיע בקשן שא! ליק הקש אמריק לא לששזלה הא מענשץ ולא שא שיטגא ממכבין
 שהניע קש! כאיזו פירושים שני כאן ויש .ננמיא עיש לשטן שיע שלא שקנן שאן לסיטן
וששש זיל רשיי שריש ווהו סשגגץ אין לסימן שיע שלא קהן שלמוד ט מי.עסקין להינק־

הראנ״ו
עוז סגדל

( ניש ואוהו «ק .שסו! ידי שטש צ)ז ש ש«ןו סי » :רש) ף1דן  גדי ש רש סל שג י
ש ש «שן לבשושק טלול ומוחי : )P (וף רש של יו׳ץ שוק .שיצשש  : שסש «

ד ויל בראניי שחב ק a1 .ונו' אצינסי ר ונ :שיל נפתי •סר ש
שאל: שיגיש רש של ושושד משישן נשא ג׳ו ראוש שוק וי( אצשש רי נתב שו אומי שני

שש, שיש אצשיש ונרי ואט ואצו ניניבש לבנריש ראיב לי ואין שניש לשניבש יש בשלנש ולש
 שדן ס לנא וזצש א׳נ אלא ט מאץ ץמיזי לא רל ביאניד שמזג ליו׳ט יסמיני נמ0ג אמש

^ שמון במטס שטץ לברגץ במולש דדן שנן p לסישש בשניא 4 אשיו נמק ש«א שטשלמי ולשי ,שנשב ל 1^ penשק גשנס לשיוש שסל גמיש אלא מ י ר אש שלמדנב ומשוושןין מי ^ 
אוש לטי לשאי קרוב סמא .שיג טומן שיש שלא לקשן גירש מלשקש סמנק ואץ גטל ליש קוי וקא לשנץ ששגי« לקמן גשמו לשוץע מלמדץ p שני נשנש לביוש ששל רש וטו׳עגל מטל משי׳
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ט׳ נלנד ירושלים <)גש׳ ול!) ונו' להקוע שלא כשגזרו ח ה ie p'v עיק .י רי ה(  נ׳ס■) י׳
 f־(f1 ל'} (דף נגנז' ’ונז״ר, נמ'מ) (עיין ום' ירושלים הישם זאח ו.וד משגה

 יוון ליושנמ ערס וקרונה ההר נראש ליושנה פרס שומעה מחל ליושנה פרס רואה סיר ססר'
 הנרייחא ולשון המשגה לשון פלל ורניט .מנרא לה לדמפסיק ערס לנא יסלה והיא לחמוס
נהוןי שהיהה עיר כל אלא ונהנ הסהור גלשויו
 שההיה לא ירושלים רואה והיהה ירושליס ח»ם

»p• ירושלים ח-ןיעה קול שומעה והיהה הגמל 
 נירושליס לנא יטלה והיא ההר נראש שההיה לא

ניגיהס. מעסיק גהר שיהיה לא
טי ט בז ה ו ה שהרנ ס  (דף שם מש,ה נ׳

ה משהרנ נ״ס)  רנן ההקין נ׳
 נו שיש מקום ננל הוקעק שיפו ונא׳ נן •והק
ד.  חוקעין ואין :וסמוו קנוע נ״ד רניגו וסי׳ נ׳

ד אלא בשנה  (דף שם נרייחא ונו'. שקידשו ננ׳
ד נעג׳ אלא הוקעין ואין ומ'ש - צ״)  גדול נ׳

ס׳ נן פירשוה נרייהא וט׳. נלנד  גמי אהמר מ
 שאול נן יוסי ר׳ אמר נמדא נר מייא א׳ר
 ׳ושנין שניד זמן כל אלא הוקעין אין רנ אסר
 ממקומו אחד פל יולאים האלו שהדינין ולפי

 כללם ולא עצמו נפני אמד כל רניט נחנה
.נדוצ ניד נפצי אלא תוקעק ואין וס׳ש .יחד

החדש: שקרשו והמוך קנוע פיחש

 שבות: משום אלא אסורה אינה
 בשבת לתקוע שלא •׳כשגזרו * ח
 בית בו שאין במקום אלא גזרו לא
 הסקדש בית שהיה בזמן אבל .דין

 בירושלים דגדול דין בית והיה קיים
 בשבת בירושלים תוקעין הכל היו
 ולא . יושבין דין שבית זמן כל

 עיר כל אלא בלבד ירושלים אנשי
 והיתד. .ירושלים תחום בתוך שהיתר.

 בתוך שתר,יה לא ירושלים רואה
תקיעת קול שומעת והיתה .הנחל _ וצפן פ ,ן.

 לבוא יכולה והיתד. .ההר בראש שתד.יד. לא ירושלים
 אותה אנשי . ביניהם מפסיק נהר שיהיה לא בירושלים

 ערי בשאר אבל . כירושלים בשבת תוקעים היו העיר
 דין בית בו שיש מקום כל המקדש בית שחרב הזה ובזמן ט :תיקעין היו לא ישראל
 בבית אלא בשבת תוקעין ואין . בשבת בו תוקעין ישראל בארץ סמוך שיהיה והוא קבוע

 ואין .סמוכין שהן פי על אף בהן איןתוקעין דינין בתי שאר אכל החדש את שקידשו דין
 עמדו ולא לעמוד ננערו ואפילו יושבין שדן זמן כל בלבד גדול דין בית בפגי אלא תוקעין
 שבית מפני דין בית בפני תוקעין ולמה .תוקעין אין דין לבית חו*ן אבל .בפניהם חוקעין

מזהירין דין שבית הרבים ברשות בפניהם השופר להעביר התוקעין יבאו ולא הן זריזין דין
h ת ■ מר נ:ץ פס׳ג ה8ה־. פי' סיו א

 פ'ל<6ד סא לחיטך נשהניעו ד<זדרנה נהלטח הנקיג pהר^ש כלשין היא ההשטח ושפח
ט וכתנ .נשנת לא אנל ניו׳ס דוקא הניעז ינלא נשנת ני  דיה של יו׳ס דאיגה נשנח י

 של ניי׳ס שתיקעין יאמרי שלא חן1א סעכנין ודאי נשנת להיוח שחל דיה של שניויש לפי
ה ק . נשנח ת1להי שסל יי ;הירושלמי מן נראה ו

שגזרו ח ט1י נ״ס:) (שם .׳1נ1 שלא כ  של '
 נסקדש נשנח להיוח שחל ר׳ה

ה משחרה נסדיגה לא אנל מקעין היו  ני
 ננל תוקעין שיהיו זנאי נן יוחק pר המקין
ד ט שיש מקום ׳  השקץ לא אלעזר ר׳ אמר נ
ה אלא מ  ואחד יננה אחד לו אמח נלנד ני
 ירושלים היחה זעודזאס ניד נו שיש מקוש נל

 ושומעת רואה שהיא עיר שכל יננה על יתרה
 היו לא וניננה טקעין לנא ויכולה וקרונה
נ נלנד ננ״ד אלא הוקעין  ופירושה .נמשנה ע'
ן רניט צדעח  לא אנל שאסרו שרה היא נ

 ירושלים אנל מטלק אלא ר״ל איט נסדיגה
 היו נסקדש שאמרו מה ננלל היא הרי עצמה

 וזהו .הסשמוח נפיטש רניט פירש ונן חוקעין
 יתרה ירושלים הייוה זאת ועוד שאסרו מה

 ועוד והיק הזה היתרון היה חרק דקודם
 ששא מינן קודם יהירה ירושלים היתה זאת

 תקנה ואסר חורק אחר לינגה התקנה קודם
 ומדינה אחרת שסה נזה ויש נחום׳ פירשו וק

 יפלס זה שאק ולפי עצמה ירושלים אפילו כולל
:נזה אאריך לא הוה דהוה דמאי לט ומוריד

םן מ בו . שחרב ו ו׳ נ  שנעיכ רניט מיש ו
 כן מומחה וזהו נאיי סמוך ניד

 דהיה משמע ההלכות שמן ואע״פ עיקר הוא
ר לכל  סמוך שאיט אעיא ומונהק קנוע נ׳

 זיל אלפסי הרב לפני הוקעץ שהיו העידו וננך
אפילו זה נדנד עליו סמכו ולא ר׳׳ה של נשכת

דוראב׳ד השנת
 כתג ונו', לתקוע שלא •כשנוח
 וה »עו ההטנץ ו־ל הראנ׳ד
 הניא וצא הענייה המתנו
 ניעו הה הננווא הוו על אותה

 שהן יזמה הדנדם לשמת לו
 לעיןוע נפסלה אסח ננאן והליל
 אנל ניחשליה אפילו כפיר

 אנל וט׳ יו1י,ו1פ ירו ניוקדש
 שאין ואע׳פ וט' נ׳ה משפינ

 פעה גוה ונם נלל להזכיר צוק
 פיקעין היו צא נ׳ה נזמן ט

 :'.יג סמן אנל נמיןוש אצא
;עכ'צ צה הפמון ננל פוקעין

 ונך הססון דק נית נמר\ה דיקא אלא תלמידיו
א כתג מ ר ט וסיש .זיל ה ני  שקדשו ניד י

דבריהם של נזרה אלא זה שאץ לתי שם ולקולא איסשיסא דלא נעיא לעמוד וננערו .מסרא שם מנוארים הדנריס שאר וכן היא ל׳) ודף שם ברייתא .החדש את
בזסן

משנד! לחם
 מתעסקין דאין מנעיא לא דכשבה לומר הוא סעכנין אין דנקט דמאי ולומר לדהות

 דנרייתא קאייר לא די׳.מי'.י לרנינו הא ליה מגא ידענא לא מ'מ סעכנין עסנא אתילו אלא
 דהוא דודא׳ לתרן ונראה .מהעסקין אין אנל ניו״ט לומר מעכנין אץ נקס בדיוקא

ר זה היהר לרניט לו יצא וס'מ התום' עירסה נרם  ניו׳ט דסר.ניתין דפשפא רניט דטי
 כאן ננמרא חייט וני הניע שלא נקפן ונין שהגיע נקפן נין איירי נוונא ובכל איירי
 נתרא חילוקא שכן כל ההתעהקוה שנה דכני משום לנר״הא אלא תירצו לא וכו׳ בקטן
 מותר שהניע נקשן אפילו א"נ איירי נסר.מא דמתניתץ וכיון החני זו אף זו מתני' אנל

ן ערכין(דף דריש התום' מדנר׳ אנל ניו׳ס ההחעהקות כא( דקאמר דהירוצא י משמע נ׳
; כמ״ש כך רנינו דעת וס״ס קאי נ״י אמחניהין נו'

ט׳ נשכת לר.קוע שלא כשגזרו ח  מקדש משסע דמקדש קצת קשה רניט לתירוש .ו
 דו«ד )כית (דף המשנה לשון אנל ירושלים כל אתילט הוי ולדידיה דוקא

ס ירושלים דרי׳ל לפירושו ■ומי מרווח הוא היחה לשון יהירה ירושלים היחה זאח  מי\ו
 הי,קנה אתר עתה ליבנה שיש מרה נדולה מעלה לה היה כה תוקעי! שהיו בנניינה כשהיחה

 ולא נייושליס לא כמדינה לא אנל פי׳ ^שנה נכירוש זיל ורשיי .וט׳ נטד שכל וביאר
 בשדה ירושלים היתה ואח ועוד פירש ואיש .זיל רניט כדברי שלא וזה .ע״כ נננולין
 שאר דלפירוש זיל רניט כטרוש וזהו כאן עד יכנה על שני, כתקיעה יהירה נננ״נה

 טחרים שהה זיל יש׳י לדני׳ ולכן התדיטה ככל ירושלים היתה ננניינה בעודה היתרשים
:ניע לזה זה

את עוד :׳פופר האבות עא אעיא הכתוב בא עא אבי אא ונתון ראיתי ז

 נחג זיל ורשיי אע׳ג .וכו' החדש את שקדשו דין נניח אלא כשנח תוקעין ואין ט
 אלא ניז ריי החקין לא במשנה דא.סד אלעזר כר׳ דהייט ל') (דף ננמרא

 כמוהו לפטק ראוי דאין אלעוי נר' פהק לת דודא׳ כן הונר אינו רניט נלכד ניננה
 אית דתיק תוצר אלא כמותו הלכה דאין המשנה כפירוש נר.נ א’7וני, ת״ק נסקוס

׳ המדש דלקדוש שלשה שנ דין כיח ככל ופני ההדש את שהדשו דין בית דנעינן ליה ע
 אלעזר וי׳ המדש אח המקדשין גדולה סנהדרי שכה: רש״י על הימה כן ואם תני
 פוכר דאקראי דינא ני נ”א ננמרא שאמרו וכמה גדולה סגהדיי דנעיגן דסבר היא
נ  נכי ולת׳ק קטע ניד כעי לו אסרו לסברה זיל דלרש״י זיל רש״י נתירוש דלא נ'

ר ורניט פני דאקראי די.א  שיש כיס ואמד. יכנה אמד אמרו שאמר מה דא.דרבא טנ
 נעיק ולתיק המשנה כפירוש זיל הוא שירש וכן דאקיאר ניד נל לאוכופי משמע ניד נו

״י : נתיק פסק והוא קלוע נ
בום!

עוז סנדל
יו׳ע דעיין ואשונב מכנה נאופה שונה או פועה יפשדנו ולא פנלנל יקראנו לא המשגב נעייוש עי' . פן מנם ע׳ ווגט ריב נאד׳ו שלא אויפיה אנג מילר.א נאשמועינן טיישלמ׳ פן לשוט פהעפ״ן

שאר כל נקיאיז וברדיגה עייייוכצים בל נקיא עעריספהמקדש ניאיטנמב נני שם וו'צ י׳ב של עעמים נמב נפנפי ונני בנדלי־, ב1 פילן פננל׳:לא דין ועל ס: טפי ימפמ נדק סלן ויל ו'פ1
על .'< וגדולים הפוס' נעלי רכיפיט :הקשו ד,ו:יופ וכמה כמה יפוץ וסה .עכ׳ל :ננכולין טיירופ פרץ . p« פון טד לפקוע שלא כשנות .הימשלחי על פוגק נטופו בנכלי על ספיכפו טעם
ק על נעשועפ המשגה ששיוש עירשיי לשי ואה משגם לה ההמון רל פו?עין וס' המרבי ופ שהשן פהעונץ ויל היאנ׳ו כתב ;ליד) (וף י׳ה של יינו ויל י'מ עי' אנל ויל היאג׳י שפנץ וב ו

Via : ויל מקוצי הייה כיב ושן נאמר כי,נצב טדניי אשר ומדינה פיןוש צשיחש ויספמ ויל ו'פ יעפ צדעם ויל היאנ׳ר וניט פשש לו אןעו ואני:

 הרי״ף נדנרי שהוזכר והוא נהפך אמר פירוש ויש .ז״ל היי״ף ופי' נהשנוה הראניד
 ומצאתיה אתית גיסא נתוהטה שם החניה ההוהנות פירוש והוא אפכא דאמרי ואית

 התינוקות אח מעכנין ואץ נשכת אפילו שיל״דו עד ני־.ן מ־,עהקין חנ׳׳ה יו נתינת ננמרא
 כאן ל״ק מעננץ אין נשנח אפילו רישא א״רת הא ספפנין נשנח הא ניוינו סלתקוע

 פדני׳ שטנר נראה המניו והרג לחינוך הניע שלא נקשן כאן למיטך שהניע נקפן
 רהינא לחיטך הניע כשלא להתיר יש דעתי ז׳יל נהייי׳ף דא״רי נאית מפרש דהוא רנינו

 פפי לחינוך הניע נלא להממיר דעתו דאי זיל יכינו של ועי,ו שכך הוא ופשוט והגיע
 דהגיט היפא אנל יחעסקין אין אנל נשנה תעננין אין הניעו דלא דהיכא לומר וכוונתו
ת: ולזה סוחר נשנת עחהם לההעהק דאפילו יותר קולא שם יש צמיטך  שלא הר.יטקות נ
 הציעו שלא אפילו ניו׳ט אנל נשנה מהעהקין אפילו הניעו אנל מעכנין אץ צתיט־ הגיש
מי וט' לההפהק לנדול ותומר וזיא להתעסק מותר לחיניך  למיטך הניע לא דאתילו לו

 אץ נשנח נלומי נשנת תעכנין אץ אלא ננרייתא איירו שלא יפני עמהם מתעשק
י׳ כ! לפרש א״א .מתעכקין אשילו ניו׳ט אנל מעכנין דנ  היה לא כן דאם זיל רניט נ

 ואשי׳ שמיה־פשיטא דנר ראן לתינוך שהניע וכו׳דקפן לחינוך שהניע קשן נץ לוייר 1ל
 אין דנשנח משוס להוכייו הוצרך היה לכירוש ונשלמא ט מוהר נשכח ההי.עסקות

 למאי אנל נו אפילו מתעכקין סונ דניוס לומר הוצרך ולכך לחינוך שהגיע נקטן דחענקי!
 עסיק קא הציע שלא נקפן השהא דעד לתיניך שהניע נקטן שמיה דכר מאן דפרישית

 ה״ה שפירש דמה תיו מהעכקין נשכת ואפילו ופשיטת זה דין לומר הוצרך צא שמיע ונקק
 לחלוקה ופסיק ה׳׳ה כוכחנ נשנח ההחעסקוח היתר הזכיר השתא דנשלמא ועוד . עיקר

 ניויס אמר ואח״כ נשנש אפילו והייט שילמדו נוי כהן להתעסק מוהר ומאייר נחרתי
מי  אנל . רוהרים הקטנים נכל דניו׳ס דקאמר אחרר. חלוקה והוי וניו׳׳ט אמר כאילו ו
 לו ואץ הדיוק סן נא למינוך שהניע נקשן ת1הה-.עס־ן היתר נמצא נהפך נפרש צם

 אפילו ניויט דוהר להיגוך תניע דנלא נתנ ולמה היה שתירש למה שקשה אלא .שחר
ב נשנת  שהניע קק משוס אלא ניויט נקט דלא ז״ל הוא חירן לזה להחעכק נמי ט־

 טונא קשת כנירהר,נו נרים אי נגמרא יל ז יכינו נרים דכמאן סובא וקפה .לחיטך
 לר.יגוך שהניע נקסן דמעכנץ כחב ויביט הקניגיס ככל נשבח מעכנץ אין דלניםר.נו

 היה כהב וכן מעכבין הניש הא משסע מעכנין אין וכו' הניש שלא ההיטיץת כתג שנן
שו רניט נדנרי  אין אלא אמרו דלא זאת ליייסא הוזכר לא ניו׳ס לההעכק דשתי ו

א היתר כלל הוזכר לא ניויט לההעהק אנל ניויט ציל ואין נשכח סעננץ  ואי טמי
 שהניע לקק היתר מצא דייאין קשה ס'מ ההוהטמ כדברי שנזכרה טירסא גייס הוא

שיש אע׳ג ניו׳ט מלתקוע הי,ינוקוי. את סעככין אין אלא תמרו לא דשם ניו׳ש לחיסך



»t ם. משנה מני ת ז ט ל ר ה פ ב שו 26s קלב משנה בסף ג פ״

מן י ם אלו .סי הזה בז <c מרי m בפהנ מנה .6ה »  צהיית 1בו5י מם 5ס יני
חג וצא נשמו  W0 נדי שנה «וינ ראשו! יום להיות שא״א לני שגי ינם נ

:נשנם באהד יוה׳ג ינא
*נ  י)“ל ליג (דן׳ י*ה של tfV t ניייהא .ונו' להקות אדם סייג תקיפות כמו! א פ

ט׳ ו

® י ט'. שאנו הזה בן  מיש אנורקדפץ שאי! משה שאטלו יבינו מלשון *יאה לי קשיא ו
ד הוקעק מראייה י  משמע להקי* הראויים נ*ד נמקום היה וצא שאמר קנוע ננ׳
ד אלא תוקעק שאק פסק ולמעלה .להקוע היאדים ה׳ד עתה להמצא שאאשר  שקרשו ננ׳

ד אלא תוקעי! שאי! שאמרו ו^לשהנעם המדש. אם  שאם לעי מא החיש אם פקדנו ננ׳
ד ננל לתקוע מהירק הייגו קדשו שלא אע*פ נ׳

 >p לתקע נאים היו נ״ד נ*תו האדש אם
 נאוסה דש1« קדשו שלא אחרת עיי של בניו
 למהר או קיש היום אם ידעו לא והם העיר
 ילאו נשנח והוקעק י׳יה אינו היום ואותו
 ועושק. חשנו! ע^א עושק שהנל ענפיו וא״נ ירע
ני הרי ימים שני  למיחש ולינא ודאי אצלע הו

י לההיא ׳ נ  נ״ר נל וצפינו ההיש אח שקי* י
״י מא והרי מוקע׳! וסדזוך קנוע  שקיפו ננ

 תוקעי! ניאשו! פתזקעי! כדין ומ׳ש :המיש את
ט׳. נשני  נקניעא ונקיאיק מאיל חאמר שלא ו

 נשני לחי,יכ צרק■ ואי! עיקר יאשק יום יייחא
 שהוא גראשון נשתקעו ירע שצרין ת*ל אם או

 מועיל מה בראשה תקעו שלא אמד אבל העיקר
 והתר בלבד. נשני תוקעי! קמי׳ל השני תקיעת

 מקדשיו שהיו לז^ הדק נתב שינינו לומר ננו!
 ודיני ומהרה מושאה ייני שנתב נסו הראייה ע׳ש

 :עיקר וזה מנשיו נוהנק שאק אע׳׳ש הקיננות
הרי

ט׳ שפשופה מנק  ומנק ו
ט' לאתריה שאשועה  שלש של שלש שה! ומנק ו

פי והענים תיל שלש  ררועה זנרק תרועה *
 זה של האסור אם לית! ומי! סיומה יום
ה יונל פל פי' נזה  תיל ניונל ר״ה ושל ני״

 שהן שלש טצד הא טה לגזיה פנימי שניעי
ר .ונו׳ תקי«ס תשע :ע*נ תשע  נזנר ננ

: נסמוך זה
ת ב ע ט׳ האמורה זו תרו ף .ו ס׳(ד  ל׳ד) נג

« רני אתקק ונהלנוח קפיי אנ  נ
 מה ושאלי וסקימה חרושה שניים מלשה תקיעה

 שניים שלשה נעניד חיועה היא יצולי אי נפשן
 נעניד שניים שלשה הוא נמתי אי נעניד לא

ד. לא הרועה עני  סטקי אנהי ר' ויררצי נ
א. יצולי אי הוא גנות׳ אי ליה מסשקא » 
 יאסיא מא ננותי ודלמא «ירא רב לה מתקיף
 הדי ותירצו לתקיעה שניים ומסנזקאנק המפה

^ א ע  ודלמא רנינא והקשה תשית אסרינא ננ
 חיץעה ני! וספשקא שניים ואתיא מא ילולי

ת. הור ותירצו לתרועה ״ תי ד נ והקשו ענ  א'
ט די׳ יתייח חש׳ת דעניי  תשי׳ם דאמקק אנ

 אי והקשו וילולי נעמי דיצמא ותירצו לי למה
 דמילתא סהמא ותירצו חיש״יז מיי ליענד הכי

 «מיא ע*נ פייליל והדר איניש מגנם נענזי
 ללמוד *ש לפי זו סניא ונהנה* .ונהלמח

 בחשע הרץעות השע שמע שאס שאע^א ממנה
 נפלא טקא נםמון שיתבאר נמו יצא שעות

 הראוי נק שאיש *פר נקל ניניה! הפסיק
 תקיעה גגנא *מע היה שאס נלומר בגא נ*הה
 וני! שגרים ואסריה הקימה הקימה סנריס
 לא התעה שמע אחריה של לתקיעה שנרים

 שאק שאע״ע לפי הגנות נגל השיק ונן יצא
טל נגפסקה לת0« כשהיה  ראוי שאיש *פר נ

 והוא שנהג למנה מ רנינו נהטק וליה «של
הג ונ! השיר. על מק נגא נל *שסע  נ

 החקעום מני! ונמלא ופמ״ש .ועיקר ייל היפני!
 <טל השרית שנשי* סיני שהוא נראה שלשים

 לימי רוצה צתתעה השנויים ני! צהססיק הוא
 יטל אלא אפת נגשיעה לעפות! אייב ק6ש

 ננשיעה השניים ודאי צנל בייהם להשסיק
תנ זיל הימני! אנל .רל הספיפים מ! הדנה דעת מ! .אסח תרועה שה! שניצר ניק זה לנאר זיל רניט מצרך זלא שלשת! כ! אמס הרועה שהרי לפשות! חייב אתת  דשניש נ

בשניים צהיטח רצה שאם ודע .לדננ״ו לסוש ויש ניניה! להפסיק לו אק נקל! שמ*נץ אע״ס הלנך המעה «א וילולי נמתי דלמא ק אתת תרועה טל! דהשל׳ת ותרועה
: נרור ווה .ניטהם י%יק פלא והוא טא רשאי תמשה או אלנעה ולעשות!

ד ך עו ט' הקיפוה נשהי הרועה שי *ר מרו*ת נשלש הקפה שיעה■ ) ל"נ שם(דף משנה .ו ת נשלש תתעה ני ח כתרומה תקעה שיעור וזניא והצ הקשו ובגת' יננו *  )ton אניי ו
חיח שניים נשלפה *עורחרועה מרחניא העשנה «ף על הקשו *ד סניני. ולא גזדגנא גזשיב קא גרא *א ננו דנלהו וחרו*ה נני חקעוחדנלט קארשיב דיט ו

אטי ,
טשנה לחם

מן ם׳ הזה בז חג .ו הג ולא ה״י נ * *ב’1דייי נצל השנייה לו «לה איט ששמע הראשונה נהקיפה נ*ה *סי אסד לנהוג לו כיה נלומר שר יום נ א'כ טונה ליק־ בי

 שני עושץ שאני הזה גזטן י ;אותן ומודיעין העם את
 ואם .בשני תוקעין בראשון שתוקעין כדרך בגליה יטים

 דין בית במקום היה ולא בשבת להיות ראשון יום חל
:בלבד בשני חוקעין לתקוע הראויין

שלישי פרר!
ה א מ .השנה בראש לשמוע אדם חייב ״תקיעות כ

 ביובל תרועה שנאמר לפי .תקיעות תשע
 לפניה פשוטה תרועה וכל פעמים שלש השנה ובראש

 תרועות שבל למדו השמועה וטפי . לאחריה ופשוטה
 ביום בין השנה בראש בץ .הן אחד השביעי חדש של

 משניק. אחד בכל חוקעין תקיעות תשע יובל של הכפורים
_ תקיעה ,ותקיעה ותרועה תקיעה ותקיעה״ ותרועה תקיעה

 ורוב השנים אורך לפי ספק בה לנו נסתפק בתורה האמורה זו תרועה ב ותקיעה: ותרועה
 .שמייבבץ בעת ביניהן הנשים שמייללין היללד׳ היא אם .היא היאך יודעין אנו ואין דגלות

 שניוע או .גדול מרבד לבו כשידאג פעים אחר פעם האדם שיאנה כדרך האנחה או
 מתאנח הדואג דרך שנך .תרועה ועקראין ת ארזריה לבא שדרכה והיללה האנחה כאחד
 והאנחה .הרועה קוראץ שאנו היא היללה ג :הכל עושין אנו לכך מילל. כך ואחר תחלה

א. התקיעות סדר נמצא שלשהשברים. אותה קודאין שאנו היא וו אחר זו הו  מברך כך
 כסח־ וחוזר תקיעה. ואחריה תרועה ואחריה ]6J שברים שלשה ואחריה תקיעה ותוקע

 זה כסדר וחחר תקיעה ואחריה שברים שלשה ואחריה תקיעה ותוקע .פעמים שלש זה
 שלש הזה כסדר וחוזר תקיעה ואחריה תרועה ואחריה תקיעה ותוקע פעמים. שלש

ו»זניד הענת מן לזעתלק כדי שלשים התקיעות מנין נמצא .פעמים
שיטש a נל דל היצנ׳ו כתג . ׳0׳ זוו«ה1 •*סי שיעיר .תקיעות M כשתי תרועה“ *שיעור ד :הספק
' . . . . *«י■ סיימ״ז נג' הזי™ *סי צצצ «צ הססדי! *•mkm י . ני' ?1ת*ינ שלשה גסייסמ׳נשס: זוסיט׳ס^צספנשס; : ג' טונציפ נין ז;וןיז1פצץמ זיע .5נ

 him ני 5יי5* מפז טצ פז טזריעה נפנץ צלצ
̂ה ^ M.־'w ני ציפי גציזי וזמצ קז! **ר זטצ גי״ז.- 6י,ציי ק<זס *וזש סיימזסם ג' 8ז*»ו עדווופ S* מזוזפה ני עי16 רצתי  ש
 *סר שצופי טצ &נדיש :צופי ופי צפי *סר ר:ל :נייפ נג' צו פיספווז פ'9 צ'לשניפס0 צפי טז*פג *סר צנל נמל *סי צ0ו שגייס

;פנ׳ל ,סיוסלו כני סזיפז שיפוי שצומי טצ פיפופוס שצופי ופי נסיופה פןיפס

; דוקא רצ»! יום פרע ולמה
עה ב ל£ינ ט׳ ממק נה לט גשהסק נטרה הצמורה w תרו  הנל «*! צנו לנך ו

ט׳ ס נהטו! ולוה היה ני.נ .ו  קשה .זכז׳ ומצ למפה שנתב יני
חג זשס נדנריו נ! ליישב צ"צ דלנצורה ינינו נטונס « כחנ דצין  שישמיע לצ נ

 זטונתו דמשמע .ע״כ הרועה וצוזריה! הקיעוה שהי צו הקינטת שהי וצחריה הרועה
 עלהשדר. הנל צלא 6צפנ או חקי*ח ש* נ“וצ« ההרועה שישמע לצ הריס דנשבוסע
ח שנששומע לומר שהכוונה היה נו שפירש נמו וצם יבינו עהיק קא ונהיית '\  לא י

 ונימוק .המיועה *תע נך שפתי אע׳צש אמרה הר,יעה ורהיושה מקיפה ני! ימזע
 אהרם״ ישמעחקיעה שאם"נ אע״ס כלומר וצמריה!הרועה ח-,יעות שט או מיש ונפרש

 ושמע ותקיעס הרועה לשמוע רוצה היןינטה שהי וצהריה הרועה נישמע לא מייש וכן
 נזקיעות שת■ שמע אס ל! אינכם דמאי קשה הקיעות שם׳ וצר."נ הרים של התרועה

 מהשהי הפנ״ה שהתקיפה ניעא לנכוף אמיונה התקיעה ש*סע טו! התרופה ואר.'נ
ללצם רטונתו דנה! וייל .הסור על הכל והוי ששלה הוא ראשונה ששמע סקישת

מיימוגיות רגועת
 בנעיטוז •סייס mfSon צעסיוז ־f'lw ייוז וויםר !צ! : ע־נ .בתום' ובן פ׳זז גע׳א
 ויאהיי רגנסט ססתבו■ צא יק*ר־ק ותרועת .נרים נ' אבל *יסי תרועת רנפקום אתת
 נן (נ) I זוב ,מסיו עי. ינויו צאסץ תיםיף ויאני׳ת .אתת ננייסח איני* עבד• צא

 בתא אניי אסר יבבות בגי תרועת עיעור דאסי אםיוני' מיני. וםייו בברייתא איתא
 גנות׳ ם"ם ותינב סיסיא באם ונתיב יכגא יום וםתרנסיע תרועת יום תנתיב ^יגי ודאי
 םי־« ובן יפופי! •ת! *תו נצ *צ בטת ג' p יבבות ג' ופיית יציצ יצוצי ונוים בנח

 ובעל נטת ם■ יבבות צג׳ *וע *ופא בל *צ נדות ב׳ p יינבא «<׳ ורינים ,וייב־א
 ניאת ■תא *צא סדאי יותר 0נ*נרי '"יייו *יי" ייזי’̂ ייי■'־ • דגייהם רואת ם־ת

ואתו *צ היבבות ב*^ור צע*ותתתקיעת וזודיך נוא׳צ ולסר צית נראית צסר נתקיעת

מג למה סירה על פני.נ שאמי רטט דלשו! *חויא הני ליה דמשהע אפשר ^נ נ  א
 יהיומר .טסק זה ינם אצר יי! ואה״ג אחל יי! אמי שנההנה אלא ונו׳ שישמע לא

דנייז תטאי שציט צע״ם רניט נלשו! ע לנלול היה שרצי. «! רי ומיק .ישה נ  נונ
 ונשהוא נניייסא ליו;) (דף ר׳ה נסוף שם שאתרו הגמרא מ! ראיה הניא לא למה היה

א ראיה הניא לא לנזה כייושל* p ראיה שהניא לקמן ועיק הסדר כל שומען »מע! ^ » 
 הניא לק יצא נדישנד אנל לא לנההלה היא מהנר״הצ דאי וייל .מה^ייהא דיד!

 06 אנל הסיד על שמוק ומא יצא דאמד עמק רר׳ מימרא על דקאמר מהירושלמי
 הניא ולבן יצא דלא ראיה להניא נא! ה״ה וטנה יצא דלא משתע הסדר על שמע! לא

דני' ראיה(רה־רושלמי) ;נטן ומא כנסרא מ! ולא רניט פ
ר ר עו הג .הקישה נפהי הרועה שי ט היה נ *י הזניי לא ויני «ונ מהא ט*. *  י

*' ממיס כינינו לו נראה ה״ה מי נמל נ  ל1ז הסורים נעל שנתנ הע
א והנא דיד! דשא ע השישי בעני! סליני לא ני  אלא שא מדא דשיפודא סניי וני
י י י ״י ®'®יי י טס ג׳ נפי! ההמסה לננשום ®ליין י״ל יייי•’ *' יייי ננזהימם ינ

שהם
עח סגול

n נסת '®•?®o ן פ! ליטזלן כיי *י ל«»« ליי® יייי מ  :צ/} ו*ס(דף ש! יינו *ה .י
ס 5*סר:לש פקיסם 1*9 9פרום *יעוד ט צרו כוזב :פוזעכ9 מ ם: 91 נל רל בו * 

ני' 9ט מוסויין טו ספד ו׳צ בדצניו *פר «י0 • «*צ פ0טי גשצש 9פן<ם ו  9מדי09ו 9’9ט קי
«צ ל9 ט שזייט "<1 טב»פ9 פצי9 פרטפינו כיפתו te ץ90 9*: י i p: יגטס p מינפר 

די טטשנפי:צגי יפ׳ב ספי! פי !9: פ־,יבז5  דפ9םוז ס' 9פ*פ *סר «׳ופםנ•' נפו׳ה <0צנ ס
/ צ נוןוזו■ ץ50 פי ייייוי פטסת «נ'צפיו ו ג' aw« *סר ט:  סגדו ג' to’ ל5י פ0יג נ

טזי 9פזיפ9 *סיר שטצצ  מ מרי אפש .מים 1יפ9פpi pn mfc 9 צפון נל ספץ ׳9 9פ1ו
מופ נ' ‘•9 m זיל ror<9.0 וביכו שבן «ל סנמא פ0ג נ' י ii טו שסל י9ל9טח » על to 

מ' 991* *סר *שא שקוגי סנדן ב' ועוונם *סר ופצא a ולשי 9116 י«א שטא אפי סע
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 סשינ דיק יהנא נחרועה הקיטס דשחי ז״ל הששישים ושאי יניני הי׳ 1ו׳ר .מ״רא ע'כ היא נמס׳ כנר וסר הוא •לולי סני מי לנה יהיה מרועה יוה דנהינ פליג• ווא׳ נהא א{״
 שמיה שהה אתמ ננא הקיעוה אלא משינ קא לא נרא וח;א חרועומ כשלש ושיעור! הי,רועות לאחר ושלש הד,רועוי. לשני שלש סהה נסת שלש של חקיטת שש ל”ו בני דטלהו סקיעות
 טיימועא נירושליי׳ ונקראיה קטניה י\לומ שלשה ׳נטת שלש היא והי.רועה קטניה קולוה שהוא ׳לולי שהוא כנר דיק דמנא מליג׳ הרועה וכשיעור .הכל לדנר׳ אתת כמרועה ושיטר!

כני ומנא ק כתרועה הס השנריס שביטר נמנ אנל ההרועה היא מה לנו שנסחפק ניאי שכנר לאי שיטר הוכיר לא ורנינו ול7נ הוא והשנר שנייה ונקראיס נטה׳ שהוא נרא- ו
שהשנייה אחד והשני היננוה ששיטו טא

ס׳ שחקע הרי• ג פ״ג תקיעה ותקע והריע שתקע הרי .בתרועה שברים שלשה י״ייע יחיקע ימיזי, י
 אוטריןתחשב אין בראשונה. בשתים כה ומשך ארוכה
 אפילו אלא .ויתקע ויחזור אחריה ויריע תקיעות כשתי
 ותוקע וחוזר אחת תקיעה אלא אינה היום כל בה משך

 אחת תקיעה ״שמע ד, ;פעמים שלש ותוקע ומריע
 היום כל שהה אפילו שניה בשעה ושניה אחת בשעה

 וועא .חובתו ידי ויצא [נ] מצטרפין אלו הרי כולו
 תרועה שישמע לא .סדרה על מהן בבא כל שישמע

 תקיעות תשע שמע ן :בזה וכיוצא תרועה ואחריהן תקיעות שתי או תקיעות שתי ואחריה
 ותקיעה מזה ותרועה מזה תקיעה .אחת ידי אפילו יצא לא [י] כאחד אדם כני מתשעה

710M 'משלישי מג: סס׳גפשק מי,צ סי

 שיסזיי למימרא לאי .ג'מ ומוקע
 אלא יתקע יכריע שתקע כייר׳ דכא ניס כסיס!

 לאשיקי ווה ימקיעה ימייעה לתקיעה מי)י 0ג'
 ’יש* .ניוי אין אמת אפילי לאפר מהייישלמ׳

 ירניט •לא תקיטת ס' שמע נטספתא נורה
ס  למחוק יאין כסשריס נייפח יכן יצא צא ני

כטכאתא. מפגי הסעייס
קנים

 ילא ז'ל כתני יכן תשע יהינניח שלש הס
י נתנאר נ י נ י י י נ י הנ  שפה יש ינהשנות יאה. ז
י יסלהו חקיטת מאישיה שהה אמית נ  נ

 תקיעה שיטי יגמצא התייפות שלפני התקיעות
 ודאי נהא אניי יאמר דניון נהריעה אחת
 אלא אהיינא לתיחלא צייכץ לא ממילא פליני
ע נ׳  לעי שנייה נשלפה אמת *תקיעה שיטי ז
 תקיעה אלא חשינ לא וידן לתנא מפישיה שהה
י שהיא ולפי נ  קססס יננות שלש שהתרועה ט

 שהן מאלו נשלש היא שהתקיעה אמי לעיק־
א ותנא . ינניח תשע ר ני  היא שהתייעה מנ

טת נע׳ גליציה שנייה שלשה  אמי ולפיכן ׳נ
 נשיטר שוק שהה ונמצא כתרועה שהתקיעהכיא

 יללעת .שנמליץ טא התרועה ינשיפוי התקיעה
מנ׳ן הסעיט זה ששיעור ז׳ל והרשנ״א הי

 שלשה כשיטי נה להאריך שצריך משר׳ח של כתקיעה שההדיר מ׳ ויש .עיקר וכן אסל נשיעור שהכל סרימיעוח תשעה או שנייה פלשה אז והיא אתת ני.יועה התקיעה
 נראשינה תקע שה משנה .ונו' והריע שתקע דחי טריסיעית כתשעה היא אחת וכל אתל הח־יטח כל שיעור אלא עיקר זה ואין טיימועות עשר שמונה שהה ותרועה שנייה

:ז׳ל והרשנ״א ז״ל תרמנ׳ן המיתו וק ונסן ניוד נה רניט ותירוש אמת אלא נילו אין נפתיס נשניה ותשך
ט ומיש ׳נא ניוס שטת נמשע תקיעות תשע שסע ׳והנן איר ל״ל) (לן שה מימרא .ונו' נשעה אחת תקיעה שפע ה  הוא השוט הסדר, על מהה ננא נל שישמע וסא יני

י הסלי על ששמט וטא נירושלסי ומטאר נ נ :זה לנאר למעלה האינח׳ ו
 מזה והרועה מזה תקיעה יצא לא נאמד אדה נני מתשעה יצא ניוס שטח נתשע תקיטח ם׳ שסע תנ*ה ללעיל יוהק לי׳ הא גני ל׳ד) שה(לן נדייתא .ונוי תשע שפע ו

ס נל ואפילו נסייונק ואפילו יצא :נצו טו
ם • ימפ* •<'א חייבי

משנה לחם
א שכל נחות ע׳ שהה למשמע שנייה שלשה שיעור ננרש לחוק הוא רנינו שלשון ורעיי .שנריה נ׳ הה ׳ננות רופסקיס נרץלות טא שנייה כשלשה תיל אנל כמות ג' הס ענ
 הס ׳נכות והי׳ נ' הס השנריס נמצא ■ננא נכל כרו כתות פלשה שנר ננל נאן שסין

 הס והיננוי. נ' הס שהשנייה היה וז׳ש שוה שיטרן אנל פתוס משעת הס כלועי פ'
 .אותה יעשה אופן נאיזה י״ל פלילי תרועה נשיטי המגיד מ־נ שנתנ ועה .תשע
 כתג לה״ה תלא ,זה פירוש מל שונא ל׳ וקשה .נא׳ח ז״ל ׳’מ־נ שפירשה נראה וכן

ת להג'  אין א'כ ערימוטין ט׳ הוי שנריה לני למעה נתנ וטא טריסוטין נקיאיס עט
 זה מהו קשה וטל שניים. ג׳ כשיעור הוי טריסועין ג' שהה ׳ננוח ג' צשיטי נאמר
ט שאתי  לעיל ניאו כנר היי יעשה אופן כאיזה לוייי טנתו אם שיטי הזכיר לא ויני

 כן ניא־ לא לומר אורמיה לאו ת׳ס היה שתיין מה ה״ט ת“ונ משאק הנל שיעשה
 שיעור צורר היה שלא שיעוי ״לת ועיק .ניא־ו כנר ורניט היליל ניארו שכני ספני
 לתאתר דמאי לומיא ינטה ט' לתשפע '0 והינטת מיש וע״ק .אחל הוא להשיעור ניון

 גפיש נ״ל היה לכך אחד. והשני היננוח ששיטר לקאתר ועול שלשה, הס השנריס
 הוא מכס אתל כל היינו נתרועה שנריס נ' שיטי רנינו לקאמר נמא׳ סונר לה׳ה

 כתיועה הוי מהם אתל לכל הוא שנייה בג' שיש השיטי ריל לקיז״ס (וממי נחרוכה
 .לילן כהוא יללה שהוא וה תרועה רץראיס אגו ללזת וט׳ ׳ננוס שלש [של] הרועה והוא
 שנר דלינינו אמל שיטי והשני ינטה כני לטמר שהינטת עתו שכדין ה״ה נסב ולזה
ט׳ כלומר יננוח ט' והינטת שלשה הה שהשנייה אתל שיעור הם ינטס וש^ אחד

 שיטר הזכיר לא זרנינו ומ״ש .•פה רניט נלנרי זה נתנאר לא קאמי לכן הג' ;ל
 טרה של להרועה שיעור לר,ת שטונהו חירן לוה ישטח ג' תרועה שיעור היליל היק
נג׳ תרועה שיטי יאמר אין ספק נה לנו שיש למעלה נתנ טרה של לתרועה וכיון

 דינינו לותי יש יללה שהיא הרועה קוראים שאט למה שיעור נתן הימא וכי ׳ננוח
טי ליחן אלא נא אינו  דה״ט תקיעות כשחי התעה שיטר וכס׳ש הורה של להרעה שי
 ותנא ליק תנא נהא מולו לכיע מקיטח כשתי הוי יללה שתהיה נין אנהה שתהיה נין

א  כמו אלא טרה של ני.רועה הוי לא נהרועה שנריס שלשה לאיור השתא הימא וכי .ני
 למ'מ ד׳ל מהס. אי,ל כל הוי שניים שלשה לנשי כיון תרועה אותו קוראים שאנו
 נחיועה אותה שיפרש ואעיס השנייה לפרש נא אלא תורה של ההרועה מפרש אינו
 טא זה וכל הורה של ההרועה אלא תפרש אינו לאיש כשנא אנל לותק אינו שלנו

י׳ נאירוש לותק ט לנ ה לניט פירוש היה מ׳׳ש ונוי. שתקע הרי צ׳ע: ועל״ן יני  נ
 התקיעה לומר רוצה אמת אלא נידו לאין שפירש אתר פירוש דיש משוה ונכון ניור

 ז״ל ונכי' נסור וע״ן .לו טלה אים נאמת אנילו זו אנל התרועה קולס הראשונה
ס דרניט נראה . וס׳ חקיטת תשע ש׳סע ו  תשע שמע ל״ד) (לף נגמרא טי

 אסיקנא דהא ז׳ל רש״י יהקשה ואע׳׳ג יצא לא אלם נצי מט' חקיטח
ק קלי סי׳ לעיל ת לא הכי פטם להכא סעגוא לכן דליחא הרין נחג משתתעי גניי נ

•צא
טיימוניוח הגהות

 אחת הרועה סשק *סכואם •גבות וג שברינז בגי הד,ידי קשר׳ק שא טזקיעה ניזנד סדר
 שא תרועה שהן שגייס נג' קש־ק שא התקיעה ■איא ו־אוא׳ גנח גנוה׳ דויאמא הן

ה סחי ק ושא ו ' ר  כנשא התקיעות בכי• הארעי אם סקוס ונזכא ׳גבות שאש כשיעור ק
 אאא נירו אק כשתיב בשנייה ומשך בראשוגה התוקע דתנן נאום הססיר אא קעור״ק

ה או שנרים ד' עשה אם נסי זה וסנזעם . כרפרישית השיעור כזן יקצר שאא רק אחת

עוז סנדל

 אריכתא תרועח והוח דתיועח p אותם נוז*זג היהריס השברים כי נ^ום בכך (’»
 נדי שחת ראמראם אנוח כרכי אS\ד יוחנן כרבי (ג) : ע״כ ,’כתום דסרישיתעיין בטעמא

Sוכן גר־ח וכן ע׳ש חוזר ה‘כו• גכיור \ י  יםינןu ןר]^ן • ע״ג דכרכות, ם*Sכירוש מ:
' דמסקינןלע־ל הספרים רגרכת סי׳ ורש׳י כספריס.  אסנם טשהסע גברי סב׳ קלי נ

פשוטה כסדר אותם שוסע דאין ומעמא הסוער נרבינו ופסק הספרים ג־רסת קיים ר׳י
לפגיה

 ששירש נמו חחעות מ׳ ת-,יעה שיעור כרישים כדי,תני עועין ע׳ התץעה :יפזר 6גהצ כן ומתון יגסת
 fi( נמי דמתני׳ ותנא נרא דתנא ר׳ה ש< יו׳ע סרי, משנה דהאי כגמרא אשיקנא והא ו׳ל ליג׳ס
 דרש״י וממילא שלע• ודאי תחעה כשיעור אסיפא גמי יאשיקגא כדשא סי,יפה כשיעור דהייט פליג♦

 כתדץ אמר חד מונא ור׳ חנניא ר׳ הרועה היא איזו דגלכיק הירושלמי וכלשון פליגי ו״ל ודנ״ס
ין גורס רש׳י כי ז״ל ואמר ,פ״כ רקיקי! סלה אמר וחד מרמוסא ? גורה ז׳ל ורינ״ש נדל׳ת דק̂י  ן7י

 צריו ״ל1 הי־אנ׳ד דעת כיררתי אשר ואחד שכתכת• כמו »׳ל ריכ״ם כש״סה נמשן ז׳ל והראכ׳ד גרי׳ש
 על הלנה שטת :־•,כיית׳ לשי יסיס ונטיתי דעתו להכין נהייתי אני כי ודע .ז׳ל ר״ס דעת לנרר אני
 לשון שהיה'מהפן תדא עלי קשה שהיה מפני ורגלי ידי מלאת• לא ז׳ל ר״ט לשו; וכשראיתי 01 דרך

 שיעור •רעיו לא ואנתנו תקיעות כשתי ותלאה תרועה שיעור לפרושי פתח ועוד דרנו שאין מה המשנה
 דתנא יננות לשון והרת דגרייתא כתנא שנרים לשון כהנ ועוד ,כסוף ולא כשחלה לא סדנדיו השקיעה

ק רקיי׳ל אנדרוגיטש לגני ס׳כ כסכהי ונכר דסתניסין פ  מקמי ליתא(גיייתא דאמר כשמואל הערל נ
 מתני׳ גיירא פ׳ק דהא ופוד סליגי ולאי דאשיפא דאשיקנא הכא כי מתגי׳ דמתעקרא הינא משגיחי!
 היאך עוד .כנרייתא וענדת מתגיתין שנקת וכי יו-ף לרג אכי• ליה א*י* צר̂י כמין סוכתו והעושה

 שיעור אמר הא דמתני׳ כתגא דאי כמאן דאע* והוא ליה מגא תקיפות כשתי שרועה דפיעור כתג
 .דירושלמי כחד אמר שלא וכ׳ש כהרועה תקיעה שיעור אמר הא דכריתא כתנא ואי תרועות מ׳ תיןעה

«י  שירש והוא וחצי שגי השיעור שהוא תרועה כחצי התקיעה שיעור נידן יעלה ז׳ל ינריו כשפרי,דק ו
 התרועות כל כשיעור היא התקיעות כל שיעור ני ר״ל הרועות ג׳ כדי הקיעה שישר המשנה ואת בפי׳
 כשוכיחי כי ועוד לה ש-ע וממאן שיעזרה יתני לחצאי; תקיעה אעז אתמהה וא'כ ,עכ׳ל ש^ה והס
 גדזליש לכמה ושאלת• נהש י-יוט ואין המתרט: כקול אנותס נקכלת תרועתש מצ^י סר,דישה כאין לנא
 שפירשה ז׳ל גיאח כן צר׳י ומצאתי חפשתיה וכמעמוגיס כי,שר.יה ככשן> עד דנר לי פירשו ולא

 אלא תרועה ואין וז״ל ר,כלה דכריהם שכל ו׳ל גאון הא• ורגיט שרייא רניגו מסשונת ר״ס כהלכות
נייושלפי שנרים כשלשה תרזעה שיפור כהמעה תקיעה שיפור כיצד הא ולאחריה לפניה תקיעה שיש

 קיקין תלת אמר וחד המחרעש י\ל סי׳ ערמזשא כהזיץ אמר הל מוצא ור׳ חגגיא ר׳ הרועה היא איוו
 מלב וגונח המתאנח ראדש שנירה לשין גנח ומוחי רעישה לשון יליל ילולי נכדים שהן :ני־יה והיינו

 כדשא עד הגסיא כלשון כו׳ ליה מספי,א ותקיעה תרועה שכריס ג׳ תקיעה נקסרין אנהו רני ואח־,•ן
 תקין מדידיה לאו אכהו די׳ תקגתא דהא זצ״ל סאי ניכינו שרירא יכ אמי והכין מייציל והדר מגגח

 ילול♦ ימשסס גטיד משמע תרועה לשון ומיהו ,רראשודם גניאיס מיטות היה כן המר עיקר אלא לה
 pסיל מיקח תדעה ננוחי דהיינו צמי יקירי ושכדם ילולי כגון נינהו קלילי שכריש דתרזעה פירוש
 מגהגס היה וכן נקרא תרועה וזה דוה משום שגיהם גקראיס מלמא ושמא אחד ותחעה שברים נמצאו
 שגדש שהן כבדות יבבות תרועות ומהן קלות יבבות תרועות מישין מכם ישראל בכל הקדמוגיס בימות

 גראס הדבר והיה הן תרופה קליס זינמת הן תרופה כבדים שבדם כי חובתן ידי יוצאין ואלו ואלו
 שיעור שוני; והללו יבבות שלש חחעה שיפור שונין הללי החגאץ והד חלוקה שאיגה ואע׳ש כחלוקה
 אלא היא סלוגתא ולאו סליגי נהאי אביי וקאסר מגהגן לס• ואלו מנהגן לפי ^ו שברים שלשה תרועה

א אתריה ט ומר אהדה כי מר חג  אהד מעשה ישראל כל בה שיהיו תקנה לת-,ן ראה אגהו רגי י
 עשה כי שניהן וכהללו כהללו הראשונה את ושם כחלור,ה אותו דאין שהדיוסות דגר ביניהן יראה ולא
 ואע״ס שלש שלש של מג׳ אחת היא שהרי היא אהת תדעה כולה ולעוייס ויבבות שנדם התיזעה את

 לא קפיד יהא שלא כד המנהג זה כנין ואחד המנהג זה כגון אחד כפלמא שמא תשר׳ת שאמי
 שאימר זה וספק כפיקא וליכא כאלו ותר״ח כאלו תש׳ת שדיה בגא ותוקע וחוזר מאלי ולא מאלו
 נמצאת התקנה נתייןגה סשק לזחנות לא כי גהרועה שנסתפק הפסק p זה דבר שתיי,ן זה פייושיה הכי

ע והוא המשניות בשי׳ ר״ת פירש ורן היץשיות בל נחיצו ונזה .עב׳ל מנהג לכטפי אכהו רבי הי,נת  ד
:בנימוסי מוכתר תר0< סור גי P האחת דק־ על וגם מאד נכון

 וכיוצא פד אחת תי,יעה שסע ־ ל׳ד) ל״ג (דך ר׳ה של י״ע סרק .סעמים :לש עד והדע שתקע הר•
 כיף .לשפוע חיינץ עד סיץפות מ׳ שסע כע-כי! אין ופרי, ל׳ד) שס(דך יו׳ע פ׳ סוך• . כזה

: ר״ס משכת



ם מש™ מגיד מני ת .ז כו ל ר ה פ ג6& קלגמשנה Tמנפ״ג שו
ט׳ חייבים ז  וטלל הסם וקוזסלו וגטרזס אטיו יאופר ל״ב) (ון בפסגה .ו

ס 0ל,טס מס פלטיה  יאיפד .ג»קפ טסדוה .י«ק« יכויגות .יסיקס טי
 פסברו: פריפ הלנה יקי׳ל ובהלטה עקינא. י• דעה ויה נהנים ובינה #טוהיהיואה

ש ח ל ה ע ט ט' ני ה סל וביטה הקיפייו ל*ד.) ף7שס( ברייהא .י  יי פענטה ייינינ י׳
 יי פפנטה ההקיטה פילוס יי אה

ופילוס יו. אה v המנטה והביטה יי אה
ק יובל. של יוהיה ף ו«6י ם' «א י ד  ב׳ו(

 :להקימיה(לביטה לי*ה •ובל «ה ל׳ה)
ך ט ט׳. לימי ת ק ל״ב) ניף פסגה י  <ייפ פי

 פלטיה פמסיה טמהין אין ד*ה סל
 ייהק י* .סיפייה מפשרה ינייפה פפשיה

 ילא פלסה סלפה סל אמק אס אימי <וט ק
 סל יסיפרוה יברוהה פלכייה פינילק ואין

׳ מביא ופסלים נהייה מהסיל פירמפה  w י
ק (אסיקגא י!א נהייה השלים אס אימי ד  יי

׳ ט י  בנביא הסלים ואם בהייה פסלים אומר יו
ל ונהלגיה ילא. ״י ^ ק נו  הניא בנפיא ו
 בהורה. פסליפי! הה וסיקין «*י אלעיי לדי
לן שם פוד  >לא פנלן שלשה אפי אס אופי יי
 הלנה סויואל אפי וגהובים נביאים הורה הננד

 פיקא,לדי נהוף ואטקוא וניבטה .םריבי!
ג אמר ויננאל ק י הויוון שאפי נ  אלהינו ה׳ ינ

אווי ה׳ אלהינו ישראל שפע לאמי שונ9
r»

נ הלנהא וק לרין־ אינו סוב רבים ני! יהיד <ק ם ומדברי .בהלטה פ׳ ט  מפרש סהוא נראה י
ד שבפ«ק כי הנגאל דרב פייישי לט לי ונראה .די הורה של ^  אמי אס שאפי f שריב ט

ה טה פנל יש) פטלן ^ ^ וני וסופריה וינרופה פלטוה דהייה קאפי סני  בפשנס י1י
 י*ס ונא הנסבים p וג' הנביאים פן ג' או הביטה בל טי ההורה p סלפה ה׳ק וה£0 סלסה

ט' ה. סל הפסיק אוהו סיהא דבמיק י p(<סוי
 נל ואפילו בסירוגץ ואפילו יצא זה אחר בזה משלישי

 כל שישמע עד חובתו יT יוצא ואינו .כולו היוס
 זו מעכבות לפיכך דן אחת מצוה שבולן תקיעות התשע

 סדר על התקיעות לשמוע חייכץ ״הצבור ז :זו אח
 וקדושת וגבורות אבות צבור שליח אומר כיצד .הברכות

 ותוקע זכרונות ואומר שלש, ותוקע ומלביות השם
 עבודה ואומר .שלש ותוקע שופרות ואומר .שלש

 אלו אמצעיות ברכות שלש’ ח :כהנים וברכת ותדייה
 סלביות שהן יובל של הכפורים ויום השנה ראש של

 בכל לומר וצריך’ זו את זו מעכבות ושופרות וזכרונות
 פסוקים שלשה .הברכה מעין פסוקים עשרה מהן ברכה

,תביאים p ושלשה ,תהלים מספר ושלשה .התורה מן
.יצא בנביא העמ!ים ואם .בו משלים התורה p ואחד
 הכתובים מן ואחר התורה p אחד פסוק אמר ואם

 אלהינו ה׳ ובתורתך אמר ואפילו יצא. הנביאים p ואחד
 של ושופרות סלביות זכרונות מזכירץ אין ט ’• כלום [י] צריך אינו [«] שוב והפסיק תורה של פסוק ואמר לאמר כתוב

 שופר תקעו כגון שופרות .עליכם אמלוך שפוכה בחמה כגון כזכיות וכו׳. המה בשד כי ומטר כגון זכרונות .טרענות
 בגון .כזכרונוח אינן ופקדונות לטובה. אלהי לי זברה עמך״ ברצק ה׳ זכרני כגון לטובה אפילו יחיד זברון ולא בנבעהוט׳.

 יום את אדום לטי ח׳ זטר ,עטם ירגזו מלך ה׳ טון עט״ם אוטת של טרענות להזכיר לו ויעז אתכם. פקדתי פקד
ירושלים נטיט׳פקנפ: נטיט׳ט;!!: וופויט'פו;גנטג/פם:

משנת לחם
to והקיפה וסרופה הקימה סדני פל פ1לשפ סנרין לט to >נ> 4ל.> bS>ti ד()>ן p סלסה סלסה <th M יקהפז גננל ומירססה גדקדסיס. פנלן סלסה סלסה נטס tera

 נמסונים והובר• ספוה הרבה מ־ייה to בפידוש
ס ה6נר דל טוו  פייס נ״ל הרפנ*ן רט# נ

ק קדק• וגובר• דל ונן וגסרהן דל סהול)  ו
דן ופי• דל p ש»נו W6 ים6הנבי ענ  ־5

 ההר סן>0ל רצה ש()ם ודע הפפוקים. להמיר
ף מ•'פסוקיה ט הט ונן ט ל.0«*נ> נ  «ו ד

 כסו הנביקיס קדם ב^לפ 0נ«ב<0נהנו־
ק דל רב>פ סבסב : ו מו נ

ץ בו א ט'. p>om ו  כסס« •ה נמר בבר ו
 ento« רביס סהמיר והמסוקס

; פ' ט׳ מרק ולא ע ם: גלסק 6נר״ה .ו  מי
ט׳'. יק6 ופקדונווז  סדי פקוופין ננמרא ו

 פקדסי פקר ננק נמרומס ק
ק סקדופס אופי ר*י פסי ר׳ דבר• אסנם ♦ 

» »  W דד' iV* *יי׳צ יגיילט® י «יי
ה.ני' יהווה ור* ט הלנ מג הנא פ ר׳ סלפא נ  נ

ק : •הודה  אוסוס סל טרפפס להוטר לו וי
ם ט׳ ם׳. פ ק ניייסא ו ם ^ ל: יני  זי

ע ס ק

 •ד• אף to' לא לפה ק רבים דמס אם ל• קסה גליש אבל לאהדה. ופשופה לפגיה משופה
ה ולזה לנו אמס נזקיעה •יי <{א משיזמפי קלי דחוי טון אמח  ששם לפה טאה ט
 דפשממשי ושו» סצולרוס גני מפרא דאטקנא דאשיב ליה דאויז פשוס לבינו לדברי אמר

ם נבר• בסר•  קל הוא שהנל הנא אבל ושופר פשפיססמלולרוס קלוס סט שהן פפג• טי
ט •צא לא אמס •ד אפילו ומשיה הקיפה וזה סרופה ש!ה אשיש משמפעי לא סופר  פדן־ ו

 מפני פשמפפי לא דהנזס הני לשטי פצי סס ססרנטן ושנים קרין משנים לפיל בנפרא
ס דפדפא אלא פשוגים קלוס שהם ישופר מצוצרוס אבל שוה קל שסא  דלא משני קא טני
 אם רבים מברי פסשנסבסי קיל הרץ בדבר• שגנזבאר השסס לט אבל לטשא אלא דטא

;ההוא השמם סבר סא
ט' ה' וקדופס וגטרוס אטת ז  ונאן המלגפס «ם טללה רבים טאר ספלה בהלטס .ו

W מקמו זה שט! ביאר:
ה ננל לומר וצן־יך ח ם עשרה מק נינ סק הג .ט' פ ם ופדנו• ט׳ה נ  נראה יני

ט׳ י סו צט ניל ו ט׳. טי פו ר׳  קט דריח דאינ ה״ה לפירוש שונא וקשה ו
ט ושופיוס זנרופמ אפלניוס סף עמרא פרין פ  איצימא רני שנא מט ליה) ריה(דף נ

ט׳ ינפישי פשום ט׳ מנגאל ר< והאמר ו פנו אלא קאפו לא ר^ס to ו די  של דנאסו נ
פנו אלא פליג לא פרי נן יוחק רני דהא ד סורה ץ ונדנסנ יצא נוקאפר נוי  ליל הי

ק ם מדנוי טאה ו ק דלנפסצה נ0שנ וני  דפסק ואשיג פסקים הפשרה טאפר נפי
 טלהו בפיק דלמזמלה ניק מ׳פ יצא דנדיפנד דאעיג נלל פרין צא נן ואש נרינץ

 אס דטציא דאמיס טיפס דמאי פריך דהני לוסר דש יוציאם. צטר ששליח בשיק להני
ק ק אטלו יפעה דילמא משום הנ  ואפילו יפעה לא הנקי דדלמא ספק סי הא הנ
ד נדבר פ«ן דסי וניק ילא בדיעבד הא •טעה פנ  דוציא לפימר ליה סה לא ילא ונוי

ץ דסק ליב) המשנה(דף ריס •פרש איך קשיא ואנה׳ הנקי. אח  אפר אם] ןטמר וינ
 אינרוםס וסד אפלניווז לסד לנד שלשה אצא לפיפי ציה סה לא דלטנן •צא מטצן שצפה שלשה

 אק מדקאמר לנוזמלה אפילו יומק ר׳ דני• שמפרש הפור לגרב טיעהא ווו אשופרוס מוי
ק פנדיק ע ודאי וזה ביי הרב עליו ותפס נריני! וולא נינ דו טו ע סא ונם לונ  לשק טו
ם אבל;ונרי לנמחלה אטלו משמע הלשון וזה הרינץ דאסי לרק אינו שוב דקאפר  .קשה יני

ם שלשה אפר אם והיק ף*ל סק  לזנרופס ושלפה למלגיוס שלשה בלומר ואמד אמו לנל פ
 אפילו או נסונים של ואמד נניאים של ואמו קורה של אמד אמו לנל נלומר צפיפווח וסלסה
 של שלשה ונשופרווזשלשהנלוסר ופלנפס נזנרופס שיאמר אטלו סנלןנלומי שצפה שאפר
 זו. אף זו מלוקיז »זי סא מטלן שלשה שאמי ומה שלשה שאמר פה זה וצט יצא חורה
הק איך ואיס ט׳ טמזין דטן הנרייפא י י' הנעיא לספוש מפרא דהני* ו  P •וסנן ז
 ההורה p שלשה אפרה א■ אלא ס• לא דהטויפופ פפי פטר ליה דאחי דניש וייל סד.

ץ ציה וסה הג' נד• הוי נפי שנפה ונו׳ הנפונים מן ושלפה הנניאים מן ושלשה  ק8מו יינ
נ לפירוש אנל  ממלנפה מנלן לופי רוצה ושבעה ספי שפיר דאהי ודאי חננאל י

ט דפוהח ואיש ושופרוה וזנרופס ך •• פ רי ה ננל לופי ת ט׳ נינ  שהקטט צמה .ו
ק אפי טיוש ניל המשנה ריס יסרן אק צעיל אמי אם הםשנה טמו דסא ויפה מ

ץ קאפו והט זיל והראיס והוייף נ^ה סהניא ם נרנויז שלש אפר אס טפר דנ  והיי
 •אפם לאם סלסה סלסה ולגיק יצא פסקים וגסלססס ושופרוה וזגרופס פלניוס

 ריס ונא שלשה סלשה קאפו לקך נדנה במד שסוקיס שלשה אף פשפש לשר.דוקאסה0
ה של סי שלשה והגי ואפר סזא גוו ס זודלא ועי  הגנניא שפיר אסי סנלן ננפרא נד
פי  ואפלטוס נפשנהמנלןפשיסא דאסטסא הנניאיסוט' p שלפה נ>0ק היט גגמרא מ

ק •to ושופרווז וזנרינוס הי  פלס זה מל טסל ונסוביס גגיאיס סודה נסטה סזנר ו
 פג^ שלשה אפר ואס <קאמר פהנרייסא דסשיש נפשט דסיש הפסשוס אג• והפסא .מכלן
א דניון ס  רשיי אנל ושופרוס וזגרופס אפלטוס דקאי פשפפ פטלן קאננרה מדי

 מרייסא מדקאפר שיפ0 לטפר פצי לא בפי קא הני ואפילו פנלן במשנה שגורס
ט)נ דפשיש ולומר למזוק סצגך לנך נפי קא 1ר< לפל ®צל(  לא דקאפר •ומק ר' ו

 סננאל דכ7 רטם ר0לו וסצרך .שפיר אפי רבים לטרוש טסקאנל יפסלופשגפההף
ץ נן מפרש ד ניינ  הנוייסא וצוו• ואעיג נמיר דלא ואמי ונמצא מליו יסצוס פלא נ
 דשופרוס וש' דזנרופס וש' דפלטוס פ' נפיק אי אנא רנפי פשפש לא עמרא דבפי

 אפשר לאפספמיהני כלן גק שלשה אנל דשופרוס וגי דזנרופס דמלניוסוג' סלסה או
 P 7ואמ הנביאים p וד1וא הסרה p אהד דלפא או בגמרא לקאמר •ton לומר

ע/ נפי ט .שופרוס וזנרופס במלטוס בגלהו סי שלשה לס דסה הנמוגים  דרג א
ס מפרש סננאל ץ נדנרי שלישי טיו ק וטוטה דסק זה טן דנ  ואס עיקר וזה מפי
 ט!שה או דפופגזס וספפה דזנסםס רפלטוס.והשמה ססשה אי אלא סי לא הבפיא צדדי

ם p ואמו הסרה p אמד נפלניות שצשה רטם הוניר לפה p אס בשלשפן אי  מני
^ נשופרוס וק נזנרופס וגן הנסטם p ואמר  מיקד איו גנפרא סזנרו שלא נ

ד וישםסמאווז נרנמגנאל. ופסק p הטדוש נ ו  פר1ק «' יי׳ל 1נלשי סספס היס נ
 P שלשה או מניאים p שלשה או הנדטס נל טן הסרה פן שלשה היק ש«ה במשנה

ם ט' פנגאל רב וגא הנסט  זאלו ליישב אפשר וננר מיקר.pi ליפא הספרים ובט)ר ו
 ולא שלשה ברטס בשלפ דפספש ב' ג' הבי מספע סה דמהניסץ לומר וטוגפו הםספא

 מד פנגוטס בק פנטאים בק פסורה בק פספע וסה השלשה אמס p פה יועם
ה. בדברי הא נרסיק דלא הדבר עיקר אבל .ופירש סנגאל רב שבא  אנסי אבל הי

ף סבא לי קפיא ס סנ0 סושלוס מ9גם אהבה סדר מ  המס נהנו שם נסב רבים נ
ט אומר נשסא הטספק ספלוס בנל ט' מלים שנסבס נ ס קרבםס פזניר ו  1נמ טו

 סנסנס נפו פאפר טק הזניר לא ואם ונו' הפסקם ם0או וקרא גמורה נסבים שהם
רג הא דפפרש שם סטאר הרי .מ׳׳ב לרין ם א טב נסורהך פצים  נפירוק סגגאל ז
p הפסקם להזטר צריך ואין ורןאמר אפוספין דקאי זיל רפי• i פג סדנו זיל הרביי נ  נ
ם ם יום נהלנוס טי טד פיי כטרוש רבים ששפרש הנ  גדל סיפה סא p ואם זיל ו

א דפסנרא נאמר ואולי זה בפירוש פגנאל רב שירוש מפרש שסא שנסב היה מל  יו
ם מזנרו וצא דניון דפוספין הא יביט ליה  אמר אי לן אינפא לא אלו«סרא פסק

צ*פ: ומדק <«דש ריס מל בפסקיו הראיס ונדהקשה לס

y o v
טייםוניוח הנהאת

«וי יפאן ר• (ה) ;פ־כ לאחויזז, ואאומה לפניו! א פנולן ג׳ אפו אם אומר בן א כיזב ונן «י* אמר ס רדו וולא ו~י ונן דפט נ נ נ1ו ^סלניוס אובתגוח lAn קוי ולא /
ב אמר חננאל רב אמי מנילחן בא-לרר בריב*נ חלבה המנינא רב  וניזויוון■ •אמר גיח י

ר ייב־ל אמר ובן גריו א-נו ב1* לאסור בחוב  סלביוח אסר לא (ו) :«'כ ,עב־ל נ
טונוה והקפלה חנינווז בנומח אהבה בספר בהב באאר בופפיס אל ולא ואופרות ו

 נרקנן באלי לתיזמיר סברא היה יוהר ואורבת כיר1לר. דרק טספין אל אבל ואופרות
א להקהיל אריך אץ ההורל לא אס ואפ׳ה מג' יפחות לא הפוהה ׳  וסוגפין פכוק נ
מסנמא ואופרות זנרונוק אפלניוח ולא אסונטן אלא קאי ולא לומר ואה וא״י ואורנה

ופויאיה
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וגו׳ י:יאל שמע

בשנה מגידפ״ג שופר הלכות זמנים.משנה מגיד

ם שלשה בויןי י' יוסי ר׳ המגוקת כגמרא אלו כ כר' וקייל יהודה ז
:נהלנוה כי.ונ וכן מלניות שה! דאמי יופי

פיי האשוח המנהג י  וכן המולה ככל כשוע היה המגה; וה .הוא כך ר״ה של הקיפוח כ
 ש׳ש ומקמי; סשי׳ח שעמים ג' שחוקעין ענשיו נמצא . נהלנוח מטאל

 חי״ח פעמים שלש וחוקעץ מש*ח פערים
אשהס להקען העם וגהגו

י ‘•יי ®יין, ®ייי !’►י* א® ®יני י^יי' יאייי ®”® • *'  נהלטח מטאר כך '
ח נהנו ונן מהינהא ריש נשם שס  נהלכוי, כחנ ועיי ז״ל האי ורניגו פעייה יני

' הרנ  לשייז שלא סיינים הקהל שאפילו נאווים קצה נשם ז״ל גיאח אנן יצהק י
ניי כן נראה ואין .מ״נ לשמוע אלא לתקוע מניד זה שאין  האהרווים וסן רניגו מי

■ שאפילו שכהט יש ז״ל
.תימן נסערות והלך יתקע ביסופר אלהים וה' .ירושלים

 לדעת הראת אתה .אחד ה׳ אלהינו ה׳ ישראל שמע
 מאלו פסוק כל וכו׳ לגבך אל והשבות היום וידעת ובו׳

 והרי מלבות זכר בו שאין פי על אף ענינו ד\א סלטת
:וכו׳ מלך בישורון ויהי ועד עולם‘’ ימלוך ה׳ כמו הוא

 השנה ראש של התקיעות בסדר הפשוט המנר״ג י
 הספר ומחזירין בתורה שקוראין אחר .הוא כך כצבור

 אתה ברוך ומברך עומד ואהד“ העם כל יושכין למקומו
 וצונו במצותיו קדשנו אשר העולם מלך אלהיגו ה׳

 ומברך והוזר .אמן עונין העם וכל שופר קול לשמוע
 שלשים ותוקע’ .אמן אחריו עונין העם וכל שהחיינו [י]

 קדיש ואומרים .הסדר על הספק כפני שאמרנו תקיעות
 שליח שגומר ואחר . מוסף תפלת ומתפללין ועומדין

 שלשה תקיעה תוקע מלכיות שהיא רביעית ברכה צבור
 ברכה ומברך . אחת פעם תקיעה תרועה שברים

 תקיעה תוקע שנומרה ואחר .זכרונות שהוא חמישית
 שהיא ששית ברכה ומברך .ותקיעה שברים שלשה

ותקיעה תרועה תקיעה תוקע שגוטרה ואחר .שופרות
א : התפלה וגומר אחת [״] פעם  מדבר [«] ואינו’ .עומרים כשהן הברכות סדר על שתוקע הוא יושבין כשהן שתוקע זה י
 שיתקעו היה יבדין יב : ומברך חוזר אינו שעבר פי על אף ביניהן סח ואם .שמעומד לתקיעות שמיושב תקיעות כין
 שמיושב בתקיעות ספק מידי שיצאו כיון אלא יושבין כשהן שתקעו כדרך פעמים שלש מהן בבא כל ברכה כל על
 על תקיעות שישמעו כדי ברכה כל על אחת כבא להן די אלא .ברכות סדר על כולן בהן לחזור הצבור על מטריחין אין

הראכ״ד השגת בץ כרכות סדר על ששמע בין היחיד אבל בצבור האלו הדברים וכל . כרבות סדר
ת בזה ואין יצא מיושב בין מעומד בין הסדר על שמע שלא  5ר׳ ש< f־.fi.וני׳ ממכניה ווי!ם •ר״ד־וה אינן יי"התקיעות •־ מנ

;ענ׳ג זי את זי ונעננית ,ןךןן עיירות 'שתי . התקיעות את מעכבות אינן והברכות הברכות את מעכבות
,לשנייה הולך תוקע שם אין ספק תוקע שם יש ספק ובשנייה .תוקע שם ואין ברכות תשע להן שיברך טי שם שיש בודאי

: סופרים מדברי והברכות תורה מדברי שהתקיעה
שיעור

H ̂צג פי' מיו ה • שם ו : 0:ישמ׳נ מור ג ;שם פת/ תיוג פי' מיד נ ;הממס מ׳ש שס פמ׳ג סןמה פי׳ מיי :ס5ת־ן פי' מיי ו :שש סמ׳ג ת

יגזנרכי[ ׳ושנין . ,
ת פליק נ  ציינין שהצניר ומשג׳ ההקימה ני
 היזיין צחינך נרנות פדר על ההקיעית לנסוע

 והש״ה את-. פעם ל״לכייח תנר״ה יתיקעין
 פעם לשיפיוה ימר׳ת אדה פעם לזפ-יגיה

ה סיר על אותן שיהיןעו הוא ונדין אהה  ניני
ר  שהנרנוח כיון אלא ושנין’ כשהן שתקעו נסי

 י׳יח צאו’ והרי החקיעוה אח סעננוח אינן
 להיויע להם י׳ יושנין נשהן שתקעו באוהן

 אחה כעס נרנוה פזר על חייה השיח סשר״ת
 העולם ננל ייוהג וכך הצנור אה להנוייה שלא

 הנהיג ז"; יעקנ ורנינו .ענ״ל ׳שיטת ונשת׳
 השר׳תנסגפיוה לתקוע נצרפה מקורות נהרנה

כני ונשופרות ונזנרוגוה  הרמנ׳ין הכריעו ו
 :נהגו ונן ורנינו הגאונים כדנר׳ י״ל והרשנ״א

ם' עומיין נשהן שתוקע זה יא  פ״נ . ו
 ז״ל האי רנינו אסר וכך הגאונים

 יושנין שהצטר נזמן שהתוקע נישראל המנהג
 פדי על המוקע הוא ההקיעה קידם וסניך

ה וא״צ עוסדין נשק הנררות נ י  נאנס ואס נ
 צריך השני אין שוג לתקוע יכול ואיע הראשון

לניך

 צייך אי« התוקע שאפילו שפהט ש
 האיש למנוע והנטן .נזה והאיים ישיח שלא

 אין נמנעו לא אם הצנור אנל סלשיה התוקע
.נהם טערין

 נמנאר כנר .ונו' שיתקעו היה בדין יב
:למעלה שנהנח׳ ההלכות נדנרי זה

 תניא ל״י.) (דף שם .ונו' האלו הדניים ובל
 פדר ועל הפיר על שומען שומען כשהוא

י ני׳׳א נינוח הנ  שלא אנל ש״צ פירוש עיר נ
תני  סיד על ושלא הפיר על שומען עיר נ

: שם מטאי ועוו נינוח
 מטאר זה .וכו' מענטה אינן התקיעות ״נ

 ניין נסמוך שיחנאי נמה
 עי נ"נ.) (דף נתשנה שנינו ועוד עיירות שתי

 ומריע הוקע שואי לו נתמנה נ”ואת שנייך
 נאמת עיירות שתי :ז״ל כחט וק ותוקע

 נתוקעין מצוה )ל״י (דף שם נר״תא .וכו׳ יודע
 נאהת עיירות שתי כיצד המנינין מן יותר

 שהוקעין למקום הולכין מנינין ונאמת תוקעין
 הא פשיסא והקשי שיגרכין למקום הולכין ואין

ק והא דאורייתא  ודאי יהא ל"צ ותירצו דינ
:ע״כ פשק, והא

שיעור

מ׳סגה לחם
 נמלניות יהודה ור' יופי ר׳ דפליג׳ טסרא פסוקים יש עוד .ונו' ישראל שמע ט

 מרועה וכן רנינו הניאם ולא כשתים דהוי סלניות פעמים נהם דהוזכר
 לצאת רצה פכוקיס ימצא יניון ז״ל הרנ'׳ שנהנ נמו והפעם .אתיים ועוד זכיין נלא

 אהר ספוק מצא דלא משוס הניאן ד׳ והני ונו' ה' ישראל נשמע אנל המחלוקת סן
 כדפייך שלשה אלא כאן וליח חורה של מלכיות וארנעה עשרה נעינן דאנן ממלכיות

.יופי כי׳ שם לפסוק הוצרך לכך נגסיא
ן •■ב די  יר״ל הלשון כדמשתע א״ל כעתים. שלש תהס ננא כל וכו׳ היה־שיסקעו ב

 הי׳ית כ“וג הש׳׳ה פעמים ושלש חשר״ת ג״פ נ־זלכיוה שיתקעו היה נדין
ע׳ ייתתנא כלל מונן לו אי; דלה נשופרות וכן נזכרונות וכן  כדכקנ תרוטת שלש נ

 קשר׳ח והקט לבופרוה וחד לזנרונות וחד לתלניות הי תיקנו ויננן פרקין כריש לנינו
 הי״ח ואר.ד הש״ח ואחל השרית אתת פעם כפיתקע וא"כ הכפק נין תר״ח ת”י.ש

 נמלכיות מהם סימן כל פעמים נ׳ לן ולמה הספיקית כל מידי יצאנו נכלם וכן נמלכיות
 ר״ל מהם ננא כל נמ״ש לומר לכוונתו הוא הפירוש ואם נשופדות וכן נזפרונות וק

 הי״ח פעמים שלש ינשופרות הש׳ית פעמים שלש ונזנרונות תשר״ת נע״יס שלש נסלניות
טך את״נ מ׳׳ש עם לפרש איא זה העולם שנהגו כסו א להן די אנא הלשון נ  ננ

ה כל על אמת נ י ה נ ונרכה כרנה כל על אתת פעם להן די אלא היל׳ל ולא ונינ

עזז סנדל

 נפגיש ואם .נולן) אתת(על ננא אלא היה לא היין מן שיחק® אוסרים ה״ט למה אהה דננה
 ונו לזניונוח וכן לסלכיית אמת פעם וחי״ח ותשית השרית שיתקעו היה נזין יה״ק

א כל נרפה פל על שיתקעו כך דנריו פירוש ויהיה .לשוניות  הננית כל פלוסי מהן ננ
 ושעם נמלפיות אתת פעם האופן נזה וננא ננא נל נעשית פעמים נ׳ שיהיה נאופן
 נפל אלא ונרפה נרפה נפל פעמים שלש י״ל ואיע נשופרוח אחת וכעס נזפרונות אחת

 די אלא שנתנ הלשון סוף מח״שנ היה ונזה . פעמים שלש יהיה שלשתן הנרכית
 השני הפירוש עיקר היה ולנו .נלשין נדול דוסק הוא זה אנל .ונו׳ אחת ננא להן

 תשמע הפור מדני׳ מ״מ אנל נופיישית (דמוק) קצת הלשון שפוף היות עס שפסנט
: ועיקר אמרק הפיחש

 נתונה השגה תפייס נקצח מצאתי • וכו' הנרכות אח משכנות איגן התקיעות יג
 משים טעמו ונראה .זו את זו סעננוי. השנה ראש של אפל ת׳א ,כאן

 לתקיפות הנרכוח מעכטח ונרפות תקיעות רקאמרה הנר״תא רש*׳ כפירוש דתפרש
 ווחכך ז׳ל הי״ן וכן כפפקיו ז״ל היא׳ש זה פירוש על הקשה ופכר . לניפוח וההקיעוח

ת זז אח זו מעכנוח דהתקיטת ינינו ניכר׳ הפירוש יעיקר אמרו ולכך .ע״ש  זו ונינו
לא: לתקיעת נרפות אנל זו אח

תלה

 זנהכזנוה אלכם ר׳' וגהלנוה ציי) (דף ר׳ה של ■ו־ע נרי, . הנרק פוף עי נינזע סדי על -ר,ק<עות
:ז׳ל הגוזינים

טייטוניות הגהות
'Dו nי ' r רו ח ראיתי חנד,1 .אס״פ צריך החהיא אם סי רי י׳ אתני החזן עזהחחיא נ  רנינו טו

 בין תיאר, יאא [') ז ע״ה .אומר וד״קיקו והחזירו ריר- שא העמוקים אומר רצה ואא כאסור רק
קנו כשש גש רשב״ם בתשובת נמצא וכן בשיה ובן אשני ראשון ב וכן רש״' ז ח ו כ נ בי  י

ש'' עא ההואקים ואעיאו שמחת א היינו ר ק א בקדוש וו סי יה״ה הוא ארינתא יומא אמרען ואא אתמוא שא ברזקיעה וצאין’ אין רהיום מורו בתקיעה אנ ה בברכת נ  וב! תקינ
היג א םר.ר׳־ם הנ שבתא קסא יומא כשתא אאא בשני וסן אומריש שאין ׳שששקו גאונים ושאר ה כראבי ורלא ז׳ כ , שבח מהאבות כ״ט בפרק כדאעיא כ תא וכן !מ] : עי  אי
 קשר׳׳ק אעשות שהנהיג כריית וראא רבר עטא וכן ענו בהר קראות ארבעים נוי הסהר אגן המתחאת בקרושה יונה כר שמשון רבינו יסד ובן ר״ח בחב ובן עמרם רב נסדר

ח מבא יצאו דהשתא ברבר. אנא א א• ואעיאו הסע־ו בנ ח שי' ׳ ם שמשסיק אמה אחוש ואין צאו’ ם ם ׳אוא■ או ארור ננו חי א נינ י דק״א נראעי נ י שמע ובערוך .וחנן’ נ  יש מ
ה, כא עא ק קד קש״ק קשר׳ק חוקעין רנ אנו ב הגנו אאא אנו אי, ו ב ומעטו הסהבר רבינו ורכרי מנ שמו ש׳ה וכן [ני] : ע׳ רנינו ,שסח עא בו וווערין האאנשי שסק וכן מ  ששהה ו

א שמסיים ער הסדר ונין הברכה בין התוקע סח תזם שחב  .הסעקזת בא מידי יצא שאז שעיזשב מדריש שמכ״ש ער ר׳יא ויימא אתשאה השאה בין סח כמו ומבדך חוזר הסדר נ
ג עזר ח שם דיש כ ב .הוקע עצמו השומע וכאיאו במותו ארס שא ושאותו ומוציאן שאוחן הוא והתוקע הואיא אהשיח אשומעין אין כך בינתים אהסיח אתוקע שאין שנ :ע׳
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סוכה הלכות
רביעי פרק

I 'fiה מסק• פנים נ ״ im י׳ס) (וף ד«גה «ף . <«׳ מוג
ה גון הסונה מן 6ה*ו! י  «לא ^מר הסוכה מן Mw Sbb י11מ מונ

^ ר&מ:טת לדומן חון כלומר הסונה »י<6מ היואים קנים  סוגה סל <־,ר'מ6 פי
 וצלחה דננוח וסל: ו׳ פל ז' נה יח6ד כגון החס וקמוה6ו הסגן מן קנים יוצנ)ים

נ ורנה מממהה מחנה  נקנים ק:ווהvל יוסן> וי
ח כלומר הסונה לחני היוצניס ח ניו  יניעי
 ואפ׳ה נהד״הו דומן חד וחולא ומשנא המיווח
 נהלנחן כסהיס והויא היא הסוכה ופן נמרה

 נאידן ממבנא ולא אע״ג מסח אפילו ושליפיח
 כיון:מהחלה וסרא חידושא והיינו נפרה גיסא

 ד5הר, דינן כמד אלח הסוכה לעשוח נחנוק לא
 ליגרעו ונפקי קני: הנהו מענו ממנו ממוך או

ך מפוכח  קמ״ל נרהניו; נענו פלא ניק גננ׳
 שרונה נסיכה גה מורי יוחנן ר׳ אמר ורננ״ח

 מחנה חממה ומיעו-,ה מחמחה מרונה צלחה
 מחפהה ררינה צלחה ונכללה דכיק מצלחה
 מדונה נחמהו סכך אוחו חמה אפילו נסרה
 סקי ואינא עון לה הוקי אושעיא ורני מצלחו
 זנציי דניון קעני. נכונה מג' פחוס פסול

̂שה מש

V S■ ק .ונו׳ אמוח אק ננהה הסונה ®יעויר א פ׳ פ  למפלה ננוהה שהיא סוכה יי
ה פסולה אמה מששדה מו ר׳י  מפחים עשרה גנוהה ושאינה סנשיני ו

ה ל ^  ג') נ׳ ממ׳לדן מחלוקת הרומנ ושישר נר״י. הלנה ואין ונו׳ נשלה זפמח שלש ו
 מל נפנום שנפה והס ושלשמ ורונו ראשו כדי אלא מחוקת שחהא צריכה אינה נמ״ו וקי״ל
ש פסחים שנפה  ומנואר נירושלמי שמפורש ג

 :הוא ושסנם שגמה שגג ומשך ננמרא שא
ס׳. פשחיס מעניה פתוחה מיומה  נמפנה ו

 נאוקימהא וקי״ל נהלטח ומשאר הנזכרת
 ממשרים «מלה גנוהה שהיא נווגא מל דרגא
 מלנד הסוכה נחלל שיהא ופירוש פסולה אמה
 נרנא דהלגתא אמה מפשרים יוהד הסכן פסני

שוונץ פ״ק דאמר  הק שלה מלל נ׳;) (דף ד
רי ויחנאר :וה נפרק רנינו נונ

סוכה ב  משנה .ונו' דפמח שלש לה שאין ו
 ה*ר ז׳) ו' (שנה וממרא החנרח

 שספון ור' פסח אפילו ושלישיח נהלנחן שחים
 וקי*ל פפח אפילו ורניפיח נהלנחן שלש אומי

ק נ  היק פפח אוש אמוראים ננמרא ונחלק ני
 מפח מושה אומר ורינ״ל שמק ורני מעמידו

 מנ׳ נפמוח וסעסידז שהוא כל יפר ש' שחק
 וכן דמי גלנוד משלשה פחוח וגל לדופן סמוך
 רכי ונו' כמנוי העשויה סיכה שם שד .הלנה
 ד' פס לו עושה אומר רינ״ל ואיחימא שמון

 סמוך משלשה נמשח ומעמידו ומשהו פפחיס
 מאי והקשו דמי נלנוו משלשה שחוח ונל לדוק
 ומאי שוחק נפפח דסניא אמית וקא התם שגא
 החס וחירצו ד' 00 אמרח דקא הנא שגא

 נצו זו שק פירוש נהלנתן יסנוח שתי זאינא
ם נמין «  דלינא הנא שוחק נעפח ליה סני ני

 לא אי אק ד' 00 אינא א■ נהלנחן וספת שש
 ולשון ונו' נחרת ואינה רנא אפר שם שד .לא

 רנ פחח צורח נסי וצרינא רנא אמי אחרון
 שוחק פסח ומגיד גהנא לרג אשגחיה אשי
 האי דני ליה ואמר צ״ס נמי לה עניו וקא

x נפי וצריכה ואפר ס״ל דרנא לישנא fi ומפרש 
ע  דגא נסמוך גאן למעה מ׳ש לסי ז׳ל וני

 לה שיש שכה נין קא• אחרוייהו צייס דצרינא
 .כמנוי העשייה שנה נין כהלנחן דפטת שמי
חג ונן  זיל גיאת אנן יצרד. רני הרג נהלנות נ

 צריכה אינה דפנות של: לה שיש וכל שמד היא ז׳ דושן נחר\ס מי.' נסהוח ומשהו ו׳ פס שהרי צ"פ צ’א כמנוי העשויה שנשכה ששירש מהם שיש זיל המפרשים נין היא וסמלוקס
:רניס מזנרי מנואר ונן צ*פ א'צ ודאי גסורוח דסנוס נ׳ לה היו אם אנל ז״ל והגאונים ינינו נדכיי להסמיי ויש .זיל והו״א העסור דפה וזה צ״ס

נפידישה איקימשה הדנה שם ונחמיו נכונה נדון השכה ק היוצא סשל חנא י״ע) לדף שם .ונו׳ השנה משנן היוצאים קנים :למעלה גחנאר נכר .וכו׳ ופסח שתי לה ןןין ג
ש משן ואזלא ופשנא עסקיק הסיכה ק שוצאיס נקנים חרוייהו דאמרי יוסף ודג דנה מק ואחס ה הנשר נה לית ותימא מש נהויי ארון אחד שחפן פירוש .קמ״ל מנ

שנה שא הרי אלא הקצר נננד אלא ארוך הנשיר לא אמרינן ללא וקמיל אלו קניס פס ונמשך מחנירו ;נ
ת ד סנו ט' דמקוה שהיו ד ^ן מן נשהה אם למשה מלמעלה דפנות המשלשל ייז) (דף שם מפנה .ו עשמים עשרה ג<יח ס| ‘נניייי אם למעלה מלמשה משל כישחים שלשה ה

:ששלה מפחים ג׳ הדפנוח מן הסנך אס הרהיק י״י) (דף שם שד .משנה נסתם והלנהא עשרה למשה מלמעלה ע פשרה למעלה שמלמפה נשם אומר יוסי רני .נשרה
שנה ממיס ומשש אינעה מחצלא אסר אניפי פ*נ) ממרא(יף .ינו׳ מחיצה וזלה .דמי נלנוד מני סמא ונל למעלה מג׳ וסמוס למפה ש׳ משס מצפי ני מלי דושן משם נ

והקשו
משנה לחם

שמא מה מלמ למעלה למי דאינא דאפיג לאששפיק ניייחא דאצעריך דנימא ועש הדג נהלנוח ופירש היה כאש
ה מה הא דנני דהיא לייעוחא חרחי יאינא למעה מיון דלריי משמע קא י״י מי

 לדנריו ופירוש היה לתיש מינן אין הוא ק גיאת ן׳ י״י סי' יאם ועיק .נשרה
ד לפרושי אהא לדנריו ושיייש דהאי נראה דלנאירה ונו׳ השנה שאין ננון ר' הויג דנ

א שפירשנו ה:ני כפירוש ודאי לכ*נ .גיאת ן׳ יצחק מ  הקושיא קשה ומיס .דיננן אגינא י
הני ש־קשינו  יקאמי נמאי השיושיס לנל וע״ק . למפה מלמעלה ישנשלין קאעי י

ק אצינא הגמרא חייו; ל״שנ ירוצה וכו' לדנריו וסירוש נג» קא״ר היני וא"נ יינ
 שישלשכ שק כיה לנו פה שי: ננוהה שחהיה יאשלו עפת־ם י״ג נניהה השנה שאין

 אעיצו למפה נ׳ מין ודשמ ז׳ שס להן לה יפוקי למפה לטד דמי י״ל נמעצה מלייעה
 הקושיא יע״ק .שם לג ן׳ מוהי״י שהחשי וכש נכך השש אץ הרנה למעלה שרון שיהיה
 הסונה שאין ליווקמיה המגיד להדנ תצסדך יצמא׳ הכירושים לנל שם •׳הקשה אחרח
 ננוההשנעהנאסצע המחיצה כשנשים להיות יכול •יג גמהה שתהיה אפילו הא ייג גמהה

 להגיה וצריך נםפרים נפל דפטת נראה ודאי הא ופיהו .לעפה ילכוד למעלה לנוד וינא
יי נ י קחר ננוהה הסונה שאין שמגיה קש ,'*ג אלא גסהה המנה שאץ צומי ה״ה נ

ש׳נ
ת הו ת ת גיו טו מ״

סאי אפחחי דסי » Sat nSvoSo נאום עאיו •*ץ תקוח אהו רא-ת •י  mn תסנך הנ
הני רנינו דעת אבא . אנייה קגר., נסקיס מ  I ירע ,נרנספור איגע זורינץ «אץ ה

ב אסו (ו) ה ■הווה י טי העשויה פונ ס ' ג י י נ ג ' פס עו«ח ר״ניא אסר שסכין ו  זו1ם«1 ו
ו ^ ע ס י משישה נפרוה י נ ; ; ע־נ .ו ז א | שנ א ואש• קמא ני- נ ש הויינא י  ווירפ נ
א ה אי א ההב נו נ ג אשכחיה ו א או הנ ו נ נ ג אישנא נאיון• אנא א״י ער ו א דו  אי פניו
ק וי) : ע־נ צה־פ, נם■ וזורינא S נרפ׳ a ה, נדון הפונה סן היוצא סינ ק M !ע־נ נ ה׳  נ

' וראא ו מו "פ■ נ א ה אסעיה שנידמנה. נשם ו ד עשו בינו ;■שוה אסבה פאמכאה נ  יו
ג ובפיה ■וב■ נוי פכק אנ^־ה ה ק ונר■ וי, נ שו ה׳ ע נ  שאנאו ישאשה נהושאס■ [פן 1 נ
ו ■צהק 4ר אסר [פ) : ע־נ אויר אוחו החח ■שנים אץ הנ< ואפיאי ססיק מי נ אנוי

סהנאח
̂ן . רכ0 יו פוי סו »וופ ג' לס שאץ שנח ;נ') (וף שנפ ׳5וז ריש :1י' (קף5דטנ פ

ר א  טפחים מעשרה פחות אץ גובהה ״הםוכה ^'ןוו
 אין ורחבה .אטה עשרים על יתר ולא

 לו ויש . מפחים שבעה על טפחים משבעה [<י] פחות
 מעשרה פחותה היתר. ט-לץ. כסה אפיילו ברחבה להוסיף

 כל אמה מעשרים גבוהה או שבעה על משבעה או
 דפנות שלש לה שאין םוכה“ ב • פסילי׳ זו הרי שהוא
 ג״ם כמין זו בצד זו גמורות דפנות שתי לה היו .פסולה

 ומעמידו טפח על יתר ברחבו שיש דופן עושה [נ]
 שאין מפני פתח [ל] צורת לה לעשות וצריך ודיו. הדפנות משתי לאחד סמוך טשלשיה בפחות

 מקום בכל האפור פתח שצורת שבת בהלכות בארנו וכבר .גמורות דפנות שלש לה
 דפנות שתי לה היו ג לדין: מגיע שאיני אע״פ גביהן על וקנה מבאן וקנה מכאן קנה אפילו

 ומעמידי ומשהו טפחים ארבעה כרוחבו שיש דופן עושה .מפולש וביניהן זו בנגד [י] זו
 .פתח צורת לה לעשות וצריך [יי] .וכשרה הדפנות משתי לאחת םמוך■ משלשה בפחות

 :כסוכה הן הרי עפהן נמשכת אחת ודופן הסיכה לפני הסיכה מסכך [י] היוצאים *קנים
 הארץ מן גבוהות היו אם לארץ מגיעות היו ולא הסוכה בנג דבוקות שהיו ידפנות ד

 לסכך מגיעות היו ולא לארץ דבוקות הדפנות היו .כשרה מיק פחית פסולה טפחים שלשה
 שיהיו ובלבד כשירה אמות כמה הגג מן רחוקין שהן פי על אף טפחים עשרה גבוהות אם

 מיכן פחות פסולה טפהיב שלשה הדופן מן הגג את הרחיק הגג. שפת החת טכוונוח הדפנות
לארץ סמוך משלשה בפחות באמצע ומשהו ארבעה שגבוהה מחיצה [*]תלה [״]כשירה.

ובפחות
ו0 ' : a כמ׳גס:■! פוצגפרצו פי' « י פ י » ר •0:פמ׳ג פול ב ט ^ כי' ג נ תו : שס המיג פדל טורפי' י סשץמג: כפ'

ט׳ ומשהו רנפה6 שגסהה מחיצה תלה ד ם*ד ו
ני ט' הלשק «ף עד ניאח ן' יצחק י  רני נוונח נראה ולכאורה .ו

ר אלא נח״ח דצא הנא דאשמעינן דפ׳׳ל ניאס ף יצחק  דפנוה משלשלץ דאהי יושי נ
 לכחר-לה אנל אין נדיענד דוקא לי'י דאפילו אמינא הוה מסהקהץ ואי לחשלה סלמסה

ם של שטפן נראה כך קמ״ל, לא לנ דניי ט) (דף ש”סיא ו  הא ושי׳ וז׳יל נפחקיו. ס׳
דיננד מקא ה׳א פממ<יר,ץ דאי נר״י לנחמלה אפילו למפה ממפלה דמשלשצין רךו'צ  נ

דני׳ מוכימ זה פירוש נראה ולכאורה .מ*נ לא צנסמלה אני. אין  גיאח ן׳ הר״י נ
 לטד כשהוא אשיצו ליא ממהניי^ ואי דרנק אלינא הנפניא דחיוזץ דס׳ל נפרש דאם

עני ה״א לפפה מלמעלה משלשלין ואט למסה די  קשה קלל לא לנח־זצה אנל מוחי נ
 למעה מלמעלה הק לא הנא דהא ליזשה מלספלה סשלשלין צתרא קאמר היני דא׳ג
 למניה מלמעלה ליה קרי אתאי א'נ נמיצעי ומשהו ז׳ פם וקאי טטההי״ג איירי לע׳כ
 הקשה הפירוש זה על1 מונרח דשי'הראשון לפרש נראה היה לכך לפעלה. סלמסה יומר
 להיג אצםר»ך דצסאי מדא קושיוח. כמה קלו) (דף הראשונים נפפיךו ז׳ל מוהריניל הרב

ט׳ ממסנייזץ דאי לומר גיאח ן׳ .כלי דהלכה צאשמועיק איזא רנה חידופא זה דלפי י

י שסושא רב אסר (א) ג נ  ושואחנו ורונו יסשי סיזיקח שחוווו האצוו רג אסר יצחק י
ש וזהי נגסיא נרסינח ספחים שנעח וחיינו  ני■ וואא שוארני נעו ראא ניוז אגני ננ׳
 חינא ונראה (נ) : ע'נ .ש י" אגני נרננן (נ) ו ע״נ ,אסוזז ארנע עא אמח זאינע ונע■

א ספח צריו חיח אא שודינ וש־י נדש■' הרום! נא צחי• שיחור, נע■ אא צוזיש ואינא  וננ
 הרהנד. גני שנח אענין ינן ועירוני! p־a נאאים אגני דישן נסקיס צחיש חשנינן 0גו,ז
 נואר. אאא ספח שא 0ר,נ' נעען אא inSiai אסעסו צרין אין צודיש או יש ראפ סי'

 ארנעה יוחג אצח־פ העשיים ניןהקניס שיהא אייא נעינן ואא ויג־א סונר׳ נינית׳ נאשר
 ספחיס סשנעח ספי איח וחוח נ׳0 פחוח חעוסו הספח סן וסשוך פחח שיעור נפחיס
ואא ע׳ג קנח צריו שאין אפנו סגיעיס הקנים שני שאס ונראה .פינה הנשר נרי וסשחי

פטלס. V סטניפוגר■ שיעיר ס״ר 1עו גדל0
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 ההיא הגיא ׳5 וסירצו ומשהו ד׳ ליהג' אימא ואס אייוש דופן ישוס נסוכה מהרת ומשהו ז' מהצלה סדהגיא זה דין על והקשו .לנוד הרי דאמדגן קמ״ל ומיילו . כשיפא והקשו
 ז״ל ניאת אנן יצחק י׳ הינ כהלכות ופירשו .ז׳ל הגאונים גרסה היא כך למעה מלרעלה דפגות דהשלשלין וקמ״ל למכיה אלא למעלה לטד למימר דליכא סכי גטהה פירוש גדולה נסכה

 ניסהיס ׳*ג נגנוהה דאי נופחים ג׳ הקרקע מן גטהה זו מנזצלה שאין פפהיס י״ג נטהה הסונה שאין כגון לדנייו ופירוש .קפ״ל לא לכהסלה אכל דיענד דוקא ה״א סממיהין דאי
מהרת הכי אפילו דלמפיה לנוד נהד׳ עשרה אלא דלינא דאע״ג ופירוש ז׳ל רש׳י גרפה וכן למעלה מלמפיה דפנוה דסשלשלין וקמ׳ל הנירסא ועיקר .כמויע הלכת ואין יוסי כל לה אהיא

צא ורניע .עכ״ל לפיטך מגעת דאינה אע׳ג
י העושה ד, :כשרה זו הרי לנג סמוך משלשה ובפחות י ’ י

 חזקים היו אם לה. דפנות והאילנות ״האילנות בין סוכתו
 הרוח תהיה שלא עד אותם וחיזק אותם שקשר או

 כתבן האמירים כין ומלא תמיד אותם מגירח המצויה
 הרי אותם וקשר הרוח אותם תניר שלא כרי ונקש [■]
 כרוח לעמוד יכולה שאינה מחיצה שכל .בשרה זו

 בראש סוכתו "העושה ן מחיצה: אינה יבשה של מצויה
 ביום לה ועולין כשרה הספינה [=] בראש, או הענלה

 עולין ואין כשרה הנמל נכי על או האילן בראש טוב.
 הדפנות מקצת היו .בהמה נבי על או באילן ביו״ט לעלות שאסור לפי .טוב ביום לה

 בדפנות לעמוד יטלה היא האילנות ניטלו שאילו כל רואין אילנות ומקצתן אדם בידי עשויות
ראשי שהיו בנון כיצד .פסולה [ל] ננ לה שאין סוכה’ ז :טוב ביום לה עולין אדם שבידי

ת גפווני׳פילאסס׳גשם הונה. פי׳ פור נ *פורשה. ו נ פ ד ה

 6פוקיתת פיצן כר.נ ורניט .כסוכה נדון משלשה
נ דרנה י  כתג וצא נרקא נהא׳ דשיינא יוסף ו

 זה שאחי ונפרק ר\א דנ׳ש דעולא *קיסהא
 נאוהו דנריו ומהוו יוסק דר׳ אוקימתא נהג

:אושעיא דר' אוקימחא נחנאיה סרק
 נראה .וט׳ האילנוה נין סופהו העושה ו

 גונה עד צריך זה פחיזוק ל׳
• לני עשרה

הג .וט׳ גג לה שאין סונה ז  שנראה ה״ה נ
 להחמיר צריך שאין רניט ם־נר׳

נדנרי

 למפת לנוי דאתרינן גדולה דסוכה זה דין הזכיר
 שכן כל לנויים שני שאומרים שהזכיר שכיון

;אהד לטד שאומרים
 משנה .וכו׳ האילט-, נין סופתו העושה ה

 העושה כי׳ו) (דף הישן פרק
 כשרה לה דפנות והאילנות האילטת נין סוכתו
 שאינה מקיצה כל יעקנ כר אנזא רג אמר ונגע׳
 והקשו מקיצה אינה מטיה נרות לעמוד יטצה

 והאילנות האילנות נין סוכתו העושה חנן והא
 ותירט ואתי אזיל קא והא נשרה לה דפנות
 ע'׳׳ נעין שאינן חזקים אילנות פי׳ נקשין הנ״ע

 ותירט נופי איכא והא והקשו . מטיה רוח
 את שמלא פירוש . ויופנא נהיצא לה דעניד

 מטייה רוח רנינו ונתג . ונקש נחנן האתירים
 סונה דקי״ל דלייק שם שמנואר לפי ינשה סל

 נרות לערוד שיכולה כל נעיק עראי דירת
נרות לעמוד יכולה שאינה אע״פ דינשה מטיה

:כשרה דיס מטיה
:כספינה ואפילו דהלכתא אלינא נכר די דינשה מצויה נרות לעמוד שיכולה שטון שם ויפורש זייל רנינו כלשון 1כ*נ כ״נ (יף שם משנה .וכו' העגלה נראש סוכתו העושה ו

אדם כידי ואתת נאיל! שחים או כאילן ואחת אדם ניד׳ שתים נמשנה שם .וכי' היפנות מקצת היו ; רניט כלשון כ''נ.) (יף במשגה זה נס .וכו' האילן בראש
 .נסשנה ע״כ ניו״ע לה ושלין כשרה עצתה כפני לעמיד יכולה והיא האילן שינפיל כל הכלל זה ניו׳יע לה ועולין כשרה כאילן וסתת אדם ניד׳ שלש כיו״ט לה עולין ואין נשרה
ט ומפרש  שסמוך הוא והסיך עולם קרקע הוא הסוכה שקרקע שאע״פ כתנ ושם שם זו משגה שהונאה צ קנ״י ודף שהיזכיך מי נפרק ז׳ל כירש״׳ וכן הס דפנות ישלש ששהיס ז׳ל יני

 נשתחתית א'נ כתג עוד .ז׳ל הרשנ׳א פתכ וכן בהן ולהשתמש תפציהס כסכך לתלות רגילים שהיו תפני לה ליכנס ואפיו עליה קרוי כטכה הכניסה אעפ״נ האילטת שקצתן כרפטת על
 אילן של צלו החת להשתרש אסור שאונו מותר הסק־ על משתמש ואיט כאילן הסיכה נסמן היה לא אש אכל כתוספות סירסו יפן נאיצן ומשתמש כסיכה דהילך האילן על נפפנת הסונה

.עיקר וזו אתרות שיטות כזה ויש .עכ״ל כאילן הנסמכת הסונה צל תחת נ׳ש עצמו
׳ לטתל שפמפה או צריף נתין סוכתו העושה ;׳*ש (דף משנה פי׳ק .יפו' פסולה ג: לה שאק סוכת ז א מכשירין וחכמים פוסל אליעזר י שאם י״א מודה תנא וטמי

הגניהה
משנה לחם

נ אירש ועוד .לא לנתחלה אכל קתר דהישלשל היה שפירש זה לפי נתרא משט קא לא אתא׳ ועיק ,נתיצע׳ קא׳ והשתא היא והיא סייג גבוהה הסוכה שאין טון איירי לינריו דע'
 ני״תא ואשמועיק אררינן לא והיי אתרינן לטד תד ממתניתין דאי נסיצע׳ קא׳ דהטחיצה

 ודאי הא מיהו .לעיל שניגן דר^י למעלה ולנוד למסה לנוד אמריגן נמיצע׳ דקא׳ דתינא
 לטד צריכין ואט ומשהו ד׳ פס דהוי משוס הכי שנינן לעיל דנשלמא היא מילתא לאו

 להכשר צייכין אט אין ומשהו ז׳ פס דהוי ר^א אנל סוכה להכשר למסה יצטד למעלה
 צ׳1כ7 זאלינא לן איכפת מאי פרין שהיה אפילו למעלה אכל דלמסה ללכוד אלא סונה
 דהוא גיאס ן' הר׳׳י דברי שפיישט מה לפי וע״ק למעלה מצטטה משלשלין פלמא
 דמתניתין נימא דלא צתעה לסד תד כיש לנתתלה דמשלשלין נר״תא ואשמעינן נרנגן

 דאקשינן הפי לעיל שנינן לא אמא׳ א'כ לא לטד תי אפילו לכחתלה אכל קאמי בדיעבד
 לטד חד ענדיק לכתתלה דאפילו דאשמעינן נימא דנו׳ פלסו משלשה כתות כל ששיענז

 חידוש הידיענו תסדא ד־ב לומר הגמרא דיצה לתר; יש מיהו ,הנא דשניק הא נ׳
 דת״ה וכו' דפנות דמשלשלין קמ׳ל הגס' משני דמאי וע׳יק הנר״תא מחידוש מון אחי

 דאתרינן לאש״ועינן למפה מג' פסוח ומשהו ז' אס נקט דאסא׳ כמקומה הקישית עד״ן
 מודיע והיה ותעהו ד׳ כפס נקטי לס אמא׳ מסדא כרב איהא ות׳ לפהחלה לטד חד
 שה לג ן' מוהל'׳ הקשה נעציזת הרךשיא ווו ,לכתחלה אתלינן לניד חיי ואפילו לט

נ״ש לטדיה שני שאותרים ומשהו אדנעה כפס הזכיר שינינו דמאחי למסה ה״ה למ׳ש

 ואץ יום׳ כר׳ אתיא למעה ופרון למעלה לניד והוי מי׳ג יותר גטהה דאי מי״ג יותר
 לתעלה ופרין למטה לנוד והוי מי׳ינ יותר שיהיה ואפילו נ*כ לומר וא׳א כמותו הלכה
ד ס״ל ז״ל גיאת ן' דר"׳ דרננן אלינא  כתו פסולה לריעיתא חרתי דאינא פיון הא דנ

דו מוכרח והדנר שפתנת׳ דנ  דקאו דכיח זה לפירוש להקשות ואין .שפירשתי פתו ז׳ל נ
 לייעותא ח־ת׳ דהיה משים פסולה לתעלה הרון היה ואם למעלה לטד והוי נסיצע׳

 (דהט כפרין הוי ולא למעלה לטד כ”ע למעה לנוד דאתיינן כגמרא מהרן לא אמא׳
 משים אלא תיכסל לא פיון שיהיה דאפילי תאחר מדוש נא! דאין די׳ל .לדנטתאצ חרתי

 וכשר. לנוד דנפהוא פשיטת א'כ שלס היה נכר הסוכה דשינטר לרינטתא חרתי ואיכא
 אין ניאת ן׳ הר״י לפי' אכל רש"׳ לפי' היינו וט׳ ספי ננוהה פי' ז״ל ה״ה דמ״ש ודע

 דנר״תא ה"פ ז״ל לדנריו לתטה מצתפלה דמשלשלין קת״ל נגתרא ומ׳׳ש כלל לזה מקום
 קאץ הכא(דאיכת)(דאי כגון לנוד היא לתעלה ונם לתטה לבוד דאיכא דאעיג אשתועינן

 כישנה שאתרו דתה מכאן לנו יצא א"כ צתטה לנוד דהוא אע׳יג לכהתלה משלשלין נתיצע׳
 קנילו חלת המשלשל דוקא ילאו נשרה מג׳ יפתות לספיה מלמעלה דכטת המשלשל
 לנו צא’ זו ננר״חא האדר זה מדין נלותי וקמ״ל טמרא שאמרו וזה עבדינן להתחלה

דנפחות למטה תלתעלת ומשלשל למעלה דנוק נכשהוא נמתניחין שאמיי יעה אתר דין
אינו לייעת מלמעלה דסשלשלין דקאתי■ והשתא הכי ענדינן לפתתלה אפילו כשרה משלשה כדרב איתא ואי לדיכתא קושיא הדיא דת"נ לתעלת ופרון למטה לנוד חי יאיכא הינא
 ותיהו .טפי יניתא דהוי לכודים שט דאינא הינא הנר״תא השנזיעט לא אמא׳ מסדא

 הרב בת׳׳ש למטה ולא ניאת ן׳ הי״׳ פאן נס״ש לא כלל היא קושיא לאי קושיא ק־
 רשים היה ומשהו ד׳ פס ליחט מסדא כדרנ תיתא ואי גמרא דפריך ימאי ז״ל הפגיד
 כפס יתקן עשרה נננוהה לחקן דיוצה כיין קשת ולהני י' ענוהת איירי ינרייחא דקסיי

 א״י׳ דנר״הא השאא אכל לטו חיי דאתרינן מודיענו והיה חסדא כרב יעשהו ד'
 נקע להבי מעשיה יותר נטהה שהיא סוכה לתקן רוצה והני״תא מעשרה ייתר נגטהה

 נסוכה סדיעט לא אמא׳ להקפות ראוי ואין ,ומשהו ד' בפס לתקנה יא״א ומכהו ז' סם
 אלא וה דין להודיענו רצה לא דהנרייתא ותשהו ארבעה נכס שתיקונה עשרה גטהה
ה  גבוהה כשהיא אחר כנושא יניתא לישמעיק נאסר ושיך מעשרה ייתר גנוהה בטנ
 גבוהה שהיא עצתי נושא כאותו רבותא לישסעינן לאקשויי דנשלמא בלל דרך איט זה עשרה
ה עשרה מ י  לתץ יש הקושיות ולשאר .באתת פשוט נראה וזה שפיר מעיקרא אמייק נ

ק אליבא ג׳אס ן׳ הר״י דנר׳ לשיש יאה יה דה נ י  לפרשם ראה וצא שכתבט כמו י
 .זה פירוש על שנתנט קושיות השתי מחתת יוסי כר' ליה סנירא דאיהו אמי נענץ
טו  לתעלה ופיו; לתסה לטו דנשיש ז״ל ניאח ן׳ ׳”להי ליה יפנירא לפרש יאה ו

ק אלינא לריטתא תרח׳ דאינא  לדנריו הגת׳ תשני לא אתאי דאל״י אשלה שה.א דיג
 שהיא הרנה למעלה ופרון למטה שלשה חוך דהוא וסשט ז׳ דפס ניייחא דאשמעינן

 מתאי א׳ו לתעלה פרי; שהוא אע״פ לכוד דתסיינן יאפסעינן דנשרה פי״ג יותר נטהה
 דפשאינא דסנרה משיע לא לכחחלה אכל נדיענד ה׳א ממתניתין יא׳ הגמרא יפשט
 גיאת ן׳ הר״׳ דני׳ מפרש ו״ל והוא דנסולה למעלה ופרון למסה לטד לדעוחא סליתי
 לניד כשיש כלומר למעה מלמעלה דפנות דמסצשלין טייחא ואשמטנן דרכנו אלינא
עני אלא מתניתין אמדה לא למשה מג׳ גפ»ת דאשילו טמא ולא לכתחלה למפה נדי

עוז סנדל
 עד גג 5ל שאי! סונה ,נ׳ד) הישן(ין פריי, . ניו־ט צה עולים עד סצויצטע גין *נסו העהעח

:׳■ע) (דן וסכם ע׳ק .פיכה לענץ נעויטת

 נתיצע׳ כיקיז׳ דכות הברייתא שסדין אלא נתיצע׳ נדקא׳ א״ר• דהנר״תא הנרייתא כדין
 מלתעיה ינשצשלין לתעלה דסק יכשהוא דקאמר מתניסין דנפרש אחר יין לני יצא

 ומשהו ז' מחצלת מיתיב׳ הקשה ואת״כ פשיסא שהקשה הגתיא וניכר׳ .לנתתלה למטה
 הקשה דאין שש לב בן מיהר׳יי הקשה אמדק לא הרי אתייגן לנוד חד למשמע יכו׳

 מה לטי הד לי דתה סכור היה פשיסא כשהקשח יתעיקרא להרן ויש .ילמה פשיטא
 הדין הוא לנוד חד דנקט אע״ג דני״חא לתה ליה קשה הוה לא ותס״ה לטד תר׳ ל׳

 יתדנקט תנרייתא ליה אקש׳ טפי יטחא הוי לבוד יתרי דאתי השתא אכל לטד תר׳
 הכי ותשים לביד היי ליה דלית משמע ספי רנוחא דהוי לטד חרי גקט ולא לניד מד

 דהוה היין היא לכול תרי לי מה לנוד הד ל׳ דמה ם"ל יהיה ומעיקרא לתה אקש׳
 לכר״תת וה״ה ליה דאקש׳ אלא פשיטא לברייתא לאקשו״ מצי

חג וכי׳ אדם ניו׳ עשויות הופנית מקצת הין ו  שסתיס ז״ל רבינו ומפרש ה״ה נ
 דקת׳ כלותר נרוהוח שתים שפירש ז״ל הרין מפירוש נשמר ונו' הן דפנות ושלש

 אדם ניד׳ והשאר האילן על קרקעיתה של ימעינית צפוטח רות יריל הסונה אקיקעית
 דיש נ״ל ופו׳ האילן על נסתכת הפכו כשחתתיח א״נ נתכ עוד ה״ה ומ״ש איפכא או

 רש״י■ שפייש נמו כאילנות נסמך שתות הסוכה בקרקעית והייני הסינה כסתחתיח להגיה
חנ עוד .הישן נפרה כן  משתמש ואינו נסינן השטך נשתך היה לא אס איל ה״ה נ

 כתג לכך נהכך שתשת״ש תפני הוא כאילן נססנח שהיא דאיסור־ההונה מלמעלה כלומר
ך שיהיה שאפילו ^ ■ נשר הסכך על משתמש איט תם נ

. גג לה שאין סוכה ז טי  יאמר כתאן דהוי ז׳) (דף נסרקין נראה שיה אעפ"׳ ו
 קתא פרק ז״ל נהיי״ף ע״ן נעיגן עראי דדירח קי״ל ואנן בעינן קנע דירח

:זה דחיח יסונה
סונר.

ת הנהות סוניו מיי
ה סחזניית ע שהו *ינ ה סתרת ופ נ פי ש ונו נ  ;ע־כ ע־ש נגסדא אה םוק׳ הכי [י] ע־נ עי

ר־ע הישן [נ] רו נ תני' סתם ינותיה ר׳ג סחני כ ,מ ן [צ] : ע; נ רנ א נ ת ״ ר נ ר אגני י
*איעזר
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» «5#ש nw Jm» p שהפגינה tb Mo הקיתע p הנניהה  דםיוגיקין ם'3נ סיקו6ז «
 שנל ז׳ל יש״< ופירש כמכניס. <ל «םלז ימנפים מכשיר דר׳יפ 6י0 יפיפכא היא •נזיואה

 כסמליס ליה מש<נ מפס דההוא דמי מפליא כגג לנסרי משופע ואיגו פמ0 הקרקע p שמכיהה
 הסוכה כסכך שפס אומו וסכך שפס הכופל רן שהרמיקה או נג ליה משיכ שלו ושסוע סוכה של

 כשרה שוה שהוא וגג שפח ואיכא מיון כשר
 האסרוגים מן וראיסי ז״ל. רניש נוכרי שבע

 כדנר הדפשפ כשעשה דווקא ואמר שפירש מי
 שפמיס שיו כדי אלו כדפשפ ויש ט שמסככץ

 ש«מד וה משפמ po לסנן וששה לדפנוה עשרה
 למוש ויש דגדיהס ע*נ פסולה מנן עמוק לגג

:ממוודין נראין שאיש אע״ש להם
̂ה יש אס עגולה סונה  (דף שס .וטי בהיר

 אומרים אמרים והיא מפורש ':)1
 וויופ לה שאין לפי פסולה כשוכן העשויה סוכה
 קכע דירה סוגה נמיד דאפיא שם ואמרו
 כהיקפה P אם רניט ומ׳ש .כ! הלנה ואץ נעיש

 דרכי כמימרא מנואר וה נס וט׳ לרנעה נד•
 ד׳ על אמוה ארכע כה לרנע נדי דכע׳ ימש’

 שפמים ׳1 הסונה שיעור והלנפא ואצינא א«פ
:שנהכאר נמו שפמים 1 על

 פצימץ לה שיש אנסדרה נכי כל סיכך ח
 סיכן אפמר ׳״מ) (דף שם .ונו'

 אין נשרה פצימין לה שיש אנסדרה נכי על
 פסולה אמר ורכא נשרה אמר אניי פצימץ לה

 ומתם יורו תקרה פי אמריש נשרה אמר אכיי
 יורד סקרה « אמרינן לא פסולה אפר ודכא

 מנואר ושם נרנא גנמורא ופסרץ וסופם
 מנסוןרשוים נראין אפילו טנשייץ אלו דפצימץ
 נכי על דאמייש והא נהלטה ונפוג מכפנים
 לה כססון אלא ממש נכה על W ל)נסדרה
 ודשרן ומפרנמיש מנשה מסה ועלה גדנפיג
 זו אנסדרה פירושה וזהו .ע"נ עלוה• .סעינין

 מנףרה ומקצפן זה כעד זה טפלים שי היא
 וזו הסכן סיע אמד הקצה על לקרי וספון

 שטנה נמצא י) צייי הסזי נטף טרסה(ע״ן היא
 אע*פ שלסיה כרוס טלכיס עמודם פירוש פצימין יש ואס נפלים שי אלא לה אץ »

 פצימץ שנשיש לפי כפצימץ די נאן שנתנאר נמו ומשהו ד׳ פס צוין זו מק א»מ שכנזנה
 •ורו קנע קרוי שהוא אנסורה של חקרה פ• נאמר ומפס יורו סקרה פי אומרים
 ממטת יי! ס' ניארת׳ ונכר .עיקר וט אחרוס שיעוס נזה ויש לא פצימין כלא אכל וסופם

;עיש מהו מכרו! ושוה מגאנים נראה מכפנים ושנה מגמון נראה שנס
 סינן רנא אסר ז׳;) שם(דף .וט׳ נאר נכי על או לסי לו שיש פט• נכי על סיכך י

נשר. ביראות פסי נכי 5ע מנן רנא ואמר .נשר למי לו שיש מנוי גני על
 מן הרנה סניה וט היאים לשאר לא אנל המג שנתון לשנת דווקא נטגיא ומטאר

שנת: •״זמהלנוס שרק פנוארים ניראויז ו«י הלת• וענץ ועיקר, זיל הגאוים
 מכשיר יעקנ ר' נגן על וטד קונדיסץ ד' נען סיר שם .וט' קונדיסץ ז* געץ דא

אמדש סכר דריי הגג שפת על מתלוקת הונא רע אמר .טסלין ומנמיס

 ראש שסמך אי .צריך. כטץ בזו זו דבוקות הדפנות
 או טפח. אפילו להגנ היה אם .לטתל םוכה של הדופן

 זו דדי טפח הקרקע טן לבותל הסמוך הדופן שתביה
 בר. לרבע בדי בהיקפר. יש אס עגולה סוכד. .כשרה
 לה שאין פי על אף טפחים שבעה על טפחים שבעה

 שיש ״אכםדרד. גבי על םיכך ח :כשרה זו הרי זויות
 טבחוץ נראין ואין מבפנים נראין שהיו בין [*]פצימין לה
 :כשרה מבפנים [<] נראין ואין מבחוץ נראץ שר.יו בין
 העשויד. סובה שהיא מפני פסולה פציטץ לה היו לא ט

 ואמצע האכסדרה צדי שני אלא לד. אין שהרי כמבוי
 סיבך י :פציטץ בו אץ ושכנגדו כותל בו אין האכסדרה

 לה שיש כאד גבי על או לחי לו שיש •מבוי נבי על
 החג שבתוך שבר. לאותד. כשרה סוכה זו הרי פסין

 שבת לענין מחיצות אלו ופסץ זד. שלחי מתוך .בלבד
 ודאב^ השגת • םובי' לעגץ כמחיצות אותן גחשוב

א ונו■ הונייסיו אינש־ ינסן על קונדיסץ ארבעה יגעץ י
....................גבן ,על וסיבך הגג זועת ארבע
 הע שפת על והסיכוך הואיל

 המחיצות את ורואין כשר [ם]
חלוגור. בכתליד. ויש רבים פתחים לה שיש סוכה יב ;הסכוך שפת על למעלה עולות p כאילו התחר״וגות

צ: שי שי׳ טי שמ: א שוי נ

ר

 פ״ז נדפטת ושיפיה ט שמפנרין הוכר פדפנוח שציז!דעשה שנתנו האתחגיס נדנוי
 ואיני פטצם ענאן פתוה לגג שעומד 9ז מטפס מון לשנן וששס לדפנות עשרם גופמים

 שצקל אפשר דמספנרדהיאן מטמא «ו ודנייהס עליהם למלוק הכרס רניט מדנרי רואה
:ולדענוס לטגה הר*׳ משיעור לשמות זו נסוכה

 שיהיה נראה התוס׳ דמזניי מהראים נתב
 שפמים מז' יוהד לסנד הנשאר השיפוע

 נלכד עפמיס ז' לא הצלע מל האלגטן בהוסטו
 כילה ונן כפיה נתנ הרמנים אכל הרין נדנרי

 עפמים י' נטהה אם עשה אשילו נג לה שיש
 דלא טנר שמא ונראה נמנה נה ישרם אץ

 פשתפע טא שהד י' נטנה ז' על ז' נעיש
•' רק טנהה ככל ואץ עפס כגג וכלה וכולה
 שמר.מ פונה מסעם נה ישרם אץ ואדה
 משן דנעיק הא דא״כ מאד פמוה והוא סונה

 הטנה שנקרמע כמלל אלא איט ז' על ז׳
קר* למה ואיכ י' שנגונה נחלל לא אנל

 ששינטיה קמנה פונה זי טל '1 שסכנה לטנה
 נפי אחד נפפח הא ממגה פחוס שאין מטמצם
 י*ה אין דכיגה דמהריא נל'נ .מכיל מיה

 נחנך כטנה דממזי עשנם דהסם מני. להכשיר
 שהוא שמ0 נג לה שיש וגל לה אשדק סוכה
 ולאנפורי לעיפעי אט לשועאה אהל שינטר
 גנ לה שיש שכל מפר א״נ טנה. כמון סנה
 וכיון טכה לנני במלה ולא אהל משיבא «פמ

 כטלה טנה פד.פ נישן טי לסנן שטלה דנילה
 יצא לא ודאי דר.א נפרה סונה פסח שהיא

 שסמכה * צריף גמץ העטיה גטגה ולעולם
 מהכותל הרמיקה או מהקרקע וטניהה לנוסל
 משיה נטנה ז' על ז׳ כה שיהא נעינן ם!מ

 קשיא הא קשיא אי אכל הטפרשיס. וכדנר׳
 ואמר שפירש מי סהאמרורם ראיתי ודיה שנתב
 ויש ני שססננץ ניכר הדפנות כשעשה יייקא

 וששה ליפטת •׳ שפמים מיז נדי אט נדשנופ
 מכאן סחוס צנג ששמד זה משפח מק לסכן

 נראים שאיש אמיפ להם לטש ויש פסולה
 סיז אט נושמת שיפו המצריכים דנרי צו נסמוורז שלא נהדא נתב הרי .עליל מסוורים
 טל ז' כעיק לא ואיה כפיה שפסים יי אלא גנוהה שאינה שאעיפ פוכר טא ואיה מסמים

 פססים •' אלא טנהה נכל ואין מפת כגג וכלה וטלה משפעגו היא שהרי י׳ נטנה ז׳
 ז' סל ז' שהנכה לסונה קיאו דלמה הראיס קושיס עציו פטל וא״נ לה סכשריק ואפיה
 לידמק ואנשי כשדה. גמי אמד פמ0נ הא סמנה פמוס שאץ מטמצם *ופורה קטנה טנה
 מל ז׳ ימנו שאם נהי הסכן אבל נקיקפיחה הייר נסוכה ז' על ז' דנעיק והא וטעו

 ונל נסוכה מינונ אינו ז' על ז׳ נג מ"מ נג' אפיט » טסליס שטל סנן או אויר ז׳
 לסומאס אהל משונ עסס וגג כיון כשרה נשר נפכן מטנך והוא שפת אגא גג לי. שאץ
 כמלל רש י' גטהה והיא גשר נסנן מסוגן זו טנה אהל נל והרי לסונה אהל גמי מטג

:כן הטנדם לופס נשיה הילנן ז׳ על ז׳ קרקעיתה
 זו אכסויה פירושה וזט היה נר.נ ונו׳ פלימץ לה שיש אכפדיה גני על סיכך ח

יש אסדנן דני הרי״ף לדעת הרין פי' וכן ונו' זה נגנו זה נחליס שר היא

 עידור אינו ה1 ז׳ל סיאגיד כיזנ
ג ואולי ם קאו גממן ט  גוו

:מגיל ,וצטמרא

הרבה

ד נאמצע אנל אמריר לא אטק גור אסרו וינק סמיצי.א אסיק טד  ורג פסלה הכל ונ
 אנל ממטקה הגג נאמצט לט אינעיא שגורס סי רש .ממטקפ «נ נאמצע אמי גהנק
 מן והרנה .חיקו עמטקיז נזו נץ נזו נין דלמא * נשיה הגל דנכי הגג שפפ פל

 הגג נאפצע אמי גממן ורב היק אלא הלל לט אנפיא ה* נורסין איק ז״ל הנ*גים
 נהנ ופן אחותב טנא דינ והלכה נשיה הנל וני׳ הגג שפח על אנל סמטקיז
 זו וגרסא זיל ג*רם ישראל ורב שרירא יג נשם זיל ניאת אט יצחק ר׳ הינ נהלניס
 הגג אמצע נדץ אלא נהדיא לאפלוני אחא לא ר״נ גרסא ד^ופה מדא ,עיקר לי ני*ס
 יעקנ דר' אלינא אלא מידי לן נשקא דלא ממטקת מג נאמצע הליל ולא מכשיר מ״י

 דאמריק דסוג״ן ועוד .דינגן סלינא דנא לן ונסקא מג שנת וץ נספיקא וצאטמי
 א• דר״ג נסנדה לן מספקא דלא לכאורה משמע נסרפי טנא דרב תיונתא ההר לימא
שנםשיים זו גייסא נפי והוא .עכיל וצטנזרא נפיקו קאי נסט לרג דאפיט ממוור זה אץ איא ונהשנוס ,עיקו■ ני*פ « נירסא סונרסץ אט דניים שאץ ואע׳ם ,כפיתי פציני

:ועיקר זיל יניט דסת כפניו וככר
נפרס אינה שהשנס הסונה על שנח רטיה עפהים שלשה למטרו קנה נץ יהא שלא ונלנד שננו נדיפן טנה דופן ft שם(קף נר״הא נס׳. הרנה פחמים לה שיש סוכה יב

אלא
משגה לחם

 אנל העומד על ערונה פיזן רניט נסנ שצישיס מסל של זה לערן טיוש .זה דץ זיל
גל על ואיירי דעשעע גכופלים ויש התטל שטא אעיש הטפלים שאר לערן לא

 רוס נאיסה פציטץ לה נשיש אלא רש״י כונו* עסקינן רג׳ שטת נססוניס לאי פצימץ לה
 עיי ומסם יורו הקרה פי אמיינן סצימץ לה שיש דניץ מכאן ואתו מכאן אחד שלישית
 נפשסה אפיא מנפרם ושוה מנתק נדאה אשי ינ ליה ואטי הא זו שסה ולפי .הפצימיו

 נפה צידהק צדן ואין וטהס יורד מקרה סי *מרים טו פציסץ השר *חס שע״י
 הקרה פי אמריק לא פצימץ לה נראית דאסיצו רניט טדניי ונראה .רש״י נו שנדמק

;היץ מדנר׳ גס ונ'נ נלנד אמס סרוח אלא הפצימץ יו׳ על וטמם יורד
דהא רניט שדעה המגיד הרג נחג .יט׳ הרנה ר.חים0 לה שיש סוכה יב

דפרא

 נסנ .וטי טנה דופן ז׳) (דף שם נרייפא .וט׳ רנים סתמים לה שיש סונה יב
רטט נסנ ולזה וט' טפס נמטצס בטנה דד פלישיס נרות סי' זיל היה

הטפלים
עח מגדל

׳ נעץ ס : הפינץ ש«ו «ל מי הגג דיות ד׳ פל ןונדיפין ו  וארלו מידור אינו זה תל היאנ׳י טז
סי ואני :מנ׳ל .לידמיא גסים ןאי לי׳נ ו * *י מ ן דש p מטי,וס ג ! כ׳ ס מ  ט ז'> (יף י

ס תל <*מ ס פנל ויל 8הגאיר מייסס טו ה ד די ?נצה ונ ! ג ו קוטיטן ארנסה נמן מי מ ק מל י  נ
ג אמר טסצץ וסטייה מגרר ימוןג יי י אמדק פגר ׳מכג יי* הגג נכס מל ^צוקמ «נא י  ט

 הגגמסצוקהאנצמצפרזהגגתד אמרגאסמו נמסן ויג צ0מ הגל מג• הגג גאתנמ אגל אפקמסינשא
ר נכרה הכל מו ק קוטיכיז י* ג(גן ס א ג י*וזוסנ וכיון טוגסא דר׳ה מילווגסא נ ג t?:1 הונא י י  נ

ס ז׳ל וגראגיר נמסן i טג w s ר/ כככרים שאר נ גאמצמ אסר •  גאמצמ להו אנ»א ממלונו «
( הגג ד הגג ש*ז מל אגל קס1«ו נ w « דן ייצמא * נשיה הגל ו  p i א כאין קונייטן י׳ נמן מ״זיר ווקו מוזצוקס ג מי!ווגס י וצדדה יייג קיימא א1« מ יאיסוסג וניץ .ויגסא א1הו י

א ולא נמיא מ ^ « לוטש ל• יש ויל הראדי לגיישס וארלו .לנוסוא פנק ולגן הוא * סו יהא !■ל יי ג יא״זוסג נ א הט נאסצע הצמויא מהיי «גא י י הזו ש*ז מל אגל ישליג׳ ס מ נשר ההל י
» נאסנמ מליג׳ הו!א י< לן אסר ישויק סיינסיה סיסי' נסי נהא ליפא ג אמצמ9 יקס.י והא הגג ש»ו מל היין והוא ה מ׳ג ס;ג נאמצמ ואפילו י«ןנ די* נסי לסודמן « ליה <ןה אלמא .מגניי

« שששק ונמו נשוה הנל רני׳ הגג פ*ו ומל ליה ימש״מה וט״סא ילר'< הונא ירג מססגמיה לסלמויא וש׳ק זי) ישונה(זף פ׳ק .המוסר «! «1י0 שרק w הסוזיש לש דש מונח :ז׳ל ו'
ח ז י מי

ת הו סייסוגיוה ת
אסר סתניוזץ אגני עיקר יהי* אאיעזר ג irh נו חיואר ®זני' )׳אניי יוסף ד  ע*« חיא ׳

א והיאמחא [מ] :אאהע ר*׳1 ור׳ח ח׳ג •הק זנן אנ לי סחני >ר*ו ירכא קהא נ  כי
א ח ד סנ או * נ י נ ! .nSS משואח הדיהץ אה ו נ ג |<] ע'  והיוז לרבכהנא איהנחיח .רמי י

תז ע*ג ססנר הי * טבמגיס ו*יח סנחוץ נראוו איוו אחד ער טי מזויסץ אח *אין אנ  I מ־נ .עי
א ]0! ^  אאא איחוחג דחא ורננן •עקנ ירי נוחאוקח הגג *מח עא ראטר הונא נרב ו

אשיאו ב*<יה ריח הגג ג*הח אנא חסמר ומדקדק סחאוקה הגג נאסדע יאמר טזפן נר'
ארנק
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ל וט׳. !:צישיה נריח tpn ה״ט זט' הסונה על שנת יתירה דתגיא  היה W נ”דא יי׳
 הרג קי)סר והכי »ראה הפרק. נזה שלישית ויש! דיני נתג ננר שהרי לנתנה רניפ צריך

ד  מציט שק 6דוק שלישית מיפן אלא העוסד על פריכה נפרין הנשירי שלא מצי
מי ואפרו נה שהקלו  שויפן הינא גת׳ נה הקילו והילע ו׳ נטש אי שותק נפשת נה ד

 מרונה שפרק אלא טלה פצי על היא שלישית
 דיצה משארות דפעת נפתי אנל הפופד על

; שנח נדי!
ד ט' נאפצעה איצשנה בנו; י חנ .ו  הרנ נ

 נאילו שרואי! רניפ ופירש הפציד
 ל”ז מאיצים פי' וכן נאיצפנה טצעוח הפתיצוה

 ע״׳ הסונה פנשירים שהה לתדט ופדנריהס
ן נ נ דדופן פפרשים שיש לפי p וני.נ .ע'

 שפן טלו הסנו לו נאי שרואים ה״ט עקופה
 שצחעקם אלא הדוש! הוא פדהאיצשנה הדוק

po ק ד  דעתם ולשי להתעקם טתלים של ז
 לאיצפנה הדוק שנין שיעור שאותו נרוי הונר

 נאילו פעליו סכן דצין שאט ניו! נשר איט
 ה׳ נפרק רניט לעת הרי יא*ח .משן הוא

 רואים שם נתנ שנך הפשרשים אוסם נדעה
 השעל השנן וה פהשנ צעקם הכותל נאייט
 נין ליניט ושאצי לופר ואפשר .הטהל מנוף
 דאז התם כ׳ עצפי פחפת הפכך שפסול הינא
 רואי! אלא ההתיו לאטל פנשריצן לא ודאי

 פפפת שפסולו להינא וט׳ צעקס הנוח', כאילי
 מכה הנשר שיעור דפיכא דניון הנא ט ננהו

 שהוא אע׳ם נשר הנך צפי היי ואידך כאיצסנה
 המנה פן היוצא פפסל צרע לא עשרים נטה
ה דציו!  פירוש דשאצי דד״א דיתק ווה כמנ
 היתה כך ואס לההם פהנא מקופה דוע!

 דאפילו יעוד הדנריס בתם הרנה רניט נווצת
 היתיצות נאלע דרואין רניצו דמוני נירא

 שתינלין שכונר לן ליפא פאן נאיצשנה סגצטת
 ס״ל דילפא לאיצענה שהק סכך אומו החת

היין  ר<1לאנ: לן דלית ונתנ ישיי על שחלק נ
 דלא לפיפי דאינא אתריצא נצווצא לא כנפי דאיי׳(! ציוצי נהגט אלא היוצא פסל משום
 הוזה תלה להכשיר שלא רניגו שדעה גי׳ל לכן כשר. איצכינה נפקום ווקא אלא נהצהי עדיף

א סכךהאיצענה טנ ופ״ש קמ״ל. ציסא נאידן לפיכל אה׳ דילמא מיצזור דסד׳א קפיל ו
כאן

 על מרובה שפרו*)' [ע] פי על ואף .כשרה זו הרי הרבה
 .עשר על יתר פתח שם יהיה שלא ובלבד .העומד

 לה שיש אע׳ם עשר על יתר פתח שם היה אם "אבל
 :העומד על מרובה הפרוץ יהיה שלא צריך פתח צורת

 בברים ומיעטה אמה מעשרים גבוה שאוירה סובה’ ע
 *ובטלו בתכן מיעטה ביטים. ואפילו מיעוט אינו וכסתות

 אבל .ובטלו [א] עפר לומר צריך ואין .מיעוט זה הרי
 אמה מעשרים גבוהה היתה .מיעוט אינו סתם בעפר
 מרובה צלתן היתה אם עשרים לתוך יורדין והוצין

 בה איצטבה יבנה T :ובשרה עבה כנג יחשבו מחמתן
 באיצטבה יש אם כולה פני על האמצעית דופן כנגד

 דופן כנגד איצטבה בנה .כשרה [י] הסוכה רוחב שיעור
 ארבע ולכותל איצטבה משפת יש אס הצד מן האמצעית

 איצטבה בנה .כשרה אמות מארבע פחות פסולה אמות
 אמות ארבע ולכותל איצטבה משפת יש אם באמצעה

 ובאילו .יכשרה אמות מארבע פחות .פםולה רוח לכל
 ועד האיצטבה מן והרי כאיצטבר, נוגעות המחיצות

 בו ויש עמוד בה כנה .אמה מעשרים פחות הסיכוך
ונמצא תכרות מחיצות אלו שאין .פסולה סוכה הבשר

, “עי שי* ה . שס טור ד :ט׳ש סה תולן הטור ג . ה•׳ טור ב .שם ושמ׳ג נטור שי׳ א
:שם נטור

ה נעופד אלא ה דדי ישית1ש נריח פירוש . נסוכה נן שאין סס הפרק על פיונ טנ  נ
 פירשו וכן שנת כדין דיצה הרי נשתים אנל שגחנאר פס נפי ר נפס או טפח נפוזיצת

איינה שנת פכלכוח ט׳ז פרק פניאר ט וניוצא זה דין נאן ז׳ל רניט נתנ ולזה .ז׳ל  נ
ט׳ פרק כה שיש מחיצה כל המתחלק נננא  עציו פחליץ ומה דנריו לנאר הארכתי ישם ו

ק יהא שלא צריך פתח צורח שנפקוס נמ׳ש  פי
 פרק נעירונין פטאר וכן השפר על פרוכת

:זה לדני pn ושנת דסונה יאפק
ה ע כ  (דף דסוכה ס׳ק . נטה שאוירה סו

 פעשרים גנוה שאוירה סונה ד׳ן <'
 הוי לא וכסתוח נכרים למעטה ונא אמה

 אצל דעתו נטלה דנטליצהי ואע״צ מיעוט
 עפר שנן ונל מישש הוי ונטלו וחנן אדם. נל

 סתם ועפר לפצותו עתיד ואין חנן ונטלו
ד רנצן ופירוש ורנצן, יוסי ר׳ מחלוקת  דלא כנ

 דפשר שכחג מי ויש .ההם נדאיחא נשל הוו
 כל לפצותו עתיד שאין כל אצא נשול נע׳ לא

ט ודעת פצי החג ימי שנעח ני ההל' כדעת י
 נפלו ושריש עיקר וכן נשר נשול דנעינן
 עתיד אין ופי׳ לשלם שם להציתס שדעתו
 פירוש נזה ויש י.חנ ימי שנעת חיך לשנותו

חה :עיקר וזה אתר  אפה מעשרים צנוהה הי
 כלשון פשקה הלכה ד׳) (דף שם . ונו'

: ז'צ רנינו
ד ט׳ האמצעית דופן נצצד איצשנה נגה י .ו

 ז׳ל רניט כלשון פסוקה הלכה שם
 וזו יא) ציור הכשר צניף (ט״ן צורמת היא וזו

 הפפישיס כל ונחלקו דכפה שלש לה יש האצטנה
« איצכנה •ד׳ על הסוכה כל הוכשרה אס
 ומדנרי נלנד האיצסנה אלא שכשרה לא אי

 השנה שכל נראה ז״ל והנאיצים ז״ל רש״י
;נזה חלקו האחרונים פן יש אבל כשרה

ה ג  נלשק שס נ״ז ונו׳ הצד מן איצכבה נ
 עם דנוקה שהאיצשנה ופי' ז׳ל רנינו

 לטתל נ*נ ודטקה דרומי או צשני הכותל
 ואם ת1דפ. שתי אלא לה שאין לפי פסולה אסיח ד' השלישי הכומל מן רשקה ואס אמצעי

 כפו ז׳ל המפרשים נחלקו גזה אף1 נאיצכנה צוננח השלישית המחיצה כאילו נשרה לאז
ה למעלה שנחצקו ת1אפ פד' פהות שם ואפרז שם זה נס .'1וכ נאמצעה איצכינה בנ

 פירשו וכן לאיצפנה נונשת המחיצות כאילו שרואי! רניט ופי' עקומה דוש! ואחריה נשוה
 מפרשים ויל והאחרונים כך י ע' הסיכה מנשידן שהם למוט ופונריהס .ז׳ל הצאוציס

ה :נניאיין קצרתי ולזה סצויין שאיצן לפי אלו דיצין צזניו לא ונהלכות . רמיצשנה ״ן חו; השכה יתר ושפלי! אחר פירוש נזה  עמוד נה כנה ד'•) (דף .שם .וכי׳ עמוד נה בנ
־ שהוא שאע׳ש שסי׳ פי ויש ולינא הניכרות מחיצות נעיצן רנה א׳יל וכשרה מחיצתא אכיק צוד לפיפר אני׳ סנר סונה הנשר ט ויש י' נטה  לכי פסולה ליפצוח אפיח ד׳ ן־1נ
 מועיל׳! השנה דפנות אין סכהים י' נטהה שאם נא.מצעה פיצשנה ננצה ל’ז ציאת אנן הי״י נתלכוח נ1כמ וכן לי רועילין הסונה דשני ואין רשומ לעצש חלק י' שנטה שטק

 נאי.שנה. הדין יכן קה5 צטה אכילו כשר ודאי הכי צאו הא הדפטה מן אמות ד׳ רחוק כשהוא דוקא ועמיד דהא ופירשו נזה שמלקו האמרוניס פ! יש1 אשת. '7 שך שהן אע״ם לה
עשרה ננטה אנל אסיק צוד צימא היכי עצש נפצי רשות שאיט פניו! ליה תכשיר הוה לא אני׳ אפילו ספות ד' הדפנות מ! רמוק והוא מי' שפשר. לפי עשרה גטה טטרא ומ׳ש

שהוא
משנה לחם

נפיק ההלטה נכירוש הר״ן כתג נזה וכיוצא לנד הקצר הצד כעד אלא פני דלא בשנ*. שלישי לרות אלא איע זה דין אנל כאן אשר הדינים לשאר אלא כן קאמר לא הטתלים
 דאכילו הפוכה על שנס ימירה אפיו איך זה פירוש צפי ז״ל ה״ה לתנטהעל ויש לגד.
ת צפי נשנס ח ת שלישי נ טי  כלשון שנת מהלכומ ע׳ז פרק ז׳ל ה״ה וכדכר.נ ס;< פר.ח נ

 אפילו מועילה אמת ציית יש רניט לדעת שאף ודע שם שכחנ וט' זו לפרצה שה ואם
 נשכה דאימא ניון נ”וא וכו' מטלש פנו׳ נדין סי״ז נפטאר השמד על נה1מי גפרין

 היק כריש רניט נדכתב שחח צורת עם אלא הוי צא ד׳ נפם 1א נספח שלישית יוש
 י1נמי אלא זה דין אין וכ*ח לתודא פתח נצורה אפילי שיועיל נשנת ה׳ה א*נ זה

ס כמין עדיף רשפי ציהא הא לא צ'ס כמין דפטת שתי לו שיש מטי אנל משולש  סספילש נ׳
הנ דנ ט נ ני  ומשהו ד' פס נעיצן ינפפילש שוחק נשפח ד׳ ס’נ דכפין זה פרק נריש י

ק ח נחצר נאמר ואש .מפרא חטאי ו  שמרא דמציט משוס נהא סני לא שלישי ניי
 הוה וקורה נלמי ד־ ונפטי ומשש ארגעה סש נעיצן עשר על יוחי דנשסא פנסטי גחצר
 *״גין דמשמריא דמני לשנח וכן טמרא דאייי לינא חשל נעצפה והיץשיא .וציע א׳ש

ה נ טק שנת לעצץ סשתייא «נ  . שנה סשמריא לא דנלא״ה פתח טרח אינא דע'
ג ק שס המציל הרנ כתג שד .פי׳ הכי נלאו נשנת מגו לי צמה א׳ פי  דנשיש פ״ז נ

 נשר השמד על מרונה פרון דאפיט יודה ז׳ל שרניט אפשר עשי ופיצה פסס צורת
 שכה על שנמ יתירה שאמרו הנר״חא יפרש איך נ”דא לזה וקשה .וני' הכשיר וכן

ט' תנ מהצי לא נשכה אפילו צ*פ נולינא דאי ו  עשר על יתר נפרצה ואי רניצו נדנ
 וצ״ש עשר נפיצה א׳ו השמד על פרונה כשפרון רניצו נדכחנ נצ׳ש אפילו מהצי לא

 השמד על פרונה פרק דנשנח כך הנר״חא דיפיש וי׳ל .נפנח ג"נ שה הדן א*נ
שנה אנל מהצי לא צ״ש נלא  שיהיה אע*פ שפחיס ז׳ שהוא דופן שישר נרוח כשיש נ

תשא׳כ עמהס צמשכח אסח נדופן היוצאים קצים כש שנה הוי הרנה ואילך משם סרק

עוז :זנדי
טן(ין סיזז נהלנות כניארנו 1נמ פד צמה ;אוירה שנח ששה: דש״וא פועיתין גפיא פ׳ז) י׳א ו

ה(ין פ־י, .ננס שנ , :י׳י) ו . , , , - ,
סו אדא עו ה נ ו םשאייב ד.פווין עי סוונ נ עי ר, נ סי בי נרננן 1פ1 ב  ושזב יום■ ובי מ

ח אני׳ א ו נ ה וא;-"פ ת ואבי נמב |צ] : ;an ים׳ ז»נעת נא פו־ח ונן אעואש עו בפיו שטבסא גואח נסוא׳ תני ו א משפח ■זפניס אין נשיווז המנונ פו: סדנן אע׳ג וינוח■' אי א  וופן ו
ivipv הי נתן נרתנן ה ם«זיש ך׳ שיוחש נ שו אנו נ נ ה ח:*ת0ש א־יא כשי אסכך פבוא נכך בין אהאק ואין תחתיו ״שן שאא ו שני ם נפה־ה ב־ע^ייה ש  ונן זידן אפסוא עוניו׳ה ם ו

ץ ואץ אסרוה שסשאיס הגיוק ססים אה ויאיף שאנאו נ' ושי נייושאסי איוזא א ת ואץ אחפן■ גויס ויש תחתיו ישציש ואץ סזוכיף סשאשה אויי פ-יץץ נסון. ואקס; נו נונ ! ננ

 (דף כם מ״ש על כן א־יר אם ראשון פרק נעייונין חנואר וכן ה״ה כי.נ עוד דפינה
 נשפודץ מכהו דהמקרה דשנה נר״מא מההיא שנח גני אשר נשמד פרק למ״ד ו ש״ו
 זו אי; ושכח שכה מחולקים השמד על מיונה פרק דנני איתא ואי שכר. נכי דמתצ״' וני'

 זו שציא נדפרישיח פשלקיס צ׳ רוח לענין ויוקא דשוים א״ו פותי נסוכה דדוקא ראיה
;פ׳י) דשנה(דף קפא נפיקא נפי איתא

טה שאוירה פוכר, יג תנ .ט׳1 נ  צפור נשול דנעיצן ההלכות כדעת יכינו דעת1 ה׳ה נ
 פסכימים ונזה שינשל צריך אלא לנציח עתיד שאין נעפר יי דלא גצימר

 נתפרש לא זה להניחו דעתו שיהיה אי נשיי אס יהיה נמאי הנכיול לעצץ אנל ההלכיה
ט' נשלם ואפילו פשנרתו נתנ ה״ה אלא ז״ל נדנריהס  ז׳ל מהרנ״י חיפה נהא .ו

 נדפתו שיהיה הוא נשל דעצץ והרלכות רניצו פל יפירש ה״ה על הרל״ג נסימן שתפה
י׳ כן הוא ראה וסינן לשלם שס למימס דנ  נדעח רניצו ודעת מיש מפני אם ה׳ה נ

:נדכתינצא נאמד זה לעצי; לא וני' ההלנית
ד  עשרה נטה הזכיר לא ולזה ז׳ל יבינו דעת וזהו ה״ה נתנ .ונו׳ עמיד נה בנה י

 וטנוה אמית ארנע נתון שהוא אע״ש איירי הראשון דלפירוש קצת קשה וט'
 לומר לה־ה מציל א"כ עשרה נכוה איצו אפיט אשת מר' רפוק איירי נירושא ולתך עשרה
 רניט דעת אדרבה ננוה לאיצו עברה צטה נין חילק סדלא נהרא כפי' רניצו דדעת

 דפת מסתנרא נחרת כפירוש דודא׳ וי״ל .ד׳ לתיך מיי רתוק נין הילק ידלא קפא נס׳
 איט פד׳ לכתות ד׳ רתוק נין חילק דלא והא 'לעמוק נניה נין הילק שלא מאחר יכינו
ן שחילק האיצשנא דין על דס״ן כלים נ ה נין אנל נזה וה׳ה נ  חילק שלא לנפיך עי
דין הזכיר למה עשרה הזכיר לא שינינו כיון וקשה .כאן לחלק ט היה האיצפנא כיין

הערוד
ת הו ת הג ו י נ טו טיי

 : ע־כ ,בתיקו קאי יאעיא ב“ואע סאיגי כחית׳ אייייה יסתיץ ד־צא כיב ויאא איבנן
ניתר אינו שהשבת הזורח hv שנת ויתירה עי ונו' בונה ניופן ת ש■ ווסן ותניא ע)1



0)t ™מש D ^ D T♦ ת ט ל T ה O 1D ך ׳ 271קלומשנה כסף ף, פ

 מי6ו ה9נט שיי99ל סטי אנ» היה ליןיע « לה1ט1 סגה לעגין היהיד רסוס גמא
 בק דהגמס 000 אצא י׳ גמה סוטר לא ולוה ו*צ רניט דעה ion .דלא ונא ליס

:ועיסי גמהור דעה p ון0< בק 01גג
 סיג נהל* w«1 ל/ל רגיט ן1̂ נ1קר 00 י«'. סססיס מעסיס ססזהס היתח טו

 סיס הוא1 ו"ל גיאס אגן יצהק י׳
 סיגה גי«00 ן7ו 0»ג הנסר סיעוי גהקקה

:ו*ל סאסיוגיס מן
 אט סאין סגל מן גסייס סגה דפני טז

 ס׳י נ״ג) (דף טסן p«- .ט'1
 יהויס וי׳ מסל ל׳ס לסנה מפן לנהמה עסאי
 מניו אה אדס n»«n ־• ני׳י וקייל מנטו

 געייוטן טטאי 01 .וט׳ נט עוג גיוס מען
 ואוקיססוס ניייתוס מ׳י) שהוציאומ(דף מי ׳0

 יגיט סנהג ממה pn 00 מסאי והנל 00
 ססג ימי גסאי סמוהר לדמה מסאו סאס ד״ל

 ממס י הוא טוניס אגל 00 מגואי 01 סאין
 מסילה לעסס איט סאדס ואס טו׳ט p שאסיו
 לא לועס ססיא נל מועלה מסילהו ואץ לדעה
 וגהשטה . 00 סוא ומונרס גיו׳יט (אסר סוס
 שס נהוג שץ לינהג סוציגו לא וגייס גגאן
 מסא א*א .גיי׳ע אגור לועה משאו אס אגל
pn ושלא סוסי רניעיס מפן אגל שלישיה 

 נטעס וסאייך סוסי שלהיח pn אפילו לוטה
ot יניט נדניי ומטאייס 00 סשוטיס ויגייס 
 שלהי piw הם סאוס נסהילה שונייו ו*ל

 נד ני.נ שהיי סטנס לסנסי ציין שהוא
 לס דופן שסגיו נשיה נטנס דשהס סיאנל

 יניע• pno וסאדס לפטה שלש לה pu ואס
 סשוע p ונס האדס pn גלא נשיה סיא נני

pno הסונה לסנשי ציץ■ ש*ט טון יניעי 
 סגל מנליס גרע דלא 00 לעמוד האדס יטל

 P ניו״ס לע«הה סוסי מסיה שאיגה טסיצה
̂ל יניט נדנד זה נל ומטאי נשנה  :ו
.וט׳ נשי »ט סונה של ■pen א פ*ה

p האח טן ^ןי01 עומאה מקנל ושאין האק 
 מס׳ הנהוג p ונלמד «»ל מהונו היה סאס
 נססוך: יהנאיו הסלקיס ושאר י*א:) (דף

.וס׳ האין סן גמלו שאין נדני סיד ב
 עני ואם :למעלה זה סני ננר

 שמשי סט אשי יג אמי )3י* (דף .וט׳ וסנן
 הם עשנים יל וטוש׳י נהם. מסננין ומוצרי

 מגנט[ גסווט אמר אניי מנהו אטלס גני ו̂ל
 שניפ דמיה דסני טון נהו ססננץ לא נשווציי

 לנהסלס ססגגיץ לא רגיט ופייס .ונטק לס
לל גהט P נשיה ודאי דעני אגל

po והסט* טגעוה ד«ןא ססמסנצוה לועי נהסון לא גאיצטנס טנטת המסיצוה וגאילו 
 נאילי דמאץ נלוטי מיוסנןוה ואיש לאיצענה טנעוס המסיצוה נאילו לומר אלא נשי

 דעה ואס or שאהד נסרי! שטאר ונמו הטהל הטף סגן אוהו ויססג הנוהל נעקס
ד לסנן מנישה הוסטה שיהיו נעינן שנהגהי נמו רניט  0ט!ע<ן נאילו מאץ סנאמי נ

סנן ונאילו הנוהל  של pvi סנן pno a ג
 מגיעוה סדסטס אץ אס אגל לסהעקס טהליס

p למימי לינא n :עקומה 
iT fi ע עני אם אבל ב ט דני ו  הסגל נ

דגי P וטסי «0 ג  רס יי
^ נשרה. הג סי ט נ  רימייסז דסני סווציי ג
: אסילו והשמע לדסטה אף דססולץ גי ע ד ג

ך ג עה .וטי טיקוח סינ הג היי ו  נר׳אש נ
ני 01 הרץ סי הטנל דנו ד. נ ענ ד נ

דגי סייט זססם ד׳ל  מצנן ליטל שדיט ג
 צלהו עליו «ילה אסי אסילו מ׳׳מ אגל עליו

 BVB(מהון דלמא לא ולנהסלס מהמ» מיונה
המלץ

 pn וון# ו*ל סיאנ׳ו ניונ
 שwrרטעיp^ אגל שליסיה

 לופט שפעמידונו נוייהא יי90
U מראי אפל מפגי אלא אשרפ

ו :דפנות בלא בשר סכך העטוד גב על  היתד. ט
שרה. להשלימה בה וחקק טעשרד. ״פחותה  יש אם לע

 סיכן פחות ,פסולד. טפחים שלשד. ולכותל חקק משפת
 שבארנו במו בדבוק הוא הרי משלשה פחות שכל כשרד.

ז שבח: בהלכות  שאין הבל p בשרץ סובה דפני ט
 מ־אב׳ו־ העגת מקום מכל מחיצה אלא צריכין אנו

 .וע מנייז )6 אופ •ו«שפ אדם *יעושד. .חיים מבעלי ואפילו
 שיאכל כדי טוב ביום דופן חברו את

 שחבירו כשרה בסוכה דישן וישתה
שלא אותו שיעשר. וועא ,לד. דופן
סלא פמומו טון»פ פסמפ1 סמו שלישיה wn אילו לומה שלא אנל שלישיה proi _u b.u «ויד«ווד דדו 1ו*דלדר ת ^ iZ י(פ1איטי« אי, מומי לימה אם אבל .דופן שנעשד. זה ל a ל דדה סלפ ונהו*p :פנ׳ג 
ב. ביום אסור לדעת עשר.ו טו
 לא שלישית דופן אבל .טוב ביום רביעית דופן בכלים עושר. וכן .החג יטי בשאר ומותר
ב: ביום עראי אד.ל עושין ואין הסובה מכשיר שו!וא לפי טוב כיום בכלים אותה יעשה טו

חמיעד פרק
ד א כ ס ה  הארץ סן שגידולו בדבר אלא מסככץ אין .דבר מכל בשר אינו םוכד. של י

 נובל ואינו גושר ואינו רע ריחו ]0[ ואץ טוטאד. מקבל ואינו הארץ מן שנעקר
 טוטאה שמקבל בדבר או לארץ במחובר או הארץ p גדוליו שאץ בדבר סיבך ב 'תמיד

ל בדבר וםיכך עבר אם אבל .פסולה ב  אמרו שלא כשרה. רע שריחו בדבר או ונושר תו
ץ יד.יו שלא לד.זד.ר *וצריך .ויצא הסוכה יניח שלא כדי אלא באלו טסככץ אץ ת  ועלץ י

 או מתכות במיני יסיככה .בישיבתו לו יצר שלא כדי טפחים עשרד. לתוך יורדין סכך של
ק וביוצא גפנים עליר. הדלה .קרקע גדולי שאינן מפני פסולד. ועורות בעצפות  שנעשו עד כ

ת וכיוצא לשכיבד. העשויות ובמחצלות עץ כבלי סיכבד. .נעקרו לא שדדי פסולד. סוכר.  ב
איל פסולה ובליותיהן בלים בשברי סיככד. אם וכן טומאד.. מקבלין שהן מפני פסולה  ת

 פסולה כאוכלץ סיבבה ^ :טרדו לא שעדיין בשברים יסבך שמא טומאה מקבלץ והיו
מאה. מקבלץ שק מפני  מכבדות ענבים. ובר.ם ענבים פרכילי תאנים. ובד.ן תאנים סובי טו

 לאו ואם בד.ן מםככץ האוכלץ על מרובד. פסולת אם רואין .בהן כיוצא כל ובן תמרים וטיט
טלו ייבשו שאם בירקות [נ] "סיבך .בהן מםככץ אץ ק ישאר ולא י עתה שהן אע״פ ממש ב

הרלג: לג: מש>ןמג: נמ׳ג ט׳הרמו מור נ עטרט׳ הו ט׳ ר ט סמורשמ; ממ/שש: הונע שורט* 1 ג
לחים

עודשס . ״ ״
א נר מק דג אמר טגי סתמי מי ינ « מסנניק ו ץ נהיאוי אמר אנ» נ אנ צריך :ונסיק צט שניק שונייט ינסרי טון מסננץ לא נהיגי ס  .וט* יוצאץ סוצץ יהיו של<) ליוסי י

חון יוידין ומצץ משרה גנוסה טחס ד׳) שס(דף א נשרה!דל נ&סן סרוגה poo אם למימי אניי סני משרה נ א וקי׳ל ooix גיירה די אדם ואץ טא סרוסס דייה סאי ינ  :נינ
ט׳ נעצמוח או חסטח נמיר סכבר. ר .ו ט׳. ג*ים עציה הדלה :0. רסנאי ננ « יטוצא לשנינה סעשויוס ונמסצלאוס p ננל• סבכה :י׳יס) (דף שס משנס ו סי. נ  ו

שניי כננה אס יכן :ונרייסא משנה גו״ו) שכז(דף ם' נצים נ ק שאץ מנלניוח נצים נצאי מאי פסולה נליס ננלאי סננה טערא י׳ס) שס(דף .י דאא סלש על שלש נ
:ססצלת גגי הגי גמי וסרא געשיריס ולא לעגייס לא סדין

ט׳ סגולה נאונלין סככר, נ לי האניס ונהן סאנים גוני ונרייסא גוגיא ייג:) (דף שס .י ק עננים »ני ק קשים ע«יס ינ ס סנלים ונ  סיונס פסולח אס סי-ייס ונסן מנמו
(•[M טערא 0ש .ונו׳ ייגשו שאס נירקיח סיכך :נס׳׳ק וקי׳ל טדוס ועל האונלץ על ערוגץ קסץ שיהיו עד אומריס אסריס נטלה לאו ואס גשרה האונלץ פל

עמוס
משנד. לחם

דניי ?*ל 0*0 לגירוש שוה ואיצמנא העמוד דדין מסוד ס נ א ב 1TB סאץ שהמיר po ונ״ס יני ס סנן ש ס י ם סי׳ .סהיו לא סעדיין שניי על שלש נסם שיס שניי
:מסאה מידי יצאו לא שעדח שלש

ענסיא דרג מייתי דלא to .טמאה מקגליס שהס משר פטלה גאוגליה סיכנו! נ
.לנעל מעסה צרין לאונל קצרן אנל לסגן מססלה קצרן דדוקא אדא ר3

ף דשסק ראה9 דינינו ד(ד  שיש ונעטאר המשגה נטרוס וגדגסג ממש בססן ש׳
טמן יוסף ק נן נמ׳׳ד דשסק ראיה ועוד סרליס. נ לא אופלץ עוסאס סהל׳ ׳0 שי

טי הז
עת סנדל

) (יף ונפ01 איק . w מגמצי יאשילו מד פנל p שדן סנג רמני 04«וצי מ• ומחן י
סאר מר הגירו אז ranp ^1 ;לנמל ממומו לא אממ וממס ממוימץ גמרא מ*ר) ף1(

מג :מ׳ר) שפוציאוט(:ף מי מרק .פאר <ט  etie דממר ינר נלהדיו רומו Dpi V1 •fUra נ
א p» שלא למי ו׳ל פגאג׳ר פ0 ממס אמר ו»נ• ; «■< אליע דויפ שיל; נמו אר»9 נ
 0^ אמו <משפ לא שלישימ pn אגל טי*מ ינימיס pn <ל<מ3 מו:פ p> וי׳ל נליס לגני נשמון

א טוימלס■ ^1 שתףי ופאול)«א מיזל. דרש «אי אץ*טןאפל1 פסופס ענשיי «ו ט ר «ו ר
/ פראנ׳י נגיש שיי» p ויל פהופמוש  יממס ממר׳ נמרא שפיליאס ט כמללמד מממ אנל ו

 p>ip אנליש פ4ג ;שיא אארם vih אמדץ;שיא וני מוגיא ו׳ל ר׳מ. גלשון לומל שגס צא אמש
 סומן to שצישיא גחמן פא קמיא צא אנליס וגליה ר<; ונא to אלא זאשיקגא מז מלפ ומריגן

 שהנעליה 04הנ שהנס לממוד •נגול ולא cat והלמוינמנןללסו לו c רטמימשפאדפ לרומן שליעה רשאץלמל;נונמוננל'ה<>ןוימן1אלאארשאארפשיאגלמ ;*» ומגר מלפ9 חמר דקאמד רדמיס
מ׳ג. אארפ אדפ ושרץגן פמממירה לדנמ שס ומומחפ מ מ אלו של ^ן מ מ לי א^ו ^י א ל מי  :רנימיע להמן סליטמ pn p נאוה 1»פמפ פסה לא אלהא ג

m ט' סס; של ההנך ;י׳ו) דטנפ(וף מ׳ק .אגה ושאיגו מו ו

ח מטצוח אלו טה השמיעם הרי יניו  tow סטצהוא׳ש סי לא מעשרה דשהוה פשרה ננ
טי צא שרניס ה׳״ס נחג אן וא^נ אגיק גוו אמריק לא <׳ דאפילו אפמועיגן  עשרה סו

ס אם דה׳׳ק וי׳ל .סזניום וי.רי י סיטר טה יני  השחא אשל דוקא עשרה שסע 0«
ה p גווגא גגל משמע גיסווה סטלוה שס שאץ קאמר ט טה שלא גץ עשרה א  מדהלי י

;שיטה אוט גנל משסע גיגרה דאיגה משוס מעמא

סייסוניות הניצת
x הניי נהן ססננץ יהוודוי סווסי הגי יהווה וב low [א! n *  גומוידוי סהננין >1ופ1נ
x ניץ הענהו סוי ספננץ הץ  הני דסו X חנן וב x» ונפי; הS *ני; ויהייוזי >1

dv.x »ניי בהן הפננץ הינ<1 החס•  x wבטני ספנכץ ׳ vh וניורי פיפו סהננץ 
p לה ענ<; המייתו u i . מדענו »נל הפסה ההווי אנהטאה בהן הנבנין הץ פייוע 

ן dm בהר נ  irw הנסיה nom. •וקוה עסהול ר0וו .ובה רבי הס■ (<] :פיב ,בהן ס
•kxi במוכה מוהלץ עו וגו במכה היבהו ידי בהן M0y3 <m ונמל• הוני •בהי לב• כיץ 

ח יה ענץ דלבל והייה׳י וסי דלייונהו ננסן  ולה גג■ לממול בגת לוזוסרה הויר רן ל
x מוסל העיט מפול הנן עוץ  hSk וברי בהסמע כמחיס p  nWM דג ,המו I ו



משנה נעידפ׳׳ה סוכה הלבות זמנים. םשניי כסף272

 איג( לו’א£ אט יירקמז .דמו דליתנהו נמאן וגאל׳ פרני יבשי דני ניון ס״ס אויר משום
:נהן הוא היה הדין אדם למאנל מיורודק שאין מומאה סר,:לין

 נהוצגי פפולה נשתן נאגיצ׳ פננה רג אסר )י״נ (דף שם .וט׳ הען נששהי סכבד, ד
 ונחנ ע"נ. היא ען דעדין נפי] ולא ד״ק דלא נסנא נ׳5הו פי׳ ונהלנוה נשרה. סששן

 מסגי הוא פסולה פשחן שנאטצי פהשעם רניט
 ל”ז מנישיס לקצה ראיהי ינן טרהו שממנית
 מקנל איט שהפשהן מפני יה לפעם והוצרס
 מינוי ונן נייר ויה סטסן נשהוא אפילו ממאה
 מעם ינהשטתא׳א (שנהנ״י:). סדליקץ ננמה
. אמר נו' ט שמעם אומי ואצי ו ני  סמיור י

 מדני שצשארו כלים מנלאי נרעי וודאי משעסו
 לנלג נאי לא יי^ו מחוילה טימאה מקנל שהיה

זנרים נמיצי! סננה מעטי ילפי מעילם טומאה

 הראב״ד השגת
ט' הנין והשיי׳ •סיננה  ניינ .י
 לט יש אמר ט«ס ל’י היאנ׳י

 ואי״ס !שמן שאניצי נישני ני:
 יהוי ונשמיש נניים אימה לימן

 דני פ׳י נייניאה ני־,נלין הן
 גליס מנלאי המימי ילא אמי

: נננ׳ל

 דוהרי דניון מסננין לא נהיצי י׳ג) (דף דפונה נפ׳ק מ״ש ויהי יופיי, לה פניק ייפלץ
ט' נייקוח סינך ומ״ש .ונסיק לה פניק טרפיימ  ינשו’ או שיטלו שאמר נדנר היים ו

ה המחו ישאר עליו ;מצלחו ממנ
הנ .ונו' וסר עליה נתן ז  אפריצן הא נאמצעה אנל הצי סן שנמנו וידיס המגיד הרג נ

׳ דסוסל י נמי דאפשר יל'נ .טפחים נ
" למיינ נאמצע שמיט «ון י ״ י ר י׳ ״ ״י י י הוא כאילו נחשב ממוטו הרי לחים י
- י איט היה והוסר סונה שיעור אמצעי דופן פד - .״

ככה ם ך . נם א לו וכא ר או יאשמעינן הקי.ה מל הקלה מן מנריח
ולא אותן דק שלא העץ בפשתי נפסל ולק הפסיי, שיאסי יאע־פ י.פי.מ שאצל צי

™ מן היוצא ואם .ד,וא עץ שעדיין כשרה נפצן ̂ הט
י' י ז י מפני בו מסככין אין אותן ונפץ דק ״

_________________ _ םיב של בחבלים טסככין .קרקע מגדולי אינן וכאלו צורתו שנשתנית
 ויפשו 5ננרי להנחן ראף והלא נשיה למה בזכרים בחצים "סיבבה ה •' כלים החבלים ואין עומד צורתן שהרי כהן וכיוצא חלף ושל

א קיבול בית בברזל לרתמלאות עשוי שהוא פי על אף פסולה בנקבות כשרה  יניגו טעם ודאי אלא טומאה חצים(נקנומ)ויקנלו ומקבלי הו

 מחצלת או קנים *מחצלת ן :קיבול כלי ככל מוטאה
 מסככין אין לפיכך לשכיבה [נ] סתמה קטנה יחלף. או גמי
 סתמה גדולה לסיכוך. אותה עשה כן אם אלא בה

 אותה עשה כן אם אלא בה מסככין לפיכך לסיכוך
 בה מסככין אין גדולה אפילו קיר לה יש ואם .לשכיבה

אין שלה הקיר גימל ואפילו .קיבול כבלי היא שהרי
 מסבכין טפחים [ה] ארבעה ברחבן שאין ^נסרים ז :כלים כשברי שהיא מפני בה מסככץ

 שאינם ואע׳׳פ כהן מסבבין אין ארבעה נרחבן יש ואם .משופין ״ שהן פי על אף כהן [י]
שיש אחד נסר עליה נתן כסוכה. שהיא וידמה התקרה תהה ישב שמא נזרה םשופין

ו : « «שץ סס•: שס עור ג :סיכע סי׳ נעור ע׳ש ב :שש עיי « ב ח ר ב

הרוי״ב׳ו■ השגת
 ימנויימא ו־צ היאנ׳ו <מנ .ינו' י,ניס is •ממצלמ

 נחלס אס ני,סנה שאפילו "לף ישל יפל יילק®
 יאינס י,שה שהית מפני נס ייסכנין ענימימ כנין סיא

 נם יזסננין אין אממ ארינס נשסיא אנל לשנינה ואויס
 יאוילו לסינון סר.מא ודולה כל אנל לשכינה שראויה

:פנ״ל אחנה

כין :עיקר מסנ  נימשצמי .ונו' של נחנלים ו
 6י.נ ואית נפרה מט מנו) איח נמנצים הננה

 פשחן של נמנלים סטלה מ״ד טטלה סט
נ סיג של נמנלים נשרה ומ״ד  ופירוש .ע'

 כלים שאיק לפי פומאה חי,נלין איק מנלים
 טרחו שאין מפני פפחן ושל רניט ונמי׳ט

 שנחנ לשעם העד וה ונס .פסולה שמרח
ט ט ;למעלה י

י'נ•) (יף שם מימרא .וני׳ נמיצין סככה ה
 ו״ל וסירש״י .רניט ללשון קרונ

 אוחן וטחני! ניאשן שסחודדין אוחן זניים
 שחקק ונקנוח ען נלי פשוטי והס הנריל נחוך

;המחל טחנק חקק ינאוחו p של נראשו
ת ו ל צ ח ט׳ גנט פחצלח או קנים של ט .ו

ט וזו המחצלאוח דץ השוה יני
א ט׳ לשנינה משאה נחלה קרם ממצלח )'"ס (דף נסשנה שרט • שסט מ ט' אומר אליעור רני ו  פליג• ני לשנינה קט;ה רפחס פליגי לא עלמא טלי קטנר. ננמיא ואסייןנא ו

ד . נח״ק וקי׳ל ונהלטח להכוך נחצה סחס ר30 קמא חנא בנחלה שם ט ̂> ופל קנים של נה מסנכין אין קטנה נה מהנכין נחלה נסי ושל שיכה של סחצלח חיר כ׳) ממ׳(  מ
׳ נה ססנכין אין ארונה מהכנק נחלה  שלא נפהמא נרייחא דטלה רניט לדעח טירושס ווה .כדנריו אומי חסא ר׳ היה וכן נה מהננק ט יו אניו משים אוסר ני״י ׳שסמאל י
ל מהננין אין ארינר. והפיטר השטה גדולח אירושם נה מסכנין גדילה סלף ושל קטם נשל קהט וני דמחניהין נח׳ה ואחיא לשכינה ולא לסטך לא נשיחש משאה שהיא אע׳־פ י׳
ט וי,'״ל מהנכין אריצה שאינה בין ארונה נץ נחלה כלומר נה מסנכין וזו זו דאמר׳ דיהא ור' ישמעאל ר' פניני ואהא בה ססיכץ אץ היא אריגה אם נחלה היני נ׳ טחיי

 אס נקעצס שאפילו חלף ושל קנים נשל מלי,ה והנריימא אי׳א ונהשטח .ההלניח דעת יזה נארינה ולא יקיסן עורל אלא קנים של נמחצלח מפלגא דלא נפשטה מחני׳ דחיקוס
 צסטן• היא סחמא גדולה כל אנל לשנינה היא שראויה נה מהכנין אין אמה אלינה כשי.'א אנל לשנינה ראויה ואינה קשה שהיא ספני נה מסנני! ענוחוח כעין היא נחלה
ק אלא טחייהו קיל ולא דמסננין הנר׳ וארונה נקהנה אפילו חסא ור׳ ישמעאל יר׳ נקסנה נדוקא הס ח״ק ודנרי גריל מלשץ נחלה נזרם שהוא היא ושמט .ענ״ל ארונה ואפילו  נחי

ואס נ׳.) (דף שם נר״חא .וט׳ קיר לה יש ואם .צוונא נכל נפשסה משנהט אי! שממו ולפי נשרה קמנה אפילו טלולה דאי טא נאיינה לקמנה נחלה נץ דמפלגא ומשנחט
ק מהננין אין לנרופא דשקיל ואע״נ ונד.לםח נה מהנכין אץ קיר לה יש : ע׳ינ ,נהן מסנני! שאין כלים של אנליוח דהוה מידי נ

ט' ספמיס ארנעה נרמכן שאין נסרים ז א אופר מאיר ר׳ יהודה ר׳ דנרי ננסריס מסננץ י*ד) (דף שם משנה .ו  p5 ן1ש דננפיים וכשמואל שפא נרנ וקי״ל אוקיסחות פחי וטמי
ונהלטח הגאוצים הש̂ר כן נר׳י לן וק״מא ארנעה ועד מג׳ סלעי ני גיגהו נעלמא דר,נים מסנני! ישלשה מ1פמ חקרה גזרח משום מסכנץ אין הנל דנרי טפחים אינעה

א נמשנהונו נסר עליה נתן טמרא שם מטאר רניט שהזכיר ומשופץ טמי שלש הנשי לסכך שנשארו הצי מן הוא הזה נשהנסר נשרה הטנה ופי׳ רנינו נלפון שם ו
יפטם י

משנה לחם
י יפסק אמית ואי לנד נסטן אלא הזניר מ׳  הוא יהפשמ פירש דלא טמא ממש נססן נ

 והטעה ממש נמ״ד פסק ודאי אלא נן פירש לא אמאי אנודן המיר פסרש אי אנל ממש
מנ .יוסף נ־ח הרג ונדנחנ שם שנהג טה על שמץ■ לפי ניאר שלא  נ״י הרג שם ינ
 דאין טא לנס דטצר ואסר עליה דפליג אנא כרני דהלכה יסנר משוס דטעסיה לומר ואץ

 לרנינו לו היה דא*נ נן לומר אפשר דאין עליו למסוה טש וס׳. נאמרים דאמר ומא ט׳ ימח לו
ק דנרי אלא נאן הניא לא והוא נאסרים לפטק  דהני הנזכר הרג ינרי ל״שנ יש ואולי .ח'
י דפסק לומר ואץ קאמר נ י  רוצה האוכל על חרונה פטלח דקאמר ומאי ואמרים אנא נ
 האינליס יחס אונלין מופאח נהלטת מיש על שסמך פפגי ניאי ולא והאוכל היד לומר

ף הרג כחג לוה ודומה .וט׳ אפשר אי רזה כאונלין ט  אע"פ לאטל קצר, דאס ינריו נ
:אוכל נכלל סא לםטך שצסלך

ת ד ט׳ הען נסשח• סיככ ה פ״ק .ו ט) (דף דטנ  ששמן נאציצי סיננה אסרי׳ י׳
 איט עצמן [והושני מהו יודע איני ששמן וספני כשרה ®שחן נמצט שטלה

 או ליה קרי טצני דייק ולא חח אנל ליה קרי הושני צפין ולא חיק אי נפשך מה] יודע
 נס׳ש לקילא אזלינן דייק ולא הרי ונדי! .ע'כ ליה קרי משר מט חיק וצא מרי חלפא
טד ליןולא ואוליק סדרנק דנר שמא הרין  דר׳ משני אם הסק הוא םסר,א דספק ו
ק ולא חדי הוי ואפילו חיק ולא סניי ס• יומנן  נדבר מסופק עצמו יומק ר׳ ס״ס חי
 לכן קידם כמשרה שצשיה דהייט אע*נ.דחרי כשרה צסצן ולא דק פלא כחב p פפט
שנמר.לה איידיה תדידיה דפליג דניאה רניט' נדנרי נחל מימה יש צפץ ולא נחיק אנל

חג נן ואמר שטלה נפן ולא דק הא משמע כשרה נפן ולא דק לא כתב  ונסן דק אם נ
ק וצא וק דהא משמע פסילה  נד״רן לפסוק רעי.יה דמאי וה הוא מימה ורנר נשרה נ

^ וספי,א נדנד מפסק יומצן דר׳ כיון לקולא לאסוק רעמיה א׳ נפין ולא ר  לר\לא ד
ה למימרא לפטק דעהו ואם כשרה נפצן שלא הע: נפשחן סננה לומר לו היה א'נ  מ
מנ .וצ״ע ט מסנני! אין אימן דק ואם למימי ליה ט ולפי י״ל ה׳ה נ  נחצים סיננה פע

ר שהוא מלשוט נראה ום׳. ננרזל להצמן ראו■ והלא כשרי, לחה זכייס  שאננר דמה טנ
 ז׳ל הראנ׳ד הקשה נן ומפני הברזל עליהם שישימו ר\דס ר׳ל נשרה זנייס נמצין סיכנה
ת יננמינ הנרזל עליהם ■מ! שמא דנימיש  שמון דאמי ריא׳ז נשם ז״ל אלפט נמהו

;הנרול שימה סחסח פפולים זניים אפילו הניול
 צהחרונן שלא טלם מלוי ז״ל פירש״' .וט׳ ננרול להחמלאוח עשוי שמא אע״פ ה

ו ע׳׳נ; ט
ת ו ל צ ח  נ׳) (דף טרם דרניט נראה .ונו׳ קמצה חלף] [אי נמי מחצלת או קצים מ

 אע׳ט נלוסר ,נה מסנני! אץ ארונה נה מסננץ גדולה להו ומפרש נחלה
 נמלה היא הגייטא זיל ולהיאנ״ד בה מסנני! אין ארונה כשהיא נה מסנני! שגדולה
רי שמנואר נמו נקשנר ואיירי נה מסנני! אין ארונה נה רסננין  דש .זיל ה׳ה נונ

 המפישיס שאר ונל ו״ל הראניד ננרהת רנינו דנירסח קאמר לא אמאי ז׳׳ל ה׳ה על מימה
 דוקא נקענה אייח ויל דלהראב״ד היט כי דיקא ננדולה דאייר׳ בה מהננין גדילה
לדטק טרף דאץ שפיד אחי הא ונכי נלל ננדולה מילוי, דאין דמשמע יופי כר׳ וק״׳ל

גמה
שנויו ך ט ל מ ה ה !TB ל כנ :נ׳) ח נלי® ״®ל■ נע׳ג סממני ונ0 ני׳ש עיין (א׳ע .ונו׳ נווצים סי

עח מנדל
 כלים מכלאי !חייו׳ ולא זכו׳ אחר עעם זיל הראכ׳ד צתב ־ י!רגןפ מגדולי סד סען משסי סיכצח

מ עשה יע® אומר ואגי : «*< י' נוזנ ירן רני כלטן לימי אדע שסיינ ו׳ל י'  ואס י׳ל פ6אל י
ס יגרי אכל אמייס עעמיס אומריה ונים גס עצמו כעני סע® לו •ש ויל «אלד  ו'ל וינופיו י׳

 ®נמו דססיץ: סמנימין נמיא נליס וכלאי אשעפס׳ן ולא ל® ס״מי קוי,פ וגדולי אעיסןא והא נואץ
ן יכיילא מלף ושל סיכ של 0נ«ל׳ עסנכץ נשטדין  לה גיסינן ניחשלמי יכו' פוסומ מיהן שהיי מ
 נשרה חורה מאן נהנל׳ה הטלה ס׳ד פטלה תני עניי ואיח נשיה תני תנ׳י איע נסנל׳ס ®ננה

עד יןניה של סועאת .ו«כה ע׳ץ הנל .יןנול נל׳ ככל עו נמצ׳ס ס׳הנה : ע׳נ ®כ של טונלים

מייטוניות הגהות
ט אאיעור כר׳ ודאא כת־ק [ד] ו בנטרא סאוגת״הו העא רב כדאוקי [נ]  : ע״כ ,מ״ק ע׳
ה ארבע בהן יש ואמר כשמואא [ה] ׳ ח עסק דנן ו■ נח! דאץ מאיג׳ נ׳ מסואה ו  ו׳
י  המיני רוב ואע׳ג דשביצת׳ן סיגיא איאא וכן רשבואא כוותיד. קאי הפא ורב א׳׳סס וי׳

ב פעי, ורא׳ט .עי® וראני׳ה ס־ר. ונן סטנינן או אשינו׳א אאיניה  דתאנח מאיר ונרה׳ נו
ס מאנה פסק אעגין היא והיא בגוירור.יו פאיו כר' ר׳  אא׳בא מודה’ נרי ורב אאיבא ו

ם אגבי ׳הוח׳, כר' [ו] : ותשכח דוק דשטואא שאא העיאם נהגו יטיהו נסה׳ק °[כתב ו ו׳
אפנך

י כי ה׳א ׳®ה ממלויץז וו אומו דאגי עכ׳ל ארונה ואפילו ונו׳ מצי,ה יהנו״הא ו׳ל הראג׳ו כתב : כשמי'טניס י׳' י׳ל היאנ׳י כונו׳ פיון ופוף נו״מא אזהה על ■pip ניאע כן י׳  טמן ו׳ל אלפס י
נ ונדאסיןה דתלפפדא *גיץ מל ק או® ופל פפא י JT00 ואט עד גדמנן שאין נכרים בייתיה הלכי.א נמיא: דהוא פפא רב אהיץ. הכי ינתר יפח שקל דתלסידא ניין גסן יק ויל ר*פ «י, ד

שיט



tjo משנה CT:DT. ת ט ל T ה O D ,ף ״ משנה כסף פ

»ea ד9 »9!16ג אגל p<eDD to גץ t>wn 0 «רס 9«נ9 (א>ן V0גלי<ן )ד3><ו M 
מנן n גפיים היו :ספמים נאיגפה גאמ;ע פוסל פסול םנן0 שם(דף<*ד) גי  זנו׳.

^ן  ואםיקגא מלים ופליגי ססולם אמר «גא לי ר* גפם שיש גסרים «י פי' ליוי^ פל ס
ה ל גכלסוגו; ופטאד פפגם אל גשגודץ גסריס גני לגו ו1ם7 ^ו

 (דף שם .«׳1 מעוינה פליה שאץ תפרה ח
תליה שאץ 0םקו משנה 0*6 ^
ס י' מעוינה ט׳ אופיים נ*ש אופי יגוי ו

 פגינשים אמם מפל או פפר,פין אוגרים גלל וגיס
 לא אגל פגינפים אמם ספל אופר מאיר ר'

 יהוזס די* יאלינא ננ״ה נהלכום ושפיץ .•פקפק
pi מנסרים היא * חקרה רניס ופירש .פיר,ד 

ק שאין :«נון ומא ארגעה ג
 שם(דף .ונו׳ נגלנסה שנעשים סוכה ט

 סוגם פסרם סונח ר«( מס מ׳;)
ם ם סי  מגל סוגה טמים סוגם נהמג «נ

ם שםי.א וגלגד גשרה נץם0  נהלנפג פסננ
 שפשויה והוא ססדא רג אפר גהלגהה פאי
ה אבל ללל: p '0ו שנעשים «ג i פ0הםו 

ג' .וגוי גנדק  ונעשנה העשוי מן ולא שעשה מ
ס (דף  אינה סונה לי לפשות מדיש המיפם ס׳

ה  לא סנא רג אמר ר«)9 (דף וננפרא «נ
 שנפה נפשו ספם מלל שם שאץ אלא שס
 .ה*ו«גה שגעה גפשןי שפם םלל שם יש אגל
 עשייה נשפם מהמלה שם שעשה שם יש ופי'

 אהל ספיג שהיא נוגה לשם עפת מלל «דיש
:סוגה הגשר שימור שהוא שנעה נפשןי

לי י ט׳ זרוץ וסנילי עלים ופנילי ep הבי .ו
mm קש מנילי ייג) (דף שם 

 ואם נהן מםננין אין זידץ וסנילי עצים ומגיל•
ג' ואיירי גשרץ «םוץ היו  אץ פעם פה מ

 גערג פהשדה גא שאדם שעפים סשננץ
ט על וגוטל« ט על ופגימה ומעלה גהי  נ

 וההווה לססך עליה ונמלך לינשה נדי סוגמו
:ע׳׳ג העטי מן וצא מעשה אסיה

ט' וממשה פפשרים שנוהג מגילה ואץ  זה ,ו
נייושלפי א*א ונהשנום נייושצמי. פנואי

2T3 קלז
טי. מימינה עליה שאין תפרח ח  ופשום סקרה גזיים ששום נאן דיש פירוש ו

 ליה דפפיק טני ני מנינחיס אמם נועל או ונפפקפק געשי p ולא סעשה ”
 הד»ץף נשיפת רנינו ושימם הקרם פגזירם נפי ליה מפיק סששוי p ולא ספשם p ששני

: דעונה *ק6 הנ«ן שגמג
 מפירוש ידאה .וטי ננדיש סמועע וכן ט

ש׳י(נונה  משיש ט דדיקא פ*ו) ר
 שהיא נמו לסנן משייר נשיה למעה פלפעלה

 דפנרקרא דסגן פסילה לפעלה מעש אם אגל
 משום ניה איס דהשתא וסקי גפולם לימיה
 דנל אומרים ואמרים העשוי p וצא מעשם

ה «נ היי  אלא «י סנן שונא שמיו אפילו דנ
 י0ו שפיל סילק- שלמשה ה4 קליע דהשחא

:הנ״ן) (פליל
א ת י לו  <ל .למח אוהם שאגדו קששס חני

חג לפה  שמום דאי קשפם נ
y m לשם אלא לפנץ אגודים היו לא אפילו 

; נהם פסאגץ אגד
העושה

p׳■ תחתיו ישנץ ואץ כשרה טפחים ארבעח ברחבו n i 
 ברוזבן שיש נסרין חיו חובתו. יT יצא לא תחתיו

 בהן שאין בציו״יהן ודשכן ארבעה בעבק ואץ ארבעה
 פסול ועס־ שהרי .פסולה [י] זו רדי בהן וסכך ארבעה

 שאץ תקרה’ ח ז בעביי שסיבך בץ ברחבו שסיבך בין
 חקועץ נסרץ אלא והאבנים דטיט שהיא מעזיבה עליה
 אלא סובה לשם נעשו לא שדדי פסולה זו דדי בלבד
 הטסמריס ודגיד הנסרים פקפק אם לפיכך בית. לשם
 נסר בכל יהיה שלא ובלבד כשרוז. זו דדי סיכה לשם
ק טפחים. יארבעה ונסר סבינתים [מ] אחד נטל אם ו

 כחלכחה שנעשית יפוכה ט כשרה: זו דדי סוכה לשם כשר סבך במקומו והניח
 לצל [פ] עשרה שתהיה והוא מציה. לשם נעשית שלא פי על אן» בשרה מקים מכל
 נןמולה מאיליה שנעשית סיכה אבל בהן. כיוצא [נ] וכל בהמה ומוכת עכו״ם [י] מוכת בנון
 גדיש עיטר לא שדדי סיכה אינה סוכה ועשהו בנדיש החוטם וכן לצל. נעשית שלא לפי
 בת והמט סוכה לשם שבעה במשך "טפח חלל בהחלה עשה [צ] אם לפיכך .לצל זה

 וחבילי קש י'הכילי :לצל שלה [«] מכך נעשה שדדי כשרה לעשרה והשלימה p אחרי
ק מםככין אץ זרדץ וחבילי עצים  לייבשו כדי ננו על חבילות אותן יעשה שמא גזרה ב

עשה לא טחחלה והוא סוכה לשם תחתיהן וישב יימלך
 »זשל»יyיי.to'5.יגw»ל־1•י* ואם מאיליד- שנעשית בסוכה ונמצ״ץ לצל זה סכך

וששפולמימטלפ־ניונסשמשילולשדג* מ» וחמשה מעשרים פחותה חבילה *ואין .כשירות התירם
א :בדים .y«גד.4 ספי® לשנץ אותן שאגדו קטנות [ג] חבילות י

שמים בידי שאנד בו ניי]םםככץ בו אגודות ודהר^ח הדקל ראש החותך וכן מסכבץבהן.
אינו

ר וסמ׳גשע: שטי ט שמ משי׳גמודשש: ישורט׳שרלגשמ/שס: >שנ«ןו*<וש: גשטינשנאנילו :סע/wMrwשיי נ :0וטרפי' (
ס' דאגד טפיחש מ״ש ספיש זיל ורטנו .ו

א עם הירושלמי צהשמח נדי נדין פל׳ס שמוה קרויה אינה מטלה אנל א«נ אגורת טי. דנשינ הזאה לפנין לשד שמיה שלשה ד נדני• משישים דש .שלגו יגפי ̂ל 6ם סיסם דש ז
p אגד שנדה שלשם דאגד נמרמס ולא הירושלמי לא נהנו שלא הגלגונז:

א ת י לו p שאגדו נ^מם חבי p א אסוייישא הני מיישר דיש י*ג:) (יף שם ונו׳. למנץ סו. דקל ראש p«« וכן :דאנידי הוא לסד& דאגיזי ואע׳ג גגו מספפיק דמי  ו
ד אגד דאגידי ואשיג גי» מסנגין דדקלא אשקומא שאי רג אפו דיג) שס(דף אגד: שמיש לא גמד אגד ^ו אניד דהח־ ואנרג אגד שמיש צא ששים ט

L ״י משנה לחם
»xn גמלה אבל לשנדגש אלא ^מה «שש <ם4 אומה שפשה גד קשנש דודא• דיל .מורס

 ואפ^ש לסיגון נחלם אלא לשטגם קשנה למשוסה דרן דאין קשנם אואש שמושם נד של
 לוי נ':) מפנה(דף ש׳ק גשלהי ננמיא נדאפר^ פדום סישסאה אנה לשנינה פשאה שזה

 משני שהורות 0דם רגגן סגרי יסיג דפ^יי זאעיג מקופות שאר פל שלעי ורנק דוסא
ה לעשותה (ך7 שאץ ;גונינ

ט׳ ספזינג תלים שאץ n*M ח  מקדה מינו ושייש היה גסג .שפולה זי היי ו
ט׳ הנטן והיא ארגעה נהם שאץ פנסיים היא « ^ הגשרא דנרי שירוש .ו

 מ הרץ גמיש סא פישלגי קא תקרה נניסולי דקאמר גמא שיו) (דף דסונה נסיק
ף לדשס * היי׳ סי' ז׳ל פוהרי׳ק הרג הגי הג סרל״ג נ  ישם ן4« » שנשישס ונ

רי :הרפנ׳ם מ
אין י ט׳ נדים וממשה סששיים ממסה מנילה ו י לשי ואיש .ו  זאגד שסוגר יפ3י מי

ה לשנץ ^מר לא אד סמים ששמים שלשה >p(גנשרא אסר היגי p אם טנ
ד היה שדם המ דאם דסשפע אד שמיה לא גמד אנד דויקלא אשרץתא גני ייג)  א

ז הד משנים זרגק אליגא הוא דגן דמא הפשדשים לשאר נשלסא  פאי לרגיש M א
ס שהם אשיש דהיק ונראה .לודסר אינא ם ני ט ד אמד הוא שסרשם טון מ*מ נ פו א  ג

ד ששיס לא שהים נשרויס ג*ה שהיו גשרשים נם גשרדים סיו אש למשוא נלושר א
ששי

עוז «דל
 y!ריאנ׳ו are גויס: וממשס ממנויס נמזחה מגילה וווץ :י׳ו) (וף י«6מס' 9א . נש«

 ץ6 דמלט מ׳ל ט נ0נ ניאיז ק י׳י גס אמי «ני1 :שנ׳ל אד שמיס ום' «צא גיוהלמי
 p«* ^שייש ואגלירישלנזי לי דיאס .«טל «זץה ישמטזא שי<ןי וסנץ ומין מניה הטחה מנילה
 0ן<י נסלנה טזמזה מנילה אין אמי נשיא נן יסרה וי יס' מריס ואו ממיסץ גסוא ו»׳ו
 ומנלץ מאישין גמוא יטגה יינק היאנ׳י וסיש .אוי] שהלשין אא טיס ptc שיטי ואלי .»*נ

 פנילס ט סימשלמי לשץ לסייס יסל יוה לטי גס׳ו סטישיו שנסה שה האטיה ימנילה לווו מנלין
:ייג) טסה(וף יונס׳ פ׳ן .»טל0 פץס א טיז «י זייייז הנילווז :לטי ושארא לטי

ם׳ נה ססננץ נדזלם דפייש נרשמו לשי זיל הוא שנדמק נמה ס דאי דפשפע דיל .ו  גוי
«נין אטלס ט׳ פ  אין קמגס שאשר נפה קיום וסליק קאי דנקשגה אקשגה קאי דש*נ ו

א׳ג נה פסננץ  :וגו׳ נם פשננץ נטלה דקאפר פאי קאי דא דעל נראה ו
ת ל מ ? סו ט׳ נה מסננץ אץ לשינן לשנינה שאפה קשגה מלף או ג  השוה נאן .ו

 אץ אפאי גן לא דאי טמאה סקגלץ שנלן וטדאי ומלף ונש• קדם רטש
ם. ה שוק גלים דגר.לטס וקשה פסנגץנה הג ג׳  סמשפאהגפגרם הגץו סמצלת רניש נ

 עשאה אם השמצלאא ושאר לסדרש ראויה שאגה פאני פהוריס סלף ושל קנים ושל
 קפנה לנויטן שהפה גדולה שהם משאה שמרה לסינון ששאה שוסאה פקגלם לשנינה
 ופאי גלל היא פילסא לאו והא לנפוי פהוריס מלף ושל פשפש .ש"נ לשנינה נוספה

 וגדנהג הם שן גל• מכלל נדפפאין פם טפאם אנל פפדדם הייש מהוריה ההם דקאמר
p העונה pi הגומא פן הששו״ם הנלים נל נלים וזהל׳ א׳ נשום רניני, i הקנים 

ט׳ והמ&ס והעמצלוח והפרסקלץ הנסיטש ננזן הנזלף וסן וט* א׳ג ו  דפישמאץ גואה ו
ע1 נפומאד. ס ש' נלים נהל' דנהנ ופאי לפיטן ראויס אינם ל  מישמאץ דאינם מא ני
 ואים .לשנינה פיומד איש וזה לשנינה הפיומד נל* צטן נמדרם דליפפא משום נפורם

 דנר ונל לשטנה סהפא דקשגה גאן אפריק הא מזרם פישפאה אנה אמאי אנשי
ץ גשרק וגמיש פדנש פיפפא נשגיגה שסהפו שמא לישינה המשד הם משלץ שלשם ג

ם"םוניות הנחות
סנן סנן *ווי ואם* 01*0 נאא נדזס ל ם בהס ל ס תג ׳!mi געגין בקנינו סי ר ינואין ו  איי

ח לן נ ״ נ ב )1| !נ י ח מזסן רב יקוזי הינא נ חי ב וגם נוו ר וריח סו* י ג נ  חזרו הוג* ו
}.נניח :«״נ ,נחן י אליב* |יז נ י  : סנינחיס *חח ניסל ftpte *1 י0ד* יתודח י

ש־׳ )0! דנו nronn סוובח וילווה סי ו ב *י ו נ ח לסכך * נ נ ל' ת ,אראבייח ו  סיד* יו־
mm וי* ל *נ ח ראי ססולח 11* חגשסיס סן לחגן נזעונח ול* לו שו  חחיוו *נו*י נ

ח יסו, ינסנח השקנח נזשחהדח ההוכח סן לסגוו ו נזקסתי חהוח ל*1 ינ ו םו •K0K ט » 
ח ינה״ק ה■*! «וץ חנן והא .חוא קללוז סימן נוזג וגשסיס ותעני ח ננזץ הסעיגוז ו  ני

ה *־ו ו מרוין *אנפץ■ 0הג*פי סן םואת שאין ו־א נ י נן וסעשה הגג ו הי ו *  שנועץ ח׳
ח *א בישו ׳ ' גחן *אין ננסויס ו ח הונח וע*ה ספחיס ו או ינ טו נעין ס ת 0ם*ו ר׳ת וססלח נםססרויו וחקוע בי ל סו ט אנא 0הנ*םי p ו י *נ ח m אעא m ה *ו  1A« ו>וץ נ

p א 0חג*סי גי י ו ג ו ח ח סחה נ נ ט norm םן לחנן ע*ויח רועיס ט ו 0חג*םי ו נ r 0ג*שי חעלח ו*שא ו t o i א ח *םי בח יוודין r* אס אבל טו ל 0נ ח ^  וחסחסיוי ^
א ח עליו חנ נ י דן ח*ם סאח נ תנ ה p ע־נ י חא ועיין אניי הילנ א נ *. וסונח גננץ• סונוו י]1 : נ׳ קני ב ר *נח סונה [ל] ז עי * י י ח •וסלים נ א ניסינו p*׳ao ונ־ *  י0ניוו
ן י ו • * ו ח *ו ר נ נ * י רי ט ר־ «»ח אסויו ונ ל אוסר יו ! ,קאי ואנ״ח mn* נ ח [ל! ע־נ ע * ת נ * ע*יי ן ע*או חגיי ס חסנך לע*וח אץ •עסא וסחאי |»] : נ f *יע*ח טו p i i n 

ץ חו»נוח ע*ח om חחלח פ ס טו סנן ס * (נ) 1 ע*נ ,לסנן■ ינול חחאח ל רא .וי-תא0א חני סויטר דו חו טסננין ונו נm נ טיע' אנ א ד טיינ א ל ס אגייי חוא ^ i,ו n [פ] אטר
מי לTג דג סננין וויץלא *•קוחא חאי רג א חו פ נ ,נ !עי
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r הוגחו העוטה יב w ט׳ האילן ס' :ה1כלש יזעזה עם ה״ה נהג .ו  זה עד:הפרידן ו
 הייט דדנכין מפרש ז״ל פהוא גואה לרניט היעלה נפיריש אנל .מזה

 שיקון נקנאי כשרה מק הרנה סיכוך היה אס וכו׳ עליה דהדלה אסהגיהין שנהג שקללן
 כשרה שקללן או אמר עוד ,ופסולה כשר סכך נהד׳ פסול סכך ילסרף קללן לא ואס אוהם

 נראה וכן כשרה תהיה ואז אותם שינענע נתנאי
 עלי עליה הדלה שכחג כה גם רניט מדנרי

 אס קצצן ואמ׳׳כ ננן על וסיכך ונדיהן האילטת
 היה לא ואס כשרה מהן הרנה הסיכוך היה

 צריך מהן הרנה נשר התחלתו שהיה הסיכוך
 עשייה שתהא נדי קצילתן אתר אותם לנעגע

 הכי עליה דהדלה מתגיתין זה ולמי סוכה לשם
 כשרה מהן הרנה הסיכוך היה אס מיפרשא

 היינו נשתנשן לה ונדאוקיינא כלל נעטע נלא
 כיישפט שקצצן או פירוש שקללן או ומאי שקללן

 הרנה הסיכוך שאין אע"פ ונענען קללן דהיינו
הס  נשרה מהס הסיכוך כל דאפילו נשיה י
 תתת סוכתו דהעושה ומתני׳ ונענפן שקצצן כיון

 מיפישא נצזי הכי נניירא עלה ודאתמר האילן
 הסכך מסתמא מצלחו מיונה תמחו שהאילן דכל

 דהיינו חשפן אס הילכך מהנשר מועט פסול
 צלתו ונשהאילן נשרה גענעס שלא אע"פ שקצצן

 על רנה הפסול הסכך מסתמא מחמתו מיונה
 פסולה שקצצן דהיינו חנפן אפילו הילכך הכשר
 אע"פ שינענעצו עד העשוי מן ולא תעשה משוס

 לא הסכך על וטפלים מתנענעיס הס שכפקולצן
 נתצאיי והשתוז נידיס נענוע דנעיצן משוס מהצי
ט שמשככין דנר עירג שכחנ רניט דנרי
 שאין נדנר פסולה הפסול על יתר שהכשי פ”אע נשציהס וסיכך ט מסככק שאין נדנר

 דסכך דתשמע ייצלתו מדונה תמהו על כצ-רא נתי והכי מיירי ודאי קצצן נלא ט מסככיו
 לאוקתה ואיצפייך כשי סכך נהדי פסול סכך גיצפיף הא אקכיצן הכשר מן מועע פסוג

צ הפסול על יתר שכשר ואכילו פסולת ק-צן לא אם הא קצצן דהייט נשחנק
כיצד

 מצד כולן החריות ראשי קשר ואפילו כחבילה. אינו
 בידי ראשים משיני אחד אחת בחבילה שנמצאו האחד
 אחד עץ שהאונד בה מסכבין אדם בידי ואחד שמים

 בידי אגודה שהרי היא אחד כעין וזו חבילה אינו
 :אגד אינו למילטלו עשוי שאינו אגד כל וכן .שמים

 בתוך עשאה כאילו האילן החת םובתו "העושה יב
 וםכך [ע] ובדיד,ן האילנות עלי עליה הדלה .הבית

 מהן הרבה הסיכוך היה אם .קצצן כך ואחר גבן על
 הרבה כשר מתחלתו שהיה הסיכוך היה לא ואם .כשרה

 שתהיה כדי קציצתן אחר [®]אותן לנענע צריך מהן
 בדבר בו שמסככין דבר עירב יג ל סונר׳ לשם עשויה

 יתר שהכשר פי על אף בשניהם וסיבך בו מסכבין שאין
 זה לעצמו ובזה לעצמו בזה "סיבך .פסולה הפסול על

אחד במקום טפחים שלשה פםול בסכך יש אם .זה בצד
נין

k מג «שין סנו׳ג תיצנ עי' פוי נ .שס ונסמ'נ זס׳ש ריכז כי' נמר:

ט' עשוי שהיט אנד כל וכן  לטלסלו עשוי שאיט ופי׳ ,רניט נלטן )י״ג (דף שם .ז
:אנד אותו ידי על

ה יב ש עו  תתת סוכתו הטפה כלפווה מפגה )ע׳ שם(דף .וכו׳ האילן התת סוכתו ה
 כאילן:.ליט אלה פט לא רנא אמר ונומרא הניח כתוך עשאה כאילו האילן

.כשרה מצלט מיונה סמרט אנל מחמתו מיונה
 הא הוי מאי מצלתו מטנה תמחו וני והקשו

 ותירצו כשי סכך נהדי פסול סכך מלפרף קא
ק פפא רג אמי פרנ  נשחכפן ׳6 והקשו .נ

 ואת הדלעת ואת הנפן אס עליה הדלה הוינא
 הסכך היה ואס אכולה גנן על וסכך הקיסום

 איליפא דמי היפי כשרה שקצצן או מהן הרנה
 נהדי פסול סכך מצפרף קא הא מנפק נפלא
 פהתם אי ותייט .צפמנטן לאו אלא כפר סכך
 תס״ל לא לנתחלה אכל דיענד מ”ה אמיוא הוה

 נהלסח זו סוויא וזכרה ולא .נגתרא כ’ע
 נתונ שהזכרתי עליה דהדלה המשנה שעל אלא

 אוקימנא מה; מינה הסכוך היה אם נהלנות
 סכך מצפרף קא הא הכי לאו דאי נשתנפן

 נשיה שקצצן או .ופסולה כפר סכך נהדי פטל
 ולא טכה לפס מעשה שיהא נדי לנעווט ולריך

 דעת וזה .ע"נ עשייתן היא זו קציותן אסרינן
מזה;. זה שהפרידן מנפן מפרש שהוא רנינו
 שהטכך אע׳׳פ נזה זה מעוינין היו אס אנל
פי  הדין וזהו ופסול נזה זה מצטרפין רנה נ

 ואם וכו' ט שמסנכין דני ערג נסמוך שנתנ
 הסיסך שיהא צריך כפרידן לומר שרוצה חנפן
 נצמלום כמותו היה ואס הפסול מן הרנה הכשר

 שנהב הדק וזהו נשתנטן לה ואוקימוא מהן הרנה השינוך שהיה או המשנה וז״ש פסול
דני פינך רניט  פטל נסנך כשאין זה וכל למפה זה יתנאר ועוד וט׳ כשר ודני פסול נ
ט ומ״ש לפנינו פיתנאר כמו פיפתיס ו' ניתר  נפרה שקצצן או המשוה סוף הוא נכאן יני
 וקצן רנה נשר הסכך היה שאס רנינו וחידש כהלכות כמוזכר לנענע דצריך אתרינן וכות׳

דני לנענע צריך שאיט הפסול קציצה צריך היה לא רנה שהסכך כיון שהרי הוא פשוט ו
 הצריכו פלא ווטי שנשרה שכן כל שקצצן וכיו; שצהנאר כמו מזה זה להפרידן חנפה אלא

ואע׳פ צקנל היא הלכה ואס כתוג ושס מזה זה שהפרידן שסנכין מכיש שינינו נהשוית כתונ וכן .אלו נדניים רניצו יפת זהו הוא וישיט העשוי מן ולא העשה ״שום א'א נענוע
לינא והנא קמ״ל נט׳ פסול סכך מצכייף דלתא עזור דתייא מהו ליה סנפריכא מעשיים ל״עלה עליונה וי״תה פטלה נה1ועלי ככרה תתתונה שה״יו דמה עליו להקכית שיש

מל סכך מצעיף קת הא מפרכיס שהם ז״ל תאתרונים למפרשים אתית שפיה נזה יש !׳״"מ כדאי אינה זו וקושיא .עכ״ל תתי כירוש לנו יש אט מ"מ כלל עירונ ך נהיי נ נשר ^
̂תו ותתתון מצלתו מיונה עליון של שתמהו אע"פ פסול סכך שתתת כפר סכך שכל עשוי שאיט פסול עצמו התסתון יקצת נמצא התתתון על מאהיל שהעליון כיון מתיתו מיונה צ
 אחד סכך היה ,הם דינין ג׳ ז״ל ן הימני וכתנ .ימי הטני מלשון יתד שעינן כלו״ר נשנזנטן והייצו למעלה וכשר למטה פסול היה אס ופן ומנטלו עליו מסכך הפסול עליון ואותו לצל

 שלא ונלכד כשר מרונה צלהו ועדיין הפסול שתתה מה הכשר סן ■נטל שתילו וכל צ״ל איל .לע^ס וכטל תצטרף קא והא שאמרו וזו לדפה וזה ליעלה זה נשר אתר וסכך פסול
ט שכתיס ד' יהא קו  מתתיט מיונה צלתו וכנפי מציתו מיונה תמהו נעצמו האכול היה אס ופסולידעורנין כשר אתד סכך ועשאן הנפין פסול סכך משוס יפסל פלא כדי אתד ני
היה אם עצמו כפני וזה עצמו ככני זה אלא ימד מעוינין היו ולא ופסול נכפר אתד סכך עשה נ׳ דין וזהו ילפירף ואיט פוסל אינו זה נמצא ו״נפלו הפטל על רנה הנשי הרי

האחרון נדין וזהייך ולמכיר .עכ״ל נניירא נה דנזתמר ומאי יסטדין סוכתו דהמקרה משנתט וזהו כשרה כפטל כשר
י עירב ע ך נסמוך. זה הזכרתי כנר ונו׳ נו שמככפין דנ אמות ד׳ לסנוך כותל נין יש אס גביו על וסכך שנפחת נית a'" (דף ״שית ונו׳ לעצמו ונזה לעצתו נזה סנ

י שהקיפוה נדולה וסוכה אכסדרה המוקפת סצר וכן פסולה דנ סכך אמי שנוומל ושמומל רנ נהלקו )י׳ז (דף ונג״רא .פסונה אמות ד׳ תתתיו יש אס נו תסככין שאין נ
טל נ

משנה לחם
כנית מינה דד״קינן הניח נתיך עשאה לאילו ההיא חדא ל״ל משגיות תלתא לנינו אס אנל אני שמיה לא אתד שרש והס לנדם הס הכ׳ה שאלו כיו; ה׳ק א"נ .אני שסו
 הכ׳׳ה נאלו אתי אנד דכי ז׳ל התא״ש וכדנקנ אנד שמו היה כאלו אמד אונד היה

: אנד שמיה
 שסכרידן תנטן מפיש רנינו .הריח רתוך עשאה כאילו האילן המת סוכתו העושה

נת׳ מקשת מ"מ נפרדים דהס משמע האילן התת סונהו דהעושה ואע*נ
ט׳ מצטרף קא והא  מאי נפידיס הם דאס נמעוינין מתני׳ איירי דע״נ דס״י משוס ו

 הפריד! י״ל דתנטן שפירש רניט לפירוש סעד ויש הכי. נהר שהקשה נמו למימרא
 נתיניס היו אס מעדיף נשאין הימא אפילו אמר רנא )ט׳׳ו (דף נפ׳ק דאמרינן מההיא

 דפירוש התוספות פס כת״ש הקונפירם לפירוש וקשה שתי נותנן ערג ערנ מחנן שתי
ע וזה עצמו בפני דזה הנא א׳'פ עיינן י״ל תנפץ  רנינו ולפירוש יתבטל אמא׳ נפ׳

 כפהחילן רנינו נדנרי הוזכר לא אתאי לפירושו שקסת אלא ניחא הפריד! תנפין דפירש
 ננס׳ קאמי לא רנא דהא פפול ותנפן ״רונה הסכך שהיה ״פ1א רח״תו מיונה צלתו

 צלתו התילן אס אנל מצלתו תרונה נתמתו אלא יכשר ותנטן מיונה דהסינוך היכא
 ה״ט וכו' כשהאילן אלא ל׳׳ס יקאתי דמאי מפרש דרכינו וייל . פכול מממתו מיונה
 מצלחה תרונה תמהה היתה והסוכה מחמתו מדונה צלתו כשהאילן כלומר מרוכה סיכוך

 אלא לן אכפת ולא כפר מת״תה ממכס צלחה והטכה סצלהו ממנה תמתו כשהאילן אנל
 ודעת .ז״ל הטור דעת כן נראה ואין אילן של מתחתו מיונה שצלתו ולא מיונה נסינוך
 ההלכות דעת ן ו הוא כך יכינו דעת ות״ס הפור לדעת שוה ז״ל ה׳׳ה שהזכיר הרמנ׳ן

 שהוא ודאי הוזכרה שלא כיון כנותר ונו׳ נהלכות זו סוניא נזכרה לא]1 ז׳ל ה״ה וז״ש
לדעת ז׳׳ל נדנרינה״ה ועיק כדנתיננא סחתתו ררונה ^חו נענין רניט כפירוש מפרש

 נין סותר כעומד שרון ליז׳ד נין דנכ׳׳ע ישטדין ההיא וחיא עליה יהדלה ההיא ותדא
 והדלה האילן החת טכחו הששה נפלניא ז״ל ה׳ה נדכתב תעדיף נעינן אסיר למיד
 .למה נפפודין מכתו דהמקרה הך א;מ לכתחילה וחד לנייענד הד צייני הנפן את עליה
 ציהא ט״ו.) (דף עמדא שס דוזסרו המניה דנארונות היוושא לאפתופינן דאצנריך וי׳ל

' ' ' רס״ע י י י י אמי ר׳ יאתר טניומי נר אתי לר' ליה החמת ולפי .וכו׳ סיכנה טניופי נ

ה דנסינין■ משסע נשרה שקמין או טהן הדנה סילוך היה ואס התם איתא דהב׳ הויע [פ]  הינ
תינ דגיס-נן ננסרא סשנוע וכן קחני או דהא קזדזוהכשרה אפיאונאא סהן  קםיה יוסף רכ י
 סחנזא דאקמון סשסע אנענע ועריו רם אמר נשרה שקפדן או וקאסר ויתיב הונא דרנ

 ואא ננעסיר מהן הרנה נשהסינוך אפ״יו שקמון נפרש ואם רב דברי קיימי דסחניתין
 נענוע דמצריך מאן אינא בהא אנענע ופריך וה עא אומר מה א׳יכ שקפפן או נפרש

שהנינוך ד רניכו אשון נ"נ נתב ובם־ה , קפפן ונם מהו הרנה 'נ  אשון וסתור ננעסו
ה מחמתה מרובה פיאתה הסונה ראם משמע רש•׳ שו בנו מתנא האיאן אם אפיאו נ םנך נ

ס ושת• נהיוכה פיי לויי דליתא ואפשר [ליה] מסייע [ותנא] אמי כר' , עי  ני
 במעדיף מתני׳ ומוק׳ אמר כעומד שרון למ׳יד להיתנ׳׳ן אכילו צ״ל ועי׳כ הוא תידושא וכו׳
הך שכן כל כשר סרונה הסכך עס מעורב שהוא אע"פ1 דלעיל הנהו לימא הך לי ל״ה
ואד ולעיל ממד ולישתוק הך לימא רניט לדעת וא״ת .ומעייף היכא דכשר עימו נאנ•

 מההיא ולשתנק פריך בגמרא דהא ליתא הא קחני זו אף זו וכ׳׳ת לכתתלה אלטייך
 וההיא וי״ל אחרונה. והיא והדלה מתאי לה ׳דענא ואנא הנית נתיך עשאה וכאילו

 אנל מותר סרוגה והסיטך הינא דווקא לאס״ופינן אצטריך מ־ונה הסכך היה דאס
 נרפה מוהר כעומד פרון דקי״ל ולדיון נתעייף הוא ותקרה וההיס אטד כעומד פרון

 הסכך היה אם ולז״א כשי מיונה הסיכוך שאין פ’אע ותנטן וקצצן דהיכא דאיצפייך
 כסותו היה ואס וז״ל ה׳׳ה וכתנ מדונה סכוך נלא ותנטן קצנן י״ל שקינן או מרובה
 פריך מאי דא"כ קשה .וכו׳ מהם הרנה הסיכוך שהיה או המשנה וזי׳ש כסול נצמנוס

מתניסין מההיא אטר כעומד פרון למ״ו והמקרה ט״ס (דף מתני׳ על כגמרא ק’נש
אממניסין סמתני׳ תקשי מותר למ״ד אפינו כשרה כמותן ניניהם ריות יש אם ואמרה
כמ״ש פסול דנצדניס משמע כפיה סהס הדנה הסיכוך היה דאס ממני' אתרה דהכא

ה״ה
טיימוניות הנהות

 אמיפסא רננוור ותימוו םר.ו דגרסינן כפירוש נו הזר לקמן אנא הנטן אא ואפיאו הסינה
 פיאתת נשהחחתונה אפיאו אאמא מעשרים אמעאה םעםים עי׳יונה דק״מא נ־שוש החתונה
 הבר בד.ד׳ א פס סבך דסצסרף משמע סכואה כעשרים ביעייה‘־ העאיונה אם מהאתר, מרובה

 משום מתמחה מרובד. ציאחה יםר,יתה אחחחונה אטיחש אדעתיה מסיק מראא אססוא כשר
 I ע׳ב ,תרי״ג בסימן בספרו ועיין ריב־א סדברי שהבין ראבי־ה פסק וכן פסוא סכך צירוף

 רביא חיה ור״ח רב אגני התם ביגוש דרבים פריה ונן ה ראב׳ פסק וכן בשמואא [פ]
:מטקומן אהויון



T הלכות .זמנים סשנה סגיד O 1D 2ז6 קלח טענה בסןז פ״ה

ד' Jbb ד5ה מן נארנעה «םצ נאמצע הסל נ אמיס נ ץ אמר וי  נד׳ ד5ה p נץ «צע1נ< נ
ש דהא כשמואל נהא והלכמא ונהלטא .אמויו ה רנ לני ינ ס  נסכה וה׳ת לס סנייא ט
ץ קשגה נסכה אנל גדולה א סארי נקצה ליש <ל*נ. ההמיה ג' הצד p נץ נאמצה נ  יני

^( הוהי והפוה הסיח : האמה יונן שכהנהי וממה נדקדוק נקצהן ורטאר ג
ך ז0 כ נ נדנד סי .ונו׳ נשר ודנר «ו

פ  הונחו המקרה ה״ו) (דף «נ
ס ריוח יש אה הממה נארונומ או נסהודץ  ניני

 די׳ היונחא ההוי לימא ומפרא נשיה נסוחן
 נעומד היון זאתמי יהושמ דינ נסיה הוגא

נ w אמר ההא רג ה סצא י  רנ7 ניי
 נדנגס נמוהן מאי והירצו .אטור אמי יהושה
מני הנשי ממדיף שסא ויוצא  וההמ שה נ

ט הי ההיי אצלי חמה חה זה נהידלז וני  נ
 ה׳ו:) דמייונץ(דף קפא פייקא הלנה נההקא

נ י ט מוחי נמומד היו! דאאי פשא נ  ויני
 למה וא׳ינ שנח מהלטח סה׳ו הסק p «צמו
חייון פסק  נעומד פיון דמ׳ד אלינא שהוא נ
p ונראה נמוחו• נה10 ואץ אהוד s ה הממה  ס

ה לא  המפישיה נל ונס נהלטח y סניא מני
 נשר היה שאש p ששוניץ ראיחי האחרוניה

 דנרי לממלה הדניחי וננר נשיה נפסול
 דניי להעמיד לי ויש . p שסוני y! הרמנץ

ט שמל דס רניט ח  דסנך לומר לט p נו
 היאןי לא דאי נמשנ הוא נהיו! דה למנין פסל
 נמומד היון דאמר הוצא לינ המשנה p הקשו
ד פיון לינא הנא דהא ההול  לאו אלא ס
 נהרו! פסול סכף ועומד פרק דל«ץ ס׳ס
ט ונפ״ש נמשנ הוא  נפיק ודאי שק וניו! יני
p e■ שי  דנהיו! מאמי לא דאי הויחא ספי נ
 מצלחה מרונה ממחה למפה לה הויא הוא

אי (דף היש! פ' ריה נדאיחא »נו ( ע.  נחנמח נ
 מיונה גמור הגנגס השמש שאור נגטהח היאפה

 וההד ספי נפיק נדמץ מל שנן וניון המור מל
ט לוה ה אפי די  לאו ואי הני אוקפוה וינ

 סוקמי הט לא הלנה למק הני להו דפנייא
הני מסניםץ «י סוגיין א*נ וא*ח ,נ  לו ח

ל to אמאי  לינ אפילו דהא הוגא לינ פי
מץ על ספא .אמר וצא ולספמיך למימי מצי דהוה צופי יש ,ונדאמרן נטמדיף מחטחץ ני

ט לדעח נג״ל :יני
פרוש

 דברים במה T ^ולדי: זו הרי הצד מן נץ באמצע בץ
 פסול סבך גדולה בסוכה אבל קטנה בסוכה אמורים
 כשרה. מיכן פחות טפחים «]J בארבעה פוסלה באמצע

ק  "כיצד כשרה. מיכן ופחות אמות בארבע פוסל הצד ו
 השנתר.ראכ^ על יסיכר באמצעי שנפחת בית

 ימציסמוקטואנסדמונו׳. המוקפת *חצר וכן הפחת. מקום
״* *י’׳*” סוכה ובן עליה. שסיבך אכסדרה

 *^‘־'״הצי'״הלןי?” מסככיו שאין בדבר שהקיפוה גדולה
 נמס! אאודס דמים נמם יש אם .מלמעלה הדפנות בצד בו

^ך משפת W ארבע ולכ״ל הכשר ד
 ו!»ם «» סיא ואיי «׳ חאין טיק פהות פסולה. אמית
 :־ג־ל ׳01 הסכך זה ויחשב נעקם הכותל כאילו
 :מסיני לטשה הלכה זה ודבר .וכשרה הכותל מנוף הפסול

 שבעה אלא בה שאין בל קטנה סוכה היא זו ואי טו
 יתר בה שישאר כל וגדולה .טפחים שבעה על טפחים

 הראב׳ר השגת על טפחים שבעה הפסול סכך על
 «א .וס׳ המול ניני •סנן *סיכך ID = כשי סכך טפחים שבעה
 ו*ל» אפיו למי יוהסי צא 51 בצד זה כשר ודבר פסול ^בדבר

 הפסול מסכך אחד במקום ואץ זה
 עםשנ«1אנל« לצמצם שא׳א אם .פחות אלא טפוזים שלשה רוחב
 .ענ׳ל ־ייו ז־ «לנא’ לא כל על יותו־ הכשר הסכך כל היה

 אע״ם בצמצום זה כמו זה היה ואם כשר. הפסול הסכך
פסול שסכך מפני פסולה זו הרי שלשה אחד במקום שאין

סי׳ שם: וםמ׳צ אנמי הוי חילא; נ

ד צוי י ט׳ שנסזס ניח בי p ו i ס׳ המוקף מצר ה ונן ו ס׳. גדולה סנ  משגה הפל ו
 דממיצוה ש^סס m אשסעיק דאי ציינה שה ואמרו י׳ו) (דף דסבה ה*מ

ת לאנסדרה לאו דמאישח אנסויה המוקהח מצי א« מניד! לניס  to(:״ לא *מא עני
שי ■pc p«7 משוס חרסי חט אשמעיק ואי  משום ופסלן נשי חנף ממץ נלומי הוא נ

ה אכל המשוי ה גדולה סנ «נ  הוא הסל ■po ו
:צוינא לא אימא

אי טו ה היא u ו  סל וגשלה ט'1 קעגה סנ
ה שישאר  ד הפסול הסט• מל יסר נ

שי סקי ו' מל  אי <ה נלשון לההספק יש .נ
 גלומר מצהרשץ השגויה '1 על ההמיה ח' היל
 וא>ט שמהצד מהדוק מחסיל הסל סקי שאס
ע p פד סי m ו נצרף יאה האמר  שאצל «
 הצד ידי על השחס שאצל וסקי האמצעי דוק
ה p הסל סכך לו מגע שאץ סנ  פל ׳r K ג
:וצ״ע מצהדסץ דאץ טמא או ונכשיר ז׳
טי טז דני פסל נדנד סי שי ו טי נ  חנ0 .ו

 חס ונו' סנחו המקרה מש« ודה
 ה^ק הלנה נפסקה נפייוש שהיי אצלי חיהה

 סוסי נשמד פיק לאמי ההא פרג דמייובץ
ט׳  שיניט נלל סימה <אן שאץ אומי ואגי .ו
ס נגייהח גורה  (עימנץ המוהסס שנחט יי

p׳V(. א גמ»>ף אמי לדי לצמצס 6א* והא נ  י
 טחק שתי היו אם מעדיף נשאין אפילו אפי
נ מינ  נין פיינא האי והוי שתי טחק עי
n נץ לי״ה i ע סנא י  »דנ יהושע דרג נ

' שט ני .ההא ליג אהילו הזי נמהדיף אהי י
חג לא למה לדקדק p אן  1הי שאס רניט נ

 הוא דנחיא דינא נשינטא ערג טחק שחי
 הסקי נל היה אס ר.נ9ה מה שננלל ונראה
 מי נשרה הפסל הסקי נל פל עי.י הנשי

מק סמי שהס דנל  16 מרנ הנשר הסקי ו
שיי שפירש ונמו פפדיף הוא הרי אשנא  דעייה י

 היי הששודים על הקטם ראשי טק איט אס
 על מיונה נסר ^ל והילנו לאי! טפלים הס

ע שכמנ מה פלין יקשה ואל .ומנהלי הס»! נ  י
וחאמל גמשג סא נהרו! הסול שסקי מהט כפרוץ
נ ה שלא אעיה א'  ליחנשל הפסל על הנשי יינ

א הייוח נל ולמלאוס לצמצם שאיא הנא מאני ידל . שוחר ננטמד דפיו! ונדקי׳ל ^ 
 ההוסי to מיינה הרו; הוי וה נפנץ נשמד הרון שהוא נל וא׳׳ג נלל vib ט יהא

ט קשיא ואנס׳ .הנשי הסנך שיינה נעיק הילקי  נו P6 סק■ נני לקוו! נהג פיני
מ^ןי הפקס ננל האויר ננל •ה האס מליטה  והוא מצ^ו מיונה שממחה מהט שסלח ה

ב) ף7( מוירא שאמרו מה סי נחלה ט מננסה הממה קנן ננקנ נלומר מלחמה נאמחרא מלעיל נ«זא ני ס והסל נמומד היו! 00 והיי ממט יו ץ למלק ואץ יני ע נ  הסל ס
חג שהיי הישן נפרק הר׳ן שסילק נמו לאטר ט נאן נ היו; סמל שהנן יני  שנשאר מה עם ההשול סנן מקום ומצפיף «שנ הוא נשיו! פסול שסקי דהיק וצ׳ל נמשנ היא נ
ץ טטמא ומהאי הפסול על x: סנך שיינס טו סמל משיה המוסד מל התנה היון והיל לצסצס דאיא משום הנשי נסק■ נתמלא א4ש מאויר  גשיש סצוטס ט שהיו סקי נו

סי הפנו נמקים פיס האויי ינשנלרף משום פסולה הסמק- שקם כנל יי0ה ננל ג הסק־ נעיקשיהא וסש״ה השמד על מיונה היק הוי המציטת עס צצמלם שא׳א הנ  הלדיי פל י
שמו פט! יהיה דאו ני ציל זה ולפי ,נ קי מנץ דנם משוס מלממש נאסחיא מנעיל נדוא אמריק י ם מ פינננ רל: לצמצם דאיא משוס השמש הנ נ

נויי
משנה לחם

אן. זיל ידה י סיקי גבי למעה זיל ידה נמיע ולהעמץ■ למימי פצי דהוה טיל נ נ י ע נשהאמד נ לממוני אמי דילמא הרניט לשנוי לעא טמולקים יהס איל! והאסר ס
סנ שד .ונו׳ פסל ט׳ נשרה שקצצן או המשנה סוף הוא ננאן רניט מיש זיל היה נ ' ■ ■ ״ י■ ו
ס לדני• קשה  שעי היני מנשן דצא אע״ג פני וקצק הינה הסיטן היה דאס יני
 מצמע הא סנשן לא דאה מנטן דלא הינא אפו דחנען היכא גזריק דלא נגח׳ ראיה
 ש אס׳׳נ והיש .ופני נקצצן אצא נמנשן איירי לס ודילסא נשר סנן נהדי הסול סנן

שנון היה שלא אפילו ונענען שקצצן או י־ל שקצצן ר ה ק נשר ונ  השרש רניני שרש י
 של החלוקה שנץ שהחילוק סהט דיזק הוא זה דשדוש סונר דה׳ה ודאי ונראה . המשנה

 הסימן היה דאה כדאסשק אכל דוחק. וזה הוזנדננר״חא לא הנעטט לקודמה שקצנן אז
ט׳ ק א״יי ו חנ  לש ואפילו שהוזסה הקציצה הוא לאמיס v המיטקה שנין הסילוק נ
 נזריק דלא שני דני ששיי ראיה מייחי דפיס ייל המשנה נששוש רניט שפירש פה

ק גזרינן לא טזי הש קלק לא אהו ן8ק ק לא אפו נזנ חנ שי .חנ  וקושיא זיל rf'B נ
y עזור מהו למעלה שחיק נמו נאן לחק הוא הנסיא דפירוש טונחו ונו' נדאי אינה 

ק ק לא אפו יונ  סנן להצסרף ואש לערוני אחי דיצסא עזור דחיסא מהו והיק חנ
ש הכן נהד׳ הסול ק קשה ימים .קמ״ל נ ר ד ק נושק דלא נסשנה הודיעט ננ  אש חנ

ק לא א טיל נזיינן. לא לנמסצה יאהילו שדישו הנק את דהדלה מהטחץ וגן חנ  דינ
ה ע מי.הס כנן דסי מפום הפי לסיגוי 1*0 מ אנל נץx השט לממני ואת• ס

. . עור .
ע הכול אמו חנן היה הם וינץ ג׳ הרסנין ונהג זיג ה״ה נחג ס  זה נשר אמד ו

ט' למגיה וזה למעלה  אס שהדלה ניץ נצוסר וט* מנסן נשצא איליפא ממיא פיס ו
סי אפאי נ1ל למעלה «א והסיטן הנהן ק נ ע יעשאן חנ  נשר ואמי אשל אמד ס
ט׳ טן שה ואם נגמיא (סיס) מיש זיל לועחו .ו ל פהס הרנה כי  י»ס'צ שהפסל י׳

;הסל מדונה צלחו הכשר אפילו מחמתו סרונה צלחו הפסל אם אנל
כך טז דני סי ט׳ פסל נ  אי יהא )nto (עייונין ננפרא טרנו סרניט אפשר .ו

דניי לצמצם אפשר ס נ  לומם הגייסא ויישב הניס נעל הרב ני.נ ונן יי
ט ט׳ ולפעוטן לשמי מצי דמה ידה ולמיס .יני  קאפר דהנא אהדדי מקשי דסהנישן קשה ו
ק ש  זה הא משפע מרינה מזנן היה אם קאסר והחס שתי ננטמד דסיק משמט נ

 דלא ועוד דוחק זה וצטעשן לחימר מצי הזה ג׳כ זאת ולקושיא טדה וניח צא נזה
שא הוזכר רי זאח ק מ  ופסנמץ ניק שחו נשמד פיון לפ׳יד דנשלסא וי׳ל .היה נ

הן לשיט שמי נשמד ישרי! נסדא אשמעינן  נקט-הסכן המעשה נשאי דנשסן נ
ע דנטלסא דאשמא מיונה רן יאץ ^  והא שנה גני נס ומה זי׳ל ישיי נונסב לצמצם י

ה גני הנא חס רניט גייסס לש ק לסיד אנל לצחצס אפשר אי סנ  אסור ננטעד פי
ipino הכא נקה דאמאי תקשי

ושד
עוז .הנדל

ט׳ נסוקנח חצד וק ) ונינה(רף נ׳ץ . משט למשם נלנה מר ו  חפו דל טל נגאלד טזם :י׳
 או שנו ננסח חנר שה ס :נגיה הנני או ש1א •1x1 ;מנ׳ל יס׳ <ןמגה ונו' ננאן

.למולם enp משו יצאה לא ואון הסנה או ז׳ל נראלד רנינז לאזט נשמש לא1 סמה למנח הקורא
ם ו׳ל ד*וו שנוי  יש אם ונ נצו ונ למצמו ווה למצמו סה שט םשלה הנטל מל •הר סהנשו אמ'נ גסגיהם ושנן גו מסנת :אץ שגי נו שמנננץ ונר שרג וז׳ל לוה כמון הדין או« ^יו
' נשל נפק ש ומן נשרה מיק נשח מנמים מ' »םל גאמש נשל נגד טרולה אגל קטנה גשנה ש׳א נשלה 1םל p גין גאמלט גץ אש גמ!ונ מנחיס ג  גשם מנאן ומשח אמטו ש׳ נוםל נ
ק נטשו מ;ונ מל וסיק גאוולמו :ננשז גימ {•ש ש ננל וגו' «וי,נם מלר ו ש מסיט לוטה נלש מקומג דוק יץ והסמישו הנלנמו אלו לנל ינה שי ושיר שהמוקה• נ  ננקא נוורא שף שששד נ
א| «נ• ונו' נשל פק נצטרף קא והא ש> מאי מננ הרגה השן וש גנמרא :אמר רמה ושציאו טטמיס שני ונ גיגר ששה ראיהי ו׳ל נראנ׳ו נהג ש טל וגם ; ישנה ומיק <ה1י שנן ו  ושא ג:

 מש ליה ,אצטדיגא מ«רינ 9לממל טלימה ו;'ימה טנולה וטליוגה סרה תממוננ שאשז מטה טליו להקשה שיש ואליט קגל הלש ואנ גטלש וננשל נטלש הכנר שה « שנטרידן המחנר וה וזטרש
ק מנטוף וינסא עמי ושמא ק' משל נ ק •נ אש שרזנ שאשן שין ש לאט :ניט5 לא לשיו שנזויא שחנש 5נ« שה דואה שזה מני :טנ׳ל אש ש' לט יש אט מ׳ח גלל שיוג ליגא והנא ןמ'ל ו מ

טש;

ת הו מייםוגיות ת
סו רב נשנוומא (צ) ץ סו y»5x נ j מו ם! נ<ן ע ה נ מי ק xoyoi מסות ג רנ  י
ב דב• ש ליה םנירמ נשנזואל ו ח ונ! הוזיוסוז נפש■ «םק וגן et«</ רב נסר! ונן ע׳ אני־ ו

וולמ



» כסף»27 ש . ם □ י נ מ ת ז ס ל ה HD1D ה ״ משנה מניד פ

ח י י י הה פירש .ננזנהה פמעפין ין6 פוכה ט  סכך פץ ו6ול להכשירה העשרים מט
ופיג) ילש עי' נפחות לפוסלה ולא סזפשה פקנל משוס פוסלים הוו דא״כ הן

 נ׳6דש ד׳ נפרק מסנאר וכפו סרוחה דירה סשוס שפוסל עשרה לתוך יוידין להוצין
:משהין דלנה הגי

 נפקוס היה נשלא מורים6 דברים בטה כ
 הא .וכו' ספחים ג' אויר אחד

 פוסל הנד הן אויר נמלה דנסונה דהשעע
 נשאר ולא הסונה כל פפסיק שהוא כגון היינו

 נשאר אם אנל סונה שיעור האפ!עית דופן ל!ד
 פשיסא סוכה שיעור אמצעית דופן לצד מענו

 סיססיל דלא דפנות נ' לו שיש כיון צד דאותו
 שנעדו לדופן פגיע ואינו זה סצד מתחיל ואס

p למעלה וכפ׳ש להסתפק:
א ק פרק .קל להיות הסיסן דרך כ  הי

 נית כמין המעובה חק כ״ב) (דף
 ואפרו נשר מתונה נראים הכונניס שאין אע׳ס

 להיות הסכבים צרינין אסרה הדא ניחשלעי
 הפא רבי בשם לוי רבי ואפר סתונה נראים
 חמה נוכני רנינו ותפרש שט. המה טכני

 לפי תהה טכני להו וקרי הנדוליס טנבים
ה :ניום נראים טדלס שסחוך  סדונלל השנך הי

 לפד .היורד שפת כעד פסק שיהיה והוא וכא
 אין אנל דתק הגמרא מדנרי נחדושיו הנ*ן
ט' סאת פוחח נימהס ואין ספח נהס  דדילסא ו
 דאמריק נשרה ספת נגנה יש אבל סונר רנא

 שנין נאויר שיהא נסי דנעינן ה*ה רמי מנוס
 ספח בגנה שיש אע'פ לא דאי ספח התחתוסח

 דכיק שאוסר מ׳ ויש .רמי תמס אפריק לא
ה יש דני  נאדר שיהא עד לן סג׳ לא ספה מג

 ננגן יש שאס נהי ה׳ה ספח ספהתונוח שנץ
 באויר שיהא שצריך פססח יותר עליוטת של

*חו החחחוטח שנין  שהפלה ואע*פ שיעור. נ
ס ׳״א דברי נעיגיו ניאץ שאינן הרץ  רנינו פ׳
 שיהיה והוא כתב ולפיכך כן שסובר נראה
ח כעד רונסן  נא שינינו ואפשר .היורד «
 העולה הקנה ברוחב שיש היכא נ*נ להעס
 מרוחב יותר יש הסחתוטת ונץ יוסר או נופח

 אלא ימי מנוס אסייק דלא העולה הקנה
 התחתונות נין ליכנס העליק הקנה נשינא
 ברוחב היה ואם • לא הכי לאו הא נצתצוס

ט׳ סאח הטלה זה  נגה' דסונח הי״ן נתב .ו
 ספת הסחחוטת שנין נאויר שיהא נפי דנעיק

ה שיש אע״פ לא דאי  אפרינן לא ספח טנ
ק רפי מנוס  והוא שכחג רנינו דעת נראה ו

עי סטק שיהיה ;היודל שפח כ
העזעוה

ד "עליה פרש ין :נחשב היא כפרוץ  או מלמעלה ע
שר [ק] מפני תחתיה שפרש  לנאותה כדי פרשו .פסולה ת
 פירות במיני ועיטרה כהלכתה סיככה אם וכן .כשרה
 כסכך בין בכתליה כין שתלויין וכלים מנדים ובמיני

ה ממעטין איו יסוכה נויי יח •־ כשרה לנאותה כדי ה ב  עו
מעה מופלנין [י] הסוכה נויי היו .ברחבה ממעטין אבל ' 

 שם שהיושב שנמצא פסולה. יתר או טפחים ארבעה
 אוכלץ שהן הנויים תחת אלא הסכך תחת אינו כאילו
 חלועת בו שהיו יסכך יט :בהן םסככין שאין וכלים

 ככל האויר ככל יש אם .מהן נראה שהאויר חלונות
עי פסולה זו דרי המסוכך מקום  מרובה תהיה שחמתה מ

 .סכך איע הצל על מרובה [ש] שו־רמה וכל .טצלתה
 דברים "במה כ • כשרה האויר על רב הסכך היה ואם

 .טפחים שלשה אויר אחד במקום היה בשלא אמורים
 מן בץ באמצע בין טפחים שלשה אויר היה אם אבל
 מיעטו .משלשה שימעטנו עד פסולה [ס] זו דרי הצד

ן הפסול בדבר  היא נדולה סוכה אם .וכסתות כרים עו
 בדבר שימעטנו עד פסולה קטנה בסוכה ואם .כשרה

 מחמתו מרובה צלתו הסכוך רוב היה .בו שמסככין
 מרובה הכל וצילת תאיל מצלתו מרובה חמתו ומיעוטו

א :כשרה הכל מחמת  כדי קל להיות הסעך דרך י כ
עו שיראו  כמין [א] מעוכה היתה .דגדולים הכוכבים מ

 היה .כשרה מתוכה נראין הכוכבים שאין פי על אף בית
 למעלה מקצתו שיהיה הסכוך והוא מדובלל הסכוך

 העולה בין יהיה שלא ובלבד כשר. למטה ומקצתו
 העולה זה ברוחב היה ואם .טפחים שלשה והיורד

[ נ  משלשה יתר נבוה שהוא פי על אף יתר או טפח [
זה בשפת ועע למבזה ירד כאילו אותו רואין’ טפחים

היורד
m סס״ג חילז סי׳ סור ג :חג ספ״ג חילר תרלג סי׳ סול כ שס סמ״ג חרכס סי׳ פזי 

:שס לעור סי׳ ז שם ו * שס ה שם הס״ג הרצא סי׳ מור ד :שם

ד עליה פרש יז  תמסיס ו)ו מזפה משני סדץ עליה פרם י׳) משנה(דן> .ונו׳ מלמעלה ע
מ' ס«לה משר מפני ע  לנפותש אבל הנשר מפני שלא שאט לא ססדא א׳ר ו

 כהלכתה סננה חסדא לרב ליה מסייע טדשסלימא מושרים. העלים נשר ושימש נשרה
 לעמרה רצה אם אלסא ונו׳ אפרסקים אגוזים בה המטיירקוסלה נקרמץונסדיטן עסרה

 ק ברייתא דלמא ודחי נשרה לנאותה נסדינין
 נסשסה היא וברייתא חסדא כרב וק״ל הצד

:בהלטת ומטאר ננותליס נין נסטך נץ
ח ויי י ה נ  (דף שם .ונו׳ ממעסץ אין טנ

ה טיי תנא י׳ב}  מסעטן אין טנ
ה  ונץ אשי רב אמר עשרים נשיטר פי' .בטנ

 אתמר שם .ונו׳ סונה ס״ היו ממעסץ: הצד
ה טיי נ  נחמן רב ארבעה סמנה המופלנץ ט

א רב נר ורנה חסדא ורב נשיה אמי  טנ
 ורבים דיחיד וקי*ל ונהלטת פסולה אמרי
 נצלח דוקא שמפרשה מי ויש .נרנים הלנה
י נן נראה ואין מממתן מרובה הטיץ ני  מי

: רניט
ט  (יף משנה .ונוי חלוטת ט שיש סכך י

ה הישן פרק נ׳ב) נ  מדונללס ט
 מאי מגמרא נשית מחמתה מרובה ושצלתה

ה אמי רב סיונללת  סיונללת ומאי ערה טנ
ה קתני וחיא מדולדלת  שצלחה מדולדלת טנ

 אחיות אוקיסטח שס ויש נשיה מחמתה מרונה
 שיתנאר נמו חולקות ואיק סשנחט נפיחש

ף ועוד .למסה ד ) מ׳  פטלה נהדדי הא נ״ע) ע
 הא פטצה מצלתה מיונה ושחמתה ורסינהי
 מלמטה נאן קשיא לא וחייט נשיה נהדדי

 והצל החמה שאם נהלכוח ופירשו • מלמעלה כאן
 מרונה החפה שמלמטה לפי פטלה שוין מלמעלה
ס׳ ונבר ,הצל על י :למעלה זה סנ

ה כ מ  נסיץם היה בשלא אסורים ינרים ב
ט׳ אמי  אויר י׳׳ח) (דף ע׳ק .ו

^ שלשה אויר אב״ ואמר מ׳ טסל טנ  גדולה נ
מון הוי נשטדץ נין נקנים נין ומיעט  זי
ה טנ  לא נשטדין סיטס מי נקנים קטנה נ

טט ט׳  לט נהן מסנכץ אין שסודין פירוש סי
ה :סתטח של שק  שם .וט׳ הססך רוב הי
׳ אוקימחא י׳׳ט) (דף י  ניייחא גני יוחנן י

ה נדון הסונה מן היוצא יפסל טנ  ואוקסה נ
׳  פרונה שצלחה לסונה אלא נצינה לא יוחנן י

ט מצלתה מרונה חמתה ומיעוטה מחמתה  פ
נ: קמ׳ל, נהךיטרסא תפסל יתימא ע׳׳

פ' משנה .ונו׳ קל להיות הסטך דרך כא
 נית נפץ הממנה נ)“כ הישן(דף י

ה נראין הכוננים שאין אע'פ :נשרה ממנ
ה המשנה על .ונו׳ מיונלל הסטך דייה דטנ

שמואל אמי למעלה שהזניח׳ המדונללח
נ' לזה זה נין יש אגל ספחים ג' לזה זה נין שאץ אלא שאט לא אני׳ ואפר כשרת מתפתה מרונה ושולחה פדונללת שנה תרתי יורדוקתר וקנה עולה קנה מטלנלח מדונללח טאי

טפמיס
משנה לחם

pn ה סטעמא לאו אי ולכך נטלי ההוצין יאותן התם דשאני ת׳ ויש ה׳ה נתב .פסולה יותר או ספחים ד׳ (מנגה) רוא׳נים ההובה ט״ ך,ין י י י אנל כשרה היא סרוחה י
‘פטל מצלתו תרונה התחו דאפילו שטנר יבינו לדעת וא״ח ונו׳ שמכישה

 דהיא פצלחן חרובה חחי,; דאה התה דקאפר עשיה לתיך היוידין דהוצץ שנא סלך
וי״ל נשיה ליהו׳ סעמא האי דלינא הנא וא״ר כרוחה דדירה מסעתא לאו אי כשרה

עוז סנדל

נטלי ולא משיני טי׳ הני הנא
ט ך י  סדונלצת מאי ועמרא וט׳ הישן פרק משנה ה׳ה כחג .ונו׳ חלוטה ט שהיו סכ

ט׳ מיונה שצלתה מדולדלת סונה קמצי וסדא מדולדלת ונו׳ למה ידעתי ולא ו
לו

מייטוניות הגהות
ם ודלא א׳ רנ דפמק ני  סנך דשויוז השולחן על וקסמין עליו ׳נשרי שלא שירש [ק] : נ
 ינשרו שלא שירוש הנשר השני שירשו דיזוסשות אבל .טוסאה הסקכל ס.ך הוא והרי להג!
 ר־ת םווא ונ! טונד. להכשר טנך לשם 1נר.נוי א־נ טזוילתה מרובה חטוזה יחה-ה עאיו

סשב׳ בין לחלק גנון טעט לנו אי! רש־׳ שי' ולשי .ראיס שירש ובן אונים הי בתשובת
 והטשתוז הטאבל את העלי[ יטנפו שלא הטה נוי עניי שניהן שהרי לנאותה ובין הנשר

 ראטר נחמן ברב ודלא הונא רב בר ורבה חכדא כרב [ר] :מזה גדוא אנאותה ואין
 רחטתח היכא דוקא כתוב הגאונים ובתשובת .ר׳ח וכן ג ה וכן ס׳׳ד פסק וכן דכשרה
 ר״ת שסק וכן פוסלה הסדין ואין כשירה מהמתה מרובה צילהה אם אבל מצילתה מרובה
 הסדץ שירם תחתיה או טחטתה מרובה צילתה לכך החסה משני סרין עאיה שירם דשירש

 צילחוז שעתה אע״ש מצילתה מרובה חמתה רהא זכבך עריו ינשרו שאא הנשר טשני
 7צי וכן טיר עתה ופסולה אדעתיח פסיק לא דנשינשרו שטויה הסדין ם;ד באא טיובה
 דואג שאינו אנאותה אבל כדשרישיח הנשר משני אלא שנו לא זו משנה שעל גמרא לשרש

חה אאא שייס איני שאז וטיזבד עב היכר. שתשכך כגון סציאתה מיזבה חפהה שתהא יינשי או  . אגי־ה םעייר.נ ילכלך שלא הנשר משני רבזהינו ששירשז בטי יייא כשידה י.
| 'Ic ד דהוי בשדה מלמטה בעזמד שרזץ דהז׳ שסזלה הרד׳ בהי■ הוו ב■ יאה פאט ושיר״ש כאןם־יסטה טאמעאה באן ופתו-ן אכתני' טחני׳ ושרק הישן כש שיר׳ש ננן ט  טרונח ^

ה הפרוץ על ט ^ נו' טלו^ת נאיסהרא מאעיל נווזא אינש׳ ואסרי היינו סשא רב אבי־ ונרסינן אמעאה פדובה שהעומד בידוע למגה שיה וכשהיא הקרקע עא פתששטה ש  .ו
^ כעומד ישרוץ נשירה טלפעלה כהודי כשהן שירש יריח אבל י לו דנראח כיון דבידוע שסילד. לפעלה ומסתכל לסטה העומד אום כני כעיני כהררי כשהן טלטמרז כאן ט

ו׳ וקידושין ש׳ק נואטוינן טווי קטן יאיסתרא ונוי אינש• ואפר׳ היינו ששא רב אסר עליו ומרובה ייתר שהוא כעומד השווץ לטרהוק איפתיא חווי לשיינא וקרו אינש׳ ענ
ץ דאיטר ששא ארוב ששא ורב •קשה לא ועהה קטין לנו נראה גדול וכוכב וגו' כהגנ-ם בעינינו ונהי לדנו ודאיה נצשוו נראה ההר בראש אדם ופירוש עיוונ  כעופר פרוץ נ

ונתב הלל כבית [א] ז וכו מיעוט הוי נקנים נין נשסודין בין ומיעטה נדואה כסוכה ו אויר אני• אסר [ת] כשר׳ת שרא־ם וכן נשכור•; סוכתו המקרה דתנן אהא טיהר
שכל אחרי נעאטזז נקנים להי דהוי מג' שהית אשילו כנכרים אכל סוכה שתראה אך כרצונו בעוני אסננה שיכול אמדנו ממש כבית ואא ש־פ בית נטין טרקוזנ■ רא־ם

ץ ככוניי ועתים ענ ״ נדלא הביט ההם דאמר נרכא [נ] . ט נהאנתא ועיין המש כיח אלא בית כסי! יא ה ראא כפולה נוכה נראית ואינה זה נ אג ל רשסיל נ •ש אש עניו ננ
נץ

 דםוצה ס׳ק שתסויש וכמו פנסתת׳ כיו נסזן או נאיוע חליק״ יכל אמד נוזקוס עשתים נ׳ ששל
ן הככוך את והיתיק מתני׳ גמרא דני׳ ככיתל י  צייו ואין רב דני לרננן אבכסוזינכו ואחר רנב י
 שכיל 1גכנ אץ אס הוא סוית שעס בשנת ומכ נאמיי משויכין אלא נאירו יכלל ולומר דנריו לוסוק

 כזסול יסכן איר ניקום ואין זר בצו זר נשי זוני רכזל נדנד סיכן וז׳ל אתי ליזקזס ששוזיס ג׳
 ררת סזכרז רעישר נרי; כרג יקצצ; רנען זיין נתשג יזא ננרזן פו זנו' רתות אלא ששתים ג' כתב

^ נם ראר עתר רכונה ס־ק רס'מוי סדר על כשרק נזר האיל; י שיא'■ אשיב מר י נ  ישנת על ו
 נוקונליס ר'מ דני׳ כי רנץ ינואר זר רזאר שארר זיר רגירזר משין יצא אס ז־ל רראנ׳ד ינינז

 רשייישיס רנז ר0תנ.י;א ונשי' מוצאותיו. על לרשינ עוד צורן לי אץ1 יסוכר ש׳ק נזכיירין נכלכס
ת״' ני-א יסינר שיק ויל רריששות נעלי יניסיצו ס1נשי לצו תקיקים רם זנני ס  שינרז ירשישר י

 מלוועלר ננד עליה שוש רור לרכיאר צירן ל׳ ואין רגשן את עליר ורדלר מסני׳ ונירא כאילן תתת
־ דסוכה יש׳ב מס׳א כשרה והעליונה כניה כתוך עד
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ב ט מל מפה העושה כ  נריט לקבל <טלה שאינה שכשאמרו סשממ וממרא נשררו ששהירם דמשמע ואמרני .נשרט רעלשנר סונר נני על סונה משגה מי) ^ק(קף .ונו׳ סונה נ

סונה היום דהק דאסהנימץ ופוו . p אמרו לנו מוססונה לרנשיר הותק א׳י ונפמיו רהסשונה בעליונה ויורק אין אס אומר יהווה י׳ פסולה נהחסחונה נשרה
ר נין יהא נמה י׳} (ון> וטמרא נשוה  מנ
 הונא רב אמר מסולה ההמשנה tool לסופה
 ו׳ אסרי הונא רג נר ודנה סכוא ר* 000

 הפשרה מה פיסולה קי יינה^רה אמר ושמואל
 די מוסק שמואל על והקשו ני׳ פיסולה אן־ ני׳

 הסמסונה בעליונה p07 אין אם אומר •הווה
 לדידה ראדה שאינה ויורין אץ מאי פשרה
ק סנלל ס׳  לוירה ראויה שאינה אע^) סני ו

עי לשמואל וקשיא ההססונה פסולה העליונה  ונ
 מפרשי הני דמהני׳ ופירושא וימי רב וסיח *'

 אינה אם קאמר הפי יהווה דיני נסעינא לה
 עליונה של ופסתוס פרים לקבל סממגה •מלה

ק מכלל והקשו .נשרה הססהונה ס׳  אע״פ ז
 לקבל נינולה וסירלו פסולה לקנל •סלה שאינה

ע ופשק .נינייהו אינא הוסק •וי על  וני
 נהיק וקי״ל וימי ורב ונפירושיה כשמואל

רי ונסנארו דססניסץ  פוסקץ ויש ,רנינו ונ
ל ולא א ̂ל הר*א הספים ונפר ^ו  נהשנוה ו

ע לזפר•  יהיה שלא והוא רנינו ועיש .יני
ס' שניק טפה  הסוניא מן וגלמו הוא פשוש ו

:מוה שלמעלה
ג ה פ ט ף ריש ,וסי הסונה שנסוך מ  ש׳(ו

ד יצא לא המפה ססס הישן נ׳:)  י
 :עשרה נמשה שמואל נמהx ומש' ,סופסו

ק  י':) (וף פיק ונוי. מ לה שיש מלה ו
 לישן מוסר ששואל אמר יהווה רב אסר

שאינה והיא מ לה שיש ואעיש בסונה פנילה

 f הה«כ השגת
ם׳. :הסספינה •נד׳א  פשג ו
x• ויל גואלד a  K {»» 
ד SWS 910נ נשמואל  ו

 וססשוש גדיש ^{צ ינולג אינס
 ר>יפ וגפיש 1U ואי נוי (•)י

 אלא Did וננסה נדס לדרה
יקנלהנריש עשוה מנינן שיש

א היורד. מ שה כב :היורד שפת כנגד מכוון שיהיה ו  העו
ה גבי על "סוכה כ ה .סו תונ תח  שעשה כמי פסולה ש ה
ך סוכה תו ת כ שרה והעליונה הכי  כ

ם *במה ה אמורים דברי  שהתחתונ
שהיה פסולה ה ב ב  העליונה חלל גו

שרה [ל]  ע והיה יתר או מפחים ע
ה תונ תח כל יכול ה ק ם ל ת כרי תו ס כ  ו

חק 'T על ]nj אפילו עליונה של ד  .ה
 עליונה של גובד.ד, אין אם אבל

שרה ה היתה שלא או ע תונ תח  ה
קבל יכולה ת כרים ל תו ס כ  יT על אפילו עליונה של ו
ה (אף) הדחק תונ תח ה ה שר ה יהיה שלא והוא כ ב  נו

ק תי ה [י] עשרים על יתר ש מ ה א ך שהתחתונ כ ס  ב
ת: היא העליונה ר ת ה כג נ מ מ ך י תו ה שב כ  אס הסו

שרה גבוהה ה היושב .טפחים ע תי ח א ת תו ידי יצא ל ב  .חו
כה שהיא מפני ך כסו תו ה ב כ p .סו f [י] לה שיש כילה 

ח אפילו נג ה אם טפ ה בו שרה ג ה ישנץ אין טפחים ע  ב
ה המעמיד וכן . בסוכה ע ש עמודים ארב  סדין ופר
שרה גבוהין אם עליהן ה הרי ע ה ז כ ך כסו תו ה: ב כ סו

אכל
kנשודושמ׳נשש :פש׳גשש ש>׳פנס גשוו שש; מ*נ0שורש>׳פנגש;

 פשולס וססמנשנס נשרס הפציונס סונה עיג
 סמוק עי• ונסהוס נריס <קנל טסצה ואוקמוה
 א*פנא הוי לקנל •סלה ונאינה משמע ומספמא

 שאסר ושוו שסולה. ועליונה כשרה והממונה
 לקנל •מלה נאינה מייד• ודנא למעלה שנהב
 ועוו להכשירה אפשר היאן י׳ נמהה ואינה
י לישב טציאוס שאץ  לקנל •נולה שאינה נ

ל'נ ניל לנך ,הדחק עיי אפילו  היג אלא אף ו
 רש׳י ננידפס רנינו וגורס נשרה הסססונה

ם ^  נ;ץ פסולה ועליונה נשירה שהסמסנס פ
 סמסה ועליונה מסמסה מרוני צלפה שהסמהונה

 עשרים נסוך סמייהו וקיימן מצלנוה מרוני
 מסנ»«ה מעשרים למעלה עליונה ואי פלומר

p דמצשק־ עשום פסולה <מ> o והייט פסול 
 ואנליב פשר סנן נהו• מעשרים שלמעלה
 שרק וניזצץ מעשרים למעלה סנן דנמקצס

 פסול ןx זליצשרף אמדיק לא עשרים נשון
וי י  סו דהוי משוס ששעא הייש ההם נשר נ
ץ  ופמל מצפרף סננ• סר׳ והוו הנא אנל ס
סון סונה ופמקנס סוע  מנשדק עשרים נ

 עעשרים שלמעלה מה נל פשסנול אס אפים
 עצלפו מרופה סמעו עשרים שנסון מה ליה פש

̂ מסס מרוני וצל^ אלס ענשדנן לא וניוצץ
 שיו נעיק סהסונה סצס שמופלנץ לפי וגיעמא

 לא לסץ שמסונרים ולפי מסמסן מרובה גלשן
הדייו סצשרף ל נ  נשל הוא אורנה אלא ^ו
 •סס שלא והוא רניע שנסב וויו .לננ״יו

נעה אמה. עשריס על יוסר שנץים גונה
סנן שהסמסונה שנסב  היש נהרס העליונה נ

סנן אף  פמלס הסמסוגה אף עשדם גנוה העליונה סנן שאם נלומר נהרס העליונה נ
ק. ס הד  נשסססונה והנ״ע •רומס רטש שנהב נמו ינסרא מפרש שרניש לנןנראה וו

פסון עליונה שסטה נפיק ולהב• העליונה סנן עם סננה נשיצשרף מסמסה סרונה צלסה
עשרים

 ננילה לישן מוסר אסרינא גפוההעשרהולישנא
,עשרי שנטהי אעיס גג לה שאץ והוא פסופה

 :גג לה ונשיש •׳ נטנהה אלא מיפסלי ולא פילטס ססאר pi אמס הלשושס ושר
ס׳ גןנויסין ארנעה הסעמיו זבן *) (וף משנה .ו  אנל פסולה קיטפוס גני על פרם •'

« וממרא ,המשה נקליע• גט על הוא פורס  ארנעה וקיעסת שגיס נקצישין א0מ
 מן נטהץ נקלישין ׳הו שלא ונלנו נשרי נקלישין עיג פסולה קיעפוס גני על ארס

 נ^יפין שאני והירצו למעלה. שנתבאר הטלה לוין « מנר״סא והקשו עשרה הפשה
י וי.וא .וה נמלוק שם והאדנו וקטע• נ ד על עסמיה ו נ לי שהשוה רנינו ו ^ ני ל .הוה יסלוק ונוי לא נהלנוס וגם .וקינופוס ונקל׳ ץ ו*ל אלפס• והרב שרבים יי  ניני

 נמטאר פ*לי צרץ־ ננרן העשויה וסונה קא׳ל ואק ופו באילים וקניע• אהלים ושפוע• צרץ־ כמין העשויה סונה ומנשיר ופאן אליבא ואתיא נהלנסא וצא « וסוניא סנדיסא
סו והעושה ׳*ש) לוף » משנה שעל נסוגיא הסם נומשמע לסומרא נץ ^ולא נץ רקניע• אעיג וגש פאהליס ילאו ר פפרק וקיימא אהוד סוג״ ופליגץ פסולה צריף ננרן מנ

 1ל ,
ה לוזם שנ מ

א ממרא שהקשו מה שיניא ו׳ רב מר• פלל ליטא להיא לו ׳ ט י ו ו טה אם אנל עליו •היה שלא אלא :וסי י וע• פלנוד משלשה רגשק שייה אפילי או השפה מגו י
א א ב הו  רסוק יהיה שיא טונסו נראה לנאירה .היירו שפס פננו מטון שיהיה ו

רו משפת טה אלא טו ד ממש פננח מנוץ י נן שנאמר נ  וא'פ רמי מסש נ
א נןרות נ׳ גט שפס מילסת •*ו ונפרק וע׳ק .רטש זה הוציא מאין קשה  רניש ני

ט' רואין למעלה ואחת לפפה אמס קיסה ט׳ שלא ונלנו ו ה ולא ו ט  שפסים ג' נירהם י
«0נ « ועלתה וו שירוה אומה גשמאץ p « שיעשו ו 'o והאחס למעלה נשהאמת פירוש 

נן אין הגונה שלס נמרסק סמנה רחוקה והיא לעשה  למעלה עלסה נאילו ורואץ כלום נ
ם צוין זה נננד זה זי  נ׳ נמרחק משלמענה רתקה שלמ;ה מה סטה סלא סנאי וי

 ספחים ג' מיאחרס רחוקה נמצאה תהיה למעלה שעלתה נאמר אפילו שאו משר שפנרם
 שלא אמר ולוה נשוי למסה שם טסה אשר המקום מגו אלא שעלסה נסשנה ולא
טי ק • ר ה לן אינפת לא נגונה אנל ונו' פשטא שפטם נ׳ ט  ,מזה וה מרוחק טיי

ד ומשמע ונו' נשרואין נ0שנ מונריו רניש דנר• פירוש שראה זה איי  ופן נפדיק ו
 מסק שאיש ואפילו מהסם משמע ו<רנ .שהקשה מה שם הקשה ועפי׳ו !רה הפץ
א׳נ .רט מטש אמריק נמרחק שלמשה מה עם שלמענה עה  רנינו הצריך למי הנא ו

טה ולא מנוון שן(וף ונפרק שנס לענץ מהר משלשה שסוס נרתק הא רגווק י  ט
ש) ס מופס י  מסק, קרי משלשה פחוס ולרחוק לומר ווומק זה לוני ין1ש וסופה ופנ
ע עו מסק שיהיה והוא רנינו ומ״ש לשרש נראה ל טה שלא פלומר היורד שפת פ  י

רו על ^ולה ד מכוון רהיה טו ע עו אלא רט חטש אנורינן ואו עציו נלוסר ממש נ  נ
 וכשהן שם ואמר הישן נש' שטנא הניס דקוווס מתניתין סהטא זה א רצא .שפסו

 ניק רנד סנוש אממ ולא משום שו«)ה לנו תחתיה מהן אמת תחת שומאת רש מטופס
ץ העליועת טי ואם הסחסומת על סיעליוטת  מטונת שהעליונה כלומר הסחחונות ננ

 על נשיעלק אנל שלמשה המנץם oL^ רמי סטש אמריק או התחתונה שפת מגו
אן רט סנוש אמרו לא או הססתון פנו׳ מקום נמלא ו ע י  מנו העליון שאין כיון נ

ק טהיה ליניני ליי איפפת לא זה לפי נא״נ השם• » רו משפח י למעש רנים נא ולא טו

םיימוגיות מהות
ק [ג] 1 סשווש ג■ לווו וח נץ ת׳ m נעוייונה דורי! ורן oh ר»םי יהויוו נרי ודא* נ m nn 

ל: «ז »ל [ו) נ ם » ה 1«*ת ■cm נ עו ר נוונ  עסשר* *גייניוז חוזמווד יסוגיוו עיסולוז, נ
iw הונ* וולאנרב גובריו וניתן יט«א מנוס* siom ורב no n י ירמז  nom ד.ינ* רב נ

נ רוזלנוו נראה לסמ•■•! וורנעוו י • וגני נתר*׳ |0׳m ד.ונ* רב נר ורנה men נ  נו
m 1«> חאי ני נקע טפח אז וותחתוטו «ואץ מי' ןה) 10 ת וועליונון «ל ינמתות נרים לקנל •נו דו » tom 10m נגסרא שליגיזא סונוז ט.נ< תוזזק ׳t על אלא נ  טנ״ן

ה ל m 1 ]1,הוהק ע*׳ לקנל דנו i[ ה וילווה נחיריוש משולות •תיהן לעיל דגחזינן נ m ]0 1 סעעטס לסעלה עליונה וק״סא שהשהה סדנ r סוהר חםו» י S! ה נפילה פ ט נ

־. שנת לשנין נשו
ב  לומר שצייך ואפר ל/ז נספר הצייסא מתק ירלי .נשרה התמחוגה cm כ

 •סלץ שאינה טק שהקשה נסה סשולה טא הפליואה אנל נפרה והתמהונה
 להלן •טל גמליו קל ואום קושיא זו ואץ ,ש«ש נה אששי אין ונסתוח גייס לקנל

 טפס הפליונה הר הא שסוס והתתסונה המלענה פין אץ ואס שהקשה שה עס ,פה
 טפה שלא ואו אמלוקה א^ קא• לא אף ניש ורפיש להק אפשר .משסרג שתוהה

 •׳ פליוצה של גופהה ואץ פסלוקה אפל אף קאסר וא ומל וט' לקבל •טלה התתטנה
 י* ננוס העלענה סנן ואין ואע׳ג אפשר או ,פסלה והיא נשרה דקא הססטנה או

טנג סשוב הנל  ואץ רטק סליונה של קרקמית טא התתפונג של וקרקעית אמת נ
 נסית הסלענה נסע לא) מיונה(יהא סססה וגס וכסתות נרים לקנל •סלה המתחונה

 והססשונה יסק דה׳ק משמע נשרת הפליונה נסנן שהחמתונה ושי׳ש ,היא טנה ולאו
 עליוצה של סע יהיה שלא צריף לע נתרת טא עליונה נםנך מצלסה סרונה סמעה
ע עצשרף עסיים נסון שיהיה אפילי וא׳ח .שטל סנן והוי מפערים למעלה  סל ס
 •po סצמיף ולא רניט לועח לפיל אמייק הא להתירה התתהמה של לסנן עליונה

שי סנן נהו• שטל א נ ם דתנסן טנ טי  זסשם מלעקף, טני הנא *נ6ו השייח ו
סנן אילן הוי ל הנא אנל ו הנ ע טי שע ס סלשדף: סק• נהו• י

כן כג ה פמפסיו ו מ ע פגודם עג  והטגיא הני״סא ומה ורטט ז*ל ה׳י כתג .י
ע שנפיק  אע׳נ גקיטטס pi שטלה משרה גטהץ ומקלישץ ואמרה •':) (

ט ולא הן וסיל משום עשרה נני «דס4 ססץ טהסו והפושה הנו*ו אסיא טגיא ו  רץו
טה טק ופוסל אהל סר כאן ומס״ה ל אק אנל משופע והוא יאע׳ג י' ונ  והעושה דע׳
טן טכתו  מה• ע*ו נשרה, פשרה ונטהים אע״ג מקליפץ הנא פסולה ציץ־ נ

ט איו  U לה שאץ טון המלה צדף ונמץ קי״ל יאק טק ונקלימץ טגיא הן לה ו
פשאץ להנשיי לש מטן גג להם דש נקיטפות אנל מקלישץ ל!ה ״כ6 וקטש נ1ע׳6

ננוהץ
עת טג̂ד

M*n ענ׳ל שדוק ש׳> ע סשש •שש רל שדאנ׳ר נחג ;שווק •ו• של פד שטלש שששוהונש: 
אסאיןגשששוש■ וופל ; תוק צרטן מרשש אין ד שש̂שו ויל ששואניו שאסר אומו הנני

ק שדק שנל .ששח שיך שו שטגש שגשוך סשה ;שי) (וף וטנש לק . mn טא ע ט :ל) (

תהרג



S 7 משנה מנידפ׳׳ה סוכה הלכות זמנים.משנה כסף8

;1כ;א פן דש . ספמ נננ1 עשרה נה1ננ נשרה׳ M הל6 חשיש 6דל 6ה ני לן ייזר שהיק גינה יהיה פלי) והיא נפדה ההחהויה הוא ק■ רניט לשון ופיעור ינפייס י ;
ט ונונרי נהרהי אלא מפפלא לא דננילה ששונקין יש האחריניס מן וגם דאס ותינה ,שלתנסי ולמי נהרת העליונה כסלך נפההמתונה והייט אמה עשרים ^ אנל . יני
ה מיהפל׳ נמדא אפילו וקניעי ארבעה שה! יןיטכוח עליונה אלילו עלמה מממת מחתסה מדונה פצלהה והנון העליונה נפקי מרת ינה6 נ ל עשרה עו ה הלו׳ ^נ נ  ואי! עו

ע : נשרה אמה מעשרים למעלה ;נהן נטריד מעלה ה
ה כן כ  דכשהוציא סי׳ . ולא נשרה הננולה ו

 הורה מדין יצא מסורהו חנירו אס י
 מהם ועשה עצים ונשגזל עזלח אינה דרורקע

ה  התתןצה אסר אנל מורה מד! יצא לא «נ
ד דהאקר •צא  טכה תשלמה ומיהו .הפקר נ׳

 העשויה סולה עון ההקנה אחר אפילו נ«לה
 שהיסה דליון לה הע נראש אי הספינה ניאש

:עולה מפנצכלה
קטן

ד  כילה אכן סדץ עליהן שפרש עמאדים שני אבל כ
 לישן כאתר שהן כל נכוהין אפילא מפח בנגה שאין

 שאין מפני סוכה בתוך כסוכה •סאינן . בסוכה תחתיהס
ה :נג לה ״] "סוכה כ  הגזולה [ע] וכן כשרה שאולה [

ונזלה מסוכתו והוציאו חברו על הקף אם ביצר .כשרה
נ יע׳ש סילו פי' עיי » ב : ש י ו

 ר־ ממלוקה .והו׳ כשרה שאולה סוכר, כה
 (דף הישן פ' והנסים אליענר

 אדם ראשו! ניו״נו פאלילו כרנק וקי׳ל נ*).)
ד יוצא ט י נ  :ללולג דומה ואיט הנירו נפולה ט
ט' כשרה מזולה וב!  הגזול(דף לולב פיר, .ו

 גרשוה והתפנו גזולה טלה היד ל*א)
 מכשירי! וחלתים טפל אליעזר רני הרניס
 ר*א אפילו נה! ופקא מלים רנזל פס ומפורש

סודה

משנה לחם
ק מ  דקניעי כיון מפיה נטהין דאין דאע״ג אתייק דהלא טניא דנהן כיון עשרה נ

 היה יןניעוה אהני דאי מהג׳ לא דקליטח ההם לן דגלי דכיין י״ל לזה מיהו פסולה.
 ה׳ה מהני לא די,ניעות משתע גג לה דאין אע׳ג ר,ניעא דסונה ניון החם לאנשורי לן

ס ממי פנישח דאין נקיטטח  להך דס״ל לליין דאמי• לדנריו דאם נע׳ק .לכסזל ני
 הלא שט־ דההס דדי׳ל ואגן פטלה הוי הלא סלה וטי כשדה דהחם דנסולה הנא
 ואין פטל דנטפה כיון היפסל תעשרה פחוס אייאי הליא דנלולה קימטה א׳ל נשר

 פיו! לאן לשר אינו אתאי אייל ההם מודה תנא הך ואפילו לנ׳ע מעשרה פהותה הטלה
 קימטה שאני ול״ה ,דר,חס נהלשר דהלא ופסול דההם נשפו( נהלה יהלא דהכשי

 לקנוטה למו קניעא גמי דפולה כלום אינו פבילהזה י׳ ננוהין שאץ אע׳ת דקניע׳ דליו!
ה נני על כולה ^והרי וה על והקשו דקניעי קיטטה שאט חייט נפיק עמרא דהרי  טל

 יקיטטת ס׳ר ואי הלא פטל אמאי וא׳ל מעשרה פהוק לשרה דהתס כלומר ונו׳ דקליע
ס דשניהם א״ו פטל מפי קניעי דקימפוח דמשום לימא מטלה מפי קניפי  .נקניעיה טי

ה דליייפפל התם ננתרא שתירצו מה שם ולכאורה  זימציט דליו! הקושיא נסזיק ונו' טנ
ה דלמיפסל ח נפיק טנ  מי לא מעשרה מהות שהרי מלה להיפסל דטי הינא נחל נ

ה' לעיל איהא נופא קושיא והך נקיטטת תיפפל וצא כלל אהל שאיט וראי' טכה  ע
 על שאינה טלה הא הלי קאמר דהיכי תעשלה נציר אהני לא טלה דלמיפסל נשחירצז

ה נני  לזה פיהו ,כולה למיפפל מעשרה פמת אהני הא ואיל פהולה מעשיה פתוחה טל
 העשויה טלה הייני טלה למיפסל כה דנעיג! אייד.! ולי היא סילתא דלאו לתר! נ׳ל

דן אז נכשחתה  לשרה טא הההתונה רמלה טלה פ'נ טלה לתו לפושלה נחל פח צ
 רוצה כשאתה אנל פסלה לא מעשיה ננציר ולכן צטסלה לח צריך לטסלה נא■ ואהה

ח יש מעשרה דנטר אז נאסר לא מעשרה פטמה והיא טלה- לעשות ד לטסלה נ  ה
 נא! אין מעיקרא אומר שאני לטסלה נא שאגי מהחלה נהנשר נעשית טלה נא! אין

 נא ינפאתה היל׳ לי להכשירה לח לך צריך טלה לעשותה שנא אהה ואדרנא טלה
 נא נשאתי. p לטסלי. נח צדך טלה גגי על טלה דהייס נהלשר המשה טלה לפסול

 שמואל אמר דהא להכשירה לה לך צריך מי' פהוהה אהה טלה כטן מהדש לעשותה
 האחרת פסולה חטה אתרה מלה סל כשיהיה לזו מכשירה אהה ואס פיטלה p נהלשרה

 זי. יוצא דמזי. האחות לפטל נא נשאהה נמו סההלהה להכשירה לח לן צריך ל’וא
ה ולהני  לא טלה נני על טלה וכן התחלתה להכשיר נא יאתה פטלה סי' פטחה טנ
 שאר אלא ננך הפוכה שאר פשלה דלא סי' פטת נר,נופיה אנל מעשרר. נפטת פפצה

 דגני נ’אע פקיטטח פטל ולכך לפטל לח צריך אין אהלא לשוויי הוי ולא נשיה הטלה
ה דנר׳ מ'מ אנל .פסולה מי׳ פטה טלה  ליק ז׳ל ה׳ה שתלי. רמה תמי.יס ז׳׳ל ה׳

ה טנ  ראם משוס לה יותר צריך טלה להכשיר דאדרנה י,לי. נדי! פוסל הלא נשרה דנ
 ל׳ש לשרה דהתס ליון כן ואס לדטרש עליה כשתהיה לסהרה העטל לזו מכשיר אהה

 לשרה נקיעטה הלא דפטלה דקיי׳ל דלדידן מ׳ש אנל אהלא לשוויי דטי הנא דפטל
 לפטל טכה פטל להלית דאין פטל הנא פטל דר.חס אע'נ לדידן דאפיצו קשה

 אנל זו סוניא לפי דהיינו וי׳ל .לדידן אפילו זאת טניא ינינו דתי. אמא׳ וא'כ קיטטת
א על דפליני משמע ׳'מג) (דף פ«ק שנטף הטניא  דנני יוסף לרל אניי דא׳ל זו פני
 ההנים כילה דהיינו אהלא דלשוויי ההכשר דחל׳ יישמע דטסל לר׳א למאן חתנים ננילח
 וש׳ זי טניא על המס נדמשמע לטמרא נין ליןיצא נין ז׳ל ה׳ה וז׳ש ,פולה נפטל
ח טניא דהך כלומר נ  איל וא׳ת .דמותי קאסי אהלא לשוויי כלומר לקולא דאפילו זו ׳

^ מי' מזות דקימטח ני״תא p טגיא ההיא יתרן איך  דטלי כיון פטל ואסאי ד
ת דגני מוח פלתא א pי ט׳ פטה דפסול טנ  טלה מטל נץ כלל מהלקה אינה טגי
 אדרנר. ניןניטת שוים איק ויךטטח דשני. שצרה טניא יהא וי׳ל ,אהלא לשווי• לעצין
ה לכילה יפי טכה טנ  ואס נר״א כתאן שס מיקאמי זה לדני וראיה ,פראי ניח י
ה איתא טנ ק מנשרי לא דע׳ל אהיא נצז• נינגן אפילו רמיא נקיעפ-ית י טלה אלא מ  נ

 לחלק סנרא ואץ ספי לכילה דמיא דטנה fא לא ננילה אנל צקינוטת דדמיא יקניע
 לפנר לפעמיה אזיל פסולה מי׳ פטה דנקיניטת דסנר חנא p וצהלי נקניעוה נהם

 עשרה ננוהה כשהיא לי.לשייה קנישת איצנ• דנטלה וניק כאהלים אהלים דשישע
ת ט ט ^  רהניטת וק״׳ל לדד! אנל פטל מי׳ פחית ואשלי דרנא מפליק שפי דקניש נ

ה בלל סמי צא שנ  לדידן, הפרש נקניטח דאין מהני צא מי׳ יפמיה ני,יסטת ה׳י. נ
 מרווח נחירו! הראשונה היץשיא ויטיץ נקינוטה אפילו זו טניא רנינו דדחי איש לפ׳ז

 יש אתרוניס מן ונס הגאונים סן דש ז׳ל היי. נמ׳ש וע*ק .הראשון ההירו! סלנד
לפכוק להם היה דהנא כשגיא טסקיס הס דאם זו לסנרא רקום דאק וט׳. שטסקיס

 ששרה גטהין דאין אשיג ונקינוטס עשרה נעיק דקניעי וננקליעין סרתי נעיק דככילה
י דקניעי ליין  עשרס נעיק אלא ומודד מעלה גג אין שנקיעטח שלהט וה אנל ט

 נקיעפיה ליהוו שהקשו נגמרא להם היקשה דהנאונים לומר ונראה נמאן. דלא אתיא
 עצומה והיא זו קושיא ז׳ל הטפטה הר,שי ולנר נג לכם דיש ההם שאני קושיא וחי.י
 כפפה ניאש שיוצאים נקליסץ כמו הס אלא גג להם אין דקיניטת הלי פירש ולק־

 קניעי ד' שהם מהוך וקינוטח כ”כ קניעי ולא שנים הם שנקליסין אלה למניה ונלזצי
' קיטטה שנים גקליעץ ר;אמרה ניהייהו רייקא ושרייחא  זה נץ הפרש שאץ משסע י

 מר,מת זו סוגיא מהללה דור,ים והם וקניעי ו' והס וז״ש ד׳ ואלו נ׳ שאגו אלא לזה
ע שדהאה כמו שנפ״ק טניא  מסתם להם יצא פפולה עשרה נטהים דנקי.ו,וס ות״ש . יני

 משנה לדמיה רצו וצא נשרה נקליעי! ע'נ פטלה קינון■ נני על כייס דר,אמי סחניהין
 ההליס דשיפועי ואע״ג פטלה י' גנוהיש לשהס דנקיניף תמרו לצן מהצלה סתמא

 המשנה לדהות שלא זה וכל מנולי. נילי ’די,ניע ר,■נופיה שאני לאהלים לאו דקניעי
פמה דכירם מתני׳ אוקימו לא ממאי ול׳ת ,רהללה  כמה דכל קושיא זו אי! מעשיה נ
 אמרו ולכך מוקמינן רמו כאהלים לסו דקניעי אהלים ושלועי כללי! צמוקומי דמציק
י עשרה מוקא ט ה דקינוכיה סלרא דאין ו ט טל מעשרה נ טה אלילי יצקליסץ נ  נ
 לקיעטס ירגס למיפק ל! ודי כאהלים לאו אכלים דשטעי דק״ל לדידן אהני לא עשרה

 אץ יקיעטה יס׳ל משוס נהן ומוריד מעלה נג שאי! שכתשו א׳ש ולפ״ז סנקלישין.
 ממז אחי יי! ולקיעפוח שוים ונקליע׳! פילה והשהא יפריך הקושיא סלח נג להם

ה והמופפוה .רהני׳  נג לר. יש ש« אע'פ וז״ל זו קושא להק להט קניעי) אי (נד׳
ט איה ונשציהס י׳ גטהים דאין ליון נג אשיג לא פיס גג לה אץ ווו  לריטתא מדא נ

 וקיעטת משרה ונטהה נג לה אץ *יכילה
ל י׳ ננוהים וסינס גג לר.ס יש  ואילא .ע׳

ם למידק ה  סליני יללאורה היא ,ניניי
ט דסעיקרא איייהו דידהי ח  רנקיעטה נ

טו מיקרי נג לה אין  דאינא נקליפץ נמו ו
 מעשרה ופטמין נג לה אין לייעוד.א תיהי

טה לניצה קינוטח ידס׳ להט ואס*כ  נ
 ואיה לשיטהא הדא ניה דאית משוס י׳

א הירון לעי א׳ל לקיעטר, דמי כילה דאם קשיא יהי ,ע לה סי  מ״ש הקשי נתי ט
טו פטלה ובקיטטה כפרה נכילה ואמתי מקינולוה לילה  לומר זה לאיש להו למה ו
ס׳ כקשה ימאי הרניט הם הכי דנריהם ופירוש ונראה ,ט' נשנילס האי  דליפהלו ט

 ואיכא הילא אלא מכני הקניטה ואץ נימא וקניעי ליק כקימטה י' פהוהין נקליסין
 ואין כ.קציני! ישי,י ואיכא היכא אנל ריטתא אוהה מפיר והר,ניטה לריטחא חדא
 השיני צא מעשיה דפתוח ע לכם אי! נמי דהנא ותירצו לא מעשרה ופחותים נג להם

 ישר.י ואיפא דאע״ג וכיו! היא טמרא יר,ושיית כקינוטה לריטהא הרהי יאילא ננ
ה׳ דאילא <מי נקליעי! נכי א׳ל אוהל מפיר הקשיטת נקיטטת לרעוהא  לריטחא הי

 אנא נקינוטח סכני הקניטה דאין מעיקרא נדסיו אסרת דאי אוהס להסיר סמי
 מוא אישא ינילה נר,ינוסה נלימר וט׳ הדא איכא נשניהס p אם לריטהא הדא להשיר

א P אם דמויור שמוסצ קאמר דנלילה וליו! נקיטטח לריטהא חדא איכא דננילה  מ
ד פירוש וא"נ אטר ואסאי נקיטטח הרץ  הרסי אילא ננקליטן טא p הנסרא רנ

 מפיר כקיטטח הקניטה אס מ'נ וא״ל ע ח:ונ אין ננ דהאי נ״ל וני•,׳ניטה לרטהא
ס מכול ולהכי לריטהא המיתי  דקיעטא דר,ניטת אמרח ואי ופסול הכי ליטי ננקלישץ נ

ט כקיטטח נקל־ניין ליכו• מי,שיק לא ודאי אז לריטהא חדא להסיר אלא מכני לא  ו
 כשר נקימטח ליהוי איפנא סקשיק אררנה לעשול נפי ננר,ליט! פסול דנקיטטה שפי

 יציפשל נקיטטת להוי גמרא יקשה לא וא״כ יכשר לכילה ומי דקיטטה רטש כלילה
 הקניטת ואי! כאחר לצד פנל לריטחא תיחי הי,ניטת משיר שנקיעטה אחד לצד אלא

 כנקציסין דר,׳נוטה איפלא טי הר,ושיא אלא הכי פריך צא נר,יסטח אחי אלא מסיר
! דנילה ההיא סלח ד נ  ,נקיעטח היי והקושיא ולילה חמיא ונשר ננקליאי! אמר ו

ת חי סו/ הרח׳ הר,ניטה אור.י משר ולכך מסי דקניפי קיטטח ושאני הגמרא ו ט  לד
ל קניעי ולא ננקלישי! אנל ט למה זה לפי וא״ח .חרתי להסיר אהני לא נ׳ ה  השם׳ נ

 שמשי היא דכקניטס ליון הא מעשרה שפשתיס הוא נקימפוה דאיחא לריעיהא דהחוא
, מההיא ונג ההיא וספיר לומר חזית מאי א״ל האחו  צומי מפי.ני וספי ד׳ל די'
ממי טד ליה איה הא מ׳ס הפיג דלא אע׳ס גג ליה ואיה ליו! דגנ הטא להסיר ו ו

דאי

 הלשה ולנן פמחנר ננידטז פיה שכן "ניאו
ק :הלכו מש היויפשוח על נ סיס ו  ננירפא ג'

 ונדפס ואי! ניונ 60 יי/: פלכייז החויט
י ינהר .כלל מינניש  אניז סל ננמרא שואה ט
 ונזה ושיס נילה נפקום נ־,לינוץ וני' שפניה
ל, נמנום נני ונץ מל ונדפס ׳טאו  יש ס׳

נ :נרכשו ויא נ'

t ואזויס n r ל עראי אהל אח■ דלא וטזנסא ספחים עסורה •טננוה ואע־פ נג לה פ טנ  Sfw ו
* קבע »ז לי א זליח כילה ל■* ם ח לנ ג ספי, ונן רכי הי ה׳ ח ונן נ ־ ד פי פי  האלפפי וני

ף סדאסרינן וראיה פו תא פירקין נ לנ חו העושה הי ב סין ט רין נ יי ג ב אשבחיה אנ  יוסף לו
ת רנני ל בי ם נ ה חחני נ ש ח נ נ סו א לזט אהלא ישישוע סשום רטעטא התם י הל א פי נ  ו
ל חני' אסור ju לח יש «נ ט דא nKTiv ו ר ו א ונ ת אי ז חנא היש; נסרק ועוד ד,תפ נ שנ  א
* 1ד!א ו טו • טו לרב וו ני א שנ פילת ל ח נ נ פו י ופיתו בקי טשום אלא ג נ ת נ שסע שנ ט

מייטוניוח הנהות
אהלא אר.לא דשיסועי חולק פר־, רו ומר. הטי נ טי ^ א ש ת לסונד■ דדם׳ טשוס תנ  תוז

עו סוכת רנ ן ו ה ספק אנ׳ לח ליש; סוחר עני! רבבל כרנ ב .אבי׳ר. נסובת נכי  I ע׳
שב ראויק ישראל שכל מר ם נסוכווז ישבו בישראל וי״אורח סכל ויליף הישן !וו!  לי

ב ,אוזוז פכיכד■ ט דלולג לת דמרטי אליעור בר' ודלא [ש] 1 ע׳ ש ראשון כיו׳  ורביט ע׳
ה ^י׳ ס ואם לומר רזות ז ג פונוזו ננ רי של נ או לא פרעתו שלא חני חני  שרושלסי p ראית ו

ו סירוזי הכי דססרש נ ע , ז י ל ו ו . ח
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« אלא לfלע שאין למי 3«וו רים8< דה״« נכשויי ואשיל! ep וגןמסאר .נצנד יס5דמי
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ש ט'. הינ י ו נ םמון; יה וסנאי נ ני וכמה בסונה מייב לאסו ליין שאיגו נ ה' ג כני ו דאיומי הא דמה אמאי לסר,יה ייש .ד'
ו ם א פי שי ט׳ וקנונים ומנדים נ ה למוין ויןשגים ומנדים ושים נ*מ) (דף הישן מיק משגה .ו מי נייישלמי דממיסיש ולימי לדסוק יאמשי .מייונין גני דאסמי שימייא יוקמ «נ

VE ס', לאמו לרין שאיוו סטי א « נסב יה9 נמש ו ק יני  סמד ויש י׳ ננן ה' נ
קכן דנל אהא מ*נ) (מייונץ משההמץ ניצד נמיק דאיהא ודמ ונו׳. לדנריו

 ועשר! עצים נזל ואם ננזלת, הקרקע שאין יצא בה וישב
 העצים לבעל שאין היא חכמים שתקנח יצא. סוכה מהן
 ולא והניחן נסרים גזל ואפילו בלבד. עצים דמי אלא

 ברשות טובתו העושה .יצא בלום בהן שנה ולא חברן
:בשרה זו הרי הרבים

ששי פרה

 לאמו לרין שאיוו קסן *’טש* רני הוי הישן
ה מיינ טג  משמע אט של נמירונ ויולא נ

 יש כמד וקלס .ויוהו הווי ני ועירוב ד«נה
ר דנמה דהא מדסויק לדבר  ה׳ ונבר ד׳ ננ

 לאו אלמא מנסיה דסא טשן נמרק אססר לא
 ממליג סשר.ר,מין נילד דנמרק ודע .הוא מיקר
 לליהיה נמהא לאטה איסיה נק עירוב לגני

מ׳י סהם שרניוו ואע״ש נמהא  עירוני! מהל׳ נ
 לאטה נדליהיה הייט אמו בעירוב יולא ו' דת

 ו' ננן ה׳ כנן נסב סונה למגין ונאן נמסא
 ונליהים ה׳ נן נמסא לאטה דנאיהיה והייט

:לעירונ וילף ומינה ו' נן הוי
ח מלוה שלוחי ד ה ,המנה מן מסי טנ ) 

ה) מוייס! נשעס אמילו מירשיי נ׳
הנו הסוס׳ אנל  שאם הינא אלא ממסרו דלא נ

 ממלוס!: ינשלו סונה מלוה יקיימו
הסגורה

:הסונה וק ממורים
. ואודמגיטם טוסטוס ט׳  ולמד נרור זה ו

:נ' מרק נמנר השומר מדין רניט
 משם ולמד זה אף .ונו׳ מנד שסליו מי וכן

נרמא: שהזר! משה מטס לנל נלל וטא
גו'. לאמו לרין שאק קם! קט! (שם) נמשוה ו

 וטמרא נכונה מייב לאמו לרין שאיט
 ונגמ' י . סדנריהם שמיונו מנואר ניס:) (דף
 דני אמרי לאמו לרין שאין קט! דמי היט
ני  ליל מקוססו אמו ואי! שנמנה « ינאי י

 אימא. רןראאימא משנהוואיט שומור נל אמר
לדבריו סמן ויש שש נב! ממש ננן רניט ונסב

■ ‘ 2
- . .

:שש ט ששלמו שש ונן ממש
□ ב . הסונה מ! מטורי! ומשמשיהם חולי

מולה :־fo נ״ו) (מנה ונומרא
אמיט אלא סגנה ט שש סולר. לא שאמרו
מש בעיט מש אמילו כנוה ט שאי! מולה

נעיט משהי אמש ממם רשנ׳ג אמר נרמכו
לי לש! נרני יוסי ר׳ לי והסיר בקשיי

וק מטור סצטער לסוגה: מו! ומשמשי
ט' מייני! ומשמשיי ה»נה רנא אסר שם .ו
מק אק והא והקשו הסונה מ! מטור סלטער

וסירט לא מלטער אין מולה וסשמשיה! מולק
אק סא מלסער מטורי! ומשמשיי הוא מולה

ממני הוא שמלטמר מטאר ושם .לא ומשטשיו
תנ0 ונמו קל דני :רניט נ

ט' נכונה מיינ האכל נ שם(דף מימרא .ו
שנה מיינ האנל רב אמי נ״ה.) נ

ואמר הואיל דהימא מהו והירט משיטא והקשו
השושנים! ונל וחתן ע*נ: דמהיה לימוני ליה דמנעי אומשיה דסלטער טא איט הא אנל צטויאדממילא מלסעי מילי הר ק«*ל «א מצטער ומי האי הסונה p מטור סלטטר רנא

אלא שממה ואץ נמושה אלא שממה ואי! שמומה ולמסד׳ למיגל דבש משום דטעמא שם ואמרו שבמה נל הםונה מן מטורק מופה נוי ונל השושניוי! וגן מס! רב אמר שם . *0!
א והיד! בסונה סופה rוליענ והקשו . סעודה נמקום :ע*נ ,נכונה מומה נוי כל עיילי מט דלא מצטמי שהוא ז׳ל מייש״י מס! גער משום ינ

לני ;נלשונה נ׳ה) ניף משנה .ונו׳ פטורי! מטה שלוחי ד יני! גייס נץ מנויי! מטה לדני מלט הנר״סא וטף ו)’נ (דף שם נלשווה ניייסא .ונו' ניום דרנים חו
מטה שלומי למעלה וג*.נ שכסם רניט מדברי ולא הואורם מדברי ג! וראה ואץ ,מטה מאוסה קט! נסנה.יסנטל ישט שאם נעו׳! שיהיה וטא שנסג מי ויש . בלילה

שם .ונו׳ ופרדטן וטס שומרי :שם כלשונה גרייסא .וגו׳ העיר שוסרי :המטה מ! טנור נמטה שהעוסק במטה שעוסקי! זמן גל מטורי! גונא נגל אלמא הסונה מ! מטורק
ט! ונוס שומרי פיו ה וליענדו והקשו נלילה ונץ ביום נץ פטורי! ו סונה שם לעשוס סייג איט שם לקטע דרן פאי! ניו! מי׳ מדורו נעץ הטנו אניי וסיר! הסם וליסנו מנ
א ת וינ ה למשוס יטל שהיי מייב לינא סירוס של נרי טמר מא שאם הואורם ופדשו דפייי נריא ניו״הו אינא ואסרו .^ננ קורא שירצה סי א וקיי״ל ולשמרו שם טנ נינ

ה השומר יעשה שאס שכסב נמה מטאר זה וגל סן: וזה אמר מי' נזה ז׳ל לרשיי יש וגו׳. טג ו
כיצד

טשנה לחם
M חשוב שאץ דמה דגג ההיא טסרה ממילא ועשרה הריטסא דמסיר אמרה דאי  a לאטה דליטה והינא טרפיה לטס מד נל נל •וריש*׳ ,סמש מי אינע מי וגמה

שים א  טוספזום .הסוכה p פטורים וקטנים ועבדים "נ
 שחציו מי וכן .מספק חייבים ואנדרוגינוס

ק חייב. חורין בן וחציו עבד  שהוא לאמו צריך שאינו ק
 לחנכו כדי םופרים מדברי בסוכה חייב שש בבן חמש] [כבן

 ולא .הסוכה p «זורים ומשמשיהן הולים ב :במצות
 הסוכה מן פטור מצטער [א] בעיניו. חש ואפילו בראשו חש אפילו אלא סכנד! בו שיש חולד!
 הזבובים מפני v> הרוח מפני בסובה לישן יבול שאינו זה מצטער ואיזהו .משמשיו ולא הוא

 השושבינין וכל וחתן’ .בסוכה חייב האבל ג ז הריח [ג] מפני או בהן וכיוצא והפרעושים
 פטורים טצוה [ד] שלוחי’ ד המשתה: ימי שבעת כל הסוכה מן [נ]פטוריס חופה בני וכל
 ביוםוחייבץבלילו־ו. הסוכה מן פטורים ביום דרכים הולכי בלילה. ובין ביום בין הסוכה מן

 פטורים ביום העיר שומרי ביום. וחייבים בלילה הסוכה p פטוריס בלילה דרכים הולכי
 וחייבים בלילה הסוכה p פטורים בלילה העיר שומרי .בלילה וחייבים ביום הסוכה מן

ידע ני] סוכה השומר יעשה שאם בלילה ובין ביום בץ פטורין ופרדסין גנות שומרי ביום.
הגנב

H שפ ופמ׳ו פוי נ גוה; »לץ זנרא׳ש שס גפיו פי׳ נ פו; פסי! מפ׳ו פיס מי׳ פוי:

 ליה שריא לנן גג ליה אימא הא •׳ ליה דמשניו! וניון מעשרה שפטסי! מפוי היינו
:י׳ דפמוס הרישסא ונשאר ספשס טעט דמפשס לנד הנו לעני! קניעיס

אס ^ך, א. ונו׳ מה! ועשה עצים נזל ו צ םי ט קנ  ל"א)אמריק הגזול(דף לולנ נפרק נ
 מריש סקוס משום חקוסא רנק לה עבדי !דנפלה! ינזטנצמא נשורא האי

 חכמים מקנס שנסג מפני נהם שינה שלא עצים יפרש שהוא רנינו פרברי ונראה ונו׳
 דקויוט ליה סיטק שיפי משום דאי מנסים מקנס משוס אצא העעס דאי! משמע .ונו׳

ס׳ וסרים וזל ואפילו ומ*ש בשינוי  ננמרא נסנואר שנימי דלא וסרים דאפילו ר״ל ו
 נעצים שפירש ז׳׳ל רש׳יי אנל .אעצים ני! אנסרים נץ קאי לנל נה! שנה ונא ומ׳׳ש

 מטס ננסרא הטעם דסצי כיו! נשיפי קונהו צא ודאי וננשריס מעשה נשיפי דקננהו
 דשנה משום היא מהסם דאי משיטא נשהקשו מצו' סירצו לא אמא׳ א"נ ק׳׳ק ,סק״ס

ק :קמיל לא נשיווי קנוהו דצא הינא אנל נשימי וקננהו נ
 משססמץ פיצד מיק דייש נטגיא מסאי .ס׳ שש נב! ממש! (כק שהוא א פ״ו

*דהינא י ץ •גנינוא נ) פ (דף א יאים פטנו» שפפוי נל ויפי קי
ר יסמא לשנוה דאיחיה נ ׳ נ מוזש כנר י

:הלס׳וז :הניא נפי p מעיי! ממוא ושם ההגה׳ה מוופ אני! •לא
סייטוניות הגהות

ב (אן ת הן רא״ם נ ו אל שי נ ה dk וישער ל חו ■ווויז הי עי מפו׳ סני ס ריפא׳ נזר. ד  לטו
תי שה ויידןא ססונ תו שעו נ י ם םהחילתו נ י נסקו א י  אוז־נ הפעי לו ווולר וליש! לאניל ש

ל שאה אז אנ אי׳ במקוס טתה־׳ה ע ר הי ע אנילי. להפנ שיניז או נשתייר. או נ טו נ שי ץ  ננ
ש נר. א סינני ל א ו עי א מינ ל פי י פ י סי נ ה ה והפן ישתה אנל אפילו אלא נ ה יפא לא נ  נ
הי ירי נ עינן תדורו נעין דהא חי ת לעשיית יגיל שאץ ניין דייזז נעץ היי לא יהא נ  נ
ל י נ נ ה פי ל ה אני ת״ ש שינה י ץ סונה הוי לא וסההלה ו תנ1 : ע־נ .קיימא ולפערת ני אה הטיי ינ ל שאץ וי מי שיל איש נ ר אלא ייפטר אוי ספטעי לי  לזפשער ארס נני שוון נונ
נ (נ) :ע־נ! ,ני א ו א אהא לרנ ליד. שי רל י לטיגו׳ נו א טשמז טטסללחא נ ח ח קוקע פירוש יגרגישיזא טי ט ה שטהי ל רג .הסינה קרקעיה נ תנ (ו! ו ז  סטוזגי שטחה ר׳ נ
ל ל איני ירפא ואינו השונה סן שסטיי נ קנ א הוא הו-וט אלא שני ס ח אי שלם׳ נו ^נו מן שמסיר שנל נ^ו רג וקרא ועושהו ד ט,ז ה הולני מדש*׳ [ו] ז הדיו ספי ד די  נבון נ

להקניל תירה ללמוד י פני ו נ ת י לפיי תנו וח על תקשו והתיש׳ שני״; י רו לד.יוח רזוריך ונ י ני נ ה מפית נקייס סיביו* ו  נמייש*י טשסע נספר אסנט טספיה. ספטיי הוו טנ
א ו נ עי א ררנ ס י נ ה ה נ ו ד י א רב נ ו הינ נ ג שניזא נליתא ריש לני i/m הלנו לא ויזם יכו׳ דפורא ארקתא י ר ראגנינחו נפיק וגט דחגלא נ ה נוזנץ נ טינ עוז סימלגיס שנדה נ  *1 סנ

הס פסולה והיא ספחים רי ה׳ יהשינו לונ ה שלו ה ובל פי שטחה ירי .גליתא ריש פגי להקטיל אלא הלנו ולא וופטייינן און טפי ג ייייי ו ד  יוזר שושט לקיים אטשי דאי נני
שנהיס טשוס הטעם פי' וראנייח ל הוי ור.נל מפי לעסוק לטהר ינוליט נהנאהט נלילה וישויס ונ ל א ]9| ;נוזפוזז עוסק ננ ;אני' לוני נונ

ד לזים סי דו)מי יוסי די' 6ההי והיינו .שש ננן 6נמה :יייזי
p הקשן שיעול מר6ו דנשניהס משום לסונה עירוב משוה ושם אמו בעירוב יוצא שש 

ס על ממה אני ולכן .לאמו ליין שאץ קש! אי דלא יני  ולא נאן W נלל זה מנל ני
 אמו נמירוב יולא שר.ומ או שש נן קש! נסמם נמב ששם ששי מרק עירוני! נהלסס

 שש נ! ושיעור נמסא לאסה דאימיה להינא הוא סמש נ! דשיעוי נא! לנאר לו והיה
ת גסמם לניפג לו היה וצא דליהיה להינא  לשוס מד כל שפירוש גמ׳׳ש שש וגנן ממש נ

י לאמה יאיסיה דהינא לנאר לו היה ועיי ,מוישיה נ י ד׳ נ נ  לשום מי נל ה׳ נ
אמיו סויפיה ם מנאר היה ואילו נגמרא שם ני  לנת עירוני! נהלנוס או נא! היניי

 הוא מהם נאמד ביאר שלא אמי אנל האמי עלהמיןם סמן אמי ינמקיס אומרים היינו
: ירמה דני

ם הולכי ד  שנמב מ• יש ה׳׳ה כתב .נלילה ומייני! ביום הסונה מן ששורים ניום דיני
ס' נן .מושעה• הזה הלשק י  שני.נ סי יש הסו!הים נססיים המסמא הימה ו

0 שאם נענץ שיהיה והוא P הגאייס דעס נ! נראה ואץ המציה מ! קצמ ימנמל נסכה 
ס' זיל ינינו ויעח :ג׳ג עםו«ז כיא שלאיט הגי' ס לו שהיה הגי' ניע •לא :ו

וכל
עו« מנדל

 למונו עד שמיו מי וגן ; גיא) ף1המעה( מסם הישן עוק מספק. סו זעגוימ ושיט ׳׳ו0
עו מש ואזלו עי סטווי! ומשמזה! Vn>0 :היש! ופיק עוני! ויש .נמצופ היש! פ׳ .^

); ף1(  זזיג הטנל :ג') ויו(וף זפס' הישןופ׳ין פ׳ גהן. M101 עי להשיגה פדוי מעטער לו
:לה) הישן(דף עיק .השווי ממור עו נסגה



משנה מניד פ״ו סוכה הלכות .זמניםמשנה כסף280
 לה ^תר' ינא8 נ״ה) (דף היה! נפרי! .וטי ;ה1ק־ סונה היתה 0M נסונה המנורה ה

 נסוכה הא גדולה נסוכה הא סליג׳ ולא קרכללהא נר לה ואהרן ננועללהא
 וכיו! סדולקה ננכה היינו הס למיתה ואסור ואתריג! והא ההוספות ונהט . ר,פגה
 ד׳ כרר, מדאתריג! לה וו״ק׳ סוכתו הסרף הסא ר,״שיגן יצוהצהיס't על ז׳ סלא נה דאין

נה מדליק הסונה שלכסול מיר.) (דף ובונה
ר אה ע״ל שאמרו נמו מעייל אמריק ולא מ  י
ה חנ רניט אנל מיכלא. מאגי נ  פרק נסוף נ
 מנגיס גורס שהיה ואפשר סטרה נה סנגיס תה
 אפשר ועתי ולפי ,ווי,א לאו ומדליק הסונר או

 לאורת להשה־ה להנגיסה סותר וולוןת וכשהיא
ק שמשתמש ונפעה אכילת ונל• ווסיא  מ

:נסוכה להנטסן מותר
. הסונה נתוך ^רא הימים הנעת כל ט

 הא נהגים הא נגס׳ ניס) (וף פס
 ואיה והרייף כרש*׳ רניט ופדש . נעיוט
 סונה ונע׳ קנע ה״ט דעיוג׳ איפנא ואמרי
 היכא כל נתרוו״הו עניו ולסומרא הר"! ונחג
 ופסוי סצשער ה״ל מיטרל א׳ אנל מיהרו ולא

הסוכה: פ!
בזסן

 מקום מן ויגנוב ויבא קבוע מקום לשומר שיש הננב
.בסוכה הישיבה מצות היא [<] כיצזי“ ה :אחר

 הימים שבעת כל כסוכה ודר ושותה אוכל שיהיה
 בשאר בביתו דר שהוא כדרך בלילה ובין ביום בין

 ביתו את אדם עושה הימים שבעת וכל .השנה ימות
 שבעת תשבו כסוכות שנאמר קבע סוכתו ואת עראי
 וכלי . כסוכה הנאות ומצעות הנאים כלים כיצד .ימים

 אכילה ['] כלי אבל .כסוכה וכוסות אשישות כנון שתייה
 •ואם .בסוכה המנודה .לסוכה חוץ וקערות קדרות כגון

 אוכלין ן :לסוכה חוץ מניחה קטנח סוכה היתד.
,בלילה ובין ביום כין שבעה כל כסוכה וישנים ושותין
 אם אלא שבעה כל לסוכה חוץ סעודה לאכול ואסור

ס] או כביצה עראי [ח] אכילת אכל  שינת אפילו לסוכר. חוץ ישנים ואין .מעם• יתר או פחות [
 ולא עצמו על שיחמיר וטי .למוכה חוץ פירות ולאכול מים לשתות ומותר .עראי [י]

 הראשון טוב יום בלילי אכילה’ ן ;משוכח [ג] זה הרי מים אפילו’ לסוכה חוץ ישתה
 לאכול רצה .רשות [ל] ואילך מכאן .חובתו ידי יצא פת כזית אכל אפילו .חובד. בסוכר.
 אוכל לסוכר. חוין קליות או פירות אלא שבעה כל אוכל אינו רצה .בסוכה סועד סעודה

 או ביתו כתוך ושולחנו בסוכה ורובו ראשו שהיה ימי ח :בפסח [מ] מצה אכילת כדין
 בתוך שולחנו שיהיה עד בסוכה אכל לא וכאילו p[ אסור זה הרי ואוכל לסוכה חוץ

ה: בסוכר. ואפילו שולחנו. אחר ימשך שמא נזרה הסוכה. ל ת  הימים שבעת כל ט נ
 שתהיה כדי לסוכה־ חוץ יבין שיקרא במד. [־]ומדקדק ייוכשמבין הסוכר.. בתוך קורא
 נשמים [־] ירדו י ;לסוכה חוץ או בסוכר. מתפלל רצה המתפלל .עליו מיושבת דעתו

 יפלו שאם מפות הסוכה לתיך משירדו לפנות מותר 'מאימתי .הבית לתוך נכנם זה הרי
 ונכנם גשמים וירדו בסוכה אוכל היה .פול של תבשיל [פ] אפילו יפסל התבשיל לתוך

 שיגמור עד הלילה) אותו ־י(כל לסוכה לחזור אותו מחייבים אין הנשמים ופסקו לביתו
 מטריחין אין דגשמים ופסקו הבית לתוך ונכנס בלילה גשמים וירדו ישן היה סעודתו.

:השחר עמוד שיעלה ° עד בביתו ישן אלא הלילה אותו כל לסוכה לחזור אותו
גמר • ייייגיו* *נלפי®

kו ט' שם; פמ׳ג פילש פי' ט ט ג ;שם ופמ׳ג טי ו :הי(פ פי' פור ה :שם ונשפ׳ג ש’פ פ־צד וטרשי' .שש טי ג ;'ש6«- נינ

ד ד. צ עינה(דף לולנ ופי מקומוח נהרנה מט^ר שם .וט׳ היהינה סלום היא כי  ס׳ג) ו
:נפשעע לילות אפילו נסונה האמורי! ימים דשנעת שוה נגזרה למדו ננר״הא

 קנע סוניט פושה אום הימים שנעת נל נ׳ית•) (דף נהיה! משנה .ום׳ הימים שנעי-, וכל
 ושוי.ה אופל לסונה מעל! גאות ומצפות גאים נלים לי היו כיצד ועמרא עיא׳ וניקו

א אסר נסוכה ומטייל נסוכה נ  משסיא מאג• י
ופירש*' .ממטללתא נר מינלא פאר נמפללהא

״ נטל עיכלא מאגי י'  נזפן שלא יפפייק קי
 לטכס pn כלום של צוין נהם שאי! אכילה

י משוס ט ל הוא דסאוס סונה נ :פנ׳
 שימש כ׳ע) (דף שם .וט׳ נסוכה ר.םנורד.

;דולקת שאינה נשעה
. וישיק ושוית אוכלי! ו ט׳  שם מנואר ו

 לאטל ואסור מקומות: נכמה
ט׳ סשדה אוכלי! כ׳ה) (דף שם משנה .ו
ס (דף וטסרא לסוכה מו! עראי ושותק  ני
י כדפעים היא עראי שאכילת העלו נ• נ

ט ופירש .לרישא ועייל רג ני  כניצה שהוא י
א מוכס וכ! מעט יותר או פמות או מי  ט

:ז׳ל ני״ט וק
ט׳ ישני! ואץ  אכילת אוכלץ שם בטיתא .ו

 עראי שינת יפנק ואק לסוכה מן עראי
 שאיז צפי יכה אמי פעמא פאי צטכה תו!

: לשינה קנע
תר סו ט' סירות לאכול ו  שם מתנאי יה .ו

 טר,נות ישני נ'וי) (דף המשנה פ!
הדי! פ! סוכה צייני! היו לא מים של וול׳
 זה והיי מתעיר פצעו על להחמיר רצה ואם

:ז׳ל כתט וכ! סטנס
 משגה .וט׳ היאשה יו*ט כלילי אכילה ז

 ׳*ד אוסר י'אליעזר (יףכ״ו) שם
 ניום אחת נסוכה לאטל אדם ת״נ ם«דוח

 קצנה לדני אי! אומרים וקכסים נליצה ואר.ת
 סטאר וט״רא . ייאשמ ׳ו׳ט סלילי חון

.הסטת סיג הראשי! לילה תיונ למדו שחכסיס
 תיונ ושיעור יפצה דומיא נדת רניט וכר.נ

נתום׳ ונאט כזית. היא מקום נכל אכילה
 ׳ורדץ היו אפילו חונה הראשו! שלילה כיו!

ה כקג והישניא .שס לאכול ח״נ גשמים טנ ח  נ
;עיקר ונ! ח״נ שאיט

 (יף משנה . וט׳ ורוט רי.שו שהיה ימי ח
ס ורוט ראט שהיה סי שם כ״ח) נ ס נ

ה טפלי! ^ נ הכית נחון ושלחנו  מכשיר ונ׳
׳ ניו שהלכה ש״ק נהלטת וסטרש י נ י  ניש כ

ה וטפק׳! שחולרן׳! ז״ל הגאונים p ויש .שלחט אחי יעשן שפא נזירה ההלטת ניעת רניט ודעת .חונחו יו׳ יצא הניח נתון שהשולח! אע'פ הכשר שיעור נסוכה שיש שכל כנ׳
:להחמיר ראוי ונ! ז׳ל הגאונים רונ רעת והוא

:ממסללחא נר נסנרא לעיוני אנל מניס היס שם ואמרו נסכה שונה ני״תא )4כ'נ (דף שם .וט׳ הימים שנעת כל ט

ל ל פ ת ט ד א .התקפה סשחסרח לפנות מוחי מאימתי גשתיס ירדו שם תשנה .וט׳ גשמים ירדו ' וטי) מתפלל רצה (  קלה שטא פירוש גריסי! של התקפה משתסרח תגא וטמי
ט׳ נסוכה אוכל ר,יה ;ציפגם טכה אוכל היה ח״ר כ׳ט) (דן■ שם . ו  נטכה ישן היה סעודתו שיגמור עד לעלות אור,ו מטריחי! אי! וירד גשתיס וירדו נ

השחר עמוד אחי אפילו אותו מעירי! אי! יש! אנל שנעור והא שכתנ מי ויש .השחי עמוד משיעלה טמרא ופירשו .שיעור עד לעלות אותו מעריחין אי! וירד גשמים וירט
ה יוסיא שי תו, שגומר דפ : עיקר וכן ם«י

משנה לחם
ט' עראי כיחו אס אדס עושה ימים שכעת וכל ה  מה״ס )כ״ח (דף הישן כס' .ו

 וק״ק .וט׳ אדם פושה הימים שכעת כל אמרו מכאן תדורו כעין חשבו דח״ר
 ר.שי;ו כמ״ד ודלא לגנב קורא שרצה דאמר כרבא ססק בסמוך לעיל להא רנינז כדברי

 בדברי כמבואר שהייב סובר ז״ל ומא העור דסירי כריא אהילו דלדידיה תדורו כעין
 אביי על דסליג רבא דאפילו וי״ל .תדורו כעין דחשט ברייתא כהך כאן השק יאיך ה״ה

 שאם לומה אלא זה על גאמר דלא ס״ל אלא תדורו כעין תשט אמריק ללא ס״ל לא
 בשעה פי׳ ה״ה כהב ט׳ בסוכה הסגורה .כו׳ לסוכה מעלן נאים כלים לו היה

 מוהר בקשנה אפילו הצורך בעת דהוא כיון דולקת היתה דאס כלומר חל^ז שאינה
לולב דכפרק מההיא מליו והקשו זה פי׳ דחו הישן פרק ובתוספות .אכילה דכלי דופיא

גסר

 את בה מכניס י״ל דהחס דחדליק י״ל ה״ה ולדברי הנר אח בו מדליק דאמר וערבה
:כלל צורך בו שאין הצוע בשעת שלא הדלקה א״נ מר

 ספירין אין ישן אכל שנעור והוא שכתב מי ויש ה״ה כתב .וכו׳ בסוכה אוכל היה י
כ״ע) (דף בברייתא קאתר אמאי זו סברא על החילקים לדברי זא״ח וט׳. אוחו

 דאי וי״ל .אוחו מעירין ודאי השחר עחוד שעלה דאהר השחר ערוד ויעלה שיעור פד
 שאחר השחר מסוד שיעלה עד להעירו אוחו מפריחין אין אמינא הוה הכי אסינא הוה

 שעלה קודם מעצרו נתעורר אס אכל אותו ומעירין אוחו מעריחין השחר עמוד שעלה
עד וז״ש חייב אינו פה״ש שיעלה עד שנתעורר שאפילו לז״א לסוכה ללכת t חייב עהיש

:פה״ש ויעלה שיעור
וכ»נה

גדימוגיות הנחות
א דערכין קסא בשרק גרסען [ו] חנ בסוכה חייבין הנ  פשיכא ושריך ים‘וישראי לריש ם נ
חייני סאן הם םיוזייבי לא אש נא אם דעתך ליה איצכריכא כתנים ומשני מי

 איש דירה מת תדורו בעין חשבו מר ואמר ימים שכעת תשבו בסכות וכתיב הואיל
ש סוכה אף ואשתו הני ואשתו אי חי קמ״ל בסוכה ליחייב לא נינדע עכורה וכני הזאי^ כהני ו  נ
רי מי ש [ז] :וכו' דרכים אעוברי דהוה מידי מיחייכי חיוני עבנדה עידן כלא עכורה בעידן מ  י

 דלישא ואגני אקדרה רקאי וי״ם .סר־׳ש וכן בהן שאכלו לאחר סיאום סשום מסישים
א מ כי ח כל דרך שאין בהן ו פו תו לרניחן השנה י כי  :עצם! כשני לה! מיוחד סקום אלא נ

ל1ד רב כי בר כרטעים אניי אפר [ס] י ד לו וכשנתנו [ס] : לבלה '  שחות אוכל צדוק ל
 לימא סוכה כעי בכיצה הא אחריו בירך ולא לסיבה וזוץ ואבלר בפפד. נפלו םבכיצה

ד תיוכתא תיחוי  מככיצה יותר שהוא לבלה ועייל רב בי בר כדטעים דאסרי ודאכיי יוסף ד
שני א סוכה כביצה דילפא יוסף רב לך אפר מ :ברוכי ובעי בעי נטילה הא בעי רלא הו

שח [ז] ז בתרא שהוא כרכא ירדם שלא ודא* ואסילו לשינה קבע שאין לשי [י]  שתביאו פע
אפי מים של ודלי כותבות שתי ולר״ג התבשיל את לטעום לריכ״ז  יסיק♦ לסוכה העלום ו

 אליעזר כר ודלא קצבה לדבר אין דאמרי כתכסיס [ל) :עצמן על שהד.םירו בנמרא לה
 :ע״ב ,אי^יעזר ר* כו חזר אמי רבי אמר ובן בסוכה לאכול ארם רףיב סעודות י״ד דאסר

שה ילםינן [מ] ה לגבי כב־ש [(] :הפצות פחג עשר חמ ־ ש הונא רב שסיק דהכי נ  J ם״ק עי
 רשאי מדירתו לצאת רגיל שאדם ענינים רכבל רא״ד כחב [ע] :לעיוני הא לסנרס הא !ם]

 פשני שיצא יום״ דרב מעונרא כדמשסע הארס דעת אנינות לשי והכל ע־כ מסוכתו לצאת
מי הריח א כינו בשם מצאת־ וכן דמי המקשה שהכריח במי דעתאי דאנינא אנא ו  :שסחח י

שק דבר כל של מקשה אסילו אלא גריסין של מקשה כיף לא ירושלסי [ם] ל  חמור ״ן
תו נער ואם שינ  עכ״ל לחוור צריך אין שניעור קודם השחר עמוד שעלה או כלילה מ

ב והסמ״ג ת X העמוד] בלשק נ



»T קמא נמונח מניד פ״ן סוס־•, הלסת זמנים. משנר׳ a81
!ty 9 מלסטל ו0ן era9'<9'9ש. a}>לס)7(0ל<9לגו1ל לק9ו' o xo n o גסל ג*<ד >t)6 tiמל 0ל טיז9 ל0*1ל(964>6«<6ל מ»9 ללק*99דגלל«b<S9i ו6ס  »0מ

« 06 >ל0> 6ל טל6ל0  למס 0גל0ג6«1 ודס1ל« 0«ד001לו0 סגלגץ ץ1ש< «גי 0«ד .er n9« ימל »ל0«ד 009 0ל99(ל סp 0»0 0ל<r 06 99(ל9 גל6 «ג
ס <גוד «0« סל p« שק6ל0 9<ו* וגלמץ :לל יסקל 00* לג ל96 >06 גל 6*0 למ9 06 לססס סקוס לו מ6 6ו««ל .לק06ס ל ל י  )A ן>7סרליל( סלק 6ל9« .(

ו0לג6 גס ^00» וססג .60:6 לסו ססור 6ג0« לג ולו) (ל(!0לג9גו1לק»0ו ונק 9%6ו סוגס 60לג0ו ץלו600 למסך 0>90 מוס גסוגס וגלץ6 ק60 *>6 ל«> גס״וו 00 ו
0ל ל06 0ץ0 6 ססיס on ל6  גס סוסס 0

 ססיני גיוס 00150 ץ60 חע0ל שניע׳ מם
 ונתג . למסה למוו נוגלי »ה יתנאל וק

 . '01 הסס ל60ג לססוד לן50 06ו לגיס
 P הגליס 06 סומל nob 0*060 לומל

 6ל ס0לג6 גה מוסס 16 ולססצס ססוסה
 סגמוד ג>«>0 גיוס 00150 סססלה »ג00

 P 90150 9ל>ל9 70 01'9 ל9 656 01•
p 6וצ 09 נתליס ודבלים .ססולס n 4 10 

 0גלה6 ל06 ג10ג שגהסנוס «׳0 6ל6 ל16ג
ט' 91 00 0>וד >מ6  100 >0ל6ג וגגל ו

: לניס
גוי. נפוגס שינוס p• כל יב  6םקו0 ו

מ״ז) נק> 0לנ9ו לולג סלק 6דנפד
 נ1כח pi סגלן גס לישג שונוס זמן מל

 960 גה וגוס 1פ>ל66 00160 0071 גסלסס
ת וגן לגלן• ס״ג גיוס סמסים  .לגיס מ

 נמויס יליאה 65נש< )0177 נ0נ ית>6ול
 6ל 06 גל6 ל0ל6ל TWO) 6561 vrxt למשוס

•65

א  rann ה«גת השביעי ביום ״מלאטל •גסו־ י
אבל יתיר לא בשחרית  סוכתו.

DורT 6 ’י*ל אייזן ומפטז בלע את זעא« WP ri 
« DpD לו איל ולמעלה. המנחה מן ס »  צייו06 ם0וני6נ

 S*0 על ארבעה בה פוחת ]5[ לפנות
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כזשן יג

משנה מגידפ״ו סוכה הלכות זמנים.משנה בסף

י יג ננש־ייי' נשה נלירר .יני׳ נ״יישיה יכן יכי׳ שינים •מים ::׳ עיכין שאיי הזה ן1 ט לא נחכי ׳הניח מיהכ והלכהא )t«״ נדף יעדנה לנ1ל פ' מכקיא יכי', הוה מ
־ נשתיג׳ הנרכין שאין השעם אני יכי'. שומשיס כן תנדכין יהין ׳יכני; עירה י ; ם ינחנ .יינרכי:! ע נכל רניש סינר זה ידנר .יכי' יאנדרינעיס יקיהימניס יני

 שיעשה הר,יי כך יר־.וזלה שההיעו שיי ניי״ש תניכין איי היאך וס'כ שפי, שהייז מפי׳ איש
« משים השהא יאכילי משפק ייניך שיי י״ש’  אנל כמוסם עישים אש ני־יש אניהייי מנ

 ונריהם קכמיס העמידי יאידריגייים פימשים
 דשניי,א שהש^ ה״שיה בהה י,ירה דין על

 ינרכין אין היא דפפק יכיין להית־א דאיר״הא
 היכ׳ כ׳ היש אלא . ה״ה ש יכר רנייי לדעת

 של שני דניי״ש יאעי׳ג ניי״ש לזלזולי ליהי דלא
 העו״ר סכירה על ויינרכין ׳ו״ש ענדיין כשה
 יהכרכין שין7יזר, איי אהד דנכיש שהיי הכא
 דכיון א״י לזליי;׳ שפי למיהש יהיכא נשיכה לישב

 הטשר שכירת הוי דירר,א ני,יניעא דנקייזיין
 ישיש נרכהה את ילא לדהיהה ותי׳א דקיר״תא

 שישליי נלילנ היןיי דלא יהא נעלשא יזששא
 ששים א״י דרבנן מנילין דהי׳ ר,שיה נרנה נלא

שלשול: אישיר ניה דאית
ו  כל שמציתה יכו׳ שיכה עשה שלא טי ט

 סג דאשר דר,רא פירוש שנעה
 עינית ה״ק ימים שנעה לך תעשה השיניה
 שתרצה הישיש משנעה ׳יש זה נאי לך שעשה
 .לכן קודם עשית לא אס 1האר,רי ניים ואפילו

ם כ ז פרק ענ  נתירה האמיר ענית ע! ו
כנין יכי' ההדס היא י

טל ק על יתר אי עלין שלשה שיהיו  אהד נננ
חג .וני׳  שצריך הנאינים נחני יז״ל השיר נ

 לאי יאם עניה ההדס אורך שיטר נכל שיי.א
 רק ני אין אפילי כי.נ העישור ינעל .פסול
 הריזנ״ה ינ״נ כשר קינא נהד הלתא ארה פעם
 שיש״יך יזה על הקים יזוצא ואיני . ענ״ל
 שר.יסים דנריי שהרי רניט נדנרי כן לומר

: הגמרא נדנר׳
ערבי

 נאיר לדעהס יזהו היא כך דמילה ר״א פרק ההלנית ידעת .ספקן על מניכין שאין היזציח
 היכן ישאיט .אקנ״ו מייכה גר על שמנרכין שם אפרי כ׳ג) סדליקין(דף שננפה השיניא

שם והקשי הכיר פלא אפר גחמן רנ צוט

 גהנ .יני' עימפוה •יכן
 פדגויו אני דיאס ז׳ל הדאנ׳ד
 פנוכיפ אין ישיא שפס שהנשים

 ואני .לו מודים הפל ואין פלל
 הניעס דאנזי ינא נזוגי׳ רואם

 הפישת טל וזפרפין שאין לדמאי
 האק עמי דרונ יושום מעשרות
 משט״■,א פנו צאו פא הם סטשרין
 השיקא שהוא מםני מנינין

 ודאי ידעינן מעתה דאורייתא
 חייכין ואנדרוגינוס עומעים

.עכ׳ל ,לפדן

ג  יושכין . טובים ימים שני ?לושין שאנו הזה "בזמ( י
 ראשון טוב יום שתא השמיני וביום .ימים שמונה בסוכה

ת יא'! בה יושבין עצרת שמיני של שג  הראב״ר ה
 טומטום יוכן .כסוכה לישב מברבין

 לישב מכרכין אין לעולם ואנדרוגינוס
 ואין מספק הייבים שהן מפני בסוכה
 מלאכול גמר יד מספק: טברכין

 ומפנה כליו [א] השמיני"מוריד ביום
 כליו את להוריד מקום לו אין .אותה

.מנורה כה מכנים קטנה היתה אם
 קדרות בה מכנים גדולה היתה ואם

 להזכיר כדי בהן וכיוצא וקערות
 יום שהוא ומפני מצותה ננטרה ושכבר פסולה שהיא

ו :ולפסלה בה לפהות יכול אינו טוב  עשה שלא טי ט
מועד. של בחולו סוכה עושה במזיד בין בשוגג בין סוכה
.שבעה כל שמצותה סוכה עושה שביעי יום כסוף אפילו
 דפנות עצי בין החג ימי שמנת כל אסורין סוכה "עצי
 שמנת כל אחר לדבר מהן ניאותין אין סכך עצי בין

 כין עד מוקצה הסוכה כולו השביעי שיום מפני הימים
 שמיני של השמשות לבין והוקצת והואיל השמשות

 בסוכה שתולין ומשקין אוכלין וכן טז : היום לכל הוקצה
 התנה ואם .שמונה כל מהן להסתפק אסור לנאותה כדי

 בכל מהן מסתפק זה הרי השמשות בין כל מהן בודל איני ואמר שתלאן [נ] בשעה עליהן
;כמותה נחשבו ולא הסוכה קדושת עליהן חלה ולא אותם הקצה לא שרדי .שירצה עת

לולב דזלכות
עביעי פרק

ת א פו כ  העלין שיתפרדו קודם כשיצמחו דקל של הריות הן בתורה האמורות תמרים ״
עץ פרי ב ;לולב הנקרא והוא שרביט במו כשיהיה אלא ולכאן לכאן שלהן

חופין שעליו ההדס הוא בתורה האמור עבות עץ וענף אתרוג. הוא בתורה האמור הדר
העלין שני היו אם אבל אחד. בגבעול כן על יהר או עלץ ישלשה שיהיו בטן עצו. את

בשוה
טי' n פי: טשין שפ/ חרמם פי' נווי ר י סם ספ׳ג ח־סז סי' יט׳ש יזילוז הי' שוי נ ■ סס׳ג י.־סז סי' י1ם נ שס ספ׳ג יזיסנז סי' שוי א

סדסז שי' נשוי

ק להכהסק פסוי ושלהוס שמגיש ״טה שסליס של עשרוה פנניס וסרסיל׳ וימוניס ושקדיס ואסישקים אגוזיש נה והלה היגו״ריס ונשדיגין נקדרין יעגירה כהלכתה  •him פד מ
אי וכן נלל על״הו קחשה יז״לא דלא השמשוה נין כל מהן טיל איני יאמר והוא ונהלכוח וננפרא חנאו לני הסל ״ליהן ההגה ואם סג של האהיון ׳ו׳׳ט  ;המניא ס' נגפיא ינג

■ הוא ספוט ודנר וליסא נפוח נפיק ליה אמי פרוהא איפר הוא לולב הפריס ספוה יהא׳ ממאי לינא אני׳ א״ל ל'נ,ו (שונה הגזול לוצנ פ' .ונו' האריס כפות א ז פרק
׳ אמר ענוה י”ה פסול ענוה ושאינו כשי ענוה הגא )ל"נ (דף שש אמדו .וט׳ ען וענף ;פשופ זה ונס מכואי )ל״ה (דף שש .ונו' ע: פרי ב ק״פ׳ והוא יסדה י הלחא י

ם או השינטי כל נן שיהיה וצייך א'א ונהשגוח הוא. שומה הדש וגזי דחי׳ ההש ואשיקנא נקינא מיני הצהא . ח נ עטת שאיט מה נל יהא ביוקא טלן אומי ואט ע'
:השיעוי וגחסי אחי כמין ליה הוה

 אלמא מעשיוהיו הפישח על מכינין שאין סימא׳
 אני׳ וחירן יינריהס מלוה על מנדנין שאין
ע׳ דינריהס ודאי  לא דנייהס ששק ניכה נ
ע׳ . נ ה נ י  דינרכיש שני ׳ו״ט והא והקשו נ
ס ספק והוא ה ניי  יצא היכי נ׳ החס ואמרו י

א ניה ליזלזלו  קושיה על אחי חייו! מחין וינ
נ ואמי הדמאי ו  צפי .הן מעשרין האי; עסי י

ט יעח ני א י  דודא׳ אני׳ על חולק איט ינ
ס ספק ה ניי י ע׳ לא י ה נ נ י  סירוקא אלא נ

ק היא אמייצא עפי  נזה האייך וכני ניסא׳ י
 סדנייהס שהניטח כיון ולד״ה .ז׳ל הימנ״ם

ץ אק  קול שפע וספק הספק על אוחן ענינ
 טסל או ושומע שחוזי אע'פ לילנ נעל או שופי
 שיסה ובהשגות .מנרך איני הספק ק לולב

א לומי אסיח נ י  ספק וכל אדאנ״ פליג י
ה נע׳ נ י  מעשייז שהחנ מפני מדמאי חון נ

 נמה נפ' נצ״ע זה יין ז״ל הישנ״א והניח
 שהנשיס העלה י״ה של אהיון ונש׳ מדליקין
ק נפ*פ פסייוח שהן המצות על לניך ישאות  פי

 ודבריו ואנדרונינוש טופטוס לינייו ונ״ם שצי
ת הנשיש שאין ויא׳ לניט ולדעח . צ״ע ט  פני

:סשויוח והן וצוט ׳אפיו והיאך
 דנמי המשנה על . ונו' סלסנול נטר יד

 אמיו למעלה שנחבת׳ מלאטל
 נה לפגזוח יטל שאיט דלזיין ס׳ס) (דף נגע'
 אח להוריי חקוס לו ואין ניו״ע השמיני ניום
 נחלה סונה היא ואס הני את נה מניח כליו

:נהלנוח ומנואי מיכלא מאט נה מעייל
י סי,לוקח . וט׳ טסה עשה שלא טי טו נ  י

ק ומכמיס אליעזי כ׳ז) הישן(יף פי
 :סועד של נתולו סוסה דעושין נחכתיס וק״׳ל

ה עצי ט' אטיין טנ  אמי ס') (דף ע׳ק .ו
נ ע משום ששח י ׳  סונה לעצי מרן י
 •סיס שנעח הטטח חג ת״ל שנעה נל שאטיץ

 המניא שנפיק ופהטניא ‘שש. מטאי יעוד
ח » מ  שום סהר ילא משסע ס׳:) (דף ׳ו״ס נ

ה בעצי תנא'  דעת וכן עיקי וכן יסצוה טנ
ג ו  ימים שפנה רניט וסחב צ.’ז המגישים י
 נ׳ו) (דף ועדנה לולב נפרק שפנואר לפי

טי נסי לשמיר  לנץ יאחקצא׳ מנו סדין א
 נר,שיעי אנל יומא לכולי איחקצא׳ השמשות

 גני שש הלנה נפשקה וכן סוחרח לדידן אפילו
 סן וכ״ס לסוסה שהיה יניגו ודעי, אחייג

ל. הגאורס  מלקים האחיורם מן ויש ז׳
;נחשיעי אפילו ומיה הטפה ואוסרין

ן ק ט ט' אונלין ן א .ו ח  י') (דף א״ין ני״
פנכה ל■;) (ניצה המניא נש' וניו׳ט י

 סנינין ץ
ספק יכל

ן ינ ט  ואין וט׳ שמנה נסוכה ׳ושנין פונים •מים שר עושים שאט הזה ם
 ז ז״ל הראנ״ד כי,נ .ונו') ואנדיוגיטש גיומשוס (ונן בשונה לישנ

כיני׳ הפנ״ס דנריס שני שהן מפני הוא נגז' סנינין אט שאין ופה נדכה נע׳  היל ו
פי ועינה לולב פרק נשוף האלפס• א ה יוה א׳ י  .ש’ע ונו׳ עצרת שמיצי לאו הוא טנ

י שהוא ניון ז״ל האלכשי הרב לדברי השפל ואם נ  נע׳ לא שסק ינל יכינו נדנד׳ ט
ה נ י ' פרק ההלכות ודעת ואפי ה”ה נפ״ש נ  ז״ל היין ונן סא כך דמילת אליעזר י

יקש״ן דסעפיה לוטי ליה למה הטנה נר על דמניכין ההיא על מדציקין נמה נש׳

עוז מגדל
 מספק מנרכין עד ונו׳ טומטום ונן :ח״ז) (רף וערגה לולג ם׳ .כסוכה לישה עד עושין שאנו הזה בזסן

 אזמר ואני עכ״ל לכרך חיינץ ואנדרוגינוס טומטום יכו' מדנדו אני רואה ו'ל הראנ׳ד כתב
 מלאכול נמר ע״ש וה על ז׳ל לוני׳ל לוזכמי ו״ל תשונחו וטססח מילה הלכות שלישי פרר, זה כתנתי כנר
p.:כעה כל שמנותה עד סוכה עשה שלא סי מ׳ח) (דף וערכה צולב סרל, . ילפסלה עזי c ):רף הי) 

:ס׳) דשיכה(דף ופ״ק ל׳) יין(דף כדי המניא סרק .הסרק סיף עד סוכה ע«י :נ״ו)
:ומס6 היס קלא 7ע הממס כ»ת ס״ז

משנה לחם
ערבי

ט׳ ליה חיטי, אהח׳ ה נפי לא ספק וכל ספק ד נ י  לזלזלו דלא משוס מ’דמ וי״ל .נ
 היו ה"נ ניה לזלזלו דלא טכי נ׳ נ׳ ניו׳ס ננמרא שחייט נמו לניך לט היה ניו׳ט

ע •ושני־.נטכה היו ולא מזלזלים  לא סן ומפני אהדדי יקשיין מעתו לומר הוצרך ל
 מקמי נטפה דלישנ הא דמי דאמא׳ להקשות ואץ .עציר, חג שמיר ואמייגן ליה אסייגן

י היני לט יש הר• יפ"מ דכיץ יי״ל איפכא ליעניד עצרת ר,ג ישמיר הא דנ  נישינת נ
ת נדהיח אם אנל נזה לנו יי הסוני. נ  כלל אחי הינד למ אץ עציח מג שמיני ני

:הוא עציח חג שפיר דודא• יייחא נקינועא קי״ל יאק ועוד
ערכי

מייטוניות תדצת
א [א] די אנ ענ ה ח ווזסססאים חסזואוזנוח א סי ץ אסור rA'Sn א-גורך א ט סנ  סכין •ו׳

ה רהצעת דושיא אחניוו סנ ' אי! וגש (נ! ;ה הן T״ ם מוקדה נ  חואין 1נ«א ואם נחוד,'
ח אות; י ק או אנ ס ה .הדים ויאנאו "ם1’ אהר ער או ם םסק וראני־ א ג נ  ע־-ויז ח׳
ח נ ח אנסאו ט נ א ת אסוו״ם נ א אני  אםורים נוזוא נםאו וסוזויין אטאגזאן וסותרים נ

ת א אני חזיין נ פ ק ו קו ס ז א
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«׳ מזל ערבי ג m המא זאיו נל .ו to 1ל1ר»(8ג p xל/ (ון ««ל לולנ f r t : 
נו׳. וה5מ אלו זזינין ארבעה ה קו מ ח 1(מיזוי1אי פי הד׳ מפג ס הנדףג׳ מןיג הרןי  נ

 ואפרו !׳ציוח אינע נב• ס)”צ שם(דו אפרו ונן זה אה זה מענני! סנלולב
 כזזס שבלולב שידן ד הגיא ל״א) הגזול(סונה לולב וה' רן אפה מצור שאדבפהן לש> הצזמס

rte לא זוליק פוםיסין אין בן פהס שופהין
״ *’’לי*'י *״י״’ יילי* זה אין מהן למעלה השלישי והעלה זה כנגד זה בשוה ‘יל 1י

 הראב״ר השגת ז שוטי• *הדם נקרא אבל עבות וםצוהמןוט׳.שם(לן)ל*גןמוזלוי,הדל«י
 היא־׳ד ביזג .שוא־ *הדש אילן בחורה האמורות נחל ג"ערבי לח־ אין סניי לינק וי«ן

נשיעוי גל נ! צה.פ וצריו ז׳ל טיו הנחל על הנדל דבר בל ייאי® יליייז יי® יא״יי ®יי'® ייוי׳ל איי אורונו,)*•(: ונו׳. סטל .במאה לפניו לההגאוה בוי לאי,וו
^ הוא ירוע נש״,! ואהרוג נימי! לולב רנה (ח>ל׳ז:)אפר ק  עלה . נהל ערבי הנ

 הוא וזה אדום שלו וקנה חלק ופיו כנחל משוך שלו ופיגו הואיל אלולנ מנרניגן מ*פ דפיה ר' ^ל
 נאמר לבך הנחלים על נדל זד! מץ ורוב .ערבה הנקרא גט®

 לערבה דומה אחר מין ויש ד כשר: בהרים [א] או במדבר נדל היד• ואפילו .נחל ערבי
 והיא צפצפה הנקרא וזד\ אדום אינו שלו וקנה למסר דומה ופיו ענול שלו שעלד! אלא

 תלמים בו יש אלא כמסר ואינו חלק שלה העלה פי שאין ערבה מץ שם ויש .פסולה
 ממשה השטוער! טפי האלו הדברים וכל .כשר חה קטן מנל פי כמו מאד עד ®]J קטנים
 נקראים וכולן זה את זה ומעכבין הן אחת מצוה אלו [י] מינץ לארבעה ף, :נתפרשו רביגו
 מביאים אץ מהן אחד נמצא לא ואם .עליהן טוםיפין ואין מהן פוחתין ואץ .לולב מצות
 ולעשות וערבה והדם לולב *לאטד המובחר מן מצוד. [ל] ן :לו הדומה אחר מין חחתיו

לולב ']J.נטילת על תחלה מברך ®]J בהן לצאת טטלם וכשדצא . אחת אטדה שלשתן
הואיל ;שפ :*< DC פנ׳ג פי'פונא סור נ שם; פפ׳ג פ>'פיפו ר1»פ

5רעיני«ו לפרש רל הראיש םנ9 נהריס. במיני* גיל וזים **לז1 פנולוס׳ ערבי ג
ה והייני הנמל על הנדל מפץ נליפר הנמל על הנילוס  פל נדלה שרזנה עינ

 למעועי נ«זל פסון שלה שעלה נסל ערני 6*1 ,ההרים על הנדלה צפצפה למעים׳ המזל
 ערני ימלל הרים ושל נעל של לדנו״ 6הןי לאעצרן יזנא והאי מנול. שלה שעלה צפצשה

ק סניי זהני 6ט «ול שסי דמציט דלקמן ינ
p מרמס i שנסב המזלם דנרי פסון משפע 
מי נסורה «י6ה נמל מיני  זה מץ וריב ו

 ואפילו נפל מרבי 6נקר לכך הגמלים מל נדל
ני נדל היה ם או מזי ל נשי נהיי  .ענ׳

 דמצ׳ל ממזר ואינו זה על כסנ ופהרא׳ש
לנן דהימב׳ים פלסא לפרושי  נמל פיני נאמי י

 יערני מרנויא ולא ננזל פיני מפשמ«ס
 שפירושו מ’מ נמל סיני ס׳ל ננרייסא נדקסג•
 שלו המסמא ואולי .רניס לשץ יערני פיימיא
* לנן מ שנסונ לזה הניאפו קי  נמל עיני נ
 גנל הנהוג נפל עיני סאפר לגן נעקוס

 לא נמה ייעסי ולא .עכ״ל שנידיע המססאוס
 דינינו כיון יהא היא״ש ינרי לרא״ם נסמפיו

 מיימיא זדאי והייט נעיק עינוה דשסי םק0
 ושל נעל של סו מיניה לרטיי אפשר היט דערבי
ס מעיני דישיק לא דישוס דשסי הרים  מעונ

 מייסו גמל עיני ימשפעוה דל והילק■ טםרא
:הריס ושל נעל של

® ד ה עין •שם וי ט' שאץ עינ י7 . ו י  נ
ט פ' פסומים פאן יני נ  הנזול לולנ י

ח ?1( ה סט ל׳  מזלה איים שלה קנה פונ
לנן שלה קנה צפצפה מלק ופיה משון שגה

 פלשי אפי'נטץטוס לצד מנעוס טלן פגימוסיה קציר ופייש׳ימנל טלא נסילפא הפיא סניא פי אניי אמי שפול לפסי דומה פשר לפנל דומה והסטא למנל דומה ופיה ענול סלה ואלה
ט אנל • ענ׳ל ה*ץ נפגימס מכאן ואמד נמאן אסר ®רצים שט ולהם ננפו מנטס ופנימוחיה סנירה היא מסר שלה יד ניס  קעטס ספנימיסיה למנל דורה שמפרש נראה יני
ט שנשי ממנה פץ יש למגל וסיומה למסר דומה והפסולה סלק טה דנשיה פערי* נסנזלה נסב ולזה ממי נימפמיש נילא מזילפא אלא גשי ואץ  פגס/ הסוזני גילא סילפא וטי

:קמ׳ל לומ משס סשסגס דלא היט ני דטיסי וסי״א נלימי לו הדומה אמי רץ ההיו י מניאין אין מהם אהו נפצא לא ואס
ט׳ הפונחו p מצמץ ו סנ0 מאפי הזה נלשץ שיניך צפיפיא לאי . לולב שילס על ממלה פנרן ז ני שפנ^ נ  ,למך ציין נהם לצאה טפלן וכשהוא ממ׳ש נדמשמע לעש״הו «

ה טפס ינעגין .מינין שאר טל וצא הלולב על שינע לומר אלא נא וצא יצא שהנניט שטץ לולב ננדלס על סנין הצולב אס של ניט׳ש ה' נסוף מיש על ספן הנינ

Lמשנה לחם
ק סניי והגי שנמב נ נוי שהוציאו מה אנל וט* מינוס שסי יסציני לקמן י עי ל! ר ט׳ האפוייס גחל ערבי ג T פ ט' ננזל עיני נאעי לנן ו  אק פפני נליפי .ו

ננחל משון שמא האפי נפל. עיני נאפו שהזניסי פטגטם השט י
 לנטלם אנל נמל עיני נקראים טע^ם השט אלו פשט השלים מל’ נדל מהרוב והסט

 צ״י) (וף ננייימא שהזכירו פעמים השט זהייט הנמל על נדל שיהא פכ״ם א'צ0
ט׳. הגמל על הנדילוס של מדגי  סהראיש שאה סרמ׳ו בסימן ז׳ל מהייי״ק מפ״ש אכל ו

ש של טיני נאמר צנן יהאי הנץ דל  הנמל על הנדל דוקא דאינו מפני לומר יו
הינ הרים. ושל נעל של אפילו הגל שפשמממו ערני נאפר לגן  השיג זיל מהדפים י
ש שאץ עליו  ערני נאמר צנן דוקא הנהר על נדל ש*ט פשט ליפי אלא הומנ״ם גו

דנוי ק  ופהרנ׳ייק פפשמעווזה. וצא דייש ופינייא הרים ושל נעל של ציטה(בלשון) ^
אי זיל מהדאיס הרג על הפה ז״ל ם ראיה ל’ז היאיש פ״נץ קם שטר יוו פנ׳  יפדהי

ה יסהי ספק  נעל סל מי מיניה לרטיי אפשר היפי סינטא ודאי והייט נעיק עינו
ט׳ ב הרב לינרי דסיה זו ואץ .ו הי  מיניי הוטאו מניין אלא היא״ש על הסיג צא י

ם ט ונבר עשה הגמרא נדנרי אלא *ט ההכיס וזה היפני קוים זיל היאיש ניז

ת צ ת הנו סוניו טיי
 ז «ינ .י6נם נקרא ניאי היאפי [נ] : וריב .גויס עיני ת*א נע-ן הרינז ועול נעל «ל [))
 לי «אין אלא אזנו לא טטרא ואנזוו m אה <ה מענני! פנלולב מינץ ו' דנה הקומץ 1[<

ט! |ז] ! עיג ,מעננין אי! לו אנ<ו  ניני וולא יאטהו אלי וה מפש ומעמא ני
הי דוזניא זה ג’ע m קפייט עוני עויאגונו ועיין ,פסול אגוד שאינן ואמי יהו.שו  אינווו מ
 היי ודגק אלינא לה ומיקי ונו' גסיי אגר איגוו ואינו ייק של נאגזדה אוניו ניו׳ס
 אנורתהיא לאו pT של נאנווה האונזזז פי״ש ונן ונידם. נשנה האטד אני לאנת שיש

 לסעוה אני דנג! אעינו אני-לעט יוטרה יני דסעייי חיני יני דרבנן אליגא ואפילו
ה מהלנוה אהיק נפיק הסעא שהחיינו נינו! יין !51 : 0 יוא ספר  אנל 1י1 :נינו

 והיי ימלט אלא ואיסלולא חונא ני נך יפיהוי שינזלנו ^ים לנרי שאין אומי ישנים
ט שפיר שוי יניך • ניק לעשייה! עו  פרק ניאיהא הלל נשעה הנענוע סעוהוהוא שע̂י
 שלא לימלן אומי היה י^ז אמנם .שיניך אחי עד לנאה שלא ינוץ א־נ הנוול לולג
דן אלא נתן יודאין אין נולן הגועות שנל נוילהן נזזץ  לולנ פרק ניאיהא ניילתן נו

 שארס ומן שנל נתב שפודז ויבינו נווקח. נהב ונ} ופסחים ק ס נחוס' ועיין ועינה.
 עשייה! אהי יביך שלא לאפוקי אלא לעשייה! עוני ונייקדי בטוב מבדי במצות עסוק

 לעאח נפלו מיהיני דפסהיס נפיק ונן וני ע^הן מנינין מאימה׳ ואמיינן סחפילין ויאיר.
 מימה הנ׳ע ומסיק נ־ח נפיק יאננהיוז דמעיונא ושם שאני לולב מילה על מנין ט

ך שיפול קירס לנין אמי לא ואפיה טוני נעי מעיקיא  על אלא הלולב ארז ליפול יני
 לעשייה! עום• שפיר והשיב ניה נפיק ואנבהיה דטעיתא מטעס שנטלו לאחי לולב נפילה

ל  ונן ביה מעלי אנא אשי ליב אמי בי מי ניא־ל הוי נסעיה עיסק היפסו א1שד. ומן מ
הרואה פ׳ נייושלסי סיניסיק ליאנייח וליג .שמחה יבינו נפייוש ייניא נשפ יינים

סעוה

:עליו המה נדי! היפנים
® ד ט׳ לטינה דומה אמי מין וי א .י מי  ל«ל דומה ופיה הצפצפה נדץ אפיו מ

שי למגל יומה והסניל  נסילשא ההיא יזטא ט ומייצו .פסול למסי דשה נ
ה ואיג .כשרה ערכה .וץ נלידי נילא ט על «  ופיה הצפגפה ניי! קאמי אפאי וני
 מילפא אלא למגל נזופה פשרה ו*! מי למגל ממה פיה המפקגא דלפי למסי טמה
 סלה עלה וראיס נשיה שהעינה נסב ובחמלה פומלפ פלל צחה רצה דרניט זי״ל .גילא

 יומה אמי יש אנל לפסי חמה היא זד*מ הצפצפה פהב ואחיג מלק ופיה משון
ה עין שם דש tfn סרנה זפעטים ;צפצפה היא שפעמים לעגל  העלה פי ימאק פינ

01 :t e* :
שי .לו ספונץ ומלן הו*ל לולב «ילס על המלה מברך ו  ספוטן שהכל מפט נל

מגל! ננוה שפיט דהל״ל וקשה ,טלע מניני! p משט העיקר והוא ללולב
א גמיש א וז״ש מכל! מטלה שהוא פלמזי לו סמונץ דהייט לפרש יש ו*ל׳ .טטי ננמי

מיס
xvt סנדל

ana ̂וס וללין ו*ל סיאג׳ר סיטוזו אוהו 6ייm 0 «גלn» 6 15 מיפוי ל9 נ! ל
ק ה{»ל לולג רן6ד 5ייוו0ק 5גמי סוף ו׳ל ^ נ v (acn }61)1*0««י5י 116טי הלנה י

̂יע פלה י<ויי<ן P’ipCT יחי ̂י  שיהא דהיס שימיייה לוליה ד<ן9ג מיהו וו״< דהלמא אלעא מלחיס וא
 לא תלסא כה ענות זא55 <ת(אסה הדס דאמר לר״ט ««״ יאהשיק חמא* לעסכא כוליה או למלוה ענוה

 נץ נעסת r קושיא 08 לא יאי פנום דכ0ד שימוריה נוליס נעינן אצמא מנמיא חמשה 8נ משכחינן
 שיסו משכחיץ ללא קאסל גענוח ולאי אלא סוגא ג' גס הדס מננחיק לא «»יעוד לחמש? שלשה סולאה

 פלץ ליג געיץ התס מה זפלנה זלולג דמדא היס ועול מיגפיא עשחיס ה' גת עגות גוסחיס הג' כל
̂אלא של שיו3ס ואין נהנשל עלץ נ1י נפיץ גפי הלס אף קה! לסימל נלנפיץ גהנשל סלה!  געסס הדס

 נ1הו אלא ^! ואס du1< גופחיס ג' כל נעיץ ולאי למצוה הילנן .מיל* לא וחו ענוח ען יעוף מנסיג
 ו$א נשל עגות שאיט מיעוע הוה אי ה*ג נמנו נשל סל*( ממשה ץמן למימר נדגעיץ נשל פנוח

 ח**לו9ו ל*ו8 &*נשו נהלש נלאמליץ{ק«! נלאשו פטחו שתהא ונלנד ^ומל מ* *ש .ינשרו ה*נא8 לפ1
 W ולא גיאשו פגות נעיץ זצא וג״< .ואחד אחד כל ניאש שיהא דנעיץ לח*ן עליה מ• שלשה מ

 15נלא למין נדי שלשה נשתיירו לא אס ינשין לכולן ונ*ו! הוא הדר משוס דהתה פליו שינשי להדס
 סא עטת יא:ו שאין אע*ה ענות ללוט וכיון פגות מט ונפיץ עטת משוס הכא אגל הול •0 לא

 08( ס6אל ר״י דנלי להפמיי המלחמות נספר ita ו״ל והלמג״! .פכ״ל נכוליה פנות ג*ה מקיים
 vta< אלא לנתחלה נהס ל0א6 לל*פ «ל<« שלא הקפומץ *m לא מ^חיץ לא ל פגות שאמת
 גהו< לקאמל*(! והייח שיסה האלון שלוג 0תי68 ג* נאורן !81נ«ק להס לו*8 פגות שסלו הלם שאץ
 שמך 0קט* ולא מחר *6ס 0ל שנ*ח* *«*8ק ותלתא חצו* שאום טא עטת 0שי8 א8אל שלשה פגות
 פלער ולא אמלו p הגאוגיס ל9& ד8א1 ,פצדל ולסייסויקסיס ^*וגיס סליו ולהשיל לאשו לינש ^דס
 ממגס שהניא אש«ה7לימי^לזךשוא ל* סודיראס (ללפת* .תכריע ̂נלתס נדגל הראשוסס «ן אלס

פ מריה ליה שלא הונא מ מ״ש ני ז״ל הלאנ״ד p היה לא וט׳ שנ(ל<!M 8 ג׳ עטת ה:תא ^ 8
 דיי^ קושייתיה »או דייק דפתיה ולאו קהן הא דהילנתא אליבא מלתיה לסחשי משילקיה דייקיץ היני ארעתיה קאי דלא עליה חאמ וניו! י8אג ננמה לאוקומה מולי דשקיל סוגיין וכדמונח תחלה לגליו
א סוף יכזאסיקגא ליה קל* ape הלס דסהוא 0שמי8 גליה גי ד^ל כאמיתי אלא אcהלט לסוס לסמיויה וליתא פמת נולה נעיץ דלל*ע סמל היה ני שגיה קושיא piro ומוה  ישמסאל דר' מתני' ^
 TCĈ  מלן ופרנה iK* הדם נאקושי שלהית שהקשה ומה .סימנ״ן!״ל לדגלי וכדומה אצלון לא שנית דלא ומידי שני׳ח לא קמים דלא דתד הגזול דלולג הירקא גהאי הדסיס U אומי

 דיל! מסנלא אהדד לאקודנהו לן לית הדר יה1 נפיץ לא ולי׳ס הלל ניס נעיץ ללינץ ^דיא טמשלמי מונח וק לחמגא סלא עטת ען נפגף אלא הדר נעי<! לא הדס אנל לל״ע הדר נפיץ וערגה
הגאוניס וכדעת גנון ל8 ו*ל 8ל* דגל* פלו וסה נתילץ '.ש0נ נהלנה היו שלא אתל8 ההלכות !8 הסוגיא אותה נל והשמיס ^ ל׳י ישה השניה וע*נ למעשה הלנה סיגה לאוטיי וגיש

m 8 :הגזול לולג שלק »נה «ף8וג רסה '6 ש'8נ .לו ה8מ0 פד אלי מ*ן8 עח0וור {הטול לולג שי »גתשלשה ממו מהשה עד גחל ערני :ו*ל סלס 0«^»גי n! סוסני! פד המוגחל
לו
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ן שיפזל קזדם נידן 66 נל6 לנ1ל •'מ ני חינ זה נס' שד סנחנ *ס1)<1י ,לנ1ל לי«ל מ [» 
ק ן ויום יום ונל וט׳ העקיע נהפ׳ י נ ן ה'( לולג <פילה על ו’ר,נ6 עליו מ  מ׳ש על «ז

ש נהל' ט מ ני  היזויה ען נלולנ מיינ יט6ש ע'ס6ש ללתדע 6ל6 6נ 6ול הניטש מ6נ
ה טהיו יושי6ל גהיש ולא עליו לנין צוין וסילן ראשו! עיום :הנינ

ט' להוהיף רצה ואם ז ה עדני' .ו  נראה ה׳
ה שלא ס ט ט נדנרי טי ונפרנה, וני

 «פנש להשיר נששונה רניט טעם שצהן שנהג
 מציט ולא וכיון הפינה חוסאש ולאסור ההדס

 לטפין אין נהדם אלא שופפש הישר ננערא
pM אשי . נ ש' הוזני טכן יודע ואיני ע׳  ע

v v הו כחג הריט אנל ,הדם הוססש  מי
נ נסארי ס להוסיף רצה ואם הי ה נהו עינ  ונ

 נדי שט על להוסיף שאין הרנ נדעש נן ואים
ה הנ שנן עינ  אני הפרנה ואמנם .נששונה נ
 כמו נדים שני על להוסיף ואוי שאין יואה
 אמד ואהרוג אהד לולנ על למטיף יאוי פאין
^ סן סצוה עשה p שפשה וני נ פו  אן ה

ס  הוא נוטס וטי׳ הושענא פשט מוסיפין נהו
. נ  ופפפא פסל לא נערנה מסיף אס פיהו ע׳

 ומסיף נהדיא סרטה ששי כהנ דאי דסילשא
ע או עליהם  ערני דכשינ הששא אנל פסול ני

 מטיף אס יושר נפי ועשפע עשנים פשוש זאק
 הסונמי p פטה פשה לא אנל פסל לא

ל  מזול לולנ נפרק נשנ ז׳ל הר*ן אנל .ענ׳
הנ ולפיכן נזרו לא לגאוסו תל  הרפנ׳ם נ

ה נהדס להוסיף יצה שאס עינ ^ כדי ונ  ש׳
 משוס פירוש פנינם על סוסיפין אין המינים שאר אנל הוא פטה וט״ מוסיף גדולה אגודה

ט .הר׳ן ענ׳ל ט׳ לינא תהגהו הנ ייושם ויני יוכל אס לטנה זה ז׳ל הרס׳ה השונת נ
אדם

 האטדה ״נוטל כך ואחר לו ספוכץ וכולן ד\איל
 גדילתן דרך ונוטלן כשמאלו ואתרונ בימינו הזאת
 ,לאויר למעלה וראשיהן לארץ למטה עיקריהן שיהיו

 שיהיו והוא יצא [ז] אחד אחד ונטלן אגדן לא ואם
 מין אלא לו היה לא אם אבל .אצלו מצויץ ארבעתן

 דדאכ׳ד השגת 'טיל לא אחי טין שחסר או אחד
 י נוטל’ *כמה ז :השאר שימצא עד

 אחד ואתרוג אוזד לולב ,מהן
 בדי ושלשה ערבה כדי [״]ושני

 כדי בהדס להוסיף רצה ואם’ .הדם
 ונויי [ס] מוסיף גדולה אגודה שתהיה

מצות
 0ג«הי דלא שרנא סי׳ פור ג :שס ב • שם מור פי׳ י•

:שסד לאוין נספ״ג ופי'

 הראנ״ד כתג ו©׳. נופל ״כמה
 נזה פסול פעולם שמפתי לא ז׳ל
ס איסור ולא מ  גירזפ חו

 לולג דאסר יהודה לר׳ ואשילו
 p׳D רבא אמר דהא אגד לרין
 אוגדין אין דאמר יהודה דר׳
ר מנינו אלא הלולג אס »  ק

 גיס אגיד ואי אגד לריך לולה
 ננוסיף ליס הוס אחריגא פינא
 גסיג ליס קפיר דכי מכלל

 מוסיף ליכא דדיקלא ונפיקיא
/ פ  והאי קאי למדיה האי דאמדנן אגד א״צ דאמרי לרננן ונ׳ש אחי מלולג פסי דאיכא א

:פכ׳ל ,קאי למדיה

סשנת לחם
טה סיט  נשעטן י״ל סמוכין ששגיה (ולי .שטלן מטלה מא גטה שהוא שניץ כלזפי נ

• זשזקסו) נזנהו מפגי והייט לז הן ולא נאגדו לסונלן שזנן שכמו עליו
ק טשל כמדן ז ע דהלכה נשנ ז׳ל הרשנ׳ן אנל ה׳ה נשנ .אשד טלב מ ר׳ ט' נ  ו

דהזכיר ישמעאל דר' דנריו וכלל ההלטח נפייוש ז״ל הר׳ן פירשם הימג^ דנר׳

ן ונוטלן ;פטלן גנוה  אדם אץ נולן המצוש נל מ׳ה:) (דף ועדנה לנ0 פרק .ונו' די
ק יוצא ט' אנק לא ואם :גדילשן דדן אלא נ  נאן הזנא כ׳ז) נמצשוש(דף טפורש .ו

 מעננץ אץ לו יש אנל לו שאין אלא פט לא זה אש זה סעכנץ שנלולג מיצץ ד' נהלכוש
אפ/ ץ אין <ולנ דקי׳ל שונשו ידי צשיק לשודיה והד נזד נל דנעל ו נ אגד צי :ע'

ט' ספל כמון ז  משנה ל׳זה) (סונה שם .ו
'  וששי הדפיס שלשה אופר ישמעאל י

 שנים אפילו אחד ואשיוג אמד לולא פיטש
קא׳ אהדסים פי' .סמס שאיט ואשד מזומים

ע קעומיס פלששן אפילו אומר פיפון יי  ר׳
ו אסד ואשיוג אשד שלולג נשם אומי  הדס נ
 הלכה שפואל אסר וננמיא אחה ופרנה אמד

' נמגין לעטק הגאונים נל ודעש נליה ו נ
תרי הדסים ג' דנעיק ישמעאל ט ונ ׳  שאסר י

ץ אכל נהדס. שלשה הזכיר שלשקקפוסץ פנ  הי
ע דהלנה כשב ז״ל ׳ י  שאפילו נמפן מחנית נ

' פל נמלק וריע י*מ, פצא אשד נהוס י
 עצמו הנמס ולא הקשישה נדץ ישמעאל

ע המנין נמשטקה ® ולא נחפן דיני וו׳ נקנד
פ וקי׳ל ר' כפוי* הלנה שנפסקה לפי נקשימה נ
ע וקי׳ל ר׳  נפד ואפילו להקל ופסיק נמנין נ

« מטש ק״ם שלא אלא נדימנד •וצא וקשום
 סוניא נאותה נזה זנשלה .ונריו ע*נ השונשר
נשנש• וננר נריע להו ולידיזש שם האמזוה

; כמניע ז׳ל הגאונים נל שדעש
ט' רצה ואם ם ההדס תופפת דין .ו *  מו

 אץ סלולג ואע׳ג לנאושו שהוא לפי הוא
 הוסיף ואס מינין נשאר רניט מ׳ש טל אנל .למפלה נמכר לטי לאצדו מצוה לענב אגד צרין

נ פטל, נרע או ט , נזה פטל מעולם שמעה׳ א׳אלא נהשטת נ ט' הי*ט נדעת נראה ו
ז״ל

 נמד נדיענד אנל לנתמלה הוא קמומים שנים משמע ססוס איט ואשד קסושים שנים
 ולא שד הגש' כשהירז סגי דקשיס ושד א״כ ונ״ס ר״ס פניג דא ועל פגי קנווס שאיט
י זרןזיס דמו ור׳ע נר״ע להו לדרוש אנשי שניש לא סשיס  וזה הר״ן נהג זה לשרן ,ט
ע לט ולדרוש ווקא פרנינן הכי ופטם (שוט ׳ י  נוושיר< דהלכשא לן דקים סשום נ

 להו לדרוש מ״ש יקסים נשו לאנטרי דשרוייהו כקולי לשורש נע׳ דלא שיפא דאפילו
ע ר׳ נ נ  דשרי״ט כקולי לפפסק נע• לא ושמואל דניין נמקומה הקושיא ועדיין . פ'

 קעיס אינו ואשד קעומיס שנים ישמעאל ר' דמ׳ש וע׳ק שניהם נקלי הוא פסק אין
' ט מזר עמרא לומר טצרן למה קאסר לנשנזלה  שלשה תשלה דאמר ממאי ישמעאל י
 קעושיס שנים נ’ואש קאמי לכתשלה הדפים שלשה סתשלה דקאמר דמאי לימא הדסים

ט קטום איס זאסו  דנעינן מווו כ״ע לנששלה הא ע”כי להו ולדרוש מקשה עאי קשיא ו
כי״ע למדרש שצי הוי היכי כן ואם הררב׳ן נדנתנ קסום איט ואמו קסומים שטס
ק הקושיא עם הראשונה לקושיא לשח ונראה . ליה ענדיק לא סיהא דלנשמלה נ

י וקנים ינחד כתיו״הו נקטינן דאק ואע׳ג האמרונה  שיייאל ומ״ש נדיענד הייט ט
ת מהג׳ דלא סודו כ״ע דלנשמלה 1ניו דהרו״הו כקולי למדרש ליה נפי הוה לא  אפילו ונ׳

 שהיה מה טף דטף נלום זה אין מהג• לא דלכששלה מווו עלסא נולי קפיס ולא זחד
 קטום שאין שאמד דלפחוש אטד לכתשלה קסומין דלשלששן כריס להם לדרוש אומר
י קטועים נשלשה דלנששלה אלא ואלש׳ה נעיץ  א״ר אמא׳ כר״ע להו לדרוש א״נ ט

ת' כדכיין למדרש ליה הוה אשוו לא נין אטו נין וזניט אשוו להו  שעה נל נפרק ט
אפי הא גני ל') (דף דינ׳ ינינ׳ אשוו ננד׳ דמזנר להנהי שמואל ו  דרשינן לא ואי אנ׳
ש לנו  אמריה ושירן ליה סנירא נר׳ש שטאל דהא להו ולדרוש נגמרא שם ופרין ני׳

ג  קטום שאיני שד לכתשלה דודא׳ לגסוא ליה משמע הכי הנא סדין ומולא הוה די
 נססח קדרות נכי כדסקשיק ולדרוש מקשינן ושדלא וזיל שניא נספר נשנ ונן ננניק
 ומ׳ס קמוס ולא מד נעיק דלכתשלה כיון וא"כ .ע״נ שלמים נטי לפצוה דר"פ פ*פ
 אנל לא דלגתיזלה אע"נ ע’נר למדרש נמרא פריו ומש׳ה נמ׳ט למדרש להם אופר היה

השתא דנשלמא כך נל מקליק לא אטר וגנתשלה ניון וקטום מד דשרו״ט כקולי לפורש
ע וריש יא' נ׳ דהס אע׳ג קטומים דהוו לרישהא חדא איכא כריס חדיש ד׳ אינא נ

 לריעישא חיש• דטו וקניה שד לושי אנל קטוה שאיט אע׳ג שד דמי ריטשא «מי
מי ונדיענד פ*ג6 .ני׳נ להקל ששואל רוצה היה לא ליה פנדיק לא דלנששלה ניץ מ

 ושתי הדסים שלשה דשט ששום מדא .וחזר ננמרא לומר דהוצין י׳ל אמצעית ולקשיא
ע הדסים שלשה נשי הכי לעיסנא מ• ערטס דשהי פיני וני ערטש  .דסזר קאמר ל
 שני אלא נאן אץ נ”א לכשחלה הדסים שלשה אמי מעיקרא אלא שזר לאו דאי ועי׳ל

 שלשתן ונרי נמשנה הוזכרו למה וא׳נ אמד דנר הכל יר״ע ישמעאל דר' ממלוקש
 המורה קודם משוס ישמעאל ר' והזכיר א׳ש ימזר השתא אנל משחקות ג' דהס דתששע

 החזרה קודס נשכיל מ”ס ר״ע עם שזה הוא החזרה ולאחר ע'כ6 אמי מחלזקש דהיה
י נ ה ומ׳ש .סז ח לפסוק הנאוניס כל ודעש ה׳ מ  אמרו ר״י דהא ק*ק ישמעאל כר' נ

ע כיון דשזר אע'נ חעיקרא ר׳י דקאמר דסא• דה״ק ונלאה שד. ואמר יחזר נגמרא ד  י
 דתזר קודם י״י ואמר למאי הסכים היי קטומים שלשמן הזכיר

 הר׳א נדעש נראה ה׳ה כשב .מוסיף גדולה אגודה שיהיה כדי נהדם להוסיף רצה ואם
 כשהוסיף אלא חוהיף כל משום שאין כלומר אשר נתין אלא חופיף כל משום שאין

נ שכשנ אסד האי זה ולפי מופיף כל כאן אין הסין מאותו כשהוסיף אכל אשי מין  הי
דהא כן לומר היאכ׳ד דדעש נשנ דאין קשה מ׳ש אחר ולומר להניס צרין המגיד

ץ אין דלולנ דס׳ל אפילו ליננן ודאי משוס כאן אין אחר מין כהוסמח 6אפי אגד צי
 דר׳ סעמא מאי דאמי ל״י) (דף טזול לולב ש׳ דכא פדכרי שנראה כסו טסיף כל

 משמע שיני ממשה (להו) הוו אחרינא סינא ש״שי ואי אגד צרין לולב קשנר יהודה
 אפילו אנד צרין לולב דאץ א־ירינן אי אכל הכי אשרינן אגד צרץ לולנ לן דאיש דמשוס
 אלא fl'op כל משוס דאיט זיל הראנ״ד כשב זלא מוסיף הוי לא אחריגא וינא מ״ש׳

 ה׳ה שמונת ואולי .אשר כמין אפילו תוסיף כל משוס לינא האיזת כפי אכל יהודה לר׳
 ודאי אכל אמר נשץ אלא תוסיף כל לה דאיח סכרא לינא ז׳ל הראנ׳ד דלדעש לומר
 ונאוט סלונסא אינא אחר דנשץ אלא תוסיף כל לינא אמר כשין אשי'ט הדין האמת נשי

 ונתמוח/ אחד נתין מוסיף בל משום שאין ונאמר עיה ואס .כלל פ'טנתא לינא המין
 נל ליכא אשד דגמין דס׳ל ז׳ל הראנ״ד נדפת נראה דה׳ק יפה פש״שנ אלא מלת

ד . כלל שוסיף ק כני יהא וק״ק ונו' ההוכיוח לשק אלי וטראה נשנ ט  אותה תי
 ידי יצא נלכד הטסלן שאין ודיקלא נסיג דקפריה הוא הגזול לולב נפרק דשר׳ דמאי

י וה׳ה פוכר כראש חפילין שני שהמניח אמייק תפילין השזצא נפרק אנל מונחו ט י
הן לו הוקשה עי״ן יש״ש לומר ונראה עצמו כשני :א1י מהם אחד דככל לולנין דנ
ה יאפילו משמע הנזול דלולכ טניא »  והשם כלום אינו דרנק אלינא אשי כמין ט
ע יוצא מהם אחי דנכל ואע'נ הוסטה הו• לולנץ ישני משמע  דסץ הוהפה פ״ש נפ׳

ק ואח׳נ דס׳ד מאי לאי זה כעד שקול אחי  ולא מותר אמי כמין יאשילו ואמר תי
 חוטף כל ששום אינא לולבין כשני דלדעמו ז׳ל נדכריו קשה וסיר .לולנין לשני דמי

סחל אי ח)’פ (דף הנתנקץ אלו נפרק הקשו אין א'כ אגד צרין אין דלולנ לדידן אפילי
דלולג

ת הו ת הנ סוניו מיי עוז סנדל
ק . 1( »ל לזלג ושק פינה ינוס' יש׳ן נומשוס יכה הוןופן ס רנ :« או  זוי ונו׳ כאגודה (ועל ו

סוז :הגזול לולנ ס' הזכה ונמס' רנה הקוק ׳0 פע»פ כמם' .השאר שיסגא  לולב ווהן מעל נ
ע או הוטף אס פד אמד ב ’ פהזל ני מ אניו נ ט' פעילה שעפט לא זיל הי ל ליזודיה והא• .י '» י א  .ן
ר אומד ואני פ רמסי לכל ושאלתי חא חא על ימים ונוזליסי גהייפי מ  ק .דכר לי אפרו ולא נ׳
ד ׳ א שגס לי אפר ויל הלשנ׳א מז ' הרג שי את שאל מ  שמע שלא ואפר מגיחנדה זצ'צ יונה י

א מאה הידיד שההדס אלא פפמ 0 ר »  כן יי• נתב אשי זפצאת• יגעתי הצני עאק נוא׳ ואתי .פ
 רב נ• ונם ׳שינות כשתי טהנץ כיו שכן נו והעיד נן שהמניה ויל גאון מלשוי לרג ששונה ויל גיאש

 שאעח תשוניתיהן אחי נכלניתיי תנ5 זיל ניאת גן ידי׳ השיט p גאון מעדיה ורטט גאון גסיזגא•
ף פאוש ט  נלא הן ודנדיהן ופי ששיר מ־פ שישה נהום אמ1 הפונתי פן פאה היתד סיא נשו הדס מ
ן אגו ונדנריהה יזיל מופפו ספם ויל הוא ונפן rt>pn מפס ׳ ו נ ס וכיין ט הי מ•(• שאר 1א שיפה י
ד דדקלא ועיקיא מיג והא נאגווה שימלין אין אסר מין ולא הן סוס פין לפאס נשדן pie סוס ואפ׳ג שסל׳ ולא גאסי דלילג ופינא הואיל לאגודה דשטן נמיצו אלא הלילנ אוגדן אין דאתי יהודה לי

סגר ק אנל אגד צדן לולג ון ד צינ נ ס שי גיש אגד צייו אץ ליצג י • פנ׳ל ונ

ן נזידסש• מפיאין הזויש י רנ י אוסר אווא רני עאיהן טנ נ ו  10W הונא רב אעש״תן ע
ג וכן עשייתן בשעת פי עו שאנאו נ ח חסרא סרב מיניה נ ר ביק• יאא ואנא שנ נ  סזפעע ו
אה אהריא ך דריך שאנחמי ס אניאה ולחראת קורם אני ה שהות שיש אע׳ א אכי ד נ י  קורס אנ
נן גסרח ה״נו קשירה קורס אברך עריך חפיאין ו  בהלכות כרם' בראש שסהרק הרוק ר

ה ועא ]1[ : תפיאין  אסר (ח) I ע־כ ,ומברך חוזר ומי! סין ביז סח שאם שסחה רבינו כתב ז
 רש״י רברי מתוך כרסשמע ודאא התוס׳ פסקו וכן בר־פז האבח שסואא אסר תתודה רב

ריע ר נ מ א בו ממיסי [ש] ז אחר מין מבא י ת ה נות! אפילו נ מ ח הרסיס נ ס ת ונ  אין ערנו
ח ו א נ ץ ד.וםיף איב אלא תוסיף נ ש אחר מ . עי ם' חו א נ בנ ני ארץ ו שנ די איקח נוהגיס א  נ

ן ערנח מני ח אואב נ א רד• קשיים וגי ס׳ דין נמנין עי חו נ .סנ : ע'



ם. משנה סניד מני ת ז כו ל ב ה ל ה כסף פ״ז לו » 285 קמג »

 הנוול לכ1ל סנפלק 1דנ(7 פהא לאיה (הגיא אהל במין אלא הוסיף גל 0ו0« סאץ ז׳ל
f גסיליגק(ציה הסילץ א5הפ( שנפלק והפוגיא l( שהמגיוו שם שגגאול«לאה ז״ל לדפסו קשה 

 ופיקלא פסיג שהגיא והראיה לולגין לשני זה גי! ומה הוסיף גל משום שגל נלאש הפילץ נ'
 פליהן שאןיפגול שגן סוגסווגיק ין» יצא w גלגל הנופל! ולאי גפסלהא פינה ללקלא
ק איק והל• צולגק שני פשס  שק ופימ ^ג
 אה נה! ואונלק שנין גסגשה איק פפיש שק

ה ל׳ ליפה הלולג מי  להלן אלי והנלאה . י
 הוסיף לולגק שני נפל שאס היא ^סוניוה

 אגל להפילה יושא גאהי שנפל! והוא ופגל
 אין לו« לקו׳ל ללילן אסל מין פמו לקה אם

 להאי הושף לא משום מגל לא אגל צלין
ה י  גסנהילץ פמוינל קאי לסוליה והאי קאי ^

 אין וא׳ם פ׳נג). (לף הנחנקין p אצו פיק
 מפל לולג סלק גמוזגל לגההלה סוסיפין

 אק V מהן שאהין שאין נשם ליא,.) (סונה
 לולג למ*ל אפילו שם והפמילוה .פציהן ששפין

 מיפה נ•( .גצנהאלה והוא אני צליך אין
 ולא פליק ששש! ואין למפלה שנהג לגיס
פג הג וגא! פסול הושף ואס ג  הוסיף ואם נ

 שן מא מושף לש גל ומיס פגול, אונלפ
 שילצה פה גגל לאנמ ששאי אמל מץ שן שפ
 שפה נין פגום גץ הסיס לנוי הסיל ולוה
 שספה מהיל ששה הנאושס ק שה וגן

 גהשוגה לגיפ השיג וגגל להיגג יומה הפלגה
אלא הוספה שהל מפלא פצים שלא שגיק

ס ויש .פגיי אמד גפין לגושף אץ גהיס :ז*ל למפלשיס הלוקוס ששה אלו גיגלי

פי .וגי' אייו שימיר 5*נמ  י
אנ׳ו  6נפני פפמים ג' י׳ל הי

ד מייל אצגמוה משרה פ9ש  ג
פין, מגיל: ש

 םנינםואין על אץפוסיפץ המינץ שאר אבל הוא. מצרה
 היפןב׳וי השנת ניע אי W היסיף ואם- סהן נורעין

 אורך יישיעור יבמה ח *(פסול):
ש. פדן כל  פחות אץ לולב טו

 כל ארוך היה ואם טפחים טארבעה
 טשדרתו ומדידתו כשר. שהוא
 משלשה’פחות אין וערבוב והדם העלים מראש לא בלבד

 אין ואפילו .כשדים שהן כל ארוכין היו ואם .טפחים
 שיהיו והוא כשרים לחץ עלץ שלשה אלא ובד בד בכל

 שדרו שיהיה צריך הלולב אגד ואם .הבד בראש
 .יותר או טפח וערבה ההדס מן יוצא לולב של [ג]

גדול היה ואם טכביצה פחות אין אתרוג [ל] ושיעור
כל מי׳נג׳משהגי׳צ׳צויופפף;“

n ש' שי>  שק יפצי ממפיס ג' גיונ יסמיד סמס גפמ׳ג גסג ק ב :מי מפין סג׳ג «
:פיציס »'

 שרה ושיתי רה06 פפס 00050 גגרנשאלש לא, t פרגם גיי שצי פל לגושף איס
 פלהשינק פהנפישריגינציאששאפמי איסניול לי הפש ואסיג הרפלס לאישר-גיגדי

ני ישו נהוף נו שהוי ררמניס י והירה ום פי נ י פ להנכיי נ םי ק  פפהלהנשירמ*פ0ו
שג גמל פלגי שפופ ואפ׳ג ג  אלא פסול משנים לספי שגם למשמפ ליגא שנים פרגי י

סיי  נהל יערני ימי שפיר אוסיף ואי סני ינ
 ומנץ פייס גג• גיירשינן פאס ואפילו הפ0ה

ס ה׳ל סאה 00 אפילו  דמיפוס יאע׳ג פיי
 ופוד מאה אפילו הינייס ויסיק שנים פוים

 נמינים מסיף יאפיצו ממיא אמרינן נהייא
ש ואגק  ציין אק לולג יקי׳ל פסיל לא נהייי

שצק■ קאי לשיים והאי קאי למוייה האי אגו
חי כיון ואחרו: צולג נני  לשפופי אשר משמע י
 להוויה והאי לשייה וש>• כיון שסיף ואס
ה הדס ונגי פסל שלא נמצא קאי פינ  אפילו ו

אני :פנ״ל נמי צנתמלה  גאו הממני הסף ו
ס של ננו הלא השוטה לידי שנ יני  נהן ונ

ה לרטע דאסוי הא• ששאצוש פיג  שגלולג ג
 פסול <רו סינוס שהי של הוסיף אס ואהר
שי הוסיף שאס ההיס ק וה״ש  הקפ והשיג .נ

 הסשר וסיק ט הזי שנגד שלנס סספייס
 שסל לא נרע ש שסיף ואס ק נידו סלו

 והראהו .סנרא «א> הוקה ראיס פשו ושפפע
הג ס היל נ הג םיפג׳  01גם לקשף רצם אס נ
 שא סאה ופש• פוסיף אטיס שהשם גיי
 ואס מנינס פל שסישן אין שפן שאי אנל

ע ק הוסיף חיג ינהדם מסהניא ואיפכא פסול ני ף נ » p גסיג ונפרטם מנוס
שי ששאל אפר לי אמי וגסי(ליט) צינה) משנה(דף ונו'. ששר כקו! ח מי מא עיני ננצל שהוסיף פה נל אנל שפים פיני ומייפס ערני ועדנה היפ ש ס הקשו פיזטנפא ו

הודט צמ0 של שירו אפר יוהק ש' פפס סק יוצא לולג שיהא ניי ארנפס ולולג שלשה מגיל: ix< וסגשיי ו
לי הלנה וריי ססואצ וקיי׳ע פפה ההדס פן שצא ציין לוצג ללי שי שם ופטאי ג שי י ה פי שיגבי ט

שי ונהשנוה .ולפשה פשדרו שא הצולג סי ספנים ספחים שצשה אייא והפינה ההדס נ
ס בטיל אצגשח פשר סהה  שהם ואפשר נלנד פסוגדה• השפיות אלא גלל פראק איני שגיא אופה הניאו לא נהצטה אנל זיל והאהרורס שאוניס הקצה פסק p . 0*0 נוי

אפי נר*פ יפסיק שא יששאל ששיק שי ו עי דנרייסא בתיק וילא קפנים נפפמים ד * טהיה קיי״ל ולא שפי ני וששאל טסים קייל ולא שלפים סססים ינ ס אפי נ  ששיפוי י
י' אלא פצק פס שא הצולב הג לא הפשר נפל ואף יושן ג מי דגל הגפ' ק בהלטה פטאי זם . 'p שו ואם דל: הפפישיס שאי ניפה הנגק ומיס נפשק מימרוס אלא נ

שי לק אץ ט׳ ננל אץ ואפילו :למפלה ש שי לשן סלק ניי נ׳ ט ונשחישו עליו ינש היי ל*נ) שם(יף .ו ג אמי נ ט׳ אני ואם :ואמו אמו נל וניאש השיא ו .ו
ני ש ג ק פל ספה לוצג סל שידו שההא צשן פשרה אפילו ארוגץ והפיגה כהדס שאס יביט ויפה גסהק-. זה הזני  ססטשו p זיל גיאה אנן יצחק יביס גהלטס הפלו p נגי

ש :זיל האמיונים ק שיע ׳ נאטז שפי מאיי יי קסן אהיה שישר צ״ד.) (דף השנה .וטי אץ אהוזג ו ^י י*מ וידוע נניצה שמי ישרה י  ניי והנוול שם שד .שיי סלנה ו
• אסה טוו שנים סאוסז ני י' ^י י ׳ ויווע ידק צשש אסי אפילו אוסר יוסי ו שי אין יוסי רציני טסרא שד ומטאי קש ציי הלנה שי• יוסי י :לגילו ש

ה , בי טע־ג
משגה לחם

א שם דאמיו הששנה פל הציצים על אמי שס לששף זה נץ הה ושד דלש גורע זה ואין נלוסי קאי לשדיה והא• האי להוויה דהאי אני שץ■ אץ דלולג למיד טפי
ע ליה פשנמס הא זיל דעהו שסיף ואס *(0M וייל .קאי לשדיה והאי קאי לשדיה האי יטרייוא (M פלק קשי ילסח וייל .לולנין נשני אני צריך דאץ נלוצנ אפילו טי

ט' כאחד שנמצן ושא ואמר היה נתטק זה ה ו ו יאיגא הנס^ץ נפרק לפרש א״א ונז ה של אמו נ שק נדים נשששף שיט פסול ששף אם ינינו ופיש פקל איט פינ
ס הי יצא צוצנץ נשר מי  והסם אחי ששף ואמ״נ השצין של נחים ארבעה למחב י
שהי גרוע מי לא וא*נ מפשל חמישי ניס הרס ואסיה ננשמה נרא* הנימן  אנל ו
 השספוש שהירצו למה ויומה ושמי גרוע ליה הוה מישחיל השילה ינשעה שק הגא
ט׳ נליצנ לן סנירא אי ני״ה שה שא ומ״ש .ו  של זוטס שר יטפל ריל יהפיצין יו

ש ועל .נאמד שיפלם בעיה שסיף נל סשום לריפסל השלץ  אין קשה זיל היאניד ינ
 שחפה ומס ,שת לסשנו *הה דיישג וי״ל .עליהן ®ח-םין ואץ טייחא ההיא •ישג

ט פל  סיושג איפ ונרוס שהפה ♦שר מיש ס*מ מספה שיין ונמיר נמ״ש היא זיל יני
י' יפסול ויל הראכ׳י דמיוה ויחי פסח דאה פ. קאפי ופאי פפגנק מינים י  ואיה טו

p אגי שין יאק דרן״ל לרנק והא אומה יישנ אין שר לשאיר אפילו o p שה טסו  נ
 הסם ושאר וייל .שהיסץ אץ דלנהמלה קאסרה דטייסא ניין ואמאי נמשיהה *

מי לדון מי ד  נוי גני ואיג ואמש אלי זה ששום לאגדו סטה אגד שין דאין דקייל י
אניו הקשה מה א״ג וכיח .מסר ט על זיל ט שג קפייה דש דקאמי מההס יני  ג

ט' מי החם שאר ימוחר ו שי שא קשיא לאו שש הא לרי י ה י מי שס י  שין ליה י
שן לטי שישה לן איגפה לא הסטה סן החני אגד  שמוסיף מ«י מינו כששר אסרו ה
סי לרבנן אגל ם' העיק שאר אבל :וקיל ש מפעם מ ש קפה .ו שר ניג  שנהג י
שף נץ ומה פשלה נערנה הוסיף 060 י מ  פל אמד ניס לסומיף מרנה של אמי נ

ק יאמרו נחיס איגפה ט  גני ש שס יאמרו ששף יאי» פיר) (קף הנמגקץ ג
ש אם גפי השלץ ט' קאי למדה האי גשיהו ואגם אסרינא ושימי נהי אינפה פנ ו

ת תו ת ת טוניו טיי
j[ק גספיי ׳ ש «וז יעל לילג על סיסיפץ **ין סנץ ני  זיפין ופנץ ה«יןי 1A וו־ל «

חין רנ אגר עיץ■ אץ לסיר אגל אני גרץ• לילב ד’ה<יט.לם וני• שזן ני  לוושיוו ו:ווי ו
ע ,הטזגקין א' נוא־יוא קא' לחוריו; ווזאי קאי שאל לגב• ייחנן נר־ (גן 1 ע • א עי  ו

ז איעידר חסאוו הסמלת נש־ ליה סשייעא וברייתא  > עיג .לולב אל אררו ער «י
אגוו יאסי• דים לגני יתידת נרי (ל) :נ

ן לצאס שראוי הג יצא פלפו גפני גמלו אס ופק פץ גל יהא פש! נפר ט  רגיט טנ
 גנל לצאה שראוי שלגץ גשני ליה שה מצמר גשר גה לצאס ראר ישספה ושק לפיל
שי גחיס איגפה גספילץ גששסיף והיה גשע אהד  1̂ גפר הל נל פס לצאס ט

ט ט עצמן בפני ששנה מל לצאח דראר ששנה על שהונה ששף אם נטטוס p דפו  א
ה אסי נד עינ ע פיס זה ולפי מספה ש! וליליס אמו וסוס יחפיצץ אחו וניס י נ  י

ט ונו' הישף ואס ה ני• שני קי ̂ז נ0נ סוד . דחק וזה אמי נד ולא יוקא טנ  הי
p ר מימה שאה  . מסיף ואם כסנ וכאן מו׳ פליק ששפץ ואץ למעלה שכהנ יני

ס וולס הג ולא שמחק אץ נהג שס נ  לפיסי לן איה מאי אלא פסול פהה ואס נ
שן לא דנפמיו וי״ל כאן. סיש על ספן נפי נמססה גם נאן פיש על סמן  לנאי מ
הג שהיי  אץ א׳ פץ נמצא צא ואם שם כסב ונס זה אח זה העננין שרן ד' נ

;ונו׳ ט הדומה אמי סניאץ
ת ח מ טי נ ט׳ שין שי  קייל ולא שש ני משאל טהיה קי״ל וצא ל׳ה נ0נ .ו

אמי נסאי טסיה ט׳. ששישר ו ץ קשה ו » ה פ * לזה. זה י שאהדלקזי ו
ש הכל על פליג עסק הן .פפה ההדס ק יוצא שיהיה שין טצנ של שדיו מיהזנ  ו
ה השט: דלא מטם אלא הני אמרינן לא ולשמואל גחל ספס המש ספמ ס סדוי  אדוי
 לא נפי שיי תיל ששגו היייף סניה צימס נפשקע שם טאיש סדפהנ לזה וספן
ק נהא ושמואל עליה פליג או  גן אס ונו' עסק י* געי אייר• שמואל זאישי פפחים ינ

שן שק ע הרייף של boon לושי פנל שק: סמ לד
כתלי

עוז מגדל
 ששר ששש קפרס ששהיש שלשש ויל שיאלי נתב :ששורש משלשש שורש ש שש ששוו נסת

 לשאו ושושן נשלנושו דל גיאש p ריי שרש p וזוגי שלל: כלש מודל אצמווש
 לש ושלו אלירש ורגין דש• ט ^■קו ושייר .שלל ושליש אצנשוש פלש שש לולג של שפוזיש ד' ר

רספע שיריו לש שא <ש פשו אשרש יוה יל לש אנל שוס. של גנשון והשפקוו׳ . . . שירחי . .
ט שאינה לשששיפר שגיא אושש נל שששששו שש שכתגש נ« נ׳ר  שששוקש שהלכה רל וסמכי ק

 אינע דאודישא רפה ששא דג אשר יגרניץ קש״פא פשיפין 'at שוכלס ל שנשש כמש' ששריה
 ירסק שריאל ארד ■«דה יכורנ ששכלח <ל כסם נשי לש ופיישי ושלשיא ופסקוא פשרי ככמש שגיל דלולב כשמססין כאן וששן ציציס נשלנוח אלרש לי קמס נאצ« ושילסא ששש גו!שש שש מודל

 טיז< רשרש שש לנ6ינ מייל אצכפוס ששגה שדש ששש סשיש ג' ישסו ששל נפלי ונושש שם?ו יק רהח השוס מן ייוא לולג ששא נוי אינפש ולולש ג־«שש וטנה שיש ששו סישיש שלשווא
 ש וסן ווש שנששש שפנלש יש' כדוכ שנשרש דרן לנל שנש ושלסש ייו שףל שישי אכל כמנהגו. p מל יכוסיו כאן ששיזמי נמו שאצגרוש שיש לא1 ששששסשם נאן שכסג ויל לש שק וש ופל
א ין לא ולשפיא ין ולא פטפוא פשן קק ושא דיון• דלא ושקי שר״ משש לפששש פרוושט יקטה פקפוש נשמש שוון שלשוי m לא ר  נשישד טא און לשפוא יאק ורוד ששי וי״ן דון ^

פp לשלש שלוש ששופר שי ששי ולא לספלש ששר לשש ץ6ו טישש שרוי לשש יש שיוכלח נררק לשדא שמש וגרשויא אינש ושן• דק ונששיא (ש!יק לא ק6 דוש ן שו לשדלואש9נ י של ^
:שנפל טלג ל . שש«ש אניזש ואין « וש ט ל99 אן תושלו :ש׳ן כשרץ ששן



: :8 משנה מנידפ״ז לולב הלכות זמניס.משנה כסף6

 פליהס מנרך היז(ות דנל דקי׳ל יניון ה״פישים וכהני .ונו׳ ()ינכה משיגניה ט
 ראשו ההם החד יהסוך <)ו שיפלט קוים עליי ^עניך לפש״הם קידה

' .לפפה ס הייה1וו שיניך עד .ח“ללי שלו) שיטו! 6י לעשייה! עונד מיקי׳ דשפיי *מיי
;לעשייה! פוני מיקי' •דיו שיענ עד נש״• כדו)תייק מענוע עד

. מוליך כיצד י ט׳ לי<ך ה«) נייושלמ׳ ו
דני דני כל על ג׳ש לגפוע י׳ ו

ע׳ וייז)  והכי! הכין b‘1 חד ירכין חי הנין נ
י ויניס . חד  לייך דה'ק מערש שהוא ה6נ

 רגועה כל על ה״ט ודני דני כל על צגעגע
רי ורוייה והנלאה והנאה הולכה של  הכי ונ

 ואין הד חשונ וסניא מוליך אה ליה מינעיא
 וכן קפטח רגועה שלש אלא נשגיהס לגעגע

 אהד ח:ונ מהה אהד כל או ונווייד נפעלה
 אחד ננל קפטר ר:ועת שלש לגעגע לו ויש

 דלאו מאחי איעשיפא דלא וכיון מהן (אחי
 ומנעגע להומיא ענדיק היא דסיסא פילהא

ר ננל גיס י ונ דנ : ו
ת י ב

ה ט י נ ג שי מ׳ה:) (דף ושם ניה גאק מדאננהיה נהוגיא שט(דףמ"נ) ונו', ארנעה ם
.למעלה כגזני ׳לא לא גדילת! כדיך שלא גסל! שאט ממאי

ס' כהלכתה וטצוה  האי מ׳ס נשמאל ואחיוג נימי! לולב )ל׳ז (דף למפלה הווכי כנר .ו
ל״ח) נגמיא(דף ואחיו למניה דטיש והגעגוע הדאמליה והאי מלוה תלהא

ס .ימוייי מפלה ומניא מוליך שהוא  וקצה ויני
ץ ארבעה ״טשיגביה ט • כשר שהוא כל [״] . , והנאה סיטלכה יטא שהגעטע טוני׳! מפישיט ^

 כין ביטין בין זה אחר בזה בין כאחת שהגביהן כין
 שלא אבל גדילתן דרך שינביהן והוא .יצא בשמאל

 אגודה שיגביה כהלכתה ומצוה .יצא לא גדילתן דרך
 ויביא ויוליך בשמאל ואתרוג בימין טינין שלשה של

:ורוח רוח בכל פעטיש שלש הלולב וינענע ויוריד ויעלה
 פעמים שלש הלולב ראש ומנענע [י] מוליך נכיצד א

 כעליה וכן פעמים שלש הלולב ראש ומנענע ומביא
 ההלל קריאת [ס] בשעת ומביא מוליך יוהיכן ,וירידה
ע] טוב כי לה׳ בהודו  הושיעה ח׳ ובאנא וסוף תחלה [

:בלילה נוטל ואינו לולב לנטילת כשר [א] היום יוכל נא
א על לקיחה .יצא ונטלה סדין עליה שכרך או זהב ועזל כסף של יינימון זו לאגודה עשה י

ידי
. חרנא סי׳ טור ה cc נמ״ג תר<נ סי׳ טור ר ־ שם סמ׳ג פר<א פי׳ טיר ג :שם ב שס סס״ג ע״ש תרגא סי׳ אטור

נ  אמיו מהניזיגיט הינה אנל ההלכות מן ינ'
 מעלה יסניא מולץ אלא אהי געטע שט שאין

 ומניא מוליך שיטא שאמי מי ויש .ודיו ומוייד
 כלולב מגעגע ואח״נ אהה פעם ומוייד מפלה

 שהוא שאמר מ׳ ויש .לנן קודם או ומפיסו
 ועליה והנאה הולכה נשעה ומפיפו מנענע
 גחלו וסלן אלו לנפטעין מנץ ואץ וירידה
 להאריך ואין נהלנוא הכהונה הירושלג״ נסוניח

 יוצא אדם הצדדי! מן אחד שנכל לפי מה
;חונהו ידי

(ק מפצה .ונו׳ ומניא מוליך וחיכן י
ח מנענעץ היו היכן ל*ד) לה׳ נהו

י׳ נא טפיעה ה' ונאנא וסיף החלה ס דנ  .נ׳
 ראשון לה' הודו ופוף הקלה ז״ל פירש"'
ט׳ היום וכל :ואמחן  הקורא פיק משנה .ו

ה )נ׳ (מנילה ושם המגלה את הינ  מקיפות ונ
:נלילה גימל שאיט סנואי

א ה י ש ה להו אמי ל״ה) (דף וננעיא והב של נגירוניור לולניהן אונדין שהיו ירושלים באנשי מעשה נמשנה ל*ו) (פונה שם . וכו' לאנודה ע נ  ש״יו הושענא דניל׳ להנכו י
א מציצה להוי דלא היפי פ׳ יד טת א יליכא ולקמחס דנעיק נסודיא הושענא איניש לינקוע לא רנה ואמר הוצן איט לנאותו כל אפי ינ י פ"׳ לקיחה אפר ינ נ ד

אחי

ד י צ ט' מוליך כי ה .ו  תנואייס שהם נ׳ל והשלשה פירושים אינעה כאן נתב ה׳
ן נדנד׳ ם טציאו יכלם הנוול לולב נפרק ההלטח כפירוש הי׳ ה  מן יניי

חמי הירושלמי דני דבי כל על פעמים נ' לנענע צריך שם י ע׳ זייא י׳ ו  הד הנין נ
ם' חי והכין הכין דילמא או סד והכין  יעל הוא הר׳ן שהניא האחד פי' .איהפרש ולח ו

דני דנר נל  ומניא מוליך דהך ודאי והיק בהן שמנענעין ההלל מקיפוח נפל י״ל ו
 היא אחת וטרדה דהעלאה רשום ארנעז ליה חשיב ולא חלהא ליה קי׳ ומוריד פעלה
 כמקים שם שיניחע אלא אצלו הנאה נלא להולכה אפשר אנל טרדה נלא להעלאה דא״א

והנאה טלנה וצריך אחד דני הכל הוי אי ליה סספקא וההכאה וההולכה פהוליט

טשנח לוזם
י נל על וו׳׳ל נפסקיו ו׳ל הרא׳ש נחב עוד .עיהר והראשי! דוחק ווה מהן נ דני ד ו

 וזו נינהו י״ל׳ היי והנאה יהולנה נקפיגן איפשיפא דלא ופיק לא או פעמים שתי
א  מוליך אלא אמי נעטע שם שאי! אמרו המנרשים מן הרנה אנל ה׳ה מ״ש היא ההני
י כל דעל פירש השני הכי־וש .וויו אהה פעם ומוריד מעלה ומניא דני דנ ל ו  על י׳

 ונהפלאה ונהנאה נמלכה נסרו״הו ונע׳ והורדה והמלאה והנשה הולכה של הטעה כל
 והנאה נמלכה לנענע וצריך והורדה העלאה וכן מד והנאה מלנה משוב אי והורדה

 נהנאה וכן בהולכה פעחים שלש לנענע וצריך חד והנאה מד מלנה א׳ד פעעיס נ׳
ה היא וזו לרימרא פנויק איפפיסא ולא וכיון ע סני  ות׳ש וט׳. מוליך צו כ שנתב יני

 ונהיאה הלחא דנמלכה רוח לכל פעמים שש דמי אע׳ג רוח נפל פעניס שלש רניט
ל ולמלכה'והנאה השוס תלתא■  .והנאה למלכה פעמים ג' וקרי המנין לעני! הד קי׳ «

י דננל פירשו ואמרים נ  היזטטה ואצו קחא כפיחש ההלל מקומית כל הייט ודנר ו
 אמד הכל הם ההנושח אלו אם הייישצת׳ ושואל ומוריד מעלה ועניא ממוליך הון הס

 לנענע וצריך לחומיא נקעינן איפשיניא דלא וכיון מד והנאה■ מי הולכה או והנאה ממלכה
 הוא הפירוש שזה ונ׳ל . קעצות המפנה פל זונות ג' והוריו והעלה והניא ממליך אס׳כ
ה ס׳ש  מנענע ואח׳ש אהה פעם ויוריד יעלה ופניא מוליך שהוא שאמי מ׳ ויש ה׳
 עליה והנאה הולכה נצעת ימעיט ניגעגע שמא שאומר ני יש ה״ה נסב ענד ,וגו'

נ אלו לנעטעים מנין ואין דרידה  דהא וכי' לנעעעיס מנין אץ ס׳ש היעה דני ומא .ע'
ט לפייוש הפירוש זה נין חילוק מה וע׳ק פענים שלש אמרו נייזשלפ׳  ולכאורה יני

ק כיאה ל׳  והנאה הולכה נשעה נענוע והיינו וט׳ ומנענע ותניא ומנענע טליך לניט ו
 והנאה ולהילכה דנהיננא קמא נפי' הירושלמי כפירוש מפרש זה השימש דלפי ונראה

 ההולכה נבעת לנענע שצריך ליה משמע נעטע להו ומדקי׳ נענוע קרי ומרדה והעלאה
ק  יהיו כמה הנעטעים מנין אנל שלמ׳1היי נהו תני אמא< לא דאי׳ וטי הנאה נשעה ו

 והנאה להולכה אלא הוי לא פעמים שלש הירושלמי דקאמי דמאי נא! אץ זה צםירוש
ר לא אנל. ויחלה «לי«  מדקד׳ אלא והנאה המלכה נשעה שיעשה הנענועים מעטן מ

 שמא פעמים נשלש כלומר פעניס שלש לנפגע צחך שמא א״ג .הס מפקינן נעננע להו
ג לנענע 7צי נמהבאה ההולכה נ מו וכמה מהן אהד נ ר לא הנפטעיס י  שיהיה אלא ינ

u שפוני אלא קפא כפירוש הסירופים פאר אבל הם נמה אמר לא אנל נשסע 
אמד נפל ומנענע לני ומוריד מעלה ומניא טליך ולכך לקולא חיושלננ׳ נגגוא דפקסוק

>«v| ק; יגלוטון ו יויצק ד , עי קג עו ה; ט
 אץ כלומר ונו׳ ומניא ממוליך יזון נ״ם לנענע צריך הלולב פסוליך רוח מכל כלומר
 הוא שזה וצ׳ל .והנאה הולכה ככל פעמים ג׳ שינענע עד וההנאה המלכה לו מפטק
 לנענע שצייך וייס רוח נפל שי״ל ודני דבר כל על שאפרש בירושלמי חמשי פימה

 וצרץ אמי נפל נ*פ וצריך אהד הכל וההנאה המלכה הנ״א אלו מיושלמ׳ ושואל ג'פ
 משוס לחינירא ונקעינן והולכה והנאה בהולכה ודי הרי חשיב א׳ד והנאה ממלכה

 כוונה שזו נחב ז׳ל והוא .והנאה וזמלכה אהד כל דוה לכל גיא צריך ולכך מציה הטני
ה׳ מ׳ש זה שלאי באופן ,כן שששין השלם רונ מנהג יצא זה פירוש וע׳ש זיל הרי׳ף ע
ל ותניא מוליך  יננמרא ומביא שמוליך רוח לכל והנאה ממלכה חטשח שלש שיעשה י׳

 נ״ס לצענע צריך ומ׳ש .הדנריס ׳והר ניאי והירושלמי וההנאה המלכה אלא הוזכר לא
 מלכה נ״פ שיהיה צריך המד לצד שיעשה והנאה מלנה ככל י״ל והכאה הילכה ככל

א נסימן השור מ״ש מסכים הפירוש ולזה והנאה ה כתנ וז״ל, חינ׳  והנאה הולכה נ׳
 ידו שמוליך הוא והנעטע צ״עלה נהב הכיור היי וא׳ית אחר נענוע צריך ואין הנעטע הוא

 נמקים כלומר שם וינענע ומדנחנ מהנאה ונ״א ממלכה נ"פ שם וינענע מכננדו
 כפדוש שפירש נראה וכאן ז׳ל הרמנ״ם כפירוש משיש פמא משי.ע ידו שהוליך
 רוח לכל צריך ואין לקולא ואזליק דינצן וצעטע כתג ונהל׳ שם שכאב יעוד .הראפין

 כלל הייופלתי פירוש לענין נינ״הו וליכא נפסקיו ז׳ל היא״ש שכמב נהל׳ והיינו וט׳
מי אלא ס' כחב ובהלכות שכתב הכור לשון נראה וכן לקולא ומר לחומרא ליה נקיש י ו
 ההלטה ופירוש לקולא ואח״כ לחומיא ליה נקם חההלה אלא החלה למ׳ש הפרש שאין

ה נסב איך קשה הינר כן ואם שכהכה׳ הרא״ש לפירוש מפכים נראה ונו׳ כחג ונ׳
 הרמנ׳ם פירוש רשרש דאיהו איכא סונא יהא הפירוש לענין הפרש ניניהם דאין יחשמע

ט' מפרש ונהלמה ר לשון ליהוק ונראה . הרא״ש כ א ולומר מו מ  כפירוש מפרש י
 שלומר רוח נאוחו אלא ידו שהוליך נמקים ר*ל אינו פעמים נ׳ שם וינענע ומ״ש היא׳ש

 כך ואמר אה*כ וז׳ש והנאה כמלכה אעמים נ׳ נמזרח ינענע נמזרח ידו מוליך אם
 ומ׳ש .ללשון ידו משה כך ואחר פעחים ג׳ ינענע נמזרח שם כלומר צפון לצד ירו מכה

 אלא והנאה הולכה כלא שהנענוע חחשוכ אל לט לנאר כוונחו להלאה מכננדו יינ שמוניך
דני׳ הוא דמק זה ופיי־וש .להלאה מכננדו ידו שיוליך אלא לכדו כשטש  מה אבל המר נ
 הרמנ׳ן אירוש לפרש הרא׳ש שדעה כתנ ז׳ל והינ״י .דנריו עכד' דנריו להסניס נעשה
 ונלטן מכחימא הרמנ״ן מדעה דעהו רחוק ונפיני . שנתנה׳ שלישי פירוש ומא

ס כדעת הרא״ש שדעת שפתנ מנ׳ ל׳ נחנארו ולא אדידה דיייה דפליג נראה הי
יפה דנייו

א ט' זו לאגודה עשר, י ע וסוכר ה׳ה כחג .ו י נ ח י כ ט' רנא פי  דניץ קיק . ו
ט' נהודרא הושענא איניש לינקוס נא ל׳ז) (דף נגמרא יאמרו דמאי יפיל י

 לומר לרנא לו היה לקיחה שייה אסר דנר יי׳ על לקימה אמי ומש׳ה לנוי דעניי הוא
ש מוצן איט לנאותו כל ונו' וליןחהם דנעיק דקאמר לרנה קשיא והו .קודם שאמר נ

אמא•
ת ו ה ת ת ו י נ טו מיי

סי יום׳ ניני■ [מ] א ה׳ וmאו אפילו י ט חי נ י ודז׳א גגפריו עקיבא רני סונר וכן י נ ד  נ
שזזז די ראסר■ מ ט׳ [נ] .אהוד בידו שיאהזנו נ ל ש ח א ׳ ז תני י ע י  פעסינז שלש לנענ

רא רני עי וי ץ נ ד והבין היי הנ ש ה לנוז סידו ד הי ד ותיור הד והנאוד ח ל סו  הרי ו
ה שלש מי ע אה חד הולכה רלסא או פ הנ ך וברין־ חד ו לי הו p נ־פ ולהב-יא ל r ג׳ 

ה ה׳נו ג' ה ת ו או א תנז! ליה יפשיט הנ ז , נ־פ לנסבס זוריך חנינ ט מ  שהיא האשה היא נ
שת ד חד ואיתויי אנעזויי בה־ג כנמרא ירכזיה רפי ובעי ברכוה עו כו' אי ה וכן ו  בטנחו

ה דכי בעי ק עיין לנזוטדא ועבדינן בתיקו יקאי הכי ידסי ר פ ת אלו נ הו כ ,כננזרא טנ  ; ע'
ב (כ) ת עו נ ה דנ ם אלו רכל כעיני ונראה אניי ה הנענועי ע ש ה נ רנ ע אכל כ ענו  דסהני' נ

א ב1תודלח־זםנ דחידו אנ שיעה ה' ו א הו ע נ ענו א נ עלס ט אכל .ניטזו נ י נ ב שסהה ו ה  נ
ע ט ע נ ר נגטרא לא מבינו לא נטילה שלאחר ו שלם׳ ולא די ח א ולא בי ת ספ חי  רק נ

ל ק ^ א י א לדרך לבאה הזפניס השוזר תפלת פרק כשילה■ ךטייתו ה והוקע שופר סני

ע לולב ענ טנ שפא י א! ו ע נוזגו טנ ענ נ נטילה אחר לנ ע' א א נ אי אני לסדוז• ו ש  ההס ו
ת בשעת לולב ליה דלית א  נטילת כשעת שסנענעץ דבר עסא מה חזי ופוק . הלל קיי
ם וגם לולב ה מנענעי ע ש מה ‘אני חלל קריאה נ כן דק-,צ■ דנזתניהץ תי ע הי ענ  אטא■ סנ

ם׳ קאמי* לא - נ ת  בסוף וי־ם הלל שבסוף ובהודו ראשון בהודו [ע] ! ע־כ ,נטילתו א
א הסהו לעו־ים בכי עץ ואץ .להחמיר שניהם ברברי לעשות ויש הפסוק סוף שהי  סנענ

שעה ת ב ני א היא בהודו ■א השם הז אנ א בהודו שםנענעין ומה נ אנ ה ונ מ ש שוט נא הו  ס
ב תי נ -׳ ירננו או ו םץ וני' היער ע ס ׳ לה' הודו ליה ו  ואסרו המרו לעולם נ■ סוב נ

שיענו ל לולב נפרק (זז! ר<00 ונוי הו רו ואץ כורך שבא ט׳ הנן הנזי ל נוטלו לולב ני  ע
ת נטל לא שוייהנו המ ם נין ימול ש ני עו שי היום שסל ה מרא ומסיק ללולב נ ק ננ  ופסי
חו  אא־ב טפסיק אינו היטים כשאר אבל דאורייתא שהוא ראשון ביר׳ט ודוקא ויטיל סעוו

ת יודה לא ש סעודתו את• ביום שהו ב .ע׳ פ׳ נ ח ו ל טני שי היום כל ו !ע־נ ,לולב לנפולת כ
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ה (אמר לקימה שמה .(מר O לידין W ל*ג) (דף מ 'b 6ג1ג«ס< לולגיה » י' 6ל » 
א מציצה ליה ה1ה1 הרפיה דנ וגהלסהוהלגהאנמלס מוגן. אי<\ מייז סי! אמר יג  6נ
היני ה ו א שדניי יני דיי לי «< שהיא מה שגל הם ינ  אי;( נק פא( קשיי נין וי
 יינהמלה מינהו יו׳ רי ייילא הולן אי<\ לי הי שאיה אעיים סמיה שהיא אי קשיי

 נמכר סילן ידאי לי מי יאיט סמי« שאיה מה
 נגלי היציאי שאם אפי דינא מ*נ) (דף שה
 מל לקימה אמר גיפיה גיא יהא יהקצו יצא לא
ד » דני י  דיו ה"מ יהייצו לנןסה שמה א

ע אנל כניד  שישה נוה p( .מיג לא נייין ד
עיקר: ייה אסרס

ב  מאייש .ישי' הלילנ אה לאגיד לו דשן י
א(לף  שהיה ר* שפעם ליד) ממי

 גיא נמים אלא גלילש אה אינדין םאק אומי
̂ל ילדק אגד ציין ל(לנ לפני ששים  דאין דיוי

:שירצה מה נפל אינדי מע:נ אנד
ג ת י צו  מג של הראשק ניי״ה להצפל לילנ מ

ס׳  הגייל(דף לילג פיק מפיה .י
 שנעה גמקדש ציפל לולנ היה נראשיצה מ*א)

 ההקין ניהמ׳ק משחרנ אמד יום ונמלינה
 ינר שנעה נמדיצה ציפל לולנ שיהיה יינ׳י

 כיאשין שי(*פ מ״*) (לף שם יאמרו למקדש
 מילינץ געה גל גשנה להייה שמל מג של

 (אמו אמד גל למסר הניפם לניס לילניק
 מילינין היי ש“מע פירוש ומפלי, פלי אה מניר
 צשילהי היהה ולמסר ההוצאה איהיי מפיי איהי
ה לילג סרק והעמידוה פנה דימה עינ  (דף י
 ראשון יום שהיה קיים שניהס״ק ספן מיג)
 מ"נ נדף יערנה לילג יא׳ .נג*מ שנס דימה
מ ניצד וששה פנמה וערנה לולג מ״ג)  יו'

 גל ישאר שנעה לילג נשנה להייה שמל הראשון
 הימים גל ושאר נגמרא והקשי שפה היפים

 שנה ילידמי היא נעלמא פלפול אמאי ששה
 ללמוד נין אצל ילך שמא נירה רנה והיין

ר אמיח ארנע רענייני ה׳  מעמיה והייני ני
 לילמי לא נפי ראשון סני אי והקשי דביפר
 נננילין המירה סן עיקר ליה לאיה ראשון והירצי

ק ניה נירו לא  סן עיקר להו דליה הנן ינ
ק נהו נירו ההורה  נמקדש אפילי פירוש ינ
 ירררצו ראשון לידחי נמי לדידן הגי ס׳ והקשי

 עיrו איצהי והקשי דירמא נרןניע ילעיק לא
י  לא דאק ניון יסירצו לידמו ליומא יניע1נ

תרי גל ונמנארי דמו לא נמי אינהי דו\ק

ע להם נהיר שאם היקעץ היו U שנמלימד ^ 
 יהקפו הנאה ^ננה נשסדה העלים גשנאו
̂פ  מ• אשהקד יאמרו עדיין עדים נאי שלא אע

 מהנים שאה גשם נהקע נמי פגשו הקעיק לא
 נמקוש אלא לההיר רצו לא ולפיע קלש אוהו

ט. לההלוה מקדש שם »יין :ירייים גמקןם
<ל»ר

̂־1'

סן טן טי. שהל הראשון נילם גימל לולג היה <ןים שנהמיק ני » והקשו ו « מ  0ה
 שניהלצן נמק אפילו שנה ל» ולא דאורייהא טגולין דאיהיה שופד דהא

 נשנה להיום שםל השוה ראש של «ג יום גיפג) (דף דדי׳ה נ' נפרק דהנן קיים
ה. לא אנל טקעץ היו נמקדש סדנ ע נ סי ל י ץי׳  היו לא השנים שנרונ לפי דהים הי

»פר הקיפה שעה שיהיה נשהריה מדעים
דיד שיהירי וד\א [צ]לקיחה. שטה אחר דבר ידי

̂וסר גהלגט היה«ינ שיור דסש׳התויושל לנאיתו שהוא שכל הדור ודרך כבוד
 ט אופיים היו נשמדים עדים נאו שאפילו לא ונטלה בקדרה או בעציץ האלו הטינץ את נתן אם
ב חובתו** ידי יצא  ולפיעאמרו השנים ניינ נדים מול של שיי ההדים עם הלולב את ״אגד י

 בטטלת ההדס וכץ הלולב בץ והבדיל והערבה
 הדם בעלי כעיהן הבדיל .חוצץ זה הרי בה וכיוצא

ק] חיצץ אינו  לאנוד מ ויש .חוצץ אינו בטינו שמץ [
 הואיל שירצה טין ובכל בטשיחה או בחוט הלולב אח
. ראשון ביום לועמל לולב מצות’ יג ל מעכב אגירתו ואין
 ובמקדש .הראשון כעם לכם ולקחתם שנאסר בשבת ואפילו זטן ובבל מנץם בכל בלבד חג של

 יום חל גו׳. אלהיכם ה׳ לפגי ושמחתם שנאסר החג ימי משבעת ויום יום בכל אותו גומלין לבדו
 ברשות אמות ארבע וTב יוליכנו שטא גזרה בשבח ניטל אינו החג ימי בתוך להיות השבת
ך ; בשופר שגזרו כמו הרבים  שהוא מפני הראשון טוב ביום זו גזרה נזרו לא ולטה י
 ימי שבשאר שוה הימים שאר ודין דינו שאין נמצא .בנבולין ואפילו התורה מן מצוה
 דחקינו המקדש בית משת־ב’ טן ♦* במקדש אלא לולב ליטול חייב אדם אין החג

 מברך ויום יום וכל . למקדש זכר החג ימי שבעת כל מקום בכל ניטל לולב שיהיה
 םופרים. מדברי מצוה שהיא מפני לולב נטילת על וצונו במצותיו קדשנו אשר עליו

 בית כשיבנה המקדש בית משחרב זכאי בן יוחנן רבן קץAשד התקנות כל עם זו ותקנה
ק טז ז לישנן הדברים יחזרו המקדש  ברם ניטל לולב היד. קיים המקדש שבית בז
ק .בשבת לדווח שחל הראשון עו המקומות בשאר ו  בארץ החג יום הוא זה שיום כודאי ^
 ניטלז היו לא חדש ראש בקביעות יודעים היו שלא הרחוקים המקומות אבל . ישראל
 הראשון ביום בשבת הלולב as ליטול חכמים אםרו המקדש בית ומשחרב יז :מספק הלולב
 יודעץ שאינן הרחוקים הגבולץ מי מפני .דהדש את שקרשו ישראל ארץ מי ואפילו

 אין ואלו בשבח נומלין אלו יהיו ולא זה בדבר שוץ הבל שיהיו כדי החדש כקביעת
 :בו לותaלד מקדש שם ואין תא דas מקום בכל ראשון יום וחיוב תאיל .גומלין

ח  לולב ינטל שלא .Tשד. כמות הדבר נשאר החשבון פי על עושין שד.כל הזה וכזטן י
יודעים שהכל פי על ואף .ראשון ביום ואפילו ישראל בארץ ולא מבולין לא כלל כשבת

שס; ■שס: בקביעת נ«גצ«(פפ'נ: גמוגפי׳פונפפמ׳נ
מ היו שלא הרמוקיס המקומוס נל6 וסיש :יני
ט׳ *וועין ר. ויה דוהין היו שלא נספק שהיי מקוטה ל*מן והיה דוסין אץ מספק אלמא דיימא נקיניע ידעיק לא שאסרו מטה למד .י ה וניסן וירש ניי  פרפ עושון שאגו ס

. הסשטן ט׳ ט ו מר ד מניא הספרשיה ניה וצהלו דסי צא נמי דהשהא «א נ  וסיייט יומי היי ענדיק ס*ש דיייוא נקניעא יידעיק והאידנא ד׳:) (דף דירע פיק האפודה נ
ה אטסיגס גמצהנ המ0 מסס דשלהו מטס ט לגל וה״ה ניזג יה פפס מפס שטא שהיה גפיה שצשאר ר

ל נ
טשנר. לתם

ד מל לקימה ממפה ולא מציצה משעה מיפסל למי אמר לא דרגא קאמר היני ועוד רהצילה מממא משוה לעיל גדאמר קאמר לא אמאי מ*ש רגיצו לפי* ואיש אמר דגר י ^ . . . . . . י■ .
 אגל דסנרו משוס אלא אוהג רמו לא טמרא טהו רדט ופע*נ מ• אימ המס דגא
הג ורניצי מי שאימ אע׳ע לרץמה דשמה ליה סודה דהנרו הינא  דהוי קשור שנץ נ
 הססקנא דלט ועוד .קשה יא*נ ה“0 נדנהג לטי שיהיה צריו־ קשור איט נץ סגרו
סי. סההלא הא מניו נלא אפילו חשטפדס ליה דליף מי יל»ל וייל הוי הציץ■ אגד י
ד מל דלקיסה מטמא שה שייך לא יהג של ניסיניוה נמו ללוצג  שמא טץ אמר דני י
דן  אצא שיץי לא דמציצה מעסא והן ניה שיץ גלמוד דהציצה סעמא אלא צלו^ ל

שיק המה ליןסה שסהא 0ול^-. נודרשיק נאן!לקההה דנחיב ה1מש קא1ד לנ1נל  נדיי
 געלמא אגל ההלטה נפירוש הדין גדגהג סדרגצן הציצה לן צסקא !מהנא גברייהא ליה
 אגל !לקסהה שה גהיג דלא הציצה(אלא) ממעה שיסל ההס שיין לא ועהל אווג נג•

 גל שעל ולקממס קרא דגסיג משוה נהו שיץ אמר דגר עיי לקיהה ממעה עיטל
מי נדנהינצא דסלילה מעמא אלא שיין ילא לעיל ולהני גידים א1ה ליקס ציץ עציה  י
 דצדן אנד דאימ הגא אגל מציצה ממעה דט«ל רנה אמר הרין גרנהב ררנץ הטל
ד על לקימה שמא אהר מפעס רבה ספלו ללולג  הטרה סן סמל שמא אהי לבר י

א מלין pל  מני לא דלמי דמעמא לקימה שסה ארי(לא) דגר עיי לקימה לומד ינ
חג הסלילה עיסול לדטה אלא ץ ניג ק שהוא הי  מל דלקיסה פעמא לרמוס אגל סיינ
ה מן שמא אמי דני ידי טי ד סל שלקימה ואמי ראיה והגיא לא ה  (לא) אסר דני י

טב פפי ונגי איוב נני דהא לקימה שסה  סיפסל הא שמהליץהה ילא אימא ואי ולקמ נ
 משוה טי נעיק לא יהמה אע״נ גף נעיק לולג נני הנא אגל לקיהה ושמה איו המס
מא. ההס דליחא ילקהסם מסוס מציצה סמל שיין יהנא מי  ננמ׳דנגיצולג ויזש נדנ

<»6 אס אגל לטי שהוא נלומי ננוד דרן ה*מ לקימה שמה אסר דגר עיי לקימה

סיימוניות דגתית
טו *V1 מיג* (צ] דיגיזי המפענוו רניאי ininS «1S ד»םי ני  גרנ» (& : ע״גיד. יי״

Win !נרט kS ■ntn מיני* ציי^ס miivin נסווווו hSi ויני* אידוץ• loVi^a miiann■

ן !רע .;גמיא י  no לא מ«א דהן ליל המפרפיס לשאר אגל טי ינמים משמע נגיד י
 לצאן* היה דאה לקיסה שמה אמד דני ידי « דצקיסה לומר הוצין ולגן לנאומו

רן ofo ממלא ומ׳גו מציצה. איצו  המניא ופשמ טי ואינו סיון יאיצו דיל פנוי י
הי מסיישנ דוו שי'4 יו :עיקר דהיא הסניד הדג נהג ולנו י

ג והוי. יען יגסל עיץה ננל נלנד מונ על הראפץ גיוס לישל לולנ מציוץ ע  סו
]IM *ןננופפט דליה כנן המליקה •משי נמקדש אפילו פי׳ דל היה
טי נורו עיקר למ א ועל ו נפקדש: עי׳אעילו קאמי י

T ה ומעזומייב ט׳ המקדש ני ש יאסילו והיא אהה קושיא pm ננאן .ו  no גראס
טיסד• הא to והיסקים שנס ניום מפלים היו הקיונים נמקיש שהיה

 שקדש והקיוטס נמקיס שהיה שמי אצל* מקיש פהיה דניהן קאמי לק• «רזה נשתי
 מימוי מקדש דליפא השהא אנל קייס שהיה גמקדש הכל הוליה הע נשגה מטליה היו

p נהוצה לוה ענדיק אטאי שצי ירע ואיה .הורוה נשתי סרה to שי הא צז מי  מ
ה אנשינו דמנהג ספני מוגרמיה דשלע ידל .הורוה ד «( יודסס שאצו ואצלא ני  1גקני
ט׳ נדאמרו ישהנה שמא ההוש  נשמי ליסוי־ דלא מסס נלרי נ"נ אוי* ליענדי ואיה ננ
ש שרש n le[ נשמי דדמהד עמליסמשש ואיץ למול להה הדן דמן נלולג ג n s׳V 

ק ענש גלולג דנשלמא שאני העשר ואל דשג ס הנא אנל סעסז ואל סג מ ק  פשה ג
ק לא האי סלי נאיי ילע שיעשו :שריה >mo דמיוש אשש עגד

ח ר י בג  לפוש דש עה קשר לו שאץ תאי נראה ה1 .ש׳ האיסור שעיקר ניארט ו
ש יתעיה שהגל אסיע דהיק מקושר  האיסוי שיה וסה הוודש נקטע

 הני■ אפילו היה נימן להקל לנו היה וא*נ נלנהיגצא סדמק אלא דאיט קל שא
נ מקליק לא

מיי
t w  V u o

מ. לפשל סןשנלולג מי ד שו ש t פפנסוסיימד w ^ ג*<י(וך^: פי ייט «ק ש a 
פ. ארנעאטע י«ירמ «י פ פ ה ש»ןמלנפ«*נ « ןףשנ)פ0פנלפ«



ץ לולב הלטת זמנים. טשנר! כסף288 ״ משנה טניד פ

■ נהוניא וס»ז נימא שהימן עשס מ!יה ששרהס נמר rr .וט' שחיע יט יעל י''״ יו י*יויי יייל לילי י־’*־ T®” •‘”P ®®חי® ®’יי®® ילייי
ן9ק O'n ששנה(טכה .וט׳ ספרים מדנרי ג1נלי ח״נ !נענש היה־ש קטן פווהיהס תנשים השוו קיים המקוש ניה שאין ניק אנל וירשא נקיטעא דדפי

;הוא ופשוש לשנט נדי שדנריהס ניוושלשי ופירשו נלולנ שיינ לנענע שיודע :השקושוש ננל
ש׳ד) (דף וערנה לולב פרק .וט׳ אתרת עינה המקדש ששניאין משיש למשה הלכה 2 ®'יי) לילי'®יייי(יו ®יין • י®' ילילייק יי'י® י)® P’'®1® י’י־ י'י® 'י® כבי 32

ההם דסק אהא אמוראי איפלינו
ל  נלולני! הוי אי המזנת את מקיפין יום מ
 ינמק לר׳ ואמר נרנא רניט ופסק נערנה או
 אטך אמר דמום מעליא שילשא לן אימא הא
 שנע המזנה את עקיפץ יום אותו דמק הא

 אלעזר דרי משמיה אטך אפי הני פעמים
 שמנהנש ועוד .נחרא הוא דרנא ששום גלולג
 יום ננל המינה פקיעין שאט יאא הני עכשיו
 ס׳ל הוה ואי פעמים שנע ונשניעי אמח פעם

ה ששין שאין טון נערנה היה היקף דאוסו  עינ
 היה לא נלנד שניעי יום אלא למקדש זכר
 דנלולנ דס״ל ניק אנל נשניעי אלא להקיף ל«

 זנר לולנ לעשות מונה עליט שהופל סיוון■
B7pBi למקדש. ונר נו להקיף הנהיטט שנעה 

ה של נשניע׳ אף זה ולפי  להקיף ראוי עינ
תנ ע נערנה ולא נלולג  נתב ושנן■ היין נ

נחשונה. רש׳י
ך כד ט' נייושליס המנהג היה כ  מתפלל ו

מ׳א■) עש׳(דף ומתרו .נידו והוא
 נידו תפילי! אדם יאחז לא דקי׳ל דאע׳ג
 נידו נפילתם כלומר משה לאו המם ויסשלל

 פינימם עד עלייהו פריד ולהכי פניה אינה
 שתנינה ומתוך מטה נפילתו נ'טמר מטה הנא
 ,עליו כנד ישינטרה משאה אין המצוה עליו

פריד: ולא
' האשה מפכלת כה ט פירוש .וט ט׳  נ

 קיים שנהמ״ק ונותן הראשון
 אשה דאפילו ואטמעינן שנת דומה ^לנ שהיה
 דראוי כיון ליה פפלפלא היא מייבא טו דלאו

 לר.מויר שסותר נסי ואשסעיק אנשים לנפ״לס
 חמה לולב שאין לדידן השמא אנל נשנת לסים
פ אפילו שנת  ;כלל לסלסלי שרי לא ראשו! ניו׳

 מחליפי! לא אנל פידוש .פוסיפק וכידם
א: דטורח הי

 היה .ונוי שני עושים שאני הוה ובזמן כז
לולנ טפלי! אץ לווה פעם מזן

 כנטילת האיסור שעיקר בארנו וכבר , החדש כקביעת
 ברשות אמות ארבע יעבירנו שמא גזרה בשבת הלולב
ט :הרבים  בנטילת חייב ובסיכה בשופר שחייב כל י
.לולב טנטילת פטור וסוכה טשופר הפטור וכל .הלולב

 כדי סופרים מדברי בלולב חייב לנענע היודע [י] "קטן
 במקדש שטביאין מסיני למשה הלכה כ :במצות לחנכו
 יוצא אדם ואץ . שבלולב מערבה חוץ אחרת ערבה

 אחד עלה אפילו ושיעורה .שבלולב כערכה חובתו ירי
 ויום יום בכל .מציתה היתר׳ כיצד כא :אחד בכד

 וווקפץ ערבה של טורביות מביאץ היו הימים טשבעת
.המזבח גבי על כפופין וראשיהן המזבח צדדי על אותן

 ומריעין תיקעץ אותה וסודרין אותה מביאין שהיו ובעת
 זוקפץ אץ החג בתוך להיות שבת יום חל .ותוקיעין

 זוקפץ בשבת להיות שביעי יום חל כן אם אלא ערבה
 '׳כיצד כב : מצוה שהיא לפרסמה כדי בשבת אותה

 ומניחין למקדש שבת מערב אותה טביאין עושין היו
 ולמחר .העלץ יכמשו שלא כדי זהב של בגיגיות אותה
 טמנה ולוקחין העם ובאין המזכה גבי על אותה זוקפין

 הואיל זו וערבה . יום בכל שעושין כדרך אותה ונוטלין
 ימי שבעת כל אותדז נוטלץ אין בתורה בפירוש ואינה

 וצא כלבד השביעי 'ביום אלא למקדש זכר החג
 בד ]cj לוקח עושה כיצד .הזה בזמן אותה שנוטלץ

 בה וחובט שבלולב מערבה חוץ הרבה בדין או אדזד
 ברכה [ח] בלא שלש או פעמים הכלי על או הקרקע על

ג :היא נביאים מנהג זה שדבר  היו ויום יום יככל כ
 ואומרץ אחת פעם יהןTכ בלולביהן המזנה את מקיפין

 וביום .נא הצליחה ה׳ אנא .נא הושיעה ה׳ אנא
 נהגו וכבר .פעמים שבע המזבח את מקיפין השביעי י’״®

 שהיו בדרך יום בכל אותה ומקיפין הכנסת בית באמצע תיבה להניח המקימות בכל ישראל
ד :למקדש זכר המזבח את מקיפין  שחרית מביתו אדם יוצא .בירושלים המנהג היה יינך כ
 חולים לבקר ויוצא .בידו והוא מתפלל .כידו ודצא הכנסת לבית ונכנס .כידו ולולבי
 שהיו בזמן בשבת למים ומחזירתו בעלה מיד או בנה מיד הלולב אשה מקבלת’ כה ;עבדו ביד או בנו Tב לביתו משלחו למדרש וכשיכנם .בידו ווצא אבלים ולנחם
 הדם ]6[ מ : המים מחליפין ובמועד המים על מוסיפין טוב וביום בשבת. לולב נוטלץ

 אסור לטצוה והוקצה והואיל לריח אלא ראוי שאינו מפני בו להריח אסור’ שבלולב
ז •’ מאכילה למצוה הוקצה שהרי בו להריח מותר אתרוג אבל ,בו להריח  "ואסור כ
 ובשמיני .לכולו הוקצה היום למקצת שיהוקצה [נ] מפני השביעי יום כל אתרוג לאכול
מסן . באכילה טותר בשמיני לולב נוטלין שאין פי על אף ימים שני עושין שאנו הזה ו

האתרוג
ר פו ס: • ש מ׳נ פ ט ר ס 6 נרס סי' פוי ד :עיסו פי' פוי ג :פד פשי! ספ׳י נפי׳ : 1'roס/ סינג פי' פוי ח ׳  :שם פ

ט' ר פו (ו » י שס: פפ׳ג ! פו מיפס ח ס: פי' ש פ/ ס
י ט :פרט סי' ו

משנה לחם
י בא  לפרסמס נדי יוחק ר' אפר ננסרא ס״ש והו .ונו' מצוה שהוא לפרסמה ם־

 קאי לא לה פייתו דץ ניס שלומי נשסייט דזלנאורה אע'נ .הסרה p שהיא
ט׳ ניויס ולידחי דאמר הססקנא •oh נן יוסקאיט די׳ פילפא  מוכמא לא וסירט ו

ו' 01̂ נ ק ולכך דד׳י הך וקאי ודאי ו ח  לפרסמה כוי הראשון גיום ולא '1 ניוס לה פנ
יאשק: ניום פרסם ולינא

 ופסק סליט נסקדש מרכה דלרנק מטאר
רי רגיט  לרינה סרנה 1(ס*ד שם האומר נונ
 אדם ואץ עצמה נפצי אלא נפלת ואינה שיעיר

 פיטרה ונפה שם ואמרי שנ'טלנ נערכה יוצא
נ אסר  ששש רנ1 לחץ עלים נדי שלשה צחמן י
 ששש ורב רי< וקייל אמד נגד אחדי עלה אמר

סיי ששש ונרג נדיני נריג הלכה אי  :נ
א ד ב צ ם מס ננל שפחה הישה כי  וי

ט' היו סמים משנעש  משצש .ו
ה ספש ס׳ה) (יף  מייטוש פלקעץ סו ניצד עינ
 המזנו! נצד אושן וווקפץ יי®•! ®יי® ®ל

 והריעו שקט הסונח גני על כסופים זראשיק
נ ומקט  לסות שנש יום חל :נסש« פ'
ם׳. אא'כ ערנה ווקפץ אין הסג נתוך  שם י
 של שניעי מם ניצי שנעה עדנה סיני) (דף

ה ה נשנש לסוש שמל עינ נ  ושאר שנעה עי
 נשמל ס׳ה) (דף שם וסטיש ששה הימים נל

 שנש מעינ אישן מלקעין היו נשנת שניעי
 ינטשו שלא כיי והנ של ננינייח אישן ומנימיו

:המונח נצי אותן זוקפין היו ולס^
ב  על אר תמה .וט׳ סאיל v וערבו! כ

מ׳ד) (דף ששם לפי וה פעם
 שנעה דענדיק פלג שנא מאי ננמרא שאפ
ה שנא ומאי למקדש וני נ  עניינן רלא עי

ג אמר ומשין למקדש וכר שנעה  משמיה וניד י
 למקדש ונר שנעה ענדיצן דאוסיתא לנ1ל דינא
ה  למקדש ונר שנעה ענדיצן לא דרננן פינ

 שנא לשוס היא מדינק לאי דערנה ומקשה
ק לה יליף מקרא שאיל דאנא נ  נפירי הלנתא י

 לולג אלא ואמרי אמר פעם <תפ נך ומתוך לה
 ליס ענדיק בנטלי! מדאורייתא עיקר ליה דאית

ה למקדש ונר שנעה  P פיקצי ליה דלית עינ
 למקדש ונר שנעה ענדיק לא נצטלין התורה

 להזטר לרנק ה״ל וא*נ דגס' ססקצא היא ווו
 התורה תן כלל עיקר לעינה שאין לפי נן

 לרניט פ היה ואילי שנעה לה הקנו לא מטלץ
צד :וצ*ע נוה אחרת נרפא ד לוקח עושה כי  נ
ט' אמד ד) (דף שם .י  מניס מניס פסקצא ס׳

:הוא גניאים מנהג נייך ולא
ג ט׳ ויום יום בכל ב  שם כלשונה משגה .ו

 שהונור והמנהג ונה׳ק מ״ה) (דף
6 פשוש ינינו 0 ;

ד ך כ ה כ חא ונו'. נירושלים המנהג ס  נייי
 נלשונה ס״א.) (דף סוול פלג פרק

 ופלג ומתפלל שפע קריאת קורא שם ומפורש
:נידו

ת כה ל כ פ  (דף שם משנה .ים׳ אשה ט
ט׳ אשת סקנלס ס'נ)  נלשון ו

ט  פפלמ שהיו נומן דדוקא רנינו יפימז .רנ
 לפלפול ראוי איש הוה נוס! אנל נשנה פלג

י ודבר נשבח ו י הט נן1 הוא נ :ו״ל נ
ו ם ב ד  ספרא .ונו' להריח אסר שנפלנ ה

:והפסס הדין ל*ו•) שם(דף מפורשת
ר בז אסו . השניעי ניום אחרוג לאנול ו ט׳  ו

ה פלג פיק ת ע י' אסר ס*ו:) (דף ו
ה כב כ ר ע ם' בחורה כפירוש ואיגה הואיל וו ו  תימה רניס על 'ל1 שחפה!רה ומה .ו

ד להקשות דיש ונראה .היא גדולה  שהניח מה על מכאן רניס על ט
וא*נ *ד׳ס הוי ורנד דהל״מ המצות נספר , , . , ,

ק ס למ׳י הקפו הנא יהא י^זה לנאווה , ׳ נ י
ק ו6יןר יך6ד ̂ ״ ׳י לפשה ה(כה דהוי כיון סדינ

מסיני
מייסרגיות הגהות

1[ ל לגלג סוף י ז עז ג לנענע ד.יורע קסן ו לג חיי ת וגרסען כלו י Sג rדכר סוף <*א םי 
ע כימהוא ומוריד מעלה ומביא מוליך אלא מנענע ענ כ ,מג  דאסר ברב [ש] 1 ע'
ם שקיל ]P[ : אחד בבד אחר עלה אסילו ר רא״ם בתב [א] : כריך vH הני אסו ת י הנו  לי

ה לא אס נטילתה אחר מערכה אי יוסא דלבולי מעיקרא עליה החנ חקי חן לאסוקי אי או  ס
הג היה וריב״ק . ע״ב כשר בה שעולין o’ty מן לתקן לולב של בערבה וכן בערכה נו n 

ר קת׳טוסים בי נדאמר בפסה חמץ בחן ^בע ח ואיחעכיד הואיל עירוב נ ח חרא נ ו « 
ל כ<׳ ל׳ ח׳ שבמרק ־ח־ בהלכח נדלעי ח ן נ י תנ י עי שאלת {נ] * כ ש שתל ו ת שמיני כ ר ח עג כ ש שמחת נ שבח כאחד תודה ו ל סותר אס ב ש סרוח של אתרוג לאגו משום אוסרו די

עח מנדל
דף מם׳ 5ד .לוצג ממדלס עד מופר שנוייב כל מין( ) פ  לנסנפ העז־פ מסן :ל״ז) דקחשין(דף זס״ק נ׳

ס׳  וערנה לו<נ פ' הכל .למקדש מר עד מב*;י למשז הלבה :מ״ב) (דף הגעל צולג ס״פ .ו
ף י :>0«״ (ו ף .המיס מהליפץ סד ג9«9 סיס ק  5ל1שנל הדס :)6ם״ הנמל(דף לולג פרד, מ

ם0ל1פור6  .הפיק סוף עד ס* אסחג לאכדל ואסדר .ל״א) הגעל(דף לזלנ פרק .0דל6מ פד ט ד
:ל׳) כעגיא(דף פרק ביצה וכמס׳ ס׳ז) (דף *קלולניהרכה



חD־־ffi לילב הלמת .זמנים סענה מגיד ף ז 289קמה משנה ט

 יקייג מסרה מוי מניה' אהילי מר6וי*ל מהרס טמגי אבורה מניהי אהרוג pw י'
 ספקשניעי אנ״שסיגי ואסר p<̂» היט סרייוסי לן דאית ולדידן עמרא ואמרו מי״י

 מסיגי לולב גוסלין והסמסשאין .pop סלגה וגססקה מוסרת שמגי pw תשימי אסורה
 אלא נגסלין הסודה סן אמ0 אץ ולולה הושרה p שגמה גל היא שמגי. לט נסוגה דושנץ

 אסיוגץ שנמה הפריש :נלנד ראשון יום
 אסר ממיס לשנמס אתרוגי! '1 הפריש 00 .ונו'
 רג לאלתר ואונלה נה יוצא ואחס אסס גל דג

 לסיור ואונלה נה יוצא אחס גל אסר אסי
 מסיה ר״י דקאי אם< גרב והלנסא ונהלנוס
 ולדג לר׳י הוא אגוד e»oa נגסוא וסאומ

:אסי
JVb שהן שנלולג אלו סיגין ארבעת א 

 אסר שהיה וט' לולה
 (מט שרק ראש .גשל או גגוג או ינש סהן

 וסל אשרה של שמל והינש הגוול לולג לגס)
 המינים נשאר נוה וניוצא סמל הנדחס פיר
 יאוש אחר סאאילו ל') (דן נגמרא וסנואר סמש
 אשרה ושל ל׳א!) נגמרא(דן> ואמרי שמל הנוול
 ימול לא שגויס של לולג רגא והאסר שמל
 ששקיק דסשה גאשרה וסירס נשר נשל ואס

 סינסס סוי הנא אן טפוייה סינסת דנמוסי
 הנדחס ושיר מסיא דקסני נסי דיקא סיפוריה

 מינסס לנ אן פיפיריה פיני.ח הנדמה פיר מה
 ודשה נהל'. נטג ולא נגמרת ס׳ג סימוייה

 היה שלא משה נימי נאח שמימה דמשה נאסרה לפרש מא שראיסי זיל המפישים רונ
 שאן נשול לס שאץ ישראל של לענוים ולה נארן סוגו ישראל של שהיסה לפי נתול לה

 שאם אסרס געוים דינה היא אף פנו׳ם של אסרס אשרה אנל נס יוצאין אין היא
 לה ואץ דישראל שגדס לה הוה ט לזסס ישראל נסגויו אס נעגדס אף ומ'מ יצא נמל

 .זיל דנריהסי אלו טאול יוצא שאדס שני נהס הוא יצא יטאמרו יצא לא גמל ואס טול
 שגויס גץ סלק לא יצא גסגויס נסתם ונסנ טלוה אפילו האשרה נדץ נסנ ורנינו

 שדן שק שאף שטיס מהלגוס rCo נסנ שצמו והוא גפטיס ולא גאשרה לא לישראל
 ןלא1̂ טול להס אץ שלישראל הס ואס טול להס יש שגויס של הס אס גסול לפנץ
 האשרה ומפס נוססאוס גקצס נמגירה הנאה מצוה משוס גאן גורס שהוא וגיל .סלק
 וניג פשה שהמיר ר׳ל דפשה נאשרה טרוש וזהו נענד האילן לסיוס נשיפתה שסיקר היא

 האסורה אשרה סיא וזו נהנאה אסור נפנו שיהא סתסלה שנפשו אילן שס רטט
 סשאיג סישסל «א po נענד להיוס טסה ססמלה האילן שנמיפס וגיון .שגיל נתורה

: %0* רגיש טס והו נשגאיס
וויה

ק בשמיני אסור שודר! כדק־ בשמיני אסור האחריג ז  נ
 .שביעי ספק שהוא ד&פק מפני ימים שני עושץ שדייו

 ואחת אתת כל הימים לשבעת אתרונין שנערי הפריש
:למחר ואונלדי ליומדי נדי יוצא

שמעי פרק
ת א ע ב ר  וערבה והרם לולב "שדין האלו מינין א

 גזול אי יבש מהן אחד שהיה ואתראג
 דינעכדת מאשרדי שיהידי או יאוש לאחר אפילו מוב או
 של וTאושה מלעברדי. האשרדי שבטלו [א] פי על אף
ק אחד הירי .פסול [י] זדי הרי ■הנדחה עיר  של מ

יצא. נטל ואם לכחחלדי יטול לא כוכבים עבודת
M פד פשין ט'פ«י» פוד:

ס טמיר ה שיושגיס ט  שפס לסס ואפשר .לולג ולא דאורייתא't גל ששוגה לפי טונ
 נלסון אווס סעה ססרון שק וליל ■ גשוגה ספא׳ג שלשול איסור איגא דנלולג אוזר

ע שמיס רטנו  ימים שני שושץ שטו נזמן מסיני אסור ססיס נדרן sA'9 לרין ו
הספק: ספני

ו6 ן ן א ח או י ג .אפילו^סריאוש ג»ל ט
ב  שא»לו גגס' וסטאי היה ט

c> א% t טהגי פסול הגשל  מרסיץ ו
 שד גיויש אפילו פסול הגשל גיס:) (סוגה
 ט יצסק ור׳ נענירה הנאה מצוה משוס
ih אלא שס לא שנשאל אסר «וסר n ראשון 

ד אנל  גלוסר בגזול יולא בשאול שיצא סושך ט
ס  ושנק לגס משוס אלא טשסל לא ראשץ דטו׳
ר •טק ט׳ רטש טיו טטא ד ן נ  «ה פ' טו

 ילפק דרי שליה פוהגיה דמסרא ששוס וששמו
ג ופריק א אש• דרג מיק אליניה אשי י טי  ד

 סט ^'ל טוסיה אלפא אליניה שריק «א מא
ט' רניס סוסק טה איט ומשסה .נקסיק
 דלאסר נגס׳ פנסנאר אומדס היינו ודאי יוסק
 הגאה מצוה משוס דפסוליה גיק פסול יאוש

 דסשמא יצפק מי שסוסק טון אגל גפטרה
ט משוס ק ל  שסיישנו שהמאה אשילו שקמש ג
 נאמד גאיס ומצו« שקנימ לגיון יצא נקצץ
י דינינו י׳ל נך אלא לנס. טה קריק שטר נ  פ
פיו מטאי קני לא גוי דיאוש ג ג נ te מי o 

ס מזול זשסלא וגיץ גוילס  :שפל אוש’ לאסר דאשילו ודא• לגס משוס ראשץ טו
 ודנרי .הנס׳ סוגיית «י מאד פד קשה זהו לשון ט נאמת .ופו' מאשרה שהיה *

ד היה טי ס טני טנ אי אן  טססאוזזנד שאינה אסרס גירסא גורס שיטנו שנהג ננ
ט הגי גסי ליה ראית אתפר דוקא יוסק דר׳ אלינא נירסא לאוסה איסא דאם ופוד  נ
t דגאפיה היה נשנירה הנאה לסלה וייש לא דמדל נסמני ט יצסק <ר' אגל ג«צ i 
ט מייש ג ק ל« היןדפמ בננא נתנסי ו ם »  פפל ליס זליס נמפני ט ט'•צחק מנינו
 גסט שהח ניוסא לאותה אינה פשקיס פאר לדמס שאפיק ומור הנגיש סצוה משוס

 שסוס « אץ «ג זפצוה טוש בלא גפזלה שצקנה דגל ממק דדי אההיא המפרטס
 פ9משייג שהמאמ אלא שקנהו או מדיין קנסו שלא טגא אלא מוזק ר' פטל ולא מהגיננ
 אץ לשנרם גפיעסה שהיא שהמנייה הגי גיה לסיסי דלינא אשרה טי ואיג גקניין
 אומהגירסא■. להו ליס ודאי אלא לאטפסיל לריי אטק נלוס טשייסס מסייסס המלה

טו טיו קשה ו ם של טדטם פטדס לאסור ראוי וממר לי  וגיס נפלוה שלא נל פט׳
ם לפנווס טסה נסיעסס שססלת אמ'פ פטקה מאשרה ניטל לס שאץ קראל של ט  טנ

סון והא ושוד אטלו פטליס פסים של ומפר לולג תניא פיס.:) (סולץ הדס טסוי נ

דדה

ת דנסויוי ששום דה*פ דרגא אליט התם אט דג ואמי דישנו ט טנס טדיי ונשא) ט
ט להאי שוקי ם אפיק להגשיי ועמו אם וני טק סיס גסג שלא ושוד ישראל של נמטי ן אגל יצא. לא צסנסלה אטק ואשרה רגיש מלא מ ס דליפת ט0 ליל ג לג יני לו  ח

ס גנודס של וטפר ן טגני פן וגדאסריק שישווייט דטגמס סשוס יצא לא בישול דקוזס הוא ג פ ג  אגל דשאיט משוס •מקש ולא יטל לא לנססלה טטל ולאוור הדס ט
ר של אס שטיס של קלג ליא-) (טגה הנדל קלב נסרק רנא דאמר והיינו גשריס נדישגד ד טנוון שנפרש וגמו ט  אטק צשגד לטוש ששו שממסלה גל האשרה ורץ .טי

ק ואווריק וטינו יצא לא מל אם נמק ט ק «י )1S (ע״ו טלילק גל נ ק למקה מהו קלט לדקל המשסנשה לקיש י ט לא לגן טססצה שגסט טי  שי להמש ואפילו אן סנ
ט לן סנעי ני אטד מון « ל ט צסנשלה דאטלו טימא לרדיוס ושדי שנדו ו ק טשנד ופטל לסקה סאי מ ק«■ לן סנשי לא קאסי לגו מססלה שגממו דנאיק דסזיק ונ »  ו
ה קלג וטרק .נקטו! נוותיה סליה יפליג חאן מזיק M1 «א ס' חקשיק פפל הנדחס שיר ושל אשרה סל לקלג אמ«<' ליא;) הנזול(טנ ט והאפר פסול אסרה ושל מ  של קלב י

י «ל ואם יפול לא שטים פל סודם ומסצי׳ אשרה אי וה׳ס « חי איו הנדנוס געיר ולא טשרה W מידי אשמעיק ולא שיעודה סינצות וכחוט ופסול פשיסא ני ט  פסקינן טפול י
א והאפר חי ינ ^ טל ולאחי טה*נ ומשני כסר «ל אם ט«ל ד מי M1 שחני' אשמפיק ני סי ומשה אשרה דהייס פסקינן לגן מתסלה שנפשו גאילן דהנא לדרגא ו ק ס נ אמונ  פסי

ט נרייהה שפהמליי. וגילן ט ט שיעודה טגמס ג  דשיר דופיא דקחני «י דקא M׳ שנסנמלה אמר נמלה אם שינמרה פינתס W נייימה שנסחלת ניק שגייס אגל למסה מאי
ק השט אגל שטשלס אינה מדנוס ושיר מטפלת שזו הנדמה לשיר דטא ט דסיד זלמאי נטמר פיס הנדמת ד מ ן לסקה לה שרי ט דגיפול ט « שטשלמ לי ג a ג rt 
ט נשי דטריק והא הניחת דעיי דומיא ששיר והו• מטפלת או ר מ)“נ (ריס ניר י «נ M׳ ט מקש אם שגויס של «פר •הווה ר׳ ט  ליהמש לאו סקס פיס סססאוס נקצח ונ

ט ימשמש גיתמ ט ק ר רגא טמר זממפ מסוס אלא גיפל קורס למסרי דשמיה קייל דלא ריי משוס p סשק לא K' מ מקש אס שגייס סל שופר רגיס שטגמב ייל שסקיק ט
לגט

לסלך סשנה
rrfi ט מהן א» שפיה וא»זנ ושוגה 0101 קק שהן טלו שמיס ארבעת א  או »ל 4 י

 יפיס גדמיס שגוה טי הפחנד פדג מסאי, ש1 (א׳ד .וגוי נפג
 איל שצי איד גשד אמד אשוז< ננהיוש והפיה הפר נ« שצי אי שושו ונגס אשד tei שפיהישו שהפ

 ט י שקמפשוץ שסש משלטש פהייו גוה פמזד וישנאר הופנשד p Mn למישנד ש«א א1א
;שיש) 1ש0 פש

nrht

טשנה לחם
 אשאי טא גן רבק טייהנשילדגד גלל קושיא » ואץ פאול. לאנא רטי או שמיצי
טי או הליש דמי טץ מדרנק ד«י אשיג ביה מקליק ץ ט להמשיי יש אייג י  גו

ט יכינו פהנית פה «י1 המיה ר ק והוי דאשיג ט דן ט לסמפיר יש וינ  :מורה נ
 אפיק נמג או נפל * ינש מהן אתו שהיה וסי האק מיפם ארבעת א פ*ח

ק p אמרו דגא קשה .שפול «־. היי וגוי יאוש לאסי *  פיק נו
 מייד אלא גן אשק לא וינימ מנירה כנאה חקה פשום אלא לי) הגווצ(דף קלב

ה הנאה פצח! היל ודאי לשמואל משיש דיניק והראה ׳.0 פסולץ שהן סאמיצו אק נל or נפרק לקוק נמיש בענייה הנאה למקה מייש ולא ט«ל •וצא שני דניויס ק  וטינוזזקא מנ
 יננמס טאול יולא [דהכא] מקרק לק שאצי מיס דאורייתא «א שמקדש אשיש פק ניויס אנל שהניש מטם דפטל יאוש לאמי ואפיו יקונן די״יא ’« ולא 1יא* ניוימ
טי לשהניש מייטק לא ואיג נקניק רשאיג ס1ש«ל  . ^נ מסאי אינו שיה אש*פ שפול היאוש אתי־ אפיק שהנוול נגשיא ושטאר היה נהג ולזי■. ליה ילפיק שקרק סילתא י
 ישראל של וגן מלה שלא שגויס של סגנים שעטוח מיה נדנרי הנץ מ”« הרניי .וטי מלשגנדה האגירה שטק יצעיס אתי; נשקם נתנחי כאן ליקוק פיו ג ג ימה
ט וטי שקה משוס טרס שוטס אפשר ואפי שהקשה מה וק ובדו ט.גנת שנהגתי נסו p הוגר ואץ .שליי ה1̂ זה ושיש יצא נשל אס ד אלא P פקק לא רטש י  דוצא טי

ש מיושב שני גיויס גנקל :הגי קאפו שהג׳׳ש קה ולית מטס לאו ט נש^ן מקל וקצא ואפיק ט׳
נסרק

ת ח חנחו טניו » VuD טיי ע
rfO io חננהאנשן קנץ וטח רזפרי S'l «נ< :nioii. גסבת •נולדוז בימי. נמו מגנה n ליגליג) קלג«קל{דן ל .ליצש נשר ולא שד אא ולנץ ונרגוקז; 
ת שטליוז בי«זז «נ pBwS *ייו דהחם זזנידויי ודנים וזשיל! ם! שנשחו שירוו! קו ג
 גשושומד וזלטז וונוייוק m וץ שוזוז פרע שבוז דקויוזיוו מ׳שום רליווסי יגיווו גשנת מזן נעשוז חיקו! שה נ*[ שגל לירם סכת שנת וזני! בשנת תיקון גחן דנעשר. וזגנוז סשוש
o שלש בשנת נשפי ילש ניק וזן ופזת קרישי! לנרי ששילו ועוד וזן קרזשנוו ישת< שליעזר דר ושלינש וקנים lio םיגו w pnm משוש תשסשוח לנץ tv רשיתקנשי שעני 
ו נסש־ לסיד דשינש n« שסיני ששק נתשיעי שתויוג שזקסר ושמודש חנש שיש שישתסיש ולש תדע שתת קדושת סשוש נשן לשנוי שיין שץ שנת סשים ולש שעיש ז  שגי מ
m ועגוים יששית סלם נתש עזם! חיק תת ונו רגש שסי (אן 1 ע׳ג .תארת שביתפ נר שמשק תן שתו! קחשוח גליות של שוגיש יסש i גתות• שסוינן ולש טקל לצו n w 

ג עבויש נשל יהזקי.לנו*זי נו*ת תלש ר■׳ ינן דסייז נששדז מתני נישוק• לשרישת תעופית ישרשל גשל שעתזו > ו1לי ימתו (גן גחשל• לשחר גין בישול Dtp בץ ^
mw תו חבשת עניי נ
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^1ל; סעיק5 דיענד נשיה נימל זלאשי לנ1ל לגני ט ו  וכר1נ רנינו ני■,נ לאc ח
ס של ט'  עולה. של נשואי שכחג כשם יחנו ליהנות ו6ל ימלוח משוס שהפעם ע

ס שאינו א'נ י׳ ואתי שלנו נפשחאוח ונמ׳ש פ”מ טי א לאמי והא נרנא י  נש׳ ינ
 פהלנוח ש״ד רניש וששי! כשי נו חלן אס עכו׳ם של דסנדל )קיג שליצה-(׳נמות תצוח
«י סנדל ח*ל יטם עכו״ס ושל והמוחלפ המו
 ,נהנאה אפוי שמא ואע״ש יצא ט חל! אם
 לא ולכחחלה ניפול נלאחר גמי דההיא ■יל

ס  אעיש ומ*ש .שער״ת ונסו למצוה ימאים מו
 אסוסצר אלא קא׳ לא נהנאה אסור שהוא

ם. לשל ולא יאאויולש ט׳  גיסא אפילו א'נ ע
 שיש ולולנ שושי ימו ולא לק*מ אטלהו זיןא׳
 מיכמית לשיישה מומו וכי קצוג שיעור להם

 לו הקיונ משיעורו חסי הוא כלומר שיעוריה
 יןצוכ שיעוי נה לן יניח וחליצה לסנדל אנל
ל אלא  ונהי קפנו לשי והקשו גילו לשי מוו

עי נ מופה שיהא ינ ו  אני שהיי כיון רנלו י
 לא קאנ שיעור ט לס ואין מושה שהוא רואה

 ומוחלש וחוסני חיע שיעוריה יסינתת אמייק
 לימי ואין לשיישה יעומיים ואע״ג נשיים
י קיוי שיישה נשעה ואשיט משום והיינו  ע

 אלינא אמיינן נסי התם יהא החס וניאסייק
י איקי׳ סותאה לענין יווקא ישסל ימאן  ע

 ונולהו לחליצה מיני. גמייק וצא שיישה נשעח
 סכי ימכשיי ימאן אצא מסומחה נסריק ולא
 מיכחח ניה אפיינן לא קלונ שיעוי לס ואין ניון

 ל״שנ ננ׳יל , וכח׳ש לעכו״ס והיה שיעוריה
י׳ רניט דעח נ י  לסי הסוניות ל״שנ המעישיס ו

 העוסי ׳ינישם פקפוקים נחה נהם שיפחסיש
: דנייהם על

ס׳ יכו׳. פיץם היד, ג  עקום ל'נ) (סוכה ע
 עקום ׳”ופירש פסול למנל יומה

 ונקש לי ומשמע . היא מילהא מדא למנל יומה
 לא קצת עקום שהוא שאע׳ע למשמועינן הכי

 וכ'< צמנל יומה לנסר׳ פי\ס שיהא עי פישסל
:רניט מוני׳

היו

נר שיש הוא כמושין ופירוש ונו׳ נשרין נולן,נמושין ל׳׳א} .ונוי נטש היה
 לק הסך ומראמ שען הוא הרי אלא למוח שום ט שאין הוא וינא למות עדיין

ת יוה/עיקר אמי סירוצו שיש ואעיש שע ב . הדחק ו נו׳ ט לחד זה ו  שאמרו סחה יני
א  שהיו כרכים ככני מעשה יהודה ר׳ ואחר מכשיר ייהודה וי׳■ פטל ׳נש (שם.) עחי

משם לו אחרו בניהם לנני לולניהם מורישין
 הראכיד השנת

 נהג . ונו' סיחי, 'ונש«ח
 כן אוסר איני אני ויל כיווניו

 ונ׳ס כפול ינ: אסרו שהרי
 פיא ייענו !‘אע• נפיל שאסרו
 ונל יא5 ואיר״חא זעסוצא
 סליק אין יאוו״תא עכיצא
 אין לו ונפאסיו הוחי] נפעח
 אסרו כך ראיה הדחק פעח

 כי והוא כל נידייהו ליני-,ום
 הונח סינ״הי חשחנח דלא היני

 שהיי אלא הטיי לא ור׳י אחחג
 ולא ל«יהס לוגניהה סויישים

;ענ׳ל עליי טנוכיש שהיו אסו

 שהיו רניט ומהרש ראיה היסק שעת אין ראיה
 אוחן טפלק היו והנגים לנניהם אוסן סויישין

ראשון: כיום אף בהן ויולאין
 יינש מכאן סמט שהגאונים נחוג וראיתי

ק ייצאין השפוצק וכל ראשו ונקפם  נ
 רניט ודעת .ראשון כיום אף הדמק נשעח

 שהוכייו הינש לנ1צ אצא להכשיר לט שאין
 אוסר איני אני ונהשטת . עיקר וכן מכרים

p כני .נו׳  ואסר ז׳׳ל הימנ*ן עליו השיג ו
 P ראיה מניא היה לא יהווה ר׳ דווא•

 והולכס ממשמשת נמלה שהרי נלנד הירושה
 הנכסים שאי מס והלולכיו הדורות כל טף עד
 נץ«ת מהן למשוח ושייא ומנמילין טתלין היו

 אצא עושין היו הניח אח כהן ולכבד וחנציס
 שהיו כרטס גנני מעשה ה״ק יהווה י׳

 איק טשלין יהיו נניהס לגני לולביהן מורישים
ע נהם וייצאין  שעת שהיחה לשי לי ואמרו נ
יבשי( נושלין היו נלחיס לק וא״א הדחק
 ודניים יביט לדני׳ סיוע וזה .עכ׳ל למצותן

; הס נרורים
ג ב תרו  (דף שם כלשונה משנה .ונו׳ של א

 ונ׳ת נ׳ש מחלוהת והרמאי )ל״ד
 דין .ונו׳ של אתרוג • כנ״ה שהלכה ויריע

נ המעשר ויין במשנה מפורש התרומה  שם ג'
ע׳ יביט ופסק נשר נפל ואס יפיל לא ד כ

 הוא ׳פול צא שפעם )ל״ה (יף ננמרא כאוסר
 נא נסילע שע*׳ ל”ר לסוסאה שמכשירה משני

:ויוכשר הלולב מה נסים לשימי
ט׳ שנקסס לולב נ נ׳ש.) (דף משנה .ו

 נזה ורט שטל ראשו נקסס
 העליון העלה ראש שנקסם והנסן .השייושיס

 שטל שאינו שאוסר מ׳ ויש .הלולב נצה שט
 שני לו שיש כלי והוא הימני! כי ועניו דנסדק אסרו ושס .נשר נסדק אנל נקסם אלא פט לא כהנא רנ אחר ל"נ) ל'א ועמי(דף שהוא נכל אפילו ליזש ויש רוט גקפס א'נ6

ס יאשים קי ט  שפא רב ואסר הוא נר״תו לאהריי אנל לפניי אלא פט לא רב אחר שטל למנל דוחה פקוס ל'נ) (דף שם .ונו׳ עקום היר, .פסול מרכז כעין מזה זה קצת י
ס׳ נלשניו ולצדיין  ועתרא כשי עליי נפרדו פסול עליי נפרצו )כ׳ש (דף נסשנה וכו׳ זה עליי נפרדו .וככול דמי ונלכגיו לתומרא עניינן הילכך נ־.ל' יכי,ונ נלחתייו וא״ל י

פגיי וזהו נה הצו״ן והן כשירה תן שנסדו כנו! נשרט וש■׳ אכ-וי׳ יאישרוי נשייי הושיא כ■ יכניד נפרצו ששא רב irb נ)”ל (זף  נקראים השדרה סן כשנחתכין fשכהוצ מוכיא כי י
 סן נתקו שלא אע׳ש העלי! נופי לאינן שנסדקו אוסר אני א״א כתוב ונהשנות .נהלכות כ“ע נשרה תתנרו אחד נתק ולא התריית פתיחת כעין ההונין שנתפרדי עון נפרצו טשיא

ט השורה י׳ מפישיס ז׳ל שמאוניס ז׳ל כסשרשיס נין מא סתלוקח זה ופירוש . כ'כ ההוצין של הרצועות מאותן שעושי! הכלי הפו׳ שירוש הופיא נ׳ דעניד ח נ  .ורניט ההלני כי
׳ הניינט ^רוניםJוה( י נ י ס הכירושין ישני ל”ו הראבי׳ו נ טני  ..־לילו ליי ואפילו שטל לולנ של משירו שנילילו יכל אמת יכינו של שייט לן דע אכל להב־יע ל׳ ואין בעריך נ

סנ׳ן הכריע יכן כשיל למפה שתלויות כיין חטייהן מעיקר לילד. לייויל הסונסר מן שסצוה י׳׳ל הנאוניס קצת ונתנו .נשר פרודות שהן אעיש מאליהן עחה שעולין כל אכל י״ל הי
נ לך ודע .שרויות עליי שאין ; למסה כן נס ייחנאר כאסח מא כן פסול שטא העלין נופי נגסדקו הראנ׳׳ד של שדיט ג'

 אתר נסקום העלין נחלקו אס וכיש רניט כדברי תפורש ת ינהלני ופטל החיומת שנפלה כמי נעשה התיותת נתלקה לוי נן יהושע א״י ינהלכית עסרא .וס׳ פלין בריית ד
נ אלא איני זה שפסול ודע ,לסעלה ויל הרנ^״ד ונס׳ש פטל שמא לאינן ונסיק שנטל! העליון האצסע׳ העלה החיוסת נחלקה שפירש פ׳ ויש .נמיטשן ולא העלין ניי

וננר
משנה לחם

שק כתנ שהוא זיל ר\י*ף שוני׳ שלא וזה שטלין עסו טלוח שאין כל אלא תיטריהן

 .נשר ליבש נטר ולא כמוש [נ] ״היר,
 הסכנה בשעת אי הדחק *וכשעת

 שאר’ לא ‘אכי כשר היבש [י] לולב
 ודל ערלה של אתרונ ב :הטינין

 פסול. טבל ושל טמאה תרומה
 שיפקיר־ שאפשר כשר דמאי של

 לאכול לו שמותר עני ויהיה נכסיו
 טהורה תרומה של אתרונ דמאי.

 ימול לא בירושלים שני מעשר ושל
 נטל ואם . לטומאה יכשירו שמא
 פסול. ראשו שנקטם לולב’ ג י :כשר
 שיראו עד מזה זה סדקיו שני נתרחקו אם נסדק

 כנב שדרו שהרי לפניו עקום דדה פסול. כשנים [י]
 היא שזו כשר לאחוריו עקום היה .פסול חטוטרת בעל

 זה עליו נפרדו .פסול מצדדיו [י] לאחד נעקם .ברייתו
 עליו נפרצו .כשר החריות כעלי נדלדלו ולא זה מעל
,שגתד לולב של משדרי שידלדלו והוא
 והו א׳א .׳0ו עלי! *ני״ס *בריית ך צ פסיל החריית כעלי
̂"׳ כשהם .היא [׳] כך לולב של יעלין ■ ״■” י'
 עלין שני כל וגב מנבן ודבוקין שנים שנים נדלין נדלין

.פסול התיומת [״] נחלקה’ תיומת הנקרא הוא הדבוקין
היו

:שס נשיר ’עי ה :שש י שש הס'נ סיסה סי' שוי נ ;שש נשיי שי׳ נ ;שש ושס׳נ שוי *

ק נ םד סייק קוון כטף לולג ל'נ) 6ל' (יף 6נר״ת שם אמרו .וט׳ נתרחקו אס נ
ם ׳ ק נלנר׳ טזנר והכל כשר לחרות דומה ססול תרות פטל לסנל דומה ע

ט ני חנ נכר שטל דחדוה י א לולב הלכות כריש נ מ שיהיה שצריך שם שכתב סטל י
הוזכרו לא קון כשוף אבל ממש תרות שאיצו כיון נשי צו דרומה וממילא שרניש נסו

יו י נ י ל' למה ’יעת’ ולא נ ע  נימוח שהתייוח ר׳ל המריות כעני פירוש המריות נ
ף  שיילולו] [והוא כשר למרות ודוחה הגזול לולב נפרק ישי׳ נדנחנ טשרים הם הטי
כו׳.  נונריו שהניאו העור סדנרי וכ'נ ומדלדלין השירה סן ממרתקיס שהם ר׳׳ל ו
r בריש o b פסול. החייוח עלי כאותן נדלדלו שאם כאן כתב ולזה ׳”נב עיין לולב 

 דלכאורה רניט דני׳ עס הרי׳׳ף רנר׳ שהסניס נסה היה נדנד׳ לדקדק יש ולכאורה
רניט כתט וזה התריות פתיחת כעין שטא נעריו נעד! כתב להיייף מלוקים ורמים
ק מ ת נעלי נדלדלו שנתג סעיטל נ מעיקר נפרדו לא שאפילו ה׳׳ה שנתב ועוד מדיו

עוז סנדל
איג׳ אני ו'צ פראנ׳ו כתג שחינין שאר לא אגל נשר הינש צולג סססס גשפו; > כייד, ופמעת

נין כיא יש« סחצוקח ו1 אומר ואני .עכ׳ל עליי סניניס שכיו אמי ולא וט' כן אומר
 נדנדו מניעח דעיז׳ ונם הגורל לזלג ש' נ'ננ נטמינז נטעת עמו ו'ל ור״ננ והאמחנים שיאשונים

 להו אהני ומא■ ימרה דו' אסהיוחיה מאי ננליהן נונינין ולא נהן •וצאין היו לא אוו אוסר שאני
 והנ1 נשף של ונימזניוח ו'ל כמשלש לונד ואף . אמוד ושדו נינוש״ט שוןולו לט ליוויו ׳רושמ״הו

r x משים ואי יוהב נשף כימו ר׳י ר,ח׳ל מאי נן אס משיג אני ^אמר, אלדה! לנסי נהן לוכנזין 
נמרא כנוול לולב px סדרנא ליה חיודע 'הpדוx ילאו לוףסה שמה אמי ונר ע׳י xיpיל לומר

חנ שכן מהשררה גח~.כין  לראשונה לתין ונראה .הושיא קרי השדרה סן הנחתכין שעלין נ
 נשחט שלא נגסיא שאמרו לתריוס יומה צ”י זיל הרייף שכתנ התריות סתימת דכעין
 מיש וסיס .לננני׳ שנפרדו ייל החריוש כעלי יבינו ומ׳ש .מעש אלא התריוח לגמרי
 שהם השירי חן העלין נתק ולא אלא היל׳ל לא ממבייו אחד נר,ק ולא ו״ל היי׳׳ן.

ה כן אמר שלא ׳"ל שניה ולקושיא .לחניו אחד מחונריס העלין יאין שם מתונריס  ה׳
 חיוחקין שהם אלא נהחתכו שלא אעיש שמשמע החייוח כפלי שכתב יכינו לדעת אלא

 מוטף סטא לעולם אכל נפרצו של הפירוש לענין הוא הרייף עס תסכימי שהוא אע׳ש
 תנוריק ממקם נפרדו לא ואשילו היה נמ״ש זיל הרייף מס מסכים שהוא נאמר או .עליו

:כן רניט סנית אין אכל קאסר דנסשיה סברא

היו
ת תו ת הנ ו י נ סו י מי

 כוסנין יאנו ע־מ צרניס דאנ«׳ ססעשה |דן ;נשרים נמושין ונוי ועירי אדלה ה' תחיאת [נ]
 ר»שימ נ' נו שיש נאי [)׳׳ : נד.יםנק ועניו ודזם [הן ע־נ , הינש נהום נם וה עא

נ (ו| )V נזה ו  נ ע'נ נוי, win נוזד והאיק ייואנ האי |ו] ו ע־נ אה, נאסר׳ וולא ששא נ
 האסיעיוה עאין נ■ חיינו החיוטח שירש יש־' אנא וה־נ איישס וו־׳ ריח שירש ונן !וו)

 חתום' שירש וכן שאסטה העאים עד השדרה ונסדקה סזה וה נחאק באה השררה ששם
הטזנו ורניט הנאון נרנר׳ השמיעה טשי אסר rrTi יראים נינ רט משי נתב יראים

ועק
טו נמינו אלא הלולג אש אונדין ואי! משנמזין  וכנף לה אמינא מנא יכא אמר וני נחנא׳ שלינת״ט חלמווא אוי,׳ לא אמא׳ אז יהודה דיני מסהדוחיה ציה אשח״עא לא אמא■ דינה עציה רנא שלינ נ׳ ו

 לולנ ’ע .נשר התיייכ סד ערלה של אתרונ ;ו'ל מ’ו נדנד אלא אסהיו לאי(שני ש'מ אלא נלל שם הוונו ולא שמועה שה1מא ונדו נ:מד,עי ולחה יהווה דיני ווסיכx נפי לישא ס' י,צי איונ
 הנלים חסוי סידש חוסיא כי יעכיד ויט השדרה מן נסק שלא אעיש כעיין נוסי לארק שנסדיף אוויר אני ו׳ל הראג׳ד כתב ,כ׳ע) הגזול(דף לולה px . וכו׳ שידלרלו והיא נשתנו ; ליה) הנוזל(רף

 הנאוניס חשוניח ונס השירושין כו רני אוזריהס וכגאיס היזופשוס נעלי כרנוסינז ו'ל יהראנ׳ד כסירש׳י עומד ויל ור'מ וה סידש נחחגט כנר אומר ואני . עכ׳ל כטצין של הרצועוש סאוק שנמשי!
ה נס ^ כה*מח׳ י׳ל ויש יעס השכב ילענין נלנלס׳ אש ׳רוט שמא אני ומה״וא ניניהם להנייע ואיה ל׳ ואין «א חדיש הניאני שעירש כליה נסו׳ לשון אן הס וא׳ס ואלי ואלו הנוזל לולנ px נ

ת די :הנוזל צוצנ (-,X .צ0ש וה של ניקני לצו «ו לילנ של סלק נ



S91קמו משנה הסף. פ״ח אלב הלטת .זמנים מגיי
 אוק לדניי ואפילו ורנינו ההלנוה נאירוש במא הייהלוו׳ ו*ל«ן הרסנ״ן הכייס ונגר

 הסיוסס <סלה <הו מליווגו'. היו :נסימוסו ולא המלה גרוג אלא הפסול אין מאומיה
איי ל׳ג) (דף שם וגמרא משנה .ונו׳ היו לא :רניגו ופח לפי  ננ

ס ה «' 0ש«ןמ הד  גמשגה ולמשה פסול ראשו «}פס הדס ל*ג)גג׳ (דף שס נמשגה .ו
 אומר ישמעאל י׳ נ״ג אמרו ל״י.) (דף

 גןפוס שאינו יאסד יןמומיס שגיס הרסיס שלשה
מ' קפומין שלפת! אפילי אומר סיפו! ר' מ  ו

ן וממוך נר*ס הנגה שמואל אמר  נהל' דסו ג
 חהדעמ הוא כשר אלא פסול ראשו דנקמס משנה

 רוח הופיע נגר א׳א ונהשנומ .ורנינו הגאונים
ה השנס גל ועם ונו'. מדרשנו נניח הקדש  מ
 דנריו ו'ל הרמנ׳ן ראה נגר סניסו מסנא שהוא
 מאונים על שהקשה קושייסיו ודמה עליק והשיג

 לנמוג להארץ■ רואה ואיני דנריהם, והעמיד ויל
אי לא ויל שמא אסר הימני! מרי  לא נ

 מסמירק אמרוניס קצה ויש פירושי ולא קושמו
דני׳  ■ :להידוא ראוי ונן ויל הייא נ

ח » ג נ א .ונו' יו  סיר ליג) ל״נ (דף ממי
ג נשיו שי סינגיס נו ונשח״יו עליי יו  נ

 גאסא לה ומבנמס גץימא פנוהו שמהא וגלגד
 ליה והיה נקינא שנעה שנעה דק״ע• מציאה
 נשה״רו אס רגינו שאמר ווה .וגשר פגוה
ל אמד נקן עלץ סלפה  וגן קן ננל יי
 נפרעו גמשגה רנינו שנרפה ודע .היא דפשוע

:נשיו וריל עלע
ו'. פנניו היו נ  פנניו הע ל״כ־} נמבגה(דף ו

ל*ג:) (דף ונגמיא פשול מעליו פרוטה
 דהדס מינא ׳יקוס אנל שהורוה אלא ש« לא

 נשאוריה ואתעוה פפא רג אמר ונשר הוא
 ואץ גשר מיעמן ואם נעשנה פוד .דמיין

 ולקמן פני שאם מטאר ונגע׳ ניויע ממעפין
 ללקסן שמוהר נראה שלשם ועהסוניא נסר

 שיהיה הצדט שלשם אלא רנימ נמיש לאגילה
 אפ*א הגי לאו הא ט לצאה אהו הדס לו

 לצאה (רין שאיש מי ריל אסר שלקמן או רנינו וויש .אסור לאפילה פהמץ ש«א
ר: חה נהדם ניי

ה י ט׳ שנקפם ערכ י ינינו פסולה ראשה נקפם ליט) נמשנה(יף סשניע אפיס .ו נ » 
 לפעול היה למעלה וגמיש דריע מההיא ההדס קמיעה פסול שנדמה שנשם

p נראה אין אגל וסרנה. להדס אמד שדרן נדמה שטא הערגה קשימת  p ההלטש 
ה » משנה נמט נהר׳ מ נהלטת ונ0כ וק וחיה נצא נפשושה דפינ  סהנשייו אפיס הי
ץ דעת ווה ראשו נקמם נהדם ק נסלק ו׳ל הימנ ד  שהדם מפד לדנר מפס ונמן .ני

ח הראש קעימח ואין עצו אה הופץ שעליו נעטסו הדיו גל  הנידן נשאר אנל ט נני
ג. נהדרן ופונמה גהן נגרה הראש קמימה ך א׳א ונהשנוה עי וערגה להדס אמד מ

 להם היה ולא ברייתו טתחלת אחת אחת עליו היו
 כל כדרך m גב על זה •עליו היו לא .פסול תיומת

 לעיקר מגיע זה ראש אם זה תחת זה אלא הלולכץ
 לולב של שדרו כל שנמצא עד ממנו [®]שלמעלה

 לצד מניע זה של ראשו אץ ואם . כשר כעלץ מכיסה
 "הדם * ה :פסיל זה של עיקרו

 רוב נשרו . כשר [י] ראשו שנקטם
 כקן עלץ שלשה נשתיירו אם עליו
ת ענכיו היו .כשר [י] אחד  מרובו

 אדומות ואם כשר ירוקות אם מעליו
שר מעטן ואם פסול שחורות או  .כ

ב כיוס אותן ממעטץ גואץ  לפי טו
. שהוא ן ן ^  או וליקטן עכר כ

 הרי לאכילה אחד אחד שליקטן [ל]
שר: זה  ראשה *שנקטם *ערכה ן כ

ה. שר קב ישניקב *אתרונ ז : פסולה עליה נפרצו כ  מפולש [®] נ
 אם מפולש ושאעו .פסול שהוא כל

 כל הסר .פסול יתר או כאיסר היה
שהוא

aMט ס: ;מד פשץ «דנ פ«פ pי פ  שפפםלפ6פי0«ן פס; פועו טי פוי ג נ
ש טממעי סמינפשץמיויש: יפזרט׳

ט׳ פצע היו ד מנ .ו  tm אנל נו ואים מינו. צדפח החיימס נפלה שונו אים נ
א שאמר מס  «א מום נפל הוצא גמד דפליק לולנא האי ל״ג) (טגה ינ

ק ופסול ם מרי היצדש שפירש נראה י צין ולא יני ם מ  הסממם נעלה דץ לנסוג יני
 >0נ געשה החיוסח נמלקה אמט ק־ ממרא ונס פסולה נמלקה שאפילו שנחג טץ

^ משום דנעלה הרץ ושי' ופטל. שנשלה
ק דפטל ;דדסר נ

ט׳ מרוסס פנניו הין ה  או וליקפן פני י
.נשר יד! לאניצה אמד אמו שציקשן

 נדאשמוי דליס אמג׳ק ליג:) (דף עטרא
מי מאתמול  אנל דמוי «י ולא הוא מעיקרו דו

 חפשוש צא סא ונדמה ונראה נעים אשמור אי
ם על לפעוה רש .לא אי ונראה מחי א׳ ט  י

ן מילק שלא ג  דאעאג משום שפעמו ואפשר .נ
 דפוי לאו לתקן שטדו נל טא ונדמה דנראה

 ה»ילץ(ונסים גל נפרק אשי רג נדאמר טא
#נס* ונואיסא מא לתקן נידו נמי והנא ליד.)
 נירש פפפפין אץ דחיי אהא ליג:) (טנה
 קא וגא ממפפץ אמרו גיאש ר׳אלימור גשום
 שלקמן טון אשי רג אמר גיויש מגא מחקן

י' לאנילה ש אליעוי ו אמי נאטה לה סני ני׳  ו
 ואמרי ורנא אניי יי.א מוסר סתטין שאץ דני

 יעום ולא יישיה נפסיק ג*ש סודה פרוריט
 וניק נלומר אמיית׳ משענא ליה דאיח הניע
 דאי ומאמר גל• ידקון פאן אץ לוו צריך שאים

 לאנילה ללקפן רשאי אמריסי טשפגא שגמ0
 טרם אשטר אפי והילנן לסק טדו משוג

 דטור נשר מיפפן אם טא ונדמה דנראה
 פיפשום לא גירש דאשטי דאמר ונמר' ונראה
מג דנראה משוס ט  אדעפיה אסיק לא טא י
טג ספמא נ די  דלאופו נריש אליפור לר׳ אשי י
fc פעם h דש ונראה. מחר טא ונדמה דנראה 

ט' יליקפן פגר שנפג רטם פל להמוה  למס ו
הג לא  אהטפי טשפנא לו שתהיה שצרין נ

 הצריך למה ועוד לאכילה ללקפן טתר לשיהיה
עיניי גפי. ניחד נעה אפינו לאטלה דלקפן טק אמד אמד שילקפם  שהיה נראה היה ו

ם י נוי י נ ו ם נ י היו לאטלה אמר שליקנץ או יני  נסם דאטלו דמא « ולנירסא ״ *
 ליס דאית אסר לאדם אלא צמפפן שרי דלא לומר ה״ם דקאסר ואחר ללקש שיי נימד

ק .ל« צריך ואים אמרימי משענא ס א ני  עליו מג ינשו פיר ל'נ) (דף טמי
ר למין מלץ נוי נ' ט נ אמר מ  הנרייסא השמיש ורנים ואפו אפד נל וניאש מסדא י

: למה שפם וציין פלה דאפמי ומאי
תרוג ז  יש אנל צטדם <דה דניי .נאיסר היה אם מטלש ושאים ונו׳ שדקג א

הלשטא יפסר ולא פאולש צקנ0 שיהיה טאןאששר רגיש טרוש מל מקשים
ויש

הראבץ• השגת
ם' opnc *מדס  גפג .י

נו !׳< היארו  מס ספיע נ
 מנ«מ מדרשע גגיפ <;ודש9

 נספס מטל מהוא ונעלים שויפ
 שאמו פיטן י׳ ודני• עסד'.
 עדן קטמיסנשד שצשהן אדלו
 יאשו BipK וצא «א אהד
 Dtpn נהסגס בדור והגל

קהטויפ «לי < פניל: «

 איאויו *שמהשמןעפונו*.
; y« ולעינה להיש אווי

 זה א׳א .ונו' •אהווג»^נ
 נהסוזן מטלש קג אלא שסש
 המהוון מ»לש פא>מ משהי

 נעינן מסמן ם*מ אגל גאיסר
עניל:

ם היה למעלה ונסיש דל זעפו לפי פטל ראשו גקפם שנהדס שנשש ייל .פיג עינ  נ
ט' מליה נפרצו :למעלה ההדס נדץ נפנפי מני ק מהקנה שניצדצו סאייושם נראה והלטת רטט דעה ולפי סם משנס .ו ת פ .לולג של שליי ננפרצו לטיושם חשה ט ממניו

: הרץ נפיקר אמח ספייושץ ושד ,לארק ונבדקו הפצין שנמלקו טמש Vi פליא וצפימש
תרוג ז פי ל׳ש הסי ולא ניקג כמשנה פוד שסא. נל ומסר וי״ג מטל שמא נל פסי נסיק נקלף ליד:) שם(דף נמשנס מטלשנר. נקנ סציקנ א ממיא(דףלץ)נני ג קנ ו  ד

טא ויל גטרשיי וטסרא גפשנה רטם וטרש . גאיסר מפולש ושאים גמשט המטלש נקג דקג מיגנא גר טלא סד סטל שטא נל ומשר פסולי פרסי ורישא ו
, P®״

שנה לחם ס
ט' אמס אפס עליו חיו ד  לינשו נשח נץ מילק רל אנלהיאיש לנשיו. נשריוסיה למין שלין שלשה ונשנשסייחנסב והרצדש .רנים לדשס הסיומת נתלה זהו ה^ה הפג .ו

ש (רף הג«ל ל<לנ נסרק ננמרא למה הפי«ר לנעל ואיס איסנהו. טהא חנפו  ל׳
קיימת עטפו שההא ונלנד תני והדר נשר עליו סרו אמרת קפיא נושא הא נשהקשו

 נעל טצא נחו וסליק לולנא האי ליג) (דף עמרא ינא למיש פירוש פוט
 נדאמרו פנמצקה ניש דמי הסיומת דסלה ינים נ0נ לא ולדיויה ופטל סא פום

 וע״ס .מצא נסד דסליק דניץ ההיא רניט נחב לא אמאי קשה צההיס אנל טסרא
 ר׳ל ודסלה מסלקה חטא נרייט אחר ליפא נרייט מחמלת צסלה רנים פ»ש למה

«נ  לפופשים לוה וניל מג. אוט יילשצתלק וצתלקה תשר שהוא נסצה אומן המתנר י
 לנסלט: דסלה נץ טלוק ויש ודאי הא אשים ומאי דדסלה מההיא דנמלקה נעיא נגת'
 דאפיג פשיפא מא ולהני נר״ט מחמלח היא חישלה אצא חמר אינו וזה מסר חה

:ספר ואינו אע'נ מצתלקה עדיף נרייט מתחלס שהוא טון ומסר
 ננל לומד דרוצה ודי! «נ נשר. אמד נקן עלץ ג' צשמיייו אם עלץ רונ נשוץ ה

p נסנרת שטנר אלא סרודו נסיק רנים נדנרי ק הנץ לא והפור .וקן 
עלץ לינשו ליה דפוסי נירס של ופפ« «י למים שלץ שלשה אמד דנקן הפיסט נפל

מיימוניות הגהות
ל הי וזיני (ם) ז ע*נ ,קסם הנחל נהיסםווו ועיץ *ו הנוו סינן נ  לו■ טנוו רה ■וסר ני
u r של עיקרו לווו זד. פל רודזזו «םגיע אלא m , ׳הודזו רנ אמד מרעון נר• (■] :«־נ 
ה עזסזאל אסר נ ר' ^ בינו ונתב מיוקין ריי«ז נסהנוא יולא טעי! נ  דיזייני שמיזזו י

סזנני להנהן «םואל אמו ננסרא פעזמע וכן לא לנהחלח אנל ויעבר יוקא  ט* 11DM י
חי »■ברבון ברי לבו דריאזנא לא ואי  י וריב , אהיה היו ביובי יוזר.ים»ית לבההילה סי
ב יולא בהנא כיב (נ) סי nw בי א א בויה אהא ריב וווו וויי י ב  עליון מהוד הווו וי

קי• הוא עזוגוח הוס האי אמיסי בד סי ליה ואסר  ברעו אליעזר ביב■ (צ] : ע׳ב .ליה ו
סבי ח סהבוץ *אץ בדבי באבוה לחו ו א ov ע  הועועגא ליה בדודה לה ונזוק• טנוי

בינו ק0« ובן |ם) ! ע־נ .יווירהא  ניקב ואינא נר עולא וזע• רוזא סו־•* ובן *פהה י
ר *הוא בבל םיל*0 בקב אםילו סבול* אינו m *•י* יורים אבל ווםיק בלא סייר• ונ

_ אם
̂ם פרור קטם M 1א! טי דפלו מדא am dm ששנים בקפתזין ק4 מים יי■ שאמי קשט! ט ינאם ינא בראשו טציו אשר וגמנש דמשלט יא9 באשד בטניא ואם הצב בחר, קשום סנו ו

PWI

 צישני מציאה באבא לה סשבסת ותירצו לה משנמת היני פטס מיי לט דנתי• טון
 ליה לאמה דא"נ וייל ליהמפנתחלהש(שיורונהעלץ(פנלוצנ)[שננ']ומאראמדקיים.

ט שתהא וגלגד לפימר  P דפטוע יודע אני p07 א! לטחפם דנתית טק ^ימת פגו
ה פהעטס ונצנד ספיר אחי השתא אנל אחד ט  נפח טפרים *ולים אפיס קיים י

ה: לן לית חג והם ג
״ י ״י ט ^ יי״״ ׳ ״' *י”״ י (ו א ' ח פיי־ש אנל טרושלמי ט • ותשר) ניי ,p v ,g ־s ir־ .וססון נרים s ״יי ״

ס ליפא פאולש שאים נקנ וטאא רפולש נקנ יישא לפרש פצמו ורותק וודו  ואשר דטי
פסחן גלא שט נל טקג מטלש אנל ספולש שאים גצקג אפדתץ וטלא הל הדא גפו

פשול
ל עזז «י

ו טוב :נשר יא* שקסם חוס אי טד וס׳וטונויז מויפם נטע חפיק מסיע מר ויל מ  לל
ופםנם«ר'>צוקםאםפד' פם( ונשדצוםלץ ראשו קשפ9וצינן0ם ופיס «נו>ל 019 ם*טו *ים

א לנםא9 אישטקא א9י ל״זא ם נהיי צו יאשר ני׳ א ואנןצא כשדן קסזווץ שלשען אי  (90 מילסא 0P מינ
או א א9ט «  IM אםםשא9ט רעסטזא «<א 9(01 הווי (ם סדקתאםם (גםא9 מי א91 >א9 «

ם יקאיזי וקשיזזץ מיי  קח ט9ו ראשו 91p 9(■קרי 9n» מיש נייהי ויישא בקסוין וי*■(או י׳
h קשמזץ ו9( m קרי ירזשלםים «םרא 9ם9ו קשזםץ 19קרי.( א991 ושור)n ה די ק י ן י ^  ג
ש מ(פא א9אמוא( ט9ו ש סינ א ד כו ק שיי ש רי ד ^י ש  9ש(ש שסע P *ף אמי *וריס שיו

ם 9קטע שאיוה ואמו! דצייס שט 9עט נם( ושמי  םם( ט אנא רט קגוומץ ש(:ק אד(י אושר ל
׳ 9טז אסי רני קמי נשא י ם יר9נ שמה ישםםא< ו או יינ מי! <( ס ו אם ני0ם איל מ » )■ 
ק הדוד קזווס ישממאל דיי ט מ ם י הוא א(א אשיא אמו נש ט ליוו ק»זםץ *שוע אדצו או«י י׳  ו
מי קיזזיסא של 91* ק ט ב עי ו י ם י ^ א םנ ש סי • ונרי של >טף9( י׳יו עשר M די א׳ל יי
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ה .סיד• חסרית יחד ת  1פלי חזזית על
ג' אם  הויןכ? סעזלם .פסול סקוסוח אז נ
 פשזל שנים השחא נששקיס ני! נגס' ני! ל׳

 נזה סחנר לשזם ס׳־אח׳ ולא סינעיא שלש
ע דנר י ;ו

בל

נ קחי י, הו נחד אלא לפפולא חרתי נעי:ן דלא דמשסע וחבר גויפק ואי! אחי פפול שהוא נל חסי חד י אי חדא וסיפא הסכולש וקב (׳קג ופירוש פטל ס/״ י ק  כל חפר ולא 5,י
מתה וכיון כאיסגזכולש קנ5 ופי׳ נשר שהוא  כנר(זכר חפר אנל פטל מפולש שאיגו :איפראע׳א <י)נ שהוא כיו! ואעפ״נ כלל הסי הפנלא נרחי-יגא עולא ודני׳ נשר שמא כל לאי

ע דעה זהו החשנה פטלוגיאש  לייטתא תרח׳ דאינא שהוא כל והבר גקנ קח('(•ר!נ דמחניחקמדא דיישא מפרש והוא וט׳ הפולש אלא(קנ שטש זה א״א ונה^וח ז״ל ויש״׳ יני
כ ושיפא פטל ה ולא מא מפולש נוקנ ונולה כשי חפר ואינו דניקנ חדא נ' קנ חיווא נר וטלא כלל מפולש נגקנשאיט מש;הע דני איינ הוא הר• נאיפר נספיק סטלש שאיוו ני

דעת וזה שטא כל נהכיון היוטלש כ<קנ
ק דמשכהח שהיי; ח׳ ויש מ ה, ’ ששושנתו■ הקטן ר.ראש והוא דדו [נ] גיטל .פסול 5שת> » שחי-ג ל

 מעיקר באילן כו תלוי שהוא העץ ניטל .פסול בו
 עליו חזזית "עלתה . פסול גומא מקומו ונשאר האתרונ

 אחד במקום ואם [ס] .פסול מקומות ושלשה בשנים אם
 כל ואפילו דדו על ואם .פסול רובו על עלתה אם

 מחסרו שאינו שלו החיצונה הקרום נקלף’ . פסול שודא
 :כשר שד\א כל ממנו נשאר ואס פסול כולו נקלף אם ברייתו שהיא כמות ירוק נשאר אלא

 נדלו .פסול בכרתי ירוק מנוטר לבן שחור ° שלוק כבוש סרוח [ע] תפוח שהוא אתרוג ח
דפין דפין שעשוד פי על אף ברייתו כמין עשהו .פסול אחרת כריה בטין ועשזע בדפום

י « ר :שר נפוי עי' נ :שם א ש ונשנ/ר הע; כשנפל לא דאי למעלה שכחנח׳ כ
כאן אין הרי פטל •הא למה גומא מקומז

 העז כשנימל אנל פטל ממש האהרוג מגוף חפר דדוקא דה׳א היא לא .זו שיסה נשי פטל דחפי מחני׳ אשמעיח הא למימר וצ׳ל פשיסא הוא משרק משוס אי וא׳ח .נאיפי חביון
ר׳ וסטאי כנ׳ל דספול קמ״ל נשר גומא סי\סו שנשאר אע'פ הזה  עלתה נ״פזה וכו' הזזיח עלתה .שס הוא וששונו נשי העוקץ מ! היולא אלא (׳מל לא שאש ינינו נונ

 כל אניס חונמו על רנא אמר ואפול כמסמר מיחז׳ מיץייוח ונ' נשניש אנל אחד נמקוס אלא שנו לא ליה) (דף וכגחרא כשר מיעוסו על המשנה ונטף מפול רוט על חזזיח
ס וטרש פטל שמא ׳ ונהלטח זיל מפרשים קלח נירשו וכן דדו טפחו יני  סי וראיתי ינינו לינרי דבריו וקרונק אמרו; של וראשו חודו שהוא טסרו פירשו ניאת אכן יצחק י

ג כעין טא חזזית ופירוש ראשו כלפי ולתהחדד להתקגי שסר,חיל מסיץב חוססז שפירש  אע׳ם זלכיכך הדר שאיט מפני ונהולו מזזן או ינפח או כדריחרגיזינן גאהיוג הנעשה גי
ף פטל: ה;נן עד מניע שאינו קי א מפול נקלף כמשנה .וכי הקרוש נ סשול נקלף הנן והא והקשו נשר פומקא נאהינא דאגליד אחרוגא האי רנא אמר ליו) ליה (דף ועסי

כצום ממט נשח״י ולא כולו נקלף ואס נהלטת וכי.ונ עיקר■ ונ! נהפך פירשו הנאוניס אגל כמנוסר דמיסז׳ פפול מקצחה שי׳ זיל ורשיי נסיןצסש הא נגולה הא ליק ומירצו
:יכינו כדניי והוא ונו׳ נשר סקצחו נשתייר ואס פסול

ח׳ הירוק ליד:) (דף ונמשנה פטל מסמר או לנן כושי שלוק נטש סרוח חפוח אחרוג ליו) (דף פס ני״תא .ונו' שהוא אתרוג ח י׳ וזכשיר י"מ נני כרי׳ וקייל פוסל וי
א אסר פטל אחרת נריה כסי! ועשאו נדטס גדלו ני״תא )ליו (דף שס .וכו׳ כדפוס גדלו .לפגיס דיע יהכאר ושד שחור טשי ופי׳ נריה כעין אלא שס לא ינ

אמרח

 .ונו׳ דדו ניטל :ז״ל האחיוניס החפישיס
ס דנר׳ י׳ הם זה נפסול יני דנ  ההלטה נ
 נכיצה ליד.) (דף שטרשו פנאוניס מן וקלח

ט חופמו ויטא אתרוג של נדרו פטל הסמחו  ו
 פוסל שאיגו גראה רנינו ורלשון השושנה היא

 והוא הדד ננפילה אצא נלכד השושנה נגסילח
 להורות ראוי וכן עיקר וכן ט שהשושנה הען
 ודברים ופירושיו מניות נזה שיש- פ”אע

דני׳ זה נם וכו' הע! ניטל .ארוכים  נ
 והאהרזנים הנאוניש מרונ מוסנס והוא ההלטח

 סר,ות דר,כרון ראיה ל׳ נראה ומכאן זיל
ויכינו זיל י”יש ונשישח כאשיוג כופל מכאיסי

לםלך משנה
T ה ת ל ע iicc תץלמוה ושלשה נשנים אם עליו חזזיח ע  ממ׳ גץ לי מעזלם וז״ל מרן נ

.פ״ג ול״ע דגי סה מחגי לש\ם מצאתי ולא תיגעיא שלשה הזל5 שדם השתא גםזכץים לץ
 וגשחיירז משירותיו רוג נשרו נו׳ הססוהי כ»דל האיש יצא לא תנן ׳)D (דף אשה כמה למרק ודפ
 יסירה רנה״ץ ההוס׳ והקשי . מינעיא ארנטז שר• מתשה השתא כגמרא ושרץ מיתר ה״ או ד׳ <ו

 אע׳פ כריש וכן מיכעיא ח׳ פמיר ל השתא שרין <א אמה וג׳ ם׳ עד מכשיר ר״י גכי כ׳) (דף
 ותירצו .מנמיא נ׳ משהה ג׳ השתא סרין ולא נתונה נצא שנים וג' ל אשתו עם אדם משהה <י1

 אשילו ולא וה׳ ד׳ הנא אגל «־יו לא סינא אהילו למימר דכפי ליה דפש־עא היכא דכל ל״י גשס
̂כ סוכא  אומר ר״ח קשייה היא ונמה גני ל״ח) (דף כותים נמת ב»*ק וכן המסופר <דל0 הסרת די.
 שיהשכ סכרא דאין עונא אשילו למימר דצינא מינעיא גז׳ גזי,שה ג׳ השתא ושריך יום מ׳ מ׳ אשילו

̂ילי משנץ ונר״ש . עכורה מהחלת הקישוי ום ' א  מינעיא ד׳ מס<ץ ה׳ השתא שריך ^שות יה' י
ס  תיטץ אמרינן ׳)p אע״ן(דף דכש׳ וא׳ס .כו' שנת טורח משוס שריק צא דעשי ציה דםנפע «ו
pjr על גיחגיצתו התם מדסרין דקא דהוי אע״ג שריך ולא שגיס ה'1 ד׳ אעילו והוין KW ומשני 
 טנת כהן י,ל״נ) (דף הורזע ר:רק דאמריק והא נגייא הא גרהוש הא וי״ל שיעור חד ואידי אידי

 כל ליה דאית לרני נ׳ מי,ט ר״י אומד נהתגות חייג ואילך מכאן המתמת מן טוד6 שנתית ג׳1 ל
ל חיקה הויא ומני דנתי• ינמ^ על הגא  שכתרי וה חילוק והנה .הסיס׳ מרי •ף חי והו לתנ״ג ו

 שהגיאו הראיות מלכד שריך, לא נחכא אשילי למיתר מפי לתלחידא ליה דששיטא היכא רכל סזוס׳
ס להם אמרי חנן ק״ז) שמאי(דף נית מר״ש והיא אחר ממקום ראיה להכיא יש >ה חי^ק לאמת  ל
א תק צ״ז) סונית(דף אלמנה וכשרק ,שפזיס וה׳ ד׳ אשילו קטנה יא0< ממאנת ללש מ׳ היא חוכרת ו

משנה לחם
 (דף פס חמרו דכגסיוז משום כממניחין M מפולש נקכ דן דע״נ וייי . פטל
 מ׳ נקב ופי חנינא נקב א׳ שם ואמר מהו פרפה םימ;־ כאחרוג סלדו רכא כעי ליו)
טן מפולש כ;קכ מלא הוי לא ופרפה מרפה סימני כה נולדו מדקאסר ודאי מטלש נקכ  נ
י אל מעני מוח של קרום ניקב  ואי המוס׳ ונדכמט חלצו לכיח הלכ נקיכח וק ענ

 נראה ועוד כסחני'. דאימיה דסשמע מנינא אסר טפי מפולש נקג דץ ציכא נממגיתק
 שאהיה ננקלף רוצה שאינו נתב ששם כאן אי׳ המשגה כפירוש ורנינו היה שראה דממה

 דהפר דש״ל משמע שט כל חסר נאמרו ננצל זה נ׳ הצונן שיראה סד הירוקה נקלפח
 להמם שהו כ< דחפי נקלףינגקנ נכלל ט• לא(לא) דאי עצמה כפני ח׳וקה הו• שהו כל
 כתג .אפול ט ששושנחו הקמן הראש ומא דדו ניטל י לנד נקלף והנא נקב ט׳

דני׳ יכינו שדעה היה  והוא אחיונ של נדדו פסול פממחו נמלה שפירשו ההלנוח נ
דני׳ שהכין נראה זה וס׳שון .ונו׳ הופמו  צריך מצא השושנה ננשילח די שלא ההלכוה נ
 גראה רניפ ומצשון מדכחנ לזה קשה אכל .חרסיח כסימן הוני׳ וכמיש הדו נפילח
 הפך השושנה כנפילת פופציס וההלכות מפחע ונו׳ הפושנה ננפילח אלא טפל שאינו

 פני לחוד הפופנה דננפילה נהרי״ף כרין שהכין כט דהנין ודא• צנ"נ קודש האמור
 ההל׳ שכירש כמו נעוקן ולא בדד זה לאי ונינו של דעתו ר׳יל אתרוג של נדדו ומ״ש
דו מה והשתא העוקן נסילא ג״כ שצדן ׳וחר נראה רכינו מלשון אכל .נשקן ולא נ

שאמדו ק ונופיו . פנומים והי ר' ואפילו  סניאויז אצו ונפיק .ואחיו שוזדם ופי י' פעא שוי הנן ונ׳
 איו קמ׳א) (דף איע ש'יא וכפיי, פעמיש והי ד׳ אפילו אותי ממזירין זכות עצמי על ללמד לי יש '.ומר הוא ת;! הדי! עמר ונדים .להחוירה וז״ג פעמים והי ד׳ אפילו ונדחה החוירה תנן לי) (דף

ה כ'נ) (דף ניומא התופי נתנוהו וס דתילוק ודע . ח״כ פעמים והי י׳ אפילו והחוירה שלמם (דף אע'פ ונפרק ארנעיס די: ליו) (דף כוחיש כעת ונפיק עד ריס <׳) (דף דטכה ונפיק שתים יי

עוז מנדל
 הפיגיא אותה אשרש אגי אכל קטותין אותן ורך על טלה הסוגיא לשרש אדם יוכל איך ועוד וליות

 שאין מחיו יתגרו גם ושמאל •חץ urr לנטות שאין מנץ לכל יהניר שלי השיריש ומתוך טרור הל
 סגורים חגי וי׳ ממל כר אנא ר׳ היו כי הכוגיא סיייש היא וכך .למש.ת:ו רומה שלהם ה^זומין

 ליזעלה כי.נתי כאשר אשילו ח<ו לא רר׳י ינמילתיה קא־יר לשנח •שמגאל ר׳ דקאמר דליות שתי לומר
 שלשתן אשילו אוחי ר׳ט קסומה שאיגה ואחת דליות פח• ישמעאל דר׳ נסילהיה נסי^א איסא והכי

 הענשיש הה כי קאנזר לשנח ר״י :היכיר הרליות כ• חגי ור׳ סמל נר אנא ר׳ כנרי וקא קטומץ
 ועל קטף ינ״ץחיו ראש ואח כדכהע ר,טומין קראן ונמש־תגו ההדסים שנח והס והרכים העציוניס

b כשהוא שנשכר דני p אני ולקמהי אוייר הוא וק שנירה נקרא קשה דגר כל ועל קפיסה נקרא 
 מן ההדשיה שני שיהו כעי ר״י והנה . וגו׳ אקטף p ימ־,ותיו מיאש ונתתי כרמה הארז מצמג־ס
 מן בנשררת אלא רנה שאינה אע״פ כלו־ר קטומה שאינה אע׳ש והשלישית הרכים העליונים העסיס

 ר :היה כמה אמי לר׳ ממל נר אנא ר׳ ליה אקש• ומש׳ה המקשים אלי דעת היה •p שנה הקשה
 ה״יקוז מראש קטוס הל^נ ויהיה מינץ שאר של נהדר ירנה כך הדסים של נהדרם מרנה ישמעאל

 תגינן והא נדרו ^רכית ההדש לשנת ר״י דאחר קטום אתם סכור וכי אמי ל׳ לו השינ גערנה וכן
 מורה דהוא דמשמע אשילו מאי הכרת כיקא הוא לשנח ונזין1י,ג ואם קטוסין שלשתן אשילז אסר ר׳י

 י״ט ליה ואמר ליה פגי השנים כהדר ישמעאל ר׳ דליסא הכי איניש משהעי חי אטו קעוסין נשגיס
י נמי השלשה נכדי אשיצו  שאל וכן שנית כיקא הוא שנח לאי וקאמרי קטומין ודאי אלא ליה «

̂סי חגי ר<*  אטלו מאי ליה ו־־,שיא אמר קא ולשכח ממל גל אנא כרכי ס״ל דהוה סשום אסי לכי <
pלשנת רייאי ושי׳ אסי רני וחלר שירשתי נאשר ונו׳ ישמעאל דר׳ על להוסיף גא ומה ר״ט אמר 

 מן אחד שיהא נעיין מש׳ה ההדור הוא קטוס ושאיט הדור קטום סכר לא דר״י לגרע אצא קאסר
 לשיש לט יש עכשיו .הוא הדור קטום כולו אשילי הכר וי׳ט הדר נו לקיים קנווסיכדי שאינו ההדסים

ת שא מה  לא אשילו ה״ק ר״י ד'־,א*י' הדליות כי ונאמר קטומה אינה של והשנת דליות של מטעו
ע יהיה  שיהא צריך האחד אנל ההדפים כשני נחשינ מכאן ושארה וזכאן שארה שיקעוס אלא שלם מז
 דקאמר אשילו ווהו נהו *,יינא והדר סארותיו עה שלם הגוע כל אלא ע1מ חן קטום ולא שלם גולו
ט׳ כוצהז מזי צנעי געי כלמים אי כבר מאי לילן ועםרא י״ט אא'כ הדר דנחו ס״ל אי נלזמי ו

מוע

ד״ה

מייסודות תהות
 סירע כך העליון, רד דהיינו סטמחו ניניל לאסור ד^נא רך1רו לפיכך ניסר נאיסר חפר אס
ר חסר שאין ואע־פ יקר ר ב יעקב ר־ ס א  פיטמתו ניטלה [נ] ־ העאיץ רא־שו שהוא כיון נ
ו  נדתגן דד ש־■ כפ-טסא החומס שהוא הדבריס נדאץ בשר״ח כערוך פירוש וכן פסול נ

ל טטו,־ של סיטסו  כאחרוזג תון ה העץ קווה הוא בוכנהו ניטלה יעדוק דבי ראכר הא אנ
ו ת^וי שרעא טו הקוק האדזרוג וכעיקר כאילן נ  נעקר שאש וקי׳־יי בו נתון והעין אסיתא נ

 אם אכל ‘ופסוי האתרוג וחסר האחרוו של מ-ופו ניצל שמא חיישינן האסיתא סן הבוכנא
חא כתוך קיידת כאתרוג דבוכנא אני  קייט העיקר שהיי בשר סמנו למע^ה העץ מחתך ה

שר עוקצו ניטל וזהו  סיטסחו ניגייה לתריא כירושלמי איתא וכן אלשס פר׳־י וכן ע־כ נ
בינו נראה וכן שושגתו אטרין חסן כשם כן רש פ ‘רש־־ גס והנה . שסרה לי
ו הזקן רבו נ בי ש אך הע-ייון ראש דיינו שפיטמתו יקר בי' יעקב י  בוכנתו דהיינו שסיי

p רבי דחני n r תו לו וקורא ה ופי בלעז כבוכנא שעשוי על כוכנ  לרש״י נראה ז
ה זה וסי עיקץ כסא פ מקום בשום סצינו ש^א א טל אפי־יו זה ולפי ^רא׳ם ני כל ני

יורחק רר שכוכנתי גרשון רבינו בשש נערוך פי׳ וס־א . בשר האתרוג מן ונעקיי הזנב
נ ‘הכי רסתניתין רפיטדתו נ ז ק ור׳ נ די  כאחרוג שנכנס מה היינו ררחניתין פיצמא סי־ י
ש וכן ככוכנא שס סזיאחי וכן הלוי ר־י כשס פר׳ ה .ת“ר נ הנ  ווז שי׳ רפרמיס הם גם ו
מנו קצת שנשאר היינו כשר עוקדו ניטל ראמרינן הא יסר^קין  כדלעיל כאהרוג קייס ס

טל אס אכל ה שושגחי העי^יוו ני  : פירושם לפי לפפיל מציצן ולא כלום דכרו לא סו
ב הא ל״ק [פ] א הSנ  דהוה פסול ובבזקווהה כשר דככולר. להפך פי׳ רש׳י אב^ במקצתה ־
ה ‘אבי מנוטר ליה ל כו  כאהינא ראינגיד ארזרוגא האי דאםטנן כהא ליח רהוה כשר י

שי סומקא ת אסנם .כ  גלורה כסו כשר דסקוותו אלפס י’ר0 וכן המחבר נרכיני שירש ר׳
הכי ררסתנרא ראיה הביא שמחה רנינו וכן כסה״ת וכן פשר מקצת כו נשחייר שאס
א רבעי רדא אלמא הנינא נקלף ליה קסיכעי סאי מהו טריפה סימני כאחרת נולדו רנ

שיר, מאיר בר׳ ורלא יהודה ‘כר [ע] ז גלודה דהיינו טריפה דין ליה אית דנק־יף  • ע־כ דמכ
ל הטיר [כת: י סקוסות נג־ או כב׳ כרובו פכול א' כמקום לבן או שהור הוא ואש ו׳

דינו



ם. משנה מניד מני ח ז ״ פ ב ל ו ל ת ט ל 89s &סז טשגח בסף ה

תו נמק פנל פ«רה ״ :’ע דפי דענדיה צמיג נשי ני ם נ . יהטסר התיו '!» CD 
דוי אהרוג נגרייתא ל׳ו) (דן פ המסר אהרוג ההיוס א;> אומרים ויש פפול ננ '  י

 אהרוג שמנשייץ ונמנמיס התיום «םל שאיוו נחיר! רניט ופהי! .מכשיריו ופנמיס ®סל
 מש® מ״ש על פסמן ואילי נדור אהרוג פשול רניט נר.נ לא למה צהמוה יש אנל .הנוסר

ס טיןניי  ננדור אלו. ו®'מלוה פסול. אחיה נ
דוי צד פנל עגול עשוי שמא  שגי חיים ,ננ

מי שלא נוסי ,סה וה שדטקין א״יינץ  ע
o :מולו f o !דן גמשוה .ונו׳ שהאחיוגי) 
 הויא והא והקשו פסול הטשי אהרוג ל״ה)
 ל*מ רנא וסיח פמל צניש• דומה נשי «שי
 ישראל אח למי פירש ונהלנוס להו והא ל! הא

 שסא לכושי הדופה נושי ונ״ש סמול ®שי
 ®שים שלהם שהאהרוגיס ננל ולמי .פסול

 לאדם חמה שהוא הרנה והנושי נשי ססשי
 :ועיקר רניט נדנרי מנואר ווה פסל סשי
D ס׳ .'®׳ אלו כל ' ל׳ה) (דן מ  הניגא י

ה ונפיק נאהיוג מסכל  שמא נלוסר נ
 והא והקשו מכהו ידי יצא ואמ״כ ממנו אוכל
 והייצו פסול שהוא נל הסר <קנ פקגיהק מק
ט מתטהץ ליק  ניו״ט מגינא ר' יאשוז ניו׳

 הגאונים למדו מנאן הלנחא ונהלטתו® שט.
 נשני נפרץ שהן מומיו מהמה הפסוגין

 הנשולק אנל סוה גדול מום לן שאץ פק״ו
 אץ שיסיייהו דמינהה ל׳ל שיעוריהן •ממה
ח מצאי! וישפוהיפין מוסכם ווה אשילונשט נ

ל ט ן הגעל לולנ ניאש הגמרא שהקשה מעה «ה p מל י״ל .ונו' שאמיט אלו כ ז ) 
ט ול״ש יאשץ נמיש ל׳ש וחני פסיק קא נ׳ס.) ל דנססמא דמשמע שט ניו׳  ג

/ .הימים ננל פפולץ נראפון הפסולץ י י יצחק ר' דאייט ניץ אנל סיד הני מד® ו  נמסט נ
נ ופריק ראשון נץ*ט אלא שט לא  פסולים ניאשץ דדוקא אשמעיק ממילא אליניה אשי י

י ומחון■ ימים נשאר ולא וה סרק נראש דני
 שהאתרונץ מקום . כשר והבוסר [פ] ״התיום . כשר

 שחורים היו ואם .כשרץ מעוטה שחרות כעין שלוע
 השצתר״גכ״י ״־י ’הי כיש' W כאדם כיומ־
 ,־,׳.א׳א •נלאלו־א־״ו אלו *כל ט מקום: בכל פסול

 סודיסמ״לוינפשאיו אץ«ל מומץ מפני ״פםולץ שיע שאפרנו
 ועיבה [ק] מל מפני או שבארנו

 :טמשלפי ,פ1«פ־וא משני כיום אבל בלבי ראשון טוב ביום
 .כשר הכל הימים שאר עם שני טוב

 שאותו מפני או כוכבים עבודת משום שהוא והפסלנות
 ביום יוצא אדם אין י : פסול ימים בשאר בין ראשון טוב ביום בין באכילה אסור אתרוג

 לו נתנו . במתנה לו שיתננו עד ממנו שישאלנו יחבירו של בלולבו חג של ראשון טוב
ר] להחזירו מנת על  להחזיר מנת על שסתנה .ומחזירו חובתו ידי בו יוצא זה הרי [

 שהקטן [א] לקטן >י\תו נותנין ואין .בגזול שנמצא יצא לא החזירו לא ואם .מתנה שפה
 הלולב ואחד .חוזר אינו לו החזירו שאם ונמצא התורה p לאחרים מקנה ואינו קונה

m ואחד ;שס פמ׳ג וע׳ש ®טו ס׳ ®ד פ :וע׳ש פסיוס פסל «ו'ג9ו נן פפו; נסור

 מפט הפסלץ שכל ה״ה ונהנ .מ״ש יהנאר
 נשם השי«ר מסיי שהם לפי ו6 מיק שאיק

י מיק ושאיק נשני. פסולי! נראשון פפסלץ נ  ד
 לי ציץ• השיסר מפירי נשהה אנל הוא פשוש

ט וממ״ש .לו מטן הלמוד ני  פט ניו*פ אנל י
ר שהוא נראה הימים שאר עם  שני דיו*ט סנ
 דנרץאינן משום וסעמא הימים נשאר דינו

:דירמא נקיסעא
אין י מ ואע״ג .ונו׳ טהטן ו ע'  להמויר ז

 נל דיץיל קונה אפ׳ה טהליה יהניה
סנאי

נהשנוה נמוג וכן וינש נטל נשגי ®ד לסהול
י ומצאחי טי. ®דים הנג ®ן *א6 דני ט נדנרי הגאונים נ ני י נאנילה האהורץ מן jw נשט נולן אס מנשייץ שמן י נ נ  לדנרי הודה «זול אנל להכשיר הינש ויל f הרמנ הנריש ו

א ומהלוקה .בענייה הגהה מלוה משום לפסלו ויל ר״א ק נריש ננמוא ט ט ל׳) (דן הני עי  יאיהי ונן ויל והנאוטם רנינן נדנרי «םקים וים ההורה מן שהוא אע״ס נמקדש נ׳ נ
. סולולץ ®יהיו לא שאם א^ סטלץ לענץ ניאשו! היא הרי השט עם גליוח שע״ס שנהב סי יש יומי הרי לן דאיה ולריק נשני הגטל אן מנהיר שטא נפטור י  כשאר שהוא וי״א נ
ץ הימים  מומיו וגמלא יפול ולא יסג ®ס נלא מגא לא אם היאשיגים דגרי שגפי אלא עוד ולא אלו נמוטין הממייו לא ניואי יו׳ט הוא ראשון טום דייהא נקניע דידעיק זני

לו ט שהוכיי הפסולים שכל ודע .הגמרא מן מכדכח ראיה נוה ואין הימים שאר עם שט נעם נ0שנ רניט מ^ק גיאה ונן .̂נ ני מפגי נץ פיק ש^ק מפגי נין שניעי פ' י
:יניגו נדנרי פבוש מטאר ווה נראשון צשט «ולץ נלן השיסי מהרי שק

ן י ן משנה .ונוי אדם אי י « ׳®ה נל ושאר הנרו של נלולנו הראשון ניויט עלא אדם ®ן סיא:) ( ח סל נלולט ®נהו •די יוגא אדם ה  יאשק נעם נגסרא ואמרו מנ
ה. לו שיהגט עי ננעל ולא ל0נם יוצאץלא ®ן הנ מ סד הניונ יצא; צא המירו לא ילא והמירו ט ויצא נטלו לי שהמיר® מנס על נמתנה וה אהרוג לך היי שסנגמרא ו

. לקטן ®« טי.טן ואין טי ק ו ה לולג פי עינ נפיק דקא ואשפנס סקט לא אקטיי קני פקט דימקא עיט הנא ביומא ליטקא הושענא אירש לקני לא וירא •fb מיו) (דן ו
ד שלו: פאיט נלולב ^ ז ט׳ הלולנ ו א): (דן שם וענואי פסוק זה .ו מ׳

תסע שו
למלך משנה

 ונפיק שניומיוו׳ל סהיס נטה נפיק «הופ׳ ניניי דאיהי קשה »וה "W :ייספ מי רה ס׳)
® צדט לפי אלא ה׳ חקא ולאו משוס חיק לא נפי שניה וה׳ ו׳ אפילו יונק סיטק אפ*פ  ההס טא

נ .פג/ נהישי טל סניל® ואפילו נ'  לסימר דאינא נידח חומא וכש'נ . ומכה נפיק הסוס׳ ו
ק לפ׳ש טפחס שדנריהם ופלנו , ®נא אטלי והיה והיטק והזיא ליה ופשיטא  אשה נפה מי

י שהונו גואה אפיפ ופרק הנפוא פנוניה אעיפ ונש' ® ויק) הוי וסיטק נההיא נפנפו ז1«נ
®ז לא פפ< אנל שניה חפש ׳ פליה ® י  פל מטל* אפילו אופו יהושע ו׳ פוהניא י«שפ י

 אלא ««■ 0■ לט ח ילא .וה הכוס שה הסוס' ונפ׳ש שיפירא ® ואמי' איח ופפג׳ נהיש!
 על ®׳ל® יאטצו מהן «י אפילו«נא אלא ׳0 חקא ילאו הנחפו מפיה גג״ו נפיק שהפיספיס

ץ והא יטמא נש'נ הפוהפוה שנפט ודע : צל׳ס ינשה פהפיה ונר ווה נהיפו  נפרק ננסי מי
 tie ®נדה שהיה השהא פויטהיה פגשה וגא e׳s יג׳ ג׳ שסהסה דאלפגה אההיא ופנטז אלפנה

ל פ נ׳1 נ׳ סו יהפה פטה י׳ל .ואנוה יויוו ההיזה אה וכיש יוקא ל® וההה אפ׳ג ®נטא ^  ו
סן יק ליה ®ין והלק פ  ההסא פריו וג׳ נ׳ לא אנל צאן וה׳ ד׳ המפיס פן לוקה גני ג׳ק ג

:יס^ סונה נדי: סויה' ונ*נ <ר< פ ואנ׳ל פ הו• נפי הסס ®נ^א 1מעין(ני)(ה' ו׳
 סיפא אלא ®קי ולא ®נא אפילו לפיפי ונפי ק דפשיפא והינא אפייק לא וע׳נ למג! סיד ודיג

ק למפה ולא למפלה לא גחל איט ונקט והשיפור ודג ®חנץ וויה «נה וחש ההיא ט
יהווה

חנ לר׳'מטנא מקרי הדר עננרים ינקנוהו והא לא סט דנ ץ נ ל לו ד«דס רל על ונם .פייןין אקש «גיא הן מפלוג ולא הקושיא למדן מטל לולנ פרק נריש הי  ונ
חג יהא הזאה הקושיא קשיא שני ניו״ע נפיק לא הדר ט׳ הדר משום פסולין שק וינס נגזול מודים הכל אין נ י משום פסולים דאי משמע ו  והר׳א דרניט נחחק וי׳ל .®־ה הו
ם זיל לק נסור הדר נעיק ראשון ונירש ננקרי קצה הדי הפסלים וכל נעינן הדר קצה שט דנטם טנרי ע נלל הדר איט אס אנל ינש פסל ו ם ואפילו ®וו ני  פסול שני נט׳

י זה אץ וקאטר לרנ הקשה ולהט י ליה סנייא דאיהו ניחא הטנא ולר׳ נפיק לא שני נטייט דא*נ נלל הו הו  והסמא ראשה ליו׳ס וס«י׳ שט ליויס מיהא ואהני מקרי קצה ד
י זה אץ דרנ הן הניא זיל והרי״ן קצה. הדר נלומר הוד זה שני דליויס ואסר טסא ט׳ היה ולא ואמר הי מן יוסן ניה כמט עליו לדקדק ®פ ומה ו ס : irtno נ

ה י aש pט׳ ההורה ק לאסריס מקנה ואיט קונה ן הג הלין .ו ט׳ ליטקא קשענא ®ניש ליקט לא מיה) (דן נגסיא שמיש נ הגיס אנל הפעופוה ל«נה הגיע שלא הייט ו

משנה לחם
דו שאמרו קן למ»פי אלא דדו נפילה הלריך לא אהרוג של נו י ורניט « נ לס « «י  ונ

ו דס״ל משום ופממו הגי לא השושנה הו ן טל הרץ שהקשה נסו ששנוא קיינן ו רי  ה
נ1 פסל קן1הע נל געג אם נמי בעוקן נס נפטמא הדד נפילה געיק אי ואיה .זיל  א'

 נא1טו הא כשר 1עוקצ ונטכל סטל שישמר!! נניפלה ל׳ד;) (דן נמהניהץ אמי אע®
קן פסול נסטמא ופסול ט מ טיל .נ נ  צייו בסקן אנל סני מהדד קלס נער,ירה ד

נ העור,ן נל שיעקור ני ק הרניי ו פי ה נ :י.יס'
ל ם ט אלו כ ^ א  אנל נלבו ראשה ניויס ונו׳ סנאיט «מין מעני פסולין שהן ס

ט .נשר הנל קסים שאר עם שני ניו״ט א מפיס ק לו יצא ליני פי  (דן מ
הדי שם דאסי מזול לולג פרק שנריש הפוניא וד® ואניל פשניל יריס ליה) ק י  נפי

 מנינא לר׳ נשנמא שם אמי אין שני ניו״ט הדר נפיק דנא טון ואיה .1ןנ׳ (א׳) גירש
ט׳ ראשון טו״ש (ו®!)(נאן) טמא  ולא ל״ק נמי לרב קשיא הור זה אץ דאמר צרג אלא ו
ק לנד ראשון נץ*פ אלא הדי העיק אי  נטי מנינא וי׳ הדר מקרי דצא אלא אמר צא ו
ע הדר מקרי דלא ®דה ט יוצאים וע׳  נשלמא לרנ נלל קושיא ן6נ ®ן נן ואם שני ניו׳
 נשאי אפילו פסול ינש ולנן קמים שאר לנל נפיק והדר הטנרים הספישים לשאר

נירט דאפילו משמע הדר זה אין דקאמר דניון טמא הגעל לולג ריש קאמרינן ®מים

מיימוניות תהות
ט ףנ״ דהוסא נרחנ ווניא כחנםים ןס) 1 וע׳זו] נסקיהו עהיאו איפ«א טזוויח ח  וזגי ף] :«

עו  א® והע לן הע נגסחו רגע החאק ההוא נכו*י והניע וד.ע הסוא אנו«' ויסוז נזפו ט
א נני ®'אן *ו ננ ג וני׳. •■נוי עינו av« ספני נ  ונא וזיגריהנוזג סי■ ע*ח (טור“ 1 ק׳
סי אץ1ההס ק ו' נא פסואין כן נרע^ץ •פסואץ נ ע■ היום •סוחרי! חסי ונן םז»עוא ח

עוז מנדל
 האמש אשילו נלל סלפיס גפי לא ואי קאי אכול® סר והא הלפיה סל® לינפי שלה סלי נ®9

 היל דהגי ד®1 נ(ו® ר׳י 0 ®ר ואפחק ליג® לא נ® הלש ® אטלו ®א רר9 9® 9ושאר 9®
ר 9של פדד נפי וני «א ®ור 9® 9ופאר 9® 9פאר דאטלו ח 90® וקגאש אפו קא 91(0 ^ו ט

שסוו
ר• ננזוא יוצע נ*עוא •יוצע נעס •ני נירט ועסי •פועא עסר נרינ־נ 1|ק י. ם'ד) ע*ץ נספיג ועיין ע־נ ועיאך  נר •הועא עפר גרסינן ונירויפלסי .נעז חואק וחרם ז
 יע®^ נע־ר יעחו וניעה .•ני נירה נען רעמון נירה נען עד מר ונפיק ניה סהנא חנינע יי והנע ונהייקין נאנו רע«ץ ניו־ט עאע פסודין עינן ההסואים נא רי• נשם נהסני

̂נו® i עפיאי אנין •ינוא הדעת הנרעח נפשיעהו גפצוחי נהעצא ואע עחרוג או היה •אע והינע דסעיהי עננרים •עני רעמי נאיזשנע ואע שגי נירט סנשר ענניים נ t ופיונוג 
הוי נעינן יאע ינשו עסיאו נשניהן םכ*יר ור׳י זודר נעינן עי נוטזחג נץ נאואג נין ירננן יהוחז ר האיני הנווא איאג ונר׳ס הוו •עעו עעיה עחר ההיא ני •י• עי הניקנ
• מאואג רעיה יעיד עאיה פאיני ורבים עוליג הרחק נשעה עאיו אספון י־י היע וניע■ נ ח• נואעיא ' ג m ®ק נ ו יהיה נ*עו ענא רעשץ ניייפו עאע עינו וה ונא .םצעה• ז

 והיה ההר עשיק יאע וייפו! היי• עאע סהיק ואע ונו הניח נההיהה עהחג •קני העהין וא1הג אוינ ו^ק ד.ע0 רעיה הניע קור הריש נשש פצעהי יניו ננעפוו ונשר פ«יפע
 I ע"נ .בנמיע נועםרי:ן רפעיש ם•® החוק נ*עה עפיאו •סוא עננחם נקנוהי ועסנה .רעיה הדחק שעה עץ ועסיינז עינס יד.וה טיח עתו או עין1 קצת שנשנו נאואג

 ,זרג ש^ יהע אע אעו ועש נטו^ה לן הוע היי אי 'יהו1שיוה טנח עא שיעטר יצדין עישוח נייאנוח נטנועי נהן טהק־יש שווניעי יניים נר אר.זחי •״צרך נחג נס־ה [ו)
 אנו וטטעו השועאים ®ק מנים הטנרש ®ק נגיטץ נרטשטע יצע או יחדיר אע עט ועהיאו נטא והתנאי טונה •הטחנה נ־ש עאת ננא חנעו יקיים אע עט ועורנה הנינוחי ואע

הנעי צדיך שעץ היו• פישנייס , נטוו תנעי געטית 1•נט«הט עהרי יצע אע vw אע ועם תתנעי •יקיים הי אי ציין ט«הטיי ננא התנעי ■עשה עם ענא עישוח נהאנית
1 ע'נ ,ונו׳ אינוקע הושענע וטגי• איקני אע טוע ר עסו קונה גאואנ (ם] !•־ו זטשוה נהאטח נוסיר׳ נגיהין. נ־ע נ»א
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,’יןי זסעפה נפל *אי  דניןסן היי! וני.נ ס
 •i'h7 נן’י,0ע הפשמח לעונפ פ’« שלא

 גנזי אקס״ שנע p אז שש p דה״ס נהניע
 1(נישי נהגיזקין נדאיתא מהגה ומהגחו סקג׳

 הזנירורו שלא וממהר זה הוא אבוש ודנר
:הפוהקיס

לולב הלטת להו סליקו

 ללאה לקחום נשלא דאחין והא ל׳ ומפחנרא
 לקחוהו אנל נו ולהריח לאוכלו אלא היא נו

 דאמריק ט ׳ולאין נוונא נכל ודאי ם ללאח
 'ודגנים היו שלקחוה נשעה שהרי נרירה יש

 שנשעה לקחוהו כן דעת ועל ליחלק ראוי שאיגו
 שלו טלו שיהא נו ללאה מהן אחד נל שימלט
 שהן מזה זה הנאה שנדרו דשוחשים דומיא

 חלוקה דין נה שאין שגיהס של לחלר נננפיס
 שיש והשעה נדרים מהלכות א׳ז שנזכואר כתו

 שנשעה נשחחאו כן דעה על שכשלקחוהו נרירה
 שלו דריסתו מקום יהיה ננגס מהן אהד שנל
 .עכ׳ד להקגוח צרינין ואיק נו כיולא נלולנ ואף

 מקומות נהרנה סמנו זה דעת שעל ואששר
ץ ט 'ולאין הקהל וכל אהד לולנ שלוקחין  נ

נשני: נין נראשון
ב פ י ע"  רניט ר׳5ד וט׳ המועדות שכל א

ט׳ אדם שישמח השסהה עד ו
 נחשנת מהן .ננאור נ׳) ההליל(דף א׳ מנואיין

ועמרא

א ח איר )קל׳ז טהלין(נ'נ יש שרק ונו׳ או לולג שקנו שותפין י ק אמד וגמלו הניח רהאישח אתרוג שקנו האתי! רננ׳ ודוהג יצא לא לאו ואם יצא לאכלו ׳טל אם נו ויצא מ
ן לא רמון או אריש אנל אתרוג עליו מקכידין שאין אע׳יא אתרים אחרונין שם דאין דנל רניט נדנר׳ ופירושה ותהלכוח מאוגיס ונדני' הסכרים נרוג הגרסא היא נ

ונהלכות .מקכידץ שאינן לכי מועלת מחילהן האתיים מן מעולה זה היה אפילו המין מאותו שס כשיש אנל מועלת נסהם יחילתן אין המין מאותו שם שאין שכל לסי ט יוצא איט נאכילתו
ז׳ל האחרונים כהנו וכן פ׳כ נפיק לא לא ואי דידיה מנתא מכריה ליה דיהיג יפנ קמא ניייא מינתו ידי חד נסיק לא נשוחכות לולנא דזנז׳ תר׳ נ׳ דהני מינה ושמעינן הגזול לולנ א׳

כהג ז׳ל הרשנ׳א אנל .רניט דנר׳ ונתנארו י
מהן אחד היה אס שבו טינין מארבע ומין מין כל ואחד נ״״לי׳ עלע והתנה נסוט לקיימו שא;א תנאי

א :ראשון טוב ביום בו יוצאין אין ״שאול  שותפץ י
 בו יוצא מהן אהד "אין בשותפות אתרונ או לולב שקנו

. במתנה [״] חלקו לו שיתן עד בראשון חובתו ידי
 מהן אחד ונטל הבית כתפיסת אתרוגין שקנו האחין
 מקפידין האחין ואין לאבלו יבול אם .בו ויצא אתרוג

 לו שיתנו עד יצא לא טקפידין היו ואם .יצא בבך
 שקנו או פריש וזה אתרוג זה קנה ואם .במתנה חלקם

 במתנה חלקו לו שיתן עד באתרוג יוצא אינו הבית מתפיסת ופריש ורמון אתרונ באחד
ב :על'י מקפידי[ אין אכלו שאם פי על ואף  לשמוח מצוה המועדות שבל פי על אף י
ת .כדין  שבעת אלהיכם ה׳ לפני ושמחתם שנאמר יתירה שמחה יום במקדש היתה הסוכות ב
 מלמעלה לנשים מקום במקדש רתקנין היו הראשון טוב יום ערב עושין היו וכיצד . ימים

 דדאשון טוב יום ממיצאי לשמוח ומתחילין אלו. עם אלו יתערבו שלא כדי מלמטה ולאנשים
 הערכים בין של תמיד שיקריבו מאחר מתהילין מועד של חולו מימי ויום יום בכל וכן

 בכנור ומנננין ככה ההליל .זו שכהה היתה וד,יאך יג ;הלילה כל עם היום לשאר לשטוח
 ומפזזין ומטפחין ומםפקין ורוקדין . בפה כפה שיודע ומי .בו לננן יודע שהוא שיר בכלי ואחד אחד וכל ובמצלתים ובנבלים

:טוב יום את ולא השבת את לא דוחה אינה זו ושמחה .ותושבחות שירות דברי ואומרים שיודע כמו ואחד אחד כל ומכרכרין
5 m0 סס״נ תלנח סי׳ סזר נ .מרסס סי׳ זרC : .מצוד

משנה לחם למלך משנה
ה. והזא ממכר מחכרו חקח מקיו מדרכק הא מהו וכל למסה ולא למעלה לא גדול אינט ר״י דקס זה דשיפוי אסה וג׳ עז־מ׳ פסיר יסודה סימש דוחק לו ה6כר רנימ אבל חקנ

 דאע״ג רניט דסונר ההורה מן דקונה והנועם לשעועות אפילו להקנוח ראסור ופירש זה
 תשפס כס׳ וכדכחנ ההורה סן קונה לג כשנחן מקום סכל הח\רה מן רקח תקחו דאין

 הפעועות לשנה שהגיע אפילו ולכך ה״ה בדכריו כן ניאר ושם מכירה מהנכזח ועשרים
 נראה זיל רש״י אכל התורה חן לאחרים מקנה ואינו אמרו וזהו ההורה מן מקנה אינו

 להרנ״י ראיתי אח״נ .פ״כ זכיה ציה תיקנו דרננן רץנה שפירש הר״ן כדעת שדעתו
כו/ כהט לא איך הפוסקים על ותהה כשועיים הם הר״ן שדברי שנהב בנ״ס  ואני ו

;כדכתיבנא עליו חולק רכינו כי כן חמר איך עליו תצזה
א חין י א  אבל אחרוג ומקא קל״ז.) (ב״ב בגמרא רבינו נירשה .כו' אתרוגק שקט ה

 אי אבל וכתבו בדוחק יישטה והחוספוח רשכ״ם דחאה ,לא וסריש רימון
 האתרוג אח הלה יאכל אס יקפיד דחשתמא יצא לא רימון או סריש אלא לטתן ליה לית
 בפיר אתרוגים הרבה שימצאו מאחר יקפיד לא שהוא לומר חכחוך אל כלומר ,ע״כ
אמר אלא כן פירש לא רביט אבל .לא לאו אס אכל אתרוג כשיש דוקא דהיינו וכו׳

דפ״ד דכיון טעמו ונראה תימה הוא ולכאורה חהני לא מקסידין אין אכלו שאס אמ״פ
 שיאמרו צריך השהם מדרך להוציא מקסידין אין שאלו אע״פ מקפיד אדס כל הסתם
̂בל שגזוהלי; בפירוש  ולכל מקפיד אדם כל ודאי לומר איו וכו׳ המין מאותו שם כשיש י
שועיל אז כלומר מקפידץ שאינן ולפי ט׳1 המין מאוש שם השיש אגל ה״ה וז׳יש .מועיל
רביט שאמר דמה אפשר או .פכ״פ להקפיד הבהס שאין כיון מקפידין שאין לסי טעס

 כזה ששוה בדבר זה פל זה מקסידין אין האחין שאלו ר״ל אכילתו על מקפידק היו לא
 ידי יצאו שלא מחמת יקפידו אבל שוויו מחמה כלומר אכילחו על מקפידין אין ח״׳ש

 דברי פס רכיט לברי יסכימו זה ופס מועלת גסהס המחילה אין ולזה מצוחו
:ז״ל ההוסשת

 ויו״ש שכח כין שלוחה לקרבן שיר שיש ה״ה כתב .וכ^ דווזה אינה ¥ ושטחה ע
דאסר ירמיה כר׳ דזה ונראה .מקדש מהלטת ג' פרק רביט כדססק

נפרק
כפנים היז טיפין דחין הוח חחד דין כניה רכ חמי זימגין ס׳ו) דסנהדרין{דף קמח וגט׳ .׳0(»1

׳ ל¥ ג׳ אגל אחד -ץם0נ אלא שט לא ר״ל אחר החס אמדנן והי טישץ אין לפזלם דיגין גיד ושלשה גפנים אשילו דג אנזר ידמגץ עושין לינץ נסי מ ו נ׳  מ״ג) כדין(רף עמר וכר״ס .טזשין מירמיה ג
א וא*י^ וגש׳יז .אומי מוזזירץ גדגריו ממש שאץ גץ נדגריו מסש שיש גץ ושניה ראשונה הפס הניא פ״י) ושם(כדף . פננמים וה׳ ר׳ אשילו אוהו מחזירץ וכות עצפי על <לסר לי p אופר «

דפיחגין

 שהות לתפס ואתא שנים וג׳ כ׳ קהני נזונית אלמ״ה דשרק ההיא אכל דסתיה הוו לעיל דאייהיע
ן דגסיף ההיא וכן איכדה דלא 0י0« ׳  דדזקא ליפנא פ״כ וא״כ לז״הץ אין דשלש לתפס דאהא נ
ד ודק איגשי כדאמרי סונא ואפילו החס לומר שייך לא גקס  אהייץ לא דט״ה לח^י נראה עו

 כתחידשה התליקה אס כי שונה היה לא דאה היכא אלא פריך דלא פזכא אשילו לפיסר יגעי דסיכא
 דדוקא ס׳ד הזה קושוה חיזש סשנין שוגה היה דאס סשנין דש׳ ההיא כגון לא והו כאן דפד ס״ד הוה

י אגל ׳0  לו לומר וה׳ ד׳ <ד,ס דלהכי שמואל קאמר סש״ה לרג וכדס״ל סירוזא משוס לא מ
 דריש יהודה דר׳ ההיא וכן . טזגא ^ילו ללמדנו אינשי נראפמ וה׳ ר׳ מקט <מי סוגא אשילו
w o נ׳1י דטשי הדעת על להפלות היה אששר ג׳ פד אפילו מכשיר ר׳י קש הוה א* עירוכין וריש 
׳ אשילו  . אינפי כדאמרי גמי טוכא ואפילו לך לזמר וג׳ מ׳ נקנו להכי סהני דלא מודה יהודה י

 רני כלפי! כלפוגו 1ק: הכי ומשום פוגא דאשילו שלמדנו כמה חדיש יש לעיל דנסנט הנהו כל וכן
 דאשילו שליידט נחה כלל חדיש שום אץ נ׳ק דסוף וההיא סוגיה אלמנה דשרק ההיא אגל .אדם
 וא״כ ה׳ כ׳ש הריעה מן לקחים דד' כיון יכן סונא כ׳ש כהוגהה אינדה שניס דנשסי דכיץ סונא
 מ״ש כשי לדקדק ריש לפיני הוא גטן וה וחילוק אדם כני כלשון הורה דנרה פכליה לאיזה
 והן ה׳ א:י'ו ד׳ אסילו אומר ר״פ שערות שהי כה היו כ׳ משנה דסרה גש'כ ריאן פהא סמס׳

 פד פליהם שוכר נחה ופד פ״ו) האומנין(דף נר״ש ועיין . חמשיס אשילו אוסר ר״א יתלוש עשוזחס
 כשרק וטיץ שס ה״ה וכח״ש ד׳ נדץ שכירות מהלכות ש״ם רהיט גדכרי נזה ומיץ זוז מ׳ ם׳

חלל אלא מהן מאחד כריסו יגזלא לא ה״ו תקפאות וה׳ ד׳ המשמר צ׳ג) (דף הבעלים את הגוכר
וג׳ <׳ לת׳ח יוצאים ההלתידיס דאמרינן ס'נ) ודף אע״ש כשרק ופיץ . חשמן לשי אוכל ואחד אמד
ח נעל והיג , גרשוה שלא שנים  נימא או יזהר ולא דוקא שנים וג' ג׳ אם נסתשק פ״ז סי׳ אה׳ש נ׳
ם וכתג סטי דה״ה דזקא ולאו  נ׳ היתר ולכל יטלתא לאורתא דנקם וג׳ שנים ג׳ דדזקא פהיש״ל ס
 היו אמריץ קל׳ו רף הגו ראשית ונסיק .יע׳ש פ״ו סי' טחוקק חלקת נעל דנריהס סניא ונכר שדם

 אמר אר״י ל׳) (דף דחולץ וכש״כ .מצשרפות אץ שנים וג׳ <׳ והגיס גזז והניח nj רסלות שסי לו
׳ מתזש מ  נוירע ^־״מ חכמים מודים תנן נ׳ משנה דשאה ונש״ג .סרה שחיסתי מוףמות וג׳ מ

 (דף דגדה ונפ׳ו כתוי׳ט שס טיץ ואתד אתד סכל שאה שנו̂י מקומות זג׳ נג׳ חרדל או שגס
ינס^ק סעחים וה׳ ד׳ אשילו הכלים את חקשלין חץ קי״ג) (דף דשנת פ״ו ינשרק .לס טייסי ג״א)
כרש׳י שם ועיין ניעי תלת או מ־תי יוסף ר׳ לזמר עראי אטלת וכמס כ״ו) (דף ל©« נ׳

נשנים הא סושין דאין הוא אחד דץ נניח רג אמי וימני! ס׳ו) דסנסדרין(דף קפא ונש׳ ׳

עוז סנדל
 דלא וחד שניחי ענות שהן קנזיסי תלתא מ״ט מדר׳ע ואשיט פסלסו סיקל ול״ט סדנדו ר״י שסוד
ק כלל עגות שהוא שכיה לא קעיס  סכות לנדה שהיא הנוע נשארה אחת שארה שתמצא הדנר הוא ו

 ו1 שמועה סי׳ והו עטת שארזתיז וכל הוא שיהא כאלף אפיט ע1ג תמצא וצא עגות אץ והשאר
 לא קפיס ולא עמה דתד ר״ע לדנד מיאמרינן השילוש ה1 יסגרר נמי י״ע מדגרי וגס נכון על

ד ראשו ננקסס ואס שטח נ  שכיחי וסא שכיח לא קפיס ולא חד ר׳ע לדנרי אסדגן היכי הסשלשיס מ
 השארה ראש והוא שטל ראשו נקטם שאם משנתנו כספם הלכה ולעולם כדשדעיס ש״ט אצא עוגא
 פל השיג ו״ל והרמג״,־ .נחנירו עכ׳ל השכל מדע טפס הדע מוה והטפה הוא הדר יצאו סשוס

 הראשונים מן אדה פרפר ולא אסרו p ן׳ל הגאונים הל אכל אנוח הגדול רניט לא 01 ינר ואפר וה
רשאר יותר נהדס ומוסחין סקטומין חכם שוס םל0 למה ״נ6 סשירוש לוס ועוד .תכריע וקגלסם כיכר

אלא הדר ולא תאר לא המושבי? מן ייתר הקרקע מן סנזזו לגד ואץ רננן ליה ססלי כדי דמשוס משורש ונירופלמי הען פן המוסשח הנד הוא <י נ¥1כ פנף שסר• סכל לדנרי נשר נהדס ואריגה המינץ
כחודו ששטיה ו1י מיגץ השאר משא״ה פט את חוסין שעליו הדח תלוי נעניתי שההדס מתני כאחר ולא נוה מהשיר ור׳ע שלסץ ולא דשלמין דגמרא לישנא וטיט אמורץ הנדים בראש סקיעומין יעל סשסע
ס ׳ מני א׳ר דלא נמי והייני קאי אדליות אלמא קטום שאיט אחד קחני ולא קטומה שאינה אהת דקתני והיינו קפיפה תהיה שלא עליה למור שצדן כלומר קסומה שאינה זאוזת דליוס שפי אומר ישפפאל י
 שארות או הדים הנקראים הם השלמים והפנשים דליות הגקראץ p ביוהיסו הדי כנה נכל ולקין אותן לזמור הורמיס של שדרכן הגדולים שהעמים נראה לי אנל .קנוומץ וראי שאינן לשי דליות סלשתן אשילו סיסון

 המדלדל ויהחים אמח דליות של הוה הלשון וסן עונדתא ני^>ח סמנה שהעניח שם ועל תרגומו וכן כן נקיא שיזמר שם ופל ראשו שכסחו ספנף והוא זמורה אוקלוס סרגס וכן פונרסיס מ מדגם דג׳ע גסקיא
 שוזב סשחים שלשה נאו^ נמ^סן לסם עטי פגות ^ולי הדס שאץ משני אלא לכסחלה כהס שאסר פיישץ לר׳ פציט שלא הקסופיס פשני לס משהחינן לא ג' עסח וס״ש .והמח מוי1 לשון וסלן נגשניס

» סאנזן־«עה א יקאפליק 0מ י  פכ״ל קסום ולסיוסו סעליוגיס פליז ולהסיר ראשו לירש סוס ההדס שדע קטיס וצא סחד לה! שכיחי קזיסי וסלתא מטי שאיט הוא עמס פשוס אלפא שלשה ענוס מי
xo וזל») לט טה ולא יושט לרוג «ט0 תסר היה סהעסק ט ̂ ססר השיק סוף ועו (מכאן .הסלתפוס:

^ ר סייסונעת ת
Sy ja שנהנו סח רשנ״ם ונחב pSnu יש בסוף [ת] S  Snpn So 1םםכםר רעחגו אחד אחרוג 

 כתבו וכן רסי שפירש בסי פירש HSr אע״ם יחדיר ואהיכ שינדך ;ר אחד נ^S נתון שיהא
 ראו* הסובחר סן !mrpS סדותיו את וסחכב ה רכר הירא אסנס Sהגזו בSוS בסוף החום

 כג♦ שרוב ועוד כהלכתן הנענועים לעשות בדי חרא עעסו. בפני ואתדזנ לולב לו להיות
 כן הקוזל טובי דעת ואין מקומות גרוב הקהל לבל שותפין שהן דעת על סברכיס אדם

 חסידיס ראיתי ונן סתגה שיהא זלהסבים ליוהר שוידיר יודעים ולא לב על מעלים ואינס
כל להיות מתחלה נזעו ולא עושים מעשת ואגש* חי הקהל י א ממחק אלא י  מעאו ^

I העורך לכל אתרוגיס
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T .אוחד. עושין היו ולא .זו בשמחד. להרבות מצוד
 ישראל חכמי נדולי אלא .שירצה מי וכל הארץ עמי

 ואנשי והזקנים והחסידים והםנר.דרין הישיבות וראשי
 ומשמחין וטנגנץ וטםפקץ מרקדין שהיו הם מעשר.

 והנשים האנשים העם כל אכל .הסוכות חנ כימי כמקדש
 אדם שישמח השמחה טו •' ולשטיע לראות באץ כולן

ק. שצור. האל ובאד״כת המצוה כעשיית  נדולה עכודת כ
 ממנו לד&רע ראוי זו טשטהר. עצמו המונע וכל .היא

כשמחד. אלהיך ה׳ את עכדת לא אשר תחת שנאסר
 חוטא אלו במקומות כעימ ומתכבד לעצמו כבוד וחולק דעתו המניס וכל .לכב ובטוב

 המכובד הנדול הוא אלו כטקומות נופו ומקל עצמו המשפיל ובל מלך. לפני תחד.דר אל ואמר שלמה הזהיר זה ועל ושוטד..
לפני לשמוח אלא והכבוד חנדולד. ואץ .בעיני שפל והייתי מזאת עוד ונקלותי אמר ישראל מלך דוד וכן .מאהבה העוכד

:ונו׳ ה׳ לפני ומכרכר מפזז דוד וד.םלך שנאמר ה׳

מי1 p גיוינן מד6 שיי שם היה לשיר .6ע j 
 ,המקיש נלי מהל׳ י6ומט נשמו גי! נירש

 <)יט שממה של שיר ל&6 היה 6ל וה נל6
:ירש אשילו מסה

שסחה מו  מ!וה נשבייש אום שישמס ה
 מסאדים רגיש דני׳ ונל׳.

 אמרו ל׳:) (שנה מדליקי! וננמה ממרא נלש
 .מלוה של שממה <י השממה 06 אגי לשגממי
 למשלח לאדם לו ראלי שאי! הוא הדני ומיקר
 לאשם מונרס להלא למ0 מלנה שק מ!ד המצות

גמשייח! שמח והוא למשוח! סייג אלא גמשייח!
וימשה

 מצי גאמח וינמר שלג שהלא מצד השלג לימשה
ץ שדמן נמייל ויקל אמח שהוא  ני ינ
 שונרא מה מושה לנשהלא קלש אח לשמש שצר

 דנרים שאר ששממח לשי יגיל שמס גשגילו
 אגל קיימים שאיק נשלים נדגרים חלים

 והסנםש החלרה וגלמידח המצלס נמשייח השממה
מי ששלמה חהו .האמיתית השממה היא  מ

 0D0 אם גגי ואמר היזנמה שממת שנס מוסוז
;אני נס לני המס לנך

לולב הלכות להו סליקו

משנה לחם
ק של נשיר אנל רא) המליל(יף «רק  וצואה .השנח אס ודומה היא מנודה דיה קי

 שם שסק ויל דהלא לחימה .שנח יומה ולנן נפלי שירה דמיקי סונר ווה דמאלרה
 נשה אלא שהה אלסרי; לאץ שם שנהג נשה שירה דמיקר מקדש מהלשח ג' גשרק

חג וסוד .נסה מנודה שהיא שירה שסיקר נלי נלא  מק לם' מלמויש היו ואסרים נ
סיו הייש ונו׳ ישראלים ומהם איים  נפלי שירה מיקר דלמ׳ד נסה שירה מיקר נ

 טו! השנח אס דומה מיס נשה שירה וסיקר ואמיג וי׳׳ל .הקא דצלייה ננמרא אסריק
 מתיריק לא השלאנה גיח שממס גשהיא אגל נמקדש ששת דאץ משלם מנלדה שהיא
ר החוס׳ ונדכסנל משי גזלר שיר נלי שם שהיה ופיק מסמא האי משום  הסססיל נונו
רי ורנק  דומה נפה שירה וסיקר דאפילל צ׳׳ל אחה וס׳׳פ .ופו׳ נסה שירה מיקר «

ה נהוסשלת שהקשו הקלשיא מפמ שפלח דאץ משלם השנת אח ד  פהשם מנדי פחגאי ג
 המג ימי גשמוגת מפה דחליל רישא קחני והחם גפה שירה מיקר מסקיג! דהפא וכל׳

:דפירשש מפממא לחירש שנח גלא אפשר ואי

למלך משנה
ץ. ץ( פיוזנ ) ו ג ד לפלוש ד ר ד ננ נ . ׳5 « מ׳ נ סייוני! ו ו י י לו «! י*וו) ( m פי m אי e 

ס׳ג .סדי! י׳ n אפילי י נ׳ ללשלג דשניפיס ל ני ל גיפאס !9ש <ל גשמה ולוף אגלי ר1אל י׳  ו
« לגלג .^ סל 9« די אללי ׳9 משוס לפxד 0 m s הו נירושליפ שפיפס לרויס  סאוי• ו
»9 וללאיפס משלש גספדלס 9של  סשגס oiran לגס׳ג .ססללס לסלסד פרלמג לופס הלסרש ולא אי
ש. שמולופמיואמו ׳M ל סגלי! <׳ ל ל; י ג ס^ לו! סצסוס גוגס גש׳א ׳1 ש«9וילפ01 ו שלי  פס

ל א׳ מגלי ד סשלס אלפ1ופר, לגלג סג׳. טן מג׳ ש. פצסדסי! א;! גלי׳ ללצסדשי! פג' ס ל ק י ^  ל
סיי גס' מאג לד* ^ אג סללצי לג' אן צאולו 6ליט גלגולי! וטסיס מי יידיס ש  . למאס 4ל י
 ששוו סמן איממי ל 9משו דגלאיש לגפ׳ג .לש ד0 91 לש׳ ד ללמלץ נ' 9x0 9ויי> לגפ׳ג
' ל סל «לל*פ מ׳י .יס׳ש ש׳ '0 ל מל א י  שיס A אמי סמול אממו ד׳ 9נ0ל ושטמיס ל
פ מ' 9x0 יגלאיס ל לגשק .9ל גצי 91 9שלש גממליק m; 9ט i שמיס אל אלומ V m  w m 

טס 9ל טרלשלמי ימיי! • ילייל מגסס לא 9שלש סין יגיסו צפור p סל וסאלמר אמסגי׳ דנו  רו
ל נשם שמל! א׳ר r צסר שלים דג׳ x n ס ג׳ ל ס ^ וד09 וסטאל אלמל מסלייין אין מ מ  א׳

ש. סי לי ל פ0 משגם לגפיפדאדאס ; מו » ! ט ץ צדם(0 9010 ט! ' ששים: ח אוו■ ג

!ולב כליות לכוזזן שבוז ,לולב הלבות לוע סליקו

שקלים הלכות
 :שנה ככל השקל סוזצית איש בל ליחן וד.יא אחת עשת מצות

;אלו בפרקים זו מצות וביאור

משנה כסףראשון פרקמשנת בסף
*®p א סלייה■ דאושיפו נחר פוגויוט! שנה נפל השקל ממצים מישראל איש נל ליס! החורה ק משה מצות א א mjr mei רצם שאם מצין השקל גרה משרים מגי

ט׳ ושנה ׳ ט :ו אי ש«ח ססיפו דאירייחא פלש מל עליה דאוחיפו נתר ומירש׳י .הגא ה׳ל יפמגס יטל יהיה ס׳׳ל ^ :ונו׳ רסה נפעמים שמש ו
י צוד פ(מ למרה ועשאוט ’ ' ׳ ״ י י ׳ מ. עוד משסע השקל יהיה נרה משרים יהיה איי!. י ש א הויפ

הוא: נרה משרים גמע קרמ ויקח נעדר «א מרפי!פמיג נפרשה
טי יש פ׳ פ»ה .לט׳ נהלרה פאנמר גפף סניו כ  סלמים מפש ש*פג) (נגורוס נ

שם מוציא של למאה למפתה אונס סל נ׳ 7נ0 סל שצשיס שר• נמנה p של י
ס  ופירש*' .שיי נמנה הקיש נשקל פלם י
 למ״ש . מעי! משיץ דהוי הקדש נשקל נלם

 שאפתלג מה מיס מנלאר .ה .שעודה ש*נ ומשקש
 מצי הפילפה פנושקצ הרי׳ף נשם נסמלן
 ונל׳. מציל מפעים «םי® לפני ומ׳ש .שטרה
 סלע רפא אמר ני) (יף נטר יש נפרק

 עשרים דנפע הר לסילתא חלחא דאורייסא
 שש לסטא ממין עשרי! למתרנמיק השק( נרה
ט דינר גםן> מאה  מ׳ח קדש של למ0 טתי

טניילני!

אי .לט׳ דיגיים אינמה ח«זע נ  פ׳ מנו
 1PM .נמשסה דא:) (משמא הנ0

 משמסש אסס למדומה מד וגל׳ ממץ שש והדינר
סי, אי  ומשקל דמ.ומ*ש דקטשץ(קף נש׳ק נ

ה, מש השרופה :שם הריץ פהנ קך שטי
 פ׳נ .לט׳ שם היה אצור טפנס ועור ד

 רפיג הפשאש גפירוש נם רטש
 פפג• דרטשפ שקלים מלרפיס זתק ישקלים

:הדק• פשו•
םחצית

ת א צו  מישראל איש כל ליתן התורד. מן ״עשר. מ
 עני אפילו .ושנה ץמד. כבל השקל מחצית

 מוכר אי מאחרים ושואל .חייב הצדקד. מן המתפרנס
 שנאמר בסף השקל מחצית ונותן כתיפו שעל כסות

 נותנו ואינו .ונו׳ ימעיט לא וד.דל ירכה לא העשיר
 כולו נותנו אלא מעט ולטחר טעט היום רכות בפעמים

 באונם בתורה האמור כסף מנין ב :אחת בפעם באחת
 הנאמר שקל הוא עבד והורנ רע שם ובמוציא ובספתד.

 ד.מןרא המטבע כמשקל משקלו ועשו עליו חכמים הוסיפו וכבר .שעורה ועשרים מאות שלש ומשקלו .בתורה מקום בכל
 ו^״נר דינרין ארבעה הסלע ג 'בינונית שעורה ושמונים וארבע מאות שלש הסלע משקל הוא וכסה שני. בית בזמן סלע
 משמנת אחת ופרוטד. .איסרץ שני ופונדיון פונדיונין שני היא ומעה .גרה רכינו משר. בימי הנקראת היא וטעה .מעץ שש

 חצי הפרוטה ומשקל .שעורות ארבע האיסר ומשקל .שעורות עשרה שש הנרד. וד,יא הטעד. משקל נמצא .כאיסר
 שאמרנו כולן תשטבעות ואלו .דרכון נקרא היד. וודא סלעים שתי משקלו שד.יד. שם היה אחר מטבע ועוד ד •* שעודד׳
ק שמשערין ק םד.ן אחד כל משקל ובארנו ם בבל משקלם לפרש צריך אהיה שלא כדי כארנום וכבר ,מקום ככל ב ^:

מוזצית :90 משי! מסמ׳ג
עוז מגדל

ס): גמס׳ .טשגיס ט גפן סנץ M פרק דןס׳ סיו שג סיולוס׳י ( מד אשר 0900 תווי דקד^ושיןגקןי׳א): .שסודס פצי ט דוגי! 90916 הסלע ג «o f o. מ094<סש׳»ן : ש;(יפ וס>!1׳



ם. משני׳ כסף296 מני ת ז ט ל ם ה לי ק א ש משנה כסף ב פ׳׳

ט' וסה5ע היא זו כשקל מחצית ה ד ט 'יגדף להיסיף י:ה שאס ערן נסמוך ממ׳ש גלהי .ו ח א 'c.סמשמץ עד נז'1 השקליע על סשמיעץ באדר נ bi , p 'w  w c s כל
נ נמשגה ושרנו .הוא ה׳ל ישקוה יטל ונו׳ ם' נשקלים סיינ שאיגו ע• מקנולה ישראל ננעלו דשקלים פ' פמשכגץ אין נעמה שם אועו מסשנגץ אין ו

ספני הכסרם פמשנרן ואין וס״ש : סיום סקנליס שקלו ואם וקשרם וענדים נשים ונירושלפי דינרים לשקול נקשו ענעין לשקול קזרו סלעים לשהץל קזח ירטנוח שוקלץ היו
עעני הנהרס נוהשנרן אין מקניסין ניני ובירושלמי . דשקליס פיק משנה . שלום דרני .מהס קבלו ולא דינרין לשקול נקשו קרמץ דינרין סילעק עלנוס סנעין נמשמפן סלעים
ט ופירש  שוקלים כיו מהנולה כשעלו רני

ל דרנוגוס  דרנוטה 'שלהם הממבע שהיה יי
 השקל נממליק אדם סוקל והיה הסלע נפל
 אדם שוקל והיה סלעים לשנץל סזרו סלע
 מנפין לשקול מזרו הסלע פקליס נ״ל שקל
א סלע ה!י שלהם המסנע שמזר ריל ס  שקל ו

 שהוא שלם שקל השקל גמקליה שוקל אדם יהיה
ה של הפי^ פחליס ר  של שקל הוא סלע ני מ
 סן פקוח פנים נשום לשי\ל סוחר ואין סודה

חוג השיטר  כפי יוחד שוקל אנל נחורה הנ
ס שנד ט סנ מ א דינרים לשקול נקשו ה ט  ו

דו ולא הסלע רניעיח ה מ ל ,נז :ענ׳
מו ו ז ט' משנע שהיה ב  הדרך הראנ׳ד כחב ו

ט׳ הזה ם והס .ו  והעשירו היו ערי
ל ט .פני נ ו מק שוקלים היו שלא לומר ט ט  דר
 היו שהם דרטנוח היה שלהם שכסמנע ספני

 להם שהיה אפשר ואיך מהגולה כשעלו עניים
 סלע היה שלהם שהיוענע פ”אע אלא גדול סנונע

ס היו  סלעים שר שהם דרכונוח לשקליהם טקלי
ר פ  שוקלים היו לא ואילו מעש מחי שהיו ס
 לקרנטח מספיק היה לא השקל ססציח אלא

ד. ח סוס רואה ואיר לנו רי זיו דנ מ נ  רני
ר דאשו  להם שיהיה יחנן לא ערים שהם ספ

:גדול משנע פין
ק חייבים הכל ז ט׳ השקל ממציח לי  עד ו

ק משנה . מהם סקנליס אץ פר  נ
 שם חייבים. שהנהנים ומ״ש דשקליס: קפא

ר נפסנה מדה ^ רי נן העיד י ק שכל טנ  נ
ז א׳ל .חושא איט שוקל שמא ׳ נ י לא ר  אלא נ
 שהחחיל קטן חושא שוקל שאיט כהן שכל

ט׳ אניו ס .ו : שם משנה זה נ
.הניח נפגי אלא שהניס אינם השקלים ח

ף פשנה ט .י״א) (דף שקלים נ
 נין השקלים טהגים רךים שניה ונזסן ופ׳ש
י א׳ ל נין נ ח׳ פיג סדחק משמע הני .נ  נ

ל לשם חורם שהיה דשקלים  ולשם מדי לשם ננ
ס פדיטח קו ט : הר

חד א ב

ס' משנע שהיה •נזין  ניזנ .ו
 ע׳ד וה היין י׳ל הראנ׳י
 ניאשונה שפניני אנויי המשנה

 ™ דינוטס פוקליה היו
 פלננים לש־,יל מזח ויניין לשקזל
ס', סנמין לשזל נקשז  היא זו ז
 שיהו אמרז לא מ'מ המבנה דט

 המענטש יליאש אנזי הולכין
 שהיה מה המשנה היה אלא
 שהיו להי שזקליס היו הה אגל
 מנזלה לשי,ול והוליכו משט מהי

 הננו הורן זה ושל ורכונזה
 טמן השדל ואין .שקליהם נכל

 של שנונש נממלה להם שהיה
 והששיוו היו שניים והם דונזטה

:שג׳ל

ר] [וקך שלום) (דרכי ט :סנ
I ' D ד א צ י טן כ  כשקלים אח השלחרם טנ

.ונו׳ ומדינה מדינה נפל
 ■p נפקדש שופרות שהיו נשם דשקליס רפ׳ב

ה שופחח כיו סוינ  ישקלים רש׳ו ובירושלמי ,נ
ס מלמעלה קלרים היו הללו שופרות מני חני ר  ו

ר הרמאים מסר מלמטה לוי די נ ם שלא נ ר נ  ׳
ק נאחס שמטיל כמי דעשה ידו רמאי אדם  פ
ה שופרוע ופדקחני .שנהן מסה וישול סיינ  נ

. ישנים משמע ו  שחי טשין ולמה וס״ש ט
טה ה שמשליכים אמס חי  שנה של שקלים נ

ט׳ « :ו
ש ב ד פ מ ג נ לשניהם היו ו  כל חיטט י'

ר כחץ חינה פ ו' נשרק , «

 של מטבע מחצית שיתן מציתה זו השקל מחצית ה
. הקדש משקל גדול מטבע אותו היה אפילו הזמן אותו

 משה בימי שהיה השקל מחצי פחות שוקל אינו ולעולם
 הר»ב*ד השנת וששים מאה משקלו שהוא רבינו

 של מטבע שהיה *בזמן ן :שעורה
 אחד כל היה דרכונות זמן אותו
סלע. שלו השקל במחצית נותן ואחד
 היה סלעים המטבע שהיה ובזמן
 שלו השקל במחצית אחד כל נותן
 ובזמן .דינרין שני שד\א סלע חצי

 בל היה סלע חצי המטבע שהיה
 השקל במחצית נותן ואחד אחד
 שקלו לא ומעולם הסלע. חצי אותו

 מחצי פחות השקל במחצית ישראל
 ליתן חייבין הכל ן ;תורה של שקל

 וישראלים לויים כהנים השקל מחצית
 עבדים ולא רשים לא אבל .משוחררים ועבדים וגרים

 הכותים אבל .מהם מקבלין נתנו ואם .קטנים ולא
 שהתחיל קטן .מהם מקבלין אין השקל מחצית שנתנו

 אלא פוסק אינו שוב השקל מחצית עליו ליתן אביו
:עצמו על ויתן שיגדיל עד ושנה שנה ככל עליו נותן

 שבית ובזמן .הבית בפני אלא נוהגין אינן השקלים ח
 בין ישראל בארץ בין השקלים את נותנין קיים המקדש
ישראל בארץ אפילו חרב שהוא ובזמן . לארץ בחוצה

 השקל מחצית ואחד אחד כל שיכין כדי השקלים על משסיעין באדר באחד ט ̂ נוהגין אין
 ותובעין ומדינה מדינה בכל השולחנים ישבו בו עשר בחמשה .ליתן עתיד ויהיה .שלו

 ועשרים בחמשה .ליתן אותו כופין אין נתן שלא ומי טמנו יקבלו להם שיתן טי כל בנחת
 שלא טי וכל .שיתן עד נתן שלא מי את כופין ואילך ומכאן . לגבות במקדש ישבו בו
ל כסותו: ואפילו ברחו בעל עבוטו ולוקחין אותו מטשכנין יתן כ  בשקלים חייב שאינו מי י

בשיתנו אלא שלום דרכי מפני לעולם הכהנים את ממשבנין ואץ .אותו ממשכנין אין ליתן עתיד הוא או ליתן שדרט אע״פ
:שיתנו עד אותן ותובעין מהן טקבלין

שני פרק
 ופיה מלמטה רחבין התיבה שולי תיבות שתי לפניהם מניחין ומדינה מדינה בכל .השקלים את השולחנים ״כונסין כיצד א

 אחת ,תיבות שתי עושץ ולמה בנחת. מהן ליקה אפשר יהיה ולא לתוכן שישליכו כדי שופר במין מלמעלה צר
 שנה לשקלי שניה .זו שנה לשקלי ראשונה .שופר כמין תיבה כל . תיבות עשרה שלש תמיד לפנידם היה ובםר\ש כ :שעברה בשנה שקל שלא מטי שנובין .שעברה שנה שקלי בה מניחין והשנייה .זו שנה של שקלים כה שטשליכין

 .זו לתיבה דמיהן משליך חטאת ואחד עולה אחד יונה בני שני או תורים שתי קרבן עליו שיש מי לבל שלישית . שעברה
 למערכה עצים לקנות מעות שהתנדב לטי חמישית .זו לתיבה דמיה משליך בלבד העוף עולת עליו שיש טי לכל רביעית

 טעות שהפריש בגון חטאת למותר שמינית .לכפורת זהב שהתנדב למי שביעית .ללבונה טעות שהתנדב לטי ששית .בהן
 .ויולדות וזבות זבים קיני ׳למותר עשירית .אשם למותר תשיעית .לתוכה השאר ישליך המעות מן ודצתיר חטאת ולקח לחטאתו
אחת מס: ששי! »׳נ0«

למלך משנה
:י׳ג) דן סקינמש סשששש ש׳ז ש' סממני רנ0 ש׳ש ש״ן o'ft( .גהן למשיכה שלים לקנוס משזה פהיזנינ למי חמישית ב ב רק6

ץ מינה  I נשרק , שיפר נס
 עליהם ונהיב נרקדש היו שופרות י'ג דשסלים

 עולה ונוזלי קינץ עסיקץ חקליו מדמין חקלץ
ת זהב ולטנה עלים טי  תקלין לנדנה. וששה לנ

 שקל שלא סי ועתיקץ ושנה. שנה שנפל מדהין
 תורים הם קירם .הנאה לשנה שיקל אשתקד

ס עולה ונוזלי רי עולות ופלס יונה נני ה ' דנ  י
ה ד מ ם י סי  וזסאס אסד קנים אוסרים ומנ
 ונירושלמי .עולות נלס עולה וגוזלי טלה ואנזד
 קני זנים קני קרננוח שש כנגד לנדנה ששה
 המגמת ואשמות מפאות יולדות קיני זטח

ס האיפה ועשיריה יני תג כאן ש”כס ו  נפייוש כ
ס ומ׳ש המשנה. י נ סי שמיניש י  ספאס לסו

ם׳  דנריו אץ ונו׳ אשם למותי תשיעית ו
דניי פנוון ונתוהפתא הירושלמי עם מטוניס  כ

ו נ  ותנאי ומ״ש .־ס׳יס יש שנירושלמי ונראה יני
ד א נ׳ ת שיקרס סמותרוה כל על מ  טלו

ד ירושלמי .נהמה :דשקליס פ׳
ל בכ

עוז מגדל
ת מי של ל1שי מחצי פחות עד מסרע שהיה נזסן מור יש פיק . ששים סד השקל מ

ע על הזה הדע ז״ל הראנ׳ד כתב : «רה :מכ״ל והעשירו כיו עניים והם והו׳ המשנה ד
 כפירוש שזרש הסו ו׳) (דף שקלים מצרפין פ׳ זו משנה פינזש קיגל ז׳ל עשה רגיט ל)ומר ואני

 הראנ״ד שהניא יהודה ר׳ מזכרי רק הגיא לא אכל לפרש כא ששנאה ר׳ש הי שלו המשנה
יש שהשקלים אלא לחעאת שקלים כין מה ואמר הלל כית דנרי ^פיש שגא ר׳ש מדכרי גם אלא ו״ל

̂נוירין  שסין היו אלפא משנים שמת אי! ונמיד, דאינו! דרכוני! טחלי! יש פיק דאמדע ועוד .פ״ה ר
 מפני לדרכוטת שקלים מצרפי! דתגן משמע הכי נמי פירקי! דרי: ומתניתץ אחרת גססכע הדרכון
 מט מ«ס ראותה כירושלמי מפורש זה .שקל מהצי משלם פיחתו שלא עוד ומ׳ש הדע משאוי

 ר׳ פד יכו׳ מצות עליט והעמדנו , מהם קכלו ולא קנעירין דיניי! לשקול נקשו גו ומסיים שהנאסי
גשש שחעאו לפי אפר ומי השקל מחצית יתנו היום כחצי שחעאו לפי אמר חד נחמיה ור׳ יהודה

וכאז גן יוחנן רכן גשם נחמיה גן יהושע רגי גרוסיסין שיהא דעניד השקל מחצית יתנו גיוס ששח ישראל שכשעלו קצכה להם אץ לשקלים אף ואחר עליו חלק ור״י קצגה לס אין ולחטאת קצנה להם
וגם «שו שלא מודיס הכל אלמא גרה עשרה טת! ואחד אחד כל יהא הדנרות עשית על שעניו לפי מכיא זה חסאח אכל שוה כולן יד אעפ״כ ר״ש אמר דינרין ^זקול גקשו פד נו׳ דרכונזת שוקלי! היו

:נס! על ז׳ל ר׳ט דגד נמצאו דערכי! פ׳ג משמע נסי וכן להם היו הרכה מטגשת שהלכס דג׳ה ואלינא ור׳י ר״ש נחלהו לא כי פירוש .פ׳כ ג^ש מניא חה כשתים מגיא וזה כסלע
דו ג איק o'Spm ר׳>: (דף דערכין ופ׳ק ושקלים פ״ק .עצמו על ויח! עד לים! .סיינץ הכא שס שהיו חזיע וממילא מכירו על אהד הוסיף ולא פיחת לא אכל הסטנפות נשיטי אלא מ

:שקלים ימס׳ ס׳ק .הפרק »ף עד שחרג ונום! .שקלים מהכת סוף .נא׳ל כין פר טהגץ לדכריו להניא ראיה לי יש ועח־ .ז״ל ר״מ כמ׳ש הכל לדכרי סניאי! היו ולפיכן הרכה סעכשת
ב דינרין לשקול כקשז כלשים פלגי סכשן שמפרשת משנה אותה גמרת נירושנסי נסי הסם מרסינן סהא ד פ״ י י ד ננחת משי! noSi :שקלים למסכת שני ופ׳ ראשון פרק .ננחת עד כונסי! נ סתינס י

יצמיז
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:הלשכה שירי הנקרא הוא בטיפות שיש מה על יתר שם
 כראש הלשכה. את תורמין בשנה פרקים ייבשלשה ה
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ם. משנה כסף298 מני ת ז ט ל ם ה לי ס ק ש ר טשטז כסף ג ב פ

 שלתה ,השריה הגדילה הקבגה מהיושה [ני נה שכקינ הי,הגה פה1הין שהפלא נלופר
 הגדילה ההקופה ג' נה] ש:הינ הר,פנה הקיפה שתמלא נליסר לשלישיה וויור שניה

 P השגיה וטרם שפהש רניט לדני׳ מכוון יה יאין הייישלת׳ פיייש נג׳ל .הניאשילה
:יצ׳ע ניאשיגה מתגה שמיס מיילה

 את טרס אלו קיפית נ׳ תורם כשהוא ח
 תשגה יכו' י”א גשם תראשוגה

 שלהי שהם א"׳ לשם עובייה ה״ר יעי׳ סס
 .לשם הניאו לא עדיין שהתק־ים תחלה סקליהס
 יסיאנ עתון כמו ההמונים הסייןפים כרכים
טעי תתישין מלשון  היו פעם ננל ימ״מ .נ

 העתיד ועל הגט׳ על ישראל כל שם על מרמין
 הללו מקומית חילוק התגא הוכיר ולא לנטח

 שאי לעי אלו פרקים ג' שתקע להודיען אלא
 הפ׳ג וכ״כ . עכ״ל ,תל ישר שקלי כל •תקנצו

ר•׳: נשם
^ט׳ על לתרום מהטין טרם כשהוא ט  י

נתרא נפרק .וט׳ בלשכת שיש
 ועל האטד על תורמין ק'א דן דכתוטת

 שגורס ניאה ויביט .לגבות העתיד ועל הגט׳
 וסירש״י לגטת העמיד ועל הגבוי ועל הנסי פג
 מכאן לאהר נגנה לא ואפילו לנטח כעהיד פל
 שסיסר אלא ונר,רנטה נהרומה חלק לו יש

מלוה
 בנגד יבנה לא לחדים ההורס כשיכנס י

ובו׳ בסן נו להתטת שאפשר
 עמו היו ומדנריס ומ׳ש : דשקליס ג' נפרק
 שנזהרים ואע׳׳א :שם ירושלמי שיכנס משעה

 יהרוס לא להון ננהל שטא ומי פני כן כל
ט׳ התשד פנ׳0  ישמעאל ר׳ דני תנא שם .ו

 שרביט ונראה החשד ספג׳ יתרום לא י\י]
תנ וויל כתג והראנ׳׳ד .עני קוון מפרש  זה נ
 נפערו יתטא שמא ונו׳ נירישלמ׳ שראה ספני
תנ מ״ע ונעל .פ"נ  קניז הירושלמי גירשת נ

 שהוא עני שפי׳ רניט ששעם ונתנ נני״ת
 לטן ננהל השני והפירוש נתקום סמקום מקנן

יד על וקונן מלשון

 הראשונה את הורם [ב] אלו קופות שלש תורם בשהוא ח
 לה המוקפץ כרבין לשם והשניה .ישראל ארץ לשם

 ולשם בגל לשם והשלישית .ישראל (ארץ) בל ולשם
 : ישראל כל שאר ולשם הרחוקות המדינות ולשם מדי
 .בלשכה שיש הנכוי על לתרום מתכוין תורם כשהוא ט

 Tהעת ועל [י] . ללשכה הניע לא שעדיץ הגבוי ועל
 להכנפק שהוציא; השקלים אלו שיהיו כדי לגבות

 שקליהן כל הגיעו וכאילו ישראל על כפרה מהן
 התורם כשיכנס י :זו תרומה מהן ונתרמה ללשכה
 ולא בסף בו להחבות כבגד'שאפשר יכנס לא לתרום
 יחשדו שמא בקמיע ולא בתפלה ולא בסנדל ולא במנעל

 כשתרמה. תחתיו הלשכה ממעות החכיא ויאמרו העם אותו
 שיכנס משעה עמו היו ומדברים

 לתוך יתן שלא כדי שיצא שעה עד
 עני כך כל שנזהרים *ואע״פ .פיו
 יתרום לא להון נבהל שד\א טי או

מפני
ומישראל מהי

 סד6 הים ס6 גמ״ש .קנודם זצפעגדים נשים לא אנל משגסירים זענייס נרים
 ופירש ספור קטן ע*< ענד ליי אשה יד על נהן יו על השוקל שס .ונו׳ פפור ואחד ח״נ
טן נשקל חייג שאים מי ונשנל נשנילו שקל אדם שקל אם רנינו שם  והענדים כנשים נ

ה לא ססידוס V<0 ׳Sn אוחו שנתינת  פעירים הנהנים ונן רניט וס׳׳ש .נקלנון סייג איט יזנ
נהן פ'■ השוקל ששרט ספה גלרי הקלנון מן

נקיים והייתם שנאמר החשד

הראב׳ז־ השגת
 נ1נו .וני' שנוהייס •יאע׳ש
 שיאה האי י׳ל הנאנ׳ו

ק נייושלע׳  STO״ (א ןו
 יעהל עני שהוא נלנס וגיסה

 וןציזי סן או ויר,ולו מן להון
 שיטי נול אלא הן ואינו .במי׳

 יניא שמא הלעליס ׳־,ווטהיו סן
שעיו, ל: נ ענ׳

שדשיפרה

 דשקלים נפיק מתנאר .ונו׳
נכשנה

 שם .ונו׳ נשקלים מ״נ שאיט מ• כל
 ישראלים לו״ם נקצטן ח״נין ואצו

נרים

 פטורים שרנהגיס להשמיענו רטט והילין פטור
 כפו נשקלים מייטם שהם מעט הקצנון ק

ק פטורים ואעס׳נ ראשון נפרק שנתנאי ^  סי
 נמשטש שגורסים וייס .אותם מסשננץ שאין ניק

:ני.ניס לא אנל נהדיא דלעיל
תי נ . סעגי ועל עליו שקל הנו נו׳  זם גם ו

 שיט ע׳י או עט עי׳ השוקל שם
; חיינ הלוון אם פפור פירו p ע*• או

ו ד חי א  האהץ שם .ום׳ חלקו לא שעדין ה
 פעורים נקלטן שמיינים השהזפין

 נהמה) מעשר רטט שם סעי׳ .נהמה פעפשי
 מזולפו הלוקס אנל אצלו שטלד מי ט היינ הוא

 והשותסק מעשר לטליא מ״נ איט נהמה
 אינם אטהם נגרסי שותסיס נהיותם והאסין
 והם אנזד אדם נמו שהם לפי נקלטן ס״נים
 לאגם שילח ממה נהמה פעשר להוטא סיינים
 פמונם ויחלין אמי! מעל איש ונשיפרדו ונקרס

טה  החלק סהנירו קגה באילו מהן אמד נל י
 מאותם נהמה נסעשי •חת״נ ולא לו המניע
 אחר נפנילם שקל נתט ואם שחלקו ולדות

חח״ט שחלקו ב ;ענ׳ל נקלטן ׳ ת ד כ אנ׳  הי
 האמץ אלא ונו' נגמרא שורש לזה מצאתי לא

 שנקצרו מאמי השנה נזה ואין .עכ׳ל השותפין
 ראמפ נסה הניא עוז והמגדל p נ1ני. הסייס
ט. ונרי להחזיק י נ ס ומ״ש י  נשותפץ נד׳א יני
i השומפוס נמנטה ונתח שנשאו j t הניא אם 

ם׳ סשתיו זה  פעם נתן עוז פנדל נעל ,ו
ט לדנר׳ ני ע ומ״ש ;וצ׳ע מספיק ואיט י י נ  י
 ונשתהפו וחזרו חלקו זמן ואחר וגחט נשאו

פ נהמה מעשי פ׳ [משנה נקלנון. ה״נים ו סי  נ
ט' והשוחפץ האחק וס״ש ;נ*ו] « ומציץ ו נ  0’נ
 ו׳) ננס׳(שק.ים שם .לחלוקה עוסדין עד וט׳

ד ונחנ אנ׳  V® כם פי נייושלח׳ א'א הי
 שמט' שמאחר •יל רניט ולדעת .עניל ננכים

ר לא דדן דנע' סשממ נכן* מינקו לא דיק  פנ
א: די׳ להא פנ

הנותן

 אחד כל שיתן כדי להן צריכין הכל השקלים חציי א
 כשהיה לפיכך . חייב שהוא שקל חצי ואחד

יתן חצאין כשני שקל ומצרף השולחני אצל דצלך אדם להם צריכים הנל cO,הבי חציי' א פ*ג
. קלבון נקראת התוספת ואותה .השקל על תוספת לו

: בקלבון חייכין שניהם על שקל שנתנו שנים לפיכך
 שני או נשים שתי כגון בשקלים חייב שאינו מי כל ב

 היה אם וכן .דקלכון מן פטורים שקל שנועו עבדים
 וכן .הקלבץ מן פטור עבד או אשה ועל עליו שקל שנתן איש כגון הפטור ידי על החייב ונתן פטור ואחד חייב אחד

 בן על או שכינו על או העני ועל עליו שקל הנותן ג :הקלבון מן פטיור הכהן יד על והשוקל הקלבון מן פטורין הכהנים
 החצי לדט נתן ואם . בשקלים להרבות כדי מתנה שקל חצי נתן שהרי .הקלבון מן פטור מתנה להם נתנו אם .עירו

 שעדיין •האחין ד :נקלנין הייב ידם כשתמצא לו שיחזירו עד הלואה דרך ידם על ששקל
 מן פטורין שניהם ידי על שקל שנתנו השותפים וכן .אביהם להם שהניח מה חלקו לא

 עין ונשתנה השותפות במעות ונתנו שנשאו כשותפין אמורים דברים כמה .הקלבון
ולא המעות נשתנו לא ועדיין וערבום מעותיו וזה מעותיו זה הביא אם אבל .המעות

ם או צי ד ו

סייטוניות הגהות
עסהוכיד־ הסס״ג [ד) עכ״^: כסדר תחייה שקיייהם אוחם סזניר hSm נולים שםS ופירוש oנעריS SאכוS והקיץ onSn כדכחב קיץ ^שום והוא סתיקה סיני סעודה בקינוח

תב [ג] 5 נתוס' שם חסדא שוח בנות ב ,ואכד שנתSל שהגיע ר״י וסי׳ האבוד ועלי בן גם מסריש DSשכו ידחק רבינו ואוסר ז״לי דיסם״ג נ :ע׳

דדאב״ד השגת
« .חלקו 6ל שעדיין *האחין  מ Yt היאנ״ד ?
 גימשלמי, ולא גתוכשתא ילא גליזרא שרש לוה מצאתי

 האחי[ סשליס גמיןצח שראה מה שהסעהו אופר ואני
 ,השומין האחין אלא סו«־יס שעות והוא והשותשין

:פכ״ל

עוז מגדל
 תחסה זשגיה כקטינציות שגורסים ויש גליות ומחשה היאשוגה את סורס מיעים משנה שס »ימ

 כשדר אחת מכל לתרום צרין שהיה למדנו .כאן עד ויהרוס ישכח שמא מחפה היה לא שלישית ת1גקטיגלי
 ני־אכוגה שיש אע׳ס כראשונה סן ירושלמי(של ננחרא גרסיקעלה עור .מזו להרוס 'וסיף וממילא

 :למז לראשונה חווי־ שניה שלמה לשניה חווי שלישית שלמה לשלישית חווי סן «וצ לשניה החי
נ לשירים מוי ^מר ר׳ק ותורם מור שלשתן  נסידק לא מחכרתה אתת משנין שאין חזה גם למדנו .ע'

 של שיעורן כחה יאשיה ר׳ יס שאיל זעירא ר׳ קושות נג׳ ירושלמית גגת׳ גרצי^ ועוד .גשיעוק ולא
 ונחוג סאין כ״ז :ה; סאץ ס׳ שהן סאין נ׳ ג׳ של קושוס ג׳ חני ספשורש סחוס נלמוד א׳ל קושות

ג׳ עליהן כשב ולמה ג׳ ג' א׳ גהן ג׳  ומן לשניה קודם כיאשונה ן1ו מסתשק להכתשק אס ק אתמר א׳
 כאז ועשרים שנע מעתה נמדתן הגדולות שסן כירל ג«ל אומר נמצאת לשלישיםע״?. <ץרס השניה
.ומישראל מה׳ עד תורם כשהיא : יהר ולא שמת לא המשנה בסירוש שירש וק ו״ל ר׳מ המ׳ש

׳ ׳0  עכ׳ל כשעיו עיא שמא והו׳ גירושלתי שראה םש<י ו׳ל הראנ׳ד בתג . שרקים ע
 תנא הכי לה גרכינן גשרגוד נכנס התורם אץ דמשנה ירושלמית גמרא שרקיס בג׳ ׳0 אומר ואני

 הללו שירושץ שני ו״צ ר״מ נשירושו וקינל . ע׳כ 1התש משני יחחס לא קנון יבגועאל רבי דגי
 לו •ש ז׳ל הרחב״ד ואס ,יד על וקוכן מלשין להון נבהל והשני למקום ממקום מקנן שמא עני האסד

:ויאדיר תורה יגדיל אחר שי׳ לו נראה 1א וקיגל אחרת בירסא
עיי ״ג0  וישתנו עד שעדיין האחין שקלים ומשכת ראשון סריץ הכל .כקלגזן חייג עד השקלים ו

ט׳ לזה מצאתי לא ו׳ל הראנ״ד נתב . שהיה מי ושרק נאדר נאמד פרק • המעות  האתץ אלא ו
מחלוקת השוזסין להשוות הוצרך ואת כנה ולשי הסעהז נלנד הבירסא אס אופר ואבי ;מ״ל מוג»י;

 דשחיצות ס״ק ושנויה ת׳) שקלים(יז פ״ק היף כאן כאמירה זאת כמשנה וההוזריס הכסייס כין היא ישנה
 זדכזותא ונשהתשו וחזרו חלקו ט שגומר מכולן יותר כשליחות נהמה חע:ר סרק גנכורוח ונזשולשח חולין
 כן1 סא׳ו !כשותשין כישציס הסשריס וככל לאווזנזת מהן אחד שנפל והשיהזין האחין שמת סי ׳0 רכ״ר
פ׳ גגחרא שרש לו ייש שותשין אי אחין או תקים ככל המשניות נשיריש פירש וכן ו״ל ר״מ קגלה

דינן חלקו שלא ומן כל דהאחין להוכיח וטוניס גדולים כגיס דהניח משנה דאותה גמרא שמת מי
 תנעוה אחוה אתו עיסקא כהו ענוד שקלינהו וווי אמה שנק «*א0 דרנ ממשה טלה דמייתינן כשותשין

 סשחפ ,ע״כ לאחריני וסרח גירכו שניק לא הוא רכה גנרא סשרא רכ להו אמי דרכה קחיה כדינא
ד לאו הא הוא מרגנן דצורכא חשים חקא  כמשגה נמי וכן שותפי דהרי יעסקא לאמצע העסק כ

 לים דקרי ניחלץ •ש פ׳ פיו סל נכסיו המחלק דמשנה כגמרא וחויון יכי׳ שהשכיחה דהאלמנה שאחריה
שלא האחין עם שהאח שכן וכל ישגחה איגדה הגנים כין קותף שעשאה כיון התם דאסיקנא שותף
גמרא החס דגרשינן הוא כן נ״ע רטתינו ודעת להס יש אחד דין ואחי דשיתפי ומינה שותף הוי חלקו

 ויצא אחד נטלו הדח כתפיסת אחרוג שקנו האיין הונא רג גר רכה אמר יכט נכסיו דהכיתג מתני׳
י וכתט .יצא לא לאו ואס .5י לאכלו יכול אם מ  מ דהני מינה ושמעיק ו׳ל אלפס ור״י דאת כן י׳

 מצאתי ב״כ וגימשלרי .גיצהו וכחדא מהדדי ילפי ושיחפי אחי אלסא וכו׳ נשוחפותא לולכא חנני הרי
 שלשם פד שותפין אחין סחס יזכא חייא ר׳ תני דגרסמן וו משנה גמרא שמת מי סרק כן מפורש
 גרסיק וכו׳ ה^תפין דהאחין מתגי׳ גמרא ופיר .ע״נ כן הורה הסטנא יר ^ נון נר יוסי ר׳ דורות
 וגירושלמי .לאהין האחין מחמת אס פולתוסטיס או גנאי :מנוהו האחין מן אחד ח׳ר יילן נגח׳

נא שהוא סמן ספדיגה כעסק וי״ג המלן לאופפת סהס אחד שנפל זהשזתדן האחין תני עלה גרפינן



S09 קנ משנה כסף פ״ג שקלים הלטת זמנים. משנה בסף
תן ו מ66 או עגנו והא חנרן ליגוו< ונננע׳! עסקיק שני אחו נקלסן מיינ חנרז ידי ופל ידו פל דשקליס ח׳ק משגה .ונוי להקדש שקל דעו  פיס״נ חיוני הrנftו מגינה וח*נ ?חגי נ

 אגדו גחו״[ גגשהיח פגנו רנה אפל ליפשיד שיהא אנד״הו משלמי לא ושלומי נהי והנא רגיפ ומילש .קלגוגוס של ח״ג שקל ליפול חלפ גפן קלנוגוה שגי אומל ליח י
ם שפנפהםפינחו אדם נשניל נשקל לו ויחשונ שקל השקלים הפקנל האדם p ליקוז נדי סלפ p9 אם rtp שטפה אמי ל*א ני rx נהקושוס מזלזלי! אום נל ■הו שלא היא מנפים 

סמלמין לן ווקשיא ונש״ח היא פחשלופי! לישמי זו שנועה לפולם אפי אלעזי ל* ושילש*• והשני לפ0נ שלי,מ לשקל הפחויינ האמו קלטמס של שיק נשקלים מ״נ שהוא
 נשניל או נשנילו שגמן נאומו שליו הפמריג

:פליל מטרו
 נפה שם .ונו׳ הקל^ שיפוי הוא כסה ז

 ומנפים נסף מעה קלנון שיעול הוא
 שנהג ומה נמנמים: והלנה רדוע אומויסמלי

 פזה: ממוח הקלט! נמן לא ומפולס
ת מנו קל ה  אוק פלסק אלא נשקלים איגם ו

 נסוף ׳יזשלמ׳ .ונו' עצמן נשל
 ו*פ משלים קלטמח היו להיק ושקלים שיק

 ליש לגונה אופל אלפזי ל לשקלים אופל
 הקופים קושי לניס צשל שמיס ליקופי *סל

p מטפי! טסלין היו שולמלם אומי גמא׳ 
« נשנק ם להוצאה אופיים ו ס דיני  ואפל ול

מנ ופיה חנא׳ אינך לגני יסיואה הוי לשקלים  נ
 שנסחשק ומאני נשקלים אינם גהקלנוטמ לניט

רי דני׳ הלנה חנאים שאל נונ הנ םגום ס׳ נ  ונ
 פד pפצ נשג׳ השלמגים אוהם פטמים אלא

מנ והלאנ״ו . ההקדם מהם סיססשק  פל נ
 נחוסאתא נזה יש פסלוקה הלנה לניט דנלי

ל, ונילושלש׳  ודעי) שפם שונ נתנמי וננל פנ׳
דניי ט נ  נלש״נ .ונו׳ שקלו שאנו סי :לני

 ולל דלי שלוגסא ושקלים
י׳ :׳וחק נ

ד ח «׳. שקליהם ששלחו הפיל ע  נשיק ו
 מוק אהא ג׳׳ס) גיז (מציפא הזהנ

 למי עליהם נשנש מגם שועל אין והקושוס
 שקליהם ששלמו הפיל נגי ושקלים נ”נלש עומק
 נשנפים ההיופה משגחלפה אם אנדו אי וטגנו

 הפיל ונט הפיל לנט נשנפים לאו ואם לגזנלים
 נטשא שגטאל אפל חמחיהם א%ים שוקלים

שנל

 הראב״ר העגת
 «נ .וט' והשופט! ■האפי!
 וי אווי נייישלפי זיל היאנ׳י

 היפה נשלא לפיפא הוא פגא
 הגהפה המזה אגל מג הנהמה
:פנ׳ל גהנ•! מיקי p יונ

ק לנמלי שפול דאוי״מא קן הוא וינ ה  לס ו
 שסמם ופשה .נשפילפן נהקדשזת •זלזלו שלא

חנ נאן לניט  שקליהם וטהגים חוזיים וכה ונ
 ללא חלומה נהימה נין מילק ולא שטה שמם

 פה העיי יכני נחג שיש גני ולקמן נסימה
 לשיש אנא פטיו גא היי לפשוה להם היה

ני שהוא נהויא משמע  ניד שלחום באם ס
 שקנים פוק;ין סוומה שגמירה אפים ש״ס

 ששלחו נפה שפשעו ממט ממסיהם אחרים
 ויש . המשנה נשיייש נהדיא ולינ שיח ניד

 לא אוואי נשיה יפס;׳' ס״ד ני זה על לתמוה
 הרימה מננחיפה אם קחני היני פליה אקשיק
 הפיר לנג׳ נשנעין לאו ואס לגזניים גשנפיס

 ימשמע חחחיהם אחרים שוק;•! הפיר ונט
 1«קלי הפיר נני אין חיופה ונשנחימה

 יאסי אלפזי יי פל •קשה pו ממסיהם אחרים
ם מקנח « שטפה  וממני׳ למימרא היא סניי
 לה דסאןיסוק• סוני וצ״לשינט היא. נשיח
 שוקלים הפיר ינט קמג׳ לני ישיש נשיח

 (אם ומ׳ש .קאי נפי ארישא חממיהם אסיים
 שסליט סשלמץ ואט הואיל העיר אגש׳ אפיי

ע' ירושלמי וני' השליח שישנע יט«ו אין  נ׳ נ
ט׳. הראשונים השקלים נמצאו ושקלים:  ו

 לשקל• יפלו והראשוגים ופ״ש :ושקלים גפ*נ
 שפניה. שגה לשקלי יפלו והאחרוטם השנה

 היאשוגים הם אט גה ופמ״ם שם ירושלמי
׳ השטים הס אלו י׳ פנחס י י׳ מגיגא נ  אנא י
 :4ממ הפיל נט ששלמי אלו אפל מי מרי

ם ציו ש«יפ אצו אפי [ומוינא] (ואסיונה)  נזניי
מ לניט ונחנו ממלה :נמפיו לי

מי ל ע

 ואחר ונתנו נשאו .בקלבון חייבץ אלו הרי הוציאום
 שישאו עד נקלבון חייבץ וגשתחפו וחזרו חלקו זמן

 וישתנו האחרונה זו בשותפות ויתנו
 והשותפין •״האחין ה המעות:

ה להן שהיה ס  וחלקו וכספים כו
 על אף .בקלבון חייבים בכספים

 ואם .הבהמד• חלקו לא שעדיין פי
 עד הקלמן p פטורין הכספים חלקו ולא הבהמה חלק■

: לחלוקה עומדין הם הרי אוטרין ואין הבספים שיחלקו
p ן u n השקל מחצית לו שיחשבו כדי להקדש שקל 

 מן שננבה ממה שקל חצי וימול בד■ חייב שהוא
 כולו השקל היד■ שאילו .קלבוגות שני חייב האחרים
חי קלבון חייב היד! לשקלים  שיעור הוא כמה ן • א
 דינרין שני השקל במחצית נותנין שהיו כזמן .הקלבון

 בדינר עשר משנים אחד שהיא מעה חצי דקלבון היה
הראכ״ר השטז • מיה פחות הקלבון נתן לא ומעולם והלנה יידוע

(וני׳ ^ט«פצןינפ אלא כשקלים אינן *והקלבונות » .
פמלוקיזיש דונ־ נראלירצ pעצ בפני השולחנים אותן טניחין

נסינאפאונייושלסיענ׳ל: ךן . ^ןןן prjpjj,g, ן^ף

. לגזבר שימסרנו עד באחריותו חייב שקלו שאבד
 או ונגנבו שליח ביד שקלידין את ששלחו העיר בני

 ונפטר להם נשבע זר! הרי הוא חנם שוטר אם .אבדו
 פעם שקליהן ונותנץ חוזרין והן חנם שומרי כל כדץ

ל העיר אנשי אמרו ואם שניה.  לטי .לד.ן שוטעין אין לנו נאמן שתא השליח שישבע רצוננו אין שקלינו משלטין ואנו תאי
הם שקלים ואלו אלו השליח שנשבע אחר הראשונים השקלים נמצאו .שבועה בלא יוצא הקדש שאין היא חכמים שתקנת

h פשץ פפ׳ג W : איו ו
עוז םגדל

וטני ט»! וו< fipnp# פפטווץ לה וקפה זיל להפ6 י*י ונהג .»'נ וגיגיהא לויסיוו* טמפו טגזשצפי גיטג! ימוד .פיה הניס נפל פנס מסלי! הטס נ«ל פסו 0(׳60 מנח »שלי! ה*ויס ענוז
מגסס טפסו * וטרי5ד לא6 וגיוזסו זש1מ שטסייי ל* מפיס לט מלקץ וקפג׳ דפסניסץ 6הלנס ׳ ....... ׳ ׳ ׳ ־ . . - . . -

̂' יממונא סימא שטי ̂ל הלנס* וזפש ניסהו * פפש היסירו eft אנל קאי נייי  ודג 4לינ6ז נשפי
לי. מנייפא פינה הקשמן דהוה נטיסא ׳נההיא לאטצנ השני שלקפו נגין וננל דאמר הפטגא

 טחשלפי טיא נר ואוי* מא «א נסטנא ינ וזה .ט'נ טליה *זני!! ילא טא בטיא דונה ואוקימסא
 ונס נשסססו לא נ*לו טפפוי לני טפל אסר נל הטטיס גשסט שלא וסן שגל טזה לטדט שהנאס׳

̂וס רי ו׳ל י׳ט נסג ינן ז׳ל הסיסנוס נטלי יטסיט נסט p! לסזיי יגיל׳! pנ לסווו יט אס  וה
נסטו! סלן ונסטסקי סאוס טלש וזס טאטס וזה סנה זה לטס שהטילו השוסנין וז׳ל סוסטן שליט!
 לטגיסה »י לק« ואטלו הסטוס לט לא פרנס לט נשוה גירהס הנפת או השס־ ססיט או וטססו
 סשני הוסיגז או וטפסו ט פנייהו אס מטסזט לני מנשיו טשל ■אסד אסו <ל טה שנסוהו ש*לו

א) f ופדי קייפץ המטוס אש אנל נהס שנשטסט גמסס גסט אי נשנשאי ני׳א לאמצה הנסס או
 ההשסו אי השני מילד! המטנה אנשי או שטנהי המטנה מסמס «סייו אי ונמסו p* הוציאו

 שס וטל .נק צסמי יאטא שוסני! וקרא׳! איע המ«ט גשסט שצא pi סנל לסמי .מנ׳ל הממית לני
to טסקא גקיאס הטסק p איזהו נרק נטצימא לוה ו*ר ל• ויש p מושיט! ^׳! מסרטן נמלא
 וטסא נצא ווי ליה ^ טנ״גי סו איל הוו* נהי• «שיןא דטסי ססאי תט הנמ ונוסיק פטר

^ן וט טוס! » אמו הני סיגה f<«! מאי ליה אפו טנא דוג לקמיה אסא וחנייה  ומן ונליג׳ נ
 אמי לו נלג !to ליס אמי ירט לקמיה אסא וסנטה וססא נלא נלג *דן אול סמוא !01 לשנה
 טני אינא טי זוזי מ׳1לאוו צטן ואי1 נה'נ רש אמי סי איל קא ויו׳ גסרא׳ ונל סיגא קא ליה

 ואינא ינסיט ו*נא טט ניט פסיא אלא סטט זשטק יסדלי טט ושדל •יודל׳ סטי* יאינא
 ו*נא שי לא וסדל• טני אנל וסדל׳ סקיל׳ ישני טט נווט טוס! צו' יאוקימנא .נינ נסיס ולא
 איסוו ונוטג! משלט נטל דדה מסר' נמרא מן ט1טרא אלו סגד, נממנס סוייטוס ולנסזס ט! ניט
 אפו ודנא לקטו אתא פרי <אנ< ואיסור דטסא נלא לנ0 סניא וג אזל טט־,א טגיו »רא וונ
«' אטלי יאטי̂ק סלסא נאט ינלנס סדי א'< קמ״נז דטצגס סלסא סס סו• ליה •1HI ול ליה

 המטוס נשסט שלא ומ! נל ט לטוט ,ושיסנ•! שלוט! והלסס הי סרק ז׳ל רט נ0נ ונ! סטוטיס
 נטו לאחי! גלמיו השיטט•! יס! סגיוו וטס פלא למלוק אוזר יסל לסליק ואטלו מסט! גקואי! איע

 רל היאנ׳ד ניזנ :לסליק וממי׳! מי יהשוסט! וסווזי! :נינטו ונא׳ ו׳ל ריס יצא יסה שהינסט
:פנ׳ל ננטין ט?־ p נ0 הנהמה מיוה אנל רונ הנהסה היפה נשצא רסיסי הוא מגא מ׳ אפי טטשלס׳

^ פגא וט ומי טל po שלא טשה ינה אוטו וווני  פיו טליה סלע שפי מי אשו אנין מי ו
ט אמי אני! וני ונוסיק  P הסנטגו נהמה לסטשי אוזו נאט! שטשא! מפגי גטי שטי י

 י«ש אש אטלו1 הקנלה מט ו*ל סק׳י משה ר׳ הוג ט׳ יק מקשה נמו נט ולשי! .מ'נ הקלסטט
ו גי  פשש לא נגלי שהסלמוי מאסו שס לירושלמי שרוסה הטט׳ פל *סמון 1א אסר גמרן ו*ל ^
 טטס ור וידה יט לה מסוש כירושלמי ונס הני סלנמדא לס ומשיש נהמה ממשו נ' ■זגה ר לדמי

 שהוסט לשי גיקו נננלי ט הואשורס נל נסגימי שננו ■טיי . מיגה רווו לא ננלאה נסלמווא
:איסו מניאיו מי גיקו :למ׳1מו שאיסי •יטו י*לו ממט טסו טוישלמ• ^א> היי והס נאפסנה

 גססס מהנס . מוה נמס מי ממה חווי :שקליס זמסנס רק . ממה סצ< טו להקדש שקל הנוח!
סר« ז׳ל היאנ׳ל נחג • נסר יש נ׳ .ההקוש טי חקאנמוח :ס׳ו) נכוו(ון יש נ׳
 נגור יש נ' שמטיוין ^:א מ!ןש מנל נק מה אומר ווונ׳ :פלל זניסשלמ• סמסטוא יש מסלוקוס

 ושוק ס׳ה) (ון ״ה*ג שטיט שני שי . שטנוה לשנה טו שקלי שאנו •0 :לה) (זן
:שנה •סנלשיס גנמוא ומקצס! נמשלה ר,צהן0 סקליה

 אוו שירשו טסי! שני אטהה אם טישו אסי! שר מגא ו< גו אנא נו׳ גינא וג ושקליס לק סן
pno , ה׳ס סין סנסג ז׳ל ו׳ס סמן וה ומל הם שיה והשיהט! *אסיה גיוושלמ■ ס*וש הנה 

 נס 1םשיוספי סל! אלא מיטש! •וזשיו חלקו שלא מיישי! שאי או האחי! רשויזניס שלוסיס והלגוה
 ולשק .טנ׳ל לא̂ס הריוס הסל! לאומטס שסל סאק! p אס .דגר לסל סנ■!1נש הן הו• טסו
 נלקוסוס א• וטי טורט! א• שסלק נאמן נסלקי ג׳נ סו ניס ונטרק .נסליט דסצסס ט׳ט נ0נ הננל׳

 טטשו נטוק והא יטוו ומזגא מסוגי•! ש*היס ונמו טחשה! p טהט! שסלקו וסו מינה תק דמו
 נהסס נמטשי p׳o:1 נהמה ממטשו הנווט! נקלס! שגייט! והטסט! האיי! צהויא שרט נסטה
 נקלס! ס״ט! וסהתהי וסתו מלק! םטיט! לאו ואס הייני! הניס מהטסה קט הקלס! p הטיט!
 *ה ט!ליט נהלמס נא! לש הט נ#ק ו'ל י'מ שה מ"1 .הטשנה טניל נהמה טמטשר והט̂ו
 קט ומדק*׳ וסו שנסג שמטים טגמה מטו והדק .נמקו הואט ההלנה היווש סא שק ואמי נאוט

 טנטנהו הגיה סמהמ אלסא הקלט! p והטוחן נהמה נמטשי מיט! נלומי מייני! הניס ססמסה
̂ונסס• »סש•  הטס נסניטיז קה אטלו •סל שוסמס של ולא לן ימה ס׳ו ססוא טלה ואמחק נסו:
 שוסמ מסטט קא וקרא נאוו! קץ■ הטס זסניסס לממו לן איס קגי! טל אלמא .ט'כ ימה סיל

 וטרי ושקיל מזס סוניץ טונסא ונ! קאמו שוסט! או ושוהט! ואמ! ומיוה נאסו ה! שוי! אלסא
 אנילו יוסק וני וגיממק נאס•! ונייח ט׳ נעו ט' נסלק ונם ס״מס ננגו נחים סולקו

 ר׳י ו*וא לק ואשונס סשטה הנונימו סלקו וה אומר איו סשרה נעו ומסרה ל געו ל
 מלסא אלמא וסי ונריט טוגל לוה וה pו*nDו ה! לקוסוס שמלק! האחי! ארי אמ יג ואמו לטממה

 השט״ס הנחיסא מזאיז נחססא נסו לאצטו טלה ̂קשיק מסא טי מ״ח קא ונאסץ מא א0ז<ד
 סוא ,סוסי טינה חק '0!סשמה נטל ואפי טשיס נטל אפו שסלקו השמוט! יק פ״ןוט מיסנסא
 גנני ושוטט! טצמ! נסר ואסין וטור (טורי קא טא> ואל׳ג קה וינס סלוץ שלא יאסי! דשוסנין

 ני״חא מדא ממסוש רל 0*ו קנח השיסט! ק1 נצימר נימק ההיסט! האתי! וגמהר' פצמן
 מלשו! והא והיו . pi סא• ויל קאלו קס* קסי שוסט! ואמן ס׳ו ואי poco וק להויא

 לקושי נחנא אסאי ילג 00 שמוט! אשי! סהס הטטנא לוג נק מיא לי' ט! שנסנהי מחשלת׳
 ילק מקו ויל לט ימי לי p שיהמ! איי! דססס •וטנא ואנא האסי! ל«י טסט! שהה האחי!
 שק שט• טל ואש הטטהו «ק הגיישא טל אה והיחשלס• והתישנהא והנטרא המשנה מן פרשיה
p< והיקויס שיניה מצאת• ה1ל נס שוש להם מצא כלא אק המטוס p !שסח הוסיס נסוך מאליה 
 מי ש« נסוטס קסנס ניסיק טוסט! לנט1 מו לנל הס »•! והקטנץ חלקו שלא שהאמן קנסהי

 לטס שהטילו שלשה וק נ׳0וק ושינא אט^א נשים שלש סי׳ שהיה ומי «ורמ! נמיא נשו■ סהיה
 ושמואל מלהיה ממזנו ונה אמי לאמצט השגר מאסיה ווה מנה זה לטש שהמלו שניה שמואל אמר ונו'
י  השני לטניסה וממד לסחשה »ו אטלי אמו הממנא ייג מד יס' לקיטה יטמוי לחדשה ס

 מאי לאמצט השכר מאיזים ווה מוה וה לניס שהסילי שנים וסניא סהא ווגה טליה גן ואוסר לאמצט
 ומתממק לסחשה יטוסו לק*שה נשיו לא יקקיע ורנה ומיובא לטטמה יטומו לקיטה סי לאי
 אוסר הט אי מטוסיו לט טטל ה1י מטמזמ לפי טסל וה טאי לטניסה מו1ט1 למחשה קו אנל

 ולסנ' ליהלוג מממי לט טטל ווה pwo לט טטל וה מסטוס קרו1 נשלו ווה 1נשל וה לקס קנא
 מ1מטמ לט טטל וס לטניסה וממי לקישה שיו אנל לסיינה יטוטו לסחשה נשיי ני׳א קיחה

 שסמל! בניס ונ! סנן *onoo לשמואל ל*סוטה והדי׳(! '1ונ קאמו ה׳ג מןנ!0ו מטוסיו לט טטל ווה
 לשמואל וקטא ט' ממש טווסי טססי ממש הוקוו היסיח לאו מא• סולקק הט ק הוסיח או טוסו לגיס
קסי וחי קקח לא אנוה ק וגה אמי יצק, ק מומן דג אמר ו*קימ המטנא לוג ני! לונה נק



soaשקלים הלם־ת זמנים. משנה בסף gמשנה כסף 3״

 שקליה[ ששלהי המ< נגי נסיויו כשנתיה משנה . ים׳ שכר שיכיר גיד שקליהס שלחן ט
 (:נעים לאי יאה לגונריס נשנעיס החרימה סשנחרמה אס אבדו * יענם

 ימאי שכר בנישא נ׳ס) שמואל(מליעא יאיקמה חההיהס אחרים שיקלין השיר וגני השיר לאנשי
 נ' כארר! יט׳. פטורים העיר יכני ימ׳ש !נים סשינהי שסנעה אנדי ימאי סזדץ נלסשיס נננט

 ונו׳ חרימה משנחרסה אס דחק אהא זשקלים
 אותם נשסכסיס השקלים מעות רניט שירש

 מסט ליקחץ ואח׳ה ידועה נלשנה אותה מהגיס
 !טר נחרנטח אוהו ימוציאיס נץ«ח 'a קצה
 ותניא הלשנה תרומה נקראת הלקיחה חאה

 ולפינך ליצנות העתיד ועל הננוי על מרמי!
 נשנעים הפסק אנד ואס׳נ הרימה גחרטה אס

 הרוסה שנתרמה שסצחר לפי ^ונרים מלוסים
 הגיע שלא מה ואפילו יחשנ הנונרים נרשות

 ואם ליננות העתיד על הורסק שהרי לידם
 השלוחים נשנעים הרימה נהרסה לא עדיק

 שטה פעם שוקלים והם מניר לאנשי
ע ד  נש׳ש שמואל דאמר הא על 'הנ0 דנפרק ו

 א׳׳ה מקשה שכרן ליפול ונשנעין עםקיק
 רנה אמר העיר לנני נשנעץ לגונריס נשנעין
עץ  היכי ני נונריס נמעמד העיר לנר סנ

 להו לקדו דלא היפי ני וא'נ ננושדינהו ולא
 וה הפסיס רניט למה לתמוה ויש .פושעים

חנ וסתם  .לנזנרים נשנעיס המשנה נלשק ונ
 תק׳ח וו שטעה אלעור ר׳ שאסר שמאסר י*ל1

 נהקדשוח מזלולים אדם נגי יהיו שלא הוי היא
ש :שיטייא לההוא צרניק לא סו  שאוסר סי י

ב :ונו' הראשוטס שהשקלים ת  הראנ׳ד כ
כני .ענ׳יל אמוראים, מחלוקת נייושלמי  ו

נספון נתנהיו
נ משנה .ונו׳ לחנירו שקל חציהנותן פ'

 לשקול לחניכו שקלו הטחן ושקלים
 תרומה נתרמה אס עצמו ידי על ושקלו וr על

ט׳ הטננ או הגוול ינן ופ׳ש .ספל  וח׳ש .ו
 לא אה נלומר .שטס לנעלים לשלם חייג והוא

 משלם שמא סההדיוס גונב נדי! תרופה נהרפת
 נתרמה אס חומש למטיף או נפל הפלופי
 מוסיף שמא מההקדש טננ נדץ הרוסה

:חומש
.ונו' ההקדש מן השקל מחצית ועותן יא

 שקלו השוקל ושקלים נ’פ משנה
p קרנה ואח׳׳ה הרוסה נהרסה אס ההקדש 

 שניעיח ומומי שגי מעשר סענטת פעל נהמה
ח •אנל ם שמ״ש סנואי והדנר .ננג  יני

 פירוש מא נסעילה יסס״נ סמנה נשישתסקו
ה ואח׳׳נ ששטט פה  ה׳׳ר ופירש ,נהמה קינ

 נידו שהיו ההקדש p שקלו השוקל פונדיה
סטי הנית לנדק שהוקדשו סנטה  של שהם ונ
 וקט התרומה ונתרמה שקלו מהם ושקל סולק

 נתת״נ אז והתייטת תרומת נאותה נהמה
ק השוקל  שזה לפי קודם לא אנל פעילה קי

 מי,וס ננל שהיה נמו הקדש נשאר ההקדש
 ומא הנהמה ונשנקרנה נשסנה ולא שהיא

נהרוסת ששקל פי נל סמפק שהיא נסנוק

 ד.שנדו לשקלי יפלו והראשונים אחרר^ לשנה להן עולין ואין
 את שלחו ט ז שעברה שנה לשקל יפלו והאחרונים

 ואגידה בגניבה חייב הוא שהרי שכר שומר ביד שקליהם
 שודא מזויינים לסטים שלקהום כגון .באונם טמנו ואבדו
 נשבע נאנס התרומה שנתרמה אחר אם רואין .פטור

 על תורם שהתורם .פטורין העיר ובני לגזברים השליח
 טה העיר ובני הן הקדש וברשות לגבות העתיד ועל הגבוי

 שהוא שכר לשוטר אלא מסרו לא הרי לעשות להן היה
 אבדו מצוי.ואם אינו האונס בגניבהואבידה.אבל חייב
 הם העיר בני ברשות עדיין התרומה שנתרמה קודם

 נשבע .משלמין והן העיר אנשי לפני נשבע והשליח
 אלו הליסטים החזירום בך ואחר שנית שקלים ונבו
 יפלו והשניים אחרת לשנה להן עולין ואין שקלים ואלו

̂יש . שעברה שנה לשקלי  מי ■
 השג . ורו׳ שאומר ס* *יש שיפלו הראשונים שהשקלים שאומר
 מחציקיז ו־^יחשלמי שנננבן השקלים הם השנה לשקלי

 . וחזרו נאנסו או ואבדו כתחלה
 ליד שהניעו הן הראשונים שהשקלים שאומר מי ויש

 לרצליכו לחבירו שקל חצי הנותן י ;תחלה דגזבר
 עצמו ירי על ושקלו הלך ידו. על אותו לשקול לשולחני

 מעל התרומה נתרמה אם .אותו ימשכנו שלא כדי
 תרמו שכבר הוא הקדש ברשות השקל שזה השוקל

 ההקדש בממון עצמו הציל זה ונמצא לגבות העתיד על
 מעל לא התרומה נתרמה לא ואם . הזה כשקל ונהנה
 הגוזל ובן .לו שנתן שקל חצי להכירו ליתן הייב והוא

ב או  לבעלים לש^ם חייב והוא יצא ושקלו שקל חצי תונ
א : חומש להוסיף או שנים  השקל מחצית הנותן י

 טמנה בשיסתפקו .מטנו התרומה ונתרמה ההקדש מן
 ממעות נתנו .השקל מחצית ידי ויצא במעילה יתחייב
 יאבל שביעית מדמי .כירושלים בננדו יאכל שני מעשר
 עשה לא הנדחת עיר של היה .שביעית בקדושת כנגדו
 וסבור שקלו *המפריש יב : כלום
 חייב שאינו ונמצא בו חייב א שרו
ונמצא שנים המפריש .מדש לא

 נשכיל סשנטמ שלא ינהנה זהקרינה הקדש של משח נאיח! כנמה קנה כאיל! נעשה הלשכה
ק ונחח״נ שקלו קי  ידי על ושקל ע׳י לשנ\ל מכירו לו נשנח! דקחני נפי ויישא מעילה נ
 ניישא חנייה דלא והאי ההרוסה שנתרמה אחי נהמה שקרנה נת׳ הייט ימעל עצמו
 לפי נכר שנהנה פ’אע סיד פועל שאיט וה״ט שטהם מעילת כה שמפרש אסיפא דססץ משוס

 להולץ ההקדש ס! כמוציא אלא מעילה שאי!
 שנהנה אע*פ להקדש מההקדש המוציא אכל
 כהקדש מעשה שעשה לאנזר אלא פועל איט

ה ;ענ׳ל כירושלמי מונח וכן השט  פיר של הי
 שהוא ספר הפעם כלום. עשה לא הנימה

 עיר פרט למה עעס וצריך כהנאה אסור
: הניחה

ט׳ שקלו הספריש יב כ' פיק ירושלמי .ו
ש : דשקליד  שנים הטפרי

 הפריש שם .וכו׳ אמד אצא חיינ שאיט ונמצא
 חייג שאיס ונמצא שטס שח״נ סטר והיא שטס
 נשסעינה ציה עניי אס פה השני אמי אלא
 סייש שסא וסטר מעאחו הפריש היא סן

 שתים הפריש קדשה לא ח״כ שאיט ונמצא
 אלא מייכ שאיט ונמצא שתים ח״נ שהוא סכור
 רועה אלא לה עכיי את מה שטה אוהה אמה

:לניכה אלו ה*נ
כ׳ פרק משנה .וכו׳ נידו משת הלוקה יג

 הרי ואסר מעות הסנטס דשקלים
ס ניכה מותרן אופיין כ׳ש לשקלי אלו כ׳  ו

׳ ונירושלמ׳ חולין מוחין אוסרים  נשם יוסי י
׳  אכל פרופרוס נמנניס שליני נמה אלעזר י

ר' נדנה שמוחין דכ׳ע לשקלי אצו נאומי
נ חזקיה י ׳ נשם נינא ו  נפננים פליני אלעיי י

ת מויו לשקלי אלו כאומר אכל פיוסיוס ת ש  י
לר׳ מס״עא סחטחין חזקיה ר׳ אפר חולין
 פסייעא ימחט׳ משום נינא כר׳ ופסק נינא

:ליה
T ת עו  למחצה ממצה עד וכו׳ שנמצאו מ

פ׳ז משנה . להחמיר  דשקליס י
 מפני ללטנה יפלו למחצה שממצה והטעם

 מכשירי ועצים קינן עצמה היא שהלכונה
י נחכ .קרנן ה ה׳  ממצה על מחצה שניי
 קיוג נשלמא פריך כירושלמי שלה לגוזלי יפלו

חר אזלינן דמדאורייתא כיון שלה לטזצי  נ
 אלא עולה מנוזלי הן ודאי כאילו הוי רץינא
 לגוזלי ליט שדיק יפספקא ממצה על מחצה
 הללו הסכות שהניאה האשה לנטסרא שלה
 וכשאתה נפלו הונה מקיני שמא חתכפר נס־

 האשה תתנפר נמה שלה טזלי מהן סקיינ
 משל לוקמין הקינין על הסמיטם נ*ד ומשני
 אוחם ומקנץ שנמצאו המעות אותן נפי צמר

 על קיטן מהן ומקרינין שנמצאו המעות לנעלי
 ואיני ,עכ׳ל נאכלת תהא לא והחניאת הספק

■ יכינו השנייש למה יודע
 הניח נהר הנמצאות הסשח וכל טו

 ומ׳ש .שם משנה ג״ז .חולין
ט׳ הלשנה מתרומת משח שציא הנזכר שאק ו

כירושלמי: שם
תרוטות

 רראב׳ד השנת
 נ1כי .ונו' שי,לו *מזפייש
 P איני ניחשלסי ז׳ל היאנ׳ד

 ש«א לפי מילין האחי אלא
 שמא פנוי שהיא כמי או

 ניזי אי מ״נ יאינו מ״נ
 ילטס לשו,ל• אלי סיי שאמי
;פנ׳ל ,מילין מיתין הלל

 בזה אם .אחד אלא חייב שאינו
 ואם .קדש לא האחרון זה אחר
 והשני שקלים האחד אחת בבת

 ומת שקלו הפריש .שקלים מותר
ג :לנדבה יפול ללקט וכשהתחיל פרוטה פרוטה או מעה מעה מלקט שהיה או .לשקלי אלו ואמר בידו מעות הלוקח י
השקלים שמותר חולין והשאר בו הייב שהוא שקל חצי מהן נותן כים מלא לקט אפילו .לשקלי מעות מלקט הריני אפר
 . לנדבה יפלו לנדבה קרוב .לשקלים יפלו לשקלים קרוב .נדבה של לתיבה שקלים של תיבה בין שנמצאו טעות ין* ;חולין

 :אהרים ולדברים לעולות מהן מסתפקין והשקלים לאישים עולה כולה שהנדבה מפני לנדבה יפלו מתצדז על מחצה
ן  יפלו נמצאו ללבונה עצים בין אם .למחצה מחצה נמצאו . לקרוב יפלו ותיבה תיבה כל בין הנמצאים המעות כל וכן מ

וכל .להחמיר למחצה מחצר, .בכולן הקרוב אחר הולכין הכלל זה . עולה לגוזלי יפלו עולה לגוזלי קנים בין . ללבונה
הבהמות על מחללן שהוא עד הלשכד, מתרומת מעות מוציא הגזבר שאין חולין הבית בהר הנמצאות המעות

:לקרבנות שלוקח
תרומת

עוז מנדל
ו פי ומי1של נ תב : תמלה מו ̂ז דחפלע׳ ז׳ל פי^ג׳ד נ שזי־ם מייוי מד שכלו המשיי״ )■‘1 (דף נזצחזין שד! . נציש שה0 »_ עי פי!ל מצי הניתן ;פנ׳ל יזשד^ין ממלוי תג : תחנה נר1« סד שאומר מי . כ

 אז גאודס סחלז'־«ח :הזא לומד הלואה יססה כלא וגשטל ז׳ל ל'מ דמח סי׳ יסה אומר ואני
 הן ואלו לה גרפמן והכי <ו גחלקו כיןליה כמ«ת כי האמה והוא ז״ל ר׳ס דעת גילה מרשיס

 את העיר גני מבלתו אלו אמר חד טרי אגא זרגי חניגא גרגי מנחש מי השגייס הן לו6voו(יc®רא
̂ה שלא ומהון .ע׳כ ההלה נרין1ג יTל שהגיעו אלו מל6 וסד תתלה סשליסן  להדיא הלכה נה נששי־

:ראוי כן ני p כתג

ט׳ כן אינו כירושלמי ז״ל הראנ׳ד כתב  הלכה אומר ואני עכ״ל הולין מותרן הלל דלכית ו
̂ליס מצישין שרי, ואת  אינס הטעמיס אלו אגל מעות דהמלרף מתניתין גמיא כירושלמי שנויה היא ש

̂נו נגירסות  אסרת גירסא לו יש הראנ׳ד ואס שס קנלתו וכסי י״ל ר״מ סמך וה ועל ההסרדיוח ש
̂לו הפריע : ויאדיר תורה יגדיל  שנמלאו סעות * שם מצרסין ש׳ חולין השי,ליס שמותר עד ומת שי

:י״א) דף שנמצאו(שיןציס מעות שרק , «רק סוף מד



c פ״ד שסלים הלכות זמנים משגה כםף p א משנח נ »01 ק

 מ עושץ היי פה ההדיפה זעקליה יפ*ו .יהי' הה יעהה פה הלשכה תרוסת א Tם
 יכל הפייה ילהס הלהס ישהי הפיפד ייסכיהה יפיהפץ ספידיה כה ליקסין

 להה עישי ישכי הפגיה ילפם יירש :שם .עשייסה ישכר יהקשיח יירש :הצניי יויכטת
 :הלככה פהריפה שכרן פפליס הפייה ליוה פמשה על נומי כיפ דיני שיי נוייש .הפייה

 של ילשין המשהלה יפעיר אדומה ופרה יפ׳ש
 :ושקליה פ*ו מפיה .קריין נין שקושרין והוריה

 ושעירי לניר של דכי העלם פר אכל ימ׳ש
 :רני] [מימיה יכי׳ להם נינים נתמלה עכו׳ם

ח המה הינל של פרוכות ב ס׳ עשוייה נ .י
יףו) (כהיניה דייני שיי נר״א

׳ אפר  נפריכיה האיוניה יפים רנ אמר יממן י
 איפר ואני הלשכה סהממה שכרן פעליה
 כפן המה יפריכיה הואיל הניח נדק הקושי
 נפריגיה האורניה נשיה מימיני נשיה עשרוה
 כדמי ההם הלשכה פהרומה שכרן פעליה
ג אפר ררא דא*ר  במקדש היו פריטה יינ ו

 היגל של לפההי אהד שעריה '1 כניד '1 פני
ר כ' אילם פל לפההו יאפו ט  כננק כ' נו

מי יפידש׳י נעליה. ד  הפההיה שכעד נפויטח נ
 כל אכל כפן הווה ואינה עביד דללפעיהא

 היכל נק הפנדילוה «דטה כנק טין לירך
 פרקסין אפה נמי\ם שפ נמקדש שהיו לקויק
 נעשו פריטה יאוהן ראשק מיין שלמה שעשה
 יט*. שרה וכלי הטנותי! הניה: נדק מקושי
פ(דף שני «ו*פ ני היא ק׳י:) ויי  יפמעאל וי ו

toנלי מיהיני הלשנה ממרימה נאים פרח ׳ 
 ר* והק היא הנא• נסכים ממוהר נאיס פרה

 ליע פרה לכלי הרימה מיהר אומר •פמעאל
 רגיט יפסק .פרה לכלי נסכיס סוהר אופר
ר׳ ואע*נ כל׳ע  הנר הנרפה סנן מנינא ו
 נסכים «חר דלינא זהינא ליה ומשמע פריי
 הסם דנרטק ודע :ישמעאל לר׳ ר*ע נפוה
 מקדשי פיפשי מהי שרה כלי מרב טנא ר' מוא
 הכיה נדק ימקדשי פיהו מונה פרן הניה כדק

אהו

רביעי־ פרק
ת א מ ל ר  טמנה לוקחין .בה יעשה מה •הלשכה ת

 קרבנות וכל והטוספין יום כל של חמידץ
ת. בו שמולחין והטלה ונסכיהם ועבור מו  וכן כלהקר
ברטים. אלא נמצאו ולא עצים הביאו לא אם העצים

 לחם עושי ושכר הפנים ולחם .עשייתה ושבר והקטרת
 ושעיר אדומה ופרה הלחם ושתי והעומר .הפנים

 אלו כל קרניו בין שקושרין זהורית של ולשון המשתלח
 של דבר העלם פר אבל ב ז הלשכה מתרומת באץ
 באין ואינן להן נובין בתחלה כוכבים עבודת ושעירי צבור

 עשויות בנין תחת היכל של פרוכות .הלשכה מתרומת
.הבית בדק מקדשי אלא הלשכה מתרומת באין ואינן
. הלשכה מתרומת באץ שערים של פרוכות אבל

.הנסכים ממותר שיבואו מצותן שרת וכלי המנורה
 הוא מה יתבאר בו והעובדים המקדש כלי ובהלכות

 יביאו נסכים מותר להן היה לא ואם .הנסכים מותר
 בץ גדול כהן בגדי בץ כהונה בגדי הלשנה. מתרומת

 מתרומת הכל במקדש pב pשעוב הכהנים בנדי שאר
 בחוצה או בירושלים דגטצאות הבהמות כל ג :הלשכה

 בפסולי שיתבאר כמו עולות באות ממנה בקרוב לה
 עובד וכן .הלשכה מתרומת באץ נסכיהן .ושוקדשין

דמי עמה שלח ולא אחרת ממדינה עולתו ששלח כוכבים
ח שמת גר ד ז הלשכה מתרומת נסכידט יביאו נסכים תי  קרבין נסכים לו יש אם זבחים ו

 מבקרי .הלשכה נמרומת החביתץ את מקריבץ תחתיו אחר מנו ולא שמת גדול כהן .הלשכה מתרומת באץ לאו ואם משלו
 אדומת לפרה בניהן המגדלות ונשים קמיצה והלכות לכועים שחיטה הלכות המלמדים חכמים ותלמידי שבירושלים מומים

 שוכרין הפקר שהיא השמיטה בשנת ה :דין בית להן שיפסקו כמו שכרן הוא וכמה .הלשנה מתרומת שכרן נוטלין כולן
 ואלו .החדש מן אלא באים שאין הלחם ושתי העומר מהן שיביאו כדי שצמחו ספיחים מקצת שישמרו שומרין דין בית

ויטלום יבואו שמא זרוע בעלי משום לו שוטעץ אין בחנם לשמור שהתנדב טי ן :הלשכה מתרומת שכרן נומלין השומרין
מהן *טרגפ*ןמפ;

למלך משנה
to< 6יננפר משל(נול &יע פין . מ(שנמ nonro נ)ין פto 5 קלפי נץ »ןישל ומיליון ש( ילשין ממנהליו תועיד א פיר  1pto• פליני גפנפס צפיד נפ11 ^ ■דון >1ש(י iim{

I־׳
1 קי6 6ין«פשי1ל לדל 0יה6 טימישיס הלשפה יפהלימה w< קרנן (ייד 6  0הרוה0לפ0

 we |6כ וטהירי ןשנט6ג ליק הפלן־פטילפיט' לשפ י6הני0יננליה פיחיניה הלשנה
0 סליהם 9הה< גיד לג גהי6 לדל ט• פאי יטקילי נט וני מהירי 6ול  מלרנו מצרכי 6
 הפרפהליהה דפר יריע ל6דישפע6 דפשפעדפליני להפוה ויש שרה. לכלי יט י6הל6י

 י01« גל6 טה0< ההיהר פר6 יהד הלשנה
 עליסט ההיה ניד לנ דכי ידל .6ל הגיה גדק
 ההדיפה אי גסטס כהיהד הסוה איהה הודי

 מיני השהיה לפה להטה יש יהיה .הלשכה
 W17 טנא אהי הטה נדק דהקדשי וה דני

 ההרוסה הגל ■ יט' גהיגה בנדי יהיהידי:
:היא] ייסא 6[ה«הח הלשגה

 עד וטי טרוסלים 0י6«מצ הנהפית כל ג
.הלשגה פהריפה טזניטן אה סקדיגץ

 גגל גהיג שנמשכה 6ל6 דשקליה 1% משכה
דטי» לגיס לה ומפרש צטר משל גאים אלי

 גרשדל ששפס מה בכלל שאלי הלשגה סהריסה
 מהריפס 0י6נ הציטר קינגוה סגל דשקליס
 ד אריס 6יח6 הני זמחפטן ידע :הלפגה
 יהנאי יט' מהם אמד on ניד ססקיה דגרים

 אהד גק פיה ילא שפה לב על טא ביד
 דיי צטד פפל ^•גה פגמהי פסגא הספיי
 ויש לגני גדיי דהלגה פטע יייפיי ספל אפי
 פהלטה גפיוג וה מץ עצפי דטה «ק יק

 לספים ייש ,נאה טסה יידפיי דפפל הטיק
 אנג נאן שלש ידל גלש גאן פסק טאן

טקא: ולאו כקסג לד הצאי פהה נדדאדאיק־
הלסנה. פחרומח פד יני' טפין מנ^חי

 טא ינפה ימ״ש :דיפ פ0 גלש
יט׳: פניו

 פד וני׳ הפקר שטא השפמה בשנת ח
 ל פיק מסנה .הלשנה פסיטה

יגו'. נמנה לשמור סהסגדג ט ולס :דפקליה
:קגו*!) (זף פציסא ינסיף פס

סגיהי

 נא נימ לא ממשסצח שטי נקטי פןישרץ ומוריה לשין מא1 »א ימ׳ם כיאמ
 אלא קופי פן שקישרץ דל/ גאמ1י . ל מ1ממ שקלים ‘am נלר ונותץ מלשנם משירי אם ט

 טן מיקי! ולקמן . משום שיישס הץ צ6 משליגץ שמיו ומוריה של לשץ ימיי® צהיו »יייה של ולשון
 ולשון לנויס ציץ שם הלשנמ יהירי ץ0ישפמן« המשהלה ש«יו שליו פשוציאין ינגש יניץ 90x ל

:יריק יימ׳כ שפית וכמי' שקלים «לכיה נסה/ ושיין הלמוד ציץ ימדנר ,קיפי נץ שקושיין
 ישסק כויות ו>יפ שגי נש' וטאי הלוכהא .0«פפ ממיתי מצותן;לכאו שית «ל' הסגירה כ

 תשיתר טנאו «ותן ילנונמ מומ< מוגה שכס נהג לא לשם •ישיד ילא .<דש רפס
 .ישיש הממס מלגות גתוף » נדיתא מיאנ׳י מניא ימני <ןיו) שס(ין יניייתא ימואיתא «פפם

 תוגת מק■ מנית מיק מקישי טששו ת« שרת מלי טג מיכא וג טכים נשא מתס מרטץ תת
 תתוימת אצא כגטן אץ א/ אתי מלשנם יתתרימת כיכמי קרק פרן או אתו טמ׳ג ומקדשי פומו

 ילא טם נאן ימוהיח שכבו נאן ליק ם׳ ייסידמ ממלך לשכי ספאי תם1יננל איטניס מאונם
 ימץ לאו ואם מצדם סוצים אס תלימס מחום נ׳ו לס אנ« א׳ר פא•«י טח1מ1 כפ ימי סתיי!

 אתו דמר יי׳ש ׳שממאל אי׳ ישליכי דמששש לתתיס ייש 'ל1י מפיצו pn יגתי .נ’ש שום למלי
 תויז תלימס ממכה נ׳ד לג וט יציל לא מסיג תקישי אנל צסכיס מתותי אמר ימי הלשכה ממפמת

 לט ומא למק לים קשיא מא> ץששי ילא : מ/ הלשכה גתרומת או כסנית גשיתר משות אותת
 ט יש שכני ומס מפס נוק נקוט מותר ולינא מינא אלא מ״רו לא ירית ישתשאל רט תמשקכא

 0>שפ טו תמס שית למי ומוצוט טנא רת1 ר׳י ושליכ• «א מ1 גשפאוס אווייס לינוים פין
 טו מפת נוק מקושי שוט לש גמא פ פק שאין מותי מנית כדק נקדש׳ ויש טנא אנל אותם

 קישי שטתי נאיס טי שית ונלי תיש ייי נירו1מ לא ולמס סיא קושי® ואס .*ת מלי לוקתים
 ניר וני ושתו לנון יריתי לא ס' סתכס נ/■ לנ וני מרן מיש כס . נליס לום טק לא מפת

 אתח לא יגכמרא . מלנגס תרומה או כמגיס ®מר שמס ולומר מנית כדק קדשי לשמש no למס יש
 לא ומלא גדמיב מקיט שית גלי למניא יגוצימ דאין למס שהוקשה לפי אצא מליהש מתכס נ׳ד לג

 ותת כאלו מא ומרי שתכה לד דלג חילצו לוה . כנטצים מוטח מכדם ואיך גפ קיגן לקדושת
 לא שאת לי טאמת אגל . לכלי:ית שיהיו כניס כדק לקיש׳ פצרט כא שאס טס מתקלטש

 לת משתנר מר< טגט ושיץ (איה .שמשש לא וה מלשכה מרומה או כשניס סומר טטו תיאיט
:ישיש) '1 דץ מקדש כלי מס'

 משלץ גשפתיס משיטה טמר■ «ן נדשיץ דמצישא גמרא גס׳ש .יגו' 0(01 לשמור שמתצינ •D ו
ק אוסר אשם פ אשח תצס וטמר «א תתידג מיוצמ אומר שט ל מלשגש מתרומת שמין

 אולי וני קצי לא נמשקי מגסה ולי«ר לא לא אי אץ אכיא ליס ימני יאי קפ נמשקו הנשם שנר
 לא שמא יממשיץ למי איש לש 11 אוקמתא דלתי יתאם .ת/ גסי חפ טא מששא וטישו (פר

 טמתרס אן «ש לשמור מתטג טפיר אין ק® גמשקר ימנצוה ליס דאית לת מט ותטה ישס ימסומ
 ממי ומשוס קני לא נמשקר דממשה ליס לדת >וט תכי ימס ימתרס לא שמא יטישיץ משוס לצגת

ת .•טד מתכדנ ^ סלעי bn נטעי ומנא •תה •תשרת לא שתא טיטץ לא דלמיש «ד ^  to ט
 קרב צפר קיק כתצא תסרס סלא וטון ק® דבמבשת משוס מהתג 1טט שאץ ס/ ררנץ משרה
 או »שדין נאושן .ץ® לא דמכסה מטס משכדג ימברס לא אס דאן ליס אית ולי יטד משל

 מנהל• לאסו תי4ת . 11 קמתא1א מט ומ מתמפקת או® למגויש אץ ישם ימתיש לא שתא טישיץ
 »4 אית ולק >0(1 שמקשה ו/) אלשאתאט 1ישק נמימר׳ר מיג משלש מהמס פמי (®א מדת

 ם (את קנס לא לקוות זש» טה לא ואת טכס ציץ׳ נמט,י דממ»יק קייצ תא תכי גמשקי ומגמת
n דמישלא תפמא בשלמי וקפת אטתש נתשר ^ן (לה .שלד לק«ת יתפץ ולא לששת •טוג

לשפת לקתה נדת■ תתן נממש® קופש הצפר שאץ מדת דמטשר דגיץ ליס !®תא p פ ®קשה
 •לש שמת לקמת משפץ דגאי® דאמ*< גתג הסוש' וננש לשצשס וישלום אמריס ib• שלא נדי

 דפיישיק למי לת » אוקמתא ומט שצדד® הא® הצד גט ו«מ .דשקליס) לד נשוייש ושיין
 d into מטס לקוות »ש1 יתית ששא דמ״טץ po ד«א כלל קוטא נאן אין יתת ימנית לא שמא

 צדישיק דלא לתו איש דלת אשטץ ואי ,ישש <ש«ס לא שמא ת33« שטדשיי ונשי ששלו טקרט
 . 1דתשט ®דת לק אש תסרת דאי שמרת נכלא שליגי טוא נשיקר ומנא ישס •שמרת לא ששא
 •ito לקשת נשושפין ומס ומתתג שליט לא דנ׳ס לקוות כתניין כשלא דלכשלס אמת אתה אן

 תתכרג לקשת נמתפין דאש ליה אית יוט ול קו׳ דמגכוה מטס מתתב אימ1 ליס איש דתיק
 תית ימנית לא שמא טישיץ דצא ל® איס דג'מ דממא ואן יל !®ד .ק® לא דמנשה משית

 tui טיטק ולא דאמפץ «א לצבור רס0ג» דדוקא מטס לק«מ דשמו שאין שאומר שת ש«> לא
 לט תמס דפק דלמא טישיץ לא לצבת שסושרש אומר ונששטו ונטו דמא® •שת •ממרת לא

 ® יושת ^ למימש איכא לקנות דג® שאין נאומו אכל . •שה 0®® ואי® ארס ישיש >גקרפ
 ט» U נמשילת אומר מלאכה כמר <שממ אש ואן לקמש דנתו דמיה מסשיתיס טמר 6ne גסי

■ת ממפ לא ®;וס לקמת דש® טס ומן ומ ונא■ אדשמיה לאו דלמא טיטכן מ/ו 0«לק ותמו
: מס® לצפו ®®מ אש 0ל«ל אכל לקוות דממו טס לא שששולש שאי®

 תת תתני דלא מורס ישר e®n< לא דלתא טיטץ דלא ליס דאית למאן דאן א® דל יעיר
איס ®לס דפמא דאן ת0« «א יתשמא תפר א®1 מסת לקשת נדת® פאץ שאפת

®ננת
Vud עוז

®יטיפסתית ת«ק0נ« תש* . לד •תץ® סנקך פא): (דף שותצלא תשות ®ק .תלשמת ® מנמשות נל 1 מתרומת ®ק שקלית נתסנת מלשמס. nmoo ממל מלשנס® ronn *ר0
®קמתחתס: נינסושקלית שומריתשת.® נ«ניכתשתשת (דןק/):



S03״ כסף ש ם. ט מני ת ז כו ל ם ה לי ק ך ש משנה כסף פ׳

ם ר ענ p ׳רהלמי .זנו׳ לו6ומלדנריס1גמ התנדנ6 ו 's ימישיאמיליגי • דשקליס . ג מ  מ
ס w לא זמן נאומו ימתיים המנוי׳ס עם טחי המם מדמשוה <לטד טא ד מונ

1\w

ת ־ ניחשלגי ופסק ס ם א  וטי שנייושלים מי
 :דשקליס ש״ד משנה . הלשנה ספיר• עד

ם י נ ע ו

« עקנליס דאץ וקמגי ע׳א הנ לגר ונ״ש ע  ען [דנוקנלץ] נייושלעי החס מ׳ד ואסילו מ
;מושג נגר לא אנל ננומי [אלא] אסר לא ע*נ הטמי

ר ט ת ט׳ הלשנה הרוסה סו  ושקלים סיד .ו
ד מוא• ט הפימיוח על טא נ׳  ש^י

תי נסשנה ושם ע«לומ ע סרוסה «  ר8*ג י׳
;הסונם לקק

עקלים

 :קיו) (נהוטס דייני שני פרק .לרנ! נדי עד וט׳ שנירושלים פסריס מגיהי ז
ג ונוי. הפשרה להר הניח סהר «שץ טו כנע ח פ׳  ננש ®שים היו וק ומ׳ש :דפרה נ

נפשי! ושניהם ופ׳ש ס׳ו); שעירים(יוסא נ' פ׳ משנה המשחנח. שפיר עליי שמוציאין
 נאים והעורוח והטנל העולה סינר ונן וע״ש סשנהפרקד׳דשקלים. הלשנה. ספיר•
ד ירושלמי .הלשנה פשטי אנל . ושקלים פ'

^ * ה י ״;י ״ ־  הלשכה סן שנר שיטלו חכמים לד-ם תיקנו לפיכך .טהן ־
ס, : שם שומרים שאלו מקום מאותו הכל שיפרשו כדי n,6<! רניע הניס וישלס«הלסה הני

דגזלנין את שדנין ודיינין שבירושלים ספרים מניהי ז ' י
הע וכמה .הלשכה מתרומת שכרן נוטלץ בירושלים

 כדי להן מוסיפין רצו שלא פי על אף להן הספיקו לא ואם שנה בכל מנה תשעים* נוטלים
ש ח :ניחן ובני וכניהם ונשיהם הם צרק  וכבש .אדומה פרה מוציאין היו שעליו המשחה להר הכית טהר בונין היו כנ

 . הלשכה משירי נעשין והעזרות וההיכל העולה מזנה וכן . הלשכה משירי נעשין ושניהם .המשתלח שעיר עליו שטוציאין
 מעות שהתנדב כוכבים ועובד . הלשכה משירי באין העיר צרכי וכל מנדלותיה וכל ירושלים וחומת שבירושלים המים אמת

 אץ ולכם ונאמר וגו׳ לבנות ולנו לכם לא שנאמר .תושכ גר ואפילו ממנו טקנלין אין בחנם עמהם לעשות או האלו לדברים
ו לוקחין הלשכה ושירי הלשכה תרומת מותר ט •* יגי' חל?  המותרות כל על ודא דין כיח שתנאי עולות נולן ויקרבו זכרים נ

ס׳ שיקרבו .ותש׳נ תזמנים לסניס •נג
למלך משנה

6מם* «nr ו׳ ליס י«0ל רמן חקי<ו דלא ליה דאיח לי׳י פ״ס לצגור שים»ס דססיחים רזמיא ילינא .חמי מסה כליאיסא דמים אמם שכלב דדגריס קי׳ל דהא הספירה ®אי פ׳ס 09010
 גפיי שהזציא סה מך היה ינלנו לומר פהיסן דלא משוס מא מרים דאינס דאסריק דסא לסיסר

 <ני3 שאסרה אש״ה ונכולן נקחשין דאמרינן מההיא כדמונון ליתא הא .מנפק חיישמן נאימר גל6
 לזילא דאפיס ש״ס בקריגיו ^ורה היא שההיה אסייע וסדלא מקיישה אמה «״כ6 לו לססקיש סיס
 ריס3ח־ שס והסוס' נ״ח) (דן> נדריס היא׳ש ס׳ש עיין (א״ה .דנריס אמם שנלג דדמיס ימן06

 ו«ס .שכלג דנדם הוי ולא נהדיא שייש כאלו הו׳ל שהדי דאג! דכיון דנריס מיין המיכילזין ^
 מריס מיין דנסתגה ר״ז הי׳ לז״ט הפסה כספר סוסי׳ם ועיין ,משלו שיקרבו צו שגוח סירש״י 690
 הי^ WW יפה יססרס לא שמא לאחיי^ע וקאסרר׳י ופאי קל׳ו). סי׳ הלנות גופי ופיין יפ״ש
^ לא דלמא למילוס א9דלי « דדנריס משוס סמי כלבו למ xס לא אס דאשילו משום יפה מ ש
לקטש דפשו יהיה דלטא דחיישינן פודה ר׳י ^ לקנות דעתו שאין באומר אבל . וגרים י<ם6
 ליישב נני ציין דתיישינן למ ראיס דליבע אמה הן .וסיישינן מא איסור וספק 6יגג09ד9י

מת דברים אינם שבלב דדגרים דקי״ל מאחר זו היא סששא דמה :צל״ע ו
 קפיפצג• יפה ימ^ס לא שמא חיישיע אי והכא קגי בהפקר הבטה דכ״ע רנא אסר סמס אמדץ תו

 hoc חיישינן לא סגר ור״י יפה סxים לא שמא חיישינן לא ואי אגרא <מ יהדנן «רי מ־נע
 דלית V0 דרבנן אלא פליגי רינא מדקר ור׳י דת״ק וו אזקמחא כפי והנה .יסה םxימ 6ל

א ס  סאי > חיישיק דלא ליה איס ור׳י יפס ימשרס לא דלסא וחיישיגן משוס חנם לשמור למתנדב ^
ור״י לקנות נדעתו יהיה שמא דחיישינן ס׳ל דת״ק לקנות בדעתו שאץ נאומר דפליני אמיינן דלא
p יפה םxימ לא ולמא דחייש ומאן לעיל שצירדט הצד גפי וזיישינן דלא סגר ’n יהיה דלמא נגד

מא Yi מעתולקנות,  שוס לינא קני דהנפם xדמא ת״גןהיא וכונה לאידך וה״ה נקס ^אמינייהו י
09po ימ שאס «ס לשמורxינ לא שמא חיישיגן לצבור םXJלקנות בדעתו שאין נסי יאמר ואם יפס ם 

 יחיד מתנדב שסיר ולי׳י ,יפה סxימ לא דלסא דחיישינן היט הי לקנות נדעתו יהיה שפא סיישיק
 לקטת בדעתו ^ין באומר רפהני וה״ה cxn' לא ולפא חיישיע דלא משוס לצסר ושיססול לשמור

 שסי דלר״י נמצא יפה סxימ לא דלמא חיישיע דלא היני כי לקנות מעתו יהיה דלמא סיישיק דלא
 קאמל דלא והא .לצסר שימסור או לקנות כדעתו שאץ שיאמר או לשמור יחיד למחנדג יש סקסת

 אכל דמהגי ליה אפר פהגי לא לצבור דמסירה דתקנה דקאמר לת״ק ושמעיה משוס הוא ל׳י ליס
 שכחבט חיבוקים השני כפי אך .לקנות בדעתו שאץ שיאמר רהייט א^יתי תקנה נמי דאיכא למולס

 הגפרא סוגיית אסיא יפה םxים לא דלמא לח:שז לקמת בדעתו יהיה דלמא חששת בין לחלק שיש
 לקנות בדעתי יהיה שמא דחיישינן מהגי לא לקטת בדעתו שאין שיאמר ת^ה דכ׳ע ואליבא ססשסה

 זו רחששא «ר יוסי ולי סמי לא מ שקנה דאף ליה אית דח״ק נחלקו לצמר דמ^רה גתקגה
̂ה ליה לית לר׳י זה ולפי .שכתבנו מהסעמים ליסא  אך לצבור מסירה אם כי לשמור למתנדב ת־־

:לר״י ef(טהני לא לקנות בדעתו שאין שאומר נמה
̂ישינן והבא קד לא בהפקר הננוה דב״ע אמר רבא דאפרי איכא סתס אפריע תו  לבעלי נח

 זרועות בעלי דלישסעז סיבי בי וווי ד׳ ליה למיהב רבנן דתקיע «ר דס״ק מסלגי קא וחפות
 משל גאים אין לדנריע טדגרץ ליס ס״ק אומר אתה ומה תוףט לא «ר יוסי ול סיגייסו ולישרי

 מן זוזי ו׳ רנק דתקיט דס״ל לדברינו חנם ישמרם אמרת דקא מיגרין רש״י וסייש • ת׳ג ר01
̂ק לצגור שאץ וודם ל בתוזפה לו ונמצאו עליהם מוחל וזה ספיחים לשמרי ססחמס  זאם נהם וז

 הני דדו̂ר ונראה .ע״כ צבור משל באים תפידץ אין צנור קרנטס ושאר ו״ספין תםיז־ץ 000 קמים
 .צבור משל גאים תנדדין דאין נמצא עליהם מוחל חה זוזי ל רבנן דחיךנו וכיון ואסייע 6ו0
 מחיל ששיר גזרות דייני שני בפרק וכדחע הלשכה פ^וסס שיקחו רבע דחקיט ומים סאר ן6

 ועליהם להו תקינו לא ירצו לא אם אגל (יקלו •רצו אס אלא לסי חקיע רלא דרבנן ועסמא .לסו
 ירצו לא אם ואף זידעות בעל• משום להו חקיט דרבנן ספיחים דשומרי p5 אך .טוב גמת ססא
 יחיד משל באין ומונפין תמידץ נמצאו להו מחיל אי ורועות בעלי ם1מש שיקח סיא סק״ת ליקה

ve t  on: יממה לא שמא דחיישינן ס׳ל דרבנן נראה היה זו אוקמתא בסי ודעה »  לא ו? י
 (א״ה .לצבור זוזין הל נמסיית סקנה איבא הא צבור משל באין אינן ליגדנז מדמיין קאמרי סיגי

 דנימא לקושיתם נקוה אין דאל׳ב לקמן המחבר הרב שהביא ז׳) (דף לה בסוס׳ מדברי מזכס כי01
 דל ולומר לדחוקי איצטריך אסא• לישנא להאי ק״ל אן .דהכא אxג כצ*א כרל דססס דסוגיא

 חיישמן לא ס״ל דלי פליגי דנהא לימא התקנה געיקר גפציאמ ססלוקת דמא תקי» לא סכי יוסי
ח ויגע  דלא לרבנן אף פהני במסירה דלפולם לומר אפ% ומיהי .יפה) סxימ לא שפא חיישינן «

 אסח זה ופל מסירה בלא אף למחל יכול חקיט דלא ר״י דל«מו אלא יפה ימסור לא דלמא סיישיע
^ לו  דתקיט אומרים שאט לדבדט מסירה נלא סנם להתנדב שיכול אומר שאתה סדניל צלי ר

 מהני דמשירה הזה הצד כפי וא״ה . צבור משל גאים איע וסוספץ תפידץ נמצאו זהיס ד׳ לנע להו
 יכול ה י■ ואפפ׳כ קני בהפקר «שה יכ״ס ליסא ‘ק< לא בהפקר מטה דכ״ע קאמר מאי א״ג ^ינע

0x• לא וילמא חיישינן ולא לצבור מוסרם *יה לשי 0« להסגדג  למיהב תיקנו שסמים אלא יפה 0
 לו ואסרו חגס מתנדב ומש״ה ורזעזת לבעלי חיישיע רלא סבר ור׳י וחמות נפלי משוס יו* ל ליס

ע  תליהס למחול (rye ונמצא וחפות נעלי משוס מסים תיקט שלא אומר ^סה דגדך גפי ללי מ
ם ופוספין שתמידין «צא י לצטר veoe הקנה שיש ואף צגור משל כאץ אינן אלו וווים מד׳ ^

 ירבע להו דאית דרבנן אליבא יחיד משל באץ ומוספין תמידץ נמצאו לצבור םxלפו צחך שאיט
 זת׳ק לו^ וו משגה והביא סיא תנאי במקר דמעס דס״ל הוא דרנה משום ל׳ק הא .להו תיץט
 אית ״ס9ד א׳ג קני גספקר ד«סה להו אית דכ״ע אלא רליסא לומר רנא נא זה ופל סס נחלקו ור״י
 להו איס דב״ע מהצדדים צד שוס וי ממשנה להכדח דאין בלומר קני לא p<« דהגעה להו

 «סס3 דפליגי ד^^מר דרכה אליבא דבין סמ״ש העולה :קני דלא להו איס דכ׳ע ואפשר דקגי
ר ק  אי 0 חלוקה זחעות לגפל• חיישינן אי דפליני דקאמר דרגא אליבא בין לא או קני אי ^
 רלא <םו אית דכ״ס דאפשי מהצדדים צד oe יה ל«ריח אץ לא או יפה 0x0• לא דלסא חןגיע
 ום דין קני בהפקר הגסה לכ״ע דקאמר לרגא .ובדכתיבנא דחיישינן להו אית דכ״ס ואפשר ידישינן

 ימסרם לא דלסא סיישיגן לא ולר׳י יפה םxימ לא דלמא חיישינן דלת׳ק ור״י ת״ק מחלוקת :זא
 אי דפליגי דרנא קמיי^) כאוקימסא לפתניחין דפירשס דשקלים rכש עובדיה לר׳ וראיתי : יפס

 יפס ימסרם לא שמא דחיישינן *א דמ״ש שם סזי״ם בעל 9x והקשס יפס •מסרם לא שפא חיישיע
 (אי׳ס .יפס יפסח לא דלמא חיישיע ולא כפ״ק ורדחנן וקסדה ופנדיס מגשים דסקנליס משקלים

 קרב טפן שאין שקלים דשאני ותיק .ב״ד)1̂ בשם סציעא סלהי נצלאל ממר״ר שכתב מה פיץ
̂רב בסם שיקנו וממשתנין חן ו״ל <x של דע« נחה לא ואיז״ב .צבור לשל נפי סחנה ה  מי

0x• לא דלסא למיחש אירא בשנה אחת פעס דהיו ^חס ושתי עומר דשאני וחילק וה  משום יפה 0
 ללישנא לפי וא״ש להם נוח לסיסר ליכא שתא דכולה דלקרנטת שקלים אגל משלהם שיקרבו להם דטח
 וכשמוחלין כו׳ יץל שיהיה כדי שכר שחקט דרבנן טעמא לשון ולאותו קני לא בהפקר דהבטס גסרא
 גוסן ש^ן משוס לחלק אין זלפ׳ז בהן חלק לצבור ואין נ^ומה מעות אותן לשומרים שיש נמצא
0x• לא דלמא דחיישינן לת״ק ס״ל ב^א דללישנא דס״ל נראה רביט ומדברי .פ״כ קרר  יפס 0

 ס״ל V אוקמתא דלפי כתנטידאפשר ובנר צבור משל באץ אין לדכריט פדגריך לר״י אמרו ומ״ל
 לא לשקלים גשנה פ״א «א דגר בין בx שחילק החילוק ומיקד .בו׳ לא דלמא חיישינן דלא לת״ק
 ביון בהם חלק לשומר יש דלעולס ספיחים שוחרי דשאני לחלק <״ל הנושא חומר ולפי ־ מהו ידעתי
 יפה םxשימ לו אוסדם שג׳ד דמה השומר ד«ור יפה ימשרם לא דלסא חיישיע צבור משל דנאים

 אכל ,משלו שיקרט ליס דניחא יפה מוסת אינו ומש״ה גמצוה תלק ישראל לכל שיהיה כדי א1ה
x ג* ני^ינות חלק לסם יהיה לא וענדיס ונשים דכהניה אסר ורחמנא שקלים נגי o* ליכא לצבור 

 שחאיס עםקינן *n3’0 רלאו משלהם שיקרבו להו דניחא משוס יפה ימשח לא דלמא לסיחש
בטת חלק להם שיהיה לה׳ ומן אין בשותפות דאפילו :יפה ימסח לא דלמא מיישינן לא מש״ס צבור ב̂י
 אעתיק גדגריהס ומסן משא לי שיש ולפי ל׳ה) (דף פ״נ » קושיא הקשו שהתוספות ראיתי שוכ

 *ואל רב לה ואמרי יהודה גר הונא רב תני החם גרסיע .שם החוש׳ ומ״ש «ם׳ סוגיית
 ובלמי יחיד מבודה בה ועובד לובשה כתונת אמו לו שעשתה כהן צבור עבודת שכלתה אחי •הודה בר

 עבודת ופית׳י .ע׳ב קמ״ל יפה יפה נהxימ לא דלמא ניחוש דתימא מהו פשיטא לצבור נהxשים
 לס ^יא לפי^ הסקזם אח לפנות סליו שחוסלת לפי אלא צבור צריכה שאינה ומחתה כף הוצאת יחיד

 עמדת שממתי ואני .בעיני נראה <ך היא צבור מעטרת דש״ס (צבור שימסרנה ובלבד ,יחיד עבודת
 וגצבד התם תנן דלא בגזה לי וקשיא משלו לבן גאצ^ית קורא התם בה דחנן פרשה מקרא יחיד

 התוספות ומוט . ע״כ היא דצמר לצבור הxדסו דאמרת טץ כה דעונד free .לצבור שימונה
 «יחים שומרי דש׳ל והעלים הטס בסרק דר״י לרבע ואפילו קמ״ל יפה יפה •הסרנה לא שמא ליחיש

 גסיחש דפליגי וקאמר פז* חנם להתנדב הרוצה אף אזמר ור׳י הלש?ה מתרומה :כרן נועלין גשביטת
 שהוא יפה לה ססר דכ״ג *די דאגן מוח מא חיישינן ככרי דרבנן יפה לצבוי xo לא דלמא
x* חטבות אגב יפה לה ססר כהונה כמד שכל דכיץ ועוד יפה למפוי שיש וירע בתורה גדול t 
 אחר אמרינן דגפיחש להם הוקשה דמה התום׳ נעל• רבותינו על נפלאתי טראות ורצה :עכ״ל בה

 עמדת אבל יחיד עבודת אלא הותר דלא דמשסע יחיד עטדת בה עונד וט' צרור עבירת שכלתה
 יחיד בעבודת ודוקא יפה םxיח לא דלמא דחיישינן משוס הוא דמלתא טעמא וע״כ הותר לא צבור
 דלגני והעליה הבית ד^ק כרבנן זי סוגיא אחיא וא׳כ חיישינן צטר נענורח אבל חיישינן דלא הוא

 מסוגיא התום׳ ע״ד ק׳ל תו (א״ה . יפה ימ*ם לא דלמא חיישינן צבור של שהיא העומר מנתת
̂מ צריכה לכנה כתונת שפשיזה האשה תני פריה ווה דשקליה רפ״ד דיחשלמי  אחא א״ר לצבור גהxש

 נמס היא *ל בדברי אוזר אילא ר׳ בשם אסי ור׳ חנם שומר מיזנדג *וצה אמר דר״י היא יום' יי׳
.ע״כ ,צסר לקרבן יחיד קרבן דמשיאה מודו דכ״ע קרבן של במכשירין אכל קרבן של בגופו סליג*

 והסגדס אלו עמדו העצים בלשכת עצים מצאו לא הגולה מן ישראל שעלי נשעה החס גרסילן תו
 זיהגדט אלו יעמדו עצים מלאה לשנה שאפילו שביניהן נניאיס עמהס והחנו לצבור ומשיוס עצים
 אף אסר רר״י היא יוסי דר׳ אחא א״ר חחלה משלהן אלא סחקרג קרנן יהא שלא משלהן עציה

ג זו סוגיא ורמז יפ״ש ׳0 ש׳ח מחגדב המצה  דבהדיא דילן אש״ס פליג דהירושלמי וציל . תזי״ט *
 (דף נמנמת איחא זהבי עצים שמתנדבים מלמד קרבן רחניא נ׳•) (דף רנה הקימן נ^ק אמריץ

.כר״י דעצים למחניתין אוקסה ותש״ה אחטחי לרישא דקדבן ליחורא ליה רטש טרזשלסי ושמא )ק׳ו
 וסלוים הכהגים העצים קורבן על הפלנו והגורלות דכחיג בנחמיה מלא זקיא מייתי דהחם קשה אך

ססזגיא דגפיקר אמת הן ,יע״ש) כ״ח. (דף דסעניות גס״ד איתא זהבי אלהיט לבית להטא והעם
אס

עוז טנדל
ס נמס׳ .טתן גיx 91 סוריס סגיהי מ ס :(ק״ו) בזימת דייגי «י פרק מ נ <מ*ם מקלים &״ק • גימשליס חמתן x ססתנדג וןבו״ם :םסחסה •רק שקלים נפספח . סלשבע עשיט עד סנין סיד נ

תx ל*ם0 תנזסת *irno :גימשלעי ׳0ומ כ ז פ :ייג) ת(יף9ס6י . (



80sקנב משנה כסף פ׳ד שסלים הלבות זמנים. משנה כסף
«MVTpוני קוץהמיפיםלדלינפסו^ טי5ל ר«5ה« Uc חפידס •וסגן סמיפים פונס קזפ• ens pn הפספוס הם לו6 ס*פ •ו«שלפ• ונו'. 6של שסלים י צ ה ק ט קל פנ

דןושיש*• .לדנדהם יהיו לש ס6ו מלרט «צי« אס מליהם פסגה 1ג* לג וגה אמר פוגיאן מאגו <ןוש• ממניהץ היא p מ״א איי הניגו נרק מקוש• להס הרשי ' «י
סלשס מששה שמתק אין מק7 הלשנה סרופמ פמפוה שלקסוס ללגור הולרנו שלא מאגו פשוש• להס הראו• אס מוליאן [אין] הניס בלק קדשי הניר. להספקוש>ב«ן היש• אה
ססשוס לסר קרנמס שום מרןריניס היו לא רק ר*ס ונשסניע הסלאיס גלשגס המסקרים p קיגו שהרי וגוי וה מר מלא ירושלמי נשקלים הראניו נ0ונ .הננוגה א0«יר היא נן

 הסם נה לפסיים משום וממש .פניל נפגילה
 הניס לנרק לורך ס שמצאו נלי שיגן והא

 נושליס ודמיהם גסנרין והשאר אוהו פגימין
f הניס נרק ללשנה b• פסרסק ניר מוקיר 
 מסרסין פל גאמר ווי. הניס נדק לשנס לשרך
 לשנס מק אמס נפקוש היו לשסת שסי רקסגי
ס  לסוגה ורקו נל• סשרג שהוא פי נל «י

 ונל אותה סוססין הנונריס יום לשלבים אסת
 אוסו מגימין הניס לנזק לוין ס שגתלא גלי

 נדק ללשמו מפלים ולשהם גמנרים והשאר
 פגורסיו האי וסל דניק היאנ׳ד יהונר הניס.

 .לוקא V נלשגה אלא גאפר לא ראססר הוא
 ונפל . סוסיה פכמס לא לירושלמי ופבפא

 והירושלמי .רני« לרנרי ראיוח הניא פוו
;למור לרך הוה

א ע י י נ םי ס סי ק רי ט׳ גי ק .ו ^ ה נ  ררי
■ ס (לףו) הני ם א תינן של ״ מ  ו

ק ר*ח ט׳ לססילים נהמות פתהם יש גי  .ו
ק לן לשנושס ^ י פולא אפר ייא) יי (  אי

יומגן

pT גלאפר אשסמל של התרופה n לייוה 
הפלאים נלשכס פלאים ל שגה נגל וגפלאו
 ללסר הולרגו לא יהייס הישגה התרופה מפשס
 להנסרם סמימים גפריס פענרק נשגה להקריב

 ושסם מולין מפוח פל אותם ססלליס « נשגה
 שילש וטון ישגה הממפה לסוסי ילס המפות
 סממם סמשס שתם ולוקמים 0׳r» לחולק
ס מרשה קי  רטגו ופיש יב :מגיל « נשגה י

ץ ט' הקסרס נמוסר פושים הל ו ן פר ו • 
: משקלים •fb הסרק.משגה

בס״ז־ שקלים הלכות לזש סליקו

 שאין העוף עולת לא אבל .בהמה עולת שיקרבו
 םמותר הבאין העולות ואלו .עוף הצבור בקרבנות
קיץלמזבח: תקראים הם השקלים

 לבל לדין ד&פיקו שלא •שקלים י
 הראוי את טוציאין הצבור קרבנות

 אץ אבל .הבית בדק מקדשי להם
 לו הראוי את מוציא הבית בדק

א :המזבח מקדשי  ראש משיגיע י
 ^־בנות מקריבץ אין ניסן חדש
 לא ואם חדשה טתרומה אלא צבור
הישנה. מן לוקחין החדשה באה

^ים בהמית עמהן ויש ניסן חדש ראש הניע אם לפיכך  אותן פודץ ישנה מתרומה לת
 את בד■ שמקיצץ ישנה לתרומה דמיהן רפלו תטימין שהן פי על אף לחולין ויוצאין
 להן צריכץ יהיו לא שאם לתטידין שלוקחין הבהמות כל על הוא p בית שתנאי .המזבח

ב < לחילין יצאו  אותו מחללץ ניסן חדש ראש משיגיע .הקטרת במותר עושין היו וכך '
 מהן הקפזרת את ולוק^ וחוזרין בשכרן הקטרת מותר האוטנץ ונוטלץ ועזבוז לקיץ השכר מעות וחוזרץ האומנין שכר על

;ישנה מהרומה אותה מקטירץ חדשה תרוטה להן אץ ואם .חרשה תרומה ממעות להקריבה כדי חדשה סחרוטה
^ שקלים הלכות להו סלי

למלך משנה

•f תראב השנת
שנ0 .1>וןMe 109 *שקצימ
t [עזש(מ> בשקציס גרמניר S t

ו MiiO וגגגוגין. סי  Me גי
י Mft ונרו )» Mine גנשטו 

 גיסס ■>31 סגציס גרסת
« 3<שג גו׳ ן 3«1ג  גצשניו »
נ3לג«> שריחה נ>מ3 בה; » )  ו

 חל 3ח»י טחה 3’נל3 ילשגח
Cw• < ש  >ץפשוי»0>93(גדשינוש3וו>30י<שגזחח«נליל<וו<תלווןמץ>»לו3»

:חגיל ]3[נחחוו (גמחילס) p יפ9ש שהיי ל>חה

סר לפסוח יסיל חסלה סן נחילס מוליק וה מל שקשה חס ומלגו ממיה נ>6  3> מפח Ml ו
י ציינה הל» יטד פסרח ט ט לניי משל שיהיו וגטן המנה מו  ללמל) צסר ספסוח וגוישמן ט

M ש ה׳ג יפה מ ימס ח רס י ה שחסיח צהנה ה6ז ■טד מני ט ס לי למה נהוגה נ  טמפי
« 3לחחו יש «»י .לצסי ס 3ו ק טי M7 ר>ה M וגי 6l׳c» נ טו פנויס 3> ט ס ח M1 י סו  פ
p מ0פ ט> Man: ופ׳ג צטי o 'w (ולח M ח יאשחטק ח>׳ וגו ו>ינ יפה מומיח סו פ  מ

r׳ r הל •חהש וו״טק לא ס !שפגמו . אשמפיק נ  לפסוח אן מהג׳ לצמד סטרה ולפילם *פיי
ס הוא והנא צסו צסו מס ה שיט! הצק איק י טו משל נמגה מ  ימציס חשיס לצנור שמכוס אן> י

טו או לא1 פליהס שימת נו• מטןליסס הנגהס ט טו משל טנ ח או לצנוו שסהרס א! י סו פ טו נ  י
ovfe :קטוא לינא צטו של שאיגס ומאמר ומהני חשיפא הק% מ יפל קטוא ליגא צגור צויס 
 ליחא י ומששא קמ׳ל יפה ימשרס לא ולמא וטיגו אמרח קפיוא שיש ומו׳א מטס ואגפהן וטוני

v ופס t e מ ח גה « סו 0 משום איגו צטר פ ס לא וולמא שא1 ט מ ס ואי יפה ׳ ס  » גסשא ג
ק לחלק ק6 ח נ סו טו פ א הספס אנא לגור לפגווח י ח שהוא והל ט סו 0 סצסו אין נגור פ 4 0 

ס אס נ• ספסוס סחטס טס אני שפרין אלא .הנחי קיטיח איש מ ולחי צסו משל הגאיס גננוי  ח
ט א 31 ול א מאסה וסא הח^ן ולא אחיא 11 טג. נ מונח וספליס סגיח וחוק סני ^  גחלס לא ו
o• לא ולפא טישיין א אלא ריי1 מגן p o :*לא א אנל י p ו •סל לנאפ תששא ט טוג י  לס
ו ל א להי חא4 ולא אמהק ולא « ר שהוא הסמר חגחח טגי סי ט ונ  Ml פשקליסס אס ט נ
ל טו ס o׳c ואן • p n שטא ג*נ ושאני סטססח מ׳ש פל1 .חלמוו אגני להן הוגו ונפח לגנור 

»Vn ס טו 0 נ ח והא קשס ׳1 ס ן הומא החיק סגפיס!סאפויגן טו M 40 נ י  אמויס שטו "ח) (
ח' ארהנן1 ס' למוח לא ^ א • מ הי א .4ש נניח ה טמו א טגא לוג פ ו  ח1ר1הו ננל ט

ק גס .לומן ומן נין טלקו ולא טו ו שנל טון ז1ופ שטוס 4ש0 ס ס  לא '01 שלו הוא גסוגס נ
א ספס רמס טגחס ׳ופח• ל רמטס ס ו מ ס א שלו כהוגה נ ס מ% ס : W ל

ס לנוד ח «ן0 נחוק ואחי ססיי לק ונן הי»מ' נ ס ק ק ופריו טפא 1<א פטקל נסן נל ונ  ט
א לצסר ליס ומטי ומשג• נפויס טלק מטיל מ״ח׳ קא ט לאט• מיטיג M ולנחסלס  אנ

^ל אחיל אטלו לטחר ק ו נ ח ופרק ס ק אטלו ני^יא והפליה מי n מ w ישראל שנל טון 
ס שןלים אץ0« ג י גס• גגי א טי פ ס סקונסח ריוס שנל סין פוו1 ■חה לצסו מסרי ו א  פן סנ

א שלסס סשקציס ס סטגוחי ולא .פטל יפס ומשרי גמרי ס רינ א פפגס ומס גלל מ K׳ שנל ט x 
ס א ס מסח שקליס ח * ט ר0ו . • ט ס ס לספמיס טי הס טון למיל שנחנט סטלוק גונ  אלxי יגל ו
ה ואינס שקלים מו^ין ט י ס נ א ׳פס מסי• וממיס נשלסס חפן סי פאין סאיס נ פי ול ט  נו
א . •פקיק ק שלמוגס א ט ו !מיש . 01 טרוש לפי ו י שלא מלני ס׳ סקוסוח הוח מנל ניו! ט ס ו  י
י סנפס « ומה חמיס אי ט ס 1• ס סי ה  שאמס אפיס ׳0 משנס ישקציס ופיק חק4מח גסס ט

ס מקנליס שקלי אס וקפגיס ופנויס נשיס ממשנגיס אן ו הן נסטא לאקשיי• איגא והנא .ט פ  ו
חן קו<ק0 נפיק טו• מ ס ד וליל מ״ט טפי ו ס מ ש לצנוי ו ט ן ג  04מקנ סיל. טנדיס ר שס ו
ס ק ליס׳ ולא סיני נ• לצסו טממרוס ונלנר טו ו משל קוג צסי קו ט ג י  לופי שחן לא יסנא .פ׳

' סקדנטח הומ שנל ! פל שממנו למימי ולירא ס ץ ראשון טוו ג  טן4פח מנח ואשק יא<*ז ו
V וקפגיס ופגהס וגשיס n פ לסלק . ן4נ ט א חניה א׳ וגפו א ק זאמהק « ו טן חפאש «  ס

ן ו הן פי) ( ח ס ווסטס לפג• א ה מ י •סא א נ  לצסר ממחר ימיג קפוח <הי4 ומאי לחוסן שסלו ו
׳ •טר קשוח M ואי ח״ה ש ווס קפוח ס ^(י) נפיק סחוס' ונא ח( ל חנ ס ה ס יי א ל( ס ק י  ט
• נו ו ג נ ק ספקיש סל׳ מסל' סיג סשסנו מ e וי ו V ק ט ס' ו ס / 040■ ג ן הופא פ ז ליס) (

•  סהשלחי וילנשקליס סראלו ora סמחוניס; 1אל חוק חוגס. סקוש< p גסטין שלא 0^
m שסה ונו' ספגין 01 מצא e מ מני שגיל: נמטלס  מצא שקליס שגמסנח סאמח א

סן  (מגן ספסחא טא ינן אמא וזס שם סאה נאח אח מנהו שגא סמנמון סן אלו1 פרק ינ
 לסס סיא׳ אס אן4ט אן) נס׳ג |קמ• ססח נד פקושי לסס רא<0 סוגיאן פוסו קושי סחס

 ניזשי ססח נהן פקוט סואי אח א•!4סו חוס שחג•׳ קטא אחא א׳ו שונח) מקיש•
נ0ג ה מים נשוטס משוגוח שסמאח ומצאו . מונח לוןט לסס מאח אח אק4ט אק] '  ש ^

מוסיק ראס טו לו חצאט on .מוי לטס 1 לנירחא ו^ן סלטס טס ויל לש now ואלי

ס ס 1נ0ו יוס ולא חיל פ קשיא לסם שסקשס ונלנו ל סו ש •  משאה אש לסקטי טנולק מקמוח ל
טו אפסק טהא חטס אני ד1ע :עג׳ל) לצסו ימסוה י  סצסר קרנמח 10 )1 (דן די׳ס הפיק ו

ו ט ס משלי שספגוג ה טי t ופהן לצסר טמהוס ונלגר נ o o לימיש יחימא שס ומשני משיחא 
ס M שפא מ מ ט סמוש' 00X סוהציש טי גדט סללו סהיניוח מן יסנס .פ*נ קמ׳ל יפה ׳ א ו  ו

wפoל ‘eל פ ׳מפלינחא מסרס לא ששא היל שגחגו שמא oנ סי אנ ט אי חו ססחומגליסגגיטמה• ו
ט ס ששגוג א נשניטס 0» א דפהן מימה וקלח ל  1וחוא פלונחא <0ז גמלחא ששיפא מ
מו גפו האי סלי ל׳ל וסנא לחלק יש ישחא ט ה גפי 0101 .פ׳ג ג ג v סללו מומ'0 ו te i ^ ט

ז4 אן רטיטנן מ לטס י ס ודוקא טפמ' שגחס מסטלי^ס א מ נ  woo• M ולשיא טישחן ט
א אנל ט ס ק נ ה ו נ ס ססיא יגן ס ט p 04וקס ופנהס מ i ה טא01 וקשיח סטא ג נ  נטגסילא ו

ק ט ס •פס •ששום M דלסא טי ל ש 'p 1 פקוש נל• מסלנוח פ׳ח שחן ( נ ל סלו יחיש סממני «  ו
) הן מקוש סל׳ חסלסח ;ל

ך יב כ סי טשים טו ו ט ס' סקפיהו נ י ששגס .י ם ל לי סו ^  09 טשק סח חס סקפרח ט
^ ה פ »פ מ ח0 שגו של אהוח וטוללק סאמגגק רx ט  נשגוס 04לאח 00או ומחגין ן4א

ג מושס מחהמס אחס וליקטן וטוהן ק משוא משנספ וסנאס .ל ן ושסמיח ל י י י':) ( ל טו  ו
»0 שנר וסאי א ן4א . נקפה! מפסמי שנד ס י י ס ט של אחס יחחללק וזטן וסא גיונ ט  ש

ק0 » א א הן p אגט יו• פל לאמנק סשגפח ומוטן ס נ א והיי «ו  סקסוח חוללו יאהיג טלק ט
ק אסס ומחנק פליק » א א וסה ל < טשס שסהשס אחס וליקטן טווין מלין ט  שמ«ון מס1 .ל
א נו' המטח וחוטן לוחי וש*• ל דלל חטס ס ס שלא מ נ  U סנוניק p אחד שי• סמטח ו
טם יצא נ מקהשחס טו ל  של מש«ל סקוש שאן לט אלו מגפיו של סקפיח למלל יסלק אגם ו

ם שלא יחמייק דססיא שלס שס שפירש׳י נמי1 סקוש ל א יש׳י ילסניח .יע׳ש לצניי ס ק מ ס  י
מ ן4נ1̂ מרשת טחו או«ק0 תטש סל אחס ישחללק א ח ס'1ח0 ינ*נ נסס וני 0* מ ^ 

ט •ft יש׳י ט ל ס טן סח ולא ל ו ולג והחס המנפח ט ׳ א ו«פושה פליסס מחגס נ ו  •טו ^
נ מלק ס״ס לי* ודאית׳ :ל  וסה מסנונריו אחד פ׳י לאומנק המטח וטורק היל שנמנ ט

י שינגס לא אס למלק •וצא הקיש שאין ואפיס מלק סס נ ס חהחח לקוושס חחטו אחד ו •ife ^:נ
ו י ס לנמס 01ל<ת פליסס מחנה מ מי ג ו אן יקי׳ל ויל א וסקפס וסוואס .פ׳  מטולל סקוש ו

א׳ טא׳ p ונסגוח סמלאגס חל ק וסו ן קוושח שקויש ניגר אס ט אמלס M מאי ו י  אנל ט
ח שט• M סוחוח ל ״ 4ש נ הח 4ו ס מחווחח שמגיס שטו אשהק ס ג ק למסץי ^ ס  ולוטן מ

ס יש ופיו סייח היי ס ינוי ט ט 0« שלא אפיח סלשס: חפהמח pira שסח שח שפ״ס ו  ו
י ולחי .שמוי פ1א ו נ ג ו ח ט ס חיישח שמפוח 04לאפ שגיטיס 00 ולטלס דל ל נ  נוא ^

ר אצא חמס 1ל ולג שששס מ ג ן ^ושח ס גוש ו ו p ריש וחלון ט i •ק טא t י o• ל  מסי ל
ס וקוישח ט ן נקסשח אגל פליסס חחגס ניר ולג משוס סמלאנס של מססצל ו  לב אמהק M טו

ל ה שליסס ממגס ל א ס וקוישש משס מיל יייש ספלאנס פל טסלל ו  ולג ממס מחמלל מו
• סגא מטס הן טח ן קוושח « ו ח לג אחהק ט שמ המלאנס. פל וטוחלל מחגס p ס  ואקז

ס רחמלוקח »1ל מחיישג א פוא׳ וגן ל ס אחהגן א ט י n שקזוש ג r o ן ו ו ל< ט ׳ ס ג ט  ח
ו לג אחוחן M דפיג משוס מליסס ס ל t צסד מקיש אלא טפ o• ח פ ו ס ׳  פקוש9 אגל ג

טו ק M י ו לנ אמר ט ס ל ס .טפ ל ק ( ® מיש ט « ישפי י׳ל טר » ' א׳ס י ש קניי א .ל
י מנו• ל ן שסגפס ו י ה נל1 וו'ל שנחג י׳א.) ( צסי ט ו שיפק י ׳ ג לג נ י היקי ל מ  מ0 ס

ח שסאר וגן דל כחשגר ס ס ט ק נ ן מריח שט מ ו ) ^ ס )ל א ל מ0 שיש וטי! סמווח טוו
סשחס

עוז מנדל
ס סקליס רטשו טפחוק גשרא שקליס שאשק פרק י א מ משוק אנא מ מי לאטלס שמא י  שמא ל

ו9 ואן לאטלס ן ל שסא ו0פי ט »0 p t i טו לאטלס. שאגו ן טיא י ס פ000 מ פו  סחשפק ט
p סטח לסק חמיהק o ק מ ס שגל אפגח אלא מרק אק נ י ו א י חלא אש למוגח מ  שונח טו
^ ט ג ל ח לקושי חצא סטח שסק אא חנל לחוש .ל ק לקושי חצאן אן חוגס קיש׳ אגל טג  נו

ס סטח ג ה ששה ו ג ש ו שלמק: ויל ל
p n r e שוש ואש p p  p שופ. 4 ק ט ן ל י ) ס ל ט :ד) ו ש אס ו9ל ש ט « ל שן ן ט  מ

ק ל ק. ו פ ה ס ש מ א)ו ד ש(וןיי ט שס ש ל ט ר; לס שחש• ^ו ק ט



30iלסלך פ״ד שקלים הלכות זמנים מעצי׳

 להתוסשות p מצאתי מזנה פיא עצמה מצד שמגרא וסלגד .המרגמה) מפשה פ&ל׳ •״< הממכר
/  אעילו ילדד גדנת גכקיש משנה נ׳ד 3ל לזמר שייך דלא שנהגו טנין ד״ה י׳ד) דסעילה(דף «

ע גס מו^קו ז משגה והנה . יע׳ש לצנור למוסרה הקדישה ק י׳  אכל .היא יחיד גהקדש עזאי ו
 דמהחלל הוא ק הדין דשזרה מ:וס אלא מחנה נ״ד דלג משום לאו דר׳ע דעעסא לומר נראה p •ל
 לחולין ויוצאין כתג נשגרן לאומנין ינתט שאמר ר״פ דגרי כשפירש ז״ל עוגדיה דר' הז1 .המלאכה מל

 שתהיה מקרש לי ופשו דנהינ מלאכה מל מה^ל הקיש דר^נר התהיו ננגס אחי דגר שאין אמ״ס
 דפקדש ליה דאית דר״מ דפעמא דס׳ל מללו גרור שפתיו ודעת . ע״ג ההקדש סן נעשית המלאכה
 הרין דמן ס׳ל מואי וגן .הגמור הדין מן אלא עליהם מתנה ג״ד דלג משוש איט המלאכה מל מחלל

 דמותר אסתני׳ הקשו י״א) (דף דשגזעזת נפ׳ק דהא x? עדיין וא״ס . המלאכה על מסחצל הקדש אין
רס ד לג רגה והיק הלנה היק כגרם קדושה והי ס׳ גה פושין ביו פה ^ו  אם עליהן מתגה ג׳
 א״כ מתנה נ״ד לג לומר שייך לא דיחיד דגהקדש אפרת ואי לדמיהן יהיד לאו ואם הוצרכו סוצרכו
 לכן וכין לר״ע וכין ו׳) (דף דמייתוס גש״ק וכדאיתא נקתרה דפיירי נכסיו דמקדיש מתני׳ קשיא
ע/ מ«ם מידי קשיא דלא ונראה . הלכה להיכן אסם קדושה סי^זי ®אי  לומר גגם׳ הוצרכו לא ד

קערה שאני להרן רצו גהחלה שהרי הגוף קדושה הוי דקערח דהכרימ 0מ» לצא מהנה רד לכ

 .עליהם מהנה כ׳ד לג לומר והוכרחו הוא הגוף דקדושס הכריחו כך שאחר אלא הזא רמים דקווכה
 נכסיו כמקדש אך להו מקדש דמכתשס דצגור כקערה אלא אינו סגוף קדושת הוי דקערס זה ודין

 או® ונהם אוהו חללו שכנר כיון מ״מ הגיף קחשח מחחלהו נתקדש זה שהקסריז אף קעית נו והיה
 למה ואף .דמים קדושת אס כי לו אין או® כשהקדיש ואח״כ קדישתיה מיניה פקע ככר לאיחנין
ק שם ו׳ל החושפות שכתנו ̂זרת אלא שרת כלי היהה לא דסכסשס סכל ד״ה דשכועוה מ׳  ®פ שהר
ר קערת גמקדיש ט׳מ .כו׳ כדכורו הגוף קדושת גקדש עי שהרי הגוף קדושת גו אץ נתחלל «נ  ד

̂זין לאחר הגזכדס או® שיאמרו צריך לקעית יהא שאומר זה  מדמיי שהנראה ונ״ש .או® שלו
ה ואפשר גמכתשה כשהיה פיה זה שדכור הוא התוס'  ופ יהא ולומר נמכעות להחזירו צריך ^י
 שכגר קערת למקדיש ליה פשיפא מקדש חקא רמנתשת למ״ד שהרי התימה מן זה ואין , לקערת
 מקרסו היה דכדגור למ״ד אף וא״כ ,הגוף קדושת לקר® כדי למכהשת להחזירו דצריך נתקדש
 (®!לל שכגר קערת גמקדיש הפירושים דלכל כאופן .נדגור ומקדישו למהתשת מחזירו :היה אפשר

 א׳ נמקדיש למהגיתין דמוקמינן דכרישח דפ״ק האוקמתא כפי וכ״ש .דמים ק-ושה אס כ• כו אין
 שמן קדושה דמקייש גמהני' להקשות אין ופש״ס הגוף קרושה נ® דליה רפשיעא זר: ,י מסממני

; סלכם (היכן

:כס״ד שקלים הלכות לרע סליקו

המפרש הקדמת
ם ש טה ,רמים על רם אל ב י מיז6ונמ ונרוטס הקיש ומיוה מלאכיה המציא יקרו מזיו אשר .שחקים שוכן שדי ,גטהיס כל על נ  <«יס עשה נטלהו ומנה ,שמקיס 6נ

 הלמה ראייה על ונמוכדים כחדשים צהמוך ונניאו וענדו נמירו משה נאמנו יד על וצום ,ומשכסים ועדוה ,ומקים הורוה והנחילם העמים מכל כישראל ונחר ,וארקים
 נזמניהם. הדעוח וקצרו מהם, הנינה ונבערה החכמה ואבדה ונאספים, נקצווח האומים נין ונחכזרו העתים לנץ מיאל שנלו ואמר , נקידושה דין ניח על ולהשען ,נחידושה

א סנהדרא הסערני נר החחנמון, הנדול הגאון הרג גואל, להם שעמד עד מניניהם, ההורה שנשתכחה פד עליהם, הצרוח והנסו  נג לטה נהנמחו המאיר דגהורא, טצינא ינ
ר נו אדומה ורנגא מרנא ,הנולה נ בי שה ר  והס«ז המנרל ,מימון רניע הנדול הרב נן ,זק׳ל הנדק וחזק .צדק נחיאזני דבריו נל ,מטאו פד שמש ממזרח ,ונלאו הדור ימיד ,מ

ה הנקרא מטרו ננלל ההלכה זאה ומכר ,מצפוניה ינלה סודותיה ביאר ,ליושנה התורה והחזיר ,זקיל המן צנצנח ,הזמן מדרכי שנ  קדיש חשטן דרכי נה וניאי ,תורה מ
 גשענסי אכל כדאי שאיני אע*פ ,זקנמי לעה אצלי שמורים שיהיו נדי עדוייקיס ומונתים יניס ניאורים עליה לכתוב לני העירר העת וכץ .מושח מכלי אכל ישה ני*ר החדש

ה אני ,חכצי ואשלים לנוצה' שאניע עד לני ויעיר אוהו שיע«ר נ״ה הצור על בדי ר עו כ׳ ר' רוד ב ה ב בדי עיני נל דנמע קרא עלי יקיים השם .שנסטרה הצעיר ז״ל עו
:עשרהן גשלאוה ואנישה

■ החדש קדוש הלכות
:השנה מחדשי חדש בל תחלה יום זה באי ולקבוע ולידע לחשב והיא אחת עשה מצות ודא

פירוש
:אלו בפרקים זו מצוה וביאור

פירושראשון פרק
̂מר הלרנס חדשי הם מכה חדשי ז״ל הג^ין אסר K א פרק  פייס .זכו׳ גחדשו חדש שג

 הקריכו אז לעיגיס ויראה השמש כאור שנסחר אחר כירח ראיס לכם כשיתחדש
̂«ר הוא גיסן על חדשיס ראש לכם כזה החדש נאמר שהרי ר״ח כי<פ  כאמרו ככתוב מליו ועיין <
 רא: כזה לו ואמר מחחדשזתה הלכנה כסיד למשה הראה שהקג׳ה ח׳ל שהעתיקו מה ^ רמו הזם

 ואץ החתם חדשי חדשיהס אי«ת0 יוכ אכל ,וקיש
צריכים אנו שלט השנים אכל המתחדש, דגר <םס

 נימוס פ^מיס הפסח ינוא שלא כדי החסה שגי סיהיו
 אס שמור כתיג שהרי הגשמים נימות ופעמים החמס

p(אלהץ לה׳ פסח ומשית סאכיג חיש 'c ם חי  יד
 יציאש |w זסא פאניכ גסיש הסכח (עשוס אט

 אל^ן ה׳ ®ציאן האניג כחדש כי שגאמר מצרים
^ .לילה ממצרים  דץ כית מל למען אט צריכים ו
ת מ  הקציר כזמן השנזעוס חג סמניהם המועדיס שאר ל

ת וחג מ  שיהיה עד pp’ לא וזה ,האסיף טמן מו
:האכיג כזמן הפסח

כו׳ הממה שנת יסירה יכטה ב  לו יסכאר ל«יט .י
 עשרה הלטה שנת טל יתירה החסה ששנת

 לפי ,ר״ד יכ״א וסימנה חלקים ור״ד שפות וכ׳א יפים
 ,יום ורניס שס׳ה הד»ת רוג על מדתה החמה ששנת

 ושמונה טס שנ״ד הלכנה שנח ומדם ,ו׳ שס׳ס
 ומס .1׳1תח. ח׳ שנ׳ר סימנה חל^ם וסתע״ו שמס

 ®מנם ,וזלקיס ור׳ד ש»ת וכ״א ימים עשרה שכיניהם
 . הזאס הסוספח מן כשיתקגן •p*6S : ר״ד *׳כ״א

 המחזור, סעוכרוחמן השנים סיחר לפניט יסכאר וכן
שהיי

טי א צ ד  חדש עולת שנאמר הלבנה חדשי הם השנה ח
 ראש לבם הזה החדש ונאמר בחדשו

 למשה הקב״ה לו הראה חבמים אמרו בך חדשים.
אה במראה  .וקדש ראה לו"בזה ואמר לכנה דמות תבו
 שטור שנאמר החמה שני הם טהשבין שאנו והשנים

 שנת על החמה שנת יתרה וכמה ב ז האביב חדש את
 מן כשיתקבץ לפיכך יום. עשר מאחד קרוב הלבנה

 יותר או טעפז פחות או יום שלשים במו הזאת התוספת
 שלשה השנה אותה ועושין אחד חדש מוסיפין מעט
 אפשר שאי מעוברת. שנה הנקראת והיא חדש עשר

 שנאמר ימים וכך וכך חדש עשר שנים השנה להיות
 מונה אתה ואי לשנה מונה אתה חדשים השנה לחרשי
כמו נראת ואינה חדש בכל נסתרת הלבנה ג ימים:
שין« אכל עי׳ ,הכלליסהיולי«!/« ר י :עכוז 1נ0 מ נ ש

משנה לחם

 תשלום נלוה ,יום פכ״ו ?רוג שלישית משנה חדשים וחמשה המחזור מן ושניה ראשונה שנה שארית שהרי
ח/ ,ראשון אדר ומא שנישיס כשנה אוחז וטסיף יום שלשים והוא העכיי חדש א  שגם שאריס <קח ו

 סן עמט יתקגן הששיס מן חדשים ס׳ שאריס הכל מל ונוסיף וחזישיס רגיפית שגה על וגיהיפגו שלישית
 טסיף ,חרש כמו ישאר שלישית שנה של אדר לתשלוס שלדנו המלוה נשלם , יום ושלשה שלשים כמו הכל

 שבסס שארית נקח אמ'כ . ששית גשנה ראשון אדי
ושארית שכיטיה נשנה ושארית ששית משנה חדשים
 עשרים כמו יעלה ,שמינית משנה חדשים חמשה
 ואמ״כ .שמינית כשנה ראשון אדר נוסיף ,יזם ושנים

 תשיעית שגס שאריס עם שמינית שגה שארית נקח
 מהם יחי^ז ,י״א משנת חדשים חמשה ושארית ועשירית

 שלדת ימים השמנה מהם נשרט ,כקירוג יום ל״ג
 ראשון אדר ט^ף ,יום כ״ה כ® נשאר שמינית לשנה

א שנח על ה ,י״ד שגת על הדין וכן י׳ ^  ל/ נידנו י
 אמי טסיף ,יים כ״ח נשאר ימים ה׳ נפרע ,יום

י ם, ל״ג יתקנן ט׳ז עד תמשה ך3\ .ד׳  סני נפרע יו
^ן אור כשגילו גוסיף ,כקירוב יום ל׳א ישאג• ימים  ר
 , יום כ״ז כמו ישאר המחזור ®ף וממנה י׳ו כשנח
ט. כשגה ראשון אדר כשגילו טםיף  שכס נקראת ולמה י׳

 כממית שיש עוגרה לאשה דמיון השנה היה כי מעוכרת
 על חדש יתייה השנה זאת וכן . הכן והוא ®ספח

;הפשוטה השגה
ה ג בנ ל ט׳ חרש גכל נכזיזרת ה  אתם צייו .ו

 השמש מאור גאצל כלכגה שאור לידע
 מגוף קטן הירח וגוף כלור מהס אחו כל ותבנית

השמש

א י ך א פ ט׳ מכמיס צשדו כ ק .ו ה נע׳ ^ ט׳ יחירה ובטה ב שספנר־! כשם יטל איזדו כ׳) ןדף ד ;י״נ) לםגהורין(רף צנכ״ק ס׳) וערכין(דף נס״ק ו
̂ייו ®ייי® יז® ייז’״® יו ללייר ®®™ לז® הלו ג ®י® ®י"® ל’® ^

:וקדש ינ)ה נוה

ע» סנדל

ה בנ ל ט' יזדש בכל צםתרש ה ק .י ה נס׳ ר׳  ער6 6זיי ר' <)מר אפריק )כ׳ (דף ו
׳ סניי וסמני מעמיקא שיה לדיק פיהרא מיכסי שעי וארנע עשרים נסען י

6סהדס

|* *• ם ה )1* (דףידם הקוען )׳ 1«ויי מם׳ המזזס. שני «ו p השוס מי קוי׳ פ׳ ןי י י) (  • י׳
*s u‘ •ן .האניג תייש אם שהוי ) י'< (וף דטסזורץ ה׳ / היזמה שיה ההא ונטית • '

p’61 ניזדצהא ת*וש יה . (שנה ישיש הונה עד -a i p ץ ה') (דף  <ד נפ«זש חאגנח ;דשנהדיין מ׳
ן .צנה ״שייה ;גאצעננינווז מיזנההו וווןציז וד׳ה ע׳



S05קנגפירושפ״אב קמשהחדש הלטת זטנים. פירוש

ס סיחו מ$0מ ש'ל«׳ v'sft «(אסר 01נ«ק 06 גצ6 .י*י] [גייר 1פ* 16 נציל ס
 tn*9 (ציוס «• 6ל6 צסימס ^ 06<ו ^ יר60

 [ציול מכוורס סגיהס eoeo 061 *9*1 «גצ
M נסלק שדסס יי9* כאילו חי6 ^ סל סוס צססס 
6« n\ 6191 לססס סר6י למסלס לוד6 סגלגל M 
 000B לסי 01גל סירס ר160 06(ל ץ6 0יטצ9

 י[6ו סאסליסלססס וסגיס 60C9 סלסי לססלס ססאידס
 onp 16 ו06 01«י הקנון אלול <ן1 לראוסס י}8<
ק גשגוי וססילס .לסין הלאה לא לז  »י 0VP00 ו

סס סגוסויזיהס שטי 6י0 יחל 16 010016 *סיס  גגגוי
ד השמש חטסש חסיס ote 0ח1קל1  נסרלגןס 0«י

מח סירס וחגוסס ממוק קו כשיסיס 6101 מסי  מרו
 ישיג שסירח לשי הרנה קצר הסחירה מש יהיס נ1קי0

 60ש0 99190 חסיס Y'D[ , 061 [צייר כשהלה 0916
 הסתירה 99 יהיה ככמוס הירח יסנוטח מסיחס

 לאלול אלא אלחם משיג סירס שאין לפי סרנה ארון
ס חטפתו 6101 ששהית שסיא לפי מרונס ןטן  4 נגיי
W1 וסן יהיה 09חי1«ופ3 ססהליס שגיסס יהיו 

 חטפח שהיחה הא׳ החלק קוצר 109 ואיט קצר ססתרה
א גו סשסש ה!הי  נגדיס שליהס יסיו ואס »טמהר נגיו

ו16ג איס1 ארון ססהייה וסן יהיה גחלמנה  י
ל ססצק  י&וג להילח ממהיז גל ממש שהייזה ה

 ידוע קן ל9 השסש סן היללו מילק לסיהיה .מנדלח
 מצפים הראיה קשיו הגקלא להוא שיראה ממט סיאוח
מפיג לראייתו הפרים ל גליל החדה שקיפח נפת נ

ריייז השמש p קינתו נשי ראייתו שיט* צורת מס  ו
״ג [ציור סמגס  נהשר א״נ נקשת הירח ונשיסיס .1י

 סקמן <ןדם סתירתו 9לול9 היא א׳ ונקוחת מןספין
irrpM מפס ממט יראה יגה סתירתו קן ^ סיא ג׳ 

:ראייתו ליל סמלת הוא
 לש* .יוס שלשים פל יתר לנגה חיש לן [W ד

 נליל הילח יראה למר יהיס אס שהחיש
 מפיני החיש •היה שלשיס גליל 96^ לא ואס 0לשי6
מ1  אני מניח אט מקוכל סך פ״ה גמליאל רק אמר נ

b6( יוס ופשליס מתשסס שחות סלגגה חיש שאין 
 שטה •רות ושתי סלקיס ופיג שפה ייות ושתי ומתלה

 החלקים כל יהיו חלקים ם״כ0 םיא1 ^ישיס שט הם
 שיהיה עד מזה יותר ולא שיאמר שציין יא״ת .תשצ״ג

י קצנ9 01  גסלקו לא גמליאל רק שגומן נאמר פ1י
ק מנן ת1ל0 א*ן אצא לומר לצלו לא ללסיק  ולא ו

 » חלוקס נוס ניגיהס שאץ לסי יותר ולא לומר גצרן
 מאיר הירלו כדיר מחצי שיתו לספלס שאסרט ולפי

ם שני נל ולומר הפטן מ לגאר אנו צייכין  ניויי
 מאירה איגס והאחרת מאירה האלות שהיסה תויס
ס מציל הוא המאירה מן האורה שמקנל החלק וסיה  סו
 אס מחברתה גדולה שהאחת שוטס כחריה «* ונל

 יתר סקסגה מן יאיר המאירה היא הגדולה היתה
.מחציה פחות הגדולה מן יאיר גהשן •היה ואס מתציה

ב) [טור :י״
אין

ש0« קודש מקיא 910 סיום סשס מופילפצמו: פושסלו ואחי אחו ל9 9*0ף למסר 0«
ת ו י 08 ששט תשאל ואס »יס* מחשח וין נ

 קודם אחד במו'ום .סעט עתר או פחות או ימ'ם של
 אחר אחד יום וכמו החדש בסוף בשמש שתדבק
 שתראה ובליל .בערב במערב ותראה בשמש שתדבק
 מאותו ומונץ החדש חחלת הוא שנסתרה אתר במערב

 שלשים ליל הירח יראה ואם .יום ועשרים תשעה היום
 ראש יהיה ידאה לא ואם החדש. ראש שלשים יום יהיה

 מחדש שלשם יום ויהיה ושלשים אחד יום החדש
 שנראה בץ ושלשים אחד בליל לירח נזקקין ואין שעבר.

 שלשים על עתר לבנה חדש לך שאין נראה. שלא בין
 בליל ירח דראה ועשרים תשעה שיהיה חדש ד :יום

 ויחיה הירח יראה לא ואם .חסר חדש נקרא שלשם
 ונקרא מעובר חדש נקרא יום שלשם שעבר החדש
 ירה תקרא הוא שלשים בליל שיראה דרה .מלא חדש

 נראה ולא ושלשים אחד בליל נראה ואם ממנו. שנראה
א שלשים בליל :עבורו בליל שנראה ירח נקרא ת

 בראשת שבת כמו אדם לכל מסורה הירח ראיית אין ה
 P לבית אלא .בשביעי ושובת ששה מונה אחד שבל

 היום אותו ויקבעו דין בית שיקדשות עד מסור הדבר
 תה החדש שנאמר ראשחדש. שהיה הוא חדש ראש
 מחשבץ דין בית ן :לכם מסורה תהיה זו עדות לכם

 שודעין האיצטננינים שמחשבים כדרך בחשבונות
 שידעו עד ומדקדקים ותקרים ומהלכם הכוכבים מקומות

ם ליל שתא בזמנו הירח שיראה אפשר אם ש  או ^
 ומצפץ יושבין שיראה שאפשר ן!וT אם .אפשר אי

 עדים באו אם .שלשים יום שתא בודו היום כל לעדים
.אות מקדשין דבריוע ונאמנו כהלכה וחקרום ודרשום

 ויהיה שלשים משלימין עדים באו ולא נראה לא ואם
 אין שראה אפשר שאי בחשבון עוT ואם מעובר. חדש

 עדים באו ואם לעדים. נמיפין ואין שלשם יום יושבים
 דמות לדט שנראת או שקר עדי שהן בודאי יודעץ
עשה ° מצות ז :תדאית הלבנה ואינה העבים מן לבנה

p ו שחשבו דין בית על התורהTהעריב את ושדרשו יראה. לא או הירח יראה אם עו 
 שדעו בדי חדש ראש תא יום זה באי העם שאר ויודיעו ישלחו .החדש את שיקדשו ער
 את רתfaוש ונאמר קדש מקראי אותם תקראו אשר שנאמר .המועדות הן יום זה באי

 תורד. תצא מציץ כי שנאמר ישראל בארץ אלא שנים ומעברין תרשם וקובעץ טחשבץ אין ח :למועדה הזאת החקר.
 כסותו ישראל בארץ הניח ולא לארץ לתוצרי ויצא ישראל בארץ ונסמך בחכמי! נדול ארם תר. ואם .מירושלים ה׳ ודבר
 צריך ואץ במותו נדול אדם ישראל בארץ שנעשה לו נודע ואם .לארץ בתוצר. שנים ומעבר הרשם וקובע מחשב זר. ד.רי

: בלום עשה לא ועיבר וקבע עבר ואם לארץ בחוצה ולעבר לקבוע אסור זד. תי ממנו גדול לומר

שני פרק
כשאר הן הרי מבדים נשים אבל .ודבר דבר בבל Tלד.ע הראויין כשרים אנשם שני אלא החדש לעדות כשר אין א

פסולי
משנת
« 6p« למאי מופה לפקיפגו ט׳ «י * ptfp יוי6 «לד אם סר1גל סכדי, לאפמישי י מ

 (נן הס סקי מד היום לקד* י7נ מופה שקימת 07p הפדש 8יאי ואשיו פדים
; סהד לאגמש• אהייס מגיייה מוד שם אפיו

ת ז צו ו פל מ־.ורה פן פפה ס p דימו שימשנו נ׳ i. מויג משום ה״פ ׳  הום הפיס ז
ה פ ממת והייט לנס מי שבחו :לגם פ ט' ןיווימו וי ק .ו ש נק׳ ט  (יף נ

 קדש מקראי הי מועד אלה פגאפי מווש לעמת ילאק’< השנה את פמללין אפיו נ*נ)
ט לפו ופנאן .נאן מי מנועים' אמום מקיאו אשר ד  ולמדע לשלום דשטה ויל י

מי והא קריאה נכלל 09<ג הפלוסים פלוס יפני; הניייסא פן פשפע שהיי טת המיוכפל ד

.I יז ח סנדל ע

 ויפ9 כאן H1 •דאס ירפ9ש *ד1 כשידפו
 ירפ9 שיראה פפשט<» פי)ופ ואפי) to טשיןהמס

 המדס כלו שיפיס 1פ כפשטן של פמימן ואין
 כל וסניפיו אין 9טא שאיש יופי m כראייפש
 שיראפ נפשטן ירט אס כפשטן כל וטכטכ ככדיכ

 *P: נפי לפ לא יוכ כישין כויכ * ולא
 .כופטן כ< שכרי«פטכ טאכ שאיט לככ נשכזכרר
 נאפו יככ9ש כל א|א טכטן אכ ן4ש וכפשוגה
 כויכ »יכ לכ י«ינ פ1הכו נוין גכסט! סראייכ

 א1שכ כפשטן גשייט נאפו(שיכן שניכס שיפיס כד
 י\גכי| אין שו#כי יככייו כויכ to ולא וואט
tot . אם אגל wr כרי» 1נא1 טא: שאיכ כפשטן 

 טמניז אין לפיט שזי כוי פיכיז אושר «ואכ וכפיס
 שגורפגכ אלא שקר כרי יכיי שלא ואפשר רנדככ טל

 כטככ1 טל גפפין לא ונס ככגיש פן לנוס ומוט לכט
 פכט אפר וגטלוק גאפי שניכס שלא א׳א וכלא

: הקטכס פשפלק
. וט' לנש כוס כפרש שואפר >ט' כ0ו ת1צ0 ז

 לו מפיייטן pi לככ פסווה » פ0כ
 .פייטאפשאוסשכןט*. וי•*״ לפסשככסח:

 אלא א.פכ פקרא אל אופכ פקראו אשר טוינ שכד
 כסטסש אש שכושי! אפר כוא לד כל טסש אשס

era ;שלוט
כ , '0ו פרשיס והשטן כפשני! I'M ה ק . »  כ

פ  r II כשר שפרי גכופו וגכ ישכיכ ר1ג
 כלכ1> לס ואפס רכיכ כפיכ ופלס שטשכיכ

u יטקש אלכי טוו ואל כ' כר rn מיו  «לגכ מי
שי פוו« פלא מליו! ני נארפופפ  ,פיסשלכ ל וי

ט' פטלה לס למניח יאפי כס נל ט'  ני אנל ו
א ושוי «א פלא מליין א( ט  ונפל כטטס ושרי «
 כיא לפן שהיי המקרא טטפ שפליע מטין

א וסויה טיושליה שי ט  אלא טפשין אט ואין . ל ו
טא ככוראס פפוו שק לר קטכות טל  ש*י ו

טן שפי של שכוי ששייישליה  מפילה ישראל ששאון ס
פ .טלס לכמון שסל ואיק כטקר וכה ל  הפטק וכ ו
ט מ א  אלא שלגר כפרשיה קטכת כגגלפ כל «
 הלא מליון ט שלאמו הפורה סל שולל טא

ס', טרכו  פטל וה כל פורה שפטשכ אלט וכפשושה ו
א ספד הפוץ כ0 לנו הפשוק ■כ  כהורכ מכלל ט

 ספרן 91 9נ פיסשליה פ6פ 9טל וכהורג והואל
;שפשושג לי מראה פר ,טרושליה פלא

 ככלכפ .וטי הכיש לפרוס כשר אק א ם*כ
 טלטלוכור פה פפו> י׳ל אשל שסרה

■כ

לחם
 איך )'ל רטט פל קשה לאיכ . מ*כ פעתיקא סיי וסמט מפדתא שיח לדוהי פסוחא

מ ייל ואלי ימים שני גםחרח שהיא «ונ  <אל«ני«פ שפסנמתו הרוב כפי דכי ו*ל דיני
:שעי מניד יפעיפ לא דלפסת קאמיא ונמלא הוא שנן ראה

ט' אדם לכל מסויה היייו יא״ת ןןרן ד, י' אמרי ל*נ) (דן די*ה פ׳ק ,ו  שפפס ו
ם כפיה חי.א 11 עדוח לנס הזה דהסדש פני י p גנ n סהס « ה1פד סכרי 

:טור,״הו דהלכחא )'ל רטט נחג רנלן וכלניי .לכם פמרה
ת ו ט' נסשנופת פספנין דין בי רן .ו ק( פי  ניסנו סאה קודם וילד אפיו כ';) נ

ספון נראה פלא פ1טד מלוה קודם פלד לא הספה לשקימה ספון שלראה

טייסוניות תד.ות
ס סיו עטין .■[ספ׳ש ר סיוחדס וו סכוה הונ  ovnS נאאיס mrw טרוה n«0 ו»וז*נ אג׳
י ועטיסס זמופרסם טקופו ופואדות תקוכית  העסיכ אניני ונינסכס סנמתשם R'O נ

טח m וו סי גרוא נאא בשוק יא0ו« ס סנ ב סיא זו העסיס אעינ׳ <»0ט ונינ טו חי
סקוכוס

ה(ון ופ׳נ פ׳א . ילטפוה כו עמשני! ביו אי  נפפי . הפיק «ן פו מפשטן אין :טד) ו
:סיג) כרואה(ון פרק נרנוה ,

ה(זן פיק . הפרש לכסה פטל כי הפרש פ0לכ נשר אין םיב ;לג) מי
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 הירח את שראו וגנו אב .טעידין ואין עדות פסולי
 כשרה דהדש שעדות מפני לא .להעיד דין לבית ילכו

 מפני פסול מהן אחד ימצא שאם אלא [®]בקדובים
 עם השני יצטדף הפסלנות משאד כו וכיצא נזלן שהוא
 אע״פ סופרים מדברי לעדות הפסול וכל .ויעידו אחר

 תורה דין ב :החדש לעדות פסול התודה מן כשר שהוא
 החדש את קדשו שאפילו .החדש בעדות מדקדקין שאין

 מקודש. יזו הרי זו בעדות זומטין ונמצאו עדים פי על
 אדם מכל החדש עדות מקבלין בדאשונה היו לפיכך

 שזה לך שיודע עד כשרות בחזקת ישראל שכל מישראל
 להעיד אנשים שוכרין והיו הבייתוסים משקלקלו .פסול
עדות דין בית יקבלו שי'א התקינו ראו לא והם שראו

9t כני העדן  עדית'זיזיוכיס שהכשיר שהעין מדיגי לא«לןי אלא יכח שלא וי׳ל .*דוש גהלכות גארו ו
ש געיוש ק מי ה ררא£ דתע עדזש •שולי מכשיר ו  ילכו כתד: pfi שי־אז וכט אג כ׳כ) (דף מג

ד ♦צסקי ההם אחד יפסל שאס אלא סצסמק שהן ^  המזגיס וכל <ע1 אוסר ר״ש אמי עס מ
 משה אל ה׳ ויאמר דכסינ דר׳ש עעסא מאי לד ר׳ אמר עמרא עלה ד1̂ וכז׳ החדש לפוזה גשייס

 זז עדוש חדשיס ראש לכס מה החרש וגז' אסרן אל1
ע אחים שהם אע׳* •י׳ לכם סרס סהא  סניי ויי
מגי הי׳ לכם שכורה ססא » פדוש  אגי הדור לו
ד שיקגלו סזסר  להכשיר ולא החדש זיקדשו ת1«

א גה קומים  שסזאל אהי פוקנא סי אסר זסזןהפיסי
:כר׳ש הלכה אץ

ס׳ החדש מדזש ננדקדיןין אץ שורה p כ  הי׳ .ו
 שהיי גשקדש נכר מקודש ב״ד שאמרו מאחר

ג  אשם אלא אותם תקראו אל איהם תקראו אשל מי
 :איגשי כה משקרי לא לאגלויי דעמדא מילסא כל ופחי

ש» לו שיודע פד הן כשרות נמקח ישראל
 ישדאל שכל אמי מה פאי לתמוה ויש .•מל

 פחש סהלסש י״א נהרק אפר כנר כשחש מיקש
 כדרכי הולך שהוא שיוחזק פד השול האק פם שכל

̂ש והחשוכה ,הכשרים  כשחש כחוקת ישראל שכל שו
ת ומ׳ש ההורה מן כלוסר כו  שיהיה הוא עחש ^
 ועסול רשע גחויץז וה הר• אמר שהיי מדגמהס ההול

 לא הכייתוסים כשקלקלו pלהי מדנחסם למדזש
 שהוחזק מסי אא החדש סדזס סקגלים החכמים סיו

ץ אס כר״ה מרסיץ נכשרוש  אשו(ר״ה מכירי; א
 אחש הפה הנייתוסים קלקלו קלקול ומה <די נ״נ:)
מהין נקשו  מי אי שכח יגסיס את לסנועוח ניי
 משלהם ואחד סשלפ אחד m מאש כארכע אדם

 כיצד אמור לו אמרו ושלט דצא פדומ הפיד שלהס
ה א  כמעלה היית• פזלה להם אמר הלגגה אס י

p שהוא וראיתיו אחסים n שו סלפים שגי כין^ 
 חמות וקרמו לגד דומוש אזגיו ושתי לפגל זזמם

 ונרתעתי ד והצץ Owt’1 שגי נץ לו מונח ואגו
 הרי אתי סאסיח אתם אן ואס זג^לתי׳לא^וד

 הזקיקן מי לו אמרו .כסדיגי לי ןיורים לח פאעיס
 אש להסטוש כייחיסין שכקשו שמעשי להם אמר לכן

 את ואודיע אגי שאלן מפ< ואמרתי האנמיס
א שמא החכמים  טוrו הגוגיס שאמה אדה <י3 יגו

 כמתגה לן ניצדה mj פאתיס לו א«־ו .החכתיס אש
 שלא התקיט שעה כאותה העמיד פל יומתח ששפע וזה

:הסכידן מן אא פדוש מקנלין יהו
ת ד  מסין השמש שמהלן דע .וכו׳ סוהנץ p בי

אס המזלח פגולת שחש  לא מעליה טעה ו
 עגולש מפל מסה המזלות ופגולת למזם ולא צצ»ן
 וששי לדחס טעה וחציה לצשון מעה מציה סיום השוה

 השוד גילדות ששי הס כזו וו «נעות ככהן הגקודוש
 מאזגים מזל תחלת והשגייה סלה מול תחלם האחש
 חציה המזלות גלגל מפל גופה גלגל פל וככ0 והירח
»ן  גלגל פל יהיה הגלגל 'לפיע לרחם וחציה ^

המולוס

 כשרים שהם אותן דין בית שמבירין מעדים אלא החדש
 יהיו לא אם לפיכך נ :בעדות וחוקרים דורשין ושיהיו

 טשלחין הירח את שראו העדים את יודעים דין בית
 אחרים עדים שראו העדים עם בה שנראה העיר אנשי

 הם כשרים שאלו אותן ומודיעין דין לבית אותן שמזכין
 בדרכים מחשבין דין בית ד :מהם מקבלין כך ואחר

 כשתראה הלבנה ויודעין בהם מחשבין שהאיצטננינין
 ואם בדרומה או השמש בצפון תהיה אם זה בחדש
.נוטין קרניה ראשי יהיו ולהיכן קצרה או רחבה תהיה

 ראיתם ״כיצד אותם בודקין להעיד העדים וכשיבאו
 כמה .נוטות קרניה היו להיכן .בדרום או בצפון אותה
 אם . רחבה היתה וכמה עיניכם בראיית נכוהה היתה

 טקבלין בחשבון שנודע למה טכוונין דבריהם נמצאו
אותם: מקבלין אין מטונין דבריהם נמצאו לא ואם אותם

,בעששית או בעבים או במים ראינוהו העדים אמרו’ ה
 או במים או בעבים ומקצתו ברקיע מקצתו שראו או

,זאת ראייה על טקדשין ואין ראייה זו אין בעששית
 ואטר קומות שתי כמו בעיני נבוה ראיתיו אחד אטד

 האחד אטד .מצטרפין נבוה היה קומות שלש כמו השני
 אחת: קומה ביניהן יהיה או כמותו שיעיד שני עם מהם אחד ומצטרף .טצטרפץ אין חמש כמו אמר והשני קומות שלש כמו

אמרו גססכי:
משנה לחם

י נפרק דאמיו הא מפום ליה «)סילו orfi שזגנים ל<’אפ1 )סם1 ניה) (דף דר״ה פ

r מופהונלנל נלגל שטננונה הקויה והיא מקוות שריה הו״לות t o הונג או והואהיאפ 
 ופתס .ט״ו( [ציוו ה1 מו! היום {ספוה הטנום תגולת 1פ»נ« נםו,ום כיוס' וופוה נלנל נול יהיה זםצום
 וס 1מי היום ומםוה והינילות «וםם נין ני«ת6ם ציזלות פתי על נפתים והוא פלפתם על יהיה
 העין נוא״ת ותנה יהיה פי׳ .וחנה תהיה cm :שניכם העל עפה הלננה תהיה ופעה .י״ו] [ציוו

: לוחם או לצפון מענו וה 'היהt סונה
 היות נשיווו פיווש . מפות קרניה ראשי היו ואחינן

 מולו הנקרא והוא מענו השננש קנון מננל
 שנעו והוא פהע המאיר מן אמו נחום ממט עלה

 ולא היות לראות ׳נולה העין שאין פ’ואש השמש
 אט אנל השמש נאור נסתו שהוא לפי ממט המאיר
ו ממט שנגלה יורשיה נ  תשמש מן ונשיתרתק מועט ו

 לנניניט ממט המאיר מקנת וטאה אחר יוה כמו
 נפני קצוות שתי נאילו ׳ואה סלל ערני נלשון ונקרא
 1W! א׳א קרניה השני ואלו .י״ח[ [ציוו קונים
 אין אס אנל שנערה ציות אלא השמש לצו פונים
 הנעלות עגולת על מהליה יהיה אלא חתג ליות
עו הלננה קוני שני יהיו נשוה  ואס נשוה המוות נ
 קרניה יהיה נצסון המזלות נלנל מעל נועה הלננס תהיה
 היא ואם .הורוה אל נליוה להם ויש למוות פוניה
 ד5ל נליוס מם למוות פונים קרניה יהיו לווים טהה
טיצפון ל .p ו שואלין ׳  קרניה ראשי נטיית טל הסרים נ
 פניט השלשה מאלו אחת טל שהיה נמהשבתה יעלה ואס

 שראשי טעיוו או הונחה נמילוף הסרים והעירו
 לפי שיהיה א׳א החלק ווה השנוש לצו נוטים קרניה
 שיוונאי נמו השמש שאת להטן■ תמיר קוניה שואה׳
 הנוירו אם לט׳^ ני״טת ההלני. מואס ׳ו׳ט עשוק
ו נ ו  ואין שקי פוי שהה ניווט נתשנון יעלה פלא נ

. (>תס מקנלין
 נשהסתנלט פיחש .כמים ואיטהו הסריס אמרו ה

 הטיס סני טל ירח של ננואש ואיט נמים
 מס סותחס שאינם רקיס טניס הרקיע שראיט או

 אותה שואיני »ו גחונה ירח ומוח וואיט שארטיכס
 שראינו או .נעששיח שלו ננואה ראיט טי' . כטששיח

^ נעניס וסקצחו נוקיע מקצתו ראו טי' .ומ' שנו
 ומקצתו נרקיס מקצתו ראינו אם וק הטניס מאתו׳
 ט אין נפששית ומקצתו גרקיט מקצתו ונן נמים
 לננס ומוח להם נוסה הטניס אלו שננל לטי ראייה
 נרקיס מקצתו אומחם שאנו ווה .הוואית הלננה ואינה

 למימוא לאו נטששית או נענים או נסים ומקצתו
 נוקיע ראו שאלמלא י״ט] [ציור טנולו מקצת שראו
 טאס אם והלא אותן מקנלין אין אמא׳ טינולו מקצת
 נלילס שיראה א׳א ועוד מטדין השערה כחוט ממט

 אחו נחוט אלא החט נואי. אין והלא חציה החצשונה
 טיניהס שיקפו כגון נחץט מקצתו הרגר טחש p אלא
 החצי החינז ונן הנראה הועם חצי והוא חוטי וראו
 היא רטנא שנוכיתא מסט מטחן אין ומש׳ה כמים
: שצ״יט •pהו וס על הנפט חצי שיראה א׳א שהיי

ק ס*ה דק שי  ואפייט אתס 6צגי1פ ואפילו אחה דישו כ׳ה) [דף מנידץ איק אה מ
• לניד מ• וזה סופפים

ט' החדש נעחח חדקדקין פאק חורה דיו ב 3’מ  כשרוח נחזקח ישיאל שכל ו
. י ט׳ נ אחי יהא הפפיש הקשה ו ק זיל הי  שכל פדוח מהלי ׳יא נפי

ט הולך שמא שיוחזק עי אמל האין עם י י  ישראל שכל כאן שפיש וחיח הנשייה נ
 מדנייהה שפפיל מא עדוח נהלסח שאמרו מה אכל החויה מן ה״ע וכו' כפייה נחזקח

א כ׳ק דפ'מ פירק איע חייוע קושיא י\שימו 06 אומר ואני .ע^נ מ  מדנריהה פסול י
ק tei ח1עד ממט עקנלק היו איך י פ כחג הפיק נ ני  פסול מינריהס שהפסול זיל י

 ודאי עיה שהיא שידפט דמי דנה׳ קושיא אינה וץשיחו נאמת אנל .החיש לעחח
 דה״ט ע״ה שהוא מישראל אדם לשוס מחזיקים אט אין ססחמא אנל לעיוח פסול שמא
 הס כשרים נחזקח ישראל כל הפחם דעל ארן נדרך ולא נמשנר. ולא נפקרא לא שאיט
 שם שכחג וזהי פסול פיה שמא ודאי אוחו כשידעט אנל לפחוח אין נדרך והם

ט עווח נהלטח מי  דמשמע קלח חניה אני סיס אנל . מדאי אותו עטrש הינא י
ט פדני׳ ני ל י  לפינך סיץדש החיש היה לעדים מדפק היו דאפילו ס«ם סנא ודוקא ̂ז

 נפלה עיוחן הוזמו יאס סחיגוח נדיני נעלמא אנל העדים אח להטי צר״נק אע ן4
 אחי פוסק לשים ולא עוות נהלטח זיל ליניט יאיט ולא .העדים אח שיכירו צדך

 טנרים דהה סשסע כשרים שהה להעיד עדים שיניאו 1א צעדם יכירו שהו״דס שהצדך
א כפששא  יהיו שלא החדש כקידוש דהחקיט ייןאמר נ*נ) (דף מנייק אק דע' וני״ח
א שם ,הטנידן נק אלא מקנלץ  שקלקלו מפני החדש נקדיש ספלה לעשות דרט משוס ס

ך נראה כאן זיל רניט ופמ׳ש .לדך דאיט ודאי נעלסא אנל »  היחה לא די.חקני. נ
 לא זה וינר כהן מועלת דהזחה דנעלסא עדייוס שאר עם החדש עטת להשוות אלא

ינפקא אפשר מקודש מזיש דסמק שנמלאו דאעיפ רטט שנחג ומה ראיט. ולא מליט

ל ד ז סנ עו
p מקושץ ואץ :כיה) כ׳ד מניחן(ין איע אם פיק .מקודם עד מריח עדקדקץ שאץ י»יס 

» אן י ג והנהוייןןרן וטיק ניר) מדחן(לן איק אם עחן סלפה. אלא נץ0עי :<'נ) ׳'

 ענץ איט משקרי לא לנלי״ דענייא דמילחא משום המפרש פנחנ הפעם אכל מופעים
 החדש אח קדשי נ״ד ואמר אחד נשנא אלא לגלוי׳ רעניוא מיצתא נהא סקרי דלא לכאן

ק ונדאיחא פי ) (דף סנירץ אינן אם נ נ.  נמערנא לירחא קדשוה יאמר מולא נכי נ'
ס וכחט  סילפא זה אין לא או החדש אח ראו אס לומר אכל נ' נפרק לקמן ז'ל יני

א עניי  ואו דאצי אפשר ראו לא אחרים שינים יאע״פ ראי לא אלי 06 יידע דמי לאנלו״ י
עו נננו אחד נעד נאחן היה לאגלי״ דענידא מילחא היה ואילו  יאמר שנא אחו נ
מא החדש את דץ ניח קדשו ק לקמן כדאיחא נאמן לנח ו פי  לדקדק שיש ומה .שלישי נ

ד דנ סיו לקמן אנחוב ז׳ל רניט נ  ואץ קשה .וט׳ נעוות וחוקיין דורשין ושיוט ;נ
עוות וכיון p כיה החורק מדין דנלא׳ה החקנה סן מ  ודאי סומחץ נע׳ החדש ו

 דנעילח סעמא ומשוס והלוואות ונמואיח סנהדרץ נויש כדאיחא וחקיוה דדשי. דנע׳
 הדרישה רננן סלקי דלא ודאי ה״ע דלינא החודש נעטח אנל וחקירה לדרישה ליתא דלח

 המרה מן עשה מטת שנחנ שני פיק נסוף זיל רניט פדני׳ לעיל נראה וכן והחקירה
ט׳ ;העטס ושידרשו ו

ת ד . נדרדם חחשנים דץ כי ט' ת אינן אס נסרק ו י נ ד) (יף פ ט' עי  ופוד ו
 לפני פגיעתה כ׳ג.) (דף שם ואמרו החמה לאחי או החמה לפט שם אמרי

 קררה ראשי להיק שנפג נסה שנללו זיל רניט ניאיו ולא החסה לאחר או החמי.
ק היפנ זה ענין וביאר טסוח ט נפי כנל: נחנאי ושם י׳

רו ה ט׳ נסים ראיטהו העדים אפ ס׳ .נענים ומקצתו ניקיע מקלתו שראו או ו  נ
טה יאיחיו אחד אסר כיד); (דף מכיריו איק  שם נר״חא זה נם ונו׳. נ

 מיז (דף הנשנעים כל ונפרק אחרת לעדות מלפרפין אנל ונר״חא נסיפא שם ואמרו
ד ואמר חפדא לרב נר״סא מכך הקשו נסופו פיח) ק נ' גני צ׳ למס שקד ספדי נ

נחי
סייסונמת הגהות

r והולותז תקופות t וסולווח ח^פות ונ1וד זננץ ונל non חניוז וזנ׳ז סי׳ נםזג״וו 
I עיג ,נץיוניע רפוי *סעץ ניג׳ ודלא יופי כיי ררטז פ׳ק (א) 1 וע׳י]
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p ׳ «וילי אחי גחפרג 9רא>ח וםן ««לד קווח «חי*ח ראייחג> 'm i 9ים p אן «דץ c אגל » nrm »0אי >('ן1מא( . b b 0 לם איהס גאיוים f t i *  1r»9cאגל «י pmiB 
̂רו סגוגיס שגרי לסי חליג גחניחי לא f 11 נ^נ לוחי לגו pc סחו׳ח לח חח ואייח חל «ג<» ולא ל:ל:>ח4 יא>^ חל :נ<חו9 חג ומסגי וא׳ח .נלננג לגס וגראיח גחי ic ח <̂ל :ראו גראייח •^ 

m סאחי אגיחיג 0ג4 או אגגיחיח גיא אס סחדיח לגאייס אחיאין אגו אי) וגססוגג .:לדס גליל גראג סייח ואי! גאגגיחיס סדאייג גיא וגםריס חססג ייס ראייג אגל ',שיו0:ג חגיס t e חגאיחו 
̂ים ליל לא יגאילי לח ייס לואייח לג ל:יס אי) ש

 ונתכוננו בו שהתבומנו וכיון יכוונה בלא ראינוד% ן"אמרו
 ואין עדות זו אין ראינווע לא שוב להעיד לראותו
 וכלו כלכנה ונראו נתקשרו עבים שמא עליה. מקדשץ

 ועשרים תשעה ביום ראינוהו ערים אמרו להם. והלכו
 ערבית וראינוהו השמש שתעלה קודם במזרח שחרית
 על וסקדשין נאמנים [ג] אלו הרי שלשים בליל במערב

 שאמרו הראייה אבל כזמנו. ראותי שהרי זו ראייה
 אחראין אנו שאין לה נזקקין אץ בשחרית שראוהו
ט שהעבים ובידוע שחרית לראיית  ונראה שנתקשרו ו

ט .כלבנה להם  לא עיבורו ובליל בזמנו ראוהו אם ו
 לראיית אלא אחראין אנו שאין נאמנין [ל] אלו הרי נראה

 כל .החרש עדות כקבלין יכיצד ז ג בלבד שלשים ליל
 ובית .דץ לבית בא הידח את שראה להעיד שראוי מי
 סעודות להן ועושץ אחד למקום כולן אותן מכניסים דין

ראשון שבא וזוג .לבא רגילין העם שיהיו כדי גדולות
 דבריו נמצאו אותו ושואלין הגתל את מטיסין שאמרנו. בבדיקות ראשון אותן טדקין

 הזונות כל ושאר קיימוה עדותן מכווגץ דבריוט נמצאו חברו. את מכניסים לחשטן מכוונים
 שיהיו כדי נפש בפחי יצאו שלא כדי אלא לדט שצריכים לא דברים ראשי אותם שואלין
 העם וכל מקודש אומר דין בית יראש העדות שתתקיים אחר כך ואחר ח :לבא רגילין
א מוזשכין ואץ בשלשה. אלא החדש את מקדשץ ואץ «ןודש מקודש אחריו עונים ^ 

 קדשווע ואם ביום אלא מקדשין ואין .בזמנו שנראה חדש אלא טקדשץ ואין .בשלשה
 עד מקודש p בית אמרו ולא ישראל וכל p בית ראוהו ואפילו מקודש. אינו בלילה

 עד מקודש לומר p בית הספיקו ולא העדים שנחקרו או .ושלשים אחד ליל שחשכה
 חדש ראש יהיה ולא מעובר החדש ויהיה אותו מקדשין אץ .ושלשים אחד ליל שחשכה

 P בית אלא קובעת הראייה שאין שלשים. בליל שנראית אע׳זפ ושלשים אחר יום אלא
 אם .ועשרים תשעה יום בסוף עצק דין בית ראוהו ט :שקובעי[ הם מקודש שאמרו

 בליל ראוהו ואם הוא. יום שעדיץ מקודש אומרים דץ בית שלשים. ליל כוכב יצא לא עדיין
השנים מעידו מהם אחד אצל דיינין שני מושיבץ למחר .כוכבים שני שיצאו אחר שלשים

בפני
0:nג :0CS ;ג :001 מ מ

רג tfma אווויגן ועוד .כגל גג לפסח גחיה  גיס) (
 ליוסא ויסעג נעסייס וקאי לסיהרא גחא גייא י'
 ואס לגןדושא נחינן לאורחא אגור ג>ג poo <)לא ;ל0

 •(BOB א>)Sana 0 גגוג לגגדח איגס׳ דל גגא קיחא
:בגודס ג׳ח לוא״ם

 גלשון m גסגד cnv ,׳וגי גויןגל׳) כיצר ז
ת חרג׳  גסגז גגוגח אלגאחל חגג

י יא: ואגו׳ג י׳א) (איוג  דגסיג pripo אומי ר
ו שיא: סכאן ונו׳ ג׳ מועדי אס סשג וידנו  ג׳
 מקודש מקודש אסייו חמי) גמס יגל מקודש אונור

ד קיא ואמי י׳ס אמי ג׳ד) מגלן(י׳ג  י)ראו0 ^
ו אסג גיג קרי אוסס  גס אלג אמי ׳לסק גר גסמ! י

:מועדי יאמת גם מוסדי
 קודש שגד• .נשלשג אלא סנודש מקדשן ואין ח

די) לניס א^ אדס לגל מסיי איח סיוויש
אן י ו א ואמרינן מג׳ 0B0 ג׳ מו ג ננ ) (י׳ ג:  ג׳

ג ואם נשלשג ממומה דיני וסנן גואיל סד׳א  גי
» מ  יסיר גקדשיג ג־נ ניסיד ואסילו ו! לינים מו

 ליס ואמי רנינו ממשג יוסי מימסג לן שאן קמ׳ל
ו אגון דאיגא חד וסמנא גי  אל ג׳ ויאגוד ונסיג נ

 ונדאשי אמו וגן לאמי מלגייס נארן אגי) ואל משג
ס מונ  שוס לעד וג1 גמדשים ונואש׳ אמי ולא ס
שנן  )0 וגוא גנונעיים גסדשיס לא לנס מסור גמ

ס קנן  אגל .שגייס סעס קנולג חד גשמש 00 ^י
 ולא שגג גג׳ גנשיס שגי גשגס יגיוס אומי גסמיד

 נילוגגס ואיח noo דגר שגוא לסי שנהגס אמי
 אם .וגי' סחשנן אן יגן :גגם הלי׳ איגו לסינן
 אלא ,ססד א מלא גנויש וסיג ידאג לא או ידאג
י תגן וג ומסגי סומגים אנו גגנוגם שעל ג׳ י ל  ג׳
ת וגיסעייאוה ומולוה הקיסוס יושגו] לידח  שימשט ג
ת יקנסו יום וג נאי ייוחו  אלא מקדשן ואן :י׳
 נדאג b אגל שלשיס ליל שגיא . טמח שנדאג סדש

 :גשמים סן קושיגי שנס־ אסו מקושין אן סמט
אן  לישראל סק נ׳ קיא דאמי .גיוס אלא מקדשן ו

 קדוש אןו גייס משסע מג וגו' מששגו «א
 י»ואל נל1 דן ניס דאגי rt׳o« :ניים ססוש
י דאוגו לנדהגא ל׳ל נגנווא אנונ״ק .ונו׳  יגל ג׳

י ויאוגו גואל אסינא ס׳ד אלגורי ישראל  וגל נ׳
 :קמ׳ל ליעניוג ולא מילסא לג איסיסמא ישראל

 למיסנא ל׳ל נגמרא אמגיק .׳1ונ עדם שגסקרו או
 ומקודש וין גוווולג העדים סקיוה אמיגא נרד

 ממוגיס אויג׳ וגוג סיד נליליא ולקדשוג דן ממר
גן ממוגיס דגי ג׳« גלילה poui גיוס י

חביב ן׳ לוי רבי פירוש
ה6 תב C ב ר ד ו«6ר מיג כ  מאשן נ׳

ח e1< ג»ן>  אס ל
« א5י לא מדין טי «  אסר ראהו גאם ו
 ננראס ננאן הדג דנרי ופי׳. סגנים שלי שיצא

 P ג\חיא להם •ש נץ יסישמיס cobd רם
דנין p מממרא  .אניס גחלי חה חצנלם ס
 '9 נחלק שכשג ונניגי׳ן ן10ג שגשג מדגיש

שגגו: גהלטה
 9<ש שלג} שבניף היא מהננולא הקושהל

 שנשאו אסל ל׳ה:) (שנס יייליקיז
ס׳ אמרו השלושוס שן סרפול ונסח  ל אמר ע
 שן שלה יוה אמו טגש שטאל אסל 9<טד

 ש' חם א' טנש הנ׳׳ה לילה שלשה השלושונו
ף והשיאו וט* א׳  וא*כ הלנה לססק ז׳ל מי

r י}שה t• ש אמל  יצא לא עדין ם6 שנאן מ
 «ראש מה טא שמדן ׳01 שלשיס שליל טשש

שאה

. 1«י
:קמ׳ל נליליא ליקמיג

תני משיטו נייל® חצגק לו יא״יו גלוגגר משניסס גיזלם oWhoc לסי .שלשים יום י׳וו ראם לח מם «א יום מוין שלשים גליל גונג ׳לא לא אס ונו׳ )1150 נ׳ד ראוהו ם
 וגוי גסת 01 מענדן לעם והאסל ראוגוג׳דוס׳ אזלו שאומה ההלכה על הקשה ואס גיוג סקושןאלא ואן ora יגמ שגד וגו׳. גליל ראוהו om גדאייגנסויגם; על יעצהסשיגדדו העדים

 שסד סצומס שסי גן סגיש זש וםסשונם .אוסו ססשן ועוקדו סמנו המוש אס *x והעידו יתקים עדם גאו ׳ודם ׳0 צ. ל ואווי הסוש אס לד יענדו שצדם ניום העדים גאו לא שאג נלג אמי
שסטשן אגשי גמיש rave <אואלאאיוול*לחדםאסר ולא ל׳ נעם גלל סעדם גאו לא אם אגל מנווםו ולמיט ל׳א ליל שסשסג מי גוסנו קדשוהו ולא נ׳ד ולאצסו שלשים גיוס מדת הסדים

טסו
משנה לחם

 ev מטאו ידן ששש שגסיה אס« ולשישן ומי שממגלישיו P נדולוש שג}לגןלוש שהילמ
 שתלאה ששי שלןצדה שא שמנדה נאמ« שא שפתיה שנשיה ואמרו מטאו תש לא

̂ל שן שהיה ההשרש הוא ווה יוגלמ יפחסיס סוגדף שסמנדס אלו מסששוחגו ̂: דש .וג
 להש נלאה «נה ונדמוס הה השל דנלי ודא• וה nשתר• שלאו טפריה שהה מה אשל
 ואששר שגןצלה שא ושששיס שאטשה שא דפעסיה ד<ןן טא נ*ג שהשיש ומה איא שוס

דשר* שסליו ששולח ראימס שאפלו ומה האסש «א דק נאסר y6 ערשיש שמלאה
:שלשנה להם וגראה הם השל

 <*ד שמשנה ליט) (דן מניח p* אם ששרק .וט* הסדש פדויו מקנלן כיצד ז
 שתשגפיס סמדים ל9 ולשם נקראנו ט<וה ינמק ושיש טרושלים הישה גדולה

ששם שיה הן לא שראשונה שמשנה שם אמרי מול .דל מימ דשל• הם אלו וגל וט*
מ: סדק ששש שהלטש w דל לטס והונימ וט* גמליאל רנן השקן המם של ^

:שה משגה וה נם . קואלן מדול אש סכניסן
ט׳. שחהין״םהסדוש ארור קי ואחר ח  מקדשן ו»ק שםנמשנה(זן>יה): נסוה ו

 tep ושלקא )A (זן וץ שיש לט« שרק טש מ׳. אלא המדש אש
ח *יי אם שסרק משנס .שומם שגיאה שדש אלא מקדשן : ׳׳.) (דן> ד

אן שוסמ נראה לא אם דאמר צמק גר אליעול פל׳ ומשק גיד) (דף מטח טק
ט מקדשן דן. שיש יטהו ואטילו :ממלא שם שסנף וק קלס קישוט ששגר ט

:לםו) (דף 0ש*י יאוט (שריש שם ונשדא גשנה
 שמיל ומש לסלט קשה הלשון וה .וט׳ ליש יום שטף פצנק ח טש ראווז ט

:שיש ודעש שעם גטש 0 האיז דל סגיג ן׳
בית

עוז מגדל
ש«גן: (וףלם1וש׳0לט מדק .סשצשם דקהשסו « גמם מטשןאצא ישן >)^קי ג׳

 סצפרסן ואמר טא לנא אסל דה״ק אליטה ותירצו .וו אש ש הסנחיטש עדים גת׳
 שלם כמקום אתי של דנייו ואן ומד חיי ל« ימה שיש ראש של אמלס למדות
 נאה חו ימטידה עצמה נפל נאה וו ליה לטש הונא של׳ לן קיימא דאק ואע*נ גלום
 דויט סטה ששיא דרש אליגא דאשסל נאונץסתא ו*ל ושינו פסק מ׳ש שצמה ששל
 דלעדוש לישנא אשי סנא דלל' משום הוא שסדא לרש שם שהקשה דמה אלא אמש הון

 שמא אלא מא עצמה פיות וו חסדא לרש אנל אשר מנץ פדוח דהיינו נסשוסו אמרת
 אלינא אמש הון אנל מנילן אן נסרק וה דוחק W שטס׳ ללמו ונשל אמל פד

ט הנר״שא פירש סנילי! אן סלק דל ולש'• נ׳ל ולמי .דנ״מ  ששסטש שתלש נ
 הנר״סא לשלש לצה לנולוח אמת מינא דנין מוחיה ק״ל דלא אפ׳ג חהדא ורש אלינא

:קצח ומק מא והלשון אע'נ לטלמ אמת הדין שיהיה שעל!
 שןם לטנומ עדם אסרו ונמיא: נרייתא שם וה גם .טונה נלא ראינוהו אטח ו

 מששה נינה) (דף p’מנ טק אס שרק נסשנה .וט׳ שמריה ועשריס ששפה
 עדי מט ק פסק ל' אסל נמטלב ופלנית נמולס ששליש לאימהו ואסרו פטם שגאו
 נולי P חמק לי דקאמל שקל ומד• העיזו המושה דפל פירש זיל ולשי• .הם שקר
 ומשתייעא פיט מפרש לשוך הפולח מתוך טוס קשלשטת נשחיס לרו! שטנהמגוהלש לשי

 זיל ולניט .ננ^לה שנא ופעמים נאמנה שנא פעמיה בגמרא דקאמל מסאי נדלשיה
 משטנן שנאי מפל הוא מלק שמה דטש־ג ופירש זר. פימש הדפת ק מאד ןהלסיק

 השיש ולוה הענן סלתיק היה וה וסמל שלשים ליל של ערנית להלטח יגול היה לא
 פסל פעמים נהלאות שטנל אפשר נקצרה נא ופעמיה שארונה נא פעמים נ«ליאצ לק

ק ויל לנינו ושמיש .הקטנה דרשי נסי אמרח מפעם סהיה *ל1ו אלו פהלטש •יש ט

טייטוניות דגתות
 יוסח ניני ודל* שרג (נ) > ח־נ הם. שסי עו• דחוסר נ־נ pm• ניני דא«1 נריג [נ|

ע*נ: הש, *קו ׳1; וווםו הרנינס נן
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* H שסד אומו  והד דו5י פה אופס ',נלץ” nS 1S51'5 והואיל גיד להם שפלפיס יזין 6ד5ה נ
 ואם וכו׳ החדש אח שראו פדים שלישי שד יתחלס אחר הלא וא׳ס .הוא רחוק הירח כו שראו פ^ם
 חדש יאש קיק יפנק פופלס איגה הפדוה אחה שפני! החשויה .ונו' ילכו לא ק סל יחד נמיהם היה

ד ראהו והיא שאחריה שהלכה דפ1 .נו וטוצא הפופדוח נהיקון פופלח החדשילוגל צחפנר שניר  נ׳
י יצא לא פרין אם שאפר האחי , קושיוח נפה פליה יש פצפן נ  הוא יוה שפדיין !נו' שלשים גליל ט
 שיראו פי החמה משתשקפ שנח פהלנוח נש׳ה ויל אפי שהיי השפשוח נין הפת וה שיהיה אששי והלא

ק והוא פקום ינל השמשוח נין הצקיא הוחן הוא ני!י;יים כינני: נ'  ודנין הלילה פן השק החם פן «
ח ומפשפפ ונו' פקים ננל להחפיי נו ני ני יראה ולא החפה שחשקט אששי ו׳ל י  הנקרא והוא נו

י שאפי י-י ־:■•:•ח נין »  ראוהו אם הג'שאפי הקושיא . וצ'פ הוא חם פדץ הנה ואפי ופנים נ
ם שני שיצאו אחי שלשיה לצינ ט  לפחי הקידוש דחה ולשינן הלילה חן הפח שוה V!פדיייו ולפיט סנ

• סהנים ג' שיראו פי אפי שהיי הלילה פן לא השפשוח נין הופן וה יהיה ופנים נפשי דלייו וחשפפ

ם נאפי לפחר אלא פקדשין ואין להחחיי ט ונין השפשוח פיין הוא הופן שזה אשיש וא׳ח  צריהין אנו «
 ומים נספר שאפי נפו השששוח נין שהוא א' נונג שיצא פד החמה פשקיפח שהוא נומן להחחיר

 שהוא הפח וין לונור ציד היה ופוו .וסושו נה׳ש חחלח נין יש השיש ופה למחר אלא פקדשין ואין
 ואץ להחסיר אם ני ופקושין להקל אם נונטם שח שיצאו פי א' טנל יציאח לזמן החפה משקיפה
 שיראו שמאחר לוחן לינו סילוק יהיה לא נחם אלא פקדשין ואין השמשוח מנין נ’ג שהוא לשי ם פקדשין

 הפס וין הלא למסר הקידוש ניאייח הנגלה השמשוס טן פח שהוא כוננים ג' שיראו פי כוננים שני
ו ראוהו אם פה פשני השלישים הקושיא .צ'פ ופנ׳ש נויט סנה׳ש שלשניו ׳ ע חם נפון> פצפן נ  נ׳
ו טנג יצא לא ופדין ׳  להון! שהציץ נסו ג' נשני להעיד פהם שנים חצריניס ואין מקודש אפרים נ

ו ראהו ואם נשאננו ׳ ט' ויינק שני פושינין למחר נוכנים שני שיצא אחו נ  יאיימם נין השיש ומה ו
ע יום לטף  לפחר שיקישוט שלשים נליל שיראו לניד וי והיה הקידוש דן שנשחנה עד ל' נליל א נ׳

א שראו מאחר ח |נחם אחו נשיא שפשו נמו א :וצ׳ע ל

« יצא כנר שאם  שאף שמואל נמאמר מטאי והרי יום יקניא שלא אחזי אפילו ט
נ0 שיצא עי על  נק מהחיל או נ■ כוננים שט שיצאו עד חס הוא עדיק אמד נ

א נן ני השמשות הג וק נודאי שמואל דנרי שימש מ  .וז׳ל העשנה נפייוש זיל הרג נ
נ שיראה עד השמש ניאה אחר כי ודע  חם ניןרא נגודל הנינוריס המכניס סן טנ

נ ומשיראה נ  זמן היא נ׳ שירא עד נ׳ ומשיראו יום ג*נ הוא פטם שירא עד אחד ט
 ואע׳ע מיש סאאר נראה הרי .ע*נ ספק נלי לילה הא נ׳ וכשירא השיישות נין

 השמש ניאח אחר כי ידע ,והיא אחר לשון אם כי הלשק זה נעצא לא הערני שנטהחח
ס ג׳ שירא עד ט' השסשוח נץ זמן הוא ונארה מודל נינוטים מכני נ ו ט ע׳  ז

 מאמר שפירוש סטאר נראה עכיז אנל שנת נהל׳ מ׳ש עם נכאן פכחנ הדין להסכים
 ששתיהן לומר אפשר אס א האמהיח היא מהעסחאוח « אי יניאר נסיש היא שמוחל

 וראוי וחוקה אסמיח היא שהקשימי הקושיא מיס נעז״ה דנרי נמוך ינא עיל ארח
א עצמן זיל מדנדו הקושיא נהימרה: להשחדל נ ח שדיוק היא נ  כותר הראשונים דני

 הא וכי׳ מקודש אמרים טכנ יצא לא עדיק אם ז׳ל אמר שהרי האחרונים דנייו לדיוק
נ אפילו יצא אם נ ם אק אחד ט  ראוהו ואס כחג אח'נ היום ענר שכנר מקודש אסיי
 הא כוננים נ׳ שיצא אחר דראהו סעסא ,מישינץ למחר טכנים נ׳ שיצא אוזר וט׳

 קושיוח שני הרי מיץדש מיד אמריה אלא ניד למחר יושיט לא אמד כיני שיצא אמר
 הוא הנכון והלשון ז״ל לשוט נשנש זולמי נהן הירץן שאין וכנראה .הרנ נלשון חזקוח

נ רק •צא לא פדיין אס  דטס לא שפר נשום זה נמצא שלא נפשה מה אנל אמד טנ
י׳ אמח כפרה להעיר צ״ל עוד .יד מכתינח ולא דנ נ נ  נמוזק פאיצה אע*פ זיל הי

ט ואס זיל מ־נ שכתג מה כי והיא הנזכר א  רישינין למסר טכנים נ׳ שיצא אחר ר
 תטעם אלא ודאי לילה איט כוננים נ׳ שיצא עד ני ודאי לילה שהוא מכסם לא ונו׳

 הרג צם .שכמנתי דשמואל נסיסרא מפורש p כי לילה ספק והוא השסזזור! נין שהוא
 וא'כ טכניס ג' שירא עד לילה ודאי שאיט נפייוש כתנ שנח סהלטח נפ׳יה זיל

ד אומרים אין השסשוח נין שנזמן נראה  צרין ולכן לילה ספק שהוא טץ מקודש נ׳
 הכפיקו ולא העדים שנחקרו א וזיל למעצה הרג אמר שהו׳ וקשה ודא יום שיהיה

ד  לומר ההביר\ אם הא .כ”ע אחו חקדשין אץ ל׳א ליל שחשכה עד סקודש לומי ני
 שהוא י״ל חשכה פי׳ כ׳ השמשוו; נץ שהוא אע'פ מקודש שיאמרו משכה שלא עד סקודש

 למה ני והיא הרג נלפון איזה הערה יש נטר .כנזכר למ,יה חיש הפך וזה ודאי לילה
 השמשית נץ נזסן אוחן וכשראו נראייחם אתו יקדשו יום הוא ועדיין הירה ניד נשיראו

אי לסתר אותו יקדשו לא למה לקדשו נדי שלשה נפצי מהם פצים שיעידו לסתר צריך
היא כי מנטדו ונחחילה .נציע והציתה החפי־ש העיר ההערה זאת .מהם שטס שיעידו

ד .זיל הרנ דניי נל לפרש אס ני זכרחיה לא אצי ונס להשינ קל דנר קושיא יש ט
ידיעת תלה נכאן זיל הרנ כי והוא ה’פ שנת נהל' ממ״ש זיל הרנ נדנרי תזקה
 הפשט נפי ונריו ופירוש יצאו שלא או טכניס נשיצאו ניהיש זמן או עדיץ יום שהוא
 קשה יא'כ ודאי יום הוא נוכג יצא לא עדיין אם ממה שקעה שכנר אע'פ הוא הצטן

מנ שנח שנהל׳ נ נ ק מתמיל מיד החמה דמשתשקע זיל הי  ואח ולנאר השמשות נין ו
 אהד טכג יצא לא אם נכאן הרג מיש או מחלוקה יסצע לא נ׳ אומר יותר הקושיא

 ששני ר׳ל אחד הכל ני שצאמר או אמ׳׳כ או השמש ניאת קודם סדני הוא וכו׳
ס שני ויציאת השמש ניאת והם הדנרים  קודם שחדנר נאמר אס .כאחח נאין טכני
 מתילין ניה ונכלם י״ח) ייו (דף פיא נשנח שרט שלימה שמשנה א׳א החסה שמשקע

 מהקושיא ׳צאט לא כי צם ודאי יום נקרא המסה שקעה שלא זמן כל וטדא׳ השמש עם
 אנל יום הוא החמה שתשקע שפד כחנ שנת נהל׳ ששם דנריו סותר שהינ שחמרט
 מדבר איט תאמר מה ,שאמרתי הקושיא קשיא וא'נ התמה שקיעת אחר סינר נהניח

 הרג למה קפה עניז נאחד נאי! הדנרים שצי אלא נ”אח ולא הממה ניאח רךדס לא
 שצי כשיצאו אותו תלה אחר 'ונתקום החמה נשקיעח השמשות נין זמן חלה אחר נסקוס
p הוא שהכל כיון אחד דני הסנץמות נשגי להזכיר לו היה סכניס i ללמדצו ואס ,אחד 

 נכה שיאמר והוא א' נסקום הדנריס נ' להטה לו היה א' נזסן נאים הדנרים ששני
ס נ׳ משייאו ני  הנקרא הוא ניטנייס כוכנים נ' שיראו עי החסה שקיעח זמן שהוא טנ

 יצאט לא עכ״ז א׳ הוא כדנרים שט שזמן נאמר אם אף ואיה וכו' השתטח נץ זמן
 אקר הוא הרב שאמר טכנים נ׳ יציאח שזמן אלא אמד זמנם שאץ והאמת .פהיךשיא

 הירח ראיית זמן כ׳ נס שכתב המשנה בפירוש זיל הרב מלשון נראה וכן השמש ביאת
 הרב קרא ההלכות מאלו פיי׳י נהוף וכן לעולם כחמה שקיעת אמר הוא נזסצו החיש
 .שאמרתי כראשונה הקושיא קשיא וא׳ה החמה פקיעת אמי שעה שלש הראייה שעח
 נחהרון ואתחיל דעתי לעטות עליהם חשיב והצט נלשק. הנופלות ההערות הס אלו

א ני ראשון  והיא הצח׳ סוניית להניא ראיתי ויאשוגה .הלשון נל ליישג הקימה כסו «
 לקושיא מה בצד דומה אמת קושיא נה ואעיד ציד.) (אנח סדליקץ נמה ארק נעוף

 השחשוח נין זהו אי תיר .שרועה של הצעתה היא וזו .זיל הרב כלשון 'פהקשיח׳
 נין זהי אי אמרח קשיא נופה הא וכו׳ מאדימים מזרח שפני זס; וכל הממה משמשקע
ט׳ השמשוח ט' אסרס ואדר ו  ר׳ וט׳ ה׳ק שמואל אמר יהודה רכ אתר רנה אמי ו

 השחשיח נין שיעור דאיהמי לגעמ״ט ואזדו ונו׳ היק שמואל אמי יהודה ר' אמר יוסף
 מהלו הוא שמואל אמי יהודה ר׳ איזר רנה לדעת נהיש שיעור כי נזה כנערא ונצל וכו
עי נ'  ולדעת מיו סשתשקעהחמה הוא ניה'ש זמן והחמלח אמה ותיק אלף שכס מיל ינ
סלף שהם מיל שלישי שט מהלך הוא ניה״ש שיעור שמאל אמי ר״י אסר יוסף ר'

חביב ן׳
 אמות קסי׳ז פיטר כחמה שקיעמ אחר נשיעטר «א התסלתו וזמן נקירוב אמות ושל״ג

א'נ פיל שמוח חצי שטא נקייונ  והחילוק נלל ניניהם חילוק אץ הפחשוח נין בסוף ו
כ6 סחחיל אס או המסה לשקיעת סמוך סיד מתחיל אס ההתחלה נזמן הוא ניניהם  ח'
ף אח׳׳נ כנזכר אמוח קפ״ז נשיטר ט  אסר יהודה ר' אמר אמרו ליוד) (דף הסוכיא נ
נ שמואל  שאסרת' פה נפי לי קשיא והשתא וט׳. תנ״ה צילה צ' השסשצח נין נ׳ יוס א׳ טנ
רי כנכון הפשט  שני יראו שלא זמן שכל הממה שקיעת אחר שחדנר הוא שמואל נינ

 הוא שיום פשיטא התמה שקיעת קודם שמדבר פא־ר שאם יום הוא שעדיץ טכנים
 שזק שאמר יוסף ר׳ לדעח ונשלמא ללמדנו. נא ומה אמד נונג יראה אם אפילו
 שקיעת שנץ הזנזן אותו ני ויממר נפוג ינא החמה לשקיעת סמוך מהתיל איט ניה׳ש
 יראו לא אם אחד יראה,כוכב אם אף הוא יום עדיין השמשות נין התמלח לזמן הממה
 מהלו נשיטר והוא השמשות נץ התחלת עו שנים יראו לא לטלס לדעתו כי פנים
 ניכ״ש זמן סתמיל שסיד שאמי רנה לדעת אנל כנזכר החמת שקיעת אתר אמות קסיז
נ יראה אם שאפילו שטאל מקמר זה עם לישנ אפשר איך הממה שקיעת אתר נ  אמד ט

 רנס שמאמר ושנאסר כנזכר. התמה שקיעת אקר בהכרח מדנר והוא יום הוא עדיין
ג שמואל אמר יהווה ר׳ מאסר עם מולק ט' אתד טנ  דג נשם אמרו שדנה ושאעיס ו

א שמואל אמר רנה מאמר ני פסו מונק זה כל עם שיואל אמר יהווה  הניייחא לישג ט
 אם ני השמשות נץ זמן התחלת נענץ דעתו כן שיהיה לא לסיפא רישא היקשי דלא
ג שאמרה האתרח הנרייסא נפי  יונוף ורב רנה שהרי לאסרו א״א זה וכו' יום קמד טנ
 J האנזת נפי השמשות נץ זמן לנו לומר אם כי הנרייי.א לפרש כוונתם היתה לנד לא

ס ר' אסר רנה ניה׳יש זמן וכו' לטעמייט ואזוו נגס׳ אמרו שהרי לונר ראיה טי  י
ט' שמואל אסר  משסשקע הוא השמשית נין שזמן סונר ששסוקל אוסר ש־נה כיון ופ'כ ו

 ממלוקת נל׳ וכוי אמד כוננ שיואל אמר יטדה ר' מאמר התם הניא והנס׳ מיד הממה
 ואומר על'דנרי להוסיף מוכרח אט וטד .אמרה ששמוחל מודה שינה לומר לט נהכרח

 רנה נכסה השמשות נץ שיטר תמר דא צטעמייהו ואזלו ננס' שאמר מה שסכח כיון
 שיטר להודיעט אס ני לנד כברייתא לפרש יוסף ור׳ רכה כוונת דאי; נראה וט' אמי
 לומר לט נהכרה ק אס כנזכר, והדין האמח נפי לדער,ס שמואל נשס השמשות נץ

 אלף מהלך שיטר שהוא יוסף ור' רנה נדנרי המוזכר השמשות נין שיעור זמן שסוף
 יהודה י נדנרי נניייתא הסיזני לעליון והושווה הר,חתון שהכסיף אחר הוא אמה וח״ק

 טנב שמואל למאמר שמואל נשם מסאסיס סתירה יש נן נאמר נא שאס מיעש זין
 אמר יהודה ר' נשם ננתיא סטאר הוא כנר .האופן נזה והוא לילה נ׳ וני' יוס אמד

׳ השמשית נין אחר הוא יוסי דר' השמשות שנין שמודל י  שיש נתוס' וגיאיו יהודה ו
!׳ ט שאין ירט ודאי אנל אתריו שהוא הזמן זה הוא נמה האסורסיס נין ספק  נ

 אמה נ׳ מהלך שיעור הוא סנילה ששיעור נפסקיו ז״ל הרמ׳ש י־יאר סנילר שיעור
 שהרי יוסי דר' ניה״ש שענר אחי מא טדא■ לילה טכניס נ' שאמר שמואל ומאמי
 שנת טלאי לענין דני׳ש ז״ל הפוסקיס וכתכו תרומה נענין כליי ננתרא הלנה נפסקה
נ הטסקיס כל וכן הלכה לפסק ז״ל הרייף הניאו לילה כוננים נ' שמואל ומאייר  א'
 נסיף שהיא ור״י דרנה השמשות נין שיפור טף ואס די״י ניה״ש אתי שהיא נראה

 לעליון זטשווה התחתון נשהכסיף היא התמה שקיעת אתר אמה ותיק אלף מהלך שיעור
א יהודה דר׳ השמשות נין זמן נתשלום לדעתם א״כ ימדה ר׳ לדעת לילה הוא שאז  ט
 נין שיעטר עד לילה אינו לילה כונגיס נ' שמואל מאמר וכני שמומי. לדעת לילה

 ור' רנה מאמר ראשונה הניאו שבנמדא לומר לנו נהנרח ת'כ כסכר יר״י השמנות
 טאזדו דעתס כפי כאסח לעני, מאסרם הניאו ואתינ לנד הנרייהיז ■יפרש יוהף

 ולמר ליה כדאית למר כשמשית נין ההתלח נענין חילוף ניניהס שיש כליייר לסעמייהו
 שיטר והיא שיה שיטד הוסיפו שניהם השמשית נץ שיעור נהוף אמנם ליה נדחית
.”דר ניה״ש  יש ניה זמן עכר החסה שקיעח אמר אמה ותיק אלף מהל!־ בשיעור כ’יק ׳
 נ*ל זה .לילה ג' וכו' אמד כוכב מאסר עם ומסכים לינה היא ואז יוסי ור' דר״י

נ למסמר שמואל נשם האמוראים אלו מאסרי יסקרו שלא לאמיו סוכרת שהוא לענ״ד נ  ט
 לנרש דעמס שאין מורה וט׳ אמר רנה ננמה השמשות נין שיעור שלשון כיו! וכו׳ אתד
 נין שיעור טל״ל שא״כ האמת נפי הדין להודיענו אס ני שננייימא יהודה ר׳ דכרי

 נראה בפסקיו ז״ל שהרא״ש לי קש־א אכל .וט׳ אמר רנה ככמה יהודה לר׳ השמשות
 יהודה דר׳ השמשות נין אמר הוא דריי השמשות שנץ שביאר שאמר כן כי.נ שנא

 משתשקע גרלא וז״ל כי.נ אנזה נ' מהלך שהוא סנילה שיעור את*כ מתאחר ושאינו
 מכאן׳ כ”ע שנת נתינאי ייאכה לעשות תותר אמות ומיט וחיק אלף מהלך המפה

 נץ זמן נתשלום יוסף ור׳ רנה שנמנו אמה וחיק אלף ששיעור נפירוש נראה הרי
 נין ספק תנוס אמו־־, מ"מ ז״ל הרא״ש הוסיף ולכן לכד יהודה לר' טא השמשות
 הפשט ז״ל היא״ש לדעת שאפילו לומר לעני׳ד ונראה . הוא מחי יוסי דר' השמשזמ

 לכי הוא השמשות נין זיין נשוך יוסף ור׳ רנה שדני' שאמרמי מי הוא ננמיא הנני
 לני אנל כר,נתי כאשר הנח' לשון מראה כן ני לנד יהודה ר׳ עת ל• לא לדעתם האמת
 הממה שקיעת אמר ממה ותי׳ק אלף מהלך שיעור ענר שאחר והוא הפירוש מזה נלל ש,משך

 שיעור צכעמייהו ומזדו ננס׳ שאמרו מה כי יאמר המי,עקש ואולי י־למכי, לענות יוכלו
 נכמה ■הווה לר׳ השמשות נין שיטר ננירוש אמרו לא ואם לנד '”י דברי לפרש טת וכן׳

תנ הראיש לכן אדלעיל דסמיך משיים  נפגמים ’התום נלשון נם לתומרא סכתנ מה נ
שנראה ז״ל היש׳יש ננשזן שנתנתי 1לז דומה הערה יש צ״ד) (דף טמא שהיה תי פרק



ם. חביב ן׳ מני ת ז כו ל ש ה דו ש ק ד ה ב ה ה תניב ן׳ פ״ ג 809ק
גיי כופרים הם שגם י :שי־ rSra ההשונה מפיו צצי6 והפשונה .י  ימ*יץ1 ויל *ש6י
 נגמיל) המון הפי׳ ל”ו ״ם6הר לדעה ונין ויל לדעהס ובין להלורין־ יליפי לא ני •נין
^ שמה «א  גרין וא*נ פפ6ה נפי שמואל נשם פנרהם לגל,ר הוא לפעפייהו ואווו ש
 שאמרה• הר\ש*א <פר,'ימר וה לשי אשר ונו' יום אהד נונג למאמר מאמריהם יכפרו שלא
ם'. אהד טנג מאמר אמד ששמואל להודוה מונרפים שדהם יוכף ורב שדנה ניון  ו

 טנג דשמואל מי״ירא לשכגן והניא להוסרא נרנה שסק ויל שהרייף מצי® שהרי ושד
טי אסל ש לפשק שהטש ושגאמר .אהדדי פליגי דלא גמאה ו ש  גץ שף נומן נ

ם נ' גשיראו והוא השמשופ  ושם דופק וה ההפלה' סמן נמוש לפשק לא ניגומיס טגני
:לפרשו לרג לו

 ל» וצריו יום אמד טגג דשמואל במימרא יודה שרבה לומר ל® שנהגרה הדנד כלר
 ולפי .שמלקים לומר נהנרמ המאה נפי ני לק■ וה ונאי אופן וה נאי לדעה

שנ ההמה לשקיעם הסמה משהשקע נץ שלוף דיש ויל הם רני® ®ים שס׳ ננ  גם נ
 הסעה שקיעה אמר ורביע מילץ נ׳ ששר יש רנה לדעה ושאפילו הפחשים נעלי נספרי
ץ ומן שיהמיל קןדם שא אץ השמשוה נ  יבא וטי יום אהד טנב שמאל ומאמר נלל ק

ם נ' מאו בלא גיון יום שא וה נל ועם הפמה שקיעה אהר שמדבר נפשומו  טגני
 מהלך שן פישר הסמה שקיעה אפר השיפנור יכה שלדעה שא ייםף ודג רנה ועפלוקה

 עד •ראו לא הסף ר' ולדעה ניטוים כוננים שני ויראו ניה״ש יריה ורניע מלץ ג'
 ניה״ש ומן מהשל ואו ושליש מילץ ג׳ מהלך וסן שיכור הפמה שקיעה אמר שמנור

 מאה ויל הרענ*ם לדעה סנל .דבריו ומרויקי הס רנינו לדעה נלל קשיא אין נן ואם
 דל הממה משהשקע ש' ולדעהו .מוה דנר זה אי לפרש צו היה שא"נ אמה וה שאץ
 הריא״ף סנרה שא וו גם ו'ל שלדעחו וטדא׳ מעיני® הפמה טף שהעהר אמר שד
הג לא ויל הראיש נם לל  משהשקע ש' ו*ל שלדעש ננראה ר״ה מדברי נלל נפכקיו נ

 אין ני למנפץ קושין הדרן נן ואס מעיני® הממה טף נשישהר נפשוט הוא הממה
ט׳ יום אמד טגנ שמואל מאמר להשנים אפשר רנה: סנרה עם ו

ב לייוו  אמו ש® הטגנים הראוה ומן י3 והיא קפנה הקדמה אקדים לש״ד w נל ו
 אפר שטנב גשנה ימים ימצאו רנה לדעה משל דרך ,גשנה ישה נגל השד

 נם .הממה איךעח אמר עד יראה שלא ימים ויש המפה שהשקע ר\דם יראה שנוני
P ם ששני ימים  עו •ראו שלא ישם יש נסמוך הממה שקיעה עם יראו ניערים טנני

 נראין הכוננים שאץ שאמרפי אלה דנרי ונקעם .הממה שקיעה אפר מה ומן שיעטר
 טור השגל ט מאריך אש הממה שקיעה אל נערך אמד נומן השנה ימוה נ;ל סעיד
ש הרשהם ומן ושיהפלף ט שוהו ש מלנל השמש מצג ג  ווהן .מש® הנוגגים רופק וג

ה לועה משל דרך ששר. לו יש יסאהרו נמה או להרשה יקדש נמה דל הפילוף «!  ת
ס ש® לעולם  שא לשאוה יוהר שמקדיש! ביום אלא הפמה שקיעה נ\דם ששם שנס טגני

 שיושט יום יש הממה שקיעה אפר מע® שיהאהרו יום ויש הממה שקיעיו עם גששש
 קש*ו מהלו שעור שא הפסה שקיעה אפר להראוה להפאפר שושט ושוב •וסר להפאפר

 לשלם הפמה שקיעה אפר הומן וה שיעע־ השימנור ט של שמוה מצי ששא אפוה
ם לשני פשר6  פנים וג ש ש המניע ראוה גץש לנודל •שה לא אס לירשה סגני

ה לדעה ולדג שהם שנסו  ישם יש הפמה שרךעה אפר של ששס פצי מהלך ומן ת
ר ני והאמה הדין נפי השמשות נין טלו לשופו שראד ם פ® נראים ננ  יש טנני
 ספיד pra וה אמר מיל שלישי שני מהלך וזמן השמשות. נץ קצש לשוה שראי •מים
ש שא השנה ישת גנל ג שמואל שאמר שמה נשניא נלל קושיא אין ועסייו .ניד  נונ
 ששדיענו והמדוש הפמה שקיעה לאחר נין החמה שרךעת יךדם נץ מדנר יום אמד
ר שהיה גיוס שא ס שני נרש שלא כק יום הוא עדיין ני הממה שרךעה ^  טגני

עניו  נפי מהפיל אי® השמשוה נין שומן שהאמת היא vשדעו רבה לדנר• טהר ש® ו
ם ש® שירש עד הוץ מי ם שני היאות שוק ניץ אנל ט ט  ששא נשנה ומן יש מנ
, דין לו יש תמיד ההרה שמשהשקע לומר ל® יש הפמה שקעה עם  ט ....משוה נ
שם הם שלי  ר«ק נשיעש ראיה• לא ני רשתו לקוצר שסם רואה ש® והמניע ני
 גי נלל קושיא אין לשמואל יהיו המאמרים שש® אעיש וה ועם ,רשה שנה נוה נטל

פי ניה׳ש ומן שדיע® האחד נמאפר  שדיע® האפי ונמאפר הדץ ושות האמה נ
 הרואה יחטנ ואל .נהיש כדין לחומרא ד® והרי לגספאק שאפשר הומן נשי שעורו

 ושפרא המשנה פנמי שערום U גש מקרוב פדשים הם גי אליהם לומר אלה מר•
 נפיישנה פיהם ועל משמי. נטל שוע למר יש האמה גי שהם •דפה וה גשניל ושלי

שא לי  אמרה קשא נופה הא ואמר הגרייפא על המקשה גשהקשה גי .והיא אפה ק
ט׳ השמשות נץ וש ש  הני ולימא ולהענש ליערנינהו דאלה׳ה שא המקשה הנרה ו
ץ וש ש  ולא המפרק והנסיף מאדימץ מורה שש® ומן ונל הממה משמשקע השמשות נ

ל הני ונו׳ העלק הנסיף אנל העליח הנשף  מעם ניה׳ש למנקע היל ולא למיס® ד
א'נ אפיה ה נשתיין ו חי ניוך ת ק מה ו  לפסיש אנל ,המקשה קושיה להנדס ש

 ש® הם נגה האמה דלפי השמשות גץ ®מ® סרי התנא ונקע מדו״קון היא הנדיתא
ש, הנקראים ומן ש®  ש® שטר שהוא העליץ שעשף עד ההפפון משהגשף ניהי

 מורם שש® ומן ונל שומה משפשקע אמנם ולטלם ודש טהיש «ן שא של שלישי
ג וי® פיל שסוס פצי פ^■ שיעור שהוא מאטשן ש גדין נ׳ ם שינים לש ניד  תי

ס ש® ט ונראץ השמשות גץ ומן ודש שא גשנה  שפה רואה ש® שהוא ואעיש גונני
^ן וסדרם להסתגל הראו• גמרץס מסהנל שש® נם רשש וךצר גשניל הסנה של•  ה
 •ש גיהיש דץ ג• ונו' הממה משהשקע השמטה נין שא וה ש ואמר ופגם סגר נפי

שף ולא הפספון הכסיף לו  אמנם .רנה מרה שא ואה ולשלם ודאי גיהיש העליץ גג
ס ש® יראו לא דלטלם שגר יוסף ר׳  שיטר הר.מה שקיעה שור שיעטר נףדם טנני

 ס® נרשן שלעולם שא דעט ואם יום שא הומן וה 0גץד ולגן של מהוה פצי מהלך
ס  נהם שאץ שאץ •מים שיש ניב היא סנרהו אס ש הומן 01 עטר אפר שד טגני

ם ש®  ג׳ מהלך שיטר שא ט לשלם שוה השמשות גץ שיעור ועגיו הומן גוה סגני
 להרשס הנונגיס נהם שמהאמריס הישם אופה הס מה גדע שלא גשניל של שלישי

 הדניים כלל :פנמי מלשון לדעט מטא לי שן ני נוה אעפל לא רנה סנניס דיך על
 ודעסו עם*! מסארים ויל הררנים דנרי נם נלל <ץטא טם גלי השניא נפיישגה

ט טמרא דגר וגל שנה שלעגץ שא ש נונ נ  שלא ואע^ע הפמה עשסשקע סהסיל גיד
ס ש® המגיע ראה ט ץ טנ  ני לוטי ל® יש ששראל ואפר אפר ננל סל® שהדגר ני
קידוש גענץ אמנם .הסגגיס ראה שלא נרם רשפו וקוצר השמשוה גץ ומן הניע

ש אס לני לנ׳י משור שהדנר הפיש ם יצאו ולא שרה הם י  הם יסלים טגני
ד גי לקדשו דטץ יום אהד טנג ששאל מאמר על ונסמוך יום שא ג ט׳  שהלגרמטד ו

 והפושים היצירה שלישי ששים שו הם שטדש מלני הלוי הדני נרשיפם לנים להם
ד ט שוס עם הטננים רש לא רשמם שלקוצר עלינס נאסר ולא  השר נ' של ני

ה נם פיא נשגה גדה® מעיניו נאפת נסומא אפילו ד  הרג ונסנו נ*ד ישהו פרק ג
 הנ' ששמם צריך ו*ל דלדעסו נלל ^שיא ש® וה גל עם סנהדרץ מהלטס פיה ויל

שי  הרמגים זעה ליישג ט לפוש ל® אץ ויל הרמנין עליו שהלק שוס ועם מהסגגגרץ י
רן א® לל  שנפנה• הפספאוה ש® גי לרשת המעיץ •ונל דתה• אשר הדרך ונוה .ו

 שלא סלש שדם הלשוסס שש ני אמה ששק המשנה גפי' ויל להרמלם למעלה
ש פטץ גטנה אגל ונעעוס גמקרג נפלו  הראשץ שיר שהרג שאה ולק .שדורם נ

ש אמה והוא וטי יוה א' טנג שטאל מאסר העמיק ט נראשונה  ססיפו שאם הדץ נ
א מעעם אלא טשים א® שספה מפעם לא הממה סשסשקע השיעור שש על ט ^ או  ג

ם ש® שנרש שא האמה שוס  וה גל ד.נאר נאשר הפמה שקיעס אפר מיד טגני
ר. גישר למעלה ט פי סיק אסיג אמנם נ ̂ש מפעם ^ הנונר ומעעס נספרו מיש נ  שצ

 שנתר• האפרונה לקושיא להשיג הקצרה דעתי שהשינה מה והו .אמת אי® בראשונה
ת  הדיען אלו נל סקר שהיא אפרת שניא שאניא אפר לאמרות להשיג נא והו® ה

ה ד ף ראוי® ר״פ נ ד(י י ראוש תנן :הצעתה שא ש ניה) ני  נמקרו ישראל ונל ד
ר. שהשנה פי מקודש לומד הספיקו ולא העדים טנ פ שהו דו  שנים יעמדו נלני ניד י
הונ'ונו׳, מקודש ויאמט נפניהס ®עידו או ס למס® ל• נפיאלמה ר ש ט׳ י ו י  ישהו נ׳

״י ק וירא איר מישיס נמלה שמיעה סהא לא ואמאי נטיהם ויעידו שנים יעמדו נ  ע
ט ז״ל סייש׳י .ע״כ נצילה שראוש או י י לני ד  ארישא ולש הם אנא שעיד ש שאץ נ

 טלם רשט ti9 ®עיוו שרם יעמדו ואמאי לקדש שהות ששה אלא לפשיגה נסמוך קאי
שי נחלה עיים מפי שטפעיס שמיעי. תהא ילא נרשיסם יקדשוש  שישהו וטי 0«

:ע*נ ,יקדט פה על ששעה לאי א• למפר הילכך גלילה
ש תוספות ש  שם לא דש שהות לגם דשה ננךנ' ש* וצנן נינ של ניד פי' ניד י

 שד ולקדשוהו מישיה נגולה שמיעה ההא לא ממרא פריך מאי שהות לגס
ק ש שט גנץ . לקדש שטת להם שה הלא עי שן גלילה שי  ש על לקדש יסלים י
שית  גיוס אלא עיוס מנלס ואץ עמס קנלם מקם הלילה ראיית שסה דא*נ הצילה י
 ואפי .עדל טן נתפלם עדוס פקייס דקד לעיל נדאמדק ממומס נדי® ואפילו
 ואמש ואמר המקשה שגשהקשה טץ ארישא אפס קשיא לי קשיא הסוניא פשע הננס

 ששה אלא קאי אדישא לאו דסיפא דדל משום טא מרשיג נמלה ששעה תהא לא
 לפדש למסרן לו מה איג •0100 געלי סעסיה ושרט ויל רשיי נדגתג לקדש שהות

 לומר הספיק נפלא ופייר• סמיך איישא וסיפא ליה לימא גלילה שרשהו שקימפא
אע/ שפשגה עד מקודש  U הא דמשמע משום מסש שתשנה עד למיסר שיין דלא ו
 oHna שאגאר ונסו ק הדץ דגרישא אעינ גסיפא ט הדץ ואץ מקדש יאמרו פשגה
ם. שרשט ולטלס טום מקדש לומר הסשק ילא שא הטוגה עניו  דלא ואעינ גיו
^ שתשנה עד מקדש לומר הספיקו דלא לרישא ממש מ® רי ק דלא דל ג  גיוס הנפי

ט ונסיפא ל' שק נדלא שיי• וסיפא דטשא לרישא דומה הרי עד! ד® טום שי  הס
שיי דהא ניאייה והש בראייה האי שמשנה עד לומר פי ק• נ0נ מצנע זיל י  מס נ

ט׳ קאי שישא דלש הטס׳ ספירט  פנל פדשה שקפתא לתש <ונ לספרן לו ומה ו
 דנם לומר למחק הנרי« נמל דהנרס לומר לפדו והנראה .גלילה דראוהו והיא ונל

ט׳ פטם יעמדו משנה שספק הדץ ושא נלילה שתה הראייה  הדבר אמס ואם ו
ג מקדש לומד הספיק דלא אלא ניום שתה דהיאייה ד יטלץ דאץ אעינ ד  לקדש ני

 ׳W ®עידו פרס שעממ למפר צריך למה עד! ניום אלא דנץ דשן משום ניום ס
 גלי החדש יקדשו ולעמי טום עמס קנלה נמו שא הרי גיוס שסה שהראייה נית

 שנהג מה לש ואפילו הפוסטה שפירשו העעס גפי צריך אי® ט גלל עדות קבלה
ך זיל ישיי ת שיאו יאסילו שרה דמשמע יקישו מה על שמיעה לאו ש למסר ^  ני
ס דן  לספר עדות שמיעת צטן טום ס קיטהו לא אם דין p שהוא ניום שי

ד שיקדשו  «ו שא שטונט שאמיסי הקושיא מנס איל צרינץ זיל לדנרמ אפילו עליו ני
 מה על גיוס עמת קנלס שהוא שמיעה לאו ש למפר הילע שיל ההוס׳ בפי׳ מה

^ עמס קנלה נמו ש®! גלילה וראייתה •קדט  ועוד .לדץ יא® I'te גזען ששפה נ
ס טא גדץ טה לומר נלמל״י אוגו א׳ פלוקס, נ׳ יקאמר דמה®׳ מרישא טני  ו

י ואפיוייט העדים, שנפקיו ש נ׳ ישראל, ונל ח גיא  מקדש למש הספיקו ולא ^
 אס ט <n פסו M העדים שגשנסקרו ונסו שוה גשרהן שהדץ מראה שמשנה עד

ט׳ דץ ניס נפרשהו נם מקדש לומר שנו ומש אפי w ציין אץ ו ף י ט  יום נ
ע ר המשק שאם מראה ל׳ ביום שמשנה עד מקודש לומר הספיק לא ומסי ני ^ 

 %נ .נלל אוש דגר צדך ואץ מקדש דהפדש שלשים ביום השנה שלא עד מקדש
ד שנשרש נהגרס שאה « ני׳ע יום בסוף שרה ני ץ הרשי ג טק לא אם ^  סס
דג הטניא מואס ולמדסי נלל עדות קנלת גלי לספר שסו שקדשו מקדש לומר  ו
ד נשראוש הא׳ .מטלק דינה א׳ ונל סלוקוש ג׳ ש^ ד ומן ®ש גיוס ל  מקדש ^

 סשסם סנא לא ואמש המקשה שהקשה ממה למד® ווה מקדש ®אמרו שד שפו שקדשו
ט׳ נדלה ט׳ שרם יעמדו דלססר טא והדץ בלילה גשראוש נ׳ מלוקה .ו  למדט מס ו

 שקושו טא והדץ מקדש לומר הספיק ולא טוס גשרשש שלישית מלוקה .סהתירת
m צריך שאני מה •הו .ש^רסי ההנרמיוס מנת נלמד וזה דיא בלי למחר שט i• 
טן לא מריו אנא מרס וס גל ועם ויל. הרסנים דברי לר.נץ הסוניא נפאת  אפ

ס׳. שהות להם דשה גקנשדס פי* ולק שאמרו הסוס׳ נדנרי שקיל מה לומר ש ש ו  ו
י ואמס מסלמיד הנהה שהיא שמר הייתי דמספפיגא לש  .הסס נדליס רנרם מי

טג נדטר די קאי ארישא דלש רשיי נתב במשנה ג ג למקשה סברא לסת נ ל  המר ו
י קניי לומר ויל לרש׳י לו ששה ל• קשה נ ה המשנה לפרש ולא נוה מ  גפשיטע ננ
ק ש שה היא שהסברא ג פי המשנה פשע נ ג דו  ולא סמץ■ ארישא דסיסא לומר ט

 ששל ט׳ במשגה טרוט נס ראייתה נשעס שד שיקיטט שא הקשיא אס גלל יקוה
הג זיל דשא המסרן לדעס ח והמתח לקדש שטס שהיה אלא נ  גלילה שרשט עח ש
ד הליל נואת שה לסניה ואינ «ד .קי ר שיש ו ט  שמיעה תהא לא סיץ־ מש גי

שית שסה שואת לגם מנץ שישהו סיד וליקדטה מראייה נדלה  גשטל ואם המקק: ק
שיי םיש שריל אשרש א® רשיפן גשעס שויל לפרש סנומוש מי גרשיס •קדטט י
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 שאתר ותה . כלילה שראוהו לא■ עדות נמו אי<מ
 קושיא להרן נא קאי אוישא ולאו למעלה דש׳י
 ההאיקו ולא דאירוש והיא הלשון נאי שיש אמס
 כיוס שמשכה עד ל’ר שחשכה עד מיץדש צומי

 דראומ השניה החלוקה דזאח נאמר ואש שלשים
ד ך מדנר ונו׳ נ׳ נ ננ  יעמדו אמר איך א'

 ענר הרי מקודש ויאמרו נכניהם ויעידו שים
 נססוך קאי ארישא ולאו רש׳י אמר לוה היום,

 שראו אלא שלשים יום חשכת דר״ל למשנה
 קודם לקדש שהות ונשאר נ״ס כיום אותו

 להעמיד אאשר ולוה שלשים יום נל שיענוי
ט' ויעידו שנים  מארש שאני מה דלאי ואע׳ג ,ו

 נל עס שלשים יום נל דנשאר ר׳ל הלשון דה
 שמוח כנראה לקדש שהות שהיה רש״י אמר דה

 נשא' דלא איירי דנרישא משום יותר לא לנד
 אכל לקדש שמת אאילו שלשים יום מנל נלל

 וקיום שלשים יום נל נשאר דנסיאא אכ*נ
p שינא ro מיה אאשר כלילה שראוהו «ון

פירוש

שאף נ! ואיע ה־ץ.יא חתנשל ההקדמה ואת שנהיגאל כנראה להקשות ההקדמה ואת ששם שכיון לי וע׳יק .עדות כמו תהיה וראיית! לעדות ילערט לא כלומר ראייתן עם
שיאvה היא ואת כי נראה ועוד .עדות כתו ראייתם תהיה כשניהם שיעידו שנים לעמיו הו.רט למה מקשה וה כל עם למהר אס ני ראייתו כשעת לקדשו שא׳א עדה אס

כראייתה יקדשוהו שיקדשוהו שעה וו נאי עדים נריך למה יקשה אם אכל , מראייה גדילה שמיעה תהא לא ומאי שאמר נמה וק1ח אין לאחרת ני האמרת לא המקשה שהקשה
ט' תהא דלא לא שיקדשוהו שעה וו ונאי עוות נמו ראייתם שתהיה ייל שאמרתי כמי ראייתם עם אירושו נראייחס רש״י שאמי מה ני אייר אני לכן נסונ ינא ו

שראייתם המשיכ השינ ולוה לעדים יצערט
 שקרשו דין בית י :השלשה ויקדשוהו השלשה בפני
 זה הרי אנוסים בין טוטעין בין שוננין °בין החדש את

בו. שקרשו היום על המועדות לתקן הכל וחייכין מקודש
 הדבר שאין עליהם לסמוך חייב שטעו יודע שזה אע״פ
 צוה הוא המועדות לשמור שצוה ומי לד.ם אלא מסור

:ונו׳ אתם תקראו אשר שנאמר עליהם לסמוך

שלישי פרק
ם א די  מקום ובין ביניהם היה אם החדש את שראו ?ז

 פחות או ויום לילה מהלך דין בית בו שיש
 ילכו לא כן על יתר ביניהן היה ואם .וטעידין הולכין

נתעבר שכבר מועלת שלשים יום אחר עדותן שאין
חחדש

ת י  החיש נתייש יןולא 11 ,ונו׳ שיויט דץ בי
 אווי נאילו אוחס תיןניאו אשי נאויי שהיי

 הל אלא פונוניס אנו אי! שהרי אסס «ןיאו אשי
:וילתה 1א כשננה ואשילו סיוייש אסירהס

ם א פ׳יג ט' יש1הו את שיאו עדי .ילנו לא ו
די! כיון למזןום מנישיס שאינם לשי

 לי וקשיא .החיש שנהענר איור שלשים יום אחו אלא
 יום כל עיים גאו לא שאם ה1 פרק נסוף אסר שהיי

א^ התיש את ומניו שלשים ' ו  כאו ימים ה' או י
 כסוף ואשילו ממנו היות שיאו והעידו יתוקין עיים
 מקישי! נוינוי! עמיו אם עליהם מאיימין התיש
 הנה .שלשים חיום החדש לאותו ומוני! וועויי! אותו

 אחי הנויים לעדות תועלת שיש ו'ל מינייו נתכאי
 שמכרו שאילו״ נראה ווה יומנו ונראה מאיל ל׳ יום

 נתחלה ואמן טמנו וניןגעו לחוור להם יש כ׳י אותו
 טעם ^! יכני מועלת יום ל׳ אחר טיוח! שאי!
י עיניו שאם מורה ווה החדש נתטני שכנר ׳  את נ

החיש
e גס דנשאר לומר w .ת מ ת ע  הגלע׳ו והו נ׳

התום' נעלי דנר׳ שהם אלא נן אינו ואם .ויל רש׳י דנרי לשרש שרצת תלמיד תאיות תנהה הוא תות שהדנור שנהכתי ההקדמה כשי ונתנחיו ו'ל שירש״י ש”ע ההלכה «ה1<ו
הני ני! אמת הם למעלה שנתנתי והדיגיס ההלכה גחנארה הדנריס כלל .נהשינס יכלה לא הקצרה ודעתי אמת הדנרים כל כי נזה שנתנתי מה על הקולמוס עני כאילו הרי

מדיוק היתה למדנו והא' נניאור נכנסו כנ' .מחולף ודינם נענין חלוקות נ׳ שיש נתנאר כנר ,ואותר כלל קושיא שמשאר כלי ז׳ל ר^נ דנרי ליישנ אנא שיהס ועל הני ינץ
נ עשה עצמו זזה ד שראוהו הא' ,החלוקה הי אם וט׳ עצמן נ״ד ראוהו נמ״ש כראשונה הרנ הזכיר החלוקה ואת מקודש, מיד שיאמרו נוה והדין מקודש לומר ומן ונשאר כיוס נ׳

ט', ניננ יצא לא עדין  שני שיצאו אחר והוא דניה׳ש ננאן ללרדע הרנ והוסיף וט' מושינין למחר וטי שיצאו אמר שלשים כליל לראות שאשילו ואה נהשן היא הנ' החלוקה ו
ד יקדשוהו דלמחר כה והדין שחשכת עד מקודש לומר הסמיקו ולא כיוס כשראוהו היא הג' המלוקה כלילה. הוא הרי טכנים  נלמוד הנה החלוקה זאת גם כלל עדות שוס כלי נ׳

וט׳ דיינים יושיט לא ונם סיד מקודש אוסרים אין טכג יצא אם הא טכנ יצא דלת עעמא מקודש אומרים נוכנ יצא לא עדיין אם אומר הוא שהרי הרנ דנרי מדיוק אותה
חנ שסא נלתוד ככה האחרונים דנריו מדייק נס וכוי דיינים שיושיט כלי מקודש יאמר שלממר הוא ומה אמר דנר אלא ט' למחר כוננים ’נ שיצאו אחר ונו' ראוהו ואס נ

 החנרו הרי כלל נ״ד שיעמדו כלי מקודש למחר שיאמרו יעשו מה אלא סיד מקודש אומרים אין ונס דייני! מושיט! אין אחד אס כי יצא לא אם הא הנוכנים שני דצאו עעמא
 ומחלוקות הדינים טשאי נס רואה שאתה נמו ו״ל נדנריו שהקשיחי השנית שיא הנץ שהיא לאלו אלו דנריו סתירת מקושית ניצול ונזה הנזכרים דינים הג' הרנ נדנרי ושTנש

ד הירח שראו לדמיון כי ר.ינ שהזכיר אותם עצמם הס הנזנרות  לומר יוכלו טדאי נ■ טכנ שום שיצא קודם אוחו שראו משל הרנ סם מקודש לומר וסן שנשאר כיום נ׳
נ שיצא אחר אות! שראו דנטו כדיוק משל הרג שם סיץדש לומר ומן נשאר ולא כיום אוחו שרתו ולדמיון .נונניס שני שיצאו קודם מקודש  אס הס ידעו לא או כי אחד טנ

נ אותו יצא מתי ראו שלא כיון מקודש לומר וסן יש טנ כנ יצא מקודש לומר שישלימו קודם ואולי האחו על השני הנוכנ לצאת יחעכנ כמה יודעים אנו אין ונם האחד ה ס
דנקידוש כי ליעשוח נח! לא מקודש החדש ישאר טכנ יצא לא ואם תקודש לתחר לומר יחזרו כך ונין כך נץ אחר נוכנ יצא אס יראו ואח׳כ מקודש יאמרו תאמר מה ,אחר

 לזה סוחר איע למעלה הטכר מהעעס יום אחד נוכנ שמואל מאמר הלכה לעסק נכאן תאם דהרנ דאע׳ג סוה מנואר הרי ,לילה סמק על דנריהם לומר לנ׳ד ראוי אין המדש
 נסי' שמואל נדנרי כמטאר יום סא עדיין אחד טכנ שיצא אע׳ס לזה ני לנד יום יהיה שעדיין ולנקש משל לשום כוונתו אין כי סכנ יצא לא עדיין אם משל ששם נסה
נ יצא כנר אם משא״נ וסן נשאר טככ שוס יצא לא נשראוט אס טדאי כי כנר מקודש לומר לומר זמן מהיום עוד וישאר יום יהיה שעדיין נעטר משל לשום כוונתו אכל נ  ט

 כשיהיה מהלילה שהוא עליו נדק ניה׳ש זמן כי ווה לתקן קל דנר הנ' גם : הראטגה ליץשיא תירצת ונזה כנזכר זמן עוד רהיוס שנשאר ידענו לא יום הוא שעדיין שאע׳ס
 לומר העסיקו אם ונוראי ליום ניה׳ש ומן נדון אז אוחו ומעניין נזמת החדש מקדשי! שאין ל׳א ליל שחשכה עד מקודש לותר הססירץ כשלא ולכן קולא כשיהיה לא מוסרא
שראו שמדנר השניה כחלוקה אכל סיג נ»ף הרנ סדנרי שמתנאר כמו קולא הוא נזמט החדש לקדש שלא ני אותו סקדשץ ניה״ש כוחן שהוא אע׳ס שמשכה קודם מקודש

הטן כי ז'צ הרג מכסח נראה לקדשו.והנה שיוכלו ל' יום כל להם שנשאר כיון כלילה אוחו ונדין ניה׳ש כזמן אז אוחו מקדשץ אין שלשים כליל כוכניס שני שיצאו אחר אותו
ד ראוהו שאמרה כמשנה הוזכר שלמעלה  וראה כלילה שראוהו עו! כת״ש ננמרא הוזכר וכוי כוכניס שני יצאו ר‘■ מכיה של והדין שחשכה עד מקודש לומר הכסיקו ולא וטי נ׳

כלילה שראוהו טון כגת׳ ונח״ש כנזכר י\לא הוא הרי כן נאסר לא שאס מקודש לותר יוכלו עדיין ודאי משכה לא ואס כסשוסו כמשנה שהוזכר שחשכה עד להניח נחנמחו הרב
ם :נתנאר נסשר הנושאים לחלוף וזה קולא הוא הרי כן נאחר לא שאס כלילה הוא הרי ניה״ש כי פירש ז׳ל ורש״י התוסטח נשם למעלה התירו! כה מטאר הד' ההערה נ

:הדנריס לכסול צורך ואין
כל

משנה לחם
 לסימר איכא מה סועדות תקנת דאיכא וניק כתשרי ועוד עדותם יועיל שלא כיון לילך
 וכ״ש המועדות לתקן מהרה לצאת השלוחין שיוכלו כדי הסועדות לחתן נשכת אסילו ילכו

 המשרש תירון דאין ודאי לי נראה לכך ותשרי נניס! השכח אח מחללי! זה דססני כמשנה
 הדנר שימצא אעיס החודש אח קדשו דנ״ד דניון לחרן נ״ל הקישיא ולעיקר .כלל עולה
 זוממץ העדים נמצאו דאסי' כפירוש ז״ל רניע שכחנ נמו מקודש הוא הורה מדין פעוח
 אחר שנן וכיון נ״ד שיעשו כסה אלא הדנר תלה לא דהתורה מקודש הורה מדין

 כל לקנל צריכים את ואין הוא מעונר ק הדנר ימצא שלא אע׳ס דין נית שענרוהו
 מה לסחור סחויינים את אין הנאים העדים נדנרי האתת דאסילו כן אחרי שינא עדות
ד מ’ת אכל ניד שפשו  דנריהם ונמצאו עדים דכאו היכא כשקר הדנר שנראה מאני נ׳

 י.ע'ס נהם שיחזרו כדי אותם ויואייחיס סנלנלין כך וייסני הסינור אח סותרים מטוניס
 ליכא שוג נהם יחזרו דאס נהם שיחזרו רוצים י״מ אתם שהאמת מנינים דין שכיח
 אז נדנורם עומדיס כשהעדים אכל כדין שלא החדש שנתענר שיאמרו העולם לעז כאן

ד מוכ-חיס נ חייש נזה וכיוצא נשקר נחעני שהחדש העולם יאסרו שלא לסותרו נ׳  י
 כך הדין. שאין אע״ס נראה ולכך נשיקיא ממזי שם ואייר השנה דראש נס״ק דימי

 שלא לעשות יכולים דאנו הינא כל דא׳1 ולכך לעז יוציאו שלא סכני עיטרס את סוחרין
 לט ואין החדש נחענר שככר להעיד ילט שלא אמרינן ולכך נעשה העדים אותם יעידו

נאים שהם מעני הוא כן אמרי העיטר אח סוחרין אק דאס כלל כעדותם תועלת
מאליהם

סיימוניות חגחות

ת י י ט' החדש את שקדשו דין ב  אמרו נ״ה) לדף נסוסו מכירי! איק אם נסרק .ו
.נמסחני (עקינא) נחסתני עקינא יהושע ר' לו ואמר ר׳ע דיש שק■ שם

נ * ם א פ די ) (דף אי׳ק כסוף כמשנה .וט' ניניה! היה אס החיש אח שיאו ע נ  נ'
 לילה מהלך שעל סזותת נידם לוקחים רחוקה דרך היתה ואס אמרו

 אסר ז״ל רניט דהא המשרש כאן הקשה החיש לעדות ויוצאין השנת את מחללי! (יום
 החדש אח שראו והעידו רחוקים שדים נאו ימים ה' או ר' אחר דאס הארק כסוף לקמן
 לאותו ומוני! וחוזרץ אוחו מקדשק כעדותם העטם עמדו אם שלשים ליל שסא נזמנו

חנ איך וא״כ כלילו הירח ונראה סאיל שצשים סדשיסיום  מועיל דאינו כאן זיל רנית נ
ק הקרנת לענין מועלת דאינו p׳w .החדש נתענר שכני העדות  לחזור מועיל אנל הקי
 לך תקשי דעייין תייון זה חדוצו אין אומר ואני . שלשים סיום חדש לאותו (למתת

 שיוצאים חדשים כששה נענץ שונא לן דנאקא החדש סרן לענץ לט ויועיל ילט לא למה
ט שניאר כסו נהם.השלוחים ני  טק השנת זה על מחלליו אין דמ״ס וכ׳ת לקק ז״ל י

 ילכו שלא הזכיר לא ז״ל דינית חדא . תשה ס׳ס ונסטו חדש ראש קרנן עני דכנר
 מזכיר היה ואילו יועיל לא שעדותם יצט לא חול טוס אפילו ומשמע ילט שלא W נשנה
 קאמר דלא דסשסע ניחא השנת אח מחללי! ולילה יום מהלך שעל המשנה נלשק ז״ל לנינו
ט מדניי אנל דוקא שנח חלול לעגץ אלא וצילה יום סה^■ i יני ’ l ולילה דיום משסע 
העדים מחוייניס דאיגם נמול יוצאין אץ דאליכ נמול אשיי היציאה לערן כמשנה הוזכר

עוז סנדל
ת ה) כ׳ד (דף סדרי! אינן אס פרק סוף .מרק סוף עד היזדש אש שקרשו דין גי  שראו עדיס נ׳

:נ״נ) (רף דר״ה ס״ק סוף .החדש (העמי שנגר עד החדש את
ה) נר־ה(דף [כדתניא ״ א רני «אםר נ׳ א חרי יהחעע רגיS עקינ  אתס אתם אתם אוסר תו

w Sr אתם שוגגין אפילו אתם ללסר ®עסים iS'm רח^ת הי' מזיר•; אהילו אתם םוטע־ן 
תס ה' בחוביס וא״ו חסרי או ץיי נ9נ או *ור נ כ9 אותס תקראו אתס כלוסד אתס ו ח וי ג  0נ

ר דנ ת ואתו תלוי ח ן לרנו י ע T «ו m|* ן ופיר«״י .וסומעק עי ו • נ ובעמוד ׳הקר ערי ע׳י מוטעין .להתעבר ראוי Mwr כסבורין סאליהן ׳ ו ת ס נ חוא חגסרא וןrול אגוסיס טוירין נקקו
i נהע^ת] נהל ■עות ו^מא 1ר3 ע«ק תסס׳ב נחג יכן rrra אהילו



̂ט מדוש הלכות זמנים. פיייש *II קנו פיייש פ״ג החד
ח י1ש !משוגה . torn מיהגא האי ל! !קיא גוהוו ז«»‘! להה אי! מווש  וי5ש ®ים .יי

»nn p 1>«הג1ר*ו <!ינן ^רסו מושלה שומן שאץ ג1ה nDc מס הגר tne גקרנן, והן 
 מישאו מיש qm M ימיה ה* או וי אחר לץינו ויהיה אוחו מישץ שאגד גסו. דגרו אגל«<ן

^ חומלח ec לא'»ה אגל ̂שיה ורוח החרש «שחו וצוגוח לחוור גרי :לי
 וחשרי <יהן ריח חל וגוי החוש אח בואו 0׳עו ב

 הגחוג ש.רש גיון . מוחדוח9ח1חון מחד
 אח חליק מחללץ גמומרה ואחר החושויס נץייאח
 החשח וחל החמיר חל השגח אח שגחללץ גשח השגח
 דגל המוחריס חל מרדרשיץ גמושרה גהח רגחיג
 rגחמ וואמר סגח ואשילו גמושוו גיה וגחיג דיגא
 נמח וסיג גמוחוו לי להץריג חשמח ד«ח ריח

 המוחריה וץריאח גמוחדו הי ץוק אח הוןריג לגלחי
 cp שגהחיץ וגוחן ^ו החרשים גבוי היא גשחם

:ריח חוה. מחד החישיס גל חל יולאים
 נ׳ג:) ממוא(^ה לסן .ונוי שמחללץ כאס [

 ממאי גוגי מששה והחדא מהימן לא ומר
 להשיר שירוש שלח להשיר נשגח לאושא השר אצל סהלן
 מי א«ר אואן מגירין שאין השריה «| רץ לגיא

י גהריה הוה אחרמא חהרא (הוגאי  קא ולא ^
 אמר אשי וג מוראי ורגי ננודו משוס ליה סשיג
 די ואול גאושא הוה אחריוא ההוא מוראי רגי

 מהו למימרא מאי איה גהויה לאיצשרושי מורא
 משנח לא א ליה חשגח א ירח ולא ניון דשימא

(יה

 הולכץ אלו הרי החדש את שראו עדים ב :החדש
 תקראו אשר שנאסר שבת היה ואפילו להעיד p לבית
 את דוחה מועד שנאסר מקום וכל בסועדם אותם

 ועל ניסן חדש ראש על אלא סחללין אץ לפיכך השב^
 וביסן .הסועדות תקנת מפני בלבד תשרי חדש ראש

 מוסף קרבן ספני כולן על סחללין ^ים הסקדש שבית
השבת: את דוחה שתא וחדש חדש ראש שבכל

 השבת את החדש את שראו העדים שסחללין כשם ג
 לא אם דין בבית אותן שסזכץ העדים עסהן סחללין כך
 שמודיע זה היה ואפילו אתהרואץ. סכירין דין בית תו

 ומחלל עמהן תלך זה הרי אחד עד דין לבית אותן
 העד היה ך• :עמו ויצטרף אחר ימצא שמא מספק
 על אותו סרכיבין חולה השבת בליל החדש את שראה
 לוקחץ בדרך אורב להן יש ואם .במטה ואפילו החמור

^ העדים  שראעוחו כשם יאמרו לא לכל ונראה נתל ראת ואפילו מזונות. בידם לוקתם רתקה דרך תה ואם זיין. כלי ב
 המקום ובץ בינו ויהיה להעיד ראוי דהיה החדש שיראה מי כל אלא השבת את לחלל צריכץ אנו ואץ אחרים ראווע אנחנו

 החדש עדות מקבלין היו בראשונה ה :ולהעיד ולילך השבת אוז לחלל עליו מצוה פחות או ויום לילה דין בית בו שקבוע
 עולה יעשו אם יעשו מה תעו ולא במקדש ונתקלקלו הערבים בין עד מלבוא העדים אחתנשתת פעם שלשים. יום בכל
והתקינו p כיח עמדו .הערבים כץ של תמיד אחר תום מוסף־ שיקריבו אפשר ואי העדים יבאו שמא הערבים בץ של

שלא
משנה לחם

^ סוחרים פ6 1̂ והפני גנסורה עווס וסננירים סאליהם פ רי V<׳ ולל הוה) 6םהו ו*ל(נדינוי הסום׳ מג יוהר נל6 הראשון ה ש 116 ה6סי אסד נפר מיי מי שסנן «ו

I״
r,בנשי שגיל ץמ'ל שמו מחללץ 6ל מששיקא ליב a(הגלגוח אשר שברי מבשי, בשגה מהללץ ביאן לי ׳ 

 מפש; שנה ן4מהל שאין למ יישנו שבו) אי יוש שוימול שנש שרג של בשגבויו גץ שנולר גמי מילב
 רד יןנל> ווא שמו שישוון אחו ימלא לא שמא אג נאמר וגן ששו וילשח> איוו ימלא שמא ויל יאמרו

:שוויו מזיימה ולא שנש איו ביזללו וימלאו אוון ייושץ שאין לשי שיי^ראיב
.בששש אשילו מ' ימוש איו שואב בשי היה ד

 נשנש בנבמב של משא לבוליא שאשור לשי
 משא איש ישלש שאינו אי גשוש שאיג חי ואוב
 שבוא המשב pc וגל משד בוא בד שולב ביב ואב
 גששב ג»ש שאינו פי אוב שבמוליא ואשיש משיי
 אגל אוב נושא3 ביש לו ששילב שבמשב לשי ששור
 משיי ובמשב יבישלב באוב בד גבמב משיי לשני!

 בפירו אגל נ:גש בגבמב של לבוליאב ואביר בב
 נגשב ואשילו בפילב אש שמרגינין בפוש נשווש ויל
׳to ניוב גשויב לוןייב נוון ארג לבב יש ואב
 ןשש1 יפייף רומח ננץ סצנוש תן שאינו ואשיב ויין

 בבולאב של יויג בבוא גבן יגיילא ושדב ^
 גירש «ליב אלו אש ליץיו לשויב פושר גבב
 יגונש שדץ מין שמישר מלנוש מן שבן גליב ילש

;גבן וגיולא
 אבשר ואי יגר שווש מץנלין ביו בראושונה ה

 שאץ לשי שירוש .מיב. לביןריג
 פמיר אמר ולא שמו של פמיר 6ןוי ןרנן יהדנין

ספש ביב בשרגיב p שפשיו לשי בשוגיב גין של

 שלא פר וה פרק נסון! ו׳ל הרג דגהג ורח16 קושיא אללי נירישג יבוה .ילנו שלא סיה
 והד הקידוש גיונשל ההומה גחקייהה ראה משמה גומה החוש דחקרש הומה חחקייס

חג שגי נפרק לפיל והא מפונר הגודש  החרש לראשוגיס דדמו פריס שינאו ראפיפ נ
חג דשה איו גוקורש,  רגראה דהיגא הקש רגק מ*מ אנל וה ישא חורה ררין נ

 מקים מגל מקורס החרש המורה רמרין אפיג ספולם לגל גרור שקר הוא רגפרוח וראי
 רגר• ליי% גגון גאמח לי גראה וה .הראבון הרץרוש סחריק לפו הפולס יוליאו שלא גז•

:ויל רניט
ם ב סי להמיר p לניח הולגיס אלו היי החדש איו שיאו עדי  לפיגן מאי קשה .ו

 איקרו חרשיס ראשי רגלהו משום מחללץ גולן פל החורה מן הא וה הוא
ד המופרוס חיקק שאץ לפי אסרו ררנק אלא נספיק ויל והחום׳ ישיי נדנתנו סופד » 
 דאי P לומר אט ומונרחים המופדוח חקון נהם שיולד ופשרי גיגן ריקא אלא נהס
ץ אלא לאו דג מופרי ראלה קרא נהי רגחיג וששח ד !  מחלליו אמאי קיים נשגהימ ה׳

ק ופקרו שנח ט פל הימה וא*נ הורה רנר ינ  אלא מחללץ אץ לפיק• שטונ דל יני
ט חרשים זשאר ראפ/ וייל .הנל פל לסגל ראוי היה וה טפס מפני אדרנה it(פל  אהי

 ואשרי נגיסן אלא גחיג לא ה׳ מופרי דאלה קרא קי מ*מ פגחס גפרשח מופר מראיחקרו
 ממללץ ומן נהל רהגי לומר להגי קרא חלקיטט רלהני לומר רנק מקוס מצאו שנן וגיץ

:לא קיים ניהנדק נשאץ אנל קיים המקוש השנים דמחללץ נשאי משאיג
שם 3 ק נייש .נו׳ הפרים שסחללץ כ ף איק אם פי ^(י  ראמיה מחט׳ פל ג׳נ) סני

 הוא שגא מפשה והחטא מהינק ומר שם הקשו להמית אחו פשש משלחים
ר׳ ממשה והחטא מהיוק w וחד ונו׳ אחר ט: אמר מאי פפא רג אמר ונוי פמו ופריו  נ

 אמרינא סהרא נהוראי רני וחיבלו נאושא נשגה פליו להפת הפר אגל שהלך גהורא׳
ג גהוראי ד של ננורו משום ליה משיג רלא והא נמייה הוה  סבוראי ר אשי'אמר י

ה לאגפרופי נהויאי ר׳ ואול נטשא מה ינאxא סהיא היי  מהו למיסיא מאי לדה נ
 והקשו הא גני Vi הסום׳ והקשו . פ"נ קמיל שנחא ממלליק לא סססיקז וסימא

מ׳  יגפרף שמא שם לילן השגח אח מחלל גמי מניחן לא ני סימא מהימן מ• וחר «
 •פסל שאם אלא וה פם וה שיגפרשו מפט לא וילט וגט נ6 גני נפיק נדחק אחר מם

 ולא גיון שנח מחלל אחר היאך מקשה רלא ופיאה אחר עם השט שינפרף האחר
 .גדג מהימן רחר רחשמש אגוד רגקש רמסטחץ לישגא פל מקשה אלא לחודיה מהימן
 א^ג אחר שם יש אם יורפ שאיט אפ*פ גשנח ילך דאחר להו ראיח רמשמפ זה פל וקשה
ס׳ הוגרנו למה י נהר• לייחק ננ נ י  לא להחם נלל קושיא מהסם דלינא נהודאי ז

 אולי אלא פמו פר היה שלא אפ*פ נשנח שם להפת הלך גהוראי שרט אלא קאמר
 משום הטג או» פג מאי ולוחר ליתוק הולגך נמחטחץ משלמא אחר פר שם ימלא

א  שטס לשלוח להם םיה מהיגק לא אחר הא לגר אחר משלחץ ראמאי ליה ^ןי
ר׳ מגרייחא  ולא עלץ להפת הניייסא סקאסיה מקשה רהני לומר דש . לקיס גהויאי ו
 וחיבלו גאוק היה לחותה גהורא* ררני משמש פלץ להשיר אחר פס להגפבך קאמרה

p אץ־ וידם .גמדאי רני סל נטרו משים הונידו ולא x ט אשי רג  ופריץ פ 6גן
א  לחוויה תטא ומשמש פלץ להפת ולא ליה מנגד להפיר אחר פם להגפרך ליה ^י

 הלך שםפראחד שת תפט נאושאאפ׳פשלא אחר פר ליטהא למה קשיא וסו מהיגץ
בי לט אחר פר שם ימלא אולי להלפרך ל. החושי מ שנחנו פה פם לחד! יש לוה ד

 של הפר א[ל הלך הט הנרייחא »בוש וה ולפי .החרש פל גמי ^;פיר לה גהובואי
 פריס השטה ננרייחא הוונרה *נ6ו החרש פל ולהמיר פחו להלפבך נאושא שהיה החרש

 רני והיה תדר! קמא נלישגא גשלמא גלומר למימרא מאי איה ננמרא הקשו ולוה
̂ג מרייהא אשחפיק הפר שמניב הפר גטראי  השנס אח חילל פגמו הפר היה רלא ראפ

 שמיש ו׳ל ^ לפירוש אנל למימרא מאי פגגט הפר היה רהוא נחרא לחירוגא אנל
 למיבושא קאי הט ראי גךשיא הך א*נ המניר לפו איירי נהריה הוה אמתגא רםהוא

נ המא ט ולהט ני  .שגדי לנ׳ הני דאי פירנא קאי דל מדי ולפירוש דל הסוס' נפ
 סד M הא שנחא ממלליק לא מספיקא וסימא מס מסרן קמא ראסירוצא קשה אנל

ת מאט הוטרו שלא אלא פמו הולך היה פגמו רפפס ספקא ח דיל .גגו ל  10אי ו
 טמיר נאושא ימגאוהו לא נשר שהוא פלט להמיר שהלט הפר ו>סו תלמא וסימא מהו
 זלפי* וראי א9גמ ודנ ^שלה היה נשר שהוא פלט להשיר רהלינחן גמלא ואיג החרש פל

א תקא דל בשיי  m לו^פרך סס שהאלך מקום נאומו אחר פר שם שיש תרפט טנ
 פר שם שיש יומט לא אם אמ השנח אח מחלל לאו אם נטפו שהיא ירפט שלא אפים

דג .גאושא הוה אחתגא סהרא נגח׳ הוטבו למה לא ראי לא גלל  VI ררטט ששלא ו
ח ט ס שיעיר אחר לשם שיש ירש שלא אפילו ילך לפר שמגירו אסר פד ואפילו ליה ו  נ

 אשי׳ ^• סו ראש^ טיל דאטלו דל הסוספוס גפירוש ליה ראיס וראי פמו פרן>9לה נו
אג דיטא אחר שם יש אם ירט שלא ט ו  ועההיא תגא פך לן מגא קשה ופריץ .ונ
 רמייטס טסט* קאמיה גמול אלא נשנח קאיור לא רמסני׳ תלמא ראיה אץ וגט ראג
 מקא מהם אסר אלא יחלל לא שנח לחלל וראי אנל יגפרפו רתלסא משום שטהם לילך

^ הנוח אץ סגיא מרך טרתם לט ונם .תגא האי לחום׳ ומליל  קמא רלטרוגא » ל
ת ומשום שהלט הם שטם  המתנר ספר גחרא ולטרונא הוטרו לא גסראי לי של נגו

א שם שטה הפו פם לה<פק> הלך ועמו החרש פל המפת הפר הוא מרייחא ^. 
ט וגראה ^ ראיה להטא ת  טהר שפגרו שפשה שאמרו רסא׳ק מחט׳ מההיא •ה ל

 ופשמפ להמיר ראשודס הלט שגנב אפ^ש השנה אה ממללץ רסלן משמש «נ פארנפים
ר מסט׳ איית דנשנס מ א ט ^ פינ ה פסמא רמהך תאי ז i שלא לפנ« מנה ט t o 

 השנא אח מחללץ לגל נלדה רהיא גגוליל רגראה ואפילו גמחט' רקאמר ומור השגח אח
נ פנרחס ראיה אינה דל המום' רהנתסו ונט נ6ר הא מ׳׳ש אנל  ומשא׳ ואולי ל׳
ט ראג זמחט׳ רפשפא טיל  השנח אח רפחללץ קאמרה רלפיל רססט׳ קאי ארלטל ונ

 דל רטט ררפח למרט ו<דמ השנח יחללו שמי רהם משמש ונו׳ וגט אג אמרה ואחיה
ח ולא דל הסוס׳ גרפס  מחללץ שאץ הפילה מפטן המפרש שהקשה ומה .דל רשיי מפ
 פשק שום ופל הסופתח חקגח טה רחלד החוש קיתש שאט הספק פל הפנס פליה

הוא: ופשוש אחר נמס למשוסה שיסל מילה משלדג מחללי!
ח ד ) (ז!> %ק .חולה ונו׳ החרש את שראה הפר ת ג  06 שיאה מי נמשגה ל

ט החרש ט גו׳: אוחו מולינץ להלך יגול י סלו ו פ ס׳ נוול ראהו ו  שם .ו
ץ גפליל שגיאה גץ לא:) (רך : ׳01 השנח אש פלץ מחללץ נפליל גראס שלא נ

ח ה שונ חו ם של מיש נפרק .׳0ו שלשים מם ננל החרש פתח מקנליס טו ב  ל
ס נל הסרש פתח מקנלץ טו גבאשמס נמשבה אמריק לי:) (קך  טו

 קלקלו קלשל מה שם ואמר וגוי נשיר הלדם וגחקלקלו מלגא הפריס גשחהו אמש אפם
ט הנא נשיר הלויס רנ ר שלא ט מ א א ר לוי קו פי ל הנ ר ט בו סל פירה שאמרו אגו

ושל
עזז סגול

פ0פד ט ש י » ו א א ג ב: Itop ילבטר.פוץ וליק• בשמו לפלץאב1ובלמ5ש ל w ו  iw nna באפפ»ב(וךד): של פגקידו .נלנר שלטב פט פר ן4וקב
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ס »  נ:ציל:חיטת ה1:פ •PE אוהו שמ*דמיס מסח ®פו־נ מן ה5וסה משם קיר ה5ופח שעזה «
:גמ־זומו שיהגאר כמו מהחים

ץ ו  יוס ולוא קדש ולמהר שלשים ♦וס והיא הטידו מדים שגאו יום והיא .קדש סיום אוסו טדע
 שני מיום ולא ראשין מיום ללוס ימנו לא ולמה הלום ומושין עשרה שני סיום ומונין ל׳א

ן גיס קדשוהו לא שנראסון לסי  קוגעח הראיה ואץ ד
 ועליהם שקוגעיס הס סקידש ש^זרו דן גית אלא
 ומשני .וכו׳ המקיש ניה רזזהרב :סומדס אנו
 הקלקול שנכהלק לשי היום כל ההרש עדות מקגלץ סה

 :היום כשין ואפילו ההדש ומקרשין ההמיד וגנול
 גסי״ן . משו^ס משיאין היו ונו׳ בראשונה ח

 השמיסה העיר משאת ותעל כמו
 ומתלנתינן ואנשי! דוד יישאס ונן שרישתה סייוש

 }כ׳ג המשנה(ר״ה לשון .שרפים זשיחש ואוקדיטן
 אל׳ של כל׳נבאית מניאין משואות פשיאין וכילד

 גמשינמ וכורכן פשתן ונעורות שמן יעצי וקנים אחטס
 ומניא ומוליך האור י^ כהן וסלית ההר לר^ ועונה
 גן עושה שהיא נזגירו אס שרואה עד ומודד ומעלה
ק השני הכל כראש  היו ופאי( .השלישי ההר גראש ו

 ומסרסכא לכרעכא הסש^ מהר משואות משיאץ
 ומנית ג^זי לרה וסחיורן לחיורן וסגחפינא לגהעינא

 עד ומודד מעלה ומניא מונין אלא משם !» לא גלסי
 ע׳כ , אש כמדורת לעניו הגילה כל שמאה

 לקדשו אלא לק״הו השנת אח סתללץ שאיץ
 כשם יכול כ׳א.) (שס כגמרא לשון .גלנד

 שיתקיימו עד עליה! מחללץ p שיתקדשו עד ססווללץ
06 Y9אהה קריאתם על נמועדס אתה סיץאו י 

:קיומן פל מהלל סכ6 ואי מנולל

 שני מיו״ט נ׳ יוס והוא העינדר נשפירת תלוי שזמנה לסי עלית זכר לא . וכו׳ לדשיס ששה Sy ט
 n?v^ אחמוז נסי וליכקו )י׳ה נגס׳(ר״ה ואמדגן סיון על יוצאין השלוחין אין לפיכך סשנז של ׳

ן .שנהם הלוחות ח:ני סי׳  עתה כגון שלום ואין גזירה אין המימרא ו:ון .קיים שהמקדש כלום שיש טי
ע• הכי אי מתענין אין לאו ואס מתטגין רצו אם עליהן חיינין אץ להתענות רצו לא שאם הוה כזמן

והוכחו הואיל גאג ע׳ שאגי ססא ר< אמר «י <אנ

כיי המנחה ער אלא דשaד ערות מקבלים יהיו שלא
 «נ»לו tJ * i'Wto מניו ־וגויס הערבים בין של ותמיר מוספין להקריב ביום שהות שיהא

ו 0 ערים באו ולא מנחה הניע ואם ן :ונסביהם ^ ו י צ ש׳י .»תrara 1 ס 1״י1השצ ו׳ל צ״וי
l ׳ ^ ^ ̂ י אס שראו עדם סי על החדש אס כ״ד כשהשו יוצאין . . י  אם ו«6 שקד» יום צגול־ iTte ויגץ‘״! ס״ול ולמעלה המנחה מן ערים באו ואם .הערבים בין של

 זסוס 6ג׳ גייס if מסו שסני ויווש o'cJ:גיוס טוסה וטקריבין קרש ולטהר קדש היום אותו נוהנין
 isp «ו 1T־* 1י5ףצ1 הססף .״»' f«<שעני משחרב .מנחה אחר אותו מקדשין היו שלא לפי למחר

 שיהיו דינו ובית זכאי בן יוחנן רבן התקין המקדש בית
 עדים באו ואפילו כולו היום כל החדש עדות מקבלין

 מקבלין החמה לשקיעת סמוך היום בסוף שלשים יום
 בית כשמעכרין ז :בלבד שלשים יום ומקדשין עדותן

 היו שלשים יום כל עדים באו שלא מפני החדש את דין
 ושלשים אהד ביום סעודה בו ועושין "מוכן למקום עולין

 בנשף אלא בלילה לשם עולין ואין . הרש ראש שיהוא
 .מעשרה פחות זו לסעודה עולין ואין השמש עלות קודם
בעת ואוכלין וקסנית דנן בפת אלא לה עולין ואין

 והולכין הסעגית סא• אג יעל השנתית. מן .
 משני אלול ועל . השנת מן סו; ימיה ח׳ כל השלוהין

 גיוס ר״ס ;tipi אלול יתתיל מס♦ מודיעין ר״ה
 מעוני אלול אין שנים דרוג נגולה לאלול שלשים
 א״א דן נין הו1יעני שמא נידם היא דכסק ואע״ג

 ואס השנים נ1ר אחר הולכין כרתן יעל לדעת להם
 יום הוא מתי ידעו לא אליל התחיל מתי ידעו לא

 לאחר המועלות תקנת משני תשרי ועל .כלו שלכים
 ה«ו.ית ליום יונאין הכלוי-ץ לתשרי נ׳׳ד שקדכוזו
 ומודיעין לחג עד להגיע שיכולין מקיה עד והולכץ

 לנס יהא שלא כדי לאו ואס לאלול דין נית עברו אם
 לעמא שני סכס הוא קטן שסח .וסיכות נייה״כ נוקשה
ע ושהיה ד  קסן ששח ליה קרי ולשיכך כראכין רתיקה נ

: אמד יום אלא הום ללא
«לוחי  האמורה החדש עיבור של טצוה סעודת היא וזו .הסעודה

 את טקדשין דין בית כשהיו בראשונה ח :מקום בכל
 את להטעות בדי משואות טשיאין שהיו הכותים מ־בקלקלו . הרהוקים שידעו כדי הדדים בראשי משואות משיאין היו החדש

 ואין הבפורים יום את ולא טוב יום את לא מחללין אינן אלו ושלוחים .לרבים ומודיעין יוצאין שלוחים שיוד התקינו העם
 גיסן על .יוצאין שלוחים היו חדשים ששה על ט • בלבי לקדשו אלא לקיימו השבת את מחללין שאין שבת לומר צריך
 שקדשו להם נודע אם לאלול שלשים ביום מצפין שישבו כדי .השנה ראש מפני אלול ועל .התענית כפני אב ועל .הפסח מפני
 ער קדש ושלשים אחד ויום קדש שלשים יום נוהגים להם נודע לא ואם .בלבד קדש היום אותו נוהגים שלשים יום דין בית

 שבית ובזמן .הפורים מפני אדר ועל .חנוכה מפני כסליו ועל .המועדות תקנת מפני חשדי ועל .תשרי שלוחי להם שיבואו
m המקדש :ע ל״ס

משנה לחם
K מינ״ה! רוד כשום נהג דלא רגיגו על והשיתה .ע"כ הערנים בין של המיד עס סול f 

 שלא תימה והוא .כלל עשו 6דל ותשמע יעשו מה יודעים היו ולא בהולים שהיו משרש
 לימא בשיר שקלקלו בגתי־א קאמי אמאי הי״ה ועוד ממרא ולא במשגה לא וה היזכר

 קרבן ואםהקריט העיביס נין של תמיד אתי להקריבו היוסשא״א מוסף הקייט שלא
 לו תירו; מצאו ולא ץ קושיא הקשו ז״ל והחיש׳ .התוסף אבדו הערבים ני; של הסיד
.דהשלמה עשה ודתי דינים עשה דאהי היום יוהף אח״ב להקריב זיטל להו דאית אלא
ע אבל שהיו משוס ואי זה קלקול הזכירו לא אמאי להקייט דא׳א ליה דאית ז״ל יני

 זה קלקול הזכיר‘ לו שהיה שהוה&ת שכן כל .תושף ולא תמיד לא הקרינו] [לא בטלים
 אמי ואתר . עיקר כל שירה אמרו שלא אמרו טתרא דהרי א״א דזה ועוד .הנחל
 ז׳ל דרכינו וי׳ל . הערבים נין של תמיד הקרינו הכל ולדברי הול של שירה שאמרו
 דדתי כתייין ושובר יוסף של זה קלקול הזכיר לא דאמאי ז׳ל החום׳ קישיח לו היקשה

 תמיד או מוסף יהיה אם ואמיו התנו הערבים נין של התתיד דכשהניאו ז׳׳ל החום׳ שם
 שאמרו קאמר לא אמאי ונ״ה .תול של שירה עליו ואמרו מוסף שהיה נמלא !למשרע

שעה דנאיתה תשים ההמיד עם יקאמר וייל ,התמיד עם ולא תול של שירה המוםףי פם
כשבאו א'נ1 העדים באו לא שעדיין הערבים נין של נתמיד נראה היה שהקריבוהו

ט ואת״ב מוסף הראשון היה אח'נ קד  אתיו שלא ות׳ד נמושן. קלקול היה לא וא״ב התמיד ה
 או יו*מ של פירה וצ״ל מוסף יהיה זה אם יודעים ה״ שלא תשני הוא עיקר נל שירה
 אלא היה לא והקלקול עיקר נל שדה אסרו לא ולסיכך ס,ל של שירה יצ׳ל תמיד יטה

 נדכתנו העדים באו לא היום באותו עיקר כל שירה אמיו לא ילמ״ו משוס לנד נשירה
 עיקר נל פירה אמרי שלא נמ״ד שסק ז״ל ירנינו ר׳ה של יו'פ נש׳ ז׳ל התום׳ שם

 היה אם יודעים היו שלא משני שנתקלקלו נתב ילנך ■יייגיי" תניז אמרו דטמ׳ משוס
 יהיה או מוסף להקריב יוכלו לא שאחריי תמיד שיהיה וא״א יו'פ שהוא משד מושף זה

 אע׳ש נשיר. שהיה נס׳א והקלקול הגאי נדרך הקריט והם העדים יבואו שלא משני תמיד
 אלא השיר מענין כלל הזכיר לא כי נס ומה ז׳ל רטנו בדברי דתוק קצת הוא שזה

:ז׳ל בלשונו אחר ישוב ראיתי לא כי אעשה מה אבל נלשוע ולישט לדחוק שלדך
לו ו אפי .עדותן מקנלין תהתה לשקיעת סיוך היום בסיף שלשים יום עדים באו ו

 הוא אתד נוכב נראה שלא זמן כל התמה לשקיעת םתוך לי דלמה קשה
ד שלשים ליל כוכב ינא לא עדיין אם השרק בסיף לעיל כנז״ש יום  מקודש אומרים נ׳

 רנינו מדברי שהקשה סה על ז׳ל תניב ן׳ מהדיל שחיין התירו; באן שייך ולא וט׳.
ה ז*ל ^  ת״ש עם יום הוי אחד סכב נראה דבשלא נ׳ נשרה באן שמ״ש אדידיה מד

 עם היץשיא נתירי; שהאריך אחר שם וכתב נילה הוי התמה דמשקיעח שנח נהלטת
ר וכל שבת שלעני[ ודעתו עש״ז הנוארים ז׳ל הימב״ס דברי נס וזיל הנמיא סונית  ינ

 כוכניס שד המביש ראה שלא אע׳ש התמה השתשקע מתחיל השמשות נץ בזב כמו מומיא
ע ני לומר לנו יש מישראל ואחד אחו ננל תלוי שהדבר טץ וקולר ניה׳ש זמן מי

ם ראותו  אס לנד לנ׳ד מסור שהדנר החדש קדוש נענץ אמנם . הטבנים יאה שלא ני
ס ילאו ולא הירח הם ראו  ומטאר .ש׳נ נו׳ יום הוא היי ני לקדשו הם יכולים טנני
ק ואסאי הוא התדש קידוש נסי דהנא נאן שייך החילוק זה דאין הוא עי  סמוך נ

.יצ״ע התמה לשקיעת
! ז רי ב ע ט ש  סורר p ושיק י'נ) י (דף דסנהדרץ שיק .ונו׳ המדש אש ד”נ נ

ע׳.); (דף ’
ה ח שוג א ר ; (קף משנה מכירי! אינם אס נשרק וט׳ דין ניס כשהיו ב ( . נ נ'

 נשם יטל נ״א.) (יף נפ״ק ברייתא .ונו׳ סתללין אין אלו ושלוחים
.ט׳1 אותם תקראו אשר לומר תלמוד שיהקייתו ע־ מחללי! כך שיתקדשו פד שמחללין

ל ט סשנ■ אלול ועל : )י״ח (דף נפ״ק תשנה .וכו' יוצאין שלומי! היו מרשים ששה ע
ל מחי מודיעים זיל שייש״י ר״ה.  לאלול שלשים ביום ר׳ה ועושים אלול מתי

ט שמא נידם תוא שספק ואע׳ש העוני אלול אין שנים ורוב ננולה עניו ו י ׳  להם א׳א נ
נ לדעת  יום ידעו לא אליל התחיל מחי ידעו לא ואם השנים רוב אתי הולכים ע'

ס יום דידעו ניון נולה דנד דש״ל ז״ל ישיי מדני׳ תשמע ,ע״נ שלו שלשים  אלול ר׳
 רניע אנל .מעונר אלול אץ שלעולם על ®תנים והיו אתד יום אלא ר׳ה עושים היו לא
 של ׳ויש לקמן נש״ה כתג וכן ימים] [שני ר״ה עושים היו דלעולם הני ש״ל לא ז׳ל

ה  מיס’ שני או« עושים ישראל אר; בני רוב היו הראיה ע״ש יךנעים שהיו בזמן י׳
 ניו׳ש יוצאים השלוחים שאין התיש אח נ״ד שקבעו יום יודעים היו שלא לשי רהשק

 לע פה כ! אם ימים שני עושים היו לעולם זיל רנינו דליעת כיון א'כ יניח ע״נ
ח לידיעת  מלא אתי או הסייס פניהם או כעונרץ שניהם אס ואליל באב נכק דיש וי״ל .י״

O שדהם ואס תשרי י״ח טי סיא יום תעונריס שניהם ואם משר ואתי 'xn יום 
 השרי י״ת ששים יום הוי מלא ואתי משר אמד ואס תשרי ר״ס הוי ותשע התשים

 מעונר אלול אם טשק לט ונשאר אב דהיש הנשק מזה יצאט אלול ר׳ס יום לט וכשיודע
ת ואתי שלשים ויום שלשים יום וענדיק לא או  הייט לא אם אבל פאק פיד• ויצאט י׳

 ^אס ש״א ויום פ׳ וייס ניע יום יחים שלשה תשרי ר׳׳ח עושין הייט אלול ר׳ת יודעים
tdלרטט טעם נראה זה . טל‘א ר״ת ידיעת לט מועיל לתני כסנסי נאשר ספק כל ׳ 
 ת6 שקרשו להם יודע אס כלומר ל׳ ניוס מצפים שישט נדי מ״ש קשה אנל .ז״ל

 ניום ט יוצאים תשטתיס דאין טין זה לידע הרתוקים לתקומות אששי ואיך התיש
 שנת חתום נתון שהם לעיירות היינו להם מדע אם דמ׳ש י״ל ואולי .יו׳ט שהוא

ח שיד® כיון אמר ולזה שם לילן השלוחים ביוכלו  העיירות שלשים ניום יצ« א'טל י׳
 שלטש יום יעשו והשאר ל׳ יעשו החסום ננטך שהם ניו׳ע השסועה לנא להם שאפשר

ת יודעים היו לא אם אנל ל״א ויום  נאשר ימים שלשה לעשות צייניס היו אלול י׳
ואי^ אמרו י׳ע:) (דף דממרא תימה .השורים תפני אור ועל הספק משני כתנת׳

ס ספני שני איר על אף יוצאים השנה נתעניה ׳ דלא מתני' קתני לא הטיי י דתניא נ
ג׳ י

עת מגדל
רין ענ ס נ י׳א (דן דסנסוד; ס׳ק .סקיס מ< עד ני ) י' נ p נייזשלמי וזוקצחי נננצי ומקצט י'  p c ף סורי ה(ו ץ(יו איע אס סר; .<צ<ד לקדשו עד ביו נשהיו נרוניסוטי. «') ונזיי טי <) מ נ'

טן דן ע׳ק .קטן עסת עד סשה על :דל׳ס ס׳ק ו ) ־ ד :י׳וו) י
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*. חי6« ' ® ק! ט י ר' ש! נ1ל1«זי ק ס»יהדשיסשמ*»ו לי6« סו ל ו רי  מ*> 6חוש< סשאו מנ

ק, המימחה t שנ e iממששהמישיס ׳ «>'( לדגץ fi» ffthe נשלוסין שממי)K<
«', גייס f1(t <יל)ץ לוין Vt *«0ו :ה*רמ t>h« מ)מי ל>מ1ולה ל<לן למה יש מהויש 1<*  K n ו

 שלימי(יק לימר לי יהיה יי׳ש י׳הלהישהיי! יןנייש6ייל י<ן6 חשוי שלימי ל)נל <יק ^נשליהי י»ק
מ נייס לא6 >)8יי ן6  ̂ינן משיי שלימי אנל יהי' ו׳

 ילהיק יי׳מ יאשין שייס למי שני נייה W יילאין
ח וה יסק לא  להש׳י י(״ל .נלמ ניק <י׳מ W6 ה

 פו אלא מיפי! אי! אנל ר׳ה נייס ללאה שימנז
פ פו הממוה ק ל«יה יישני המיפה  השפה ^
 לק ימה ילא לילן ינילין אה הממה שמשקפ ואישי
 לממ יולאי! מקי פני( לק יש ואמ הילני! פניג
 פיויש יולאין שאפנו [יפה! .משני של ני יוה והיא

ההופה: פו הולניו לש יאה לה מלה פימשליה מלאי!

ש *ב  »' ניליק שיש לפי נמשו* שפמפנני! פפי מץ«יק1השל ממגני! שאין לפי .וקימומ י
̂יה מניפי! מק שלישי למנן נשוי ויוה השנה יאש יוה יפיה  ששרי שלימי מגיפין למ

 אלפ א' ייה שיהיה ויפשי לפפומ ינאי אשו יוה שהה לפשיה ינהני שאה נמיפויש לשלק שלא >1(1
! הניפי שלא  ששץ איק שהיי נשלווו! ולא נואיה מלי׳ שאילי רמ1פ של יי*פ יאפיא השלושין ^

 פילה היוימיה מופר של היפיה השירפ פל אלא פלדה
 הששין יספו שפא סנמיה שמששי לפי ,השוו של שד
 אפו יוה שינוס יפשי שמא אשו ייה פ!ומ יפשי אה
 אליו מניפי! ששד שלישי שאי! המקוה סה

 שקי ישיש פני המיפדה הל הפקיפיה ^לה שיפשי
:ניאוו לרין איש ^ ושאו הפסה. ששש

ra *

קטן: פסח מפני אייר על אף ימאין קיים חמקדש
חי י  ביום אלא יוצאין אץ תשרי ושלוחי ניסן ^ו

 מפי שישמעו עד השמש שתעלה אחר חדש ראש
 תשעה יום כסיף דין בית קדשו ואם .מקודש דין בית

מקודש דין בית מפי ושמעו שאמרנו במו ועשרים
 היתז שנראה אחר מבערב לצאת להם יש חדשים הששה שאר ושלוחי .מבערב יוצאץ

 למחר שהרי יצאו החדש ונראה הואיל החדש את דץ בית קדשו לא שעדיין פי על אף
א :דין בית אותו טקדשין בודאי  בתורה. ככתוב אחד טוב יום הטוערות את עושין היו מניעין השלוחץ v־!w מקום כל י

 בית בו ש^עו יום יודעים שאינם לפי ועפק מפני ימים שני עושין היו אליהם מניעין השלוחים שאין הדחוקים ובמקומות
 ומן .תשרי שלוחי להן טניעין היו ולא ניסן שלוחי אליהם מניעין שהיו מקומות יש יב • היא יום זה אי החדש את דין

 חג של טוב יום ויעשו .חדש דאש נקבע יום זה באי וידעו שלוחץ להן הניעו שהדי אחד יום פםח שיעשו היה הדין
 שלוחי שאץ מקום שכל חכמים התקיט במועדות לחלוק שלא וכדי .השלוחין אליהן הניעו לא שדרי ימים שני הםוכות

 ששלוהי .ימים שני תשדי לשלוחי ניסן שלוחי בין וכמה יג - עצרת של טוב יום אפילו ימים שני עושץ שם טניעין תשרי
 צריכץ השלוחץ אין T :כפור יום שוצא מפני בו בעשירי ולא טוב יום שהוא מפני בתשרי באחד מהלכץ אינן תשרי

 מפי שמעתי אני ואמר כדרכו שבא העם משאו־ תנו* אפילו אלא בלבד שליח ולא .נאמן אחד אפילו אלא שנים להיותן
 אחד ועד להנלות העשוי דבר זה שדבר .פיו על המועדות את ומתקנין נאמן פלוני כיום החדש את שקדשו דין כית
 בפרק שבארט כמו החדש את ועברו בנשף והשכימו עדים באו ולא שלשים יום כל שישבו דץ בית טו :עליי נאמן כשר

 באו ואפילו .שלשים ליל שהוא בזמנו החדש את שראו והעידו רחוקים עדים באו ימים חמשה או ארבעה ואחר .זה
 ומשתדלץ בעדות ומדקדקץ בבדיקות עליהן וםטריחץ בשאלות אותם ומטריפים נדול איום עליוץ מאיימץ .החדש בםוף
 העדם והרי מכוונת ונמצאת בעדותן העדים עמדו ואם טז • טעיבי שמו רצא הואיל זה חדש יקדשו שלא דין בית

ח ונראה הואיל שלשים מיום החדש לאותו ומונץ pוחוז אותו מקדשין .כראוי העדות ונחקרה ונבונים ידועים אנשים ^ 
 שאמרו הוא וזה .מניחין אלו העדים שיכאו קודם כשחיה מעובר זה חדש להניח דין בית הוצרכו ואם ין :בלילו

 לצורך. החדש את מעברין אין לעולם ואומר זה בדבר שחולק מי הנדולים החכמים p רש .לצורך החדש את מעברץ
 החדשים בשאר אלא זח בדבר החכמים מחלוקת שאין לי יראה יח :עליק טאייםין ואין מקדשץ עדים ובאו הוזדל

ק ועבר שנעשה מה נעשה שכבר .הרגלים שעברו אחר שבאו ותשרי ניסן בעדי או .ותשרי ניסן ק חוץ  הקרבנות ז
ק  שאץ .כלל עליהן מאייםין ואץ עדוק מקבלין החדש חצי קודם ותשרי בניק העדים באו אם אבל .המועדות וז

 והרי עדוק שנתקלקלה עדים על טאיימין אבל יט ג לעברי כדי בזמנו שראוהו החדש על שהעידו עדים על םאיימין
 P .בזמנו החדש רתקיים העדות שתתקיים כדי עליהן םאיימין .החדש רתעבר העדות תתקיים שלא וננאי טטה הדבר

תתקרם שלא עד המזיטין על םאיימין אלו דרי p בית שקדשוהו קודם בזמט שראוהו העדים את להזים עדים באו אם
:כזמנו החדש רתקדש ההזמה

שנה
משנה לחם

e«שץ6מ ץ1וו לקוסו סמש ה6נו 6של סשהו מל גמדס מל ״מין1שו >«(א6 n iD 
» מיג t'lp'R 1יג<ו6ל האי גמ>גרא משוי האי <רג למגניי סשש שולאה השלש מל

̂ גפם סשש שנראה החדש מל המדיס מל פאיימי! ויל ופירשיי משרא. «נייס היא
»1pl צי«ין ואק «1יא שלא המלים מל ל׳ פאיימיןנמם ואץ למגרו. נשניל סיסריש!

 06 מו׳ שאיישי! שלשלש היה שקר. ימימ ראיט שיאסרו סיה׳ג שגש לסשריל גלי הפס
 ונאגס *.m לצור!־ מקלשין בהה שלויין שהסומלים וסשרי נניק שסר. למשוש! צריפי! אש
 מאיימין נדל ויל ישיי של שויושו ללשי *יל רש׳י לשיסס הסה זיל רגיש שימש אץ
 איש לולאי הני שיל לא ויל ורגיש .שראו אפיס ראו שלא לוסר היא למגרו המדים מל
 נאמר ולא לצוק* שלא גץ לצורן׳ גץ ימגרוהו שלא ולאי גוסש הסדש אש רא דאה ליה

 לפגר גיץ למגר הוצרט אם לאו גממוש סששילה דנשמגר היגא אלא לצורן מיטר
 שנסים שאסרו וה וגן וו*ל שי גשרק גלגשג איג .אשוקשיה ליה שוקסיץ גגומיש נתמגר
 מלא אמד מושים ששט! לאי אישן שממגרים אלו ושלשים הוא לצורר השלש אש ממגרץ

 מאני לצורך שסמגדן הוא גוה לסהר או מלש אסר שלש למגר להם רש מהי ואשל
 מס ש^ק אשר היושו ששילם שהוא גומנו הירש כשנראה ^ל גוסנו הירש נראה שלא

 פיגרו לנגר הנא לאיירי אסרש גלרן הלנה הירש ולע נדג. למולם סקלשץ השמש
 הקימש גמגץ pi המטר. ולסשור גושמ שראוהו לוסר מלים ito ומשה השלש אש גיל
א! 0«לי ששירה גא ואשיג וקלשוהו גוסס שראוט סששילה מלים שנאו גהאן הוא

 ויל רגיש לזמש גנשרא, ושריא שקלא וגהא מלוק סגשל מר הגסשה או הוסה
 מל מדס וגאו השלש אש מיגח שנגר היגא המלים מל סאייסץ אמר יהושמ לר'

 ר0פלו למגרו גלגליהם יממלו שלא לנריהס לסמור מליהס מאייסץ גוממ שראוט השלש
 סלא לומר פדה וגאו קלוש שמשו נהק־ וגשסא קץם0 יהיה שמשה שהמיטר גדי

 נאיס והם שקר הוא פוסמ שנראה קיטש של ̂אשץ שהפלוס נלוסר נוסנו נראה
(צרץ■ .קיים יהא שמשו שהקילוש פלי מליהם מאיימץ אץ גהומה A נהפסשה לאושרו

סמייס לפשו פיק השלש ממיסר שממו ולל .וה מירוש לשי יהושמ לני ממם לשש

 גנש' שם ואמרו האור»ם ממני השד אוד מל אף פצאץ השנה נשמנרה 06 אומר רט
 יום ל' סגרי ורנק פס ל' רצו שיש רצו שנה לפיטר שממון נני סגר לרני זסליגי
 פאן היליל איג פריש ומי יום ל׳ מו שוש לרצו מיל נהוף פסק ויל ויפינו .לוקא

ודש: השורים משני השד אלי מל ייוצאין
חי י ק שלו ט' ששרי ושלומי ד ק .ו סיי פיג יוצאץ טלן מל אשת )4פ* (דף נ  מנ

ק מל  לא גניש שיוצאץ «דש מקלש. גיל ספי שישממו מל ששרי ומל ד
ק משוס אלא גלוקא הגי נקש  ונגר ירש להוי לצאש יפולץ שאץ ולאי גששרי אגל ד

:רל המשרש וה מל ממל
ב ש י טי מנימץ שהפ מקומיש י ׳ מפריו פיא) (לף נפיק .ו  דממו היפא גל פסק י

ק שלוסי ק ולא ד ק נורה פסי היי לימנט ששיי שלומי מ :ששרי אסו ד
ך  אינן אס שרק ריש .וגו' אסד אפילו אלא שדם להיוש צריגים השלוסץ איו י

p י o o ט' סדא פיג:) (לף  אס גיל קלק ואפי הסולם ססוף אסל גא ו
 :אינשי טה מנקרי לא לאינלויי למטדא למילשא משוס ממשא שם ואמרו נאמן השלש

ת טו ץ (דף נפיק .וט* מטס גאו ולא ל' פם גל שישט p בי ס' הקשו נ  מל מ
 רגה והשני איני וירקיא משיא מקם לאלול דמפנרימ המם לאמרינן הא

 השלש <רל לצורך השלש אש ממנרץ פך לצורך השנה אש שממנרין גשם יטל שמואל הר
ק למגרו פאן ליק רג אמר .וקרש ראה גוה שלשים ראש לגם הוה  והיק לקלשו ג
ץ גן לצורך השלש ואש השנה אש שממגרץ פשס יגול ^  השדש רל1 לצורך השלש אש מ
ט' הוס ל לאמי הא ט1 ו ט' סאייסין ואין וטי השלש מל הפטם מל p״60 טני  ו
 פלמץ הס אמי ליי נשיאה יהולה ר' ליה שלש והא איד לקלק גומנו נראה שלא מל

^ מלמלנו היה פשק ר* של ימפ שגל איי  פומפ נראה שלא השלש מל הפליה מל מ
שו ק הא ליק אגיי אמר ראינו יאמרו ראוק שלא אמיש ^ ד  נשאי [הא ומשרי ג
 P אץ אומרים אמריה דמניא היא אשריס שקאל גר רגה לשני הא אסר רגה ירשי)
ט' גלגל ימים ל U6 לרה ליס p ^ין לפצרש מצ« משני מנהרלמא טסי רג ו

ר ק ק ג
tw  h a s

ק י י ו *ו ה. פה « פ סד ק ננ ל ף ק .14■ נאק נשו נשאפץק מין :לא) (לף «שנ» דלוק ט n דפקשפקש ק סשם ט! פיו! s לג) מדטן(רף איק אם נ a !ק .פס לדה •
:( ל ף :4ופןאם« (ו » ל ו ץ ל ק. ם ם ף ט « פ ט מ
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b־t חדש יגננרו ש^ם לשי יסאגיג לימן יןחג שהוא לסי .ארר אלא לסולם סוסיסץ ואין ־ עוכרה לאשה דמיון מסונרה חד: מי׳ג :היא כשנה :קראת למעלה נארט כנר . וכי׳ חעונרח שגה א 
ל׳ העינוד וזדש מה מסגי לאסגיע. האגיג נשול הציע אם יודעים הם האניג מומן ־;חג העיניר חיש יעשו אס אכל 'עינוי השוה תלטרך ולא נמהלה התנואה שיחנשל יהכן לסניו

 לשיק* ש^ריסאהרת לנו ישאל ועי׳כ הזמן ריהר; משני ינועו שמא ל׳ חם5ונמ; כ״נו העינוי חדש השנים גמי,לח י;י:ו ואה משצ׳ג י״נ ממע ישאל נלנד נ/־ איהו יעשו יאש חשל/ י״נ כ״ס החדש שיודח לשי
ה ולולא וכשליו ר*ח:וין שדיר נמ:נון ינלע כחדש מרשלוה רסהאי יוס ל׳ עיגי* של ס:,י: נכל אוהו יעשו מ  שגה על החמה שנס טששת מאי השנה ומגי נל על חלילה השנס חדשי חוורי! היו ה1ה החל־ש ט

ושעמים החמה נימוח שעמים נא הססח והיס הלננה
הגשסים נימיח

ל ב  יתאחר אם .ונו׳ מעניין םימנין שלשם ע
 וה םן1 אחר או ננינן ט״ז עד כהיושה

 שעורים ימצאו שלא ויתגן החנואז נישול שייזאחי יזיע
^ מהם להיץינ  נזסן החקוסה חלו צסי^ העופר מנ

.העומר סקרכת חיוג ומן נגיסן 1ע׳
 ולא מאוחר אסל סירוש .ונו' נ׳ד ראו אס וכן ג

 נגםן הוא כאילו ודומה האדמה מן צמח
 ני גוט לא זהטססס והמשה ינחיג גאסילה האלן

 צרט ש'א משני הנרד לאהשכידס סימש אסילומהנה,
 איחס וימיח הני־ אליהן שיגיע עד האי־ן על ויצאו

 ופומכין וענין ,לאויר יצאס וצא האיז בנען שהיו לסי
 אחד על לא נימד שניהם על לזמר סימגין שגי פל

נלנד מהם
ל ד  מארן ארצות השלש אלי .ונו׳ ארצות ג' ע

קורם) נהם להתנשל החנואה ישראל(ממהרות
 צמחו לא עדיין אש וסיי־וש א׳י עיירות כל [כוללוחן

 ע'יו שיכייי• חק נייין לני <:אר שהייי(לא) האילן סירות
 נאתת אלא הגיע לא ר^נינ שהרי השנה נעיטר

 וגס נהם הגיע לא ארצומ שנשתי אלי ארצות משלש
 עד :הקישה הגיע ואע״ס:־יא צמחו לא כאיל, סירות

 גידיעת צייכין irfi :אין ענייה אם שכן יכל נניכן %י״ז
 נמצאה .ונו׳ ה1 פימן יעל אמר שדרי אלו פימנץ ש!ני

 לא ואם מענרין כ־־כן ע׳ז הת־,ו:ה ענ*ה שאס אומר
 האילן שימה יצ-חי האניג והגיע נניסן לס״ז הגיע

 חע״ס יזדש של רונו התקלסה ענרה ואס .מענרין אין
 יעל אדר שהרי הסירות;*•.כיין] וצמחו התנינ שהגיע
 הגיע לא ואם .אמי־ הוששין''שימן ואי, הזרכץ זה סימן

 לא או האניג הגיע לא עדיין אה נניהן לס׳ו כתקושה
 ומן י: שהרי ייעירין שאין לי יראה השיטת צמתו

 הגיע שלא מאתי להנמיח !לשירית צהגיע גתנע
ג׳ נחלק אכל .גנים! ס״ו עד החקוסה  שהדי למתיה יש י

 חלא נניפן לע״ז התקושה הגיע אס ן סענר אנו אין
 וגמה המנינ הגיע והרי האנינ סמן הססח שינא כדי

 לפייין חיששין ואין אמר זטצד לעני זי נשגה הוצרננו
:וג׳ע אמי

ש ה  שיכולים לשי השלג מסגי לא .וכו׳ דניים שם ד
 דכיון המדורות נהמי-ות אז נכגדיס להתחמם

 נאורחא שה* לא נאורחא למייל רגציה איגיש דמקי
 שעדיין מהיומן נעקח שלא ישראל וגליות הננה, מסגי

 כשיעקי־י אס נראה תזמרין ואין טזרח להס נהי: לא
 לאחר אלא לייושליס להניע יכילין יהיו לא ממקזיזן

 יקי* ,לירושלים שיגיעו כדי חיו השנה גענר יום י״ד
 PPP משועכדין היו שגי דנניה ישרתל גליות גהו

r האומות:
א ן ל  או הקהל נ1ר שהיו כגון הטומאה מסגי ו

 לעשות יכולין שהיי נמת עמאיש הנהנים מג
ויהי שנאמר הטהורים עם הטמאים ימאה1כ הספח

רביעיפרס
ה א נ  אדר אלא לעולם םוסיפין ואין • חדש בה שטוסיפין שינה היא ייטעוברת ש

 חדשי מוסיפין מה ומפני .שני ואדר ראשון אדר אדרין שני שנה אותה ועושין
 שיהיה האביב חדש את שמור שנאמר זמן באותו הפסח שיהא כדי האביב זמן מפני זה

 החמה בימות פעמים בא הפסח הזה החדש הוספת ולולא . האביב בזמן זה חדש
 ‘ועי התקופה על .השנה את טעברין סימגין שלשה על ב :הנשמים בימות ופעמים
 בש׳»־ ניסן תקופת תהיה אם ועדעין מחשבין דין בית ביצד .האילן פירות ועל האביב

שיהיה כדי שני אדר ניסן אותו ויעשו .השנה אותה מעברין m זמן אהד או בניסן עשר
הדמיה השגת ’

עשני. מעניין סיייצין ג׳ על חניא דבהדיא ליהא •הא
 אי1מענרין.י אין מהם אחד על מענרין מהם נ׳ על

 אנין נר מגא רג ליה שלח נר״ם דגרסינן ההיא סשוס
 גניסן שיתסר עד דמשכא טכת וזקיסת היח כי לרנא
 ענת בתקוסת התם לה תיחוש ולא בתא לפהיא עברה
 טר טגת תקופח דפשכא וטון נהדיא כדמסיש קאי
 ואמטזל החג נתר עד תמוז תקיסת משכא נניסן ט׳ז
̂א, גישן נתקוסת אניג דבעינן חדא .חפנרין הכי ול

 ?וני כ*1 יליכא, חדשה נתקוסה חג טלים וסו!מנונן
 תשרי אתקוסת מענרין אין מהם אחד על ננרייחא

 מענרין אין רקתגי נרייהא ראידך כמ״ק דפ״ל קאי
 יום ס״ז תפרה תקוסה היתה א׳כ אלא השנה את
 דלא אשיאח לא, ותו ט״ז עד תמוז הקיסת משכא דכי

 אגיכ דאתי וכיון כניהן ט׳ז ער טנה תקוסת משכא
דמ̂י דלא לנדה החקוסה על סטנרין אין נתקנו

;י ע״כ ,חרא סקסי תרתי
̂כה שיינא (ההשגה :שם) כ״ם ועי׳ ,ט״ז ל

 ואין וטעברין סוטכין זה סימן ועל .האביב בזמן הפסח
 שעדיין דין בית ראו אם ובן ג :אתרי■ לסימן חוששין

 פירות צמחו ולא .הוא אפל עדיין אלא האביב הגיע לא
 שני על סומכין .הפסח בזמן לצמודז שדינן האילן
 שהתקופה פי על ואף .השנה את ומעברין אלו סימנין
 שיהיה כדי .מעברין הן הרי בניסן עשר לששה קודם

 עשר בששה התנופה עומר ממנו להקריב מצוי האביב
 :האביב זמן כל בדרך צוטהין הפירות שיהיו ונדי .בניסן

 ארץ על .באביב סומכין היו ארצות שלש ועל ד
 האביב הניע ואם .ועליל ועל הירדן עבר ועל יודדה
 ואם .מעברין אין הגיע לא ובאחת טאלו ארצות בשתי
 עדיין אם .מעברין בשתים דגיע ולא מהן באחת רגיע

העיקר שהן הדברים הן ואלו . האילן פירות צטרזו לא
 שהיו אחרים דברים שם ״ויש ה : החטה שני השנים שיהיו כדי בשבילן שטעברין

 העם ואין טתוקנין שאינן הדרכים טפני .הן ואלו .הצורך מפני בשבילן מעברין דין בית
 הגשרים ומפני . הדרנים ויתר,נו הגשמים שיפסקו עד השנה את מעברין לעלות יכולין

 את טעברין ,ומתים בעצמן ומסתכנים העם את ומונעין טפסיקין הנהרות ונמצאו שנהרסו
 לצלוח מקום להם ואין־ כגשטים שאבדו פסחים תגורי ומפני . רגשרים שיתקנו עד השנה

 שנעקרו ישראל גליות ומפני .וייבשו התנורים שיבנו עד השנה את מעברין פסחיהם את
 : להגיע פנאי להם שיהיה כדי השנה את טעברין לירושלים הניעו לא ועדיין ממקומן

 ישראל גליות פפגי5 ולא הצנה מפני ולא השלג מפני לא השנה מעברין אין אבל ן
 הנהנים רוב או הר,הל רוב שהיו כגון . הטומאה מפני ולא . ממקומם נעקרו לא שעדיין
 יעשו אלא בטהרה ויעשו לטהר פנאי להם שיהיה כדי השנה את מעברין אין טמאים

שאין דברים יש ז :מעוברת זו הרי הטומאה מפני השנה את עיברו ואם .בטומאה
k מעברץ •א סגזדרין ג תכח חכי כי׳ ונעור ,מז סו טשין נפת׳ג זה כל

 יחידים השמועה מסי למדו כן ט׳1 היו אשי אגשים
 כצינור f«5p( אם אלא כטומאה ואינו(אכל .ונננלה pc:טגע כגון תv*'rוlה גמגע לעהא או מת לעייא [נעותאה] נאכל(נענור) כטומאה והספה:הקייסהו נלנד מת נעימאת ה1 ודנר .נדהים הצנור ואין גדתים

 .ימים מו׳ יותר טומאה לנו אין והא מסח עד חעגרין שט אדר מחדש ע'יהן שתשאר ו1 טומאה ה״ר ת:אל אש ימו׳ל הגאון הינ כתנ .נאכל אינו הדם וריקת לאמי נטמא אס אנל הדס קת ור 0ר\ו
> ויכינו יסה סיריש ו׳ל גאו! כאיי רנינו וה טעם ששירש זשמעגו וטון שיטהרו כדי אדומה שרה אסר נה מצאו שלא נשנה זה שיתכן אמי מיהי ז״ל גאון האי׳ רנינו ש:יר: מה על עמר לא היוי יה̂ו

מניסרי שיהיו כגון זה שיתכן ענ״ד לסי ונ״ל .עכ״ל מעוכרת עינמה(אינה) ואס דלא קמ׳ל אותן לשהי אדומה סרה נו לחשש כדי נה חד: שיייפישין אותה מענרין ופ׳ד העהרו ולא הס טמאים מצאוה שלא
̂תס רזחוס־־י של אילים שיגיעו עד תעניין ותירא מהו הספח לאחר אלא ליקרנ ראזייה כסרתס היתה וצא כסרה את דין נית טינרו ואם שלו הגמרא כסירוש ז״ל רכריו טפח זה דלא ר,מ״ל ליקרכ כש

:נעומאה הספח לעשות יכולין בהן מאחר לכתחייה העזתאה משני נמונוין שאין גויטנד סיריש מעונרת זו הרי הטומאה מ»י השנה
ש ז ה תהיה שלא זמר״ס ידו כמתנת איש ®אמר התורה סן שיעור לה אין שה־אייה הנהמה חן נין העוף מן נין נאה ראייה עולת שהרי לראייה מצויין והגוולות .ונו׳ דנריס י ^ • כסף מטה משוה סחות ר

םג»0

משנה לחם
ל, דאמי הא וכי .ז״ל רניוו לדמח דיגא דני ט לצורך דמענרין ד^מריג! הא דאילו רינ׳ ל ה״ רינ׳ ג עינוי נ נ י. נ ו  זילוחא האי ואינא סא׳ מילהא איארהמא לעיל ז׳ל רניע נ

 תילהא אפרסמא נלוחר רעונר ״הוא סו5 יצא שכנר ו'ל רניגו וו״פ .שעשו חה !עטר
נ אינרהמא דלא בקידוש נ”רובא עע׳ '  עררו אס אנל נקילוש ולא נעינור עא״חץ ולוה נ

 נ״ד דבריו בהחלת ו"ל רנינו שהזכיר הוי! וזה .העיטר אכילו דסותרין ודאי נדנריהס
ט' שישנו  דרינ״ל הא על ננתרא דהקשה ומשום .בלילו הירוז ודראה הואיל אמרו עוו ו
 בגמרא אוקתוה נומט גראה שלא התדש על העדיס על מא״גן׳! דאמר ׳ומק דר׳ סהא
 ליה ומשמע .הקידוש על מא״מין ותשרי בגיס! אבל דז־שיס נשאר איירי וריניל דהא

 נעג׳[ אלא הקידוש נעג׳! תושיס משאר ויזשר׳ גינון תלוק בלבד זו דלא ז״ל לרביע
 דא״ר׳ יורק דר׳ דניון ועעמא העיבור על מא״סין וזין דנניסן מלוק הוא נמי העיטר

 ג״נ הזכיר ולא הקידוש על לא״ס מלמדה שהיה מאמר בגמרא נדאוקיתו וחכר׳ ננישן
 דנניפן ביון ומעתא העיבור על איום ותשרי נגיסן ליה דלית משמע העיטר על איום

 רשנתינן לא ז׳ל רנינו נדנתב איירי התדש דזצי דקודם מועדות תקנת אינא ותשרי
 תירת שראה ערות שהוא מתגי הקידוש מק״מין אגו לעולם אלא דיגא דני נזילותא

 מלותר אורקיה ב׳ נזמנו דנראה לאוקמ׳ עדיף ועשי נזמט שלא דגראה הוא ועיטר נזמנו
 זו המועדות ולתקן התדש לקדש וצריך אורתיה דלאו נזמנו שלא אלא נזמנו נראה דלא
 שעיברה היבא בלומר לצורך התדש אח דמעברין דשונר מההכמיס אמד סברת היא

ננמרא וז׳ש אהזקתיה ליה מוקמיק לעברו מעם יש אס העיטר סתרו ואמ׳׳ה מהחלה

 שיעבדוהו לא אבל אתזקחיה ליה מוקמיק נ״ד נשהוצרט אז נכעוה ב׳ד תתהלה שענרוהו
 בל מא״מץ החדש חצי קודם זחשרי דנניסן זה לאי נתצא ות"נ .לצורך שלא מתתלה
 החדש אח דמעברין ששובר מ׳ דאפילו זי׳ל רנינו אמר לזה העיבור על ולא הקידוש

 על ולא הקידוש על דמא״מין מילתא דתוק׳ ננתרא כדחיין סודה וחשר׳ בניסן לצורך
ק העיבור  נוונא ינבל להו דאית ז״ל רנינו שכחב מחולקים החכסיס ומעם .ומשרי נני

ן בחרא כתירוצא דס׳ל משוס הוא לצורך סענרין אין ^י  ס׳ל שתואל נר דרנה רנא ד
 משוס כאחרים מסקו והם אתרים נכנרת ואתי לצורך החדש את מענרין אין בוינא דננל

 ומורו דאב״ כתירוצא ואופקין חולק׳! האמרים החנמיס אבל שמואל נר דרכה נר״הא
י׳ בל נח״שט דחוק קצח שהעני! אע׳ע מ׳ש ועה .ז'ל יבינו נינחב ותשרי בגיס!  רניט דנ

 שאין ס׳ש גם .מקום להם אין ז*ל יש״י שימח שלאי הנמרא מן יוצאים שהם ויינין ז׳ל
טי על מא״מין  משמע וכנח׳ העיבור על שסא״מין כתב ולעיל ותשרי ניסן גני העי

כני . הקידוש לענין אלא חדשים לשאר ותשרי סן נ נין האיש דאין  .מעמו כחנח׳ ו
 מאג• לבארם רצה לא אלו שדברים שנתב המארש על והתימה דחוק הוא בעיני כ׳ הנס
י׳ לפי מקום אק לכאורה נ׳ מנמיא לסונית לט שח לא ואיך מגואיים שהם  רנינו דנ

כתנח•: דעתי לענתח שנראה ומה ז׳ל
ל ד ג ז ס ו ל . נאמיוב «ד מעונית *נר. ד’פ ע » p'p ׳•נ) ;רן דענסייין:



:J15 קנח פיייש פ״ף החדש קדוש הלכות .זמנים פיייע
ס em &!ורן <ל<»גזלו e» M>9 רsoa16 >19 )>(0 גדלו סל) . c<fHe1 0גד«9 ני0נ ^  י

0 ran•ר6 גל• «ל 9רג9 ליסטס סלץ «ו«ו לט נ» (fi Ct(« :01ול1« נ«> קטן 
*וס׳ טויז של) » « «ל ל)• לו«1י ?•<• לליין נילי של) . « «ד •ץגיטט ®שה•! «  לטי «

ליט טט <נל לטליט לטן «) שטיוט  ש1ט«נ טן ש)ן pra גטל «לץ1 לטשיו טד •(1««וש> ל̂י
 0’<קט טנוולוט טד»ן וגטסט ל)שין טטטט ®)גילט

 טלטיגי של) טגווליט •1מט טשגט טטגיין ץ6 )ט*ט
: ט1)(1ל טיילמט ש<מל)ו טלי

. '01 נמטטגיט )ל) ט«ט )ט טטגר•! אק ט
יי)) («טליץ טגטי) (!00)1 לטן קוזיז

 טשניט שגטט לטל״ט ל• m<x(גלשגיג טטשט
Mm גלשוט של) שטלט )0 ט• )מי ש«ט ><T 
 שטל>ט> )0 •1) ()מר מל•( טל !טן0 )ל1שמ שטל
 טלטה לל«ל )ל) טליטי סשגט לטנר (ל) טישיט של)

 0טש(י של ר)(••! שט •0 שג לי )מר לרטט•0 למטשט
 0)מ שטר• )טשט מט )נל •ין טל לטטטנר שלט

 לט טמוומס )ל) טשגט )ט ממטרין )•ן )שמיס
 (ט)י ט0 )סריג) )•(•ש )ל) ט0 1}ט0 שמו)ל
0 0 0ט )ל1שמ רטטל  ,לטטל )0 ן0ל<ש לל) 0

 )מי ®ס 1(0 ס0(ה לריש מן) יי• טיט0 ה) 0
 טמוז (•ל) •)0 0ר טמל •ל) שיט ש)גל )0 0

 ״)0 ליט• 0מ ריש מל)י לממי )מליו יל)י ^ט
 מיו לי )מר )מש ל)נ) טרמ4ש )0 )תה לי )מר
 .טל«• ט1ל̂( מטמגיט •(n ;שר)ל0 )ת0 מט) ל)
0 גלי ׳0  טשנט ניי0 נליג• עלק לנץ ניגן •<(0

 גלגל ®•מט p16(•שנו 1) יטטו יל) ג)י0 ;ולס
 )לשיט לטלסט טמהט iae ו)ט'ט )ותה שמטגרץ ה!

 מן גט )•; שוש0 של) שטלו )ומן 0שה )מריס
 גמטשה (|0גל)מ לגן מומגו ל) 0שה המטנרץ
 0טלי ה1הש לטני ל) «ן!ון ש«)ל לו ש)מי לישנזג

 ל) למסי מוומן ש)י(ו סי למשיג xefo מנלל וטו׳
 :לממשה הלטה ללמול )ל) המטנלץ p להמטת
 •ושנץ גיל שהיו רוש0 . )ותה מטנרין יככגטז

 ג)ניג מתג• טיסר לרינה השוה 0) ומ)ין
 טלי מג׳ ת0ט טיל ש)י! טג׳ ססוזילץ טתקוטה *

̂ת <יהס0 מה 0) ומיטות רוט שהט שיסיט  ממל
0 .גשג ל) שגיטס טטרו :טליניס מן נלין  ש0
 מל)י po נ)ן ש)ין טן טל טיל נ0לס למן )ץ
 לליגה 0) «טיץ ונט̂ל גשג )ומר ו)של פיסי )*ל
 מרוט )ו סאוטה )ו ג0ט) «גי )ומה למגר * «ה

 נרנו •טייגו ול) 0<ש ול) גמישותו ממיל נגול ט)ילן
 מר)ט גשג טשגיש new ומ;0לט רמש )מרי משיג
 ומשו מש) 0שט ממטשגיס.0 גשג ל) )מר ו)מל

:סי ליין טיסי של
מ! ל) מחש ,טלי מן ססווילץ טשנג ובעיבוד '

p טש)ל 0ישמ שמ) שגלייגץ הנמל 
 וימגט מלול טל למ̂ל )יplo 0 י^ו ול) לטשו טל
 ש)ממו גמו 0נלט לו ר)ה0 לגר לומר )מל טל

 «מל P מסמילין המלש נקיייש )טל .משות נליגי
̂ייט )מל למטלה גמיש  השלש ;ילוש של טטמש שימ
 «|ולש סיזלש 000 הטס וטל מו\וש )ומי יטיל
 שסו) סי לתגיו !ילוש0 לסתמיל לרגיל נמל ש)•!
 )וממס שגיט 0) מט מתגי לש)ול ויש .ממת תמות

 0)1 טמיטוסו ימל נטל גשג )ומר ו)מל גשג ל)
 שניט מוממס נ0 ל) )ומר ו)וול גשג שגיט )מרו
 ימיי נטל נמחלת ש)מיט נמו נ)מי ל) ולמס

 )יגס )ו מסל למגה אממ 0) הלין pi נמי»תו
 להתוש לניס )מרי )0ו הטקר טל ממנת ולמה ללינה
 ול) טיסי לוינה )יגה 1) גשט to 0ש)וממ נמה

 0) וגר)! גשג 0ש)וממ גמה וה ipo טל וסומן
 שני שימי י)וי ומה שגיס מממן )ל) טיסי ליינס

 יוסי• 1) גמיטו® ת0טמי יגטל 1) שויס גמגיס
השניס

 לשנה סער אותן עושין אבל כלל בשבילן pםעב
 ופירות האביב מפני או התקופה מפני עיבור שצריכה
 נולדו לא שעדיין והמלאים הגדיים מפני .הן ואלו האילן.

 מעברין אין .פרחו שלא הגוזלות ומפני .מעט שהן או
 לפסחים מצויין והמלאים תדיים שיהיו בדי אלו בשביל

.העוף בקרבן שנתהייב למי או לראייה מצויין ותוזלות
 אותן עושין כיצד ח : לשנה סעד אותן עושין אבל
 התקופה מפני עיבור צריכה זו שנה אומרין .לשנה סעד

 הגיעו שלא האילן ופירות האביב מפני או שמשכה
 מעברין אין ט : רכים והגוזלות קמנים שדגדיים ועוד
 בית ראש יאמר כיצד .לה במזומנין אלא השנה את
p מזומנין היו הסנהדרין מן ופלוני לפלוני הגדול 

 צריכה זו שגה אם ונדע ונראה שנחשב פלוני למקום
 הן בלבד שועזמנו ואותן .צריכה אינה או עיבור

 בשלשה מתתילין אותה מעברין ובכמה .אותה שמעברין
 אמרו .אותן שסמכו ממי גדולה סנהדרי מכלל דיינין
 לאו עיבור צריכה אם נראה ולא נשב לא שנים
 אמרו .במיעומו יחיד במל .ונבדוק נשב אמר ואחד
 שנים עוד מוסיפין .נשב לא אומר ואחד ונראה נשב שנים

 אומרים *ישנים י :בדבר ונותנין ונושאים המזומנים מן
 שנים במלו צריכה. אינה אומרין ושלשה עיבור צריכה

 אוטרין ושנים עיבור צריכה אומרין שלשה .במיעומן
 לה המזומניו מן שנים מוסיפין .עיבור צריכה אינה

 לעבר כולם גמרו אם .בשבעה וגומרין וגותנין ונושאץ
 הולכים נחלקו ואם .שגמרו כמו עושין לעבר שלא או

 שיהא וצריך .לעבר שלא בין לעבר בץ הרוב אחר
 אחד של ישיבה ראש שהוא הגדול דין בית ראש

 הרי לעבר כשלשה גמרו ואם .השבעה מכלל ושבעים
. שירצה או עמהן הנשיא. שיהא והוא’ מעוברת זו

 החדש ולקידוש .הצד p מתחילין השנה ובעיבור
 לא השנה לעיבור מושיבין י*אאין מתחילץמןתדול:

 ומלחמותיו חיילותיו מפני מלך .גדול כהן ולא מלך
 וכהן .לעבר שלא או לעבר בשבילן נומה דעתו שמא
 לעבר נוטה רעתו תהיה לא שמא הצנה מפני גדול
 ביום טובל והוא הרץר בימי תשרי יבא שלא כדי

 הגדול דין בית ראש היה יב טבילות: חמש הכפורים
 אותה מעברין אץ רחוקה בדרך נשיא הנקרא וודא
 זו הרי ורצה בא .הנשיא ירצה אם תנאי על אלא

 את מעברין ואין .מעוברת אינה רצה לא מעוברת
 שנאמר בתוכה שהשכינה יהודה בארץ אלא השנה
 ואין .מעוברת בגליל עיברוה ואם .תדרשו לשכנו

 מעוברת תהיה שנה זו אי ולידע ולקבוע לחשב דין לבית יש יג מעוברת: אינה בלילה עיברוה ואם ביום. אלא מעברין
שנה שאומר הוא השנה ראש אחר אלא מעוברת פלונית שנה אומרין אין יאבל . שנים לכמה אפילו שירצה עת בכל

שאומר ודא באדר אלא מעוברת שהיא טודיעץ אץ הדחק בשעת שלא אבל הדחק מפני זה ודבר .מעוברת זו
 מעוברת אינה מעוברת שתכנם זו שנה השנה ראש לפני אמרו .שני אדר אלא ניסן אינו הבא וחדש מעוברת זו שנה

 ראש להיות ראוי היום שאותו .כלל אותה יעברו לא השגה עדיין עיברו ולא באדר שלשים יום יהניע יד :זי באמירה
 באו .מעוברת זו הרי אדר של שלשים ביום עיברוה ואם .לעבר יכולים אינן עיברו ולא ניסן ומשיכנם ניסן חדש
ואילו .שני אדר חדש ראש רהיה שלשים ביום החדש את מקתןזץ אלו הרי הירח על והעידו שעיברו אחר עדים

משנת השנה את מעברץ אץ טו :בניק טעברץ שאין מעברין היו לא שוב השנה את שיעברו קודם קידשות
ק להן להוסיף אפשר ואי ולחיות לאכול הנרנות לבית רצים שהכל רעבון  בשביעית מעברץ ואץ .החדש לאסור ז

:שביעית בערב לעבר היו ורנילץ .הלחם ועזתי העומר לקרב ימצאו ולא הספיחין על שולטת חבל שיד

 וגוי ממגסנס טשגט מו!י) )0 וגג)! גשג שט)ומד והממגט .וג0 טל שמטט ימל^ 1) השגיס
 ,נשגיס טמושץ p יוגי סממייגץ שייגו טי טיוג )מי מ גלו של) משוש טדיגי טממייג «ו
סי טט0צ פנים גשיאמגז לוט נס  שייס טי לוגמסס גמווי ל) טיגוי ציינה )יגט )וסו ואמו מ

; משוס ייני לנס נטי) טטיסי לנגי שטס שנטה 0שינ* טי ) נשגיס
א ץ י . 'P 01 מ0 י)ש מה וס׳ מישיגץ א

 מטשט יי)) (סנהיס! נגמיא נואממגן
ושה) )מי מהנמץ מ0י ליטול לסויי) שהלן נישגיג

ונשג) ושניג שיוצה מגש טל השנה 0) וסגדו לג)
:מטוניס הנגה ונמצאש )ני צט0 להן אמי

.וה0י נאגץ אגא השנה אס מטנמן ואץ יב
 סייוש הדישו נשכנו .ייושניש וו סייוש

משגרי! יטץ ; המ־דש נ־ה והוא oifo של לשגני
 המדש לץדוש השנה טיניר הו־ש שמי , טיוס אל)

 מננדץ אין כן נייה אנא האדש קיוש שאין וגשס
 ההיש אה מזישין שאץ ומנין גיוס אלא השנה 0)

 הזמו קרא מאי אנהי ו' אמר •'):) (שם גיוס אל)
 מ מהנהה המד! שיא! מג והו אי ׳0ו י01ש נאש

מי סי  לישראל מק 0 ונשיג השנה י)ש וו )
 010 משטט מה גמשסנו יטקג לאלה• משסנו )0

 קיחש אן! נגיו אה הנהילו ום0 והיה ינהיג
גיוס; כמוש

ש יג  ימשס היחש .יטו' וליוט לנקוג דין לניה י
מ השמש מהלו  מיוש סמקוהה הטיה י0ו)

 שלה מול והמלה השמש היוה טה והו) מסן הקוהה
 טטנץ וט ויויטץ שנים נמה )!ילו שייצו טה נגל

 נ0ה) יגיט לא שמא לטס וה טייס לא אגל לטצמן
) יטניו ההקוטה והיה יניטי או האיל! הימה ולא
 נשניל ש«) מטוניס אסיו אס pיcל יטניו ל)

!שהיי מטוניס סהיה ל) האהו הטימן  ימט וה )
 ציינץ 0להי ניטיו דין לניס וימה נאדר אל)

 נוהגה אלא מטוניס שהשנה לטס יודיטו ולא להמסין
ה(נן) )00 p להגי הסקושה שימנס )ויו)ט' i וט 
.למנימט משנה מטניץ שאץ ייה לאמי אלא )נו
 גיסיה שיא או רגם היה שאם כוומק מסגי מ ודנו

 אדי קווס ינא של) וסנוי ימק למקום לילן ורוצה
:מטוניס הה) וו שנה מיי ייס אסר אומי

T טוט המוש ונסיג .וס' נאדר ל' יום וזגיע 
 שיאד יום שנא מאמי מושים יאש לכם

 סיסי לקכטו רשאי אהה אי ל' יום והוא ניסן לקנסו
 אמי ואין גיסן שוה להי לו סמון אמי גיהן לטסה

 p!•שסני יהווה מלו שוקיה טטגיןטטה ויוה ,גישן
0 ולא נגיש!  טצמו טג יממים וניקש מניויס לו 0
ל0 קטנו  אטיג אל) )מריק לא ניסן לקנמו וראוי )
'(  p0 וה ה0 קייק ל) מקנט ל) וטויין ון0 די

 טין אדי של ל׳ ניום טינרוה 0ו» : po אמי ו)ן
) ולא מאיל .מטונדה  טמדש נהקיש ולא טייס ג

 טין ל) שוג ו0שטי קודם המדש אה קי® אם לש̂י
 ימדה סלן קיס0 שנושה שוה יסנאילו ומוה .מטנרן

: הו) טשוי שנושה מה אגל נדיטני
ו ץ ט ן . '01 יטמן נשנה השנה אה ממניין א (  ו

 טל »לטמ הגל שיי נשניטיה מטנרין
 ן0 ה00ש נשגה ®)רן שמיציא טל והוא טשהימים

 הטקסט p טין שגיטוה קודם גה שנשל יט0 מן
 טהויטp ^טלן מומי הטל וטשו ומיו מקוים שנקצרו
v ite שהן 10̂ לאטלה לגם האין שגה ומסה 
 שיויטין יה0ט 0«נ מפני נאטילה מד׳ס אמוסן

 יי ואמש׳ג טס סשימיס 0ו)מיי גסמי גשחהיהן
 מומיין שהן סשגי ל)גלן גשממין שולמה הסס טל
p ונן טסשימים מן ישאי ולא יאכלו שמא הסויה^ 

 ל0נש סמגה להקדג המאה הלמס ושהי טטומי
:טטיגוי מדש מסשה

ט«ם«גו־ין

pioiew; ישם: נשמיט: נשסי): •
ל ז ג ז ס ז ד

r>n טי מסלי piM .לו יניסה(וך היק טגיק לוזו ייט): לקישוטיח(יו ססוק. שץ טי pooo אין :וויקיסגסדדן דטדיוה וי

יראד.
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T C ז אה ט ר ט' עליעה מנעל נא ואיש אומי ר"מ חניא י'נ) (סנהייץ דנהדיא היתיה ע״ז הקשה .ונו׳ מנמיה שאמרו שזה לי י  5mf< היחה ר^״ה מעהה מור1( עד י
 נדמפרש האיל! ושירוה האנינ מש:< לעטרה רזדא והוה החם והא הניעה לניח רצים והכל היקה נצויח ששנה משני אלישע עינרה לא מה ומשני שר,העני שנה

ה ולא ננריי־א שנים על ונו' השנה אח מעניים סימנים ג' על )י״א דף לשם הניא ונהויא לנדה החקושה על שמענרין כהונ ננזצא שם נם .רעטן כשני מענרין שאין לפי עיני
־ - - . . .............. . . . מעניים אין מהם אמד על מעניין מהם

ענה נהקושה ההוא לה רמוש ולא שהא צההיא
א״יויז״״יי' סייי״י גיי ני הדיי׳ שנ שי ז קאינדס  בשנת טענרץ אץ חכמים שאמרו שזה לי יראה ט

קאנינ מיא מעניין, הני ואמעול המג עי . ובשב ד^בון ינ ת  הדרכם צורך מפג כהם יעברו שלא ע
אם אבל . בהם וכיוצא והגשרים יע טליה דנעיק ותו ,וליכא גיס! נחקושח

' " י ■ *להתעבר י

ה דניסינן ההיא יישום נ ליה שלח נ׳א) (דף ני׳ ה ננים! שירםי עי ענת חי\שח דמשנא חדה ני לינא אני! נר הונא י עני

פירוש

 אהד על נניייתא קהני וכי ולינא יזישה נחקושה
 דם״ל קאי תשרי אתקוכח מעניין אין מהם

 אין דקהני י״נ) (םנהדרין ניייחא דאידך נת״ק
 השרה חר\נה היחה אא"כ השנה אח מעניין

 שישסי עד העוז תקופת משכא דני יום מ״ו
 פנה הקופה משכא דלא אשתנה לא, והו נסשיי

 אין נחקט אניג דאהי וכיון ,נניפן שיססי מי
חיתי יהינן דלא לנדה החקושה על מעניין

 מפני’ *להתעבר ראויה השנה היתה
 ופירות האביב מפני או התקופה

מן: בכל לעולם מעברין האילן  ז
 השנה את דין בית כשמעברין יז

 המקומות לכל אנרות כותבין
אותןשעיברוה ומודיעים הרחוקים

 הרס״ה השגת
 מהדיא ליסא מילהא •כא

 ואס אומר ר״מ חנא נרסיגן
 אמור ונו׳ שלישה מנעל נא

cv»o שנה אוהה ראזיה 
 שינחה לא מה ומפני שסתטנר

 מזיא דהו® המס וכא גי׳
 ופיחת האנינ מפני לעינורא

 ולא ננחיתא כדמסרש האילן
מפנרץ שאין מפני פינריה

■ 'י” ׳ <“י לכם יודע להן ואומר .נכתבו
 רצו . וכך כך זו שנה על והוספנו וחברי אני שהסכמתי

 העיבור שחדש .יום שלשים רצו יום ועשרים תשעה
 לאנשים חסר או מלא להוסיפו דין לבית הרשות

 עושים הם הראיה לפי הם אבל .אותם שמודיעין הרחוקים
: חסר אם מלא אם

חמישי פרק
ל א  הראיה על חדש ראש מקביעות שאמרנו מה ד

 אין . הצורך מפני או הזמן מפני השנה ועיבור
 דין בית או ישראל שבארץ סנהדרין אלא אוהו עושין

שכך הסנהדרין להן שנתנו ישראל בארץ ד,סשכים ״,  רשות.
ומפי חדשים ראש לכם הזה החדש ולאהרן למיסה נאמר שהם רישת גי,יץשה ניב6 יהא שלא י,ופה0ה

 הוא שכך רבינו ממשה מאיש איש למדו השמועה
 העומד וכל לבם מסורה תהיה זו עדות הדבר פירוש

 בארץ סנהדרין שם שאין בזמן אבל .במקומכם אחריכם
אלא שנים מעברין ואין חדשים קובעין אין ישראל

י אהי! Ym :יירא סקסי  הנשיא לשון ועל .עיברו מה ומפני השיג משלם נ
עה זאמי ׳ ׳ מעהה אתור דקתני יהא סרג י

 ושירוה האניג מש<י לא להחעני היחה ראויה
ה נאשר האילן  איירי לא האילן דנשייוח נהנ

 התנואוה מסיני דקתני אחד דמין כלל נרייהא
 א״י כניה שלא כיון כלומר היק אלא קאמי
 שעורים והוא א׳ ומין א׳ נמקום אם ני להניא
 נחדש אנינ רוב היה שלא נמצא העומר ולאיור

 ודאי נראה האנינ כך נל שגהמעע וכיון יס!
ס ופלאים שהגדיים  מצאו לא ני ודקים יני

 היו לא לנדו אניג שמפיי ואעיש מרעה
 ת׳ס העומר מסיו להקיינ שנמצא כיון מעניין

 הידיים משיי לההענר ראויה השגה היחה
 לעיל כ־אמיינן לשנה סעד לעשותן והשלאיס

 ומכני דעדקין ואמריא מפא לא דאנינא דזק
 ששנה לשי יינו וניח אלישע ענדוה לא מה

ט' היהה נערה  ראויה השנה היחה אס אנל ו
מכני או הגיע שלא אניג ספני להחענר

 נחי הכי ההורה מן העיטר וסע פיקר
 אחד מץ עליו וכחב הדמיה וחזר .דסענייק

 והו נלהוד כתבואה לאוקומה מנ״ל קיזני פיזשא
 לאו דעדקין הוו דאתריא יוקרא■ למידק מרל
 ואורהא האי טלי אנינא ליה דאיתהר משום

 נערהא מחמה הנואם ההאחיא דני דעלסא
 כיה למרעה רעינא דוכתא אחריא משכרי! לא

 שירות נכי לפידק איכא ה״ג הן דעדקין והוו
 כל המאה של אניב ליה דאיהמר כיון האילן

 שיהיו ונעיין האילן שירות להו דאיחחרו שנן
 אנינ כל כדיו נניסן מצויים האילן שירות
 סעחא דמכרש הרב דיכיע כפתיה לשוס

 עעסא מי דקאסר ומאי .הכי האילן דפייוה
 הגיע שלא משיי להסענר ראויה הפיה הימה דאם

 נתיןושה אניג יהא שלא ההקושה מפני או האנינ
 מר וקאמי רענו! נשיי שמענגיין חדשה
 ההורה מן העיבור סימני עיקר שהם לשי סעסא
 דמענרין והאי קסני אי קסנר מאי לי המיה

 סוף סוף הוא מדרבנן ופלאים וגדיים אאניב
 לעבר ההורה מן שמצוה ינשם למי ליה היקשי
עה כך ראויה שהשנה נזמן כזמן לעני שלא י

 הלכה זה ודבר ב : היום בו מחשבין שאנו זה בחשבון
 פי על קובעין סנהדרין שיש שבזמן .הוא מסיני לפשה
 החשבון פי על קובעין סנהדרין שם שאין ובזמן הראיה

 אלא . לראיה נזקקין ואין היום בו מחשבין שאנו הזה
 יום הוא זה בחשבון בו שקובעין יום שיהיה פעמים

 שיהיה וזה . ביום אחריו או כיום לו קודם או הראייה
 למערב שהן ובארצות הוא פלא ביום הראייה לאחר
 לחשב ישראל כל התהילו ומאימתי ג :ישראל ארץ

 ארץ שחרבה בעת הנטרא חכמי מסוף .זה בחשבון
 חנטי בימי אבל .קבוע דין בית שם נשאר ולא ישראל
על ורבא אביי ימי עד הנמרא חכמי בימי וכן משנה
ת :נ׳ מהל׳ הה:גה שייכא לכאן .החקוסה ״מפני ע י ב ק

 אח לעקור שלא כדי לענר ראויה הש<ה שאין
ק קיימי היכי וא״כ ממקומן הסועדוח  מועדוח לכולהו להו ועקרי לצורך שלא ותכנרין מ

 שנים ולענר חדשים לקטע לכ״ד רשות גתגה תורה וכ״ח להו דקכיעי עימא מההוא
 החורה התורה מן להחעכר נסי שתא חזיא כי א״כ מתקומם המועדות אח ולעקר
 אץ פהמא קחני דמתני׳ וכ״ש בהס וכיוצא רענון נשגי לעבר שלא לג״ד רשוח גחנה

 שכשוג מה על מנ״ל נראיה אלא ממה לאפוקי וליכא רעטן כשני השנה אח מפנרין
 חל,וסת דמשכא חזית ני כ״א) (דף דר״ה ס״ק ממרסיק רכינו לדברי ראיה שיש לפעלה

ט׳ ברסן שיחסר פד סבח  נקרץפח איירי ובסנהדרין ניסן דהקושת דההיא אע״ג מ"כ ו
;דרשי קא קראי דבחרו״הו הא לי ומה הא לי מה חשרי

T ן די ב ע מ ש ט׳ השנה אה רץ כית כ  גרגרסיק .ו
 ברנן מעשה י״א;) 9כסגהררין(ד

 tוה'י הנית גהר מעלה גני על יושג שהיה גמליאל
 הזוכות איגרות ושלש לשניו עומד הלו כושר יוחנן ר׳

 לאחנא ונתוג חדא עולאיגרא ליה אמי מונחות לפניו
 שלמכון תתאה גליגאה גני ולאתנא עילאה גלילאה בני

 סעא גיטורא דומן לטן אנחנח מהודעין יסגא
 תדא איגרתא וטול דויתא ממעעני מעשרא לאשרושי

 סהודפץ ישגא שלמטן דרומא כני לאהנא וכתוב
 מעשרא לאשמשי מעה ביעורא דומן לכון אנחנא

 מי לאחנא וכחג חרא איגרא וטול נליא1ש מעומרי
 רישראל גלווחא כל ולשאר דגמדי א5ולאח דגגל גלותא

 דגוזלייא לנון אנתנא מהודעץ לעלס יסגא שלמכון
 וששרת מטא לא דאגינא ווימנא דעדקין ואמרייא יכיכץ
 דא שתא על ואוסישית חנראי ובאנשי באנשי סילחא
 את שעיכלו להודיען ר״ג שצריך ווה יומין תלחץ
.כוז״ל היו שהרי מירושלים רחוקים שהס לסי השנה

ל א פ״ה  חדש ראש מקביעות שאמרנו מה כ
 בשרוך נתבאר וה דענין דע .ונו׳
.הגדול אלימור ר׳

א ב  וס חשבון גו שקזנעין יום שיהיה פעמים אל
 או ביום לו קודס או הראייה יום טא

ט׳ אחריו  ממעלה קרוב גגלגלה הומת שהחמה דע .ו
 היית מעגל גלגל ומוצק למזרח ממערב יום גבל

 וי׳ מעלה י״ג למטרג ממזרח גס יום בכל הטעתו
 מעגלו נהצי הירח [ומהלך] (זמעגל) שניות. ^קיסול׳ה

 סזתיזון ונהציי ה״ז־ות סדר השך על מערב לצד העליון
 מעלה י״ג הגלגל כוה יום בכל חטעחו ושיעור .(מזרח

 השמש שגלגל נניח כ׳] [ציור בקירוב מלקים וד׳
 ומוצק ט׳ ח׳ ׳1 ה' הירח וגלגל ד׳ ג׳ ג' א׳ המדומה

 הירח ומעגל א׳ נקודת והשמש ב׳ נקודת הגלגלים שר
 האמצעי הקנון עת יהיה פעמים נאמר אח׳ב ^״ט
 הקגון עת יהיה ופעמים האמיתי הקבון עת מא

 עת יהיה ופעמים .האמצעי לקנון קידם האמיתי
 נתחלס מיח לפיכך .האמיתי קודם האמצעי הקיטן
 וכשיהיה נשוה השחש מוצק כעד הירח מעגל שמוצק
 או האק מן בתכלית ל׳ כנקודת או עצמו הירח

 הקנון עת יהיה קריבתו בסוף והוא מ׳ כנקודת
 1ק על ש:ל:ת, לשי החמיתי הר^ין עה הוא האמצעי

 לצד היית היה ואס .הבירו מכגגי זז מהן אחר וא.ין א׳
 נשוה השמש כנגד והמוצק הירח מעגל ממוצק מסרב
 האמנע♦ הקטן יהיה ג׳ נקוות על הירח שהיה כגון
 פנמו הירח ל׳ נקודת קבין והוא האמיתי לקנון קודם

ן לשי א׳ נקודת והוא השמש עם  מוצק שכשנח̂י
 הקנון והוא השמש עם ה׳ נקודת והוא המעגל

 המזרח אל תנועתה והשמש המעגל ומוצק האמצע•
 ונהציו המערב אל תנועתו העליון מעגלו כחצי והיית

 מיהר אז האמצעי הקנון זכשיתקבצו למזרח התהחון
 גם תנועתה שהשמש ואע״ש המזרח אל הירח מעגל

 ה׳ נקודה וכשסרה .נכבדות נעה היא אכל למזרח
 אז ס׳ נקירת על ונהיהה נמהלה א׳ נקירת מכגגד
 וזהו השמש והיא א׳ נקודת תחת נ' נקודת גהיהה
 כמו מזרח לצד הירח טנב יהיה ואש התחיתי. הקנון

 האמיתי הקנון הצורה בזו קדם כנר ע׳ נקודת על
השמש מן מולח לצד הירח נהיה שלא לסי לאמצעי

 תחת ע׳ נקודת ונהיחה תחלה עמה שנתקגן עד אלא
 הירח נהיה לשיכך נשוה השמש תתת מעגל מוצקה ומיהי־ המזרח אל הירח פרה ואת׳כ א׳ נקודת
 או האמיתי עת הוא האמצעי הנזולד יזם שיהיה אזשר והוא הענץ יה שביארנו ואחר .למויח
זכו׳ זה נחשנון שקונעין יוס שיהיה פעמים אלא ומא .ז׳ל דנריי לנא.ר נחזור א^יו או לו קידם
 יום נתחלת אחריי האמצ״י הקנון ויהיה משל נדרך שני ליל נתתלה האמיתי הקנון יהיה אס שהיי

 הראייה יום קודם הקניטה יום יהיה ג׳ נליל הראייה ותהיה ג׳ ביום זה כחשכון הקניטה ותהיה כני
שאמרנו כתי והראייה ג׳ ביום הקניעה ותהיה ב׳ יום חצות אחר האמצעי המולד יהיה ואם ביום
ג׳ בליל האמיתי הקנון יהיה אס יעוד . הקביעה יום מא הראייה יוס יהיה היישל בזה נ׳ בליל

 הקביעה יום נמגא הרי ה׳ ניוס הקביעה תהיה תנוח אחר ג׳ ביום המולד והיה ד' כליל הראייה ותהיה
 הקנון שהיה שתאמר כמו האמיתי לקטן האמצעי הקטן שיקדם אפשר וכן .ביום הראייה יום אחר

 שאפשר ריוח ג׳ ליל ובין האמצעי הקנו; שאחר האמיתי הקטן וסן בץ יהיה ואם ג׳ ביום אמצעי
 הראייה יום הוא הקביעה יהיס ג׳ בליל נראה והירח חלות אחר האמצעי הקטן יהיה ואם . ג׳ כליל וי^אייה שני ביום שה^הקטעה כיום הראייה יום קודם הקביעה יום יהיה ג׳ גליל הירח שיראה

ון יוקדם או הפנים שני על לפיפך ג׳ מס והוא  תנאי על אלא הראיה יזם אחר הקביעה יום יהיה לא אבל ביום לו קודם * הראייה יזם הוא הקביעה יום שיהיה אששי בהפך או לאמצעי האמיתי הי̂-
' כליל הראיה שתהיה א״א ה׳ ביום הקביעה תהיה ג׳ יום חיוה ^זר האמצעי הקנון שיהיה אע׳ם שהרי כאמצעי ^דס מיחי1הל הקנון שיהיס  שלא ויתכן מהאסצעי* מתאחר האמיתי שהקטן אמיט שהיי י
 לפי פלא זה היה שבשבילה העילה א״י. למערב שהן ובארצות הוא פלא ביום הראייה לאחר שיהיה וזד. :היום נכוף ד׳ כיום האמיתי המולד שהיה כנץ ה׳ נליל ולא לפעסיס אלא עוד ולא ד׳ בליל הירח יראה
הקביעה ביום שיהיה יתכן ולא הקביעה מס לפני המולד ויהיה הראייה מס טא הקביעה יום •היה או איוריו הייאייה יוס ויהיה הקביעה יום הוא הסולד יזם יהיה השנים ברוב שהר פפש אלא זה יארע שלא

אחר
,האמיתי מן מתאחר האמצעי •ס״א עןץ סנדל

קטא סרק .ישראל ארן למערב עד מסיני למשה הלכה זה זדסי :כ״ג) (דף דר׳ה קמא סרק ראש• עד כנהדרין אלא אותו פושין אץ דסגהדרין ס׳י, .הלירך מפני פד שאממז Ss פ״ה
) (דף הרואה סרק .מדשיס . כ״א) ;דף השנה דראש היו» .םיום וי פחשביו פר למדו השמועה וסת• :ס/
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 נליל מ1ר גס 0km מעליס ירי ««ת ללי ״•k »»ל
 סמילי מה נל6 ג' גל״! ידיי6ה סייילי שמה י'
 סקניהס ידסיח למסו סליה mk «׳ דיס יילמ10
 ••k גההיג k<00 מידייס מ iknwo נלk הי, למה
נ מי סישוה גששןהה ממיסה נגיה מה  מהליין ׳'
 «• נ!ינ• תיה W נל6 ניסגץ fiש'ל מי lor ל>י
k•' גליה kלk ש̂ו kללik o נגיה ימה kללo ממס 

 fik oMk 06ני ̂יני יי גליל להס okmrk לדק-
 kהי המשל טה os'opo or אללה יימה הי גליי

k10 orש 0״o0י or k,  שהן גוויליה mk ייסד '
 fo 0״ho גשגיל Sk יהיה tt והדני• ••k לסמיג
 גסל משמנה irk הקגימה «ן שהר הקדמה גשגיל

t̂ למהו המקיסיה nk יוקוס מל ניהנ הרן שיה kioo 
 דן סיי של מדיו שימה דן mk לנוקוס הסוג
 ממרגה, loki גמורמה mk מה 1k ממתה דגיה

okמיגר סמני ל k1> kyk״pk r ̂ל  ״מי יש
שימי k'o m ל.kישי pk שהןלממיג oיליkנ סיין :ג׳אן נלייי
ם'. 0וןימ pwio כשזיתה ל  סרן סלה י

 לד ן0נ* גשלור.׳ M השר נשליס׳
 אליהה יונידן •!kc להקיס מנידן רץ ששלייר

 י׳ס של דייה w pkoo p׳k שהיי משר נוי1ל0
הסיקיkיש יפיס. שני מ־לן לסיץדניהס דייג נללל

i t< איי :גי
m

ה ע ם' היה סמן ממשדן »ko ו «י 101k וגר .י  לן יויס? יסור ■ntfts מלס וסידר סמלרו ג
ש» גסינה מנמייומ למי ולי! ממדה לסי סלילה מלוי •שנ*ל גני nik• ירי oko מיkינ דלויו

km יגן גלל ooko וי מגלה  U ok ג 1לk’• ילk שנשמגו ניד נירל ko׳  שאני סמשמן יה היה '
ץגדן שרס ננמגרן >!k: סלוס לנו מדל גמ׳ל »1k מסשדס ׳fa kלk מדשיס י ' lokio מרין ד

ני מייס מלל) י :יגר דמשליס הי י
י סן א י  Yiena מי סולויס מל שמידן מ

 •imko קםןkioi 0 הרנה נדקדיק
km רמי השמש מילק מס מריו מילק גדמקץ 

 הולו oiluko יסקנין ,ממשי mk ץ ^ יהה1ש
 סגג סילק מס היייו ממגל גלנל מילק גשימקגן

מי השמש  ימללו סיושי 10k קי מל שניהס ניג י
ס נלנל מילק מד המילה ממילק  מילק 1מ רנ>מ די

ב) (ליוד השמש :נ-
 סשמייו .יגי' ימן גגל שמיס גיד יהלילה Dvn נ

 מקימרו ישמיס דיס שמיס מרס שר מל
mk1,m יל מנ״נס •שמנה הדיס יהשמוס ימנייהk 

 משי גלילה 1k דיס סהה •היה סמס דמייס ׳שמנה
 גמי גיודי»מ ייסג «• יסד ik 0100 1k שמיס

ikioio הנ•ממר נשפיk kמיי דסוים גל oitao 
t גהשן הימניימ0מיד,יהש«י0 נקיייג t מנ״נס •שמנה 

kik ס  ממי W1 *זיח 1.1ר שנניס ייג גלילה ik די
kמשיה סמש השמה מדה ממס משמנה דמויה גל 

ד •מי 1k דזיס 1k סמליה  יהלילימ דמיס |11k ג
די locki,יקציימס  לינינמס דיס מרס השעוה ד

km השמש גשמהיה okii יגילוש מלה o'liko לד 
 דה דמיין 16k מקימיס נשני הלילה 1k שההס

 סלק גל מנס •דה סלקיס לייג מסס 10k גל יגשמסלק
וסלק

 סנהדרץ כשהיתה ד 'סומכץ היו ישראל ארץ קביעת
 ישראל ארץ בגו דייו .הראייה על קוכעץ והיו קיימת

 ימים עושין תשרי שלוחי אליהן שמגיעין המקומות וכל
 שאץ הרחוקות המקומות ושאר בלבד. אחד יום טובים
 מספק ימים שני עושים היו אליו־מ מניעץ תשרי שלוחי

 ישראל ארץ בגי בו שקבעו יום יודעין היו שלא לפי
ק ה t החדש את  דין ובית םנהדרין שם שאין הזה בז
 הדין מן היה . זה חשטן על קוכעין ישראל ארץ של

 אפילו בלבד אדזד טוב יום עו^ן המקומות בכל שיהיו
 ארץ טי במו לארץ שבחוצה הרחוקות ד«קוםית

 אבל .וקובעין סומכין אחד חשבון על שהכל .ישראל
א חכמים תקנת : יהםTשב אטתדע בטהג שיזהרו ת

 אליו טיעין תשרי שלות היו שלא מקום כל לפיכך ן
 בזמן ואפילו ימים שני יעשו .יוצאין השלוחץ כשהיו

 קובעין ישראל ארץ שבני בזמן עושץ שהיו כמו הזה
טי .הראייה על ק ישראל ארץ ו  יום עושין הזה בז

 יום נמצא . ימים שני עשו לא שמעולם כמנתן אחד
ק בגליות עושץ שאנו שני טוב ק השנה ראש של טוב יום ז :זה דבר שתקנו טפרים מרטי הזה בז  על קובעין שהיו בז

 החדש את דץ בית ט שקבעו יום יודעץ היו שלא לפי .מספק ימים שני אותו עושין ישראל ארץ בני רוב היו הראייה
 עושץ היו רבות פעמים דין בית מקום שד\א עצמה בירושלים אפילו אלא עוד ולא ח : טוב ביום יוצאין השלותן שאין

 קדשו לערים שמצפין תום באותו תו נוועץ ^שים יום כל העדים באו לא שאם .ימים שני השגה ראש של טוב יום
ק ואפילו ימים שני אות עושין והיו ותאיל .קדש ולמחר  אותו ישראל ארץ כני אפילו עושין שיהיו התקינו הראייה בז
ק יטם שגי תמת טי הזה בזק השנה ראש של שני טוב יום שאפילו למדת הנה .החשבץ על שקובעין הזה בז  מר

ט תלוייה אחד טוב יום עשיית אין ט ז סופרים  חמשת מהלך ירושלים ובץ בזו מקום יהיה אם ביצר .הטקום בקרי
ט שמי .אחד טוב יום עושין זה מקום שאנשי אוטרץ אין שלוחין. להן שיגיעו אפשר שטדאי פחות או ימים א  שתו לנו י

 על לקבוע שחזרו ואחר ישראל שם היו שלא ספני זה למקום יוצאץ שלוחים היו לא שמא .זה למקום יוצאין השלוחים
 וגליל יוצרה בץ שרויה כדרך pבד תרום שהיה מפגי או .יטם שני לעשות חייבין שהן ישראלים שם ישט החשטן

ט היה ואילו י : pבינ לעבור חשלוחין את טנעין דטתים שהיו מפני או .המשנה חכמי ביט ד  תו המקום בקריבת תלוי ה
 אלא אשקלון דרך על ומצרים ירושלים בין שאץ תשרי. שלית להם שיגיעו אפשר שדדי .אחד יום עישין מצרים טי כל

א :קרוב המקים בהיות תלוי הדבר שאין למדת הא .טריא רוב וכן פחות או יטם שמנה מהלך ט עיקר נמצא י  זה ד
ך ירושלים ובין בינו שיש מקום כל .דצא כך זו דרך על ל ט ט  כטגהנם לעולם ימים שני עושץ גטרים יטיס עשרה על י

 מקום וכל .פוצת או יטם עשרה מהלך ירושלים ובין שבינו למקום אלא טיעין ותשרי תשרי כל שלוחי שאץ .מקודם
ת אם רואים .אליו טיעץ שלוהין שיהיו שאפשר פחות או בשוה ימים עשרה מהלך ירושלים לבין שבינו  המקום או
ש דדאייה בשעת ישראל בה שהיו ישראל מזידץ מ  עושץ כהן וביוצא ומבריא ונוב ויטה ולוז ושפרעם אושא טון שני ט

 ועטן מצרים טון לארץ מתצה או .כהן וכיוצא ואשקלץ תטשק צור טץ מסוריא המקום אות ואם . כלנד אחד יום
ן וכיוצא וטאב  שבינו מקים יב ל ימים שני יטם שני ואם אחד יום אחד יום אם שבידיק אכותיק כמנהג עושין .ט

ט שנתהדשה עיר שהיא או .טהג להם ואין לארץ תצח או טריא ותא מעשרה פתוה או ימים עשרה ירושלים וכץ מד  ב
 ואפילו סופרים טברי שני טוב יום וכל .העולם רוב כמנהג ימים שני עושין .עתה ישראל בו ששכנו מקום או .ישראל ארץ
ק אות עושץ שהכל השנה ראש של שני טוב יום ק מחשנין שאנו זה יג ל הזה בז  בעירו ואחד אחד כל הזה בז

 מעטץ שאץ טמכץ. אנו עליו ולא קובעץ אנו שלנו בתשבץ לא .פלוני ביום טוב ויום פלוני יום חדש שראש ואוטין
שבין שאנו וזה .וקביעתם ישראל ארץ בני חשבון על אלא סוטכץ אגו ואין . לארץ כחוצה חדשים וקובעין שנים  לגלות ט

ט א בלבד הד  יום זה אי ישראל ארץ כני ט שקבעו יום לידע מחשבין אנו סומכץ הן זה השבץ שעל יודעין שאגו כיון .ת
א ת ישראל ארץ טי וקביעת .ת :טוזשבין שאנו השמן מפני לא יוםטוב. או חדש ראש שיהיה תא או

ששי פרק
ל א ס ^ דדבה בדקדוק החמה עם הירח ט שיתקבץ שעה ויודעין מחשבין תו דדאייה על שעושין מ  שהאיצמננינץ כד

ת ותחלת .יראה לא או הירח יראה אם לידע כדי .עושין  בקורוב אות שמחשבץ החשבון וצא החשבץ או
ק שמחשבין החשטן ועיקרי .מולד הנקרא וצא האמצעי במו־^כם אלא דקדוק בלא קיטצן שעת ויודעץ  שאין בז

א תום מחשבץ שאנו השטן ותא דדאייה על ט שיקבעו דין בית שם  ועשרים ארבע והלילה ״היום כ :עיטר תקרא ת
ל שעות ק ט השעה חלקו ולמה .חלקים ושתים לאלף מתלקח והשעה .בלילה עשרה ושתים ביום עשרה שתים .ז

ץ :משץמו סורג סססגס ונסוגסי• לטנ
עוז טנדל
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ם !!יתש313 מני ת .ז ט ל ש ה דו ש מ ד ח פ״ו ה
 זהיא חצי לי י: ה1 לפי:חנין כזפניית כמז כשיות מעות ־•\ןנרזח תקידות כשני ויהיה משלות זהלי־ןס״ו

 וחומש י;״כ יה^ וחניעית ק״ןז יכו̂־ ושתוז ש״ש והוא ושליש ̂ל״ה והיא ושמינית ר״ע והוא ורגיט קק״מ
 שכיעיסשלם לששה אין אגל כ׳ז והוא עשור נ״זיזרניע והוא עשור והצי ק׳ח והוא ועשור רי״ו והוא
 חכמת ונעלי .ומנין מרן ו:ל שתות ולא השיעית ולא שכיסית לא נה נמצא לא לאל;» השעה חלק ואילו

 לה אין ואעש״ה חלקים לששים השעה חלקו סא{נוג<יטמ
המנין זה לשיכך תשיעית ולא שתיניה ולא שמים לא

פירוש

ס׳ תתחיל ממע אשר י\א:ון והמולד ח  שלישיח להחיתשעי: נדאהז היתה היאשין שאים דס ,ו
' מלו נשניה עשרו את צנר כראשונה ו״ל אמרו שהרי כראשית ימי מששת ששי מיום מ

 הוצרכנו ששי מיוה שעות עשרה וארכע ימים תמשה כראשית ימי מששת לנייאתו שקדם ולשי וכו/ יצרו
 הננולד וס על לחקור נאט . ממנה החדש שוה השנה מןלד וכן מחנו והשעות הימים שאלו התד: לידע

,תתע״ו ד״ח ,ג׳ ו׳ יום והוא הזה המולד פן גרעט
■ ■ השר שארית והוא  ושמינית ורביע חצי בו יש זה שמנין לפי .זה למנין

 חלקים והרכה .ועישור והומש ותשע ושתות ושליש
 ורתטה הירח משיתקבץ ג ;השמות אלו לכל יש
 במהלכם שנייה פעם שיתקבצו עד זה חשבון לפי

 מיום שעות עשרה ושתים יום ועשרים תשעה .האמצעי
 ותשעים ושיישה מאות ושבע . לילו מתחלת שלשים
 כל שבין הזמן הוא וזה .עשרה שלש משעת חלקים
 של שנה ד :לבנה של חדשה ר\א ווה ומולד מולד
 יהיה אלו מחדשים הדש עשר שנים תהיה אם לבנה
 ושמנה יום וחמשים וארבעה יום מאות שלש כללה
 תהיה ואם . חלקים ושבעים וששה מאות ושמנה שעות

 כללה יהיה חדש עשר שלשה השנה ותהיה מעוברת
 שעות ועשרים ואחת יום ושלשה ושמנים מאות שלש

 היא החמה ושנת . חלקים ושמנים ותשעה מאות וחמש
 נמצא שעות. ושש יום וששים חמשה מאות שלש

 ואחת ימש עשרה הלבנה שנת על החמה שנת תוספת
 כשתשליך ה :חלקים וארבעה ומאתים שעות ועשרים

 ישאר .השבוע ימי שהן שבעה שבעה הלבנה חדש ימי
 ושלשה מאות ושבע שעות עשרה ושתים אחד יום

 היא וזו . תשצ״נ אי״ב להם סימן .חלקים ותשעים
 הלבנה שנת ימי כשתשליך וכן . הלבנה חדש שארית
 טמנה ישאר היא פשוטה שנה אם . שבעה שבעה

 ושבעים וששה מאות ושטנה שעות ושטנה ימים ארבעה
 שנה שארית היא וזו .תתע״ו ד״ח לה סימן .חלקים

 חמשה שאריתה תהיה היא מעוברת שנה ואם פשוטה.
 ושמנים ותשעה מאות וחמש שעות ועשרים ואהת ימים

 ידוע עמך כשיהיה ן : תקפ״ט הכ״א להם סימן . חלקים
 יצא תשצ״ג אי״ב עליו ותוסיף החרשים מן חדש מולד
 זו ובאי השבוע מימי יום זה באי ותדע .שאחריו מולד
 מולד שהיה הרי כיצד ז : יהיה חלקים ובכמה שעה
 ושבעה ומאה ביום שעות בחמש בשבת באחד ניסן

 חדש שארית עליו כשתוסיף .אהק״ז להם סימן חלקים
 בליל אייר מולד יצא .תשצ׳ג אי״ב ודצא הלבנה
 סימן . חלקים סאות ותשע בלילה שעות חמש שלישי

 אחר חדש העולם סוף עד זו דרך ועל .תת׳ק נ׳״ה להם
 ותוסיף זו שנה מולד ידוע עמך כשיהיה וכן ח :חדש

 שארית היא פשוטה אם .המולד ימי על שאריתה
 יצא .המעוברת שארית היא מעוברת ואם הפשוטה

 סוף עד שנה אחר שנה וכן .שלאחריה שנה מולד לך
 מולד הוא תתחיל שטמנו הראשון והמולד . העולם
 כליל היה ורצא . יצירה של הראשונה בשנה שהיה

 סימן .חלקים וארבעה ומאתים בלילה שעות חמש שני
בכל ט ו החשבין תחלת דצא וממנו בהר״ד להם

 החלקים מן כשיתקבץ .שארית עם שארית כשתוסיף . המולד מהן שתדע האלו דתשבונות
 השעות מן וכשיתקבץ .השעות לטנין אותו ותוסיף אחת שעה תשליך ושמנים אלף

 ותניח המנץ מן שבעה תשליך שבעה על יותר הימים מן וכשיתקבין .הימים למנין מטנו ותוסיף יום תשליך ועשרים ארבע
 :דםולד יהיה חלק זה ואי שעה זה ובאי השבוע מימי יום זה באי לידע אלא הימים מניין לידע מחשבין אנו שאין .השאר

 . זה מנץ על סמכנו ולמה .מחזור נקרא פשוטות עשרה ושתים מעוברות שנים שבע מהן שיהיו שנה עשרה תשע כל י
 חלקים ושמנים אלף כל ותשליך וחלקיהן ושעותיהן מעוברות ושבע פשוטות שנה עשרה שתים ימי מנין מקבץ שאתה pשבז

 מהן שנה שכל החמה משני שנה עשרה תשע הכל תמצא הימים למנין ורצסיף .יום שעות ועשרים ארבע וכל .שעה
 וארבע אחת משעה חוץ שנה עשרה תשע בכל רתמה ימי מטנין ישאר ולא . בשוה שעות ושש יום וששים וחמשה מאות שלש
ק .חלקים וחמשה ושמנים מאות א :אתפ״ה להם סי שני והשנים הלמה חדשי בולם החדשים כזה שהוא במחזור נמצא י

החמה
עח סנדל

w r ניף פלכין זגססכס <״ה) כ״ג (רף מריח יע6 66 רק6 .ו<קיס ספדס וסשסה פד לגגה של p(׳ : rori 6 .ססרק סוף סי הממה p6ד1מדמי«למ קונצ1ו6 מס 69 נמינין ין:

 חוולתו יוהר נחלקיו שלס
.ונו׳ סלה גראש השמש טס הירח ן’םהיחקב ג

 גלגל גל הירח ני שיהוב הימן והוא
 שיהקנצו עד הטס כזה השמש חגזטח סליי ויחד הסזלות

 גזה יהמשל , שאמרט כמי האמצטי נייכלן שגייה ססס
 המזלות וענילת ד׳ ג׳ כ׳ א׳ עגולת ?•וס משוה מיח

 נקודות בתי הס א״ג גקודות ושס• אהג׳ז פגולת
 מזל ראש נ׳ ונקודה טלה ראש ׳6 נקודה השווי

 והיא עלה כראש השמש טה הירח ונשיחקגן סאזגיס
 לנקודת ויגיע המזלות פגולת כל הירח יסיג א׳ גקודס

 אחרת כנקודה תהיה הנקודה גוו השמש מצא לא א/
 ותהיה שור מזל ראש והיא א׳ נקודת שהיא ונגיח

 א׳ וקשת אהג״! קשת יקגין אל הקנון מן יונופתה
 אלא הירח אותה ישיג ולא כולו סלה מזל פקוס והיא

 החדש קנו; והוא שנייה פטם סמה ומתקכן ה׳ כנקודת
 אKזי הזמן נזה הנג כנר הירח ויהיה ,אחריו הנא

 כלו טלה ומזל החולות גלגג כל תשצ״ג י״נ ה״ס שי»ר
w כ׳ה) (דף נר׳כ גרסיגן כ״ג] [צייי צורתו היא 

 לכנה ונראית נענים שחים נקשרו אחת פטס ס״ר
 כית ונקבי הוא ר״ח לומר הער וכהניריס להדש גנ״ז
 אני מנית אני מקונל נן ר״ג להס אמי לקדשו דין

 ומחצה יוס מכ״ט פחית לכנה של חדשה שא־ן אנא
 אמו מתה היום ואותו חלקים וט״ג שעה ידיח ושת♦

 לנו שראויה לא גדול הספד ר״ג וההשידה יואp 1 של
 החרש נ׳ד קדשו שלא כעס שירפו כדי אלא
 דקדוק:השנון לפי זה דכר ונשתנקש .הגמיא פכ׳ל
 נקנציס זה מחשנון לפמח אלא לן אינו הדנר תמצא
 דעת על האצטגנינים חכמי אצל הלננה חדש שהרי

 ר׳ג סיז׳ש חלק נפחות תשצ״ג י'נ נ״ט נטלמיוס
 חלק ול״א יום כ׳ס נטלמיוס אצל הלמה חדש שהרי

 היום שזה לפי נחלק, סששיס שנייות וג׳ כיום סששים
 שני ממנו שטה כל תהיה חלקים לס׳ חלוק אצלו

 השישים על היתר התלק יהיה pיtצ ומחצה חלקים
 שלישי שגי השטה מן שניים ה<׳ סס יום חצי שסוא
 שניים מאס הם שפה שלישי שגי ,»יות ופשר שפם
 חלקים ושמגיס נאלן> השעה מחלוק חלקים סש׳כ 6̂
 נחלויו שעה תטש שליש ומא «יומ י׳ דחס ישאי

̂לוק טל שטה נ»מש ושליש ומחצה סל^ס נשגי שפם9  ר
 על אותו הוסיף ט״נ הוא הלקים וס׳ נאצף סשפם
 ח:צ'כ ההלל יהיה כידינו השעה שלישי שגי והיא מש״נ

 חדש טל ימי י״ג דעיז על הלמה חדש ויסיה ,^:;ים
 וחפיה א׳ נחלק כטלמייס דפס על החשנון מן מולה
 חלקים כי״כ כפלמיוס שנת סל יתירה שלט השגה

 נחלקו וכו', החמה שנת :סתס׳ד ח׳ שג״ד ׳,6ו
 מרvא מהן יש התמה שנת נמית ^ומוס חכמי

 יהיה הרעת ו1 ועל יום ורניע יום שס״ה שמרחה
 ויש ״ ר׳ד כ״א י׳ הלננה שגח פ< החמה שטו שאריח
 חומש ננמו יום רניע על יתירה שהיא אומרים 660
 שהיא אומרין שהן מין דש ,שעה פישור וחומש שפם

50T6 פחותה שהיא האומרים ואלה יום מרגיע 
 שהוא נטלסיוס מהם ,החסרון סה נחלקו יום מיניס
 והוא גיוס חלק מאות משלש חלק «חס שזה סוני

לפי^ חלק חומשי זשג• חלקים ופ׳ ששה החלקים
 ותתקצ״ג שעות וה׳ יום שפ״ס פחמה שגש מדח חהיה
 החמה שנת שאדת ותהיה סלק חומשי וג׳ 6^ןי

 רעת ועל ,חלק חפשי וג׳ קי״ז יכ״א פלנגה שנח ^
י »  חלק שליש• ול חלקים ג׳ שהחסרון שאמר ^
 חלקים לש׳ד החלקים נאלו החסיון ויהיה מש״ס
 1ותהי״ שעוס וה׳ יום שס״ם החסה שנת מזיו וססיס
 י' הלננה 1שס על החמה שטו שאריה 9*9̂ סלקיס

: החי״ך כ׳
והסולר

 שנה מוצד לט יצא ,הפשוטה
 וי״ד שעות ס' שני גליל ארס״ר יציית קורם שהיא
 היצירה שנת השנה זו גס וניץאת נהר׳ד וסימן חלקים

 מולד לט יצא נ׳ ׳1 יום מל תתע״ו ד״ח טסיף ואם
 הפיטר סכמת נעלי לפינו ,חתע״ז נ״י שאחריה שנה

 לנהר״ד שמולדה השנה על שסמך מי מהן יש .נחלקין
 החמשה אלו שנשליך יתכן לא ואסר היצירה שני נמנין

 טליהן, נשגיח ולא מןהמנין שעות פשרה ימיסוארנע
 ו״ג יום והוא אוה״ר מחולו שהתחיל מן מהם ויש

 והוא הזאת השגה מולד שהוא הסולד גזה ואירע
 ״‘וי ימיו סופר אדם שאין ולפי ממנה תשרי סולד

 ממולד אדה״ר ימי תחלת תהיה לפיע לידתו מתחלת
 מולדו היה לפי^ תשרי מולד גו שהיה שאירע יוסו״ג

 אלא לאדם מונץ ואץ כיתד השנה כזו תשרי מולר
 לסשלוס מחשנין נן נפסח לו שנולד כאדם השנה מזו

 הנא פסח יוס שגה ולתשליס נאייר 1ט׳ וזימיו יזדש
 וכ״ש ר״ה ולא ר׳ח לא וה פסח ס יי שאין ואע״פ
 שהרי ראשונס שנה מולד ג״כ שהיה העת גזה שאירע
 נוס אדם שנצטחה זלפי .זו שנה מולד הטה נזה אירע

 ^א השנים חשנון תחלת שיהיה יתכן לא החשנון
 .עתה עד נכרא שלא מי שיצסזה שא״א לפי מפולדי

 מולד שאחר השנה מן יצירה שני שיתחיל מי מהס ויש
 אחר אלא להשונ ההח< לא שאדה״ר ואומר אדה״ר

 אותה, לחשזכ צריך אינו ראשונה ששנה לפי יצייתו שנח
 צפי האמת. נירו יש דיעוח השלש מאלו אחד וכל

 יהיה אם הרא€ן אכל ,ניחד השנים מענריס שכלם
 חמשת השני אצל יהיו אלפים חמשת היצירה שני אצלו

 ומי . שנים שח• פחות הג״ ואצל שנה פחות אלפים
 אצלו יהיו לנסר״ד שלזולוה שנה מל יצירה נשגי שססן

 גהזי׳ג כשני אצל והמטונרות אדז״ט גו״ח כעינור שגי
 אצלם המימי שנח והכל טנה״ז אד׳ו הג׳ ואצל ״ח1

 שגייס היא לגהר״ד מהמולד הג׳ שהשגה לסי אחת שנם
 ונחר! .חיוט״ו ג״י יום למולד ראשונה והיא ו״ג יום למולד

 להנר״ד ממולד להתחיל העינוי חכסס נעלי רוג
 שלא יצילם סימי אחד יום אפילו ישליס שלא גדי

:סליו ישגיגז ,
 נ״ החשמן לזה יש • ונ^ שנס פשרה סשע כל '

 ריר והיא ו״ל כרה1ש סראזן הייד • ימי®
 משט שנה י״ס ימי כל לקק אדק שצריך לסי אחכה
 י״ג הלננה משני שנה י״ע ימי וכל ניחד החמה

 הל סן האומי המנץ וישליך ספונחח וז״ ממים
 ולא זשי נה אין השניה והדרן ,וחס״ה שפה ישאר

 שגת שארית והיא ר״ד ע׳א י״ס שתקנן והוא אריכות
 ר״ו כללם יהיה הכל ונקרן הלננה שנת על החמה

 ונקק חלקים, וחיל״ו שעות וי״ח ימים ר״ו תרל״ו, י״ח
 יהיס קנ״א י״ז ר״ו כללם יהיס לכנה מחדש* חדשים ׳1

 הדע ופל .וחפ״ה שעה הל על הראשון המנץ תוספת
 גלל יהיו החמה משני י״ס ימי כשחקק הראשון
 ורניע יום וחצי יום ותתקל׳ס אלפים ששת ימיהם

 סשישוח שנס י״נ ימי וכשתקנן שעות י״ח והם יום
 יוסורנ״כ אלפיס ארנעת הכל יהיו וחלקיהם ושעותיהם

 *t ימי pוכשהק חלקים וחשצ״כ שטוח ותשע יוס
 אלפים ו׳ הכל יהיו וחלקיהם ישפזתיהס מעזכחת שנים

 חשר הרי חלקים זתקצ״ם שעות וע״ו יום ותתקל״ס
 .ומו״ה שסה המפה משני שנים י״ע ממדן המנין וה

 ששח והוא כלו המחזור יפי מדת לך נהנאר ומוס
 ותקצ״ס שעות ומ״ז יום ול״ט יום מאוח ותשע אלפים
 מסט •שאר ׳1 ז׳ הסחזול ימי תשליך אס למיע חלקים

 אינו הפיק ושא% .המחוור שאריס והוא תקצ״ה ני״ו
: ניאור צריך

אין



״ו החדש קדוש הלטת זמנים.פירוש ס פירר» ן פ 319ק
פו' לסולס קיגס■! אין א פ״י m •הדס «(< ih .י w  is 'גי  ינל ד'יw 6< נממלי 6מו

ו / «r 6 י n«’וי ל<’« י<'ל יפיי פפי 6י.פ«י9 רו ייסורי. 1* ס י י i'o י i[
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 ליס אסר פילס (פילא ’לסקינ ׳נילוא שמואל אמי יולאין סשליסין סושיס ו' סל «ס0פ נ׳•) (י;

« לסמואל שמלאי 'n אנוס אנא י  סא• מי יי
ם «לד ססיפיי נסיר רסו־א מיליוא  אי סצוס י\י

 סו ידוי לא מוסא אס אמי לא ליס אמי מליח אמי
 ר' סליק ני מי ידס דלא אמריייתא מילי איפא
 ו'ש1 סוזוש מן וייס לילס שיסא יו״ו לסי שלס ירא
י' אניס מפא  אי סליס קורס לילו לשמואל שמלאי י

 מלוה קייס לילי מיליסי אס מאשר! ,סליס לאמי
 קורס לולד לא סמסס ס11לשי,י סמין שליאס רדיס
 למל׳מ ססמס לשקיסש שמיו ליאס שאילו פיויס ימיס
י אמי א י' אמי ססוי לאפיישי אש• י  י' אמר יי
ו לממן  מססיקא שיס לדיון סיסיא מינסי שלוי נ׳

 סיי יי»לי ממדסא שיס יליידסי מיליהא סוי וסמלי
 אמי ססדי. לאממשי אשי י* אמי ל'מ למאי מססיקא

 אמי יימלן וי סמיש מן דיס לילס שיסיס ליין מי
 ייס מד אמי ר׳ל שפספס תשנסי מיג סי מסיג
«ינ למוש ימשייס סאמי א נ  אני׳ אמי נילייפי מ

שין משממיס א רוייסי אינא ייי  לילס מליס אמי ינ
נ ש׳י לשין .סנמ' ספ׳ל א'  נל• למזלי א1יניל ויל י

 לסיי וסליפס סלפלס פסיליה אלי שפז׳ ינדיס יאייס
מויס שלייס פויייזא סלדניו יו9 .מיסדיה  פולי .ני

 פמלמא וימו סס שליי p ווליס לאמי אי מלוה קורס
 .מליס לאמי מנילי יוליק מליס קייס לילד לימי סיא
 לסו שלס יייא י' סליק ר . יש מלוק מס סר יוס

ס י1ש שננפל ליוניייי פיי  שיסא ליד .נאן שלמו ו
 אמו סולן סייס שיסיס ליץ ססוש סן וייס לילס

 שלפליי ליל ני שהיה החדש מן סייס לסייס סלילה
ס ייס סשמשפה הישלה סלננה וראיס שאם למדון  נ׳
א יאיס ל', ריס אומו סקושין אין ל' ליל ססיא מ « 
 יק׳ל ל' נייס סמדשה סואה לא שסי׳ מ־,ושין שאין
 אלסיד לזלין פואמייו! סיהיא מינס• ספי דפ״י
 נוממ פיאה שלא סמיש פל הממס מל מאיימין למיד
 אין ל׳ נליל הישלה ליאיס יאס יאסממיק לקושי

אי הנל שהרי מאיימין  י1י .שמני סהמיש שהלילה י
 >רמ ילא שמואל למלי שמלאי דרי אפיה אנא שאמי

 אסר לוילו סליה קורס סלו נין יש סליק מה למידשי
 לילו ,הלגלה לר1מ מחשפין . לנס ממישס אלו סליס
 שסשקמ קייס סיים שלראס <ייימ סילס סלי קורס
 גממיג סס פי איי סנפי מסגסס סלפלס שאין ססמס

ש: לאסו שמיס ו' אלא  לפלס של קיפנס לממון סיוי
 ממרגיס פקין סיחשה לאסו שמיש ללוולסגשש שסלנלה
nm in מ סליס קיום סלו לא .לסס יוראיס ח  שלא ני

 ספל ולמלמס שלמיו י' נל קלילס שסיא הייש יראה
 .מקושי! אס מויס מ'מ סיי לסייושנ לסליס . מק

 פלוס ואמרו סליס אמי סלו סס סהד• אאנגמש!
די סיומה שקימס למס סיייש  מוי סייס לקדשו נ

ד .הס סקי א סינסי סמי ני  לוזיןזשם סמין רסו
א ימאיוסיד מלמליו  0וןמל מסלי המין מן מספשס ר

 ימדישס לאמד שמיס ישש סידישה להגי שלמיו שש
ג מפאן ילאיור לנאן קידס אדם מפל פמלמס  שמיי■ יי
שן משיג לפס ילא מורס לילי ליאיס פמיווו משהיא • 
 לנס ילא ממרג לפס היאס נממדג לפשסיא <ןמלה

 סודלוס דדזפמס נקדן מיחשה ל«ו למילה דהא 0«ד
+יי <ך ,ממדרס תדמיין נקדן ימידשס ילאסר  י
 מסססה גשרשלס pרל .ויל סמתס וי של גישודי
איו הלוישס אץ נושדמ  ארגמ מד מייס לפו׳ לו

 המושה אן ממד! מגס יגשמסנשה שמיס •משריה
ד מד לסן ויאייד ק .שמיס גי  דן»מץ מל לסס לוי
סיין ה ייסר ילא ממרקא שמו מיגש׳ נ  משני ממס •

ס בקין מייישה שלמס רשלי שהלפנס ת  דרוסיס סו
ס אסה ודדאין  מהן יל»!מס למויס השמורס גנל נ
אלן מנאן  יסדישה שמוסשל ששש ילשין קימפה לסל׳ ו

מוס ס מסורס פקין סיאעי תפי אן ו ת  גלי אסה י
»נ סשסרס ישיא! אין מ p פפל נל׳ ללא ל i של 
*ג  מסרס סרי סיאשומס שמליו שש שאסר שלמה '

 שסלל«י ריז ילאסי שסוס ייס פנל מפל' פסישה
 מסתמא פיס לדיד׳סי .מקיס פנל יסמאיס היא פתלם

 .מ»ר< לפס פהאסה שש שלפסון ששיששי פמו
 ימפליסה פסון שהישמפ שאישיוי סני ממסיקא סר מומס
 קומהס מסין <ש» של שמיס ■ים יפ( גשווס להיילש

04rm w פוילפ לק קייס אפל פממיג לאיפמאס o 
 ראיס סמתס יאמת אס ש%* לאנסיס׳ • לסתמק
ו פסון ינסושה אשגה מו. שקי שמיס ל מ מי ס

נ לן שאוס למרס סשנומ «  לללוס ימשלסשפסמנ סאסו מס מר .נמממתס למפץ לה40 אסר •
מוג סמימו אאאש ד נ o פלילס אסו אלן sroo ס ri! סאייו .סמימויס cM רסיסי אשא

 וםווזור מחזור שבבל דיטעוגרות שנים ורישבע .החמת
 וששית המחזור מן שלישית שנה דים . זה חשבון לפי

ושנה עשרה ארבע ושנה עשרה אחת ושנה ושמינית
̂ןןףךן . ןן ,p ,g   ̂jj ־ ^ ,*ף ^ן.ןן,JJ .

 שנה עשרה משתים שנה כל שארית כשתקבץ יב
 משבע שנה כל ושארית .יזיזע׳ו דיה שהיא הפשוטות

 ten והשליך .חקפ׳׳ט הכ׳א שהיא המעוברות שנים
 וחמש שעות עשרה ושש ימים שני ישאר שבעה שבעה
 הקצ״ה. גי׳ו לדים סימן חלקים. ותשעים וחמשה מאות

 מולד ידוע לך כשיהידל ע המחזור שארית הוא תה
 הוזלת לך יצא תקצתה. בי׳ו עליו ותוסיף מחזור תחלה

 סוף עד ומחזור מחזור כל מולד וכן .שאחריו המחזור
 היה הראשון המחזור תחלת שמולד אמרנו וכבר העולם.

 :השנה אותה של תשרי מולד הוא השגה ומולד . rלבהר
ד  שתרצה ושגדל שנדי כל מולד תדע הזאת ובדרך י

 משנים או שעברו משנים .שתרצה וחדש חרש כל ומולד
 וגמרו שעברו יצירה שני תקח כיצד .לבא שעתידים

 שנה עשרדל תשע עשרה תשע של מחזורין אותם ותעשה
 שעכרו רלטחזורין מנין ותדע .דלשנדל אותה של תשרי עד

 ותקח .נשלם לא שעדיין ממחזור שעברו השנים ומנין
 ושנרל שנדל ולכל .תקצ״ח בי״ו ומחזור מחזור לכל

 ולכל .חחע״ו ד״ח נשלם שלא המחזור משני פשוטה
 ותשליך הכל ותקבץ .תקפ׳ט הכ״א מעוכרת שנדל

 תשליכם תזימים .ימים השעות ותשליך .שעות החלקים
 והחלקים השעות ומן הימים p ודלנשאר .שבעה שבעה

 : טולדדל לימן שחרצדל הכאה שנה מולד וצא
 ראש מולד הוא זה כוזשבון שיצא השנה מולד טו

 מולד יצא תשצ׳׳ג אי״ג עליו וכשתוסיף .תשרי חדש
 יצא השצ״ג אי״ב מרחשץ על וכשתוסיף נצ־חשון.

 עד זרל אחר זדל וחדש חדש לכל וכן .כסליו מולד
:העולם סוף

שביעי פרק
ץ א  חשבון לפי תשרי חדש ראש לעולם ״קובעין א

 ולא בשבת ברביעי ולא בשבת באתר לא זה ’
םישבת בערב ו .p מולד כשידליה אלא .אד״ו לדלם 
 חדש ראש קובעץ האלו ימים משלשה באחד תשרי
 בשבת באחד המולד שהידל הרי כיצד .שלאחריו ביום

 המולד היה ואם .שני יום תשרי חדש ראש קובעץ
 המולד הידל ואם .חמישי יום חדש ראש קובעץ ברביעי
 יהידל אם וכן ב :בשביעי חדש ראש ^בעץ בששי
 ראש קובעין חיוט מחצי לטעלדל או 01הי בחצי המולד

 כיום המולד שהיה הרי כתגד .שלאחריו ביום חדש
 קובעץ שעות שש על יחד או כיוס שעות בשש שני

 היום■ חצי קודם המולד יהיה ואם .כשלישי חדש ראש
 DV באותו החדש ראש ^בעין אחד בזזלק אפילו

;אד״ו מימי היום אוחו יהיה שלא וודא עצמו. המולד
כשיהיה וופשיסייסשיוסמיפמשיןסל:

לין מ)ן  0*0 אס יצדז״ה מוג סו ממייג ופסינ הצילס ס1ממ )מר מלן יסים יפהיריס מיים וי
ץ שונ שלשים ליל גמסלס )פילי סשפס ס מסקוש הסוש ) ס )ין ממלוס <>ן1 ימ)ן שלשיס סי  מי

 ישיס מלס )סלה ימפויס ה)מו ייס מו מסלו של סר)שין הלילה ממליס שהס סלילה סמליו )מר הילן
» וספי .ושיי מופס מיפ ממן ')פל של) ינלנו ל, ם סי שמואל )ויר וי  למשג פח סוי יש פי' ו

p מימר לייפה שלה וי )׳ ילהק! השליה i נמושיס 
 דשופ הגי)ל )מ0 מו להסמפו לוץ מוש יה )>

 •ריש סמוש סן וייס לילה שהיה לסן .פסלהוסן
ס פי ריס יזפמץ )ין פ מילר של סי  הסולו fa ))׳

 P וסלילס שסוס שמיל) הלילה ק ר)שילה שמה
ס 0) )נל המושה הלפלה סו המילו • ( P ץ ( 
מ קיפלון  סילחוי 06 מיושסז מיש »ר0ל )ל) ו'

פי' שי(יוסה) רפ יג) י ללגסוש׳ .וו מסירה >']011 )
סו שמלו המשסן סן ויופרו 0ש) י־יויש שהוי  סליס )
 הס שקו מס פייס פי «0ר)> יאמרו מסש יפאי
פי' סלייו קייס מלו ש*לי ריס ני1לקפ יל) ה) .י י

) ו' ואמר י סיהר) מ>נש> שמיס פיו נממן יי )מר ו
ס' י אפיה שאמי יה נם י ו  קורס סלו שמל)י ו
פי' סליס  פספס ל) לסנן ישס *לוי לספרו ל) י

 ווה הפסיק יסה דורש וה מרשיו משמלויס ,מיריש פי
י ישליהה הפסוק סוה מרש נ  אמי ופא .אמרי איוו ו
< לילה מליין '( '  ספי רנ0 מו מיפ0 *מר ייסלן ו
ל לוו: X: הלילה מן שלייה שמה סלו אש אפילו  יי׳
מינ «ו  נאמו סם x סליס סאנלו יסים '1 נ

מוג לסוש ומשריס  שלריס פאון ומפיס■ ופסינ נ
« לילה מלי והוא הלה נלילה ג  של הוס סלילה ו
 01 מה מלסס המניס של הלילה ק 0ו1מש אניגס
01X מלוס מל מ0פפ ופסיפ ל^ה מלוס וה אן לילה 

001x  סליס מו אסילי סלה שאנילס ש'מ יאפליהי 1
1c פייה מלה אשל לא והלה (x| אלא סליס סקירה 

 מאפלי לוס’ שנמס שנאמו שלה לייה נ0ו« ריילהי
«) שלש ייש הפילה סלי x הצנלה סילר שאה ש'מ

אד המדש מן והפילה סיש «פא ס X* יו לקפ• סי
ס ל יוונרי מיג ,וי מו׳ ה גשיק ומויפ לשין ;ו ,ווי '
 שש קיוש השמש ממס 11 אה •' מפיס קייס סלו

ה) איי לפפו הממה שקימס קייס פואה גייס שמיס ו
 פיסלו יאסגיס מיגשי. ftmin שיין איי ולפני קי׳ל
ס ק נשארו מלוח 0יןו  יסס פסיויס שמיס שש סי

*ו איי לפני שיויפסי ס 10* וי  היפפס שקימס קו
 שוקנלס ממה ולמלא שמוס '1 נאוסן שהלן מ.לוס ממני

r והיא פממופ x ססמס ללריו היא ווי שקס לא 
<r יסיא נממיפ שויןנס x ג*ר) נלייי שקני(היוס) לא

לנו נלנלים נ' מלייסם שאס ווה X שיהיה פס נ X 
1>x א x*1 המין,ימן 1״ני  0X  שיש שניסן לן יסנאו 0

 לא מסין DT01 0»קמ השמש הפוש יסרס השמש סן
 yi*ומלאי X) נשלק *ןלו מ»מ אסר וי.י שקע.

 ושש יקי׳ל סלק סשסס ססייס שושאיו שמלה שש
owe פ»דייו n 'o• ן •סומא אי■ למי*  השמש י

א אלא לשקיס מספקה  אססס לשזמ הסליל «׳ «
ס שיישס ואשו .ילואיס לסין לסאה יא׳א נ י ו  ו
וי אסה אנא ק oom אש שמלאי ו  X .הסלנה לו
י סליק ) י c לוון להו שלס ויו m מן ולס לילה 

*ז0 ס׳ ש, ש^סליל מו שקויסאלאא ס מי o ד n 
 oodh ששש המילו 0• אש נפץ המנלו אפור ריס

ס שקונמץ )e שגס סלילי  »ש אס אסל נששש ד
 סמי * גשלש * שנש מליל שפייה נשמה הסולו
e ואשמה גששה לגיש ra אץ נשלש * שנס 

■׳ אלא נשניו ריס *גנון  n לאשממק נשנס, גא
x (c י אניה אנא ו H לשו ששלא> ו im אש שסשסץ 

ל ואמפס מאמו נלוסו '01 •לדוש  tra» לוx ינ
era סו א ו • v o x  x אשא סאי סלילס מסלס 
ו' אסה אנא  0*0 וקורס גסשס לאשמומיפן שמלאי ו
■ ישא לו גל אצלך ו• • ora a o x סשס קרש גץ 
p אx סלילשו שהוי לאגסיש• אשי דג ישסק שליש 
י אפיה אנא אסא לא ו אס פאשסומיק שפא>0 ו  סלו ו

ס א סליה קו ש א א ל אי ס ליי או ל א ס ^ ס מי סי * 
 שאש סשיי «ש> ןופימסש שמסשא אלא ללקיוימילן

e סלו םלוס x) ני ורמס סשנס ra ש  •ימלנלש ל
0<x יאמרו * ופשש■ לדיש שלשס ליל סשלס •0ו

שמל*. אנא גדאשי •ראה אששו שאי אסה-רוי
א לן יקשא ד «ו אי ש אש ודא דשאלל •שא ס • 
) ססס *יש ואשמש נשסש שפסלו  לא a ומפי י

e< )0 קי׳ל וסא לb פיונדרלש v וסששנקן 
ס וסדאיש הו מי נ x ר fro i •יאס סזוי לאנוש 

ה  •אןשלשץ *לש0 פססלס שו 01• סליל סמולו •
 10B שו ייס ל4נ שוואה אפשר יג• שו ייס ריס

ל סא מסלו שסס «אש ש»ש גשש «שלו ואלש■ קי׳ tn סליס קילס סלו מא p שלואס TOO 
שןולשז B שמלאי ווי אסס אסא ל נדשס סלש pool* אש* ושוו מסמ  x r t■ אשא שאסר

שנץ שמלאי לדי אפיס ל אס •ו לזויו א לממש אלא לקפפש לא אמו למלמו ושי • ס שאש ^י  מ
מן מסלו י

^ ר ז מג ו ן ק ן ש ♦,)סמו מ נ למסי מז * ו׳ סלס,יפי שו של ססמה סויס שסן

ח tp •ששון »ץ ס o x .00 סשדק b ס ממלץ ס שאמוד ס ששלליס ימישןי החוי ס מ ס מי ס מו אraישמוBאו^pTיoeיא•קואמ לשו •פוסאולפוץ סאי שפל* ספסן מ י , W to ix o f X 'io o i 
H לי לי ולא 0M ג א ס ג א לן ומפשק) ל ק ■לא ואשד ^ ( ל ס ל )' ן1ד שנו פלא שלא משץ ל שששסן: שק!••שיש 0וש»פ<ין«י> owom 4ש מ ששק אי ולאשי •א
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e 5׳5׳c vc כיזם riSs c71p if oiSrj ולי1« if  sר׳יז יים sh:c fi'h !ז!ד; »' יו« כלי 
t סילדוריו 1רת:ני pfii שטלד, t f 5 ס1ליfD rmMc י,ויב ש<' גייס גמילי ריש t r ' j  nin 
5fr»c נ' 01גי יייו יריר1 ש;יש׳ נליל נטלם,!of שני 01ני ה״ולד פיר piin w f של נירושf 
ח יריר1 שלישי גליל <ר<)ה t ׳6 עלרו שיי יוס נל6 ,יניע׳ יוש י׳ fנו שיןנר שי ' f ז1י f׳ t fשו 

itive 1.ריולי ז\וס פני יוה נליל n 'f »פתימר שז 
 נרהלת המולד היה cfp 5זיר י' שאמי ן1«י

מ יי,נע סלילה  שליה אתמה׳ עצמו היוה נאוהו י'
' נדני׳  מהשני[ יאמר שמלאי דיני אנור אנא י

 אי! עצמו המולד דיור מינה דשמעה הולדומיו אס
 או למסר ה’י יהיה אם נמיין אנו מסט אלא יזנעין

 הרק הייו־ןא ומאי אשי י׳ ליה אהוי מאי לא
 מימרא האי ל! קשיא ינר של ונצלו ,ההד׳ לאניעש׳

 ,סיהיא סינש• שסי נ׳ד נחמן איי ירא א׳ר .עונא
 שיי וממני מעמקא שיה מל לגני 't לדיין

 יץדם היווש המולי oןו^ שסוס שש היחש יסיסא
 .אוחו ימסה השמש שאור משני השמש סם שיס?נן

 ׳■ס סי נננל נראה איט היחש מסותא סדי וסמני
 פרי וסמני מיזיסא שיס לייוהו .המוני אסר שסוס

 נראה שסוס נו' המולד אסר אי׳ לגני הי׳ מעסייןא
 קודם היחש סססיי,א ro וסמני .לעיל ליאסיינן

 וצרינין .נא'׳ נראה ואיט אינס׳ שסוס ני׳ס ממולו
 וסמני מסדסא pt מינשי א׳י לנני למה להיש אנו
p.איהכא ננל ולנני מסס•^ סדי i• שא׳׳ לייס אמה 

 נדאמיינן האיטס מנל הונה עולם של למסרנו ססונה
 גמעינא ממערנא הלוני ר׳ אסא ני מץמוס הכמה
 וננל נמעינ) שנינה עקינא א־ר (ונדאמיינן אסח

 וימצאו מזים ננהסם ויה• נדנסיג נמורס סמוכה
א למה נדאמוינן טל והיא שנגני נארן נשינה  שסה קי
 טסה שננל ואע׳ה מנול מימי נל שם שססיו סנסי

 מורס ‘העי המכוון היקום שהוא סולם של מאמלסו
 מסע עולם של למעינו סנןום מאוס! טסה יננל ומסוג

 טסה וא'• מאי׳ יוסר הסייח מן וןרונה ננל מיהו
 הסיש נהסנס והייח .האיצוה מנל הינה מסרג כעד
 ושני יאשון לינה החסה לש־,יסס נמערנ נראה

 נמצא . ריזיס נאנוצס שניס׳ ליל סד ושלישי
 שהם אי' רני אצל קרונ נמסרנ שהוא האיש נווסלס
 שאס׳ה שסוס ו' אסר אוהו רואין ומש׳ה כנוסינ
 י,וונ נמערנ שהייה משני הסמה לשקיסס הוא סקרוג

 נמווס שהם רסוז «ל ולנני אוחו וחאין אצלה הוא
 הרנה שיסיוק עי איסו חאים ואינם נמסיכ והיא

 היא ווו .המעינ מן מסס עולה דהיה משמש ק
] [>וי סייס לויס ד  רואין א׳י וגני הסיש נמחלת נ
̂ו«  ׳סנאי העין, למראית אותו רואין אין נסל וגני ל

 אעיה למוליו סמון אותו חאין א"׳ שגני וו מצויה לן
 שסות שש אחר אלא הרנה השמש מן נסרסק שלא
י אנל לסעיג קחרין שהן מסיי  יואין אין ננל נ
 שסוס •'ס אסר הרנה השמש מן סיסרחון עד אמ»
 ווה .לכל עלה שעות •'ח ואחי נמורח שהן מסני

 טני סיני שיהיה כיי למורת הסונה ננל שצ״רצו
 וגני נ־ה] [ציור הירח צורת היא ווו העין למיאיוו

p ככל to מניו הואס הצורה ומן .אותו  שנומן לן ׳
^ ימה השמש מעל היית שננסרחן  נראה שסוס ׳־ס א

 שמות שש אלא מססקא מינם׳ אין גרל לנני וכן לכל
 הירח השמש מן קחנ כשהירח החדש שנסון! מני
 נמויח שננל ומסט השמש נןויה נמויח שסחח עולה
 השמש אל שיקינ עד מהם נסתי ואין אוחו דו+ן

 היה אם אנל מוסס ונר אלא ניניהה •היה ולא ימה
 כשהוא ננל למי טאה שסוס סש השמש ומן ניט

מויח, שהם מ*י כמורת שסריס סולם  טאה ואין נ
 .אצלה ריזן שהוא מםני נטעינ שהם עסני איי לנני

י  י,ויה נמורח עולה כ׳ץן [ציור הייח טיח היא ו
 אין א'• ונט אוהו וואין ננל ונני שננוח כשש משמש
 הטנח סוו לן■ ׳סנרר העץ. למראה אוחו חאץ

 נעורח נשחויח עולה שהירח סמן החיש שגמוף
 מהלו אלא ניניהם שאץ אס׳ש השמש אל כשקרנ

 נא׳י ניאה ואינו נננל ניאה שציירט כמו שעוח שש
 ניניהם ויהיה לשמש ומהיזיג אצלם הוא שידיה משט
 י,ייה אנל נלל נאי׳ טאה איט שעוח מי׳ח סנסח

 ציאה עדיץ שעות עשי נשמונה השמש אל שקנע
 יזיה כ׳ץ] [ציור הירח טיס היא וט . כאיי

 או ונראה החיש נהון שעות ני׳ח השמש אל שיץרנ
שסמן וו מטים לן •סנאי .העין למראיח גא••
 נהה שצ״רט ווה .הס סשוסים הללו ויכיים .נא״• או נראה שעות י׳ת מהלו גדול ההיש הירח נין שיש

 כשמש ומהלך הגלגלים טית ייס שלא לאדם העין למראית ניכרים הדנחם שיהס כיי היסס טיוח
ח .ו׳ל הרמכ״ם הגאון מיגר׳ ע׳כ , ומירח  או חטס ;;וים נולד נריחש ו׳ל חסאן סר גן סלי מינ

 מעייטת רמיינה טאה ולא סטס אחי הננזומוח מן ה1נמי, המולד שיהיה מוצא אחה אי חצות אחר
 יח1המ ני,טת חצות קודם טלי ההלנה סיחש ויהיה המסיג נוןצוס אלא נמסרג החמס שקיעת אחי מ«לם
ם מדוע א  לנו טאה אמרה ולא התם טאה ההלכה שאמיר והנוי הסעינ נקצות החמה לשקיסס סמוך «

ח ואלו .ו׳ל מונייו ש׳ה נ  שסוס ני׳ח המולד אחי המורח ני,טס הראייה ששעת מורה ה1 שענמ חח ו
 שליש• יום נתחלת הראיה שעת תהיה אחד נחלק שני יוה חטח אסר המולד יהיה שאס שמאמר סננו

 שעות ו' היום סון> עי נמסינ היוס מחצי שעות ושש שעות עשרה שחים הנדעינ והון המורח סון שמיי
מיוסי הסולד עס ויחס הסמרנ כקצח כשלישי שיראה ירח נ׳על נמם סעועדות מישים המניח כני וימח

על

 ליום וידחה חצות אחר או היום בחצי הטולד כשיהיה ג
 זה הרי אד״ו מימי שלאחריו יום יהיה אם . שלאחריו

 בשלישי קבוע החדש ראש ויהיה לשלאחריו נדחה
 בחצות בשבת המולד שיהיה הרי כיצד . המולד מיום
 כזה שמולדה בשנה החדש ראש קובעין זי״ח םיטן
 בהצות בשלישי המולד היה אם ובן .בשבת בשני

 : בישבת בחמישי דתדש ראש קובעין חצות אחר או
 בתשע שלישי בליל זה בחשבון שיצא תשרי מולד ד

 עשירית משעה חלקים וארבעח ומאתים בלילה שעות
 פשוטה שנה היתה אם .זה על יותר או .ר״ד ג״ט סימנה
 בשלישי אותו קובעים ואין החדש ראש את דוחין
 מולד יצא אם וכן ה :כשבת בהטישי אלא זו בשנה
 חלקים ותקפ״ט ביום שעות כשלש שני ביום תשרי

 .בן על יתר או .תקפ״ג• בט״ו מימנה .רביעית משעה
 השנה שהיתה המעוברת מוצאי השנה אותה היתה אם

 החדש ראש קובעין אין .מעוברת שעברה לה הסמוכה
 השנה מולד היה ן :כשלישי אלא זו בשנה בשני

 . אחד חלק פחות לחמישי שתדחה שאמרנו הפשוטה
 אותה קובעין .מזה פחות או ר״ג נ״ט סימנה שיצא בגון

 שני ביום העיבור מוצאי מולד היה אם וכן .בשלישי
 פחות או תקפ״ח בט״ו סימנה שהיה כגון . חלק פחות
 חדש ראש קביעת דרך נמצא .בשני אותר! קובעין .מזה

 המולד ותדע תחשוב .הוא בך זה חשבון לפי תשרי
 הלילה מן או היום מן שעות ובכמה יהיה יום זה באי

א המולד ויום . השעה מן חלקים ובכמה  הקביעה יום ת
 או ברביעי או בשיבת באחד היה בן אם אלא .לעולם
 אחר או היום בחצות המולד היה אם או .שבת כערב
 מליל עשירית משעה חלקים בר׳׳ד היה אם או . חצות

 שהיה או . פשוטה שנה והיתה זה על יותר או שלישי
 והיתד! שני מיום רביעית משעה חלקים כתקפ׳׳ט המולד
 באחד יארע שאם .המעוברת שאחר פשוטה השנה

 אלא המולד ביום קובעין אין האלו דברים מארבעה
ר,ראב»ר השנת אייר'י שלאהי או שלאחריו ביום

 הזס שההחנר משני אין מה •ומפני ן שביארנו: כדרך
 .אד״ו בימי זה בחשבון קובעין

 לקיבוץ הוא הזה שהחשבון לפי
 לא האמצעי בהלוכה והשמש הירח

 .שהודענו כמו האמיתי במקום
 דחייה ויום קביעה יום עשו לפיכך

 האמיתי. קיבוין ביום לפגוע כדי
 .דוחין ברביעי קובעין בשלישי כיצד

 . דוחין בששי קובעין בחמישי
.דוחין בשבת אחד קובעין בשבת

בשני

̂ש מ^ד מתגדר  נחכסה רftומ
 שהגיע נעמיו הזא1 אס1ה

 מאנשיה איני ואני .לתכליסה
 אליה הגיעו לא רנותי גס כי

 לכדוק ררנריו נכנסתי לא ם'כ
ר כשזגפתי אך . אחריו מ  נ

 כפלא כעיני שיא שהחג ה!ה
 ננגה״ז יהייהמזלד ואם ,ופלא

 לא למה ■עי הי*׳ הדרך על
 המולד אל ז למחי ידחה

 ראוי אין ולי:ריז . האמיתי
 ומה מולדו ייס י למולד ליץרעו

 המולד נו יהיה י c אד״ו חטא
ירו« ולעולם ־ כאמ לעילה

ולא שיהיה 1' י וכה ומה
 לא ינא שלא 'כ ומשו• כשנת יכא שלא ערנה יוה משוס אד׳ז דחיית קבלט ואנו .ידחה

• עכ״ל מ1 .כסי נעיני והוא ,אד״ו משוס נד״ו ודחיית ,נט״ש ולא שכח ערנ3

 יהיה שלא והוא אחד הפכד השכרא נוו ויש .כ״ח] יור5[ המפרג יזלות על הראייה ועת המזית קלות פל
 אלו ככל גשלישי נראה הירח שהרי שלישי ליל לההלס ולא אלא עוד ולא ,חלות ואחר חלוש י*ודש נין הפרש
 אלא עוד ולא ,המערג יןצות ראיית פל סוסכין שאץ t(אחרת מדע השכד נוה זי: ,יתכן לא וה כשניה
ד ראיית על אלא עליכ שיקדשו לעצמס ראייתה להם תומיל לא כנל אעי אפילו  ©TCT וכ״ש א״י נ

 שאץ תראה הלא ,<מער אגש• ראיית על א״י מי
 חצר אמרו שהר* נייושלים אלא פלאיים על מעידין
 ציינה המשורש וואת ההלכה ואת לפיכך .וכו׳ גדולה

 המועדות כעשיית הדת עיקר שהוא לפי גדול עיון
: וזולתם והצום

לד ד מן שיצא סשי* סו ה  ו״ל חזר .וכו׳ זה מ
־ים שני יוכר  שד על נאים אחרים עי̂י

.תקפ״ט נמ״ז והשני ^ד לג׳ס הלאשוניס העיקרים
 תשע שלישי ליל פשונזה גשנה המולד יהיה שאס לפי

 והוא התשושה שארית עליו ותוכיף מלקים ר׳ד שעות
 ש.:ות כשש שאחריה שנה מולד לך יצא התע׳ו ד״ח

 השני טיר,י0 נשכיל שד ליוה וידחה שנח מיום היום
 ליוה נדחה למחר אוהו זכשנדחז דוחין י׳ח כל והוא
 נקנע אם pלםי אד״ו כימי קונעין שאץ לפי שני

 שתי נץ •כיה שליש* ניום ר׳ד לג׳ס שמולדה השנה
 שא׳א שיתנאר כמו א׳א ווה ימים תמשה הקניעזת

̂ ימים ד׳ על יותר כפשועה הקביעות שתי נץ שיהיה
 לגיע שייולדה השנה קכיעת לדחות הולייכט לפיכן

 ומא אד״ז מימי רניעי :דום לפי חמישי לחם ר׳ד
 ואס ימים ג׳ גיניהם יהיה לפיכן ,לקכיעה פשזל
 לפי מ׳ אותו קונעץ אתל חלק אפילו המולד יחסר
.כשנת גקכע והוא חצות קודם שאחריו הסולר שיצא

 לפי מעוכרת מוצאי והיא תקפ׳ת נע״ו כג׳ והעיקר
 כשש הג׳ גיוס מעונרת שהיא שלפניה מולד שיהיה
 השהם וו נקנע ואם ,לחמישי נדחה והוא שעות

 הקניעוע שתי כין יהיה כשני הקפ״ע גנו׳ו שמולד?
 פארנע פחות ניניהם שיהיה אפשר ואי ימים שלשה

 השנה קניפת לדחות אגו צריכים לפיכן ,שיסנאר כמו
 ליום סעונרת מוצא* והיא הקפ׳ע נע״ו שמולדה

 זה יסשר ואם ימים ד׳ ניניהם שיהיה כדי שלישי
 שתהיה לפי נשני קוכעין אהד חלק אפילו המולד
 מולדה שיהיה ולפי שלישי נעם שלפניה לשנה קניעה
 שנה סולד שינא שאע״ס סעוגרת וסיא חצות קודם

ע תקפ׳ח מ״ו שאחרים  התעונלת ויקנע נשני ^
 המשזלחפ השנה ואת זתסיה ימים ה״ דדסס יהיה מ'

:שיתנאר כסו כסדרן
T כיס* זה נחשנון קונעין אץ מה וכמגי

 ה^נוצים שד צורת ביארנו ככר .ונו׳
 האמיתי הידם האמצעי הקןכון שיהיה ואפשר לסמלה

. האמיתי הקינון אל שיקרב כדי לדו«ח הוצרכע
 לנו יש שהרי העיקר זה על להקשות שיש אני ואומר
 ונמגי נ׳ מיום הקניעס תחלת היחה אה מפני לזמר

ל« שיש שכמו לס* ילתו סיום התחילה לא מה
ע מחין כד׳ קונעין כשלישי לזמר  יש גם נופן עד ז

מיעי ונאמר ד׳ מיום התחלה לנו  גחמישי קונפץ נ
 ראשון מיום נתתיל אם וה׳ס שלישי יום עד וכן חלדן

 שההתחלה שנאמר אלא חשוכה לנו ואין .ששי יום או
 מורים ז׳ל דנריו אין אנל החכמים ניד מסורת נג׳
 המינור חכמת נעלי נין מפורסם הנה וא״ת .זה על
 אלא נסיה לא השדר שזה לומר נוכל , ר״ה אדיו לא

 הקושיא וענ״פ דזחין נר׳ קונעין נג׳ ששנו אחר
 ודע .ויומו צדק מורה שינא מד עומדת נמ^מה
 המדשים שלל קגלה נידם שיש רו״ל פדנרי שהנראה
 מיקלע כד תשרי נחדש אנל הראייה סל נהש סומכים

 הסקמ שהיה ממן ואפילו ליה דחו אד״ו סיומי כחד
 סrצד ז״ל להם וא״א נינזשליס והנגהררין קייס
 שיאות מפני הענין נזה קבלה סrנ יש אם אלא אוחו
 והראיה . מזמניהם והמועדות הקרנטח שדוחץ סזה
 נמגץ נ׳ד) ג״ג החליל(דף נסרק נסיכה דחגן זה סל

 שם כיו החג שגשך שנת פרג גסקדש שהיו תקיעות
 ואמריע מ׳ח על סזהיפין ולא עד ונז׳ תרץסזת מ׳ח
ה  להמון שיזל הפסח עיג איתא והא מוסיפין ולא ^

 ושכע חיושין לרנץ אי וחרא חמשץ לר״י דאי נשכת
 pואקשי לפו תשע לא שנה נכל דליתיה כיון ופרקיגן

 pדום <מי ליחשכיה לא החג שנתון ע״ש הכי אי
 חג של הראשון יו׳ס שחל כגון וה׳ד ליה משכחת לא

 ליה דחינן מדחא ההוא ופריק שנת נערג להמס
 להמס חג של הראשון מ״ס מקלע דכי עעמא מאי

p שכת הלני נשלח תגן והא ליה דהינן ומי ואקשיגן כשנת א׳5 י n p 
 עצרת נין ואין לפסח פסח נץ אין אומרים אחרים דתניא היא אחרים

ק שאזיצו סוה נהנאר הנה .ימיה ד׳ אלא  כי קייס סיה המקדש שנית נו
ס מדול הרב ואוסר .כאחרים ולא כרננן דהלכה ליה דחו נש:ת ד  יני

 כשכש נאנזד יוה׳כ אח• כע״ם ר״ס מז!פ כי ופריק אמר מימרא האי פ'רוש
 וקי״ל דחיוסא ליה דלית היא אחרים דהחס ומתגי׳ נע׳ש יוה״כ אתו נרניעי

דתסירי הילי כי ליה דחיק הכי דפתרמי אימת כל כדרנע ולעולם העיכור !וד

 דכי יומא מקלס נע׳ש
 הא ופריק וכו׳ נמה׳כ
 לי ר׳ה נין ולא לעצרת
 ר להיות תשד מקלע
 ז חושיאל ננ׳ר חננאל
 נ ני ה׳נ ליה ודחינן

נקי ר״מ הוה דלא
 איא ד דר׳ה נפ״ק ^אמרינן וסוד ,לר״מ ליה איטסרא לא הלכה והאי ־ט הפירור גסוד להו

ttr «י1ו< לאלול שננינרזה נ׳ד ניד שהוא המסורת לפי אצער״ך כלומר ,לול עיניזה אמי עזלא
*לא שיאס וכיון ום גדנר לעיין לסוזסדס אלא אותו תגלין כיו לא שנ״ד פגי הסיטי סוד קרא



2 קפא פירוש ח פץ הדודש קדוש הלטת זמנים. פירוש ג1
 ייז« »»*• מיז מל»S 0'1« מיו מין wes ל!וע ממרי! *׳ו i יומה Vift 8TO«> ר
גי <וילו» לי 1נל0< ש̂ל פי גל6 פפרפ׳פ :נ>ופ פפפייש למר 9ופל>ל מן 1!ז1ול>
 יו* UtD שאפר שללי ידרריש פיפ״א משים אפו אפא ד* •יקיא פשוש »לא1 אפי יש׳ז פמיין ציין סל

 מיסו ששוש פיסי ipvc שאמרו פ0 לא pפמ משש שמיש שפשירש נ^ד אפש שמשי יא אפא
 שיאן אלא *Di נריץ פשי׳ פפנר<ן אן יפנן שאגע
 ולגר לאלול |n>m פונאר «ש .לשיש שפר אפו

:שטרש שפשורפ משי■
 ניא לפיששיפן ונו׳. וויופ מ׳ שא חליקר ח

 של גטיץ שקש׳ש 1טוי אש! ישן ו׳ו
 גייש לשיוש שדי רואן י'פ fe ופ<לפ חפין י*פ של

 שכרי לונר וראש א קרוש א שאפיפ׳ ון1שו;>
 לפפיא ויופש ו״ו לנ'פ נשו נשליש• ישיש שפילר
 פייש שקגישש יפפאפו אדי גיפי ;וגיון שאן פשי•

 :שאפיש■ שןינו! נליל למניע מ■ פפיש׳ ליל פו ג*
 פוי ולא פפישי נליל שירש •ואש לא ינופ עםים0י

 ששמש פןנש שלא פשלל ו' שליל ולא אא
 אשיש אששו פי׳ .שיפיא אלא אפיא קימן ישיוש
 אופ ייאש נ' יוש שאן שאיולפי שפשלן פל שפילר
 ששמש שגלגל יגגיפ .כ״ט] [!׳יר פשוש ללד שפפנלו
 פןיופ שגלגליש שי• ופיגו! שופ׳ע אור פלנל אשנא

 יארח א׳ש שירש ופפגל א׳ פ!ורפ וששפש ש*
 ישיש שלירש ושוי ,פפרש ללוי נ' «ןורפ של פלמי

ם א פש ש* היופ נו;1י ו«א שאיילפי שיןישק  זי
 פלפי ארש ג׳ יר,וופ קינון ושיא כאמיסי שקיסן

 מילק שנשיפי,גן יאא א גקורפ ושיא ששמש פש
 שקישין ואש ששפש פש א גקירש ושיא שפפגל
 שפורש אל פפיופש יששפש שמעגל ופולק שאפלא
 ישפליי שמפרש אל פיופפי שפליין פפנל שפל• ישיוש

 שאמלא שקישון יגשלפקשלי שפורש אל חפפתי שפפופן
 שששפש אפ׳ש שפירש אל ארש שפנל אשר או

 ישששרש שגשרופ «ש אא אשל לפורש גפ פשפתש
̂רש  גקווא (אישש או שמשרש ‘א גקוופ פפל א ש

 קיאן נפקנלי א ששוס ואא א׳ גקורש פפש ג*
 שמשגל מולק נצייר אשל שפלמש שלורש ואש אא.6

 פלשו איש נ' נקוייו ואפה <׳ לוזלש אל סר מי
 שלירש וסי .שאמיש׳ שקישין ושיא שפיס שפד פשויגש

 שאמישי שקינץ ישיש פלא ואממ ,שאינלע א* סא
̂ח •שק ילא א שיום אלא  י׳ שליל (ילא) פיואש ל
פ שיפור ששמש מן ארס יפרפק שלא למי  פיוס ^

 איש למישן גשיפורה ששפש מן ׳פושק אס שיראס
:שגס שליל אלא גראש

ITfi א lltnn■ ייש יפשריש פשפש לשגש סל 
 רפ .ישו' פלקיש יעל/ ומשלש

 'אס אם שמלאיס מל יופו יאי שפסוים סשפושיש
 '1 שפסאש דאי פשיים ששנה שאיפש ושפלי פרפשין

;ש' ישמלאים
T ה O אחש .יניי ישפסאש שפלאיש שפדשיש 

 אשל מלא למילש פשרי ישיש 01 שפששין
 שמישים שאר יכן מפו אנא יסנן היאיש פשט! פל

 שואיש אמשר voo פסי שהוא שאמי סשפרש יפק
 ימשני .שפר אאש אמשי שמלא pi פלא סיאש

 לפ שלגלג שפרש צא מלא למולם פשרי פשו פש
 וצא שאדיפגו שפו חלקים פשל׳ג שאם י׳ש •אס
 פשו לאע שלש אום ><פ נוטש מפלי יסר לי פפש
 יום נ׳ע או* פא שפגו ונוודש ,מלא לפולש פשרי
 פוש פסרין ממ;ה לים3 גס לם פל שששוסמש לא

 לשון ליעאק ויאיא .וו ורן פל ששלם וק פסו׳
 שמיי ׳יפו) (לש אמאגןשגפ' שמקיש. נוג שגמרא
 אוריש שגי סל דייזשציש קדישא קהלא מאס אש״ל

 ומסריו למימרא אשואהן שיום אופס שפקוסיס
 גפמן רש פרורש לאפיקי פגייק לא שלאין פשמגן

 י' שגויר מפוצל יש שי גחמן יש ראמי ספרא יש שר
 שאש אריים *< על ימלאא ונריג פני משיש פיפאי

 שפרים שגיבס עישיש פלאים שגיהס צגואש לי ילי
 אפרי רשי« ומשיש שסלג פגנץ שיי ישן מישיש
 ששיקשע לן אירע ער פשי ואפר מלא אפו לעילש
 לניסן ששיניו אוו עוקנא לפו ליג שלמו שומע לש

 אש ’יליי שגי מל גחמן רש משיש פסר למולם
 וימגין ששלמא אמרח אי פשרי וסל גיט מל סשנש

מלא

 זח הוא אלו דחיות הארבע שאר ועיקר ח י• קובעץ בשני
 וראית .אמצעי במהלך הזה שהחשבון שאמרנו העיקר
 לחמישי רדהה שלישי בליל יהיה שהמולד לדבר

 שעזי בליל ולא חמישי בליל ירח יראה לא רבות פעמים
 אלא אמיתי קבוץ ותירה השמעז נתקבצו שלא מכלל

:בדזמישי

שמיני פרק
 ומחצת יום חןשרים תשעה לבנה של ntJhn א

 אפשר ואי .שביארנו במו חלקים ותשצ״נ
 שיהיה עד היום במקצת יהיה החדש שראש לומר

 עד שנאמר .מהבא ומקצתו שעבר מחדש היום מקצת
 מחשב אתה שיטים למדו השמועה טפי ימים חדש

 חדעזי עושין לפיבך ב ג שעות מוזעוב אתה ואי לחדש
 חסר חדש .מלא חדש ומהם חסר חדש מהן הלבנה
יתו לבנה של שחדשה יאע״פ בלבי יום ועעזרים תשעה

 פי על ואף יום משלשים מלא וחדש .בשעות זה על
 לחשב שלא בדי . בשעות מזח פחות לבנה של שתרשה

 חדשת היה אילו ג • שלמים ימים אלא בחדש שעות
 בל היו בלבד ומחצה יום ועשרים תשעה לבנה של

 הלבנת שנת ימי רהיו .חסר וחדש טלא חדש השנים
 אבל .מלאים חדשים ועזשה חמרים חדשים ששה שנ״ד,
 היום חצי על יותר וחדש חדעז בכל שיש החלקים ספני

 השנים מקצת שיהיו עד .וימים שעות מהן יתקבץ
 חדשים השנים ובמקצת המלאים על יותר חסרים חדשים
 עושין לעילם שלשים יום ד :החסרים על יותר מלאים

 שעבר החדש היה אם .זה בחשבון חדעז ראש אוחו
 יהיה ואם .הבא חדש ראש שלשים יום יהיה חסר

 הואיל חדש ראש שלשים יום יהיה מלא שעבר החדעז
.שעבר דטלא החדען תשלום ויהיה .חדש ראש ומקצתו

 הוא וממנו הבא חדש ראש ושלשים אחד יום ויהיה
 חדשים ראשי עושין ולפיכך .הקביעה יום והוא .המנין

 שוי אחד וחדש בלבד אחד יום אחד חדש זה בחשבון
ש^ לפי והחסרים הטלאים החדשים "סדר ד, ז ימים ח

.חסר לעולם וטבת .מלא לעולם תשרי .היא כך זה
 כיצד .הסדר על חסר ואחד מלא אחד ואילך וטטבת

 חסי אייר מלא. ניסן חסר אדר .מלא שבט חסר טבת
 ובשנה . חסר אלול .מלא אב חסר תמוז .מלא מיון

 נשארו ו שנייחסר: ואדר מלא ראשון אדר המעוברת
 שניהם יהיו פעטים .וכסליו טרחשק שהן החדשים שני

 טרחשון יהיה ופעמים חסרים שניהם יהיו ופעמים מלאים
 אלו חדעדם שני בה שיהיה ועזנה .מלא וכסליו חסר

 בה שיהיו ושנה .שלמים חדשיה שנקראו היא מלאים
 ושנה .חסרץ חדעזיה נקראו חסרים אלו חדשים שני

י« חח!זית נקראו נאיא וכסליו חמר טרחשק בה שיהיה
 או מלאים חדשיה אם השנה ידיעת דרך ז :כסדרן

 שביארנו כמו חדשיה סדור עTל שחרצה השנה ראש בו שנקבע יום תחלה תדע הוא. כך זה חשבון לפי כסדרן או חסרץ
 ועזל זו של דקביעה מיום חוץ שביניהן דייטים מנין ותחשב ,שלאחריה השנה ראש בו שיקבע יום ותדע .שביעי בפרק

 תמצא ואם .כסדרן יחיו ימים שלשה בעיהם תמצא ואם . pon השנה חדשי יהיו ינדם שני ביניהן תמצא אם .זו
פשוטה. חדשיה סדור לידע שתרצה השנה בשחיתה אמורים דברים במה ח :שלמים השנה זי6חח יהע ימים ארבעה ביניהם

אבל לס: ספ׳גמסין וו»ויפי'פגפ
עוז מגדל

n m  rro ו0« «* שסוופ ישמסנס שפגש ייללש קפא ישיק דשנשזיין ש׳ק פסו. >10 אגי פז שסושים פור לופר אששר ופי :שיש) (ון פשייין איגן אש שיק .סשיאייי שסי פי לשגש של 
ספיי ששפס; פל פו פד:ש שגוש פילי ;שי) (ח> וי*ש שגק .שלמיס יפיש אלא פי שו*פ «.0ויפזוש0 נ פ שפסש• פושיןששיק. ייקייייפסששגש ש׳איןשפיגין; לי

iO וון9גשל»ר»פפשנין«ו פאלי וישי ישי גל pגpגשוDיגפ*קי ידוש י%ק שפרש•( אין סי פיגין י׳שי׳ג): וסגסזיין(ין %ערג*שי*יק יפיס. »>פי שלשים גפ שפינין; אין שוק שפסדש.

 שיאיים פל לקט יפלוש פשיס פפלליק אפאי פסי לפולש אמיש אי אלא פפ!לק סשיס פלאייפגיןפסי
 ששיא שיאשון *יי של ל* נגס אדו י׳פ סקישץ שי׳ פסייסן שיים יל י*י ל*ן . שגפיא פנ׳ל

 לא)יק>1דש0פ לפולש איויש ושלי לפימיא גישן. מקישיןאגויגסייפ של• גשפשימייושל׳שלאיי
̂א ישיא מילש נפשן מייש  ופלאש■ ונייש פני פשוש סמאי י* שפדיש סלקא טפשפא יסונייא ,שופשו

מ* (ין(יש) ששמש מפסי נסרק נ«יייפ וניסיגן
 פלא שפפיס לגיץ שספון אדי אלוי ששפפיש פקישא
 שספון אוי וקשני שיא א>0 ישן פסי ישפפיס

7מי יק ,שייפ יקי׳ל פסי לפולס לגיק  נשאי 0
 שספון אוי פיק& לפי ש4 וסליו שנא פמילא
m אי מטק שפיישסא פלשה מסר לפי* לגיפן i 

 לפייס ונש ישי' שפר יופוין פלא ויפגין שסלפא
 פפגיסא שא פפויש אורים שגי לפולש ואמר ייש׳ל

 פשוש סיפאי יי פייה אלא פפדש ילא פלש פגשפא
י׳ס;) (דש טפרא אמיינן יק .ופלאש׳ ונמש פגי
 «א מימוש יש אמי שיוגא נו מיננא n אמי
 אלפדן זלא מליגי לא מגווני מליוויזללול לא גאלן

 מיאין סנגאל י* אמי ,ליש מפגריק אלגונ״ן שא
 יאפי גיש. *ליל פנריש פייא ונימיפ שוגשויפ

 שואש פל ספישין שסמן שישריש ששלל ששפילש אי
 גפסיית אא יטשליס גפסריש פיי לפושיס אן

 י׳ל «אין סאמר יפש ,גראיש פ׳ש יששדי ישיפדיש
ן ששששק לפי שיא שפמי ^ fe לפי לוש תליי 
>0ל שוא לפולש פסי ליק שספון איד פיקשא
 לפילס שיאסן יאור גוש ספן ססיגי פינוי פסנין
 פיסין לפיק פסל׳ג ׳*ג לס שלש* שפוס למי פלא
ט .גם ל׳ אפו  פיפשין לסינש לרשין שאגו י

יא) של שפפווי גי »ל ולפי פפישיש פשל משיגים
 של פישיש שגפש אישש יפיסן פפג/ שני׳פ שגש

 000 סללס גיש פשל׳ג **ש לס פיס של פינוי
 פלקס יפקל׳ש ויפ0 יש׳ו גש ישפקל/ו גש אלשיש

 טןן אאס ג׳ ישג פלאש פוסיש יי׳י מאש א4פ
 ק׳י ננגי מסקס פוש קיו ג׳ש פשס א4יש גס

 שגל •שג יפיס לי פינוי סל פדסיס יששפש שלסיש
 שפפמי מיפי גידיגו ׳שאר 0>י ימפקל׳י אלסיס שפ0
 שפוסוס וש יפסג׳ .אקיש ש’פקל1 ספיש יגן/ יפיס ג'
.גסי אמיש פיסיס ששדש שמקלפ אשיש ושמ1שו
 יפקלפס סלגדס ששגיש מקלס פייגו שוודים לוין ג>0פ1

;שקדפס גפי נסייז א מפויס
וקי. יגסלג פייסין סשן שפישיש שגי niWI ו

ששגו• וש שיש פש שסד א9 ואס
 ספיסג ושפסונש .גוילספ ולא שיקיש ששלי, שאא
 פיסי יפפלש סימום לגפ שו• פפפלפג גשגס לפק
 לשיקא •פק ילא מרקש, ששני אלי שש פשרי אפי ששגש
 יגופדיס ליפיש ס שיש *י שמגי *ייפ ולא שפשוי

סן: א גקפשיו לשגופ ולא טי
 ישקפן .יס' מוקש אס כשגס גיפש ודך ז

•> דש .גמפישוס ולי ששסופש טיי
 אמייס דס . שפפיגרפ «/ ששימש שלש סאמר
 ואן אפו קק יסנל .נמפישיש יו׳ס שששיסש יש׳י

 גס שפשש איש שיאשיגס שדין שגול סמליקש,לסי ק
 כיון ופל ,שלשו שרגיכא שגייס' אלא שקטפה
 גס לא ottinf סגש א שקשיפש גש ספשש השרש

 ספשש שאיקס שיון ופל ,סיגש שיה א שקשיפש
 ימקן שקשיפשאשגהיאשיגשישגגש, שיפישא ג<0

 שקטפש גש פפשש ששיא ששגייש שיפון א אשסון
 שטי פנ»ש סגש קשישס גס לא ראשולש אש א

 אש סשרי אישש שוקן ולא ששגש מימי ש0סאן«
 שקקפס 01ק גיס ג' קןרקס •p 00 יקש

 אש א שקטפש פיוס ופון יאסוגש אש סל שראסון
א/ ג9שש פ»א0 לשי ססיין שסגש פשיה א«ש
 ושוא •מיש גי ססגש פן ote’ וי '1 •וש שיג נשלין
 0W0 שסלגש אפר י" •שאי ואם שגפיק. מן שאש

 גס שרי ששגש !ישגימ• לשי גסוק ow ר וי
 ששגש ספקה לש• אקס קדש שפשה ישאי ואס
.א' שגש שאויש השלש א •פיט ושיא גם שדש
n א •סיס אי לפשונרש קסשפו יגדלש o  00C00 
ז' נ'מ פפס ונסיסלג גס, ל׳ סמא שפיטר אס

 שמקנט שקמן קש לקק יפיס ל מפס •סאי וי
:גפפושט דלו ויל שגאן טס א



שט פ״ח החדש מדוש הלטת .זמניםפירוש332 ל ר פי

«כל וכו׳ עליהם שיןסמוך שהסימנים יש י  תשכון לכדץלפי לעולם ת:יה ר״זהלישי כה שיהיה :
 ̂פ:ר הראייה השכין :הוא האחיהי המהלןי על שהוא לסי:התשכון העינור מנון וסוא וה,

 אס •יה ומסזי כסיץ הו הכייס או שליייס יכהליו פרמון ויהיה כשלישי יןכיעהו תשי־י לדש שיהיה
 אס אלא סשועה כשנה נג׳ ההיה לא :י־\,כיעה לסי נ״עינרה נין כ::ועה נין כסדרן לעולם ע׳ ר״ה יהיה
̂ס״ס נס׳ז המולד יסיס  מולד שיכא ל^ ^סר״ד «ד סר

 pun קודם כיומו \S נלילז או גשנה שלאווריה
 ותהיה שכת יוס והיא לד1הח גיוס הרןניעה ותהיה
 rVr עד ג' שמיום לסי ימים שג״ד סדורה מגה

̂ול אם יחים ד ו׳ יום  נכלל הראשונה הקניעה יום נכ
 שלימה שתהיה וא״א כסדרן הואת השגה סהיה יע8ל

 ניניהש ואין ימים ה׳ ניניהם שתהיה צרי* שלימה הי
 ניניהם יש שהיי חסרה שיהיה וא״א ימים ד׳ אלא

 ואס ״ ימים ג׳ אלא לייך אינו ונחשרים ימים ד׳
 יהיה השלישי תכיעתה ותהייז מעוכרת ס*ר תהיה
 ניניף אם נ׳ יום חצות עד שני יום מחצות מולדה
 תקס׳ע מאע״ו שאחריה ש<ה חולד יהיה תקס״ע הכ״א

 גחשוה ואס ,בשני הקביעה ותהיה תקס׳ע מ״ו «נד
 ותהיה ימים ששה לנו יצא א׳ יום סוף עד ג׳ מיום

 ניניהם יהיה אלא חסרים שתהיה וא״א לסיח
 ד׳ חלקים ששה העגץ כוה שיש גתנאי הד ,יסים ׳0

 נשכת ר׳ה יהיה ואס .ניאותים ונ׳ נמנעים מהם
 נין נסשועה נין לעולם כסדין תהיה לא נשני
 חלקים שמנה חלקים י״נ הלשון טה כלל י גפשגרת

 כשנצרף י״נ הכל שיהיו א״א חלקים וד׳ שיהיו אמר
 ת׳ חלק י״ח כללם יה־ה הראשיניס הששה אליהם
 דנריו טל וראיה .שיהיו אסשר והעשרה נמנעים סהם
 יהיה פשוטה השגה ותהיה בשבת ר״ה יהיה שאם

 ויהיה השנת יום חצות פד ה׳ יזס מחצות מולדה
 חלקים זתתע״ו שעות ל ג׳ מליל שלאחריה מולד

 השני אלו ונין הלקים ותתש״ו שעות שתי ם׳ ליל עד
 חג׳ המולד יהיה אס ג׳ גיוס הקביעה תהיה היצץ

 עד סר״ד מל״ג יהיה ואס ר׳ד לג״ס עד חתפ״ו ל
 נחלק ויהיה ה׳ כיום הקביעה תהיה סתע״ו ה׳ג ליל

 ,חסרים ותהיה ימים ג׳ הקביעות נ׳ גץ הראשון
 ̂ שלמים ותהיה ימים ה׳ ניניהם יהיה השני וגחלר,

 יום מחצות המולד יהיה נ׳ גיוס הישימה תהיס ואם
 מעוכרת מוצאי תהיה לא אם ג׳ יום חצות פד השגת
 יהיס ואו סקס״נו מ״ו פד מפוגלת מוצאי תהיה ואם

 סתע׳ז ג׳ ׳1 ליל עד תתע״ו ה״ג שלאחריה שנה סולד
 תהיה אם ̂ שכת טום או ה׳ מום או הקכיעה ומהים

 סקגיעה סיום ג׳'מיס ניניהם תהיה נתחישי ^יעה
 תהיה כשנת יהיה ואם חסרים תהיה ואו הראשון
 כשדין שתהיה יתכן ולא ימים ה׳ שכיניהם לפי שלמים

 אלא ביניהם אין והרי ימים ד׳ ביניהם יש אס אלא
 הקביעה ושהיה מעוכרת תהיה ואס ,ימים ה׳ או ג׳ או

 יום חצות עד ה׳ יום מחצות מולדה יהיה גשגת
 יין הנופל המולד על תקש״ט הכ״א וכשתיסקו סכת
 מד׳ שאחייה שנה של הסולד יצא קיצץ הג׳ ^
 שאתייה שנה יתהיה חקפ׳ט ט׳ו י׳ פד הקש׳ט ס׳ז
 שחי נין יהיה כה׳ •היה אם ׳1 גיוס או ה׳ גיוס או

 הקניער תהיה ואם חשריס ותהיה יחים ה׳ הקביעות
 יתכן ולא ותהיה:למיס, ימים ז׳ גיניהס יהיה כשנת

 הקניעות אלו כ׳ בין שתהיה שא״א לפי כםדרן שתהיה
 מולדה יהיה גג׳ המעיגרק קביעת תהיה ואס ימים ו*

 תוט׳ו שלאחריה שנה חולד ויהיה ני״ח עד »*״ח
גיוס או הקכיעה ותהיה סקפ״ס כט״ו עז־ ^״נז
 ותהיה יחיס ה׳ ניניהם יהיה כ:ני הרא:ונה שנה וקניעת נשכת יהיה ואס .נ:נת ג׳ גיוס או השנת

 לפי כס׳־רן שתהא וא׳א שלחים ותהיה ׳1 ניניהם יהיה נ;נ• שלפניה והקניטה כשני תהיה ואס . חסרים
 שיהיו אסשר אי היא פשוטה אס נה׳ ר״ה יהיה ואם ימים ו׳ הקניטות שחי רן שיהיה יתכן שלא

 הי״ח עד סר״ד מל״ג המולד יהיה פשיטה והיא כה׳ הקניטה תהיה אס וה חשגין לפי חסרים חדשיה
 תהיה אה נ׳. כיוס או נ׳ ביום או הקניטה יתהיה תתע״י לג'כ עד מדי׳ח שאחריה שנה סולד ויהיה
 ותהיה ימים ה׳ ניניהם יהיה בג׳ הקכימה תהיה יאם כפרין ותהיה ימים ד׳ ביניהם יהיה ג* גמס

 הדשיה שיהיו א׳א היא מעוכרת ואס ימים ג׳ הקריטית ב׳ נין שאין לסי חסרים שתהיה וא״א שלמים
 ואס . הי״ח ע״ מגי׳ח ייול-ה שיהיה לפי מולדה לפי נה׳ קניעתה ויהיה פי׳ . ה1 חשבון לסי סשדק
 1דט׳ עד הקפ״ס ע׳ ״צ׳ שאיריה שנה מולו יהיה תקז׳ט הנ׳א האלו הקצים נ׳ שנין המולדות סל חופיף
ע  יהיה נה׳ ייאבינה השנה וקניעת נג׳ הקניטה ההיה אש ,כה׳ או מ' או קניעתה ויהיה הנ̂ן
 כסדרן שתהיה וא׳א שלמים ותהיה ימיה ז׳ ניניהם יהיה נה׳ תהיה ואם , חסדם ותהיה ימים ה׳ גיגיסם

 הלקים ו׳ נ:אן שיש ונתכאי ר׳ה אד״ז ולא נד׳ הקניעה תהיה אלא •מיס ו׳ ניניהם שיהיה שא׳א לעי
 .ניינעיס וי׳ אהשי־יה י״ד מהם כ׳ד החלקים אלו שכל לך נתנאר הרי שיהיו. אפשר וד׳ נמנעים שנים ̂מריס

 שמנה הייי ייטונרית או פשיטית או והשנים ה״ו כ״ג והם ד׳ לקכיעה הכשרים כשהימיס פסT וסגה
 הש־יסיתר סימני שיהיו א׳א לשינך כ׳ד נפדרןהרי או מרים או שלמים או הח׳ מאלו א׳ וכל חלקים

 הח'מ, ה״ש, ה׳נ ,נח״מ נש׳מ, ,ג״ח נ׳ש, זח״מ, ,ו:״ח ,ז״ח ,זיש ,גכ״ת ,נ״כ והס ,סימן י״ד *ל
 וראשון תשרי קכיטות שנין דע מאלו כימן נכל פפח יום יעתr לכאר עלינו ונשאר . «״מ

 הקכיעה כיוס ימים ג׳ ׳1 ז׳ ססת של וראשון ר׳ה שנין הימים השלכת אתר כסדר שהוא נשבה פסח סל
 ד׳ ונתסייס !׳ ונשלמיס ימים ה׳ סדויה היה!ה אם מעונית ונשנה נ׳. ונחסיים ד׳ ונשלמים ססח דזם
ג׳ הימים יהיו א׳ יום מהם ישאר מניסן וט״ו ימים נ׳ נסרק שהם סדשיס הו* j« לס שישאר <יי

והשלחיס

 קביעתה יום בין תמצא אם . מעוברת היתה אם “אבי
 יהיו ימים ארבעה שלאחריה שנה קביעת יום ובין

 ביניהם תמצא ואם .הסריס המעוברת שנה אותה חדשי
 יהיו ששה ביניהם תמצא ואם .כסררן יהיו ימים חמשה
 שנה חדשי סידור לידע שרצינו הרי ביצד ט : שלמים

 השנה וראש פשוטה והיא בחמישי השנה ראש והיה .זו
 . ימים שלשה ביניהן נמצא . בשבת בשני שלאחריה

 השגה ראש היה ואילו .בסדרן חדשיה זו ששנה ידענו
 ואילו . שלמים זו השנה חדשי היו בשי׳ישי שלאחריה

 שלאחריה ובשנה בשבת זו בשנה השגה ראש היה
 ״׳ דרך ועל . חסריו זו שנה חדשי היו בשבת בשלישי
 סיטנין שם יש י :שביארנו במו המעוברת לשנה תחשב

 חדשי סידור בחשבון תטעה שלא כדי עליהם שתסמוך
 והדחיות והקביעות החשבון זה עיקרי על בנויין והן השנה

 השנה ראש שיהיה שנה כל .הו ואלו .דרכם שביארנו
 בין .זה חשבון לפי כסדרן לעו^ם תהיה בשלישי בה

 בשבת השנה ראש יהיה ואם .מעוברת בין פשוטה
 בין בפשוטה בין לעולם כסדרן תהיה לא בשני או

 פשוטה אם .בחמישי השנה ראש יהיה ואם .במעוברת
 . זה חשבון לפי חסרים חדשיה שיהיו אפשר אי היא
 לפי כסדרן חדשיה שיהיו אפשר אי היא מעוברת ואם

:זה חשבון

תשיעי פרק
 שהיא שאוסרים ישראל מחכמי יש "החמה שנוק א

,שעות שש שר\א יום ורביע יום שס״ה
 חכמי וכן . היום מרביע פחות שועא שאומרים מהן ויש
ה: בדבר מחלוקת ביניהן יש ופרם יון  שהוא מי ב ז

 מחזור מכל ישאר .יום ורביע יום שס״ה שהיא אומר
 כמו חלקים ותפ״ה אחת שעה שנה עשרה תשע של

 יום ותשעים אחד לתקופה תקופה בין ויהיה .שאמרנו
 באי אחת תקופה ומשתרע .שעה וחצי שעות ושבע

לתקופה ממנה למנות תתהיל היא שעה כאיוו יום זה
m פז עשין סח״ג תכח חכו ם•׳ סוי:

 נ״ הוספת נס יש ומוסוגרת ׳ft יזם ססדורה מן תחסר והחהריס ׳ft יוס כסדורס ע< יתירס יסשלמיס
 השטעוס על היתרים כימים יכיו כסדר ftwi ג׳ יוס ר״ס גכ״ס כסימן ש^מר כמו הפשוטה על י״ים

 וכשהתטנן .מהם וסימן סימן כל משפנו תרע ו1 דע ועל ס׳ ליום עיע ג׳ג שנסימן ג׳ מיום לT̂נ ג׳
 ft'ni והס ה׳ חסייס מהם ותמצא הכ׳ו גכמ׳ו גכ״ה והן כשדר ג׳ נהם תייצא הימצץ הי׳ד אלו טל

 והס שלמים ז׳ ומהם החמ״א גחמ״ה נח״ג וממ״ג
 לפיכך .הש׳א השמ׳ג נשח/ גש׳ם זשמ׳א זש׳ג

כשסתט{} וכן .מכלם סחגץ השלמים נסם תמצא
ע׳ <p יוסיפו לא שט השלמים תמצא המחזוי בשני
 ולא ו׳ מל יוסיפו לא והכסיק משמנה יפחתו ולא

 ולא חמשה יוסיפו לא והחסרים מחמשה יפחות
 שגכל השנים שננל השלטים וכשפקנן מארנעה יפחתו

 ס׳ג והמסרים ע׳ג והכסררן קי׳א תמצא מחזורין י׳ג
 שיהיו מד החסרים ס״ג כנגד ם׳ג השלמים מן סקח
 ר6יש כסדרן קנ״ז כעי חסרים וס׳ג שלמים ס״ג
 הנסדע על תופפת נהם ויש שנה ס׳ח השלמים סן

 אמר מחוור כל ששארית אמרט וככר .ימים ס״ח
 חזשיס וו׳ כסדרן הלכנה משני שנם י״ע ממנו שנוציא

 זנשנכסול חלקים, ותקצ״ה שמות וט״ז ימים ג׳ מיגור של
w 3מ יהיס מהווליס י׳ג כנגד שעם י״ג סמנין 

 החשגון מן ישאר חלקים וקע״ה שטית וכ״ג ימים מ׳ו
 מחוור שגי/ השלמים שיתריס ימים מ׳ח לתשלום

 שצ העינול ווה ,חלעם תתק׳ה שנים רס׳ו שהן
 שסזא שאמרו מחזורים מי׳ג שהוא ו׳ל נחשון רכינז
 נו הזהר זסומים לאורים כהן מחור עד חלילה חוור
 אצו חסרון מפני p הדגר שאץ מפד תטעה שלא

 שמרע אהרת דע שם ויש .חלקים וחמשי מאית התשע
/ שאריס שכשסכפיל החלקים אלו חסרון אמסת י
׳1 ו׳ וסשליכם פעם י״ג שקצ״ה גי׳ו והם מחוור
 סרי חלקים וקע׳ה שטה וכ״ג ימים ו' נידן ישאל
 ואס מלילה שימור כד* חלקים חתי,״ה השנוע חסר
 נ׳ש גדמיוס שנתבאר כמו הקניטות משנה א׳ חלק

 מ0שא שזה ויע י כקביעות שמשנה חלקים סתק׳ה
 שאתס כפו נמולחת מזי אינו חלילה חוזיות שהן

 גטו ושמנים מאתים ממחזור ג׳ שנס שמולד אומי
 שנס מולד או רס״ז ססמור שלישית שנה מולד

 ספמור טשירית שנס מולד כמו ר׳ם סמהזור עשירית
 שמגיינס ושנת שנה <כל pi .הכ״ז וסימגס יס״ז

 תשימית לששית ששית כמו ממט ממחיר כממיגס
 חלילס חוזר שסוא שאמר w בס ,סלן וק לתשימיח
 שהמולר לסמלה שאמרט כמו צסן איט גסיסגיס
 משתנה המולד ואם ,הקביעה שישתנה אפשר כשישתנס

 השנים כמקצת הקנימות שתשתנה אפשר אז תתק׳ה
‘וחי׳׳ייי היסב ע״ננו וככר .הסימנים ישתט לפיע

̂י  השנה p גם ומצאיי השינוי זה ומצאנו ודקדי
 רס״א ממחזור עשירית שנה שמולד לפי ,גס שטפל
 הסיס לפ־כן חלקים תחר״ז ;זעוח השע על שלישי גליל

 והיא גטי׳ד אחר שהמולד לסי כ׳ כיום קנימתה
 גליל רד׳ד ממחזור עשירית שנה ומולד ,סשומה שנה

 גיוח קביעה: תהיה לפיכך חלקים וק׳ב שעות ג׳ ג׳
 שתי בץ יש והנה . לגטר׳ד קודם שהיא לפי ג׳

 עד רס״א ממחזזר זמטשיריח ימיס ג׳ הרביעיות
/ שהן שנים רמ״ז כולן רע״ד ממחזור עשירית י

̂ו הלקים תתק״ה חסרון ונשניל מחזירים / שנש י נ
 יזס אל מיום הקניטה נו שנשתנה מחזורים(או)(הוא^

 ונשנס רמ״ד ממחזור עשירית גשנה שנהיה כמו אשר
ס' מיום הקנימה שנשתתנה רס׳א ממחזור טשידת

שגת גיוס וקביעתה חלקים וקצ׳א שעה על ו' ליל רס׳א ממחזור תשיעית שנה מולד והיה

דד&ניה

ג׳ ליום
 תשימית שגה תהיה שזכר סעייריס סי ועל נחמישי וקביעתה התי״ו ע׳ ג׳ כליל עשירית שנה זחילד
 וכן . שנשתנית הקכיעה נשניל נשתנו לפיע חסרים שהיא ידמת כנר רס״ד מתחוור ט׳ ושנה שלמים
 ומולד בשני זנקנעה תת׳ג וי׳ח רס׳א מחוור י״א שנת שמולד מפני קכימתם שינוי נשכיל י״א :גת השחגה

 ירפת כגר רמ׳ר ממחזור י״א ושנה חכרים תהיה כשנת וקגיעתה שי'נ ט*ז ׳1 יום י׳נ שגת
 כל של ההימן ידמה שלא עד רע׳ד ממחזור ואילן תשיעית משנה השינוי הולך זו דרך וטל , שניייס שהיא
/ שני כל שכלל ודע .שהודענו כמו ואילן רס׳א ממחזור עשירית שמשנה לכי״יים מהם שנה  מתזוריס י
 » שגה לו יצא רמ׳ז רפ״ז היצירה שגי כשתשליך לפיכן .הגיול המחוור אותו קורין אנו שנים רמ׳ו והס

 קמ׳ס שגיס רס׳ז של הגדול המחזור מן תהיה רס״ח למחזור י״ג והיא ליצירה(לפ׳ק) הפ׳ה שנת ויהיה
 םץ>0 ששים אלפים מחמשת ישאר תחק׳מ ד׳ הם שנים רס׳ו של מחזור שעשרים לפי כ׳א חייחזור

 פשירית שגה גץ השינוי כשיהיה לפיכן כ׳א ממחזור קמ׳ה היי אלפים ה׳ טל היתרים שנים ס״ה עליה
 נ׳א ממחזור עשירית והיא רע׳י ור1ממר, עשירית ונין הגדול כ׳ ממחזור עשי־־ית והיא רס׳א ממחזור
 אכל P נשניל הקביעה והשתנות ר׳ד לג׳ע לפני עד ר׳ר לנ׳ט מלאחר והעתקתו המולד שייוי מפני הגדול
 אלא שאחריו המחזור מן שכמותה עם הגדול המחזור מן עשירית נשנה השינוי יהיה לא ואילן סכאן
 כסחוול יון עשירית נשגה שני סיום שעות מי׳ח פחות אל המולד שיתאחר עי שדם אלפים ד׳ כייו אתר

 תהק״ס והס החלקים אלו חסרו לא ואילו הסימנים, ויכתנו ממע יתר או גדולים חתזוריס ס*ז אחי הגדו׳'
̂ק / ככל תמיד הלילה חוזיים והסימנים המולדות היו מחזורים י׳ג נ:ל ח  אפשר אי ועכ׳ס ,מחזורים י

 :שהודענו נמו חלקים החק׳ה מרון מפני נסימדס ולא נמולדות לא חלילה חוזרים מחזורים הי״ג שיהיו
 בשימור יון חכמי מחלוקח לממלה גיארט כנר .וט׳ ישראל מחכמי יש החמה שנת א פ״ט

: סחמס שגת
f«1pn

עוז סנדל
 מבאר שהוא לכללים הסימיס קנון מס נ׳ו) (יף מענדן כיצד פרק עירזנץ נמסכת מפורש והשאר איא ורב שיייאל תקיפות מחלוקת תון ידוע וה .שטה והצי מד ישראל מחכמי יש החמס w פאש

̂ה עד אחת תקופה ומשתרע ואחר והתחיל עגיט ימניד כיצד כצ« ססרק סוף עד לזה המצורף םחשנזן כל צחכסיס נלנזד וממט . סמנרץ כיצד פרק .כלילה וכיי עד דכן תקופת :עה וככ
: נקבלה למעגדם היחעיס הסיתדס סם
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ח נ פ קו m 09 י3ו06 0מb 7 סקו«9 « .'1וג ןpר ה PttrP(ו' DC*9 »ס3
 0ץי חסוי«יחמ c«pp6 קדחמיט 1?«והי «ל . *w יצירה חל 9::ו(6ל נ»ה היחס <יסן

 ^י וחi*»> *ft 86 יוס ון1רא:9 0י6 מולי קולס לגיחי ה1<י mse שלח היהה [cft«' איס לי1«
̂ל 'מ9< ת6{נל שמש96 »ד סיוח שמוח 'Ji חי שחחחח החסילה ftVt 0)«ft< שחה שלולח ד' ל{ליל1ג

 חחה ppm< השחש חה ללף«צו קלל{ מוח להיה
 לקיא שיי חללי 6יהו ששי חילה שחוח שחי נסלף
 שחוח 1לל *ft ילה חציו ונשתלניף \10ftw איס חילי

̂חת שקיחה  וחצי שון5הל איה חללד חל תשלי ח
 יחיה ה* והלא הלכגה שגת חל התמה שגת ̂ריח
 שקרסה חש*{ דח ̂ יצא תלקיה לחרס*{ שעלת וחשו

 לסי {יאור «ר לאסל{חל ,גיסן למולד גיהן תקלחח
 התקלסה יהיה {אליל n“ys י{יחי {ליל סהשמש({לא

 גיול גרקל שאצלח ללסי ,שחלת{ילה מ* סצחל לה חילה
 ליל {«ילת התקוסה להיהה <יםן מא לתקוסוח שר״ה

 {ליל השגה נוו ניסן חולד והיה ימים{אדר ננ״ג י*
 גיסן חקושח {ין ויהיה מלקים וחרס״{ שסלח מו* י*

 גל̂ח הראשון אים חללי שקוים נשגה גיסן וחללי
 לחהיה חרמי{ וים למר הלצרגגל pלס* סימ׳כ

 חחתילין אגל חה משני ואס^ל ,חי׳ח ההשתלה
 הא* פגים, לשני והתשובה .{איר מג/ לא גיסן סר״ת
 לה{* גיסן תיש חהתלת לתקלפלת ההשתלה שתהיה מי
 שנים תמ*ח אלפים {*אתר אלא החצות גצחויח שלא

 לסי {קיל{ גיסן לר״ח התקלסה הגיפה וגלה ליצירה
 ללמגה קכןmל חלקים לתפ״ה שחה סחלור {ל ששארית

 התקלסה ט שתגיח סה הצלוי חח והוא הלמן מם
̂לונ גיסן לחמלה  גמםם חחה חי תמ׳ת ומל ג
 התקלסה שתהיה מזה ילותיינ לא״ש יחים. מ* כחל גגיםן
 שמה חחזלר מנל שיתקגן לפי גאייר רטש שגיס אמר
 ליליימגו ציק מורה יגא חר אגל היין לכן נאמר ולוס̂*
 היתה חה ח&גי לאיש .המאותר טנת היין יהיה חה

 לסי והתשוגה .תשרי ולא גים! ולקופת השגה יאש
 גכיות והוא וגחיס יפה חלתן אלא השתלם שאין«שין
 לא מה חסגי וף,יא*ת3 חח והוא סלה הססשגראש

 והחשוגה הגריאה, גפת ל* גליל תשרי סקו»ל טחה
̂ה  להס גרור סאיגו גינל לגרימ. יטה צא שהק

 י* ליל גתתלת גגלאת והשמש אותו יויחים ואיגם
 וטא שחות י*ג גראית תתתהאגץיאיגה היתה לםיגן
 ג* מי גהיר אויה יהיה צא זולהת וכשהיא הלילה ומן

 חיים שחות ט* התכופה סיתה לפיט גייס שטח
 t»}c אתלה השוגה החיסר וגנות «b{ ימ3ל מיחי,
 לתתלת הגיח ללא גטלה W גטף היתה השיל: ^ת

̂שיא .י* חיוס שחות ג* חי מאלגיס חול  חל ל
 הגותה פת הוא *xn תקלפי} ן0שו הנאטגה החשלגה
 מאוגיה גתתלת היתה אם מאלגיס <תתלה
 לא הליזלסה חח טא החת לה יהיה י* ליל גתתצת

 טא גשולה נסון» גגראת ואה .י׳ מיום שחלת ג'
 צפיט חליה, אצא טחכין לאין הטייס החט«

:טולה הרא::יגה התשלגה
ך ד ר  זתס״ה השסס n .לד* התקלסה תשטן ד

 מהצו מ< פחמה מהלן שאריי היא מצקיס
 ו״ס גולעץ w ומסגי ליי.ה כמ״ש םתוור גכל הלננה
 מוצר קודם טסה גיסן שתקוסת שאמיגו לט תדמ״כ

p n גז״גו 9 x>שיהיה כרי אותם גויחין לפיט ״ 
^ ת  לגרוח שלא תרצה ואס ,גיסן מולי סתתלת ^

 המחזורים כל של ותפ״ה שפה כל מקגן תרח״{ רח
 המשמחת לשני כאור לחשייס חג* ותתטל שתרצה

ם :כאחד חולין  .לט* גיט תקיפת לידס תרצה מ
ח מהלו חל השמש מהלו ^רית מקגן גתתצה  טי

ה שחה לטא מתחי לכל  למחלה שאמר כחל ^
 החתולי חן שגה לכל התמה שגת שאדת ותקק ומור
ftb ואח״כ הממה למהלך שארית הכל ויהיה סלה 

 למולי הטןופס נו שקומה *ג0סר ו*ל* הכל חן טרח
 אתו והנשאל גיט מסללו ההתת^: שתהיה כדי ניט

ת ח גםצין התמה מהלו שארית היא הגרפון ד ^  ה
 חת חל גוטןף לנגה חתדש פתלת להגשאר לגגה תישי

ת :גיט טלו ו«א ההתחצה ס קו ט ח  חשטן לט י
 שתהיה האצסנניגים השנון ח״י אפשר שהרי .ט*1 וה

 אגל הגוטיה החתים חלתי אתטס גחתים התקוחה
 רטחי ליל גתתלת גיסן תקופת טתה הסשגון טה
p i לחתצה שחלת ח* יום צ*א תקופה כל p i חל

ייז

י ז היה « 1י י ^טת סל שאר י ם 1יה ו וסר ,יוסוט* ה1 לידסגאי תרצה א י « קצרה אתית י י י י  ג
ת חההשלץ וחפגי פ1ג9 הסקוסם יום ^ ל  םם0 ישאי לא *1*1 תשליכם אם ס׳תשגים שסל ס*תלפי ^

3 יום שס״ה הממה גת3 אפי כלום ה0 ישאר ׳1 ו* ימים כשהשלין הויג יחת חל לת3 1  א* יזם «
p תמצא ולא ^ם ורגיח o ר לצא שלחים שמחות שתשלים^ ס מכ*ת התות כצלם חמט י  כשתקק לסיסן «י

שסטת ם* והלא יום ^ה לן יצא פחם ג*ת ירגיח ילה

:העולם סוף עד לשלישית השניה וסן שאחריה השניה
 השמש בו שתכנם והחלק השיעה היא ניסן תקופת ג

 בראש השסש היות תמוז ותקופת .טלה מזל בראש
 מזל בראש השמש היות תשרי ותקופת .סרטן מזל

.גדי מזל בראש השמש היות טבת ותקופת .טאזנים
 לפי יצירה של הראשונה בשנה היתד. ניסן ותקופת
 שעות ותשע ימים בשבעד. ניםן מולד קודם זח חשבון

 חשבון דרך ד תרמיכ: ז״ט םיכנה חלקים, ותרמ״ב
א., כך התקופה  שלמים מחזורין כמה תחלה תדע הי

 מחזור לבל וקח שתרצה. המחזור עד דדצירד. משנת
 שעות החלקים כל קבץ .חלקים ותפ״ד. אחת שעה מהן
 ותשע ימים שבעה הכל מן ותגרע ימים השעות וכל

 מולד על אוחו תוםיף וד.שאר חלקים, ותרמ׳ב שעות
 זו באי לך יצא המחזור. מן ראשונד. שנד. של ניסן

 השנד. אותר, של ניםן תקופת תר.יה בחדש ובכמה שעד.
p יום ותשעים אחד למנות תתחיל ומטנד. .המחזור 

 תרצה ואם ותקופה. תקופה לכל ומחצה שעות ושבע
 וכך כך שנת שהיא זו שנה של ניסן תקופת אדע

 השלטים המחזורין לכל קח בו. עומד שאתה במחזור
 ששלמו הגמורות השנים ולכל .מחזור לכל ותפ״ה שעד.

 לכל חלקים T־n שעות וכ׳א ימים עשרד. המחזור טן
ץהבל. שנד.  ותרט׳ב שעות וט׳ ימים ז׳ מטנו ותגרע וקב

 וי״ב יום ב״ט הלבנה חדשי תשליכם והשאר .חלקים
 מוזדש פחות ודגשאר .חלקים וצ״ג מאות וז׳ שעות

ק מולד על אותו תוםיף הלבנר. .השנד. אותה של ני
 יום בכמה השנה אותה של ניסן תקופת זטן ותדע

 זה חשבון לפי ניםן תקופת שעה, ובכמה היא בחדש
ד^ילד. בחצי או הלילה בתחלח או אלא לעולם אינד.

 לעולם תמוז ותקופת .היום בחצי או היום בהחלת או
ומחצר. אחת בשעיר. או ומחצה שעות בז׳ או אלא איגד.

 אלא אינה לעולם תשרי ור״קופת בלילד.. בין ביום בין
 ותקופת בלילד.. בץ ביום בין שעות בג׳ או שעות בט׳

 בארבע או ומחצר. שעות בי׳ או אלא אינד. לעולם טבת
 באי לידע תרצד. אם בלילה. בץ ביום בין ומחצה שעות

 קח דתקופד.. תד.יד. שעד. זו ובאי השבוע מימי יום זד.
שתרצד. שנה עד היצירה משנת שעברו גמורות שנים

 שנה לכל קח מכ״ח יותר והנשאר כ״ח כ׳׳ח הכל וד.שלך
 והשלך ג׳ עליו והוסיף הכל וקבץ .שעות ו׳ אחד יום

 למנות תתחיל השעות ומן הימים מן ודגשאר ז׳. ז׳ הכל
 תד.יה בו דתשבון יניע ולאשר בשבת אחד ליל מתחלח
 ראשונה שתקופד. לפי שלשד. מוסיפין ולמד. .ניסן תקופת

 כיצד ה :רביעי ליל בהחלת היתד. יצירד, שנת של
ל' מאות תשע שנת של ניסן תקופת לידע שרצינו הרי

 תשאר כ׳׳ח כ׳׳ח הכל כשתשליך .ליצירר. אלפים וארבעת
 עליו ותוסיף שעות ושש אחד יום לד. חקח .אחת שנה

בלילד.. שעות שעז חמישי בליל ניסן תקופת נמצאת ג׳
ה׳. ומחצה בשער. תמוז תקופת תהיה הרי ומחצה שעות שבע עליד. וכשתוסיף מ מיו

 תחיה ומהצד. שעות שבע עליה וכשתוסיף ה׳. מיום שעות בט׳ תשרי תקופת תתיר. ומחצה שעות שבע עלית וכשתוסיף
 ו׳. DV בחחלת הבאה ניסן תקופת .Tתה וטחצד. שעות שבע עליד. וכשתוסיף .ז׳ מליל ומחצר. שעות בד׳ טבת תקופת

ה אחר תקופד. העולם סוף עד זו דרך ועל פ  .זו שנר. של ניסן תקופת תד.יה בחדש יום בבמד. לידע תרצד. אם ן :^ו
ה חחלד. תדע  המחזוד. מן עברו גמורות שנים וכמר. זו שגה של ניסן יקבעו יום זה ובאי .Tתה השבוע מימי יום באיז

שאר ל׳ ל׳ הכל וד.שלך .אלו בזמנים ימים ז׳ הימים סכום על ותוסיף יום עשר אחד שנד. לכל ותקח  תחתל מל׳ פחות ות
 עד המנץ על ימים ג׳ או ימים שני או יום הוסיף לאו ואם מוטב התקופה ליום יגיע אם .ניסן חדש מראש למנותו

ם שני אדר חדש מראש למנות תתחל מעוברת השנר. תתיר. ואם . התקופה ליום שיגיע באותו החשבון שיגיע ליו
היום

v t ie 1 <»ינן«« n9 י«wv ס מ שדס ל  ג
w  h  w 1 ׳1 <»שלניס' ,wJs DM ifc ' to

ם ל5צ קם *ג0ו* « פלס»ום פ»פ ndcjc מי  ווגי
ס פל •פר yfco )1ם1 פגם ל :«ל(דם מני

ס 1 ס' 01• ג:פם ליוגו פילם א מן פ ,ג  ם
:נפיש ם5םפןי 01• לד«פ

c סגגפפר פן גגגרו גפגגזפ 0)(• טוז9י m  . ‘m 
ם סל פפפפר 6ל סגם •*פ :ל םלגגם ר1פוה ;ל

ח ק ת t.ט'1 •ום •'א <ם6 לגל י o i דפ6פפ קיזנ 
 : פלגגם גפ9 פל םפפם פגם

c |W n ם פטם פל . אלו ספניפ 0•פ* ‘1 טגי
ו נלופי תי ס מ to ל e מיו פם  ומפגי ט

 •טס פיו כמי יפס׳ס פם60 •פקנן פסו• ר פס
ס איו טליס מ'נ ס׳  •ופי או •טס •' כפו •שאו םי
 ,וס כפו•! טיסן ספקומ 0 פגגס המנץ וסם

^ לסיכן ט  טפן וס פ!אפר אלו טגורס •פיפ י ט
ד יפל .ים' •ופי <וטן טן ליץ «'•«״ יי מ פו ל  יו
ס פס5 שאיים שסט ם ^ טו נו׳  •טס פ׳ו פו
 P'1 פפנין מוס יכשנגופ פלקים פ'נ0ו שטם ופ׳ו

מ׳נ  פלקיס וקפ׳ס שפים ושנפ יפיס ל •שאו פו
ט שטא לט אכל ן א ו ט טא קצוס ו  סוסנון פ

טן אפר ולטגן נקירוג  פו אפו •יס שפוטן ג
 ולא '1 אפו שלא ל• ויואס .סקניפס לפס טניפ
פג גיסן שקניפם לט אלא •ופו ס סיטוס כשגם ט  טו

 •טוס של ראפוגס שגם של ניםן שפולו לש• ה'
 םפק»ס <ץ שטפם אלם לטנו לל טט?1 ל כליל

פ פ כשגם גישן ופולו גראשוגם ס טם <’רפ0 ̂ו  כי
ץ פו נשאו ולפיכן •טס ל םקטפס ונ  •פיס ט' י

 שגסון טפיס כשגיא אלא נשפויו םשניפ •לא נשפוס
שיוטן  ופנ׳ש . פ0םפוש ואם פגגש פס אפו •וס ג

לנ .קיטג נפפנץ •ש א סא ל' ל' סמפקנן סשלן ו  ו
ט טו פוש • ט פס שפוטן וום ספי א •וס א  ט

 :טטרו או םפגין מן שפשרו סשנטס כשטל
ס א א לפסס פפטל פסוגרפ סשגם פטה ו  אוד ט׳

מ' פני  שאופן פל מטסץ אפ שאץ לט .•
ס פ מגי טיו ^ ופל סנ  שאטם אס ט ופפ׳ם שפס ג

טן פפטל מטכיה סשגס גשפטס לטגן נפושיס ט  ל
 •פנאי ■/ שוכרו סמשל ופוס .שג• אדו פיספא פל

 ססכרפ השגה טו p!• שקניפס לפי פגיאמו פג
ט טם i 1 וגמולו גפמי t׳p גפוולפ ל פס םים 

נ ל טמס הפס פינ׳ו •'  ם* טפס ם01םפץ1 פ
 שטפ לה' ולקה למפלס שגיאר כמו ם' מליל שפיה
פ טן פפקל׳נ ל ס*• וסואיי פס פ' םי  ששס ו
טן ואו• יםים ש מגס שסו• ג׳ו י׳ו ששם לכי  ול

ו יפפ׳ם משפם ממווו טם ל לו י  ושלס שפיס ו
פ פפגם ננרפ פלנץם פ׳ג ו׳  •טס פפגם נשאר פו

ט 0פלן פשפ׳ג פ1שע ל ט שיאו• פ ט ט  לא on ל
טף  '1 •טס לים פ0• פנל וכפפקנן •' אלא מ
 לפפס פארם םוא םפגין וום פלקיס דפ׳ם שנפה

ל שגאלו ילט סלנגם סל ס שגפפפו שנין ס  •ש ל
פ שניס שלש <םם טניו ם נשלץ פ ס םפנץ מ  •*< ל

ו פ׳ס נללן1 פפנויס ג' סשל׳ג  ל' גוו« וטא פ“ י׳
לג גשאו פס לן ונ׳ו שנפה ד! •טס ו׳ א  0פ

פ •ש לט^ .ל אמר ומא ר פו ט  פס פ׳ש פל פ
לו שנפש וי׳ו א' מא פלקים ו  סט לנגנמו םפייג ו

 אלא פפטל שאיס וםאפפ ל ליל טופלה •מיס
p סו• ל פס נפפלה והוא םנגולו השפה w i 

נ ספשגון לי שטה •' תי  גהשטן נסטף .פלקיס פ
פ1 •טם ל ס ז' פר פאפו םם'1 וני ט  . פס יי

 ל(•( סתשנון פיס ל ליל פספלה לפנות ונפטל
 םפקופפ ששנו לס טלאם טס נלינס שננונו '1 ל

ס ג .טןו או «  שאפס שוס לן טנ
א פס אפו 01• ל ט • ן םשנויס ^ ^ 

:ספשטספ
m



S24פירושי פ״צ£ החדש סד־וש הלסת זמנים.פירוש

 tif וכ״ש זה על יהר ההיכעה מן :ימזנן לשי .וכי׳ יום ̂ריר יזם הושיף v>nf» זה ח
̂ין .הנים 1ft כיוס החולד ייס v>ft יוס^הר^ניעה יהיר  יים כשיהיה frlft טהג השמיי יה ש

 המולד יום יהיה eft נלft ה^כיעה מיוה החבושה יום ניתרמין יתכן לשיע , ^ניעה יום הו^ המולד
 לשיע . ^ניפה ליום החולד מיום הת*\שה יום יתרח־י, כשגיס 1ft כיום ה^כיעה ליום קודם

 להוסיף צרין תהיה או כלום להוסיף ציין אתה אץ
 החשל כמו הי;ניעה מן החולד ריתוק כשי א* יום

נ ה׳ כיהן מולד היה שהרי ו'ל שוכרו  תתרנ״ד י׳
 והיסה ^ום גו הקניטה והיתה שונהftי משעה ךס5תל

 ה׳ כליל התקושז והיתה ימים ה׳ ה;גייה השארת
 יוס היה ולויצו ימים ח׳ 1A המולד נע מתימקת
ה׳ מיזם שעות כשנע המולד והיה נשכת הקניעה
הח׳ אלו מויין הייט אז ה׳ כליל התקושה והיתה
 וטביף ז׳ ליוס ההשגון מגיס היה שבת גדיה ימיה
 היא השניה הדרן ^ו ודע . התקושה ליום עיע יוה

 והשניה גדקדיק הראשונה אגל הראשונה הדע כעצמה
 ירה .התקזשה זמן להוציא אדם שימהר כר נקירוג
 המתקגן החנרון \הוא הקיריג כשי הסשכון סן סישאר
 יום נשגילו מוסישיס אט שלננה התדש4 ר׳ד מיכ״א

 שגאלו ודש . להיצישם שאמר שלשה או שנים או
 צריכים ^נו רם״ח ,אחזור גחוזלת והוא הזסניס
ה חלק להוסיף ע לשי שמנה להוהעס שאמר מנ

ושתי יום י׳ו מחזורים ליס״ד ותש״ם שעה ששארים
 ישאר תרמ״ג י״ט מהם נשליך ^]ים ותסקע״ה שעות

 שהות אץ לשיכך .תלקיס ושל״ג ש«ש וי״ו ימים ה׳
 והשעות ז׳ל, שיכרס הזה נמקום• ימיה מת׳ גהוהתה
 כשנוסיף גחשכון שיכנסין כוף שנשארו שאסר יהחלעם

• יום אחר יום
ח א ס׳יי  שמת שהוא אומר שהוא ?מי החמה שנ

 שאומר סי יש ישראל מהכמי מרגיע
ס׳ פאות סלש  גר אדא רג לדנר החמה שנת .ו

 מנרייתא ראינו וכאשר מטעמו סנק ארם נאשר אהגה
 שחות שעות ושש יום שס״ה היא ^•ו ^ סגלןראת

 ימי יהיו pלשי רגעיה פחות.כ׳ח וסוד חלקיה כ׳נ
 חלקים ותקי׳ט שעות וו' צ״א לדנריו אתת <ףפה0

 הלננה שנת על החפה שנם שאריח ותהיה מטים זל״א
 וחמש יזה שס״ה וכהלקך רגעים ס׳ח קכ״א ^
m06 חדש לך יצא לי״ג ר^סיס ומ״ת חלקיה ותתקציו 
 ושליש רועים וי׳ חלקיה *חקל״ג ן׳'שעות יום ל׳ מפה
^ ■מס ̂שי שלשת ו  אחת חקושה ומן חחהישהוא חו

 מאות ושלש שעות וי״ז ימיה נ׳ לגנה חדשי לשלשה
 שעות י׳ ימיה ה״ ;*קה ושארית רגסים ול״א חלזים

 ג׳ ימים ח׳ ט׳ !שארית רגעים ם׳נ מלקים ת״י
 וכשאתה ס׳ח קכ״א יכ׳א י׳ג ושארית י׳ז סתק־א

 מחוור שני מניין פעמים י׳ס ה* המותרי את מפל
 גמת-ור עושים שאנו עגור חדשי ׳1 ספט עא

 שגחשכין יתע׳ה שפה ינמנאת קנ״א י׳ז <״ו והוא
 ר׳ ליררי התקופה זמן !דס5ה וכשידע פהל6יא שפואל

 אחר מחוור אל גחשנוט צריך אינו א' לממור אדא
 ענרה אשר אל מחזוי כל כראש 0«זר שהחיץפה מפגי

 שהיתה ראשונה ותקופה גריאחה כשעת החיש נע ט
« המארות גנראו6 נעת כטלס  ניסן תקופת הי
 והקדימה ד׳ ליל גתתילת טלם פ^: כראש וסחפה

ה ^פ  . נלנד הרמ׳ג ט׳ רייאדא ן.לדנרי0ני למולד מ
 ניסן למולד קודמת שמואל מה'תקופת מפני תשאל ואס
 נט׳ אלא קדמה לא אדא x ותקופת סרמ״ג ס״ס

 שמואל שנתפסת והתשורה ימים. ז׳ סרמ׳ג־נפתית
מיר  פולד והוא ו״ג מיום אחורנית חדשים שאריסו׳ סנ

 שטות כתשע ד׳ גליל pני מולד יגא הראשון אדם
 שמואל דעת על הראשונה והתקופה מלקים וסרמ׳ג

׳ היתה פשרי זהיאחקו«  כ׳ח ד׳ מיום שעות ל
 וכשנגרט שעה ביו^א׳יוכ״ג הראשץ מולד קודם אלול
 התקופה לחמן הלגנה שנת על החמה שנת ^ארית סצי

 חלקיה ותרמ׳ג־ שעות וט' ימים ׳1 הכל יהיה רא^«0
 ,הזמן מן לשיעור כזה ניסן מולד טל מוקדם וסוא
 והיתה יהושע ר׳ דעת טל טשו ר״א נת^פת אגל

 מן ראשונה שעה נתחלת ד׳ גליל הראשונה םת»פה
 עולם לגריאת ד׳ יום יהושע ר׳ דטח ועל :5הלי
 הים הלננה מולד ריx ולחמה ללגנם ניכן ר״ח מא
 ניסן מולד והוא חלקיה וחרמ״ג שעות גט׳ ר׳ נליל
 היר.ה והיא התקופה שפת היא החמה שנת חחלת וכן

 חדש תחלת והוא הראשון הרגע נתחלת רניפי גליל
 ללננה ר״ח היה הוא לפיע החמה ש« מחדשי ראשון
 ליל נתחלת טלה כראש הקג״ה נראה והחמה ולחמה

׳  פו גהס המוכגל כמהלכס גמזלות ללכת והחמה הלבנה והתהילה דגים מזל כסוף נגרא הירח אגל ז
 וכשר חלקים ותרמ׳ג רניעי מליל ששת גט׳ ממט חלקיה כ*ד נכמו טלה ממזל ראשונה כמעלה שגתקנצו

 חלקיה וקכ׳א שעות יוס נכ״ט אדי נחדש והיתה תרס׳־נ ם׳ ללגנה החמה קרטה מריאה שגחנדלת
p תקושה שנתתלת שמציט ואחי חרמ׳ג נט׳ ■יהן למולד ותקדים נאדר אתקזסה תנא מחוור ראש כל לשלם 

 מחזור נסוף ותהיה החקזשה תקדיס מידור תכלית כל כן תרמ״ג ט׳ ניסן למולד הקןופה קומה הראשונה
ניסן תקופת חשנינס על תנא לא ר״א של התקועה וזו תרמ׳ג ט׳ הנכנס הממור ראש ^דם ל6

נט׳ו

.הפיק סוף פד החמה שנת פ׳׳י

 יז“ח, כד אדא רב דאמר יהייט ,נאדר התקופה ותהיה מעוכרת השנה ותהיה לשלם בניסן כט׳ז
 שיהא האגיג חרש את שנאמר לה תיחוש ולא שתא לההיא עגרה נניסן שיתשר עד ניכן תקופח דנזשכה
 הוזכששיס מפני ועונתה ועתה סודה לגלות כק:ו שלא לפי נצינטה או!מ נקרא ולמה ,ניבן גתקופת

 נתגאר הנה .הדורות מן נשתכחה ולפיכך נמעשיהם מצליחים היו ועתה ועונתה סודה על עמדו אילו1
 יהושע ר׳ דעה על עתים ג׳ שיש,לט הדניים מכלנ

 והיא התקופה תחלת והיא ניסן תקוא עת הראשון
׳0 פד ד׳ גליל ניסן מולד והשני .ד׳ ליל נהחלת
 פי ׳1 גיוס אדם מולד והשלישי חלקים, חרמ״ג ששת
 זולתי ייולד יהיה דעתו על לפיכן .שעות שתי

 ואט״ם ניסן מולד ליוה שלישי אדם ומולד אדם סולד
ו׳ גיוס אדם שמולד הוכרין אליעור ור' יהושע שר׳
 אליעזר ל׳ מולדו נח־ש נחלקים הן הרי שפות בג׳

.נניס! ג׳ שהוא סונר ור׳י נחשרי ג׳ שהוא סונר
 נענין ניץנדריכץ רנזו״ל הגאון יי נכתג כשג נמצא

 רב לדנרי למולד התקוש: הקדימה ארו׳ל התקופה זו
 גחמה הלשינס שהלננה מפגי נלנד תרמ׳ג ס׳ אדא
 אומר שמשן ר׳ התה דגרהיץ כגמרא שמפרש כמו

 המאור אח וכתיג וגו׳ שני את אלהיס ויעש כסיג
 לשני אפשר רכש״ע הקכ״ה לפני ירח אתר הקטן

 וספגו לך הקנ׳ה לו אמר אחד נכתר להשחנזש ומלבים
 לפניך שאמרתי מפני רנש׳ט לפניו אתי ענמן את

 והיה הקג׳ה ומיעטו וכו׳ עצמי את אמעט הגון דקר
 אחד נחלק להנראית ראייה שהיתה אור הזה המיעוט

 ומפני לאלתר וטחה סתגדל אורה והיה החמה עם
 שלא כדי החמה לאחר היזוירה החמה על שהלשינה

 החמה אל שחגיע עד מתפשט כה הנמצא האורה יהיה
 גדול נופה שיהיה לא שמיעטה המיעוט הוא ווה

 בסיגי והממתעט הגדול הוא אורה אלא מיעטה ואח״כ
גדילוקטן, מקומית כשני הכהוג קראה וה ומפני אדם
 טד אדם כגי נעיני ורנה מתגדל שאורה מפגי גדול

 אחר שאורה תפני וקטן אורה, מלא כאילו גופו שיהיה
 נה והאור הקנ״ה ונלאה .שיכלה עד מהמעט גדלו
 תרח״ב ט׳ מ^ך הזה המיעוט והיה מתפשט פוד

 אשר כוהן ממ^ת יתר היא הואת והמדה חלקים
 י״ח הוא אשר החסה אור תחת ס מכתחרת הלננה
^ האלה נששת הולכת והלכנה פירשתי כאשר שעות א

 יעpה מחלקי חלקים ה׳ לחולד התקושה ה־ךימה
 סמול מעלות נכ׳ה שמדת «יאתה כעת ונמצאת

 הראשוני הייעלה שלישית ככדי לתמה והדכיקה דגים
 כליאתה נעח האור מן כלכיה ונמצא טלה ממזל
 האק על נו נראית היא xft האור ממחצית יותר

 והוא נחמה שדבקה עד והזלן מתמעט אורה ויהיה
 ולהאיר לצמית אורה שג ואילך ומכאן החדש מולד

̂אור מן נה שיהיה מד  נו להראות יכו'ה שהיא מה י
ה' מליל חלקים וחרמ׳ג שעות שלש עס הארן טל

 החסה לשקיעת סמון הלננס וראות המערג נקצה
 רתיקים שהם הייקומות יין הישור נרוג ד׳ ניום

 המערנ הוף עד ששה ג׳ נכדי נקצה הבזזרח מקצות
 גשני להקחת ראוי: עצמו ד׳ כיוס הלננה ונמצאת

 רב לדנרי ושעתה התקופה יוס לידע וןלתצה . שמות
 ויחשוב יו״ט ממחזור עומד שנה זו באי ידע אדא
 נידך יחנן הוה וההשכון מניסן לשלם מסזורו ראש
ו' מתשרי לו מחשב שאתה החשבון מן גורע אתה אס

מ זה לתשרי מחשב אחה אם כגון נלכד חדשים  י'
 מחשב הוי י״ט תהלת והוא למחזור שלימות שנים

 מתחיל ותהיה לתשרי נלכד חדשים וששה* שנים י̂״
 חדשים ו׳ כלו וה נהשיי ותמצאם מניסן לנהוג
ו׳ אלא היהנוטת שני נין ואין למחזור י׳ת משנת

 מולד קוים ניפלת מחזוי כג כראש והתקופה חדשים
 הששת גורע ואתם חלקים ותרמ״כ שעות נתשע ניסן
p• ממולד והחלקים האלו ’j אחר התקושה תמצא ואחה 
 נמרחק שאץ ודע אדר ממולד חלקים קג״א ג׳ נ״ס
 נתחוור טניס בשתי לן יארע וזה .לננס חדש מרת
 תדע הש'יה לשנה ניסן תקופח דורש שכשאתה לסי

 מרחק הוא הזה והמרתק דסן נחדש נופלת שהתקופה
 נישן תקפת דורש וכשאתה ני^ ממולד התקופה

 שהשנה מפני שני כאדר ניפלה שהיא תדע שלישית לשנה
 ויהיה הפכזר חדש מדת השניה נמוחר ואין משנית
 ואם ,שגי אדר ממולד התקפה מרחק שנידך המרחק

 לניה חדשי כתה תדע לננה מחדש יחר נידך יעלה
 מרחק והוא הנשאר ושמור סמנו אוחז וגרע נו יש

 גרעת אשר החדשים יהיו אם .המולד סן התקופה
 תדע המחוור מן שסנרו הטנורים מחדשי פחות

 צ״ל ואץ בניסן טפלה ^תקפה תדע נידן שלמים עיגוריס של החישים יסיו ואס נאדר גיסן שת^פת
 שנה נכל ניסן שתקפת לפילס מוצא ואתה נמצא אינו ום ט הענורץ סן יותר החדשים יהיו אס

 נאדר כהה טפלת שהיא נלכד שנים משיי חון כני^ טפלת פשוטה שנה ונכל שני באדר ט:לת מעונית
 מולד יודע הוי נופית היא חדש זה נא* התקפה יורט וכשאתה ,למחוור ותשיע־ח ראשונה שנה והיא

 ליזש וכשתרצה ומהחדש מהשבוע התקפה יזם מהם ותדע ששמרת וחלקיו ,שתיו והוסיף ההוא המדש
ויפלס של״א ני״ז סימן רגע ול״א חלקם ה׳ יי״ז יפים נ׳ ניסן סר,וסם מרחק על הוסיף תמוז תקופת

גידך

עוז מנדל
ע זא«ל51 ואס: מ1<חג לו א*• דקדין «ס גגי ’שנשגס אוא וג «■,!«! ו

 שרצינו הרי כיצד ן ;ה0התקו תהיה החדש מן היום
 .תתק״ל שנת של ניסן תקופת תהיה כחדש בכמה לידע

 ניסן חדש ראש מצאנו ר״ם. טמהזור תשיעית שנה שהיא
 שהיתה ולפי .בחמישי ניסן ותקופת בחמישי בה נקבע
 .שטנה הנטורות השנים יהיו למחזור תשיעית זו שנה

 . פ״ח הימים כל יהיו יום י״א מהן שנה לכר נשתקח
 ה׳ נשארו. ל׳ ’ל הכל תשליך .צ״ה הכל הרי ז׳ תוסיף

 ניסן חדש מראש ימים ־ ה׳ למנות כשתתחיל . ימים
 ידענו וכבר .שני ליום החשבון יניע בחמישי שהיה
 תוסיף לפיכך .בחמישי אלא כשבת בשני התקופה שאין

 . התקופה יום שהוא ייחמישי שתניע עד יום אחר יום
 .ניסן מחדש שמיני ביום וו כשנה ניסן תקופת נמצאת

 זה ח : ושנה שנה בכל תעשה הזאת הדרך ועל
 .התקופה ליום שתניע עד יו,ק אחר יום תוסיף שאמרנו

 או ב׳ או אחד יום אלא לר\םיף צריך תהיה לא לעולם
 .ימים ארבעה להוסיף צריך שתהיה הוא גדול ופלא .ג׳

 שטעית תדע זה על יום להוסיף צריך שאתה מצאת ואם
:בדקדוק ותחשוב ותחזור בחשבון

עשירי פרק
 מרביע פחות שהוא אומר שהוא למי החמה *סנרן א

 יום שס״ה שאומר טי יש .ישראל מחכמי
 אחד והרגע .רגע וט״ח חלקים ותהקצ״ז שעות וחמש
 החמה שנת תוספת תהיה זה חשבון ולפי .בחלק טע״ו

 ומ״ח חלק וקכ״א שעה וכ׳א ימים י׳ ד,רבנה שנת על
 תוספת תטצא ולא . מ״ח קכ״א יכ״א להן סימן . רגע

 ישלמו מחם מחזור ככל אלא כלל שנה י״ט של במחזור
 : והמעוברות הפשוטות הלבנה שני עם החמה שני
 וז׳ DV וצ״א זה חשבון לפי ותקופה תקופה בל בין ב

 ת״ק צ״א להט סימן .רגע ול״א חלקים ותקי״ט שעות
 . היתה אימתי התקופות p תקופה וכשתדע .ל״א י״ט

 על שאחריה תקופה ותדע זה מנין רגע מאותו תחשוב
 תקופת ג :רביע שהיא השנה בתקופת שביארנו הדרך

 יצירה של ראשונה בשנה היתה זה חשבון לפי ניסן
 להם סימן .חלקים והרמ״ב שעות בט׳ ניסן מולד קודם

 כל של ראשונה שנה בכל לעולם היא וכן .תרט״ב ט׳
 : חלקים ותרטיב שעות כט' ניסן מולד קורם מחזור

 המחזור. מן ראשונה שנה של ניסן תקופת כשתדע ד
 ול״א חלקים ותקי״ט שעות וז' יום צ״א ממנה תחשוב

 אם ה ז המחזור סוף עד ותקופה תקופה לכל רגע
 . זה חשבון לפי ניסן תקופת תהיה טןזי לידע תרצה

 ותקח . המחזור מן שעברו גמורות שנים תחילה תדע
 וקבץ .מ״ח קכ״א יכ״א והיא . תוספת מהן שנה לכל
 ימים השעות וכל שעות החלקים וכל חלקים הרנעיק כל

שעות ט׳ הכל מן ותגרע .במולדות שתוזשוב כדרך
ותרטיב
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ft'w«מימן ניוד so me t«1f ממולי «»tw  r זן<*!1 ««דש bh ,pn .1*הןו משג 
 ems ממיומן «)מר^סץ»ו itogi aai מגימממממיש ממישלגממ מוד מואס non ממון
 Dcm ל«ה rm מי מי«!9 «%• ולא <)יי מלמ1«וו!ומס( ה><» לו4נ p.«ו.1̂ ל»ימ דש>1«ו

 ל«מ rm מל ו!1מי(3 ממומיף אלא (סמן ל>*< >.A) mp מ<ץמס 9>סו<ו ימי א* no יסן«>א
 אנל נהמוו ממקומה וממלה למס מיש ממס מליא
̂מס מסה אמ  ממון מקומה »ה>ה p(. .מן מ

 למה, מיש ש>מר pu המיאק ואין mta ל«לס
 (מימקה ממג הוי מומו מקומה סיש מי. ינשאמה

 המקומה מה והיש p. נמקומס «מ1 אשו הג1המ
pm• מ0הש pi המיש, p יויש אמה אס ממשה 

 מקומה מיסק מל מוסק! שאמה אלא משו• ץממ0
p’l ̂ס ה׳ ̂ס ום*( מלק̂ם ומ׳ו שמוס ומשי •מ  ממ

 אמה ואס גמשי• לא או(אלול <ומלמ המקושה ומה•.
 *0 נימן מקומה מוסק מל 9הומ מגת מקומה יולש
̂ס וממק׳א שמוה ('״•ס ̂ס ד׳ו מלק  נו ומוהוג יגמ
 המקומה וממה pin ממון ncip( שגהגה (0המ<

 המקומס משמן יין ווהו (מנה או (נסלוו או מלמ0
 י*לומוהונמו<(הס ו«השרממס תלאא. לימ•
 סמלה הסישוס ממולי• השגה הקומוה אי(מ ממוק
 ימ4 •נול אמה הלוגמה ומן הממווי שגוש ננל נסה

 מל ומושישו שמולה שגה וו לא• ושממה המוקמה 01•
 והמה והשמה 0ה>ו והמשא נגניה שגמונ הסיש מולד

 שגס ננל נמיש וגנמה סמקומה נו שממול וסוגמ
 והמקומה מולס •מ• נל שמולה מהווי ונ^ שמגלה
 לו קוו( P האמ!מ• השמש מהלן מל (גויס הואוו
מ א(ל •מיה סגו  המקומה p רגוקה שמואל ^

 משוק ש>מנאו המו •מ>ה משוה הממו סאוימימ
;והמשגון

 וה ד<ו ,אלו גהלנומ שאמ«ו •0S א סי״א
 !•ל אמו ההלגה מוו ו' מ' <סמלמ

01 wn המ סה סלוקמה גולה ונו׳ משמןp לא 
שלא

 ודעשאר .לטה חדשי תשליך ותשאר .חלקים וחרמ״ב
 של ניסן םולד על אותו תוסיף לטדי חדש ט שאין

 גיסן תסופת תהיה ט המנץ שיגיע וברגע .שנה אותה
 חשבון שעל הדטים לי ונראץ ו :שנה אותה של

 P שבץ בעת השנה עיטר לענץ טמבץ היו זו תקופה
 הצורך. ספני או הזמן מפני מעטין שהע .מצוי הגדול

 ותא .הראשץ מן יותר האמת תא זה שחשבץ לפי
 מן ^־v באיצטגנינות שנתבארו הדטים p קרוב

 יום שס״ה החמה שנת ט שהיתת הראשץ החשטן
 שביארנו האלו תקופות שתי והשרון ז 'יום ורביע
א בקירוב הכל דרבם  לא האמצעי השמש ובמהלך ת

 .rnn האמיתי השמש במקום אבל .האמיתי במקומה
ט אלו בזמנים ניסן תקופת  שתי קודם ימים שני בכ

 שחשב מי בחשטן בין .זה בחשבץ שיוצאץ התקוטת
: יום מרביע לפחית שמחשב למי בין גמור יום רטע

 אהמס0»1>י<ג0 0(«>הקר empne גאלס סוישנאס 0>(ראי00משקוהדאשו <של• המאקו שלא
̂שממא̂ל40למ̂ש מסלומ^ש(  אלא nomrNh סל ממישיס מושק הה לא הרמוס (מל• 0מומשקימוה

v« הששקש מציגו(שש לא <הן ממשסן יק וסש מליהן ישראל»שנק שה. והימייש <ל<י •שואל m 
 שששש מי ששש רש לקגון ששקסן הומן 0הל(ג שיש• גששה שאה מהששי האוגסש^ שאי1הקישוגיש,

 לשגים שמשה שגה ̂ולק>ש הממה מיש• השואש
 ו»שק הסשש פמישי מיש שלק הל ̂י>ן מלק משי
 וסש 0»ששל וקלשןקמד0פ»ממשלשי0הגוי» מקלש

 •גש שלאש שיש סל השואש שמגשש שי רש היוגאש
 אנל »ש0והמג סגגלאש גהש •שיש שששה ומגאמק

 מל שגאאש אמשו crn(0 ההגמישואשה משנאג
 *אהש אג לאנן היאל שסוגיין כמו הוא״ז

 אשד נל נו ומיקיקיש הששנון וה מאמש ששאליש
 שהס רש »1א0 איו שסלה מ• גמהס •ש ,■שלשו הא
 01( סאמש ליוימש הגיש ולא ויגס הרנה סיקוק גר

לס• אוי (יש והמלה אייאה ללל(גויה יק הששאן
א הממאן » שנויה•  מסקי אגו• ממס גיול ^
ע סששש הי אמנ <או^ ו  £1 ננשו ונמגולש ו(
או המאגש 0(1ג ומגש המולי p מרשקו אגר  ו

שנאי נשו <וש ;א
 שגימו לא סאוגמש מויגר אנס •מאס HD0 ח

 ססייה n לנאר אמגו .וא* •שואל
:נשסימלו שמקומו

 9ל0 ממאגש שאוה נמל• .וא• ייזלקחגל ז
 P השרן שוה לא &לומ לש*ש הגלגל

 וששוס ומאי ושומש ושליש ושמיגיש ויגיש •So לו
 לשלש אוא מסלקק ן4 ולגן שאס לו א>ן אגל ושאש

n שמרק שוה לא מלה ששול הששלס ומשו המרן 
 השגהומןשושלאאשולאקוד ל0< (גשהו אק

 שאא (אן ללי לגסוס מששלש מששש pn ס0ו
אאג: מאס עשר אחד פרק

״ מחשבין תו דץ שבית אלו בהלטת שאמרנו לפי א
 נבונה שרות ט שכל ידענו .יראה לא או תרח יראה אם ויודעים בדקדוק

 תרח יראה אם אדם שידע עד בהם שמחשבין הדרכים אותן לידע יחאוה הסודות על ולעטד החכטת לרטי תאב ולט
ט בין גדולות מחלוקות בהן יש החשבון ודרכי ב :יראה לא או זה בליל  ההקוטת השטן על שחקרו הקדטנים דגוים חנ

 ולא הרבה שדקדק ט ויש .ספיקות להן טלדו דברים מהן ונתעלט בהן נשתבשו גדולים חכמים ואנשים והגימטריאות.
ה בדרך טע טנ טן ת ש  הבדיקות ורוב היטים אורך ולפי ג :בתו חרם והעלה אדירים בסים צלל אלא הירח ראית ט

 נכתבו שלא וראיות החנטים טפי קבלות אלו בעיקרים לנו שיש ועוד .זה חשבון דרכי תזכמים למקצת נודעו והחקירות
ט נטן שיהיה כדי זה חשבון דרגי לבאר בעיני כשר הדברים אלו כל ומפני .לכל הידועים בספרים ט שמלאו ל  ל
 שאלו .הזה pבז להם צריכין אנו שאץ מפני בעיניך קלים אלו דרבים יהיו ואל ד :אותה לעשות המלאכה אל לקרבה
ץ ואין אות יודעים דגדולים החכטם שהיו העיבור טד והוא .הן ועטקים רחוקים דרכים הדרכים ט  אדם לבל אות ט

 תינוקות אפילו תום ט מחשבין שאנו תאיה פי על לקטע p בית שאץ הזה בזמן החשבון זה אבל .נטנים לסטכים אלא
ט עד מניעץ רבן בית של  שלמדו ישראל מחבט או האוטת מחכמי חכם יתטנן שמא ה :ימים וארבעה בשלשה ט

 טמנו שנתעלם דעת על ויעלה הדרכים. בטקצת מעט קירוב ויראה הירח לראיית בהן מחשב שאני אלו בדרכים יון חכמה
ט ט כל אלא דעת על זה יעלה אל .קירוב הדרך באות שיש תענו ולא זה ד  בעיקר* טדעני מפני בו דקדקנו שלא ד

 כשיראה p ן :ט דקדקנו לא לפיכך .לו תששץ ואץ תאיה בידיעת ספסיד זה דבר שאץ טורות בראיות חגימטריאות
תון כנגדו שיש לפי זה עשינו בטונה .הדרך לאותה תאוי מהשטן מעט חסרון הדרכים p בדרך ת בדרך י ת  עד א
ט שיצא  החשטגות ברוב אלו ברטים רגיל שאמו האדם יבהל שלא כדי .ארוך חשבון בלא קרובים בדרכים לאטית הד
 תאיה תשבץ לדרכי בץ .האיצטגגינות השטנית לכל תחלה עTל אדם שצריך העיקרים ז :התת טאייח טעילין שאץ

ם, לשאר בץ טי  וכל טלה. מזל מתחילת ומתחיל .מעלות שלשים ומזל מזל כל .מעלות בש׳׳ם מוחלק הנלנל .הן אלו ד
 כל ותחלק החשבון תדקדק וכן . שלישיות ששים ושניה שניה וכל .שניות ם׳ יחלק חלק וכל .חלקים ם׳ וסעלה מעלה

ע בחש^ לך יצא אם לפיכך ח :שתצה זמן ט ע .שניות ום׳ חלקים ול׳ מעלות בע׳ טלגל מקוט פלוני ש  שטכב ת
 עשר נשאר מעלות ל׳ שור וטל מעלות ל׳ טלה שמזל לפי .זה ממזל עשרה אתת מעלה בחצי תאוטים טל תא זח

 שכוכב תדע מעלות. בש״ב עלגל טקוט יצא אם וכן ט :האחו־מ המעלה מחצי שניות וט׳ תאומים ממזל ומחצה מעלות
א כך דטלות וסדר .הםנימוח בכל זו דרך ועל .ט מעלות ט׳ דלי כטל זה  בחולה אריח pט תאומים שור טלה .ת

 טו כל תקבץ .טץ על טין כשתוטף או לשארית שארית כשתקבץ טלם החשטנות י ;דגים דלי גדי קשת עקרב מאזנים
 חלק חשים ם׳ השניות p שיתקבץ pז וכל .המעלות עם והמעלות החלקים עם והחלקים השניות עם השניות .מינו עם

 המעלות וכשתקבץ .המעלות על אותה ותוטף מעלה אות חשים ם׳ החלקים p שיתקבץ וכל .החלקים על ותסיף אחד
א לחשבץ•* אות שתפסין תא ולמטה ט!רם והנשאר ש״ם איתן תשליך שטנות בכל י ץ לטוע כשתצה טלן ת  .ממגץ ט

ק אפילו טמנו שנורעין זה על יתר אות שנורעץ זח יהיה אם ן זה על תסיף אחד טל י ע  בדי מןלות ?רם מטנו ^
ב :מטי הטין זה לטוע אפשר שיהא  pט . שניות ום׳ חלקים וג׳ מעלות מאתים לנרוע החשטן שהצריבך תי כיצד י
 P השניות לטוע ותחחיל ת״ם דסעלות יהיו ש״ם הק׳ על תטיף .קכ״ל םיסנן .שניות ול׳ ת!קים וב׳ מעלות מק׳ .רנ״ם

^ תבא הטיות ט ם אפשר אי משלשים ארבעים ל תטף שנ^ת ששים אות ותעשה חלקים העשרים מן אחד חלק תי  על ו
שכבר חלקים טיט חלקים חטטם לטוע ותחזור .שניות חטשים ישאר חם׳ מחם תרע תשעים. השניות ונמצאו השלשים

הריטת
עוז סנדל
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ו  גלנליס;ל ג׳ **הם הלדי לכל כ:■: גשתחזי הכל רל5 התעגל גלגל 6ה<*,ר קטן יגלגל נ׳ לו שיש מהם ייש גלגלים שר לכה כינני ולשימי ולירח לשחש שיש דפ .ונו' סיא גגלגלז הירח ו5 השמש או ט
ק אנל הפולם אח מקיף אחד  זלא לצכון נא מעליה טטה אינה המזלוה גלגל יעוחז כנגד שחגורתו לשי המזלות לגלגל נמהלנו שדימה לשי נקרא וכן כחמה הגלגל מקרא כמוצקו םארן ס

 קגוע השמש וכוכר ככוכנים גשאר מעגל גלגל ומוצק השת: מוצק נישא שהוא לשי פט:א וגלגל האר; ממוצק יוצא שמולקז לישי היוצא גלגל ונקרא נתיכו שהיא ואע״ש נתוצקו הארן אין ה<׳ והגלגל ,לדחס
המשתנה האמיתי המהלך הוא המזלות גלגל אל רפרך ותהלהה האמצעי המהלך הנקרא והוא נכדיה ולא קלוה לא נו לה אין השנה פיסות יזם ננל הגלגל כזה השמש ותטעה לעניו שוה אלככוט שלו הטשא נגלגל

פד סאק ממוצק מיושר קו כשטציא מ0ם פת נכל
חביב ן׳ לוי רבי פירוש

א ׳ י ז פ  הפרק סה TO שגהה «ה כל ט
 שפירש מה עס מט<)ר הוא

 לשיכך וו*צ הרש שאפר נמה *לס• ,המשרש נו
 מש שיומו ונו׳ סתסיליו שממנו העיקר עשיע
נ עשה צמה לי קשה ונו נים לוודש שלשה  הי

 (עשוהו היה pוה למדש שלשה סיום העיקר
 סטארח לזה והמשונה .למדש אמד פיוס

 מיום עיקר עשה שהרב והוא דעתי לעניות
 נשגוכיף אמ״נ חשל לשים נדי הירח ט שנראה

 יראה אס יום ועשרים השעה העיקר על
 לא עדיין היום אותי אס ונוואי לא * הירח
 יום נסוף יראה שלא פשישא הראיה יום כיה

נ שרק נראש שכתנתי נסו ועשרים סשעה  י'
ר ואס  שכשנוסיף השישא הראיה יום ענר ננ

 שנהג כיז היית שיראה יום ועשרים משעה
 נהיף האפנם .הנזני נשיק p נם ז׳ל היא
 לא אי יראה אם השק יש ועשרים משעה יום
 השפה תשלום אחר פרקיו ננל משל הרנ ושם

 הירח שנראה נמצא נהם כמוזכר יום ועשרים
• החשטן כפי

ב ׳ י  חה .ונו' האמצעי השמש סד,לך א פ
נ התפרש שנתנ  ס״ו הי

 ימים נעשרה מהין• וצנן אלנאחני דעת על
 אנל .ומונרח ונדון אסיח׳ דנר נראה שניים נ׳

 יום נאלף הרנ נן עשה לא צמה לי קשה
 העולה שהוא ג"נ שניים שלשה צהופין• צו שהיה
 במשרת וכן יום נסאה הנשארים שלישים משני

 הפיקי אתר שרוא זה בזמננו אשי יום אלשיס
 נסקום חליף יש יום אלף מקנ׳י יותר היש של

 נמה גס .וצל״ע שחות שהם מלקים ז' השמש
נ שנתנ  שס״ח שדורה לשנה החמה שמהלן הי

 נכי הרג שרוסיף למה נ׳ ל׳ קשה מ׳ו ה’ג
 וצל״ע הראוי תן ׳והר שנים ז׳ הנזכר הסהלן

 ל״שט דניים קצח לני על עלו היות עם ני
;נחכהיס לא ולבן נשנל׳ נשלמו צא עדיק

עוד

 אפשר ואי .שניות ועשיתי אחד חלק מהם הרימות
 אחת מעלה תרים לפיכך . עשר מתשעה חמשים לנרוע

 על ותוסיף חלקים ששים אותה ותעשה המעלות מן
 מהן תגרע . ע״ט החלקים ונמצאו עשר התשעה
 לגרוע ותחזור . חלקים ועשרים תשעה ישאר החמשים
שככר מעלות ונ״ט מאות ארבע פן מעלות המאתים

 ועל .נ' כ״ט רנ״ט סימנו השאר ונמצא מעלות וחמשים
 שאר וכן ע : והירח השמש ונרעון גרעון בבל זו דרך

 שלו בגלנל מהן ואחד אחד כל מהלך כוכבים השבעה
 כמו אלא כבדות ולא קלות לא בו אין .שוה מהלך

 כמו למהר מהלכו כטו אמש מהלכו כמו היום מהלכו
 אע"פ מהם אהד כל של וגלגל .ויום יום בכל מהלכו
 לפיכך יד :באמצעו הארץ אין העולם את מקיף שהוא

 את המקיף לנלגל מהן אחד כל מהלך תערוך אם
 ישתנה . המזלות גלגל שהוא באמצעו שהאר*! העולם
 פחות המזלות כגלגל זה ביום מהלכו ונמצא ה^וכו

 ; למחר מהלכו על או אמש מהלכו על יותר או
ו  הירח או השמש או הכוכב שמהלך הש־וה המהלך ט

 שיהיה, והמהלך .המהלך אמצע הנקרא הוא בגלגלו
 הוא חסר ופעמים יותר פעמים שהוא המזלות נגלגל

 הירה מקום או השמש מקום יהיה וכו .האמיתי המהלך
ז :האמיתי  מכארים שאנו הדרכים שאלו אמרנו כבר ט
 . בלבד הירח ראיית לחשבון אלא אינן אלו בהלכות

 זה לחשבון לעולם מי־״חילין שממנו העיקר עשיינו לפיכך
משנה נימן לחדש של׳שי יום שיומו חמיש-י ליל מתחילת

 לשאר הפענל מגלגלי אחד אל אז מפש אל 1שיגמ
 גרץוט אל יגי« המזלזח גלגל שטח אל י*גיפ חכזנגיס

 גא1הי גלגל מפוצי, אמד קו טציא ונן המזלוס מן
 יסגם המילוס גלגל אל נ״כ ויגיט השמש צק1מ טד

 שחי נין ויהיה הראשונה פן חון fw6 ננקודה
 המהלכיס שני כין השיטי קשח ניץא קשח הנקודות
 ואמ״ש ,למגרטח סעם לתוספת סמס והאמיתי האתצטי

 כסו מ^ם נכל הקשת מזה גדול הוא השיטי שקשת
שהנמי התנודס מן אחרים כמקומות העגץ ה1 שאומר , ׳ ־ ־ ־׳

ת י פ י ר ה ה ל ע ת מ ח ת א י ש ע ם י י ק ל י .ח א ש ם י י ת א ן מ «י ] ר ן ל׳ [ציור שנניח עתה ונאמר החכמה כזו אותם ו
אהז״ח היוצא וגלגל ט׳ ומוצקו אנג׳ד המזלות גלגל * ׳

 כר\ין ושני נ׳ מקים ככל השמש וכוככ כ׳ ומוצק
ס׳ מקודח ושוגעין כ׳ ומנקודת ט' מנקודת היוצאין
 אל מחנו מגיטין המזלות נגלגל ופוגעים ויוצאים
 ל״מ קשה הגקוחת שני ונין מ׳ ונקודת ל' נקודת
 הוא ל׳ וניץדת המהייכים שני כין השינוי קשת ונקרא

 יעלת האמצעי מקומה מ׳ דקירה האמיתי מקומה
 המזלות גלג: כחצי היוצא מגלגל ל5שנו לשי האחי^ המהלך

 שיש המזלות גלגל שתצי לני .מתנו השיה או יתירה קשת
 והיא חהציו יחר היוצא הגלנל מן נינל הרחוק המרחק נו

 היוצא הגלגל וחצי נא״ר המזלות שחצי לשי ה' ט׳ א' קשת
 שחוש היוצא מגלגל נו נשל נג״ד כחצי זה וכהשך הא״ח
 וקשת קשת ככל הררן וה ועל .עז׳ש קשת והיא מחציו

: התכונה חכמת נסשרי שנתבאר כמו
ז  דע .וכו׳ שאני הדרכים שאצו אמינו כבר ט

 מזמננו רחוק החכם שהתחיל העיקר שזה
^ עיקר לעשות צ־־יכים אגו לשיכך הרנה וה  :נתחיל א

 שיומו שלישי ליל מתהלח שני עיקר עשינו וככר ממנו
 וכשי״כ רסי׳־ו מתחוור תשעה משגת ניסן לחדש אחד
 גזה אכל הרע דרך על לידיעתו הדע כיצד ננאר
 נזה וה־רך ,כלל דרך על כידיעתו הדרך נכאר השרק
 שלשה שיומו ה׳ ליל שמתחלח הימים מנין שנקגן
 מן מנתם ונקח רס׳ט מתחוור ע׳ משנת ניסן לחלש

̂ך  ייעי^ים על ונוהיעי״ו לירח או לשמש האמצע♦ המהי
 העיקר יהיה התופשת זו אחר שיצא ותה ו״ל שיפדס

 מצאט וכבר ,אנחנו עליו שסמכנו העיקר והוא השני
 יום ותקל׳ג א־'ך נ״ע העיק־־ים שני :כין היחיס א'ז

 מפל ז״ל שוכרו העיקר ומצאנו ודקדקנו חשננו וככר
 לשינם הנקיא עשירי מחדש שני כיוס עיניים משני

 העיניים שני תחלה ומצאנו משטחם תקפ״ג ושנת שוא״ל
נ שנת אג מחדש שלשה ניוס מהל יוס שהוא  י'

. יל״א ממהוור
; א' כשרק .וכו' תהיה צא שהראייה 'dS ת

.ורז׳ השוה הקו מתחת נוטה זה ונזקוס
 והיא היום משוה עגולת תחת מניון הוא הקו וה

,•התו אל כא עמי בלשון ונקרא תשיעי גלגל חגורת
 ל״כ הקו זה מתתת העולם צשון לצד ניטה וירושלים

 ירושלים גם המדינה^ רוחנ הריחוק זה ונקרא מטלות
 דש מטלות ע״ו מזרח לצד המע־ני היה חפיף רחוי\:

 סוכנת שויס הלקים לג׳ היישונ שחולקת עגילה שם
 לשי היישונ אמצע אל הולכח הדרים אל הצשון מן

 מעלות מק׳ן> קרוג המטרכ אל המזרח מן היישוג שכל
 סמף רנ«קה מדינה כל לשיכך צ׳ המנין וה ומצי
 למדט ומזה העגולה זו תחת היא צ׳ המטרני הים

 זאת ל״אן [ציור מתחת נוטה ירושלים שעיר
 מן רחיז: שהיא לשי מעלות כ׳ד מערג לנר העגולה
 סוף והן המדינות ככל הדין וכן מעלות ס׳ו המערב
 אלכסון א׳ג וקו אכנ״ר עגולת הצדריה משד ה"שוכ
 שהיא מרינה וכל השוה הקו והוא היום משוה עגולת

 שלא יאששי■ , רותג לה אין היוש משוה עגולת עליו
 אחת על היישוב נכון כשתהיה והוא אורן לה יהיה
 חצי עגולת אנכסון ג״ד וקו ג׳ או א׳ נקודות משתי
 חרנ אר׳ג ,וחצי א׳ גאויין כיישוג לאמצע היום
 אותו שמקיף הארן כדור שהוא והחצי דרומי שהוא

 נשאת ג׳ ונקודת היישוג ונו צשיני אנ״ג עגולה חצי
? העגולה זו תחת וזדיגוס שלש ימית . וזעקות צ׳ והוא :וה זמעינ תזרח מרוח מרחקה כ׳ד עגולה חחת שהיא מדינה וכל מזרח, מאון וא׳ «רכ  ל׳ נמקוס שייא המריגה משתנה, רחנן אגל , לם״ש ז

 מערריח מדינה תהיה ואם ל׳ש. קשת ורחבה 'ותר השיה הקו מן רתוקה ן' ונקודה רחב: יהוא י'״ס ק:ת השוה הקו מן רתיקה ס׳ שנמקום במדינה אנל , לה יש אנל רוחב לה ואין השוה הקו תחת היא
 ויש נהשך מהן ויש נאוי־ך זחשחניס נרוחג שיין מהן יש המדינות נ;צ ידין וכן ,מעלה ל״כ יהיא נ׳ם ח־ינת קשת א׳ג מקו ורחנה מעלית כ״ד ס׳ מנקודת ומרחקה ירושלים והיא נ׳ נקודת נסו ם׳ מג־\דה

 וגה״ח המזרחי הים חוף על ואז״ע מעוג לצד וג׳ היישוג מאמצע מזרח לצר טעה צ׳ ונקודח אתי. מדייה שתיהן שיהיו אלא וניוחג כאורך שיין המדינית שתי שיהיו וא׳א ינרוחנ כאוע כשניהם ככתניש סהן
ה״ קודם <׳ ועל לג׳ קודם ס׳ ועל ם' קודם ׳5 ועל צ׳ קודם ז׳ על זורחים והכוכגיס ״ערני מים ראורך ההחלה שחהיה ההנונה חכמה <עלי השכיחו שהרי נאזע היישוב ת^ס שהיא הפערני הים «ל

: ז*ישינ מדינות ככל הד^ זו וסל
ב י הלך א ^׳ , השמש ס ו' נ מהלט כמו היום מהלכו אלא כנדות ולא קצות לא נו אין כ:וה המכלך ושזה היוצא גלגל והוא המוסנל כגלגל הש״ש מהלך ושהוא האמצעי המהלך סנין לפעלה ירעת כנר ו

אמש
עוז קגרל

/ ופרק ®י״ב  וגו׳ עפו ושחד המשל דכתיג מאי וכו׳ משם זוין היו לא דגיאשונה דתניתין גמרא כ׳ג) ;יף מכירי! א•;, אם שרק ראמר יילאן דרכי כהלכה כלול הכל .ט׳ז ופרק ט״ו ופרק י׳ד ופרק י
מעניין טצר ש'1 הברייתא בלשון שם האמורין ד״ומה או צסיגה ובשאלת ובו׳ גגוה היה כמה כמשנה הרמוזין השיעורין עם וכו׳ קשש של •;יפתה ולא לכנה של פגימתה חמה ראתה צא פפולס

דרוס אל דהילו נשמעחין נ״ו) (יף

 תתקל״ח שנת שהיא .ר״ס ממחזור י״ז שנת שהיא זר
 ואלף תפ״ט שנת שהיא .ליצירה אלפים וארבעת
 וזו .שני בית לחרכן ואלף קי׳ט שנת שהיא . לשטרות

 כאר׳ן אלא תהיה לא שהראיה וליפי ץ :זה בהשבון העיקר שנת אותה קוראים שאנו היא
 ולשיאר ירושלים עיר על בנויים הזה השנון דרכי כל עשינו .שביארנו במו ישראל

 ובאים תמיד הירח את רואין שבהן ימים שבעה או ששה בכמו אותה הסובבין המקומות
 כנגד העולם באמצע המסבג השוה הקו מתחת נוטה הוא זה ומקום . דין בבית ומעידים

 כנגד הישוב מאמצע נוטה הוא וכן .ביט ועד ל׳יה עד מעלות ל׳יב נבטו צפונית רוח
;כ״א ועד כ״ז עד מעלות כ״ד בכמו מערב רוח

 האמצעי השמש מהלך א
.נט״ח כ״ד סימנם י

עשר שנים פרק
.שניות ושמנה חלקים נ״ט שעות כ״ד שהוא אחד כיום

 וכ״נ חלקים ודא מעלות תשע ימים בעשרה מהלכה נמצא
 חלקים ושלשים ושלשה כיעלות צ״ח יום במאה מהלכה ונמצא .ב״ג טנ״א סימנם . שניות

 ש״ם כל שתשליך אהר יום באלף כה^כה שארית ונמצא .נ״ג ל״ג צ״ח סימנם ,שניות ונ״ג
 ונמצא .לח״ן רם״ה סימנם . שניות ונ׳ חלקים ול״ח מעלות רם״ה .שביארנו כמו מעלות
קל׳ו סיפנם .שניות וב׳ הלקים וכ״ח מעלות קל״ו .יום אלפים כעשרת מהלכה שארית

כ״ח



821 קסד ןחנע פייב החדש קדוש הלכות זמנים. ןחכיב
 וסאוניר ר6פאנ י<!וום (נה.6נ דגי ש» ימ6 לא »0ולנ היאד «! י81י הדנה סה האנ״ן המפרש , *w הלילה מחלה יהיה פמפיה w נהפסן םי!א יהאמגשי הרג «נ *nj< ב

 שס שגודש שורש שפא שול יאפי משל ושמ-ק לשלמי אקח פהייסי נ<מן אש גי שואי גווג לא זה שש משריש משלמי גיא ממלמדי דגר ללמוד )גישי לא הואמ נ%שג ני
 ני .האושן ג»ה והוא .ליז שאיש מה להגיא הוסין גשיקריש ונש הלפין ליישג השנא נשליש דנייש הש וה גגל הוה המשרש דנרי ני לשל׳ד ליאה וה גל ושש ,מזמר משש הקדש

̂-י גגל ולוש0לשדי.ג0 מלוף גי והיא פבשו(> האמרולה גססלורה גלל. להנילא סלרן למס ידשמי לא הרגישי רp«לי הלה נ»ף גס להוגירו. מונרס אינו הואפוה היוש לגי או
מגואר הוא הנון דגר אמר שלא הלשון גשירוש

מנץ לכל מהלכו! ותוציא תכפול הזה הדרך ועל כ׳. ב״ח פירוש
 אצלו ירועים םימנץ לעשות חרצה אם וכן .שתרצה

 עשרה עד ולארבעה זה66ולש ימים לשני למהלכה
 מוכנץ מעעים םיטנין לך להיות חרצה אם ובן .תעשה

 ודבר .תעשה מאה עד ולם׳ ולל׳ יום לב׳ למהלכה
 וראר . אחד יום מהלך עתTש מאחר דדוע הוא נלוי
 לכ׳ט השמש אמצע מהלך אצלך ועTו מוכן להיות הוא
ק הלבנה שנת ימי שהן יום ולשנ׳ד יום  שחדשיה בז

 לך שיהיו שבזק .םדורה שנה תקראת והיא כפרק.
 עליך קל הזה החשבון יהיה מוכנץ אלו אמצעיות

 עד הראיה מליל נטורים יום שכ״ט לפי .החדש לראיית
 אין וחדש חדש בכל וכן הבא חדש של הראיה ליל

 אלו ככל חפצנו שאין .יותר לא יום טכ״ט פחות
 הראיה מליל וכן .בלבד הראיה לדעת אלא החשטנות

 הבאה לשנה החדש לאותו הראיה ליל עד זה חדש של
ושנה. שנה בבל וכן אחד. ויום שנה או סדורה שנה

 ול׳יה מעלות כ׳ה יום לכ״ט האמצעי השמש ומהלך
 לשנה ומהלכה .א׳ ל*ה כ*ח סימנן .אחת ושניה חלקים
 סימנן שניות וט׳ו חלקים ונ״ה מעלות שמ׳ח סדורה
 וכן השמש בגלנל יש אחת נקודה ב ’• ט׳י נ״ה שמ״ח
 בה הכוכב שיהיה בעת .כוכבים השבעה נלנלי בשאר

^ הנקודה ואותה .מאורו כל הארץ מעל נכוה יהיה
.בשוד. סובבת הירח ק חוץ הכוכבים ושאר השמש נלנל

 ונקודה .אחת מעלד, בקירוב שנה שבעים בכל ומהלכה
 ימים עשרה בכל םד.לבו .השמש נובר. הנקראת היא זו

 מר.לבו נמצא .שלישיות ל׳ שד.יא שניה וחצי אתת שניר.
 חלקים שני יום כאלף ומר.לכו שניות. ט״ו יום בק׳

 ה׳ח יום אלפים בעשרת ומדילכו שניות. ושלשים
 ארבע יום ועשרים לתשעה מהלכו ונמצא .חלקים
 כבר שניות. נ״נ סדורד. בשנה וםד.לכו .ועוד שניות
 מתהלת הוא זה חשבון התחלת שממנו שד.עיקר אמרנו

 חתקל״ת משנת ניסן לחדש שלישי שיומו חמישי ליל
 במר.לכה השמש ומקום . ליצירד. אלפים וארכעת
 חלקים ושלשד. מעלות בשבע הזה כעיקר היה האמצעי

נובר. ומקום .ל׳יב ז״ג סימנן .טלה ממזל שניות ול״ב
 ושטנה חלקים מיה מעלות בכ״ו זה בעיקר היה השמש
בשחרצד. .ח׳ מ״ה כ׳ו סימנם . תאומים ממזל שניות
ק בכל האמצעי במהלכה השמש מקום לידע .שתרצה ז
שתרצה. היום ער העיקר יום שמתתלת הימים מנין תקח

 הסימנץ ק הימים באותן האמצעי מהלכה ותוציא
 עם טין כל ותקבץ העיקר על הכל וד.וםיף .שוצדענו

 האמצעי בםר.לכד. השמש מקום הוא והיוצא .מינו
 השמש מקום עTל שרצינו הרי כיצד .היום לאותו

 לחדש עשר ארבעה שיומו השבת ליל בתחלת האמצעי
 דומים מנין מצאנו .העיקר שנת שדוא זו משנה תמוז
 מקום לידע רוצים שאנו זה היום תחלת עד העיקר מיום

 יום לק׳ טד.לכד. אמצע לקתו .^ם מאד, בו השמש
ל״ב. ז״נ שתא העיקר על ודוספנו נ״נ ל״נ צ״ח שהוא

 וכ״ה חלקים ול׳׳ז טעמת וחמש מאד. החשבון ק יצא
ה. ל״ז ק״ר. סימק שנעת.  במד.לך מקומה ונמצא כ׳
 בו מעלות בט׳ו סרק כמזל זה ליל בתחלת אמצעי

זה בחשבון שיצא והאמצעי ♦ ט״ז ממעלה חלקים ול״ז
פעמים

ש9שפ דש!גגגוליש .הודט גס■,י יגיפוו
«ונ

n ו*ל f«6 למ((י,>נ«׳ ל«9ג גשו פש6 m• 
■0 iota ש1 שגיוס ווו וולוןיס רס on to ש% 

 סשסש סגלו ששיסור non )סו שגר• וג׳0ל6
 שליש״ש ג'1 «ו:גיוס סלשיס לס פסי גיוס גפסגס•

 לש גסלגסש on סל גל6 .גקרוג רסס״ס ול׳ס
I’D וסל ליא •*ג <'ג on לולו 0וול o'xo שסוס 
 לפל >פ0 שגרי גססס פוס נפיסור on גסי ויסי

 סוס ספי ר06 סל; ססוס ורגיס •וס פסיס גסלסוס
 ססלוס פלש ססוס ויגיס •יס פשיס אלנסג׳ ואלל
 סוס רגיס• סגיס סגס סל סלקיס '01 גיוס ספ׳ש

 א' גיוס «גלן פמנור לויסס וגולז , trim ל
o פיש שססלון te סווסס פסו גיסור סל גנלגל 

 גסי אסר סוס coco סהלן ססלוןה סן לן לא4
 אלנסג• רסס גל ססן פגואלל ,וסרא•?0ו0גר שמד

 Ton •סיס ני' ססלגס נפגגסל •ooc וולסו סל לא
 לג סג׳א •סיס ספרס noc אסר ססר• noc פלס
 .נלגו ל טג׳א ססגס ono ססלג vte מן ופל
 לסל סל •סרון אסר לוס גססלכה vt לסי אגל
 סאלס נסו •סיס ספוס אותג קגן פלילוס ל

 סל אופס והוסיף פסוס מ' לף »!ן 0;ל פלילוס
 אוסן כסל 0»פלי ל וגיסיו נ׳ג גגיו owe נ'0

 סל אוסן והוסיף סגיוס ג' סגן ול'\ו גגסיס ספר
 סוין וש ג/ ל/ לס פגוא אמו פסו• •וס ק׳ גסל

peg ננסילס וסורן . ונסוג כגנה גסגלגג ô 
 לססלס פאסר סספויס ran• אסר לסגץ סיא מורג

;י׳א סור,
 סגוןווס ואס .וגו' coco גנגגל •פ אסס נקורר■ כ

ססרס; והוא אגג סרגי גלפון סןואוו
 ומגוס ו גןווס גיןומה נצורה וגיא האון סן סממן

 סיג• גלגון וג־ןואס האח מן קיונס אסריו 0(ןוו
 סלווס וסל ג' נקווה פקרמס גלורס וגיא סצן

 נזיוס הנ׳ ואלו 0»' ס הא היא ל■! *נרה(גיור
 אסש מטלה גננחה וסהלנה לנס סגני לגל נמצאיס

 הירס P סון גאוורוגיס ומס סל פנה '0 גגל
 י*א 0V גגל והיא קל גו הסרסקיס אלו שמהלן
 סן סהלגס הנקולוס אלו ונל ,סלקיה וי*ג ססלוס
 סן גהסן פסהלס סירס שנוגה מן לסורס הגמוג
 מגנן שיעור גוגוס גמה וגססססש ,למעוג סוסוס
 ננסשיר איס אנל קווג גו סמנא ונסנג נסוס הנוגה

 :לססלה פאסר גוס מוס ראיס גססגון
vcDICn• וס', מצא ^  אונסה ססלה לירס אהה נ

 הסיקו .ההצגה 0 סנין יאנוג סקריס
 ונקרא גג׳ס הפססיס הסולוס סנס סנין הואסון
 ,וליל! היוה שיסור ידיעה הג' העיקר .הומלווו סצסו•
 הנ׳יויעסססןהייההאמצע•והאסמ.העיקר העיקר

 ,וגקוצר גאח והציצוס היסיה המס• עצס ידיעס •10
 סיסק עגולה sv •ווע וגו הואפין העיקר ומאור
 גלפון וקרא גה ספוקנרן והגוגגיה הסולוס ססנה
 נ׳ו א׳ג ענולס שהיא ונניס ,אסק אל דאי׳א סוני

 המולוס גלגל נקואס נננוה סננס cococ והעגולה
 גסוה הס' הגלגל ססולקס והעגולה .ג' ה' א' נסנולס
 סוני גלגון נקואס היוה ספוה סנולס ונקרא)
 נקויש ומיס ,ה'ס1 נעגולת אלנג׳ר מסו׳ל ואיו

ל 0ל»אני10 ראס והנגדה סלה סול גאס סי  0^ו
 מסוה מענולת סלק עסי יעלה הסולוס סגלגל סלק

Tci, ora נסו הראשונה גסגול סנסוס אלו נקוווס 
 ג׳ס קפס והוא גלי סלה סול פעלה אסר פאסה
 מנסו והוא ה׳ס קסש היוה סאה ענעולס ססו ישלה
 וקי וסל ססאלס׳ה סוני גלפון ונקרא סענולה 00

 סקוה גפיס• סססנה הקסס י» ,הסוליה גפאו 0
oonoo לסי m  oonocc הפוה הוף ססס •on 

 סלקיה <*נ ג׳ו סלה לסול הקפו 0 פיעור ההן
 •ריסס היון 0 ועל סלקיס 1 היא נמצניס וזסוים
 וניאי .?•בן (ציוו פיא היא יוו סול לגל אסורה
 ויוסו הלילה אנסו •ויעה והוא הפני העיקר ימסס
 Koto סי לגלגל פליסה סנוסה הסלל ן0הו והוא
 ססוה ססנולס אסר ora coco woo מנל היא קגש
ora מגיש cococ היוס פי»ר יהה פור סל גראס 

 00 סל n ויוסיף סעלויו D*c הוקודה גוו והלילה
 גה הסוסגלש coco תעעש עש היוה סמפוה פישלה
 והאפא, האסצנע הייה שו& הסנץ ו« .אוו גיוס

 פליסה שעשה היא האשצע• orac גג' העיקר וגיאר
 פ0הפ אסלס גפסור היוס מסאה ק:ח ואסעס יועיש
 0Q ושושפש פליסה שעשה האסש• והיוה אשר גיוס

אי גיוס הפעפהאפאש שעעוו שנש פגוא ora סספוה

 אהגוא onto נשסל גשב פגוא ,האושן בוס
m והוא ובו' ל' בוורונ ששאלסנוו npi ולל e 

 an evin ונלו מסלה בי׳ל פשפ9 שאמלש
 סאלמלוי סלון גס פסואן> יפיס שפשס ספישור

 איו •דשהי צא ושלוה .ע״ב ונו' האשלשי פל
 האמלש מן מפויס יהיו פמולמדיס אשפר
האמש• סומן ב׳ סאמלשי של סאנומי סומן ו<ןפ>ף

 הוא וטדאי מהלולשדיס ספולס אשור הוא
 סן ססוים המלפדיס אס האמצע• מרומן יוסר

 דבר שהבין למי מאד פנור.ר an האשלש
' ובמשל רב' בשפל נקב שלמו וגור במכמר. »

 בוס והאנולפי חיל לגרוש לור לרישיף לו שריר
ס' בסשלהא' שןרסשאלש שמיש רשפל  8ו>רי ו
ובו' שו4 ושרש מלמר ונקח ובו' ראששי רומן
 ראסלשי מן גלול רוא 1ראמל רומן ואס ■ מ*נ
 צוה ואין■ האמלע מן יוסר רנונג הלן נן אס

 נשי ראלוס . p קשר רד' במפל נס .לנרוש
 פלוס ו״ל הרשנ״ס מדברי p שלמד השיאה
 ומלוני בסולר סלי פד שלה שממל׳ במול לרו»ף
 ששוס ור אבל לגרוש, לור דגיס יולי שד מאונוס

 פרוא דבר לאמו רלפון לייפב בפביל לא ב׳
 סושיא •ש שד .והשנל הרונריס נפי סקר

 לדפיו נ׳ ,והיא הוה המפרש דברי שד אסרס
pia ימיס גבולי ב' בין שיש באפס סאמסי 
 מקוס לדשס ■pל •וס מאסיס או במאר רלוד

 המפצה אוסר ושלייס ברססלר האמסי השמש
 אוסס ושל״ס בשף רפמס ומנףס מהסמלר
 an מי.ש;יוס רראפושש השליוס ולגרוש הסעלה
 P ואס ברסהלס ולא בסוף p שפה רספרס

 בגנדו orop לבקש ואקבומסי בלל. דקדק לא
p 01 בבל רארבס• אמנס .נוה שפלס אץ 

דשא• ניד להשיג שהשסדלסי מה שנבל לפי
 יסלסי גא ו*ל הרמנייס לשון שרשי בל רקלרר.
.שמרים ריס שלי יערה שד פדיץ לייפנס

 שפגש היא באמת הלשון בוולס פבלל ריוס שס
 אמש אם לגרי רששדלי\ ולק לערד. ס׳ל אללי
נטלה. דבר לא נ׳ וראיס׳ הוה המפרש מ׳ש
 P ראו הואס הסבמה נעלי p אומר ולבן

 אשד יום P ר׳ל לוה « שוים אינם הישם
 המש ואס .ולילו אחר יום שם פוה איש ולילו

 גפלי או אמד ביום לרנס איש הוה הסלוף
ם יורגש וה נל פס ישים  ופגש ייסר. או ננ׳יו

 סמשה «א ולילו יום פפישר לש הוא הסלוף
 השמש פהלו מה עלייס ושוד מלנל מכל אשס
ושיש• מלוף « יש ווה האמשיס בסמפסו במול

 אילו בשל השמש מכלן האסדט מפניפנים.
שם בכל שה  והוא פשוש הולן אפס p ס

 ושא הרבה שלוי יפשס גלגל! ברוס בפשא
 P שא הפנו המלוף .גלגלו בשפל בפשא
 מם בבל במול שה הפמש שהלן יהיה אפילו
 ואס שה איש המשור ^שלוש שלייסו ומס

 אין האמלשי הסהלן p אס שים אינם שמים
 בשרם אם p האמסיים נימים לטפלו ראוי

 שמים אישם מסרים במה לראוס ליקי ואסיב
ולשלש*־ השים פהס מהאמלשים האמשיים

 האמלשי סיימהלן הפישר לאוסו הראוי המהלו
 יסרים במה ש .סשויס שמיס של השבשל
 הפישד לששו הרשי המהלן ילמפיף שליהם

 בלליש סבה שא המובפל.ש האמלעי סהלן של
 סס אמנס המשרש נסב באפר ו*ל הרב לדברי
 שמשלי בימיס הטבב מהלן להושן>.של פלוה
 מלי פד מאונים וסמלי בסולה מלי שד שלה

ם  שמים שבבאן למי שא הסבה לנחש לוה מי
.המסה שקישש שד השמה משקיפה נמנים
 00 »שן ראש שד נש פמראס המול והנה

 םרק ומראפ השלייה וקלרי הפ^שה אלום
 ואדוש הפקישה קצר• ־pas הם נש ראש שז

ס השלייה מ ל׳ ש קנון׳ סנ א ק ס א  משמלש ו
 גדולים הס טדש שרפן ראש שד שלה

 הסבב שהלן סוספס לשגין> ולדין שהאמלשייס
שד הזין pi השיה ששם של השבאל סטבב מהלך של ולששש המופש השפוי בשסו
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׳ מאזגיס ש6לי ג!רינ נ עד פצזניס ש6ופר יכל שכל גשלש הקלוף 1ות6 ו6ש ו<יס6מ ש6לר קייג עד ד6ימח־, !ך0 ערסן ש6ר עד זנדל לך1ה שהיה ההופשיה ׳חרז! נ י ו  »לה ש6לי י
 סלךיעחמעע החלוף roib שלה ש6ר עד נדי מר<]ש1 הרנה השקיעה קלרי הס נדי ש6ר עד גיפ16ס ש6ששר שה״זיוח ניק הת״ס6״ה הס נדיליס יוהד כ!כ'ס6ה שהימים דלי(׳ נהפך הו!)

 למקום או החו«ח למקים כללית 6סנר לן הרי .גהנאר כאשר הרמנ׳ם דנר׳ לישנ נידי עלה לא ולכן המכרש אוהו רני! לא לשקיעות העליות ני! שיש המישף וזה .שלה נראש וישלם
 ופי .נראים מזיקים אינם שיאמר מהדברים נקלת יתרו! או חסרון שיש שאע״ס שאמר מהדנרים הם לענ״ד כ׳ סנה להם לתת נח ני אי! הרג שנת! הסיסיים הגנולים אנל הנרעו!

 שמקום לי אומר לני כי הוא p לומר שהנייחנ•
 שתק! אחר סא נעיקי הרנ שאמי השמש
 הולאחי ואיי ,השכל נשי מוכיח חה הימים
 של והשקיעות נעיא,י האמחי השמש מיץס
תנ שהם המעלה אותה ס ̂עת י׳ ל"נ נ  ל״נ מע

 הרוחנ נאוסו פלה חלי שקיעת נס .חלקים
 האמתיים שנינתייס הימים שאותם ימלאתי
 חלקים ון' אמח מעלה האמלע״ס על ׳תריס
קיונ  שליש ועוד החסה שקיעת עי חהו נ

הראייה עת שהוא התמה שקיעת אחר שעה
קייונ ותלי מעלות ו׳ יהיו  האמלע׳ הירח נמקוס דני להוסיף לוה לא זה נכל והרנ .נ
 הירח שיוכל והלאה מכאן אמיס .סהאמלע חלקים מס״ו שמוח הוא ני מזיק שאיע לשי

 הע״ו שילנד שור כוף עד אותם להוסיף עה מלקים ס׳ו pסהז שיעור נאותו ללכת
 נזח! היה לא אנל סלה נחלי העסף לזס! קיונ עסף זתן עוד יש להוסיף שלוה חלקים
 ל׳ להוסיף לוה והלאה מכא! איזנם ל' לשיהיו אתרים חלקים ס׳ו להוסיף יותר הנוסף

 האתלעיים על האיית״ם הימים יתרון נשיעוי כשיש הדנריס כלל יכו' סרק סוף עד
pi אינו ס<ה ולפחות להוסיפו ומלוה אליו מישש הוא חלקים ס״ו נו ללכת הירח שיוכל 

 כתוב לי יש וזה .בשתות לא אליו חושש הוא כזת זתן חסיון נהם כשיש גם ,חושש
 האתלע״ס כל ,׳־האי־ ליתיס שיש היתרו! הרב שכתר הגניליס כל לוני! הולאה׳ כי נלסיו!

 אנו שהרי הראייה נחשכין נשמש לו תחוש לא זה ודני הרנ מ״ש ושיריש .החסיון או
ט' משלמים  הירח כהקו; תקן עלתו שנשמש זה שקייוג התפרש כתב כאשר כוונתו אי! ,ו

 אכל I שנשמש ותל׳ חלקים לב' יתוש שלא כ״ש חלקים מש״ו לפתוח השש לא כירת שאם
ח אתנם למ-עועו נשמש הימים חלוף חלד הנא הקירונ לוה להוש שאי! טוגתו  ניי

 דנר׳ כהגנת הקלדה דעתי יד שהשינה רה זהו .שה זה ישלים הוא נדול הוא שהקייונ
 בעמים זה נתשנון שילא שהאמלע׳ אמר שהיב לי שקשה לפי עלמי על פומך ואיני .3ר0

 מ!0 הוא באו תאומים כסוף זה מל תפשתי ואני נשעה התתה שקיעת י\דס יהיה
 סתישיית כ׳ד אס ני התמה שקיעת קידם שיקדם מלאתי ולא נדול יותר הוא התלוף שזה

 יותר התמה שקיעת אתר זת גתשיי! האמלע ׳ולא שאז קשת סוף על חששתי נם ,שעה
 מ׳ס צם .ולני׳ע נירוכ ושליש כשעה החתה שקיעת אחר מתאחר שהוא ומלאחי מאותר
 לעני! :ונעים דברים הה שם מ׳ש כל כ׳ ננילים דניים הם כי*ד נסוף הזה המפרש
 הוא להקיו רצה שהרג היסים מלוך. אמיס שתנלו הלילה לקשת היום קשת ני! שיש המלוף
 וא'כ אתי וניצית ימים לסן ולילות ימים סן נין או אמי ולילה ליום ולילה יום ני! שיש החליף

 ה־מים לחלוף החשלול אר;ע נמהלו י.ינ משש לא למה עוד לדקדק וראוי .נעלים דנריו כל
 או הנוס׳ול נע א• על להוסיף לו והיה הירח איצע למהלך קרונ הוא שמהלט כיו!

 צענ״ד מנוחרת לזה יההשונה .הירח אמצע היקג! דקי לסן שוה דקים סן ממט לגרוע
 או להוספת ל' עד יניעו שלפעחיס רנים הם התס^ענ אתנע תיקי! שדק׳ אע"פ ני והיא

 דקיס סל׳ כמזל להניע שיוכל הרוב כ׳ תועש דנר הוא המזל נערן זה כל עם לנרעו!
 מסלול מנח נליח תניאי זה חיאה כאשי דקים שלשה עד יעלה לא המסלול מאמצע

 אמת שהיא תראה ימכא! נרא״ה תזיק אינו כ׳ לתקע הרג תשש לא ולמיעועו הירח
ג חק! שלא שכתנת׳ פה  נאמצע תקנו שלא כתו לתיעיסו השמש נאיצע הימים תלוף הי

 .נזה משש לא נזה חשש שלא וכמו שות להיותו קייג הוא נתזל רשניהם העולה כ׳ המסלול
 ולדעתו הסשליל אמצע תקן צא הרג נ׳ הרגיש ולא וכל משל נכילים הם המפרש ודני׳

 אלו לכל חשש לא הרב אין כעיני! שיקשה ולס׳ .השמש אמצע שסר! כיו! לתקני לינ לו היה
.־תושב אני ונכה אמי ממקום הרב השלימם אולי ני אליו אומר שנתנע הקרונים

 שקיעת קודם או .כשוה הלילה בתחלת יהיה פעמים
 ודבר . בשעה החמה שקיעת אחר או . בשעה החמה

אנו שרדי . הראיה בחשבון בשמש לו תחוש לא זה
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געןוסוס נאלו וסלילה היו? לנינו .השוס הרץ על סיוס הדרך ועל .הירח לאמצע כשנחשוב זה קירוב משליטים
השוס הקו סת« מי־וות המדינות ונשאי תמת שיי! שתרצף, עת לכל תמיד תעשה הזאת

שוגיס סלןיס מני היום סיגת מנולת או(דחם 1גצ» I ׳ ׳
נצשון שהישוג וממני . משחנים והלילה היום לשיקי שנים

 ארוכים הימים יהיו הצשונים נמולוס השמש כשתהיה
 פגולש מל אינם היום משוה צדי ששני לפי ,מהיסים אחכיה הלילות יהיו גדחמייס וכשתהיה מהלילה
ע מיחס שפל והדרומי כצפון גכוה הצפוני הצד אגל השוה ה̂י שמל היודימח נחו האיפיז ^  יהיה ל
« למטה מחציו פיזח ו^ת מחציו יתר למעלה השמש ממסיכת יןשת נצשון  סיסים יהיו לפי^ האיפק ח

 של פהקשס פתום מעלה של שהקשת לפי נהפך הדרומייס וגמילות הצסוניים גמילות מהלילות ארוכים
 ל9ס גגוס היום וציר.משוס הנוטה האופק צורת היא ווו .ל״;] האופק(ציור מעל צורתו ויו ,מעה

 והאפ«י האמצעי מקומה שטן שלה השווי קשת והוא גה מוכגל אחד שינו♦ לה יש שהשמש ודט .האופק
 אוגיאשמאזגים גראשמלה אי השמש כשתהיה תכליתו וסוף קטן יהיה ופעם גדול יהיה פעה הקשת וזה

 כראש וכשתהיה .הממוצט נטרחק כשתהיה וכוא .מטלות שת• מקומות השני כאלו גדלו סון! יהיה
 הארנע אצו ונין .כלל שווי לה אץ הקרוג המרחק והוא גדי כראש או כרחוק המרחק והיא סרטן

 אלא מטלות שסי טד מגיע איגו אגל הרגה גץ מעט גין הסיד מיה פחות השווי קשת יהיה (קורות
 שישחנס מה צפי לגיטון ופטם האמצט טל לתונפח ראוי השווי יה •היה ופטם מאונים או טלה גראש

 סל סרק וראש גדי ראש שטן גמילות השמש כשתהיה האמצעי מן יתר יהיה פעס האמתי הלוכס
 וראש סרק ראש שנץ גמולות והוא האסצפי מן פחות יהיה ופמס טלה ראש שכאמצפה והם המילות סדר
 יומים או גיוס גלוי אימ השיטי ווה מאיניס מזל ראש שכאמצען המזלות והס הסזלית סדי על נדי

 וכשתרסק שווי לה אין שלה מונה השמש כשתהיה שתאיר כמו .יניס נימים נו ומורגש טעונת מ«י
/ כח״ל השווי יסים מעלות י׳ תתרחק ואס ,שניות ושני חלקים שגי השמי יהיה אחד יום מומו י ו
׳ סשמש כשתטה והוא שניות ושלשים מעלות לשתי שיגיע פי השווי וה יוסי^ וכן שניים  מפצות ע
 מעלות שסי עד וטקי הולך ואח״כ ,גדי סמול ראשונה כמעלה שיכלה עד וחסר הולך ואח״כ ,מאזנים ממזל

 וחסר הולך ואח״כ תכליתו נסוף השווי יהיה דגיה ממול מעלות גכ״ח השמש כשתהיה חלקים ושלפיה
 וטטגסס זריחתה נשכיל אחר טטי לשמש ויגיע .כלה היא ושה סרק ממול א׳ המעלה אל שיגיע עד

 סל והוא .המזלות מצעדי ונקרא אלכרו״ג מעאל״ע הנקרא היוס ממשוה טמה לה1הע הקשת מפני והוא
 הסריגות הן ואלו ,ממלו רחוקה כשתהיה והשני , השוה הקו על סמדיגה כשתהיה הראשי! ,פנים שגי
 תמת שהן המדינות נכל שוה האחד ג^ק המטאל׳׳ט ודין ,העולה לצפון מרחקה והוא לה? להן שיש
 מ^ות כ״ז השוה הקו שעל המדינות מן כאחת מלה מזל עס היום ממשיה כשיעלה כלומר השוה הקו
 או ק׳ הס ואפילו היום משוה שתחת המדינות מן אסרת כמדינה השיעיי* גוה יעלה נ׳כ מלקים וג״ג
 ואחד צפוני אחד השוה הקו שעל המחנות כל אופק ע' הה היום משוה צידי ששני נזה יהטילה .אלף

ד] (ציור עגולת ונגיח .ואופק אופק כל מחקכציס ועליה דיוחי נ״1 אמ״ד הפולס אמצט אופק ל׳
 משוה אלכסון הוא אה׳ג וקו ה׳ נקודת היישיג אוע ואמצע נדחס ור׳ נחורח וא׳ גצפון יג׳ כמערג

 עגולת ה' לנקודת היום חצי ונניח .רוחג לס יהיה לא מדינה עליו תהיה שאס השוה הקו והוא היום
 כצפון שהיישוג ולפי ,מערג נץ סורח נץ מעלות צ׳ צד סכל מרחקה ה׳ נקודת שהיה לפיכך נה״ד
 השוס הקו מן רחוקה שהיא מדינה כל לפיכך ג׳ נקודת והיא המערג מן מרחקה הוא מדינה כל זאומ

 מ״ד קשה והוא המערני האופק מחצי מרחקה והוא המערב מן אורך לה יש וגם רותב להן יש K̂לנ
׳1 נקודת והיא מעלות ס׳ ג' מנקודת מרחקה המדינה ג״כ ונניח סחעיני היס חוף על תהיה אס אלת

 מנקודת מרחקה מרינה נניח וגם , כז׳ד שלה היום חצי ועגולה תגט׳ד שלה האופק יהיה השוה הקו על
 שסי ונדת ,ננ״ד שלה המס וחצי ס״ר ס׳כ שלה ואופק השוה הקו על ג׳ נקודת והיא מעלית ע׳ ג'

 והשנית דח׳נ אופק שוכני ראש על פוכרת האחת ,ע׳ והשנית ששים האחד ,לצפון השיה הקו תן מדינות
טל שהיא מכינה לכל היום חצי שעגולח לך יתנאר הזאת הצורה מן לפיכך ,דז״ג אופק שיכני ראש על

לנאר לט rw הטגינים אלו שהקדמנו ואחר ,המדינות מן למדינה אופק שתהיה אפשר השוה קו ___
 סכמת שנעלי תחלה דע ,ונו׳ נשוה הלילה נתחלת יהיה סעמיס זה מחשנץ שיצא והאמצע שאסר דנריו

שרצו והחדשים והשנים הימים צל ורן חתימה שגה ועד חדש י׳נ וער שלשים עד וכן יחים שני מנת והיה אותו וכפלו א׳ יוס מהלך הניחו שירצו עח לכל כוכג כל אמצע מקום לידע כשרצו הגיסטריאות
נטיץ אותם להניח יחק לא שיה שיעיר על שהכשילה ולפי כ״ה ננ״ז ימים ונשלשה מ'מ אנ״ת •מים ושני כ׳ ח׳ נ׳ט אחד גיוס השמש שאמצע תאמר כאילו .שוה כשיעור הוספתו אמצעי מהלך סכל השיעוריס וכל
 לא כאמתייס הימים על אותה עשי ואילו שויס נימים שהיא לט שיה האמצעי הכיכר מה'ך כפילת תהיה לפיכן תמיד שוי; שהן האמנעייס הימים מן יתר הס שפעם האמתייס טמיס והם נמשיניס הימים טל

 ואפשר המטאל׳ע, סן יתר האמצע יהיה אם החמה שקיעת עד הגיע שלא אפשר השויס לימים האמצעית התטעה כשקרן 'פיכן‘ ,ישתנה אלא וזמן זמן נכל ידוע שיעור האמת״ס לימים שאץ לסי נכון ינר כיה
 ו״ל שפשאו העיקר על טסיסנו שגיות מ״א חליךס וט׳ו מעלות מ״ס האמצע סן מנתה ייס סמשים העיקר על אות; שנוכיף הימים נניח משל , המעאג״ע מ; חסר האמצע יהי אם הימה שקיעת לאחר שסתאחר

 ש״ס האמצע ^ שנוטיף אחר האמצע מן הגונה מרט י״ו ח״ה נ׳ו הגונה •צא שלו העיקר על יום כתמשים מנתו תיםפת אחר יהיה והגינה שנייה י״ג חלקים ך׳ מעלות נ״ו ש הש- אמצע יעלה ל״נ ו״ג שהוא
/ חלקים וי״ח מעלות נ׳ז האמתי השמש מקום טרט יעלה השמש אמצע אס המנה זה ק׳ס;וכיף על יתר הזה שהמסלול ולפי תלקים כ׳ח השווי מ; ומנתה שגייס וג׳ו הלקיס נ״ד מעלות שכ״ט ישאר מעלות  ד
 הזמן סל אותו ף חיס אם האמצעי על האמתי הזמן נה שהוסיף ישרה משעת השיעור יזה חלקיה וט׳ז מעלית כי׳ג השמש מאמצע פחית והוא חלקים וג׳ מעלות מ״ג יהיה ל׳ נריחג סעאלעתו נקח שגייס

 שקיפס לעת השמש אמצע נידיגו עלה השמש אמצע על אותה ניסיף נמעס, חלקיה מל יותר השייש ייאמצע ומנתה הלקיס נ׳ג השעה מן מנתה חלקים וט״ו מעלות הי״ג וזו המסה שקיעת עד הומן יגיע האמצעי
ל חלקיה זכ'כ פעלה נ״ו הסטה  נידיט יעלה ל״נ ז׳ג עליו ונוסיף ל׳ג לח והוא יום ק׳ מנת העיקר טל טסץ אחי משל .התמה לשקיעת הילה אמצע ו!הו שניית ות׳ ח־יקיה כ׳ט הירח אמצע על נוסיף וכן ,שניים ו

r היה שהמסלול ולפי ,חלקים ל״ח השווי מ; מנתו ל לב י״ח הססליל יהיה שניים כ״ג מ״ה פ״ו והוא הגונה ממט ערע כ׳ה ל״ז ק׳ה ro והוא נקירוג מעלות ק״ה ישאר האמצעי מן המנה נגרע מק׳ף
הירת אמצע או השמש אמצע מן מנחה הירח או השמש אמצע על להוסיף צרי^ לפיע שעה הוסשי ד׳ יניא שניות וג׳ מעלות ני׳ג האמצע מן orD והיא ג״ו צ״נ יהיו מטאלעה׳א גקת האחת׳ השמש מקום

 זי׳ח חלקיה וי״א מעלות לנו יצא העיקר המנין זה על וכשנוניף שניים וס׳ו חלקים וז׳ מעלות קצ״ז הוא השמש מאמצע יום ר׳ מנת עיקר על הוספנו אחר משל ̂ החמה לשקיעת האמנע שיהיה עד
 ר״נ ישאר האמצע מן המנה נגרע מק׳פ פחות שהמסלול ולשי ,חלקים וחמשיס אחת מעלה השווי מן מגסה שנייה ומ׳ הלקים ולה מטלות קי״ז השמש מסליל לט יצא ס׳ה פ״ו והוא הגונה מסט נגרע שניים

 המשל ניה האסתי הזמן ויהיה שעה מעשור קרוג והוא חלקים וכ״ג ארת כמטלה המסאלע סן פחות המשל כוה ו:אלעי נקיייר חלקים ול״ד מעלות ר״ה ומטאלעה״א האמתי מרץםהשמש וזהו י״ח כ׳ע מטלות
 רצ׳ס והיא השמש מאמצע יום ש׳ מנחה העיקר על נוסיף אחר משל החמה לשקיעת הירח או השמש א״צע שישאר האמצע נזן אותו ונגרע והירח השמש מאמצע מנתה ונקח שעה נעשיר האמצעי על יסר
 ש/ נידיט יעלה אמצע על אותם נוסיף חלקים וי'נ אחת מעלה השווי מן ומנתה כקיוב מטלות רי׳ו התסכול •שאר מ״ה מ״ה פ״ז והוא הגונה ממט נגרע י״א מ״ה ש״נ יהיה העיקר תוספת ואחר צ״א ס׳א
 ערע האמצעי על האמתי הזמן נו שיוסיף יוהו נשעה מס׳ חלק נ״ו כמו והוא חלקיה יה׳ מעלית ני״ד האמנע טל יתר והיא חלקים ישני מעלות שי״ח •היי סטאצעה״א נקח האמסי השמש '•קיס והוא י״א נ׳ז

 ,מאד עד קשה ההלכה שזי לט היטנ הדנר שננץ מאתר הדנריס לאורך נחוש ולא בוריו על הדנר שיידע כרי כמשלים הארכט וככר ,החמה שקיעת לעח האמצע לנו יצא לירח לשמש האמצע מן מנתו
 . חלקים ול״ו מפלות ט״ד מסאלטה״א על יוסיף הקשח לפיכך כ״ד ע*ה שלשים נרחנ ומניא'עה״א תשעים הקשת שהרי ת/מיס מיל נוף הס מטאלעה׳א מל האמצע תוספת סוף כהן שיש שהמעלות ודט

 כ׳ מהם אחד שכל מאזניה ראש הוא לנזטאלעה״א שוה שכה שהקשה והייעלה חייקיס ול״י מעלות רפ״ד ימטאלעה״א מעלות ר׳ע הקשת שהיי קשת מול סוף הוא הסעאלעה״א מן פחות הקשה שנה והמעלה
 זה נחשנין שיצא והאמצע עתה אמר שהיי ,הנה דנטו על נני״ן שק לפי פי״ד נכיף שכתג דנדו שנשלים לנו •אות העניינים נאלו שדנרט ומ^זר , מטאלעה״א ולא קשת לא שס אין עלה ראש אנל פעלוה

:האמתי לזמן שוה האמצעי סומן יהיה האמחי השמש מקום למסאל״ע למעה שוה האמצע כשיהיה והיא מיה הלילה נתחלת יהיו פעמים
 חסר או סטפ יחר או אמת שעה כמי אלא המדיטת כאלו החהחן יגיס ולא שחסר הזמן היח האייצע על להוסיף וצריך האמתי כזמן מן פחות האמצעי שיהיה כזמן והוא .נשעה המסה שקיעת ^דם או

 האמצע נץ לגרוע וצריך החסה לשקיעת שיגיע עד היתר כעד האמצעי הומ; מן לגרוע צרץ לסיע האמתי על ימי האנזצע* פומן שיהיה כעת והוא ,נשפה החסה שקיעת אחי או :שנתנאר נטו פטט
 הוססיז אם חסריט וסוף מפס יתר או חלקים מנ׳ ר^ונ גחעז השמש תטסח והיא סועש דנר שהוא לט .וכי' כשמש לו תחיש לא זה ודבר :החמה לשקיעת ^פצע שיהיה עד היתר כעד לירס או לשמש

 נמצי האמצעית הירח ותטעת א׳ מחלק יותר זה קירוג יהיה שעה חצי היתר או החסר הזמן יהיה שאם לפי הייח לאמצע רשגחשוב זה רץרונ משלמץ אט שהרי ־ שעה היתר או החסר הזטן כשיהיה 6םו
גס השמש וסטפס שטס כמו היתר או המסר הוסן ואס ממט אותה ערע ופעם הירח אמצט על *תה נוהיף פעם חלקים ע״ו ישאר שעה נחצי הירח ממהלך הקירונ מ כשיגרע כמעט חלקים מי״ו יסר סטה
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 יצא העיקר על ותוסיף השארית כל שתקנץ שניף.
 ובאמצע הירח באמצע תעשה וכן האמצעי. המקום לך
 כמה אחד ביום מהלכו שתדע מאחר .וכוכב כוכב בל

 לכל מהלכו ותקבץ .תתחיל שמטנו העיקר ותדע הוא
 לך ויצא העיקר על ותוסיף שחרצה והימים השנים
 תוסיה השמש בגובה תעשה ובן .אטצעי במהלך מקומו
 לך יצא העיקר על השנים או הימים כאותם מהלט
ק שחרצה. חיום לאותו השמש נוכה מקום  תרצח אם ו

 זח מעיקר חוץ ממנו שתתחיל אחר עיקר לעשות
 עיקר אותו שיהיה בדי .זו בשנה ממנו שהתחלנו

 המאות. p מאה כחחלת או . ועT טוזזור שנוז בחחלת
 מטנו שתתחיל העיקר להיות תרצה ואם ך.Tב הרשות
 טעקר שגים במה לאחר זה עיקר קודם שעברו משנים

 מהלך עתT ככר .הדרך היא כיצד ועה.T הדרך זח
 ליום ומהלכה יום לכ״ט ומהלכה סדורה לשנה השמש

 יחרה היא שלטים שחדשיה שהשנה ידוע ודבר .אחד
 היא חסרין שחדשיה והשנה .אחד יום הסחזהה על

 יהיו אם המעוברת והשנה .אחד יום הסדורה p חסרה
 שלשים הסדורה השנה על יתרה תחיה כפרק חדשיה

 הסדורה על יתרה היא שלמים חדשיה יהיו ואם .יום
 הסדורה על יתרה היא חסרין חדשיה יהיו ואם .יום ל״א
 תוציא ידועים האלו הדברים שכל ומאחר .יום ב״ט

 ותוסיף שתרצה והימים השנים לכל השמש אמצע מהלך
 שתרצה ליום אכזצעה לך יצא .שעשינו העיקר על

 תגרע או .עיקר היום אותו ותעשה .הכאות משנים
 העיקר לך ויצא שעשינו העיקר מן שהוצאת האמצע

 העיקר. אמצע אוחו ותעשה שעברו. משנים שתרצה ליום
 יהיו אם הבוככים ושאר הירח באמצע תעשה ובזה

 שכשם דברינו מכלל לך נתבאר וכבר .לך ידועים
 כך הבאים מימים שתרצה nv לכל השמש אמצע שתדע

:שעברו מימים שתרצה יום לכל אמצעה תרע

עשר שלשה פרק
 יום בכל תאמתי השמש מקום לידע תרצה אם א

 לאותו האמצעי מקומה תחלה תוציא שתרצה.
 .השמש נובה מקום ותוציא .שביארנו הדרך על היום

 האמצעי השמש ממקום השמש נובה מקום ותגרע
 כמה ותראה ב ז השמש מסלול ועקרא הוא והנשאר
 פחות המסלול היה אם .השמש מסלול הוא מעלות
 השמש ממקום חמםלול מנח תגרע מעלות. טק'פ

 עד מעלות ק״ם על יותר המסלול היה ואם .האמצעי
 .האמצעי השמש מקום על המסלול מנת תוסיף ש״ם
 הוא טמנו תגרע או עליו שתוסיף אוזר שיהיה ומה

 ושמונים מאה הטסלמז יהיה שאם ודע ג האמתי: המקום
 המקום יהיה אלא מנה לו אין .בשוה ש׳ם או כשוה

מנת היא ובמה ד האמתי: המקום הוא האמצעי
המסלול
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3 b uפירושיד פי׳ג החדש מדוש הלכות .זטניםפירוש

ה ה ס׳ ק״ש כל ישר כישלול חי והה̂י אמ״ל קשיז שיעורו ידיז ר' העשלול יהיה זכדנדוג .ו
r ש^ץ לשי ״ ל׳ס (}:ש והוא v>r ותדע ק״ה לנ״א קשח יהיה ל* ג׳ל יזשז ק׳ה אד׳ג w 

ד/ מיד מוכה שן מורחק שחקה / rcr ייצד או א י  היא הי׳ ש-ת לשיכך :ויש ששגיהס רא^ א
ק נשוה ק״ס «ס מצמה  נקשח :כיא^נופ׳ד פ׳ מוח כמו ש׳ סנת היה ש׳ המסלול היה אס הדין ו

 שעשיט וכמשל .הוא נרור ו״ל שהכיאו והמשל ,ר׳
 :פשיט כעיקר היה השמש שאמצע נחהלה ידעח ככר
 ה׳ סימגס טלה, ממזל שניים מ׳ הנקיש ל׳ה מעלות נה׳
ס ומקום ם/ ל׳ה  נאנו ^קיש י׳ד כנ״ש היה מונ

 שהוא לעי ממט מרע איט האמצע מן הגונה גנרוע
 כלל יהיה מעלות ש׳ס האמצע על טפיף מרט מוטס

 והוא הגונה מקוש ממט גרע לה״ם שפ׳ס האמצע
 ומ׳ הלקיש ונ״א מעלות רפ״ו ישאר הלקיס י׳ד ט״ט

 נקח ,ספני הנדקר לעס השמש מסלול היא וזז שניו•
 שגרעט לשי וזלקיס ג*ם1 אתס מעלה והיא »ה0

 ש״ד לט ישאר תעלות סש׳ם כא׳נז רע׳ו והוא המסלול
 חלקים. ונ׳ה אחת ממעלה קריכ ומנחה כקירוב מעלות

 על מניט טםין> ק״ש על יתר היה כזה שהמסלול ולעי
 שניות ות' חלקים זל׳ה מעלות ה׳ והיא השמש אמצע
ל/ מעלות !׳ כללם יהיה  תמזל שניות מ׳ חלקים ז
 הא,מיתי השמש מקום והוא ,ג׳מ ז׳ל סימנם ,טלה

 q>r שיהיה ליל • כי' ^־וג השניות יהיו ואם '
 שהמוק לשי ל׳ על X’ לל׳ קרוב אמירתו

 ואיט משליכו הוא מל׳ ושחות סל׳ ססות לל׳ כ1םיץ
 איט סל׳ שמות כשיהיו נתלקים ואשילו עליו משגיח

.נשניות נ״ש להן חושש
 נישן בחקושח לשי .ונו׳ מקום ש^ע וסאהר יא

 עלז פול ניהלת השמש היות מה היא
 ותיץשת התכונה סכמת כעלי דעת על התמיתי נמהלט

 ה־יתר השייי והקוזח פרטן מזל כראש היותה המוז
 גדי פזל נ״אש היותה סכת ותקושת סאזניש מזל נתחלס

: הנזכרת הדץ מן ידוע התשנון וזה
ח א פי״ד ר ד  ,כו׳ צו יש אמצעיים מהלכים שני ו

 הגלגל גלגלים ד׳ לירח שיש דע
 ונל:ו; נריח נהש נקרא העליון הגלגל שהוא האחד
 המזרח מן יזם ככל ותיועתו אלגוו״ס שלק ערני

 שניים י׳א1 חלקים ג׳ המזלוס סדר הפך על למערג
גקירוג

 מנתו תהיה .מעלות עשר המסלול יהיה אס .המסלול
 .חלקים ם׳ מנתו תהיה מעלות כ׳ יהיה ואם .חלקים כ׳

 יהיה ואם .חלקים נ׳ח מנתו תהיה מעלות ל' יהיה ואם
 ואם . חלקים וט׳ו אחת מעלה מנתו תהיה מעלות ט'

 . הלקים וכ״ט אחה מעלה מנהו תהיה מעלות נ' יהיה
 יט״א אחת מעלה מנהו תהיה מעיבות ם׳ יהיה ואם

 אהה מעלה מנהו תהיה מעלות ע' יהיה ואם .הלקים
 מעלה מנתו תהיה מעלות פ׳ יהיה ואם .חלקים ונ״א
מעלה מנתו תהיה מעלות צ' יהיה ואם .הלקים ונ׳ז אחה

ק׳ יהיה ואםהלה
תהיה ס״י יהיה ואם . ח^קים ונ׳׳ח

מנתו
מנתו

 וניט אחת
אד מעלה
 מנתו תהיה ק״כ יהיה ואם . חלקיס ונ״ג אחת מעלה
 מנתו תהיה ק״ל יהיה ואם .חלקים ומ״ה אהה פעלה
מנהו תהיה ק״ט יהיה ואם . הייקים ול״ג אחה מעלה
קים“חי וי״ט אההמעלה
מ״ב מנתו תהיה ק׳ם יהיה ואס .אחר וחלק אהה פעייה

 טעה שהגורסז לשי נוטה גלנל נקר^ ה^רן מוצק מוצקז גם םשני כעולם,והגלגל מוצק הוא יעיצקו גקייונ
 המורח מן הפזלוש סדר םשך על יום ככל ותנועתו מעלות ה' כמו ונדרו: לצשון המזלות תגויח תעל

א1 למערה מורח פן כללם יהיה הא׳ הגלגל תנועת עליז וכשתוסיף הנקים וט׳ ית3מע י׳א למעינ  ׳
 האחד הגלגל צירי ששני לשי כהכרת כסנינסו כנוטי% גלגנ מגיע האחד שהגלגל לשי חלקי: יי׳ג מטלית

 ;ל6ג צירי ושני המזלות גלגל צירי שני כנגד הס
 מי המזלות גלגל צייי שני מעל טטץ סס הנוטה
 חמש הנטיים n ושישר ^זרשו מעל חגורתו נטיית

 גלגל נקיא הג׳ וזגלגל היית. רזחכ סוף והוא מעלות
 גלגל מוצק טשא שהוא לשי זנזשא ג^ל ונקרא היוצא

 סן יום ככל ותטעחו אותו פנאריס שאט התעגל
 וכ׳ג מפלות כ׳ר המזלות פדר על למזרח המערה
י׳ נכפו האיז מפוצק יוצא ומזציץ כקיחכ חלקים
 חלקים וי״ה מעלות י׳א ונשחשלין תנקי: כ׳1 מעלות

 מחזירין הראשונים גלגלים ששני לשי הנושא מתנועת
 חמזצקס יוצא שמונרץ לשי תנועת: כשישר הטשא את

/ מזרת לשאת הגרעון אוזר ישאל וי׳י* מעלית י
 הגלגל נסניעת יתרים שניות לנו שיש לשי כקירוב חלקים

 נקרא הר׳ והגלגל .שחות מעט ישאי וזבני ^אשזן
 וגוף העולם את מקיף שאינו הקט; הגלגל והוא מעגל
זג׳ מעלות י״ג יזם בכל ותנועתו בו תקוע הירח

 אפ״ע הקנון הגלגל זז מחלקי שניות ונ״ד חלקים
ע ששיעורה ע  סשערין ואין . מועט ה1םמול גלגל אל נ

 הגלגל ונניח .הקטן הגלגל זה כערך אלא התנופה זאת
 עגולה כל והגלגל אבג״ר עגולת ׳ה] ל ר1’[צ הא׳

 הנ״ס התעגל וגלגל הכל׳נז היוצא והגלגל הוה׳ט
 ומוצק ד'כמעיר1 במזרח נ׳*וכ׳ נקודת הירח וככב
 בשארית שתתצא וזה ע׳ היונא גלגל ומוצק ע׳ הארן
שיש לשי יתרים שניות ג׳ הירח לאמצע יזם ק׳ ההלך

תהיה מעלות

מנתו תהיה ק״נ יהיה ואם

HK-. opftc : ז גם1 סירים ’ n'c'ic ■-, ם כ״א מנהו תהיה ק״ע יהיה ואם י ק ל סס נס:(ן ן»אס . ח
 שניות ׳1 המסלול לאמצע יום מהלך בשארית ר&ריס

ל מעלות י״ג א׳ כיום מהלכו המסלול שאמצע לשי  ו
 להש תשש שלא וזה מעט פחית שניזה ונ״ד הלקים
 (■onT שיעיר מהם נתקבן שלא לעי ימים י׳ ככעילת

 שיחסר שיעיי יום בק׳ מהם זגתקב; המנץ מן אותו
 (הס חשש ולעיכך שניות ז׳ המנין מן אותו

םקום

 מקום אלא שביארנו כמו מנה יו אין בשיה ק״פ יר,יה
 המסלול היה ה •־ האטת' מקומה היא האמצעי השמש

 ותדע מעלות מש״ם אותו תגרע . מעלות ק"פ על יותר
 תגרע .מעלות ר׳ המסלול שהיה הרי כיצד .מנתו
שמנת הודענו וכבר .מעלות ק״ם היטאר מש״ם אוהו
מעלות. ש׳ המסלול היה וכן,אם ן חלקים; מ״ב המאתים מנת וכן היסקים. מ״ב מעיבות ק״ם

 דרך ועל .הש׳מעלות מנה היא וכן חלקים. וט״א אהה מעייה מעלות ם׳ שמנת ידעה וכבר .ם' ישאר מש׳׳ם אותו וערע
 הע׳ ומנת .ה^קים ומ״א אהה מעלה היא הששים ׳סמנה ידענו וכבר . מעלות ם"ה המסלול שהיה הרי ן :ומני[ מנין ככל זו

 מנה ויהיה .אחד חלק ה‘מעי לכל יהיה המעלות חשבון ולפי .חי׳קים י׳ המנות שהי בין נמצא .חלקים ונ״א אחת מעלה היא
 ועל .חלקים ומ״ח אחת מעלה מנתו היהה ס״ז המסלול היה אילו וכן ה ;הלקים ומ״ו אחה מעלה ס״ה שהוא הטסלול

 הרי כיצד ט :הירח בחשבון כין השמש בחשבון בין .העשרות עם אחדים במניינו שיהיה מסלול בכל תעשה זו דרך
י ' מ תמוז להדש יום י״ד השבה ליל בהחלת האמתי השמש מקום לידע שרצינו

 *lDw דו נובה מקום ותוציא .שביארנו כמו כייח ל״ז ק״ה וסימנו .הזאת
חלקים ונ״ב מעלות _י״ח המסלול לך יצא .האמצעי מן הנובה מקום

 לעח תחלה השמש אמצע תוציא .זו :*,שנה
ותגרע .כ״נ מ״ה פ״ו סימנו לך יצא . astn לעת y ׳
בכל תקפיד ואל .ב׳ נ״ב י״ח סימנם .מניותושתי

אחתלך  מעי אותם תחשב יותר או שלשים היו ואם .אליהם הפנה אל משלשים פחות יהיו אם אלא החלקים על מסלול
 :הלקים ל״ח שביארנו הדרך על מנתו והחיה מע-יוה י״ט זח מסלול יהיה לפיכך .המסלול מעלות מנין על אותה ותוסיף

 הלקים ונ״ט מעלות ק״ר ישאר השמש מאמצע הלק־ס ח״ח .sשה• המנה תגרע .מק״פ פחות היה הזה •טהטסלול ולפי י
 ל׳׳ה פחות בו מעלות במ״ו סרטן במזל זה ליי* בתהלת האמיה־ השמש מקום ונמצא . כ״ה נ״ט ק״ד סימנם .שניות וכ״ה

י ׳ ׳ במקום ולא השמש במקום לא כלל השניות אל תפנה ואל .שניות
 ר־יק איהם עשה לשלשיס קרוב הימניות יהיו ואם . בלבד החלקים
הקופה כיי האמיתי התקופה יום תדע שתרצה. עת בכל השמ׳ם

 על חקור אלא .הראיה חשבונות בשאר וי*א הירח
א : ה־לק־ם על והוסיפו צ,חד  מקום שתדע ומאחר י

שמטנו זה עיקר אחר הבאות
;קדמיניות משניס שעברו תקופות כין .התחלנו

עשר ארבעה פרק
ח א ר  האמצעי ומהלכו .כולו העולם את מקיף שאינו קטן בגלגל מסבב עצמו הירח .לו יש אפצעייס מהלכים שגי הי

העולם. את המקיף גדול בגלנל מסבב עצמו הקג־ן והגלגל המםי'ול. אמצעי נקרא הקב־ן הגלגל באותו
ם ;א< המקיף הנדול הגלגל באותו הקטן נלנל של זה אמצעי ובמהלך  אמצע מהלך .הירח אמצע הנקרא הוא העו̂י

 חלקיב ומ״ה מעלות קל״א ימים בעשרה מה־ינו נמצא ב •־ יל״ה י״נ סימנס . שניות ול׳־ה חלקים וי׳ מעלות י״ג אחד ביום הירח
 רל״ז סימנם . שניות וכ״ג חלקים ול׳׳ח מעלות רל״ז יום בק׳ מהלכו שארית ונמצא .מה״נ קל״א פימנם .שניות וחמשים

 מהלכו שארית ונמצא .כג״ן רי״ו סימנם .שניות וג׳ ה^קים וכ"נ מעלות רי״ו יום באלף מהלכו שארית ונמצאת .כ״ג ל׳׳ח
 חלקים וששה מעלות כ״ב יום בכ״ט מהלכו שארית ונמצא .ב' נ״ח ג׳ סימנם . שניות וב׳ חלקים ונ׳׳ח מעלות ג׳ יום אלפים בי'

 שד״ם להם סימן .שניות ומ׳׳ג חלקים וכ״ו מעלות שמ״ד םדורה ביטנה פהגיכו שארית ונמצא .ונ״ו כ״ב םימנם .שניות ונ״ו
 ושלשה מעלות י״ג אחד ביום המסלול אמצע ומהלך ג ̂ שתרצה שנים או ימים מנין לכל תכפול זו דרך ועל .מ״ג כ׳ו

 .ר׳ט ק״ל סימנם . שניות בלא חלקים ל״ט• מע־יות ק״י* ימים לעשרה מהיינו נמצא . גנ״ד י"נ סימנם .שגיות ונ״ד חלקים
 באלף מהלכו שארית ונמצא .נ׳׳ג כ״ט רכ״ו םימנם . שניות וני׳ג קים‘ ו וביט מעלות רכ״ו יום במאה מד,לכו שארית ונמצא

ומ׳ה מעלות שכ״ט יום אלפים בעשרת מהלכו שארית ונמצא .נח״ן ק״ד סימנד .שניות ותמימי□ חרקים ונ״ח מעלות ק״ד יום
חלקים
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ס לססלס 0>פ סספס 01 נסספן ס ס̂ל ^, ס פ

טמח׳׳כ שכ״ם סיסנס .שניות ועשרים חלקים נ ו .vא 
.•י׳ חלקים ונ״ג מעלות י״ח יום בכ״ט מהלכו שארית
 מהלכו שארית ונמצא ד ז נג״י י״ח סימנם .שניות
. חלקים בלא שניות וי״ג מעלות ש״ה סדורה בשנה
 ליל בתחלת היה הירח אמצע מקום .י״ג ש׳ה סיטנם
 מעלה שור במזל אלו לחשבונות העיקר שהוא המישי

.ט׳׳ג י״ד א' םימנם .שניות ום־נ חלקים ר״ד אחת
 חלקים וכ״ח מעלות פ״ד זה בעיקר היה המסלול ואמצע

 שתדע מאחר .מ״ב כ״ח פ*ד סימנם .שניות וט׳ב
תוסיף. שעליו העיקר שיצא והאמצע הירח אמצע מהלך
 דרך על שתרצה יום בכל הירח אמצע מקום תדע

 הירח אמצע שתוציא ואחר .השמש באמצע שעשית
 זה באי ודע בשמש התבונן שתרצה הלילה לתחלת

 עד תים מזל מחצי השמש היתה אם ה :היא מזל
 תהיה וזט .שהוא כמות הירח אמצע תניח .טלה מזל חצי

 תוסיף ,תאומים מזל תחלת עד טלה מזל מחצי השמש
 טתחלת השמש תהיה ואם .חלקים מ׳׳ו הירח אמצע על

 אמצע על תוסיף .אריה מזל תחלת עד תאומים מזל
ול ׳ ׳ ־

חביב ן׳
V ttfi שיריה 6לד פ5י(« היה כתב ב 

. (»׳ הנפול הסרסק וכ
 «יסי6 ה6(י הנמלים 1:6 גסנה המפרש פ’ם
 מפלוס מחרס 6ל6 וו*נ הרג נפיש שסי' 6ל6

 יזפסי ולא הסמישיס גמפלה שלשיה «««
 ר״ל מממש סירופ אלא .נן לס־פ הפדמו פי

 ישפה « פרא1 אס אפינו ג׳ פפ0 סהמלס
 נייסר השמש סיוץן פירי הרג שאמר זה פל

 וניס אמס ממלה פא הרג ונרי נפי גדול
ן סלקיס ^  לה' יניפ גם ו'ל לזנ« הייס ו
 ז׳ יפלה שמהם נשגסנר . דקיס מ'1 מפלוס
 נשהמרסש הראוי מן ופה .דקים וו' מפלוס
 ש«א הרג שיאמר מפלוס ר הוא הנפל
 שאמר מממש נפרש ואם .סירס שיראה אפשר
ס שנגר הרג  ג*ש הה' גמפלה מלקים נג

 דל מספש פירוש נהנרס ילנן . שיקשה
 הם«׳ ילדקים ,רגפ6 סוף והיא ממש מסמלס

 אפשר היא ני יפי להם הרג משש שלא גראה
 נסנליס ימד ימצאו כניהם והירח שהשמש רמוק

 ני גם . זה משל הפך זה של ף«5וסי סיקוגם
 אם ט טרמ טראה א״א p נשיהיה אפילו
 שיהים וגזמן גטה נמשום הפומויס לאוהם
 גסן לק נפי׳ח הרג נחג נאשר צס האויר
 . נגזנר הי מפלס מסמליו קטפ גטל הרג
 מטאג^ם אמריו והנא הזה הפרק ונרי ושאר

: נפירושי
לחיות

« יוסס נגר א ש«י ל/ שייג 006 נשמס טנ  ס
 (׳ יפאר לשסס סשמש הגוסס 000 ישגגרה סליךס

«ה פסיס 06 ג<;ילוג 0ז;י0  ס/ ו6 09ש «וו
׳ ,6101ש» סס גהופסס ססיס 06 0^  גשסגיס 0

 שהרי רל שוירס ונסדיגיה 0(»גיי0 ת1(0« סשסש
 מוין ויטס 01(90 סי;/ יסר גיוס קשה יסיג שס
 גשסש הגיס 061 שפס נוו(י 16 גשסס 01(90 ('0 יפר

ס טסאס תסיי מן יפיס גו מג  קשס שסוי שמס י9 ג
090 Dm /ק  יסיג 000 ילסיט tn ססיה (יו0י מ

מ('00 יססס ('0 ר09 090 ■;שה (י0  01 ומסגי ו,
up סמסלוייסשסש סיחר 161009 01 סגס Hula' 

 מסגי 1016 גגרס 16 סירס סקס ל9 ותי6 ומסין!
 119169 ונגר 9יי6ר9 לששס טרח סקיס לן 6ד( «לש

סיג ססגין גוס :ססלנס מס הג ג
א’1(1ם ט60טריו מקיס לפס DK 10)9 ו סי. ט ו

ט060 טרח 0שמ<ןו יו«וז סגר ' »6 
מו  9(061 ין60 »(; <6 נסרן טוולוס מלגל «ן
̂יס טסשס אסר שטןדיס גסי גראייג לשסה טיס  ססל
p 060)9< 16 טסר t n ס  סגסל והנשאר ;טי
ט או• ק 61וק0 וו ט ס  שססריש 91 . '01 גגסל ג
 01,10 601 01גי 0(060 גשסש 9(06 9010 60

p a וגשסש גספגל גלגל (;01 וגגיס .גססגל גלגל 
ס וגגוגס  *6 פ11<גק 901ן1ש ג11ג( 01׳ של גנגו
96d6i 0ל>6 שסנג 096 גחגוס• 090106 גל גס 

 /9ו סגולוס 1ל 01100 (6 סססגל גלגל «(; וגס
o 'po נ סשסש וגסס / nno( ג'  שגיוס 'o'pn 01 ג

גלגל וגס שגיוס 6וי* 0מל;י שלשג 0י1ג גחש גלגל 991
א 0900  ל6 6ל1ט גלגל יססיר 0לוןי0 '9101(90 י׳
 6טיל לגלגל 16גש 0וול;י דיג 01(99 ייס 1ו9גשי ג1990
 יש1פ 8101 נקיסג 0מלקי6ייי פפלוס </ 0110 לסאס

»p סול שססלס ומיס .סקסן 01,100 סססנל ל6ג 
 01ט 9(061 סשסש 9(06 קמן 0ון0 6ט סלס

6ן9ו «; -,0109 ש101 ר  106 גל מס 9909 ל6ג0 ג
^ inpon 110 סל סשסש מסס גו ססטגלס
109)01 / ̂ג »זס6 91גנ חליןיס (  סלקיס זי׳א 01(90 ס

 16יפ סלס ש61מ ח1ט סק1מ 6«ו ח1ט 0(06 שהוא
cieo n ונין pa סייג וקסב 0690 ׳'ב סמנל 

 ixen p» pno 6ט הגמל piioo •סיס לסי• 0«ןי
 סלס שntOD 6' 61 וגגיס ,שלו הנוגס p טרס
 01וט,י ססגלו pim מ1י של ו«וגג סשסש וגס

 ג* נקווה 10 '6 01נקו0 סססנל סוצק 9נ1 ,סואש
 160 0קי1גו י'נ1 ססליס י׳א ג9הגי ל6נ ו1ו»י0ש 1ש6
90 f<ק010 6וט שניסו 0^1 סלקיס י'1 9לו pio 

 nip סר אי onpo סשסש 9יג 9(9 ש6ר0 סססגל
/ ג'  ססלוס י׳ג נ' זנקויס נ' גקויס גץ •טס סלקיס ׳

 6«ו סלקיס נ’יי ססלוס י׳א הגונה 0נ107חל דג
 110 סל 6של 0י11חו6 ד' 011,־נ w •6 מנקונס
o te קשס סשסש 9(061 הגיגה טן ססנסק יסיג 

 on 1100 01 ופל ,ג* סי •10 סנסול וססייזק גיי
 מיסו 6ט m יום 106 גיוס 01מ מ •סיסק סשיפור

 pm טניס 10 סוג 01 חי\1ונשיח ,ליו! 1|צפ
 0מי1 ו1גמ סניגס יטס הקנוג ססנחק ל6 ססגפל
 Blip נעיס וססיס .ל״ו) 11(צי '1 נקומו 10 0»!גי

 גשחש מינוס גסנסקיס סשני 106 גל וטס .׳
Mh/ וגן סשמש 1לגנ שיגיש ט סספנל חו(ק 9>גו 
 גשסש גן שניסה שמנסק לט סשסש לגני סניגג •גיגג
 106 גסלק 9ג1נ9 09 ספנל של גפילק ייטס טגס

 סר סספנל p19 ינוס !אא׳ג סשסש גגגר ושניסס
מרש 6ט נס . 106 ספוג יג1ק «ן9 90 סשסש שסגיפס לסי »ר גסל ש61ג סשסש ל6 טניס pin 10 00׳ יאס׳ג סיסוק pnoo מגמ1 ג11ט, נסיסק ויטה 1060 גצד p סשסש לייסס טגיס
ח (חפנלגשסש 901 j9( 6ט 01 .ל״ת] ולחי ביאשיגס טי n  on) וסשסו 01(90 •יי נגסו סלס ל99ג ^שסש לט סאוגיס מסול וסשס ססלוס י׳י גשוס השמש גגגר היסק. on מגמ 6ט W

:ל״ט] 11((■ 91 מון טי גחל ש6ני גפיי ל9 ללגס יסור ואס/ סשגי ניניס באחי סלי p לשסש סיניס והוא י»ק0 «יחק ננגד סקייג נסרסו, טיח
 נשיטס לטק ליס9מ ניד סגייל יסקן ספליס 9חש שנקלי! שגגחיס י6וט ניוחנ1 נאוין •חסין קצין ליאייג טש ססלנס חח </ נסיק שגיאי 00 לט היין 01 פלח . '0191 סיחק טסא 6*6 ילעורם ב

טן שטא נחי סגטל גחיחק  וסירס סשחש טטס (ורה9 סי 10961 סחפנל pm וטא טיס 9(961 ש9ש0 9(96 סגין הקשח ל9ג וטא שט01 ח69ח לי טסן נוס מאוגיס וחחלס יגיס מול נ
 סססננ מלגל סטגס fo ל9 גסחס 6וט 01(99 סי סייח טו• הגליה hod חסר 16 , שלס 9ח(69 ל9 ישי 01(09 שט שלס 0י9ח(69 חטי נאחר נטוחס 6ט נשמש טוי פגליש1 טויו, גסגליס אחי גל
 יחשט לוח9מ ג' ■ג ל9 ונשגופץ 01(99 '1 יגיו טוייס סשגי אלו יגטקנן ש9ש0 טו׳ ז60 גסלס טא 01• של השווי 011 .סיולא טלגל טטק גגיחקו גסגגג גלגל pio גטטס וטא חוסנו 0ואי

 טיאס טאייס גליל טטל 01 גחיחק טהיה א׳א ולטלס ויל שאמי לסי ו«שמ מגליה שהי ססיסק שיטי ומשיגי .טיס ט שעאס טאט! הקן יוט . «שמ101(99 פ׳ סגל יטס ספיחק טפוי 6ט1
p '90 אלא סירס 00 )9b 01 9<שג1 סל ופשט 01(09 ל גשסוגין לטע . טפשיס חלקיס אלא ל נספלס גגנס שלא אס/ 91(99 דג טף ט 0699 '0 ססחלס ט6ג 0690 סיג טb9 ;סשג• גלל שג 

P969 o טוייס 'p ira ט, נטסיס וטא ישני וגקן . סייח מ טיאג שאישי סקצי סקן חט .וחשט 9699 '9 מל יסיג סאח נשני מארוס  יססיס 0690 ליא טיחק יטג 0609 סיג הסטל טי
 גמס טאשץ הקן to והמשל .סייח n טיאג גאיין גגי גקן יוט 0609 ג׳י גא׳’ 0699 ל׳א 6וט סחיחק p איסן גשניס מטוס 01(99 גשגס 6191 91 0919( 91 טגיג 9טיי גחגליס וטיח סשפש
ט הירח P969 גשחש אילג טחק לג קשס וסטס ר טןיס ש9גש 9(96 וגיס טרס •96 ל גקוחז סגיג '9 גקויס גל99ג גלגל pm גגיח1 גזח׳ס טיח ל6וג 1'אגג ש9גש ל6נ , I'D [לחי  יו
גן 0119( טיח טוי מלח! וגיא 9699 אגש ג׳ו קטו ויסיג שיג קשס 0לי99 שסי וטא ססיג 0גאגלפי«א גסיסקג גשסש טו• סגליס טף יטגmtoo 1 פשסי  ש(ש9 טגוו19 גגיו קטו מיה ^
 טוי מליס וטא ,סין קפס «לישי 0ט,ש1,0609 מששי יחי לג קשס ומא 9היי 9(969 ש9ש0 9(96 יחק9 קשס טא גטייג יסקטו *ל,9 קשס וטא ש9גש שמי טף סיאטנס סקשס ,9קשט
אי1 .לחומו יגיס טיס ושחי 119P סשחש טוי •סיס 0160 וסו . 0609 '9 גנל 1יגי 060מ מחש טיס f טמו וגלגל אנגיו שהזא נמו 09כש גלגל נניח השני סקן ני t ירס pm i 001 ל טיס► ) 
 ומיא 91to9 לא לג קפש סלמגי וגט , 01(09 מחש למשיג נייח טי• סגל► לו ocp n(09 שסי טא1 לס קשס שחייג טף1 ל 011(-, סאסגסי נמיסקג וסיא סשחש 9(96 וגג► היו קשג טוי•

p119 01 6191 1ל גטוייס שגו נץ גגשאי 61911/1 קשח •שאל גשחש טיי טף וטא גיח יקשס נימק גסימף טיש טוי טף וטא ל■ קשח 909 91ע טרש, 9(969 גשחש 0י9(9א(m הגי הקן.
m סיא] [גיור •16 טא:

הסגול ג ני ו גי ג 6ואי סלקיס V9 9199 9699 ל שטא סקשח a .טי p ו 9n)1 אחס סוטף טס אטו 0(99 ייוחס ט  to) ססגלול 00 וגקח o n! לי 66 אגל סטוי של חחץץ מלקיס ס
נחשנץ

 טז׳ 'טתחלת השטש תהיה ואם .חלקים ט׳ו הירח
 ט״ו הירח אמצע על תוסיף בתולה טזל חצי עד אריה

 חצי עד בתולה טזל מחצי השטש תהיה ואם .חלקים
 תהיד! ואם .שהוא כטות הירח אטצע הנח .טאזנים טזל

 תנרע .קשת טזל תחלת t; טאזנים טזל טחצי השטש
 דלי. טזל חחלת עד קשת טזל טתחלת השמש תהיה ואם חלקים. ט״ו הירח טאטצע

 תגרע . דגים מזל חצי עד דלי טזל טתחלת השמש תהיה ואם .חלקים לי היחח טאטצע תגרע
 או מטנו תגרע או עליו שתוסיף אחר האמצע שיהיה ומה ו :חלקים ם״ו הירח מאמצע

 כאותו שעה שליש בכטו החסה שקיעת לאחר הירח אמצע דצא .שהוא כמות אותו חגית
הראיה: לשעת הירח אמצע הנקרא ודא וזה .לו האמצע שתוציא תמן

עשר חמשדו פרק
 הירח אמצע תחלה תוציא .שתרצה יום בכל האמתי הירח מקום לידע תרצה אם א

 ואמצע המסלול אמצע תוציא p שתרצה. הלילה לאותו ר^אייה לשעת
 וזהו אותו. תכפול ודגשאר מאמצעהירח. השמש אמצע ותגרע העת. לאותו השמש
 אלו בפרקים שעשינו החשבונות אלו בכל באנו שלא הודענו וכבר ב ל הכפיל מרחק הנקרא

 שיראה הראייה בליל הכפול זה מרחק שיהיה אפשר אי ולעולם .הירח ראיית לדעת אלא
 טמנו: ינרע ולא זה על שיוסיף אפשר ואי מעלות. עדס״ב מעלות מחמש אלא הירח בה

 מעלות חמש הכפול המרחק יהיה אם הכפול. זה במרחק התבונן כן. והדבר והואיל {
משש הכפול המרחק יהיה ואם .כלום תוסיף ולא לתוספת חוששץ אין לחמש קרוב או

מעלות



3־; פירוש פט״ך החיש סדוש הלטת זמנים.פירוש3
טי ה̂ו הנווי וה ומנין .עליהם מכגיהין ואין פעועה :פנהה מהני הראייה ננהנוו  גונה נין מי
 עירוש ונליוהז המפגל גלגל נהייה גסלפיוה אוהו ^זרא השווי וזה ,האפחי נגהו ונין והאמצעי המעגל
 ג״ג וניץאה הגניבה ה:־־\דז נקראה אלזרת וקורה אל המצא גלגל מוצק פוצקהמוליתופטנח מנכה ^מי»
 וצריך העולה מוצק הפחיישר אל הנראה הגונה ממל הנגהית הנקודה אל המהיישי האמצעי ממגל גוגה מדיה
̂יה פסגה המעגלות פגלגל ידועה נקודה לגו שיהיה  ת־־

 נמרררץ המעגל פוצק מיכים המהלול לפנין «זלה0
 פמרמקו ססעגל מוצק וכשילוו כיוצא סגלגל סן מיחוק
 9© ויהיה סהגרו האחר הגונה ישחנס המ*ק

 האמצע/ הגורה הוא הנכחייז המיושרלרץדה סיאלכסון
 וגלגל אגג״ז עגולת הטשה הירח גלגל נניח והמשל
 ומוצק »׳הפעגל ומוצק א׳ היוצא והגינה אה״ז היוצא
 ונקודת כ׳ מכחית והנקודה ח׳ היוצא ומוצק ע' האיץ

 הגנתית ה^דה סן היוצא הקו ©ן» הוא המעגל מן ל׳
 היוצא הקו פוף היא מ׳ ונקודת האמצעי הטרה והוא

 נ״ ניץרס ותהיה האמיתי הגונה והוא הפילם סטצק
 קנון כלומר כתחלה עליה הקנון שיהיה «יןודה היא

 והגונה המעגל מוצק והוא הירח ואמצע מפש אמצע
 חיידק ומראה עלה ראש שהיה ומיה .לירח הגסה
ס  כ׳ המיל מרחק יהיה מעלות י׳ השמש מן מונ
 ע׳ נסעגלו כירח ונניח ̂ ו'א קשת והוא מעלות
 זכר וכנר ס' נקירת אל ע' סנקודת «»־ קו ונוציא
 מעלות ג׳ ל״ס קשת תהיה מעלות ג׳ סמלוח כ׳ שמנת
 האמצעי הגונה שנץ השיטי והוא הס^ל שוף והוא

 וכשנופיף ל״ע קשת המכלול אמצע ויהיה והאסיתי
 אמצע ונניח ,סגנון המסלול יצא ל׳ע קשת פל ל״מ
 והוא המעגל מחליי מעלות ס' ^ס קשת הוא המסלול

 ס״ע קשת יהיה מעלות ג׳ שהוא זכר כני ל׳ע ק*ז
 שאלו ודע .מ׳ב] ןציור טרתו ו» מעלות. ס״ג

 לקן מהס מנה כל לקח שלא לפי נקירוג הס המסה
 אמי שהר׳ עלוני ע פד עלוני סקן אמי אלא מיוחד

 תוסיף י׳א עד מעלית ׳1מ הנ»נ החחק יהיה זאס
 נעייי נסש״ וכשהתנוץ ,מעלה המסלול אפצע על

 ייא !סנת חלקיה ג״ג מסלוה ו' מנת ממצא הססנון
 היהנון קירוג לעי חלקים ול״א אחת מעלה מעלית

 ,המנות שתי כין ידועה פנה ממלות מש לאלו ולקח
 מנתם מעלות וי׳יח מעלות <׳ לקח י״ח ופי סי״א וכן
 כ׳ד עד מי״ח וכן .חלקים ל״ס1 מפלות נ׳ השווי מן
 חלקים ל׳א מעלות ג׳ כ״ד ומנח מפלות ג׳ יף0«

 אינע מנתה והנה מגלות ד׳ הוסיף ל״א סד וסכ^ם
 ושישים אחת עד וסל׳נ חלקים ושלשים ושנים מעלות
ת ס  מעלות ה׳ צ׳ח וסגת ת0ספ ה׳ הוסיף מ

 ל״ג1 מעלות ו׳ הוסיף ח׳ה עד וסל״ח ם7הל ול״ג
 ומנת מעלות ז׳ הוסיף נ״א פד מעלות ומס׳ו חלקיס

נ״א

 ופס* חלקים כ׳ח מעלות שמונה נ׳ס ומנת מעלות ח׳ הוסיף נ׳ס עד ומנ״ג חלקיה וג׳ג מעלית ז׳ נ״א
 שני לנל לוקח שהוא לפי מא כקירוג זה לפיכך ,חנ׳ג ס׳ג ומנת מעלות ט׳ הוסיף מעלית ס׳ג עד

 פוסיפץ למה השאל ואם .הקצין ל של המטה שחי גץ תתוצעת פנה לקח וה ופשגי אחה מנה מפלות
. תוססת ומקום גרעין מי\ס זכר לא ולמה תמיד המסלול ^מצע על הנסול נסרחק ^־זג שלו הסנה

 3שנ נמוסת כתכוגה כחכמת התכאר שהיי והחשוכה
 ©סיף מפלה חק״ף סוטת הכסיל המרחק שיהיה זמן

 •תר הכסול המרחק וכשיהיה המשלזל אמצע על מנתו
 והדני והואיל סמססל מאמצע מנתז תגרע ק״ס על
 הן הנסול המרתק מגת שננרס הראייה נחשבין א״א כן

 שיגיע הראיה כליל אסשי אי שהרי המסלול אנ«צמ
 נתחלס שנתנאר כמו מעלות מס״ג ליתר הכסול המרחק

 סק״ס סחוה ככסיל הפר« יכיה שאם אסרנו שהרי
 המסלול אמצע מל הכפול המרחק מנח נוסיף ממלות

 האמיתי הירח מקום לידע הכוגה סיתה שלא ולפי
 המסלול שווי זכר לא ולסיכך גלנד הראייה לליל אלא
 שיש זאע׳ע הכ«ל המרחק מן מעלות לס׳ג אלא

 ואע״פ ש״ס, ועד ק״ס עי מס'כ יתר כשולית מיחקוח
 מוסיפין ופעם עצמה גפני מגה ותלק חלק לכל שיש

 כליל אכל ממנו אותה גורעץ וסעס המסלול טל אותה
 יהיה הנפול שהמרחק לסי הגרעון יחנן לא הראייה

 אפצע על המסלול מנח מושיסץ לפיכן סק״ף פחות
.תמיד המסלול

 השינוי הוא הנכון המסלול . וכי׳ תראה ואחר ד
 עג^מו וכין האמצעי הירח מקום שכין

 הנכון המסלול מגת ערע שנכנילה והעילה האמחי
 שהירח לס* מק״ס עמת הייסלול היה אם הירח ממקום

ג׳ נ^דת הקגון נקודת הנחנו וככר השמש לצד היה
 זהוא ז׳ ונקודת סלה לאש נין ויהיה סלה ראש הוא

 נת^ה שהזדסס כמז מי^זת י׳ הילת מעגל מוצק
 מחלקי מ״ע שקשת אמרנו וככר ,הירח אמצע והוא

 כפאח הוא שהירח זלסי ,הנכון המסלול הוא המעגל
 קרונ והשמש ע' כנקודת הירח הנחנו שהרי השסש
 שנגרע לגו יאות לפיכך <׳ טץרח והוא פלה מראש

 והשווי ג׳ז קשת האמצע שהיי האמצע מן המסלול שווי
 השני כחצי הירח ואילו צ״נ קשת והאמיתי צ״ו קשת
 השינוי קשת מוסיסים היינו ס׳ נקודת כתו המעגל מן

 סקשת ותהיה ז׳נ קבת והוא האמצע על ק׳ו קשת והוא
 שמא כרוי ק״ס המסלול יהיה ואס ק׳נ קשת האמיתית

 יהיה לא ד׳ נקודת על כשיהיה ש׳ס אי ׳1 נקודת פל
 מקומו מא האמצעי הירח מקום ויהיה שינוי ניניהם

: האמיתי
.ונו׳ מגיר הירח כה שמככח העגולה א סט׳ו

 גלגל חגירת היא בעגולה »
הירח

 המסלול אמצע על תוסיף מעלות עשר אחד עד מעלות
 עשר משתים הכפול מרחק יהיה ואס אחת. מעלה

 שתי המסלול אמצע על תוסיף מעלות י״ח עד מעלות
 ב״ד עד מעלות מי״ט הכפול המרחק יהיה ואם .מעלות
 ואם מעלות. שלש המסלול אמצע על תוסיף מעלות

 מעלות ל״א עד מעלות מכ״ה הכפול המרחק יהיה
 המרחק יהיה ואם .מעלות ד׳ המסלול אפצע על תוסיף
 אמצע על תוסיף מעלות ל״ח עד מעלות מל״ב הכפול

 מל״ט הכפול המרחק יהיה ואם .מעלות ה' המסלול
 שש המסלול אמצע על מעלות'תוסיף ט״ה עד מעלות
 נ״א עד מעלות מט״ו הכפול המרחק יהיה ואם .מעלות
 יהיה ואם .מעלות שבע המסלול אמצע על תוסיף מעלות
 על תוסיף מעלות נ״ט עד מעלות מנ״ב הכפול המרחק

 הכפול המרחק יהיה ואם מעלות. ח׳ המסלול אמצע
 המסלול אטצע על תוסיף מעלות ם"נ עד מעלות מס׳
 שתוסיף אחר המסלול אמצע שיהיה ומה .מעלות ט׳

 ואחר ד :הנכון מסלול הנקרא הוא אלו מעלות עליו
 היה אם .הנכון המסלול הוא מעלות כמה תראה כך

 הנכון הזה המסלול מנת תגרע מעיבות טק״פ פחות
 הנכון המסלול היה ואם .הראייה לשעת הירח מאמצע

 המסלול זה מנת תוסיף ש״ם עד טעיות ק״פ על יותר
 שיהיה ומה הראייה. לשעת הירח אמצע על הנכון

 מקום הוא ממנו תגרע או עליו שתוסיף אחר האמצע
 יהיה שאס ודע ה :הראייה לשעת האמיתי הירח

.מנה לו אין בשוד. ש״ם או בשוה ק"פ הנבון המסלול
 הוא הראייה לשעת האמצעי הירח מקום יהיה אלא

 יהיה אם .המסלול מנת הוא וכמה ן :האמיתי מקום
 ואם חלקים. נ׳ מנתו תהיה מעלות עשר הנכון המסלול

 .חלקים וכ״ד מעלות שתי מנתו תהיה שלימים יהיה ואם .חלקים ול״ח אחת מעלה מנתו תד,יה מעלות כ׳ הנכון המסלול יהיה
 ם׳ יר,יה ואם .חלקים ומ״ר מעלות שלמי מנתו תהיה נ׳ יד,יה ואס .חלקים וששה מעלות שלש מנתו תהיה ם׳ יהיה ואם

 מנתו תהיה פ' יהיה ואם .חלקים ומ״א מעלות ארבע מנתו תהיה ע׳ יהיה ואם .הלקים וט״ז מעלות ארבע מנתו תר,יה
 יהיה ואם .חלקים וח׳ מעלות ה׳ מנתו תהיה ק׳ יהיה ואם .חלקים וה׳ מעלות חמש מנתו תהיה צ׳ ירדה ואם .מעלות חמש

 ד' מנתו תהיה ק״ל יהיה ואם .חלקים וב׳ מעלות ד׳ מנתו תהיה ק״כ יהיה ואם .הלקים ונ״ט מעלות ד׳ מנתו תד,יר, ק״י
מ יהיה ואם .חלקים וי׳א מעלות  .חלקים ומ״ח מעלות שלש מנתו תהיה ק״נ יהיה ואם .הלקים ול"נ מעייות ג׳ מנתו תהיה ק'

 ק״פ יהיה ואם חלקים. ונ״ט אחת מעלה מנתו תד,יר, ע ק" יהיה ואם חלקים. ונ״ו אחת מעלה מנתו תר,יה ק׳ם יהיה ואם
 ק״פ על יותר הנכון המסלול יהיה ואם ן :האמיתי מקום הוא האמצעי הירח מקום אלא שאמרנו כמו מנה לו אין בשוה

 תקח העשרות עם אחדים המסלול במנין יהיו אם וכן .הממש במסלול שעשית כדרך מנתו ותדע טש״ם אותו תגרע .מעלות
 :שלו במנות הנכון במסייול תעשה כך שלו במנות השמש במסלול שביארנו כדרך האחדים. המנות שתי שבין היותר מן
 .העיקר שנת שהיא זו משגה אייר לחדש שני שיומו שבת ערב ליל בתחלת האמיתי הירח מקום לידע שרצינו הרי כיצד ח

 תוציא .יום כ״ט בו האמיתי הירח מקום לידע רוצים שאנו זה ליל תחילת עד העיקר ליל טתחלת הגמורים הימים ומנץ
 הירח אמצע ותוציא .ל"נ ל״ח ל״ה סימנם .שניות ול״ג חלקים ול״ח מעלות ל״ה אמצעו לך יצא ,זה ליל תחלה השמש אמצע
 לעת המסלול אמצע ותוציא .ל״ט ל״ו נ״ג סימנם .שניות ול״ט חלקים ול״ו מעלות נ״ג אמצעו לך יצא .זו לעת הראייה לשעת

 י״ז ישאר הירח מאמצע השמש אמצע תגרע .ט״ו כ״א ק״ג סימנם .שניות ומ״ו חלקים וכ׳׳א מעלות ק״ג אמצעו לך יצא זו
 .שניות ויי׳ב חלקים ונ״ו מעלות ל״ר, הכפול המרחק לך יצא אותו תכפול .המרהק הוא וזה .שניות ושש חלקים ונ״ח מעלות
 וכ״א מעלות ק״פ הנכון המסלול לך ויצא שהודענו כמו מעלות חמש המסלול אמצע על תוסיף לפיכך . י״ב נ״ו ליה סימנם
 ק״ח שדדא הנכון המסלול זה מנת ‘עי לחקור ובאנו ט ;בשמש שביארנו כדרך כמסלול החלקים על מקפידין ואין .חלקים

 וחלק מעלות חמש שהוא המנה תגרע טק"פ פחות היה הנכון שהמסלול ולפי . אחד וחלק מעלות חמש שלו סנה נמצאת
 מקום ונמצא .החלקים על ותוסיף חלק השניות תעשה .שניות ול״ט חלקים ול״נ מעלות ט״ח ישאר .הירח אמצע טן אחד

 הירח מקום תדע הזד, הדרך ועל .ל״ו י׳׳ח סימנם .י׳׳ט ממעלת חלקים ול״ו מעלות בי״ח שור במזל זו נשעה האמיתי הירח
:העולם סוף עד העיקר שדדא זו שנה מתחלת שתרצה ראיר. עת בכל האמיתי
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ד! א ל גו ע  נוטה וחציה לצפון נוטר, חציה .תמיד השמש בה שסובבת העגולה מעל נוטה היא תמיד הירח בה שסובבת ה
לדרום ׳
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ס סמלסור '0 שוס לישן לתדש ׳ft שיומו ג' ^יל ס׳  י
ס cftio אמלס ftגלר,ר וגו1 ל׳ו ג*ג ל/  01 סו

oftofto ס׳ג סלקיס לל׳ו מסלוס רס׳ו לס ישאד מש׳ס  י
לו ft<91 גאסיסי גראש oipi 1911 0ד»0  מסלולו ג

 .ל^מיס ממול oiteo גג׳ו גלגח לגמג קשס סמול
 גללו 0«ד ולא מסליס מש׳ס גדאש מקלס גגדס ולס:

 שגראש לסי סללתס לסירת גשמש גמקוס שסשיס
 אסורגיס שי^ג סד גמולות סדר גסן סל ססלסו

:מקומו ולגל
YMOI t גוס סקדס .גוי גראש מקלס סלודס 

 גראש 00 לא »רמ מליס M1 גמשל
 סלס גמול גאמיסי גידלו ףס1מ0 ^י גלגג 00 ולא

 סראש לסלי שגלא לסי גסמללס גלסו! שגייס ידסוו
 ואס׳ס ,ילתאומיס לשור מפלג גוגג אלל סוג לא0ו

im אגל לשר מתאלמיס לגגדו w« שסולג oe גגדס 
רגג גירס ססווסת  גלא נאילו גירת 0»א לסיע ג

א גאיא לגגץדג גמוגוסס  9000 לס אין קיימת גי
סג גידסוו לגתל^ס .לסוגי סמשל גלג גירלו לסיגן  ד
 גלא אס לידס מי דרימי אל י1לש סלא ואס גירס

 יסלס לידס נדי גמולות גלגל מסל לדרוס או ללשן ת
:גאסק סן גלגתית גמגילי

!)t מסללת גי סל יתד סירת רלתג יגיס לא לעוקס 
 גסיון גמגמת גסוין 01 ידמו .וני׳

 גשיסלריס P לולתו גשיסלר ג1 לידיסת גלללזמויס נגלית
 גשיסור גלג שתלק מי שיש יאפ׳ס ת1ל0מ ׳0 אלתו אוללש
 גמלוג לס שווגל<ת שאמר מי שיש לסי ויתר גתשלת

ד*

א ותלי י׳ לדא דקים למיס מסללת י׳  מי סלדסת סומגין נמנמיס חג ומגיס יקים וגי מסללת סי וי׳
ס ממלות גי ליתו9« שאמר  אל מסס מסס ממלג ליתרתק א׳ נקרת וגיא סראש מוקודת שיתמיל ויי

ד גי וקורת לד m מרתקי אל שיגיס ג iip i א גמללית מגלגל p ותל»ר מסלות ג׳ סיג קשת וגי ir n 
 מסלות ג׳ ליד קשת ישיסור גורוס ופייתו מף וגיא ל' קודת1 אל שיגיס סי ויסף לגמרתק גלוג מן

ג ויל»וי תזי  אי וקודש וגיא גראש אל שיגיש סו י
מס ולא גראשק גמשסש דגיג תג. לס י  0גש>תי ח
סג רסגי ftip איג גקשש  יגשימת גשף לסוגי ח
תנו 6וקר סיג נקשת  יגשיגיס תשר. לשוי חסג י
תי חתג am וקרא גיו גקשת  גקרג יגשיגיס שגף מו

 סירת שאץ תס תשר. דרומי חתג רתס וקרא דא
m שימס אתר סוג או גואש תונס o אלא שלימג 

 לסי אי גמיש גראש מגלן שיסור סלדתג משיגג
 תגיד סדר«לללת סל גראש p גירת שישיג שגסס
 גת לשוגס גואש אל רדוד גלא קשת ממול משלות
אתלרגית שוגנ שסראש לסי קשת ממול מתלות נגיש

 שבהן זו טגד זו בד! יש נקודות ושתי לדרום.
ש^ל לפיכך .בזו זו העגולות שתי פונעות  דלירח ב
 כנגד שטש של בעגולה סובב נמצא משתיק באחת
 הנקודות משתי מאחת הירח יצא ואם בשודל. השמש
 שממנה תקודח לדרומה. או השמש לצפון מדילך נמצא
 הנקראת היא השמש לצפון לנטות הירח יתחיל
 לדרום לנטות הירח יתוזיל שטטנדל ותנךדה .ראש

 הראש לזדל יש שודל ומדללך .זנב הנקראת היא השמש
 במזלות ד^ך והוא .נרעק ולא תוספת לא בו שאין

תמיד: סובב וצא p לדלי ומדגים לדגים מטלד, אחרונית
 וי״א חלקים ג׳ אחד ביום דלאמצעי הראש סהלך ב

שניות. ומ״ז חלקים ל״א ימים כי׳ מדילכו נמצא .שניות
 ומ״ג חלקים י״ז מעלות ה׳ יום בק' טדללכו ונמצא
 נ״ב יום באלן* מדללכו ונמצא .מ״ג הי״ז םימנם .שניות

די. נ״ב םימנם . שניות וי׳ חלקים ונ״ז מעלות  ונמצא נ
 ול״א מעלות קס״ט יום אלפים בעשרת מהלכו שארית
 מהלכו ונמצא .לא׳יט קס״ט סימנם .שניות ומ' חלקים
 וםינצם .שניות וט׳ חלקים ול״ב אחת מעלדל יום לכ״ט

 rום מעלות י״ח םדורדל לשנה מהלכו ונמצא .לב״ט א׳
 ואמצע . מ״ב מ״ד י״ח סימנם .שניות ומ״ב חלקים
 מעלות ק׳פ היה העיקר שתא דל׳ ליל בתחלת הראש

 אם ג :כ״ח ג״ז ק'פ סימנם .שניות וכ׳׳ח חלקים וג׳יז
 תוציא .שתרצדל עת בכל הראש מקום לידע תרצה

 ואמצע השמש אמצע שתוציא כדרך העת לאותו אמצעם
 תא ודלנשאר .מעלות מש״ם האמצע ותגרע .הירח
:הזנב מקום iT!t לעולם וכנגדו .דלעת באותו הראש מקום  ליל לתחלת הראש מקום לידע שרצינו הרי כיצד ד
 שנת שהיא זו משנה אייר לחדש שני שיומו שבת ערב

 עד העיקר ליל טתחלת תטורים הימים ומנץ .העיקר
יום: כ״ט בו הראש מקום לידע רוצים שאנו זו ליל תחלת  על לכ״ט מהלכו שתוסיף ותא .שידעת הדרך על הזאת לעת הראש אמצע תוציא ה

ש אמצע לך יצא .העיקר  ישאר טש״ס זדל אמצע תגרע .ל״ז כ״ט קפ׳׳ב סימנם .שניות ול״ז חלקים וכ״ט מעלות קפ׳׳ב תא
א וזדל .לכ״ג קע״ז סימנם שניות. וכ״ג חלקים ול׳ מעלות קע״ז לך  מקום נמצא השניות. אל תפנדל ואל הראש. מקום ת

 יתדל לעולם ו : חלקים ול׳ מעלות בכ״ז דגים במזל כנגדו הזנב ומקום . חלקים ול׳ מעלות כ״ז בתולדל במזל הראש
 מנץ בכמו מטנו ז׳ כמזל הזנב ידליה הראש מקום בו שתמצא מזל כל לפיכך בשוה. הנלנל חצי הזנב ובין הראש כץ

 שתדע ומאחר ז ג ממנו ז׳ ממזל מעלות בי׳ הזנב iT!t פלוני במזל מעלות בי׳ הראש ידליה אם כשודל. והחלקים המעלות
 אחת במעלה הזנב עם או הראש עם הירח מצאת אט .בשלשתן התכונן .האמיתי הירח ומקום הזנב ומקום הראש מקום
 תלך והוא הראש מקום לפגי הירח מקום ראית ואם לדרומדל. ולא השמש לצפון לא נוטה הירח שאץ תדע .אחד כחלק

 שהירח תדע הדאש. כנגד תלך ועא ודלרי הזנב מקום לפני הירח תדל ואם השמש. לצפון נוטה שדלירח תדע כנגדהזנב.
תז שנוטדל תטידל ח :השמש לדרום סיטדל תז רוחב הנקראת היא .לדרומה או השמש לצפון ת  לצפון נוטדל דליה אם .ת
 רודוב לו יתה לא הנקודות משתי באחת הירח דלידל ואם .דרומי רוחב נקרא לדרום נוטדל הידל ואם .צפוני רוחב נקרא
 P יתחיל דרכו תא כך אלא .בדרום בין בצפון בין מעלות דל׳ על יתר הירח רוחב ידלידל לא לעולם ט :שביארנו כמו

 לו יהיה שלא עד מעט מעט ויתקרב דחזור .מעלות לחמש שיגיע עד ונוסף תלך ודלטרחק .מעט מעט רתרחק הראש
 יהיה שלא עד ויתקרב ויחזור .מעלות לחמש שיגיע עד נוסף והמרחק מעט מעט ויתרחק ויחזור .לזנבו כשיגיע רוחב

 ומ^ם הראש מקום תציא דרומי. או תא צפוני ואם שתרצדל. עת בכל ועא כמדל הירח רוחב לידע תרצדל אם י :רוחב לו
 יהיה ואם הרוחב. מםלול תקרא תא ותשאד האמיתי. הירח טטקום הראש מקום ותנרע העת. לאותה האמיתי, הירח

 .דרומי תרח שרוחב תדע ק״פ על יתר המסלול תה ואם .צפוני הירח שרוחב תדע ק״פ. עד אחת ממעלה הרוחב מסלול
 והוא .תא כמדל הרוחב מסלול מנת ותראד! ותחזור .כלל רוחב לירח אץ בשוד. ש״ם או בשוה ושמונים מאד. תר. ואם

א :שביארנו כמו הצפוני או הדרומי תרח רוחב תקרא ותא .לדרום או לצפון נטיית שיעור  מסלול מנת היא וכמה י
 מעלה מנתו תהיה מעלות כ׳ תרל המסלול ידליד! ואם .חלקים נ״ב מנתו תדלירל מעלות עשר הרוחב מסלול ידליד! אם .הרוחב

 מעלות שלש מנתו תדלידל ם׳ המסלול יהידל ואם .חלקים ול׳ מעלות שתי מנתו תהידל ל׳ המסלול יתדל ואם חלקים. ומ׳ג אחת
 ארבע מנתו תדלידל ם׳ המסלול יהיר. ואם .חלקים מעלות.וג׳ שלש מנתו תהידל מעלות נ׳ המסלול יהיה ואם הלקים. ד׳׳ג

ת תדלידל ע׳ המסלול יהידל ואם .חלקים וכ׳ מעלות  מעלות ד מנתו לTתה פ׳ המסלול יהיה ואם .חלקים וט״ב מעלות ד׳ מנ
ב ג מעלות דל׳ מנתו תהידל צ׳ המסלול יתה ואם .חלקים ונ״ה דליתר לפי לדלם הראד תקח העשרות עם אחדים w ואם י

שבץ

C0 וזיג oSgm מס גגיס ;שת גללל( 1 . DV>n 
 מסנלת גג׳ו «אש ppi mae 00 וגת
 גמףית שיסגס 10 גמולות שדי סל ושונג ;שת

 מסל משלות גלו גג ישנס ולא שמיס שסש גיאש
 גגי |p<0 10 גדאשון גקס; מן שסולא 10 קשת

 שסושג מסגג אלא מפלס שיש ft'W שליסג מסגג
 גשיסוי 91 לרת 0 ששנג סומן נשיסור שראש מגלן
 «תל למשגל מסללת נ׳ג נגמל ppi 100• לסגן
 0900 אלורגת גמסלגל גיאש גתאתרות >09 ;שש

:גראש סיוינון
 ססלףג תנגש .לס׳ גירת יוווג 01ל> תדאג DK י

ש Dip! (לרסץ שגשגילג ססלג גיאש ^ 
רת, 0900  לא ולס גירת רלתג לידס שגווסוו >0ל גי

011 «  p<oל גראש סן גירת סרלדן נידיפיו אלא או
p יפאר גירת ממר,וג גראש 990 ערס iio גירת 

p א ^ 090ש •רסת וגגר ,סראש  PC; סול גו
ל/ ססללת גגיו גמשל 90 / 9תלון ו  גל» 9שוי> «

 שלג ססל גאמיתי ת1ג> 9901 9909 90 שמסס
סג טרסין ואין תלוןיג ססלותולס גגיו  P 00109 ג

y סל «»ף t  m<9 poft 90* ססלות M שסין 
ש ססלות ,9תל ול c 990 מלגגסלל ערס ג to 
 9*11 משלית 0'9 >שאי ;שת «ולל לו 1ל וגיא

 m<9 |1mo וגיא גרות! מתלול ftip ל«א ש9תל
 mlo גירת רותג לגיא גמשללל ומסן גראש p מלמו
ס יית01 שיסור וגיא ̂ 00 גאותג לות1גמ גולגל גיו

u «א גמסלול 90 לס גיולא גרלתג 011 p  90n 
o שלסתג גמשללל שוש לסי 'p i לגגרותג מנת וג;שפ 
 לסי מקיש גמשאל 91 לנרוס אנו למגין גוןשת מן

נ לס נשאר צ׳0 ייתר שסוא ו  גידיסונו לג׳ג מסללת משי ;י
תג לול תלקיש '91 מפלוס ד' ממלות שי שמות  גוו

^יף שתית גסשללל ג1ש לסי גסשללל לוש «י0ג! :ו
S9
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חביב ן׳
T 'C לו '®יקר ’®י ®®ייו 'י< להיות א(>

 כלו לנאר חי’6ר ההלטת
 נמקומוח שהאריך המשרש רדנרי לא קלר נלשון
 ינרי נלל הנין לא ונפרךמות הראוי פן יותר
 :לנפלה לורות והרנה פיעל מלתת כפו הרנ

 עד ונו׳ שהקדפמ הדנריס נל הרנ כתב
:הראיה נסשטטח ולחי\י לדרוש חלפע

 הראיה נטל נהיות הטללח הסנה פיררש
pp עד נדי שפחחלח נפול 

 סוך עד סרפן שפתמלת פנפזלות תאומים סוף
 עד נדי שפחתלה שהמזל נעטר ר\א קשת
 .לפעלה ננזנר השקיעה אחני הם חאופיס «ף
 ישקעו מהאזור המזלות אלה שמעלות רל

 שנהם המם משוה ממעלות יותר הרנה נאיחור
 שם ישקע לא והלילה היום ששח תשוערנה

 ולא רארן חמת מאד השמש שירד עד הירח
 אש שידעיו נ^שן הלננה על ניצוליו להשליך יונל

 ■ קשת ועד שמסרפן נמזלות וההפך ,אורה
תב נ

ט . '0 שהקוסמ הוניים S5 א י״ו6  מלקים ועשייפ והשפה רפלוה נ׳ו פאמיפי ירח ומקום פ' ל/ ו' פימנם פלה ממול שניים ס' מלקים ל׳נ פפליה נז׳ העיקר לשפם האנית׳ השמש שפקם ידפם פ
נ1 פעלום ננ׳י קשם נטול האמיע׳ הראש מיזם לע ויצא פלה טפיל  ם7מל נ׳ד מפלים י׳ח וסא הראשון האורן לה ׳נא האמים׳ הימז ממוזם האפים׳ השמש מקים ם ניפט שניים וליו חלקיה נ'

ם. נ׳ ני *״  שפירה ידע מפלים מי׳ט קרונ הראשון והאוע סאופים טף פד נדי החלם שהיא נקשם פלה נמול היה הירוו שמקום ולפי ,הראטן רומג יוט הלקים נ׳ מפלים ד׳ צ*ני טה טרה שרומג ירפה ונ
« יראם טע אוםס הפיקייםשונר פ׳ם אחר השטן צייטן אנו ואין א׳י נ פילה טא פם משאל ואם נראיים, טולםי ונם נחשנון מסן תהלס וטא נלילנ׳ נראה השני הפיקר שנם ניק ר׳ם של שהיים לפני’ ל

 מפלוה עפ׳ו פטה שק לראייה יניפ5p הקציס אלו
י פ< ויסר פי׳ «פם אי ם'ו פל יהי או ׳  פפלוה נ

,יתר ולא פטם נלא הקפנין הקצין אא צק ולפה
טין הקצינין הקצין אלי שטלם יהםסנה  והנטנס מ

 שהרי p הרנר גנטנה שרא לפי עליהם מלס נלט
 שנץ מפלוטנקשם פה׳ פטה הראשון האיק נשםצא

ד  יראה לא אה יראה אה נירס ופייט יםאיםיה נ
א ולא רגום פעמיה p ופשו ט י  קפן ואפילו א

pi שהה הנונדס אלו וולט הפוליס נשאר גטהיס 
 מפשר פטם הקן והיה קשם טף פי פיהן הםהלם
ט הרץ ונן יראה לא פעלים י י ופי מפ׳ו נ ׳  נ
 טף פי מפלים מע' הקשת ונשיהיה פנ'פ טראה

 האלו מציגנו ע׳י טף פי '*א מםמלם א פ׳ו
 ויאמ אס שייפו פי ולמקור לירוש צויום השה׳
 אל מלטה מלקיס מ' אלו לפיק יראה לא א טרם

ו השאל ואה ,הנהיון  נפולים הראיה קן טה למה ט
 הקן מן פטם סאמים סול וטפן גי׳ מול שמםלמן
 לא ולמה קשה מול וטפן שינון מול שיזמלמן נםולומ

ן הדני טס ^  והמשונה ,שוס מל הקן יטה א נ
 פמ שטלה הייה ממטה הקשה מפני השיטי וס שפילס

 פול מל ושפייה הפזלים ממעלוס ומעלה מפלה נל
 הנמלום מצעד ונקיאם וסדנה מדינה ננל ומיל

שרן הפילום שהיי ניוג אל ספאל׳ע פרג ונלטן
פפטס מהם אמד נל פה טלה האמיה ופול נוי נמל __

י ח ו פ א ״ מ ר מ א ש ר . ל׳ נ ב כ ; ו ן ז י ד ףן; ' טלמ ם1ק וטף פחון שח והקשם מק פטם המס ,ןן
שגין הקשס שדיי מסם יושר היום מטשזה פמהן • ׳ • י *

 סיום ממשוה עמה יעלה חאומיס וסוף גדי שחלש
 מסשום עמה יעלה האמיש והקשש מעלוח ק״ג נמןיים

 טמשום קשש פמו שעולה מזל וכל מפלות ר׳י היום
 שוה ממט ישר קשה עמו שוקע מסט פהוס היום
 מסל והוא שכנגדו עם שעלה היום משיה לקשיז

 םט0 ישר־ קשש עמי שעולה מזל ל3ו ,ממט השגיע*
 והוא פסט סחוש היום חשוס קשת פסו שוקע הוא
עח, עס שעולה לקשת שוס  פולה עלה מזל שהרי שנ
 מעגולס קשש מצרים מדינש והיא שלשים גרוחג פסו

 מאזדם וסול שלקים ושכעה מעלה כ״א היוש משוה
 מעלוס ל׳ד עהו עולה ממט שגיעי קשת והיא שכעדו

 הסריגה גוו סלה מזל עם שו^ו לשיכן חלקים ול״ע
 סאוגים ומול היום ממשוה חלקי?] ול״ם מעלות ל׳ד

 גכל הדץ וכן שלקיס וז׳ מעלות נ׳א פסו שוקפס
 שיעלם עד כלו שוקע אינו עלה שמזל להי ,הסולות

 על שוקע איט ^ו סאוגיס מול וכן כלו מאמים מול
 עם שוקע הוא מול כל לפיק• כלי סלה סול שיעלה
 מזל עס שפולין למסלוש שוין המס ממשוה מפלוס
,שמנח מול כהן ששוררו כמעלוס עולה והוא שכנגדו

 השיעי זה עילת לנו נ«אר ההקדמה וו שהקדמנו וארזי
 אין תאומיס qw נה־ גדי מראש שהן המזלות שהרי

 םיה אפילו לסיע ערינק קשה לאוע גסהרה שוקפין
 ואיע גטה נראה הירח קצר שלק הראשון האורן
 לפי סדין ה1 נהפן דינן המזליש ושאני , לשקוע ממהר

 ממשוה פמהם ששז־;עח הקשח שהיי נמהרה ששוקעין
 שלהן הרא»ן האורן שיהיה ציין זה ומפני קצרה היום
, לשקוע וממהר לחסה הירח שראה לאו ואם ארון
ד]. [ציור ה״ו אגג״ו האופק עגולת ונגיח  ועגולש ם״
 ועגזלת געח״ז המזלות ועגולת אח״ה היום משוה

ש׳ מאזנים מזל ראש ונקודת נע״ד היומית המסוה
 ושהיה אריה מזל משחלת מעלות פשר ג״ע וקשת
 ע'כ קשת עם 1שו^ והוא אריה מיל ראש ג׳ (־ץרש

 היזפיה המשגה מעגולת ס״ג שהיא לפי היום סססרש
 ושיעור אחד שציריהן להי היום לסשזה דומה והוא
 מקשת חלק והוא חלקיה <מ׳ מפלות ח׳ ע״כ קשת
פ׳ ונקודש נ״ס קשת נו ששוקעת הזמן והוא היום
 התנאר הנה . הממרג נסאש א׳ ונ^דש המורח מאת

 עשר מנתו אריה מיל והוא הניכר המול שגזה לן
 סן שקיעתה קשת והיא היום ממשוה מתחלתז מעלות
 טה והיא חלקיה ומ' ממלות שחונה המערני האופק

 המול והוא דלי מזל מתחלש מפלות משל לסעאלע
 קצר והוא היום מקשה חלק הוא הקשת וזה שכנגדו

לפיק• שכנגיו למזל הסריגה מקשת וולשי אל גפרן
 הוא הקשת חה ,מפלוח כ״ד מפלוש מעשר המזלות כאלו שיהיה שצייו אמר לפיכן ע״ג קשת קוצר כסי נמסרה ששקיעיזו לסי הפין נראייח גנוה הירח שיהיה כדי ארוכה סיאנען האורן קשת שיםים ס^רין

דן מ  המזלות ומגולח נח״ה היום נזשיה ומגולח ה״ו אנג״ד האופק עגולת סהיה דלי ממזל מעלות י׳ שהיה שכנגח המזל מן מעלות י׳ ג״כ ונניח יראה לא או הירח יראה אס שידע מד ישנךיס דרישה צו #
 ששוקעת הקשת והיא היומיש המכנה מן ס״נ וקשת ססלוש י׳ פ״א קשת שהיה שוקסס כשהיא דלי מזל ראש א׳ ונקודת דלי ממזל מעלות י׳ סוף היה ע׳ ונקווה ע׳ז נ׳ היזמיס הפסגה מגולש ח״ד 0״6
ן האוע קשש שתהיה לנו די לפיכך שכנגדי המזל וסן אל נערן אלון ומן והוא ס״א קשת ט ששוקסס היוס יקשת הזמן והוא חלקיה וכ״ג מעלות י״א ושיעורה דלי ממול מפלוס אלו 0• ו ^  ס׳ ה

 אחכה המזלוס מן קשח סס השוקמס יוה ממשוה שהקשת ומן שכל לן הי־-גאר «ה . )rr׳D [ציור הצורה 11 מון נשקיעה וששאתר העידה גראייח גטהה הלננה חהיה ארוכה השקיעה ק»ז0 ^ ססלוס
p שיסים צחן אין מפסל שהירח לפי גדילה קשש הראשון האורן ^הא צדן קצרה השקיעה שקשת וגופן רג זמן סיום סקשס לשקיעתו יראה שהרי לשקוע מסהר איט שכירס לסי אחן הראשון 160
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ד הונריי S* ייו8 ק . «p יה6י0 טצי י י י ׳ י מ בש«פה# הי) (קף י ^י :ט׳ טהר* טנסא שעי ופשרי! ו

 ובסהלול השמש במסלול שעשית כמו המנות שתי שבין
וכבו* .מעלות נ׳ג הרוחב מסלול שהיה הרי כיצד .הירח
וג׳ מעלות שלש מנתו היתרו נ׳ המסלול היה שאילו ידעת

וב׳ מעלות ד׳ מנתו היתה ם׳ המסלול היה ואילו .חלקים
 חלקים ג׳ חלקים ל׳ המנות שתי כין היתר נמצא .חלקים

 שלש נ״נ שהוא זה מסלול חשבון לפי ונמצא .מעלה לכל
:ומנין מנין בכל תעשה זו דרך ועל .חלקים וניט מעלות  כמו צ׳ עד הרוחב מסלול של מנתו שתדע מאחר יג

 שאם .המסלול מניינות כל של מנות תדע . שהודענוך
פ עד צ' ־על יתר המסלול יהיה  מק״פ המסלול תגרע ק'

ה: בו תדע והנשאר  הירח רוחב ודא וזה יד המנ
 על יתר המסלול שהרי דרומי והוא .זה ליל בתחלת

 pתג ר׳ע עד מק״פ יתר המסלול היה אם וכן . ק״פ
המסלול היה ואם המנה: בו תדע והנשאר 6ק״ טמנו
 והנשאר משים אותו תגרע .שים עד ר״ע על יותר
ז :המנה בו תדע נ המסלול שהיה הרי כיצד ט  תגרע ק'
 שתי שלשים שטנת ידעת וכבר .ל׳ נשאר מק״פ אוחו

 שהיה הרי יז :חלקים ושלשים מעלות שתי ק״נ מנת תהיה וכך חלקים ושלשים מעלות
 .חלקים ומ״ג אחת מעלה היא כ׳ שמנח ידעת וכבר .ק״פישארב׳ טמנו תגרע .ר׳ המסלול

ח :חלקים ומ״נ אחת מעלה תהיה ר' מנת תהיה אם וכן  אותו תנרע ש׳ המסלול שהיה הרי י
 ד׳ ש׳ מנת היא וכך .חלקים וב' מעלות ארבע ששים שמנת ידעת וכבר .ם' נשאר מש׳ם

 הוא כמה הירח רוחב לידע שרצינו הרי יט המניינות: בכל זו דרך ועל .וב'חלקים מעלות
ל בתחלת דרומי ואם צפוני אם דצא רוח ובאיזו  .זו משנה אייר לחדש שני שבת ערב ד
 .שור ממזל חלקים ול״ו מעלות בי״ח זה בליל היה האמיתי הירח שמקום ידעת וכבר
 .בתולה ממזל חלקים ול׳ מעלות בכ״ז העת באותה היה הראש ומקום .ל״ו י׳ח סימנו
ם תגרע .כז״ל סימנו ו  ו׳ מעלות רל״א הרוחב מסלול לך יצא .דדרח טמקום הראש ^

 של המנה ונמצאת .המסלול בכל החלקים על משגיחין שאין לפי .ו׳ רל״א סימנו .חלקים
 בתחלת הירח רוחב וזיצ . חלקים וגיג מעלות שלש זה בפרק שביארנו בדרכים זה מסלול

:ק״פ על יתר המסלול שהרי דרומי והוא .זה ליל

עשר שבעה פרק
 לדעת וכשתרצה .הראיה לידיעת ומוכנים עתידים שיהיו כדי שהקדמנו הדברים כל א

 ומקום האמיתי הירח ומקום האמיתי השמש מקום ותוציא ותחשוב תתחיל זאת
 הוא והנשאר האמיתי הירח ממקום האמיתי השמש מקום ותגרע .הראיה לשעת הראש
 כמה הירח מקום תדע הירח ומקום ד,ראש מקום שתדע ומאחר ב :ראשון אורך תקרא

 ראשון הזה באורך והזהר .ראשון רוחב הנקרא והוא דרומי או צפוני רוחב דצא ואם .דצא
 הזה וברוחב הראשון הזה באורך והתבונן ג : לך מוכנים שניהם ויהיו הראשון וברוחב
שיראה לעולם אפשר שאי בודאי תדע .פחות או בשוה מעלות תשע לך יצא אם .הראשון

האורך יהיה ואם אחר. חשבון צריך אתה ואין ישראל ארץ בכל הלילה באותו הירח
 צריך אתה ואין ישראל ארץ בכל יראה שהירח בודאי תדע מעלות ט״ו על יתר הראשון
ט הראשון האורך יהיה ואם .אחר לחשבון  ולחקור לדרוש תצטרך כ״ו ועד מעלות ט׳

 כשהיה אמורים דברים במה ך :יראה לא או יראה אם שתדע עד הראיה בחשבונות
 הירח מקום היה אם אבל . תאומים מזל סוף עד נדי מזל מתחלת האמיתי הירח מקום
תרד .פחות או מעלות עשר הראשון אורך ויהיה קשת מזל סוף עד סרטן מזל סתחלת

על יתר הראשון היה ואם .ישראל ארץ בבל הלילה כאותו כלל נראה הירח שאין
כ״ד
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qei ר גקודו מממנל נגלגל וממימ ’• מ1מןו נסלס
Sל־^וf Sג*f!i־v T'* ^ ד ת כ״ד <?7״ לו ע אי מ ד ה ו א ר ל י ל בכ ט שראל ג ם .י א ה ו הי ב ן׳ י מ ח

9 foi^)י fives ̂לת nro צ6 ד מג־
q« r’ קי ^

9 p)1ws >*b»96 9כis9 *v*t ttf
9np t»9c \m )0 pctp 9n e!>u< 'ד 

friX }St hipo f)9 98'rcp c\*s hm 
f<) 9 ^ורת roi hw *hה̂ו ס5ר ^cv 
ofte גקייס צ0 ««( יסיה tfno »u A191 *ft 

ftit̂ »1 ל&י fift>s M'(5 לו fi ipfic5̂ו pft9 
 ({fi גיי pmfv מי והס pte משנות ftJro והקו
̂יס 0*1ק גי69 ̂ץ וה <v >ה נו  ofti n»x ניגיהס ו

 חגורת ft^ אמ׳ו tiu9 ft*01 הגורה עגולח סהיה
 cftהל tm מגולה וי תהיה העצמה המולות

ftiot מלות 7?* שרחנס רמויגות ftו PDP• 
 <״מ Pep ויכיס נלכד באורן המראה שימי יהיה

 מגולת הטראה שימי מצמו והוא המולוס מגולת
 גנגולת היא הלירה סו הגובה שסטגת י6ל הגונה
fivnjfi ה»א גאמז המראה £יטי ויהיה גנולמה ?ttie 

 יהיה לא הלולה וסו הגובה בפגולת התראה סיגוי
d והיא אבג׳ל סגולת תהיה ואס .במתב סראה שיגיי 

̂ז היא המנה מגולת  שינוי יהיה סירת חתג מגי
 המראה מוי נתצמו הוא ויהיה נלכד ברוחב המראה
 ומינו .נאות־ תראה שימי צו ויהיה הגונז מגולת
 וכבי המתמי האות*, prp טלה מזל לאש «״ •?וית

 בנקורת והש«£ שור מול ראש *0 וב*,ודת במתיב
 מטלות ל׳ה ת^ד קשת יהיה ק5גאו שוקעת מהיא ד״

 שמקומה לטי שול ממול פסלות ה* עד נולה מתתצת
 מטלות ה״ שהוא אממי בנר הנווה טיד האמיתי

 ונקודת מעלות מ״ת שמא נניח ע״< וקשת שיר מגמל
 מעלות י״ח סיף והוא האמיתי הירח מקום הוא «*

 סמלה והיא המראה שיטי ג״מ קשת ותהיה שור ממול
 היא מ׳ מקורת מפצות מ״! ט״מ קשח ויהיה אתת

 קשת גיטגו לטיע .<עין הירת בה שי̂ר הנקודה
 הראשון pהאו מן האורן מראה שיטי קסז והיא ג״מ
 י״נ נידיט י;אר מטלות י״ג ושיעורי ד/ קשת והיא
 בבירור בשנאי הנה .השד א̂ו הנקרא יוהו מעלה

 האזרך מן האוע מלאה שינוי גרטון ירלס יבמושש
 מקוס בשום אותו להוסין אפשר ואי שמיד הראשון

 אל טטה הוא חמיד בל״מ יץ שסף לטי סמולויו מן
 לגחע אט גיינין ימ0ל החולות סדר טל שלא האוטק

 תמיד הראשון הא̂ו מן האורן מראה שיט• קשת
 מנואר מהמולות קשת לסל המקיים השנויה מל והמוסת

: הגימנוריאות גססרי
T הטילה .'1ב הרותב מראה שינד אכי ^̂ ̂יn ויילד- י«!(וח שנשט ^pM ̂,© גומי; רוחגהייתלטוגי יהיה אם ה י>^ם מצ ל הי מז ק ב ר ת ס ם כ - , . חלקן

ה שיוחג לסי הראסן החתג מן היותג מראה שינוי של רי ם ל״ח א ה ראם . חלקי הי ל י סז ה כ ל תו ד כ ם ם״ . חלפי
ם א ה ו הי ל י מז ם ב אזני ו מ ם. מ׳ קי ל ם ח א ה ו הי  כמזל י

ב pjijjjj (»חן5 העטה בגלגל סקוטי ר ק ם מ״ד, ן ם .חלקי א ה ו הי ל י מז ת כ ש ד ק ם מ״  .חלקי
ה ראם והיא היומנ מטנילת היא הקשח !» הגובה הי ל י סז די ב ם ל״ו ג ם י חלפי א ה ו הי ל י סז נ

’li לי ם. rכ ד קי ל ם ח א ה ו הי ל י מז ם ב ם י*ב תי : חלקי
ר ט ה»גו(נ u ננוגה r^iu %ג>ט על ^ון טטוןי, ח א תדע מ ם ש לו חלקי ע א ר תו תנ ב מן או ח ת־ו

^ . «Xג־נr" ״ ״:; ,^ ״ ^X^ שון א ר ף או ה פי תן תו ליו או סו ע ך כ ענו ד הו א ש צ ך ד ל
ב psw « י»ין «»״ י.״» x־< הן! ן»ט ח רו שני ה ר .ה ב כ תT ו ם ע א א פוני הו מי או צ רו .ד

ע ד ת ה ו מ ת כ לו ע ה מ מ כ ם ו ה חלקי ש ע ה נ ב ז ״ ר שני ה ה

טל בכל יראה ודאי מעלות כ״ד  יהיה ואם .ישראל נ
 וארבע עשרים ועד מעלות מעשר הראשון האורך

 או יראה אם דדאיה בחשבונות ול^־ר לדרוש תצטרך
 וראה התבוק .הראיה חשבוטת p ואלו ף, :יראה לא

 P תנרע טלה במזל יהיה אם . ועא טזל כאיזה הירח
 תגרע שור כמזל יהיה ואם .חלנךם נים הראשון האורך

 תגרע תאומים נמזל יהיה ואם .אחת מעלה האורך מן
 מן תנרע סרטן במזל יהיה ואם .חלקים נ״ח האורך מן

 P תגרע אריה במזל יהיה ואם .חלקים ט״ג האורך
 P תגרע בתולה כמזל יהיה ואם .חלקים ם״נ האורך
 מן תגרע מאעים במזל יהיה ואם .חלקים ל״ז האורך
P תגרע עקרב במזל יהיה ואם חלקים. ליד האורך
P תגרע קשת במזל יהיה ואם .חלקים ל״ד האורך
P תגרע גדי במזל יהיה ואם . חלקים לץ האורך
P תנרע דלי במזל יהיה ואם .חלקים מ״ד האורך
מן תנרע דגים במזל יהיה ואם . חלקים נ״ג האורך
 שתנרע אחר האורך p והנשאר .חלקים נ״ח האורך

 ולמה ן :שני אורך דגקרא וצא החלקים אלו ממנו
 איט האמיתי הירח שמקום לפי .אלו חלקים טרעץ
 באורך ביניהם יש שינוי אלא בו שיראה המקום
 מראה ושינוי .המראה שינוי הנקרא והוא .וברוחב
 האורך מן אוחו גורעין לעולם הראיה בשעת האורך

 היה אם . הרוחב מראה שינוי אבל ז :שאמרנו במו
 הרוחב מראה שיטי של חלקים טרעץ צפוני הירח רוחב

 מוסיפץ הדרומי הירח רוחב היה ואם .הראשון הרוחב מן
 .הראשק הרוחב על הרוחב מראה שיטי של החלקים

 אן- עליו שמוםיפץ אחר הראשון הרוחב שיהיה ומה
 :שני רוחב הנקרא וצא דחלקים אותם טסט נורעין

p גורעין או שטוסיפץ החלקים הם וכמה ח v . אם 
 בטזל יהיה ואם .חלקים תשעה טלה במזל הירח יהיה
 . חלקים ט״ז תאומים במזל יהיה ואם .חלקים י׳ שור
במזל יהיה ואם ׳ ־ ־ ׳ ־ ״

a ה jia ס6הי מ0סש« ק ואלו היג מון« 
ס cn» • וטי  M גגל סרג טו

[M 9כמ לדפס 6*9 וף0< ו6*מנ ל06ג
 6191 9מ09 וץממ0 «ר6 9לש<ןו 9>ר9 ר06•גו

 ממלס נסה ליל יה6ר9 קשת ונ9 קראו אפר
:סירת שישקע מר תמ>-.9 קמ6ישקמו«שת ממשוס
 מול W גאי ודאה וק3ת9 היג פור כתב

 אויד9 9מרא ושיגוי ער וס׳ היית וא9
:וטי אומו גורמק למולס 9י6ר9 נשמה

 נתאר 9רנ9 תטאר 91 ל9 ממם מירחן
 ממנמיל קו9ש גמנור ט ,9הטג9

 סיוצא ^ וא9 גמול אמ*ת>9 מידת מקום
 גלגל אל <רת9 מרגו דדן ופוגר p69 ממרס
 ימו9 מקום את לעיויגו 9העיא והקו המולוח

 אגסם אשר מירמ תגיצון היוצא הקו טא גמול
 ניג ומוגד אדן9 נגמצית ששת תל מותרים

 נהנוס יהיה המ«!ומ נלנל אל הירח סרגו מך
 סמול גגלצל האלה הקוים שוי גין תה הנרל
 והתנשם מתאלפות תנקהיות צאתם אמרי

ס שהיא נאמצננס אתת נ«ךדה  הירנו סי
 יראם הוה וההנול ותעלה משם והסאידס

 התר מראה נפי לאופק קרוג הירס את הפיר
 גמת ולגן האתית׳ המקום גשי שסא ממה

 ראותם נפי יראה המשיג כלתי שהיימ היתיה
 געי שהוא ממה מקימה אל קיונ יוסי שהוא

 אל קיוג יותר א'כ ויהיה האמיתי המקום
 שהוא ממה יותר מהנסתגו הניאה פסי השמש

 צנרוע נהנית יצשיך ולגן .האתית■ המקום כסי
 אמי ספיד וכן היאשק מהאוין המראה שינוי

 נהשר הוא יום חצי קודם אגל היום סלי
 <ץית מקם סל המראה שינוי שסוםיטן
*יו מראה ושינוי אתי ולגן האמיתי  מפגן ה
 מראה משימי לאפוקי ונו' טימין למולם הראיה
 אותו שמוסיתץ העס תלי קורם שהוא האות*

 p169 מל אותו ומוסיפץ הירא תקם מל
:המולד לאתר הראשון

 החמג מראה שינוי אגל הרג מור aro ז
 למנין ל>תו ותטן עד גמלמה היא
 נשיע•מראההיומג טדושהסנה ויהיהמאיד.

 גשימי שניארם הסנה גמלמה היא הרוסג וטי
 יוסיף לא היית שמימג ולס׳ .האורך פיאה

 ^תק המול אסר px והקשת סמלות ם' מל
 לא רגךם ל׳׳ג «נלות ג°ג ^ גי אים המישור

 מלית יותר המישור מאופק להתרסק היית יוגל
 שגיטשלים ונמצא רקיהנקירוב. לץ ממלות
 הדג גס שעליה ממלות לייג %תגה תוגיג

 מצנס תמיר נוסה היים יהיה חשנונותיו גל
 תניצק היוצא הרך ולמס ריים. גלמי הראש
 •ותר ת»ר אותו מראה הירס נוף אל פיגימ
 גמי האמת גפי שהוא ממה האופק אל קחג

 מסר תמיד הירס לט שיראה נמצא שהתנאר
 «ו שהוא ממה הדרומי ה*אק אל קיוג

 היים וזמג היה אם וע׳ה .האמיתי המקום
 מו»פק רלומי היה ואס הראשק הלוסג p מואההדוסג שינוי פל האלקים נורמין צאוני
 סא אס ממת ונגר הרג ואמר . «׳ xn ונקרא מראה רמונ «א והיוצא תלין אותם
 הראשק מהרימג המלקים אלה שיניע האלו גוסטנות למתשג שלוה לשי רחמי * לשוני

ואס אותם צייסק צטר רו«9 סאה תתלה אשר והוא אהוייע 99 השי שליו יוטשם או
ררומי או צטני הוא אם ט להתטק לתתשג נגאן אה ולא פתם מותיטס ודומי הוא

.ונוי הוא מול וה גאי הירת וראה התטנן ואמר סצוה האורך מראה נשינו׳ משה גאשר
 הרוסג מל ללווה הוצרך שלא גלותי ררזלד P לטנ> הוא אם •מנת וגגר 91 גל ומם

 מל שהעיד וגמו פנ<•0 הפיק p ירמסו שנשר לסי דיומי או צ«ני הוא אם שתתנוק
>to הירת גירימת ואקק וטי הראש 0מצך שתדע ומאסר נאמרו המרק 91 שתסלת 91
 המולות גמסאר לא לנר המפלות גמסשו הרג שימיו הירס שמקום לשי הוא סל וס

הוא; מול 91 נאן הירת התטק לצוות הוצקך
. . כתב .

« ניהיה לש1« ואי מניין <«ו המו יהיה ווזע• מיס xn אש אנל ,צ»נ> היות וז
ם סים] ףיוי n? סף עד מאויש idnra וסא <’9 הגולות מן י',שת אג׳ג תאיי! «ש»ש P קשיו 9ותם מנ9 מ1ושיא(יך <ד ואש אי נעות mu לשק< •צה ני «ךוש <ל מאסום ואש 9י

to ממנוצת tfn '0 imp מ( שמשש צנצ0 «נעת שטגש גתנולת ויעtep 1 נימש 1*3  wto ף ישיא ש«<ש ■גילי■ ^ <' סאיזמ <«שי שיאני( שוותה> ®v שתצא ne mtnlm  p 
w מוסל שימ קשת יסא שצואש (ora קשש «ל שאשישי ניומ מקם to מל מנקים ran קשת א4ו1ו שנואה, «ומנ to מענילםףיז« ?שת«*סקשת יתהיש גאון rap ורשש» וןשש מסי 
^ •צא צשינן «אקן wra של םנושנ שגאה שימי של שמצקיס מושישין ויומי שיושנ יסם ואש לל1א צמגן ל» נקשש הואקן סחנit 9 מריש שגי שיושג קשש למגן מ*ג קשת והוא שראשון צייתג

טשג

 ה׳ה העולות rtra ויהמו י,' העואת וציו י' (קיש
 גסורש שניגש סהולח נם שהונסם והנקדם ויש ו' נם1הנ וקשת ה׳ו צהונ׳ הסעה «לנל וי,שת
n נהיגן צשונתו to מי נקדם הגועה נלגנ p 'ם'נ קשם וננית ,היאע היא ם iniwp 0ם םמולומ 
 ויסם שושן ואש ה׳ נקית תשיש לשןוע סנה והוא שלה ואש <׳ נקות וימיה תאועיס :זו סלה
 שמצא הקו גואש ש»נעיו היותה ^ת ונסת וולד,יש. היה שעלית ו’ל נוו« יהמה היאש נגת טן

 תגיש ע' אקוש השולית יסיגם אל ו^יג ם* נקית to הנוגה «ולת אל שעניע האק ע<זצ?
 סק סף to הניאה היוש מקש סא שנונה עענילת י נקודת יתהיה הואהון וותנ סא מ׳ע קשת

 ששנימ 1ם נ' נקית תל ו>ו9םו םנולש מנמלות vio נוציא ונש מונה ענולת אל nf תו מן גמלא
 גשני «זענ סא נ׳ם קשת ו•ש•ש ק׳ם עמלת והיא ש' נקיית על הה יזונעת העולות ענולת אל

 מיג קשם «ו גיי שקשת ססם נ׳ם קשת to נ' ענקוות נום קשת על געתוד קשת והשסעא
rat® ססהת ע׳ע קשש xra שאר ויע שקשת וים קשש נשננמו לתיק ששני המתג על עואשון* 
 •1̂ שיום יסש ואס . )1*0 [למו צידתו 111 שג* מוריו וסא נ׳ש לקעת שוש to ע׳ע קשת
 שערג שעאש מסלית רניע ויהיה עלה עול כראש וערץעו נשקע® ת1<קו על והראש ם*ח) (צמר
*ש9 היאנזן wra p wra עיא! סשי על תלקס שמרע ישיא אלוי האלי הצורית נג׳ שיין ׳כיש
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pcifc i כז:כ נקזוה נ'] [ציור מהיה 6ו^ .56«ו ה5הז ttS כראיה V’ti׳ לןי:לא ל«ץ כראה הייתג זהיא ה׳נ זשה לן י!א ג׳ע י,שה י,׳מ ה־,:ה על מו:ין 6א ההכי יוונ t כמו ה!וי« מיון 
א: איחה ממס הו!נ וניץוי. ה׳ י,ירה1 נ!ו היוס מצי ^ האי»ז על שסימה המשה !0 ’1 ;קורמ מהיה אכל שהיא  מלס ראמ '0 כי,ודס זסהיה וניס דלי גוי ס1ל:ין גה1מ ה«ערנ כלו ■סיס גדי ני
 מלי היזמש זהיה המראה שיט׳ של הצוחה ככל הייס מצי עגילה היא אהד׳ג עגולת ש^דמה כצורה שנהיה כמו נ’ע כהשה היאשו! הרומכ על מוסיף והוא ס'< ה<' והתמכ ש'מ היאשו! הרוהכ ע! נס ויהיה
^:ל צוכזמ נמה שיכאו כהרככה ואששי כאנוה הס אומס שוכיס הצורות שאלו ודע .נתמלה שנתכאי כמו האושר, ״ן הןיינה הגונה מעגולת לני\דה הגיע העי! שראיית לשי ואשי! מייתנ t׳׳ האושת מ! ןרונ

שינך ושיעור סכל. לוכוי אותט מונע האריכות מודח
חכיב ן

 הרוחג p יהיןח חמוור כן ואסר שד כתב י
 שאם ודע עד יכו׳ מי,צש הזה השר

ט׳ משל נליזח שם יהיה <א  כנר הסירוש .ו
 סלוניס בפעלה הייס שפרץם נשגצמי נ• ידעס
 קשח נדמה שכאשר נזה טונהר פלור, סמזל
 הירח מרכז על ועונרס האזור סקינוב יוצאח

 אוחה האזור מפעלוח איות פעלה מד יסכעח
 מרחב לירח ונהיוח .הירח מר\ היא העמלה

 הירח ערנז שנץ הר,שח מזאת החסינה חהיה
 היא עליה שעס הזאח שהסשח האדר לפעלח

 ®גבים הכלכלים כל ולהיות . המרחב קשח
 ר,ענ׳ אשר השלם רלשב׳ אביב היומית בחממה

 פעלוח נ”נ ולדרום לצט! מהם טעים האזור
 מהאזור קשח נשער נמשר הנה דקים ל׳ג

 בעלה זו א׳ עד ותגיע הירח ממעלח פסצא
 ׳וצאס לה ננחיח אסרס קשח ונדמה פוקמח
 הפננלח העגולה עד ומגעח הירח נומרנז
 שולה שהיא הנזכרת השור,עח החמלה פקיעח
 מאופי, ניץדת על ושנרת השלם מקעב׳ היוצאת

 הירח יהיה ולא המעלה אותה שי,יעח ששם
 האלה הכ-ןשחיח שחי גד, בראש או סיע! בראש

 ר׳ל .ארכן נמדת בהכרח מתחלשת תהיינה
 שממנה המגולה סל מהי האחח הרןשת שייחס
 הי,שת ליחס פתסלאח הקשת אותה חוצבה
 שתי ראשי יוכלו שלא נאוק שולתה על השנית

 המגנלח השולה אל להניע האלה הקששס
 הזה והחלוף .אחד בזמן הנזכרת המעלה שקיעת

 ואבאר מעגל נלחת שה הרעב׳ס שקרא שא
ע :«דו לך  סרק בראש הירח בהחח ש ד
 פהשולה לסי משל נליזח שם אין גדי בראש או

 סרמן ראש מל ושנרח האזור מקפבי היוצאת
ד וראש  סקעבי היוצאת השולה בעצמה היא ג

 ולק ממת הניץדוח שתי על ועוברת העולם
 השלם מקעב׳ היוצאת השולה נימה נאשר

 עוד וניסה שוקעת מעלה זו א׳ על ושברת
 הירח מתעלת יוצאת כאחת נכחיות קששת פחי

 אל הולטח ושתיהן הייה ממרכז יוצאת ומשנית
 הכןשתוח סח׳ תהיינה בהכרח הנזכרת העגולה

 אסילו שואתיהן יחס נשי באורכן מות האלה
 מירח ומעלת הואיל המרחב נחנליס מירח היה
ד ראש או סרק ראש היא  נהיות אבל . נ

 או סרק מראש הטמס מהמעלות באחת הירח
ד מראש  הי,שתוס שחי נין בהכרח חלות יהיה ג

ש חק נ  חסה שכאשר לסי ,שונותיהן אל י
 סלה ראש עד גדי מראש הירח שנה המעלה

 מי,סני היוצאות השולה דטעי שט בהכרח הנה
 רביע שהם המעלה אותה ,על ושבית האזור
 בשעת יש מזרחי דרוס׳ ויניע מערבי צשט

 ושנרח משלם מקסב׳ כיוצאת מכשולה הראיה
ע ממרב כלס׳ מעלה אותה מל  צשט ויני

שני דרומי ורביע מזרחי ש מ  מהענולה אז י
שנית העולם מקסני היוצאת  מעלה אותה על ו

 על האלה העגולות שתי וחתסנרנה מזרח כלש
 נמשך זה וכל לה כנכחית ועל ההיא המעלה

 שולח מעל טסה הצסוט האזור ש^סב מצי
 קסני על השנרת העגולה שהיא קעם אצי

 והדרוש מערב כלפי הראש ננס ועל הכטלה
 הירח מרחב שאם זה סהון ויסתי? מזרח כלש׳
ד מראש והוא צפוט  שתהיה סלה כלפי והלאה ג

 שור,עת מעלה זו 4ל הירח מעלה שבץ הקשת
 ארוכה יותר הקשת אותה עטלת אל ביחס

 ושעת כירח מסרס כיוצאת לה הנכחיח מהקשת
 על ועוברת השלם חי,שי המצאת שולה עד

שולס אל ביחס אותה!מעלה שנ\עת מקם
 המצאת מהשולה שהי,שח אחרי הקפת אותה

אשר הירח מעלת על ושנרת האזור מקטני
ת השלם סקסני היוצאת השולה לר,שח מעינית הקשת נאותה הירח שני  הירח מעלת על ו

 מרחב שנהיזח יתבאר ומזה סהשולה צסוט בחלק הירח יהיה צשט הירח שחב בהמת כי
ש שקעת מעלה זו אי אל ומלכת הירח ממעלת היוצאת הנןשח תהיה דרוש הירח קסנה יו

מהקשת

 ותקח תחזור כך ואחר י :עתיר ויהיה לפניך אותו ותכין
 מעט נלוז שהירח מפגי .מקצתו הזה השני הרוחכ מן

 יהיה אם .ממנו שתקה המקצת ועא וכמה .במענלו
 • ממנו מעלות כ׳ עד טלה מזל מתחלת הירח מקום

 מן תקח .ממנו מעלות כ' עד מאזנים מזל מתחלת או
 ממזל מכ׳ הירח יהיה ואם .חמישיו שני השני הרוחכ

 מאזנים ממזל מכ׳ או שור ממזל מעלות י׳ עד טלה
 השני הרוחב מן תקח עקרב ממזל מעלות י׳ עד

 עד שור ממזל מעלות מעשר הירח יהיה ואם .שלישיתו
 מטנו כ׳ עד עקרב ממזל מעלות מעשר או ממנו כ׳

 מב׳ הירח יהיה ואם .רביעיתו השני הרוחב מן תקח
 עד עקרב ממזל מכ׳ או סופו עד שור ממזל מעלות

 הירח יהיה ואם .חטישיתו השני הרוחב מן תקח םופו
 טתחלת או ממנו מעלות עשר עד תאומים טול מתחלת

 השני הרוחב מן תקח מטנו טעלורג עשר עד קשת מזל
 ועד תאומים ממזל מעלות טי׳ הירח יהיה ואם .שתותו

 מן תקח מטנו ב׳ עד קשת ממזל מעשר או טמנו כ׳
 טב׳ הירח מקום יהיה ואם .שתותו חצי השני הרוחב

 עד קשת ממזל מב׳ או ממנו כ״ה עד תאומים ממזל
 ואם .שתותו רביע השני הרוחב מן תקח מטנו כ״ה
 מעלות חמש עד תאומים ממזל טב׳ה הירח מקום ירייה
 מעלות חמש עד קשת ממזל טכ״ה או סרטן ממזל
 .טענל נליזת באן שאין לפי .כלום תקח לא גדי ממזל

 או טמנו עשר עד סרטן ממזל םחט׳פ הירח יהיה ואם
 השני הרוחב מן תקח ממנו עשר עד גדי ממזל מחמש
 סרטן ממזל טי׳ הירח מקום יהיה ואם .שתותו רביע

 תקח ממנו עשרים עד גדי ממול מעשר או מטנו ב׳ עד
 הירח מקום יהיה ואם .שתותו חצי השני הרוחב מן

 סופו עד גדי ממזל מב׳ או סופו עד סרטן ממזל טב׳
 מתחלת הירח יהיה ואם .שתותו השני הרוחב מן תקח
ל טתחלת או ממנו מעלות עשר עד אריה מזל  דלי ט
 חמישיתו. השני הרוחב טמנו תקח ממנו מעלות עשר עד

 מטגו ב׳ עד אריה ממזל מעלות מי׳ הירח יהיה ואם
 השני הרוחב מן תקח טמנו ב׳ עד דלי ממזל מי׳ או

 עשר עד אריה ממזל מב׳ הירח יהיה ואם .רביעיתו
 דגים ממזל עשר עד דלי ממזל טב׳ או בתולה ממזל
 מעשר הירח יהיה ואם .שלישיתו השני הרוחב מן תקח

 דגים ממזל מעלות מי׳ או סופו עד בתולה ממזל מעלות
 המקצת וזאת .חטישיו ב׳ השני הרוחב מן תקח סופו עד

 : הירח מעגל הנקראת היא השני הרוחב מן שריקח
א  אם ותראה הירח ברוחב ותתבונן תוזזור בך ואחר י
 הירח מעגל תגרע צפוני ר\א אם .דרומי או צפוני הוא
 דרומי הירח רוחב היה ואם .השני האורך מן הזה

 דברים במה .השני האורך על הזה המעגל תוסיף
 סוף עד גדי מזל טתחלת הירח מקום כשהיה אמורים

 סרטן מזל טתחלת הירח היה אם אבל תאומים. מזל
 רוחב יהיה שאם . הפך הדבר יהיה קשת מזל סוף עד

 היה ואם .השני האורך על המעגל תוסיף צפוני הירח
 ומדי .השני האורך מן המעגל תגרע דרומי הירח רודזב

מטנו ,תגרע או עליו שתוסיף אוזר השני האורך שיהיה
דעא

«רי סנו^ר מהמולוח חלק לנל המראה  ממון נ
:נ׳׳א] נצייר מיפנוריא

אחר י  הזה מגי הרוחג סן יסקח המור p ו
. «י0 מקצחז מי  לא 01שזו«<י דפ ו

 «ה9הח חנמי מקצת אלא הגיטה ולא גס הרגישו
 לא וחנר״ו גשלמיוס כמו הראשודם אגל האחרוגיס
 <לוז הירח שמכג מהם אחד זכר ולא מליזה זכרו!אח
 ססויס היו לפי:הקיהורס לדרוס או לצפון גמפגלו
 היוצא גל;צ חגורס ג:סח המעגל גלגל שחגורס
 מ9ו ולא הגועה גלגל ג:טח המצא גלגל וחגורח
 מעגלו חגורח וילחי אחרה חגורה על סוגג שהירח

 ולא לצ«ן לא ^!יה0 מ ואיט חמיד עליה פינג מא אלא
 (לחה לירח יהיה לא הקדמונים אצל p»cb לדרום
 הגליזם גזי שהרגישו האחרו׳ניס דעס וטל .כלל גמעגל

x המיון גכלי אישה מצאו  שחגורה גחלה נסיגה 6
 חגורס י6כל הגועה חגורה מעל סמיד גועה המעגל
 הירח כשהיה הנליזה שסוף כעיון מצאו וגם המזלוה

 כמזל «<חה זאה ותכלה 0מא:גי גמול או עלה גמול
0\̂  נמלשו או רסנו כסוף הירח שיהיה גץ וגדי ר

 וההיה נטאזגים ו1̂ עלה נמול יהיה שעעס לעי
 ריזנו יהיה או המזלות מעל הגועה חחין גתכלית

 וטול מזל נכל וה״ה רהנו מתכלית עמת מלקי ר!חנ
 גליוה נכל הדין וכן זולהס כין גדי כין סרק נין

 שהרי המזלות מן ומעלה מטלה וככל חליךח וגליזה
 נמזל והוא מעלות ה׳ השני הירת יוחג יהיה אם

 ס^ות נ׳ השני סרוחג סן תקח מאזנים או עלה
 מעלות ג׳ השגי הרוחג יגיה ואם הומשיו שני שהן
 שני שהן חלקיה וי״ג אמת מעלה היוחג מן תקח

ע ופל מעלות הג׳ חומשי  ונכל ומזל מזל נכל זו ד
 לפי מהן קרוכ או וגדי היען ממזל חון ורוחג ריחג
] [ציור צורתו היא וזו מעגל גלחת שם שאין ז ^.
 והירח הגועה ותגירח המזלות וחגייח היום משוה
 תהיה אם וה׳ה מאזגיס, או עלה גמזל געייתו נסוף

:זולתם או ומאזגים עלה נמזל חלקית רגעיה
א אחר י  הדץ זה מילת .וכי׳ וחסנוגן תחוור כן ו

 מול הוף עי גיי מול שמתחלת
 ארוכה כיום ממשוה טמכם השוקעת הקשת תאומים
 מזל שמתחלה המזלות־ ושאר אלגרו״ה מגריג וגקראח

 קצרה עמהן ששוקעת הקשת קשה מזל סוף פד סרשן
 הוא השקיעה וקשת הערק זה נתחלת שניארגו כמו
 כשתהיה לעינו היום מסכת סערא היום מקשת חלק
 זמן ויתאתר למפלה גלוי הירח יראה ארוכה קשת

 ויהיה למעה הירח יראה קצרה וכשתהיה שקיעתו
 והמזלזת .קצר הירח ושקיעת השמש שקיעת שכין העת

 יהיה אס תאומיס מזל והוען גדי מול שסחלסן
 רוחג כשתהיה לפיע ^קוע שוהה הוא נהה הירח
.השני האוע מן הירח מעגל גורעץ צפוני הירח
 האוע i אותו מוסיפין דרומי הרוחג יהיה ואם
^ר .האועק מן קרוב גראה שהוא לפי הג׳  המזלות וג
 וסיס שלשים שרחנה גמדיגה גנית והמשל ,pגה

 והיחס צפוני ורחגו דגים ממול מעלות נעשר הירח
̂זס המטלה  היה אם וכן דגי• סמול מעלות נ׳ השור

כ׳ השוקע וכיה דגים ממזל מפלוס נפשר הירח
 נפת דרומי הירח ריחג יהיה דגים ממזל מטלות
 שרחגז וגעת טיגים כראיית נכוה נראה צעיני שרחגו
 לפי . צסוני שהוא מסה שפל נראה הירח רחמי

 יתר המדינה זו אופק מן קרונ יהיה כצפון שכשיהיה
 אקליד׳ס וכרו ככר זה על והמופת .גדחם שהוא ממה

 אחד על כשיהיו שהמראים המראה נשיגוי נחנורו
 הרחוק נראית הנראים מן למעה הרואות והיו ישר

 הס1 נראים דכרים ג׳ ונגיח .למעלה והקרוג למסה
 מקום ח׳ ני\חת ימית .נ״א*] [ציור ,דה׳ז אכ״ג

 הרואזת מן היוצאין גקויס נראין שהנראים הריאות
 אינם שהרואות ולשי ח״ו ח׳ד וז״ג קוי טציא לפיכך

 ח״ג קו יהיו משתגים הפין סן היוצאין והקויס זזות
נ׳ נקודת ונהכרח מה״ו שפל ג״י וקו ג״ד מיץ ששל

 למטה נראית ד׳ ונקודת ד׳ מנקודת למסה נראית
 סץם משזה כצפון טישוג שאנחנו ולעי .ז׳ מנקודה

ק ק גטסיה הצפוגיס הכוכגיס שתלאה יואות ן ^ 
 ע60מ אלינו קרונה צפון שפאח ולפי הדרומיים מן יתר

 סצטני הכוכג ממקום צגמע ז״ל נוצמ לפיכן דרוס
 טול הנראה הלרומי טל ולהזהיף נמה הנראה
 לסטרג סמולח מן היומית גתנוטה הכוגגים שתנוטת

 היוצא הקו יהיה הירח ממס סל יגיע או וכשיושיף
 [ציור ונניח ,׳א מרחק מןכחאוס מרחקו ויהיה אחד קו מל ®יישי דע על גראה כירח אל הרואות מ;

 נ׳ הצ«ד המזלות וציר דירז המזלות ופגולת אח״ה האופק יעגולת אגה״ז היום חצי עגולת .1נ״כ
צטני ג״ט הירח טגה נוץדוס ושתי לשיץע «נה המסרל♦ ^זפק על והשמש ג׳ הראש ומח י׳ והדחמי

ונ״ע
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 09שגי(י 991 91'9 סס וקפfliio 09 סן 99cp9 גפה רשמש פס י:עp)99 1r)))S 9c 09',9 פ

 Djo ר1ש olnw 110 ישסש 0י90 06 שצrc9 mluoo<99, 9 ש9091 ייה9 שגי! 911090 610
י היום 01פש 911099 900 סשיהסי! שסמעצה 0619 סגססס 01י1פ משניצי סמה 0ו?09 ק1הח ^ 

 91109 יי׳י 01יopE 11E 190 91999 9 1109 91109 (י' 99(19 9י9' 061 , 0י.־ן'1 0*51 91199
 1*9191109 1*91 ם1י9C99 9 190 0ין1ש שיי 1109 ספלוה גי' 91י9 יריה 061 ,*?'ס 'פ1(
f 09:0 1 191(0הצקי 9*91 9מפ» 6י* ישאר 9X !0 91190 שוס 9זי11( x  Dspi911099 91םי 

 ^י9 ת00« יפ1י xv 991)0(9 שי1 9111699 ה0ס; ג' שני! *9E 99־,91 . *69 90:9 סיא 91 סשןיסס
 1'1פ ש0ש9( האיה: 911(9 שנץ 091(9 951(90 9?: 'א01 סיאיס ץ:ה (׳9 !סץשס ,«1ר5יס 9יר9
 סייס גץ 9קש סראיס 6ן: סיסיס 10:61 ,«ן169 פ! 01911119ץי0 ייניס «11 11 שיש נוכג גץ1

 911190 !שס11 9*1(6 קשת >pe160 91090 קשה ומיה ,1נ*נ סאושק(ציור 9P9 סשסש וני! ?0169 19
x 01,10 9י1ה:1 (*פ נצפו! והירח 991(9 911(91 וא*( n ם1?1(1 צ' סניאיה 195091 ג׳ סאמיהי סירס 

 'm1p 9< 19 שמש0( י’צ xnoi 9)961 ה*( סאפיהי הנ119 9י0י1 '1 961:91 הי סאסיסי ח1י9
 סשסש ׳!X ם״,:ת יא91 1*9 96? שהיא ינאשה 0*1 הגינה לס1(09 הישייה ?שס 0-99 ו9י1ל

961 ,9V01 6י01 האוץ זז16 ש9ש9 9«י,-)on 'שס הסיס פ* נגהיס >91999 ?0169 19 וסירס ג? 
 p160 גשי 9111699 »י שנץ ?:ה9 היא סיר 9?:11פ* !■־,שה 01: יסיא סרא״ס ?שה סיא 9*9

 9י1<? והיא 19199 ם1ן0 619 י9י9א9 191מ? סיס והנ1 גירה סיס 61 י»6י נה1ג9 ה11(9נ *1101
 9111699 שני •!X ?שה0 סיא ס*( ה5י הסיס !שיגן 9צ* ?:ה 919 סראייס ?שה יהסיס צ' 061191 (י

 יא91 (' 011(? ש?פ9גש191י9 91:99 סלי, 999 9י-,15 99,שיי נשהיא שסש״ש לשי 91ש־,י9 91100 נסי
 ה?שס 619 שטניס! 091 91091 *יארס 199 היום מסשיה 196 :?9 ה9פ ר,פ1ש האמיהי סירס ספלה

X!' 9 י,שה והיא 0ש?יפ0 נפפניה 0111690 שגיx90 0 9 !0 16 סיוםx990199וי ית91י . 
 *ו0ר ג'ג6 היום מצי 911ג0 (ציורנ׳ר) «ימ ם.16נ5 למעלה 9196: הצורוה סנארץ 06 9(01

 יס1י(? 1(«* 991(9 011(01 יגסה׳ו 0111991(11(0(ס׳ 011(־, והשמש 0ז*16 הספרני :?169 ומצי
 ש<י *V( 911(01 *נ9 ראשי! יהסג 9*09 ראשי! *11 ה51פ;1 נצשי! סאיס? על הגונה ספגילס ׳1

 יה1(?9 9 9«י 01619 ס! p60 חששח היוצא 1-,9 !10 619 נ' יפןוה 0*5 ש(י חנ111 ג*פ גי
 9619 י1שי( ס*פ ?שה 9י9י1 ניס ?:ס 199 ע'כ ?:ה השיה גיע עמיד ינשגיציא הנראה סירה ?ים0
 06199 שיטי קשה נ׳ש וקשה ט׳ג ?שה1 9» שהוא לה׳ !־1169 9619 שיטי (*ע re? ומשיה רוהנ9

מ rtw(נין *יפיש9 (?ויה היא ש' נקייה וההיה הגינה נפגילה  ייסיה הטעה 1גצג0 !9 יקשה י(י
)W ה?ס 11: 1199 ה11ע9 «' הירח ימיה וסהצה 015(9 נפ16 הראשי! *119 ימיה .ים'פ סטפס 
 הראשי! הרו* !0 0016 ערס ש׳ס ?שה הפשל 9.9 6191 רור.נ0 מראה שיטי 6101 חלקים עשרה 11

 צ«ט *1191 שוי 1199 ססשה ׳99 שסיוס וצר ,נ׳ס לקשס 0* פ'נ re? ט1 ישאי ם'ג והיא
d» 99 רניפיהו הנ' וחנ1ז !9 נ?מ i' 91 אחה 9109 יגיעיסי יהיה סלקיה ולי 011ע9 ר היס* 
* גירה 1פנ9 והיא 9<* ר,שס שהיא ימיה 0’?50  ה*ש 0?: 6101 '1ש0 האוע סן נקשה 01 ע

 •!X ה1ול9נ סייס 0י9 יאיש י,ים1מ 0*91 מעליה 0ש«נ 0?:0 01 שיסוי ויהיה ס*צ ?שה ישאר
 סאוין ויסיג השני !1160 10 הלקים 03*1 0(090 וו מושי:ץ סייט 01(190 סדר על מוי סוסן
 שיסוי ט"( סקשה שננו■! סניעין 16 ססוסשה גוו והיין ,ס*? קשה סייס low 0סים: עם לשני
 שיוה קשהיס rioo ההייטש צש׳י, עגילה והיא עגולה עציה נ0ונ (יי ט' ייה1(י, *עשה 0(* קשה
 , 9(*י,שה0K 1 ס׳ק ט*ש קשהיה סשהי אחיו 19 סהיה נ'« צקשה שיה ט*ש י,שה1 ס׳ק ס׳ש ט*צ ן01

 שקשה 0111991 »יp160 0 !9 הסעגל יחסי איינה שקיעתם שקשה 011199 היות נשיהיה צסינן
* יהיה 961 , צשי\ע שסתסי :׳1 »יp160 0 על ססעגל מסי! קצרה שקיסהם  ׳9111 הירח יי

 011(01 אס׳ס סאוסק יסגיצה וה׳ו אניג 91הי *י עגילה נ״יק) (צייי ימיס .נגסו 19ד9 יהיה
 האיס? סל 091ג0 מעגילס צ' ונקייה י*ס ניתה הטסס מן י,שה1 1*9( הנינה 0ל1ופ; וח׳ו 015199

 גיוס פסנל יקשה ט'נ re? סרו* ושישי '(0 ה*׳ והויסנ ס'נ ניויס גואשי! סייח (ייחל91ניו
 !9 9*0 י,שה0B 61re 1 י1 האיון 0610 שיטי 0*9 וקשה *צ0 קשה !91 11 0» ש׳ק יקשה 9*1

011190 p'ol סייח מטגל טסין האוסים סול יף9 עי גדי מזל מסחלח הירח יהיה אם p 16010 
 119 מהחלה הייה יהיה ^1 . ״?9 השלישי האי^ לן יצא ח׳ע קשה סל ט'? קשת נוסין לרנן השני
 ס׳ן קשה נשאו 0*0 ־,שה0 ס׳ק קשיו והוא ן)’ה קשה המענל(יהיא *רע ה1ין מזל ן>1ס עד שוט!

6191 0 p160'1*1 שאמי נסו נ :
ב  tto 01109 900 סהשיס or 9)0 119111919! אהה צייו ,יני' יהואס הסייר ן9 ואחר '

, 011190 מצטוי 061,1(1 נמג׳ה 16 מעאל׳ע סרני גלשו! הגקוא ווה 190 השוקע אי
 הסריטה אמצע 6191 ש1ש1 שלשים ויי* שלשים נרי* וה9\1ה *99 החוליה מטאליס וונרין ואט

* עי נ׳ט *119 6191 נוא״ס סציסס שססן שלשים 9*1 יסציים 9*1 0*1 יירישצים *נ1 יו
שק9י1

 האיש! על צורים 06 שס1צ 06 פ1י9ל צם שאפשר הנ^ל כחגציש ס6הו פשענצ נציום שם
 היום עד ומתשעשה סזצמו סאה פפעגצ גציוס ההיר, והצאה שצה וסראש ,ש^אר

 והשנוצה הגטנס עקשהי היוצאה שהןהענוצה הענוצוה שהי שונבוה שאו הרש! בראש הירה
 עצ V שופגוה סהיען סרשן ראש שהיא הירה שעצה עצ «נרה1 האויר שקשקי היוצאה

 עד נוי שמראש שגשוצוה גשצא ענצ9 גציוה שם ההיה וצא געצשה אהה שגיצה ושנו 11
 כי השל האייז שן המעגצ רציוה לגרוע יצשרך צפיגי יררה סרוג היה אם האושיס סוף
 יוסר היא הששש שגןעה שקום עד ופגעה היררו משעצה היוצאה טהאטר הקשה או

 העגוצס עד ופגעת הירר 1שסרנ היוצאה צה הגכהיה מקשה עגוצהה צ6 נימם ארוני!
 ש«יע קודם עגוצה צאוהה הירה א*נ ויניע עטצהה צ6 ניסם השמש שי,יעה ה*נצה

 השר האיון עצ השעגצ נציוס צהושיף יצשרן דחפי הירה ררמק הי̂י ואם .שעצה! אציה
 ניהם השנה •וסר היא השמש שי,יעח שר,ים פו ומנעה הירש מפעצה היוצאה הקשה או ני
 שקיעה השננלת העגוצה עד וסגעה הירש ששרנו המצאה צה הגגהיה שהקשה ענוצהה צ6

 וכאשר סעצהו אציה הגיע העגוצה צאוהה הירח שיניע ונ\דם ענולחה « ניחם השמש
p שראש הירח שעצת ספה x שערנו צפוני שרקיע נהשן נולי הוכר יהיה והלאה 

 היוצאה צענוצה מורה• •היה ץרס1 מעצת טל ונטנרס האטר סקפנ• המצאה שהענוצה
מי (יניע שעצה אוחי< על ועוברה העולם שקשב•  שקשכי מצד שעיני •היה משיבי ייו
 W תהיה נ’וע מעיב נצש• והדרום מורה כלפי היום •5וו טגוצת שעל שסה הצשור האדר
 שראש וגולה הילכה שהיסה נשו שאיס ראש עד ונוצה הוצגה ותהיה השעגצוה נצימו

שן שראש ששרהקן שעלות שתי שגל צפי היהס אוהו ועל שלה ראש עד נדי  מראש 16 *
p האוור קכני ונש»ת שוה נ*נ היום מששוה נכייק «ה פרמק נוי j ירום הצי שעמלה 
 בהנציה השענל גליות סהיה סאוניס ובראש בהן שוה השענל נציות בהכרה סהיה וע*כ שוה

 כעו השרהק בהגליה היום הצי מעמלה רתוקים העוגם קשבי או שיהיו בעבור גדלה
 שהיהה כמו ושהמעשה הולכה המ*צ נציות ההיה והלאה מאונים ושראש ,שלה בראש
 ועד הסכר השעם שן היהס אוהו ועל סאושים ראש ועד שלה מראש וסהשעשת הולכת

 פ«»צ יתהייג ושוה שההכאר. כשי השטגל (ציות שם סהיה וצא נדי בראש הירס היום
 סשר האורן על השענל גלהש נוסיף צפור השרהב היה אס קשה סוף עד סרטן שמראש

 יוהד היא השמש שקיעה ץס1ש עד ומגעה הירש שמעלה היוצאת שהאזור הקשה או ג׳
 הענוצם פד והגפה ודרה שמרכז היוצאת צא ה«היה שהקשה ענוצהה אל גיהס קשגי.

 שערבי צפיגי ברביע או הוא שהירה מצד עגוצסה אל ביהה השמש שקיעת המגבלה
 •aim סא הרביע שאו* הירש שעלת על ועוברה האטר רר,שיבי היוצאת מהעגוצה

 העגולה לאותה הירה גדגיע 0ץד1ו .הירה שעלה ער ושנעת העוצם שקשבי היוצאת לקשת
 השרהב היה ואם .שעצתה אליה תניע הששש שקיעת ץם1ש השגבלת הענוגה ר*צ

 בגקל שיסנאר וכמו בהפן הובר אז גי השש האורן שן המעגל גציזה מרע דרושי
p שדה הוא שיצא ומה .הנה עד שביארנו מה שהבין לעי  הירס מרגו שבק ^שת 16

 לש^ם הירה מע^ו שבי! האדר לקשה הגכהית השמש שקיעה ץם1ה השנבלת לענוצה
 שקרא הוא הוה והאוין כקפגה גדולה משלוה ש״ם עגולה לכל גשגהן השמש שקיעת
, אורן הר׳ם ס שה והגה ג'  או צשוגי הוא אם הוה הייה גחהב שתשוב.והחנונן הי׳
 האי הרוחב שיורה יסכן שכגר צפי הא׳ ברותג שוה שידעה שה שיהפיקן רצה וצא דרושי
 הראשק המשב אז שהגרע היא הקצרה והדרן הרוחב מראה משינוי פחוה צפון לשאת
 דרושי האחד הייה כשרוסג אבל דרום צפאה השר רוחב יהיה יהנשאר השראה משיטי

כני .צפור והשד דרושי היאשק שיהיה א*א כ׳ השד ברוחב להשנינן שוו צ”א  סוכל י
 ,השלישי לאורן שקום אין מעכל נציות שם יהיה שכשלא שהתבאר מעה בגקל צהגין
 האורך או לקרא שבחר אצא .וני׳ שעגל גלתה שם יכיה צא שאם ירע הר*ם ש״ש והוא
 והוא אחר אורן משכון עוד אחריו שיבא בעבור האי ,סטח לשתי ג׳ אודן בשם השני
 נ׳ אורן ההוא האורן לקרוא צדך היה ג׳ אורך פאן סיה צא ואס כשם להודיעו צרין
 שם בכאן לחח הוצרן וע׳ב הסעגל גלתה שסד נ' אורן צט כשיהיה זה סם יצוק ולא

 בההלש •קרא והנה משגל. נציות שם יהיה כשלא נ׳ אורן השד האורן ולקרוא כילל
ראוי מיעל גליוס סם כשאץ פגם בפנוי והשדה .די אורן■ אמריו הנא האורך השנון
 הלקים הם השהחלםם הארכים אלה ששדה לפי יפ9פ ג׳ אורך השד האורן שיקרא

 שסשוה שתשקע הקשת איון שדה הוא המשנוטת אלי בכל השטקש הדבר עיקר כי המיד לה שהנןדמה נמשכת והאחרונה מזו זו שוגה בנהיגה ננמן אחד כל שהגלגל מחחצפיס
 יאשוגה לדעת שציין הדבר ולהיוס .האמיתי שקושם נפי האוור שמעלות המאורות ששי שבין הפרחק לדעת החלה צייטם אנו זה לדעה ונד• ,הירח צשרןעח השמש שקיעח נין היום

 אם לדעסו נוכל ולא שהראשון שהסלף הוא שהנצנל הזה החלק ומה . הניאה מנןושם נהי האזור ממעלת המאורות שתי שנץ המרחק לדעת אט צדנין ואת׳ז ראשון אורן קראטהי
 הענולם אל קירש שרכז שנץ המרחק לדעת אט צרינץ וה פיופט ואמי שד אודן הניאה הסיחק השנניל מהנלנל החלק קראט וש״נ האשיחי המיןס כפי הפרחק חשלה נדט לא

השלק זה והנה .אח״ו שית^ר ונמו שאמרש השסקש אל זה פחון שננא נדי השמש שקיעת למקום הירח שעלח שנץ הא«ר לקשת הננסית נקןוס השמש שקיעה שקום הרענלת
ע לא אם ליעסו טכל וצא הראשמים החלקים משני מתחלף שהג^ל מגה .נ׳ אוין■ הסלק זה קראם זגנ׳נ השד האוק• שהוא הניאה המרחק המגניל שהגלגל החלק חמלה ני

ץ לקשת הגנחיה נקשת השמש שקיעה שקום השגנלס העטלה אל הירח מרכז שנין המרחק המנניל שהגלגל השלר, יהיה שענל נלתש שם יהיה שכשלא הי״ס אשר » ר אי  שעלה ה
* ולא עחוס לא הינ שסיים וזהו ג׳ אודן הנקרא השמש שקיעת למקום הירח :•ו

תס יב ט׳ הג׳ האורן ושיאה המזור אח*נ עוד כ ש .י' אויר הנקרא הוא עד ו הנענלה למטלה ייירמ סרגו שנץ הקשת שיעור שהוא מ׳ שהאוין שתדע ראוי הפירו
לג^ה גנשיה 6םהי אמרי המזלומ מאזור קשה הוא כאילו שהו רואים אט השמש שרןפה למקום הירש שעלה שבין האזור לקשה הגכהיה השמש שקיעח 0הגן

האזור
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 סמשוה rcr« וסייי״ו היה V1 ץ6« שטגה דע ;המושה is הגגו״ס ונמזייאוה סקוהוה ומכון וזמרי הוא ומדינה מדינה ככל ומול מול וכל ומטלה מעלה כל מטאל־מ דוייטה רג החכה וומטן
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 הוא מה <ןשה היום ממשוה עמו שעולה מול וכל חהי ושעה ממנו יהי שעם היום מיזשוה ומול מול כל עם ששי־,עוה המעלוה וכן מוזנו יהי עליוהו מעלוה מול ויש ממנו שהוה על״הו שמעלוה
והוא שכנגוו המול עם שעולים הם המעלוה ואלו יד,׳ם ולש מעלוה ל׳י היום ממשוה עמו ושו-ןע הלקים ו׳ מעליה כ׳ה עמו עולה עלה מול שהד• שלשים כחחכ והמשל ,שכעדו מול עליון עה שיקע

ממשוהשיוה נזקעכמעלוה מאונים מול יכן מולמאיניס
חביב ן׳

 עגולות כשני גאזור הואת הקשח ותוננל «ר6ס
ת הראשת העולם, מקעני יוצאות  סרכז על עוני
 על פונית והשגיח הגתלות אזור ועל הירח

 שהאורך שאיזי והוא השוקעת, השמש מעלות
 נא לכן והשמש הירח שנין כמעלות הוא הג׳
xם  נה נעלה אשר הדק• להויומט עמה '

 נמוד ישקעו היום ממשוה מעלות נמה לדעת
 האורן קשת ר׳ל הנזכר הקשח כל שתשקע
 מעלות שתי כל כי הוא ידוע . מהאזור השלישי

 שוה שקיעתן שוה מרחק פלה מראש שמרמקן
 שדם יפלה יניס היו וע'כ מאזנים ניאש וכן
ק  עקיכ וסרפן קשת ותאומים גדי ושור דלי ו

נ ירושלים ונאוהק ינתולה, סאזנים ואייה  תונ׳
 ושור יל׳ הם השקיעה ארוכי היותי המזלות
 ונהולה מאזנים הם השקיעה קצרי והיותר

 עקרנ ונקוצר ופלה דנים נאויך ואחריהם
 אלא ותאומים נדי נאויך ואכזריהם ,ואריה

מופע נ"נ ופלה לדנים שניניהם שההניל
 מומש איט שכתעם פועש כן כל נהם שהקוצר אלא וסיפן קשה וננ\צי כומש, אינו שכספם

 המזל שקיעת חדע כי המשרש שהניא הפנעדיס נלוח נן היותו מנואי מראה זה וכל
ן .שנעדו שעליית י  נכל כי והתטק .כלס וכן מאזנים עליית נעו הם סלה שקיעח משל י
 אתי רק מד' האנין כהודעת ק עשה ולא הירח ממם נפי הדנרים הנניל הפיק

 נכל אבל לני היית נמקים תלוי אינו האמת שעל היא מזל זה נא• הג' האורן פת־אה
 שננל ^פלות כשי הי' האורן לשער הוכל מזלות בשני מאורן יהיה ואם נכללו האוקן

תב : מהם מזל  שלישיו שני ממנו והקת הראשון הירת רותנ אנל תחזיר ואח״נ שי כ
ש הראיה קשת הכקרא הוא עד יכו׳ לשלם  אורך לדעת הדרן הרב שתורני אמי הפירו

 ממעלות הג׳ תאורן קשת שתשקע נשל היום מתשוה השוקשת מעלות מספר שהוא הד'
 שנה סהאוכק הנקודה מתנו היסק או הירת אל הקרב נמה להודיענו עתה נא כאזור
 הניץדה תרתק או שהקרנ מסה יותר התרמג כעי מהתזיר רתוקה העומדת היית תשקע

 כעגולה הענלת התעלה אל האזור ממעלוס מגי השוכן קשת כל תשקנש שנה פהשופק
 נלת׳ הזה התלוף ולהיות .המזלות אפר ועל הירנז על ושנרח מעוצם סקפב׳ היוצשח

 תשקענה היום לסשוה הננהיות העגולות כל נ׳ היום משוה מחת הס אשי נתיץסות נמצא
דני .האיכק על תקוניר נינה כלומר המדינה גונה תנח התיקון לזה קרא אמד נרגע שם  ו

 תהיינה האופק לצפון •יתר שתהיינה כל היום למשוה הנכחיות שהענילות הוא נרור
 אשר הקשתות מאותן נקודה כל א׳ה יחהיה ארונות יותר מארן על מהן אשר הקשתות

 שד וכל לשיץע מאוחרת ויוסר מהאופק רסוקה •והר הראש נכח כלפי ומעלה סחצ״ן
 קפנות יותר רארן על מהן אשי הקשתות תהיינה האופק לדרוה טסות יוסי שתהיינה

נ והמיה  ומרותק והקוינה לשיץע ממהרת ויוחד האיפק אל קרונה יותר מהן נקודה כל א'
 האופק על יותר הקיפג שיננה שד שכל לפי מריננ כפי ואנשק אופק נכל ׳סתלש האלה

 יותר אליו הצשנית היוה לסשוה הננחיוח מהשילית האין על אשר הקשמת תהיינה
 לשלה שלישיו שני זה נעטר הא' מהרומג שנקח הי״ם ואסר .נירומית וההאן ארנטח

 נת־נז הנרשמת השולה תתקצר או שתתארך השישר משקיעת רקייונ השלה ששא
^ מאופק צדדי משני אחד לכל האופק םנינ הירח ו  האחרונה נהע*ה הנרשמת מהשולה י

נ •יושלים נאושק הד' האורן סן ' נ  ניגיהס הנייל לזה קוים שזכר שנהקונים ולאי .מ
 ונעטר לשלם שוה שהוא הזה נמיקץ לומר שצרך p נתזל אי ■p במזל הירח נשיהיה

 לצפון טסה יותר הירח נסרנז מרשמת היום לתשוה מכתית השולה צטני שנשממרמנ
 כשהמרחק והמשך הד' pתהאו האחיונה נתעלה נרשמת שהיא מאותה ארוכה ויותר האופק
 כשהוא אותו ולנרוע צפוני כשהמרחנ הד' האורן על התדינה גונה ענת להוסיף צוה דרומי

:הראיה קשת הנקרא השתש אחר לשקוע הירח שיתאחר מה הוא יהיה ואשי דרומי
כתב

 על תוסיף .טלה בטזל או תים במזל יהיה אם .הוא
 דל' במזל האורך יהיה ואם .שתותו השלישי האורך

 . חמישיתו השלישי האורך על תוסיף . שור במזל או
 תוסיף .תאומים בשזל או גדי במזל האורך יהיה ואם
 במזל האורך יהיה ואם .שתותו השלישי האורך על

 שהוא כמות השלישי האורך תניח .סרטן במזל או קשת
 האורך היה ואם .טמנו תגרע ולא עליו תוסיף ולא

 השלישי האורך מן תגרע .אריה במזל או עקרב בפזל
 במזל או מאזנים במזל האורך יהיה ואם .חמישיתו

 ומה .שלישיתו השלישי האורך מן תגרע .בתולה
 תגרע או עליו שתוסיף אחר השלישי האורך שיהיה

 אורך הנקרא הוא . שהוא כמות אותו תניח או טמנו
 ותקח הראשון הירח רוחב אצל תחזור בך ואחר .רביעי

.המדינה נובה מנת הנקרא הוא וזה ,לעולם שלישיו שני
ותתבונן

 יהעילס ,יזלקים יי׳ מעצוח והן סלה מזל מם שעולים
 יעלם לסי\ע הסלשו סיהשיל שהמול לסי מס
 «א שייעשו ונס̂י 1שכעז המזל תחלח המזרח מן

 מת מאתים מזל תחלה שהרי שלעדי מליוח סיף
̂יןע שלס החלת ישקע שיעלה »ן> ים9• סלס סיף יכשי

 ל׳ע ל׳ד פס שוקע עלה מזל pלעי מולה מאזנים
 שעולות המעלות והס ו׳ ל״א עמו שוקע מאזנים זטזל
̂ה אס ז״ל אמי לסיכן ,עלה מזל פס  1̂ מים נמזל יג

 לסי .שסוסו השלישי על סוסיף עלה גסזל
 חס היום ממשוה מעלית מרה קרוג עס סלה ששקיעס

 והס מעלות כה׳ טלה מזל מפלוס על יסר המנין
 שיים ששניהם לפי טלה כמו דנים מזל ודין ,שהותו

p יהיה שאם והמשל ,זשקיעתם פלייהם למעלות 160 
 •הים אס מעלות נ׳ עליו תוסיף מעלות י״ג השלישי

 שגיסם שדין לשי טלה או דגים גמול pite וס
 השקיפס כמעלות המאורות שני שנין סמרחק וזסו אחד
:מעלות י׳ד שהם ושיעורו המעגל גליזח תוספת אחר
 מל תוסיף שוי למזל או דלי נמזל pהאו יהיה ואם

 למזל השקיעה שקשת לפי סמישיתו. השלישי pהאו
 מזל כל מפלס על תוסיף כיוס ממשוה שור ומזל דלי

 אחד לל פס שהשוקע לסי השחות מן קרול מהם
 על היחיחס פ^ית יהשש מעלות מל״ו קרול מהם

 תוססת לסי הג׳ pהאו חמשיה מזלות הנ׳ מאלו אתד נ:ל שהיסיף ז״ל אמר לדכך ה:לשיס חומש הס השלשיס
 על תו^ף יזאומיה למזל או גדי כמזל pהאו יהיה ואם המזל תעלות על הבקיעה קכיז סמלית
לי• המזל רעלות על תוסיף לא מזלוס השני מאלי אחד גל שקיעת שקסת לסי .שתיתו השלישי האויך

:ושלשים מחמש קרול והוא וחצי מעלות ל״ד מזלות השגי מאלו אחד כל שקיעת שקשת לסי ,שחיתו אס
 1^י תוסיף לא שהוא נמות השלישי pהאו תניח סרטן כמזל או קשת למול רך1הא יהיה ואם

 שכל לסי המזל מעלות ממגין קרינה מזלוס השני לאלו השקיעה שקשת לסי .תגרע וגא
 השלישי pהאו מן תגרע אריס כמזל או פקרל לנזול pהאז יהיה ואם תלקים ג״ה כ״ט מהן אחת

 שקשת לסי .לשליש או לחומש או המזל ממעליס סתות ואיגן מכאן השקיעה שקשת לסי ,חמישיסו
p( חלקים ונ״ל מעלות כ״ד אריה או עקיל מזל שקיעת ’c השני אלו ממעלות סחותה השקיעה קשת 
 וכתולס מאזגיס כמזל השקיעה קשת וכן השלישי. ptf?< חן אותס גרע זה ומסגי בחומשס <קמנ מזלות

 גורעין או שמוסיסין המעלות ואלו ̂ משלישו ניץוג המזל ממעלית חסר והיא חלקיס וז' מעלות ל׳א
 שליו המריד, הוא הרניעי pהאו וזה ̂ הירח ושקיעת החמה שףעת שנץ היום יזקשת מעלות היא

 המשל יזכרט היזם, קשת חלי, והוא גריל כאל נע״ד אל ערני וכלשון העריגה נמע׳'ות והירח השמש
 סם מל יתרון או חסרון המדיצות אלו שלמטאל״ע ואע״ס ל׳ו עד כ׳ט לרוחל וה׳ה שלשים נרותג

:ל״ו רוחנ עד ל״ט מרזתל אחד גחהרון או נתישסח הדין אכל לחשל שזלרט
 מכלל ידעת ככר .גז׳ לעולם שלישיו שני ממט ותקת הראשון הירח רוחג אצל סמזור p וארד

ונין האמיתי השמש מקום שכין המעלות הוא הראשון pאוx הסרק גזה שקדמו הדכריס
̂ת האמיתי הירח מקום שגורעין אחר הי־,יטר ׳ה הזח השגי pוהאו רוחג לירח שיש ואע׳ס המזלית מר
 מעגל ממט גורעין או עליו שמזסיסין אתי השני p'ייאו הוא הג׳ והאורן האורך מראה שיטי חמגה
 והוא העריכה מעלות »מ:ו גורעין או עליו שמזסיפין אחר השלישי האורן הוא הרניעי p,וה^ז הירח

סססנס נזן קשת נעצמו והוא סיום מקשת סלי, והוא העריכה ננזעלזת והירח השמש שנין המרחי,
הוא הראשון האורך לשיע מלשקוע מתאתר 1א לשקוע מוז^ הירח אם ייוע הקשת ומזו סיימית
̂גין מזלות של המעלזת מנת והזא היזם משוה ממעלות הוא כרניע• !האוין המזלזת ממעי'ות  ששזר

 גונם מנת מסט גורעין או עליז שמוסיסין אחר הרכיעי pהאו מן העולה היא הראייה וקשת עמה
על גונם לו ויש הירח ונין האוסק על והוא השמש מקוס כין הגונה מעגולת קשת והוא התדיגה

וקשס הראש גגח ה׳ ונקודת אה״ג עגולת היום תלי ועגולת אכ״ג האושק עגולת שנניח והיישל ,האי־ן
 קשת ויהיה הנראה הירח מקום ׳1 ונקודת האמיתי הירח מקום ד׳ ונקודת הנינה יזעגולת קשת ה״י
נ׳ שנר,ודת לסי ז״י קשת הראיה קשת תהיה לסיגך הגונה נענזלת מראהו שינוי קשת היא ד״ז

ועגולת צפונית חט׳ל היומית המכלה ועגולת ו] נ׳ [ציור זה כגון האמיחי השמש חרץס מונחת
 מפלות מקום היא צ׳ גיץדת ועיח סד׳ו קשת כמטה וגלגל סג״ע המזלות והצי למ'נ היום משוה
צ' נקודת אצ יגיע המזלות גלגל אל הגונה מענולת ו׳ מגיץות געמוו קשת גשטציא האמיתי הירח
 המזלות מן הצראה מקומו הוא ס׳ נקודת ותהיה ס׳ נקודת אל יגיע ז׳ מנקודת אחר עמוד ונוציא
צ׳ נקודת ער האושק על נ' נקודת והיא האמיתי השמש מקוס מן נ״צ קשת הראשון התורך ויהיה
̂ת והוא ̂אושק על השמש שכין נ״ס קשת השני ^ורן ויהיה האמיתי הירח מע  ויהיה הצראה הירח ונין י
̂כך ממצו כיותר או המעגל מקשת סתות כ׳ס קשת הג׳ pהאו  ל״-ע מקשת סהות או הג׳ pאו יהיה ל
,היום ממשוה לקשת דומה היומית השמש מחסלת קשת שהוא ג״ט הוא הד׳ p,והאוממנה יתר או

 מנת ממנו תגרע אז עליו נשתושיף סג׳ האורך נעצחה והיא ל״ש לקשת לזחה מ׳ק קשת •היה ק׳ נקירת שהיא ונניח לנקודה היזם משזה עד ומגעת ס׳ ניץדת פל עוכרת עגולה סיום ממשוה כסטציא
p  מעמלת ד׳ קשת והוא הנראה הירח מקום ולין עליו והשמש האושק נץ הצונה מעגזלח ו״י קשת היא י%איה וקשת למעלה שאמרט כתו העריכה נמעלות המרחק הנקרא והוא כיוס סמשוה סוס 160
 נחזור דרומי הירח רוחג מנת שיהיה על הצויה לידע וכשת״צה צסוני הירח ריחל להיות היא שקדמה צ"־:0 וזאת ,המדינה גונה מנח ממנו גגרע או עליו כשנוסיף נעצמו הד׳ pj60 והוא סגוגס
 ס״ק קשת הד׳ יהאורך עליו תוסיף או המעגל ממט חפר נ״ק והשלישי ל׳ה והל׳ ל״צ הא׳ pהאי ויהיה דיו'׳׳ המזלות קשת גן1 דרומית מפלת הצפונית השמש מסלה ונגיח .נ׳ץ.ן [ציור כראשונה הצורה
 האורן חן ההrס הראיה קשת שתהיה שאסשר גיארגו שננר ולו׳ לעילם שנישנישיו הראשון הריחל תן לקיחתו ועילת היידיצה. מנה ייצת ממנו תגרע אז עליו הוסיף כ׳ס קשת היומית המסכה מעגולת וכנגח

 קשתות והשגי הראיה רשעת הירח יוחל גולה אל יזליתה על קשתות חשתי אחת תוסהח גי׳ל ניהפ צ׳ עד המדינה יוחל תשלום גי״ל אל המדינה רוחל גי׳ל רוחג שיחס ססגוצה לחכמת ונתנאל . pוגס הד׳
p ̂ו . הראיה וקשת הרגיעי האזע ̂ק לד׳ הא׳ תכשזל פניה ד׳ על 'יןtגו מתיתסים שיזיין ד׳ על מתיחסים שיעויים סי׳ וא  המזגסל תחלק ואס ידיע, שאינו הג׳ שיעור לך יצא השני על אותו ותת
•צא , ג״ח והוא לד׳ הראשין כשגנשול יחע איט והשלישי ה׳ והרניעי ו' והשני ג׳ היאשין יהיה אס והמשל , ידוע שאיט הא׳ לך יצא הד׳ על א\תו תר\ק ואס ,ידוע שאיט הד׳ שימור לך יצא הג׳ על
הים ואס ,ו׳ והוא הנעלם הג׳ לך יצא ד' והוא השלישי על ג׳ר יהוא נקלית הייוגשל נחלק ידוע השני אין אני* השלישי הוא הידוע היה ואס ,ד׳ השלישי לך יצא ו׳ והם השני על הכ׳ד כשגחלק נ״י לוי

 ג׳ והוא הראשון על ל״ד והוא ר׳ עם מו׳ המיכפל תח'ק הנעלם הוא הר׳ יהיה ואם ג', היאשו, לן יצא ת/ והוא הדליעי על סס התוכסל ותחלק ,ד׳ והוא בג׳ ז׳ ומא «׳ י«*ל הא׳ סצעלס
גי״ל ותקח מ׳א נ״ז ג׳א זגי״ל ח׳ והוא המדינה רותל תשלום גי׳ל זתקת ל׳ עלה והני״ג ל׳ הי־רינה ייחל ונניח הייח ריתל כגי׳ל המרינה חחל גי׳כ תקת הקרמה זאה ואמי הר׳חללזה). שיעור לן יצא

או השלישי או השיי או הראשון השיעור ידוע שאיט הרניטי מן האחד שיונה ואפשי עייהס, שיתייחס א׳ שיעזר להם יש שיעורים הג׳ ואלו דיא׳ו, וגינ״ה הנחה ע״ד הירח רוהל ומא ^;לוס ד'
צהשלישי אותו ונגיח ,ברכיעי ,oיp יעלם ̂ מ״א נ״ז נ״א יוחג תשלום גי״ל והוא השני גי׳ג על אותו ויחלק ,ז׳ י״א מעלית ד׳ והוא הירח רוחל גי׳ב והוא הד׳ נגי״ל שלשים והוא הראשון גי״ל גכשול
ששד לסי הירח רוחל שלישי שני עד מגיע אינו הצורה גזז אכל ,הרניעי pהאז וקשח היאיה קשת והס הנזכרות הקשתות שתי שנין השיטי הוא שניות ^ו1 חלקים וכ׳ה מעלות שתי החלוק מן נידיע
 ̂ ל״ג מ״ס מ׳ז וגיכ׳ה לנכ״ו ותשלומו לג״ז החחל והוא ל׳ר ני׳ל יהיה ל׳ד חנ1ני זה נקח ואס , תלקיס ט״ו כמו החלוקה מן היוצא מן יותר והוא חללס וס׳ מעלות שסי הירח(הפגות) חסל שלישי
 השיעור הוא החלוקה מן כידינו העולה השיעור וזה ,מעט כיתר הירח רוחג שייישי מג׳ קרו< לידיט יפלה המדינה רוחכ תשלום גי״כ על אותו זנ^ק סייח רוחל נגי׳ג המדינה מסל גי׳ג »ל99 ואם

נכפול נ׳ד ל״ג א״ח והוא המדינה רוחכ חשלום גי״נ1 חלקים וי״ו תעלות ל״ה פ וש̂ש ששה חהכ גי'נ יהיה ל׳ז כחחכ הענין ה1 גקח ואס ,הד׳ והאוס הראייה ר,שס שכין השיטי והוא ידינ» הסטקש
שלישי שני על יתר הצירה לוי והוא הרגיעי, p1והא הראיה קשח שנין השינוי היא חל*,יס וג׳ מעלית נ׳ לגו יצא המדינה חחל תשלום גי״ל על אויש ונחלק סירס יזחל וגי׳ל סמדיגם ממל גי׳ל
ם ל׳ג «די פירס סהג ואס .מייחד אחד גתתל לראיה מחשל שאינו t< ,ממט יתר יהיה וסעסיס כמותו יהיה וםעמים ממנו חסר יהיה שספמיס ואע׳ס תמיר הירח רזחל שלישי שני לקח pיcול ח̂ל

תשחל
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9ןי0 ופפר<ס סלקיס A’<ל niA הפלס ut9 יפלס

תוסיף .צפוני הירח רוחב יהיח אם ותראה ותתבונן ״
 רוחב יהיה ואם .הרביעי האורך על המדינה נובה מנת

 האורך טן המדינה נובה מנת תנרע .דרומי הירח
 שנורעץ אחר הרביעי האורך שיהיה ומה הרביעי.

:דדאייה קשת הנקרא דוא עליו שמוסיפץ או מטנו  ערב בליל הירח יראה אם לחקור שבאנו הרי כיצד יג
 תוציא .יראה לא או זו משנה אייר לחרש שני שבת
 ודרח ורוחב האמיתי הירח ומקום האמיתי השמש מקום
האמיתי השמש מקום לך יצא .שהודענוך כמו זו לשנה

Am ס רוסנ פפלה •סר ^s גפפס ס i לשו• פניפ 
 גי׳ג 9•פי פ*ס סנ1לר <ספנ sAi.סירס נ0לו פי4פ

s ולס ס7סל <*ס מפלוס פ׳ד (ס4פ9 מסג 'lc 
f וגי׳ג ס1פפל מיג Am ל'נ ספלוסו s’״• t 9ל 

ס יוסנ גג•*. ססיינס דוסג •*<9 <<»ל  inns ס
 ססל•(. 9רוס 01סל ג•*! פל mA !(סלין ססלס

 מסר Am 0;>ל0 ו^פ ספלוס 991A un(• •פלס
ס סיזסנ  שלישי «• לקס לא לס-ע סלקים פ’ל9 ס
 ס1וועל סנ׳ס שיסכן מוומוס נאל! אלא סייס יוסנ

x שאי« 14 ליו עד m לפירן אסי לרוסנ ליאיס 
״י 9! סיס ^י ג יייפל 1” י ו י ז  אס'נ איור ונ*לו י

 »• פסו סי,ס1 סראשון הירא יוסנ אצל ססוור
פ פרוסג שכסנס ססריצוס גאלו לפולס שלישיו  1פ ל

ל׳ו: נ0יו
pvMVfl סוסון צפוגי גיוס יוסנ פיר אש יסואה 

 גונג שגל וט .וגו׳ רפדיכה צונה «ס
 אסו פוקע הוא צפור וסכו פיה אם הוסג לו שיש

ג11שוין הוא ררוסי רסס היה ואם ספלסו שסש;פ ו  ן
 נ״וז] (צמר פאופון עגוצס ומיס מטל* גיושןס

ו היום וסצי ^36 '»  פל ס0ו פניו המולוס וסצי א
psiAs 07 האישי! פל וגדרום ל כקידס גצסיןV1 'פ 

 סירס פל פוגרס המה משוה ר4מ פנולה וגשפציא
Am psiAs לידס פגפס היא מ' ציץוס פל גצשין 

 ם' siipi טל האישק סמג המוליס גלגל פי ומטפס
 שישןפ י!ודס ל <קודה והיא מפלסי שקפה לפינן
An . מגיס ס' צקידס ו«א פייס ורוסי יכשהריסנ 
 Am האופק אל מפלסי «יפ לא יפייץ האישק עי

)o if המס משיה מציד היוצאס שגמגילה צפי ל 
פ גגר  הירס אל שסגיפ יויים הירס מפלס אל «י
Am רסנו יהיה אם לשינו ,מ׳ גצקיוס פאושק פל 

aלשי מטלחו, שהשקט ^ים שוקפ An יתפי  p 
 פנולס יצסס הגלכל השיגה גשניל למס אירע הפוץ
 ריסג יהיה אם אמי ולש̂י ,לדרוס היום משוה
 הד' piAs פל המסה כופה מוס פוסן צשיגי סייס

 פן למ^ג סייס יהיה אס הי* pיAה ששון לפי
 לקשה שיה Ana המולוס מן ל גקודס היא גאישק
ה ס ם ע  היימיס השמש ממסנס לו הדומה או ס

 עיט הרגיע piAs טל גהדיוה גיגה מוס !גשהיסין
 גקודס «יא האושק פל והוא פירה פג ששיקפס לצקודה

 נוגה סטו סגרע דרומי הייה יוסנ יהיה ואס נ'
 דווע האופק אל שיויפ פו פו• סאייז סן סמריגה

ס פס ששוקע «סלק  כ׳ג והיא nמפל פלסי ס
:ל ו<ןדם

ו  piAsa יופס גני .ס׳ קשס שמוציא ואחר ט
 סאויוה שוי שנץ הקשס היא הראשון

 •פיה אם יססוווו גייס האר סוסשה מוט ומטוס
ג אורו יהיה נופל ו יהיה קטן יהיה ואם י  טפס, אי
 סליו שמיסישין xA הוניפי האורן היא הראיה יקשס

p,המדיום גיגה סוס ממט כורעים א O i■ הוא פל 
 לשיגן השקיטה ממפלוס פמאורוס שט שטן גמ^יס

ע יודע הראיה מקשס  וקצורו |1te פל הכליסי א
 פחוס א מפלוס פ׳ הראה קשס מגיה אס לאגן
 לשוןפ ממהר An קצרם האץ פל לוסו1ה קשס יהיה

א א  יסר הראיס קשס יאססהיה א׳י, ככל שיראה ל
 שוקט ואט ארון פנלוסו ומן יהיה מפלוס י׳ד

 I א׳י פנל יראה שלא א׳א לסינן געהרה
ז  עשיייס מפלה מפסליו הראה קשיו סהיה ואם מ

 טל הראיה קשס p« סהוא וטסו• .וגו׳
 אוו יהיה ניטצית הראיה אפ׳ש׳שקשס שפל האיון

ג  יספר ואם לאה An pיsל הראשון פארן גשניל י
:יראה לא עקצה מפס אסד

ז  הראיס קשס ספיה אס הראה קיצי הן ואלו י
 הראשון האון ויגיה מפלוס ל פל ממור

א1 •יסר א מפלוס י'כ  שומן שאלה לשי . מאה י
ח ניטט סנלוסו  ססיה ואס ,טאם Am רב א
 ואלס קצרה פגלותו ווק יהיה סוס שסוס סקשס
 אגו יהיה ה1מ המיס pהא יסים ואם ,רג שאח
p,גיטוי גגלי« שומן ואפ׳ש ספס i גגל הדין 

נ שונרס סלקיס  ואפ׳ס שויפס יסקנצי אם ו׳ל »
 א יהיס עהן אסו יססר ואם מאה גיטנים ספס
ע מיס ס«י א ח יפים א ,ו  סגלוסו וומן סופם א
 יגאס אס לידס בקשט משל .מאה ולא גהשן א רג

 סאמלש עשסן לקס» מס קלו ללן9ו מלאם סשריס^ס שלשה סדשים גו' סטיקר אסר ג' ל< נסלס
שיוממס W הפיקדסלססןדשפשיס a ■ל׳שטיהטסין סלקיס ג׳ו ספלוס קפ׳י גללן סיג השמש ג׳

ראשן

 דצא .ז״ט סימנו .שור ממזל חלקים וט׳ מעלות בז׳
 ממזל חלקים וליו מעלות בי״ח האמיתי הירח מקום לך

 דרום ברוח הירח רוחב לך ויצא ל׳ו. י׳׳ח סימנו שור.
 הרוחב הוא וזה ג׳. ג'נ סימנו חלקים. ונ״נ מעלות שלש

 י׳א ישאר הירח ממקום השמש מקום ותנרע .הראשון
 האורך וצא וזה כ׳ז. י׳א סימנו חלקים. וכ׳ז מעלות

 מראה שינוי יהיה שוד במזל היתז שהיה ולפי .הראשון
 האורך p ,אותה לנרוע וראוי אחת מעלה האורך

 .חלקים וכ׳ז מעלות י׳ השני האורך לך יצא .הראשון
 .חלקים י׳ הרוחב מראה שינוי יהיה וכן .יכ״ז סימנו
 שינוי עלר להוסיף ראוי דרומי היה הירח שרוחב ולפי

 ד השני דדוחב לך יצא חלקים. עשרה שהוא המראה
 בי׳ח הירח שהיה ולפי .ד״נ סימנו .הלקים ונ׳ מעלות
 רביעיתו השני הרוחב p ליקח ראוי שור ממזל מעלות

 זו לעת הירח מעגל לך יצא הירח. מענל תקרא ותא
 בין האמיתי הירח ומקום דרומי הירח שרוחב ולפי יד :בשניות טדקדקין שאץ לפי אחד וחלק אחת מעלה
 האורך על המענל להוסיף ראוי . pםר וראש גדי ראש
 חלקים. וכ״ח מעלות י״א השלישי האורך לך יצא .השני
 ראוי שור במזל הזה שהאורך ולפי .כ״ח י׳א סימנו

 מעלות שתי שהוא חמישיתו השלישי האורך על לתםיף
 ומ׳ו מעלות י׳ג הרביעי האורך לך ויצא .חלקים וי׳ח

 הראשון הרוחב אצל וחזרנו מ״ו. י״ג סימנו חלקים.
 שתי וודא המדינה נובה מנת ויצא שלישיו שני ול^זנו
 רזצי .דרומי הרוחב שהיה ולפי .חלקים ול״ה מעלות
 הרביעי. האורך מן המדינה גובה מנת טמנו לגרוע
א. י׳א סימנו .חלקים וי״א מעלות י׳א לך ישאר  חו י׳

 תעשה הזה הדרך ועל הזה. בלילה הראיה קשת היא
 בד• יש חלקים וכמה מעלות כמה דדאיה קשת ותדע
 קשת שתצא ואחר טו :לעולם שתרצה ראיה ליל בכל

 מעלות תשע הראייר• קשת תדויה שאם ודע .בה תבין זו
 תהיח ואם ישראל. ארץ בכל שיראד. אפשר אז פחות או

 ידאה שלא אפשר אי מעלות י״ד על יתר הראייה קשת
 קשת תהיה ואם טז :ישיאל ארץ לכל גלר ויחיד•

 .י׳ד מעלה סוף עד עשירית מעלה מתחלת הראייה
 יראת אם ותדע הראשץ האורך אל הראייה קשת תערוך

 קיצי ועקראץ והן .לו שיש הקיצץ מן יראד• לא או
 קשת •Tתה אם .הראיה קיצי p ואלו ץ : .Tהרא

 יחד או מעלות עשר סוף עד מעלות עלם׳ מיתר הראיה
.יותר או מעלות י׳ג הראשון האורך דחית .עשר על

ודאי

חביב ן׳
ב ם\ ת  סגיו « קשס שסצא ד1א(1 שזי נ

ז'61 נס .p9<1s<}0 אן9 ופז פ
9 916 0n>cn9ה«ו גאול פסקי 09 0קצי 

 10 פרשמש 069 סאוד 1א סייגו 10 ססשסש
 יסיס רב יוחי האורך שיהיה 710 19 ני סארן

 <דא61 ססס סי1י הירח סל פסשיס הסה האורך
 לא רב האוסק צ0 סהשסש ווה90 האור שיהיה
 המוס האור ה16נ שרח אש סשם ישחיר
 הסגיס סיגיס «ילח 0«רש הירגו פל גוסס
 ר01י סיא״ה DOp שחהיה 110 נל1,000 לירח
 poiAo סל סהשמש 91199 ר6ה יהיה 9אח<
0 ססר 6 1 0 0  שהשמש ההסה האור שיסיה 0^0

 לסינשס אליס פוינש בלמי סא רב הייס סל
 אירזש 9*0 ק.06ה סל פהספש 9n99 האור
 איך הפסיץ אחה רואה והגן . הרג לנרי

 סוס הסיק דניי ל9 ציוייס ידיפס מין0ד1ה
 ונפרס הפפרש זגרי נסרן ל1ננ קולר1 גשליפוס

ש לראסו שליירחי ליחס שגי 00 » ס פקנ  פיג
 סרג ש«ונ הפזילה טבה ופלח פסנל ללחש
נ0 סנ9ש הדיליס נל יפפיינו !איך  1א להסין י

 סחס לוץ־ אץ הפיק רניי לשאר ני פ0לג
 »ף9 לוזזרו השסי אופס ופסקתי קלת לפכץ

 ניאייס הרב דנו• נל ס שמלתי ר1ק קונדרס
 נלד 1ת1הי 00 לפרץ ת1קל1 ל1נד לר1גק1 סירס
רי לנל נללסס ססת 1נ ורמזו 6 איזן אסר  ונ
p70 00 דני• והפסיץ .הקדש דרך זקראסיו 
 ראיפי וה ואסר .היתרון ■ראה הפסרש דהרי
.0 נדנרי לי שיש סוקוס ח1יךשי נ׳ לומר נ  י
תנ נפה פרשית האי ה פלס נשיסור «  סנ

 :הפרק לנרי ננלל הפלית ,הפדיגה
 פסרזסג שלקח 900 שהרג היא הא' הקושיא

 לחיקץ לסולס שלשץ שגי הראשון
 איך לצייר צסי19י לא ואלי ,המריצה מנס פצת

 סרוסנ שיהיס שנץ שאפר הממת רנ0 השוה
 נ0רו9 שלישי שלי לקח שלשלס זרזפי 16 לשוני

0וא9ש השני שסרוסנ נסיות סראשון  ססיס נ6
 פהאסג פסות סא לפק ללד נשסא סגראה
 פסרוסג מחר א6 דרוס לצד ונשהוא סראשון

 אורך שיסס פהגלנל נפקוסות מתן והצמר 10
 הגראס סירס 6נפר הלרשס סעימל קשת

ד סל לפוני גשרסנו  ססש סיוסית סתטסס י
 פק4נ שקיסת! ל«ךדת סניפו סשפשסד שתשקס

 נרותנ אלס ספקניל פהוסל הסימל קשת סל
 קולר ניסת א6 שלישי אפך סלקרא א6ש שוס
 נשרסט סירס נפרנו הלדשס הסימל קשת

̂  שסונרט הלראה סלפיצי ליוסנ ושוה דרושי
 הניסו פד הפקיפס פסח היופית התנופה ידי

 פסדול הסימל מקשת ק06נ שקיסתי לסקודת
 שלישי אורך הנקרא שהוא הסהר אליו הפקניל

 סמלתס נסרך 91 סל וה אורך שימס ליל
^׳נ .נ*נ פנולחס נערן■ פיס יס קולר ניחם  ו
 סל להוסין המנה פלס שתיקון סרג אמר איך

 לשיס שנמס הא׳ . סיוסנ שלישי שני הצ«לי
נ' מפלות נ' סווסנ ל9 שהיה  ל 00 שלישיו ו

 הוא נשסירס סל לרותנ ספסש שוס פסלות
 דקיס 1T0 ססרוסנ פ6לנ שהתילךן גפאוליס
עז דיופי ונשהוא  ג' יצוגי נסלפו סרוסנ נ
 נשלפו השיפור 01 לגרוס סרג לוס פסלות
 סירססגראס נ0רו אז נסיות פסלות שתי שמא

פ׳ו פסלות ג' שהוא מוס 1לנפ רונ0  . דקיס ו
 אסר שסוסרפי הלודס ידי פל יוסר 01 ולנאר

 נ^נ קשתות ני 6 •ראה נס pooo סלה 6
 ארך יתרון האתדסא סנינחס, סקשידח 00

מל לרשוסת ושתיהן הדרומי קולר והאתר סלפוגי
מרס. ססאס וגסי סנראס סרת תרנו ידי נ

ow פתן הליווי ונס pe P « איך 9%ו לוו P באפי ואס .סתחלפיס שיסוריס לתיקוגס הרג 
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חביב ן׳
 ענזליס שחי ני! rnto? חמשוה הקשח שיעזר

 ח1גר\ד שהי על ם’נר1ע1 הנעלם מקסני ים6ייצ
 למעלה נחבנלר נאשר האמח היא יכנה <'נ

 השגי נם ני נשלימוח מהקושיא ילאתי לא ענ״ז
1ני הנאחויס הסשוה מעיגול הגזנרים קשחוח

ה השמש אמצת ט והיתל ניש! מתוש ואשון p הנונז מקום לנו וי!א ג׳י סימניס שניות וי' תלקיס ישלשם מנלות ק׳ת השמש אמ!ע לנו יצא ,::״ם ומ' חלקיה וליה שלה מתלות,״מול נ׳ 't נשי» נ! נ׳ו י׳ו 
נ0 כ׳א התיקר והיה שניים וי׳ת היקים וי׳ג מעלות קנו׳נ היה יום קת׳ו תנת לקחנו היית נאנוצע ג5ן תיתנם שניים ונ׳א הלקים ינ׳ה מתלות קצ׳ג ונלל! ג' '  סאשצע יום קע׳ו תנת לקסנו וק נ׳א נ׳ה '
מ ת׳ו תימנס שניות וי' מלקים יניה מתלית ע׳ד לנו נשאי נים נ׳ו יש׳א והוא התיקי תל הוההת ׳יה ל' קנ׳ג היה הייה תנלול  השמש מאמצע הגונה ניתנו האמיתי השמש מקום תל למקוי נאנו ,י' נ'

ע שניוה וי' הלקים ואינת התלות קת׳ה האמיתי השמש מקום לט יצא השמש מאמצע מנתו ננית מק^ תיטת הוה שהמשלול ולשי , הלקים ונ׳ש אהה מעלה השווי מן מנתו מ'נ צמ׳ת השמש מסלול לע יצא ננ׳
היית תקים תל לחקוי נאני . נתולה סמול מתלות

’ ' ’ יהיה או מזה פחות הקשת תהיה ואם .יראה ודאי
ח :יראה לא מזה פחות האורך  קשת תהיה ואם י

 או מעלות י״א םוף עד מעלות עשר על מיתר הראייה
מעלות י״ב הראשון האורך ויהיה .עשרה אחת על יתר

או מזה פחות הקשת תהיה ואם יראה. ודאי יותר. או ........................... ..........
ט :יראה לא מזה פהות האורך יהיה ניה ל׳ה w שוים נראים ה״נרים ענולים י7ם  קשת תהיה ואם י

ל המצנ «לנ י ילל״״: ״ י על יתר או מעלות י״ב םוח עד י״א על מיתר הראייה ״ל ל״עיי ’יא"■■ ע
י י י י'® א״י י י י ר ל1י ’״יי״ ®יי ’י ״ י ו־״יי־ו■ רוו־יו- י י ״ י ״ ר ־ ״ י ״ ״וי^רייו י ,j, ה ב. ̂,,)1 ,5״ ה ודא ותר או מעלות א הראשון האורך ו

האורך יהיה או מזה פחות הקשח תהיה ואם .יראה הלין הינ נחן שלא אחריח חלוקיח שלש יש
מיתר הראייה קשת תהיה ואם כ :יראה לא מזה פחות ליי״ יי״י ניי® ״לא ®יאייו ■ ניי®

, ,■«- Ly לחלוף שוה והיא צפוני הא׳ הירח נשריחב יחיא ״ - ״L״ - ״ ן ״, ח , q״l_ . נ. על תר או □עלות נ סוף ער עלות ם ב על
.יראה ודאי יותר או מעלות י׳ הראשון האורך ויהיה

 מזה פחות האורך יהיה או מזה פחות הקשת תהיה ואם
א :יראה לא  מעלות י״ג על מיתר הראיה תהיה ואם כ
 הראשון האורך ויהיה .י׳׳ד על יתר או י״ד סוף עד

 הקשת תהיה ואם .יראה ודאי יותר או מעלות תשע
 ועד .יראה לא מזה פחות האורך יהיה או מזה פחות

ב ל הקיצי! סיף רא!  הראייה בקשת לדתבונן באנו כיצד ב
 לנו יצא .זו משינה אייר לחדש שני שבת ערב לילי של

 כמו חלקים וי״א מעלות י״א הראייה קשת בחשבון
פי .שידעת  ארבע עד עשר בין הראייה קשת שהיה ̂ו
 ידעת ובבר .הראשון האורך אל אותה ערכנו עשרה

 ולפי .חלקים וכ״ז מעלות י״א זה בליל הזה שהאורך
 האורך והיה מעלות י״א על יתר הראייה קשת שרייתה
 בליל יראה שודאי יודע .עשרה* על יתר הראשון

 וקשת קשת בכל תשער וכן .הקצובות הקצין לפי זה
ג :שליי הראשון האורך עם  המעשים מן ראית וכבר כ

 גירועין ובמה תוספות וכמה בו יש חשבונות במד, האלו
 שאין קרובים דרכים, שהמציאנו עד הרבה. שיגענו אחר

 יש גדולות עקלקלות שהירח .גדול עומק בחשבונם
 ירח מבואו ידע שד״ו חכמים אמרו ולפיכך .במעגלותיו

 בארוכה בא פעמים חכמים ואמרו . מבואו ידע לא
 אלו מחשבונות שתראה כמ,ו בקצרה. בא פעמים

.הראייה קשת שתהא עד תנרע ופעמים תוסיף שפעמים
 כמו קצרה ופעמים ארוכה הראייה קשה תהיה ופעמים

ד •־ שביארנו  מה ומפני החשבונות אלו בל וטעם כ
 דבר כל נודע והיאך .גורעין מה ומפני זה מנין מוסיפים

 היא .ודבר דבר כל על ודראיה .הדברים מאלו ורבר
 ספרים יון חכמי בה שחברו והגימטריות התקופות חכמת
 הספרים אבל .החכמים ביד עכשיו הנמצאים והם הרבה

 יששכר מבני הנביאים בימי שהיו ישראל חכמי שחברו
̂ו שכל ומאחר אלינו. הגיעו לא  בראיות הדברים אי

 להרהר לאדם אפשר ואי דופי בהם שאין הם ברורות
 נביאים אותם שחברו בין למחבר חוששין אין .אחריהם

 טעמו שנתגלה דבר שכל .האומות אותם שחברו בין
 סומכין אנו דופי בהם שאין בראיות אמיתתו ונודעה

 שנתגלתה הראיה על שלמדו או שאמרו האיש זה על
;שנודע והטעם

דבר עשרה אחת *ס״א
פ נסרק המשטן חצאצו הרב שניאי הדרנים ע׳
נ חפלוח נה׳ מאונים נראש הא׳ האורן שנהיוח '  ל־רזס מרתנצ נחכלית הירח זיהיה דקים נ

 היה שאם הפרק נראש ר^י אמר א׳ה ולמה נצמצוס רעלוח פ׳ הראיה הקשק תהיה א)
ד על יאי הא׳ כאורו עד מעלוח מעשר הא׳ האורך יהיה ושאם יראה שלא א״א סעלוח נ׳

כ*ד
עוז סנדל

:כ׳ה) מנירין(דן אינן אס p■* . pc? סוף סד גאחכה גא סעגלים חכמיה ואמרו

 המראה וחלוף צפוני הא׳ הירח כשרוחב היא
 הירח רוחב יהיה שאז הנזכר מרוחב נחל יוחד
 רוחב על המראה חלוף ייצרון כשיעור דרוס לצד

 נזכר לא כנראה האלו חלזרץח מ' .הא׳ הירח
 צריך שאין הוא והנראה .מהדינים הרב בדברי
 גובה למנת החלוקות אלו בכל תיקון לשום

 קפח בעצמי הוא הד׳ שהאורך אלא המדינה
 גוזר והציור השכל הא' בחלוקה כי וזה הראיה

 אין השנית בחלוקה גס .חיקון צריך אין ני
 צוה הוא כי וזה הרב דברי פי על תיקון צריך

 שצריך היות פס דרומי הא׳ הירח שכשרוחב
 מנח לפנין נקח לא המראה חלוף עליו יף0לר\

 הא׳ הרוחב שלישי שני אס כי המדינה עבה
 הלוף ידי על עליו שנתוסף למה נחוש ולא

 לירח א׳ רוחב היה כשלא גס כן אס המראה
 ח^וף ידי על לו שיש ידרומי לרוחב נמש לא

 נחוש שלא השנישיח בחלוקה שכן וכל המראה
. הנזכרת לכנה אליו

 שהרב היא הרב דברי בנצג הב׳ רזקושיא
 עד נדי מראש שהס במזלות כתב

^ יהיה שאס סהומים סוף  מס״ו יותר הא׳ האו
 יהיה ושאס הירח יראה שלא א״א מ,גלות
 לדרוש חצערך מעלה מש״ו פחות הא׳ כאורך
 בחשבונותינו הקטמנו כאשר ואנחט וכו׳ ולחקור
 אז לו ויהיה גדי כראש הייח שבהיות מצאנו

 יתאחר שט המצב שהוא לדרוס סרחט בתכלית
 הא' האורך ויהיה המזלות באלה להראות יותר

 ס׳ הראיה קשה אז תהיה דקיס ד׳ מעלות י״ג
 קשת תהיה שאס שאייר והוא כצמצום מעלות

 הא׳ האורך ויהיה מעלות ע׳ על יחר הראייה
 הגדר הרב נתן למה וא״כ . יראה מפלה י׳׳ג
 איך וידיעת מעלות fp עד ארוך כך כל

 יותר יתאהר שבו המצב הוא שהזכרט המקום
 ודרך למחפש מבואר הוא המזלות באלו להראות

 שיהיה זה אי אחר במקום הוי כד הוא כלל
 צפוני יהיה הרוחב אס .מזלות הששה מאוחס
 מנח להוסיף צריך המעל נליזה לגרוע וצריך
 וצריך דרומי יהיה הרורזב ואס ̂ המיץס גונה

 נליזח להוסיף צריך המדינה גונה מנת לגרוע
 האורך על להוסיף צריך זה מלבד .המעגל
 הראיה קשת ותצא המזלות שקיעת מפני השלישי

 אין זכרתי אשר במצב אמנם . ארונה יותר
 שקשת כיון תוספת שם אק נס מעגל גליזח שס

 מנת שם ויש קשת כמזל הוא טלו הג׳ האורך
 קשת שם שיהיה צריך לכן לגרוע המדינה מכה

 המקומות שאר מככל גדול יוחר הא׳ האורך
 במזלות הרב שאמר במה גס .הנזכר שבמזל

 להמוה יש קשת סוף עד סרק מראש שהם
לצמטס באנו שאם וזה ,ויותר כזה בכיוצא פליו

 הירח מאתצס האמצעי השמש מקוס גרמגו האמיחי
 המרחק היה אותה כ:לט י׳ג נ״נ י״ג לט נשאר
 מעלוש ד׳ יאsו'־ מנהו לקיזגו כ׳נ מ׳ד כ״ו הכשול
 הגנון המסלול היה המכלול אמצע סל אזתס הוסשס

 ילשי , חלקיה וג״ז מענות ד' ומנתו י׳ כ״א ע״יו
 הירר לזאמצע מנתי נגרע ״ק״ן מייייז שהמסלול

 וזהו שניים כ״א חלקיה ג״ח מעלות ״ט6ק לט ישאר
 את״ר . מאזנים ממיל מטלית גי׳ האמיתי הירח מקום
 כ״נ ע׳ לנו יצא הראש מאמצע ייס קע״ו מגת לקחנו

 והיה ל״ז כ״ג ס״ג והוא העיקר על אותו הוסשנו כ׳ע
 הנשאר היה מש״ס ^הו גרפט ו׳ ס״ו ק״ג הכל
 מקום וזהו שגייס ומ׳ר חלקים וי״ג מעלות רג״ו

 לעת הירח רוחג לידע תרצה אס . האמיתי הראש
 ישאר הא־זיתי הירת ממקום הראש ייקום תגרע הזה
 ערע כרוחב מכלול וזהו בקירוב מעלות רצ״ב לנו

 מעלית ד׳ שלה והמגה מעלות ס״ח ישאר מש״ס אותו
 הרוחב ,!מסלול ולשי ,הירח רוחב וזהו חלקים ול״ה
 ל»ץר באגו ואח״ב דרומי, הרוחב זה יהיה ק׳ש סל יתר
 האמיתי השמש מקום גרענו זה בליל הראיה על

 בקירוב מע״ות י׳א לגו נשאר האמיתי הירח ממ־\ס
 וגדי סרען כין שהירח ולשי היאשזן, האורך וזהו

 לדרוש אגו צריכין מעלות מי׳ יתר הראשון והאורן
 שהירח ילשי , יראה לא או הירח יראה אם וליזקור

 שינוי והוא מלקים ל׳ז ממט תגרע בתולה במזל קרוב
 הנקרא וזהו תלקיס יכ״ג מעלות י׳ ישאל האורך מראה
ד׳ שהוא אמרט כנר הראשון והרוהנ ,שני אוק־

 בתולה במזל והיי־יז ,דחמי והוא מלקיה ול׳ה מעלית
 אותה ניסין ,חלקים מ״ד הרוחב תראה משיטי ימנתו

 מטלות ה׳ הב׳ הרוחב לט יצא הי־אשון הרוחב על
 מן נקח בתולה במזל שהירח ילשי , ח,קים וכ׳ב

,תלקיס וט׳ מעלות ב׳ והן חותשיו שני השני ה־־וחב
 אלו תגרט בתולה במזל והוא דרומי הירח שרוחב י6ול

 לט יצא השני pהאו מן חל־,ים וט׳ מעלית השתי
 הר^ת שזה ולשי ,חלקים וי״ד מעלות וז׳ הג׳ האורך
ה׳ ישאר ממנו הג׳ האורך שנישית נקח מאזנים כמזל

 אצל וחזרנו ,רניטי pאז הנקרא וזהו וחצי מעלית
 מטלות ג׳ והוא שלישיו שגי לקחט הראשון היי־ח רוחב

 שרוחכ ולשי , החריגה *גובה מנת והוא הלקים זה'
 P הא מן המדינה גיבה מגת תגרע דרומי הירח

 הראיה קשת זזהו תלקים וכ׳ה מענית שתי ישאר הד׳
 שא״א ידענו מעלות חי^ סהוהה ה;:ת שזו ולשי

 בחשבון תשרי מהדש א' יום ה' גליל הירח שיראה
 טשין אחר משל . בהכרח ו׳ בליל נראה הוא לשיכך וה
 זכסררן סשועה התימה שנה תנת שעשיט העיקר על

 ר״צ סדורה שנה ומנת והמסלול זהירלז השמש מאמצע
 נמצא ש״ו נ׳ה שמ׳ה השמש מאתצע הלגנה שגת

 ומקיס ג״ה ל׳ :נ׳ד הערך תוסשוז אתר האמצע מקום
 ש״ס סדורה שנה חנת חיפשת אחר לגונה העיקי

 יהיס השמש מא*יצע הגונה מקום נגרע נ״ג י׳ר
 אחת מעלה השווי מן ומנהל נ׳ י׳ו רש״ה המסלול

 תוסיף ק״ף על יתר שהמסלול ולשי ,חלקים ונ״ט
 שדו האמיתי השמש מקום לך יצא האמצע טל מנתו
 לקחט האמיתי הירח מקוס על חקרנו וכן . ג׳ה כ״ט
 והוססט מ״ג ג״ו שמ״ד הירח מאנזנע סדורה שנה מנה
 נידיט יעלה ג׳ מ״ב כ״א והוא שעשינו העייץ עליו

 שנם מנח לקתט ,שנייה וו׳ חלקים יח׳ מעטה י׳
 שניים וי׳ג מעייוה ש׳ה והוא המסלול מאמצע סדורה

 לט יצא נ״ט נ״ז רש״א והוא העיקיי עליו והוסשנו
 הירח מקים לידע ונקשנו י״נ נ׳ה רכ׳ז המסלול אמנע

 י״א ונשאר הירח מאמצע השמש אמצע גיעט האמיחי
 שלש מנתי וי׳ד ט״ו נידינו טלה אותי כשלנו נ׳א ל״ז

 נידיט יעלה המסלול אמצע מל אותה טסיף מעלות
 מעלות ד׳ ומנתז כקירונ מעלה ר״ל הנכון המסצול

 ק״ף על יתר הנכון שהמסלול ולשי , חלקים וי׳א
 הראייה לשעת הירח אמצע על המסלול זה מנח טסיף
 וי״ע מעלות עשר האמיתי הירח מקום לט יזנא

 רזתג על לחקור כאנו טלה ממזל שניות מ׳ו חלקים
 שנס מנח העיקר והיא הראש אמצע על הוספנו הירח

 ומ״ב חלקים זמ׳ר מעלות י״ח והוא מתנועתו סדורה
 שניים כ'ט חלקים וח׳ מטלות קי״ב הכל והיה שניות
 בקירוב מעלות רמ״ח ישאר מעלות מש״ס אותו נגרע

 האמיתי היית ממקום הראש מקוס גיענו ואת״כ קשת ממזל רעלות כי״ח תי האר היאש חקזס וזהו
 שהמסלול ולפי ,חלקים וי״ד מעלות ד׳ הרוחב חן ומנתו הרוחב מסלול וזהו בקירוב מעלית קכ׳ב ישאי
לזמקוע האמיתי השמש מקום גרענו הראייה על לחקור גאנז ואח״ב צפוני זה רוחב יהיה מק׳ף פחות הזה

הירח
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סג׳ סלויד מל «םץ> ו׳ סלס והגולס מיס סל ף שמגה פרק - • ■ ש חביב ן׳ ע

 וללוקוד הל«גןל«י« מושר גמול לדמגלימ
צי דגריו ממון גגלל .גלליס בסשטמס ^ 

הא' האורן יהיה שאה בניאור יראה הראיה
 יראה סלא איא דקים נ*נ מפלוס ליה פל יסר

סני  הוא שהוניסי ה«רןם אין וידיפס .נ
 איון יוסי הא׳ האורן קפס פיהיה שצרין הפלג
 הנכריה מולוס מהששה המגץסוס פאר מנגל
י הוא ונקולר .נלל ודרן למספש מנואר הוא  נ

 והוא לנרופ הוא המפנל (ליוס המלג גאוסו
ג' ש«א המקומוס פאר מנגל גדול היוסר
דן הפגןפוס גפביל נס .הגי רומג סומשי  צ
 היוסר השיפור והוא הג' האורן שליש לגרוש

 נאפי ואה ,0«וגר הקושיא קשה גריל
 SP« דקיק לא גף! שמא נ׳ ולומר למשוד

רנייו  וראיסי ,פיו נהנל ישיפגי p אגי ירא נ
o אברהס נהייר להסנס 'a פל שגפגש ויל 
ן הרג פל שמשג ,שה ס׳ל מספרו גפירוש נ

 ייופליה לאקלים ו*ל הרמנ״ם שנסג והניריה
 אה הא' הזה נאורן הסנוק .אלה הס סונ׳ג

 או יוסר ונ׳ש מפלוס פ׳׳ו פי ממי לן ■גא
 אין או ממי ססוס ואס ,הירס שיראה אפסי

 ואה שירא^ לה אפשר שיהיה מהשמש אור לה
פ* ש«ן0 צרין איגן או מפלוס מפ*ו יוסר

ד מסהגס סירס היה אם ונלזה יראה, נוראי  ג
 שוקפיה הגולוס שאלו נפגור סאומיס סוף 7פ

t הגדר זה 0« . אקלים ננל נמהייוס o 
 וננןאוסר וריוו» מרונ פליו והסימה .הרג (090

f פד הגדר וה (09 איך הסנמה נואם v 
 שהוא סדינים נפי סא הנדר נוראי ני מפלוס

 ולא מפלוס פשרה שלש פד הידס לראיס !09
א9שהוא( לי הנראה וצפי .יוסי  סיוצאה נשגגה '

נ• גשסשג הסשגו( גוה פפה השליש] מלפני
 גמלה יגאו פלמם הס גגאוניס שינאו הרלושיס

 מ P ואים ססלעיים, מלנד שהם הסלופים דל
ד אם  יגא או מפלוס ה' נפנוזנים דממי נ0ה

 ופשריס מפלוס ה׳ מהאורן לגרוש גססנק
וג' המפנל גליוס נפנור מפלוס שסי . דקים

ן ומור האופק גפנוד ןם9ר ופסדם מפלוס  ד
דג הגל שיהיה ההנשה סלוף קי  מפלווו שש ג

 דקיה לג אמס ספלה אלא יהיה לא וגמלה
פן פד מנד שהם הנוולוס וגןגגל לנרופ, « 

 משלש יוסר מהאורן הרוג פל לגרוש ינא לא
«ד ןם9ד ופשרים מפלוס  ההגפם סלוף רקי ו
 הנרד וא*נ מסי ולא מפלוס לר' הנל פיניפ

 הנדדם אגל •וסר, ולא מפלוס י״ג הוא
ס. ונ«רהואלה נסדר גאים הם האמדוגיס ה

 סוף פר סדק מסמלס הירח מקום יהיה אס
רד או גסהירוס שוקפיס המפלוס שאלו קשס  ג

 ואם ,מפלוס ל׳ר פד מפלוס סי׳ סירס ראייס
 או מנ*ר מסר ואם יראה לא סי׳ פסוס היה

ל: ידאה נוראי ני משט! צרין אינן ל פ
הנך  המסו פם סוה הסגם רואה המפיין ו

 אין(לגר הואס נסנמה נטרו גרול
 שהוא הרג גרגרי ההגנה וקוצר הסנלוס גרשס
 שהם גמואס שנק גנרדים הרג נננר הקשה

ד סססאו סנד הקשה ולא סאמיס 410 פר נ  נ
 פד סרק מראש שהם המולוס שנסן ננרדס

 גאים שהם פליהס אמר אורגה קשס סוף
והראיס• למפלה ניאיסי ונגר ונשורס נסרי
 שנהג מה מנר p גס היא שהקושיא גסוש

ם שהיי מוקה ומסר האסרוגיס מררים  מלשונו לנקש הייסי ויטל דקים. ל*וו מפאס שסי הוסיף האמרוים ונגדרים דקים ונ׳ו אסם ספלה אם ני הוסיף לא הראשונים נגדד
 והשסרל ששגג או שמפה הרג פל שנסג מה לפונש אלא וה א קרה לא לפנ׳׳ד גי גוצה איני אגל ,דל הרג פל פשה הוא נאשר שנא סשסנן שט והמקס שנגסו סגס ו׳׳ל

ט יסששו לא גסטוה שהמססילים גרגר שנלגר מצאסמ ההוא נפרק אמר גמנןס גס ט ממ0 ניפלס מגמסו המסייהר גל שאויל מה נוה א וקדה שעסו או פפוסו סגס לגסש
יל1ו

ל ר ח « ע
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am ה׳^ וריס(יף שיק וסף סנילץ אק א: ססקנלס מנסט «י לקווקיו ססו ציוף רל ודס .נקצלס סנשסיסולסוופ «>«פ גא:

 י׳ג סנל יסיו סלןיס נ’ונ אמה ססלס וס\א י _
 הילה דומנ אצל 1וטמ .וניסי אלן ו«1 ניא ו'

 וסיס מסלוה נ׳ י«א שלישה נ׳ ולקסנו סלאטן
 יונ1שי ולסי ,ססליוה גונג ס« גנייןיא ו«א מלקיס
 סאון על ס«ל'« נג1ג סגה נוסיף צשיני טרה

 וגיא סלזיס ונ'נ מסאה פיו נילי« ׳^ס סוניס■
 נקיצי הפיץ ואס סואייג, קשה טא ווו שגייס

 '1 ליל והוא a גליל ניאס שטיס סהצא סדאייג
 ומא יפיס מססווי י׳ שנה נים! לסלש א טוסו
 פנס שנה שהיי ,שסשיני גניי,י p סתיס שנס אסל

 ונהטל יהיס ו׳ ר1יש '1 '1 איהה נשנשלץ סוייס
 גאינסה שהיי ׳1 ליל לע יצא סיאשי[ סעיקי סליל
 ויגיע ממע טוני וששי והטט ויטסי שליט סס

 שגנלל ילע . ניא ההלש א׳ יוס ׳1 לליל סהשק
 לסם נציין סעניינים יהנאי ויל שהקדים סונטס

 :הםלי a על שונק יא הייה ניאייה
m טוצא גגלגלה הנועהה והוא השהש אמצע סקוס 

 השמש פנה עקום נ :נגליה ולא קלוה גלא טס
 אג עיט ולשין האין הסיק הימי', ססיהק וסא

 ווץהס שנין הקשה וטא השמש משליל ג :שמש אל
 וטא המשלול מנה ד :הגינה נקייה יטן גאמאי

 סלגל מקימה וסא האמיט השמש מקיש n :טייס
פ  נגלגל הניעסי והוא הייה מסלול tiM ו :^

 גלגל טלק הניעה יאa הייה אמצע 1 סמסנל;
 י שקיעה לאהי טיה אמצע n ;היוצא גלגלי על מעגלו
 או עלס שמיטה׳( אסל הייח אמצע ו«א ססמה

 המיהי, מ ;ה-ה לאיהו השקיעה מננלט. ממני גייעים
 שלו גיגס מהיף טיה מעגל מינק וטא הנטל

 :איהי ונשלט השמש מן סמיק מיהק שלקהנו אי
 שמיטטן אמי המפליל אמנע הוא הננו! סמפלול י

 הוא המפליל מנה י* מומי: מיא פשטי סליו
 מקים יג :ואלקיקי׳ה גאליפנו׳ן אלמ׳י שטן פמיסק

 אמא יג :סמיל^ מגלגל מקימי והוא האמיהי טיס
 היאש מקים יל :יויעיש נימיש המעט מא סנאש

 האמצעי טייעין אמי המיל מן הקשה מא האמיט
 מרסק הוא היימג מסלול וו9 :מעניה משיס שלו

 נטיימי שיעיר מא טיס נ0יי סו :היאש p טומ
p המיליה מגלגל  יאשין אינן r :ראטן ייהנ רא1

:האמיט השמש ממקום האנייה׳ טיה מיסק
 טיה מקים שנץ השיטי «א האיין מראה טטי יוו

 היא «י איק יני :סניאס מקומו ינץ
 מיאה שיטי ממנה שגייעין אמי היאשין סאית
 שנין השיני׳ מא מנ1הי טיאה טטי נ :סאיין
 «א שט ינהג נון :האמים׳ ימם ינץ הניאה ווונו

 ממט גויעץ או עליו שמוטט! אמי סיאשי! •לומנ
 נהימ מא טיה מעגל נב :יומנ מיאה טטי

 השלישי סאיין גג ;הטעה סנייה P• סניעגל וסויה
 מסט גייטן או עליו שמיפיהץ אמי השגי סאיין סא

 פני! המיהק היא היניט האיין נר :הייס ממעגל
 מעמלה קשה יטא השרןעה גמעליה וטיח השמש
 גץ טוס למטה לומה טוטה מפנה טיס מטס
 ני נטא סמלי« מגם מנה נוג ;וטימ משמש
 הראיה קשה ני :היאיה נשעה היימ יומנ של?י
 ממט גויעין אי סליו שמוסיעץ אמי סלי האיק סיא
 אוון סדנה «א היאיה קיט ני :הסדנה נינה מנה

. ;היאיה לקשה יאט!
 פמממלה לס .ונו׳ שאם ונייר ידע דבר א סייח

a נמו אמיד* טף על הסיק 
 פידש: ט צנ*ן ואץ טא ניני אלי נהלסה שאמיט

יחבונד
 אפשר אחרון בחדש תמצא

 ואל ז :מזה יותר ורשסד שחוק דבר לך ואין ב״ו. בליל או בו ב״ה בליל הירח שיראה
 קרוב דבר אלא .השנה בכל הירח יראה שלא הוא סצוי שאינו דבר הזה שהדבר האטו־

ק במדינות בו וכיוצא זה יארע רבות ופעמים הרבה• הוא ארוךודיעבים שם הגשםים שז
רבים

ר א ב  שהירח החשבון לך יוציא שאם וברור ידוע ד
 שלא ואפשר שיראה אפשר בלילה. יראה

 שהוא המקום מפני או אותו שמכסץ העבים מפני יראה
 אוחו לאנשי מערב רוח כננד נכוה הר שיהיה או גיא

 לא שדיירח .בניא יושבין הן כאילו שנמצאו המקום
 ויראה גדול היה אפילו נמוך במקום שהוא למי יראה

 שהירח אע״פ ותלול גבוה הר בראש עומד שהיא למי
 למי או הים שפת על ששוכן למי יראה יכן ביותר. קטן

 :ביותר קטן שהוא אע״ם הגדול בים בספינה שםדולך
 יותר הירח יראה צח יום יהיה אם הגשמים בימות וכן ב

 אם תשטים שבימות לפי .החמה בימות שיראה ממה
 בטוהר הרקיע ויראה הרבה זך האויר יהיה צח יום ירייה
 בימות אבל באויר. שיתערב אבק שם שאין מפני יותר

 ויראד! האבק מפני מעושן הוא כאילו האויר יהיה החמה
 והאורך הראייד, קשת שתמצא זמן וכל ג ז קטן הירח

 .בצמצום שלהם הקצין שני עם לה שתערוך הראשון
 גבות במקום אלא יראה ולא ביותר קטן הירח יהיה

 הראשון והאורך הראייה קשת תמצא ואם ביותר.
 .ממעלות שלהן הקצים סוף עד ותסיפו הרבדי ארוכין
שת אורך לפי גדול הירח יראה  הראשון והאורך וק
 לשום p לבית ראוי לפיכך ד :לכל וגלייתו גדול יהירי
 ושואלץ וסקומדי הראייה זמן שהן בלבם, אלו דברים שני
 קשת היתרי שאם .ראיתם מקום זדי באי העדים את

 שרייתה בנון בצמצום. שיראדי החשבון ויתן קצרדי הראיה
 הראשון האורך ודייה חלקים וה׳ מעלות ט׳ ריראידי קשת

 בימות דיירי אם .שראודיו עדים ובאו בשוה מעלות י״נ
 אותן ובודקין להן חוששין נמוך במקום שדייו או דהמדי
 ביותר גבודי במרץם או תשמים בימות הירי ואם הרבה

 עדים ה :המבדילץ עבים שם יהיו לא אם יראדי ודאי
 וקדשו דץ בית וקבלום ודיעידו ובאו ביסנו דיוזדש שראו

 המקודש. היום מן יום כ״ט ומנו הראשון הזדי החדש את
 לו אפשר שאי מפני הירח נראדי לא שלשים וליל

 מצפץ דין בית והרי .עבים שכיסודיו מפני או לדיראות
 ועברו עדים באו ולא .שביארנו כמו שלשים יום כל לו

 שבארנו. כמו ל״א יום השני ר״ח יום ונמצא החדש את
 השני החדש ראש יום מן יום כ״ט למנות ודמחילו (י)

 מעברץ שכך תאמר אם הירח. נראה לא שלשים וליל
 השלישי החדש ראש וקובעין שלשים אותו ועושץ זה את
 נם שלשים בליל הירח יראה שלא אפשר כך .ל״א יום

 אחר חדשים ועושץ והולכין מעברץ ונמצאו זה מחדש
................. טלד!. השנה כל שלשים



חביב ן׳ פי״ח החיש קדוש הלכות זמנים. חביב ן84 ג

 אץ נכאן הרנ ומדני׳ . למעלה נמ׳ש מטארח
 נרי־זנ נכא! דני הרב נ׳ לדנריי ראיה להניא
 נהיו שהם המקימוח ולכל ליה עד פכ'מ שמא

 מכ״י אנל לעולם לפוג׳ הירס הנטליס אלו
 לחשוד שאין הרי . מפורסם שץר שנתנ ומעלה

 זה אץ ונס נדנריו דקדק שלא ח״ו הג־נ פל
 אנל וכל פנל נל׳ע להניחם שראוי פהדניים

 י\שיא היא שואה ניון נניאורו להשחיל יאו׳
 נ׳ היא והגלעג׳ד .וניה מיניה הינ נדנר׳

 .כוונחו להנץ נו ל«נס נלשוע פחח עצמי הי־נ
 ננול נשנה! שדקדק נמה סא הפחח ומקום
 וכוי מעליה עי לך יצא אם שאתי האי לאורן
 ונו׳ א■׳ נכל הירח שיראה שא׳א טלאי סדע
 הדע מעלות ס׳ו על יתר הא' האו^ יהיה ואם

 למעה נעצמו ונוה ,י’א נכל יראה שהירח טדא'
 משיף קשת סוף עד סרפן שמראש במילות
 נננול הן הא' טטל הן א׳׳ נכל חיטת

 הראייה קשת שיעור כשהזכיר נם . האחיץ
 קשת תהיה שאס ודע .וז׳ל שאמי נכה דקיק

א' ננל שיראה א״א וטי מעלות פ' הראייה

 וט׳ ומעלה מעלות מכיר המדינה רוחנ היה אס דרומי היה אס עליו תוסיפהו או צפוני היה אם הא' הירח פרוחנ אותו וחנרע הרוחנ חלוף תקח עצמה העת ליה וכן שם ח׳ל
 הרג שניחר הדץ שיה שכתנ והוא מאי סטאר נדנר נכשל נכאן נ׳ ,י״ל הינ על שכתנ מה לעונש היה ההנס חכית כל שניהלה שאמרתי מה אמת הוא איך המע״ן נא הנש .פ*נ

 פנפיית העולה יהי כ׳ כקירוי ומעלה חלקים ול״נ מעלות מכ׳ח המדינה רוחנ אם הוא והנכון והננול מפורסם שקר ויה ומעלה מעלות מנ׳י המדינה רוהנ היה אם יוק הנ' נרוחנ
 הרוחב על המראה וף ה למסיף צריך יותר וכ׳ש מעלות נ' והוא צפוני הא' הירח רוחב אס מעלות ניה המדינה שרוחנ נישל מיה פחות הוא אס אנל הירח ומרוהב סרפן ראש
והסנה השני הרוחב הוא משניהם והטלה הא'

 השנה בכל הירח יראה שלא אומרין אנו שאין .רבים
.בך אחר ויראה החדשים בתחלת יראה שלא אלא

 בהם שיראה לו אפשר שאי טפני יראה לא ופעמים
 העבים מפני יראה לא בהם שיראה שאפשר וחדשים

לראותו: אדם נתכוון ולא כיותר קטן שהיה מפני או
 מפי איש טפי איש חכמים כיד שהיה הקבלה אלא ח

 בתחלת הירח יראה שלא שבזמן היא. כך רבינו משה
 מעובר חדש קובעין דין בית .חדש אחר חדש החדשים
 וקובעץ טחשבין וכן .יום מכ״ט חסר והדש יום משלשים

 שאץ .בקידוש לא בקביעה חסר והדש מעובר חדש
 מלא אהר מלא עושין ופעמים .הראייה על אלא מקדשין

: החשבון מן להם שיראה כמו חסר אחר חסר או
 בחדש הירח יראה שאם בחשבונם לעולם ומתכוונין ט

 קודם שיראה לא עיבורו. כליל או כזמנו יראה הבא
 שבארנו האלו הראיה ובחשבונות .כ״ח ליל שדיוא זמנו

 שלא אפשר ומתי שיראה אפשר מתי ותדע לך יתבאר
 או חדש אחר חדש ומעברין סומכין זה ועל יראה.
 פוחתין אין ולעולם .חסר חדש אחר חסר חדש עושין

 שמנה על מוסיפין ולא בשנה המעוברין חדשים מארבע
 שמעברין אלו חדשים לעיבור וגם .המעוברין חדשים

 שאמרנו כמו החדש עיבור סעודת עושין חשבון לפי
 שמראין מדברים בגמרא שתמצא וכל י :שלישי כפרק
 שהדבר מסיני משה ומפי רתשבון על סומכין דין שבית
 שחסר זה וכן .לעבר או לחסר בידם והרשות להם מסור

 זה עיקר על הכל בזה כיוצא וכל בשנה חדשים תשעה
א :בזמנו החדש נראה שלא בזמן בנוי הוא  זה וכן י

 בחדשים הוא לצורך החדש את שמעברץ חכמים שאמרו
 ואחד מלא אחד ועושין חשבץ לפי אותן שמעברין אלו

 בזרי .לחסר או חדש אחר חדש לעבר להם ויש .חסר
.בזמנו הירח נראה שלא מפני לצורך שמעברין הוא
 נראה היותו תחלת שדצא בזמנו הירח שיראה בעת אלא
ב •י לעולם מקדשין השמש עם שנתקבץ אחר  וכל י

ק האלו הדברים  על וסומכין דין בית שם שיש בז
 דקביעה על אלא סוטכין אין אלו בזמנים אבל .הראייה

 שביארנו כמו ישראל בכל הפשומז האמצעי החשבון בזה
 התקופות הוזשבון בספרי יתבאר לג :אלו בהלכות

 יראה ישראל בארץ הירח יראה שאם והנימטריאות
 ומכוונות ישראל ארץ למערב שק העולם מדינות בכל

ישראל בארץ יראה שלא החעזבון יתן ואם .כנגדה
אפשר

פירוש
תבאר יג י י מי  והגימטריאיס היזקיןוה נ

 הימים סץישמ כמו הוא הת;יפיה .וכו'
 חזמו היא נזה והכונה הידוע הזמן חזרח כלומר
p לסון» שימור מד המזלוס מגלגל למנוסה השמש p 
 המלה כזו הכמה תהיה המקימות ונמקצת שהיה לכמות

 מקומו אל לכת כוככי תי־תר כוכג כל מזרח מל
 מלה והיא החשנון סכמת גימטריחוס ועני( .הראשון

 יור כלשון אומרי! והם התשנו! על תורה יונית
 מיוחד השנון על תכמיס נדנר׳ וחורה אגימסריאה,

 שמנץ ו״ל אמרם כמו המצה או^וח השנון והוא
 וכן נמצרים ישראל ישינת זמן והוא ר״י שמה רד״ו

 ישינת מנין והוא תחנ״ב שמנייט כארן וטשנתס השנון
איז ישראל  טוצא כל וכן ראשון כיח :חרג עד י
 המדינות נכל יראה נא׳י הירח יראה שאם :גאלו
 א״י 5לתער שהוא מקום שכל לסי ,א״י נמעינ שהן

 לצד א׳י נאוסק ששוקעין אחר תמנו שוקעין הכומים
 מתחת כודאי:רצא נדע גא״י הירח כשיראה לסיכך מפרג
 הפערני הנמוך גאוסק שיראה pc כל השמש רצון
 על גנוה שהוא ועוד השמש ניצון נזחחת שיצא לסי

:ישראל ארן ייאיפק ייחי המערני האוסק
ת מכוונ  מדינות שחי שיהיו אששר שהיי כנגדה ו

 והם מערנית והאחרת מורתית האתת
 יראה ולא נא״י הירח ויראה הרכה נרווע שונים

 אגל אח׳כ שגנאר כמו מא׳י מעררת שהיא נמדיגה
 וו כעד יו המכוונות המדינית על מדגריס אגו עתה

 מעס קירוג נריתוק חחקרנין שהן כמדינות או כחחנ
 והמשל . רחנםאתד שאין ואע״ס מעלית ׳1 או ו׳ כמו
טן [ציור גניח  שני על עוכרת אנג״ד עגולת נ׳

 אמצמ איסק והוא למערב המזי־ח מן היישיכ קצוות
צ׳ המורח מן מרתקו היישונ שאמצע נפי סיי»ג
 שתהיה וא«ר .מ-גצות צ' ג״כ המערכ ומן מעלות

 עגולת ותהיה השווי קו מל היישיג שנאמנע המרינה
 שתהיה ואששר ראשם נוכח מל עונרח היום משוה
 אמנע סימן ונניח .רוחנ לה שיש לסי מהשווי רהק

 אחרות מדינות שלש נניח וגם ש׳ ניץדת היישוב
 האחת יותב ונניח נאור,* ומשתנות ברוחב סתקרגץ

 ותהיה מערב מסאח מעלות ם״ג וארכה מעלות כ״ש
 ונניח סטלוש כ׳ז מערב לצד היישוב מאמצע נוסה

 האחת המדמה רוחב ונניח נל'מ עגולת שלה האוסין
 ירושלים והיא וחצי מעלות המעירס״ו מן וארכה ל״ב

 מפרג רוח כעד היישוכ מאמצע גועה היא לסיכך
 ומים נס״ע. סגולת האוס־שלה ויהיה וחצי מעלית כ׳ג

 ססלות ס״ם וארכה מסלוח ל״ה האחרת המדינה רוחב
 כ״א מפיג לרוח היישוג מאמצע נוסה היא לעיכן
פז סמליס ^י  גבוה הירח כשיראה לסיע סצ׳ק שלה י

 שיצא אמר אבג׳י עגולת והיא היי€נ אמצע אוסק על
 אועק כל על כהכרח נראית היא השמש טתחתניצון

 מעינ מאת ממט נמוך שהוא לסי האוסק מזה מערכי
 מתחת שיצא ועוד אצלה בראייה גביה שהוא ספני
 כל״מ אופק על בהכרח נראה הוא לשיק־ השמש דצזן
 אועק בכל הדין וכן סצ״ק אוסק ועל נס״ע איזק ועל

 כדורית שהאק לעי מערב לצד מחברי נמוך שהוא
ק  או«ן פס נס״ע אופק והוא ירזשליש אופק דין ו

ט! [ציור הצורה וו מון כל״מ  סתשסן יהן ואם נ׳׳
ר נא״י יראה סלא  שהן אחיות במדינות שיראה ^

 השמש כשתהיה החשמן יתן שאם כלומר ,א׳י צמערי
 ניצוץ מתחת יצאה שלא לפי הירח יראה שלא לשקוע סתחלס והיא נס״ס אופק והוא יחשליס אוסן על

 אותם ריאין א״י גגי אין לפיכך השמש ניצון תחס תהיה קסנה קשת ממש סן שמרחקה מסגי ממש
היתו יצא כל״מ אופק והיא יתשליס למערב כלומר א״י לסעיג שהיא המומה אופק אל השפש וכשתגיע

vtm
 הקצים מיהיו מאזנים מכראש מהר יוסר נדי בראש יראה שהירח ומאד . הדבר <)מסח שנדע פד ובדיקמ נסיןרזס פליהס להרטח נצסק־ זה הנגוהיסיוכאי ההרים יחם ’ל6

 הגיר מי ואולם גדי בראש שהוסיף מסה והגאיות העמקים בפבור מאזנים כראש הר״ס ססיף מאזנים בראש סבהיוי* יותר פס השמש בהיות האויר לזכות מזקיפות כשר סזים
ר זה באי שמצא אפשר הנאיות ועמקי ההרים בגבהי מיעורים אלה לו  האויר זכוא אל איחס והעריך הנאיוח עומק וק שכא״י נטהיס היותר ההרים טנה הקדמונים מססרי מ

 היחעים בכשרים ננתט שלא וראיות חכמים מפי קבלוח אלו בעיקדס לו שיש י״א פרק גתסלת ס״ש פ״פ זה וכל הנבוליס אלו משם והוציס פאזלים מבג־אש פסר גדי בראש
ס אופר הנני האחחדס הדברים אלה .לכל ח  ט להננס פתח לס פתח בעצסו והרב ונטן אמיתי נלפ״ד הנזכרת הקושיא וישוב הלשון טזנס כלל אסנס הדעת סאומד ♦

 הראייה קשת באורך ני כלופר .אתר לחשבון צריך אתה ואין הלשון לאותו שסמך במה מאד ידזר גסל מא הפסח כי ראיס תחה .כנזכר א״י בכל ואסר שהוסיף הלשק נאמזו
ך אין כזה הרג זה כל ביאור השלים כאשר העדים סחוכם לח^ר כד הראייה לחשטסת ^ייך הק* שידאה איסר היות מם פזי בפחות אסגס .אלזר חשטן שוס לב״ד ^

v 6 n פשל שפלה סלק:

: חנדול בחבורו ז״ל לחרמב״ם החדש קחש הלבות על ז*ז״ה חביב p לוי כח׳ד החכם פירוש תיע באן עד

עוו ננדל
•0M  1CD n  cJipo ■A . ן1רס fin ץ ע4 06וטץ דרס <ץ ס .הסרק טף סד טסיס m-*B ram »>ן :»דו t סס t:1 ס') [דף ■(7«< )ץ סמן 6>ס סנ a i  f ra o  mns•

v n n c ס ל is; ו  a  )9 9 n  n o מני p sn  piifi :ק גו

 מעלות ׳"ד על יחר הנינו״ה קשע חהיה ונ)ם
 .ע״ג ״׳b לכל נלו• ייטה הb<ר שלא *א6

 הראיה קשהיח כשערך למעה הרב עשה נז ולא
 מהם אחי נשזס הזכיר לא כ׳ האי האוע אל

 לנד, יראה ודאי אלא א״׳ נכל וטא זה לשון
̂' נשהאזייך כי היא זה נכלל וטונחז  מא ר
 בכל נראה הוא הרי ניאשזנה שאמי בשישר

 !גאייח נעמקים הן נהיים הן שנא"׳ הסקוטס
 אנל יראה ייאי השיעור נאיהז נשאיט אמנם

 הרב נח׳ש זה ׳והר ויחנאר .א"׳ נכל לא
ר י״וו נאי  לן יוציא שאס וניוי יחע ינ

 ט1לש כל עיץ וט׳ נלילה יראה שהירח החשנץ
 נמוץס או משטה ניטח היה ואם עד סס

 עניס שס יהיו לא אם יראה ודאי ניחר גטה
 נטל לנאר הינ כשנא ולכן .ע*נ סמכדילים

ט שא׳א הא' האורן ט  הירח יראה שלא נכ
 להראוה שיוכל ננול ט ונחן נשישרו סופיף

 לנ״ר צורך אין ואז סא״• שיהיה סרץם ננל
 המצוחצס קצו על להשפן רצה ולא .משמן לשום

ד אז שגס לה׳ המצומצם הראיה קשח קן פם  נ׳
י׳ היא״ה למשטטס צדכץ  אס מטכס לידע נ

 כנץ קרוש אפשר מא נ׳ שקי עיי העדים
 ומאני וחלול נטה הר ניאש שמדים היי סלא
 לחקור נ״ד צפרכו’ פחי לדעת <ייך יה

 הראיס נעא ההר נראש m אם ססעז׳ס
 נאנזרס הם שקי עד שמא חוששים יהיו ועת•

ם הרב היחינ כן יעל .בעמק שמדים המ0  יני
ד בראש הא׳ האורך נטל ז*ל סשה  פעלה נ

 מעלות סמי סאזניס ובראש מלקים * ממ6
 ימר הא' הו^יו •היה שאם ואפר חלקים לס
 ומקל •ראה שלא א׳א גד ביאס פעלות עיי פל

היו אם נם הירס אס שראו לעדם נאמץ
גצפרך הנטלים סאלה אבל .פאי נחלה מיא

ם פהעדס ולדרוש הראייה נחשבוטח לסקור  קשח ומלא ואס היא״ה נמת שבחם «ן
מ ויאסרו קציהס שר עם פצוסצסיס הא׳ והאורך סרא״ה ק ובפרס טיא ש  המפה מז

פד ש ץ  אבלאמספדשס בצמצום פלפדמס שדפים הקצים נמצא ואס סס. שקד י*ילד
חי לסן שבמס סקס יחס נפי סקר עדי הם אם גדע ומאייה בעמקים שיראה הנ



w קעב יט פיי׳ח החדש קדוש הלכות .זמנים פיייש
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 ישראל ארץ למערב שהן אחרות במדינות שיראה אפשר
 שהיא במדינה הירח יראה אם לפיכך .כנגדה ומכוונות

 בארץ יראה שלא ראיה בזה אין ישראל ארץ למערב
 במדינה ההרים בראש הירח יראה לא אם אבל יד ישראל: בארץ הירח שנראה אפשר אלא ישראל

 נראה שלא בידוע ישראל ארץ כנגד המכוונת המערבית
 בידוע בא״י הירח יראה לא אם וכן טו ישראל: בארץ
 ישראל ארץ למזרח שהן העולם מדינות בכל נראה שלא

 שיראה אפשר ישראל בארץ יראה ואם .כנגדה ומכוונות
 יראה אם לפיכך יראה. שלא ואפשר מזרחיות במדינות
 בידוע כנגדה ומכוונת ישראל ארץ למזרח שהיא במדינה
 המזרחית במדינה נראה לא ואם .ישראל בארץ שנראה

 ישראל: בארץ שיראה אפשר אלא ראיה גזה אין
 שבמערב המדינות כשהיו הדברים אלו וכל טז

 העולם לצפון נוטות שהיו כגון מכוונות. ושבמזרח
 נוטות היו אם אבל .מעלות ל״ה עד מעלות משלשים

 להן יש אחרים משפטים .פחות או מזה יותר לצפון
 שביארנו אלו ודברים .א״י כנגד מכוונות אינן שהרי
 הראייה משפטי כל להגיד אלא אינן ומערב מזרח בערי

 בגי או מזרח בני שיהיו לא ולהאדירה. תורה להגדיל
 אלא .כלום להם תועיל או הירח ראיית על סומכץ מערב
 שבארץ דין בית קידוש על אלא סומכץ אץ לעולם

:פעמים כמה שביארנו כמו ישראל
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עשר ראשעה פרק
 בודקין שתיו דברים שבכלל חכמים שאמרו לפי א

 הירח היה להיכן להן אומרין הערים את בהן
 ואין .זה דבר חשבון דרך מ־!ודיע בעיני כשר .נוטה

 שהיא העטלה ב 'תחילוז המזלות נטיית לדעת זה חשבון ותחלת .כלל בראייה מועיל שאינו לפי בו מדקדק אני
 היא טטח אלא .המערב לחצי המזרח מחצי העולם באמצע עוברת אינה .השמש מהלך שבה המזלות במחצית עוברת

 כח יש נקודות ושתי ג ז לדרום טטה וחציה לצפון ניטה חציה .ודרום צפון כנגד העולם באמצע המסבב השוה דקו מעל
 ראש שכננדה השנייה וועקודה .טלה מזל ראש האחת ועקח־ה .העולם באמצע המסבב השוה הקו בענולת בהן שפוגעת

 מאעים מזל מתחלת לדרום טטות וששה .כתולה סוף עד טלה מתחלת לצפון טטות מזלות ששה ונמצאו . מאזנים מל
 עד הצפון כנגד השוה חקו מעל ולהתרחק מעט מעט לנטות המזלות יתחילו טלה מזל ומראש ר :דגים מזל סוף עד

 המזלות ויחזרו .בקיתב מעלה וחצי מעלות ועשרים שלש הצפון לרוח השוה הקו מעל רחוק םרטן ראש ויתה .סרק ראש
 כנגד ולהתרחק לנטות יתחילו מאזנים ומראש .השוה דקו על שהוא מאזנים ראש עד מעם מעט השוה לקו לדתקרב

 דחזחי .מעלה וחצי מעלות ועשרים שלש דרום לרוח השוה דקו מעל רתק גדי ראש ויתר, .נדי ראש עד דרום רוח
 .השוה הקו על מסבב מאזנים וראש טלר, ראש נמצא ה :טלה ראש עד השוד, הקו כנגד מעט מעט לד,תקרב המזלות
 מערב. בחצי ותשקע מזרח בחצי ותזרח לדרום. ולא לצפון לא טטה תחיה לא אלו ראשים בשני השמש כשתד,יד, ולפיכך

 ויש vinh או לצפון טטח המזלות ממעלות ומעלד, מעלה שכל לך נתברר הרי ו :תשוב בכל שוץ וד,לילד, היום ויד,יד,
 נטיזזז של השעורים הם ואלו ן :בקירוב וחצי מעלות ועשרים שלש על יותר ,T־,m לא הנטייד, ורוב .שיעור לנטייתה

 .מעלות ח׳ נטייתם מעלות כ׳ .מעלות ד׳ נטייתם מעלות י׳ .טלה מזל מתחלת והתחלד, .מזלות של ד^עלות מנק לפי
 נטייתם מעלות ם׳ .מעלות ייח נטייתם מעלות נ׳ .מעלות ט״ו נטייתם מעלות ום׳ .ומהצד, מעלות י״א נטייתם מעלות ל׳
 נטייתם מעלות חמש כיצד .וכירח בשמש שביארנו כמו הנטיות שתי טבץ מנתם לד,ם תקה בטנין אחדים יהיו ואם ח :מעלת וחצי מעלות כ״ג נטייתם מעלות צ* .מעלות כ*נ נטייתם מעלות ם׳ .מעלות כ׳ב נטייתם מעלות ע׳ .מעלות כ׳

 ומאחר ט •* העשרות עם שחן האחדים בכל זו דרך ועל .מעאת ט' נטייתם בע המעלות מניין היה ואם מעלות. שתי
 על ייתר המניין חיח שאם .הירח ברוחב שתדעטם כדרך כולן נטייתם תדע .צ׳ עד מאחד מעלות של תטייה שתדע

 תגרע ש״ם עד ר״ע על יותר היה ואם .ק״פ מטנו תגרע ר״ע עד ק״פ על יותר חיה ואם .מק״ם אוחו תגרע ק״ם עד צ׳
 בטח לידע תרצה אם י :תוספת ולא נרעון בלא ךTשב המניין אוחו נטיית וד״וא נטייתו תחו והנשאר .מש״ם אוחו

 שחיא המעלה נטיית כמה תחלה תדע .העולם דרום כנגד או העולם צפון כנגד השוה הקו מעל נוטה הירח הוא מעלות
אם ותראד, הראשון הידזז רוחב ותוציא ותחשוב ותחזור .לדרום או לצפק טטד, היא רוח זד. ולאי האמיתי הירח מקום

הוא
עוז מנדל

9 mod t)b(Ibל jdw י )9פפ W ק)( 0 39Aקף)ל) ילין I VB9DB vstofti
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ד עולה היום משוה לעולת א׳] ס״ג יור5[ מגיח היזם משוה  וגלנל אהנ׳ז כמזלוה pלuיע אמ׳
 סשוז רעולת המזלות עולת ש»געת כנקודה המזלוה נעולת י«ע תעה המעה וגלגל ,אחג״ס הטעה
מם סיום,  ח״ג והן השווי נקודת שתי על כה שסוגעת כתחלה ונניח ,אחרת כנקודה כה תוגעת ו

ע 0ע6ו  השניה כצורה נצשון הננדה סוף נקודת ותהיה ח׳ט וכס אחיות נקודות כ׳ על נה מג
] ס״ג (ציוי ' ג^דת ג׳ ם נ מח  . <׳ גי־\דת ו

 גועה יהיה הא׳ כצורה אע׳ג קשת על הירח וכשיהיה
 וכשיהיה נדחס יהיה אח׳ג קשת מל ונשיסיס לצעון

 ול״ה חעלות כ׳ח כלהו! נעייסו תהיה ח׳ נגקידס
 היום סשוה מפל המולות נעיית שסוף לסי חלקים
 געיית ונוף סלקים ול״ה מעלות כ״ג ח״ג קשת והיא

 קשת והוא מעלות חמש השלות מעל הגועה לגל1
 כיוס ממשוה הירח מרחק קשת יכיה pלסי ,ל״מ
 כ' נקודח כמו אחרת כניץדה וכשיכיה ס״ח, כ׳ קשת
 כסילות ומרחק כ״ל קשח המזלוח פעל רמגו יהיה

 פמשוס כירח מרחק יהיה צסיע ל״מ היום מטשוה
r היזם p לסינר ,וקשח קשת ככל הדין וכן ,כל״ם 
 כמו כרוח ונטייתו הירח רוגא נמצאו אם אימי

9t וקשת ה״ח קשת כי צפוניים ששניהם לסי המשל 
 כ״מ וקשת מ״כ וקשת כפולות מעל צפונית כ״ל

 שנאמר כמו כדרום הדין וכן ,סיום משוה מעל צ»גית
 ,ס׳ט קשת או ע״ז קשת המולות מעל רחכו »»יה

 י׳ד קשת לדרוס גם כיוס משוה מעל המזלות וגנףית
 כוירוס ט׳ כנקודת הירח כשיהיה לפיכך פ״ע קשת אי

 טו״ד קשת הדרוס אל היום משוה מטל גפייהו סםיה
 משוה מעל נטייתו תהיה ס' כנקודת הירח וכשיהיה

 עגולת תפגע ואס , סע״ס קשת הדרוס אל סיום
ה מ  והס השווי גקודס נ׳ על המילית כעגולת «
 הירח וגס ג׳ גקודת או א׳ גקידת ראשונה <טיס

 השווי סמקוס נונכ או כראש סייח ויהיה הנקודה פג
 כמקום שלא הזננ אי הראש מקודח הילח יהיס 16

 נקודח או ח׳ נקודת והם השנייה כצורה והס השווי
 לפי מעלתו מרחק הוא היום מסשוה מרחקו יהיה ז׳

 מסני הסזלוח גלגל על שהוא לשי מתג (ו שאין
 כמו אחרת כגקידה יהיה ואם ,הפגיעה גסקוס שסיא
 סחזלוח רעל יחכו יהיה השניה הצורה מן ס' כקחש

f t ואס ,כצפון ושניהם מ״צ כיוס מסשוה ומרחקו 
 ס׳ם כיום מסשוה ומרחקו ע׳ס כצפון מחג יהיס

לע׳פ נקשת היוחג ק ש0ס ,Dיp נמצאו אס אמר 
כשתי

פיהרוחל סן משניהם מעט תגרע צ»ני והשני דרומי כאנד שהיה נגון תתית כשחי ל ,p הצורה סו 
 הדץ pi היום ממשזה הטעה מרחק יהיה והנשאר הטסה מן המזלוח מרחק והוא ע״ס קשה תגרע
 שלמדה הד^ סל כצעון נטייחה תהיה מסלוח מ״ח שזר כמזל היה שהירח ידעס ככר כיצד יקשת. קשת ככל
 מעלה נ׳ צפוני היה המקום נוה הירח שמחג ולפי חלקים, ומ״ג חעלוח י״ו העשחח עם אחדים יהיו אם

ומעייה םמת< אתת כחח שניהם והי• חלקים זכ״ו

 ונטיית הירח רוחב נמצאו אם .דרומי או צפוני ד\א
 דרומיים או צפונים שניהם שהיו כגון אתת ברוח מעלתו
 שהיה כגון רוחות בשתי נמצאו ואם .שניהם תקבץ
 מן משניהס המעט תגרע .צפיני והאחד דרומי האחד

 באותה השוה קו מעל הירח מרחק הוא והנשאר הרב
א ; בשניהם הרב בה שהיה הרוח  לידע באנו כיצד י
 שהוא הראייה בליל השוה הקו מעל נוטה הירח כמה
 הירח שמעלת ידעת וכבר .זו משנה אייר לחדש שני
. מעלות י״ח כמו כצפון נטייתה .שור ממזל י״ט היה

 המעט תגרע .מעלות ד׳ כמו בדרום היה הירח ורוחב
 הקו מעל רחוק הירה נמצא .מעלות י״ד ישאר הרב מן

 שהוא הרב המניין שהרי .צפון לרוח מעלות י״ד השוה
 זה חשבון וכל . צפוני היה מעלות עשרה שמנה

 אם יב :בראייה מועיל שאינו לפי דקדוק בלא בקירוב
 הירח יראה העולם מרוחות רוח זו לאי לידע תרצה
 יהיה אם .השוה הקו מעל מרחקו ותדע תחשוב .נוטה

 מעלות שלש או בשתים מטנו קרוב או השוה הקו על
 מערב אמצע כנגד מכוון יראה .בדרום או בצפון

: בשוה העולם מזרח כנגד מכוונת פגימתו ותראה
 יראה .העולם לצפון השוה הקו מעל רחוק יהיה ואם יג
 נוטה פנימתו ותראה .צפונו ובין העולם כערב בין

 היה ואם T :העולם דרום כנגד העולם מזרח מכנגד
 מערב בין יראה . העולם לדרום השוה הקו מעל רחוק

 מזרח טכננד נוטה פניטתו ותראה .דרומו ובין העולם
רוב ולפי המרחק רוב ולפי . העולם צפון כנגד העולם

ו ז הנטייה  קצרה הראייה קשת שתהיה שבזמן .הראייה מקשת יודע זה ודבר .גבוה היה כמה להם שאוטרין העדים ומחקירת ט
 לפי הראייה קשת אורך ולפי .הארץ מעל נבוה יראה ארוכה שתהיה ובזמן .הארץ מן קרוב הוא כאילו הירח יראה
 .העדים ובחקירת הראייה בידיעת לרש שצריכין הדרכים כל חשבונות ביארנו הרי ט־ן : העינים בראיית הארץ מעל גובהו

ספר טעל דרשו .אחרים בספרים אחריה לבקש ישוטטו ולא התורה מדרכי דרך יחסרו ולא למבינים ידוע הכל שיהיה כדי
;נעדרה לא מהנה אחת וקראו ה׳

החדש קדוש הלכות סליק

 נצשון חלקים ול״ח מפלוס כ׳ כלו •הים אוהס <יויז
 לימז תרצס אם :היום מעשוה הירח טרחי, ווהו

ר ןציור .וכו׳ העולם מרוחוח רוח ל^יזה  א׳ן ס״
 מפ<וס ל״נ ויחנה ירושלים אופק גדה״ו א״ג מיח

 וג׳ ס״ה היום משוה ועגולס גז׳ו המזלוס ועטלה
 נצגל ה<א א!׳ד ועגילח סטרכ חצי וה׳ המזרח חצי

 גנוה וסייח ו׳ כגקודס שוקטס והשמש הטעה הירח
 והוא ח׳ נקודס על מטלוח י׳ המטיכי האופק על

 המאיר והוא מערג סצי כנגד מכוון מפרג מחצי קרזג
 סמאיד סן קרניו ג׳ אכל מזרח לצד והאפל ממט
 הב׳ הצולה גוו .הצורה זו כגון מזרח לחצי פונים
 ו«א השוס סקו מעל רחוק הירח ב׳| ס׳׳ר [ציור
 וסוא העולם ממרג נין נראה והוא לצפון גז׳ו עגולת
 הצורה סו וגס ,ח׳ נקודת על הצפון אל ו׳ נקודה
 גויו עגולת היום משוס וסגולת אמדה׳ז האופק

 •ערג P נראה והירח אזס״ד והטעה גט׳ס והמזלוח
 .כ׳ פאת והיא צפוט ונין ו׳ נקודת והוא העולם

 דרוס כעד ג׳ נקודת והוא המזרח מן טעה ופגימתו
 ס״ר [ציור השלישית ונטרה ,׳ל ^)ס והוא ,העולם

 ומזזלוס אז״ד סיום ומשוה אנגדכ״ו האופק ,ג׳)
 ׳0 ני^דת והשמש ט׳ והירח גח״ז הטסס וגלגל ס״ס

 ד׳ נקודת והיא העולם מפרג נין נראה והירח שוקעת
 רמ1מ מן נועה ופגימתו כ' סאת והיא דרומו ונין

 פאס והוא הסולם צ»ן לצד א׳ נקודת והיא ספולס
 נ^דס והוא בעולם מזרח כנגד קרניו ושני ל׳ נקודת

 יזג ולפי המרחק חנ ולפי :ל׳ והיא צפוט ונין א׳
 «ויי« חהיה לצפון הרכס רחוק יהיה שאם .סנעייה
 יהיה 0א1 ,סרכס הדרוס לצד הסזרח סכעד ו*ימתו
 ממגד ופגיסחי מסס נטייתו תהיה מעם הריסוק
 מסע ייל«ק0 יהיה ואם ,סרנה הדרוס לצד המזרח
 pלפי ,כדרום נדחקו הדין וכן מעע הנטייה תהים

;הגעייס חב ולפי המרחק חג ולפי ז׳ל אמר

ש גשלם החדש קדוש פירו

תעניות להלכות משנה מגיר הקדמת
p » נסנאר ראשון פרס p ר6 דני זה ואי מקנלו אדס וכיצד .מ« ההערה» 
עה ט צחנאר יכר וסוף .תערת ננל צטי עושין ומה .העציה ננל ^

 ■■ שם ניוטאר צרה נעה לזעוק והוא התורה מצות אמר ל«שך נלל׳ ניצור פהוא
 לאחת אתת הצרות סרע׳ ט ותכרו .מתעדן ציות אלו על pע ט נתנאר שני פרם
 וחעגיות ארון סדי לה רש .משפים מרעת צרת עהן ואתת נסים ודירה; '

;אתיים סרקיס שר לה נתיתדו ולזה נערצה עשוצים
 וליתידיס לצטר הר,נוע והזתן הנשמים תערות חלוקי ט ;תנאי שלישי פרס
:הגשרזיס ותרמת העצירה נוע; האסורץ הדנריס זעים׳ .להתענות ’
ppo הגשמים מחעגיוה תמציות נמקצת שעושי! הסדר ט צתנאר רביעי פרק

סי נוהג היה וניצר .נזמצגו זה וסנטס הנינוח ותוסעת התעלה מן הנית נ  נ
 יצםיט ולא ירדו נשסיס נמה נניאור הערק ונסחיים .ק״ם המקיש נית שהיה

: לההעטח
 נתטאר וממגהצ קנלה סדנר׳ שהם צומות הארנעה מרצי ט צחנאדו חמישי פרס
נ והיה .שם י P תצזוי שהוא לע• נאנ השעה צום נמצץ הניאוי יו
 חורק מעצי הזה נזמן לעשותו שאסור מה ניאוי לזה וגגושך . דניים נהרנה השאר
 .אנלותן מעני לעשות ח״נ הוא מה יהודה ועיי המקדש ונימ ירושלים והמאה . הניח

 ושפחה ששון ימי להיומ עתידין האלו שהצומות נניאור האסרון הערק זה וצפתייס
• המשימ נימוח

ת ב ס p ואחריו . למעלה שהזכרתי כמו כללי הוא ראשון פרק .סטאר אלו הלסת סדר ו B הערעים ק אתד פרם נעימי שלישי רק6 ואיוריו .נעיסיס מדני ומא שני 
 נהרנה נזה לט נלרה והתנה .התעלה מסדר נהן למשוח הפטה נענין שהוא הגשמים לחעציות ,•איסור תו״ר שהן אלו כרעים להקדים וראוי .שר נפרק המכריס

 הסודה פן שהוא מה אתי צמשו ערצו להיות הוא תמיש׳ לפיק וקדימתו .צתאחי למה צתנאר וכני רביעי רק6 ואחריו . ה״טה לניאזר כמוזהי ניאור להקדים שיש סנןסוס
:סלו הלטת ענות ניצור וצשלס .צתאסר למה צתנצר וכנר חטישי צט־ק ואחריו .פוערים מדני׳ סא עציצו נל ממיש׳ ועניק



תעניות הלכות
 :הצסזר על תנא שלא גדולה צרה עת בכל ה׳ לפני לצעוק והיא אהה עשה מצות

:אלו נ«־קיס «ו מצות וכיאור

Hקעג h

משנה Tמנראשח פרקמשנה מגיד
K  D ID סג שטאד « . '01 9י.ש(י סן משש &צומ א .ר>1<« ((אודש בנ

 w^po( זו סיומה שמוה שלו המצוס בסשד ליניט ומ)<סי
 וורשה .«ושג הס ססוקיס שו> שהרי למה שט והמה .שמת ה1גמצ המרגמה שנשמה
 וגמה הקרגהה גמה גמוןוש גהשצחה להץמ גלליה שהה ה>ש שהמצוה ה שרמהו
 רשוי«וטיון ושין גנגולין גץ גמקוש p הצרוה
מ ווטר מצוה גשהי  שנהג הדגריס טהר .ד
ם נש! יגיוו  ומשוישים שלה ורש!״! גיוריה זגיי

:וגסמרי גסמיש
מדברי ד י זה .ונו׳ לההמטס «מיים ו  «ז

 ההורה וץ המטה נש! משין
הוג מווי הגר שלש : גנ

ה מדגיי .ונו׳ שלו המטות ובימי  וישה יגי
 גונולין גהצוצרוה לש6 הוקמץ ששץ

 הנר״סש סן לנשויה נישה ום .נלל נשומר ולש
י ישוהו שגהיק ׳ ה נ  ששמרו נ׳ז) (דף ניי׳

 .שוהר שין הצוצרוה שיש מקוס מגולץ שס
̂ל ושירשיי ג ונן ז  שיש ם1מון המהישים יו

הצוצרוה

ת א צו  בהצוצרות "ולהריע לזעוק התורה p עשה ׳ מ
 שנאסר .הצבור על שתנא צרה כל על

 בלומר . בחצוצרות ־והרעותם אחכם הצורר הצר על
וכיוצא וארבה ודכר בצורת כגון לכם שייצר דבר כל

0n שלש י*ר) דהמטה(דף מיש ששמרו ממה לזה המטות.והו^ו הצוצרוהננו( w לש ללש 
שגיו והיק .השימה דיןיי,לה תליני  סוור סל היסה המצוצווה שסשימת גמייזשיו זיל הי

 מהמלליו. שהיו גשמה היוס גששי היהה גשומרוה שגל רגימי תדון ההגרוה גרסה
 «ש> שלש חקש לשו זשוממה לומי לי יש גלל גנגולץ שומר הזניר שלש רגיט ולדגרי

 הונית גמה שהיש גמו» ההרמה ששמרו
n שיש ולמי מקוס גגל הרנילץ שומרות p u 
ל ושמרוס הזגירו המקדש גיה ומל שומרות ^ 
. הצוצתה שלש למולס שס שין גנגולין
 גש4 זנמקדש דל הישגיש גרגרי הממוור

ווו שלש ליגש ומגולץ ושומר הצוצרוה הרסי

ח ם התשוכח זה^סדרבי ודבר ב :ודיייעי עליהן זעקו ב ^’«»י^וי;ה ^י ^ ל
 שלש יגיששטהס שלש שירצהיששיוגלגד מהן ידעו ויריעו עליה ויזעקו צרה שתבוא שגזםן הוא.
ס׳. גמקוש היו ואם :מניד גמקוש עונותיכם ככתוב להן הורע הרעים מעשיהם שבגלל הכל  משוה ו
ה הפזו ».’’1ואי מעליהם: הצרה י להסיר שיגרום הוא וגו׳.וז ?י ^ ץ = י"'י״1ן2^

תענץת י זה דבר יאמרו אלא יריעו ולא יזעק־ לא אם אבל ג
זו הרי .נקרית נקרה זו וצרד! לנו אירע העולם ממנהג

 הוא אחרות. צרות הצרה ותוסיף .הרעים במעשיהם להדבק להם וגורמת אכזריות דרך
 אם שתשובו כדי צרה עליכם כשאביא כלומר .קרי בחמת עמכם אני גם והלכתי בקרי עמי והלכתם בתורה שכתוב
 שירוחמו עד הצבור על שתבוא צרח כל על להתענות סופריס ומדברי ד :קרי אותו חמת לכם אוסיף קרי שהיא תאמרו

p .בחצוצרות מריעץ במקדעו היו ואם בלבד. בחצוצרות ומריעין ומתחננים בתפלות זועקין האלו התעניות ובימי השמים 
 במקמז אלא כאחד ושופר בחצוצרות תוקעץ ואין בחצוצרות. ודום שמצות מאריכות. ולוחצוצרות מקצר השופר ובשופר.

:11מגורש<׳» שנאמר נ
משנה לחם

ם V1 הסוזנר ג1(גו מו׳לעטנוויגוז *>WM גקגוזמנוטמ לוזממגממדמ י*י<דמנ<’מו> טעןסמול*מץ ו>ווור> גגמד וזונוהוזעטוזווהדםנ׳ t•ז) u<m Sunmwavyn גג

י מל ולש שממולה שלש קשי לש דמהטהין ג ר שגל ו  מהרסש צ<ה דליה ליס שיה מג
 לוס ליה מצמס סטר שמיש דממוטה משי ולמי גסגיגוה דל סרמלס למידוש גלל

t זיל הימג׳ס שי ושיה . pan וס וגל ההימס ללמ i l  m m דקשסר ש סודו 
 גשגמ מההווץ ושץ צומקין שין מצמה זגסיש הלל שהגוסס שלש קשי לש מהטהץ

p0 הג ג ג  גדשד גשגה ההרמה הזגירה רלש נמהט׳ למסק וטל ,שגה מגלסה גמ̂׳
ר גשגה ההרמה ליה דליה משמה גלל ־ :מצמה גהיש שמיש מג
עיז ד רי ס  fPm הסגידה טישג זיל הרשלר שהיין מה סל .גלגד גהצוצרוה ו

ד ישוהו ודמיק דהמטוה  הנרסס מדי מל היסה ההשציוה שהקימה ל
 דשסו ממרא לישוש ודק ■ מסשללץ שהיו גשמה היוה גששי הימה גשומיוה שגל

ה דה״ט ה׳ המלן■ למט הרימו שומר וקול גהשצרוס  משמי השצרוס גמיון המהדש גני
רי גלל שומר ליגש דנוסלץ הלשון מייהוט דמשמה גוגולץ לש שגל מ מג  לשיש דל מי

 ממשש p משמש ולש הגרסה סדר למוץ שלש קיש שיירי דלש לדהוק ציין זיל לכישגיד
 שגסג מה מל שגל שומר. ליגש דגנסלץ קיש לשמי משמס טוש דגגל הנהוג

 שושד שמריק ולש מקש שומר שמריק שומר קיש tebp דגלה דסק קשה זיל הרשגיש
 6טש גהצוציות והרסוסם נדנסיג סצוצרוס ̂רש דשמר ומי גהמטוס ש*נ סצוצרוס שו

ם ונדנוזג יזקש מצוציוס  הסמטה יום מצוס היש זה וממט הסשוה גשייוש דל סימני
 שהמם הצורר הצי סל שמי וה׳ הצנוי ציוה מל שלש שיוו שהסמטה למי נהצוציוס
ג וסניתם גסצוציוה והרמוסם לן ומדניי .לוקש דהצוציוה הוליל ל סי' זיל ה לי נ  א

P ט וזיל שם שנהג » קושיש מל יטרון ללמוד מ  יהמוש ושמר מיון משוס מממש ו
 דסרימץ הצגוי מל הנש שלש וציה צרה גגל ומי וטוה •למיק מיימץ סלסמה לנשמה

 למקדש לן והיה גדגהיג דשש« הוש ישישל דגלס גגיטמיש מגוצוצרוה גיק ומיהו
 טלהגי «ש ישרשל דגל סומיש לס דמנולין והמטוס המהווה שה מ0^ המדס

ג. גסצוצרוה ולש דלה נשומר ומיימץ ד  ו1«0משו שומר דל להלש לו יצש ומגש! ו
P מקום גגרייהש גמיש גס קמ0 נהצוצרוה גמי שי ומיהו הוי ישרשל דגל גיוומיש 0 
לן סוג שומר שין הצוצרוה  גלמיצדדי המטוס ולש מלוומה שמה הדי זה מירס דלמי זיל ה

ט זיל  גשן הזגיי לש למה קשה . ׳01 נסצוציוס מרימין גמקדש סו 0K1 דל: ויגי
ד הו0י נס׳ לוי רני נדשמד משוסץ גשל שיהיה צרן דהשומר דל רנינו  ip(ל
ה ושל יונל דשל השוה) גל <של דל וסרשי׳ גמסומין השוה גל ושל נגמומין הוי ל

י׳ מסק דסש המויוה ס v30 לש למה ש*ג שומר oo!m לוי ג  גשל שמיה דצלן ג
ה סם שהוגיי »0 לט גרס משומין ל ע ומשסמ שלש מוו ולש גםף דגמי ג  מוגי

י׳ היג שומיגדגשג הלסת שריש לו ג ולשי .ק)שר לוטסגש לט ל גש0ל» 'TO הגש ו
•יית -1. 1. למלך משנה

m א א שוק o ממה p 9 (צ׳ה גמצוצוזמוגד. ולהטמ צזסק הסרה» « « מוו מץ: מיש(וף משמד סדן וושומע גמשד סוג.הממנו סגרי וטץ ׳01 (וטמ ט
!ד•

ת תו עוז מנדל מיימוניות ת
im להקוע הלז■ מווו נל עש טיוזויע pwA וו הסוו םנוז 1A אוזמסיג rm o עש ra n  m .מוממיסה»ט0*גממ0ו וטומקמש(דףלו).0מוו ממציוומוק ממממוקט 

מג וו אנמי וזוגוןגי ונעמץ לגו, הקרגגווו טן נ ע סמטה; 1 העניווז] *הו ונו מוגי ^ן. וסויעץ :מטין(דףגיא) טומ1מ שוו הוץ וסתוזנניש. ו ט מ ל מו

דגו נצורה בגוץ א א  ממומה פהגמ7 גמ׳ג זהא קשה .וגו' וארבה ו
שהקישוה מיי מל נשגה הסייפץ אלו מל נמשוה אמרו ׳*מ) ף7( י

ני מל אף אווזי ההימט שמעון יגו'  ניג;) ף7( נגמוא ואמרו הנמים לו הודו ולא הו
 גלל לו הווו לש די^זא 0 לו הודו נהול אגל נשנה הסטה לו הווו לא להו אינעיש

י נמול ציל ואין נשנה הדני סל מהריעין ותטא היש נ  של הלמימ סימום p הק י
דג עיקו נל הדני מל מהייעץ ץ6 מר0 ר׳ע) (משום ריס  שיו דל ופירש״י . י

ג. היא ונזרה נחול אהילז וטקי גל סהריעין  דלש והא שנס אמו הול גזרו גלוסי סי
דנו השום נמול ומסיימץ ואינן והסיל שלמון נגק דמסט׳ הט ננל נזרו  רוע הוא ו
 מריעץ אץ נמס״הו דקייל ולחגמים משמה מזל שרו א• נשנה לאיומי ואסו גוול

הג זיל ורניוו נמול. מיג ולקמן נ p הרגי וההריסיןסל נ i הג מיג שנה נהלנוה  נ
 טיל .גמנסיס ולא מתריסץ נסול הא משמע גשנה הדני מל ומחסווים זועקין דאץ

 ההיסט ולשמעק נהיל אשילו הדני מל ססויעץ אץ דלהנסים מהלוקוס שלש יש דנססט׳
 שיש מיי לסמלה נמשוה אסרו שק נוזל מסרןמין דלעיל ולהיק נשנה אמיל! מחויעץ

 מהדיושה ולא מהפווה סגינוהיה וגל ומהימה מהמוה המיר הה0 מסלה או דני גס
ע ק הי• איג מסממת ולש מתייעוס אומי י׳ ט דססיימץ נמייוש אמרי ינ  דל ויני
הן פסק ק נ n לא האי זה ולמי .משוה הסם דהט ינ o הט דמתטסץ הנמים לו 

הינוא שלישית הניא  אומי •וסי י* וזיל המשוה נשי׳ שנהג דל ליניוו ראיתי אגל .נונ
 לזמוק אגל מדינה אוהה להושיס המס שיהקגצו גדי אלא גשנה גוהר הוקנטן שאץ

י׳ הלנה ואץ לא ולההממה  ומהמט! שצומקץ אלא גשנה הצעקה מהס לממס יוסי ג
 גהרימץ אץ שצלע הרץ אגל הדגי מל ההוימץ מר0ש הסימוי גשממק ילא נשגה להס
 גלנד הה הדני נהה שנמל הה0ו גלגד מלע סהמויה אגל מיקר גל הוגי מל

 מי0 היה ההיסט דהסמון ממגש דגוא ויאה .מיג שקדה נמו וההריפץ מהמטה
 ולש דמהממה «מןןא שאמרו המדימה של הסניגוה אפילו בשנה הדני מל דמהרימץ
 אפילו הסגיסס מהרימוה דאין הגמיס לו הודו דלא הגמיש סיה1̂ דא ופל מהיימוה

ה הנמים לו הוח ולא הן הט זה ולמי שקדם ונסו נלנד מחענוה אלא גוזל  היק סני
ק. ומסק דלפיל ס׳ ע נניייסא אמי דנגסיא קשה פירושי ולנולהו נ  אדשמפק מליו דיי

 דהסגינומ גממטמין אמי ווסיס ריס והא וטקי גל מתיימץ דאץ ליה וליה המימט
א והיא ממממה U1 מהיימוה  גמניגוה ההטהץ דאייי׳ p וודג ומתרפה מהמוס ^

ץ זיל הימנים גשייוש א ממרישיה גומא נגיש נ sFrit t «י h i קאסר דמהטתין 
pושלי הואי דמיי לומר ואמשי .דלינא קאסי ונניייהא התימה דאינא i t fy i  to* 

גי סי גסימא ס לומר אששו 0 .אהי הוא ודסהוי^ משמו p לשמר סק י דיי



שנה בסף346 טשנח כניד פ״א תעניות הלכות זמנים.כ

 הערת pw אין פ׳ו:) ני!ד(חעניח הענייח סדי ׳6 ישנה .יס' נשנ׳ אלא חעניס חילה ג״רק ואין :נמשגתא מוץמיס סמ5ג ושטאר פשוע ?1 גס .כו'1 שטורין אלו תעניות ה
 נחגוישי הראשוטח שאץ כשם אוסר טסי ר' ׳pbbi ושגי מסישי שגיוח ושלש ישג׳ וחפישי שט חעניוח״היאשוטח נ' אלא שערים להפקיע שלא נספישי נההלה הצנוי על

 סעודוח נ׳ הקעגיה יום לפוצאי שקוטן המיוח נעלי כשרואים ויל רש׳י פי' שעיים להפקיע שלא ופירוש .1עס 1ד<פוק יום׳ נר׳ יניט ופסק אחרוטח. ולא נספישי שניות לא כך
לסי הפעם הזכיר לא ורניט .עכיל התענית פפט אלא זה שאץ יודעץ נשני נש^תילו אנל השער וסייקרץ לעולם יענ שנא פנורים והס חפהים לשנת ואתת ציום אחת נדולות

̂צו שמנה עיי עון לו לוטש שאין נפקום שא
לו לפני הריעו שופר וסול בחצוצרות שנאמר הל״י על תענית ג״יין אין ו א פרק פ י י ’ :ה׳ ה

" ' " ' ' י ' י אינן הצרות מפני הצבור על שגוורין אלו ״תעניות ה '
 ברבר לעסור יבולים הצבור רוב שאין .יום אחר יום
שבת בשני [א] אלא תענית בתחלה גוזרין ואין .זה  ב

 שני הזה הסדר על וכן שלאחריו ובשני שלאחריו ובה׳
 על תעניות נוזרין אין’ ו :שירוחמו עד ושני וחמישי
שבתות [נ] לא הצבור  אין וכן . טובים ביסים ולא ב
ת ולא בשופר לא בהן תוקעין  זועקים ולא בחצוצרו

 המטרפת ספינה או נהר או עכו״ם שהקיפוה עיר היתד, כן אם אלא .בתפלה בהם ומתחננים
 עליהם *(טתענין רעה רוח ומפני ליסטים מפני עכו״ם מפני הנרדף יחיד אפילו .בים

שבתו)  את לקבץ תקעו כן אם אלא תוקעץ אין אבל בתפלה. עליהם ומתחננים זועקין ב
 בחנוכה או .חדשים בראשי בתהלה תענית נוזרין אין וכן’ ז :ולהצילן אותם לעזור העם

בהן ופגע אחד יום אפילו הצרה על לדתענות התחילו ואם .מועד של בחולו או ופורים
יום

h ופ׳ש '1 דיננן טשץ סמ'נ מןננכ סי' סור נ :נכ׳ס] יפיץ ,רריט יווני׳ זה כפיויס [הסיר • ז סקסי סי' גייר נ ;הקפה סקעג פי' פוי:

ט' נשנשת לא  אא׳ע .ו
 מתעטן ונו׳ עט׳ם שהקיפוה עיר היתה

 חמה שהיא כתג המגיד היש .כשנח עליהם
 יכינו דנרי כשהעתיק הטור והנה .זה על

 כתינ היה שלא ונראה סחענץ חינת השפיט
 נהלטת פהרי הנכונה הטסתא והיא .נטסחחו נן

 על שזועקין שנתג שלשים ופרק שני פרק שנח
 עליהם שסתענין נתש לא ששנת אלו

ל נ

 שנשום ז׳ל מאונים קצת וכ'כ כן הדין עכו׳ם
 וכן נשט אלא לנחתלה תענית טזיין אץ תקום

• ועימר נהט
ט' הצטר על תענית נוזרין אץ ן  זהו .ו

 נסמוך המכר פהדץ ויתנאר מטאר
: מקופות ננסה הוא ופשוט

ק  תעטות סדר פ׳ סשנה . ונר תוקעין אין ו
 סחריתץ אלו ועל ׳*ט) (דף האסור האלו

 ועל נהר או עט*ס שהקיפוה פיר פל נשנת
^ נינ) ונגס׳(דף . נים הספורפת ספיגה י  ו
ם מפני הנרדף  ומפגי רעס רות תפגי פט׳

 טלן על .נשנת עליהם סהריעץ הליספיס
 אופר יוסי ר׳ נתעגיח פצפו לפ(ף רשאי יאיד
 פאי אפריק ׳"ד) (דף ונפ״ק וכו' רשאי אינו

 מי נשנת שופרוס נשוסיוח איליפא התרעה
 נשאר• שתצאת׳ מס ולפי .נעננו לאו אלא אינא
ט  וזועקץ נשנא עליהן מתענץ נהן שנהונ יני

 נענס תשרש שהוא נראה נחאלוס ומתחגגץ
לפי אותה סמאלצץ ענט שהיא סעטוא מפלת

ט לסד ומכאן .שמתעק  דנרים על שתתעגין יני
 שאפילי שפירשו יש ואלרנה תפנית דחאלח ממש ענט ולא שענה מ׳ לומר רוצה דעצנו הר^עה והן מפרשים שהם ראיה׳ והרנה .ו״ל המכרשים הן לאחד כן ראיה׳ ולא כשנח אלו

ט דעא ולס׳ עצמו. לטנף רשאי היחיד אנל חעטח מזיין אין הצנור פל כלוחר עצמו לסנף רשאי :היהיר וז״ש אלו, דנרים rnnn הצנור על חענית גוורין אין נמול  לפרש יש וני
ל וציע: נעיני חמהים נשבח סתענין נס׳ש רניט שדנרי ונאחת .הסדר על אלא הצנור נן ואין זאיז רצופין נאעניוח עצמו לסגף רשאי שהיחיד  לקנן חקעו אא׳נ חוקעץ אין אנ

:שנא מה' ס'נ כנזכר להצילן זיץ ננלי ויוצאץ מחללין נסור אילול אאילו שהר• פשיסא אותן לעזור אנל ני■,מיה איכא סי נשנת שוארות פ״ק שאיורו למעלה זי׳ש .וט׳
T ז׳ל פסקו ונן מססיקץ אין קודם א׳ יזם שמאיצו דניון יוסי כר' ופסק וי׳ח) ש״ו (דף כיצד העטוח סדר פ׳ ונס' משנה .וט׳ ני.חלה העניות טזרין אין וכן:

תעניות
משנה לוזם

מי וניס רי׳ סשהסע ומדסחם לציטר יחיד נין חילוק דמתני׳ הונו ז״ל דרניט וגיל .מינה לחשחק זי׳ל לרנינו ליה הוה לא עיטנא ו ט נחג נטד .נ (פליהם מחפטן ז׳ל וני יחיד
 ולא נ' נארק שנח דנהל' ואע׳נ כדכתיננא המשנה נפירוש כחנ ונן ונו׳ נשני׳,

 דנל ליה דסנירא משום סעסא וניל .נאן מ״ש על דסמן אפשר הזכירו לא צ׳ נס׳
 לעיל זיל התופאוח וכדני.ט מתענין נ*נ הוי סחמא פחריעין נמחט׳ והזכירו היכא
 ופאעגץ סחריעין משמע פמריעץ וכל כיון והקשו מיד עליה מתריעץ נני מסט' כריש
ע דנפי משום והירצו וריחרעת מחענה העיר אוהה נסי,נימין לפוש הוצרכו למה  ר׳

 הוי ומחט׳ מר,ויעץ דכצ משמע ע*כ מתפנות ולא מחריפות דקאמר כסיפא לאיפלוני
 סחריעץ לשאר דמי ולא נקה תרועה הוא ישנת סתריעין יהך ואע׳ג נ'כ תענית
 הא היה תענית משמע דמחני׳ מחריעץ דכל כיון זיל לרניט ליה משמע מ״ס דנזי.ט׳
ני' זיל והר׳ן  הן תעטח עם סי יסתטחץ וסיועה דאעינ כתנ פ׳ג נריש ההלטת נ
 הכרת ניל זה .המשנה לשון לעירושו שהוקשה הרי חעטח נלא דהוי מוכיח הדנר דפנח
ט לאי'  האסור דמניט מפרש שהוא משוס שטעמו נשנ זיל והיה וכדכ',ינ(א ל”ז וני

 האוספות שם שהקשו מה הכירוש לזה וקפה אעניח דח^א עניט הוא נאיק נטניא
 תאלת דהוי עניט למיד הראשוטה על ימרת דאמרוטת קאחר אץ• דאיע ורפי׳ ז׳ל

רז דמאי זיל רשיי שהקשה מה ועוד .ענינו אסרנן נמי נראפומח הא תענית ממרא פ
״.......... _ , , ^ ידחו לונר מסימן , ס דגה• ולומר לסרן וניל .איכא חפצות י״ת תעניות נשנע וני ל
i״ ימיר < יי* ״ V  J r“?,נמו עטט ו1אני עטט אלא תענית דתפלת פניט יור,א לאו לפנינו פוני ז״ל רוני; י

י ״””י ״ ״ ^ א שהוכיח מה אלא זיל יש׳י כתנ7נ כסליחות שאומריס =י =יז” “״" י' ״ ״ י דאית משמע עניט נלשון טסי
 זיל ס׳ה כתב עוד .ודוחק זיל היה ונרי לישנ נ׳ל זה .תענית דאפלח עניט נתי נהו
P7 ע דנר דהא זה על וקשה .מסענין אין הדנוים אלו דעל שפירש מי ד  דהא סהני נ
 ונאינן נדנר התימני צשמ«ן תנמים לו הודו ילא הדנר על נשנח מתייעין אין

י דקייל וכיץ נשנת סהריפין דנ נ  מתענה העיר דאוחה דאמרה נמתניתץ מתעגין ו
 נפירוש זיל והדין .עיקר ז״ל רניט דעת ולכן אינך ככל שנן כל א'כ ונו׳ ומהרעש
ז ספט או נהולים שהה מפט תענית נאלו נ™ דלא זה לתירן נראה ההלכות לי  פ
ר אנל ייט״פ רצופין לעשותן  תקעו א׳נ אלא :נורו דלא סעמא י< שיין דלא נדנ

 נשוסר תרועה דאסילו זיל רניט סונר יוסי ר׳ דאסר לעזרה והוא .לעזרה) לקנן(והוא
חנ ופפמו שהנאתי המשנה נאי' פדנסנ  אדרנק אלא קאי לא דר׳י אעיג זיל היה נדנ

 נמוד חילול שאאילו נפוסר אפילו הוי לעזיחן והוא היש ת"מ קאמר נתה תרופה ורנק
זיל: היה כדנתנ פחללין

ט התוספות .ונו׳ וטריס נאטהה או ן פ  עשתה •פי נהו דנחינ וטריס דנתטכה נ
משליטן: אץ ושתתה

וכל
סיימוניות תוזות

י נאסחענים [א] נ  סיאוז נריח ואירע חאוגח יסי ע«דח נא ואפיאו חמנ אוזו ונוזפ״אי »
דני אע־נ וזווווז עריך ואץ אאנוא סזוווז א «אינו ו ז «י«נ נ׳ י  נתז׳יסע חוזיוז י

 •ואחים אם אנא •ם ד.אונא ודזקא ננוז׳ג אחחעטת נוזגי אא נ■ ויין■ אץ דגא ננווינז
נ םד.ר'ם נאם mrei ריך1 תאונה ים• נעארח נהנוזה חעגית עאיו אקנא ום■ אאנוא או אי! אניהו הסעודה פן אאנוא םנה או ת איעזעגזח *רניא ם• חעורי אני (נוונ ! ע'  נעאו

 מאאינדן ואא אסחענץ סאסי טאנא׳ חסדא דונ עאיה האמורא 7םי»י עאיה קניא נעאטא דווערא רננסת סניה איזוא עד רק הגונניט גאה עד ארדזענוח א־זו תאונה ים'
 יום ננא אסתענוז ם* [נ] ז עכ״אן ,אא תאונה ימי נעאות אנא אאם יום תענית וסתם ננירוא תענית עאיו שקינא מי אאא אסו אא חסדא ורנ נעאסא אדעורא התס וסאני

 אאו טרק ונסטדם עואח ז״א חסיד יחידח רני הרג אהיה אסעתי וכי וה מסעם כאכת שהתענו סעשה ואנשי דתידים כסה ראינו או ונער וסח שיטי מחכות נשנת ואכיאוי.
ח׳ג אאו אי אנא דניטודי יומא ונוע^י וכטריא סעדדתא נר כחעניחא יתינ שתא כואח דרכינא כריח מר גרסינן רכריס  אתתענווו נדד קונם ‘ם םnתר כירואאםי תדסינן אסור נ
 וראשי ויו״ש סשכוזות חוץ סוזענין נכא אח איסרזן םישאאינכץ איתא אוזת אץ אססרייא מסקר אחא נר יעקכ ר׳ אם. עוד . חכם התות רריך ואיט אוקח וי׳ם אכתווו נו זפגעו

ח נם־ק וססקי׳ , נחא־ם וטיים וחנינה ר,ראים אני ס׳ה כתנ ינן חווק זנרונים 0ט«* דדנרי אסיר ואאחויהם אםנ>חם העניה נסגיאח הנתונים ריטים רוזעניח וג»ינ די׳
רננני

 הך דדוקא לומר הכונה אין פשוטין שהזכיר לוי רני וכן כפופין חעניה נכי הזכירה
 ינתעניות לומר הוצרכה ומתני׳ אליבא פשופין דנעינן קאנור ויוכל דבריה משוס אלא נעי

 פשוטין דקאמר לוי י' וכן סני נכטשין אלא נתשוטין דוקא נעי ולא פגי ננטעיו
 א'א נפותין דווקא דנעינן ר״ה נמו ולא פגי נפשועין אלא כטפץ נעינן דנא ר׳ל
 לן איכפת לא לנוופיא דהוי כיון ינחעניות ז״ל רש׳י שנתנ נמו וטעמיו .סני ענץ נכל
 דנכל כלל כאן ו׳יל יכינו הזכיר צא ולכך כלל לן אינאא דצא ססתני שק שכיון .נצל

ה נין נו שחוקעין ושואר שנאג שואי הלכוח נריש דני,נ לי״יה ודייק .נשר נוונא  נו״
ץ ט׳ ניונל נ  ומ״ס .אחר נמקוס לא אכל כטף שיהא קשויין להני ווקא פשיע ו

ט הזכיר לא למה קשה  כסף מצופה שיהיה כאן ולא והנ מצופה שיהא שם ז'ל וני
 .ונו׳ מ”נכ הרניליס שופרות הונירו ז׳׳ל ה*ה כתב .נ״ד ראוהו נס׳ נמשנה נדאסריק

 רניל שמא אע'פ ס"מ לו והוקשה נאצוצרור, סשאינ נר׳׳הוניונל הוא דשופר פיוזפדנריו
נ  ולמנקע נחטנרות דהוי דינא לסשנק ליה הוה לא נמצוצרות הוא והדץ כיץ מ”נ

 ונדי! רגיל הוא דננ״ס וכיון איתיה כמקדש דהא אירן לזה .הכי דיגא הוי ולא שופר
נקטיה: פש״ה נמקדש איתיה זה

 נ נשט
I קאמר

רי משוס דאי קשה .עטו דגיסוקו עסי נרי דפסק ז׳ל ה׳ה ומ׳ש .יום•  טסוקו יוסי ד
 ונו' עכוים פהקיטה עיי על דקאמר דלקמיה נוין א״ק טואיה פהק ולהט עמו

 דטמור!ו מאוס יוסי כר׳ לפסוק צו היה לצעקה לא אכל לעזרה ואמר ר*י ופליג דמריעין
 הטור מזכרי כן נראה דאין אע'נ שנא מהלנוח לא'נ ז׳ל ה׳ה ונמ״ש פסק ולא פמו
 שאפילו למי הזכיר לא ז״ל פרניט ס׳ש ונם .מ׳ש הינ״י שס ונמ״ש חקע׳ו נסי' ז׳ל

ט וני קשה ונו׳. לאוש שאין נסקום  שהוקשה מעמן הדיציס ננל להזכיר דרכו ז״ל וני
:השעס כאן הזכיר לא דאמאי 1ל

ט׳. שהקישוה עיר היאה p אם hSh ו ק יוסי ר׳ איאליצו נ״ב) (דף כגמרא ו  וינ
 משוס שפעמו ונראה הזכירו לא ז׳ל ויכינו לא או עצמו לסגף רשאי ימיד א׳

 דלריי לא או מושא נקרא נקעגיח יושנ אי ואמוראי נשלונר,א אליני תנאי דהגט דס״ל
 נהינא סליני אלא נהגי פציני דלא ז״ל החוסטח דכחט מאי ליה וליס חוטא נקיא
 דצקרא דטת נהל׳ פסק להוא וכיון כהני דאליגי ס״ל אלא נאשיה מצער מצי דנא

הזכיר לא ולהט עצמו צסנף רשאי היאיו אץ דנן וכיון נריי דקי׳ל פשסע פמיצא טשא

עוז מנדל
 סדז־ מן8 נתעגיס .היום ופשלימץ עד אלו תעניות :כ״ז) (דף p נית ראוהו ופיק הפגיות נמש׳

:כ׳נ) (דף תגיץ תעגיוח
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n אלו תעניות jm e r x ̂וווו סל ק ooppo א>ן mpoB( סוגרוס 09מר< סל <>וה00 סגל 9ז .ונוי ס ק אוכל ארס וגל נ ̂ס «ן 9גל>ל ג  pp גהס e>Mn סראדו מאו

 ויל! הנוסקיס p ומוסנם (דף<*י) ממי ס! סונוח ווה נ׳ ׳0 סייונאר נמו מפי של ממיוש ונקלס נאג גמשסה p לומד ססולינו ימו אמר ושהלילה מסממס
tai ̂ק .ונו' נלילס נה סאונלק סמניס ל מנר קייאס עד אומי יאלס רני דנרי מ״ה סימלה מד ושוהה אוכל ממי פד V0 ס  אלא סס לא רנא אמר 00 שד ממניז. גיט ו̂ק

 ונוי וממד ישן ”אג איהיניה אוכל איס ישן אנל ישן סלא אלא ליש רנא אמר לדד .סלק נשלא 009 וסירלו אוגל היו וממד p'אני• איסיניה .אונל איס גמר אנל גמר שלא
נלישוא נהלטת ופסקו נסתגמגס. 009 וסידן

.ינו׳ סי™ מליו קינלה שלא תפיס נל י *תעניות ח•' בתענית ודום וטשלי^ M טתענץ מאלי יום י י י י....................
̂! אין הצרות על שמתענין אלו ״ ל» ני־ו םתע ? So ?r״’50S Z נדני׳ ׳ניני מי לי י
 המה והוא המגמה נחפלת מגגו מססלל שמא אע*® בלילה לאכול ומיתרין .קטנים vh\ כניקות ולא

 לה׳ה גזדמגה משונשס פ־קא אופר ואני .ונו׳ .שיתבאר כמו המטר טתעניות חוץ לסחר שמתענץ
 אץ יניגו נפשי שלנו שנפפמא יניס נדניי ^ף, ,,ק,ף צבור בין בלילה בה שאובלץ תענית יוכל

3̂ ■ יי והוא [ה] .השחר עמוד שיעלה [י] עד ושותה אובר זה
*כשם ט 'ואוכל תזר אינו ישן אם אבל ישן שלא

 או חולה לו שהיה הרי כיצד .צרתו על טתענה היחיד כך צרחן על מתענים שהצבור
.בתפלתו רחמים ולבקש עליו להתענות לו יש .האסורין בכית אסור או בטדבר תועה
 בראשי ולא במועדות ולא בשבתות יתענה ולא .שמתפלל תפלה בכל וכו׳ עננו [י] ואומר
אינו יום מבעוד [׳] היחיד עליו קיבלה שלא תענית יכל י :ופורים בחנוכה ולא חדשים

תענית
שי אשוש׳פןפס: ה; מ׳ש: פ»/פפ מןפדמ׳ש ש* ג סןנ ס׳ דפויפי׳הקסנ: גפיי

 פד אוגל פלק אשלו p< שלא דגל ססדא
ס ימס חה נמינה סלו• והגל פיס שפלה  יני

 מאוסס לקנס אסרס דפס שש אפיה מיקר ק
 הדא אסור וממד •שן נש ושרושלמ• .מ

 נסוג והוא שסר הסנה אנל הסגה נשלא ושמא
 נ0גנ לא אגל המסיס גס׳ הראניד נשגזס

:לכססיר ו*ש נהלטס
ם ם ש ס' פנ<ן0מ סהלגור נ  רניס מלסק .ו

 שיג rowo סנוי שהיא נראה
 להספנונו שינק סהלשר גפס לרסו פל להספסס

 הנרס לו סאץ אפיס וא0 גגון ודנר לר^ פל
p גנסרא שהוגיר מה גל לסרש סיס ממרא 

 לא מדפסו פליו כשקבל שהוא •שד נספשס
ס אגל להספפס ממר^ג סישה מ׳  נרא^ס ד

̂ס סשון 09  המשונה מדרג• הוא שהספנ
מ״נ ro!• •שד נל (הנספה רניו למשש מ  ני

ה הוא וניוי .הי אל ולשיב לרסו המס הינ  נ
שהזשי נ^מיס להספסס רשאי שאינו «קשס

ס p ל:טר אלא הססלה אסרו שלא נהן פסמנה איש אלו שמיס אמד נו ושנעו נהם והססיל שלה השנה נל סל ואי ב' להסעמס שקנל נגק הסחיל ואפילו יני i נגנ׳יסא שנרס 
ף וטי הענית שקנל ro׳1 ק(י ^  גמר ליי הסעניס קנלס שאץ לפי והפעם .נהלניס ומשאי מישים לראש מפפיקץ שהימייים יי) (זן> פיק אמרו ונשאיר הסנק השריש לש •יש) י

ס סעפש אדם לוה י'נ) אסרו(דף שהיי ומסור טי ד ווה ו ע שימס ודע .ניו ס שמפנה יני טיי שי . נסשיס שסיץ ולאסריהם לפפהם ו :ומפנה מנילה נהלטס •סנאי ו
ט׳ קנלה שלא ספסס כל י ופסק .המנסה גספלס אמר וסמואל נמנמה רב אמר מקנל אימס ספפס 900 לא *•ooo עליו קנלה שלא ספרס גל שמואל אמר •'ג) פיק(דף שמרא .ו

ס יני
משנה לחם

ן כל ו טי גלילה ט שאונלץ ספפס ו ש קאמי ולא נשיגה סלו• שהגל ושיש ל“ו הראיש מנר• דל השס• שהניא אמי נהלסס נ0נ דל הרייף .ו סי שק ו ולינה סלק נ
טי שפשקא לא עילסא האי 001^ שי גמרא גלישגא דהלנה שמעיק ו  ו

 ושלה אונל ישן לא אס סילק לא וגץ פילק וגץ פנשק ולקולא מא זרנק דאמוורא
 גפפקיו דל הראיס שהנץ עה גש דגריו מהון ומשמע .ע׳ג הסמר פמוי שעלה פד

 א/ לאנול •וגל •שן ולא סלק אנל p• ונס שסלק לאטל ׳ונל שלא מ• סיסי דגשס
•p סון •שן דהוי שלק ולא  סלק נפיק סרש׳ אלא לאנול שיונל סהפ לא הפשדה נ

שן, אג וכיקדהשיףדל י  הפ0 ולא פלק ולא הפעודה נסוך p• כיש פהפ לא דסלק נ
מ  לגאר זיל הרי״ף מלרן לא ולק־ לאונט ספודסו נטף pT שם דל היא׳ש סנ0ו

 הרייף פדני• שהנץ שאס היה מיניי אנל לאמהג׳. שסלק קוים הסמויה נסוך דשן
סן אפילו •שן אס אלא גלל יסלק לן *נפס ^ דל  ואם לאטל •ונל לא הסעודה נ
 .הונייו לא ויל רניס ולהני יסלק לן שנפס לא ולד< לאטל יונל סלק אפילו ישן לא
p ף נינר• שהניא ויל ה״ה מדני׳ שאס  קשיא ואיה נשינה סלי וסנל נ0שנ ויל הו׳׳

אין שנא ף נ0נ י  00 שים הא קולא דהד •'נ) (יף נתיא נלישנא דקייל ו׳ל הו׳׳
ש נהרא ולישנא ליק ^  סלק שלא ומן נל קמא דללישנא סלד ושמרא מצי שלא שנא דנ

 שפרא שא ווו ׳אנל לא p׳ שלא אעיס סלק ואם שלא היא ווו יאנל pש• ע׳פ6
 אלא סלק שלא אעיש p ואס ^לא היא ווו •אנל שהלק אע׳ש p׳ שלא ומן נל ולליג
שן שמא שי .ההלנוס נשיוש דל הלץ וקיג סומרא היא ווו •אפל לא הסעודה נ  ו
 ס• דסלק ויל היאיש נפסק• נממאי נולס שפם ויל !כיאיש ויל היאניד דהר• קשה
שן p׳0 יומר היעס שסס ף נדנד׳ הנץ ויל דה״ס לומר ניל לנן .הסעודה נ מ׳י

שנה למלך מ
Q ולוג w גר*מ ולא נשגיוס ולא גמגסש N1 ממלסס שיו שץ (א׳מ , וסריס נשוגג 

ץ מקוש כלי  מ!ימ1( ש'מ לכפעמס יאסיי <ו«י סממני היג פיי שס פ פי י
; •עיש) ילממלה

ת הו ת
ס רנינו י  וגוייס נש* אפופוש noun סווור on'irwSi אשיוש ופוריפ nנונnrו טוב •נ
mm ושת ננהונים טויב n'S םהש« יוניה קמח יכן שווק נפי מינו ז«1ר"1יוו נר׳וו 

 פירים •vfw ניום אהוופנפו •רואי’ גל מנהג והנת .יהדר׳ wA רסיסי ניריסלם׳
 רומי ניץ ב»נ נפי שנת התענית לן ששה פסתר תענית רפפ» rrm פין סזת פסנס
 חלקו נפפד פפור לעולם ר«וח פל תענית פנל י«יפל כל יסנתג חסווניס סרט״

ל פרק תתופטתטן■ ;1 תענית. לשפר נפג פי ני! סעינין ט  הערני! בגל נ»רק |נ| רנ
 סתענח שלכתפ וטי לפשלוס׳ סש רשבתפ פ0יי בפעלי כתענית ריתב׳ רב כי ט׳ תני

לו נסשליס ^ p יתיר כתענית ו i משפע יכז יכו' רב נ׳ ט׳ תנש רקפסר תלשו! השפע 
 ישוו פס וסש^ס פתענת פי' ותנה רתענית כיתשלט׳ השפע וכן פוופ׳ ורבי גשפולשת

 ופירוש לחש^ס שרייו וכריקת יפבייד. כתב כפשי ולפ .הד־ם וכן תוס' כרכר, שמור נפין
 ופפילו ולפעלת ההנוות הפלג mn שכת ותפלת שכת שקכל פתר שסתענח u״n תשלפח

 כתבתי פשר ככל ר״ שכתב כשריח המפת׳ וכן תוולסת •פיר מק״ גרול שום עור «ם
ל • חלוס תענית •נ ע' • נ שפ כיון הכוככיפ מפת ער לשוענות י  לכער תסננח ספני •

ספ ט לתקל פין רע 0^ ולנסל ^ יועיל לפ •  תכונניפ מפת ער דתענת לפ פש ל
 ר%שה פפילו תעניות •פר כל פני' לטווולת מתענק ת*כת ביוה שפפילו לך ותרע

• השלהת. שפר■ ושי ותפנת תפלת לפתר לפלתר שכל לתשוייס  לתשליס רומיס •פינפ ד
 נ־פ שסעס ר סחב^ ניני | (ר ע'נ: ולסעלה. ר.םנתת סן לפעופתתנשיל ויכ^ם

 רפסר■ כפיכפ ןה] ; נ ע׳ ,רטתינו ושפר פלפם יי■ פסק וכן תגני קרות ער ושפי
 יתילנתפ שפע־נן סתנהנם לפרושי פיח יקפ לגטדפ ליה סרחוינן פלפס יי■ וניס דרנפ

 נין סילק בין הילנך עניינן ולקולפ שפ ייננן רפיסירפ ועור נתרפ ליפונפ תפי ני
 שיטורא ופינפ יירן פניפ היין .השתי עסור שיעלה ער שכל ישן לפ פס סילק לפ

י קול תני תטונ נפק ק גסי פס וספפיק נלילה יפניל תענית תנ ל פנל ■פנל לפ »

ט׳ משוס טא שינה <ק0 נלא מהר ולא דמעמא 9מ» טא  גדגמג מראי שינס י
 לא גרועה ושינה משום אלא וסהנ< ודאי קנע שינס טא דאילו נססיץו דל הראיש

ק דאעיג נמלא א׳ג קגע שינס ט׳ נסלק אשל מהג׳ סעע סלק ינעי  שהא אלא 0א|/
 נ0דש טון ו*ל ורניס סלק. דנעיק לשלם אנל כשינה סלד והנל נמצא קמעה השינה
 דיאנל סלק ולא הסעודה שהון ישן נ*ש א״כ סלק אפילו ומשמע ׳אנל ישן ולא הינא
הנ לאנט הן והוי ר׳ לישנ «*ל .לנארו ו*ל רנינו מצרך ולכך דל הראיש נונ  היה ינ

היניי .ויל ס דל ו : יע*ש אמר נערן ״שנם סקקיו שרן נא׳
S שם  שאם היה נסש .צרט על מהמנה שמש ק■ לרסן על מסשץ שהצטר כ

 וריס וסועויס שנסוס והיינו ז״ל יניני פהוניר מהיורם נאמד ו«מ הססיל
שי ננר״סא מונרס א10ו נהם מספנה שאינו ועורים וממנה  נפ*ם סערס שקנל ד

 של וני וקי נ׳ עליו שקנל ימיי ״נ) (דף שס שאר.״ שא והני״סא הנטן פירוש לסי
ם ואיימו נולה השנה נל  ינמל לנזייהנו קורם נירו אם הערס נמנילס הנשנים ׳ויס נ

ן דל סי׳ן נ0ונ נדדו, אס נורהט מנעל לגדרו קוומח גויסנו ואם נויהט אס טיו ^  נ
 שהם סונים רשם נשנשה והא נירו אס נורחנו סנפל אמא' למיוק ואינא דמערוס

 שר נוס ויריק .מנם להיפר צריניס אלמא נשנשח ניו׳מ שחחין סק השרה סן
ן לו ושוהס מנם אצל שלן לומר ה״נו נורו אס הימה אמריק דני האסד סימלים נ  נ

ן ו י אע/ שר שטן •ש שי רפיםשנים. נשנשס לו ששוחה•! נ ם ד מנ׳  דנר על ינ
ר מלוה מ משק עשו זנריהס של אלו נידע אסיה שהר לייניס וסנסוה רו׳ס ישוס נ

נשל
עוז מגדל

ות ס9ג«ו פר צמל96 :^י) (̂י ^ חחי ימ6 עד שעעעגין לו6 תע̂ג
v 8 9(97 6של נל : )ft*9 *«9 % . 6יפיד hל v>m« פ*ק m w i

)V (י״ג:

ת סוניו םיי
 כ^מגא אתיא כיםרא והא' האצל עוסר '•!w אע־ע לאכול עור ורעהו סילק לא אם

f וכרבריו .אלםם ר״י עכ״ל קסא t t וגחב ראבי״ח ובן גהרא לישנא רק וחביא סיוז 
 וה״ל אימן ואחרי אכילה אחרי כסא אדם כ• לאתוח וסתיריס אסחלקים סרבותעו וי•

 אדם רודאי ל«חות •סוחר נוסח הדעח וכן זח על בא״ו וכחב . ע״כ לשחוח כחחגה
 ערץ• ואן רגשחיח אליהו כה״ר הריח הורד. וכן .עכ״ל גלילה כשניעור סים לשחות רעחו
ך סהגי לא רהנאי סכאחי 0הר* וכשם חגאי ^  גי9וס סוחר והתגיא'•ן חלסורא ס

 לוסר 'בולגי אסנס .כ ע ע'1ט לא רחגאי ס”• אלא כשהתנה סשני לא יאסאי כסתנסגס
 אם«' סחעסס רהא רשר* החגה ראס היא ר«ש*שא רסילתא סשוס כויפתנה סשגי רלא הא

 ולא השחר עסור שיעלה עד לאכול דעחו כסי בה״ג להתענות שיבול כ״ש לשעות
 חרוש שום אשסעיגן ולא האי כולי לן דסשיסא בסילחא ברייתא לאוקוסי ליה מסתבר

 לא יהייו' וירן ותלסורא ינסעא שוי תנאי בלא אםילו רסשסע בסתנמנס איקסא להכי
 סי* חעגית תסלת ומחםלל ושותה אוכל יש תניא נחום■ [י] :בכ״ם םי0 וה״ש םליגי
 לילה בגון םי׳ תענית חסלת מתסלל ואין בתעגית שרד דש התענית שלסגי לילה כגון

 גדיח עננו להתהלל בשחרית אםילו נהגו שלא רבותינו כתבו אמנם התענית שמחר
 יתענח שלא רא*א ענעו סחםלל ש״וו אבל כתסלתו שקרן ונסעא בולמוס יאחוט שסא
 כיון כחסילחו pp• נסעא ולא לוח חיישינן דלא משמע בהלכות וט״ם הענוד p אהר

 אסר 10 :ע״כ , יםודע חעניתו ארם לוה כדאסר לר.תעטה ברעתו היה חסלה שבשעת
 כשוסע אוסי הסמוכה כנהגתח עגיט אוסר שאין ועתה ססתברא רשסואל כווחיה יוסן• רב

 כדברי ידלא לראבי״ה וב־נ סר״ח וכן וכו' יהיר בתענית yitS למחר חריגי חסלה
 אע*• תענית קבלו הקהל ואס תענית שלסני כסנהה ענינו להתסלל שנתב השאלתות

 בתרייחו אגן בא״ג לר־י ר״ל ליה כדאמר עסהם לו«ענוח לו יש קבל ולא ירע לא שהיחיד
הסנחח חמלת נ\ומ קבל ואם לרב ליה מורה רשסואל חרבי נראה ראכי׳ח כחב * גיייין
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ס  . מכרנרא ד:תואל טי■'? י.י.ס 'יסף דא״ר רטס ?n.n ת’נתפ ואמי נפפואל יני
« פפי• ני,לת1 חט ו(יאה ספלה אס־ או יס;תה תפלס גפיחפלל רצאסי יני  י]ידס פי

 נספלח ה״־, דפסואל ודא' תפלה נפוסע ר״ל וכפ'־פלל סכל־.ו פפיס אסר 1רגל' פיעי,ור
 'ש ופית .ספלחו אסר או נש״ס אלא ליכיו להוכ'י שאק אלא ש'י;ה פי\ס זה נאי המגסה

 עמי. אומר שכי.נ רניני נדנר' קצת תימה צ'
 נספלת עגיו מספלל שהיא סונריי ייראה

 גייס אלא עיט חקיי שלא תמה יהיא הסיחה
ק ,לא ידא' לק קודם אשל התערת  לנל ראיר.' י

 ימספלל חמגיסי מקנל שהיא יפ<רשי המפרשים
 שאף יאפשר לתמר שיידפנה נחפיית שירצה

 .ופי׳ נלט נמר אם וכן ;רנייי יתטץ לזה
 דימיד נמימרא 1''א; (דף שם סתנאר זה

 כמי יכו׳ 'סיס שי• חעדת עליי שקנל
. נססוך שיי.נאר

א  הויא א״ר שם . כי' מנע״י עליי פכל י
 ימים שי' תפנית עליי שקבל יחתי י

 למסר סלה הלילה כל ישתה אכל אפילי זלדז
 סספלל איני נתעייתי לן חערת תפלת מתפלל
 עליו י,כל לא אם כלומר ינהלסה .תענית תפלת
 ינלילה הייס איתי והתענה נלכד אמד יום אלא

נמלך

 אומר מנחה תפלת כשיתפלל מקבלה כיצד תענית.
 להתענות בלבו וגומר כתענית אהא מחר ° התפלה אחר

.כלום הפסיד לא בלילה אוכל שהוא פי על ואף .למחר
 או שלשה להתענות עליו וקבל בלבו גמר אם וכן

 לילה כל אוכל שהוא אע״פ זה אחר זה ימים ארבעה
 ויום יום לכל כוונה צריך ואינו תעניתו. הפסיד לא ולילה

 למחר להתענות יום מבעוד [״] עליו קבל יא :סבעודו
 אף .שני ביום להתענות נמלך ובלילה .והתענה בלבד

 עליו קבלה שלא מפני תענית אינה בתעניתו שלן פי על
 בלילה ושותה אוכל שהיה לומר צריך ואין .יום מבעוד

; כלל תענית זו שאין להתענות ונמלך בבקר והשכים
 כדי למחר. להתענות צריך רע חלום "הרואה יי

. בתשובה ויחזור בהן ויחפש במעשיו ויעור שישוב ^
 אחר יום מתענה [ם] בשבת והמתענה .יום מבעוד קיבלה שלא פי על אף תפלה בכיי עננו ומתפלל בשבת. ואפילו ומתענה

בחפציו טרוד שהיה הרי כיצד .היום שאר כלום יאבל שלא והוא ■׳שעות אדם [י] מתענה יג :שבת עונג שביטל מפגי
h ק = :ו’י« ש« שי!/ ׳זזפנ ס' עזי נ שס סמ׳ג סדןפנז סי' עזר ס ע ת מ ו

משנה לחם
די/פי כסב ל’ז והרמני׳ן ל”וז נפשקיו ז״ל הריזיש שהקשה מה וזכו זיל הרמנ׳ן כשנרח הרמנ״ן כדכר׳ העיקר והע'ה התירוצים נ' דחה והוא תורה, תשל יותר ינייכם נפל
ס׳ש ותימה שני התעגיח שעת קודם תעג־ת עליו שקנל כיון המגסה מזמן עליו קכל לא ח»ירא לא דתעגית וקכלה נעלסא דתעוית קכלה אלא ממש גדר לאו גדר דהא׳ ז׳ל

שוס. וזהסירוצים ולאשוק׳ ׳״ל ה״ה שהזכיר הנסן הפירוש והוא כ.”ע כנדר חעגיח. מ׳ לא שלילה עליו קנל ואם המסה נשעה עליו לקנל שצריך יום מהעגיס קשה אשל רא
התענית שיתסיל קודם קשלה צריך הילכך שלם יום תענית סהו״ש הוא דהחם וי׳ל ופורים תנוכה נהם ופגע ירים כתה לצום דהעדר נורים מהל' נפ"נ כי.נ זיל לרניט

 ,ע״; משע*< ליו1י קשל לא שהיי תענית חפלה יתפלל אינו למתר שתכניתו ולן נמלך
 כלל העניה עליו קכל לא אם שכ״ש ודע .רשינו שיעה היא ו.ו זיל הגאונים כי־שו וק

 ומפרשים זא׳ז ׳תיס שני שמימרא נורסיז שאי; ויש . שענית שאיע ויום לילה ונתענה ״שע"׳
וכמ״ש אתת שהערת שהיא

.וט׳ להתעמת צריך רע תלום הרואה יב
 ושהרשה )ייש שם(דף משואר זה

 ונו לנעורת כאש לחלום תעניח יפה מקומות
 היושש כל עותדיס אין ונפ׳ .ששנת ואפילו שיום

 שנה פ׳ של נזיד לו קורעי; ששנת נחעניח
 שנת עונג לי; מתע וננרעין וחוזרי; אר״נ
 ופירש העגיחיה על תענית ניתיש הקנחיה מאי

 תהלים שמדרש ושיה תלים בתענית ז׳ל הר״ח
 למחר חעגיחא ניחיש ■פי' .רנינו דעת וזהו

 להתענות בריא איט אם אמר שיום או א' ביום
 ענט אומי שנשבת שה״נ וכתוש .רצופי; ימים שני

:לשוני נצור שאלה׳
ג ה י עג ת  הראשון החלק וכו׳ שעות אדם ט

 מן סוםנס נראה רשיט שנתש
 שגמרא שהעלו לשעות תתעני; שזהו הגאיניס
ק ועתפלל תענית שהוא )•"א (תענית  עננו נ

אשל

 זו תשר״הא אין וא״פ נ”ע תיזוק וצריכים מדנריהם שהם מפני ׳עם ולא נכיל נדרו
שהם מכני החם ושאני לומר ואפשר דנריהם של שאיק לימים ז״ל רניט לדעת •שאיה

אינרא .נדרו אס ידחה או הסודה ת; דנר דהוי היננז נעלתא אשל דנריהס ^
 אשל הר.ורה מ; דהוי שם פושר ז״ל שינינו תפני ראיה יש לריח דמפהיקין דפהכיא

 שהראיות צריך עכ'פ ז׳ל רשינו לושי׳ עעם ליזת נא והוא ושיו; ראיה לישא גרייתס פהך
 תסלק איט דאסא׳ לדבריו עעס לחס דשא משסע ודאי והוא לדעתו רתיות יהיו שמניא

 אותריס היינו ואם תי׳ת שהי' זיל הרשי׳ דעס ק שנראה ונהו ההסיל ללא התסיל נין
^  לרנינו פעם לסס נא ולא נפשה כאפי מיצתא הי׳ זיל ה׳ה דקאיזר התחיל ואפיע ו

קכלת שאין צפי והטעם ה״ה; עוד [וכתג .כדפיישית אלא ק משמע לא אנל א״ש Vז
ט' תפנית דסלק לישג׳ סר׳ כסנהו זיל ורגיט ז״ל הרי״ף נהק לתה גתיישנ זה עם .ו

 ז״ל הראיש יכמ״ש ולסו״יא דאורייתא והוי הוא נדר הא לקולא נל״נ ונמר וישו ונסי
 אלא גמור נדר זה שאין [ואמי] לחותיא דפסק זיל הראניד לדנר• פעם נתת פשקיו ■

.לנד תענית קנלת
 רשים כשמואל דפהק זיל היה כתג וכו' מנתה תפלת כשיתפלל מקנלה כיצד י

נ דאתי א שהניא דההיוע ע״נ6ו מסהניא נור.יה יוסף י ה ״ דהר• ליתא יני
 הניאו זיל להריי׳ן■ הראנ׳ד וכדהקשה קאמר דיאכל דמשמע נגר' אמרה ני״מא הניא

 דהכונה לומר וגיל . כן אשק כוי,׳ה מם־ניא יאמר כיין מ”ס נעסקיו ז׳ל סיאיש
 אינו קודם קנל; דאס למיירא לאו המנתה נהפלת ימקנלו שמואל דקאמר דהן דס״ל
 .הוי קכלה ת״ת אכל דכריהם של יו"פ לימות מעלייתא קכלה מי לא אלא כלל קנלה

נ דהניא תהא לזה פעד ש ו  כל להן יקאמרה תענית דמניית תי־ייתא ראיה יוםף י
פי דנא מקימת עלות• ד״ת׳ אינם  דלא לסור ליה ויישמע עצןןן ״סר לאו מאי ״

 א׳ אכל ״עליא קבלה קכלחי שיהיה הימים אלו לדחות אלא נצלו עצתו ״סר איצפריך
הג ולכך קנלה הוי הימים אנו דר.׳ לא  שלונתא דאיכא יכיון תקס״ג בהימ; זיל הטור נ

 קאמר דוקא שמיאל ואי נתפלה •כסיק שלא ה;יונ כשמואל או נרנ הצכתא אי ורנווחא
ק מ״ו שמואל מיד׳ נפיק הינ׳ סא כלום לאו נחפלה קנלה לא א׳ אר.ל ה׳  כיון י

ב ועניינן כתפלה להכסיק שלא עוג הו• מיהא קנלה דלשתואל  הדני׳ שם וכמ״ש ני
 נפיק שנירם נירסתי נפי זהו .וכי׳ נלנו נסר אס ונן .כלל זו קושיא לסרן זיל

נ ני״ימיא ■יא:} (יו־ דסעגית י  :וכוי ימים שני להתענות עליו שקנל ׳תיד הונא י
ti ^וייל נש״ק הונא דרג מימרא היא זו .נו' נלכד למהר להתענות מנעי׳ עליו מב 

ט על ~ פני מאתמול קנלו לא אפילי שעות דתעניח לקנזן ליה דאית ז״ל יני

עוז סנדל
nmw יא) (דף שגת ״.׳אזיז פדי, . סיזפניס שעות קווס עד וע וזלוס• ti;יש .מנתיוין אין ״™ 

 וררותיט צ’ו פירש'׳ טת יאן ל׳ פס״ע וכיוושלת׳ אצל׳ פוא הקנלת ספ״ שפי' שעות התענית
לגטת אלא להתיר היה נסהוי נאת׳ ולא הפירוש נוי. אתריה ייגיס להס יש ו׳ל השיש' נעלי

' זה לפ׳1  דלא תענית י1ה תענית עליו וקנל נמלך וכלילה להתעצות ■כדעט היה שלא י
 למולם אב״ ליה מדקאמר כן לומר וא״א ומעלה שמות השש תענית עליי מקבל נרע

ט' לשעות מתענים  ואיע .ע״ה עלמה קנלה דלא יליליא] שעות [דאיכא הנא ושאני ו
 ידכא זה דעת דלפי חיונתיה הוי נת׳ והגמרא אדידיה מדידיה קשה ז״ל רנינו על

 ומדכחנ הלל תענית הוי ילא נתש והוא שעות מתענית ניע לא להתענות שלילה דנמלך
 ינדשתנ תיישתיה היי ני״ א ינמנ ומינה לו עלתה לא שעיח תענית משוס משמע כלל

 שיום בו אלא קבלו לא כעזת שתענית הא עלויק קבליה דלא קאמר דאמאי ז׳׳ל היא״ש
 נחעניח שיהא ידעתו אלא דמהני ודאי שעות המגית שתורת קבליה יא׳ דאהינ וי״ל לכד
 שדעתו כיון מ”מ זיל היא׳ש יכדכחש שלם יום תענית מהו״נ דאינו ואע׳ג שלם יום

 דעתו לפי זה עם נפטר היה אתד יום תייג היה שאילי עד שלם יום כתענית שיקינל
 צריך שלם יום תענית דלהיוח מסשנתו להתקיים יכולה דאינה כלל מהני לא מש״ה

 תענית היי ולא שעות מתענית נרע נתקיימה לא דמחשכתו וכיו; מאתמול שיקננהו
:זיל ויני,ו ז״ל הימכ״ן דעת ל״שש ל' נראה זה .כלל

ב  תענית יפי. אתרו )י'כ (דף יחעניוח נפיק כו' להתענות יצריך הלום הרואה י
 לחעגיתיה תענית ליתיב שם ואמרו שששת ואפילו שיום ונו וכו' לסלים

 דיט נזר קורעי; דקאמר עומרי; אי; יפי ההיא להניא זיל לה״ה לו מה קשה וא"כ
 דדעת ומנ״ל לכך הזקיקו ומי ז״ל יבינו דעס שש; יקאמי תלוס שסעניה פירשה ור״ה
 אלא כשמש שיור שם שהוא דהעניס מפ׳ק דינו הוציא ז׳׳ל יבינו דילמא כן זיל יכינו
 לא אבל לו יפה הוא הסעניס לעשוס רצה שאם אלא אמרו לא דסעגיס רנפ״ק שי״ל

 נסה״ע לשך ל“מנ ש״עשיו ולפשפש לעשות שה״ש שכתב ז״ל רשינו וא׳ה לעשוסו חייב שיהא
 שפירש זיל רית כפייוש דס׳יל לעשיסו היא שה״ש ודאי שכן וכיון נז׳ד דרייעין מההיא

;כך ששביל לחיינו יראי׳ ובודאי מלוס שתענית דא״י׳ שם
נ  דהירושלמי נראה ילשאויה דאע׳ג נפשקיו ז׳ל הראיש שתש נו׳ ושתה אשל אס ולן '

 ימים כל כלל יעמיס שלא ינעינן ליי. דאית דיי; נמ' שנקיג; לא ת״ת מסייעי
 יקאמר דמאי ולומר ז״ל רבינו ישרי הפך דיר; נס׳ עס כירושלמי להשכים רצה יעוד

 קנל שלא כיו; נדר מיקי׳ דלא דל״ס נירי לק״ס שצריך סעניס יתיקר׳ היא שירוש׳מ׳
 עניט לעני; אכל דבריי לק״ס יצריך נדר שפיר דמיקר׳ קיז״ל שלם יום צהחעטס עליו
 לש• דקאמי דרי' מההוא נצמרא הקשו מא• יא׳ש לזה וקיק .ע״ש הע-יס מקרי לא

 לשמוע׳ להרוצ׳ ול׳יל מקד׳ ותענית היא נדי הא לניס׳ שאשא עי שסענית אהא נשיאה
הוי וה״ז צריכה לא והא זיל דשי׳ כדכתש הוי לא דהעניס יתשמע הנשיא תישי׳ נפשיה

כאידך
םי'מוניות הגהות

ש דם♦ שפיד נן לכן קודם ונ־ ח העו^ם נהגו י שנ ת מקביים נ שני וחמישי שני תעני  ו
אל ליה לית רב אבל לקבל yrt אין ושוב כ דסדו ז בתום׳ . ע'  היח שר״י מצאחי ע׳

ח סקבי* ד בחעגיח לפניך אג♦ הר♦ אוסר והיה נצור אלהי קורס תפלתו אחר תעגי חי י
 להוציא צריף אין ונם שלפניו בליל וסג• סאתסיל לקבל צריך דאין פי ור־ת .למחר

j מיו • ת גבי אבל בשפתים לבטא רכתיב קרא דגלי שבועה שאני כי^בו ולא בשפתיו כשבועות דאמרינן ואע״ג לסתר להתענות שרעתו כלבו שיחשוב רסגי !  : ע־כ כמחשבת סגי תעני
ת ישן בס•♦ ׳ תינ ב ש, בזה ע^יו שתמהו הס״ם ומדברי חקם־נ סי׳ הטור מדברי וב־נ ענינו בתפלתו אומר המנתה תפ^ת כשמתפלל בך הנוסחא ה־חה שלפני יר ס  כתב והסמ־נ ע־

ת ענינו שיאסר י ש למחר שה1שא בתעני ח סברת על כתב תקס״ג סי׳ וחמור , ע׳  אדם לוה [חן : ע״ש] המנחה בתפלת ושמואי* לרב מנחת בשעת שהררר ודוקא ל“ז ר׳
תו ו שנא וכ׳יש ללוות שמותר משסע נדר אלא יהא לא פשיטא בתענית דאסר י^לישנא !‘ראשיי לוות‘♦ מותר זה יוס אסר דאשילו ר־י והורה אונם בו שאירע פר׳ח ופורע ני ללי

ה סתם יום ראכר ואי נפשית סצער לא מצי לא ואי נפשית סצער פצי אי עליה קביל צערא הוא עדר ונ* דקאטר • - משאוי יותר וה יום מחיייב איני הר♦ ופורע לומר שייך כ
תו גוסר ואכל ושכח זה יום אסר ראי כירושלמי דאסרו והא ,הספר פתיר הכי ואפילו זה יום דאסר וראי אלא *: ט תעני אחר Dי‘ישי אחר יום עד ללוותו רוצה אינו אם היי

נ ,דפפר ל ״ ת דססיק תקס׳׳ת כיסן בטור [ועיין j ע כדאסר לתעניתו תענית לסיחב צריך ופורים חנוכה בר׳ח או בשבת להתענות הנודר אי^חנן הר־ כתב [ם] :סתם] כתעני
1 r •נו צאו להם אמו ח, ה שוגנ בחנוכה היה חה שהתעניתם מה על ו ת שמג בין להלק נראה ואין וכ תי, וילום לתעני א : מצ ב ור׳ סדר״י גרסינן דנדרים כירושלמי [י] ע׳

• . . פוי ושחה נובגא דאבל אע״ג יוסי ר׳ W ו .
אםקינן

גי אסר דר׳י לשעות שפהעגין לםדנו י n שאסיים עד פרקי שאסיים עד בתענית ד\ r u’ בגו שנפטר ושסע לצור הלך יינה יר׳



349קעהמשנה מניד פ״א תעניית הלטת זמנים. Tםג

 ואימי לא שטוח ימ9מפ י.") היום שאר להמפווי■ הסמיל כ’וארו ושמה אגל אם וק פ״ש אנל
p פג׳ל היא גלום לאו ונו׳ כלום וה איו א״א גמב נהש»מ1 .ו׳ל המפרטים מן לאמו. 

 .במ׳ש לרניגו המנצלוח אץ היוס אומו « פפם דלא והוא לל ה^א שנמב גירפא לפי ונאמח
 מלוח פר שפמפגה מי ונאלמפש הפרג פר גפם מפים זלא והוא גיא ?ן גירגמו אגל
 גפירוש לוה שקשה אלא היום שאר ואונל היום
 ונו׳ הוא מפלימא מפגיסא האי אניי דא״ל מאי

ר שוניט וראה לפיגן  קמייהא דר״ס להא מנ
 נהלנומ הגיאוה שלא מהו היא הלנמא לאו

 וראימי .*פ1ו הפחמיהין p הם ונריו וט"«
 השואל ששמפ שאלה גמשוגח שגמג לרשלוא

ן ומר! » מור שרו׳ל  אוור.אנילה שפוח פט׳ ג
 וומלן היום באומו פפם לא אס אלא עטי איט

 שומלך שפה מאומה שפוס לו יוושנין להמפטה
ג ק אמס דגר ווה .פ׳ :מיקר ו

T ט׳ נספויס השרוי כל  שם(דף מערש .ו
מו ואל י׳א) •י  נפגמו פוונים יו

 פשוש ולנר p «א מפויס רגגל וראי וטגואר
ר הוא: ת » ה וס*. לפטום לו ו ט  היה ס' נני
כן ואץ שומם נמפויס השרוי •״ד) (דף (|ורא  נ
 רניפהא פו שפמי אמי ורג אמי רב «ום

 לאודהורי דצלז רנק ויפרש׳ נהלטס גאן והמוג
 : כלום לינלט ולא היט ני

ra tf ירושלמי א*א ונהשווס .וכו' ואנל 
 המם יום אמר אנל וג יום גשאמד

 הוא שק הזנר ואמה .פ*נ מפוימו אה אנד
הג ונגר נאן גהלגומ «גא מערש הירושלמי  נ

ט  ודלים מהלטת פ*ו טף רה מיצוק יני
על נני

 תשע [נ] עד או חצות עד אכל ולא בצרכיו ומתעסק
 היום.הרי סן שנשארו בשעות להתענות ונמלך שעות

 קבל שהרי .עננו בהן ומתפלל שעות אותן סתעינה זה
 .התענית שעות קודם התענית עליו
 כך *־ואתר ושתה אכל אם *וכן

 זה הרי היום שאר לד^ענות התחיל
ך שעות; תענית  השרד כל י

 צרתו על מתענה שהיה בין בתענית.
 עם מתענה שהיה בץ חלומו על או

 ינהוג לא זה הרי .צרתם על הצבור
 ולא ראשו יקל ולא בעצמו עידונץ

 דואג אלא לב וטוב שטח יהיה
 אדם יתאונן מה שנאמר כענץ ואונן

 לטעום לו יומותר .חטאיו על גבר חי
 רביעית בכדי ואפילו התבשיל את

 טועם אלא יבלע שלא והוא
משלים ואכל *שכח 'ופולט. [ל]

ק יצם ומו1צ מליו גשקנל הם שדגלי! 60 פשוש ן6ונ גני&ור  וממפ״ן .הפרק פגץ bP ו
! רגיש שמלק המלוקה הישג י :פץ מרי6 נל נצדק נ׳ 6ימצ ^

ד טו חי  : יגיש נלשק ׳':) (ממשש שם נר״חא נאומה רה נס . '01 חחפנה שהיה י
ט' שממפצץ ממ<!ם ההולן* ^ פיק נריימא .ו :רגיש ן1ג

ר טז  פרק משנה .ט׳1 פמפטן שהיו צנו
ייש) (יף האפור ספנטס סלד

p ומייא i ט׳(דף משורש ה) גנ ה ולץ נ׳ מ  מ
 צרה ננל דה׳ה רניט וסוגי נשמים להם גירדו

 אין משס קודם פגרה אם ממפגץ שהצגור
 חפטסו משלים ודאי יסיד אגל מפטמן משלימץ
 שליה הקלו ששי דצטרא דשרמא משום והשפם

 שמוה לגן ממניח נזרי ני לניד משום *נ6
קי פליה! ם איק שנלט דנרים יחיד אנל נ מ׳  ד

 גלגד גנשמים לגרה לשה ממני' משאל ואם
 ומרנן שפי שכיחא דהסא משום ^מר לי יש

 ומ«למ ובר טון ציוה שאר אגל הפגימה
ס אין נהו וניוצא פני  אנל היום נמלי «רמ ה
 ננשמים כיוצא שהיא צרה לכל ה*ה ודאי

 רם שטו דמאי ממפגץ שאץ נמיס שהפנרמה
ר א׳א ונהשנוח . רניט לדפח נ*צ  זה סג

דניי .ט' הממני  חסו ממי נראין לניט י
 הגדול הלל ודץ נדוקא נימיד דניה שהנר״מא

 נלשוט וממלא במשנה מפולש רגיש שגמג
 גיום גשנפט אלא הנדזל הלל שא״א סא ומשוש

:רגיש שהזכיר הדין פל סטניסם
ס מם ככל יז  פ׳קלדף .ונו' שנוויץ מפי

 מצפיא פנדיק סיני אג״ אמי י׳ג)
לפלנא

 הראג׳ד השגת
 «נ ונו'. אה( אס *וכן

 שסי• נלוס איט ר1 !'<סואנ׳ו
 נל :לוס ספס סלא אמרו«<א

 כל מ0א וסוד סיום אומו
 ממס סליו ה0שן סלא ססניס

 סמימוא ,ססניס שמיס לא
 אנל שאס מיססס סואשמס

 סד לסססטס ויצס סיוס נמצי
 מאווז גי סיא נלוס לאו מ09

 .מסססס טe> 4 שאנל
 נאס׳למנס סשניס וסמימרא

 סרני ינ0נ אסילו שאמי מי
non מצי סו era מאמי ני 

 נסימי סיוס סליו יצא שלא
סלל: גיא, גלוש לא סלמו
 ירושלמי א׳א ואגנוס'. •שנס

 אסר אס אנל 01 יוס נשאמי
:סנ׳ל ,חסנימו אנו 000 •וס

הראב^ השנת
 לסלק סממני 01 «ני א׳א .וט' וסניג צרס (0*

ra צטי ואמו יסיד אמד אמייס ואט (צינור ימיו 
 owe מץ onoo משלימיס שסנרס צרס נל מג
 נשמיט ציס אלא נסויס סוגיס ציס שאץ נשסיס של

סלל: לשססס, שסיא

יטתענה שהית יחיד טן :תעניתי
 שטתעינין ם1םםק יזזהולך תעניתו. טשלים זה הרי ועברת. צרה ♦על ונתרפא. החולה על

 למקום טתענין שאין ממקום הלך .תעניתו ומשלים מתענה זה הרי מתענין שאין למקום
 עידונין ינהוג ואל בפניהם יתראה אל ושתה ואכל שכח .עמהן מתענה זה הרי שמתענין

 לא ירדו חצות קודם אם גשמים. להן וירדו הגשמיב על מתענין שהיו יצבור טז :בעצמי
 אלא הגדול הלל אומרין שאין הגדול. הלל וקוראין ומתכנסין ושותין אוכלין אלא ישלימו
 צרוז על מתענין היו אם ובן .תעניתן ישלימו בקדושה היום רוב ועבר הואיל חצות אחר ואם .מלאה וכרם שבעה בנפש

 מפני הצבור על שגוזרין תענית יום 'בכל T ישלימו: חצות אחר ואם ישלימו לא חצות קודם אם ובטלה. נזרה על או ועברה
 ומסירין היום•. חצות עד שחרית תפלת מאתר העיר אנשי מעשי על ובודקים הכנסת בכית יושבין והזקנים דין בית הצרות.

ומשפילץ זרוע בעלי ועל אותן. ומפרישין ועבירות חמם בעלי על וחוקרין ודורשין ומזהירץ עבירות. הטכשולותשל
אותן

ש;0ו לאססקוטיסיס «ו'נ01 •ססיי ם: ' פק רסי׳ סי «ן0י סקסס: שי׳סקסס י1יש ;וס׳ש סי'סקסי סיי n : 010̂ פי'פקשס סוי ד גסוישי׳סקשסיס׳ש: : :00ויס>'

משנה לחם
« ואולי ,«א משטס צאו ל* דאי השלים ודאי ט « ע דקאמי י ( ל  אשרי הספנמס נ
ט .פמהן ממשנה זה הרי :דחוק הלשון ני הנם ז׳ל ונדפידש׳י קנל  סלק לא י׳ל יני
 נפסקיו והיא׳ש חקפ*ד נפימן דל השוי נדנחג למזור דממו לאין לסזוי דפחו נץ

דניי דסיל משום  מסענם המפטס פלץ וקבל הואיל הגי ונץ הני דנץ ז׳ל החוספומ נ
«י י«אה אל ושמה יאנל ח3ש :וסשצים ק דל השוד ג0ם .ם0נ ר•׳ נשם יי*ג נסי
 שיא הנריימא לשון שהוא זה ולשוש .מ*ג גפניהם שלא לאנול שומר נעיר דאמיצו

[אנל] אנל ^’נא נפטהם יראה אל גדימנד נשפשה אלא נגריימא קאמה דלא מיונמ״ש
 יסל לנממילה דאפילו לישמעיק דאצחיה לא נשטהם דאה וצא ולנמחלה נצימנה לששוס
 אגל גאילו ימראה אל גמטהם ואגל לדפססשגמ דהיק וי׳ל יסראהבמטהס. ולא לאכול

«ננ דאגל להם •ראס אלא גשזיד : ק פשה לנממילה שלא דטש ג
ד הצנוי של שטזרין המניס מס גכל יז ק .נ  הא הניאו ׳״ש.) (דף דמשגמה נא׳

שו נשלאגס דאסרום אמצמיוה ממנמס ג' של דאגי•  והניאו אשא• שם ^
 נפש״ס אשור נכרה מה נפצרש שם ואשר זקנים אממו מצרה קראו טם דקדשו קרא

 דומיא וסירצו ונו' מאורמא פצרש מס א• סם והקשו מלאכה גמש״ש אסר מפטס אף מלאנס
 רג אמר משיהרא ואימא כיוס נמי שם אף נסם ומנים' אמיפס מס זקטס דאשיפמ

ה ששא  אניי מנדינןאמר שני כששיא שצמרא דאסר מגא לוג ציה מסייע אידי דיג ניי
P1' מי ט נפרק הא הגיאו ו  ירמיה וי׳ לנסיק דמוזרץ מסט׳ נני ל׳:) (דף העד נ

 CD יאמרו ממסיקץ לגל דאמדה ממט' לים ומקשו סוור הוא הפמחס לסדר אמר
 »פ0מ ומירט נממטמא וגמגסס דיומא גפטינא מצאדא ליקרי הפמקס ל• למס ונסמטס

p אניי אפי ענדיק היני נמפיא סצפרא מנא ליג ליס i' '•נשפיא מצמיא דל ופירש 
ט פאפפץ ה שיס •ש אם מוה»^1 וגויקץ אדם נ המפטם] שיחקנל נדי [וימילו פניי
ט דפ' ממניא נהויא ומשמע נסויה לקרוס נשסייס סנאי אץ לפינן  העד נ

מ למפש שרודץ סהש גלל נמורם ץרץ היו לא משסרימ פנדו אלינא מס מירש pi נ
דסלגמא

עוז סנרל
p טרס פ.1« טפ0פ ומ סרי 1«ומפס אגל אס ש: קונס(דף סרק ירזשלד נמס' מ')יד

 דמייט ט׳ל פייקץ. טנמסיל פד נספטס הייט מ*י נייושלמי דקאעי מימרא נאידן
 צפשיה צשמושי צאו אי ספנית ליה למקרי ליל לא עטם להסמצל סעניס הו• דלא ניק
p חחור. שם שהיא מפטס גשם וקראו נששיה לורוו• הגי קאמר פדקין דנחסיל השא 

ם פל שהקשו וצמה  עד כלום טעים דלא ושא היא דהנירסא דל ה*ה שין ז׳ל יני
פ .העיג מ'  שקפה שלא ספניס נל דאמר שטה נמימיא ריס סייס מאי לדנ קשה ו

 אגל דאם אשמפיק שפס שלא דושא «טשרא ז׳ל דלהראביד משטה איש סמה עלץ
 קנל דאם אששפיק שניה וגמימרא שהט לא סמניס קנל ואמ׳ג• שום בממילת וששה

 השמיפש שה קשה ויל לרניש אנל ארדג דאונל ניק שהט לא שים חצי שי שנשיג
ס ואמי דנרשק מירהשש נרים יצא ונראה .שניה נשיסיא ח אלא 'w ר  לשעמיה ר

ז רן סנ9נ  ננירסמו ושלי p לנאר לו שה שהיה אלא אמי דני הנל w ולש ו"ל ה
 ספטמא האי אב״ ליה דאמר מאי השי' לוה 9epe אלא נהג פוד . p לו שה היה של

ל"  שה יאניי ולשרש זה למק אפשר סייס אגל שא אליסמא יששיא ודא• ט' א0«
 הקשה ולכך נלל שום גל שפם שלא שא הפרג פד גלום שפם שלא ושא דמ׳ש סגור

ח והאסרן שא שפליסא חפטם שם אימלוש. דאישצך לו ש שנרי ל ו  לפרש יאפשר י
 פשה פד סאנל או להמפטא גדפאו שה שלא אלא מאה פד אגל שלא ש פטם נסט

 פדושיס דהשט ליה דסנר דיטס הפט גמג נן ופשט לסחפשס גדאמו שה א1» ססוס
 אנל אם מק דאמלוג• אמרינא טנא דאינא לואר זאמלוג• דין אמר זה ונהג אסס
״6 אנל להתעשת נפלן ואסיג להמפמח נדפסו היה ^א ושמה  דגל סטי דהיה ודאי נ

ה של קושייש נסתלקה זה ואם מספנה שה שוס :זיל ר
ט׳ ממג!ם ההולך טו ק נניייחא .העניש ו«לים ממענה זה הרי ו  יי:) (דף ר

מונ ופשלים ממענה זה הר• אמרו  שקנלו הספטוס נל ומשלים זיל רשי< י
ט pעל ט .שיג מיש נ סג זיל ויני  הספטס דישליס דסששא וקיק חעטש ומשלים נ
דטמשנס גיק זיל לרגיט אנל השאר גל דישליס שדזשא אשטשיק ויל *>0^: לםא0

נדישתמת חנחות
)m ono n ^ e i ל m ג m » » ג ,י * p (נ) ■ פ׳ ץ •יי ק טד ץ «ץ t1 דוזגוו נ םד ע  ס

ל ננון k«״ סי• ושש קנ שר עלץ • שנ״ ם ״m ת ש שו פ״ני  לחוזענות שליו קנל חטם «■n ונ
3 שד 1tn תנו נ ש והא חתיס׳ ו ל ו׳אנ ת נ ני שיי שליי קנל ׳•לא ^ ה לא 0ץ סנ טי םי תשגיח ׳• א » חי אונל לא אס היינו שנית אהא own שדי לפ p שי טי n n r■ יום שליו אקבל אי 
ר ולא להתעטה »' ד ש איוה נ ה 0היו ינשתחשנה י ל שו די א1■ לא סאהטול ^נ ה שההענה נאחר ומששה נ ט ת נ ה ואסר סקווש קנלס ולא תעניו  ■ זדס ,חשנאתיי המסיר שלא ר׳
ס ילא ח”• p [ל] מו ח '• שי ץ וני ת סי' שוקקי טשש טעט אלא אחת נפעס נ a ו m• לו אפי ה ו חי אץ ששטו ו שנדו ו6א טו ל שקנל נה n אנ 'p ru הוג ל לטעוט אטש הנ ל ב .נ ת  נ

ת אנכי דן ו אפקינן נ ל לא שונאת ו ל שלח קנ ט יגו א קנפץ לנו ר קוו ם ללחלת ש שנן ולפלוט נדו פי שפ ץ נישל נ ס ס פנו א נ ל א זנננו פ ש׳ ניו פ I ש*נ . פטש וגי
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 .מחידיס ויניעית היי: רנינגיה אלהיס הורש נססר ויקרא דנהיג רשמי ונעיק מ:!יק דיומא ורנעא וסהפייינ! קריק דיומא רנכא לכויא דיומא אJcc דפשא נמיל׳ פעייניג! דיומא (פלגא
 גץלא5ע אט ואין נדרשו נש׳וימלומפפירין ונערנ ננקר לקרוה ואטמנהגט נרכושוקל'ות, ני,שריהל"̂א ל' (מגילה העיר נ;׳ שרק ונו׳.משגה וקללות קוראי!ננרכוש רניט ומ׳ש

 :ל”ו חכמיס מנהג לשיט׳ שעס יודע ואיגי נפגהנט טהנין היו הס שאף גראה הגאוגיס קלה ומדנרי הס שגהגו פה לקרות ולא היום שלי אתר לקרות ולא ח:״.׳: שאמרו נסדר
i ' f i ט שהזכיר א'ט לרות פרשי .וכו׳ הליוה הן אלו א אח הפוכר סרק מטארה שהיא המווטה פלרה מון י׳ש) יינו (העלית האמור חעליוח הדר פרק פטארוה כלן יני

;שיתנאר נמו הספינה
 רביע ולערב היום ומחצי .אלו גרגרים וכיוצא .אותן
ה׳ מוסר שנאמר שבתורה וקללות בברכות קוראין היום

 בנביא ומפטירין בהוכחתו תקוץ ואל תמאס אל בני
 מתפללים האחרון היום ורביע .הצרה מענין בתוכחות

:כחם כפי ומתוודים וזועקים ומתחננים מנחה

 איט מכל לרה נה שיש עיר כל בפ־ב
 רניט שיפת ה׳ה כתנ .וכו'

 שהסנינות לרה שום אק דצרנק וט׳ נזה
ט' ופהרינטה רחעטת  דהערוה פ׳ג נפשנה ו
 נשפים עליה ירדו שלא עיי י״ש) י׳ח (העלית

 העיר אוחה פטלה או דנר נה שיש או
 לא אכל מר.עטת וסניטחיה ופשיעה מהפלה

 פהעטח לא אכל יחריטח אומי ר׳ע פהדילטח
ט וסוכר כהיק דהלכה דזזע  לשאר דה׳ה יני

:טלם הלרוה
״אלו אאי

שני פרק
 ומתריעין שמתענין צבור של הצרות הן

. לישראל ישראל שונאי הצרת על .עליהם
 ועל .השדפון ועל .החםיל ועל .הארבה ועל .רעה חיה ועל .הדבר ועל .ד^רב ועל

 בה שיש עיר כל ב ̂ המטר ועל .המזונות ועל .החלאים ועל .המפולת ועל .הירקון
 מתענות סביבותיה וכל .הצרה שתעבור עד וטתרעת מתענה העיר אותה ,אלו מכל צרה
 בשבת מתריעין ולא צועקין אין מקום ובכל .רחמים עליהם מבקשים אבל מתריעות ולא
 עליה מתריעין אין אבל .בשבת אפילו עליה שצועקין המזונות מצרת חוץ .שאמרנו כמו

 מלחמה לערוך שבאו עכו״ם .כיצד לישראל ישראל שונאי הצרת על ו :בשבת בחצוצרות
 במצוה אפילו נזרה עליהם לגזור או ארץ מידם ליקח או מם מהם ליטול או ישראל עם

 אין אבל מתענין שסביבותיהם הערים וכל .שירוחמו עד ומתריעין מתענין אלו הרי קלה
 שלום של חרב אפילו .כיצד החרב על ד :לעזרתן להתקביז תקעו כן אם אלא מתריעין

 ובין ביניהם שאין פי על אף ישראל במקום ועברו עכר׳ם עם ענו״ם מלחמה שערכו כגון
 מכלל בארצכם תעבור לא וחרב שנאמר עליה ומתענין צרה זו הרי מלחמה ישראל
שראיית : פי׳ <»י *

משנה לחם
ר1rשנ וקללות ננרטה קוראין כו׳ wי

 נזה רניט פיסת .וכו' נה שיש עיר ב
פ נשיפה  דלינק נפייושיו ז״ל הי'

 ופחריטת מחעפת שהסניטת ציה שום אין
 ולא מהפטח אלא ישילחת מנה ואפילו

 צרוה שיש סנור ז׳׳ל הרפנים אנל .מי,ריעות
 ומי.ריטה פתפפח הסנינוח שאפילו השולחות

:הפרניא אותה כניטת ופי׳
בכל  צחת שאי דין .וט׳ צועקין אין מקום ו

 פ*א צחנאר נשנה עליהן יחייעין שאין
י נה' המזונות ודק טנ  (נשיא הסשילה אח ה

 ופי' נשנה ואפילו פיקפשיא על פחריפין צ*א)
 ופשוע ז׳ל פירש׳׳• ונן נתפלה מחריעץ לניט
 שאץ נמטצרוה לתקוע שבת דוחין שאין הוא

 שיציל ברור דני תקיעתן
ל נ  סדי פיק .ונו׳ ישראל שוצאי הצרת ע

 שהקיטה פיר י׳׳ט)על חמניות(הטיח
ט' עט״ם  אפרו ינמתו• על הנא פ׳ ונינטת ו

 ושם חעליתא נזר לננל הנרי אתו צרנא ליה
דני הנזירה על תענית שנוזיין מהנאר  נרור ו

 תעניות סדר סרק ממאי הסנינוח ודין . טא
:משנה סחס דהוא פתני' דריש ת״ק נדעת

 (דף תעציח נמשלה .וט׳ כיצד החינ על ך
עפ׳ החרנ ועל י״ס) נ לומר א'צ ו  סי

:שלום של מיג אלא שלום של שאינה
אי

 יצא ינא רייקיס ייזלן’ יני ניש נ׳ג■ *(נוף
 ואס צו, אוזיוזהיפה ואוציגייסא גויסעליתא, גיס
:ווקופו) יונתי צא נן אינו

ט פדניי וניל ירמיה כי׳ קי׳ל יהא דהלנתא ס שממצי שנחנ זיל יני  י^יאין ואילו טו
 נקללות נשהרית דקורין נחג חקע׳ש נשימן ז״ל העור אנל .נלל נפחי תזניי ולא

 נשלי צם נלל קורין אין דנשתר ננירא יפונה הימי, והוא ויסל נפרשת ונמנתה
 נתימן ז׳ל הרנ׳י נוצתו שהעלה כייו ויחל וינחה שהריח דקורין ליה יאיח יאשוטח
 דחחליחין נכשקץ p שהם יוכיחו ז׳ל הראיש ודנרי שכי,נ מי.שעס עמו והדין סקע׳ח
 עם מחני׳ להסכים נדי כן שכחנ אחיוטח חעציוח נז׳ אלא איירי לא וקללוח דנרטח

ט וזיל פ׳ע דנר׳ שהניא אחר שם שנתנ פ׳ם  איירי צמי דמחליתין להיפר אינא חי
נ פליגי ולא חעציוח ונז׳ נאנ נחשפה  שנ׳׳ד הקעיר. נשי׳ דנחנ דניון קשה מ׳׳ח .ע'
 נני נש׳ נדאפר כשהריח חורה קריאה לינא א״נ ננת׳ נדאיחא הצשרא וחוקיי! חישין
 ז׳ נין דפחלק הנחרא שישח על לילך דרוצה ז״ל העור על חמיה אלי זה נל .העיר

 היה לא דאילו לא ניאשוטח אנל נקללוח קורי! ינאמרולוי, לאהרוח אחרולוח העגיוח
 אופר שהייחי חמיה י,ייח׳ לא ויחל קורי! דנכל כותג שהיה אלא הצח׳ שיפת על סלן
ט על מלן שהיה צ  המיה אני ויוחר הנמרא שישת על ולא זיל היה נמ׳׳ש יגאיציס י

 ומשפייין קורין דיורא רנעא לפליא דיומא דהשלנא מדאמרילן וזיל שנחנ ז׳ל הר*ן על
ס מחלי אלא תעליוה נס' נטקר קורי! היו שלא פשעע  פלשו׳ רנ הצאון ואף ואילן טו

ס נחב . העניוח נפרשה ונילחה דשנתא נצפראקיילןנשרשחא וחסישי שלשני נחעיו נ  ע'
 הנאמר הפן וטא השנוע נשרשה אלא קויין היו לא דנטקר ליה יאיח לכאורה עשמע

א סני א' נ  נעילי שהוקשה לפה להרן ול״ל נלל קורי! היו לא דנטקר העיר נלי נ
ה  דנזפן לשרולאי רג שעם ׳חנרר זה ועם חכמים חלהל לשיעי שעם יודע ואיי זיל ה׳

 היה ראוי והעכירוח הפכשלוי, ולהעיר נייצוה ורדופים עעקיס כן כל שהיו ניץ הגמרא
 יכשו׳טח ולהעיר כעכירוח ולהעש העיר כלי נש׳ כדאמרילן נטקר הטרה קריאח לנפל
ההורה קריאה לנשל ליו ראוי אין נרצוה כן כל רודשים אט שאין אלו נמרוח אנל

ה״ע היין דמן יניון ז׳׳ל הר׳׳ן שכחג נשיולאי לרנ נכון שעם והוא כן נשכיל ננוקר
 דליה השהא דפחששיס לא אי העיר כלי נש׳ כדאמר דשנהא פישתא נסקר טיאים

 רכונה אכל ההעניח פרשת ונערנ דשנחא פישחא קורי! דנשר.ריח לזינא הדייק ה׳ס ע
נפלהה תקט דהם דנפן נווגא כחד וכערנ ננוקר קורי! אלו החעניוח ינכל דס׳ל

קריין סיורים אנו דאין השי,א פרודים שטו מפלי תקיט לא דנשחר אע׳׳צ הפרשה
א קשה .ויחל וקורי! נמנמה יקיילן מאי נשמרית  לאו דאי משמע העיר כלי רכס׳ טנ
 וקי׳ל נו׳ הסעקה ל״ל ירמיה לר׳ הקשו רכן השטע פישח קורי! היו דפרודים עעעסא

ר׳י  סישח אלא לקיוח לט היה לא וא׳כ סרשיוח ד׳ עם השנוע פרשיות קייק והא נ
 ויחל ונערנ קללות קורי! דננקר שסק חמניות דנז׳ ותו ויחל ונערג נטקר השטע
 ונעדנ השנוע סישח נטקר קריין לא אמאי דנן וכיון טולא נמד מי דלא אע׳ג
י דקייל לדידן הפסקי. לי ולחה הקללות פרשח  על תירון נל׳ המשיא לט ולשארה ׳’נ

p ד .מסלי נעלמו הפור דנרי ט ועל השור על הימה קצח לי יש ט  דמסוניא ז׳ל יני
ק הן משמע דחעליוח נפ׳  ראשוטת חעניוח כני הוי לא מצפרא כטפיא מלא רנ דאמר ו
טנ דצוה זקנים אסיפת דהא  אסורים דהם אמצעיות חעניוח נג׳ אלא מ׳ לא הנ

ח׳ ואחייק עצרה קיאו קרא ואמר נפלאנה  לא והא כמלאכה שאסור נעצרת דמי ע
 דדורשין הן לומר צהו מצא כן ואם ניאשוטח לא אנל ואמחפח נאסצעיות אלא מי

י משפע צא דטפרא יאשוטח נחעציוח אפילו דר,ף ומקרץ ;נדנחינצא «

אמייק א)’ל לי (דף העיר נצי דנפרק קשה .
ח יחעניוח נמחט׳ ל״א:) (רף טפרא ואפרו נקללוח מפסיקים אין וקלצוח נינו

 ר׳ל תמאס אל נצי ה׳ מוסר קרא ואמר אשי אי׳ר צפדא נר חייא איר פילי הצי מצא
 מראה נהן והמפעיק חןזאם אל ז״ל •’ופירש .הפורעעח על נרנה אופרין שאין לפי אמר
 דא ועל נקללות מפסיקין דאין למאי שעמא דיהינ משפע ונו׳ לקרוח צו שקשה טפו

 נרנה אומרים שאין לפי אמר ל’ור משמע וכן חמאת אל נצי ה׳ דמוסר קרא הניאו
 מעציו וקללות ננרטת לקריאה שעם זה אין אנל מפשיקין לאין שעם שמא מעמע ונו'
 ז״ל רש״י .נדכהנ הקריאה שעם אנל זה הוא שעם דמה ז׳ל רניט נדכחנ אחי

 רניט כחנ נזה וכיוצא נחשוני, ויחזרו לעולם טרעעח נאה חשא עסקי שעל למדיע
 כשישסט לננס ויכלע י,עס שישונו כדי וקללות נרטת קורי! וזיל חשלה חה׳ נסי'צ ל’ז

 צרות לן שיטאו ש’אע נלוחר חמאם אל נצי ה׳ מוסר ש’נמ טצתו דזו ואולי , אוהס
 נצניא וטפטירין אותם• ותקרא חשונ אלא יחנרן האל נחונסח חמאם אל הרנה

 ז׳ל רניצו דמדנרי תקע״ד נסימן שני,נ מהרנ׳י והתימה ננמרא שם אמרו נן .נחוכפוח
 אלא כמנחה וצא נשחריח לא תעציח נשום מפשירין דאין משמע חסלה סהל' נ’נפי

 ואע׳ג צרוה על שנוזרין נחעניות שנזפעירין כאן ני.נ נהדיא דהא נלכד נאנ נחשעה
 על דססין ודאי צרוח דשאי נחעליות הזכיר ולא נאנ ש׳ נחענית הפשרה הזניר דשם

 אנל הכחוניס חמניות נ׳ למעופי אלא כן זי׳ל יוסף כיח הינ אמי לא ואולי כאן ש”מ
 נהן מסשייין נאן נחנ יני,דיא הצטר על שצוזיים חעניוח לא

ט׳ צרה נה שיש עיר כל ב 2&"  נמתר׳ שהרי ז*ל רנילו על מא גדול תימה .ו
חינ וארנה וירקון דשדשו! הא הזכירו י״ש) (דן  שפחריעץ רעה ומיה ו

מ עליה  דוקא יהסנינוח ננולן אלא כי,נ לא ז׳יל ורנינו מהלכי, פנה שטא מסלי נכ'
י והרג מחייעוח ולא מחעטח  דהוא ופירש תירן פשלה כסף ונספר ו’חקע נסי׳ נ׳

טד מהלנוח פיות נכלל אינו ודנר אפשר דאין תניא ו*ח הסנינוח  אפשר אין ו
 שהרי לעולם להתעטי, צריכים חיילו דא"כ פנה שום על פחייעין הרחוקים ינמקומוה

 מ’דננ לשון כן לוחי והכריחו .הפקופוח מן נאחד מרב נו יהיה שלא כעולם זמן אין
י ט  דכה דכל ונחנ מהלכי, מנה שהיא פסלי שאפיה כמה מתלי׳ כלשון ע:פו דחק ו
ה אחת שנעיר פנה שכל מפלי מהלכת(וקיק) היא נ י  הקושיא ולעיקר .מהלכי. להיות ו
 נפירושיו ל’ז הראנ׳ד כשישר. נזה ז׳ל רניט שישח נפ׳ש רמזה ז׳׳ל המניד רהרב ל״ל

ט׳ משולחת מכה ואפילו ופחריטת תחעלות שהסנינוס ציה שום אין ילרננן  אכל .ו
 זיל הרא׳ש כדצרים נמתצי׳ נרים דהוא וצ׳ל .ז׳ל ד’היאנ של זה פי׳ לישנ צרין מ”מ

הן  מכה שהיא שעם זה ולשי מהלכת פנה שהיא משני סיד עליהם ימחריעין מחני' נ
 נ' על אצא פחריעיס שאין עשחים שאילו כלומר מיד להתריע אלא הוי לא פר,לכח

נ ומפרש מהלכת מכה שהיא מפלי מיו מחריעין אלא נראשוטר. לא אכל אמצעיוח  מ’י
 נאפרניא אלא סהריעין אין כילם על טמרא שאסרו הנרייחא משוס הסב־טח שהם

 עליה מהרעין ששנינו אע״ש מהלכח נמנה שאפילו לומר שנא '’ז ״|w ושחנ שלהם
נ חנ אפרניא מי סניטח ופירוש שלהם נאפרניא שלא סחריעין אין מ’נ דנ ה נ  ז׳ל ה׳

טי.xנ סתריעין דא^ קאמרה סחר׳ זה לפי א׳כ  לאלו דש וצשסיס נדנד נסו שלהם '
 אלא איירי לא חי, דל להראנ׳ד ופ׳׳ל מהלנח מכר, שהיא מפני נזיד שמתייעין יחרק

ת מיד התרעה ליה דאית ע’לר «ינו התרעה ולא עטי נהפן הוי צרנק אנל עטי ולא נ
יסגויח



ת סשגה ט ל ה . ם י נ מ ת ז ו י נ ע ב ת ״ t פ p משנה S61 ly p

̂י ’מל וח1« סווש 0Wy«עיי וניא) •יס >1(י ונמיא משנה .דניט' והו אי ד,  p«n ד«' סיס נ« ונוי. וסוקיס ורקסוים סטיס ץ6ו ונו' מי 6>ס y או ה וי
.סשף לגד «מ׳ם מששש זיגלי מלי ס׳ק המוציאה מיי אי1מן מהד׳ w אין יודה נדי או א' ניום מי היו w אמי וה ימים ע׳ מסים ג' ממגה

 נסיס הסם מיסיק p למד שמהירושלמי ול*צ .הני דייק המוציאה דלסח נ0נ והרי) ימים מ' מהים מי ממנה ויצאו מנו נפי טון מלי מאוס היו המוציאה נחלה עיי מי
 mp• זסשםש היגי וט יה9(|1 לא אנל גמוטם ודטוסה מיועמום ולא גריאים שאמרו הצפים ואין יגיצו ונהג .מי וה אין ימים נאיגמה או אהד גיוס לגי וה היי ואיו

סהץ לאי צשיס לממס יש ונן קסגיס לממס יש סגווצה סא נחר ויט וני' ורווןדם יהקשגים

! ו י מ ״ ד ף , « ניא:) ;י ן י א ^0ו ח א0מ ט ש »מ א אל = »־ ה י
ר מח,!! אינא צחמן ליג ליה אמרו ש עי ה שי ת ש0ח ב או לי מ או רג צ שד rUDD וי r נמס נמיר שראשה טצד סטלסס 1של t

ה י ש ל ש ם כ סי ה י ר ז ח ה א רי ז ה ה או .־0ד י צ ם י ד ביו ח ששי יאסה אס טום נפדה צראסה משולסס א
ה או ע ב ר א ם ב מי ץ י ר m א ב ה .ד ה הי לו) ב אן א ד ך}ן ה ולא אום נ 0«ולם היו מסציהם טוו

,I.L- » ויס״ח BW1W1 n7B bb» ואפ J ״,  יצאו .דבר זה אחר זה ימים בשלשה סתים ששה ממנה
.זח חשבון לפי וכן דבר. זח אין בארבעה או אחד ביום
 ככלל ממלאכה ששבתו והזקנים והקטנים תשים ואץ
 ישראל בארץ דבר היה ן זה: לענץ המדינה אנשי מנץ

 במדינה דבר היה .עליהן ישראל גליות שאר מתענץ
 שתיוע אחרת למדינה ממנה ובאות ודלכות ושיירות
 מתענץ ז"אץ ז מיו זו רחוקות שד< פי על אף מתענות

 נראתה כיצד .משולחת שהיא בזמן אלא רעה חיה על
 אם בעם בשדה נראתה .משולחת זו הרי ביום בעיר

.משולחת זו הרי טפניוע ברחה ולא אדם בגי שני ראתה
 אדם בני שני וראתה לאגם הסמוכה שדה היה ואם

 אתריהם רדפה לא משולחת זו הרי אחריהם ורדפה
 אחריהם רדפה אפילו באנם היה ואם משולחת. אינה

 כאנם שניהם אכלה אם אבל מהן. אחד ואכלה שנידט טרפה כן אם אלא משולחת אינה
 :משולחת שהיא מפני לא טרפה הרעבון ומפני מקומה דוא שזה מפני משולחת אינה

 לגג עלתה אם חיה. נדודי מקום והן תאיל תשמות ובארצות במדברות הבנויים בתים ח
ו משולחת. אינה זו למדה רגיעה לא ואם משולחת. זו הרי מעריסה תינוק ונטלה ^ 

השגתומשביד :החיות למקום ובאו בעצמם שסכנו דע אדם בני
.01 ימש מיד ר6•ש .וחזי® העוף ורמש הארץ רמש מיני *שאר ט I'CMi סשדן סיו 06 6ע ׳

1 w «צומי! »י׳6 1 ־ oowipoio'i סמסססס !000 טשצס
«ן» שויט' r; כגון :1» t j

 6צ ש«וה צוקה נטרה אמר סמציסא סר <א*י
 שפסה 6ה ושפסה זנגירה tooo והקשו נ׳ש

 סוסצא פינא צשמואצ ציה אמרו יהא צא וששמה
 טון הסם שאד ייוירש סטציסא v:1 סיוא• ט

ס' מ*נ מישרי שייראסא דשטסי  נ0צנ וצא .מ
הממס: ידפסי וצא גהצטס

 ההצוקיס גצ .ונו' סיה צ0 מסמצק ן
 מרייסא ממארים רניצו שהוטר

 נאשם היסה ואס ומ^ו ליג} (דן> שם וסושיא
 אנצה משולסס מהם אסד ואכלה שניהם ופרסה
 ספצי והשמה .שם מגואר משוצווס איצה סדהם

 היסה שלא צראה אסר אצא אגלה שלא סגל
 פדהם הרסה p ואמ*פ צאמד אצא דמנה
 רמגון מסמס שלא להרוג היא סשולסס אצמא
 רמטצה שמסצמו צראה שציי.ם נשאגצה אנל

 גאו שהם טח משולסס ואיצה סרפהם לשציהם
ס׳י וכן שלה ונאנס ממלה :דל טי

ד שאר ט ט׳ מארן רפס ט  סוף נרייסא .ו
b׳p

 סד וראסה לאנס הסמונה שדה טסה ואם
ד  מסולגוס a גרי אסריהם ורדפה אדם נ
 סיא V .מפולסס אינה אסחהם רדפה לא

טי הנסצה הנירסא  onw ונקצס רניס מ
:גשיטש נסיבה גיא

ש רונן  rמס אלו מל יי/!) דסמניוסצדף ^
 טרקח ומל הפלפון מל מקום גגל

 שהיא ספד רנ0ה ומל הסנדל ומל הארנה
 שהשטס רניס מל לסוסה דש מהלגס. סכה

ט צרה שם מל גססרימח פיהו ני.נ ולא וה ל .ג
 משמש דמסדסק דמפפמא מפום פסממו ורל
ס מסרימין גלנד אלו דמל  מנוס שהם מטי נני

ח צרוס שאר מל אגל מהלטס  ש מסר ט
 גמג^מוס מציהם מר.ט»ן אין מטצס או דגר

 וסניטווים סהלטס מטס שאינם לפי הרמוקים
 ש ושקשה לס׳ק מסרישס ולא גוהמסס נכק

 מנוס ננצל אינה דדנר למימי מדק היני ל”ו
חפ הדנר והלא המהלנוס  מנם גמולם פאין י

« מהלנס  אפשד דהיאן ומ^ק מהדנר. יו
 שום מל מסרימיס סרסוקים דנמקוסוס לומר
פםר» למולם לההמנוס צריטס הייס דא*נ מנה
 נאמד סרג ט יהא שלא גמולם ומן אין

 צריניס טו גמולם גגל ואיו: מהמקומוס
 ולק מהלכת סנה שהיא מפני למולם להתמנות

 מסריממ אלו מל pm דהא מפרש ו"ל הוא
אל• קאמר הרסוקיס גמקמוס לאו ננ*מ

 מהאי לפיל דקסד אמאי וקאי דוקא נסנינוחיי.
שסם מפולס ש דגר ש ספר ופל מסד'

ם פסיימין הציוס אלו פל דנם קאמד והשסא מסמנוס ולא פסטפוח שלר ריס ססרימוס ולא מהמנוח והנינותיה וססיעס מחפצה המיר  הפדשן מל המיר שתה גסגיגוס נלוסי גני
ט' טרקו! חצל  גג^ס מסרעח ^ סל דקסד מסד' האי וה ולפי נצל ידשפק אין לסניגוס שחק פיייוח אגל היפה הוגקם פן לעצמה לסוש לסניטס דש פהצנס מכה שהיא מטי ו

פ אחיא ץ ונו' ואינה דיקח פדפיז מסיחץ 4ה דסד נסק• נץ הט דיצא הד נה״ק דקי״ל וניח ליה מנעי נג^ז מחמדן אלו על לח״ק דאילו ני' ר מסי דלטל גאיצן נ  משש■ ת
ח הן אלו יייש מחטפוח ולא סחפצוח יסניטחיה ומחרעה מחעצה העיר שסה  ^ל הפדפון ועל החשיל ומל ונו' ומל ישחול טנאי הציח מל עליהם ומהייעץ שחממצץ צטי של יגיו

 מנקשין אגל מחריטח ^א סחמצוח סניטסיה וגל הצרה שחעגור מי ומהרמה מהמצה המיר שחה אא סגל צרה גה :דס מיר נל הממר ומל המווגוח ומל המשלח ועל הירקח
דני• לדקדק יש ופדיץ .רחמיה עליהם ק וספק הציוה נל שהלל יניצו נ ה נ  שאינם מכה דאינא דמשמע מסלנח מנה שהיא משני מסמא מסד' יטב טני א*נ סחפמח ד«יטחי
 מחפסס אסס נמיר צרה נגדש לו» נלוטי מא שעם נחיצח אלא למנה מנה נץ הנול שט מהלפח סנה שהיא דמהד משוש שמיצו וציל .נלל להם שששין גסגינוח שאץ ססלנס

טג פניטחיה מחרישה ש : להבינוחיה ומתמששח מהלנה לטוס דתה אחח נמיר שש מנה סנל חשצי פפחא ד
נו׳. הארן רפש שד שאר ס חג ו ט מל י^ה נ משש!נ סם! ולהפטר ישללהדק מאוס ספד מא פספדן ש)ץ הפפם אלא ונו׳ נ«י»יו,א נפהונייו נדנרע אס הראנ״ד ת

נסיה
משנה לחם

ח מני ה׳ דממשה ליה דקשיא משום p אפר ו מ והלנחא מהחם וצמה ססדס טורו אמרו שהניא וקדם נ ^ מ דמי ש אלא הסם פליג• לא דפ*נ מולהו אלינא נ ^ א. ה ש ל
 החרמה ולא מצוי והוי נסיק למ אTםנ הוקדם שאלו ספצי אלא שהחריש אחיו לא

 לריש וטצה הניטטה לרמן להחממח צרה היא ךואח היא הוקציס מן שהניא והראיה
ל׳ג רל הראנ״ד של ומחו והו . נסניטס החרמה ס סקע״י שמן נאיח ו  יוהף מי

ל דהראניד  נצ*ע והוי הפצייח נלא החרמה הוי מסטפץ אא על דסאפר דהן שרש י
ק לן דנדידןדקייטא וה שירוש לש צמצא ילו< נ  ויל ידה ווהושנחג מחמצץהסניטח ני

שו דל היאנ*ו נדשגו יניצו דדמה שיי סנין אנל .נ  דהך דסיל ממו אסיח סח דל הי
p ניג נפיצד הוי דמסציסץ מסריעץ i מן דאפיא נר*ע אש שהא  משום מווו י

ח סחריעץ ולק• מהלנס מנה זשיא ח פיהו נני  הנרייחא פנס ג>טח0ה שמא מפרש נני
ש שנחנם•  חקדם ונשנדא החרמה נאן שהונייו ומג .נדנהינצא ויל הרין ומשי
ע דנ« צמצא איחא והא דהא משום חפציה  :ופסרימוה חתמצוס דהסניטח מווו ל

או ה צ ד׳ ש אחד טום י י זה אח יחים נ ט׳ מ ג טא נרייחא .ו ל  דהעדוס נ
מ רנל׳(ננון ח׳ק המוציאה מיי ננוייחס שם ואמרו ניא) (דף  דצאו ונוי נ

מ » הרי וה אחר זה ישם בני סחים ג' ממנה ח שם שד ונו' ד מ  המוציאה מיי יוו
נ v י*צ ונוי אמד טוס חסים נ׳ מפנה דצש טה ינלי] ס׳ק  אלצ חעדס חסדא י
 ומסאקח .ס*נ ליש לא [גנימוסיו) קייג שיג נגיסוחיו רימק יאמר נלימ גמאן יצחק מ

לי הלנה נגסיא שם ואסרו לד) (דף הרגל טצד p-»y איחא וריי דל׳ח  נסומד נ
tti שס נריח י אלא אמד«י ביוה אפילו פמסים נ׳ ט תשהפידו ליה י  לים דאיס מי
 דמשמע ומד סלחא טה שרשיק מחמול חשל דא% חקדא גדספחמ דויןא •מים ג'

ת ״נ0 עישחיו סמק אמטק ולא יומי נסלפא  דל ינינו נאן פפסק ולש ניש לא קי
ס לן קיימא דצא משוס דנר לצו 106 לטוס ל p נ i פםון המור P שמן נאיוו 
fajio. ק ז׳ל השר פל סימה לי יש אגל ש  מרומצבורג p*0 נסם נחג נף*ד ינ
טי אסה סציח גשמיני שמי יהיה  מני הנשם ומוריד הרוח משיג פד שמסים צ׳ נ

ג אס ופגשו ניוה פפחיה נ' שש סשפר יום ל'  וראיתי לחוור צריך אין משפק ט
ט' כיש לש קירג שיג נניששו טחק המופד מר גני דאחר הינל טצד נפי ג .ו ת  ו

פשפש פרושגטת הר*מ צהנרס נפה דל והרא׳ש דש דלא » רלס דפס פון רטש

ל: ושד גדטויננא מיי ש!נחא שפסיקא דנהדיא שמה וה שגר .לא  pco למה ד
ק ז׳ל השד סי ס fapn נ טו ר שש ל י ג מי ללט הא מ f נדפשמש ת u •ספדו  י

ט לי דפסקיץ דמאי סיפא ו  תשמע פשם המועד שר למדן טי הרגל טצד נפרק ג
א פפום קץ ליס ליח דסיא חי  P יליפחפפ העדאה סחמא קאפי ולא יפים הוניי י

ג'  אמח טא הלע תסנרא ודש קרא דליגא געלפא א« אחד גיוס p ישם נ
̂ל ממפגנויג הדים הניא ה ו ש ס .שדה י ת יסיק פ«א מלנד p ל  לו קשה פי
ט ילמה אמטסי קושיא ס שסק לא דנר נ p טי אחד יניו  שא דהגרש טון ט^ס 7
תא תיון ייל ושלי .אפס ג P לא אאז טוס קאמי תגיי  ומאי מחיה פסק מ

מ נמאן מסרא דקאמר ל ק נ ץ pש אפה לשק נחמיה ליה ל  אפילו ̂■*ס W מ
^1 דמי לא לדריע M הגא ש y דפר טי ולא מץיס טי אסד טוס משהם פפמא 

 ושק גס טא השד דמנמ טא מממא החס אנל דאינו'חקרה ודאי ימיה מ' אגל
ע ממנ הד ודאי אחד גיוס מעשם ט' ט י סג דע קרן י  יוסף ניס• הרג מס נינ

ט דל השר p ושי פם. יפוץ ויל אטהנ מהדיי גשם •יל  נטימא נססס לפשק נ
ש: ומטין שם ואץ ל ם', והקפדס מ חג ו מי יאשרו מסאי ליה דפשקא דל היס נ  ת
ג אגל מפף לגד דספמס רנלי אלף מאוח ממש חג דל •ומף טח הי  משם דנפקא נ

שם שאמרו גהיס משלא גני טטשלמי דאמריק  גמורים דטשה מתטמעים ולא נרי
רי אלא פפמע pob דאין נראה ולי .טי וקדם ולא  קפיר לא דלדנטו דל היה נינ

 לם> אגל ווקגיס וקפדס מגשם לגד 1>יס משח החחש סל האנשים שסנץ M ויל רגיגו
 וקדם ולא נסוריס יהיו •מוט אשר שי.חחיה אלא קשד לא ויל ניס הרג פירוש

 א• וקמגיס ושים מוקדם לגד רנל• מאוח חמש נמש ואפילו'היו וקמצים שיס ולא
ר טי לא יצדם מ' קפדם ו' ש ססשה •שחו  נתיס יפלו דאם דסטלת טשא ת

 לפנק סא דקלוצוו ד«ש דנראה יבינו דנרי גמפסע וה ושן ספולפ p לא רשפיה
ip סדן o  00>P גדקאסר p i ר לא אנל וה פפנץ ונוי והקפדס טפיס  פמסק ת

גדולים: ש וסשדס שים ישו eb ישש סאשד
תוז ז סי גיוס גמדה גרק * סט אסדיהם רדפה לא ואש נססקה גספרים איש .ו

פטלחת



S53משנה מניד פ״ב תעמת הלכות . זמנים םשני׳ כסף

הי משהניא 6נ6א' rt פ«עס שאם אומי ואני .רעה גמיה  י1להש: 6הו ה5ק :יו
 וממיהים נושכים היו שאס נ׳ל הראנ״ד ע׳ש ולעניו .רעה ממיס סלהשמי פהיעשים

ד וכונר׳ עליהם שסהענין פשיעא אנ׳  עשויים שהרי מהם להשפר יכול אום שאי! הי
ק והכי סזיקין אלא ממיתים כשאינם וברייתא מדעתו פלא האדם את ולנשון לטא  לשון ו״

:והזיקו ששולחו רנינו
טן וכן יג  ה!כוי כרוב תשש ואס וט׳ לת חי

א יכינו מדכי׳ נראה וט׳  דיונ
 וקתניככר״תא משוס נ’שכ ונראה כעינן ווקא

תענית

הראב׳ד השכת
 להס ידו• יוננ אלא א׳א .נו'1 תננ0 על •אנל
 כילק שהרי ה! מזיקים מינין שאר אנל מזיק שאיני
 וענשיו ודינזל לשלמם וכיה יואל נימי השתישז י«זם
:עכיל ,משריטין כלן מל מיניכס מכירץ אנו שאין

 צרעץ לוטר צריך ואץ ועקרבים נחשים שילוח כגון
 מתריעין ולא עליחם מתענין אין ° להן והדומה ויתושין

 החסיל ועל הארבה על י תרועה: בלא זועקין אבל
 ישראל ארץ בכל אחד כנף אלא מהן נראה לא אפילו

 . שהוא בכל הגובאי ועל .עליהן ומתריעין טתעינין
 אלא מתריעין ולא עליו מתענין אין החגב על *אבל
 טשיר^יל הירקון ועל השדפון על יא :בלבד זועקין

אפי'בתבואה  פי כמלוא קטן טטקום אלא התחיל לא ו‘.ו
 המפולת ״על יב :וטתריעין תענית עליו גוזרין תנור
 צרה זו הרי הנהר בצד עומדים שאינן בריאים בתלים מפולת בעיר שרבתה הרי .כיצד

 טתענין והורגין הבנין את טפילין שהן הרוחות ועל הרעש על וכן .עליה וטתריעין ומתענין
ג :עליהן וטתריעין  העיר. באותה הרבה לאנשים אחד חולי שירד הרי כיצד. ד,חליים על י

 לה ונוזרין צבור צרת זו הרי החולי באותו מתים והיו בדון וכיוצא חרחור או אסכרה כגון
 טתענין הצבור ברוב פשט ואם .פורח כשחין הוא דחי לח חיכוך וכן .ומתריעין תענית

 שהוזלו הרי .כיצד המזונות על יד : בלבד עליו צועקים יבש הכוך אבל .עליו ומתריעין
 ושמן ויין בבבל פשתן בלי בטן .מהן העיר אותה, אנשי חיי שרוב סחורה של דברים
בששה עשרה שוה למכור דחנר שיצטרך עד והמתן המשא ונתמעט .ישראל כארץ

ואחר

 וזטנין צרעיןויחושין li'tb וממית׳! משכין היו אס א״א וכהשנוח מסארח. ׳*ד) ס'ק(דף
נ המקום שלומי טלן כ׳  נחאיס שלוח ככר״תא כשהזכירו נדכייו אם אומר ואני .ת'

 הוא מתענץ שאין המעם אלא פרמתי! אינן נין ממיסין נין לחלק להם היה ועקרכיס
:רעה נחיה כ“משא פהם ולהשמר להרגן יטל שאדם מאני

ל י ט׳ החסיל ועל הארנה ע  ף7( כמשנה .ו
 החנמל ועל הארנה על ונ״נ) ס”׳

מן> אלא נראה לא אפילו וחסיל ארנה וטמ'
:עליו נדד מחריעין איי ככל

א הגונא׳. ועל ע)נר"ת מ׳(דףי'  מהריעין ננ
 אומר רשנ׳א שהוא נכל הנוכא׳ על

 א׳א ונהשגויו . נתיק וקי״ל החנג על אן
 לדנריו אומר ואני .ט׳ להם ידוע <ענ אלא
 אלא וטנא׳ ומשיל ארנה נפרס הזכירו למה
מיוחדי! שהן אלו נדד! יודעים היו הס ודאי

 משא׳נ הפיני! שאר תערונח נלא נהשמתרי
 הנהוג כדין דינו רנינו וכתב .המיני! נשאר

 זה א׳ על •ודע ונשמותיהן נהן והנקי טמרא
:מתריעין מהן

א ט' הירקון ועל השדפון על י  נמשנה .ו
הירקץ ועל השדפון על •*ס) (דף

x תקנם כ׳ עוו :

 מירושלים זקנים שירדו מעשה שם עוד ונו׳
 תנור כמלא שנראה על מענית וגזרו לעריהם

טמ׳(דף כאשקלון שדפון  נמלא מפורש כיני) ו
 נפלא סח מפנה שיעשה חטאה ופי' תנור פ׳
מ׳ ונר״תא תנור פי  השדשון על נ״נ) (דף ט

 מפרש שינינו ל׳ ונראה . שהוא נכל הירקון ופל
 פי כמלא והיינו שיעור לו יש שהיא כל דהא׳
t דנר שהוא לפי שהוא כל ליה וקי׳ מנוי m 
 שהוא נל שנראה טק פירש ז׳ל יש"׳ אנל

 לראי דא'נ ל׳ קשה שהוא ננל אפילו דינא לעק אכל מעשה היה דנן שכחנ אחרון ולשו! . ענ׳ל היה •p שהיה מעשה נמי א• להתענות הוא דמתני׳ חנוי ומלא נדד פתייעין
מ' וסרו שקלו דהנהו התם ומשמע להחרפה תענית נין חלק ז׳ל שהוא ל• קשה ראשון לשון נס .הוה דהוה מאי לן איכפת האי פת תער פ׳ נמלא או תטאה תנור כמלא הוא אם ט

:עיקר רנינו דני׳ ודאי אלא קאמי נהתרעה מתענין עליהן מתריעיז דאמיינן
ב ד נלד עומדות ושאיק נייאוש טחלין ננפילת אלא מפולת קרוי שאינו מטאר וננתרא המכולת על )וכ' ׳"ס (דף שם משנה .ונו' נילד המטלת על י י  ונירש חרח׳ דאינא מ

;חכמים שהזכירו מפולח נכלל נכלל שזה נראה .וט׳ הרעש על ובן :רנינו
ק ואשכרה ני״תא ׳"ס) (דף שם .ונוי כילד המל״ס על ק ונו׳. לח חנוך וכן :עליה מתריע׳! אין מיתה עליה שאין נזמן עליה פהייעין מיתה עליה שיש נז  מדונה פ' נני

 הא נלח ליק ותירלו .לועקין אלא מחייעין היו לא ונו׳ התנוך על טון הלנור על הנאים פורעניות מיני ושאר מדתניא והקשו נשנת החטך על מתריע׳! פי.) (דף
נ אנעטעות שמין ויה׳ שנאמר מנתוז ויבש מנפנים לח היה נמליים הקכ׳ה שהניא שחץ דאיינ״ל . ניכש  שם ע'

ל ין• ק נננל פשתן כלי כגון יוחנן א״ר . נשנת אפילו פדקמסיא על מתייעין ח״ר צ״̂א (נתרא הספינה את הסכר פרק .ום׳ כילו המזוטת ע  ור\א יוסף א׳ר נאי• ושק ו
. נשיתא פשרה וקם דזל

U ״׳י משנה לחם
נ שהניא וטירכא ס׳ם דהיא ודאי משולחת א הוא ומוכרח לימיה זיל יוסף נית הי  ען י

 (דף וננררא .לאנס סמוכה שאינה כיון משולחת היא שעמדה אלא לנו נרמה ולא
( נ ק ל״ק אמרו נ'  נמי א׳ משולחת אינה נלילה נעיר משולמת כיום נעיר נראתה ה׳

 אע׳ג קמא כלישנא פסק ז״ל ורניט .משולמת אינה נלילה נשדה משולחת ניום נשוה
 דנשדה נקסינן ולקולא הוא דרנק דמילתא משוס נהרא כלישנא פשקינן אחרים ונפקועות

. מחענץ ואין משולמת אינה כלילה נין ניוס ני! גונא ככל
ט׳ ועקרנים נמשים שילוח כגון ט ק עליו השיג ז״ל הסוי .ו סי  ונימה ונתב חקע״ו נ

 נפ״ק ׳׳ד) (דף דנני״מא ואעיג .ע"כ עליהם מתענין ועקיניס ונמשים
 נעולס] (לנא המתרגשות ®ימניות מיני כל ושאר שם ואמרו ועקינים נמשים הזכירו

 נראה מתריעים היו לא ועקרנים נחשים ושילוח ויחושין וצרעת וזטנ מגנ מטך נגון
 לעק לא אנל ההתרעה לענץ אלא לאידך ועקינים נמשים השוה דלא פפרש והפור
 ז״ל רניט סעם אנל ממיתים שפחמן מפני מהעניס דודא׳ ליה אית דננמשים סעיפי

ר :ז׳ל יוסף נית הרנ ניארו ננ
ק פסק דסא וכיון סונא קשה .ט׳ אמד כנף אלא מהם נראה לא ילן6א י  נת׳

 למה כ”א מחיישח ולא מתעטת סניטתיה לרה נה שיש ועיר ׳״ס) (דף
 רנותא דחעניח נפ״ג ז׳׳ל הי״ן יהא ומחריעין מחענין אי׳ ננל אמד ארנה כשיש פסק

 ליה נה שיש לעיי סנינות ננלס ונקראו אמס אפרניא מקי׳ א״׳ דנל לן פשמע קא
לט אין מזה ויותר זה על ראיה להניא וסרח ז״ל ה״ה נדנתנ אפרניא סניטה דאי'
קי׳ל דאק וכיון מאי׳ העיר כשאותה לרה נה שיש לעיר סנינות א״׳ כל שנקרא אלא

 מתריעין כלס איי נכל אמד שנראה דניו! נתב ואיך מתייעין ולא פחענים א״כ נת״ק
א הוזכר זה ולשק אע׳ג  דנסנינות ליה דאית לסעידה אזיל ואיהו ר״ע דנר׳ הם נני״ח

 קשה לדיון אנל מתריעין לכך צרה נה שיש לעיר סניטס הוי א"• דנל וכיון פתדיעין
 מתריע׳! כלן ליה מהן כאחת וכשיש אחת כעיר סקרי א״׳ דנל ליניט דס׳ל שנאמר לא אם

 הימה דהמנה הוא זקנים מחמשה ראיה נמשנה שהניאו ומה אחת נעיר וטלה פאג•
להיות ממש נאי׳ אינה מיס כאי׳ דמשיב ואע׳ג ז״ל היין כדכתנ סא'׳ דאינה באשקלון

מפני תעדח ונזרו לה כסניטת הו• א״׳ אלא אחד ונוף אחת נעיר א״י עם נסשנס
 הראנ׳ד פירוש ומא ל”ז רנינו לדעת לעיל נדפירש׳ ההרעה לא אנל פחענין שהסניטח

 אנל מתייעין דלר׳ע ומינה סתענץ שהסניטת שהניאו הראיה וזו לעיל נדנסיננא ז׳ל
 משמע והגליל הירדן וענר יהודה לחזקה ארטת ג' שניס דהא חחק זה נל נאפת

׳ מסשטס ן וסרח ארטת ע  נחשנת שיהא אנל אחת כאפיכיא דנמשנים לומר ז׳ל הי׳
ר אחת נעיר :עיק ולחי הוא רחוק ונ

 ואמרו חטי פי נמלא פמנה שיעשה תנואה פירוש .ט׳ הירקון ועל השדטן י■
ס׳ ג ט פ׳  דילמא או דחטרא ננסויא לך תנע׳ ופדיק כ׳נו) (דף ותעניות נ

הדי יריפתא דיא ני  כנעיא פסק לא ז׳ל ורניט .מ'כ ,חיקו דחטיא לטמא לס ו
; למה •דעתי ולא דעתו ניאר ולא כלל זו

 חלקו לא דלפה ממה תקע׳ו נסיסן ז׳ל •וסף ניח הרג .ונו׳ נילי החל״ם עול יג
 נדנר שחלקו כסו נארנעה או אמד כיום לעתו ימים ט' ג׳ מתו נין כאן

י יפאני ותירן ק נאותו שאיט וכל זמן שה״ח נלי ממיח אויר שיטי שסא דנ  ונו׳ מ
 ממיתת אסכרה נדתח חמור יהא דליעתו כעיני קלת וקשה נעלמא אקראי אלא איני
ר סג• אחי ניום שנים שימותו אפילו א«רה ונחיתת דנר  נשלפה שלשה נעינן ונינ
ח זיל דרניט נ׳ל לע .ימים  לאנשים אמד מולי שירד הי• שנתנ נלשיט זאת קושיא חי

שהוט אלא הרנה נאנסים הדני ירד שלא אע'פ שנדנר כלומר מדינה מאותה הרנה
י החולי שירד אלא כן איט הנא אנל סג׳ טוסו אמד כל וסת לנד אנשים נ׳ Tסע נ1נ

חנ שכן כמוהו שהוא ודאי זה מול• גם הלנוי נרונ פפשע שכחנ חיכוך נסו  שירד נ
הלטי רוב משמע לא הרנה לאנשים תאמר ואפילו הצטי רונ דמשמע הרנה נאנשיס

משולמת סנה דהיא ודאי מהם שרם אלא מתו שלא ואעיפ אנשים לכמה ירד היי מ”ס
 מתים מהם שרם שיאיט כיון ניטליס שרבים אע׳ש הרנה אנשים על נאה דהיא כיון

י נ׳ש זה ולפי וסתריעין סתענין נ י י שהוט ראינו שאס נ דנ  אע*פ הרנה אנשים נעיר נ
נ דפשע דכיק מאשכרה גרע דלא מתענין אמד ניוס מהם נ׳ אצא מתו שלא ו י  הליטר נ

 דחעיית דפ״ק מני״חא ז׳ל לרניט ליה נפקא הליטר רונ דנעיר נאסכיה דהא סחענין
ק והוא ׳יי) (דף פי  המתרגמת פורעניות מיני כל ושאר דקאמרח ׳נ)1< (יף מיונה נ
 גרע דלא בדני שכן וכג ה׳ה א'כ הלנור יוג על שנאה ומשמע הצטר על לנא

 הצטר נרוכ המכה נתפשעה שלא דאע׳ע הוא נדנר דאיכא והרטתא ®דעניות משאי
 ולא הרנה אנשים נעיר הוט ולא ימים נשלשה שלשה ומתו יום נכל אחד הוכה אלא

י דהוה מהם לני אחרים  וחחענץ מ״שיק דנר דהוא כיון קפ״ל הוא דתקרה ס׳
 ניומו אחד כל •מיס נשלשה שלשה מתו דאס ממענין דאין אולי האופן נזה ונאסכרה

 הרי לח חיטך וכן :זאת קושיא לישנ כנ״ל .מתענין אק ההוא מחולי חלו לא ואחרים
 נפנח החיטך על מחייעין אמרי )פ' דף (שם מיונה נע׳ .ונו' פורח כשחין הוא
 לא דאיך ז׳ל רניט על ותימה נשכת היורעה ליכא דנשופרות היא נפה התרעה והך

ה נס׳ כן אסרו דנהדיא כיון מזוטת גני כמו נשנת 7=’״ גני זעקה הזכיר  מתנ
ע כחנ לעיל הפיק דניאש מזאת עוד וקשה ז״ל ט רד כדפי׳ לס נשמין נ׳  זועקים אץ ונ

נשנת ואפילו עליהם שזועקים הפזוטח מצית מון שאמרו נסו 1נשנ, מתריעין ולא

פייסוניוח חנועת
חנ“ ח*י ונתזוז S־t 0« »ור0 (נ ז זדב] עאיחם סחענין ועקוינים 0ונ
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99 0ps9 eo n<9tm 6של e9<N im 1 0ר>?9ק tnui:ג><ן
מאן f 6 «<ד פליק פפייעץ 1וש ntm הומים wm ממים יידו שאם משיא והירושה ם)1 יים ה*ווי(דן האלו וס1סמ סדי ׳6 ראש משגה .וגו׳ שצמהה תבואת טז

>(6 שוג דיגשו דניה למש והירושה .9*9 6הי שלהא לאו קשיל היא שלהא אקמוא דהיהא שהו א<ןן1 לא:ריגא tf'vmpp שים השישא לא יגשו אנל שישי דוקא
ה ששדו ואשילו ואלוריה סוןגה גהם שלהם ^

 שומרוס 1פי שאר היגון• נני י׳ד) ס1(סמ וטתריעץ צבור צו*ת זו הרי לומה. ימצא כר ואחר ול״היטי «םיא שהונייי אקון דנשווהייש
^ר»דא*’" ף’״ ^ ; ז ? ^ ' י ״ ^ ל בשבת: עליה וזועקין עליה י »י מל שש» הצגןי פל הגאים המטר ־יעל ט » m
3t| ונחןליס’ טתפללין אלו הרי להן שיצרו עד גשמים עליהן שרבו (דן משגה .וגוי הששה ומן הניפ אם

תמצאו נופלין שהבתים מזו יתירה צרה לך שאין עליהן. ״״ייעיו ל*לו יל* ליייי׳׳® ^יי 0,־'״
ה הרים pא שהיא מפני תשמים רוב על אץמתפללין ישראל ובארץ קבריהן. בתיהן ^

 יוזבואת טז :הטובה להעביר מתעגץ ואץ להן טובה הגשמים ורוב באבגים בנויים ובתיוע !אי n< פליהס פסריפק פים להם r6 ואם
 גשמים שירדו עד וזועקץ מתעגין אלו הרי לייבש צמחץ והתהילו המטר תמנע שצמחה מי* אי9 ונגר «׳ וה׳ ג׳ שלה! מיד «מ
*P ן P שתא ישראל בארץ לו קרוב או הפסח זמן הגיע אם ובן הצמחים. שייבשו עד או יי“ י״ ”^
 דדארין גשמים שירדו עד תועקין מתענין אלו הרי גשמים ירדו ולא שם האילגות פריחת נמשגה ו®׳. נשם נץ הנשמים «ו0פ יה

ק r זמנם: שיעבור עד או לאילנות ח ««!״ וגששם? י*גו:) (ין  הרבה גשמים ירדו ולא ועוטת חג זמן דגיע אם ו
« שירד עד מתענץ אלו הרי והמערות השיחץ הבורות מהם למלאות כדי  הראוי ג

 מים לוע יהיה שלא עת בכל תשמים על מתענים לשתת מים להם אץ ואם לטרות. מי^מושאין^ ^הלדיגשדה.
בימות יום ארבעים לנשם נשם בץ הנשמים פסקו יח רעמה: כיתת ואפילו לשתת ־־

זמנם: שיעטר עד או הגשמים שירדו עד חועקים ומתענים בצורת מכת זו הרי הגשטם
 ששגש: גדגד הנשמים בימיה אלא

y f i פימי גל נשמים יידו שלא הרי א 
ט' י'} (הפשה ם*ק משנה .ו

 ההסילו נשפים ידוו ולא נפימשזן א יפ9ה
מוהק משחשגה ושוסין אוכלי! ססשנץ סיםידים  ו
הםגדל נגפילה בסיגה בימינה גמלאגה

שלישי פרק
 איי רבנן ימידים מאן ובנשיא המשה גהשמיש

וגושישי 1ש ספשוה שלש שספשן ימידים הונא
 בטרחשון י״ז אםתיע הגשטם. ימות טתחלת עיקר כל גשמים לוע ירדו שלא יהרי א

.ושני וחמישי שגי להתענות כלבד חכמים תלטדי מתחילץ גשמים ירדו ולא
י ב ^ י ־ ״ » וי^שלא “י ק התלמידים וכל 4 ולא » הו אי  נוזדץ דץ בית גשמים ירדו ולא כסליו חורש ראש הגיע ב :לכך י

 ואנשי .בלילה ולשתת לאכול כהן ומותרין .ושני חמישי שני הצטר על תעניות שלש ק שאלו לשי משמשגה ושוהין אונלץ שאמיו
טםיות לבתי נבנםים העם וכל בעטדה. עסוקץ שהן מפני עמהן מתעגץ אין משמר !יי*® ייי’

פוי שים אלו דיניו שון. א שיא(ין י די יי:) בנ י ^ L ו
, יאסי לא ! ^ ס סי׳ לןן ^ א, שוי «י נ״ישי׳שןמ: םןעו: ״ »9נ «ז ש: ׳ ומתפליץ ״י

א'ייrהמלפ בל אלא םי ;לגן lי
:01 גסליו לים הנינן ב שי ׳ גו׳. משמר ואנ שבה: באומה פשמיהגהשסשהימהמשמדמן הראשושמלאהיוממפשןפי׳אנשי מפשוה ומביא משמי אנשי נכי נדו;) שש(דן שיק משנה ו

עברי
משנה לתם י

דל למימי לן• איש מאי אלא הוא. השרפה פם גגן סהוגיי שמפשמ היא ונם גדהשיבנא. מיגון איגא דהא לימא והא שויפקים אמי דכר שום דליגא משמש דינינו סון ד
 ,יאשק פ׳ בייש גמיש בשבה שוופקים הניגן שמיד שהקישוה שיי איגא דהא קשה שם

 ס׳ מהפנץ אין האמדים גל של אבל שגמב ימה בלשונו ון9 מקפוי בסימן ויל והשוי
ם שהקישוה משיי מו! הי או פסי ס׳ המישדשמ וסשינה נ  .קשה דל יביש פל אגל ו

 פל דסמך הדב דבגיט הגא! מ! ולהוציאה לסווי ויל נו9י מש דלא ייל באני ושהו
וניש; הוסר ־דלא מובא קשה דגשסן הא אבל בשיא <דש

ם טו׳ תי חנ  אה סמששפשץ ששמא דאיגא <דה .קבייהם בושהם ונמנאו ששליס ש
א בנמיא אם גדאמיו שייוס מוציאה ואינה הקיקש מ  לא בשמם מייי

 גדגמב ממשללק 91 שפל ובתא* ׳0ו מיובים שהנשמים ומן שגל נפאה ולא שטרה
סי השפם אימא פגנס׳ אלא סקפ׳ז גסי׳ ויל יוסן ביס היב גמט ממ9 בי הייש  יו
 ולא לה קשים הנשמים שיוב משלה p6 אבל שגמב בלשוש ויל הגוי דקדק וגן בדול
 שפם טא שוה M דמששששק אמייגא ששמא דאיגא משמש וגו׳ שמטלין אלא נמד

:קגייהם שגסיק נחל יומי
לו טז הי ת ח ס׳ ממששם אלו הדי ליבש שממיס ו  ששנו י*«) (דן גמשנש %נ .ו

ק נדד פליהן מתריפין שסש צממיס אגל  נשם גק נשפים שמסנן ו
דו לא אגל לנממים יידו גצורה מגה שהא מפני פליק ממחפץ יום אדבפים לנשם  יי
 סיד p(0 מסריפץ ומפיוש שימין לבויוס לא אבל ולוה לוה לנסמיס ולא לאילן לאילן
 מדבמב גאה הוי ששנו דויפיס המרשה דהן נמב מקשיה בסימן ביי וסיב .פיג

 נשם גק נשמים דמסנן דממש׳ איק• בגל ולדביע ן9ממיי גמג ולא ווופקין ממפשן
ק ממרתצץ הוגידו דבמשנה לאילן לא אגל לנמנוים שיג* לנשס מא ו  הוגייו מייי

 אלא הש בגל המיפה גמג לא ויל ויבינו השסנו במווס האילנוה פל ממדיפין הסופה
 דגלש קשה ולי בפה. הש יממש׳ המדפוס הש דגל ויל ליבינו דסיל ניג ציל ספשס
טי מו  דודא משום בשגה כמרפה גשהוגיי וולמ בשופר ויל יבינו מפרש המרשה ג
פי הוי אינן גל אגל גשגס בשופרוס המרמה ט  ש9 וגל ומסיל ואדגה שרקק דשזפון ג
 גסה משיש דבהש ושיש בשופר דל יבינו מפרש ממדפין פליק ואמרו ואס המשנה שהוגיי

 בוסן ואסגרה סס ואמרו וגו׳ מ0הפ בפרס האילנוס סל ממייפק אמדו דבייימא ושוד
ט׳ הנובאי פל ממריפץ אמי ושוד .ממייפק מימה בה ושש הן ו  ונובאי דאסניה ו

 בייימא במדא וטלט בפס טי האילנוס פל דממייפין והן .בשופר המיפה ויל יביט מפרש
 דגשרביט טא p אממ9 אם ויל להרביי נשאל ושוד .קיק בשיש לק .ממנו לישנא ובמד

מג סרב נבי המרשה ולא דוקא מפניה טי ממפשן וה בפיק הוניר דל  פל לפיל וג
ם מלממה שפרס מון שלום של סיג אפילו גינד הסרב ט׳ שגרס פס פטי  פ היי ו

 הד• טצד המפר פל שגמב ספי 9נ p המרשה שם הוטר ולא שליה וממפניס גרה
ט׳ פליק ממשללין אלו היי להם שילח פד לשמים פליהס שיט  הסופה שם הוגיי שלא ו
 שהוטי אסר הפיק בראש דלפיל איא וה !דג אין וגיס המיסה בלא מפניה דהש ה'נ

 ממשנה הנשי אומה אלו מגל (יה בה שיש פיר גל גמג משי ושל סיב של ציוה
ooiom ה סמפסי פד שיק ומשי מרב מפיס והדי קי ודא• לפיל דאמי למאי וגיוןד

ליס איצפיין לא השמא להו מפיש ממריפין הציוש אלו גל דפל הפרק בייש הוגיי
דאדלפיל המניפה נמי משמש ממילא ל«ד הפשה דגמב דטק ממריפיס ולומי לסווי

טן, ס א׳ג ס בי דטון בהני נאסר אט נ טי דג  מפרש והשמא ממטפין דבמפי לפיל הו
טי יגבר טק איג דמפי למלואו p משממש ממילא המרמה הו i גאן דאמי מששה 

 לא ואיגן ת^ולה ואדגה שיקון דשדפון המלוקוס דגשאי קיק נדש אגל גהמרפה גש
ט פסה טי אלא p דל גגי טי אמאי מסן ולא בק והמרפה מפשס הו  בראש לפיל דהו

טי דאומה הפרס ט וממיפס משפנה ה ט שסמן ג מל לג לשים וראש וספי מדג נ
מן שאיט שנאמר לא אס למה ידפט ולא וה דל היט׳י גדגמג לטל נדש פל ט

 המרשה איגא בפישדבגלהש רביטדלטאה דפס נדס אבל לפרשה מגה שגאלו והראיה
ש. ופדיין ט ספרש דאיט דל ונדש ד בי שיי דל י  מסנייפין ששט גלממיס דהא גטי
^  מדמים דהמרפה בהא חקא אלא אמרוטמ ׳1 טסר לסם טמשן גמפיש טד פל

ן פד ויל יביט גאן שהוטי סלוקוס דמני אסרוטס לד להו ̂  טיוש סם הפיק ט
מג טקא וגמפי המשי  שלא ומה . המרשה דהייט דמהריטן הפרק גטש לטל ג
ד ח סוניי  המווגיומ 0^ יכם לטיוס ולא ולוה לוה או לצמווים ולא טילן יי
טי דהט צוין י*ין משום גסשנה בייו סו  לצמסיס טן הצוק׳ פה to שממפנץ מ

m טן לאילטס בין ito : .
V t 0 אM הרוצה גל לא <די י׳:) (דן דספשוה גפיק וט׳. גטיסשון ייו מיש 

 יוסי ר׳ גיס מי• פצמס] טסים פושה(וההלפידיס יסיד פצסו לפטם
 אטלו גלאדם מייי אליבא ולפיו ויל. הריין ניימש ס■ וט׳ לפוג תטי טשה אומי
̂מ איט  מ0ניד דאין מקנדה גט׳ הלי הרג גמג גן •ומשש לקי ^מ שצפו להמויק יטל מ

ה גל• לפטק לו טס דצדג ק דל הטי  להמשס •טלק איק הפס דשאי גמג ^
 W ישי• עייסס טטסמו וגסג די'פ לנט גל• דהלגס טון לק סלגיטם פצמן

 שצמו לפטה לא p •נשד שצמו לפטה •סל אדם גל לא דלק שש גלשק ונרסיק
0 וקאמי אטשא לי ופל*נ מלסיר  מד״מא דפשפה וה פל וקשה יטד שצמו לפשוס ל9

 הפס גשאי דלש ימיד שצמו לפשוה טטל קאסי הפס אשאי אפילו גלי איג שמפ0
ל לי קאסי דא ופל הלפיד ולא •סיד לא שצמו לפטה •גול דאיט קאמי מ ^ »  ל
r •וט דר׳ לומר וחמק •טד 1to6 דלש הרגי• שם גממג קא• טקא to אדס 
ט׳ןדל. ®•יסס מרים לומר נטןגממי דומי דיי• קאיטלטה ופל״הו הם  «דפ ה

 משמש משדים המלפיחם גל אלא יאמר סוסיה תרייסא דסממא משום נר*פ פסק
ט וק הפס שאי צא אגל  גשיפס דאשל שטי אס• וללו הפור גתרי הם יטם מ

 •rt הפוי ואשל גפסקיו דל הידן oov« מטם ניאס ויל היאיש וגם יטה הידן
̂פה וה  דל דטם דפפס לימת הני״מא דל היה הטא נ•9ול ויל. מאיש אטו גס

:גדגמיגנא הרים פסק הג• דמשוס והו
ץ ב חר סו ק ו ט׳. גלולה ולשמוה לאטל ג  משי פד •יד) בגטימא(דן מ׳0 אמריק ו

ס ס ^!י ט ה. שיפלס פד ת ם גמט וגבר ל ט ק דל י פי p ג ito
שגמג
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i רו ב ט׳ גענו 6!1 אלו ע ק . ו נ (דף נתשגה פ׳ ' נ(דן• מר5ס ()גשי ודי! )י  C 1'p פ'
ח  ושנס שנש ננל למשמרוש חדוקיש היו הנהוים וש-רוש נרושגה מנשים סני

ה ר מ מ מ  מ׳ אנ ניש אגש׳ על הענודה הכנד ואם שנוע לימי אנוש לנשי שלוקה הישה ו
כל :לה! מם״עין היו משנוימן ק שנהט ההלנוש סנדש וו .ונו' שאונלץ העגיש ו  א׳

ה שטםק שענית ולפני! עי׳ נ לגאו[ מדגן פנ . . שנע _ ,
״ ^ ׳ ואונל מוזר שפוסק אע־פ הכי ד י ע נ  י

 הינא דהייש ל! מפשניא ואנ! הששש שינא פד
 עליה דקנלה הינא אנל להעניש עציה קנלה דלא

נ למעניה  דהא וליש־,׳ לשינל ליה איתשי א'
 הינא שיא משהי ולעני! ונו' זיו! לעני! אמריק

תנ נשי והני למשהי ליה ציה לפינל ליה דליה  נ
ג ל ו׳ל נאו! האיי י הנ ולוה .ענ׳  אם רנינו נ

ו׳ לאטל שלא ונמר ופפק אכל  שאינו לכי ונ
ר ס  לא אם אנל לא,נול שלא נשנמי אצא א
 הוה והנמר אפור אינו ודאי לאכול שלא נפר
 מ! ויש נהלנוש שהונירו החעניח קנלת הוא

 פםק שאפילו ואשיו נוה שהלקו ו׳ל האחרונים
ה פל ע  היום נל ואונל חוור לאטל ישלש י

ה הנוכר המדרש ק לוה ראיה והגיאו אינ  נ
י רנשי נ י ה י מי  ופהק שאנל אשר נתירא p י
ם יום פרג טרי ה ואנל מור הנ נ  לכטד מי
 נונח שאם אומי ואני שוימט. אמי אדם

 נפירוש עליו נשקנל היא ורניט ההלכות
 עליו וקנל היום נטד יאנל שלא נשפתיו וסציא
 מ״ש עליה השונה הוה המדרש p אי! העניה

תנ  אלא אוסיח קנלה שאי! ו׳ל הרמנ״! נ
ס ס גיו פויי  שהוא דניו! הוספת לו שה הנ

ק קודם אפילו יום סננטד פקנלו  ההוספה ו
ר וה הרי ס  להם שאי! תעניות שאי אנל א

י ואע׳פ נה! אוסרת קנלה אי! נלל תוספת י נ מי  פ
 שהיי תוספת אלו לי,עניוה שיש נראה רניט
חג  דנרי כפור נלוס שעושי! נמו נהמו!־ למעלה נ

ן טנ׳  אלו ממורי! יהיו צא עיקר נרא׳! ז״ל הי
אנ סתשעה  כמו תופפת לו שאץ נפ״ה שיתנאי נ

. שם שאנאי
הפרס״! אלו נל ,ונו' אלו הפניית בשי^ש ד

ט שהזכיר ט ס ר איי ט  משנה שם מ
 שאם נסיכה סש׳ש חו! (י'נ) וגפיא (י*נ)

להעניי

 :התעניות בכל שעושין נדרך וטתחננין וזועק־ן ומסג־ללין
 תעניות שלש נוזרין דין בית נענו ולא אלו עכרו ג

 אלו וכשלש ושני. וחמישי שני הצבור על אחרות
 .כפור בצום שעישין כטו יום טכעוד ושותין אוכלין
 ואנשי .משליטין ולא היום מקצת מתענין משטר ואנשי

 יהיו לא היום באותו בעבודה העוסקין והם אב בית
 יום מבעוד בה שאוכלין תענית "וכל .עיקר כל מתענים

 ואוכל [א] חוזר אינו לאכול שלא ונטר ופסק אבל אם
 כל אלו תעניות כשלש ד :ביום שהות שיש פי על אף

 .בלילה וטותרין ביום טלאבה בעשיית אסורין העם
 ורגליו ידיו פניו אבל בחמין הנוף כל ברחיצת ואסורין

 .בסיכה ואסורין .המרחצאות את נועלין לפיכך מותר
 בתשמיש ואסורין .מותר הזוהמא את להעביר ואם

 .לנעול מותר בדרך אבל בעיר הסנדל ובנעילת .המטה
 תעניות: כשאר ומתחננין וזועקין בנסיות כבתי ומתפללין

 תעניות שבע נוזרין דין בית נענו ולא אלו עברו ° ד,
 ושני וחמישי ושני וחמישי שני הצבור על אחרות
 וטניקות עוברות בלבד השבע ובאלו .ושני יחמישי

 וטניקות עוברות אין התעניות בשאר אבל מתענות
 עצמן מענגות אין מתענות שאינן פי על ואף .מתענות

 : הולר קיום כדי [נ] ושותות אוכלות אלא בתפנוקים
 .ומשליטין מתענין משמר אנשי אלו תעניות ובשבע ן

 וכל .טשלימין ולא היום מקצת מתענין אב בית ואנשי
השבע באלו אסור אמצעיות בשלש אסור שהוא דבר

האחרונות
m כג דיגנן משין סס״ג מ״ש חקע סי׳ סור:

משנה לחם
ס נלים16ש תפנית זנל שנהג טי ני! נלילה נ ט׳ יחיד ני! צ ״׳ ו ג הי סי' ו חג תקפ׳ד נ ’דר ’ספ: סעס נ

ט נשם זה דץ י נ פ ואי! ז״ל י ת ״ :נדכתיננפ 6הי דני
ה שאוכ׳ים תפנית וכל כ ׳ נ פ' ד .’וני מנ א'  שהוא נל תגיא )’ל (דן די,ע:יות נ

אנ ס' פמטת ' ונו' לרמי! ואסיר ״! ונש־,ומ נשר לאכול אסיר נ ישמעאל י
ז״ל הממני! שתפרש תה ינפי יני׳ צאנול שתופר שעה כל אניו משים אימר גרי•

נ זו נריייזא ־, דנ ס' כה שי־פסיק סעודה דאנל להו איה לרננן נפסקיי ז״ל הרא״ש נ  נ
אנ רי׳ ישמעאל ור' נה״ש עד ילשי,ות לאכול מיר,י אנל יאילן משם לרמי! אסיר נ  נ
ס' ל! נפקא נפסקיי שם דהניא ז״ל הראניד פי' יכני מיתר <מ׳ דלרמו! ליה אית  דנ
אנ חי נ ר ליי׳ ני! לתיק ני! לאניל יכיל איט שהפסיק א ׳ נ י  על תמס זיל יהימניץ י

ט על ונס נהלטי■,׳׳ הניאה לא איך זיל הרי״ף י נ  יאיני שלא כן לת״יה דיש ידא׳ זיל י
 והשתא הר,ע;יות לכל היה הכא דכ״ל כללא הך אלא תעניות לשאר פ״נ ני! שסילק

פי' נרייתא ההיא מא׳ א׳ קפה ס״נ לימיה זה די! זיל הראנ״ד נ שעודה משאכל אלא נ

ה היתר ׳*צי) (דף שם הנזכר מאנל סק׳ו מנינו יה ילמד סותר הזוהמא את להעניי  ז
דני  נר״תא נאמרינות הנזכר וסדר היזוספס נהם שאי! ר׳ל התפלה ידי! .היא נדיר ו

ק שם :ס'י:) שני(דף פי
ט' נפט ולא אלו עברו ה ט' נלנד השנע ובאלו ■ ׳'::} (דף שם נמשנה .ו .י

ת חדא תני ׳״ד) (דף שס  ומנייץת דעוניו
 נאחיינות מתעמת ואי! ניאשונות מתענות

 מתענות ואי! נאמרונות סתעטח אייך ותניא
 נאמרוטת לא סתעטת אץ אידך ותניא ניאשוטת

נ אמי ניאשוטת ולא  מליעתא נקיס ששת י
ך  ליפת ופירושה שם. הטפמא עיקר זו ניי
ט י נ  ורג זו על זו מולקות האלי שהנר״י,יח י
ר״תא פשק ששת  אמרוטת ופירוש מליעתא ננ

 ויאשוטת .תפנית אמריה! שאי! אלו שנע ה!
 רניט פסק ולזה ראשונות תעניות שש ה!

 נקוט אמית נירפא יש אנל .אמלעית פנר״חא
 ראשונה לנירסא יאף .לנולהי דמתילא מציעתא
י שכל זיל פיישיו נ  שנשלש מסניסית י.ית”ה

שהי• נראשיטת ולא נלנד ממעטת ה! אמצעיות
שה! לפי אחרונות נשנע ולא כך כל מייוייס אינם

א נה! להר,ענית תוכלנה ילא מייני! ח ״  ראשונה יני
 ממש ראשונות ראשונות(לא] האמצעיות קוראה

 קוראה שניה ׳נר״תא ממש אחיינית ואמרינית
 האמצעיות ה! ואחדונות ראשוטת נ' ראשונות
 ממש ראשונות יאשומח קוראה שלישית ונר״תא

 נאמנעיות דנרה ולא ממש אמיוטח ואמרוטת
 אין אסרה שלא כיין נהן שמתעטת ממילא אנל

ס מה! נאמד סתעניס כ! ואף זיל פירושו ז
ד פי' אני שה! נפירוש כתינ נהלכה ואף זיל הי

ני נאתצעיות טתענית ל ס' כ”וכ נ . העתים נ
נ מפורש ונירושלסי ' שנע מתענות שאי! נ  נ

לסי! לפי היזתי,ייר לו תפס ורני-ו אהיוטת
א מי  לפירושו נאות יותר שהלשו! הוא נרור כ׳ מ

 ואפית ומיש האמרת השיסה לפי שטא ממה
ט' עצמן מענצות אי! מתענות שאץ י ו נ אי ד ט  מ

.מהעני! שאי! נאות! נייישלמ׳ הוא
ק .וני' אלו תעטות ובשבע ו  (יף שני פי

ר׳ סיו) נ נסשנה: מנסים י
ט' אסר שהוא דנר ובל אי .ו ט  פיק שם מ

) (דף ד " נ ' נ ׳
ת רו ת ר

ה שהפסיק ט ולא דמותי כללא הכא נ״ל ואיהו לאטל אסור נ אי נ כדיני י  שמילר, ס'
 לאכול דמיתי התפניות שאר לכל שיה דס״נ ליה דאית משמע לאכול אסור שיהא שם

חי א'נ שהפסיק א מנ״ן נפי' יוס׳ ואי נפייוש קנלי א  כדיני להזכיר לו היה ס״מ ז״ל הי
אנ פ' ׳ על נפסקיי שכי,נ ז״ל צהראיש וראיתי .ק כר.' שהנפיק אחר לרחו! דאסור נ י נ  ד

ר עמא נ! ולא ז׳ל הרסני! י דנ דנ  אסיר ויהא ולשתות לאכול מיתר שירא הוא היסה ו
! שמקשה מה עליה לסידק ואיכא .ולסוך לימון מנ' כ הא ל”ז להי  הכי סנר תיק ע'
ג ע׳ א ד א הוא שיפרש א׳ ת ״ מני! כפירוש אלא הני  דאפיר נפקא זיל דלהראנ׳׳ד זיל הי
ט הפסקה אחי לאכול אי ר זיל ו  זיל הרמנ״ן פירוש ליה דאית ודאי נ! אס נהפך סנ

א ח ר״ נ תיק שכן וכיו! ננ מני! כן שפסק ימה הכי ליה אית ע'  דר' משום הוא זיל הי
י ׳שספאל ' נ נ זיל הוא כדכתג הוא יחידאה יוסי י א' ר׳ כיין עליו המה מה ו נ  די

ק אעיג עליי דהשיצ יאפשר ,היי הפי חי ר׳ י נ  אלא לפסוק לי היה לא מיס הס תיק די
' י  סוחר שיהא אפשר דאיך תירה דנר׳ הם תיק דדנרי פעמיה דמסחני ישמעאל ג

 דסשוס זיל ילרניט זיל להיי״ף תירין לני יצא זה ועם לריטן יאסור ולשתות לאשל
' פשי\ הפי י ץ חילוק אין ולפ׳ז .יוסי נ אנ תשעה נ  שהפסיק אתר דנכולהו תעניות לשאר נ

אנ נתשעה כלל לנאר היצרט לא ולכך ילסוך ולרחק לאטל פוחד לחח יש יעיד .נ

ר ישמעאל  ערר נסיקי יוסי דר' ל! וקיימא אמרו אניו משם יוסי ר' נ
תיה ספקו ולכך :טי

תנ .יכו׳ אלו תעניות בשלש ד ם שאין ריל התפלה ידי! היה נ  והסיר התוספת נה
פ״נ נייש שם דאמרו היא הנר״חא . פ״נ שם נרייחא נאהיונוח הנזכר

נ נכנסים ושניות ראשונות תעניות נ' )ס״ו (דף ה׳ ל שמתפללי! כדרך ומחשנל׳! לנ ננ
נ כילה השנה ך ומפרש ע'  למעוס׳ דאי הסדר על מוסיפי! שאי! ה״ט וכו׳ שיזתפללין כדי
כ ינננסי! אמרי כנר הרי עיר של לימונה ההינה מוציאי! דאי! דאם זה על יקשה .לנה'
ס קמא ללישנא נ! הנר״תא פשס ד יאויזריס ציה דאית נ”י מהך קשה נאתצעיהא ני

 סהך סייעתא מ״ת׳ לא אמא׳ נאמצעיהא כ״ד סצלינ! דלא ליה דאית דהתס ולל*נ נר״תא
ר נר״חא פ״נ זו רץשיא התוס׳ הקשו וננ א אחא ילא ותירצו נ ת  מוציאי! שאין אלא הני״
סונר זיל צהיה אנל עיי של לימונה התיכה ה וייל .קשה נ! הנר״תא פשע דאי! י הי  י

נ כל'נ הלכחא ל! דאית אמר אלא הנר״תא כ! פי׳ לא ז״ל פ'  מצליג! דלא ציה דאית ד
נ לפסוק ראוי דנן נאתצעיות ל'  הנר״תא אי! וסיס נכהינ הנר״תא מפרש והשתא נ

ו כל הכרח א נסור דהכרח קיק ומיס ז״ל החוס׳ כתירון לימות דיש נ  דרניט משום ס
א נלישנא פסק זיל תי  יפה סנואר איט שהזכיר דתה להזכיר לה״ה לו והיה שני דנסרק נ

נ קתא יפרקא הסיניא לנו טדעה לא אס
רו ד, ב לני השנע ונאלו ונו׳ נענו ולא אלו ע ת מפרש זיל רנינו וכו׳ עונדות נ תי  דהנייי

א יקרי זיל היה כדכתב סלינ׳ מי  יהנר״תא ראשונות לשש ראשונית ננ
 הס יהאהרינות שש והראשונית משום הוא נאהרונוח ולא כראשונות סתענוח דאסרה

 דנוזרים הפסק יש ראשו-וח השש א'נ יכולות אי! שנע שש להתענות שיכולות ואע׳ש ז'
 איפפיקא וככר והחמישי הנא השני ינוזר׳! החמישי מפסיקים ואהיה ישני ומתיש׳ שני

דני הלנחא  לא שניית התעניות דאשילי קתא נפרקא זיל רניני כדכהנ לעיל יוסי נ
נ׳ יה׳ ישני וחמישי שני הס הז׳ אנל כשני אלא נתחלה ׳נזרי  הפסק נל׳ יב' יה' י

ח אי! האי ונטלי ב לעמוד נה! נ ת  נז׳ מח,עניי. שאי! נ״נ מפורש ינירושלמי ה״ה כ
תנ זיל דהרנ״׳ קשה אהרונוח  כראשונות שמחע.יח אמרו ונירושלס׳ וז״ל תקע״ה נהיס! נ

א על מולק ולי״ה נאחרוטח ולא ונאמצעייח מי  וכיו! ע׳'נ כייתיה ל! קיימא ולא דיד! נ
ס״עתא קצת הוי מקום דמכל וי׳ל מהירושלמי. תניא ראיה מה כווחיה ל! קיימא דלא

הו לייי
מיימוניות הגדיות

פ [א] נ' ״ ודאא אא»ס ר״י ו ו רנ א גאו! נ ק ואעותות ואאנוא אחזיר שיבוא מסקי התוש' אנ ר קי־ המעעיה עזיה ראיה או נראה דאי! םעדני! נכא נ. א׳ דקאמי• ותא חיה ננ יפסק׳ אנ
י א עז■ ביוש שהיה שיש זם! נ שסש שינ חג ונ; שריה וכן . ה ה נערב ת־א ראש שנעתי שירוש הגאי! ששסק נאאשש׳ כ א'׳' הי ק ת׳ משקית ו נ י תני היח א־נ עיר הייס אאנוא שאא נ

ה דאיתא נזהא וראייתו ר אג ה נ ה׳ אינ רא נ! יהודה ר' רנ הי ר אישיר חושש א עונ נערב אנעיב׳! אזא נ רנ ו ואאנוא אחזור שאא נ אי אני חזר ו ב־נ ע־נ ‘ו ה י אני׳ ז נרש׳' ראיה ראינו ר
א ריש אתא רבה ת ש א אזשיניה נני ת א׳ אי א ומשקית אנ שנה א׳ פוי הדשא אימרין ראא עיאוא׳ א ] ת וששק תקע־ח בים! י' ד נראיתא נאשצעיות אייא סר,ענות שאי! ומניקוח נעיברו שני נ
ני ה אזא עיאויח אשזנת אא י א ואכלי עיסי נז׳ שתית חד עינוא סנ שאני איתא וב! !נ] :נעסיד! דאא סשנר, שתג נזדר־ס אנזנם .י נ ,נירו ־ 1 ע
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t ת תרו v '9וג משפה עם פעץ נפר המעיום אם וממלין מחמעץ שנ&לו היאשומם על ׳סריס אלו סס )3^ נעשנה(י)> שם .ונו׳ נלנז שנהן אלו ד n  p im ם מוו a• מג a 
«שש, ואים נגדנו שוםם לאמה שגא9א לו יש ואס אהל ונועל אסל סוסם נ׳הססיס לו >ש השגם. נגול היססיןמהנ> ונהעיש׳ עלנ לעס ממין גשני הנא ׳*ד.) (לן>

 וים גלנוס לל לםניהס ואוהד וס׳ גסשלה עעזג ונוי ננושץ לנרי לפניהם אומר שנהם והוסו וטי נמר של ברסיבה הסיגה אם מ1ס<ל'< אסרונוס גשנע נרו) tp( שני וארק
 ולא לשמן מו»אץ הסהאם שננל משעע אסם שסוגירו גיון גנמרא נאנאר שלא אע*א אוסן םו»אץ הה ומנעה שנשאריס רגינו ונסג גרסה. שש עוד ומונדף ויום הה סגגל

ול׳ג לשרש להם היה שאליה גלגל גשעמם
ת: רונו ח א ת ז ה רו ת לי וי f .א Q V בי ל עין ב רי ת ״ג מ ם ז פ  1«ד ונפני הסנדוה אס ונועלי

תפללין מ ב ו חו ר ר. ב עי דין ה רי טו קן ו ח ז כי הו ם ל ע י ל י ן .הסנמום ג ?זננ טא נ !^ מ' א ה אי מ  3מ
שונו ם שי כ ר ץ .םד פ סי טו ש ו ת ש ט ר ת ב ל פ ת ת ב חרי נעמוס; נהוגה ספלים ש
ת תפל ב ה ו ח או מנ צ מ לין ונ פל ת ד ס ת. כ״ בו ר לין ב ע ט ת ו מקוסוס אגל לה המעה ונל נא״׳ כד״א י א

״ ערב לעת מטץ ובשני דתץיות. י ו נ י פ ״ ו ״ניי ^ נ־יסשו! ‘י נ ? א ״  ToiH מ
xm ^ ^ ואם .השבת כבור מפני היום כל פותחין בחמישי אבל

יש ואם .אחד ונועל אחד פותח פתחים שני לחנות יש
ת ה אזנו ב ט צ ח א ת כו פו ר ד שי כ מי ח נו ב אי ש: ו ש רו ר| חי ב נו. אלו ע ע נ ־ א ל טין ו ע מ  ט
א ש מ תן ב מ בנין ו ב ה של ו ח מ ר כגון ש ר. ציו ו כי ה ו ע טי בנ ה של ו ח מ ם מיני כגון ש סיגי הד  ו

ם. לי ה טין א ע מ ט סין ו רו אי אין ב שו א וני ל ם לא כן אם א ת קיי צו ה מ רי בל .ורביד• פ  טי ו
ת שקיים צו ה מ רי ב פ ר ר .Tו אסו ש לו 'י שמ תו ל ט שני מ טן ב ע ץ .ר ט ע מ מ ת ו ל א ש ם ב  שלו

ם בין רו אד בי ח די’ .ל מי תל ם ו מי כ א ח אלו ל ש ם י א שלו פין אל דין כנזו מנו כ ם ו קו מ ם .ל ע  ו
ארץ תן ה ם לד.ם שנ רין שלו חזי ה לו ט פ ש ה כ פ ד ר ב כו ש ו א די ט :ר מי ל ם ת מי רין חכ  חוז
ם ם לבד עני ת מ שי שני ו מי ח שני ו ד ו א ע צ סן שי ה של ני פ קו ל ת ב א א ר. ל בו צ ^ שאין ה ז ו ג

ר על ט צ ל ה בי ש ם ב מי ש דו שלא ג ר ר י ת ש י של ה מ שר ת ע עניו לו. ת ענין א ת מ ש ב ם ו די חי  הי
א עד צ סן שי ץ גי ר ת ל טו בו א ה ל ל לי רין ב ת מו ת ו שיי ע צד. מלאבד. ב חי בר ה ו כ סי ב ש ו מי ש ת  ו

ת המטר. ל עי ל ונ ד ענ ר ד א ש ל כ ת. כ עניו ת קין ה םי פ מ שי ו א ם לר שי ם. חד די פו א ו צ סן י  של גי
א תקופד. הו ע ו דגי ש ש כ מ ש ת ה חל ת ל ל ר מז ץ שו ם. א עני ת אין מ ם ש מי ש ק הג ז א הזד. ב ל  א

מן ה סי ל קלל אי א הו ל דו ו ר קר כל י ת עי ל ח ת ה מ שנ ד השנת :ה ב׳ א הו
ם *במה י רי ב ם ד רי מו ץ א ר א אל ב שר כל י ה. ו ל ד. מ ת <׳«״?<!9ההןועi«6<6 .נ*־<י«׳ «ני׳* ה .׳

בל ת א מו קו ת מ עונ ם ש מי ש ם שלר.ן הג ד ח י״י קו ר ם  Fב
^נ: ווטרשייסקנד; ס ט׳ ר ט או ג

:ז״ג הדמנ׳ן
 רנ:)םפ<ם פ*ק(לף וני'. ילא אלו עברו ח

 סמעעתגעשא m ולא אלו ענדו
 ונשאלס ונגשואין ונאילוסק וגגעיעס וגנסן וםסן
 9ג:דע נעימה שמסה של טין גרן סנא (נו׳
 נים הגונה זה שמחה של 1׳a אסש שסהה של

 גס שהסה של נעימה היא 1• א׳ לגם םרנוס
 ׳רועלנר וגהלגוס . מלטם על אגורנרץ סעעע

 הים אם אגל שנושה של גגנץ דסימא סדא
 ^ול וננגאן .מיג וגונהו ספלו טהה ססלו
 אגולטן׳ דוקא ילאו סעש נגסמס דלאו לניט
 וגמר(ננרעוס דה״ע(יוד גהן גיולא אלא מעש

:ולהסמע להרים המערוס
 ודנ6 רגינו גסג .וס׳ גאירוסין וםסעט׳[

 דגר . ורגיה שריה סצוס ק״ם לא
 וגנסרא .גמורה שצוה עגעל שאיט הוא .גלגל
 רטגון גפני סשסו שישמש לאדם אמר ׳״א} עוף
 :רמנון ששני משהן משמשי! e׳a םשוג׳ ■שנס

 גמשנה .וט׳ אדס גין שלום גשאלס וססעטי[
 שלום גשאלס ייל.) ודף j•" (דף שם

 למנןום הסיפיס אדם נגני למניח אדס שנק
 שאלם ניניהם אק םנרים ס׳ר וטע׳ . «(*

 רפה גששה לו ממדרק פשאל האר! ומם שלום
: ראש ונסנד

 נעשנה(דף .ונו׳ חוגרין סנמים תלסידי ט
 ומסמנים מוורין היסידים )3י׳׳

 .סקופה של pני גיסן ומפרש ניסן שיצא מד
 פיס משורש הצגור על לא אגל רגינו וגסג
ולא סמניהא ייג נגר סיאה לי׳ ה”׳ (דף

 שיענו: עד ומלנק מסמנק עורעניוס מיני לשאר אגל גשמים אלא רש ארי׳ מדאי יוסר הצנור על מסחסק אין אמרו הח אמי ר׳ איל עסי למניר סני איעני
^ף גמשנם .ונו׳ של ניסן תצא ופייים; וסמנה נרים ומפסיקק אלו ננל עוהיין ינרדם צנור של שהוא סמניס שנל •י) (דף שם נמר גה .ונו׳ הימידים וכשטתענין

:קללה »מן הנשמים נשמים ירוו ולא ני® יצא ׳'נ־|
א י ט׳ נא׳י כד״ ף הנמ׳ מן נראה ונם נירמלס׳ ועניאר נרור יה .ו ד ) ה). ^ו שוק הגמרם שאק שגמן לנים ודעה ונוי. לו טוזם איי ההקדמה על איא ונהשנוס יי

;לאשר ל׳ מה להקחם ל׳ מה
כל

ם שגר, לח מ
. מונילהןדף נפיק נסס הסום׳ .נאירוסק וטטעטק גיל לרטנו אנל פליני דנראשונוה אע'נ נאוזרונוס ולא נאמצעיוס דמחענוה לחמו ממעעק)והן■וממעסק נו״ה נ׳

 פל'נ׳ נסי וניאשונוה מסענוה דאק הסם קאמר דמסענוס נמרא דקאמרה נאמרונוס
 :גילן מצי״״א נקוע נדקאסר מסענוס דאק טנרס וידן והגמרא דסהענוה קאמר והסם

ם ז א  ונממטי הערש עד נשני מעין סניא ׳*ד:) מס׳(דף .וט׳ אצנינא למנוס יש ו
א׳ ונועל א׳ «סמ סהחיס שי צו היו שנס ננוד מפי טלו היום נל טחסין

 ג״ל זדניע ונראה .ע'נ מושש ואינו נדרנו ונועל פוהס פהמו נעד אצפנא לו היה
טו מפי טלו טוס נל דפוהחק נהמישי שאסרו אע'פ .כך מפרש  אס מ'מ השנה נ
 חש דאעיפ «ד ואמר .ודיו אסד ולפסוס אסו לנעוג ׳נול הרי פסהים שי למנוס היה

 צרך ואין פסחים השי נלומר נדיט ומעל מ0« אצענא לה יש אם נהחים נ׳ למנוס
 ג״ל ניי הרג מדני׳ נראה ונן נשני ולא הוי נסמישי סיפא וטלה א׳ ולנפול א׳ לפסוח

: סקמיה נסי^
 ני נר״חא מ׳נ) המולז(דף פ׳ הניא נאג נסשעה וס׳. ומסן נמשא מםעטין ח

 מדם פיחש לומןהזה קודה הקניא, נסימן גיל הפיר הניאה נוונא האי י
 טנהין לא) ימארסין(אנל ולנפוע מצננות וליסן מלישא נמסקיס סיעסים העם החעניס עד
 נשמחה מממעק אנ משנכנס אלא נסנ לא נאג סשעה בדיני ג״ל דיניט וקשה .וט״
 ני״חא נאן ואוסר ומסן דפשא מפרש גיל ורנינו ׳יל ושמא .אלי סדיים נלל סניי ולא
 נפרק גיל הסוס׳ שם דדמו נםנרא שמחה של ונעימה דגנין דומיא שמחה של ט׳ »

 דהם ניק אלו נל להיטי מצין■ צא נשמחה ממעעים שנסנ טון שנן וניון .החולן
 כל הוי ומסן משא הן אי אגל נשמחה ממעפים מיש ננלל דנננם ודאי שמחה עייני
 מממעק אג משנגנס נאג ע׳ גריני להגניר לרגינו לו היה שמחה של איי אפילו ומסן משא

 :נשמסה מממפץ גגלל נננם גה דאין שמתה של איי אפילו ומסן גמשא
 טסלו היה אם אבל דקאמי הירושלמי הניא גיל היה .וט' שמחה של ובנטיעה

 וליו ממש מסיח יצאו רגיי למד ומשם עליו ונחג ובונהו טהרו נוהה
 ועעמא יחשלמי. מהך p דמשמע דחעיוח פיק נשוף גיל הרין ול׳נ ממש אטרנקי

 של «י דלא כיון טהה טהלו אין אפילו נוהה טחלו בירושלמי קאמר אמאי נ“דאצ
 טהה דטחלו הן דל אטו והיאיש הפיר לה מוקי סממא p דמפום מוסר מסיח
 דנל לומר נוהה טסלו נקע דצהני סנר גיל רגיי אבל .חהנוס בניס אפילו דא״ר׳

 גמלמא להרוחה יאס ועושה ט לדור יירה לו שיש ניק טהה דנותצו דומיא מי ולא־
 מקום לו אק אס או גיסו טסל נפל אס נטן לו מונרח שהוא דנר אלא עושה נו4נ

 ניי להרג שיאיסי ספני נן לנמוג ומצינס׳ .לא להיוחה ומניד מיצהא אנל יעשה לדור
 ונסי׳ חון מהנס׳ ולא מהירושלמי לא נן למי היאן יודע ואיני גיל היה על שנסג י׳ל

ח הניא סקניא  סקעיה ונסיק . עציהם המה ולא גיל ה׳׳ה נדנרי שהם זיל ונ
:נעונ> אטס טא שניארס■ אה ומס חיש דנר לו ונדמה סמה

. ע*נ ט שמארהין גאג עאשעה וחמיח גלל יאר» דלא ט׳ באירוסק
 נאג ונסשעה אמר לאו ואי משמע פיו קיים לא אא*נ שנסב » ונינו דנח ו^נ
 וציג הקניא נסיחן גיל העור ונינ שמארסין שהנאה׳ והמולן ניייסא נההיא חניא
ט׳ גאנ נע׳ אפילו מול יום ננל לארם מוסר איטח מהל׳ מפיח נפ׳ ג״ל ינינו  וא׳׳נ ו
 יהו לא עיקר נואק גיל הרמנ״ן דנרי גה פרק ניאש לעיל שנחנ גיע איה מל קיק
 דאיךראח משסע .מיג פוספס לו פאק ססיש׳ נפרק שיסנאר גאג מס' מפוחם אלו

 נחנמל ק ואם .נדנסיננא יוסי דסמויק נראה ונאן נאג מסשמה יומר ממורים להיוח
;וציע דיחה קיו

א ט צ ט׳. פחענין אין ונו׳ סנףפה של מסן י  אמרו •יטו (דף דחעגיוס סיק נטף ו
ז ניסן יצא ח ד גה על אמרו ונימשלסי .קללה פיק גשמים(הנשמים) י  ^נ

 שאק ונאמת .טשן סנףפס צא’ סקמיה נסי' נסב ג׳׳ל משור .מיג הקופה של ניסן
הזנלים הקופה של ניק מאי ליה מגעי ניסן של הקופה דאיג גפיחשו מורה הלפון

ט נפי׳ ודאי נראה לנן .הפוכים , , _ ״ ויל יני :מלווג) משוגי אצו למטק פצייו •(נ׳ל
 מהל׳ פיע גיל יבינו נהג טסן של והסקופה פוי מזל נמזצח השמש שנכנס עי יום ל׳

 שוד מזל ונהצינח מזל נואש השמש שנננש והמלק השעה היא החדש קדוש
 דסניק כלומר סר\סה של טק הנקרא וזה שוד למול מנם ואז מעע יוסר יום ל' מונחן

 הסקופם מיום שנע דמניק להיץפה שנע ידיה נס״ק לנליש מסה המטפה סיום ניק
 סקופה אסר הימים אצו דנפימנרו הפירוש עיקר וטא נזה ניוצא נסי הנא מנח של
 נשיאה ריי פיק מפורש ליל ^צה נ0נ .הצטי לא אבל :מור יחפללו לא ניסן של

ט' סטניסא כשנזר  הספר נספגיס •יי) (דף נשיאה יטדה די' דהא דסונר נלאה .ו
 לאק זה te זיל הרין סעה וננר נגלטס זיל הרי״ף מדנרי לקוסים ודנייו איירי
ח נן נראה  איר הט אלא דפנד מא צנינלה למנד אמי לני סס דאמיו הנס' מינ
י מ״א  טג דהסערוס והני זה ולסרן ייל ואולי ,ונו׳ סט לא יוסק איי אנא נ

 מפר סלה ולא מעחסק שאק מפר השפם אמי י׳ שסלה ממה אנל הנשמים גשגיל
 פליז חפם זה ועל p טרערוס נשאי לאפילו ליה יאיס עשמע יגיעה פל זמן שיצא
 נסן ולגן טרמניוס נשאר לגסעטס רצה שלא דרש לעצמו אלא p זאימ אנא רני

נססלנף! גה ועם טרערוס נשאר לא אנל משמים אלא דאיט p איט אנל זה מעם
זיל: היה הלך הידן זה ועל זיל הדן סמיהס

ט׳נ נא״י בד״א י ה ויי יוסי ור׳ י*מ איפליט ו׳) (דף יסעניוח נפיק ו  סמן יטז
 אפילס ט נפנפה נינורס נמרסשון נג׳ ראטנה ליה איס ר'מ רטעיוס ג׳

נשנעס אומר •וסי ר׳ ועסרים ובשלפה משר וגשגפם בנגעה אומר >טדה ר׳ ט בייג
עשר



משנה מנידד ג פרק תעניות הלכות .זמנים טשנה כסף856

 מחעני! כימידיס נשסים יידי 1ל(1 נגורר:ין רו נשמיע שניי "י6נ שורי! שכך שפשו
פ ושם להשש נכ״ה עשרים ^וsnג ינ' יה׳ נ' ד גשמים ירוי 6יל כסליי ר״ס מי  נ׳

 ונשניע׳ ישים י' הרי נסלו ר׳ח ויום שהשון שנשילרו ימים ה' הרי חפ.ייס נ' גוזרים
 ישמיע שגי יום יהיה לא ואם נ׳ יום היא אם להמפטש שהמילים נשלו ר׳ח מהרה שהיא

 וגשגאו ראש^ הנא נ׳ יום יעד מלההעטח
 נהג ע שמשג׳ ואנשי .ימים שז' יומר שוהים
 ׳והר שוהים שלהפמיש ששר ימים ׳1 נשו שוהץ

 שוהים אלא לנהוג היל שלא קשה אבל משנעה
 ששון הלש מסוף ימים ה' שהרי ישים ו' נמו
 שרביט ואפשר .ז' ולא ימים ו׳ נסלי ריש ויום
 הבושר יפעה ו' נהוג ימה ימים ו' נמו נהג
 משני ני לומר גטן ייוחי . לו׳ ו׳ נין

 יפים ששה הם אשד יום אלא איגו נסלו שנשריש
 נהג לפיכך ימים ׳1 הם ימים נ׳ נפלו ונשריש

 ישה לי גהנארו שלא נתב והר״ן .ימים ז׳ נמו
;רניע דנר׳

וטוזנין

 יחידים גשמים ירדו ולא זמנם כשיגיע זה זמן אחר או
 חדשים בראשי ומפםיקין ושני. וחמישי שני מתענים

 .ימים שבעה כמו בן אחרי ושוהין .ובפורים ובחנוכה
 שלש הצבור על גוזרין דין בית נשמיט ירדו לא אם

א שאמרנו: הסדר על תעניות עשרה  תעניות כל י
 בלילה בהם אוכלים לארץ בחוצה הצבור שנוזרין
 תענית הצבור על נוזרין שאין .ר^עניות שאר כדין ודיניהם

 ובאותן .המטר ובגלל בלבד בא״י אלא כפור צום כגון
: אחרונות ושבע אמצעיות שלש שהן תעניות עשר

א ̂ל ^ייי C י׳׳ג לדף שיק .ונו' נש׳ל הלטר שגוזרין חעגיש כל י  נננל היל איייי
 גורס וגורהן נש״ל גשיא שאין משני שהפעם זיל הרמנ״ן ונהג .נלנו נאג ט׳ אלא

 נישידים הן הרי אלא לה׳׳! העניוחיהן להשווה נירס ׳נולה ואין נימירים הן והרי הדיופוה
 הזה הטעם ומהון נלנד ניוס ושמיה נאנילה אלא אסורין ואינן מנעי׳ נהן שפכיקין ואינן

 נערני קנלה וישיר!ריף ישיר נל שנשיל נשנ
 שנהג רנינו מרנר׳ נן נראה ואין אלו שעניוש

חנ . שיא  המפר וננלל נלנד נא״י רניט ונ
 להם אין באי׳ אשילו הצרוש שנשאר לומר
פי,זנירו ראינו שלא לדנריו והפעם זה מושר

 הן השהם מן ולפינך אלו מוערוה נגמרא נהן
 ז״ל הרמנין אנל זיל רשיי שדנרי ונ'נ מוחרין

 שומרות נהן יש צרוש שנשאר ואומר נזה מלוק
; רביע נדנר׳ ושנהנט .אלו

ד י  העניוש משנעה ויום יום בכל א פ
 סדר ש׳ ראש . ונו׳ אלו

 וננריישא ופ״ז) ע״ו ונו׳(העניש ניצי הפניוה
 נששיפוח רניט שהזניר הסדר טנואר ועש׳

:רניט ללשון קרוג
ושליח רביעי פרק

ל א כ ב וכל עיר של לרחובה התיבה את מוציאין .זה סדר על מתפללין מטר של האחרונות תעניות משבע ויום יום ״
m סי' סור :

משנה לתם
העם

׳ היה וק כסליו ונריש ושלשה ונעסריס עשר  עד סשענין הישידם אין אופר יוסי י
 להא׳ לה סשע אמימר יוסי נר׳ הלכה שסדא רג א״ר שם ואשרו כסליו ש”ר שיגיע

ג הנשמים אש שואלים נמרששון נשלפה לישנא נהא שפדא דרג  ט נשנעה אומר ר׳
 נשאו ונו' גשמים אומר רשנ״ג דהניא הא אזנא כשאן נר׳ג הלנה מסדא רב אשר
 לשאול ראשונה רניעה נשלתא שם אמרו עוד .יופי נר' הלנה שסדא רג אמר יופי נר׳

 נששיס משירנו הנשיים עד העדר ד־ק לנדרים זירא א׳ר למאי שניה להמעטה שלישיה
 ושואלים כר׳׳נ ריש דספק דניק נקרא נלישנא קשה ונאמה וט׳ שניה רניעה שהרד עד
 ני׳׳ז אלא שואלים אין יופי נר׳ הלכה דאי יופי כר׳ אש'נ ספק איך א׳׳נ נו נז'

 נראה ואמר שם הנירפא ז״ל רש׳׳י שנה ולכך לשאול ראשונה רניעה שם אשרו יהני
 כשאן אה׳ והשתא נז׳ ראשונה ליה דאית יהודה כר׳ הלכה שכדא רג אשר ינרפיק

 דלהא׳ כר׳־מ הלכה לגרוס לו אפשר ז״ל רש"' היה ולא נז׳ דהוי נר׳ג הלנה דפסק
 פסק ואיהו לשאול ראשונה שם נדאתר לשאול לא אס ראשונה נרניעה נר׳ש הלנה ססק
ג ר׳  הימידים ולס'ז יהודה נר׳ הלכה דגרפינן לומר ז״ל רש״׳ הונרש לכן נשנעה דסי נ

 שלישיה שם אשרו דהא יהודה לר׳ שלישית רניעה זמן דהוי נו שנ"נ להשענוש טתשילין
 להשעטש סתהילין נמרהשון ׳*ז ומשהגיע דפסק ז׳ל ורניט .׳שידים והיינו להמעטת

 דשואלין דפסת ואעיג ז׳ל רש״י שם נדכהב נווהיה דאתי מתניתין ונסתם כר׳ש פני
 עולי ליכא דהשחא ואע״ג בשמני׳ פעיא ג’ר כדיהיב רנליס טול׳ משוס הוי ננ״ג נז׳

ק ז׳ל הר׳ן בעיני זה היקשה כנר רגלים  זה ולס׳ שם ׳עו״ן זה ו״שנ והעניות נס'
 היינו ׳"ז אתר או ׳״ז קודם נשיים שעונת סקושות כאן ז׳ל רנינו שאמר דמה צ״ל

 רניעיוח ג׳ ותשערינן היחידיס להתענות מהמילין דאז האפילה שהיא שלישית נרניטה
 הכי אתרינן ה'נ ההקוסה אמר יום ס׳ נני ותעניות נס׳׳ק ז׳ל הר״ן כדנתב נאושד
 קודם הש׳ישית שהיא אסילה רניעה והוי הדעת באומד רביעיות הג׳ ומפעריס דאשר

 שלישית אמרו הרי הכי לאו דאי היהידיה להתענות מהמילין אז יי׳ז אתר או ׳*ז
 ונכן .ז״ל הרג״׳ הפעם נתן כנר ימים ה׳ כתו כן אמרי ושוהין וש״ש להשענות

 אתר שהנאת׳ נגש׳ קשא דנלישנא נר"מ פפק דאין מדא פונא וקשיא .הדנריס גראין
 כיון שכן וכיון יהודה נר' הלכה נרפינן ע׳'נ נהרא ונלישנא יופי נר' הצנה שסדא רנ
 אע״נ כר"מ למספק ליה הוה לא יהודה נר' או יופי כר' הצנה אשר שסדא דר׳

 קשיא והו .ערוכה גתרא על לשלוק ז׳ל לרנינו כת צו יש דהיך נותיה שתניתין דפתם
 תרהשון חנ'נ הוי שניה דנרניעה יופי כר׳ ספק הנשיים מן הנודר נדרים וגני סונא
 וכעשן לשנים כמותן ודנריו יופי כר׳ הנכה והמר ק״א נצישנא והיינו ונו׳ ואילן

 נהדיא ננתרא ההם כדקאתר כסליו יר״ח תלא משתילין הישידים היו לא וא"כ לעינים
 נפי' ז׳׳ל f הר לשון והולך כדנתיננא נר״ת ניסה דעתו נאמת ני בהסן כאן ספק והוא

״׳׳ על שם כתב לדברי שסנים ההלכות  שתניתין דהך ושתמא ונו׳ נתרתשון 1׳״ והניע יי
= של וזמנה נר״ש " ׳ י׳’ ="’״ ״ כ־יר־) כתוב ־(נ־י־ן '

רתעניס הישידיס אין י ולר ונו׳ עליה סליג ר׳י
 שמעתא להא תתני אשימר נר״י הלנה תפדא איר ננש' לעיל ואשרינן כסליו ר'ש עד

ג׳ אהא דר׳ש  ולפ״ז .נ”נר הלנה ואר״ש נו נז' אומר ר״נ הנשמים את שואלין נמשון ינ
 דא״יסר אמרינן הכי ונתר אעיג כרי׳ הלכה ר׳ש מדאיר משנה כסהם קי״ל א׳ צ׳ע

 מילתיה הוי נתיא ולישנא וגמרא לישנא הוי קמא דלישנא כיון אס׳ה ונו' לה מתני
תנ דנריו ונשוף וכו׳ הרב כתב זה שנערן סמכינן קתא דאלישנא משמע דאמישר  אנל נ

 אנל כר׳ס ומתני׳ זה נלשונו מנואר הרי מתני' פתס על פינו ז״ל והרמנ״ס ז״ל אלפסי הרג
ג נז׳ שואלין יהודה לר׳ ננ׳  מתהילין היחידים ולר׳י בשלישית להתענות היתיויס מתמילין ו

 נורים נהל׳ איך נר״מ פפק דכמן כיון א״נ נשתני׳ נשרר׳שון ני״ז ולר״ש כסליו מר״ש
 אסור ה׳ז הגשמים עד אמר ואס וכו׳ הנשם עד נדבר עצמו האוסר זיל רניט נשב פ״י
 לה הסמוכים ובמקומות ׳”נא שהיא שניה רניעה מומן שירדו והוא גשמים שירדו עי

 נתרהשון דנג׳ שם שנואר היי ונו' הנשתים שיפשקו עד אמר ואס ואילך נשרששון מנ׳ג
י שניה לניעה  הלכות נפא׳ח דנאן ז׳ל הפור על לחתוה יש נם כי״ש. פסק ונאן ׳”נ
 ■הודה נר׳ ספק נ’ר׳ פישן ונפיו״ד נדכתיננא נר׳׳ש דה״ט מתניתין כסהס נסק תעניות

א׳׳ שהיא שניה רניעה שיזיד פד שם דנ*כ ז נ  רש״ד נפי׳ נטש״ש ונן ונו׳ נמרששון ׳'
 זמן שהוא נתיתשון ז”׳ עד השדות שני שעל נשנילים הו.כים נשנ מההסקי וכיה נהל׳

עה מה אנל .תעניות נהלנוח למיש סותר והוא יהודה נר׳ דססק הרי ע׳׳נ שניה יני

 זו אין יוסי די׳ לנני נר׳׳י פסקו דלסה ז״ל הרא׳ש ועל י״נ סי׳ זיל הרנ״י עליו שהקשה
 א׳ר נתרא כלישנא דנריס לתעלה שנתב ז׳יל יש׳׳י נגי׳ נורס דהוא לחרן דיש י\שיא
״י הלנה שסדא  ועוד היא קושיא ודאי אני שהקשית• מה אנל .נחרא כלישנא ופסק ני
ט על תימה ני  לא עניים מתנות ונהל׳ נדרים נהל׳ נר׳יי פסק ושם ני״ש כאן דפסק ז׳ל י
 ׳”נא זיתים של נשנשה אדם נל חותרים שאימתי נפ״א נתנ דשם כזה ולא נזה לא פסק
י פסק ואי .ע'כ אפילה נשנה שניה יניעה זמן שהיא כסליו שי״ש נה מוחי ה״ז  הוי י”נ
ג שניה רניעה זק כני נדרים נהלנות ונדכתג נמשון ננ׳  נפל הרג סס זה על עמד ו

ט דמדכתג וחירן נ"מ  דספיש משתע כן אינו השנים דנשאר דתשתע אפילה נשנה ז״ל יני
 היא בינונית ונשנה ני״ז נכירה נשנה שניה רניעה וה׳ק קא׳ שניה איניעה יופי די׳

מ בדני׳ כתוב דידן דננופתאית ואע׳ג וכו׳ כשליו נר׳ש אפילה ונשנה נכ׳׳ג  איזו י'
 מתפרש וכי' והנינוניש הננירה לשון הפי' זה ולפי .ונו׳ כ״ג הננירה ראשונה יניעה היא
׳ קא׳ דא ועל אפילה ושנה ניטניח ושנה בכירה שנה קאמי הפנים דעל  וכן יהודה י
) ״ן(דף קונס דנס׳ נרסינןראשונה דלא פליג׳.ואפשר דניאשונה ששמע וא׳׳נ י״י נ  ס'

 ואפשר ,ראשונה הזכירו ולא יניעה היא איזו אלא שם אמרו לא זו ני״שא נשהניאו
 המשנה נפי' ז״ל רניגו ממ״ש מוכיח זה פי׳ ונאמת ,השניה ספרכה ז׳ל דינינו
תנ דשם משניעיס פ”ונפ משיאה דפ״ש ̂לו כדנייס נהדיא נ  אנל .ל’ז הרנ״י שכתב י־
 אומר ישנ״ג דתניא הא אזלא נמאן שם דאמיו הפוגיא נל ״שב יאיך לענ״ד קשה

 נכלישיח ושניה ראשונה יניעה נהם סונה אחה זה אחר זה ימים ז׳ שירדו נשמים
 שנייה להתעטש שליאית לשאול ראשונה רניעה נשלתא שם אמרו עוד .יוסי נר׳ נמאן
 היניעיוש נזמן איירי ונו׳ ני״ז דקאמי מאי יוסי דר׳ לומר סונרש הגי דמנל וכו׳ למאי

עה ולא שלשתן  ולא כר׳ כתאן ש״ש ישיישג לא זה דלפי ש'טקוש ונשניה לנו שניה נייי
 דעת לסוף ירדתי ולא בעיני קשים ^איס הדנריס נן על .וס׳ נשלתא שקשה מה

 להתענות שלישית נגס׳ דאתיו דאע׳ג ז׳ל הטור על שהקשית׳ מה לתרן ות׳׳ש ,רנינו
׳ דקי״ל דאע״ג מוכיח זה אין י  ני׳ז התעניות סתחילין מ״מ נכ׳׳ג דשלישיח יהודה נ

 שלישית ננס׳ נן אמרו ולא צערא אינא הראשונה דענרה דכיון שניה רניעה שהיא
י׳ דנר׳ על אלא להתעטש  ואשרינן אשרו זו סוגיא נשהניאו נדרים נמס׳ שנ׳׳נ י

 אין אסר שנן להמעטת דשלישיש יאשר לרי׳י נלומר ונו׳ ראשונה רניעה נשלתא עלה
 ליה נישא להתענות שלישית דפ״ל ששתע וכו׳ כסליו ריש שיניע עד מתענים היהידיס
 יי״ש משוס יועדה כר׳ דקי׳׳ל אנן אנל למאי שנייה אנל ראשונה ליה וניתא ש׳ישית
 דהיהידים נתרהשון י׳ש והניע ומשני׳ אמרינן ולא כדפרישיח הכי קאמר נתרא כלישנא
 פש.ה סתם ל״שנ ראוי דאוינה כוחיה הלנחא והו• יהודה נר׳ דלא דהוי מתענין
ה דניון להתעטש ושניה לשחני׳ דס׳ל ונאסר דהלכתא אלינא עני  צערא איכא ראשונה י

 עיקר ומ״ש וצ״ע אצלי שאד עד קשה ז׳׳ל רנינו על נעינ׳ שקשה מה אנל ורשענין
 סעד ונ״ל המשנה נפירוש כחנו המקוסוח לשאר א״י נין ז״ל ונינו ששילק השילוק
ק אישתי יהודה א״ר ניטה גני נר״תא הביאו קמא דנפרקא וידן מנס' לדנריו ז  נ

 לפי הכל השנים לפי הכל הזה נזמן אנל אדייהס על שרוים וישראל כתקנן שהשנים
ק לפי הכל ר\יקומות  החם דאמריק כוחיה וקייל נר״חא הא על פליג די׳ ואע׳ג הז

 אשד נל ויעשה כנר״תא דקי״ל ודאי התענית לענין שסלהאנל נשיסע דאומרו לענין ה״,ו
ר אדם שוס שישאל פנרא דתין נז-ט  המשנה כפירוש ז״ל רניט וכדהכריש זמנו נלא ונ

שלט; הנס׳ שן נראה ונס שאושר זי׳ל ה״ה רמז זאת ולראיה ואפשר עיש
א  שהפעם זיל הרתנ״ן ונתב זיל ה׳׳ה נתב .ונו׳ נת״ל הצטר שנוזריס העניות כל י

 שפט ז״ל הרתנין של נפעמו זיל רנינו דפונר זיל ה״ה מדנרי נראה ונו׳.
 סנר לא נזה לקנלו צריך וישיד יחיד כל שנש״ל שכתב הקנלה לענין אנל נחיל נשיא שאין

 ושיש .שם יעו״ן ז״ל העור דנרי על נתרא נתירון תקפ׳יה נסי׳ הינ״י ונדכתב נותיה
 דהא נרכוש שש ומוסיפין מתריעין ׳שיד כשעניות דהן דאעיג ׳"ל הרמנ״ו שדעת נראה

 הרשנ״ן של משמו השואל לו שאחר ז״ל להרשניא תשונה הביא תקע״ה בסי' ז״ל הרבי׳
 .היא דנח״ל ומשמע נאחרזטת נרכות שש וסושיפין מחייעין תכתים דשוו דהינא זיל

 ושד מד לנל קנלה נע׳ דהא ליה ד״;י,ן ממש יתיד וכתעניות כיון קשה וקצת
: צנור נחעניח ברכות שש שוסינין אמא׳

ע א ב ש  שאר לאפוקי ונו' זה פדר על יתכללין מער של האמרו.וח תעניות מ
סי׳ נסוף נ״׳ הרג ונמ״ש .נתעניוש זה שדר אומרים שאין צרות

שקע״פ
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 ספלה .ה' yebip 0מפ«מ<ך .ספריס ל6
 61ה0 הפש ק אלו אל«א פוף.1<( נ> ל«<

 לנאי לו היה נן היסה רני« מונה ואם .מוסיף
 אמסלין יגינו מיניי <יאה עוד .ל״מ וונייו

ה «ל גהוף מוקעין אין ה נינ  י׳ל והוא וגינ
מהנץ היו לא מ׳יה) (דף נמשוה ע׳ש משיש

 וגמסנש כאן שנווניגו נמו גמענימ גנגולין
 והו ניטש סדר על שאינן אלא נ׳ו) ^ה(דף

 שאף שפירשו האמרוים פן יש אנל .ו׳ל דענוו
 ואין ונרנה נרשה כל נטף «יןמין ממלין
 ההרףעוה לעין הפקיש מן סלוקיס ממלין

לגהים הגנמה פון שאומר אמר שגמקדש ^א

TD הסינה מ/ מקלה אשי ונותגין א 
 יודע איי סיס. ושיג

 :נדש ע*ג מקלה אשי שמשנין ליגימ לו מין
משחרב

 ששימש נהם ואין פליסה נינה אשי אשש גשש נאמיים מלן שהוניי המומויים ושאי לי נצישה ה' ואל ושושמש שוניומש ניאה ינים מיניי .וטי מהסיל לנוי ושליח ה
נ מדשיי וליי נרפה  יאשונה ננרנה .עלץ ומושם נניפשו נאמי מהן אמד שנל ששייפו ראימי האשרוים והמשישים ו׳ל והרשנין ו׳יל יש׳י אנל .ו׳ל גאון שלום י

 משנין .נשאר ונן לעקה שומע ומושם לי נגישה ה' אל אומר נשלישיפ שרועה. שומע וסושם שושרוס ששוקי עי4 נשיה .הנשנמוש ווני נהן ומושם ונרושש שסוקי אומי הוא
̂ס נישוש ניד לפיהם ואומר הוא שנן מוטס פיו) (קף המשנה לשון ואף לו דומה שהוא לשי לפשימסו מהם אפד נל נסיסד מה משי פעם  P אלו שש עליהם ומומיף יום ששגל י

עיני אשא .לי נגישה ה׳ אל .ושושרוש וניופש
 מקלה אפר ונותנץ .בשקים ומחכסים טחקגצים העם ’

 אח להגדיל נדי תורה ספר גבי ועל התיבה גבי על
 האפר מן גומל העם מן ואחד לבם. ולהכניע הבביה

ת במקום דין בית אב ובראש תשיא בראש ומתן ח  ת
^“‘״ינ^»“;ואלא״'^ הו ש ד  מעמידץ כך ואחר ב בראשי: ונותן נוטל ואחד אחד ובל וישובו. שיבלטו נדי תפילין י

זקן לא שם היה לא חכם. מעמידץ חנם זקן שם היה לא יושבין. והן חכם זקן ביניהן ומ״מיששקיעוס נרוךפם עייש מקיעושועל
תענית ולא שק לא אחינו .כיבושין דברי לפניהם ואומר צורה. של אדם מעטידין חכם ולא -------- ^.......... •

 וירא נינוה באנשי נאמר שלא בנינוה מציגו שכן טובים. ומעשים תשובה אלא נורטין
 אומר וצא ובקבלה .מעשיהם את האלתם וירא אלא תעניתם ואת שקם את האלהים

וישובו לבם שיכניע עד נחו כפי אלו נעניינות ומוםיף .בגדיכם ואל לבבכם קרעו
צבור שליח ומעמידין בתפלה עוטדין כיבושין דברי זה שגומר ואחר ג גמורה: תשובה    ״

^ ד ^זי קנ ^ ק ל ^גו ״נ מ ^ ש ^ ^ ״ להתפלל ראוי הכינושין דברי שאומר אותו היה ואם אלו. בתעניות להתפלל הראוי ^
א זה ״ואי ד אחי: טורתין לאו ואם מתפלל נפקדש שעגה מי ישרש נשעם .הקשו להם  שהוא איש אלו. בתעניות להתפלל הראוי ת

יגיעה לו דש לו. ואץ ומטופל וכתובים. נביאים בתורה לקרות ורגיל בתפלה. רגיל שם נרק■ נמק״ שהענייהלשי דל *ר*
ת ובבני בבניו יהיה ולא בשדה. תה אלא עבירה. בעל עליו הנלוים קרוביו וכל בי  י

ת שימזור השקיט לע שם נרין על שלש הנוטש ת. רע שם עליו יצא ולא העבירות. מן ריקן בי דש .לעם ומרוצה .ברך שפל בילדו
' י י י זקן אינו ואם .מפואר זה הרי האלו המדות בל עם זקן היה ואם .ערב וקולו נעימה לו י

 ברכת עד ומתפלל מתחיל צבור ושליח’ ה יתפלל: האלו המדות כל בו ויש הואיל
ויענני. קראתי לי בצרתה ה׳ אל ואומר .הצרה מעין ושופרות זכרונות ואומר .ישראל גואל
 ואומר ן וגו׳: יעטוף כי לעני תפלה .ה׳ קראתיך ממעמקים וגו׳. ההרים אל עיני אשא
ת ריבנו וריבה בעניינו נא ראה ואומר .כחו כפי תחנעים דברי מ  ומתחנן .לגאלנו ו

א המוריה בהר אבינו אברהם את שענה טי תחנוניו בסוף ואומר  ברוך הזה. ביום צעקתכם קול וישמע אתכם יענה ת
 תחנונים בדברי מהן אחת בכל ומתחנן .זו אחר זו מוםיף שתא ברטת שש להוסיף ומתחיל ן :ישראל גואל ה׳ אתה

א בראשונה ח :אלי בחתימות מהן אחת בכל וחותם רגיל שהוא כפי הקדש ומכתבי קבלה מדברי ופסוקים  מי תתם ת
 :הנשכחות זוכר ה׳ אחה ברוך הזה. ביום צעקתכם קול וישמע אתכם יענה הוא סוף ים על ואטתינו משה את שענה

 שומע ה׳ אתה ברוך .הזה ביום צעקתכם קול וישמע אתכם יענה הוא בגלגל יתשע את שענה מי חותם הוא בשנייה ם
א בשלישית י ;תרועה א במצפה שמואל את שענה טי תתם ת ה ביום צעקתכם קול דשמע אתכם יענה ת  אתה ברוך .ת

א צעקה: שומע ה׳  ביום צעקתכם קול דשטע אתכם יענה הוא הכרמל בהר אליהו את שענה טי חותם הוא ברביעית י
א בחמישית יב :תפלה שומע ה׳ אתה ברוך .הזה א הדגה במעי יונה את שענה מי חותם ת  קול וישמע אתכם ייענה ת

א בששית יג צרה: בעת העונה ה׳ אתה ברוך הזה. ביום צעקתכם  וצא בירושלים בנו ושלמה דוד את שענה טי חותם ת
 וברכה ברכה כל אחר אמן עונין העם וכל הארץ. על המרחם ה׳ »תה ברוך הזה. ביום צעקתכם קול דשטע אתכם יענה

ת: כל אחר שעונין בדרך ט  בחצוצרות. ותקעין הסדר על התפלה וגומר וכו׳. ונרפא ה׳ רפאנו אומר בשביעית T בר
 המזרח שער כנגר הבית להר טתכנםין היו בירושלים הזה הסדר על מתפללין כשהיו טן :מקום בכל עושין הזה וכםדר

 טן ישראל אלהי אלהינו ה׳ אתה ברוך אומר אברהם את שענה טי לומר צטר שליח וכשמגיע .הזה כסרר וטתפללין
מד שם ברוך אחריו עונין והן ישראל. גואל ה׳ אתה ברוך העולם ועד העולם עד. לעולם מלכות כ  אומר הכנסת וחזן ו

 קול דשמע אתכם יענה הוא הטוריה בהר אברהם את שענה טי ואומר המתפלל וחחר .תקעו אתץ בני תקעו לתקעים
ת הזה ביום צעקחבם א  שמוסיף השש p ראשונה שתא לזו השנייה בברכה וכן טז ותקעין: וטריעין הכהנים תקעין כך ו

ק .תשבחות זוכר ה׳ אתה ברוך העולם וער העולם מן ישראל אלהי אלהים ה׳ ברוך בה חותם  כבוד שם ברוך עונץ ו
ת ט תן בני הריעו להן אומר הכנסת וחזן ועד. לעולם טל עו. א  ואבותינו משה את שענה טי ואומר צסד שליח וחמר תי

ף ים על א ט  וברכה ברכה כל על וכן ין וטריעץ: ותוקעץ טריעין כך ואחר הזה ביום צעקתכם קול וישמע אתכם יענה ת
עו אומר ובאחת תקעו אומר באחת הואב׳זד העגת שבע כל שיגמור עד תי

.™ מז י.נינ ח ״י־ י סי •n׳p» י
«/:5«ז» ופעם גפי׳שםנסחי«שוניש; שסט׳שקמס: א«ג «ס״ שןי

משנה לחם

>n הממש ש>ן גנט(<ן שג( >שקשו !שמ*נ שמגש 
 שי לש«ר הוניט לש יל« שלגי שמן שלש

 שמשי «ל דל(לוניי דנייהם שלו ,שפנה
 ושושי גשלוגרוש גגטלץ קפ<ן1ש שש>ן ש1«

: לש שששג׳
שבע

 ששין יהווה לר' דסדשמדינן וספניוש לג שריש ויל הלן ופסג שמש• לשטרן «ןפ'ש
 הוש שלחשה ששש ושדקששל שלמשה וגשעש וגלה גמגל שלש ושוסרוש זטיושש ושדם6
 גוי שלמשה ושפש דסוגד שפשר ויל ודגים .נקש דקלש דלישנש שלש ללוש לששל דץ9

 לשיי גסג השיגה. נגי פל שנןלה וי6א : קששל לוקש ששל של ספגיוש ולש .דוקש
 ששישין ולק■ «זשש משסל ששל ננשי שקלה שסל דהוה לו) (דף הששנה גסידוש ו״ל

 סליגי לש דגנש' זסיל שסשל ,מש׳ גוששלו ילסק irrpm וגל קששל דלש והש .לצשו
 שסל נגי שגל לש שו ספשש שהו סה שם לששו פל אשד גל שסק אסר נג• אלא

 להו ואיש ולשי נלאה ולגן שקלה אסל גוה לשה שאלו לא השיגה גגי פל שססנין
 למאן גן סי■ ויל ללשיי אפשל נשי אי .סשמא שאפל יוסר גנאי להוי ששים הו• דפפשא

 ההיגה נג• פל דמסנין גהן גין לפילשו והשוס׳ ילמק לפקילס לוגל פפמא ליה דלים
 ליה וליש לשאן יצמק לפרןלש וגל להוי ססום ואסל אמד גל פל למ«ק גהא גק

:דל ללשיי ספסא ליה לאיש אפשל פפשא הן משלא
ל < לגיל דל הפור וגיג טלן גגלטש [גק<] גן אמח גגלייסא .וט׳ נשפלג תי

גהפלה: גלגיל הגל גלל ולגינידל הגלטש. וגגל גשפלה
 לסשני'לקששלה(לףל׳ו:) שפלש ויל דלגינו נלאה הסללוט׳. סהפלליןפל כשהין טו

 השורש גשפל א;ש p שהגיס הייש לא אשלו מגשים אלל הלגל וגשגא
 ולפיו גלום גשלופוש גסדל אשרו לא גלישא גששני' לרגליו ולאיה אשוןפוש מוי קאי

 הסלל דהונדה לאסל מסליו וה סלל לפושין גהליא דקאשלה אגליישא פליגא משני'
 שמני' נהן ויל הלץ רג נשסששין ופסק וט' p איש גשקדש אגל ננטלין גליא אשרה
 לשהניסז להןטגלא קפה דל ויל לגיס לגל• וגאמס ,דל לגיס לפס שהוא ההלנוס גפי׳
 פושין היו לא אשלו מגשים אלל הרגל וגשנא ואשלו לגליישא גסיפא הוגילוה גופא
 גלמין פל מגדישא וגפן לסשני' שמא ששש ושיש הגיש וגהל השלש גשפל אלא
 פנהנן שקיפוש וסלל גלישא קא«ה לגהליא אשקיפוש קאי ללא וו שגלש לפרש לרין

:אגליישא פלינא למפנה נאשר ולא גן גססש' נפרש לא לשה שיג ננטלין
 אומר הלאששס סל איל הט אשיו (שם) גגליישא .וטי ושריפק מקפין פעם יז

ט' ישגאל אלה• ה' גרון פין והס ו השניה ופל וגו' ושקפין וסלישן ^
שא
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ע יח ב ט׳ סעגממ ש  רנינז ומפרש לנה׳ק ץ6פיוצ פ״ו) (חעניש6ננמר שה מפורש .ו
ככל הוא ופשופ חפצה אמר שמא  פרקים ע׳ נם׳ מטרש .ונו' תפנית ו

 נין נראשונית ני! קאסר ח'צ יננל ז״ל היאנ״ד ונירש נחפניח נעיצה שיש נ׳ו) (דף
 נזתן ואף :ו.וח6הר על יתרות אלו נמה לסתני ליה הוה נדוקא נאמרועח דאי גאמרועת

ה  נכט שלא אע״ם רנינו דעת חה קי היין מ
עיקר; הוא נן

רדן יט  •הודה ר׳ סנרח . ונו׳ להם י
' ננרייתא  כאמור תעניות הדר נ

 שמטאר נמו דר״י נוותיה והלנתא נ״כ־.) (דף
: נהצטח

ה * ש א ם  נתשרי נ׳ יום הן ואלו וט' שם י
' .ונו׳  האלו הצומות ימי י

מטיפים

 נאנ נתפנה שאירעו וה׳ נהמוו ני״ו שאירעו דנרים וה׳ )י'מ פ״ק(דף נר׳יה מנורשים
נ׳ נמשנה מפורשץ נולן :כ״ו) (תענית נש,ה נרקיס ט׳ נ

ת ד ע ב ר א ה פ״ק שם ר״ע הנרח v וט׳. נחמת י׳ז מ הרניעי צום ונו׳ ימי ו  די׳
הלנה: ונן חדשים הדי על הכתונ מפרש שהוא י׳׳ת) (דף

 עניק לנינו הלה .וט׳ ישראל נל ונועו ה
 שם ננמרא שנתנאל צאי נמנהג

 P נהמ׳ק לנשיננה דהיינו שצום שיש שנזמן
 על ידועה נזלה ואין שלום אין ולשמחה לששון

 מון מתענין אץ לצו ממענין לצו ישלאל נל
.צלות ט וצכפלו מאיל נאנ תשעה מתענית

 עושים ואין .פעמים שבע וטריעין ותוקעין מריעין ופע־ם
 ומריעין תוקעין וכשהן בלבד. הבית בהר אלא זה הסדר

: שאמרנו כמו כאחת ובשופר בחצוצרות תוקעין שם
ם. א\תם שנוזרין מקום כל האלו תעניות שבע יח , , ש

חונה הן ו^י רנינו נמ׳ש הנל נהנו ועכשיו ד--..-,״ י-יית ‘ייי י^!ייי ״״,־ יי נהח׳ק: שיננה עד ישראל נל על 1 וכיב הקברות לבית CJ,.1 כל יוצאין שמתפללין אחר
ובשלשה לא אם כאלו מתים אתם הרי כלומר . שם ומתחננים

 הצרות מתעניות תענית ובכל . מדרכיכם תשובו
ט : מקום בבל נעילה תפלת מתפללין הצבור על שגוזרין  התענית. מן הצבור ויפסקו יורדין יהיו מתי עד גשמים להם ירדו י

:טפחים שלשה בעומק שירדו עד ובעבודה . טפחים ובבינונית .טפח החריכה האר׳ן כעומק משירדו

שי פרק מי ח
ש א  זה ויהיה התשובה דרכי לפתוח הלבבות לעורר כדי בהן שאירעו הצרות מפני בהם מתענים ישראל שכל ימים שם י

 אלו דברים שבזכרון .הצרות אותן ולנו להם שגרם עד עתה כמעשינו שהיה אבותינו ומעשה, הרעים למעשינו זכרון
 אחיקם בן גדליה נהרג שבו בתשרי שלישי [א] יום הן ״ואלו ב :יגי' אבותם עון ואת עונם את והתודו שנאמר להיטיב נשוב

 והביאה ירושלים על הרשע נבוכדנאצר בבל מלך סמך שבו בטבת ועשירי .גלותן להתם וסיבב הנשארת ישראל גחלת ונכבת
 ירושלים והובקעה .ראשון מבית התמיד ובטל . הלוחית נשתברו .בו אירעו דברים חמשה כתטוז וי״ז .ובמצוק במצור
 נגזר .בו אירעו דברים חמשה באב ותשעה ג :בהיכל צלם והעמיד* . התורה את הרשע אפוסטומום ושרף .שני בתרבן

 אלפים בד, והיו שמה וביתר גדולה עיר ונלכדה .ובשנייה בראשונה הבית [נ] וחרב . לארץ יכנסו שלא במדבר ישראל על
 כולם ונהרגו הרומיים ביד ונפל .המשיח מלך שהוא החכמים וגדולי ישראל כל ודמו גדול מלך להם והיה מישראל ורבבות

 סביביו ואת ההיכל את הרשע טורנוסרופום חרש לפורענות המוכן ביום ובו .הטקדש בית חורבן כמו גדולה צרה והיתד.
 .ונו׳ החמישי וצום הרביעי צום כקבלה מפורשין הן הרי האלו הצומות ימי וארבעה ך :תחרש שדה ציון שנאמר מה לקיים

 השביעי וצום .החמישי בחדש שד\א באב תשעה זה החמישי וצום .הרביעי בחדש שד\א בתמוז עשר שבעה זה הרביעי צום
אלו בזמנים ישראל כל ונהנו ה :העשירי בחדש שהוא בטבת עשרה זה העשירי וצום השביעי. בחדש שהוא בתשרי שלשה זה

b* :נ ומגן נשץ 'ג1« קי.«« סי׳ שוי א ' i להתענות והועסד
משנה לחם

א רלזשו על אפר אחד כל שמחן דחשיג וכיון נתשגח אוהס מגה כאילו הוא היי הקנרוח ניכה ככל וכן ופריעץ וחוקעי; מ־יעי; והס הריעו [אהרן] נני הריעו וט׳ אומר «
ם' ונרפה  הריעו וכשאיחר קודם החקיעה פופים סקעו להם דכשאוחי כאן מטיש ,ו
 ואח׳נ תר׳ח הזכיר נכאשונה זה פדר הזכיר חקעיע נסי׳ הפור וכן קיום התרועה פופין

 שלא אלא הוםיף טד הפדר זה ועל .סר׳ח ואמ״נ והרועה ותקיעה חיועה הזכיר
 במקדש אלא זה דאין דפוני ואפשר .הריעו או חקעו להם אופר הננסח שחץ הוניי

 דנרי על תקע״ס נסיפן שני.נ ז״ל הרנ׳׳י על חפיה אגי ולכן נדור פעם ט ידעתי וצא
 איחר היה תחת ופעם תקעו להם אומר היה אמת וכעס דאע״ג מפרש שהוא וצ׳ל ז׳ל הפור
 חרית היה לעולם אכל להקיעה נמו לחרועה כניד לחלוק אלא היה לא הריעו להם
 תוקעין היי תקעו אומר כשהיה הניח נהר המורח וכשער שנחנ הרמנ״ן נדנרי ושלא

 אנשר ואיך ,ע׳'כ ומריעין ותוקעין מייעין היו הריעו להפ טמר וכשהיה יתוקעין ופריעץ
י׳ ייאה היכן ועוד כדכחיננא הוא עריכה ונר״סא ויל היחנ״ם ונרי על למלוק דנ  הכיור נ

 היי׳ת תוקע שנכלן שאומר ו״ל הפור נדבר׳ לי נזדמצה אמרת נירכא ואולי ,עליו במוצק ו׳ל
 ותוקעין חריעין ופעם .הנתיא כדנר׳ מסכמח והיא זיג הפור נדנרי נדכחנע הגייסא ולט

הין פעמים שנע דהוי וכי״תא נחשגה מטאי כן .פעמים שנע ומריעץ כת ינ  ישראל גואל ני
ת השש פפנץ דאינה ט  ק״א דנפרקא וקשה .וסוקעין ומריטון דחוקעץ נהדיא שם קאסר ני

 שק ז״ל ופירש״י ע"כ התרועות י"מ שנהן הצטר על חעגיית סז׳ טמחץ אין אסייק
תרועות, אמת ו׳נרטתוצכל טופיפין  אמרות איכאבלש דהא הויץ דכיא קשה והשתא ;׳
 :הניסכיח הנינוח סמסח הנאות התדועית אלא מגי דלא שי״ל אצא ישראל טאל בנרנס

ט׳ אלו תעניות y3V יח  משמע הקנרוח לניח העם כל ייצאין שמהסללץ אמר .ו
 יקשה נא״לעיית ולא האחרימי. תעניות נו׳ אצא הקנרית לניח יוצאין דאין

נ אסר דנהדיא  הראשיניח על יתייוח נשתמר ונחתניתץ י״ו) י״נ (דף נפ׳יק אשי י
״ו פט ולא  לה דחשיב משוס שיירא לאו ותינה כרכות לכ״ד שוי! דתם משסע נרכוש נ

 משייע שיירא הוי ולא פרקי! כאידך ליה משינ גפי דנ״ד אמי הכי ונסי פרקי! נאידך
 כעחא וייהך שיירא ילאו ודאי כרכות וניד דהיבה דומיא פיקין נאידך סשינ דלא דכל

ט דאית היאנ״ד ד״ק  ליי״מר דליכא יתירוה נני לה חני מולא נא,מצעיית נעילה נ
 דניח הח וא״כ דחעניוח נתרא פ' נייש ו׳ל הרין ונמי׳ש שרקין לאידך לה חשיב מעילה

 נאחנעייח ולא אחיינית נז׳ ואירא איתא א׳ פרקי! כאידך לה משיב דצא הקנמת
 לא אמא׳ נחאצעיות דליתיה דמשמע נשקים דמתנסיס הא וכן מתני׳ לה פני לא אפאי

טי החופרות ואלו ט״ל .פרקין נאידך לה חשיג ולא פיון לה מני נ ניח ויציאת שקים ו

 למתני מששה לא דמה:׳׳ אלא הוי להאי ודפי מילחא הקנרוס ניח ויציאת שקים כהוי
 לבית יוצאים לחה איפננו ס׳ז) (דף ננמ' .ופו' כאלו מתים אתם ד,רי י וצער חילי כל

 כדי אתר ומד נמחיס צפ.יך. חשוכים אנו הרי אחר מד ור׳יח המא נר לוי ר׳ הקברות
 ל”ז ופירש״י . עכו״ס קכרי נינ״הו אירא נינייהו מאי רמחים מחים עלינו שינקשו

 עלינו כיש ליכא עצמן על אפילו רה״יס לנקש ישראל קניי שאין כמקום עכו׳ם קנייי
 נתקום עט״ס לקניי הולכים כמתים אנו הרי כמ״ד ופסק ו״ל ייבינו נמצא .ע׳כ
 רניט ומפ״ש סחמא הקנרית לניח יוצאים וכחנ ז״ל רניט סתם ולק ישראל קניי שאץ

 אע'פ נמשיכה נתייר לא אם כאלו שנתות שר״ל כמתים לפניך חשוכים אנו היי זיל
 דעח כן .ט׳ הצריח ממעניוח מענית ובכל : לכתורה כן משמע הלשון פשע שאין

 אץ ראשוניה דנג' ואע*נ ניכתיננא היאשיניח על דיסרוס ימני׳ מהכרח ז׳יל הראכ״ד
 ראשיטת נ׳ נץ אץ ואמרה י׳׳נ) (דף נס״ק נר״חא יאיכא דאע״ג תיכיס הדנר

 שיים הדניים שאר ילכל דמש״ע ונו׳ מלאכה בעש״ח ייוחיין שכאלו מלא צמייצעייה
 ז׳ל הר״ן דכחב פפעמא ק הדין וס״ת מייי׳ לנו כתפלה מ״ר׳ דנאיהור שם דחי כבר

 בחרא לישנא וכו׳ דאחצעיתא ואנע׳׳א כגת׳ יאיירו כיון יז"נ דחעניוה כחית פ׳ כריש
טי יתו״ח לן וליח עיקר אי נ  נסי' ליה דאית ל”> והעיר מייר׳ לא בחפלה מיידי י

 היביי בס כדפחנ וכאתצעיוח נראשיעח דלא ומשמע נעילה יזומריס דנאחרונוח תקעייע
 אלא אמר לא נת׳ ואיהו הוא הכרח לאו אשי ורב הכרח דהך ליה דאית אפכר ז״ל

 ז׳יל החום׳ כדנחנו דסייי אתיינן אלו וחני אע"נ יהא נעלתא דקדוק ד״קא סחניחץ
 תירוצא ליה וליח ושקים הקנרוח כיח שייר שייר והאי שייר מאי וכ׳׳ת דוכחי נכחה

• זיל טעמו נראה זה .שמחני׳ כלולים והס לעיל שחירצחי
ה והוגק ב פ׳

מי ״[!•א ס ם ו ת ויודאץ • ת אני רי ם אני ׳W כאוסר אתתוזנן הקנ תי פ  תרחם אזו אם נ
שסע עדינו כ] ,שם אהרזחנן התם־׳ת קודם שם ,ואכיןשד ס  ׳וארת אאשה דתיר ר״ת [א] ז ע׳

ם אאנוא ה נדאיד. »ו ם דאסרינן ואע־ג אמירתה שם־נ׳ שהי  אם יום ו' דאאדר סגונין נ
ת את עאיה סחאאין אץ ערינד. איני אטרח שנ ״ נראית ודים ה אה דנו  קנאת ודנר׳ קנ
רי נ תו הכי אפיאו הודח בי ה נם־ק ואסרינן מו ם איה קרי דר׳  ונוי ששון איח יקרי מ

ץ רדו עד ץ אין רדי טתענ ענ ח א ואנך ס נ אאנוא אה וטוהר רשות הו ונראה .םינ»ח׳ ע'

 לא הרניעי וצום דקרא דחעניח נ“אע [ניי.)שט כחרק ייושלים רעד,
 צנדינן השתא מ'מ נע׳ העיר והונקעה משום נס׳ אלא הוי

 דענדינן נענח י׳ וכ׳׳ר. .ני״ז העיר והונקעה 1ל ממיר שני ניח שחרק תפני ני״ז ציה
 ליום נשנוחו לנו היו ראשון נית נתרק ירושלים על ידו ננל תלך וסמך חשוס ליה

 נחדש היה דהכל הנא ושאני ׳׳׳ל .לן יחמיר שני ניח נחרק העיר על ידו צר סמך אשר
 העיר דהנקעח וכהא . מלוקים הזמצים החם אנל לי״ז ס׳ נין לשנותו קפידא ואין אד,ד
 לא דחקרא היא נריא אלא דק ולא מקרא נפיק דננמרא חקת׳ש נשי׳ ז״נ הרנ"׳ כתב
וקא׳ והועמד נרים )נ׳ו (דף ז״ל רש׳׳י .נהיכל ללס והעמיר .נתשעה אלא נפיק

אצלם
טייטוניות הגהות

ח דאםיאו רי ה ערות3םד שהיי דעאטא ופניקית עונ ה הרנ א אאפוא ניהם שהי נ  אאו נ
שעה אבר הדומות  וסשאיסות מתענות ומניקוח עוכרות כאב בתשעה מדאיזרינן באב מת

י ^ נ ד ת נ נ וסשאיסות שטחענו הי ו י א נ ת רשאר פניי נ תפירות שאין העניו '  אץ נ
ו טשי׳ימוח א בפרק [נ] ו ע־כ ,נ ר ת  אעתותי עד כר' אהיכא עכו׳־ם נכנסו בדרש בשבעה נ

ו הדיתי ערב ר החסה שקיעת עד ונשרף הארי את נ שי סי והיינו דנע א ! ׳ווזנן רנן י נ
אי ו נשרף הינא שא שדוני בעשירי אאא קבעתיו אא הדור באותו ה״ה• איאפאי ינ נ נ ,ע'

נ 'Tושאoי



»t ™ם. טש מני ת ז כו ל ת ה י י נ ע ה ת ״ משנה מניד פ
מו טנר 6ל w D'isR .<ט' פשו (נטלשו!  0סל 0<0ר60 קצס nste ט <מ< נל6 6ט

 נשמןן i« ש«הצ< ספום ויל«מן לגלהיל) מקהלה נ') ומגילה(וף ס׳ק
וגו. דר6ב ^ג מל ואס ;להמפגוש ממנו זה ופל מל06ו מרוני מה לההפטה וד1ט

 נמיסממג• >ןממפ<•[6 וגן «ו»מ שהוא שא׳אלאמרופויוסא׳למי והמעש ששוש וה גס
טו  גממוס הצגה שגפמקה ואע״פ השנס ג
ט ורשליס מתעגה גנ׳ש לטוס שסל  שיסגאר ג

 אגל גמיש לו גקטע oct גשנא וו^ו גשמון
 גפ*ש אותו קונעק אין מומנו טמה גשהוא

:ו״ל הנאורס נחשונת מ«רש וק
 ה׳) (וף ומגילה פ׳ק .ונו׳ p אמד אגל

 מקדימין ולא מאסריס גאג משמה
 מקומיק לא טרפגומא ואקוומי מטס וגגמרא

:מעניוס לשאר ויריה וממילא
 גפיטנין הלנה גפגקה ■p .וט׳ להיות רול

 ממענה הלגתא א)”מ גוף מערבין גגל א׳
 סשלים אסרו שלא ריל ונמנהיאנ״ו ומשלים,

 ווא' אגל הממה שקיעת קודש טגל שאימ אלא
 קוש וגגו טא שגת מתוספת התמה משתשקע

 0למ« שנגגס פגיון אוכל לאכול רנה אס טוש
טיו נלג להתעמת ושאי אימ שוג שגת  :ו

ט' הנומות ונבל  מקוס פרק .נעילה תפלת ו
 נעילה מטארשאין נ׳ו:) שנהנו(פססיש

 «א פשוש ונר והתרועה .לשאר והי׳ה נשיג
 מק נהנו גן ויחל שקורין ומ״ש .נהן מהגת כאינה

 נפחריח גנים תוליד ני שקורץ גאג מתשעה
 : תפלה מה׳ פי׳ג רטנו נדגרי נתנאר ונגר

ט', אונלץ ובכולן  שמעיקר הרמנ׳ן נחג ו
 ניץ אלא וביום גלילה טין טלן הדין

 מתענץ רא מ*ב0 «ן onti בשאר שנתגאו
 ולא מאי נהוג ונהוג מאי מתמנץ אץ רא

 אלו יטטס גמשגית אומן ועשו נהוג לא נהוג
:טא פשוש והמנהג וגריו

שנכנס ו ט' ממעמין אג מ  פרק משנה .ו
 משנננם צ׳ה) נחעגיס פררים גג׳

 «מרין ונסמיט ולננם למפר אטרין נתונה להיות גאג ס׳ שסל שנח נשממה ממענוין אג
טו מפגי  ולהניס לגבס אבל וללטש לגבס אלא שא צא נממן א׳ר ג׳מו) (וף ומת' השבת ג
משפה לפא לגבס אסור מוסאא ריג ואיתומג אטר ולהניס לגבס אשיא אמר ששת ורג מומר

גאב

 בימי שהתענו לתענית זכר באדר [ג] ובי״ג .להתענות
 באדר מ חל ואם .וזעקתם הצומות דברי שנאמר המן

 . י׳׳א שהוא בחמישי וטתענין מקדימין בשבת להיות
 בשבת להיות שחל הצומות ימי מארבעה אחד ייאבל
 שבת בערב להיות חל .השבח לאחר אותו דוחץ

 מתריעין אץ האלו הצומות ובכל .שבת בערב מתענין
 בחורה קורץ אגל . נעילה תפלת בהן מתפללין ולא

 ושותץ אוכאם ובכולן .משה בויחל ומנחה שחרית
 מםעםין אב משיכנם [י] ן :באב מתשעה חוץ בלילה

 אסור בתוכה להיות באב תשעה שחל ושבת .בשמחה’
 פשתן [י] כלי אפילו נגוחץ כלי וללבוש ולבבם [י] לספר

 לאחר ולועיח [׳] לבבם ואפילו ,התענית שיעבור עד
 בשר לאכול שלא ישראל u־u וכבר .אפור התענית
 .התענית שיעבור [ם] עד למרחץ יכנסו ולא זו בשבת

 עד [<ז] החדש מראש השחיטה לבטל שנהגו מקומות ויש
 ואץ .דבר לבל כיומו לילו באב *תשעה ץ :התענית

 שלו השמשות ובץ . יום מבעוד [•] אלא אוכלין
 יין ישתה יולא בשר יאכל ולא .הכפורים כיום אסור [נ]
מנתו יין הוא שותה אבל .בה המפםיק [«] בסעודה [צ]

שיש
»י סןל פ ע: ממ׳נשפ: טי מוי נ ש»: ממ׳ג ט׳ ק פ ט׳ ר ט מיי ב  ט' ד
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 נ*טז, מטס בהם אץ משהן וגל• שלהם גגטס שלם מ׳באגוניית לאתר להרת אפילו גאג
טן משום גהס אץ משמן גלי שאסרו פ’אפ סס טד  ש׳ שמל בשבת ללבשן אטר אבל ני
 סטגסץ פשתן נצי אפילו ללבוש שאטד טא or מגל והעו« .גנס' עיג בתוגג לטוס באג
ט לגבס אבצ הנועניס פד  למטר מטף ו'ל והרמנ״ן .פשתן מגל• מק אטרץ טלן להמס ג

 ורבינו ליאיס נד• צמר נגל• אטלי שלמ נטס
M מי טס בוה גסב  להסניר שנהנו לט מ
̂מ לס• מומרץ ובה׳ שאמרו מס גתב ולא  שענ

̂ות באג מ׳ השמל  מל ̂מ6 ובעונמ גפ׳ש לה
ס ולגשענה גשגת ערבה 01• •גא שלא גד•  ל

̂ס פ*מ ונקדש  ודש .לששון גאג ש' •ג^ג הרא
̂לו התפממ שאמר  מסקנת וגן סומר ללבוש אפ

ס עד שגמג רבינו גלשח ומבואר נמ'0 :התע̂נ
 לא סוה המנהג .וגו' •שראל גל נהנו ונבר

̂לת לעח אלו בארצות פשס  נשר אנ
i התענית ערב אלא נמנע<ן שאץ s i גגנסץ אץ 

 פרג אפ<' גמור שבדין הוא טור ודנר למרסן
לרתק: סותרי! באב השעה

שעת ז טי. דבר לגל טוסו לילו באב ת ו
 ומיקר מקומות בהרבה סבואר וה

 נתבאר ושס נ׳יד:) שנהנו(דף מקוס מ׳ גפסמיס
 דרנק דסטקא ואע׳ג אסור סלו השמטה שגץ
 תא4נד לתוסרא אוליק ספק הא• ט• טא
 לפשפש שאץ ו*ל הרמגין למי ומגאן המס
 הנטדס 0ו4 שיש במו מגפי*• טספת באב
 שגץ לומר שרן היה לא טסמת ש טה שאס

 01• מגפוד טספת שהר• אסור שלו השמטס
ונו*. נשי •אגל »V1 מא: נמר ודבר מא

 •אגל לא ג*ה) (מענית טקיס מ' פ׳ משנה
ש •ץ •שסה ולא בשר •אנל לא הבשילץ שני  ומט

 גספוזש אלא אטר שאימ ל') (דף טמרא
 ולנטלס שפוס משש שתהיה והוא גה המפטק

 נסר הוא שאוגל שס מטרש pi רטנו וגניש
 שנשסשא פי' ,גשלמיס שהוא ומן גל מלימ
 יגן אחי ולילה •טס שני סטעוי •וסי נסלס

 שג• שפירוש ו׳ל המוב*ן והפלה .רטנו גדבט הגל •סיס ג׳ גל והוא מגט •ץ טא טמה
 שנ• אגל תבשילץ טד שג• טטו והוא אוקמרמ •רק של אמד ממץ אטש הס סנשילץ

וששוגס הפת אס גהן ללפס טמרץ טין טרוס נדג• גל pi טהרץ אתה גקדרה »נץ
הסשטק

 :טעמד רסני מ4ו העטו נ•0ד 04 טדושלמ• טא ופלונמא מנשה שהפטד אצלם
ס׳ צומת ימי מוי אתר א̂ב ה  טדפמסא דאקדומ• נשיג אמריק נ״ה) (יף ננס' .ו

̂ה נועמא האי לאו דאי נאמר סקומיק לא ו׳ יביום הי טוס לפשוט לגו ה
 וא׳ח הקודם, נלשץ ו*ל ה׳ה גינסב נע׳ש טסו קובעץ אץ מומנו ינוסה ניון איא
 שטא שגת ליוס ססון טא7 ראשץ ליום לאסרו עטף מט אדרגה גן טטס טיס למה
ט• טה לפיס •■ל .הקבוע מומס רמק שמא ה' נעם מלעשותו הקבוע ומס  להקדים י
 לא טרעסמא דאקדות׳ מעמא ממרא מצרגו ולוה •רושליס פל להתאבל 1m גד•

ט גףגעץ טו טרעסתא דאקדומ• מעסא לט 47 •יל איג .סקדטק  ואגדג בע*ש ט
תג בפ׳ש י\געץ אץ מוסס דנדמס דטץ ם מיק שט• טניה לעיל ו*ל ודה נינ  נ׳

:בפיק ט4 וקבעץ סמגיק הקבוע לעס לשומרו שאפשר וגל מובא דמטר
 המעה משתשקע 4וד אגל ונו' דל היאביו נשס ויל ה׳ה כתב .וט׳ גמיש לטוס רול

 שבת לתסוס שנננש שטק נל4 לאנול רצה אס טוס קדש ונבר מא שגת מטהפת
 גתג דבתטלה אשיפא טשא דקשיא משמע הלשץ סריהוע .להתענות רשאי איס טג
טיג דמשמע ישא• שאימ כתב ואח״ה ונו' לאטל רצה אם  גיץ יה״ק ונראה .לאסל י

ט בעיש תפנית לקבל ׳נול ואינו להתעסה רשאי דאיס  התמה משמשקע לאטל שלא ג
 אץ •תענה אם אגל ברצוס תלוי הדני יטה קבלה ולא בע״ש מיב שתל שאירע השתא

:גן רפ4ש אלא קבלט מצד התענית גא דלא מפני איטר ט

S דגי ונעוסלם׳ 'an וי׳ '0 מתענץ הע
nora מרנ נסטו בעג תפעוו ער » טיין וסוו . גרניווא וומ יסוויס ני גסץ מעטת נ * 
 וסגיאוו קינוה טוסניאוו רגינו ונווג רבתי וגעינת סומטס גסס' 0׳ געג נווסעוו סיגה
 נסס׳ נראיתע סגילוו mpo עי עקנ׳ו n־0» ג*'■ מגיד וזפעים פיר nV«1 רות

 רג חוסר םוונ* לוז •לין! דקר* »ר*ת נפאלתות (נ! :ע־נ סחריים נתג ונץ טסריס
ל מ ס  קהלת *׳0 נעייהס תיהויים נקהל! פני וזי* לנל קהלה ום! ׳•ג prat׳ נר •

 גדסינן [נ) 1 עיג ,והסימ •ץpנm גוועניה ייופבץ ׳עראל גו *סתגנמין ווענית עס
v חני שסואל אמי שנהגו 0םקי געיושלם• n עליל דאב ס! ווםרא לספת׳ ולא רנהיג׳ 

 כ׳ שנאסר שטה אנן מסקה שגו עסר לארוג ט* עסיא להשווי ולא גורהיס ויש סנהג
 באג בתשעה אסילו שסואל אמר רנתונות וש״א .ירושלמי ותענית «״א •ורסק השחות

 אין אב סשיננס אירוסין סעודת יעשה שלא ובלבד ברתסיס אהר ucip* שלא יארס
 טר׳ת ולבנם לסמר אסור (ה) 1 ע״ב ,החולץ מי נינסות בדאיתא איטסץ סעירת עושץ

 אסור אינו אוסר רשניג אסור בולו החדש בל םר1א ׳הודח ר' ריס רני• טוענית עד
 לקולא ותרו״ט נרשטיג והלנה נו״ם הלנה רנא אסר עד ונוי בלבד שנת אותו אלא
א ואסר נרשנייג והלנה התענית עד דאסו נהא נר׳ם הלנה טי  ילסעושי שנה אותה ני

טס לתקן ראנאד ונראה הרוקו נוונ .דיה אווי ואטלו לגן קורס  ומגעלס הראיס ננ
שנה ואחטס ט כל ויכנס לסוד לאסוד דכוטנו ונהנו נתונה כאב השעה אוזל נ  או
ד ט נהי דק השנה לאחו שנחזה אע׳ו שנוע דנו נ שטה שלט (ו) ו דו הדי ס א

ק ו כנ שי סי. בשממה מסמפץ ג6 מ י ו נ ס סניפ 5ל למס לטל גסגת• ג ט  5לפ י
ט ומק המשא ׳דממפמץ סרגל• גסמולז• 60»גר 6ד פ לל ו קל ת ט׳  ג

 וסרסלס סט^ף השמיטה טגנו במקום 4 6ט מטרות מדת דהמולן והגיא גתג
ש ודוסק: ע׳ג ויל והראיש  גדגתג ליה מבט סטגס דאפילו קשה . puo גלו וללבו

 דסקשה לומר ליל p על אשר .ויל רגעו דפת שק וגתג לל גגימגץ בשם ויל ה׳ה
ג דגי• פל ציש:) דסעניוס(דף גפ׳ב ויל לרגעו לו o דלספי נ•׳0מ בפירוש נממן י m 

טי' נקש דאמא• וללטש לגבס דהייס  הראץן הקשה וגבר ט• למודא ללטש לגבס מ
א דאין ונתב גהסקיו וה ויל ט דלי׳נ לומר «י ק. קורס המטבכים ללטש ט  ולי ל
ט נראה ה4 ס לו א דיני ת ליס «יי / מפ  •טל לק מקוים סטנם שמא דמה מא י

 לנבס סטיסץ נקע ולהג׳ ללבוש אסור לק קדס puo דודא• המטגן לא אגל ללטש
 א4 דר׳ג עליה ששת רג הליל לא ומי׳ג דטתר ודאי סקןדס המטגס דללטש וללטש
 דאעו ויל רביס גהג ליה טרה לק קודם המסגה ללבוש אגל ואסור ולהניס גלגגס
 אלא יפתו P אץ ויל ה׳ה אבל המטגס. ולא לק מקדס המטה! אלא ללטש א«ר

ץ ליפת ויל רגיס ופת התנים מג tn< ל*י ויל יגינו דגקמ p1«7 צ״ל ולדבריו ויל ט p 
 לא ורטש ויל היה ונהג השגת גגוד מפד מותדן וגה' אמרו ובממד' .סטגס דה׳ה

ת ג מקלה לא דלדדן מסד הוני ט  המשנה גפירוש לרטמו^ל רא^׳ אבל גאג ש' שגת ג
טץ וגהנדש• שגתג גגלגתא דלא גו• מותרץ דגססיט בהא שנתב תאפר הוא מו

רשגיב
סייפוגיות חנחות

שנה p»VS שסד ניה^ סשוס נו שץ פשתן נל> ששטו סי׳ו נשר אפנול שלש שחס גני שנהנו וסח ב ש׳ שהל נ ה; הע»ו5 נו הוג נ
רנ ]1! ב עלש ששת נ נ שסר דשי• •עהק ט טי י קודי רנסל' תרע ששה י נ  דג ו

טיו ונחסיש׳ ד ספני סו ש ושיהוקסש השנה ננו ץ ננט  פלש נזרש נשב '0 שהל ננ
ט נס שחר• נשש• שו ושרשי גיוס שסותר כשנת נשב ש נשתל ש שנט ת10• נ  ודגו ח

 נוורש ונסרק נתונת להיות נשב '1 שהל שנה שלש שסרו לש שהר• עזירש ושסרש שלש
שנת לתעוז הל נין סוזלק רסנילת  מחר׳ם נחב )0[ 1ע*^ ס׳ה בחונה להיוון חל נץ נ

ל נפוק עז נעל שהיה טתוניק סעשה היה שלט שי׳ס ספני רשסר שהש סערנץ ט  ט
שנוז לתיוה שוול נשג טזשעה  ויחץ גדיל טע*׳' טזולל יתרה ש' יום עד וניחת נ

ד• רהנש ה*ם0 ש״זו השלים ולש ל נהגי ונן [פ! 1 ע'נ היה שלנו י  ונם ששננו ננ
ףנ ״ן לשהות שלש  ד נהלנוזש העשת■ עוס נוזלי נפ׳ש ורץ הששש שינש ט (י) ■ ו
: נ  שהנהפו ששננו סניול■ ויש [צ] ע׳ג; ע׳ש נשסושל ורלש נו*• שנהנו סקוס ש [נ] ל

שחל  שעווזו לסע^נעדשס סנהח נץ שלישעז סעודה שהר שנה נסועש• נשג השעה נ
שץסנרנץנהסנווסוד• שווזיסטסו שינלסנעדסו שעלסנהניה לש שהדתו ש  •שילש ה

נ *נ9ו ןהטרנורנוהעו שניזוותורנו כששי ססעשעזע סשנה חית  עעהנר בשק שריש י
p שלש ל שלש הסעירה נוו בני 4 ד •שנ ונוזינ לעעסו חףג שי נ  והנר ונן am ט

ט׳ נששנלו לטןלעעסן סשולס ורנינו ר*• סנ׳ שטב ע שלפי ש ש שנו• ‘שוסוננוןו ע
טן עזודיט שלש s נוי i ה שץסושק שס פ»שזשנל0וץו1 [פ] נ»וד]ו ועיש  V1B נ

שני נחר• המת שחר וששלו ג ל ג שסו עזווזז ט ש ותנע• לקולש יוזוי״חו י ורש נחייע
r w
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 לאטל שדעה! אע׳א קניעיש ל6 אסרת סעודה לסעוד עתיד שאינו נל נה ספססיק
 פראי אונלין ואח'נ גיץ ומשהניין נשי אונלי; רשעים נע! פנעגס כאלה לא עראי

:ויין נשי נה שאי! נאנילה להפסיק נדי
.נ׳ס.) דף (שם נרייהא .וס׳ נאנ סשעה וערב 1ד
ל מ כ ט' חסידים א נ אמי ל״א) (דן .ו  י

י 5ש מנהגו היה עי ״י ^  אלעאי נ
נ ה פח צו מניאין נאנ פי פי  נמלח חינ

 ונירים סטי נין ויושנ נמים אוהה ושורה
 נמי ודומה מים של קיחון עליה ושוסה ואונלה

כ: לפניו מופל שמסו ע'
 מקום פ׳ מימרא .וט׳ ומיניקיס עוברות י

מנ׳ן ונסנ ניד:) שנהגו(פהחים  הי
 שהוא חולה ונן ל' כל חיה פיהו אלא ו׳ל

 מולי דנמקוס אופי וא״צ אוסן מאנילק צריך
ק גזור לא נ י ענ״ל. י נ י  שאם הוא פשוט י

 סננה נמקום אלא מאנילין שאין פי6 פמצא
 מהעטת וסיניקוס נטניוח למימי להו למה

 לא אלו מחענה סכנה ט שאין חילה השחא
 ונן חולי נמיץם החמירו לא ודאי אלא כ*ש
 פסוחח ומיניקוס שנטניוס מכאן לדקדק נ׳ל

 החמירו שלא אסיים קמוס נג' פלהחענוח
.נלנד נאנ -נע' אלא עליהן

 נפי נהלטח ונכחנ שם .וכוי ניחיצה ור0וא
נו׳ נסיכה ואסור ;פייקיס נשלפה

ם' חעטג של  אסור ל׳ו (חעניח שם ניייסא .ו
 ופי׳ המעה ינחשמיש הסנדל וננעילח נסיכה
 דלא סא נדור ודני חעטג של נסיכה רניט

עדיף

 משנה שנמווכו', וטקום :הכפויים ניום שמיהר לרחיצה היין וכן הכפויים מיום עדיף
ח .וטי ל“ו חכמים ואמרו משנה סהם ני) נ*ד (פסחים שנהגו מר\ם ס׳  דנד* סני

ק נניייחא י״ע לי): (העיח נשנה פרקים נג' פי
 נאג נחשעה לחניים שלום שאלח סק חוספהא ונוי. אין חכמים תלמירי יא

ההייופו* אס פשינין פי' יפה. נשפה ולהדיופוח
:נירושלמי אממ וכן יפה נשפה

. לקרוס ואסור טי דה דניי ו הו א י'י ס די  מ
 ונרפ נפוסו והלנה לי) (חעניח שם

מנ׳ן כהנ  פרשס היום סיר שאומר ו׳ל הי
רט הסיר וכל סקופן ואיזהו הסמיי  ואיס פי

 פירוש .ונו׳ סהגץ החכמים ומקצת : חושש
ע סניח  ספילק להניח איס שרשאי הוא יני

 אלא הימים כשאי נזה הוא והיי נאנ נפי
 היה שאס להניחם שלא נהט הסנמים שמקצח

 P טסנ היה לא להרמס שאמי ליל דעחו
 ואע׳א עיקר. הוא וכן נמ׳ש הוא יעסו אלא

 פהנוס נאנל שטהגוח מצות כל ננרייהא ששנינו
 גמור כלל לאו וטי נימיצה אסור נאנ נסשעה

 שנפרע מה אלא נכלל ואין ופרע כלל אלא הוא
 וסיכה רחיצה נניייחא שנפרטו הדניים הן והן

 אין שהרי הוא נלל דלאו סדע הינריס ושאי
ע נאל נחשעה המסה כפייה לט  שס מפורש ו

 ליס מצוס לכל כלל שהוא שפי' פי ויש .עמי
 נכלל חפילין אין כן ואע״ס נאכל הטהנוח

מי איע אנל שאפילו לפי  ניום אלא נהן א
 כל נאנל שנוהג מה אלא אמרו ולא ראשון

 :ז׳ל הימנ׳ן העלה וכן שנעה
משחרב

ת. v> ימים שלשה לו שיש  מליח בשר ואוכל פחו
:תבשילין שני [<] יאכל ולא יתר. או ימים שלשה לו שיש

.חצות אחר באב תשעה ערב שאכל כד״א [°] ח
 בה מפסיק שועא פי על אף חצות קודם סעד אם אבל
 להיות שחל באב תשעה וערב .שירצה מה כל אוכל

 אפילו שלחנו על ומעלה צרכו כל ושותה אוכל בשבת
 להיות שחל עצמו באב תשעה וכן .שלמה כסעודת

 העם כל מדת היא זו ט • כלום מחםר [ע] אינו בשבת
 הראשונים חסידים אבל .מדאי יותר לסבול יכולין שאינן

 לו מביאין היו באב תשעה ערב ]6[ .טדתן היתה כך
 בין ויושב במים ושורה במלח חרבה פת לבדו לאדם
 בדאנה מים של קיתון עליה ושותה ואוכלה ונירים תנור

 ראוי כזה .לפניו מוטל שמתו כמי ובכיה ובשממון
 אכלנו לא ומימינו .מזה קרוב או [צ] לעשות לחכמים

 היה אא״כ עדשים של אפילו תבשיל באב תשעה ערב
 בתשעה ומשלימות מתענות ומניקות ״עוברות י :בשבת
 ואפילו בצונן בין' בחמין בין ברחיצה ואסור באב.

 תענוג של בסיכה ואסור .במים אצבעו להושיט
. הכפורים כיום המטה ובתשמיש הסנדל ובנעילת [ק]

 ואמרו .בטלין חכמים תלמידי מקום ובכל .עושין אין לעשות [י] שלא שנהנו ומקום .עושין מלאכה בו לעשות שנהנו ומקום
א :לעולם בדכה סימן רואה אינו מלאכה בו שהעושה חכמים  בתשעת שלום לזה זה נותנין אין חכמים תלמידי [=] י

 . ]6[ ראש וכובד דפה בשפה לו מחזירים שלום הארץ עם להם נתן ואם [יי] .כאבלים ונאנחים דוים יושבים אלא .באב
באיוב אלא קורא ואינו .ובדגדות ובנטרא ובהלכות ובמשנה בכתובים או בנביאים או בתורה באב כתשעה לקרות ואסור °

M ת :שם פסיג <:ןנו סי' מיי ו נ י ק ב ו
משנה לחם

ק דאחריק מפא ליה דגפקא מראה  אסר אנל וסלכחא אגל גני )י׳יג (דף דחעניוח נפ׳
יגגיאה עיש, מיהר הזוהתא אס להפניי ואם אסור שהו גל אפילו לפוך אנל וט׳ ליהין

משום דהוי ניהיג ולא ננמ' שם דנשאסר צער משום דהנל לאנל נאנ ע' להשוות לו
 הזוהמא אח להעניר דהייט מוסר העגוג של שאיגה סיגה דנאנל דקי״ל וכיון חעווג

 ואיך אסורה דוקא תעטג של דסינה נאן כתנ ז״ל והעיר אנילוח נהל' ז״ל רניט פסק וכן
 גזו כיוצא השוואה שעשה לי קשה זיל הפור על ונס .רחוקיס והעגינים רניגו השוה
 סלוכלטס ידיו היו אם ותכלה נרכה לצורך שלא אפילו דנפ״נ שכתש סקג״ד נסימן
ח׳ כדאיחא העטג של סיכה אלא וxא שלא וכו׳ אוחס רוסן ונצואה נפיע  שיש מי ט

 של שאילה שסיכה יוכיח יה״כ הענוג של שאינה לסיכה חטפין עלין וחה וטי חפשי! לו
 מחפסץ ראיה ואדמייתי חרי״ד נסימן עצתו הוא כדכתג מיתרת ונחעפין אסורה הענוג
 מלוכלן היה אס שם דאתרו אסרת תנרייחא ראיה לייהי יה'כ גני דתתניא נרייתא דהיא
דשאכי ראיה אינה זו אנל מטרשת ראיה והיא חושש ואינו נדרנו רוחן ונצואה נעיס

לסיכה רחיצה נץ יש זה דחילוק התירו לא לכלוך להענרת אנל חולי שהוא חמסין
 אינה וסיכה מותרת הזוהמא אח להעכיר דרמיצה הרי״ד נפיתן זיל הפור מדנרי כנראה
ה'נ דיני יכל .נעיני ציע אלו ודנרים לנד חולי מחתת אלא רותיה  רניט שהזכיר י

נ נוהגים יכו' הסנדל ונעילת רחיצה נני ז׳יל מ'  ולנך שם מיש על כאן זיל רניט וסמך נ
הנ לש' יה'כ נין חילוק קצת יש מעפחת דשורה נההיא דמינו אלא ניהיכ, כאן נ
 6ל נאנ ונתשעה הנפולים יום מערב דסוחעה ז״ל הפור מדנרי משמש דניוהיש נאנ
 ואולי ,הסחיפה ענין כ”ניה הזכיר לא זיל שרנינו אלא לנאי זיל לרנינו לו היה וא״נ
ר הוא  לעיל החפלות נסדר צ״ע .שם מ״ש על כאן סמך ולכך נפניהם שוה דהדין טנ
 לשאר מנחה נין חלק ומדלא נאנ נטי נחם שאוסרים זיל רניט שהזכיר הפלה הל׳ אחי

ן (טיק זיל הרא״ש כדעת תפלות נשלש אוחו דאומריס ליה דאית משמע התפלות  ד
דחעניות בחרא נפי כיו)

 הוי חמישי דאי ליה דאית סש״ע החענית אתר ואפילו אסיר השנת כל שאסר לפניג
 א״ש זה ולפי דריש אלינא התענית אתר איירי ומתני׳ להתיר סנרא אין התענית קודם

 תימה אנל ז״ל רניע הזכירו לא ולכך דינא להאי ליתיה מותר דלאתריו דקי״ל דלדידן
 שנת נערנ להיות מל ננריימא אמרו דעמרא המשנה נפירוש זיל רנינו שפירש זה על

נ לכנס מותר נשכת נתמישי כנס לא ואס השנת כנוד מפני נסמישי לכנס פותר עי  נ
 נהדיא הרי ,ע'כ אהא אחא רנ תימא ואי אניי עלה לייס ולמעלה המנחה p שנת

 דנהתישי נמהניתין אמר ולמה מותר ונתמישי ששי ניום נשתל דאפילו ננרייתא אפרו
 אניי עלה ל״ט דקאתר דמאי מפרש זיל דרנינו ואולי .כהלנתא דלא טי מותרים כשנח
 כנס לא דואס אהא דקאי פירש זיל דרשיי אע׳ג תותריס דנה׳ אהא נסי קאי אהא

ר אולי בחמישי  רצה לא אניי עלה דלייה וכיון מהדר סילתא דאכולה זיל ינינו טנ
 לרניע פעם קצת נראה זה .כהלנתא דהוי ליה דסשמע משוס כך דמחני' לפרש רביע

דחוק: קצת שהוא אס זיל
נ׳ דהייק נשלמים אלא אמרו לא ל׳) (דף דמסרא קשה .ימים שלשה לו שיש ז

:אמד וצילה יפים
.הכפורים מיום עדיף דלא היא ברור ודנר זיל היה נתנ .תענוג של נסיכה ואסור י

 אסור תענוג של שאינה סיכה אפילו סיהינ ילפינן דאי אצלי קשיס ודבריו
ס דכ"כ טף זיל יני  את להעביר הוי תענוג של שאסר סיכה ופי׳ עשור .שניי. הלנות נ

 בלא אנל ונוי לסוך אסור דתיא סיכה תיי׳ד סימן יוהינ נהל׳ זיל הפור ונ*נ הזוהסא
טי הזוהמא אס להעניר אלא לתעעג סך איט אפילו טלי  דאמח מהירושלמי ונפקא א
ה זה פל ע תענוג של שאילה נין תענוג של נין טנ ף זיל רניע דניי הס ו ט  נ

 תענוג של סיכה נין נוט ככל נוכו מקצת לפוך אסור שם שנתב עשוי שניחת הלסת
ה נין  ליה דנפקא זיל היה שם ונתנ וטי תולה היה ואס תענוג של שאינה טנ

 נתב וכאן אסורה הץהמא את להעניר סיכה דניהיכ מכאן נחנאי איכ פטרושלמי
.מותרת הזוהמא את להעכיר דהיינו תענוג של דכשאינה משמע תענוג של טכס חקא

סייטוניות הנהות
 גיאת ווזר־י סינים נ' שהן ועדשים אורו ננון האיי רב [כתב [נ] : ע׳ב פית' ובן בדרג וב'»
ב ת א נ  ואין קטנית שא אתי טין אפיאו חכסים ואסרוה כבור דרך הוא תבשיאין כ' נ
ב סיגים נ' א׳א  סנושאים תפוחים אאבוא אוסר חיה ריצנ״א [פ] !נטור] ע׳ש הרטב׳ן ונ׳
 הסטה תשסיש אנא [כ] :דנורים ניריש• נדאיתא ע׳ת טשום נהם סדתוא אוזר תנשיא עם

ב ת ר נ ה ואסור טוויניא י«חק ה׳ שנ ו שהא נ  אאנא דד.וח פירי אמחרתו עד ונדתה ט׳ב נ
תב וט׳ס אסורי וא׳יג ,נור,ג שנווינעה רנדים דאטר ף עיין רנו נטקום או אשסוע שאין נ ט  נ

טת א ך [ם] אהיתר: כתב התקה נעא ונן שפואת ה  נרי יהודה ר■ שא מנהגי היה נ
א אניא דהודז סן רב בירושאסי גרטנן .טי איאעאי  ואומר בקיכמא פיסתיה רבע זורכיה נ

אב ט' טעורת עיקר היא פו  רני רנת■ כאינה ונן שני במרץ ויגרם שנאסר סד. אקיים נ
 סנאן [צ] :ע־נ צו' נאפר וטובא פרוםה נוטא היה באב תשעה סעודת אונא נשה.יה נון

הגו  נדאמרי' וקשות קרות סנושאור. ניצים [ואונאים :ד&פפנךז נסעורת קרקע ע־ג אישב נ
טז סח א תניא [י־,] !ע־נ] נעואם שחוזר גאגא אניאות אף סגואגאת ני אנ תי נ  אנא דנ

טדה ם ך סהלנים שחיו \ די ט־ ונן יוזאועו אעיר שהניעו וניון סנדא ננעיאח סותרים נ

םשחרב

י הענית וכן נאב ו נ תב ,ז  אנא ישראא שרינה נעיר דוקא טאינגאטיר׳א מאיר ה׳ר נ
 ואשהו■ סעודה. אהנין [י] :היהודים נרחוב שיכנס ער הואץ אינו נניים שרובה נעיר

תב חצות אאחר אהסתין נהגו האיאח אזויח-  רתנן הא נן סשטע התום ראשון םד.ר'ם ונ
אב טפי מתקינים אב ש׳ אסתואי נ טו היום ססוף שי נ  דיפיא יאטעאח גדואח ממנחה נ

 שאיאת אין תוספתא [ש] ז נ’ע ,ואטעאה הטנחה סן ירק בקנינח דטוחר חנפורים ריום
שפה זאהדיוטות נאב נתשעה אהנרים שאום א ח־ר התעניות נתרא נפרק [יז] ;רפה נ  נ
 ונראה . ובו וסינד. כרחיצה ושתייה כאניאד. אסור נאב נט׳ נוהגות באכא הנוהגות מזרות

א ספסאים עיי ׳ושנים שאין הזורפתים מנהג אסתו״ם א דר.א הנונחה תפיית ער היום נ  אנ
 השרת אטאאני הקניה א׳א רמתי באינה ]fi[ י קרקע ע־ג אייא אישב או אין הימים ו' נא

שי נייין׳ החרנן בשעת ה עושה. הוא מר. אבי* כשהוא ודם נ נ נ  אעשח אני אף הפנסים את ס
 אחיאיק שאין שנהגו אטנהג ראיה מהר־ם הניא טנאן ,קדרו וירה שמש שנאמר נן

היב אנ טתשעה ננ א נ נ ,החזן אזויקו אותר נר נ׳ איוהי ומשנת הי^ינטת פ' [וטיוא ° ו ע'
ס^טן



א נ«!ונה בסף פ״ה תעניות הלכות זמנים. משנו! מניד פ ק

ב שחרב י «׳ פקנו המפת גיה ס נ 6הו .לגגן 6פל גורו ונן פי ו ל  Dpro פיק נ
:פרקים נשלפה פרק נהלטח והונפ ם׳:) (דף מתים

T כן «׳ ננלי לגג! שלא נורו ו f ונפ*ק מיס) (דף דפופה אתרון פ' .ו 1 <p) pw7 
 5 אפוי דפומא מרא ואפילו ואשיקו ואכור ל! מנא זמרא

ס' ישראל נל «גו וכבר  ינינו כתג נ! .ו
 ומרא יאמייק האי ז׳ל גא.ץ האיי

 שגץ ארנה של עימת גגון ה*מ אסור זפומא
 שירות אג: ניפיו יפה ולשנת לסנרו אדם

 נל מנהג הקניה של מםוים וונרון ותופנסוח
 המשת>ת וננית התוגה ננית לאהרן ישראל

ל :שמחה ונקול עימת ^ן
כ טי ח׳ א «׳ עפרות על נורו ו  שם .ו

 •על נורו משגה פ.)’ם (פושה
ל נלוי והלנה סתגים עשרות  אפילו דני מנ

 מהנים ווקא ופי׳ .אסור מילת ופל קרם של
מותרי! אדם גגי שאר אגל שממה ומן שהוא

:רל וניג נטלו
ט'. של עשרוה על נורו ובן הו ל  נמשגה שם ג

ע׳ ופירשו נצות עפיוס ועל  וינהו מאי ננ
 ולאו ז״ל הרסנ׳ן והעלה .והג של עיי אי׳י
 נפף של שהיא נל אלא והנ של עיר דוקא

ן היה שדרכן ולפי אשורה זהג של או נ  נ
 וזהו ראיה לוה ויש . והנ של עיי הונייו
ע שנתה  ואף ועיקר זהג או נסף של יני

ם לשאר אנל לגלות אלא אפורות איק אלו  ^י
; סוהרות

ם יהודה עיי שראה טי 1ט שיננ  אומר נ
, ונץיע מדני היו קרשו ערי ו' נ ו

עד ע׳ קפן מו  אי/ר ניזו) (דף מגלח׳! ושלו נ
ק יהודה ערי הרואה אלמוי חוינ  עיי אומי נ
 ייושליס אומי נמורננה ירושלים ונו׳ היו קדשן
מויננו המקדש נים וט׳ היחה מדגי  אומי נ

ס  המקיש על וקורע וטי ותפארתנו נו1קק ני
 ואם תתלה גמקדש גשפנע ירושלים על ומופיף

 גפני ירושלים על קורע המלה גירושלים פנע
 ויל הרמנ״ן וכתג .נפיע המקדש יעל מלמה

 נתורנלס יהודה ערי על דהתני ניק תמה אני
 והלא נמורננה נירושליס לועי מה נץרע
 יהודה נערי קרע שאם דיל .היתה מלל
 עיי נשאי שאילו ירושלים על וקורע תווי

ע9 איט מה! אמס על קרע י«דה  השניה על י
 ירושלים ועל עצק נפגי יטרה כרי על וקורע
 סמלה ירושלים על קרע ואם נפ״ע אסר קורע
ה ערי שאר על קורע אינו מי  קרע שגני י

:עניל ,שנטלה לקדושה
.ונו' מעומד נידו נילן האלו הקרעים כל יז

 היץרע ממאמץ שאץ קרעים ואלו שם
על

 מסוייז ננץ לעולם p« שאץ הדור נאומו שהיו סנמים מקנו נהליק משחרב יב פיה
 אמס גסידומנימט ניסו את אדם סד הפורגמג ומגדירוט׳.

 כננץהמלנים אץנו<ץננץמםיד נסג ויל והרסנים הניס לסרק ונר כיד נלא אמה סל
ננמראלנתראם' p משמע ואיני פמנימונפישדשדגהידומשיידטאמהעלאמה אלא

ימוד לא ידי נרייסא ץ דמייסי דנסרי עיג)
? ׳ שבירטיייי היעים ובדברים ובקעות [נ] ? ^נ ^ ^י״ ^י ^נ דג טי ? ^׳ ר ת »

 סי סמנים אסרו קי ומסיק מומי סנן ואפוי להניח שלא נודגין החכמים ומקצת בו. בטליו רבן בית
 אלמא אמה על אמה מ ומשייר ניסו אס אדם המקדש [י] בית "משחרב ג ראש [נ] של תפילין בו

ת שאין הדור באותו שדדו חכמים תקנו  ”^י^ש?^^ו’«יל^^דמיטיו'?»א י’״ לעילם בי
נגץמסידגננץהמלכים לגנות ינימישאפור טח אלא המלכים. כבנין ומכוייר מסוייד

נסיי ניסו אס אום יסוד לא דס/י סהא «א בלא הפתח בננד אמה על אמה מקום ומשייר בסיד וםד
ד. ?’.‘’’״י״® ^נינןהוקשה בחזקתה זו ומכויירתהרי מסויידת חצר והלוקח סי ,'*’* ,פ,- . -. ״- ,  אמס על אמס « ומשייר נסיי מסו אס אדם ,
 נלמים מומי אמס על אמה שיור ידי על אלא התקיני וכן ^ הכתלים: לקלוף אותו מחייבע! ואין

 יהא סדא סיסהי, נמס עליו סיד.ותמהני ממני מחםר לאורחים סעודה לעשות שלחן שהעורך
ח מעט עי  ני« אס אדם הד סנמים אסרו נך דקסד הראויות הקערות p קערה בלא פנוי מקום ו
ה לתת ש א ה ש ^ ם. p״טא והזהב תבשייטייהכםף עוש^ ש ' s^ י א ט ד ^ ט י נ ׳ ^  ״

־ - • שלא כדי בהן שנוהנת התכשיט ממיני מין משיירת
 אפר לוקח אשה נושא וכשהחתן .שלם תכשיט יהיה

 אלו וכל . התפילץ הנחת מקום בראשו ונותן מקלה
 ירושלים אשכחך אם שנאמר ירושלים לזכור כדי הדברים

 לא אם אזכרכי לא אם לחכי לשוני תדבק ימיני תשכח
ף :שמחתי ראש על ירושלים את אעלה  גזרו יוכן י
 משמיעי וכל זמר ניp וכל .שיר [«] בכלי לנגן שלא
 מפני לשומען ואסור בהן לשמוח אסור שיר של קול

 שנאמר אסודה היץ על בפה שירה ואפילו .החורבן
 דברי לומר ישראל כל נהנו וכבר .יץ ישתו לא בשיר

ת של שיר [י] או תושבחות ץ וכיוצא לאל תדמי  על ט
ו :היין א חתנים עטרות על גזרו כך ואחר ט ^ 

 כליל שום בראשו החתן יניח ושלא כלל. להניחם
p .העטרה והרם המצנפת הסר שנאמר v על גזרו 
ה אם כלות עטרות  גדיל של אבל זהב או כסף של ת

ה ערי שראה 13'טז :לכלה תתר תד  אומר בחורבנם י
 בחורבנה ירושלים ראה ;וקורע מדבר w קדשך ערי

ת מדבר ירושלים אומר בי  אומר המקדשבתרבנו ונו׳.
 ona< סקנו שנסג יניס מנרי מפורש וע לקמןז חייב ומהיכן .וקורע וגו׳ ותפארתנו קדשנו בית

ננץנמייו נוין<עי!ם שפץ הדור ס־יונפוסו ואם .אחר קרע קורע למקדש וכשיגיע הצופים. מן
מדרך כשיבא תחלה במקדש פגע

 דנו גרפשונה הניס גשסדג סיר יספ6 הגי
 יהושע ר' להס נפעל וט׳ ל6גישר פרושיס

 גשג אוגלים פסם ץ6 מה מפני לק פמר
ל שלפ וט׳ ^נ  להספנל וט׳ *פ6 עיקר גל ל

 סנמיס פמרו •p פלפ וט׳ א׳יפ מדפי יוסר
 מומס. מר וסשיירט פסטקגסיד סלפדס

 למישר שיין 0ל 6הי נפשה גאפי דגרייספ וניון
0 סז ססשיס מרוp 6 דמסיק  גיסו סס 16
y0 ושוד .6הי מסקנה ו6ל 6דה נסיר 6 1 

 6הלםפ דסהוי אפשר אהדדי ניייסוס דפליני
 משרא דמרי דמשוס מסמיסא ולא נקמייסא

 דסהוי מילסא סנרעא לא ננסרייסא לס מייסי
 דלא למימר איגא דהא וטד . טוהה הנגסא
 ט שעירג * שרי טופי מסרי דנמדא פליני

 אמס על אמה ט שישייר או הק או סול
 ואיק• poi דמל סקנתא סני קמייסא ונרייסא
 לסי ועוד אמה. דשמר סקססא קסד גרייסא

 המלגוס נננץ סיד פימ מאי סמור ׳גרי
 סיד וסרוייס נסיד ניסו אס פס רהו ומאי
 וססיר גוש רגיס שאסר לוה וה גץ an רפט
 תיס נמרי דק לא שספור ̂׳צ לק■ .גוס
 סיפי דגל קפיד סיד אמיד לאו ורניס נצל
,וגיור »ר עיני אלא לפימ אסי יצא שדם סיד

שנתהראכיד . ה
ף המקדש על קורע ושדבר תסי P לא א׳א .ונו׳ פקופיפ •פל על ו

ז •־ ירושלים ד בידו קורע בולם האלו הקרעים י׳כל * י מ ^ כל וקורע ^ו ל לו ־ ״ ה ״ ^י ״ ^ 
אנל«ל• טט אלא»»י אבל .לעולם אלו קרעים מאחה ואינו .לבו את שיגלה ער שעליו כסות

פי̂ג *י פפליי פ«מפ וגל רשאי
שיק» אגל פשוו לא לנו אוו

 פ»פ אג לפיניפפפנפ גופן יאו׳ס דפייירדט׳שפ, שפ: נפי׳גפיי פ:0וגפפ/ שפ גטי נפי׳ שפ; פפ׳ג ופ׳ש יןפ0פי' עטי
:■ג׳ל .גלגד פנשיא :ש® ופפ׳ג שפ טי ח נ• יינק נפשין פוןייפפ ינסס׳ג«ץ הןשא פי׳

ף סטרשס נריקא on המלגים נגנץ נמטייר ט  ג
 IP ססלוקס גלא שנויה הנסים סוקס פרק

̂דץ ק מפייסין ואין סניירץ ואין ססי  סוס נו
 פיקסיס סיני ופיוס וגיור דפמו ליה ומשמע
 מפייסין ואץ סניירין דאץ ואפשר 00 ומרים

 פיר איס ססיידין ואץ וציורים פיחוסים הם
 הספר ועל ססיידין אין ואיק נמשסעו אלא דור

 סמלה סית־ נלא ופיוס טור דאילו ישייח ינייר
 ואפשר מיססר. לא הילק הדר ולא לו סאד לא

גסיהס לטד נשרודם הנפלם שדק■ לומר עוד
 הקנה טם אץ גוה וגיור ונסיוד ומעלה גדולה דרו שטא וה נענץ מסיידץ דאין וקסד טד הגל אלא סמלה נסיע שסין אין המלגיס אנל נסיר סדים ואס'נ חסלה נפיס מסים
פ ומדקאמר המלגיס מנין ומטייר מסדיר נניין לטלם מדן שאין רנים שנהג «n ,י.רןנסא שום מהגיווא נהאי קחני ילא וחיינו אמה שיור ע׳י אשי' ^  טס לו שאין משמע ל

ר נר״חוס מרי ונאינן הקנה דן סני וטון■ סדא סקנסא סנא נרייסא סדא אלא אהדדי פליני דלא רנינו טנ סג הרי אמה דשיור והקנסא סקנסא ט  וסקנסא גהדיא טסה ג
ט׳ מסדיוס סלר דהלוקס מההיא ודע :אסר דנר עירוג נלא משמע למדיה rיcפ ננץ טנץ דאץ לסימני אילפרין לא וסק טל דעירוג ה ססיים .ו איס נפלה ננרייחא נ

א; דפשימא דסילסא מטס לנהנה רטס משש ולא ,טסה וטגה סוור ק
P כ ח' ק לססדס פפחס אשרו הפור מוג .גלל להניסם שלא ססניס עפרוס על נורו ^ טסר והרש ורד של אגל ונפריס מלס סל אלא שנו לא )3מ'נ (טפה רג מר1ו

ט^ ש ו
משנה לחם

ו׳. האלו סקרע-ס כל יז ל ונו׳. אניו על הם סחאסין שאץ דסקרעץ שם הוכי» ננרייהא נ מוי ט ק נראה וי ס, 10ל סשוו ולאמו ולאטו לטסוי רטטו מי וקשס הונרי
ד ואג ונשיא ורט אמו ועל ס יהודה ומרי שנשרף וסיס השם וגרנס ושמונפס ני רנ משמע מאמץ ולא קלעץ אלא שם T010 לא מקף נני עיא נהלטס השם מנ

נריסוגיות הנהות
in היום כרי וכל סקים! a ® «] חקנ״ד סי■ השוד •ר.ניו» נ  ידלה יוווזזן■ נר■ (נ] 1 פ'
ס י׳ סי נ א ץ על חגי קור* םחר׳ם וד.נח .לקרוס רגילין «אץ נסר,ים קורי! י קוי  קרבי וו
ה גויס ס תב רנהסוח פפינןים ינ ם ר.יעוו רנקיי ונ חגו נילס אח סילני ס איוב לטיווו ונ ניי  וי

ה הרעיס סי רבי •ניי חייו ור. ו ס ח סי ת פסוקי הקורא אבל חנ סי ח ח ת סי פניי  וקרנו י
רו ריא עבירר. בחפעיח גויפ היי ני טינו תורה תלסור אפילו « סח לא ע ח ולא סו ח  חונ
*• אפיי • נ ם רבריס ונ׳ו  וספפירין דיזל קירי; לטנחח .לקרות! ויאסור ונחסוח בוני

נ ירושליס בונה בברבח נחס ואוסר תעניות בבשאר וסתפללץ ח נספר ונן (ג) 1 ע'  חסגי
ח ראיתיו אסנס ,שלו שסופה בהלטת בתב מהר־ם ובן פאר שנקרא ספני שאסור  סני
חח סן חפילין «נ שיח .דיסעלח ו חנו ופ סונינו נ שב:ו ארץ בבל קי לחחעסף שלא א

 סווו»<ק ביע רבחי בודכח ואסייע אסיחו בפע אקרא ואססנוח באב בחשעח בויפיח
טי וגס חסנחג לשנוח רופים שאינם דש .ראיה שים ח1ם טין .ייליח ם-י  להיוון 0«נ

 רבחי בססקאאיבח .ט~פ0 בגריחסעב׳ל תחת קפן בבלית לחחעסף ורגיליס פיפיח בלא
 רטש באיבה [י] עינו וקברו לפנפ ®סל סחו באשו חרוסח לבל ארס סוחר באב נסי

מו ®יו ליוחר שיייו איתא ח  חשע עי שעויו סי■ יחידי לילן שלא באב חשעח עד נ
 טבטו שרלס סיירי קשב שבחן בופועח ואפילו תלטח אח רדב אפילו לחנוח טין שעוח

ש לשודד פייש׳י |פ) :ע׳ב ,ופופ נראיחא ונו■ יייפיח בל שנאפי ברבי יש  נט
 חא^ט וניב [ו] ■ עיס סוחר ספוח של שיר שחט וגלח טון לשסח אס® חסשחאוח

עינו .בוח וגיופא אדס ושטו ארס אחבח של שיר אלי אפר ולא ושרי חנאק גשס



סשנה מניר ח D־*S תעניות הלכות זמנים. משנה כסף862

 הרמניס פסק1 ,ווילח ושל קגיס של עישה אנל אשור והדס ורד של אף אמר ושמואל
כשמואל אף רניגו דהא דק ולא .עכ״ל באישורי כרב יןי״ל דהא למה יודע ואיני נשרואל _____________. , ............- .............. ל« 1■נ

 . מילק ולא לאטר כמס נהב רביע ואילו שיי מיהח מילה ושל קנים של דלשרואל ששק לא
ת' מפום ושממו  מילת ושל קניס של אף אמר ולוי אמי׳' ושסואג דרג כלוגתא נשר דע
משום נלו• ונשק .נמחניחיה לוי תג׳ וכן אפול

:סולמות כמץ ולתופרן ללקטן למללן לשללן הוא רשאי • יי”
שלשיס תוך [׳] ובא דיולך לירושלים ובא הולך היה יח תעניות הלכות פליק

 תוזר יום שלשים לאחר ואם .אחר קרע קורע אינו יום
 עתידים שהם אלא עוד ולא .המשיח לימות ליבטל עתידים האלו הצומות כל יט :יקירע
 החמישי וצום הרביעי צום צבאות ה' אמר כה שנאמר ושמחה ששון וימי טוב יום להיות
והאמת טובים ולמועדים ולשמחה לששון יהודה לבית יהיה העשירי וצום השביעי וצום

;אהבו והשלום

ו ועל ואמו אניו על נ ס ודמת ,ייושלים יעל המקדש ופל יהודה ערי יעל ונו' י ני  י
 את שעגלה ועד ניד הם ואמו אניו שעל וכשם אלו קרעים שויס הס הדנייס אלו שנבל

 לא נתוסעחא שס שהרי הנע׳ סן ק נראה לא אנרהס אמר ונהשנות לאלו הדין הוא לנו
 לא לט את שיגלה עד שעליו המדים וכל בנלי אנל נלנד לאייש׳ אלא ולאמו לאביו השוו

 ק נראה )*ל הרענין דעת ואף .עכ׳ל ,השוו
:יתבאר אבל סהלטח וש׳ס

ה יח . ׳01 ונא הולן■ לירושלים ונא הולך הי
w ירושלמי x לי׳ שאל קפשרא

 ננל לייושליס ושליקנא סמר דאנא סין אנא
 לאמי לקרוע צריך אתה אין ל׳ תוך א'ל שעה

נ לקרוע גריך אחה יום צ׳ :ע'
ס׳ לינפל עתידם האלו הצומות כל יט .ו

ס׳ לששק יהודה לבית יהיה שנאסר ו
אהט: והשלום והאמת

תעניות הלכות סליקתעניות הלכות סליק

משנה לחם
רט וכן נלכד לאיחוי אלא הושוו ללא דסובר פס  וקורע לט אח מגלה אלא הזכיר לא נ

ולאמו לאניו הושוו הזאח פנגרייחא t על אף השאר סכיר ולא מאהה ואיש
 כהלכות ונם וצ״ע וירושלים מקדש גכי כאן כלעחו הדברים לכל להשווחו לו והיה

:ציע אגצוח

סייסוגיות הגהות
ן אבא כר חייא לר שאל קסמרא שסעון כירושלסי [ז] ו נ ה כל לירושלים וס^יקנא הסר ראגא אגא נ ע V עאקרע מהו « h ך ח »י יוס ^ תו ח ע וקוק א I ל^יז

תעניות הלכות להו vםליג

סיימונירת הגהות
ב ר שעח ע אג ח חח ב מג הגו נ א נ  י*ח6ח אחר .סוער דאיקרי משוס תחינה לומר על

ג זו בסעודה לישב ונהגו . הממסר,ח סעודה •םSזאוכ לבתיהס הולכים המגרה  ע׳
ס קרקע אונלי ח ביצים ו שלו א וקרות סכו טי לולת ביצה סר- בדאסר ‘דאגי דו  אבילות אף סגו
/ ו נ  אחר עד חולצים אין ר-וא שבת ואס ערבית תפלח התחלת קורם סנעליס והולצין ו

ת וכסעיודה . הסירוף ספני קורם רילץ הוא צגור שליח לבר סרנו החיז שיאמר  הספס־
 י׳שראל שגארץ ת־ח כל כן שנהגו שרירא רב כתב וכן בג׳ לזמן שלא רבותינו הנהיגו

ו אחד כל אלא בי  כדי יחד לאכול ג׳ ישבו לא כן ואם וידום בדד ישב שם על לעצמו ס
םון יתחייבו שלא  בני כין לסעור רגיל היה אס לשנויי ליה ואיבעי גרסינן ובירושלמי .נזי
r* סועד ארם n' בינו שי־נו בתלמוד איתא וכן  בירך ג׳ עס כשאכל אפילו משולם וי

הג זבן לכדו א כדלעיל בסעודותיו דבר ישגר לא הוא שכת ואם .ת’ר אחריו ג ח  .ה׳ כהלנ
ח בבגדי אם:ם ת קצת לשגות נהגו שנ שנ  ככשאר זו בשבת כגריהם כל מחליפין דאין ב

ת ת שכתו או ר\ שכה , אבלות סימגי קצת ל ב הו״׳בין ח ת וםהפ־יייין לבה׳  בפעם כמו ערני
ת אחרת ח כנ ס מנ ם. ובעצבוןכדרך א ת ואחר אכלי פי ת כבשאר קדיש גוכ׳רים ערכית ת  יפו
ה וקורא לארץ זןaד ויושב השנת א אינ ת אי  שם ויש ריש נו כטס וכן רבתי כאיכה נד
ת ומגילת השירים ושיר רות דמגילת סופרים במס׳ ה כא׳י מברך קינו מ׳  על אקב׳־ו א

ה; וכן שטחה רביגו וכ״ב מגילה, ס^ייא  השיבנו עד ררין כשמסייש בנתח. לאוסרה מהר״ם נ
ה זכור ומתו־,יל וחוזר וגומר החזן וחוזר רם בקול הפסוק אותו כל הקר.ל אומר אליך ה׳

 פסוק כל חולק וכן . לנו היה ה נ ואוי אוי חרפתנו את וראה הביסה אוי לנו היח סה
ה מה ואוי אוי צאסצע פו. לנו הי  ופר ו והלאה ובזשם תשב לעולם ה' אתה ער בסו

ה, שונ א בר שיבנו הפסוק עוני; והקהל נ שון. כסשםט ה הג קינות ואור,ר הרא  המקים כטנ
מעדא . ר״הי׳ות יושב קדוש ואתה עד כריתי זאת ואני ומדלג לציון ובא ואזמר ועומד ו

באב תשעה מנהגי
 ואוסר קדושת סדי וגומר . מפיף ימושו לא לומר 7׳■' יייי! חורה בתלמוד דאסור סשוס
 קדיש אומר איכה לפג* אכל ,תפלתי שתם כאיכה אמר שככר לפי תחקכל ומדלג קריש
ל טדלגין שאין מקומות ויש . אחרת נפעם כולו קנ ת  בשחר אכל התפלה אחר בלילה אלא ח

הגו וכן בסופו דנחמתא פסוקי קצת ואוסר קינות סיימו שכבר ספג• אותו אוסר ק נ ר׳  .נרוטנבו
ו הוא שבת מוצאי ואם בי » כן האש מאורי בורא אם־ה כא״י איכה תתחלח קודם ס ם > 

א ונם לטעום שא״א מפני מבדילין אין הכוס על אבל רש׳׳י נשם ־ א׳ ^י גו  לסיתביח לי
ת וסבואר מערכין בכל כפ־ כדאיחא למיסרך אתי דילסא פ' שבת כהלכו  לא לפיכך כ״ט נ
פי כדאמרינן הכום על יבדיל אז באב תשעה כוצאי עד הכוס על יבדיל  שלא כי ע״ם נ
. יום עד כולה השבת כל והולך מכריל שכת כסוצא* הבדיל ש ד'  נס לכרך שאומר מי וי

היגו ולא ול׳־נ כאב תשעה כליל הכשסים על . רבותינו הנ ח' ואקאומרים כן י  אלא נועם ו
ח אוגר ו אגל קדוש. ואתה מתחיל קי,ו נ כי בא להתחיל אוסר חיה אליקים י  כאילו לציון י

אולח על ולבקש להזכיר בדי שבח מוצאי היה לא  בשאר מחפללין ולמהר .הקינוח אחר הנ
ת ים• מי כשאר עננו איסר והחזן צבור חעני ת י חיג שלא כר׳׳י ודלא תעניו  לאומרו חנ

הג בחפלה קינות ואומר .תפלתי שחם משום יוצר בתפלת ח אוסרים ואק המקום כמנ ע  חו
תב ראני״ח כשם אכן ח' ביום להיוח חל אס אפילו אפים ארך אל ולא רחום והיא ולא  כ

ת וקורין .בחמישי חל אם מקומות ביש נוהגין וכן אפים ארך לומר שיש ר תו ב  סכי ג'
 ואחר .העיר כני פ׳ כראיתא אסיפס באסוף מפטיר והשלישי חיסים כל לך נותן עד תו^יר

די הקריאה הג קינות ואומר לארץ החזן ויושב למקימו ומחזירו ס־־ח וגולל קדיש או מנ  כ
מד ואח׳ב הסקוס תח עו הגין מקומית ויש באשרי ופי  שאין מקומות ויש למנצח לומד שנו
א ואומד אומרים שב תתקבל בלא וקדיש קדושח סרר וגומר בדילוג כאמש לציון ונ רג דו  ז

תח חפלת ער ספסלים ע״ג ולא קרקע ז ע״ב ,המנ

וחנוכה מגילה להלכות מענה מגיד המרמת
ק ר ן פ שו א  לפי וסלופו המגילה קריא־. ״סן נקייאה הממו״ב׳־ בו נהבאר ר
המקומר, חלוף ’

ק ר י פ  והאבל העמי מן והאהור ,ופהולה והבשיה המגילה איכוי. ט גי,באר שנ
 ו״הנוח חנוה ומבלוח ההשייחה בהש לעשיח והמהו״ב ,אלו ניסים

חז־ענו יעוף לק וזכרע לעד חהק״ש וו שמגילה בביאור הפרק ונשר.״ס .לאביוניס

ק ר שי פ לי  וחיוב ̂ שני ניח ניס׳ ההגונה בזמן שאירע הנם ענין נו גחנאי ש
לוה ונמשן .הימים בשמונה ההלל יקייאח ,הלילוח נשמינח ההדלקה

ג ט וגסנאי .סופיים מדברי שהוא נהם שנקרא הימים נבל וענינו ההלל קריאה ביאור  נ׳
.והנחרא המשנה חכמי בזמן אוחי קודאין היו כיצד

 זה ושאי ייילייח הס נריח במה נשלמוח ההדלקה משפע׳ ט נהנא,ר רבי;ןי פרק
 מקום זה ונא' .חמנו ליהניח אפור ואם שמן וה ונא׳ השמן ושיעור זמן

 שמדליקין מפני נפער אדם ואס להדליקו הראויים הס וסי אוהו ומדליק׳! אוחו מניחין
 נן ואחר . היום לקדוש קודמת ושהיא המצוה מעלה בביאור הברק ונםמ״ס .בשבילו
 בשביתה זה נפפרו רביע ונכנס . השלום מפני מנינה לנר קודם ניחו שני ני,נאי

; נשלים ויצא

ת ב ס  6נאי אלו מערעת אחד כל פרקי לסדר רק פעם לתת צורך אין זה ואמר . הקדש ננר.ני שהיא ולפי בזמן שקדמה לפי למנוכה מגילה להקדיה שיש מבוארת הפדר זה ו
p המומה מן סזאח המעה שאין לפי צי יראה .השופר נענין אשר הפדי הפך המצילה הנשר לביאור והזמן הההו״ניפ ביאור להקדים נבא[ והפנה .מוחלקות הצטח שתי 

ק מלל נ־נ והזמן הממוייניס הזמן,וביאור בביאור הוא ר^.שון פרק ועיקר .הזמן רניגופהוא שהקדים מה הוא ננ־,ונ סרנה המטאר ושנין מדנריהס אלא פי  נהלטח• ראשון נ
חונ כך כל מנוארץ שאינן לפי השיה זאח מפגי הוא למצווה המוזהר להקדים ביפ לט שקדש אע'פ נהאחר ט האפור סן שני פרק וענין שיפר  ואע״ת ,המצילה קריאת נמו ננ

̂רין שאץ הראשון באדי אפילו ׳,וא הניאיר שזה ועוד בביאור נכתיב והתענית ההפפד איפור מבואר אינו ושממה משחה ימי שכתוב  הוא שהקריאה שידוע ועוד .המצילה אח ק
ק ההלל פרסי רבינו וביאר ,עצייו בפני אמד וכל ההלל וקריאת ההדלקה הגוקיס :נרים בני כנינו •גילישיי פרק :להקדימו וראוי עיקר  טלל שהוא לשי קריאתו ומצץ זה נפי
ם ימים עי פרק : ההדלקה סן יותר יני פנת ניל>י ובשלם . וננסי האמת מן לקוח צטן בסעפ אלא ומאוחר מוקדש רנינו נובר׳ כאין ונתבאר .נמר.מר נהה נזכר כנר רבי

אלו: הלטפ פדי



וחנוכה מגילה הלכות
 :הסנץ p ואען סופרים מדברי עשה מצות שתי בכללן יש

:אלו כפרקים אלו גמות שתי וביאור

כ £ 868ק

משנה כסףראשון פרקמשנה מגיד
«0B .וטי 9נ*לDtmjs )1 ב>ן1«> גל9ו '9wo »1 גמגילה גךיאת א

ק(ין פ״ק ^ מינ «שים סו»6ל יאפיית במגילה מ״בים הגל ב':) י
ל והא הגס «1גא היו p שאף מגילה נמנ;רא מייטס גשים דאמי מרייב״ל f ייינ׳ t 

ח ד') ימגילה(דף  המגילה אמ הקורא שרק נטגיא מטרש אוק שמסגגק גקמגים ו
מרש אבל י״ס:) (ו׳ף למשרמ , שמורק וטשה .

:שימנאר גפו לגמיי הס
 מימרא .וטי מבגלק בשטרהן גהניס (אסילו

 ממנשלק שה מטאר וגן ג') סיקלדף
 המלוח שגל מיאור מוגיח ושה הורה מלמוד

;מלוה ממה הק משגיה גדמוה
ט׳ הקורא אחר ב  הקורא שרק משגה .ו

 הגל )5י*ש למפרש(יף המגילה אה
 וי׳ פחש״ו מ! המגילה אח לקרות גשרים
 אגל משגה גסתס והלגה בקק מנשיר יהודה
 אס מליאה שהיא רגיש מדבר• גראה אשס

ק אמרים :מיקר ו
J ח ט', סלה אה לקרוה מצו  הלנה שמק ו

רי הלנה )tf•׳ שם(דף נגמרא  ניג
ט׳ לקרוהה וטצוח :טלה האומר  ש״ק .ו
 גלילה המגילה אש לקרוה אדם סייג מימרא

 המגילה אה הקורא שרק וגמשגה טוס ולשמחה
גי גל ג'־.) (דן למשופ  פשר גלילה שמלוהו ו

:טוס גל גשר גיוס גלילה גל
וסנרך

ע וטי השומש ואמד הקורא אחד ב א’1ל ט  גשומה מש*ו הגףרא היה אם ל
 אה לקרוה גשרים הגל הק מ:)”י דמגילה(דף גש*ג .ילא לא ממש

 מאן גגמרא ואמריק שומה ואיגו מדגר שהוא טיגו מרש האי »' מסשיו מון המגילה
 ילא לאונו השמיש ולא שמש אה הקורא דהגן היא יוסי רגי לא שמי דיפגד מרש סנא

 הא ני קיי׳ל לא זה .ולשי ,ילא לא אופר ר*י
̂ה) (גרנות קרא היה גשרק דהא מחני' סי

 להמוה יש ולמינו נר״י דלא הלגחא אישסיקא
 השומגג מרש הקרא טה שאם שפסק רגיגו פל

 משרי גגושסה שאי! ל*ל ולגן .ילא לא מממ
 וגן מרש לא גלגד וקק שומה אלא רגיגו
גסאר' גוסממו טהה שגן רמ1 נספר גמלא
 מרש גאן ליה בירושלמי אמרו וגן רגיגו

 לקיים שששך ואם .ממגי' טא לשן גאשגרוש
 מרש גה שגהוג יגיגו גדגרי ספריה מססה
 דנסרא דאמיג רגיה שסוגר ולומר לדחוק אאשר
ה נר״י מחניחין מומי ט דני אמריק אי טי  ט

 דמויק טק אגל במגילה שליגי גקיש דפליגי
 ולא שמש אה הקורא שגה ק*ש גגי דרגי

 ילא לא אומר יוסי רגי ילא לאוה השמיש
ימשמש

ת א א רי  מדברי עשה מצות בזמנה "המגילה ס
 תקנת שהיא ^עים והדברים .רים8םו י

 וגרים [א] ונשים אנשים בקריאתה תייבים והבל .תביאים
 . לקרותה הקמנים את וטוזנכין משוחררים. ועבדים
 ובאץ עבודתן טבטלין בעבודתן [נ]בהנים ואפילו
 תורה תלמוד מבטלים וכן . מגילה נקרא לשמוע
 תורה של מצות לשאר וחומר קל מנילה מקיא לשמוע
 שנדחה דבר לך ואין .מנילה מקרא מפני נרחץ שטלן
 קוברין לו שאין [ל] מצוד, ממת חוץ מפניו מגימי, מקרא

 אחד’ ב : קורא כך ואחר תחלה קוברו ט שד,פונע
 והוא חובתו יT יצא הקורא p השומע ואחד הקורא

 היה אם לפיכך .בקריאתה חייב שד,וא מי מפי שישמע
 ומצות .טלה [י] את לקרות מצות ג •' יצא לא סמני השומע שוטה או קטן הקורא

היום. לקריאת בשר ה^ם וכל .הלילה לקריאת כשר הלילד. וכל . וביום בלילה לקרותה
ך :שש ספיג שי'שרשו טי ב :די מינון שפ׳גששץ שישו טי מטר ר ב מ ו

לחם
ס6 ט' משומיניים ומגדים וגרים ונשים 0נשי6 הה6גקט טיגין הכל א א ר .ו

טי ויל ירנינו שפשר י פמ^ דשגדים סרשיש נפי' הרניי נדנחג ס
 ושיו משוחררים שבדים דדוקש ויל טש משרש ולהגי חייגיס שיגם שגדוה לשם ושבלו

ם ני6דש לנשים צדמוהם  לופר אץ אכל ו״ל הרנ״י שם ונמ״ש הנס נעשה שה6 שע'׳ מי
 מדb ממש ענדים הם דחם משים משוחייים הם דנרייהא דמנדים משיש ו״ל דיניש

ש אז דש*נ נשים מדין  הם גרים דנגלל קשה נמי דהשהש משוחררים ענדיס דהם טי
שטישחי: נמו דהעיקר ש״ו

 שנודה ומה ממנודה ק׳ו ש״ח שמנמלין שמרו ס נש׳ק(דף .הורה הלמוד מנמלץ ובן
מ' נ*ש לא ח״ס מנשלין ממורה שהיא ט  דמ״ה שם ואמי מטיא ה*ח דאדינא הקשו ו

̂ה לנאויה נראה יש״ג משנודה ממירא מינים  מגילה מקמי מנשליק לא דרגים דת
 חיה מגשלץ סהם אמר למה ו*ל רנינו של קשה וא*ג מעבודה לה ילטק זלא טק
ק טלק ולא ם. ימט נ ם היה דאפילו ודאי ומאה ליני  דננפיא והראיה מנגליק דיני

 אפילו זימה מלוה ימח קיי׳ל ואק שזיף שנייהו ט מלוה ימח מגילה מקרא שם שאצו
 קמנעיא מט מגילה מקרא דוחה דרגים טרה תלמוד א׳ וא״ג דרטם טרה הלמוד

 שגן גל אוהה יומה מלוה מה טילה מקרא דרומה דינים טרה הלמוד השהא ציה
 משני »ג,ה דרגים טרה חלטד דאשילו ודט אלא מאה פח מפגי שנוהיח מנילה מקרא

:ליה קמנעיא ולהט מגילה מקרא
הו. ידי יצא הקורא מן השומע ואחד הקורא אחד ב  (דף למפרש הקורא פיק מנ

n ומש' «ןמן פנשיי יהווה י' מסשיו מק ונו' נשרים הגל משנה ׳׳!«) r t 
ענו מרס הנא מאן טן טא יוסי ר' מתנה א׳ר לא נמי וי  השמיע to שמע אה הרףיא ד

ט ר' יצא לאמו  נרי אוקימחה גמא אמרו טו ונו׳ יוסי דר' ומסאי יצא לא *מר יו
ט׳ יסדה ה יהודה דחד הא אצא ו א ואלא וטי שזי גן ודיש גוי  ואני' ימדה י' פ

ט׳ ^מזצה ט' והגיא הא אלא ו  וידיה הא קשיא ולא לנסמלה ואפילו יסדה ר׳ לטלם ו
to ט׳ דרניה ה ר׳ תימא אטלו להגי ואתיה השתא ו טו  נריה ריי וחני והא ונו' י

ט היא י׳׳ס שזי p די*ש ס פ' ננרנוח אחא מגיא הן ו  והרנ״י .ש*ו) (דף קורא ט
 החיש פן דשומע שסק ז*ל והוא תרשיש נסי׳ גדולה הימה זיל יבינו על המה טיו

מס' יצא לא ר׳ אתיא דהן אמרו ו  דלא הלנהא אישסיקא קורא היה ש׳ ונגמרא יוכי נ
 (וק יצא לאומ השמיע לא ואס נהג גןש מהל' בש׳ב עצמו ז׳ג רגינו וק מסי גר'

ה קריאה נהלנוה טי ה הר' דטים ויצא סמק הברכה שוסע שאינו חרש גני ה הוו  .י
ט' טמא אפילו להגי דאטה השתא במסקנא אמרו דגגמרא דניון לדקדק לל וסוד ו

מהות
ם עי ונו' ויעוחואים אויים נתניש סגילוו בסקי* חיינין הנא תניא (א^נוזוהפתא  מי

c טנדיה 'xa p i טגטס נעיס גוז׳ג וספרי) חוהוון ירי חרנים אח מו<יא>ן ואין פסוייפ 
 חקויא פיק נייוטלס׳ ע0*0 ונן ניפסיעוו יוחיינק א-יא סגיויח ססקוא פהויין «^ניפ

ו לספרא חסנילוז אוז  on 1|wr וקפגיס ונסיס אניפיס גפני לקחה עמו איסו קפיא נ
w לח וקרי ניתיח ובני נטי סננש נן 1:ע חוזז ריניל נס באוחו טו op! פחח וגן 

. סגילח סטיא ל«םמ טיבות ונא־פ ו נ )' •פוזוז׳פאין ונינו טוסו י  אתי נאן לוסי T׳
 יהוווז ר פלתי וגהא ניפהיעח רק אלא בקריאת טיביס ואין הואיל טבנן וספיק טננן
 לוזו״יא yovo עיני! נרי• אבן ראנייה פ ובן בפ־נ קטן טבאיר יהווה רר׳ ורבנן

חסגילוז ל^יווז כערים ווזכל סגילוז כסקרא ח״בק הכל רגוטנן בקטאתן אוזרים •טטיאין

טשנה
י׳ ממני* לאוקסי לנס׳ ליה מדשא ינמסקנא משמע טה הלנחא דהוי משום יסדה נ  סו

 גלל שלונמא גה יליגא היא יהודה ר' מטי' דגמשקנא נראה איג זיל השוה' וגדנהט
ע שלא בקשן אגל שנשיר לטנון שטיע וגקשן  לרטנו לו דהיה קשה ואיג לא להיגון «י

שי לחינוך שהניע ד«ןשן לומר וטה נמשקנא לפסוק זיל  .לא הגיע שלא נקסן אגל נ
 ר׳ לטלם משיא דנשאמי והוא ילשיא נהצכה לו מקפה דל דדניט הנל ולהרן וייל

י טה דאס לומר אפשר דהיט לנהמלה ואפילו יהודה  ואפילו נחרש מכשיר ימדה י
ה ר׳ נמחניהין היל״ל לנתחלה מי  דנשאי מכלל בקסן ופדקאסי מחיש נקשן מכשיר י

 אהי לא לנהסלה אבל בדענד נחרש מנשיי דר״י מעיקרא יס״ד למאי ינשלמא סודה
 P אי« ונחרש לבהחלה מבשיר דבקמן משוס ונחרש גקשן מכשיל ר*י אמר זלא ששיר

 מכשיר לגממלה דאשילו דאשריק הששא אכל כדעכד דור^ אלא גשר אינו זלגמקלה
י לטלם ממרא דנשאמט הסוגיא ז׳ל מא משיש לק■ קשה, נהיש י  לגסחילם ואפילו י

י' י*ל ה ו מי מטי' קאמר לנחחלה י  דנמנילס אהיי• ומיין לא דשמע וההיא וטילה ו
 to דלא מודה הנא יצא ההם ואפר יהווה ויי אזן שטעה הט נעינן שרטט דמי
 יצא דלא מודה דנהחרש כקפן מכשיר אמי ומש״ה שריי אטא נסי דהיש סמני' וא״נ

ט ניסא דשרטט ושעמא  קשו לא דרכי דשהמיוה גמ> ששיר אט והשתא .כיי הרב גדכ
 סהס פרסוט דליכא נשמע אכל גיסא סרסומי משוס יצא לא לן שאס דכמגילה אהדד

 סלונהא לן ואשמעה השמא כלומר להט דאתיה השהא גנשרא אמרו זה ועל דלא לן
ה ליס וליה ולומר לומוקי לן ציין לא דנ*מ  דט וניייחא ליה איה מיניה אלא ייני

ה ונרייהא י*מ מא שזי ה י׳ מא המזון ונינ מי טי' אכל י  משעמא סלע אט דמרש מ
טי' אהי המסקנא ולט וקאמר זיל נרשיי וולא ניסא פרסומי משום דסרישיח  נו* ס

ה מי p ונו' מססרא וממרי י i ס' שאמרו סס  דאטח השסא קורא טה נש' ננ
היג שימש ו״י הא דיס הא ונו'  M יהודה ר* המזק ודנרכת מ“ו זטרם הנרייהא ננ

 והורם נשמע אנל מווו דנ״ע יצא ולא נהרש ז״ל רנינו שסק ולהני ננ*ע אט סהגי׳
שייטה גיסא ופרסומי עעמא ולינא מטם דצא ששק  ואסוז ממיא נשהקשו וא׳ח .ני
ה יי מ* ואלא מו איג ממטי' הקשו לא אמאי ונו' דהניא הא אלא לנסחלה ואפילו י  ז
״י דהל״ל פלל מטיסין סשיירא לא לנמחצה הוא ימדה דר'  ונסרש נקשן מכשיר י

ה והמ«ה הדין דמא וייל .נואקשיק  מהנרייהא לו להקטין רוצה אלא לאקשרי מצי מ
ס דקאסוה טיו :נמאן ילא אסיא דאל*נ ימדס נר* אהי ונדג לא דלנסהלה נ

ט׳ הלילה לקדאה נשר סלילה וכל ג חג .ו  נמשנה מדאסר זה זנלמד דיל היה נ
f (דף t ס נל גשי נעם שמצוהו דני נל שי גלילה 1־מוצמ דני טו גל נ

■ הלילה
ת סוניו םייי

wkS״ mo ת ג*יט ריב׳ל והסר ונודינ״ל נעים לפתויי ט ט• טי ס  הט •שף סגילוו ב
עו ועת ונינ הופ בהותו תיו נ ה קפן חרע n<im הודיה עאה הטתבי ו •ו•  בפיק 1[< : ו

ו התה למה׳ וטעפתת *פהת0 ומגילת ט ה׳ m דוזנתי חנינה בו יי m אוייס נתמט 
ה סקרה לעטיע ובאין סעטדתם עטנס^ס ויעואלים ל ל טמנו סנהן עו טי ת • י ט נ  ו

מו סנטלין •וזיו ה קיו טגילה סקוה לעוסוע ונהיט תווה תל ט מ״ק (ג) 1 ע־נ .טענוו  נ
m וסת קגילח ובא n סדות טת וילטא או גיסא טוטוטי סעוט טגילת עויף טחן איות 

ו וגדול עדןי טזוות סת ט*טת הוד ובעייה בוזו עויה ו נ ת נ ת חנויו ה  חעעת לא את •וו
ת תוו ה פ־נ [ד] 1 ע־נ ,•נ ל טי טו דיס מבתו עי ויועא הסגילת את קווא סהינן ו  או

הוד א״פ0 אוסו יהווה ו׳ בולה ני י וססיקאנגסוא האלה תובו׳ים טאהו אוטו יונה ו
הטו



 ה1סני זגט דיצא כה׳ק דהלנה דסגי דמש«ע
 דסנר צמיסר לן אית יצא דלא סקס סנה

 וכל גיסא פרטמי נה דנעיק אנ׳6 דקגיצה
 דרן1 . גיסא פ־טק' לינא לאוגו השמיע שלא
ot שכהט יייף!היא׳׳ש צדעח מי1ל צוייך 

 ק׳ש ינני יצא דלא פקניחין כסס מנילה גני
דיצא: פסה!

ל ונ

פ״א והנוכר. מגילה הלכות זמנים. טשנה טף 864
 למיו שנהגי מר,וס כיא) (דף ויושג עופד המגינה אח הר\רא נרק .ונו' מנילה מיןיא על ונו' נלילה קייאסה מייס וסברן׳

 שנירך שניה רניגו ונהג . ושהח״ש גפיס ושעשה מנילה מקרא מנרך מאי ואסרו לנרך ח״ג לפגיה אגל לאחריה
 זמן שנירך ואע*פ גיוס היא הקריאה שעיקר שנמט המפרשים מן יש אגל .גיוס מגרך איגו גלילה זס! שגירן שניו! נכונה

ט' מגק• ארריה לנרך שנהנו וטקום א שם .ו ר' אמי מגרך מאי דנהיג׳ נאתרא נ׳א.) (דף עסי

 ואלו ברטת שלש כלילה קריאתה "קודם וטנרך [י!]
 בא׳׳י .מגילה טקרא על קב׳׳ו אשר אט״ה בא״י הן

.הזה ובזמן ההם ביטים לאבותינו נסים שעשה אט״ה
 ^וביום .הזה לזטן והגיענו וקיימנו שהחיינו אט״ה בא״י
 לברך שנדעו ומקום .שהחיינו ומברך חוזר [י] אינו

 והדן ריבנו את הרב האל אמ׳׳ה בא״י .מברך אחריה
 מצרינו לגו וועפרע נקמתנו את והנוקם דיננו את

 :[ז] המושיע האל צריהם מכל לישראל תפרע בא״י נפשנו אויבי לבל נמול ודטשלם
מ] בזמניהם שנאמר חכמים לה תקנו הרכה זמנים קריאתה זמן 'איזהו ך  זמני הן ואלו .[

 בחוצה בין כארץ כין נון בן יתשע מימי חומה מוקפת שהיתה מדינה כל ,קריאתה
 וכל .כרך תקראת היא זו ומדינה באדר בנז״ו קורין חומה עכשיו לה שאין אע״פ לארץ
 בי״ד קוראין עתה מוקפת שהיא ואע׳׳פ יהושע כימות הוטה מוקפת היתה שלא מדינה

 בימי הומה מוקפרזל היתה שלא אע״פ הבירה שושן ה :עיר תקראת היא זו ומדינה
 תלו ולמה .בו עשר בחמשה ונוח שנאמר הנס היה שכה בט״ו קוראין נון בן יהושע
 קוראין שיהיו כדי .הזמן באותו חרבה שהיתה לא״י כבוד לחלוק כדי יהושע בימי הדבר
 והיו הוא^ חרבין עתה שהן פי על אף חומה הטוקפין כרבין הן כאילו ויחשבו שושן ככני

 הכפרים ]5[ כני ן :זה בנם ישראל לאר־ן זכרון ויהיה בט״ו קורין יתשע כימי מוקפין
 וקוראים מקדימין שיהיו להם תקנו ובחמישי בשני אלא כנסיות בבתי מתקבצים שאינם

 הל ואם .כיום בו קוראץ בחמישי או בשני להיות י״ד יום חל אם 'כיצד .הכניסה ביום
 כיצד ז •' לי״ד הסמוך בחמישי או כשני וקוראין מקדים־ן וחמישי משני חוץ א^ר כיום

 בשלישי להיות חל .י״א יום שתא בחמישי וקוראין מקדיטין בשבת כאחד להיות י׳׳ד חל
 חל י׳׳ג. יום שהוא בשני קוראין
 שתא בשני קוראין ברביעי להיות

 שמקדימין אלו *וכל י״ב. יום
 אותה קוראין אין י~'ד קודם וקוראין

בפחות
m ס5 נעור עי׳ נ שס הפ׳ג תרפח סי׳ סור:

Tד^אכ השגת
 גופיה ר< דהא אסי כרנ נעשרה מצוה עצמו גי׳ד א׳א .וכי׳ שמ^דיסין אלו יוכל

 מלתא לאו אסי ל׳־כ ודחה כהלכוס ו״ל הרר דכתג ומאי אסי ררנ להא חש עליה דשליג
 קרי ודאי זשר6 דלא וביכא טלייהו למהדר מצוה כסשרה לסיהוי ראפשר דהיכא היא

סכ״ל. ניחיד,

: QC סמ׳ג תרטח סי׳ עור ד :שס וסמ״ג עזר ג

משנה מגיד

 1אל( ש® לא וגנמיא •גרו לא לגין שלא יגיד
 זה יהרי גיוס ורגרן חוזר אי® שהח״« גלילה
 :גארמח•® גמו וגן גיוס ומגרכו חוזר גלילה
;ריג® אס הרג יוסק
 מנילה פ' ראש ג'.) (דף .ט'1 זנק איזהו ד

ג ני״א נקראת נ גי׳  גייר ני׳
 להם מכמיס סק® הרגה זמנים וטמרא נס׳ו

ם ונמשגה  יהושע מימות מומה כסוקפים ניני
fנ קורץ ®ן גן c . ת נין רני® וכסג א  נין נ

 והניאו ז׳ל והרשנ׳יא ז״ל הימנ״ן גחג וט נמ׳ל
 שאין שמע״פ טמרא ומפרש .ועיקר לזה יאיוה

.נס״ו קויאין עכשיו חומה לו
א מפורש .ונו' הגירה שושן ה  שם נטגי

 רץראין נשושן הכל דללנר׳ )נ' (דף
 וגעשה יצ6הו רני® שפחג השעם ומפר fpנ

 הדנר מלו ולשה :נהלטח ומנואר גם נה
שם ירושלמי .ונו'

 נ׳) (דף נסשנה וט׳ הכפרים כני ו
 ופירשו הכניסה ליום סקרימין הכפיים

ה קריאה ספני כסא נייושלס• תט וכן הטי  נ
: נתוספוס

צד ז  נמשנה רנויש .וכו' ׳״ד סל אס כי
 וקויאין שסקדייין אלו וכל י גארוכה

ט' א .ו סי ג אמר ה'.) (דף ט  נופנה מנינה י
ג כעשרה נזייגה שלא נימיד אומה קודאין  וי

 קויין נזפנה שלא נין נזמנה נין אמי אס׳
ג לה ומש עובדא הוה נעשרה אומה  להא י
ג לה דחש ואע׳׳ג ונהלכות .אס• דרג  להא י
ג רנ.ונ[ אס• די לנ ״  ז׳ל הישנ״א העלה קי

 ליום •דמה שאמרו כל שאתרו הייושלס׳ מהוך
 דלדעס מוכיח ושם כעשרה ונלכד הכניסה

 זתנה ופי' . עשרה נזסנה צריך לא הירושלמי
 קודם נזמנה שלא פרטן לגני פ׳יו או ני׳ד

 א״א ונהשנוה .שיהיה סנה זו א׳ מחאת לכן
 דלא והיכא וכו' כעשרה מצוה עצתו ני׳ד ואף

 אס׳ רג דעס וזה .עכ׳ל נימיי קרי אפשר
ג אפילו דודא׳ ממש  קוריו אץ אמי לא אס׳ י
 אותה יויין אלא עכונא ולישממע כעשרה אלא
 שהישנ׳א כמנת׳ וכני יאפשר היכא קאמר ני'

ז׳ל

לחם
 הכלל זה אתיו כייא) (דף ליפרע מנילה את הקורא פרק סוף דשם וקשה .הלילה
י ואסר פא• לפתו״ נ ד  נלילה שיצומו ודנר כויכיס סימר לאקו״ אס׳ כיום שסצומו י

 כהלפסא דלא שהוא אי® הוא הכלל זה כ”וא אליעור כר' ורלש פסהיס אכילס לאסו״ אתי
 סמידין כהל' פסק טיכץ כסידור וק כר״א פסק פסס קרנן כהלכות ז״ל רני® שהיי
' דלא י ס' א״ר אממ׳7 קשה ועוד . זה יכלל נל״וד איך וא"נ יום׳ נ ני ט  שתצוהו די

 מתני' דסהס נר״א דהלכהא משום אי® הכלל רזה כר״א דלא לאס״ אמי ונו' גלילה
 כלילה מנילה מקרא להסו״ דאהי רמא אסהמא סממא דקשיא דוחק והוי טוסיה אס׳

ע נדנקנ הלילה כל דנשי  י־,ני׳ מ׳ס אי® זה דכלל ואע*נ האמח לקושיא וי״ל .ז״ל יני
 דלא הירא מ"מ ר׳א כליג פסמים ואכילח דנההיא ואע׳ג הרנרים ננל כייל נללא

 אתכהיש כללץ דאהני,יש והיכא יתמני׳ לנללין דהדריק דסמרינן ו־א׳ פלונר.א אשכמיק
 דלא משוס הכי שני לא ינפרא לומר •ש ולשניה .אהכהיש לא אסנמיש ילא והינא
 ואם אמרה רינ׳ל אלא נלילה המגילה אס צששח אדם דס״נ דקא״רה נאשנה אשנמן

p ט לאהו״ כללא לאוקס• ססמנר שפי י •וחי נמשנה המפורש ד נ  שאי® סי
נמשנה מפורש

 כנהר הוא הכפרים נקורין הכניסה ניום מכיש שינינו נראה .וטי הכפיים כני ו
כנת׳ ונממיש• כשני אלא ממקיצים ואינן כנסיוה כנה׳ מחננסים ושם שלכם

ותית מ״ם רני הרב כשם 0'״ (דף דינסוס נפיק ז״ל המוס׳ כמט ונן שלהם ננסיות
ננסי סי.קנציס שאינן שנמנ ז׳ל רני® לשון מורה וכן טמרא שם שיש מזקה קושיא

נפר לקמן נחנ0 הלשון מורה וכן שלהם ננסיוה ננסי דהוא משמע ונו' ננסיות

הגהות
םו לנו רבי » r רני *סר ה ’n ו א נ ג >וםר גווי ה ו לנ ם ד ׳ י לה י0ד,»ו נ ב [ה] . נו ת  נ

ג *אין ראגי־ה הו ת לנ ו נ י ר. הנ סניי חו פלל נ אי שילה׳ וו  רלכול׳ רסטסע דמגילוז כ פ ס
ן *ץ עלסא תני ת גו רנו ת ג סי ה והיד. נ ל טני ר חוץ טס״ת וסשונד, חלוקי. שאיני. נ נ  סו

ג ,כולקטן אהד ל י]1 : ע׳ ת אג ץ זם! וטנרך ד,וזר שיהא נראה, לר׳ ס הטצוה שע־קר ני  גיו
ק ג האלם םור.יםים דילפי פ׳  נהגו אטנש . יצא לא ני׳־לד, שאנלר, פוריט סעודה וגן ב

ו העם נ י נ ד ג מצאת• שוג .הרוקח כעל וכן טר״ר־ם הנד.יג וכן הסוזנר ג הו  הרים נשם נ
הו* מו זי צ ע ו היה נ י נ ה נלחש זט; ניום נם ט ע ש ת נ י הקד,ל של אטן עניי ו  לקיים נ
״ ו ב ,ר־ה דנ ו ואיורים רטן ארור צ־ל אסר רב ירושלמי ]1[ ! ע׳ ני תנהום וי אטד נ

ה סנ ד ג וכור ח עו ע אני המכסה אסר והי םרי רנד, כנראשית ועיין ל רו אנ הנו לכך ט נ
סי ל להודיע לו ד׳ נקש אשר הסן ארור ונו קוויך שנ  ארורה היהודי טרדני נדוך לאנ
ערי אסתר כרונר. טעהירי *שת ורש  דרכונק ו־אטר כדאטר ,ייטוג וכור הרכונה וגם נ

סר ונהגו .לדע־טנר, ליה אידם׳ אליהו *ה* ה הניא אשר יו ל ל  אי׳ו לומר הקה־• ונהנו .כ
ם צל היסוקי ואין הידערי מרדכי כי אורד, היתר. ליהודים יצא ומרדכי יהודי איש רם ני

משנה
 לא לקרוס לשיר שנאים ססיש הוא ואס נו צננמין שאין נזיין ונן וקורין שמקדיתין

 היו עצמו כישר שנו היא היונה אלא ט מאי לעיר צכנסץ שמין נזמן אלא היל״ל
 להתאסף ונחסיש׳ נשג׳ נכפר גכנסים אין ראם אמר ולהכי הננסח נניס מתכנסין

• ני*ד אלא אומה קורי! אין שם
ד ז צ ת נאמד להיות ׳"ד סל כי  שלא ה״ה כמג וכו׳ שייקדימץ אלו וכל וכוי נינ

 הכניסה יום סימא לא כלומר וט׳ שיהיה סכה חיוו מיומה לכן קודם נזמנה
נ דנזמן קשה דא*כ נרפיישיה דנפיים  וכרכי,שו הכניסה יום נתנטל כנר ורב אם׳ י

 הר״ן וכרכי,נ נש״יא ויוצא ניס מפרש נמו אמרת סנה איוו מרזמת אימא אלא עליו
ט׳ א״א ונהשגוס ז׳ל  אשי דרג להא ודחה ז׳׳ל הרג דנהנ ומאי נמ׳ש ההש;ה כוונס .ו
 ז״ל הרי״ף על שהקשה מה עליו להקשות יהכונה הנראה לשי היא סילחא לאו ה') (דף

 הנהונים דנין לקמן ׳ומק ר' דאסר אשוס אס׳ דיכ להא דחה יהוא זי׳ל הלו׳ הר״ו
 דהלכהא נימא דמי׳ס הקשה זה ועל •צא דניסיד יתשמע ניר,יי) (אנל נצינור ה"מ יצא לא

 היכס אנל לאפשר הינא לאהדור• דמצוה אלא אס׳ רג קאתר לא כאן יעד אם׳ נרנ
 .W כוונתו נראה זו אפשר דלא היכא סא יצא לקמן יאתר י״׳ וא'פ יצא אששי ילא
 ממש אם׳ רג דעת וזה דקאתר תא• קשה לכאורה אלו נדנליו ז״ל ה״ה הנין כן ואם

 לו להודות רצה דמהחלה נאמר אא'כ ז׳יל הראנ״ו לונר• כסיוע וה נראה יאורגא
 הכרימ ז׳ל היפנ״א ס'מ אכל הוא כך אשי רנ דרעה עתו דהדין ודא• כלומר ואתי

דני׳ הבין להוא לומר ואפשר .דירישלת׳ ההיא סכח ז׳ל ההלנוח כיכרי  ז׳ל הראנ״ד נ
ההיא סכח נוומיה הלכתא דלית נהי לגמי׳ אם׳ לדרג דהה דאסא׳ ז״ל להרי״ף שהקשה

די׳
סייסוניות

 זח טהוך רעחם שיתנו כדי *ותם ואזרז התינוקות אשמח שנד,נו כעאטא שטחה רק זה
ה קריאה אשטוע הג נהגו שא* טקיסות ויש טניי * בר שטן כרב (ח) ; ע־כ ,וה מנ  *נ

י ודאא יוחנן א־י נ י  נם־* כתוספת* תני* |ע] ; ע־נ ,טוהיפים ריאיך נחמני נר שטואי• נ
רא היוצא דסניאה ש״ נן ני״ד קורין ננפינר, פרש יד,- נ ב ו ת ה־ג נ  אהקייט אטרינן אא נ

ם. אאא חג נכםרי כ ג שיקרים כי״ר אקרותה ׳כוא אינו שאם רא׳ם ו  כי״א או כי־כ או כי׳
כ וכן קודם אא ח ת ובן אאחריח יאא אםנמז אא אכרך שאין ורחב הריקה בעא נ שונ  כת

ה ר׳ג נ אא דר.א בוטנוי, ואפיאו י׳אחריה ואא אפניה אא אברך או אין דיחיד ס׳ ח״  כד, םי
רנ א ראני־ה ופסק ו' נהייינתא ה נד,ג יקטן אפי נ הני טינן ראיה ו  רסניאה ם־א טדני

א איטר נתן רני הני ידושי'םי  אשר ודוחדש הטעם ואסר הטניאה ארץ־וה כשר ההדש נ
ר. ואא ראג־ר ס־ו עד האגו רני אסר ונו נר,פך ש דאיחטר הא יעבו  אקרות כשר כאהחד

כי כשגיא הטגיאה את א טניייה בירם שאין רריים הוי  .כפרו אאא עדשין אין מעודה אנ
א כניכה יום רשום אכפרים אאא חנן אא די־א דיקדא אי נראה א יי קודם ואפיייו  אנ

ר האגו רני אער טדאא שדי דרכים אהואני אג כשאפשר דתוספרזא וד.ר,יא ט־ו עד מי־א ונ
אקיוה
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f t סי' «כל<פ רג «דן> ש» עפרס >נאlAn 6• 6 פסלסש גי  נל6 £לו ררת9 פס נ
:0סר<ה6 לספר %(

 >פ>00וג גש<> ץotpo 8»>0 *00<6 יסודה *ד1ה'.)( (וף O9B0 וסו*. ן«נ«ץ4ש כפר ח
p 0016 6 >ן1< פיש>0ג 6ול נשר tלו גגגסץ ץoipo 60 גל6 ipג. נוסגה 6ל פ׳׳

לשיש ל(|6 מו6 שימח׳ פי6ש נ*מ רוופ
 כיום וקוראיו שמקדיטץ כפר ח מעשרה: כפחות [י] «<«׳•»«« 1*8 מיי ««;<>:»יי

לי! ,פמס מ » »r *,ס » ״ «  אץקוראין וכחמישי כשני כו נכנסין שאין בזמן הכניסה 6,8,
 בטלנין עשרה כה שאין עיר וכל .בי״ד אלא אותה וסדני׳ . 00«ה גיה של נפלגץ פשיה )90

נכפר היא הרי הצבור לצרכי הכנסת בבית קבועין «יר»לנמ «י? י’ל״ ״יי•’ גיי>® יי״,
nnM 1יי<«י1וי «n נפפן ל) ספה הסוקף לגרן )גל ^n n v o . הראב׳ןר ר.«נת ♦ רגניסה ביום וקוראין ומקדיטץ ״״ ^
»mm » ! . »  נ« .)•)ם׳wipiii IMP #1• *תקנתו ארם מי עשרה שם אץ ואם פיו««י)(דף6פ פה «

S >!'־*״:,»' נתלה עיר כאנשי מ והרי קלקלתו »ל־־ו ^ ״ «־יי^?יי 
™ ש ^יי־דה־ ש ^י ^פ״ *״ ״זי״־■'־י ״י־״’ ?יי‘ במה ט :בי׳ד אלא קוראץ ואין “^

 וקוראין שמקדיטץ אמורים דברים ל״ ̂.p ה6יפ .ג״לים פי,י״ות ש« ממי)
 להם שיש כזמ הכניסה ביום מאי ממיא פלי! שהקש! ממה ספי סשויוש
הזה כזמן אבל [נ] טלטת. לישראל ־יד ״׳ח «׳ עיי סיא ״ אי סיג) «״ל

מ'נ ליה )׳צפיינא u מעלמא•'אם ליה דמ?לפ׳ ו) \u שהוא בזמנה אלא אותה ^ראין אין ^ ^
̂ד יום פינא והא piroo ?ופי) מאי fw סופג! ̂ו ויום י  ומי הכפרים מי .ט

 י כרכץ ובני .בי״ד קוראין עיירות אלא יייא p®*׳8 לא ®®יזימז יאי אשמפיה
̂*״״״ ̂'|ף׳ שהלך כרך בן או לכרך שהלך דר p"י :כפיו קוראין ^ ג־;;י̂״

»0»w ונתעכב קריאה בזסן למקומו לחזוד דעתו היה אם לעיר ס•! ו6ל 0א1 מלי! פשיה נפיש יהושע 
לחזור בדעתו היה לא ואם במקומו. קורא חזר ולא נעייווסדפיוהימנץוהישניאז׳ל:

״ 1* “י• «י לאי י® ®'א ’ייייאל® '®י'• י’נ א שס: וס־־נ » ל א
ס ניסה אוסו נ0כ א״א ונהשגוס . יני

 שאץ נוה להאיין ואין האמן ועוד .ונו' נשי לא שאיס י9מש ואולו שפס לו <)ץ
;נסמוך שיהנאי נמו הוה ן0נו >*ד קודס קדאה לס

א מ ר״ ט׳ וקויץ pnpeo ג  0י9שהפ ממן איפס׳ יסדה •fb ני.) (דף משיא .ו
 מגמה אלא אוסה קוראי! אץ הוה מס! אנל איססס פל שידי! וישראל נסקק

רי והוא שס נגונואי סנמס ניג

ה שיש פע־ וכל ח  הקסוו, איס דגי עשרה שס אי! ואס ונו׳ נסלת פשרה נ
 שנשנס שירוש .נייד (אלא] גךיץ ואץ נדולה פיר נאמד הס והיי קלקלו*

שי גרוסס שהס לשי להס הוא קלקלה הנגיסה ליוס מקדיסין הפיר p ונשאין ננ ip 
ד אלא ס ולא עיי גאגש׳ נדוגיס שהס לשו לגס גוא יףה0 נו׳  משץ ושיפוי ,גשר ננ

 פירושו הוא וכן סקנתו קלקלסו אגור נאילו
 נאנשי גדונץ להייס סקנסו 'י שס שאין קלקלסו

ד. לקרוס גדולה פיר ני ניי נ  אששי היה ו
פי איון־ נמפגס ראיינה לשיש פי יו  נגו

 נלוגור ק:י ונשוסנס להס הוא תקנה שמקיימין
סי ולא מיוסי מם להס שיש  הוא קלקלה יו
 שאמי שלשי גששושו רלשץ ׳גדישג וה ולשי להס

 הרי.הס נשלגץ פשרה שס יש שאס למפלה
שי  נ׳ש לומר יפסך פל יפלה ל) אסר ננ
 ניוגנו שסהיה אדם נג׳ פשרה שם נשאץ
סי ה אלא ננ  אושה שססק׳ שססשונ סה איינ

שי לשסיון  איס נג׳ פשרה שס שאץ שהוא נג
 ניוס אלא יקראו ולא לשיסקלקל סנה סא

 יססהויין שנששינ אלא גדול<כ עיי נאנש׳ מיוסי
 איסא .)1•• (יף יסעגיות ויש״נ כ׳׳מ) (יף

:גראשץ נשייוש וססשרש קלקלסו שסקגסו

 הגושש סיר וסשיש שאישש׳
 שאה 10 שסשרה גה שהמ0

סי! י דמשלגי ו י י לא ו  מ
ן לא סיי י ן שמאס יושר נ י  נ
9 סוא m י  שגסיש פשוש מ

מי, א ל סייו א  04 91(91 ל
 9x0 לן אישא רלסולש ששסץ

שגיל: הוא 1)9 שגפיה 00(01

ן י  הקור) שיק .ונו' לניך שהלן־ to ג
— י הפנילה 0)  P סנן ׳אס.) למשי®(יף !ה

ט׳(ע״ן לנין שהלן■ פיר  שנע גש׳1 .ננרס) ו
סנ׳שייושים, אסי יםנו'. רנא מאמי הסלוקה

 וסשס לגין שהלן פיר לב! שהווי שואמי אה
 לש יקא׳ שנאשי או ,לעיי שמן־ p9 לנן גלמוד
ע  שהלן פיר לנן גלמוד ומשס לעיי שהלך נ

 לנ׳ע נין אתוו״הו יקא׳ נא*י א! ,ננרך
 והעסי .לעיי שהלך כיו לכן ני; לניך שהלן

א הראשון מדווש הוא מהפירושים נראה  של) דעתו אם הדני שעיקר קא׳ אוישא זינ
 לההפנב דפסו ואס גמקומו קורא גספנב אס אף שגץסו קריאה נמס ההוא נסגךס להמלא

 וקורא פירו ננן מלהיוס נפקי לנין שהלן לנ״ע <*י דה״ט סיןסו סדאס מס קלס נאן
ן לנן ננמוי ומשם פמהם י  ש״ו דהיינו מקומו קייאס מס להווי יפתו שאם לפיי שהלן נ

fo דוטיס מקומו קייאת יום קלס לההפננ יעסו ואם נסקומו קורא גסעננ אם אף
א שיק .ונו' לנקי שהלן פיר n י פיי אגש׳ שם עליו וסל מץי.ו ׳B) שס מעליו נשל שהלן פיר p ׳*ס.) למשיע(דף המגילה אס ה^י שממו שי' יו®! P ושיוו גואש ג

ן pi לנין י י א למקומו לססי פסיד אס לעיי ש^־ נ pi שרוו מסרי קלסו נא; להסכננ ודפסו מוקשים שהם סקומו אגש׳ קריאת 01׳ שהוא לאוגןיא ואס נמקומו גןי
א .פמק א אמי ועפי סי שהוא לשי וה סי' po׳ לא אנל .מוקף מיקי׳ יומו p מוקף שי' אנל סא■ ולא ונהמננ r׳ נליל לפסי tpsb אלא שס לא ינ קשי שינא פל נ

 נערי המשנים השיויס סיהודיס p על דנסינ עסק קורא ׳•ד נליל לסוגי דפסו אץ
פי׳ המשנים למנסנ ל׳ למה סשידס נסיה מנדי השישש  דפיוו קמ׳ל הא התרווס נ

p מוקף סיס נקיא ממו נן ופדשיוו שרוו1 גקיא ממו p נ מוקף נקרא יומו  לשו! ל׳
א יהא המסישים p והרנה דל ושינזרי הנשיא. ן אנן יינ י  דלא קאי לעיי שהלן- נ

ש^ סיפה ש ן של סיוט סמן נסקמו לנזווי נ י  «י0ל T0נשפ אלא שיו נליל דידיט נ
ד גיוס שס סספגג ואיט י*!־ גליל ויד נליל למקומו לתווי דעתו אץ 0) אנל קלס ׳י

אלא

 mo מיקרי יומו p דמדניוו פנא4 אמייק ונגסרא לסישא לומדיס אט והשם איישא
ט׳ יומו p מוקף ע שמק היי ו  והשוי לנין. שהל!־ לניס לומדים אט לעיי שהלך נ

ט נ0נ ע שהלן נ׳ ט' לנ  שאסר ממה טלי נאומיו מסיף מה נלשוט גיקדק דש ו
 למה ג' . נהסן השהם וננילד נתמנה לנין שהל,־ ללג השס למפלה למה נ' .קודם
^ שהלן ננ"נ ע עליו «ל אמי ל  נאמי ולוה ונו'. מעליו נסתלק אמי לנין שהלן ונני
 )סיפא אלא קאי לא דינא רמא דהיני משוס שני סי' תשש לא הריי סשק שנל׳
 מהשפם נעיניו ״שר לא הא' הפירוש גס הד אישכא דנמיא ואויסא לסשא ׳לטק ומינה

דסשוס והיש אסישא גץ איישא נין קא׳ דינא מ' השי' לו סשס ולגן לספלה שאמיט
אד ׳*ד שהוא הראשון טוס *וס9ה פל מפסיץ דאץ «יינ אם ט וליק לישא י ע לאו אם י «ן נשהלן אס נייד מקומו שקריאס וני שעס נאוסו להמלא יעסו היה לא ל
n נאגש׳ טא עד״ן נספגג אס אף גטא נמס ip א קי  אס אנל וה מקוס קדאת תוגת עליו סל לא גתעגג 0) אף קןיאסה גיוס הזה גפקס להסלא שלא דפסו אס נייד ו
א קריאתן ומן מנת שליו סל הרי וה סקוס קריאת מם קלס להתעננ דעתו קי ק לשוט סטישנ הס! השי' ופס עמהם. ו מ ט' עיר p אמי שסמלה נ  טלי ואמי סור ק ואסר ו
ן נגן אומרו ושפם יאסד אמו לנל סוור נילו שירש ואס״ג המלוקות לשתי מחי ייד נליל למווי דפט שאם «ל דין הדין אמי שנסמלה ל» ינו' י ק עליו מל נ גסשלק פיר ונ

טן הנה .מפליו אי שפיישט מה ס סנ ן שק שלאי ׳ י ט ומן הניע לא פדץ נ ע מל למימי ששיי שיע להתפגג דפסו שהיה לשי ושט קודס וה נושן אוט ממ״ניס ואט מ
עליו

משגה לחם
טי דהוא מטקן טא ע ומשני שם דדג׳׳ל טמלא איגא נ':) (דף וגנמיא גזולה ג י׳ ט גדמש נרא הטספוס ונדנמנו היג נמעם נתלנדו הלנה דאץ ועוד המק ו » 

ט נ׳ טישיק סי לטהור דאששי וטנא טפיה רה דטיש ט  ולע לנדהוי מטה פשרה ג
ט זיל היה פליו השיג הי ט שירש p דאס הגי קאמי י  וטון ממש אשי רג דפת טי
* לדג הג־נ נסקוס נתלמיד הנגה דאץ משוס אשי נרג הלגחא דלית מודה דסא  ט
M7 ט', ומ'מ טו ונתנ גלל. אט לדיג ת״שיק ט לסי הרגיש ג  דפלוגסא שפירשו טיו
ג אינ לא ט למיהדי מטה 4 טא )סי ורג דדג  ק אס סטה אשיט דאיט דס׳ל י

 דל היין ונדהקשה לקרותה שלהם תית שמנשלץ רני נית של דסמט סהטא ליה תקשי
ט טי ג אמטהס לסור p(שאין אפ׳׳ש דמ*פ נפלט טא ו ת פס גיו  ומ׳וש מלן. הזי
ה אטלו דוזא׳ ס' אט י ג מלשץ דדקדק סשספ ו  אלא קויין אץ קאפי סדלא אמי י

 דש קאמי. דלנסתלה משמפ גי' אותה קרץ ומדקאסר עיגונא משמש דטה נמשיה
א משסע קויין והאי נעשרה נזמנה פלא טיין אמי די.י׳ ל^דק  מוני׳ ונימשפט טטנ
ס  דטא דמשמש מפשרה גשמות אותה קנ״ן אץ ונו' שמקזימץ אלו m שנתג דל יני

א. טנ טן דקאמי דמט מי5 דש ט ) ק טד נופנה משוס ט  לומי ש״ן לא והתם גי
p אץ p ג אגל ניסיד אלא ץ אץ גומוה שלא גץ גופנה p היליל אשי י  אומה קי

: נמשיה אלא
ן כל ן י ו ה שאץ ט ט' נשלנין פשרה נ סי קלקלתו תקנתו ו ת ואץ ו . אלא ק ו י ט

מ־יס אדם גגי ששים ט דאץ טא שלו והקלקול פהק טא שלו הקלקל ייל

ן י ט נאן הונייה ולא ונו' טקף ולנשוף שישנ נ טי שהוא ונראה זיל יני נשייוש ס
נע■ 00 שד .מטה טי׳ נתי לפנץ אלא פגילה מקיש לפנין נאמרה זלא זיל ישיי

א ואוקשה יתנ ולגטף שתיג ן מפי י  טקף שלא ודאי וה״ט גסלגץ מפשרה שמיג נ
שת הוי^ שאם ימשש מימות  TW9 ולא נסרך, טק נסלנים י' ט אץ אשיא יטשע ט

ט י מנל ויל יני נ :נלל זה ז
א ט ט' ספקייטן ס־״ ע 00 .ו ט' ימדה י' אמי נ':) ( דניי והוא ו ם נ .*נד

 וטי ונממיאן נשד ש«נםץ גפקס דאיסש׳ להט) טנג הקשו וננמיא
י׳ וסי יהווה גי׳ סו ו^קינש ט נ ה ביי יו מי מפום למיתי פסקה דל ונטט י
*' לט זפשמש אלא הקשו לא דמט' ט׳ אימתי שאפי ני קאמיה מלטש שאץ גומן ו

ט אגל נזמט דטא אי דל יגי הי הדני ני י שלא נ נ « אלא ז  :הנניסה שמהג ג
ט׳. לנע• שהלן to ט ץ ו לי ט הי ת מא ני דל נ א  ופס .יאה זה לנאי ה

ט׳ ונתפגג דל רטט שאמי שני משוס טא ו תלו• ואץ גפמשגה תלד דהנל ד
ה פלשק אגל גפסשה הדני  גשפתק אלא שנתג בשפשה תלד שהדני נראה דל גי
ט' •יד 01ני שס פתפנג ואץ ונו* למווי  שנראה ואפ*פ גתעשה, תלו• דהדגי משמת ו
י לשיש שנא י נ ̂ל רטט י פי הקדאה ומן פגץ אלא לשיש גא לא ו׳ א ט ת  דל יני

ק דא״י׳ רטט שליג טדא• נדיר׳ קא לא נהא אגל פתה ט סט) הפקס קיאס ט
דל

ת ע ת מו סעיז מיי
ק, לקחת ס רנ ע רי ו n 1 ונ ^an [י] ז דג אסו^ סנוו סגי חיי nmit קרץ נז «*ו ב t ו w ו׳ ותלנוז לקחיו יכיל ב לגני •וחק נ 11TrAn4«דשליגי וזינ» טשלו אשי 9T ו
אחז נוסנת ע ט נו־נ ורלא אלפס רנ ונן רחו שסק ונן נ ץ ראטר א סטו נ ק m ונן דייו ק9ס ונן «לא ץ נ נו ג ורלא אטוחו רנינו .ו  גרפס ורנינו עסוס וו־נ יראים וסור מי
»נוו א נ' נשרק <וחק רני סיאסר אמי רונ לווא רג לוו «m ואעיג נעאריו נ קי רג ק9רש ת ט א:ל טויסחאת רחג רנר׳ ט שיק [ג] 1 ע*נ ,אשי נ ס ק וטסדט חנ » nm 

^ו סגי ץ הנהוגה נ ם נ ו היש •נא לא הנתוני ו נ נ ח ססחנלין ותנל יוושל ואסר מוא הר• שא ניודד אנל נ ת ססחנלץ והנל חושל שח* קוין אץ נ ץ ואץ נ קוי ^ ס
שו



S66טשנה מנידפ״א מגילה הלכות זמנים. טשנה כסף

! ה6’רקר עיקר שהוא היום מן ח5וק הלילה אוחו שה שוחעהג אלא שסיר שייך להחענג שהיה מהעם אוחו סוסריה ואוו מיךמו ומן שהנימ ננ״ע אנל מליו CS 6יצ לו’*
לחוור דעהו ואין לכרך שהלן עיר לנן וה״ה געיר קייא למקומו וחוור ס׳ו קודם אנל המשנה לשק פח«ס לפי נחמלה גיע חסם שלסעלה והפעם ,מעליו נפחלק למימר
ק ר׳ל קריאה שומן למקומו לחוור דעהו אס רנינו נססחנ וה פירוש ולפי ס״ו נליל לסיפא נלמד ומשם ארישא קא׳ דרנא הא' הפירוש חולשח להודיעמ נהפך חפסם גניצד נו
■ עיקר וק משם שיצא המקום ומן לא עתה 0 שהוא המקום קריאת שחלוקת לפי א'נ . למעלה פ’נמ ונו׳ לניע ילפין וט׳ כרך ונען משום דא׳א לט ורפו

 שהוא המקום אנשי עם קורא הקריאה זמן לאחר אלא
 אין אם עמו הנראה וכל לו [ל] הסמוך וכל וכרך .שם

 וקוראין ככרך זה הרי אטה אלפים על יתר ניניהם
א :בט״ו  היתה אם ידוע ואין ספק [«] שהיא "עיר י

 הוקפה כן אוזר או גון בן יהושע בימות תומה מוקפת
 ומכרכין וכליליהם. וט״ו י״ד שהן הימים בשני קוראין

 לרוב קריאתה זמן והיא הואיל בלבד בי״ד קריאתה על
ב העולם:  כך ואחר ראשון באדר אתז■המגילה קראו’ י

 באדר אותה וקוראים חוזרים השנה את דין בית עיברו
ג :בזמני׳ השני  גזירה בשבת המגילה את קוראין אין י

 בקי שהוא מי אצל וילך בידו אותה ימול שמא [נ]
 שהבל .הרבים ברשות אמות ארבע ויעבירנה לקרותה
 לפיכך בקריאתה. בקיאין הבל ואין בקריאתה חייבים

 אותה וקוראין טקדימין בשבת קריאתה זמן חל אם
באותה פורים בהלכות ודורשין ושואלין .השבת קודם

M ח/ טור ב :וע׳ש חרשה סי' נווד ס שבת • שם ו

 Ob 6*1 עפו )ה1הנר ונל לו הסמוך ונל וכרך
 יה היי• ו)מה פו>לםים יוחי נירהס

הנוסח* מצאת• כך . נס*ו וקוראי! פנרן
 עפו נראה דאסילו מפנה ונראה יניע נספר

 ואני נכרך. איט אפה סאלפים יותר רתוק אם
 *ריניל נ׳:) (ד!> פ׳ק שנינו שהרי נוה חמה
 ננרך נדק עמו הנראה ורל צו הספוך ונל כרך
 פיל לפנריא נמחמחן ירמיה ו׳ אפר נעה ועד

 יהושע ר• אמר נופא אתרו צ':) מנן(דף ואמר
 שאיט אע*פ סמון חנא ונו׳ לו הםמוך ונל נרך

 נראה ופירשו הפוך שאיט אע׳ש נראה נראה
 הפוך ,ההר נראש ויחנא סמוך שאיט אע״ם
 וכיון .ננמרא ע'נ ננחל ניושנת נראה ואיט
 לנראה חיל שינטר שאץ הוא פשוט דנר שק

הא• לפרש הוא נתור והכרח סייוך ה״ט שא״נ
 ימן נל אנראה אנל נלחוד אסמון׳ כסה ועד

 ואני . הוא ופשוס י׳ל פירש'• וכן נראה שהוא
 שהרי נראה הוזכר למה יניט לשון לפי תמה

 אמה אלפים שמא ממיל יוחר ניניהם אין אם
 דיט עפו נראה אין ואפילו ספוך היא הרי

 אין עסו נראה אפילו יותר רחוק ואם ניייהו
 להם היה נהלכות שנם ונאמח ,כמוהו נדון

שהוכרח׳ מימרא פלא הניאו ולא יה לנאר
קא׳ נלנד לו אסתוך כתה דעד לפרש סא דהנרח מ׳ש על להם שססכו אלא ראשונה

 עמו הנראה ונל כרך רנינו נדנרי הנוסחא שעיקר ונ׳ל .עמו נראה הוזכר למה לא דאי
 דנר וזה נלנד אסמוך אלא קאי לא ניניהם אין ואם ונו/ ניניהם אין אם לו הסמוך וכל

: ממרא מוכרח
 אלמא ונפ׳ו ני״ד נהוצל מנילה קרא אפי רנ )ה׳ (דף שם .וכו׳ ספק שהיא עיר יא

 רניט וכחי ליה דמשפקא משום ונפ׳ו ני׳ד נסנריא קרא חוקיה ליה מספקא
 להם היה חסידוה דמדח שכחנו •'מ ופ'מ ז׳ל, נחנו וכן גפני ולא נראשון שחניך

 חשו שלא שכהנ מי ויש .נינהו מוקסין ולאו דעלתא רונא נחר אזליק נסור סדין אנל
 ערי ננח׳ ניח דין מממח התקנה נשעה ידועות עריהם שהיו נא'׳ אלא וה לפסק
 יי׳פ ני״י. אלא יקראו לא הפק שהוא שכל החקיט כך מעיקרא נח׳ל אנל חומה

:לפשוח ראוי וכן רניט נדנר׳ וטהנין סוניים שהיו
ב :רניט ללשון קרונ ו׳.) (דף שם משנה .וכו׳ נאדר התנילה את קראו י
;והפעם הדין ננס' ומבואר נתשנה ד'•) ודף נ׳ (דף שם .וט׳ אח קודאין אין ע

להיות שמל פורים יננמ׳ ד׳,) ודף נ' (דף שם נתשנה .ונו' תל אם רסיכך
נאית . . . . - .

נפנע אשר הסירושים ולפרש הגמרא לשון להניא ראיתי היץשיא ואס ול״שנ .כפוהו
 נ׳•) (דף אתרו מכאן ואחר מיל לפןריא ניחמח; ירמיה א׳ר כסה ועד נכרך נדון עסו הנראה וכל לו הסמוך וכל כרך רינ׳ל אמר נ׳■) (דף דפנילה נפ׳ק .אפשרית סתלוקה

 .ננמרא ע'נ ננחל ניושנת נראה שאינו אע״ס הסיך ההר נראש דיחנא סיוך שאינו אע״ס נראה וסי' סתוך שאינו אעיס נראה נראה שאיט אע'פ סמוך תנא וכו' ארינ׳ל גופא
 היה ואפשר ה״ה דעת שזה ונראה נתיחו נדון הכרך סן אוחו דרואין כיון כתה רחוק דאפיצו סיד• נע׳ לא דאניאה אסמוך רק נע׳ לא נמה ועד נע׳ דכי לפרש לס אפשר הנה1

א'נ דוחק, שזה אלא נדאמרן שיעורא האי נעינן צא לנראה דאילו לו אסתוך דה״ט קא׳ ארישא אמה אלפים ניניהם אין אס וכשכחט הוא זה והפור רניט דעת שגם לומר לגו
שהוא לפי פרסאות כסה רחוק שאפילו לומר סנרא דאין נע׳ אנראה אלא עיר של נעינורה דהיינו מיש גסוך משתתע דססוך אסמוך נע׳ לא נמה ועד נע׳ דכי לערש אפשר
נדרן לפרש אפשר ועוד קאי. שתוך שאינו אע׳ס נראה דה״ט אסיפא וטי אתה אלפים ניניהם אין אס שכשכחט והפור רנינו דעת נראה וזה נמוהו נדק יהיה הנרך מן נראה

:הר״ן לדעת הוא ונכון נקרקע פדה לא נאויר לעיר פמיר חנל נשתח! ה'פ אלפים ניניהם אין אם קאסר דכי אמרח
היתד.

p לק הפופתים פרוג מוסכמת וט' כרך 
 אנל .הדי לשון נת״שנ ונזה ראשונה תפסה
 כן מוקף הפי' שצום והוא דוחק קצת גשאר
 עירו יום שאיני יומו נן מוקף ה'פ וט׳ יומו

 מוקף מיקי• צהחעכנ דעתו שהיה דה״ט
 יופו p ופחז מקומו אגש׳ מונת פעליו ונפחלק

ו נ י יום נעיר שנ',פננ ^  יום שהוא י׳
 ולכן .זה פקוס נג׳ יענם עלת מל $׳אתס

 אנ*נ קא• דינא יה״ט השני הפירוש פירש*׳
 דעתו היה אם ני״ד שקריאתס לעיי שהלך

 נתעכנ אם אף קריאתם ניוס עפהם להמצא
ק נרשנ איט  דעתו ואם מקומו כאשי י

 עמהם וקורא עמהס נמשנ הוא הרי צהחעננ
 לנ׳ע ומינה פרוז ומיקי' ׳.מו כן פרוו דה׳ל
 שלא ״עתו אס נסיו שקריאתן לכרך שהלן

 ליורו מוקף הוי לא קייאחם יום שם להפצא
 להתעכב עי.יו אס אנל נייד נמי^ט נןרא1

 לקרותה צריך אק פ׳ו דה״ט טדיאתם יום
 ששוט אנ"פ עפהס וקורא פפחין סלא כייר

 לתסיה מוקף דהו• משום זמן לא^ למור
 נזמן שנתב דנריו םתס ויניט .עוקף ומיקר•

)p<רbb קריאת נזמן סי' אם משתמע ולא 
 המקום קריאת נזפן או סשס שיצא מוטס

 שיצא המקום קריאת נומ; לפרש שאיא הגמרא מנח הוכחט כנר אנל עתה ק מא8
 קדאח נזמן הקריאה נותן כאומרו דנריו שכוונת רניט דנרי לפרש לט יש ע*נ וא*נ

נ כפייש׳י עסה ט שמא המקום נ'  הרי׳ף על פירש הר׳ן נס רנינו דעת שזה ה״ה ו
:ז׳ל היי״ף רט עם ססכיס שרניט לופי לט ויש הזה הפירוש

ט'. לו הסמוך וכל וכרך  שהנוסחא וכתב נ”כ הספייס שנמשחת ז״ל המגיד כחנהרנ ו
קא׳ לא ניניהם אין ואס ונו׳ לו הסמוך וכל עסו הנראה וכל כרך האמיתית

 רציט דנר׳ חקיט הרי אומר ואני נצמרא. מוכרח ונר שזה וכתב נלנד אסמוך אצא
 אינם אפילו להם הספוכיס הכפיים וכו זיל כתנ והפור נעשה מה אנל הפסחא כשטש
 נהי שהם כגון המונים אינם אפילו עתהם שנראים או נעסק שהם ננון עמהם גלאים
 נתקן הפור ססר׳ נוסהת שנס לומר נאנו ואס ,ממיל יוסר רחוקים יהיו שלא ונלנד
 ההמוך וכל דכרך רינ״ל מימרת על שנחנ להיין נעשה מה רניט נוסיית סקנט כ*£י

ט'  להמוך נין עסו לניאה נין מהדי מילחא אכולה וט׳ נמה ועד אמיינן דני דאסשי ו
 הרב שספק שתה הדנר ואתת .ח״ם אט מסיהם אשר האלה הגאונים לשק ל״שנ יעליט
 יותר ניניהם אין אס שהרי נראה הוזכר למה נ”שא ומא מעיין כל לםפי\ ראוי המגיד
נדון איני יותר רחוק ואם כמוט דיט עסו נראה אין ואפילו ספון «א הי• פמיל

למלך משגה
א ר י ׳?nf׳ נין נן יהו:מ מימוח חומם מוי«שח הית: אם יח« ואין שהוא עי

 אם המסושקויו עיירוח ולצנין וז׳ל םר״ן וכתנ ,דסגילה «״ק .וכו׳ הימים סגי קו^ין
» פימוח ממס יוק«ם סם  :רונן עיירוח חנ אחר נהן שהולנין הנאמיס הורו לא או טן גן יסו

̂ול סשק שהוא האפר שאשילו ועוד גי׳ד גהן יזידן מסה פוי,שוח אינן דנייהס של הו״ל :ד
 כשני ופסור לראשון קורא לשיק־ מגילם מקיא כודאי ממט ומול גשניהם npw וגמ^ ולקולא

 נקולא (מיזל1 אפשר דלא אלא וליןולא מריהס ל15 סשק היי הדין דמן מיון נראה דגריו וכונה . ס״כ
 מש״י וה כיוס חייג אינו שמא למיסר איכא זייפא יומא דכהל נשניהס סופח איזה נמצא

 ימאי כראשון שקרא נסה נפטר דשסא דנריהם של ito דהוי ממם כשני ופעור מ־^ון דיקרא אסריק
 לקרות צריך גש״ו או ני״ד או אחד ייס לקרית צדן ממ״ס דכיון משוס הוא ץ6גיא דקיא דאסריק

ש : שיקיימנה צריו לידו המצוה שסאם ימיכף <י״י  התכלת גפרק לן דאימניא מסהיא לדקדק וי
 דהו״ל מדיעי סוהשין דלמא או תדיר pc עייפי תמירין ד^ידנא ומו«ין דלטחר ממידק ס״ע.) (דף

 הד וכו׳ כנשיס שני אלא מצאו לא ה״ל ספידין מהלכות גהפ׳ח יכיט ונתג .^פשיעא ולא סקויש
 כפי ואס .ע׳כ יניחו לתחידץ לסחר להניחם רצו ואם הקריגו היום למוסף פקריגיס אם ש<ףל הדהר

 שנאה כמצוה שהיא היום למוסף אותם ויקרינו הול״ל יץדס פהס איום לן דמספי^ כיון שגמנט 0«
 מהם איזה לן דממקא ופומין חמידץ עון חלוקות מצות דשאגי דמי מא ונראם . ססלם לידו

 יקייסנה אס ידעינן דלא אחת נמצוס אכל שירצה המצוה לעשות גירו הרשות ימד^ דלא מיון מדף
. לסחר סד יניחנה ולא סיום שיקייפנה ליה דאמדנן פשיסא סגי אנזד יום וכקיוס למהר או סיום

א״ם

משגה לחם
 ומעשה מהשנה נפיק דר,רמי דמשיע מר,ענב ואינו למזור כסעתיד אלא וי״ש עליה. ז״ל

 דעתו אין דקאער איפכא דנר.נ נראה ולנהוף המקום נא,:׳ ר\רא מנייט נחד אבל
 מחשנה שם אשר התקוס נאנש׳ לקרות נעינן רחרת׳ דמשמע וט׳ שנתעכב אלא לתוור

 נמעסה חלו׳ הכל דודא׳ היא תילר.א לאו הא .אדיוקא דיוקא דקשיא נראה וא"נ ומעשה
(עמרא איכא עוד .כצל נממשנה תלויה אינה אנל המעשה ר׳ל דעתו ואין דעתו ופי׳
הניאה ולא עמהן ר!ורא נך ונין נן נין לעיר שהלך כפי נן ינא אפר ס)’’ דף

 ז׳ל ה׳ה וכמ״ש הכניעה יוה דליכא שוים והעיירות הכפרים ולדיין משוס ז׳ל רניט
 יום לט שאץ הזה נותן הס ז׳ל ונינו ודני' שאמר ונו׳ עשר ממשה יום חל גני לקמן

 להזכיר לו היה הכניסה נזמן שהוא הדינים דהזכיר דכיון דוחק ודאי חה אע'נ הכניסה
:מקצת ולהניח תקלח להזכיר ולא הכל

 למחטת הדין הוא .וט׳ נ׳ד עינרו ואח׳נ ראשון נאדר התנילה את הויאו יב
 (דף נמשנה שם אסרו דכן נשני לתת צריך בראשון נתנו שאס לאניונים

 כיון זיל ורנינו לאניזנים ומחמת פנילה מקרא אלא לשני ראשון אזר נין אין ו'.)
;היא תיצחא תדא דנולה סמחטש ה׳ה מנילה מקרא פיד׳ יצא דלא דנחנ

דהוא דסשום משמע זיל רניט מלשון ונו׳. טרים נהצטח ודוישין ושואלין יג
הצריט לכך «רים הוא שהיום וישכמו אחמול המנילה וקר* נדחה י

 צריך היה לא ליום הפניצה שקראו נדחה היה לא אם אנל יום סל נעטיט לדרוש
מהו וס׳ לישראל להם מקן משה דתניא נמי סוב יום אפילו טייס אירא מא• שם והקשו וט׳ שתל טרים דריניל מימרא על ד') (דף נפ׳ק שם דצסיו נ׳0 סונת צא וגנאוא

דתימא
טייטונמת תחוח

ו •י ״ו א ח טונין אלא חי א י ^ ר סגילח נזאתרין ואלו פקדינוין ד.יו אלו ואם ר.»טז עד סנילוז ס י ו נ פ ו נ ״ ם׳ חומת מוקפת א' mS יסספקא וננז׳ו ט אפי רב hS או תזוהע ני
« ל א נ ׳ ^ n e u  f o r , לן 1 ע־נ) e״p ל אסר ׳ נ ך ר ו ל נ נ ח עד ונוי לו חסנזיך ו ס לח קי׳ ונ ד סגי ׳ י א נחתר■ ונס•! נ ס״- ס םני0 דאנזו יוסף כרב ודלא (<] ■ ע־נ ,ונוי ל-ה ו
י ׳ ת• n'OV א תו י תייא י ואי א נ א ננזחסתן אנ רי ל לסנ ג .פי 1 ע"נ , סגילח לטרךא נשואות עניים - שעיניתם קרי חוקית ם־ק (ם] :עי



867 קפד משנת כסף ב א פרק מגילה הלטת זמנים. משנה

 דד»ג*ד השנת
 .׳0> ומי moiSb. *י!י

 •WBO'OfipBN <ל» אי)
B>aa ■men,:

 שחל עשר ארגעה יום •כיצד יד פורים: שהוא להזכיר כדי שבת
 טקדימין עיירות כני בשבת להיות

 כרבים ובני שבח בערב וקוראין
 בשבת להיות ם״ו יום חל בשבת. באחד בזמנם קוראים

 יום שהוא שבת בערב וקוראץ טקדימץ כרכים בני
מי עשר ארבעה  זמנם שהוא ביום בו ^ראץ עיירות ו

;עשר בארבעה קוראץ הבל ונמצאו

שני פרק

>.n b 9 שאלץ fn tnר» (גהנכוס מס )ל 1«<מ<» f t <»0גלכ>9 ו 
» ת1פמר לגג• צייז rnjiD |4 ל» « ל»ו) ההלגיס צסס אגל(א d wcr38 מל« 

 גדרד גדור הה אגס גמרג מג^ג •גא אלא גז• גאגגו אל •*ו אץ לאולס הראיה
ה •יד מל שהמירו מה וגל הקביעות : הראיה סאן «א טג

ד צר י שאלונו׳.געשגה(דףג׳.) יום כי •*י
ס להיוה סל  וע״מס נפרים טנ

 גומה ומגק»ו הנראה למס אקוימץ גדולות
 טג• דאתיא וו טשגה הלנה ואין למאר

 גומקוסן פ״רוס וגלחו הואיל ה'.) ד׳ יאמר(וף
מא נת״ק קי״ל ואק הנגיסה למס •דמו  ינייי
טג  גשגת להיות שסל מומס הנץ יאמר ו
רני לאתוק< pot אנס סרג  לדין ונ*א אי
 גסרג אגןרץ הנגיסה •וס ענשמ לנו ד*ן
» ר אה א »י ונגר טו ת  אל י״ד יוה אאין נ

ס סה טג סן  הססקא «גל איא ונהשנות . גו
א  ונגד .ס*נ טשגה אהוירס היא והר• טגו
v31a ו הלנה שאין והוא המאגה נאותה ג
ראיס גינר• משונאס סהחא ואולי סשוס

 לפסוק טנתו היסה ואם ,ו׳ל לר*א לו נזדמנה
 ממשה מס חל :טח •פה לא סאגה גססס
 אלא ג׳.) (יף טשגה מגואר וה .ונר משר
הנגיסה למס פקדסז נפרים אפרו ששס

ט׳ ד ס ו  מם לנו שאק הזה נזסן הם מי
 'ומנואר פשוס אה אגסנאר טו הנגיסה

ב * ט׳. אס ההודא א פ  )J•״ ר*פ(יף ו
המגילה את הקורא

 •זא. לא קראהסירוסין וטפרא יצא לא לפסרע
 פי' סדא פרא תיא קי׳ סירוטן ייושלפי ומלמס

 ומדלג א' פסוק אקיא מח אמד ומגיס אמד ג\רא
 האג• הפסוק ומוזר ג' פסוק ונ\רא נ' פגוק
 ליה דמה •לא לא נווגא האי ג• הי\יא אדלג

נ למפרע  הנןרא נה האסיס ס׳ר גנמ׳ פוי .ע'
 ואקרא נולה את אגמור יאמר לא אחד פסק

ג ואילן הפסיק מאותו קויא אלא הפסוק אס  :פ׳
א ב צ ט' לטי ס סא .ו  ללשון קיוג מייי

פ ם׳ ושהה קרא :יני  ננמיא .ו
 ונהלנות נולינ אוז לגמור נד• טשהה מאלוקס
 י!א טלה אס לגמור מגדי מתי אהה דאשיט

ק :זיל פסקו ו
ט׳. המגילה אס המורא ג עז •לא; לא פה פל קיאה ••ג) (ין סם משנה ו מ נ| ילא: אשוייס טמא והלופז משסה .אאספוט׳ ה « מסה אם ו ט׳. מניס טו ן גנמ' ו י  נ
ג •"ח.) ” » ופסק .נשר לנל מנו לעז סרו״ט יאמר• ושמואל י :הטסקים מן הרגה ונ*פ מא לועזים נשאר ועשג«ו עיקר, וגן נן »׳
ה ד ת ם נהיגה הי נוינייו ונראה ל!דק. שאינו אסר לועיסשמיעיסלשח וטרודי נלפז ללועזות אותה קוטן אגל ילא לא לשון טל חינום קראה ׳*ז.) (דף נסאנה .ונו׳ טגו

ה מלא נלפז לקרותה רלה אילו לפז רודע אשורית שיודע שאפ׳א ד נ ט לפז מדע שאמס טיופלמי סן p נראה ואין ינינו נדפס ניאה וזה ,סונהו י מ אשורמ) ו
ט מאריג שאיט גל גהדא ילא לא נלפז אוזרים איוליא סהו ד טן •ד• הרגים אס מוליא איס ג א אלפא או פ דג גלפז •ולא אינו פלמי סא ולעז אטייס שמוע שמי להו טי נאדוא• נ

תנ ונן זיל טשניא ץ נ סנ ה פסהיה Rvn :דל ט «נ ט׳. ג :והפעם הדן •יא.) (דן שם גנמרא מפורש ו
ט׳. המגילה אה הקורזז ה ט •לא לא לאו ואם •לא לט טון אס ומגיהה דורשה טהגה טה גמשנה ו פי דו ט• ללאס לט טן אם רגמו ו סופו מהל׳ ג׳ פ׳ ספסק מ

ק מפי

 איו .לשון שיזו מסג ומ0נ פסהיה והוא וט׳ איגום נחוגה היתר, ד *ב6
 ושד לסין גאוסה נסוגה ססהא סדא ט• דסרס• רגיק דגר• לסרש

̂ה אות> מסג נסוגה שסהא  דהא פילמי ונהג גספי גלסק טונה היהה אס לאמוק• ל
 שנתונה גל אגל ע*פ גקורא יסא שלא גו• אלא אנור גלשק גטנה סהא סלא קפדיק לא

 נגסג סטונה אפ*פ ץיא מהוא לפון נאותה
w רגמו לפון דיק והגי ps פה אמר t 

 וקראה פגרי מחג טונה טסה וטגאנלאס
 פל נ\רא זה פגסלא ילא לא לארמי ארמיס

 טונה פסהיה «א1 יקאמר דמאי אלפא .פה
 אלפון אלא קפמ אטב לא לסק אופו מהג
 A ט פל פקורא לנרפר הרין הוא מלפק
 לס נחג .בנהג ולא ט פל קורא שאילו
 שאסיפ פדנריו ינרט וט' פרנוס גתוט היפה

 לקרוסס רלה אילו לפו רווא אשוריפ מדפ0
 המיוסלפי סן p נראה >|M י.א ט מלא ̂פז
 חפונס הניא גגאווטסמ זיל ניס ל׳• .וני'

 סטנר סי לדעת הירושלמי לפרש טתג הר*נ
 לקרוט רלה אילו אשוריס רודע לפז דמדש

אונסו: מ• גלפזמלא
א א ̂יי קרא יצא. לא למפרע המנילדו [צ] את *הקור

וקרא וחזר ששכח פסוק וקרא וחזר לו שני פסוק וקרא אחד פסוק ושכח י
 מפסוק מתחיל עושה כיצד אלא .למפרע אחד פסוק שקרא מפני יצא לא [י] שלישי פסוק
 האוזוזץ חציה אקרא יאמר לא וTחצ שקראו צבור מצא ב ז דיסדי על וקורא ששכח שני
 1(םי ועד טתחילדז קורא אלא .לטפרע קורא שזה ראשון חציה ואקרא ואחזור הצבור עם
 הואיל כולה את לגמור כדי ששהו־! פי על אף וקרא והזר מעט ושרוה [ל] קרא .ועדר על

 ששמע הלועז חובתו. יT יצא לא פה על המגילה את הקורא ג ’ יצא הסדר על [י] וקרא
 אומרץ וץ מה יודע שאינו פי על אף הקדש ובכתב הקדש בלשון הכתובה המנילה את
 ואפילו מכיר שאינו אע״פ יצא ושמעה יונית [«] כתובה היתה אם •וכן .חובתו יT יצא
 *r יצא לא הנוים מלשונות אחרת בלשון או תרגום כחובה היתה ף עברי: השומע היד!

 אוחו בכתב כחובד! שתהיה ווצא .בלבד הלשון [<] אוחו המכיר אלא בקריאתה חובתו
 זח שנמצא kt לא לארטי ארמית וקראה עברי בכתב כתובה הירי אם אבל הלשון.

 את דקורא ה מסני: השומע יצא לא הקורא חובתו יT יצא שלא וכיק פה. על קורא
לכו את כיון אס מניהד• או דורשה או כותבה היה כיצד יצא. לא טונד! בלא המגילה

לצאת :גמורנפ׳ס : שש ט*נ פיל וו»ירפי'

משנה לחם
ט משמש קמיל 9דרנ משוס עמר דפימפ ט ר  po וגל ט|ן דנסטרין לצשמופיק 6« ל

ב למה וא״נ נראה היה 6נפל ט לפ«פ. הפדס שיונל זס פעא דל רניט ט ר  ונ
 לקרוס רצוי היה לא וצ״נ דרגה משוס למנזר דצינצ דצמ״ג לומר רצה זיל ירניט לומר
לו וו נשנס ט ס׳ ט שט צמ*נ מ tfa p פורים דנ p ס קודין ד « מנ  להוניר נ

ס סוריס נשצר p1p7 פשיפא ורצי והשט סורים טצ0  6ספמ >6לג לריגנא ולא טי
ס למנזר דצינא משוס 6צל הנא : טו טי

ב ״ ט אם ובן j פ ג )0•* ממי(דף .יונית נסוגה הי מ ואמרי ושמואל ו  גלפו תיויי
ט׳ מר ו ט ו ל' דל רגיש נ ק סצילח מ ר ה׳ ט  P יוניה נשתקע ונג

קיו נסב דל הרידס טל .ושמואל דלג הן מלטת הגיאו לא זה ומאגי המולס ט  נ
 ורשניג אלינא אלא קאמרי דגסשייהו אלינא לאו ושוזואל דיג ד^יל הוא ההלטס רעמה
 נרסניג סיל ושמואל דרג נגמיא מונח דהא הניטסיו ולא .ע*נ נרשנ״ג הלנתא וליס

ר א׳ יתידט נרשניל טלמא ולימא שם דהקשו ם שאר ה׳ס V9 נרשנ״ג הלנה ט  טרי
ט׳ ר אמרו פ׳:) (קז נסיק ונן נרשנ׳לג יהלנה להו ראיס משט ו  אמר צנהו ו׳ ט

שנ הלנה •ומנן ר׳ : trti עליס דפליג סאן ולינא נrט
ה נלא המגילה אס הפורא ה ט׳ יצא לא טג ג .י  סודם שהגל ואולי דל היה מ

 תלות דאנזר לרנא הקשו p ניס ראוהו פיק נר״ה דהא וקשה נמנילה, ^
ר דהיה סההיא גיוגה לדטס ציק ע הגנסס גיס «נ ט גןל או שוסר נןל ו

סנילה
מייניגמה תחזת

למלך משנה
ט גויד■ דגר• (דישנו ונזם 9(א* « ז ד « ש צנ ן מז ש מי ל פ פנ שנ ג ׳ י ׳ י  ללצשמדש רשות ס

א לשוש אוד •וש שטני A להמשלל טי מ; sא ׳ ^ שלא ט «ו f מליו ומקשש .«וטש ל u n <נג 
ט אדנט• ט פ f ני׳ נ f •א משא ד ד ונאש .•פ׳ש אישדמא ילא שיונלפ זשוק ג ג ר שרג י נ פ  ט

) הקמס נגוןש p«.<-,׳פ א. י ן' י מ( ז ונשנו א־ י  ! )n< אסי נאיח• שדינו פ׳א.) סקיש(ין י
ך טן לי דש מש א ר לי נ 6 שללו שר׳ן ט  זנדשס של פנק דט׳ל לפיסר מניגא ילא וניין 0

ס ולקו(א a טפיו אשש גא׳נ ס n a דיג א׳ג פגילש שו,רא משש ופנפל ד ו א או  דקו
ו ׳ פ ומאי 1י«ף ד ד ושןלגפ׳ו סי . פ י ד »ושי׳ן מ ן « * י ג נ  שיהשיא פלש ששדש ד

טג׳ טלשו שט ואסמי שט דאממי ושטוא ל דנפלמא ואפ׳ג שנ9 טשנש ז  יגל אינשא ט׳
ק נ ט שגא מיש ^ולא ט ס לפפט ג פנ 6 גטלט ד  משני שד ששש !ל0 אמא• לטלא וסול >1

ג לגמד טשנש מטס דפ-רא שא גסיו״שי גקל וצי מ גג• ש׳ג נמגילש שרן מ׳ש ולד . פ׳ פנ  ד
ד דסנש דנסש טליל א גפשסנק טן לסלג 0ד וטצש .זוקא ;מצי טז  דלש ססמיס גמתזס ט

קי פלא ט• פ דן דןמזס ד  ת<קצ צמוס רצי טסגש נמטס נטן שמן! רצנשי 4מ בגל לוןימ נ
ט נפצי ס דןזס ששזנפלש גמלא גסיא׳ גגס• טסש מגמיש דויןוס *לliא לד טי ל מ p וגל « i 

ט אגל דשגצ ממו גפקומש מגמיש חו;נס מגילם ג  גצסש פמסוסקמז ט*טמ י,לס דש צלצ ד
א פש<׳ ולא נהי פןיצו סש פ א מ*מ ונל מגל לטפיס דגדשש פל דששן « ד יקיא טג  משש ט׳

ק ספפא «  דל שגסס <זא ד* א׳ סלק >'»m ניזטנס ודין .גפ׳י מקדל^ לטסרו יגרשס פל ו
« ואמי פ פל פסלוקפ שיזסזיס טן שלו פיש • א צסו שפדפס » סי ד א ט וש פל ט ו  ו

י4 •לישפמלנסג ח שוש <«ן דשטמימ מט*ש פל שטדס <»<ופ ט  ש4 ייגזן טיקא ושי זיג
א שוש : y« ולוזלא ד

 Vnno 111 שדק אפיוס ודנן< טאס אשטק פסוק נץ אהפשיק פאת סניאת נ^יימת טוגו [א]
nima קי׳ טתו״ פאסחייו שסוק נטינמו rruM נטס סטנס .•גוזק נן סווור. וב נטש »10נ וגן 

̂יגס ט-רטו cpo ננא טיממוק ■nino פסוז»ון רנ  ■•זוז ננטיטת אוטו נתי׳מוי א יגיאס ו
 אתנסו mru וגן נאוס זה סטנוזג הזניד א» וזגוהנר יניגו pi ניאח אוו ניאה ראה נס והי גיאת
 ופטית הסן נני w יסן יורן זרר וסניאוץ נשיק סוניסען m נטטזג טסט שסין ווווו
 מנהג אד וזויאו נאוס טאסניז פסוק הוניומסוף א» וחדי mu ננשיטה אטיסי-נחו גריך

mn m טא ומזתגה הינה אוסר או ww הסט אוסר נהגו המנהג אפי ושרש ,נן נש פסוק 
ט ספוה  סטוס השעמ טוסי הספר טהרי הווו ופאן ההה נגפישה ונו פוטווהוו הטו ד

פיט ספוה roin הטן גגי נעשות פאפ חסו לפ ווה וו«הו0נש נ«ן• הוד נהד דנואזו

ני אפ ס וטנא פ0טע הפ>1 די ד  פ»פ נא נין אספדק זדנואץ סהו׳ס פוטו פאה ונ
רג פס ה.ז ץ היינולג) נ זרג •*פ. דוושקאפ ת* פדודן קופה vת (נ) 1 יוג  דווג

ני, טפמהיה ההש נדדהפ < נגסיפ |ו) 1 ע־נ וו ני נשס סיוגפ טדנןונ  ופטר יוון ו
ץ פף מוו נו• שדה פם נדווג סקינן איפש הוזו גואה פת א ט ונ וי ש וי  טווושוו כיאה דוו

ג פיפנפ טהג׳ ניני דג עו אפ פו ונפ0 נדני האנה פ• וופ׳0פ ושאיני «ופה  פסו ו
ג פסו נפ10 נוי האנה פין ג נקוט •ושף ו ו ג ודאנהפ נידן ניני ו  פפק נן1 נפיסוד נו

ט ם ושפו נשפאהווו ודאפ המסה ספר ונן משרית שמהוז וני ד שפסקו דפי ו  WW נ
c וגן u נ פיתמו (ש) :ורנ .נפנפ נוי האנה הין פאפס רג  תוו״ומ ופמו• הפמופא ו

שו אנא יוניה שניג ופמו׳ פינמו וסדק נ ש גיפמיה נגון [ו) ז »׳והנן נו איפד
עואסיה
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P’MT ניי:גר ונו' מחומוס ומא קרא ;נמנילה מודיס שהכל ואולי ללאה נוווה BB 
 חיר ולא חיי וים ולא גוחגסגסוים דפי י'ח-)היני ובנה'(דף ילא פתומוס י*ו)קיאה (דן

^ לאהדויי ייע ולא ומוי ליה דקרו :מדכי ליה פדנרו וכי פני
 וחד ימדיס אמר חד נפעיוחיה פמקדקי! אי! חויא נייושלמי .ונו' החנילה אח הקורא ן

פוהון. חד יחר ולא יהודיים אסר
 נפעיוח ודוקא ו׳ל הרשנ׳א נחדושי נחונ1

 אכל ויהודייס יהודים אחד והעוץ שהלשון
 :עכ׳ל ,נולה קראה לא שא"נ לא אחר שעוה

 כ״א) (דף ארק ראש ונו׳. ®מד קראה
.ילא ויושג «חד החוילה אח הקורא

 אפילו נירישלפי ופירשו יושג או «סד י׳6
ט' נצנוי יקיא לא אבל ; לנפחלה  ו

ט' שוים ^־אוה נ׳א.) (דף פס נפשנה .ו
 נתנילה ועפרא •לאו שויס קראוה

 הואיל ס״ס פחינמין פשרה קורי! עשרה א^לו
 :דעתייהו יהני ל® וחנינא

n ט׳ נלטר קוראי! איו  )י'ס (דף שם .ו
 למארפ הקורא פרק ונהלכוח פטאר

ס כיכרי ר\א נניאור מה! וה«לה שיפרוח  יני
:נהלטח ופנואי

ta נפשגה .וט' המכילה אח טחני! אין 
 כשקרא נהם נחונה היחה י״ו.) (דף י
 אשוריח נחונה שתהיה פד יצא לא ונו׳ נטפוס

 . רנינו דנרי נחנארו ושם וכדיו הספר על
 פי על אף נשיה וקכקנחום ע^א נפי 0זפ*
י שלא  ק׳ו מדין ונלמד הוא פשוש שם חנ

 מהלנוח פיא שנהנאי נפו מרה סספר
 ונמימיו פטלה שנקצקנטס ודע .ספילק

:יחנאר ושם נשרה
ה נ י ר . שימש מ ט׳  לרינה פ*ז) (דף פ׳ר. ו

.תורה של נאפתה שרעוע
ט׳ שלה הפור ואין  נה חנר שלא פשוש זה .ו

 ־ צו שהשוה לינרים אלא נס׳ס ואינה עטד
תה הי

 קרא יצא. לא לבו ביון לא ואם יצא וו בקריאה לצאת
 בד״א ו :יצא כשינה נרדם ולא הואיל ■ מהנרנס והוא

 בקריאה לצאת בשנתכוון יצא בכתיבה לבו יישהטכוין
 .כותב שהוא בשעה ממנו שמעתיק בספר [׳] שקורא

 .יצא לא שכתב זו בקריאה לצאת נתכוון לא אם אבל
 שכולה מספר כקריאתה אלא חובתו ידי יוצא שאינו

 וטעה המגילה את הקורא ז :קריאה בשעת בו כתובה
 שאין [״] לפי .יצא משובשת קריאה וקרא בקריאתה
 ואפילו יצא יושב או עומד "קראה .בקריאתה מדקדקין

 מפני לבתחלה יושב בצבור יקרא לא אבל .בצבור
 יצאו כאחד עשרה אפילו שנים קראוה .הצבור בבוד

 עם גדול אותה וקורא .הקוראין מן והשומעים הקיראין
במגילה בצבור קוראין ׳אין ח :בצבור ואפילו הקטן

 כ, אם אלא .יצא לא קרא ואם .הכתובים בין הכתובה
 לה שיהא כדי הסירה או היריעות שאר על יתירה היתה
 ולא הסרה אינה ואפילו בה קורא היחיד [״] יאבל .היכר
 המגילה כותבין יאין ט :חובתי ידי בה ויוצא יתרה
 ואם . תורה כספר הקלף על או הנויל על בדיו אלא

 בשאר כתבה .כשרה וקנקנתום [י] עפצא במי כתבה
 עצמה. כתורה שרטוט [ג] וצריכה פסולה. צבעוגין מיני
 כתובה היתה .לשמה [ל] לעבד צריך שלה העור ואין
 עברם שכתבה או מעובד שאינו עור על או הנייר על
מטושטשות ״]J אותיות בה היו’ י ;פסולה אפיקורוס או

 שנחנה או .יצא לא הדפחרא יעל הנייר על שם .וט׳ מייר על נחונה היתה
: עניים ט׳ ו

ט׳ אוחייח נה היו י  יקראן פ«קים אי אוחיוח הפיפר נה השמיע ח״י )ייח (דף שם .י
 או מעושעשוח אותיית נה היו חגיא והא והקשי יצא הסחרנם נחחורנמ! הקורא

 לאו ואם נשיה ניני רטפם אם מקור«ס
 ע*כ נסקצחה הא נטלה הא ליק וחירצו פכולה

:ינינו דניי ינחנארו
ט שסי כי .וט׳ הטפי נה ה  >ה נחנאי נ

 שנפאמרו למי אחה ומנא! נהמוך
 פטקים נמקצה אמרו לא יצא לא פ'פ קראה
א לקרוח הצביר רשאין הלפך נפיעור ונהג  ע׳

:עפ׳ל פסוקיה נסקצח הקורא עם
א  (דן שם .וט׳ הפירה צריכה המגילה י

 נקראס מנילה רג אפר י״פ.)
 חפרה שאם הפי נקראח אניח ונקיאח ספי

 העיל שאס אניח ונקראת פסולה פשח! נהועי
 שפים פירשו ונהלטח נשיה. נירי! חופי שלשה
 אסר היריעה נחוך ואמח היריעה קצוח נשפי

נ  ופירש .ע"כ משולשי! שיהו ונלכד עומן י
ע  סקוסוח משלשה אחד ננל שיהא משולשים יני

 אכל נעיעור פירשו ונן חפירות שלש אלו
 עד היריעה מקוס מראש שיהא פירש ז״ל רש״י
 השני עי כממנו הראשון הניד חפירח מקום

 עכ׳ל החסירה הון עד כמשלישי לני השני ומן
;מיקר רנינו וינרי

 עיק מרא ס .וט׳ לקדוח הקורס וצריך יב
 צריך דויותא וי׳ו יירא א״י ושה

 זקיפת נחדא טלהי מ׳ע כזקיפא לממחהיה
 אריח נכי על אריח זו שיציה פס שי איזזקיט.

 זה ואח ואח אריח הי׳ לטה, נכי על לכנה
 ושתיהם רחנין שהם האנשים שמוח לכנה זה, ע'נ

 נדנרי נחכאיו לא למה ידפתי ולא בהלטח
ע ;נזה אחר פי׳ לו יש ואולי יני

מנהג ו

 פסולה לאו ואם .כשרה שלם רובה היה אם ניכר רישומן אין ואם .כשרה רובה היו אפילו ניכר רישומן אם .מקורעות או
א :יצא פה על המגילה את הקורא וקראן פסוקים או אותיות הסופר בה השמיט .יצא לא בה והקורא  שתהא צריכה המגילה’ י
 ,בגידין.פסולה שלא תפרה ואס תורה. כספר[<] בגידין אלא נתפרת ואינה אחת. מגילה עורותיה כל שיהיו עד כלה תפורה

 באמצעה [ם] ושלש היריעה בקצה חפירות שלש בגידין תפר אפילו אלא תורה כספר כגידין היריעה בל את לתפור צריך ואינו
ע] ועשרת הטן בני עשרת לקרות הקורא "וצריך יב :אנרת שנקראת מפני כשרה השני בקצה ושלש אחת בנשימה [

;ע׳ש פי' פוי n סיצא ט' פור ז .־פס פמ'נ 5סי פי׳ פזר ו ־ שם ושמ׳ג פוי ה • פס ושמ׳ג פוי ד :פ'פ פרצא פי׳ טי ג פס; ו«ז'נ טי נ פס; סס׳נ פר( »׳ טי »
בדי

משנה לחם
 וא"כ לקיוח 6ל לצאת לנו כיון לאי י6ס ואסרו יצא 6ל לאו ואם יצא ט3 ניק אם פנילה
 תרויי® דהא לצאת טונס נעי לא טונה צדטח מעת אין לפיד נפי דנמנילה פשפע

 חצות דאמר כינא יפסק מאי פא נסגילה מוייס דהכל כפנ אין וא״נ נניייחא סנ•
 דמאי יניח , נמנילה סויה ילא ודאי חמישי נשרק זיל הוא ונמ״ש טונה צייטת יק6

 נעיק דנטלהו קחני לצדדין וניייחא אשופי אלא קאי לא לצאת ניון טפרא דאמח
 מ״פ לשמוע ונשיפי לצאת נעיק דנמנילה טונה להאי טונה האי דפי לא אנל מינה
 . דוסקא נהאי נרייחא לאוקמי נפשק ולמשנוני לשופר מנילה נין לחלק לו פנק קשה

 אכל כוונה נעי לא ולהני החקיעה שטא מעשה קצא עניי דנשושר לסלק היה ואפשר
ע חילק זה ונעק טונה נעי נלל מעשה עניד ולא גפנילה  דנרטח פ״ק טף זיל יונה יני
ע על דהקשה  מההיא כוונה צריכות אינן דמעה שססי\ הפוסקים ושאר זיל האי• יני
 ה'מ טונה צריכות אינן דסצוח ש«נר עי שאפיע וחיי! נשינרא וסיים נווסרא דאסס
ר  אנל ונו׳. לולנ נעילת טון טונה נסקוס ®א שהפעשה קצח פעשה ט PD מנ
ס׳ וס פל לי <זום ט נקריאת אפילו מי טונה צריטס איק מעס ולפיד נהדיא «כח ו

דגהות
א אאא ]t ]1 אעיאעים 1«ילםיו פנוז ש .קסיח סגילה ו נ [מ] 1 ע׳ שאסי ס' ו אין ניוו קי קו  סי

p• רני טסעיוחיח ra י א נ ר אנ אל ורב טחסיא נ  אנא• חד רב קזסי •חנק הד! חננ
תו יווודים ג ; ע־נ ,סנדפן חד תור ולא •זעד״ם י0» ו ח נ ם ז־ל חפור [  נ=עית דוקא וי׳

׳ ל אחד מזענין שחלשק הא• נ ח אנ עי ט ן שאם לא אר.ר נ  :ע־נ] ,ע־ש כולה קראה לא נ
ק חנחונד. נסונילת יהוא יהיר (ע] ס נ חוני י אסילו דג ו נ  סירחא סייחרא אי נוחכרא אי מ

א ועוד  אם ניכר רישום! אק אס ואפילו □קורעות או מסוושטשות אותיות חיו אס אסר ה
ה ה הי נ ו שרת שלם י ת ואילו נ ס׳ ק חנן נ פי ב אסילי חקוסץ נ ת נ אחר נ ענ  ומפרש מ

רא ס ה לא נג נ ד י של לקהוו אלא מ ר נ ,י ־ שק נפרק עיץ (י] .ע א ת ו נ ,תפילי! הלני  ע'
 תפילי! כהלכות עיי! תורד. של כאמיתת שרטוט שדריכח מלמד ואסת שלום דנרי פיק (כ]

•X נן [צ] 1 ע״נ ל פסק ו ע ל טשסו ס־ת נ סנילת סדקרינ! ראייתו לי ונראה וז׳  הנתילר, נ
ק ם ג ני הו י הנ הי י ל נ י ל .ענ ו אנ נ בי בו וראיס שםחד. י ת י שדרינה נ י נ  סדאיתקש לשטה עי

וי הדי! והוא שרסיס לעני! תודח של לאסחה נ עי ל וחיקןז האותיות הייני ל ד  ושאר נ
ת ועיק לאלי הדוסוז ר ד דנ שינף נקחור הטתוזלת נ נ ,א -נו פסק טנא! [מ] :עי  שמשו! ינ

לת לחוש אי! דתרו! חסרו! שעל טני ר [<] !נ ת ק שינך נ י א ת נ תב די  לח יש שטנילח נ
ל ה p ג ק פי א שיסק לטנ ה אי ה נו סנ ס ב סופיים נ ה וני! לטשפתותינם בני העטור ויו

רג מעשה שייך לא נחי,יעה וכן נלל מעשה שם שייך דלא שפע  נפרק זיל היה נדנ
- וציע שופר מהלטח חמישי

ט׳ נסשר שקורא ו ;נתקנה עשויה מנילה יהיה ספי שאי® שצריך ודאי נראה .ו
ל ן י  הירושלמי על פלע זיל דינינו משסע זיל העור מדני• .וט׳ נצנור יקרא לא א

 נירושלפי אנל וני׳ המכילה את הקורא נחג שהרי לכחסצה אפילו דאיר
חנ זיל והרמניס יכו׳ לכחחלה דאפילו סשחע תנ זיל יהניפנים סדקאסר דסשמננ .וני' נ  נ
 הירושלמי על לו דהוקשה אלא עליה פלינ לא זיל ירכינו אנשר אנל הייושלתי על דפליג

״י' דמחני׳ יסיח לריי״לס דאאילי קאהר ואין קאחר נדיענד דמחני׳  נצנור אפילו ס
 קאפר לא לנתמלה אפילו דקאתר הירושלמי אנל דקאחי תעעמא לא לנחחלה ונצנור

י ע^ הירושלמי שהניא זיל היה דעת שזה ואולי ניחיי אלא ני  דלא משמע ז׳ל רניע י
 היץראיס סן דאחד דאס׳ג דהשחיעע נראה .יכו׳ הקסן עם נדול אותה וקירא :פליג

 כיון ס'מ אקען דעתיה יהיג ידילמא חונחס ידי הלהרים מוציא אינו הקפן דטיע
ה: לן ליה ע® יןרא פנדיל נ

אסרו
ת ניו מו םיי

ק שיסת בסאא אשיטת שיטה ה תיבד. זנ תינ ת נטאא א א קטנת או ת ונ  גזיא סוקפה או
ק ר״ ואטטה אזובעות ני ואיו! ושיעור נ א ו ף נ סאא ודף י : נ ה ׳ י א אזינעוח נ  פרשיותיה ונ

רי נסופת ומגיח החומות י אניא נ טו ה ע ש א ני רי ו א תסויאח כא את אווא נ  שא טפ! ונ
נ האותיות ה שר נן גם נ נו נא אי נ ,ני ג אסר הא® רני אטד [ס] ! ע' ר חטא י  ווריא נ

טי חפרה שאם ספי והןיאוז אגרת ווקראת ספי וקראת סגיאת רנ אסר חו  פסואת פשת! נ
ח תטיא שאם אגרת יוקראוז שרה גירי! חיטי ו■ נ טי נ ר נחם! רב א ד יצחק נ אנ  שיתו ונ

א .טשואשי! שי׳ אנ סו ראשווה הפירה ער היריעה טראש שיהא פי' י ח נ פיי ת  ראשונה ט
ה ונן השניה עד שוי ו השאישיה עד ט ט  טעינו טקאס ובערי היריעה םיו< ער טשייישיה נ

^ התוסי בי! בפשחן אתפור טוב שיותר שפתה רביוו וכר.כ . סביח במסכת כזה כיוצא *  ו
ט בפרק דאטריו! פהא וראיתו בינתים חפירה באא פאהויח אאו  חעדיס אח תרהיק פשוט ו

 ואא כשר נקרוניס פאאהו דאפר אחוקיה איה מסייע עד כר פסוא השטר ם! שיטין נ
' «סא אדר שהרי תתמה ו ק גרטיו! («] י ע־נ ,נרי פיסא פסיא וסרך נ פי פי נ  רבי א

הי טעפא טאי נוקיפה אטיפתוזיה צרץ■ רייותא ו׳יו יונח  ר אסר איודקפו זקיפא נ
י תוינא א פפא נ אנינה אנינה וב עא אריח ניאן השירות נ ה גב עא ו  טוו וצץ איי

ו שאריח אנינה אריה עי ו ו ה עי ט אנינ הו רני אטר טי די אנ אטפאתן תקוטה תהא שאא נ



פ״ב מגילה הלטת זמנים. סשגה מגיד
הג סנ מ כן . '151 ישראל to י :i)• «נאון6ה דני« נשנו מלנייו «ו

ג p שש<יהם מה זה סל 1* י10לא ה':) (רף ש״ר, סס .ט׳1 האלה ר\חים שני י ir t 
שגי פר\ם: ננל  ן1יאש אדר נין ׳.־)אין1>1שס(ד ה1«ש . '151 האלו היפים ו

 P אין קחני י50 אתרזן jiw «מ'1 לאנמניס «פ0(מ ג)ריאפ,הפנילה אלא הסני לאור
 הא ט'1 אוי סל לי׳ד• ראשון איי של •*י

^ n'U’i’' השסל לסנין ן51 !נהלטה ח6 י'
« כהנ1 .הלההא  ; «א P1D01 ה’ה7 מי
 אפ׳ס הי.) {דף ה1נפש . '151 נפריס שנשי

 נהססד נפתרים מקיימים שאתרו
מ'1 לאניונים ס11מה1 והנמיס הי.) ר' (דף מ

:מ<ה1נ אלא מהגה אינה שפסה אנל
T ת .1 י׳יו יום םצו  ממויססםנהרנה ט׳

»Dnv: ה5מלא נסשייה וסותר 
 ה';).פסק (דף 00 אמוראי מסלוקח .ונו'

ה נרנא  ומשסה שפסה ימי דאמר מורא א1ז
 לא מלאגה נעשייס לאשור מ”1י עלייט 1קנ*ל
 :המוסקים ושאר נהלטס פסקי pi סלייס קנילו
י ונוי: אסרו שכל ו'. הסייס ט נ  נסשנה ו

 (דף ומפרא ה'.) (דף למפלה הנזניס
 מקדימין נסרים מ• ואמת הואיל ג׳ה

 סמיניהס מסגי גיוס נו ומסלקיס ניום נו שוגץ
סל

ה משנה מגיד פ 369 ק

 אס סנ5 ורנימ .נופנה אלא נו«ה אינה סמסה אנל טילה למקרא נשואוה מריס סל
 אלא סיינין לא אנל משמס מוסרין סאמרו המשנה לשק מפגי מסלקק סנ5 ולא סלקו

ם' פורים וסעודת :ז׳ל לועס! הוא p הנרייפא פירוש ואף יסאין  שש(דף מימרא .ו
פסיפא הקריאה יום אסר נליל אנל המגילה אס קןיק סגו לול גלילה ופי' .נלשושה ז';)

:שדם סנר שגגו ילא שלא
 אירס מיסיינ 00 .ונו׳ הונס כי«ד טו

שדא ^נומי » דלא פד נ י
 0מנ;סו ונשאר המן לאיור מרדני חך3 נק

סי אלא שממה אץ אמרו,  .ונו' סייג וכן : ננ
 איש מנוס ומשלוס יוסף רש סר ז׳) (דף סם

 הוו סרגא ורג אניי לאמד מסטס ספי לרפהו
:להדדי פפודסייהו מסלפי

ב טז חיי ם׳ לסלק ו  (דףז׳.)!מסמס שם .ו
 «י לשר מאנוס שסי לאניורס

ס׳ מוקדקין ואין : אדם  *ק0 ירושלמי .ו
 פפוס משנין ואי; : רניר נלשן זמגילה
 השונר ש׳ הונאה משנה .אמרח ללוקה פורים

ס :)0*0 גמליפא(דף האומרן אס  פוריס טג
:לשרים

ב יז ט י .ונו׳ לאדם סו י נ  ראייץ רנינו ז
אלון:

כאחד. ונהמו נחלו שבולם העם לכל למדיע כדי [פ]
 ופושט קורא המנילה שהקודא ישראל כל וסנדיג

 כולה וכורכה חוזר וכשיגמור הנם לדדאות כאנרת [ל]
 אםורין וט״ו rי שהן האלו חיטים ״שני יג ומברך:

 לבני כץ .מקום בכל אדם לכל ותענית כדטפד [ק]
 שהן עיירות לבני נץ ,כלבד ט״ו עושץ שהן ברכץ
 ותענית בהספד אסורץ הימים [י] ושני .בלבד י*ד עושץ

 שהקדימו כפרים אנשי .השני ובאדר הראשץ באדר’ [א]
 כהספד מותרים לפורים הסמוך בחמישי או בשני וקראו

 כשני ותענית בהםפד ואסורץ קריאתה ביום ותענית
 יום מצות T :כהן קוראיו שאץ ואע״פ האלו הימים

 להיותן ברכים לבני ט*׳ו םvו ועיירות כפרים לטי י״ד
 ומתנות לריעים מנית ומשלוח ומשחה שמחה יום

 ראוי אין ואעפ״כ םלא.כה בעשיית םותרv לאביונים.
 שקדמו כפרים טי לעולם. ברכה סימן [י!] רואה אינו פורים כיום מלאכה העושה כל חכמים אמרו מלאבה. ט לעשות
 בעם אלא אותם עושץ אץ והמשתה השטחה יאכל יצאו. קריאתן ביום לאביונים טעות חלקו אם בחסידי או בשני וקראו

r . כשר שיאכל זו סעודה חוגת כיצד טן חובתו: ידי יצא לא בלילה [ל>] שעשאה פורים וסעודת יצאו. לא הקדימו ואם 
 בשד מנות שתי לשלוח אדם חייב ובן כשכרותו. וירדם שישתכר [נ] עד יץ ושותה ו.T תמצא אשר כפי נאה סעודה ויתקן

 המרבה וכל .אחד לאיש מנות דתי לרערע איש מנות ומשלוח שנאמר לחבירו זפיכלין מיני שני או תכשיל מיני שני או
 ומשלוח לקיים כדי סעודתו לזה שולח וזה סעודתו לזה שולח זה חגרו עם מחליף [י] לו אץ ואם .משוגה לריעים לשלוח

 או מעות או אחת טועה אחד לכל נותן עניים משני פוחתץ אץ הפורים. כיום לעניים לוזלק טז"וחייב לרעהו: איש מנות
 כל אלא פורים כטעות טדקדקץ ואץ [י] עניים. לשני מתנות שתי לאביונים ומתנות שנאמר אוכלץ מיני או תבשיל מיני

מלהרטת אביונים בטתנוח לחרטת לאדם מוטב יז אחרת: לצדקה טרים מעות נץ1םע ואץ .לו נותנין ליטול ירו הפושט
בסעודתו

שס: סי• «<מי » :סו!ה מי׳ מוי ד שס: סרשסמיג גמורפי׳ :משגה׳מ ס׳ל ממי ג סיסיסמ/ » םי׳ מוי שס;0 ח ם/

משנה לחם
 גסס pio( ינולים (ו6נש 1»7 ib(to 6הי מילסא לאו )9 .זה בשניל קריאסו משוס

ס הקדימה ניום דהסלוקה ודאי פלסו שרו ויום רל ס  לסלק יסלים אנו נפאץ אנל י
 פונ0 הקדימה ניום דכסלוקה ודא• אז נשנס דאיסלמי הינא נמו מלמו פויים ניום

ס׳ מסליף לו אץ aw מגילה: למקרא ושואוס פניים של שמיניק «׳0 )A (דף שם .ו
ס אנין «־ אט׳ ס ופייזש פ*נ. להדדי סמודס״הו לפ׳0מ ונ׳ ^׳י מנואד. נה ז״ל יני  וי
 סל וקשה .פמו סגירו סופד ונשמה וו שנה של נפוריס זה פם אונל וה פידש ז*ל

 סעודסו נווק שהיה סהס אסד אלא מנוס פשלוס מצוס מקיים היה לא דא*נ מדיו
ט• פושץ דהיו לסיז ול'נ .זיל מהל^יק הקשה ונן מקיים היה לא סנייו אנל לסנירו

 ט מסן נשהיה סנייו אז שלו שהיה ואמי « נסשה נמסשה לסניח סנטדסו מק היה זה
 לו קטיה היסה סנבר גיק לו מק הוא סנה נמלא פמו סופד והיה ספודה סאוסה

:לו מהגסון שוון והד■ נססשה
ץ טז א ק .ונו׳ פוליס מפוס ססנץ ו  io אפיו פ׳ס) (דף האוסנץ אס הסוני נפי

 המפנייי נל יאסי נריס אסיא ונו׳ w להוליכה הסמוי אס דהשונר מסני׳
 דסמא פולים דסגנס י*מ הא אלא וגו' ליס גי וגקסו .הוי גזלן הניס נפל גסס פל

 פורים סננס אופי אליסזר ר׳ נו' הפיל לאותה הפיל סגגס למורים פוליס מגנס
הפיר אנשי נמפמד הסגה אאיג לסמלו ללופה מהם גיקס לפאי הפשי ואין לפוליס

דני*
טייסוניות

ר מן.מ mn וו1ןיג> נריוז רו«» דנסויי w>« וסשלי nmtiio גי טופניחפ ww גי
) זלס ,רמוריא (י  טויי נוהגות אץ ח«א' נאור סטתגוס ט«ת י«ג*ג תניא ז
pwnn ברהית דג* וגות בווו *סדן מזשנית תתסמי ק תוץ c n סיסץ דגי1 דג a n 

ני la י w תנתיג ויזיג־ג נתרא מיסוי• תונא וי׳ n5Sn . איר כותבץ •:רזת זיענץ 
מני ואוד 0«תרא ני ו m י w וויי ת׳ נותב ה«נ' איי אוכי p i ףג ,יסקרס גס׳ק» I 
 נ^:ר ראניוגיס יסתנות n'rxa סקיא אלא תסני לאיי סיאסון איד נץ אץ סית (ש)
ץ ויח ית ות«־ת תסנר לפנץ תא  •קראי «יי0י סובחח תלנוז ינל נתב מדי־ס . •ו

נ ניאסון תסגילת ט 0«נ נתב pi הסנה את לפני סלנו מו  נתגודית שיץ •מתת יני
«נינ תניא תסתתלת ג ,י  ולזו נאתיא זינמתא vari יסאן נתב נ«אלתות [ס] 1 זי

א לתוזוא מ״סית דיג מפונרא לת ן1ת'0*0 נתיג  ילוו ינאסרא יסמיק ניתנס יויש גני
.נתיב מסתת nnre ימי עםא0 םא> קר בי דנא אסי מיק (א! !ע׳ינ תות, נית נתיב

ק *מ0תנ פל לסין •מייד סתייס אוסר תלילת פו סעודתי imve אס וסיתי מני  ניו
ת •ל ל>1 *רב ב ,קנלץ ת׳י 0•• •נו/ נסונא* •נ א אסר סיק (נ) 1 זי אפי• סייייב ינ

ץ פT ילא פי בסיייא לנסוסי ל יאנ**ת נתב רינ*0 לניק■ חםן ארור נ  לממות חנ< ינ
י אנ*י ]1! 1 לפנב ילא בפלסא  י לוורו■' םפוית״יזי מוזלסי אנץ בי חניגא ייב אנץ נ

ק גוסינן [ו]  לסנדל יפופה po לקנות >wn תעני ואץ לסוייס אוויס ספות הסקנר ננו
נוי v 11הפ אג«י נמפסי תתנת אינ אלא אמי י־ם ו ע ם«ום • «נ'ג יי  וילנת סקל וי

ע :פ־נ .מתגיז ני׳
:נע•:) שנס :( 'M ינ י.'וזא נ׳ו ונניניס ,מייווו יימסי 6*[!

T ק רואה אינו פודם ניום מלאנה הפושה <ל סנמים אסרו  ידפסי לא .טינה סי
 שסילקו ונמו נהוג דלא לאסיא דנמג אסרא נין ז׳ל רנינו סילק לא למה

ק סגס' ה: נל ניאר ו׳ל והמור .שמותי פס שאסרו שמתה של נמישה ו  נשרים בני ו
סי קדש»0 ט׳ מקיימץ שאמרו אפ*פ ה׳) (דף נמשני. דס׳ש דפ*ל וראה .ו  מוסדם ו
 שאמרו אפ״ש קאמי והיני וא״ת .הפס נאוסו לאדוניס מסמס לסת ודשאץ י*ל ט'1

ט׳  שאמרו אמ'פ דאמיה דניייסא נגס' לעיל וניהקשו הול״ל ואמרו הואיל אדינה ו
^ דאמד משום גמי הנא הוא שאמרו משוה אדרגה קשקשו  רשאין הט משוה מקדי
נ ם .רפאץ היי לא ^' ^ שאמרו אפ*ש היק וני ד ק  דסיו סיינץ ולא רשאץ מ*מ פ

ץ ס״נ ס' הקשו מה א*נ לאניורם מסמס לסוז י  נפי הנרימוא דמ*ש נימא ננר״סא נג
^ נסרים שאסרו דאפיש היק קי׳  אם נלוסר דנונץ קפיל דס״נים ם*ד דמם ונוי מ
ץ ירצו  מרייסא סייר דשפיי וייל .זיל רניט לדמם הנדיסא פירוש מא דק טנ

ש  לסון פליו שיטג נדי רשוס לשון נגרייסא «זנר לא רשומ טא שפירושה זאל
 קאי דקאסר מאי דטפני׳ ייל אינ ,וסוס שהיא פוסדן נסשנה שהסני נמו *לס

 א*נ רשוה הקדימה נפם המ«ת דסלוקס ויל ינינו לדעת וללס .נהשפר אסוסיץ
ציז נפיאוס פנייה של שעיניק מסר נגס' ריי קאמר היני  לנן הקריאה ניום לסלק ו
מה יום מזילוק זיל לדמסו הא גשנס אוסה קיראין אץ המנילם מוי ולמה ישמו ^די

ת הו הנ
 mtar ונו' Mroeii מימץ פרטנותס אנינת nm nm תות ווו*ת vn •> דנ1נ וסיר•

 P• סוסמס נםם' יסונת תוזז״נו ופיית דהתסע נגואניס מפינו ות ונעוץ אנינת ופד
תנ י•** פנא אנינת. גב עא אנ*נת  תוזאק. ואנינת תנחב mw נ

• פי• סיפויס נססנת נ1ונת ד  וןו0נ m!/!• נסופת ופת דפפ נ
 קפסי •יפח ון<0נ ע־נ נסופוו ופת תא«ון וסדקפסי נות* ופי** דפפ
• ויפי פאפ יפפ בסוף ופפות קפמי חפ ופפ בסוף ת׳א ופס פ  י

תב פפתי נמגיאוו טהר׳ם נתב וכן .קפסר ח0*' וסון* •יפת  •נ
p אענמו i ין נתב  דיו גמאת ופי קפנות פרפנוזזפ •א יתדו •'
ני פ*פפ דמן *ודן vפ פיק נפיאת* ןז] :קפגה ידץ פרונת רדותפ  ו

ג: .אענג פי אמנות פ׳ ארפנ^ח קפ10ס ב נתב פסנס [:] פ׳  נסת ו
m המגיאת פת דתי\רפ !•ון p ׳פינית נ*ת< מותג ונן נסית ונויו 
ל יניני ונ*ת חג ונן *•ופא מ^מות ובנא •גננ  גפון מאמו* רב נ
 אנפ יתדפ וויאמנתופ תמתני כדנ*גו נתב גפו! הפי• דגמי פנא

ר םגמית יקרי דמפן ת ופופנח ניי  נואת ונוינת תווי מוי1ונפ* נפני
 נמנתנינו נמנו! ונן ם*מו סית נתב pi אופ תו* אפ נסית וגויו תקויפ פנא תשניך
< מפיו ונינו 0»נ כתוב  את מ«ת׳ ינפיק תענית נמגיאת [?] 1 מתריס הנחיג ונן •'
ץ• נמ< מפטפ דאיף  ונא נתעגית •פסוי פאמפ מפתת נתספו •פסוי פאמפ •מתת מ
א ופת נות זת •א אפסוי פאפ נסיגת אפ דג ופמר •' יניסיק נזת ות • מי דגויס •או נ
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פ״ב מגילה הלכות זמנים.משנה טגיד870
ח ט׳ «■'c כל י ה ,נמדרש .ו  .5הפג ן6כ ו

« זאס  המשיח ח1לימ נששושו טג
אתדרט*: יראה האמת

»i »נל אנן שמגיה אפר  ןריאהן מ' «ינ שכו!מ ״
ע מל יהיה שלא :המגילה ןויאמ יק החיוג י

 עניים לב לשטח אלא ומפוארה גדולה שמחה שם שאין .לרעיו מנות ובשלוח בסעודתו
 האלו האמללים לב שהמשמח .וגרים ואלמנות ויתומים

 לב ולהחיות שפלים רוח להחיות שנאמר לשכינה דומה
 עתידין הכתובים וכל הנכיאים ספרי יכל יח :נדכאים
 היא והרי אסתר ממגילת [י<] חו*ן המשיח לימות ליבטל

 ואע״ם .לעולם כטלין שאינן פה שבעל תורה של ובהלכות תורה חומשי כחמשה קיימת
 הפורים וימי שנאמר יבטלו לא הפורים ימי .מעיני נסתרו וכי הראשונות הצרות נשכחו כי שנאמר יבטל הצרות זכרון שכל

:מזרעם יסוף לא וזכרם היהודים מתוך יעברו לא האלה

פורים הלכות על מיימוניות הגהות

הראב׳ר השגת
מ' ממאיס •כל«רי  ל5ס ד<ר ימול לא א״א .ז

 אסילו אמרו הן אגל למוד. מ שאי; הפר שאין הספרים
 תמול לא מגילה גהה מלקחת ספרים שאר יכפלו

:מ״ל ,מחר מלקרותה

ב ת ס׳י לפני אהד תלמיד כ ת לחלס שנדעו אדס בני ראיתי ר׳  לעבדים פודים מתנו
ה הדבר *והיה ישראל כבית העונדיס תvפוrול ע ת נאםדr לפי ךכי בעיני ק חנו מ  ו
מו ומדמה הוגביונים את נוול ולשפחות לעברים הנותן וזה לאביונים  מקיים כאילו בעז

פי ישרא^ באביוני הנאמרים לאביונים וסתגות שים העניים התחילו שמתחלה ו̂י  הטסכיי
ם ביר שלהן תינוקות לשלוח ט׳ ת נהגו אביהן לבתי הילדים לרחזיר מניקוח ע ת  אף ל

הג רני ואץ ימניקות נישפחות  לים זרור לזרוק ממנו טוב רני ומדברי זה בדבר נו
ת שמראה שה היום שמחנו ם אף נע  עשו וזהב להם הרביתי וכסף עליהם רבי וקורא לענו׳

שנן לעבודת ודביאו לישראל זהב הקב־ה שר%נה לבעל א המ שה להן נ  ופרקי העגל מע
מי  אורחים באו קבלם ישראל אורחים באו ם אורד מקבל שהיה לאדם משל רזהב ני

א ובן ,כבך דרכו וה שוטה שאמר הראשון את אכד קבלס ענו״ם מ  רבינו טורי בשש ננ
שם ששמע  להרגיי^ס אסור בכך הרגילו שי^א חדשה רבעיר כתב ולפיכך אפרים רנינו נ

לו במקום אבל תי ה  עם עבו״ם עניי מפרנסין נדתגן שלום דרבי ספני הדבר לבטל אין ש
נו׳ ישראל עניי ע ומחזיקץ ו  ררכי כפני ישראל בבשלום שלומם ושואלים בשביעית •דיו

ת במוצאי להיות שחל פורים .ע״כ ,שלש כ היושב אבל שנ ה׳ ב  אחר מיד ידא לא נ
 פורים וכיום טגילה וקריאת התפלה אחר ער שם ישאי־ אלא שבתות מו«ואי כבשאר גרגר

באמצע חל פורים אם וכן בעצמו קורא או עמו ומחפללין לו קוראין אלא מביתו י*א לא

ג סהר׳ם אבל .בביתו קורא א^א ביתו ספתח יצא לא השבוע הי  ילד שלעולם והורה הנ
ת הכנסת לבית  וחולץ לאבלו רויר לביתו וכשישוב מגילה מקרא לשמוע ושחרית ערני

א אבל בהלכות ועיין מנעליו ס כתב שמחות הלכות ובסוף פ׳  ראץ לו ד^ראת מהר׳
ש כלל בפורים נוהג אבלות ע׳ הג . אבל בהלבוח ו  ערביה סתפללין פוריס כליל פורים. מנ

פ הנסים על  שאץ כסדרו עמרם רב כתב באשר ודלא המגילה את קראו לא שעדיין אע׳
רט סכל פורים שנא דמאי מגילה י,ריאת ארר עד ועסיס על אומרים  מעץ שאומר י

 מתפלת חלוק ערבית תפלת לעולם טצינו ולא קדשו לא שעדיין אע״ם בערבית המאורע
לח וקורין קדיש משליטין ערבית תפלת ולאחר .וכזו בזו טזגירין לעולם אלא יוצר  הסגי
צ מתחיל כך אחר  סמור קרוש ואתה אמרה שאסתר לפי קדושה וכדר קדוש ואתה ש'

 ויהי מתחיל הוא שבת מוצאי ואם . מגילה מקרא דרשען דמיניה יומם אקרא אלהי לפסוק
 אבל לך ויתן פסוקים ואוסר .לאומרו שאין כתב ראב״ן אמנם . אחרת כפעם ואומר נועם

א לח גאולה שאץ לפי אומרים אץ לציון ונ לי :נ
ת רי ח  המגילח וקורא למקומו ס־ת ומחזירין עמלק בויבא וקורין ס״ת ומוציא יוצר מתפלל ש

תח כן ואר\י יצא, ומרדכי יהודי. איש רם. בקול לומר ונהגו קדושה. וסדר באשרי פו
 רעתם יתנו כך שמתוך לזרום התינוקות לשמח מנהג אלא וה ואין ,מרדכי כי , ליהודים
ה, הניא אשר לומר .כן נוהגין שאין מקומות ויש מגילה מקרא לשמוע ל לי : ע״כ כ

כותמשגה מגיד משנה מגידפ״ג חנוכה ה̂י
i'B נו' נשמלכי שגי בבית א ן ש׳ק ונש&מח י״שרין ז^חריהס לסגיהס אנל מז5ע הן אלא והמגיה מדליקי! נמה נש' וידוע פשוגו הזה המאורע סשר .ו ד ) ה י W י׳ש:) די

דן ה( שנ ר )נ״א נ ה ה' נ׳ ה יומי נכסליו נ וזהו נשלה ולאחריהם לשגיהס אנל ניווזן דוקא ושורים הטכה לענין העניה מגילה נעלה נהון לתהשד דלא המנ
ה שנהינל השמגים נל שמאו להיכל •וגיס סנשנננסו ה מלכות ונשנני ג מתעדן שאגו ונצחום חשמונאי ני י׳ .־נאדר נ

ל ד אלא להדליק נו היה ולא כ׳ג של כסוחסו מוגה שהיה אחד שן אלא מצאו ולא נדקו ט' כקריאת שוזיינ כ ם רינ׳ל אמר נ״ג.) (שנח שם .ו ה נגר היינות מי ממנ
 לילוח שמנה ט והדלירץ גם ט ונעשה אמד יום

ה לשנה  ייצוה ג׳ה אמרו ושם יויס קנעום אחי
 נדעה רניגו שדעה ודע .ניהו שתה על להניח

ס שממנה האומר י טי  נהסשד אסורים איק ו
והעדח

 הוא ששום והשאר הנש נאוחו היו הס שאף
 כ’b ששורין fשnש משורש ושם היינין שהן

: כמגילה היא היי
ק לי ד פ ה ". אוחה ו ט  מטארת מימרא שם ו

ואמרו

ת א י ב ב  ישראל על גזרות גזרו יון כשמלכי שגי ״
 כתורה לעסוק אותם הגיחו ולא דתם ובטלו

 להיכל וגכגסו וגבגותיהם במטוגם ירם ופשטו .ובמצות
 לישראל להם וצר .הטהרות וטמאו פרצות בו ופרצו

 הכהנים חשמונאי בני וגברו והצילם מידם והושיעם אבותינו אלתי עליהם שריחם עד גדול לחץ ולחצום ספניהם מאד
 החורבן עד שנים מאתים על יתר לישראל מלכות והזרה הכהנים מן מלך והעמידו מידם ישראל והושיעו והרגום הגדולים

 אלא במקדש טהור שמן מצאו ולא להיכל ונכנסו היה כסליו בחדש בכ׳׳ה ואגרום אויביהם על ישראל וכשגברו ב :השני
 והוציאןי זיתים שכתשו עד ימים שמונה המערכה נרות ממנו והדליקו בלבד אחד יום אלא להדליק בו היה ולא אחד פך

 והלל שטחה ימי בכסליו כ״ה שתחלתן האלו ימים שמונת שיהיו הדור שבאותו חכמים התקינו זה ומפני ג :טהור שטן
 הנקראין הן אלו וימים .הנם ולגלות להראות הלילות משמונת ולילה לילה בכל הבתים פתחי על בערב הנרות בהן ומזיליקין’

 שחייב כל ך :המגילה כקריאת סופרים מדברי מצוה בהן הנרות והדלקת .הפורים כימי ותענית בהספד אסורין והן חנוכה
אקכ״ו אמ׳׳ה בא״י .הן ואלו ברכות שלש מברך הראשון בלילה אותה והמדליק’ חנוכה נר בהדלקת חייב המגילה בקריאת

להדליה ■ :יזרעי שי' שוי נ : שס סמ׳ג 68סי סי׳ מוי ב : ׳0 ורגש משין סמ׳ג מיע סי' שוו 11

משנה לחם
' י נ שנ׳ג ד'נ! משום שאער יעקב ר' ז  משום שענזא לאו התם דדילמא ווהו היק; וי

 אדעהא ליה דיהינ שא דשורים דאדעהא אלא הוי גזלן הניח נעל דעה על דמעניר
ש ותניא ריע הא אלא לותי וחזרו ליה יהיג לא אמרינא דעידי  ואסיקו אומר נ״א י'

שני מההיא נ דעה על דהמעניר נרייחא ר״ח ה ה׳ ע  להלכות להו ויזשעע הוי גזלן נ
ח רx דמסקנא דניק ז׳ל ולהרא׳ש ״  מעיקרא דקאמר דמאי מילחא איגלאי נ”א הכי י

ם דאדעהא החם דילתא נגמרא דאדהו ודהיה שעמא מהן ט'1 רשאי העני ואין  דט-י
ם' ה על דמעניר משום דסעמא כיון "נ6ו קעה לא ו ע נ י ה׳ ע  דליה כיון הוי גזלן נ

ה הלכשא ה וההיא היה נהא טוהי מגנ  כהלכות כחט לא ולהני הוי עעסא הד דכולא ו
 נורסיס דיש נחב ז׳ל ירוחם רנינו אנל .רשאי העני ואק ההיא האומנין אה השוני גע'

ט' רשאי העני ואין נההיא רי ו מ ונ ' ע השום שאפי ו  דהלכחא ודאי דנן וניץ ר׳
ע קי׳ל דהא נרייתא נההיא ׳ י ח נ  משוס החס דדילעא דמיה ההיא זה ולשי שהני

אדעהא ט' י תא יההיא וסעסא לה קסה ו חי  הכית נעל דמה על מעכיר משוס הוי לא נ
ק •w גולן  רצועה מהם ליקח ישאק העני דאין ההיא שהניא מ הפור דעם הוא ו

ה נדעה הוא זה הזניר שלא ז׳ל רניע ודעה .ונו' :ה׳
ח ם םער> י אי ט' מני  ההשחס מנל דנר ינשל] [לא זיל הראניד ע׳ו השיג .ו

פי פא•! ט' למוד ט שאץ ס ׳ הנין שהוא טנהו נראה ,ו י נ ד ע נ י נ שי׳ל זיל י

ס מן לדני ייהס לומדים ואץ לגמרי יהנמלו הגניאיס שששיי  ואמר דליתיה ונמאן הדניי
עי נל שהרי ק הנכר שאץ ם ממנו לומדים אנו מהם והשר ס  וא"נ הרנה דנרי

 הכוונה דאין אמד לכך ,למודין נו שאין שסר שאין אתיו וזה ,הדינים איחס יחנשלו
ם קוראים שאץ אעיש אלא יהיו קיימים אלא שיננזו ויל ונינו נמ׳ש  פעה נכל נה

:קוחן אמהר נסנילח מ״מ יסוק עח לשום אלא
ת א י ב ה נש״ק וכשאמרו ה״ה כת■: .ונו' שני ב די  המניח מנילה נפלה לא י

 והלכחא אסרו ייס׳) (דף דריה ש״ק .ונו' ושורים חנוכה לענין
ה כאן ליק אהלנתא ה'כהא קשיא נמלה לא הלנתא נשלה מנ י  נשאר כאן ושורים נ

נו דעת לשי ואיה יומי ני  נ”א חקא ניוסייהו ר׳ל ושוחס נסמכה נשלה דלא זיל י
 ודקאפר ולאחריהם לשניהם הוא נשלה דקאמי ומאי ושדים נסנונה ואידי אידי לימא

ץ ניומייהו נץ לגמרי הוי דנשלה משני מינה דעדישא וי׳ל .ניומייהו היינו נשלה לא  נ
 לנסיא לה דקים דסילחא קוששא דמחין הוא וגמרא דסהמא ועוד ולארריהם להגיהם

:נפלה יומי ונשאר נשלה לא ושורים דנחנונה
ס ד לי ד ט ה רן הראשון לה יל אוהה ו ו' נרכוה נ' מנ רן ולא אוחה הרואה וכל נ  ני

ן ׳ ו נ חג ..!הים מ ה ואמרו מטארח מימרא זיל ה״ה נ  ולא אוחה הרואה נ
* דן ה ואמח להגיה צוין וכן נדנריו ש״ם שיש לי ונראה .ני  מנרך אותה הרואה ונל נ

ה «ס הגי' •נ׳ נלוסר :ומון שס נצא נשוג משקנה ששויט וני' חיניציא ני

מייסוניות הגהות
5J[ •פ ל * ח ק י עי ו א ■וחנן ר ג רי ם הנניוגים אסר ר׳י לק״» ו תוני הנ ץ איג! תורה סדרייה׳ יייב־ל עתידים ו תיו טל ע ל <p' ולא גדול קול סעפא טת לינ ׳ ת אף אפר י אסתר סגיל

הולטת
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^eb>נלך החאה גס ר» enobe w /  y)9 ti]  mb abm  v n  evbt • m v 
סון סליו סהזלירץ \\0 הסלוה <<ז אילא ך9 גיסו ג  .זיל 0«>6הנ 0(|צ 0«ד וזה «

א אי הי הג ׳״ל ו »ן «יו הדליקו ולא הדליק נשלא פסתניא נ t אי«1 טסו נ m להדליון 
«ן לאיהאיס הא סלילה ל טו מ0ו«גת־«ל וסחר הפלוס סן דלאמליוויולא ל ה.ו *  ו

הון פליו שפדליקין אעיס דאייפו סרגוודוא  נ
ז הניס  פה מל להס ואין הראיה פל לנרן לי

לנפל ראיגזי וכן פגיל.

c^iM פגס פדליקק גפה ההלל פל פסגיגק ידוה וה .וגוי שקטאת) l.f3 סאלו 
ה גט ג סגוגסטקלופ נינ  דגדן אניך ibo אסד רגנ׳י פלאססוי אמי אדא י

 ט פפרגין הרמאי פדהק דנריהס פל פל פפטגיס סאפיו פה פל ■פמוס רג והקפה
ס ואי השפשוס ונק פרוס אוי* !פפרישק פלס ן0ופ« פליו ופגרטן ט גפפסהאין אפי

גפישא ־

ouwD .לל  הפישור לבפל ראיגזי וגן פ
 נספיגה ט גקרק פפופד דוקא ורואה פגהג

Ug הדליק »  אסרס פפישיס פייפו וגן «י
 (אוס ׳ודור סתס רואה שהזנירו הנפרא ולפון

ס לדעס :יני
ג .ונו' וסס יוס בכל ה  פרטן סססהס ל

 פטסיד יפים ארשניי י׳.) (דף
 ימי פפוגס p אלו ההלל אה בק טפר

גהלגוס: נאן וגהטה ספגה.

פי גדינק ה נ ט טנ  והא פנרן ס
 ודאי אניי וסיח ולינא קדוש פסגין והיה

ה נפי דדנריהם פי לא דטיסם ספק נינ  נ
ה  סדי ׳ויה והא זה טרק פל והקט טנ
טק וקא דדנרסס דשפק  ט הסס וסיילו סני
 קושמו פל טרן ורנא ניס ליזלזלו דלא הינ׳

א ואפי הדפאי נ ינ  . B האחפפשיים פפ< יז
 לא דרגא לשרש ויל והנטגיס רטה ודמה
א אהא׳ אליג  אפרק גהרא דהא דאב״ ^ו

 לא ספק קופ קרא פאק לא.) (דף גגרטה
פ וקורא סוזר 04 קרא פ דיס ק'  דדגק ק'

אלפא

וכו׳ לאבותינו נסים ושעשה תוכה של נר להדליס
 בירך ולא אותה [א] הרואה וכל וכוי. וקיימנו ושהחיינו

.ושהחיינו [נ] לאבותינו נסים שעשה שחים. מברך
 מברך והרואה שתים מברך המדליק הלילות ובשאר

הראשון: בלילה אלא שדהיינו מברכץ שאץ אחה
 ההלל את גומרץ אלו הימים משמונת ויום יום ״בכל ד,

 בין יחיד כץ ההלל את [נ] לנמור אקב״ו לפניו ומברך
 מברך םופרים מדברי מצור. ההלל ש^יאח אע״פ »צבור
העירוב. ועל המנילה על שמברך וצונוכדרך אכףב עליו

 אץ דמאי מעשר כגון הספק מפני לו עשייתן ועיקר מדבריוע שתא דבר אבל עליו טברכץ דבריוע של ודאי שכל
ץ פמיגפס: פפויט׳הגפנ כ ר כ ט

משנה לחם
 פנין החאה פל שאמר J9 מלס ספיפיא לפון פל שהוסיף זיל רניש לשון ד״ק נלוסר
 אטלו אפזה שיראה אופן דנגל לומר נוונפו אופה הרואה וגל זיל רגיש דמיש וקאפל

סון מליו שהדליקו ט ג מי אוסה טואה נס ואפרו וז׳ש .גל קאפר ולגן גי  ויל דפסו י
:וגו' /1 שדפסו ססש הוא הרואס גל שנסב פה פל

 0«ל זה נלפק האריך זיל היה .עציו מגרך מרס פצוה הלל שקייאס אע״ק ה
 מטלף *ראה הטגיא גפייוש דעט לנאר אי וצריך זיל יביט צדפס ססוגיא

טף <רפ הניאה לויל לסנט גסשוטפיו זיל רגיש פגסג פפה  דשס מילה הלטת ג
ט טונ ק אין האגדרפימס ונן ורל (יל יני ודאי) וסי איס פהוא טלסו(מפרי פל פנינ

ק ספק ועל הוא טרה ספק והלא וזיל ויל לוייל וזנמי פמש ופאלו  יצא סא טנ
טק  פיס פיוג פפי הדפאי מן סק (עלה) פנרטק דאורייסא ספק אנל (פלש) סני
ק מאיסא ק פפשדי! ה נפי ט' מדליקי! מ ש השיג ושם ו ט ויל יני פנו  נאופה נ
 טא לויל סנפי דדפש וטאה .אדה גל ניד פש׳ שהספר להפסיקה סש ואיני ספוגה
) פס(דף דהקשו גך מדליקי! נפה דפ' הסוניא לפרש ק דהיט * ט  מפום מזצונה פני
 וסיח פדטיהם מלוה פמצוסו אפ״פ מליו מנרנק אץ בדפאי הא דדטיהם משה זהיא

״6 ם ודאי ואפר נ ה טי פי ט ס נ פי לא דדנייהם הפק טנ ה נ  שמא דני נל פי' טנ
שפי מדנייהס טאי ץ הפשת ננל נ  שיהיו נץ ועירוב חשכה ט גנון מדינק שיהיו נ

 נהם חקצו אשי הנרטס סצס טדאי פשה שהם טון ט וניוצא מעשר פון פדאורייסא
פי ולכך ויאיס פדנטהם פשה נקראו סנסים « נ י ם ספק אנל ג ה טי  נל כלוט מ

ד ץ לא או הפשה פשיס׳ אם הספק לי שנפל נץ ספק אלא טאיח אינה שהעשה מ  נ
 נקרא הברגה הגה פימה אופן אהה נגל ההפק מפגי סטזים סקשה פלסה שהמשס

ע׳ לא ולגך דדטיהם ספק גסן ה נ  וסייש סדנדהם ספק שמא טויש והקשו טנ
ט ט דיויע מפפא א ונא ניס לולולו ילא ט in ואסר אג״ על ונסלק ינ n ק » 
ה נפי דטיהם ט׳ הן מפפרין פיה שרוב ססני 6מ מסאי ופעפא טג  דאמריק ואפיג ו

ע׳ לא קיש קרא דספק גיא) (דף שסט ט נסרק ה נ «׳ טג ש פ ק מי *ו מ  ד
ס ת אגל מדיסק היא עצמה דהפשה הינא טקא טי ,JB המשה ניג  P הסשה .

ק סמויה  פיה דמב פפפא לאו ׳6 דטטניק ודאי הושרה p המפשנ׳ שמיקי דסאי ט
ן וגדגסנ מפשיץ  למטן נסציש ,הססיפים לדסס 01 טשק מדליקץ ow נס׳ ויל טי

ק סודה פל היא פהמשה גשסר דאוי״יזא ספק דמל וה דפס לט ט ט  הינא אנל פ
ץ סדוננן דהסשה ך ספק פ  היא « .סניגיק דלא ודאי קיש שקרא ש וידוע נקיש ניי
ט של דפסס טי הפיגו גן ומשש שיל. סנ  דלא טא דרנק ספק גמל ויל רניס פלד

ק ט א דקייל פנרניק דאט״סא ספק סל אגל מט  רל הראנ׳ד פס7 טא ווו טנ
 יןצס טישף רל רגיש לדסס p מא הסוניא שפירוש כאן הטן ויל והיה .נהשטס
ט * / שדעסו מא פ ל ודאי "ל0ד נשמד אאניי פליג לא דינא טא ו  דדנטהם ספק מ

ע׳ לא ה נ ט׳ נףש קרא דספק שמט דמי ההיא פנס ט:  לסלק ליה ססי.ני דלא ו
א טן ויל הפפדשים נסישק  פיאוי״סא טא דהמשה לטנא פדנייהם היא שהעשה טנ
פי דלא לאנ» רנא סודה ענין וננל פוה דהגל ליה דמשסע ה נ  לסרן סמשך ומה טנ
ט' ספשיץ פיה נ0 נדסאי  נשמי הספק פל מקנט עיקר הוי דדמא׳ משום 6ט ו
 ולנך מהם פצוה וטא דמריהם טדא׳ ט• מן וכיון הספק פל מקשט סססילה פרנק

טג משוס ספסא 4ל 4 מלש לגרך >4ר ט' תעפרץ מיה ד  שנבל וה דפס לסי גסלא .ו
י אנל עליו סנרנץ ן4 ל׳ פנסחטן ספק נ שמי הספק על סקנמו שעיקר מ  שמסמים נ
 ספשוץ ע״ה דרוג ססעמא דמאי וולס דפנרנה ודאי 4דס m3 הספק סן פליו סקש

p פ לריטא לא וה 4ל וא*נ טי טה ליולוש דצא ספמא ניי  הקצסו עיקר ירע ד
א לסטה >פ קרס ,טא הספק פל ש נדפס ויל נרה פסטש וה סיטש 4נ טנ  יני
לוג רל א <דל יהא טה לפלוש דלא משוס ניויע סצצסא ו*ל יניש נ0נ אץ ז  טנ

״6ד לגני  אלא מא משיה 4ל דיו״ס יפפפא לזלזולי זי4ד לעפגזא ציינא לא ונדידיה נ
מון הסאק p לא פפ״סן ומיקר ססג ך4ד ופיק הספק. סל סקנט דפיקר מפום

 וגר יסוף hS יזגים איזאן •mm •סף וא« גווא קול נוק נאסר איבסא עטוי! אץ והאנפו
ג או. עואם סאינוס חאטוו א| :זי תג וגן | איי נ י טי נ«ם ססעגי י  «אא יוזויה נ

תג xנםפ• איושג 1א «טץ בניסו ושאיק יאסי«אא אאא ןו נינו! יזייקקח ס ינ  וזזקא ט׳
סו איזדאיק דעהו דאם nmw יבינו ונוזג נשוי. טנו אס  W אניו ניץ• דאין ניאו! נני

סיי עד חראיי תי י.היאקה נא נואן ט  יססיד אסובח דתות סייי יאני׳יז נסב ובן נני
נ ,אנסא נואט ב טפ0» בסס' ]9[ ;ע'  nrun m נוסוז סהיאקח אוזר איסי שיש ט

o סוא׳ אנו דאאו f סישועווו עא pפי׳ אאנוזזעו שששו אשי סנפאאויו ופא סנסיס א

ט' דמאי א דלדנט י י דנל p 04 ינ  סספק פל סקמוו שעוקר דפאי נמו 0ט4 מ
v וא"כ p ספשיין פיה שיינ שאני ונדוא• עליה דסטטק 4וד t ספק מל נ0נ 

ס פלש. סגרנץ שאץ 407 נסו שיטה מי & פססרש נראה הספוגה04נ ויל ו הטנ
ק ידגריהם 4וד וירש אסר נאו* טג סשנה ט מ ה נפי ופי  פטקד ט7 אגל טנ
ק הפסק על הקנהו ס גפי לא דסא׳ מ  פל סקגט פפיקר משיש וה מל והקשו טג
טני הספק ה נפי ו א ונא ניה ליולוש דלא פטם יסייש טנ טין ינ ט דנל י  VBP י
טן נירש שהיי נאג״ דלא סנרנץ הספק של סקנסו ק דלא «פסא מני  מסאי סניני

 לא נהא M 4 פגלטק 4 לש פצסספק ספק לפנין אגל p פפפרץ פיה פרוג פ*>
ץ איירי ע כלל »ני ק דלא «דו מ׳  פניפי ספק נשעיני שאמרו ממס ה4וי פניני
ט יסניק מיסג ק לא טו ט ט  •ה ולפי ספונס. נאומה ויל רגיש שס שגיאר מה והו פ

ק שכקטסי הקושיא קשה ניס ל מי עי א י ה לא טנ  ספנס נהל' כאן להוניי ש ט
ק נסס ך4 וצשד יולוש. דלא פפמא  סציס ומיד למפלס. שהקשיש נסו דמאי ממפל מ

ס של ספונה 0מ4 יאה לא *ל1 שה׳ס צ׳ל  מפרש שהוא נדגיש הנץ ולא רל יני
ס אעייק נהייא דהא אאנ״ פציג צא דמא נ0נ ך4 דאלתיה p ססונ״א ט ט' נני
מי הוא נ״6 יקאמר דמאי טק אאג״ דשליג שפי אסה צריך יעל׳ש  סקנסו שפיקד ד

ק סססק מל ט ט  4צ דאי לנטף ויל היה שאפר ספו אהא פלינ דמא 4ט א*ג פ
ס מעשיץ ע״ה דרוג פעפא  הספק פל סקנט דעיקי ממם דמנרניק 4נדפ קאמי ט

א »ננ מ רי הנץ ויל היה 4 ונשלפא ג אמ• דקאפר דמאי דמסיפ ויל רניש מנ
טיהם ספק ט לא די ץ ידטיהם ספק מל ייי4 טסה נ  הססק ia הקנו* שעיקר נ
 לש שנסמסק דספק דקאמר אמאי אאג״ פליג דלא דקאפל דסא לש פנסמפק ספק גץ

ק רלא ץ אץ הספק של •מקנט דפיקר דהינא דקאסר אסאי אלא מטני  אהא מנינ
 מקנט נשעיקי אלא א״ט צא TJ07 ו״ל רניש נשירה מטע א׳ אנל שליה סליג לטוזיה

ה גפי לא ררנטהם ספק אני׳ קאפר דא ופל לסוטה הספק פל  טסי א׳׳ג טג
א סליג דצא קאפר ר׳ מוקה קושיא לאקט״ איגא ומו גראפרנו. איו סליה מ  לטש טנ

ץ אץ טרה של אפילו ספק דנל יסיצ ו״צ טנ  נהויא נדנמג טלה ספק מק עליו מ
א ספק שש סרק קיש נהל' נסס ך4 יאיס מילה נהלטס  קרא לא ספק עש ^

ר ספיקא ט׳ הא ולאסריה לפשה ופנרן וערא טור  הסשס לפשוס ש והיה דרנק טג
to ה מ ט to המשה טשה דנטלה ונמו ג ר ה ה*< נ ה to קיש לקרות ש ט  טג

טניי ש של שיפתו כסנ מיו ט' נמא״ח ו ה זיל מי פ י שנל יונה היי ני  שטא מ
ם טרה של ספק ק האומרים מיניי ולאפוק• פליו פניני ט p דהנינות י  שמו 77
 דפסו רל פרטש פפ^ו טאה לעלד ואצלי .פיג ופניך טור ש4 ררבק ספיקא מטס
רי פדפס הטף ^ שהרי שגה י פי טגיי ואצלי פספיקא מלש פגרגץ שאץ פסק נ  פ

מי נני rf3 pט נקי״ו ויל שטנ אדטיה וידה פליג פצפו ו"ל  שכפנ דמי הדס ני
r! נשם פ«« רל טציש שוון הניא עליו לנדן שאץ הפיר t■ לבדן פצייך זיל שצה 

ט הדס טט• מל  פנרגיס אץ פדאור״הא דהפשה זאפיש ואמר מלץ סלק וטא ב
י נדפס שלא רל טפנ^ם דעת מא שנן זיל מא ונהג פפפיקא פציו ׳ . Vi שנס ג

• טג' הג ו ד שדעס שם נ אני .אדידיס דידיה קשיא א*נ שצה סיר נדפס נהששס זיל ט
ס ש שה ליל איש קרא ספק שס שאמר שפס !שט העשיא לסרן וניל  ספק ני

 אפק שלא ש 47* ספק ש אץ שגגרגוס <*ל אלא ופניך טזר 04 דאז טרטס
 וגי טדן אם ש ונסספק שקרא שדש אם אגל שגסג שלאוורים למשקה דופס גטא
ס ש פשימ נפי קמיימא גסשע! טדא ליס ופספקא נוודא ליה פשהא דהתה סיגי ט  מל
וסי« אפון שלא לו ש«ופ טון ומניד מוזר ולסג• נקייאה אצא ספק ש אמק״ואץ שלא
ה to פטאס tfab קיש שקרא ש פשוש טה אס ט  מרנוסיס דקיאגה יספר לא טנו

ה ניפמ סטר ז״ל דהיגיי לאפשר אי ״י נהנו ט ט זיל טנ סי טני פיו נ  יסיגא ד
ס ולקריסה לסזור יטל איש נרמס נלא סתיויצס שקראה ט י נני נ  ולהגי 0•* צא’ מ

ט קדא 06 ק0ם זיל רניש נ0ג א קלא to אפיס קרא 4נוד אנל ספק דוקא נ
הנרמס

סייסוניות תהות
סי שטונוו ונא הקיושיט נהניו ץ on קיושיס ופוויי הניוון יוטנס '  nwn uS ט

ט להוי״ו טי בלט ליווותן אל* לאוון להשתטש ך ישוזפון יעל Tf**״“ על ל׳י  גי,
 לוטי נהג טהליט |נ] :ע*נ ,רל טסי׳ט יגיל השו ונן .נטיט עשה ואשי שהו״ינו

שנה יילג יאט נטעט טעט ננל ההלל אה לקרוא א נטווא אהה אוה י  ההלל אה גטי ^
טי לקיות פייושי הו• לגטוי נ• ביה ליקיק יאץ ויל הוא׳ש [ואיטי !עיב  הש משקין נ

טוי טא נן אווזה קויין טי nnw נוטיין I [iron ט' ולה נ
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ג ׳ . מד׳ם לשלס ההלל קר^ח <ללצ ממד״ה היא נלכד חטנה הל הלל ו^א ן פ
 כליל לנה יהיה ההיר קילה מדני' עשה כהן ויש h"f1 נהשנוה ו:י.ונ

נ .ח: ההקדש  חק« ניניאיס אתרי פססיס ערני שנשיק ונאתה התמד ה׳ עליי ינהנ ע'
 שהניא! יאע׳ה היא מדנויהס קטעים נימיה לאייירו אכל יימגה שגנאליה !רה כל כל הלל

 יה ולדתיין להמר אלא איט הסיק אותו נעינין
פל וי״ל - ל’עי מראה וזעא רניע דמה ע דעת  על יק״ל ל.’ענ מראה והוא יני

 עשה ני שיש שנהנ היאנ״ד על אם ,דנריהם
ע על נמשינ קנלה סדנרי  שהיא שנחנ יני
 ט שיש הוא שק עדה אה אף והלא מד*ס
 ד׳ם למקי״ה דעי ששיר קנלה נידנר׳ פשה
א'נ ע, דכרי על להיהיף או להשיג ר:ה מה י  יני

ה נם חנ0 ה׳  איתו נערנק שהניאו שאע״ש נ
 מדנריו גיאה ולדמיון לסקי אלא איע פסוק
 להיאנ״ד הוא סודה ממש לראיה הונא שאילו
 נהוף וכתנ תד׳ם שהיא ליסר ראוי היה שלא

ע דעה זה דנריו ע יהרי יני י נ  נהה״ס להדיא י
 שמגה נה׳ג על מולק ’הא נשרש לו אשר

 והשיג עשה מעת מנילה ימקיא ההלל קריאה
ע עלע  מעה הרי״ג נכלל לתעח ראוי שאין יני
 קנלה דנרי מגילה מקרא והיי מדינק שהה

 ואש׳ה ילדמיק לסמן הניאוה לא הם משורשיה
ע אותה י^יא  שה׳ה לומר ואין .דינגן מעה יני
 היה לא לראיה הונא שאילו להראנ׳ד יודה
 דניי אנל דיה לא גם ד״ס לקרותו ראוי

ע ומ׳ש קנלה.  מנילה מקרא על המציח נסי יני
 גמי נקע אהייג׳ הנן דנקע איידי דרננן מעת
 תירה דנרי דלאו דפלתא ויןשסא מגילה מקיא

ס שהרי מקריא בנלה דנרי אנל היא ני  י
חנ ומעכה מגילה הלטת נתסלת  ננללן יש נ

ס עשה מצות שתי ד׳  אחת לומר לו והיה י
י׳ יאמת סד׳ם נ  נקש דוקא יהכא קנלה מו

 סיקריא ד״ס קנלה דנרי מעת דאן ודאי אלא
^מנ״ן לראיה. הונא נין לסמן הונא נין  ז׳׳ל ו

 נו דרשי מרנין ונמס׳ נהג השגותיו נספר
 אנל הוא קנלה סדני׳ שזה פ’ואע וט' השיר
 כמו המושיעה לשם שישירו העיא יאמר

 נמנה היה לא הראיה היתה הכתונ פן שאילו שאת.י הרי הפסנז אכילת נליל שמשוררים
ק נמאת אכל מצית נסרי׳ג  אמין פשתים עיני שנע' ואמת שנתנ ה״ה על קשה ועוד .דינ

וזה סד׳ש היה לא הקטעים הימים נס תקע שאילו שנראה וכי', הלל תקע פנניאיס

ה נלא מילה שיעשה שכי.נ מילה גני אנל ולנין למזור לו ואי! יצא כנר הנרטת נ  ני
 נסתפק ואס ופסיר נקנה היא אם אי נתילה ותיינ זני היא אס ספק שהיא מפגי הוא

 שיש ידע כני הכא אנל לקולא אזליק ודאי אז קל לא או ניכה קיונ עליו תל אס לו
 תה על שה-ןשיר,י הראשונה ולקושיא .וינרן יחזור ולהני אסרה ולא נרנה תיוג עליו

עת׳ עלה ז״ל רניני נינרי זיל היה שהנין  דלא לעעסא ציין נ״נ דרנא עמר ני
 מנרכין ואין מנהג סא הא שני יו'ע על מניכינן היכ■ ליה תקשי יאל׳כ ניה לזגזלו

ע לדעת המנהג על ק ההלל קריאת גני שנתג כמי ז״ל יני ת הקשה י  לדעת זיל יי
 יט׳ נהס עמר שהיחיד •מיס נדיה קורא היה נסרק ינהג על מניני! שאין שסונר •0

 מנרניס כן ותכני ניה ליזלזלו דלא לעעתא רנא צרין זיל רניני יליעת ודאי ולהכי
 הספק על תקנתו שעיקר דנר יכל דהטר הוא אניי על שחולק יפה מנהג שמא אע'פ

ה שיינ מפני מהימא׳ מו! פנרניק  שהיא דני אנל זיל רניני ומ׳ש .הן מעשרין ע'
 והיא הספק על חקנתי שעיקר דני ריל מנרכין אין יכו׳ עשייתן ועיקר מדנייהם

 גישה דודא׳ האיר מהצד הספק מצדדי אחי ניפה ייתר שנדתא׳ לדמאי דומה ספק
תנ ולזה הן תעשיין ה”ע שרוב משני לנדן [שלא]  שהוא כעמי דמאי מעשר עין זיל רנינו נ
 ולפרש לדחוק כדעת■ עלה זה כל .לנרן שראוי מצד לנרן רתי׳ שאין לצד יותר עהה
ט׳ מנרכין ולמה איתר שלשיני אעשה פה אנל  הספק מפני אלא חקטהו לא והס ו

 אין שפירש מה ולפי הספק על הוא שני שייי׳ע מכני היא ע שהוקשה שמה דפשסע
ע שמפרש מה שלפי יעוד ,תנהג הוא שלדידן הפני אלא הקושיא  אין השונה נאותה יני
 רנא ונא שה כחנ שק וטי דלילילו פעתא ליה לית שרנא שנראה כלל עולה הזה התירון
 שהרי ניכה עליו הקנו לא הספק על תקנתו שעיקר דנר יכל תאמר אל וט׳ ופריק

 היכ׳ כ”דאל ניה לזלזולי ליתו דלא תעמא ליה דלית משמע הוא הספק מפני שני יו'מ
 על ניה לזליול׳ ליחו ילא פעמא איכא הא וכו׳ טא ההנת ספני שע ׳ו׳ס שהרי קאמי

p *ע דנר  דכל תשונה נאותה פכחנ ממה ז׳ל רניט דעת לתדנו ומ'מ .צל׳ע ל”ז יני
 רנרכיס אי! רדרננן שהיא נין התורה תן שהתצוה נין ננרטח לט שנסתפק דנר

ט ׳תנינן מיחנ נסונה שאמדו פרה ראיה והניא ו י  ז׳ל הוא סונר דאינו מניכינן לא נ
 אלא הונה נמהכת האלפס׳ הינ כדכתנ אהדדי דסתר׳ משום סניכיק דלא דפעפא

ט׳ מפום דעעמא סונר דלא פעמא ש״ן ילא תהפיקא סנרכינן לא ולכן ספק ד

א [ד] ו S'nwi ואם ■וזוזיא לא תני ס ה ט פו׳ ה התהיא ואם ו בונ ה ב ד הג נ  ^והרS^ גווייה נ
נ ,וו ' ספק יינן [פ] 1 ע' ש־׳ וכן אלשס ר' ב ובן םבק• היה לא י ת  אבל ויגור־' בסחייר נ

ת ־ ב י ת ש נ ד׳ לביד ד טי רשר ובן שני אירני דתות סי ק  לבבלה נרבה היה רייא בחב ט
הגי ואתפילין אלולב דהוה מידי בה להתחייב האדם שדוזוה כיון  אעיש פברכוח נש־ ו

חו מחינן ולא חייבות שאיגן , נ נ ־ הל יעיין ע ס־ג *יצית נ שמתה רבינו ובן גוי נד,לנה נ

הראניד השנת
 שני יו'פ «צ נזנרכיו ילננה’

. ט'  צאניי הנועם יה א׳א י
 שאין ואפי עציו חצק ונא אנצ

 שלוג מעני אצא לרמאי כעעס
 אתר נע־ן אגל פס מעפרי! ע'פ

;מנרכין נויננן אעיצו
ס׳ טעוים מונע ■צטצם  .ו

 מלכד משפ גפם ליש א׳א
;צכס יפיפ פשיר קנצפ

 על מברכין *ולסר. עליו. סברכין
 מפני תקנוהו לא והם שני יו״ט

 ו"ולא :בו יזלזלו שלא כדי הספק
 שמדברי הוא בלבד חנוכרז של הלל

 ■ילעולם ההלל קריאת אלא סופרים
 שגופרין הימים בכל סופרים מדברי

 יום עשר ושמנה .ההלל את בהן
 ההלל את בהן לגמור מצוה בשנה

 וראשון חנוכה. ימי ושמנה החג. ימי שמנת הן. ואלו
 הבפורים ויום השנה ראש "אבל .עצרת ויום פסח של
 ימי לא ופחד ויראה תשובה ימי שהן לפי הלל בהן אין

 המגילה שקריאת כפורים הלל תקנו ולא .יתירה שמחה
 ימים שני טוב יום שעושין מקומות ז :ההלל היא

 ושמנה .החג ימי תשעה .יום כ״א ההלל אה גומרין
 .עצרת של ימים ושני .פסח של ימים ושני חנוכה. ימי

 החלל קריאת חדשים בראשי "אבל
 זה *ומנהג מצוה. ואינו מגדונ

 .בדילוג קוראין לפיכך בצבור
 מברבין שאין עליו מברבין ואין [י]
 .כלל יקרא לא ויחיד [ה] המנהג על

 בדילוג ויקרא ישלים התחיל ואם
כדרך

:פכג ט׳ עוי ג ־ הקפד פי' עיי נ :הרמד פב^ פי' עור «

 Y3KV1 השנת
 .ונו' נצעו פ1 'וענהג

 נפגע וכני נצום איע ■ס
שפתמיצ ציחיד שנהג ומה עציו.

צא6פ1גצאאמינצ1צ’ציןיואני
 נסוזימש cmm שירצה גמו •קיא

: עכ'צ , פצגוי

 וגזרז רננן דחקיע כיון דרנא פעסא אלא ונרוכ׳ מיהדר נע׳ לא דדנריהס הפק כל אלייא
 האדן עמי דיונ משוס אלא נכרכה לתקוע לט הוו ממש דנריהס של נמצוה הדמא■ על

 הצאוצים למדו ומנאן .לרנק לט דפי כדאור״הא לימרו דלא הינרא רנצן ענוד p מעניין
 דרנא סטר ז׳ל הר״א אנל ז׳ל הנימנ׳׳ן נדעח וזה עליה מניני! שאין מילה לספק זיל

 נדדנק אפילו ספק נל ולרנא איאניי נליג
ע׳  הגאונים וקנלח גוסpנ נהוג ופן נרנה נ

: תכריע
ס' סגופה של הלל ולא ו  אמרו נפייוש .ו

 אמריק ׳״ד.] (נינוח קרא היה פ׳
 מנעיא דרנגן הלל טסק דאורייתא קיש ק׳ו

ק הלל אלרא  אלמא הזכירו נסתם ושם דינ
ק סא זמן ננל נ י  ואומרין נזה מפקפקין ויש י
ת כתג ז׳ל והי׳א .הטרה סן ממט שיש ע מ  נ
 יהיה השיר קנלה סדני׳ עשה נהן ויש א׳א
נ חג התקדש כליל לכס  שנפרק ונאמת . ע'

 סקט שצניאים אמרו קי״ז) פסחים(דף עיני
 לאמוץ אנל ממנה שעאלין ציה כל על הלל

 שהניאו ואע׳ש מא מדנריהם קנועין נימים
 לסמן אלא איע ססוק אותו ׳׳•} (דף נערכץ

ע דעת זה ולדמיון, .הניאם וטא יני
שמנה עינין פ״נ מימרא .ום׳ יום עשי ו  נ

 שהזכיר הפעם ניארו ושם י':] (יף
ס אין למה רניע ה קיי י׳  ולא ויוה׳נ נ

: נאורים
ת ז מו קו  נם .ונו' ימים שני שם שנעשין מ

י') (דף שם ההיא נמימיא זה ״
 שם .ונו׳ נריח אבל :יום כ׳א ונגולה

 לימא סועד דאיקר׳ ריח שאלו ׳׳■) נערכין(דף
 נשלשה ופיק מלאכה נעש״ת איקייש לא ותירצו
 נר״מ לננל איתלע רנ C כיח (העציח פרקים
טו חזנהו  ניון לאפטקינט סנר הלילא קיו י
 ניייהס אטתיהס מצהג אתר מדלג׳ דקא דתזא

 התחיל ואם יתחיל לא יהיו תנא שם ואמרו
נ גומר נ של והמעשה .ע'  ננאור סוניח י

 היסה לא ישראל נכל פשוס מגהג שאפילו
ן הע לא נדלוג ואפילו קייאט איז קיי  ישראל נ

נ מחצה שנא  והא לאפסוקינהו שנר לימיו לא מקום נכל פשוט מנהג היה שאס לננל י
תנ נתגמ תלויה שקריאתו ומפצ׳ .מקם נכל נדלוג לקרותו היה מנהג ע נ  שאין יני

(טנה ועינה לולנ נס׳ שאסרו ממה ראיה והניאו מפרשים קצת אפרו וכן עליו רנרנין
י , פ׳

טשנרי לחם
 לחלל דאתי ע”יו כזלזול זלזול זה אין מיס כהונה יחני ולא דמזלזל׳ ואעיג ניה ליזלזולי

 ולא ניתוד עליו ותקו גזרו שחנמיס נלומי הספק על קקגחו שעיקר דנר ונכל יו״ס
ע וכן ניתוו עליו עזור צמה דתכמים דמאי נמו הספקת שאר נכלל הנימוט  שע יו'

 דרוג כדמאי נמו סעיא דאינא לאו אי סדנריהם מעה דט׳ משום מניייי! ודאי אז
 לט הניתו אלא נימול ט לתקן חכמים עליו גמע שלא דנר כל אכל הן סעשיין ע׳ה

 נסרק יונה וה״ר .מכינין הסצוהוצא טשין ודאי אז שכתורה הספקות ככל שגדוןט הדבר
 נשכת סדאסרינן ראיה והגיא עליו מנרנין חורה של ספק שסא דנר זכל כתב שרתו מ׳
 התם ואסייצן מעשר סמנו שמפריש׳! כשעה הדמא׳ על מניכק דאין ידציקין במה ה׳

 אין דנריהס של הפק שהוא מפני דוקא דסשתע דנריהס של השק שהוא ספני טעסא
נ עליו מנרטן דאור״סא ספק היה אס הא עליו מנרנין  הרא׳ש כתב נזה וכיוצא .ע'

.הוא ואורייתא שספק מפני עליו דמניניס טי גני הדם כסוי פרק נריש גשמו ז״ל
 לא או מעשר הוציא אם ספק דהוא הוא שרה של ספק דמאי דהא עליו לתמוה ויש

 וח״נ היא חיה דשסא לטי דונוה הוא והרי הטרה סן להפרישו וח״נ מעשר הפריש
.לטי מדמאי מילק ואין הא נמי דנוהה וספור הוא נהמה או מדאורייתא לכסות
 הוא דדסא׳ דסיל משמע נהשנות זיל והראניד ז״ל לרנינו נשאלתם לוני׳ל והבס׳

 פיה שרונ תפני הדמא• סן מון מנרכין דאורייתא הפק על נשאצתס כתט שנן דאורייתא
 אלא דדנריהס הפק נקרא ולא להו קרי דאורייתא ספק דדתא׳ סשתע ע"כ, סעשרין

 קאסר דהני זיל יהודה הי' דנר׳ ולפרש לדחוק יש ואולי מדנריהס. היא שהברכה תפני
ה דיוב רונא נתר אזלינן התורה דמן כלומר דבריכם ספק דהוי מכני דתא׳ דוקא  ע׳

 ודאי אכל נדכה נע׳ לא ולכן זו חששא תששו דרננן אלא דינה ונתירוצא הס מפשרין
 ע״ה דרונ משום דנייהס של ספק דקאו ויוא׳ ברכה כעי חורה של הפק דהוי היכא

 הספק על תקנתו שעיקר דדנר אני• דכוני יכינו לדעת ואית ודוחק. הה מעשרין
נהג' ז״ל ׳ה’ה ונדנחנ הספק על נעשתה בחסילתה חמן נדיקח והא עליו סנרכין אין

 הוא ואניפול החווה סן הוא הניסול מצות דס'מ וייל .תנרנינן אין וא'נ ומצה חתן
 זיל הרין שם העם נתן נכר חסן אניפול מנרנינן ולא ואע*נ דמנרנינן

 שיש ואומרים נזה מפקפקים זיש זיל הר.'מ כתב .וכו׳ נלכד חנוכה של הלל ו^א ו
ספקיק דלא מפע סדרננן ודאי הוא מענה של ההלל כלומר כתורה מן ממנו

לים
ת הו ת הג פונייו טיי

י וקינות רוח נסגיאח ואפיאו נתירה כעוסק אאא יהא ראא יינה־ r׳p נתב י  תטיויס מ
 גוניות *אץ ואעיג טגיאה סקא עא אקב־י אשית בא־׳ *טירנץ סיפוים נסס' ׳«

* נר,אמור מקום כעום  קסרט רב ב*ס טזב וכן מנהג היה רתאסור אחכנ־׳ עגם ה־יא .נ'
ואם׳׳ ריח ב*ס נתב וכן התאא את אקרות מברך בריח התיבה אסני העובר בסדרו ,בשכר
עם אאא אמר שאא נוזע היה ומדר־ם .כדאקמן בו אהשפיק סדאכרו אנרך צריך יחיד

תצבור



dtm-קפז כסףטשנה ג פיק תוכה הלכות .זמנים ®״־ STS
ה נני מ״ו:) רין 6J1 סניפ סביס שגיעי ניום פינ «י 6למ6 נ  16מנ 6ט 'ם6«< מ«נ ק

m«< מן המ<הנ(•ש על ץפגרג'|6ש l נלפת v 0>ו »  פ!טל ופ«נ« סנרות הרגה ג
 n!>SD לפה פירזש «א יקיא לא ויסיו דנים וס״ש .ניכה נלא מיי1א יסיד1 עלי! פניניז

ה • יהפיליכו׳ לא <סיד סנא (חעגיסכ״ס:) כני פייושיסאשייס נוה י  גפנת'מ<הנ«: ו
pv להשוס ינ>פ זעת .וכר הפסת פי’ נשאי 

 :ראה תה ש>ש7א לראשי פ0פ של ושלו
 שפלק ז׳ל פהרפנ•! j« העפישיש כל כופת
תיז אפילו פשוו של לנפולו ואפי 0גי:יה  י

 היחה כן תקנה שעיקר נללוג לקרותו פמ״כ
;עליו ולכין נזלינ תפתה כסול לאופיו

צד ח  P נס הפנהג וה .וכו' מדלנין כי
: ניייע

 .וכוי ההלל לקריאת כשי היום כל ט
א פיק משנה  המגילה את ה^י

:כ':) למפרע(מנילה
ט' ההלל את ז!קוהא א ׳*!) שם(לף .ו  הי\י

 וננמרא ׳לא לא למפרע המגילה את
'H'V = P ט׳ ושהה  י*ה «ף .ו

כני נוה פוץ זהללומנילה מונית ל*ד.} (לן  ו
:שני PTB מנילה לענין הדן נתנאר

 (ניסת גץרא היה פ׳ .וכו׳ פטמיין ימים
א אפי י*ל)  טמי שהיסיל ימים ינ

ק נין ההלל את נהן  נאמלע טפק לפרק פי
 נהם טמי היתיל שאין וימים «םק איט הפרק

מזני׳ .פוסק הפיק נאמצע אפילו ההלל אם  ו
ט  כלק ואיט לני לכל טסק שהוא נראה יני
 כמטאי ילועיס ללניים אלא מפפיק שאיט ק׳ש
 אין שהיי נלק וכן ,ק״ש טהלטת נ׳ פרק

 .נמ:הנ היא ותלדה לאמריו מתוקנת ניכה
ל המפרשים רונ אנל  שנימים שפירשו ראיתי י

 וימים ממש נק׳ש הוא ההלל את טמי שהימיל
 הפרק נאסצע טא הלי נומי הימיל שאין
סי שהימיל נימים לפיק פיק כגק נהן  ט

זיל; לעתם זהו
ט' אם ט שגומייו יום כל '  פרק נהוכה .ו

■ (לן הנזול לולג  ומנ^ס ול׳ע) 0^
ן אתריו לנין שנהנו י נ  שע לא וננמיא . ׳
 לפניו אנל לאמרה אלא נמנהג שתלד פיתש

:לנדן מצוה
א ש י  נמשנה שם .וכו' לכפול שנהט מיןמות י

אלו; מנהגיו מטאת וטמיא
ב ע י .וטי מנמים כיסי הילל קריאת מנו

ס' מטאי מה המנהג ל״ס:) (לן ננ
 שנתן הטמן פעמים קכ׳ג שק לניט וניש .שם

:חהלים נמליש מנואי הכל להם
כן ג ט׳ פ׳ לראש פגיע כשהקורא ו  נם .ו

 וכן פרקים ראשי לעמה פצוה שם זה י
 נא הושיעה ה' אנא אמריו שעודן שם מפורש

;שד מנואי והכל .גא הצלימה ה׳ אנא
ד כו', הקורא ר\ה ואם י  וכנפי כמשנה שם ו

(לןל*מ):

 מא משה לתקנת שתיית וממקי וכשד נשכת התורה לקריאת דמא <0 לאפו איט
 וכלהו הוה וגניא היא שלפה ועירוטןדתקמו כשדוס טנא כהאי נעי ושונא מל׳ע שאינה
 שע&לין צרה כל על הכל את לנעור עשה שעצות מלגריויל שנראה ועור ודקרו■ מלית

ח לאומרו אנל לכן תקפהו שנידהם שנניאים כיק ע ולשק .ליבק «א יצדם ני׳  סותר יני
קדאת אלא וטי מעכה של הלל ולא שכמג <ה

ל לו שמציע וכק מלים למולם הלל  גהפר י
 נסלשוע היא לרנק הלל שמצות שכתכ המצות

אנ׳ל ולנר׳ לפרשו צע יש p כן סוניח כאן  הי
:עיון צדנין וההיט

כן ז ט' הפסת יפי נשאי ו  הרנ כתב .ו
« פ ע לעם ה  של סולו להשוות יני

 מון המערשים כל נדעם נראה חה לריח פשס
ל סהרסנ•ן טן ניניהם שחילק י נ  כרכות הל' ו

ע כתב  פתמ פל תוהיע סל סהלל בפירוש יני
מליו: פנרכק אין

 וספר ו»«שון חחלק נשלם וככאן
 פלכי ל^ך ההודאה .זמנים

:האדונים ואדוני הםלבים

 קודאין הפסח ימי בשאר וכן הצבור. שקוראין כדרך
 מתהילץ .מדלגץ כיצד ת ג חדשים בראשי• בדילוג
 ״ומדלגואומר טים למעינו חלמיש עד ההלל מתחלת

 אשיב מה ואומר ומדלג הללויה עד כו' יברך זכרנו ה׳
 עד יה קראתי המצר מן ואומר ומדלג הללויה עד לה׳
 דילוג מדלגין ויש הפשוט. המגהג הוא זה ההלל. סוף

 את והקורא .ההלל לקריאת כשר היום כל ט אחר:
 אע״פ וקרא וחזר "ושהה יצא.קרא לא למפרע ההלל

 את בהן שגומרין ימים .יצא בולו את לגמור כרי ששהה
 הפרק באמצע אבל לפרק פרק כין להפסיק לו יש ההלל

 באמצע אפילו בדילוג בהן שקוראין וימים .יפסיק לא
 מכרך ההלל את בו שגומרץ יום כל י :פוסק [י] הפרק
 מעשיך כל אלהיגו ה׳ יהללוך מברך כיצד מברך. אחריו לכרך שג^ ומקום לפניו.

 לך ה׳ אתה כי לשמך יודו ברנה ישראל בית עמך וכל רצונך עושי יםTוחם וצדיקים
 המלך ה׳ אתה כרוך האל אחה עולם ועד ומעולם לזמר לשמך ונעים לועדות טוב

 שנתו מקומות יא"יש : [׳] ועד לעולם ימלוך Tחמ וקיים חי המפואר המשוכה המהולל
 שנתו ומקום פעמים. שתי ודבר דבר כל כופלין ההלל סוף עד עניתי כי מאודך לכפול
ב כופלין: אין לכפול שלא שנתו ומקום יכפול לכפול  חכמים בימי ההלל קריאת מנהג י

 ובל הללרה ואומר מתחיל ההלל את שמקרא תדול שמברך אחר היה. כך הראשונים
 הללו ואומר וחוזר הללרה עונין העם וכל ה׳ עבדי הללו ואומר וחוזר הללויה עונין העם
 וכל עולם ועד טעתה מבורך ה׳ שם יהי ואומר וחוזר הללויה עונין העם וכל ה׳ שם את

 ושלש מאה הללויה ההלל בכל עונץ שנמצאו עד דבר, כל על ובן הללויה עונין העם
ק יג :אהרן של שנותיו להם סימן פעמים ועשרים  ופרק פרק כל לראש מניע כשהקורא ו

 חוזרץ העם כל ממצרים ישראל כצאת אומר כשהוא כיצר שאמר. מה ואומרין חוזרין הן
 עונין העם וכל לועז מעם ישראל כית אומר ודקורא .ממצרים ישראל בצאת ואומרץ
 ואומרץ.אהבתי חוזרין העם וכל תחנוני קולי אח ה' ישמע כי אהבתי שיאמר עד הללרה

 את הללו ואומרץ חוזרין העם כל טים בל ה׳ את הללו וקורא כשיאמר וכן וכו׳. ה׳ ישר,ע כי
ד :גוים כל ה׳  .נא תשיעה ח׳ אנא אתריו עונץ והם נא תשיעה ה׳ אנא אומר הקורא י

א פרק. ראש [ם] שאינו אע״פ  הצליחה ה׳ אנא עונים ודט נא הצליחה ה׳ אנא אומר ת
 קטן ההלל את המקרא תה ואם .הבא ברוך אומרים העם וכל הבא ברוך אומר תא .נא
 הראשון המנת זהו ההלל. ככל מלה מלה אומרין שדין מה אחריהם עינה אשת >י\ עכר או

ת המקומות בכל ראיתי אלו בזמנים אבל .לילך ראף ובו תו וכעניית בקריאתו משונות ת
;לאחר דומה מהם אחד ואין העם

במה
נטרפי׳סכנ: גטיפי׳פנמו; »מויט'פמ:

משנה לוזם
 ש)מל ופם לצויו, 6של פסק לגד מפגי לו פסק 6ל ולץ כלל תשט Ut מפני פפק

̂צס צוין ט שמן ללני ר׳ל לכל «םק ההי׳ס :נ
ב הג י ט' הגלל ת6קרי טנ ק .ו  שט סרי6י .זה כל סטנ)י )ל'מ הנפל(לן לולב נפי

 כראשי לפמת שסצוה פכאן לג' סלו אומרים גהס לס' סולו אומר סא
ם לאסכיי ללמס וקשה פרקים. סיני מ. אופסם וסם סולו אומר שהוא דל ז ף?! «

ש סנזנסג אוזר אתר מנהג שהיה למנסג אלא איט זס כשאמר לרנא ז*ל רגינו לסוגר ^1)
 לשמת שמצוס להודמט כלי טלו <שט וסם n« לומר טצרט ולכן סתם ונלמשתס

 טשיט שטו כשו סשרקים כראשי pw טו לא סזס סאתרק שכמנהג מפגי כלומר וגו'
ר ומשו פשתגת שלא כלי לרנד טנשא לפטם טצדט לגן הראשון כמנהג  אגל זה טג
ט לא הראשון כמנהג  הפרקיס כראשי פשרןפ0 ששים טו שהרי זה לטנר צטנים טי

ם שאר כל אכל כי ליטם לט ללמד שהם שם האמורים המט ט ט  6לאט זיל יני
 לל זה ההוא. לזמן צריטס שהם תהן לידס שלמלט משני זה היה הראשון כמנהג

:ז׳ע יביט של לפתו
 טא אשיו לשם תימה .וכר הנא ברון אותריס והס הגא גרון אומר הוא יד

ת׳׳ כטכה לשומע מכאן הי נשם אומטם וגם הנא גרוד אומר ט  וגגרון ו
 לשאיט נלמול מכאן הללדג ולא פצמן גתיטת לא טנק ואק פלמ טמנים טו הנא
ט' לגו וכיון שמע אס לקרות.וט' לא ׳וזע  אומדט והם שאומר ז׳ל רניט זפת וכפי .ו

דו וורנ כלל זה לק ללטר אק הנא כדון :וציע הנשי הפן הס לנ
סנוזג

טייטוגיות הנהות
ר ט טו חנ רד. טוז ו ס «וופילו טפקו ’חוזוס טפנם [ו] ז זרב טנ סי «ין ט חיי ׳י סי חי i 10* ונרוטטת י0*נ» טח 0ן״1ל גי w. נ ל ט [ס] •■ ו ל וויי י crviS «רך ני  רומזים נ

ט ח * יפסוק לט נ עי נ ,ו חז נתוזלה לנין• T״" פוטרים נטם גרסינן [ז! ;ע' טח ולפיו עי ג .חסלו ננ I ע׳

 מהאי להו למפקיק הפאי אכל י׳:) (לן כערכין נדאסי ונו׳ לנס יהיה מהשיר ליה
 קשה וא׳ס .סדרבק להנל ז׳ל יביט ודעת המורה מן ממט וזיא הסויה תן טא קיא

א אמי נ*ת:) (דן לתעניות נפ׳ל אמרו לאין לטלהו ס הלילא אומרת זאת ינ  ׳דמא רי
 ויש .מעמל ללמי כמן הטרה פן טי השאר וככל לנסטנה מפמט לטי״מא לט

ל ל לאול״חא [לאו) לקאמר לתאי ^  מה*ס הפאר נל אכל נטרה כלל פמן לו אין י׳
 נציל לנס יהיה הסיר נפהות קנצה מזכרי סמן להם ליש משום ז׳ל רניט לרעת

מי צרה ככל הצל לומר חמו «יאים מ׳יט סמן ליה לצים אט*נ וסטנה תג, התקרש  ו
ש׳י שם ונדנהנ סמן קצם ז׳ל: י

ס 1פ טי p ז׳ל הה'מ נ0נ נו׳.1 ההלל נהם שטסרים י i סטקנס כרנה אק שהיי הלק 
ס׳ להא זה ז*צ צהה*מ לו לתנין קפה ט'.1 לאמריו  ללא משמע ייל) (זן ט

ט ונמנילה נהלל פס אפיו פגן פק׳ו מקיש אלא למלן ד ק’<>«י סיססיק פ  ק*ש י
ק הלל מוסק לאורייתא  אמרם והכי מלון להעם הלין מן לנא ליו וא*נ כיש לא לינ

ם לזה ד״ל .מקיש ספי לפסיק  דאמייק אמית תניא לו טלש הסיצן אנל הנע״ן כני
ן ואק לפימר ליה לפה לנר טסק לומר לי וטה כלום נק• ואק טסק נ  אלא כלום נ

ט לא קאסר הגי ר פאוזה ג גן אין אלא נקיש לפסרןק טנ  סיראה גמו וסוסת כלום נ
ס' שאפר ומה ,ונו' כלק וכן דאסר הסנרא ספני י רב שאני מ ט' תשיג ללא שנא ג  ו

 לא ול^ ליה תפיג ללא הנטל פתני שאלה נזה פאק זיל לניט לזעם לוסי יוצה ט4
ללא לומר הטוגה אלא זיל רביט צלמת לפאול רפא׳ הנטל סאג׳ פלא לאפילו ^



משנה מגיד פ״ף חנוכה הלכות .זמניםטשנה מגיד374
ד ה א &' מ "מדליקין(ננה נמה ״6 .ונו׳ גודליק הוא גרוה כ :fc ; הגונה ה!וה ח״ר 

h נר והמהדרין וניהו איה ני i נ״ה !’המהדר מ! והמהדרין ואהד אחד 
 הייהדרץ מן במהלי׳! ינינו וסי' . והולן רוהיף ואילך מנאן אמד מדליק ראשון יום *מרים

 מהן ׳וחי ועושין הניה מגני ואחד אחד לנל אחד נר להדליק פושין שחהדיץ מה פושין
 ליל של ניוה נמנין ולילה לילה ננל פמוהיפץ

 זה ואחד, אחד לנל אחד נר מדליק יפי׳ ראשון
; הוא ונטן יבינו פירוש

פ .וט׳ עריט בכל פשופ סגוע נ  הוא נ'
; מנהנט

 (דף מימרא .ונו׳ פיור. שחי לה שיש גוי ר
ד)  לשני ז׳ל ופירש*׳ כלשוט שם נ׳

 ואחד אחי לנל נר שפושין למהדרין אדם גני
 לשאיק אפילו נראה ולי נעימור. פירשו וכן

 סמונין איס בני שני נחי שפחח׳ טון מהדרין
 במפת פחח לנל הוא שהנר בנדי לזה זה

 הנננפיו אדם נני שני ננון נפי אי לו הפמוך
נין ואיק נעיפהן חלוקים והם אחד נפחח  על «ו
 :נ״ל נך ,להדליק צריך אחד שנל אחי שלח!
 ;שס זה נם .ובו׳ קערה סלא

. אין ה ט'  משתשקע מצוחה )נ׳א שם(דף ו
 השוק מן יגל שהנלה עי החסה

 נחי אי נידליק אדליק לא דאי עמרא זפירשו
 דולקת היחה פירושי! שני ונהלטח לשיעורו.

 או לננוחה ורצה היה השיעור עד והולנח
 ליחן פצייך והשני נידו. הישות לאורה להשחסש

׳ שמן להוק י  הנינטר עד והולך דולק שיהא נ
 נהלטח נחנאר ושס יביט נקנן ובניהם הזה

 חצי נמו השוק מן רנל שחנלה עד פשנקדז■
 ענר רניט ונתב .החמה שקיעח אחר שעה
 חוניח הגמרא לשון ונן מדליק איט זה זמן

 זמן אחר אלמא מדליק אדליק לא אי דקאמר
 הועיל מה זה שיעור לא דאי מדליק איט זה

לט

רביעי פרק
ה א מ  שיהיד, "מצותה .בחנוכה מדליק הוא נרות כ

 שהיו בין [א] אחד גר מדליק ובית בית כל
 אחד אדם אלא בו היה שלא בין מרובין הבית אנשי

 נר הכית אנשי כמנין נרות מדליק המצוה את והמהדר
 על יותר והמהדר .נשים בין אנשים בין ואחד אחד לכל

 בלילה אחד לכל נר מדליק המובחר מן מצוה ועושה זה
 ;אחד נר ולילה לילה בכל והולך ומוסיף הראשון

 הראשון בלילה . עשרה הבית אנשי שהיו הרי כיצד ב
 שלישי וכליל עשרים שני ובליל נרות עשרה מדליק
 :נרות שמונים שמיני בליל מדליק שנמצא עד שלשים

 הבית אנשי כל שיהיו בספרד ערינו בכל פשוט מנהג ג
 נר ור׳ולכין ומופיפין הראשון בלילה אהד נר מדליקין

 נרות שמנה שמיני בליל מדליק שנמצא עד לילה בכל
 :אחד אדם שהיה בין מרובים הבית אנשי שהיו בין
 מלא .ארם בני לשני עולה פיות שתי לו שיש יגר ד

 כל כלי עליה כפה אם .פתילות והקיפה שמן קערה
 כלי עליה כפה לא .אחד כנר נחשבת ופתילה פתילה
*אין ה :נחשבת אינה אחד כנר ואפילו כמדורה נעשית

 ינה1ה נל מדליק זה שיעזר נקיך הדליק W אם חדא׳ זאנמריס נדחקין החנרשים ס! ויש .לני
 אנל נחקנה חצזה עשה שלא אלא הלילה נל גשו נלילה שחציחו נל נ') הנן(מנילה דהא
 זה לפירוש קפה אדליק לא דאי ולשין .ז׳ל דנויהס אלי נתקנה רציחה עשה זה זחן הוך

ט ימ׳יש .לאדלוק׳ למימר להי היה דא'נ הזה הזמן נל איט נתקנה ומטה מקדימי; ולא וני
 (שנח שם שאסרו ממה לו •צא סאחרין ולא

 והוא יאחר ולא יקדים שלא ונלנד חנא נ״ם)
: מטנה ננר מפרשה

קה ט' וננחה הדלי ה נ*א.} (דף פס .ו ת  מ
:נהלנוה העלו ונן לה זר\ק אץ

שארה  הראשון הפירוש זהו ונו׳. דולקת נ
 ומכאן ההלכות נשם ליעלה שנתנה׳

סנ׳ן לסד  כשמן שסויזר ההצטת שדעח ז*ל הי
 אפילו צ׳ ונראה חול. ציני לנל סוהר חטנה שנני
 הגאונים קצח נדנר׳ שלא זתט תוך ננה

 ניום עציו מושיף ראשון שניום השתן שמוחי
 ניוס והמתי הימים נשאר ונן ומדליקו שני

 שהוקצה לפי וכויט מדורה לו עושה שסיני
 לעצי לדמותן וההלנוח רנינו ודעח למאחו.

 נאן ונ״ש החג לאחר שמוחריס וט״ה סונה
 גאפר לא פיטרו הוך דולק נעודו שאפילו

 ונן סצוה נזו׳ משום אלא ממנו צהשחמש
:עיקר

 כרב נהלנות פסקו נן .ונו׳ השמנים כל ו
א) (דף  ונמנים פי,׳לוח דאמי נ׳

מדליקי! נשנח נהן מדציקין אין מנסים שאסרו
 מ*מ והמרו נסול נין כשנח נין נמטנה נהן
 להשתמש ואבור לה זקוק אין ננסה קענר דרג

נ פסקו ונן לאורה ;ז׳ל הפוסקים יו
נ*נ) (דף שס .ונו׳ מעות לממס לו ואפ

טי מנואי  נר נננד מטס להרצות א
 הרמנ׳ן הפנימו ונן נהלנית ופסקו מענה

; ועיקר סשמישיס נל לאטר ז׳יל והישנ״א
נר

 עם אלא החמה שתשקע קודם חנוכה נרות מדליקין
 ולא הזיד או שכח .טקדיטין ולא מאחרין לא שקיעתה

 עבר .יתר או שעה חצי [־] כמו זה זמן וצא וכמה .השוק מן רגל שתכלה [נ] עד והולך מדליק החמה שקיעת עם הדליק
 וכבתה הדליקה .השוק מן רגל שתכלה עד והולכת דולקת שתהיה כדי בנר שמן שיתן וצריך ,מדליק יאינו זה זמן

 עושה: לסלקה או לכבותה רצה אם השוק מן רנל שבלתה אחר דולקת ינשארה אחרת. פעם [י] להדליקה זקוק אינו
 נתלית האור ואין הפתילה אחר נמשכים השטנים שאין פי על ואף חנוכה לנר כשרות הפתילות וכל השמנים [ה] יכל ן

 בהן רהדליק שאשור והפתילות השמנים להדליק מותר חנוכה ימי שבתוך שבת [י] בלילי ואפילו .הפתילות באותן יפה
: אסור לאורה למנותן או מעות לבדוק ואפילו בחול בין בשבת בין חנוכה לנר להשתמש שאסור לפי ,שבת נר

N ס וסמ׳׳נ עור ג ; שס סח״ג המני סי׳ עור כ שם סם״ג חחוא סי׳ עור : 0:סור ו . סרעג ש•׳ עור ה . db געור עי׳ ד :
נר

לחם
Tfi מ מנוע ג  ככל אחד גר הלליקין הכיח אסי כל שיהיו כססרד מרינו ככל מו

 גזה עושין הההדרין p שמהדרין שממרש ז״צ רכיגו לדפת וא״ח .לילה
 לילה ככל הכיח אנשי כתני! נרוח מדליקין דחהדרין נמאן מלהג ־p א״כ פושין ססהדדן

 וגזוסיסץ הולכים ואנו הראשון גלילה אחל נר דסדליקין אגן וא״כ הוספה גלי ולילה
 אחד אלא כעינן לא מדיגא וא• אתיא לא נגזי המהדרין סן וכמהדרין שוחייהו אתיא ^

 רביט דעת לפי דידן מגמ וא״כ כלל הוספה כלי ולילה לילה נכל וכן הראשון גלילה
 התהדרין מן דתהדרין דמסרשין המפרשים לפירוש כשלמא פגהנכסעוח נראה לכאורה רל
 הוי לא דס״מ וי״ל ניחא. ומוסיפין והולכים הראשונה כלילה אחד נר אלא סדליקץ אין

מג  לחיעכד לט נראה אק הוספה כעי לא דמדיגא ואע״ג כדין דענדיק כיון נמשח מ
:ככה״נ ההוספה ולמשוח פשרה האי

מהות
]6[ p rS ת  ישן כסי p’SinS ואסור חנוכה נר מדיייקין בכסאו בר״מ סופרים סככ

atn ו ישן אלא לו אץ^ הו ואץ וסותר יפה יפה באור עני  שיככה עד טטקוסו סגבי
ה .סס״ע חנ כ יסד הקלי״ר ו ה של בקרובץ ג׳  *ודור שטנה ‘כי אעדיף חטחסלח ח.וכ

ם וכן ,ישן כנר סלהדליק הג טהר׳ כ ,ישן כגר איסור נ  טשתשקע מ«ותה ורסינהי ]y[ : ע'
 סדליק אדליק לא דאי לא לה זקוק כבתה ראי לאו מאי השוק סן רגל שחבלה ער ווחםח

סי ש•  רבהג• ר״ת בשם אtשס ראכיייר! כחב וכן הלשונות כשני פסק והנה .לשיעורא נ
של אדליק ובדלא כשיעודא לקולא אזלינן תרריהו  ר״י אבל הטיקל אחר הלך סופרים דג

 טבםניס בבתים אלא טרליקין >עו שאין כיון אטום .ראשון ין86כ העם שנהגו שוסר
ל א״ב הכית לבני כ״א גס סרסוס כאן ואץ p נ t ת בג• שאץ  0י0ר6 «וריך ישנים הבי

שילהי דאסד אהא התום־ כתבו . ע״כ השחר עסזד עד אסילו נס שוהא טדליקץ בטה נ  ו
ה סבאן קשן רג לעלות בדי ו נודב הי נ בי  שבת בקדוש נר הדלקת חשוב שאץ שטשין י

 ערבית התפלל א־ב אלא שכת חשוב שאין בו שמברך ואע״ס אחריו כם^יוגה ליאסד
שבת וקדוש לין היו נר הדלקת אחר שהרי ה ם » ג בדברי ודלא פת ומדביקין דגי  ה׳
ר אחר חנוכה של נר להרליק שאסור שפסק  טילתא תליא בתפלה אלא שבת של נ

א ח אי ד כי לטרחץ ונכנס כע״ש שבת של עלי רבי השחר תפלח פ' ג  . החום עב״ל ו
ת והנהיג סצריך רב* אסנס it שיסיר ער שבת סקכל שאץ שירליק קודם לתת;ו d הנר 

 שבידך אחר טסלטלו הוא באיסור שסא ראל״ב ערביה תפלת ער או בו שהדליק
ת של נו• זדליק6 על נראה וכן שנ מלקרות גטר י'םוף כתוספתא טדתגיא ראיה והביא ס־ה לנ

משנה
 נחי פתחי שני כנין ז״ל הה״מ 3כח אדם כני לשני עולה פיוה שתי לו שיש נך ד

 מצי לא ה״ג וכי משמאל וחנוכה מימין מעזה דכעינן ואע׳נ .וט׳ א־ס כני
 לכחחלה אלא הכי כעיק דלא ז״ל הל׳מ דסוכר אפשר החוס׳ וכלהיןשו הכי למיהוי

עולה ונלימבד לא לעיכוגא אכל
 לדמותה ז״ל וההלכות ז״ל רנינו ידעת ז״ל הה״מ כהכ וכו׳ דולקת נשארה ה

 וא״ח .מצוה כזוי חשוס אלא זכו׳ דולק נר באותו שאפילו כאן וכמ״ש וכו׳
 תדליקין במה נס׳ שם שאמרו וכסו מצוה כזוי משום סעמא הוי נמי וטייה הוכה כעצי
 אנוהק גרשקנא שס ואמרו וכו׳ סוכה מנויי להסתפק תהו מריב״ל מיניה בעו לב) (דך

 יזצות יהו שלא מפני נרגל יכסנו שלא תקרא לן דנשקא הדס כסוי כלומר דס דטלהו
U’D והוא סונים לימים כסוכה אררינא מעמא איכא רקום דסכל וי״ל .סליו נעיוח

דאתקצאי
מייסודות

 שסחח רבינו כתב וכן ,בארץ הו מג טסמינו אינ\ בירו מיחס אםיי*ו סניתקזע פי
pהרS אסור שכת של נר הדליק ואש שבח לנר חנוכה נר להקדים שעריך S אחריו S9 
ה. ע־ב חנוכה כןראבי׳ בז התקיעות בגסר איירי דההיא ראיה לאו דתוס׳ ההיא ום־מ ו  ע״

מן שיעור דהוי אלפם ר״י פסק וכן [נ]  כרב ודלא [ד] : ע־כ דתרמודאי, רגלי דבלים הז
ש חונא שטע לא סופרים במס׳ ע׳ תג באלפס אכן . הפרק ת‘בת^' פבתגהה כן ס  ז״ב כ
 טפשיעור יותר נגר בשהשים דהיינו אמר הר־ם וטורי .בסוחר להשתמש שיכול בבה שאם
ש אסור כשיעור חשיף אם אכל  ההיא פרש‘* נוכל וכן בתוס׳ כטפורש בטותר להשהס
ת ושטן לנר •סין השטנים כל ריכ׳ל ואסר [ה] : ע״ב ,סופרים רסס׳ ה זי  הסיכחו־ סן סעו

א ujm וכן ה סריש רנ שחא סהדר סר הז  יעחק לרבי קיק שטן דהיינו זכו׳ רקאזא אסי
ח אגר אלא רריב״ל הא קא• דלא ראיה טכאן .סירקץ כריש יועדה דרב בדיה  ודלא הגונ
ח בנר שהרי שבת אנר דריב׳־ל הא בי*מ  ועוך לנר יםץ ר.שטנים כל אוסר היה לא שנ

ו שדליקין שאין בפירוש טדליקין כמה בפי ותגן קיק שטן היינו רקאזא רטשטע ת נ שנ  ולא כ
אי אלא עלה סחרר הוד ב ,ועובר. אנר אלא <י9 לא יי א רב אפר וירא כר׳ [ו] :ע׳  מתנ

ת לא אבל בהול דסתיר חהרא ברב ורלא רב אמר וירא ר׳ אסר לה ואטרי רב אמר שכ  נ
שבת ולא בחול לא מדליקי! אין ראטר הונא כרב ודלא ר בו שסרליקץ באות! אלא ב  נ

ת שי* ס׳, שטרה רבעו פירש וכן ע״ש שנ חו ה  אדרת נר וצריך רבא אסר ]1! ע״כי. ז
א כרב ורלא לעיל אבי• כבר וכן לאורה יידזשתמש  רב אסר יהודה רב אסר ובן ע״ש הונ

ת לדמעות אסור על : ע״ב , וכו מעו אבל חול של תשמיש דוקא כתב העיטור !ונ
ש שסי ת



זג5קםח פ״ד תוכה הלטת זמנים.
לקה מרס6ו 6השלו1 נ/) (דן dd .'1נ18ממג ג!• ט ״טי® יני שהנדןנ^*): 6גו»מ'.191 דר היה אם1 שה: מימרא *.1919999 גר ז  סוש היגיקה wto «שה ̂•

«י שם(דן . ׳191 יאז51ה1 יס9סנפ הדליקו מדליקה: ודאי אשה ס1ל9 טפה לא 1q» שומה ס9«9 סמלה אמה מעשיים למעלה שמימה ה9ס» לג)
 :ס1ל9 עשה לא למק ה«יאה1 מנמים הדליק רנא אמר *מ)9 (דף שם . '01 דלוק עשרה ן1ת למימה ממה ה9סמ <י אומיס זאס היען (דן 9ש אמרו עוד ,מגף91

.01 שידו מר 1T1K ה1 לדמוה ראיה לי ודאה ועוד גהלטס. «9< לא (למינך הראיה שם ודחו משמים  . *01 דולקס שהיסה עששית והמעם: הדק מימרא שם '
<י להדליק וסותר :(ין ש® *'«יא מעשיים למעלה דאמי הראשוה ^רמדא

ל לףןנ*,ץן » מקום וה נאי אמה ע*ים דמון משמע משולה ששואל אמי שיג) (זן שם .וטי _מטנה של ן
מזוזה ש^ד. נדי לבית תכנם שמאל על לפתח הסמוך שם ש^א״אין ?”ש יא̂ע

מניחו בעליה דר היה ואם .משמאל [״] חנוכה ונר בימין ־
 שועיחו חנוכה ונר .הרכים nww הסמוכה בחלון

:ניכר שאינו לפי כלום עשה לא אמה מעשרים למעלה [«]
 מבפנים ביתו בתוך חנוכה נר אדם מניח הסכנה בימי ח

 הבית בתוך להיות וצריך דיו. שולתו על תיחו ואפילו
 אינו מדורה שם היתה ואם .לאורו להשתמש אחר נר

 להשתמש דרכו שאין תא חשוב אדם ואם .אחר נר צריך
 חרש שהדליקו תוכה ינר ט :אחר נר צריך למדורה

 שידליקנו עד בלום עשה לא עכו״ם או □ וקטן שוטה
 אחז במקומו. שידליקנו עד בלום עשה לא ביתו פתח על ודגית דלוק והוציאו מבפנים הדליקו בהדלקה. חייב שהוא מי

ר  שבת למוצאי כולו חיום כל דולקת שהיתח •עששית עומד. תא לצרכו אומר שתואר, בלום עשה לא ועמד בידו ת
ד,ר>«̂ב השגת חנוכי* נר «]J להדליק ומותר התחה. ולא המצור■ היא שת.דלקה ומדליקה ומברך מכבד■
 יוי «(אנמס *ני .ונו׳ מסנה (<ו «וס» «שמ יאמיו שמא .נרות [ל] שתי *צריבה רוחות בשתי פתחים שני לה שיש חצר י .־חנונה *מנר

ת מדליק אחת ברוח[«] היו אם אבל .חנוכה נר תיח לא זו ברוח העוברים א :»0ןי( מהן; ב
אורת גטימי׳סרעא; «ו/שס; י׳עוו»9ג«ר *גשס;1« שי׳מוע) ר0וו

מזהה ש^ד■ לבית_כת תכנם ע^שמאל לפתח ד.םמוך ס«צ«וה *שס1צי” ^
I 1. r.-i ........... משחיה. עשרה המונחייהיאגסון מ!

 ומדנרי עשוה נחוך להניחה שמלוה נ! ששממו
: וההלנוח ונינו שדעח נרמה העינזר נעל

 סננס וסי׳ נגיימא שם וס', הסננה ביסי ח
:הדנר על שיקשיח ו*ם9ע

 רנא אסר שם מימרא .׳0ו להיוח יצרך
 ואי לאודה להשחסש אחר נר יייין

 אע׳ג מטג אום ואי לרין לא מדורה אינא
:צריך סדורה דאינא

גר

 ומשם טמיה ענד ורנה לנו מנר שדלינןו
 אלע דרג אע׳ג דשטאל טתיס הלנסא הט

 .הטמקים ושאר נהלטח «ן9 וק שליה
 לוחר ולה .9ע* קינבא ידי ועל ודא ונהשגוס
 הרסנץ ינרימו וננר מומי קינשא ע׳י שאטא

 ניון אשור ודאי קינמא דע״י דל והישנ׳א
 אמרו ולא המשה טשה אינו שמדליק שנשעה

 נאחילומ ושנון ממש לנר מנר נמדליק אלא
רנינו; זעת נראה ארוטמחה

 (זן 09 .'0ו שמחים שני לה שיש חצר י
והסעם: הדין מטאר )1ל

זצרח

משנר■ לחם
דל; החוש' שם שגמט וכמו יומא לטלי אחקלאי השמשות לנין דאתקלאי

 לנר מנר מדליקי! אץ אסר רנ שם .ונו׳ חסכה מגר מסנה נר להיליק וסותר ט
^ ש  נר אוא דרנ קמיה דרנק ההוא יסינ שם ואמרו מדליקץ אסר ו

 סעמא ליה תליתו לא לט אמד א)0מלוה( ניווי משום דרג סעמא וקאמר ויחינ אהנה
 לשרגא סשרנא מדליק דקא נינייהו אינא נינ״הו מאי מלוה מכחיש דקא משום דיג
 מלוה אנסושי משוס ואמר סא! מדליק לשינא משינא מלוה נווי משום זאסר מאן

 מלוה אכחושי משום דיג סעמא לח״ד ננמרא שם והקשו ,אסור נמי hivi סשרנא
«ני .נקשיא יאנינן  סעעא נמ*ו למשסק לן איח נקשיא דאטק דשיון דל הראנ׳ד ו

 זאמר מטס דשרי גשמואל קייל ואק ושמואל רג שליני דכן וטון מלוה נווי משוס 9דר
 ומשני כשמואל שרי קינהא t על וא"נ סלח מהני נר רנ9 עניז דמר מילי כל אניי

9 pסעמא נמי׳ו למשסק לן דאית סינר "(1 ינינו אנל . קיגסא ידי ועל נהשנוח מנ 
 משוס ואמר ודמן לההוא חצימו לא אמי אדא דרנ משום מלוה אכחושי מטם דיג
 דקאמר וינק מההוא סס׳ דנסרא מריה וההוא אדא נינ לססשק לן ואים מלוה נווי

 ו*ל רניגו ונר9ד אסשר נקשיא אסיק מלוה אכחושי דמ*ד ואע*נ מאה «׳ משום
 למ*ו ואקשיק הן גמורה סיונחא י0ד סא שי' עלה מי מאי ננמ׳ שם ואסר דמאי

 וי׳ל הרודש ונוסי׳ נסורה סיונהא הוי ולא ואסיק חיונחא מי לא או מלוה אכמשי
 אנל שמואל סליג ונהא מלוה אנחושי משום דינ מסמא נס׳ד לסומרא ששקיק ולהני
 תמידין מהלטח נס*נ ו*ל רטס ססק וכן ואסור שמואל מודה קינסא כמו מלוה ננווי

 מדליקץ אין שנגה מעדני גר שם נ09ש מלוה נווי מטס אסור קינסא דע*י ומוסט!
 .ע׳ש מיק מטם אמו נני להדלייץ יסל ואינו נו׳ סדליין כיצד ט׳ דישונו אחר אומו
 וכמ׳ו נאיסורי טמיה זי.לגמא כרנ ופסק דל ה״ה קאמר לא אסאי סימא וני

 מטם ואסר ונמאן דודאי וי׳ל נקפיא. אסיק דלא משום מלוה נווי משום דסעמא
 נהא למפסק לן דאית ושר אדא נינ למפסק לן דאית נדפרישיח עיקר מלוה אנמוט
 אנחושי נמ׳ד שנס דל שרניס וא׳ת-דון .וט׳ מילי נל אניי דאמי הא משום נשטאל

 שני מעשר נהנסת נתנ אסאי א׳ינ ואסור מלוה ננווי שמואל וסודה פליג• ונהא מלוה
 מא מעשר עציהם למלל והנ זינרי נעדו שוקלין אץ שני דמעשי דמעמא ג׳ שרק

 ואע׳ןג נייק משום סעמא דהוי לומר לו היה וט׳ משקצות ממנו יטץ שלוא משום
 מדליקי! גמה ש׳ גנמדא שאמרו ונמו לקיגסא דמי מ״מ אחר מעשר עליהם לחלל דסי
 מגר ושמואל רג תליני גי נשלמא אמרת אי וט' שגי מעשר של סלע אויא רג מתיג

 המי לא הא מלוה אנמושי מטם נמ׳ד והיינו כלומר שמואל xO נקיגסא אנל לנר
 לש שמא נזירה רנה xo טונתא מטי הא שוי נמי נקינסא חxא אי אלא תיונהא

 לס׳ד אלא זה סעס נאסר דלא משמע ע״נ. לחולין להו מפיק וקא משקלותיו יטץ
 דומי משום אלא זה סעם אסרן לא משה יnא:^ משום לס*ד אנל מאה נפי משום

מאני סעמא להאי לרין אנטשי משום למ*ד דאפ̂י דל רניט ד«נר לומר דש .לקיגסא

תחות
ב [מ] ;ויל] לר*ו*« נוזידא ולא «רי קדושוז מל וומפיזז  ני־נ ולת סיסתי ייסיוז ני

 בימי! סגיחו מזווה לו ד»ץ ופתה ,סשספל והילנתא הספר פסק ונן דרב* נייח פה*
 פ0מע האי ולינא ינא1 רא שבעסוי הסעס ספני אלא בשמאל הספד פסק לא שהי•
 ■בן אפייס בשזי סבאת• ונן שמתה יבינו פייש נו , הסבות לבטי עויפא יסץ הויא

תין למנחבז סבות חנונה ני יאסי ניבא שוזלנה יי• הום׳ ן«ן :ע־נ ,יאבי״ה  עשוה נ
 יבא U שהוי סבינו שלא סאחי ססנינן לא ארוזויא אנן ראייתו דוהה שהספר אע־פ

 יבינו יעה נראה ובן בחני קפידא אץ הוקרוק שנדהה שביק נראה וליאבי״ת . פי־ה ובן
 נשיס ייב*ל יאסי סולקה ודא• אשה !׳) 1 ע׳ב ,אלפס יי• ובן היבירי שלא הסהבי
 7ההדלןוובי בשעה הסבות שעיקי וביון ויל שס וי0«( 1 ע־ב .וני חנונה בנר חייבוה
אסי נ]1 ז זדב) .9אח* שסן ויוזן •וליק לא אבל ידליק ואורב שם! שיעור בני שיהא

 נל6 לגר מנר ושמואל 9ר שליגי ט גשלמא 0x6 אי דאמר המקשה גלטן לדקדק שיש
y ט׳דסאט דהיל׳עאיאמרת^למא תיוגתא תהוי לא הא שמואל x6 גקינסא w  P 

 דאעיע היא דטנקו ונראה ,תיונתא מהד לא הא דקאמר ליטא האי ומאי המקוסוח נשל
 <ם דנקינסא נזוי צינא הנא נזד אינא דנקינסא ואע־ג לקינסא יxלג דמי לא דהאי

 דגתם ודאי ואיג מלוה הגר ט ^ליקץ שאס אלא המשה עלמה היא אינה ^ליקין מ6ד
 המעשר ססללץ על^ם שהרי המשה הם עלמם הס המטת אלו הגא אגל נזיק אינא
 xשut' 9 לקינשא לט נעו קא דלמשה ואע׳׳ג שנתג זיל רשיי נלשון גומז וזה

 תענתא תטי לא הא גנמ' אמרו הגי ומשום לקינסא קלת דמי מ*מ המשה עלמה והם
ק נאן טין לא *מ0ד לינא ודאי נימוסא xנש  נעורה אןונחא מי לא מ״ס אגל ני
 נגשרה תיונתא אישא משה נזוי משוס למיד אלא מעס קוטא גה טש קשיא נדע אלא
 ולא טוגתא איגא נזד משום למיד לא דלעולס המשגה סעם זה אץ וחיח רנה וגא

 שעדא אלא טה הגי משום לא דמרונ׳' דסעמא קלח קשיא אינא אגמוט משוס לנדד
 רגיש ואירש משה בזוי משום נץ־לודו אנחישי לסיד נץ מסקלוחיו יטץ שמא טא
 מאמר הישי קשה דל דלרשיי דל רשיי נפיווס שלא משקלותיו יטץ שמא נזירה דל

 לרשיי טקשה ושנר שהיו שמו ק •x אלא לחולין טלאה נאן אין הא לטלק לט ומסיק
x זה דל w  xOi דאין ז«מא נך מארש ז׳ל ורנינו .שהן נמו נטליהן ידמם 

 לישרא אתמול שש^ ואע*ת למסר דרגן שהשירות מפני מעות שד מעשר כעד שוקלין
א מעס מסדה היא שירוח של הליסרא שוו אפשר פירוח של ה שהיא מושג ^  ^ו

 מתלי מעש פטת הוא אלא נן ואינו גיג אxלי טא שהגסן ויחשוג שסן גננדס דשקול
 ע אxלי על שמחלל שהמעשד ונמלא מעס מסרו גגנדם שקל אשר שני מעשר שמירות

 שאסר נמה זיל רגינו שמנת וגזה .מדמיו נפחות לטלץ טלי* טא שסן של
 למלל מעות שהן טקל והוא מסרים המירות ונמלאו משקלות ממנו ינדן שמא נזירה שס

 שמא בדיה ומיס .מיי מומיו נשמות למולץ שני מעשר סו.יא נמלא מעשר עליכם
 שן ומירושו משקלותיו יטץ שמא נייייז רנה אמר נגס׳ נויס שהיא אאשר ונו׳ יסץ
 של סטרות אלו למסי יטלץ שהיו החסרק נדסט מסער היה שקל זה נשטה אם

 המסרון משעת זה אין אנל גננדה לששל יטל דטה ודט 9עה ועד ששקלן מעת מעשר
 נמנו ג* שט נ1פ0י1 נסתי•־ שטה נסו המשקל ינוץ טא אלא שחמט

 6x0 סנורם שנאסר ואפילו .וט׳ הטרות נמלאו־ אלא p ואינו נסמלה שהיה כמו
 דטיק ולומר זיל יניס שירוש נלשץ ליישנ אפשר יטיו«קלותיו לא שמא נזירה מרסתע

 ליסרא יטה לא שגי מעשר של כעדו נתן של הליסרא ששוקל המשקל יטץ לא שמא
 טרוש וזה חסרו שד xoo של שמטרות מסד סליסרא מסות טס מלא נכיץ שמת
̂ל רגינו  מעשר של שאיק אחרים מעות לי מה שד מעשר של מעות לי מה ודש ואית .ז

 דאמסר משום דעלמא טרות שעד שד מעשר שממללץ ששן לשץל שאין היליל שד
W משם אלא שני מעשר וקס לא אלא נמי הני דאין x* דש .מסרו דהטרות

שאשר
מייכשניוח

 ׳01 אנר סגר םיאקץ גטסואא זעביד האת גבעי 0ב0נביעביו1אניינאסיאי
 וזקא ואאו ינמ^ז התווגבו נספו בטן יבינו נתב ושן •X נענסא ואפילו עם ונזפיק

 עבש מננשז •בבית נווה או עבה עא נו איק0ל אפילו אלא חנונה נר בה אתוליק
 טו מוטק עחוא הנר נבח עאם נתב עסחה ורבעו .בספרי 9X סנוח על נווה הפ

 חוולקץ סן אהד לרקת אלא בו* להוליק אנםיר •0 הנדלקות סן לועליק לו עאץ
 בתנו גולו לגר סנר עסורר 19M תואמי ענם יאזףג ■ ואבייה בתג ובן טלן בו ומדליק
 דאב הנר יזקא ו^וו ו־■ אוסר [ל] 1 זאב .המנהג לענות ואין להחנדר נחנו עתעם
 עאנו וענן בהב עסובז וובינו . קאסו עבהבר בניה אלא מזבו נרות ׳יני«יד מביני

 נרגז בית לנו• הוביל «חר לפתח ביא להוליק ין■0 אין העדא באן ואין בפגים נבליט!
אמי* יי• עסו (ם! 1 זרג בעמוד, סבתוץבתפווזב בסו ומעץ תולקןז סקום דיד בל

אלא



־פ״ד חנוכה הלכות זמנים. םשנה סניד876 ע מניז ד,7פ

ס . ׳1:1 1< ׳!fn הרי יג י’<) מגירי־ נני ח״נ פנסגאי רש1מס פס .'1כ1 ניתז ן1נת עליז *!דליק׳! אורח יא !נתוגנה׳ג .to'i י1פרטנ שיס1נ עדין■ ג*מ עיום יקדוש נ״ס :
נ נ׳ הזאי נ׳ סייש זייא שאס שנס של זאתיג סמכה של מדליק מחסלה שנת זנר זיר להדליק רז!ה אש דנסינגא נתר אזשתת׳ נהדי נעיינף משסחפגא הזה י

עליז השינז זננר .כה1ו!״ של להדליק <אסר1 עליז שנה קנל ננר תתלה שנח של הדליק נהלגזת .וכז' היחה ואם .נניתא' פלאי מדלקי דקא ליימא לא זדא׳ השתא אעיגא
ר הדלקה שאק זאגזרז זיל והרשנ״א הרמנ"( נהזך עליז מדליקי! אפילז רניט זע׳' סשדא משזם לא-לזקי עית״נ לגפשיה ננא פתח א' זאדרנה ה1ל ראיזת זהניאז האזסיח קנלה מ

ק גיז* ה׳ג דזדא׳ עיקר ז  ננא דפתח ניז! ננ
 זנדזלה חשדא אינא מדליק לא א׳ לנפשיה

 פחתיס פגי לה שיש נתלר למעלה אמיז מזז
 החשד תפז׳ להדליק שצרינה רזחזח נשתי
 דחלפי דזםנין ההא דנג׳ משדא ננתרא זפירש

 דנהא׳ היני נ׳ זאמר׳ נהא חלפי זלא נהא
 אדליק לא ;מ׳ פתתא נהא׳ אדליק לא סחחא

א פ"נ ;פס טמי
ב ת י צו  אמר )נ”נ (דף שס .זנז' חנזנה ס

נ  הז״ן ממנה נגר היניל הזגא י
 מה לז אין אפיל! רנינז זמ״ש :ת״ח נניס לז

 ז' פ' שנחנאר ממה שלמדז נראה .זנז' יאכל
 לא שנישיאל עני שאפילז זמצה חמן מהלטת

 ניסא פרסזס׳ ס1מש זהסעס נזסזת מד' ׳פחזח
 שיתנאי נמז היזס מקדזש דעדיף ננ׳׳ח זנ׳ש

;נסמזך
הרי

 עפי זעדיף דחדיר סמלה שנח של מדליק
 רנינז נדנר׳ מצאתי זלא .ניתז נר דהזא ס1מש

 נמ׳ש סזספת לא זאף נע׳׳ש אזסרס קנלה
 זשניהם הזאיל ינינז זמ״ש .יזה׳ה מהלכזת פ׳׳א

 התזרה מ! שהזא אע"פ שהקידזש הנזנה מד׳ס
ס נסרק כמנזאי יק נלא אפשר  שנת מהל' ני

;ד׳ל מפרשים קצת זה פעם נתנז זנן

ה יד  ונר א? מטאר שני .זנז' לפרז הי
 שלזס משזס מדיף ניתז נר ניתז

 אמרז זשם נספר׳. .זנו׳ השלזם נדול :ניתז
 שלזם הנרסת נל של שחזתמיהן השלזם גדזל

;שלזס לך זישם אליך פניז ה' ישא שנאהר

א  להדליק צריך אינו ביתו בתוך עליו שטדליקין "אורח י
 בו עליו להדליק בית לו אין .בו שנתארח במקום עליו
 עמהן ומשתתף [י] בו. שנתארח במקום להדליק צריך
 שמדליקין אע״פ עצמו בפני בית לו היה ואם .בשמן

 מפני בו שהוא בבית להדליק צריך ביתו בתוך עליו
ב :העוברין  עד היא חביבה מצוה חנוכה נר מצות’ י

 ולהוסיף הנם להודיע כדי בה להזהר אדם וצריך מאד
 אפילו .לנו שעשה הנסים על לו והודיה האל בשבח

כסותו מוכר או שואל הצדקה מן אלא יאכל מה לו אין
עולם; לאל תהלה ונשלם תם אלא לי שאין הרי’יג ומדליק: ונרות שמן ולוקח

חנוכה נר והדלקת היום קידוש ולפניו אחת פרוטה
 סופרים מדברי ושניהם הואיל היום לקידוש היין על הנובה נר להדליק שמן לקנות מקדים
 גר או חנוכה ונר ביתו נר לפניו היה יד :הנם זכרון בו שיש חנוכה נר להקדים מוטב

 שכל השלום נרול .לאשתו איש בין שלום לעשות נמחק השם שהרי ביתו שלום משום קורם ביתו נר היום וקדוש ביתו
:שלום נתיבותיה וכל נעם דרכי דרכיה שנאמר בעולם שלום לעשות ניתנה התורה

:ח5הר סי׳ נזיר ג ׳ תרם^ סי׳ סיר נ • שס סמ״ג חרעח סי׳ סור א

ותשעים, שבעה ופרקיו עשר הלכותיו זמנים ספר והוא שלישי ספר נגמר
פ עירובין הלכות פרקים: שלשים שבת הלכות ה טנ שה עשור שביתת היבבות :־קים1ש  טוב יום שביתת הלכות פרקים: של

 :פרקים ארבעד. שקלים הלכות :פרקים שסנר. ולולב וסוכה שופר הלכות :פרקים שטנה ומצה חמין הלכות :פרקים שטנה
שעה ד״חדש קדוש הלכות שה תעניות הלכות :פרקים עשר ת :פרקים ארבעה וחנוכה מגילה הלכות :פרקים המ

:עולם ועד מעתה סבורך ח' שם יהי .כשלום הםסיים ודאשון החלק נשלם ובכאן

משנה לחם
 כזיזן תשוס עעתי) י1ה צא ננאן זהב דיני זסירזש ,כעדז שזקלץ ין6 ראשזנה מר6ש

 נפל זה דדי! דא׳1 וט' עליהס להצל זאפילז ע״ש אנל שני נתעשר אצא זה דין שייך ולא
 של הצע שודאי זה ש1פי־ לפי ונראה .נדפיישיק דנזייה עעמא נסר דזיל איהיה פדות
 דהזא עעתא כאן ש״ך דלא מפני אחר מעשר של סלע נעדז לשקול <טל שני מעשר

 ננר״תא נרים לא ודא• זה לפי זא״כ לחסר שדרכן שעמא האי ש״ך דנסירזס חסר
 דריל כעדו שזקלץ אי! פני מעשר אלא זהנ דינר׳ כעדו שזר\ין אין שני תעשר של סלע

. יד דנחינת נגס' מירתא מנאת׳ זנן .זכו' שני מעשר של העירות
 העזנרין מפני נו א1שה נניה להדליק צריך זכו׳ עצמו נפנ• בית לו היה ואם יא

חג .זט׳ ספני נ! שנהג נראה וטי. עדליקין אפילו רנינז ופירש ז׳ל ההיע נ

_ נשירץף ליה מהני לא ננא פהח אי קאמר דרכי נהלטת אחר פירוש לפרש פיפ ; _ 
תז/ נתוך סדליקין שאין למי דוקא והיינו חשדא משום להדליק צריך פנים כל שפל אלא  ני
ס' פליז מדליקי! דאפילו מפרש ז׳ל שינינו אמר לזה  ׳משחש שלא משום דסעמא דניון ו

:מדליקי! אין ל׳ מה עליו סיליקין לי מה מדליק שאינו
ב ת י צו  »p«.היום יזקיוש דעייף חטפה טר ש’נ1 ה׳׳ה פתג .ונו׳ תטכה נר מ

פט ה״ט יגייס פקייא ייייו המכיג איירינן א׳ זה הוא נ'ש דמאי  ס9י
' אנל היום נקדוש מפא״נ בגמרא נדאמריק <יםא פרסומי הוי  PJ דאיפא טסות י

 ללתו?״ לה׳ה לו היה לא ואד< תמנה נמו דהוי ודאי ז׳ל ה׳ה נדנתנ נישא סרפוס׳
■ וצ׳׳ע הדין מסא אלא שנן מכל היין

מייטוניות תהות
n r׳a ת׳ »  ! ע־נ ,נשרים־ םםתת־םנא הוינא סר״ם וירא ר אסר [נ] 1 ע־נ ,רוחות נ

 שםן עאיו םיף1ם ראעון נאיא שננד, חטבי, נר וישאח תרשת אתא׳ ורב בשאנלתות
ח' א־א ח׳ יי־יי עד ובן ומראי״ ג׳ כאיא עאיו סום־ף נ א־יי « בליא ומדליק

 לדבריו ראיה והביא םטד:ה רבינו בחב ובן .ועוימח עזורח במג׳ קםנה מחרה לה «ףםק
fn• סי נלשק זה דבר הניאו ד.ר,וס' ובן ל׳»יי«ה ה1*חוק ביון הגורקי! נמות יריrל י

ה דמרק אהא ברייתא ר ו מתיר ור׳ים אמור תונקערח שבנר השם! סותר ני תנ נ  ס*1ו«) ו
ל עליו מוסיף א׳ בליל בבה הנובה בנר דתניא מהא שנא מאי תימה וז״ל  ונו' שני ל
ר עשו מעלה י״ל .למצותו שהוקצה נופ.י עצמה בסני רה סד לדי עושין ח ליל כבה  ננ

בל ד^מציוז עד שידליק רצונו דליק כש המדליק דכיסחמא ניבא שרבומי משום הנוכח  א
י נ ת ג חי קצת שישאר רצונו שנ ת א ב .שנ 1 ע׳

:בס׳ד זטנים ספר נגפר

ולפרקיו הרמב״ם לספר מפתח
טי ספר זמנים ספר וד׳יא של̂י

שבת הלכות
)p“ll אכה לשבות יבאר א עי ביום טפל שבי י . ה  נו מחטי! שאימ דנ

:שנים שעשאוה מלאכה ויי! לגופה צריכה שאינה מלאכה .סעויין והתקלקל•!
2'b ח שדוחין יבאר ת א ב ש ה טפני ה .נפשות נםכנת היא אם היולדת הסכנ

 ענו״ם .שנח יום תת׳ ידע ולא נסדנר המהלך .נשנת נפש פיקות ססקתין ואס
: נשנש הינר על מתייעין ואס . ניס הסיטרפח ספינה ודק .ישראל עיירות is אצרו

ג ״ ל שטותו־ פ תחי ה לד אנ ל  שתא נזרה נע׳ש ממין והנותנת .שכת בערב ט
 תשנה עם נחטר סס נפנחט . עם מנעוי מדורה פושה אס .טחלים יתהה

ט מה ;יי
:תבל הטוסיף דין יבאר פ׳׳ד
ה ״ ת נר הדלקת יבאר פ שב ג להדליק שצריך . והפהילות וי.שסנים . חובה ב  ניו

ט' כנר לאור ילרין אס .השתפות נין ופירוש .היוצא :נע*ןן תקיעה דין .ז
וקאר
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(0ג<ח61 04ג 0&6>הש לטס e»4 מיי סשוכל .«ר0 לנ«ב למדי לוסד
ד. מ 9ססשיוהף ל לן .מד*גסלאפס00 «ו ץ ש סי למרי. 0נרו6יז ק מדו אג סב ט  ס

» של » ה ם.ווין סיו :0נ0סל'ז
ת יבאר פ״ז  mono סלאפוס שהם הסולזזס .א' חסר ם׳ הם טדאכות עהאבו

«י .לאנוס סווי v 0פי m ויש ופעמי וגןוצי:
PT6 ס^ להוציא השייוח אס הסוסס .וחולב חובל דין יבאר  והטיל הזויה .סי

ס השוס! איסנא. א שסולס ססון אמל ושא! ולש סרקו .השוסון א מרסי
נאשר: ניטל

אי פ״ט ב חן כנרונרת האופה י עו ם. בצד ביצה וז ח םי אי 06 וסן אסל ה  ה
.צשיויו א שסיו הווסל א הפון> סן מף ההולש ודין .העציס 06 וסן ואוד

:והטצס והאויג והעווה והצובס והסושן הסלנן
שי יבאד פ*י שי הקו  הסס. סל מוססו o־11po.והסושר ודיןהססיי .קייםא של ק

וד) .גסנדש וומה הסוסי .שלו p3 הקלווס יל ופנגים גליס גני סל הטוה
הצד: וזין סדשה.040 והסופי גשגס. שיסא משש

שסה הטםל או השוחס יבאר פייא  . והסססן והסומק והמסגד המאשש .ג
 מוס סל הטסג .הנוהג ודק הסומק ודק .שיויו ט לסצון p של קיסס הסמל

דן .הרושם א טסג דוו ונל לקלקל, :המשיסס ו
ב שהוא כל הנובעיד p יבאר פי׳יב  .גשגס שואלה דליקה המגנה ודק .חיי

m ססמלס ססניי . הזורק א ליאס סרשוס המציא ודק b אלגס, לסוף
:ואלגסוק ול׳א

שובה אדם של שידו יבאר פי*ג  והויא סמשן מקי .ארבעה על כארבעה ח
ה םרסיי הפושיס א הזורק עהלן. סנייזנשהוא גני סל לי ו נאמצע; טי

שוקת ודי רוח■ אקהו יבאר פי*ד שבת ר היי ,ל  לשלשל סוסי אם שאי וסקוס י
ק א המוציא הל «לו. ש לסנירז. אלו ישויוס סדי פי רוי היוזיד. וישוס אי

סיס: פלא י' עסוק א 0*ני ס' טי
ו טי  » .איסכא או ררבים ברשוח ומטלטל ברזלי אדם עוסד דין יבאר פ

 ודק . סלנים ישוס צד נשוי נסים שוי .הרניה ישות נאיר סלון שלשוי
ה. היגיסמזלון נלמוס אשסה  למפלה שסא גשצלה ודק גסצר ששגל המיס אמס פלנג

p 6 שסוסה מצד .סים*n שד האלא .מים לסונה ששגץ אס  ווסנלגל גגלמליס ^
:מלאו יוסד יוסנזה שהנויייז מס .לי״ה מקצהו

רה. הוקף ו6ש סקום p יבאר פטק  שא ומזה הנהים שאמוד למנה לדי
 ממילש .מצויה גרוס למשל יטלה שאיוה מהיצס גל סאהיס. וטה סאה גיס

 ופסיצס מאיליה הפוסדס ססיצה הססס. וצודס הלמיים טגה . השמד סל סרוגה שהשיון
אדם נוי של

ס טבוי p יבאר Pפ מנוי סחו שיו עקום ו ה פטיסהו שי דן גלווי. א נ  ו
ה .גודל הפשוי פטי  ששי . זה גגוהל וונפס ואיוה » מטהל היוצאה שי

שגס, לאו או שיהו שנפלה מטי .אתם השירו ואנה גיראס  שמשפוק והאמה האלגס נ
:משם גגל גה

ח י ב שיהיה שיוציא הדבר שיעוד יבאר פי  .ווהשז שישי סצי המוציא .חיי
:המשה פל נטה שאיוו מי אדם המוציא

שבת בהן יוצאק אין טלתנזה שכלי יבאר פי״ט שסס. עליה שאק שנפס .ב
ו גל .בשנה נסגשיפק יוצאה אס אשה ׳ .למצר ט לצאת אסור אם הנסים ^

 שמד אם . משמלס גשליס והיוצא נמלימו המסעשף .שממה של בקמיסק פצאק 06
 שסי (דקיאם 0*0 השצא .היטם נישוס נשנס סשלק המוצא גציציס. סגס גליל לצאס

:ע*ש נספילק לצאמ
שבת הבהםד. על משא להוציא שאסור יבאר פע  להשאל לישיאל אשור .ב

דין לו שהמשק• ש ודין .לפטים נסה נהפה י1ול« ולהפשי  פפו שה ולא ג
של. אשלו גהמה לסוהיג אסור שרי. נשנש. פמהס יוצאה שהנהפה הדנייה גל נ
ד. שניהס פל משוה אדם אם שי 06 שניי ששב ני סג ט: מלאגה לפשוס א  לי

ת טשום האסורים דברים יבאר פכ׳א ט  P .נשנס הניס סנגדק ואם .ש
ק אס p .ט להריח סוהר אס ממוני וסוס .נשגה ששרו שיות  פל יוננ

שס אם .נשנה נהמה נני  שיוס השסע א המדגק .נשנה בהמה נני ספל משוי שי
 רשאה גשגס. לההישאוס לנייא אשור השקק. מהן שזנו שיוה .השלג אה והסיסק

ש נסיגה .נשנס למשוסה אהוי א ששמי :נשגה להיוטלין שי
ת, רדיית דק יבאר פב׳ב פ ש אם ויין ה שי 06p להזיע. למיסןאשלו ינו  א

 גגי שסל שש .מסהת של גמיאה ליאה אסור אם מס. להון שק סיס להח
06 p . n s פראי אהל א קטע אהל העושה .נשבה מדיה הקשלק:

אי פבע נ קנין שאק י ת נקב נו בי ס לאגול ההביה אה ארס שגי .ניז .ניוניו
 קשיותולהשגיל להדיגו אשור שניהמיס. ששקשל 06 מיקדין. ואס אסהספקק

ם. ח גלי ד שי ואס גשגגו. אן שטהקהרוסהומששדוסגשנס. אס להשנהשטשס. א
שי ואם :שילק פה «זצי דליקה שלה ודין .0באנוזי».נשג לשהק א

T M ר. ודבר חפציך םםצוא פירוש יבאר ב  השס. לדני למן שחי אם ד
 מקצס לשלשל ושלא .נשגס שושק אס .נשנה שגה של הנדדס של נשאלק אס

ם. :השמשות גק שמה שהי מרי
ליp יבאר פכ*ה ר. שמלאכתו ב ט אי  והססיש שם. סשיק 0000 ומוקצה ל

שי סמסס שבמוקצה ס. שלק אם הגלים נכר גל .למיאס אי  שמס טנ
 א לטי ששלה נהמה .משבש גל• לנשל אשי אם .לשלשל! אשי או לאג^ שאשר

המים: לאמת
ר או שמותר האורג כלי יבאר פכץ  שלשליזסאסמשלשלק ומסרה .לטלטלן אט

 משלן אם נלוהשיא. ששגראש גני הנשא. גיס אויססקויזליסשל אזסה.
:גשגס המס משלסלק ואם .לאויסק האוצר

ה לתהום חוק המצא דק יבאר פכץ ריג ס שבת ו  ננקעהוהקישהו ששנה וש .ב
 המארש ששציאששטיס. א המדיגס לסשם הון שהסשין ש .סשצוס שטיס

:דק טס נלשוס שיצא ש p .הנהל שם

ח *  אק לזו. ששוגס זו שימס ששי שו אטהושידייס. שבעים p יבאר פכ
 סשים שסה .גהלים מקדלק ושלו . אמס סמשים של «נל m שלדין

 ופיפס שססס ונא ששקק שגס סשש לוו היו .ט ושוצא נקשס א ניס נסק
: דנה א

 סטר א שנס .ברבריס השבת קם את לקרש התוויה שטן יבאר פכיין:!
 ש .ספודה גפקום אלא שמש 1̂ • שיגדל א שקדש שלם וששה ואגל

 ל0ל«ך הלאי P אקמקושקאלא והואגנועודה. שום סליו וקיש יש0ג אגל ש.ים
 סגדלסגפויע וסדי דויש. שגס שלוש וססס צשקין. אסמקדשקנץ סמונוז. נגי

:וקה׳ג שנס נשצאי סליו שסנינק והאור .ויויס ,
ל  שהלןקסי לאים לו אמי שבח. עונג v»ואי שבת כבוד והו אי יבאר פי

a‘ שנס. ששיס שנר טיל גפש .ולזשוקגשנס 00להי.ש אווי .גסיש שישאוש
כשגס: לגסמלס נשלה טשלק אם

עירובץ הלכות
 ושאסי סציוס שמש .עירוב צריבה הרבה שנניס כה שיש שחצר יבאר

 ליישן אם גפטי המשססשק .נסצמס סשיגק ושצי .ם4 זה גק ופה סטאוס
:הסמשוש גק מטאס ושמשי מצמס פמב• מפרנק אם לפוג•

 א ששג הנר פם היל שואל מפרש. או סתם רשותו ביטל p יבאר פ*ב
 07ש שאס ישראל .נשנס אשלו ישסו המטיס p שונרק אס .הפגרם פס

מייוג: נסצוה
ע  שסי שנק פרץ p .באר או מחל w חצרות שתי שבץ חלון יבאר פ

 קפשש סצי .סצמס שסי שנק טל .ושן וזה גנוה זה הפיר טוס הל .סצמס
ע אט סירוג ששרט וזצרוס שסי .לניולה נמלואה שגהרצה :שטר« האסס י

 אפי שנל והאוזק וסלשוו וסיג ונס אנ0 יחד. שאובלין חצר אנשי יבאר Tפ
.MD לארס זה נסיה עשרה .גשיקלק ששגש סטרוה ססש .לעצמו שה לו יש

 זקק .שרט ולא ששגש פצר אש והלןי ששו הויס א טסש שהיה אל מגלי אפי
» נוזשויאס ל .גשאפה שלא אסרס אש נפקומס האושיש רנל . מהטשליה סקצאם

ה  id אשסו בסאגל. טצרה שחוף ע6 שהיה סבוי בגי תגי יבאו■ פי
 סטאס משוי אהד פם V אד אש• שההש .מיעש שלא א משיגה אם אדם

 שצד P .נמט שיד צזוקי א מהרס . שמג במקום שאף פל טפגק אס
סשהששקגמדום:

 גישושסשילואנס שמנו הפגים ונטהשיעורו. חחוטץ עירובי p יבאר פיו
ה.  jo נשל .פליוו ומרג צא שוים לו ממP 6 .המפהמ אני גמניל והס ^

 (0 מוסק סימש משיג אס .המוסק גשיוש להשההף שאו ינים מגפיי. גל הפילוג
;שצווה סגה נפילוג ססשוה .וגש נס יו

ץ  נרשקפקוסולא שששה «po פלוני. 0בםץ שביתתי האוטר p יבאר פ
 שנאש נטלי שאנלק סשלווידם .האילן סהס שגיסתי האסל . המקום שים

:וננרעיס גשחס
 וקואל«9ט0 מפלנקשמגי ואם עירובץלקסאחר. שני אססערבץ יבאר פץ*|

דלש. לשנס א ששס יסים לשני הממלנ .ל^ן ססופק ופילוגי הנשיים לקם
מס ילק נאגלהפימג. ואס גילש: שמג ששה אם נפיש שצז̂ל

עשור שביתת הלטת
 אשד גשנס לפשסו שאשר מי נל .םסלאבה יוחיב שביתת p יבש* פ*א

 סשט סגאריס. שוס ירק oקגינpיהולפוקשושק.oגי אנא ניוהיג.ופאי
לושים: השמשוס p שא. מרים נגפם ופשוהיהס אס

 ינדם סאנל חייב. דהיח ריבפודיים ביום וישתה יאכל כמה יבאר פ*ב
p 1c6 סהריסש שנים א 0ג9ם 0 שש שלה .אגס למאנל ראייס ושאיק.

וקמוה: לקמן שוק•
ע o לפסל שסד אס .ובצוע בחסין הבסויים גיוס לרחוק שאשר יבאר פ n 

 סאסדו סינרים וגל .יוולג נפיג נמים סמיה סששזש אגס לוקס הנשיים.
: לקסוים הסנדל ווסילס ט סור 0היאן .שילג

טוב dv שביתת הלטת
א ש. סאוכל חוק ססלאכח ילט שכיחת p יבאר פי  ששסגש משו נפ

 נהסס . סשנוס נהמה א ששסס ש לשוד. שלא שי שסרה לשלך מצאה
 ששלגס שצה p .שש אגל סנשילי .ישדסל של וואה נגלי של סשה מיסה א

o לסלשלו שאשר גל .שב שוס n מ«ג . נליוס של יפים ונסני . שג no שוס 
:ראשק שג

 אס שלש שמסה וגהמם גילש mow גלש וטקצה. טלר אישר יבאר פ*ב
לגלגים: אשה שזשנק

 א לש אש פגסק ולש .לטלטלו טחר אס לשחיטה טבן שעט יבאו פיג
 נהמם של םפששיס .הסנק למקום שר למלוש שהי אם השהס .פנהק אק

 אם .שלש גמלה שהה לאש שהר אם .הדגילק ואם הסלניס אה שאוק אם .ניו*ק
p ואם בילש, גידגן ההנלק אה לשן אם הדשה. נשמי אסק o הקשס: אס 

 ומר סנר אש אקפנגין טוהעציסנל. לא האש שאץטציאקאח יבאר Tפ
שצייששנש. שלש ססושהשורם טלש. הסנק פשסיזקאה אק שטי. הטלס

^ גלים השגילק אם אם אקה גנא .ושונל סקוו משם נילש האשרק דשים .בי
:שו׳ש מזצרוה טנק

נמקל. סנהשם אה ששגק אם בילס. גרולוח טשאות ישא שלא •la• פ*ה
 ובגשם לסשס p שצאו שמה . לשנן סשט■ השלם אה של^ אם

 :אמל האק ששאא שנים pגפלק.’נרגל יגיי של טל הנפלים גלגלי 00 אס וגלים
ץ  נסגשל זה שמג עירוב. שסו נקרא ולטה תגשילין עירובי דין יבאר פ

שלמשל .ושסוה פירוט שיס .השי גל פל לפוג לאנס א י» .ומ0ש ונפה
ל׳ה
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״ו מ״נין .נייייס זלהסע:צ לפטוז מציה .ממצה אס ר״ה » שסריס להעמיד נ :c'J . 
;גי סופד׳! אס מיעד של טלי

המועד חול הלכות
 אס .נתיעד מהס לאכול שיכיל כנפיס .הפיעד בחיל האבר דברי דין יבאד פ׳ז

.פפרית לכתוג מיתי אס ידי! .אתת איה אפילי מגיהי! אי! ,רניס צרכי נל מישי!
 להיית שלי שניע׳ שתל אכל נהיעד יכנס׳! יאין מצלמי! אי! .ניייעד כשיס משאין אס

 עישה אס יאכל מה לו שאין מ׳ .הידיס מעפסיה ידין כמועד סמירה עושי! אס .נמ׳ס
מישראל יןינולה פקגל (כיי .מלאכה

ת דין יבאר פ״ח הדי שנין נ פ  אה צדין אם . מחש להיס־קית סותר אם הנ
 תוכן להיות קני היכרי! אין .לדיר הצאן את מנצים׳! אס .נמועד העכנריס

 .ה-יעד כצורך נל־ס מניהין אס רתיס של תמיר צפיצי וץצצין אס .אוחו משנין ואין למה
 המקום ינהג לפצות הותר אם .נציסן ני׳יד אי ויי״כ׳ שנת נערנ מלאכה עושי! אס

. הרמליקת משני

ומצה חמץ הלבות
ן יבאר פ״א פני והנהנה בפסח הפין ביית האופל די  עליו שענר תין .פ

 ואילך ממצית ני״ר המן איסיי .ממן יהעיינמ הפסח
ת דין יבאר ת ב ש ץ ה  וכמה ניוקין וכיצד תמן נדיקח .איסורו ופן קידם חפ
ענני צנייין ל .טיקץ  .לתנירי ניח המשכיר .עיינה שנסדקי ונצק .ו

i ’B ה יבאר שה ט  .נשכת להיות ייד תל אס י״ד בליל שבדק אחר בדתפין יע
יו נליל כדק ולא הציד או שפנה מי  מי . מכרך ומה מניך י״ד נליל שהנודק .׳

 מכילמ עליו שנפלת התן ,מציה לעשות הניעיי שעת קידם מניתי שיצא
בל יראה בל איסור יבאר Tפ פצא ו  אצל מיצי יאקיד או שהרהין ישראל .י

 לאכילה ראוי שאיני חמן מעריכת . איפנא או נכי׳
ה ״ .פיריח כמי הקתס אי הוצן לנשצ יותר .אפור חפיצן דנן פיני שה׳ יבאר פ

.נפסח שלשין תעיסה שיעור כמה . תנוקעות ושעורי! העין .והרנן מצה שימור
 אם . התרנצולים לפני לתת! התויסן את שורי! אס .נפסח התצו״וין סריקין עישין אי!

. היעלה ׳דיני היצק לתוך ר,נלין לימן ״ותר
ת יבאר פיו שה שפצי ה מן ע ה לאכול התי־ צ  מצה זה נאי .ט״ו בליל פ

 הפסת נשרג יצה לאכול תכתיס אסרו .מצה נאכילה מייני! הנל .׳יצאי!
 . כיהימ וארנפה היהנה שצריך .ט׳יו כליל כנסים לספר שטציה יבאר פ״ז

:סופרים מדנר׳ החריסיז
ח ׳ ת סדור יבאר פ שיי ת ע  ״ן לו שאין ימי .האפיקומן .ט״ו בליל אלו מצו

• ההנדה וטסת .הסעודה נתיך הישן .נפסח

שופר הלכות
עת לשטוע עומצוה יבאר פ*א  מחללי! אס .כשי שופר זה יא׳ .שופר תקי

 או תנור לתוך התוקע . יכו׳ וסתמו נקנ ואס . השופר ושיעור . יו"פ עליו
הוזנית להיך

 .להחלתד שופר צהקיעת היתעסק .שופר קול לשמוע חייבין שהכל יבאר פ״ב
 שאין נמקוס הוא נשנת צחקוע שלא כשנויו . נשכח להיות שחל ר״ה של יו"פ

: קטע נ״ד
ת במה יבאר פ׳ג ב תקיעו  ומה היא. ורה היועה שיעור כ־׳יה לתקוע אדם חיי

 הנרכיח הנרכיח סדר על התקיעות לש״וע ס״נין הצניי ושיעורן שנייס הס
ה שמנק■ • התקיעות מעכנית אס ניי

ולולב סובה הלכות
ה עייעור יבאר Tפ סונ  .אכסדרה עי׳ג שסינך או נצ לה שאין סיכה .והדפנות ה

 אס סיכה דפני .כה ומקק מעשרה פמויד. הימה .אמה מעשרים נטהת הימה
הכל מן כשרים

ה י שר יבאר פ  עקומה דופן .האילן תמת סוכתו העושה .בו שמסכנין דבר הנ
ה וטי .ונזילה שאילה סונה .סוכה גני על סונה . «נ

ץ ם שנשים יבאר פ  ושומרי .מציה ושלותי .הסוכה מן פטורים וקטנים ועבדי
 נסוכה ורוט ראשו שהיה סי . עראי נימי עושה שנעה כל . נלילת העיר

 שהולין ואוכלי! סוכה ע,׳ . נסוכה הקידוש וסדר נשמיס ירדו . הנית נמוך ושולחט
:לנאומה נה

 .הלולב את מנענעי! היכן .מהן נוטל וכמה שבלוי׳ב מיני! ארבעה דין יבאר פיז
 הדס לנדה ערכה מצות .נשנה הלולג את נופלי! אם .לולנ לנטילת נשר היום נל

• נרס להריח מומר אס יאתיונ
ח י  נלולט ראשון ניויש יוצא אדס אס .שבלולב מינים ארבעה פיסול דין יבאר פ

השואנה נימ שמתת .אתרוג או לילנ שקט שותפי! .מנירו של

שקליב חלכות
ת דין יבאר פ׳א  השקל ממצית .השקל נמהצית מ״נין הכל ,ושיעורו השקל מחצי

השקלים על משמיעי! נתור נאמד .הניר. נפני ושלא הניח גפני נוהג אם

דיניו ופרטי לדךמב״ם מפתח
ב * צד יבאר פ ת השולחני! כונסין כי ם. א שקלי נ ה . נמקדש שהיו שיפרוח ר'

; להרוס נשר ומי .חורמץ וניצר הלשכה הרומח
ג י  או שענט שקלים שטחדס. הקלט! שיעור וכמה .שקלים של קלבק דין יב>י.ר פ

:חייג נאיט ונמצא מ״נ שמא כסמר שקל והמפריש .אנדו ה יבאר פ״ד שנה פתרוסת עושין פ שכה שיורי וטוהר וסותרה הל  נרים .הל
:הדשה סר.רומה מקרינין ניסן

החדש קידוש הלכות
א ״ ש׳ יבאר פ ה שחד שנ ה, חדשי הם ה בנ ל ו ה ׳ נמשטןהאצטנניטס. ממשנין נ

לאק: נחוצה מרשים ור\נעין מתשנין אם
ב ״ ת הכשר הוא פי יבאר פ ש לעדו  !’שוני והיו הנייהוסים משקלקלו .החד

 החדש אה מקדשץ אץ .נו׳ נסורה שתריח נכ׳ט ראיטה העדים אמרו אנשים
:נשלשה אלא החדש את מקדשי! אין .נלילה

ג ״ ת אם יבאר פ ש עדו ד .׳וצאין כשלומין משים ששה על .שיבת דוחה החד  ני
:עדים נאו ולא שלשים יוס נל שהמהיט  שמענרץ הסימרן הס מה .השגה את מעברין דברים ששר, על יב!י.ר פ״ף

 השנס אח מעניין ואס . pמענ אס ניסן לר״ח שראוי יום נכנס .הפנה נהס
: נשנה טן ע י ה שקביעור, יבאר פ״ד, אי ד  נשד האטה מנהג אזהרה .בסנהדרין והעבור ו

: ימים
ץ  תשצ״ג ואי״נ .שנה י׳ט ממזור וממ . בדקדוק ור.ירח הוזמה קבוץ יבאר פ׳

הלננה: מיהי
בא־ פ״ן ש ראש קובעין שאין י  י\נעץ אין מה ומפני .אד״ו ביום תשרי חד

• אדיו נימי זה נמשנון
ח י שה יבאר פ ה של חד א ימים כמה לבנ ך .הי  אם הלבנה מיני ידיעח די

: לא או שלמים הם
ט ״ ת יבאר פ ה החמה ששנ שעתה התקופה ויום ורביע יום שס׳  :ו

״י א לתקופה תקופה שבין יבאר פ ד׳ יום צ׳  :שעות ו
תו. לבו שמלאו למי החשבון דרכי יבאר פיי׳א ע  פאות לשלש נמלי. ושהנלנל לד

;חר.קל"מ אלפיס ד׳ ז״ל הרמנ׳ם משנון פנה .מעלות וששים
ש סר,לך יבאר פי״ב שמ  .אחד ביום האמצעי ה
ש מקום יבאר פי״ג שמ ת׳ ה אט פה ויום ה תי התקו אכ  i ה
ם שני לו יש שהירח יבא,ר פי״ד  : אמצעיים פהלכי
ו ״ ט :דא,מתי הירח מקום יבאר פ
ה שסובבת העגולה יבאר פט״ז ת שנוטה הירח ב טל ע ש ט שמ  וראש .ה

;וזנט ’הד.ל ת יבאר פי״ן ע די ת י  נא,חנה נא ופפעריס .הירס ומעגל .הא.טתי הירח ראיי
נקצרה פעי״ס  לטקך: החדש ן)ה מעניין אס .לא או ע!ירא.ה אפשר שהירח ינא.ר פי״ח

ט ׳ י : נוטה הירח לד.ינן יבאר פ

תענית הלכות
א ״ ת ולרריע לצעוק עשר. שמצות יבאר פ ע  נמהלה תעניס נוזרין אם .צרר. ב

 הפתעגה נועם אס נשנה אפילו שיהענה הלום העניה .וי״ט וגשנתות ני״ח
 :נשמיס להם וירדו מפעניס שהיו צנוי .מאהתול קנלו פלא תענית נל .מהנשיל

ב י  : עליהם שימתענין הצרוד, יבאר פ
ע  :יעשו סר, גשסים ירדו לא. אם יבאר פ
ר יבאר פ״ד ת תפלות סד : תעניו
ה ״  נין .נשמהה ממעטי! אג משנכנס .שבפסוק תעניות ארבע רין יבאר פ

 או נתורננה ירושלים הרואה .לתורנן זכר שהם דניים נאג השעה של השמשות
: יהודה עלי

מנילה הלטת
מנה המגילה קריא.ת דין יבאר פ״א ם׳ בז ה חייב ו  .חומה ומוקאץ נמרים . כ

■ נשנח המגילה אה קוראי! ואס
ב ״ ר יבאר פ צ רתה. וכתיבתה המגילה קריאת ני תפי  אהורין וס״ו י׳ד ו

ס משת משמן אס .מנוה ומשלוח כיצד פורים םעודח מוכת .ומעניה ני.םפד  טיי
. אמי לדנר

חנוכה הלכות
ג ׳ ה שים׳ יבאר פ סד אמורי! חנונ מ ה ת נ תעני  הנר נהדלקה החייג הוא מ׳ .ו

ימים שמונה כל כהלל קריאה .מכרך ימה  מרש שהדלירץ נר .מנר הנחת ותקים הנתה, יזתן .מדליק נרות כמר, יבאר פ״ר
:כנו היום כל יוצקה שהיר.ה עששימ .וקק שופה

09??
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שבת הלכות
ה א רמ1( r רגמו נ0נ 6דל to הגנ<». ונמס שגאמל :n< א הלנ a n >'ג 
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̂ש• שנס: סל נון> שי• י«»( סשטס השנ

ם דנירסס סהיס ע״ן .0ו6 נורר ה הלכה ̂ס p ססש̂ר p גלול i ווה סוסר קשנים 
רי 6הני והכיס .רג•* 0000 ה לטדול^ס שגסג סרס־ך ונ לדס• סור6 ל

ס' ופיץ רסיס לש»ק ל פ*נ 6ל שנס מס׳ •עקג ורפ נ סו ה נ  להסגיר 6ל6 ל״ש ל
 60•ו ונמס' 6מ' שנס גסס' נסנו הסול .דסליני נסה •יל הנרסאוס דאוסן נראה ול•

̂׳ו ס ל  והרג מורנק אלא אסור איש שנס גג• םור6 ססש•! שאינו דנר דסנר לל• מ
לו נסג פ״< ש׳י לגירסס אנל כסוס' לנירסס ד ל •יל י ל  ופיק סורס איסור מ• לל• י

ש V לא שסורס ס^דא סקשה •60 סקשה •וסא ובסי• היל שלא לקמן ל b •נג 
 לל• נס סהכח שאמו ללנר מן למנור •טל לא שם to קושיא ומאי גשר ללא פרוד
ג טלה גסס' לאמטק גוה הלנר לסלוס ואפשר סלרנק. אלא סיס  סנאי סל• פיג ל

̂רש*• לר*• אלוגא ̂ס סרק לפושה גלים כשאר סד הפנלה 0̂0 וש p ששפס o האושן 
 נוה לשלע• אמו נמציאוס •שלנו וכי שליני נסא• קשה ולכאורה .ליש סנר ו^ק• ססנלנל

̂ס כשאר נס• להמג^ ללד  כו4ב רלנר סוגר וסושר נורד «א דלשמדס סשוס כל
pמנ ווא4ל להם לנדסש לריכץ ׳נ1ונ סודה איטר 6ט ססכד( o  r פיו דליס הנם  ו
ר סוסר דפנלה o טנ lion ר נורו לא דליש וגסלסא סלד^ אלא אינוp ופפייו 
ט טשג גטישג ל די• א• גסליס סהפיר סה ונס הסונר 0ץ  גלדננן נס לשאיס ל

A לא p ר רטנו ונס .נסיש לסלוס  רק ט4 ללי• ללשאיס הסול כשישס טנ
p71e של«ינו עירסא להקל שסק גלרגק ומשיה:

לק ט' ליה פנפיא גדיה 0•' רף נדסוס נרש״י ועיין כ ו  האי דנ*נ א״ל ור״א ל
ל; ליל לדיא וטל כי׳ לססע^ שרש ריא מדיש נה  אסרס סמ״ס דדריש ל

ה סשא אסר לדריס ריי אנל ט' סורס ל; איל אי« שיורש פד נ  ממשנס סלאכס ל
ג. ג שלונסא גוה P טרה אסרה ססשנס סלאנס לץ למוף רש*• וסוגר הר• פי  ל

*ל ». גפלונסא סליא לא או מה׳ס אטר ל לשלש  סהרסיא שהקשה סה נסיישג ^
סול ף כמטס נ ש לנשל מ0 נדיה פ*נ ה׳ ו נ גל ג הלכהא טגא ונפי יופלה ל  ל

ל קא סא• אכס• טא מקלקל כרי• הלנה אסיל שס כגמרא לקאמר סה כ ל  ססקן פ'
ל להנה נדושג וללד נסאו נר״סא ק־ לאליג ט לי הלנה ליה שם נ  מקלקל ג

 וסגרה סרס• לאיכא סשום לגסנדלה טסר הנא אסור אגל לשטר אפ*נ גסג טא
א אסור איס לשלס אם ששיר טלה הסול  איג סהיס אטר ל אגל pורo ל
 לאוקס• •SB גר״סא לה(־ ליה גפ^0 סא ושפיר לגססילה טסר •טה שפס שאיוש
ס אסור ללשלס לכונר גסנא  . טא מקלקל אס נם לגססי^ו שריק U וששיר סל
 שמפיק ססשכס לממלאגס רל• פל סלקו סיג סנהדטן פיג שגס '0הסו נדט

 נסכו•( אבל מסשנט נפשיס ללא לשטר אסר מסוגר וססן וה ססוגר לסטן לססנוין
 ממוני שהיה ונמלא לסמך שרצה לנר אוט ®״סן ד«"י' ®®יי י>ו0י ה״לי® לססיו

ה ס ^י  לניע ירשמא נה ואילכטן סס־נר שסא •ורפ היה פלא אלא ססשנט ל
 אלינא הנא• דפליג• כס׳ש ליל ולשיפסם דנה ודרסה מססנס דמלאנס לישה אילשרין

ק נוטה די״י :ודי
. טף לראש שצריך הר• כיצד ו הלכח רי סססימס ט׳  כשי׳ פיל ולא נראה שה רנינו ונ

 רשניא לדנר• ונראה האורג ריש גטרים נסלשי נ0נ ,ההיס כמ״ס הפרוך
פניו ממשה נסאוט ווקא טפו אשר דפ״ר וקייס״ל לאפיג לצמק ל*«0נ  הפיר ו

T נאוסו אס אגל פסי היסר ונר ששה ואינו ססנדן איס to ג טשה שפושה  ני
 ונאמס שרי. לו נס וסטץ שיר פניו אפילו או טסר לונר נס ומסטץ פסו טסר לנר

ט כסנס• ואני » טא קולא ט  אפילו או השיר מלס לפשוס שאפשר ממשה וגל נסיוו
ק ט' שט נשאר אפילו ממשה אוט פנו  . הרשניא ונר• פל סאוו שססה נרי! ייי

ס' וראיט  נמשיה להציוה צג• נטוס אלא אינו לשגיא נסנרס נ0שג הסשנה מרנגס נ
ם טשה אינו פטיו הולס שילס ונשפה אסיג ססילא ^  סטכלא לאשונך הצפה ג

 וסנרס לוסר ואששר ציה נרירא לא « וסנרא םסישה האיטי נפשה Tלפ מייסא
ט אשור שאר מףמיל הנם ישנאא  נל וסס הססק לסלאכס מסיא להוי משום ט

 ולא נצופס סטלה דהרשניא עליה קשה לא ה1וכ נהלה אסר צורן טה לא הסלאכוס
כן זוטא ונפיק שום0 שגס נג• אלא p גסג ^  סממלק ונמו איסורים נשאר מסאיה ו

ש ץ השרון לשיסס ^'  iP'Bi לא ונו״הא נרא ופש האי אלא איטטם לשאר שנס נ
ס נשיסס לפרש רצה ולא הרשנאא bb’bS וו נסנרא  וה ומשום ליה מנ;ל ולסא סשיה יי

W והניא אפ'נ הרשנ״א פל סלק הרין ונאפה שם נסי' כמיס הערוך נשישס ליה רסא 
 גלל צגי לציוס טסטין הכוונה ואץ רא״ט לספור פצסו וסיק סטרושלס• טיפסא

טו לא ט' סינוק לוו וסמנה אמ'נ :מיש '0 ממש לוטס ט
 טיושלמי וסונס הרשניא פם הוץ נהלו• וידם שלשה הנו מונ״ל טאה ולדעתי

^ לט רסא וה אמנם צט לצילה נס לנוץ שמוסר  וף שסמים נמס' השני ל
א אני• וסליג׳ ע*נ נאה אמי ודי• ואלינא סכו•( וקא נליא טנ  וליש ספמן ליש ו
jVk טי אששר טנר א • אלינא אט• ו  לטין ולדג טסר ממץ אפילו וליא טכא ויי

סי לנר פטר טסי אס נופל אלם ם6 ס לראי טסר או לו ט  ססטץ אם נ
0 b  V1לאיס סכוץ נץ טלוק ליכא ולוי• ן!0וש כלאא לקך *כלי V6SB לא אס 

ר צטן א'נ לפשוס לו ואסור כלל •פשה דקואואששייסלא כיק אטד ולא> או היסר ונ  ו
ר לטלושלסי יאל טי יא'צ נל*נ כאני• טנ  סשאינ ואיק סטא והוי וטסר קאמר נ

ק ט ואפשר .הישלא של לטיי וליסא ווא> אטר בלס ססץ כ7וו כל^ לטילל נ

ס m אלא לטנא נ0כ לא הישניא מ i וללא טרוסלסי לגרי fx o לוזוק רצה שלא 
ם לאפם לו»ר ט ד ווה ודוק מ :טיושלמי נשי' ניו

ה שהגא סה שהיג של גךטסו לה אולא ולסיר ט  לאורנה סרשלא ססנרס לסגרט י
ה «לק להד נפג•( לפשוס לו נטר מדוש נהיסר לפשוס לו שאפשר טון ט  ח

 ל״סש רצה המשנה סרכגס וגשי ציא. וף בוגטם הסוניא נש•' סלדה שלו הסנרא וטף
:טגרס ואפו רנינו לשישה » סנרא

ה • ס״נ לנושה צטנה שאינה אשיש ו הלנ ל הלץ וה&אש היאניל השנס r® יי' » 
ז ט  יוסי לר• טו!• ק0ץ ר* שהר• רטה וו ואץ נרי• סיל דרו׳ש משוס י

ש כני הכי וסיל ניי  ראו עי אטלו ליי• כווסיה והלכסא קמיה שנח הסום' נ0נ ו
טג נגר גן נ0כ לא שם שהראיש ואף ס גש' גפצט להראאש fo כלל קינ נסי נ  נני

 VB הלהס ו*ה פיו שי לף עילזנץ נשיי פיס ועיץ נ"כ Vn על כיי• להלנה נ0נ
רי ל״שב ע אלינא ומיס הראיש ונ א שנם ניץ וני  האל לא כראש הלנה פסק ינ

ץ רטט ונר• ליישג ונראה .טוסיה דלא לפטה לינינו r 9 שנס כטס' ט tליס אנ 
טיג למאן דוקא לטיס גר בגל• אנל ס ל וססני' ססמא ואיג שאציל גמלאנה ו  1̂ טג

ג נגלי ששור n רשניא ששום סם לשני' הא ונם שאציל נסלאנס  %צ כלי• פ*נ טי
ס והר• קא• ררשלא טלסא זאנולא ששמש גרשניא זהלנה שם אפר ודי•  שטניא טג

דן שאינו שלאגה דהססדהלנסא m לשישס אמש p טיג לנושה ל n o טי גמניא טגא 
Va ט שטני  0«שט הדניש מר• ®:ל משם ראיס 0* אצל/ אפילו ט<ג נחו נ
ט ושוד .פיש הסצניש ט טלי גוה נהגה׳ ונגר גם סג  לזנר• ראייה הרגם שס נ

ס ט / הלי ליג ש' השיש וטי! . י V לרטס ה4ר ג a  Vm 0 ההשוש p0<4ש לאנה 
p לנושה לריגה i לי מיסד דשא שטק  ססוים 0C0 גסי גוה פ״ן סי הרוטל אגרהה ה

ס נמנו סג דיה מיג ל'נ דף טנ :פין נ
po החלוש לסמן שנסנוץ וו הרכה i .סי ההיש פשג המטנר ט  סשטץ «א השי' ו

לו לסטן טנו סטא ונמצא «וש שטא גסטר ו » מהאנה <ראה ול• .מ
ץ מטק  השפם גסלם די שי גהל' דרס העי נל1 ממשגט נפשיס שלא מססגס שלאנס גו
 סלוש לסטן ומוטץ הסושי גשם נסהיו ה' הל' לפיל עיש ומיץ ססשנס מלאנס משוס
p o i ס ה1 ונר1 ססשנט נסק״מה ואו מסער  שרק נש שלשטג ילטק שסט p ונ

 01 ץon 4 שס שטר נסספשק סלאנה נטשה וגל רגיס שגדס V• נהל'1 לסספסק
 וטשד לשסשסק שרש גה סונסיג שטר ואשש'נ סטגר שטא ממלא סלוש שטא רקשנר

ס ט' » נגלגה1 הסוס' גשישש רטס טי :ג
ת : ב ^  לשן פלה גירזשלמי דאסדק שטס שטלה ששירה נפשה . *P שמסטץ גל י

ס משד' » • גשלוגסא הלגר ו ל א ו ס אי טי ק טצא גסר נ  טדש מפי
p לא נדב שטא אשד ששס שטא דגר מל נמלקו לא שס ול!נ ססא גסה ליס to 
שטס משוס שטא דגר על אלא שר שריא ג' סן לסר •07 גסשר' ושנא מטיגור׳יט  ט

י וסטק טיב קסר וטמא שטר קתר ונישא  טשד ש/ן !04 סרן ליא גשס לא4 י
 אחד גשס וטגר גשרוטסו סטיג גסרא ושנא עולקו שטס «ור וכסיל ווד<ט0נ

ס' ריא ואסר פיג ליג גגל• גסלסוו ונס פיש. נסלקו א ר to סהן טא סג to 
פנו טנא דווקא קימיל ואק שטוה אגל סטר סטסה סטרה ו  דיס• טיג ססולס נ
^ן רטס סמגש ופשיס דיא •' נהלכה רניט שנהג הדנדס לגל שנסגוץ •0 נמו  ל

: ודו׳ק ויניס
ף שנס נשי• מ״ס פיץ ט'. שני אסוו 16 טו הלכה ה פיג ליו ז לנו וי  :נ
ס .ט' פשויץ הסקלקלץ נל יז הלכה  אדל דלסשטה מטס 0»וה נרי• שה פסק יני

^י ופסק ני וגי*ן טהרי ולפי לטסה צייסה שאינה נמלאנה נ  וה סלד הו
ר טיג סשאצליג ליה ואיה סאן גוה  ודי• שגשט1 טנל נס שטדס המקלקלץ ונל טג

 גקלאנש הריי שסק טא נם וה ט' w סשצה נה4 וסנפיר טבל לברא סר טק ואמר
ם לפיל 010̂ ושטאל גרב רנינו לשסק ההיס גסג יפה וגזה שאלליג  <רל ריי מ

:נרי• אלא נריש שיל לא דלהלנה כאן שוגס הא
ר נמסר' מניס נש' ישי• ט' ^לקל גפנץ והנה  סמצס טל1̂ הסטה 06 אום טנ

p שיישיי ניונרוס ל 7 ק טי טס ^  מל נהירא ולא גשג והרץ .שנס אי
p שוםP 0'007 שפסא והסם too טהא איטר פטדס הסקלקלץ o ואפשר שגס 

ס במקלקל ראץ לוה טון רש'• לנס  לששרוס שטס לסש ונסי .שהיס שנס איטר ט
טי ומקלקל אפשר לפניו שגשג הסוה טל הסוח ס א ר  עליו רדטם שאץ אשיו ט

שי׳ סוני׳ p טאה שלכאורה אף ירש. נמו ק גסס׳ י  ואסר נהא פיא לים ון> גי
א ע ששר' 00 מ ט  סמס סאוט ושטר לאשרו דליג לסהר' טק׳ דרגא וטדש*• נ

b שטר שטנג m* ר אץ כאן אגל סלאנה טסור ט שיש לשוננ דליד שם מקשש  טט
 פל פלס P שטה וגר טא ונאמש גלל, טימלאנה ולא מקלקל«א והא ט' סלאנה

ד שקום p שטי ט יש תודה טטר ומקלקל אסריק ואי p לשרש ישי• ופס  לונ
P’• מלאכה פשה ופלש ניק po ט הד סטר■ ושגס ואיטרא טרה איטר ט  טננ ג

שטי ט! חטהש ונרי! עיש אנל שחשלוטן ו נ נמקלקל ו פי טס פ' ס ט  ואנרד טי
ר ט טש  שיק טלק לקשד סואצשדן הלטוא קאסר מאי טא איג טרה טט

ר •טה ולא לסשיי אצסיין שלש סא טינ נמטרה מקלקל ש ולשי שהיס שלל טט  ל
ש רשניא נשס ל נהל' טק וסשטת ששש טין לא טסה וליגא דהינא טרו נשס ל  ו
שלג « משיא ל״שנ p ליס אלא שה •רקנא דנלא׳ה להשיר קיא אצשדן לא וא  מ

ג p סששק לא רגש לסינר• לטל לפמיש אגל גג*מ ליס ווסה  וגמקלקל טכס ל
p גלאיה 0נ1 .טרה טטר שוס ט Vb ה לוסר ט X רהא טרה איטר ט ד 0 

לP וים שיג ל p גטטס *000 הסוס'  Vao ל ^!לס• וקשה שטש' גסג ט' '
7 P ל סטל ללש ^ ס ט מהפסק טיב גסטרה ו ע ו  טשר ססטץ לטק מציש ט
 שטם אלא גשנס לאטששו לסלאשה שססטץ ומסססק דיל סססשוק שט נססרה לש
p p נ”אפ טיג סקלק! ואם סהשבס סלאנס וה 7  «ט שממשק סםשנח סלאנס וש 7
ע ש סטס לא בדשאיס סשאיג ט  טפסר טי Va« והא טפסר ססשכש סלאכס ונפ
ש אלינא אלא טנס וסנרחס .פיש בלאים נני עון ר ול טנ  טשסץ שאש וושר ו

> טני לדי פשאינ איטרש נשאר אסילו טי ם ונשאר ד ר ט טי ושאיס ט ה/ן א  ק
הג שגס ונני ת p והוניסו ורכק אלא לאש הטס' נ לטל ^ דוקא סנסרא גטני

וא<נ
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נ6ו ג '  yD't< ט יש ניייולי!! ’’״ דשני ואס׳ד שישנת ת!אכח סשים דר״■ פמסא ע׳

ה נ מי ע' ה p דשאית xא’ לא למה יא'כ ממשנת מלאכת נתיק דלא ו מי  ות;ה , ה
s< הלין m\' דמ;תר דאתי׳' 1לא דשנגת התיש' נשס כ' מתיקי! ס”י מהדרי! למסכת 
מ לא מיתה כאימי אכל רשאית שמא  שנת נאיטר מ’רשא דהותר יאע׳ג דשא׳ס מ
מי דהוא ה ממשנת דמלאנת משוס ה׳ש סקילה אי מ  מש־וע יהיכא ילטס חזיה, א

ס' דרכיי ץ מ  נכתיטז ההוס' קשית קשה דא״כ אמד מכס ל׳ זהקשה .אהדיי ממי
מי כשמס הרין לסמ׳ש  י״ס דשי׳ הת על '1 דף כנתיטת חלמודא מקשה מאי י
 משיס אסיר ששיי דלמא קשיא ימאי לשנת ׳י׳ש ני! מיש התלתידא ינע׳ ניי׳ני לענעל
מי משיס ישא׳ט  ניידת דרכי כלל מתיי! אינם התיס׳ דיניי השנתי יאני .סקילה אי

ל דנכיד יכיין ההיס׳ נשס היי!  התמידי לא יי:! וגם תירה איסיי ט אי! מ’ידשא ק׳
 מלחכת סנרת נחי דהיכא ינשנת יננ! המטרי ירתה כאימי׳ אכל לאייין כאימי׳ וכי)

ק הממירי לא תירה אסיה מחשנת  כמלאכת כלל תליי איני מ”דישא די! ניף אנל כלל ינ
י יי׳ אכל כתי' התיס' כמ׳ש דמיתי ק״יל איטייס דנשאי כיין סתשנח ^  נכים י
מי דשאימ נ א  ממשנת מלאכת דנע׳׳ משים סענע התייה רן דשאים דמתיי נשכת ע'

מי נמק'קל ואס מי דשמ״מ נס ימילא א"כ התירה מן א  ליתא יזה ההורה מן א
« דרי׳ אלא התיס' סנית ליל דרשי׳ לעיל ולכמ״ש .התיש' כמיש לדמיכח נ אי  נ'

מי נתקלקל דיש הל״ש לסנית מקס יש ששיי א) התירה p דשא׳ת פנס נכי  תירה אי
 ’יש״ קא׳ שס חידה איטר ני יש דמקלקל שס לפרש נכ״ק שנתנ ישי׳ וא״כ לי״׳ וכ״ו

ל אלינא י יחנן’ י נ מ ״׳ י מי דשאימ דרי׳ אלינא לעעמיה ׳”יש כתנ ששיי "נ6 ני  א
p לי״ גס ס’שמכי לשישתס יהתיס' תירה איסיי ט יש מקלקל דנם יל’ ישסיי התירה’ 

מי איני דשאימ טי ט ליס דמקלקל מיכת יע'כ לי״׳ התירה p א  יששיי תירה אי
.ידויק כמקלקל כלל מלאכה כאן ליכא הא תיס׳ מקשה ה ב פרה לנ מ עי' ,היא דמיה א ה ט שדעת נכ'  יק״״ל לשימאה שדמי יני

 ׳״נ דף ת״נ תשנ׳ן נשי״ת אכל ישנ״א כתשו׳ יכ׳ה היתרה ילא ימרה י
נ דאמי׳' נקלש׳ ערף נש' אשכחן שנת לעק אנל רמייה עימאה נני דקי״ל אף כ' ע'

ע ׳ליף ייה'כ נש׳ יהא יעיד דתייה וסימאה לצטי היתרה ישנס נהייא אנ׳ דסק״ן י
 נץ שאץ היא נלני דתייה ילאו למילה הותרה ישנת ידא׳ ונראה מנילה שנס ממה

עיד שהאריך ע״ש להדיא התורה התייחס ושניהם כלים שנת לעין למילה ענודה
ה דאין ׳״ל הכ"מ לשישת ינאעת .הוסרה אמרי׳ פנס ילענין ניאייס דעינך הכרת ^

 נלשיני ,קע יאנ״ע גס יהי׳ דחייה אלא דאינה לומר סקס יש כמילה דנס ציץ• פינא
 נילי, דנני לימי יקים דיש לדיין שנראה יאף כי' דיסה מילה מה דתייה לישנא

שת׳ ינס נשיי עיייכין מהכס מף לפס׳ש היתרה ק נס דהה מילה נהל' י  איל ינ
 אח דוחה דטילה דניים קיא ינס קל'נ שנח עולא כדאסי הש«ן אא דייסה הלכה
 מילה די,יסי להייוח נע׳ דקיא א׳י ל׳ למה קרא היא דהלכסא טין קשה וא'כ השנת
ס  שסהנוין אע׳ה נ־נח נעלתי למיל ינאי אנ7 החה״ד נשם מילה נהל' ינפ״ש שנ
 יא״כ יניט כמ״ש נהס מיתי השנת אח דייחה דנש׳ל יק״״ל נפש סקית אנל לתקט
 נשם שכתב ׳”נ נהנהית שנ׳ת היק אי״ח נכנה׳ג יעי' דתייה אלא דאיט ׳*ל סעד

נ8  לעשות לט אץ נכי׳ ׳“ע נהיסר לעבות הכשר לאם דיומא ינפ׳ק שיליס ת' נס' ה'
 היכא נכרי ע״׳ התייטת לעשות זה נזתנט סמט ייא״ז סנרת שעל יניאה ,נאימר
 דודא׳ סהרה ייסר נעשית ישראל עי■ דתם נ׳ל מ’ימ סכנה ט שיש נר,ולה אפי' דאסשי

 P'O ה״א חשנ׳ן נשי״ח שס שד יעי' ע'כ נכי׳ ע״׳ ילא ישראל ■וי מל לעשיח דיש
 שיעת שכ״ת סי׳ ני׳ יעי׳ .שס פ״ש יתכתיהס ישראל גדילי ע״׳ ג' כל׳ רטט ש״ש <'ד

שס: יניה סהי״ס
ה לנ :׳״נ דף ת'נ 1*סשנ שי׳ס עי' ,מ' מילה n ה
 לדוד שישנים נס' יע׳ש ס״נ משנין ש' נמחני' סיי״ע ע׳ ,סכמת לה קיתץ יא הלכה

ט מ״ש מי שהיא יהיכית העטי את ימיסכץ סה יני  נהדיא דתני׳ תירה אי
:ססאת ת״נ דנכל׳ המציע ס׳ש

 עי' אתי והאמת ס׳ד דף נסנתית כשוע זה דץ על נתנ הה׳ס ,סכלוס ספיד טז הלכה
 אמיר דיניט ככקנ הל'מ על שס יתמה נגס' נן דטכת המשנה מרכבת

 שעיר סתם כתג ילת סנלים שנייר כאן רניני ס'ש הל״ס כיינת ינאניס דנששיה פסניא
ס וסי^ק ה ניי ני ט כס׳ש י ט פסנית היא שזה הל"מ כ' יע״ז יש״א יני  סכי ילא יני

: שכ׳ח סי׳ אי׳ח יוסף ניכי נס' יכ״כ מכלוס שסיר ננס'
 יעי׳ הישנ״א נשס תדש כלל כתב יהמ׳ע .רתנ״ד עי׳ פעיר יתיטק יניס יהעלה ת#ם

ו נג"׳ יעי' שכיח p׳0 יסף’ כרכי י׳  דנץ יייל דר״׳ כלונהא גני נ”ל סיסן ׳
ס ^ ^  דהיסנ׳ס נ״׳ וכתב לתקל ינאי כי׳ שש' רניט על ומסה למימרא הישנ״א ושסק הי

י' יניה דהיא פשום כר״׳ עסק ס טותיה יהלנתא ׳יתק י ק י ו נסקס כ״ש י״׳ נ  ר׳
י דיניט מ”הה סנית לפי שה רניט ורע נ  עמי תילק שם יהי׳ כרשנ׳א מ

 ינאי ר' עד כרי׳ יניט יפסק הא ה׳ p׳0 ניו״ו הנ״׳ ס׳יש שד וצ״ע ,זו ראxנ
ב נרקיס חלמיי ’דהי אע״נ שפץ נעלי אשי'  יש ונזה ,טעמה דסססני אפשר י

 הליכות נסשיי הב*׳ דנר׳ שמניא ל״נ pנסי שיר נסכימח ישי׳ רניט דעת שה ל״שנ
א צ״ה דף הגס׳ כללי שלם ץ נשם שנתב ע׳  הלכה דאין הא הנאיניס מקנלת הי

 ,דבריי קינל לא והרב נת״י הרב עס התלמיד כשנתלק דיקא מיט הרב נסקס נסלשד
 כינה החס דשסק הא מכה מסכת נייש ס״ש עם אהיד קצת טתיים כר׳ן ודני•
א לגני  ותץ נח׳ש ע׳ש זה נכלל לחלק ויש נשנים פנים שנמלקו סציט דלא משוס ינ

:להאריך שה שקט
י ובדרך ו  לעעייה תי כל הה והיאנ״ד יטנו לשלינסח נאה שי^ת אמיתי הלנה ^

 דמח״נ ימאן וינא רנה פלינ׳ סנרא נאיזה להקשות •ש לכשרה יהנה .איל
סי יאזל•׳ סני  אחד כל סנית היא ומאי מעשה נתר זיל סני ישכיר ומאן ממשנתו נ

 ,חיייצם ש״ש הואיל אסרי' לא אסא׳ דמת״נ למאן שם מקשה דהסים' יניאה , ואתי
 משים ח״נ איט נדנים י׳ איס סצ׳ז סמן אי׳ח נמג״א הינא היש׳ש סיס' דהנס ונראה

r tה'Tכדתיסא טיולו דני שקי דהוי קצי משום שינ אלא דמשק דושא הוי לא 
 נל כס׳ש צידה נדנים רמץ■ דששיטא עליו הלק שם והפ״א דפנס ש׳ז טיושלש
 כוונתו נעשית ור.יטק דנים נהעלה א'כ היפ״ש כשיעס אמרי׳ א׳ ומעסה ,השסקים
י לעקור שנסעוץ נסלישס נ  שהעלה אלא הדגיס העלאת עיי טיולו דני ועקר טיולו י

מי אלא מנדולו דני שקי סשום האיטר אץ סיטק וגני עמו שטק נ*נ  יש אתי אי
טי עה ה הסירה הסי הוהיו התיטק והוסר הואיל לומר ש״ך איך עכ׳ש אמנם ,מי

כ  הש״ס ננל מציט ולא אתית למלאכה v סשנחכה להתיר אסרי׳ לא לזה הדנים נ'
ש מלאכה נאותה אלא כזה הואיל  ישישב פל״א ואי הומיל תצר דמותי אשייה נני נ
 הט״א כשיטת סני דששי וסאן הישיש דשינית סני דמח״נ ומאן ,׳הטס קשיח היפנ
 ניון הופר שטי כ’וא המנכן דנילתכס דיסיא נעינן דלא צשת מצד אסור נדנים דנס

 מה היתר מעשה נאוט עפו נעשה נמר נבעת דניס צידת באיסור שששה מעשה שאותו
:שעיר יששיי התינוק שתעלה

 או מ״נ לגיסה ציינה שאינה מלאכה ק״״ל א׳ לתלות יש והס״א היש״ש סניח והגה
 נססנס הסיס' כמ׳ש הפעם שפיר לנישה ציינה שאינה מלאכה דלמ׳י ספיר

א'נ עיש המשק ימלאכת יימיא ינעינן י׳ש ד׳ה ע״א צ״ד שנת  דגני ל”׳ ה״נ י
 יישא בעיק דלא ע'כ שיכ לנישה צריכה שאינה מלאכה לס״י אנל צידה היי לא יניס

ט נס יא״נ דישכן  מלאכה נש׳א לעיל יפסק לשיפט יבינו לשי״ז צייה פ״ך דגים נ
ר דינה זי נניישא נמר ששיי י,א"כ נ’ש לנינה צ־יכה שחינה  ימלאנה משוס דספיי מנ
 סלאנה דפיני לסעמיה יהיתנ״י ספיר הנא משלא כ”וה ת״נ ל,ופה צריכה שחינה
 הה״ש קשית סיישנ א'ה דנייט יע״ש דה-נ שה שםק יסש״ה הפיר 'נישה צריכה שאינה
 שאינה למלאכה כר״ש הלכה פסק רנא הלא ק יניני פסק לפה שמקשה מה נש״א
 צריכה שאינה מלאכה דסיני ע״כ דשפיי הכא סיני דינה כיין סניור לטשה ציינה

ה והלכה ת״נ פה לג נ ץ יקידשא .היאנ״ד נת׳ש יבא ננד ני י  :נשלטלא חד היא נ
א הלכה  נפש״ו יש' יטנו תשי׳ ט' יומא מס׳ יצחק שיח נש׳ יעי׳ כ"מ עי׳ נעק־י כ

מד מה' : ניא.ה אי
ב הלכה  מ׳ש ועי׳ קניע מקי׳ דזה א׳ איס שמ״י סי׳ מנ״א עי׳ כסדני המהלך כ

:זו לסניא יאיה כ״נ י׳ש ס:ח מס' נש״׳ בזה
ק ר ת pיפיע ב הלכה ג פ קיי ׳ ד״ה נסיס׳ בס״׳ יעי' ס הה עי׳ ,נ  אימי ישמעאל י
׳ סי׳ יעיף פכ״א יעי׳ י י נ  שנתקשו ז׳ p*0 צגי מנס נשי׳ס עי׳ הה״מ י

;דבריי נשייוש הנדיליס
 של פסולת יכייש״׳ ינעציס עפת חנן יכירה מתי׳ .ם׳ נקש שהסיקה אי ד הלכה

 ינחב דשימשמץ אי שן דיסיס הנס' מנעי עימין נשה !ני״ש שימשמץ
המשנה נפי' ויביט הנל שכיף שימשש! של ואף ירא• היסק סכבר וכיו! המהיש׳א

השי מילא יניני לסמך משים יל״ד וניתה .זיתיס של פסילת נכת כתג כירה ריש
תי דלא סשייע יננבא קש כ״א נחתי׳  יביט שנתב ממה ע׳ז יקשה אלא הי כ״א ט
כ יקה בהמה דגלל׳  נרסאוח סליפ• שם ייש טיישלס• סיכת זה שדץ נ"׳ יעי׳ טהר נ'

 דלא יהא ינננא כקש הס מחחלשן •נשץ שהיי רדיית דשני׳ מוכח נייישלס׳ שס ינס
• כס׳ש צ״ל הה כיחנ״ס מש: ק מיי ט דסיגי קי הדניים כל אלא ל״ד יננבא קש יני
נס' וראיתי דזיתים נסתי׳ רניט ס׳יש למה קשה עד״ן יא״כ טעיות נהיים שם שאץ

טג שמן שנת טספית  א״נ סעסנה סשיס דששיה דפנסא יש״׳ לפיסת דיקא דכתב י
א׳י הכל מוסיף שיפשמין דאף ידא׳  אתל פין אינם יהפסנה ישה״ה השם' לכיפת סנ

 שימשש! נשל לא אנל נדחים אלא ש״ך לא יזה עחליס יתהה כמא משוס דהעעס
 יעי' מדיף ישליאי נסיניא נט״ש יעי' .יביט כתב יפה יא"כ גחלים נעשים דשנם

ד ת׳׳ם :ש׳ד נפ׳
ץ והעתיקם שיסית נ׳ זה באיסור דש ודע  כל נאין האי רניט שיסח ,נקצרה הי

האלפס׳ ושיטח רפה סצססק אש׳ שא'נ טרה ע״נ לשטט תיתי כמני׳ד ש.תכשל
 נ״ד למא^ שהציע תכשיל הרז״ה וששת לו, ורע מצפמק יז'כ אלא לשהוט אמר
 צורכו כל נתנשל שלא כל לו יכה צימוק אנל לכששש מיתר לו יפה צישק ואץ

 ינאסע ,בראיית שהאריך פ׳ש הסדנה כמנהג הכל יפה יצישרץ ארכו כל נתנפל אמר
 ט*ז נהלנה לקן וניצה ינצל נשר צילץ דאי! יפסק׳ יהא האיכס׳ נשיפת יביט שיטח

ק ק כנר נחלים ע*נ וחררה פת נני ’’n נהלכה י י  יש׳ ש' נרץ יעי' שעמם רביט נ
:ש״׳ נספר׳ נזה ס׳ש

טר יפי' שלק דהימ״ך נ"מ עי׳ .ט׳ שנרף אע׳ש המיר ה הלכה  יננ״י רנ״נ p'D נ
 וקייס נמף מהני לא ינננא נקש אשי' הרמב׳ס לשיסס ס׳ל יהשיי

ס נדבר׳ דנייי הב"• על תמה ׳•א אית א״ר ינס' נחניר  פה<׳ ינננא ינקש יני
ק שהשיקט או ס׳ שצרף אע״ס נלכוני דיק שהיי נתטר אשי׳ יקעום גייף  ומטפס נ

 נתיי׳ט יש׳ .ינננא בקש שיך לא יזה להנעיר יכיל שיכת״י רצון דע״׳ יניני שכתנ
נ ס'נ נסתי' ה ס'  מעלה לא וקסם ערף ינננא קש דנני נדנריי שם ידיק העי ד׳

 נץ לתוכה נין ׳חדר לא ונננא בקש אש׳ ונתניר וז׳ל להדא נ׳ ינהנ״א שריד ילא
ד וכ״ס עיש מנע״• אשי׳ וקטימה גריסה יהש׳ ע'נ דנ ט נ  שס להפדקדק נהלטת יני

;’הב* כמ״ש
ה לנ ס׳ ש אני ז ה ט נדי■ ונהנך יב טשיל שצדיק ירק שי יה ,י  נשייש יני

ס יעי׳ המשנה :ל
ה ע נס׳ ומ״ש סי&נ״י השנת עי׳ ט הלנ ק זי ע  קשית ל״שנ פ׳א 'ל״ח דף שנס י

:היחנ״ד
ה לנ מ ינ״נ מהי׳ ננ״< יעי' אמר דנחיכה משמע ,ט׳ ע״ג כי׳ סהזירץ ואץ י ה ני' י

ינימץ נדושה שאינה מכירה הקאפע טשלץ שנח ינליל היהגים ינחית! שם
ר לש אסיר וזה למתרס עי שס יטהץ נשי מאכלי משם שלוקץ אחר התטר לטך נ  י
 לה אזיא היס׳נ אס ינס עליי שקשק המ׳א מ׳ס היחיא שם כ׳ דיס״א הנס פה רניט

ק זרע נספרו מיי יהנאין היתיא ע ס פעס בעינ כחנ י  ואץ לסמיך מקם להם ד
ם למשה :יעיב ניי

ע ט'צ סשהניהה אבל שם ק ל נייישלש דסשמס שכחנ טרה נס׳ בי״ן עי׳ .כי׳ ק  ינ
ה תע'נ כשםלק אלא ס״י׳ לא הנך  נטלו אבל הסיכה פד הניט ולא מעיש די
ע ע'צ הניט אשי' משמשיכה ק ד טנעים מזה יכו' לההדיי מיתי ק סש' הימ״א דנ

ט דמינד כר.נ יהב״׳ •יא נשס נ”ינ נח״שנ איך העיר ילא כדניץ דלא שכח יני
 ועי׳ אמית גי׳ ליניט שהיה עצט שיתק שם נריע ועי׳ ,דייישלס• הן־ יביט לדני■

ד וסיעט יניט דעת ליישב נם מ״ש ט ש ;שי• נ
ר ,כו' ממכץ אץ סמדדן שאץ וכל שם ט לנ י שה יני מנ  נשה״ה דוקא דססיכה ד

 למיד לסמוך מהו ד״ה טיא ליז דף התוס' שיפת p ואין נחזיה לא אבל שתי
 וראיה יביט דבי׳ ניאץ ונא״ת .׳ע״ש נתזרה נין שהייה נין ליה מנעי סק לשטח

ה יאל״ע לזה א ואף ליח דף יאמר נהא ק י י׳  דלמא נשכת אשי' תמזייץ סנ
נ ל״ו דף נשם׳ היש״א ונפ״ש מי נתזיה נססיכה החוס' ולשיטת .׳ע״ש הפין דיה ע'

••צ
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*•B997 V מף י״יו r t יגסי ס' ומחויוין ׳0 עלי׳ וןין5ע 9ו«נ#י קמעה אסר )W 
 לסי ר*ס ד»«■ יראה ®ןיימא סש-ר סוענא למסרי שייך זלא שס הלסווא דפסיק
ia התוס' לבינס ירל הנרייסא על סולק וא^ע ססורס סמיכה ^מס tn א » » CWD 

 ר״ס הוניס בעיר כ”וא לספון סוהר להסויי דפוסי הינא שווא דסיונייי* ססזירי!
:היפג ודודו לשיעסיס

 ׳6 הלכה סוף פהייישלפי שהוא הה׳ם ל .לכירה סכייה להסזיי ופוסי יא הלכה
ה שס כג/׳׳ע ועי׳ c רליג סיק הלי שהגוא פה ט׳ אפי׳ ל n ייזו 

 והפסיי שהאוסר סמוה דה שדני לכירה מכירה להשויר שאסור ייושלסי בשס כסג כס״ג
 נכי ועי' דה דא השפיע ונס^ע ליישג ם*ש ע״ש אמד פפקוס ראיה ממאיס שדיהם

:שם יוסף כרכי
ב הלנה  ולכוש נה־פך נו פירשו ואסיים נה׳ה ופי׳ .כרנה ניטל לריכא שאא מסדי י

מי נסיפן  כסנ ונא׳ד השעמיס נא לם דאא וכידג נ״ס מך כתנ נ׳כ י
ט ילא הכי לכעם משה'כ נפ׳ש נשוגג נם מסור יניע דלפי׳ דלפ  לפ״ש P העושים י

 ידע ילא נהא י״ח דף נשנס יניע סי׳ לסי הקשה ק*ד ונם׳ נשונג לאוסרו א6
 דשאיס שם הסוס׳ כפ״ש לומר ואא ונלל לנשר למסדי׳ הקשי יססה דשמא עעפא מעיקרא

 נלא הא לדדור דמי וגפריס פונמד פריך פאי קשה ומיס לגסלים ניע מפסיק דנר דאא
 דה׳א דייוא הסום' לפירוש נשלמא סשםיק דני אא נ"כ יהא קשה דסורמסי! נריסא סך

 סדי ופונשר ומפריס מהוי דדא• ולא עניה דעהיה הסס ולילה יום נפרז שציין דנדנר
 ולילה סם לנשלם צריך דניכ מקשה ששיר מרמסי! ועל טלו היום כל והולכא פסגמרא

ס מאוד פרסק עיש קשה רניע לפי' אנל ^  קושיס לייפג סונר דינידו דיע לק״ע ונ
 שמ& שאני ונצל ינסר ט׳ ירט ד״ה ה' הל׳ נשנס פ׳׳ק קיע נם׳ כע״ש הסוס׳

 י׳ל איד ,שם מיוסלמי דוני « וסניא ימסה שמא נהו לגדי יש ששיי הלנך• !סההך4
 סמלא דלא פעמא ייס דף נגע׳ למסיק נהא לונלא פהי״ם נמי׳ פפפל׳ס ינידו ליעס
 קסני וממאי לכסמילה ליא לאטי אא דה שעם לפי א*כ מגדלים סמסה שפא ט' אסה

 שנס ממלהכס יהנה שלא כדי השעם שיעשה נכדי אסויא למ״ש p עסה אם כמ׳ייסא
 משוס שעם לכנויי רצה לא פש״ה דהשקשה י׳ל א*נ1 ,עיש כאן איכא שנס סלאנס דמאי
 ימ״ש ודע .נסוס׳ שם ויי נס׳ ס׳זו הגהק נסי׳ וגי׳ ה״הל׳ם קושיס לי' דיטק סשו•

 ממלים ימסה שמא דמישיק טעשה נכדי אסר דמה״ש v קושיא ל״שנ שם הפהרים
s אם דא^נ פאי סמוהים אלו ודניים שנס מלסכס ואיכא אדעסיה דלאו r שלא מדאי 
 היניים ססם פה יניע דהא וד״א פיי לגלש ר0« איסור דעש־ס וצא כלל נניסו היה

עני ניע סי ועוד שימשו נכדי לפ׳׳ש דאשויא  לשיש ואסור להשהוסו שאטר נסנשיל ושהה נ
 דהשעם ודאי אלא ש׳ כל' יניע נדניי נמטאי וו סנרא שיין לא ופס שיעשה נכדי

:ודוק שיעשה נכדי ליאסי אוהו קדט מד׳ל שאסרו מה על שעני שכל
מ עי׳ .א ורע נמצכמק שק מ«י טו זדלבר. מ׳ן מ׳׳ש נ'  משא ידנ לדנריו סיוע הי

:ע״ש נדה היי׳ף שיעה לייננ הר"! וכ׳׳נ ט׳ לאפי
ה כ ץ ועי׳ מ״א שסק יניש הה׳ם נענ ט'. שודכקא שכס שדיה שיין־פו נדי יח ^  י

 ושמיה יניע זעס היה שדה ואפשר יאנ׳׳י «א יהפא לריא דייא שכשב
 הייושצשי פי נ0כ ייש׳י ^ נסוס׳דף ופו' ינקי, קנ ראניי דפשדס דקיייל כפסיה שסק
 ליישג אששר ובדה גרוף אידש וכא מאור התער ^ בא יצא לסלק לדוד שושרים וכס'

:ודויק כיש פי' רכוש ססירם
D ID ה ד  פסק ריניע היה כפיש והדרקי נפיג מיש פי׳ ,מ׳ ושס ננק א׳ הלנ

ק להסעיר האנעיא ע ישטק הא ו  סצק «ומס לסא גא הילוק יאא יני
מס' ד׳א סגועס 16  להשסא דפוסי %נ דלו ט' רפיא דהעגיק הא וגס גדה נס לוה מנעי ו

 רכוש משיש דה ונם נדרו לא שטמא ילא נפילסא מיש הנל דטסיפא הנם מדלעים
ה נ׳ש ריש «ףש ועי' ש סדפש ■יאה וא'כ מ׳ שהםלטם לא י׳׳  ננל לסמייי יני

 יניש יהנה אסר עעס ליס! אפשר טה דכריו ולולא הה*פ שנסנ ופהשעם לה5
א ק נ הא כלל העטק לא « פני השסא אם סדי! נ0י ד  דומן נש׳ע נרקייל אסור נ

הטס' נס מפשיס להם ואסרו פגרי' אנשי שעשו סשעשה «כת והוא רדיו
ר נראה וטה ם' ססעשה דיה ע*נ ליש דן טיוצא לסי טנ  הסירוציס נשאר יגיש י

ס' סגר ולא שם ששוש'  וטון לכשסילה אלא ק<ה העשנה איסור וגל דיענד איטר מ
 להסיר ושלא לגסודלה להספיד לדו דיס ודאי לפשוס שלא אלא דיעכד איסור כאן דאין

p im. שטרה דס׳ל קאפש^רשפרשיי  נפוטף מסוסמדד• השפנה משמם דשהייה מי
 רטש גרפס שטכר הפנ^ס זכר• הנאסי וככר פשה״ה הפסדה נרע דלא ששישא ל0«

נ פשטן שהיי ס' שפופרן טה הדק ק נ׳ כהלכה סוכשנ סס  רימה א*נ ט' האש ע'
נ נדה סהארן ע*ש ט׳ להדדי סששאי! פני אפוי דסהייה ito טאר שכנר ניק ווי ד  נ

U אטד וששישא נהשמנה »נ לאששעי׳ ציז־ ̂ש דנני אין לעניי אכל נדיפנד י  סשנ
t שוהין דהרי להסיר לש היה דמהיד לוסר רטש דטונס נהיפן טיל סוסדטם f x i f s 

 נסצפסק זשהייה לסא משוס וטיט מנטס אסרו ואעשיב לו ירע ומצשמק צורט גל שונשל
א הסטיו לא אסרו ברנק <עעץ רשסא לסא דמשוס טון ייל ואיג לו רפה  לפסמלה ל
p ה<^ כזכר* פוקר לדינא אגל מיעגד ולא i שם שהוטלו דפסה הרשנ׳א הסטס 

 כשגמ אכל כשויד גיא טכס לא ושס גדיענר אסרו ושס ספפדה שגוי' ראנש• גפפשה
M ואי* אץ ושנג ti• דאנש• לושי ראששר אלא כשיד ודלא סם כשיש נהנהיה וכשיש 

שי שמי' :סט׳ציס יויר כפיו ופו* נשינג וטמשג פוסרטו *
א ססשש כשלמץ שסדדשץ הם טוסו הרפל׳ם ט׳ ובעוקר  האריך שטיש כסשר . ד

 ישוג גסנט וכשד קישיוש כסס ושור טרושלט נגד שהוא טרושו של להקשוס
ס •יו דן טפנץ נפה ס׳ נשיי יניש לדנט  :טנץ ל

noSin *אש לפפון ד0« ד . ט' רטש ט׳דרס ט' שינוננר וט׳ המשנה ג  האנין הי
 דאדם שם קאסי ימפ׳ שם נשי• נוה שיש וסי׳ למד טפיס נס׳ גשיגושס

ט׳ גדה להסטר לו ק סשוג  כרכי ונס׳ רטש השסישו לשה גמ0ל ששם שדשן בנגשיג ו
ק יוקף  עיש: להמשיד לאדידו שק דמים נאיוה שונ0 דאום הדה נכלל האנין רניו ט
DV אשור ד»עיי גסנלה דאה רניע מדשני היטש רדיו ט׳ הלי ,ט' כשכש דענלו 

ש מכירושלט טיססא והגיא להססיר שם ומסיק ןשסמשש לפשוט  שם סשה ונ̂ד
 ולדוש להקל לשסוק לש דש אישששא ולא שס שסשקא טלפא p שלפדיש הגידשא דלט
ר דהששדה כסטקא שסק רטש רסר• > לו ^ ס ועי׳ לש ׳6 הלכה כלש כ  pies ל

ססשירעיש: דנטש אעיג להקל

מ ה׳ ה^כה ו ט » י ס׳ נ « טי ומי׳ שם ישטס נמס׳ ט׳ הצוק, מ t דן ׳0נ n 
ה ע״נ ט 0«י ילא «א ריי נשם שם ישדיס נטס* ולס ט׳ טדה ד כ  י

ץ אסרו לא רשניס כסידושי שהניא פטסשסא משפע pi מוסר גשגס דאט' סש ש ^ 
 דלפי ירע .ומשפץ אסר ביסס לשון טא משדה אכל שעיש ט שגססו בטמס אלא

 סהסוששהא לששוש יש לדדמס מטסם טדה ל׳ס n דריא דנטא י׳ל השוס׳ סנרש
 n כשדצשק מרע ׳סירא רטסא דטא שטיה ולאנקש כהששנש אלא גלד הטר ארלא

 כאן לש סל דסץ ששום גאיג דויא גטא הן רטש הסשיש דה ופטם אשור דגאסס
 גשטיה; ששלג השק אס להשמץ דטסר ססוס טסר דהסא

p “f i ואדני ט׳ הסטא ס׳ טיושלפי נסכ נהגלס .לנין דדינ א׳ הלנה ה 
לא» אכל ססש ל3 ל סל נרס: ססר הרואה נש' רק כפס מצאשי לא

' :יויס 00 דוני
ט הא .מ׳ משינה ספק ג׳ הלכה  דסק טק ליה רקשיא פטם נליפנא ראיין דינ

 פדליקץ אץ »נ סדי שרן ולאיוה דדנק טדי דמי משנילץ ואץ מעשח אין
 אס מדליקי! דאץ רטטו נשה היע׳נ לפ׳ש ליה יסא ולא וו ואציל זו דהוי הדר אס

 נורו אי נפצודהא דפל^ וטד דוחק חה להדליק לפטיס אומרים דאץ קפיל הדרום
 והתסיל המפה שקעה נכר אם ליה פססקא אס דאט׳ יניס נ0נ סשיה ננה׳ש נשנות
 נכי ופש׳ה מסש יום סנטו להדליק צריך אלא הדר אס להדליק אטר ג*נ נלש

:כיג כאריו לא כשיו השמדה
 י׳ ניטש טדדשלפי ניסיק .ט׳ נה׳ש פלאנה והמוכה ט׳ הספה פשסשקע ר׳ הלבה

 ט והסרו כעיש טגכיס טי ה6ר סשק פרה סימל ץ6 כפי כק כר יזט
 הראנורם 06 דששן פה פלאגה ופשה ט והפרו כשיש טגטם טי ראה מלאכה ועסה

 הראטדיס אף האסרורסלילה אם האמרונים על סייג ויהא ק יום האמוודים אף ק יום
 הסיאם לסיד טא דהסשק הראיס ופי׳ .עיש עניל הראטים פצ סייג יהיה לילה
ק ץ6 הסראה שמה לא למיד איל הוי השראה סשק  גששו■ הסראה געיק דהא סטן ג

ה הטאה שסה לא לפיד טא דסטקוט ט' וגשימ האיסור ^  טאיל ליה פסשקא ו
r( י׳ס דף פסוים פססש ניריסלט ונרטק דיש פשק ההיאס הוי לא טודייג ופשיד t 

 הסשק פל המראה פקנלץ אמר ר*• נליוס של טטם יטס טי דבי דריל די אששצען
 נרי מהכס טרוסלסי ניג מטרש רהט גהנהוסי סם דייס ועי׳ מקכלץ אץ אסר ור*נ
rfo פור דל סוגי ואפ«*נ אמס ננס טיהם סל ט דהסיד 00 ומכיש א' הלכה« 

 סם דפשפע ץ1ש:ש סיש יגשש טרושלט ופי' השראה שעה לא שסק השראת לשיר
v איפסי להפכרר וסופד טאיל טקא נאוס של טטם יטס שר גט ip 06 ליד 

 נט 6P0 פ׳ דף יבסוס געשנס השוס׳ סנלש הטן והוא סשק הסראס פקד לא המורש
 דנריהס וססרו השוס׳ מל הקשה סטדרץ מה׳ טיו וגפל^ס פ*ש לפפרע סדש נעשה

to“ ן דוק הצא  נהא נלג ייא דף נמולץ סוש׳ עוד ועי׳ לאיש סעון טפלא דני שיו ו
 השוסקס וגאשס ליה דמקיק אהני שא* השראה ששם לא סשק השראס לשיר דשקשה

 והגס .הדכריהה דפשפע סהנאשי לטרושלט דטוש אפשר ונינשע זו סנרא הסלישו לא
 הא פל דסקשה דגעוס סלו טדושלט ט׳ פזם היען מציס גופיה טגיושלפי כאעש

 הספק סל השראה סקגלץ כשיד אטיא ופשר קא השק המראס ולא סדס דדפשה
 גגרטס טיוסלק• סשיקש שטן ופש*ז טרושלסי שפיה נממלוקש הדנר דה ששמש
 אס 6pcom דאסשי וסייע הדא׳ס ונשי׳ השראה פשה דנלד אליגא אדדא דוואי

 הדק. ליד דף בסוס' ופ׳ש ולקרק לששאה סשק •טס שר דראה כהן נשנש גשנשיי
 . כדלא כעוטיש אנאר ושעטהס השוס׳ סנמש ונשיקר .שה רטש הגיא לא וסשיה
ט׳ לס ט׳ ס׳ הממה עשפנקע נ0שנ שה רניע ולשון דן וצ*פ כאס ו  8ד1ק ונהל׳ מ

ג המודס  ככל ספיד *ע דשכטס שיעורא דהאי והפלה סהדללש הרג בדה האדן ל
ט אמד גופן השנה •פי p וגט ננלנל השמש סצג ג a n הספס ופשפשקש פסע השגטס 
 tte גרס ראיה וקצר גלצ< כגר הניס ט לוסר לע p שכטה ראה לא 06 נה

 נקלס עשא׳ג הסמס סכעשקע הועניס הפג שטר שבע לעדץ ואיג שכגים ראה
מ0  ליד ק> שכש יש׳י ט׳ פס יניע דמי להסטש p ונזה .ע׳ש לניד ששור הו

 שס והשוס׳ לילה שטה אפשר אשפול הוא יום דהיוס אף גגלש סשק דש דלל
 טסרס לטיס וצריטם שכטס דשני כנלש דוקא דהייע ונראה לש פיו סאפיהיס

 כאפס וכלג לשישה ושמא מקום איכא שטי אוי העץ כיאות מלוי מ1וה
 קשרס וטוס בדסיוט שפה *לי נהיש כשר מלאכת גששה ספיד שאפ0 לטיט איא
ד ונוה כהיק■ אי לילה והוי ק סרס יאה דאסרק הא טי  ושטי ולקוק לשופאה «

 כהיספשקישק גשר סלאכה הקשה תשלג לילה ועבטו or היש אמשל זאששר טרשיי
 em .שלג סשאש דסייג זעססגר וראי לל ספן ששות ט דאץ הלילה ועד המעה
 כתוספתא דתר דכא שס סשיה׳ שמקשה תה כל וסתיח שס כדרי דמי יוגש

ד כלש שני מאה  כן שש רטע כשנ 0P ומפיו התשה דשקישס גושן ניה טי
 כשדי סלאכה דעושס דץ ללפדט רטע רצה דכק משוס התמה דפשסשקע טמורא

P הטא לא ונטק כה^ n  !to 'א דשהטס ונכה׳ש שכטס דג  תשאש לסייט ל
ס אמד. כקנה שליס ודלי רטש «ישת פלג מפני עי  Pדכשדש0מהל*«) ש׳ג ו

ד :כפכפי אסר סומיס נרם ט ותמצא פס ודלק י
 ששר ושל צסר של פליק תוסיק תנא נית רית ננמ׳1 .ושמר צפר מק ל1 הרנה

y דלא וטרשיי **ודטסק־ סמי שון שטץ צסר דין ותנא i לדופצ׳.
 הסד) תט דלא דהא ולד וספד צתר כדשא ותר דפתרק הק■ בסטק רטע מל וצ*ע
ן זק״יל סקס היש וסער צער  מ• עיליקז שאץ מי נט סל ששדליט! דכר מ

ה להוטף  *שגי דשיין לכדו שיולק דכר p הרשלא ק6ו«ו ׳1 נסלסס ננלש אטי *י
 כשש ושריש ,כלש להדלוק *ק0כ ששאיש נטרה לאולוק׳ אשא דלסא טה

ת P ולש כלש טלק *ש זהקש טק «ןש כששילה לשמת להטר ל p ^ו  כא9ד כ
p נפתר׳ i צפר oop דפשני׳ דנהנן p שפדל׳ק מר נ»ו מזן אם נס סיליקץ 
 קסר שפדאקן דכו פלש לסדן אנל לגגו ט פדל>^ p חדא• ושער נצפר סבאיג

 P >90 אא ופלס כלס גאוץ P ולש ש׳ טשץ צפר דדן ופנא הנס׳ ט׳ שא ווה
ל בהדי  ritib מדאקץ שאץ מ1 דגכל רשלא כתנות דלא דקגר פשפש ודטס ,*
 אספר כדיו לא סכי* נ0 לא רשניא דנה נת^ להול״ שכל שלא «ם לנרל
 שכשנ פס מס גא להורות כסתר׳ השדרץ *דן נהד *וללו כדשא רטע צקש פשיה

) מטגיהו 0« וקדר צפר של קאי ש' השרן ד כהלכה אקר ל׳פ כהן אפוליק ל
דולא
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נ נסי״ן 6המנ' וכתיש ישנ׳א כדנ'■׳ העיר,י דע!) ל«ין1 6נרשג' 6ודל ס'  יש כי י^ף י
 דנכיונה הטס־ןיה שבריו נוה לציף יש מ׳ס העשר נדרך היא ינס רשנ׳א על סילקק
. הלכה משל״ע יעי' פלתא יוליא '  תי' הריח׳ז נשם סיש נ׳נו ר'פ נ’נש עיי יעי' י
ד שיע[ נש׳צי פ׳ ע דנה יאפשר י  דיל־,יש ושעי לצמר וס׳ל נקש רשנ׳א לפניה מידה יני

י יעי׳ ,ציהנץ והכי נקש משחיה נפיע אפי׳ קצה א׳ :נ
ה לנ ם' פלה של ציצי טחח ז' ה  של טל טהרו ח״י נ”ע ש׳ו דף שנה עי' .י

ט׳ פלח .ו
ר איי יהיה שמא ירה1צ ח׳ הלכה ס'. רפה אכל מ ה י*א דף ש:ה ישיי יכחש י ד׳  נ

 שיילק הכחילה לפי הפס; להניא הצי יפה שמא הצי לאיי יקיא ילא
נ י' ינייוה מסכה סהחיס' יצם נשנה מגפיי ייפצא יפה ה ע'  פמקשו ציפה איט אי ו׳
 פ*ו נשנה ה;'י אנל פכפיי, מכיש הלא נהפיה לאין לש׳ל סיכה ישסעאל רני על שש

 רניט לפינה ימעהה היינ לטפה ציינה בקיצה מלאכה לפ״ל איכא כיניי השש דצם כהה
 כהנ המכנייס ינכי׳ לכיטי צס למיש יש הייש לציפה צריכה שאיצה סלאכה נפ״א שפשק
ט ט' אצלט יהעיקי ייצא ויציסט ייאפיל מלש החיי יהיה שמא משוס אמי פעם יני  ו

 לאי הישיר נין מהלקיק מהקה ללענין קי״ס נינמיה רש״י סניה לסי יאפשר יצ׳ע.
ס לאישור  למ׳ו יא'כ , עיש יי'פ מהלסח נפיא הפש״ל שהניא הדשן נחיימס ידלא ני
 כאן אין כ’א היא נעלמא לאו המכרה צמי סיני חס ספור לציפה לרינה שאיצה פלאכה

א סשש  לצרף פנית עוד יש יכהן יניט כתג ומשיה ל'צ יליידיה וסל׳א לאי לאיסור נ׳
;לכיע אליכא יאסור ירהט ישסא

 נפי' הריי דלפה״ש ,הפסיליס כ״א לי אין אש פ'מ נם' נהג הפעמים נק ונ״ם
פ. להדליק ישא׳ הפשצה ע הן  אפי' פ׳ הלכה יכיט שיפה לכי נכר\חא צסיש ב

j־p נ הצאון סי' ההיה לפמ״ש נהן שמדלייץ; נשמרס  אכל להדליק יישא׳ סשיטא א'
ש  . ידו״ק לקשיי יש עין נפל נעלפא סניף אלא היי יצא עיקר הפעם זה דסק ל«'
ה לנ ט' נצי■ ילא י׳ ה  ידקדק .נקיל אפי׳ לנן ננפש ילא ים׳ עף שהיא מפי ו

ני נם' ועי' כ'פ עף דאיט נכ»צ מהשי לא דבציי שפיאל מעיל נש׳  ני
.־וסיד שיק יישף

ה לנ נ ה ״ ט׳ השמן מן יקח שפא נזירה י  יהידה למש נש' יעי׳ הלמיע מ״ש עי' .י
ז פל שהמה י :דנ

 • כ״ד הלכה פפ״ה עי' . פהיכט פלי פנפל שהיי י״ג הלכה
ט׳ מים ליהן יאפיר שם  נזשיכיה מיס לחה שדצילין פה כירה ס*ס נתוס' עי׳ .י

 דנריהש ולפי השק אס להצניה אלא לסטי פתטק שאין כיין לאספ״א שקייק
 נשימן הס״א יכצז״ש הסיס עד נשיטא שיפכה פדי ני נו פטמד הקנס לתין ליהן אסיד
ה  הב"נ סניה ע״ס להנהנ פיעס ונתן לההיי הטלס נטהנין על שהמה נח״ר יעי' דס׳

א נחקישי יעי׳ . עיש ״ .הכ״נ לס' משכיש קפה נחיייצא פייה ס״פ יננ
 והייני הגר לאיר לק־יס להש קשיי נפגיי דנלא משמע .יפי׳ רנן לפני טין הלכה

 ואילן טציצא דיסט בעיי אילן שנהג ירושלמי מעש לפי אכל הננצי לפסס
ט׳ ייסע׳ נע״ לא  ועי' מיהי ענין נפל וח״כ הנר שיכנה יוצק הסיטי\ח אילן סי' ,י

ט דפ׳ש יאמד דיה נק״ע שם שד ̂טם נשפר׳ מ׳ש יעי' מהירושלמי טנע י״ד כהלכה יני  ש
;עדה קינן ננעל דלא ייייפלפי בנלי נין סמ'טקת דאין ׳ייפליס

ה לנ  קנלת דאהי ההישפסא נשש שהניא מה נמפיי׳ עיי .יפי' ושיכס ושיקע י״ט ה
 התיז על ירחי נייי סימם אפי׳ נסרי שש דאישא להפסין אשיר שנע

ט נהג י״א סימן צני מנס ושי׳ס דני'.  שיי לטין השטתק יכל אלא p ס״ל לא ייני
ע נס״ש ננה״ש סנ יסש״ה מה״ש סכ״ו יני  אלא ע״ש לספון מיתי חשיפה ספק נפ״ד נ

 ט׳ והעיקר , מאיד המיה היא הלכתא דלאי ליניט ש״ל התיששתא ואימה שם פ׳ש
 דנייי נסקלת שסי׳ ממה הס׳ז ט והזר דנייי כשוף ח״י שיק נסיף הע׳ו נפ׳ש הסיס'

:שה ידי״ק נהיסמתא
ה ר  יאפי׳ ס' הלנה נמל׳ס עי׳ יני', השכח מקודש לי פאסי אע'פ א' הלבה ו פ

 כך ל■ יקצה מעיה הילך נע׳ש לעטים לימי דאשיי כפיש צסיטשא סיסי איכא
ת יני' וכך  לעכי׳ס סעיש להם פנשאי המריכוח למסור ישראל מנחי שנהנו יכה .פ׳

 יש הזה והדני ,נפיא ה' אוח ימיר שי' סיס עי' פסידא משים נשנש אישם למטר
י :מנס לקינה דמיון קצה לי

 מלשין מדקדקין ויש המשנה לפין היא כן .יפי׳ אמריי משקה יפי׳ מים מילא ג' הלכה
 טחן יהמ״כ יכיקל נהמח להשקיה מחמלה העט״ש לי טחן דמם זה

כ מוכרה ימיט ישראל לטיך מילא פאלי דפימז• לנהפסו  סרלי־ן לא להה קשה יא'
 ישראל נשכיל שמילא בידוע דיקא משסע אשיי ישראל נשניל ואם שק יסמא׳ p הפשט'

;לדוד שישטס נס' ועי׳ ,נשנילי עשאי כאלי והיי נסנירי גפי אי
ט׳ כנה לי איפיים אק ד׳ הלכה  יציאש אחר קדישח קהלוח נקצה שניהצק ומה .י

הנ׳ג ,שנא לכטר שהידלקי הגייה וסכנה סענסי נכרי נא שנת נציל ני
טי הדק ולט  שהיפך מה מיו שיק יעקב שנ תשו' יעי' שליד טנין פ״א עי' נדנד אי

ט סיסש ילט ,פ״ש להשיר נדסי^  לציפה צריכה שאינה מלאכה שנס מהלטת נשיא יני
ע שקרינ אלא ,סלי הה*שי אודא י*נ0  היי לא שיטי דקי״ל צדיק שס עיי מיש ל^י

 לנכרי אמירה נה׳ש יעכיפ הוא יום יעריץ סניהפיצ ייצאיס ריב פי יעל ,סירס איסויי
עיג מ״ש יעי' ,מי' דליקה שפצה מפש מפני ינטד ואידישא נפלאנס אשי׳ מישי  הי
להעמיד שאפסי ינסקיס יפי׳ סדליקין וט׳יאץ ששינה ׳0 שמשנה נעיייש יניסיי נשם
הקדושה נעיר שפזסק נסי שיננה פד נניהנ׳צ פעק •משין והשמש ידקיס קקודס גרים

:נעים ימה קיג מה שראג
י סי ו)לכה נ ט׳ פלאכה שאין ד ס׳ מטה מסט אי ישיא י  צורך אין נאם זה ורנד .י

דני אמי׳ אשיי לננר• דאצדרה פצי®  שנת דאמייק פהא פינה שטת של נ
 מיידי וסם היא שטת לנכרי דאסייה הנס' ומקפה גנרי סנייו סאי איא קיג דף

 סונא דקשה ודע הסצץ. מסטא משיש איטר כ׳א טרה אישיר ט דאין טעצים נבכירס
 לכטת שגא גנט דתק מהא לה שמעינן דנני יסייש״י שסימא tc הסלעידא מקשה פאי
ה לי אישיים אץ  לנישה צריכה שאינה ימצאנה אשיא ני״י משני׳ דלפא קשיא יפא• ננ

טי ל׳א ידענא לא 0001 ט*נ א  משים אלא דאיט טעליס נשניייש אשי' יקמ׳ל טרה ד
יביט לשימת קשה ונייהד ז׳י נסשיי מיי הצאין * קפיא הקשה p אשיי ג*נ סטס
דשטריש פשוש היי הנס׳ דקישיס יציל ,מ״נ לטשה צריכה שאינה מלאכה להלנה דס״ל

p •יפ^ם n שהיא דנר פט הי סשטך סמטא פקדא p ל*ז ניצה יש׳י נפ׳ש השורה

קובץ
; עיש סי'פ גדיש משים ממרימין אץ שם דאסייק יהא ע׳א

 אין■ יקשני נהא ל״י שנס נמשני׳ דהגה נטן ייתר נדרך « קשיא ל״שנ ואששר
עינ סי' הגרוש את מדליקי; ואין יני' הודאי אה סעש־ץ  רטשיי נסם הי

נ נה״פ מדליקי; אץ נכרי עיי דאש׳׳ .׳קמ״ל  שנא נכד דסק הא של קשה לפ״ז א'
 כנר הא שטס יחמירה לאסמיעיק אי משני' קע׳ל מאי קשה כנה לי אומרים אין לפטה
 נשנש נ״ש אסיר ננה״ש לנכרי אקירה יאס הגרוש אס מדליקי; דאץ ממקני׳ ידעני

 לגיסה צריכה שאינה מלאכה לסיר אפי' אשסיעיק כנה א איסיים דק; דסתט׳ יעפצ״ל
טי אפ׳ה נעלמא שטש כ׳א נככיי ואין סכור  ישי• סי' שפיר לפ׳ז כנה לנכרי אמר א

דני אפי' אטר לנכרי דאסייה ק נ ה לי איסרץ דאין ממחט׳ שמעיק פני דינ  ננ
ד היטנ יפייפג  ציל ע״נ נשיה פדנריי שהינהסי מה לשי רניט ילפיעת רפי׳ דנ

:היאשין כתייין
ם דמדכיי ודע  היכא כ״א למרי אמירה הימי לא מציה נמקם דאט׳ יראה שה יני

 רעיי היק איח רס״א נהנה׳ש יעי' נאילן לפאת כנץ פטש משים אלא ט דקין
טי אפי׳ מטה נמקם ,הישר לגניי דאקייה הי׳א דפק שהניא אי  יהטלם תירה נ

נ לעת נייה׳כ הנרות להדיליק לנכד שמניחים קהליח כאיזה היתר שצזהציש  נהטלש כי
 ק לעשות צשן אץ נאמה הנרוה נטקרי להדליק נפנה רמשי; יום שקל ני״ה הו נעילה
 קסא מהדויא נננ׳י הנאין הרב גם הימיד דעה על נססיך הקדושים ניקיש ינפ-ט

 סל אטקס וסתי דחק הא גני תמיד דסם׳ ת׳א יעי' המנהג לנמל דיש כחכ ל*ג סימן
ק נשנש דאף משמע שנא סדששם שנשב שם נטי״ט ני־ש אור  יפצפול p עישץ היי ד׳
טף כהנ היסנ״ם אנל , פטה אלא אינה נרות  אק שנס דנלילי הנמייה ניס הלנית נ
 נסקדש שטס יאץ דאע׳ג הנ"מ יכהכ מע׳ש סם הדילקין ננריס טדקין אלא איי נייה
 שטת הטרי לא נסקדש דגם הזיק ר^י .עיש תע״ש הדולקים נגריה דאכשי הנא שאט
 אייטש נייס להדליק אפשר יני״ה ניוהיש ינס דהפשי ניפיס מזי נזילה רציה לך ואין

 עיי הנעשה שטת לנין נפצמי ישראל עיי המנפה ססת נין לחלק דיש ואעינ מכע׳י
 שש שהסיר נפה לני ידי p לעשיש נטן אץ פיס שניה שימן נהיה כמכיאר דקיל נכרי

^ נמקים ילהעמידס הדיליץס נריח למלטל לנכד לטיח נננ״י ט  שצידד מה לט ואף ה
 שמן נפי מלנ * פשה לי יכך מנעיי משים ט יש הנרות נהפ״ס דנם פם ההוייצי

נ נפקדש אף ט ונזרי להפיס יופל דנקל הכערה ניה ישיק  נם לאטי לנו היה א'
טי חפש נמי דיש דילקיה מריס טלטול  ניספפע נטרץ לא חיי׳מ דניי אצונם טרה אי

ט' יימ״א הנ״י מלשק : להאריך ואץ רעיה נ
 דלא מינייי דסשסע מה דלט יניט על קשה ילכאייה נאיי. ניס הלוקח י״א הלכה

א מטה לדנר לנכי' אנ״יה היתר י נ׳ דנ לא אנל שטה משוס שהיא נ
דני ינק׳ס לפין יננל נהג נטל הורה איטר היא נשכח יכהינה שייה אישיר שהוא נ
 יאפשר ,לי לכהינ לנכרי טסי מתייץ אסאי יחיה היינ נהש נפל הטסג נפי״א יניט
 המשש לו מזן לא ואם מרינה הפסד פאן יש המקת דט המטיס לי נתן כנר דאס
 שיכשנ לנכרי לשני ליה יניחא ניגחיס ייזל אם פהמקה להזיי הישראל יכיל ק'כ עדיין

ט ינפפיה אדעחיה ונכרי נעיפאיסיהם  יאפירה הישיאל ט יחזור פלא מאחי מפיס ענ
 דעפיש טיק ביכתינ לנכרי לימי לישראל סהייץ הייני לא א״י דיסונ ספרא מפיס לאי אי

ד ייפל לא ששיג לדידיה ליה ניחא כ ץ אט כיי נשניא מיס אכל .לחזיר מ  ט סטי
 וכזה . קעכט דנסשיה יאיעטה נזה ריח גהה יש לנכרי דנם משים הייה איסור אפי׳

ט' הענ״א קשיש מיישב  למת טטש ששה לא ישד ניטש מסק דינינו ניק נ׳ איש ש׳י נ
טי נדחה ק אי נ י :א*ש ולפמ״ש דרנק מקש י

אלא אסשה לא נסי נדאויייתא לנכד דאקייה ראנייה נשס ש״ז סימן הנ׳י פכתנ ורע
דני אפשר אם אנל חמץ לההס כנין לפסיש ישראל עיי שקנה לסטא פא׳א נ

ה״י פלפול כטן לעשיש  יהיכא .לגני• אמירה שד אדם פני ממיצית ע״י להניא דיסל ני
ר לאמאש אתי דלמא לשמש דסיכא טי אש׳ טניי אמידה אסיר ניה׳ אי  דדנק נ
דו על ס״ש נכי׳ ועיש הסימיה דאשתפיך ינוקא נט כדאייייק סטה לדני יאפי'  דנ
ג נד"מ יעי׳ וניה מיטה עצש דסחי מי י : ני  נס״ד נזה שאנשוג מה יעי׳ יאני״ה י

:שדייח מהל׳ נשיג
ד עם המששחף י׳ז הלנה כ  דשר' הא הזכיר לא ירניט הה״ם כ׳ .השט לא ואס מ

 נפירש׳י מערש שהיא ונראה אסיר שטן9ל נאי ואס נ"נ דף ע״ז ננדיסא
ט׳ שס ס א'כ כמירש"׳ מפרש דאם מניאר וטיצתי .י  כמל דהא להזכירו הוצרך לא יני

ע דנא א״י יהי פסח דטא התנה כ”אה וסיים לשיט  נהתש נ״א היתר דאץ להורות יני
טד ספים לסוסרא האנעיא יפסק שהי כאן אין החט נלא אנל דוקא  שאט דשנת דאי

ס׳ דסשסע ושד נספק ומחמיח טי ט א ודו״ק: י
ת ניי״ד הש״ך והרב  ואס דספרש פהפ״א ס׳י יביט מדטי ההיס על שמה יצ*ד ש

 שדס פיישיש יע״ש היזט על דקאי מיין שמניא היאנ׳ד כפי׳ להשטן נאי
ד עד אחר  אם פעס אס שכחב לשים נגעימת סיליש כאן יהי׳ם ישים ,הה״מ דנ

ט' הרנה ט סדנד ק משמע ילא . מיש י  ולפה אשמי שנש לערן העיקר והא ,יני
 נליס הרגש כני הס׳ך קשיש ילכגץ . נאייכה הדטים ניחר מ׳א ינהל׳ מנליש כאן
ד והעיקר ז׳ל ליבש גיל ססניא זה שלנר יכשי שם דנ  סס השיך יפ׳ס , הה'מ נ

 יל״סנ ,שם הכ׳ז למס׳ש יניויזי , דוחק קצת היאנ״ד לרעש השש׳ קשיש ל״שנ
 איטרא דאשששק היכא כי היי הנמרא דקשיס ציל היאנ״ד לדעא האיש׳ קפיס
נ לאשטן דכאי  דיס דריפא אדיקא לסמיך ולא דטזאא דנא הך לאששעיק הי״ל ה'

:קרחי תייק .לדחוס
ג הלכה ס׳ למ׳ש נשעה נישל ואס ב׳  נשיס״י דלא יזה .שיעשו נכדי נעיק דלא .י

ד נשעה נסכשל דגם נ קנ ש מה שלא והכעס יע®0 נ יעי" שנח ממלאכת י
נ דף פייה ם׳ ש׳י נשסיי נ פ'  שי ועיש יסיי לשנית פהייישלש ראיה הנאתי שם ע'

סזיד: ד׳׳ה
ה ל  לשין העאיק יניע ,אמא אסר אינעים מלאכית אטח כל יממן א הלכה ז פ
 ילסירש ,סלאפיס ליס נהצרה אט לא למס סתר׳ על הרניש ינשייס מתר' י

ס ישניא נחי'  מרשס הפיטא דסט נהא ונכלל י\א אנ ניע דהכגסה שנח ל קסא י׳
נ אניס נ׳ ויש0לר  נאיא להי מפינ עיילי לי ומה אשקי לי דמה דץ אלא המה א־נעיס א'

: לסנא בהא לה קאט היא א: יההנסה זאא אס ולהיריאלט
מי נייקא נן יוסק ר' של מי יי• חני נירישלש נרפינן  « שטיושליס הצנעיס א

אב אלא שילדה הי לא יסצזיסה ל^< ישיל ש׳ ,נפיע מלאכה סצזיפה ששץ
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ע מי סלאמס «*ם לייוי ישמעאל לי׳ שש « ומקשה ,הוא ^  3S6 סיסר מי<ן6 לא ו
ע סיאן p מויו וני j סלאמס אדנעיש יעסגי׳ ה*ש ועכיו ,יןעייוי לא דנפלונמא סי׳ 
 סמרת ניש מיושג oin 0^ משיש וסיושג מגא דאיךן אל-גא אמס ססו «א לסו
ה נסולץ ושיי דמי ן ומילה מא סלאנה או וסי• סי׳ סוויסה ד  קו*נ ק• ונשנס ג' ז

 ד<אא< סלונסא בירושלמי המבואר ולפי מהוייף בממס סה הרגיש ונבר p סירב לא
 נאן ואין ישמעאל דר* אליבא דקאי שס דוזלין מסוניא למביא הארנסי ובקונטרס היא

מה להארין. סממו ה א׳עה יש האלו המלאנוס גנלל ו מיו ס' הרזיה ונסב ו  האורג ג
 מלאגה לפיו אשי׳ הדברים וסירוש עיש, לגיסה צורך האלה הסלאמס בעשייה היו שלא

 ונעיגן לגופו p» במשק שהיה המלאנוס גאימ ריקא סייס ,ספור לגיסה לוינה שאירה
 לניס חייב לטסה לרינה היה לא שם וגס בעשנן שהיה מלאנה סשרייב רמשק לוסיא
 סיג ון> מפי אסריק דהמ לגוסה למנה נאיגה אסי׳ מייב גיב דהרקוה אב גס ולשיז
ק הריביש נשויס בסב ונניג מוקד, היינו גורר היינו וירה היינו נדב  שיד מ
 לנויוס לוינץ היו שלא ומשנן וופיא לנווה נא״ל אן> נדיב לדש אסי׳ דגויוה דאב

 והסוס* סיג סיס גפגיא דבריו הינא לצמר לרינין היו שלא סמשיס עורות גבי הפער
 דגס לההים' דדל ד נסנאל קרנן ובס׳ ,עיש נזה מולקין סיב ליג דף המלרע בסרק
ד נסבסי נבר “bvwi הייביש ממלוקיז וסעם לסנלה הלמו לריח היו בפסק »  שי■ ב
 מזה לני יהיולא .מנשרים לסר להם שהיה גירישלסי ואמריק מה פיס המלניע סייס

 יש ולס״ז לניסן לרבי! היו שלא גסשנן מלאכיס מקלס מליט והריביש הרזיה לסניש
 דאססני' נית סמליזטס ננל לטשה לרינה שחינה נמלחנה דמסייב יהווה דר' דסעם לומר

 ומילאנס ,לטפו לריח היו שלא שמ0ב מלאסה ני4ומ המשק למלאנה שבס סלאנס
ס ח מיילקיא לא א'נ המלאטס גל נבללו שנס ט ז  במשק שהיו באוק ואפי* ^

נ לטק לריח  היה נסשט שהיו פלאטס דנל סינר וריש ,לנוק באיל אפי' סייב נ'
י׳ פעמיה ומססנר לגיסה לרינה שאינה נפלאנה סיפר ושמר לטפן לרינץ  נזה יהווה ז

:גסיא ונינו ונפסק
 דגים והצו טא ננלל דגים לידת הסיסקיס נל שינס לסי דליוה אב דנט עוד רדע

 סיק הסיא נוברץ שהנק סה לט מהרש״ל לועס ילס ליוה משום להסרוסו לריך
 משום חייב אלא ונהט וומיא מי ולא לידה מפום נויב איט נדגים יייו אוס סליו
 בדברי היסב והמעיין ל'פ שם המניא דבר ונאמח .מגידולו ונר עוקר והד קולר

 היה היט והלידה .שם ״מ0ה עליי ססם ונבר לידה נוגים דסייך ומידה יראה מהוש״ל
 שהקשה מה בקיע יע״ש פאומים, אילים נעורוס יאייח שהיי בירושלמי אמריק נמשנן

 הנערה נהב מלאטס אניס נסרן פה וניט והנה .שבס מהלניס סיס נסני״ס ועי' מיז
 דמסני* הפעם שם ההדס ונסב סנפיר והדר סננה נרישא נהיפו רןאני ינסהני' ומטי
^ דאינא סלינסא אינא הבערה דנני סשוה  משירב נרס ט ואין ללאו הנמרה ל
 רטט פשה יפה יעסיז מבעיר והדר סננה נרפא סני משיה נרח ט יש דלנ״ע סננה
 מצאתי וט •צאנו לסלק והנערה סשקיק אק והא מננה והדר נינעיר נסדר שנסב
 שישדם גם' הגדול להוב סראיסי ססני חלא נסנסי ילא היא יסשוס הנושנה מרנבס נם'

 התום׳ נח: הרי אילפח־ יהודה לר׳ דאי לי וקשה יזיל הסוייס דברי על שנתב לדוד
 דס״ל ומאן סשיפא ואיב להמדר ע'מ אלא חייב איט וסננה לעיל הניאו טסיה דאיט
 מיסיינ צא טסיה טטי והא הטטי על סייח דאק ייי ההבערה על ננס סיינק דאין
 ולא טנא ט לי׳ דשפיסא מה מה .עי׳ב קושיא הורא יאיב הנמרה דעת על אלא

 מלאנה והנערה נלל מאיור צא הסברא נאמס ארטי נמי נוסייב לא אהנערה סיחייב
 משים מלא איט להבעיר ועס על נניטי ונפיק והא היא נס״ס מלאנה וטטי נסיע
 סנרא דלסי לדברו ראיה להניא יש ט ואף לנוסה לריבה שאינה מלחנה היי זאס חולם

̂נ דף ניצה הרש״א קישת מיושב וו  ססני סר ורפא דל איל שם ואסר' בהא עיב נ
 הסיש' נמיש ביאס איסור ט אין יצאה ללאו הנערה ולמיד הרינ׳א ילפיסס שמנטר
 ם דאין טק מנמיר משום קאפר דצא קשיא פאי איב סם וננילס ה' ווי סםאים
 ונם איש למד השישים סמית וצט .ילאס ללאו הנערה טנר ולפא בייס איסור
 לטמר להו יסא ולא שס לט דקשיא מה ישמעאל י׳ דה סיב ז׳ דף ינסוס בתום׳
 הנערה לפיד דא׳׳נ ונלל נלל ס»וי לא « סנרא מיס ,עיש סניס טני דאינא
 שיי בספרי שלה השנסי ומר ינזיואה סנרס והיא נרס ט אין טטי גס •לאה ללאו

:ט להארן־ ואין
 יין דף ל׳י טי ועי• הרמץ־ נשם הציס מיש פי• .יט׳ הסלאטת אלו נל ב הדנה

:ד׳ הל׳ נהה׳זע יעי' ועסי! דיה עיא
 דטסע ועוד שם סיש ז׳ דף ביק סוס׳ ט׳ .וס׳ אב זה היי יס׳ הטשע או ג הלכה

 וגמיש ה«ם׳ דסר ביאיר קא דף א׳ מלק סהריניש נם׳ וט׳ ,יני׳ ומנשל
:אש הוא מלאנה אב טפע ס״ל הסיס' דנם 00

 ט' .וני' לזה הדומה דנו העושה ונל וס׳ לנשלו מעש הירק אס העסקי ה הלנה
שסנזק■ וטרש׳י סומן משום סייב סלקא דפרים מאן האי ריס דאפר הא

 ט שקי אין דק דק איסו מסקי שטא דדנר סמה והראיס רטט גטרוש וטא ירקות
 פיב נדי דף הסיס׳ ומדבר שנ׳י אונלק שאר אבל סלקא הקא נסב והסים׳ ,מסיבה

 ססיטס אנל חייב מאד דקוס סטטס מושה אס אלא נהני טחלקי דלא משמע דהאלא
 עאן האי טס׳ שס עוד ונרסיק יי׳וז הל׳ סאא יט׳ , p« משים סייג *ט נהצוס
 ועי׳ לוה הדומה דנר הטשה ובל 00 רטט נ0שנ יהייט טק משוס ״נ0 סלסא דסלת

! fo הל* סיק
 סה רטט מדברי נסקל. מרס באו אס מלאבוס מאטס אב העושה אמד ד הלנה

̂ס אאס טשה אם בעליל נראה  סקילה טיב טטה איוה יטה פלאטס מל
t וגרסיק o איסי בה ונסב ריס ט ססיים סגילס מלאט רב אער באב ו׳ דף שנס 

 יש אסון טדש׳ז׳ מהן, אמס על טיב ססראססואיס ארנטם otoo אטס אומר ביי
 ביי איסי «דה דספאס שם הסום׳ ובסם .איוו ט׳ ולא טסה עליה טיב סאן נק

 יהא השלאטס ח ולסלק p לפרש לאיט <דל מאוד חמוה הדנר ובאסס ,עיש דסייב
 אלה הדברים דנרם הדנרם אלה ובסיב מלאסס ליס איר עיב לו קף שבס אסייק

 ביס־ב וט׳ יופס מלאבה ט הפושה בל בטב פלאסס הל׳יש בסל וא*ב ברשיי עיש
 וט בסנא איט דסנר נראה יוסר , קלש דל דרשי לא הדניים דמים ויגק דנרסע

 »ק̂ו והיה p פלאבוס ומיס א׳ שהלבה הנאטו טמשלמ■ ואסר טגיש של בט י״י
 זגטב ושקרא א ורחא ,מ' ולא הקא ש4 דמיו ג^א והא לי׳ קשה וטה p טוו
הקא אלא השורש רגשה לא ששיה סקילה וסייב יוסש שוס שלאבה 0 העושה סל

 אבוס שא אט דברי והיש לזמר יש ועט׳ז .סקילה איב אינו מזן אוזס סל מיס מ׳ הש
̂ב ליס ביא סקיצה חיוג לפח רמוה לא והארה א' וחסר הן מלאטם  דקזיל לרק א

 נאט קי׳ל דלא הא מלאטא ליש אלא לט ואן אב ססימה א' דלת ומהי׳ גסנא
to א' לאאס ומהיס יומס פוס נקרא בסג מצאטס ל׳ס בל סל p הסום' ונס הבלל 

̂יג נר׳ספאעי׳ב בסגשסלרט  דלאבאסי. שה רטט פסק ולס׳׳ותה איט הנרתאעל ד
 ודל נדלק ישטה פויה מאן גשס גרהרנטרס הנדפטם הראגים נציק באי* וט׳

̂ו, ו', שבס ט׳ אניי וסהק שה לט אטש ולא אלטס נגד אומה וו*ל שנשב  ואש׳ ל
 בסלאנה שבס המסלל לאסו בסקילה יהט טאן להטן וגיסי לא pו . fo סנהודין

 שאט האמת טא שפשה אלאנה הך וולמא בטרור יוסט לא הלא טלאטס סהל״ס אמש
 סליט לא דאניי ואפלסא שס ואיש והבנסה בהוצאה אלא לה סשנמס ולא wto טיב

 גא̂ג איל מלט ולאו ו׳ וף הנדתא אורנה ,דרנאס אליבא מדא נריתא וק סלונסא
 מז בר׳י ס׳ל דאיס■ עיב לספיש ולפעניד .ברש נרטק גומי ליישב סטה שנשב עיש
 טבח לא tf'O וריי וריס ומרב ונמ״ש פלאסס ליס ציא ק״יל לא ואק רביב סל

 שס שהקשה מה באב טושב ונוה ,איט מוי לפרש זבאו אלא באיט דשסקו טביט
 ס הסניסו לא סשיה באיט קייביל ולא טון איוה טעס בומן ששבט •בו«ר אך

 ה9הל ואין בששיטס שבסב טללס בסשימה ססיב להבעל ראיט טב הרבר «ששבמ
;סיס ביי נאיסי

 סקים P באיט הלבה אם דנם לי השיב ביי שמשק שיה החריף המושלג הרג וומני
 באשב לא טב טסה בטבש הסה הסלאטס שרוב האן טסה וטיב לוסר

 הפגיא יבברש לקנוס דט ספור ודאי מד דעל טדן סנרא יש ט ואף ספק להתואס
 קוטס ליישב שקלים נמס' ירובלים שלים נם׳ לפמ״ש פיס ,מיש א׳ אוח שמיו טמן

 עיש איזו נובר הריב 7« מחננו סאיט טנא אלא וט׳ קטע אמרי׳ ולא יקיטן הר^
 ולא רינא נסר לילן לדטן עיג ואיג פטר הפרשה אס ההורג קדל סא היג ואיב
 פיס סטר פייסה דמרג דאף טסה לחיינו לביו איא זעניס אלא קטס נסר אזלי׳
 :עגיד 81מס־וו קוגי׳ ליע ועדין וו4רו מה' נפיג רטט פלסק נדמשמע טיב שטם מיט
 שהמקושש רביע פשה טה יזדמ דאסרי׳ הא גט טאלק ת '0 אנויס מי' ושיא רעיי

 ואמרי אטהם נעםר בזה הסנלא ללסמר במס שגס יימס טס טוללת שנאמר מדסה
 שבס המסלל דח פתה ניזסה שידמו נדי סונט טס זה נם וט' יופס לא פ*וה נסו
 לרינה שאיבה פלאנה הויל לידע אלא גו לסלאבה ליד טה שלא נאן מפא לא נאמה והוא

 יזעו שלא אום בדר טסה חייב טה ומא לעפרה אלא ופיל טעא מסר נט לנוסה
 י״ל ופסילי ,עיש כנלג ונדם אלא ואיק וה ופס פל עשה שמא נו שהסוו הפדם
 טס׳ ע״ יופס מלאפה ט פישה דנל קרא הטא ולא יופס מס סהללת הקרא דהניא

 טון נלל מיב וסניל זה דעס על עשה והוא טע יניבו דמשה מטס עיא ע דף פנס
 גשאלוס יעי׳ .מדיג » סברא הורס יומס מש לשק ומנשל שבס לנולל בלס טה דלא

 יט׳ טא, לנושם לדסס שטבה מלאנה המר מסס דמשייס ר<׳נ ט׳ מי• וששוטס
•ה: בנל

p“fi ללג פ׳ ידוסלפי וטיא. לסרא אזי למאי לש וטל נ״ש. הוזירש א הלכה ח 
 ליסע נל• רב נר ליא כדשה ליבזע מ• אפר ליס טיב ויהת תיוס נסה י
 ונוישלט מל' p מחלוקת ואין חסה סל א׳ שמאס הסו המוץ: הוא ששה של זנרוסה

:נסה לה סם קיע וט׳ , דקא ל» נ׳ש
 זן ונטם סהטניא דבא דהט מבףר ל והניס המיס ,טבדן השורה וק ב ר^נה

rt סס והרואה vועי׳נזהנם׳נרטיאייזשטסןיגיניט׳ נטק■ אה
:המשנה מרנבס

 וללץ׳ ויסר דב אמר דשים טניא שהניא ההיס ט׳ וסי׳. אססססא ננק ד הלנרי
 גדאס טיבשסיט אספשסא טיגשחיסיס׳אסיריהאימאןוקשל לעלים

 הוא חק• משוס שאסשססא אלא נ׳ לי מטיב לא דע׳נ מי״ה ליל זריי לומר דאפשר
p3 סטיהס טיבט עחילא אששסחא דקשל ומאן וצומו וחחיי נמוש ניש אותי שגץלדן 

 יתש״ס ל טיג ראיס איל לסלים טובתו לעלים ילייו נזי״י ל טיב ומשיה
 ^ה דסשסא משום לקצירסו שצדן טה נסב לא ונס ברישא דאסססתא דן רטם הטא

 מהדקשססובא ונוהטישנ נרינ. והלנה שחים טיב ניב נוומרולל״ת אט׳ ל ואסיג
 ובית וט׳ קשיא לייי יח לרבי ח <>נ״ ?*®י” יי** ימה *•iv'oj מיק סט בייש
 קשיא לא וחתאי לב תל סלעי ולפא מטם יא19 ול*נ שם טווס׳ ונתט לב והאתר ובי׳
 רמו על לי דקשה ורע לקיע. ילושדבו « מזישיא רטם ט דשו ובמי נוטה סריי ליה
ם טם ששק: גט קשה יטוסו הסנבש לטל שסק אסאי זד׳ב להא הבא שסשק טון  ^ז

 'ל3 יא9 מיג שם הסול שבשב אף הנא מקשה אבי רהא שטס טע אינו אמא•
 רסנה ^ל לסשטה ̂ל ונו׳פ בתנסי איק למס' סי■ ונספר לב סל סליג• ור״■ דרנס
 ועוברי מיש סחשבה בלא גס אסתר מושא עעע משוה דמייב ודיב p במיק בפט המס׳
 בו• בסחשנש p משה 06 זוקא משסע מ0(דל בד• האילן 06 הווסד שבחב רביא

 לס תיב תיג שנס התום׳ קשת מטם p לומר לידע לי׳ וומיק לא ללה הא טלפנו
 ודשט לדן אר הבד טת לעקל בסבשוק דאעד׳ בהא שם לט דקשיא וה וט׳ וועד
 ו»6ד משוס P לועד לסתום׳ «י ווטק ת0ב»ל דתסקלקלק בתרן זבדד לתת שם

 צודםם טס לא טובט לוסד דסל הנס׳ קאמר דהט ייל רטט לועס אבל לטשסם,
 דלל דחויק טון א"נ קסר סשמא זלג דסבר משוס אלא אים ללי אט• קושיס והבה

y *06 קשית ולקיש שסיר אטא ודי• איג טלתא סליא ובטינה סבר בהגהורין i n 
 *W ל*ח! ^ל ואיב מששב טעי לב ינס ממ וריי טא אלימוא קוטא לרבה
y ח *P 5̂ א0ם0אם ונקש בהא רבים דניי i t דלב דן מם לימי 
f גיב טעי ולליע חומר m ל רטם וסמן ואסשסשא מטא ללשוס ומנוק במחשב« 

 בסלש ועי׳ מזנה 6h מי• רטם תסק תה וסשיו ללמוה במסק לא טע זאת ב׳ הל׳
;טסב ומיק נ׳ סל׳

DP עסטס ם שעלו צרוד ודיל מי■ משרש ודנתי הלס משד ט׳ ונד*. נגסוטס 
 לל ואמר הא ולטיו ,לש הרס וסי׳ ערמת ע׳ג נמנח טעי נס לקנח מסר

 טע תעזיס פ״ג המנח בקוב ההלין התולש אף משסע סשאת טע בשבת תמס המלש
 Biro* לג למבש קרקש לג מבא ת טלק ולא טע פשטם ט ועלו מליזר ומיש
 שנשב תה של ב׳ «ל׳ נ0שנ לת היב סל שה וחלק טיג ודיטנק נר בס׳ ולב

 •טובם שיג נטבס לא ל96 קרקש סיג במנח מקא טיו• טע וס׳ באיי- ושלק ת3ג
שסאדןמבר: לש
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כ־ '•שו״. ':היש' שש רש'• יע■' הש״ש ע■׳ .פירתיו כינשו יכ; שם  פ״ב "<p -ן■ :

 כייזשיו שינשי ישיגו ד״ק ולוה כשוי ההילן או הישיי,! נס נ־שש כיהושי ד״ה
 ה״,ין כל ע״א כ׳יש דף ששת נ״־ישל״■ 1ג-שי: .כנרינרח שיעירו המעסר ה הלכה

 לתילן אס אכות מ תנות של השיכיריס כל ׳T כניונית לתכלן אס שיעורן
 :וקול' דסלכש ניכיקש שליד הסית לדני׳ שא"צ כל ד״ה שס מ׳ע ועי' כניוגיח

ה לנ על שסישה פה '1 דף כתושות פ"׳ עי' תכדק. משוס ס״נ כתי התושל וכן ו ה
׳ו׳יש מכל' פ״ת נס״ד נ שככת מה ועי' כה רשינו

 דסיל רניט שדג" הכין הה״מ .עשוי וכו' ויישיס שקלים שהר אשל ם הלכה
 כ־ש ש״ש ר"פ שיא״ש המעיין ושאסא יהלכה נדכה נייו דף תילין דנד״תה

 דס יצא שלא !ct כל כי׳ ששור שהן הרטנל ונו' ש,ק"ס ושאר דנית.'' נפירושא להדית
 לשי אשל כשל ניאה לא זה ורנד הרת׳יש על שוס ׳הלוק לשינו ות״כ .ע״ש דשריו וכשל

 מתני' לפרושי כתי׳ דס יצא שלא תע״פ הדם נל־י שה דר,תנ׳ דנר״תא ל”ז הית׳ש פי׳
 ׳ו״ש התום׳ כי״ש היא וכשיא הדס שנצרי דוקא פשור די,תני שר,צים שאר שם ושמילא
דני והוי הוזר היע ששוש הדם ששייק כוונתו נעשה כשר הדס ונצרר פור נו שיש דנ
מי ולא הדס יצא שלא הנם משרק נשאי ישא״כ רשיעין שם לכותש ימי מתששחו ע
 משא״ש כשור ויש׳ה לקדמות! דהוזר פירוק נום כלל עשה לא פוי להם פאק סיצים
 מצא לא זו דש־״תא שס שכתש ויש״׳ .מפיק רשום דתייב הוא נשישא ודאי הדם ניצא

 יכינו ננירפת כן כתוש היה שלא נת׳ ואכשר דנצרי נר״תא כך דהיינו נראה סקופו
 יזלד ומדמי מקשה יהי.פ' אלא דם מהן צא ש עי שקצים נשאי היא דנריחא ננס'

ס לכי' דנם כה״ס וי״ש הרת״ש. כמ״ש התתני׳ דפי׳ ורדיוקא הסניא  כן צ״ל צושע ינו
ס' ועי' צ׳ע מ  ירכשת שעל כה־ש ודלא כנ״ל היעש ודוק ליוד שושנים ונם' ׳׳׳פ נ

 והרה״ש לשינו נין מהלוקת כאן יי,ין לההריך ואק מיכיתות מינם שם יאיותיו וכל המשנה
: להדיא כ״כ שלמזיס היא״ש נם

» ' ה^נוז  שכתב מה נהנהה״׳ ועי׳ ■'ש הלכה פכ״א מי' .וטי השירות אס הטג
 יו״פ מה' ה שפ שס׳יד מ״ש ועי' ש*כ טמן ושתו״ת דשיל׳ס נפנק נתן

: ׳•ד הלכה
א הלכה רי ה״ו י  פס ככייש''׳ פוני דינינו וצ׳ל ההיס פי׳ . מיקד תולדת או ט

רי דפ׳ד  כ״ס דף ששת שק׳ע ועי׳ כלשה ינינו ופשק מ־קי ג'כ ס״ל ט
א  :נפ׳א ׳ו״ס נהי שזה הכתוש ושכ׳׳ד מהירושלמי יש״׳ על דקשה מה חימר אין ד׳ה פ׳

ב הלכה  מדשר■ שליזד שי״ס פיתן או׳׳ה ש"׳ ט׳ . לאלתר לאכול נידו נירי ואס י
 שורר שין חילוק יש שעית ד' או נ׳ אתר פד והנית נייר אס שה שנינו

רי מיע פסולת מתוך אונל  לאכול שהיית שירי תא'כ מית״ש לא מאמי אהד אוכל וננו
טם טן  שש' ועי׳ זה מילוי, לשנינו לו מנין ואי׳ שם וס״ם שתרה׳ רנינו סדלעינהו הפי

tא *׳  אשל כלל היח־א משכית לא אוכל מטך דפסילת שי״ס סימן נמו׳׳ח ועי׳ נטני
 מכירש יילאת׳ ושו: ייתר. מוכל מטך כסולת נם לכ״ע אכילה דנשפת שדעתי פלה
ס' ט נ י  ואין לכ״פ שרי מעכט ופסולת אוכל שהוא אכילה ששעת אך וז׳ל בס יוסף נ

. ע״ב שורי נזה
ט' הנלין השותק וכל טו הלכה  השף סלח ישתק ההן כיד דף ששת נדושלט ניט׳' .ו

 ההן דיה שם ק״ע ועי' סומן משים ררינ סלפלין
 אהדדי טתיין ישינו שישרי כל׳יס ועי׳ היתש״ד השנת עי׳ .נאפי ניטל ואק טו הלכה

שש׳ ועי׳ ע״ש לא שששת אשל לשנת סמוך דיו שטרן נפ"נ דפסי, נהא
פ' הל׳ ס׳ץ ניצה שמם׳ ק״נ

p"1fi י נ הלכה ט  ס’או שש׳ע ועי' הרמיך קישית כ'מ עי' .כ"צ סטשל שהיה דנ
נ סיק ס ונמנ׳א ופי״ח נ”י ז' דף ששת נש*׳ נזה שכתבתי מת ופי' נ

: ספד ד״ה ע״א
 ששנת נסנו אס שתש רנ׳יד סימן או״ח והעור .זכו׳ נתנוי פת והדביק שכס ה הלכה

 כה״ר יש־׳ נפי' שם מגיא ועי' המניד דעת היפך והוא נמדד אפי'
א על התיס שיפת לט קשת ונאפס ה י׳ ד  התי־ו שהנוי שכת נהדיא דמחני׳ דרנא נ

 יותר רטתא דהוי ששוכח נר,ע לא ואמא׳ םי,ילה איסוי לידי שיטא קודם לידוסה לו
י׳ ופשפע נ  רכ׳ש דיפמע שסייד אפי' ש דמי הנווי על להנ׳מ ליה די,שיא ומאי הפור כי
ס' ממאת תיוש יTל יטא פלא נדי נסוננ ע  וץדס והדכי אהדר כד יששוננ קאמי ו
 עי שננתו לו נודע שלא הישא אלא הפאת ה״ב דרדט שדחק המאה סיוש לינא אשי׳

 והדד כשיח פשננ בשוגג לה משכמת יהא זו יץשיא ל״שש ויש .ע״ש העשייה שננפיה
טי וז׳ש ספאת ת״ש א"כ נלאו נ שיננ וכ״ש שמדד ספי' ה ה'  והא ססאס דסית״ש ננ

ם' מוחי דלא : שסוניא שם זי׳ נם׳ עי׳ p מ
 נצ'פ ינים ישרי הרה ההיס .פעור שכלי נין שיד טן יבלת התותך ושן ח הלכה

 ל״שש נ׳ ולפנ״ד , ס״ש בשלי הלחה שהישלת שעירושין נניאוש נראה דהי׳
י׳  שם סי,שה ולא דעייושין טגיא הך שיש איתא ססתים דנסשכת מדק דהרי רניפ דנ
פ׳י פי' י\שיא הן הנם'  אסר יקום שן י׳ש עירו־-ין כירושלמי יניסיק ונראה , שם י
 קפיא נכר יישש־׳ אתיא נשל׳ כאן ניד שאן אמי דנ״ת ניכשה כאן נלנ» כאן

״׳ וזזדנ׳ת ח המקלקלק נל רm ני ט  לים א'צ אפי׳ אמי ק נ ומשפיי סחונל חון פ
 וכאן כאן י״׳ ששם יאש׳׳ת ולאשר לדם ליץ שיהיה והוא יוסק ר׳ אפי xלא ו^צ

 א״ד• ושספחיס נעייישץ וכאן כאן הק׳ע ופי' לדם 7צי טהיה והוא נףפק אק גלסה
 והנא דאורייתא איסויא ואיכא לדם נצריך א״ר׳ נפפידם דאוסי והא לסה טנלס
*נ. ושד לדם מנלצ  משכחת א״כ ליס צריך דנפיק דלמ׳ד ירושלמי מהך נקסיק פ

 ימושל לס״ד אלא הוא דמקלקל משום תורה איסור כאן ואק סשוי נלסה נהלי דנם
י לדם שא'צ אע׳ש שרג מקל^ל ועננדי  יהתוניא וי״ל .סויה חיסור הוי לכ׳ע א׳

תטיה מקלקל דס״י אליבא נם לשנו״ רצה דעייונין  יפפהיס סוניא משת׳ש ס״ש נ
ס המקלקלים נל דק״׳יל דהלפתא אלינא אזלא  ליס צריך ונעיק וסנפיר הובל אפי׳ פטיי
מ ואיר דעדונץ י\שיא הך אשדק לא «ו*ה ט  בפ׳א לעיל יפסק איל לפענדה י

 שפוי ששלי יאפי' פה יכינו כתש סש״ה וסנעיר מושל אמי' ספורים המקלקלק דנל •*ז
י ופי' , ipipo יהוה מטם ופפוי ליס נא*צ דסייר נלנ»  מה ד' אות מ’ש סימן ח׳

 ופ׳ש פתי' זה נזכר לא שנידט הריס ינספר׳ עליו והפה ע*ז סי' הה'פ גשם כהניא
ט דני׳ שפירש מה ■־ ודומק יני

ד ^נ ק פרשו לא ואם .זנו' p*4 ט 1מ טי אוס סלערות אבי' יו  ואס נידו לגכלן א
. נדינ נגלי נטלן נ י נשנס לטל לו שיש המוהל דני פל פ' ט נס שאק נ

 טמה שאירע כמו הצפוי! נסיקה וששכת סראו׳ שנת עיש צע־י' ותיקן אז־ ריהל
" ואי לא או כ־תו׳ צנרניו לתקן שיי ת׳ כעעיס ס פכו״ס ע"׳ פ  יד גם׳ נוה עי' מי׳

 נאחרורם עי׳ זה וישר ליעפה ולא להלשה נכדי ע״׳ ל־ת- דיצה היציע נע׳ דוד
 ליסלס הט׳ז שס אסר ש”נע צשריה ליעול שעשתה כאשה קצ׳ה :סימן ׳ויי וע״ז ש״ך
ט׳ עליו שס תלק ננקה׳ש והשיך נכו׳ ע*׳  אלינא דעוזז הרישיש שיפת יפ״ז לטל מ״ש ו

; לדנא צ׳ע איי מ״ש א.לינ אשי' דשיע
 טסס צניעה מה ע״נ ליס דף שנח שייושלט ניסינן ה.:ע עין העושה יד הלכה

ת שנהמה סכרנעין שהיו נישק טיו  שטה הי,״ע ושי׳ פאדטם אילים נ
י אמי אותו כשיסשיטו העור אדום דליתי הישא כ׳ ששרכיע הנהיה תס משין ׳  הדא י

 שנס מהלטת ס*ט נק׳ס המשי״ס הרג וזיל ת״נ דם נה ו:.רי רנורה הכישה איזיה
 דהא מלאטס פ’ל בהדי ע״לוה לא ואסא׳ צוכע טלית ה׳ז הצנע עין העושה ל׳ וקשה

 ואפ׳ש הלשע עק דה״גי לצכוע ושני ואיני; השלת צנע םי״נין מנשלק דהיו נרשק
 רנינהו שמשק דהוי ומשוס היא תדא ויריןי ונודר דזורה אירן הא הצונע יעי; דהיא
 נעשק טתה צניעה מה כירושלמי נמ״י קצת ל׳ וניתא נפ״ע רלאכה תר דשל הא פ״ש

הי׳ והלניעה הצנע עץ רהשא מ:רנ;׳,׳ נהיו י קאתו הדר• נ  ;נשי׳ שם ועי' עי
ק ר ס דף פ״ג פ' ׳רושלה׳ עי' .ושו' הקושי א כה‘הי י פ  טסה קשירה מה ל

■ הירושלמי נפי' כשי׳ שם ועי'ש שישכן
 איר הממני׳ נפי' ועמ׳ קי׳ש דף בתום׳ שנת עי' וכו' ניד׳ תנל היה ואם נ הלכה

;ע״ו תות שי״ז סי' יזו׳׳ת
 מנמל רצועת לו נשפעה וז״ל תוספתא הה"מ כחש וכו' הרגל יוש שנשיע או ד הלכה

 ה*ז סופמו נשמט יי,שור שלא ונלנד יחזיר היז הרגל רוש ש.כיע אי וכנדל
נד יהדר ':  צא תוססו נשמט ודין תון. צד של רנלו דוש היינו כי׳רועיע ■קשוי שלח ׳

ע ונס נישיט משואי פ׳ ט' ,השפיל נ  מטיושלנז• שהר,שה מה נס*ז שי׳ז פ־סן או״ח ו
:שם ס׳ר וטי'

ע׳ לא יןשירה הך .שקבי והוא וכו׳ התופי ט הלכה  רדי שקושי רק אוק מעשה נ
 יייג כשנת צידין הממתח ל׳ יף שנח נירושלפ׳ דאמי והא התפירה לק״ס

 ואפ׳ו כלומר שס הק׳ע ופי׳ .חופי ומשום קישר משים נאמר שם וקאמי תינר ישים
 כשסהיק רק קשיים יצ״נ א״י קישר רשום נמי לית״ש מ'כ שיקשיי עד תפירה הוי דלא

 מתיו״סק לא דנלאיה שעי עשית דקשירה הירושלמי דשי׳ פי׳ ורשינו .ע״ש ההפירית
 קטדס משוס ולא לבר רה תפ תשים אצא מ״ש ואינו אימן קשי נע׳ לא אשל התפירות

 פלאנוט דארשעיס נתתי׳ פ”יו שתום' ועי׳ מ”הכ שהשיא יכינו על הרפ״ך קושיח שיה ונזה
י שם ודייר, אמת תסי

 אם טחן אחד איפר י•■ הייב נסופשתא ש״ה ושו׳ האשן את נתן אתר יב הלכו־,
 ומוט האבן אס הטסל טיש ה׳ז העיט הנותן העיט אח ניתן ואתי החנן

 קן פנס נק״ט ועי׳ .ש”ט מ״ש ה׳יז העיט את נתן שלא אע'פ לבנק והשקיט דימום ע״נ
; אוסר ר*■ ד״ה נ ע ל'

 והמיושן הסגנן אסרי' ל׳ דף כ"נ פ׳ כירושלמי . שונה תולדת ז’ה המנבן וכן יג הלכה
 שמן שאץ הסושר־ם ולשיטת השונה ר׳פ רפש״א נמידושי ועי׳ לש סעום מ״ש

 ל ע׳ש טנה שאיכלין ש״ך אץ ההיס עי׳ שלל נכלים
נציל ד׳ה ע*י ל״ו דף שכת דוד יד שם' ועי' כ״מ עי' .כיש נקש העושה יד הלכה

M ציה שעשוי ניול הנקק אם חילוק שיש מ״ח נם׳ הס׳׳ח נשם שהשיא v i
 ארד להשיט רק עשוי שאי; קטן שני,ש משא׳ה שונה משום דת״ש מודה כיואל נם השל
 ונזה סנה משוס נז״נ שאיט שפו־ל סבי ימעיה הכל להוציא שיכול ש׳ש גדול איט אשל

• רניט שינד פתירה אין
 וטניושלסי נ׳ש ש׳ נגע' אמט׳ דהש׳ ששטש מכה משוס נמש לשינו .הינפת טו הלכה

;שונה מפום מ״ש זשוטת ששלי המנפח ר׳ל אמר מיש ל' דף ששת
ומיסיט .המנ׳א השנת לפי היש״ש שיטת פ״ז ריש לעיל מיש עי' .ודנים יט הלכה

ה ט״ש ס״ב שבת פ”שיי, ד״י, אלו יוקא ששינו איט דרשיט מננים הצד י׳
 משאר תנשים שנא דמאי דס״ש מודים עלתא כולי דשתנשים ק׳יו דף שעידש'׳ סוני

:כ״ד הל׳ ועי׳ ׳*א אוח שט״ז ט׳ א״ר ועי׳ מיים
א הלכה  סשן מ״ש צש׳ ייקא קאמי ש״ש ס' ינייישלט .ישו׳ הישן את וכו׳ הצד נ

:הימשלסי עם מולק דששל׳ סכר דרניט א״ר ועי' חדא יפחת חדא קמן ד׳
אושצנא שק הצת׳ דמתלק שתא רניט בפי׳ הה׳יס עי׳ . כלניס המשלח כב הלכה

ר׳ שלמד מה שט׳ץ סיין מ״א עי׳ מוכרת ואינו שירש״■ היפך  הפלנו נינ
י בעי' לא דלאיסיא ענ ט' היוש לענק צדיק לא והשלט מעשה י שנדמ* שם א*י■ ו

סמדם אתי׳ לרדוף כלבים המשלח וכן ש״ת דף שם יזיל ישיט שדני• יזטאי השלט
ט׳ ישיט דכי׳ הן p ש”וא ה״ש לתופסה השלש טניס כיי ורדף  .•וסף נרכי שס' ו

 P וידש דרטט כחש המשנה סרכנח ושם׳ ראשונים ט העירו לא רשיט דין ומקור
 תיטק נטל אס לענ״ד ונס נהיראשלל, ולא שעיא. לצידה הולדה שים מלא ילא מדעתו

 ס׳ר דף במנמוח כדמשמע צידה תולדת יהוא להעלותו מצידה וכים שנים י״א או
ט דק״׳ל מהא ופו' שלפיה המשלח דין רטט ילמד ואפשר  ונעל לטח שנענס צבי צטה נ
ק כלל הצידה איהו מנד דלא אע*צ ממהר׳ והוא פאמ״ז שהלכה שמיש דיויש שפניו  י

 נסחלה מעפה יעשה כאן ש״ש ח״ש הילת נעל דהיא טק יאש״ה ממילא שנעשה
ה ידו ועל ושסוף  סוליה אלא דאיט נלענ״י דנעל זה דק ואף יח״ש הלידה נגיי

־ יצ״ע ודו״ק
ה כ ג מי . שנים נע'טהו נ ח ס  דעני כזמני'•חייחא הך נחש ושחוט'׳ו׳ס שיזתי׳ כיה פ

מסט■׳ הך השיא דנשזי יביט על הקשיתי ישש״י .תיש י' שפיק לה תנא
 להשגיעט התנא מיצה לומר טש שם ושחשח• להזשיי הטיך ק אק וכאן נשיא י' דפרר,
 לנוד הדס״ל לזה טיה ושיעור לזה צידה שיעור שעי לא יכול איט וזה יםל איט ינזה
' אלא ל״ד יסנן צש׳ ציל ולפיד אמר ר״ה חוס' י׳יח צי' לפי עיש ״נ5 דף מ״ו  נטיש נ

 לזה ש״עויא שט לא ילכיע נייסתנו לפי ואט' ת״ש א' שצי׳ יאפי׳ קמ״ל התום׳
י מ״ס לזה ושיעורא טי ,קמיל שהכי לטעות ה׳  דוקא לומר מך,וס דיש שם כתשתי ו
 סדם לירדיש ססיזשי יותר שהוצאה שהיסך א'נ שטויק נ׳ היא נריעה דפלאשה נהוצאה

:סה להאיץ ומין משם קמט ממושיט טלפיק דייל משים
ס׳ לשומרי שיתו לפעל שם ש/ להקל ואק וה״ם הישנ״א נשם מיש מ”הה עי' .ו  ונ

ט נטעל נ׳ ונם׳ טשי! פסק הו• אס לן איכפת לא הצש• זולת נס לשומת ני
ס6 י
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א ospm ^כילה בלקק ל'נ דף דסינס סהך פלץ להיןשזס האויו שסיז »׳ **ס  P'00 וי
0 הספה נשג• מחללח סזרסין ציו זף גיצר ואסר׳ וק־ססא הוא דפיה  סם סאסי %

מ׳י נשיא לעיל ס״ש וסי׳ ועיש הוא סו דיה ס׳א מ׳ב דף ו סי ונ  לסצויו מנ
ס ליה ליין דר״א צ״ה דף שנת וויא ומכמיס גשלוצתא והדין השיג ססללקה  םש״ג סני

 ועיש: ומיק סם התום׳ רץשיס ופיושג סנדהו להו איה ומש
p "B א  ירא ל׳ דף שנס מסנה נשיי מ״ש ועי׳ לפיס פי׳ .הפופש א ד^כו! י
ה י להו 04 ניוושלפי אפויאי דכל פשום מיש דפעם אפו ופניל וי
ש דסרי לייפג <רש שם ומיס כשפואל שסק ופסיה צוגע פשוס נשסישה  «ן סהוהיס מי

: ופנינה פסוניא
tut ט׳ דג העלה אם לשיקי  שיוו דף שגת בידושלפי סנק פשוס שה ושיש פסיש .ו

 ופפהפא קוצר מסוס סייג פפיוחו סנדילו סאהה דני וכל «ויא דצייד ההן פיא
ה נ?יפ ועי'שם «ויפ פפום שפם נהושיס נם כסב והה״ס ודלול גהושיש כיה  כל, ד

 נהמה לפעי ידו והוסיש הא כסנ0 דיי סנר ד״ה עיא כיו דף פיו מם׳ משנו וסיס
 הסעסים נץ וניס .הסום׳ פל וצ״ע דנווו פולוה דהוא מנדולו דני פוקר סשום סייג

 שם הסוס' כסנ ופוו ,ס״נ אצלינ אשי' לכיש• דננווו הרינ״ש נשם פיו לפיל לספ׳ש
 משום כאן אין לצאס שכנו הפשגר של גיושגס א״ג סדשיי לו כלו אם לדינא
 היכא מיידי ורניש קוצי משום יינ0 וסי מלול היכא דל״ש ואששי ,פגמלו דנר פוקר

ש והשילה S הה״ס «י
ה  ;שדצים דשיס א' משנה המשגה נכי' מפיש יגיש גו סוד המשי. נק «וין 16 3 הדנ
ד!  :אנל דיה שיו ז׳ ד׳ שנת נמס׳ ס״י ופי׳ ההימ סי׳ סופו. לשי דום! ואם ד ^נ
ה ט נדנדי שלמו הה״ס פי׳ קיסם. המשל ז הלנ  ולא אלא נסכין נקושס ומיידי וני

 ציע וננלי כן הדורש ששת גם ונאמס לנאד. לו שהיה מה ציה טסא
 דמדנדי ואף .עיש מיידי ניד דוקא יהודה ודג מסוספסא דאיה שם והניא דפייג מודים
ץ ופפמקו נמססט דוקא משמע רפיי  הדג אסנם נסכין אפי׳ לא לפוד נמופן אנל מנ
 ופסיק מה ולט לסוד נסכץ דנקושם יש״י נקס דליו כ׳ ה׳ אום שכיג סימן א״ו גנו

״י שם הואיש  הה^פ כ׳ ששיי איג אפוי נסכין גינ לכרס קוסם ונני ניד פיידי וי
 אנל ניד ניידי דהכא דץ נס פסיוע ניד מיידי ׳0 דנהלכה כאן לנאר לדטנו לו דהיה

 מקום היה וא״כ להייס נסנץ לקטום אשי׳ דפהיד סקייש סיסן או׳ס הט׳ו שיפת לט
כ שסוד נסכץ דנקופם הנין שיפסו לשי ז”הש אנל לנאד צדין צא דדניט לומד  כסששן נ'

די סל  א:שד סר׳א שסק מינו כשסשן נאפד ואם עליו פחמה נא״ד שם ופי׳ דש׳׳י ונ
ע׳נ דד*א פ*ו דספן לומד א ו ד ני׳  האי נמואל אפד פ*נ קפ׳ו דף פנס דאפדי׳ טנ

 קסום שמא נדדה אפר וו״א נ1סי משום גזידה אמד ״מד מ ס״ש אסור דאסא סרשא
ה שם ופידשיי  לא שיטו נו לנפוח נוסטא כלי כססקן ה׳ל דקכמי׳ וכיץ ונו' שמא ד׳
 שנם מה׳ נ״ג נס׳ הנ״ס ננרש נהלנסא ולא נו״א ס״ל דד׳׳א לופד וווסק יקספט
ט דסה דמס׳ה  משוס נדיא נוה שסק דד׳א סנד דדנינו אלא מהלכה ד׳א ונדי וני

 לסח ו׳ הלכה סנ״ג נס״ו נזה מ'ש ועי׳ מסלוקס נלי קסט סספא דסוסשסא מדייתא
ט שם נסנ לא מה משט א*כ כר׳׳א דססק 1*0 אי כקושיא  ושונד נהא נ' נהצנה וני

:יע״ש אייר דנסוססקי החנק אס
ט׳ סטה ל^Dנ ט המה ט׳ ומסק ו ̂ס עי׳ ,ו  סי׳ נ׳ סלק שט״י ונשו״ס ש״פ »׳ ני

 האקיוס ספל סשוה להסיד ולפ׳׳ו פמוס משום דק נשעוה פסיקה דאין ד׳
ו פסו והסכים מוסר נשפוה יגע שלא נענץ  ופי׳ עליו ס^ן ס*נ מאירות ונסגיס אהח י

:שק ט' יוסף כרכי ל׳ה ט׳ צוקה מפיל נם׳
 נידושלמי וגרסי׳ סייג אוסיק נ׳ דנכל סשפע אוסיק נ' שכסנ שה רטט דסדנרי ורע

 אמדי ודנק וכו׳ סם שש כגון סייג שם והן שוות םיות6 ל כתג ליי גשם סט
ו וסופדת נץלם ודיי ע׳ו וסופרת קולת אפר אשכסים גליס אותיוס נ׳  יףלם ורנק פ׳

 ע״ו קולס ששור דדנק ופיו טיג דליי פ׳׳ד שם והן שוות אוסיוס נ׳ ל דליי פיו
פיו סייג דרנק נלד שם שאין אע׳ס ליס *תיום נ׳ דדנק  דטט כ”וא ששור דד״י ו
ם׳ וקקשה חייג ננ״מ אוסיק דג׳ כדנק ססק  נסנ י' דנהלכה המשנה פרכנם נ
ט׳ כפולה אום הכותג דגיט  ואיל שטהס של כחופדא רטט שסק ולמה ריי שיפת הוא ו

ק 14 היה איכ פלס נין אסו מסם נץ דקתני דססט׳ נסנא שסק זדטט  לופד לונ
ט. שהא^ 0’פ הה׳ס נמ׳ס p פשפש לא רניט ונונדי סייג נ׳׳נ א׳א ניג קו  נ

 דאאורו נאיא סלנד ננ*פ סקיינ דפסט׳ נסססא רניט דעת דלפולם לופר ואפשר
 ולא ססז׳ דנוידי לרניט ס״ל לא נוה נפלמא ננלסורא דאיסא כאן נגס׳ ואמרי׳
 ט׳ טוטין קיו דף מס׳ ונרסיק הישג ודלק סחט׳ פי׳ נליס ופי׳ נזה פתסנסו נפשק
 מתמיהים ואסדוטם סייג תנין נעי ולא אוסיוס נ׳ נסנ אנל זיון נלא זייח נ׳ דוקא

ר מל  מול לטעמיה דרניט וכתנ נשיג נזה העיד וכני זה סילוק הזכיר שלא רניט דנ
ס׳ ומשרש תייג עטן דנכל פסתנד א*נ ממכנ ואיט שסל לא תיינן לא דאה  אסר פי׳ ננ
ט' זיוני נעו ולא הא זיוט דנעי הא ק׳א שם דאמד׳ נהא  ספה זיל הדג נס ע״ש ו

 כטן אסם אוס הגיה דסטא הא שם ופשט רנא ואפר להא שהשמיט רנינו פל
 <ןימ*ל tfo לפדן דהא נהלכסא ולא דדנא דמילתא ד׳ ומשאו י׳ של צננו שמזלו
היג ־י לא ננ  או כנג כל לנדוד צרין ר׳ נמוץם ד' כתג ואס סוסת סק אצא מוינה ^
 אלא דאינו ד׳ סל צנט כשנטלו סונוס הק סקרי דלא דמשפע םנ00 מדד עי׳ כירך
 הט לא ואשים סט נמקום גנו הג' לפניו דהיה טדאה ופענידו אק פ*ג שנשל כדיו
ר םוטת כסק  משרש זיל והריס נראה ולפניו ,נש׳/ג סס פוד ופי׳ צ׳ע זיל הדג וונ
 דינא אלא פודים דנק דאשי' רשיי כפיש שי׳ אץ ד׳ של לגגו שנפלו רנא דאפר הא

 משום נו״א לאוקפי לק ודפק והא סייג הארג על אמד דאפר י*א9 להנדיקא פוקי
 נחיר וכיס א׳ אום כיא «אר לא שהגיה לאמי אשי׳ פשעע אמד אוס והגיה דלסנא
^ סיסא אשי׳ שה דיא דסשט הא פל שכתנ  אס להשלים דוקא סשספ לכאורה ד
ט׳ לא השם להשלק אכל הסשר ק אש אשי׳ יסידא רטסא סגא לא אפא• וקשה ו  הנ

ק ממייני לא דנזה נראה אלא א׳ אות  ״נ0ו נכסיו «שיפפ גני שנהג ריו ומי׳ ינ
ס׳ והפסקו ם*ז דף פ׳ש טם א־י נ  שנסנ סס פל נס .ושפוי 1P3 פ״ו נהלפה וו
 אפשר לנהוג פיס גפומק נס ואפשר שם האיד כסג נשמאלו הטסג ייד נהלגה דנים
 סכק נאיר מי׳ והסוסשסא הירושלמי גץ ומסלוקה דטה הוריות רש נימיט דוק) דהוי

;הקג ודרק שיס
ה נ  סם שכסג ומה י״א הלכה נשיו סה כהנסי כנד .וכו׳ נהג נכל הטהנ י מ

משפם הוא שטס אלא דשטת שטס טי דלא אשיג לכסוג לפסיס להסיר

 . מיונה הססד ק או סספוס הלוקס ששן כני ואס נ*כ להוווגד ליה דשיסא
̂ם דאסיים שטס גם סתייץ ומשיה א״י קוג לסניס ̂  וגיס היין וכיס ט״דא לשט
 f הג וכנאיס פקומוס נהדנה וטס' הנרשפדה וליה נשנת ספאם מ״נ נחג ונבל

v נ0נג אשי׳ נ0ג גגל גש דססנין מהא הוגד והוגיס א׳ אוס קניו טמן tt 
 ושרש ססלוקס כאן ואץ נזה שודם דליס ולפניד ,ונהל נתיג נקיא והקם
̂פ נשה שיש גטהן  ם»ם סזוגהו דאין ידאה היפג שם הפמ״ן סיש פהל׳ ליא הגה
 0• ואסר נהא דשנם סהן פטא ואיה סאי ססוה הוני דהר נדנדיו המגיא סהטן

̂ל הטשס נס׳ נסרס הסלפי האמגרזיוטהאדזלאנפידושיססריהסג  T14 היה וי
 W0 ומלו 0̂ »ג0ל והפסל אסוום אזהזם לנהוג צרו שהוא ק«ד ו״שץ שט לגשוג

 ג' נ00 סהר ם״נ סהלנהן מזרק הזייטן טדו מנו אס להן טיף סהיה יישץ סט
 סלסו נדרה ודרטן הויינץ היו לא ואס היאיוס נקונשרם כסטאר לו הצרסם אוסיוס
 לסטס אלא אקיום ניושסנ* חייט ולא לסיס חשץ ואלו לריק צרן• הוא שהיי ספור
 סט טדו ומלו <ר נ0כס •סניינ למה דסניא נסי׳ משמיש ששוסה וטזשסו .פ'נ להן ציץ•
w| משוד שהוא אינפ וזרק שסק למק םץ0« פיש yeb •כססיה דסייי *T !לה 
ן פריק נאיט סייג שאיט דהא מכאן ראיה אץ זה היי ולפי ק  פסוםזא-ן הר לא ^

 מסשססו שפשיס ולא כידו פלו ולא שסרגוס טשוהדהואצייולשטזייגץ נאןכסנאלא
̂ג  סיק קסייש M מקי מהיפא שיהק השג גאיוה אוסמס שסי לכסוג םיק אס פסא
 קחשה דהרי קכ0נ שדשוש דשטק הא הנ^ס ונוי 0̂ ודאי אלא פסשגסו סנששק
ם ס לסשוג שוקי שסוג נ0ט הוא אס וג*ו האזהיוש סדושס מסוס ה״ט שסוקיס ק » 

 < מל pnvp לא איג גלל נ0סכ oonp מל הטוס: אין שלנו דקה גגחינה אכל
 ל«ץ נף! טוש* מר אולי' ידיה אינדי והוא שנס ולמטן כפו יאק מניא ולזה

p ונפשסה שיהיה כסש שאיזם ססג אם ולכיש מסלקה כאן ואין כיור לל 
:והזאס ונשוט סקילה נסזיד לכיש טיג לה צרך «א0 מה זו נססיגה

. טוהו דיניה הומ׳׳ק מי׳ .הלמ יצרן אצל P פסקטן א הלנה יב *ס1פ
^ן וגל סייג לטנוה צדקה שאינה ומלאהה לסודרקו ופסק ונ׳׳מ ׳ מק  ה
ס לפיל וווי' פשויץ  eno ftTo הדגטהסוסלג סמר לי והקשה סה וגהה^ס ׳0 «׳ ל
ק לסיי ליי שפסק נ ק גפסנס הסלפודא והיק סה פסר והנדסו י ד קף ל  ׳ ל

n דמדא הוא וקסר הק in לה קסשי ולא מר «א אף לה ^מי דלא שיוו סה 
ה/ פסט׳ פוק> לא כ  fooo והר 1צוon 4 מק ומושה מסטיו להגקם שמססק נ

ק ולא יסודו הניא וקיי׳ל טא ווה לאסוז ציין ולא אפ״ג פ  וחשק לאשיו צוין נ
 סדזט השרי דרגא נסירוק סס נטל p משמע דלא סמש דשודו דופיא דנעיק לוסו

̂  דשלוגהא הנדסי כשיפס הדיש סנל אי וגסלמא נשוט דיה שה גהוס' סי׳
א יטט דסנדס הלס לפסיש הסלמודא מקשה שטד דריש אליגא היא  מלאסד לסיד ס

ק מונר אפל סייג לטפה צריכה שאינה נ  Kוoא ליש. נטיס׳׳י מ•0ד מוסס י
ל ד גקישיא הינק שכגר סצאשי  לוישג שדלה מה פיש י׳ הלשה iPo ניק 0ם

:לשליש טטל
אני סי השנתי ו א ק נדפס לוסד ד ג שפושה כיא סננסו נ0ם לא דפיג דנ נ » 

ק לסנוס «ךס ק שטר הוא ומקלקל אלא פפאס להססייג  דסשש טק מ
̂ר משום  W לא הסדאה וקינל tib3 סונל או סנפד אם אנל כמהין «י אצרו נ
ס ספדנו  זהא הסראה שיקפל ואש •צרי ואין משונאו לכנקם שמכוץ מצד התיקון סקיה מי
ן סלאסס לשאר יל״ד מקלקל מא זו נסלאנה שאמם ^ ק פשרה ד מט• אמוק אק י  י
ס' וסס סשראה שקישל שייך לא וזה ששונאו להנקה ומושה  נ*0ס לאקמא ושיש סיד מ
 :שש המטא ששקש גזה ר׳זל .מששו סשסייג ש»א משר מדקסר׳ השראה וקיפל פמדד
ס וההימ הראפיד השנת ט' הפסשם. שט ^ ^ בסידפסל׳ נזה קי׳ ג י ל פ ^ :  די

ה ט׳ משכה של טולם לפטה וסוהר 3 הלנ ^ן הטסקס ולוזניי ימ9ה השג .ו  מ
א שברומי׳ טמן Vc3 וכיה מושר מן סל נתלש אט׳ פי ד מ  לסזשש 00^י

 ומרזזושי f«ומי׳ דלל אלישא סדרנק אסור p פשל דאף וםייפוד המיש שש1א
סניא I השריג סימם נטוזש שם י

ה  rM אפיי נלד ששש מה לשאי טדשיי והזכיסי הה״ס כשש .אטו פיד 1 הלנ
 4 ששנרן אין לכטש שנא |cp אגל כהט b ם׳ טדוסלפי שאמדו פסה

p לו ק מק לו זקוק אץ מספק קלקס מצא אקו לאו סט pO■ שלסטס too אך 
טי צודך לו ר ושלא נסידזסי ולמד גנ  ששה נסאן אט׳ לו טסמין דאץ הידזשלפי גדנ

A וטיט אשו שליד מוסס מסספא אמר׳ לפצנד לקלן צורן שאץ כיון אגל פיד p p 
פ׳י נזה מיש ומי׳ גגסרסנו דלא וזה די נזה גאששוג מה ומיס שם נ 0 שסלד מ 0 

:לו הל׳ אסוומו סאשלוס סהל׳ וגסי׳ו
ה i אה אנל B הדנ p טל. פגסיפוד ספוס וכו׳  סשסס 4ש דפקידס ומ0פ וה הפס ס

ס פשוס כים ט אין ס או פ א ר ^ א ל ד ק י כ ס ל נ ל ה ס ה ס ו ן י ^ ם ו ב  ש
 סהטנש אף סודה אפוד וסר גלס כשלל דהוי ספק ליזס נם׳ כפ״ש ודלא כלל פלאגה

/ אלקזר סויה «אק הדש  נ1ל ל׳ דף דסל! שט׳ דשניג שאזהדק too4 אנו׳׳ק ז
ק שגם שהוצאש אסד לא v7wo שימנה לי 0שכסג«רא שגם נטל שפצוש  שסאא מ
י6הגק ולא מקד א שגשימור סודנו ^ ר ג פ ל ^ ס ר ו ש א ל ג א ד « א י ה ס ש  0ל

ט׳ אס יצא ס דפי מא וגאמש מיש• הנךדס לסרומס סלאגה קשה דלא לאו א ו  טפ
 שסלאשש tfo מסין גספיג להדיא מטאד וכן בסיש מלל סלאכה סם נקרא ולא

 וזם פוקד זס דאדיקא אכזדא הוא והנסה הפקדה כל מושה וכשאמה *ל1ו המוציא
ס׳י סס כקנסי- וכשד אסרן אפל פפודץ שניהס פנק ש. רשיק נ  טון והמסה זסג

סו פספע אסק גנפא דידס סני הק■ כתג דדטט  א סנסס 4פ פקפק פני ונ
מד אלא אה נטאןי ס א ש מדרשק אלא אנו ניג ס׳ש גטציא נס לינ  שסזדשס וגל

 א שנרד אסר סמד ספולס מון נדדה אסור• שא שגל לאיו ליל כיו טמן ם'צ
א ה!ל סודה אקוד ט מששישד-אין פנדה שציא א נשפם  ששגהשמלס דשדיו מג
ע^ א דץ שנה מהל׳ if0 מטאו מס דפיה קדפדי שזה סמסקסק שפסוכה ו  דאזד 9
כ מכסימוד פרדס לאטם נזהר ופי דמקשה ונגס׳ מדדנק אלא  אסר דלא י*ל ל

: פודפק אלא
ת י מר• גסי• ליס ההיל א׳ סדדל. מלזאס אט' K* הלנ ל א׳ י ל שנו ו  (0 3000 זו

נ סט׳ לאטקי דשא טדשיי עי  הסיש שליש והאמה שם פלנל ומזיק מ
 שפם מסשט וגשי גסזקיה סשק שמתני׳ שם הדלש גנווקיה דגינו שמשק וגנרקר-ח

הנארמ סגפיש ס׳ סיי <תו: ג
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ס עי' .ורנליי ידיז נשיפשגש סו הלכה  א' הל׳ שמליאומ גי ר׳ש עייונ־ן ק״ש וגי' נ׳

א«ס י' ד׳ה
ה ^נ ע עי׳ .ונו' גמלא ים ה ן שחיה מה ני ס׳ « על ^ טה דתל פי׳ד שנסג מי נ

סנ •׳ הן דנטיק שס ’נעירש' דמפרש יטנו על קושיא וה אין יו״נ י׳ וי
מנ שיהיה ואלנסוק ע ׳7 י ט  על השיגו שם שהתוס' ואף אלכסון ט למלוא שהוגל ני

סנ וישה עיקי שפירש'׳ וס״ס יש*׳ דניי שס״כנ שם ייסנ׳א נחי' עי' ישי• ט נ  יני
ע דנעיק ;עיטל נו למטא נדי ד' ינו

)4“p נ ק כ הלכה י ט' עומד היה אם ו הירושלמי נשם שהניא מה הה׳ם עי' .ו
י׳ נ׳ דף שגה נייושלמ׳ והוא חולקק ום וכסנ והה״מ שמואל נשם י

 ׳״ד הל' פיינ ויניט פירש'׳ לפי ונאיח ע״ו מולק נננל׳ מלמו היכן הי׳ח על העיר לא
 ס״נ עליו דיך שהענייו ד׳ מסי,ילה מפן המעגיי ע׳א מ' דף דרנא מימרא נהא
הי דידו ליל ע״נ דהרי הירושלמי עם מולק דננל׳ עונמ  לשי' משא׳נ גיייא נוש נ

 פמלוקח דאין פי׳נ הה'מ סש*נ קיק דלפי׳ו אלא .משם ראייה אין והיאנ׳ד ההוש׳
ט דלפי גראה אמנם רש״׳ של לפי' לדיגא נ  מהא נוה מולק דננל׳ יא״ה יש הי״ח י

א ה' דף המלמידא דמקשה הי׳ שנרהיי סרסקל אלא ע׳  וכמוס' כרינ״׳ דלא לימא הוא י
ה שם  ידע דע'כ הה״ק של דעהו על עלה מה כקושיא הדי מיח מי׳ למשה כאן ד

 נדושנ שיעתס' ולפי ע׳ש פעור מקום הד מי' למעלה דנל מי' למשה מ״י׳ דסתג׳'
פ שם דאיי׳' נמה לומר מקום יש ועוד .שם ישנ׳א כחידוש׳ נמ״ש הסוס׳ קושיה  י'
א אמי  ואמה' לישוח מישות המוליא מדחק מסאי לה קרי הולאה לגי הנגסה הגא י׳
ס' א ודיוקא ה׳ די שטעות מ ה׳׳ התוליא קתל׳ מדלא דד ה׳י מי  שם משי וינא לי

 דשמואל איל ע״נ דר״א וייל פלילי ונמה .די״א נשינויא ליה סג׳ ולא קהי ישויות
ה״י קתל׳ לא מש׳ה דלמא ליה דלית דאס׳ד  נתוך דוקא ה״א ׳w קהלי הוי דאי ני

ה״י ליה קי׳ לא ני' ולמעלה י'  נשיפת ס׳ל לא וינא לישות מישות קאסר ליה י
I נזה ודו׳ק הירושלמי

ע מדכי׳ דסשמע הה'מ עי׳ .רקק או ג הלכה  סימן או׳ס וכפוי לדו״׳ פסק דלא יני
 אלינא אזלא הסוניא כל וירושלמי דננל׳ משוס ואפשר די״׳ להן שסק שיל

י׳ ׳ דהלכה ש׳ס די ׳ י  דטשי דלי׳ש היא י״׳ מחני׳ דכולא כתנ שמיס לחם וכס׳ .נ
ק לגופה ציינה שאינה נסלאנה  מלאכה א׳ אכל טצאחו על יתמ״כ והאץ חזי למאי יו

 ש״• נספר׳ עליו השנתי ונכי נכ״ש סילוף אאצול׳ נס ה״כ ח״נ לנוסה צדכה שאינה
 לתא' ליה דקשיא ומה ונכ׳ד שליי כסימן נימוכח כי׳ש פסק דהשוי חאילץ המוצא נס'
 : עוד מי׳ש ע״ש מרפא תפל יוק המוציא פ׳ יאמרילן עין ע׳ג להעניי ליה דקנע׳ נוז׳

ה לנ ט׳ מען ה«יק יג ה ע לשון מדקדוק נ׳ דף שנת נשי■ מ׳ש ועי׳ למ"מ עי׳ .ו  יני
. ע׳ש נפייש״׳ ס׳ל דלא יראה

ה לנ ג' הסעניי יז ה ה״י נ  קמ׳ל הא קת׳ל מאי צ׳ח נגס׳ אמרי' הכי .מצעיפיס י
 לניר ריינ א׳ לישות נהעיא אף יאמר נרי׳ ודלא ופירש'׳ מצשיטח רשויות

 תוסיק דכייו וה״כ דיי׳ להן יטנו פסק ניד הל׳ דנטיח רטט על צ׳ע לסי׳ז סטור
י יביט אנל נ  לי״׳ ליה דכשיסא סלסא לומר ש״ך יאץ משכ׳א נמידוש׳ נמ׳ש ט

 והוציא ומזי זית חצי גמוציא דהמש אהדדי שייני דלא וססהניא סשישא אמרי' לסטיא
 הנא אנל לגמי׳ הן מוחלקות מצאות נשת׳ אלא ׳צעיט דלא הוא יילא אלנן ח׳ז

א דינא א' דנזריקה נ שיצסיפו ט ט דני׳ סיושנ ועט״ז .ע'  לטן דסשל׳ נהא ג*כ יני
 שניס לסי ק נקש וליטחא מעניי לקס ורניט נזויק אתמי דילא דהן הנר״חא

. ודו׳ק הישנ״א
ח הלכה ט' למעלה הושיע ואפי' י נ סי׳ לפשה דסושיש ליאה יניט סדני׳ .ו  מ״נ נ'

ט׳ עיא ד' דף שכס והסוס׳  המישיס לח״נ יא״ה למטא חתרו אכל דיה ו
 נעיק וסוטע מ׳ מי' למעלה כמשק דהא סיח״נ דלא ׳■ל ונאמס מצט ולא פי' לפסה
 שים עי׳ נלכד ריס נשס ריא נ׳ הל׳ הזורק ׳0 נדושלס׳ נרסיק דהא ימשכן יוליא

 למקום ססקוס הטשיע א׳ אנל לזה זה טשישק כשכלים דוקא סיח״נ לא דטשיע טי'
 מעשיה למעה נס נמ״ט מליל ציע וגם דייושלס׳ הן העמיק של,א רטט על וציע פפוי

 לאמרי׳ נהא ע׳א נ׳ דף מקשה החוש׳ דהנה שליל דידן דחלמודא ׳״ל הואשולה ז^ושיא
מי חטיה פעי נזרקה שם  שי׳ נחי׳ כס׳ש החום׳ קושית וייל ,לקיא וטד כיהודה י

 מתושיש דילפי' שעשו נפלים נס נזווק לח״נ לומר מקום יש ממשיש זורק דילט' דלמ׳ד
 מצאה נס א״נ סמושיש זורק ילז׳ דלא נמיר דחשיא ׳יל נני״חא וס"כ שים דמו
 לוימה קתיל לזה שהוצימהו שים אט' מטינ מסושיס זורק ׳לטי למ״ד כ”משמ נכלל
 לא נמושיש דנם שם ונושתע שלים לספור ססושיס וורק ׳לפי׳ אי חסי׳ הסכימו וטלם מפיח
 ואפשר ציע השלייה קושיא אכל סוכיס ואינו הסושיש א' אפי' אלא אשלים יוקא קפד'
 מי׳ דלמשה אמי לא דאמא׳ אכל ד״ה נחוש׳ הישיא ר\שית ליניט ליה ודתיק לוטי
א ולשישח חייוט שם ועי' שלווי דיה נ׳  לחייוט ליחא ונו׳ מתוך דיה זי דף כמוס׳ ^׳

 כאופליס ל״שנ הוית כלימוד הרנה נזה והארכח׳ ח״נ סי' לפעלה נס דסושיע טכח וע^נ
י ואק שויס ט • פה להאיד י

ס ר ה T פ לנ רניט מלשון שמניח יל״א טמן מהייש״ן עי' .להן הסטלשק א' ה
חג דמי אע״נ לרה״י מטלשין שיהיו ינע• י נופ״מ ואינהו אמה ט׳ז יו

י המה ה׳ ח וכן י  זאת להם מנין שם ותמה ישויות די' ננל־״תא ישי׳ סדני׳ שם מני
 מי נדהיר החלסודא דמקשה נהא ו׳ דף עייונין דנמרא ססוניא עליהם פקשה וגס

ט' פעינין כני ו י נתות׳ ו פי  דף עיש דעייוטן פיק מירושלמי לדנייהס סיוע והנאתי נ
נ ת׳ סי הוא דיה נשיי ע' ט : נאייטת ו

י p היי העמודים נין אנל ו הלנה ה׳  כי' דלא שפסק יניט פעם הה׳ח עי' . י
לנט סנ״ש רב לנכי כרי׳ דהלכה משוס נזה ליה ימא לא והרשנ״א ׳וסנן

נ הלנידו •הודה לנ נהא שם ט' ישי׳ דהגה רטט שיפת ל״שנ ליאה ולעניו . די
 ייותר מינויו יראת אnיxא כיתלית לאוטס׳ רקתי ניסלית ׳וית, לקין 'אלא ל״נ דאער

 V דנס לאשמעילן הנדיחא והוסיף זוית דקח מהן ואנסוית נקעה לאסור סססנד
ה .נרפליס נכלל מז״  דקחי וניסליח זוית ק-ן הוא ניסלית דעיקי אלא כן ט׳ לא ו
 אסרו ולא ליה״׳ דמ״ן ואסעולית ונקעה ליה״ר ידס׳ רגמים שאסרו פה פיקי הוא
 דלנאויה טיושו הוכיח דרשי׳ ונראה .ע״ש ונרי תוכן כ״ה זויח יקרן לתא משום אללז
' אמי דיס׳ רב לאפי נהא קשה  אלא לצ־כה לא אתר לא למה לק״ז אלא ל״ל יוחנן י
ו דהא העמודים לנק ״  ולפירשי׳ כניתלימ ליון נהיע דנם ׳ומק די׳ משמיה אמי טעי׳ ו
מיד צמד דהרי ואילן מנקעה יופי ניע דודא׳ ניסליס דשוי' פשישא דנהיע א״ש

רן הידושא לאשמעיק רצה ונדיסא כריה נהיע  לאמי סנמים שהוסיפו מה יכימ׳ית נ
נ טי עיקר נקם דקחי דממליס הרז״ה לט' משא׳נ לק״ז אצשיין פ'  לפה דנימליס אי

ל מנטס אסרוהו  הסוס׳ פמ״ש צ׳ל הרזיה ולשי׳ טוחי לרה׳י ודומה נהיע לסלקש מי
ה״י לצד דאצשדן אמי דלא והא נצרכה לא דיה שם  ׳ומק די' ׳יל ה״ל כן עיש י

ט דעת מיושר ועש״ז היא יה״ר דנהיע ומ׳ל עליו חולקין דינים ידע נעצמו  כיון וני
; ׳מדה ניני ססק מש״ה הינד הקליש לא נעצמו דרי׳

^ שלא סס יתשל׳ מהא הרזיה לט׳ ראיה להניא ויש  הממה ניפוח הנקעה דסק ני
הי׳ ה ליה קי׳ ואמא׳ הוי נימליס לשלם שלא וקאפר לשנת י  שאינה לפי •”י

 מהא הקפיא ל״שנ זי' נססיו מיו הגאון נמ״ש סי׳ להא׳ ציין ע״נ נ״׳א ונס יהיר
 ויש .רה״• ליה קי• משיה יהיר שאיט טון •צ'ל לשנת ’יה* מא אכעילית נס סס דתק
 דיצה אלא נני״סא נדחנא ניסלית מלי לא ולמה ליסלא נהא׳ מלא הלי מיס להגין

 שהיא אמרו ונא יה"• המה הדין מעיקי ונקעה דאמשונית דסחליחא מלא לאפמעינן
; ודו״ק דנימליח לחא משוש אלא ננרמליח

ה  להא העתיק ויי״ף כזורק עזא• כן מודה ׳”י אמר ונגמ' .כזורק ואציל טו הלנ
חנ ונכי נכ״ע דשותק מדנריו ללמוד שרוצים ויש דל'׳  העתיק דלא ה:״׳ נ

ק שלילי כמוציא דאף טליה למשמע אלא דיי• להן  כירושלמי מיד למד רדס׳ל ודלא ינ
ק מודים כמוציא אכל נזויק דוקא דסיענתא דשנת רפ״ק  נפי' הלח״ש כמ״ש וילא ינ

 על וצחק דחק המצציע דפי מחליתין הניא היי״ף דהא כדקדוק שלא הוא וזה הסשיות
 מיש ועי׳ כעומד לאו ימהלן לא נסק לא אכל נתנן דוקא שם ננס׳ ודיק אסקוסה

. ונסק י״ה עיא ל׳ו דף שכח נשיי
 רטט לדני׳ ראיה ויש לעיקר ׳”טרש חסם שיכילו מ’הה עי׳ .ג׳ שלו הקצר טו הלכה

̂טק ישנת יפ״ק מהירושלמי  דף שנת ששייש״׳ נמו לקלה ערתקל טן יש דחי
 קלה ד״ה נקיע ועיש עמוד נני נקל לעטי יסלק הגי״ס דאין קיא

 הלוף אס מרדכי הנהת נשם נחג שמיה טמן או״ס ונד״מ .נו' הטף שאין יו הלנה
ה״י  תליני דהרי דנויו ותשהים ,עיקרו נתר לוש שדיק נרהיי ועיקרו ני

כני כיני סתק ואץ ויכלן יני נזה  ונראה לוי ממלה נס׳ זו נקסיא שהיניש מצאתי ו
 עיקרו נתר מנו שדינן ס״ל דני״ע אני׳ אמי לא למה להקפות יש דלכאויה דנייו ל״שנ
 כאלו לדידיה והו״ל לעסו אלא לשקיו לזרוק לחנוין לא שהוא כיון וינק רני יפליג׳ אלא
 דה״נ סכי דיני מית״נ א׳ ע״ג דף נ״נ פ׳ וינא אני׳ דפליגי יה״ר ונמצאת וה״׳ הנר

 יתיינ מכי דאניי משוס נכה״ל אניי לה מוק׳ לא דסשיה אלא דסשו־ פניי ורנק
היג  דפוק• ׳׳'ל א"נ יפסוי דפ׳ל לינא משא״נ כוותיה דלא לנלן לאוקת׳ רצה ולא ננ

 מזה וידע מתנוון אי ונ״מ עיקרי נתר טפי סדילן ולכ״ע כ-נלן פסק והוא ננהיל לה
דני׳ עיקרו נתר טפי ישדיק יתיינ ;ו־ו״ק לטניס מרדני הגהת ו

 נפלי שלדנק כיון ועת ד״ה ע״א ז' דף נשכח התום׳ כתב .נכופל ילרנק יח הלכה
 נעי דלא שירש וריניא עליו נמולת תשיג ד׳ על ד' רחב שהיא הכותל

 שם ומתיו הקרקע על נמונת משינ הקרקע פלי סרואה טון דע״י הלנילה סלי שיטה
 הרש״א כת״ש נריניא רשי׳ דעת ולס הריניא פנית מק״ם ורשנ״א .עיש יינ״א דניי
י ירינ״א ׳״ל ינאתח .פיש ע״נ ד׳ דף התיש' קושית ליה יקשה אלא נ  נלנילה דוקא ט

 לח וכאילו אמית גיד אתרי׳ הק־קע תת ורואה טליה פמולח ומה נארן דטקה דטא
 טסה ינוסו ברהי׳ עומד נאילן ונם אחרת לישות התחומה טד תשא'כ קרקע ע׳ג

ק שסד ומשיה ליהיר  מהא הרינ״א לשיטת ראיה ויש נ״כ הטס׳ קושיס ומיושב ינ
ס דאי׳ ט ט ר״ע נשיסת יי״יא סעמא לינה דאי׳ל צ*נ דף מנ  כל• דה«נרמ אסיה י
 אגל נוהיר דקלועה נשימה המוס׳ לדעת וקשה קלועה משום דמי כמולח סותאה עיג

 מ״ר• הרינ״א דעח לסי הוא טוו הכלי והסם קלושה ש״ן לא טרו כשהחפן נו׳ למשה
 נר,ולוז הוס אס המטר מ׳ לרואה קליטה שם ומדמה הקרקע פגי את שרואה נפגין שם

;נזה הארכתי ושד
ה ר ו פ ה ט לנ  נער להלץ נראה יל׳ היאג״ד השנת עי׳ . אר.רח רישות א ה
 וי״ת הירושלמי נתמ1ס' נ׳ הל' נסייג לעיל ההיס שהניא דלש״ס וניט ’

 וסיכר הירושלמי עם דמולק דננל׳ סטניא ראיה להם יש הי׳מ דסנרח שס מ״ש יעי'
 עירוני! מלמודה מקשה מאי סונא קשה כ’א נייר נוט נתר ידו ש׳ לספה דנוסו כיק
 מאי דינא חיונחא חתו׳ ליסא לירא חיוג אכל ט׳ יוציא לא אנל דקחל׳ נל׳ק צ״ע דף
הן ורניט תירש״׳ לפי מדמה יןא ר אמוח ד' נעצמו מעגיי דהוא דרנא נ עם ניה׳

משא״ה גריר נופו נתר דידו משוס לחיינו יש ששיי מי׳ למעלה אוחו שטשא אלא המתן
י' דטגיא וצ*ל ששור מש״ה רטט כס״ש נרהי׳ שמד וגוש נרה״י נמסלמל נמת,•׳׳  דנ

 נטשא ולכ״ע גייר ניש נחר ידו אמרי דלא הירושלמי נשיפת שנר טה נעייונין שם
 לעיל רניט מדנר׳ יתשמע מה לפי סשא״נ מיסה קא ששר ששי מקום הוי מי' למעלה

נשנת הנגל׳ ונשנית ני״ת דם״ל שיס מי׳ לתעלה או למטה ש׳ יד נק מסלק דלא
משאיג וטחני׳ דלישנא פשטא כדמשסע דכטוי ומתני׳ דין רטט ססק ושפיר לעיל שהנאה׳

:ולסן נריי כליל ינילו שריש לש אמס שא דינא דץ
 דפ״יי למכוון לכן שינינו שמפשי מ״ש הה*מ עי׳ .ס' ישויות שתי שאין ה הלכה

 הרישנ׳א נשם שהביא של"נ ש׳ או׳ח נ״< ועי׳ א׳ אדם של אילם הדזין ששתי
 בירושלמי ונים׳׳ .ע״ש רה׳ר נני ט זט התיחין הוא מיע אמד לחרם ש״ן אם נם די״ל
 כרשות משתמשות ישויות שסי סאין אשר שתים אבל אמת אלא אסר לא דעייוטן פי•

 דף פירוטן נחות' ועי' הריעב״א נמית משמע א' אלא אמר לא שם וסדאמר פו' אמת
: אמי לא דיה דבירונין ס"• נש״י וס״ש נסחיצוס דיה פ״ע

ה  הא נשפלנת לן אכפת מאי נתידושיו הריסניא נתנ נו' סוכלג היה אם אנל ט הלנ
ה לא חיה נמש״ה קלועה יאמר כי״ע דסוניא מ”וי היא טיו אלווה  לרטני לו ט

ן וכחג נריע קיי״ל לא דסק זה דק להניא י י  להניאו הנור סן דלי כשמוציא המשלשל ד
ו אגודה שחינה כסי והו״ל נקיקע ונפל יל׳ דמננדי וזמלין אויר נאמצע נח אצלו  טי

;ננ׳ל נסופלנח אפי׳ להסיר סנץם יש נניסליח ילפי״ז ע״ש
 • שליו ש' או׳ח נני• נאווכה ונחנאר הראניד השגת עי׳ .המים אסח יא הלכה
ה  מרץם דדן להחליף אסרו שלא שהעלה הה״מ עי׳ .ורו׳ אדם ימלא לא כ הלנ

לרהי• מכרמלית כטן דרבק נרנייומ אנל תורה של מרשויות אלא ספור
 ראית לדמות יש הרישנ״א נשם ח׳ כהלכה ולסמיש לנחמילה שחר פפוי רקום דין

 המוליטת הנשים על חנר הש״ז דקרא הא על שמיע ש׳ השזי סגן נם' וראיתי ההיס
מניע להולין אשיק עכ׳ת סד״א פמת עשת ושלינין לנהכ״ל נשנת לשל הסיעק

לנניסלית
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)pi p<}m9 וחולון ל« גס תקלה 0«)ו 8ד 6» וסוג לנסג/ 0̂0 נגססס l>»wo 

p<r nov noi סגמן שסון !סגרסס סנמו לסן onw ואולג 0ג<ז> להון התיטק 
»1w ל סדסpn ואס אסר אגל סטור מר״ה סדס ווא סוקר 01 «> ואו p 

̂ס נודו לא גמסליס  לגסוס >ו«ל בסיס וס׳ס סס האוסרים 00^ ואסי' סלג 0ג* גגמי
p 0 ווה מוקו זוה סגדס ולסס הוסנ׳ז זססס '0 הלנה גסיג ולסגלו .ולסW סד 
 שסולגןם וסיססו הסס״ג סדני• שס דהובסנד הגס זודי4 ל׳ד א׳יג •fvo סויס וי0א<

 הסוגל דהא וסו סס <סג מור .זוסה הגרו[ ואץ סאוד גמול סגוס הוא גלס גוה
 ^ה וסו ראשו שמוציא גאדס ^י גסס הסג לגדרוגץ גלג וראיס ל ין> «>גוגץ

 גחלי שגוסו שית מסור opo הד סגרהיר רסו והססס שגרהיר מגלי לשסוס חסל
 ולמח ססר גמקוס שגג 09 הד גליססו 07קו סו גסוו קצה שוהה זהסשקה יון9ו

 הד גירו oOp שס ושהה מחלד וגמלו משס pn לישול לרהיר ירו שהושיש דאוס מוה
 גסס קצש ירה ושהה הסיסגן וגוסלס לגיס or שהושישה גיון וללו גגיס שגס המו
 סס! «דש מיש דרן להגלןי דמוהי קיי׳ל והגי הילס מ׳ש ולמי גמ׳ס גגס הד

 ססוגיס מץשיס ו^יס שההוס* אן> גאמס והגה מיש. גרור הלל היסר מיג סלה
ooo* גהוציא דשגס גנס׳יא ir ומשמס ססאס סיוג לירי אשא רלמא סרוס מלאה 

̂מרמי  ושהה לשון w גיה הוציא אס דאיג לס דגריסס לסיו ממס ששהה vr ו
 גחמגיא ומי' קסני ששמא ומסגי גהימו או מסוגה המוציא המגי יססייג לא ללג סמש

p< 'סגרס גיג שגסג ג >bk• ו לה. שסגו מי גלממלה אלא והר%שp גסמס 
 מי' למשה אלא איגו גגואס זסיוג סששא גיג זסגס וגשיגן וגו' המורא מ' גיחשלמי

 סיאד הדימלא זגד מיש הרימלא סנרס להו ליס והסוס' דהראיש משמש שאצס ו^
 שמואל גשס יוזא « גלג ל רן לגן יחשלמי וגרסיגן גרור הוה סיסר סן ואיש
 איס אס אגל ר' הססל p גרגוגן לו אמר לגןרגןמ י גסון מגי של vr ססהא והוא
 אגל לשלגדא השוגוס הסו גשהיו גרניגא לש גשס וריא היא גרמליס ל מגוסל רסוא

 :להסיר מגייגיס גמה למצוא p ומשיו לס הוא גרמאס לגוסל ההוגומ מסו היו 06
ס ר שול0ו'.9הלנהבשוהמרשא'סמגד טז פ  החשלאשלכאורה 9יההי
 אישן שיהיה שרש לא זהא ל« גסשון רואא אלא p אסרו שלא ל י

 אגל לוו גשו ולהגסש להוציא סשמישסא גמיסא «י שסס וגי ליס סמון מגיס יוסר
 וגיון .לש ל» גשו ולהססס להוציא ואסור שגיש וראי הא גשלמא ̂-מליס ששון גשהוא
 לודמ: גדי גיס רואא לה רגיס רמס רנס הלמ ל שסר מגיס לא op גמג שרגיש
n3Sn לצ שלש גדי .חרה לסוס גה ונדי ה p'o גגלג סורי וגדי ל po שלם 

 וגשסנץ שס לחר ארס ססש גאושן סששס משיא להסמיר שחשש ג' אוש
ש: של הלטל

 גנלמה רואא סוסיי pi רגיגו מרגר* שראוא סי/ו סי' .וגל מסיגה גגלמה B הרנה
̂ו הססצה גל  לס שלס גסי הרגלא סהגיא השלד רגרי סל שהקשה מ

I שס שגש סוסשש גסי ומי'
ג סלא לו רן סימנץ מד r ומי לש גד' .סגסם שאסורי רסגס י הרנה  רלי: ל
ג ל ין מימגץ סלי לש ומי' לס סי' לי טי' ,הקק ואין <ב הלכה  רסיס ל

לט: ונאסס pp דץ להם יש ושומה
ח לישג גלי 00 לש לא ג׳ דן מירוגין ירוסלס■ פי' .קש סל יצס יט הלנה  מ

:סס״ג נסי' יס״א מהס
 והישלא נשרלי ׳0 לא שיגיט השיש ל .ונו' הצד p שמשאה צה״ש נ הלנה

 po גלו וגשג מזרי הישלא לשישת מיס יווה דגא ילעסן הניס ונסב
 אשור שלששלה הסגל 06 אלא האיטר ן6 הצר p רהך ששוט וגראה ו' אוס שלג
 טא 06 אגל הסגל P ולמסלס האגה p אצס סלש אלא הקגה סל המליון נאצה שלא
 לל ייא רן נרסיי ולס נשר סהסנל ולטמלה מסקנה טלש ואין מצדו פלה! נאצה ניון
 רל' מרי נס׳ ניישניא ולה לם ראשיהן מל ולא נאפצשק ס' שסשס נאמר סהיג
 תגי המשיא pi לש לג שגשש לטקס) ליל ראיג ל"ד נאמצסוסן רלטן שגשג אלא
 ושסא השיו מס לסלוא המוור p6 נס' גגלס ורלא להלנה לו אדו גלר אלו הלו
 יוצא שאיס אן האניס לג הסגל מלממלה טגס שאיט נאושן האנה נראש גדך ראס

 לש מלשסלה המודוס ל מיג המומר גמשקון גמיס אלא מהס לא הסגל מל מהאדס
 רלרגרי גס ומס מוא ל גאגה סיירי רשס לוסוה p הסררס׳ p סיימסא P000 ומה

>vs וסהלסס o p* נסא אסר p7 רש סגגא לס לס חגא רלמגין אמיג הצד» 
:גרור ^ל P למשוס ררגן מחוס וגס הלו

ג .סירשון ציס להp שמא טששץ ואין ה ^כה <ץ &רם מו ל  אגל גנשרא י
 סאג׳ו וגני שירטון סיס ישלה שמא ppo רמריטר נגן־ ניס ישיי

 שי* חנא ולמדן po״00 לפיי נסשונסו י*מ סטין שלג סי׳ נארס הגיו למשני•
:ייס סי סאג שג ו«לס ציר סי׳ ראסא סמר מראני מהל• טלס

 מלי מיא ל רן pvro ירושלמי סי׳ . אויה • גלמי ססי המסי אץ ו הלכה
 לש דדי גשיס, משני מסוס אץ סצר ,סציווס משהי פמוס אץ מגוא גטי

שיי: נססרי שס
 ירושלמי ל רגיגו פס שש סדאניד ססולא מה .נאורה שהמשירו מטי ט הלנה

pno ולמימשקשל מששייסוס* לממלה ^רשו סגד ממסה פיג ל רן 
 ססרס יהיה שלא שיי נסמר• גטאורו הארסוי ומגר הגיאניר גשיפש שטאר שס רגדיס

; רטט למרי משם
 צורס הגשר במשגה גסנאר נגר ההיס מחג .הססס צורס לו היה אם אגל יר הלנה

 מלד לממוס שהיה רטט שרנד משטמ7 והא שמשר יוסד גרסג הססש
 לא שיויר ולשגרס רשגיא שציר מטאד וטוגסו מליו וגסלא ט טפילה שמ0ה שצויס
 להסניס רגיט מלי לנאר וינס מוח שמיג P'0 הסוור אגן וגסי השסס צורס סגד
 מסמס זשגס רמיא גיטשלמי רהממיין לוה רסגן » •oor ולא רשגיא &וישש דממו

מ:0הס צורם מגס סיויו למסוס רגם להייא שס
 סושוסי מר הלש מסג .האסר סצר טלץp וה מר שגילץ לו שהיה סטי יט הלנה

 גצורס להגשירו ח מהיר צרריס משס המטלש שאפי רגש שרפס למפלה
 וגאן pג משולשיה היו שאס גסג ויל הרשגיא אגל שנאן לס • ואורה שגאן ששוו

 שטי גט נ׳ הלכה נההימ וטי' ,א׳ מצו ^רס * ולשי א׳ מצר ולס צרץן לרסיר
epo גלוס למאטטסו דלג הלשלא רגמג pi שיאץ '0 שלא ממה רטט טאץרנרי 

שה וששש דר p'o סיר שראס שהלי גסויס ולג רטט שרנד־ שה וגיט השאמיטס

 רסהגין שלג סמן נישיא ומי .לס המור שימס טס רטט מיי שררטג הלי מל
̂ס גל לסקן רגא4ה  וגדי סציגומ חן להה p שלט השגואדס רגל הששש גצורס השט

 שדלה סהרילל o'a סס P90 שס שיאני הדי• וששוטס ונשאלוש לו •ש 00 גשגיא
 גאץ גשאט אגל שס וססא שליו שס סלא חל וטא שסן שס Psd גהנד נס להשיר
 גטן רסא וגהא »טן צריסן שטאדדה ואץ אי גסצר גירוסש שהיא אי טר להנשיר

 שלס שיר סל דשי־ '0ו סלה. אש שסרטן רטס של וגמסה יסד של טד ממגרץ גיצר
 שסאדדה ואין גשסלס סלה אש pioo רהיד סשיגא ולא רסא '0 לה גגגסיס סו

 וסירי אמה לו של גשורה רלר סאוןשהדיהיאגמצדאסשוגטןשאץנה צדטש
 גשצד גססה מל להגה ושסשנרא וגרלש לש טסה טאסס שאץ טירוש גססה שס

 גץ לן שגא ולא גשאלוסאו p טשץ שהיו שהרילל שהמיר ונמו מסן גשד שהימשדה
t טמה טאסס לשאץ טסה טאסס f e שס יראה וההאס .7שראר נסיה if ix m 

 ppi ,שלג n גיג סמשר יוסר למס 00 טן p 06 •מס שששו מסג אשי
 poo 06 ולשש הדסא ונששש שגוב גסיסן שגשנאר גמו מסר למטס יסל שסץ שס
 יסל מסשר ממר המרצס p אס סגה גל מאש שלש למטס המטיס שסס לא

 V90 סלש השיר מר גשנה הסשש שרש גשאלאל ואס שסין, שי לששוש לו לסטן
 לי אשי לשנן לנהר• אשר לו •ס שנוס טשן נמסלס מחו הונא לא שאמס
 אסרס רמשיר רגאד נסמן רלא שהגיא נשהפיט רמס פל 'p1ולס ראוחיסא מלאגה
 שסמלו טון יגשא שלא גהל שרן הוא וגאן טרה באיטר אשי שאה גסאוס לגנדי
 •דגש מיי הגמ» שיקשור אסשד אה הסגל «שק רא אס סססיש גל שס וסיס ,לשלשל

לג 0ו19ל רצריך ששימא ששר גסג p השרצס 06 ולשלא ,טג שס  OOP שלא גנ
 ל וסשיירי ססנל יא נשפא שלא טון הרץ סצי לטיס רהא יאויייסא שלאנס הנשוי
 גאטר לנגר• גאסירה הסנש אס לסצל לט ושה סה ח אטס מגשר שטס והוא שסץ
p גנסאס שרגש מסד הממס דגל טרה  01 ppp לו וסי שגלל גאן p ג o 

:י׳ס 0• שלג
 טדש להדס יסל המנוי נסוך אגל נהנמיי סשג .איון א׳ שאה מני נ הרנה

 הארון וגצר הקלד עד גאצר הטלה סר אלא משממס ואינו לניט גאלגטן
 יסג המגד ממן נהניס מיש וו/ שרשאה הר נהנסוס שליו וגשג ,האמן עד

 סהר שסוס אשר יינא טא טשה מ7 הוא לינא אשי נאלנסס הגןיה להרגו
 ולי *0 דהא צישומיו ולי לג. נמנים א וטס סגר הד לא נאלנגא והיגר סא
 סגד גד לא רלד ̂ד זהאא להזיא ומטאר שמגטן רלד לגד סגר גוי רלא שס
 גלו: וס̂ש א מדן שלג סי נלט ולה הרלש ולג אסדא p שצמו מנגד ^

 השג סאלשמה. גאלו הפלוגה אה חאץ למפלה ואמש למטה אסט סמט נה הלנה
 אמי מלך ולממלס ההיממסוןמגירטטגדאהשגלמגןטןלאמה

p סצמרסן נ'0 יומר נסה נסרשא טסהה ■  ואשהליסהשהנירטטמשאלסמהל
 ו»גדא אורה מט הרג דרמס pw וגללי .PP לג לג סשן ל מגה טגה
 00 ראס אצלי המשוס p '.0ו מרנא ואימא לדניי •סא ולסע רסאא שישיא דרגא

 רצון וגא רט סטס לי גשסצשגשוס ששש נ0רו טדהס p ואץ סשש » געי »
אסדמ,למ:9טא<ןר9ל

p יחסלגד ל .אטס ארגס מטן משרה הסמלאש מל כה הלנה m לג ל רן 
:ססאר סמצא והמה דיה o'p מס

 אמר: לגלה ל ין טןmל•ליeנם לש ט׳ חוס. די להאין טסו כוש הלנה
 לג ל רן יחשלמי וטי סלש סי .גסלה לסלשל טשי מאמה 0710P in הלנה

i/p i אנטרס לה שס:
ם1פ ח י ה י כ p מ p n  K .שש4א ואסר מי• גשיאהלא גהנליי גשג האליסן 

P 1 והי<^ והילס ששהה פצשיסם טשש י  pnoo<ל B>!1w ץ  מל
p 6 נסדסש שססלא יחשלנד ל ,דנשש לסםM מי ל דלי אלישא  הח^ן מו

לי סשסאו וסולש  P שגשג ששדוש סל ללש נס' ומצאשי הילש שסקי נאשר pi ג
ט ומראי סלי סשאו ס: If להד סונ פיל ו

 מה הטציא לס נקיש סי .נגדס איוש סה ואם יטגרס מנש מי p ב הלנה
לי: גששוי ינש לדברי יטג גשנסי ונגר ססיוושצני רגש סל סהאצה

DW 0« גסס לש סהיס גדי .נטפה גוי f3e>סשא) ^ המוציא סוא ר voP 
 נסר סד מס סינסיש טוש נסהיא ששד אאגדגא ולא רומא נסים נסג והלן

לו ושנאש טגש הלנהל: שטסשפשוי גהלסס ג
לג אשגה שאצנס אסר טא רשיי לשא .מל של אשגה אצנס סי שם  : ו
גו'. מס שם א רן שנש ל גסשר■ מגיש ו ה ל  :מס ל

 הלש ונגי' מיא ל רוגש סששג הלש מי .ונא p70 פיי שהאטלה ג הרנה
 וגואה .גלי סלסה ולשין אטלה שטס הוסא לי אטלס אפר לל דד!

 ט* ולל רסמשלגד משום גל• רלא שסא ששיר לש ייק גני׳ רנש גי׳ אם ראן
: •שגדא

ו גשלס הטציא שגס גששי שיי ונטסששא הלט עי כשור. סלגבש ה הלכה  ל
:ואט) שש Turn ט» 9(<:דראגק) ר״*■ ,

:המוציא פ׳ יימלטי אדנ המוציא 1 הינד.
 אמר «»א ran לט ונטסממא מאוטו הראה לא הלט .ואשל ממל K• הלנה

 טוה p>0 צסר דם ס לגטס נד• משר סייג לי סגל שיטרן ואשר
:דרור וה אטנה צטר סא

 אשא רינא •טרא מניט ומילה לא שריש השהישאא נשג ט. אוס אנל טו הרנה
 ראשיי ששמש 00 ונטל מש שהטא גגה P גררה רהאשה גרטגסמהן

 רן שגש שנא גטס' הדי איט סשא איש גנלל 6ט הגי טלה אש P שטנה p סימא
:למלט משא ארס שיין לא מסשא ששמש אוש אגל סריס לרפיא

 הסצשע לס הרשגיא גסיסשי » סניא סגר וגגר מליש 10 .המצגיט סו הרנה
:לג לש שיי י׳£0נ ומגיש

 סטר לל .ל של' שייג לגדל ומגיש 1A0 הנסש סי .שטר לש נג הרנה
 אלא ששורץ נאמדו סצא ש« של נשימודיו לסאדין א'צ לא סמן איס

 גשנס ^ להטי דסיל אלה שרגרי לסר לס ונשי גלש •גא •טרא אגל לנהג
 ואש ,סג« ס שאץ לטלה ריס השימורין לגאר לו סה ראציג הטרה p אטר

הל> טאש וסי גלש סייג לגי לשואה לצורך שגששור לשסוס גרן טא ראס טגדס



קובץשבת הלכותספר388
א  ח9י6ל מיי ע'' יעיזי א׳ה הזא סדיננן c'n א• אסיש <שי,וחא S’ ונאסח ,ודו״ין ג׳

;דשטס שטס המסירין
לנו  מליס ועי' חריייה ר,פ5 לא לסס ינ'!ו על הקשה הה׳ע .ל'[51א נזיס זרק בז !“ה

י' היה דלא שניונ  דדעסי אזכל׳! מאס1ס מהל' נכ״ד שישתו לפי היסנ״ס ע
 ד״ה נ־ש*׳ שה הייצגיע נש' רש׳ה ועי' ,וע״ש נכ׳ש סומאה סקנל דאונל יש׳י ששימש

, מי ה  "ל’ דייו ולס׳ ע״ש רניגו לשיטס נס הנירכא ליש: פשנ המשנה שיכנס ונס' ב
 נהולץ כלל סומהה ולד ■ראי; ס״ל קפיא דנר שקלים כירושלמי דמשמע מה ע'פ נמשומ

 נקע יסשיה י״ל ח"כ דועדה ודאי ונתרוסה כ! שהכי! דשקליס פ׳ס נתוי״נו פי' דיס
 הועיל נקרומה אכל אמרים לטמא הועיל פה רסולין איכ לנ׳ק נם דכ״ע אלינא שרופה

;שם נשי׳ כאריכוס נזה מ״ש ועי' תורה, דנר מ׳ דולר דסעק לגעמיה ויכינו
 והא חשוג ואינו רזיה אלא שם היה לא עקירה נשעס הא פקשה רשנ״א דנשירוש׳ ודע

ע והנסה עקירה נפיק אק ד  וכיון היא הנמה צורך עקירה ׳"ל וסירן משוג נ
 כנמה אוסו לצוע דהא השוג כדנר ליה חשניק עכשיו אן חשונ יהא מחסו דסזפס
כ פקדי'  אז א'כ להצפין יזוכל נניס שיש זריקה נעת יודע אס נטנה זו וסנרא .פ'
ה דנני כיח ל”׳ םסיר י  הנחה צוין עקירה לצירוף לשה לזורקה יעסו והיה משונ הוא מ

 הוי נצטרף כהנחה לאמ׳ינ אס א׳יר נניס שס אוכלק שיש כלל ידע לא אס סבא׳נ
»  לינר נסכוין אס ק׳יו מ' הלנה פ׳א יכינו וכסיש רה״י וננזצא רה*׳ נפטר נ

 עליה ונעלו וצחקה לאכילה ניונרח הוציא נני כ'כ כרזיה שנס אף .פ׳ש ונו' הפושר
 שחסח״נ סשיעו־ מסרה לא שהרי הוא דימוי לאו עלי' ונמלך ומזי צמקה אפי' לזרימה

 עכ״ל יינן א השחא ונסר חעאח דמיח״נ המלאכה סוף היא יההנחה מסתו נשפס פליו
 נזורק סשא׳יכ נה שחסמ״נ לעקירה טונחו היסה עקירה נסחילס עכ"פ החס פ״ש,
 כיון שכחנת׳ נכה׳נ פייר׳ א' וצ׳ע נינס״ס לסלק יש נדול ונדותק ,מנשיפוי נפנזוס
מיי׳ צוער ודוחק מקלקל הוי הא יתמ״נ היאך א'כ לשריפה ואזלה הפרוסה שפססא  ד
ס נס״ש נקפה לעשוס וססכוין שנייו נשיופס ס״נ נפי״ז יני  הה׳ס כחי דהא כה'נ י

 תרומה היסה אה דנ״ס לומר ואפשר .ע׳ש ישי׳ מה ר״א למנקס רצה ילא ה״ה נש״ס
 הוא עסקן דאדרבה התורפה נסקוס יינימנה דחרימות פ״ה ס״ח וכדי ספאה ם' כנר

א וכס״י פי ס ינ מ מ אט' נ  כי"נ דק״״ל מה לפי וגס שס החסקנא לפי משא״נ יסTנ י
 מהל' פ״ד נס״ד ס'ש ועי' .נתרומה ינינו ניאר לא ומשיה פנזרופוס פיינ רטט כפ׳ש

א'■ הל' ס״א
ה .מחני' דהן עליה נתוס' ועי' ירושלמי העסיק הכ*פ .אמד הוציאה שם נח ^נ

א׳ פוני דרכינו נפי ואפשר  א״נ מחלקים יסעסו״ן יהושע כר' אפייה י
א כאן  כר״ע חלא כר"׳ הלכה דאין מחני' מהך וש״מ סהלקיס דפיהס פשנס הסע

• ה״א שטוח מהל' פ״ו הכיס ס׳יש זפי'
"®p סנדל אני׳ אמי ע״א פ״ו דף ניצה נמש' .וכו' מכופר נסניל ב ומ*כה יט 

ס על חמה שה והחוי״ט לפלסלו ומוסר לנעלו אפור המסומר י  שלא פה יני
 הרשי״א נשם הי׳ן דהנה יכינו דעס ונ' , ט יצא לא רק כחנ ולא לנעלו יאסור הזטר
 דעת וכ"מ אסור אעפ״כ שנימיהס לסנדל דמי ילא אעפ״׳ שלנו המסופר יסניל ועשו

 הרפיתר פנדל דק הניא לא נש׳ע וכן נזה מולק והרא״ש סנדל ייני פיהעסיק הריין
ע *  יצא לא חנינן ומשיה מוסנ לנעלו עכ׳יס אנל שלט נסנדל דמסמיייס ואף רטט *

« ל ד  ו שכימ לא שנימיהס ופנדל כנ׳ל אסור המסופר סנדל ננ
 מסהסא ד׳יה כ' דף ש״׳ נספר׳ שנח סס' נזה פ״ש פי' .שא״ס נל n דילכה
ה כ ד ^  פנית׳ רפאה׳ לומר הרופא נאמן ׳”ר אמר אר״א ׳רושלט .מופיזה נקסיע י

 אין הפיחחה מן שאיט אף וקנזיע דרנק נאיפויין נאמן דעיא ש' ושלשח׳
ק איסרא נ*א ס נ י ע שהוא כיון י  דמלחא משוס נמי ואפשר .רטט כמ״ש מלטש ד

ג פ ט על וצ׳יע אימנותו מרע לא ואופן היא לאינלר• &7ו  דירושלח׳ כך העסיק שלא יני
. העתיקו והרא״ש

ה נ ל ס נה ש*ן פ ה  קל״א דף שנת מנת' צ״ע רניט ורא״ס י״ג סי' אויס פי' .ני
נ :ויזיק ושווין דיה שס נחום' ופי' להסקדן ונידו הואח! פ'

ה א !)לנ ט', יצא לא ב סו ' דף ס״ק שנס כירושלמי ניסיק הייי י׳ י  דרך אוח! אומי י
 נ״א ישאר זה מישון ומשרע יוצאים אדם כל שאי הא מ״נ אוסטסו

 לכחחלה ״צאיפ אינם נ״א שאי דנס כ' ש״א סי' או׳ח נעור ועי' .לגססלה לצאס סזפדם
מז ס  אדס כל ישאר יננל׳ הנר״סא ועל החוספחא על סמך יהסוי ש״י נספר׳ זנ

: סח י״ה ונק״ע פ״ש ספוי׳ן
ע ופי' ססס ספר חר ושס סאxתו .נעור ססעפף כה חלבה ק׳  עירו^ין •רושלח׳ נ

:שס ש״י נסשרי ומיש מעפף זה הרי דיה כיא נ׳ז
ר ט' לטכך א הלבה כ pפ ט שכתנ לפיכך פלשק .ו  ימשוו׳ סדנריו נראה יני

הי׳ למסמר נהמחו שניסח י  שניסת ככל אזהרה יש נסחמי ואס הדיי נ
י והסוב׳ העיקר והוא הה״ח הננס לפי אזהרה נכלל הוא גססה  כי.נ נה״ה נמה פ”נ

 כזה פליג׳ ויכינו והסוס׳ נלאו הוא ומהמר יטמ דלמפן פשה רק הוא נהמה יסגיסס
ע נאו״ס זסלטש ^ה נכלל הוא נהמה דשניסח כסנ שיה ט  עליו כס השיג והאיר אז
דני׳ כן ד״ק דהלנוש דאדינה ול'נ .פה ורניט הסם׳ טדנוי ׳ מ”וכ ש’כמ רניט נ י נ י  נ

ן '  אייינן דתי אשור ניו״ט גם נהמה שניתח אפייק אי ונ״מ ס״ג הכיס שהניא ^
 כדמשמע נשכח אלא נאחר לא קרא האי ינוח דלסען עשה אלא איט נהמה דשטסז

ק טרושלס׳  נני נם מלאכה כל דל״ה אזהרה נכלל נהמה שניסת א׳ משא״ע דניצה ד
v fr ל «לל הוא i f ם"נ רמ״ו סית נאו״ס רמיא ושיעס סשנס ילפיוין מלאכה כל 
 היש״ש שהניא מהירושלמי וראי׳ נזה דפליג׳ ׳'ל חולק וטש״ש ניויע נהפה שנישס דאץ

p י סיל דהייזשלפי ז׳יל למוזס פ׳  ספאס א״נ נפנה נהפתו אחי דמסמר נננל׳ נ
 שורין דאין נמשנה דשנח נסיק דהרעינ ודע ,ליו״ס שנס נק לסלק ואץ ודאי ולדזיה

9 nמ צפי משום נשנס נהפה פטסס שפם שנ  הרע״ג מיש נק״א צ"צ נשויח ועי׳ נ'
ע וא9  צער ימשוס כיון שם וכתנ קכ'נ דף כתני כל ע' נסוס׳ והוא פהסטלסא טנ

6 לנו א'נ שלו לשאיס שלו נץ סלוק אץ 0  ישניתח צ״ע ודבריו .ע*ש הסקי מועיל איט ו
t בשפה i n א סוים איסר כאן אץ ס׳ כדמונח סלו ננהמה נ׳  ונרין פ״ו דף פ״ז ט

 נקט ולא מחסר משום הנס' דנקס הא הסוס׳ נץשיס ליסש פכנןנ להדיו) כן ססויש ■ם
000B אחק כמסמר פשא״נ שלו על כ׳א עוזהי איט שהפה דנשניסח משוס נהטה 
 לא נסססר דצס פליו מלקו הטסקים כל נזה ואף נזטרו של על גס סזסד נהשסז
ליה פיח נדצ ופ״ש נפיק דשוט פשפע שוע rco והא בלו נסטה Vp 6f< סוהר

 םושים שמהזיקיס מח״חס מהם יש אשר ניש קיק פה עירט לתושג׳ שהורה שם מיש
 אופן איזה פל חודש שניר׳ נכריה להם ויש נשכר למרחוק משאות יסוליכוח ופנלוס

 יש ונאמת . שהאריך ע״ש פנץ נכל לאסר להס והורה כהחיע שניתס איפור יהיה שלא
 ה׳ כיוס סיד איכא יע״ז נפ״ק היז״ר. מיש על לסחוך יאין ע״ז העס להזהיר
 ולא שניהחם על הסויה ק שמצווה לנ״ש איליה מיד ולהשאילן לחככירן מויד כהס:
ר דנריו שס הרמנץ סחר שככר מוסר נה' אנל כע״ש אלא אייו  נכיד מוכס זם וינ
 אס כפרש דשויש נזירה משוס ענין נכל מנירה אס־ו דהרי נזה להסיר מקוה דהין

 כאופנים נ״א ל«יר ואין כלים לשניהא דומה אינו נ״ח צער מנוס הפעם אחרי'
:עיש רס׳ו נסי׳ אויס נש״ע החוזכיים

^ ד הלכה רו ס להם למטי ו  טטף הטס דנסג אע״ג כייב״ש פפק רנינו .וכו' מ
 נהם לסיוש ההוסיס דיך דהאידנא הפרוסה ספר כפס קנ״א סימן ניו״ד

 אפשר נזמנס נזרו לא דהס כיון מ׳יס ירינ״נ עעסיה ליה אזדא וא״כ ענלוח ולנהוג
: המכירה הזה נזמן להקל

מיני׳ היניעה טעם העתיק הה״מ וכוי. למכיר שלא שנהגי ויקום ה הלכה ט ו  יני
מי' גני זה דין פה שיניא  דגזייה הוא שנח איסור דוזסעס משמע שנת אי

:שגהגו מקום י״ש כסהיס בסס' נש״׳ נזה ועח׳יש גסה אעו רקה
; אוס רכיו סי׳ או״ה ונא״ר שהחשיך ס׳ י״פ ש׳ג עי' ורו עיציאה ואני׳ ז הי^כה  ה׳
 נא להורוח מוטלה שמירה נקע ורנינו .כינני' דלא ונו' מעולה שחייה שכל ח הלכה

 כדאמייק משאו׳ הוי לא מוכרה לעיי מעיי בסולינת או המירדח דעיה
 בהמה: נחה ש' אשרי נהגהוה ופי' סה׳סיה כפ״א נכ״ד נזה פאכחוצ מה ועי' .נגס'

 נשיי נזה ועמ׳ש הירושלמי מ; היש:"א נשה שהניא מה עיטהיו■ .נירדעח י הלכה
ז דף שנת ז • היכתי דיה י

 ההיול הוא יוצא חני ׳"ח דף בהנים נסה ס' יושלמי נ גיכיון .וכו׳ מרדעח יג הלכה
 נ״צ דף ננל׳ צ”כרשנ אחיא ני״חא דהן ונ״ל .להחניו נשביל שלי נאירף

 היתרה דלא עלי' סלינ׳ אשל סע״ש צו קשויה שהיא נזרן נאוכף אף אוחי רשנ׳נ ע׳א
 עליו שוחקשה ומה ש״ה נסי' או״ח העור לנרי מיו־נ ובזה לא אוכף אכל מ־דעח אלא

 וסש״ה לחמי־ ליה ציהקנ אוכף ע"נ כ״ז ניס נחש' ועי' ,נשי׳ נזה ועייש נק״ע
 איסור רוא נהמה ושניתח חשא דמי נאכף יחסיר׳' שניי כ’וא׳ חירף להגיה יצילין אין

 נפה נד״ה בהמה נמת נר״ס נפי׳ ועי' גפיקין. לניט פדני׳ כ־סשמע ארשא דהוה מידי
 אנל נה וכיוצא פחינה רזריתה נלון יוקא מה״ח שהיא נהיה לשניהת שכהש נהמה

;כן משתע ולא מדרנק אלא אינו משא נהילאח
ק ר א פ  ;פיו ה׳ פניו כפ״ד נזה עמי׳ש .וכו׳ האוצר כל את •נמר לא ב הלכה ב
 הפוסקים כל אנל וסיים היינ״ש נשם שקבעא מה כי׳ס עי' וט' לכנר ואמי ג הלכה

י משוס אלא אשרו לא ניגוד שחשדו החוש' הוכיחו דהא צ״ע ושאסח ע'כ ם'
 שנוכרי אמח הן . ע״ש טתוח שישות פ״ר הוי לא דט'כ היבבד דים עיא ציה דף

 משוס דאהוי הניח אח לכנר שלט כעין וזיל נחג חחיה של דיה ע'׳נ קכ״ד שנח רש״׳
 ז׳ כמשנה נחוי״ס ש״י 1 על חמה וככר עיר ׳יוה ולי כפ״י י״ש ריווה גוניות אשיו״

 דאיר״חא איסור דא'כ וכו' רש״י כמ״ש לפיש אין אכל וזיל וחרייס ד״ה וניצה פ״ר
 מינוי העיר שלא הסיייס על וצ״ע עיש שטח משים אלא ראיט אירו והכייס אירא

 נ”ע צ״א דף זנמים נניפכת רר׳ אזיל דלפעסיה רש״׳ דברי ליישב וניחה הנ״ל היינ״ש
 הלכך מחור וקין נסיפין ליה דחזלף אפשר מא ולי׳ פ״י ואיח .וזיל רש״י הא דיה
 דעכ״ס כיון הוא דש׳ר יחע״ג מדבריו יראה הוא דשא׳י נסיה בניפוח ה יכ א'נ

 מכבד דודא׳ ׳״ל וא'כ ש׳ר בה שיש נעיר! ועיניי היכא אפי' מוחו ס״ר נל׳ תכשר
 לכנר אפשר דעכיס רש"׳ דחודה הלא ישי׳ כ״״ש הגוגזוח לחשיוח הוא כ׳ר היית
זה נענין עביר לא אס הנס ולכיז ניסוח משיה ׳:׳ה שלא בענין לאט לאש הניח

ק הכרו מכא דרנק איסורא נ״א יעאח מ״ב חינו דככחיג שנית משוס אלא ואינו ינ
 סנרא היל לא חסאח דממ״נ ור״א חדיננן אני' ותותי השכוח על גזרו לא ניקיש ושם

ט ועיס .ורבנן ר״א פליג׳ רמאי החום׳ קושיח ישי׳ שיפח לעי מיושב ואדיבה זו  יש יניי
 דרכח איסייא אבל תורה איסור נו אין ואעפ״כ פיי דהוי ס״ל רניגו דגה ליניי ניקוה

 החב ושפיר לזה מלחיחו ויניון וומוח להשיוח להסכוין יבוא שלא רבנן חכיו ומים כא א
נחדא ורש״י ולנינו רננן אשרו וזה נותית להשוית שיהכיין פי' נוחות ישוח שרא יביט
ן דיר שיעשה גזרו !שניי קיימי שיפה טי ״ מנוץ חינו אה אבל חורה איסור שהוא ני

:ויו״ק נרור ווה סדינק חלא אינו פ״י שהיא אעס"׳
ץ ונחום' וכו'. אסור נ״ב נהצר נינה היה אס הנ״ס כחג יזחר רהצר ה ה^כה נ ו ^ 

 לא שלט קעניס אנל גדולים טלנלים דוקא מפי״ח נזירה דיה ע״א ק״ד דף
 להסיר נהגינן דאנן ליישב שנא אלא מותר דנהצר רנינו לשיסס חודה ר״ס דנם וייל ,גזרו
 כ׳ מש״ה רנינו מודה דלזה נכ"מ כחיש אמר וזה ננלנל לחלהוח בחצר נגה ביש אכי׳

 כמיש ולעד״נ .רנינו עם דחולק משיע י״ח דמדנר׳ נשיג כ״יש ודלא כנ״ל אחר היתר
הכ״ס: לשימת וראיה יחלוקס כאן דאין

 גג ד' סי' נ׳ כלל הראיש כ' . וכו' ניני מה״א ניוהין שושיו שהיה אילן n הלכה
 ׳״נ אגס שליו סי׳ נס״א ועי׳ .ה״נ ממנו הסולש נסוכה ונפע עכר שמלאהו

ס ריא ע״א כיח דף עייונין ונייושלס׳  היא נשבח זמורה שיש• לחייוש אסור רכ ננ
 שם נתקשה ונק״ע .דמי כאין נ׳ גטהין אץ איל ג' בנט׳נין כייב שישי היא חילן שרשי
 שמצחהו ננג אני' י״א דטונת שם כפי• כס:ח׳ וכני זיורם לח'יש יאמר קח״ל מאי
 סיונ כאן אין אנל לכהחילה אשיר פ”ענ בהשרשתן רונה דאינו ליה יחא דלא הנס עפר
 שמא נזירה ש״ך דלא כיון נכה״ג נ׳ ננטהין אני' ננג עליהם לישב מוהר לא אס וצ״ע
;בירושלמי שם וכיס הלקו רלא ואנשי יתלוש ,

 ועי' נהמה שניסת משוס פעם נח; מפילץ פ׳ כירושלמי .זמורה יהפוך ט הלכה
 כמ׳ד פ״ל רופלמ<’ היא פ"נ כתנת׳ והנר ■*נ אוח ייזיו סימן מגיא

 נכלל הוי דלא נזשום סציה נסימ הנ'׳ דכהב והא יזכיאס ה״נ נהסחו אח־ מסמי
 כאן יאץ אמריק א׳ אלא ז״א ,ימח דלמען נפיע לאו נהמה ושניהח מלאכה כל ל״ס
 דהו• משוס ננלי נפעם הירושלמי ומיאן הא כסנ שיה הי' אהין יד ויש׳ עשה נ״א

 ועי׳ ,נאיינות סשילץ בס׳ •”נש וס׳ש קפיג פי׳ יאיר סווס נשו״ת ועי' שאציל מלאכה
: ניו׳ט דיה מ״ח דניצה פ"נ נתוי״ט

 צדדי t ע״א ס״י דף שנס ירושלמי ועי' , הה'מ עי׳ נהמה לצדי נסמכץ ואין שם
;נשיי פה ומ״ש אילן צדדי א• נהמה

הלבה



ץשבת הלטתספר ב סצה^
fuftft ם « י מ מי׳ .גדוליס מין לי פיי ׳0 6מ* ופו׳ נ*<57פ גגם פיש י  וס6 י

ה וע<' ,י׳ד p ; גי!ה סף ס׳ 'm
m* הלנו■ m o K 96 רבים וזוגד' <סמפ .וגו' רוס9 לו' cecb גדולס נפ<ץם גלש 

 6דלינ pin סיג לשר! נהפמ״ג גדול נלל ׳0 נגודס בלפי ופי׳ אסור
Dtפיס סי׳ הם6 הפור ונ״ג פיו והניר נוולם נסקים שלש וי:

ק9 להוליש שם ע וזלכה נז ניה פיש פי׳ ,הגיס ׳9 .שמר גי ייי פ דף י  י'
: הלנה דיה פיש

ה ג הלנ ק נ  גדיש הלנה נסהפש וpaגפ ונהיג ריח שיזה שהניש נרי! פו' .שפרם ו
ם נמ״ש וילש  דני הוש לוה הרץ שגה! ושפם גשניח הינש דוקש פה יני

שירם: ח׳ ס״ש נשיי ופפיש מפה
ה ה הלנ ם פדהניש .ונו' גפי נ  ודלש נפירשיי דשיל שים סמויס שחיקה גני פה יני

ה פיש ייש דף נונמים השוס' נמיש  הולשה פשום הוש דהפפם סרך וי
 נפני נל פ' נשיי סה נשרהי ונשר נישור לרין פירושלמי שם שהניחו וראיה פיש דם

:ליבש לח נמי נין שהחלק הספיג בשם שם הבאה׳
 tf׳o ונשיו פוסי דושאיפ היא די״ש נמסר׳ פירש רשיי .לאנוס ונזלקי לב רולנר.

ק אלא איגו דשאיפ שנס גני ילריי ק9 נהנה׳ פולי!  נגיש מיונ
ד יופא גפם'  נאונלז לסיום שהסייו נחו י״ל ה״ג לריי נס דשחיס הסירו לנעסיס וננ׳

פ נהל' נפנואי לנהמה נ י' :לוה שפניי r”■״ פוסר לנ*פ א'
ס6 ב ר  הסוסקיס פלונסס הה׳ם מיש פי' .הנל נה יש שהפערה ב היכר■ כ

ם פל החולרץם '  y* »פן ונאו״ה מוסרה הוימה אפי׳ פנייא שנממי יני
ס ועי' רנים ונרי פל שהקשה פה נלחיס ועי' ,יים9פ יש הניא  ׳9 לוקה מפיל ננוי

 ש»* פמילש ואסי וויעה נלק9 פיי נחמי הויע לאמי הלנה לערן נוה שהארין■ <'נ
 לאמי דהסלהג שם נפגיש ופו׳ , פ״ש האין גני פל נאויר שננה נפן שד מי^יה

;קרי סנילס ניא ימילה
ה  דף פנס מם׳ נהוס׳ פי' .לוג! של ׳#ונסי לפין ס«ין מים הוא נוסן אנל ה הלנ

ה פיא מ*נ ס' םהן וי  קלושה נוי סנשל הא נפי גני סמאה ולמיד .ו
ס ד ומנשל ס:רא ההיא אמריי גמי שנס נני ונם מדנריהם מג  נמג^א ופי' קליפה נ

i סי׳ f v ופי' לוק רושש לסוך רוסס נשי ההיכס ליהן לאסור שם נסב רפה ליה אוס 
:ודו׳ק נ’ל אוס נמניא ססיו סיס!

 לאמי סודק ו׳ אוס שניא ספן פ״א פי׳ .ונו' ננשים ננונש שנראה מפני י הלכה
 ויג ספן נ' מלק שנרי וסשיטס שאלוס ועי' ונו' מיין אונוק׳ם למלוס

;עיש העולם מנהג מיישב
ט' r לפיג מוהר יא הלכה  P שפופין לקם שנלי נשם לרש שייע ספן ניי עי' .ו

ר נס׳ ועי' ופלהני! ונש של ופעמן רסן אס סין לקליע נדי  שויס סי נ
ס דקייל מהא ינ*נ סיפן ס ועי׳ עיש, עימיק לא נאונלא פזי  מיי הלנה ניא נסי נני

: לנהמה אדם נק לסלק יש נלאיה ונם פוסנס וס ונר דאין
ה ונוי, המשיי סונר הרוב היה אם יג הלנר■  והא הה'פ נפ״ש העקדה ‘הגי ני

דני היוים מפן אם דאף פשום לומר יש האי טלי דמקיליק  אס שמשיר נ
ק איסיא אלא אים פיר דהוי נערן ודאו יהשפר נ  וא״נ נימד נני נרפנ׳א נפיש וי

:מיל מוסר משיי שאינו נעיוזנ סיפוק דאינא סין
 דהוי משום מדה ריש '96 נהא נגס׳ אמד' .ונו׳ נסטנ פקנסין ואין טו הלכה

r t■ ם ונ״נ ס׳ יני  ט דאין משפפ פקנסן אין קסני ואעסיג המסר־ נ
 לאס לפיפנו אששו וגם לקנח וטינסו ניון שנמנסי מפפם וסים דרנק איפויא ניא
 דלמא פשעם הוא פדינק דאמי והא ייא בהלנה וגמיש פיי ט שאן נערן לאס

 ש'נ ס' ונקיש יססוש שמא גוירה שנסג והשיע השוי לשק פיושג ה1ונ לספוק ><וט<ן
 סשוב סק פסל ונסיק גסנוו״ל סחיפה דר וגסהיס מיושב. ולדניים פיו ספה י*פ אוס
 פשום וההוא ונר^ה נננד הנלוק והשמן סין שמקנס ט פקנחין אק ^ ואס וגוי אם

אן שם עוד נ0ונ אסיוה ניס ט נשאין פיי והוי ליטן פסום ולא דיפס א 0 ו  נ׳
א י ק ^ו  טטם סספם סיל ויבינו פיש לאינוד ארל והמשקה נהנה אם שהדי וינ

 שמסלק ייג אוס שם נ!^ו ועי׳ ניק שיין■ ומלנן ניטם א הטסקים נפסלוקס וסלה וסלגן
r לק T'1ני i יפ׳׳ש: נהכי לסלק משפע לא ופסהיס אדום

ה  »׳ הקיא ונמיש .פשסן של אשי׳ נסלוק לסלק דאן קשפע .פיסי המלוק מ הלנ
 וגייססו הראניד שיפס לוה לנוף ויש הפולם פהנק דהני ה' אס שיב

י גם זאשיי טו ם טפס ולס נ  אפי לא אפא מורא לסי לי׳ וסנפי לי׳ דאסי הא יני
אן V׳b סשסן של לפי לי' וסנע■ אי' א מוססו אק פגסרס שהוא ק9 לסלק י ט: ל  לינ

ה ה הלנ ם אסרס מסמא לידם אן ואם ההיס נ0נ .סדשים סנדלין ולא י ד  אלו מנ
ט' ס איי הינ פליאה מצא ונגני .ו ג איס שם אי ם גייסס שסה ל  מי

הינ הני׳ שסא סשו מו דנמדש ננ  נניול לקנס דנהג דמהיי״ל וה'פ מוסר ונישרם א
ם׳ ועי׳ ללו עדרק אט הרפויל דלשין אלא ישי מנעל נסגס ו t נ  :ונשיב שם שנס ד

ה ס ׳9א כ הלנ ל מי נ  דסא ולערן נוה מלורףם הנארם פן ופקצס הסיס נ0פ .א
מ0ב דהגויע גיאה ש נאיסוי '  וגפקוס הסולקים הגאונים נדפס לפסוק די

ם נדפס ואדייסא אמר טש ג הלנה א סא דסשק דלל ס*ם יני  ופו' לא א נו
.־ה׳ ס' ניויד ופי׳ לו פיק שיא ס' מגיא

ה ה הלנ סג והראהו .טנה משום ס״נ הסוקק נ א נפנוש פנה משום נ ב גגי  גל
ם דגסג והא  שאם סירי פ׳לג לקרקש פסוניס נגי יפקע פפא גוירה יני

ג ניער אלא לנסי• מסוייה ואים לנערי טטלה מי אפלג להסוייה שלא פיס טפלה ל  א
ק ץ ל אם שייג ס׳ אלס ונפלו נהה׳ם ועי' סוינ  האלססי נ0דנ הא נ0נ והי

ה טדה דלסוס פל ל׳א קאי לא גדיה ש ופנדל אנ  ו ל
ה ט' קטע אהל הפושה ס הלנ ה .ו ק' ל  ואם יפשה לא קטע אהל קליס שגס מ

 הוא איע> וגרן להסקים ספשר קטע אהל הוא ופה פפאו מ״נ פשס
« הוא וס פפס בנג שיש אוהל נל הלטש וו'ל .להתקיים שאים אמי קטם א ס ו  פל
 וסיב קטע אהל הר וה פרוש לופן שם טסה גרן «שה אם תלוי דעיקל דוקא ולאו

ג ספאש לו איס עס״נ מ׳ וני א סר אפיי' וטס׳ ס־ אס שפיו אפו נ  סלים לי י
ן ואם אאר אגל פסוי עסה ואם יעשה bi נמלה  פוסי מטסה א אס עליה מ

אן הריץ■ ופיעס לגססילה לנפוסם  פליס בגין לגעוסה דפשיח הוא פפס נננה דנ
אן דאס עאו גו!ק והילש ,אאר פעס בננה ניש אגל אש ט ג ש פפ0 גנ פטלס ל

סי קפס גננו נם אלא אורם ם טגיי הגאק הרג סה נסב רפה מ  ףך0א אפן מל
ט ט אישג ל׳ נהל' דיני  וקי׳ לנן ססוקנש והיא הואיל נפ׳ש לשוט נפסק היאיש 0י\
ק קאי נפס ננגה ואין האלסא דג׳ דהא ל והדרישה נשיג ז נשלא י  א אש שליה מ

ג שם וננליספה .פסינוה אן פלים היה אם נ0ונ הדץ> הוי לפה ל  ומם אאסקול *
א סי היום א גי הא מ  פותי שטסה א אס שליה גרן אס דנרד גהסילס p נ0ה נ

ם הדרישה דנר• ולפנ״ד לנסהילה. לנעוסה אי הד״ף דנסנ דהא ני ס אם ושנה ו  א
איי דנפי' לומר סשפה שלא לפרש אלא גא לא קאספול רופץ פל-ה  קלל סשס גה ט

ס היייף  אלא הפסיק לא דנריו דנדש עעס גה גייר נלא מפלס פשיסה א סוש דנוינ
א דניי ס׳ פרושים שי דסונל לי י סו פ ט ל אניא נ רן נדיה נ  סם מוץ ופ׳ש .נ

 קנוש ^ סשס נגנה שיש גל גוה ונמלא ננילה אהל שגל לפד אתה ה<דף ומדברי
שם ספאס ואא^ב «• • בלא נוה ונ׳  פושה אם רוקא מרין דטינס פשוש נ' ישי• ניני
p שאם פה לוא עוזה דאס הרייף אדה אגל הרגה ליאם קטע אהל שם להדס 

ס pו מעאה איג דאם קסקים ד ונהיג הסלג פיני׳ מנ פונ ם ו  וסקסה .נפרקץ יני
ס הסאראםאל נפסיריס סקילה סדנ סשז דש שם נגניי קיש ד ננייוי ס נחנ שלא ננ ^ 

ה איאר נאן שאין פשיק דני מאה ק איאיא אנל לקניעוח 1 אהל שאן ק9 מי נ  יי
ס' ועי' ,נננ"• סס נפיש יפי• לשיסס אא׳ הדטם יגל אלינא «א  ליוד «םם נ
 לושי אגל לאסגד סניש ונירפ נפנת הפאואםאל אס לנזוא בהסליפ שאוסר ׳0 אי

סי שליו לי.נן טש*.מ לנני• f א' •וסף ניג• א' ט w■.
0 p “lfiפ א׳ עליה. להרק ואאר ו הלבה נ  היו: איא נוה ועי׳מיש נ'

ד ט לג מניאו קיו א׳ היללש אי ,נלי נמסקן שהוא ספר ח הי כנ ס נ פן אי  א
 שפא משום וביויע עסקן קשיס גשנס פפם רגעו גפן לעה שנשאל שלג

 לפסקו סששא לינא גמיש אגל גיוס ט גסמא אזי' אמי היקון גל דנשנס ונפג ישהה
מי ואק לג פגשיי• פשום א א  לגשסל פופי ניויס גפפא אנל 0■* קוים גנזפא ל

א׳ דצה נפם׳ נשי■ עיש ועי׳ ס ו רי ל ה••ו.■ פיר יויס נהל׳ ננ
ה ס׳ לסקדש דופה שוה T הלנ ס אי .ו  אסא נשקוס• נעה שנר.נ הפסצה פיננ

הסל^ מיש פיס נפקי׳שא למצוא פוי יש T* ומקדיש סתקן שק• ולא
 שגל פט• להוציא הגר• גל אפיס אסש לספה •שפיה י' גשס פדם פספס פה' לו
ג .פדיןפיס צאנה פלוס נף>ם לא אגל ל i הפדש נסר אם ו fm גאן אין אסש סקה 

גי דהא פסקן ד הוציאו נ א פנל א  הסטן הפופלנ היכר קסני סעייני ולוה לפקדש וו
 סיזנפס קצדאן אץ ננלל וה דגם ק9י דסני א*נ פיו יקשה אלא לי שמשון פויה

 קפ׳ל דלפא הטפא פנגיהץ אץ דסק הא פל סלסודא מקשה מאי איג יפפשרוס
 פפיוים טסה נלצל פ' דף נישה יאפדק פא• לט 4 נ^ה שנללה אפס p .ננהיג

ל סלס יקלל טון הנס' ומקשה «"ק חלסו ספנו פפדש אין  ואסיר רטק• אגל ל
 אל0ם פודה )4 א סלפזיא ומסר poo האן אין הא טלס יעדש לא למה משרש

 ואיה נססרן דפמי פטם סוים סגניסץ דאין ננללא דמי ונאם' נישיי פיש לויים שאמרה
 ילה זסלאדא וליל אמי מיל נסלס דנם קלל הא ילפא סיימא סלפודא פקשה פאי

ל פלס מס וסוגי שמואל מל דעליג po על גס לשברי  טסדש קודס אגל אט ל
לנ נ ו  אפיס אמס דססס יספואל ליה דליס לעץ אא' לספי• ולה נוה דנם •יל ל
שג וע״פ הנני, נל אס  הראלדהל׳לסליטם,לא.ואא׳לן<ןן שהשיג פס ינייטטו

ם ולפיו מס׳ אזזן להטא לרטט דהויל הטנא וסונס נאם ט לסהן  ופי׳ממג ווויק^ ל
ס סל ס ל  : M סדש פעה W יטק ולסלש שס יטנו טל היאניו שהשיג פה ל

לז ושטק לש פד יטם ינקש הא .וט' לש פד טי הדנד■  משני קיש V* ל
 ווקא נוס לאשל אסד אסדנא איא ליה נדליס פ'נ ייו יף טלה נמס׳

ם  נגסו נשנה ינים השג משים שאם נשנה אמרא שם ניאפריק נשנת לא אנל גל
ג ^נ דף שנס נשיי סה נאריסס ופלש לש פו אאר :ל

ה קן עשקא פסוס השפה ישיי גשם נסג הלה .וגו' לפסוק רטא ישו הדנ  ולש תז
לי להטי opo p דלהלס הדוסוס נשפו• לקרוס רשאים שנים א לי  ו

ג ט' אאי ו מי ל׳ו לו א' א/ *׳: אס נ
ה ס׳ •ינה שפא גדיה נ הלנ ש לעמי אום P •ליל שפא וגיגושלש• .ו ק ל נ «  ל

אן ל •ינה דששא ונדים .נשי• שם פ^ו ופי' נ' הלנה א ע אל  •ששש נ
א ואף בנס פאא ע עסק וינ י וסטס </ שאיל נמלאנה ני׳ א מי «י «  ofeo 8ו

ט טיושלט מונס והכי כיו בהלנה ס שם נקיש וסלס הלש פסרס׳ לאקט שם מ  ל
ט׳ עפרתץ א מיו שנס נאם■ וע•' ו ם ל ש ופי׳ פאןי ל ל• ל  סל• סמה עה נ

מי פאלל ומצאנה לסדש ם יטנד ולש .ללש מ p סטה א מד ד ללטש אסל ו ^ 
מוי' נס^ן דהצנה מוה הלם אנו ד ד אי ולונס ואור ואשז «>א י  אי ל
עזי p ה א נשם הננלג כסב שכנר ו n h י לן דלים ל  פ לפיקר קילל «ם י
ר שנם לעצל >טאו שלא אן דנדס נגפם להקל •ש פעור שאליל מ א ם נ  I א אנ
p נססנס ופי' . נששוס להטל רק ררנק אפי' דנדם tw ̂ש דף  ששם סקשם וקר צ

ם דניי פל ני הנ"מ יני אוי והמדג הארץ־ נ ם' ני ט נ ס יוקף ני ל ̂א אפן ו ס ש  א
ש: ל נ '•

ה הלנו•■ נ ומציל נ ה' .ט «׳ ש, ! ד M ^ א׳הה^ I ששה ועור ץידן א
א •p 0ם סעשיקו עה עשני וד^ והאי רדילש הר^ף פל  י 1פץ מ

לג וטי וטי ספר דיה פ^נ ל דף שניב נק׳׳ש רפי׳ .לוה א שליו אי פי ל  צ׳ אם נ
) פסנס דל׳פ ס ל ;ל

d w■* י גשם לש ל .וגו' הץדש נסט ט ו לי 00 ששי9א ונגי ^  זשט ג
פ7 אליבא להטי אץ שטאה :קידש מסט גם ל

ת ס כה ^נ ס'. ללקש ט שיש ל  6Mn נסלק פרםש 0ם אפיום הלה אם אוי' ו
/ ט'. פצילץ נ סי אם יהי• ו ס נ  עאלו«לםמ!ט אסש ששיגם «ן ל

ipr א סליי: א
אי .אםי הרהור m הלנה כוי  אשל יהדאי סט דיסיק מד סלם ט

לג ק סהר״׳ל. נפה ננ ני משיק הא < סין סלאיאם מי אי  ל8 י
טין שגם  דמדם «ראם ונשם גלל דהדהיי הידיא ואנא היד רניט נמ׳ש סול של מ
טין שנם סל דטדן יטה שלא סיש פיא קי*נ נשגם ישיי ם אל סל מ וססטפם גל

ו הלק וט׳ :ווו׳׳ק לש ל
ה לי ט' .פצוה של פדדם ראזדץ ה חינ  to<p של שאם ץוי עם 1ל פלש ג

ם *91,פשה נעקום יטם משיי םל שנם: אף נ
ה נ ^
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. טס־ן אין ז הלנה נו׳  ח־לול יכא1( ;מ־ דנלזל^ית ר5אס כתג של׳ס סימן fi'ai עי' ו

 ^וסה ריכ?5 שאיוה דמלאכש רניגו ולשינוש .פ׳ש סטרה שעושה טון שנש
נ ו' דף •נ^ח נשוט' ועי' נמלי\ש לו שגתכשי כיון קל?ל0 סשינ ילא נישא ש״נ  ד״ה ע'

 מנואר ושם נאו״ש שליט סי' יוסף ניני נס' נאורך עי' סה נרל׳ס ששר,נ■ ופה סעפא
נ  ׳*ד סימן ש׳א יפיןנ שכוש נשנש להונשו מושי אששו אה ולענן לניוה שרוצה פי ג'

 נ׳ד סי' שה׳ד סושי נשיעייא ולשער או״ה ולהורוש
 ל׳כ רניס דההגץ■ הא .ונו׳ נה״ש אנל ונו' יום של נעצפו אלא נה׳ש ' הלנה

 שמ״נ נסיסן המניא של ססיקותו לששוש מכאן ניל נה״ש אנל נלשוט ונשל
דממוייןא יומא מעיול׳ יומא אפוק׳ דשה<׳ שנוש משוס גזרו לא נפי ש’נה נפ״ש אם
אסרו דלא נהנ ו-ש׳ה נפ׳ש נס גזרו דלא לנו להורוה נא וינינו ,ע״ש קדושה שקעי לא

 נס׳ ומ׳ש .דמ׳ש ני.״ש על הנוונה נה׳יש אנל ישנה נשנ ופש׳ה יום של נעצמו אלא
 שיו על אונל נני״ש נה׳ש אנל ונו' סשנו ד״ה נתוייס מ״א דדפאי נש״ד נפנין אפמאש

 דאליה שנוה משוס נזרו דמ״ש דנה״ש מנאן ראיה לו ונראה היום נגפר שלא מטי
 יש V וראיה .ע״ש נה׳ש הדמה׳ אש מעשיין דהא לשקן שיטל ניון נהיש נסי לימםר
 ניון רניט ננז׳ש הדוהק צד על אלא שיט ר״מ נה״ש להשריש דיונל דאע׳ג לדהות
 דאנש׳ ניון ע״ה את להאמין והקילו מנמיס ש״טהו לא איטרא קצת נאן יש דענ׳ס
 ש״נ עירונין הרע*נ שנתנ ודע . נשעה״ע ועי' נג׳ל נפדופע נסו עליו שנש איפת

ננק תרשי נאינא נזרו לא נה״ש שטת משוס שהוא דני נל דאסר לרני אפי' ס'נ
דף שנת מסכת התוס' פדנר׳ ונ'נ דנזיו מודה רני אשי' סנליס ותחינת הסנין שלשול
 עליו גזיו לא שטח משום שהוא ניד דאפר נרני איג נמ״ש ונוי למשה דיה עיא קניה
ש  שס דנס מיושר הרע״נ ולפיד צדקה. מעיל נס׳ נפ״ש מאוד תטהים ודנריהם מ״

 סנרא שד נתנ עירונין ריפניא ונהידוש׳ מנימלית וטציא נאילן שימוש דנריס שט יש
 לע'טת פדפתיר פה רניט סדנרי וא״נ אטר לירי אף עצפו האילן להטד דצרין היגא

לולנ: להניא נאילן
ט התיר לא נאן דעד רנינו דעת וניל .וניע הה׳׳פ עי' .ונו׳ קטן יא הלנה  יני

 שנתנ ננוי ננון ש'טגשא נה דאית מלאנה עושה אם אלא טרה נאיטר
ס כ נשנש מלאנה שעשה או ס׳א נה' ופיש המתיר דעת לצרף דאינא נשי׳ונ יני  נ'
 דאסור נמלאנה שנת נתילול משה׳נ פה ת״ש על וסמך שלונתא נה דאית נפלאנה סיירי
ע'נ טלש ננון פתלוקש נה ואין לנ^ע  הורה איטרי דנשאר אע׳ג נ־היר משניר או נ
 נ״ד סקילה איטר דסא שנת נאיסור מיש להשרישו פצווין נ״ד אין ננילוש נאונל מון

f נתידוש׳ ונמי׳ש שאט דשנת איסורא ׳׳׳ז דף ניצה נדאמרי׳ להפריט מצוק v סנהדדן 
:ננ״ל עיש לאו לתיטר סקילה איסור נץ לחלק דשת'מ נני ש׳ה דף

טד ע הלנה נ נ' דף ניצה סס׳ שי׳ ונס׳ הראניד נהשנת עי׳ .ונו' ו  נתנת׳ ע'
 דאפר נהא ע׳א ׳״נ ניצה נן לינה ס״ל דע״נ שצו פעפא הונית דרניט

 וטס׳ ישי■ עיש נאנניס לישלנו נ”ה די׳ לקשית חש ולא שליני וטצאה נעירונ דלפא
 ■ ע״ש רניט נסיש סלסול איסור טעם לרנה ס״ג דהיה איו

p"lfi ה ה כ לנ  דלתות הנליס נל ריס נירושלס׳ ניסיק .נשנת משי׳ נתפרק ו ה
 שנתפרק שאע׳ס דרונה הניס דלטת דרונה הנליס ודלטת דרונה הניס ׳

 נשנס נסלין נשנת שנתפרק אע״ס דרוכה הנליס דלתות נשנת לסצסלן טר6 פע׳ש
ט על ידע שה נשי׳ עפ״ש ייט אות ש״ת סי׳ ננע׳א ועי׳ .נשנת אט׳ שנשר שה יני

רניט לדנר׳ ישונ מצא שלא נתנ והה״מ רניט על השיג והראניד . נלנלה טז הלנה
א נשי׳ נסיש שה רזר דרניט צ״ל ש'נ הה״ס ולשיר גי׳׳א לו שהיה נ׳

ק לסשטמ מ  נוי וצריך נסל טרות שיהיו נימד סגאיס נ׳ נל שצריך נתנ שם טטל ד
נ טשט והאק שנשמת כגון נסי ואיירי ועננים טסים מון השירות פיהיו נ'  הניי ו
ק ט׳ פנתר והרעיש שיש נסי  תמה נאמת נמתני׳ רניט שי׳ אתר דנמשך הססני׳ נ

 נדי היענ ט ונתרחנ לסל האנן דושן נעשה אס מלוקים שט דיש ולעד׳נ .הטי׳ש עליו
ט והוי אמר תנאי שוס צריך אין אז הנלי שקצם שיעשו תנ0 שנקיויה אכן נ  רניט נ

h' תנאי שום ציייך לא ונזה נאנן שלה נקג וסתם רנינו שנסנ הדין הוא וזה ייס.
אנל שנתונה השירות ישלו שלא אנן עליו ומנית נסל נקנ שיש ננון אתר צד עוד ויש
 שיץ דלא ודאי זה נענין ואז לפול יונלו שלא היסנ קשור רוסן להיות האנן קשה לא

p מקצת דנעשה צופר m דפ״רי נלנלה הך והשתא נלל שכקרויה לאק דומה זה דמין 
ה והאנן נפשט' טנ  תהו׳ ואמאי הגת' תמה ורש׳ה היסנ נקשרה נלא דמ״ר׳ ודאי נ
 לשירות ולשדינהו ט ומקשה סירות מליאה ננלנלה ר״י ופשט האסור לדני נסים כלכלה
 כלל לאנן לנלנלה צורך דאין דתלטדא וקסיד התיסנשץ נסירוס לה ופוק׳ pלא ונשרי

 ומשני נעורי ונינעיינהו מקשה ושפיר נ״כ האק נהנטל נתונה לינת השירות טטלים
 ישלו שלא הנקנ לסתום לאנן דצייך סי׳ דושן נעשה דאנן עסקיק שמשה כנצכלה
ט ולהיות יושן לעשות שם נקשר לא אנל הפירוש  פאנן ומ׳ש ששישא יזה הנלי פקת נ

 סיירי יודאי להשמיעט רנינו צריך לא ווה הזה נעטן מונח האנן דאץ אע*נ שנקיטה
 אלא ננע׳ קאמר לא ומשיה תם סיסנפין ישירות מהט מאי דאלינ לנעיינט יםל יצא

צדק ח'נ ותישנפין שירות מליאה ננלנלה דפייי• עוד ו  המשנה נשירוש רנינו דני׳ ו
ק ט  הפירוש ונ׳׳ה נמ׳ש אלא היסנ שנתקפר דופן דנעשה הג׳ נחנאי הנוונה ואין נ
מי י ג נ עי  להעמיד יש השתא ת'נ נתיש ונש־יני.ו דיה התום׳ לשסיש כן צ׳ל וע'כ הי

ט׳ המיסנטן נטרות נפי  דף שנת נקיע ועי' כס״ש לא אם לדנריהם הננה ואין ע׳׳ש ו
נ פית .ונרור נטן הוא כפ״ש נ”ול כיון דיה ע'

 לקסטם חזי הא סשלסלין אין אסא׳ ציע .סינריהם נפעשר מיינין הן אט׳ ים הלכה
 דמשלתלין הס״ז פניו כמטאי ודומיהן נהמה למאכל הראוים פדנרים וס׳ש

נ השנימין ולטטש לטוס יאוים שהן משני א א'  לשיטת ראי׳ ומזה לקטנים מזי הא מ
ט ז יני ט׳ אט' ספ׳א פה' נ נ נידיס לקסניס לפסט חיטי ירננן איסורא י  איט א'
 מכאן וקשה נקמ סשת־׳ה השנימין ולשטת לחיות נידים למסט יטל דשם להנך דופה

 שהקשה מיש ש׳ ׳נפות שניא נמייוש׳ ועי׳ נייים ספיק רנק דנאיטר דס׳ל ישנ׳א לשיטת
טן נענל פערנין דאין פהך שישתו על  ; וציע הנא שיץ לא שה ושירוט פיי
א טסה אכל כג הלכה  ישנת השיק נירושלס׳ ועי׳ הרחנ״ד. השגת עי׳ .עליה הכלי מ

:שם נשי• ועפ׳ש נפושך ליגע פהו
ם׳ עי' .פתוקן ותקנו ענר ואס הואיל נה הלנה ט  דיה ע׳א מיג דף שנח מסכת נ

ט פונן סנל ט ופדניי ,׳ו  וטפ׳ש הטס׳ עס דטלק יראה מה׳ש נשכיג יני
י נזה נ י"נ דף טרה ס׳ ס׳ :ע'

ה  דט• משום ש"מ נסימן המניא פי׳ ,ז׳א היאנ׳ד נהשגות . נתלשץ אנטם כו הלנ
: ע״ש דשאיס

p*lfi ן ה כ לנ  אס תייג נשכיר ינינו לשפיש שי׳ לצוד ויטא . ונו' כירך ז ה
 מלאנה לעשות יטא לאיסור שמלאכתו כלי שהוא הסולם לסלסל לו מתירין י
ק הנוגע יה דין ש״ך ושטר שיצוד דהייט  אץ שנתכ והראניד רנינו לשעם מוקצה ל

: אזיל למעטה ינינו טעם על שם שהשינ לזה מקום כאן
ח יש אם שם  : וריח רשיי מחלוקת קכיו דף שנת הרשנ״א נהידושי עי' .ונו׳ נל׳ טי

תי ישו׳ נאיט אשי׳ הה״ה עי' .ונו׳ מנעל יב הלכה ט' .ט  דניצה פיק נטושלפי ו
ח וטיושו הק׳ע ני׳ לסי ע׳א ה׳ דף ניפוי ויוקא ננלי על ימולק טנ

אט שטרששי ולש׳ס מאוד תמוה ונייסשו שפירושו מיש נשי׳ ועיש לא ראוי נאינו אנל מותי
:וירושלמי ננל׳ נין מחלוקת נאן אץ שם

 שנתקשו פה ל״שנ נא דיניט ט׳ .ונו׳ רט של נגיף ונו' הטנא ומסלנילין יג הלכה
 פשוס ל״שנ רשניא נמידושי ומ״ש עצים השניי עם האפי ינער לא למה ט

פ ע״נ כ״א דף ניצה נתוס׳ וכיס פססזר דהאשי  אסד נמקם לנערה יסל הא קשה ס'
 נס יצריך לומר ודוחק השניים ולהניח לנדו האפי לטלטל ואחיה שנכית זויח נקרן
 יניח אס רט של גרף הוי אז ׳נפרט דאם ינינו נתנ לזה נשניים הנדנק האני למעט
 נ^ל לנחטלה רעי של גרף עושין אין לטלטל יוכל שאח״כ אע״נ ואשי עצים שנרי נניח

מה .הה״ס ועי׳ הראנ״ד השנת נזה ונסתלק לטלטל שרי דרנא אלינא סוני הרסנין ו
שיש ואעיש קשמא אננ נמנא ספלפלץ וה״ק ראוי אינו שיה האפי אס אפי׳ ננונא

מי משוס זה פשוש אטיה הייתסה אין אפיה עצים שנרי ונס ראוי שאיט אפי שם  ד
 ולשיטת כירה נסיש דניה הי״ן הניא וננר .שרנלנלה לאק וליד ונו׳ לקלי נשלים מיל׳

ט שא*צ דני לו סחייין אם ולמה והשניים האפר ינער לא למה קשה ודאי הייינץ  ו
נ אלא לנשיו שציין האגן לנער יוכל דאם נתונה וטיוח מכלכלה עדיף מנין דנם ע'  י
ע כסנית סוני  משמע פה ינינו וסדני׳ יעי של כניף נעשה נניח ינער דאם פה יני
ט סירת ועניס היי״ף נטפס היין העלה וכן הימנין כשיטת סנר דלא קצת  נטנה יני
א שליג ולא  נסו הוי ננית אנל ומטסה המחתה נתוך כשהוא אלא דאג״ עליה ינ

ט של גרף :י
ת עי׳ .ונו׳ מגרוגרת חון יד הלכה מה  וצמקיס גרוגרות דאשי׳ שיי סי' אויח רמ׳׳א נ

י לא אם סוחר ננרי נשל נ י  כסיד נזה פיש ופי׳ דסחונר חששא ט שיש נ
נ ז׳ דף דשנח נפיק נשיי :וחינא דיה ע׳

 :הטור דניי לפרש נאייכוח משנץ ר״פ נש׳׳ג נזה ט׳ טז הלכה
ס׳ לכרמליח להוציאו פותי כג הלכה  נחלאכה כי״י נשיא דפסק רניט לשיטת הנה .ו

נ שאציל  נסלאנה כר״ש הטסקים לשיטת אנל פתייין לניסליח יוקא א'
נ שאציל  נחדיר אנל הנדות ננוד גדול משוס ליהיר להוציאו נם להסיר מקם יש א'

ע דאלינא נחג דני אלא הנייות כטד הטרו שלא ניהיר אסור יני  נדיננן שעיקרו נ
 דסשנחת נוסה לצורך עניד דלמא מטס ופאן כסויה מן יעיקיו שאציל מלאכה לא אנל
 דא״צ היסנין נשם ההיס ופ״ש .ריח נשם שכיה עיש נייושלמי נדאפדק לצוע לה

 פטור לנושה ציינה שאינה פלאנה דטסק ולשיטתו נהוצאוח יינה שלא חיטק או ככר
^ ודאי צ  משמע מ״נ שאציל סלאנה דססק רניט ולשיטת הישנ״א שנחנ ומטעם ככר ד

:פזה דני הזטר מילא כהיפנין דסיל
ר ז pפ ט שיטת .ונו׳ פיל לי'נ חון א הלכה כ  ההיפ כמיש הירושלמי עיט יני

 דאין נזה חולק דננל• דחלפודא ניאיות הארך יעייוטן נפיק fוהיפנ י
 ניכ והוא קניד דף שנת יאמריק מהא הוא פראיותיו ואחת התורה p עיקר לחמופץ

 יוד מויה הגאון הינ נשם ץ קשיא הנאתי שנת מסכת דש ונשיי ס׳ו דף נסנהדרין
נ ניג דף עייונין סם׳ נש״י מיש וע״ע ,זו קשיא נישונ ועמיש זללה״ה  עית דיה ע'

ט על הקושיות כל מסולקים ונזה ,נזה דאמויאי דשלונתא  דעירונץ ש׳ק מרדד ועל יני
 ואיט הואיל נהו מחסד׳ לא סיס סהית שהוא היי״ף לשיטת דאף הנהיג נס׳ הניאו
 : עיש פה״ת הוי אי ונהמסו נכליו מחלוקת דש שם ננגיזיג שד ועי׳ נתויה פטיש
 שכתנ ה׳ הל׳ הטומאה אטס שאי פה' ס״ח מליח עי׳ .ונו׳ ספק ה׳׳ז ג הלכה

נה׳ ונשעה״ס .ע^ש לחוסיא אזלינן להסמיר סיס דאיכא היכא דינק יספת
 סנית מד לדני נרויה ראיה מצאתי שד ונחנ יאיוטו על להשיג הרנה מקואות

ס׳ ספק דש ננהיות שהליכה זה ומכלל ונו' ניאי דנתשונה פה הה'מ ממ״ש המיל  ו
י דנייהם של ספק שהוא לשי שתי  הסיק* שר דאיכא יאע״נ זיל לה״ה דס״ל מטאי מ

ק ספק אמייק אפיה למחפיי ס הליכה שהיי להקל דינ מו ק שיש ננ  הס אס ספק נ
 P דלסא למעלה ואיז״ל למטה או למעלה הם אס חדא סשיקי סר׳ אינא מי׳ למעלה
 נחל דני נאפת והגה ע׳'נ תשונה עליה שאין ראיה לי נראה וזו למעלה חחופין

ט דיני ם ניאץ הה״מ שמיני׳ יני  נאפת דהד להצדק פרץס יש עדיץ אנל p הינד
ם ניאי לא פני  דאזליק כתג נהנה״ח ונאסח להחסיר או להקל הוא אס זה ספק מ

 דרניט שס הניא ונ״י ח״ד סימן אויח והטור מאיש שיטת וכיה זו ננעיא למומרא
^ על חסה ירוחם א׳ ה מציט דהא תימה מזה אין ונאסת הוא דינק ספק הא מ נ  מ

א נעיא דנקטנן פעטס  עיקרו דתחמץ הוא דקיש״חם ואפשר להמטי נדרנק נס טמי
 תקמץ דה׳ל דלדיייה הרסנ׳ס על טונא קפה וא׳׳ה לקלא לתטם לט היה נזה דרנק

נ  סתם ואיך לחומיא דנקסיק ׳׳׳ל ששיי וא"כ השרה סן עיקרו איה השרה מן מיל י'
טיו ניאי ולא הרנייס ש ם נהישך נאמת נראה אלא החשוכה על עצש וסומך נ מפנ״  ד

ת לשאר ול״ד הוא דנסיא דנעיא כיון זו ננעיא להסדר דנקטיק ס׳ל הוא נם ק  סט
ק ויש דינק שהן נדנייס היש נספק להקל דש נתשונה מיש אלא  אזליק סשיקא נ

מן שעיקרן נדנריס כגון להקל  וא׳כ מקד מדרנק שקיו להיסניס נס ונספינה די
ה הפדני לדגלי חסה דאיט דכמן נמיקא להקל מקם דאיכא כתנ שפיר נססינה  ונ׳

 תחוסין P אס חז׳ל ט נשתשקו חחומץ ולענין שכסנ ת״ד pט נאו׳׳ח הלטש פיסת
ע לא אס ט׳ למעלה נאדר ט ה׳׳י נמקס שהוא ינינשה אסרו ל  לדגלי ודומה ממש י

 או שם עי׳ הדרך נקטצת כגון מעשיה למעלה תשסץ יש ואמיינן להחשר יש הפיני
 כאדר דחשינ טשחיס ד׳ יוחג אמד ננל ואין עשרה שגטהים עשייס נ”ע לילך פרוצה
ט׳ תפנדשתא רחא דלא משוס ת ישם אנל העדני לדגלי דחסה נינשה נד״א ו  ונמו
נ אפי׳ כלל דאורייתא אישר שם שאין י'  פדני לדגלי חפה שאיט לט הכל לדני׳ מיל נ

ק הואיל סעשרה לפסה או מעשיה לפעלה היה אם לו ספק ואם ונו׳ ט הקילו  ונדינ
ם נשנץ■ מאה הנך . ליץלא אזליק שא ד נ טטע ל״שנ ק הנץ ששא כפ׳ש מ

הפוסקים
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posT m n  xi’m ה ף6 לו)1לק ס 9t pî מזיס 96<ר 1^1 גי w 96<ו r9n 
ג ק> עירוסו יהלסודא גסגיא ™! יש י*ה דנעי 1<גה עיה ל  It מעשיה למעלה ס

ט 9 לא  אאמא ליש<א גקזצה דקאמל ל< י׳ מוג אש1 עשרה גטה ד1נעס ^ סנ
 ליה ’נפnp לא למה1 ^גילה 1א נעמוד ליה דמגט מאp להרא to ו^ל מאי בסטגה
 מהא <דאה אלא מאי נסשעה וגעי אסרעא לישרא נזה געי מאי קשה וגס נסשגה

 לא דודא> poo אק גזה מדרגא דטקרו גססעה מדאי סוגד טה ץוא לישגא סליגי
p טגשה אלא ליה קמנע׳ ולא מעשרה למעלה על גורו s ולזס קטלה עי׳ או נעמוד 

 ואיג מעשרה למעלה נ<ו אי סטקא טה גסטגה דגס אמרירא לישגא סלטדא קלמר
ס מדני• עלל ראה א< »א סנ׳  מעשיס למסה «א אס סטן טש נססונה סהיקל הי
א אט' להתמיד דאין מעסיס למעלה או  שארי דנסטגה די׳ל להמפיד סיס דאסא סנ

 to גזרו דלא גלל ה4 רךנט לא מסטגה pAo הלנה דאל* להקל סיס גסי דאגס
 ■ יש נסטנה דאף נסיא נלישרא הלנה דלסא סטקא דהוי אן> מעשרה למעלה סתומץ

 דגם מורה top ש<א4 דנם נחיא לישנא פס סלע לא קמא ליסנא דנם לומר יש וגם .ססק
שה דנם לרטסא גיא הגהו »p< ולא לסשק יש יגהxנ  דנינשס סימא ולא מסש^ק ני

ו אף ספק אין ^  מד למגקש «יל דישה שנא תר נקנו למה דאיג הגי שפע לא ו
 שטת דלא טלסא ד«א אעיוג קטלה עי• ונקע שייל הנם ולהרוס דירדם ותר רגשה

 יפיס W לפנקס הו*ל יו׳מ נזרק ודא דנעמוד היא קטלה לקש הוי ואי ססשקינן גיג
ס נשאי משאיג להמטד 0*0 שיש הינא אשי' נסטנה מלוליק שטי ואיג ולהרוס  «יין
מי׳ מקום יש ששיי מלמוד o ננאן ואץ סעטס ומהתני מניס נעל ל r x לדנר 

ק הרפניס גתג מדלא ואדרנה הפיל ק לגתוג po« שוס אשתמיס לא ו » א למעלה נ

. . . 
ע. אליש להתנדי 0*0 רש טגא לסונורא דאוליק אששאודא•  שסאשל לשי ונס דגי

ה ואץ לראה נ^ג דנרס א ם דודא מסטלה י ש אילה « ש א  מעסיס שסוס גול
מ' גדמשמע  הוי מעשיה למשה הוא אלי האתד הסשק ואיג שקץ שהלכה ומשלי ט

 שקולוס טץת0 דשני היגא מליע הרג נ0שנ שונא לסיס דומה ואן לאסרא רוגא שו
 גל לומוס ממם •ש ונזה להספיד דאליק ננמ* אישששא דלא וינגן שט* להנזנזיי סם

 טש שסנרו ננל והגס׳ .להתמיד בזה לדק יש המיל סניה טשן הניאיס הראוה
גני יס0ו טמן ט׳ ניטם מהיה סאטן ס׳ המה ו  ני• שנהם איג ט׳ נאוינו מסיג נ

ש וגהנשס  ; מיש א' חלק צוק משעש נם* עיז עמד וכ
n  now ק ח ט ו  נריג דלא אט׳ יהא טאה והיה הוישניא נ0כ .ונו׳ ננקעה שנ

ט׳ ס׳ מציאהו שאם קחני הא לי״נ דאלו ו  ופהלו וסהר נייר סלתנויץ ו
ט׳ טלו  מיי שנשנוהו ריג קאמי לא וע^ג ונו׳ «א לריג ואשי׳ נשנ ז״ל רש*י אנל ו

ץ הראשונה שניתט שלעקיה ממקומו no שהוניאוסו א א טלה שפהלך וסהר ט ל  ו
 התומו אלא לו אן ק״סס היאטנה גסשטססו וט׳אנל נכאן שטסה לו צמה עליו «ןלו
 היישנ״א שס וטים הטס׳ וטשה סם רניש שישס ונ״ה ה-א לנץ ושעם סתלה שקנה
^ הטקף לשאר סלו אפס מאלטם עט״ס הוניטהו שאם נראה טה ולעיז  אס ש
רי ענויסומזשמ נהוציאוהו לה הו• והא מלו ט׳xו נ ו מי הרג מוי• אנל י  והסם א

 נאסר ופהוזלט ההומו נינ0 הוא הטקף שזה ננאן אנל להתוט טן גולו סההיקף
ט א סי א טה שלא טקף נ  לא מ שהאסר קצה לסוסו גשהוציאסו נאלטס גיא ט

.0 וסהר נדיר נלסשט נ00 נ ר שלא חה י מ מק: איה נסי׳ אחיוים סהטא יש*• נ  ו
ק יא ון%נה ט׳ שהתטן ט ו  עיא •יג tp טרונץ קיע ונס׳ ול/מ הסיע עי׳ .ו

: לא סויה
W טי, נמקצס מדט פלסה ואס  : טעהה ודל ס׳ם העע• דמלס דל ה

טז ט׳ לועס לסתום »ן •צא ע הל  נשל• הרשניא יא״ס לוטם מיש ההיינו פי׳ .ו
ם. ט ט׳ מ ר ולפי הראיש גשס מיש ה6 נהנהיס ו  הראשון נטרון ההימ דנ

סי ס׳ עי׳ היא׳^ו יא״ס ס םייון השיג מיו והגאץ דוד •ו נ  ליסא גיג ההיס של הצי י
ג אל־נא ושמואל ריל הלוי דים נשם מהניא הראיס לטסס ע משום מי ד  אלינא נם ו
רי נחנוט אפי׳ דיא סלא לו אץ לדעת •נא קאמר והכי וריע מיי ג ארי וסהר נ  וי
ם ואיג סודם וי״ע רי• אט׳ וההר לוט עטים והחומט לדעת יצא הא סודה אי  י

 :מחלוקת נל• נסתם ררלו שיפת שהניא ס׳ו סיה ט׳ נש^ע ועי׳ .נצנה ונס קפה הושנ״א
ת שיצא ס׳ נל טו הלכה « ט' ני  כמן עד •יג«וא דף עייונין נייושלס׳ וניטק .ו

ץ טוצאץ סגל p אמרה ססיסא אריס מוד יצא אט׳ «גנ כשיצא  מזו
מןק,  צורט גל וש אדם מ• הרנה הלט שנני מץשיאה נשי• נסנס• מיי ופי׳ לנ

טי הזרז שגל להטי סשוע דנר שהשפיטהו והטסקס טא הלך ואעפינ להציל  ועוד ו
 הגי• נהנגס נאויח נשיודו כנהינ ונס׳ מלטס מה׳ נסיו ועי' ,טוצאץ דנל ננללא והוא

p :נ׳ אום סיז 9
ח םו*ה ט׳ •וסי או דיא על ויזא ב הלכה כ  גכימ ה*נ f« מזוזה הלטס עי׳ .ו
 נהגהס ננהיג ועי׳ עיש. מוונעוא נעיקדיא א• והרייש ינילו מנזלוקס י

p אדת הפור ;שסיו 9
ה סו p לה מודדן ח הלנ p אויח עי׳ .ט o סתם למה ציע ד׳ אוח נמנ״א כדת

ט' הפור . אוס שם ועיע ו / הישניא מיש דלט זלסיה מיו הנאון נ0ונ •
ץ * מסעמא נא4 החס דיה נחום׳ ע*נ א קף טמנ ע׳ ו ן אט נ י ם ו ט ג נ אי » 

: נמהיש ועי׳ השגיא קוטח לקיס הפפולשים ננפרם
ה « הלנ ט׳ ענד אט׳ י  מהיח מא אס גם לאמין יטו לא למה שם הטס׳ ונסט .ו

ח שאי נמו ט טו דאילו מסוס ט חג נחאיג והרשניא נ דציץ• משום נ
דוי המרדה נקיאוס  ומשמע נפא׳ סחוס' על תמה אפח דני• ונטית והנלעה ויטע ננן

דני פדנריהס דני oto שאלו מ  פית דף נינפוס מסאי הו• לאמת אינס טרה נ
ט נש*• כתנת׳ וננר ע׳ש לחמח שומן ׳0 אלג ׳0 נתתיכס ה  הרשנ׳א סנות סיל גיג ׳0ו

 נדנר נקיאות דש טדס וטלה ומשום נזה אינפסלנו ט• לא נידם טה טלו *ל0ד אלא
ט׳ גאמה טלם מסיה  שטאל התפארת נסם שם נשיי סיס עיא נ׳ דף פסתיס •דושלס• ו

ר חים שיש מש'נ שציס סיס ניס ועי׳ מ :ודויק •מנתן ודגו נ
"®D ט ט׳ לקדש החווה p מ״ע א הלכה כ ת״טח נשים דנם הה״ע גחנ .ו

ה נ׳ דף נשטעוח החוס' והנה ג׳. זף נרטת גמטאד זו גמצוה  גל ד
א סשט '01 » ס׳'m עקטק דלטמיא דל ט לטעת שתמס סה סרטח ׳0למ א ג

ס ר ל י ק מ » p ה ח ליניח יל0 ואי לרףלא המי סני אי סהניא סריסניא נ  ועקנ מ
ע <דה נלל נללות נטרוט סני ג סטקא אלא נ0ט« לא מקשיק זלחומרא החוס׳ ז ^  ו

otp ס לשיחת ס טוס בקדוש חיטת גנשיס טוב מה מפלי יני  to שס הנווה ועוד ד
ק לטס טתיטס דאינאמט הסוס׳ קי  שהתרו: ^ השגת את סללו אס נ

עויג ל  r לתוסרא סקטק דט מקטק דלתומרא גסט הסנרא דמצד ׳0«תו «וולת ו
א גיא שהזיג מסיע שיס התורה סחרה לא יג0ד אסי וסגיא מתום  טג

^ ט• דלא ת p גאס אגל נרדא עשה א ה וררטת 04א העשה נס גיג ד  פשאיג נ
ס מניע לדת עשה נהצחרף לומר טסי דמטגא גלל סניא po אץ לקולא וישען ט  גי

:«יקא שד אלא טח מקשיק דלתומדא y> נעלמא אגל
ה סיו שם ומ״ש נידות מה׳ תיז ט' .טץ על לקדש סוים ו הלנ  : נ

0V ץ. מל וסגרו ץ ננס׳ ואמרק ט די ועוד שתאמי לקדושה טרם נט  וגי זשאינג ח
ס׳ ח ל»ות צלית נ ץ נם טוס נקיושת סיג א״נ מדים הוא טץ דעל יני ל״  ג

 פה עד מקודש לקרא התורה תן ש«א פה רהיסא לטס דהא השל• תסס לסתי וגזה
ר יצא דנני ודל דדנק שהוא  דאץ ננסים נחג אלה דנדם ושטו נאפלט קידוש י
ס טיטת טום ונקדוש פרסס להתשצצ דרק ס נס צעצפה פקדסא האשה אם ד  ני
 גורם שהק נ״ה ואפר דהא ייצ ונאפם .עניו טין על ואתיה טום על פהנלו פודה

א "*®P אי«י איז ®נ ®®®•ל כני אס היס שסאסי לקדושה  לק יש איג ®ק י
 % שעס טא ולררה הסשלל צא אס ואף שלי תעם ששאפר לקדושה דליתי תשיגות ותת
ס « «רא ונם ,קדימה להם רש ושה הק מפלס עגועץ לא מה עניש סיע  דד
א לא מ־רננן שהיא דני «ד אי\וש נסרא רי  טעה מחי דים תנינץ וולט נ^ה נ

 הטדה p הוא רנק שתיקח סה שגל גברשע הרפב״ם נ0שנ לט וגיותד סודה סל
ו עליו סשע סהדמג׳ן נ ר לידס סיג הזניוחק נס׳ הרג נ0נ נ  וצ^נ סימנים מ

ס׳ נלק> ס r דל׳ל מאן לני עיס נ סט מניו וסקוס א4ו0ה מזניו הסוד נ  to ו
ט׳ פצה ארלון p 0 נסור ו די יקעוס משום וני• היין וכסנ פינ9  וק»» סקי• ס

ח ודאי •ויח דקיווש מקדוש מדף מצה הא ט ק אצא י  סי עצה מרסס צימק וצרין מוינ
ק די נחג דזננזיס נשי• הועיג ונם זינ ס ט וועס מדף ו  ולדג יקרם טרצה נאתה וני
ס סקדסץ ואפיג טץ על אנינץ לטם דגם ולט ט דסא נ*נ וני ה וי  דעטקא סילתא נ׳

 ;נדל עסליון אץ לדה גס לאנשים נטם נין טצוק לינא וצרדהו דש נמו לקחי
ס' סעודה נמקום אצא קדוש אץ n הלכה ש צאלהי לאנוצ וצרו .ו א נהג׳ מי ^ 

p טשץ הם •תה וצא רעיל טמן טית P נסאם טד שעקדשץ גיא 
ו אלא שעה אתר עד האטלה וערתץ ענהד< ת לנרך ^ ס ולאנול המוציא נינ  ני
טדג מיג טורי עי' להמחץ יטל ו ט ועיש שם, ג  סלהנט ההיע טי פקדשין צמה יגי

: •עקב שג נפו׳ת ועי'
ט על התולקים טסס הסיס טי .לסת פחאוה טה מ הלכת עי׳נפדו יני I סי י f n 

ה הנאתי ע״א ד' דף שנת שיי ונם׳ ט  אס אגל •רו •סול ואתיג שיקדש י
ע ואת׳׳ג טץ על לקדש יגול וני־ו it ונחל שנח א מנ ^ :

א נןוושא י הלבה ם נעס ׳0נ .ינ  נשטל היסק נסעס דקל היום דקידוש נסג וויד
ג הטקל רניס ננוד ם צעטס אץ סעודה נמקום שלא ומקדש וכדי• גי  רו

ט סראץ ואת׳ג ומקדשץ תתן לגטד בהזדסן געש דנעל יוסף נגיג• וטים  סטקה ט
ר צעעום לא וקאפעגנ סגדס אלא נג-סלץ הנא פת שס ואץ ורוצא  ג<0 ולא שם ט

א הגטגים לטעת אדני דלא הסוס גל ושוהה שסקיש גסה  לא אגל סצעו הנוס לטסה גי
ם, תר כדש; שי ננורם וט׳נשלג• ^

ה  אלא יקדש דלא סגהרא וסלר פיס ׳0ג סיו סלק והשיג .תגעי׳ כדש K< הלנ
:עיש גלילה

ה הג .בשנה טגל טס יב הלנ ס, טסו אלא לו שאץ וטא הדאגיד נ ט ^ ה ׳ ו ע  ו
ט וטולוקת טעס ר  קהסוס שט ונהיע דהנדלס הדאגיד והראניו/לטסס י

ס אתד, טס אלא לו יטה שלא געי׳ ומשיה הס  דסרס אלו ^ש נמתי׳ רשי• טטס וגי
* הנאק על המה טי ומאוד אמד. טס אלא 1ל שאץ ט ומזון ני נשיא דיה  שסשג 0&

ל אמד מל לגון■ מתרינ טסות הרגה לו ע אם דאמו דשי• מל צחסוה ^י ל  מל ו
ט ,עיש אמר ג שה היאניד טסה טא שח ממט צעלם ו  ומה נטזזשיו הישניא וני

 פעולה טלה דנסיע דניש אצעא דסמןק דנס ישי• ודעה •יאה סס יש׳א שהקשה
א נסלשה אנל ניתיד דוקא נום טנ ה דלם אששי דתץ נרכס ו ט ד  נהוע׳ יעי׳ ט
ה עיא ליו דף ונרטע <דפ ס׳ ט׳ לסן ד  גע׳ש טייל דטע* עשעע דשס וננטיתא ו

 'wcto גרשגיא שם טד שנהג לש'מ צם ומה צטט 'צגנס טקהר רשניא גטדוש׳
ש אלינא תנט וליל דש על עקשה שטר יא׳ה פעודהו לחלק  •יל דמתניי ושאנתא תי

ר דס״ו׳ מק ולאטיב גג׳ אגל נננ ̂ק טס דצרין־ מודה ניש וגם ני  .הרשיא קושיס יל
מג ופטיז o קשיס ט w* ה עיג ק״ג דף פסטם  pom שתדע n צדטני ד

מין ססטייט גג׳ למ״רי טק שט• לו דאץ •דע דנמתח׳ ייל ולדנטמ ס ופעולה ני  ט
סא אגל 0»קדו סט אעי א נסעו ת יעיר׳י לניט הלנלס זקהל• מדי ע  סטה 1^ ג

ג ליוג  :קמשיס שסי טסר׳ דאץ טסודא רוסה למקשה לדל טה לא ל
חג .נליליידע iv תלבה ה קדיס שאן ודע ההיט נ ע ד א ד ס ל  דל •סט ׳0 ^

 ללילס קרוסה לעס קרושה אלא לי אץ גגחסט טץ על סקדשץ אמדי מכאן
̂ל סלץ ץ טטס ׳תים סנה אלא ל׳ טן הסגה אש ושמדסס ס ̂ל « .גא מוסר אלס ס

היג ונ״ה fto ננ  'wא ט׳ ר ע׳  t שס עקף ונוסי י
ה נ ו ^ לגון. נ ץ מ ס טד תנ העא ג ס׳ שטס גנ  סשד לא לדג סצרטא דסע׳גידנל

טנו. ד׳י דנ עו נ0נ היו שנס מה׳ נסיו וציע נ  והא מראה «דמ p ינ
טי נrאע גסעיה דגגיו הא דל גלאים v ^0 ל«ןל גרטס וססק נרגס ספת ו n 
עו  מצרטט נסידס דנם 00 הצליס נמיס ידל תשא נלא סונר איצ0 נרס® וענק־ ונ

 וססרא וטץ לטסרא טנא וט«א טלוע ששנת ננץ עלע לנדן־ שטשד תטיס תיעוש
 סרסן גגי משאיג מPהה גתג <תה שטת דלא טלתא טא ונס עלע לנגן טא שטעה

רטה הטא שלא ועה ,רטט מרט משיה טא דם' אע*נ מסטקא דאסרק
t f n ת טה׳ ט  דנא לעי לועי ואסשל .שגת גם׳ כיש על רטט וסמן «א דש ני

ה משוס אלא טט הא מגרן דמעיס ת  «ג> נזרו לא גסטקא איג יאשץ פטר אסו ג
ג ועמ׳מ גוגר לא שם נשטס  ^פ!א ס»קא והוי 1ז סנרא טין לא דשס מניגץ ני

טג נס רל איג למיטסא תוששץ תג*מ דטל ולריס גליל . טהשג עטים נ א ^ 
ג ד גיטשלס׳ זגלקק סם ל״שג סקם p ועטי! א ר מטי די גשם ד
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f< ונם׳ מניני! האיר משם ויצא נסוכה די '6 5וישרא נוסיס f• ״)’ ת1א יצ״ס סינון 
 יש אס נס דוי׳מ אלינא קאי דהירושלס׳ ׳״ל ולכמ״ש דילן, ש׳ס נגד שהוא שליו המה

: ודו״ק לססיקא נסשנ סיעוס
ה לנ ח ה  נמו:א' מנרנין שאין הדני שעם הה'מ עי׳ .הנשמים על לא לנין וא*צ נ

 ש?וא גוירה דה״ע מ״י סיכא נסג ע'ס נש׳ והי׳׳ן הנשמיס על ׳ו״ש
 ע״ש ט להייס מותי נמרווני הדס דק״״ל מהא מ׳ש נגווי דאמא׳ וליסא .ע״נ ׳קשוס

ד ’’אי י״ל ולזה נ לאמייס ליסן לי  קסם נ׳ הו״ן שם הקשה והו ששי וגודיק להריח נ'
 נס ל״שנ מי\ס יש ה״ח נכיי׳א ילפמ׳ש .ע״ש דמי כאוכלין ריחנא דהא הוי מאי והלש

 י״ס נסוצא׳ הנדיל לא אס שוסקיס נשאר ולא ינינו נדניי נהנאי ולא ע׳ש. וו קושיא
 נס׳ וראיה׳ נה״י כמנואר מ״ס הנדלה נני נימ׳ שנהנאר נמו זמן לו יש אימהי עד

 השטע כל להנדיל יכול יו״ש נתו׳אי לה:דיל ששכח מי הצ׳א סימן או׳׳ח יוסף ניני
 מוסקיס ומשחימח מוכרחה רא״חו ואין שס וכייס כיח סימן נ”מ יסודה כיח שו׳יו

 יושר שיש לא אס השניע כל זמ;ו ורסחיזח שנס הנדלה נני מ״ש על שסמכו משסע
!נ״ע ולדינא ימים משלשה

"®p ה ל לנ  לנינו על השיג ודראניד . ונו' נע׳יש סעודה לקנוע אכדר ר ה
 אלא דאינו נהג וע׳ו הס״מ נס״ש היום כל דאסור יכינו דניי דמפרש י
דני׳ רמ"כ סימן אי׳יס הכור הננת ולשי נה יניל שאינו סעודה והיינו סחצוס  ינינו נ

 נניעסא מלי' דשיונסזס י״ל והראנ׳יד רנינו ס'ונתה ושעה היאנ״ד השנה לשיש צ׳ע
 ורש׳ה נש:ח שונ לאייל תאב שאינו משוס סנר דה־אנ׳ו סעודה ר\נעין דאין דסילסא

 הוא דהכיעס סנר ורניני סעודה לקטע רוסי נדול היום ועוד מציה י\דס אוכל אם
 ווה שנת נצויכי מלההטסק עי״ז שימנע ש״ח נשם ליח דף ניפין ישנ׳א נחידושי כמ׳ש
 בסעודה כ״א רנינו אמר לא נמי וסה״ש דכחינוא ניפ״ק נדישמע היום ככל היד

 סימן ונש״ע .נה שריד ולא רגילה נשעידה משא׳י שידא ש״;־ דאו נה רניל שאינו
 איסור נכלל היום וכל לאכול תאב כשכוח לשנס שיכנס השנח כטד משר כחג רמ׳ש

 ר״ח דלשעם ונראה .שכתנח׳ המעמיס לשני לחוש היום כי' איסור להכריע להממנר ס׳ל
ע ש<סת שהיא  לחוש מקוס יש אז שנס נהננשס להכן דה״א נע״ש כ״א ש״ך לא יני
 נלילה להכין סוחר יתעכב חס דאף נעיו״ש אכל צ״ש מנע״י להכץ סנאי צו יהיה שלא

 נסימן הסג׳א קושיה הישג מיושב ונזה . חצות קורס רנילה שאינה סעודס לעשוס רשאי
ט׳ שסהו אס לשחוש דההולך מסחנ׳׳ הירושלמי על שהקשה פה ג׳ אות רמיש  ע״ש ו

ודו׳ק: שהאריך
 סעודה דגס נראה שה ינינו מדני׳ .נשנה סעודות שלש לאכול אדם ר״נ ט הלכה

 בשירות דסג׳ חול־,׳ס ויש הה'מ וכמ״ש דוקא נשה להיוס צריך שלישיה
 ואחד אחד לכל סעודוס ששי סזון שיעורא הוא כמה ג' נושנה ס׳ח עירוני! דהק ומתא

 שתי נחוון מני מה משני דאל״י שלישית בסעודה סיגימא נסיר דיוצאין משמע לכאורה
כי סעודוס י דאכילה כיון ראיה מזה דאין שס נחויי׳ש כסי נ  אלא אינו ביומו יוה דנ

 סעודות ׳״ד אוסר ר׳א כ״ו דף נסוכה דחנן והא יותר חכמים הצריכו לא סעודוח שה׳
 ימי דנשנעח ע״ו נעיגן לא למה הש׳׳׳ וכן שעהיס נס' תקשה ו. נסוכה לאכול אדם מיינ
 הסנואר ולשי , נישוט שהאריך יוד יד .ס׳ עי׳ ניניהם שנס יהיה שלא א״א המג

 קשה ולכאורה ,נכניצה שלישיח סעודה לק״ס שנריך א׳ סעיף רצ״א סיק או׳ח נש״ע
 אלא צריך שאיט אע׳׳ש לשנס שנס נערב שולחנו אדם יסדי לעולם נצס׳ אמריק

ק כוס  יניע שהניא ונמו כוס אלא צייך שאיע אע׳ש שנת במוצאי שולחט מסדי ו
 כנר כניצה צריך שלישיה כסעודה מה ספני נכזית שנח ליל לסעודה די ואס ה׳ הלכה
י ונס' וה על נתוי׳ס העיר נ  יסדי קאתי הכי אלא נדה יוקא דלא כחנ שס יוסף ני
 סג׳ שנת ינליל אף נראה ולי כניצה, יאכל היהו כזית אלא צ’שא אע׳ש שולחם אדם

ס ני  הניערס ולדעה כשיעור לשתות וצריך היץ על קידוש נעינן דנלילה משוס היינו פס נ
 .היסנ ע״ש לנד רךחש של טס סשדה מקי׳ ה' סעיף רע׳׳ג כומן סהש״ע הסוד שהניא

 שרה פעס שישחה צריך קידוש של כוס שכעס יאחר שם ההחיוניס דנחט אף וא׳י
 ה״ן על מקדש אס ס׳ס שס ונמ׳א נש״ו כסטאי אחרונה ניכה עליו שסייג כשיעור
 רה צפי כ”וא יכ״ע אלינא כתני רסני ודאי פת כוש אוכל ואח״י כז״ט ממנו ושותה
^ אין שלישיה דנסעויה וקי״ל  כניצה ונעיק כיס נכה פני ילא ממילא ה״ן על לקדש צ
דני׳ הפור הנגה ולט ,נכזיה יסג׳ הקידוש כוס יסציפינן נשנה עשא״י דוקא  ינים נ
 . נכזית שלישיה כסעודה נס סצי באחת כ”א ה״ן על קידוש צריך שלישיה סעודה דנס
 צריך אלא שלישיה כסעודה קידוש דא"צ ס״ל ינים דנס מ”הנ ומסיק מה צפי אנל

 נחוך ״ן שתייה סציפינן ולא כניצה דנעינן אפשר ונאתה הסעודה נסוך יין שישהה
 לו״השנ כיה לאכילה מצרף הקידוש חשיטת אז היין על לקיש צריך אס דדוקא הסעודה

ע אלינא סעודה  אלא יוקא לאו דכניצה אנרהם המנן שכתב ודע . <■ נראה כן .דנ׳
 עיא• אכילה יסוכה פ׳ו הה״מ סמ׳ש ע׳ז דקשה ומה עראי אדלה מקי׳ ינניצה ספס יותר

נ כניצה מעש יוסי דנם דמשמע מעם יוסר או שסוס או נטצה  כנר ע־א׳ השינ נ'
^ קנע חשינא שנח דסעודס ונסנו אדונים גדולי נוה העירו ו י  לשאר דמי ולא נ

;להאריך ואק דנריס
ד הלכה ם׳ חונל משים לא נזה ואן י  נתחילה לנעול מוחי הלכחא ננס׳ סטאי p .ו

נ ’ה דף כחוטה ע״ש נשנה  נשנה נסהילה לנעול יזהו להו דנע׳ סהא ע'
 שם להרש׳א ליה דקשה ומה שם ונחוס׳ החניסא הך להו שסיע ולא מהו ד״ה ניש׳י

! ע ̂י  לכתחילה מוהר הכא מיהו אסור אכל משור דמקלקל אע״ש שם התום׳ מ׳ש ע׳
ט׳ כר״״ הלכה אה׳ל ה’ד ע'ש ומקלקל ישא׳ס תרתי כא4ד משוס  שיסה לשי רסא וזה ו

 דיזקלקל הינא ׳'ל ששיי סדינק כ״א אסור אים נשנה דדשא׳מ דונסין כנמה הסוס׳
p אשי׳ 'rro דאטי י״ל מ’ס הוא דסר\קל הגס הורה איסור דשא״ס אס רשא״י מותר 

 ואכל ונוחר הלג לשרו היו ודיי די״א שלונחא נכי ע״א י״ש דף ונכייחוה פדינק סיהת
 דמלאכח הא ליה ליה דהיינ יסנר דלפאן שנהב שס כיש'• עי׳ אכל אחה ואיי אחה

ה סננ  ידשח״מ כר׳א לה סוקים דניייחא הישיא יףשיח דל׳׳ק י׳ל א*כ תורה אסיה •
 והנע' נשכה נהחילה לנשל דאין קאמר ששיר p3^רn אסור ונמקלקל הורה אי«ר הוא

bpcan שנח נט מדרנגן אצא איע דשא׳ס א׳ל ולייייה יהושע די׳ אלינא אתיא ציה 
 נאמה החלשיא מסיק וסש׳ה להתיר יש סדרנק אפי׳ דמקלקל היכא ליה פסשקא ושפיר

 סנה נני פדינק אלא איע דדשא'מ יץל דאנן נשנה לנשמילה לנשל ישחר דהלכסא
;וק׳ל נשנה נססילה לנטל דטסר פסקיק yog Ifp מיש *ש0ונ

קובץ
עירובין הלכות

ק3  דשצי הוכהה הביא מ׳א דפירונין פ׳ז ותוי״ש .ונו׳ חיקן לפיכך ה הלכה א ר
 וזה וסיים עייונ כלא לזה מזה לעלעל יכולים איגס נמי חצר כלא נתים

 מלוקה דיורק כשיש אלא ונ״ד מלמה היקן שלא דדע® רניע דניי על שיקשה ממה
ר כעין ט שויס כולה שיי והמקוס רה״י ייורין דהוי ט שזה טלס שיד סקוס אצל ה׳  י

 אולי וסייט ונ״ד שלמה נזר לא רמש רה׳י כאחי ששתיהן ישות שהי אנל למנזר דאיכא
 על סולק שם והימ״ז נירה הך מנ״ל ע״ז ח״הו ויניס שלמה נסי היא חנמיס ינזירח
 יאיוחא כל סהר ש'ל נס׳ מיס לרמ״ז השינ קפ"נ סי' דנ״ש שנשו״ת והנס התוי׳יע
 א׳צ שויס כולם שיי מה מקום להס נשאר ולא רה"׳ והם נהיה שני כאן שיש דנכ'מ

: העירוב על ׳נרך לא עכיש והמחמיר עירוי
 שד סיים והייענ׳א .נאונליס משוני! שאיק משחחשין אין ופמייוח כמהין ה הלכה

 או ט לסעוד יאו׳ שהינו וכל השת אה בהן ללשה ולא לסעוד נחים ואינם
 מעונץ אץ שאמרו וכענין כעי׳ לסעודה יהז׳ דמיי׳ כו מפיני! אין השה אה נו ללשה

 לכך ושמד גשר אוכל איע מ׳ס מעשר נכסף וניקח לאכלו דרנילין אע'נ ידקלי כקורא
 ומדא נה״ג מונא יאיכא להקשות יה״מ ה״ה ופעייות כמהין איכא והא ריקשה וננמ׳

 אי מקשה קא כם:רא מצד ופשייוס כמהין אינא והא למקשה ולנמ' ע״ש ג־ס מנייהו
ען הוא הרי קורא אומי ר׳י כה דקחגי כ׳ח דף דעייונין הנרייחא על יסרך נמי  נ

 וע״כ החיק סליג צא וע״ז כקורא מערכין דאין מזה ותשנזע נכ״ס שניקח אלא לכ״ד
 וכ״נ ושסייות כמהין ה׳ה וא״י השח אח כהן ללכס ולא לסעוד כאין דהין משוס ה׳יס

 ואץ נכ"מ נקהץ דט׳ש שס שנת: ונו' דמהג׳ מאן ד״ה ע״א כ״ז דף החוס׳ מדני׳
 שם יוד יד נס׳ סת׳ש להגיה צורך א׳, חנל הסוס' נדני׳ סניה׳׳ שיש אף נהן מעיני!

 סגאץ והרב .׳שעייוח נכחהץ מסרני! דאין והחדוס רהנוגיס הפוסקיס כל שישה וכ״ה
 ימקשה והא מעיני! מנושלין דנכו׳ש נזה לסלק כת: שש״ו סימן הו״ה נסשרו מהרח׳ו

ס׳  שהאצייך ע״ש נכ״ס ניקח הכל דתנן מסיפא הוא והקושיא כת: נויש אירא והא ע
מדקהג׳ לומר גדול דוסק ונס ראיוהיו כל גדהיס שנהנה׳ מה נסי באתה והנה .מהד
ט' מפינץ ננל וכצלא כהדדי דומי! יהיו שלא ונו' הון ונו' נכ״מ ניקח הכל ונו׳ חון ו
 כלהטסקים שדני׳ העליתי ש״׳ נס׳ נזה ההיכח׳ וככר דוקא לאז נחיא ונללא דוקא קמא

:וניורים נכונים
ם על הקשה ס״א דף יומא יו"כ תום' בם׳ .חנלץ עוכלא יא הלכה  חשיב מילא יני

 T בס׳ ועי' ט דמערנין פה כתג למה א'כ חנלץ ה׳ח מעשרות מה׳ נפ״ו
והניאו מעני משוס שנה והבלי! לשאור חושש אינו וכו׳ לח־זוהו הטחן סמחני׳ דמוית דוד

על וסמך מה רנינו כס: ומש״ה ן חנל מיני נ׳ יש ונאמה .ע״ש מעשר מה' שי״א ינים
 ללפתן או לאכילה ראוי דנעיק ■ו״ד נהי מ״ש

 מסאי שכולם נזה״ז אבל מעיני! בכל ס׳ נש״נ כסב .וכו׳ בחיומה ולישראל יד הלכה
 ולי ,א״ז נס' והעתיקו ע"כ לו ראויה שהיותה בשלם איס שום אין מתים

 א״כ שפנל לכהן הוה דיאו׳ ח׳ הלכה התמוה מהל׳ ז׳ שיק רנינו לשישה מנעי לא צ״ע
ס שס הכ״מ כתג הרי ר״ס שהולק שס היאנ׳ד שישה לשי והסי' דמותי סשישא  הוא ינ
 לעיג לכ׳ע טס־ א"כ ששנל אהר לאכול הנדול דטהי לקשן להאכיל אפשר נלא טדה

זה דין השוסקיס העתיקו והש״ה נו
ה לנ  ו׳ הל׳ יעירוני! ש״ו ירושלמי עי׳ וכ״ס מ’הה׳ עי׳ .ימיי של ששי ביה אפי׳ יי ה

ג נשס ר׳י ע״א כ״י דף שם נייושלתי וע״ע סילסיה ד״ה שם נק״ע ועי׳  י
ט' יהיר של שעי נניח להימר הוא  עירונץ התום׳ כס״ש דלא נראה הירושלט ימדנרי י
 נאו״ח :״•0 שנהג מה לשי פה יניע לשימת גדולה סייעהא ושזה ור״׳ ה“ד ע״נ עיח דף

שס: ׳”נש נזה ועמ׳ש הי׳ למד שע״ה סי'
 יחשדו נניח שס העירונ אס יראי ולא נחצר ונשירנש ׳”נשייש . שלום דרכי משני שם

 נייושלט שאמרו במה פירושו לשי לדהוק וצריך עירונ נלא שחשלסצין החצר נע אה
 ששערנץ השעם כתב המשגה נשי' והיסנ״ס מהניהא סיא ישן בו״ר א”ע ׳"פ דף עירוני!

ע מדני׳ יכ"מ שה ליה! צ”שא הנאה לו שיש לכי ישן נניח  ס׳ס ובטספהא שה יני
ע כפירוש מונס ומזה רשאי כטד למלוק נא אס חניא דעירינץ  כחנה• שס ש״׳ ונם׳ יני
 כהנט נס חשד, כאן ואין למיצתא א״ל קצא כנוי לו וחולק גדול נא דאס צ״ל דליש'׳
ושד לשענו הגי׳ כמ׳ש חשדא משר ולא חסיא משוס טיפין דנרסינו צ״ל רנינו לשיעח
הדני מעם ליק דנא אלא משיא לשעם סויה דרניע לי־-ניס דא"צ די׳ל שם כתנת׳

דני הקפיד לא דלפא חפדא ליד׳ יטא פהיכ״ח  לטות רצים שאץ אחר נניח ליתני נ
 עשה לא ומסתמא מזה טוח לו יש יוואי לומר ינינו נא לזה יתקלקל כלא מליו שומר

 :ודו׳ק ההוסשחא דץ להניא יניע הוצרך צא ולזה מדעחו שלא ממט נפלו כ״א מעצתו כן
 נהנלינ ככל העירוב להניח נהנו ק״ק זה נאי והנה .וט׳ העיייג אח חלקו יה הלכה

 הפייוג כדין הס סועיס כ׳ קי״נ סי׳ ח״צ נשו״ה בזה חסה ומאוד נס׳ע
 הנית דהיינו א׳ נניח דיים כאלו כחצי הדרים כל שיחשט העייונ עיקר שהט ונכוונש

ס׳ יאסיינן וכהא ט טנח שהעירונ ההוא  עייוג אים עייוט אה הטלק ס'פ שיונץ ט
שהאריך ע״ש כיח באיט אחר ככלי מעמו ואייחיר דסליה היכא אט׳ פה רניני יכמ׳ש
קי נשו״ה נזה כהנ ייפה .מאוד טון פירוט לחולק דומה זה שאץ ז׳ שאלה כרוך מ
 דהיים אמד נרקיס דיים כאילו הוי שפיר א"כ וככר ככר ככל חלק הקהלה נע לכל שיש

 נפ״ד וכ׳ס שס ראיה והניא קהלה נאוט שס הדרים לכל העיריר חכה נהכ״ג שככל
 ע׳י ויזכה ע״ש ככל משלי יעיב הפוג החחי 5”פ לעשות הרוצה שס נס׳ש שפיח ס׳ס
 מקים שפהנין הקהלוח שאוה! שמסיק וע״ש ננהכ׳נ העירונ לקלקול ה״שיק לא ונזה אסר

 P שששים הפעם שכל טון כרכה לעני! לעיין ויש על׳ד מגהנס לנפל ישאיס אין כן
א יש ׳נרס לא אס ונם העירוג יתקלקל דלפא :לסיטקוח טכי

ט׳ נסט׳ המשסהשין יט הלכה  פייונ ע׳י היא דר״ס ע״א כ׳ דף ׳רושלי״ עי׳ .ו
/ הלכה שד וע״ש שחוף, וע*׳  למנהג סעס שמ״ז p׳0 נש״ע הרמ׳א וכתג נ

 איס העירוב אם ונ"מ פה ינים דנר׳ על דטסטס הפעם כתג שס ינלטש עיש שלם
 אם דגס לועי סי\ס יש הרפ״א ולשיעח נמצירות לעינ צריטס פ הלט דלשיפת נפח

ר נס׳ ועי׳ לסטך ׳טליה נ״כ נשה עשו לא  נסה דוקא הלס״א דעה שנם שמסיק ח״א נ
 עירוני צריכים נשך וטסק שפן שטנין רודים נקיק וכט חציים עירוני צייטס אין ואז

, ;עיש נ״כ םצייוס
חלכת
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ה ס «s»1 כ הלנ מי ן פייינז גש׳י 8"עס .מ ה צ*נ ו  ;p6 M ד׳
'®O ס׳ לן סססל י»ה< נ הלכה ב  ל«ימ ליה דמויק י6<ספ הה״מ עי׳ ,ו

ס דניי דלפי טלנס מה(י ולס יש"' סל לסלון ^  הסזס' קישיס ליישש יש יני
ה 6*פ מ' דן סילוני!  סמל נש«ס ננריימל) י9מןס והס לוסי מי\ס ויש מיויה נעא ד
 אנל לו מטשלס רפוס• אסד לנל לוטי גיין דלא לוטי נא וא' א׳ לנל לנטל ולצ ישוהו

ט אל־נא נולנס ציל סליפ  :נטדוש ואטד אסד לנל לנפל וצריך סליו פליני ווננן דנ׳
א ריש ע״פ וגראה .והט׳ס הראנ׳יד השגס פי׳ .שעיינ אטד ד הלכה ד  נסוס׳ הי

ה ט׳ דן> טייונץ ה׳נ לה סוקי אטאי p"p נמ״ס הכא ד  נפשיפוס לוןי ננ
ע ני® אה שהריח אלא נחייה דאירדה ספי סנ אמ״ו והנאו! .ס״ש ונריש יי  נטידושי נ

 הונחה דאיכא הינא אלא לי״ש ס״ל לא ולס׳ו נסו אצל מטסמול דהלך מ״ז ק! נ׳ דיש*'
 ע"כ והחהרשיא דש סויה עטהם מטסילה דעירנ וטיילי הנא משא״נ הוטס דהיסח

ל נוה חילוק אין דלל׳ש ס*ל ד ס' ועי׳ שט״א סימן הטנ*א ו  טימני! פסנס ווו יו נ
ש דפחק לנינו דעס גם י״ל וטפ״ו .שם  נע׳יש הלך דוקא ולאו ס*ל ה"צ נפ״ד ני

 אלא הוש׳א נקושיס הט נגח' לנטיי פצי הוי ונאמח גיה וס־ל מטהם נטילנ היה
ט אלינא לשנויי לצה מהלל! ד  שחס ומשיה סורא נחלי מיילי מצי מיש דוף'ל ולדיד! ו

:אולטיל וסמך לנירו
ה ק י הדנ »׳ לנים טנוים היו אם ו א י״ח דן טילונין נירושלמי גלסיק .ו  פשלה ד

 נסנאל לא ווה לשוח צויולהשטל ואחד אמו נל אחד נניח ולים שהיו טנדם
מי ם הטנו׳ס טרץצי הדש נשם שהניא נליטנ״א ופל לנינו נו ס הווי  שנמצל אמו נני

 שליו שהאריך ע׳ש לכולם סטלנ שאחל נפלי,לץ ששנסו ה׳ נמו פא' אלא לשנול fא
 פטים טנ*נ יש אם שם. וו'ל משרי הגהס נשם פניא פפילנ שיק ונניי וירושלמי להך
 והגיא משפט ולנמרה לשיסם טטלם למיגר צריו נניס טטו סלם וולים פשלה אפי׳
 סיומו סול אמו לנל שיש הינא סיילי והגיא דייל נסנסי ונש׳י סרץצי הליש פל פליג
 לאיוש לססול הלנה שם נוה והאלנסי סנולם לשכול צריך ולהט ממנילו פשולק ואמו

p סנלי הילושלרי ופי׳ הריפניא tf להגיה S
ד,  נאיסול שנח לחלל מוטל אינו שאפי׳ הגהיט פי׳ . נפלהשיא שנס ממלל סו ^נ

 ניי י׳ נפצי נטושה נל ני,לא נכרהניס .פ׳ש ולנק נאישול אלא ואולייחא
ן ונשיש פ ו  הגשיא לפני טצטו שמנשה רק אדם נל נפני נפרהסיא ש«שה ואף חנואר ס'

דנ ליה קליק נצנטה :שפיה נשי' ח׳יי והטסיקו המיס ו
 מפלופה נפטוס ממט לשגול חני לא מיהו שנס נמוש׳ נסנ טמנו. שוגלין אלא שס

ס מלקו שלא ואפשל ישלאל לנני ספון סקרי ולא הוא ישלאל שמפא ואפיס ד  ו
. הפופרץם סשסיטס

ם ר  ורך שאי! ניק ומילמא ופפפא .ונו׳ מוי פחוס החלו! היה א ר,לנד, ג פ
 שטילנו מצייוס טירוני מוטיל אינו טו׳ פמס שהוא המלון נדרך להשסטש י

מו מ י ט'  נו להשמפש שלאט נולך ארס לשוס נולן היוצירוס לטשוס נ״א טיפיל איט ו
 שפ"נ נסיס! הטנ״א הטלה הדין ה1וס .פטשלה לפפה שהוא סלו! או פסמיס ולך מק
 לני« ונפ״ש שפיו נשיט! נמטר,ל השימון טל נססני! מנהננו לסי לרידן וגם ג' אוס

 אסולי! נרונוי ש«י.ספו אף חלון ניניהם ואין חצילוס שסי נאן יש אם פ״ש הי״ש נסיא
 «ך ונל ונסנ פל־ו מולק הטווי pn ונם׳ שלנו ונסים נסצירוח נם מוי ולך לפלפל

 המצילוס וטילט נטנט נשסטט אם הא נמנוי נשהספו לא ור-צילוס איילי וסלון ויגי
ן לש״י לשו! והניא שד ודאי לפצפן  מצי נל מילט ואם וו"ל, ומשחחפין ד״ה פ״א ו

 ונו׳ טמנרם מטי פסון v טס וו חצירוח טילט שלא אטיס נסנוי ינשסחפו לפצטה
 וכיו! .ט״נ נסדא לסצילוס משוי המנוי שהון אן לחדא נחים טשוי חצל טיל\נ מה

 נם׳ ופי׳ אמו נר,צל לניס מניס כמו לזו טוו יטלטלו לא למה משינא אחו נפצר ומלם
:השקל מסציס

 השולם ללמנ ונר לנינו נש׳ למימי ולא שנסנ הה״ס פי׳ .ונו׳ סולם ופשה ר הלכה
 צליך לנניי א' הל׳ מלו! ס׳ נילושלמי לר,טליק פיק ליניט רס״ל ואפשל

 פם P נך שולטוס שסם א״כ לו׳ טשליפין והטסודם פסחים אלנטה לסנ ט שיהיה
ט, לומנ הס הפטודם  שהשסיסו הפוסקים פל שם נק״ט שהי,שה מה ג"נ מיושנ ונוה ד

א נמיוושי וניט .שונה ולטנין טומאה לטנק וניס משליטי' ומטודם הן  נשוגי׳ שם רננ׳
טי׳ וקפ״ל לנניי פט ומולק אפשר ו׳ לחג ונקט ואניי ו׳ למנ פולמוס דססם  למנ ונ

 אפל ד< דאמל נהא שם נגמלא ופי׳ .להקל נטירונק פשק ורניט הטטודיש לנו ד'
ט׳ נ״א רנה טנ ווויי, ו :י\

 ואיגם א׳ נמצל הוי מפשל נייסל שנפר! ניק ט׳ טייונק. שט טפלניו ואין י ד<לנה
 אסל ונמצל טפסים ספשלה פמוחה המחיצה אם מכיש פידונם לחלק לשאים

 : ׳1 סטין שע'נ שי׳ יחיא נהגהח נמנואר נ׳ מעלני! ואין א׳ טערנין ומי
ה  :הי'נ סוכה חה׳ נפ״ו פי׳ .נעטר עומקו מיעט ואם 3י הלנ
ה ח הלנ  וטי׳ אקלפן קאי לא עירט דהך כחנ ח׳ חוח שע"נ סי׳ נמג״א עיינו. כ”חא י

שכח חום:ח ונש׳ ׳"ט פי׳ יעקנ שש נשו״ס
 נדלה מפעם להי,יל כאן שיין וצא .ונו׳ הוא י,ל סעוינין שהמיס אפיס כב הלנה

 שפיו נשיי וטמ״ש יהונחן לניט נ״נ נו שולטח שמהם לשוס דעכיס משום
ה דטילונץ :נו׳ מילנה אץ וי

p * f i ולשק ונהה״ס הליג״ד השגס טי׳ .ונו׳ אחד שנל החמים ו הלכה ד 
 שם וה״ג נפייש״י פנמע נייונצס׳ מיהו נסנ ונסיח ליניט מפייט המסני׳ *

 נמי\ם אמי מו ינופפואל איספי-נץ אסל די היא אינן דילה עיקל ׳1 הלנה הוי ס׳
 שמואל ומט מה טן דא אמל וסח! דא אסל סן יועיק ולא שינה נמי,ום אסל ומי פיס!

 אוכלי! שהיו האמין דא על פלינא ממיחא שיחן נמרץם אסל דו הר שנוח פפשלה לפנמה
 נטה שוחפין איק מיס סחטחא א ה סאניהן פרם נמקנלי לנ נשם אשי נל ל״מ ונו׳
 אונלי! שהן נסה אלא להן מזנה חניהן שטין שמאל אשנלא נא ל׳ אפל אונלץ פה!

^ל נ פייונ נו שמטחין נניס אומו ענו אצלן נא עימנ אץ אפי׳ מעסה נ  וי\שימ .ע'
שיו הסיס נסנ ורולוצו נילושלמי שהי,םה מיס  פלש נסקנלי לה ומוקי הא דמקבה ו

 אונלין שהן נסה שוספין אינן חיה פרין לכך הוצאק נל וקש״ו סאנייון הוצחחן והייט
ס'נ  נאכילחן שיחפין שיהיו נפי׳ אנן הח דורי! טמהן נשאץ לערנ צייכין אין אפאי ו
 נחכילה נשוחטין להו והר נלנד אונלץ שהם מה אלא להם וטח! זוכה אניהן נשאין וסשט
 אפי׳ מעמה סו ומי,שה והא דכריו מולן פ״נ נפילשיי הוצא,ה ה״ט פלש וסי,נצי משמש

יסשנק נסדא ח'נ נאנילסן מסכין ה! לפיו דנאסס ניק פליך הנ< אצל! נא פייונ אץ

שימן אניהם לצק דוואי שדם שסקנלים הגם *דנ «ש»י גרזנה הפיס מגםס נ א  י
»גוג. נו שפטסק נמש אלא p® פשו לא ממש אגיק משל אגלו ולא םיו!  ה

ה נקיש ס׳ מרךסיס הסיס פל להקסוס שנסג מסדסא ד סי ומששה סס נג  »8 ו»* ו
ך ואץ אצלו גא ממזג אם אפי׳ מפסה ומניה אמל פי׳ ר ש ^גים ^ ש .«י  «ך וד
p אס סוסססייהו גרש מינלש וסי הסיצא פי* פל לי,מוה שש s ם  ממה pM פל ^

 ולממסד שדגו גל א׳ ^ל שטח! ניק מנלע השניא ופצו נלאה גלנו שיטוי להם שטחן
ם ואץ מטישסו וספעט הצלנים ניסר טאמיו נעסל מפול א׳  נאםלס!«א^ג ו^>0לה פוינ

א להם טס! נאי! ס ושיטה .גסוחפוהיהו^ל ולהם לו ניחא אזדנה אכילה צורגי ל  לנו
רי מולא גואה ח חלמודא הו ס מאדה! שססנלי! והרם הוצאה אחה ד  מ6 למא מי
 מוהמשממ ירומלוד, שיפה לפי גלל שיהון וי! להם אץ או שלהן הוצאוס גל להם טח!

! וסלפווא ללניט ליה ר מ :וסיל שילושו סנ
ק ססלסודא נהיסך הוא ושמואל דנ7 פלונסא סייזשלנד דלפלש ודע  סססס ונצדי ד

ד פיט לפרש הא מסס משמואל פס דמניס דמה אלא ושיש הייטניא ונ • 
 «המי. ונס* סהר אץ שסועים והושרים סחר לו אץ שטס מעשיה למטלה לאסו מהא

ה נפאנ•׳ והנה והיש דל הטשא ולמוטל ץ סשנסו מנוייה ד ל ק ה' מהיק ^ ן מ  ז
i סס צייני! לחקרה הממיצוס מניפוח ואם פיג n מנישוה הססיצוה אי! אם אנל מנורה 

 ילא הוא חה ׳1 נהלנה לניט והאיש לנול! אמד ננל לסקלה ססוך מג׳ וסוסי לסקלה
דג ל סם גליק ג ד  נוגוסלמי ופו׳ סנולהוהנור^ לגל מ>יוג המ«קס פשלה דנממיצה ו

^ משמש ם דו! נסלרטוא ומסק נ ל .שליג פשרה גממיצה ונ  ז»שד וסאן ד
ני פשרה ונססיצה ס ליוה מקום לדל »יט סנונילו אמו נל מושלג נ  שהל ק9ו גוי

 נמסה ממא׳^ onrm לי« אמד לגל ומשנ ממסגו פשלה המופלנס גמולו דל אמד
ס שיהא מקום לוליו משאיג הפדקלץ נל א׳ למקום <משג או מי׳  נ3«שה נס א׳ג גוי

 מששו למשיה יסל אשד ונל *•ר לין לחור מסרי להשממש שלאי ניק פסלה פרוצה
ן ימל שוגסיס נאלו נ0«מ אד למנירז וספפודיוו  ולא יהד לפטה להם ילאו• ארד ק

א נשה! מסלויס רקיאים ג הסקלם 1פ הממיצוה נמניפוה גי ד  ודמי מש P ויש ו
 נשש׳שה ומשוג סי' שנוח שפשרה למטלה ארד ונם שי׳ שטח מששלה למפלה שמואל
א ואמר נטלקלץ ששנתו ל לה סטין הגי מקסי דסק הא טל שמואל וקאי ס פ  מ
ל ג״נ פשרה פד פניפוח הסמיאמ אס  לשנוה יטאם פעשרה דלפפלה לסל! א׳ ננ

ס פימא מקום וסונל מונח נימי הנד .מיל טי ש/ ססנל! והפיקלץ פוני דו! ו  א
;סטן להושיט ינלו דלא

ד הלנו,  לסקל היא נדלה גךלא ססא היא וגאמס לריט רד׳ .ונו׳ לו נשאל אה אנל י
א הרולו ולא יי סשיסח לו ננסאר  הם אלא פוד ולא השנה לנל שהוסר ד

א׳ שהשיל הג ושגס והלן גיסו והדס "ג נ om נאסר זוקא הרךג נ a כצוס שאץ 
א׳ וסי׳ ריישיק לא שוג איג ט לשניה « א׳ :סגה נ

 «: גייסא להוד סה לא דהידמ דל .וסו׳ החיצונה מ! אמד שנס נ הלכר,
*®p הלכה ה k ר פי* .אשד יננלי ס לי שלא סי׳ ללם נ  מלמו מה 00 וג

מו מל שמולק נפול י ש שפהק ר ס ם■׳ אפיים ונשמד סטוהים ודנדו נל  ל
לי אורי משיה פנסנ שנואו יוד יד ונס׳ ישיג ל :אחרה מסמא ה

ס׳ ולפרש׳׳י הה״ס מי׳ מ׳. ממט סונה היו ג הדנה  ונייזשלמ נלייס דאץ שטפה הוא ננ
ב ק מלון ש׳  שמא הובסיא ר׳ אמד epuan גחניה להס גמנץ אץ הוי ל

 'Mb אפלג לשימון גולו אמת מניס להם נמימד נם קאי דשה ואפטר רפסה ישנא
 סיהנוי רדימק ולא האוצר p להם סמוכה נאומי מ״ד ננלי וגנט׳ ישגח שמא מטפס

 השא f• נדרנק ק^ל ינמלמא ואפיג ניילה ואץ משוס אסרו ואעפ״ה פימד האוצל נל
 0M האלז שם ונק״ט רנק הי־שירו ונשיש ישנה יססא מששא סוד אינא ל«נרום7

 מ הזוז וננד ונריו נהייץ ולא נאוצל טשחספץ ואץ נאניי והלנמא הסושקים טל
 או וקי גן שצול® פח אומו ומסיים שנשל הסש פל אטד אס גמימ ופי׳ ראיוהע

 מידם אר5 איצפלק• לא דמרנלא דניק מהרי עילונ לסם יהא דסל נורוטו הפורס כפס
:לדרא דש הידושלס• ולפיו פ״ש

. אוסר אם אבל ה הלנה פיג למיש וליד ט׳  למרוה־דאיו דמל שא» וישדאל סיזל נ
 דשג9ו ד אוה ססויו סימן %ד ופי' גמיש נפ׳צש לפרג או להשממן דצוט

פהפודוינא: הדאניי השנה
 אמי לדייג טק! הקישן דאם מהיי דסוני ידאה .נו׳ לשלשל וטוהר מאיל י רלנר,

: P*po »׳ ש׳פ וסי׳ מולק סס ונפוה׳ אושר איט סאתיה שניה ניהל
ד דלנר.  ונהג רסי׳י פוני׳י הני׳י פל פ׳ש שפיו ט׳ יר! סי׳ . ׳0 נטט• יו«0« י

ן ונס הודאי p דיה שם לשיי יטונלי אדמ׳ז הגאון סק האי נשי יו׳ו ז  י
שיי: נדני׳' שמידה אין ונוי! ודיטני לנחמילה נץ לחלק דיש מונס י

כ הד^א פ0מ האחרונים מסייןנס שנהג הה׳יק עי׳ . מטלטלץ אין ולשינן טו דלנר.  וני
 פידנו ני! פמצקיק ולא לדיש אלינא ופטאל כליי דרןסיל רסנ״א נמייופי

 פשמס גדפהיה לי׳ שאפי טה ופילונץ וש׳ז דסיצס ל״א ר׳א ונילושלסי פירט ללא
:לטט נפילוש

א רלכר.  ט׳ ישראל ונלנד מפנרץ טצי ש׳ ירושלמי ופי׳ הוא. היכל משוס ו! ודנל נ
סנ נ׳ טמן נחשוני! והר״ן נסנ שם והקיש  נישלאל דוקא שעל נפיק דלא נ

 ונדישציא שציע ט׳ ננהיג וטי' פ׳צס. ישראל יוקא ואסר ירושלמי הניא שלא עליו ומר«
א פ׳יי יפיש׳! צנמזג* ישונ וואצא נשוגיא י היי ח י*׳® י*׳* ^ ^ יי®*® י ̂י! ו  צ

* ולא חפשים נה ן פילונץ לול יד גס׳ »׳ שעל נ ה ם׳ ז  סהיה ס׳ להר אנפי ד
פיש: הנ׳פציא עי׳ נולה

■®p ו roSn שדא גסה טיש הסיט פי׳ .סטה לדנר אלא ו  ניגלץ הלן דאה הי
די וסיים ס* הלמה לוני פי! פטה לדני נץ נהיש שניה: שם וקנה י  ה
ס מ0נ נאי ל השיו י  אמדו ולא הרשוס לדני נינלע לסרג יטל לכהרילה שאפילו וי

 «שיד על להקל אלא טויצא דליהא נשח נספלנ אלא מטה לדני אלא פטלנץ שאץ
ה לפיד ומשמע .עיש ‘ונו הי  אלא נלנל אסרו ולא סדנא נסה רולנ לפיקו ופיל צייס י

סו הלץ א*נ המרי טל להקל מ  קושיה יע! אין לטיו אסיו!ציל הגאק הלב והקשה נ
 נהיאי לימא לו׳זמ אלא סערנץ אין ליי דאמל הא אלא הגט׳ לפק£ה ליא דן הנס'
 אשי* נשה דסטלני! ליי מודה ולסינמיה היא ל*מ דליי חיק הא קשה לפסעיויה אחיה
ע אצינא לשסעחיה ליי אסל לפיו לזיר כוני סם ומיק וני  לי• מא מפלנץ דאי! ו
להנץ קשה לנלסיה ולעד״נ .טניד «קל לגל ולליי יהודה ל׳ מא מעלני! דפונל ומאן
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 עירוי יעל ה:מע קאער פתמיל לי"מ ^ל^ יערנץ <)ץ וילזיר די״י ליעגיל הנ׳׳ הנגע לעי
 דה^ נראה אלא כדץ :לא עיינ אס ילי״י לייגז לפרש הו׳ל דנזל׳ינ קאי העירוב דין

 ונאעע נע׳ עעמא לד״ע אלא עערני! דאץ סף1י נרנ השםרןיס נל דפסר!! והא גלאיה
א הלנה רה1לנא נתנ "נ1 דף נהניא  ונאעת נאורך כימינח לדה׳ר הפי׳ תערנ׳! נינ
א והא גנוגה עוונע! ר דע״ק ס׳׳ל דרכה טכס ל׳א ין■ ועירוני! נטני  לדנר עערניז טנ
 מה1זהר מיר והיי ורין:ה נהל נ*נ וף ופסחים נטניא ג״נ נ"ה1 לכעהילה אפי' הרטע

ש' עיש  ר׳ נר1ס וולסא n’vp נבח ופס לוה׳ר ומעוני! לס'ו אלא נויןשה ולא נט
 מיתי' וייקא דרות/•' דלינגא ספוס יוסף ביב פשקיג! ששיי ואעפ״כ אלא יהודה נר' אנהו
י סעשה1 נשיביא, הנס' מר,פה והא נ ף1י נרנ אלא נרנח נשי,יק ולח הנס הרנניא ט : 
 אנל לישנתנ! ס״עסא יש דנוה ננע לעי: לעשיר ט שהקילו נמה נמערנ אלא ז׳א ע׳ס

 הנ״׳ כן כ׳ הכרעה ונדרך כרנה דלח לפשוק רחבנחנו ראיה לן לית כרנל כוינא נסערנ
א׳1 אנל  נכ״ע ואי1 לדב״נו אנא מפרנץ אי! ועיר דר"׳ דהרבנ׳א חלינא הנ׳י מודה ו

;כניל כהנא׳ לינזא סלתווא מקשה ושפיר אסר
 :ס״ה סי' ׳ו״ד סהו״ק ננ״י נשו״ע ועי' הה'מ עי' , נתיותה עירב אס אנל טו הלכה
 שיהיה לרין ה״ס טסן או״ח העור וו'ל עירוב אינו ננה״ק עירוט הנוח! יי הלכה

 אליו להניע יכול אינו אש הנל ש’כה אליו להניע שיוכל נמקום העירונ
חנ1 עייוג אינו ננה״ק והעירוב כה! שהוא נטן  הכרם נניח לנה! ייע־נ׳! יעני' הגי׳ נ
 חיקל שהוא אע״ס כר"׳ ה'כה ואי! הדיח נשס היא״ש וכעב ננהיק אפי' אומי ר*׳

 נכהיק עירוט נע! אס ני׳ דלישרחל רנינו מדני׳ ומשמע וכו' הרמנ׳ס וכ"פ כעירוב
 אטר גני ננת' שס ישי׳ וני״ש כהנאה אטד שהוא השעם רביע כמים עירוב איט

י׳ נחו להוויעך נה! וחני והא יננ! אשיו נסי בישראל ואפי' נ”נאה טע לקנוע י ט' ו  ו
 לאוקח׳ אלשר׳:׳! ולא ליה דחש״ע גיל עירוב דאינו הוא טקא ולנה! שכעב ויניס

ו ני^ו ליהנות לאו יצוע ודייו לומר נלפרך ולא היכא כ׳ אלא נהכי סלונח״ר\  ס״ו י
 אפשר דכנר תל״ודא אמר ויש׳ה לחילפ״הו חירוהו כענח׳ מלוה לינר אלא גוערנין אץ

 וחילחא קושיא לכוש אנל כהנא׳ מירי׳ הגי נהו׳ ולא טוונא ורנג! וריס פלונעא לפוש
 עירוב דאינו רנק ואמרו הוס לכהן דווקא אסריג! אלא מעשפח מער' עפקינן לא

כ לד"מ אלא מערנין כאין או רענו ליהנות ילאו נמלות ופלילי  והכי ניל ונייו ושי' .ע'
ט  לן ליע שוב לד'מ אלא סערנין וחין ני־,נו ליהטה למו מצוס וק״׳ל מחי ולפי טוג
ע י  כרבי וש׳ל הוא וכנה! משוס ואשרו דיננן ונבסא ניתו למיוני ליה דרמא הנע׳ «
 הני נהו׳ ולא מיש אולעיל קא׳ וט' נמשת ופלע■ וחיש תהל שסי' לחו זרוק ואהל
 מלוה עד וסלעי מ! אלו ודנייש אמינא הוי דיהחפנא ולולא קא׳ ע״ו כתנאי פיער׳

אט' גדולה ותיחה הבי׳ על נח: והגיה ויילחא ר\:עח לטש אנל ר\ום להיות לרין  ו
דני אלא נליג׳ לא א'נ מלוה נמקוש נאה״נ ניה נקנ״ח פליג׳ מ'מ נהגי ושלע׳ אחיל  נ
 קשה וח'כ עירוב אין ני׳ ליש־חל דאכי' ׳דחי אה"נ משוס עירוג חינו דלינק כיון ס'מ ושיח
 ולפיז״ש ע״ש אשור לישיאל אף סוחייהו דהלפתא לינק הא לכהן דוקא יבינו כתב לעה
 ונש לקנוח אשור נדי׳ה שס נפירש"׳ !יהדש״א נטניא ש וע ונטייס כנים הבי׳ ונרי
 כחב והבי׳ ודע .שמהחהל לא זרוק ־חהל וישיר ודאי לכה! נגה״ק הרמנ״ס ועת
 אלא היא אהל בייה יה״ת אה' שייה לא ורוק אהל לסייד דהף היש! נע' טכה נמס'

 לא כדדבנן דהא ננהיק תערנין יי! למה הוא מדינק חס וקשה ,ע׳ש ההעייו עודנק
ח' כדאחיינן הקילו ורנק מיל׳ ככל ולאו לק'מ סנונס נכרמלית נ® החסירו  נחנו ע

דני׳ נמטאר ׳חלוש שמא נוירה ט' הקונוס או הקנה כראש  יסורננן ואע׳ג י' נהל׳ יניט נ
ר דטא טק וצ׳ל הוא  לשי וניוחר רנק הימייו ויור, כאהל גס ת'כ שיקפוס השכיה ונ
 ונר והוא ויונו ראשו יוציא שמא נזירה לנזיר סקיס ויש נ״ה וף ניר במם' דאסר׳׳ טה

ק אט' פר,מרי׳ שעיר השכיח דינ  תיל שס הסנ׳א ׳כ' .נזה להאריך ס-\מו כאן ן וא נ
ר ל׳ל ח'] {*ת עי קנו ו  איט טלס וקיקע שרי נהיק ניןרקע נתנה ואילו נני! של נ
ו יו ונס׳ שסיד סי' ניי״ו נת״ש נאסר ו הניח לפמ״ש כתב וו  שלא ואפי' שס״ח סי' טי׳

א לדנרי לריבי! לא שוב חסוי נהיק תויר אס׳׳ קנר נסיץס  זקניס סעי נסי וכ'כ ימנ׳
 הניח בדעת איירי' א׳ ואף משוש המג״א נסיש נראה העיקר סכל ל״ת וף עתוש הנופש

א ט אץ ס׳ס  לומר מקוס יש ועפ׳ז .נזרו ולא חפשו מעה וכמקום מויננן חיסורא ני
 נית למקני דאטר וססקינן ואף ישוס כהן ווקא ׳"ל האמה לשי כהן הניחנ׳׳ דנקס הא

 כאן ויש משיש החמירו דיי,א ונכה! מדרבנן אלח ואינו נמיר ננ״הא מ״ר׳ פ״ע נאה׳ג
 זרוק אהל אס ואף הב"׳ כי״ש רדיננן אהל שמי' לא זרוק אהל אס ואף איסור עוו

 ודמי רנק היתירו מש״ה א"נ וכמ״ש ורוט ראשו יוציא דלסא לחוש יש ס׳ס אהל ספי'
 מחמי'׳ אשיויס נ׳ נו שיש נדבר ננהיש השטת על נזיר לא דיני ואף הרעינ לפ׳ש

p )*ה נמקוש החמירו ולא נחה״נ פיהו לעקר דחשור נ״א כח! ואין נישראל פפא׳ה ה ע  י
ודו״ק העור שיפת וס״שכ

ר הלכה  עייני על אסע נדכה לנין שריצה ע׳ .מלילות עייוב׳ על שסניכץ נשם כ
 לי׳ח שי' ניב״! ד׳ מהי׳ש בתשובת כתב הדו׳ נהו׳ התופי! ועיוני הלירות

 המשריש ע״ז הל׳ מעשר מה׳ נשיא יכינו נתנ סהא ראיה והניא כן לעשות סימל
ט׳ תחילה מנרך מעשי  נכרכה כוללן ניניהם סח ולא זס אחר זה הכל הכריש ואס ו
ו נראה ולי .עיש אנ«  ע׳ש ו׳ הל' ודולה הע! תה׳ נש׳ח יכינו מדנר׳ לי,׳ה קצת ט

: ודו׳ק נלת״ת
ס ר  נמקוס לשטח רוצה שהוא כיו! עשיר שהוא אע״ש פי' .נרופק או נ הלכה ז פ
 המיוס אותו פניטת לילך שיוכל או לעיר ליכנס למריר שיוכל כוי מפויס ”

ע כמוכיח ליה הוה כראוי אלפים ;ו׳
ונריע הרשנ״א נשם מיש הה׳ס ע״ן .סאתיס נית על יוסר היתה ואם ר הלכה

פס יסשפע הרשנ״א ונרי על תמה הקונה ד״ה ע״א י") וף עייונץ
: 0V רניט כונר׳ להויא

א יונה נרטט הישג ועי׳ .ידוע למקום ח הלכה  י ווו׳ק ונהרא״ש דשם נטני
טר נהנהוח ט הלכה  לסנרס פירוש שכיחת׳. ואמי אע״ג לא עשיר אכל מיש ,’ה אוח מ״

• ו״ע וווי! נעת יומא ועשיר הסוכרים
ס ר  ואף וטונתו הראנ׳ו השנת עי׳ וכו׳. לשנת סמוך צהיות שתל ׳״ע ה הלכה ח פ

ט מוכ״ל סוא השגתו תיע ■יא בהלכה זה חילוק ניאר ורניט  P'״ וני
דווקא אינו וזה להש אתו ויין ושיל משחע נליות של סונים ימים ובשני לשנס סמוך
ט שיונים ימים בשני לא אנל להליך יטל איט אש רומח נב׳ לעוג מלי לא ובשנת טי

נעל שמלא פה הטלה הוא ונחנ רניט על סלק ונזה העדונ רה<׳ וממיג גליות סל

״ו של השגותיו נמיטי מיז סנדל אנ  התג זה וסידש חזי השיק שבסוף ראיתי שטים י\
ס מדט׳ הקושיא לחזק  ושנת ׳ויש ונץ צליות של שונים ימים נץ סהלק ולא דנייו יני

 דעת ונם .עוז המגדל שהנין נעו יולא עסו חילק וע׳ז להלק שיל ולא ש״ת הסמוכיש
נ שיהיה נעיק הסתוניס ושנת ניו׳ש חש׳ז ט׳ נאו׳׳ת שנתב כראנ״ו השיר י ^  מונח ה

 שס ונש׳ע ,גליות סל סונים יפיס נשר ק נהג ולא הא׳ ניום אצלו לבוא שיכול במקום
ט. שישס ל״שנ עיש נסניא ועיש וניט לשון העתיק  נמשכת תדשיס כתיש׳ ועי׳ וני
 ש’יו נהל' ת׳ש ע׳׳ס לשעטיה ורניט ליאה ולענ״ו .הסגיא על שהשיג מיו ש׳׳ג עירובי!

ם שכל ׳"ד הלכה ס׳ו  דוסא ה״ט גליות של סונים יפיס נשר וממ׳ג מתירץ שהם הוניי
 להסתגק שט ׳ויש אץ היום אבל הססק מן להסתלק שונים ימים שגי עושין שהיו נזת!

אנ׳ו ספי ותתיר כלבו מנהג סלא הי ̂לרן ו  :כאן לסמטה נסי אזיל סס עטו שי
ט׳ נזה ששעה כתב והראניו .י׳ס לשט המערב ח הלכה ץ ייישלמ׳ ועי׳ .ו ף טיונ  ו

׳ ו״ה ש*׳ נססר׳ מיש ע״א ש׳ י :ונו׳ אומי י

עשור שביתת הלבות
ה א לנ ף ז״ל . ׳0 ונר של כללו ב ה ״ ז יוה׳נ אכל וכילה ס׳ק ^׳ י  אפילו ל

ניה להם אמרו ותליא כשנח סנואוס ושחושי מלירות פירונ׳ י
 כך לאטל לו ואסור כתענית שח״נ אע׳ת ניוי-ינ לנוול שחעינין תידיס איא לכיש

״ן לנזיר מפרנין  ותחועץ עית ניו׳נ ומעיני! כיה ינץ נ׳ש ונין מינה שמעת נ
 חיפא ולא זו כראיה האלפס׳ כוונת .ה״ד עירובין מהל׳ נפ׳ת רנינו וכיש ע"כ כשני•,
 אסריק ליי׳ע והוצאה עייונ ואין לשנת והוצאה עירוב לנ״ה דס״ל למ׳ו דניה אליכא

 שכח נין אין דחק דמנילה נמסניתין ע׳א נש׳ וכמיש ליוה׳ש וטלאה עייונ ואין למי
 יסיל וניש אליבא מודה ורפרס אלא והוצאה עייונ האיכא רפוס על וקשה ליו״נ
 אס לסתור הרייף נא ליה עיש כנ׳ש למהני׳ ומיקי ניוה״נ קיו ליו״ש והוצאה עירוב

 הניח קושיח מיושב ונריט וע׳ת ליויה והוצאה עירוב ויש מוכח לניה גש וע־נ זאח
ע׳ עית bpn הריין ראיית לדמות מנעם ויש שנהב הרייא שי׳ או׳ח  עית לא אנל נ
 שהניא וננה כמ׳׳ש דניה אליבא רפוס ונרי לדמות אלא אינה הרייף ראיית ונל עיש

 ואין ממתניהין שונא קשה נרפרס והלכה ואייל פ'נ נשניעוה רש'׳ נשס שם הניח
ה פיו ניוסא שי׳ נפשי׳ ילנס׳ש שנת נין  שיניות ליישב ועיש בשנת אפילו פסי ו׳

 דתייה או הוסרה שומאה אסיינן אם נסלונהא תלויס והונרים יכייהוס יומא הסיר,ריח
 ליוה־נ מצאטח סילוק ויש רניט נונרי פה ומשעע מה ולענין :רש'׳ ונרי מיושב
 חילוק דאין להדיא משמע ושטעות נ׳ פרק ונייושלס׳ ומלאכה יילאכה נל על לח״נ

ה קשרים אלו ש' נזה עפיש ליוהיב סלאטת  :נאייסת שיי נש׳ כרי׳ נרם וי
ה  הם פט״ס ה׳ אי ראשורם פלונתח נ״מ עי׳ ,השמועה משי למוט וכן ה הלנ

 עלה מדמקשה מהיס הוי ולא משמע יוהיה ר'פ ובירושלמי מורנק או מהית
 קושיא ומאי שבילה קר״ןצריטן נעלי הא כיש לא נר.ה״מ חמינרמיצהט׳ איי. דתשנהנו

 שאין נמקוס סס כומסנ׳ נמלהנא ותניא שנילה לרינין נעלחא מדרנק קי״! בעלי הא
 הוא דמדינקנעצמא ומוכח וירושלמי להך מביא שיח סי׳ אית וכני׳ לפטל נהינין
 הנאיו׳ ונשי׳ מורנק אלא איק עני״ם מתשה ירא נחה״ר כיש אשור נ־מילה חקשה ושפיר

יו נס׳ ת״ש  וככל' דחל«וא פיל סה״ח שהוא השוכרים לשישח מאש סולל הרב נשם ׳
סיו ועמ״ש ע׳ש הירושלמי עם נזה מולק :ל׳ו פ״ג נ

 רריס סופח הה״ע נסב מלאכות כאישור התוססת כעני! .נו׳ לטטף וצריך ו הלכה
ע ונם לומר אפשר והיה כלל תוספת להלכה שיל ולא  נכי חושפת שיל יני

ר לפעמיה דרכינו אלא מלאטח איפוי טנ  וס׳ל ולמאן לקולא מהיח ראוי״תא ששק ו
 וופרתס מקרא ׳לפינן אי עטי נתיפפח רשא״כ היין כמיש ננה׳יש הוא ההישכח הכי

 ונרנ שי«י לי אין זה ת6וי.וכ ווא' יום שהוא הי.שעה טוס שיוסיף צריך לחדש כתשעה
ט צריך לא רלאכות אישור גני ר והוא כיון להניאו וני  נתוך לילה קורס תופפ ונ

 לא ורניט הה'מ כתיש נראה העיקר אנל .להניא לריך שעיר פנוי נ־,ושתת אנל נהיש
 ודוחק שנת מולא׳ תוספת למנץ שנת נהלטת להניאו הו׳ל שיל דאי כלל הוספת ס״ל

ט דנם לומר ר וני  איטרא כאיקנת הוי והא נה״ש נחון• טא התוספת נשיש דנם טנ
ה ע׳א ש׳ וף ר״ה נסם׳ נתט שהתוש׳ אן! הי׳ שנת עהל׳ נסכיו תיש ועי׳  ג*ע ד
הינ נמימר בעי שנהנו מקום ונש׳ קיק וזייל  הא אמאי איירי נבה״ש אטר ששק דו

 קשיא ק וכיו ביציאת) לילה ודאי או ננליסתו אטר לסשינה סמוך ־וש ודאי אפילו
מ נס'  ניטפפת ושני משוס ושתא סקווס אטר הא מדליקין אין משינה ספק ותק נ'

 נמ׳ש אפילו התוספת השמיש משיה רנינו דנם ׳יל כן ואס .עניו הכי נקיש משהו
 טיל שנת תוספת מס׳ ומניאר כיון ועכ׳א גדיל וותק וזה משט נמסשח ושני משום
ט וטעם .להניאו ליבינו ל כת״ו ולא שפסק וני  לענ׳ו גראה מלאטת נני תוספת וני
 להכין צריך לכאורה לא או נה׳ש השכוח מל נזרו א• תלא׳ ושליג• נמה ליבינו דש״ל

«ת אי נזה ופליג• לרניט ליה ונימא סליג׳ סנרא כאיזה  ולתיו לא או אבוד מלאטח הו
 יש אז ממש כלילה כ״א מה׳ת מלאכה אטד ולא נמלאטח כלל שנח הושאח כאן וליח
 מענן וא׳ב מהית שנת חוסתיז אי משאיב נה׳ש השטת על נזרו ולא 'עמי תקום שפיר
טך לילה קדם שעה  על יצזרו סלא סניא ואץ פהית סוסספ איטר טא נהיש נ

 אין ההיא וכעת המלאטח תהית שאטר מה זמן יש ניה״ש שעכיס ניץ השמהים
י בה״ש ככל כלל להקל אין שוב שטת להסיר הניא נ ו שהוא נראה זה דו  הסניא ע
טי מקצתו שיהיה נופיה ננה׳ש לחלק  השטת על ינזרו חלקו צא ומשיה תותר ומקלחו א

סנ׳ו שפסק אול לטעמיה ונינו ומעתה ,בנה׳ש נס  השטת על נזרו וצא כרכי סה׳ש נ
נ סס ההיס שנחנ ומהטעם נהיש  :כלל נתלאכה חושפת ואץ פשק שפיר א'

נ ואיה לטמיא סה׳ס סדא׳ו לחיו ונס ודע ם הסופתח לטיח לריך ע'  ז׳א נה׳ש קו
 כשטס התוססת מורנק האהודות מלאכות אכל מה״ת האטרות כמלאכות אלא

 ומערנץ משיכה ספק ניס י*פ סתתני' טכס הכי ממש לילה נץוס בה״ש כפין אלא אינו
 ועיץ כס״ש אלא נה״ש מינוס להיות צריך שנח הטספת רא ואסא׳ ננהיש ועומטן
 סונייהס שאטדים ובריס על התוספת לקנל וא״ל הש׳יע ני׳א־־-ניא שציג סי' שאיית
א: ל׳ וף ניצה למס׳ נאס״ז ועי׳ ודוק. לילה עקווס ושיףנה׳ש נ״א נהיש תקיוס  ע׳

ו ליישב אמרתי התלסיוים ונפלטל .הרי׳ף כרכר• מ’הצ שהאריך רה ועי' י נו  והגה ו
 עיקרי ולתא קשה מעיל ועניתם האי ועצם חלא ומקשה מה אחו , סונא יציר נטניא

נ טס׳ נס׳ עי׳ ועטסס מונחיש ה״ט יעסתת למעט עצם ווריש הנר״חא של >
לע׳ק
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bw pP»• ה tq ׳6 דן ר im מ0ס8ו0 ר• על ק few ססו 6sh פ מי ם, צ ע  5נ ו
 vm* ר>9ז p לומר היר ך6>0 ההוספה מל סרה עעה •היה <גול פל1ז(} סני״הלו

em’ ד*> 0*0 סס ועקסה לרא רא1מ>ה «0 לערכה להאזרה ססוניא «<ה» m 
P «* ׳» גיהסרה איה להוספה *ל0וא מפיס אלא טה לליה לסספה אלא ל*< «

ה לאו * ל סיאן סכי״הא מל גלא*ה <ל*ל ומול .האורה לי למה ^ו w סלל ר n 
: pm סה גהוה' p*n ‘מס כריה ומוי ההוספה, מל כרס »>ג

1»nn א כהוספה יאץ האהה לפי ךה« לו»ר  למרגיה הא כמלמא 0«ל א>»רא ל
»v להוספה / כ לל מ ל מ אלג pל»י הוא מו הדל ה הו*ג0 ל  כדמלא ול

»ן 80 לו ג הוספה מס ללל ^  »ה אה ולאי והא כהוכיס כ' והקהל מצה הוי ל
 ללה ׳״ל ולרה גולה אלא לאיט מלומר מפי לעלין ולאי הסנרא מצל לסא לומר 8ל

 נולה לי^א לרמא ומ^לס להאורה קרא למ 8׳ הא פי' כרס ממש ov׳ יכול •נר«הא
c מסכרה יומצא לוואי לומר pn אכל הוספה כיה לאיה מפממיה לי^יק או הצא דה 
רנ להוספה כוה ההורה גלהה להוספה הכשיה אה נס לריכה ומלמויק מסה אלא ס• לא  י

א ליולכ שוס מ«י  ואמר לכרס ולא ללאו לומר לדחק ליה משו׳ לכנס אפילו מיצונה ו
 »ממו לא ללמא קאמר וכ0ו ההוספה סל ולא ממש •וס סל עצומו על געצס מלכהיכ

 ואמר וסור ט' כעצס קרא עול לכהיכ וקאמר כיה איה לאו עכ'פ אכל מכרה אלא
ה נסיס מש״ה לכל עטי על קשי והאורה כהוספה נרה 0׳ עכ״א בעטי ללמא מ ד  י

 ומשר כלש לכל פט׳ על האורה קהי פס רכיט לשיטה לנס לעייכ חהק יה ואץ
 דהאורס לקרא סכק׳ ולס הוספה למעט כמצס כהוב גיה מלאכה נכי להא p לומר לאיא

:היסכ וווק מקושיוה כל מיושטס וטה מגוה״כ סהוא נשים למרבה
 מלרבק או מה׳ה ה׳ע א׳ לפליג• הטסקיס סימה כסכה׳ נכר להשיב יש באמה אסנס

ה שהוא למשמע פה רביט ולשיטה  להאורה לקרא בסוכה אמרו למה ק*ס על
 ה' בהל' ולפמיש המט״ס ביהר הנשיס ליבוה אמר לא למה הוספה לרטה אצטרץ־
ל כ׳ג לסופה להסוניא ׳•ל כו׳ ירושלמי בנלי בוה לפלמי  אי ולפ׳ו הוא למלינק ל
 ללמא הלמרוא מקשה מאי הקשה אבהי מט״ס לה* נשיס לרמה בא והאורה הוא מה*ה

 נסיס לרמה לאוקה׳ האיכא האורה משוס ואי הוספה ׳לעיק לא לאליה ועטהס אצטרין
 מקשה יפפיי מלרבק המה מנייס דהר סוכיה דומא ספוניא לנס וציל מט״ם בשאר

r להמקשה סיל היה ללה וסוניא הלמולא t* דין ובלבי׳ הס מסיה טט״ם  (יאה ה
 רג לגמי האבפיא הביא והוא מלה המה העסייס מל כרביט «בר הוא לכס (מכרה

ר! ועי' להקל והסנדק לו הולנץס הפוסקיס וכאמה להומרא ופסקו מאי הלמיל אצל  י
 לא לכפניה הריין! א'נ וצמומרא הוא כלאוי״הא לספק מסוס נלאה היי״ף וממס 00

p 'o r נרה כיה וליה הוספת דש הגר״הוס נ׳ להניא (אצטיין לנד ממצס pm ויטב: 
ט באר לא .שמשיבה עד שאונלוח 0® י הלכה  אס ירה כמוצאי מיד אוכלה אס יני

 וההיס ניצה נמס׳ החוס' כמיס סינטי להוסשה 0׳ נאמת להא כט הסיק
 ופתו דקאנלי נסי תני כניצה ׳”יש סלסה מה מרסי איה נייסח טא שוו והפשר הה.

נ מוצאי פי' משמשיכה ס לשיטה אפשר לה ללסי ויש״• ל  מלס דאודיסא לספק יני
ה מוצאי סל הוספת שגס אפשר א'כ לץלא  ואץ בהו ממק דלא ופסיטא בכלה הוא ל

ך רי  לבריס נאמרו סלא מאשכנדה נדל רב בשס שס נאסיו כתב ככר ט בוה ^
 להורס ״נ0 לעסות יאדים לביים לכמה סמקילץ הוה נדור אבל לדויוהס אלא הללו

 והלבר ונדיס מירושלמי ראיה והטא לעבד U על להו וקנסיק מסיק מרבק ואפילו
:נכק כראה

"®D ה ב  י«4הס הינ שיטה נ0כ יצהק שיה בם' .ט' לונמע מלוא וכמה K הלנ
 ממש הצללים סט מלא השה״ה שיפור אלא כשמואל הלכה שאץ

 P שספק פוסק לשוס מצא ללא עליו כהנ ו«א מליס פייו למשנסט לליסנא וכפשטא
:פה רכיט כהיס בידסלמי וק

ץ שאין אוכלץ אכל ה הלכה אי ב כסי׳ איה הטור כתב ט׳. י שלוי מלבי אכל הדי

 וסהג וללק לרטט בכיי 88 ומיץ לקא אהורא לאטלו העורי אבי כאב לאטלס
ש. לשיעור היש נץ לסלק 8ש ר הראכייס מרי המ׳והנץ והנה מי «פ א ק  *M1M ד

 להממיץ דכדו כטרץ ולא לשנע סטור׳ כל כמו אסר אכל לסטור הראט״ה נטלה אגל
שן ממרא דאמרק מהן לק לקסיא ומה .להערה %נ נמרלג׳ »  לאמר» ער4 נכי
טו כלל המו לטאן לסיפן ראק יש 8עפ אט אופר *0 בלקנל טי מב ה  אטלו ל

ס אץ לסו לאהד טק הוברק טו שהס איו לגה»לס מי ^  כסגסדס סלכס מנדלא כ
 לא אט 8לה הטב וטא סעו ומפיס ומוהר הפור הוא ששור להט טכא יושיב וגבי

 סרב• לכפ0 אץ אמרה• אט ומיהר הפור באמה ללדלסו נסכנדס הלנה לבה אמרתי
 8•»לא סראב^ה ללמה למלל ונראה .כמבמק הלכה לבסנדלס אבל דקא נדיב למנץ
f פסקי סכקיצור אלא מול ולא מלק בלי שהביאה הטור מל צמינ ובאמה היא t iK 

ץ שאיק ייסקץ אינלץ לכל להדא כסב ^א ט' ניישא אי  פית למנץ טיט לשח״ס י
ש אפילו אסור הגל ורא04 למנץ אנל ה 8כ . ל  טל גטא לא לטס יביט מל ל

ה מיי אני׳ ^ כחנ0 נעה י ט ה י לאטלס שאיי אונלץ אבל מניו נ ו » »y להקא 
ש בץ להלק הבי• ולפמ׳׳ש סראבייה טטה • ברוד ולמ^ג טתא. 8של לטמור ל  מ
• להלנה היל לא הטור  :flei פמן העור׳ אט מר• יהטא אלא בלל העוני אבי ניני
ס לסיונ הבי הקת• שוי דקא 5« ני ס לינא כלס אכל ננט  פלש לכריו ונמנש ,ני
ק לק הקל הקל wA למאטלץ תולה לערן לנ*מ הלי  אששר 8לא היאנייה מרי הנ

ט לשהק ראדץ שאץ טלבויס בלש לו  הראלי• לטשה השטה לכל יאו טשוס לו ק
 טושב וסס כראטיה דלא להלבה הטור דמה נס לדנא ואיג גלל אקוד מגל לא

רי הניא שלא שס הג'• (ןשיה  : 00 להאדן ואץ להלונן וא'צ שפולק פה רטט מ
• נפלא ’יל יייל ד הלכה ץ «' «י ועי׳ ,צלי נקש למה שמס לי ב ט* ב  י*0ו סלי

ש אמר ליה ׳צמק טס בל ס רטש קיש אומצא. אגל ל  שאללס במ0 ט
רי נורטס ק טי שאבל נסה מ ק ג לנ ראדץ שאיק ^נלץ שאנל מ א  ן4*ג אבל ו

ץ * :הסבי כל שיש הלינו לטי ואי( י
ט לקא שקוה השני ללט הל^ו •*o קנון. י הלכה im ובקפן כלל ושרכשלמס נ So 

:איר 'V להקל לפסוק •ש הורה
p סששרן 8ר ראס שממ0 לכאורה .ס' אותו מערן אץ K• הלבה i לי הטן  ס0נ ה

 מטה רטט בשס כשב •צסק טה •031 שהמנץ לצו לאס לשי• לברי הרין
p טרפץ אץ 8ר אס דלניש t פיש להססטה;

*®p ב׳ בל פ הלכה נ ה לף עמא הי• מי' .ט' טבילוה טי ל ו׳למ ל  שבה ט
א קלא ק! י :ס׳ הכי ליס ל
ה מי* קרי. שראה מ׳ ג הלכה : סלי בלא שכנאט מטמשלתי וצמיק סל  ל
ט לפה וקשה הלש עי׳ ס*. אדם ימלא לא ד הלכה ה גבי יביט ק א לא ל טי ^  ו

:סם ׳צמק שיח
ק ותוור ו הלכה מ  אסדיש וכלצ .הטלהו משק »הו שהטלו .הוי למ«מו נ

^ לברק נ׳ בהי* •יא דף ביצה מולא השיב ללא והא ׳1 לף מי׳ק במס׳
לו מיש מימ לו הי' טו"ד ה  >90 רטש מיש .מהפרא שהוא מה הטב לא ימולא ר
ב ההימ מי' .רט ס אסור סלנדר אצל ש̂י ל  ושלש בלא כהנש• וכבי מיש רמה ו

ה הס מלת משיס להמסה מטס לתומרא הגעיא ססקיק סל מ0ה רטש ^ ט  ס
ר מטס להקל הנטא ששפק הטר שהביא טג שטבד ו ה 0כטפה,  :00 מירבק ל
ה ק הארן קיש• שהני ז הלנ ק בטיה נוי מנ ה שאלה מאידש הנ  ל סלק ל

^ סגמליווכשראו גמדה כקשה שללני הכנר המפויס המנעלק מל ל  000 ו
ג מהבריס המקב te משאר סמקב שהה גבק שקה כד לבד של ההיטש במה ני m 
ה ט לנ ק במנמל והולנק נהם לילן טה ט  שנהב ששס ל* p לשטש בנק ק6 טו
ת •לא כל ו>4לרנ שנק הקיש• אץ כאלה תמנשליס ל קושי סהר• מיש ס  6 ק ו

ק: לההנדר טי



החזקה יד על קובץ ספר396
טוב יום הלכות

ק ר p שק א הי^כה א פ c f t הקשה זנלק׳מ כה'מ עי׳ .נו׳ ענודה כת6מל ננל 
ק־ צייך M ו־ו ענודה מלצ!כח נו) נע' קיא נחנ לא למה

 סלסכח כל פמואל דני הנא שם דנדסק נהא קי׳ו דף נשנה ועי' .ע׳ש לנ'נ יאננ אשי
 למעש תניל שהקשה ישניא נהידוש׳ ע׳ש האח וידיית שועי שקיעה יצאי ל׳ה ענודה
 ההיי לא דהא מלאכה השינא לא נשכה נס ניו׳ע מלאכה דאינה כיון שם והיין גשנס
 יו״ס מלאכת כימוי מכלל שוכי תקיעה הכהונ כשמוציא והלכך נלנד או"נ אלא הקיא

כ, מלאכה דאינה ש*מ  הו״א לכ״נ יאכל אשר אך נשייוש כתנ הוה לא אי וא'כ ע'
 ודו׳ק הרהנ׳׳! נשה מ״ש ועע״ש ,הכה ורדיית שועי מקיפה אסור דנשנת

. שנשק ב הלכה עשה אינא דנלא־ה נגמיא אסרו שלא ומה ננמיא אימא הכי ט'
מכלל הנא ולאו אטי או'< שאיע משמע כו' לכ״נ יאכל אשי אן מדנהינ

 שנכה מדכהיכ עשה חמן נני מצינו לא למה מהיא׳׳ם הקשה וכה*נ סא פשה פשה
 אע״נ עשה מכלל הנא דלאו אישות מהל' נפ'א נס׳ד נזה ועס״ש מצוה שאנל ימיה

אהיה עשה ספני נדמית מינו הוא יעשה
ט' לשנת ה*מ נ הלכה .וכו' ונשונג משאת לעני! הוא לשנה מ’ה ועני! כהנ והה׳מ .ו

 היליק נה rpxn נשנת כי' לשנת מיס נגסיא דאמיינן הא לענ׳ד נראה
 דנני הה.ה מאמת דנש״ל למאן סנעיא לא ה׳ה ייש הלימוד יכל נשוע דהיינו מלאטת

 דלא ייל נ׳כ הנערו מלת דנפק׳א למ׳יד וספילו דוקא נחפמת קיא גלי א*נ נמינ השאה
לעני[ לאוין דנני ה״י משכיות צא דניו׳ש ליו׳׳ש ח׳ס ואין מפאת לפנק כ׳א ת*מ פציט

מיתת לאזכרה שניתן לאו על דלוקין למ׳ד אפילו ונפ׳מ מ'מ רחמנא גלי לא מליךת
י ׳  הן אלו רי׳ש התוה' סדני׳ כה1ר נ’וכ מלקות לענין ח'מ ליכא שנת גני גס נ

 כדי משוס נ״ד סיתות מייני על לוקין דאין ע’די מעפא דאמר ניי דלי׳ש הלוקק
 א"כ דלוקין מודה י״ע נס גרידא למלקות נו התרו אס לנ׳ד המטרה נישעה ישע®

 לסה א-ד הלס מורש יש יתנן הא על דהואיל נשוגיא נפסחים יש׳י שהקשה פה לי קשה
 ותירוצו לנקי; ואין נ״ד סיתת לאזהרת שניתן לאו הוא דשנת מטס וכתנ שנת שני לא

 .שבת תני לא אמאי נשאית הקושיא התוה׳ לפס׳ש לרשנ״י אנל דינא אלינא יפה פולה
 ש״ן דלת ש׳ לה משנית הוה שנת נקע הוה דאי חמורה יש׳י קישית רהיסא ולטס
 לו הקשה ואי למלקות ת'ס לינא שנת גבי דנה מיושנ ולפת״ש לשנת ח׳פ אין לומר

 שמקשה מת מכיא נשעה׳ס דהא ז״א .מיוי׳ע יומר דשניח שנת לממני הו׳ל דפכיע
טי יחול איך הפולס  א'כ ה’נר דמ״יי שמישה נהל' ונתב שביעית אישור על יו״ע אי
ה דאי יזיע סשם נקנו שפיר  נזה והארכתי נשבת י״ה שימול ל׳ש זה שנת נקע מ

 כ׳ק מגילה מס' נש״י נאריכות נזה שכתבתי ופה ההיס עי' .ט' מלאכה ד הלכה
 ע׳ש תשרי ולא מישור לא ד׳ה ניצה נמס' ושס חני ל*ה

 ננדור לשתיק יניותי ר׳ית נשס נתב הרי״ו .ט׳ ביו׳ס ההוצאה אסרו לא ו הלכה
 בתה נסי ונתב להתירו הלזה לשחוק מקוס מה ע׳ש תמה וניש׳ש נר׳ה

ת דדפת נפרקי! לעסיס ה״י מו,ת -הכדור נרה״ר סלכיול אלא נו דאין י׳  ואינו ני
ה׳י טציאו  שההורה מדות ׳״נ נר' וק״"צ בשנת לה נמירי הלכתא ני״ה וד׳א לרה׳ר פי
ק נדרשת  ליכא וא'כ משנת אנ ננק ילנינן ויוה־כ יו׳ש ומלאכת הלכה סן לסדץ אין נ
 קשה דא׳׳נ דנריו צ״ע ולי נספק והניח אמות ד' העניע לענין סשנס יו״ם למילף

 נתינא הא הוצאה ואמתי תליודא דייקשה נהס פ״א ד' דף מריות נסם' דאפריק הא
 אשירא הוצאה דאייי כגון ומשני ע׳ש) העיקרית הנירשא (כיה פסק® א® יצא אל

 ר לרה' מרה׳י משור הוצאה להס דהויה הנת' משני לא אסאי קשה ולפיד שרי הכנסה
 נקרא תכורש לא וזה ד״א מא ארס של ומקומו מצאה נקיא דנ׳׳ש ד׳א מצאת אנל
 יעכיר דסקושש ה״-ק ר'כ נשכה שמואל דאתי לפיס ועוד .מיע ושפיר מסלפה אלא
ר ד׳א ה׳  מקוס ואין עליה נתהייש תקזשש דהא תקרי בתורה מפורש ולדידיה מי ני

 לכדהישי ננ׳׳מ קאמי שס וננת' כוי מעמר או כוי תולש אי שס להחוצקים ניא לספיקו
ט׳  לאינך תשא״כ ר׳א .—העב אשור ג״נ ויו׳׳פ יו׳ש לשמואל נ"מ קאמר לא ואפאי ו

 לא מק דהא הוי מעמי או הוי תולש אי נכקוהא למצוא רצה דתלפודא לומר וחמק
 .לדידן מ”דנ מה נכקוהא למצוא לתלמודא ל“הו ויוסר פ׳ז נה׳ש כפ׳ש פאיפי קיי׳ל
 לא אקינה ואי הלכתא ה״א מהצכתא אי ע״ש כ׳ה דף חיי נסש' אמייק הא ועוד

 ינ’לי נינ׳ל היא הלנתא אי קשה ואיש ודו״ק שס ונתוש' הספיש נפי' ופ׳ש פיחיינ
 לכיש אלה נא לא דהצכה דנ׳ת נרור לעניד נראה אלא .נשנס ניקיר ד״א סעניר

 וכן יש'(׳ לישה שנאמרו פריפיח ת׳י ושענין עליה ותייר כפירוש נכתב כאילו מי קיא
 הנא וכ נני'ה ככלל מא ה נכת׳; דנפשלה ומכיש הלס״ס ונא ננילה כל תאכל לא
 ככייו הות והרי ד׳׳א העכ-ה הוא מיקומו איש יצא אל הקרא דגכלל ניצה הלת׳ם נמי

א מ ע כ' דף ניצה כיש' ועיי מהלכה צמידי; אין לומר שייך ולא מטיש ננתנ  ני
 ההיקש מ, הגא דנר דהוי שש יקשה וכתוש' ניירא הוכה ממלה דלמא שס דארי
ר ורש׳י  כנת-א וכ"מ ודו״ק נאש־ז עיש נקדמ מכורש כאילו כישפע דנתינ כיו! מנ

 ׳די״ייס ל"נ נדה כ׳ז שונה ל"צ קרא הוא דהלכהא כיון הנמ׳ דתקפה מקומות נהרנה
ט' עי'1  נתוי״פ שס בגהקכה מה כתג תג מי מנשך נכי פי״ג עחיס מס׳ הרעיג ג

כנת :■! כלל חילוק אין ולני׳יז כ׳ע שי' ״ד1י נסט׳יש ועי׳ ליטב מקם יש ולפ׳ד
אין שתש ל״תני ולא צאשמועיג, לתנה הו״ל חדושא האי ני דכל ד״א מעניר לעני! ליויש

 יעני-נו כיח ה נז׳ ננ״מ דנקיש מה התוש' קושיה ליישב אפשר ונזה לשנת, יו׳׳ג נץ
 ן להשמועי הליי־א דיצה לדהי׳ר מרה״י יוציאגו שמא נזירה נקיש ולא נרהיר ד׳א

דלא שנת מישו־׳ ננל כתו ע׳יה ונזרינן סיחשש להיונא גמורה מגאה ד״א דהענרח
נזה להח־יך ואין קמ׳ל עליה לגזור אץ הוא דהלס״מ ניון תימא

 היליק ריש עד ד״ה פ״ו דף כסתיס נתום׳ עי' .וכו׳ בהנור סרונה שהפה ט הלכה
 ר’הה ועי' יכה גאנה כת שייך לא הנחליס התת כשאונה כתמייס נץ

 היהזיק תנור כתג גדול התער מא ותה צתפניס נדוליס הסריס נץ תילוק עוד דיש
 עש היא שהשיעיי נ״ה סי' אליי יד נשו״ת ועיי הביטר, גחכרש ולא עשרוניס '*נ

 הוא זה ;■כתיש ש״ד הכל נין ש־וא כיכהיה ד' יריס ככתיס ד' על ד׳ החמר כמלל
עשי׳יגיס י"נ שסתזיק השיעור

 קרא גלי שם עיא ת׳ח דף נזיר נמס׳ ועי' .הה׳ס פי' . '0 שלנים או יג הלכה
 לר׳י ונץ צח׳ק נץ שס נסנואי נפשמע נרפה נפש דמץ

 כשפורח עיסה סתם נאהיז ועי' לת'מ פי׳ .ט׳ פיסח ט׳ החיל נני יד הלכה
 יהא כשלא נלנים לצורך נהם שמעפל אלא לרועים טוצט עיקר נאפייתה

ח הנרת ולפי לרופיס, דעתו עיקר לצנילה לו להיות שאפשר נל אנל צבילה לו  הי׳
 הגת' פי׳ יוק ונזה .נמשמע נכסה גפש גם דמה׳פ לק״ס נצא״ה הי׳ג הה׳ס שהניא

ץ דאמר ולמשקא נגנילה לפייק ואפשר מאיל דסשני נהא  דתליא משום ננילה דא׳ל ע
.דחגאי נפלוגתא

 שיהיה ומא ספני׳ דהך עלה בירושלמי גרפיק ונו׳. הגוף שצריך לנל טו הלכה
 דנעיק נצל הניא לא ויבינו ,מה! שפתה והוא דנ״ש דעתא על ראויה

 דנ״ה דעעמא אלא נזה כליג דנבלי דחלמודא דפיל משוס לשחייה יאויץ המיס שיהי׳
טן לשנרת ל׳'צ1 פה רנינו שכתב הכיעה מן  ונבלי דתלמודא לנרש לרנינו ליה וותיק ס

 נמתון דל*פ דניצה נפ״ק ל’דס לינה ז”ס6 נס' שהקפה סקשיא הירושלמי עה פליג
מן א״ל דנ״ע היסנ״ן נשה מ׳ש נאסיז וע״ש מהימין ונ״כ מתני' יכינס היאך  מ
 נדנה טלת נשוחע משא״ב הנוף לצורך נשלא אלא שם תליג ולא הנוף נלצורך והייע

 ננ׳ל ורנינו הר"! פלינ לא ונזה הנוף צויר אינו מ'מ "ק5 דכוא אעיג הקש; את ינמוציא
 :ע׳ש אהדדי אליגי צא וירושלמי דננלי די'ל נפוגיא שם פ׳יי נפי ועח״ש נרור
ה  . ניצה ריש נשיי נזה עס״ש .אסור הנולד כן יח הלנ
ה  נקינס נדק ור׳׳נ נריה ו״ח אמי ז׳ דף עמי נופינן .נו׳ שיל׳מ דגר וכל נ הלנ

 ניציס נה ומצא השכים ולממר ניצים נה מצא ולא מעיו׳׳ע הרעולין של
 ואע׳ג יפה יפה כדק לא אימר ייעיו״ס דנדק אע״ג אתיציוו דמסתמול כידוע מוסרות

 משמע ומהא שם ונתש־הר׳׳ן כהלכות ומניאו ומותרת ותזדה ינארונא איתר יכה דנדק
א. אהתזיק דלא משוס רונח יתר נזזלינן נדרננן ח נדשיל דמכילו טי  טונת ותוכן אי

 אנל נדשיל״מ אפילו תקילין ולכן סיעוכיא כמו והוי דליש רילהת הוא דזה משוס היין
י נכ׳ע הממירו נדשיל׳ת נראה פה רניע לדברי טנ ע ו  דשיל״מ כל דאייר דלר״א יני

ט גס וא'נ נכ״ס רתמירץ נטלה היחד לו דיש כיו! אלכיס כאלף אשי' ל״נ  יי׳ית יי
ע על תמה לעתים נינה ונס' זה יי! פה רניגו הביא לא ה ומש נדיד! ליתא  שונ .יני

 מ״ש נהה״ס כ׳ד הל' נעיד ועי׳ והנאנ׳ לזה נמית ביצה ’בתם הנליח שנה סצאהי
ס הן והן כרשני׳א נשם שנהכתי הוניי

 ננעל גם או עדול אס תכמיס דנרו מת נמיזה נכנהייח עי' .וכי' כיצד כג הלכה
ה חייב יגפל מ״ש שם ונני״ת ע' פעיף תקכ׳ו סי' א׳׳ח ש׳ע ועי' קטי  נ
עליו: שהשיג לעתים נינה נסי ועי'

לו ר  יניש׳׳ש ומתיי תולק וד״י ברג והיינו .וכו' ניו״ס שעלי אפרוח א. הלכה ב פ
ע פהק למה הקשה י ב יני  נריי הלכה וי׳יי רב קיי״ל הא ני

ב טתיה דת.יא אע'נ א יי  סנרפ גוף דלנאורה לומר לי ואכשי .די״י כיותיה נמי תניא י
 כלייתו עצרו ומתיר הואיל וכירש״י כשמיעה עצמו ותתיר הואיל רעעס שמתיר י״י

 להא יאיתקן דסיע בלידתו א״ע התיר מוקצה אף לידתו לכני כיה ש'א רה נשיית להיוה
פ ולעד״נ פשוכיו לפי להנץ קשה זה ועעס להא נ-ו׳ איתקן  שנח נמס' רש״* נירשת ע'

 יכ״ת הכלניס לפני הנכילה חה מחתכין והנן לכלניס ר״יא יהת קתן של ציחה קכ״א דף
 כיון ה'נ עלויה דעתיה אורתייהו דהכי כיון אלמא וכוי נהייות י־״יא והא הוא עלד

 ריש דאמרינן מהת מקשיה יש שס הדשנ״א נתידושי וכהכ עלויה יער,יה נהכ׳ יחודח״הו
 דעהיה הכי דאוחתא כיון הא קישיא ותאי הוא עלד לג״ב העויידת נהיננילת א׳ נייה

 אשורה דאמה וכיו! ימימ כנואה נאמה דאנידא כיון דהתה רשיי ליניי יי״ל , ע'ויהבו
נ’ע אשויה ני״ חיהי  דאורתא כיון רוקצה הוי דלא י״ל נחפרות נס יש״י הכית ולכי ,׳
 גפי צ״ל ע''כ אכדית מסנה שינוא הנינים על החיעולת ׳שינת ימי ידוע דכי־ כהני

 אטר כן נם מיינה היוצא אכרות תשורה והנייה מהניצה האכרות שי;א כיון רשיי סנדח
 ישדיא לומר ושייך מאנייה נאתד כתרעונח מגוף היא דנינה לניצה דורה דאינ׳ אלא

י ה,כל ־ ה ונעשה סהניצה שיצנן התניות איל העיקר נ  כשמיעה ציתר להיות לעצמה ניי
 נסר האפרות דשדיא לומר שברא אין ונס האפרוס הניצה נהר ושדא '.!ר' שכ־ח אק

 נשתיעה עצמו ומתיר הואיל ר״י כוונת הוא וזה אמר גוש דמכשיקיה כיון ההי-נייה
ענ והמעיין שלה האם שהיא הניצה נהר דשדיא לזמר ש״ן לא נפ׳ע נוף שהוא  ט

 יהגי׳ שכתב שם רשנ״א נחי' ועיין ,לינריע דנריי גכוי! אכשר יש״׳ נדגר׳ ומדקדק
 נהכי דאודתא דשל זו תברא יידן לתלרודא ם׳'ל ולא דשי׳ נגי' מיע ב,מ' שלכ,י.ו
ק עלויה יע־יה דניי משמע נירישיר׳ י י וי״י דג כלי:׳ כהא ות״כ רש״י נ י י  פכר י

 זו סנרא לט דלית דידן תלתודא כני' פ״ל ולב י״י הוא ירי:'־״ ושהם כתירוש^י׳
ע פשק ה ויש י״י צשנרה ייתח ו־ו"כ  מותר כיומו ומפילו כה״ס ומ׳׳ים כרב יני

 לאכול לנייא דמותי סכנה נו שיש גהולה הזה 'ענל כמ;׳ אם פי' עיקי ונן לחי׳ה
י יביע ני״ש נאי־יצא ״״:ו  שלא ונלכד ששוכר מי שיש נהה״ת וע״ש שנה מהצי נ נ
 לאטל מותי שכנה נו שאין הולה אכל ז“כי דף הולי! י יש כ י: יוקצה הוה כ־יר יהיה
 נל*ע נש' נזה שכתנ ומה ומיל לה"מ ועיי; מוקצה נו שיש אע'כ ניויו אכילו

ע״ש נ״ע
 ז' דף ניצה נקי׳ע ועי' הירושלמי נשם מש הה'מ עי' .ט' ננו ואה אותי ד הי^יד,

 הסג״א עם שם והולק אתר בדדך הייישנר׳ כוונת שיי' כ תע ד״ה נ ע'
 לשמיפה טלן שיאו״ן כיון אויב שאינם נכ^ו מם שתהיי נמה ק' ס״ק הצית שיח;

ע״ש מהן אחי שומני שאי.ו אע״ש
 למה ניצה ש' שא״כ הישנ״א על שמקנה מה ח הה עי' כו' שהורים זירן ו הלכה

 נ׳ש רוח תחומי; יספק חע״ג ויי׳ל ששה■: ת'צ פ׳ שמרדכי ועיי אסורה היא
 קושיה מיושש ולפי״! נוצרו לא הרי מהזקה :ה מוקיית כי דההס לניצה ד’ל דש״,'מ

: ה נ החיכהי וכעי ההיח  ע׳יש טשרץ ד׳יה ניצה כריש י נ
. יניס ז רלכה שנח יהל' ז רני נזה יש ע״ טי
, הרוק,ה על העומד כי הלכה ו'  הנץ וכן צת״מ עי מיק׳הנשכח, שחי, הה׳־ו כ־,נ נ

ע ננשק דתי: 0; :״"ש ה ;׳ נשוך הרמ״ש ד' דן■ ניצה רינן דאי תהה יני
דעהו והרמ״ש וכסהימ״ל, כירשיי ע׳יש תשו־ה ואמה היח נ לג העומדת נהיעולת א׳

/קשית
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ם' דיישים רו 6ל ד״ה פיא 6׳• דן ש« מם׳ נשייי נזה עמ'ש1 מהלמוא מ  «רע נ

: «"< <פסיו8 דניה נמחגי׳ מ׳ש
ב וקונה  שהנאהי יש*• גייסה פיה *•ל זאם ממוא סניה להסניר .נו׳ מסמאוה יש1 י

נהי* 68 והרגיש טלו הוי לא פלדה לפסיה נהני דאוייוא מידי נל א׳ .נהל׳
 פה*פ פושר נאפה זו טסהא 6*ופ פלויה דעהו הרי אמאי אגוזיס דהליסי ^ נ*א0י

פינ « אם סשא/  להי וגם דאקצינהו זפהיה גלי להסקה הופינס ולא הרןציפה והגיה פ
הי דגפסו אפ׳ג נכלים והסיק ניון לומר מקום יש « סניא  פויסא נהו' אפליק הני נ
 ונשיש פיקייס « שאיןטססא הה*פ יפי׳ ,פלויה ופהיה נהני ואורהא ניין נליס פנוי

הי' כומסיק שלשטט טי׳ והפיקו למיל שנ׳א נ :שם י
ה הלכה ן ני:ה הום׳ פי' .הם שהוא נ*ו י ה ה' ו ̂ש ואפילו ו•• אמר וי  נהא' ר

 מוהר אפי נשנקיא נם והא ל׳ו וקצה .נעינא מיא כפי והר מורה טלו
ט ולפיו מם, נשפויי! ה ומודם אסר טפס י׳ל פה יני  אש גקרא ומפיקרא ריש נ
נ ייס נשנה ל נהום׳ משום גראה p לומר להו והקו8 ומה . אפו וסשחא  דרנ פ'

דני אפילו הייט נרים לפלפל נמוקצה פיא קיים שנס דסיל  אלא אכילה שיין ולא נ
מי ודלא ול11ש נ «ני נפלסול אכילס ושייך נמיוי, דווקא נהיו■ 8נ  להססיי ויש ו

 יש ההוס' ולונרי אזלו לפפפייהו והחום׳ סלסול אלא שיין ולא נפיוי משאיה נאנילה
ג היוש מאי נ”ואל ואיה  וף ניצה ופי׳ מוזה ויש וגם דקפיל אלא הנרייהא פל י

ש׳י פיא ל׳/ג איו ושם שם מהרשיא לונוי ליסא ולפיו ני  היוופלסי נשם ההום׳ מניאו נ
פנו מי הני מחלק לא פה ודניט ניוים נהסיק מכסים ו  . סי' פויה ופי׳ נ

 ולא אמויק ואי ׳ויש שמאה משוס ההיה לפה המהרשיא פצפו שוהק לפמיש ושראה
פנו מיירי «מרא לומר אפשר פהיר^למי  פס גוה סולק וגגלי לרניט וסיל גוי

:הירושלמי
p " f i וגואה יסירא, סרהא ומפלפל משוס ופפמא .ונו׳ ומם וגספרנ ב הלכה ג 
אוק נ»וה או שנסה פיי p« שאיט פפר נידו אום לקה ואס י
מ שהמוקצה ניק שיהיה  הפשר נוה לכסוס מוסר שירצה ננ׳יס להטמה ורשאי כנר ני

ל אם אפילו גמיא המגואר נהמה ספק היה נספק משאיכ המפריטס אס  ישט נג
ה »ו ג*כ שנסנסי נאופן גי ס שלא הלגו להסיר הרואים שיטאו משום « לכסוס א  יו

 הלמים קשיס פסוון ונוס וראי חיה «א שזה ׳סכור ניא נשוט ליה נא שזה הרואה
t ניס סי' יויד פץ ופי׳

ט׳. נייפ נהמה השוהט נ הלכה ט אם וציט נל״מ היפג פי׳ ו  קושיה אינ נ! מפרש וני
״ו ננורוס הסום׳ ה נ .נטר לטין ליה קפנפי לא ולמה גשארח והייט וי

ט האנפיא וגינותא..נקפ •יל הסוס׳ ליישנוץשיח ונאמס  ליה קמנפיא הוה ואי משוס ני׳
ט ה״א נטר גני  נטר גני משא*נ ושאיש מטם מוסר וודאי ספק' כאן אין וניוי

 הxא מהשנס ומלאנס משום נשנה גיא טהר לא דשא*מ דייל משום ליה מסשקא
 פפפא מהן והא אסור וושאימ ׳יל איטרים נשאר משא׳נ משנה ילפיק ויו״ש חודה
 jTb ק׳י ון■ שנס נשמו הסום׳ ונמיש כריי אטר אישורים נשאר מ”ושא נשאגמס ססק
ט׳ סלמוו «*ה ק אלא איט אסור ושאימ וסיל לריי גם שנס גני ולניפ ו ש מוינ  ונ^

 ומשיה מהנדן נאיט נס חורה איטר ט יש לריי איטרים שאר גני משא*נ נראיא
 ססיוה יש שם הסוס' ונרי פירוש נפיקר אמגם .הט נקש ולרטסא ניויש ליה סנפי

 '1 ון> טצה נמס׳ שיי נספרי נזה הארנסי וננר ,ונריהם לטף ונריהס מסהילס
ה פיא  :משם קסט גנון פל רניט פסק טלה שם וצכמ״ש מקרצפין ולא ד

סייר. שנח סהל׳ סניג ופמיש הראניו השגה פי׳ .מעיו״ס עיסה והלש n הלכה
 המוקושין פטלי סהל׳ דנפייט צדקרק יש ופשה ל׳ס דוהה פשה ואין וס״ש

מנ ה׳ הל׳ ט קדשים שוראין דאי! דין רניט נ  זה ואין הנא נס״ש פפס שום נסנ ולא ניו׳
הג חסידי! סהג׳ ונפ״א לי ופיק לסמוך, ורט ט נ ט. שנח דטלח דאני׳ ורשא וני שנ  נ
 ולסנא בשנתו שנח טגח ממי דאסריק כפפטם לכל והנה רניט ונרי ליישנ וגיל
ני  אם הלמודים לכל לכם יפשה לנוו והוא וגזדישא לשריפתו שגי טקר חזקיה ו
ר איט הקדשים אס ושרף פיו פנו  לשטיא משא״ג פשה מכלל הנא נלאו ניא טנ
 נוהה והליח איפ וז״א מלין טף הרינ״א לשישת א"כ הוא ול״ח פשה ויו*מ וריא
 לריא א'נ הריניא נשיטח אסרי׳ לא אי <זשאינ נפנה כ׳יא טיני איט לי״א גם איג

קייז יויט מהל׳ נפיא ניזל״מ לפמ״ש ונפ״מ ול״ס, נטשה טנר  משה גבי שם ומשמט ו
 אסרי' לא אי לריא נ”וא וליח עשה נאן יש אם ש ומכי נלית משא״כ הרמקן! פנוי' לא

טי ניא כאן ואק מיו לאיון נזשא״כ הרסקה ^!ענו יש הריניא נשימה  עשה אי
״ו וף נשבח כיזב התום׳ והנה . הרסקה לסימנו ש״ן לא ה פיג נ  לא אסאי לט וי

ע וודאי ריניא ואוסר ט׳ שייפהו נשעת ליהטח יטל והא סיזומה ®רפין  ור*י ט׳ ני
ש. אט סיומה פי'גזרו ניו״ט קרשים שורטן שאין לפי אוסר  דרינ״א ונראה קוסיספי

פי לא משיה <זינ גדסה ננ*פ והל־ח וס׳ל אזיל לטעמיה פי׳ לפוש נ  מצד הריי נו
 עשה איטר אלא נאן אי! טפא קדשים דנשריכח ניון הרחקה לסימנו לן ולמה גזירה
ר מיי דנ*ע אליבא  ס״ל א• רניט והגה הרסקה. ענדי׳ ושפיר וצ״ה עשה נאן ויש טנ
א נועה ר מיני ס נזה האריט ננ מיי א  היס עדא ואנינה נזילה נהל׳ נארח• ואני ה
 הנטקושים פטל׳ נהל׳ וסם נטרם רנינו ונרי וממחה הריניא נופח ולא רניט שועה

*ו טפס ליסן ל'צ המוקדשים סטלי לשרוף ואטר ניא נחג ולא נ  סורשא אפוי ו
 ונסב סרומה שהייט אסלה שקא׳ שורפין ן4 וגן רטט גסג פה אנל .שנס ופולח
 לי קשה והיה נזירה משום הריי נס״ש רניט ופי׳ ניו״ס קדשים שויפק שאין הפטם
 לגזור יסירא הרמקה רגק ענוד ולא ודאי פשה איסור ניא נאן היה לא אס לרניט
 טי ופשה ליס דוהה פשה שאץ הטעם ונהג רגיט שיכל משיה קזשים אט סרומה

:פדל הרהקה פנטנן ושפיר וליח הפשה ונשאר
» הלכה  נזושים טן לסלק שלא רניט שדפס ההיס פי׳ .האנרס אש מלגרן אץ י

פ הסיס וסיש לטרם  סדשס נקוידה ציא סייג ואין שם שנס מהל׳ נפי
ס׳ נ׳ ננר ס נמיש והעיקר נליש נ טי  אלא אים דנישנה מהדיל הנאץ נשם היי נ
ה גיא השאח נריג איט אבל פגיה ואסור היטס ספק קויו ש נודשה נ  ונראה ,̂פ
 פפמים ט אפה או צלה שלא גסייץ לא אס גיא ספק נאן אץ מהריל טפס ולפי
 טסר נלל היטם שאיל שנראה פו פעטס הרגה ט צלה אם אנל ספק יש אז רטה
ניו נא להורוס הרשה ונקט הא ייל ונזה ,לניט טל החיטס אי ספק שיש ו  עדין ט

ס׳ שם שסמה מה מיושג וטה שדשה &ל מי או*נ ושנשירי הדן לועס נליע נ

 ew מהל גפן למישגד הדל מה נישגיס איג טציט טסר סהיויט למטחן שאיא
:איש ולפסיש סיטס איהא

ד הלכה  ולי טד השמד ליטל שאפת■ הראניו הדפס מיש tfe פי׳ ,ט׳ הקמח י
 ולא נקשניוס הייט לאנול ניויס לנמר ונמסר וקיייל ואפיג נל*פ נס׳

 סה פל מיש ועיש ממילא הצרור שיטל אסר נטפן למשוח יטל גאן אנל גלאיה סני
טי גדלים פנזיים לנדור המצוס נפסינס לאטר השהנ«ל שאוסר ש,ועיי טרד ו  מי

ש ,שם יוק> ונניני שייט ט׳ נאיש :הניא שנס נהל׳ ו̂ס
*®P אץטציאץ א תלכה ד . ס עי׳ ס׳  להפסמשני* מוסר האש ואסטציא הד

נשנש ומנשל למפשר זה נץ מה שהקשה סק^ה ט׳ גפיז י
אטד נסזיו ח נאיר וטי׳ ו  ׳10 יוסף וננרני קיג סשי׳ הרמלים הלטטס רדליז ונטי

ט: אש למציא מוסר ירט פו צו נזומן ולא נמונר או נמאסר טה אם סקיג ^  נ
 לוקה איט וגבין נהג ציה וף המצניע ע׳ גסוס׳ .גנה או שארג נמו לוקה ב הלכה

ק טרואלסי שיסס ולפי אזיל לטעמיה ורניט מחוך משוס טויט ענ  ס״נ ו
היג ססון ואסדק החום׳ שימח ל» נם לש משום  אוי< לצורך מלאכה שהוסרה נאן ננ

טן אמריק אויג. שטסר הנץ מציס ולא ניויס גטגה לוקה מ  לטס זאס אס ג׳ והסוס׳ נ
ט ונם טנה משום מיינ ומננן דון נע׳ ה יני שנס: מהל׳ נפיז ד

ץ עי׳ .סננה שהוא ספני ספשנין אין ו הלבה פ נרי  אגושרי ונשיא וגרם יויס ^
טי לינא  לשיפש שפירש סה שם גרץ ומי׳ להבעיר שטט מעני כרץ ונסר ג
:נלנרס ועי׳ זוויק רשי•

 רנן עלה טל: נש׳י ועי׳ היה שגס מהל׳ הגיג עמיש .מעירט שבפמא גלי מ הלכה
ה ססני׳ ספטלץ: לא אגל ד

0 1 D ט', אן ר הלכה ה ^ו לי  רגיט שגסג זה עמס והנה .הראגיו השנה עיין ט
 ציה שגס הסוס׳ טטס ולפי טנה והוי שדין טא גט זלהטיס

פיו שהנאט טי עורגק גיא אטר אט ממש בטנה ג  הטגריס ולשיטה מרגק עיע ו
if אסריק לא וגורגק ia ולשישה רג אמר ד• ואמר מהא סלסוזא מקשה מא א׳ץ 

ה וסעמא הטרודי משמע הנהרא עשפוס לסי והבה .אייש הסוס׳ על וטלק רניט ^ 
ט משום דסטרץ טג ס ו ר השש כאן לינא אם ועססשר רסא וזה שליו טני  טרה אט

א שפיר ס טגנו סנרס לומר מקוס אנ  הרזאיס מפני לטש יש ם6 אגל עליו טט
טגנו ומשום לועד סנרא אץ ואר״סא אטר די אפילו pמתי עליו טגיש ו ר  וגזה נ
ס׳ שם ר׳י ואשר הא נראה ף ננ ל ולא השימה טהלפס עיג ש׳ ו ה טגנו סגרה ד  טגי
דיי משום ק אמדק ושם ד• סא ימשלמי וססם לשעסיה ו ט  לדדיה לש משוס ס״ג ו
 אלא אסו עסירץ ואץ יו׳ס שמסס משוס וטסר השעס קאמר ומשיה טרה אטר איגא

ס ושובט מטס שאיה שם וסשיק הא נרהיי ר משוס הייט טני טנ ג למנץ ו  שטס טי
טן ואיל מגה ם ננל מ ד א טק טושנים רטט וגרי מזעסה ,הונ מ  ולא <רל ו

טן אמדק ד כאן ויש והנערה גטצאה אלא מ ט ל הא וריי טרה א ר דש ניון ד  אט
 פריי רגיש שסק ושסיר עליו טטס טגנו סנרס הטס גרהיר להסיר שמסיק לא טרה
ש אשיג ואיל  משוס נסנזיא אפילו מיס משוס הגסים שאסרו וגר נל אמריק ונל

ח •ויש שססס ט  קצרסי: ודלק « נסוניא מיי וסיש נהרנהמאיד ועי' נרה*• הנא מ
שופו שזגהגהן. ט נרנלי היה הפקר ספצי י הלכה הוגרגפ ם שזנה גיק ט׳  זה מ

ל, רשיי ונ"נ הראטרס הנפלים נרנלי טא לאמריסהרי ןאס״נ0נ אטלו ט ו
ק שזנה אמדק שלא הראגיו טסס הניא נעירונין והרינוניא טוו אלא הראטן נ  נ

 הריסלא 08 ניאר וסנרט לו שגסט ט »נל• p הרי לאסריס שגסט כיון אנל גרטסו
טק ק טהס נכסיו נכלל הגניהם לעצמן שניסה הגו ולא ז ט  מסט וגשסזר נרטסו ג
אג ,פיג פסה ליד שגא ט ננזנלי שגיסה וקט שניחמו גסגעל לאשר הן ו  א סגרא נ
ד רץלא מי נזה נרנק קיייל ה  קיאל א סשאינ ליד שנא ט כל כרגלי סא ו

ם שניסה קוני! הפקר וספצי נרילז ט ק  הדאגיו השנס ומעסה ,מומרא הוא הרי מ
ט רניט פונרי ומשמח מה על להשיג וועחו נראה רניט על ננאן ס י מיעס וו  מי
 להקל לפסוק לט טה נזה נם א*נ להקל הרידנ וסיייל כיון השיג וע׳ז שהנאסי וסוס׳
ד שנא מי כל כרגלי שיהיה ולימא חג יפה ונזה עסה ני  נהלטה הניא שלא הראניו נ

ם פיה והס ניק וו״ג סמלוקס ה טניי ש שהנניט ט לנו הראשק נהם וזנ  ונא
ם מיס נרנם קיי׳ל אם נפשיטסאף הראנ״ו אמר דלא והא שם. הריסניא אג טוי ה  נ

א משוס ט שאמרו טא טה סנרט לטניס וג ק לההמיר לא אנל להקל מ סג: ד  ט
ה טו של נור יד הלנ ס^ .י' הל׳ לעיל מיש ועי׳ הראניו השגה עי' ונו׳. י ו

ם  קץ נהל׳ הראנ״ו מיש גס ניצה. טו> סיי נזה עמ׳ש הושניא מ
 :נ0ט ועיש הראנ״ו גשם שם הריטניא למיש אחו לסנזס ומלן טגג הכל
ה כו׳. נשוספוס נהמה שלקט שנים p נ הלנ  נהמה אפילו שהסיר ט דש ההיס ל ו

ט׳ חסומץ לירקס טישיק ולא ח וסממץ אמדק אס וטאה .ו  מדרנק נני
טי סרה סטר טקצה איג טל יינ אפילו  דש ישנים נסום׳ ופטיש ואודיסא נעץ ו
נ דאורייסא פיקד טסשג ססומץ נס א^ג מה׳ס טל ייג סמומין אי משאיג טצה  ^י
נ למש היל לא ח«» לא מטסץ לאיטר ואס מהיס טל ייג סמטן וסיל רניט  ני

ל טקצה לאיטר רנק וקיייל הא הפיי ולסמיש ספי המיר וטקצה וי  נרירם יש נו
ו קייל אי טא הלנה וספק משוס הייט י א והיל נדרה אין שאיו אי יינ מ ^ 
 וולא רניט שסק יפה ולדג וריא ההבא רש לקושיס הש ולא רג שסק ששיר איג ורגק
דני גיק הישיש גמיש ה ולאיסור המסירץ סעס ואפשר נרירה נ  סיישיק לא ^
ה ף שנס טס׳ מל• נירסס ל ר קניא ו קי שורגו וונ ה איטר ט אץ נ »  מביש ט

נ ל :היא נ
ה ו 0*םן נ ^ H •ד המעס אסר ורנא גריא הסק רנוט לנשל. ינא שלא מ  ג

ס «׳ סינרור י מ 0קןו שנסנגלשלשרג מראיש ועי׳ מי טד
ס סל דזיה ה׳ לסיוס שמל טס ס ג  הנא ולשנה ע לשנס אסו טרוג לערג יגול מנ

ה אסרינא גשקסא למצוא ואפשר הגי משמע לא משבסט ולשק נ׳ »גלגו  רניט עיש ל
ס לא גזהיז ומסגה מערג אדס שאץ הפיו מרקין ה ולא ל ע ולא ל ש ל  .הפשס ל
או ונהרץ עליו סלקו והראניו והרץ  טק נזהיו יוסר להססיר לט שאין הטעם ני

ק עיש מחניק מי אק טסט מא טו דאיגהו ל ע ג ל  ו40 בטגה הריו הנרס והבה .ו
ט ואפילו גנערא ואסריק שיגרור כוי ורגא לשעה ד אלא וסי ניי  נזה יהשע שלא נ
לדון רגיש סנרס נאן טין ואין ורשאי דאי ניציט ואסר מלערג ושנה וטנא טוש ו

ט וו
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פ יד* א מ׳ לפאי מה*פ יו׳ ח ימר מסהנג■ דר׳א לסעפא נ”« ע מר נ6ו מי א '  ינ
 צט ר<מ צא לצפה צ׳ לקפה פשיס לרנא מתמפיה ר׳א נאיד פש׳ה הציג־ נהא יר*א

פ כפהפ׳ פ צהניס יפקיה אופן ד ט' יאפח שצא היא דהכעש א׳י צסנירי פיי'פ ע'  י
 רניט לנרי יאין שגי.ג לניט פצ הרץ י\שית גיישש ינזה .א׳ש לניט סנלח א׳ר

 נקניעא דנקי יאפ׳נ לאפל היא דצדידה פסחנלא דנא צהך לאפל ללנא סיטילץ
ק ,דלפא  ילניט צהמפיל צט דאין לניט פירה לנא צשיפח לודאי פיישג האפיל י

 גקיפ פה פפ;י לקשה טפא דלנא פהך לניט צדנלי לאיה צי ונלאה .כל׳א פסק
 שנקנה הדנליס ק הן א׳י ישק'פ nn׳ln מילוני נקש יצא הנשילין נמיליני דיט לנא

 הדין פצל צהניק יטצ ניו׳ש נם לצדדיה משוס נמ״ת אצא דיט קאפל צא ניפא ללנא
איט: ל׳ה יי׳ט ל״פ נש׳י נזה ימפ׳ש ונפ״ש

ה דנ  צלילן פמפיה יפסחנל העיפיל נעצ נשם הה'פ עי׳ש .יט' ט נייצא יב ה
 שהד נזפן פשא״כ פה״ח היא הלאשין ייים דילהא נקניעא לנקיאיק

ל  משוס י״ל שנהצ' צ^אנ״ל אפיצי פודי נ"מ להכא יאפשל הלאייה פ״ס פקלשין נ׳
 סי' נתטנה הלדנ׳ז נשש שנהנ קקנ״נ סי' א״ס יוסף נלכי ופי' קלינה שניס סנלח
 נתו צאניצה יפים אינס שפיפהס נייס ינשצים שאש נשל ופיר שיפיס פיני סקיל

 לשנ״א פייס יפי' . נזה נייצא יכל ש”פ לאטן ניים צשיאק פיסל פאסמיצ הנשפפיס
■ לפ״ד סי' פ"<

ה לנ  הנ״י פניאו לניט דנלי פל כל׳ן שהקשה פה פי' וני' אופל אני וצכינך טו ה
ד נם' ופי' פלנא שהקשה פה תקכ״ז סי' ל  שתפה קכ״ל כי' אי״ח יוסף נ

 .פ״ש נזפט א״י קניפת פל סוק־ היה ללנא לניט נדנלי לפנואל הל״ן על
ק ר ה ז פ לנ ט' פלים שאיטל פפני יט' הש'פ א ה א ופי' ה"מ0 מי' .ו  נפ׳
פנצל נפופדינס צה' ספשו אלה לניט פ״ש י' הל' הניצה סהל' י
הקדנ צהסיל קלא פדאצפליך מזה ומשפפ דתפולה לפ'נ פהנפ' והיא נרגל שקלינין  נ

' לף ניצה ׳ס נצל יפי' פה״ס חהיס לפצאנה נפה״מ ;שם נפיל ופפ״ש נ
ט' וישקה ידלה צא ב הלנה  .נאריטס פתילי! יתנפים ל'כ לפ׳ק נש״י נזה פפ״ש .ו
ט' זיתיו את אלם הופך 3 הלנה  אטד דנל טא הפיט שצם אפשל למלן נאתלא .ו

 פלנל הוא ש־יא לניט פל שנתנ ליפנ״א ופי' והזק המקום צפי והכל
 חקצ״ח סי' אויה נש״ש ופי' שפות נהפוטת

מד תנלת מטווה יג הלנה  .ק״ת סי' פזליה פנתש שו״ת פי' .צ
 הא־ליסין ק אנל דפ״ק פ״ק נילישצמי אפליק .צלישתו את מתזיל אנל טו הלנה

 וסינל חולק דיק דתצפידא שנתג פי ייש חקמ׳ו סי' א״ת נ׳יי ופ״י אפיל.
 שש נש׳י ופ״ש שם יוסף נלני יפי' ממזיל האיליםץ פ! אף

. דנל לנל צפלגיש כנפילת שסה צלם׳' א'פ ליש נילישלפי . שפה ליטול פותל נ הלנה
 אופל ונצלפפם פתיל לנשפה חקצ״ג סי' פ’או הלמ״א פל הקשה ונק״ם

 דהל' מליו תסה ווילנא מהר״א הצאו! והלנ ניוצא ננל מקילין דנתופל הה׳ס ופ״ש .מ׳ש
פנ ו לניט נ  אניצה פפכנ נפיצן דנתה״ת פ"נ ס׳ל וא'נ נשפה דאסיל אנל מהל' ^
 ושמואל להם ההיל שפה ממנו נקשו ואם ת״י דף אפליק מ'0 דהא צלאה ולי .ט׳ש
 אילו אפל אין ויל׳ד ,פכנפ1ר\ ונשפה ל״א אפל להם והתיל שפה פמט נקשו אף אפל
 ז' נהיו אפילי ר,ל1דת היא פשיטה דסנלא ופ"נ ידפי מצא להם החיל שפה נקשו
 לספק עוד יקיש יש הפפכנהאזי נשפתי אסילצם דניטךז' המפננחואם׳׳ד נשפה וה״ט
 משפע צא הליטנ׳א יפדנלי ז' חיך ליקא נקשו ד״ה שס נחים' יעי׳ החפילי ולפא

 שפה לאייל לנ יא״כ נצטשטלא דיה נהיספיפ יע״ש ז' חיך נצפלצים לפתיל הפי
 היא פשוטה לשנוא ישיש הייני להם להיתר יידמו שאלי דלא נתיד צסלניס ננטילס
 סנרא ז׳ דאהר דפ״ל י״ל והתיר דשאלו ילמ׳ד ז' תוך אפילי אסרי לא הפפננת לנשפה
 תפננת נאין היעי נשפה דאסיר נאנל דנהנ צ”אפ ולניני דאשיל אפשר ז' יתיך מיצינה

פננ אנל פ  נהה׳מ דנתנ תה נשפע יימילא שאלי דלא כמ״ד לאשפופינן צריך לא נ
נ לפופל  דנלי פמט נפלש ולא הה"מ לפת מיישנ ילסי״ז פפננ נאיט אפילי מייל׳ ע׳

שיי. ופי׳ המפילשים רניט נ
I ה חSלאכילה ראי״ן שפיסדיש פי' הריטנ״א כ׳ נמיפל לאכלן כלי נ כה 
לאכלן צדך מפש שזה לנר סוף ילא להשקותן מללין לפטר י
א דף ממ' קצת וכ׳יס .פ״ש פשיסא לארס נ ׳' ל'  יפי' ילמיפלח למיצד לשרי דלנא נ

 לפ״ק לפיק נש״י נזת יס׳ש פ״ל הקל״צ פי׳ או״ח נשימ
. סותרי טהה היה ואס ו הלנה ט'  סיפן להחילו מפרש נילישלמ׳ נהצה״ס יכתנ י

 סופן דההילו נ׳ הנן בהדי ניצה נפס' ליה חשינ דלא יהא חתילתן משים
 נשילי יעי' וכוי. נחה׳ימ ולא כיו׳׳פ דאייי׳ הנך אלא השיג דלא משוס תחילה! משים
 לא דעילא לפ׳ז פי׳ ני״ד הטיז כפ׳ש ולי׳נעיקל התירו דיה ע׳א נ' וף פיק קלק
א צושנ  תיטנה ישנלא וה'נ מ"פ לטעיה פרץש יאיכא פשיפה הסנלא לאין הינא נ'

.יק׳ל ידעט
 פ’ש פסחים ינירישלמי יכ"פ ההיס עי' .יכו' להועיליש שיננין ומושינין נא הלנה

שם ינש״י שנהצי פקיס

פרקו

ומצה חמץ הלכות
ס ר נמה התולה ישיד• מהל' נפ׳ו מיש עיי ישותה הפייהה ואחד א הלכה א פ

אכילה נכלל שתייה דנפצפא נ”אפ ק"כ דף יולי! כתיש' לפשפגצ
 וכחיח .נפש ואצסליך היא אכילה נכלל לאי לשתייה פילי דלאי הנא אנל נשסייה פ*פ
 כ׳א דו פסהיס נחים' שנם והכשר מאתן כדלך שלא דהוי משוס לפיל נפיש כנק
מ ל׳ס נ לט לקשיא נפה נ׳  התלמידים תקשין נשלח נשפת תחמן הנהצה יהיה א'

 לנפש פיישג ת״ת הנצת ולפי השוהה את לרטח נפש תדאצסדיך החום' סילט לא אפאי
 בתולין התום' פ׳ש פיט לימד אפפו יעיד ,אכילתן כדיך הי• ולא למפתה איצטרין

^  כן ׳יל כתמן נס י,״כ אתליעא לדלשא אתי תלג דנני נפט ע״נ לצליה״נ פלנ ל
ה״ט) אסולומ רהל'מאכלות פי״ד נטיל נזה (ועי׳פ׳ש לת׳ט ופי'

 ללפת '*ל דתזקיה דרשא לניני וליש .נטצית נשיי פמ׳ש .וטי נפסח הססן נ הלנה
 פ״ל דלניט רשום ׳'ל צס ההמן ליתן אטל הפקל של לנלניס לאסילו לניס

דתזקיה ד־שא לניט נ׳ השיה א'כ ז' נהל' נרסיאל ח״ש עלניק סירה יאנל ללא א6דר

 ילפי׳ אם נסיש ליהמש פה׳ס אטר אי צ׳ע הנאה איטר׳ ונשאר ח׳ש אטל נמאה לנס
נ לף דה״צ נללליש יהא שלך סלן ללישי' לסליא משום י׳ל א'צ פלנ, לצני פנל '  נ

 :כליה/ לה׳א יאכל לא צמנהנ אצטדן הנא נר׳א קיי׳ל דנפלפא אפינ סש׳ם
חנ .נפסח סמן קנה אא׳ה ג הלכה # ע׳ז נפם׳ הר׳ן נ  לחק מנאן הצלפים נל ל'

ם של נפסח  לטלם ואטל ישראל של פס! הוי נו לונוס ישראל שאסשל עס׳
שהיסנ. ס אויח פהל׳ק פלהנניי וצ*פ פ׳ ד שעט לשי ספט שצפלם סי׳י׳  הלין. לנ

ט לף פסמיס נ' והסוס׳  נפספ חפן שהמשהה צטטח ל״י נשם אשי לנ סל׳ה ע״נ נ׳
ט פ  פ׳ש שלו היא איט נשיסלה למיל לר״י פעל אנחי לאליה שנר איני לנערי יי

 לקצת אלא הה״פ שהניא הטס' על סמן ירניט פל״פ פי' לניט שיטח עד «א וזה
שני אפיי׳ אם והנה .ילניט הטם' סליצי נפאי ו«לא טעם 7צי  אז נייד נ״י על ל
י דא׳ע אפרי׳ אי סשא׳כ הצל״ע לאו לטי לופל פקיס יש נ׳ א נ  אץ יני׳ל נפסס נ׳

o זי לפשה לימד נלל פנרא אין דהשניט עשה נ״א כאן b ני׳ל דהרי הלאו לתקן 
 הקן נשליח צה להרי לעשה הניהק לאי לשאר לומה זה ואין פשה אלא איט אכחי
^ אלינא לפשה הניהק לאו טי ולא פשפע פפיקלא שלח טלין טף חלטדא סנל  ל

טלה מפורשה לאיצה לחשניט פשה משא׳כ כפינ לאו דנהלי משוס כ! ס׳ל לא זלנצן  נ
ק מייד אופי לפידי! אט היפים ונשאר נייד ניא נ  צא י״ל ניוס לכחינ צוסא לעשה י

 אי זה ילנד .הלאו פינחק שיהיה היייש לשאר למיין יטלים אט אין הלאו לפקן רחק
ל לנים צם הה'מ הנצח לפי ה״ח פ״צ לניני נדנלי נתנאל ני״ד ננ״י פינל  דא״פ טנ

 דתתליקת ז׳ דף ניצה פהטציא זאת רניט ומנית הנל״ע לאי ס׳ לא וסש׳ה ניי על
ניי לניט ופונר נ״י לערן יניה לנ׳ש  נפמליקחס צפיס פאי ליה יקשה נת״ש אינא י

 לנים נמ״ש דליקה לה יפשנחת לפשה הרתק לאו מי דלא נ׳ת מלקות דלענץ א׳ו
;א׳ הל׳ לילנ פהל׳ נפיה פ״ש יפי׳ ה״פ ינפיצ ז׳ כל' נזה יעפ׳ש נקצה

ה  ולס חלג יהדי שהקשה פה הה״פ עי' . מפפצח כל שצאפל נלת נו יאק ליקה ו הלנ
 דחקא ונראה הי׳י׳יז נשסהרלצ״ח הכצה״צ ינתנ להפרינתן. מקרא שוס אק

נממן אפצם לחפלינת! קרא צ’דל׳ למימר איכא טלם איטר דאיטק איטרין נשאר
שהאדך פה ננ״מ יעי' רניט נדנד׳ ההיס הנצת לפי וכיז .פ״ש הטשל שפח לו דהיה

ד שהנין טה תפ'נ סי׳ הטול דנלי לפרש כאן נ ד ליה דלית מדנליי ייראה לניט נ
ט לשפ״ש י״ל יפפי״ז הרצל״ח סנרת עצט נתתן אלא יאסרו קצכי שלא ה' נהלי יני

 לט ימסתנל רהא יזה דנריי מדכתם לששים נפחית אפילי דפשפע נהפיינת לא אנל
 נכדא׳פ ננזית אפילי נלצ תכלינח אפליק היה לא קלא צילה לא דאי הרגליה סברת
 שהנץ לפ״מ דשא'כ ששים נפיק ולא נהכרינח כלל לקצים לט אין ושפיר נכסה אפילי
 יפנית מקים יש אז נפסח העדינח לפגי! אישיריס לשאר הסן נין היליק שאץ הפיל
 המצית שהקשה כקישייח נל ל״שנ סקיש יש יפפ׳ד ששים. נחעלייח נפיק דפכיא לופל

:ותשנח דוק פיד אזח תפ״ז נכי'
 דאיסול שם כתל ויזהרלנ״ה איכירץ פשסר יש פ תמה הכ"מ יאכל לא שנאייר י הלכה

 היתר שעת לי היה ולא לטלס אכיל דתלב משוס לח.נ דפי לא סמן
ש, נפ״ע כשוק היצלך ולכן נחמן סשא׳כ  צ”צ דף נ"פ לפם' ז כאש כתב יכה״צ פ'

 מפשל צני לאשמופיק דאצכיריך נירישליזי דאתל פה לפרש לזליס ואסילין ה ד' פ׳׳א
 י״ל חלב נל דירניין פשוש וכתב שנטלה איכילץ רכל ש דר מנשיעיל פתיח משיש

 חיש אש לניני ידעת לדין יש ילכי״ז ,עיש נכל שיה דאיטרי דחלב דיוייא ונפיק
 לנינו דדפח נ״ס דף כשתיש נצלית ינ"כ קרא לן צלי דלא שהייה לפני! מכ׳ח אטל
 לאי סא דנ״י ס״ל W7 לניט שיטת מיישנ ונזה מכזית נפטר, אישיר שיש לינא דב"׳

ל ואש החיש' להוכחת יפנה מה א'כ לעשה הניהק  נפטח איטר דליכא לניט טנ
 ילי״ק נ׳יי על פכר ולא פעילה פשכהת שכיר נ’א מכזיח

 יפסיקא פילתא אוכל יצקיט ליחד ואכשל פ לח עי' .ו׳ נשפה כאינל י כהSה
 נזה יעפ״ש צקי לא י' נשעה צנליס נשל לומר מקיש יש נהנה כ פשא
 הלינ״ש נשש הכסה ני.יך ד״ה ז' דף נשיי

ה ב ל£רק ר רניני כי' השנהה היה ימה נ הלנ ' דף פסתים ׳”כשירש טנ  פיב י
א נלנ השנסה תצמא חנפרי כתיב ולא השניהי מדנתיג י מ
 ילסינן דתשניחי יעיד היא הכפרה השכהה ס״ל ר״ע דהא מקשה מדאורייתא דיה ינטם׳

 ליישנ נ' וכפניש עיש ניטיל מהצי לא איכידי ילתהל ולמעלה שטה פשש שהיא סלק סאך
 השנתה דאין משרע דהוי היא נלנ השנתה אלמח דש״י כיי,נ לת שהרי לאשי;ה קישיא

 ילטלס השנחה הוי נלנ שנם וליל היא השכחה נלנ השנתה כ׳ הכי אלא נלנ אלא
 ישיל שאתה נכ׳ד חשכיחי להרצה קאמל שכיל ת"כ ג-זולה כשנחה דהוי כיש ממש ניטל

 משאינ פשישי מידי ייצא מקרת ואץ פ-זש השניהו נלנ השכיח לא ואס נלנ או צהשנית
 לופל שש הא־ין השניה ולקושיא מ״ש, פרש ניעור נ״א כי־ושו אץ תנערי כתנ היה אי

 פהני תה״ח איטלי זק לאהל צס7 די״ל צ״ע יל׳ ז' קודש לנער דצויך הקיא דפי'
 שיה נלשיחי איט דרפן רשיס אישייי לאה״ז לנטל יכיל דלא הסע.ש פיקד דהא ניטול
 לשיטת הא נכי׳ שפונר משוש הוא הכי' א׳ מנעיא לא נרניט הס נאים הכטנ יעשאי

ר אינו בעיט הטסקיס לוג  ני זכות לי ותץ בהנאה לאטד פשוש הטעם לפי יאטילי טנ
 צד לי יש פ"כ קרן ני דשיין כיין צ׳ הל' נסיק הנאתיו פ־ז נפש׳ הר"! מ״ש לפי הא

 ישראל של נרפן צם פיר נכרים של נחמן כ״ה כחג לא דהרי! יאע״נ לנפל ויכיל זכית
 רה״ח אטד הפשה עליי שעני דחפן דלריי אמת הן . קנם מכיס כיא תמהים אטל אץ
 לדידן משתיל ניטול מהר ולא הל״ן סנרת שייך לא א'כ צכליס של נין ישראל של נץ

 מהר דלא התמירו דרנק אלא איכולי לתתיז צס ניטול פהני דמהית י׳ל א"כ כי״ש דק״״ל
 ולנינו לשי׳ דדפח דאסשר ילניט לשי׳ טל הסום' קישית פיישנ ילכי״ז היטלי לאה״ז ניטל

 שס דמקשה לפ״ד דהא מר׳ צפי פשסע יהה׳ פיטרו לאה׳יז צש נישול מהר דרה׳ת
 לפתי על עלה אין קשה ולכאורה יכו' והמציא ליה מנטל פצי לא איטרי ולנר,ל נסוציא
 ה״ט ליה מנפיל פצי לא איטיו זפן דלר,תל נגר׳ לפסיק יהא כס״ש איו לנכל דיכיל

אל' יאפ״ג ולמסקנא לס״ד למיקה פלינתא לשריי דלא היכי כ׳ מדינק  לב אפל ד
 צירה הר מיתר דמה׳ח יאס״ד איסילת נתר לה משכי, דלתא צייה שינסל צרך הטיק
ח לאתי אטל דספן ’כל* דסינל לשפמיה דלב “סי׳ י״ל פ״מ נדלנק ס  שיין ולא מ
 ילאה ת׳ הל' פ״ג נלמניש ועיי! ער; ננל הממילי חמן דנני יל ד וטל הלין הניס

ט לשין ריהיטיז  טמן קצה׳ה שנה' ידע פצ״ש כת'ש צ׳ל לנפל יסל איט דסה׳ח יני
תלימות סהל' נפ״א שכ' לניט דנלי על של׳א הי׳ ניי׳ד הנ׳י לפתיש להפיל כ' לס'נ

הסולם



399קובץומצח חמץ הלכותספר
»ו לן9נס ד05 אס («*סלאסישוס 6« » ג vm ל56' vB V 9<ו«מ »  b<»oaw 6ו
 0*0 «דא07 גסדססא דקדס ר»א0 א>9 «> <*ג זגזדוסן «יא0 סל סלסו וססן 0זא*

 ללסיד 0< זסוה סס («תג ססיקדא ל>ר «וא Osoim ססוס אג>0 ס0דס ססוס 0009(
 זסוסד (ioD ל0ד(ג>9<ו 00 (אסו 09 07קי יס0ב ססלו לגסל 0א« rom «ו0910גא
 מסג סיס 0»00ד «*א1 אס ססא Oopw אסרץ גוסל >(0ג00 מן9 אסגיס ס6(0ג

0M זאלו סוגיא סן נסו סא '01 וסגל גגסיס  זאסד* ססא סס ס4ר (סמא 0
ץ ס וסי• סרס toooi ללס ס<•0ד ססססיגס לסוס גססול סיא דן> סוונ  דאססס גי

 ססמןלא •0< לסוס וססול ליס וסא •01 ססיקלא ליס (•סא סלסססא •סס א!ל ^
 סלבס סס ביס לן>0ל אלא גסג (לא בוס לסקל סלילה 00 וסיס 0007 אלא ליה וסא
 '01 בסלססא 0ןד77 להן בלל 0017 וס אץ7 71א00י9(1(0 1ד97 0באמ1 ^סליס, •771
סא סססה בססס אי א0<7• ולא אלא בבל ה0« ססעסה 007 ססלס (לסי  לנססיב ליס ו

 ססאיב ליה וסא «• לא0ס» ליה וסא וסססא p9 א000«1 סאו ה150 «ב• אסליק
r3m אהליק לא בלל סספסה 07«̂ל 901« ולא לבול ססבס לס•  po ה00< סססא 

,91ל«ל 9000 כסי  (7סנ 09 סליס 001 בהיג •יל נ*ב ב1ל7« לאיס לנהג א0
 והרסלא אלא 710 לא1 ליס וסא ולססלס אסלמן נעירונץ ליה לסא וסוהססא ספסה

 סל־ס בסעסאי אלא •סוס אצל בלן אמדק לא אי«7 המניא דלפי אפ״ג שס ב' #*ליגת
 אסילו בלל ot מסל לצלן אז ל«*ו א*ג להססא ועסא נגיל(׳ לנו ׳7 ולבק פיס לצב•

סיו ועא*ש להאלץ ואץ בפלסא לסוף  סיס פםלויס דס בסי• (פוץ .סלוסוס סהל' סיא נ
:הנלבו ובלי איסב

ה נ  מסס סססס ופליווס ספולא לביו בסב לא .'m הפליווס הביס סורי ( ^
פו ל'נ0 סיס! הפול במלוסלס• ולא א19( סנפס אוס r סאץ 0לן0 ו

:גסי• ופפיס
ה נ ^ n ק *גסי• בסב פבגל. לאס אס ו  PP בבבל אסלו סיאק ואץ סליס »

ץ1 •77( א4ו0 השק ואץ ל^לא סליק לא אפיס בא1לא סהנל אובל « א׳  ו
ן שססיס *Oioo( סליס  ווא> סיו• אpoo 410 אסלמן בולבק מרוצא לסו ולא ו' ו

 סנל סוקס פל ונולבקספהיק 0*0ג 00 לסי״ראה סובל• אגל איל• אפל בלא ופסו׳
א סיו• סווא poo אץ נלאיה אבל הגל opro ססוס מקא סספס  ולס*• גולבק גס וו

או <ק9 וסל בס״לא צא1ף וספלס בסוניא הסהלסיל לפנלס לפססיס ו •ווס ס  פונו א
ס הסוס׳ אלו! ונססל מסיס  אקמי אפאלא קסיא הסום' סיפס ולא גגסלא ניב וני

ס גל״פא הן הו ן •בסוס וס^ מהיז נסלוסה אלוה מליאה פורה ו  ופוקס• פ*ג ו
מיו וע״ן נוס*! נסלופה וססג•' ספמא  00( אסל סהסה ואס •יא םפיף קפיו א׳ נ
איו ל1א!א א'צ והפטל סססאל סיפול  בואסריקגוה סבלה '0 לאפס ספק ססוסוהו• ו

ן ה סיב דלוסלא ונלהיק 1*0 ז ס ומסו פבלה לא ולפא ונו  סצוה בזמנה ופבילה וי
 ופקסה לספק אסשב לא ס1מג בזמנה פאלס לא א• פספס קציז א' ל׳ו הפול וסביא

פ׳ אי! שאלה בלא פליה נא למה מצוה לאו בזפו! פאלה וק״יל אק <דנ סם  סול• נ
א ואלופלא לומר ואפשר שהלניסבזס. פהרה  נגס׳ לפי• כפיס לפפנל ונדזא בילדה אי

ן ס פ״ז אות שם הפי! ופאק לפיס ליתא וזה אלא fl( ו  ואה להקל יןייל אלוה ונ
ר אן להירשלא דגול גואס אי  מסיל הרגישה ולא אע׳ג ופפאה ס׳ל ראתה בספק ו
מו ואאס סזקה וכיקל ודבק ודא• פימשב ואיב באלש"• גסס הרואה ל*פ לויא  גז

א או• אציא הפק ואן פולבק גא א וו  אסה ואץ וק״״ל לדל! משא״ב בולבנ! או
פ ומונס pso או• וסוציא ספק אה• ושאל ולבק ווא• אאלו באן אץ שסלניס פו פסאה ^ 
ס לסי• כסיס הילוסלם• סובר• א ספק אץ בולבק ונ  בספל לאיא מב ווא•. או• «ו
ן אויס •וסן «<• )  והבא לא או אא• או• א0מו poo בולבק א• זס בפני! שהארן (1א׳
ן סססיס הגס' קושיס לפייז וציס p להאל ל“0 וספן סוסלא מסוס  וסגל מהן פ' ו
 ואץ גלסיס ופיץ קסה סובל גיב •ויו בה' הה״ס לפמ״ס נם ובאפס שאני סמן ולפא

להאלין; לצוג•
ה כ  אלו פ' •לוסליס בפלוס בזה שססגס• פה מיץ .וטי זיאם סצא• של u או טו מ

ה נ' הלנה אבלץ ;סנר״הו וי
 נוקו אם שואלו נפיל «א אה סליו א' אויס הפול נתב .ובו' ניס ספשאל יו הלכה

 וסזץסו ופהץיק הססס ולא ליה ד«ילא טפ0פ זה דן הניא לא אניס
ק א ולא לשואא צלין אץ נפיל הוא אם אן מו דן א' א' ביויו דקייל לסאפה ו צ  ו

 ססניא הלוייס ובל• נזה ל״שב ה^ס וניב תולה איאל הוא וסם פשום ולנווקו לשואא
 הלעיג סיס א פל אמלא אשינה ונליפוו .פיק פהגמלא הניא ולא רימ סובל• זה ח

 נלוסקא ימצא שפא ואיסיק •פצא ובל •לאה בל מל יעמל שלא ובווקץ הפסלסץ בארוס
רו וטונת נפוא פל ימלן •פה  לאסס אנא נניסו סמן סאס אז •נווק לא ואם ונ

 האם' סבלת היל לא ויש*׳ וס״ט פסמיס רס נסי• 0*09 ננפולו אסלן אום אמצא
 מובס הסיס' הפס הא ציס ובאפס ארה לאבל אא ו^וא ובדקה והפפס פסאס רס

פי בהא ננסי ו לנינו בפיס סא• קולה בשפ• נסר ונ  לפפאס ררפי׳ לופל ואסשר אי
 טנןוה סק ונם זה פמס ססנלשי• ולזה ב"• *בא נוקשה בסמן דנם א*פ ננ*פ וסיל
 המניא בפיש לדסוק צליכין ארה לפיבל ואס• משוס הפפס אי פשאיב להשאס אסור

 •פלו שמא פשוס מא וססשא הלפיב לומס אבל הלין לשיפס רסא וזה אלא .סמיב א'
א. ריללא׳ לאנילה. לפ שאא נוקשה נספן סיץ לא « סנלא מי רפינ  נמסר• והנה ה

 בדקה צלן ממן ס סמבלסץ מי\ם קהר מולא הלפיו וקוק ספן ט מבניסץ שאץ לימ7
ן והינא סיס ך ^  נוולה איפסא ומזה בדקה צלין ספן ט פסנרםץ מקום א• א• ו

 משיה הלסנ׳ו נסיפס "ל0ו •יל ולס*• הלאניו באפס וולא יליד נהל' לניט לסיפס
 מובל• דלאה אמנם המסר׳. לשון מולק ושאל סהיס «א הנויקה ופיב לפלס הובלס

ם לסי•  נב• מממריק והנא אסדה סברא •יל הלפיב אלוס ולא .לניט בופס ופסו ונ
אל וגם ק9ו סמן  •צא והנה .זו סברא ס״ל לניט נם ואפסל ואוו״סא סששא 0• נני
א' מזה לט / (פסייד ואור״סא לסא האן *בא הלפיב ול  שהניא פה הלסיש מל• ׳
p ליו סליי בשם וס ס' ד  סברא ונאסה לא או נמק סזקא * ספיקסו היה פה ט

 לסא בא! ואיבא סרפיב ולהבלס בדוק לא * בדוק וסזקסו סאבפיא בצו טפס אס
* ו*ר)סא * לאינש׳ וסמילס נווק ומזקסו וחמלק וו טו ט פשה ו  לסיפס מסאיב נוי

 פה' סיא ההיס ואץ נווק סיקסו ואץ לתינשי ססילא לא וטריווא לפא באן ואץ ססום׳
ה וזה *סוס  סזקסו אמרק לא * ואוליסא לסא והוי בדוק סזקסו אסויס * סאקוסו א
ק א ו*וייםא לסא נא! 1*7 גוו ק ני  נם והא למחלו נימ פס• הנפ' קאמל ושאל סודנ
ט בווק וסוקא סאבאא נצו א ו*ל«הא סססא באן דש משוס אי טו לגול צליבץ ו

 OTuie 0*7 לזה וסבוא בווק וסוקסו סבריסא וארס ליג והסיב ובפן ולסואלו הסוקה
 •נןסלוסו דס ווא• סאפס לפי איב ולבק אלא 0* אלוס וסווסס סנס ארוס אה40
1 ססן ובדקה וסיל סנס זאס סוסו והסוס' ולבלר לסואלו %צ קסן א0ב* נס m 

ק ץ אשלא אתפוס סקל• וסט! והיל ואיט לבלר צדבץ אפפיב זלנ  סרס א' פניא א
 *' א^ד אץ אנסרה לסלון נאק נץ לסלק מסוס שד ויש .ננ״ל ק סיל לא וואט

:ווויק א סיק שין א'
nom ח  בץסאלוס לסלק סבסב בסניס ואץ הסיס אץ המפסס. סהל שלא פד אם י

 סיב בסי• וססיס בפפסא אלסא ספתספ׳ס סאלס סהר ובשאלות למגילה
: סלבס ופסאס ב'

 סס רסס מל• בא' סלא ביס אץ .שביס שפה סאלת פו א הלכה ג &רס
סיו: סליו אי ובסיס ^
ס'. ב הלכה שו סללי א ק סנ ה ץ ל א ש סנ א  אסל נשאר אס ססב 1ft(0 אי ונפול ו

ס ססב והביא מוקצה סר לא בהנאה ששתל און ה' משפה הי ספה סי  ו
מרי סוא ר הרניס נסם והניי-נתנ ה' אסלשפה וציל רטט נ  ניב באסלה האאל מנ

ר דרניט ספניא בסיס •יל ופיקד סוא. שסצה  בהסה * פבויס באן וליבא אבא אי
 לטס נא ולא בלל סמונ^ה ססלפל *ט1 •פלט שהוא לפבויס לוסר ׳טל הא קסס ואליב

ס ופיץ סלתא מסוס לרות ולזרותו לפדרו ואסוד לאשסואק אלא :ני
 מסוס לישסא סא• נקית ודטט ל• ונראה .ביס אץ ובי. פיס לשורפה וצרן ו הלכה

 טסו לסודפס מקום למצוא אפשל או השטת ימי בשאל באתו פהס סל דאס
ס' בואסדק ז' שפה ססילס 70 סנסתהה בנון ן מ ס בו' אבל ט' ססלוקת פיב פרו ז  וי

 סל אבל טסו ולסודפס '1 שפה ^לת פו לשסהה לבסאלה ולשא• נס• ואפשר סולפץ
צין בסבת פיס  0*007 ספיק מטי ופוץ •סו לסודשס p* בבוס איא בפיס לשורש ו

מרט הובסה ססצא ̂יי■ ניב אובב וסה ל שן זה ח לציצי ל*יא ללייל קו  מ
סו לסולפן לפאי ומט :מזיק ני

ס לא ה הלכה ט'. ל׳ד ליל נו  . (•*:OD דהן פלה נשיי נזה פניש ו
• אץ ח הלכה  סאדס נזה ו^ל .במריו ודוק שז ונמנדל ב' אמן אויס סהדיק ^

שני יש׳י מדבר •יאה די דף מפססים וסי•  ובפססיס ולפפלה סשיס ני• פל ד
:00 נסי• שין שם ההיויש בפ׳ק נכי• סדנייודא״פ פ0תש נמתני' *נ0דן

DP שרפס לא אפפיב בישל לא אאלו לביס מדבר ומסמס בתנההימ בלי. פליו טפה• 
ט' אסס סהרת א י^ד בסל׳ סכתב לניט מדבר• לפניו וב*נ טויפ  לנפל וסיב ו

ט פנהואסוטיטאיו אתו ליסנאוט״תא א«ןת1י או * ינסנסדוי  לנפראד *טלס
ט טון הלס בתיס והפפה טשל בלא נס *  אטט סנמיס סאשו טסוס אלא תבשלו ו

ב בשניא סנס ססבת בסוסי סבל v וסברא פיס *נס תשיב פנשהו וסבסיה לנפה לי  ו
ן ם וולא טויס אץלבסרו ניב בפסס פיסה טוהסן ואפילו אאה ולאיז סיא ו' ו  מי

ס לטס מובגי פ0מש ונם בית תסובת בסס •וסן בלא בסי טוי  פבמדו 0* ניב סר ו
;rt)p א' נאיס ופיין

ם' שורש סטן טנטר טצו יא הלכה  נסבסס לרטט ליס רתא ולא ההימ ונדץ .ו
 דלאק שס השס' בהט והא ותמורה נתיב בטאה תנא לן מופתה התוס'

ל ת א ץ א מן ס ליו ל א ס ר ה טוו ט ס ה מ ל לרו! משאיג לאיסורז ב  וסמו בריק ונןי
ן תסאס בותק שתר ל*דו ק ז ̂ו שתר הששת סלט שמגר סינ סנק ל  וסשמא ובר

ן מינא הלנסא נב• לה ומר ושמשה  בא '0 נדה *000 נלתסממ דסתודה מסתמא ^
ק  מבתיבס *ד0 ססטש *מד רבי דפסאם פיב טרסלא דנראק מה לא אאה ומוד א
 poo •היה » סבהסבסה מ000 ססטסו דמלס הקק ומי' ול• •דאה בלא שהוא דבר
to ולשם בנמצא שא פדץ לום מאל * באדוד * בקטדה דא• בסרפה וה״ט •דאה 

לן אלא מסמנלה ולא סיל בדי• זדב• מסמס דאסא  לומד וסססד .ססבטוו מטלת ר
 בם אבל בסרסה מצוש דאקר שדה ססביש ומלה סיל בסבמיס דדב• מפרס דרבש
ם נסאו ר  סגסנו ואם שרפה אלא ספן נטטי אץ דסיל •to הלא המצוה מקיים מ
א  לוינג שיה מפיר אף *מרם וסבאם בממני* האנוס שא חה הסטה טק״ס לא ^
* ק סצוה ופיקד וו  הסבתם ולשון וביל ב' הל' בלק יביט אפת לפי ואן בסרש! טל

 סיל לא דטס ולפיו סס. פלס ששש אוי טצא המקרא אץ סיס טשל ה״ט ובתיב
 to אשד ואסרן הנקברם p שא וסמן בלבאם מףיל ולרון והראיס השד בברה
ם שבד רטט t ‘בנמ לה זשקים והא האמת לפי הנסופץ p הוא דלדבק זנ o משם 
ט טדוסלא פדסינן אבל הא דפיל זסנסים אליבא סשדס ד*ט  ואסר P הברט וד
ק שיט אשד סלו נפססץ רטט ובפג וסא הנסדאן p הר שב בסרסה פטש  בני

לז בלס טזוזיג ונדס בפס פטה סבת רס פשה שנדו באטקה הדלז׳  פטסב ובזה .ה
 הסט שסד דאמרן מסדפין הפפם אקד בל והא פיק סמיה אי ברס הפגיא קוסיס
 אקד נסמן נס «ב• לרטט וסיל וטק סטתו נטסה בגבר מסוס בסמולה השס'
 רטש בסנזנה הנטקוסץ פשל• הלי ובשן שיל באפרו ליהטה ושתל בסרפה סטש

 P הסטן דס שבי ופסק טשס מהן באתו בתסת תטן בלל שה לא והנקנדץ הנשדפץ
ס אלא לשבב לא אבל בשרתה תהיה הסובתל p וסטה אסר ם בשאר ונ  סקויס מני

בסיד: שילנלול המטה.
0 ק ונהנהת ו׳ הל' מסים מהלי תית אי! לים. זולנן * 0  שני* אפב ומיץ שם ל

ן ופמאס  ipo ולב לבה שזלוקת מרן בביאור פה סהארן פה ובמלימ ביס ו
שי• סרהם לוסת למיס הרזיה ושימת נלבה והלנה הלאיס ואסת  בתג חמיה באי ו
 מבבל 0בת1 מסוס אלול בת• לא המלס ולים הטא זלא והא כהלאיס השל אמת
po ר סמצרץ נתקוס שא PB p אום נ n והבית נהוזת סאד ח לי 0 לפ” *ילי 
ס ק הרוק ובר ומיס התלמוו 7ע והוא ארוסו כל ססה ר ל״פנ שן  הני•. מ

או ונקם המסר׳ ם0ם מה מסר ללי ונץ ללנה בץ •לו לבא לל והאקל  ליס^ ג
 וליסימ שא שטנה סנלא וללנה וציל שה פטוסם אץ ולוברהס וסמן עטים גב•
ם סשקה בא לא ס י ט מ ס ו א ל ש ץ א ס ן ו ט ס ו ת ל ט ל ה מ  פהדזס סאל מסאיב ד

 סשקה בא לא קאולא דלקיס ניו מבתבלא רבה שאסר וזה שוקה ובא בנופה גברא
א טסנת הסברא נהלוה ולשאר וסמן סיטנה הסברא פל הפנא ובמן  וגב סאקז מ

 הבבלא ובתש! *פל שאסה נמו לא ואמר לי• ואתי פשופה הבבלא פל הסנא בפן שה
ר •דנא אטנה  בא לא ואמם אץ באפן שא אטנה והסגלא ליסא וזה איו
 הסבר* מאסה ילא נשיו מנאיג ואמם סנדא של וסמן הפנא סתם ומשיה ארור

ומםססא מיז נב• התנא המן ומשיה נהרוס בסאל אהת שאקט ובפי הוא פשופה
בנר
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מ לנל נהיקס נפי ס1מכ אמילז חיצונה דסניא לינה ר״׳ מידה נ  6ד! ממיכה דלא '
 וע׳ה ,ליה׳ס שחיקה נע׳ דלא דמייס פנרא (מי דאיכא ח«ז נני ומנ׳ש שחיקה נע׳
 השוס׳ קישיש ל״שנ p לשיש להמוי ליה ווחיק לפרש העור הוצרך לה הפירוש זה

ודו״ק; לישנא נהר נמתני' שפשס התנא על קא׳ איפכא דנשי; שישנא ד״ה
 צורות המוצא קאמר שס הת׳ק מדמצינו דנריו ושוק כר*׳ לפסוק ראיה כשנ והס״'

 להוניי הו׳ל לא שחיקה נע׳ דלא סוני יוסי דר׳ ושס׳ד ליה״ס יוליכה דיי\ן
 ר,א׳ אשיוז״הו ושושק נע׳ דסיו״הו אע׳ה מפיר שף ל הי; שלש ליה*מ ■ולין כלל

נ דהא לדמיח יש זו יחיה ונאמש  י"■ התיר ונא! אסור לכתחילה זוז׳ג קייל מ’נ
f משים לרוח לשחוק t v ץ נס״ש לנחחילה אפילו  מילשא ע*ש ע׳ו נמס׳ מ״ס דף הי

 נריחוק אלא השיר לא דר׳י לומר היה ואפשר .ע״נ מ״ח דף שס נשים' וע׳יע נסעמא
א'נ צמחים מגדל שאינו וממקום סיה״ס מקום  השיר לוה למרחוק לילך גדול מורח ו

 נענין למשוש נרייה 5 ויש ליה״מ הוא קרונ נהם אנל נדיענד דהוי לרוח לשוחקו י*׳
י איסור יהיה שלא נ י  ומסעם פנק ננל השיר ר״׳ ונחמש להתחילה מקרי וה כלל נ

 שהניייה אף ליסלשכמיעיק ומשיל לרוח ווייה שוחק וממי י"׳ מהדי ולזה הר'! שכתנ
 דוקא דמ״ר׳ ה׳׳א לחידא מפיר אף אמי הוה ואי לרוח צשוחיץ מושי אעפ׳ה נידו

מקו־ נריחוק
 יניש לפי זה הה׳ס כהנ .יכו' נישל ישם ונו' ולמעלה סש׳ש שורפו אס אנל שם

 נהנאה אסור יכינו ונהג נכח פצים שנח שיש לפי הנה' פ! נהלנוס שהעלה פפה
 נסי׳ הנע״א וכ״נ ליה׳יס הנאה הולנש סכני דלא הה'מ מדני׳ משמע שקנה לו ואק

י׳ דמשמע ואע*נ סמ״ה נ ק א׳ל דיניט ה' הל' מ״א מהל׳ נפש׳ז הנ״ס פי דינ  נ
 הנה אנל נשערונת דוקא יה״ט ׳״ל ודישנ״נ דר״א אשקנתא איטיים ננל ספניק
טי עצמה  הסעיונש דין פה ינינו כשנ לא ופש׳ה מדרנק בהוא ו' נשעה אכילו א

 טלנת משכי ולא שורה איטי הוא טוןדלאח׳ז ש׳ני׳ל דיט. מה פת אוט נתערנ אם
ש נס חלקו לא שונ ליה׳ם הנאה  זוז"( לאסור המג׳א פ׳ש ך״כ נראה ונזה דיננ! ננט

אטי משים חס! גני  מקום יש ולפמיש פ׳ש דנריו על הקשה פמ'נ ונס' נתנהו ד
טפס משום נע׳ז כ׳א ליהיפ הולכה מהר ילא דס׳ל הפוסקים ילשיפש דנייו, <״שנ  י

ק משום אסור זוז״נ מה״נו ע״ז דנני ׳יל א'כ איטרים נשאי לא אנל ימיו אס  מקנה י
כ הדיו! ניה ליש ע״ז דנם דא*ל ולמאן איטרים נשתר פשא״כ נסדיק  דנני ■יל נ'

ע׳ז טפרא משום המפייו ע׳ז טי הימי לו שיש דינר פ״ש ולפי י  שק מפני זח'נ א
י יניט שיסס ולפי הקנה נ ט  מסן דנני ׳*ל שפיר ה״נ דשיל״ס מקי׳ נפסח יחסן י

ט״נ זוזיג ססידן אט אק פ  נדרס מהל׳ נפ׳ה נזה ועמ״ש כסת אמר עד להשטט ו
הג והה״ס .בס״י טי משיה נפש עצים שנח שיש לט נ  נפסח ממן שאץ ועוד הפש ח

 ישנת לטעם להה״ס ליה לפה פרנק דיןי׳ל רון מ”צמ ועי׳ סושי שתפרן הנשרסין פן
פ. לעיל ולפמיש נפס פציס  צא חסן אצל הנאפה הפת לאפור רניט שכסנ היק וטף צק'

ט' -עילה נפצי הקת אס הפה שאס הנס' p רניט למי רק נגס׳ נתבאר  הה'פ כמ׳ש ו
 שיש ונפרס מס׳א ונלפי מפורש שאיט דין להניא רניט מירך אין זה בינר ופלני
ח חיטרים שאר דנני לחלק סנרא טי ינכה״נ ופ׳ע כ״נ של קשק «  שלא אפילו א
^ משא״נ הנאק דרך מא זה מ”פ נדה׳נ אלא מטר דאין ערלה גני ואף כדה׳ג ח  נ
סי ט נ שלא ו ה׳ ח^ כי  נזה סאוד ספה הפ״■ נחפש ,כדהיי זה אק ט לנשל לאפות ו

 כהדא ״נא ר׳ והטק מנר שם דה״נ רניט כדנר נירושלני פפירש נאפת אפנם ע׳ש
ק דפדפה הר ׳וצן קן מם יושן מיש אם ק אלא ,איטרן לשאר מ עי  ר׳ ילסא קשה י

׳ הא ס״ל לא ״נא י י  קפדסה שפיר ואיה נדה׳נ שלא לוקק אק שנטרה איטרים דכל י
 קאה ומזה ׳סה״ת סהל' פ׳ה נפל*פ יעי' נפריע הקושיא נרי׳ דק״יל לדין פפא״ה
 טרה איטר אנל כדהינ אלא עליהם לוקק יאק אמרי' אם יאף לינינו יס׳ל לטרח

ט שלנדה׳נ אפילו אינא ט נדנר׳ הה׳ס שהנק ק אי סר׳ נס׳ נארסת נזה ופי׳ יני  ט
:פ׳ז ט׳ מ׳ד

ס8 נ א הלכה ד ר ט . נטרה נ ם׳  נפי׳ fכרמנ נשם שהניא פה הה׳ס עי' ו
ה טי ר שאק ה תרח׳ דאיכא ונרטתו שלו נחמן אלא נלאו טנ

 הנפקד קינל נלא אפילו דטיר׳ משמע פטצש עליו שנפלה ממן נכדי טיל ונסכילשא
ק אנל נרשושט להניח שלא אלא נצטויט שלא נס׳ש שם נרמנין וכ'מ אסריות  ח

 יפסמיס פיק נייש הרץ וכ'כ מדינק נ״א כלל סה׳ש עליו עני לא הנני• סלט,גיד
ט תיס הי' והפור נסתם נשפו הני  אצל שהפקיד ישראל הלשון מהפן הנטדם ונרי נ

טאודם רס׳ל קצת משמע אחריות הנפקד עליו וקינל הגנרי אצל ט מנירו ישראל  ו
 כתג שס'נ ט׳ המטנה טף יעקנ חק ונספר אריריוס קינל לא דהננר׳ הינא טורים

 אסיפת נקנלס חקא ביי לינא נכר דנניש הטסקים is לספון היתרא כאן דאק
 והרץ הרמנץ ינר׳ ונאפש לא אחריות קנצת נלא אנל טסקים ליש וינא להא׳ נאפר

 Tהספק עליו עונר אק כ”ג אחריות הנפקד עליו קינל נצא ואפילו להדיא טרים
 קינל מאם ספי ערן> אחריות עליו קינל שלא ננכר לופר פקוס דיס אלא עוד ולא

 נהפקיד אחייוש נלש ואפילו הסטלשא נאי' שהנין הרמנ״ן לשיטת והנה אמריוס עליו
נרשוש אינם דנרים פט ונאפה סשום לזה וסנרא מעם ניתן יש שנר איט ננר• אצל
א י ופעם נפסח הפן מהם ואחד נרשוט הס כאילו הכטנ ועסאן פ נ סי' הו נשעה ו

ק פהגיע ש ואים נהנאה אטר הפסח ז ט י  אהר נאם פיה דף נדרס נרץ ועי׳ נ
סי הספן p עצמו  והטרה והים עיש נזל משוס ט ואין אוש לקמת אוס לנל ט

א שענ׳ס כאן נרבוש אוקמיה ט אוש פשהה ט ני  נל׳ נטלו ולא מנערו ואיט הואיל נ
א וחשק ט לזנות ורוצה דעטס ש היא אם וכיז נעיטו מ  נניח שא אס אנל נני
י׳ שנר ואק אפרי' אז סננרי נ  שוס אשייוח קינל נשלא ניחא וכיז לעשות לו דמה נ

ר  לנכרי פטרו לא וסא אחריות עליו קינל הננר׳ אם אנל פפשיעה אפילו מ
נ טשי נרע סאנוריוט ועי׳ .ננ■׳ שנר אחריות ונקנלת להיפן היא הסנרא הרי א'

ה דרניט וכשב נההיס י אין ולפפ״ש נפכילחא אמרת נרסא לו ט נ כיק מוכרח הו
ח וח״נ פקוון נסהם סיירי ורטט  מיושב ונריט ועיש .בני׳ שנר ואז פשיעה נא^יו
ס שם שטכיח מה הרץ יץשיס שוי א קשה כ”ואל אטר עכ'פ ומורנק מאורס ו  נטני

 שנר איט א*נ נכרי של ננישו הרהיט וסשם אצלו נהוהיט דפוק׳ ל״א וף ופסחים
גי׳ ט על לפשנק דטהין כיון ושם ע״ש הפכח אמו אסר ואפא׳ נ  נרשוש דהוא ודאי ש

:הארנה׳ החלטויס ינפלשל כגיל אסריוח פקינל ונרע
ה כ  אחריות קנלת דוקא ונעיק מטאו יניט שיפה .וט׳ ענב או מנד שאס ג ^

נ פשיעה אמדוה נקינל ונם הואיש ושישה נו׳א שימש ונ״ר בניי שנר נ'

ף פיק פסתיס יש'׳ ק רס״ז נשם נהג האוסק אי ונחוס׳ ו׳ י ש  אתיקת קנלח מ
ה והמיית לנער ח״נ איט ואליה ושואל ^ ס רש*׳ יטש1̂ ה א׳ ^  דפטדס סטגיא ו

א יינ וף שנו  התם ואפוי' ליא דף זעסמיס מטניא קשה נם עיש חקוקאה דוחק נ
י הא וקשה וכל׳ קונה סקראל ישראל קיו הנר וריס קספלג׳ נדריי י  ע׳ה שם טי

נ פשיעה נאחריות אפילו ׳החיינ שלא נהש« ן צא סטלא א' ת טי  ועי׳ פשטן קק
 פשיעה דנאמריוס לישי׳ דס׳ל מה ולכאורה ל י פשוטו ועיט .נזה שהרניש נשעה׳ס

ס סיירי ימצא ולא וקרא ופששא חשום גניי שנר כ”נ  והא אחוקח קנלס נלא נ
 נהתנה דלן קרא לאוקפי לנו ודי דלן סיתורא ה״ט פטור אחדות קינל דנלא ואסרי׳
י פשיעה אפילו איזריוש קינל אם אנל ספשיעה גם לפעור  דקרא נפשטא נ*• על שנ

 אפילו ומוקסיק דלן קיא סיוש׳ ולדידיה אישן דאמי לאני׳ אנל לרנא וכיז ימצא דלא
 סודה לאני׳ אנל דרנא אלינא אלא שיטהו כתב לא י יש א״נ ושיש אסדות קינל נלא

 ׳*ל רטט ולשיטת דאניי. נשימחא קא׳ ל׳א דף ינס' וטניא כאני׳ שנר ויי׳ רשי׳
 של קיא פחד דלפיק נשניא פקשה השם׳ דהנה דלן סישורא קפה לא לאני׳ דנם

 לופי ואפשר לנטה והד לאחרים חד עריטחיכס נ׳ מצינים ונמנשש נטה ושל אחרים
 נ*כ מציט וכנה לנדה׳נ כנר שהקדישו ופי׳ לנדהי׳נ ישי׳ כחב נטה של פי׳ דהא

 זו סלע האוסר עיא ל׳ דף נדרים נמס׳ הר־ן כסיס לאח״ז לנדהינ דני התקייש
ש ניה הדר פצי דלא יום ל׳ לאחר לצדקה  דלא אע"נ להדוט נמסייש לנטה ואפיי

 הדר מצי לא אמאי ה״ל לא והשתא כיון א"כ וקשה יום ל׳ לאחי עד הקדש מ״ל
 דאמירש כחנ זיל כישנ״א אנל להדיוט ממסירתו יוסר סי לננוה ואפייתו ׳ל וצ ניה

 ולפי׳׳ז עיש כירושלמי היא דפלונשא שם הרץ ומסיק יותר ולא אחיי' נמסייש לנטה
י׳ טל ענר אי ניה הור ולא ננהיג לנדה״נ מהן שהקדיש סי צ׳יע  שימח לפי ונווא׳ נ

 ליסוד וציין ואפשר צ״ע הרשנ״א לשיטת אנל נטה של הוי ניס הדר מצי דלא הרץ
 דכיע שפיר ׳יל א״כ קראי נ׳ ציידן ושפיר עוני ואינו גטה של הוי נ”דנ נכהינ פיז

• ודויק נש*׳ ועפ״ש להאריך ואין רניט כשיטת היל
טי. שהרהק ישראל ה הלכה  rהיאנ דשיטח כתג ן והר ההיא. עי׳ השיג והיאניד ו

 הפסח אחר דפניא הנ׳ח ונתנ הואיל אפריק לא סטונו ומשסי הואיל
 עיי רק פלו דאיט וכיק קנסא משום אלא אשר אינו הפסח עליו שענר דחתן מותר
 לפה הפסח אחי על הדין דנקיט דמחני׳ לישנא מדקדוק וכ"נ ,עיש קנט לא וזה שאיל
ני׳ שנר אם מחט׳ נקיט לא  :הארכתי ונהידוש׳ סיישנ ולפמ׳ש הפסח נחון נ

וניעור. דשזד נסתלוקת ההיס עי׳ .כיש אלא הסמן סן ט שאין ואע״ס יב הלכה
ט שיטח דפשסע זמ״ש  לפרש מקום דיש פוכרת איט ונישי דחוזר יני

 הנק) חפיז ונכד׳ דינא להן נ”תפ נסי׳ הש׳ע פדהתס וניע נפסח ננתעינ דס״ר׳
 קליפה נדי איטרין שנשאר סס שכל הה״ח ומ״ש ונישי סחר לענק הטהקים מחלוקת

 שנמלח ננפר ל׳ סי׳ צ'צ נשוית ונחנ א׳ סנניף תס״ז סי' נש״ע וכ״ה p נחמן גס
 ששרים פכר נהונו שהיה כלי נטלו להדיחו וכשנאו מליחה כשישר ננסח לקדירה

 לוקסור ושרה אלו נסים הנשר והדיחו מים לחונו ושפס הקדירה נשול׳ מעט ונשאר
ס נהנטל לא מיס יושת פיהשנ נלא המלח נח מנפלים דמים דאע״נ פשום  סלח נ
 (אסר לא איסריס דנשאר אלא נכולו טפס טחן שאין רותח מיחשנ דלא אלא לגסי׳

סהאיין; ע׳ש אטור נמשש דאוסר נממן אנל p עיי
לן ר ה ה פ  זה אקדנר ונהשנוחאיא הה'מ כתנ וט׳. חמפיצין פירוש מ׳ שאין ב הלנ

ד ונראה וט׳. פשוט  נפשת נרשם הראניד דהשנח הה'פ מדנ
 הניאו הרשניא דנילשו' מאד קשה הה"מ דני׳ ולפי .קטניות נמיט דירי דשם א׳ נהלכה
 ודחק טקשה אטיצו ש׳ דלא הירוח ס׳ להשיר שאניד נשם כתג נ”הם הי׳ הפריח

 שרוש ואץ עיש דינא לענין הכוונה אין מודים הכל אין הראניד דפ״ש שם מאד
 שהניא מה הוא אחר דראניד לומר לו היה ויותר שאנ״ד של דינו זה דאץ נסן

ר׳ של דפשפן נאמת פנתנ תניג ש׳ שקנ נמק ועי׳ הישניא.  פשפע הראנ״ד ינ
p דאורז rהיאנ דדעת יראה איה א׳ נהלנה קטניות סיני על דקא׳ m טקסה סמן 

 נ’ע ס׳ דף פהשס החום' סדני׳ נראה וכן p שנר שה הישניא שגס ואפשר הוי
ס של קמח שם וזיל רנא סד״ה ^י ם דאין ע  רש״א ועי׳ כן כל חיסק לידי לטא דינ

אנ׳ד לדעת דסיל דנראה דנשהס של פשסן מידי קצאק הדנרים אין מ״ס שם  הי
 ולענ׳י .עיש וקי׳ד ל״ה דף דפסחים מגס׳ חסה יעקנ חק שהרב אלא קטניות לאשר
 שקרונ פפט נאורז אוסר רינ״ג שם דניסיק דפהודס סטניא איפכא ראיה להביא

ט׳ להו אינעיא לההמין  דשנ*נ. להא לחוש דלית כיון זו ננע״א <*מ פאי פקשיס ויש ו
נ דכוונח אסריק א׳ זו ננעיא לדידן דניט וי׳ל  נשו• לא א*כ להחמין דקדס שנ'

ק ישקה פלוגהא  קיונ דריניג אמרי׳ אי אנל שי לא נסי טקשה דאפילו ס*ל דינ
ק נפוי חפן הוי לא אבל להחמק  דמסיס ושיק .ש׳ לא טקשה אשלו ע"נ דפליני וינ
. מיהת טקסה לינק איה כיח ומ״נ היל לההפין קדים דדנ״נ י  דאמרינן והא מ
*ר אוש מהנהבין שהק עיי שיט דארוזא תנשילא דאנלו קי׳ד פהחיס  מקודם נ
ס נאור אוש שמהנהנין כרמל מנשלץ דאק דק״׳ל ואף אוחו וסוחטן ס רניט נס׳  שנ

 נאור נקלה לא שמא ח״שיק אז נסור המן דהוי כרמל נכי אלא דז׳א ׳יל סיס ה׳
 לא דלפא מישיק לא שא ומדרנק טקשה אלא הוי דלא כינק דק״יל נאויז אנל יפה

 יחש דלית ש׳ס הנהןנ מיי דארוזא שנשילא סדאכלו ש׳ס חלסודא והיא יפה נקלה
 .ננ׳ל מקודם נהנהנ אשלו התנשיל לאטל אפוי נסור חפן הוי דלדידיה דרינ*נ להא

שר ישראל חשטת נכל אישר נהט כנר ש נזה קצה הארכה׳  נאי• וגם קסטות נ
א ולפמ׳ש חנ'נ ש' נפר׳ח נפטאר באורז איטר גהט  פתשוטן שראה נפי הדק p מ

ד הסוס׳ ינרי של אנ׳ ש :ו
ט׳ שהוא נל שם נהם נשפרנ ואם שם  מעט נ*ש ספי' יאק חשיב ש׳ א״ח פי׳ .ו

ס וכל שנשלם פיס איזה יהיה ר׳ל אלא פים  ושארי טל כנק מים שנקראים שנרי
ש׳ שזנריס דניים  סירות ש הוי אי ונמלח ט לפקפק דש .ראיה שהניא עיש תסיו נ

 סהל' פ*׳ רנימ מדברי פירוש ש דשי ראיה הפריח ששיא ופה ונניח, שם נשר עי'
נ0 העיר כנר מהתות׳ ושא אונלק טומאת י י נ מיני׳ שם קסף ני  פסל* נפיז רניט ד

הד שכח מקואוח  כס*ש נזה ועיקר .שהאריך ע׳ש שדם הנדוטם אין ופ*כ שם י
 ונישר: מיס אח מק סצא סים עם אנל שיות ס׳ ש׳ ינדו יפלח תנ*ה ש׳ פשלניח

ט' הנשיל ח הלכה  נהלטס סנואר וזה הה*מ נשב .טפרים מדני׳ אלא זה ואץ ו
ט שימש ונאמח ני  סאשן חס׳׳ז p׳0 או׳ח ופריח נלתיס עי׳ היא חדשה י

ט דנתנ יהא שם הפריח ומ׳ש .ע׳ש שה ט׳ שנאמר משוס יני ושא אחר עטן שא ו
עקןשג■
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1f 1נ*9 <א מלודוו #׳ 0ה פם «ןופי 1»  *W1 r t  P לי» irtm *סי r t מי « ו  נ

e אpn לאטל פאסס מל פססד פפן>«ו> גיג> פרג w לופיק פספדו w9p ולא M 
אטן א סוה פוי לא לגד י » פפלא דאיפ 0<גד סל וגלקויו ופך גלל מגי ד  פהס פ

ס פדפק: פ0« טי
ה נ ^ a !0 פיק .וגוי אסל לגל פפס וגו' פד9נ סושגפ מ/ ס פ מי  גספפא ו

 0(לפומו א>0ר א׳ג פפסו ולפי גזה פגה 1*00 »' ופפגיא א3ין וקנא
ס גפג פ׳ו ו«אק .5•כ סלא זדפ9  פסום אלא הפג׳א סגפג פ*ס לט• הגיג נפ1« מ

ש׳ן ופיק יפגיש לא דגספפא v סגיא לסגיף גפג גיזיס ס׳ה שסק דאק  ופ*ו נ
f t• !ג תולפים לעח ס׳ד כיפ  פפגיא ולמדהו קגא קנא למטר א<0יר נ׳

כני גסאיס פיי ו ג ג ^  פסום הניפ לפנית נייגק ספן גני דדוקא מראה סם. נ
שיי אנל דאור״חא סססא דאינא ננ^ס וגן דפפז ממיא מ דפוא נ  גני גנון די
 ופא לסויא זו אסנרא פמניק סדרנק אלא אינה דנריה וסססא נסשים דנפליס ^לכים

 דג׳ נ*ג ׳*ל ונזה דאלר״הא, חספא «א דשם פ»פ ״'< נ<* p רנא סס הורס דלא
•/ דפפפה אלא שה פפסים  למיו גא וסוג 09 והדי ואוהטט פקודה לפניו נא שה מ
טי ושה נסנק פספסה ק שסורא אלא נאן דאק ניק ס  שפת שא דק הללרנו נמ׳ש יינ

ס ̂ית וג^: יני ה גמ*ש תס״ו מי' הפ מנ׳ ס הנושנה מימש הי  פיל ושה ספה כל י׳
א ניהפסום הוי ואפפ׳ג דפ׳ז ה%ק נשס' ופיק ולפני אלפני קפזיק לא דנדינק  «פי

ש 9 וי^ק וחפן ^ :
ט' דלף פליו שנפל מן י הלבה ט פיקי שאה ול• הכ*מ ש' .ו ס' טרם שה לא דיני  ננ

 פניאו היא׳ש ונת׳ש אפוי נשם השיר הקפמ אוש פנ*פ ות׳לדנקממ קמס
:פ”צ מ*ן שלק פיז דגם סם וניש ,שם ה' אות וננרז תפ״ו ש' הב״׳

ה ק פוסק שאדם כ״ו ינ הלנ  פה סם ננ׳יו ופיק *•פ פי' נש*פ וניה .ונו׳ ננו
 ננ!ק נפוסק אפילו שלק ד׳ שלון גוי השהייה שישי ה*נ0 נסם שהניא

פנד נם סם והיונניי :נשיי ועניש נוי
w ם מליו מ״נק ואין לאונלו אשי ה״ז טנו מדננןס לומר אפסי .ני טי י  לאוגלו א

תנ והא שיה אימי נו דאין תשמש ת שינק ואק ונ  דשינ יאסונה ננא פל תאי ני
ס שיפת הה׳פ שניאר נפה סידוק נמו נמוי תמן הוי קול מסמיפ אס פרם  וצ*נ יני

ש « נסם שהניאו האמיונים פינ ה והצל׳גו שא פדינק דפקשה יני ח אלו י  נ0ג פונ
מוני׳ ס ול*נ נמנן)ה מלקום ומיינק רשספ שה רצינו ד :מי

ט הלבה ^ אשה תשרה לא י ם צית פיק .מוי תג ה”0ם ש׳ ופי׳  שפפים דשם טון נ
r(הגאון והדג .פ׳ס לתיהה גני ז׳ נהל׳ הה'פ ונמ׳ש לן אנפת לא הם t 

מ ספהדאם ש׳ שלמים נמישן ה״ם מופפים נמים סם משיי! ש' אי ט מ  משווג םל*ג נ
פ*נ: להממיי רש ודאי נשיהן

a r ם׳ מזרוסח לשן מר פיין .ו  לא דהא נזה תמה ספה״מ נספר .תס״ד שי נ
פי׳ נזה ופמ״ש ש1להבי. סותר דנוקסה תמ'נ ש׳ פ״ל והפור נוקשה אלא הף נ

ה למיכל אתי דנזייקילמא לתפור פיל זה דלפנין לומר ואפסי א״ע. י*פ  מפא׳׳נ פיי
ת ואין מיניה למיכל אה׳ ילפא ש״ן לא ת5ק ליא לאנילה יאני דאינו מקשה  פני

: מונית השעה״פ
 נאן שינה ינינו הנה .וכי מימיתן הסנינק ונן וט״ אננים וכלי מחכות נל׳ כג הלכה

ט׳ נכלים הלשון, חג ו שהן פליהס שממלא נ אהד, ננל׳ נחג ונהנינק שסופי
ני׳ יד*: ט פו  פחה אינו אפילו שפנתיס כ*ו שינו ראנק דנל׳ היין נדפת דס״ל יני

דני׳ והמדקדק ראשק נל' מקרי מ פולדס שהיד נ־ז אלא האש פל  ווקא יראה הלק נ
ל׳ג ראשון ננל׳ תגפלה מתני ודומיהם נםנינים ם אנל נ  נפצי ממש נהם שנשתמש יניי

ק נזה הנפלה מהי לא ראשון ס וניהשיפת ממש האש מל שורה שתהיה צריך י  .יני
ה פ' ונשנה ט שלום ששו כיז מקי׳ ונ״ר הי״ן מדנרי ׳תנאי מיש ומתון  נשגיא טי

ו והייט ממש האש פל כשהוא נ״א ר נ מקד׳ ולא כי״ן מיניי משמת דאילפם  שהאש מו
ר מקרי לא הקוייות מנשלים שאט נפק האש אצל הפומדת קדירה אנל תחתיו תהלן■  ני

 סוחווסנפיליס וסותיסין האש אצל נדוצה קדירה שמנימים נסה עושים יפה לא ו^גלפייז
תונ^ ד שנת טנזשלש ועיין נמ״ס וו הנעלה ומתני ודאי נדושהם ■ניוxונ נ ף''  וקיע ד

 לשופם כנעלה קדם מציק «ינין ננ< תניא סי׳ ונשיע ,נש״׳ שם ופ״ס מפי דיה
 ו*ן נמשתזת דא״א וקדייות מקערות ראיה שהניא עיש הניח נס״ש רקא לאו גמשמזת

ס לדשס *י  ויניצו הי״ן דעת טלש קיל׳ סטצק דהא ליפני שכת יאפשר שנא הנ״ת י
: עיש נשה׳יג ונ״ה

פ: מה׳ פית נס״ד עס״ש הלילה. נל ומצופה K וזלבה ן ®*ק ק'

דני׳ אמרת נירפא שש למיס שק .יצא חצה נלט ב  נשסא סי ניג ושא רניט נ
שנים מידני ועיין .ני  מים יצא לא מצה נלע נפפק ומיס הפסס סוד שן נ

;התורה ׳שדי מה' נפיה נזה ופמיש מרור נלע וציל
 פפת שהוא יודע נק לתלק יימ נשם מיש הפים פיק .סונה נלא פצה אהל נ מלבר•

מ מ־ש ע"פ נ״ל הפפם עיש ש טפק נפיטש יני  אני מצה שיאמר פד *
 פפת סטא פדע נאיט משאיג טיטן המטה ומקים לט אל מתן פוג סאנשהו טון

ט מיניי סוכת אץ א׳׳נ כלל טונה גאן ק6 ה טונה א*צ מטם יסונר יני פ  התג י
ג ונלמיע דה דפטת שסק הי״ע אם אי• סש״ה ש' »ד0  נינייו נתקשה שופד מהי מי

:0«ר^ ושאם
ה לנ ספפי' ורטט .לשסמצה מסומלצז זו סאין ד• וי פי׳ ק נ תג דתלם ל  קדוים שאין נ

t< לפס n תנ״י סי' סייס ונניק:
air נאדיטס שמק דג דיה דפתשס פ״נ פי• שק .לשק ק6 אנל; 

ה  :מפשר הרי דיס פס סי• פיק .נידוסלים סני נמפסר •ו*אק וגן n הלנ
ה נ ב ^ ש מסק י ת. * אלו סעיא ש' ופלס חציו פי׳ ענ״א מיק פי  דן נהונות ו

ס  למיס ראיה קטו •יאה נטיא מטנו שלא מה נאן יהסמיר רניט וממם .ל
pm נמרג פדהסיג מסית טא פסת נפרג מצה סהאונל שאמור ש 0• גשם יפקד 

 אק פנמיס אפינדגמגרגיטאפיו הוא פשה מנלצמשה ול*סגא טוס to מטת
ם מחפית הניא לא ורנימ .מיפ סל׳ טש ע«ק סתירה מזה טיי  ת״ע שי שיע ומיק .כלל נ

פנ ונתגיא ינויו ניאק ולא סדגימא שי שהפיר ש טס והשריה  נפל אמר נא אשלו נ
טי ליס דהוי להפפטת שיג  ספות * •תים *זה ש הנפל שה אם מתלק ולא לנתלה נ
ל• הספית סהגיא נין תהג*• סגלש מל לספון גזה להקל פקס דיס הסנה• מ׳׳פ ל ונ

ס ושק 1*0 ש׳ והסץנסוהיס ל ס חלק הסנה נגדי מ ס י׳ ש׳ ל ל  6*^ה הסיד מ
ס: סהל* טדי ג ט נפני תלמיד n הלכה ז רמ6  ס׳י שק להשג יסאי לט שיוס .נ0ש ♦נו י

ס י ס חמיג ש' ל ל ס פיק .ונ ה נהגים סיס ני לסולוא דל
ס מסמס דננד לג ליסנא ייל וגזה השגה ל'צ *מסס סל סלשד מ  גתלשד די.א ד

ט דננרי נסוליא פסאיג וסא• ♦« פג סם >ננקג ונפק פפריג ♦  דתלסיי גפששות נ
מ *המה « גגי סא לו שה דלא צ׳ל ש ם מיי ל ם וגן ג אני  הפג אפספרדם דטם גי

ס 00 x נתג׳א ומיס .נליק הן דל o t נל מהר״ל הפס »x  הדיוס פקר* ופשד 1
ק מהיחסלמי והוא סי' סם ופל׳ס דסהס ל ;נ

0V ק שלוק ואק .הפינה 50♦ •פק והשנה  ומי׳ הידית כ*נ לאמר יד ♦פר נ
לו ונסוית תפיג •*o רמיא הגהת ד ס י ;םקפ*ד ש' ל

DV •ת. פי׳ .הסינה צרימ ♦תם  וליד נדמנני יצא כשנה נלא סתה אם ולשיז ל
f קיא לספק p '•אפי ת מ ט א דן ני ד ל ל שי׳6 וקרא שזר איפ דרנק קיס י

טן להפיקא דפלונתא סשקא דמי דלא לסלק רס פרסה ט דאק אסיג ראשן פשק  י
ם הממסה. מל מהלימילה; פ^א ש׳

ע א' הלנה הפוטא פרק נפ0 יוזסלפי פי׳ .ט׳ מזונק טשת ל שפה ט הלכה ל  ו
:נשי• סם

nom מטם התרוסת יון. m*♦ תג המסנה ס נ ט  הלגה ספק ומשוס מלת דמגוך י
גא[ ואק מזווסת פל גאאם יאביצ אגל מטק ושט זמטה פסק

רי סתירה מ ט נ :לס*מ ש' יני
ru m מנין מסוס סיס גפי גתג הראית .ט' גזיה פהס מאסד אגל אס יג  תל ז

ק ™י אנילי• ♦! נדת סיאנל לי r פשם אטצה י i x ם אנל ק  טי
 דמסתס הם תתוהיס הישס ודני• .גדש א'צ אגילה מזטיק ואין גפהיא פליהם סמגרן

שב כא דשיל משם נזית ל*צ טשה המטה דעצד א ינ ם פטס מל נקי « ופיויי ^ו • 
פיוי נזני ולא קא• נפסת יאנלוט האי  גני ♦ת הקשה ק' ש* שאיר ומ^ם אדלה, נ
ג דנהיג משום ואי מלל מצה פי ס דן ספסיס לפדרס סלל מצמו תאנא נ שג קי  סנ

ר אשקס הא ופוי גזית לשיעור אצמיין דלמא שנה קנסה  הסום׳ הסיס לפסה «ז
ק  לקיע ר^ונה קשא ונאאה .לסיוד מצה דאסקש משום פנל של גמרזר מצאץ ^
ה נתיג דהרי סי אמד ונסוג מטם תאכל ■סיס ששח גנון פפוים מנ * ro x מים• 
ש משאית תאכל מ א תה דאעיי׳ ייל לזה להדדי אתקש ומטי פצה שהקשה ופה נ  «ו

ת ונשמות אמקש לא הסנרא עד ס. טעם מיניש נ״כ מד  ש' ועיקר מיייו
רנק דמיוי דבזכיז דםד׳א אלא גנזיה דמה׳ס מודה הוא דגם לל ק סקט אי תם י נ  י

שן ♦תו לאטל סאיצ דהקילו אמר אפסי אנל תקט דאוטיפא נפק סים  שתוי נ
o אכילס x סי אנילת מל לנין דתקט טק נתג לזה t פ f t חון ממש אנילה דנפי  נ
ת: ל ה נ ע ט ו א לא יני ע׳ דאמיי' הא «י ת מטה ט שי  ועי׳ במשנה ראשונה שהיא נ

ס' המשנה בזמן מקא x* אפשר .םפיזנונפיית סי' ניי ע ת נקאק יהיו ו שי  אז נ
ם פ' •ימלפי עי' למי משק שוס נין נקיאק אט אק ועגשיו ט יוהד סטה שה  גי

ת יוצא ♦ מסלויןח סם יס שי ט׳ דמשק אתינ נסורת הפיג ש׳ הפייצת ות־ש משק נ  ו
ט נחג לא משיה א*נ לת  תסנא סאונלק שלם נ*צי ומנהג .נמזית שמטה x יני

 מאון הרג נזה שפקפק נמו שלא משורי *יט ואונלק אוש ומפילן קטין סקויק
 סלקס נהנ0 אלא נ“ג מהיי• המהיד אפיו הג9 ונן הצדה פל נתידושיו ועת שוח נעל
ט ודע :הקטין מם אותו ואכל קמפל סקרק סיאש גם  דתטס הא המשק לא דיני

ם שי אן משקה ששא אן נמזית שא נס• סטה שxמ ששא תע'נ ש׳ ני• ונחנ נ  ו
ת נה מ כוג מי ס׳ אמרי' דהא מיז כקשה "מx ו  ואיג טכדיאמיייותא שה דדיא מ

ק ותנא סק שריי ינינא נ ו קי™ ישרם ססמע נתזים טטה ואייא שרת י ^, 
ש׳ ני ו מז. שה שאק סם •וסן ט שיי תי׳ מלא תיש הפושים ולעח «  קרזק נ

שי׳ ונטשין מיד דיה ע*נ פ׳ דן ססשם ׳חסלס•  שיפתו שם מגיא ומי' נשנק ש' י
שי גני נשם נטס דלטדןדקייל  ונקייק .בזה עליו והאתרורסתלק הנא כיה איה אי

נ מאימת שנים כינ ט יוצאין מתליע נשם סמי אם אן י * קיי ש׳ ו  רxנ מני
;יוסף ניני ה ח פרק כ  חל אפילו סניאין פמם ננל משמע .«שלין נ' מניאק ונזהיז K סי

 נשם פיס קיה הי׳ פיה פ' תי׳ניא״ס הנולמ עי׳ נשנם, ע*פ
 נפ*נ מאביר סיסת מיס דנייהם צ״שנ ויש .פליהם חמה והראיס מקוינלל הי״י
ה •וצא הוא דרשם טון דלינק ילד סל' מגינה מהל׳ ה פסום אן נ ע  החנם אם «
תנ ספיד דהתנה וניק תליו ס׳ סיד נדקא ישם נמקוס ̂ילום ד*קי נ  דנמאי טק מ
 וטואי פנאי מהני לא שגה דס׳׳ל שמא לנן אגל להתפה יטל סה נס שלתא תליא
ק דלא לי תל סמקשים תה הקוסמת גל מעסגיס וגזה ימיה נמקום לילות *  ט

:מקינייל
 יקיייל לטון נתיחסיו נ׳ מאקנלו והדג לת׳ם. עי׳ צלי. טלו הזה הלילה ב הלכה

שו ותולק הל׳פ  אומדים סאט זה איה נישל נעץ יהיה דלא i מצה ט
שנו דאמי ולי• צל• טלו  נספק• פל אמטק דלא ם*נ דן נסנשת דפ״ל משם הוא נ

פ דריה׳נ פלונסא תלה יטיוסלמי שן: דמל גפלונהא וי' ם נ
ה אויג ו הרנ ן ו ממי מצה טי ט גתג לא למה לפ״ס עי׳ .ו  פ0מ פסס יאונל יני

ממי סי. ו א ץ מ o ועי׳ נ 'x 'נהג׳ ופית נ0ל״ מקום טש חפ״ה סי v m 
ג 0ס!«3 גיה סתזיק ממסק *נל0 שמלק לגלות א’דא סהקסה א הטס גופן ♦  «ו

:ודוק נהלל פסה לא נטלה טתא
שת ה* איל דר'פ טז״ה עיי .ה׳ סם לשוג ט ויס י הרכה  טון טונא וצןייל מ

;ט׳ין ועיי טפש ד' אלא נאן דאק
ה נ טי. גוית אלא משמית תצה ט תאץ ש ע חי ס׳ אמט׳ ו  ניתק ז׳ ן1 שלק גנ

ש תצת יי דן  תקסים סם מימק והתום' יית כה •וצא ואדם מותרת ט
שפוט׳ מל תש לא הא ק •וצאק ♦ן ואיג ל • אתית סצס אנצ פלא וגסט ג או  ג

 דלתא טסי תמצת יאגל איך לש קסיא לא אמא• גדגליהס נתקסו ויסיל ויסיא הלילה
 שסיגה ובלישד .טזהרס״ל דלא ומוגת קדושין וגסס' בדנריהם ש' שא תמן
f טמסלמי דגרפיק פיפמה קופייתס נ0ל״ t ת סנק יאסל לא צ׳ הלנה יפרלה  ^ו
ם אם א'צ x* יי• נאונל המאנל את  ושק טן ♦ס חמור מפן קלים •צי

ן ונינמוס ק״ג רי י ג לא מיג ודיי י *׳ג זו שרגא לה « דייסיק « ל* ו
יאנל



קובץוטצוז חמץ הלטתספר402
נ כאוכל המאכיל אה לרכות יאגל  \6ל איפור פוד כאן יש וכו׳ דלסיפ דץ מלנד א'

פ אכל לפ׳פ פל ח״שי לא כותים אם גס וא״ג יאכל דלא די,יא פפשושא מפורש  פ'
 להחוס׳ להו א’י,פ לא ומש׳ה לאתרים ת«; להאכיל הם ותהיים תווים יי,רא נפשפא

א ל הירושלמי ופ׳ת ופצה לחיוכא א' כליל י־ית כהס יוצאים היכי נ'  ר,ושים מיושב «י
 לינפי ולא ממן תאכל לא רתמגא לכתוש וריה״ג אלינא לחור,יה כ״ג דף אפתיס התום׳

:כפגו׳ס נות״ו וכותים דקיי׳ל ונפרס לר^ריו פה מי,וש ואין ודוק וכו' לן

שופר הלטת
p “f i ה א ו השגת פי׳ .ט׳ פפולק השופרות וכל M הלנ כי א  תקפ אס וסיש .^

 כדאמריק קר! ולא שופר איקרי ולא משוס לרנותא יפל נשל
:נירושלסי

ה לנ  שס הראנ״ד ונהשנת שגי מפשר תהל' פי״א גרמנ״ם ופי' .ה' המלן לפ<• ב ה
 כמנואר כסף של שהוא ס׳א נש' כתנ החצוצרות הוא ומת .דוד יד ונספר

ס נדנרי מ ס״ס שנח דאסייק הא וצפ'י, .פ׳ש המקדש נל׳ מהל׳ פ׳ד וני  שופר נ'
■ ר׳ה של לשופר נ׳מ למאי תצוצרוש

ה לנ ם פיי! ט׳. וריקה קודם כשתלשה היינו הכייס נ׳ .שלה של שופר ונו נ ה  נרפנ׳
נ פ*נ מפילה הל׳  «ימ מרופה יום ונש׳ לקרניה פצשת נין לחלק ויש הי'

: *פ5נ הנ״ס ונרי
ה לנ  ל׳תולחד אלא איס דיו׳ס שנר דנירושלמי נשיי ופטיש פשהוליחוט׳. ויו״ס ד ר

 מי דלא ולמיד נוה אמוראי מחלוקת מציגו נננלי גס שנת מסי נהוס' תיחן
א  נפידנא נפיק אי נתוי״ס ופי׳ נפידנא מי דלא משוס טמשנתס קושיא אין ליש נ׳

ה גם דיגא הן אשמפיק לא מה מפני ל״שנ נתנתי ונוה .ורניס נפשה מנ  ולולנ נ
 אלא .פיש רניס מוציא דיחיד דינים עשת סקרי ושיפר משוס נקס לוטתא דשופר
 קיחשק נתוס׳ תידון לחד דהא המציה לקיים כדי היייס אח מחלל אם מצה גני דצ*פ

פ פפירות נשים מפי,ה דיה ליד דן ס׳  פשה הוי ואיה חייטת מים דסצה ופשה דיויס נ
שה ה פ״א ל׳ רף ניס נשם׳ ופי' ש'נ שאינו לפשה ויומה נכל ו  .פשה אין והא יי

 מצה הוציא שאם שאומר סי יש סופד ניח ספי נשם ד חני סי' נא׳ס פיח הרנ כתנ ונאסס
ה׳י  דהלאו נקידושק השם׳ שמניחו ופ״נצ׳לנמו סשוססהנ״פ נה יוצא אין ליהיר מי
פ אלים  והוי מצה גני היו׳ס אס מחללין דאק דינא הן לסיחג׳ ומשנתנו לתנא הו׳ל ענ׳

וצ'פ מקיו שפי יופנא
ה לנ  :והנ מצופה ופיו דיה נשי• נוה פמ׳ש .ט׳ והנ צפהו ו ה
p l f i ה ב  הזה המחלוקת ההיס כ' מאנ״ד השגת פי׳ .כו' אנדרוגינוס נ הלנ
א ^ ס דף ריה תרופה יום ונס׳ .תנאים מחלוקת מ כסנ פיא ני

 ורק יידן נגתרא נקנה וחציה זכי דחציה זו סנרא נמצא שלא ההיס פל לסשה דש
ק הניאו נייושלש  ננישר נמצא לא זה ודנר פיו וי! תרומת מהלכות פיו הניס מ

p לשיסת אכל לשיסתי אזיל כאן שהשיג והיאנ״ו שם הראנ׳ד ש' כפי נייושלמי 
ס ני ד ופיל י  אנדרוגינוס נין הה'מ שחילק מה גס .מינו ומוציא א״ש ספק שהוא ננ׳
 ואנדרוגינוס איל ומרושלס׳ ופיל שישתו לפי הוא הראנ״ד פעם ׳W קשה ש”ני שהוא
 ואץ הרי ט שיש ננןנית צד משם התרומה p לננפל פסלו אחר אנדרוגינוס שנפל
א נץ ני״ש נין לנזלק ו קישית לפי ׳"ל ונאמח .ע״ש ני׳ י נ א  דומיא דהוי רנינו על ^
 מינו אח לא טציא א׳ס נלשוס היאנ׳ד וני,ס והא שציא אינו לפצט נס p אם למיע

ק ווקא לאו שא׳ס אח ולא  הריס כ׳ יפה יעיז חקפ׳יס סי' נא״ח הני׳ מדנר׳ מוכח ו
ל  יחמילא ח״ז כיא נחשנ דנייש נאנדרונינום משא׳כ הוא נייא והחם לחיע דל^ די
 פנדות חלק ואולי אחד מין לי־ןייחו אייא ני־׳א החלו׳ נדנר פשא״נ מוציא לפצפו ונס
 שאכתונ מה ועי׳ .ציע הראשונה קשיתו אמנם תנדו של נמו כ"כ מזק איס יה של

:אישות מהל׳ נ”נפ נס״ד נזה
ה לנ ט׳ נשכת שחל ריס של •ו׳ס ו ה  ומסכה מגילה מהל׳ פיא נזה מיש פי' .ו

ג. הלכה י ׳ ריס נשיי ופי'מיש י דריה: י
ת לנ  הססני' נפי' כחנ שהרי ותימה הציע ללא מוזר סי׳ .ום׳ לגמל ומוסר ז ה

. לצאת יוועין שיהיו נדי גדולים להיותם קרונים שיהיו ונסנאי ט׳  שכתנ ופה ו
ק ההיס ה ו ^ א הירושלמי p נ  נשנת מוסר שהניפ ונקסן הירושלמי מסוכר מפני מ

 חיישיק הגאה לירא דני לא הגיע נלא אנל שז סגול שהניא ונש וכו׳ הנאה דש
ו שאץ נפקם נשנש שיסקש הנאה לשנה י / נ ט .נשיי מיש ועי׳ דיס ו

ה ג p®״ לנ שי ד ה ס סל השיג הראנ״ד .וט׳ תקישת כשתי תרופת ש ני  שטא י
וטיש .הרין הניש וכן p סואץ שלשה ינטת ושלש נפי' שנר ^

f שזה הסיס f i, יענה מה הניאה לא לפיכך הסי,יעה שישר לו שנסתפק הא׳ תירון 
 תרועה שישר המשנה אפרה נשרוש ט וחצי ש פשפה יקיא אין נ׳ היין לנןשיס

ס לופת שפץ שלשה שהיננא ושיאפר יננות כשלש  להיפן שא אפר שכנר אע'פ יני
רי נשירזשו ס שה וכו׳ שא וק הרנ ונ ק כי אפשר שא• אלא זה שו  ששנטת נזכר ש

 שישר שנאמר נס תרופה נאמרו ינטס נס׳ שננ״ס שלשה שיפוי הרנ שאמר ס' שן
« עיקר ונס נמל מסק שנריס סג' אסד ט  יננות נ' תרועה שיפור לשרש לו ששה ס

י שף ,נתרופה השני שיתלה נו• נ  אפשר הרין ולקשיש ,פירוש צרינץ רניס שונרו ו
ס' שטים פשא ואפשר וט׳ התרופה לס שגסתסק שק לופי «י ו א  שיהם שהוא ו
ס שתי היי וכו׳ שסו ש שי אמי שד שהינ אלא א׳ כתרופה «ו ' ש  נתמפה שניים נ
ע הכה י ג'כ תקשו זה ועם התרופה שו ט  תיין שהרנ לועי אפשר שה שו .ההיס ו

 שט •היה התקיעה שישי ני נפיופה שנרים ג׳ שישר שנית נאומרו הנ*ן קושית
ס לשק פיס .ומק ונוצי  התרועה כי כסרועה שטים ג׳ שישר אפי אין ש נכק א׳ס יני

 שיפוי הליל לשפן ננשיתא שסק ואם שפץ נ׳ שהם ינטה שלש שא כמשנה שמשה
שטיס שהנדיסא שנדם נשלשה תיזפה ס. אניי ונמושש׳ התיופס הס הוטחפה מ  ו

טי ט7 שן ס שו ה טגופגשס נני נ ס׳ שפיץ לש ט ו היקק פס ואפילו ט ׳ נ א  נא ט
ס שכסנ מאתי כי ד ני ט' נס גסהאק שהתרופה י  כשלשם סיועה שפור יאמר אץ ו

נ פצסן שניים נ׳ שהתיועה ושמפו הניייתא לשון ששא שניים  נרש ופי' ו*פ הי
ד נש׳י פ׳ ט׳ לא דיה ודיה נ :ו

ת ב פי ואשי י ^ ה הש״ן טו נ נ וולא וכו'. רניפית ט ני וטלל נמתני׳ וס׳ל טי

' אלא שקע ואיס השם קדושת עם ט*ה פלכיות י  איש אם ליה ואפר עקינא נ
טס׳ מזכיר שא למה לסלכיוח שקע  שא^ תשע ליסא אלא ליתר,ע אמר רחמנא מקשה ו

ס' שם אפרי׳ דהא לומר ואפשר פש^ וונןא למה מאד קשה ונאתת וכו׳. ואשתי  לתו ט
עו פשרת יהני פיו ן שי חלמודא ומקשה השלם גנרא שנהם מאמרות עשרה נ  שי

פינ שא מאמי נסי טאשיפ ומשי ט ונ ו  לא ^וה ייס נש׳ והקשה נעשו, שטים ה׳ נ
 ונראה תירוצו• פ׳ש וט׳ העולם נניא מאתרות נעשית ואטת תחני' פל להמפשה קשיא
י רנה אשירה י׳א וף מטס נמס' אפיי' והנה ט ם מנה מאמרות ש׳ נלוש קשה ו ש  י

ט שנאסר וטאשיח ד ה ומעסה הרשפיס סן מהיד להשרע קשה שיט ה׳ נ ^  הים לא נ
ה להמקשה ליה קשיא ומשיה נלל מהיד להזשי לס י מ  מאסר לסזשי לש שה לא ו

ה מהיד להזניי שלא וניאשיח ט ליס קשיא שה לא הסתני׳ פל ומשיה ט׳  לס דו
ק שא מאתי וניאשיח להא ה שטקס עשרה לאפיית זה פפס שנתן על י י  פיז ט

ס אפיי׳ אעפ׳נ םסרצן לו סיין ופ׳ז ליה קשיא  מאתרות עשרה פיש פסוקים י׳ טי
ה תהיו להזשר שאץ ואפית י פינ מדהיר ונא מהיד נסתלק ששיןפץ כיון פיס ט  נינ

ט נקול ה' נתיופה אלהיס פלה  לרינינ אנל למלניות מקפץ אי זה נל ומעתה .ש
ע ליה א<ןןי שפיר לסלניות חור,עץ דאץ יס׳ל י  לא נזה ואשסני חור,פץ ואץ ניק י
 ופשוט ושפם ^ סטר ושם נפלשוס מהיד להזכיר שלא תשע כ׳א לועי לס היה

ו פשקים ע ש נזה והארכתי .מאמרות עשרה נ ה נטו :יי

סובה הלמת
ר ה ד pפ לנ ה א ה  ופשליש פז׳ יומי ארון אס ולשץ .ז׳ת פל מזיע פחוס אין יחנ

 מתלוקת ושא תונה דש נש׳י נזה פס״ש עז׳ שמות פשא ליווא
p וירושלמי מלי;

ה דנ ע מלשון .זו כעד זו יפעת נ' לה היו ג ה ק שיש כחצי שא דאפילו שאס יני  מ
' פס נתיק אפיה הפלוש עד רחוק ו הדיל ש' נשית כתיש ודלא ו ס ס׳  ס

א ועיש היין טי א ועע׳ש .כהלכתן דסנוס נ' ולינא הכא ונס׳ לישנא וניס נ טי  אות נ
׳ של שנים דיה שכה ויש נשיי ומיש נ׳ ; ווויק ו

ה  ש׳ ננהיג עיג קניו וף ח׳א לנ נן וסשיי ההיס פ־י! .ט' «זיצה סלה ד הדנ
;השר נהגיא חייל

ה לנ  אחית שכה לו כאץ צ"פ תינ״ח ש' נעיז פמ׳ג שץ .ניו׳ס לה שליו ואץ ו ה
שי ניו׳ק שלין ש נהמה ע׳ג או נאיל! כ״א  ^נז שץ שנשרף ונניש כאויג ו

ף נפ״ש הישן סס' רשניא מש' ואיה ור,צח ,מקי׳ו סי׳ ה פיג ט י מיס וי  ואפר טי
 לשלם נא ששנת יצושס לז' ראיה אינה וזו ,ינזים שנעת לן חפפה הסכת חג קיא
 שלק אץ ניו׳ס הא נלאיה הא לזה צדן ותה פ״ש לשנת ראויה אינה ונהמה ז׳ כתוך
 מעיויש עלה כני אס לה יששכתס לדחות ויש • ניו׳ע דשלץ לה דמשכחת סשפע אלא

;לירד אותו p״r« דאץ יאפשר
 ,פלטל כדיך הארכתי ונשדוש■ זה p הניא לא ונהלטת .כו׳ סטי ע׳ג שכן י הלכה

נ ד׳ דף שכה נמס׳ התיי מיש פית ונראה  טד לסיסר אניי סכי סד״ה פ'
א דהלכסא אשי, אפי והא תהית שכה לפגץ נפי שיין נעמוד אפילו וגי א ו  נשק ינ

 הראיש מדנד רשה שהניא פ"פ פניק להט ילאו ניק פדרנק היינו הניכיש מחיצה
 לפני[ היה לשנס סשצה דהוי וכל תהית להדדי »ים ושכם סכת יפמיצס משפע ועשיז
ק אלא שכה נ י  ונזה ,מפאיתא סמיצוס ונפיק לדירה דומה שיהיה שכה נכי המשיי י
ס ולכאורה נשכת לשנה דופן הוי לשנה דופן דשי פגו יניס סנרת להנץ לט ארויס  קו

דני יש פעם ונזאי לזו זו פנץ מאי א אכל נ שני לפפמיה ינ ד ושפת פנס רפשצוס ד הו  כ
 איש שדשס סמיציס שהצדכו ומה לשנה דוק הוי לשכת דופן והוי פה נל ומהית גינש
א אמי וששי סדר^ אלא י כיא להמשי שיין ילא ינ א  לא שטס של נשכת אכל ישם ס

ק החמירו שי סשיס ינ סתד כתרש ו  1̂ ופשפש ז' וף פס וגע' כשגיא אמגס .ו
 סליא ילא נעיק פלישת מחיצות דג' היל שיש גיל מקרא שכה דפמיצוח מיל יתלשוא

ת שנה א סניס אוש ולפ״ז פהייושלש כהלכק ושתים כשגיא נעצמו הסיי ונפיש טנ נ  י
:קצרש ד ודוק דתלפווא מסתמא מהלכה

ט ואציל יג הלכה ץ .ונפלו פ ט פנתנ ש יש הה'מ פ פ נל אלא ניפול נפי לא ו
. לפטש פסש שאץ ׳ ו ח ונינו וועס נ פ נשר נימול ונפיק ההלכוס ט

ט שמלאוהו ניס נהויא דיןתנ• משום ייא וסטס  והא רשה אים משה נסל ונטלו ע
ט לאשתי אלא שט נפל וקתני א ונשדושי ססם פ טנ׳ סנ דשנה פ׳ק ד  אן נ

י ,ט״א הפיקי ממש ניפול ונפי נ׳ סרדף שסדנר ׳ ט ופס ששא לפל׳ד י נפיק יני
ט ואציל ט וספה לשלם לפטש ועתו שש! שיט ונטלו פ שט פ שלא שיט שסוס ו
ס לשטסו ופס שאץ מופתו שאה ט• ונ׳ ט פו  שפסנ היו פיז מס שפאת כה׳ תי

 P נשיוש נישל נפי ולא משמע להניח נטל ה*ז צרשוס או עתר ססלשש ניס שס
שו פאץ פדעש שאה אם ט ועי׳ נטל ה׳ז לסנוש ע מזי סן עלה סאהלוס פטיו נ  ו

: נ^ל שיל ונש׳ ספני׳
ד שיש עיין .שנה דשני מ הלכה י נני ן שכה ס׳ ה שיא נ׳ ו  :וסנוס וי
p “f i ט ש* איס נמ׳אג שץ נידקוס. ש?ן נ הלכה ה פ׳ ;ט

ה ק ואס ד הלנ ק ושן ו  יצש פלאפק סעסרה ניק שחס .צויש פנפסנה מסנ׳ ש
נ ויקב טרן תשלת מכלל ני ו טיש רניט מיש עיג וכזה הריפנ׳א ו ד  מ

ק שלא ק ו  .למ׳ע ועיין הוכר טעה פל עצש וסמן חהא לאו כשירה נסצן וצא ש
נ סטאי הראכ׳ד וספה א ג' טנ׳  פי׳ שסאה לכלל לטא קוונים שק ספני וז׳ל ס׳
ו נפי ואפשר הה׳ס. קושיס ליישג אסר ונזה .תדזץ ולהפי ל א י  תשלה שנה יננקטס ליל ו

; סדינק אלא
ץ .פשלה ננקטת ה הלכה ה ת*נ י*נ דף שנה נחות' פ ו ל  פדמיהס דאה ס׳

^ אלא ששלה אנה דמקטת כתג ססר נקייה והסנייס תהיה דסשלה ט מ
י דיס ג׳ דף נשכה נשיי ס׳ש ועץ :ל

ב הלכה ש הששה י א אמי ננס' אפריק .האילן תמת שנ  תחנה פצלסס אלא ליס ינ
ט׳ ס אתי ט׳ שצתיף קא והא ו ק יש׳י וש׳ נשתנק ל נ ח  שפירק ס

ט המסנשל אשר נל לדן לכתחילה סירה ונהינ הי ט נ א י נ ניכר אנל האישי רנ
שי א ה



403קובץסוכה הלטיתספר
שי  גרגר זגס or סנס ד006 נ09 סוציג »' ^דס 0a>3t ו(0נ> סץ־ לא רא
ל, אסס̂ו ג%ע ומוסד s 07 }ל0 האסור גרגר א»לו 0*90 « raא p iao n

•poS ני ונאסם פיס, נלוג דנסל , ססס׳ק פליוהס״ו 900 ג ̂ינס ^רסם ג'  אם רס
לג גלא 900m 9ווג0 90צל 9וג09 אס גירק סלא סנסן לא  ויפס0ו גסר. האלו

 *poo ספל ^■לן אפסיג אילן9 גלא 90000 סרוג; 90צל 9וג09 06 גס סדג׳א
 « סגסוו אלןפו9 פרסי ססנס סי׳סנסן וסרו׳ס גרא׳ס. פץ גך09 סקוס 06 סוסל
 6ול «ףפ גפוסו אלן9 ונפסס גלל אלן סל גצלו 9ל> דסא 6ל0 9דפ» דנל> 0«0 פלין

cptio ק לגסוס »לו6 9וג0 לצל p 90 0<פל 0ר9ד (ר010ו סוסר לגססילס ג o>6ג 
P09 p 9ר09 00000 9רוג0 90צל 0* 06 ל96 '0ו09 גסט t*1 גסי יסגו i פוסלסס 
מג אן מדנריסס דניאס סרש״א ו  9פ!ףד זסזץ דוסיא סססתס סיונס מי יאסול בסצל י
 *ג9נג נסר 6pn דנדפנד דנדגם סירוס וליל . 90000 סלונס מוי רכסי דצל גיוז
 לסנסיי לס לאורויי גא דרגא 00 סרסיא קושיס סיוסג ונזס לכססילה לא אגל

 6*9 גסגסר לא דא סססול קדיס גץ ססלס 00 *א0ר9ו לגססילג ק 99ו0 לעסוס
א ויניא מצלסס סיוגס גסססס ס דסיפס 9וגרא .י*ן9 סוגרי 9י ר  וא9 סגק גסייוס י
 לטון אססי וגזס סיטס פדי ספצץ פל 90 0טנ9 קצצן ואס״ג מיס 0*09 גסיפס
רז  גסוגיא וסו׳ וגואס 0*9נ9נ פי׳ סקצצן א ון0ל9 נזה וסיוסג 9גv' 000« מרס מ

; p*n1 גאורן סריפניא
פי׳ גרגרססול סינן טז חלבה  Pלסלן דס פ*ג׳0 ף7 פירוגץ וגגס׳ 0*90 ס׳.

: poor דיה הסוס׳ פ׳ס סגאורייסא וא90 מר לגץ סדרגץ וא90 מר
ה נ  ר0ג9 ססגי אוסססיה 9009 ססי סזץ 9פלי סרס וגססגי' .גגו 9פלי פרס מ ^

p ססולסן מל •ומץ וקיסמין פלץ •היו פלא מפד ממי סמסיס ופידסיי 01 
ט סוגו׳ נהג ס׳ל ונם׳ .סרג׳ם »׳נפ״ז ומיץ פייפ׳י טל ססקפה 90 00 ׳9מז  90 מי

ט סהמס ממי נלספלה רסג מדלא גרש״י *ל0ד לפונים 0•  מ׳אס אלא נססגי' וא9ש וג
ס דקנדל ס נדנר גחנאר ולא .ע׳ס אסור סלמפלה גל מי  מיוגס צלתה סטנס א מי

>90m ד  p09 אפפ׳ג 90000 סרוגה צלסה דהסוגה פ000 דליסגא וספא דץ09 ^:
p0,אופה פנפל סלסמלה :ודוק גמיש סייג לפיל 1

 גפו רטט דגסג א9 .ט' שפשה >09 ט* 9טג <אג 9«ג 90פו9 כב ה9^
 דף רש*י וכס׳ש למלם אסד לפטם לט לסומס נא הטס נסון 9000

: ע׳ג ^
. סאולה טגה כה ^נר■  90 אסירה סטצי ספשויה 99ט גסוסקים רסגאר לא ס׳

ס סס׳ יפקג קול גני ופיי! .דמה :פ״ק טנ
ס ר  לרמס ליל קרא הלכסא טכס נ״ס טפרא אמדיק .ט׳ מים M הלכה ו ם
ודניט קפ׳ל. הנדס אס ולא ססיאל האזרס םו*א סנרם אם ”

ט׳ יוסף נדני ופי׳גססי לרטס. דיס 00 פויןנסום׳ סייגים דנריס הפסיק לא ס  א׳
נאריסס: סריס

 ססגרן־ 0*9 טיא גרטס ׳9ג רטט סגסג אפיס .׳19ו הפק פל ואריג <ב הלבה
pr לגרן ליה 919 לא טג איג הטסה טסייס טל pr גריס הקירוס גשפס 

ט ס׳ו דן! ה9ט הטם׳  גסיפם והייסנ״א הרסנץ דטם וליה הסום' נסנרס גיל לא מי
ט  דטגס *ק0 סהירופלסי רוסו וסילא סרט׳ג ט׳ יוסף ניגי ונגי *ג9ג« נסיוד ופי׳ מי

:נש*י שס וטמ׳ש פ׳יג נ׳ דף
ה  גויס אנדרוניטם אסרק אי סנ9ש מי ויש ^נ״ד. פי׳ .ואנדרוניטס פוססום יג הלנ

:מנרטס נשים אם גם מגרן אמו נס״ט
 ט׳ ,p970 אפילו גלל איסור לינא דנדסטת שטנר פי P1.דסטס טצי גץ סו הלכה

; 00 וגס׳ו ט׳סרליס יוסף גרני וטי׳ ׳0 טזיג ירוסם רניט

לולב הלכות
ס ר ק. למטלה הסליסי והפלה 3 הלכה ז פ  דיס עיג 9לד דף טגס רסיי po פ
ק סרמיו ט* מסרליו ונסגהס *א00 סי* נמסרייק ועיץ סרי י גי

רגג0צ0ג׳גא9אןו90 יוצא ואסל אן90 מצא 1n6p סל סלץ נ׳ 909 וילהרליס ׳9  ט
 מ*כ ט׳ נ׳ סלק ססנ״ן וטיץט׳ס קיימי סיסה נסוא והראיס דרש׳י ואאסר סגיסם סל

m נס גגודל אצנפוס סשר p 067 ל מוקא טלה אוסר ואט 0*99 וסיס i ט^סאיצ 
הלהשס׳: וגטין «קל יסצאס לא אס אסראסריס להור

ה  פסנפיהווי שהניא מסףט׳סרסיס גרט ט׳ איוסגניצס. אחרוג ושיפוד ח ^
>6 סטוא וליסיסאסרוגיסגצירליס ראסק גצטצוסגיוס טצס ט טס אסרוג

;גסיי גזה וטריס מ מצא
ה : ה ^  סרסוק טציאו P רגיס ג09 היו טפר ׳90 וגפיג יסנירט. שסא 0ר1ג י

:מה׳«ילה סייג *א0נ נסיר «! ומגיש צימס
ט הלנה הסיס ט׳ .אסד נגד אסד פלס אסילו כ הלכה גנוי טיי ניי אי שנ  וסיין מיי

ס מלגסא גסג ל  וגגר מגדיו גסקשה וסלי טא גגיאיס «ג0ז סטס נ
טג נשיי נסנסי :עיש הלו לדנרי י

פ9 גטין .יטל לא מטיס סל סהן אסר סיה h הלכה ח &רס  גהוס׳ וסי׳ ל
ס י ה פיג ליא דף טנ ם ואיס דסשה נאשייס ל דטסים פני

 פיס גנוןססנגיסו להלל מגמל קטיהגדאסריגןס׳להדלסאפנגהלהוהדר סדאגגהיה
t o ס זססט׳ הריל וגסספסץ לקפס  ופסה גאסירה לאוקסי צרץ■ 9ט ולא ראשון טי
t o לנסלו לפנים אומי אש לידו משנא הסמ׳ג נשס סכחג קט׳ו ט׳ ילד ניי ופי׳ 

 מדינס אלא לאיט דס״ל סדנרו יראה פצסו ישראל שצ אליל אט גזירה ססוס מפפא
p אגל  to n מ מדאננסה אסילו ניפול לס ס ש'לה היין סדניי ונ'  יטל היאן שם מי

טל. וניה צד וא״ל משום ט לוטס  ניד שמא מ0ענ דהא סמוה הדנר ולכאורה פ׳יני
לג נהסויג דלל אלא ניטל פהט לא טג יש^ל  איל שפיר ניטל לה יש *מ0דפ סק ו
א ג0% וסייגו לקססה גנוה וגייס מ^ הדין וק 00 ה  לזטס ראלp שאששר נשסס נ

 ההגיג סגרה ולפי קגסא משוס to אגור ואיט הפסס 70U מוסר מהפפס טא «
הלן  נאשדס נגמ׳ לס מוקי ומשיה דא׳י הוא ומדינק לגפל שיטל נמן יוצא סלם 9ל ו
ק אלא הספיג סגרה דליל וסייגלא סטס׳ סדנרי to יי®״* מסה ש דזט נ  דיס נ

p ם 9 : 99 מקוט ואין פהיס ניטל לה סאץ ספוגדה יסראל סל פגי

0« DVת. סאר לא אגל ט׳ הרסק 0מ ט  נסמס מגרגץ לולג רסל רגש סיטס ה
̂ס רגש פליג לא עיו אגל מנמץ דאיט היאניי ורפס סמק  מי נידייט דלנ

 היש לא הדסק גספס מ מצא דלא דאניד רגיט דסגרס אלא אהרוג טרס סשסגס סלא
 אסרוג לא גאן אץ אס גסג וסלס ̂)גסוריגהו אסי זלסא סשסגס to ססוס ססירץ
 הסטס נשאי לאמויו אסי דלסא אסרוג טרס השסגס to ססוס סלא-יקסט הטרגנ
 סטס גסיס ט׳ סנירס ט סגפגדה סטס toe ו^ול הסורגג גאסרוג סלגוש וסיסס

;פ/0 סי' מיש פאירש
«0נ גסג גשיג פרלה. של אסטג 3 ^כה  וסי׳נגגלג מצאץ. p גסיל סרלה ג

 ואנא לי ספק דאסריק 90 גסץ לאגילה היסר p להא טה טלק סרלס ט׳
 גלל הניאו לא והטי יניט דסא השלג פס הרץ ונאסה ל׳ס יף קידושץ נמס׳ איטל

 לל להדדי דמספקי רנק זהנך ילל רצ״ד סי' מיו ניי ונסג המי לספוקי דטל קי
 ומסק לש ט יוצא איט 9וא' להדדי לסטקי אטי הלמ״מ למיד אגל סויגה סלטיו נלד

: אכילה טסר נקרא יהיה פשר גמור תפשס משוס לוסי
ה ננריימא .אטל לפיו מקום סיס נ הלנוז ג נזכר ל*נ דף טנ  (לא כטף לולג ני

ט סוטרו  כטף שנפירוש מסגי ואפשר .נצ׳ט שהטס חמרה נפש נס׳ פי׳ יני
p טף דהיינו י״ל דמי נלפניו וצודץ דסהיק ולמאי אירמיס הרנה ץ 0\דממלי וערץס נ  נ

 נץ לססמיר דיס פסיק ספטם גטס ונם' מדמיה סי׳ ניי ט׳ מלפטו ונין טלאסייו
אג ופגיןהגטקוס פקוסמלאסרמ «ץ פקוספלפטו פto 9ט ק ל פי ט פמס פקוס ינ  ג

ג טנל ססוטרס: נפל מ
H3W פסלי נס׳ ופי׳ סיאלד ססנס טי׳ .ל הדם ה P ט׳ ל ספי 3ל to 

לי ונסלקו לחץ פלץ נזי ג׳ ומסייט פלמ m ינט וננדיסא נגלג  י
̂ט ודני• קטם נ׳ סיטןייי נפי׳ סיאיש ולשיטס הדני נפימס וסילס  הארנסי ופני לע השו

 ינים השטיס לטס נניס נק סהקסס מס טל טפס סנסן סילו סי׳ לי ופי׳ נלי נזה
ניייסא: ק

ק רניט לשיטת מסייפ דמשטחץ ולישנא הלס פי׳ מ׳. פינה ו הלכה  הדס גני דקהט נ
«: ואדל (1 הוי דהא מינה גני ט למחט לי למס דפסולה

 מנטא יסר פטל נאשר השפא קשיא אי .פסול יותר או נאיסי מסר היה אס ז הלנה
 יוסר שיהיה ®■ילא אייגא שאיר אני! P לא ליילא א’א

̂לו סי׳ נגלג נאיסר פיגול נו לסשוס שטנל נד• סגאיסר  הרדניז נשם ניי נהגהה סיס
o פטל אסרוגים גאילן ליטלא של יטר שהוינג טרננ9 אסרוג .קלד ט׳ לס h a o 

: to)0 נשם לעיל ועמ״ש ס*י ט' נתשונה אלשין
DV ס ונ׳סקוסש. גג׳0ווי0 פלסה ל  לולנמוול ל ללס גשם לר ומליסוגס׳ ט׳

 גאסוונץ 0וויppo 0 ווה .אנפנוגטס גפו סוזיס וסי׳ ל. פצי פ׳ צדדים פשט נ׳
 אסרוג פשאד נסה ואיט גססטס מקסס גשר איט לס ססיס להס טש אופן רוג סלט

 אלאגסגראס גקראניס גלסאש טראה וגלסיט 0ווי0 פטל דפלטטט והא ונשיריס
 0000 לפין p7< איגס סטש קודאין סאס אלו סרוג סלט נאסווטס לנלסאיטהדראגל

 טלו סאסיע אה חאס סאדם ניאייה וטנס גיאה ססהא נדי נק להססנל וצרץ־ דקגק
 והדי נ״ש נקרא ואיט רואה טנס ראייה מסר לו po אסר ואלס רוסס טס גלי הדר
 אסיוג ומראה .ננה״ג מטראט הד*מ אופו הרואים לאסיים ולס נידו סטא למי נקרא
 אודם שראה ט׳מגיא. השדה נפסג ירוק ושטה ניצה נמלמון 6ל* דף טנה טס׳ פי׳

 זאמראסרמו א9ג נסס'טגוגץ שי׳ טדסגיג. איט טסקא ואה̂י טא פטלה מראה
 גאה אסרוג לקטס טשל ט אסר• נ0נ ונשלג אדוס להמס אסרוג דדן וטיצרי לפסמץ
 טפסים והיודפיס פרונש הטריס גאסרוגש גטלץ טלש גסס גסג גס טג פנל והדד

נאדצוסש: גדילץ שאץ פשט
 :ינק דיס לסיג לפ נשיי נאיינום נוס too מסים. לאסרים סקגה ואש י ח%נה
 דהא ל• שססנרא נ0נ אגלהרסלא סלט נ0ג ונו׳. לולג סקט טססץ K• ו^כת

 לצאת לקסוט אגל נו ולפרש לו9לאו אלא טא גו לצאס לקטהו גשלא דאסץ
 סאיט מדפין טו שלקטט נספה סהר• גרירה יס דאמריק 0 מצאין גטגא גגל ולאי ט

to לקטהו נן דפס של ליסלק ראף p נלאסדסקלצאסטסשאטלוסק t m t 
T b a e i הגאה שגדדו m גה סאץ סטהס סל לסצר גנגסיס שסם פוס p ט9 מלוקה 
 נהרגה ספגו ש דפס שפל ואססר׳ וגו׳ גרילה טש והשמה גדריס ׳9מ f09 סמסאר
 טגה פס׳ רשגיא גסיווסי אפגס .פיג נו מצאץ הקהל של אמד לולג שלוקמץ פקטס

P׳to לא דטדס גדאשלשי ומסר שם. «לס פלאנדני'המלא פנואי לסמטא 
 ק0« גסליס פטשו מד גש שק ט 0097 ללולג דל׳׳ד גו יוצאץ שוסמין של יטסה

 נדירה לטסי לשא נסלו שפססטא דגק שאול וסי דסנייה נסולקש זלא«פק «י (לא
to הסט אאיג הגאה נטדר אטד נטלו שססש אס 3ש9וד סלקו סלי אי! 4ל1י 

 מדאמייק נדירה P1 גנ« מא לשלו ואמד אמד כל נשוספץ )00 אנל וגו׳ הנדר קודם
 אט שלי לסקי לשר פיטל למצר לשנס פשטם שנשם הנאה שנדדו נשוספץ ננדייס

 אס! וט' סגאס נטרי אטי דויסי שאני נדרים 000 דאסי למאן ׳״to מי' גמש
 סניס• ס׳ל דלא להדיא הרי .מניד נש קדק לנס «9ג שלו דלטך טנה גסצוס

 נשויס שי׳ טדה מסטן נטנס וי״א לנדרש דט טכס רק לנדדם ל״ד דלולג סרשניא
to°' טי' רסנים מיס הגיא מסף גרג• וגס' מלו ט׳ רשש i! וטסי הריג׳ס פס 
 ונסקטיץגאטו סלו טלו טא סאלה יט סאוצסדסמלטר פטגה גרש הסוספץ דטגס

 טגס גרייה p 60נד*ייי דקיי׳׳ל מדידן שסאו׳ו to דגדייס לסן דליי
«w| הסקטדץ p !שי׳ ט מצאי t f a להניא(אש ש לנאורס והגה .רל׳)נ0 ט׳ 

ד הדסגיס לסשס  סיטס גד׳ אלא טהנס דאישש P דף טנס ריי דיליף פה איס ^
to טרנא מיגא ספיקוא והלא ליס גסשר שדגש וגו׳ נלילס ולא נמס דטהג פלולג 
ל ושקל טספץ שק ללילם סם  פטל דסאול גלל גדיא אי ואף טגה גני ססאיג «

 סהטס פיס ׳01 ר׳א 9טז השוחפץ נטכח לו טכס הסוס׳ כחנו סרי to נסוכה
 מסקל מרט ספקשיוץ pnמ שטל דכיט אלינא נמנה נס הרשניש ששס לפי נקושיא

 גס «0א ,סלס 0שי1ק ולק נלא דסיל טיל שקלה. היל סקפידץ שק! ונששפץ
 דסאולה ס׳ל טיא דלי •יל דנאטס הכיס י\שיח לקיט שהנאמי הייסניא לסיסת
 גרירה טין טנה מגי ממס טא ש מודה גששפוס פכיפ קויא ואי גטכה פטלה
 לי יליף ספש ואינ גרירה טין ולא נטלו אס ט מצא דאיט פמס לולג גגי טסאיג

1*p גרירה טין גלולג מס הרסליא לסשס פסאיג P הקושיא פריץ נו לצאש לקט
שארס
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 6הרשנ״ שיסח שיסית שלס ן6נ יש פוניייי ס5הל .נהרשניין 1דל< ר!)יה זיש פארת
דרה תשים ט rhs< מהחלה in,לי אס השוהסי; הרונ6נ ייולא  ש<דרו לשיהכין ומוי נ
 דתוס״נ דהיכא הייסנ׳א ילשיסח ,סליקה די! ט נאי! לחצר ליכגש דיייהרין תזה וה הגאה
 אף השיהסין נאהריג ייצא יאיט נרירה שיין ילא לגדרים ל״ו נאחייג כתי נטלי לצאת

 תן שהרגה שם וסטאר הרשנ׳ש ילשיסש אשליה, דרססגא ני לצאת לכך מתחלה לקחי אם
 נרירה שייך ולא מקאידיס הס אס ט ייצאין אין השיהאין נטשת אפילו הסכיתי ההכסיס

 שלי כולו שאילה ינעת שאיל לרטת אס נ׳ אתי לא האירח וכל לט אסר דהקרא כיון
 דר׳׳י צ״ל ע"נ הנ׳ח ר\שית ליישג הריסנ׳א לשיסח לאמ׳ש יהגה נשיתטח סשא״כ היא
 ליה איס דכיע יצ״ל נרירה תשיס תירכא ליכא ישיחאץ אשיל ושאיל כר״א ליה אית

 הא קשיא ואל״כ נטכה תודה נגדרים דאיסר מאן דאאילי היישניא יכת׳ש נ“כה נרירה
 וראן לסיסר דאיכא הכרה תזה אין אמגס .דיכחץ נכסה כדאהריגן נדרה ליה ליה ר׳י

 סאן אלא הג׳ל הרשנ׳ש נשי׳ת יכמ׳ש נדרה אין אסריק כאן נס נכ'מ נרירה ליה דלית
 ס׳ל אי סהליקת דש מציגי דר׳י אלינא נם ינאסה רחא ויכה׳ נכל גרירה ליה דאית

ט' אס סאי ד׳ה ע׳׳א ל׳א דף מכה התיס' קישיח ליישנ יש עסי) יאדרנה נדרה  סה י
א ניהנת אינה דטכה דר״י אלינא וס״ל והנא ס׳ל רנ דיל דרג אלינא שעירים  נד׳ נ׳

 שינה גאתה נרירה אין וריי אלינא דס״ל ילתנא נרירה ליה איה דריי ם'ל פינים
 כר׳א לר״י דס׳ל ליסר סונח הריסנ׳א סגרת לתי ינס . יהשכח דיק דנר נכל סהנס
 טכה אלא כר׳יי נהא קיייל דלא שסיר סיושנ ק״י •ליף יסש׳ה אסלה שאילה דטכה
 דירד דניררט כיין .ט' דק כל ד׳ה שם נחים' עי' ה1נ מידים יניע דנר נכל טהנת

י ^ יסיסרך נשרה שאולה דסינה אלא טיתיה הלכהא ליח איה ייא לשיסח י׳ ק  ינדריש ה
 ייעשו ינחג יכי׳ )יי• עלי יהניאי ההר צאי דכתינ נעירא פירוש היא ניה אמיתי

ט' סיטת הקהל נל  דטכס להס חיוש דעירא משוס סי׳ גדילה שמתה להם יתהי י
 דן להס הידש דעירא יציל ר׳י ילסיק לא יאמאי לי׳י תכסיס שהשיט ונסי נכ׳ד טהנח

 לחייס יכיל היה מישראל אמו כל )ה ידי יעל הק׳׳י מיסרן ואיה נשירה שאילה דטכה >ה
א1ע להם שלמד וקידם מכה מצית  נהם שאין סק;ר.ס יהיה פסילה דשאילה ס׳ל היה י
מכה יידעיססיה עתה סשא׳כ סיכה מצית לקיים ׳טלים סו לא נסיכה מלק  שאילה ו

ח הקהל כל ייעשו נשירה ט  מטהיי לקיים יזכט יה׳ .המציה נקיים נוילה שממה ותהי מ
: מפצה ננסש

שקלים הלכות
p ”lB ע א ד.לנה א  נטה ומשולחן משים v מציה על מנרנק אק ט׳ סה״ת ס׳
קסיס סי׳ להרהנ׳ן ינחשינה ח׳ סי׳ נתשינה הרשנ׳א .יכי קא י
 פחית הניא הדל שאם הנר.ינ ק מדאה תשא כי נס׳ הרסנ׳ן ינחג .ננהיג הרדיא
 כן לסרש טכל לא עני נני אכל ננך שוי שלילית שיסה לשרש טכל ירנה נא והעשיר

רנלאו יפנרו מניעיה שתיהן p יאס ראי  הינירי שלא המצית מוט ולכל הלטת לנעל יi.ו
 מל אמת ליסןנשנה רשאי דאין נה להירות ישנה שנה נכל רניט יפ״ש עיש. היה הלאו

: שטם כמה
 סן דיה ע׳א ח׳ דף ירישלתי שיק עי׳ .כי׳ סלע נסיה טמן אמד כל היה ו ד.לכה

: מסר׳ דהך עלה תייי׳ס יע' הדא
ה לנ  לי לתה מקשים ירניס .הגרים את לרטת אדם חני׳ נירישלמי נרסיק . וגרים י ה

 יוסף כרכי נשפר ניה יעי׳ כישראל ט״נ שנודרים לרטח מאיש דרשינן הא קרא
 עיש יעי׳ מעתיק מה׳ פ׳ג ינרמנ׳׳ם נשי׳ מיש יעי׳ .ה1נ מאיד שהאריך תר״ס סי׳ אית

סיו  דש נשיי נס׳ד ניה שהארנר,י מה עי' ט׳ קטן וכל רניט ימ״ש .ת' הלכה נפ״ד נ
. שערות שתי נשהניא דתימר הדא ידיה ט׳ קסן כל דים שקלים

ה לנ  מנחי׳, כל לעצמן דירשין שהם כמשנה מפרש הנהרס. אח ממשכטן ואין י ה
 סינרים יחכייס ט׳ הלחם שתי נאין היי הלשכה יסחרימת .ט' כהן

ד איק טפץ היי לא זה כל יעס מוכר הנסיג פרסית ממנחה  לידי יטא שלא נ
ע: סמליקת, ״ ו

ה ב לנ  ע״א כ״ה דף שקלים ירושלמי עי׳ .חסאח ואחד עילה אחד ב ה
 דקיי׳׳ל אע'נ נחנמיס דפסק יראה ויניט ותנמים דל׳י פלונדוא

.ימנ״א דיה נשיי נארינית ניה עמיש נרירה אץ נואירייתא
 נשיי עיא ייג דף שקלים ירושלמי ניה יעמיס .הלשנה משירי יטרסין ומיירץ י הלנד.

ה שם :עיש מחילפס גירסא עיש רניני ונרי פי' שלישית שלמי וי
ה ר ה ג פ לנ  שהניא כמי דכשקליס דסיל וריס כי׳ נשקלים איק והקלטטת ז ה
היא דקלטן דטנר לטעמיה וריס רשים הייט הירושלמי נשם הכיס י

:ינש״י שליד עי׳ נירישלסי כדמשמע דית
ה לנ ט ה ה . העיר נ ס עי׳ ט׳ שי׳ ינספרי ני
. ד נ . הטנא אק דיה עיא ׳1 דף נשיי כיה הארכר.י כ׳׳ס עי׳ .מסנה נשיסחסקי יא ^

ח לי שיש כיין איה״ג שאר דכל ׳״ל עה"נ רטט סרס למה הנ"מ יס׳ש  ק
ס ימ׳׳ש .חוהיס מה׳ פיא עי׳ יצא נגוטה טמר שנים לנעלים לשלם חייג והיא נני  אם ̂נ

ט׳ נתרמה לא  חולין שקל חצי לי שהיה רק לשקל עדיין הפריש צא מנננ אי שמג)ל פי׳ י
מסט נ)ל אי ינננ

ה לנ  מה שם נלחימ היי המיקדשין פטלי נזה׳ נסיה עי׳ .ם׳ שטם המפריש יב ה
רי שנתקשה ט נונ ;אותי ד״ה נסיע היא פיה ירושלמי טייר יעי׳ יני

 הריע נשם שכתנ מה פ'מ עי׳ .טלה לנחלי יפלו ט׳ למחצה מחצה נמצאו טי הלנד.
 ונרי וסיים צל׳ע ינאמת רניט על נר!קשה דנריי ומסיך הירושלמי נשם

 דאולי מתכפרת היא נסה הזאת האשה שם היג אלא שלפרט נירישלמי נמצא לא הריע
 הקינין את המספק ניד תנאי ר״י אמר הכפרה לה נא ומהיכן מהקינין הוא נאמת

 שנחט הנשים מספר לכהטס היה יויס ודאי דהא הדנר ופי׳ ,הפסילות אס פספק היא
 הקינין יעל דיה ושקלים פיז )׳ נמשנה ההייי״ס וכמ׳ש נעליהן לשס סקרינין והיי קירק

ט על שמדת שאין אע״ג להקדנן ראשונים נניאים הקנס היחה יחיד נקינטת דנם  נ
 נתוס' וע״ש כפרה סמחיסד חץ דעה צריכין הכל ל״ח ק) ננדריס אמדק מזו וגדולה
 יקחי מאין אלא אינה הירושלמי יקושיח להקרינ רשאים היי לא ממספר יייסר חדשים
״ו תנאי משני יעיז הסטת  הסטת שניזן יניק הקינץ אח המספק הסעות שיתט היא נ

תהא לא יכסאת שכי.נ הרעי׳נ ידנרי .נאכלס יהחסאח הקיטן סססר הקריט כהרם5

 היא כי׳ הקינין אח המספק היא ניד תנאי י׳׳י דא!מר יהא .יציע הניטתי לא נאכלת
סיו כתג ירניט המספק ילא משלמין הצסר לריש משאיל דריי אלינא  פסק היד נ
ס קישיח סיישג יעפ״ז . כר׳ש  להנרא ואיל ונאכלת אלא כרעינ דלא סינר דרניט מי

 ליס קשיא שפיר נאכלת דאינה הרעינ שהנץ מה לפי אלא הקיניי עליה ומקרינים
ל לא כזאת וחדישא למ״ס  נזה טדה יוסי ר׳ דגם לרניט דס״ל יאפשר להשמיס «׳

 נאניד אנל ההקדש יפסיד שלא יהאטדיח הפטלית כ׳א להשלים צריך היה לא והמספק
ט ההקדש ואין עילה לנוזל' יפיל ענ״פ שהדנר כה״ג ד ימיש .כנ״ל היא יפשיע מסנ  ט

 צי* יזה נשיין מיידי הייג אחר הילכין יקריג ריש למיד לקרינ יפלו דסק הא הרעיג
 לא דהכא לימיר רצה שליד ונספר נשוץ ומייד פירוש ילא למיססס לרניני הייל לא נ”א

 לשעה ומשר ענידי יהקיפית נפלי מתי ידוע אין המטח שהרי הייג אחר לילך שייך
 תעית אינא עכשיו אס אף משל דרך מטת שם ינחט נאים הכל תדיר שהרי קלה
ה שקלים נשל אלא כ'כ היה לא לכן קידם אחת ששעה אפשר דנדנה נשיפר ספי  ט
 תקשה אכתי דא״נ .דנריי יציע הקרוש נחר ספי אזליק נריר הדיג שאין יכיין ספי

סיו נזה יעמיס .נשיים דסיירי איי רינא נסר אזליק לא למה נתעיס  מה׳ פסץ נ
: יאנידה נדלה

ר  <*נ דף סנטת נסיס׳ יעי׳ .כ*ס עי' .החניחין את מקרינץ ד ד.לנה ה pפ
ס' יפי' ליה דשמעיק דיה  דריי נמסר׳ דחק הא נתן חק נ

ץ אסר דר״ש היפ יירשיס משל אומר  סורשץ מן דמה״ת ריי קאמר יעיז צטר משל קדנ
 שיעס וכיה גדול דיסק הוא הכ"מ יתירין רנינו דנרי מיושנ ונזה פלינ לא אהקנה אכל

:ימק לעניו התוס'
 משיסד הא שהקשה שם נאסיז ק׳ דף ניס נמס' עי' .טתרין ניד שוכרין ר. ר,לנה

 וסיש תירוצים צ' ע״ש לנטה נמי אטר א״כ להדייס אסור
ט' חדשה מחרוסת אלא צנור קרנטח מקרינין אין גיסן ר״ח משיגיע ז הלכד.  נס' .י

ה פיק ד  נספר ונתנ .מציה שחיסר אלא יצא הישן p הניא אס ז' דף ד
ט אנן סורי י לשקלים נפיד שניט שלימה משנה הא שמואל קמ׳ל ראי לי קשה מי ס  ט

 pהאיס שנר על אוהה ומחללי! האומנין שנר מסנה ספרישין נה טשין היה מה הקסודה
 נזסנה החדש נא ואס חדשה מתרימה אותה ילוקחין ותוזרין נשכץ לאימנץ איחה וטתנין
 נזסט החדש נא אס המפרש יפי' .היפנה סן לאו יאס חדשה מתריסה אותה ליקחין
 חדשי) מתרומה אותה סניאץ נזמנה מושה התרומה ינחרס שקלים הניאו אס דהיינו

ט ה״ס היא מססני' ואי יייל .יצא הישן סן נא אם ואילך נניסן מאחד אלפא וט'  דנ
̂  pהי סן נא הדש כאן ואץ כיון נזמנה החדש נא נשלא ווקא הייט הישות מן

ענו אפילי הישן מן הניא אס קסן יישן הדש דאיכא היכא אנל נע׳יא איא  אא לא וי
 לקנא נסיליזיה שמואל ונקט והייט ולא שמואל קסיל החדש סן ולהניא לחזור יצריך
 אלא לי למה דנהת שחיסר והאי מטה שחיסר אלא יצא טשן ק הניא אם יהירא

 ישן אלי) חדש נו נאץ דאי יצא אפיה הקן סן הניא אס חדש לי יש ואפילו לאשמועיק
 שהאדן עיש אחר נענין ליה א״א הא לסיענד הויל דמאי כאן שייך מטה חיסר מאי לטד
 לישנא ינקם דששאל לישנא דמדשניק נדנריו פה רניט סונר׳ משסע לא ולכאורה .מאד

 לאשטעיק נא לא דרניט טסי ואפשר .חדש דליכא היכא כיא סיירי דלא משמע דנרייתא
 יש דאס היא סודה אכל הקנה מן טקחין לכתחילה חדשה תרומה כאן אין ואס אלא
ד ויצא הישן p ולקח חוש כאן דענ  תטדץ מה' נפיח רניט שכתנ סה ייל ונזה .נ

 ססקטחיכם שנאמר החדש ימן האק מן אצא נאץ איק הלחם שתי נ' הל׳ וטספין
אנ׳ד וכחנ העליה מן יניאו חדש מצאי לא תנופה לחם חניאו  זו הלכה א״א שם הי
 החדש מן המיל pו האק p נאץ והיחיד הצניר קינטת כל שם דתק ופייט נהיפך

 דף שס וננמ׳ האק ומן החדש מן אלא כאין שאיק הלחם ישתי סטתי חץ הישן מ;
 הנאות הלחם שסי השר הישן p הנא טסר ותניא תנא האי ני ולא ’מחט עיא עיג

 העלים סן אטלו ננוריך מנחת את תקריג דכי,׳נ טמר סטה שחיסר אלא נשיייר. מהישן
 סימה דני וזה ננרייתא ופסק למחט׳ שנק ויניס ,שנעליה ישנים העליה מן ופירש״י

 סחט׳ הכי הסיניא מפרש היה דרכינו ונראה .ליישג עצמן שדחקו ונלחיס נכ״מ וע׳יש
 נדיענד יצא הקן p יהניא חדש ליכא אם סונר סחט׳ דנם ודאי תנא האי כ׳ דלא
 הניא אס אסיה חדש כאן דאיכא ואיירי משידע סטה xשמי אלא ננרייחא מדקתנ׳ אלא
טס׳ ועיש חילק דיון והנא ע"נ ונזה יצא הישן סן א כן ואם .ודוק מחני׳ דיה נ  ט

 פה העליה מן יניא חדש מצאי לא נלשינו דייק ימשי״ה דסתט' כתנא רניני פסק יפה
 כתנא פסק דרניני יהייט יצא לא נאמת העליה סן והניא חדש כאן נאינא ק שאץ

ע ודנרי דמייני׳  עיב ז' דף י״ה חלטדא דסקשה סהא זה פי׳ הוכיח ויניט גרורים יני
ה נסיין ששה לטמי ר״ה נניסן עשי ששה סיתיני  ששה ליחט לרנא הלחם לשתי יי
 ריה חשיג לא תנא דהאי לעיל אמרינן הא קושיא מאי הפי׳ והקשה חמשה ליתט לרננ'׳

 הלחם משתי קקיא מאי א״כ ליה פסיקא לא יצא הניא אס דקתני כיץ חדשה לי־.רופה
ר דחלמידא ודא• אלא לה חשיש לא ומשיה יצא הישן פן הניא אס ה'נ  דלא דהא טנ

סן נאחד חדשה תרו״ה חשינ  חושם תרומה דנני מטם הייט יצא הניא דאס משום ני
 אופן נשים לה משנחח דלא וכיון החדש p כאן ניש נם יצא הניא אם פנץ ננל

 משתי אנל איצך נהדי לה חשינ לא שפיר יצא הניא אס טין נכל אלא •צא לא דנדיענד
 חוש כאן אץ אס דיר!א הייני יצא הניא אס שם דנם אף תלטדא מקשה שפיר הלחם

 אפילו יצא ולא אחר להניא צריך נאמת הקן סן הניא ושא חדש כאן יש אס אנל
מיל חלסודא מקשה שפיר נדיענד  והא רניט לפירק ראיה ויש .אינן■ נהדי לסיחשנ ו
^ דאיכא שנא אפילו נכ״ע ויצא נדיענד הניא דאם חדשה תרומה נין יוחלקינן דנאמת  כ

 וקרא דמפשפיס לחלסודא דס״ל י״ל חדש דלינא היכא כיא יצא לא הלחם ינשת׳ חדש
סיו יעמיש נפקא ;ודוק שם נ

ש הלכות ד^ודש סח
ר  ״כירין אין נסיא ודיי דר׳יג ממעשה משמע כן .ל' יום יושנין אץ ו ר^כה א pפ

 כדנרי דלא משסע נימ למאי דאמר נהא ע"נ נ׳ דף שם פ'xי אנל
:יציע רשיי נפי׳ ׳עיש רניט

 נמס' מנואר פה רנינו ונרי .ונו' נאיי אלא חדשים וקינעין סחשנין אין ו ד.לנה
 ונרש׳׳י הטניא כל עיש יהושע ר׳ אחי נן דריח נסעשה סיג דף נרטת

. תדרשי דכתינלשכט ומענר דיה ט' ני מדנחינ דנפקא ממ׳קאמר ירש״אהקשהדהא ו
מציין
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SB r<4e() 3(»ד. »y /1 פל« «פ «”ר &0 דWT למנר to ym 00ל «דג< 

 הפוו׳ס ן1«מ 1פ 6ני rep 6צ 6דקי מחיק "ש6 פייה 650 ק8פ יצפיק י6י פדד»
 דצפגס 6קד גצ6 צפני >60ר *<6ג גריסי גייס 6גצ ריפ נ”6ו פג גספרש פ*פ0י

̂י. ק6י 6הי גיל׳ג  דצפהס 6קר מס יסינריס ביס דסיייפי ג6«ד ס״הדדי! ׳00 ינסום׳ צס
 בזבר> יפ>׳ 6דקי 6פפפ דרסיק >6 בפציבסי) צסיוס ר006י מרה סגגס פספס 6י0 יס'

 פדגיח ג6דר צרביפו 0ו6גפ ספר גסס פיס בגיס פיס מ סצנה צי6 פסי גפיי רגיס
 ■ncm סיר ר/ו to וקסס יס' !rSo גי voo npo ׳׳<to גסססים נס/ רביד כיה 068
U )606 בסוסי מיס 6צ דמיי m< מי 6רו מ! ר6»ר .מ פיסי  ̂י6נ ■poo 06ד י

 ונסיב יצ6כו 0ר8י צפנר <68י יפ6 פספ׳ג '׳6 ססנפי נחסר נסייר נמצ גיר 06 נס
 י60יד יסו' סצק ר קריגן ספיר 0פ6נ יי6 *י6נ ■poco 6םו ס6ו יני׳ סורס 650 מציין ני

 6צpn6 6 נסוס נצצ ספמין ין6 וצגססצר צפני י60ר יפ6 יי6 סמוי גלוצ 8' 06ו צפנר
 ס6ז דסגגלח נסיק דפסקיק נונר פי«נ ין6 דצסנס 6ז«קר 6צ6 דצסנגו 6קי0 גיסויר
 6קד ופיקר 6נפצמ 60נ006 יה לקרי) צס׳ס לה'צ ססיס יגיילי גפינרס פסולס

 ליו06 סרסיס פקודס צו מרי6 6לצ to ציה לקנים רס׳י נ0נ שפיר ״נ6ו 606 צקוננס
 pooo ין6 «ין נגצ דצנססצה יסיי נ0נ ספיר ציר ספיר פניל 6צ ניה נס fb גדיליס

 לצסנפ 6קר 6הני 0המ» שנם' לנריו לססר ניה מיושנים רניני לנרי ונס דצסנס 6קד0
ימס: 1ים'נפ!דדרי0יסה6ני0ש ירוסצמי יפי׳ וליק.

*®D 0 נפיי <0(ג וצי6 סי' ייסיי .וט' ניצן 6שסו מפני א הלנה בW0 /דס 
:סיישיק 6צ פמס יצפסיצי צרש׳י

 ין6 06 נרי׳ם פייק6נל פיס שני לנסי סי׳ וני׳. שמנירין סמיים פמם ג הלנה
V רסקנה ר06דצ פנר סס ונידישצמי ונו׳ פריפן מי ומל מנייין t פמוק.

 נסי׳ מסוצקין וסילזסצפי מנצי 6צפוד0ו . 00 «פ׳ נפי׳ ס׳י נספרי ניס tfa ופיין
;פיס סמסני׳

noftn 6צ' סי׳ *פ0 מצק צ6פו8 נני פי' ,נ״ל ר; 
B noftn פיו סי׳ 6וד רלגיי 0ו״8 פי׳ .ונו׳ ניל יר6ר.)ifo 65י 6צ פדיין 06ו 

 »ננ ׳BS פריק6נו ניוס 06נד0 6וסו ננ0 6צ6 צ”5 דפ גס׳ נ0ג גונב
 ססיפ ספי׳ נפי נ׳ סקיפס ו*צ סיס 0ג8 דהצניס 6יררי ציצס ג׳ נדש נ׳0יו פד6

 ניד רמסי ור׳)פ ס86נ פ׳ נגסיטס גסספיין סג׳ 6י0וצקו וט׳ טגניס נ׳ פד 601
/  6סי0 נימנס ייס6ר 6מק 6צ6 מספיפס נדוצס ייס6ר פהו6 6צ ט ציי יסית נ
 דיס 6ס׳ דריס פ*נ סייי׳ס ופי׳ .פיג פניש סנדס ■pS נציצס נצ6 לקידוש וי6שר ניום

:ד' רצנס סנס פסל' סיס נפיד מ״ש ופי' וט׳ שססינס פד
 פ8י ן6 ם6ד פילס ני6לש יייל צסיס פי׳ • וט׳ יס ריס סיצי6 נ הלנה ג פרס
ץ6ד יייל נ0נ דפ וט־נ .נצל מיצה מצום !סקייס 6ל סיום ”
 פיקרס eto 810 פמס נצ6 הספק צ0 שגס צלסוס נסנו 6צ דפיצס יס6צר דומס סצדין

 פחג. נסדס 6צ6 שלד ין6י צהפיל מדיס ה6מ פילו6 סוצגיס שרדי נסקנג שלספק
S י0ו6 ל״ס מיש דר׳ס 6פ״ סוייס ופי׳

 פייס שנם רלנום ופי׳ 6ננרי 6הו פפיצס מרו60נ0 פי׳ נמסה. פיצי6ו ד ה%נה
 פיי 6מ נמפס פי׳ /6 .מססיס ■00 להי מי מסר פצפו סמו) נסיצג נצ6

 ספפרש ומיי <נק. ייסר ה6נר ייס חוליו צפי נחמול ר0פ6 י60נ מספירם דם6 נלי
 נפספר P5 חייג לפק 6מ לניס מס דנרי הם וט׳, הסי מח6 6צ מנרפה

.כנגם 6סו 0ו<ד 6נפש 06ג0 מסיונ
p 6 פי׳ .וט׳ פיסן סיקריט ר0פ6 י6ו ה ^כה vופיש .ימופפין ספידין פהל׳ ׳ 

נפי׳ גדג מדניי וסיג ופםצס שפום פ׳ קפנס מנחה פימס המנחה פד
ד*פ: המשנה

ת ̂ו ל׳ טוס 6צ6 ה6נר 6דצ נ׳ ובגנה/ ושלסיס, ד06 ניוס י ^נ  שהסדין: פ
ה  והנינוס גיגה 6נל הספק מפני סוקפין שהיו לו ג6נר .צהס נודפ 6ל B 061 ^נ

p טו 6ל  סגשסדקוק הרג לזפס והו סול נל ספלה 6ל6 סספק פל 016
 פישיס טו 6של ה6נל סשניס רוב חר6 מלטן נרחן ופל צדפס צהס פשר6 י6 רודי נפי׳

̂פ6ו 6מנ6 דספני יט׳ סוסן פחפצלח י6יניד ׳6 יום 6צ6  יטם נ׳ ססוימו שהמס׳ פ
 נמל הפרש יש גוה הרוג סוניר המשנה בסירוס הרנ0 פ*פ6י גן ה6נר ימ6 רסיי פפי׳

 I דפ ,וסשסס דוק צמפיין ויל רסיי צלסק יפ0צ נין
ח  נגד פן6נ מד6 פד ין6ד רניס פל שמוצק p6 פורי פי׳ ום׳. השצומין ין6 יר ^נ

ייוסלים: שצום נספרי מיש ופי׳ ההג.
 ליצן הפנס 06 מסללין טו 6ל צו60 ניל .ים׳ יטם ד מר6ו טשט דד פוו הלנה

 ניסן 6דצ ססופדח חקנח 6ינ6ו ניד פנרו סננר מ«0 פילי6י צהפיד
 6(ל נסצטד חגר מדצא למפרפ לנןגוש 6ול נומפ החדש 0י1ל<ץ 6צ6 שנס לסססצל
למפלס מר60 ילט 6צ פי׳ יוה .הפיק 06י בנוני ספים נ״ד סין 6ל6 טלל נסרב
קידוש לקיים גדי וייס ליצר ■too נסין כפומדים צא6 לילן פמוייגים 0ינ6ש סיג
 ססרייניס 0ינ6 צססן לגסחצה יגלט ספגרי סספפי P הלט צו6ש ירפ6 06 נל6 גופפ
̂■ פסמיניס נל6 נופנו החדש וש7נך פסקייס יפ6ש טק גשנס לילן  גשפיפס חר6 ל

הפרק ש6נר סרג קפייט 6ל 6ונג ופסוש נספנר סגגר שספפו טק >61ט לסקס
מפנק שהרג שניל 6ל6 שלפ נסלנפד יו06צ0 6ל וט׳ ימים ד של וס ודין םיו.

 ספדיס פל ייפין6פ טלל פד6ד 60 וט 6ט והסניא גרשיי 6דל דלה דספיק סטניא
 מג׳י גל מגס 01 ופס וט׳ 6נ06 פסני פנסרדפא טפי רג וט׳ סלם וגא יני6 וט׳

דס: מדס למפיק ננקל ססוניא פס סרג
^ יסשלום שטם בספרי נוס פיש פי׳ ספדים. פפדו m 061 הלנה ד)ש: נ

 מון pow 01 ולל ספפוש פיש פי׳ ׳.01 ספופאה פפד ולא ו הלנת ר רם1(
לאוני אלא ליקוג דאדס נפרסס טסס ולא גפיה פססט שיטס ״
 פסומיי סט גסוסאס יפשס אלא רגיס נ0נ אין ספוטסדאיג וסדנטם ונו׳. ספסס
 p׳10 נלנד DO פפא אלא נצטי גרסת פופאה ואין ופטרש ויולדס מנס « סס ספדס
 פ6ני פסלטס לד פפ6 סנפי גשס ספפס/ו נוס too ונגר ^פ פהל׳ לו מ>פ

ק׳^: פסלטס פיו גסיד ופי׳פספאנסוג ספקדש.
 גשיט ד קן לא שקלים נפט׳ ט׳ וט'. סנפים שאננו שוס לי מיאס m הלנה

אין: דס קיק

B*1B ה ה .שטדפם«ש* אסטיסם נפנהג שיוסרו טא םהפיס פקנס אנל ה הלנ
/ ו' קי טצס «פ׳ אפדיק סני ” ק ו׳השסא פ מ bcnfo ד

ו טרסא ט פסם דשלמו פשום יופי הרי פנריק ל  ;פ^נ אנוסיגס גפננג סנ
ב ת  פשיקא איג דדנוא נקגיפא ונקיאיק 60 אטגסא יוה דלאו צטק שה הצל/ו ונ

 טס (אלה ליס מספקא אט פרג לו לסנטס 6פנ טזפא להבדיל שראד
שי ^ והניא שה מנאדל נננדצה <06 רב פל טלק שוס פציס לא ונגס' פנו׳ל  נטוו

טני יסניק פיסג 6,והצפי ל דן בטנה סטפדא  דצא דאסיא נ0ו« פנרניק צא נ
ס צוצ«צי טיש וצא צסנייס שגא פמפא ומחדש דפנזיצ םי6 גדג  !קן וטים דל

 צפנסד וגיסי צא אסי גדג 60סצנ דציס קיייצ דגצאיס פשפש סטפג׳א צ8 וס צשון0ו
) פצ קשס דגצא/ו נדאס ולי ;פיש ו0נ1ט פצ t צ<וולי טיש דצא אף ל f t צפס 
 גשפס ופי׳ .פפנגנא אי פספיקא אי גפצאנה אטד גג׳ יוס פלפ סלא להבדיל לס

רגג סשש גאן טש פקוגצס ג נטה ששם גרב אסי לרג דלל ונדאה לגשצג. נ  מ
ג קי׳ד שנם אידי ח לא דמקה שטס דאילוצי ל ס הט דג דסקיפה שטס חסין טי  ניי
פי ולגדי טני ט לטייס שסל נ7 יו ל ט׳ן פטס וה»פ פשגס קיל ז  לסז׳׳פ ד
ס גס לפס מט ק שפקלק ה  השד טוס נליוס של דש נשני נס וא^נ סאיטד טום נ
ל: נס והיוצא נוס פוסרס סס דפלוס דנטס ננסה סראשק טוס קיל  לסנדל ראד ו

פ0ל ק לפס ס ה טף נשנס 00 הטס׳ שהסס ואף שקtoה פיוס קיל ל ד׳  ליסקש ד
ש וליגדל לפפנן גפי 6ל נסי 60ו לג קריגין פנס דוולני דלידפו נל  15m 60ך טו

סג/ פנריל ג ט נגנדצס טדטס אין נרטס ג , גסקיפג ג /  פדגדיםם ופשפש פ
ר סי לא דננדלס ש טג  לפיפטד אסד בפדן אפשל אי דגשסא נחן אם> לרב סיל ל
ס גכניצס טנרא לפסניד לס יש אסריפא טנדא ג אפשר ונס טג ל אט מ ם ל  מ

ג פטורסא אצא ננפרא שס דאסטק פה וצפי טגלא איגא גגגדלה מ  דאין יוקף ג
ב להסיר שבוס חסין  טסרא צסס צטדיש 0פם הנדלה גרנס נסקד לס לפה ל
ל >p הטפגיא נ00 ושפיר ל 6ד דג נטה ^ ל  tawp ^1 לא ק6 אידי ו

לל: סוסיה ג
ה נ ט'. סשט שלום■ טז שלא ו ^  פשר אסד סלטם שטו סשנ׳י שיש שאפיס ט' ו

ס גנון יום ס אנו צריגין גשנה שאירש ל ט  ושנה שנס שנצ הפקס ט
ס׳ צמיע :ד*פ .י

B ID ה ח נ ד הספדש לפק ונטף . ׳01 והספרים גמלאים השושיס סוד ה ^ » 
(0 פאס גפנם פשרה פ«י סדטס השני נאצו לסק שצרין ייל

ה ט נשנה ל  ליוט לדטט אפשר ואי גשנס גפסס פשרה יסא נסודן וששליו סטן 1ד
ג ל ט ס גפצס נים מ ה. טו / .1ל גו ג  ששי׳ !פיש אטודסם מ*ד נשה הלי ו

ק סצטזא וסקשה פהא 1*פ זקפה וגא .סקין ל לנ פפפס אצא דסטסס ו  שסל יו
לנ to קשיא ופאי טף ק <שטפ שפא נדרה ידסה גשנה בשני לטוס  9גם טו
ס גפצס פ לרטט אפשוי ואק■ גוה טו  •ג גשיפפוז סצטוא דקצדס א׳ק הפפרש ^

ק/: »׳ פקף שרגי שספד ופי׳ נששס, מ»ל שלא דנודפ ידם הפיטר טד ס

תעגיזת הלכות
 פ»ש םוטי לא ומי!פ פל לפ0 »׳ .וט׳ נססלה נמק ואין n חלבה א &ר&

 יסקשס אסר פפה נחג ספסנס שפי׳ ודגים גשיי ט' וסגסיק
 ל נפרק למד טשנים ופי׳ סקלג ל לי פי׳ לדנא 11ול חקס פפשס נ«ר

: יפפניס לז
לפ: ,נשגס ספטק הטלה »צ שפספללים פג^ .גנדוף מדד אפילו ו

T nm אטלס דשיטר נ0נ8 ט לאטארגאןספסשיפורה,יש רניט .ואגל שנס 
 אסר נפנין אנל גויס נ0כ מילש אנל נפטק לינ1ד ופשיטדא נטסנס

 לטן פאגל 0ולק וסנס נספנמו שרוי שטא וסי ססס סליו נקינל נס ספניט אנד לא
 W סספניס צו ופוצה סשרגס פסד פגדס פטס •אגל פפספנס ומהד פליו ובידן פיו

:tfapo ט׳ איס יוקף נרט
 וגקףש מדיסא דקפני לש נפי׳ פיש סלפ ט׳ סשדטן. פל קו ^כה כ רם1<

 דנפפחר פספס וגק פטור p לסלק נסב ל דף יחשלנד
 :טחשלפי ספי׳ ^ה ספד » לא1ס ונפטפש טי לש אפילו

nom פל סוגו םוp .̂נ ט׳ סדפלן ק סלש סט׳ »׳ נשטס  פטן גרני קפ
:סקפיו טי

p*U ה נ ח נטא שאי! פספ■ סלש נפג ספניוס. נל •ם ^נ פ ל!ו  וסדשלא נ
yול רש ט שסלי טדאס לס ולפ סטגיס שאיפס ל» ספג י
 ו»׳ ל ט׳ לס ונפפלנ דלס טי לס ל׳ סי׳ שטגיס גולו נס רפפנסס טוופ
v פט0ו וקונאיפגדק דאקשציסמדיס גשססלק׳ק נסב יוקףט׳סקלס נוסי i פירי 

:שהארין פ/ו טס ינוסח! ישסיס
D*UD הסנה ד H נידם) 6םצ פדניס נפס׳ספנמו פפיפנשלוסיחפליס לס. ולנ 
̂ס ^ / פפ0ופ ק גש וםד» רשיד טפיס ט• חפירא גיחשצפי נ

̂י סלו דפסנוס שטם :טפס פ
ה ה 0פר לו »׳ יפיס. שס P ם ^נ  ש9טו לש סטרס יטד טהל׳ לא נ

 4 סשג אלס מרים ופמוס .ישפפאל גלפק רפס נשיא טא סס
V ססנם סשאלג סרג סט! נשם מד׳ ופלינ סס׳ ספופלנ הדנגי מדפי נרי m 

 ̂קצש פמוש וק (אראניש) טיט גלטן רפס 6דל מד׳ פפרשםיים פאלף טס׳
o n t וססששיס סשרים שנל פשפס סרגאי, שירש ישפשאלים % onto פונריט סלל 
 נ׳ ,שקסיסשפק) ,זאדי! (די! דטס טיס % לס טראוס ושר סשרסיים. גששש
 P ושט סט סישס ושאו! שטא סראלו ננלש (אמואסנס טגד שילש או שינש

 ל איט שסא לטחש , שפאצp ואידיפלסקשארזטאשלארפסגלטן
 ש1ישש ששש שסציא pto ששדש לטדפס שקום גפטק דפשיים נפס p סודסי

p שק סשנלמו אל לש סוד גלי טגראיש של •נדדוס טללס םמוס טש אל סאפס 
 צהיסיג ישמן משק שפצס סד ושטח! ספה לשון רשיי גפ׳ש ונהו מ0 חס שנם,

 שלש■ ושינס ששש פשיפש טא יפלס ואד ל p פל,M נסם onto לסס לגחאיו
וט• טופס I'M ארש. שס סיס ולא פח סשטר שלא אף בשליט וגשמו ספשג

ל<
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p• הנהצשיס e r ש/ מ׳ש וק .שסו  שס P שה גס1 .ע׳ש וה׳ה היז השונה מהל׳ נ
נ ימים  ולע(*ד .היש)6י שים ששנע עקפיפשירק צלער ,ויגד (עם הויה לשון נ'
 נחלמוד מסהר שי! נפקימוה השהפשו !הוה שיי סחזה סהורתם ששי חו*ל נם שפשר
' ולדוגפש ,השניה הורצה עיש שם נפלה טהר גני מ «ש השם י! לש שומר יער,נ י
צהד חלם הורש יש גני ונ! ונו', שלש לעשה שרהק הפעש סן ציט לוי,ין ץ67 6ה ה״ט
אסי מיישה, פשעם שלנישהנלשיסשיט נלוסי השם יט6 לו אפיו ק ™ ו ף צ ם ה  לש ל
ם היא הי ה' הרצנ׳ע ועי' .ודשה״ה ענ׳ל מ וי׳ו ישה כה״ש ניה מהנר וילש נקיש נ

נש׳ וצם ,׳שמעשל נלשון רשה נשיא נשנים נשאר פעם ואם נקיא ונם ,דףלא
ק ועי׳ ,השדה אח יגאל נאל ואם נקיא נחקוס• :יהושע ני,הילה חי

ה לנ ט׳ ישראל נל ונהנו ה ה סנ׳ן נשם הה׳ס ונתנ .מש׳׳נ חון ו  הדק שסעיקי כי
ט׳ שוק טלן ל אמי הפניה נירושלמ׳ ונרפיק .ו  נוה שנעשה מה נל וינ׳

ט לא פה פשט היץשיא ל״שנ שם וקא׳ חור לא נזה שנעשה פה ונל מזר  אוהו קנ
ט לא לפה שי׳ העניה  אחה ציה דנשינ קאפר ע׳ו ויום לילה ט לטם נחמוז ׳״ז קנ

 נחינ לוי ר׳ אמי שעפ״ם אחה ציה נעשה לא נהסוז ני׳ז פשאינ ניום לט נו חזר
 שינעיס לאחי אלא חוזי אדם של עיניו פאור ואין נהם וחי האדם אוהם יעשה אשי
 של עיניו פאוי ממעש שהתענית משני וקאפי הקושיא ליקנ 6נ הוא דנם שי' יום

 ויזם לילה לההעטה הקט לא ומשיה יום מ׳ פד וטור איט ויום לילה של ותענית אדם
׳ א נהגהת לפ׳׳ש סמן ופנאן .יום פ׳ נחון שכפיס נ פ׳  להקל היש׳ו םי׳ נא׳ח י

 עתיין מהי׳ז הגאון של חודש ננתני שראיס׳ וכמדומה .עיניס נכאנ אסהי נתעטה
;עירם יאות לשי והכל העניה נשאי אשילו נזה להקל זצ״ל

ה לנ נ שחל ושנת ו ה  שנזפננו לשי פותיין דנה' הא הניא לא ינינו הה'פ כתנ .ע'
נ מל איט  נראה זאת המשנה העתיק תקניא נסי׳ והשוי .ע׳ש ו׳ ניום ע'

ם נמ׳ש תיפא דלא פטם סנ׳  הראייה ע׳ש פקדשין שהיו נוס! דגם הפשנה נטיוש הי
נ שחל נשטע השנת לכטד מותי לא ק ע'  השנת דנל ל”דס לישנ׳׳ג קא׳ יתני׳ י

טי לאחריו נ יל אס לדידן מיניה ונשקא ק סיל לא ואק יל'מ דנריו הונא א  ס'
 המכונסיס ללטש ווקא תיפא דלא ולהציע ללנוש שטתי פה לכנס נה׳ דפוסר נשנס

י נ תי נ נ שחל נשטע לננס אנל ט טי קפ״ל יאסור היא ע'  טנת ג*כ וכיה ה
 נה דקתני הני״חא פי׳ הרפנ׳ם לשיעת ל״שש נלחיס שדחק ופה .׳״ד אות שם הפ׳א
 דכל לרשניג יוקא נר יכינו דסנית נלעניד כה׳ לננס מתר נע׳ש להיום סל להניא
/ לאחרו השנת י כא; יש השנים ננל וא׳נ אסור נ ט  נה׳ לננס הקילו פש׳ה שנח נ
 דינא להא׳ משכחח ולא פותי ולאחריו כישנ״ג ק״׳ל דלא לדידן אנל השנת כטד משום
א נ נע*פ ש'נ נחל נ׳ ו י נ  נה הקילו לא יפתיע׳ זמנין פטם נע׳ש לס'נ ליחא השים י

ק ח׳ לזה ראיה קלח יש הישנ ולפע״ן כליל ינ ודוק• ט
ה נ ^  סורי מנן ׳לכינן הא מאוד שי^יין כנה״ג עי׳ .יפים ג׳ מליח צשר ואוכל ז ו

סדנר׳ דטכח שם והניא איפשוכ• ש״ן לא אמת לילה נענר סשפע ושם
דני׳ הנייסא לשי רניט ט נ י חלת סורר ננן דגם סמיים סהל׳ פ׳ז יני נ עניו הו  נ

ט לדני• הנפיא ושי׳ אמד ולילה יפים נ׳ .ע׳ש נע׳א הוא יני
 נננהיג האריך וכני שם ׳”וננ תק׳ס סי׳ נטור עי' .לען שלא נזרו וכן יד הלנה

ר׳ ליישב שם :רניט ינ

וחנוכה מגילה הלכות
מ6 ה א ר לנ  יתיז של אלא נדחה ח״ס שאין פשישים p .ס׳ח פנעלין וכן K ה

ס של הא אחד לינ פח״חדח שהיא ׳שינה כל סי'  ריל יני
 נדחית דינים ת׳ח שאף וייא מגילה מקיא משני גדמיה אין ישראל של גדולה נטשיא

ק פגילה משני ס ס׳ס רני של ׳שינט רךיין ו ני נ וכי .נשיא שהיה מצד וי  הפאיי׳ הי
חת הטגיא שיסס דאץ / אלא כן טנ  האפוי כענין העם לכל כללית ישינה היא א

ט סתם יסה ופעסה . ע״ש ניריחו ניטשע ני ם של ת״ח דנס צ*נ דס'ל שה י  נדחיח יני
 נימשע שהיה כענץ ישראל כל של וחית דימיי ח״ת סקרי רני של ׳שינט דגס והייט

ע ולא שכיח לא צ . נלחיס עי' להניאו לרניגו מ
 לו יש אס נלילה הפנילה קרא שלא ופי וניוס. נלילה לקרותה ופצוה נ הלנה

 א״ח יוסף ניני נסכי נזה האיין נניכה שעטס נ' לקרותה ניום חשלוטן
 מגילה ריש הי׳ן שכיג ממה כן ומונח תשלופין לה דאין ק*ש לוין ודפי סרפ׳ז סי׳

 דהא ועוד השלסה לה דאין אלא פשליי״ן דהיו וליפא בלילה קיו לא הנשיים דנני
 :ניום צם זמן לנין רניט על חלקו יש ומה״ע הוא ניום הסנילה קריאה עיקר
ה נ ט על שהקשה פה נלח'ס עי׳ .לכ^ ש^■ עיר p י ^  לדינא שהשפיע יני

:׳יא וף מצילה ירושלים נשלום ועי' ורנא
ט׳ קוראין אץ יג הלנה  הכל רנה אפי בנח׳ אמיינן הכי . ני״ה א’ד ויעגייט ו

 התיו׳ס וס׳ש .הטילה נקייאת נקיאין הכל ואין המגילה בקריאת ח״ניס
 אנזירה דטילה וה״ס ופ׳ש נזה׳׳ל יחים כל נשאי פדיה נ׳ משנה שיד סונה נפה'
ט׳ קא׳ יסלט שפא  דמדנייהס וכיון מנילה לענין שיין לא נקיאינן דלא סכום אנל ו

 שיש אף הננה פחופייס אט ודניים .ע"נ שנח דוחה היה לא נקיאין ה״ט אפילו
 ד׳ה שם התום' שהקשה כפו דינה משפחא ר"■ דנאיד הא נשיי עספ׳ש דנרע לשרש

י׳ דגם די׳ל ר׳י  זה לשעם צריכין ולולב שושי גני יהא •עניינה שפא נזירה ס׳ל י
 מאה לק״ס נהיטתו פחון אז ולולב שופר סטן תורה של פצוס וגני דס׳ל אלא

נ נהיל לא דרננן נפצוה אנל נרה׳ר ד׳א יענירט דאוריעוא ׳  •ענירט שמא ש״ן ולא נ
א דע׳ס א״כי״ל פעםאסר. נסן ופש׳ה  היה לא נקיאץ היינו לא אפילו וצ״ל נסיו׳ס מ

 נאפת שמקשה ומה .וצ׳ע הנס׳ נגד הוא דוחק שמא ומלבד נקי אצל ילן שפא ש״ן
 דרניט •̂■ל שם. הסום׳ נפ״ש נפקדש נס דש״ן דרי• פעם הניא לא למה רניט על
ה לא ע על התוס׳ קושיח ליישב ס׳ל היה אלא התום׳ נסירון ליה טמא מ  והנה זה ד

 וערבה לולנ ש׳ יבייש חכתין נכסה התום׳ כהט יעגירט שפא נדרה דאמריק גהא
ה דס׳ה שם ברש*• מ י כחג שס ונחוס' יוציאט שפא פ״ל ו נ  וגס נקע כיותר השכיח די

p לרס׳ר מרה״׳ יוציאו שמא לחוש יש דודא׳ דס׳ל נראה ורביט .לרה׳י יס"׳ בין היני 
ה לא למדא זה דפשוס אלא א יש הרוב דע'פ כיון חכמים גזרו מ משום אנא ייכי

 ש'נ רניט פדנר׳ וניס ,חנפים נזרו פש׳ה ניוחר שטח דהוא ׳ענירט שפא לחוש דיש
תנ י׳ הל׳ שוכר מהל׳  או ד׳א •עניינו שמא משום שנח דומה שושי חקיעח שאין נ

 והשוס השעם עיקר דהוא משום ׳ענירט שפא אלא נקיס לא ומגילה לולנ וגני יוציאט
ה לא לחודא ׳וציאט שפא  נשלרא ד״ה ע׳'נ ה' דף שנת נפס׳ סתום׳ והנה .גזריק מ
 משנחח לא דמי כעומד פהלן ליה דסנירא עזא• דלנן הירושלמי נשם הניאו וט׳

א אמות ד׳ העניס חנ שם והסוס' נקושן נ׳ ק דננפיא נ  אמות ד׳ דכל נזה שליג ד
ע אלינא הירושלמי שיטת לשי והנה .נסיו׳ הלנסא  וו •פני שפא נזירה ש״ן לא דנ׳

 דתוועין נאפס לנ״ע ליה דסנייא ואפשר נניא אפוח ד׳ שיקשון לחס לט הית׳ דמהיכא
 דר׳ה ם*ד ריש לסמא נר נריל דס״ל לומר יש סוקעין אץ ס׳ל אי ואף נשנח נשואי

 יענייט שפא נזייק ולא נשבח טטלין דנאפת אפשר ובלולב היימלפ׳ מסקנת שם וכ׳ה
 הנע׳ לשק לשרש p ונזה ,זה משוס נזייק דלא נהנסי ננר לחוד יוציאו שמא ומשום

 פחלוקח כאן אין טילה דגני משמע קייק לא נשנת טילה דל׳ע שם וה'נ נסגילה
ע ונס נשנח קויין דאין  ומיט ׳ענירט שמא גזירה משוס רנה ופשצי ומ׳ט כן ס׳ל נ׳

י דינה ר דד׳א סנ ה׳ ה וי*׳ יענירט שמא ש״ן לנ׳ע דנם לה גפיי׳ הלנחא ני  ט
א העברת לנ׳ע פשכחח דלא נייושלט כס׳ד ס׳ל א מ ע מונח והט נקושן נ׳  ס׳ל דנ׳
ע ליה קשה והיה נשנח הסגילל אח קויין דאין  קאפר משיה טעמא ידענא לא אנתי לנ׳
 דחלטדא סוניא לשי ונס כניע ק״׳ל דלא לדידן ולש׳ז וט׳ עניים של שעיניהם פאר

ע ננ׳ל .דר״י הא ק״׳ל לא א*נ לה גפירא הלכתא דד״א דיק ד • מידוד נ
3 p “S רנא אפר מנה׳פ ונגס' .יצא לא לסשרע הטילה אח היץיא א הלכה 

ס קיא דאפר סנ  נתבס אף לא למפרע זמנם פה וספצם ננ
 והימים דכחינ מהנא אלא ונו׳ נחינא עשיה הנא כתינא קטאה פיד׳ לא למשיע
 לא לפשרע זכירה אף לא למפרע עשיה פה לעשיה זכייה אתקיש ומשים מכייס האלה

 מלאכה לעשות לאדם לו שא׳א כפו ונעשים נזכרים בטילה כתוב המשנה נשי׳ רניא ח׳ל
 .ע*נ קריאה זמן אחר הסגילה את לקרות ראויה אין כן כפו עשאו לא אס שענר בזמן
 ס׳א נס׳ ראיס׳ שוב .בירושלמי נדאמייק יעטר מולא לן נאקא דזה הטה דנר חה
ס שיש שא׳ ט ע׳ דנ  למשיע המגילה את לקחת ראוי אינו כן נסו וצ״ל נס׳ד רניט נ
ע מיוחר דהיקש כיון ׳*ל משא׳א אפשר ינץ היאן שם ליה דקשיא ופה  דרשינן נ׳

טי מאיא אפשר י׳ נאסר לא זה דנלל אפשר ו דנ קבלה: נ
 לשפה עיבוד לעטן טיז דף מצילה נסב המאיר׳ הרב ונס׳ .ונוי נייו אלא ט הלכה

 טטץ שלשה אלא גידץ צרכה שסהא לערן וכן לדעתנו ספר נקראת אינה
ח. לכיון שא״צ וק מיושב אף שקריאתה וק סי טו ומכאן נ  נסוף להפסיק שלא נ

 מקצתה חפורה ונעיק לשמה עיטד נה מצריכין ויש אגרת כיין באמצעה אלא פסוק
י ע״ש ננטחן וסקצחה עידץ

 וההוס׳ לעכב אי לסצוה אי לראב•/! ליס מסשקא נמה*פ כתב .אחת ננשיסה יב הלכה
י אנל לכתחילה דטינו נראה כחט ענ י י דניס׳׳ משום פתלוקתן ופעם יצא נ

 מאל לנינה ע׳ג ולבינה אריח גני על אטח נכסנים המן בני עשיח נייסלס׳
א לי׳ח רני אפי לעננ או למצות נדון פה שם  את) זכור (שי' אח נהיר דייה נ׳
ע דר׳ה חטתיה קדם קיימן דסיק כיי ב ענר חני ז י׳  נשם ואסר ליה ושאליק נ׳
 פדהניא ומשמע אחח בנפיחה לאומה צטן ר״ז משם ר•׳ סם גיסי׳ ושוב לעיכוב רנ

 ע*נ אריח ננתניס המן בני דפשרת מימרא גני ננסימה לאוסרו דצרין זה דין בירושלמי
 והסוס׳ מעכב, אחת ונשימה נס ׳יל אריח ע׳ג אריח דפעכב היפי וני וכו׳ אריח
 ליה דליה משסע מעכב אריח ע׳ג יאריח יידן נתלטיא קאמי מילא דס׳ל אפשר
 יקחר הבונה ם׳ נשנח נבי״תא הכי משסע ונים מעכב איט ענץ דננל אלא דרב
 נצורס שינה אפילו •הירא ינותא קחני לא ולפה פסולה נה כיוצא השירה את כסב

א דאטח זה דין שהשמיט רניט טעם יזה ואפשר .סעננ דאינו ־ו א השירה  פשום ט׳
 כירושלמי תו ונרסי' .חעכנ א׳ט בה שינה ואם הן שכוחנין הסופרים אצל דימע
ח ועי׳ נסופה ואח יפא ניאש איש שיהיה ציין ריניב ה׳ ט  איש ספרים סם׳ שהניא נ
 לכחונ ומנהננו .ע׳ש שיסה כסף צ׳ל ואח דשא בסוף ועשרת נסושת ואת ופא נריש

ע וף נדולוס נאותיוס החן נר עשרת  דנר שוס שוב כותנין ואין שיעץ ני׳א נפ׳
 מון שאיט נתב שחינר סרוגה זרטר ששה נס׳ ז׳ל עמטך מהר׳ז והגאון .ההוא נדף

 אץ דשא בסף ות׳ש בתלמוד או במסורה נמצאים שלא נחלות אותיות לכתוב כן לעשות
מ כמ״ש השיטה בסוף רק העמוד נפוף הכונה ה׳ מ  וראיתי .נדבר עינוה אין ולפפ״ש נ

 המן נר עשרת לכתוב שלא הסכים הוא שגם תרצ׳א סי׳ ז׳ל פהיא״וו טהת נם׳
ק המגילה כאותיות אלא גדולות באותיות לא וגס נפיע עטד  ספסרים אותיות אוחן י

מט קצת משמע ל׳ אות טילה חוס׳ ונפסק׳ .קטנה או גדולה לכתוב נידיט מנ  ונם נ
 :מעננ דאיט בירושלמי קצת משמע דשא נראש דאיש דהא נלא׳ה

p"lB ימים ח׳ והדליקו נלני אחד יום אלא להדליק ט היה ולא ב הלכה נ .
o שהקשה אחי חכם בשם מאמ״ו שמעתי ii הלא לגם צריפץ היו 

 קפא וקפא טהור השמן לסך טמא נשק טיפין טיפין ציטי ’’s להטף יכולים היו
 ג׳ה טשישר האיסר נתינה אפילו נמיט ונתין ע״ג דף ע׳ז נמס׳ י"׳ כדאמי נטיל
 ילק׳ס נראה ולענ׳ד . נישונים והאריך נפיל נמיט דמין כינק דק״״ל לדיק נעל
 לחנית קטן ציטי נין החילוק נשער דני נאיזה ידעתי ולא וז״ל שם היין פ״ש ע׳ש

 כיון נחלה חנית ע'• לנוי ״ן לעיוח שנהנו שמפני וניל לששרין הדניים נתן דהיאך
 שכל נטל ראשון ראשון נו צופר א׳א נכך ודרכו זה כלי עי׳ לירד שנהנית ה״ן שסף

כי כמשרג ליה חשניק ולהתערב לישל ששמי  דרך שאין שתפני קק בצרטר משא׳נ נ
י שירד מה אלא ונמשרב כנשל רואין אט אין לגור ט כיוצא נכל׳ לערות  משיה כנ
נ נטל יאשק ראשק ט כיוצא כלי נכל אמייק  הטחן. נטונח חלו• דהכל מזה נראה ע'
 ואץ נמשרב ליה חשניק טהור משפן יותר טמא שמן ט להרטח צייטן היה שם ומעתה
 מקוש ואץ לזה סמוניס הנאתי התלמידים ונליפוד לנחל- קטן צרצור נין שם חילוק

: להאריך פה
 הטעם חה השיג והראנ׳ד יזלזלו שלא כדי שני יו׳ט על מנרנין ולמה ה הלכה

ח׳ שם פי׳ ורש׳י שהאריך לח׳ס עי׳ .וכו׳ לאב״ ה רוב אסר רנא ט  פ׳
ץ הספק על דס״ל הן פעשרין טו ול״נ .סנינ  לחוש מקום דאיכא ה?א הם׳ דעל פיי

 שלא נרפה לתקוני ש׳ל נדמא׳ דנם לרנא וס״ל מנרכין שני ניו׳ט עון קצת לזלזול
ט נמ״ש ימאי תרופה נאונל חומש להפריש חקט פה׳ט דהא ט לזלזל יטאו משיה יני

אפר



7»4קובץוחנוכה טגילה הלנותספר
 מרימו ומ11ד< 6ול«ל can ן6נ דאין רשום לולזולא סשו לא ניפה נני דהנא ונא ארר
 • ינים היאניו«ל השנה נסהלגן ונוה הששוץ ויונא משום היינו מנרנין דאין הא

 לא אס שרקר >f« א' :י! רעשי רה' נפ״ר הרלי׳ר ריש עיר לועי פיץם יש ועיי
 דייל והייט נ*נ :4נוו היוטה להשריש ציין ואפעינ וראי ספרים שקראו למרים רשפהה

ten ̂ה לו אורי אם  נדולה רסיורה רעוי או לו רארינים אט דאין אלא הן רמושיין ר
 ולש.רשיי סרק שהוא שהטנה יראי נוה טוצא ורציט סהם רפט נלוקה לא א«

 קהני סהרא עמם אוהו זסשיישק דלעאי רהט' והנה .שהאיז ע׳ש י*א דף ננפויוס
 דנפל רשרע בדעאי נינה לרהני מפהא נשום הנא אשהעיע ולא שיהיה אוץ נאיוה יהיה
 עשני ולא שם דאניי והים p רעושיין פיה לו ארי שלא הנס היראי על רנרטן אין פטן
 ננהוגמו ‘ההוס נריע רפשיק פיה יונ ליה איה נ'נ יהוא אפ*נ p רפשת פיה נונ
 פיה מנ שיד ילא וניוטה נייו רימה נרצא יראי נגל לאומרי ירצה רשום נ״י יף

 לא P פפשיין פיה מנ רטט ארי ירש׳ה ואפשר .פישר לא פייין ילרא הן רעשיץ
 אטי ינם ייע יינא רשום אלא הםשק.פנרטן דפל לורי יאהו יאניי פליה לאפלוני

 ארטק ילא אניי יפני רופס פ׳׳פ p יראי פל הפי פשט ולא רעשח פיה מנ ליה איה
 ינם P רפשיק פיס מג !לוטי להלוק ינא נא ופיו pרפש פיה יונ יראי נגל

 סעוי ננהזנ יגם ניר ו<ד< שספקי לנוין יאיא רשום רעושיין יה נפלל «א ננהינ
 רהיורה רפוי ינארה רניל קשה ולפאויה .רנינו נשם שם הרליר ופטיש נמלה מהמרה

:ויוק איל לפפריה רגיט ולרריר נפהיג נמלה
 רוסי קוושה יסשסיש הוויה ושיפה .לניס להשהרש שאהוד לרי נ הלבה ד סרס

שכיר ילא רשום נשנה גהן ריליקין ואפפיפ לאורה להשהרש

ש נסצי קמשה השריש  יפקג ויש ונשי ורוסי ^ה גיא ]ף1 שנס נהוס' ופי* האיי ^
:נסיר וריש יסיורוס ^נ נטליס ועי'

ה. לה להיליק ורוסי ט הלכת  ופי׳גלהיר גלףנםארוסי. יאטלן השינ והראניי פני
ה. שהאייו ר וריש נו f רררש ייני t <פושיינהא ילא אסר פי׳ רפשי רה 

ה שוקלין דאין פי ע פסנ לרה ונם פיוי יף שגה והנ ייניי ג  רשום הרפס שם יגי
 סייעסא P ינארס לי נראה לוה. איןציינים ופפהקוניט אסור נקינסא האמויי גירה
ט לרדש ק ההא וני סי פי סי הלנה שט ירפשי ריא טמשלרי מי  שסלקו אווץ שם ינ
ט דנם רשרע ונס פריישיי ילא רשרע רהו רמיירס סלע לו וטסה ס יגי  סלע טי

»' נוה סולק והראגיי לההריי רטט רסק שם משיא וגפיקי  טמשלפי שם דנרטק הא ו
א פי״ רוסי סטא אשנס ט להקל לפשוע ינ קו דס״ל רשום נראה להוררא יפסק ויני פי  י

ם דטצהון אטהון נשגה ארריק יהא הוא סויה יאיסוי וסוגי רצוה ניני רשום הרפס  י
ארו גהא שם רשרש והיג  טא דרנק רצוה טי' ואי רשקלותיו •גוין לא שפא נירה י
ה נירה מי ט רסק ורש^ה הוא ירהיה ודאי אלא לניי  נההיר ודלא נניל להתריי וני
יי פנסקשה שם נ י ט נ  פפרא אי היל ספי נקייה הפני׳ע שניכ לי *ן סצאסי סוג .וני

אגיי וא*פ דם מולהון אטהון יהא רפיה דמי ארשי פצוה גחוי רשום  שם ירסק הי
ק איסור רפה יביוט יסיל רשום לקולא נ אפי והא מא נפלרא יי ם יטלהק אטמן י  י
ן י הג ורשיה טא אסרגהא מ טיי לס לממס פפרא קי רטט שם נ  a יש רצוה ד
ה. איסור פלו סוי ק יוק ו ס ר ט מי יגקינסא הגא טפגייני ט רצוה טווי רשום א ט  יי

יי לספרא אויל ט ואיג סויה איסור מא רצוה מי ר רספויק סרגה נמס נ או הי  ו
קו שם רסק יהוא לפפסיה מי ^ן אין נייירצוה יפי ה אי  סקיליןאוילו פסגססגס מי

:Vp נקונסא

:«נים נ»ר מ&וי
----

ת טו מ ש ת ה פו ס תו ת מ הו הג ת ל ניו מו מיי
יושטיג״אן); (בדפוס «י*א, ש״י, שנת ודניציאה כרסום שנתוספו

ונראם הנהיה, סהם. סיל איט ואורי טו ^כה סוכה סהלכות ו פרם י>״י ו’««יי שאמ יא• הלכה וםצה חטץ פהלכות ̂ פרס
ירלו אם הרימס p לאנול רסנה אט אפי אם טון פופיל איט אמר שהנאי רגסא לני לסשיי ולא מצה אמי מייעם גל לאטל אסור וו*ל נה״ג ונהנ י
 נרילארהטאלאאסירלואנללקס וסנאי ם׳ טיל איט נשאפו יק מועיל איט w ליס ליס יצסי ימאן היי׳ף נהג וק .עגיל שסי ריא לפשסי נפי ואי .ויהלילא ינינה
 !5וא נטרה המשי ניטישו ספה נפי רשום סנאי שום רהט to נסוכה נפוים אוסם שהיה נני רצה פעם הרנה שייך ילא אמי יסיאל יביט מימ ,טא אלא לפכחי ישותא

 <0לי ציד י®^ סנאי מם טהני לא המגה ונפצי .להספיי נטן פ'מ לה דימ יאינא סרט ישהה לא ליניפי שלישי נין פיקאמי לפשה■ שיי יין ואפילו אכילה נני נ״א
f פנ״ל נו׳ הסוטה רסנ ניילריק פהם רינלא מט אריקו אפיקומן מאי אופי ננפיא ונם טעם הסנה משום קאפי ולא שפשהני s o . מגה הנשי שקכיי מכה נפצי וידר 

:פ^ ,הונה נפיי נמו סנאי נהו רהט הנשי פל מהרים pמספי היו אינייא נמלי ומימ .רשהיא -נטט קאפו ולא לאנא ואידליא נווליא ננק
• :נ”פ ,דגי פרא ראי הוי ורוק דרים נס וסהיין

שי ח ם ח ם מי ץ חיי א הג ל מ ע רי ב ש פ ד צ״ל ח ז
שבת הלכות

DID ם גסשונס אלו ינייס מגאו .וגו' הרגיש נסיר ו הלכה א  אלשקי ^
f ופי׳ ד’ק סימן tn a• שאיט *רש יישא יפסיק וה מא

 טצי נהגיס נפשיס שהרלאנה כפולה אוהה למשוה טונהו סוף סוף ר*פ למלאנה ריח
 לפטר טונחו היי אער׳נ הגונים רסני אלא לסוגיה טונתו שאין אע״ס הדלת שסני
 יישא רסיק מא הגסא שניייס מצרן מש pi הצבי צידת היא הילה •ומייס הרהת
 רטץ שאיט שאע״ר מוצא הסטן פשייס מא והגיייה לניוי שטונהו לסי מתייג מה
 שפושה המלאכה נוף והוא לנטיה או הרסס לססייס סנוין מ״מ סיין לעשוס או לעד
 לנורה צייך שאק נסלאנה אנל מאליה שנעשית אלא המלאכה לעיקר סונחו שאין אלא
 ססינס לאטק• מסט נהנה (ואיר לכינוי ציין אין מא השק נשניל הני שפכנה היי
 לקרן שטתט נפה פתהינה ונהגה וגפה לגגילס פסק דמא ט לשתוק לקרן לטי ראש

 השץ הנאה •i נפשך הטט׳ שפתפה אלא השפן הנאת איט והניטי לשפן אלא ודוק) ט לשתוק
 רלאגה שאינה אמ לענק שפכוין אלא לעשותה ומנוין מלאכה משה יישא שנפסיק נפלא
 נתנסו אק מיס לעשותה עליה וסטין מלאכה שנטשה אעיר צריך שאין נמלאנה אנל
 איסור ט אין השמן הנאת שהוא עמן שנאוהו רמלהו מתפת הנמשך וערן לתגלית אלא
 ני' סיל ז*ה אכל הפק ריק סוף דנייחוח ועיקנחום׳ ניויים. דניים שהם ודוק נלל

f ק> יניצה נתוס' ועיין טפי ש”י ד״ה ע׳א ציד דף המצניע פיק נתום׳ ועיין ימיה i 
:וט׳ לפעלה מלמפה דיה טף

 א: זין עיין וט׳. או לשק ליץ שי-וא מאני הני את שננה כיי 1 הלבה
 : ׳1 דק לפעלה עיין ציין. ואיט טפא מסי יז הלבה
DTD יסירא אס ליורא ליה רסרקא אי .וט' אחד יוסא אפי אם ונן ב הלכה ב 

:שיעם ס' פי היין סמללין יטאה נאותה
:נ*נ יין ששי נפיק עיין . למילה המנשל ם רלבה

ק0 MM ram« סק «וסנ>* והוייפם. הסדשס p ואלו M הלנה ח ר  »M• 
r וסיד גיישא הדשו קאי נאיי יסנא ננסוא a< אשך וסיג 

bh 016D): י
ה v הרג ההג רטאסוט'. הץצי וק ר ^ 3 e t סאין ואלפ to ם»שס אש• אלא 

 מיאספיקרסשי׳^יניושססשםךף^ לי1פוקר. מיאה הראשון הפירוש
f t ס יסשושם קורל שאי איסא והשסי דהוורש זאנדייסא  •to ואי *0ו ושרנס ^

: קm אנוס אלא nro« שאיק קשיל הישג׳ם
: fp ח סיר רול וס׳, השסתן ניצי ה הלנו.
ק ר משיג. שרש רולדס ש הוי נשנוו ואילעס צרריס המשקה אגל ב הלכה ח ס

 p1f« PP ישופד קרא גרדק ריפוא פהיא ויל היה ינהג
 •וסף ת נשיס רשום אפי רבה ביה ררייע שאי רשום נשגר לויפיס פים ימושקה

רנ וניט ורסק שיר משום אמר  03920 רסיי לסאוס שיש ויל טין ע׳ז ונסב תםף נ
 »■. סד רצנס טונא וסי• ררדש סרטט ואששי «יש סולזס ומי שינה וגינו רסק
 גפיסךי אפצגש סייס הסנה יריק ארננש סונתא הני המניא שרשר אורי ואני

ק האילטר « אושיג יסוי ורויל ירקיסס וחנויא הראנה נאי' ויע יגיט רידא ו י  0מ
^י אירלט רילא לוה ■po טראויא הו  נשדא דססס יססניסין גסשנא הגונה גריק ינ

 *n אסרג ונרו יפיס הפאניס אפוקי הייט קרן ירופי ורננא ושיא פאוס שסייג
 סם ורנשן מריו ננלל אנגלל ויל וניט והשרישו הטניא שם שונרא והני .סם ויל

 ושלדס ש אהל* הקיקא אס לשש מ• סטק מא שאם האילרס גסיקרי גשנגש סנתג
ש משנים שיעשו גי• אלא רסק איט שאס רששש מיש טרש  סינאנדיג שבתאי ס»נ
b m« שין סנסג פס ופיק להונירז דל. יגיע מצחי לא ולק שרע פטס t f t  f• 

f t נלאים:
h 0ונודספלמייהליאלאםיסעי9סלפסיוק'. ננסושש ר הלכה o n 

נשאס ודיג אנויס אאראי מק וסוג .נלגי סייג אלא ספאר סייג יגיוי
שס



חרש פרי בעל מדעאון חיים מים408
ה ע ט'1 :טרש מ n 6הי ו h י5ר נדני־ ל'עיץ* c3׳;dV :  peo fc מר()

: כוד .ודוק ננ״ן דק לא המהילה י  rv'p ה'־,ר ר־טר 6; ורניש ריגיד הרנ ס
ה:'׳־: P כ,יו ד-יז-ב ניין ',קני' פ;■,׳ ור״ל דפרפיהא נההיא דאג״ גראה ולי נצרור.
א ז דק״׳ל כפניש ט נפלו פ;ריר קניה היר״- הרג כככפיפ ווה ניה לקמה׳ ואטר «י

אט׳ פרור ווה הוא דנ־״־א' נ
ה לנ  לפס ה־נ הקמר . הרמולא פל ניווויה ניצר היא ננייגו האמורה וניצה ז1 ה

 לא וו ר.,־״'ל־. ניצה הא פ בהה ניצה לנפל בנאמר הר\ה דנפל למנל! רבני.
 נילה נצ ר'׳ א־ר י״יציא ננרר ההם דגרפיק סהירופלנו׳ בסציאו נראה ולי .שמעט
 פפניק בווים הם דהניצים ספלל פ׳כ פנניצה טרונרפ נבנח פפם כניצה נפלים דהניק

 דה״ט בניצה דס״ אוכלי! דבוסאון ’א דף טומא ח׳ נפרק גפי וגרפיק פהרנגולה
■ י,ר.צולפ נניצח

ה לנ  ו־פצק '־״רנז ר,הולנ ה״ר הרצניפ פרק נםיף ניםיק .ונו׳ והמפרק ו ה
ט׳ נ;נז.רפ  בטא יפום א״א איני וה ואהד וה אהד אפרים והנפים ו

 וק טא דוב הו,דה דהפרק כירב ו״ל ורב״׳ פפרק יפום פ״נ דהולנ נכררא ואפייק
טדול׳ פ;א דיפ־ דיב דב״ל נרי׳ אהיא נר״הא דההיא בנהג אלא ו׳ל י״׳ הםנים
ט נדול כלל ונפרק קרקע פ וי׳ל ור״• י־סק רבום ה״נ דרפרק וי; ריה נבם הום' נ

 דאהיא דביל א.א הוא דדב הו״דה דפנרק וי; כרבי׳ פ״ל ו״ל והפ״מ ואח ביבה דמה
 נרו קרקע נ־ול׳ רקרי דנה-ה קרקע טרול׳ אלא דיבה דאין ליה דהנירא נרנק אפילו
 כרי׳ אהיא נד״הא דההיא ופ״ל ו״ל ’’ר לביבה דני, לפידין נרציט .ו׳ל ה׳ה בנהג

מנ5 כה לבי ונק  איפ ב פ־ו ואילך כהרפכד אלא נמלקו בלא בפירב פי p נבם ו׳ל ה״ה נ
 אנא ־פא־ מ״פ פ־ולנ ודאי דררהק תולדה הוי דפפיק דבי׳ל י״ח ולדעת מבמת מ״נ

 כדעת שביני ואה'ל טלם על נהלי\ שר,כפים ההוניים רנח הוא וי׳ל שר׳ת שאפבי
ם נו פת׳־׳; אש ויללני־ובו רניפ דעת ני; נפקותא איכא פ”מ נוה ו׳ג רניט  ינו

 הילדה לנ1וה טמנרת שיעירו פההולנ ננר״הא בנהנא׳־ ויפיק דדש פפום או פפמק
 פנהג מה על נ־,נ ונהבנוה .ו״ל ה״ה נהב וכך טרוניח פיטרו דדש משפע פינה דדש

 פטר! הרפק׳! וכי וו״ל נהג נניונרת נתלנ או נדם שיהא עד מ״נ שאיט דניט
 ה׳־אנ׳ד על תהה ואני .עכיל מלוקק פטרן הפפקק ושא׳־ גהיעה כדי מלנ והלא ערונרת

 הק טצאה ולעני! טרוניה ההולג דקהנ■ החצ׳יע יפרק הנר״הא טל אלא תלונט פאק
 יפה כיו! לא המהילה אמר נזה וה ני! ו׳ל ררן בהילק ופה גמיעה נדי מלנ הטציא

 קא׳ לא ננרייהא דקאמי דנרונרת יל ו למר! ליה דהנייא ל?נ ויש ,נהא תניא דהא
 כנר הקושיא ונעיק,־׳ .כלנ נהירא ולא . שם הסכר אתיות לתלוקת אלא התולב למלוקת

י ועיק ׳ע״ש וחירש ״ן המוציא פרק נייש התום' עליו עפח מ׳  דץ ת' נפרק לקק נ
 ש’נ״ להבי׳ו הפשיג שכוונה ונראה כים כפק ילא דהוי וט' הטהי וכן ד׳ה ט״ו

 ה״פקין וכי מ*מ טרוניה כעורו דמלנ משום דאי לו דמנין טיונרת פיטרו שהדם
ק ראיה הניא ולוה שוה שיטק  מ״נ בההוננ ה׳ל בינינו שכיק הש.ה ואי׳ה ההוצאה, פ
 כשום וזה ל“ו ה״ה בכתב נמו טרוניה ששיטרו ודאי דדש טלדה דהו• מפרק פשוס
ט כתנ עוד  פירש ו׳יל ופרע•׳ עליו שמלקו ויל ה״ה נהג מפרק משום ס״נ שההונל וני

 וזהו נפתה נפילת מפני שהמיונ שפירש מ׳ ויש צונע שטא פפג׳ טא נהתנלה שהמיונ
לי נראה דינא ולענק איהו מהרי! פס נמיזה נינ״הו דאיכא וטדא׳ ו'ל הופץ■ דעת

וט' ואהד ד״ה לקמן ה׳ה שכתנ ואע״ש צונע משוס למ״ט ז׳ל רש*• נדנר• עיקר
 שיצא עד ורמשים שקצים ושאי שריפות נאלו דקהני ני״תא ההיא ו׳ל יש"׳ דנר׳ שאט
 שהבעס שניו! שפעמו משנה לחס נספר ונתנ כהלכתא דנא אחיא ולרניט דם סהם
 נראה צא מ"מ ים שיוציא אהילו מ■^ טר דאין הינא העור צניעח יאינא פטם הוא

 גדול כנל נפ-ק דנרסינן רצא׳ה׳ לדנר׳ וראיה טנע בשיי שיז כנשי דגם דנריו ל•
 שפנע צונע מבוס ז״ל רש״י ’פי פנע מפום אמר רג יי״נ מה פבום שומע ע׳ה דן
 כל וא"נ היא הלנהא נר״הא דההיא לדק וניט וא׳׳כ ע״נ. השמיטה נימ של הנשי את

ה״נ אינו הדס נצרר אס אנל תייג ים מהם יצא אם ורמשים שקצים פיט ננל המובל
ע אלא טנ שקצים :כפאר שנהנ זיל רניט נדעם ולא ,ברצים שמנם או וטף מיה נ

 שכתנת׳ וכרו ז״ל רב״׳ שכהנ כפו העיקו אלא פטור דס מהס סציא אפילו ומנשים
 בניהן דלדנר׳ היה כהנ שיט־ו ולפנק ודוק צועהו ז״ל ה׳ה שנחנ נסו ודצא לדעתו

ה צריך אץ  ביוציא צריך צונע בהוא מפני למ׳ו ולפפ׳״ד ה״נ, מכאן נפחות אלא טרוני
ג דין ם' נפרק כדלקמן פתתים ד' פאורט סוע הפט לצטע נדי דם  דמת״נ ולתא! ׳'

 וחת ננ״ל מה״נ ונמפט פיטר לו אק נשמה נטילת מטם
ה כ ^ n מפרש פרניט ז״ל ה״ה כתג .ה״נ להויק שנהטק אע״פ נחנירו התונל 

 פיקר כל נהקשות רצה לא שרי סי נוונא האי וני שהקשה הסקשן שטונת
 השוה שהברייתא ותו אפור נטל אכילו זה וינר ננר״תא לופר להם שהיפ אלא הדין

רפ1  תיירי פהני״רא ותיק להתיר הס ששוק ונראה מחו על נאכלו קורע אל נתעתו \
דני  היא היי,שן שפוונת שכיון הצורך כל מחוורת זו שיפה ואין ,ונו׳ מומר שהוא ג
 לי ע־אה היה ולכך מלרודא משני ותאי דנייו אח דנר״מא חפא האי סמים קא ה<אן
 שהמרצן ליה דסנירא אלא המפרשים כל כפירוש ספיש ז״ל שרניט נפי כני דאץ ^פר
 פתס פמו על קחני דנני״מא הוי דחיקא ושטיא לו כשינ דטקשן שיסמיה ל*ם

 שנמפוין שאע׳פ קא׳ יךשניא אנל לו םשינ שישתיה לפי שהמרצ! ודאי אלא גווצא נכל פשפע
ט שכתב נסו מ״נ להזיק פ1 ז׳ל רנינו דעח ל״שנ לי נראה כן ל’ז יני  הלכה לענק פ'

 ודו׳ק משרע הכי הטגיא ופשפ רניט על נזה פמלוקק הפפרשיס נפל גקפיק
חנ . פפור נשיו כיונק או האוכל למון המולנ ' הלכה  נחנאר שנגר זיל ה״ה נ

 תיסא יש אנל ההלטס ונדעה ניו׳פ אלא התיר לא מפדא 3ר שהמיר פפה
 דרנ מיררא דנודאי נראה ולי ,וצ׳ע ''ש נכלטח ההימר נחג לא צמה רניט נדעח
 ועיקר הקדירה לתוך למלכה שמומר טדא׳ וא'נ לאטלה העומדח נעז פפוקפא פםדא

טי לאשמועיק אתא םסדא דרב פיפרא  ינינו טציך לא וזה הי,ערה נמוך כמלינה אי
 טל וסמך כיו״ע אטר כשנח שאטר מה וכל לשנה פ”יו נץ דאץ לן טיל דנללא שם לנארו

:כאן שכפג פה
ה לנ  ז״ל כרח״ן והשינו ת״נ אתה נידו ואפילו האוכל מתוך פסולת הטסי יג ה

 ני,מן ואפילו האוכל מהון פסולת אפילו טתר דניוי׳פ וטון הא דפנצן
כ ונססט•  וליכא ודאי וכתמח״ נקנק ואפילו האוכל מטך פטלת אפילו נשנת א*פ כנ'

ט שנתב דפם ונ״ש מפאת מ?נ ני  וידנר יל ז כויגאו זט ח״ב אמת נידו שאפילו ז״ל י
̂ל שיניט ®נויי טרי פוגיא אותה נל פפיש ו זה כנ כמנוי וכיו פטלח ממוך אוכל נ

וה שלנאר ה״ה נר,נ וכנר נלל פפרפח אינו ::כאן ז׳ל ה׳־מיך והפצת ז׳ל ה׳ה נדנרמ

טרונרת יקד
 .קצרתי ולק כדנרים יאריט
וו ו־פיר; רגירר נ־ושנתא ר״ב טרו״־ת ורטרר סורה יד הלכה

 טרוצרת הל: ה׳־רקד ׳ו׳ד שרק נמישנמא טרוצרא הררקד פו הלבה
ה  יק הריציא דביק רמו ידעתי לא .וט' פור ב׳ לשפית כד כינורו וכמה טו הלנ

 פרננל ביב ביטיר יצנל ק ׳אס אלא רית״: דלא יטאר עי׳א יע׳ב ביה דך
 טר פי לעבות יפ5 לצנל כורת אדם באין לבי טר רבי כיפא דהוי כיס ברניעיה

- ל־פ׳ה ורצאת׳ ' ״ נ ' ׳ 'Y מ  ת׳ר פ' דן שם דנוט׳ק פ־א בבשמו ואבבר י,׳1־
 י'מ נפרק לקמן ופברך זהב צורפי בל פור פי לעפות טב נ׳ ׳יכל פדי פער ס־יציא

ב דר״ר׳ תירש׳ כד־ישפה ואעיפ י׳א דין ט  להורנ חמק לו נראס ננר רצונל פ־יא נ
.צ׳ע ועחק מספיק זה ואק מה׳נה הסו׳יא דמם ו׳פיפך פ; ׳ו־ר

£p “ l ה ט  י' שרק דבנת נתושפתא איהא ספי מ״ב ט־יצרת פה1כא א הלנ
 מדם את הסנזרם כסר כס עיוד .פצרונרת ל.־שיצ־ האונה

ק לדמו: רדי  תיס ממיס בערין וכצה הוציא יד.מ׳'מאין לא הר׳ה׳ך ו:־כ קבן א;ר נ
ש״א בבי' ליו׳ד שפיאור׳ ושה׳ש ה־ניא נשרק שניצי. ר-היה יש מנשל ישים שת״:
נ ״ל ה־יס הת ־מ־ס דשהס וידיע ,עיש י״א כעיך׳ נש' יאר־י-ז ליאיו א-א -י’א ~י

אנר ושיעור לקולא אפי,ו ושגית נהר רנק איל׳ וששית בשית דלא מילהא דנל כמוציא
ותפרש נפי״ת לקרן ונשקו קק אפר לפוך כדי :־! התיציא דתק והפינה ליוו קק

 של קק אנר ׳'ל נפא; ז"צ הרנ שכמנ קק אשר נס ׳!־ו נ! קק של קק אשר טמרא
 ימיצס נני רנא ה׳ה סיכה נני ׳״ת נכ׳־ק ל־,תן ששית׳־ א־ה ששק־ א״א יורו בן קק

ח שי והרוייס ד  ושוי. רא-״יס שיהיה סמרסשד׳ פנשג ושיעיר ע!ש הוא ונצון (׳,הו י
ט פי'  וכיוצא ירוק או אדים צנש ;עשוה עיציס נשל אס רשל ע׳ד הנישול נאינוה ו

ס לה״כו שיד.נשל ציץ ני  שנתשוץ רצנפ אותו קתנו ׳צנוש ראוי שיהא עד נישול י
 דהוי נהשצות הראנ׳ד יניארו יתה״נ נש־ה השר.׳ס פרות ה.־נ שיאי לא אנל אליו
 לקמן רריכ״ס פפהנ נרי מרהיצאה זה ש׳ל־ד כיו! ויכה . נסששה ר,ק טד לצגיע נדי

 נדמינת נששנה קק נצר נה; לצבוע שדי ויינים וקליש׳ א׳וזיס ק׳יש׳ המיציא נשי׳מ
 שאין לפי כיעורא האי ונע׳;! ר״ע א־ר שרק ונשיך ע׳א ע"; דף יי! תתוציא נפרק
 הרמנ״ם שאך וששינא ההס נראיהא לאירא דוצ״א כה, צצשוע סד׳יס ׳כרוה כורת אדם
סו מקיס נבוש ה״פר שלא לני הזנירו שלא אלא נ! סנר  ש־שס יוצאה אדי! שבהך ו
 לאכילה והאונה ונו' הנודר י' פרק ובנח היבשהא מצאי.׳ ושוב נדור וזה נלסד

ש יטאר ווה ע"כ קבן נצד לצשיע כדי לצטע כנרונ׳־ה .נ׳׳
ק לצנוע נוי כיעורו הצנע עין שהעישה שניאר י״ד נדי! לקת! להרש מצאה׳ שוב  נ

 אשל לא או ציה מדמי,! עתציס למכשל אס יציע נש־יס ד' שארכו מוב
שמ״ש הפיר: נטסשהא

׳r:׳׳ .הישן מלית דג נהתיס הידיה ושי ב הלכה  אותו של מכלל שפניה שנס של '
:להדתו ייהר נגה

שפירשו נאורס שיש רכי,יס נספר שיאה ה״ה שתש ארמה שלי ה״נשל ופן ו הלכה
:ע״ש גללים נל' דמי כי' שכן ני^י"ף לראות לו והיה ושו'

וסש״ה נשול מלת גורש היה לא מש׳ה המניד נו׳ כפול השיש רוחש וכ״ה ו הלבה
 המשרות נפירוש מטאי וכן כטל וגרשי׳ץ דירן ננישסא והעיקר נששוש פירשו

. עיקר והוא ז״ל רש"׳ שישה עם ומוסכם יאורנ בשיק לרניט
ה י לנ  י\שרק התם ניסינן לסלצילו כמותי נרו׳ מנל היה ואס י'ג דין א ה

טמרא עלה ואררינן מתיו ור״י נתנל לא אנל נפסקיא יל׳ ־
 אלא שמנבלו מכר שלורד הוא קיימא קשר יתיר ור״י דעליא מנל אליתא דמאי מנל
רנ על קבה ולפ״ז הנשלו ואיט לו כ׳ריך כלו־ר דנרד׳ הכל  אס פרה נכי שנתנ •״ל י
 פרח דניאש לסלפלו שמותר ז״ל נדנריו לכזשיר לו ולמה לבלבלו שיוהר נרו׳ תנל היה
 מנל שנא ראי שעש להח שרצה משמע שודאי אלא ליכתב ניהן ושס יקימו שס נ״ה
חנ ולזה התנליס משאר גרדי  נראין דל רש"׳ ונרי ונזה .לבלבלו שחתי לפי שהשעש נ
 גזריק דלא דכא למק שרצה ז״ל רשנה למס ודני׳ זי׳ל וכ״ה הרר״ך ושדעת עיקר
 ורק אצלי נממיויו לא מורננן עיקרו דהנא רשים דעלמא מכל אפיו נרח תנל התס
 גרדי מנל דגזח נרנ׳ץ יפסקינן ניו! פלפול היעיל רה וז״ל Yתייזי נשפי כתנ הפ'מ

 ר״י אמר אסרינן דננסרא ז״ל ושעתו לעיל רני ששי-, גופיה והוא דפלתא השל אפו
 דקתר נר״י.א מהאי עליה ואומנינן ונאנוס נפרה יקישרו נימי מר.וך חנל אדם מניא
 נמנל דהכי ומשר ויקשור ניתו רתוך חנל יניא פלא ונלנד נהרה קופרו שנאניס חנל

 רמץ הפיצו ולק ני״י דהלכתא נזרינן דלא דקמ״ל ראפו! נתירו; ז״ל הום' ונחנו דנרד׳
 ליה סנייא ז״ל ינינו אמנם כר׳י נאן פסק היאך פינק פסק נופיה והוא דפיו! ז׳ל

 הרמ׳ך כסנרח יא׳ עיקר ל' נראה וכן תודה רכנן אפי׳ דהכא תוס' פל שני נתירוז
 רנק ני״אא דהא׳ ליה לשני נר״תא מהאי ליה מוהני.ן רנד והו נר"׳ הלפה ליתא ז״ל

 דליתי למימי ציה דדתיקא מפום שפי ניחא זיל רנינו וצדעת ׳”נר דקאתר ואיהו היא
 ור״י דל תוש׳ של ראשון נתירק סונר ז״ל שרמ׳׳ך מאתר ניונא ל׳ וקשה ׳”כר ברייתא שתש

■ וצ״ע פינק פסק אמא׳ פליה ופלינ סאן אפגסן וצא כר"׳ פסק
 נץ נען נץ נקנ דעוכה פתנ פנסיוך ירן הקשה שהו נל נק: העושה יד הלכה

 ויפ גדול נצל כרק נראה ני.נ ונן נפפיש מפה מפום ה״נ זה כ־׳ גנני!
 פספיק אינו רנ ולדעת יאורה נו להנ׳יס יעשו׳ קצין נ׳־,נ וע־״אל רנ ינפליצתא לימי

 ריר ח״נ ולהוציא להכרש עעה אם אנל סנה רשוס אלא י.״נ אי׳ו והל:ן התנל להוציא
גנמר שכנר לפי נפצ״ש רפה תפוש

ק ר א פ  העור השף פי' דנירושלס׳ ה״ה כי.נ . העור על נידו השף וק ו הלכה י
 עיקר זה וחין ועיקר ז״ל הרחנ״ס יבכיס הrול העיוד פ'ג

 . גדול כלל בס״ש נירושלמי וכדאיחא עצתו תחרק הימו גע׳יוד עצרו העור שף דאי
 שהמ״מ ואס:ר . העור על בידו ף5 אנא רעור דאינו:ף ז'ל הרג כת׳׳ש העיקר ולכן

• ז״ל זכהר״ן שס מיין בסוגיא רש״י שירוש לשלול אלא כיון לא
 הגיה הרא איהא בגמרא וקשה ונו׳ שהים אוהה ועשה אהה אוה המגיה יג הלכה

 וחשני הייכ אה־. אוח הגיה שגיור אהת אוח כהב השתא ושרנינן רייב אחח אוח
 שר ומשאו חי״ח של לגנו שנעלו דהיי׳ו יווהיוח שחי נעשו ה^החו שי׳חתח כגון ששח רג

 חייכ חופש דנדבר רש״י סי׳ רי׳יש ועשאו ד׳ של גגי שנגלו כגון שני ו־גא . זייני״ן
דהלגה וידוע דמייב. לסכר והשלימה אהח אוח ככחב הו״ל הספר חיקו; וזיע הואיל

6נרנ

פרק
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 א«הס P>n!BT 6«0 פרג!) nob 0ל למה הדפ ip 9mp 11̂ .619 6וגל!ד 6פלפ

 9*6 ספי פמגיה דמ״יי 6יה6 ס6ד יש״• לשיפה לו מקשה שהיג ו<*ל .1ס<6 וה6
 «ו6 פ«הה7 6הפ (י6ש וט׳ פגמי סח6 וה6 נהג 6השה •tp67 פקש!7 עהיה7 <6מ
 ס' של נגו גגשל •9ק16ל ששפ 9י7 9,'והי7 •6פ ופו 6יפ ופספיש הספי פל פקן9

 «הה 6הי פה פו6 ונו' מו! מי6ק7 6ינ7 לישגיה 6סופ ה1ון והו ,1ו״גי״ שג• ו6ופש
 6וינ ששש ינ7 ו״ל הרג שמני ג״ל ולפן .נ•6ש פניה 6ל6 הל״ל 6ול לפששעיק 6ה6
 וש6 פפשפ השש& לן 6>קש 9*ומש ספי פפניה 6הפ מ«י< 6ול 6<נ7 למין פליני 6ל

 וה״ל &וש>וש שש• גמשו הנהשו שע*• שג• ששש 9וי סש6 וש6 פפניה פ״ש פפוי ש06
 גןד>9 ה9נ997 ופיק9ש6ל 6ל6 פ•9ל גפיש 6ל 6י«ש97 שי 6ויפ , pmb שש• 9פפוש

 מפשיפה מהה 6פל*פ 6צ7 יפסינה 6ופי7 ושיוה6 שהי הגהה נעי7 6ופגיל פשינה
« יל״ת של לשגו שגמלו «ו! 6יפ סי6ק7 ומי«  .פהיפה מקי• ונפה׳ג פלוסי יי*ש ו6ו
 <מ»ם שה6 שנהנהה שאף פס• 6ש1ינ יי7 משום ששש 9פי פסי, שיו־נ 6ימ 6והשש
 פשמע7 משום פלא ייה7א פציג7 משום ששש יפ7 טמעפיה 7יי לא וינא מימיינ ששים

:ויוין ששש ינ7 פאוקיפשא נייישא וי\פ•6ל וסק7 ליה
"®p שלוי שהפל שפשפ יניס ני•7מ7 ה״ה פשב .נמלש המפנה אנל ב הלבה יב 

יטת וטיושו וטי יאוי אין פהפוין שאינו שפל גיאה נפוגשו *
 ונעינן יאוייישא מלאפה למשוש נשפוין לא היי יישיה פסיק הוי7 אף לליף משטין שאיי

 יהייגו אויייהא7 למלאפה מטין שהיי רישיה פסיק גבי פ משא וליפס ממשנס מלאפש
 מלאפש איפא סף סוף מ*מ השיגוק גו לשמוק אלא לו pp שאין ואף גשמה גמילש

:וק7ו ממשנה
» צ״ו ף7 ימויק נפיק .וט׳ לרשוש מישוש והפגסה הוצאה וו זזלכה  הו!אה7 אישא ו

:ומק p ניאו■ שלא הינ מל הימא וקצש ,ה7שול והמסה אג
 היי *7 לסוף ו׳ משמילש נרה׳י שהמעניר השמומה מפי למוו ופן היש פסנ עוד

סוציא7 צ״ו ף7 הוויק נפרק ופופס הרנ ששם גוה וגם .ופו׳ פמוציא הוא
;סליה ומפניי אנ הוי

 : פ׳א ק' ף7 ומשי' מ*פ צ׳ו ף7 הוויק פיק מיין המושיס. או הוויק ופן י רויכה
T  p”B פטאוס7 ז״ל מפסהרשניא ה״ה פשנ ופו', ניוש7מ ייה איוהו א חלכוז 

היי אמה שר! נו ואיו סקצייו שמקצהן אמהאמ״ש נו׳ו הימנים י
פ״א ק' ף7 שם עוד ועיין ,ע׳א 1*5 דף הזורק נפיק איהא סניא והן■ וט׳ י״ה וה

: יע׳ש המהלקש הל גני
 ה׳ דף וע^ .ו' דף ופ״ק צ״ד דף . זויש נקין פשמ עושין אין לוו הלנה ין ®*ק
: דפחמ ד*ה הועפוש י
 :ע׳ יין ס*ש הלכוש פ׳ע מיין .שסשמיין האצנע לו הלכה

"®P ח  :p המוציא נע׳ נייושלפי אישא הכי ממאה. בהמה ושלב ב הלנה י
ונגמיאנעי הנהיה ראש על(פל) לישן נדי דנש הרנ עודנשנ י

 הודרנא לאפוקי דפהיש קמא אמורשא דילמא או כשיש דפולא אפופא פהיס פל אשי יג
W7 דטלא אטמא לישן נוי הוציא אא'פ סימיינ דלא ראשון פצד פסק ויניגו .היקו 

̂לא פסק ומשיה יאיה פלא למייב דאק משום פסיס  ז' ח נפ*מ המ״פ שנמנ ופט ל
:יע״ש וט' הצפי אה הגווז ז״ג

̂למוס ’9גנ .אצנמושיו ליאשי המניע קולמוס למשוש פדי קנה המוציא נ הלנה  שנא
. הינץ השחשק קשי או העליון קשי אשי וג פעי אצנטטו לקשיי המגיע

 מספק לשייג דאץ משוס לקולא העליק קשי דהיינו אצנטשיו ליאשי המניע מסק והיג
;המשגה פפי׳ נהיע״נ וולא

 כל שלהנש והמוציא נייישא מיישיק פשילק פפיק . פפוי שלהנש המוציא ה הלנה
̂גמא מייג שהוא יגי», והשמיעו שימויא גיה דליש גמספא דהוצואו לה ואו

:יישונ וצרין
 פמה שימולא אשפיש לא . מניוניש פמוש ממוין וט׳ נגה ודמוי הטציא ו הלנה

 דהוי 0<\מ גפל המוספס שימורא שהוא פדש דהו• לי ומסשגיא הוי שמוה
 דציג 1̂ לויימה אמש מעה «ניא נפי המציע פיק גייש טפמ והט מניונרש גציי
 גמיס: רגט פלשק טספשא .ונו' לאפילה אם טיסן המוציא יגיט פשג עור :וגפק

; המויא גע׳ רמשלפי גמיע טספשא .ונו' ווג6 המוציא 1 הלנה
הוציא המוציא נפיק גייושלמי אישא הט .מצמו גפי הדיו סציא אם אגל ט

®־ק

 חהמסארנונריהינ^ל: ,יוסר ציין נפלי אוסיושאם שסי לפטג פד• דמאסנקולטס
 של לממועי ומירש*׳ יץ של גש״ס ואישא ,קען גשג פי מל לישן פד• שמוה ' ר<כה

̂ג־. קען גלשק גפלל גהפל וה לפטג הרג משש שלא מ*מ9 ופשג ,«וד שמן מ
 הוי מים של נקג ולדג דספה גפיו פואישא הטם מן יומי מג הי שטין טפא וקשה
 מים גנקג משעייק לדידיה דהא הש״ם הפך סא הרג פסק וא'פ טין p יוסר קען

 גשפל שטה המועם שפשג ספה למספש המשגה גט' להרג ומצאשי .יק של טשא וגש״ס
 ,גןע הטס p יושר מג טה יינם פי טק גהפל שטה סאוט יושר דק טה המים
 דטיע קען 9«ן ופשג סרג סיום ימש״ה המים p יושר דק טא שנומגע שטק משמע
 לו שסקשה לושי נטן יושר ,טמק וזה יין של נקג דטיע הרג סמן קען טוסי
 של קען גגקג ולשמויי למימרא למיול ס״ל יק פמו שטצז דמים דפיק השים מל להיפ
 P דאעא וגפן ודגש pש של למטעי אלא יק גקע דלא משמע אלא ,p של לא טס
 המים ט יוסי דק היה טק מא דהאי דנאשייה למימי לן איש מטם יוסי דק דהוי

 ומק: קעןנציל טוסי ופשנגקגקעןדטיסהגקנ היג ולאטסוע״ההמס pגקע וצמיה
 ואשר ממי ניטק ע' המרק גשוספשא .ופו' לפסש פד• ואפי מפי יא הרכה

 גטי דם P לפסש פד• w *מי ניוקא 1נ ייי פן י״י פזנל טטין
̂ג  דשטק פש״ק הלג מסק לא למה ידעט שלא אלא אפי, פ״ש מפי דגקע ריאה . 9ק
 ומדממדש דיור 91 קעגה צסי ואיזה גשוספשא דקמשייס משום ואפשר .פדשא לזנל פדי

 מאד שטאל שני הטציא פיק נייושלמי מצאשי ו»נ .פוושיה דהלפסא ש*מ די״י טלסא
:פמוט פסק ומש׳ה לנטאל ס״ל דהני אלמא קפצה צפוי דם נו לפהוס פדי ואפי

ט  משום שקיא שני דאייפ להטה ויש מין הקשה .הזקנה שצא ולא ט הלכה י
:ע״ג סף ייג דף דניצה פ״ק עיין ,יעשה לא ופן איידי

 עגמת גני ע׳א סיג דף פיק .וט' מעט טממה שאיט נמניע יצא אם יד הלכה
 ננייישא פס עוד : שם יש״י ונפי' הוא יד פלאמר הוצאה והס דסטן

 ממשממש שגא סי' ויש״י .יכפה שלא אצא וט׳ טלה ואפילו ופו׳ פשג של קמיע אמי
;שסהם יניע דעש פן וטאה .מ*פ יפפה שלא ודואג גפמק

:נ׳מ דף נש׳ם עיק .גווניו יוצאיו יח הלנה
ק ר א פ  : 1 דין היג מיק מיק .נשנש המסר על סם לכמוש וטפי ל ■המה כ

®“M  p ניא פיק עיק .וסגימו מד ומממם ד הלנה P, ל׳:
 יוסק איע ולטע .וט׳ מיסמועטס יצאו אס אנל פשנסח מעהיוש. ששי נא הלכה

 סדיק דנקע אצא דיישא דוסיא שיי עצט נפקק אפילו וה ולט .הפקק אה
: נסם ל«ןק שיי עליק פלי דשויס פיון לע יסדן שלא דאף לאשטעיק

 דאק פעעא פירש יש״י אנל .ט׳1 מא שהיי לפן מדש מד שיטה והוא 3נ הלכה
; וע״ש לקיפול נ*פ צייפין ואק לקטע ממהיק

*®p ד  אפל .דמי שטי דנחול משסע .נעילה נשימה למיסש ואסר ד הלנה כ
 ^רא היה גש׳ הי״י ליה וטיש׳ נייושלמי ופן דומא נפ׳ק

 וממני לסקח לפרושי ליש׳י הזקיקו שזה ואששי .נמשה טפי סלק טסש דהשס אישא
:אסור נמול אטלו סלק שימש דאי

*®p ה  לי שישי אניי יאמר והא מק פשנ .הדלף שמס פלי עשנק כד הלכה כ
*דושרדללומר0ודגדק דענייאיסימייארעסנמלמא. י
 דנונק לסי אדסי דמני• לי שיט לטמי שטי שיד לסלפה p9 לא סנה דאמ׳ע

 :ומ״ש טה טלקו •boo אגל ,טוגשא טשגיק והדי טגדא מגדיק
p “fi סושיימו דקיייל דלינק ידה נסג .לשינה מק טולא » הלכה כז *I 

 נראה וק מיהאוש גפמה ואטלו הסוה מן גלל הסטן שם
 גוירה נהמה מזג יוגנק ולא דקמני סהא rt דף מטלק נסיק דאמטק סהא לי

 ושורה ימסן שמא גוירה ומשר דאורייתא המומק מיה ופרנק למרנה מק •צא שמא
 ד*ריימא. סי דללע מרשאוס לשלש מק יצא■ שמא לטמש *פא דאכסי משר ולא

 מוקר ומרס מיפ9ד ^ה י״ו דף דורשק אק פמרק להסממוש פן מצאש• ושוב
:יע׳ש ופו׳

ק ר ט £  תר שהפדלס נראה רביע דמדפרי לס פשנ .השורה p שיש K הלכה כ
קל״הלש. משק הסצוש פסשי מדבריו טאה וק וסי. סויה *

:גאורן רטע לסנרש טימשא רצ״ו •*09 מפשבט מה pומ

טוב יום שביתת הלבות
*®p ידע סמק דל תיע פהנ ולא היה פמנ ופו׳. שאסר פשה ב הלכה א 

וממה אסרה דסטקא משימא נימול לו שאק שפיק סל סמק *
 אסיה וסמיקא דאמי סנייימא יוסי ות *•i הקשה נ׳ דף ממדא דהא משגה למס על

 אסרוש פול! באלף דנשמרגה טמא ליה גיסא ואמטג טא דינק דהני אסיה דס*
 ינ לן דשדש תיון טמא נאו ואק נפיל לא נאלף אפילו מסידק i שיש דדנר משוס
 טה דהמקשן ליה דטשמע מפצל נטל לא נדינק אשילו מטדק לו שיש תר תל אשי

 לו טש מי פת למלק מממנו■ דלא משוה ופעט נפל פדרנק וי* נאיסי תף סמי
 משוס מהשק ^<רי לע יש ניד* דסממייק פעגזא דסהסוא לוד* ממק נק סתידין
 ת לשגר• סי ולא הסמר p מסר הטקי הני סימא לא דאי לאיסורו הישר יש ̂ושר

 ולא רשא תשניש וצמאי נםש̂י סממריק נמי מסירק לו שיש ונדנר לומר אלא אט
 דהמקשן ונק לסמיקא היה נשל לא דרנק דודא׳ וטק נזר* שליא דסאיקא טו* קשה

 לודאי דאקטסול שסשג המ׳סדדק לדק ואינ דינק טד* היה דלינטל ונסטקא הקשה
ש מ*  פטיו* תיי p9 וה ולנל טפיה. שממא גזהטא ניו״ס שאסורה לסמיקא טנס ^

:פדני< וספנש חק •עיש טהב לשק לשוט נצסש
P"fi טרה דמרק דגמי פסניא משנאי .וס׳ «ר אס לסלטל טסי ה הלכה ד 
שמן לגגי דהגש ממעגוא אלא אסר לא דנשבס מ״ג עדו דף ׳
 טשי *מוי לדני נטס דליפא יניו״ש מכלל איטר לדבר גסים דגעשה מאיל ומסילה

פרור: 9n לעלמלו
"©P ט׳ ט שגי*טן פל ו הלכה ה  סצעונר ממסמר סנדל דק השטע רניט .ו

:ייס מיק ריש שנס נסלטס ppi,דגיצס מ״ק גמף “

משג» לא ומיד! ודל ^מ פמנ .וט׳ מלאגשו לטין לאדם ואסור ד הלכה ןפרק
 השם ט׳ מנוד וסגר גטר אמן דצורס דוומיא טד מערא

 גדקדוק עלא ווס לעדוטט׳. ליס קגסיק מגד ונגי וט׳ קנסיק לא גטר נגי ודאי
 ונס שהוא אלא הפגד אה ממקירק ניד געי דסשס ממ7 דוטא מי הפי דאדרפה

 קושעא גרם .הסייא הנק וקי לגאורה טאה 91.לטגוש יצא ולטגן נעצט
 סנרש עסטיעא ומגטר ולעגו לגסי ליה עדשה תנשרא לושר עשצה המגיד שטוגש
 או• •דטק דלא טו• גנמ׳ סששע לא והלע רטע לסגיש ס«משא *גא וממגד שדגדן

:ודוק גדמהו

ומצה חמץ הלטת
*®p ל׳ע דף שמס גל גמרק .טאה לא משום לוקה *ע ג הלכת א Bm^  b׳

רו9לג ודמ« גמשש «ק שהמשהה פשט .וט׳ אמר אשי דג י
: למשה רשק יראש דלא משוה שהייה ג*שו טנר *ע

 וגשמשגס טסה מ״ג שאור הרש אם וט׳. מעשה טמשה פד ממצו * הרג פשג עוו
 :שיו ח טיב מעהיק נהלטש הרג וטויש לוקה מאליה

*®p נשמשל לא אפל ונהלטש היה פסנ .וט׳ השחי נייןק יולאק ו הלכה ו 
 טץ .ופד מצה שמס תמיק משום שממא מאי רטמ שלא אשיג

 מא נגדמרע רשג״ם בטחש קש״ו דף מ*מ וגש׳ מ״ג ל׳ש דף מניטן טצו נפרק
;•צא מצה גלע

fn e
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ס ר ד! nob pbp נהלנוה פסנן וק .חיס86ה ומן מנמיס שס נל6ונ n הלכה ח פ

 נדי הססס נשר אונל ואמ׳ג חחילה מגעה שלמי שאונל ג'
 שנממילס משמע נ׳ שי׳ ט הנל מדניי אנל ינ׳ו רנ״ה עשץ שמיג ונ״נ .שמט לשטט

;השונע מל ששמ גן ואמר נמניגה •p ואסר מהששמ ממט וכל6

שופר הלמת
ס  והניא ששירן ומה מק שהקשה מה מיין .למדו השמומס ומשי M דלכה א פר
למדיס אט משם למשה ג׳ש שנאסרה שמנשיו הנה ונס< שיר׳ש י

 נ׳ש דהן וה נאושן היא קושיימו למק הרג וטונמ .ונו' השמוטה ומפי יניט נסנ ולנן
 ומ׳ש מלמו הלימוד מסיט למשה נפירוש נאסרה אלא ג׳ש נשאי למודיימ היטס נאמרה לא

:השסועה מפי ליקרא ששיי 7שי ,
p"fi והיח דשמואל דאטה מההיא עיש נה׳׳ה עץ .שומע נחנוק ד הלנה ב 
ולא ינא משני אלמא דקדקו ולשינך דנן שהשוה הוא שינא ’
 נפרק סיימי מדלא וה לחילוק סמך עוד ויש .יע׳ש סלה ואנל דנשאוהו מההיא דקדקו
 המוששוס ונמ׳ש ילא ממטין נלא אנלן ירקוח נני דקתני מ׳ע ד«ק נד״תא ש׳ו ראוהו

:יט׳ש וט' עחקף דיה קש׳ו דף ע׳ש גסיק
*®p דמדנמנ ה״ה נתנ ההקישסל׳. מק נפלא נ הלכה נ p ש«א נראה 

פהא ואי .למרומה שניים נין להפסיק יטל סשנ*ס שנסיק סטי י
 דקדק יומר יש אנל .משוק קולות שלשים שהם לשי שלשים ליה קרי דדילמא אידא לא

 שנדם ואמריה תקיעה וטקע ונתנ נני למד סדשלגינהו והוא פוה הרג נלשון אמיתי
 ודא• אלא ומרומה שניים נ׳ ואמייה הל׳ל אמש ננשימה שק איסא ואס הרועה ואמרים

:נדאפין/ויו׳ק

לסיסיא
שאר

לולב הלטת
T p lD תג .לולג נפילת על פנרך ונו׳ לולג סטה ו הלכת  לס דלאו מק נ

ט׳ ה*ה נלשק שינרן  על ולא הלולנ על שינת־ לומר אלא ו
ה טסס מעטן טיטס , נרטת נהלטת אס׳ש םפן• הנינ ט'  ננה*נ סיירי הנא נפי אי ו
כני ס הנני® ו ה'נ להניאו נני ל דנתג לצאת וטפט ניה ונשיק לנ  עטה ידי ללאס י׳

:ודו׳ק הנעטעק דהייט נסיקנס

עקלים הלכות
פ * ה ב םו  היה דניאשונה לשרש יראה ולנאויה .פרן הניאו הירושלמי לשק ו הלכ

ס «׳ מפלא ט נ' מפלא היה שנייה ונפעם .נדטת עהג׳ קפפס ק

 מהקופה מ'ממלא הקפנה ווהרץשה סגולה הניפסארה פהנדולה נראפונה קפפת הקוטת
 מהקופה א׳ עליה שנתונ קפנה הרץשה ממלא היה הג׳ ונפעם מגילה] ופנימה השניה מדולה
 מהקופה ממלאן היה קפטת האחחת נץשוח והנ׳ .א׳ קופה פיטר נדי נה שנשארה מנ' גדולה

 התוס' משרשים שנן וננראה שריה. שלפה מלת מדוקדק ולש״ו ,נראשונה ממנה שחרם הגדולי!
 שנטו אצלי מחמרת אינה ומיס .נהשטת ויל הדא שימח היא ושזו ד׳ן דף מקדש האיש פ' ז׳ל

 ׳X נפעם ששים הע שנך ססמנר הגדלות פג׳ קפטש קושת הג׳ ממלא היה הראשון שנפעם
 יאשנה שלעס אימא וסם ושרם שזר שלישית שלמה דקתני האי דמאי פירופא להאי ק׳׳ל ו®

 פעם שנשיחזור ה׳ש שלישית שלפה דקאסי דמאי לשרש נראה היה שד . ליה מינעי
 שסיים «׳ הנדלה א'מהקופה נה שנשג הקפנה היץשה למרום הואממתיל למדם שנייה

 שלישית ונפעם מהראשונה) [והג׳ מהשנייה נ׳ נה פנשג הקפנה הקופה טפל ואח׳נ נה
 ה^מ מק שיפח היא ש ושרם חוזר שלישית שלמה ששיר ואחיא ננראשונה מורם היה
 הקופה לתרום משזיל שהיה דהייט שלישית שלמה דה*ק מפרש ז׳ל הר״ם אמנם ו'ל.

 ^זנה לקופה קאי לשריה מוזר ואחינ נה שסיים הגדולה מהקופה א׳ נה שנחונ הקפנה
̂ומ׳ שזר ענשיו הג׳ מהנדלה חרס הראשון שנפעם נ' נה שנשנ  ונפעם מהראשונה] לשנייה

 והיינו השריה הגדולה מהקופה א׳ נה שנתונ הקפנה הקופה למרום ממשל שהיה «׳
 נפעם שלקח מג' הקפנה לקופה ק)י דקתני לראשנה וחוזרת שריה שלמה דקאמר
 שנ« הק«ה והיץפה «אשונה ק וטקס מענפיו שזר מנייה מדלה מהקופה השריה

 ,ושדם חוזר שלישיס שלמה דקחר והייט «' «דלה מהקופה נאחרונה שרם נ' נה
 מהנדלמ ואי א׳ מנל יוחרש קפמת קושת הג׳ שנל נדי נן לפרש ז׳ל לרניט יאוxו

 דייקא דרושלש לישנא סיס ז׳ל רניר נדנרי שמס«ר שאע׳ש אוסר ואר .ז״ל דעתו זהו
 עד שיןל והדני דעxל נדיר אץ נערותט אט שק וניץ זיל נניס ®נ הפי ספי

:אמן נ*נ צדק שרה ינא
p*fi וט׳ להם טנץ נתחלה עטים ושעירי ציטר של העלם פר אנל ב הלכה ד.
הרג נתנ עוד :ניל •עיש ימדס ני* נפסק המנלס פ׳ נשף ’

 ומצאתיו וזניש מקו® לט »אה לא סח .הלשנה מסרושת הנל וט׳ נשנה מדי
:פיא דומא נתוספתא

תעניזת הלכות
*®p היו היום שאר להתענות החשל ואחינ .ושתה אנל אם ונן יג הלכה א 

 משם פרן ופיש זיל היאדד שהשעו מה עיץ .ששת סערת
 אין נע׳ הסום׳ יאוהוxו קונם פרק דנדרים נייושלסי רניט נדני• ימטאר הרשנ׳א

:לשעות טסעק זיה ליד דף סעסידין
*®P וששפין .ופסריעין סערת עלע טזיץ וט׳ החדל לא ואפילו יא הלכה ב 

נל לוי שש ונראה תיו. ש׳ נתשנה הרשניא .נתפלה נרמת ו׳ י
:ועיש ז׳ ו׳ ה׳ דץ שלישי pפ זיל הרנ דנתנ סערות ז׳ דץ

זצ״ל אפרים מחנה בעל מהגאק ושיםTח
שבת הלכות

p “ffl נ*נ .נסשנ שהוא מפר אשר ששא טמל נטן .סשנה בכסף י הלכה ב 
 ופל תפרן לששקס לסיסש דלינא ננריא איירי והתם וניל ,נפנ׳ג נ'כ

 ומפיס תנה ששרשה פצשח וראיה שטס ההית דאורייתא לאישרא למיסש דלינא שפא
:צעיא משום השת אלו ונל שרסא

 נפרעת שאץ ואעיש סחללין צרניו דלנל משמע .המגיד בודב יד דלכה
 לנר צרינס שסה דאס דאנרייתא נן לי נדאה אץ נ'נ . «נה ט שעושץ הוני

 לימא נדנדו ואם , נפש פייץח הוי והא נלוסד פשיפא טסרא פריך לה טדליקין
;כננה דבר אוש נמניעת שאץ אנדס לה דפדליקץ אשמועיק דמידשא

 שד נהם נשאר ולא וט׳ להשה דש ההוס׳ נתט משנה בלוזם כא הלכה
 אמד עד נהם ®אי ולא שא p שלט נספרים השם׳ גייסה נ*נ .אמד אלא

:אמד אסילו כלומר
 דהד פפיפא ואיה היה ומיש נינ .פנואי «ל זה נערן שנ« היה ולשון

 דניידי ח״ס דנעל׳ שדי קשה לא קנוע מדץ אשר דםפיר\ סטיות נתפע זה
 נני ניוסא זיל הרין מיש איש ונמי . ניוסא רש׳י וכיש פדש עתנא דפריש נל אסרינן
 הנא פיים מרונא דשדש נל לסימר לן שה דנייד פיק דעדינא ואעיג זיל שעעסין

:יע׳ש ונו׳ נפש ש<ץח משום
 איט שזו דניץ ישראל לניח קרוב שותר מהצד .משגה ככסף כ רלכה ו גןרמ
 נשלישת ושסזי ורנק אישרא דשי משם דהיס ולינ נ*נ . סששא אלא י

;מעש שלישת ולא
Z S tt דנל א'נ זה נ'נ .המתנה נשוגג אפילו וט׳ ז׳ל והדמנ׳ן .כה׳ה כג הלכה 

 נפירפ׳י ודוק ,שנת ממלאכת יהנה שלא כדי לומר שיין לא נשוגג שנעשה
: נשסעתץ זיל

*®D ום׳ איא זה וט׳ טנה לו ניש מחר׳ ואי .םשגר> בלחם כנ הלכה י 
שישב שסי דכמו שא הני ממנ׳ן ט« נ*נ טנה. לו נשאץ אלא ט4 י

 ועתה ממשנה ט היה לא אוש דנשצו לקום חייג איט צני שם שהיה ונמצא נניס
 ה*נ ממשנת סלאנס ונעינן אתת ננח נאים אינם והמחפנה והמלאכה ועומד נטד ננר

 ששה איט הראשון וכשהלך ישיזד דנצוד מלאכה מס ליכא ישיבה נשמח ישב כשהשר
 עפה לא פעה ונאותה ישינה שעת על הוא דההיונ לתייט כד שעה אותה פלאנה שם

מלאכה: שום

עשור שביתת חלכות
p*fi ומיס שרה איטי דהוי ט' קשה ה״ה נתנ .משנה כלחם ד רלכר. ב 
: צ׳ע אלו דניים ניב .ט' ציתף נעי י

טוב יום חלמת
 איך pop יש לדעס דאפילו קשה ה״ה נר.נ .משנה בלתם א הלכה ב pפר

 לשומפו ימל ואיש נ״פ אתיים שש סיירי נ״נ .סננה ם שיש לשלה אשר י
:שא ינפיה דפנח

 מון אפילו ושד .וש׳ שתחת לה שיהיה, ונלנד .משנה בלחם יד הלכה שם
;ודדק שיי קשה לא 'נ״נ .נפרדס שקננה דשה דומיא ונו' לתשם

ומצה חמץ הלכות
 נשהקשו ציניט וא׳ת ספט שהרהץ ישראל .סשנה בלחם ה הלכד. רפרק

 נפאי הישט לא א• נ*נ ט׳. ושיע הרהיט נשלא לוקמא נחנאי ימא
®׳:X ולא קואו,
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זצ׳׳ל פחואה מהר׳ם הגאון הרב הגדול האשל חידושי
.שי׳א ,ש״י שנת כר>מר'ן ום8ד כוויגיצאה ״ ההוא הנאין ע״י נדפסו אשר כהרסכ״ם ראשונה נפעם רק בדפום כאו לא אשר

שבת הלבות
ס6 יאסרים מרי דיגי נץ מ דן צירף א׳׳ה-יניגו שלבו. סידל יר הלכה ח ר

י אוהו הונירו ׳ ד rn נ• לישה נ tre e, והונירו בהר הוא גס ורניגו
ץ צינ נפיץ ס שאי נ  הולץ דביק « שמימיא הוני שיגיגו וגרהה צו. המפיס די

ה אהה או לסננו וזחר נדנר או סודר להוך אוהו מהן שרמסה שאהי ̂'ל  ,אחיה נייי
 סרדל של נשסננה ניצה דנותן גרייה לדיני מש,ה אצל וו מימרא סלמוויא מדקנע

.נרירר. ענייני ומאי
p*lfi הוא כך הגמרא לשון א״ה .ס' היינים נלנד האחרוים שנים ד הלאה ט

סעייויא אור דאייהי הא קשיא לא פנוורין וכולן חייב האוזרון והסניא
 ההוסשסא רן הם חיינץ הההרוניס שנים דאמי י-ניר ווניי צנהוף, ארי ואייס• הא

 ואם מיינ, יהיה האור פניה דגס שלשה יסאיינו לא למה פיון וציין הנוגה. דפרי,
 הרוס פן שמתלנה הלינסו דיך מגפיי משוס יי, מנשל משום היע אין שהוא גאמי

ש׳י נפייוש ר שם י  הוא אס גם P אם האסרונים נ' מנשל משום מיינים אמר ויני
 ואפשר מנשל. משום שכולם נרישא אמר ורנינו מנשל, משום מססיינ לא הראשון
שהני ונן ואילך היןליה שופח מן אלא מקא לאו שכולם  מים והעצים האור שמניא י
משום שניהם ישייי פי' ונן ,נשול חיוג ניה שיין לא לנשל שרוצה דני שם יהיה

האור מניא לא אן לגר, שפליהם מה מבשל משום נפצים שיין נסיפא אנל מגפיי
ד שאיגו העצים שם יהיו מים לנד נס^ו שי׳ל  העצים שם יש נאשר אנל .נצל לנשל נ

 ני הנל פושה נסוף מניא שהוא האור אז הגמרא לשין נפי האור ע וארי תסילה
 מניאים שנולם ר״ל שנרישא אמר נאופן ל״שנ מ־אה עוד המנשלים. העצים מנעיר הוא

 נאשר אמי ונא אוזר ונא אמי שלא פן מונימ ומלשונו ,זה אמר זה ולא נאמו
 והגיס אמר ונא באמי המניס על נוי מניא ואהל מניא אמד אמי רר, נסיפא אמי
 לשום מיינים טלם וצנן להתממם כני שהחמיל על נשול ט שיין אין הלוגים לאשר
 לקריה הנישול צרכי ששים ימד שניהם ני העצים מניא פס האור המניא אף מנשל
 נשיל שום האור שמניא נמה אין זה אמר זה שמניא נסינא אנל .נאמו פמהם הנאה

נשיכא רנינו ר.מר ולזה ,ומהמם האש המעלה הוא כן אמר הפציה המניא יי! שלל
כאהד שניהם נאים שם ני נרישא הזשיר שלא מה האור על העצים ולהן אמי ונא

:ההשן נמו העצים י.המ האור שמשים נן נמו ושיין
 היה אם נאן אץ משאה מיוג אנל איה .יעשה שלא כלי אסור נ ד.לכה יג

ק האמרה, נהצר לזורקה יכול שהיה אמרה למצר מכניסו י  כיין יש״י ני' ו
 ־.ץ ש וכוון אהה נדוגוא א״נ זו נוגד זו כשהם למיירי פירשו וחוש׳ ,ד' דף דשנה

נ יה״ר ניניה! יפסיק ו פ'
Bרp ב ן א*ה מרשים. סנדלים ולא טה הלכה כ  נרונ רנינו נירסמ היא נ

 אכן משנה. המציל ולפני ז׳ל היאנ׳ל צפוי נחונה היסה וכן הנוסמאוס, י
 ינינו לנרי על הפיסה לאי! ונראה .מלשים נהם נחוג מצאאי לא נוסמאוס נקצס
 ישנים הא מיניה קrלמ הדשיס נקיש ללא מדשים נדנריו נחוג היה אם אפילו

 לאץ מולו נ״ע נ־שרם אנל נר.לשיס אלא נגמרא שם פליגי לא פ"נ די.א .מגידץ
 זה נעלם ולא .נישניס ולא נהלשיס לא מגרדין אץ שם הוושקנא דלפי צ׳ש מנרדץ
ק נמלשים מורלי! שם רמ״י לאפוקי דנקיע מדשיס אצא רנינו מפיני  דאין שהשמיענו ונ

הוא: לרש נישנים מנרדין לאין להשהיעוו הוצרן לא שונ נמדשים מגרדץ

*®p ה  שהניעו רנימ ספרי ננל מצאתי נן א״ה .למפה השמאה כ ה^כה כ
א שיהיה וראוי הוא שפר ששעות לי אוסר ולני ,ליד׳ ל  שהיהה נ

שסטרה אלא ל׳ש מפלא רב אמי נועל פרק נריש מא עיון ותלמוד ,למסה העהורה

 ליס ושניק לשהורה ליה שקיל למפה וסמאה למעלה שהורה אנל למעלה וסמאה למפה
 ונמקצס וז׳ל נחג ואיוייג התלמוד נלשץ דנורם נסים נרניס מצאתי «נ ונו'. לפמאה

 רטנו ספרי שנמקצת נראה .פנ״ל לי נהנררה שלא אמרח מםר.א ל”ו הרמני׳ם ספד
« התלמוד ?לשץ מוסמא היתה  זנ0 שלפנינו הניסמא והיא האתרח ועל לפניו שהיא נ

:לו נהנררה שוא

עירובין הלסית
ר .לטדע וא״צ מזכי. כלה אפי׳ אמד ממץ האוכל שז במגדל ו הלנד, ה pפ

הראשון, וזמין ודעלנ שמוזר אחד נדין , שם נכירש״י סוני הראנ׳ל לדה י
 אן ,שם אלפס ר״י לנרי נם יכונוקי ר' פיר: וננה אמי ממין נשנייה שערג פיני! 'iג

ע לשץ : נכה משעע איש יני

עשיר שביתת הלכות
תנ ולזה משנה נמגיד ו תלכד, א pרlנ  רגיי 0א* .ט' לני נפנף מוספת ינינו נ

 אם גלגד כפסי שםפת רביע כתג ולזה יאמר אין ג׳ להנץ קשה המ״מ
 אמזורא אגל לגד גאו אזהרה למפה טא גפצם של המישש דפירש גרש*׳ שגר הוא

טי מאי ופניתם האי זו נייימא פל מקשה ולנן ,איגא  למפונד דמי^צפיין גיה ע
ט נזה שוים ומלאנה פעי א*נ להושף דציץ שים אזמיה לץ ציי ג׳ להוסיף י נ  שגיהם י

 אזהנזם טן עמלק איע מימ0 ואם גי.דא שם אדמה ממעש וכשניהס גפנם גתיג
 האמרת הנרייסא פל ומולקת זו גנר״תא נעצם מן ממעשים דגנמר׳ ושיגר לאיסור

 ויוסי ,הפרש נידהם ואץ להוסיף ציין אץ נשניהם גן אם המ'מ של יוש<ע גימשמע
 פקינא ליג׳ והלא גמותו שהלנה עקינא רני מן ראייה אמ׳ג שמניא מה מזי. קשה
«ח פשיש יומי  פקינא מי' אלינא התלמוד שם למקשה מנוי מתוספת מלאכה ש

 ונו* האזנל לגל ומשני ניה עגיל מאי ועניתם משנות ונקציי מנרריש תוספת יוריש
:נספר דלוג איזה יש ואולי .מינה נלסול וענו׳ נתינה מלאכה כן אם

 חצוי והיגר זשספות >’0ר לפח א׳הויעא .ביצים ד' וי׳מ נמ'מ ד ד^כד. 3 0*13
"׳ נמסלוקת :טפג שסנרשיי ופטאר סשמספין ננל בפיק ור׳ש נרוקא גן י

טוב יום דילכות
ק ר  דתה משות רי• אגל אילה .פילג נחענית אשר ל׳ מוס נהנמי׳י ים הלנה ן פ

סאשלו: נ' פ' גששי מלום גתשניס ר׳ל נתפנימא שתא טלת ישיג דרגינא

שופר דילכות
ק ר  אץ גגלל שא דהתוןיפה טי איה דנריגס. של שטס דדמה ו הלבד. ב פ

.טר •b •סון שמא גזירה דאסיי• משילץ ישלה• פפשמץ ואץ ססשקץ
 ששן לסץת לס שה לא הגי גלאו מבר לנדרה הוצרגו דלמה הוא עיון שצדן ומה

טה תפשה ואל נשב סויה דני• לנשל צתכמיס נח דש שנות היא שהתקיפה  #גדיה וי
 סש 4 שגראה ושה וגוי. שאג• הפשה ואל שג שמתו ש נשרק אמרו ובביאור .דרבה

ט הוא י. גירה לאו י ן ע ז, סם תל השטה דדתה תורה סל ששה •נא אוסרים טי  דמ׳
 טללת משסמץ ואץ מסשקץ אץ דגז>רה השטה גרןום נלל לפשה מציאה שאין טון
 01 טית הששה משני גיסה הוא ססטס גיוןי ופל וטון .שס נמנואר ושנת •יה

ס לגירס הוציט ולזה .אותו יותיס הייע נפנת  טון טשם דומה הפשה ואץ מנ
:דרגם נידה ט שין דאץ גייס לששה שציאוה ביש
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ן י נ ה ב מ ל ש
̂רסבים החזקה ומי על ומיחשים תהוח ̂ג nwvi שד אסיחי jun הרב ודבמו מתו אדוננו כבוד סאת ,שלישי תלק ויל ל re רשננה

בראד. יק״ק ילרי־ר■»ב*י שלטהקלוגר
ת ט ל ח ה ב n ש o o n■ גפ*ג«ת» ולטי פטל דלגי! לאשי נוס פשסמפםפינזמג גווסנוזלא «זפנ«*נלנ»זפ
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תשלסה כניןחלםח412 »

 וט־ רה7ע הר בנדנזי• ע^יה צדגה סמער •wftfד ע־ה ע״נ דן• ידם0<ז c ח:■ הוק:ה מ ן־1'־1וי ק• הדן ש(א אמד
 וד̂נ ׳־״’כי וה/ט; הג*י* p דה נדהר המעשה מ-הננה על דלהיע נרעת על יעלה יל6ד cf *ה ו^מה

̂יעי טזן p סכיטויט ריג רחמה לכיטב רהן W וה  P:'’ ■ו כ:כ נזה י\'ל;טעה נספר נר
p lfi לא ואם וס׳ נמלאינה עט־ס עס המ:ד־.ן» 1י״ ר.לכח ך tro ׳“•' או0’כ. די^הr’i העט׳־כ נישל 
 הדינרדם כל עלי' ה-ד לד.ץ^ ע נעייא דמנ*כ0 דה:פסק ה<ה <׳נ יט׳־ לנרי טל; r.\הנג שכר '

א דהר׳ ̂ן היטס׳ שהניאו הדיי דעת פפ״י ק־ לי ונראה לזלא־ דרכנן ס̂פ  י;רא'7 ;:'ק :־ה נ•; ל*ז'ק א ככ\; כ
 נ״טי: הייספד* ■•י; ט ז!ר אה׳: סהר׳־י רק ̂רr נו מתמה היכי̂א יזלק כאין תנור ונק אהור ט מיורנה

̂ה ‘אט :״י ד-ירה; הו::•׳*,א הן הניא לא מימנ״ם יהנה גוה נדן והנוי ומרתן א©ר נ־־ליי-; דגם שם  דה״ל ו.ר
 ד־ירתן ה־ץר*יה כטגיא ה:*כ ד־יוטת כעין ות״כ דרתן קש ילא נרה נקט רילן דנרי־הא יהייש;*ון p ׳ל קי ולא

 0:ד״־יהן רזכת רדהץ קט ולא כדה מדקט ה׳נ יא״כ נקש;דה דדלא ודיש כ■*׳ לנכרי כרד h אכיר לנכי'
v׳ ־,הלה דנהזחט לא.־יע̂י ונקש:דה לומי זאץ r ■לי מה יירה; ל' ווה ה^ה דד־,ש דו; נכיטא דיה נגדה אן 
̂א על י;ליג גרי דדרחן נריתא להן כ״ל ונס׳כ אטר דמרחןנמי רנו̂־ אעמעינן לא למה ומ'כ :דה  הרוכט

̂ול־ץלא הי״ל;לוגהא כ-ליגי.א דהו׳׳ל התוכיוכיו( שהניאי  סיני. יד׳ יזה א טב: יץ הדייכ׳ס הניא לא ולכי נד־
 דיה דמי־־ימא כיי; נ; רידר לא דאג; ס׳ל ד׳מ מ׳ל התוכנתא מ; ט חיר דהר״* ואל! הר׳י ודדח מ״ש השוד

̂ןולפ״ו  כרמת רעלת עי־ץ דהרי יד־טא־׳׳כ כגדהגיעטטימ״רתן דוזא׳:תמא י׳לדס״ללהרמנ׳כ מיכתלהי
̂י כנה מרויחממלאכת מרנהיכראל כאיש סי  אסור גסנמלתן ״י־דחוא׳־כאה ומורנאייהאש מלחק גני וי

 טו' ̂■ח׳־כ כפיר: אן כרי נמית: רגייע כדה שנקש דיל; לניי־̂י הר הכ״ס געיות אן דאטר נ:דה סתמא מכ׳ש
 דכתדא v לדכר יראי׳ לא 1י נד־ש כחדחן ויש אס מס נ;יה סי׳מא תא נרי להן לי׳ ינעיא pל נכנת א־.כ
 להר׳י דכ׳ל נע׳כ1 נ.׳נ מנעיא נכדה •יא ונסי ט־אי מזמר ותשר דללרתן ס״ל כר חזירה 0הר׳י;וץד מ.ישת גרע

 יק הוי לא ה:'כ דנעיות כ'̂■ ולע לאגור כררנ״ם ינטר וכן נפי־כ ורשל מחלחז גרע נכדה דפהמא מסנרא
 אכור נ:יה דכ־ייא מככ׳ה להטסכתא אנל נכדה נכתמא ליי מנעיא נטר: זתר8 נמרח; דס׳ל וילן לנרייתא

 דרנק סטקא ד״ל ח:7נ די; לעדן נכלמא א'כ להסספתא נדהא ן כ סלוג'̂* והוי כיון להרמנ״ם ס׳ל א״נ
 היי׳ל דלייא י׳דא א7לאיכ רו׳ל א*כ לא f'אסר אס נכ׳ס מנעיא דלן n*״*53 דאל טון סהרא לוין גל6 ילץלא

י. נדשססהא  אפכר אכהי כד ד״־ה: דדן נר־יתא כי< קיי״ל ואר׳ל דאסר נ״רה נסתמא ידכ׳כ נמגיתן דא̂ו
 עמנ׳ם פסק ו:; *דא1ל־ ׳ל7 נריירק אל לאיסרא כ׳ם דד״ל וטון כאן דמנעיא גדיי,א להל אל אסר ד«םא

;עי׳ש^ ז״ל הרטנ׳ס דנד לתר! עוד הארנתי ננזקונש כס ע״י מכי על נמרי ועיין וא׳ש ודו׳ק
א ףס5  הגה נ׳נ וט׳ מות: מכוס יאחד כורנ מכוס אחד ̂.־ס ח״נ סיץא ע״ג דו המעניר י׳ו הלכה י׳

 מהו לתחוס יודעיס נן כא עדיס דר׳• ר׳ל מני׳ נע׳ כס א׳ נאת י׳ש רל נגישין דהמעיץ לי קכה *
ע א-יש א׳ל כתנ איש יא כר.נ פליק כי-.נ דחתייי נכיקרא להם טנתט  כתג עליון כתג רניט *ידתש3 דלא א׳ל נ
 מעכה נא אס ככת לעני; אט׳ להי,ל מפכה נעשה כס יפיכ׳י מפכה געכה להימין כאש ספגי וני א׳ל שגת לשרן
̂̂׳ סמן לידם  דמס^א מסק דר״י מכמע וא״כ עכ׳ל וט נעזרה סלץ לעיא דנ־י על טמן דית׳ לא גייס שני־

 פל קשה כ וא לא לעדות מדל אס נמזיר ק ענה אב לעני; הזה נזמן גם לן נ״פ ומגרלא כנת לפני! לי׳
 •ין(עטת‘נ:• גי מגדיכי; ינכ׳א ;לל כפקזחשש טס מזה ע;ה ולא נ שתיינ טית נפשי «ק שנת שגה׳ סרמג׳ס

 כתנש׳גסיקרא דלמא שחכש •P0 והייש אכור0י,אנדנרהמתקיי משמע מתקיים שאיש נדני p רושם לכם
 לגש משכת ר׳ל ■pij לא לכאורה דהנה כן ף״ל נוה שיתעורר נד ראיתי וגא אהדד ס־\י וסהקיו נתג סי

 פ׳ג נכיג נמי ה״ה לכן תייב טזי דנל כל ומל הנית טרלי ע״ג כי.נ אם וי\י בחציצה להקפיד אי! נכנת דנכלמא
 דלא נע״ס כדו וא׳כ הספר פל 5מת נמינן:יהי׳ א־כ כריתות לה וכלנ ן דנט נגש אנל כתנ סי סיקיא

 כדנה כעיק אס יי״א ר״'• דפליגי נדן תליא זה כאמת אל הספר על חחס כלא וסי חציצה וסי הסכר ע' הלץ סי
 וייס׳ז אות־י.יחה כדנה סי יסוכתג דכליגי כ;״כ וייפור: אססיע׳תכרי׳אופמ״כ לכמה חתימה ל;מה

 במר כאיש תציצה ייניעס כתי נע/ ופסל חציצה כלא גמד יס׳ ;החתימה p׳r< א׳כ הספה הוי מ־־נ נימא
 אתציצה נזה קנדק לא ח״כ פולס תיקון מפגי יק הסיס ק איש כחתימה אנל נתינה הייט וכתג דמא אם אכל
 פ/ דדו כזה ה׳ה י׳ל ואיכ פב״ת גש דילפינן עררס כמה לע*־; ונ.׳פ נטהקיס וע^ כלל לס״ת דימה ואיש כלל

 זה תלי׳ כחתיזה או הגש ככהינס כן סי אס אל זה -שפס פסל נדי טש צי. חצ מטעם פסל נס־׳יו אם סקרא
 דאר טק ילכל ככ׳ח יויייא כיס׳ נתחימה כעי'[ ותי.ס הייש וכתי הטייה לאס עת״כ או עמיל אס גשלוגתא

 דמית נחדייר נפיק לא א׳ל יחים פכיה ופד יזכתן אד׳ גט ע״ר נ*צ כדף כן נפצס ס׳ל וריי דעמ״כ כי״א קי•/
 כתכ פ/ רני,כ כל' סיג הוי ד'א ד׳׳י p נתרימה ק.ידא אין וידא חציצה דדצד לו שפיר ר׳ל פדן ולגל דסית

tt נדש דהנה כן ר׳י לי׳ וטררן כתכ הר ניע ע/ דמע לר״* כ׳ל דנכנת שכיר 7ולקי« כיע הי po דגישין 
̂ת׳ג מדרנץ אכי׳ ל:ייה כפי לא חי,ימה אכל לכייה נעי כי־״ינה דר׳א נחחלה לומר הש״ס רוצה  דט ה;׳כ ייסיק וי
 מכת כתוש׳ ישיט:ס פסל שהוא נזדט יף נ״ז ריא דמה־ה נע• כדרנק אנל החדה מן לשמה מה’מ*. דא ננד לא

̂יה חתיייה כעי ולא כרתי נפ״מ לר׳א לי׳ סי!גיסא לר״ל נר♦ גזה ה״ה י״< וא׳כ כרינה אשו התימה מזור  ק לכ
 כקרח ע/ דת ענץ הרי יירוילא א״כ ני־.ינה אסז חתימה גזר ולא לגמה חתימה נעיק לא רדרנק ואך. סוורה

 נזה קפדיק לא .ירהTנ '•׳ס נה׳ת כמו מנג• ולא הקלך ע״ג כי.נ סי ולא חצינה דס• ייכח פסל עצמו זעש »
 לא דמדינא מדמין שיים דמד • חע;ה :משה כמדמץ מה יי«י לווס׳ הגיג ור״י כחתימה לכייה נעיק דלא מז

 ייכח מדרנק לשמי. חחימה גס'י״א נעיק לממ;ה רק p מפכה נפכה לא יי״מ כרת• רע״ח לכמה חחיי׳ה «יק
 כתג סיי^ ע״ג דיי סי ודא• כנת דמנק הררנ׳ם י-ס;• א״ש ולס גש׳־, כמו וג־סל חציצה וסי קלף מ״ג סי דלא
 גזריק :ונ1 דכ״ח חמיא ינפיק לאייהר ;ש3 ה״ה ״הי דכסת״סלא וכזן יציצה פכח תהני לא נסה״ם אןי

 נזה• עוד כסארכתי ייה רמ״ה שי׳ כ״ח נה'׳ מ׳ק rr:1c נחיסד ופץ ודו״: הררנ״ס פסק• וא״ש נתינה אשז חסמה
ץ  הקשה הלח׳מ והגה נ׳נ ום׳ ipr כלא ונלצד ום׳ נשכת אדם ני כל רמדצה לעטת מותר נ״ג •n:Sn ט

 דופן דסכה סנהפכק ונהל־ לשלשל שיכא מי לדעת כלא ’כי״נכיהי דנאן אהוד רעמנ׳ם נסדנרי י
 מנשלין אי; לע"( תרל׳ז סי׳ סכה הל' בטו״ז סנא והאגודה המרדט עסמ׳ש נן י׳ל האמת אן שנדחק עיי״ש ^וכה
 נתל׳ הרסנ׳ס דת: ה ה״גנ עיי״כא״ג (נטל לכתחלה מר,ל נתס להטת לס למטח י6ג רסנה צכתוזלה ̂©ר
̂לה מותי מצוה'כך לדנר דסי נסכה אנל המ.ילשל לדעת אף אסר ודאי נזה הרטת לונר דלדילי שגת  אך ל:ר
 1 א דהס הרטת דני ־ד נהס הגזחיצה נהס כנעשה נאלו p לנתתלה איסר לנטל דחורר נמו מונה נעל ליפי.

 ונטן וז״נ מזה ידעו לא כהם לדעת כלא נעיק נהם החצוה עוכין
•&רק 'JJ דאסי־ דפסק כיון עליו תמה תפילין הל׳ כ׳א כמי־ נ׳ג וכו׳י נשכת תשילין המוצא כ*נ הל׳ 
 לר׳ס זללערי גג׳ע זמיח איסור ועושה צהגיחן לו מיתר ׳ן6 ז׳ו־ט נשכת תפילין להגיח ׳

 1א־נ א־נ מצוה נחש; לא כוונה כלא א־נ ס׳ כי׳ לעיל ה:״פ ונמ׳ש טונה צריכות למצות קיי״ל לאגן כיון
 נשנת י*ת יונא הוי כה׳ג דנתול כיזן אז מצוה לשס מטי; אס רק ו־ו״ט נשנת תפילין כשמניח איסור עושס
 ליכא כשנת אז יוצא סוי לא כה־ג דנחול תפילין לשס מכוין 1אינ נאס אכל ושמרתס טכח איסור מושג

 לסמ״ש א״ש ר׳יי כונה אי*צ מצות דכ׳ל ומש־־יע •צא מצה ואכל נכם̂־ פסק זנרמכי־פ אמת והן כלל איסורא
דכקרכן דזנחיה כס־י, יה ע׳ד היינו כזה כיונה כפי דלא העפס דוכתא ככמה מכנר כחינול־•

 סתס ננט אנל לשמו עומד סתמא לכך קייי־יא לייזנת קדשיה דסתס מכח פסיל סתמא ונגרושי( כשר כתמא
 טמזי סחמא נכך הוא דניתוינ כיון כה :מתוינ נמייה ה־נ א־כ פסול סתמא לכך קיימא לגרושין לאו אשה
 כשנת אנל קא׳ לשמי דכתייא קיכגיח כמו הוי כתפילין דתייב כחול תינח וא״כ כוונה נפי לא לע לשמו
 היי לא דכתיייא טין וא״כ פסול דסתמא מש נייי והוי קא• לשייר לאו סתמא לנד כתפילין חייג ^ינו כיון

 א״צ למ׳ז דאך יוהני לא לשמו שלא מכוץ היה אס נחיל והר• המרח איסור כאן אץ חס/ין לשסמצוח
 הוי אס א׳כטיןדכמיל דסיכה בפ׳ד התום׳ כמ׳ש לכ*פ מהני לא לצאת שלא כפירוש מטין אס טונה
 שלא מטין אס בתול כמו הוי קאי לשמו לאו סתמא להייס כיין נסתמא נשכת ה״< מהני לא לצאת שלא מטין
̂ת פל כשנת טנר אינו M1♦ הוי לא כה״ג זנתול וגל לצאת  שלא כפירוש מטין כאן ר\י נלא׳ה וגס ושמ
 אףלמ״ד לאמהג• וזה תפילין לשם שלא כחטין והוי ניונחץנכזען יהי׳ שלא להכניסם רה תשילין לשם
 וראיתי הש״א כדנר׳ היטב שגית עיינתי אך ונכון פשיט וזה ושמרת נזה ש״ל לא ולכך גלל טינה א־צ
 מן עוכר לשומרו דאף דסיל מיכח ומזה מותר לשומרן זאס שהשמיט מה עלסרמנ׳ס קושייתו שעיקר ט

 שבחנתי הנ״ל החיייז נדחה כיה והנה ובו׳ נ1ז זוג דייפניסן כתב למה הקשה ולכך הסרת פל התורה
 בזה נה הג״ל הרמב״ס דכרי ליישב הארכתי שם ד׳ ס׳ ש״א סי׳ שנת נהל׳ החיים ספד נחיטרי מיין אך

ק ל  כל נ׳גהנה וט׳ ישכיר או ישאיל שמא לעט׳ם נסה נהמה למטר חגסיס אסרו כ׳ר^נהג' פ
̂חנ״ס סהפהשמיש הקשו סססרשים ^  ושכירות ד:א'ה הטעם רק הניא ולא נסיוני שפם ר

 דשרי בוגיא ני׳זתז שה ר״ה מדנרי נן הנימנ׳ס דלמד נפשיעות מיאה היה ולבענ״ל נזה מ״ש מל״ן ועיין
 נפדוכין התיש׳ ס׳ש זע׳ד ס״ם משפם שהוא כך הרמג״ה ומפרש זננה לשחיטה דאימור לפט״ס סרה pnלנ
i״p עיי״ש מדוכה הטסד ודלמא שוה הוי דלמא ס'כ היי מ״מ ללמצס אפשר דאי אף מותר נשמד מרון 

 דקנאה הייו •׳‘דוד־ נזה ה׳ה י״ל וא״כ עיי״ש דורסין אריית רונ גני דג׳ג נתיל־ן המהרש׳א נס טונ יכס״ג
 אכל לנד לשחיטה כקגאה רק איךהיתר לשחיטה היתר צד דהוי והיק למלאכה נמי לקנאה ייל לאמד
וא״כ נ״כ לשחיטה ני,גאה אף «י דלסלאכה האיסור אנל לו לפטר אסור הוי ולמלאכה לשחיטס נקנאם

 אינורקאם וסהימי לנד וולמאקגאסלעלאכה ולמלאכה לשיזיסה קנאה כ״קלאיסוראדלמא אדרכא הו•
̂ה ̂אלה כהחהו שניחת ולא דמחמר גשעס הש״ס משיק ולכך נסגיא ל לע כתט הסס׳ הניי אן־ לכד ה1ל:ר.י קג  ר

 מחמר מטם רק לי׳ היישינן ולא שעה לפי p ס׳ נסיזגי אנל נהמתו שדי״ת משום̂  חייגיגן לכך היום כל הוי ו.נירות
 טחנה לזמן הר אס רה אשור איפי ולכן ושררות דשאלה השעם דנסיונירק דר״רלאפ״להשעם י־ל ילפ׳ו טשי דח־ייר

 ר^ה לנד לשחיטה דלמח סחר4 *ס0ו חכא דסי עגה לשחיטה דא«־ מגוס מיקל שדר pול לחיש אץ נעה לש אב'
 ^תת חיישיק לא ולשפה לשעה רק מחנה זמן דח תהי׳ לא לכחישהוא״נ דלמאקנאהגס ל־־יאכהמ״מ יאח׳ל
 א״כ לנסוג• דחייש גז/ אנל לההירא חס וסי מחנה ימן לכסויז למלאכה p קנא: אס רק אסר ואן נסויס

 לכייס קנאה דלמא לשחיטה וא־״״ל למלאכה רק ר^ה דלתא לאיסרא ״ס5 דסי להיפיל סי אז ״ועט לח: אן תיי;
 ור״ה ולסJ^xא לנסיוי וחייש 1מא וגע״נ עגה דלשיויטה תליק סי לא ל^ נסיוג׳ ח:כ <,־•• דש לשחי.!־.ולמלאכה

 שלא כבהט כמקום בם למס גטל ‘הת̂ו מראשית להרמנ״סגס סכתה •a ל,כיזני חייכי:; דלא ס״ל נפרה דמ־,יר
 אסל דסי חדא שעה נשכיל אפי׳ האיטר הוי דבם נמ״ש וסיינו ענה לשודסה אמרק ולא לרניעה ח״כי:[ למטי
 רוס סי נם״ג מל לחרוייט דלנזא לשחיטה ואת״ל לרגיעה p דלמא לאיכורא נ׳ה הד לכן נסקילה זסי חחיר

 צוזתר חט סי ולכן מו־ובה לזיק לחושק אן וזה נהמיט לשמת רה החשש דאין חלאנה נת;; איל לאכויא
 מגיח ומזה הרנה ישמה כיק חיישיק לא ושוב ל,חיטה ינס למלאכה דלמא ל״לאכה ־.׳ל‘לכתיטה'' רק דלחא

 סרניעס גס א״כ מקיליק אעפ׳כ ואס ס״ס וליכא מועט לומן גס חשש ס* דאל׳כ נהייני כטעס קי'ל דלא ר.רמנ׳ה
:סא ונסן סרמנ״ם לשיטת נסנה סיוע לי נראה זה וה^ הי־״וס׳ כ־ץשית כן נאמר

ס  נ׳ג וס׳* 00;חיה להס מוכיין אן מקום וככל וס׳ מוכרץ קה נהמה 0 לה למטר כנהגו דקוס ה׳ n:H ש
« כנהנד? היא הד גנה דחיה פהם העתיק ככנאן המוהין דבדו וזנה ̂ר אדות p חילק ילא ה7למכ ג  לס

אוסר והרמנ״ס נשנורה דמתיר נר״׳ אתיא דהמשנה נסרש״י דמסרש וכע״כ גסה תיה
 משסע לרניס נזר, ט שיש דנר והל דוניןואריות להס מוכרין דאין המשנה העתיק טטיס ונהל־ כאריות אף
 לנלת׳מ ראתי ישונ עצומה קושיא והיא אסור נלא״ה ילרננו נר״י אתיא המשנה והרי שרי נוק ני׳ לית הא
 וכל ואריות דוניס להם מוכרין אין תגן אמרינן דפ״ז נסיג^ דנאן ליישג לי נראה נזה הרגי: עכו״ס הל׳
 וה הרי פריך מהו טונא ל• והשה וט' שרי נזק ני׳ לית הא נזק ני׳ דאית שפמא לרניס נזק נו שיש דבר
0 נין חילוק אין לרניס נזק בו שיש לטכס ודאי  מסיק לעיל הלי פריך מאי וח״כ לא אי סרסור פ׳־׳ היי 6

 קמ׳ל דמתניתץ י״ל י%׳ א״כ ונסיוגי ושכירות דשאלה חשש נברסור שייך דלא שרי סרסור זת׳י הש״כ
 פ״י מותר לרניס נזק ט שאיל נדנד משא־׳; סרסר ע׳י אפי׳ לרגים ניק 0 שיש דגר כל להס היכרין דאץ

^ נ!ה צע/ ולכאויה גסה ננהמה אסור סי־סיר פ״י שלא לטלס אכל ^סור  קושיא תשה הי׳ זלהרמנ״ס ו
 וננל לא חו סרסור נין חילוק דאין ס״ל הו• מגיא הך דהל י״ל ולזה נ^סור דמיירי מתרז לא למה הנ״ל
̂שר נלא״ה סרסור ע״י למטי־ שמותר אדי נרנ דקיי״ל לדידן אכל למטר אסור פנץ  המשנה לאוקמא י
 נהמה למכור שאסור מרך למכור אסור גסה דתיה שכתב כאן הרמנים לשון דקדוק וראה ונא סרסור פ־י
 נרע דמי פשיטא דזה יתג־ שפת הוי סרסור ע״י להתיר מיש ולכאורה סרסור פ״י אלא מותר ואינו נסה

 נסה נתיה לכפול תזר ולמה כחיה מנש״ה סרסיר פ׳י שמותר גסה ננהחס ניאר שכנר יכיון נסה מנהמה
 איליא מה למכירה נכה כגהמה נסה חיה אס תקשה שלא הש״ס קושית ל״ש< דגא לומר יש הנ״ל לפי אך

 סייר•«רי דהמשנה י״ל לכך vin סרסור דפ״י כיון כתכ לכך שרי ליתני' אפי׳ לרכיס גזה נו שיש דנר
:הרמנ״ס שיטת נישוב פול שס מ׳ש קנ׳א סימן נסך יין הל׳ על נק״א ועיין זה ננל צ״ע ועדיין סיהור
 ללטש מציל שהוא ומה נד״ה שם נכ״מ עיין <״נ ונו׳ לונש ללטש מציל שהוא ומה כ״ת ד̂*׳ פרק
 ‘מהו נחריף לי הקשה עכ״ל־ דמתניתין ס״ק היינו לאו דר״מ וס״ל וז״ל כסוף שכתג לונש ^

r׳b פרין דערונין נסוגיא כאן והרי דמתניתין ת^ היינו לאו דר״ט סנ״ס שכתב מה פל מדוננא קיגגיין 
 דלק״ס והשגתי היא ר׳מ למתגיתין משסע ללטש שיכול מה נל לונש דתנן נג־׳ס דלא התמא י,נ; לימא

 דטל סרישא אן הוי;דם לא זה ולונש ומוציא וחוזר נקט דלא דמתניתין הסיפא על רק הכ׳מ דכוונת
 ודא• הטוגה ושם ולוכש וחוזר ופושט לונש דנהט וראי׳מנרייתא ללטשכלסכשיטלזההויכר׳מנמ׳

̂ליג דאל״כ ללטש שיכול ייה כל דלונש  ונפ״כ זלונש חוזר אמר דר׳יוסינמי «ר״מ שס יוסי ר׳ מהכ
 ע־מ דלא לשנת המשנה א״נ להי,שות ואין p ס״ל דר׳מ ומוכח שיסל מה כל ללטש יסל כאס רק דסליג׳

 נלל נקט לא סתס אנל דעתו היסוך דהוי מס סדין תניא אס נר״ס דלא סתניתין להקשות ש״ך ללא אינו זה
 וה ולונש דתוזר טד ם*ל תי׳ם מה רק לר״ס אף בוי וזה שיטל מה כל לוכש נקט רק ר׳מ רעת היפוך

 סעירודרק סרין לע דעתד« היפוך דנקט כאן אכל וד׳מלאמי־רי דת״ק ונפלוגתא הש״־עהתנא
:לו השנתי נאן עד י«נ0

ק ר  להכין אוכל לא זז כהלכה הרמנ״ס דנרי כל נשה/ והנה נ״נ וכו׳־ נשכת שגשין אין ז׳ היי׳ כ״ן פ
 «א ס״ע שסשנש אעע״י הלמנ״ס דמ״ש תדא ט״נ ל״ס דף דסנהדרין נש״ס להמעיין כלל

 דוחס עשה ואץ פעמים כסה למהקנא נש״ס כמפרש ול״ת עשה הוי שנת הלי מ״ע דהוי ככן דמה תמוה
 נגביל לא אנ< ע״׳ש מעטרה ר,״ו דנלמיד ro דהוי אחר מססס היינו לקרא דטצרך והש״ס ול״ת פשה
 תנסרו ללא הפטק מגוף זה זילפינן ס״ש ושד מעטזה י,'ו להוי אעס*׳ לומר להרמניס ו״ל5ו מ׳ע דהוי

 פושטחוא״כממיג דמושטת ומסיקדייליףסגז׳ש לחלק אז לדאו לי׳ אצטריך דקרא זה על שם פרין והש׳ב
 גס השמיס הלימוד ועיקר הפסוק זנר ולמה הכל להשמיע הו׳ל או מנז״ש זה דילפינן הכל למנקט הו״ל או

̂ת למטע ומג״ל ול״ת עשה ו^ מלאכה דהוי התורה אסרה לו'̂־ כ׳ד מיתת דלמא למלקות מנ״ל  ולומר מלי
 pלחלת איו שגג אסרההשרה ואעפ״ה מפנודה ק׳־ו דהוי כיון מותר להיות ראוי הוי מיתה דאף כיון

 עשה מגאנה והוי מה רק היינו דלמא דחי דלא קרא דגלי נהי סוף חדאדפוף אינו זה למלקות מיתה
 דלא הרמנ״ס אכל מפגודה יך־ו ללמוד דיש י־יעלה הך נקע הרמג״ם הוי אס תיגת ושד מלקות ולא ול־ת
 דט• ותמיר ועשה ל״ת דט• מנת יץא דגל• כמיתה דוקא י״ל מזה א״כ עשה דהי• המפלה רק זה נקט
 מצות ט• דהשנש אפפ״י המפלה הרמכ״ס דגקס דמה לומר אין וגס למלקות מנ״ל אבל כרת ט שיש ל׳־ת
 איט זה מ״ע דהוי שנת לדחות ראוי הוי דזה מלקות פל דהכוונה ול״ת פשה דהו• שנת מל חשש ולא עשה
 פיי״ש ול״ת פשה יו״ט כחשכ נזרננן זאף זר״ה הש״ס מן מוכרח והוא תמ״ו סי׳ המג־א כתג דר\י

 ^שר זה מיהו ול״ח פשה שכת נחשה רננן דאהרו מלקות לענין הנלא״כה״ה את ולא נניאץמהקתין
 סו* אס אנל נשדר׳ הוי לא אס רק הייט ול״ת עשה <חשנ דיו״ע דייה החיים ספר כספרי פ״ש עפ״י ליישג
 דהו* מלקוח לשין לכאן א״ש הי* וא״כ פיי״ש כפשה ולא תפשה ללא רק לתקגתס תז״ל עשוהו לא ׳’נפיד<

 רק דהוי מכח אינו תנעלו לא להצסרטת העפס עיקר דעכ״ס ל• הונח לא אכת• מיהו ל״ת רק נתשג נעידני־
 סס״ד עיקר למנקע הו׳ל חגפרו זלא הקרא הניא דהרמנ״ס כיון וא־כ ופטדה מרציחה ק־ו מכת דק פשה

 מועיל הו• דפגודס ק׳ו זהך ונפרע למלקות רק דשייך מה הספל ולא תנער! זלא מיא הך ענויו דאילס־ך
.<זס שיתשרר פי שד ^יתי לא ונפת זה נכל וצ״ע עשה דהוי אחר עמס לי ולמה לחלקית גס מכיש

 סותר אס כ«שו אותו וחיי״לדמצילין הסווה שרמאתר רודף כדין להסתפק האריך המל־מ ורעה
 דסגסדרין סש״ס מן זה «ק לפשוע ^זשי סי׳ לכתורה ומה נציע והגיח לא או נשכת אפי׳ להרגו

 וט׳ אחותו על הנא קגס לפס שיש נערות אלו ורמיגהו כריתות חייט אלו חעא דפריךשס דףפיידע־כ
 שהרגיש אהרן טנתת נספר ראיתי ושוג קנס חייב לכך להורגו דאסור נענין נשכת דמ׳ירי גימא פרין ומאי
 נסודז ילע אסיר שנת דשט כיון די׳ל מזה ראי׳ הוי לא נלא״ה ולפעג׳ד מיי׳ש זה לדחות והאריך נזה
 שהר* שנת שט זה דאין חזא לשלם ח״ני! וא־כנשלמאנשאלסזיקיןנשגת עיי׳ש כשנת סוהיפין אין
 וס וא״נ קנס שחייב גערה על נבא אנל נהפסדו שכרו ויצא מזיקו היה לא אס לו וטיג הזיקו רק מקבל איס
x זה קצס רק ההתק משלס אינו n לא זה לנס נימא ואפי׳ «ת שכר xw היס אס רק ה״ט שנת שכר 

x לא הדנר טף דממ״ג סמת ע״י סרויח איט א״כ לשלם חייג הו• גמי החול נימות שכה n דהר• שסר 
 מרווחת דפשא׳ דהשתא*כיון ולומר 0ת: תקנל ולא אותה •פגום שלא טפי לה ייתא והיה בהפהיו שכרו יצא
 נא אם דנשל ניפא אס אנל האמת לסי תיגח ״כ6ו נה״ג תייג היה נחול גס דהג־י אינו וה גס השנת פ״י

0 אף נפצפה סספשה זסצד כיון וא״נ לשלס יתחייג שנת סכת רק קלנד־מ סכת סטור היה פליה  סיס 6
 ונפי׳ה הקנס לקנל אסור והוי שנת שנר הו״ל שסיר •תחיינלשלס תx שהיא סכת רק פטור היה עשאה
 גרסיגן הרי נזה נסתפק דמה המשל״מ על תמה אני זה אך גסמיא ונטן וז״ב לשלס חייג בתיל דאף מוכיז

 XI הדיוט שם יפה ק״ו כנפשו להצילו ניתן השנדפ״ז אוסר רש״י תניא נש׳סהנהלריזשסדףע/
זיא הדין מן שגשין דאמר כאכוה לה שסגר להצילי«פשו ניתן שנת מזחלל אומד ראנ׳ש תניא  תילול ̂ו
 אף חילל כנר אס דהר• נשגת רק היינו טפשו להצילו דניתו שנת הסתלל הרי עונא קשה ולפ״ז ונו׳ מפ׳יז

 ואס גופי׳ נ«ת רק וה לה משכחת לא וא״כ מי/י שחילל קודס ונע״כ ננ״ד רק להיט אסור כפריות
 ^ו רק נלמוד דהרי כשנת יהרגוהו לא <םי נע׳ז טנדלא אותו הורגי! אין נשנת אירע אס דנתדיות גימא

 דיו אמריגן דלא למ״ד דאף נשכת יהרגוהו לא <מי נע״י וא־כ כנדון להיות סדין מן לנא דיו והרי מעריות
 01 גס לומר הו״ל נלא«ס ונס דיו אמריגן לכ״ע ה׳ו מפריך דלא הינא אנל ק״ו דמפדיך ה׳כא רק היינו

ע מה זא״כ דיו דס״ל נמ״ד אף דאתיא ונע״נ דיו אמרינן דלא נח״ז ס״ל להראנ״ש  סר• כאטס דס״ל נ
p נע״ז גס  »u נשנתוא״כגםטזתללכנתלאעדיףממס^ךאמרדהסחצלכגתרתןלפציא סורנקאויט
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ח: מלכיו סליק ב •

ערזבץ ת*כות
לי 2ח6 (י א'יו ס די ספני• סגיי *■01 סגיוליס יניוי נגי •יי לוקס נ'יי ס 990 9ד *■rf* 191 ו פני  סי

ס סשפיפלווימתא ' te «ן01מ!י לס יי n ק •לס 10001 י0£«ר<ל091מ1«י ל •too קירל י
«ר נוס מ/ נפפסיס 1״ופ לא 4 גיס לס יש 1*9 לסלק סייל 9*6 חינוי׳  ססלוקו• פס שפ׳ו סי' 0110 וג
ן נגירס o׳eo פייו oco 100 ילסאויס oip'cn ל״שג די: ל■ 06• 0פ9ו סס• 0•  9114• פיג פ*מ י

י׳ י מס נ ״ מ ק סייגו נפלה ת9 אפס י  9M 0פמ( סגוהן סי■ גפלס ניי איט סגוף לקי! אגל לפייוס י
ק קגמס ס גל4 ™גפל י ק :ל לגסי• •n לפני פמגס יסטה! לפני 0פ1י ט4ו פיו  ט לפני ואין י
o 06:אגל מוס rt ת לפ*ו תי נסלפא 01V01 6*9 יק ס״ט רולס כיי 0:6 ז סי 06(0 נג א  לגפלס י

ק 610 :לס תא■ quo מגל 06(0 קס מ1(0ל ק גר :פלס רי 0M רי ספוססיס ל:ון מ1פפ0פ ■10 ו  י
טיי עלפא 9*6 לסד״ו o לסטס לנפלס יאסוי 0(א0 נ s סי מין •פס 0(1״ לא 06 ולק מסט סגאס 

r « o '10 פייוס ולפני! לפתזס נפלס רי א r ל 0(99 916 גפתומיס פנ*פ סנפל מגס גתו  לגל פ:
ק פה סנפל לכס 09ימ! ג1י4 ל•(■! or> i סו׳ ולפייות נ r סר לא סגוף לקני! פג׳ס o r ייגולס ריו 
 61• 0*991 סלי וססייי■ פסוס סגוף קני! לגס ספקנס פפסס ouna פלס וסר סקף י.(■! ללונ״ס לקפס
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o יד לפייופסו• יפג׳פ קו! rt ס (פיקספווגפתו לקאףלקף נפלה קי  ינפלקקילאנפיקלדיו

BSpi לס ק9 לפי או$ א׳ג נקסג׳י לאו *פ0ק דק״׳ל 1״ג אנו ניהאגל לס ני: למי! ופונס נקסג״י 
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:oresi pm ק פוי1 לסס גס נאגילס פיונ״ס ק נקיא H גאגילס סאקר י  610 ספגק 01פ י1פ אס י
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סג״ו לאוקני פפשמגליפשיפסיללגקץ קל ש^ל וקץ ג  גק<! ילל פושק שקי יסו^נ׳סמפקס
p לי' 011 נ״ו לס : לסגמדס נרדס ו ק ^

ץ מלכיו פיק •יונ

עשור שכיחת חלמת
CHB •פלופסשס יי מל• א inrt וסלסאוגל וני 0מ<6ומללשנווומ<לקל»ו0מ<ה99 01•שני 
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s ל• ווילס קי׳ש ל״שג (יפק1 סס שסוגיש לדפ9 <ל*פי im  oon לפס'מפל roro> ולפ^ו פס פל 

K לל פס פסי דול נגס'לפר שס ולמול וסי למס מסלו ללא ירג 04 ושמם אנל 0נ<ש< דל ס׳ל
ל01•יופק ליקוק יש וסי לוסרסנפוי *4ק u !4 סלל יסל! •מןלפשוס פמדל»0ר r s סלל 
>iw « שס ולפניו• ל#ש»ס sin o• •«» דאמס• ינל שס לקי 9ד רג יל »0< וששש׳ p r o א

p היי׳י פלל ’”b4 פגש 0פמו«יל שסו• סמולס צרינל P■ לקונן ליאי® ילייל m ien ילדן 0ודל 
ס ה'פ ימס ופשי קיק ד״ו• לל נסיילוסוה ו פס לדו סלס סמויה « דלמקש «י  סל ול*מ X ד

ק מדקדל נדאפייט למלם שס אפו וינדא י ניני. 0ש0דקס( נ׳0 ללסק מל'מ  לט׳ו 590 ™•ש י
 ססניסמ א*ש (לסי סרק פ■״!• לא 0י04 לדא ואס לקרק 0104 ינקץ ניפפיקיא ׳*ל ילמינא פונו!

 לקלאסמנססמויס ולפא 9שא! 11 פס נפט• לוסיס ורסר*ל(פסלאנאפר קסס לגאויס 0(0א!ד9
91m גהויס פלט « •שס יק וגי פשס יק לאי טס לפשות סמויס יצמס דלא :1פש otoi לפס שאל לא 

 ליסא אוסרה יליסא סינא טי יסטו ירל גיאס אן נפט׳ יייא שאל ולפס ופילס גפמו אוסרה לא(אפי
 9יאל* אוסרג סס יי: מכין א*נ ומ4 ו4הט יסייג קאפר גדשנה בנא! ניץ ילק 09916 נפי יקרק מןק

 שש יני• מיק ק פפייש 9(-94 90 נאפו לא לפס שסיר סרן אוסרה !to ייש גיץ1 נקיק ינ4 •19 לא
/ ש•1נמד • ק ויק סססוא •671 יוס י״ל ס נא! גס יל 94 סס שספונמ׳ ק  פלי! סיודה דה״נס ג

י נימוסו•  אפרק לק are גלשי! יק 0י04לפנמנ אפשר •10 ייקאהינאילא והסי רק נאוסדס •
 דהווויה פיגוו פיס גפשס וגמנס 0י04 לפנמג אסשי וסו• דגא אגל נאוסוס סי נרו ימ״ג 1קו פפילא

 נמגסנלשץל׳יוושינמססל״יולמסיא׳ננלמכסמייהזאץ^ מילא איסרס0לאיצמהלפש״ו»
0ש*0 ופקק יפס גסוגיא גא! 900 ממרס גקמ גססר 9101 איס "9■ ילק אוסרה  אג ינגמג ף:יא0
̂'א דגל מיתמא קאמי ולא ספיגי פן מכד  דה ספני ס! יוסי אל סויג 10 ואס ה״ט1 מדון לס ק <

ק וממס סמוגל גל יגאמח פפדס סיא *<1גק כיוס גגימו שנס פספס -»  0(0מ0 גאל סליו פפלס ג
 למוסס* ופגימם p רליף לסרו אגל וס־ נ*• וממס סאינל והל פיענימס יזייש לרי מיטו וא*נ פ״*:

̂  יסר תקשס אוסגסלס*! לאסמרקספט• שקייגגמג י*מקשס אקלתד*נ •ו׳נא/לאסו•
 :יגנשאדמויינמאלפסלאסדנלל א*נ דללר׳לדלאסיו״אגיינקץיאפימפאנולפש•• מ■:

 סס׳מסרליקרלנ׳ץיאקלו סססי פיגר• לסימן 10A דאס ילק י*®'ילפיליינקשיא P מסיי
 לל לופי גי' ודן י׳ פי המפנס גאל פליו יפסלס ואפיו וסימס גס•: פט׳ rate ytoe מציא קי*ג

<דנ ני נמ״א דלא לפ*י דטיקלניסון ממרקכננטידץיאנדמטינפיטושנל  לאכיאקלמ ו
ק לדו• פיטיג שיג•• פשפפ וסס הפיט• מן ממי אל לפנמג שיד לא א*נ נקט• קר<  פי0*נ<1נ
m קמט אס סופ0 ססיד p מטי אל מנ0ל<י ש״ן לא ולק לאסל סומו 6101 ליגא סייג •ניס וסו• tn 
 מי• א*ש וא*נ סמט• p ממי אל למד 90 ליש א׳ג קט׳ «י •19 דלא רק גס״׳ג לאגיל 9110 סי•

 קט• יסו׳«ט קוס׳ס לאקלס פופנ״וס זישיץ י•7דלר קון 010 יפצס יוצא p אדינא וי׳ל סיסדס
 ולק אוסרה טילאגמנסנ^ץ אוסרה ולאבק גמ1מ ולק ססיט• p ממי מל מסוג אינקשסשסד

 י׳לקנן גני נגל מקשס יא*כ סמיש גסמג לא למס קשס לא שיג גרש רש וקץ אוסרה ט רש גדש נקץ
 לטהקו 01<״0(•1ו<ץ לקסמו 0יסנ*9 אגל טקוקא40ר *נ0וג נסדזש פי׳גקיומץשסוגסמג

קדל  P ממי אל מסמג א׳גלאקשס קסמויס מלוה קו*ג סיאגיליו וא׳גלא לר׳לנש׳ס •רגו
קני ט4 ינפיו׳ג אמר יא■ קץ סקט•  «ון רש קץ פם*א ק מונס נלא*ה w לנרס ציז לא לק נ

P לוסרס on 0יפנ*9 יסר• 1(4 01 לסאדס 9« מן וירק אפשר ילא פקס סוא ופ9או נמיג ילא 
 ססלפל •מ״שנססשמפסו (אזינאסס נסלינדרספננמיס׳לופיו׳נסיקסנטיסנרפדאסדא׳ש

 דש ילק ד׳ל ל*ש ולסנרש סיו׳ג אכילס מנ׳ל ד*נ לפוסק! •10 תמיסס לקןא ידל קו! סיפדס
ת רלדלנמ״א נמייישישסנטניאנמקשיר״לדנס מ ר  טי לא יןסאסלפשפסק־טיאו ג

 ססס יטרם0ימ!0 ימקלמקו׳ל non טסא פוס ויל א״ש א/ פשפססאימילירגתישימקי׳ש
קרג מונס מלנט מוס סמט• p מסד אל סמורס גתנס ולא ד י  מטו אל ונ1ל« ו*ל0 דאל׳ג נאנילס ק
ה מ1אייגאמ1ט'0ק ק0פל01א ״!י  רש סין הפט■ ממרק אל לסשג לנרשלאוהרהלאקשסלו ג
 ל9*שרץפה0 ילאזיקץ לייקס׳ל אגל נרשלקאצהרוופטווסללמוייקו׳נמ״ננאקלה נכר
קרג מיגון המט• מן ממי אל המורה טוסס שלא ופסה גאוהרס הי גגרס יט• קץ  ומנא גאקלה ודד י

ק  ^ן הפט• « ממי אל לטווג •גול הו• ואיה •ני no הוי ה״סיהואס׳ליאגילמקרג פלס פצה מ
ל איג 1̂ לוטסקו פופנימס קליף היסנ׳ס אגל נו*ש <ק לק הוה4 סס !47 מונס קונה סדלא  ד

 אל לאהויפצילפטונ איג ופו״וסליהא טטושגסטופנהיפגאסלגלל4 אגל מלוה׳19יאגילסס״׳ג
 סמדס ק יסו׳ tea פלסו ופוס גאוסרס ׳19 פסקיא ולק סנ׳ל גדין סספר גפדוש ספלו׳ פן מסור
סי פוגס ספט• p מסור אל גלשו! קונס מילא  nVoto ל’0 יסרפגיה טמא eOiprei >א*ש סמייס פן י
 יפסיש וקיט נמני קו*נ 0הי4 נאסר לא ולטס יייל קושיא פסן 01 ולפי -ל פסש כמט• סו׳ סד׳ג

 •שש• אגיל יטשטיקס וטס פיספרג גפילמויש מקגס ינקוגלמ גפדיקט ore גקוגלאסקנס
eure>קוe סויפשטפקהלשל מקגס לא קוד •19 אס ימפו״! «י9 •19 פרג אכילס מאמין קץ 

oוסו•משמסמוי ilopדג יסייגויקודלאממנס ולאטושגגמט• אכילס ס ל ^ ץ שני טו ק  ל
 י0והו•«פ סיפנ׳ק «וי יטוס היגפט• קרג דאגילו טיקו נטי לאממוגה סטילאפדלאקודק

? נס• לא מג א*< סצס פפצס טגרש רליף *ל0י קץ ס״ט קו*כ לאכילה ופגימס דנק והמנא  י
 דדל לרין ^ל קרג לאקלו ופטמה כק<! לק 0(100 לא כמד דלא ממג ראי׳ אץ לאוסרסיולק

 10V גס' ממונה לא סמד מילא אפייץ שוג א*כ p'to■ פסניא 97941 פלס פצס יישיק ילא לסיפדה
ס 10 קרס יאקלס * ספוג מרפי איאפשילפנסנלאמקנס לק פט■ נ סויון פשפש סי ז  י

:נ0ק תרק א*ש1 פני קווימ לא מקלס פלס
p lB ן יסרה פלנל 4 ומוץ00|’גל4לינל0למי נ׳ חל׳ ב׳^ מ רג ס ס׳י לסק! אשס 9(91 ו
6«1 רוקד נניס סרו(פסנ׳פ נלא׳סייד 071 וחלג וטחו מסיגול יגריו י p ירש שיל 

ג to מיי וסיס ודס וחלב וסטחר כקגול to מגג שקס כנו! י סוס ארס ל'^ כוח 4 ד  זלני קו! ד
9 po6nmo! 4 משוסד׳ג אף אקלה •19 ולא גאגילק פלפפי שססאמר! לו ואסטיס ! ^ 
 אחק וכיו! נססר ימיס• וסנס •ו*נ פשוס פליס! יחיד קמ׳ל לק אמפ׳א אץ יסי• פליס! מל דה*נ מר4

ד שסץשססלסש׳ס נניאדסמרג נקנץפ״סגשסמסידל שהניא •וה״נ כסל׳ פחדש סגזפס ד ף  י
 וטוד סייפל^ול 9ץש9ו אמי שח״קןפליופטקוס זכי •מחייגפלססדולוסטחי •גול יאפייגןשס

 משס Vi* .י0ומ*שטמרונ קסל דש שאכל כס! סוי'סאמייריו סמהידל ומי׳ נלא״ה כיס דדץ
 ס״ושל•וגמףהואשמא שלדדנסי ואנלדש סויקפורוננקמטמיסויכיימיס •לייסרניוס״ג

ל ישנוסומלא גס׳ץ שס אד■ והי■ מפוהץ דגי״ והגה פנסי ט4 רופא דגס״ו ר<■ למס ירס  ד
 שלל קול מי״מאיל*• ק לררסמיאש• ו׳יל׳כ הל :(׳p דהרי רופא נניס מ׳ הןסנואדפוזה

ק! נפפיזייקאנסדולומסי e גלל׳ס פלד ניס סרדי e c m •רנל נסנזורופאגס זפויהנד 
 ונדפללסרןססןהרקל «ייורופל אף יפיפי ודל ■4ו !419*14 מסה 0והש* יה פוקס פסנוא

ה הקינה קץר הר וטפי קסל to 6pno*ra טוטו דאט גלה ט4 פהרשיל פל שיפה טס גס  מר
 לס משמשו וליהטה הרל *ה9יפ9 למ!9ו נקגחלגתה לה וא׳נפשגמס ore אמר פפקה שמידץ

קושגלמ!סרשנ*» !411מדו9מ«רהנ*לש9מוסד00ולנ1*שק1(1ר0ת*שט1פקושלנלדשמלג
 גמפוומץו׳ לו ״ה*ג משוס גרו נל-גמידץ ן41 חפויוס גמנדוס ילאגיג• הרליסיימאמוסץ

 לת• 94W גדי !41 ופל״׳גפיג וטסו הקטל to מגג הד אס מ*פ לקיפריל קושימסהוס׳ל
 •ו׳גפקדלס^ל ואין פי״ווון‘גטה ג״ןיפקקהק׳ס ל*ס נפצפופמרןססהדמלפיהרל טהיש׳ל
 0H1 ומשק* וטהר קטל המפה מןקו קדה פגסמסו פחמו גגץשאגל איגמשגממלה דשימורא
 מוס enp< וטחו קטל to ולו הטחגומ משלה » המומר ואגל המפה 90̂*69 מון99ר4ממגהו

 דפסרגקודהשאפלגלהמסנווו ש׳מישלסוגסרגל״״׳גקוןדפשהממגסאנלגל״דגללג׳פיל
א סוידשלגק״׳גיליןד׳גפנפילגלנא  9קוה* גישמון שלסשוגלא *גשססמטוו 1141 יקקו

 דגיאץוסגיוייילפ״ה׳גמס*■ יף'*מ לגסופל״ולקמ״גפמס״כ״גיוסייפשפמשסגגו״טמ
ש דגאפשפגיה׳לדוה׳גפגפילףפל^א למקוrex רץלסלגארשיקיאיש אדפל׳  יקקי

 שודס יאסי יגא ולס פויה רופא ונגוס וקטל רילילו׳אגוקופגגינגימ רל9הגמודל«י0י
סי הסרןלסדרו׳ג !4מג מ׳ללק המ״מא אפשיל!לסיש 90 ד״מאore:יג• סל•פלpפ

ד מקפא ק4 נפץוה ל•!9 שקדץ וקמו ומטל » •4 ששש קמי te6 069 מפו קודה מי *ל «י  ל
Iw לק •91 י״האקיס גכרו מד• ילמיא p סגיטל •ל גה מוד •'X גפוד קד• דסגי״מא o שרי 

 ל1ל כדמגסלשל 0ן4ש פדגר 114ap10 ומק גקטל גיה להממ״ג x סקל סי ולגל
י BOXI וץגמנגגקטל סרשנ׳ה של פשקשולסיץ לא1 ילאקג• לץזיד״ל  תש tor קו! ד

» משור הוא מרא4 מי יפל לושי ore 494 לא 071• ולסקס קנול שמא ל  וששי |14BnD4 לנ
מי למ66 מ׳ ולק ttn 6 ל wרל גס מיג #•*!***•שאפס*: לק 9*1• פמה4סר0יו קלס 

די ספשס לששימו משו משמי ולגל הג*ל גפיו יסגי״מאיקד* ס פ 16 פרל p49 ו  קת• *ס9«
6 *אשל שוסג שמה n n «  •w p ̂ש דשי n והן ור*ק ול w n  P * ללש 4 ס• מ ד/י מ סי



ידם הלכותשלטה בנץעשד* שביחת ח^נות414
 דהיירי לפרש היה לא ואי? נא*ה אכילה הי• לא שוגנ5 תמיה אימי כל רכא דס״ל הממ״ם הזפת
 נ:אר אנל הרמנ״ם ר,אמר נגזיר לרק את׳כ שס יי״ש לפי אן נאמת יהמר זא׳כ הפיגול פל מגג שהיה

 לאי כ:וגנ הרמנ׳ם סידי מפ״כ סכאן ראיה יש כאן א״ש אכילה דהוי הרמנ״ס מודה תורה איכורי
»>r  דנש״ס ונע׳כ להיפוןי משמע זנש״ס ממי או פיגול הות אה רטתא דהוי ממריו פשספ למה קשה 1

 ואח״כ שוע תמס היה rt <״פ גסה אכילה כדין וגס ולו״ק נשוגג מייד והרמכ״ס כפיגול rn«גדירי
.ודו״ק נסה אכילה שהיה יק מזיז

^Ctfi ם׳ הל׳ pi אותו סאכילין 0י5ושק צנילות אפי׳ עיניו שיאורו פד ^תי מאכילי! נילמוס שאחזו מי 
 דמתגין נתס כתנ לק תתלה הקל כקל אותו דסאכילין הדין ניאר לא כרמג־ס כנה רג • וכ\ מיל ^
 שאינו •ימה כ'כ והקושיא לאין אנית הן נזה שעמד מ״תתאו׳ת יעיין;:ריתנונ׳י !רמשיס שקליס אפי׳ לו

̂הוריןc לדין רק לייהיכ מגע  ומאכילין לכתונ הו״ל לא א״כ מיהי אסויות מאכלות להנכית שייך זה אר
 הגי׳ג ע״ז פמד יפה ולע הדין כל לנתינ הו׳ל כתט ואפפ׳כ ליוה״נ פגין לו אין נזה שקליה אני׳ אותו
 שהוא איסור רק תומי נחשנ לא הקל התל דלעג־ן היל דהרתנ״ס זהוא לכאורה ליישג ל• נר̂* שהי׳ ומה

 שמונת וכמו לאנתשנחמיר שלו הנאווין רקמלדרנו׳ פצמו מלד תמיר אינו אנלאס פצמו מצד חמור
 היינו הקל הקל מאכילי! אמרינן דנעלמא p אסרינן ול;( לאווין נמה ט שיש ̂א הנזיר דפתא ונזי• מכהן
 דנריס לו היו אם הנה ניוה׳נ אכל הקל אותו מאכילין כזה וט׳ ינכ׳לה סכל עזן פצמו מצד התמור דנר

 ת״יר והויאיסיר יוה־׳כ הזאמלד איסור סין» דפ̂ו אפ־ג ההיתר אותו מאכילין וודאי כיה ממש המותרים
 ונתש; נפרדיס פנינים הזי גופי איסור שהיא ^זר ואיסור איפיר כזמן היתר אכילת דהוא כיץ ס׳ס וככדת
 רק היתי לו אין אס אגל היתר אותי מאכילין כנה־ג הי׳תולע כשס הרא׳ש פלמווכמ״ש סלד חמור

 הד זענל לאו רק דוה אמרת מאי פצמו מצד אסור שהוא דכר לאטל צריך ס̂ו טף הנה אסורים נדנים שגי
 מה גופו איהיר וכוי שיים שניהם נכילה לי ומה סכל לי סה גופו איסור שזה תוסר ד5פ סמ״ג כמיתה
 כרת חיוג לי ומה זו אכילה נכדת הו■ נלא־יה הפונש מצד והרי נלאו יזה כמיתה ש!ה העום מכח אמרת
 דיש כיון ר1חמ נתשכ לאיי! מיני ככמה מודה דהריזנ׳ס ואפשר ליכא קסלא דתרי וכפרס שתים או אתל
 דקסלא כיון יכוה ״־תה חומר מצד זשכיפית נסכל רק לאיין כמה כרוימר מ״רי לא הש״ס אכל מלקות כסה
 ס־׳ל הרמנ׳ס דהרי שהקשה הנ׳ל ס*כ כשרת יאיתי והנה ס^ תמוד גחשג לא קסלא תר• לה סשכתת לא
 לאי איכול דיכנ; יינח דת־נן ואין מעילה תמד דסכל כתס האין1 דרנג; שכזה״ז זמפשרות תרימה כל

 דאו״״תא כעין ונין דת־קון דנל דק״׳ל וכיון כשוא׳ת דת לפקור תדל ניד נח יש נאמת וסנה ומלקות
 קילמנכילה לרט; דטי שניפית דכספיתי הרמכ׳ס דכשניפיתכתג ונהי פשיתיזותלדנריסס וחדל תיקו;

̂ה לרננן נין הרידישתילוק תמיר שגיפית דאורייתא שטפית משספאכל  •ש דתילוקינ הייני לשלתי
 פשה דכריכס משל לפשית תז׳ל כיד כת אין ליה מל׳ת ופליף עשה דהוי הוי לתומרו שגיפית דלגני גדנר

 דמש־נ פשה לא אכל שלתייה ל־ת והוי תסיר דלא אלאו יכנן דרננןאכמוכהי מלתא תורהדחרלכל של
 פל אפיי •לפינן ינדןנשמאל לכתיג תפור ייתשיקמ^א אשלתויה דקאי יתכן יורון אשר התורה «״י

 הל־ת רק כאן ליכא הפשה מצד הנה לכך תורה של פשה ת1לפש גידס כח אין אכל ל״ת היי לק־ דרכק
 טסש כיהרלקית דליכא משא־כנדרננן ינזלקית דהדלאוממשלאירייתא חמור שלנכילה לאו ולקשי

 תשש שיש היכא פייט תייכמיתה תכתיס דנר• על הפינ־ דכל דהן^ותדאתז־ל כוה שיין לא מיתה וחיוג
 וה תשש דליכא ה־כא אכל מיתה לת״נו החמירו לע ־פניר סן תששו אז ניטת דלגסס׳ כמאמרם כשיעשה

 יש התורה יין א: אכל נדרננן ה’ה מיתה ליכא תורה נשל דא: תורה משל עתר לתקגתס רכנן אלמזהו לא
 דתיקון דכל דנדרכנן ה׳ג א'נ מיתה נ1חי מכח הו* דחימרי דכסיל א״ש ולע נדרכנן ה׳ה מיתה חיוב
 חמור נדנריהס סכל היי לע שחיה כידי מיתה לחייג חרל כיד כת יש וזה תיקון דאלייתא כפין 1תנ

 חףהתורה דעי לפקור חרל כחטד דאין שאמרו ואף תיינמלקות וזה חיינסתה דוה שרה של «««ילה
ס  מן לו מותרת הננילה היתה דא לו ‘הי אס כאמת דהרי ופשה קום הד לא זה נאמת אמנם ופשה נ̂י

 נטלם כל־תא הוי ושוג נשוא־ת והוי דכריהס של סכל יאכל שלא רק תקכו לא נסי דד הרק א״כ התורה
 הוי דלא נשניפית אכל תיקני שרה של כפין לתיקון דכל ר״א לו דאין דון כהיתר העילה לו וגפשס הסכל
 הד דזה מעילה קיל שניפית ספיחי שע לק שרה של כפין לפשות oro נת אין כוס פשה מכח יק חו«ח

 מלקות לוקין ואץ לאושנכללות לויךןדהו• אין כנה״ג דאורייתא כלא ואף תסור ולא מהכלא כמלקות
 :ודרק נדפתי נ״ל כן מעילה הוא קיל לקי שרה של

pTB דאמריצו מה השמיס הרמכ״ם הנה נ נ זט'־ הנשואים כיוס הזה נזמן קרי שראה מי נ׳ חלכח ג׳ 
 שהיא לו ייונשת שנה לו פלתה 0א1 השנה כל ידאג פנפור־ס כיוס יזיי הרואה יומא מס׳ כשף ^

 ויש הניאו ב׳־נ סי׳תרס׳ו וכונש״ע הניאו והטור הרמנ*ס המנרשיסמדופהשניסו כל ותמהו קשה׳כ
 פניס ויש הלנוש לשין דזה וטונש הגמרא עד פנים כאן כתנ שהלבוש כתב שסנס״ג המג״א ליישכק־דהנה

יסא  פל ישתפו זכיותיו קיכל שמא דתקנן כמעשיו יפשפש1 יותר ידאג אדרבא השנה לו שכשעלתה לאיד̂ו
 תיסא וזה ורל הלכיש על כן תמה זוסא כאלי׳ וגס פכ׳־ל שכרו קיכל שכבר מצות כלא פרוס ו»אר חייו

 לו יש שודאי שכתכ חספיי׳ הסיר דלשי; נינות• שב הפוסקים וכל הש־ס עד כאן פגיס שק־אה הלבוש
 אכל פנים דיש כתג ולק זכיותיו מלי! הגינו דאח׳נ אלא למיתה שראי הראו דסתתלה והנץ זכיות הרכה

 כל לואת׳כ סהני לא מיתה סימן מתחלה שהוא כל מהוכליס היה דודא• כן כפירוש אין מפכוח כמחילס
 שנה לו עלתה אס7 אלא וזכיותיו תשוטט מפני דלא לו וכזההיחו עניו על הקישן שכשפן־ כיון זכיותיו
 תענית כלי זרע ולהראת לחיות וראו• גמור צדיק הוא ד לתענית צריך שאינו ^לה לו שהרא אמרינן

 כעמי הלטש דדנרי אסר אני יש׳ עכ״ל זכיות הרכה לו יש שודאי הסוד שנתכ ווה המרוכין זכיותיו סכת
x׳ למלין שיהי׳ גקיויהארשיא i נרורץ ודגריו זטתעליו למדת• ני הזה הדין גיוס ה1 עכור גמדי 

 ק י״ל טה־כ כן ששא לו דמוכסח לנר הן שהשט־ס הג־ל הרמג־ם דמיי גס <טן •ש׳ ונזה מסלס
 שס אמר ר״י אל נקרע איט שנתתס כיון חיד 7 דגרז סיל דרכנן יצחק ור׳ רמן פליג• דר״ה בפיק דהגס
 נפ״כ כתב מ־מכ׳ם והנה ניךע נס• ליחיד דגזיד וס״ל גדל חתר נין גז״ד קודם בין לאדם צפקה ליפה
 נספר והנה וכו׳ יותר משוכח הוא הרי גפשי־ת השנה ככל לאדם יפה ותשעה שהצעקה א«״י חשוכה מסל׳
 דהכר״תא א״ש ולכך נאמת מלשונו מוכח וק פיי׳ש כר׳י פוסק דהרמנ״ס סזס שציא הלניס נדרך מר׳י

ר  <קרפ אינו שנחתם כיון גרד דאתר דס״ל כרכנן אתיא שה״כ ט שהיא לי מוכסח שנה̂  פלתה דאס ^
 נקרע אינו דנתתס כיון דיחיד נרד שהר• דינו נשתנה ואח׳־כ למיתה כיו״ב פליו דעוי לומר א׳נ^א

̂לי׳ כפירוש לחיים עליו עזר תק כיוה׳־כ דכתחלה וכפ״כ  שה׳־נ כן שהוא לו דמונסח מוכח ולק זיסא י־
 לחיש יש שפד א*כ גז״ד אחר כין גז״ד קודם נין דאדס צעקה יצחקדיפה כר׳ שסק דהלסג״ס לדידן אל

 לחוש יש ולק לסונה נשתנה הסיניס ממשיו ורינ תשויש מכת וחח״נ למיתה ניוה״כ עליו לעזר לשמור
 כתג ולכך פוהינ כן שהוא לו דמונטת הף ד־סכ״ס השמיט ולכך שלהלכיש נ׳ כפניס והיינו שלמו שיר«
 שש* לי מונטת קאדר ולק נקרפ אגו דיחיד דגרל כרננן ישור זהשר נזה תליא דוה הפנים שני הלטש

p כשיסת עולמות לדאג לו יש או נקיפ דיחיד דגז״ד לנרד להידך פנים דש ואח״כר^מר פוסע 
 נש׳־ס שס מהשאיתא לפרש אשר היה לפיז והנה דמיסכרורץ נפזה״יהסה ולפפג״ד הג״ל סרמכ״ס

 דר׳ד י״ל לפמ״ש אך תקצ״א כשנת כדרישי זה כתנתי וכמ ומשי שי חיי מפ^ אמר ליד אחא ד ^«א
 קנה ככר ואס חייו כדי הוי וזה שלמי ל\ לקנות הוי אדס חיי פיקד דשה ש״ל שרייחא על עליג גמא
זכו׳ כין ר׳ דמך כד הפונד שנת משקה כפסיק קהלת כמדרש ופיץ חייס שד למ״ל ימים כפישס שלש

 כיון חיים פוד דלמ׳ל שד שיחי׳ הוכחה אין קעוה־כ ששא מוגסח שהיא לסיד ה״ג א״ש ולכך
 שקיכל מוכח שנה לו פלתה אס להיפוך הוי א'כ נקרע נמי דיחיד דנו־ד סיל ר״ד אך שלש קנה שכסר
 שאכד מה להשלים מחדש ומשי שי להיות מחדש חיים להפיש צריך לק חדשה ככריה נפשה א״כ שסרו
 לשל נכון סופל כזה דאיש וכיון זכיות הרכה לו היה דפכ״ם דמוכת שגה לו ש^חה מה לו מושל ו^ה

 שככר מה ידאג ולכך וכהנה כהנה עוד יחדש דמסתמא חיים לו להושף ראוי כפת שאכדו אף עפ״מ סרנה
 •ש גופא דכגמיא חזיגן ולכך מחדש ושלמי נפשו את לחק כד יגדס שיאיך «נסח יהי' זפ״ס אד

 אף חיי ספיש ולכך כלומר ומשי שי הלשיו מדויק יכוה לי׳ חייש והלטש סדד מיפנ״ם ועסק סלוגתא
 להגדיל כדי ח״ מפיש לכך לפ״ל גס לשי שסי ומשי לק לפנר שי ד«ר כיון מ״מ זדותיו אבד דכנר
 כאן ד׳ה כחזס' פ״כ ד״ס כנדה שין יצחק כר׳ הרמנ״ס שפסק הספס והנה הימנ ודו״ק ונכון וא״ש מחדש
6CM כדרט גמרא כסתם הרמנ״ס פסק ולק פיי׳ש יצחק כר׳ שס איל דשי׳ס דסתמא וס׳ «1תש 

:גפזה״* וא״ש מקוס ככל
. נשר לבל לחש הגותן מרת ששוי שניחוח הלכות שייק

ידט הלטת
דרננן' רק הד זזה הלמנ״ס מדנרי מיכת שה <״נ וכו׳ דשין ואין קוצרץ אץ כיצד ז׳ חלכה א׳

 תג איזה ר״ליאסרשה^יר דףי׳ח הואנשיגה ש״סטשלש דהרי מאוד חמה אי אכל ^
 כיו״ס סה״ח אשל וקצירה להדיא מוכת א״כ מישרי ניו׳ס אליסא אימתי והעצרת וקוצר מגג שאה
 משמע וט׳ מעשיך את כאספן דלשון י״ל להתס •x ס• p״r< אסיפה באספך דפריך למה דמה ואיט

 ויתכן הקציר «רק רכתיג כאן אכל יז״ס לצורך שלא לפטד כיו״ש אשר ודא• וזה ^חטאיט שנאסף
 קצירס להחשות כי׳ שיין לא מותר שטרה מן אס א״כ לקצור דמותו נפש אוכל לצורך מפס רק דהו• להיזיו
^י עפ״י זה ליישב ויש ״x מ• מי״ס  משוס לא יי״ל שס !דל תוה״ס מלאכת דהוי נשיגה שס שטס׳ ן

כהדא קיאדשר• לאקסא לי׳ מסתגר למתשלא דאקראסמכינןלי׳ אאכיון מדאורייתא משתגי דלא

 לוי מדוקדק מ״ס לשין אין לכאיס והנס • 1כ שי •x מי כיז״ס לקצירה נשכא ה״נ א״כ ע״׳ש נהכי
 דל^׳ד ל^ש ^ אן אשי שהיא כסה האישי מגוף שי דהקישיא משמע שרי מ• הש׳יס דלשון תירוצס
נ תשלומין לו אן דאס מוכיח פצמז זמוס והיינו מה׳־ח דה• סוכר הי׳ נאמת דש׳׳ס  יק קאי לא כפ״כ א׳

 אן קשיא א״כ מה״ת דשי וכפ״נ לאשו חכמז׳ל כיד נח ואין כפירוש התירה התירה הר• א'כ ■רט על
 איס תדק סדרנגן אמרו כל הוי שפיר ושג מתול• ומדנר תשלוטין לי דש נע״כ ולכך ואסיף קציר קרא

 סחוס׳ כדברי מנואר ש׳ לכאורה ושה חיל פל קרא לאוקמא דאפשר כיון להתיר כהדא כמורה מפורש
 אזרשא לאמרארכאמת לרו־ל נח אן בחירה המפורש שוכר הקפ״ח ונא׳׳ת קי׳־ז ש׳ בירד הס״ז כדעת
 דו»ן משמפ וכז׳ מסתנר לא לי׳ כמנינן דאקרא כיון אלא נלשונס דייקו דהד להיסור מטאד •הי׳ מכאן
 י©ל ש.יר אקרא שלאשמטש דכר אכל להתיר דמסורש מה אף לאסור משתכר 1אצ זה מקרא הילמד נדכי

 מלאכת דתיגח מקימי ישאר קישיתנו גס זה ילפי הס־ז דנרי היפוך זזה להית* דתסולש מ: אן לאסיר
 אחל רקמספס אקרא דסמטנש מנח סעמס ראן כיין זט׳ קצירה אכל פייך שסיד אקרא דה-:ייהו הה־מ

 אן סה״ת כת״ס אשרה ד^ירה מהש״ס מוכח וש׳ פרין ומה אשר ומד־כצן •יות• דמה׳׳ת י׳׳ל:סי* לכו
 כתודה המפורש אסרי חז״לצת שאשו דגי דכל כדפתהט״ז תפרש דהריינ׳ס קי:יא ייזה יאי; צואה

 לשחר שתפורש אף לאסיר •כלו אקוא סמנינהז דלא מה כל רק נהט׳־ז שלא rw• כאן התוס׳ אכל להיתר
 גפ״ו יסנור ושמכ׳ס ק ס״ל ילא משמפ כאן אך 1“הט כדעת שס נשך'ישייע איזהו שנס׳ ואתת כתודה

 שס השס׳ סלשין ג״ה כתג שס קטן כמועד כהיא״ש ונדן היטג ולו׳־ק שנוי׳ כייהלוקת הט״ז של ולכך
 ולא דה פ״ג T0 דף גא״נ נתוס׳ עיינתי שונ זדו״ק׳ כהט״ז ס׳׳ל דלא ג״כ מוכת אקרא דאפייכינהו יזכת

 ליו״ד נתשוכתי וכמ׳׳ש להיפוך לשכיח יש אדרכא רק הט׳׳ז לדנרי ראי׳ אין תשס שגש כסתות מזנו ישכור
:זדו״ק שס תשונות פל נחיטרי מיין אשריס נדנריס התירה איסור כדץ קי׳ז סי׳

*Q2 ־״: י^כי r• ששמכ״ס טון הקשה והנהשעה־מ ניו׳׳ט איחה ׳שחוט לא מסוכנת כהתה לו שהיתה 
 נהמה אף לפסוק הרל א־כ שאסורץ שמחי צכע״ת ר״ש דמודה טסק יגס סויצה לי׳ דאית כי־י פכק

 מס׳ דשהאמריגלנדש ינק״איוי׳לכעת פלמס׳ניצה נתיטרי האיכתינזה יכנו ע״׳ש אשרה ייסיטת
 להיפוך אמדגן כ״א נדף כניצה שס אחי דנמקיס קשה ולכאורה נו החמירו ני׳ לזלזול• ואח• ל7ד ע’יו טצה
 אך דוכתא כנמה הוא וכן דרכנןמשנת חומרות לפני! קיל דיו־ט דיו״טמוכת משטת ד:נת שטת שאר
 אפיה גדולית מלאכות נו לעשת לגמרי ניי״ט מיתר דזה כיין נפש כאוכל השייך דדכי היא כן דהכלל ייאה

 העולס נפיג׳ כהיתר געשה דזה כיון מנשנת יותר כיו״ס להחמיר •ש נזה נפש לאזכל שניגפ מה אז ונישול
 ני׳ לזלזולי ליי.ו דלא ניז׳ט להחמיר יש לק מפניו אישר שוס •עמוד ולא המלאכות כל נו שיעשה תשש •ש

 נפיניהס נקל הדכר ואץ אשר יו׳ס דגס ידוע מידע אסוריס שאר אז נפש לאוכל שייטת ט שאין נדנר אכל
 א״ש ילפ״ו •תירא שחקה ט לפשות צריך יותר שחמור ומה התומר עיקר כתי אזליגן שוכ אז לזלזולי ול״ש
 שנולדה ניצה כגון רק היינו דהתמירו טייפ אף מוקצה דל״ל כר״ש פסק דנשנת כיון הדל הרמנ״ס זני׳
 מכשח יותר כיו״ט ט סחטירי נפש אוכל ני׳ שיש מוקצה כל אז נפש ואוכל אכילה ני׳ דש״ך דנר טו״ט

 אכל וכדומה לתחום תין להוליך או שדהו לקציר אף וינאי לגמרי נס:ן אוכל מלאכת הותר שלא שידעו נדי
̂ה ליל נשכת אס ואדרנא מנשנת •ותר ני׳ החמירו לא נזה כלל נס: אוכל שייכות כו שאץ מוקצה  כ״ש תור
 כיו״ע מלאכה שיס הותר לא ולנהמה לכלניס רק לאדם ראוי־ כיוודאינה ש״תה דנהמה א׳ש ונה;׳ ■ ניו־ט
 גזרו לא נה׳ג לזלזולי ^;י לא כלל מותר חינו זה אס א״כ לכלניס ולא זלכס הגלילי •ושי כר׳ קיי״ל דשי

 דלא סתמא חנן לימא דשד־יך שס הש־ס סוגיות יכן כר׳ש שפסחו מה א׳יש לכך מנשכת יותר כמוקצה כי׳
 ולא דקיל יו״פ גני יט׳ דממור שכת גני כרפ״ק הש״ס דקאמר w51 ודו״ק כד״ש הלכתא דנכה׳ג נר״ש
 דהתס השים קאמר האמת נפש לאינל כראוי וכאן נפש אוכל כאינו מיירי הננילה את דמסלטל־ן התש אמר

 אוכל כי׳ שתר דלא כשת ממילא נפש אוכל היתר נשכיל שייו לזלזולי דעיקר הנחה הך ולפי ־ מ״רי נשכת
 דשי נפש אוכל לאשי התס למינקס מצי לא לכן כשנת מוקצה אץ נפש אוכל דשייךכי' נפשאףכדנר

 דנשכח נפש כאוכל קמ־ל זלא ומה מותר פנין ככל נשכת ונאסת נשכת אסור הי׳ נס: אוכל הוי אס ס:מפ
 ונזה • ודרק וא״ש טו׳יס וכאן נשכת דהתס האמת נקש לכך נו שיין דשייהס כלל לזה זה נין דטתא ליכא
 וט׳ זה כלי לי מלא לחכירו אדס אזמר כמשנה פ׳יא כ־ס דף ניצה כייס׳ שם השצ׳־י של קישיא מיישר יהי׳

 דרניתא וי״ל שיל דרך עפ״י א״ש ולדעת• טו״פ נקטי׳ למה לשנת גמי שייך זה דדין כיון הפנ׳י והקשה
 למכירה יטאו פן מדה דרך לאסיר מנשבת מתו• כו החמירו כי׳ לזלזיל׳ ואתי קיל דיי׳ט כיון זהי׳א קמ׳ל
 ששיא הקושיא ליישב יש וכזה ־ לי׳ כדאית תד לכל מיתר ביז״ס דאפילו רטתא דקמ׳ל א״ש ולכך י ממש
 צמידה המיוחד דאף פסק כ״א הל׳ פ׳ד •ו״ט דנהלטת אהדדי הימני׳ס דנרי שהקשה שכ״ג כסי־ ש״י

 נכליוהכיא הן גיד הן ולמדוד למנות אטר ק לשחיל אשר שהוא כשם סתם פסק שכת מותר.ונהלכות
 לניתו שמוליך מיירי •ו״ס ונהל׳ לוקח של כליו לתוך ליתן מ״רי דנשנת שמיישג אכיהכ מהר׳י כשם ש״י
 ספי לאסור מסתיר דנשנס דמשמע שרי נשכת שאפילו אטש הר״י לסיי״ש והנה ־ פיי״ש דכייו דתה ו«״י

 דאדרנא אניא־ש נשנתאולפמ״ש יהיתרא אישראניו״ט להיפוך למנקס ש־ידא״נהו״ל הקשה •פה
 לוקחאסת■ של כליו לתיי דליתי ^מנ״ס כתג שפיר ולק ני׳ לזלזולי ליתי דלא טפי לאסור סנרא יש גיו״ט

̂שנשגת ניי״ס xw לניתו דלשליט ההי^ זניו״טנקיט ט׳ לזלזולי ואתי דק־ל נשגתמכישכיו״ט  יכ
 מיירי •ו״ש דנהלטת שמנ״ס על אטהג מהר״י של הקושיא התיזלת כאן *ין לדעתי אייים ודרק ואיש
 אוכל לצורך י1ה הטנה פיקד שחימ נהי מזית זנך כך לחכירו ליחן שנא נפש אוכל לצוי־ך ליידוד כא כאם

 ליתןלחכירו מחייג אינו מנץ וטדדגלי לו־ צריך כתה שידע ציץ וחנירופצמי לתכירו נפששנאליתן
 הן ומותר נפש אוכל צורך זו מדידה הוי לק מעותיו לאכד לי ליתן ירצה לא למדוד מותר יהי׳ לא אס וא״כ

 X7 מנץ לידע כך למדוד כא רק נפש אוכל לתורת שלא הרייכ׳ם מייר♦ שכת נהל׳ אכל • נשכת הן כיייט
 לשן מדייק כן לי משמע ואילי אכילה• לצייך הוי דלא כיון אסיי ודאי זה כו יש מדית כייה ומדידתו זה

 ננד ה*ה מש אוכל לשס אף אשר לשקול והרי למדוד אכור נך לשקול שאשר כשם שכתר היימנ״ס
י וק״ל כן הו• למדוד

ם  ספזסקיס רינ גס ושס נ״כ ■ וס׳ כלנים אי גויס להאכיל כדי ימנשלץכיז׳ט אזפין אין ׳יג י־ל׳ ע
 גרפיט לטלטל אסיר דלרהי״ג גש״ס מוכת דשי הכל הקשו כנר זשה כריה׳־ג וק״״ל כן נתט

̂דמטס כחג ואיך פת ע־׳ רק פירוח  נזה פסד- וכני פת שכיר ולא פירות גרעיני כל לטלטל דמותר ר
 נשמנ״ן מצאתי וק •יע״ש מיתר לכך מוקצה קיי׳׳ל ללא לשיטתי להרמכ׳ס מ״ש כס״י זפ״ן הלת׳ת

 כתב שכאן הרמ״א דגיי לי שנת לא פדיי! אך פת כלא מותר טלד לי־ דלית למ״ד נן שנתב כמלחמות
 כתג ש״ה וגסי׳ מטלטלין בהמה למאכל הראי־ן הגרעיניס דכל כתג שנת ינהל לכלכיס ולא דלכם כהש׳ע

 סאץראייולאטל ומצמית גרעינץ לטלטל שכתדאשר נהל׳ להגיה ׳ל ש יא׳כ כשנת אף אשר מולד א די
 *P הש״ס דמיי גיאד הרמב־ן להנה נראה אך צ'פ ולכאורה שם שמ׳א כתם ילסה הדחק ע־י רק לנהמה

 שהי׳ראיץ טין גחשוטלדרין ולא לאוס שיין הם ולכך פליך נזזיתתן נלכים חשט לכלכים ללמידאש■
 גתשט לא נכלכיס ולא לכס למ״ד אכל לאפרת חוכלא והוי אוכל והשתא אוכל מעיקרא כ א מת<לה לאדס

 דנפש ס״ל ג״כ לכלניס ולא לכס למ״ד דלסאאף לש קשיא הוי חריש ושה ייע״ש לז1והוינ עליך מ״גותן
 התירה לנורה לכלכיס לנסולא מנח התורה דמיעטה רק מותר להיות ראוי הי׳ כלניס ואך כמשמע נס: כל

 לק־פ כאמת אך עלז גחשג ולא לכלטס סוכן לאדם שמוכן ומה עליך מזינות! היי מ״מ1 אסור דלכלניס
 לג^יס רק לכס ממעט לא דלמא לכלכים ממעט דלכס ס.׳ל נפש ונכלל עליך מזונותן כנכים נתשכו דאם
 אס פלוגתא דיש טין נראה ולפ״ו לנכריס ושוי! עליך מזונותן אין ג'כ 0 ד:לנ דכ״ל ונע״; לכלנים ולא

 דל״ס כל ל״ס מנח כ׳ל גיו׳ט קרינץ וגדנית דנדריס השנרין טעם והנה לאו אי לגטה ולא לנס דדשינן
 לגניה לנשלנסולא למ׳׳ל שהקשו כניצה לפיל נתזס׳ ופ״ן לגטה ולא לכס מנח ה־ל ק־ינ■( אין דמ״ד יטעם
 מ״מ נלדל״ה משמע דליה אף שיגן א״כ ולפ״ו דל׳ד כל ל׳ה נדרוש דלא ר;ח שסה־יפ-שס ותירצו

 p״x נסשמע נהמה נפש אפי׳ דגפש שפיר י״ל לדידי׳ 1 ולפ׳ לנד לכס רק שנויס כל ממעט לכס משספות
 ה״ג א״נ לי׳ ממעט לכס ואתא הכל משמת דל׳ה ונדטת מנדרים עדיף ולא מכת לכלכיס דאשר מה רק

 סזוטתן ;חשכו נולד לשין דפכ׳־פ י״ל ילנך לנלניס ולא ממעט לנס מ מ׳ נמשמע הכל דנס: נהי לנלניס
ששא הייני הש״סלרייה־ג דפריך מה רק נולד הוי ולא עליך  נקט לא ולמה ילא־לכלניס לכם דרש דחז̂י
 ומכ״ש אמר כלניס לאס סלכלכיס ק״ו שי דנכריס י׳ל לנכרים ולא ̂כס גס נקט דלא ואף לגבוה ולא לנס

 שי שסיר לגגיה אגל נכריס א״צ שג נלגיס ממעט אס לק גרע דגכייס ר׳־ע מדכרי גס נדמשמס נכרים
 קריכץ זגדגות לנלייס ס״ל דריוה״ג ונס״כ היטג ודי׳ק לגטה גס לאשמעינו והי׳ל מלכלכים טשי רמתא
 דמשמע מה כל רק מיל׳ V? למפט משמע לא דלכס דס״ל מונח ת'כ וכלניס גכריס רק ממעט ולא ניו׳ט

 נפש אפי׳ נפש אס תמה א׳כ מלכס לי׳ ממעטינן לא מרג׳ דל״ה כיון נלך מלנר לי׳ ממעט לא מרטיא
 משפמנ וכן נהמה גפש כלל משמת לא לנפש דפ״ל וגפ״כ מלגטה טסי מלכס ̂׳׳ ממסש למה נמשמע נהמה
 «ין לק אדס לנפש דמיון לו א•! א־נ כלל נסשמע גהמה נפש היי דלא ס׳ל אס ילנך רייה/ של הלשין
 סלכס ממפסיגז מ״מ ל״ה מלס׳ דמשמי מה דאף חזי.ן א־נ לגביה ׳לא לכס דק״׳׳ל לדידן אכל נולד דהו׳ל
 קיי״ל כהא י׳ל שוב א־נ סכל ממפט דלנם וה״ל הכל ממעט אינך אכל לכס רק משמע לכס דפ״ל כע״כ
 פסן וכן מחכיריו כר׳ע הלכה להיות דראו• כתני שכאמת נמשיופינ^ט כהמה נפש אפי׳ מס: כר־פ

 סף לסגץ תיגח ואיג כריזה״ג דהלנה מוכח הכלכיס דסיסת דממשנה כתני דהסוכקיס רק כאמת שפה״«
 כריזמ״ג סוכת דלא כמשמע נהמה אפילי נפש ^ לפנין אכל כריוה״ג דק״״ל מוכת לכלניס דלא הדין

 לכסולא כמ״ד דה״״ל היינו כלכיס של נמשמפוסהדאשר נהמה אפילי כר״פדנשש לכללאדהלכה הדרינן
 דנפש אף ה״ה א־כ לכס דותא משסס לק הכל ממעט דלכס ק״״ל מ״מ ל״ה כל משמע דל״ה אף לגנוה
פזוטתן דנחשנו וס״ללר״ע הכל משמם דגפש כיץ מ״מ אכל לכלכיס ולא לכס רק ממעט לכס כמשמע נהמה
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m וא*ש n נלא <>שא ולדיש 'i גישניש <m 1«ל אש יאף שר«*א y>a נרשיוץ לסלשל itn iti 
ה למ״ש אשיאי) ״  1)1ששושו «»ו5ש אסוילשלשל מלי ילמ׳י זנ9ש ש•־!!(■ה סמ׳א ייאית• יי

:וז!״? נסן גנלששדי לממש <ן!יו יאיץ אם לר« מ״זי יק ז׳א זלדששש נשנש
^rsSnQK !>ג נסי• לישראל ^לש«י«י)«ש’^י  שש«1 שימ׳שישסאשויניל של שנלשןשו שנש ד

א נלשץינף• לד״ש שיש ישיש נרנשננאמ׳אשל״שנישנא אנ מינ״נ ש  זשירשזינמשל״שו מ״
 למל |fopp< ולמש ימשיוש נ1למ דאץויסשלרש- לי״ח ויש וסי ולנשל שילאלאסש זני׳ ןמשא

 מידיד• ל' <!שש סד זשיש נוש ו'ל יש״׳ 110 נחלה דנייש ייאש אן לני לאפיש יון מ״י■ ששייס שלא
ל שייוש יייש דדינ׳ל נסלינא לושי שש׳ס שוליו למש וא־נ אזי״ש שליג י*ש7 דמשיש י  ל• מש נוש ז

מ דני״ ל׳ מש וינ״ל זני•  א•* נישול סדס למשלגש יאש« מסו א״מא שימש נשדא ויינ״ל י־ש שלא יי
̂יש שלא משיןמ׳לנשלינאאדניל  זמיישו שמושי •ל שששו דשסזשמפישיש ייאש אן אזיייו שליי נל

מי א'נ!מש!שלייא שי שלשש דשמנל ^ ל שלא ו ש וסווזש׳ וש״ נמשיש״א ש״(1 שי' שלי ניינ׳  i לי
ג אן וזא! וש שיש יש שמפיביש מגיא! נמו יפלינא ששיש נווימ זאין ץ דל נטו סי שויא י ס  ז

 ש^יו מה לאפוש אנל מיל לני׳ ש״ש לאומו שיום שליין פש יש ממיי א•! למיייש פיו ייויוי■( מנח לאסיו
א נרניול פימ ששש ^■נ 01לשי שליין יש לאפוש לו ישי! אסוי יא<1 למשי «נ  זיע אן נשנילי יינפ דסי
שייטיסא ידממ״סין שישרי לשיסיונשזישנפ׳פנשניל אפיי שדי! שאפ שניוליימיננזץי  $ פי

 (יליש דיש ייפ פrמ פלמי ללוין מלמא ידלא לגי׳ לא«מ שמיי למש ש׳י וא*ג גפ*פ פסי! לנשל!
o דפ0 אמו ליני׳ אנל אגור למיל יש לליין תלא מומו ■ו־מ יללוין r יפישי לוסי שפפם איש נל 
^0א שיפפש למוש:פיי יש ש1נ שישיא לאייש־ משמש לא זא׳1 ייפמאלימשא שינשניל שסמי מ  י
 ששיש נ״יש יוש צשניל! סנה שן ני• ינוי לא ולמש לממי 1ל שליין מש אן לשימת אן ו־נא להס לאפות
 מ״מ לימשא פת דשני אן לדידי א׳ג נשנילו •ינש שמא טיש מנש ניו־פ נלל מומדן דאי! נוי זייג^ל
 אן שש שר יי^rt ותמי מנלתטי לית! וישש יאמי וימי חול למין אן נשנילו מ0 שמא טייש
טי וא"נ ותמי תמי מנל ליש! ייגש אן ודא• אנל לימןא אשת ששימ 9ר משמש  ליש! שיינש מש אשד ס

 א*נ לנ"פ אסי וש ליוייוק שיאה טי ׳למש לא שממין מש שמישר אנל להשיר יאי׳ וש לתימא שש מממ
מ'נ1 מהשישי ייתר נשנילו ׳ייש שמא ינוו ג נ  אאמי ?to טי ייינ׳ל נשגילו יינה שמא טי לא הייא י
ito• ג שיש׳ שנ”ל יראנ ולש•! ששופ שיפש ואיש א: נ׳ ש״ ייי  שיש שנסי to זהישייש נינ משיש יי
• לשון מורש pi ששוס׳ שסי ד  שמלאש? מל שי' ישפויש משמש ולנשל לאטש פלישס ששמיל לנאויש י

ש׳ יא ישראל טןהישיי.משל לאפל ש לא יי «ני ל נ שננדס משל אן ,רר שחושי ד  סימתפידן לא ני
 אא אש יא אורנ או אסש אויס ני! לשלא סמיא יאי! לרש׳ ודל לשימא פממ ליש! מסתמא שדל ני'

א ויישייסלדטאמממ זינסלדיןדין שמ^ן אפיה לאתי אן לאישי! ואס לו •שיו אפיש 0ז1אן  לאי
די סלין י די יששלשס ניו! שנל נלישש לפפלג נאפשר אן ימישי ודל ששיא איינ יפלג לטש י  ד

ל ש׳ ד א זסש למיןמשי שייגש סניאלימש סשאייו לי  לעפפרש לחול לאפית לשתיי לאיספו יז
ש׳ סאו י  לישראל נש יראי שאסס נשלסא א־נ לשש ולנשל לאפית סי ששתייג שי' ויישם ע שי שתשש י
ני' אץ ווה לנשל ינזימש מריסת מתיי! שש פפמיש יגנפש תנשיל אנל לתימא •1זרא מנש ממור לגן  י

ג ולע שייל לני׳ לנשל אשיי ודאי וה גלל לישראל  1mtt7 ישי די נשנילי •ינש פ! למשמש ליינ״ל ד
ג לנשל1 לאפות ידיג! ניו! נ-שוש אנש• למממש אש• לא ולמשי ישראל לוין ישו• מישי ששש לו הלי״ן  ד

דנ ינשל שמא ינוור יאייש ישראל ציין שיי לא תיל לנד ולנשל להם לנשל יסא לאפיש לו יתיר אש נ  ו
ל אמיושלייא למש ליד• יש״יושש וא־פ גשן נוייי! זדלדלא ד דיו שלוטוא ש״מ שלא ויי  לנן י

ש״ סיש א אןלמל נויששמשייגש נאן לאטתילנשלולעיש יויפפ ל דני ן ונ לנ דנ סנ ד נ  א
ס ישלינאירדל נ ינ ד ן תישש מלוגתש •ש ושוי נ  ר010 מותי אס ששסרא גנון ששלינ■ משש ד

ס' שימתטמנ׳פ ישי' on פיאש יא־ג נליששיליש למפלג ש׳ י ט o ולגןגשלפא מ׳ש ינפ• נ x "ם ש  יינ
 ליטאל יאי׳ שאימ פס לישו ורנס ינישול לנשל מזש שמא מנש לאטש אן לאסיר יאי לנן ולנשל לאפות

 יץ נלל לנשל דיפס אץ אנל לאסש ןמש לשש ששיל גד דנתנו נשדיא נלטנס ו״ץא יסש׳פ שימרת אנל
 מתנץ סו לא אפיש 0יוןז ששוש' גסדוש מפרש ווה מושי ולע גשנילו •ינש שמא ל׳ש ולע לאפות
 מפישיש שאטיש שי*ן נלס! ראיתי שונ שיסנ• וזד? נסו גילפפרי נלישס למפלג אפשר א לנן לתימ?

נ וש שתפססווש ייאש אדג נט־ןשס ניניישפמאץ שייט שמאיונשנטילו שאפו ימס  ונוש ג'
ג דיג! זשתס p •טשו ושרמדס יש'• שנש שירוש׳ יותר שמדן  זלמא למוש P לאשית'לגן נמו לנשל ר
ס לנשל נס נשנילי •מש טי ? ששי׳ מייי• הימניס אל ררל שתשש פמי האטרש י  לא לנד לאסת י

אי; ייט! ואיש לנשל מ
Q |p ט״ נירש שמגשל מ׳ שלי סו ס מל מששתמש דנפיץגלדמשש לטי מד יני סיי סוי ץ ס  ו

ן נ1לנ יפוש ׳!■ס א רי י :ונר? נוש שהאוטו׳ מש ששוחפ רש טווסי ד
O ff "יי : ג נלנד• מת לטץ אלא בשיש ניו־הן יא! ר ' סתרי הימנים דגי׳ ר די  טונ פאן ישיש א

א גיייהן דאין ל פשפש נלני מס א רס Ttm פץ ולפנחל טונ יאו־נ אפיי ס! למנמל א  ני ני
״ יא"נ ט • שיטיס ד די טנ א מ יאיש• ו א שי' לנאיש ישיש ■ נוס ששינה נלד י  נא! דפי ש1 ל״שנ י
ט איו פנ' הטן לטפל מו ? ניו־ ט א• א י ט א ס • ל ט א יט״ ד • מו ט א אנל ■טא ד  א

׳ לפשויו! ש ולע י נם״ «׳ •משט נ' גירפ א ינר• ד ס ד אי שו א נידסש לא! תשלה ?דל י  לפיץ א
לני מת מת לאמפיץ נ ט נמר• ואפשר א מ • מו ש •טאל ד » ילנני מ  • ונין שדמו ממש נשול י

ץ ״ ממש נטל לאשי׳ למנטלשפץ אאלט מ י נ ט א א ? ת לרין י ס • ל נ מיי ד ' א  א ?מיל י
ט גיגי׳ אפשר א א ד■ מו י ? ל1גש לשו■ ממשש ולא ה  ץיפ שמתת גנלל יששג שנון שיאש זהו׳ טון י

שו ו11שש1י?מיא אי ל יז טס) •רמ שמתת מטס יששירהי השידיו לא ני ממיט י ׳ לאפשר ו י «  מו
ן י פ" לפשות ד ס לשי! •ימת? וסש • מלאנפ •פשה לא שיא1 ״ט1• שמו*פ יי?״פ מי מני  ונ0ש ט

ס נ ד ס א נייישן ואץ ממתה יש״נץ נשכפו יאהויץ ני ג נלני מת א ג לאמטין שנא מונח ד  'ם1 י
ג י נ י י שפיר הו■נתילילע ולא p'r נששג נ א1יאץניניה א שד מתנלהי א  יששנטוול דאניוימ

׳ ת' שי ש א אנ ש פ" נטימישי איי טאלדר מ לא פץ מספל לפיץ אנל ספל• הד לש א• ׳ ר  ר
מסו י? טוול מתשג שר א הקילו נשנ׳1 השמידו מראשיו ר? שתייו 0'•ו ושמשת הטן שנאת י שי ו  א
א ולפיו מין טלפפדז נלל נתול יתשג לא לנן •זו א >פשש <ט> פ" ׳ יאשר טנ • פ  לשיפדי ראי מי

ט• צ ץ נלפפייו p די :שיסנ תו־? ר1וני מ
ס ר י פ י ב ׳ ט סי י נ • וטי נמקימי טנסש לו פושש לטי שנפל נ « ?שס י'  לזיק שד וש וי! 0לי
י למיתי ' ט ץ גש־ס שוטו ו ט סו ומשי• דתלמא מוטן טואץ ולשליט ד  לטי שנפל נ

׳ ולס?•־ 01נ־1ל משיד אילטיקאל■ ׳ י טן ?שש1 • נ ת ?מיל מותי דלהפליתי ושיא וש נלא ל א  ז
טו ודאי אלא לשפליט  זסיטתא אמי רן5הו ילע להשמימנו ואיל מ0פ דני הד נפשוט ולשאותו ט

ה ילא ט ט ל לר״ תינת לטיו א־נ • ולשש•• ל ד א ז ו ג ניייש נפמץ י ס נו כ״ ד ט ט• מ  ט
ע • שטמש ט• לש משטוח לנן לטששי תו ?״•0ל1 לשרש דלא שמיל ל  ז^יילאץריאץמיד! אללז
א נירש נ נלל שמימש לס לאמשטפו נ’'א לישקיש אין ויאה! פני א י ד  ואשיי טון שדנ»< ו
טי לששיוי ט• • לשאוט א פי הדל ס מני ט שנ שנ ש ^ ד לנו  ילעששנדסונשיפמסדלאדפשיסא ו
א שי' פצמו הימגיש מדנר י לי׳ הפטיוש נפיייש טיושו פזי׳ וטייתו לטש י תי ד  ^־ש מגש ט

י טש •kh משרש מות ט מלי נאפ נ ט ?נוש מופ נפשה •נפש ס ש מ לי׳ אוז לנ שלנ׳וילעקמי  מנ
א ת וטודפ ולהשליט טדש מופץ לגאות שדת לא לגיש ימת . ג י פדן נגל לגת שנפל מ ו  לשפלותו א
ש ששייט א מלזגלי תי פואץטסטתו״י  מששפץיסוימייוספתש וטיןניוזהילשיס מופמטיי

א י נ טינת י ?:1וו 11 למות? גא! ט י
?Qg ט ט ט שוחס■( ט•1 הנג מן שישלש טלץ נשמת שאי״ י ג • ט'1 ותינו? ניויס ד  היש ר

ט וישש<אשפש1לט ה ולמש י • ושניו? ט ס הא ושאשלשלאסמא שזיאשנטש א  המו יו
א וט?■ גפלמא ח ט ין אל ניניש לשישמ זמושי ט• ט ו נזימנשיל ט« י י י ץ א • טרש ס  ט
ד נשטי• ג רפ נ ן י י זני• ל״שנ שש שנשגש• פש וו? ?ליו ז ד ן ננ-לש שס ו א ליו ז ס ד  ומי נזי
ס פפ״1 ט״ש יט־ טרם ייסשא מוו<ן<ן י ס זני• ל~שנ יש שש שנתנש׳ מגי מני י הדל ט נ ו  נזיל י

ט י ט 01מ? דש ז א לשרפות ממס ואייו נר?ס גלי לאונלו משי ישי• דניוימ לשאתה לו י  • זשניש ט
ץ מטו נזי?ש לויי נשול p טד השרפות נש ש״ן לא ספלי? ישהתש טין ניש אל  לפית• זאיהא ט
נ אתנא סמני? לא ? ילינא נטל א'  הלא א טנדו א?ו דיש נשיש אנל • לנמר M יששג לאו הן ו

ה • למין שלא •רש חילל שרפס הן אולמא דמש שו־א ד  של •שנור לא שישה דמלא ■נזו? א משן ו
סי א טרש לא פל שנר א אגל שיפית אי  זשרשוש לא •ל שיפטר לשיוש •שנן p דאנל •נדי? לא ו

ץ וירש לא מל פט• לא אנל ג ממט שאנל ט ץ נם1 לנייר גלהא זשו• היא סש ד ן מ י V א נ ט  ה
רן לאיאדשיאית תל א נתנסדמכ׳ס לנך ולתינדו? פ  שיני ושמש שנו?• מימ לשתפו מיותר ז

א י ס יששג והי' שרפס שהיתה 11 גאילש ירש שמשת מתיה הי׳ אס משלמא י ל  ידפ לא א אינ א
ם לא פל מגי ולא ירם נמשש ?״נ 1̂ ל לנחדי נליכא טי pל דו' י אנילת נאמת א *  לא נשינג ד
? כלל שטלה יששג ס יכמיש לו לפי אדרנא י מני ש׳ ט מ נמאדל שייטת סהל נ ל מ ט  תיוםש א
ש של שיפשי ח ד ל א י נ ט אטד משייישא יטא א ש נא! א לע1 גילייש• הפרא מיש •ה  אל

 לא נוה ■תיל שלא והיין •ו'ס שפחת נוה 0?״ לא yfi ילפ לא שהיא אן ירפה הוי אס נלל ירש ושמחת
ט שזי ררש א סמני? לא לנית׳ זאינא טון גאל נמו ר ס וטניש אונ מני הדס p ט * מ ל• ט וג  נ
סי מאץמלהדןאשיפפיס שדשלי• מאי ואליג א ו מ ט ן ילא שישא שיש הקט ו י • ד ט א  מ

אז •אנליונל• ר ט זגרקש תפיג ג לע נ נ ו א ווונז? שפת טו ר שאגל א גשדש תפלא ו ש; מ קוד תוי

Off 4 »? •נש ל'ששמש זלמש טרד *ש0ש שקש; רג י וסי אסלי מגן סטן ונל שיו p a■
f משנריאן• נשתוש• שו«וטץדש נטלחאחל1ו?ר דויג ד.נש « m ל»רש ל׳ •e im ec 

 ססקמקלטוטו ילאאסרפדשד וקרונדמהופדןששיסלימאמאשל׳׳ לשיסזנילסנטניאזדינ
א1ד ננל שאיש דיו! מנש מיטלהקל פ?0 ט• ?שטתו1ש לי מסודניפ  תש מקש נשו אליש «

̂ש ליי̂  מאס המסרדא זט״ ודו* וניס דיני! הרשי ס• מג! נשפי, היג לאמיא מדיני!  •ri שט
 ו>eו■n ר••: משל א• נמנאן סי• משל אד וש'•ש לדל ?ש: נריש ה ונדינין השיש 0: ומט? מס

 K נללהו פ״יש• נ»ז נ0ו שתש to ט■ מתלה ושש? שמני טושלת נתג מ0 שסשרשיא שו• שלי!
p p n c זנספלדא שאו לשדש ס»א אה וגאשש שמשידא קושיש to(IK1>>?r *0B 

» לשד ששתוט טוסי גס שית ששו מלנץ ו?וונ ודוג פיל ואלינ לקולא שד התייא גאששד? » 
דג לת דאית פוו«ש  שטד^^ס לטשו שוטו וסד טשל אד טש נוש ששש ד< לטל? שד דנגסיג ת

M שגזשרפושלאזהזנ תא; יופ ששאיספל ולדלוש שסשדשיאמזדגיןהגריוש  (IP 
 שסד טץ שסלזשטרש שנאש שלש שמגשינשמנת ונגד ?ווגלינפנאיסזישתש משונלטאייו

די והדש נינגששי^זשייי ;שארן זגאש פי? וטיונלליש ■דש  יד*סא ״JO שושדא שינוי נ
r ולטרש o !לתש שתשש כנש שתתא שאששד? מזהו י.ראטת•0ז פליט P'טשו ירשגפ דשדש 

 סישו וששש ד זל׳ש טרש מלוה אס שפטן ננילס טץ מושי• אדה איטי ת» כי ואן נשיג נל היה
I לא * ונש to* יוסל ולא נטלס ט• לא דאו שוקה ששג לא וה שדלו OT1? מתו שהי• זמש f e e r a 

i שטנא ששרינולש ונסן ששרליולת יקפל שסשנילש פל t x x a M 4 לה ושלוש לטלש^ *1 
 ןווו*ש■0*לו סושניא זס״ הל פתיהס ה1נ1 לאמיא pט ?00 שד נשיג נל להן לפלמי שישי
 שלאו• W שקילץ ואס שרוג אווי !?יונטלנץ זרוג מטין שטי דהשיס הימניס מי• אש ולפה
 ןזיןמקתספ זווג •to אלא pמ פ?0 נוש פשל׳ ולא טשי א?ת נשי יילן היתד שוקש אנא שוג אג

יי0לעא1 ץ אמו pי ת*דןזי»נ0< קיינאלטתרדמקסלשהו דפנ׳פאנאנא ט אנא*ו  יור
ה ^ ?  •ai לנזו שות B0 לפשששקול ושו?פ ש?תנא ^שרןישז מיש מקויגא תינפטן ^

 vin זשרמד ש/אקתטשו ולאש״ן פאן!אממיא ספק טי נ0 לאו אן ששאל שפ?
K ש<׳ טין לס אסור תאי ושד מסיפא פרן נ1י סד המקש מלאו לזכושופלגאופלגא a  !too 

M*o ט•1ש טליןpותמsנ ע ל ? לששס שיסניש ו ט « ת זקאש זייג iroa שפת ושש׳ס מ ל  מ
 שדן זדונ לדון לע pמ שס? שיץ «א ט?שלשהי אנא טג שקגלץ הו• שתוי,ה נלא זאס שית אשר
ק שש? וטיל שתוק? פס שקילץ מ׳ששוקפננשה »נ  •ד■ שלשל* וטץשןא»ל> ט<נ תר? מ

:טתש פ0 טו ששאינש• שאו נטשן •רש שוס שיקוא
m •א ששרשיש נשלש מטרש שמוקצה של שטמו מ• של ג • ו י טין ד ת נ  ס)» ••• יל מ׳« שנד מ

ס פ ש טו שזן וגר נלטגזןקליופ׳ארהושגשלשווטמני שט תאשש קלי• ■*•ץטג^  »אז
ש בזני• מנ׳ ה גנמה שללי ט פי  ;ניופ תמלא1 ט^ש א

ל י ט שנתטרש y■ ‘ש שי טו י ונר סלו ששן שפי• נשן שטקץ אן וטגלה שספז  סלהדס רג
ס שלת שפס נאשר שמש ש ש ק א ד ס אי נ סוו אי ק ט ץ שי נ׳ ן שז שנ אנז נ שיי תז מנ ש נ  שי

m•ט ל ת פנ ■ וטיתימנתפלאששאקוהיזשוןסששמטקיןגגאש נזיגמשיש ז ת ש ץס ט טיו  ו
ה ולישת׳ גוש מיש ן מל ל• יקשה משוש אישה ייאש ה י  a• שלא משפר נאהתא משפן קא ט שאס א
ש לשמה מוטי מקלה ושלשול מקלה שלשול י? ^ גפי? שיש׳ מטיס pi א ג א ז טני ה נ ט  שלאי ז
ש׳ ופירש שדקל מ! ה שש י ר  ס• שקוטא זטקר משמש לוויות מייית נתית נשמלינץ מהשן ו»? וני נ
שי וששלימלוששגגןשיישלטלמ?יש0* א אס ■נשלמא •רש לששטו מ q שד א נל• שנו״ שגד ט i to 

p נטשי טזל? אנלאס אשת מקלה ותמוש שאהוד o p u p רג א 01 א « » ל מ ל ש ^ טי שי  נ
 לודוששטושו• מזדמן למליס p תתו לסנשתז מנדז איו נשוא לשי שד זניןשיא וליל •ומסר ולמש
שספוןטשמא שדל ס מהמנאפשפ׳ ק לי מז ס טי אג א ל ט מ טי  אן של• וששסטאשס״ פגשת מנ
א ט• סר• לשייו מו לטאגו p 0!נסשון ׳ותו לסנטוו מוטי! איו דמא מתגד! שאיו ז  לודמו מד

ס• טי שממילאסא אננ ץ ומלן מנ ט ת מ איו ש א דו P וניץיאןפשלתויס ס P ip io n p n o 
״ שירוש ישמו שטו נמס' טוש מדי? זשש׳ס אש וסש זדנין נמוי,לש מי לי א או נגלה מטקץ ו  ו
א מרן נלהלעלר״לשששי נשנו״ מטיו! ט ז י י טול »י דן שאט מ א א מ אהת שונ אנטקאמס  אסי
ן » ונמוקלשדט ^ א ל ש דג ששד לנן נ םמסץ אל ששי* מ א ש שמוני שר מדטרל שי א  מ
תי מירלא ד משסץ שאט דנו דשו• ניץ וש נלא מ שו מקלה ושלטל לסנטרו נ  ולאש •רש לשסמו מ
 שד •מוין ר P'1 דן זטלס שפי? מרס *שפרין לטיו תקשה אן וש דין שפתי? שלא שימניס דמי

ש דשיא >טללטמו * » ^ טני מ ה א ש גי ד ס׳ ■שאטקאמשפופאטרא ומשפרןשש ד שוןו  ק*
ג לזשה וגוש ר לתרן מפש• שפלש מש גי ן Dto70 מ דו ש פלוטוא דש מש לפי שדש נ  )m שר? שי

ללרד0שממ0י או שלת אשוטיששוש אסאאס ש»גי׳ ש ש?  לשזלתן שלתאןיסשו אשומשוס ו
רג שדול? מה דגל ששנשגתיתייזיאשימשישחליושטויש א שללי? גאלו שד א א ט ו שי א  טש ט

ע שנל תגן שזא? גאלו שארג שדלקה מששה ט׳ ולא ממיט משוה אס למיד שיי ולט  אM סרן ל
foi תי הדלס? זתתלת ויהי ?משפן נאימיא קמשפן ט אי ס• נ b׳V> IX דל? ארה הר* ׳b ו  p 
ס נסזאקמיקלס ר? אסרי? דלא אהת אין סמילא שזול? ומן ד  אהתא אשא מטלא דל? אש אנל ט

א א איגטשה את'ג0שןנה0מ0אן א וטוש טוש 0,שולי מפשס ט ל ׳b שנד• ט a לירד א a t i t f 
t ימוש: סלו שדל■? טיגאילו מפשש גשמיו שמדליק מס נפיג איג מליו o n? שנל• נשל mo f t 

תו סלטל מסדמספןארגממרו ואומסאיגטולט טתר ^ו והדלק? ירפ לשמשת מ ה ש סז סננ  מ
 ע6 אנל ממס מסס אס לפרד ששל דאדל •יל פשטו דסשיש איש לע1 לשרן ונגד שלש גל• נאש! טל•

ג לנשלו !דל שלי! מסה אס דקירל ד l שמגטלש אןטי?ששנ*גמשפרןשש*פ ג b•  שמק‘ו שלא ׳
א ללפשל׳ז טד ■ ולוי? שליו שסס אס •יל קן ואץ שפפש ושפה שרמגיס מד• ל״ v נשנו״ מט b 

bדטו מנת דשו׳מלזטתו oש«ן?וךט ה א טוש p לאל • ט ^ ס מ פ ש ס » ■פדטלד מ ? ע  ל
ץ b*1 נהלה מסיקי! שאץ איה » לשסןג ילא ט די  W נוש שינה רש׳ נאמת אן מ?(ש הד1 ו

ש גית דן שנש נמשי טי ע ז טbלפל ותו׳ ני פלס טון נלומר יי אן ז ת לזשו ר  W מ?אש לא א
שפז״קנפ^ למש חמה דש ז״ל אתי פפס לי תאה לשאישט׳ אן ן זטלס ז ? '7 ז  thff פניי

די ישתפס לא טמזת זלאילש שוני שוגיי ישתפש טוש א שמי טג ג טמזש &ה bז  נrט רל א
o טוש 'b א גשש "ל לל אנ מל או מ ץ מז ט ט׳ ש ק ס ש ל שזניז מזי ט ס ת א ץ ק מזן ש א ) ע * • )  א

po?o •אינמתלאלאט* לאטיזטוילשטיואשסשלתין דאסלאהסו גשמיי שישניוסשט 
ץ ן רל p אשת יטלז סלז שד זדולשלשטקננש וישתה להןששיוא1 לשהי,ש מץ4ש טמז ר ן ל ^ 

רן מה קשס ׳ שס גשיס פ י ? אז ?•שא מש נאהתא ?מגפן וגא ל ט  ולסנקש משווי א׳ג *ץ4ש גשש נ
ץ הי■ א ימס א1ה דלד לא הל• שני אן מדלא טמו רי תאם P אני ה י ג פריס יאץ ג ש א פ מי • 

י מפפס לא נגלה זמטקץ י נ א סושי ט ? ט 0שדפbל גשי מטו הפתס• י U  n לאלאסע תט חמס 
ץ ת ע ל ט־טלו מססן האץ שויו ו תוי שדלמלאנ שלאאאט מא " או נ * ל ®יי י שק ד׳  פ מו

ס רו ר׳ סרס היססמסיץ אן ודני! ומקלס נ ד טי אי ש מנ ס ל ני ס לישליילר• ל^שזונק ו ת  מ
ץ דשש׳ס אש ולע סו " שס י סי הbנ מסיטן דשמו לי אן לזרי יי, ס״ט ו ס! ז ׳ נרדם אן נזי ו  ל
נ ץ מה ה”נפ א ק ט  אפל קפשסן גאשתש קייספן ושא שטי סרן לנן1 לסיסליוט יתי מששש נהלה מ

ץ לדיוןזיו״ל נ י ו נ שו שממתנסרקמת• אגשוגאללשדש •שנריש י ה מס ת שו ו p מ a n 
» מש נמששנשו שליין הb דטוש שד פפמו זט«• ט רג ש ד א ו ל למשוש טנ מ »0ל *ומוץ ט* ^ו  פ

אה לb סלד נא! אץ לע * להסנתטד דש תר?• ו ת שו ל הי מ וטס די ש מנ ט ש ע ל ״י ש טי  ש
ש שס ד*לינ• מש נדץ תלא יש לפלפלינט דתו׳ מנש שו אס נשתא נר מ1 אשת א מ ג ת׳  שנר די
ו לשםי,ש ומונן טון נ ת to מ ן ד או ל ו מנו למש דדיקא ת נ ו ס P<" יאי® למש 1מ • ושיץ to• א  ת

ה ת?ינ ל?*ןםי  אפראי^שושלוא; שואתלדקא להל•זלמיודיןאטנסואמיתי תי׳ הד פלילי מי
תז אנל משד לא משלילללותגגשלתואלסיטטוא ט לצלות ל• מש הנין משד סד פיטששא ל  א •
t אן מהלי o מהן נתן ופיל תלי א ו שי אוד לדני ט ib מ t o לע אל■ לשל הb אש י  שסלה ן1ס

ג שליא להסקה לשלסלן מושר אש לשסקש ולא מלאכה לשאי דטמזץ זb ס שו רטששא ח?ן ת  V0B1 מ
ן לזיא ומוגן מגש דפפמו ס אל■ להל מנ ה להיטן תל ל ד ישו ג ת b«4 ג  אש( לשאפ אן מי
ה ד?א נינשתא למיד ץ דאין הלה א א ׳ דלתד אש ולהן לכטזס 1פלbל אסר הסקה טושמה י ו ל  ו

ל גרדה אץ פי ג פי ג סן גוי ס טון מוית ניפבשא אן אן מ ס ו t מ o א הד ולץ ע ^ קן ל ט  מ
נ ט זתד מהש 04ג ת ל פ רל toשפןגאיפtק ושא שפת פרץ מדלא ^ ק קו ר ל ל א אנ  אפ!ל תפטו

אסו• א א דנ גp לדיש חוד לשרפפנש אז ת Mזשלפ 10• נזדגסיספנ• דששרדש שנש ג a p 
לע וטי נ דמנפלש לפרש אל שמלא ו ש0?יגריוט0וש*פש «ז מ ט פ אי ^ * ץ א < ? ר ■•1ת >  תפ
ש ■ש <פ»?לה אן P773 שרדה פ דאס v ■קפשמפיתשפיטנ״פץרשמש תת a a o i N( • • ^ 

:ושרו יונץ1 ״אש וש פסון טהמניא
In op•שן ''0' ששש ■פטקץ לדשדשטשפ 0מט0שש4•פלץפ "׳  רגססשלהאיסקפפ

r טונה דאז דפא b שפץ !■פ שס פטה פ0וששימ?פ נשרתוא שספתש שנאי שנלשט• 
• ולסמן שטאדשקנדל שלשו שפז נאזייש4טשזנרא:ואb?א• דש זתללשדשטס שלה  ס

ש• ששרתוא שיי ונש ש0וש ורשלשלית ששש יאץ נתש מטאו זלא שש שזשש שאנשא ס ת א  ט
I’b וגפלסןואפ *b טויש ואז לופת שמי'שאן דגי מאן פאנגי׳^ iw o משמש ?OBob to• 

 ■טאטתאשלאנאמהוטת• שמיסץזזדידסףי^יששיוומרן סדיז״משלטלואןאשדנלואו
^ ושאפו»נשו^ד•4שרללט ואש זתפ״ננראז ורטשש«שדתל « א ו » י « • *to
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(מי •  cM ליל:ון ניניעה ’ד־י״י <מי 6דוק לתר הו״ל 6ופכ״ מהד ft ולר*י תנאי גמיגו ft ל^ש «
 נמ• דוקא לו־יי ״ל1יה ו6יד מהד לא החג נבונת דהרי התג סיכת פל דקא• ם״ל דהד למר ואין התגה
 נזה לי׳יר לי ויזה:;'אה נו חזר דאח׳נ ליחר לה״מנ״ס מנ״ל א'כ1 ת;או מהג׳ לר״י דאן> ס׳ד דהוי ונפ״נ

 כיון וה־־:י’י,,א ט ’דייה; ';!‘̂איי מחמתאיהירתי למוי,צה זנינה נתט הריהתוס׳ סואעדהגה
 ft לדי נ'פועה וכן תנאי •יהד לא י'1על דעתו דלאהו' זננייאה עליי' שיהי׳דפתו כאינן ממור,צה

 עלד׳ דעתו הוי :׳פול יודע היי א:1 לה ;דנא׳ית ניון ׳*ל הרי אך נסתייא הייני זמצפה מהשפומד מהגי
 מיהו לא אי ניי־־ה י: ;[’אייי* אס נ־־ירה נדי( תליא זה אך עליי׳ דפתו הוי דמפיקרא למסיע הונרר א־נ
 נתנו וכן ניידה אין הו־ נכתתא ׳־־נ למ׳ד י־אך ממילה מס׳ נסיף התיס׳ כתני כנר סתיזא רק התנה נלא

 כרירה י: למ׳ד ̂א לכך התמא הוי הית.ה דנלא א״ש ילעי״ז וכי׳ כיכץ ד׳ה פ־י״ש כן גיסין נמס׳ התזה׳
 היתהעומדת דייתתלה ישכיייה שינאמ'י<ן אסתעיל אנ'נהתנה כיי;דהיתהנריאהתחלה לאמה:׳

 תנא־ מהד לא א׳נ לת״ד אנל יש:־"ה למ׳ד זה אך רפועה הוכה צחי והוי נדירה יש יאמריגן שיעול
̂ינן אס ננר־רה תליא נסי לר׳י נרפועה וכן ננריאה מהי לא נרירה הו־ לא ואס תנאי ”•יה ני־רה אמ

 ל׳ש פתחא דהוי כל ינכה דנידא־ ואף נסתייא היי;ו תצעה שעומד מה פהצי דלא לר׳י דכ׳ל דאף תרי
 מאתמול נפלה אי ככה כאילי וזו־ לייפיע תנאי מה<׳ נ'ירה דשיין הותנה נאס אנל מוקצה הוי לע נרירה
 מכאן ואומר וכו איה עיח״ ל כ דר'א ו־נצן ר־מ סליג׳ המוקצה פל אדס דפומד כמשנה נדה ל-;מן והנה
 ס־׳ל ולכך ניירה אץ דינצ, נייוקצה דאף דה׳ל וייוכח שירשוה פד ס־ל וחכמיה י״נ דס׳ל ופרש׳י נושל אני

 אכל ’;־*r ’ייה־ לכך י'כ נייוקצה עכ״ס אי כרייה יש ימ״ד את־א הותנה דואה נרייתא דהך להרמני׳ס
 היב'יות'נסכיא ־־‘ואכ׳ השמיטיהרייכ־ס ולכך תנאי מהני לא גרירה אין דנחזקצה נרנצן דקיי׳ל אגן

 שאני לונץ כ:נ• כייו ייתתלה נעשה כ+יו אח״כ דנפשה מה נחשג אז נרירה יש למ״ד חזינן דהרי בפזה״י
̂ה נעשה כאלו כסיף דנעשה •יה צחשכ זכרירה סילי וככל מש וכן להפל^ פתיד  דכיה כ־ו; ה'צ יא׳כ תת

הוי ̂ה נפלה כא'ו הוי נ־יס הסיכה טפלה וכן כה׳ש כמי נכנה כאלו סנרלבס̂ו  כלא וא כה׳: רודה תח
̂ו דהוי ייית- י״כ ̂מ׳ד נהתנה אכל ניירה אין לכ״ע נסתם רק מוקצה להיות •1רא הוי ̂ה כא  אי תחלה יכ

̂ח י׳׳ל כיה והיה ודרק וא״ש תנאי מהני לא ברירה אץ למ״ד ̂פ  אתאן סיפא ז•*:־• מה די׳׳ל אחת פ
 אס יק י”הי הסוכה :־׳: V7 י״ה חדש דכ' י׳ל אך כתחלה כסיפאלא לי׳ תנא ולמה זפלסא לסוכה
 כ-״ש הסוכה r:דחל •י-צו שלייד הכתיכ וכמשניעות אותה מהדש הפשיה אז 1ח לשס מתחלה «אה

 החג נתיך‘ולי ל׳׳י ׳*ייס שנעת ינפשהק ייחחלהלהשס נפשה אס דמשספ וכו׳ ימים שנפת הטטת חג
 שלו יישייה אי״כ כה די:י אף דפיי^ כונה לשס רק חג לשס פשאה לא אם אבל ימים שנפת בל דאינו
 דתצא וכיו ח; ל:ס דעשאה משייע נח; החג נסיכת ושוין דתנא כיון הש״ם ופרכת :6בה< נאסרת אינה
 ואה אמר לניז־יכך כישינה לא נאס־ כזה דיק ומוכח כהלכתה סככה ולס״ל וט׳ ופשרה כהלכתא סככה
 מותרת תג לשס נעשית דלא זפלייא כזכה דהוי רק נחג כה שישג אף דפלמא בסוכה הייצז פליז התנה
̂ה דהו• לזמר ביירה ביה שייך דלא ס״ד דהוי הייטתא שסד ולבן  מצות כה קייס והיי ייאתייול טפי
 להכין ומה היט: י־־ו׳־ק א כסי לי׳ תצא לכך תנא מהני מ״מ מאתמול ננסלה דהוי נאמר והאך סוכה
 נסוכה יאוס• די׳ש טעמא דעיק־ כיון להסייי נראה ור״י די׳ש כסלזגתא הדבר שתלה הכ״מ דבר•

̂פה דבוהלאשייך מכת הייט בריאה  ת^ה ׳*כונהתצה התיה ̂א כאש תתת *fti כיי׳׳שבש״ס יושבייי
 אכללי־י ומ׳פה :כ” ד-ה־׳ זההוארקלר׳׳ש וכל תנא• מהצי ולוה ולעמותר רוצפה דיושב חזיע

 הכ׳׳יי ככוונת ניוד זה כי ודו׳׳ק תנאי מהצי ייה לכך ומצפה יושב סהני fHi דס״ל
 בבל סותמת נע׳;! לעיי לסנדן׳־ אף דס״ל הימב׳׳ס דפת והנה י פותחת לה שיהי׳ ובלבד יי יד*׳
 ליישב נראה הי׳ ד קא״׳־ולפע• לקילא תרתי יוסי דר׳ הש״ס מסיק דהרי המפלשיס כל פליו תמהו

̂קיפף המכינס־ן מן ‘אל פ׳יס •יייא־ן אין שייו^ דאמר כיון להרמב״ם דס״ל נפשישות  תצן דהא ופייר ש
 נמסוזר כקיכף אך •יתיי יכ׳ה דה׳־ל מתצ־תין ולכך היא יחידאי מתניתין ומשני סמפוזרין מן אפי׳ גקרפף

 הכל יק לא או פיתחת נין כייפוייאץל^ק כיוןדייתיר פותחת כלי בסמוי מתיר דר״י נמי ולעסוק׳
 כך דס׳ל והיינו סין כמכו נעשה הפותחת דע־׳׳ כמכינהין לפשותו פותחת בפיצן הפיר סן ברחוק רק מותר

 שהוי כיין יק כשדה אף -ות־ תליאדזה כמכדפי[ דהע־קי כיון בשדהא״ב מהגיאף דאשהסמכונהץ
 כמכייהין ה־ישוז••; אך נזה היי סותמת יהי׳ ואס פותחת נפיצן לא לכך משדה דפדיף לפיר וססזך כיץעף

מ׳ד z'f'^כך כמכינסין נעשין דה״פוזיין פותחת של מפלה הוי וזה מסוגרין שהה כיון  כשדה ימית- ̂י
 א״צ ניפוו-יןלכך יך מהד לעי-לכך וכמוך קרפף שהיא תרתי ט מסנסץממילאצרולפףפדיףניו(דיש

 כמטנס נעשה ::זה פיתחת נשדה^כךכעיצ; בי׳מנוגסץכמו דנפינן לפיר המון כאינו אגל כלל פוחתת
 שיב א״כ •יפיז-ץ •,M ייכינהץ נק־פף להת׳- די א׳כ נמכונסץ אף אסור ענין בכל דבשדה למ״ד אבל

:•יש־יש אד: כל שיד טזן כמפחיין נחשג הייכונסין אף דנלא״ה פותחת תמיד בעינן  יהי:היאאיספס :
 דלמ״ד ועוד •יית- פיתתת ̂ו כיש רק אסור ולכך כלל מט:ס דין לו אין ולכך זלסזרו לבנוס אחד יסל הרי

 וכו ':ייי שא■•! אף ״•ינו ייטנס שיה׳׳ או לא צדד• דבהל משמע מסיור קיפף גבי ובן מותי במטנס כשדה
̂מתח צד -נתז •ייכח מהצי ד::מר כיון מכונם דא־ט אף פותחת לו ויש הפיר מן ברתוק ^פף גני ̂יע  ל

 אכל סותמת לו טש אי •יכויס כמו ל.זי׳ לעיר סמוך שהוי מה נמי דבחדסגימהני כ״הגמיביון מהני
 הוא אס נמי להיפוך וכן האדס מן נשייי דאי־ו •יכת •יהיי לא כשדה מכונס הוא אס מסגי לא דחז לדידן
 נמפשה ממנו מכונס יעיצן תרת־ -ק מכונס דאייו מכח מה;• לא ורחוק פותחות לו שיש אף בקרפף ©פוזר

 כפינן ילכך תרתי צגד כ״יך שהיא מה מפלה חד מהני לא נעיצן דתרתי וכען ונשמר פותחת שיהי׳ וגס
̂א מכינסוקרוכ יופיל פכ״ע דאכתי נזה הונח ft אכתי מיהו פותחת בסמוך גסי  אזלה־פזך פותחת כ

 נו שאין כל נקיפף ייכוצכ בע־צן דלדידן כיון לעיל כמ״ש העיקר נראה ולע מכונס בלי וקרוב פותחת
 דבפינן כשדה חזינן דהרי פדיץ לי הזנח לא נזה גס אך פותחת מטנהובפינןדוקא נבלל סותחתאיט

 דברי עדיין ולכך כן הוי בקרסף לדידן אף אפשר א׳־כ מכונס ונחשב פותחת כלי ופהגי מסנס
ודז׳ק צ׳פ הרמנ׳ס

g y דמותר הדין ה-״כ׳ס העתיק לא הצה נ״נ וכו׳ המכה י לדוס הסמוכים פציס נוסלין זי ריל׳ 
 צראה לדעת• אך חולקץ מצשיא ו-כ דשמיאל דס׳ללהימנ׳־ם זסייןבכ׳׳משסשכתב כאיסויייתא

 ההיא תציא כ׳ לדפנות נשאץכמיך ידמא אפי מנשיא מ״שרג לו קשה דהוי כןמגוףהש׳ס שיצאלהרמכ׳ס
 ונא״ת ונאיכי-ייתא ות לדס במוך כשאין תימא אפי׳ לומר והרל מיותר ההיא תניא ני כאיסורייתאולשון

 ונ־אהדה־מכ׳׳ס יכו' ההיא תייא כי כלשון היי ׳י כפ-ש :(10׳ נש הגרסא אך כן הגרסא הוי שלפנינו כהרי״ף
r0טס אף ־־ת שס להניחן'הצייען רש׳׳י כפירוש ס׳־ל ולא הוי מוקצה פנ׳ס דס״לדאףבאיסורייתא שנך 
^ כך התיליק רק יפזל שלא הסכך להחזית היא עשר נ״פ0 ־ ̂יי ממש סכך יין ?־רו הורי*חיזיש4ז  כס-:

 •י־לא הוכתה דאיכא נאיכירייתא אכל התירה מן ©ידדה איטר וסיבי׳ ממש אהל שס כךישלו0דגוףה
 •יוקיה שס עליו יש י':ך נעשה הסכך לחזק ס ע: מיהו אכל הה?ך ף1כג בטלינהו דלא מוכח אגד! הותר
̂־ת כ־׳׳ש ־יתייתץ אתיא דלפי־ז רק מוקצה שס לו ויש מיניה דעתי׳ אסמי לחזק והניחו כיון עכ״פ ל -
 שכיון נאיכו-ייתאולכךא מתיר ו'כך כר׳ש אתיא ^ה־נ כי״ש יאילי שס הש׳ס דסוקילה ונמו מוקצה

̂יייחא ועל המשגה מל קשיא אהלא קסתר דהא קושיא דהן ̂ל איקימתא ונכך הכ  •‘אס: לזשגגח כץ דשמוי
 אפשי •י־־דיתין •תאדרבנוצטאיאיכי-יעתאנש^ייא אנלהאיקי כן תתפרש דאףהברייתא שניהס על להיות
 מהצי מה קשיא כ וא הזא י׳• הבוכה־ מן סציס ניטלין דאין דרישא ברייתא אכל כר׳ש p לפרש

 לא דאיכאהוכיה לאי א: אהל פתירת לנכי דגם מרש׳־י מוכח דהרי ונפרש הוא מוקצה הרי ^•סורייתא
 אגדו -ותר ח־לא היכחה דיש אף כך'א׳כ0 לגני דנשלינהו תלינן הוי שסי רק להצניפן תלינן היי

 ולא ̂הצ.יען לח נאי דלהזק אמרינן לכך הוכתה ליכא כוה הסע לתזק אבל כסכך דלאנעשה רק איטפועג
 -ה מתניתי; ההיא ת־־א יי כפיש־י המשנה הייצו ההיא תניא כי מצשיא רכ אמר ולנו כפירשיי מפרש

 מנשיא ורכ ד:מואל •׳־ל א׳ש י:הכי לדופן אפשרכןרקנסמוך אי עלהכרייתי'* אכל מייריבאיסורייתא
 אשניהש ̂יל־ ולכך ש נ- או כ-־׳י אתיא הרישא ע־׳אאם שסכש׳׳סדףל׳ לישנאדפליגי נהאפליגינהךתר׳

 נאיכי־ייתא לפ-שס וא׳א גססיסאכר״י ולכך כר׳׳ לרישא ס׳ל '־קדשמואל מנשיא ודכ שמואל שוץ
 דדישא ל־שנא כאידך ליה כבירא מנשיא ורג לדופן כסמוך מפרש ולכך הו מוקצה זעב״ס
 כר׳׳י יא א־ הברייתא אכל באיכורייתא ההיא תטא ט אמר ולכך נר״ש זה אף לה מזקי לבך מי״ש
 מתציתין ההיא תניא כי ופירוש כלישצי׳ רש׳י דייק ולכך כן ב׳־ל רש״י אף ויתכן לדופן בהמזך סיירי ודא•

0 אף יס״ל  ייייש לאי מיהי מיני׳ דעתי׳ דאסחי וצמיקין גרוגרת כמו מוקצה הו• ג־כ שס להצניען הונחו 6
 והוי כ־י׳׳ט מיצי דעתי׳ אכח׳ לה׳ציען שה שהוגחי כיון דמ*מ רק ר׳׳שמודה אף נהא דהרי לגרוגרת רמ^
סץ: דףל׳ע״א כש׳ה דמסורש שבמוקצה פציס במו  על הויאיבור־יתא ה־־נ כן מותר ולד׳ש לר׳־י דסי

 ולר״י מות־ין מוקצה ולר׳שדליתלי׳ ומוקציןהס וכדומה באפל הרועות נהמות נמו והוי ולרק ססקי
 כר״י ניו׳ט דסוכק הרמנ׳ס ענ׳ס ולכך נרייתא לא מתציתין הייט הביא תניא כ׳ מפרש ולכן אסולין
 פסק :,'V לדיפן סיוך רק איסיד״תצ מהצי לא אסור מו^ה אס עצמו מנשיא מרג מוכח זה אסור דסוקצה
'»  כוימוק־הלכך ק׳׳לדלא ולכך ההיא תניא כי גרס דלא הרי־׳ף כמו גרסו הפוסקים שאר אגל pO«׳

:היפב ולרן א״ש p פסקו

̂כד ג׳ פרק  והנה תנ׳ו סי׳ א־׳ת בש־פ פסקינן וכן רב וכו׳ ביו׳ס גדולה עיסה גלוש מויד ח׳ ר
 נעמאת ד^ הירושלמי לכרי שהשמיס הרמנ׳׳ס על תמה דהוא־ל כסוגיא פסחיס כמס הצל׳ה י
 על יותר תקשה יו קושיא והנה נצ׳ע וישאר לכ׳א תלה מכשיעזי פתית מעע מפע לש יהי' לישה קורס

 הייכצה על קשה לא והמס׳ הס׳׳י דרישיית ו״כ־ש הרכה ולש ששכח ב־יעכד דיייירי ל י דה־מכ׳׳ס הטיש״ע
 דמשמע מיסה הלש שכתט הטיש׳־פ חך היינה ולש ששכח נדיעכד דמיירי די'ל זי עצה צתי: לייה

 הימכ׳ש דני׳ גס ו׳תיישנ בעזה׳י דא׳ש נראה אך מכשיעור פחית ללוש כתני לא למה •ות•־ חשה לכתחלה
 כמשנה ר־א כמ״ש אותו ויאפה הרכה שילוש אפשר דהרי כן למ׳ל הירישלייי פל קשה יכאו-ה דהנה

 מכח רק לאפותו דא׳׳א כיון כה׳נ הואיל ע׳׳י לפשות אין הואיל כלי דאפשר דהיכא התוס׳ העעבכמ״: אך
 לענית אין הואיל לכאלידי שלא מעש מעה ללוש תחלה דאפשר א״כה־כא לי׳ דכלחדאותדארזיא הואיל

 דאייר פוברין אלו כמ״נכע' נטן נני^ינו מחלה לאפקוע׳ מעש -עש לאפית גס הרי אך הואיל ע*׳
 fto ליד׳ דאתי תזמרא לתוחרא דעתך מס לססחאא׳לאכיי דאיפיןקפיזאקפיזא נהוג דידן רכיוכך,שי

 כיתד הרכה אופה שיהי׳ ראוי הדר מתלה לאסקוע• נכון אינו זה דגס כיון יא־כ •ית־יה ל־ מפקת לץ הוא
 מחלה לאסקועי פרמה לעשות דמותר יוסף נר׳ ׳סטר הירושלמי כע״נ ולכך שתאפה סד שס לה יקרא ולא
̂אי דהלכה נאכיי דקיייל אגן «ל הואיל לשפה לנא ו׳צשרר היינה :iftr כו לעשות עדיף טפי לכך  כבר

 לכתתלס ומותר הואיל כלי כא״א ס׳ שוב לכך מתלה נאסקועי שצדק־ חסי-לעשות א־כ ואילו י-כא ״אכ״
.ודו־ק והשוש׳ע הרמכיס שיטת כעוה״י וא־ש ולאפותי הרנה נלוש

'Cw -!‘!ט״ הפסולת על מיונה האוכל שהי־ אתוריס דכר־ס כייה ׳ם״  דבריו לכאורה הנה נ״ב ו
 כתבו המפרשים והנה דשרי למ׳ד אי^ מי הפסולת על מרוכה אוכל דפ-ך 0 הש נגד הוא

 פפ׳׳י הרי־ינ׳ס דברי ליישב נראה ולדעת• עיי״ש סשישא בזה דגורס נגמ׳ אתרת גירכא לו הי׳ דהד״ב׳ס
̂־א ניצה מסכת על בתיטרי ש עפמ והוא ג׳כ דידן גי־כא  דיאס ס׳ל דהס זתוס׳ רש*י כשס •ז״ש כגדי הני־

 מסש נהפך די^ינל כיון רק האוכל עבור הפסולת את אף לטלטלו מותי הי׳ לפסולת ה-וכל יהפך הי׳ לא
 הנס אן• להיתר ממש נהפך דכאיסור בירד הפוסקים כדעת וס״ל אסור לכך פסולת כולו נעשה לפסולת

 הש״ס מן איפון הוכתה לכאורה נראה הכלכיתי מותר להיות לרונ ייייש נהץ התיעוש אס זה -ץ כגוף
 תחד קפן דתציא fto עשורי נר לאו דספקא דאמרי הוא מ־ייתא לאי אניי חמר הדר שס דאמד דיי־יעה ק פ

 זט׳ אחד הפן דה התוס׳ שס והקשה זכו׳ מפי׳ג לי.ר׳ ססיקא זאס׳ד פשו-י; לתוכן;ולן ן ה״־׳־ דן
 נמה כט־פ והובא מלזניל הרא׳ש נשס לתרן הניא הש״מ זהניש כממשי ולהייככיל; נעילכרוכא’:'

 אן■ ע״״ש ספק עשירי והוי הזה הספק התירה התורה p הוי ספק דמ״ס כוודאי אינו -וכא נתר ן שאזל׳
 ממ׳נ דלפשר׳׳ מכת הוא עשירי נר לאו דספקא ונכוכיח שס להאריך אני׳ הו*רך זלדה ל׳ קשה לדעתי
 א״ז כמעשר נולן ולחייבו נרונא לבטלו הוא עשורי כר ספקא לאי ממ'< בלא בפשיטות סכית לא ולמה

 וסייעתו הרשג־א לדעת סכחה יהי׳ דמזה נראה ולכך ממ׳׳ג מכת לסכ־ח ול־ל הוא עשי- כ- לאו דסשקא
 הרי מעשר לענין הנא א"כ כס־־פ כ׳א רק יחד לנשלו אסור שנתנטל ניכש דנינש ק׳־ט סימן ניו׳׳ד הינא

 כאן יש והיי יתד כולם טלל הזי עשירי עליו קורא אה כ’א מעשיה אתד הוא אס p מעשר שס אין
 i’ft ניטול מהצי לא וכיתד יחד תשמיש־ נחשב דמעשר מפשר מזה להפריש וא״א בודאי שפטור אחד

 מי כאן הש־׳ס דפריו מה מפרש דהרמכיס הרמב׳ס דנר׳ א׳ש ולפי״ז לפענ״ד ידב ל-יוכ נהפך ה״יעיט
 דהמיטש כאן דכש׳סב^ מכת פסולה הויכולו כאילו והוי להרוג ני%פך דהמיעוט כפרש״׳ דש-י מאן איכא
 פריו ולא מס'נ לפשרי׳ רק דפריר אניי מדברי מוכח מ ל; דנפ׳ק כיון רק היו; להיות;•יין ממש נהפך

 עשירי נכלל מכחדסי הרא״ש כתדזן פטורין כולן דמשו׳ה ס׳להט־פס נע׳כלא כיוכא דלינטיל כפשיטות
 דאין כן הרמנ״ס פוסק א״כ יחד הוי דזה לפשרו א׳א לכך נ1להר נהפך המיעוט דאין נ־ל רק ספק

 א*כ דאיתא נמאן נחשנ דהמיעוט משוס עטורין נולן וכמעשר לאכלו יחד ואהו- ממש להיוג נחשכ ה־ייפוט
 הפסולת לטלטל מותר ושוכ דאיתא נמאן ונחש; פסולת גכי האוכל לי׳ נטל לא טלטול לענין הכא נ ה

 כיון •ותר הדני ישלהסניר דרךהנ׳ל וספ'׳ ודו׳ק הפסלת מתיך האוכל לכריד דויד לכך האוכל אגג
 דאיתת נמאן נחשב ניחד דהוי כיון מכת משא למנין דמי דאיתא נמאן דטומאה דככורות כ’נ: ד״וכה
 וכל ממש להרונ נהפך המיעוט דאי! רק הנ״ל מלוגיל הרא׳ש כדעת ולא הרשכ׳׳א כדעת מוכת כ ג ו-זה

 נמאן דלמשא כאן להיפוך לומר הו'< ה'נ א״כ ותק דנטרזת נסוגיא עיי״ש דאיתא אן”כ נסשכ שייחדלא
 XW וסדרנצן מדרננן טלטול איסוי עיקר כתן הוי מדרבנן דהוי כתט בס דהתוס׳ יהא לי דמי דאיתא
 H דסוגיא להרסכ׳ם ס׳ל ולע אוכל ט שיש כיון כפסולת לטלטל ייותר יהי׳ לא ולחה דיי׳ דאיתא כייא!
 נוהגי ולא כילוד דהוי אף דאיתא נמאן נח:כ ולא נטלה נמי דלטומאה כמ״ד רק דככירות כסוג־א דלא נ׳־ל

 ופותר דאיתא נמאן נוב טזשנ טלטול לעני{ ה־נ א'כ דמי דאיתא כייאן דל־׳שא דקיי״ל לדידן אנל לטלטל
 דהנס כקצרה הנ׳ל הר^נ״ם דנרי נייש; נראה עוד ודו׳יק ממנו האוכל לכרור מותר ממילא ושו; בטלטול
 • רוק צחצוחי כלא M'6 תתלון דס שרקקה ינמה דשמזאל לאנוה לי׳ שלחו ק׳ה דף יבמות כמס׳ אמדינן

 עס האוכל היי לעי׳ז וא'כ נטל אינו תערוכת ע״י לטלס ניאתו שתהלת דכל הדץ הפוסקים הוציאו ומזה
̂ת הוי וודאי הפסולת  מאן אינא מי כאן פרין למה וא׳כ נטל לא זא'כ תערוכת ע*׳ לעולס ביאתו תח־

 ניאתז תחילת אס דתף ל ה דהכא סוגיא הך דנאמת להרמנ״ס ס׳ל לכך פסולת לגני נ̂ט דהאיכ' דשי•
 שנאמתתלה מה וכל תתלון דס שרקקה דינמה ניש^ל רווחת דהלכה לדידן אני' היא כטל תערינת ע׳׳
 גחינזד ועיין וא׳ש ודו״ק האוכל נורר ולכך הפסולת גני האוכל כטל לא לע נטל אינו ח־גרונת ע׳י

 א׳פינעזה״י. כנמה הרמנ׳סהללו דכרי עודליישנ ־כתי6ה תק׳יסעיףנ׳שס 'ו׳טסי••! הל על יז״ט תוכ׳
 פיץ נ״כ וכו׳ •שהא שמא גזירה כיו״ט אותו יוטכילין אין ירט מערב שנגימא כלי י״׳ דיי׳ ף׳ (£רק
 הרמנ״ם זכר• ליישג ודנ׳ז ודג״ו ודג־ה נ״כ דף לגו; דפוס ניצה מס׳ על יו״ט כגדי נחיכויי ׳

.ותכץ היטב טיי״ש כעזה״י נחניידיס אופנים בכמה הללו
 תמהו הצל״ח גס השעה״מ הנה ג״ב • וט׳ ניו־ט ומהשרות תרומות מגביהין שאין אפפיי כ״י• ׳‘ר עךס

 דמזליכין פסק וכאן אצלו לאכול כרגיל׳, רק מותי דאינו פז:ק שכת דכהל׳ דנריו שסוי־ד הרמכ׳ס
 ירט דשאני ל די וה כהי׳ לעיל זה כתנני נכר דהגה וסא כך ליישב נראה הי׳ ולכאורה נזה מ׳ש ועי׳

 די״ל לעיל נתכנו ככר אך * יו׳ט שייך:•יחת לא נשכת אכל דכהן יו״ש שמחת מכת מתירין דכ׳ה משכת
 ולפ״ו לגניה fti מלכס ואיתחעיט גנוה צורך וסי לגנוה נחשב מלוה צורך דהוי כיון ות-ומה דכדתנות

 איסור עיקר והנה וממכר לדתח או למי,דש דדומה מכה סי לכהן הולכה עיי-איסור כל כאמת הנה
 דתקון דכל ם־נ דחד דצרור נסוג^ גיטין פלזגתאכש־פ יש נזה והנה • כידוע דרכנן הו• זממנר ייקת

 כפין רננן דתקון כל אמרינן דלא ס׳ל וחד התויה מן עיקר לי :אץ נדני אף תקון תו-ה ש' ̂כדךכפץ
 והארכתי גכוגיא ייע׳ש מ־ד כהך דקיי״ל צ׳ל ואץ וכו׳ התו-ה מן עיקר לו שיש כדכר -ק תקין דחו־ייתא

 סותר נפש שאוכל דאף לגנזס ולא לכס תירה אסדה דאורייתא דכמלאכה ה׳׳נ ולס״ז דוכתא בכייה כוה
 עיקרי ה1 רי, התורה מן עיקר לו אין וממכר מקח הנה ולפ׳ז שלמים כייו הייוט צורך כו אף אסור לגבוה
 ה״נאמר ולכך תקץ דאורייתא מןהתוי־הכפץ עיקר לו כאין דאך כמ׳ד סכי הירושלמי ולכך ד-ננן

 מתוך ייכח או ירט :•יתת דמכח לומר דאין כיו״ט ה׳ה להוליך אס- דכשכת כיון שני היא יו״ט הוא
 ה׳ה לגנוה אסוי דאורייתא שמלאכה וכמו לננוה ולא לכס התז-ה א*י-ה וכני לגבוה :*ו־ כיץ יית- הות-

 לומר דאין ייכשנת יותר ניי׳ט מותי יהי׳ ל־יה להירושלמי קשה והי׳ נשכת כמו רק •יית- יאיצו כד-כץ
 רנט דתקון כל הרי הי־ן־לו דנ־יננן ליייר ואץ יו״ט שמחת ולא-הני ה־יהוילגכוה יי־ט ש״תת מכי!
 אנל נשכת כמו רי, מותר \ אי נמ״ט דגס לפרש הוכ-ח ולכך בג־טץ שם כדפריך תקין דמזרייתא כעין

 כפין ימן לתקון וכל הקילו נדרכנן לגסה דהיי יאף יי״ט ש־יתת ־•:מ יית- מותר דיו־ט שפי; י*ל לדידן
̂ת־ץ;  נקרא לא ינתונ שמא הגזירה להוי דייה כדאורי־תא סיקרו סי טוןדלא לאשי׳׳וכזה דאייי־ת

 חמרינן לא התורה מן עיקר לו שאץ נדנר לדידןדקיי׳ל אנ,י אכל ■ זה והכן כלכז גורה רק התו-ה מן עיקר
 שמחתיו־ה לצורך מותר רה חילוק אין לדרננן מ״ח לגניה אסור שנדאו-יתא אף א׳כ הקץ כעיןדאויייתא

 לגנוה דהוי אף אסיי לא וכלרננן שאני יו״ט אסר דנשנת אף להוליך מותר מתיך מנח או דכהן
 נפזה״י אחר נדרך ליישנ ח״ל שהארכתי מה תק׳ו סי' ירט הל׳ פל ירט תוססות בתינורי ועיין וא׳ש

• לנפשיך ויונפס ״ע״ש
ק  הרמנ״ס דעת הנה נ״כ זכו׳ צר׳׳ה לשיכך משוגך שוכך של הכול® את מוליכין אין ר׳ ד־*׳ ףק׳ פר
 הש־ס דמהע־יך המפרשים עליו הר,שו וככר יו״ט שמחת מנח תר יי ’וברה׳׳ אכור דכדיה י
 צימא אסו- חדרים כחדרי אפילו עין חfמר מפגי חכמים שאסרו כ־מ דאמ- מרג חנן לרג דניצה כפ״ר.
 נראה וכעת תצ׳ח כסימן כזה שהארכתי •ו״ט הל׳ על יו״ס תוס' בספרי יו ז• ׳ז״ט שמחת מכת שאג• דה^

 נצל׳־ח ועיין יידרכ־ן רק או התירה מן אסור ניו״ט גגו הטחת כאם תלוי יהי' וה זכר דהיה כד לכאורה
 מגנן ד דלמ שכת נמס החום׳ לנרי יכניא גזה שהאריך ככולה את מוליכין דאץ נכוגיא דביצה כס״ק
 דלכ׳ש שהעלה פיי״ש מסך מכח חותר התורה דמן מדרננן רק כיו״ט ביתי בנין כוי אם הסרה רן מית-
 מס אז התורה מן כוי גגו דהטתת נימא דאם נראה לפי״ז והנה סיי־ש דאו-ייחא דהו• •יתוך ̂הי דלית

לזלזולי ול״ת טעה לא מדאורייתא זה להתיר שיטעה הטמס אץ ציין היא גגו להטית שיאמרו דתיישינו
גלאור״תא
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א נס למשוס ’ואת מותי שנאמת ויאמין מדינו! לולוולי דאתי לחוש יש ומיינו! דוי«\ » p לסי"! נ”וא 
א הוי אם «י  ■ P הוא נס שימשה ממש איסור תשש הוי דרנו! הוי ואש תשיא תשש p נא ל דאורייתא א

 מנת התירו ינא! יי, תדייס נוודי• א!> אהוי נסלמא אס יממ־נ מונו אינו הימנ׳ס דמת לנאויה ולמי־ו
תייי לי מה א"נ יו׳מ שמתת ה או תדיים נ  Y«א! ■ו־ס שמתת מנת ניהיר >p התירו לא ולמה rני
י חילוק דיש הוי הממם נ י י נ נ י ו י  נא! ונדומה וני' נדיוי לתפיי ננו! נאן ואדואמו איסורו שמיןי נ
 נאיסר נוה מקוס ננל נומ שנורו גיו! ואמו מ(ד אינור שיש רק נא! לינת מץ ימיאית תיריס נחירי

 התירו לא ה1נ אתר איהור לידי נא שיהי' לי״ש דיש נאיסר אנל יו׳ס שמחת מנח ניר«! הקילו מלמו מצי
^ ירס שמתת מנח  נל צע נלל ■ויס צוין ט יהי' לא אחי והאינור אחר איטר לידי שיטא לחוש דיש נ

נ דהש־ס איש ולג! p-v שמחת מנח התירו לא איטראחראףירננ! לידי שישחשששינא לי ץ  חנן מי
ה׳י דאמי ע מתירי! נ־ש א!> ט נ מתון ם־ל דלא ניו! התורה מ! נט הסחת מי לנ׳ש שמיי פרי! ל  א'

 מ”ה שמתח מנח אסשרלומרדהממםטה״י וטנא• יהולינאחששרקתשיא1ננומ!הת הויניההמחת
 אןניה־ר ידחה ירס שמחת מנח ניחי! ואס מצמ! מצו אסורי! מי שניהה הרי rמיה היחיד רמת יאיש
מ1י שמתח מנת מי,׳ל ולא ונמ*נ נ ' איי היה א' נ ימליני אמו חו! דוג ניו! לל'נ נמי ונ! ט י י  יהווה נ

נ אמר ייייי להו ליח יה ונ רג אייר ס קאמי ולא ונוי י היי ומתיי רק דייי לי■ אית נ־נ יני  שמחת מנח מ
ה מייא דן ננילה נש־ס מלונתא נוה דיש ניו! נ“נמ יי׳ס  נמירינ יק נמתון ה ונ״ נ׳ש מליני דלא איל וינ

נ ונוי ליו״ס והוצאה ה ס״ל תנו יה ומלינינמתוואיינהינ תסןס״ל וו  יקנמרוג המתון ולאמליני נינ
 סנרא אי! ולנן חשדא מממש יק אמר ולא דאורייתא ננו הסחת והוי מתון סייל לא נ־נ ניה אנל יהוצאה

«נ לא דניה לומר הוצרן מיה ידס נשמחת לוה״ו רה׳י ני! לחלק לע ס״ל  אנל ננ׳ש וינ מרין לדידי' ו
א'נ להו ונ״האית נמתון דמליני דחייייל לדיו!  ד*וילולוולי וישלתוש דינו! רק ננו הסחת הוי מתין

ה דסמס הרמנ״ס ממוש שונ חייה גמיננ! טי דהו■ ירס שמחח מנת מא דמתייי! נ׳  יש ונוהיר נומי אי
ס1י הלי מל הנ*ל נתיטרי ומיי! וא״ש ווויק יו־ס שמחת שיין לא וגוה אחר איכוי לידי שינוא תשש  סי' '

I מיריש נוה שהאינתי תקי״ת
ם י תלי ש ׳ י י טי נמלח ניגלי יחיד של ט נ י ו ס נגדי ונתינויי החיים סמר נחינויי מיי! נ'  ח׳

טי מהשהאונתי ודןקנ׳ים יןקנייו ניצה מסי מל ד  הקושיוחמה נל להמר הללו הנימניס נ
י נטה״י נתת ותמצא מיי׳ש המפרשים שהקשו

ם  ניינטץנהרמנייסוהואנ״ו ונוי• מסס של ושור המיר אותה אנשי מולי יומה הליס״ישוישל ש
 נרייה ליל דשמואל ואף מייש תמוה היאנ*ו לשון ולנאווה וסממו וה נטונחדי! שמחולקי! מי

 למה דטונתו נראה אן נתלוקתס שמקפידי! למה טירה מני! ומה נתלוקח! מקפיוי! שהה נטתפי! סייס
 אתויס נדמת לתולה מצמו נופח תולי! ני! תילוק דיש ותרצו נריוה לי יש שמואל דהוי החיסי שהקשו

נו יהוה  נראה אן אחויס נימת תולה הוי השותפי! חלוקת והיי •רע מדי נתניוי רטיהס מל הקשיתי נ
״י אנ ט  טצי תנייו אצל ולהשתדל יפה תלק אחר להשתדל דרנו אחו ינל ניו! דנשותפי! והוא ה1 יתרן ו

הן  ונפי! ט שינתי תליי. לו לית! נממו! ישתול ירצה שאם מצמו נימת תולה נחשנ ולנן יפה חלק לו לית! נ
ט טי המור אנן «־ש הונא המרדני שכחנ ט נתשנ טנה ואף ט  נממו! לפייסה שינול שנממי! ד

 לו שית! נממין לפייס נידו הוי ה'נ נ! נממי! לפייס שיכול ווגתא ננמה נתנו pi הטנה לו שתמווול
 ורא חלוקחם מל שמקפידי! כותפי! מקא היאנ״י נחג שפד ולגן מצמו נימת תולה ונקרא טצינו חלקו
 אווה וה ימנו אם חילוק אי! וה לאחרים המוט ני־מאנל תולה הוי לנן נוה ומשתדל סונ חלק רוצה
ע א תולה מי ל ר  ונמ״ש נדיני! טירה יש מני! ננל קי״ל וא:! שמתו נפי נייוה לשמואל טל ונוה נ
ר שמואל מתיר דאין השעה״מ שהקשה מה איש ט  י סיי״ש מהדדי חמומי! ינקי הרי ורומה פמס של נ

 וה אי! מהדדי תחוחי! ינקי שאמרו ומה וו נסוניא הנ׳ל נתיטרי נתידושינו נתננו שנט ניו! ייל ולפטיש
ק ודאי  דתינת איש נוהטינ שהארכנו פיי״ש לאיטרא סיס דהוי רק מהדו׳ ינקי דלמא דחיישינ! ספק י

ע י־נ אס הפק דהוי מלמו נדמח נחולה ס הוי ל  אנל א־נ ודלמא מהודי תחומי! ינקי ולתא ולאיסודא ט
ו ט  והוי מהדדי תחומי! ינקי שמא מנח רק איטר נאן ואי! דאי1נ וי*נ גדיא תולה הוי דוה ניו! פטם של נ
 הוי אולי ספק הוי מ־מ נוראי וינקי אף ויחל הרטיותר להסניר יש גם נשרי מירונ וספק דרנץ נפק

ט rודשיל•מל אואי!טס'לנמלו סמןלנסל נו שיש נמני! מומסת היניקה  נטש האיטר והוינלאהו
מי רק נתידושי שס  ונפץ הטלם לנל והספק טו! הוי לא ידימה וחסרו! לא או לנמל '0 נו יש אס ספק ו

רו הפוסקים שנתנו ה וטי ציית סי׳ ני ע ס והוי לא או נמל אס ספק טי נ”ל  נא! אנל ואסור לאיסור ט
* עייונ הסק ומי נתנפל אם ספק הוי לכן תחומי! ינקי מנח רק י*נ דנודאי ג  ננדי נחינורי ומיי! ווו־ק ו

טי טד שהארכתי מה מ־נ ק־נ דף יו׳ס ו :סללו טאנ״ד נ
ם  נ־נ י וטי מהמה נ! לומר יטל אחה ואן וגוי מלח א סיס מחנרחה שכאלה האשה pi נ■ וחל׳ ש

נ קורו דף נ1לנ דפוס ניצה מסי מל יו־ס גנדי נחינוד מיי!  שהארנתי מה ס־א קמ׳ס ונוי ט
טי  :עייייש ננא! להארין מקוס וא! אופניס נגמה הללו הרמטס נד

p “f i ׳ ג להיות שתל יו׳ס »'י.ל■ ן  •רס נהלי נמג׳א מיי! נ־נ י וטי ניו־מ ומנשל׳! אופי! א! שנת ט
׳ י א תקניו ט  ניוייס נמשי! שנת צרגי נס־ד ומסק הרמניס נדמת דטל סרי ומת שהניא ט

מא ס דמת דנס והמלה מליו השיג ו ר מ טי נאמת והנה נירס ומשי! שנח ציני דאי! נמ־ד ט ו  הנ״י נ
 דוחהיו״ס ואי!משייתן ת'שגתנוו״ל הלנה פיית ומוספי! תמיוץ יהי'מגחלהדיאמלט!הרמנ״םנהלי

 לתאצסריןוק דסמסוה יראהלהדיא גטנדמסחיס סממיי! והרי לגנוה ולא לכס שנאמר שנת וא^יל
י טו׳ס נמשה שנת ציני לטד ט ל  ודו׳ק הנ׳י נופת ומונח מיי״ש סממא להן ציין לא נח*'! נמשי! איו ו

ס ונרניי ר מ י הנ׳ל מ ט ס יניפי נחלק אייה אגתונ חרית נ :ואניח מטמני
ם ה נ־נ י וכוי מירוג שמו נקרא ולמה בי תלי ש  מודוג מלת כפדוש מחולקי! והראנ״ו הרמנ״ס ט

ם ני מלט! מפרש דטמנ׳  ויו־ס שנח ציני שממרנ מפרש והראניד היכר מלט! שהיא חצרות טו
 שיטוי נדי רגא דלסמס יריא ורנא נהםוגיא דנא! נכלונתא תלוי יטי וממנו! נראה ולפמניד מיייש •חד
ד מנוס ל־ם לשנת יפה מנה אני טנ0 ט  ישנת שלא הוי החשש מיקר «• דאדינא יתד ויו־נו שנת צרכי מ

טין שנת שהוא ס וטו! לו למשות ו ט «ו ואם נ ט  וקדום תתלה שנא ■ו־ס מנת לשנת וטו! יהיי לא יתד י
טננו ואס נפ'מ ונרו! לו למשות לחלקו צוין ואדונא לו  תחלה שנא ח־ס מנח לשנת וטו! יהי' לא יחד י

ק לו למשות לתלקו לרין ואדרנא וקדוסלו ט  דמי נפירושטמנ־ס מיוונ של יהי'הפירוש נס־פונוה ו
י למני ו ט שיהי׳ נ ט לו ויהי' נפ־מ שנת ני פ לשנת להנץ הי ט  להיטן הטנה הוי או י*א לסמם אנל נ
נ לתול למשות וינואו ניויס שנת ציני ומוט! מוכת יהי■ אדינא נמית השנת ^יני ימשס ואם  צריו נוה ג'

טנ רק נמימ לשנת מגי! שאינו להימור לטאות  דחול לחול מיו־מ למשות טי! מוה ואי! נירה שנח צרני מ
 טי! ו ל לסיפון הוי ולט ציני! ט טשי! ולנן הוא טי! חד ייו־מ שנת אנל נמית טי! תתד נל הוי ויויס

ת תטונ ד והוי נס־מ אותו מנץ ואינו יתד שנתויו־ס ציני שמטנ הינררקטין אנ׳ ט ת מ וניו! מ
א קיי־ל דאנן ד ופח איש ט־ אנ׳ י ודייק ט

ם י ש י ני מייוג לפני! שאמרו תנשיל ו תג י וטי תמי! נמים שהדיח! קסניס וגיס אמי■ ו נ נ רנו  ט
 מתחלה איתא שס נשים והגס נשים המטאר האיספנות קוליום מלט! נ! הוציא שטמנ׳ם המגיד

הו יאס פ״ח מטם פליהס מן10 נגרי שצלאן קמניס דנים יוסף רנ אמני א נסא ננרי טוינ ט ט  • ונוי ד
 טרסי! הס אם דממ״ו תמוה הוא ולנאירה נגרי שצלא! דנ-ס של וה די! הניאו לא והסושימ הרמנ׳ס וטס
י טי צלא! אם שהוי שלםנינו א0« סף ונריג נ ח  השימה נשם ונמ׳שהצל״ת קמילטה איוהרגותא טי

תי דהוי נימא שלא מקונצת ם השמיס למה א־נ אהוד׳ וסתרי ט מנ׳ טי גורם היה לא ואם וה ט  רק נ
סף למהקמיל קשה א*נ ננר• גרטו! דלא סצל׳יח שהניא ליוו דף מיו נמסי '01ת0 ננוסח  צלא! י'יו
ק צלא! לא אפיי הרי פית משוס מליהס נס שטמן טו׳ שני כלי ור■• דהוי נמיס הודחו י  נישול והוי או

' מהקמיל שלהס לפיטסא מלהחוס' ונאמתקשה נישול דהוי ומכשינאסצלא!  י רף הוי הלא יוסף י
ל או אתר נטו! ונוי קולייס מפרטם והס לומר להתוס'אפט מיהי מקולייסוט' ס׳ טו פ  pדור ניו! א

ס ואי! מדאי יותר טטל להס דהוי וצלי הא הדחה מיי רק היי ט טג  לשם מליו להמון נוושנ יטי לא נ
> « לע • ס אן נישול לפס טלה 01 ואף אמיל ו » א־נ טי ק  רנותא ט נוה •ש טמניס!השימאס פל ת
׳ לומר גדול דוחק ונטאי נ! הם קמיל לא למס o לא יוסף ט r ם מל לתמוה יש וסיר הנרייתא סני  ט

טי טוינסו ואס איחא ושסננח' א נסא נ ט ט א פרד אסור ו »  והנה י קמחאמיקי קמיל מיקר ט
ס ר ע ״ מ ר י אי לא י ס לא נלל וה ד! ייי מני  תמוה והדט קייג נסיי ניייו השים ולא מיא נהלי ט

ט מטרש נשוס ראיתי ולא מאוד ט ת ט טניו דקייילאץ ניו! לפרש טאה סי' ולכאורה נוה שניוי  מ
נ גו טש ואף נטיסא ה דגש נ' ט מ  נהמת דאגלו ספטאי ננלאי מלל והוי פח נסלל נתשג נרת אתרים ו
א נבסא ימנ p ננהמא » ט  אמר ולע למד! ס מטני! ואי! דייסא נאי! רק הי• מיקר והקמת ניו! ד
א דהיד ט טסנ ס נבשר מ0ו פי רג דני פ טי טקר קנוחא קמיל 0 מ גו מטני! ואי! ודייסא מת נפץ ו

ד e*n למתן מושג ולא נהמאנלהסא דהו• ס אסור •וסף ה ס ולא לממשלה P טי  הומגחאסטמא ט
ס לא דנמשא סתוס׳ שמנו ונט! נגרי ט ט׳ נטמא נרס לא להרמגיס מל p נסו• ט  נושואל p גלל ג

 ננסא ממרנץ ואץ יויס נגלי וה דץ לנאר הריל דאייג ליס לפיו אן דהרסנא ננסא ממרמ שאי! מייר•
?נ ונדי להוגירוי לגס היי והש׳מ הרמג׳ס מנשיה וה להשמיטו גוצרן השים וחס דהרסנא  מסקי 1ש ל'
ס מנ׳ סהיי ואדרנא טאה מיל ט טי נשמהס גורס טמני לע שלנו גרסא גמץ נ  קמיל מס לו קשה היי ו

 קווני כמשנה והנה p סימניה מפרש ולגן טיצה נא! יהצלית נסיו המטשיא שהי,שה נן ונמו ומותר
 מירוג לשה לנשל דאה הנישול ותתלת לכאורה משמת מוה והנה טרוג לשה וטש׳י תכשיל אדס טשה
טנ • ממיל מר שנתנשל תנשיל אסניסל די או טיו< לשה תתלה גמינן אם 0!דדי! נראה ולפיו מ  מליו ו
 ימס ומנה .ת ל: יפה מנה טנדר נדי הממס והוי ולינא הפיוונ נספה אשי ורנ דינא נפלונתא תלוי יהי'

אס ספיו׳ס לשנת ניטל אחה לנשל ואואסיואס יטץלשסשנת הנישול נתתלת נמינן נוה ליו־מ  אינ
 נח; לחיש סנל ולאינלה יפה מנה לשנת להנץ דאה ואו שנת שהוא חטר לשנת מטו־ס לנשל תייגגוסו

ני 1לתי נידו יש יעדיי!  דהוי סה נוה מנושל הוא שננו תנשיל ׳סול רק לשנת תתלה ינשל לא אס אנל הו
 וטו! מטס הייןפדא מי ונא ספס לפי ני לשנת וטו! נזה הוי לא שנת לשה שלא נשלו שנני נח! הוי

 לפנות ציין ליידי׳ שנח שהוא ישנת ולא נפיח לשנת שינשל הניטל תתלת סל הי,פידא הוי נוה לשנת
ד וה נפי! מליו ולהמון ממלמא חגשיל ליפול די ואי! ממש הנישול נשמח וטו!  מה גניסל דהוי שנח מו

 נוה לחול מיויס קיו מנשלץ אי! לשנח מחים טאמרו גדי והממס אשי ליג אנל לשנח מירמ שנשחייו
 לנו נגומו רק מתיש ולנשל לאפות מחתיל שאינו טאס טסי׳ לשנת וניטל האפיה נמר פל סטוץ הטונה

י סוף ף10י לשנת והגינו ממלמא תנשיל נמל אס די ה1נ האפיה מל רק אומה ואינו  ממחיש p1מ לו יש ט
 תנשיל אוס מושם ונקש והמשנה וה מנוד מתתלס חר,א לנשל נמח! לא ליידי' ט1נג רק ואינו לשנס

תננו ט מרנ  אף לאמסני דמת או נתתלה לנשל אף קמילמח־סלאמהנ׳ לדיוקא דייל למילנזטי
 מגתינמיאדמתאדנמשי' ננט• פסול לשמה מרשצרין דננל דהנהידוש ולנןאיש נתתלה לאפות
א יסטר יוסף יר< סנא קורל ולנן קפנד  פסול דאיג ה־א ולע מייונ לנס נתתלה לנשל דנטנן טנ
טי ג קסיל ולע מנד דנמשי׳ דאדפתי' « טי סנני דנא! חשף י  לסשמיקט ינול לא אתר נתנשיל ולע ננ

טי מיי אתר דנתנשיל וה דין ט נגני אנל אסור נלאיה ו ס מ־טלי דמו טי  לא סירונ ירי למיס היא נ
טי יצת נ טי צלא! ואס קמ׳ל מניו ומשיי אימתא ו ט דנשלמא מירונ משוס סומן נ ף ד  נפיק הוגיה טו

טי מהני לא לשמו שיהי■ נ טי מנת סירוג לשס מטי! דניטאל אף נ נ ד דנמשי' אדמי׳א ו  גסייינ אנל מנ
ר נדי לנד להיכר הוי הממס מיר,ר ט■ נשמה ננישול גוף ינ!0ג אסו ט ע לשנת ימה תנה ט ה ל  מסני ס
ל יוהתדושאדרי נתתלהפהניירינזגלסיט מירונ לשם מנוי! לנשל דאססנות! הדנית דמת אןנ ף  חנ

ס אנל נתתלה סירוג לשס ניטל דנמינן דסיל לשיסתו וה מני א ט טי  P’oo לא וממילא דריא ספמא י
ה ט  דרגותאגצלאןנטי1 מלחאי! מוטלהמו, לשסמירוג ואףאסלאנתגשל מירונ לשה ניטל ממה נ
נ לשס פנמי׳ וניטל אמה לוה שמרנ דיס ועייוטשיינינ וג המתיק לא ולגן תנ׳ מונ מנ  דסיל מי

א שלא סס ונ! וירק ואיש נפיג! מירונ לשם ניטל ס טי מנ״ א הטי היי! ט ט סאונת׳ והרסנא ננ תייו  נ
ט תקיח טס! חים הלי ודויק: טי־ש צרין אני לקצר ונא! וה נדרן ליי

ם טי• מלח אוטין אי! למת ונישל מני ״ הלי ש ה ו ט נ י מי נ ס ד מני  לנהל' דנסניג תמוסי! ט
 שמוק האוקימסא המתיק דלא יאנל לא נשונגיאנלנמויו סייותח והממשי הדח המתית שנת

 ואפה דטר נא! ופסק אסור אתריר פירי לי נאי! ואף דסיל ומונח אתריני טרי לי' נאית הניל רף השים
ט נשל א תי ונוא מו מו אהוד לסתי׳ ט  מושאי ראיתי ולא לסדיא ייו רף ניצה נמפי נשים נא! ממו

« שירגישו נלח ץ אן צ־פ ולכאורה נ י ט טי  קנית דף נלט< מדפס ניצה מסי פל ידס טדי טי
ס וטשיי מ"נ מי ס׳ל שישנתי מאליו וופתת י׳ ס ו מני ;ויזיק פיייש ננו! פל הגיל ט

ם ד שהי■ נוס! היה שאמרנו האלו סלנייס נל ה-׳י ש ה פפיי מקדשי! איי של גי א ט ט ג • ו  וטץ ד
p מיצה למה שהקט מה חקג״י ט' חיש נסל• שס משה נורני p ט ס יינו חי ש נ' נ  טי׳

אן למ«יי1 ט לטש ני ט הו י נספה ח ט ס ו מני ס אינו והממשג נניצס נשלמא והנס ט די  וא!טקר נ
טי מיתרות אס רי, הדי! ס ח  מסג קנלנוסויוחו לא נדינו אטתיט אףימנהג מה לא א נאנילה נ

' קניטתיט למי שלי דגחס נח! הס שהנהיגו ט ט טי מו  רק קגלט ולא אטתינו מנהג קנלנו שאנו p לנ
ט קנלנו לא אט גס שני גירס ניצס אנלו דהס ונח! שלהם מנהג שגי■ מה גפי א ח ט  לסנץ ל9א מהס תי

ט לצרין טוני!  ויומא נקנימס נקיאץ לאסח יהם מלגס לנו חמור ראשו! חיס הנה יאט! ניויס מ
ט והוי נ אט עקיא! לט אנל להמק א' וחיה ני חיס שקולי! ל  נח לט וא! קודש ודאי יאט! ידמ היי א'

ט דלאקנלטמליט לומר ח א ט ר ט לנהוג או מומתץ יהואטקר יטאשו! מאטתיט תו ו ת י א  ל
ה מ ע ל ס מנהג‘שהי פלמצמיטניוהנילקייסמה קנלט מנימוס ו  הולט; היו לא דהס וגחן טאטני

טי תל סלינו נס איג לשנת שני ניויס מנשלץ ולא תצדות סירוג נלי מסלסלץ ולא תתומץ נ1מד נלי  אי
ג נלי ג! למשות זה ו טנ טי  ניוסיאטן מייוג להניח ני נחם ג! למטת ׳מלי! טינו לא מיייג ינלא נח! ו

מי קלה לקדוט תמורס מקזושס מט! מי וראי קוש והיא לט טקר ראשון חס דגאמת נח! אמר  סמנץ ו
ט לא נטוניתנשילץ אומיוימלשנתואף למול מ־וימ מו יו ש׳ ני מו מטס טו u שנת נ p'<•פקB 
ה טי שס גתוס׳ שגתט ונפי! מ מ טדאי אל מיייש וטי הוא דספק טון ג  ססנה משוס דאטר י*ל ח'
טי ותציית תתומי! מיוני ומנשיג ממש א ו י ג אסור השני ילדיו! טו! דמ0ו מיקי ראשו! חיס דמי ט י  נ

ף ודמ טל הוא שנאות יהא ולו ף ט י' ט  סל מיגחג טי רק המייוג וולמ וגמלטל הסילון לט אטר ג
י למול יויס מט! הוי אתמול מ ס נה־ג והגנה מוננו ו p לתול אטי i ף לשנת ודאי מיויס מנץ טי ^ 
ה שיין דלא היטמ דהמיי מ  מנה שינרו מניו דסיל ינא p הייני נמי טדמ איה דמיין ממה נתנשילי! ג

 סגנה ט• שיין דלא מנ״ש שיניו נדי <1roo נמי היה ניייס מיתי טמי• לcונ יאמיס וטו! וטי ימה
ל  הטס טושג יהמייונ •יל שטי לדידי' למול <ףי אמי! א! לשנת מח׳ס שיאמרו לסימן דנא לייא א
לע ממש ר ווה החס יויס ודאי דמי נח! ו p מטו נלן ולא לסמי לשנת ננשל לא היוירונ סלול■ עו t 
ו מה קנצנו ט ס המירוג שיגיס מה טי שונ מירוג נלי p למשות שלא עאשוניס א  ממש הננס מ* א' טוי
ת תו לנל ותקו! והנץ טי p למטת ואסור לי־ מאי  ידס ומראי טקר דעאשו! לקלה מטרה מקיזשה ו

! לתומיא סזוא ומה עאשוניס שנהנו מס לגקלרס נידיט אי! אי נינה ולקולא ו א ץ ע ת ע ט «  לקסל א
י לדמתי תה נרל ס ממה מו מני ודייק: ע

 מ«וץ דס״לדא! שסממו נראה x הרס ונתנ <ינ ונוי• נמומד לסווג יאמר ■•ג חי■ ן• פויד
 אמית ממלאה חתו אילי! נטויגת להתיר א! אי< טא יייס מנלל המומר נטל אילץ י
י סמשניל ונשאלתי וטי■  אט טה והשנתי גיווה׳מ טין ודא w הר• נמוווה ימש האן יא־נ א

 P וסמו המוווה מ! וממיר מאלה טווית ט יד היא ויט' לאו אית נמתנה לית! אשי דהוי המומו
א המניא הקשה א’דטווה !to טין התמלא דתדז ומה י־ג מיי נאוייו למיל איו נ ט  מתנה0מן4מ

 אדה וינה ניו!דת״נטאנאילי! מיס מאריס לשאול שיטל א נשגמאתטלץ המימי צורן אנאיט
א נשלו לצאת  טווטימ יאטי מל וסרמנ׳ס מינית ומוה המופז צורן והוי וטי נמס מצוס לקיים ליי מי
 יותר ייל וטו ודייק• המימל ציע <חשנ לא לע לנמיי ממור אית לאו נמתנה ית«ה א נמיויה אל

ע אינו נתקמויץ סטאאניס אא לנמו רוצה דטא נחו נ■ מיק סמי נפי׳ טונ המניא דמה  מליו ט
ע איט סלית דמל נהי איג ד«ד נמאן אונא אוינן ולא פטאר ניא "0 טיס נשין והנה מיייש  ט
ה קיוס דמניג מטת לאיטי החשה •וווג אגתי ואיג לינא גמצוג טיה מניס אונה לטי א  אן ליגא ג
א א טי מניו ולא גמא! ואנסא ני  טוה סגו! אמן נשוה ממנו למסור ואא לפשוט נמהדטינ זו

ע ע צמשות ממו והתנה  סי סס ממט למטי ואשד לו המת אי! נסה אל המשה גלי «מר דאט ו
 לי יש א וגס קמ! לו להיות תיוג ואי! ממיר טא תמז לו ״0 לא א היי נמנו! ולע זמניי נמא! אנסא

א סאונה סה לע דוא שמוט מחג ואיט אר פ־י לנסוו יניל תמן  נקחס והוי ממש משיי■ נאלו ט
 טט מל מל המצוה אץ וגה נו מותה למשות <ית לו שיהי' תיוג זאן זגמותה איש ולע ממש המשיג
א האנס לע שליחות ני• ומהני י יהי' א ^מון יהדי ססומו צורן אט ולע הפשה קייס נאילו ט  או
 נטה pi מוה הוא ממיר א'נ ממש המשה oop ׳10 טא ואטה וטון טתה נל׳ לווי לי מותי לסווג
ע נשום למטי ואיא דוקא מחג וטי נתמילח אל לנגדו תנלת א נטט מציה מי נס א ו  מהני ולא ז

ע מג איג שליה מיי א אנסא אדיט לא סה גס נוי לא גגוט מגיס דמנד נמא דאנמא ג  דמניז «
 «השאיא<ש'מ ויאיילדמיט המוסד צורן וה נמועמהוי טימיוג דוקאלעא ניץדהוימיוג

 א נשונג אסיחט ממתיס נמס' ולמה השא נאלו ההם־נ משא ולא »אנס מצוה למטת דתי* מטת
^ ימשה1והואט0המ נאסולאמשה ס מ מת ותיי« א ה והרי וקשה משסהא א  101 טא א

 וחוא ממפה אומר אמד א ייקא אטי< מציה נץ טלוק •מ vta מת מייג •סי' ולמה משה נאו
« מז טי גלאיה דהרי ותא נלאה מטד לטמו זאמשד נמצוה מייר׳ מציה למשות  זא(«) נידומאי ז

:גטהיי לממנ׳ד טקר ווה וודק מוריה סה לדי! א "ל איג ימני נמא
'*•o טיוו חאת, חלצווו .•יה סל •נמלט מחמח ותות המוס, חתל נ

מ0מל
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ומצה הט■! הלכות

ומצה חמץ שלמה בנין

ק ף ^ (fר1:<אי לה <ה ילכד ^•;גככח ה״ג ׳)h ̂כג ,’זל לד. דכיצר;■ דמי. נלי :^׳1ג 0י<י י׳ג וז״ןז^ י
י'•, רמט רלי׳ ילי, הלג ״:ל ילגי(, הי-.ירר <י; יר06־ c'm 0מ,י ו^גיי ח״; התירה דננל נמה ד '

י נרמן ̂נל רנ\% בעה לו *[fc לכר1 ̂י ריי׳ ל; ה׳זשי לו:עה ׳ :  ’נ־־רנד יל.(' ׳לנל דלא ̂י7ל צייר לכן י-ה
t ונחלי דליא הל̂" לאיכררי v דג- נהנחי '  v*rלחיט־ו היתר לז י: הה; ̂ניי גדי n̂ i- מ״ הנבי־וו 

ז וי׳א נ,י;־אדי׳־\׳ דפסחיס מ״נ דריהא למרטמרה דחי׳ לי דאה געה י  רמכי\1למהכי.וננ; ;סלר״^ נ
? ו*יה וט' נגיי׳ יאגל (א  לסר דח״: n ;ר כ״ל ייידא־ יוחנן די' הל־ייד היי דר׳א דדי לח"כ (צק־ הי' ני
 נ,־' דאטל לי,׳. יחכל ,‘'־1 י'ך1איו נ;ך ״י^נ יא• אי! הכיער לו:עי, הי' \x«ד.ור כאן י»'מ הי.ורה מן

רי וני: כמ׳; וכט׳ג 7שי הוא ומה ל1ה<ני נ י,יא ן וצר לאוכורו הייי י: חמן ו':ך מלי,ל יליל לאיכודי י'  י
 ווו״ק וא': לח״: י:רא צוין אי; לנ:־ ל־*,יטיו הייי לו אי; הנכ'.ל סר

נ3 כס ה:׳כ וי,א״י מחה יי״ל יריינ׳ס רליי על לי ק:ה פור והנה  י ל' ןי' חו כין נ׳ס vדמר והנחיה :׳
נ;.׳; נצד •אכל נתמן!יל, כי.נ ליה יא׳ל הנאה ניר א • ני יוי ילכל ילל כיי[ יייר׳א p *,אנד לא ולמה

 לד״ד לכן י,־; על רט׳ לע אי, רמילא הנאה א־נור ליכיק יצייי ר<ייצ.רין •ייקי אנל ח*. ומיני לייטיא סי
 אכוי 1א נחמן היורה מ; •־וי,ר אמ נ.ייהו אינא יח״: לימא א״כ ל״יל כ-׳: יוח'! לי א, יר,ורה מן vto ה*פ

רנ׳ ונרי והנה י ו;וכי! ננ׳ט עיוין אין :הי, ויוח וילחיימ המנרכיס תייס כני כל:י חייי׳, נהאן ס יי נ׳  ו
 מר.' נג׳ט כג־וין אין ולמ׳ר ה.״ס ־דך מיו ד,;ה דלכאירה ל״שנ ל־ דאה יהנה חניהי כר׳ ופכק נמאה חוחי
ן נס:לי לרכיי. ׳: ;וכ״ל ד'י״: ;ר,ט 0:ייחי\;״י ד-נועות ׳ ;נר; הייה' הרי למיחר איכח נו 'הנאר.ן נוי
 הסרה מן אסי וה״: כיון ר״מ למלקות כזיי, ;דנעי צה־ ל־'*ן כ יא .יה דינם יח״: ו:לנד״ה מוכח א״כ ע•'״:
 עיד־ה א,ין דג׳ל נהי מא• ה'נ א'כ ייורה טא אסר אנל ח״: כד־, על:^נ־׳ה לוקין איז ללקוח ‘יייק

 דד,י גני להלי״ן• וג״ל יכמי ויה י\ י*ן ליביה ׳: ח ני־ו ויני דעג״: וא׳כ'״יי :לנד־ה סי יכלו אס ח׳י־ ננ״ש
 א, וי״ל מנ.״נ נ א׳ נג״ט נג־וי; י; ( כ יוחנ! r חז-ן נזה והר־ ונל-יע נזה ■'ל ק יף ״:הי דח־מ מילהא לאו

הד,׳נ עכ'למנחח־:יין כ״י״.יוי־*כור’מ״״יו נ,״ט מיד'| לי״דדאי!  להני ליחנה א״יה דרדרה רנ^ טוי
 רו הנ.׳נ דקו.יח נראה חן־ כיין ו-אי הדיה י:*רה יילני ייא דיחיה כיו, מוכיח :כיר לניחלה לנכיי vא

 גנ׳ע טירין ;א למ׳ו סרל שטר לכי מ.זיה יין יייחר :לני״ה גס ח׳כ היטיה מן רוחי ח״; וכ״נ וי״ל אלינח
 נא,י, אן־ היורה מן אטר וח׳־: יוחנן כר׳ יקי־׳ל לדי; איל ניצחה אנוי ;׳־ה ולר": לומר ו״וכח ננלה נ?לל איט

 וחיק וא': יוחיה וגירה וחלני י־א נניי ניוחיה כיו, יכלל והד ננלה נכלל יי• נדע עדץ
 נצככל דנח״ן דחף :ם rיראנ ועיי ייה נ וני גהנח נרסחו ח״ן ניקוהר-יח ויאירו ילכה נחייה

י ננכסל אף נ:חור לכעיי חייג אס כל: מאכילה ע' ליקכוח נלג׳ עלה ומה לנערו ציין כלי ״אכ̂י
 נחכילר, חייג כלנ מאכילת נסכל אן־ ונשיוי ק״׳ל דלמא ננכו׳נח וסין לכזיח ד:אור לנ״: נ״ל ד מיחכ״ו

כ1נח־ד מ׳ש וייאעכי יסכיטיה הי^נ״ד לי*:ניעח ונ״ל עיי׳ש ניה :סיני: גלח*מ וניעורו:יג'ראיחי : י ; 
: נסדא נ׳ אי צטר-ך‘•' מיו‘• ולא א:אור רח״ נ1לכה לא דאירי ו  לאגילר דיוי ואיט כד׳א גלי. דרוי דכ׳ד :
: וכחגס ג׳  אפילי חי־נ ד.אור דס״ל יראג״ו טעס עיקר דינה : א יל.־ו נד׳א :לא יייני; איכורין ננל ל '0 ו
̂לא ק־י״ל דלויד; כיון הייט חאכילח ננזכל ״:••״», ■י חי  :איר לגמרי הסרה :אגרה וח־כמה היויה ״י
 לפר׳: ועור רלג ״אכיל־, •׳ר• ל• נככל או כך ליכילה ראי ,א כין חילוק אק -ינ חייו: דיו־ וכיו! היא ידוו:

 צד נ^יס אכינה ליוו לניא ראוי נאם דק לח:״ן מכחאח:ייהורח.ט׳ הייט ג-איר יתורה חה:חדשה דנע״כ
 כיין:ראו־ דחחכני׳ כנרא נר,ר ל־נ; ח וכאן קרא דגלי רק ;יפטי וראוי כד׳א -לא הוי יכלח״ה כיו; א״: ילכן
̂ג־לי לידי לניא  ראי אי; P אס נין לחלק הניח א־ן אח.נ־׳ מטעס ייר כיק א״כ אחרד. עי״וי. יי״זן ע׳• י

 ט לי-מן עי-ין י^י' לאת-כי' וכיון ייא דאחשני׳ לי,זינן ,v; כון כיף לנ״רי כלי יזאכילח נככל או לאנייה
 איהורק ינכל ל י־ייי ליירן יינח ה אן־ ני:א ״ה'נ׳ עליו חייני; נהי׳ ירחשיצה ייד״גה נזיד׳ .S‘• לא א׳נ ס אחי

 נד״אס׳ל דכל:לא כ*״ח אף:לי עליהן לוקין איכירין:כחויי וכל ־נ׳ל כ"; איל א נדי ̂לא ;7לי אן ענחורה
 כלל;ונ ל:ניאיאח.ני׳ א׳צלנוא יגס :ניורה אינירץ יוחימכל נ:ארכל( חדו: כאן אין כ א׳ אכילה וסי

 צא’ נוכו דיטא כלל מאכילח ננככל י*נל ע;״: סכל עלי׳:כ דיי• כלי ״אנ׳לח ננכל כ׳ז:לא דיי״ינח לכללא הורד!
 ננכסל נ>: אירו סיירה הTנג ני׳א ;לח הרחיינץ ו*ף ‘כעל״. ע־נדא רק אוכל :ס לו !הין מר: ̂לל“ ינלל

אד ^־־ ל.איר חדן ני. חילוק ;‘י* :יג א׳כ כל: מאכילה ̂ר, גכנל אס כטיי נ.  רי*:ק0 חייג ״•י• זינא כלנ ייאכי
 ו־עכחן נכטיני, דחמן רדדיש פל לה ״יק• וטני ליי ״כחני לא כזיח על יגח ר.א״ חידו: כזה נ״ש ודפרש
 נמצא עלעמיאנע^דלא לוקק דשי׳ור הידיי: נפר: אס אנל כהנמ״א :יעד ניו״כיג-צא כה/ שיעדא

 ווויק נכטנזכר חיין על לנר: מכי,נר וטכי כן לרטי. ‘״גרי אץ ייי־\ס כ-יס כזה
?QtJ מהנלאי־גנ״רמנ׳ה נ״גיכי־ניכ׳־מ וט' הוא איוד ״ת״ייץ ;נו הנ^וי דכי* הייייז ואכוי 

 כינ יצל׳ח ררר ומה וט׳ נשאיר יטיס נת״ן נ1יכי כיח דא-ייין יי:וס חיין לך יראה יא גס
 של ל-יאורן לחשוד ח״י אומר רS עיי׳: להיטן א״ייצן נ:׳ס דאדרנא ״ליא הכ״״ליא ^מר י::ינ גייס דני עלז

מי עלרו ונר״י׳ם נ.״פ רניא-ץ ודצרי כן לומר ישראל  דריינ׳ה סא אחד וח״ן ונאור זה על הייס יר״י״ס :
 טזח אכילה נני יא״ר נג״ס דהיי כמיטה הטיה אך ייחד וחמן ו.אור זה על וכי־ס ״אכילה לא נניעזר דיירי

 ט,א לזה א״כ מאכילה ניגמר •לכינן דלצ׳ה דק א*כ יוא ^■י ד.מן :י*ד לן לוני־ נח״ן וכייה צ;אור יינתונ
 כלשון יכיר נח״ן יכייס נשאח־ דמ^ להדיא קרא נל• דנאכילה כמו היא אחד וחמן דשחור מאכילה ניעור ילרגן

 היא יאחד נחמזוכייסנ-חור מח ילכו כן ־נני.ורנ*כהטנה -אכילה ניעוי ילטנן ה׳נ כן הוא לרמודאתד ט
מ כונח חה‘״.!־ דאחד רכיחנח״ןיכייסנגאוי הכן הט י\י ננ׳עור דנס מאכילה ניער־ ילכינן גופא וליא  מ׳

 מנרש לכך א צי־טי •; מ־• וה ילא מיכילה ניער־ ילניצן אייר המויר׳ס;י״ףלמה י\ש׳ח קשה דהי׳ ס ןס והרמנ״ם
 אה י:ה דס צר־טח״ ״הןי ה;״ס ידר וט־ נשאיי הכרווכ פחח זירא דר׳ ״אמי־ ה.׳ס דה;הביא לפי דבאמח כן
 •; אמר דלא נע״כ חרח״ס וצייני כיון הואנלח׳הצדע כאחד להראוי־. נחמן ולפייס נ:אור לפתיח למ״ל צריט־א •ש

 אסגר הר שטר ולנןנהייעור יוא אחד יחמן דשאד לנלוח סצלן שיעירס;וה הוי דלח נגיעה כדי;לא צריטחאילכך
 דיאכילה ־כרי מאכילה ניעוי־ דליך א״ר לכן שוי הוי:יעויו דלא מזכח וכי־-ני ;אוי למכחג צריך דלא כמן לימר
 וסייס נחמן פחח ילנך סא איד ו;אוי יח״ן א״-׳(ן נניע\י ה'נ כן היא אח־ וח״ן דשאור לירא\י. וש׳ ־■י־.ח

טי ילגיק עצ״ו ולהא היא ואחו להראות ־^ר י  לפינן’ עצ״ז ולהא ;לכה לא לאוין שני יק ח:ינ לח ילנן ״אכילי־ ני
 ימ״ב׳ס הכ״מ כרנח לכענ׳ד יז׳כ יח״ש ק ווו ״הל יוא כי לרמז נשאיי יד־ס נר׳״; סתת ולכן מאכילה ניטו

 כ:ר עלייחן יעי?יץ ים יג״סאיכ״ניללירח •׳מאככי'־צ־יכייא א־ יאל״כי־קב״. כ: לודי ריכח ככסדינע״כ
̂׳;  רח סטדה החר־יה יא קל דחמיט נח״ן דל״א א'כ לאוי; :י־ א־נא יכ:אור אחד לתו רק ליכא נחמן הי' לו
ן על יעיי'•; י״צ׳ל לירן נגר ח־יכה קשה דחמוצי נ;אור אנל אחד נלאט -  המ״קגא ולכי דס׳ל ובע׳כ לאו־ן נ;כי י
 ״תחיל ולכי היא אח־ וחמן -:אור ליא יילג־ין כילה‘״ גיעיי ׳לכינן מיל׳ לכל רי כלל צריטתא ־p אמי״צן לא >כ

י־:טין ייילאוץ י, לע נץ *סעיריין:וי, כין ים שקולים ולכך הוא דאיזד ג.אר ונ״ס ;חמן  לכך רהייז אן דש̂י
 א׳כ יתד יר לא א• ד״״׳' יבזיט סיא אחד יחחן דשאי־ טץ שלדה כא ל ממי^ ולט לאדן כגני בחמן עונר

 נסס נחי לה;לשה מ:כחי, לא א״כ רי״ע עיי; סי אח- דכל יץ, שת״ס ינ:י^י אייד לאו רק נחמן ליכא א־י־נה
 ושאוי ולא ושאור דח״ן לאי ל־: אי׳כ:יי חי ל״ה יאה שתיים יק ננ״א אץ ו:אוי חמן חד הוי אם מח/ עני;

 ניעור ז״נכינן קיי׳לכנ^ רחצ; ליכ-וכיי, ידא׳ ים ״;י עכ״סיו־י אחת רק יכחמן שטיס רק נחמןולינאג;אויי
 כזה היטב ודו׳ק יא׳: ייא אחד וחמן ־;אור שייס ליקה גח״ן יאף כי.נ לכן מאכילה

/  רנרזא כיכ לא ל״ה ליייק :ו ג־נ וכוי ננסח ח״ן קני א״י אלא י״צא ילא ♦יאה לא מסס לוקה איט י
דף(׳ י״(י\', נ;*ה כ״״: ״ע.ה ס■ •מי מ״ילא י״־ר״ן כעיכה ;אוי דירח יק נידים ח״צו לא5 דא;י׳

 דהר• אט יה חי-ע ככלל ס• וזה א״י וא ״ע;ר v יה מס ט״ז ילכי ״עה׳ק מ־ל׳ נ;י׳נ הר״נ׳ס ויניאה ע״נ
 חייצו נכלל יינו וא׳ל ס נ•־ חי״ון איט -ז- מ.״ע ״אליה וגתח״צה וט׳ :אר* הניח כך הוא שס הרמכ״ס לשון

 סספן לשיטח לרק:וי הגאה• 0: נכח ליל׳ יהנייחי יח״ה סכר ננסר־ ;ועי לוקה נזה דגם לנ^ד וס״ל דני,:ז
״י ״*ייי והקגיי•:ס לוקה איט ״ע:ה נש:.ה אן רפשה נלי די^כר דהיכא \  על שקשה רא־הי וכע־ הנ׳ל ס”י
 שס הנ׳ל נה״ח נייט•• כמ״ש לחין .״כ3ו ״ע:ה נל׳ הוא אכ:י וירי לוקה י״יחה דחחן למה פש״ה יין יחינון־

 יורק טטג :ס זע״ן זה ל״שנ פכח ליל׳ נהט־׳יחה
 דאמדינן מהא ת״צז או ח״ן קנה אא״כ נ׳י על ליקי! דאי; דס״ל ז׳ל הי־״נ״ס פל פל ל• קשה ה1וה

טי זאת 1*ל דאין ייח•( ר׳ שס דקאמי למכות נפ׳ג  זה וינה דכייה מכ״ה כ הש וס־יך אח־ת ו
 0*ל זרי,ז א׳כ יא״כ שייפה כעי נותר יהי• לעשה הניתן לאי דהו• ר׳י דקאמר ממתי פייך לא למה ל׳ק

 ניוחר לוקה אינו אחי מעעס דס׳ל אזיל לשיטתו ׳וח־ן דר׳ י־ל אך מזה פייר לא !למה בעל! י1ה וכדומה
״ן ס-ך לא למה קשה חך מעשה נו שאין לאו דהר משוה  ״:כחת א״כ להי״ג־ב -עשה דהוי חמן נקינה ״י

 נאכלו לה משכחת וא'כ מקיימו איני וידא׳ נאכ*לה עכ'ס יכי נכל להשכחת׳ כחכ״יס דקיי״ל נהי ננעלו לה
 מזהדלא מוכח ויהי׳ נידיס ונטלו :כחי. דא־ןז? ליה״ה לנכריסאי האכילו ואם ׳“< משוס גס שתיים דלקה
נפ״א ומצה חמן הל׳ נשעה״מ סי ד׳ס ודו־ק מענה ט שאין לאו האי חמן נקנה זורקו רק הרמנ׳׳ס סלעת

H i l l אין הל^ שגוף כיון הלא -עגה ש.עשה חמן נקצה דוקא הימנ׳ס כתי מדוע אחד מחנם גשאלתי 
 הגדת גני מה״ת נו׳׳ב מ:ו־ח ראי והטא ילקה לא ״פשה שפשה אירע אס גאף ראוי ספשה בו
ל נשעה״מ מצאתי הקושיא גוף עזיסוהנה  פנינים שני דהנה א״ש דפתו לפי אסזם בזה שהרגיש תו״מ נ׳

כללנזההיכאשגיףזלאי שלאפ״ימעשה לגת>הדגל<פ;ה מעשה שאקט שלאו אחל יש שאינסמפשה 'אי

 Tw יש אגל ספשה פ׳• פשה שהוא איד־פ אס אף מליות ט ש״ן ואין לאיי! כפאי הוא קל אי מפשה 0 ן א
 של רואה אתה אבל רואה אתה א• שלו כתורה שאמרה 1טו ובחמה תמן מין מעשה גו לאו:אין שגי מין

 אחה ט שעשה מעשה פ׳־י רק נסיות א׳א -לי סרי ת׳כ נשלו רק טנר שתינו טין נ א׳ גנוה ושל אחרים
 שלו נעשה לא חפשה בלי אבל שלו ספשה מי* געשה פני! דבל עב׳ה וכדומה מורישו או הוא הגנת קודם קני;

 נתתמז אס מנעיא לא ספשה ע״י לק געשס לא שגתחמן מה עכ׳ס הרי שלו מפשה בלי שיהי' אירע אס ,!‘ו
 וכדומה ולישה וטחינה כיריעה גפשס מעשה פפ״ס ממילא נתתמז אם אף מעשה ע״י הזי אי7י אחר ער ג׳י

 לו שיהי' אבל מפשה דגפשהכלי פדים להגדת דומה ואינו כלל מעשה בלי נעשה להיות וה ללאו א־א ע;־פ
 כי!ן עליו ללקות ש״ך M היתר גזפן 4ל אחר עיי גפשה המפשס 0א. רק מעשה איזה ע*י רק א א י-י;
^ רק איסזר נזסן המפשה עשה לא או ממשה נז עשה לא הוא פ לענ הי  כיוו האי^ר ומן כהניע ואו נ

 לא ^יסיר שבוס( וכיון אחר פ״י נעשה כאילו ונחשב דמי W0 הזא אף היי% נזמן מעשה יעשה שכנר
 שהוא מכת סטור שהוא רה מעשה ט יש זה לאו אאמת כיון כזה אף עליו ללטת שייך לא מעשה הוא עשה

מעשה *ש זה שבלאו דנאסת כיון עליו ח״ב האיפור בזמן מעשה ט עשה כאסת אה לכן מעשה ט עשה לא
 חייג אמי די״י נטל והנהיגה בקול בחסמס ב־מ גש׳׳ס דאמריגן ממה לדברינו ראיה לקגת ש יא תמיד
 לוע״( מעשה הוי לא שפתיו דפקיסת עטור אמי ור״ל מפשס ט שיש לאו והוי מע-ה הוי שכח־ו מת דגק

תעשי במעשה דקעניד דבשעה בחסימה ל^&״ו שלו ותירוץ שה ומתרץ משכועה שהקשה חה שס מ כשעה׳
 אס qf< מעשה גו שאין ילאו סברא הך נפי קשה ולכאורה ותנין) פ״׳ש בקול להנהיגה או כקול לחכמה לי
 להיות שאעשר כיון הלא והנהגה דחסימס אלאו כלל לוקה האיך לר׳ל א*כ לוקה א־ט מעשה שע;ה רע א

 לומר ^ין שיועטר •1רא טפשס ע׳י טשה אס אף שוב א״נ בקול ולהגהיגה בקול לחהמה כגון מעשה נל־
 ש«.ה דגהי טון דבהגהגה א״ש לעמ״ש אן דחפימס מלא! ׳לפיגן מלקות דעיקר א ׳1 לר״ל נעור דנא״ת

 טשהמעשס איט דהוא יק נכלאים מיון מנטב או בלאיס תורשין והמה טשיןמעשה הבהמות מ׳ר קול י :
 תססה אס דשס קשה בתסיסה לוקה מעשה טשה הוא כאמת אס ולכן טסשה כאן •ש שעכ״ס כיי! אך

c אף וא״כ כלל מעשה <ינא נטל t \> ג׳ג מעשה ע*י הוי חסימה עגץ דרוג כיון ונפ״ב ילקה לא מפשה 
 לוקס ספשס כשיש סעשהמ״ט גלי אירע אס אף מעשה פ־־׳ נפשה רונאאסברובהסעמיס כתר אזלינן נוה

 וא׳כ מעשה ט אין הוי טפשס ט שיש אף להיסוך אז הגדה עזן מפשה בלי הוי הסעמיס דברוב ה־כא ,;ל‘
 התסיס לא דסתס אסשר או ספשס ט יש נחשב לע מימון או חמן כקנה מעשה ע׳י ס פ; ברוב הד חמן

קה׳גכתס ממעשה התורה ודרשה מעשה ע־׳ ייירי  אוחו קונה או מתמצי שהוא טפשס הויע•׳ שלו תטן ו
 ט אין הוי לע כלל טמפשס סתורם סיירי ולא נתב לא יטר רק נקרא הגדס אבל מעשה ט יש נקרא :;ך

 שכירות בהל' ס״ש סרמג״ס לשון ליישב חמז בהל׳ השענ׳־מ לפמ׳ש אחד מחכס נשאלתי שוב ק ודו מעשה
 לאו הד כלא״ה הלא לתשלומין שניתן לאו דהוי סכת טפמא לו למה והקשה לוקה אינו שכיר שנר ::כונש

סן מיד כנטל לס דמשכחת ותירן מעשה נו ין : ט׳ בחוקה ה̂ז  טון קשה אפתי החיסן דברי ולעי ו
 לדש אדרנא לעיל ס׳׳ש לדרכינו אן־ נשעה״ס פי׳״* שיוסטר ראוי מעשה שעשה אף מעשה בלי לה ד״שנחת
 אסשר לא הלאו גוף כאן עטיראבל מעשם שפשה אף מפשהאז בלי לה משכחת הלאו שכל נסנין •כשלמא

 סאוען שאץ ומן וכל v«'< המלאכה נוטר או החסן לו מתויר האומן שהרי מפשה ע־י הסעחיסרק נ־יכ
 שטורקע׳יסגופשהשלהתורת חתן ביומו הרצונ עליו חל תז־רלוהתסןאוגומרהמלאכהבכיתומא

 המלאכה טנור הגפליס בכית המלאכה גומי אס p!שכרו חתן נזמו התשלומין חיוב עליו תל החס! האומן
 רק מעשה פשה לא הוא דפכ״ע הנסס־נ שיועטר ראוי שט״ם לק ןזעשה פ׳־י הלאו ׳עשה וא'כ החיונ תל

 100ות מעשה עצמו ^עה״ב פשה אס אבל מעשה עשה לא אס באמת ת־גח זה אן «א שוא׳׳ת הוא אבל האומן
 כיון עכ״ע מעשה גלי אסשר לסעמים אס ואף טפשס גלי זא״א מפשה זה בל^ יש דעכ'ע חייב נתיקה
 לפי< שהונחט דחססימה ללאו דומה א״כ כבפס״ב ליו החסן החזרת פ־י חפשה פ׳׳ הוי הכעמיס לברוב

 מעשה כאן איכא עפמיס דטוב כיוו נזה ״<0 כן ת״ג מעשה פשה באמת אס מעשה נו שיש לאי נקרא דזה
מ טסט הוא אס אבל ל^וסן רד, לנפה״ב לא רק מפשה הוי מעצמו נתנו האונין אס החסן כהחזרת חו  ג

 הלאו פפמיס כרוב לה משכחת וכדומה מדים נסגזת אכל פליו 3שיי.חיי ראוי היה לכן המפשה הוא sע;ר
 ל^רין טד ל׳ ויש כחינוך לדעת טסשה 1ב שאין לאו הזי מפשס שפנה אירע אס אף לכך כלל מעשה כלי

 לספק הרמב״ס על הקשו סוד ומה להאריו־ מקומו אץ כאן אך הנ״ל הרמכ׳ס על ה:עה/י שהקשה נחה
 עסתיס נמס׳ דא.סריגן וכמו לפשה מיתס לאו כוי n והקש! ילאה דבל לאו פל לוקין רעשה פגה יכאס

 למד הרטנ׳ס דאדרבא נראה <דעח• לעשס הניתק לאו דסוי לוקה אינו יראה זכל לאו דעל פ׳־א צ׳׳ה יף
 ספמו נחיזושגו וכתגגו אחד בנית ויאכל לחגורתו מון אותו דמוציאין שפסק דלשעתו דידו א מהוג זה

 דהכ״ם טזן ׳״ל א'כ לחבורה ומעורה מ־בוי ילא תוציא דלא הלאו לגוף רק אר.רב׳ לא דהי־יטי זה׳ל
 דס״ל א׳ש א״נ פיי״ש באכילה x30 מאבר מכת לפשה גיתק תוצא זלא לאו לאהו־ל דלד־דן בהק

ד תוציא לא קמרגי בכללי׳ להרמב׳סכגרהאשלסניטכש״סדגרפינן  וההוא ביותר מפשיל דההוא. לי׳ מנ
 אעשר לכולא כסרש׳י כשר זעשר לט״ד אזיל דהש״ס דכש׳׳סלאנריסלי׳הרמג״ס רק ביוצא רפפיל
 לפשה ניתין דהוי לי׳ רדפי לומר צריך לקי נשל כאמת«ה דהרי מסכיל וזה פפסיל דוה ליי לדמי לומר
 לדידן אבל לפשה רתק סו׳ דנ״י ליסר זםונרת לפשה דגיתה לי' דמי' נמי דהמיטט לומר צרינין שוב וא״כ

ע ללאו תוציא לא דזסי לומר אין א״כ נפסל דהבשר 0׳ הרפכ דפינק ט  גיתק וזה לפשה גיתק הה מנת ד
 א׳ק ביוצא נפסל ההגעסלבטתר״ס ולאחוציאאיגוגל׳פובע׳כשוני׳לדדסילי׳טכח דה־ילאו לעשה

 ניתק איט תוציא לא דהרי <ל׳פ ווס סגל׳ע לאו דוה לי׳ דדמי מנח א׳ט ימצא ובל •ראה בל למספט מה שוב
 הלאו לתקן לוקה!הויסדמיוןלסיטךאףדנשגיהסאפשר לוקסחה לזה להיפוך הדמיון דהוי כ ונפ׳ לפשה

 ולוקין לפשה לניתק ורופס הלאו לתק ל>ו^ שניהם והוי עוז לבערו אששר ווה למקומו להחזירו אפשר זה
 הו• לא ססעישיסדזם שניאח לב׳יזעמעס לאו על דלדידןלוקין להיפוך זלקסונח על־הס אעס־כ

ודז״ק: לעשה גיתק
ן□  נ״ב וס״ יאכל לא «אמר המרס פן אפור w הל׳ שהוא בל גפמו עצמו הסמן מן האוכל ז׳ חלכר ̂י

 סט-ר שסח i ט' שלא דשארחלב כסכח ^סן ׳לפיק לא דסחלב להידנ׳ס יט׳ל פירש המרלג־ח ומה
 לא שס דקאמר דערלס ג' סר: מטחגלמי כימב׳ם מל נ-ער.״מ;הקש ראיט «ה1 בזה מ״ל לעיל כהנת׳ ינכי

̂כל לא נאמי כגר היי בהנאה לאנוי אלא אי׳ו או כאוכל המאכיל על להביא חיין בל‘״  ר יא-י׳ ר' דבר׳ והו׳ י
 ^כל לא תיל פס אלא ח אי® תייר I״® נאיכל מאכיל כגם ע.ה קלים :רצים נזה ק/ א׳צ ר רוו יצח:

 קרא מחד גסק• דנולס לומר ו^ן כאוכל«'ל ומאכיל חיש על •נ לח קרא ואפי דמא להינזכ׳ם וא־נ וטי ככנאה
 לטק’ לא דמחלג דא״כ ל־יסוה מזטף ואר טסכ פ״׳ש סליגי וגמל י<א מחד והאטל הגא: על לחייב רמא א־־כ
 דט׳אשעת ן1חי שאג• הרי משילס כאוכל המאכיל פל יצחק לשעחהט:רא־כאיןיליףר׳ מכחרט נחמן לח׳ש

 מה״? סרק דזחא גש״ס ממח דבאמת והזא דכריו «מנ'ס למד מה הידיגלגי מ| דחדיגא דא״ש נראה אך ־ט.ר
 חלב מכל דלטק x*0< מן שם מונח ג יאת לאצגזרושי ח,י מכח טא סטרה מן אכור ח״ש דה״ל דר׳׳י רטעמא
 דכתנה טון p לי נראה וכפת אחר• גמקיס זה ישני.* «ר ואר החוס׳:ם גזה היגיט ונבר למ׳ל דרתי ילנאודה

 כמזדאסדה pc וכיון להיותהסאכילבאכל יל-יממריטלנלאמדן;גיורה כאוכל המאכיל לע;וח •־\,ורהב;רציס
 טמה פ< אגל מעת מאח על או גחנו הכאת חכ׳להמלהאיטרקסיעל איבו?• אף״עיקרידוב יאורהאתמיאכל

 מפן ^טר נעשה לא עדק חג־ח אח מאכיל טזא גשעה א״כ מפיו ^ vnj מאח על יק נ ח• איע ודא• נסיו
̂כל נמו אזהר למה הלאו גזן מ׳מ עור אל«י דעו^ ויאף  אטלה דמיה טק וגע״כ ומעיו נחם הנאת לינא מ־״ ס
x יט׳ ית שעל מכח טםרה אפרה ואע;/ הל̂ו גין על יד*נ טי n עושן לטזת להאכיל! 1צ אשור אח״כ האטלה 

̂נ'לה  ממש אכילה רט׳ •צשרף ח״ש פוד אוז׳ב יא;( דאה ק כ לאצטרוס חזי מכח אכיר נמי יז׳: א־כ ידו על י
r אכל א־מ שמא אף להאכילו אמר לאתר דאס סא:ל גנלל ט׳ אטלה מאת ליד א דרג ניק הראשון ח׳; אף כ 

 אכילהק מזה את״; רומשן vripiS(דחד יונח מח׳ש מ מז״ף לא יח טל האכילה גט:ה שימה דטרם מכח
̂כילה xpנ •הי t שפל מורס כ־זן ח׳ש נמו הד המאכיל ה׳ג  אס לי סה נח״ש אז נמאכיל ה״נ p פלז פמר י

̂־יס ״אכיל  אבל נכלל טי ילא כדת אכל ואנו זנט ידש נפצמו נאכל ה׳ג ק אביר אכל אט גיוא אף לרי
 tt לק רצפלף ח״ש עוד יאכל אס אכילה נטשה להמה סה דגידס הד;•ז, מאכיל נכלל ס“עכ כנויי־, דאטלה כיון
 א מאכיל כ« ואטד מאכיל גכלל מ• לאצטרוס• דחד רון יוחנן ר׳ סונת חה rלעצ ממארל לאתרים וזאכיל גרע
 ללמדו אץ לע ידה אל ״בללו והותר ישאג•חלנ ד״ל משרצים ללחה חלכדאץ אכל לשיציס נ,לאיכירןההמ; זה

 א׳א ומחלב טא אחד ומאטל דח״ש חלב לגט מאנ׳ל ילטק מזה נמ* וה־יה ת״ש לרטת לנ0 נל אצטרך לק וז.רציס
 חרא דתרחייס לח״ש יה׳ה סמאכיל פל לגיסח ;רצים גני אצטטן לכן נרד. דעטש חלנ ושאר לשרצים ללדו־
 להם כי׳ הק־ דשאני ללמוד א^ר א ושרצים מסלג דחסן סרמג׳ם נהגית ג׳ל ־אשי׳ לגי׳ א': ולק -נט
 על לי־טת יאנל לח איצטרין לק מהם ירש ולא מאטל ^ווד אץ לט הכושי שעת לו •ש חמן אגל הט.ר ;עת

 דהמן כאן טכיגן דלא ס״ל •צתק ר אגל אכדיט סר׳ דס״ל חיצסק־ לא sה<אר ועל רניו וחדא לח׳ש וי\ה המאכיל
 ־,י5ט0 נתט ולק פליו דשמו טק דוומן דס״ל אגד־ א כלל ל^נא יו קכא ס״ל ולא הסשי לו;ע־, ;היה עדיף
x שפת לפכץ ה״ג ק גלע אסרא k(>ץרק חמן גני נ״ט כר ג׳ט ;יין ולא w סן הששג־ שעת חמן יקרא לא 

 מוט ולכך לח׳שדחדחרנהו מד וה״ה למאטל משרצים •לץ: ולק ננכח להזתנאסר ועומד עלז איכור דתיי־:ס
 ס״ל ולק •אשי* כד' טסק לפיאה אצטדך ולא rw ק׳ דטסין ניק וירמכ״ם כחוקי׳ דה״ל להנאה קרא

:ה׳ענ חז׳ק ואש רנהז ומדא למאניל והים ללדש דאיצטליך
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»1« »ול: ע0נל0ש*»יש'ש'5פ1ק*דג » ץ נ1יו1לושנלוז»זשה^מש1ג11)>«11*) ׳1ו
« j<« מהל■ גג״נ גס ק גל /n נ tm 1 הו*גגל הי• י*!«ז Me נישיה• c'c ח tio 'T m■גו

» ס נ ח להל' נחי״ש־ס **•ט שס לס• 0)1<י ו »1ג גנ  התוייג «( גגיהס וניממי ל1שנ>ס שס׳ל יש״• '
 «•«■ li’Mi חמן ל«>ט מונח מד״ן «ה•■1&ל »• נ!ה חו1גיש "״ז שיש ויטשש >0ט<! שלט 6ה>נ וסייט

 W1 •דיס »)יט חמן מי)ר> ה1 גלל חט! נישחט •!6 ד«» *מדן ולס׳ טןשו לנו ■(te גינא ^גל ןא1ד
«י נסיג! ס1נח הומייה השגחה שיי הומלס ח׳ש ח״שימ M0• דלשמי) 1><0נ נישיל חן ני  גאוסן ho י

חי I'te לי שגייי נמחשנחי ממי שיה>• ה״ט גלל חמן נושיחי 1ש* גלני 0•ש> שמגחלה  גלל חטן ני.י
י גשיהיה יאי י י הי לגן לי נ r• יישג שלא ימן נל ל ניסיל מ  of נישיל «»יל איט לי) י6 חמן נישיחי 
 איתי שיחשוג יינסל הג־סיל מיסיל או חמן גישייט שח•! נלגי ונטי 1״nro לדןדן לני אל גשגחן או

ן דין אס מ h ייטק ג c i ע גססו היא י>0 גישיחו ג ג י א חסייא גל שיאמי יר, גחג לי מ׳ אג  גישיתי י
א 1א הניסיל לגין• דנאמח וגו׳ א יי אמייה י  שוייןא היטיה מו ש״נה איה וי שאייה ?אמי שהימג־ס י
א ש־יגס איגה נחייה » W שניהס חאט חמן  נישייט חמן אא אימיגא שלס• נלט ינמי לט אל נששס י

ט נססי• נחידיש• אמנס ידי׳א סימלה «ז7נ לימי ל׳ נראה 01 הנישול מילל 4  ססח ‘הל סל ססח אי
א ל סימלס ונרי ל״שג סארהח• ל :ואלמ נאויגיח אומי נאיגן מי

ם ט נ'.יז rמטלגל טסה גהייו ■•מי חלנר. ע ט לסי הגג יסא יט־ ט  ססה״ר, לא מריש אגס ה« ינו■!■נ י
 אלאגנישגימל אסנרמאהאןהדסילטטלגאס (לניטאנל ננחיאסייי׳שגססיס ס^וןאחי
ג ונדי נל ימס מלל למסי טוחייי סדי לנשי יודנ לאייאגילאיטלא מיי ש ל א ס סנ אייי ט א  לטשז לנ

ט ל ל טי מיס לנאיס ימה חנן לנשי אלו סי מלחיוי להמסא יא׳ל משמש גזי א' » גט* סל• לישת י  ח
 לדטלמייאטחוויולסאייסמשמש סישיסחתראנל נסילולדט שמנימשהיטח^אישימלסחגמשחסא

היוס להניא שנאן דחלו א׳  יסיחואןאליאנייזאמנמלנשלסלטיחלססוייםנאשחנילאאאזמיסי
ן ^ fi ני סגא אנל למטי חסידנ חל לליטר היודל  לזעססטסדם ממ אט. 0<י להסטק אא ללוסו סיטיל ננ
ד להסטן צרא ללמיו טחיל אם חל׳א טי סטו ■b נשאו « יסד לנוד, לילו נ שא טמן הי ט  טי-יי
א ילנשליאשסינאאלנסטן לטיק ליא• אייה שסוס די ®ט מש בננל אסרי לא־רו נגטא מנג  שחט׳ נ

ש־. מי אי אהמטס^׳ינ * ט' להפהא שאא סיסרהמגסשמשתסטנרמ *ז  ויאה !י^לסטאטי■.•'
מרו ל«0 אמר שאס :ני® 0:האיוירים לימיו ראי' מוס ואין  חל סיג לניט •לו :נלאה להססא אג ננ
א שלאי n ד e v ס לסי בירג; ט  למא3ו וסן a יאה וזיסואס לסמטא א< לכו י1לנ« יל; רשג׳ש סין שאי י

די לארי ימא אי דנ אנ נ לנסי ל״לן מלהויו להשטון י : ד  נשאמר ה־® טרש יש סלימיישטי שלאי חסן ®ו ה
t•; ♦ל• נס® o סי לארי עד יישגח ■נדיה ילא הליא! נל -•שסי שי נ׳ג נליסזז די ישגו א1תמ ♦  חטס) נ

שד להשטין <טנ לנן סאסוו שיין נ•• משש טש א ח׳י א ל ^ן מ ס אי ל אנ מ אן לססטא א׳ל נשלייד חגן נ  י
י ייא! רי ששה נל «ג נ0 י '. א ג « •ט׳ גלא ד לה■ ינא poi׳ איל■ חשש •: שיא נסהי שאייל טנ דו  טי,0ל
 מהגלאמןנישנחהיאלשוש׳יושנחסרנטיד גםעלואיזלסהמססנהייידסשייחדסי׳מינשלמא ידש
oצtש^לנ;נ^י סיר a tדי!י<גוa■ ♦oמד חsאשמויcנoסו  נל׳אסלמה •נשאיטטשא■ אחמןנ:נ
t o שיד »0 •דש נאש H סו נלשיט. •דש הנריווצ מןן לחנה טו  חח״י נכי• נ׳•0 וה« להימרם דדל י
ט פלו נס  הנ*ז• נסו ימס ינר סחלחיד מן חל ג שמששס מי ש« נאן ו1וא •טודגליי הניא ®יי היטח לי

 זנאמת שס״ל ינירג הייישלמ• של שחילא היי ל*יי א׳ל לל«ד דההילו טל שהישנ׳ס שנחנ נ•״0 נשס
ג גליל דmלXיגמי' גרילינחט מששה אי גדיל תלמיד א׳ זאדושין נסס־א הרימלוניטא וה  ׳•ל א׳

 נהילו ממילא גליל שחל»ל מטא לילן דש׳ס סין אנל גליל למעשה חנא ההיו ס׳ל וני נשם להימנלס׳
 שמיי ילמ״י גדיל למסשה נס־ל ג־נ ס־ל ירמ לנאשס נו״חא להו נהימנ׳ס טל ילמ״ו לישיר 1̂ «מיל

א ילטו לגמרי הטרי מל לנמל מחדג נמיי' נתחן לו טלע אה גנל להיה לינוחא ירט מןש  רטי׳ע ט
 מלימודו להסטא «)ה ימנית •סי• ממילא שגיאיי״ש ניין לנשוי ׳סל ‘יהי לא שיהחמן שי ׳שהא שאה סין
ע גליל מששה ם •תיין שלא ל^ייט נוי  לילי 5ט לנסיי ניל’ לא ינשיחחען י׳ש’ שמא שאן אמ״ל ל

ג שאשסיג ליפחא ש0■ גאש ילנו ני»ל ממי שנסח א1נפ« נני«ל שלי מלימילו להסטא לאשויט  ט
טל יהיא גחתמז נשנני יאן גליל תלמיד לטיל אנל גליל מששה rלמ ייה מליחיח לנשל ל נ  להסטא ט

ד סלהסיי « נ ש ♦ן לנ ט א מלשדי להנהיא א׳ל נחיל יהיא נחיומן שנגי יהא דלו נלל מוחא נ  סיאי י
מ7 יךנ׳להימנ׳ם הרפחא מי נ  ותה חיל או ירש נוהל»<יןשTויאיןש■tח^1לא ששדה טין נ־שיל מ

ם שגאש מנ׳ סטל •ישנ ט  לניחי נשייטט יא מלה״די לנשל טל נסל■ מחמן לו גשטלש שאן להיייח נג
סן חי־א •נסיו «י סג אי  נטחייד לנשיי שמחינ נחג ימחשןשמטוויז הללי מלטיהימנ״ס ׳שללש® מ
 אגן יהי* ש0 ילנאייה לני® נשיחטי אן נלל לנשלה טל נישול שנני מגולגלת שגשיהה משהע לני®
ג סשיי ל׳עילדן מרימן שטס ננישיל ד היטיה דחן ראן א״־ל ט ® אס מנולנלח נט®: אן י  חטלנ׳

י שהיא נחהן שדיאא שטיל י^שי לנשיה גלשין לא לווה סטמלה נשהנר נ  0ה«הין נחט יהני חמן נ
א •4י1ו תו «ס ט מן ד <ו ט ט סן מן גורו ולנו דשיטסליו נלסגיא ח אן י  איט ♦סורא ומן הילה ו

 מגש< אה אגל לאחליש׳ ♦זי שלה חמן שמו זיטדר !ן0 ♦«רא ומן גלאחי לחחליס׳ ?♦ט גי»ל מישיל
 סשו ווינמחילה שלא«יה נחמן והוי השחי להיא גגישיל וזי לאחלופ• נושןשאימחסאגלללאא®

.ולו'א U3 רש ושל״ן אחייס של נחמן שהדן
מדס הגה רג פ'•1 נלואה נישאת יה הר נייד 0»ו ניח המשנה■ ה י הלני•. <חגךר  ט להדי סחס החג סי

 לטל ייאי• ®יה ססא הי■ נישל לא יאם סין ׳סלא ילנאייה לנשל לליין נחג ילא נחאה ניחילר
לון חיאט א■ נהסן סאינש־א הניח ינש־ס לישמיא ש נ ה נחא לחוא® נסשיסיח הימנ׳ס סהא יט וי לו  ו

 שילא אילם חמלו מישנה הסאה 0ה»ז למן שנחנ הסדס נמנית ללא להימדס לטל לישי פאיס ט'
ע הניח מן ה®® נשילא דאן! להומנ׳ס ס׳ל יא נ•׳ סל היא וסיני השיט ם חסה  המשנה■ של החמן היי ט
ה שה החיה' סלטי 0»שה0 ינמר ה לאא המשנה של ד פי היא יא לנשל יפל ט ט אין יא'נ י  השיני סי

א ר• של ק והיא סמני לאניל הא שמא מנח לנייא שלדן י נ\017 י ם פסה !נ' ר מ פ0נם ט  להאל י
ה נלל לימי אןטאשגי אח״ננ.'  נססיל ד«ויד״־.א טיאיס׳אחילסי, ולא י.ג׳סומיחוןלן קט.אא»י

סה מי ש^אמי סי נ אי ט ואהגאחונהנ׳לא׳נמ׳ס ינ לי ציז t מסשיל פ o o אן ס־ הג׳ *•י ט א  ל
י חיוה ♦ש יטדא■ <ד סגי הגיסר ראן טמסין נסליטל «ל0נ נ פ ד לגריז טרדה מן נ סי גלא נ ה ה פנ  מ

ד טי נ  מלנחא סשיי סא ^ לומה שנשה׳נ נטן ידה׳ לומידסש׳ס ואן נדאה הגינו סדן מוינא יא י
[ •ינסמיל לששה «יו0 «־< » ני פזין ילא לן וחיחיז מין נג׳ם אמי סגיז מאי ימה רא לא■ « ן הלא ו י  נ

א מרלוידררטן נלאמא גש!מי פאהיס שי ה• הנפטנלט טיי הי פין אז יח׳ני ל  אטונסשיל ס
טנ נ•0 ת ו מ «׳נ נד• ח»ט ישהו בל יגששס והסגסיהסאה הסי.'א נ ט מיי ט ♦שנ לסשדו ט  טמטגו ו

ע מה לסי מ׳ ר א א מ״ז א ״ ו נ ט ח ט י פ׳ מ ט חי ט הנשל יחסא מגיל ס מ«י א אורה או טשיוי•. ט
ט *ל שלאמרסש »ז ל® ימי נתחן יטב יסר מרשתי B:א אסב S וניל ofc ט גמישנההסאשו If השג י - . . . . . .S

אסין שסי גיא לו טטני מיןי אד ש׳נא^אסישישלאמושייי השיני ס ט ישסו ♦^•.  הגיגי סלל »
גאמי ♦ 1וא נהי נוין ילא א חיזיו נאיש אנל נ•0 נשלמא פיהיל ימואיריי♦ למנה נגיש יפ׳נ נר•
«י נחא חויןי.י ♦ ני.״\ יטאר כא יסנגחנ חפוס שואין החשסי גגיאי לפית פל שי׳ב מרן ®אש חאן א  י

אפייןי\ גויאישדמסא ומיאן אבל ד־ שנ * ל חזן מאי• לח ו י טנ ט  רזאסט אושאי השיני אפן ולא ו
«ו גלא החצי פ oa לא ח׳גי 1TJC0 המשגה אס ♦> ועיג שניא ט י® להגיהו מי » די ♦ן מן יא נ  ט מוי

^ •יא די א סשאו ט י® חמש לאסל •נא שלא מ■ pro ®אן ♦ן ♦ נ  יסו! יידין שסי' והא יש׳נ טנ
ן טש ♦ : א ש דג כהמאי ממיג היחן נמחכי שמבמע ♦י כד הסגסד גלאיינט לפיא הגיגי צדן ^  ו

t ט לסט o מצאהיששיטלייו נאאנאן אגל לנשוי מאה סשחסןנסחיגאן סין פשו המסאי •שניי 
ר0השם לילי נאמן היי לא יאסיןשן המשני •שניי הנוסילססי״שצסיילמזיןטשלא נ  חס ילנ&נאסנ•0ו

טג שססספ׳ ש טלא ג וו פי ט א מ0ימןה:הנגנישילנשלציא0”טשנש ס ט  סשוהי ■שסי בלא ט ני
׳ נשצחי י :לששדו ®ט p !♦ש מ

אד «דולנ טיאסשלסאושסא חל■ ׳J (|ן טן חדשא0בהנל יגלי4פ1י0♦ן דנ סיי שי  נמללינסנאה פמ
ל0 שאחיאנטו ^ ב משל נפשי סאוב של ממן « ו צופן סב׳ס והו• חחיהןסאח■ חצרי טי ט  ו

מן משל ש ל ה ניי טי לנ ט טו - אי מנ ו טו מז ״ י לי ^ מ י ט׳ ט ל ו ט ט  נחידסו אחל אא ושד שיש נ
א0לה>אןולאטהאצגאח פ גכיחא ל♦ ליומא נורה סטו מלידס ספן 0בנ61יהה0ן  ♦גל טדא• יאיג ז

ד מסל לא פןושנמישל סהןנל מ ט ש ס גביש פסדאמאיבח יניא ממש אובא שהנל0<  P ונפנה ט
m שנל חמן באי משלחא o שאן ■שלטש לגן מסס ®יפן ♦ן ®cnc H a ממש f ׳0 » :i< »ש  סגלה

M י חגיי נדל ה^פו׳ גאישסיןשנבאוהשגהטשין של פד ב<פ.ש ראן לשמח! לחוב ♦ן שנסי אל ט ♦ 
חווןפליוואיגממ׳נאמייפיאשיחמן״ז' סהאושחממ שטפי ל טימי  ®נ הנוי יתמלא זחמן מנח ט

ח חסי » ל ד t סין 0K0 ננל ג® המקוש ג o סי הסי מ שלא יגסי פשא ♦ א ההאוש «ן ט חגרי יטש י

ל1חפפןומהשט9מונ ה מנ ד מ ט טן f«iV )90חאה^ןסו*סןוו ‘ל 4tnooa: •
□ סט (צמ0 7&יו ♦א יגד הסיייר ששח אוס מג•® גאח פ ט חל׳ ע ג וסח• ושיו 4 שיש ו p טס ד fp io

p סר* J ס ♦ן 1פיי.ללידןא>ייפ ב ס תי טגי ט לו ז טנ יט»אןשוהל«> נסיאיללימיי^ל פ
פ גלל הס♦ ססלחוויסמפשליוהנ׳סלמססשנישפחבלפהוסולא מן גחל מיששה םג מ שו ט *גו גו  ו

אג ייגא04רש0מ שנ אי טי  אנאהסיסדלולפיישלפיסייגלמיאאמיוהאויזוסלמ׳וטןיקאלנהן נ
ה סו+חשן אנל צשיו משאן טש ר מ  8 דל) ולמיס האסאס נל ינייס לויוי ושמו גאין ♦הי לגט צדן אז'

 קיוסלטווהלוגחססשאהדפ׳שאינהאנסא אםואא'סזמיחמןאנלצשר0גלה« והשנשהנייסססהאו
שלאסהיסשיל^ספואנלנלמאפןס האסןהדהנלטמסאששחח הל שאדו פנהוסילי  שלו ®לאן '
פי דאס ולגדי סהיל• טסמסחאבלמנסרנירסוטלושיןהזסמסנ• יא סי  0ל5טאשליוה שמילאן תו

ק נספל י מסיה ימן •חש <♦! נגלסא טל לגן סשיל מהי■ לא יחש וחמן שיל ההיפשלצי וי# ן מידסק י  ט
קס לחייי 0דנ^ןומו. האלו פה גדאס פו היגאעי שויפפו שבפיסס מןיח סגוידלנלפו  טללנחאאו
^ סשישדלןפנייאילישיז לסותניילדןלחטאנל ♦ויה שיי א צ ט ש ח ס אן ^ו ל מ ס סני מ מ ח • 
ן נחלל»ייוא״ל0דמצ^ ואאניונאןבנהיד לס■ ננהל חיה שי יי ז' ליייי סי ג ו ט י י שו ס חנ מי ר  רי
ד הנא ניי ן מון לו ביש יחסו oop פ» •חס נחמן ו אן0אוא-ייאהל*השלנ{0 ולא^ יפי סיו מי  ו
ט  ישס)■ סיודמסה סאיסםללנהייאנלס^ חמןהמנ״מוויאוסשעסדלישיןיחןילומהציססיל ו

שונאס •סיו לשההחיוהחציי!ססשיגאה אאסחלננ טנ טנ לדסהסההו סוי פי  0<סר<גהלמ> לאי
n אס ♦נל אטחנהנמששס ®אלססשיליוהגשסילןלשגייוואיה יביג לנשיו סח נ♦! וסי• אטע i t o 
ל 1♦ שוגג 81 סססיי .מלו־ יוחס הסלסיד ♦ן לגל ♦too מן נחל 0והש. לרס טל ללחיו  נמס לנשר פ

אן0ח!0-חטלמל-מט^דמשגהנמנמן טנ לי0יוילקי *1(ינג ח ה ג0ו  מגיסו( ו*ו*מא 0שייס»0י
ס מסלהו שדן ן8 ד ♦ן « טמניס אגל פו ס ן0י t דלו סי o ס «נססול ד היש פשון ט  סשוו ולמ פ

ן י ט ו מהשס חלמידי-ייסואיוייואט? טנאחא• ®יציה מלוסטנאלנט י ט א מ ל ו ל ט מו ק נ י  ז
rw•♦' ילנוי  o ס ד מ p ט to היו 0«לס לקצצן י0נגי. מס ירדן נ0פ; 

י מי דנ ל יינ חי׳ לנ םוו י אי שייגי חמן ש י ח לייחיט׳• חייה * ס הי סנ מ ססשמ* דני  סומג׳
ה שיהא אס סמשישיס ן אי טג ס י ר' ס זלא גיסא אס 1׳b יסאשי נ ס סלסס אידל Pb מג ג  ט

ט ^ן ליי ח סיי ד ב לו ט סן יי י י הי ג די לי ס ל מ יי י נ י טז ד ה א ט חי ש ל ^י ־ אן ^ ח מ ט סן ־יו י י נ  לנ
00b י מי 8 אי וחני לאחי •ניוא ט ב יאידל לדין נחנני י ט ימצו לאחי טי מי  החייס מן חמן י
ט' אנל אחי •מלאש ההא ליגאנייחהש ומגי לאחי ל ט ג ומרי יסיזאולאחר ♦ פי ד  pare מן א

« ילג״ו הפסח ♦שי ייאנלני ימלאנו שמא תשש פ יש אי י פיל י  סחיוס מן יאסיי ומנו לאחר •סווא ט
ל לנן ת תאאי ט " דשניח נטי ן ר אנל אסטס •מלאנו שמא ח״טא ושנין שמדין נ ל הנ  ט8ז סדש ט
« יחש א לינא אסלה חהש ילנן סי «י ט לא mb יהנישיי מפז י י  שסי ota לטיח פחה ♦ננו אה נ
אי ילנן סססח נחין » ל  רנס b סחשש דפקו דלמטש להקשית יאק לא ♦ אש? ז“« אס נץ הייליק ט

ג נהיית ינשחי « גפמן נחידוש׳ נחנת׳ 80י אחסיס •מצאני שמא מנח פי  קשה סתמן אץ אס ני
ן סיא מחחחן » י סלוח לשנץ נצוטט יהי׳ סנטו ימי נ » 'o׳ אס יאיג ד o׳ b שסא חשש נס הססח נחון 

 ״0• ולאחטג ילאג• ל" נהוא לא לאיפיא •טאל •שלנו לא מיןסשסח למטג חשש למא אחהיס ש8•ח
♦ ט המלח וסה פח והחילוקנן ננלסגנדאןמיל^ואוב ן3 גהסחמן ניתח® ההד יאק פו  ואנא 1XC0 ו

דג מיש אבה האש ט.מן ♦ נסחס נגאד אנל טלי♦ ספאא ן מ««ון נ ח0 רו י מים אנל «  •הם סמ׳שט ט
ט סי אסטש (פי-סאט ס טנ אי וישיש ו m סמלסא לינאוונ * אבסמשאורטייו אנלנחמן מ ' V i 

p r m י נ בילננמלנאגםואאיסנמיססרילט 8 פזלאסיהחחומהי♦ מ  (00 טש ♦אסטאוינאי
פ0אןל«י» מיל שמשם ומחא נגשס 0לט.ידצפ חטחאלנ דלשצץ מוחא19א שחשנבהו *6ד  י0ה

t 'לנך o| שסד ♦פרא י*לשווא• סופו יטלגדיוחמןבששטסאסייאחנאםנאסחימאשאזר ♦ 
«0חן1מח דסמייטוג י  0CV משש ♦פהא והקש יאנלשיואילא נאמחיאומשאויחחתן 0חטציא0נ

סו ה ♦ פי (גמדן ppo גהן לט פו ג b פוני ולא ממס■ לוישוש אן הבגי נ® ♦  ננמש ao שגמלא נ® טו
fcon ל נסז גמליוא יש וסב וששמא ימוש לי ח תן ו  סין הה P לגמד ואהא פנא ד<0 של פני

p להמון סקגהללאחטססשאי-לאאנהן i בלנחחלהיש  m:8 0 t o * > 1® b לשרוו מחיה ולט m 
P ו סס •פ־ נסיישיס מסס •הי׳ 0ט. טיאיס « אן פ ל אם אנל יזיה ♦ 0 מוחי ו»חר»מ נ״ש קי 0 1W1 

י דצמו מוהנ a אש סחששלסק ®קי חשש פל וטאדח־יא קייל ט■ חוא ט ד • א8נש נ »
י’״"' ׳יי”"■׳ '1”יי’י פ’י*"י“**יי“'”^ מ’ז8* *י * י ' י ^ל^אם *' ליייי׳ *'י • to ט מייל t ישרי רון טש מואידיחא הפשה ד o  b o ro מלס סברות נבאר אן קשה החמן t o■ ח פי מ  ה

ס שטיסמחשש סוי מ אי ר ל ט א סי ^ א מ ל ה ס מ א אי ס היי מ סגל אול־ק • א א מ חיי אנ ל  ה0ן4ח
» סממן לסבניח 0.11 יה1שפ יאי ג כששי למאוס יידון אש ט י סשפו נהיו •הנשי מז  ולשי נמס*■ מושג מ
פו חבש לס אץ ־10® 8 נאמס אם ס חודן ♦ושלו שבס דשא פא החווה מן סלל ♦ ק  טהסויס נמסו ♦
א לאאיחרגא ילנן פה א סיפא 8 לנריו• ואנא פנ  oca יהי פישוס מגיב •פ׳ ito נמקה יא טינ
ה 10♦ ס י אמחה והסירה צפ ל® פי ט  אגל לי׳ למש יא• לטיד ופסאואסא ™יא אא למסה• ל«ש ו

ני סי להא ®נ נהייעוש סבה יפי אס שאן ני ה ♦ מ פי - ג ם ילמס לto חשש גלי פי»! נורא• ט ♦ ס  ו
י ס׳ל ויניב הגל איב יפה ניה נצי ׳לטה׳ב לסד א־צ פה לניוד נאהא  ששא תשש רש סס ואחד ט
»וו נבאי טל ולנו לחסן לדן וגש בוס •הי׳ 8נ8דאהאלנ־.חלבחאי ונין איה 01:יאנלש איטס  נשי נ
חי ' אנל אפלה חשש ילינא סהוכי *•ה-. לb פלפן ♦ז 0:־•י ׳זחסן פוא• מילת יפס פ p י r< סדא טל 
t ל® 8 ♦ פשה ט a 0'.ט.א a יא 8אפ חבב ולהא ו«ו (אצוי o  b ג שסט• קשה נחמן  to< ■פי פז
ץ שו איס8ש4י«נ פין סה חשש 104 השמח פ טיניפימתנ שש׳ פין נ ס פי הי ^ סי פונ מ ה ® ® 

ס :השלי® מ  Im תשש אןאםיסינהצישימאצולהאסה חבש סב מיניפ׳אשמייפאיל־כא שמשי ל
א לטש ♦י שה למוד י’א־ נחמן י * ' י ״ "”' י *'“״ י’’*' י י ש ^ ז  8שי0ניה8«8*1הי0’'

«ל!פלבס ן «י ד ל «ו »י 8ממשילטו פ«ר לנשיי ר ל טש לחסמה1 ס׳ רי הג ת והד טנ  סא( ♦
0<b •ר אי נ א סיל יגפאל p טל ט< ופין פש ל t לפיו P® גי׳ o ט י י מ« נסשנסא סלג׳ הי

ה יש«אל ג טנ טז נבמואל •דל נש«אליאנ| הסן ט ט נ פ bי ו toי פואנדש » ו ל 8* י טי  £ ט
א ב מל ואחייב סה נללמלל a חאן « ה א ת ה ה ו ו ׳01 טנ ם ז מ ז ט  אהדבא של־נ'♦יה♦8ו
ס אשטאא ולא י81 ^■;ון ^•אלהדיא נני פ ו שא8ה שםז8אחדנאנה ט ובליג׳ פ פ ♦ raoi גלל 
a מד01 סגסא ממה פשט פוס ש הגיש וגמיש גדיש 8ו ש®8 ♦יל 0י ו טי גאי ^ t o גהייס t o n 

ם נישה ״♦ש סבח׳ימ טל א:1 טמני י פי
ק6 ׳ ר  ®זפסססס לי שאנש הימל w♦ שיה•׳ מיא ופי סניים אצל חמש שהיהין יטאל ,ח' חל׳ ד

ג יפי• ^ ש יהצה ד * ס b חמה ט סני  טגס סיא למסרס ואמי ולאפי משמס נש״ס ■1X ט
ה אן א־שמחדטן הנ ס ילש״י הסטי לאחי הימן נ • ואני ש״יש יאציימשהשה לתא ט סי  סל סי

ta■ ט ל״שנ האינט חמיא סימו שסח אי® נאיא פסח ל סימדס ד ג דל ינחת גארסח מי ס ♦ 
ן ט bנהנא מוחי מומי אללי יטהיגו מפנשיי נאמד אן לנאייה ואשה והוא אלד נ oלא מהגטו א 
א מ?נ׳ ס איני אס י ו ׳או פ  ♦1M •שואל b למטש היא אוינא או גיוהי אם אגל הנגד• b למסיש «

p הגי תהיו יאיינדמ■ x אי •טאל של היא אס b טי o מ• 0*8 נ x א אס ט• b ♦ •שואל של פ  ג
ן ואה למשוא יאיי״חא אp•xד ן « פי פ b< ®פי שלח לנשיי סחייג הספו נ  p x אס ולדג האה 

טו ולא שנר י שיט? מחפיו להוי® סחיג ש®•־ נהיאה ילאיטי לפנגי ואי- ני ס  נישר ילא ♦
ש ילגאייהטטאהלימידלדשח ל טמניסאי ט fp ו 'X i lCT61o o ta 0 ♦ ס א מגי אל ס ״ איו  ו

ה מן אנל מויננן יא אן ליוימ א־נ מיתי ה״ו b שט•«מי ו  pxo ת מן גרס נססח יואב ש  טי גי
פל שששין י' 0®■ אטמןלא אואי״חאיק פני8ש חיינינח! שמיינאט־ פסטמלנשייק ט א  ששני ו

הטיח הסטייס שהודחו מה מיהו ®יה איפר א וגא®®® ו ס מידה אפו ד מ ס גסהק ט  מי
א ס מן למט א«ו ולטי! הפי איי מ־ חמן י גל פרש איפיא א’1נ-יןז ד י מ א א » נ נ ^ ס ז פ פ  ה

טו סחייה p חייג ד (ינלא^ «x לאחי מצע ®א ממש קיש־אלדינחא יהטא לנ ג ו  אלוש נ
א ♦חחיא גמי יהד מח״לה •שיאל b שהי׳ אמא fm אח1ח נאן יש לסואל טו אגל ♦סו  piMito ל
א פו m שאגש שנסי® שטל ששהסייירס יה יטאבשנאמח לאמפיה״הוהלטמיוי־א} ♦ |M 
» גשמגיש שאי ההכח א נאי ♦ן ג טג וייס אגש אס אנל הננו• הל היא הוואי ט ib •™1 או א x 
טו יח״ג הוא ספן ט אb ניצן לנ י טי אנסיבו נ א r כהנאה ל x i סנ׳ל טאיש איש® טישג OXC 
ם שס״ל מה מי ט א בנאחחיא ל א היי איפי אי״חא ת חס סחירה p לפמיא י © נ ד ט ת טי סטי  ו

ק נתלד אשס 8מכ שאיני שיןרל חליי סאשם בלמד א נאיאכע י  B®•• חחיפין משני תחינה כנץ איפי
ח נמס' יהגה י ס נאאנש חלד לסס <רנ איט והא דליי ואמייא■ גלינחא נ® סליני טיי ג א ר ^ 
( י י שי י ' ל״יי * י * י׳ (<יזי ♦ נ t י o■* י י שי נ*נ גאן * טי ♦ רג •סוני ♦ ל  אגו• טסי ♦
t לא יונח o ' ו אפשי N שס ילונא יוויא) מלי? נט® ניא והיא ט י פ m יאנסה! מהנ<8 ♦ b 3יל« 

די ♦ק■ 11i1vob)0'1־p1 שה(ונא ומנוס משמש א19 אן נ א*«י J((*לא ^אירהויוiיX סי• «וי
09V10
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^’ר, זמ׳ה נמיע ̂ק’יית־ •,•‘ייי דלא ד־דן דסד.יח מ̂*יד א״ש 1’6ל1אכיר חדרנצן רק פתירה ח  f"T פ
 התז־ה מן ח״: איגו י כ כשק כא; ש - אף ואז איכז־א איקנפ כ״ל דלא ידכא אג״ כשיטת דאויל משוס
 ל'כא ייענשיו א*** שלא ולת־מץ כ־■ תיו: יהי' :לא נאיפן ר: אתה״ם ;n אך;מיש מהל לכך לכפר
 התודה p חי־כ ככשקי׳י ׳לש׳ז א״ת ח״נ א־כורא כא־קכפ זאף נהר־הית כד׳;ת״ן ל די,״ לדידן אגל

 :עוג* לעיל ו :היש־ "ה לדתית ׳אין ס הרמג דנר׳ וא׳ש ל נ אמ'פ !מן הגיע מהג׳ (א תו לנער
 ‘‘̂ש ידיה הוא 0־ דאף א !כז-, מק*׳ M נידו שי: וכל לשדיתו נידו;*יא דש משוס «קמ״׳ מכח

 נ-י:;ון י׳■5פ מכשיק ־ו א אס ה ̂י* 0 נ:נ* לו לכלר, תינו לתכוע הגכי' נ־ד הנד־־ה מ •י לשייתו
נכע־■ יוה ; ג ועיי, תי־ס‘' ;::'־כ לסדוע 'יי־ירוגו ש־'א הנכיי ג*ע;י. לא לו נ 1 :־•:ה נ:כ̂' דודא'

פרקו
י, יזו ע״יש חוגו לתייע ה,;־• גיי יש ״פגשיו ליי גא־יר שאף ת״׳יא כ־ סכת

י<' ע ■;‘י הר-נ׳פ יישון הגה י ו,י׳ ׳יא לא רלור ידי <א מצה יד• כת־-־־ ־״דיר מ(•־ נל. :׳
 •ג־י •'ית־ ילע ־לוא ייצה כ י"ינ ״ס שכיס ילת*מ גרכת ופס"• טודד לנייש גיאה ול:ע.'ד כיל

 ־ ■יה טעם נטי: יכייו ׳ייאי ונזר. ל״׳־. ,-;לה שה-ריי יצא לא מרור י־־• צא רצה י־״ כא״ד ו-צה -r• גלפ
̂'ך -צה ט.ס ה־צה מון שיה• ונעיגן דתן מכנר נתדו.י הצרפם כ־גתי יצא י-צה ־כלע הצועס  מטשי', י••'־. ו
 ־.״׳ה ך נג ייסא־; ולכן ט כייה״עכנה לנילהאין י׳—־;לי *•צהי.״.ו טעס ונעינן י״וכמ ‘•צי יא ונד״יה

 ללששי '־תף דיי ני; כ'עו *'ת יק צה עעס ה״צה עון יש ס‘׳ ינל מ;צ' יאויגג־לה'כן'א א׳כאי^ מצה משם
 למ■־ b נייט ס‘־ ד ך‘׳ ה טפס יה•׳ ״רי־ גני וה׳ה ט מעכנת יי־ה יא־ז לנילה יאזי הד לכן מצה טפס ולסע־ם

̂הוהדp׳r^״p^״  לכיי־ לי-רריויראד נזה שין לא •ת־ ייו-ייו נלע אן־י־ס לעכן נתמת כ־׳לו כלהי־תו־לנ־
̂יו לו"לסי לא א'כ:ינ ;דרג ומייל יאויייהת דמצה ל-יה ממיל המ''* הי׳ ית־ לפס, היי אס דהרי  נ
 «v‘'דיין דתנו כמן נ ות לעכן שלא א!ל־נ; י.:תא דכהר לזמר א׳ו מוכרת׳; 5ונפ״ מצה יד ייצא לאהי׳ דא׳כ למכן

 1דאמ״' ‘יצ לידו מצה ירי טי נע־; היא כאלו המדיר א־ וצי] רתט אן;וג ולא'צא מייר טפס ליכא שיג גשלימיס
 ־׳‘'ר׳ דל א ■' ללת דיפ-ן דכי־רי י.'ת׳ הוי שר־ס י,׳גת ידי יצא אה ‘כשצ*״ כלעט וט לכילה ה־אוי כל כי׳
 כי כל‘־ אה־ד דכי■*׳ הדתי ו'.מ כיעין p כלענו י־שי’ לא לייצה ס־ריר ניטיל וייפ-י, לפשו כאלו וסי לה לג

 מ5״ ,לכיייה י ס־א כל כ״צה כ:׳• תצי־יג, שיכ לנילה יראו׳ כל נייייי אמי*׳., יא ׳*״כ יצא לא מרז־ דידי דאמר••!
̂יויוי כל אריריק לא דנמרוד דשאמר הזית מה קשה א׳כ אך ט 3.ן> t•>—- לץ..- ר .J •׳יי ,1 . . . 
̂ד מכל יצא ר מר  ה־׳רו־ תיכת נ; דת ג־:י לכן ליי*ה ט.ל ייו'‘;•־ הרמנ׳׳ס כ'.צ כן יצא לא רצה רדי לכילה יר־

 י־ההי־־ה א די%' הטינה אן ־‘שיכל'י׳ -י-־י־ ללהימנ־ס ־ייי עיד נ׳ה ייומהק זה מטנ׳ זה וצרתה המצה מתוכה
̂ד״־כ ־צה והתלה  -צ־ ר-'ית ד׳ יצא ־־ס ת׳כ לו ט;ל וי-־־וי כ: להתהיל ׳צרין עיקר יהחצה ״וכת א־כ מייי ו

 יגתת׳נ •׳יוד שיי׳ ״״א'היטך אל *rn יאת׳כ התייהמצ כ־קי־ה המציה ייק״ס ררו•־ פיר אזיי״גלאת׳נ
̂כיל 'צט־ן  ה‘״ ׳־' איי"', לכן ל־ייה טכל הי־דר 'י\׳ יניר לה־טן ייר למצה ר,ודס הרריר ‘רהי י־צה את׳כ'׳

'W א ראוי״ ד!ה נלימי ל־יצה טכל :"׳־׳־ מכת שרכס ידי יצא לא דלע הרמג׳ס טינת אי יצא לא מדוד ׳*׳ 
 שרי: כלפכו ־יד לומי אשכר אי לכ* ל״צה הרירוי יטל’ לעכן כי̂לי דהד נשניהנ נירא אס וא״ג ־־רנג! ויי־י

גט; גראה כ׳ היטכ ודו׳ק יא״; רצה יד יצא שוכ ייריי ידי יצא רלא וטון יצא לא רדי יד לכן;וג
ירמכ״ס נדנרי וטור

̂•; יכ, וט׳ ינ־יו״ה נהלה יוצאים מהגיס ח׳ ד-יית  ״נ היה לכ וט׳ כיחשליס שיי ״עשר י״צה:ל יוצ
̂ו ̂״ר והיי ׳'ת יוצא ס נייוכל .גי רנמע.ר כושי, ״חש ממנ״ס פל תר  .ל'ה1ייר שד עשר ר נ-.׳ס ק

 י־כ״'^ אי; ד׳;ו לדנר׳ כש׳ס דהאדקיגל לש״־׳שכה־וש׳ וי׳ל פיי״ש ני׳מ אצןקי*ל1 •י״מורכנן נלוכרא ס•
I י.צ מצד רייין;יוה דנדיכלכס״ללי׳״דהו כיין כ־ל לכן דאיל אמריג, דלא ההוא כר׳ ׳נטר והיא והי:ז כה
̂יל ״כה ׳יצה כ״ו.ל'ה ’:כייטשי לכך ל ־יא דיייי־ינן נעה 3;״״ יגן א.ל ״צ* אי״י לנ* ר, ;......נ א'1 יי

̂י־ייהא'*זליץ כ־ר מדרננןו^ רק הר יה קולטות רחתיטת  ‘ור״־,'‘• ד מייל כיא: טשא' כטכה כו'*מיייג, די
 ̂׳‘\רי> יכ\ל -כ-יי-. כי̂ו ״ר׳̂ן לא,י:שנ ו;^ מכק.־זא-ל וט< כדיו; לו ייהני ההורה מ, ה׳ג כ! י־;• מתד
̂י סאיל צמי יכן עצמו יצירך הררי; שם  הה־ ל־נ-י־■- "1ינ •ה.״ אס והרי גוה ו־ה׳ט אמריק לא ח־שיל געי ו

 ממין ׳■׳נר ־׳׳ נון כין יי-־ז אה־ ״עניי יה; f דמיה נטרהV"C אס לי וי־ה תהי לי ״־־ .ה ל׳ מה יא׳כ י״תה״
̂יל טיולי, יואיל אגז־יג; ולא  מנת רק לו : ה״ לא יי ע־ ס ־כי־׳;' כיו, א״־יק לא ל־רושל־ם ״עלס נע• י־ו: וט

 הד:.״גצכולין:■ו; לא של,לה יי־ אי נעישר־קנגניל׳, יא׳ ויואיל א״רינן לא הואיל יהר׳ ג;נ^י;ת'יי^־ל טאיליי■
 ד, ״׳מ לי־ישליה יט3ל'. ־"י־ יין א •ת אתי:׳ת; ״ע.ה או נם ראי• יהי׳ לא שהמ-י, מייי; מתיה־ טי דשס

ד י״כתהואיל־־׳ אזל״! השתא ינתר ושעתו מקו״ו יק להק־:  חשליסיויא יי ייצא ני א ל; כיי א״ר׳׳'כך לי יואיל י
̂ל לדיני;: כגגולק וכ׳לטאילכלכירק ־קיי״צנמ׳ד מכאיו־ילו'־יד[  נירישליה כ״' ר׳ג• •ק לד.א לא הי׳כל ני־ו

 ניריכליס כ̂״ וי*׳ א״י•,; ולא ־אי כ־ר׳ ־ו• נגיולק לכך כשלו מי איל ה מכת *ק עצ״ו ייצה :גוה מ-ז, ט׳
rכ' מצה ״רקהדיט ייי iלרו״ליסואץקיי׳־לכי״־י יעלט 'אירש׳• ייאיל רכת שלו הרמ-ין כגט'ץ אף לכך 
 •וא־ •׳■ל או ירמנ׳ס כל:סק־ ו־״ש יואיל חכת הדזט מייו; ונירי-ל־ס לוירן אף גטה ממון נגטלין יו לכן
 לא ולכן עיי״ש יליו ד׳ה ל׳ייו דן ננטדה התוה׳ ט יכע־ן:כ דאי־״תא מתיצה'קלוט נה׳ד כ״ל אכי ד־נ גטן
 נכפה׳יו מצאתי יהוג ודרי, הוהיל ׳׳ל :טר דמק לקלוע ־מתינה ק״׳ל אגן ׳־כל מירטת דקלעוט היאיל נם שיין

 ודו׳ק כח־ש נראה ול'נ''ד עי*־: א־.י נפנין אך היא־ל מכה זה ורן כעץ ג׳כ p:: ט׳מ בהל׳
̂ן  מ־ נ׳כ וט׳ יתאזי מיה לאכילת ניכנס כדי כמעט ה׳ינתה -קו־ס פסח לאטלערג אכזר ;7 י׳׳ב המה 2א

 הנישק־כ לשין כייכ״עות יטרה ׳ה ל;ו, ומה יט׳ למנתה כמר, יאכל לא דע׳ש ס״שנה p העתיק הרמרס
 והדיר חטי. הדיי מכת טי דהטפס נזה ס והייינ רש׳י יילשת נראה ן7 לתאגץ הרצה שיא,כל כד נוה דהטפס

r ויישום תק גדולה ל״נחה ו1דכד נכעיא נש׳ס לקח; והמעק התה x ״צה ואשוס תנן קטצה ל״־תה סיזיך אז 
 אכילה ה״צה תט׳ .יא י׳תשש רק ייטה הדור •כת הטעס דאץ להדא משם מזכה גסה אכילה למכלי׳ ־.־.f ולמא
 להיכל הם מט ולמה ה1 טפס ו נ״צה נארח כאן הר*ן כהג וכן כלל תוגיט די כה יצא נלא נמר; ממש גהה

 שיינס ייטעככד •טדא דר׳ שמכורשנרייהאכלוגתא כיון קכהלהרמנ׳ס טאנךדהד ליי-נזה לי נלאה ומהשהי׳
 י י נ״ שקן ע־ גסה אכילה יט• דאה גפה יאכ׳לה שיה•׳ זה איטר שיין לא וירע דנשנת ונכרע תאב כשטא לשנת
 נה ני .לה־ לו הדרייצוהוא׳נל*יה הכת לתאסן שיאכל הטעסכ־י נע״זנ״גתמ• ׳כ ר כמ׳׳שנהידישי סכעידה «זר
̂א דנ״ל p מ^ש ולוה גסה ^׳לה נ.ניל אחג־ נמס  ’יי. דה־כ היא ׳טדא כ־׳ התיית׳; דהן מ־יד להן א.יל איני
 זפי״טא׳׳ש גע׳ב לגמיי ־״־•י יישי לרצי דנ.למא pי׳ל ולס״ז למג־ה נסלזון אז^אף וכאן למכתה נסמון אוסר
̂יכא ננסח ח־מ להדיו ד.־י׳־נ דנששת אף י׳ל עלהדרו ח אס ההיחר גיף רנפצץ לס ו לשגר. כס״ נץ לחלץ  -צה ד

 רון להכיל שס תייגלה־טדוייגם ו־י׳ע נשית גס רכיל יט־א אנללר׳ לאוכלולתאעי; להדרז •ז־ל ראו• וחצוורזע
 כי.ן לא אי ככת לילקגי, •ו־ראי: ״;p הארכה ולעד 0י\ד שעה גהתצי נפ*פ יאטי ^ה א־כ ולמעלה כ׳צרג

̂כל דאס דכ׳ל ינפע לתאנין לה־ית רנריר לר׳י פ״ל רגסגע״שועמ״ס  •היילתאנק ן שעהע־׳ ידיצ• אך v״; קהיס י
 לה איטה'א• וז״שלאישתיהנזי תצזיי־יצנר. ונ.גילדפ׳ש W נע'סאיןחששזאםלאיהי׳ג'.אטןגסנע'ש0ג

 ״ציה יויי מכת הטעה דט• כ־ח ט ו ופ תע״ש לחדש צריך p)t לתאנו; יהיה לא ונוה לתאטן יט' דנוה לומר
 רצי:כה עוד ל־י״יד ואי; נ־ד י מז״, לאסר די ולכן רזה דרכק רק טי סצוה דהדזר דרנק רר, הד טט מ א׳כ

 ייכח אסיר ה־ויה מן ואילן המנחה מז ואע יצא לא ט־.ורה צץ ה דכ גנה אכילה מכח דסד מצה גני אן ^רם
 שעה חצי אניוט לכך התו־ה p הר מיחה דזלו, כק ולכן גבה אכילה לידי ינא דלמא לחימרא תורה ©פק
 מד הר pול ל״גיה סדך א\יר ולכן שפה חצי סיפה דאדם וכסרס ממש מצחה ומן אפו נזה וגזרו ג׳כ ̂ יזזיס

0 ולכך טא יטדא רב רמתציק כיל ©*  יכילה כ:רל הגזזיה יט׳ •יצה ומשוס קסצה למצחה כמון הטוגה 6
 אין ה׳כ ייא מכי׳ י׳ •י־מי; ״ל דקי לדידן •*ן רהיס למצחה ממון כיה מ״ש ר,שה לתאטן שיהי׳ נדי דאם גסה
« אכילה מכלז לתד: ציקי  לתלת י: ט־.־יר גון ת־וי דלע־י, וירט נ;נת ׳טדא לר' נמו חטה המר מכח רק ג
 א פ רנ ישיטי. אדל ליץץ דהש״ה ’מה:אחי־, rc,לסי אין והגה הרמנ׳ס כיסח וא״ש לשבח שנת נץ ספיר

\ח׳יי ניייכיא פ ר דנרי ררכק אף הנה מנ׳ל למנחה וכמזן טא יפרדא ר' דםי־.רי.ן ' \  דייה שה־שה נחי־ד '
 היית א*כ עיי־: נג־יך אהליתא רהלכתא שה pו״ה טא ־מ,נשי^ כ״ג ר׳ש ד^א ח-.נרא גנרא הש׳ס סדן
ין  p3ו ייא משנשהא אטי* לייצרי־י כייץ־ גמי דנ;'ש דגרייתא כריס דה׳ל שפיי־ •״ל עצמו אינעיא נעל אן ̂ל
 צ׳נ P או׳ת על נחגוד ועיי; רו״ר, ות״ש א:ור למצחר כמוך רגם מו־^ הר וכאן אתיא יהודא דסד׳ ס״ל יר06

:פ־י״ש אחר .ץ1יא ר\מנ׳ס ליד ל״שג שסאדכתי סה צ׳ד ודף
"©p הכית דנזמן דס׳ל מלשוגי נראה הגה צ״נ וכו׳ נש־פ ומרור נס'פ סצה אכל ואס • ו׳ הל׳ ח׳ 

 היה נזמן אבל נפ׳׳ע אחד כל אוכל רנה אס או יחד תרו־יהו אוכל דהי׳ או ניח ה^ירה הי׳ י
0C3Mוכני הגיח נזחן מ־ש הזה כחן דח׳ש תמוה והוא יחד אוכלן ואיו״כ כ׳יאנש״ע התלס ואוכל 
 נכיר ד'ה̂ל שכתיו הי״יה׳ פל 'תמוה שיש מה לפיל פפמי־ש נראה נזה זליישנ פיי״ש נלח״מ וה פל

 ל די ל״שי וכתנז 'פיק נדענד:מ׳ דלילל כיון כהלל למקלש זכר לפשות אצו צריכין לציה דא־כ 7«7נ
 ::עיין ־כ מ:.יי״נכ'הע־׳ ל:לל הךיתז יידיף לת דנוה כאיש נתזך אכלן אס רק נפיק ללא סינתהתוס׳

 יפיק ש נכת מ״־׳ התוס ולכן להלל מהגי לא נאמה מכא־ס יותר אנל הו״חד בא׳־ש נתון ומ'ס ייזל
 הי:י וינהא כרמן שיעשה שתן ת א'כ ייכא*ס יותר שהה אס אף מותר דלרנצן כיון חיישיצן ואגן נד«ד

 היו פכח דגס כי.כ ז הטיו דהיה נאמר כן נהיות והנה פ״׳ש כהגל יחד נכניצה ולאטל לתזור ינ’ת ולכך
כמשמפית ומרור סמצות איד אוכלין היי רק •תל טלכץ כחגלכפסי/לכ׳עצאסץ הת׳י סעססאנל

 ימרזדייס חצות פל דכתיג כיון די׳ל כו צאמר הת״י לנרי ולפי ע״״ש יאכלוהו !צילוריה חלית דפל המקרא
 נממך פל דנפיצן ומחד מצה לאכילת ססוך שסח אכילה שיהיו נפיצן כ א גבמוך הו־ על דנעת! תי;^ ונל
 ככא׳־פ אכילה סון פד אכילה מתחלת יהי׳ שלא ממשגעיצן יחד שיהי׳ דנע־נ! דהיכא הת'וקהו־כך ־ק

 אכילה נץ ההשסק אין אס די נזה סמור שיהי׳ החידוש עיקר דק מחש יחד שיה׳' נעיצן דלא היכא א:ל
 על דנעינן כשכח הצה ולכן כסמוו על והוי כסמוך צחשכ נכא׳ש ניצי ניני שהא ל'א נל ס נכא לאכילה
 שיהי׳ נפיצן לא אנל נגמוך מל להיות כדי נכא״ש השסק לפכח מצה אכילת כי; יהי' בלא ן נע־ ככ־ייד

ת  להלל שליגי ומרור נמצה אך ממש יחד נפיצן דלא נ־וו כא'פ הספח אכילת סיף עד הייצה אכילת ״־י׳
יצן ד:׳ל  דלאבפי; דס׳יל ולרבנן ככא״ס החרור הוף עד המצה מתחלת ׳תדמ״שכפינןשיהי׳ שיה׳ ד̂נ
 מרי כישוב תרי׳כ כסי׳ כיעורי ח״ש גכא״ה(ופיין אכילה סף פד אכילה תלת מ־ ל־׳נעיצן:יהי׳ •מ:

 והשמשות שבת פלהל׳ זהכחינורי והזכרתי שה קושיתהנ״י ליישב ס כ:בה־מנ ק שנקט רה הע״־
 כאכילת למהר לרגנן א,ז מוכית הי׳ פסת דהוי דנזמןהניח הרמכ׳־ם דנרי אינא־־נ ככת׳־) חריי׳כ לכי׳
ת מן גזית לאכול היירו־ את- צריך דה׳ כיון ־־־n ינה  בינת״ס שהיות יפשה אס א״כ הפכת אח־כ1 סנ
 פוד יעשה ואס וזנח המסר הו• זתיס שני שהיי הפסת לתחלת ה״צה סיף גין ס נכא חהככק ת־1י יהי׳

 לרנגן שאף וכיון המצה אוזר תכף המרור לאכול לרננן אף •יוכיח לכך פ מכא ׳ותי ■הי׳ מעט שהיות
 ולע יחל ולכינס לתזור כעינן לעגא תזךא'פ להוי כיון בדפנד יוצא להלל אף שוג ■הד'י־י: איכליס

 ננזה למרור המצה כיו לשהות יכול לדנצן א׳כ פסח דליכת נוה׳׳ז לדידן אנל זה או זה אז לעשות יכול
 הלכתאלא אתסר נרכנןכאמתלא שיפשה חיישיכן כזה מותר כיזןדללנצ; יור.ר ש־שהא ה״שיצן ולכך •:ע•
וזז״ק וא״ש שניהס לעשות עחויכנזה״ז לכך כהלל לפשות יחד ולכדכן לחזור ייהוינ לכך כמר לא1 כ״י

שופר הלכות
 השמיטו הש״מ וכן הרמנ״ס הגה נ’נ ונו׳ ׳ו״ס את עליו מתללין אין ל׳ה של :ופי י׳ ‘ר< א פרק

 וראיתי תמוה והוא סחתוס את עליו מפכירי; דאין המשנה לנקטה לה גוצי חל ה המש יילשי!
 והנושנה דנריוגכונץמ״ש הישוט׳׳קאין שתירץ ומה נזה שהרגישו יעקנ ישועת נכנר תוכן כע נב:* ;את

ר הין'י יאף ס׳׳ל  דתגאי כאןפלוגתא דאין תמוה הוא התורה מ; שהוא פבק ה ותרמנ ליננן הוי ל נ
 לחל״, שס הראשון נחירת מ׳ש וגס המשגה פל לחלו־*, נידגי כת איך דרכנן דהוי ה׳ל הייש־ה כ״'ו^ס

 נתשב לא השפר הצל הולך האדס אס ונין דיניה עשה הוי לתמוה מין ייאיס השיכר את מוליכי! תה גץ
 כישכיהי׳רניס השופר אצל ילך שהאדם אפשר הרי פסקא הוא דגיה צה־ר ולא נהי־ לא וה ד־גיס עשה
 אצל השושר שחולק• להיפוך צמי ואפשר דרניס עשה וטי י״ח’ להיציארביס הוא והילך לתקוע ■;לו ולא

 מ״ר׳ וכו׳ לחתכו כגון כאיגך ממ׳צאי פפקאוא׳כ ומהו היחיד רר, להשיפר בצייך ח׳ כאן נימי; הימי:
 אכתי דאורייתא דתתומין יהא ולו רכים צורך דהוי נכה־ג התחוסצייילי איןמענייק־על כה רגיס ציין דהי׳
 ננה״ג חיירי אייך גס רכיס צורך הוי ך(וז ח״רי התחום עליו מעכירין אין א׳1 ידמה ׳ת3 יק כת ד' כיון

 זה ל״שנ ל׳ שנראה ומה כלל צכון תחצו אין לכך געידנא דא־ט לי' תיפות ול״ת עשה נ''טעס ל״ וא'כ
p לקיים דאפשר ראסד־יצןדהיכא דמה ני^׳ת י׳ח כבי׳ הנ׳י דעת יהגה ואיחר תע; x ל״תאץ חתה פשה אין 
 שתיהן לקיים א׳י דעתה אף p.oo לקייס יכול טי טעה שנשיס כל הטונה רק שתיה, לק״ס ינול רעתה ה ־טו
 כאן לי׳ ת־סק סא ול״ת עשה דו׳ט הטפס לומר הש״ס טצרך למה מכאן קשה ילפ׳ז עיי׳ש ל׳ת ויתה ע:ה מין

 ל״ח דוחה עשה בחיק לר,ייס נידו אץ רפתה אף ממילא נא; שופר לו ט׳ אם :־,יק ,״כ־3 א.;י דהיי
 ל דה למ״ד ימשה מה טא ול״ת עשה הש״ס תאוזר רמה דקשה מה ת׳ש ויהי׳ נהג״• r־( ריבי, יהי׳ מזה ה יי

t •כסר דטא א׳ש הג׳ל ולפי יוג; טזר׳ נססר נזה שהרגיש ראיתי יכן יל׳ת ע.ה יוי לת דידע pp דהישא הג״י 
 כש״ס דמשי מחה הציל הנ״י דפי. על הקשו רס1האי«ר והגה ל׳י■■ דוחה עשה ן א שתיהן תפס וה נ לקייה ־אהשר
 פ מר סר• וקשה איד א7דל ומשר אחר לעניו אחר איבא אי דמייך יר\ץ ניירת בס יש אתי' ג:ר גני ו״׳■': ם־׳א

 לא רע״כ p ציישב נראה וכמת דוכתא ככמה זאת ר,ת־א ליישג כתנט ונכר ירחה לא ני׳מר :*עס כביס רא:;־ כיו,
ד כתנ ק נעברה ט גו» דהויעכה ת נציצ כלאים כצו; רק כן י  נתר אזליץ לא כ נ מכרה רכר גופו המעשה ו

 עניה אס הרעשה גוף התם אבל דחה ולא היתר בשיססעסדרן אפשר דטי גע׳א־קניון א רא מה השתת
 צדטס רכר אינו אגדרט וסדי מכק נס נהרת לי\ץ אוייר ״טא נמה רק ומיתר מתטין שא״ז ייר דיו׳ כק
 כ־י נט כהרת לקיז טי.ה אומר כהוא ומה פגרה איס המעשה גוף ממ׳צ ו־־צן א נזה ממ־'ת נכ׳ע ע־י; טא רק

 כיו, שתיק לקיים א״א דעתה אף אז עברה שטא ר7צ הרעשה דרגץ היכא ויוה ה,^ה ולכ׳ז אתי ליכא עתה
 דעתה כל אז פנרה :הוא מיעשה מגוף נדר ידכר אן ים אגל דוחה איט שתיק ס ל*,י כעם ש\ה3 א.;־ וחי

 פרכו דרנק רק הזי והרי טא ול״ר. פשה דיז׳ט הש־כ די,״רר רה הצה נראה !ולפ׳ ח־^ לק״ס;תיק אד.ר ,׳‘י
 נ^״ן עק P31 כע^ צתשב בדדנק דנס יבדאורייתאלארחהה״הגדינררבק וכיון והסויה י"יט־:'ס

י־ל ל7י דייחיי ק ט* בשנת ח־־,א אי כן טי ניו׳ט גס אם זה ורנר נראה אך ו תח הי׳ ינ״ג׳ת
 נכמיא דףי׳ס דס״בדניצה לפונו־ שר דזהיהי׳תליאנהר נראה ול׳׳ת כעשה להיות ל־קנה; אלסהותו׳ל דלא

 צטח דשאד :ס אליר ילל״נ נקשיא ומס״ק ו״ס ל משנת טיא רג כר לרנה שם כדן א5יץ ־ללשגא יגדנור. דניייה
 ילנ״ז דו׳ס משנות חמיר שנת בטת טי נר.רא זללשנא ושנת,וה ירט נכות ־ר דלל־ק ויזוכת דיו׳ט ־0״. דשני־.
 כהני ליא י בירט אכל תקוו יורה כעין:ל דתיי,ו, דה דכל ^ל׳ת לעשה דרבץ שנות נחשב ודא• דג.בת נדחה

 והכה ול״יי. כעשה נחשב לא •ו׳ט ונשנרז קיל מ־־ט בנות לל׳ג איל ול׳ת ט;ה טי ׳ו׳ט כשבות דגם דלל־ק לישר תר׳
 כ׳קמבותדרנק אחחאו קדזשה סי יו״מובנת דעיונןאס פ'ג נטך ־גא• יליאנייה־כליג׳ יהי ;ופא זה דני
V0 קדושה דהר צמיד ומה הלכתא הש״ס 0:קיי״לכר־־אסססק ואין קדו.ותרה נ׳ ב*ל תהתטאוי־א וקחנה 
: בזה אחת קדושה 1אי ודא• ורה י וכ.ל ררננן ן לע: ו־א׳ ה ו אמת « אוכל 0 מותר חה בלאו וזה נסת̂י  חס נ
 טה רו׳׳נו ושבת כנח הוי וממילא אזת גקדז^ עש̂י דמדרנג! הי־ס אחת קדו.ה די^מר סה ובט״ג י*כ\ר
̂י ס דטציד מה דהנה יי״ש ולפ״ז שצת מנסת ■ו״ט שנית דק־ל יסבור זה מדרנג; אף ת-ושות ג׳ דהי למ״ד אנ  מ״

 עשה הץ כלא״ה וא״כ במנרה דהר רכר דהממ:ה כיד, דנאינך ר,חומי; ב.כיל רק הי• לא ול״ת ע.ה דיו׳ט ייטעס
שוספעסרקססק -ותה  סיא דאטזרבר מר איפי הדינמוףסמעשה ל׳יטוןדאמרהאלהוזלרךטתינ
 רץ ולכן סיר״ממא יילכאן ופסיעה פסיעה בבג היי שניתט רמקוס ר־<ק טא וכרה בייתה ינה רץ: באיזה

 הסצוה יךום לו אפכר חי דעתה זדס 6ס והר גפנרה דטי •דע דטא רק עברה ־וא 0•* המעשה תגוך ניני יו דא
 המבגה תימז ל^ז אך טא זל/ת משה דו״ס הסעס תטמין בשביל ׳־וצרך p3 ל׳ה דותה רפשה לוימ־ ראד לכן נע׳א
 כשבות זל״ה פ:יץ גיו״ע הד p3 c״r חשסת כנת בסת לן ולא:אר טא אחת ק-ושה ושנת דמ׳׳ס כמ*• אתיא
ל עליו מפייחן אין לכן כשנת כט נ * ' ת  תני. שבוס ד,אלי דנילה כל״ב הסויזיי׳ל קדוטי. נ׳ י^׳־ל p6 א

ק דוד W מ״מ איע נשלמא ולכן ול״ת עבה נררננן ניו׳ט ̂י; וממילא ז׳ג׳ יישטת  לטויו 0PC מוס דאפשר נ
 ר0ח#פ כל לע רכר והסברה רט־ אינו וה נע״א אסבר'ו חי ועתה ימה דעובהאיטר העו'כריא? הי־יוהר׳ רץ

 ט־%?ס עליו מעררין ולע לדה עשה דוחה שפיר רכר דאיס תטמץ אצל יו׳ע דחי לא ט-ר דק כפס נשום
 סאדטד כס תקל^׳ משנת אי״וו על rror̂ מר•{ ודז׳ק הרמנ״ס דעת גסן'יי-ב לי נראה כן ת־רונ׳ס לופת

;אתר אק1ב הרמג׳ם ונרי ליישב
ה ר ובתקיעה מותעסק ׳ י ד^ ב׳ פ :x מימנ״ס על תמה הלח׳ח הגה <״נ וכו׳ י״ח לצאת טמס גתסין וט׳ 

ד ר,0» וכק סוגה א״ל רצות שכ׳ל ק*ש בבי־׳  P חילוק שיש לומר באן מתב טונה דצריטת סי
 P רק ודלק לא המגיד דהרנ דוחו, דוה חדא בלבד יץל שטא טכא ודן טונה 5 א שא אמירה א עסי׳ בי: היכא
 מלה לאסל בכטאס בגס היה לגרשק נפשה דמה ועוד לחלק סברא אין לתקיעה אמירה ר: אכל לארירה עשי׳

 כק כתסד ככר חט־, טא לתקיעה אגררה p בטזיצוק מ״ש והגה הלח־מ עכ-ייר ר\׳' ח״י־ק נהתר א׳כ •צא לא
 טי לא :טזיז פץמת1 רעבה מי קימתו דנזסח מ״ש שם דסרץ ס״ה p מהודן נמס׳ זה חי\יק לידיא ייציט

מ יישיס וי׳שנ׳ תפשה ק נרחז א״כ מעשה שסתיו עוןמיז יעיב ני\ל דיבט ילוצי היי פ׳ש נ־\צ ד.  דש זזאי ד
 לאזמ השירע ולח דהקוראאתשמע ישסנקול לומר שיי* לא וכאן שפתז מכתעתיתיז נחפשה נ ר. די,׳: אייר

 ליישב כתבתי כנר הגה ה״ה גר^. 0' ומה גכין ווה גחע.ה תשיג ניץצולא תלה טפי תקיעת '‘חי־ •צא לא
 ד^׳ל דהא במחלק נדשכרא סתח ט דנרסת pD בסוף עצה רניט דעת '•ישב נרקד: בעיר נ־אה ועו• זו קז.־א
 רץרא הי׳ 1̂גר הש״ס מקי דמה עלץ וט^ו טיגה בעיק לנ״ע באמירה איל מעשה כשיש רק טא ה כוז א־צ חצות

 כתמי וכבר ויע״ש נארוירה רר, טי ה1 הלא ^שיא ומה כדגה צריסת מצו־. ש״מ קירא דה•־ תתרייתין יר׳ה ונש׳ק
 לריסח חצמ ש״יז ד״ה קורא ט׳ ננרק שפירש הכי ג־כ ס׳ל ררנ״י נראה ואדרבה דא״ש נרא: עיי דניץ ליי^
טט רש*• נקיט מ׳׳ט וצתאורה ייפ׳ש יט׳ ייי̂ג ותקשי־ כוונה  סצא סצה ד־,״צ למ׳ד ותקשה סחם ני,צז ולא תא ג'

̂טצתא  אץ באמת יצמא מחתרתי! פליהם לההבות p״ וצא חנאים .ליגי דה־ס רתא חס פסזים ע־גי פ׳3 טא ס
 פה אובא גס דא'כ כמוי.ו(ובפרט ומכה סנה רצרץ כיי״ד מר.גיתין דשת״א ניח לי רק 'הקשית השי׳ס טונת
 דראנזת לרש״י דס״ל ודאי אלא לרנא טרש״• ולחה }0: מי.רתץ ג׳כ והי׳ כמנה רא״צ כ״׳ד כ׳יי דטא ייא צ קז.׳א

r"* ל ד ראי׳ ;f מ־גיתץ i r א־לסגהוהיי דס״לאףכשו^י לינא סיגהרקשהש׳סמקשיש נפיצן שאני!לכ׳ע 
 לדידי׳ באמירה מכ״ס סנה א״צ כסא יאי לטיל כמ״ש בקו' רישר כלל רפשה ט• לא יזה ״א״ירה אך ציע ו־ר ״

 «^םדז .מרגאת‘!־ מוכיחרבא דמה חקשה בל̂ש רק ל*יט:ה אחירה כץ לחלק ו'עי'ס'דדןיש שטי ולכן!־׳־,־ה
המט מ כזא טכי» דמה יצא \.יר הטקט מ1ס נייק לא וליז ®עשה שיש &ר רלעא יצא חצה ואכל יו



ת ז נ 4ג1שלמה בנץ^

16> ( ^0| > « ו ^ ^0ו0(0ת >  c*^ *p96pQcr63nh3CYM<(MDp1m)1fi 0ל
« רהסההאממ ה ן ^ ו י <0/ א׳ מ * ם ר ס״ ין0ו שנ ?י לו ז )» ר6 לאמירה• מני «ו » « ה6ן  היי״ל מ

• ממם ימס ק• המסרה ד ולאאמיד צ^י רסס(מאיז6 «סר5 ומי דגרס י<ן6̂  דס־״ם י י נ  דנוי« איץ נגלג ת
v e t  w v מו וכלשהפמנה * ולא ore במנה פו מר מ אי מנ אונן מ ו מננ מ ו הי :נ  דאז <אמן אין נ
W«o sjenn ן מפמהאנלהיכאמלאעסי. מידי י הי מ ר *  «חימ^אמן no נלנו יהט«ר קיי׳ל נמצמא מגו

om ננל יק איה oco  to r ר הוי דניה « «frJ«7 מטס דנריס נגלנ ס זנ sn ממננג מ^יי qM גלימת 
m 0 הסה oו ו ) ״ ס ro *09 יתס(יא9נגמ9קא1ה ס מת מל אמור סתס 00 *09 א הו( הנגסמג אגל סי  הי

ס מ ה נ מ מ מה לeno 0000 9 מס לסין ו מז ל •ז ^נ «י םי * ל ת  נלנולהיןון א^נהי' מהס ססואזלא ק(
א ^ שאומר שמה מינ ל או א ל א ד טו ל סננ ס מי א ד ה ל א סו מ  אמי םמות9ש לכרנמק9שבל לגרים נהר נ

no «© ד שאי! הינא נאמ<ה6 וו«ו 6ד0 אבל » ז / דנריסול^ מי 9וקרים:נל אמרק לנו9; 00 מי  נמציז ה
m א( אקוקסתא ססל 9»ו0ש תה̂  9009 «*. :וה8מסד ס ננגיל ^תה שסונה םוי0 אק 0009 ננ

ו ^9^ ףנ א קי ל u מריס שנלנ^ק לפצוהאמדיקדנרי© נלס *ן0ה9ו i m j f i אנל מסשה סירי סוליא 
0 !toא9«ש ק * 9יל0ל ר נ ו סי ל0« ג ו0ד9ד9נ י 90:0 איס דמאנזילהטסא 2ל ס  לשסרצוה ק ^

סז יוליא לא ו0(9 הוא9 זמן נל ל9א 900 0^ אסר נמסי-טא אמריקן מקאמיסאק ג9 :ג  90 ה0מ 0ל. P ה
א יסחננה דניים ;נלג וסריס ©י « יניס ם9ט נסר נראה זה אתטיך לא אס סהגי לא לכו סחשנה סמי ••י  יז

ח הרליסגסקיי״ל סיץניא ימיונג efti ולש״ז י ס r י a w ק לנ9נ דלנריס ואן> הסעם נםוכקים ימניאר  א
 אגס עד אמס־נ מריס אינן דדנרים;כלג סנל אסיר ro סתם אמר ונמנה מישן ר0ל\ נלט עמר ואן דסדם

א״י סוקר ממם יס דני הוי :נלג מרים אסריק ל  מנזנח דכינאיאיסא^מדנא ס י׳8 נמר« דק״ייל נ
t t ד -נלנ לנייס נקרא r 1*0ול דסרים מ a ן  ננלג דנרים ותד ל׳ (8כםז״שלאמ אותואס ואונסין מ

א ינרים t^ סנ״ל ונוה»שנץשי t 9 v c' •ה 0; שהק ״ ד /  טא־מד ד׳נאי סלעתא דהרי רנא אמי מ
ה וא״( דאןס״ד לאומי לינא דמהי.ם ולסיהרלא״ג •י״ש יס מנ  י0נשו%ד \sh נה9« יאיסא יי^ום ̂ג

ע מסה ילייו אששי ^ל ת ל ס אסי דשמואל סאטה • א י »  אסריק נאגסץ 091 ד(א מלה ואכל נ
« נפי לא זאסא* 99י0 9על לאנדרס וווסה וגרים הד :גלג דניים אן לם*ל U90 9910 נ נ0נ ו  ד

t t •9*9 סי^לשלז מ x c י דנניסר די^י״לססז אנן M יא־ש סנה נס* לא 9  לנאגדיה ם9ס0«1ס מ
ק ז 9י<0 מי p לא ממנכה י w ק אמדה ננל ה״ה ממילא טמה מו ד8ד וא״ש סוסה מי  ממילא ול״י״ו 50r ר
י ילא אנדדג נין ימחלק הימנ״ם ימי״ ניישג ח «w מ  מ להרמרס וסיס סינג שמי מל«א י
o דסתשמ דס״ל מסם ל*\ל דינור נין היאק f ד מוליא ט ד ד לעק מי טנ סתננה נ טד ח  דדנור נמענה ד

תננ 0^ ק9ש9קי«תשסי.יוהרמ0ו9«ו א לנו ד שאן מלמא נקול אנל9am סיד* סתשנהנויליא ו ס  ד
ק אלים H לינא ה גזומה נסנו ייליא ויממהס ר נ ס  כנהדרין נמס״ יאילוה מיבנהיח״ין(מ״ן סיוי מיציא מ

t ד״ה נרש^ ע״נ דס״ה f t ל 0:מגו^• נ^ל יישק הואיל זמסק סייס» ה הזמה ננלג למיוננה מז:נ ̂י  סנ
) מיי״ש ^ לממשנה ן ! ת »לם ^ ^ א ץ ממיןנלאמ ^ א ל ז י ס א ס  הייס נמשתאילסזנה השאנהא ^

ם אח׳ מצו סינה^״ס מלית te9 0«te9»cf»מידי דמלזשנהסוליא אמר ר* שקי נ ד לריו מ׳ ד ס ע מ ה ^ 
דג האי לשמו סססיסתמא סונה איל ס א ג ס ה א ^ א י ק מי90לאהרסיןל:םמ מ אמ ם צ  ננלג^יק מביי

ס ד נ מי ז לי אק נאלו ו ם:נ^ שמיא♦ אגל«זי\ם שהחסין מ  היולה למל אזר לפח נסינג נזח^גסו סהני דנרי
ן ן דנאנייז מ י ע וירק יאיש נ״לזת סונג ^ ל  ד©ים מ אכלו נמר< סהיי יאק היון נ״נ מלה לאכיל מסאוהז י

ס ני* יאמדק נעלמא לקול ודומה דמיס נגלג ר נ p ינרים מי שנלג מ  סי ננלג דגרים אמריק דכאגם ^
o« מזונה ואמר ידסן לסדאשת דאסגמרנלט נאמירהקיי״ל דגרסמשא־נ ro מי0דא «ג/ ד ת ס ל נ דנ  ו

 סי.ם שאמרו נל ה לומר פליו מונול בהייוג כיין וסי׳ להא סמי דהא לגרמרס מיל דכרס הוי ולא שנלג ונר*ם
י רק ננלנ דניים דיד ליס ניזנווו אין אם מהי לא כי מלמא <זל ע  ואכל נכהאהו «י יהיה כנלק דניים מ

ק ילא •לא ג״< נ^ל אן דס״ל משוס דיצא דכ״ל ישמואל ואיזה סלה  דדייל לדין אנל רנא שאמי נמו סוסה מי
f נמי היה נדנה נפיק דנ»נר וירא הר• i i o© ס נלא אנל כדל ספסם א  מענה 5ו«נש* אמירה p: סינא כנ

ה ד ה נפיק ילא הרסנים • r הרג ילדמי לדנדס נתלה וראי וא״ש מנ x o שגויס r » n סססם א< ולא 
ל ד אן י א ו  ויכו* מסה כהי׳ סי מלס מהל״ ננ״ו היסנ״ם במסייס מה הקשה אינ 90סו לרין מפשג ^ש «
« הסוד ;הי׳ נסת שאנל מסגי ה הישתוס* מ ר ^ ה ו  דהיא זה לספס דד׳הסלרן ס״ג נשים ונשלסא ^

דל לגרד ואיל מכוס בכלדנריו כ:וכוה « איל מלוז מ אג «1שס מלרן^קעתדנהי לגן םי ק ד ג ג  יאיר י ^
M0 א הי״ ד שססק סררנ״ם אנל המלות סכל 1א הסיד מ ר w ריצויו ס t f ל איג סינה ם ^  דהוא ^פ

 יצא לא דמםאמווrהמנ גרסת לס מתחלה סמן התנרןלסלוהפנ״סוהרמדם לא זה נלא והרי המצד. סכל ספור
ק סססם מאלאודא מפי מ נסנמה סונה שלאמיק הדדלם שמודה סו ^ קנננ  ל^למלסאוגזה חסה ר

ם הזי :היסג ודרק ננ»רי זה ננל נכון כנלפפרי סונה ינפיק יגריה לנ9ש מרי
□  מימין:לינראהקשס אנרהס ממ״י סרג«מל נני הנה ניג וסי• נשנת לסיום שחל ר״ה של יי יל* ען

ד פל  אמות ר יפלרס שמא מנת אחד נגנת מ\סר תוקסין דאין גפמים שי םי.נ סחס הלא היטג״ס מ
 :ני היסרם נקס ^נ־רטילמה שמא ספסמסו p^*oo-״9tto סרה^לנדס סשתכרגהומגאיוליאס

 דרכים מני גסזיד• כזה לי בנראה ומה נסים מלסל ניה סארן שיחי׳ y«הרג ונר ^•ם ססאד שלא מה סעמים
irte י׳ריצםדחק^יד לרידר סרה^ קאמרשיוליינו ולא ראל ״עניינו כסא ה-״ם נקנו דמה
ר ליכזססאהןדהנה שסראה וסם » רי מ ס החיים נ א דכמפניי מנ  מן אסר ח״ב לומר שייר לא כרה־ר ^

י לאצהר^ חזי אסר ליש א״נ אניח יאםפואדנסן<־ סחויסניון rftv אם אן מי 9 P>נסי אמות פודל ״ 
 פוקר̂  יהי׳ לאחר לירט תחלה דדפתו אן לרה״ר נרה״• אגל י״א נמפניר 01 אן נסזים יפזר ניון ייוזינ לא
י מהמלה אס מיס דססזל מרח ווה  אסילד׳אנזי׳נ ינזה היורה אסדוו חיש מנח אסר 0^0 ופיט •
t e נ יהחייג המוציא  המרח היא גס ♦כי׳ אס לאצנודסי חד י״9י ה יב סתויס סן אסור חיש שסי לוסי נזה;רן •

ז ז הססישיס דנאמת י׳ל ^ ,  הר^ץ דנ*יס מסי י״ אומר נמבנה מכידש הרי יפנירס שמא סו• משש מס מ
 שהוא זונר יהיי p שי:נח הכוונה אין לדפוד אן גרסת שהוציא חסני סנוור ע׳ה״ר האלג את א יצ5ו וגגח שלחג

p  rae סל l o f ק ח שיוציאם ויאמר cr* M מנ סן התורה דצות עד יחה ולא מד״א סחות •ז נ  ישכח ו
 שנח w ממינ ^מיר מרהיי »ציאנו למש אגל ד״א להמסר תינח א״ש ולכן שמיי ינ»י< ינזה ר״א רענירס

o ואם ייס ר׳ הדנרי לגמרי יססי שנת שהוא r חה פוי\• זה שיהי* ממיפיר נחרי) גיוליא שיאמר יק שמא:נה 
 רנרי גס איש ‘יהי ינה וא״ש תולה איסר פל לעכור p משה וממילא התורה סן אסר נמי ח״ש נזס הרי מרח

עי רחצי נהג פמשלמנהל׳שנת דה« םרסג״ס  נשנתאוסדלנהשויהכי׳ס^כוניחשסמן מזית אסר •י
ו ק «ow מן ימשמס p9 רק נת נ* גס אסר הי׳ לאצעיוסי חו מסז חדאי ישיח כיומא ׳0« מי  לימוד מוי ו
bo מ מלגלכו :  •תרמהיתעיי״שילכדא׳שלסהלןאמרהש״סנמאימנזרסהייסדסאכילרת־שאסר נ

naop נקע לא לס ח״^ אסר כשנת חלגיהי׳רקאסמכתאממכרר״לג^חיימיאו^דנס לאצסזזסיו^ חזי 
 מונח חלג רכל הנד״יא מן לר״ל נ7מו והיא מחנן נר׳ ק״יל ^ן f ימנירנו שמא p נרידי מרה^ יוליאס שמא

ק ס ל ^י ^ ס לי ^ א ס ר שייציאנומ״ישיסנורשיתי׳ חשש מותרמה׳יזלסת• נח חישומסיצלח״-נ ו עי  מ
• ס נקס לס נזיא חשב דסי כמו סרח ו י  ס׳ •דנו הל״ החיים vd9 יהגה לוסי ל• נראה ועוד יחדי. ואים נ

א n דלג כיזננו מיי f יג ח איס א״נ כלל לו סייך שאיס מר ייציא אס חיג מחשמ מלאכיו נפיק דנשגת כיון 
מי ק מיה יא״כ :1למצ כמוציא אנל ^רטת נדני הינח א'כ אחשני׳ ncftn p9 ריסס רין רק כיוססר ו  דרצוט י
 להמצה ׳ אחשג ?'ירה נזה י״ל אן נמענת מצאנת הו• לא רוט להטת לא למ0ו ליאה שמימיח p נטי אים

מ א » מי ת ו  P מי א^נ אחר כזד P נחוקס ח״ג הש״ית ת:דת זתוקעץ pee דסי כיץ לדדן rtVi מענ
 טv*סיענ‘יפנירטו לא שתא כויםף& דנזה יפכירע שמא למגיי שייך לאדי ^כ צל f הליטה ס^יס אס םק0

ם לא אזל*  ח.נת0 מלאכת כאן אץ א״י כע״כ דעשאו כיק אתנני רליט יצל איקנרה רחמנא כל־ש1«״ציזול זי
מצ ואיגלמה שגת ולאמלל  כיואיעגדטלאניץילע יחפש ליוי־יה תורה ק50ד אחר סמי יתקסית לגמד •
ח א •פנדנז שמא סר לא \ת ססי תד להיסן הי ^כ 0W* שמא גה חש: יהד צמר סרמנ׳ם מני ^ יני  ו5יי

ד ר״א דאתקץ לרדן סיפז איש ולכן לגמר אסר ^ כ  המשנה פל האי הש׳׳ס אכל היריעה תו• מה ססק דהוי ^
m ע נפסס:מא ד פיכ כא ל ו«זק אלזה וד♦ התקיעה וסי ספק סי ד  נהי יענירט שמח רק נקם ולנו לנד ^נ

:די1נפ היו״קוא״ש לתחזיהו דאסצרן דהתקין לדיק דמייד הרמנ״ס אנל P1• של הלזן
מ גלא «יטזןת •1 ר.וכח ג עיין נ״נ ♦ ונו* לסטו הג ^ ניי ט  וכיג ורל שנהג ה
ה בל ת^ט של שאינה נשנפ רניט  אוחו מטכנץ ידאי מנח להית ביל ר״ה כל שיו־ט לטי ^

 גון על והנה פכ׳׳לי הירושלמי מן נראה וכן נשנת להיות שחל ריס של ניויס שתוקפין •אסרו םלא
ור דתחלה אהדדי הברייתא 0ריוה.״0מא' לפי*ןזא״נ יש גרס נשכת שחל שלר׳ס דיו״ס סנרחו •̂ 

 דסיסא פריונימא ומהו סתססקץ אץ הא משמע מפננץ אין קאמר ואת״כ נשנת אפיי פמהס מתפסקין
 ניי׳פשלי׳־ה שתוקצין שיאמרו הדל מחשש תקפו איחריסלהס י״לדאין נשנתניה שחל נר״ה סיירי

 התסן מן רק הגדול מן עא הספית אין הרי ספות תש: ניה דיש יהא דלי פליהס מענני. אץ אנל נשגיז שחל
ד אץ דרננן ואיסור סהספעת לנא שאפשר איסור העשץ הס הקטניס וא״ג  חנל להפרישו מלווין ני
 פריו ומה ממת להרמג־ס כדס־׳ל פמהס לסתפסק אן מוחי לנו יו^פ שאינו יפלמא כשנת סיירי דשא
 שקסשפפנדושלמיוסנםנס׳נסיחהניאשהריןכתנלהעיוכשההירושצ׳שיוכחזס הק־ס ולרש ולס

{״*י]

ii’vn י£0לי*השיולמנת«יוע* «ע! קו «י ץ ו1זן <1'רז:ל9 מ «י שי ^ » ר' הג ל ש’ד י ד' • 
ה }ל נח־ח מל1ג חחגי״ח אלהוו א״ר שס ח׳ל :למ•1ה.י m להי״ז :חל ד  KCi'! I נ 'T to *<!»ל» 

« אח 1נשנמאין««ני «9 הרש »«א5 סלMW16ש מהרש הז׳ה הנה1 פרל ניי׳ע מלחאופ י,»1ה  ח:
ד גשנח שחל גי־ס להס חגדנל שימןפ «09ד שיגממ פו פחהס י,ץ0חחפ אנל  זאח׳ג גחסאח שילחדו ג

ג ה׳ ח ד נ נ  פרל• 0ח1א מעמי] א•( לח<ץפאפ־ה למדי בנגר )ipiiMr* ואיןמפנרן \נר הגדיל טו
1» ש הר־! דני׳ יאה לא להס :«דיל הסגה הגדול ח״ש גואש חמ״דן דנויו גל ה ^  נגזיל ד

 לשיחח הירנשלח• לפרש נאפידילה אןאס1 פי״ש פרש־׳ לחיחךוחפח״פ שהגיע נדל ה״חנתנוין
 »”9 ונגמל לפיש הרל להס יחי,פ שהגדיל ננמל לפרש דחן! מ׳ פג־פ נרע לחילין יהניע הסנויס
 שהגדול לא אגל חי,פו להס לומר שחוחי הש־ס לשח נמשחפוח י.וןש להש יאחד■ אי איחס •למיד שהגמל

«ו נפצמי יחוןפ ז ו5דח י,שה א*נ מפננין אי, ל«מ ונגר דחן רנוחא דהוי מפגני! אץ גני מ־ש ו י • 
«׳ דחחלה סנר״חא פל הש״ס  חץ« להס לימי הא חפננין אי! י!חג• ואח׳ג כילחדי פי פחהס מחפהי,׳! ן

 קי הוא הירושלמי ננו<א ל• :(יאה ימה מענני! אץ למדו גנו דאפ" ץחמו לרטחא זלמא אמייג! לא
e והגה ההימ נופח ה1מ מונח ויהי■ t והנוגה א־ש הרץ לפירוש נשלמא ההגה לו אץ נגדיל הירושלמי 
« 1ל אץ נרע לחינון דהג־פ לההינו׳! אגל עדין לחימן דהג־פ להסונרץ וה א!• נגדיל שמא ני,ה!  הנ
 היצרן ולמה י,אמר הגדיל פל ינפ״נ פמהס מתעסץ׳! נמשנה מפרש יה הד איחה למד שהגדול ולומר
 •ל הש^ס יץשיח לי קנה הוי דלהיוושלמי נראה אן נשנח ח1להי שחל ניייה לומר ד׳ הוי ונגמל לימי

 ומהרש פמהה מחפשקץ אגל יאמר ואחיה אמר מלמיץ הא דמשמע מפננץ א;) קאמי דחחלה המשנה
ה ופייר■ לפיל «דש ד  אחי1 מפננץ אץ רק מלמדי! אץ הניד שאקפו אוי\דה להייחנשנח שמל ני

 י^רל לגן מפגני! א! חוקפץפגיס שאץ מקיה לומויננל משמע מ׳ א־נ אן מלמוץ שחחפוהנ׳ד
ר דמאניח! איס זה ד שיש ה־נא ה״גו נגדיל דיקא מ״ ה של ונשנא ניייע הגדול ני ק חיקפץ אי! יי  י

ו ד  שה שאץ אנלנמקיס שחללהיוחנשנח ננדולניויה מחניה! חיש הרמנ'ה1הי"!> נמ׳ש הנדל נ
ע נשנח לחקוה מחר שיאמרו יח״שינ! ההימ וגמיש מפננץ אן נלל ניד חו א! ל  שיש נממה יי, מ
ל ניד  גשנח ולמא p מגיל לי׳ קשה הוי אן מלמד! אן הניד שחקפו יאחר מפננץ אץ חחלה אי «יו

ק מ״ר׳ ימתניח! פנץ ננל יאןמפננץ אנור לפולה  לאגוף נהגיע נא! דיל להיפא יישא קשיא ולא ניזיע י
 למיע הניא לגן פח! נגל ואסיר "ל נשנת אנל הני״מא פל נא! השיה גדמשג׳ למיטן הניס נלא גא!

 «"ל הניייחא נוונח והנה "ה1ני החגוקח אח מפננץ וא! נשבח מלי,י,ופ נמלמדין שמפורש הנרייחא
 אץ הא אחה ספרני! ואץ הרמניס נדחח גפלמא נשנח ה״מ תוחס ומלמדי! והטונה א היוישים נ־

מנ׳ "ל א נשצח ח1להי שחל ניייס האס מלמדי!  וגיד* לחינון נהניפ ה״נו איחס נמלמדץ השיה נינ
א׳! לחינוך הגיע שלא קנו! ה״פ לו מלמדי! הא מפגני! נבגחוא! שחל  אניוימנפלמאאץמפנניוו

 ימלמדץ השני פפיריש מינפיא דלא 01 ני! מונח p או ■p נפרש אס נץ והנה מענגץ אן ינשטו מלמדי!
אן נ! מפורש איג ה־מ ט שא נשנא ה״נו ! נפיריש נהוש אס ואן מוחי ניייש נשנח י ^י  שנח דפל הי

 ולאור נשנח שחל יו*פ נרע לא ממילא ללמדה מיחד נהלמא שנח דאן נאחמה ממילא נרמ קא■ דהלמא
 מיה לחקוה מואר <מ׳ נהלמא נשנח !לקשניס לחקוה מוחר ■חיו דלנל גיץ והלמא משנח הניד שחקהו
ה של נשנח למניה נאסר מ0 שחקט אחי יי  הניד שחקט אחי דיה של דנשנח דינו מינח הניה לנן נ
חי׳ המשנה להיש איל לע ללפוס מומי ו שא 0ונמי,ו שנח שחל נייימ דמ״ר׳ יק קה! הייני נ  !יש ר

:נזה היהנ יורק לחמיה הניי שחק« קווה ני! חילוק
; נטר" פיה׳ יאניח הליק

פרקו
סוכה הלבות

נ ה ן " ל׳ חו הפושה • ה ץ <■< וטי• האילן חחח אג  דן «B הלי ריש ימ״ה סהר נההי׳ ט
נ1א' ' ג נהלנהי׳ג אחיה מיש ונ! הללו הימנים הונו׳ שהאיגח׳ מה ’י ונישחסנט! הי
:נחח חמצא1 הי״ש ט'1

ט p׳0 • ׳■י הלי י ט' נצמצוס וה נמו זה הי' ואס ונו' המל נ  שסנן מה<׳ המלה וה היי ו
ץ הסק דנא! הימנים הל שהקשה מה המגיד נהרג טי! נ־נ נחשנ היא נפרון המל »  נהומד ד

«ו דפיו! נמיד ההק "ו פיק שנח ונהל' אמי פ טי׳ מיש נפי׳ ע מתו!■״ל ג חי  הרשי׳ להיש סהיח נ
רי,  קיו* הסקו וע״ש שאיט נמי יטיל נרוג נטל דהטימה שנחנ מללחה מיונה שחממה ד׳ה דסונס ני
ני אן הנינה ה״יש מגה ה האיסיי יני א ט ינל **נ• נא, נהל י ? יניי! היונ שה הל ני,יא ד » נ  י
« ר1י הי אס לכך מגה שמה שיה׳' ט1 הינה נקיאח ולא הלה שמה אץ חמ ק ל  הסכן שס דפל ישי׳ די
ה קיו׳ א הליו שמה נקרא ולא מנ ה השיה מדמה מה קשה 1 ולפ פ״ מד להיינ■! מג ט פיי!נ  חי1ט ו
ג מילוי, יש היי ע היוד יה■ שלא oro',0 עיקר נפייינ׳! דנשלמא ניניהס ו ק אס ל  נקיא לא התוה הלנא י

 מפיג! נסינה אנל הייינ נהינ! לח פיון שאמו מה אנל פירינ נלר,־ פיו! דלמי,יס פ־ייג נלא ומוחי פרין
ה שמה שיה•' נ מנ  נה פיון איה דפלנא נא! נקרא לא והדו! נהי המל או ח1פח הלגא יהי• ניי! א'
ה וג איה ומפיח ק״יל נשחיהה והי• סנן לינא מפלנא גיי! נקיא לא מנ נ ני ר נ ה מונח ו ט  נפיק י

ק דהוי ינל שמימה שמה ויהי' וונמוז a שחיטה שמה היי לא רוט נשמש ילא מנוח י pשמה הו• לא 1״ 
תי דלמא p לי׳ה נס להקשיח דהויל קשה וא"נ מגה דני גיחה אף גמיחה ייומ p אה מ  פצחו ה1 י

 נשירה מני למפלה סיגה אם ירי■ יננן יפליג• נמה חליא זה לא אז דוי,א הנכך פיש גקראח סונה אם
״to! ה־נא נה שלהא ולא מנח מג למפלה עמלה ולגן מפרש נשיה והנה לא 1א  נה שלהא ילא בס :

ס! טי! מני למפלה 1פמל ופיקי מונח איג נשמה הנן ה״ה והונה הסגף אח סאה שאיה פינא מ  נקוא ו
ד הסנן מיש ה  מהה דשה נפינס־ל ההנן רואה דאינו אן מג־ למפלס וי״דמנשיר הסנן ריאה איה י
ל ולר די היסהח דייאה כיו! הסנך רואה שאיה אן ילע הדסנוח פל גס יק לנדי הכע פל הוי לא  ר
ת מהד נמי ח טנן ר,נפ ו ה נס ינקוא טי! נ ע אנל דיי,א קנע נדפנוח נפינ! לנן היפהח פל נס מנ  י

ץ אופי נה היהגיח יהי' אם '7 ולנו הסנו פל נקיא דסינה דם־ל סד דהיקוי ט  עיקייס איה והיההח ה
ש 0נהםוגהיי,הפלי נניון נ' פי אי ח היו ל  אנללר״דה^ אוטוהפלנמציהוויפיקיוההנו 00לדדי

ד הדפ״ח נס• הי• המנה  למי :•n'oo יפיץ למציה ניע סיקויס שסב קנע נדפמח דנפח! האל ל
ש0יהמ!הש״1ד ראי־ חיניא רוהוהמח'יהדהפלפ״אשוא'גא' ל׳ דאדיגאלו״יפיי, מ א ל ^ ה  ד

דן דהיל לייה הייף " אתיא נמתס ניניהם יחח p לאס משנה הך די״ל מחר נפומו פ י  הוגה דהיל נ
ח נשירה חנ־ למפלה די »נ הדפנוח רש נחי קרויה ההינה א־נ נפיג! קנס י נ י ץ נהי נו ט  •הי• שלא נ

ה ושמה ונשירה היו! הושנ לא פטל ומחצה נשי מחצה הד אם שיג למפלה הוו!  מנח נלאיס הד מנ
מי נטמד היי! דהיל «*• טנא לדג רק !הי ולגן הדהנוח • אחיא אס אן ’לדיו• א  •ופיל למה קשה די

פייז ימיייה ניניהס יחח •ש אס נ! דייייל לדיד! אנל י• לד יק שהיי ו  שה הל נקיא המגה ונל דנ
! נוה ה<•0 לא הסכן ד ק דנהיג! נפייינץ אנל הונה שמה הו• לא יפי״! נפומד נ י שלח י  גוה הייז ת
־ יפיץ היהנ ודוק הימניס פנק• אי: ואי; נעומד הייז מה<' טי ד ה תשונה ח״ס שנוח סהי נ ן ר ו  נ

י שישנח׳ מה רא "ט מ :נטן הייחי אמי נאיפן פוי הללו הרמנ״ה ו
ם נ וזל' ש ה נ׳ מ נ וטי• נמלה סזחטנה טנה גני הל סנה מ t לטח מזה הקטוא מצאה נא! מה י o!

ת נחון הטא! נאלי למיד לפיל ה«אש קוטח ק:ה ה מ ד גני ינ  נאלו דד לחיל פטלה לט! נקה ו
ץ השאה פאלי דפל.ו! נש׳ס נדשי■ הפוש רה דהרי ד״ל ל־־.נ מקיס ט׳ מ הנה1 הניח נהי! משאה  הטח ט
ד משמה  מיינה «וי.ה הפלחנה ואם קה׳ל ונשיה טו! הינ לנףp 1 הד נ״. וסיה מנמ מיונה נצילמה מיי
 הסח בטן פשאה נאצו ננדש יה תחמו ניו^ לפן 1יס1ה; יהרמניס המנה נסכה:חחח הד ילא החתזונה נשיה

t מיניו מוה1 ססחטנה דרה דנת חויא אימ אם אנל p מי הפלחנה ה׳נ p מיינה צלחה יטח נמו o 
ש'  יופ9 «י ונה מי מומחה מני למעלה ההליו« אה ואן הדן דנקט ס׳ל אנט ריי. דהה ראם יגיסהי מי
ת נאי! ע:א־. גאלי וילשי!  זסד ר «ו יזקא אהשי אנל נ-יה ״יינה ממחה -עליונה יאה יק מונח לא מ
י ר״י. לגונח ז מני מעלה ונה נשיה יצרטהא פ״,ו י ס היו הקלועו ולמה מסל א נ ני פ' ש' יס׳ל נ  ן5י ד

ת חיהנתייו־קטעג נאאעשאהג ידעלל.ק0נ מג' למניה על הו  ון קשסאץיאמירסינאאעשאונ ני
ת הי■ הנת  ומזח■ יציע הa 6 מיסה ואץ מפייס עשוה מטה עניליק איה ■נא! נטלה ל-קוה ון נה אן ננ
 האפנתסי נל ^לסא פסלה יעלדנה נשיה דחחחונה הדי! ההטי, שלא מה הימנים ופח ל״שנ אמוח׳ סה

K• J דוע ל" דאצהדן נשיה אמדק מ ד! א נש׳ה נואמרק רש ל יאיג» « י ג  אחי 4 וגואה הייירס «
ם׳ סגול ככן ס׳נדזהוהאקאיצער,־ דן ימנה דתשסנפיק יןטיז ל״-נ נחאושי מי- סם׳■ שיו סדפ היי  נ

^ לרמי מיל דמטע עיש' על שהק.ה " על ילקימ ל' ייוא: ■Bi ■4 אצשינא נגחד. ט. .  דש ד׳ל פ0 י
ה טה יש" מיוה מני למסה הד אם עצרה רצי נשוה העלאר אה טנא ני; מילוק א T למעה »בל י h שד 
 טנהנשיהעלחחצאטא׳חולאנגניש׳מינליקנאםהפלאעזסילמפלס שם והוי נא! הטל סנן לקרא

x ט־1 עני m 1 סמנה if !נלל סמהליס הה א! א מג• למפלה ינסר סוונה ממחה והד הטל עצמה דיצי נא 
 דח3מג ואהרעהה הצמה מצד מהה גה טליה י.״ אג מוזגה צלחה נד אה אנצ למעה יטגל פטל הגן ג9ג- טה
ה הה•־ א̂ו לסאה ואיה השה לחשה אחה̂  עצה* מפאח למגה יאיה שחמי אהבי הצמה והיא טי! מי
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 ודו;^ כ:רה מני לתשר ידהר אה עצ״ה יד^ הרי :למשה »כה rf ת:סל האיך ד״מ למעלה ftr דעחה נל'
 דהר ייעוהא עיד נה יש אם ניה דטנה סכולה הוי ניי• לגמזה היחה אס מזה ממנה חיותה כד מג׳ למעלה נאס

ל כנך :ה עליה הד מני למעלה דו עוד להכג־ר י•: vטרrנל גם י:וש' מ  ־‘י כעלמא דיך־ל למה דוחה רזה י
 ט^ילואם ניהאמי־יצן מחנה צלתה היי ;למת'ה ה©כה אס נשלמא וא׳׳כ ארמגן לא איל יי הרי אמד:ן חאיל

 כ־עת'׳ת כ:יל הנך עליו:ס יאין לייפש יייוי יואיל נכרה יייעשה שלא עתה אף לכך נגרה רהי׳ דכי יייפשגה
 לה:כך ■־י־’ ואס ל יוא מ״מ לסוכה סכילה היא רעיה גת׳ רצלתה ימנה חייתה והוי מל לישה הוי אס נדי וק

 לא •ואיל נ־י א׳כ יירינה תיירה וגה ר־כ׳ ל״עלה הר אס־ אנל למשה לשכול מול סקי עלת:ס א־ן ככרה דא
1 סגולז טא למגיה ההי׳ אס ואף מהיי
 שחיה; ר ל ה:'כ ״צי לא ול;;י פסל מך צת:נ ולק ̂מריצן לא הואיל ותרי י^יל הרי הוי רזה כק לה ויוביף •־נ׳

 ה העליו ס 'מר׳ למעלה ט אם אשז גזייה אז:יין פסולה והעליונה נ;רה התתהונה אס רק לי׳ אצטרך נכרות
 קי׳י׳ר לא לכך מ־־ינה הרהה למישה תר אס מג׳ :ל״טה את כי^ ט׳ לא מ:׳ למעלה היתה אס ^ ירוכה צלתה
 נכגרא צכין צראה ׳ה כ׳ הישג ודו׳ק ר׳ת יץכיה וטי:נ :<י'ה ככרהוהפליוצה התחתונה אס רק הצריכותת ־.״ס

̂יז נעזה׳י  להכמיעט ליץ אי; כ' יון צרי העליוגה אה ד״כח וה׳ל וג־ניט ר׳ת כדעת סכר יט׳ דהרחנ׳ם י׳ל ול
 «ך צת:נ לא דנאיית י׳ל ולכ״ז ככול גי.שנ:כך דלא מ;' לייעלה העליונה אה חי הרנותא רק לכשרה ־:שיטא

̂יל מכת כיינו :נול  ־כתם ל־ולגו דנידו אן למתוכר דיייה ואיש ככיל הכן צח.נ ‘ל ’״כ למעניו י7דנ דטאי' טי
 דמטהר ,r: אמ*יק לא טאיל יתיי טאי' ת" טי לכך נ״כ צעטע ן ונע־ טל״־ה מכת שסל קצצן אס דאף נ״טנר

 הי• הנה ־*ן ט:ל איצז לכך טאיל הד יטי יע צע נע־נ ולא כבר עשי •י דאה כמן רכ׳ כלמעלה אנל מפשיס י׳
 הינ יא׳כ טאיל ן אמרי לא מעשה דייטכר ־׳כא מידה מ'מ הואי' דא״רי.; למ״ר דאף א״רי.; ה״ג ד׳ נכ^ים

 ירמיה יר׳ ׳מ״נ״ס להרי׳ף כ״ל ויכן ה.צ־ה גה ונוכל הכול סכך צמי וטי טאיל א־ריצן לא מענה כיון
̂ששה ואמר  ככו;יא קיי׳ל אצן אכל יו+ל אמריצן מעשה נמטני דאף כ״ל ייני למעלה דהוי אן נגרה הח

־■עלייצה yf *.5,\מ;ן» ״.;־ y,fi< יוא־ו אף,'/ץ לא 7ייש: דכ״תוסר דפכטס
י״ס הרתתזצה גס ייכ׳ ל־יפלה ̂א וה מל למטה Tצ ינלוצ־־ :ה̂י  ל'י:נ לי נראה כן ו־ו״ק עט לה:מ יא׳צ :;־.
 מותר צמי לכתהלה ‘דאני הדן העתיק ״ה:לא הימלם -כ•׳ אכי׳ד א.גכ כ־ר, כשז־.״י והרמכ׳־ה הרי׳ן ונרי

 ס׳ל אן לנתחלה לנעל אין פ:ח י\דם ד,כ תצ׳ג סי׳ שסח כהל הכוכדכ כדעת כ״ל דהרמלם די״ל מכוס נתישן
 נסכה אכל לנידלה אינוי ייכשל אין כל; ו־וי נלוג לא נ י* ננ-כיי גס לה ייכנתת זה דתערוכת כיי, רטשעס

 לנעל ״יה־■ לכך לת; י\דם ית כיע ה1 'ה משכחת לא א״נ כ־וה׳״ כיכה עושי, דאי; לר׳־א חתצ׳תין דאתיא כ״ל
 נאמת כגר איט לכן לכתחלה לנשל אין טכוי. גס;ורה כריה׳ח סנה דעישי; נרנצן דףי־׳ל לדק אכל לכתיזל:

p טשג ודרי. אח׳כ ממ׳ש צ:*יע וזה כדפנד
 ונו התג ימי כלת' 1אכ'י*י כונה עצי ונו׳ נמזיד ני; ככיגג נין סיכה פשה לא מ־ זי׳ ר־ינה ן־ £ףק
 לייככ כחבתי כילדוחי אצי והנה עיי׳ש כדפנות גם דאהור דיידל עליי חמה ה־יא־ש והנה דג י

̂ירה לומר צ״אה ועתה או:,י: ככמה זה  יידרטו פ יע; שהניא הישי״! מיאיות <ה דין ה־מנ׳ס היציא דלכ
 דנ:למ^ ס לה־יזנ דס־־ל י־׳ל ולפ־ז דפנות דצו־ יישמע וא־כ לד יין דלמא כפ׳־ק ה הש דמשיי תמה אסר

 כמו עצמן אעו ציי;לו מויו מדרכצן '0א הטי כאף לו־יר שייך מדאורייתא אס״ין עצמן דפציח אס
 דדפטת צימא אי אכל דדפ!ת לתא ייכוס דפטת ננוי כן נזיו ־אי״־יתא עצייי דסכך משיה ככן נטי י“דגז

 דאורייתא עימן ודא'לדפנות אלא גוריגן ילא לגייה גורה דהוי כצוייך להתייי• ראוי אין דרננן עצמן
 תכלין להיסיף נ״אה ועתה יחדיו ני־נ ‘ר׳עי'־ דכרי הש־כ לה־־ינ׳החמה:הגיא ‘כתנתילאי יכילדותי

 וכו י'ע אמי יהא תצא' כה מהיי ומי תצא! ל:י ה;ל עליה, ה הת תואם שה דפריוי נש־ה דקשה נדנר
 אהלא קנת־ ציי׳ לה הנמיך מן אהלא לסיד זלא הסכה מן ש מ הש־כ פריך ל̂ע הנא פריך מה יקשה
 מן אלי* הכיכה מן פציס טטלץ אין צמי דקתצי גהןינדי־תא יני׳ולפ׳י לדפיית כמיך מאיביייך ייי:;י

 ציעלי; אין נלישא מ׳־ש ממילא ניפיות ר־ מ׳ לה סמוך אס נ וא לדפצית כשייוך צמי •י־ירי לה הסיוך
 ןיו<־̂א ״•'»> ע ר אי וא'כ לה דפמיך הלכי! משמש וכן דכיפא דומיא נדפצית צמי מיידי הכינה מן עציה
 דרג לימד דאפש• נע׳כנכנךואף ע וי נרפצות כע׳נ נללדנ*ייתא ה:׳כ לקיש־ת החמלה אי; כהכך
 למשני מ,;־א רנ יהך לעילנתנילית היאהואהמתרז דעלמא לכינה אתא; כיפא דמ:.י דיכא‘נדי מנכיא

 דפייין כ דש כתמא ת־מ כסכך נ ג הני־יי̂ר חייי׳ לדידי לכך דיכא כ־י׳ רכמצשיא יהי׳ הוא כתניליח
 לפ״ש ל׳ '1ה ״ לק לדפיוי. ס־ייך לעיל דלח׳ד צימא וא■ תי,:ה דלכ׳־ע יי;מע תצא- כה מהצי י*״ קושיא הך

 ראףנדפיזת מוכת ודאי אלא כנאיצק כייי הצי-ך כל ניאר ולא היגישקצתסה שהפ׳י ראיתי לשינ
פ כצירוף הלמודיס :משני כילדותי נמ׳שנחדושי וה״צי החידה מן אכו״  דני; צש״ע יהודאכי־כ ור ל'
 וזרק יש ליייייס דכד הכא דשאצי הרמכ׳ס על ש הרא קושית מיו:כ וכיה כאן אכי* דפנות נין סכך

 ולו׳׳ק ש פ״ סה שהארכתי מה ת־ל־־ת סימן התייס נתינוריססר יעיין
וזו־קד ציה ם:י* יששיגי ד׳ סויה ר\טת ם־יק

לולב הלכות
 מציצס על מוסיפין אין המיני! שאי־ אכל יכו אחד ואת-וג אחד לילג מהן נושל כמה ׳1 ׳‘הי ן׳ (£ךר

 וכו גירוע ולא תוספת איבור ולא נזה פסולא ייפילס שמפת׳ לא ו׳ל הראנ׳יד ינתנ נ'נ וס׳י
 כל אתיוג־ש ינ לזלנין ננ לשייר היל דהימנ׳ס אלא ל ז ד היאנ1 הרמנ׳ה ני; פליגתא דיש נאיפן
 וגס ס ה-מג ודכ'י יא צחודא ונכוא קאי לתודא ההוא דתמ־יצן ת כ נזה לרש ס״ל והראכ״ד תוסף

̂א מסוגיא תמוהין הראג־ד דכדי תמוהץ הראנ״ד  זוגית כ; דשי־ך כס דייפויש עייונין נמס' תפילין רהייו
 לדכ-יהשיס דכותרין להיפוך תיייה־ן הייינ־כ ידכרי ל'לנ נהל נוההה׳מ ת*יה נאשר תוכך נל תפילין
 וגס קאי לתורת יההיא קאי לתודא ההוא ן ’דתיי'־ ככ-א הך שס דאיתא הצתנקין פרי, כצהדרין נמש'

 תליא לזה די״ל כך צ״אה הי׳ והסוגיות ד היאנ ד;יי יליישכ שס הה׳מ כתג כאשר אהדדי בת־• הסוגיית
 היי והתיס יי׳וה ידי יוצא נוה לי שנצרך דההיא הדיר דה'כ*י אמי־־צן אז נדירה יש ואס נייירה כדין

 יכלליןנה־יייה לכךשניהס התזה הוי ומה הייצוה הוי מה מפיס מאן אז א'נ ד למ נפ׳־פאגל ור,אי לתודא
 מלך גכי נפסתיה התיי׳ש כי.כ היי אך תירה נשל נ דא ק״׳ל דאנן איית הן יהנה תיסיף כל נזה ישייך
 כדרכיו די־כ למ׳־ד ד־קא היינו תזרהפ״׳שאך ככל אף י־נ התורה מן מדר^אכל רק דהייט ומלכה

 אכל אמיי והס א״רו דהס הקילו כדדכצן ולכך מדרנצן רק היינו דא׳כ תורה נשל דאף לומר מסתני• אז
 דרכצ( רק הוי דאס החמי־יו כדיכצן אף לכך התויה חן הוי כ דא מה ודאי לדידי א־נ בד־נצן דאף למ׳ד
 דניצה כס״ה המעיין א׳שדהצה ילכך התורה מן דהוי ונע'כס׳־ל אמרי והס דהסאמרו 1להי,לבדרכג הו׳׳ל
 נהצתצקי; דהצה א׳ש ולכך א־נ נדרנצ! אף ס׳ל יר׳י י׳נ דנדרנצן כ׳ל דר׳א יותגן ור׳ אישעיא רג כס סליגי
 ̂מי ה־ה א־כ י־נ דנדינצן דכ׳ל לשטתו דלר׳־א א־ש וא׳כ תפילין אלא לצו דאטאין 0לי,אמרש הוא ר׳א
 כר אף תיכף כל לה מגכחת לא סשיר ילכך תייה כשל אף נ י מ״ה אכל א־נ כדרכנן רק הוי תורה נשל

 נדינט אף דס־ל יוחנ; לר אזיל כעיי-יכי[ אכל קאי לתידא וההוא קאי לתולא דההיא מכת שוי! דנריס
 ההזא לומר דל־ש תוסף ככל תפילי! זיגת נכי דעוכרין תאמי* כפיי לכך א־נ החייה מ! לדידי׳ וא־כ א*נ

 אי! דצר׳א סיל דהוי דכיצה דש־ס ד לס א'כ להקשיי, ואי! דא'נ כיון קאי לתודא וההוא י,אי לחידא
 עכ'פ דהרי f ד תיס̂, כל יכייס נשאי■ גס לה משכחת דא״כ מסצהדרי! להקשות הו׳׳ל נדרגצן אף נרירה

 קאת- שפי- לדיד־ ולכך דיכתא ככמה כליייכת גרירה ס־ל י־־־ יהידא לר, זהננגהדרי! ר׳אקאמר
 ט־ א״כ תי־ה נשל •ק ני־־יה יש נדיכצ! דקיי׳ל דלדיד! הראכ׳ד דכרי וא׳ש ימ׳לי! רי, לה משכתת לא7

 ו־י־ק קא• לתידא וההיא תאי לטדא ההיא זאמריק מכת תיכף כל מיצי! ‘נג שייך ולא דרכצן רק «ה
 '־או■ P כס דני־ כל אה כי; לתלק דיש כעיני העיקי ולכייהרתג־׳דוהוא הסוגיות ליישר לי נלאה הי־ ושד

 ל-ודא וההוא קא׳ לתידא ההוא לומי תיסף'ל*ש ככל שנר ודאי גוה למציה הוי איזה מפיס מאן אז למצוה
 תדא דק נקע ואינך נלכד אתיוגי! כ או לנד לילכין נ׳ שניטל כגון נפ׳׳ע יאיי איני התוספת אס אכל ’י^

 לויתיקאתד צו א איחס אתריסיט־י המיני! נלתי למציה ראוי דהתוכפתכפ״עאיט אזנזהכיו! חדא
 נתפילי! נה׳כתיס קאיוכן ההואלתודא הוי והמותר יי־ח נהס לצאת חיצין השאי פס מצטרף יה לע אחד
 יא כיילתידא והתייישי עכהג׳ מצטרך דתד אמריצו שפיר לכך הד׳ כלתי יוצא איגו חמישי דננית כיי!
 כל לותת אס ימיני׳ כלולכ גם לה משכית הי• תפמץ אלא לגז אי! קאחד למה קשה א״ג אך נסבלא ח״נ
 חפפ׳י הייט האתיוג קידה הלילג ליקח דאה כתידישי למ׳׳ש ראי׳ יהי׳ דמזה א״ש אך גכפלייס סיגי! הד׳

 צראה הי ולפי׳׳ז פיי״ש נחפילי! כיי' הלילכ יאת׳נ האתרוג ליטול דצריך הייס׳מ נשם תרצ׳׳א סי׳ שהמג׳א
 נשל לקרות להפסיק צייר חניכה כשל טעה תרפ״דדאס סי׳ חניכה הל׳ ג׳־כ נמנ״א יהיא הרמ״א לפמ״ש

 דפףיעא הרי עכ׳־ל יד לשל ראש של תפילי! להקדיש מפכטתדדמי הנא הי׳צוה מעגיייןפל דאין דאע״ג ר״ח
 נעל אס צמי ה־־ה וא־נ ייעככית לי׳ דדמי מיי־ שא־ דה־נ וס־ל מהצי לא תחלה ראש דאסההדיסשל לי׳

 דצריך תתלה חניכה נהקדיס וכמו לתפילין לה ד־ידמה כיין מהצי לא גמ• האתרוג ואח״כ תחכה הלולנ
 משכתת לא ח־י־צ ולכך כתירישי כתנת׳ כ! יצא לא האתרוג ואת־כ תחלה הלולג <טל אם ה/ ל[ להפהיק

 אתרוגים נ כיל' טי היאדכנר ועומד נטע א־ג יאת׳כהלולכין אתרוגיס נ׳ תחלה לוקח דחם נ׳ת לס
̂ח 0̂ לומר ואי! ועומד גרוע היי גס• נוס 0;מא־הכסיל הרי ואח׳יכהאתרוניס תתלה סלילנע לו

 נ*תאן» ל׳־ש דנזאת״ז וכיון איגז ננ״א אפי׳ כיאח׳ז שאיט כל דהרי רא יתד שציהס כנזטל לה דמשכחת
 כסלייס דעשלס הש׳־סנציניתכה׳יג משני כלולכנלתזסףזמהדלא ולכךלאיישכתתלה תוסף כ' ל־: ‘כנ׳׳
 שס שייך אסהסמלהכגף רק כלל שהציצית להס אץ הכגף כלי ממ״ג דנציצית י היי חוטי, י.עי,ות חית
 אגל קא• לטדא וההוא קאי לחודא ההיא אמריג! לכך נכפל הייצוה <תשכ לא לכן אחד רק הוי והכנף ת ציצ

 שליסס מציה כוי אתת ש״ולימרדכל זונות כ׳ הס אס ולנו תפילץ נקראים היא: סל כשאינו אף כתן־לין
 דקאי היינו נ כה משני ולא נמי תפילץ א׳ה נהגחגקי! הדס דפרין ומה נכסלייש תוסף נל ני׳ י:'־ך כס־ע

 נ״תולעפריך נה׳טיטפתשיין דגס מוכת חייכא״כ סופריה להיסיףפל טיטסת ה' יקאיייה ה־ישצה פל
 לחודא ההוא לומר ל׳׳ש נפ׳ע שלימה חצוה הוי חד דכל תפילין זונות נג׳ אכל קאי לתודא ההיא דציייא שפי־

 תוסף נל לה משכחת לא ס״מ נידו נטל! כשלא אף ואתרוג לולר הוי דשמא נמי ואה־ינ כלולכ קאי!א׳־כ
 ואתרוג לנ1ל סל לאהוגתלינזהדהרימשנתתלהאס עד״! חיה! ועומד גרוע הוי דממ׳־צ מטפכהצ׳ל

̂תדוג לכ1ל ילקח חיר ואח־כ אתד כיי  שפיר נזה ודאי אחד כמקיס דאינו כיו! י״ל כזה מיהו השניה כידו י
 דמוניגץ תפילין זונות לג׳ דומה וחינו נפ״ע ניד הוי דכ׳יא כיץ קאי לתודא יההיא למודאקא־ הניא אמריי!

 אף הלולג וכאחד האתרוג אחד מתזיקנידז ואם כיתד והוי תפילי! ישניאשלהייתנ ומקו: כ־יקוסאתד
 דלא וכיו! נדל ושמד גרוע הוי אתרוגים נ׳ נידו <טל אס נזה מ׳־ח כחדא והוי יתד היליס ייגטרפי דאו

 הרמכ׳ס אכל הראנ׳־ד שיטת ל״שג נראה כן וא׳שודדקהיטכ יחל לה משכחת לא להנזאת־ז משכתת
̂דהרמנ׳־סס״ל קשה ת־כף כל צ־יי שייך אחד דס־ילנמץ ׳  התורה דמן כפשוטו פליומוהש־סדהצתצקין̂ו

 זס^ הודא לר׳ שס אזיל והש״ס י,א• לתויא וההוא קאי לחודת ההיא לומר שייך לא ולכך י.ויה כשל א׳־כ
 נכפל אחד דנמין דס׳׳ל להרמכ״ס קשה הוי אן וכו׳ קא׳ לחודא ההוא אח־יצן לכך תורת כשל אף כ־י־ה י:
 או לומר כ! כאתרוג גמי לפרש והו״ל ג׳־כ אתרוג יש הרי לולב יהרי הש־ס פדיך למה נ״ת שייך צמי

 נ׳ תתלה נטל דאס תוסף כל לה משכחת לא דגאתרוג צ״ל וכע׳כ קאי לחודא ההיא אתריגי: בי זצטל
 ושמד נריע הו• כנר הרי הלולנ אח״כ יטיל ואס הל^נ נטל דלא כיי! הייצוה קייס לא עדיין א%״־וגיס

̂־וג דיטל כיו, ̂׳  וכיו! הלילג דהקדים כיי! פסול נלא־׳ה האתרוג ואת־כ תתלה הלולכ יטיל ואס תחלה ה
 קודס הלילה נטל דאס מזה ומוכח הלילג רי, האתרוג כלשוט זכר לא ולכך אחת נכת אינו את׳ז גוה דאינו

הישג ודו״ק •צא לא
̂כר הח״ס ספר נספר׳ עיין דנ וכו׳• יצא וכו׳ כאתת שהגגיה כיון אלי מיני; די משיגכיה ם׳ י

 ונססרי נזה ג״כ שהארכתי מה תר״א שנת ארח ש׳׳ס על נזה!נספרי שהארכתי מה ת־דא הי׳
 אעתיק י׳ הלכה נ' פרי, שגגית נהל׳ 3נרמנ־ לקמן ועיין נזה הארכתי ג״כ ת־׳ט שנת אז־ח ש״פ על

:נזה שכתנתי מה אי׳־ה
ולקחתם שנאמר נשכת ואפי׳ זמן ונכל נכ״מ כלני חג של א׳ כיוס להגטל לילנ ייצות / יייכ־
 דהרי עליו שתמה וענינה לולב נר״ס תמייס כפות כספר יאיתי הצה נ׳ב וכו ה־אשין כיוס לנה

 תמוה והוא כרנגן קיי׳׳ל אצן ונאמת השנת את לוחה לילכ מכשירי דס־ל כי״א אתיא דוה קא־י־ שס כש׳ש
 נייס למ׳ל לרננ! פריך דמהו הש׳־ס על קשה לכאורה דהנה כך הוא זה ליי:כ לי גראה שהיה וייה כאמת
 •רש דוחה אינו לילג ומכשירי ס״ל דרננן לנהי אגדי או יתלשו דעכר להיכא א׳טריך דלמא כשני, אני׳
 צריך לכך מהנ״ע מכת דמפסל ס״ל דהוי דכשר קמ׳ל וקצצו פכר אס אכ' לי,נצו אכוד ־ק!נ־,חלה ה׳•'!
 ׳0 תני וכן גזולה למעט לך התורה כתנה להרי רחתנא כתג לא דאיסויא דאי 'י־י־ ויאי; ד::־ ק־א
 .היא) כשר ענירה עשה אס להיפוך כלולכ כן כמו י׳ל א״נ פסל דמה־ג מצי׳ ילפיצן נעולה גזל א ש!
 לנד ירט רק חילל אס מכש׳כ נדפנד כשר נמי דחמיר שנת חילול נו געשה אה דאסי׳ ל־כי־̂. שכת ־,ט‘י

 מה נמי וקשה שנת דוחה לולכ מכשיר• דס־־ל כד־׳א כיייתא הך הש״ה למיקי למה לפיש אט דצי־נ־ן כייי
 יי״ט את מכשירי! דדיתה ניו״ט ולאשמעינן ירט דוחה מכשירין אין ל־כג! נמי ניו־ט אה׳ שכת איריא
 וקצצן נעגר דעגד לעצין קמ׳ל <רננ! י״ל ה׳ג א'כ דיחה שנת את אף ־ק ירע דל"מ ל־כותא דקמ״ל ונע':

 לעילמסנ״פ פסלינן ולמה כשר דמה׳׳כ מכאן גלמוד דא״כ דיךשיתהש׳־סהוא ימהכ׳פי':ו*־ל1דכ:רןלא:
 ולע פסול הכ״ע מצוה rלמ תיגת יא־־כ כלילה ולא לכיוס אהיא דל־כק לתין •יונית ולכך

 אתי כיוס דכאמת י׳ל כשר מצהנ׳ע למ׳ד אך כלילה ולא דניוסהוי לומר מינית כפ־כ לדידי׳
 כמ״ד דפסק לשיטתו הרמכ־ס יא'כ כשר דייה־נ כאמת וקיי״ל דכשר ותילשי עני ינאס נשכת אני לינות

 ילפיגןנאמת מה׳־נומזה דלאהוי עכרותילשי אה כשר נשכת אפי׳ קמ״ל כיוס האמת ־״ל ־כ יא כ דל־תלמה
 הש״ס פרין מהי לי י,שה דלכאורה הרמכ״ס דכרי ליישכ לי נראה ועוד ק ודי לכאורה •יאה כ; ־:־ דמה׳כ
 ומיין הוא תשלין זמן לאו שכת דקיי־ל כיין לתיוכא קרא דא־צטרך לומי יש היי הוא כעלמא ט':!' מנדי
 שכתנ תמ״ו סי׳ הל׳ר״ה כמג׳א ועיין לתפילין התורה נל דאתקש דקאמי:כ ה דל וקדושין פ׳ק נש'כ

 שיץ לא דלולנ ס־׳דלומר הייצהוי א'כ עיי׳ש לתפילי! התירה כל דא־.קש ט־יאה נהמה של נופר דלכךככול
 ושופר שהז״ג מ׳ע דהוי לי החמה רק לתסילץ הוקש דלא י״ל הדג שלא מ מ תפילין(ינ:'ייא כשנת:י־זו

 לתפילץ הוקש לא הז״ג דלא מה אכל לתפלין היקש דזה המג״א כתנ לכך ■ היא :הרג ח׳ע הוא
 וה) מהיקש פטורות דנשיס כמו כשנת דפטורה מתפילין לליייד ס־׳ד הוי שהז״ג יי׳־ע דהיי לולכ אכל

 כט״ו לסיכה דאיתקש כיון מצה יכן שכת כלא שנעה אין יי״ילא א״כ ימיס שכעת דכתיכ כיין יכוכה ינש'*יא
 הוי לולג אכל נכלל שגת והיי מצות תאכל •יייס שכעת כתינ קרא ה־י גס כשנת כמצה גס חייי ל;ך ו ט
 מא תפילין זמן לאו נמי ירט הרי י׳ל אך פיייך ומה כיוס אי׳ט־ך לכך דאתרש'תפילי; דסטי־ ל כ׳

 וחייג יו״ס אחד •וס סי שנה ככל דהר• ליה איתק: דלא חזיצן והרי נשכת ה״ה וא־כ כלולכ חייי כ זאעפי׳
 ש״ה אין רפרס שס דתאמ־ נשכת אפילו פתי גני די׳־ד כריתות כייס׳ מ״ש לפי יא י נאיית אך כלו'כ

 לשנת קרא נעי מ״מ לשכת לערה שיה דייה״ב אף מוכח יא־כ כני דהכש־ו ייה״כ שאיי ס הש ודת• 'ייה־כ
 מגיא פ׳ו כיומא הנה ולסי״ז לשנת קרא כעי יאכתי נכך יהכשיי יאשין ט יו׳ שאני ־ל ■ ה־י צ ה יא״כ

 והו• נכן דהכשרו •יה״נ דשאני כגרא הן הש־׳ס דתה לא 0ו: ליוה״כ ש־ה דאי, דרפיה הך נ ג 0 ה:
 מאן א׳ש ולע כן לחלק ס־ל ינכריסת לח אי ככן הכשדו כין חיליק י־אי; ־'0 דניוייא ח^קות הסוגיות

 ל׳׳ל שסיר קשה וא־כ לא או ככך הנשרי נץ לחלק דאין כיומא הש׳ה נהנית ל־כא כ׳ל ע־נר ליל: פ נ־
 לומר מוכרח ולזה הוא תפילין זמן לאו נמי יי׳׳ט הרי מתפילין דצליייד כ״ד דהוי יא׳ל כשנת אפילו כייס

 קישיתרנאהואלמי׳ד א״ני׳להצ׳ל מסיכה •לסיצןלילכ אס דפ'יגי וכש׳׳ס יו כדף ד־״אהואגהעיץ
 צריך לכך מסוכה לולכ ילסינן דלא ק״־ל אצן אכל ו:נ־ל כשנת ש״ך וודא• יכוכה מכיכה לילכ דילניין
 א״כה״ג נכך להכשרו •וה״כ ושאני ליוה־כ ערה שיש דכריתות יסיגיא י״ל’לי, לדידן אכל ייייוה, ללייייי

 איצטייונייס ולכך לי+׳דהכשלוככך אץ לייייט כשנת ייתפילץדסטי־ ללמוד יטעה דלא כייס איצטייך
נסיה־• לדעת• נכין על הרמנ׳ס דנרי יא־ש ויו״ק

 נ״ג וט׳ כחג •מי שנפת כל אותה ציטלץ אין כתורה נסיייש וא־צה הואיל u וע־כה נ״ב ייזכר
 שגסתאא נלח׳מ ופיין הגח׳ סיגית נגד שהוא נצ״פ ונשאר ־נינו על שתמה •יה המגיד נהרכ עיי;

 הסס דנריו חדרנא הרי נזה כאלי ואריות לגדיליס הי׳ מה אדע יאציכערילא גדו'ה תמיה שהיא כתי
 לסייס דהרל טינתו ואס כן כתורה מפירש דאינו היינו התו־ה יין פיקר לו שאי! דמ:.י מ־יש הש־־כ ;•יו

 והייני הלח״מ הוי ׳ליףמקראאילרגנןהרי שאול לאכא אי תתלה הש״סס־יך דהרי ש“א יגנוליןאןגסזה
 דהטינס לתרן הש״ס שיוצה למה אגל הלמ״ם פכ״ס הוי דהיי שסיר ה־יך דרנ-ן היי לילנ7 ד דס למה

 לאנא גס כזיליף ה״נו צגנולץ הש׳־ם צריולסייסנגכולץרקמהדס״ס כתי־הלאהוי דאץלועיר,ר
 פיקר לי אץ טטלץ דעכ׳־פ א״ש לדידיי דגה לומר הזצרן לכר כתורה מפורש ווי,יא היי דזה דס־ל שאיל

 מה״ת פיקר לו אץ כמקדש אף וכן גגנילי! להוסיף א־צ הלמ״מ דהוי כלננו דקיי׳ל לדידן אכל התורה מו
 ופלאפל הרמנ׳סיהפלא ככוונת לדעתי ופשיט ורכ לייקדש זכר משולי לא לכך כתי־ה מנוי: דתיט
 הרחג־׳ס ולגרי כלל חצ;י׳ איגו ונאמת גדולה תמי׳ שהיא לי שהודה אחריו הנמשך הלח־מ כ,1 הה־מ
 מפירש ^יגו ורן התורה מ! שקר לי שאין נין תיליק שיש יהלח״ח הה״ה כדעת אף'א־יי רק מללו כיור

 נפלי דאמר לר׳׳ל יוחנן ר׳ את״כ דקאחר למה לג כשום והוא רל הימכ׳כ דכר כ ג ליישג צ־אה נתווה
 נזקיפה זילמא נטילה ייסר חאו יוחנן ר' לי׳ וקאמר כלולכ להקיף נדי למזגח האילס כין גכצסין ן יייייי

 ודחקן נזה הדגישו והתוס׳ מנרייתא נגסילה להוי לעיל הש׳יה הוכיח כנד דה־י תיייה היא ולכאורה
 יתירן ולמונח האולס נין נכנסין מומיו כפלי אץ דהרי הקשו התום׳ דהרי א־ש לדעת־ אך עיי־־ב ;!ה

 דדיני הש׳ם רק סניח דנעיל ח׳ש ולסי״ז שי״ש התורה מן הוי וערכה מלרנגן רק הוי זזה הייטנ׳א
 התורס מן או ננטילה התורה מן הוי אס מוכח אינו מ־מ אכל מטילה עישי! שהי׳ נצטילה הי• כערכה

 לפרסס נדי כשנת נניטלה אף והתירו דכריהס העמידו לא מ ומ כצטילה תקנוהו ייד־כצן רק ניקיפה ד־
 הי׳ סתורה שמו לו לימא מאן מ״מ התורה מן דפ־כה לנהי יוחנן ר׳ רך?מ־ שפיר לכך התי־ה מן שעיק־ה

 לשס רשאין(כנוס מומין כעלי אין ושונ מטילה מדרכנן רק נזקיפא סי התי־ה ניט־להדלמאתן
 גיינו ורנק ופריך שנפה כל זכר לו עשו לא לרננן דהו׳ דנשכיל דמשני למה דפריך דהש־ה א׳׳ש ילפ׳ז
 דפרגס סטייתא הוכיח ונגר דאורייתא דסרכה כיון ס״ל הוי ולע דדי מההיא ידע דלא למיד ר*ל לדעת

 פלר״ל ד• דפליג למה אגל נלולג כסו למקדש זכר לו לעשות ראוי וא'כ התויה מן הוי צזרזילא כצטילה
̂גזר גניסלת • (0ל מוכת ונני״תא המולה מן דפרנה דאף ומחלק הכי נזקיפא ד־למא כנעילה ״מר פ• יר
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s ^ p o p r t w  «»ft«1 to jw » י *י מי *י *יי 1י * * ז י י י *י ® *י

ו לנן 9ו!ווווה««דל פן פוי נ44י נו 1ל ס י פר«9 נל9ne 6 נל ו » ג ר  now ור« OTiiw מן זהו• «
ו ופס מומו ל« ז^ין נמן מנשיו ופר 9נו שיין לא ושונ ניפימס ס «ן הוי ופ ממילה או«<ןדמ ו  מ
ט t שונ •נזונ t ו ש ו־ פל יפו לו ס ו פי ולא הואיל דמינס הימנ׳ה וי  זופי נלופי «זויפ m ש1מי

י פ פ פונה ו אי רפ פנ ווו פו ^ אי ע נוו!יפפ או מפילה אי גופרה מפורש וז ש לא ל לו!נרלפאו  סו
דנ דו׳ן למסרו ונסן ו :ו

1*n * מו ס״פ פ ונרי לםניוז1ול שווריה מנייז אום נ״נליפיאא נייינן מפוו מ לפ הנ «ה  רנ
ן הי׳ ס״שלפינן מפא למלפאזנל אפר נניקוקס והרוו.מל הירושלמי ופו• פוסנייס השמיס »  פ

ן המסין יוזשאה אושי של פו דלן הש׳ש ומן פמו ויוא הן הרמנ׳פ השמיש ולק ויל הפפין לא ספום 01 י  ט
ש׳פסון ארי אלנממל ^ישןונ ן גרייסא פן מק ג  m ונש׳ה לשון מימי אן שיירזשליפ1א של ממרק היי ו

ה ולזיס נמו או אשא אפא א j ניוו אנליסלולנו ולסוס סנ׳יןלסןוויליפ פרט ס m פשמה פוש fc■* 
 למה שפוי והופ שטגרלמלמאאןאוינ רוואינרמנא מלס טליס לנסר סלן פג׳ןאפאא׳נ פריו שננר

שלי ה קאמוולןחס מו טו  שירססיפסן קאפופרט«־ןולמס מסמלסנירזונש׳סדלן אופסו ואשא נ
שלי נ0נ1 מו הן ולק והייושלילשיפפןופיילאסהריומש׳ןאנוולסלמלי ' אלי ׳ *•ק אאגר ס י נ י  ו

^oooאו׳נ יהי יולס ש» נוי ליומו ומהש לקהאמו למלמא אסו !־ ן הש׳ה אנל ללוןומ רוו  ואן קל מ
איז פריי«ל אש  פזו מלס טלים לנקר ואמשינאפארנרניס פןרןש סל ומרט ןאמי לקי למושא טהר י

 :מנ0 וורק סן1 פל סומניס ונרי וא'ש פו׳ק פסמו אןו למלמא נטהר דלן ^■ס מן לפריא טנא1
ס ר א אנסה »' הי T1 פ א רןפ פ ופר• סול א ■נש מפן אוו שהי■ ’ט1 שפפאלנ י » ג  פרמניפסמיפ ד
י ” י נ י או ט השמיש למר פאן והמס נשיס מאסו תו פ לו ר׳ פ ר מה ^י ה ^ י י׳ פ מי ^ 

א אופהאויסשמשממסקאמסווהספססיקאנלאסס׳יהקאוויופויוןסמןאשוילי נוא ^ מי י  י
י אל<ק1 נא too ספקוו האום שניו סקרסה אמרק דגאמה•׳«ק פ0םס א טייש פלל אשש נאן פי לא א  ס

ל' נשקה סוא סושינה הוינייש שנאנ מפמא א ממק ופקוו  פאן פטו־ שימי אן קרס סל ונססק ואו גונה «
מרססי פפיפ וספס פאמנויניק אפפא א א ג ס' ולגן טי׳ש פסק ולא גזל פ סו ^י ס מ ס הו מייי א  ק

ק פו ^)א׳ה ט׳ טנא 0«*׳V001»10̂^10̂ גיל «  וקש לפן ק סי פנרס יטיס מפא וחקא ווה מו
הקאסג׳ אשט'«קאפפפגולו>ןולפ*וקשפאפ<גווט.מפיק ולא  נטלסשופטד שאן טקאלאי
א סל!• יפי• שלא הק ש אש ו אק וגרס יש טואי ו רק לק1ג נ ל י  מגולרן ומ0קנולרןפסגםנ1וטפאפיוו1ו

א גול סי שניוס סלס או ש מן טה שפטוי איו1א יאק פרי ואפ מסלפס איטש להם יש מרפ נוו ט  סי
אג שא ממיטש פי סס פקוקש א טא י נאטן טלפק אן י«ןי־ל 1נ* ו נ א ן מטן מסקו «ו י נ מ  א׳נ «

י נשיר 0ק» פד ראה למה אפו• ט ל י«רנ ממק וטקא פיון נלא׳ה א ס jiTO וסולח ס׳ל שרס ד
י ה דמפאאגאא לשישה! פמגופיימוד׳פ א ר  אמרא׳יכו׳היריי ופלס ניון לי נפנה יממן י■ ו׳<1 ודיי• י

 ממקולש׳ופ»־ג אט׳טינפסווסיילנרישוואנריעדןוי׳ווו־ייאייסמוואפאהוטוסופייממנאהוקיו
א הפאולו׳ו שמקמדרמטי וריווריפ׳לדמוקוו ממון טווקס מוין הפא ופרי פיל וליי ודיה ס ה ו  פ

מונ שא פייגופטסאאהא פון «יו ס׳ סאה אפהואפ0ו חג אמו סנוא •ש הו• קסרלאיג ישמאוט נ  הי ו
שפ והשיפקאמו המאוא! פסי שפ  ושמא פנד הי לא נא ולפא לנדשהסט חמילואמקפנרטנהמווו

י יונ הי נטלמא̂  או ס הפא מו  רה ק רו א< טי׳ש רללה פטלק וזנ נפי ופו-וסה נהס־ק שטפא ונ
דן נוי ושפא נרי וס׳ל לשימט  סי מוג נשאה וסלנק ורל הנון פאוןא מוין רונ נס ^■1 מטן «»ןמ ס

ו המא מרי י ה ט ס׳ ץנ לנ ס אוקאטוקמזין אן הו הווווי לונד^אגי ד פ׳ ג לו קי׳ טי י ונ אנ מ  ס
סלנין פמרסוקאןסלחנטאיהולנןרפשמוילשימהוושילגדפדןלנן הנזנ סאי  פיון ולקי נמסק ג

א א1:ט;מטפרמג סגיסו  א׳בפיושפפגילהסא האוימוישיק נימי מפר לא לנן מדן ׳01 ארספארנ
קסזן אפלאקוןיי״לואןסלנקפוואהמןייילדנדלאמדןטווןוופמקלקיטווסקאטמן פיי קו  אלי

י סמי סי וספר נול ט ו שסא פלסה סאאמו׳מאוקה לפסק פיק אמו׳ק פלאיה א ה  ססא טווי)) האוש ד
ה אילה ואיל גלל גפא אשש ולהא נא ל ואיש נשקטפרמג׳פ לק נגי נ ^ a טק אן גקיאד נאן מנאי 
t פאייא סור ד01ט oא ׳ ט שא א«רמ טי א אנ ד ליישג פ  ונפ אסרה(אפויא ננסס פלא פימרה מ

א מל נטחשש עיי׳ש: סס פאונש י.׳י0פ א׳
O ff !ס׳ פנו וט׳ ראשי שסקסה פרם ה׳ הלנו ו חן א פ'01 נשר רו ו » נ  פסייק לא למה מלו פמנז פנל ר

ס פועפ׳ה פ ק סד טין דשי׳ מטק ס■ ונלא׳נ א־ייהי סשמא א׳ נאש לה זוטקי פשוש א ו מו » 
t סו״פ o ק פולו ט׳ אלג ט האטו■ שה ו׳ פ ס ג נ ן שה ופיק פלא הופנ׳ש ופד ל׳שג אסרם ממה נ ו  נ

א פ׳ג וון׳ה; נממ׳י נוס פוא קפאא ר
Q שנאסאווסרנולוגנחדחו אא גל פ׳ הל׳ 7 מ ואשק שאמופשגפפסלקפמרטטן רי נ ו לגו  נ

ל ווטיהוסרסס־דאסודדסאןססקוריוסנרולא אוו מאנס (שאלפי ק ופיל וטנא עו נ סי  לא ו
מ ^׳ ל ק עי אן פסק אפן ומל׳ ט ח שאן פל הגלל ונהג פנל של נפלה •ולאין ו ס  פלמנהוורואןיולאןס פ

א ם הלא ואוי מלו סמטן אן טי וינק מגל סל וזד ק ואן וטסו יי נ פי א מנס* למה׳ני א״ש^ מו  מ
ט אוו לאנה טוטנהאאה סזגאי נו ואן נ רו ק לאון לק(*לנסא גסאאהמקסה א א י נ או אש 0« א  ג

ש אישנפמכוטי־לונומנ־םמט?פטיהס'נסוג טו מו ס א ו מ ט׳ פו  שילא מסן ר דרש ואמואנל ש
אן ל1ע ולא נשאל ה מנא פאה השנוה ו  ואס מון נ' דרש נאלנ ולק ק נ׳ג פיסניש סושי. י׳ל • טי׳ש «א

לי דפי־ל וחש מסוהסאהוסיפאאט׳שאל פסניוה טיהלאאן שאל הי ס/  נפטייממיי מאה וקיפ לאס י
 :לועימשלאמןטוללאאסא׳נרנסטוסאנהלגלילנסרמהשהאאטיןהמאהאקסזויורווא ליקאאא

ט ליפלווסי נושס 1נאל ופי נומילפ אנול ט מוטו שלא ג  לטופשאלוט:פ נול מהווא הלא ואיול מרטו ג
א ס א ט דק דאשק דרש אנל טוש שאל ח ג  טה מהר לא מפש קרן לסרן ממש שא שיפי׳ וערק ססל שאל ו

ט מוטו שלא  שלאמוסהמפרנטוקגגואורווא נטאל מושג לטוה שלא גסלסא ושוי. לשרן וויקא מוסס נ
ט ומפר נממווי׳ פאה לקיס לאוש א׳  טמה נמיק של! <אשנ •'wo ממש קין לפוק אל פוטו נמו מושא שלא ג

י לא פוטו פפשעאא ט נ נ מ איוקוא פודם!א׳ג נפ״בנמיסייסק פוסט נ  נטאאלנאיקסםספמ׳נן
ק הלא ספרה סיי סי א׳נגוי. ואס ולאערק דאש ל אנ פי ט ן נסגל ה׳ו סרינו ט ן ט ו ן ו  סאמנל ד
ט יא׳א ל לק ס הלא אילה סניה סי׳ וטוילא פ>א סנל ופד סנל טשה לא המאה וור• א  י׳ל ק מפיג סטו »

שנ אאאי טופז חיו ט׳ יוי ני ו סלי ארנ לי סון מסי סו ש׳ הןונ לנ  שא* נמסס ונס!ויי נס ספלפמ׳
ה מולה ק טשטא לרשאפנאנלנגל אמו ונס טי רלמסי הפן  סספא לפן ופ« לשנסה פלפפואיה וי׳

ט ואיי לנפשה ואיי מפיק טי אן א א «׳ לשנסה ואיה ומשנ לא1 הלא אש וינש נ נ לר< רל ק ו  וספה ננ׳
ק וסנה א פ א  שנא קי׳ל שמוהר מושנראי■לשנמהומזוו״ממנקיי ולא מטלה הנמל ק

א0מאויטיורנקםאומשא מני0וחקא ק א הןו סנ  מאונה׳מהלאייייאנפ׳שפאנ׳אשהלנוסאשנ י.
מואודהאמטיטיואסלא טנו ואיילשסטהפיכי׳סוטארלטוה^לווו לאסי טי הו פיוו מן אי׳  פרו

הן ואואגוסגולאילא מואו׳יהא סטה אלנ ה׳נ ס ל ק וסי יטאדיר-אסמוי מו׳  א׳ג ומסאס סא פנ
ק ה׳נ0 פיל ת ק למגיה וינון מאס p מיאון יאק יי׳א והלו מ סנו נהן לק יינ אי מ^נ יי׳א זני  לשעט ו

ל ואם מן נאלה א ק א איג 1־0נפ מלה מסק אש פשטו יטה נל א פ ה נ0מ לא נו  ואו• נ3פ לא לק אל
 פטמה א מ«רו הלא ולמה ם הל׳ץ א; נפס׳ו עלה מקטן שאן מל מפהיו והלא נופרס יהק לק לנפשי
י יהזינלאלהא סא ומסמא ס א י י י נ11ק א־נ המון קפה מלה למן ט סנו ג מ ס ר ס פ ל  סינאסג א

ח סי שנ ץ אלפה שנ מו ט׳ הפי ל או שג אפ ל אינ מרו סליונ קנין אוו ^ו אל טנ לננ אי׳ או י ה ר  סו
א שמסקקאנ׳סק' לאפימלהואיפלשנספופמסם פן אמזאמהא קני פסופפלה! רקיי׳למל ה  סו

קן סססאטטדקופואסטיוקנאוס׳גוטסה ט ל ס ה׳  הפיקוהנאיזקא יסוג הואעול נשאל שהלא מ
ק פסא  נש׳ה טטוש נסנל ולא המשיה רנא יקש האין לדרי׳ לקמלס קשג סי וא׳נ לפפ׳נ טיניק לא טדנ

ת1 שחונק נמנלפמטל א  ונקמקנאסיפלמהז רל הפן קי יינא טנא נוינקאיישיקלמפ׳נינורנ0טג
א ק׳ ק נמנל הלא א« ולק קאיהלשנסה וילה ונסיק ורלנמהי׳ ה ל ורנה וינ  גראיי מלה נסיק ולא מי

מ׳ו לשגסס סטונ אי א ס הוקויאן ו  ט סדנקא״שיקלספ׳נודיןוקייילקגאוסאנקאצנוקיי׳לק׳
^ וינה הנלל סהר ה ׳ י י י ט הלנה נ ו ק סין בט ^יני ולא גמקמוה יק ואמר ק שג רנג׳ אאיי  ט אווו

ק הטהקיס מדנ אז׳ ל ס מ רנ א ל פי נזו לו פןו ה מ׳ ל ר נ ס׳ מ א פ ק ם פנ׳ ק טן ט סלן ל אנ א פ ל ח ט ס  נ
ק רפא ולא ססטט טי טווי מיאויינא נטפס וקאפי ®מורש יהי■ «רנ ס מ סנו ילויוי'אדי הלא ו  ני
ק למפל טרלא פסטט יפפמט פון וא'נ הלא אש ה מפא נסמס א וגרג לשגמג ראי מ!שנ נוי קג ^ ל

א׳ סה סססליא מסג סי1 מטו נקנליק מנו דק פי׳ל לפנמיש וו אי וימנ ולא מי  נאיווקמשריא לנגסי ו
m■ טו ס ק נ  אנא הפסס קשג׳א 0:ונהג'01 טי סאי מואדיפא עןדא משאק אגל מלן לאפק לני ׳1 ק

שורפספווזאקספנני אמ׳«אנדןיאיןלפהיו זאפאססאאפסקק סאלמטה: סמן טי
ם « י^י ש א טורקו שפמאהטנק פאסק י ש דנטיןנפמדנאייפפלסאפלנ וסי• מי ר או פ׳ רנ ן  ו

ק• ה ס ו 4« קפני :הנין1 עיי׳ש מומו מ
ם r ולא ששטו א am אמז I ושמט יא הי׳ ש t ד ה« דל ידפופרי נ יפיקו מסק נסא סטדן פדפרפ ו

p e u B u sv e ופאליל sen 8פנני קטופמר« א שפואעו פלא׳מ פ ן טני להקו נגר ויו

שי קו סו פפלרגפפפזרפיט׳ ל״קנטטו ל ע וראה ונ פיו t וכלי ולסר ראן זגנ t w ור4 פלאש» 
גו0רקפ ואימאסר טוירנ פרק1ו: פדלז רטלפלו שי לנ אאנ « קרפלר אג ק רו ט פ״ *פדלז פ ( 
פ גאורנ ל רגי ג פ׳ נ רי ר ש פ׳  רלאהיפס ופמי< מנפפאה גאלה פל לר׳ש ישאלו פג נג• רו רן רז

 לגנירא■ אאשלי׳ זרסמסא לאהיפלאנפואויייאאפיפניון לנלניס זלפאנילו ראן רשיי טחנ פאקופה
ק זפלוה פ*נב.יר "ל איג פיי׳ש פהויפ p פלאה רפיי  פן אלאה לאשל לאלוה וראאסאאאשני׳ ד

שפא רק רפוי כשטר זאפריק ומה האורג  פפלאטה פל אסר לפי נהייש רפאה פייט •פנאט פפאנטפ
ל ירש לי פה שנא לי פה שונ א*פ להקופ הטרה שאג ואפס׳ג h י׳ל פאן א u m לע פלאפה אאשני׳  ו

או נפלי שירס סיקר ודר סי דין ט ל שטו אפ1ד ופטיפ לטי קינן ו ל <פפ שינה פיקי לפ׳׳ו א  נפלי א
ע להקופ אייג אץ  ההורה פן פלאה לסי אהשני' קאפוא פגא שטהגפקרש ראין אן נשנה אסר ל
א דל ן|ן ן ר ו ד ה «י גפג אן פפילא ’אשפי רהמוא א א  שגא רואה רפנורה מגא פיאר יאפליל א

ק לע רי ן נ1ש א ר׳ ח ה א אוי י  לקרה הר1פ ללופזו שמאי ן1גמה לל׳נ טנאיג ראפויק גפין א
א ניס׳ה נהן גני נס׳ק ונקדושין י נ נ א*נ שמס נ ן נ'  פנרה לפן• י״ל אן■ נגלי א אמרי נסה ואשאיי ח

י ר שני׳ יאמוא פנא י ק שיין לא א י לנלד® לסאנילו האס עון י מ ״ ׳ י י  י1פ דלא רק פפש נאן י
ל פאשטו פלאנא לשויא זראפואאאשד׳ הניא הן ממי פאשנא פלאא  שפשה ולא דטר יק רמי סיפא א

 P פשא קהלמא לופר אשני׳«לסרן לראמנא ליפא א וא׳ג פ1פק גשום רהמוא איינא לא וגיטרא
ן וא'נ מסשה הרטר לפקוופן אשכיי פהו' לא ונוס נפמשה פרטי  ל*ש שיג פלל איקר ליפא מפס ח
ן לוםר ד לאשורי ח ה ה מטו נגלי לאסור ואוי נפה שיוה ניקר א שונ לטי א ס  ישייו שפשה היי ז

! ק״י לפלינהא «א לפח אן אשפי■ יפפוא ס׳ לנ ל לקול והנהילה ל1נק חפפס דנ־מ ק׳ ל ק׳  דאיש ר
י שפ0פ פוי לא שסאה יסקיפא לוקה  שלאין הקימא לא׳ו ולס׳ו מנשה «י שלאה רפקימא 0ק1ל ש׳ל ק׳

 דון לופר ראוי לק שנת רואה לרל פסו ופיאר רק אאשני■ א1ראפ נפה א לופר ואוי שוג שפשה הוי
אאר׳ א אשורי ז ל פיאר ננלי ו ג שפשה קי לא נקל והנמה לפיו א ק כלל מלאכה גפה ליפא א  ל

שני' ראפלא לומר שיין פסשה רפוי נפלי שב  פפ׳ז יפטר הפן רר* אש ולק נגלי ואסר פלאנג ופו׳ א
רי נהן ליפו שיין ולא ממשה היי לא שסאיו זמקיפא א א ק אשורי ו אי roe ל  נסה שיוה סיקר ללרז ק

ר שני' קאפוא פגא ננלי או  יפקיטו לוקס ל1נק אספה יקיי״ל לזידן אל מ1נ ל׳ש אשורי יאשזרי א
ג ממשה הוי שחה שני ראפנא לואר גמה א שיין א ח פואר יאסל־נ א ק שטו רואה זפטרה פ  ל
ח נגלי א «הר הרי דון פ א י ז הו ט לוטה וודקואין ואש א קי א דסרי ו  סנאיפ התש זמלס מ
ק זלא רי  שם ומדאה נפה רק ונא פליג לא ויוא ונדקר שא לפאדין ו״א א אשתי׳ זאשהיי דין א
מ רוגן  ואן נופ ופ לאלות פקוו זאין רפא פלת ולוה ללרפתו שהותר שטן ושפה ואמר למס וגץ וושין ר

קמן תנןלפיוסואייפמזטס״אאללחאלאשלינטדקג״לראמרי  זאשתרי סאןוסליגפלמלווסי
א נסי• גן פאניא הניא ק1 אשורי ק מ״׳ש א ו ק פפרקננ׳ל נקדשין 1וג ק י׳ל פיל י רי ן א  דאשווי ח
שג ד׳ל שוו יודק• אמרי י ני ק א ו פנו ל נקלרה הדל ק  פנא רפפמו הליו׳פ נרנו׳ האשת מראי ד׳

או הנרייתא לשון לו קשה סי ולויהפף י׳ל או גמקדש שטת דאין ק  זדקר ררל 9נ»* פשטו א יוויופ ר
ק דאווייתא מלאה וסי אשניה וות«א ננלי שירה ן י ק ק׳ל רפוי די  ד«מט לופר ראץ שנת זותה ל
ש שנות נאץ פנת א׳ג חקו י יתיה 1לש פ1ג ל׳ש ו ק ן ו  ינפ׳ה נשיר פיתו פד נמקוש שטת ואין מ
< דסא סי ננלי שדה דקר הוי7פ סי אשניה רחמנא ו ק דית פלאנה ו אר ל  פהשנ פ0ו שגת זרותה ק
ה א «גפה שנקש היטמי קישית ח ח ח 1E0 ק1 גשנת א סי זכשירה פשפש ט ק  אי׳ש פלל ולפי פ

א ר׳ שווה לוינא טוראי פ ויקוו גמג אגשירה לפיית ויתק ה ש מותר פ׳ שטתנפקר  אגפא^ין
« דקאר פקייתא לשן לי קשה הי׳ דלר׳י רן א ואין השנת ט א השנת ט ל איתא ו ק ק י פ  רה נ

ט ופיתו מויפ גוה ל׳ש נפקדש שטת פל נורו רלא ופיק שטת פ א נ ל ינס־ג ס ק  זאוד״תת פלאפש דסי ו
פ נרפג*פ דפק לטרן אנל פ ת פפג שירג דקר פרסי א רפשמה גפשנהת פתמא « שנ ראפ ת  קפפי

ח ש שטת זאין פ ק ואיש חקי טי ג: ו פ ני
!׳•nio לולב הלנות סאק

ת שקלים ^בו
ק ^ז י ק חל•‘3 ל ק שקליק א ששליט הפיר ק ט או ו<נ<ט שלית נ ג וסי■ אנ ש ופלש ל * »  שמלק א
ן י א פקתרפפ א שאו שית פשלית פיי ד רו ת א הפיר קי פייגץ פ ש פשלהו ו ח ק שי ר ה  מג

ו זפרי פנ*פ w תפה פי ד פנר זש*פ ג ״ פ ץ פתלק יאפפיג נש׳ת ז  901 התרופה פשנתרפה נ
ח ^ דוה תי ו לדדן טי מ שלק שפרי! רץ ושייר נפקזשות תלולי שלא תנפיס ח קי פ ץ ג נ י סי ר «  סד

ק נסשיפה פ ׳ פפורין ח לסין אנל לשה! 1ש ר ק א פסדסס אן פד ר נפשיפס פפייג שפרפלה ר נ ו  ג
פ ט שאין פ' ץ מו שו ץ ש זפמיר נפקרשפויה ד די׳ י פי פ ש קו פ פ ק מוי ה און rאנללפפנ ^ן ו נ  ז

אץ ו כשלא פייוי מטור הפפוש ומויק ונהי ני «י ל נ ה תאי לשמור פלה פשקינל אפל לשמור קי ה  חנ
ת י י א יויק שלא סלה קיפל דומשיי או ן1 קטת מר1לא וממה ס י י ט ז ט ק ק אמיי  תיק שלא 1׳to דקינל ו

ת דלסוין אן1 ה משימה חי ה עיג אר י סליי קנל!ט שפני לא י ח לקין פייט קוץ ק שי ס מ תי  תטי
ק קנלה רק נמשיוה מתתיע לא פשפיוה מליו קיגל לא א נמלפא ד רנא תו (חתיון נוה פ ו י מ  שאץ א

ל קוץ גלי מפוי לא קנלה א שומיץ דין ט פ גלי אסלמא יק1מ א ל ג «  פשור שנפקוש א פויק טי
ו שהוי קנלה ודש ד תן ה1תמ ייתר י נ נ ת י1ו ה ילא תאי שוןליסן נאווויות תיינץ ספ «ל ק ש פפ ק  פוי

נ1 פשיולים מל המת למי שיש אתוייח י א א' ק ן לקיו מ ס ולרטז ח ׳ נ מ ד «שפ ק ה פויק פ ק ג פ  ז
ש לופת א א ק א סנ מ׳ ק ש׳א ד■ ק שו שוק שמק ו ק אן ל ד ג תייג שוסו׳ן p ט שאין נ י א  ס

א ? 1ג ■ ומה ממש השקליס הוי ק טוושפ שאת׳ג קו ז תו ן ה י הויק-פני שננו ח ד  קודש השקליס א פ
שסה שותימה א שלית• ליי שמקו תקנ ו » ק קי ליישנ לפסנ״ו ל ' ד »  פקד m רפא טיל ק 0ק

ס פממס פשיפה לש־תממשיג ק שדדט ד א ל ק טקא ס ז קין דין ט ששייר נ ק שי ה ד סי פ ה ד ינ  וי
ס א1נא רי ה מנ ה מוינ ד א ה י מ קו ' הוי ו י שנ א שא לפויק!תיינס סטרה ו קן פל ל  א ק נלל סי

ה שאייג נש׳ש ק מגינ ג שפסי לקא א ו פיון שדר נשיפה שאשיג פננינ מ פק למאן ח  פננינה שו
ר אל אסס וסטרה ואירה ט מ ה שיתאייג נ ל מנינ ס א קי ר רין שיץ־נהם שאין נ ס ק ץ  ופתורט ז

ס פטרה ה אגוינה נ ת א ג ו " לא סוטרס א » ס א איינ הללו מרי א הו ד ה נ נ ד ג ואנתס מ  טיוק א
רס לנינה אי ם ינתלא ו רי מ ס^ גפס שאיו נ שו ק שפי' לא אדדפ1 נגינפ פתק דץ ג קא1ת ח י ו ס  מ

ש ן גהס ד ץ ט ק ס שי קי ר דה לנינה של התק הללו נ אי ק ש־ש נשיפה ופמשיג פתק שפי׳ ו מ  לשתן ש
ל ה א י ו נ ת דין נפס שאין מ ק ה פאווס גילתה שו ק ל״ש טהא סותן 0« ק ק ל * לא ו א  שדשה ט פ
ן נלל נ ר למי חייגה שסטרה נפי ס  שא סשקליס מורש! שלא ופן נל סייס אתוי״ו פרץ לשלם הד

ל סויין גר1פג ליו הגיס ולא יו־ת ילאו לא סוייו ק א א ן פתרופפ סויפה נ  פנשיו של אידתת שיווין ח
ו למיינן איו פנ ו עי סל סנשה אסרייתן אץ ו ק הוי לו ח מי יתתייט שפתתלה י מ ת ס שיק ™•לוט פ  פס
מו שמקו סל ד ק תשיג לא שיפסורפנוינהופ ל שי ס ס י ו ג t מ o שטס 9לדג שפתק שפייפתקמ  לא

א דמניא והראש נאלו מ׳ ק וס׳׳ל ק ד ק שמפו ש ד ם אן תייג ל קי ז פ שאץ נ ת פ ש דן ס ס  פשו נ
ג ץ פ6 » ש • ט פל י ש 1א חי י א׳ש ילס־ת די׳ ו ם מ נ׳ פ ^ ק ט ל לריק ש ק״׳  ש90ש תקנו שנגר ז
ט ופרשני נהקדשט תלולו שלא ת פ פ שני ט ס מי אז שניל שהי » ש  פפקפקדש שאץ סדלס יאמנו שלא פק

נ ו ש נשל א ץ טן ט אן שפרי פטי ק ק ד ' תקט ל פי ץ ט ד ק » ן תן ט ס פ9נ תייג ששיש ט ג  מני
נ !אניוה ון אי ת « גסקוש התק אשונ התקגטנה לזי ק ש׳ש פשיסם פאשיג * פ א פסאק לשחא ש ט  נ

לי שלא ו או פי די ספק ט א ל ט ה נ ק ת מ ס ת א ל תז פ ל ל א ס ־ אנ ס ק י שי פ ל ט דנ שי א ^י ק זו׳ לו ל  ג
ס א לי קשה סול ח פ ש ק א ח׳ רו ו פ רטניט אן שקליט פשלפץ ואט סאיל הפיר אשי א *  ד

א אנאיס א1ש״ק לסי לס דפסין אן ם׳1 השליא ס יפו׳ ס או לנ  מלאקמ ססמא פא לי דלוט לטיק פ י
ו כני ימלץ איו ד א ליטטל ה ט א ואם יקיי״ל נתל פהקזש ו ל t אלו מ o לשנה לפס סולט יאין פס

ר א ס אנ.אל> יי ק •נול אין יה״ל גיייי ט למחול א ח ו של ו די a מתל א h ן השלתו ישנס לא ד  א
ג התפלודן וטול לשלם ׳ ץ להקדש נ י מי יטליו א ד ת למוטל ה ט ת פן יהסס פגקדש ו n א m e 
לז p פסטשלווואמתנמנסס מ סמא מי שםאפלל00«ווש סהטנל ט0קדם אן ת ל ק מו1פ ד ל ש  חו
מ• סוא ל ש יו הי חי « אנ ט ו ש פ ק י שאסאמוו לנא שאסי ונ ד ה ט פשפש ק ק א ט  שאפר 0פ1 פסה ש
* לפי ח ק פי פ ש » ש ו דו » ל קו תי ל פ »ו חו א פ א ש דן ל א ל ז ד פ פ מ נ »ו א פ א קו ע ץ ל ס נ ר א טו

p ול0א פןסיטנלמיאמוודטגלמיפדשטשנדן o ק תפשא מק נ שלמי שץקפלטפסקינסס  א
ק משאש מהסניחייסולס׳ו מיתןקיקאמינה״^לדאלאלו׳אנתקץ י  ספשץ סש לפס פקשיאפוא ח

אנ0 נאקופן קפץ קודס ק הלא גלל שעפמץ m ק הקוניא דקי סי »׳ ולד הדו לני ולא לגוקץ
א א פ ם נ׳ מ ק נ ח ו ד י ז ^ ק ^ ד ל נ ז ח ק ק אי ק ש ו ס ל י ס נ ח א ר ת ל ס שי ח ו י  קאדניטאא נ

ס והאאטויט השוה לחלי יסא הטריים א ק\-ה 4וא ס לי ק ס א פ ל ק קו א ט פ ח ט א שני ס מנ אא
ד קאטיס ד *ייג שפהנ מי הנא סולינתא פן ק4 ואץ האטיס ו פ סיש פל « ץ «י » טן פ נ *נ  י

א P נלל נ1לט פיל לא שנפל* א’( פ טו ^ *! שמנ ו P *ר< 0*  • t פ>ש »a  p ק שרפס * »
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rfaה ע מ (5 «רישז1שהרמול« מ סג ר » ל ע ח ס »י *  דק:עליה; זו ל:גה עזלץ לומר:מרס סנרא c םי

א דש הרסז ק רםcאx לומד לסזןי נס «י  ההח״ה מידה נכי אם אכל תתלה אירן cncri ?זן וו ל:מ «
 ן‘?־ ולכן להפרכה דסuורא ה ונם ־nv :ע'־ק נז; לשנה ®לק דהלא-ורס םפ־ן כיס נזה א״כ 0הרא.ור פל

ם שמייי׳ נחהראנ\ן  הרמנ׳ס כ־ינ לא לע לש׳ש כ׳־ח ני; החילה הד וה נענין כהרי הירומה תרמו ככני ^מנ׳
 רי מ* ה'א.ו, כנדץ מסר כניס ;v(כ־נ ואח״כ ס אתרו. מא וכתב נלטנו הרמג׳ס דיק ולכן זו פלוגהא נזה

 הכני נדי, משא־כ ההגזמה לכק נין הפרכה לע^ p דגר ככל אחרזגים הי׳ ומרים ההגזמה לאתר;ניעמה
 הראשוז כדץ ולכד כרים הרמלס נזט ולע נתיחה לער; רא.ן״ם מזה מ״ר ה^כה לפנק היזה דאיווורם ^

 מ״ס מקושית לו 5לה מימב׳ם רנד ומה:יכנתי היטג ודז׳י, זי לכנה שליס כסה שלית דד ששלחו לכ״פהראכורם
r שם ד כ׳ז סי חו׳מ פל נלדטר׳ נוה פיי| נמרשיס וכאני ^ r 

?Qg ̂נה y הוא כהרי שנר שומר רד שקליכם אח כלתו ס׳ הי r נ -*•פ יאנדו יאנידה מנינה y f פ וס׳  הנ
o הרמד: דפת הנה ססורי; הפיל־ ונר לגונדם הכליח f ;דמא דדן ניוי ;t i כלא ינה ע תייג ;כר 

 נקדשות 1׳'•זל היא:'א ומשיקד-טעהפהה־תיזכ-יס רלמיינכנ;'*, דמויים<הקדכוי.ו:;״סם״דרנ*מp אין
 לפנסע ני״יה חלזלו כלא כ.יעה לעדן רי, כי׳ן נא נהקדכו יזלזלו שלא דל^ 1 תהגה ל׳ש ש״ש תכלזמי לעד! אנל
ת גס דת'כ ועוד פשפ כלא רק יולולו כלא לזמר ל׳ש הrואנoגרנ לפנק אנל ד  אלא לולו י כלא עייני; •תתיינ נ

 דהרתנ׳ס וצ׳ל ואנידה עיינה ככר העי׳ר י־״ידנ מה משר וא׳כ יולולז כלא נ הקגה ל״ש ואגידה דערנה יifגז̂י
r •ודיר לא יאס נהק-י: ל ־; כ על קנה משד לכנע מוחל את חיים הכ׳ס מזונת ראן לפיל כמ״ש משרש f\ לס ל 

 זה כגניל הדיוט מדין ערע נהקזי; .וזרים ד: דא•; ידאו ונזטזלם מא ;״ב5 כדנת רק משלז כפירה ישמר צא
 נמךכיין שא; אמרק אי וכאן הדייט ר-ן ח-יר הקדש שדי! דזנתא ככל אמריק ננעלתא נהקדכות לזלול ים^

r׳?• פ שוממה u חענ שאים לונד בהקדש לזלזל f  כהקדש שוזר; שיהי׳די; ׳ל1ח א־כזרזא^חזה־לכןתקט |1
ע נסמז; כמו  כהאר׳ן נ*י נם׳ הש״ן •םי.ר'־וכתות -זה והגה הקד; מזי; הפזלס נפי;׳ יהנזה צא וצואת מז

ע יייא תה־ייס יקגת זו שסטה דז;־ס ה;׳כ דע'.ו, וטי ושטרות נעבדיס יי׳ב שסזשע נדעתהלתנ״ס (הודח  ״:ז
p י;ס מדינא חייב לכלס אכל הה׳ח שסעה ה־ק :  ;f אהי ת״וד; ודעיו עיי״ש תלולי :לא זכת ל;לם לחייט•' 
י ו!־ ג״כ ענינה את«*ש מתייג נהל'שקלים הרפנ׳סמן ברי  ;Tה^:לו שאד- הח ״כתההקיהכלא־זלזלי ז̂ד
fcתק« ־ v ^ הי וערי ייכטמה טא ה.׳ם ־-,ו:־ת ד:זכ טא זו ;נגעה דנתש כש׳ס בצ»ן זנע׳כ ברנה על  י

ה  ופריו ס׳^:םטזי־ די״ל וא:ד שקלו נהפרי: וי׳ל ר׳י כס דמיגי דש^ים נם׳נ הירוכלמ• סלגק סש״ןי דעת מי
pמסאר הל• ו;ו' התקנה נזשום טא אף וס.ג• אחריש טקלק הפיר דנם מציומה נ:רמה שלא מפד 1' ; r 

 דייכר ה ה טרוכלזי p להקטת;״כ •: rL הג־זנ׳ם דני׳ על ינאתת נלנד שטעה צא י תקגה נעיל סחיזיינ
 לכ׳ש כזכרו מיד־ א• מ:לש האין מז״< וקכי. התקגה דזפר לר׳׳ל דחכני מה א׳כ רv9 שקצו ראנד דה״ל לר״ל
 (עטת להם כי׳ רמה סטודן ש״ש כס כתג הרמנ׳ס הרי לכלה •תח־יט החוזסה-למה מרפה שלא פד גס א׳?
 לזה הי־דיייה מכנררמה גס א״כ ל;*ח מיייי;'־•ם־ו f ו לכלה יטדיג לא נ^מה נלא גס א׳כ מצוי אם 0ג1כ^

 ppv היינו ר״ל ̂ע ליג5 זתק כי׳ אף א״כ לש״ח במסרי אף סטורין סשגעמה דלר׳ל לזן א׳?1 הר׳ פסזרין
ש נדנד לחק יש ער־ יצ״פ הליג• לא לטחר שמכרו נמה ®רפה תטג אש נטא אנל באחמדת לדירן אס  ^זכ׳

 הרי וי וקשה פיי״ש זצוי אינו והאונס לעטת הפד לנר ט׳ דמה מ-ום היעזייה מכנירמה שנדר שי; כשל׳ שפיל
םנ^׳6מט  תייידט• ש״: f :זסרלטאל טאל או :מ^לכ״ת כין לעמר xn;שטמו־ שנדות יגרסנ'

ק; ה׳< גס א״כ הכר אצל להפקיד הנפלים דרן אס אף «*עה  יי*ויס •fi ו־אני־ שקלו -הז־׳ש פסק \יינ״ש“ר
 שט^נס נימה רז; שהמניה ואף ל;״: ixn; נמה לכנז־רת; הפי־גרעז ישסוזנר למה לשי; txn:אף זאיכ חי־נ
 ד: צ׳ע 'נ^טיה1 מזה זה ולמה־כתגה מצוי אם האנס הר• יתחי־נ למה לכי; שסמי נטאל התם למה א״כ מצד ^ם

י בני יחרייט לשיח נמסה שמינו להרן •ש רלכארה ליישב  לטד• -ותה איני דטיא התחזה שנתייסה לאיר אף מי
xoc ̂ט הי• גא סשג• מומר רד שהיא כל«ק דהתס לטיזר  ט• השג• א' כ:יאני ולכן הנעל־ס לרטת עיפו כא
 יתייזה שהנר לא^ בגאנד כק • אג לכ״יז יx:.ז בגזה שמט מי הנא אנל בממדי ^אשין אצל כגאנד

w א׳כ הגנר פל ו־מין ד קיי׳ל ואן סעזפה x ̂ט השקלים אתן ויעט התלים אתן סל  ננר הגיעו כא
x r x ח ^ ני כל ככוזר ונס:ה מדר ע׳ של מטמי נפקר ד  ס ליד «ר הביט נאי כיון:ט־ וא״כ עו

ד x אח׳כ שגאנד אף ^ r כ z v ״- נראה אן הפד נר יתחייט ולמה סקדש\r״׳:c דתורתין אידיק -לא 
» p  •wo עליהם מרמין אז עז״ש העיר נר מסדו אש ^  לדי :יבא ט» דהרי ההקדש לד נא כנר כאיו ד

; גא נאיס'!ה שיאני לתו: שי: ואף לשלם יזזחייג מליח מן יאנו w ראף ססקדש י  היק •יצו׳ אם דהאנס ץ’-
 דאפכר כיי; כי" עליהה תד-ין א; ל;״ת רק מטו אה אכל ד^זיס פליהס חודמץ p(ליד טנא דטט

x:הכעו הפיי דנר ורין השלית מיד יאנד דאזשר ההקדש לד ׳נא שלא rק גנד ה.יכ לא לש״ת ׳  כי' טי־״י; ̂ו
 :כע'ייא ־א* א״: ו'פ׳ז העד נ־־ ותייכין ^דוזה כי־רסה כקורס X התרומה שנ^טה לחחר ^ פליק
- *וא י*ס עליהם תיר^ שעכ׳פ דק הכא מ״ס סשיעה מחשיב לש״ש xnc שואל  לא דלאיס יי• כי שני:י ש״ש נ
icsa א״כ x את־כ כנאנד נ:ן ונזה הגזנר ^ד נא «ר כאלו v ם־נ י׳צים ויזה הניזני כיד נאנד כאלו orr 

טז הגדר נר שמתודיק c© על ז  יכטעה י'>״יי\ י־י/י כליי פצזן על ממירה קבלו לא העיר ני׳ הלא ל;״ת נ
׳n רמא א ואף  דלא׳ה '׳ה כהקד:ד יז'זלו כלא ותקנה נהק-כית טמי־ין p אן הלא אנתי טמרק ספיר נר 0;
 דיכם לכי א היה לכ •*•היז ואך הע- נר ט •תיד כדטזה קהים מכ״ש רהלא לש״ת הנדר נר ימסרו צא

 יתי־יר 'א ע״ץ כאלו ירז-ה ע'יהה כייז•; א; לכ׳ת txo:כזן p מחחי־רן שנדרה מנופם כלא מאד א״;
 ר״ה X? דעת יע־קר יהנה היעי ודו׳ק לרעי״ר מאחי נכק חה נאחחות; מדר נר חייק ולע ססג־זסה

׳״ר מש׳ח דטיה ש״ד נש״ס «רי «״מ  אתרים ייכלדן הם-־ -ניי ות״־: עיזניי; י:כע; ה-^יזה מכדרפה ̂ו
 נתדוט p? אידם לי׳ זיעיא סעד ̂נני לג/כדן נכנעץ למה רא׳־כ pn>r כלס ודנח נדי״ש קא נם• איישא

p נקרא נז״ס יל i  wet ע' תכ־מ דנרי ל־יכנ בהארכת• כס נדו ט׳ נמ״ק'p ירמרם דנח וגס כע־זה׳י 
עיי״ש הםג־א ננל תמומן

הגונג או הגחל וכן כתג י״א וכהלכה וט׳ לשולחני להוליכו לחנירו שקל חצי סצותן •' חל׳
ה ®'ז •פגעי אנרהה מו״ה וכו׳ מנהמאה׳ג סן נכאלתי נ״נ יצא«ט׳־ ושקלה שקל חצי ד  י

 ולחו קנא נמה נגוזל או גגינג השקל במתצית •וצא האין הקשה אחד קושיות נ׳ הללו סלפנ׳ס מרי •צ
ר'  ש1יא אתר דסייר• דייל לק־ז זה והגוזל הגונג פל שהקשה חה סהג׳פיהנה חשיב pונקר קיסיג ד
 השואל וז״ש מז:ת אשורי מהלי נפ׳ה ה-זנ*כ וכז׳יש כן הדין נקרנן נן וכמו השס ושינו• ביאש וקנא
 דאייו ה״גו נעל לא דמזויא ונהי ניונא לי׳ נשל א*: השקלים נסל גתפג־נ דהשקלהזה טון •׳ל סה״ג דסוי
 דהוי יק ההקדש ותל קיאו א־נ השה ושינוי אש’ דכיוןדפנ׳־פהוי כאן אנל ניפול פ׳י נפלים מרשות מצא

p ה להתטת יותיהו־ל נסלניוכאו יזה נפלמא איסור רק מה״נחה מנח איטר שהיזנ׳  נרישא לז׳
^ התרומה ג^מה כמי דאם  דכני־ וכיין שלי איו ה-י נל' ט ׳ונא האין קשה וא־כ וט׳ הקדש נפשה כ

^ •אוש כאן ל״ש הקדש  לשקל ־נתן ההקדש מן ונעל את־כ ה-מב־׳ס ז״ש וכן קנאו וכמה השם שינוי ו
 נ-ה היינו נזה נהנה דהוא מ״ש ר\מכ״ס דכאמתטונת לומר הי'אסשר אחר אוחו נשלח מישא ופנס
 כיו; י׳ל א״כ לתולין יוצא נהי,דש דהמועל נ־ין נראה היי ולש״ז נפצסז נמ״שהשואל אתו ימשכנו שלא

 ו"א שעה לשי מזה נהיה ת־כ השכיני ולא נותן הוא דשלו סנד הגנאי פנ״ס ט נספר דלא יסא א דפנ״ם
 :לא ולונה עיג השם שינוי היי ה י חולין והשתא הקדש דמפיקג־א :יפיך0 השם כשינוי קנאו ולע צ»לע
 הוי ונלא׳ה כזזיר ולא ענמו נותנובשכ־צ שבשוגג מידי ויהי׳ ההקדש פליו חל ושוג שלו ונפשה מ^ש

x 7  pס כתג ׳ סני  ננטל את״כ הייזכ״ס ליי׳ש אכל השס נשינו׳ קנאי וא*כ נשוגג הוי ונע׳־כ שמעל ^
 'עלאיהצה עדייו ל-:;:ז הזמן הניע דלא מ״ר׳ ובע־כ הבהמית דמפלכשקרכ לשקל ונתן הקדש ממית

 כיה גס •יל אן הקדש כל ייק שלי אינו היי השקל נזה יצא יאך קשה שסיר נוס הנהמה שהמיינו עד
 נהמה היא כליקת דה״ יי̂ע הנהמה דיקרנה דכיין יתד נאי; חובתו ידי ויציאת לחולץ והיציאה דסמעילה

 דנתן כיון ׳׳־ל נס כוה •י׳ת •צא ושוב השם נשינו■ וקנאו לחולין המפות •צא ט למפל כיון הקדש של נ««ת
 נופו דהביעול בידים אותו שיצה כאלו מעשה כשינוי וס נחשב להכירו אפשר ואי השקלים כל נתון וה שקל

א דנדיהכ׳יז אן סה וקנאו מפשה כשינוי והוי כמפשה עצמו זה הוי ולהכירו להטיו אסאיאסשר י' ה'׳  נ
 ר!ה שלא תזוה והייתי השואל החכה חמה כאשר תמוה ודאי הקרנן נסקריג מיידי הרישא דגס שכתג
 שנהיה תעעש כתג ולא הקרנן בנקרב דסיירי ־ש מ הכ״מ ספם גוף דהגה המשניות נס^וש הרסנ״ס ד^י
 קשה יה על דנם אמת הן הצתה זס אין אדי ומבריח ארי כמבריח הוי חה צהכ״מ דה׳ל י״ל ימשכט שלא

 שרגלים נפדישהיישנייתפל דה^־׳ב־ס הוא קשה מתי כאןהוימדפתואבל אבל מדפתו שלא דמנריתאריהוי
p ודל שס סתם x הוא ה ו אותו תזשכנין שיקל כא־ט מי דכל לר קדה וכבר וזיל נירושלמי נ' הל' <׳ 
ה  מפורש א׳כ סכ׳ל וכו־ נתנו להגות לא -^ות אצלינו והפיקר המצזה להשליס מעילה שנסיגתסנתחיינ ^
׳ל הגנה לו אן להניתנתנו לאו מצות אצלט והעיקר ס״ש והנה מסשנט שאץ נמס הו* דמאה אומי  ̂ו

מ מ ט pדממ לפפם ©צרן למה י x ̂ות דמצות'א אמר לכן הנאה הד הסציז קיום בלא׳ה והרי  נתט לה
ש י  לתיל־ן יונא הזזיל: דכ״נטלי״׳שלעילדע•׳ ואפשר כלל חובן איט נתחיינספיצהלסשליסהמצוה או

 להשכים פ־ל1ה הה אותו משכנו שלא נהנה דפכ״ס מעילה קרנן נתחייב דפי׳כ אמר ילע השצוה וקייס
 <ו יכוונתו הבהמה ינקיכה ננתיי־ז רמיירי הכ״מ לד^י גמי דטונתו לימי שי ואושר ט Mix סמצוה

^יג רק הגובר רק הקרינו ולא הנהמה קנה לא דהוא ניון לתייט הגסמהלנטואן מקרנה מס •לxחד

 סילק P יהז• כיזן רק מאס נחשב לא לכדו זה אך אותו השטנו שלא נמה ייזה להנות הרתיל לנכד דון
 מתחיל אז הגאה קצת דפכ״פ טון רק גזק סילק רק דהו• שקלו את לו דשוקל הנאה נמודר וכדקיי״ל נזדי
 וגלי וrנ הגאה דהתתיל כיון אתר פ״י הנמר דהו• אף הבהמה שנקי־נה במה את׳כ ונגייי •יזה זו הנחה
 רגחp9 פ״י המצוה להשלים חהני זז ד«אה הרמנ׳ס וז״ש אתר ע״י אף הנאה גמר נתשג לי׳ דניחא דעתי׳

הנ״ל; השואל להחכס כ«תי כן ודוק צ״פ ועדיין סונתז ל^ש גראה כן הנהמת
: ttM : נכלס ולא ננד• •לא יה־ר . •ק־י־ם ׳Sר נעזה״י סליס

החוחוז קדוש הלכות
ה ר ט׳ החודש נפדות מדקדקין שאין תורה דין נ׳ ז^כת ב׳ פ ט״ מרית נתזקת ifnsr be י  רג ו
 מהא כן ^שרשלמד זוססיןמהט שאפי'נמצאו הלמב־־ס שכתב שסה שכתב נלת׳־מ פ״ן '

 נמצאו שאס דר״ה נ׳ פרק נתוססתא הוא סטאר שכבר לצורן שלא היא ובאמת וכו־ ר־ה במה׳ דאסריג;
מרס סל שס הלת׳נז שיזמה דל אן• .זטדש היזוד: זוממי,  הווע מדץ מרה נטק דלא סא מנ״ל:הפפם ^
 י•' העדים Tלםנ דאיצ מבפצמא ישתנה מ״פ נס יה מג״ל מכש״כ זופסץ ראשי׳ סכת טא התוז־כ בעתת

 מ״ש יתז נפרק קטז סי רק5 מ״ד פל כידדזש• יפיץ לכארה הוא גדולה לןכיא ודא זה ככרות בחזקת אדם וכל
 פחת מל׳ כצמו פלממרסדהות מור הי,בה כאן המפרש אמנם בעזה״• בא־יטת הללו הר-דס דעי ליישב
 פחת ^ל חמה אט הידד. ,רפדו מאד א״ש צדפת* ככרות נתזץ; שכ׳א כתב וכאן מירננן ן פסל שע׳ה
ת ססלץ דפ׳ה חז״ל גורו גזה אז כדין כלת דמון מ־ציאן מכיך־ן הם דאס עדות וככל  נפחת אנל יישדין דלמא מ

 מנח מקנלין אן מה״ח נסטלץ ייק סנרה חשש טה אן משיץק דהס יהא לו א״כ טעין אפי׳ דאזם דון התוו;
^ נסה p פסלו לא כחז׳׳ל«לוט רק מה־ת דכ^ במה איל גזה׳כ וטא בי׳ נתיב ריזשפט  נפשם מאסה חשש ד
 הניי׳זוטס שקלקלו סמן p י\רה אכל אהימס זלכך רבץ בזיז לא פכרה עשיות נזה אי, דבאמת במה אבל עברה

 דאתס ונהי נמזיזץ •ח;ס שיקגלו הנ״ד ח״כ מר^ין דהם פי:ןrד דק ועוד p תקם להם להכעיס מי תדא 1א
 pכמזי הנ״ד יחש® שלא כד p3 כדן כלא שקידטט עברה פושק הבא אבל מרך־כ די\.ורש היים מ׳ידק א;י׳
א; ק תקני ם ומ׳ש ^יזנ׳ס דבד ו  מכת ששסצוס ם* הייס החודש לפדות ססיל סדכריהס ^פמל תחלה ממנ׳

 מכח p משקר ודאי מנח לאסהלוהז ׳*נלכע״: כמזידן x פרוט •קבלו אס משקר נת׳קת f רם כמן משקר דדי•
 ^סי״ החודש .נפזז מדקחךן כאן :ם מנ״םx ויז״ש וח״ר* ב״כ ס׳יה ככר לע כטעין רק הנ״ד x לכך ספת

^ ^ נ ז  ומ׳ש הידדש נפדות ייז^ךן חי! מ חקירות :נע נוxד עדותו חקייח על רק הסדם פל הסונה אק זו
 ppp לישנ בא נפצגם שסח ססזנה וכו׳ אדם מכל החודש פדות מקנלק ראשונה הי׳ לסיקי נלטם ^יונ״ס
ס סכל מקגל־ן האץ־ הנ״ל המיש  כיון p כל ספות תכש אן דנה מלת מועם אןי סדכליהם פטל ע״ה הד א
 : pm וא״ש שxסס קישית נעצמו ^מנ״ס ומיי-כ פחת לשאר חמה אם pל ^־דש pp דנכל

T המשרש כנה נ׳נ וט׳־ מקודש אט בלילה קדכוהו ואם נמס אלא מקדשק ואן ח' ו^בה iמנ'ס cep 
rn מב״סx דבד f* ;דכא roc ט ולא יכר-ל וכל נ״ד ראהו דאם  ה״ז בחככה עד מקודש לומר המי

ט סקדכק כרס כמה אמר רק בא W1 העדים ם נא דאס פשק ואת׳כ מערכי  r50 אנס P בם וחילק pxo!א
 וקשס עיי׳ש מסוגר fe דא הנ״ד אנה ונק מיץדש x ימים כמה אחל עד באו לא דהעיים דהינא העדס לאנס

ם דהמשמצדיר העדסלמ׳לנירא נחקרו בר״ה רמהשר־והג׳ס ובדו לט לי א ד גפיק דא כלילה ^  אז מ
 בעניו טוס גיאם אנל מעובר ה סד לקי הב׳ד אגס רק הפדס אנס ליכא ב1ש העדים דנחקח דון ולע העדה

ל מקת־נ נאמירתס נסכה ובה מראה גחלה שמיעה תהא שלא מכת p פדם הפדאת בעיג; דלא ג1^  0א
ם חקירת ההוי סדא הש׳סומשגי חירון cx< האיך דא^כ קודם ילא העלים  צמ׳ל טף סוף די^ה p כתתלת מד
 פחת כקבלת נחשב לא דרא״הם וגפ״ל מראה גדלה שמיפה י,הא דלא כמן דין כתחלת ראי־תם יהי׳ העדים נתקייו

 אי*כ הפדם כנחנןז x צא מקהיש אזח כלא כל בה אכ יתד ולגמר הקבלה א נפשה מקודש כאמדס בכפה רק
x א כאלו  אס אבל כלילה דרא ונאק מדם ונחקח קט ̂־Tו pול מפו^ סי׳ טה לע אז׳כ p העדים ג
ש לומר הנטיקי יגא פדס מדח ילא טוס רא  ופה העדס כאנס הוי דה מסי^ אם שחדנה עד ^ד

x נלכד היאהו סיפא צמ״ל א״כ לו קשה דם׳ ואששר :  *x נשמע feno אז  דשמי וכפין עדים בפיק בלילה די
p דסיסא סי»א על אז״כ  o x על תקשה ה כעין few ר היינוcלפ״ל ותו א few מיד• ונע״כ 

:זדרק נליג: d,*x סדשח
ק ר סתזב^ תמהפל הצח״ס סנה דג וט׳י השגת את החודש אז אx העדם שמחללץ כבס נ׳ האח פ
p מה ממד ׳ה מדל יזדא ’ c• ה ס״ש עיי״ש אחר פם להצטרף כדי רלמא נהזרא חי׳ ודנרפ ג
p לא דלנזה נחידזשז הדי שהקשה מה סב״םxל קשה דה׳׳ ו־זא א״ש ולנענ״ד מאד דאקיס c מ1הגדיר סש׳ס 
 שנפחת הטר ם' דהמקכן להס׳׳ד דסגה דא״ש ונראה לבדו שהלן נהירא ׳x ין;ר וכאן ופת קתר דכא; אהדדי
 הנזזיש טף דנ;למא שרם נפיק ולזה גרע העד כשחת על דלהפיד שהי׳«ור רק לבד בפי־א ד תיא התהיש

 אלא ואס סגעץ דנזלס כיון pול נזה להפיד כשדם דקחטם לר׳ש דפ״ל י״ל ומה׳ש הס פגעק סל: דנלא׳ה דון
 נוס דעצמא עדות טי חה xל שטא הפר פל למיד ינל אחד נפר ד• לע סזרש גרא. אס בעלמא מלתא גילו*
 ל«ךד Th פס •צסרף שמא הלן נסרא דר׳ ד׳ל מכוס ד•ר.ותxר לו קכה x לא ולע דוקא כרס דבפיר, כגר הי׳
o א ם ^תב כדסת זה נעטר כנת ליילל ^ ומותר הסד על x באם ח,א pit החמיש פחה נב׳ד א כאן שיש 

 ענע להצטרף אזר י^א לחלל.כהאעדאזדטכחשמא לעמויד ההכרה על להפד הד^וזשררק ואץ ״שלם
p רp  x גס אס אל שנח לחלל «חר ספיקא וכחד לא א שלו ס^רה עדות מפיל אלי אחזי ונפק כסקא תר 

 א מזדש על מ־6 מ״ד א כ־•( אן וכפת שרם ̂$רך האזה כפי נימא אם נגו; כלס עדח ליכא החורש געחת
 שנת ווזילל פלססכרס שר עד סא •וזצא לא שמא י-רי«יקא כאן X1 כוס יו ככת לחלל מגרה פל אחד ר.א אי;

p מזה תמשן לא גס א׳כ שר ימצא לא כחודש עד אל• שר tp ימצא אם ואף נחינס rשנח ג״כ יחילל היזדש ̂ל 
ץ מחוללן ושמות מחילקץ כפרדס ם;חןי כסה כאן x ו^כ כחינס »  סא pi שמ לחלל ואזר סעליא ס׳ס מי
p מחלל ה«רה פ' שע׳א הרמב׳ס קאזר ולא לדיא האות  no יחס 6נא rx ואז החודש פל כרס P  X מד 
feto דהוי דק ש« לחלל מחחן א שלו הכרה סל יש שרם אך סזדש פל אזד רק 0:אן אה א P חד 

x שהמקשן «ל א״ש ולז״ז מסטק לחלל מזיזר עצמו התתיש שעד יכמו סזדש סר עוד •מצא כתא  W לסקטת מצי 
ת ט ^  יש ופוד הדל מפעם כרס צריך ההכרה פל p סאץ ע׳א גו» חודש שגט סטר דהי' כמ׳ל יארח «

 נמי כן נאטרין נאמן אזד דפר האסרין לכל דממה ננל־א ד תודש דגני ס״ל דמדנא p• ייותי־ עעס להוסיף
x עד חקט ולכן רמאת ח:ש כא ויש הטלרין הגייתופם דתו טון ההברה מל יק כדדדש פדות •v-TX חח 

די : p i אתו שגס לדסאיו לי!וכ •: דנאחד מטעם כרס w ix רמאת מחשש ולע p i לא ותר• חקא כרס 
 אדיגא התקגהואקסוהו רחיגףדם x טו ר^וח בחזקת שהעד מ־הוכנריחמ0:רססלה ליק:•כ אבל תכיי־
p בשאר כתו כחמיש גארין דע״א x f לא רנאמרס'לכך קחבים וכים xp  x ח״ל הכרייחות לו xהלן נהוראי ׳ 
לן נבדיתא שנאמר אף סטיקא חרי ט• ולא עוזו אתר עוד -צםרף כייא יזמוק  שלא משמס פלז להנגיד העד אל ^

v לא אפ:*כ לבד י\«דש ע' רק ד׳  x• כפיקא x c• פו• א'כ נטדש נאמן אחד עד P ז חד  הלזי pול «
ש« על p סדין לא ילק •צטדף שמא נטרא ר׳ ̂זין קתר שהרי גפ׳א ד הכיה כעדות :נם דמשסע מ  פוזו מש

 החרצן מ0ד לפא אנל ע« דעדיו מברייתא ■pc שטר אזד רק ברם עוזו מ:ל^ אן דלניזחלה ייכויע אתר
 Ttc PC 5C אג מדי^ כניס צרין fT עצמו הזדש שנפדרז ימסיק יס׳ ט ז\ל0 מ:םם יט׳ אתו ייי• וההירא
א0נ יר׳ חנ-ייא  שהרי סשיק• *X דהו• שנח לחלל ראי אן מוה מפטק אחר עם ליצסרף לוייר:הלו ואן '

 P ומדש על ברם דט׳ לומר ואן לנד אוד p משמע:הי׳ הגוד אצל בהלך ^אול איוו־ רק x 'א רד־י: גט
 לומר ס״ל P דא״ל אחר פזי •מצא :מא עליי להגדד נהורא ר׳ זללן מכד־ין ro לא והשר תכייין טו שאחד

 לחלל«ת ^ שאן היין row xו לספות וזי\ס x לא יא מהם אזד על להעיד העדים אצל כהלך בכר״*-א
 יחם הי׳ נצא :מס0 הסד אל שהלך יחיד בל.ון ומדתנא אזד רק כ:רס ולא ©דש פח כר כיש •ורע אש בהכקייק

p הרי גהניה כרס בפיק אש וא׳ל אח־'נד x הכרס על ^ון שייזיד שנתובע׳כ לחלל מותר ואן «יקא תר 
x א זר׳ ה:״ס משר ולק בגת ל©יל לו ייותר ולכך ק50 חד רק 1 ר  הכרס על גא^ח לו יחע x אזרינא סהד־ ס
 מוכח סזיקאמ׳־לודדקא״נ חד סרח נחהיש ע״א רק שד׳ אף שנת לחלל לו וסחר הי׳ pול חד נהח׳ •׳w א

ם ונגיאד ססגיא ט׳3 לסע^ ח״נ ^רב״ם כדעח : מונ״ ק ^
ק הפדס נא אם אבל י״ח ^כה  עדי נמרי עיין מ וס'׳ עזזת,* מקילץ מדש חצי יףדס ותשרי בי

̂ים ימקלקלי גמרא נר^ה פ״נ ה* כדף נ0נל הרדסס דצה מהי על יו׳ס ר הצ w מה סי fe e •מה־ 
• ודו״ק שי״ש עלץ הצל״ח בהקםס מס ל״שנ הללי הימב״ס

ק ר ד ד פ  ודרש ^מנ״ם על סרסיה השגת ^״שבהגסס וג־נ וס' שנהsי אז מעמק סיסגץ כלמ פל נ׳ י
ה עיטר כל הסימק ג' נץ האכיג סי׳ ’  ממם מהלך חשסן לז כחוק הפקכל p תקופת זמן פל מנ
rfe שלא אחד סשטל לי והקשה נא״י התבואה נשול ומן על כהוראהו נסדש׳י:ם ולא יחפה מעה  p r ש״ס יסרשו 
אן שמיזי; הכל מהם אחד שכיהודא ומזן וס׳ מסגרץ אטת ־ ג על מ״ש;ם פרולה  ואס ודטדא אלא נא מסמר ז
c p כ:ר ילא אחד מוץם שיניע xc6 אך ידוק תוגכל כגזא p< חיץתיז fe אגע סיאז  *x» ולכאורה 

 נגטרזגאחד יסיי כלא רואן אס יאי^ טייזת על הא חה מפר: ד^מ״ה דהכוהה נרא: לא לכירה ©;•א היא
 0«ל ה והסופר:״מ עצרת דמה הסונה פיכודא ©א גא העומר אץ 0: םxרמ מה אביב סל ו'א ארטת ה;׳

מד« Tra והעמזר לעופר מצרת שיין וע״כ עצרת •פט לעומר מזגזישיס דמס גיורה נדזרש לסח לשם ת׳ נ
a m
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ה קגון אז״ה מניה ני־ לפניי חדא מציה ני׳ יאייומכיל הואיל  היג P דינהא יננמה ט שממרנץ מ
 להמשניל השגה• נ׳־ו 1נני לי גראה נן מיהידא נהחלה <מי הנטדיס יהי׳ מיהוזא נא זפומל האן נ!ה

 נזף הר־א ש» איה פג נהינייי והיא תנינה הפעש פיל לי ונתנהי עלי והשיג ד1ת הנ״ל והמשכיל מ״ל
:ט?ריכח טי׳ש ע*נ מ׳

ם ס יש י׳ י*א ש טי  זמפ^ טללי לא שעליי( והמלאים הגליים מפ<• הן ואלו וכי כשנילם מפנרין שאין י
א הטולוה חו ^ ם הרמנ״ס יהנה נ׳׳נ ׳ יכי ט  לטוגהו יגראה ישגה ל«ה לספל אותם אנל«שין שם מטי

 אמרי׳ נש־םשס להרי המשנילהנ״ל לי וכי׳יהקשה קושי'התו׳שסנםנהדלי״אדהמפגישהדטיס ליישנטה
אנינ דגיזלייארטנץיאימרייא אגחנילנין מהולעץ רשכ״ג משוס יגאי אז מנ קץיוי  וט* ממו לא לפז
מ כן שנה לעניי אותם שמ^יפין להזיא מונה א״כ  ולהימ לזמר נלני פלה מכאורה היה האיש יץשיה הי

ג פס מצ״סין אין מהן לאהד די, הרמב׳׳ס לטוגה י  לנל גוילוה אי לנל מלאים או לנד גרים פניר נגון ^
ו  להיות להס״להי־ משמם מפנרץ אץ מהם שגיס לפל שכתט הרל מפני ד״ה התוס׳ מלנרי למשמפ מ

 זסשימאללא למל אכה• גחשטרתלאחדץשהץישייהם לאם דנחשכולנ* ינע״כ שגיסמהס ««ריןםל
ן עדיסא א: אן מ פ ליא דנחשט ינפיג אהד על מפרטן ל ־ ה י״ל וא״כ מ  אחד לצרף דלו<>א הרחנ״ס טונ

ת פהאניג מהם רי ד מצרפץ אניג פם מהם שלם אכל מצרסין אין אלן אפי  לדיגא גחשני שנים לז
א י ר׳ מצפון יק הל מנה דלא הני״הא מלשן לא «ה הרמנ״ם יהינית נאניג וגארגץ כאוד  ^}א דנץגו גיפי׳ נ
 מד לינ^י חקא הני יאם ארג יגם וי.י.^ה ומלאים גדים ■ילהא הני לייקש דלישנא שופרא טי אם יממ״ג מפמא

ס ולמה יאניג אסרייא א ואנינ ניולויו אי ^ מ א  אכיג יעס סי כחדא י^ת• דהנ• נש״כ יאניג וחייליה אמרייא ה
ם םרמנ״ם טציא ומוה מממ׳ץ ם יש כנהג הרזנ״ם לשון ני נוה ממהי היליכ אן ודו״ק ד  ענוי מענרין שאין דטי

« לצ9 המס « מ׳א: ו^ד מצצויפין אן למ0 נאף מש«פ נלל מלשון ה  שיט מה הכעד ענץ דהנה הרמביס טי
שנמס׳ע־ידל״יגניגטסה אן « ילסרל  שלנכריםשדמא' נפ״נהסוגהנדיניקנלוהוטציןולל״והנהמפיי
רו 0^ 0*0נפש  דלא אכא דלטא ר\רכ ייג נועפז מגלי; מרכה׳אן גיירה ומשגי האמה לו גילה לא מיס י;

ה ולפי־־ו עיי״ש כאש נוכס לו אמר שוה חשג דרננ׳־ל משם מונח א־׳כ עיי״ש לויליולי לי״ה״שואר מ:מע  נכ׳׳ס מ
« *xw אומי ישנ״ג כמעין הנל היי האניג מפני כיד׳ \ntyt אמר כם דמהדדין  אס כש׳ם שם ומנעיא הטי\

ט ט<קוהה מפני א הכל;מחין סו החי,ו,ה מסל ק^ מפד כי פסן הרסנ״ם יהגה מפניין ל p לכד היז :p n 
דט אם אנל התקושה מ«י הפטר גם הי׳ דנאמת י״ל ילהי״ו כמחין היו לא הי.טשה דמ»י צ״ל יע״כ »י״ש  לכם יו

ה האג*נ משני להם הת״ע לכן כי׳ ליליולא אתי דלמא כמחין אן דנוה כן ט  היי אך כרצון ויקנלוט שמחי; יסי י
טן דגחלייא וה גס להם סדיע לכן יפנרי; לנד!זץ האניג משל ם למיס הי' ווה מי ח  המגד עני; כו• זזה מ

 ;ודי׳ר. נעיג• עיקר אתסייה מציפין אן woto לסי אנל טצת כיקנלוט נדי p מודיעין דלרניס
פ מ אן ל אנ ־ ו' ל' שגהלאמ5ה ץאתה אל0ר ל ט׳ו לגי ש ה העומאהוט0:י  יאם«רומההשגה ני

ו דאם pM לכאן הרמנ־ס דט* פל קשה לנארה והנה ל־נ מטנרה* •1 הרי הטמאה מפגי ט  ט
כ מעוטת ־ ^ י ט מנח רחמים ניקש דל^ הגופס העתיק י״ו הלנה מקדש ניאת נהל׳ ו פי  הסימאה מפגי ל

אן טי רחמים נקשת שיין מ־מ פשוי שעשה מה שנדפנד לאף זס־ל ומויח לנתחלה מפנרץ ו  קאמר ר״י ו
ט א< רתמים שניקש מחוקי' והכיארא• מעוטת איגה פיבדה לאם הש־ס מסקנת לסי ו מי מ ס א  ל

ד » ד ת נ ט ט ה רחמים נקשת ליש מ א ר נ מ; ט ץנ פי ה שהרגיש ו ה שטאהלי נקוצר־ומה ט הנ אד  ליי
ף מהם אתל משלתין אמר יטלא כשרן מהן אחד מסמאץ אמר דרג שם סליגי לפסחים ט׳׳ז ט  רתוקה ל
 טידושיגו יטשנו ויהיסמיי״ש ימשמי־ דפקרסיכי׳ לן ציית מאן לעולא לי• ואמרו גילו שם אמר וי״נ

ש״תוהוילאץאמריס  נידיס מהן אתל לטמא להגה א־ש ולפי״! עיי״ש תנירן תסאנדי־שיוכה לאדם אלהו
רן מהם אחל לשלת אנל כידים נטמא לא אכל ממילא טטמא היינו נציניר הותרה לטומאה ל^> ^ל ד  נ

ה ק ג נעשה יהי׳ וממילא אחרת תקנה לטשה רק כידיס טימאה מוסיף דאינו כיון מותר ולאי וה מו ו  נזה י
ט ולאי ו ה טימיא: צמ״ל מ ט  לפולא היינו להגיה ומוכרח אדר׳׳י דר׳י כאן פרין דמה י־׳ל ילפ״ז נציניר הו

ל י י תקשה לאכתי כמע׳־מ לתרן א״א נ וא־ רחוקה לדרן מהם אתל דמשלחין מ ט ט ס  לדרן אחל לשלח א
ה ק ט להטו מונח ולכך השנה לעני ראוי אין רחיקה לדין אחז ישלתי שלא ונשניל מו ל  ס־ל '“דר ה

ט 06 י ת אינה פ ט ט ט ומוכרח מ ו ג ס״ל אנן אנל רחמים כקשת שייר הוי לא לכתתלה דנשניל ל ט״ג ט  ו
ן מהם אחד לטמא רק תקנה ואיו ומשכגי׳ היכי* לפקי לן ציית לאמי ט ר די״י י־ל ׳נ4ו נ «ו  י
ל ד נ מע־־מאיגו מ ו ע חלוק ק׳יצ יאץ ולשיטתו ט ה ש־יך דלא מעניין ל ט ק לאינו ניון נצינור הי  מפימ י

ר רחמים כקשת לשייך י־ל ולטלס סמאין רינ להיית נידים לטמאות ואין ץ לאץ «י «י ט לכתחלה מ ל  י
ם סיל ר הארכת• שס קל״נ דף תקצ״ג r>fc או״ת טל נחינורי רק כאן ודייק'קצרתי p לטמנ״ אי  לנרי מי

:ודו׳׳ק ״ש עיי שאת ניתר הרמנ*ם
ם ט׳. כשניטת מענרין ואין וט* ר-זטן נשנת המה את מפנדן אין סיי הל' ש  נשאלתי הנה נינ י

^ ונרי פל שהקשה אתל מחכם ל מ  מגת נשניפית הש« מפנרין אץ זלכן הטפס שסתג הללי ט
T t ט יניאו מיניין הכפיחין סל שילטת הכל י יסלא והלט מו  דאין י״כ לף pנהז6ל נשים מסורש ט

ס דידאי אמי יפה והשואל פניפית כמוצאי אף ממנרין מני ג ט  דמניאין ד^ל מכת ט״ש רספנרין ס״ל טי
הpי לגושיהן דחוששין מודל רק  יכו׳ התירי ורניתיט רקנת״ל מניאץ אן הנרייתאלק^^ר לשין מו'

 טמנ^ס שס מ־׳ש לדייק יש נ!ה אן קיי״ל דהכי מוסע התירי ייניתינו מלשין לאמת לו השנתי ואנני
ג לעכר רגילי; שהיי נלשיגי ט לא ש!ה שסלנאורה משמע הש׳ס מלשוו מאמת שגיטת ט טי רק ני ד  נ
א כיין קאמי מענרץולט אין אףכמי״ש דסיל הת״ה  פ־ש היימענר״ן נמ״ש ילא נשניטת לא לפני מ־

 טמנ׳׳ס העתיק ולמה טוייש לטכר אפט דהרי מ׳־ש לפני דדרנן א״כ מו׳ש דמעכרין זס״ל לר״ג אנל
 האדנתיטל שם נ“ל דף קט־ו תשונה חיים שנות נתינוד ועיין קצת וצ׳ע ע״ש םןלינאדייירגוליןלעכר

ם דנייי פל שהקשה קושיית כמה על הנ״ל להשואל מני  :טי״ש ט
p60 י^ ט :פםן :נגור• צשפאתיני וימלא • myo עזיתגי לני ••׳'ח ד׳ ■ החורש קרו• הל׳ ג

סגלה הלטת
ק ר  הלת־מ ג״נהנה מגילה• מקרא לשמוע זכאין פנודתן מנטלין נענזדתן נהגים ואפי׳ »׳• הל׳ א' פ
ט טל תמה *  מינורי עיץ נכ״ש כמחלק כט טנים לה״ה דחיד ת״י. p ר.ילק לא למה לניט ד

טי לייככ הארכתי כס rf4 על :זצ״ט צית נוף טי״ש אוסר® מני טמנ^ם •
ם  גיסק דהוא יאף טמנ״ם מינ» יס׳ינ״נהנה(יאה ננט־־נ קנוטין כטלרן כאיןכהי׳ טר ח׳ינל הל׳ ש

 יא4 קוריו ואץ vקלקלר תקנס ט נ״א י׳ כס אץ כאם סטק מ־מ טדסה ליים מקדימין מנסרם נמ״ר
ה פ־ק מ׳יס מ; מליו קנה ^אורה יסנם נו־ר אלא  מיינה מדינם מלפא ^•ע׳ק אלא דקאמר מ־נ נ׳ יף דמ̂ג

ר עיר ילא טימת צ»אר :וכן p ^ולק  ט שאין דנסר לרסת אתי יעיד יעיר רמא םרין ומה י־ש ט אוא למאי ט
א *׳ ל טר p ^זלק משמט ומיי עיר דלשון ג־מא וא ני־ד יקודץ מרד נידץ ט  אמי לדנא כ/יהם חילוק דיש מ

 נס לצן עיירות לכאר ;ונן נץ לחלק 7וט פיר אנשלן וממילא יג־ן מיטת סי תומה דמיקף דלדדן p ממא
 י׳ כם כניש רק טפי דחסתט אמה טקמיק מ־מ למה״כ מקדימין כהנסרים מנזמרהם א ניטם מימים דלסיק

ד רדת טא י׳ כם אץ אם אן טא  אחכורוש ורמת תומה כמוקף דכ׳ל לרינ״ק אכל ני״ד אלא קירץ ואין גחלה «
 ועיר מדר קרא רצטרין לזה וה'נ ל ימקדים סמר ידון נ־א י' נו שאין מר דאף י״ל מ־יזר יציר מיד סיי א^

 י׳ שיש מ״יי שס ח־למא ללימדי אץ נזמנים אי ימסמים נייד קורץ דש לייל^ מקדימץ דש לעיי עיר נץ ^
 נאנכי שרדון הלמכ״ם לנון סי כן דהרי מיי יג ה;־־ יקר<*י לייה־נ מקדם נ״א ידר נו נאץ ^ תמיל̂  נ״א

א מ4י הגמלה  דאין טכח ונע׳כ כדן ומה לעיר עיי נין לחלק קמ״ל ^ן פיר p מןרא דמה היי ני־ד אלא ^
 לטל נם דמ-ך זה4 הנ״ל הרמנ׳ס לח ראי־ להי^ נראה לסאויה מיהי צ״ע• ולכאורה כלל נירהם לחלק «רא
 שמצסין דכמיןם אדר כר״תא מאייד סמנה אצא אותה קודי! אץ נה ומסינלין הואיל ז־י1דנ יאמר אד־רי׳י די״י
 V5 עשרה נכי כמכנה קמ״ז דף נגנת נש־ם אמריץ הרי סרין ומה טי״ש הזה כזמן אשי׳ קרימ ט וחטכי סגני

מר לנס דרכים מכח ומניאין אתת נאלונטיח מסז»}ין  נדחה לא יכה כנתכ ש׳כ ©מן נמג״א יעי•! אהיד מ
 כזמ« אלא איתה ©רין אין מ ימסתנ^ן סאיל ינזטז ורטיE6י ימה נימא ה״< א׳כ p דקיי״ל מהלכה משנה הן

א •׳ ט באין בכנר סיט  מסר מיידי אידך תנל נזמנה אלת אותה וץדץ איז ולכן ומעות לשמה חיי-מן pל ט
 ונמ^כ כיץ ימז קריה כמננין נמקום נזה״ז אף p»י^דד• ממרי פ^ה כם דיש טי, אז P3 פשרה נה כיש
מ לחלות לטי נלאריל עשיהמדינאאץמקדמץרקקויץכי־ד הרמנ־םינאיןכם כדעת מוכח *ס׳ tנ t rרר 

ד קכיץ א־׳כ אן־ שסל ס  וי׳ח זלג נכליג־יא תלוי •זי׳ זה ינר דהנה דא־ש מראה ן1צהי מונח הג־ל דמ©שיא א
א p נאמה נץ דלר״א משרה ממנה שלא ניתיד נזמנה מגלה אם  נרג הרמכ־ס ו«ק נמכרה מיונה כ

 תוגה חל,עליהם עכרה כס דניש לא או עניה יש p ר6ננ צתלת כיץ א׳׳נ נעכרה נמנה שלא Tני^ דנומנה
ן אנל לזה־כ מקדיטן ולמ לנ״ע נפ.רה נומ« ד:לא ם ח ציים דרהן •הא̂  א*נ ס;יה כם ^  מד

̂ייאה תוסת טליזם נדל מצי לא לכן פכרה כאן ואץ נמכרה נזתנם הר•:לא זמנם יהייםהי'  הזמן מד ימתינו ולע יי
סו® לי ומה ננסרה רק הוי נמי הוגק עד כימזים יהא 6 ^כ נעשרה מי נמי דנומנה לטד אנל רחיד יקראו ואו

5 י6וצשי9י9ו4נ*םקד(»80ם090ןךה1(ד(א© צקיהדדק ד0ו4 םי ם0* ^ »0ו מיי לו ̂ 103פי
ס יש p לחלק אץ pל כעשרה ממנו ד^ף נ אכל כס »ין משיה נ ן אשי י ר ̂  מ«0ד ס־נ ®״ל אודי וד־י מ

 לכמת יס״©זמ מזה די״יאדטימנה פרץ שסר ©זקנה נתחלת אף ניחיו^ןכפירכ״לדכ+ןנםעשרס
qfPo דהמטס א•: וצסטש אסי דרנ להא תש מ דהר הרארד ותמה רחיד אשי׳ רנזנוסה •שסיץ ומימנ׳ס 
 ססק ולגר רהיד אס׳ נזמנה הל׳ היל נהרא דסא א.י דרג ונע״ג אדר״י מ־״י א.י רב מפרכת כן למד לשנד%
ו׳ טזםלווד א־די יר׳י לי׳ ד*,כיא מטם וגי הש״ם דפרץ־:ם מה נזה יזמתק מה1 סותי׳  ומם יהודא *V יו© נ
א א״ש מ״ל לם או אחר נכס אידן דהיי גמ״ג אהדדי דנייו יסתר כ־ץ ודא• הר :לין  אמר זמוקא מה לי׳ ח;י
ד נר״י נר״י טר נע־א לי*ת אש:ר וטג נמשיה נמי נזמ« ומגלה כי־י יהרוייהו ארר ד.י א י  ^הגים p י־ל ו

 ©ויק יירש ©חיד אשי' דסמנה וטל כה״ג לי׳ רחא ט© לס ©1י ר יגייס p גיכא r דנלא^ נושר ולכך ננרס
 מ״ל הר־ל הרמנ״ם דנר דלנאורה הלא דנרהרמנ״ס על מיד מ״ש הקצ״ט שנת ־ת4 מל מינורי ימיין • היסג
מ שם רנאץ ר רדון פ;  :ואטמ פיי״כ ג' הלכה דמגילה דש־ק הירשלט עד ^אויה שהיא המיה סא «י
ם  הד הרמנ״ם הכמס למה כהקשה נלח־׳מ ע־ץ רנ ‘ יני לעיר כהלך נרו p 4 לנין שהלן vv p י׳ חל׳ ש

' נחיריי טין ממק קירא כן זד; p נין vלע בהלך נשר ט ינא אמר •*מ דף מעילה כס דרנא דינא •
 5קרא נזמן לטט שכתנ הרינ״ס כל^ לדייק טד י: אמנם נדי״ש הלת״מ ©<*.p ל*כנ w שסימתי מה או״ת
וט קריאה כזמן ©זם ואזה 0־הכ נל״ין ייד נליל והייס לשונו ©רש ולא ז ווה קריא: זמן כל דה־יט משמע ו̂ל  ע

 הימטם כתיק הד לא האי ד וכל סא כן לא Tלרמ אן הש־פ שנ״גתי.נדעת הרם %0.*המ והנה נש״ס המפורש
oxy סי הרמטם דטוכת נראה ילע י״ד גליל כס דשהה הש־ס ן6נל נקני סי ינז© הנים מצכון לרם לשנות 
 V̂  נדין הליא דוה טאה מלחא תליא דנלילה טל ירנא י*.ף טי חם י״ד •ים כל יריא: ומן כל בם דכהה
 האא י״ר גליל למור עתיד רנאיע דס״ל רנא של טעמו להנץ יש דהר מיקר היום קריאת או עיקר הלילה קריאת
א תמי p ושריו ס*ל 06 גמ״ג מלהא ^ 11P ̂ל ואס ד •הי׳ הלילה כמ^ת אף א״כ נסא היום ומקצת  דלא כ
 נפ״ק דהנה השט® נראה אך כלילה די יו®!אין נמיק למה «להרן יציינץ סים P יגעי כ»א היום מקצת מהני

ס נלילהילכמתה המגילה לקויז אדם ריגילת״ג מ״ש גני ומגילה  ומתני לקרת נאלי מינה דסנר שם אמרם ט
p;יק יניוס מילה רק וקידת סנרא הי הירנג דלמי p* ת א־נ ו©׳ דממא יירה מתניהייא i יקאמר סס א״נ 

ג מרחק לפכות m נרקד הלילה ^ענ״סי־לדקראז קורץ רום דו״א^אף גס י י ט ה  ^ל להאמתאן ח
 די״נדקרייהםוההללא©גא0הללנ©ר דמגלהגרמ״מאיןאייירץ נפיק ירנא נמהדשליגיטנ חהתליא

ה מייד נ־זייתהללאו פרטהיגייהנגאסגיגאי^יאתהמגלההר מסחדהללויהמנדדילאמגר אמר  מ
pro ם הקי״א: מיקר הי לדיד׳ ילע ריס יק הלל מרץ4 ואין גיוס טל לינא אנל נמל סי יגל•^ יו  »דאין י

 ־ץרם אמת 0«קראו כנר וריס התראה כל ©זחלה קף דסא טרף ל•^ דכל י״ל נזה הנם נספור יק הלל ט<רת
 רקכ״ל ©יוססרלו מקצת דלת א׳׳ני״לדרנאסדהנמי מרקר דלילה טל דהוי ©כינה וכדטדכלנני

 טל הליצאילגן ם4 רקל״אזה לשיטתויס״ל רנא רן •ימי p שחו נקרא אז כס שיס׳ נסיק יאריאה ומן וגל
p לדה ייסזאנל P It* והי קריאה כל»ק כס הי׳ כאילו הד הלילה כל שם ר«עככ ירץ טלי לינה דקראז iw 

 מס ©•ש *©יי ונזה ו*רקי טשל ולילה מיקר יוס סי לדר׳ א״כ סלילא וו דקרייתה ט״נ תמכה סרמנ״סינהל׳
א ולא נרג הרמנ״ס פסק ולמה נהה״ח למגילה נהשמעית :הקשיתי סי ר״ל נעים דכואנתיא טנ  השם י
 קתמר לא ולמס »«® אכילת לאתרי הלילה P ככר כלילה כמצוחו מל ר״כ כמגילה «״ס דקאמר ממה להימג״®

 לא^פיק התנא א״צ 5רנז א״: לרעתי אן ומגילה נס׳א פיי׳ב סה נרחק כם והלח׳מ ^לה כל נעילה יאתיא
ר ראם סי לילה ככל מכש־כ היום כל זמנה ס• ח־וט עיקר דס• ייס של :4מ י הלי^ נל מתי דהו• טפל י  סי ^

 0רמ6לם״דבללויהעס*טוא#מנדי קרייחהזוהלילאאגל למ״ד לי^כט״אאןזה לאמר»ל©מוכרח ©וטל
ר הלילה כל אף P ככרכלהיים יום נשל י לא לחת :פיקרזהי״ל4איריילהללי  מידות והוי ?4נלי סל מ

ט הכלל ט למרד איל יכ״ס יסזמא מוכת כן משר ומילא המגילה ת6 ^ילה כמציחי י כי  הלילא * קרח» י
׳ רי® 1*מצי עיקר ס• דלדק רון א־ש יא״כ ט״< p הרמנ״ס פסק לכן ק ^  סמי היו® נל נס נממננ מ

 יזמי <ן 1«ז נקרא לא זה חלת סייס נל ומט לדדן ס• הלילה כל שיתעכנ מ4 הו• לי^«ףקר דקראת
:ודייק לסשיו סמסרשיס מטח דלא ולסענ״ד טמי ויה טמנ״ס סש® ולכן

ם ס״ינ״נהנהטמנ־סהכמקהן רא:ס»הרוה0»וליי<לה00מןי<ל ש מףיו אז  נריקא מיזייזי
 ואת השטט מדע הוא יתמוה סמון כאיט אעטי 9טא טאה שאט אפטי ®מון הסא כ® ראתא מה
 כאי© אעס״י כמוך וינא יהן ד״ל מגיא: מס׳ מל סוזוזכי <»טש סא rti לייכג אחזה אי ואשר הנריתא•
ת אן גחלות נפ״יות p סיירי טאהוסי  דאתא ממה לוה אהנהלנאדהישסשירה ©י״ש «סמני לא מ

ו למדינ״ל למ־ל ומדי« דמיינה ט״נ <• מף גמגילה לטיל י  נדיקס מס משם מונח א״ג מי* א הסמון מל מ
« דהר הסמין מל דנין רסא p שיין סמה  דיידנן כד אך להויא 0;ממיסח תומה ממקרן מימי ומדינה סד
 ד מ משמע לנד למדגה ממדמ אם מסרג ל-ם יקנה יסא אנר© ©יפחא יהי׳ גהם ואדרנא אק יס׳

 ניהס8 מלשון יאס לרנ״ק למ״ל מדר מ0 הנ״ם קושית מאי ואנתי ועיי מיד לרינ״ק למק לו הסמוך יכל דר־ך
p קשה איג לכחי הסמזן עיר דהסונה כפרש״י נן משמט חקא א טשן p למלה מנ״ל 4  מעיר דיניף עיירות לנ

א p< מל •©י׳ח״ש המליראאןאסיש ניץדאצעריןמיריסירלסרוונל ק ועיריינ״ל חי רן מ ק י מ  נ
א א סמיו אה© נמימזת יה טהר לא מריס וחד מושר כמו יתד ונראה נמוך  והיי© ע
̂*ל חיזי׳ל י*ר Tדע דון טך ומה ימיז מק״ו מגיד יה ט• לה יהסמח* להעיר יאצשית ח  א הסמון כל הי י
 דמרד p נמנה וה ינס״ג נמיהי דהוי ינטאת להתמיר דהוי נעיר מכש״נ עשה נקם להקל דהוי נכרך דון

 ז©ר ומד ומיא: לסמוך לנת אצשרן ומד« מליט p(סמוך א טאה א כאחת וי ונעיר וסמוך טאה נעינן
ק ניא:אכל ס ססזך מדי ד לכן ג״< ועיי עיר לי׳ אצ©רץ לדנ״קילא זה אך גראה א לסמוך אוי  אצטרך אנ

 מדן לי׳ וילסקמיר׳נמןונלהססזן יטד« מדינה רק אייתר לא נדרוחא׳נ לשאר שושן נץ לחלק עידימיר
©קקזמנדרלנדדצמקהדץלהיותpנראהום«וינעייחתליסאגליי נסיקשרהם וטמ מרן  סמזן דל

ץ מוקף ממש לגין ©ימי וםמון נראה טשויינ״למקע ולכן ונעיקנעייתתנמיטאהוסמון  נאות ינמק טנ
 נדאזאזאסדנ״ק םמונדיחאדםמוךא0שני מרק דמהרטאהזסמוךוטמ העיר ומכני׳כ וסמון־ טא:
ס יעיר ניר̂  איתר אחשייש^ן נרמוז סמה מוקף דס״ל מ״ כיין מ/ הי א ר סנ מיו ס א רד טי מ צ ט כו  ל
ק קיי״ל לדדן אן ̂ו*ל כניהש•© לה משכחת סכי p יסכע מינית סקף דנמיק טנ  p 19מ וססן נראה מדק 

^ p כמוס •0 הסמון לעיר.ינל לימיו רליכאלי׳ p לנא יד• מכין ק־ו דלג o p להמתמחוולם 
ק וסמק דטאה טמגיס המסק  דדו מטש מרק הרהם ז«יר טאה ומהר מכש״כ ת1י •P והיה נגנן מי

מ הרמנ־סכהנמיע מל לתמוה יש פיז־ טמרסייו״ק ©מת5 ונרי נכון ו©׳וא״שנגלשערד היין p לנא  ה
ן  לי 5טא כהי׳ ומה והוטאתמוה כל השמיטו ולנסףיעטקכניזוקהד״ףיהרא״ש שחרג מנ
ו התום׳ והנה מן ^׳ל דלמא w ט׳ מר׳א הכ״ס פרד דמה ^ ן ס״ל כטא וכע״כ ותרצי ט ^  מס© לא ד
 מלנין די״ר דחוק לכתן נזה תליא מ ג״כ כטלנץ •׳ pלמ יטירי למסיק למה דחף •־ל ול©״ז ישג ונטף נחרג
הד תומס מהקסת ט-י חמט  ;*» נסיק ונכטלק אז׳כ י:נ שלא אף מ־נ ילנכוף ניכג מהי סמה נהקטז י
 נהר ילדיי׳ כתן יו© ט׳ לראנ״י רק י:נ ילככוף חרנ מהר רלא •־< א־כ חסחד נטלרן נז״ד ניץ ph ג*< 5את״

 כונסתהפצי* דלדזי׳אן יואגי-וטולעניין עדיין אליקינמוקףסמה^כחרנאח^נסינאילו מעיקרא
ק לעק «ר ה״ה אח׳־כ שחרג אף ל פג לא כחרב אף ת״ד ט הי׳ ימפיקרא כיון מ מ ונס לגמרי קדוכתו ^  «© י

 «יי;נ אם ‘לי ומהי לגמיי המכתו פקננה דלא זה לפגץ מה© מ״ס נלל אח״נ יכ< כלא אף כטן דט לסות לטרן
 סקמס כשמוט א*נ לע״ל קדשה ולא לשעתה קינה ראכוגה לושהp מה1ג נסוקף דסי׳ל לרכק אכל מחד: אדנ

 זדינ׳ל סי דהסיד כמו ולכך אח׳ל שי:נ מה ר5מ ילא לגמד קדשהו ©קפה מ^ין yליו אף ולע לגמר• קדושתו
ק אך יגנ ילנסוף חרג מהי טי• לייא למסקסא הו• כן כל׳י ט״א ס״ל מ אנ ט  מ •ph לגמרי wcnp ©קעה ד

ז כטעסדלגולא סזוס׳ מרננחתלסנמ״ש מהי׳ וניס יחוג כיון •ככליוידנטלנץ וכסף תרג מה©  משר ק
 לסרג דמה דאי© לרנק מהר ילא י״ל ולע והריני® להר׳־ף י״ל p טע* דוה מ©ם וסתיישג חרנ כהי*
» סקפה חרג© מף• דמה א© נמי לגמרי וליפנ נ׳ שעם נתרג גיהי׳ למוש יש דנוה דע̂  לרנק לגמד קדו  וו
ר^ ושואלץ וס׳ גכגח המגלה ©ד^את אן *״נ יט׳ שם  ראס הסם ^ ו©־* כגת סידסוגאתו נהל׳ וזי

ה מ מ ^ סן מו ת ס טי 6p מינדו שמכמע סימנ^ש מל כת« ד אן כגלל 1  המגלה ^רץ י
©יץטהמגלהלאהויידונ^אגולייושינש״סמשמע^וך0:)(יזםאנ<א ויוישץנטי© מ ונימק ס׳  לי

P טמר® לסן ip טט*ו ©י*ש יו® כל נער© לדרוש חיוג סי המגלה מי^כודאףכ:מה«ודץ)pijK 
® ונע^ שץ׳מיי  ^(ודוישץמקויאם*ש כקיקהמג^אץ מממ^וןסווס׳גמקןסססכטטל^א^י

ם ט ̂ע וה נל גפלם ומסלת־מ להיכון מדטיהס מנואר א״כ סיי״ש סס• ט ;וצ
ם מת ©9!יכו׳ נמיש וקטאן חקדמין מ״יזת נר נכנה :להיי שתל עשי ארנעה יו® «ד י״ד מלכת ש  •י

מנ מלשוט והנה נ״נ וט׳• זמנם שסא טי® ס ©ראן  קכיא ולא הש״ס לזייח סייזי <יאז ממס כסא כ
ט סן אן ומנ® דהי וטק זמנם כהוא טמג״ם דיין pול הוא זמנם פ״כ הנא מא ומנם כנת דהתס אתרט ט  ט
ט דלא התונ״ס ססק דהחלה כתן אהדד דנריו י©:ר• קשה ו^כ הניסה ליו®  קירץ ייד נשטו מזל אף יק ט

« ונמ״כ הכניסה טוס ילא נעיש ©ירית ג וכמ״ש כרט דלא פ  ©חץ סדלזת ואץ ס״ל לס״ו וא״כ כ® ט
א הגרסה להס נלל טו ט ו /  דר«0 אן oat אאסה8כלמ״לנ©שאהטמסכסאומגםתי©קא׳אףא”«'
m® לץ® pm סדרות וס״ל למי p הוא ומנה דע־ש טעמא השי® סצנן לא 9ונף ליו® ן ות o
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ן :  ^דס נזתין ע*דזת י/ין י״ז נש?מ נחל אף ד£יסץ הריזנ־ס אכל הוא ג1£יי ״שken 9 לחח צייו '

 כחנ למה יא־כ ויירה שהוא ייחמת לסתם ?!ורמי יאץ לימי ואין ומרס שהיא cpvr ולמיל נלל הנגיסה
 זמויןסץ לימי־ (’מיי;; נהלי לכלל־הי או נ־יה 0 י,י׳־׳; יזי־רוה לימיי ד׳ הי־ ומי: ‘:הי לשין הך כלל

 לא מיי,פין זנשל־יא למין לנא יזשמנ ׳*׳;ה :היא כ״ס יגס מי ׳־“לח ימדש'ג־רהי כ־־ד :יייי; יכי־רימ
 ליום MD נשיה דגדתי טין ש־־רית נש־:אנל ומ׳סיוי־ין הר שלא אף לכך •הה יההכ’ל כלל להי דחיגן

 אהדדי דני־י סחרי יא־־כ ומרס שהיא נ־־־ד י,ייין :הה עס1ג .מן יליה כן ה־יה גה לדחי־. הי׳ל הכניסה
ני: זה כ' שכתג היאני־ד ח כיי היא דוה י:*אה יצ־פ כיני דלא שיפי־, יכממלה כעי דשיג^ דמשייע  וננ* :
̂טד יהיג עכ׳־ל ה :’נ־ ■שה ייניא*  דמכישא כיי[ ע סייח! ילפמ׳ש כרני דלא פ;'-, דהג־גינ׳ס פליי חמה ה־י
̂י, מי;מ  א׳ש1 הטיסה למס נדחץ דפידוח כמשנה שמשירש כייי גהכרישא לכחיג הרל א'כ כיני *־שי

ודי׳ק צ'פ הכחדס ילנרי הניאכ׳ל השגת

חרוכה הלכות
 דלש־ דכוהדנ-חמוה יט׳ ה־׳ ככליו נחוד: ה נ; יאכייס אי־ניהה פל ׳:יאל יכשגנרי ח'נ ׳J ^ן־ר

 דהדלאח טין וא'כ נכ־ה נ'כ הי השיי! תייאח יג: ננ׳ה ה־ שהכיניש מ:מפ שלו משמעות
 להתחיל חייכה ה-ייר. לתק, לה: היי א״נ כ׳י נייס הש״כה ילילה ה:-י; הדלי־,ת היי א׳כ נל־לה היי המ.ירה

 ׳הכיטש הש־ין אח היי כ׳ה ליוה הש״כה דנל־לה לייי־■ ן יא ה כ נדל להתת־ל ־;ני ולמה נ־ו כליל
̂ד̂א הט:י: ה׳ יה דג תש־י, ה■ כ־ה נליל אמ־ ילא הי' ככיהננסליו שאד־ דמלשונו  ינ־יי)• ז:־י,• ^
 ליומו ה:״ן כלילה י ת; הלכך נ ׳יס ה׳ אה :הי•־ ה:״; מציאת על י■; ה־־ית הדל;ת על ת;ניהו י׳לדלא
 להתטאה דלא ו נככ־' ה ככ י דת חניכה ■יהי שש ‘די־,א־י כן משמע לא ינש׳ס כן להרייכ׳ס מנ׳ל דאכתי
 י נכסל :־ה ;ידס היי יהנני־ה צתון דה מש־יע ה1 לשין וכי חש־ייגא• כית שכשצכרו כהון למשפי ושלא
 א יה’ יינ* *ה’א ל;־זן שאכתיכ מה ’עש* ל״:כ לי ־אה : ימה כ־ה ייס כי הנצמין דניף לה־מנ׳ס ימנ׳ל

 שנעשה כייס נפשה ־*'״ של ס דיי כיון לי ישה ה׳ ר; להימנ׳ם 'ל0 וכן והגאולה הנס גיף רמו עגור הי•
 טוה ד.עשה שייייס ליש דימה ואני הנש ני ;־פשה יש נ היו׳׳נו לעשיח להס הי נא; גס א'נ הנס נו

 שאין וי כהידאה פיג כ■ נאמ־ לא מה דזשג־ דאחז־ל כיין שאגי דהתס כדרישיסשלני כתנני לנכר המנוחה
 שירה לעניי ייותר ה״פלה ענ!ר אח־ א̂י המפלה נשפת י דה״ יכתגני רשע־פ של כמפלתן שמת ה;נ*ה

 סה״צו ה נייש ;נעו שנססת מאייכיהשאךחה נה שיחי כ־יש היייגילה ו;ריאת הפורים ■מ■ ;ניעת ילכןיהי'
̂א שהיי נמצריס נמשלתןלכך שמחה^׳ה נאתסאו ונתמלאה דהיכא שנחנגייה״; כמי  כדרךהסנע נסש
 כ׳-ך שלא לנש וני שלא נפי־יס אכל היש נייש הנעו לכן ^חס נתמלאה כנר אז ממש גאילה הי וגס

n מוכת לכן אחשו־וש ענד־ נשארו ועדיין המנע  טוס ־; נידש ;נעו לא ■'כך פאתס עדיין ח־ילאה 1
 כ’א ממש גאולה יהי׳ חלש־ס ניד גניייס מתת־הי טת• כמ׳ש שלנד־־ה נס דהוי נרניכה ולפ׳ז מנוחה

 נר והו־ ה.ס הי׳ ננ״ה דנא־ית הריינ׳ם יייכיח י־יוה הנש כייס היי־ע להניע ראי־ יהי־ סאתס נתמלאה
 ני היש:געשה כנגד ■מיס ז הש־ין יס על חתת־ל השני י:י הים גיף עג ;־־ה ל־יס כשייך הראשון

יכו׳ יהלל שמחה ימי וכי האלו ■מיס שייינה שיה־ הדיר שנאיתז חכמיה הסכימו יה ומפני נ׳ הא׳
 ני לאכיל מיוה והיי שמחה •מי היי דתניכה ל דס מפורש מניאו סללו סרמניס ‘סדני הנה ג״נ

^י ישמח ינייה ניה תלי׳ וה דודא׳ למשתה ילא לנד דלשמחה לומר דאץ  שממה דאי; חדל אס־י ניי׳י! י
 מפורש והרי ישמחה ל׳ישתה קנעיהי שלא אחי העזש־ע ינלשין הימים נשאר ומנש'נ וט־ ננשר אלא

 נזה הריינ׳ס דעת הפיס;יס הניאו שלא תימא ולכך לשמחה שיי,כפוהו נרמנ׳ס
 דדפתו הלח״מכיונת יכיאי הינהיזגיד ג*נו:ת: יכי׳ שתים מניו נרן ולא אותה הריאה וכל

 מוכרח היואה יכל מלשין אי; ילפענ׳ד יכי מניך ניתו נתיך שהדל'־\ נגין המציה יין •צא לאשי׳
 להרלי; היא עתיד אכל הדלי; לא דעד״ן היכא לרכות דכא י׳ל רק עליו הדליקי שככר אף רטלל לפרש
 כדין נ־אשינה סגע דעתה כיין לכך המצית על מענירין ן’דא טין לנרך תי־נ דאפפ־כ המ׳ל דוה אח׳כ
 הרמכ״ס ימודה י״ל פליי הדליקו כנר אס אנל ידליק שאח־־כ כמה נפשי להפקיע •יצי ולא נגדן תייג ראיה

 לצזרך אח'כ להדליק עתיד עצמו דהיכאדהוא הפיהקיסיחר כל דעת להשיית טד נראה מצנרוולס׳י דפסיר
 על מעכייין אין סה דל׳ש כשייאה ״;־ך לאי-י י״ל נוה או עט־ס לגרן שיתח״נ נית נני לי ואי; עצמו

 יכרך יאס הה־לקה על ■ג-ן ואמ*כ ה־איה סל רק מכרך דכעת יפה •יתר המצוה לעשות לדעתי כיני המצות
 תז׳ל שתק.ו כסי־ יה■ לא וגס ני־ך דככי כיון ההדלקה נשפת נזה אח׳כ לכרך •וכל לא היאיה על עתה

 להדליק עתיד י א■ הוא אס איל ה־איה על ׳נרך לא כיה ילכך להדליק יאח׳־נ וזמן נסי© תחלה מנרך שיה•׳
 יכרן אס ־הי־ייגימות ולא כסדר ו־כ־כו ידליקו כך או כך נין האחריס נזה והרי עליו ידליקו שהחכס רי,

 ודאי נזה כסדר שניה לנרך אח־כ יוכל הראיה על פתה ינ־ך אס אף דאו נ"כ לו כשיש או הראיה על עתה
ט כני אס אנל הראיה על עתה ייניך המצות על מענירץ אין  על מכרך איני פשור דמר כיון אז ■וVש ני

 ינרט אח׳כ או עליו ניכו כג־ אס יי נשעה יידע איני הוא הרי ניתא נגו דמדלקי דר׳ו נמפשה אך הראיה
 כיין כזה אח״כ אי סליו ניכו כה* אס השעי־. יודע אינו מ־מ כניתי עליו מדליקץ דנילאי יודע לזה ונהי

 כינת ־הי׳ וזה מנפק לנין ח־־כ לכך חייג חוקת הו-ל לא אי נפשי ככ־ אס וספק תנוכה נצר נתחיינ חדאי
 הפיסקיס כל דעת להש״ת יש יזה ̂:*ע יפטור י׳ל עליי שהזליקי יריע כנר אס אכל הסו־׳ו שהניא המרדני

 לפעצ״ד כיי־ הה כה־ג להכייע כי; נלפעניד לד־נא פוסק.מ*מ נאיזה לוה סתירה ה1ימצאא׳ זדו^»אש1•
 ו״י״קכזהטקציתי לפפג־ד כ ע״׳: עדיין סיייו הדליקי דלא שכתנ הטו׳זנפשיעא שהניא ויתיישנלשיןרש'•

ם  חנוכה סל׳ התייס נססי עיין נ׳כ • יכו ההלל את נומרין אלו תנינה ימי משמונת מס ננל ה' הל׳ ש
׳ .פי׳ש נזה שהארכתי מה פ״ד ף7

ם  מיישבי והה־מ עליו השיג יהיאנ״ד צ״ב יט׳ סופריס שמדגד היא נלנד חנוכה של הלל ולא י׳ ר.ל׳ ש
מי קרא הרמנ׳ס הרי הזה הרעש מה עליהן תמה והכ״מ  סופרים דנר• נמי מידות מי׳ג הנלמד ל

דהרמנ״ס ניין כאן רק סופריס דנר׳ נמי ללאיר״תא קרא נפלסא דודא׳ לק־׳ס ינאמת נצ״ע שהגיח ®״״ש

 מר• הדס 0ל«ל ההלל ?ר•*/ אלא סמר״ה שמלגר היא גלנד חטכה של ואגמ־(א ה5אותו*לחגו השוה
 לנס סיכת 00 דשו•( משסע חניכה לשל המוסייס שאר של השיה ואם מדרננן ממש הי•«ד*ס חניכה :ל
ה היי החועדיס שאר של פ סס: ד  טה פשוש כדנר הרגישו לא ליה אחריו יהנאיס כ־ס0 על לי יתמיה ״'

 פיץ ההלל כמגלה שץ־יאת ספני כפורים הלל תקס ולא וז כהלכה הרמנ׳ס שס שסייס ומה ודי׳ק
 נחמדיס כלנריס נזה שהארכתי מס ע־נ צ־־ו לף שליו חשינה חי־ס שנית נספר׳

ק ף ' י-יינת ך־ פ  השוין ס! רגל שתכלה סד יהילן מדליק התמה שקיעת עד הדליק ולא הויד אי שכת י
 עיי״ש הרסנ׳סהללי גזהנדנר׳ שהארכתי ש'עשנתתקס״י ארנע ע״ןנ«ריעל יכי י

’Ow מטת לנדיק ואפי־ כשנת נין נחיל נין חטכה לגר להשתמש שאסיר לפי י׳ ׳‘יי t לאורה למנותן 
הי• מהסנרא יהר׳ כחול נין כשנת נין יאמר כלשוני מאריך למה תמהתי ילכאירה נ׳ג יכו גיר א

 ל^0לור,י’לאשמעינ(דאי(ת הרמנ״ס דאצשריך לתול שנת נין חניכה כנר תשמיש היתר למג־[ לחלק *ד0
'‘ד סתס י  להשתסש סוחר קדושה זלדנר המתירין מדעת לאפיקי טין זטונה נראה אך לאורה להשתמש נ
׳ יסי׳ מציה הי• שנת דסטדת נראה הי׳ ולפ״ו נהס  מנת הרסכ■*© ססעס וזה שנת לצרט ס להשתמש מו̂י

 כתג לע יעה שמא ואכת• נהם להשתמש v® שנת צורך היי נשנת נהס להדליק מיתר לייה קשה דא'כ
 נסימן חי״ס נסנרע יפיץ •סה שמא ח״שיגן לא ילכו אטר מציה לתשמיש דחף אסיר כתיל נין נשית יכין
ריכנין דעם׳י ע׳כ  דהרסנ׳ס נחה רא•' •ש יא״כ p סיכת יהי׳ נשי ומכאן ר\א:ון סטן •יתר האתיוןס:וט ̂ר
 דנידת כיון סרמנ״ם מדעת להיקיך להוכיח יש ד״קיג! נד מיט קדושה של כתשמיש האיסיין כדעת ס׳ל

 דמא מלוה תשמיש דאו•' •ותר רניתא לתשסגדג( הו׳ל א־כ אסיר מציה תשמיש ראוי־ יטתא לאשמעינן
 ונזה מציה שהד טרם דהייס רק חיל היא התשמיש דעצס שגת של דתשמיש דגדע ומכש׳יכ אניר חציה גיפו

 שכתפיטזיס״ל של נתשס*ש דוקא זסדקמ״ל לאסור ג״נמכש״נ נחיל למשי• דאתי אמליפי ש״ךחשש
 תשלדש אנל לאחלופינ^ל דאת• אסור זה מציה דהו• גורס דהייס רק חיל היי גיפי הוא שנת :נתשח רדי־,א
 ספר נספר• ועיין ידו״ק* ין7ה«ח כדעת ממנו ומוכח נאפת מיתר זה סתיס וניכר קדישה גישי דהיא

נ ע״כ דף התיים פ״״ש ס1נ שכתנת• מה פ׳
ש ט' כלוה עשה לא עיט׳ס או שוגמ,וקשן חרש תנינה:הדליקי נר ש׳ ש  דנש״ס צ״«נ הדנר הנס נ״כ י

 לרט יא•( הפחיהו והרפנ״ם נכר• טג סש״ס ולמס נכרי גקשינס• יהרענ׳ס נכרי ולא חש׳ו רק נקס
 היא דגר והלא נכרי נקעו לא יטלן חש״י רק נקמו לא ימיש׳ע והרא׳ש הרי״ף גס הגת־ זכרי פל להיסיף

r שנת או׳ח על נתיכיר׳ יפ״ן v ההית נספר• נס ופ••{ ע״״ש פילפיל נדרן הרמנ״ס דנר• ש״שכת• פה 
• ע״נ דפ״כ חנוכה סל׳

 הרסנ״ם אסרצה סמ״ג לדייק ויש נ׳נ יכו׳ נרות שתי צריטן רוחות פתתיסנשתי ני שישלה תצר ־׳ י^׳ *שם
 לא סדנהא שיאסרו סש״ס כלשון לפרש נפי הו*ל נש׳־ס ממוכח למשדא ת״שינן למה כמעס לשרש

פ שיש דחצר נקוצר היל־ל הסעס לפ־ש רצה לא ואס ידליק לא גסי ההוא ידליק  להדליק צרך רוחות מנ־ נ׳
 נ״ח הניח שלא שיאמרו נק־צר יכתג wpc שניאר השתא אכל להדליק צריך אין אתת מדיח ואס בשתיהן
 למש דפיקר משמת נש״ס ונאמת נסא נם׳ ידליק נהא אדליק סדלא היכחה נלא נפ׳ע היא דהתשש משמע

p אף להדליק א*צ אי כנ״ל היכחה הך דליכא ה*כ׳ רס זה••׳ ידליק לא מדכהא שיאמרז הי• p מג׳ נ״ע לו 
 • עיי״ש זה ליישנ כתנת• שס חקפ״ו שנת אי״ח על נתידישי ועיין וצ׳ע יה הרסנ׳ס השמיין ולמה 'יחית
ט׳ ניתו נתיך סליי שמדליק־( אורת •׳א ׳‘ר• *שם  אפ«*י כפיע נית לו סי' נשסן סמסן וילשתתף ו

 0!קמ״ל דמה ייל״ד ליג זט׳ הטנרץ מפני ט שהוא נניח להדליק צריך כיתי נתיו עלמ שמדליק•;
 נתצר מדליק אינו אם וסכש״כ נשתיהו לסיליק דצריך פתתיס נ׳ שישלז כחצר דמה ק״ו הוי הרי
 צ»9 הוא כתג א־נ וט׳ פתחים נ׳ נו שיש דחצר אחזרו מזו וגדולה וה כדין כחג גוט המגיד והרג כלל ה!ה
 תצג• דין תחלה כתג דככר ניון זז לומר וא״צ זז הרפנ״ס כתג למה יא־כ סתחיס נ לו שיש תצר נרע נזה
 דץ פזס ללמוד ונ״ל סרי״ף פל קשה יה דץ את'כ כתג למה בשתיהן להדליק דצריר עתתיס נ לי טש
 לו שיש נחצר טקא דטינו נר^: !לפי׳ז חשדא מנח רק דהוי טכח נשתיהן לכרך דאע הר׳ן לפמ׳ש חדש
ט כאורח אגל נכרכה פ׳א הדליק ה!ה כח^־ דענ׳ס כיון נ׳ע  הדליק לא דהוא טון נניתג הליו שמדליקין נ

 זהרפכ״ס »י״ף לשון שיטי וראה נא ילע לגיו ניי דתיינ חשדא מכח עכ־פ לה־ל׳•־, דחי־נ כיון יא*כ
פ ל! שיש חצר וגני פ לו שיש תצר הש*ס לשון נקס נ'  דצרינה החצר סל התייכ דנקס סר• מיות נ׳ צריכה נ'

 כמקום להדליק תייכ שהוא סליי התיוב נקה נאורת אנל נשתיהן להדליק שת״נ האז־ס על נקיש ולא נרות נ
 נרות נ* לה דש וכיון החצר על רק סאדס על חיוכא רסיא לא נ׳פ לו שיש דנתצי קמ׳ל דיה והיינו שס שהיא
 וממילא עלה החיינ והו• להדליק ח״נ שהוא ״ל1יץ נאולח אנל סליו התזנ דאין כיין לנדך תייג איני והוא
 מדעתו דשלא רק עליו שתדליק לאשתו שליחות טשה דאינו כיין •ותר הדנר להסביר ו*ש לנרד צ'ין

 מיותד חדר לו יש אס אנל יטה כפץ סזי טד סלאדליק פמיר אם תינת יא׳־כ וכיה כעין דהו• שליתי נעשית
 געשית לא שונ לו וכיה ליכא א׳כ אשתו נהרלקת מרייח איט א'כ חשדא מכת להדליק ת״נ דעכ״ס כיין

 נמנ״א ראיתי כ1ש לדינא נכוו ננלפעג״ד לנין ח*ינ לכך חנוכה ננר מדינא וחייג מדעתו שלא שלוחו
 הוכחתי אני ת״ל והנה לחלק יש דאולי כתג לנרן!סמג־א שא־צ הנה׳ג נשם דהניא סי,'ד תרע׳נ סימן

 מדליקץ אס דור,א הו• לפס״ש מיהו נעזה״י הדנר נפעם נטן ינארת♦ והרמנ״ס היי״ס מן המג־א כדעת
Pנtoול •כרך ג«• יננס״נ משמע ולהמג״א לכרך אי־צ נפריש• מ.תתף אס חנל לנרך ת״נ נניתי עליו  r 

 ולמס נפריש• משתתף דץ פל נאמת כתס והשית נניתו שמדליקיו אעפ׳י הריזני־ס כתג דלתה יחוס למלק
 אגל פליו התיונ ותל נכרכה אף ח״נ פליו נתוךכיתו דנמיליק כן נקע נכוונה גע'כ כן כתג לא הרחג־ס
 וסרי״ף סרסנ״ס מלשון כן ולסוטח להכריע כנלפענ״ד לנרן וא״צ הגית על רק עליו התמב אין כמשתחף
 מיאס ננית עליז מדליקין סל זנתנ לשזנס שינה יסרמנ׳ס נפריש• משתתף על דינס נקשו והרא־ש

ודו״ק• לס^ שכיון
c‘־p •ו ט עםרגץ דאעימ אדר דר״ח נ׳ ד׳ יים חיוש כעוד.׳ י י ^ כ נ ץ ר חן  וסגילת חניכת להלכות נ

s* ח' r׳p לני •?rסלחן טלסעז• • לסעלח קרגיט דרום • וגדוייח מנוד ־

p :ואורה ושמחה ששון נוS יתן הי • תורה משנה ד&פר p ראשון הלק ונשלם חם i

י ך) בנ מי בני
 הגאון םד,רנ ,רל הרפכ׳ם לדכרי ופקורים וחידושים והעחת ת1תר

ט׳ טיר. אנד־ק שןייט׳׳א ראבעאוויץ דור אלי׳ rv® ו

שבת הלכות
' וזלכה א׳  שגת סחוס׳ נ״כ כ״כ תשנות וניוהיש שנאמר היא מ״ע ממלאכה נשנית׳ שניתם י

 כתונד דנרי זכר שלא • נ׳ קל״ג לזנלץ נמהר״ם ופ״ש דשנת פשה הסו ^ ד״ם א' «׳ י
 ז׳א ושמיר מזכור ז׳ל סוא ומ״ש הוא פשה שנתון דק״״ל לס־מ מיו׳ס נר® דלא p ומסתסרא • דניט

שהוסיף מה ונ׳ל * נזה מש־כ כהקונן שו׳מ ססכ״ס־ רניט וכס׳ ■ ג׳ ג׳י נכרטת כס״ש קאי היים דלקידוש

p מדיסר נם דנאסת מסלאעה רניט S ר״א דרש דשנת ס״נ פש״ו ובירושלמי ס״ד סנ׳׳ז ?מש״ל לשטת 
ת  שהשניתס לכתוב ונרים דייק זזה ממאמר שטת א׳לאתה ממאגזר ®נת סקניה מס ■ נ״ד שנות ל״ד «

: ודו״ק היא ומסדיכיר סס־ת מ״ע הוא ממלאכה
ם  קנרא<'• חולץ צ״ל ואולי 01 ל׳ לפנינו נמצא לא מדרבנן ׳תולץלוקיןמ״מ8נ [נמ״מוםסס -.'נ ש

י למ״ש דסוגתו r< ש’®  למש״ש דכוונתו ויו״ג מדתנן אגיי וא׳ דתייג * א' קל׳ח נשכת יוסף י
 תניא דסייאנא דהא מדרננן דאיטרק וס״ל דתיי? ה*נ שרנננגלימא מפחי ד׳אשסאלא קל*חנ׳
עמ׳דאסור]: שהגיה ולאכהגרי״נ דסתייג <׳ הליא המ״ספני׳ג יאמת העתיק וכן אסור שסרק

זציל סנאון אאמו״ר כטד משל הוא C1 לנניס נתצאי המוסגר כל והלאה שנת מסלטת •)
«ל«ינ נלמר פל יארןססמסס למהןלא »W n ,



r d mתבניזטץ בני ב 427ש
ס ר r ה״מ וכדמ<«י«רו6 פי״כי®• •wwmViv ב׳ פ fb fm ix ס״ס •
«מ׳ ' : »w ד « . . . . ונש״ה: עיש מי .

ת «סג ו הנ*« ו״״יי(<ת<״ד ם1ע עו  אה5הו «יםין> דה^ $•« * נ\* מיי 8ft$w ל
מאידיי׳ מר• יסחיפה משנות שטת«ה ומ״ל היה שטת •«״« יד נל^זר שהיא qhi הכל• מילאת

ט ואולי מינגשטתיס נ״לה־תנכ^מ נשימיר להרנית אסור  נדאירייתא וזטותה • מלאכות מיט «נ* י
 <ט ולי • דד«ן]1 שטתיס נש<י וה׳ג * א* נהמלם תלג ייתי גג״ ה־ל נשימור כמינה משא׳־כ «ןו״א חיע

 ציץ לנימלית המת הילאת אס שי״א סי׳ א־ח נמז:ו־פ המונא הראטגים גסלוגתח ותלי <ראה ותלמידו
 נהול« דלמפס «'ססנ״ו רט» זשיסת • כמלמול שטת פל מלסנוי נהולא? למפע מיכ tf« • ותמיק מר

:סתירה שסוא״נהואיזלת כשור ומינא ו־ללדומונסיתהיא הרמנ״ן מדיףכמש׳׳נ
ה מריו להקדיס לכ־מ [ה״ל ודיג > r ויוותטן נמש״ש י״א ^ t פ״ש) המטר:

 מוהר• לכתחלה זאפילו p ל*מ רטט ומדנרי טרושלמי מדי כ״מ ט* מלוט גמלתמת יאל״ל רכ״י! ש&
ניון ונאפח!■פ ת להההיל יוהי תיה׳ «ה׳ יאלין״״ש י * הי' ג י יין אינס s«i» ו  י1ו

מוש׳ל שנה ל1א
ה ץ ה*א ייינופינו לו״מ לי• יפה הוא לו שפלנומין ופ״ו ה־ד ג' פר נ  t* אף הוא לו ויפה מק05« מ
, נטפס יפה י * יחהה ישמא מה־פ שאסיי לו ויפס מלפגוין מיהי׳ ג״כ לבייאיה יפה שהוא יי
v מתוק הוא ואם לנייאות מהטונ יותר לתוש יש ואלינה w • ווילא המיגהי יהוא מייפית פ*ד נמש׳ל 

וי f דאיתו אין דנהו לה! •פה מאמידת זנינים מנלל לן דמינפיא מהא זי n למק״א ואנא אני נתארתתי 
ד! ט!ימי,ות ניאט לנו והניאו טווי " מאי ולנאויה • ונוי נ א  להאטיו אנל • יטפס אינל הין והלא היא י

 • א' ט״ט ניוטא נמ׳ש יופא שהיה חטא ני■ חנינא מרי הניא וליה לנייאות •פה היא אש היא והס' ^ל
o n י והיא ואנא אני הגי׳ ונייושלמי לבריאות טוב שהוא  • יטה וטפמן נימשלמ• שס שמס״ה ואף חנינא י

נ טג׳ ל׳ ת לנ״ח פיגה^ג ■פהלנייאיח י ■ סלמי נ׳ אי חט• • ופויש מינו ' נ ו י א שנח ראא■• פ  קי
ח • סווינ  נוס יטפיש יטה נוס • נ• פ־ו נשנח מרש וריל ■ לנייאוח טיב שהנוונה יפה חדל נל׳ ונני

ה של נ י נ היא נ ט ני ס מדי נו ה של י נ י י <וט ט»«ה ליטה ולא לטונה טלטיף נ  • נ• יויו נפסחיס ינרש • נ
ס שנ׳ ה ני ־׳ ד׳ ה של גום שנל ליבינו אן1 אי נ י הט׳ו ול־ד ננלל נ ;אאל־נ] נ

־נ ונו ח״ אני נחוגו השלין חי ואץ ד־ה (נטינו ■■ היי ס פשיסא נ ה׳  ונטשאל החי להאני שנשל ז
ה ט ד • וצפ׳י,] יי

ע ר " 71 פ  P טינט וטשט וייל ס׳•) טשנ״ט שיג ל”פ • נשיס יא׳ אנשים א׳ נטנס יה (אלא »׳ י
ה להוא י ליין טהא לאנילחו איל אס אף יזנ נ להיליס י ה׳ נ דייל ולינ • נשנח סזל ניו ׳  נוד< ג

• נ׳ ו הג׳ ל טני פ״ ה היו ש קיוו t י n ה ףו לקד• וסביאה!לי"( שנואשה ניפה מני איני  לנרדפי י
אי טתו־מ נפת ופי' • פייףמקד■ טנו ' י י ח ג ס ' היא היוס קידוש והיי טהטשנה נ! היין נו  WD0 טו

להיי יגן לני וקיו  ■ P הדק הפודה נלא דאף ס' וילא• ׳ניחנו שטא גהיש טפני נפטר! מדליקי! ואץ טהא ׳
י מחטלס פ־ג נמשיל נפ־ש ש'« להחפלל ייגול ק״יל דהא ש" אן נ ה0 מושיט מ' שס מי  שליץ הוא «ז

ל 0C ונטגיא סיטת אדת ופי הלילה• פו לאנול אטול מימ שמתפלל דאף טיל ואילי פיש לשמו נר  וזי
״ ינמשיל הייא פניט ף ניתו מדני נן ימוניח אנל שננו אף מי הני אלל לישג דתינה ה  יכול והיי פד

" הואלאניל טו טי למחר• הלילה טפודת להשלים או מנ חו שא אי■ קיא פטמים פי' קייו  ואולי רהונ
" יסנוי ש אץ ויל י נ נפסתים נישנ״א נלנה ו  ההלנם שטניאי שש הירושלט׳ טיס נ! ט' ולנינו ■ ספיג נ'
חי' אדג סו נ נוה וי׳ל ישוח הוא הדלקת! מביט" אינל דאש לישי׳ ו ס י שנ סי' לשינמ״הו ויי ט׳ ני  נג

ה ׳ ני " א' נ׳ו וננרטת י נ ני • אי קיא וטסחיש נ פי  :הישג להמפיץ טוב! ו
• ן י נ ל נ ״ ט י ם אנ׳ הנהיר• משיג ע ןיו זנ פי ט״ פו א היי טי טי ל ש ד״יו שטזני ט  לטטס: לאטלאפי

O ff ירי ' טנו ואנחס לנחונוח ששנריק נדטם לא וני™ לח־ט (טי' י ג דף ושט • לאורו י י טננא ד י נ  ז
' ליד נטשודס דל הנינרא נהנהוח והוגא טיש ■שואל תנשי נלל חודו לא דגאטח rfר  ונוה * נ

י איש ש" י :נהיאיש] פ׳ש דטסחיס פ־נ0 י
ם ד טנ״ן ילא לטו׳ק • טויולס שהוא שטני •־נ תלי ש " •יא נטסחיס טי ל א י  *סוד הוא והפס ד

י חששו לא דיננ! הנאנטיקלה טשאינ דאוי״חא נ י ל ואולי נ • י סוי י׳ שנח לני י טנ שאני׳ ו
ג טטשיל י ן0נ זי■ מטילה ז י י ט ד > י ו - ו מ די • נטווגץ לי י נ ו י  *דושלט פיט 09 יבינו דני• אולס ז

: נדשפ׳נהידשטטאיהטטסמשוסמוקלה■ ש מז ש פי ו
ם י ש ח ח ו פיא לחיט ט• (חלטו׳ש• פי טז י חו ה ט אגל); ד

f i־P ׳ רן טיד הניט שתמה מה נ׳ י״ל ן נ • סי או איט ממשנה חטוה נטשנה מנואייס ונינו דוני  טני
ת נס יליס p דנמו ר״ל ו^ילי <״נ '0ת< רין אמי לימראל גס כאסיר כלל י מ ט נ ט  6(6 ר

:לאחר אף דא»ר לסדיא מטאר כ־ג כהלכה דלהלן
ם  0U0 לסרמ״ו סיל ו*לי דשילימ משוס תי׳1 מפלמו וה ocpo םיד« סשנ״ג וכס׳יז כ׳־מ עי' י׳ ש

ט' הקילו דנפייג • נ׳ מיה טוונץ  :נסיד נטיףמי והארנת׳ י א׳ ל׳ט נילס י
p " B ח' ח׳ ״  הישגיאסשיא■ לח' מנסייחטהשישו 7פ0 ניט ט' טי ששפמו ואושר (ננ׳ט יי
ל נסטחו התטית א־נ וטש׳נ ' ו ד ס הי• ז :טפ)1 וני׳
ם " ש י ' ו ס דגר הפוקר נל י מ ע טגי ד ט פ' קולי משוס י y טי o i טי ז • מ ט 1טי •יושלט■ ו  ני

" א• ע מחיוחו מנדלי שאתה נל נס א :קולי משוס טי
ם ד ש רט ט• • אונליס הטטטי י־ י ט טת ינשתן י ה אי ני ט יפי׳ ט׳ ד  חמוס היטץ• נשש טיש ד

עו והא לו ששחין טאו ק נויניג• שפסק לשיסח•■ V1 ונ מוזונ א לז ר ש פ  הוא ושט ז
ייש: לזטח p טיי הי• שם i א• טת געישלט׳ הוא טיון תלמוד • חנלץ השוחק  :רס

אניו השבח פי' ■ נאור ניטל ואי! נרי הל• שם דג טחשיל וניט לשי' ונלהיי הי  דאץטקושץ הייו ט
 1<ף אפי נחינח היא טיח קעוש דהא נטויה טלאנה יניל וחיל שנוח טשיה טיחטאחנשנת

ט נטנואי טיס m את נטויה שלאנס פיל וא'נ נני i• ט  טןווו נרע היאיט לא נאטח אולס מי
ה פוא ונליס או א; ננסל "ל מדהו אחיו שא! ני״חא נ  נני

p"lB ׳ ה׳ ט רני טנודפ• אףננל׳ חיחנה עשה פתה ואס י טנו ק מניע• מי י  הטונו• נפה! י
א' הירושלמי וניאפשהואטטע ' שנזיינין •״טוח קלקול משים שם י ני׳ ולא זי ו פי ז  פ

ש ופי• שה ד ו שהוויה נ י ■ היא ז
ם ח נשה רתו ספי' מדשלפ• • הקולט ונ( ה-י״ים ש ר נ נאדם ניפץ שלש הקולט ד ג משוס ח״ י  • א

• תופי יפי׳ ז ד ה ד ״1 ד י נ
ק ר ח מני מחי הטי אט אנל ח' הי׳ יי פ א לא י חפעו ס ופי׳ לופ טקוי פרג הי  :א טי־ חאתו ח׳
נ י•" שמ א0פי1 כי אי נ ז ו י ן י ס ת ט ש פ א נ' מ «י ; י ס ף י ו אי ט ט ע א ד ל ויליט י פי  נישפשאה• י

ו דאפיי ודל נ ט פיא לשיסיו׳' י ת נ ש דלא יש נפט פ ;טטוו נאמח ולרש מ״
S״p א - א טת פרל קורט משוט נה לחיע פיל לנאירס • דונאסשוס הטטיק ר י■״ י י  00 ואל• • ז

• יליט קורט מנוס ליש מחוני מתולוחו שהיא
ם א ש ל ■ נידו פמיננו ( ע ז ״ טנ ע שג ה סי ע נשס! ה  :דת) P שלע וחעוש חי
ט • סקיא טיג מ7 פמסנע ם' הי׳ שם ז י י ל ט ד ל ל א די ד ל ־ או ט מדמץ *אנו מפני וגי י  וירש ד

' • דאין־חא חונטת דסיל לשי' ואיל לנחיה חולץ להניא שני נרש״ ע ז ט נו י ל ■ א' נ ל ייי  ז
ע ש פ מיגנן א ס י ל לשי׳ לרניט נ אי מו ב טי' ד ז נ משחיטה נ ט״ להניא שלא טסק ט׳  א' טתא שנון ו

ה נז זי שי עו טי קיו קו או ^ סי ץ טנ ל תו טנג לי עוי טי ק״ ל ליי ^ ש״ו שני ט־ סי״ חו ל ץ אג ל קו ץל דג  טי
א עדשלס׳ ־ ולוידת ס׳ היישה ית הלי שם ט ז י ׳ נ  : P לסדיא פיש • נ

f f "  p " f i " ע נ' יי א לטי א ע ׳ ני ע י ■מוחו שלא מ ט נ י נ  לצאן שלא חת W שלא להשסיטט י
י י ז ח שמנלו מ ג משוס למו ד טטווח ט" וקיונלוה שלהט ז ע ויומא א ז  וטיל ני ט

ש; דלנחחלטחתלפשותעוהפישט קייל הסוו טיב ח אטנ ש מוינ חנ שנ תטחלל ט  ק
f i״p ד י • י י פי חי י ט לאו ז • י ע ז חי פיו ל ח ס עי ש ש ץ לי ׳ ד ט ז שנט טי קיונלאונטפ  וופלי

או׳ י ה סנ א ) גי ו' דטיונץ טהא י א די נ  נלילס וטולוח ילחווד' אלסל׳ טחווא טל שט י
ע משוס טליה ח״נץ פ ל ומחחא ו מ סח ופו• סיא נ ני מיינ א ואץ נננל אונלסא א! • א' רש א ק ל  אנ
י פתוח ז אי מ טני ח נ ו נ ל מי שז ט ן אי ! • א' ח ל ני נ מ י ס׳ י 01 חנא׳ ילת א י י פ • א ט ני ״ו ש  נ
ע לינא ינוהת לפטינדס פקשס חנו׳ל יגאאמו׳ת• חל״ת נטלאס ראיס ופיא ס ו י י ס יטיש א ע  דשטא ס

ק נדרס משיה יאר-יחא ולולי שוטר מטח לנטל •טנעט נ י ע • ושטח" י ״ א א' ו י א פ ג ז ז י  וצ"ל פ
ץ נשס שט מטווגין הניאיא־־סו מחדש שנדטס פרעץ פל -פי,נ נאו! שנסי טי ויל סנייא מי שי^ ו  נ

ס נילדית׳ ׳את שתישת■ טו י שה״ח• חלקי טל ישמחח׳ קגr סנאי! נדפס נ ;נוה מולי' נ
r אצטגא יי חר שם x סקקמוו דש סיא טיא ונשתן •יש ססטידה:

ק ר ס פוא יאט רנעו השמיש ״ חיי ■}Q פ tm גנולו לטלטל אסיו טניס פחמו אפילו יי n שלא 
א׳' טניש מחי ונטשה טיט נהלו וטיל יונא לנג• נסל נווט י ט' נז י ■ וצ*ט מ ז  טטיא ו

נקייא; סשסתו
ם ח ««• ד<•0נהלנ» ופסק o־' חיי ש ס מסטיו דניטס שהא דהלנהנוינ •נ נז  !טי
ם נ ש ני דו שנחלקודאודק• נהט ווטתיטטחיט טרימשלידופחס סוסק• וסואשלא היי  וי

 נשזשס ולישלקטס שרי לדזו אפי' ואלי שאז טזסטלוה וליל ‘ט״יחולססו שסועיאסו
פ'ג א• 1ר ניסין ט״ • טשוסטציט  :יצזק קרנו הקונח נמאס וטניש לנחחילה אפילו אפשר ו
P  CTID זילסת ו׳ נטט א ומשהו לח״ס נני אלא ליל ■ ומשהו י• נטש א לח״ס מי ״י(אלא ״יי 

ט נניל](ומיש • ע הת הז  שציל וניל • דת נלל גי שלא חרא סי׳ נחשינה פיש • הישרא יג
ל דהישנ״א רק הניא יהג״ט ,והמטה*  פנו• אץ סטאטי נוינח לפרש הוא וסטטט ומשיג ינינו נטי' ז

ז ויטא ולא ■ נתלו דיט לחוט טחוחץ יחציוח נתיס אן יאט טי נלייק ניוד נ  מפולש י1נטנ )וטיט ד
ודות!] נרשנ׳א שס ט' ווה

ם ח יוח ללו ונלפ היוחנ טחי,צר :מוא טי' ניס נפתמו א! [אם פ׳ חל׳ ש ז י נ  פני טחוח פד ליי: ו
:קויפ] א לחי לרין נג׳ אנל ארס

ם  בסוף מרט וטישנשיק(טיש • א' ט' ט״נ ׳וושלס׳ • פלמס טת פנייה נאיפיי׳ ילו1א1 •נ יל׳ ש
:נהפ*נ] פלטו ונינו מי גחנו פישגיא נשה הנלנה

ל' 0ש ע י ;ס־נ דטיונץ ט״א שיק פי' • למטה א׳ פיתם נ
ק ר ח פ י " י ד נשאי אפיי חיש אס • הטלתו שחי,י מה ״׳ י ט ל • חייה א ד טשנח דואייחו ד  ז
ס טסיי פחוסטחא טי' ופי פש־פ טואיי״תא הוא ישס לוטי מינרתת אט י טיי  ינילה טיי נ

ד לאיחסשיט אלסנהנסוח■ שפירטשסדאטאלאמשוסשטח• סי לל נינ אענ או בטח חו אנ סס  יז
ח מטקו״״ו למניח נטיד נחשינה ונטשת ט ש א«או דאףננל גוחייל י אי' אסור ז ד  :ואנטיל מ

ם שלז א" פץ לנחול גז• טסאה וחלב נ• י.י■ ש  :שט עו
ם ש י • קטנה אננט לפון מ• [ ה נ' טת וש•׳ ז  :אני) ד
ם ג טיט ירושלמי • אוונ המוציא ר הי• ש ני ז נ ו י ז ק נוס ה  :הז
ם ע ש ש ט ט ז׳ז טו׳ לי ן אש" ה ו ט אלט אורח• י ע וני ט נ של• ז .הזק סטשיש אמ

ב חיטת מ ס ז
} סני עו w לא ספטיחס המלוח פ ט דסיל on ניל נינליט לשטוח סה מ  M»c טצוח שזקי אני
 לטטחה א׳א ואע וו נטשה מלל טדינע רק מא טשטמח ושאר 0MC שלטי לקקרג •יו החג י

ט ד ס׳ ולא נאא טצים pi י ף דוזיז ניי ק נמקדש לנהדס r דשח״ח ולא טין חיו טנזי א טי זי
ז אייו__ די ז ס טנינע ״ל ונוס נאטח נטשיש חנעס נסי יק ננאן מ ;ואנ׳ט מנ

ק0 א •פא ולא •ייט נשמת יטנט י• תאטי א׳ ף » ט •יט לאנול• לו א  •לאנה לאסור טדש טפס י
 נידטימאשלאיטנטטלשטותוילטעטוסלמייאאתסלנרשו׳לנא־תקחקותדנדשטחמה

שא לאידה לנשל 4 אסי נמיס ע גתנת• ינייו ט ס נטלאנה שנותתיו מפיג יט׳ טאיא זטתא נ סז  ו
ז אטיח ונאטצט 0ט«לאנ ז  מי• יננל אש ילהאטע •יו״ק א• ג• ולשי! תזוס לא אשי פנשש גל ג• ט

ט לתו סנווה טלאנח נל «' ת שלצויז יזי ג לו'א נאסר •נודה •לאנת ויק סיחי א  •לאשש נל דניוז
ק למועטשוסצונ• ליש א'נ ונסדוט לחיש צתולשישנלמששאשו עוני ע א קי ק־ז א ס קוי ש  א

גז9 «ו ה ט ד ד שו י מעתיעותגשטחטגאשיס זנק א) 01• ז ז י יטאא •ריש ו nfttm א׳ ז i 
ע סד• זאף ט) י מי• ננל W מי• 1W* •אט ז ז א שיתו ו ד זלס דש יסימש• ז  •סיניא •n« ז

שע דש• ת וימשיל נ ת ז : ז ד ז נ
ם ס •ת מיי ש  ונעסלמישעזשנטוטיאפקקט לוד• ו<׳ ליקט ושדטס ונילי דמגשל א׳ ׳0 ליקי א

לז0נ'קאתו0ולותתןאץלוקץא־0וישנתל«לקוס וד•1 «ז «ונ ט0ז0ר ע וז תונז  ס
ט נשס ■אנזל; קאו אש הז

ש ח ׳ פ י1 ״ תינח ב ז ן א נ ז ע ישנא קניש ז סיאשונט סלאסו! • ס דיי ז ז ק ו וקש ופר• סז
__\ • ע ודו׳ל טד• טסי פז ז פוקצס לפנץ תטע דו '1 טשנט • ו «לץ ז •לד^• ל" דקד נ• י
ם ' טטמיז •פיט זפדוד פי חיי ש ע ז ש •!• ו טת ז ז ג • סיו נוט ד  :נ

ק ר « *J פ ז נ ) די ה ו ד פע oes• ציל שט ני״טא pi ד ם זי W לה וזיט• 0מ ע אלץ ו  : <■) ו
ם תס ואט חת׳ ש  לte נטל• לודסש שלא קג קנ דאטץ קטח נטמאו אס לייש ונא דל טטאה■ זסט ז

זי אי דצו טסתעטתא־דע צרח ו ר! ר  גמגיא טס)" טטוש שנדטס השיא נקר יס •י
o re n סיו ניודוש• נאחנס מטסד טתלס 0*1תי מרש א׳ לע :לישנה נ

ם א יביט נקש אלי עשל׳ לא ש  אוסאדטטלאו חיהטת0הל״שגקו'מוושיפ1לאא1ל'משול גג
ו טיג וטיל טט סטטי טל אשש שנה»: חלה טיוטסנטיווס מקש הז  *מ

טי שםששדטטקדשיטשוטטאזפשנאטאשטשיףיטגואי טז טוויגי  שוא6מהננלל<ל«קדזק1ז
ט m ז i ה א־פאטח נתן ומרק אקו• קויש חרוטה מס נשוסטאי • קמשץ א ז  עטוט נ' ז

ח ט נ' ז ש" נשי' ולא ער י טצוח חחוךטח נסטה נאנילח יאף י ז י ה שנח אט׳ יט' חיט נ  א׳ ז
ע עחזניא t ז n t ט גוי לסדט טוז יני  ;סאגמח p טדיץ אן ננלל היא וטול• י

ם • ש י טאתו טרט ז טט»• נד •יטנס יי n ונטר צת ז m ס ני פת *•יא לטי ד
א___ קי ט ו . ;נ־ א ז

* קן ר ז פ י ה ז ט־ז של אנעי לסי׳ אי עו טנ מיייני אנעאלנ סי ת ג סוף מיצה סמ א ז  ד
:• *י ם ' ק יחנטיש דד• ניניהם אש )rtw ש אסז״דןד ס שד טנ  ונטדוטניהיענוט ג

«ו: שש נעזשלז *ש0מ "נ או ■ ו
ם • חיי ש ג נ זו טי •אלע טז ז היא זו ש •ישטאתו ו ז ק ז ע י ; ז ו  ז

ק ר ■(ז מיי 71 פ ק י ' ••י״ •' ק•"• י * ל י ד ו מא סטיו • ז י ש ילי• ל ל «ז ע(ז א ו
ה שד ש״ק דמשוס "ל דטוהע להטסקנא אגל ש״ט משוס לסיוע לניס  לטרי אנל ז

ל •ז ג • א ז ע ישחו• שלא ז ל א) ט ז " ז ל לטטזאדסטי לטיל אנ1 טגז  פט7’הי גני' יז
א ולא לניו• אח׳נ איי ז ):01נל א' לא ו

ם י חלנח ש ק קלט ז נמעד ואציל ״ ז י ואציל •א• דאלע דרגק טמופץ מ ז ש" ו אז י  ו
א ז ני: 1" *מה י

ם • הוארו טת(נטמא חיי ש אז ק לשמואל צ׳ל סומק ל»אל שאיל ו p ז o rt!
אזי ף ■'ו ת •׳ •ט חלי ד ק ק מי או תגז קנ ט ס שד אויוד ק• ונללתושזוקש זינ : ז א

ם אנע [קשטו '1 חלס׳ ש ] ק׳ ק׳ לסלנט זיקש טי ק  :ז
ם ק ש אעי «לנ « א ט טצי א ק אעד קט טנ או ט א אעצ אעו שד ש «  לספעש נימק חל"'י

שלז ומדש ק סיי ק ז ד י א •תו נאק• הע!קיש ו ז ק אתו ו ח ז א ק • ש ז דו קז א  קר ונ
נ וגני דו ע לקזתו קחייש ני ו י ע :ז

ם * ט■ •■"ליק■ "י■ ש •׳ יש• יי « אי לו אז מ וקד א ר •נקש 0x0 טיוילנא י נמק •
ר ט א ל טו מז טז קוז א טו ק ט שי ע ק א ל מי א אנ ש־ןזנניי ח ק שג טי אנ מ ט ט  ש

ד• או ל ש נצליח • קע דסעט נטע שנסע •־a סזיו שלא ולטל• ז קנוו שז ש עידלנדא סננ  שנ
סע נמזלנסקדטתהחעוי ק ואל■ נ א ט י ה ס) סיי שננו לוטי נזד טיי הנ׳  קו• מינא יהא גחלסאי

י פז לא ז איינין ו שנ • א• קע ז ד ע w ונקע ני ז מ די ז ו זו קי א לזלט ו א ס שנ ^  ני
yu9 YyaNt CO :

ם י •V!ש ט סל p ילטמס טשטו אי לנני שטצזה נשס ז ד ד לקחש *אמי יי סנ  חלטיד לס פו• •
ט טנז סינ טיוני רוןנ <נ •ציח אנא ס טנייוללתו סאיים וסאחוזנע גשגט ט<י ז פז׳  נו

ע•' סרר ט ר ט א סוז דזווז א אי א ל איוי ח רי ש ט מ הי שיזי סונ ל ל •סודק צבי זז ד ט אז  ט
חנ' טז קאי מנמסאן אטצמוי מנאדלינ אסטז אי סנ־ אאלי שנט •אנדתןי  זאדאסנלמודסנ

ג לשנו! ■זאח י<־ להי ומי מילק ג ע ז ז מ • •שט גלל לעא מ  נ' אנלבחשיגח• יזטחתו- ז
טיי • ן01 מר נ ז ד ל נ ט י אזן יני • ואץ מרסס ציא מ ו •צוח «לל ז נ * לשנח וקיא! מי ז  ז

ע לי■ 7• *א נאפט אל למע ולא נ נדצט ירק נ ל דלנע דמסאר נ• י׳ r«1 א ״ ז  המה אסר ו
U ד נאט ק ע גגלל אט שיד ואע שנט ז ס XI א שז אז ני א יל קא אריס טטל ד  ו»ר« וקיל ד

ע ושיח ט קודאקד ו אז שסו ל נ ק ז ז ש נ חז ק שלזרט קדש נז תדאין נעו שוע י  ונאט ו
M!• ק׳ •יק אי א • נ ד נ ל אע ו • דיאט ז ק ■שו »לל א אן קומי א א' ש נ ^ ו א ז א
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>r0״W >b t ד סש<ה «׳ pp>c מה ה״ק ׳<p רניט פ״ד המ^רשיס נה סגמגמו מה וא״ש מיצה ז
 ה׳ג ממעשר נע׳ה וגמיש׳ל ־ו׳ט אף ולדידן למעשר קונע שנת רי, לשישת׳׳ דר־א שגת קת<׳ ומשגה יו״ש
^ ל<גד פזחדיס רגיגו לנרי אולס נכלל יי*ס יד^• לדידן אנל נש״ז ' ל ' ה  ולא מנוגד ד׳ דליןדוש ייארא ו

 מתחיל דהרי רניס נדנר׳ כאן דתסר דרט יורה האמת דל אנל שגת נכלל ד־ו׳ש דלס׳ל ס׳ זקרא מרישא
 ד ולר,דיש ט<ג לשנת וקראת ש<אמר ל דצ דאה־ג א׳ו דכינול מקרא רק ומסיים ועונג גיגוד ססצות
ע נשכת נסו p״r נכיטד שתייני( על לראיה הוא מ׳ק קרוי יו׳ש שכל ומש׳ג מטנו  נותנת הסגלא ו

 נס׳ד הכל וא׳ש לשנת כי׳ו ד׳ קדוש קולא הוא יו״מ דלכל הוסיף וע״ו לגד לשנת ד׳ קחש ליץות ופתיינת
 אכילה שא׳ג יוה׳כ וה וא־ל סטני ד ולקדוש יי־יר לר*ה ר״ג דא׳ל א' קייס משנת פ״דרנינו לי קשה אן

 אנל ■והי; על גס דקאי דאה׳ג וצ״ל כלל ליו״ש ולא ליוס*כ <ץא נדרש כ“וא נקיה ננסית ננדהו ושתיה
 אלאנינוד עו.ג ט שאי! א׳ יוה לאיכא ומסנדא׳ו עונג ד ולקדוש לשנת וקראית דהל׳ל דקרא פיתורא הוא

 הדר• נתגויי ועמש־נ י ננ״נ דכנלהז הא יוה׳כ נה׳ רניני כהשמיס מה וגס צ״ע ועדיין יוה״ג שהוא ילי״א
 .גס״ד] נאריטת יג־ת נקונן נשתי שנלעם מה [ועי סקס״ח תיא׳ח ת׳ס שדת ופי' נס׳ד סועדות

Qjy וע יו״ס נ:*יחת ייכנדו שחיט נזיון הן רל רניני פירשה הענין לפי אה׳מ המנוה וכל ם״ו י^׳ yp 
 ז־׳ל לרניט נרורה וראיה א׳ קי׳ח פסח־ס וערשכ׳ס מלאכה עשיית לעניין שי׳ס מי־א דאנות

נ0 פ׳ו עסחיס סירושלמי ה' ף  י׳ל כה׳ד ה״ה פ׳א ולפמש־ל סיירי שמחה דלענין להזיא שמנואר פש׳ה ו
הוא: א׳ עגין דהכל  .הי״ד] סתשונה פ־ג ופי׳ שאנתעה״ג פ״ג דאנות הא כאן רניט כ׳ שלא צע״ק לפ׳ו נספל (כאילושם

 מצות אינא נר׳ה דגם להסוניייס סתירה הוא זה ט׳•«ל׳ שהשמחה ״ע1א ט׳ הפסח ימי ז׳ י׳ז הל׳
 דשניעיח ממשנה זפרץ מאי נ׳ קמ״ת דשנת ונכוגיא ט׳ 0״יו הלואת כנ*ה סיד וע״ל שמחה

 • ח״ג אה״ד שו׳ת נחינורי יס״ד וכמש׳כ נפלאה יאיה והיא שמחה מצות ש״ך נר״ה דאף להדיא דסטאר
^ ייקש־ס ככאן רניט דכלי וננ״ו ח ע  לחומרא רק הוא מכ״ז גנוניה הדכיייס כי ואס נס״ד ס׳ה פ־א ו

• שס נה״דאצלינו זמטאוי הרכה י״ל ונזה דל׳דססד׳ק דקי׳״ל אתרי שעדק לדרוש לחדש דלי,ולא
 וסאנשיס נפ״נ ועיש פ׳י שה כתוספתא וגס ה׳א פ״י פסחיס ירושלמי ט׳ הקשניה כיצד י״ח הלנה שם

 אי ס׳ה נמ״שגכתונות יין משתיית ,״גשיס״ לפפס יין ושותים נשר אונליס
?CC ומועזיכס תדשיכס ע׳ס גדתז״ל וכסטאר ד׳ תגי פדל״נ ד״ל תגיכס פרש שנאיהי נו כזו ושמחה 

היא א׳ ולא ודא מדיטת רפ׳ה ועי׳
̂־א א׳היאיל הלכי! ר ה  שלא הואמ״ע לפ׳ז ט׳ מלאכה כעשיית ג־יקדש חגיגה זמן וה׳ה מ־־ק וגק
כשי'ר׳ והוא קול: מדכתינמק-א הוא העשה יו׳ש דננל שיפתרכינו לפי גתוה״מ מלאכה לפשות ׳

 דיו״מ כעשה רנינו'ת׳ית שלמד היא דיייה ורל פ׳ש נפ׳מ אניי מ־׳ק י1שיץ דמשוס א' י־ת נתגיגה ♦זנתן
 [’הל יהא תיה׳מ ״׳ות b דא'כ ותקשה הפ׳ו פ׳ו ועי נס׳ד ה משכת פכיס ופמשנ׳ל קודש ממיא יודכ׳

ע ד א מיויודת עשה איכא יו׳ט דנכל משוס יאולי שייענו לא ויה ננו״ע <חיינ מי  עשה הוא וגתיה״מ 'נ׳
 נקראים לנד הה וע׳צ אהוד האגוד דכר אף לכ,1 ממיה׳מ ייתי יי׳ס על תייה הזהיי־ה א־כ לכולס טללת
 •רישלמי ופי' היץצנות הקרנת משוס הוא נחוה׳מ מלאכה לאיסור רכיני מזכרי מטאיי דהיא וזע ד׳ קדיש

 כמלאכה מה׳כז אטי נע־ס דגם דאף וצי( א׳ ג ופסתיס נ׳ י*ו תגיגה יכתוס' ה׳ו פ־א וכמגילה שס יעיגה
 כמלאכה אטד ר״ח שגס שדעתו כ׳ כ׳כ למגילה גש־א ויטי׳ קודש מקרא נקרא זלא מחוה׳ח קיל /«״מ

וכחידושי קודש מקרא נקיא מדלא ק'ח לנמנם יש ולדכיינו המוספיס הקרנת ומן דהוא סה״תמה׳ם
ואכמיל ע׳ש א׳ כ״ד משכת נס״ד עליו הקשת• ____  ועי׳ כפריפתה רק חוה״ח על ממתינין יא־ן תיכף היא דהמדידה ת׳ העגלה איז וטרפי! י״א הלכה שם

נ פ״סמרוצח  תלמוד נגד מאד תמיה והוא ההרוג את שקינריה הוא הrהסד דאתי רנינו שדעת ה'
 וסידל-ם נמי מדל׳א דהכא מהן מקירו ואילי והן־מ הק־פ 0C שתמהו ינמו ‘ה דסועה פ׳מ כירושלמי פריו

̂א תיה׳ח עד אתרו העריפה ירק לקונרו תיכףנכדישייכלי דהמדידההוא מכלל  המדידס דהרי א׳א דג״ז א
 שנגר אתר וא־נ פיר שנאותה נ־ד זקני פס והפריסה טהדיין ריש כמטאר שנירושליס הגדול נ״ד עס סי׳

r«־7 וכע*כ חיה׳יז פ־י העריסה :נפי* נ׳ד ׳ג־ת׳ לחה לחדיד מירושלים לנא הגדיל נ״ז גזוקקי r דנקס 
 כיד רנינו דני־• ניוי\ תמוהים וא־כ קאיייי הפגלה נזעשה דכל סנהדרץ דנריש עגלה כפריעת הוא הכא

- כה׳ז ש’ועמ: שיכרנו רוצח  כל נכלל להדיא שה נמדה הנזכר ייניני,פייהגולין״ שהשמיס נפלא דכי* ללות שנצרך מי י״ב ^כת שם
 הקשה ינאסת גזה העי- 'א מיו׳ג א׳ ישיס המ׳ם גה שהעתיק וכמי נחוה׳מ לטתנן סמיתריס

 :כיעית ׳V’ מה׳ס נתוה׳מ לכתינ שגתיי הוא האנוד דנר דשה ז״ל יהודה צני מ־ הג׳ הרנ כ״א לשאול
 פגח מתיה״מ אף לפייני והילה ריוח ^־כה וא'כ ’ם• ושכיעית נ נ״ח ילערכין כשיפה אלא משמטת אינה

 ואולי למה״* ליא* ש*יין ואף ושס-ותיי דנריו למסור טי ע״י ישיג שלא מאוד רתוק דנר והיא השנה הוף פד
 דלא אפ״ל ואילי ס״ז סי׳ כתרת ה*מכ ופי׳ דתתמי יכתני והס נפ'פ כש־ססור ד׳ הי׳י עדיה שה ישיג לא

 י״ל א״כ נה־ג כ׳ ל״ז שכיפות יעי׳ התג ימות עגור אתר עד העדיס ימיתו שמא דחיישינן משיס סה<•
 ליתא א־כ נ׳ כ*ג וטכה א׳ י״ג ממא עי־ ל״ת מיעס דזמן למיתה ונס ל״ח דתדי דלנזיתה דקיי־ל זלע״מ
 צרין ועדיין ככ*ד הע׳ז מטכה rv ועמש״ל את־א כר־־׳ ומשגתייו נתוה*מ לכתוג זה להיתר

• לפה־פ גוה תלמיד
□ «י אטר המיעד קורה להפר צ״ל כמועד למר יכיל שהרי יד״ח(ננ׳ס ש  גמהרייק] שה וכ׳א כפיעז ל
"®p ׳  וצ״ע <׳ כ׳ נפסחיס יסידא ר׳ כדעת היא כמנהג תלוי היוס חצי פד החמה חהנן אנל ח׳ ריל׳ ח

 סכלליס וכספר• כגה׳יג סנס^ פ״כ0 הכ־ס ועח״ש ונקי קג שמשנתו נראכ*• דלא פ׳ ס׳ט
: יכינו כדעת מש״כ

ם • כאן כתג״ ״שלא ומה צ־ל כאן ״שכ״ ריס י״נ הל׳ ש

ומצה חמק הלטת
ט שדעת נפליל גראה מזה .כ״א פד r׳5 אי נפסח כ׳ לא י״ד גייס שאיר להשגיח בפתיחה  מי

 נקינ׳גרכת ח*ג מועדות סדרי ינתגיר־ כע׳ש רק כלל עצמי נפסח תשניתי מצות דאין
/ י רש דפת שיהי יס״ד כ׳ «םח  וע״ש ינ׳י •ראה רגל̂  גהדי מלקית וחייג בסיפא כמש׳ש . א ס

 יחשכימז זנל׳ע צהזס פל^י דגפ׳־פליכאתלתית א׳ש ולהאמור כדבריי י%גה שנדתי וא׳׳ח וצל״ת גתזי״ס
 גיוה״ד אן כפסיק ׳5ש <א לפ' נפיפראית הטייייס גפל דעת יכ״< זתשגיתי פשה דליכא נפסח משא״ג
 כנללגהו’דל מצה אכילת מצית על כלל ל ואא ה״אשיז גייס אלא חיכה שאיני נג־יחיצה אן תשניתז

 נע״פ רק דאייה תשגיתו מצות על ליויתי א׳י ריושין כזית יק שהחיכ מדיייק אינו הראשון יוה וגס . קרא
 חא׳ח מהז״נ ע׳ש להט״ג השואל שהיא משנה ־0 נפ״ס ז־ל מהריו״ג הגאון כנר שקדמני •rWo ותת״ו
ס׳  דמש״כ . וג-איס תוזייס דתויו אגל רניני מדכרי תלה נ-איה ת-דחהו’גמחנ דל והמשיג וס״א ט׳

 והלאיונרר לנרןגפכח סשנ׳ל אן ומשידה לאו על למנרכץ ואןמצינו ^סח נתון דסנרן סהא
 דא־א נפסח וא׳כ .לכפרו כשתישג ניטדו גנמי דננל סשיס הש״ו מנרטת פי״א יכפש׳ל חסן. ניטר על

 בפסח גם א־כ שהוסיפו י^דיקה תקחז׳ל כעיקר כיטר מצות על הביכה דפי^י א׳ו גן ינרן איר נביטל
 כדביינו הגז׳לנגל־ונו yנאאנזו ונתש״כ א״ש להאמיר אנל ודחה! כן לומר שהעיר וע״ש p י״< 10עצ

 שפד וממילא גלל מ^ אץ דאח״ב בפשיטת מ אכילתו איטי• ימן קורס להשבית מ״ע מש*כ ייס״ג וע״ל
^ ועזן קנה אא׳ב מש״לס׳ג מאול ומדו״ק . ניי׳ש דאיגוגל׳עכלל וב״י ג״• דלוקי!^ ס״ל ע ג  ״

 דיראי נפסח כלל הליל לא א'כ . r* יוה מתצית מ־׳ טבר דכבר כרש*י ס׳ל דלרבינו .התחגיוניס דלעס״ש
neco בפטו משא׳ב הצל׳ע לאו הוא דאז .ליקה איט דבע׳׳ע ע'פ לשלול בא אלא .סייר• חמן איסור גושן 

 לער^ ולא לסתום מ״מרביטה׳ל ״רקנע־פ״פי׳י׳גב׳ המצותוסיירי בחג נגפ שמציג! .ואף «5ע
ז ואחט גדאסרן א״ו  נס־ד שזכרתי בת־טר• מקו: קט אן נעהי״ת גוה רניס דמייס ט

ק ר טר. הל׳ א׳ ם אי מטדהז  כצ״ל ט׳ קסייתא נר־יתא ״אלאודא" לגמיולגאר ה׳ל )ו־גס׳
 מערטס וכמה וסעמו זשעה״מ חמן ה׳ וש׳א סל״מ עי׳ .קנה אא׳כ נ״י משוס לוקה איגו נ׳ הל׳ שם*

 . אכ״ס .בידד בא״א ישכט וטד נס״ד. גפתיחה ועמש״ל להבליע ה״ל דהר• רנינו. ד׳ ליישג שסרחו
x< והתוספתא מיש בס״ם r פ״ג נמטת וטא .הצמן
!Vקי״ד ט׳ תא״ח ח״ס ועי׳ מקורו טזע לא .גאונה או ד* ׳.

 ומיס״( .סננה שוס א״ל .גד״א הנא דקאמר דהא צ׳ל וא״ג ואפשר(מש״ש רה צנ'פ י׳ ייל׳ 5ש
 סעולי מד ספק״ ״יאץ ומתיבת מטרסיס המרים באי ואולי .כתחילתו הלא״ס ל' גוההעתי,ת חסר

0 טד ז״ס גיסן שיין 9  ט׳ ספק ואין להטג גא ע־ו כר״א דא׳ה כ׳ המשנה בסי׳ אנל ראס־׳ ב׳.
.ע״ע החדשיס בדפיסיס וכנר^מגה ע״א) עד ט׳ והרפב״ן עד לאצסרוט חזי טד דל׳ש ל«כ ש״פ נו׳ דג״ס כ׳ סנ״ג חא״ח ונטרת כ״ס פ׳׳ ט'. כ״ש סאוכל '1 ״י׳ שם

י בנימיין בנ
 דאין חמוהיס, תנריו נחמן• משא״ג ויצטרפו שנית ליזור דראוי אלא נגזירות דה״נ זע״ששג

 וע״ש א׳ נ״ג דשנוטת וכהן .לקרכניתיהס דחליקיס כיון .נזירות מיני מכי איטי חצאי נ־ יצטרפו
 זה״ל דלר״י לדון יש .עצמו הני־ג ולדנרי כגליון שס הגז״ל כאאמו״ר .א׳ וחד ד־ס נרש״י נ׳ נ״ג
 רנינו דלדעת אלא .חלא׳׳צ נמי ז׳ יום בסוף נס וא״ג .יחד דמצט*פיס י־׳ל א״כ .נלאו אסור לאה־פ ח-ין
 .לאו אותו הוא כנזירות משא׳נ מצטרף ולא גרע אחר דמלאו דס״ל ואילי .כר״י דלס׳ל זה ליישג נ׳ •פה
 •יל א״כ תופנה כל תאכל לא בנא׳ זפ״ז מצטרפים האיטרים שכל מנין לר״י דס״ל א׳ כ״ז ע״ז ופי׳

 ורגיט ת״ש לאסור קרא ל־צ דלר״י ׳״ל ולפ״ו ח״ש מה׳ט ולאסור זל״ז להצטרף שוגיס נלאויה אף דשייך
 למלר,ות כ^. דלית לאו משוס פנ״פ מצטרפים ננויר וגס ואפ״ל נעיז ריהא יל־ח אן ככש׳י דשהק לשיטתי׳

 מ״נ ׳0 פ־ כג־מ שה׳ ר%לג״ח ונחי׳ ואנמיל .שס הכי ס״ל ר״מ נס אן לר״י אינו דשנוטת והן
 .נכלל ח״ש גס ממילא . הגאה כלל דאנילה דהיי״ל דכיון י״ל ולכאורה .יוה״כ סכ״פ שהקשה מה

־ לדחות ויש לפחות נוי הנאה דג״כ
pHO ׳ י־ל׳ ב׳  ס״א נירישלמי סהור מיץר! דרגיט ג״ל ואולס .שגיהס שתמהי מה ולח־מ כ״מ ע׳ .י
א׳א דנמ״י <יחא נט״ו גס אן נט״ז). רניני גורס הי׳ נס־ז(ואולי הכ־מ ר־א שס רא׳ ה״ד י

 שס לרניס נפה״מ ועי׳ .גנ־מ הירושלמי עס״ד פו«ן שרגיט יידיס .גחה־פ זפ״ש .חמן לנער
ם :פ״ש זה אין צ־ל זה ״אף. י%אנ״ד נהשנת י״ר הל׳ ש

ק הל׳ ®״ ל או י׳ ג ^ג תון  <יישנ ומש״שנס״ד מג״אנפתל״ו פ׳ סוד. אל״כ הרגל לאתר אגל נ
:דכר״ו סתירת י
ם .א״צ שגרס <׳ הנ״מ מז׳ .לנטל יכול. ״א־ט ז׳ חי*׳ ש
ם ס נדנר אלא מתון דל־א מש״נ כ־מ פי׳ י•׳ ר<ל׳ ש  ם1לש הבאס ל•^ והנא אדם גוף לכל ר״ל .לנ״ג מו

נ ניצה ערוכה ממשנה מאוד תמוה גוף  נהסבזשום לצאת ולולג וס׳ת למולו הקטן דמיציא־ן .א־ י'
 .טונתו וחוט ט׳ס קצת יש ואולי לע׳ע ואת״י ע־׳ז עמד ע״א ז' ככתובות שההפלאה ’ונתדויי. פתיך.
 להשכית כגל תיוג אין דהרי .לכל שוה אי<ה ח*מ אנל שיי מציה דגה אף יא׳כ .לכל השוה ה;אה דצרין

 דאיגן ואף האדם פל חונה דהה .דשה להא דמי לא א״כ לאו. תיקי! היא ואדיבה ולנפרו המן לו
 ולשי׳ .וחיזק .חמן כשמצא ושנ״ש דהכא הן משא״ג .לכ׳ג שיה מיקרי הוכתה ישיס מ־מ אדס ככל

 הקושאן. ינפיקר זאכמ״ל לכ״ג שיה איני .יכי׳ לולב מצוי. זהר• צע״גמן־צהשס א צ׳ו ערובין רש״י
 וא״כאף אוזשניה זשוס ניו״ט אהוו־ תרי׳ט דניטר נ׳ כ״ו כביצה רש״י כדעת רבעי דשי׳ ה״ג לנאו*ה

̂ לצור אחשביה משיה שהוא כזה איהור כלל הותר לא דהרי מתוך משוס ביה ל״ש א״כ אכויי ״לאכה כלא
 כו נזה רש׳* סברת לרנינו לס־ל מיי׳טנס״ד. ה׳ח לפמש׳לפ״ג אילם להדיוט משכ׳ללל דלא אז״נ
ד ונחי׳ .ט״ו סי׳ תא*ח נינ״ק פי׳ אחשניה הנרה ל״ש המן בכיפור דגה יתו ע־ש ^ ג  ספמיסלחלק- שד נ׳

ם ה׳ג r׳0 ופ׳ל <׳ א׳ כ״ס גמ׳0 אוקמתות לפי נזה ויל״ע .מל״מ פי׳ .5א״ הוא הקדש של ואס ש
] פרק ׳ יל׳ ד־ ! ג ל״ס מחולק רניט לזפת וילה״ר .סראנ״ד השגת עי׳ .אנס:הפיויד צכרי י
.ו״ל ״(0X אחי מג׳ ,נתוס• וע״ש .וסר יישן א״ל יא״ל אסיר כיח אלמא איבש אי תזיבן י
ק ר  שיינהלהלבהנ׳-נמש״ששאיןמיפירותמחסיצץ״פ׳נףסו־ שננאן היאג׳ד א׳השגת יי׳ ף, פ

 גמי דקטביזת וס״ל . 11 הלכה על ההשגה דמערש סק״ד תדג •0 ת׳י ועי׳ הגו״ל נאאמיד
 r« ר״ס הסג״א דכרי י״ל ונזה נאריכות מש״ג הקונן ופי׳ גמור תמן שאיני אלא קית תמן גהה יש
׳x מדנרי מימוין דמירסן בה^ מה והק־ג הת״י פל־י *?{v: מה ת פ״ש פרונה ממשגה ולא q׳ ^  י״ל דנ

 ס״ל אי« דהרי א״ש ׳״»x מדמיי אנל מזה ראיס אין וא״כ .אסור מדרננן ופנ׳ע נקשה חמן דהוא
 050 י״ח 0 ויוצאים מדאורייתא דמתסין שעיר מונח א״ג .מדרננן אסילז דמיתר ל׳ה ח־נ דאף

• ידו״ק .מהמשנה משא״ג סע״ג. תומתא נם־ס נ׳ ׳Sי. שם
ם  :עצס נשל ^ ומידי .סבצג ואת פס״ש כמןי ואולי • עצה כלי רנינו השמיט דנ״ג ש

ק ר ׳ ן׳ פ י ה or יתו׳י נ׳ ל״ו ונקדושץ מ״ם ד׳5 י זמן וככל ננ״ס א־ י  .נזג^ ד
ם  יאיל״ת לשס״ג נדרוש ואג׳ .רניני לדשז גאמו ישוג למצוא בלאו המכרשיס ופל לח״ס פי׳ יי ־‘יי ש

 שסתוב הכא וא״ג .התירס גלשו! אכילה <קרא לא סאשר זכר דנל רגינו דשיטת .נה״ד אפרתי
̂י  כעי והוא .נגסס״ז מצה רניט שתלה ״הו .כלל אכילה דאיט מצה אכילת י׳ח ט יוצא איט מצות תאכ

ה״נ מש״פ וכע״ג ופסש־ש .כשף ולא כתחילה לא עליו ®ייני! 1̂' ^
 נס״ז־ ה״ח מיסוה״ת ס״ה פסש״נ מצה. שכת נו יוצאין דאין שלכ״א כאכילה רק הוה לא ומיהו נה׳ר

 י^אים לדידי׳ שלכ״אלכו אישר אכילת על אף חייג כ״שלמטת דס״ל יא־כלפמש׳כהאתרוניסדלר׳ש
 תגאי דאיכא אף סר״ש דווסא ואתיא דאאחע׳א משיה אליניה לומר הגמ׳ הוצרך ע'כ שלכ״א. נמ׳־פ גס

תי ועוד .וכשזור •fon לשאר קרא דצרין שא דליידי׳ .נר״ש מוק־ל אאחע״א. דס׳ל י^נ׳  כס״ד מנ
:גאריטח גדול של נקובסרסדנריו ח״ו ש״ס נתסרי

ם  משוס נמויש דיוצאין י״ל ילנאורה כס״ד אמרתי ונתידוש• הלוי כית ונשי״ת נ״יי פי׳ ח׳ ר\׳ ש
 כ׳דל־אשאילואנ״מרק פ״נ קכ״ו שנת המאיר• אן י ע׳ג ופי׳תוס׳שסמיו נגזתש־ל וא שאיל

:זא״ס דתגאי נש׳ ותליא ננ״ד וישבתי גטלאיס ודנרת כמעשי ולא ני-רוויה
ם  תלמוד להניא לכ״« וה״ל הי״ט] מלולג וכפ״ז ■ חייג שב׳ ה׳א משוכה ופפ״ו ;׳מ [עי׳ קשן י׳ ר•׳ ש

:כמוכן גא״א יל׳ע אן לדרדקי תיונא דסריך *״א תי״ז 0בפ.חי עיון
;Qg מרחת• ממז מננ״משמוכיר יותר שי״״ב עי נכא! כ׳ לחה לי [תמוה נכ-שו שתצא עד י״נ היי׳ 

 נע״י רכיצו כ״כ לא גופיה ושם חמיו* <ניתxפלארו לנא זה והדיחה דין מקור והירושלמי
 סיס פל נקו׳ע נאכילתו שנר דהכא ואפשר מ״פ] ניטול טל נלקיש אין ע״ז עני שכנר אחר וגס מאישות

 סכת נענין מ״ש למכות פ״ג י״ראל ארת0נ־. יפי׳ שכא חמיר מ״כ ■ שאכרו חז״ל ד׳ ועל • תורה של
 סמן ואילי רז השמיט ורגינו * שה <יס1אס דמניק ננמ׳ פ״ש •תיכ ר״ש וחכמיה ד׳ה נמ״מ .מרדות

.לדהכא וק״ו הט״ו מיו׳ס פ״ו עמש״ל
ק ף  חי.לי תמוה ־ איה״ש זכור שצאמר כמו ממצרים יצא־ס אשר היוה״ז את זכור שנאמר »׳ ׳‘ר• ן׳ £
 וגעת כלילה דוכא שא וכאן נכגיסתו לקיש המצוה דשם • כלל שויס אינה ולכאורה נזה זה '
 פכ׳ס פד{ופמש^! ד״ה פ״נ צ״ס תוס׳ עי׳ לפסח דשקש כלילה דווקא כ׳ כמצה והרי מזנתיש ומריי שמצה
 להזכיר וציין ש׳ש0ר,י״זע״ננ פסחים ועי׳ נרחויל מקומי ל״י רנריו פיר,ר אן קלת] יא׳ש ה״דגה־ר משנת
 היוס לקדש מדאורייתא פיקרו ששא שבת של התפלה נטסח כלל רכיני הזכיר לא וג־־ו נקה׳י ׳צינז

 .00 רביט דנר• קצת כ׳ליישג נסח עלומי נימ• שחברתי ש״פ הגדה ובביאור ולל׳ת הייג-א ש נמ1 נכניכתי
ס ני! אנשיה בין ז היי׳ שם  .ופ״ש כי״י שסק וכפה״ג מ״ס עי׳ ׳ תיטקות ע1 לא סי
®P ׳ר־י׳ ח׳  נפ׳ח רגיט שפסק י»״מ אמרתי וגילחת• ויקונן לת״מ פי׳ ־ ומבישל שלוק צל• נשר :

 שלוק להיות •כול צלי דנשר השאלה ״ש אסיר. מזי בשלו ואח״כ דצלאו במד ה״ח מק״פ '
• לתלמידיה] [לחדוד• ל,ולrp 0 ובטן צל• סלו נלה״י משא״כ • ומבישל

ס  סא״זדילפ׳נפש־טותמאי קו׳ על השיב !נאאסידהנז״ל ה״זבס״ד־ פי״אמנרכיח עחש׳־ל ז ד\*׳ ש
 הר^״ס וזש״ש הזנח כרנח הטובה pו • הפסח לאטל אהנ״ז הזנח על ר״ל:מכרן הפכת נרכת דא

ה חיו״ד^ח״ט ועי׳ח״ס פי׳זהושפת״י■ לשלול הססחורציט על קכ״אא׳.ה׳נ״ניי־ן ניישיה  וראיתי ר
 לא שנדפס הראשונים לאחד חלאוה מהר״ם ינחידיש• פ״ש פה״פ היכח כברכת •יצא דאינו שית כפש :כ׳

 נדושלמי דנאמת לומר לכשתמצי נגח׳ לז־ש נס״ד פישתי ובחינירי ליה ין־יב ת״י'יש״ב נייישיייס .ניר
 דמנרן וכזקיי״ל הנדל אאמו״ר כד׳ הפהת כרנת שסיר יל־פ ולפ״ז y־*׳ יהההת טסיי דהינח 'ישיש :ם
 כננלי ילזיא הימל מקדים אם ר״י כסי׳ האחיוניס מד׳ והעירות• הטפלה את ופישי העייץ על

̂׳ל ̂י*ת גס נזה וא׳׳ש ושפיכה בזריקה דתליא י״ל אז קאסר הברכה עצם דעל לפי־: שלא נשת  סלח״ם ר,ו
 נכ״ס כדרס הדושלפי כדברי פוסק ושינינו נס־ד נתידוש• הרנה והאיכתי כרע כאן שפכק יזה

הפסח נרכת הגי׳ ושה
 תע״ס סי׳ נטור וסונא המנהיג למש־נ דנוונתו וי־ל הכל זה כ׳ rראנo נתריסת חצה ומטכל שם

 לשיסתייהו יהראנ״ד דרניט אמרתי ואני יחל יתחנרי ואין לטיס זכר וחרוסת לתייית זכר דמצה
 אן כישראל ישעבדו שהס השי״ת להס של״א לסי נפנשו שהמצרים טעם רטנו שב׳ ה׳ה מתשובה פ״ו אולי

 דעל רנינו פת ; ונראה כשעבוד קישי על היא שנענשו מה אנל מציה פשו הס אד-נה פ־ז י.ש־נ הראב־ל
 דיצאו לסראנ״ד יצ׳ל מה׳ס ומים הודה לתיבות שיצאו יש־אל של טינתה היה ש!ה לשי ־פ־:! לא יה׳ש2

 ומצה חלזסת דבאמת כאן רבינו על הרחג־ד השגת ל׳ק ולע״ז בדחו־ל הנידעיס אתריה מטפמיה לחירות
 גרס לשיטתי׳ ורנינו הבל זה כ׳ לתירותס התריסת גרה שלא לשי׳ י%אב״ד אבל זע־ט זכר ע׳• הוא א׳ הכל

 • r05 ro משו^ ״נ0 ופמש״ל כביד לשה׳ג בדרושים בזה הא־כתי ועול לע־יר צריך ויל׳ג ייאזת
הפ©ז מן דאוכ' לדנריו מקיר יי־ניני נ\״נ הראי לא כזית אפילו הפנח מנ;׳־ תוכל וכאתרונה ע׳ יי" 0ש



̂ד ץ6ל1 וגסוף »ןי^0 ̂ל o *ד9 1*6 סיר h  ran) ̂ו0יחו«ג7לש תוס* ימ«
ח דיה א׳ ףג1 קי פ  גגה״ש ו״מ5 למי5הירי <גל לרגמו ומנ״ל גלל ג«071p 66 ל^טל דאסיי ־ו6ל מ׳ פ

e״c» cs לירושלמי u  e ו^ ' ולא!נר הנ י  מש״לB 6״p דנירן מהא ראייתו וגס מאומה אלה רגמו מ
ת • שס ואו־ח !נ^ל״ח המס׳ נסוף סלאוה מהי־ס כתי׳ ו«־ ה־ו ולמ^ה נס״ד ״יגינות ס״ו ייא6 מ ^  ו

̂ון ג' ואולי למלה והוכח noto אכילח תקלוס לא ס*ס מלה מן מ^ולש הוא ת06 ילס  ומרוריס מלית סל מז
 לסולת א־ ל״ג וביומא rהתמ סולת מל מדג׳ דילין א׳ סיו בגה' סי' הססת ?ודם גאנליס ומרור לסלה מ•

א6ו6ל ‘זלאמכמסלי מויממשוס כזרן שהיה הלל לסת לוהו מראה ברישא תמיז  ובהא לקדימה ל0הג
א למד! ואיב שס ובירושלמי ס״ש אחרינא מקרא גס״ל למובן> קולס דתמיל  נאמר ואס לסתי* תרתי מ
 סמהס סססח טרל איט ואס בימי גלשתן $*ל ^ נהלל נאמר ואס למסת 07קו ומרור מלה הרי יס במטו

 דלה״מ ואסשי דייק לא הסדר זה נה״ו שב׳ סראג״ז ביון וה סל ואולי להס והזבח המסת אנילת להקדים ס^ל
״ל '^  לו שהקדם לקיחש שיץ שהוא משוס מקולס מלס לאטל צריו א־ג ספודה גמקיס אלא קידוש אין ז
« וא»*ג  דלמ ••ל ש״י בירוש׳ סי׳ אתייס ססמיס משוס טסות ד״ יתקתז״ל דגפסיז די״ל ויליס הסכת או

 :גוס 0*5!ססולה גמנןוס נמי סיקרי הססח] אטלת [או^ מוסס ומן אתל שיאנל מה וגס במיס קידיש ג*ג
W פי' לססת• 0!נשי לומר שאסר דג דברי יבינו לא!בר '״»רל׳ top* שסוכידס ונלל־ח <׳ <*ג 

ס״ו 051CM וג׳ תמיהיס ודנריו סקל־ס חא״ת :נ
 שס ש*ק0 ד* p7S אשר ס״ד ס״י בירושלמי נ״ה אותנו דיא ליוה אשי אומר מהו מבס המדה נוסח

:נתורס כבתוג אתנס בשלנו הג*' בא 6־0 גמנילתא הוא שגרס

שופר הלכוח
! ד ח תי ס י ב « ליפיל ר0<ז «5 •מ• •1 נל ןדן1ג» לנ1ל לי«יל נ ד * b 1 *־ 01• נ  npM i' 

:נל׳ל ?תג מ1י»
מ6 ' ר ל' א « אפי־ w«*.6מ״ו,ל;»ל o׳rS ■חן <לא י־ י א או #ל>« !w ל  VfW) wS* •Bי8חש6 ו

:אסיו «גי« «•* ’
ם י יל■ ש  חולי! ג' » לויק ננס' שכיה ה־1אח'9ל׳!"ל.1א #פי היא ‘S'l.פיי ש: הידמ מש־פ י

# יישיש א' ר,גע « יא9 אנל ('1#ש#ל «לא לא pmB #פי שהיא :הגאי שש# ה:'  P »י
' ד' פפיינץ • ליומרא h# יליר״יא מלל ג ס נא! ליג למה ■’ל פשיד־ס־ 0יק#ד «־«אגל פ״ב איי מין  ס#ליי יגל ימ«*ו 9יי#ל נק׳ש גישיג דיי

ם ו' שלא לדשיי מרשיי יי!יאי ^י י־ יל־ ש נ י r נסיגה שגי היי#' נ t ■שיי דלהילאה א  ליג ליגיוו יי
י יילתא מיגנוא אי  נגהג־ס #■■ר דהי# סשיס י׳ל יאילי נ' «*ו ניי«א יסיד■ היוס׳ נדני׳ ינ

נfeמ נ"נ גירי לא הס דויייין  ולרש ישפה׳י ה#יא קי׳ ניס י״ל נירי «•!ננל מסיי שלגל ילילנ נניפר '
 snv7 הנל־« נדני• ס׳ל דנ*ש דייל •פנ״מי שיא <ניי טי׳ס נס א׳ג נשני ניי אסיר גיייס הילאה דסיל
ה־י ו־א ה«נ״ו איסיי נלל לינא  ימשיס נשמי) מ־ש פ־א סקיג! יהלנס(מ• יןיי למדי! יאץ נ׳ל דגמי ני

מי0י נדנייני לילק ינישלסייל ייליא דמנניא לנייר ליה־יאין מיה׳י סיצאס א"יי  נראו־ל01יינ
 YP א* '0 ריס היוס' קיי א־ש נינוה מש־ה יזישפ י־ ילא מהלכה ק־י דא־ד סיל לני דייא דירים גמיג
האיני׳ נא■■ ג־נ ופי' שס י׳יו  דס׳ל לנ״ש אנל סנל״ס נו־ לימי ל־ש יוא׳ לדיו! יא'נ נם־ד] ני־א ׳

איו ני״א נ!: ״ל שפיר מהלנס ק־י ו » דנם דאס־נ ׳״ל יאולס מצאל־נ ס־ל דינילי ינ״מ יפי־מ ■׳יו ל•■ ומאפסק נ' יל׳ שם # יני  ל’ו
ה פגייה אי! אס יהי לרני ואמל׳נ סייי  נפש״יס 0«ניי ■סיואינא נשלא אנל טינה נלא ■ילא אי נ

 ניקיפי! משאיג ׳•ח ■ונא שפיי נלל ישש אי! סילס נלא נשאנל דנילס ש’א יא־נ טינה נלא ■לא ולא ידא■
 סיס מישינג פ־נ נניס ישו־נ •־י ■V״ אסיר טינה נלא פ׳ג שניא משים אסיר להיפסק נשיוימו שויו

 סליה הס סטנליאדיגה יהיאניד פ*ו ניייי ללסיי לא לפי:הס לטששפנדינישיאל0ד!למליי שסט׳יו
! יפי פניי נ׳ י  לשי׳ל פשי לא אס פניפ אי מליס לשס סניירס המלי״ס היי יאם א׳ש ילהאמיי לן פי י
ס מ*<*נ פ׳י שני לקנל לייטס היי שניי 1א גשפנידס פנייה נלל הי' לא אנל  פנייה דני טס שפשי ני

נ נ׳ נ״י נסנהדי׳! נמ׳ש  דנלא להיסיף ייש ניטשיס סינס יהארץ הני״ל אייקיte יניני ד לדא א'
 יהאיטו׳ לשמה סימא ל׳ש פ׳ו הגיונה נהפדר פנייה נטש משא־נ קא■ לטיה ממא מלוה נל פנייס

נ0י נסיד מדי ט ט־ היי! נשם נ״מ0 ט י  סלי״י יאטק מקיש פ־נ נ<ימ יעי' מיקק> ויס 1ק#״ פסייס י
פ יטזיטר  :נס״ו יישיס יגייס יהעלי׳ יינ<! א מדאי׳ אס מל*נ נפו■! הארני■ נה'

 יפי׳ססתיסס׳וניקינלאוססלא: ייאלטמנהנימ ימתדייססספי ׳'איישקייאיסניירה פיגינל■
י נל;י! אליגיו! יאיר!#גיושסודיני• 0ש י י י טי: ינוק״אל הקהל הל של אפן פנ״יו פד להמון׳! שליין .

בוכה הלכות
ק ר גי פ ל ח  למיתם חיישיס מסגי! מש״ג וגשסה־מ ס״ד מסירות ל״מס״א סי־ תיים מבסלי ואמי׳ fo ד׳
א* ל* יקיישין י לי' שט«מ וס* סס לברים במה יא״ש נס״ד ה״ו מתשובה ס״ג וסמשיל *
 ממ*קכ/ ראיס מניאים ראיתי סרונס השסה־ימנס׳כוכימכמהומן שסלסל מיו־סהי׳־ב•ומה 1*6ומש־ל

 P’6 מנקמי יזס ל* סד • ב קי״א יגמזת סי׳ כלל ה רא א*גו ולפיד ייס שלשיס אר״ס ו״מ ונמה שם דאי אי
* גיירי אשתו שבגס ל«ין דשם למק״א מזה ראיה וא״באין ט׳ אגפשיה

ס ר ה ה* פ כ ס ניפ0 מירס רס שריח! ביבר כי׳ סגרוסיפ אס אכל נ׳ ^  מהא P מ* ולכאודס הר״( מ
ד שכת מה׳ דס־ה ר ייסגד אן ושס י  לי וא *ד0י ר״ס סרס״א והליאו הרשרא נת* נמש״ג ^ו

 לתא משוס ורק לזס *ולס הרשג׳א 11̂ ייסנל מותר *(*תו שמא רק סלמו מלל Vm יאימ סמין לשאוי
ג וכי דאלב־ק •לא דנזיסגד ליה וילה״ר א״י נדיסגד דאן> שי״ל סוא ימה זשמא  גיתידאה ואד• יהוזא י
ס •יל וא*< ש״ד נדיסגד שס לגס א־׳ו רי״ש סל שס חולקים תנמיס לסר• למילתייסו אמרו  איגס תנמיס מ

 אין מדא* לרז וגדיסנל ש* נל־ו גס ומיסו לבתתילה נייסגל!ס־סא אן> לרנשא רק שם עמו מתולקים
• א׳ י״ב ס״ש מסככין

CW כתבנצ׳יל: לא למה ולי• היאנ״ל כהשגת י' הייני
ק סס״ו סי׳ירזשלמי •rגרהסוכתו הטשה בסוה׳פ ד א1ונת י ת  0^ א* ן• רש״י וסי״ שס שס!במס״ס «

ת וכן « ג ירושלמי ועי* שליס^א(ויל) הרה״ג נ״א ל  סוכם סגד גמליאל»גא לטכס ד
ד הארכתי יגחדושי לו שרא מאן איל ישנ״ל סגר ד  א״:̂  06 0 י. מייושי ‘וסי כזה וודשיס כדיגים נ

ק ר  איגו זחנ״ח מדוייק *ונן• לשון אין • ותניח מ•:ח״ס וכן מססק ח״נץ ואגדריג־נוס סומשס ף ס
:כדוחק וי׳׳ל סרא כמו ססק משוס ״
ס ד שבפה כל לסיכה חין לאכול אטר י' חל' ש ל  ולא ככילס מותו נשרייס יאן> שורס *1 לגל מ* מי

« תין אסיר מוה סתות אף דנשויו״ס כהסוכרים ט « סראשוגה ילילס ייל •אילי שסה״ס פי׳ ל אי
טי הא' לילה הראשון דנזית י״ל וא*נ '1 כל אוכל אגו רלה היו סל נבלל  : לסיגס חוז בזית אף א

ם ו5הו 0אh 1•• הלטיז ש א לי׳ מתרמי דאי טון נ־ מ*ו לכטד• י ת טל  :ט* נ
ם *'•נ ש גן הראשון יויט וגלילי חל  m שד ביס מ<י< מוס מ׳ קלת ממן. סל כ ואוד הסובג סל מנ

רן סוסת רנליל ^ לבמות ימ0 מירישלמי לזה ראיה 0ש<י מכתה הסירותי וככר קודם  »ן מנ
 באסו אן קדסל(• שככר ומלאתי <״ נליל רק משנ״ל ולא ראש אד! לא יהי׳ ומן סוכס הגדלה <ר קידוש

ס״ד: במקומו טמדב נלל א^ר נ
ם נ שלסי הרין גשס הציון גחהר <ג-מ י״ג חלגח ש «0:
«0 סלי מלשון כן מ׳ !נסשועו עי! מולק היא״ש דסמת בין«ל• סי• *sר שם  סזססת דאס ^סכדי ולא י

 rfbn ומג״א שסל/ו »' אשירס צ׳0מ סוכה לסגין נס״ד מזה סלסלתי ובחידוש• נמשמס
מ נס־ו נתידוש• וסארנתי ה גויי נקו<־ נחנזדסדי ; לשנים הלאוי סוגם ליס סד דנל״ו טנ ל ^

אלב הלבות
ק ח סeti ‘n סיגה ך ם <ג(: ט ט ט 69# י י)נסר0נ ט0ו #ס  :raoal (סטט4
נ#0י ל #6ר :נין נויוט «ני#<6ו ״■in שם .# ;6פ '
ם נ ש ״׳ י ז יטנקיש ״ »י טי S 6(9 TB סס שפסקפק «פ 6פו J.11 יד# ט׳ • יי# Of Jm *זי <
?p1|ce]9M» •06c6r#o)H«n»11wTf1 16#(ספעני׳ ס׳יסשסוגנגטק יד־ שם

itonBi ש6{הד » מ <ן:0ש׳נל1יגנ •0ס
ם I : נינה טזקטז ג( ייזקנהדעס ש ' o

4M בנימין בני
ם זסימואמסגילס: ♦ המלא? ומס סמפמשילס״נירוגס חל״ייממלהאוסם״שמאיססרס ש

א: זיק כיני מתייק מלל אן * מצולג מור ונוכה מטסר מסיר ונל י״ס הל* ם1•ל » ד
ם • ׳‘י ש  איו ושהא נזמיה קיא משיש יניס השמתו 0; • ומתסלל ק•: יזיא •po י.ידד זטא לל0» ני

m u m ^ .י1*חנלג3 ,ע״; ״יקע»y נס: ז^״יו
V-« *n* *דאיתי ד^: גמ״מ מ ■ m •לוין דמ״מ מ״ל ט׳ט מיל דנט״ז ויס * טיהלמי ל״ל ט<ז.למ

וס' ג׳ מ־יס א׳ ייה גרס ילא יינם ביה!זיגא אינא זרימ אתי א•( אס א׳ במם ^ יבש ^נדל *
̂ת ק*< ̂ר יש ינאמ*. * <׳ מ־<« הג^ כאאמו״ר ׳rf 5ז-י ראי״תא נמקוס דמק הינא חג אס בוס למ

 הוא ודיג ךלרמ״מ נעצמו לגין נאיסיטל מ• חקי מהדיר.• יטסת ס־ג מל-המנסית מחמד בחיסדו
 נמקים וילק ממג חל לא דמ״ב י״ל אן • דימן י־׳ת סה W* סיס • מדאי ודנת נאי« A »א:ר. eh לנמוס

סגv1^rרלר נאחסטאואיאלק״סנד^רי־זא דאדיסאאלא מ שיה״אlr׳ ^ ^י א מ ד n ר r״־1׳on•
מ ר,חעה מ״ל ית״ל ורעיב הר•*״ סל הי?6 י  חייג גזיג ינאיס דאדייא חמנא 0מ.ו רזרוס יחמי ימ״ט ז

 רה״למליאדל״שדןב נללידונדרבק• דאילאהקמרו־ל חיזנא 0ממי\ ולהאמורא׳ש• מדא׳־ נתרומה
טטלת לעגץ ה״ד דנרטת ״ג5 •ח.<וד וע־ 5לו קריג נ׳ ג״ק ס״ו ט׳ ונץ מיו חד׳ מעימיס• פנד־ק הו״ל♦

טינ י!•״ ■ יטק י נ' 6ינניק' יי^ק נ■6ש י ט :רינניי)״ טי נ
ם ן רטנו ט #r« - 6הק!־ נינ׳׳ז טי לסיננדה■ *שיינו שנני) נ• ■v! ש  הל׳ד !קיו»1<»י i:־f1 ■ r מ מ

אןסגי אםםסיםוונואזטיטלקןתונ־ אטרוויק: ורנוחי׳יזפליניססויטספ׳גםט׳׳/זטינ
ם ״י ש v# פני,ולקש! ט^# 0*-. .##פט!• ׳*! י i■ ט מדסי• נטמיס נדמים נסיר w הצ.ק ט

, , :סוגיו פסק (־IP סי״סיוי , ,
« 0והניל,^*ו • איזוזטס וט׳ וטה•6 סמפנה רויל יטס נ* H י לאנילה ■6 ׳6 ;לקני! 16 0ש שי

י ינילה הן סקסי ״ 6םני I פייס אנס נאניז * לה-ון ימי • ל י ' t a וליי ו*־ל ■ נגיר טדי 
טי סרלרסול':נפ׳נו *ו6ל א־ג רנ6 ניגנה• רסיט 0יוקןגלל«ט0א י נ ! נ ל י ד. ט ק ר זכ<א^0נ

* ססקו. «0 ט יא־נ ■ האלנ סנולק טי ננטז ו r«ולי ננג־. ניזק! ה־ל 1מ »  v טי ■ נדנן! א
tr יא׳נ ii '0!1 • נטיס •טטס נהיו ב# ניזנהי וטד פ■ נללט rיוט» 1נ׳נ # ט ז מ  P א

:!6ל נ:׳ו :ינדה
:irt שםמרוינלהטנזזלטסיוגלסויניפונלדט״עיייושלנדפקנס׳ויוננדיננומיטזיופא *

ת ו כ ל ם ה א ק ש
ט םרה # א אז '» מל. tnwh!#׳לט#יאל#יאופאטitor יפי'#■א *טלירנ6«ומ<0א׳
ס: שאי * ט׳י׳ י א ■in שם ט סן כ טו מ סו סו טז ז לי ף מ ח ^י ס ק נ טן: ונחזק סי קזז קו סי
ץ ילווה•' ■in בי פרק הר,לק«יוקוין.#: נימנה נ»ש*ש ■ טנ

ט׳ שמיי■ א! ט/פ■ לזזנסיגיהלגהנטיוולגטאזט׳נויזוונילז י' טזו נשייס• טזליס י
::ש׳נ0 לנקאס נגנסזייז יט׳נזיטדס־ ט פרק t»•י:*דסו דיי. a«וילני!נלונr•ט׳«אנזיגיקיישיססננא^וז ן

״0אנלטה«ל ייב שם מ נ גי סטייו ו ט ז י י ט י ז אימופויזא נ נ  ט
ד #סמיויגחו שאסר האדטיז(ד) וסיס הא רטס סשפיז s#' ׳npr לא טנל■ :ל r19nc שם  ט9«

סננטש: :ונריטנייהיגא
m#נאוי6שט#ד■ד#קנה0«*#*»9#נוה:י»אר#ד ינ':■91#וה»0ש y•דפומו#!טנסג

יאנל־קנלל: לנגה■ ט שם  «<ד0אונא0א הקלים ננינטזאטנ יאלם א סזרנז' נהייהרונפ-אסיקדיסא ע
 טפלים א! ולטט' יךנו# לו' 0-.01 טווסי :”י* • נלאנא סנוור r#r« הנא '6 נ״ו קווט! וטי

ט «ינ׳ ללטו אא א־נ נטטס א: טו! לשמ0 סטט ונאם קטנים ע  ט.האפ לטדי י«קנ ■ קתהס נגו י
א א וט־.ם נספוא ינסניס נ  יווספיוא והן ■ נטד טו *ג0 נייש׳ל ■ לניטד׳ ליטם ס׳ל וה׳נ •טוא ~ «ו

ט *.•אנוימדטפליסנזטס׳ ל מ r סיג ט״י 06»n ט ד: ע ט פי ז  ווטקנלרספנטז סי הנא הז
po טוטט■.• :עיס 0ד:קא נ־וס' י*ל סנאא,: א שם ' י טי קט»ה וסלטס ו לוי - ו מו ט '6 ט o ה' נ p t ואא יטס ונוי הלא וצפ׳ק עקנלה « היי ו

 נוי W1 נהירה וסאנט קלון ק׳ל הטנוס'0 טיל סט סהאג לטסיזללטו וטו ■ קאיז ססנומת טא
פ לוטסטיפס׳קודנזטסינלאוו םטט»^יפ#ין< סללריומטסל׳אא־ולאט־ססםרם ט פי לו  מ

: נאו 01 ;א
ש^םטפאנלע»' טו: ואן• שסטל'ח'«פ שמ־ק«קנ «י

ת ו כ ל ש ה ח י ש ק ד ת ה
 ד מי* 8WW1 א י«##וט0#ט!נ׳1 מאס חנטא אפרו p ח• •in א׳ פרק
' שם ' נ י נ י שי«טחוט0אוול1י «י0ו .« א4ט ט : ן י®״':1ט'
ם סונרספי ייזני ש אלאע-ו :נ׳ פטיליטפמינאוס' י׳
 מד#0וא טומרטםסייוספמטןטג: טאניי״עלני סטוט! נ■ טל ניטיו הטף1מ אז r"n שם

: »■:יטפהלס• גניטיו פ־ש ■ נאם סנו לא <קנ*
עוהיננסזקנזטא: סטס• לפטת ב־יאיינלספפל פרק
ם :פ/ טס •ומלט נקנזו #וקיקץ נא! w ח •:n ש
ש׳יחמיטקטסססו שש ט«66י-חוא׳יינטט־סטוחמיאטנוניוהל״יופ־אהופראסימ

ט! יטטננלינ סאי״יו• סט א:0 סאט״ני »ו סז י א) ט' נ' '
O ff ■"לסישוהםולהאסטםנס^נעס׳טאט^טןפלססדס: איטסטיסנטאפיולנאיסטל ט! י
:0«הוinto 0 קטון א! ואןטלקלסטוהוומחוספשיהסזהאויסגילסטויס׳א• טי ג פרק
ל0לי0 סטטז טא ט שם דןיסייו טי■ סנילסטא פדהלוו סלזו• סאפוה סטס : סז ט׳נ• יני

:ט ייעלינסטא אט!: שב! טילהט מלסי סטפפלטי ט׳ אסםלופרדי ״׳יי טי
א אס ט״ו ט םו o«וב ש yזטוי^נינoימ■א■.פלto:טאנלטננומייטסנסיסיזאסש״שנטו,

ט! ׳•« טלי שם אלוסאי א•0 00ני סטו: ססוסטדהקזש לאי.חק־ס0 #ו מ׳ ל ? א ק ל ל  סאס נ
ק סוקוקק טד! ה*נ "נ0נ חי: י פקיהק ט! x נהיסה נסר סזידייה פיי• • סקאש יה■! מנה־ס נ׳
נו ט: • סטי: לסקי: ענ ג זיהלטשקאססיא :לאפי:ופרסי• מטפק ה־הוס״ס ?וקי נססניה גיונם סי. נ:רקק:טוקנס סיא נפד נאזיס י סיניסטוטןטנאיאטק:ינו•■ ט

ומראה wyno נ* ו**ל«ר כמש״שיג*• לסשרזססחיהס יכ*מ 9לא אמייימיק״ס מסיגציית שס
̂ן הא מ0י :הגממו מה נזה רשב y«! ססמ״שכאממי  איס קרקע שא״ג דמי נ׳ ח׳ כיסודס דרי

 נמחאמסס* מראהמימ דששזדם ססיויהסדגהי rvrt ו»^ףרש^0ול» יא^תקגפמנו״תתןו מל*
 אנזיבסא דרי הן השמיש שמיי אוכ • שסגויימר+הסטזדוזשסח דמי כ׳ ג׳ orco ־0»0 אנלמימ^למיל

:איה״ש יגתה נה* מק״םי יק<ה9רןו0ג חכמהיואגיגחיםדיהארנ־ינס׳ד סומייחאווסנ״יסילד׳ןיהגה
ם  ו0לש״ומ»נואד:ייזאלהק *יןקow• 0״ ״די priwoo t'*J מחל לד יחש מייאמי י״ס ש

חלש<»״ו« *לשגיי^להסאמ#ה5ו ״-«0רשיז0י:וא(מיסאכפ^ןגלא0•״אא־דאי׳נלא ס״ש
ם n מי r דרושלמי וע״ש כשרז «:יא דריסת יאא יגאיסי שמוסיסן:

ם 6אי(סנאס <ש0ד5(ובא1שק שלאיהאג״ד̂  000 נלל!*«מ>ה0גחל9 ניד ^הא וצדן חיי ש 0:>
:yoo״p היהוסמד' •יזשלמיריססינ ־0 הצד מן דלין1ח0 מסה״ש שם

״י י ״ ם  000«*»ס1נעישיף תמה כדלק!•ל כגדי לשמי• שלא ומלתמיתזפי♦ חייאזיו מסר סלו ש
r»דל שמיס חה נ:מץ מ^ד נו;9 והמר גיל ואולם נ׳ ̂׳ח סיזיד! שלאלשס־פ״שמ-כי• לו1וגה 

 orf ורהדיהח ב־ לוהיאנלהדנרסחנארסשמש? מלחמית סין «^'יש״י wiwntov סידףלמוג
 לשלחמסמ■■'Tכ הב<ה לעבי גלא ^רימלן•c ״ו*מה1יל rt6 את סמת אתת שגה לדתו סדיהי׳ מדשהס׳

 בנלינמת0ד*המלן(שדששל1י א׳׳ב <כ'יני׳r>w•סבא• צא סתתןש«הראשומno!לי״לץאנדסמנא
וחיר
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 חילח'ו מסי לפני ר׳ל ודלחמוחץ וז־ילמדו רדנו לו^ • מדנה אנה נשא אסר 15 י דניהם AJn* אס ודלותיז

 זו דסו« למדז דרכיס ילעי • ארריטעס ופאריס גגלטן מרל כאלזמו׳ר ־ זז׳ג יו מלחמו מגק לענר וסלא
 ̂אfכמ כמש״נ ן“נזה נס נזמת ו\ \דצ\ה נ!ה נכ׳מ הנו:' r!p^t נ־ה 0 ויריע חידש '׳ג העינוי עס י<Xמר.̂/

 ולא ישראל נדני הנ*נ; p זיי אך נלל אינה דנה׳ז ;׳c כאחרים ולא '3 ט׳ מיז״ק לזה נ<לא ראיה ־ נס״ד
̂י הסי־ך כדנר ה המדינה לחו  עד שסא נזה חיי רש זיז לווז רcוא ד/א דמלטחא דנא נישראל רויתח הלכה נ

:כנודע •ר״ה יחמסלה חוייןי
̂כה  משיה א׳ י׳ג םנהררין עי׳ זא״ז שרם ג׳ שמיס־ דר״ע נזהא ול^טע לח»כ לכ״ר יש י״נ הי

, דנרריס וש״ו כירושלמי
 fvלר’ש״שפלס^א ׳oוכמדומידtד״ נמלא»״מ לא ;ה״חלעה״ש שמק: חש׳נהיהר: י׳׳ב היינה

:נזה ממד כנר
ם  :מקדשי! דאין rמ דאיכא כמ׳3 ע': כו׳ ל׳ כיוס פכרוה ואס ׳־י ה ש
ם  .נס׳ד מיראה עשונה ומש״נ ירח כ׳ע ונלדיים ה״נ ׳א5 ער,ל־ס ונש״ק הראנ׳ר השגת עי׳ הס׳י ש

p T S ד״ו ה r׳p נ׳ דר׳ה הנניאיס תקנח ואת כי:ה רכנר א׳ נזערונין נש/ כירושלמי ר״ה סל p 'r וע׳ הם 
ק י  נדנדי סחירה נמצא י׳ה פל ונפ״א • כן החקנה היהה ר־ח נכל אס רפ׳ד כרכות ונצל״ח אריאל נ

:ק׳ת ס״ם א״ח רע׳א חי׳ עי׳ עצמו ,
ת ו כ ל ת ה י ג ^ :ע׳א ונס׳ נסרש״י וע״ש א׳ ה׳ מנילה ט' א־^ ימים מ5לנ השמועה מ״י ת

/ וכק״נ נזה שהייה מה v יקע ר״ס מג״א עי׳ מ׳׳ע א׳ הל׳ א׳ ה“1פ  ר״נ ועי׳ • לנד נאו׳ דדו חש׳כ פ
:ודויי, רכות דג רש״נ וחהר׳׳י דר׳ה רש/ *
ם ; ז״לי״ל הגר״א מרן ונאירי ו ה;ע סי׳ מי-״א פי׳ .אלו חערח ה׳ הל׳ ש ד  לכל ומזה ע־ש ז׳ל נ

^יניוה־כ כמו O’.pp איי נהם ^זגן שאין הקנועיס ח״צ כ ו .T דה ר^ יר ני,ונ׳ נכ׳ד נזה 
ם ^ כך ם׳ היי׳ ש  ועלה לו ^•ה ״י ע׳נ יי״ד ונגיי׳ הי*כ י־ירץון ■ מ־ר עי׳ ט׳ צרחו על ע;הrמ הי

לו על שהיעיה נדהמע׳ה הוא ייטרס וייררא ט׳ ניתו נהוך ד:  ל״ח ש׳ ח׳ הי׳ א' מלכים ועי׳ סחלה ט'
ם ח׳ כן רטאר הפלה נכל פניט ואומר ש / ע  ־ דנינוה ׳ד ונש כ״נ ינידשלרי ע״נ י
ם  וס״א רי׳ג דחעניומ פ'נ הירושלייי דנרי אחר נמשך ואולי עיה׳כ כאן השמיט ט׳ נשנחזת יתענה ולא ש

 י^נ ש״ח טריס ג׳נ ועי׳ 0.עליון מרל כחא-ו׳ר נזה ועמד ע־וה״כ בס נזכר לא סנ״כ ה״ו דמגילה
 ואכ״מ ט׳יז׳ נ;ו״ה'יע״א 00 כ׳0 נגשים p'v שמחת לענין ראה ואש״למזה

ם  אליו יארס יגייי ורניי רשות שהוא בכ׳ כהלחינים ̂א למחר להחעגח צריך רע חלום היויה •יב הל׳ ש
 נהבוטז לח;! שיוכל ־־ראויז השמים שמן בר,לום ומרט ה״ט וכמס׳ל ל׳פ צרה נעה להתענות סצוה דהא

 • להתענות צרו ב^ת באל חלומד, p ש נ:׳ וכ׳כ למטע דאין ודאי לחלום תעני: ישה חז״ל וכמ״ש והפנית־
ם / וא^ כששנח טא סס אנל נעצמו עחנץ ינטג דאל מהא מ<ץמ כ׳ המ׳מ י״ד ׳Sn ש  אגל .הם"ו ע

 רדרט והו דהרי המסחנר דנר דטא אלא .יויעהי עוט מ לסי נשו״מ ד״ז נמצא לא נהעניח כבמי
.ח»נה ונה׳ פה רניט כמש׳ג חטאיו על ולהתאבל לדאיג התבונה

ם דמילמי כ״ש .^כל שכח ס׳ו חל׳ ע  ובידזבלמי סש״ג נתונסתא זבמטאר .חולשתו משני מלההעטח כפטור ̂י
 רניט הבמיטו מ״ט ידעתי ולא ומניקוח. ה״הנעונרוה ע״א

ם  ס׳א וניימתא א׳. ס׳ז נגמ׳ עי׳ בכטהס. אשר oר^מ כמ^כמן חמס. נעלי על וחוקריס י״ו הל׳ ש
ר ניתר מטאר פ״ב ונירישלמי  ע׳ש רטר מ״ש כל ני̂י

׳על אלא מהייי-ץ שאין הלח׳׳מ מש״כ נ׳ הל׳ ב׳ &רק  אתדוטת: נו׳ p מחייטק דאין ה׳ז ס״ג ע׳ל אמצעיהם ;
.א׳ ק״נ נ׳ב עי׳ דטותה. עור מצינו שימור י״ל כ״ש דהאי מ«יש שררע מש״כ .גמ׳מ י״א יל׳

 דרוש ה׳ שבסוף זנהרע׳א נכ׳ש שיעור דאיכא כ׳. כ״ו ונ־ה .ג׳ ט״ו ורצה . ec וביעס׳
 :ואכמ״ל לדמץ גטנל ואך ל״ד. ג־כ למסת כ״ש דס״ל דר״ש ד״ל נסיד ק׳ ונמק״א יי. ט' וחידוש

ק ר ח מיע נ׳ הל׳ ׳J פ :לצייגי המ׳ח השמיע ח״ע ידעתי ולא פ״א י׳ עמכה לזשנה מלו• ד
ה ר  הנדזז״ל נשם ת״א ובה׳ והרא״ש הרי׳ך כ׳הגי־ וע״גס׳׳הי ם׳ מקלה אפר ורתגץ ׳k *׳1ו ך׳ פ
.הכי ג״כ כ׳ אסהר למגילת בר נהרנום ג׳כ ועי׳ כמדומני ר^טט מ־ץרו ?6הל י
ם  כיושוויסנסלס רחראבלמ״מ ותרופה .ור״לדניטסכתאמטארביד״קיעה הרתנ״ד השנת פי׳ הל׳ייד ש

:ונלח״מ חקע׳ע ׳ ס ננ״י טעג מי׳ הכנוד. מסי טא הריפו שאמר ומה ותריעה. תקיעס
 ־ ס׳ח ט׳ חא״ח ח״ס עי׳ סתסובה. דרט לפיטח כדי הלכנו*. לעורר מ• »׳ חל׳ ה׳ פרק

 וסראה כאן יש o״PC מורה הזה הלשון .נאדר ,וני׳ג״ להתענות אלו נזמגיס יסג־אל כל ונהנו ^חן^ה״ה
̂לו נחחת ר״ל אלו נזמים זמ״ש נ^ר ני״ג דצ״ל  יבראל כל דא׳כ מקודם שזכר פטת ה נימי ולא ה

 עזי׳ .מגילה יירש המ״מ ופ״ד ק ל״מ אלו נ־מרם לסון גם אך .כן שהעתיק חרס״ו סי׳ הנ״י .ונ״ס W נזסרם
סניא נמס״ס ועי׳ כימיחז־־ל. המנהג הים רקלכלהואמטאדדכנר גס־י מגילה רש ימיא׳׳ש ייייתומאכראשית

בנימץ בני
̂ל■ : 4fe י.ו«יס מל ל^«זת <מו ״"״ «ה«ת •(S ו5י 8א 6כלי בי: 1נזמ י׳ל ׳

ם • דס סי' חי״ ת״ס עי' • י' “יי ש
[ י  ויוי^ )ר1יזגו ינ'<, מלשי! .״ו ישהו M נשיר שגאיור אסרה ה״! סל נסה שירה ואסילו ׳•י ד■■׳ ע

 סההוא א' ומשי' ״ן ישתו לא נשיר מהן לי' ילשלה סדין א' ץ נני ואילו נסה נשיי מ״ר׳
' וי״וא היד היא  רנות וה שאלי׳ p .’ננל נשיר וו״י׳ וארא מ' א־נ .קה־ל ש׳ד דנוייא אנל א ן

 דנוזר נסשיסויו "ל7 רמלנד <־ל ואיי סיאוסגילא. האנדי, דל יאנייאוין זונסי מי הרה־נ ניס׳ נשניס
r ידנ אנל .הוא נסה שיי אף 1" •שתו לא נשיי, תתילאנשלל תש״ת אל י,רא דני r r אססייץ■ חליא 

,0 .נסי,דש שהיה דנסו דסנתניא ננל׳, או נסה שירה נ .נניתט לשורר שלא נלסווינו '  ס־ש לס׳ד א'
 מ״ת׳ ס־נ .נסה דס׳ש נפןדש סכל• ה־נ ס־נ דס' לשי' ינייו אנל .ננל׳ נשיר נמי ס״ר׳ ר,רא ,ננל׳

:נסה לשירה י,יא מהן

וחנוכה כגילה הלכות
ק ר  להוציא זיסל יק ליאס דצריו שס ח׳׳מזלאנתנאר סי' לקרות הקטניס זמחנרץ א׳ ׳‘ד־ א׳ פ
 מסא־כ מדרכגן החיינין לאתרים ומיציא נזה חיונאדרננן דא־כא מכלל דמלמזצ־אי ר־ל ואילי י

 ונ״ס גניו ממש הזה דרינ״ל מבואר ה׳ד. ס״ב נ־רזבלמי אילם .מהי; מצי לא ודא־ כלל ח־יבא לינא אס
:סשמ׳יג מנ׳א ופי׳ ,וי׳־ל לקטנות גה והל־ל לח,:ן דצר־ך מ׳

ם  יצ״> תניס״ו סי׳ ו״ל הגר״א מרן נזה תמה וככר זחבי׳ת ה׳־ע ״זכר לא מעותיר־ס ועבדיה וגרים ש
Q y נזס״ז דר״ס א״ש כזה״ז ד״ה .א' נ׳ רש״י דברי א־ב נזה .מלכות ל־בראל ׳ל1: נימ! ט׳ ר־״ 

בע׳־א וע׳ש פליז ר\?ב־א ואש־ק הוה.
ק ר ר׳ ש״א הוא שוה מפרש דרכינו ג״-ל נציניר. וא:ילו הקט, עס גדול אותה יקורא י׳ ״ל־ ב׳ פ
 9X9 אפילו דנמגילה יק״״ל לס״מ )’מר* למעלה רבי (וכן ד*״ט sל^על'' קר־תיה אני •הזדה ’
 הגדוליס. נמו ג*כ הפיקר היה שהוא הניר ה־ה ע׳כ ל נגיש דעת״הז יהב־ וחנינה זהוא־ל כאחת קוראיש

 רניגו ד׳ רמקור נ״ל יותר פליהס. ולא הקוראים הגדולים על היה הבומעיס דעת נן אי״ו באמת אבל
ר׳י דנחר ד. ה ־נ פ מירושלמי ס לקרותה ״הריניס״ נהגו ואילך תנאן וחכמיה,א־ירינן׳ ד׳  ננהמ׳

 ילדיס. והייט תשונתס את ׳הרובים וקבלו א' כ' חולין נננל• וכמ״ש ילדיה ל י ׳ה-יניס. '־נ־נ! ויפי:
 נחס וי״ל גדולים. אחרים בצירוף ננהכנ׳ס. המניס ש.הגו זז׳ש כ־.) ה׳ :וכה 1'רניא ן כדמתיגיי׳

 הרזניס שבאו עד ה״ד. ס״ד ׳רועלמי יע׳ ם השוחט לנלנל •ניחום למה נ’דאל ;יה.1הקי למחננין מוכח
 סוד. וי׳ל רכיט מדברי להיסון הוא וא״כ כן■ הכא גס •ל״ם ואולי תדגייינ־א הרוכים מני שש א ובטלוה

וכנ־מ וחולין ר׳ה כתוס׳ הובא והירושלמי
ם  הסרדס למי סכווגה יו'< אך לנשים אף מרבה אולי נכ״ד. א־ה לכל ותענית בהספד ׳נ ׳‘י■ ש

נ׳ ה׳ וכמש׳ש ט׳ו כיוס העיירות ולבני י׳ד גיוס
ם י ה־'׳ ש r וכ״ס .נ׳ נ' ססחים מלאכה העושה כל תכחיש איירו ׳ c ׳נ .סגירה ח־טד כו> 

 פס קצת וי״ל .פליהם קנלו לא הרי .כאן מ:א״כ עבירה נדניד הוא דבת־צ וצע׳י, דל הגר־א
גס״ד; היה מ־ו״ט ס׳׳א מש־ל

ס ופמש״כגחיטרי .יצא לא לרעהו למטת קלת מ׳ .ילאו קריאתם כיום לאביתיס מעות חלק אס  סד
כסי׳ד הסוריס דברי קוג׳

ם  :לרניט בסהיס פ״ש תיינץ. לא אכל מזדרין שאמר המשנה לשון מפני המ״מ מ״ש ש
*V Dwרת6 ועי׳ .רשנ׳ל כדברי והוא ה. ה פ׳א ירושלמי לכשל.סי׳ וכה׳כעתיריס הה*: כל י־ ׳ 

 ■ ודז״ק א׳ .כ״ב נדריס בנלי ועי־ סל/ היישדא ,
ת ו ב ל ה ח ה ב ו ת ס׳כ ר״ן סי׳ .זתים שכתשו פר נ׳ ־‘-י פ*ג נ מ ס׳ ריש ונסר^ח תנ ט  :רן1<א וו

ם א. נפ״א במגילה וכמש־כ לקטניס שמחנכץ רניצו נ׳ לא שחי׳^ כל ד׳ הי* ש  וע״לס/ה״מ. ס׳
 דרנק והנא דאורייתא הוא דהתס ואולי הי־פ. מסוכה פ־ז ע׳ל קטן. כלל אינו שתייני; דכל וככללא

וכמג״אשס• סי׳תרע״ז נא״ח ופי׳ א׳ ו׳ חגיגה עי׳ לוה לגמרי.ורמז
ם  פ״ד; מהיל נה דעשקיגן תטכה נר גס ככאן זכר לא המגילה.מדוע פל כד*ך:״נייכין ר׳ ש
ם מןלהס ש סי ס״ם. ועי׳ דשנת סט׳ז ירושלמי אהרן. של שטתיו ה׳נ

חנוכה ד^כות
ק ר ' פ ל. יגיבו דנרי נכיאור אריכות יינכת נליא עי׳ וניתכו׳ כלבית שיהא מצותה ׳h ׳‘יי ד  ז׳
 חייג דאנסגאי כהן רניט מל׳ שמשמע נמו מיניה ועדיפא נה׳ד ג״א טונחי לדברמ וקלוב '

.נס״ד ל״ז כבמי נדפס ונכר .זעי׳ש ננ״ח
;נא! ער דסעיין! רחש״א גדיך

ן י י נ { ב ? ש ו ה t יגאו! ®־,רב וביאורים חידושים י c t i d י ׳ נ ע א ל ע ש ו ה י

טוב יום הלטח הלטתשבת
ה ר ץ פ ע וריס כ  זס׳ל גר׳ס ולא זססן ססס שסע ס׳ג דסוטה ס־ס נסיי־ס וסי' 1(ירנ דסי״סין ס
^נו׳ ונס־נ לסרוג׳, גפיה סס׳ס דאיגא סשוס ור״'6ד דסחיסין “  ■ ע׳נ דרנג! דסתזסין דנ

 אל" אי) (דס־נ שס 1נ1 יני:א1 לר׳א אלי' ני) ישס(ד־ע דר׳ל אל" אי) נשנת(דס־ס דסא 0ר!ש '1לגא1
 (דק׳אג') כינסו' נדא■' סתסא תר• וס׳ל סססא חד יס׳ל ר״'1דא 1י01דוזח נר־ס שש לסת־ס י'0,1«ו דרנא

 שס !,01׳נר' דס״׳ל לסא׳ אנל זר׳ל דשנסרקאל׳' 0־09 לשי הוצרן ללא ולק״מ י וניןלושין(לג׳לנ')
» סה' (נס־נ סרמג־ס ־ש0נ1  סוגס אי» לשיססז ללסוסנ׳ס ז"ל01 • לר׳ס נרמן לאס׳ "צ ול^ )01נ

 נאן הרסנ׳ס נלעס לאור״׳ היא לרנ(, לאף ל״נמיל נילסנתוססין לסייר׳ ׳־ל נר־עלהא לשנס לסס׳ם לס־ל
 ן1’ג גר־ס נססוס׳' '00 לכנס' נס־א נסנס׳ ננר נ, הנס' ננ׳0 ללא סא1 לסיר!') סרא־ש(סס־א ־ש0פ1

 גססוס'' לגס דרנ<ן לסחוס׳' ל־ו) (ר׳ל נסרונ׳, כ׳ל ׳01׳ ר' להא 0־כנ אס׳ לא פיל לי־נ "0100 לגס
 נסרינין דינא ה1נ לסג־ד י־ל1• נ' סי' א־פ0\נ ס׳ה כי' סיו־ל נס׳ר, נס״שהגוע דרנג, להיא ס־ל סיל לי״נ

 לנ׳ס סיל וי־נ דסחו' הירזשל' נשי' ס׳ל לרנא סלרנגן היא ל"נ •'01007 •01׳ לר' לס־ל לס' ג־ל לא <׳ל8
ק לריס׳, ייושט דאסי לר׳ה שס סרין ני) לשס(מ־ה נו לס׳ל לסונח לשישסו יל1א ורנא מה״ס <א9 ל  סו

 לרנא ס־ל !ס״נ נו' יןאהרס סדנר לגלי ינא ש<׳0ו יסווס פרסאוס לג' סו, ילאו דהאין נסיסס ספסס לסס
 נלאמר" הנריוס ננול וניול שרי דמה־ס נית נלא־ה סדני מדגלי ל־ר, סה־סדאל־נ הוא מיל די־נ לסחו'

 (0 אולסגסלאס׳ ה־א) 0־0(נירושל'למיוני, והמה־ס סה'שגס) השעה־ס(סנ׳ו ונ־נ שסללס־אג')
r(היא־ש לנרי סוניי שלא 0'־100 o ,ס ולא לס״־ל נ0שנ )0־0 לסיוג׳  וינא(לל־ו לאני׳ נסחוס׳, גי׳

 "יו06נסוי־ס( וסי' לאו ל־ס נ׳) (וי׳ו נסרוג׳, הסוס' ונ־נ ורנג, לססוס׳, ל ׳0 אי) לס־ו ושס נ'
 9ייןש0 סא■ דאל־ג לניס היאסה־ס לי־נפיל ’’לסחוס והרי־ף ללפססרסניס רשס ראי׳ שהניא לשנס)
ס תנסה לה וקורי, סוא דנני ניו, מאי לאסו׳ השנס אס טליה ופסלל׳, קו  ליננן הוא סחוסי, הא י,ו'0ל מ

 להגס' והרסנ־ס •עי־ף ס־ל טלהסולר,׳■ ל״■, ש ולפס ט־ש נאי׳דאור״' השנסאף 0ללי,א0ימ סנא סש־ה
 הגסילסרן ונ,יולה נפ׳שהולס סה־ס «א יי־נסיל ןס־לדהסוס׳' ל״שגלג״עאףלינאהג־ל רולס
 די׳ין שס הסוס' וני שם ס״ס גר' ליג סיס־ל סה־ס הוא לסחוס׳, ס־א) 0 (ד נטרע׳, לס־ל ליג אל"

ל לסשג׳ לשיססו דג ואול ואור'•'■ ׳׳01007 לש־ל לססמ׳'  ־א0ונא,נ סחוסי, נסירונ• לנא, אי) מנס(דל׳
סדה ס־ש 0־00 ספיר לס־ס  סש׳ס לאוו״' לסחוס׳׳ דש־ל לשישס! לוג סאול א־ש סאסוו ולס׳ ל׳ק נ

 •0 ולנהסס שס פרין לסא׳ ני) (דנ׳ג נשנס הנרט׳א קושי' נוה היסק ג־ג י ויסו מפיס ט׳ח ספיר לא׳1
 הוא אסגיס שחי׳ ורנ:,אגל סחוסי, דשאג׳ גוויידגימא לסחוסנו׳ולא והסגי׳היסהטוסדססו, גורי'

 שס סיש־׳ סי' נסרוטס ישרו ירג אשי נר לו־ח המגי' קא׳ הסס יהא היטנ ססו' האסור ולס׳ נ”ט מה־ס
חי דוגדנא, אשימשמי' ר׳•'נומשג׳ו־סנר1לסחוס•'דא האסיל פ״'1ואינה!נ קי סיויו סתו ח' טי נ

. , ׳ 1־(ד גשנס לקשה סא• האפיר , «ין נהא 1נ  סג" ׳0(א0 לאסו ח״א דו' סשס•׳ רנ סל שם ל
נ0 ואי״ אסס חסר פ' מלא« ואנו' ר־ח ני׳ ססרים  8וקש טנאו־א דוו״נ <,0ד (•״סג'■ פה, א' סל ״
ט'1"(0(ל 0: הגס' להא נסא• לשנס דידס שנס וה׳לשנגס לונג, לסחוס•' ס־ל ד^א פ (  דילס א'

נו לל־ס ואלי׳ פ׳,1»1נ נ נ להא היהנ '100 האמור ולפי שס נסי' הנוסיא גסקשס ו  ס־ל ’•0U ח״א ור' י
;קולס נס׳ש 0־00 לסוסס׳,

עשור שכיחת הלכות
א ־ רי ודלא גי) נשנס(ידל נרה טסי, ולפה הוטה הנה נ'־,<ינ*.די,ם'• אסר ךוה־נ ה־נ (|  סווד' דסיא נ

 שס לדג דרל ו') הל׳ וסשיו׳ נט׳ד נהזשר לאי׳ פאי ס׳ס ד־ל מלט/ • נוה שנדחק נלס׳ס ועי׳ 0:
נ נו״סא 0; ^1 ירק נקנינס ואני' נער, נסל דזכ״נ  טסק סש׳ה סוג וש־ל נר״חא נ־נ אינא א׳כ ני

 ליה וסנס • נש׳ק וט׳ש ולס־ס סהסיס האלו הייושל' וצרי נרס׳נ ואשתסיט נס־מ טי׳ נניע-א■ שזר הוסניס
־נ טוני׳ דנט־מ דירושל' רנו נרנ ס־ל וסה ונס׳  א" דון־יו נו+׳(נשנת ינו נרג ס־ל f דיו אהיר׳ א-ה י

ס •”נר נ־ל וו־א רו) ונפנהד' א' 01דקנ וננ׳ק ד׳ס ונניצה .׳סט׳א) רו מסא וגוסס־ נ׳ דצ׳ו ני׳(נינמו׳ ו
(* 091*0 ^ י .מפי די׳ ׳W ס׳ל סריל ׳׳׳< t »9ד שיו י

ה ר  ואסא כיסרם ליפה הקשה השטה־מ הנה ׳•c סד^ה איט׳ נשנס שאץ מה מ׳נו רש ■־ו יי■׳ א׳ פ
 יהי אסר וניו־ס בד ונשנה ליו׳נו שג־ כ׳, ומוי,צה ודלור,א האי ומגילה ה5דני כמסי' חשינ לא י
הר יהא ונריו והי׳0וי. ושנה קולי ולא ושנה תו״י׳ רי, הגי לא שס ימי.ני׳  א וקרו נסיה נוא•׳ היא נ׳ש ״

ד דאנו ד,צה0ד נהיטון ה׳ל הא ונ״ש  V״ נשס ני.וו׳ט נ, הקשה וננר )f< ננאה(רר נדא׳ אסו׳ ונשנה נ
p סילוקא הא נמו־,לה p וס׳ל גילה לדש לי׳נ ו1 קושי׳ ל־ק והר • השטירס נהי׳ שי,׳' שס ירד׳ש טל i שנס 

 שם גדא׳ סו-,לה ניז״ט גם דס׳ל ו־א אלא היא נ׳ש לא ני; ואין ’-נ•0י יוסף דרג ני.׳׳ רל וו׳נ די־ל ליו״ט
 וא־נ הוא נ׳ש נ׳, ואן ומסר׳ 0: מהי,׳׳ ויא קסז הירנ׳ס לוטה אג' ־} ננ׳ש ולא ט׳נ) ול׳ד ושם א' (דיו
 לומר לאו ט־ג היא נ־ש גי, יא׳, <"0למ שס ננס׳ דהסונה ל״שנ ונלט־ד • והסוי־ע 0'השטה שהי' ל׳ל

 כדא״מרנו׳דל־וונינסו׳י־טוננילהל״אאלא יושנה אינה והאנ־שנמקוסנ׳ה שה לננ׳שאתא״ס״׳
 שינ0 ולא מא א׳ש וא׳נ ע׳ש דסשילין סילוקא האי שם שינ0 לא משיה ני׳ש דלא קס״ר׳ לא ינטאנתא ה־ט

 נסליגסא ננ׳ש הו■ דלא דסשיל׳, סא דסה נ"00נ נ,0 לא יוש־ה דשנס קולי ה5יזו', הו• לנ־ה7 ניו, מוקצה
 קמ״ר• לא לנ״ה הוי דלא נוה נטלוגסא ודא• לנ־ה לשנס סוסיי הוי דלא סוקלה כ־ש קמ״ר• לא

 •סו׳ לנוה ונלט־ד • שדשיל־ס מפני להוא פטסא נ0שנ נס־ס טי׳ אהור סוג, סטק נל י' רי" ר׳ פו~ר
רס דחס, 00 דס־ל יוחנן דדי נ׳) (ונ־ע נססח" נמלחמוס הרסנ־, ס״ש י  היא ,007 אף נ

 סא, ולסא׳ דדל־ס לתומרא דל־ל כנדר־ס סנא כהני ס־ל יוסנן דר' כמשהו] דהר ק״׳ל [דמשי׳ה דשיל־ס
 הגיט־א סמה וכני אר־ש דטליג׳ נוה סנא סלינו לא 0'ל ר־ד דנלוויס דשיל־מ להוסרס דל־ל תיא׳ הני

 ג־נ ו״ל • נישיל־ס תליני וא־נ סוג, נססק נזה פליג׳ הנא׳ הס־מ לטס׳ש 0ל1א לטססיה )1 (נסטרנה
א׳ ישיל־ס 0י010ל וס־ל לפנס׳' אזיל אסור סינן והשק א'} ננילה(וניד דס״ל ׳הושט ר7  ניחשלס• מ

 לס־ל לסעס•׳ איל ׳הושט נר׳ דהל׳ דססי, שם ננילה שמואל ונן י אי) שס(דנ״נ נר־ן הונא ונדרים
ס נטהר'  לסססיס 1*0 נסלססוס הרסנ״ן טמ׳ש א׳ל והנה דשיל׳ס לסוסרס יה־ל נסשהו וסס, נ׳) (וני

ג והא דל־י, נסינו נמשהו מ,0ד ס־ל דרג מהא דשיל׳ס להוסיס ל״ל ירנ  לגמ״-ו האסו׳ נגל נן ס־ל י
שם; נפססיס נלאסא נסשהו

ומצד. חמץ הלכות
ק ר  row דסא לןוה ולנא■ אסז נר׳ ס־ל דהרינ־ס ננ׳ס ע" ׳■0 נהנאז אס׳ נטסס החס, ב׳ הל׳ א׳ פ
 לנרי שם הקסיסעץ סל נחל" ולהוה" קרא יעי וס״הו ־,•׳no ס־ל נינסו׳דקי־ו ונס־ א0דשי. י

 •א נסריל ידוש•׳ יסנץ קרא מהנ■ לאס״-.׳ ואסא נידם לס לי»ו ולא וסשנ• להשריס סלי, נ־י אק א־נ דנףק
 ץי׳יי׳אנס10נ!א;האו זה שוסוי,א0 ט־נל'ל1לים1טלה־,נ0להוהי׳נחלי1נ־,מ הפז וגהינלאיאל נא ט'

 קיא [הא אהוא ונדג נהנא: ואסר סשסט ג־נ נסלם •אנל לא נ0נ הר א נס ולדחי נ, וישי׳ אהו לי׳ דרק
 ,לני0מ נהדא ססאר ום לא־ג ליז והא הגי ל׳ל לסזק■' אל נאנל המאיל לונוס ני,ס,] ינהיג יאכל ולא

 לרניו •אנל ולא קיא rc ואחא ס׳ל •אשי׳ יר׳ נוה אסק ור •אשי׳ ר׳ וטליג׳ ומולה) ונש/ וטסו (נט־נ
ל כ׳ ס מ" יאנל ^  ס־ל נ־נ*' חסי י.מא0ו opi וא׳ג נסק"• קיא(א־נ הא ולדן ריל ק05י ויי א

ל !ז׳•!נלע׳ו0ג  להסרסו פאץ רד אל קנץ אם ססס׳ל וגמור׳ שם ססק לו׳ *ני׳ שס וכינסו׳ אי) היפני וי
א׳ כסוקי' ס׳ל סחק וד' חוס, קרא סהא כס טרץ לא סש־ה c ונס׳ס ופסולי ס׳נ דדוטלס׳ ס f iv 0ו»ל (ט׳ו 

או״׳ וסשנרט ום־ל poo דו׳ יו) ס׳ ל ני) מסק•' ס־ל ו «' סדן לא וסגס׳ י  דאו.א וסלק קרא ודשא דנ
 רא■ הסקר של לגלג אף אק לאסו יאלנודו ד־ל סטס נאנל הסאדל לרטס נסנץ ׳אל ולא te פא

p ׳אל לא סהא וישי׳ ולא בם ופסול׳ ט'נ נדישלס• p ודחק נאכל המאכיל אטס:
אל לא לכסיג נרש אסוי לסמז נ0נ י׳ הל׳ ג׳ פרס ס פי׳ . pw ׳ ר  לר׳ל לאף לס״ו לרא והלה נ
א שיפור לסל• לס־ל )’נ ניוסא(ל׳פ־ל '  לנסא מה־ס אסו׳ לס־ש מווס נאץ■ ס׳ס סהא סו

רד 0ונ־ נ־ש לפליג• דלי דלסא• חסודה קושי׳ קשה לפי! והנה ■אכל. לא  א גננויעת ק»ז א )’ג מילס(
} שס(די ננס' פ׳0 דהא נשילזרס רס הו• לא סלקוס לפגי, סא ניויס ל«נץ ולא פליג• ניפוי דלפנץ נ׳

ארלק
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יי p.1ל>9 קץvfife » 4 1זלא ^ז) ל i 9 *ל9ז אף לר*לC «ר)1ק<ן«ל<1ל <ן6 90 קד«9 זל » 
ע לשע״ לי״ל «־« 9c מג״ו הדי ל א9ז •«׳ ג )9 סול m י נ1 יו (|«1»ל0נ <•« א9א' י
ש י׳ל jbiot «97 »ו0סא לשי 9ושנ*9 לו«ו אגל .אימי ל«ץ 9ל1 נ׳ש ע ־ל91 «ה״ת '19א וי  ג
 מלן״ ל«ץ 1ני1 ינץלמיואימ־ רה1 ןווג־ש1נ«ול רמ לילפא• 9ןש9 שלי אילליןין משש 1שןוש 1זלא
פי סישג ל״שג <למע1 <זמ• לעא ל איס ישא הישג '1״ *»"9ל ילגימל^ 9ג  1לא מי לא יג" 1ילא י

מ גסרש 1פלי ילייו! ^ י ) <ומן מש■ ( ג «ו ילא י ' '9199 ני סי מ  •זל ג־נ לשימוש ■91לה» וירש .ו
«ו סש ל־ל המה• יהא »9גי מי ן יאעא ד ס ש קיא ג י י מ ל שי אי ל א ע ש מ מי  יגגללגגלל א

רי נשמו׳' '9*ששמ19 יולג יגל מקיא פא1גי pm׳ י־ ייליף האי«׳ ) ( י p י r ץ גמל מינרשה מגס 
ע ׳ ן י ש )( ל שס שהן* חלג ני׳ א דגמי׳ משש 9ש יאמי לי ג ששומש טמ1ל הוא נןי ״׳  יממן יפיל ליי

מי אז מ » י "a,1{ מממן מלג ♦וי' לא יאמא׳ ג  '19דא לממן ימה שעגא שאי לריוינ יל״ל 9ש «
ג שיל ישא נשגאש י מ ל ואי נמאש ישו• ל מג מממן הרמגיש גו«מ '91־.9ל י מע לאשו' א1ן ג  א׳ג ג

אי 9ש שייגא אינא הא ל חלג משאע גרש ־19דא למס! ימש לייל ין מי ימיש גמיש ישי׳ לי מ מ י  מ
ה נן1 ע נדמו ל׳ל והמשי מנ מנ א גמג זמשע משילמו גשש שמלע לשמע נוש הי  גשע נממן ןי

ש1 השמי 0ז1ן שישי 1ל ושי־ מןויש שנושר ש«ו לו הי' דנממן ממש ממלג ׳לשי־ זלא נגיש לאפי  מי
ש שש גמג י נ ע p א:מש' ל׳ל ומיג ש׳ש. מ׳שנממן מומי הלילה שד ז י ז ) ע נ ג ש(ייג אי) י מו  א') ונינ
ל מי לשמש' י ע אשורי' וגשייש מה1זנ ע אף לוי י לשש הי' ימיומש!נסייש אן ח ״  ילףש 9ז1ן ה
״ שיי ג ז מי׳ ה י י ע נ טי׳׳ שה׳ ניסנ־ש(שע1 ש'מ נ ט .ממשו) סש׳ יש־י1 ג  גישש ליל יהמו' מנש ו

) נשהמיש(ינ׳ג שטה׳ 1מישןש הימרס א ש י מג המס נאו׳ י׳ לנ  ולזממ לו, שמי לא1 למי?׳' •סגל לא י
ס שימנ׳ש  נשמש־מ(סשיאמש׳מסן)• !«•מסןנרש לאסוי גליי■ •אנל לא יהאאלשייןלנמג ןוממס לי

 ואינמהויןלהימנסולמילמממ״מןוט׳שנונר׳יהגשי׳לטיוףשייהנוט־לזממשוףללסשעןינלפינ••
מיןנאנילה איש־ לינא ש׳ א ועי' מעפ י ע ש׳א!לש״ואינא שי׳ ג ע1 נפמלוןמרש י  ולנאו' לשיןאישו'. נ

) מומוק ה י ) ׳ י ט ט ש1 ממן ל«נמו שלהממן ששסוז «י' מויי' ו ש י  מזהלמ•(שע מטאי יא1«ןי גמי
) ושמי׳ רז שממן מל הששא שמי׳ איס׳ להא מניה ינשמר רו ע הדמרש(שיא ו c מ f( ימיי *לש)נכטו 

ס1שיזששוט«מו<*מ׳«ו1א׳) ל0מ » רו מסא שמדמוי־ האט׳ «ו שייי מ0נהג*א א י י ) מ  נ
ע ר) י נש ונשיג ס ונ א שמס שלשול למין סי) ט׳ גמע(נמא׳מ וגע שנה) מסי שסלע(יט׳ טו מי  נ:

אט n מי מטס מהע י w ע ולע ש(י מי ה הי  סהע משע נסמיו גניש אני וגילה זגינש וגילה) גינ
א שטוטשמש׳נס, נמו מטשדמ׳שאנו׳מש׳מ זטא שמ׳ ש חליי שס׳וסאזטהי  משאממולנאיוןנ

שממ מטוולעא **^)ומיזבםוהיי שע סנעדלהיאלשויט׳ מרמנש«׳מ ט\1אט׳ ר נ  שהשלמ׳מ1נ
םי9 טהושסו שס טי1ו0 גטאהגרהא ומי׳ 90 שאס ושי שס לשסטיץ m« נ שו מ( ע שסוג טי  *ז6 ג

ממי זשע ^ן ז ל א שו מי שורגשסגזאטךשאטטדמגלא ומיגסמיג השגה רנ שער  לסטזיטוממ
ט׳ ) ט׳ י ר ו שרג י ר ו איש ימנלט מר!) ״  טושושימג׳ש לטש ומזוגלמיז ׳9:גילס סי׳ שאיי ט

א ס המטש־'יששא נהנימ 9ט לטש מאוו השש חי ר מ  •אסל ולא מהא נסמן ודש לאטי ■אגל ולא מןוא מ
שסמ׳(וראר)«*ל1נרלהאלאיאנלל*1וו ואעגוון•׳  גלי■ לאיאנל לאט׳סישנממןזהאאלשיז ענ

ל המאכיל לאיאנל(וייג ואלשדןהא ומולה) וש׳ג שיינלוי(רנישטי׳ הסא מהו pi לאויז מ׳ ע א ל אנ  נ
ש מ׳ <B9 9׳wo9c|t>p1[910 לאט׳ ע t*9)1y1׳ טמג מו סו ש ו א ה א  והמג *:לרש לא א!י0ךן

 משע רש ואם׳ האם׳ ננל נמו מזלג דלט׳909 טא שרש ואט־ שש מזא!נהג משע )טלה0 ואס־ שס
ק טסאמל טי׳ ש מנ מי ד נ מו ס א ט ק ו רז א מ שז א׳ ס לנ ׳ ושאומ<ןאא«ישטאמשא מ י  ממק ו

ק; ששטושאף וסאנלללגלמאנל מא1ד ד ז ה״ו ל
cnfc ׳ * מל׳ ג ׳ ס א׳ לניין• א׳ל ט ומלא שנין • י ד סלוגייא בוש נ י ) [משא׳ וישנע ו א ר י  י
ו ואמל ” ר ג׳ ורש שנמלא וט שאם■ סש נ ע נהנט׳ ועי׳ ט נ א  ^זלאטשנע זאור׳ שמג ט
בלג והא p91 ואש אוט ו«אנ ו איל זש־ס ונהג שסל׳ע ממש וגשו מסאי ו ט רנ49ט גו ענ׳ א  שמע ג

שוארו שט׳ מםאנה ש׳ ש ש טןסאעטמע מ טי-ו רל מו אטנ םני ה טסז מ טט מן ש מ: ה״ מ איננ  ו
סי הטא סש׳ג סו טטון ”(91 ר! שם* יעקל שג נמל ב שי מלזז מסס ש׳נ ה ניוו מו ז09 טרו  לא1מ

ה .10 שאש השא P ששע ש!ל>9 גמיב אטו רנגעג גנו ר א « הטג שי ולא סכי אטו ו  שהאדט מה טה ט
ט׳ ואש(גמ׳9ו טאטישנגללוה ל נ »ן ט והל׳סשנע דולגמג ו י ו א מ ר ע ג ג ו שי ר טי שי  י

ם אטי חגו סהפוי מי עונ שנ סוו או סט אלאהלי אנע ל שעסרן ש א׳ שסהג *נלמ טא טי שנייו  נ
pi ס רי ס( ס גשלוגמאיינ׳ א) ננג שרננ שיו וו של ר מ ט ע דניונ טזינ מ ס לנ ע מ ט מ שן ס  מר ג

) מאל רו שטו ע ו pi ט י ) ס ר ^ וסשוום׳(ודג א) ג ( :0א נ י ש י ו » ט
ס ר א׳ *אגל 11ננ לו אטוש ששיא שלש נאני׳ ז1י לא1אא» יוליו' ף פ - ט׳ ל מע סנ מ' ששןשש נל יננ
ע לש שטש׳ ר יל׳ו נשסמיש י י א ו ל ר ר ע ננילה יהאונל י ! א ששוו ני א  ממהא!שומנים י

ט׳ו ־ גו׳ש ילא מסן ל  יטימלוששנאגמניישגושןשו סאמש׳ס ■ולאץנשנל יאץ ימסן ושא ל<ןמ י
ה שמושי טנ ו נ י ו שגר" ינש׳ לי) ( ל מקוא ומסי י t ר o להא זלע וטפש) ניסשללי(ררג מנא 

ש שש י"מ ימס־ יסשיס ר  ורש מהניס מ»ש ימה' שס ס״ל וליל לסס ע10י משיס שוא סטל ממל י
ל וש״ש דמשרס להא אי) נהוגה(רל שש ל׳ל ישמואל ר  אש אגל ימגניס שא יל־ל יירושלסי מגא נק• י

ע ימשרס למששא ק״הל ס ט׳ סש■ שימרש(שע נ ש) מוטו א ג י W ר ד * מ ס׳ ר ו( אי ) V קלע מ  ע
רי מסן סרמנים מרש או ט רל נסגל הלאו ו ע אףי מנ ט ו סל מל יאט■ ל ט  ישנס לענע ומוי׳ל ■ א
י ר  ממשי *אינו מי שר ממן מלה חאנל לא לןמן נדליף לא טזיומש דשואל א) שש(יל״ש נממני׳ שי י

ג אמו איטי מממש שאט' 91 •לא מלס ׳*מ גו M1• אמש ממן מטש אלא ממולו מל א סש ומשוש ר  ט
א רי סנינ ם( ש ״ו שנשי ושא ליו) י p יניסאגןשיא מל שם « i רי ט י ש6 מ ס אג ו י ) ש•׳ ש ני) י  ר

ס גרנינא "X ומאי ג טו ״•• גוש שש שללע ממה ו • מש ימי אי ל י א ר ע  שגר שי׳1לן מ״ש ולא סנ
• י p ■ גמיג !גי0 מי i טו שיש ט ) נמטהש(מיא י ג • ממש ר מי  שה זמנן מלה שס 3KX ינינא ג
מ שיא שנלישס נניס מסמא ממא טף טלש » ף ננלש משא עול י  שנל״ס נגיש ננויש ממשא עמא ט
ל  ולנאו׳ ממא מאגל גל מטש נס שאיטיו ■לא(ש נגלש מאנל גל מטש אלא שאיטס מ• טי ומומש טלש ר

רן למןשש מטש מ א מל שנש• ני טנ מע נלני ימע• ו י רש1 ג ) ע ס ע ׳יל האמור ולס׳ ■ לע) r ט  ג
א ממם ישרש נינ גייו ס טון נז • ינ י א א׳ י אעוו או רגינ ש׳ידממסנ ריו שסל^וו םי  מל סילסני

ל ׳''לשג• נ־ג סומרש ר  נקש" ונשאו רנינא מל «ס־ ומרין ואף • זיגינא גסא דמסט טסו׳ש סור• ו
ש א סשליס ט• מעסמא ט• לא ר ־ מ ) ג י מע) נ ססן ו ע סרמנע טו  ונשאר אף ני) 1(די־ ומסמי' ס
שי טדש1א0ן0אמל־ו סטר ט מה' ש(גרי שר p אטלין) הו i א•) ממן ס(דלע מטי לוינ מענ  סיז

) רגג( סגל l אי9 א^וסנש׳ שממזסוהטשס י in K א ט׳ ס׳0^׳אוסו*ששי»(ס׳'  רז) מונס א
ע ומדש א0 שנגיו הלמ'<<(סעמס׳ נ נ ן ט א ז ^ ( ז י ז ר ) ג ט ז י נ א י8 נקביירש נ מ

ט׳ טזטזא ר ו poT ס O רג ס א) (ז רי ן»א ל ש( אי ס ס ו ט מ ש ג׳) ר׳ י (י ע ) ט׳ מנ  טמלאוו רו
רו נסוסדש ל ״ן ט ש ר ה מ ע ע נ מ ל מ רו ט׳ טו מוי׳ רנן א לייי ס ב רוו מ׳ ל ט׳ מ ס מ היי ס ץןוינ  מ

ס סמן וששע סע) ט׳ י י T 8 וייס נק0רלווא«רא1 או ששי מו itsה0טו׳סאונ ס י לישג ' y ט m

ת ו כ ל ר ה פ ש

JH D ׳ י ב ש ס מ?וו מ4)סג<ט9דטו ר » ט׳ ט׳׳ שו  זוממי׳טאיססלנמס לודמום*ללסוםי»1י
שסטמלטמן ׳ מלווסולא שן^טמ׳יממלןטןטי שןטיןגאשטימאי  טןגןוקשהנומלוו

א מל אלי מ ^ p.שס ה i ג ר סס טמג •ט׳ ר רז בס ס ) ר' מ מר רש) ט ס לממס׳ ז אן הדבא נ  ממגדן ז
י ואכל ונוסע) ו ל ע נ ט ל ט ן « מ ש0« א ל או ט ס׳ ג•׳0ןו ע [9 ״()0 ט  לרומו סנים ללא אישן ט

א מו >נ אטאא טנ שאו ס׳ סוסאולומיסאדמ טעוד נ ע נ ל ר מו מoא' שמגר  א0'00נp׳tווונ׳
nט׳ שמהס׳מע׳מלנמס• אנל ט ק א ס׳ ו או ומזסיומק שטוס׳ מל ט ס ״וו קו סו סנ  לעל סס מ

m tc o אס מ אף ולא! •*ל רילנמ ש טןי׳ששסירישאסלמהמטןןנמיא קסייו רמנ מסו הנ׳  סי׳
ש ^ ר׳ ס ש ל מ ^ ס ס מ ס מ ט ל אנ מאיומסא ו ש9>1ומממטז0נמו)! טמ׳ שמ  ויהרואןמ»נס|ו

o נלס ט׳ מז׳ן K טא > אף י 8ו נלרש סלש א ע V0 טלש ו׳ל n• נסויחנש מרק W : 
n  O ffל‘n1השuזטט׳גלול<ששKמaש « ^ ז נ9«•׳ושלוtרי אי ב טl1ו i0ר oששa 9 pסוב'א

ץ שןן ט 431 חטץיטנוז יח
x ללואנל יש*• סלש סמג זלל ו<למע מ8 דסס8 אפעטטרטטא»4מט שולא4סז ןט
טו אוונייונלע ס ן 81 סמלע ט ו י שx מ לנמי נ טי ע א א *) ט׳ סלס ל א ק לז ץ טוזנ  וטוש נ
א) ש*׳ רו (י טי׳ ס ע נ ל א מ״נו ש א)««זנ׳ גיוס רל י ש1לנירהסנאנססו(ל׳ ט (^ש)ומ' או ש׳י  י
טי oוןושססוהססונה דוםלעיטגש טמש ואש ו n « x cל 8ולי^ו שז טוי ק 6רן ל סוו שי א :עטיד

ל־לב ולכות
ר ש ט׳ מאב׳יהוט׳■ אשסי׳ »׳ מאנה ח 15פ םו0ו0נגמנוושמ ני *׳8ר ל לנטנישנשטאלסש' ו

םנ נליג׳ סארייומנןובםואל ולסא׳ ' ע0נוהנ ו ס וקלל ל׳) ' א׳ סי שטאלנו ממקטו ס׳
» »p1 (!ל)ע (ס״י  סא׳ס(מיא ורנ סע) rp (ו׳ ומ׳ן ר) וסע1 א' ום׳ו1 נ' בם(ומע ה-וס׳ ע
p הגא אלה י 11P01K עלו) ויש o רל אס• ווג מטס נשטאל p סטסמסרש אלס ■ סל׳ש טלש 
ק מהרש מטש ורש M נהג רש) מסו אט׳ משי (נסע pמטסמי.ג׳מ וטא ר וטנש וסע  ט!נ יו

♦ א ומסאי נשנל !910 «א ואיש מס׳«זן) שמונע(סיז  מססו ote מ( נטסע •אא אס וינק נענ< ו
0(ש*אמה' נמע אאףנשג(ורגק1נלומ(ואשעלאטוושג9נ ש)ו0  וטס שערק וינק סנל0׳ר

) סנוםמגנ׳מגסעיש׳ינסטוי׳לול׳ס  רסואיאמלפל k ורנקוטלשסמהינעבסילע נסל לש י
ל ט׳ 1 מאח רש נש׳ג מי׳ ומסימ רע להומנ׳ש ירל מוטו ע8 אט* f וקלו) 1ן a •90 ונלרו סה 
ס  ומק'ימע «נל 81• ואש א'ונ׳) ומטי׳(ולע לממס׳ מהעשז מהיע ולע לסטיאל ולנא'קנס סטן ו

אהנ• טלשדריומהרסעשמס■ טאמטסמהיש  נס ושןשיטס׳ משוס טא וללומאומס׳טמ׳
 ססא ומק מלוגסאירש נשא «ימאי זן9לל1ון <׳ל ושא שני מנלשזסאלעלסטאל8|1מא!ז׳)

«0 ואאורא ו נמ׳01 סמט׳•8 8ט מהס׳ לדיו ווא אע אי ר ס שטמא ו  כס מאוטס הימנץ סטו נ
רג• •וצאן אן ונשנל קא1«׳ 8םאיועי׳מוי0 לולא! סדבא סק וססו נמוש וטא יי׳w 1 דסטי׳) (לא

א מנללסטאל נ 8ו לל יו p ט׳ r i י וסע וה מ שמי׳(ירא הטס׳ טלש וניע אז לנ«( הסנא ו  והלש מע) נ
) דנצע (סיג - ימלע רו ^ג ע1 י״נן ל סה ו נ ו ) ו «י ל דין X סלל רל ונמואל י׳ל טדא אע1 מע) ל  ו
*׳ סונלנסנל לממס'ולא בלו ומס׳ וגרו אש לנטל ««א ע• מטם ולא והלב ואי  •וסקנניו וו׳ סהנ

ט0ול*ל» ן מואנ1סאלנםלמד1ו <יירלמסי מקלא רל *לללנד הגמ׳נמטזי׳וסאו  נטוסמס׳
מן סנלטאגשגל u וי י »11 הי : מיש) מה׳ re(נוס רש ומי׳ מ ן ל ד טיוו יול׳ב׳ שם אי  לטמאס־לנאיאהאיממןהומנ׳סמטססןרומסניבמןבישדלאנאזןןמע טו

אט• מבוס לטמוא וטא ואל מסס:!!*•וה ונט׳ (ול׳סמע) נטש! ר ו  שאואנאהומואלסע ט
ט. טמרא אנא והא אנא שממטוש ולרש טילונס מזליטוה טן x מלע שןוא טנא ס שסנשו נגון ן1נ  נ

לו ולש׳שמססנמננעסאנאפמ׳ס א׳ ה׳ ל ע מ רנ נ י׳ נ או ר ט אמטס ט׳ןל׳א)מש*ס ט הי  ססי״לו
ג x ניוסלני ומוטו י ) ro( י מ ק ו ע 8ד דממס׳ x ואסר שמנזוה ומסנ• י ג ונט׳ וטא וטשלקנשל נ

« ע ן ב ולא רר אשנמל גמפיש ומק וסאומהס' ה י ע ועעמא ור< נ ג 0מסס טא נושא וטסל ו X׳ 
ש0ט01מאשבממז<טטואט'לנו8טומג«עמשאלנשסומ9 שעל^ ש»אע מנל הלמעו נ א ^ 

xאמולe(ו לסטלא נ ע ס ו סע למבלא לסטוא והיל טגש ר : 9T09X1001 נ

סוכה חלטת
ם אי םוי מ ע) ונוגש שכע׳ג(סע ;09 משש■ •מד א נסלש ל ו ע טוג מ  00009XVT ואף שני ג
מוxש1•אז'טרא■ו«1מו) י אסי סגו•עvמ לנ אר׳ ס נ ו ל סי ו ה׳ נ ט טי נ ^ ט נ מ ס  לא דו

ר9ו0 מ שו מז אנו ם ע ר שו טו ת ש ישינעממא ׳0םנאונעסי.ו0ו ל ל) ר פ ר  8סאנסלשרשיא (ו
י9מע(ט׳טאש)א׳ו<ו<וומגניל  והטש סמי׳טגש נסלס ונש אשא טגש והנשגשינגה׳ נה■0מ

ס' סנ טי ט • ס א ר י י נגילש: לססא X דללשימעעשס■ נהמא ונו׳ ו

החודש קידוש הלכות
ע מלי בי 8*6 ו ס1מוןו שאן ר » ן  סטוט רו מסמן ונמל* מסס שאס'קוטסמוושרס המווש0ן

< י  א׳שטט׳סטוה וסססנוס טיזשצמיוסעויה■ אלממזדי 1למש«זול«אמןיו4וט׳
מר אטמקסי׳ שו ש(ויגא׳)נהאדאע מ  עטסששננסוראמזשאבןנאאממנתמסאאז נהאור

ס אילו‘909 וה« המורן גל מל המדש סן ןגוגמטלוהות נמלא מושא סי ל8 נמידמיגל־מ טי ו מ

ס גי מהי• וטמאלא ו ס הכרס ושנהלגי׳ מוהל׳ י ט נ גו ש ושטאל י סי ל׳ מ ל  שטא( משYti 8 ר
ט ז מו' מ ש ר ז מ׳ הנ ט׳ קו ו ועטמ •־לוסטאל א*נ0סמ.1ל ׳ «י ^ ל א מו ל או ע ונ ם׳ ט ה  מש8לנ'׳

י׳1ל ו א » » ט׳ ט ף אלרל ני׳הימניסנר׳ה אלש •p וממשה ז שנו ש סלי ואץ מו  ואהעאסש ס׳
ששימהנאשל׳א• pמואללזאיהנמימסאוויזטוממשהליל  ובמואלאס אנההסהמהא !גמי

סס• סס אלגי׳ והל׳ רלהל׳ אוינו שס מן מן אן לסמעהרמים אגל pהל'<ct» טהאיי׳־וט ו  ו
»p1ps ל קייחנעסס א קדוג שומהאעיילדלמיזנמלא למסן הטוש מו  סטלולאמילהמתמאיןמו

אן ממה «»וסו זן ו י ז ש מי ע שבאו Wfi י ט pi ו א לן סה בטייו המביומ על נאוו״ם להמטל• י ד

תוכה הלכות
ר ש1ומץןימב״0ראנ(וטינמאמו<לה מל• '3 [5פ » מ א «ו1ס0ק ט!ן מ0ן אן א ס מ0ו  '4מ

» ולמסממען ' ש ל ל ־ ■ ■ I .א׳נששנלסומנע ט נלאמלולו ־נל0פ א ..... -------- ............. מ ^ סי א אנ ט ס ו ו
סלזג א מיג מנס מסו טלן  בסואסאקדילומא רסמששטןסשהאימסש וטוויטטיינטלודג די׳
• טי הלט מוסס והא ודטיסש שמן אי די א'• ר י וזי׳ א ו  ורל רוהלשש מסן ומאי אמוומו. מסע!
ד אשאאושנוסס^ו סי ועטו אשא שזן» ולא ואיל tpra ושווא רס ו ולא שלש מ ^ ע נ ה

 נעימדמאסקוילס ושדג אש ששן ואנא טנא מאה ננונשטאמדסעס ושעו שק נ׳ מ׳אדסמו׳.
ן מק ורל יסא מל t1« ןט0ו יע ואג וינרהס. מ ט ממעש ו טו א ננוסס ואסרי' שהא מי  א) (וי

 מבאעסנא טאמוינק שואה מוםוטקי ״׳'ושאי סוקרק׳בשווגק וקיאאלו טור אש קיש קוא וסמן
ן ורש משע טא ומלש ששמש שטקר י ל לטשט שומלש אנל . p שטי נ  טא וטל אששא טי וטייל מ׳

ע טקו טש א•9« מסשש נש אע ובסגרי) רג ממשו מש• מלש(אג שלש מ אד׳ואס י מינלשש ט  מ
 נאש• מסס מסע ».9טאנא וקיא ממד אש אש קוא והסק וסיל מוטס שעשא אע מ* של שואטו

י י  סי׳ p 8ו וגסס <רל וי׳אשטא שא יל׳ל I נ םגיאויש(ורש הזא■ יאל״דיל « לשעט ^
 נט׳ששסשלמ•• מוןואלי׳מיל גד גומא גלש אלושסרבש מלימאנלשעט ומ*ס piinoo*׳ גאון

dim וטאשקל^מןזגסדששלשסממזטאימטשזשסנהטאמזטעשוא׳הלמטאסשטאוטטמל^א

טגילה הלכות
8HD ק כ ל י ש1• אסטמשטווססזוזמושממש מ ט׳נר»ז ט׳, מטו שאן ל0אארס א ט ש «ו  ן
א) ' ס ר ט׳ ( סלגלמו.ו סא ססא8 וסידף מקבשמרשטאס נלסע ולמוז

ל זיגושסאלגסש שיג ולעשלמא וושגע ממרטאלאאף׳ אלי לא ושטאל זוג ^ ג גו  ta״ ר
סדןמדאוגז סלאש אלסננ׳גמז טגמז שאגגמ׳  מקשסגעסגיגנסשאמ ע׳׳סאג של׳סנגאג ז

א דטולןח ולטסמטןמא וט׳ י לט ולע אמו״ זזשגע ׳1א ישמיאל זיג סרסלמני^רל נ  סשנ׳ג 8טנ
ו8אנללנ׳מ אנליוזאיססאועסמלוורסיזא ואששדאלע ש, א0ר הז «י א׳ ט א׳ ^ ט׳ «׳ נ  א•1«
ל־ין ג *עטמ׳ ע אומי׳ סטא אלא דןאיאממי׳ לימא אזמר מלמא ושמאל זי נ  לטסאגדמע אגל סנ

 ונאנהוולסט לשלז!ע אלס .ננלנמוא 8י לסמנל מסוסי מווינישטאל1רלל8טאלדלמשינ£1
ננ׳ו ושטאל אג ורל גמ׳8 רל א1שנ'ג0 נל׳ ליממ1 ומק■ ני ( ^ א מ א ע  וטטד ט׳סגמ׳8א
מו8ס׳סשנעאלסי־ל,«וו»שןו08 * ל nיינובמואלטזמ■לממס׳סשנעאףי׳ס׳ל י oזשאמ •׳ 

ל 9.1 א «עץ(דיג שטר ים׳לגמילנריס אף ייייאה מזס• לאקסי לל 8 נוס׳ ושמואל  מאא). י
רג) מורס(לש ומי ר בסומא• סין מהבהמבש ו שנ ט וא*א רי ״ נטאל ט ן ל«י ס נ r וש*ג ס o 
x א ט בטאלאא שייולטהאטד^'מוהא מטשורללנבואל זטא ^ ^ ל ף י א ס א טו ט ^ 

ם W סזנש ענו סוסי׳ ואיל ז י . נ י או סריג מל לנולו1 א מ טן ס סלרי טלש שסי והנשק ו ר  מ
ק; גרש poor גשמןמ מנוסונס■ נענהלסש שניא8 ^ אן ס מ א סנ מי סו



ז״ל. הרמב״ם רבינו דברי על מלוקטים וביאורים חידושים432
א.יל טוו ז׳ל אליהו טודד״ר החסיד הנאון רדב רשכבה״ג מאדטי״ר (וער״א). נ
ת הלבות דב

 כתנו לא אא: דקא' ’?ר:־ משר: :^י*נ־: —rr נהג ני הפט׳ס פם המשתתף י״י ז^כה ן׳ ^ךק
ל:ון אנל נ:נמ חלי,ך ע\ל אמר וג:לא הת;ו לא אה זהי־ס לח:ני; נאי יאסלא הא• י

 נ את נא' ־־',ת<ר. האג׳ אה אסילי דהי־ני ■י,אי הא<י דאה יישר: שהיא אלא כ! משרע לא הרמנ״ה
 רעס אה :;תכ ייהי אסיד מעימ המולגך נ־יה ואנ־ נךיעייתית נשנת גסלת וי*מראתה לחשנין

 הרנהידויא מעעיאס אה אלא ה״עית למ:ונ אניד המגי א: אפילי שי הרנה יאה
אנדכי כ־ינ ת'נת  פ־יו אי; דאש מ:־ינ זנג־׳יא ה התשר; עליו הקשו לא ״ל־אה אנל נד׳

 דהי<נתשחית אל־יא גהיל־נה אה^ עט־־ה -שערו אה אכל מד׳א שמית שתית סיליכה פט״ס
 • א מז פחות להיל־נה כ*ש יא'נ לגד אף ל־תן אכי* ינמל־אה ל<נר׳ טסי מ:יתן •ותר גרופ מז״א
 <כר• הי־נא כ• גיירא איהיר דאמר ההיא גני דפ׳ז ננמרא דאמרינן מההיא להרמנ׳ס שיצא ינראה
 נשצת נ־ס המוצא יצחק לאמררנ הא •דפ ולא משתנמ־נשי^ ניב• דגמה החללשנתא ישראל אגדגא

 מיליןפמות כיסנר׳ה ייצא אם להיעי ייציאה לשין המוצא הרמנ׳ס ומשרש מד׳א שתות סוליכהשחית
 כ'•־ ל דליקא רפרש לגכרי כישו •ת! לא שנ-^יאה דא'•*״'[ וייא• מל׳־א שחות מוליך נמציאה אלמא סד׳א

 אנל ליכיי ויל־ת! יתר’ חמור ל־א שהולכת לכיכו דמי ולא מז־א שחות מוליך הוא אנל יתן לא
 וכ׳ש ל<כיי אפי' אסורליתן מציאה אכל כי׳ מוליך לר־ה כינו הוציא אס שי׳ המוצא שירשו סמפרשיס

ילו־ק מד־א שחות להוליך
ס ר י דאי ח* ג  יכף’ שסהק;דג נראה וחייכ־ וורפ תולדות יה הרי צייח־הט׳ כמשקה אנל נ׳
אחל ת^ס תור: י: אמתנית! ס'נ כ־א דף נמנות דאייייען משוה פ״כ לף שגמו״ק ^

 *'ע מר *יתרתן ט׳ לאו אי לר׳י לקיש ריש א׳ל כי׳ לוחה נכלאים החושה וגמרו גרנו ימאי רני אמר ט׳
 משוה ח״נ ד״חפה לאמרי כרנגן רותגיתן אתיא רנה נכרת דקלהיה השתא אגל פשמפ ט׳ דתגיא היא

 '*פ כולה יירנה דאי שכיי׳ק יוסף והיייוכרג כו׳ אחד תלם חודש יש דהחס וכמתנית! חורש
 פ־־נ דד דיבח־כדף ודלמהסיגיא כ׳הייגילמשנה כי' ושפו־־ין חימין השורה pi ודו״ק• היאע״ש

 פכיל “כול יסייונשל״א חייג למיס סישתן ייק שס לאמריין להישך גהדא משרע ocr וצ״פ פ*ש
 וצ*ל שמותר להו ששיע הוה ושערי :חיש* יישמע ריר• להו א־ת הנך נסי ושפרי חינד הכי או ט׳ דטש

נמי ושערי תישי הכי אי הכיניהינן שכתנ שם כר:׳־־ משמע וכן נזה אחרת לסרמנ״סגרסא 0*שה
וק׳ל אחרת גרסא נס לפניהם שהיה משמם ___

^Qg *ד!ל •  ייהרסקנת אכל לנששח ינשו נץ חילי לא י׳ל הריינ׳ס נאינההט־• שינשו חארס ד
 הוי ינשו אכל דיריהס לכל ת־'ושץ הוי נס:ח אה אלא אשמפינן לא פ*נ קכ״ז דף כחולין הנמלא

 וק״ל ’כי:־ וע׳ש שנח לעני! אשילו תלושי; הוי וכנפשח לשנת ולא טמאה לענץ חלושין
ל! ר ׳ פ גו־וה דיך שא־ן פעור מהחי נמי השוה כמג ואח״ו מ״נ הח־ ייו כין צמר הגווז ־ ׳1 ׳Sn ט
 ה״נוריל יישוהגחו חייג צ*•־■ השוה עמ׳ לפתי׳׳ שכפי׳ לא אס כסתרין ילכאזלה כוי *
קולס שעוה מת־ית אח׳־כ ;גוו! שאף הפי' אולי או עוד יגדל שלא מחמת גוזז כמו יהי׳ שהפד׳

^ ססחנלשלגידי ואס ג׳• ה־יי י׳ הרמנ׳ס ספק שק נהנא רב לדעת ככן גזיזה דרך אין מו מפני החנליה שחילוק המ־מ תמיהת פיין לעלסלו :
 כיון ל“ק*י אגכאורתא מילתא רק הכי הנר הי׳יינ׳ס גס ולפדד השלשול מפני ולא נישול *
 למותר:שמואל וקמ׳ל לאישור שהוקצה אותה ישלשל אין יוקשה ואס גרדי טעל ההיתר להזכיר שמצה

 כלי סיכ׳ו תחלת שכתג כ־יי המלשול הזכיר קשירה מותרלשלשלאךלאלפגץהח־לוקשל דכלקיואי
רג  כיש pxn מחמת מוקצה דלהוי יפחת שלא פליהס האומן מיפיד דלא לשלשלן מותר ט׳ והכלי' ^ו

לייא וכלפי דעלמא סחנל גרדי לשלשל מותר יותר שיהי' ואולי) הסנרא הי־ ואיך שס* ם'ס מיין
• כנ׳ל זדאי אלא י

rn טמליתס׳וק איזו ד ודי׳ יך* פרס  pf לוס׳ םחצזתטיכטןמט׳;אן השמוכהט׳שנפי^ג־ >
נה1ל' ו־יר׳ה הרכים לרטת מטכה רומיים רחכמים ס׳ שנ,יצה חצר ר׳ צ״ז נדחדן דתק סהא אי יצא *

 מינה לזרל ואזרינן סה אלנוא ׳0 חתחזי׳ י מש לי״ה שגנרצה תצר שם תק הכי ונתר מרסלית שגיא ספר ממי
 כרמלית ידז צ\ת מח ג׳ שמוקף מ^ס אלמא ככרמל־ת שידא תכיייס ואמרו ארד. נדוח שיירי לר״ה ש<%צה חצר

ונראה מוקף;־ ר״ההא .היא דא אמר היט פחיצו: אנלקשהרא•^־•;ג^צהנהמחאתתומיןג'
p טזיגלו שלא זיי-יס הד־״ליס כל ilv;( ר^פ כמרצה •rim דהא y היא יצהלי 0־רנ נה דיט לא גס ל־לן 

א לרנק פני־סציש ^ יזח־צות ;ל: במוקף גמיץס גצ‘׳ ר׳ה הד ר׳ה אצל והיא רותחיה מכל שגשרצה כיק ו
ד לא ודאי ככרסליח י

"©D ח ״  נקייוג אמה נתק׳ס אפי׳ הראשון פל האתרון ה1 רינה אס לפיכך י״ח ר.לירו כ
ריגוע תעשה אס והיינו נקיי־ונ אחה חקס׳ו שכצ׳ל ונראה פכ״ל לו שומעי( י

 ומי׳ד אמה ק*נ היא אמה ומת אמה ת אלכסו! יהי אמה מאלף דה״גו אלפיסאסה יסי׳ ותי׳ד אלף סל
 כ׳ עז״ו :א; חסר ונמצא מ:־ן1ח ונ׳ אמות ותתחפ׳ש אלף י־\׳ תומשין וג׳ אמות ה־ אלכסון יסי׳ אמה

 נתיסףתמה אייה פ׳ שככל דה״יי חומשין נ־ פל שיותר מה אלכסין <כל שנתוסף ויהו חומשין וכי אמית
, ן ש׳נוזצא פפמיס פלנ׳ סיי־ן ספמיס נ של ריטפ ת«ה 0א הוא ומוופתלזה

 כי אמה צ״ח הוא פ׳ פל פ' של ואלכסון פ׳ על פ׳ של ריטפיס ד׳ כאן שיש
 כזה כתובה ריכוע תפשס ואס צ״ח הרי אמה ופי אמה כ״ח 00 חופשין «ךס
 של מאות ט״ש שנתונה ע' פל ע׳ של ורטע פ׳ ע׳»ל •עמיס נ׳ 1כא הרי
 ואס מאית צ״ח כאן •ש פ׳ פל פ׳ פפסיס שגי שיש כאן נמצא אמס « 0̂

 הוא ייאה פל ממאה כי צ״פ פל צ־ס יהיה סמרזנע שורש מאות פצ׳ח תפשה
 צ*ח <:אר כרוחג אחת ואלזס כאורך אחת אמה תחתון ואס אלפיס יסרת
ת ^  נהתוס׳ זזלא צ״ח סזא פ׳ של ואלכסון צ״ש ל0 צ״ש הוא זהנזרוכפ ואחת נ

pros אתל סוא תומשץ ט(<' שהמוסר W שסגיאו ומס והאיט תמשיס

פ כמ״ש מוטל משם גם אזירנה ופרוניך נסוכה פ״ש יו״ז פל יויד של ייגיע י׳ן רא־ «ו׳ נמצא א׳ יתוסף כי
 סל ותתן חלקיס לשני השניפית את תחתוך ואם שניעית עולה ה׳ סל ה* של אלבכין שהוא שנעה פל

 ה׳ סל ה בטא והרזחנ האורך הכסח של משנעים חלק שטא י*ד תלק טילה נ-יצא ר־ על ה׳ ו̂־ ד וחייח: !!!S׳*
 כדל האלנטנזת כל עם ס׳ה נמצא * ממש בנעים תלק שלה י״ד ועל נ׳ -נעים תייק עולה י*׳ f'* עי :*•צח
 כללולף אלכסון ותחשוג כקי־ונ תקב״ה בכצ״ל שת־מר א כקירוכ* וז״ש א* מומש מכר •ם י׳ל \מ.נ' יעלי
 עיקר n;hx אכל נקיחכ אמר ו;דז מבנעים ווזלק מימש ושד אל-'ס יעלהצפו ״ל כ המי־רימ‘עם: חע׳ו
 ולהכי ■ תהס׳ו א חקש״ה נהימנ׳ם בצ״ל סי׳ אמות אי׳ אמין ה׳ נהבגית ונדל נ'־:נו־. ידאי׳ד סין ולז-
.יי לא  נג׳ «<«־ש לשישתו אזיל ז״ל ורשיי נאלכטן יזמבין שר :ל המיתרוח מ:<י כרש׳• ז׳ל סרמנ״ם ̂י

:וחיק מצומצם פא נאלכטנה מומשין

עיחבק הלטת
 ♦ן עסרא שאנזרז ממה והיי® הפסקים כל פשקו וכן כהן משי־.תפן אן ושפריוח כ״הין וכן מ׳ -י*׳ א ^ךיק

̂לוח ■ץ ̂מדי; ק נייקוס:נאתר ארלי הכ P ומשתתפן מעג־ח ככל כייתר׳ מריך.ר מן נ  pn סנדס 
 אי דנזי סיני וקבה ישסרמת נטזהין מבתתסין באץ אלחא וספריות כמהין והלינא לא דו ומצת *ייס המלח דין

 ל«^} לפ יוה כהן הערנין שאין נהדיא מיץם כבוס קיר דלא ישש־ץ: כמיץ נקע׳ אמאי ת״, :<ז'־וי. 1 נכ״חי;
 כל כדתק אוכל שפר v הא גמטשלין דירי ו+ חיי; כבה, ^נלץ -א! רנדים -אי או ־נואה מין ■־נדס שאר
ז מן וגיחט מקד למשט* ונבמר ו־ץציס סטים ס.יח• למעועי אכל האין מן דיתלו אוכל',במר א1בה י  למשהי ^

 ם) גיחלו שאין מטס וא אינל חברק כרכה לענין וק וכל‘־ שפד הוה ושטריו־־. שנייהץ אלמי* !.יפייות כמכי,
 ופס ופטרות ככמהין שמערגין ונרא־ ס וכצ כנשר ״עיני; והא האין מן גידולו צת אין עיייג לעני, -\י הארן

x״ על קא* ושעריוח •יכמהין ממי־א בהקבה r הסיעא על וקאי מריבא להקבות הגמרא ורך וכן וט׳ וצ׳ל יע״ם 
 מתחיל וכה ע״ב בס ס^מרא שמניא הנרייר.א חיץ רשדבת נרייי.א היל מעבר ולענין מקומות ככמה בחציט כמז

 צט feoo בגמרא סיץ ולהכי ט׳ זמוריית כמהין •צא קרקע וגי־ולי משר׳ כרי כל אף ט׳ כיצד ו^ט יכל' ההסרא
̂א שהיתה :וח׳ק * נידהם מפרשי־. נרייי

?Qg נפנדין מככר שכבר שם טוקא נן כר׳י וזהו עכ׳ל נצים ששה שהן ט׳ ששח: ;-,י :•.טרו‘ם -ל׳ 
 מ ר!נ חצי הלי נצים ששה ג1והל לוגץ ד׳ שהקג נצים נ״ד והקב לפנדיון קנ חצי הרי כ:לע סאק מארכע

 העגר לעני פחתץ אין פאה נמס׳ טוחיה משנה בהסתם מ«י והטעם נצים שבה הד חצי י 'מ,ו ״הן וצי* נצים
 ס׳ סעודות שהי מזון צו שיש מי שם כרקתר בעודרז שי־ד מזק לו שיהיה כדי והייט ט׳ ;r5L:״חנ* 'מ*\ס חי׳קיה

cn כהתוס׳מסהדם תראה יקשההאם־־.םתשנהכדב׳כ כר׳: י\0ה הירה׳ אכל נרוקא ק די• ל־נרי nvex# 
 ^ם ככר למנקט ליה הוה לככד יח־. •x נקט למה ר״ש על שקשה והגיד־א המשנם טי׳ קדים ימחתלה כד״: אריא

 שלחמשה כמי למנקנז ליה י*ה וכליש גצים חמ^ סא •חת ו:יץ גצים שהונה מא בנכר ד'ץיס הביעור זה לד
x^2 הקיא pלענץע•רו אלא לנלרנר סשחח איטנלמחשתי ידיח שיכבת׳ ונראה :’נצ־םו;'  שישר מא עצמו’1

מז והיאכל בכתיכ מסג• נכר חצי הוא סיס שנקרא חיץ המטגע דאור״חאדהייט'ני: לעק  אכילה פישר נעיק נ
 סרס אכילת נכדי שאמרו וזהו אחד ליוה שהוא ספודות שתי הוא בהככי אתת סעודה שיטי הוא ככר וחצי

 סי' וזה סשדות שת• ממנו ימת שתי שיהיה הקילו פירונין לענין אלא השדה שהוא הככי סרס סי ככ׳נז
 המנוגפכלומר לנית חליו איז״כ מסישא שלעיל הקושיא ''הרשית שיש וייסני כו׳ לנכי ימת שתי המשנה

ז הקילו פירונין דלענין אלא ט׳ חציו וחצי המגוגע לנ־ת חצי השיסוי• עיקר הוא כעצמו שהככר מסגי '»  ו
 ^•ו כאן שאנמי ססני !היינו נהיסוך אמי כליה וכייה־ נרוקא גן ר־י תתרי ר׳ש כאן שחוורו מה מתורן
 נגס ואמג־ ריניג על קאי המגוגע לנית שהחציו אמינא הוי ר״ש אחר ריג׳כ אמר היה ואס המנוגע לנית

 זאכתי שלישלחגוני מהן א5 ריח אמר ומשני גו׳ דמי סי ^ןופרכינן להיות תנאוקרוניזדנריהס
 ל«ין וקשה • פ׳ש ט׳ יהיג דקא הא ומשני אדי׳ח רר״ת קביא ושייך יו׳ דר׳ח כאידך אלא ומשני נו׳
 המשגה נוסלש שר׳ח ונראה מחצה או שליש משתכר אס נזה מיניה נסקא חא• זה דנר חסזא א׳ל מאי
 ׳״כ והוא קג חצי דהיינו לתנוני שליש מהן צא והיינו אתיאכר׳ש כפתדיון מככר שאמר דמה פאה דמס
 רינ״נמחצה דנר׳ ר״תמסרשכאן הא כאן להגמרא וקשה כר״ש וה״נו נציס שמונה הרי שליש וצא נציס

 דסוג־א וסטעס ־ נר״ש התיס׳ פסקו לפיכך כ־י״ש מתגי־ אתיא לסי״ז יא״כ כוי דיהינ הא ויישני לח־יני
א כל׳ש והיינו אוכלי; טומאת לעייא כניצה נכ׳מ דאמי־נן כוזתיה דהש׳סאתיא  סשישלי חציו חצי ^

 דאמרי׳ שמה מסרש שססקכריג״נ והרחנ׳־ס ניצה שלישי שני אוכלין טומאת לסמא שישרו הוי לרינ־נ אכל
xm קליפתה נלא כמוה שאמרי כחכמים היינו אוכלין טומאת לטמא כניצה נכ־מ i משליש יותר הקליפה 

 הא להרמנ״ס נין להתוס׳ נין קשה אנל להדדי שעורייהז שוו שלא ממש חציו מצי ולא כניצה י1ה ולפיכך
 ספודות שתי דהא ניצה משליש פחות הזי ולהתוס' ניצה שליש להימנ״ס הוי ניצה מיצי פחות טי גיונרות

 מגרזגרות לאפוק• המצניפ פרק ריש כשנת ואמרינן ) פ (דף חלון נפ־ כדאמר־נן גיונייות ׳•ח הזי
 דאין כיומא ואמרינן מגרוגרות פחות דכזית ניצה משליש פיזות הוי דכזית א'מא ט

 מחזיין מליסה כית דאין נתרא סרק נכייתות זאמרען יוכגיצה יותר ״מזיק ייליפה נית
 דעמראגמי גר'מ (דףם-) התזס׳ ססי־,ו זה ומחיית ניצה חצי הוי -ויח אלמא זיתים ותרמשצי’

 י*נ שהוא ואפשר פפיתא דנהר רעתי תי־תי דאמרינן ידהז אינו ושיעורו כר*מ עניד כייי׳ן איין אמריגן
 ונראה שפיר הכל ואתי ניצה חצי הו• סגרוגיות פחות הוא וכזית ניצה שלישי כ נרוניות הוי וא־כ גציס

 שעס ניצה שליש נרוג־ והוי הקליפות פס ניציס ששה 1היינ גרוגרות י׳ח הס גיייס ששה שאדי שהימנ־ס
ה שאיןנית ומהשא״יו הקליעה  כלא כמוה כדאמרינן קליפה ה״טכלא מעיצה יותי מחזיק ע'יע
 חצ־ו חצי כוי דלא אלא הוא אחד ושישר קליפה נלא היינו ניצה חצי הוא שזית שאמיו זה י*גל קליפתה

 דטא נחג כזית וגני ניצה משליש פחות כזית הוי ולפי״ו נ־ציס ששה הוא כסודות ששתי כאן פסק ולכן ממש
 שלי; כתגשהזיסהוא !לעניןפסח הרסנ׳ס כתנכדנרי עייזג לענין הש׳פ וגס י כמ׳ש זב״נו ניצה חצי

ומ״ק: סוא מטן כם״ש והכל ניצס

מהרא״י נימוקי
 .טהורארנא] נ״י יעוונין נטע הנ״ם בנו ע״' [נעתק .טהוראתא זצ״?■ יעוונין יונה אברהם ר׳ טמאו! ופקורים חידושים

ת הלכות שנ
H 'B א הלנה ifc רי» . ׳ ה, <ר הדלקי, נ"נ ר.'ו׳ lר^ ^t\! ׳׳b ט ^ניי  וה נ

 ש”גי! כלל ’יפי "לכל מה לו ו]ץ פפילו כילן רניט סייס ולכך פילה6 נלא מונה
פ, ס ופחד דייפ״כ ופפיל , «״נ ה׳ר! רס'צ פימן התיא ם’כח לפ7ו הסרנהי כ סי  נ'

 דחי' ב~פ ח שו כדעה כעודוח משלש פפורוח דגשים שדעחו לפששר נפמרה *)פ למוגה
ם :ע״ש נ”י ם■' מ עיין ׳פגל מי. לו פין פפילו ש םי,'  מה על דיר, לגמי■. שרצה נחי

ט סהשסיש י נ י דיל י נ  נדנר• עיין ולפ ,עדין ניחו ני היים וקידוש ניפו נר הפמור ד
ף לקמן רנינו • הכנפ וה פניפ ששם וזנונה הל' ט

 ונופ , מהר עף שהופ הפפילה פפר נמשו ואיט פירוש .עף שהוא מסג' ועוד ' הלכה
 שאיש נגמרא דלהלן פעם השמיפו דאמא׳ השניה שם החוה' ר,ושיח סיושב

הדנר הוא מש*כ ולפי הפחילה, אפר נפשן
. ליי,טיו ואסור 'כ חלכר. ׳ ט ש, מפנה משים ה1 חייב דאיט לס"מ עיין ו  וע״ן מי

א •"נ דף דפםחים סהא נזה שהעיר סק׳א ס״ה פי' אנרהם אשל5  דמשתע ע׳
ט׳ שם ה ד :שם לססהים יהושע כפני ופ״ן ,מה׳

VB ס עיין ולהשכירן כלים להשאיל מוחי טז הלכה ה:נ  שנהג זיל הראנ״ר נ
ש שהונא ׳”הי פסייוש מפרש שינינו וניל ,נעיש נשנייה מודים סכל שאץ  נהיא׳
, ^ ע ס ה׳ החילוק להנין לרין שלנאודה ש ץד׳ו  דאמי י’נר ואחיא אואפ״ל לע״ש, סג

p פג• ל»ל n קידם יום דשלש־פ משום ופירש"׳ ,לינור אשיי הפסח לפני יום שלשים 
 נע״ש דנם ודאי ולפן פיאור מונח עליו חל ואז הפסח נהלטה ודודשץ «אלץ הםםוז
 וה׳ נד׳ אפל אטר ולפן שנת צררי עליו וחל יניאו אשר אח והניט השש׳ געם והיה כתיש

. י ס ל דלא להד! 1* « א מ*״ ק״׳ ל ;א״ש מי

PI'B ה כ ל ד או עשנים המקרסס א ה י ^ז  דף שנס יש"׳ עיין .ט' השרינים אח י
נ א ק' נ גדול כלל סרק ינייישלמ׳ ,ע׳ ע שם ני. ״ שיי' הי ק נ ש׳י וז״ל קי  י

ק ע' » ם ענפים נאילן שיש לפי ולחים ינשיס עננים סחפך מזרדץ פירש נ' דף נ  הינ
 ולא ,ענ׳יל הטנה פרק ז״ל פירש*׳ ופן מקיסם היינו ׳נשים ענפים קיטן הא וקשה

ס ריטיים חחמח שנמצא פי׳ וסח״נשין הטני. '0 ישי• דמש'כ דנריו הננת• ש נ ש  ׳נ
 ועיץ ,שם נמיע״ק ׳”רש למש׳נ מטין וא׳נ ,הלאים פס הינשים פי' , אוחם וקוצצין

ק שנח ירושלמי שיי׳ היונה פי ם נשם שהניא קרנן נ מנ׳  8הרןע הייס ומקרסם הי
א ק פ שעלה מה היי  נעשנים הוא דפקיסס ל”ו רניט לדני׳ סיוע וניל הארן, ע'
א נ׳ דף דחיע׳ק סהוניא ץ ואין מזידיו ואק מקרסמין שאין סנין ע׳  נאיל) מעע

 דס״ח• הא ניאא רניט ולפירוש לא, סננרחן מלאנה ונל לא שנשדן מלאכה נל ח׳ל
י ׳ דמייר׳ משום ,לא שנשדן■ מלאני. נל ע׳ י ס והייט שנשדות נמלאנר, נ עו ס , קי נ  ו

ל לא נאילן דהכל •”רש לפי׳ אנל ,ופיטק זייוד הייט שנאילטח נעלאנה  רק לחיטי טי
 עם השדוי] מלאנח שם שחעוינ יראה הננוח נפל שם •המעיק ,לא שנכרמך מלאכה
ס' שנ׳ הני. ,האילטח מלאנח ט  נין טהטח לאיפויא שם יחשנינן החלאניח דנל שם ה
ם ונין נשדה כי ה חנליח נשיחוף המלאכה נלל ,נ ל  ,השם נשיטף לא אנל מעו

א ועיי׳׳ש חי . ואיש ט
ה כ ל ש .זורע חולדת ה*ז ההשקה(סחים אנל ב ה מ ע״׳ נ' ט דתי• נ  ,טו פננש טי

ה שה דפליג׳ מנכש השמיש דצסה וקשה ט שהקשה ונעו ,וי"׳ לנ נעצפו. הנ׳
ה, ר33 נרי׳ פהק דלפה תמוה נס נ נ נשו״ס נזה האריס וננר י מסה ונתשונת ט'

ל1>תז̂ר
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 שלעי זרעיס נניטם דוקא ,:נת:נ <’י1 רנה דפליגי הא דרגה ול"( ,6ע״* ימורןאל
מ דס״ג ר*י הו«־ נהא ד<קא1 ,מיס דמשר,ה גסמסא «8ו<זוו »רפ «  ל>י״«ה ג

•' נס אילן בעיקר נמנכש אבל ז׳ פרק לעיל עיין ,הפעולה מאינוה ימוק ׳אינו  י
 מהון ניניה אינה ומוזשנמו ארעא ליפו״ להויש דמיא דהרי ,הורם משוס דה״נ סודה

 מסמס צומס אינע שהאילן ואפשר ,האילן נעיקר׳ פויהא סניטש האיל; מא5םמ מעשיו
א' הגמרא משינ ולהן ,זה  נעיקי׳ נמננש מ״יי דהחם רשvר7 נהולדה המננש הטנה נ

עייןי׳ המננש דמויש בהולדה הרננש א' בהלנה יבינו שנהב ווהו האיל!,  האילמה נ
 פיק נלאיס בהל׳ ינינו רש*נ נימא ובהנ< ,בוה מודה ר'י דנם דיורש מלדה זהוה

 נהב באיל! ורעים נלא׳ נב׳ 00 ולהל! ,לוקה המאפה או המננש ויפיס גלאי נני א׳
 לגמיסח מאני לא דנימש מודים הנל אילן דגני משום מננש והשמיע בלבי הממפה

ס מננש ולעני! ,אעק״ס לין לא הא מקיים משום ואי לוקה אינו ולנן האיל!  טיעי
מ נהש״ב ב״עהי' הוה דני״הא משום הי״׳ פסק מינה׳  יו*ד ו״ל הני״א ובביאורי ,נ
בינו, נדבי׳ וה הונא והיה! זיפים נהל'  יבינו משיינ ננלל שהוא מרנה׳מ נהב י

ה לקק הוומי ונן ורע, נל ז* בהלנה מנ "׳ דפסק מנוס משקה, לגני נ׳ נ  עי ני
ה ע׳ דרטאי משום ינ  ולנאויה ,ק וזיע הולדוס ונול! ונו׳ מיס המשין; נ"נ פ' נייוננ
 נהב נ' דן> דנמוע׳ק ייל אבל להוי, משוםוויע ולי׳יימימ״נ שתים קהימ״נ התם קשה
 מננש דההם לעשבים 5דא־ מנוס והיין ,קוצר משום נמננש מיה״ב לא י.מ■)׳ יש״׳

 דמ״ב בעשבים יגם יביט ידעת נ״ל אנל .להלק הו׳ל וא"נ ,דהולש הוא רעים עשנים
״י פסק הא ל׳ה דא״צ ואף , שהים מי והא ,מייב דסשאצ״ל ני  לעגים וצריך נהב ינוו

ב ל׳ג התוס׳פיק וכהנו דנמרא, נלישנא ע׳  דפעורנה״צ צייןדאןלר*י נז״ה דףע״נ
 , בנך הליפה דרך הנא אבל ,לעצים א״צ אם בנן קצירה דרך דאין ש״ה לעצים
ה נקע דלה והא ,ההופ' בלשון פ״״ש  הני׳ ור״י דינה ל”׳ דהולש המנא ויי׳ ינ

 מיל׳ כל עיא קייב דף נשנה אמיינן יהא p סונר בודאי ורנה ,פנעי דמשאג״ל
נ עניי דמי י  ליישב יש ינהכי ,במשאצ״ל נם ני״ש סוני שמואל והיי ,מנייר׳ה לנר נ

 לויעים ההשקה יוהר שניעיה גני נמננש ההמייו אמאי נ׳ דף ברו׳ק הייעניא קושיה
ם נשניעיח ניכוש התם יאסור ימאי שפיר אחי וה ולפי ,שם נמו׳ק נמתניחין ישרי  נויעי

 :ודו״ק ,הינא יוורע ר,׳סורח הדא מים משקה אבל ומלש וויט היה׳ דאינא מיייי
ג ״  שם שנהב מ"מ ע״! . כצום ולא עשה לא העומד וה נו' עומד היה ו הלכה פי

אי! ליה מלואים במבני ׳"נ דף למגינה נעו׳יא ועיי! ו״ל, הישנ״א נשם
 האיכוי לעשוה דינול באופן דנהיא עניי נתר׳ קאי דלא דהינא שם דהעלה , מוהיץ
ק עור לפני אפילו בעצמו יי להקשות סם שנהב -ה ומ*מ , עיי״ש לינא דינ נ  היא״ש י
הי׳ נדנ״ק איסור דני לעוני ליק דמוהי שנ״ש אהדדי  ליישב יש ,ינהיא עניי נ

 רוב וממין לשיש משום אינא והא ננגו׳ דפייך ם'ב דף נדרים נמם' האמור עפ״י
 העוני יעבה דטויא׳ מילהא מניעא דלא דהינא דיניה ושמעינן ניהע, להבי,ה עצים

 רק האיסור שיאכל טדאי מוכרה דלא נמי י״ל והנא , עור אלפני מ״שיג! לא איהור
 להוש יש יאוי״הא פוי לפני דאינא דנהרא פניי בהרי ניקאי והלנך ,הדני יקרוב
 שרי האיפור שיעשה מוניה דאינו ננהיג מדינק׳ אלא דאינו קאי נדלא אבל ,להששא

 נ ואיש מיבנה ובדגול fpo קניא הי׳ יו׳ד שיך עיק ,לנהמילה
ר ״ ב וע״! , הטיה דעושה מכוס שנתב מינהימ עיין ,ט׳ עונשי! אי! ז הלכה פ

ע, וסיים שנ*נ נ' ם'ק של״ע שיק מ״א  דהא ■ש במונה שם ביאר ונאשר בל
י דלא הוא ורשאית למסרה קמכוין לא ה סימן ס*א ועיין , ^ ע׳  ראיה קצה ול*נ . י

 וכש״נ דניו״ע מנגל נו׳ וד*פ ד׳נ דנין ע״ב ׳*ד דף נמע״ק דאיהא מהא רנינו לדני׳
דני׳ ונמניאי נת"פ ה״ה נשנה נו׳ לדו! שלא הוא ליה דהא׳ יאסור נשנה  רנינו נ
 ,ל”מנ מנוח דיני אבל ינחוב שמא גוירה השעם דאטי ממומה ודיני ,סנהד״׳! נהל׳
 ועיין ,ונו׳ אש דליה ננלל נמי דמטה סושנוחינם ננל אש הנערו דלא ליה פהא׳ וע"נ

■ ודו״ק עיי״ש ישקלים פיא וריש דמוע־ק פיא ריש ירושלמי
ם1( *  שנהג קנ״ה מצוה ו״ל לינינו בםה*מ ע״! .ט׳ ההורה מן מ״ע א הלכה כ

 לא ואשי ,קי״ה דף דספהיס מנמרא והוא ,יצייס בה להוניי שצרך יביט
ק רנימ הוניר :׳צייס בה שנוני שהניא הקידוש ון1על« שסמך מפט נ

אויי ע״ן .וץדם לסי,יא׳ החלה ב הלכר, ה, אוה יע״א סי׳ לאו״ה ו״ל הנייא נני  נ׳
■ עיי״ש פ״ט! יום!הוא הוא נ׳ שהני׳ שהנריס

 ולא לשהוה או לאטל אמור הגירמא עיקר הגרי,ה נפי .ט׳ ״ן לשידת או ה תלכד.
, לעיקר ג"נ יע״א סי׳ או״ה הנ׳י שהפס נמו אהוי מים יאהילו רק ,יין

 דאנילו משום הנדלה קודם נסו לעמום נאן ני,נ דלא רנינו גסון דקדוק נימא ונהני
 כי,נ ו ונהלנה ,עונא נדונה׳ המ׳א נמש״נ פת נניצה דהוא לסעים ונ׳ש אסור מים

ט פ היק נאו׳מ הפוםר,ים דנהט ססום ,שניה סעודה קודם לכיסם דאפיגו יני  פ'
ס, אף שמריח הפלח קרס בנקר מים לשהוה דמוסר כנ  מל לא לאנה׳ היאיש ונסשי׳נ נ

 ילשסוס למפוין לטעום יאפור ינינו נהב ומשו״ה ,סגמר חפלה רןדם קידוש מצות עלץ
:חפה־ש רןדם דה״נו מוהר מים

הנינ מקישין ולמה ה הלכה ט מלשון .נו' האוימץ משט ננ  אם הניע אי! נא! יני
, מסר\מה ״ה לא הסקצה ניו עס סעמא האי דנינא האידצא דנם «נר

 ננהנ״נ סקדס•! האידנא דנם צהדיא סטאי ו״צ לרניט הדור פאי נהטנת נל6
הנ׳ל; טעם מפום

ח הלכה y שקידוש מ“מ ע״ן .ק ה׳ שנהוח פטצס ט' שמקדשי! נשם י v מי״פ 
ס ועיין ,הוא  על ניצה מוןנצה נשיפה ועיין שלם לנ נס׳ ועיין נמינה׳

מיני׳ ואף למנייו, יויט נין מבדיל אם׳ דיב הא  כאן ינינו מדל לא סא סופייס ד
דני׳ ,הנהוג הן הלימוד מלהוניר ס ו  שהונאה הנוסמא עיש אסור ש׳ מהחו״נ טנעים יני

ד, פימן יהמ ס׳ השאילחיה נהצהה  קודש מקיא היום קטשה וו סנחון שם שמנואי ל׳
דני׳ האפוי נדנד וה״ו ,מלאנה נעש״ה קדשהו  פיק עשוי שניהת נהל׳ ויל ינינו נ

 שנהון שנח שנאמר ונו' נין לימון שאמי השמועה מפי לייין ונן שם שני הל״ה א׳
 נמ"מ שמבואר ונמו ד״ם אצלו נקראו וענ״ו ,אלו לעטנים שנהון מלאנה לענין שנת

:ויו״ק דטוהיה ג וה נאמין ע״״ש
א כר הלכה  לטלם פניך יאחד די! רניט השמיס ארא׳ לי סמוה . האש מאורי טי

 נהיפן שטי ונאוסשחא ,נ״ה ונדבר׳ י״י ס׳ק מ”יצ סי׳ מ’א נפו״ע שהונא
 על לא המפישים נוה העירו לא אממי ידעה׳ וצא ,ננטיא הנשנה טנפי לנייה נ״ש דניי

גיי ם י מנ׳ ע ההופפסא על ולא הי :וי׳

433 מדדא״י נימורוי
ל ״ ם ד׳ א הלכה פ טי מ׳ דניי  לשני ליא נמודה הדניים ניאור עיי! .ט' מאור ו

שעם ושם  שמוי ונכי ונו׳ וינס ונו׳ עשה ימים ששה ני ונוי גני האמור ניאי
 משום סנה קדושה היא יוטר משום וט׳ מנד ני ווכיה הנהוג יסיים ואהמק פ'

 שממש על שנצפוו היני הי פסעסי שנה גני הטנוסף הוא ושמור העולם נריאס
אוין ע״יש פמלאנוה סנה מו ה<6ומל ,נ ק א״י נפהיקהא ד״ו י סי 'י  קלם לנאו ו

ק שצרים, ליוצא׳ שמוי ט דני׳ ק ו ו* שלפטט !נפטקסא שם, לנשהעין ויל יני
ק , ואxט גשיט׳ מטאי ברעסלויא  גמש״נ הוא ראוגט גילרןט שהונאה הטפמא י

ג וא*ש פ״״ש למעלה
טד w1 אי ב הלכה מי שניאד הקניט 'v לארה ו״ל הני״א ניאויי עיין ט׳. נ  ד

ט ו יני נו נ :ט״״ש נצפו נשנה כ0ו השנה סרןיס הוא י
לקראי! יטטאר פ״נ ים״נ םימן או׳׳ה נשו״ע מיין .המלך שנס לקראה ונצא טאו שם

ה פ״א ין*פ דף נשנס ונ״ה סננהא שנס  הנמדא נטפהה אנל פ*נ, ל*נ דף ונני
מ שהונא ט גלשי! מטאי גמ' ס <״ל ול«*ד ,!כי נלשו! מלנא פנה לקראה יני הפ  ו
ע נמס שגה קהשס הוא לגלה הצמבל  טפסי א׳ גהלנה שהוניי.׳ היאשיגה גמינה ני
א! וצוייוהיו פנס הלטה מ ונהוםף פיצי הי פל שיאל נשעמיו אבל ,הנ״ל הכירה
 פונא נדונה׳ סציט מלן נני אבל ,לקיאהה לצאת ביין לא נלה וגני המלך בנח נקיא

 מצא למלן משל שם אמי ע״א ק׳ג דף פםחים ועיי! ,לי,ראהו המדינה בני נל שיוצאים
 במינה בעד בלה י6ט נלה טאי ואדי במקומי ערי ינאי י' הלע , נכנם ׳!׳,׳פינום
ט', ונצא בואו אתר ור״ה כלה שנקרא הרהשזנה  וה«ט פלך, דנקיא הני נתינה נער ה״ט ו

ע נגירסת ;ווו״ק מלכא שנה לקראה והת״ת יני
 קסדים אלו שלק סגה מיץ .בנה של גתלנוש ט׳ ולא נקיה נסיה פילגש נ ד,לכה

 גנדס נוגד ולא שגה סל נמלטש ההול מלטש יהיה ולא נאתר ,במ״ת הונא
ק נקיה ס וננדחו פטאי נ׳ הימן ניאשיה נתנממא אט ,ה"כ1י נב׳ י  נאים נעדי

ה וננשוה ט דף שנח במ׳א ויל הייהרש״א נדבר׳ שלא ווהו ,כמיל מעשהו שלא נין ^  י
ה ה״נו שבה על הטהף דני שניוה׳ב שם נהב ננדהו מיטיא על ע׳א ס , צקיה ננ

 עפמע נשנה נממיש׳ פננעק שיעץ מיק! דעויא ותהא ,טוהים דלא יביט בדני׳ ומפורש
:וא״ש נשנה נקיה אנסוס יסהדדם קצה

 מרץסלהא שהראה נס״ת עי׳ .בלל מק ׳פחוס שלא שעויוה בג׳ להוהי וציין ט הלכר.
 ואפילו ואח הלנה נשיף צהא,תוי טונר.ו צמנףם סמי,ים הסנר עני גני דאמרו

ט וסש־נ ,ני׳ עני ס נלל מהן יפמוה ולא יני  מיפה לאפיין השלישיס ההגטדה על מונ
נ׳ פי,״עי עק מלין יהא יוסי יי דשינס דהא י״ל וק ,נ׳ נפעווה דסיןלים הסוהקים

« נשנה סעודוס ש נשו׳ע ונ*מ ,פגישיח שעודה טל נוונ :ואו׳ש ע״׳ש צ״א כי׳ י
פוין הע״ע לגיישה ,מהטגה שהיה אי שם ה נהיה לה י  ספוד דקאפי האי לפרש נהני

 ש נהנילה ונן נסשלוסן שט התם ינל קידוש נמו דאיט לומר היינו מג״ם
 שם-ינביאמי ונמיא יפיצו פי׳ אויה נ*׳■ וע״ן נהשלוטין, ליחא הנא אנל חשלומין
: ע״׳ש פק׳א שה סהיל״א ונהנמס רצ׳א טס! נשוי ובדרישה י בני יע״! ,ויל הני״א

 0«א הפור פרעה נ׳ שנס: נ"מ עיק .סין על סשלשהן פעייה נל לקנוע וציין שם
ץ כל פקדסי קובע פי׳ והו ני ,נו׳ ינינו דני׳ שס«ש ט׳ יי  ננאש ועיק ,ו

ש פי' אלשקי פהי״ם ונמשונח ,ויל רנינו דבי׳ כל׳ס פי׳ ושן ,לדנייו ראיה שהניא  ̂ג
ט דני׳ ק נ0י נסשונח אמנם ,והניע ההיס נפי' יני  ר,י6 לנפוש רצה ציו ממן הנ

י׳ הגוור פי׳ נ י  נפויה שסי על ולנציע נחג פילא ויאיימו ,אקידובא דייל יביט נ
 היק על דקאי לפרש טנל שסיר דאו ,ה״ן פל משלשה! סעודה נל לקכוע ו״מ״ג ברישא
 אנל . קאעי דאקיישא משמע שיישא היק טל לקטע מיהזניי אנל , הסעודה שנסוך
ט נדעה הסיר ליטס להנייח הכיח שום ניא״תו אין לענ״ד  שם ננרטם דהמעיק ,יני

 על פפודהו קונע דאים ףו"ס נשנהוה שא^ו דהא יהטונה הנואר יראה מ״ב דף
ט ,היק  קידוש מטעם איט אנל ,רל ישיט טונה ושן הסעודה ונחון הסעודה קודם הי
ע מפעם רק ט (נטשינ מציה או וה״ב ט!נ מילא ק  נר.ש'נ דשהרש) קידוש גני יני

: תו״ק ע״יש פם אלשקי טהייט נתשונה

עשור שכיתת הלבות
:ע״״ש פ׳ סי' איים שאגה שו״ת עיק .מ׳ מלאכה נל ב הלכה פיא

, מ״יש גסמניהק לה שט רלא ני.נ0 נמרנהיס וע״! .לס׳ס ע״ן אלו נעגינים שם
ס ,שייר דהט ואה שתיין הישנ׳א נמיוושי ועיין קנינ סנ איננ נ«*צ. ייל ירק ו

קי ה׳נ דאי ׳"ל ו x נשנס שסל יו a פעמים דהא לה הט דצא גיסא ודאי בקטנה 
x בשנה שנם a ;

« ג הלכה ד ופיק נמ״מ עיק .הירק אס לקצב x׳ או ס לשר« ז׳ע הנייא מי  אי
: מל המ*כ לנה ״שב י' סיק x'>0 סי'

 העשה סם עיו דף הפא עיק ,צקיטק ט׳ אהה ידה אשה סדימה כ הלכה (£'{
ט׳ בשמאי  ^■קןאקלו רצה דלא משמע לנאויה ידיו, בססי :אניל4 עליו וגירו ו

מן עציו ונורו להיטק להאניל נד• אהה •דו ח דלפה סקה ווה ,ידיו שסי לי  עלץ נו
,אמ6 יד rt'DX «• קטק להאכיל נדי דהא ניוהינ השניה ידו נהגם שירהון נאמה
מי משום דלאו יראה •וטא טף נהוספחא המעיק אקם  רק להאניל רצה לא יהיצה אי
 רצה שלא הוק נשפאי מעשה שם הקפפהא ו'ל7 ,לסיטק איטיא לסקס יצה זלא

ק שם סיירי ולא ,פ״נ נידו והאכילהו הנמים עליו ונורו נט להאכיל ק  איטד נ
ק נלל רמיצה טי נדק י  משוס נידו צהאנילו רצה צא דשמא׳ דהיס, ותשמע אכילה אי

טיו נידים לי,ינוק איטיא למשפי רצה דלא  משום ידים נשמי אפילו להאכיל עליה ו
 משוס או ,ננסיא״סם שדאמייק דמיטק יניחיה דע״נו פפוס כצל איטר נוה ש״ן דלא

טי דכי אינו דנמאכל קי ייא דהתס רק נלל אי t,א e i נני וו מעשה הש״ם דאניא 
ק x נגונוא דאיייי ה״ט יאיצה ז o o שינסא טשוס לאשק להאפיל נשנה יהיצה ,

 אתה קאי אני׳ אמר מ׳׳ט שם דקאמר והא ,איטיא מקם להיטק דהאגלה הן קי מביא
^ל: P ידה, אשה דפדיהה דאסריק הא על שקדם

טוב יום הלטת
ץ ,ק״ס טל מסרא שם דקאי ו'ל רניט דעה .הרועדוה אה הסנוה ונל טי הלכה פ

ס ד״ה עיא >'<ו ף7 במגינה ההום׳ דעה ונן הג .«פ'  משוס ונו׳ קפל כאלו ונ
ן עיש ,קפל נאילו נסב ע״נ שנס נקיופס ׳0 לא יו*פ וקדשה שיןלים, וע״ג דשנה

הלכה
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 וגי'ני£״ש הי־,נ'פ, סיק אז'ח נ"׳ עי' ואצווים. קליוח לה: ;ו־; C’;:p: יח הלכה

עיש ,ה' ה;' כ״ב ניצה
 שהקשה חקכ׳ש כיי אז״ס י”נ עיי .ניין אלא שיהה ואין ננש־ ה;: כ-הה שאין שם

 ע״ש נהוכ' משתע ונן .יעו״ש ן ני אלא שמהה אין הזה דני:ן א-רינן כ:״כ דהא
 שהעיקר אהה דהן רניגי דעה ע״ס הניירא דנרי שניאר שס ניש״ש ועי' ,ע״א ין׳יש דף

 הכי-הה עיקר ועכשיו בנשר הש-הה עיקר היה ק״כ שנהמיק נזמן רק אנל נשר הוא
 יאכל לא כ”עש א ע ע' דף כנהר־׳; נגה' רנינו כדעה משרע וכן . ש ע כיין אלא יוימ
 בדיו דאף להדיא יכייש וס״כ ,וכוי הוא שהמה השוס ההם יין ישהה ולא נשר אדם
ה- שאץ  אכילה נלא שמיה אין עי׳א ע' דף ק רוע ועי׳ ,נבשר שהמה יש קייס י“נ

 דכייושה ׳עי׳כ ,ציכ שהיה בעיק וסעש׳נ היא קייס שנהמ״ק דנזמן הה"< וההס ,ושהיה
ה, על דהקריניס משוס בנשר אלא אינו השתהה עיקר קייס דכהה׳ק דביי•; דנ״רא : -  ה
 :קייס נזיין דנין אה"נ הבל ביין, אלת אינו השרתה עיקר קייס נהת״ק שהין ובזמן
 ז׳ל הגאון הר: נשו״ע יכה כיון לא ועשי'ז ,ויין בנשר ניו׳נ׳ לשתות צייכים עכשיו ונין

ע, נשר לאכול התיוג אין דעכשיו צהדיא שכתב הק״כ סי״ין מלאדי  הדנר ונכין ניו׳
ה ̂ייי עי' .וני' הדרשות לכהי כי' הוא כך אלא יט הלנ  נ' ה'כה ההליל פיק יריש

 נין ‘ש לה״יד ואה״ז לה׳יה הולכין היו ומשס יני״נ המוספין אה והקרינו
 ואה״ז לכה-״ד ד-קודס ע׳׳א נ״ג דף ביכה ועי׳ ,השיאיה ביה לשההה ואה״ז הערבים
 ע״ש יש נהיה דכהיח כו׳ נכסין בעלי הללי ע׳ב יי׳ה דף ניצה ועי' ושהיה, לאכילה

כ־ן יי ונהנר
ה  תמי הוה כד הזקן הלל ד׳ ה'כה ההליל פ' •יי ירו: עי' כו', ראש בקלות כ הלנ

כו' לין אתר הוה ראש שקלית רכיזנה ביה שתהה פי' בשתי עכדין לון
 בכושר, ענדין להון ת״א היה כד ׳:״:׳-יה פ;כק אלן כהיב והלא צריך הוא לקיליס;

 קילוס; הניב אפר היה , ההניה ::ייהה וש״היס נכש־וה אוהס רואה שהיה נקה׳יע !ני'
ישראל,עש. של

ופצה הפץ הלבור,
א ״ הי ההלכות לפני אשר ה־יצוה ב־ינין פ  נגיה עי׳ .י״ד גייס מ-ן לאכול שלא נ

 כתב ת״א נהל׳ התניה נהקדתה רביני כשין שינוי על שהעיר ע'כ כ״ד דף כשהים
 על תיתא הוה שניוהי יסייס ליהנות שלא נ”שה יצני צהכול ש.ס וערלה הכרס נניכלאי

 ה״ש היא דהתן אעיינ התן לאכול שלא נתב כהנוהן מ’הו בה;׳ הה! צבי רניני דברי
ד. יאכל, לא נהרייייהו דכהיש הנסקל כשור  י■]'; ר״,- שית דכייו על אמה ואני עכ׳
 ונסה'ת תהיה, כאן אין אבל הנשקל שור בשר להכיל שלא קפ״ה ת’ל נבהיי• רניכו
 דנהכילה צ ואע יאכל לא נאהר נ’ונכה ,וניאי־ו ה־יק־א לשי; מציה לכל להביא דרכו
 לא הוה ה״קיא דלשין כיון אכל ושהכיי קדס אא'כ צה השכהה דלא רתוק פרשי הוא

 ז״ל <יכי,ו ה,היצ הדיני! ת׳׳אבהקדתה להל' בהקד״הו ילאכוקי נהכול, שלא כתב יאכל
 כתב ההציה על המקרה לשין ״ניא ו,איני ובזמן נמק־ה הקודם תהרצוה העיקר לסדר

 בשקדס בסברת הנהלה מציאות שהיא הפני הנזכילה והשתי-.׳ ליהעח שלא שה"נ צבי
 דשם הע"צ ליהנות ש'א הנסקל שיר צבי כת: היד לפני אשי הקיצור וכינין ,ושהכיו
 לההריך ציין היה וכתן ,בתורך הכיאיר שס יכיא שאיני הכני רק המקרא לשו; יביה

 •התו ה• נ"כ יייש: ולכי׳ז ליהנות, שלא כתב ויכן ושהכיו דקדס הצהרא לשו; ולהניא
 כי בכיה צבי שכה: קכיז סי' זי׳ל צרכינו הדיי כאר נשי״ה ועי' ע״ש, הת; בדי; ה:.יה
 והכ״נה ,יכו' ההד ע.ין והאכילה שהיא תכני בפ״ע ל״'ע לתנוחה ראוי אין הנאה איסיי

 לכך 'יתר רצילה היא הנאה הנסקל שור צכי אבל רצילה, יותר הנאה היא שהאכילה
: ודו׳ק ,ליהנות ש'א בלשי; רניע כחב

 יצהעו, ה״ההו נ וש דהילין מנהרא שהוא ת’י עי' ישותה היממה ואחד א הלכד,
י יבינו כ'שין א׳ כרק התוספתא וכלשון

 דאכילו הכוונה שפייש כי' סי' ת א הלק ה״ק נייב עי׳ .לעולם נהרה אסור ד הלכה
 ש ע ,והירושלמי מכנתרא לזה ראיה יהכיא ,אתריו קנסו לבני

 שו״ה ועי' ,הנ״ל כ׳ מא׳ת יק ניב ועי׳ ,דהיהינו ״דין שהוא ה"מ עי' באונס או שם
ע׳ש ,י׳ סיין שליה מהדת

 ע״ש ,נ"צ סימן הה״ח נונ׳ה עי' .התת; מן כיש אוכל ו הלכה
ן ״  ע״פ כרק ״יש ממשנה זהו שיס: כד יתכל לא שניכ-אל עני אפילי ח הלכה פ

 והאי כהוס׳ הה־ פי׳ עוד שס ויש ,שם שכהוס' ירהשו; כפירוש רנינו ומפרש
 וני,א כן, שמכרש בישנ״ם צ"כ ונ״נ פסהיס בעיני יאכל דלה אהא קאי עני ואפילו
 ̂פי לעיתס 'דקי התוס׳ בא-ת והנה בפ״ע דיכוי הוא שיסב עד יאכל ד,א לפי׳׳ז

 העתיקו בש'ח פ' רד״ר יעי׳ ,ויזיו בלא יוא צירסהנו חינס ,נוח׳ו ואפילו גייסחס
 והשמע זה שלפני הדינים שס ^׳תא שיסב עד יתכל לא שבישראל עצי ואפילו כך הישנה

ז״ל. כרבינו משם
ח ״  כירך היה הלל שלדעת רנינו כתב שלא שהיה בלה״מ עי' .ומרור מצה כורך ה״ו פ

 דהיאך הקשה פסמים שילהי המרדכי דהנה נזה והנ״ל .ביתד ומ.יוי מצה פשח
 ׳"צ בכריתות אהליגן דהא ביחד הרוסה והזיה מיוד וכזיה רצה כזיה אובל שהיה אסשר
 יהתילה נאכל דיל״א מקשי. תאי לכאירה והצי. רכניצה יותר מהזיק בה״ב דאין ע׳׳ב
כהביתר דייא, מזה זיי. ית.י מזה זיה חצי עוד תנל ואת״כ מזה זית והצי מזה זית מצי

............................................ או יא
דהקכה דלפ״ד חתוהין, המרדפי

 דברי כל כא״ה אכן ככלייוה לאוכלם צייך דלכההלה ניכוס תע*\,אך סימן נאו״ח
 ואין נכייהוה הגיל יפירכת מצה' הקשה לא ליה 1'ע והקשה דלפ״ד ,חהוהין המרדפי

הא עס הכביצה יוהר מהזיק דאין זה הוא אהד דעצין זיהיס משצי יותר מהזיק שה״ש
 קושייתו צם נא־ה אך א׳. ס׳ק סי׳הפ״ו גה״א כה״ש זיתים, תשני יותר החזיק דאין

 כלא היה לא וא'כ נעלהא בעיניל די דהא כזית צדיך ותריסי, שמענו לא דתטלם לק'מ
 זיהיס ש,י מכל זיתים ישני יותר רתזיק דאין יתזיק זיתים ושני ומרור מצה זיתים שני

 תחזיק היה דאיך כורך היה הכשה ד:ס נימא דאי!־ הלה״ה קישיח מיושב ולפי׳׳ז .מהזיק
י ווי״ק ,החזיק זיהיס ישכי בורך מוית דרק אע׳ב זיתים שלשה

סוכה הלכות
״  כנן רנינו וככב .נה״ת עי׳ ,וכו' שש כגן שיוא לאמו צריך שאיצו קשן א הלכה ’פ

: ע״ש ,שש כנן שצ״ל חר'מ שי׳ כוי: ז׳׳ל הנר״א בביאורי עי׳ ,שש כנן ממם

בלילה נ,ית ואפילת דין התרי זו בנא רנינו שכתב מה .אכל לא וכאילו ח הלכה
לסוכה לילך והייב יצא לא כזו בסונה כזית אבל דאם צהצמע ,תונס הראשון

 ,זמן לערן זס נניח! דין שם שהמציא באן לאו׳ח פמ'צ ועי׳ ,הגזיה לאכול אמרי.
ע״ש; הכזית, לעצי! הל״ל ועדיפא

לולב הלכות
ח ״  עיק .ונו' המריות נעלי לולב של משורו שידלולו והוא עליו נכרצו נ הלכה פ

 פירש לא והב"• ,דעתם נתויו״ש פי' וכן ,והרי׳׳ף רנינו דעת שפירש תה לת״ר
ס, תמרים כפות נס׳ במבואי כן הנ״י פי׳ שמוכרת יראה נרי״ף והדומה כן,  ובה' פ

 בדעת הב•׳ דעת שתכוון יראה לרנינז המפנה נפי' והרואה .ז״ל להדאנ״ד דעים המים
שהניא והא ציור, להניא צריך היה לא הלח״מ דלכי' ציור להניא ידהיצרך הרהני׳ם

כחג ימי נשאי נשי אי נ״מ הדי דלעגין אתרת לכוונה להסב יש מהירושלמי ראיה סיץ
: ודו״ק ע״ס ראשון, יום זולת

 ליה במצות ז״ל ליבינו נסר.'מ עי' נו׳ ענווה נו׳ האדם שישתה הבמיה טו הלבה
 אם דאף מסולקים שמה אספי המגילח דברי והנה .י״ז פ״ז מצוה הנוספות

 בישוב והנ״ל בשרשיו. רביע נמי׳ש לנדנה מנויין הלאוין עב') הצוצוה תריצי שהוא ציניא
 האדם יעשה שלא הוא שהמטון נמ'מ באן וכמ״ש אלה יבינו דברי כ ע סלה שתי

 שנשנה אף הת״ב לכל סלל צווי הוא וא״ב ע״ש, עליו סונה שהן נהו והתניה ההוקיס
׳ שורש ז״ל רנינו נדבי' ועי' כלוס, בכך אין עכ׳׳ז מיוהדות מצות אצל  עשה כמו ו

ע״ש: ז״ל, יבינו כם וכמ״ש נמנין, נא אינו אעפ״ב עריות אצל שנפנה תהיס דקדושים

שקלים הלכות
 שלם לב נספר כי׳ .ונו׳ ירבה לא העשיר שנאמר נו' מס״־ מ״ע א הלכה פ״א

לאוין, לשני ׳מעיע לא והדל ירבה לא העשיר מנינו מצה לא למה שהקשה
 בהדל אבל ,ליטת צריך דאין הכי זיל רניצו שיפרש אפשר •רבה לא בעניי דבשליא

 נמנית אינה דהשלילה ת׳ שורש ז׳ל יבינו דברי לפי דלקיר ונ״ל .עכי׳ל ,קכה ימעיג׳ לא
 שהעיר עהית ברמב"! מצאה׳ שוב .ע׳ש הכהן ינקי לא וכן העבדיס נלאה תצא לא כיו

ונכון; ע״ש כמ״ש ליישש מדבריו וההויס זאת נקושית

החודש קדוש הלבות
 ז׳ל הרמ׳ה בהכנות עיין .נו׳ השנה את תעצדין סימ-יס נ' על נ הלכה פ״ד

 מר.ן שתיס על ,הש.ה רעכדין סימנים צי על הניא דנהדיא ליהא והא שכתנ
 אכן .׳עו״ש ר.עבדין אין לכדה התקופה על הכילו , חעכרין אין מהן אתר על מעכרין
 א' לשפק סעד שיש קרסה ,נ׳ כדק דשגר,דיין נתושפתא דכשתעיין ליישכ יש לעג'ד

 מיןפי נ־ושפתס דפשינוה תילתא שנקינן ולא ,״ענדין לנדה התקופה דעל שנגמרא
 ; עיי׳יש ה' יק ס קמ״ה כי' בש״ך יד יו נש״ע נזה נכיוצס ועיין , דציירא סכיקא

ה דף דפנהדרין ברייתא עיי, ה:צי.. לעיכור ״ושיבין אין יא הלכה ,”ע ׳'  ושש׳׳נ נ
 ז*ל יש״י כשיכית הוא כו׳ גיוה״נ כיובל והות נוי הצינה ויפני ופ״נ יכינו

 ,כן' המי; קומקום לו מהיין שהיו כיומא תמרינן דהא הקשו כם וההוס' שם שנהדדין
 ,ני.ו:׳ יעו״ש כוי היום שכל הרצפה קרירות משום היי,ו הנינה דמיני ההיס׳ פידכי לין

שפיר וא"כ ,כן הקנו ואישכני: ליק, דרך שם ביומא א״יינן דהא דל״ק ד יע. אינס
יחוש ושכיר ממין לסתם אשור דלדידיה ואישכנים זקן שאינו לכה״ג דצינה הכש איכא

.השנה כעיטר מפן יהיה ולא הלינה מפני
 שהשיג נציכו פס נ”כתש הימ״ה נהשנה עיין .נו׳ כאמרו שזה לי ידאה טו הי׳כה

 מפני להחעני ראוי דהיהר שם מבואר רבי׳ש, נא ואיש הגיא נהדיא דהא
 .נזה שנדהקו המפרשים ננל ועי׳ ,בצורת שנת שהיחס מהמת עברוה לא ואעפ׳׳ג החביב

 הפל והיו היתה בצורת דשנה פס שתהיו תה מפרש דינינו בפשיכיות לייבב ו'״נ
 היה ולא לו יצייתו נא יעברו שאס שראה ממש נכועל שסיס היינו הצרצור. לניר, רצין

 ליה ניהא אמרו גזה כיוצא ועל ,דאורייתא הדש איפור על ויעברו העומר עד סיהינים
 דנמיא דלישצא כשסא וכ"מ ,ע״א ל״ב דף עירוני! נו׳ זוטא מיסורא כבד ליי לינר

דלסה ועוד ,בו' מצין והיו למימר הו׳ל רצין וי.כל למיתר ל’ הו דמאי מבינו כדברי ישיע
P להרמנ״ס ס׳יל וא'כ ,נר'ש א״ו היתה בצורי. ושני, אמר שכבר אמר נ׳ל זה אי־

 איטר על יעברו שמא דהיישינן מעברי; אין והצכרים הדרכים צויך תכני יעכון ד:ש,ת
 שמא היישינן ולא מעברי! האילן וסירות והתקופה האביב מפני אכל , רה׳׳ח שהוא הדש

 דהיהה אף אלישע עיניה דלא משמע דנרייתא הא אך ,חיש איטר על צעכיר יבואו
 על טדאי עוביין והיו רצין העם שהיי שיאה התם שאגי האילן יכייית האביב יפני ציינה
 חיישינן לא סיש איטר על יעברו שמא תשש מפגי אבל ,עיברה לא ולכך הדש איטר

.ויו״ק האילן וסירות ואביב הר.קופה תפני רעבון נפר אף ומעברי;

תעניות הלבות
 המצוח נספר רנינו דברי נצ״ע שהניח מ״ת פיין נו׳ מה״ס מ״ע א רליד, פ״א

 שלא ציס כל על נהצונרוה לסייע ויצות במקדש סקיננות שעל הי,יעה מצות שכלל
 ביובל תקיעה של חילור, נכועס כתב ר,ל״ז עשה בסהיס והנה .אמה נמצוה וכו׳ הניא
 הקע״ה כי' או״ח פמ׳׳נ ועיין ,זביון וזו מייות דיך שזו ,אהד עני; הס שחין מכני לר״י,

י למד במשבצות בי  יר״ה תקיטר. דגני ואפ״ל ודוחק. אמי עניינם שכאן ההיניך יי
̂ל לשמוע אהד כל שמתוייב הוא ני״ה ההקיעה שמצות יפני שוה עניינם אין ודיונל  ר
 נ׳ז, נוימן ת׳ת ללשוער.יי ר^דב־ז ת ב:ו וכמנותר המקיעה, היא היובל ותקיעת שופר
 וצ׳ע , שופר הל' בייש כהלס״ס ודלא ,שוכר הל השמ״נ על בביאורו ז״ל ס הוא וני׳נ

ס נ׳ ־י .ודו״ק יט״ש ונהינוך ונר.ו"נ שמיפין מהל' י״ת הלנה -ויד ברק נ
ב ״  הלי לא יע״ב שהי,שה שצם י.נ נספר עיין .ס' ישראל כל ונהנו ר, הלכה פ

;עיי״ש קל״ן כי׳ תאי״ת יעי,נ משנעת שו׳ס יעיין סישנ׳יא נהידושי ועיין ,נמנהנא

טגילד, הלנות
א ״  הוא אס יודאי יל״ק ול״נ .נלת׳ימ עיין . פורים תהוא להזכיר נוי יג הלבה פ

<״מ מאי לנאירה וא׳יה ,כי״ג מהג ושממה ומהמה מנוה השלוח דיני כל נדהה י
בדריבת
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 י*ל b*9( ,ל0ר0< גגל s9bל7s>b9 0 רסנרג 0« רפגסיו p'bs גסס b׳9s ר<*ג0
 ט לגסוס י4ר •!b *ג0פ5ו וגסג טס מילק M ולק p ג0<03 000 רניס טס! 0נ7

ה,0סל טי ג ה ̂ל W ו « נ0ג ומסו״ה ס  מה הגוי הסמיס ומסויר , b70» bo«b7 נ
ס סגסג ק גסג 0ול ,גה0סל ט לגסוס י4י 0׳b גס״ג0ו יגי  הימג׳ס רגיי טף י

o 30ws7לbגb s0׳ sbn ק ג ט ^ 3גי  גסמילה סגסג וגסו סנגנו גמקוס וטיס ,לגו
:וססוס טסין >|b לפטס 0סל סנגנו וגמקוס

DV קי סקרסו גסייס גני ג .טי 4ו ג׳ ס nobs יל0ט bo׳b גנמיס 0*03 ו  גפיי
ס , גיוס ט וססלקץ גיוס ט נוגק m«>3 ליוס סקרימין לר\Ob 0 גסג ויני

W1 הפסנה לסק מפני מסלקי! גסג p o s  nobo 'ט  ייק7ל מנין ׳bob וסמסני ,ו
os׳tf ס מרנסג ט ס ממסיג דייק ולא סלק אס י ס יא7נה יני  יום פלוס ׳C הלנה גיי
ט' ועיייוס נסיים למי ייר  הוי ,לאניויס ופספס וטי וספסה מפסה יוס להפסן ו

ס לגני פסססלאניוים 0פלו7 ליניס רסיל נהריא י ייר גיוס מא נפיי נ  פיייוסול׳פ: ג
נ00 ספיוס טא פסוס הגטפי פגי! .ט' יין וטסה סו הלנו!  ספסה אין פ*ק3ג י

ס סגסג 30ו ,tfa קיס רף גפסמיס גראיסא גיין אלא  790CS פר יני
ס ט לגיון הסן אווי p פ7י ולא פר אפיו ׳t רף ונפגילה וייי מ  הכוונה ואפ׳ל .מ
ה, ה ט ט ט אופס לפסוס גסיג ט ה פססהוספסה, י אוי  ספאסי ,טא לסק גפל ^

 גס ,ספסה יפי הס פססה יפי סהס סאסי סטלא ק*ר) (סהליס אסס לגג יספס "|0
7M0 ג פאי וא*ג , 3000 יפי רס טראי ג״! אלא ספסה ואין ספסה יסי סגסוג  ל

ט לגסוג לא טה סלא נ*ג סיסהה אסיג ,נלטר 3000 יסי או לגרר 3000 י  ספס י
טי פספס טני הססייה, יי  רלא פר דססה יו*ל, ניהניה לן ראסניו ננהיל רפי ו

ע  רלא שמא P שפמה נאן אין זה נאופן ושמילא מיוני, לגיון המן ארור נין יי
פ ס ופס לפי ונס ,הסן רארט יו ט יני  והספסה לסוד מא רהפשסה ונפלא ,מא הגי נ

:היגר ונמסו .לסור

חנוכוז הלכות
 שמן טה אמו יוס פל רהלא סהקסה ננ׳י פיין סי. אמר יוס אלא 3 הלכח ם*ג

 מטלו היה ולא ׳וועה, הסאילסוס וגי׳ ,יטס מ' אלא נם היה לא ואיג להרליק
 פה טה נ«ל גס לן ראץ ,קוסיא ראינה פסוס טאה ילפענ״ד .לק"פ ואיג ,אמד יום

ט אנפיוסס סטל מאמי ,גפמא ולא טגר סלא טון שנפלא  מהיוון לפפא לפסוס היי
ס ונפס׳ג נ*א נשנס מפיא מאיסא ט ט היא»ן גלילה א״ג א' נהל' י  «ס טה נ

:פהוי סק פן שמלאו
ס טא .והלל ספסה ימי נ ר■3הל ס ,יו*פ וקנפוס מפי ספטאי למה טיו  0>ני טי

r לניק נינרס טייס ספסה t ק נמ״א ופ״ן ,פיי״ס ל׳ו טמן  ספיוי ט
ק ט רלסממה והטיס הסריס גסס סהגיא נ' ל קנ  סאפיג ופה האלה טפיס ט

א ט ק ולמראה ולהלל לייא קנטס אמת ולא ומדיה נהלל מ  טלסא מא ויו״פ נ
י רמא מפ0מ אנל ,הזה נלטן טליל ינינו לרפס נסטה גאנט נ  פיס וייל ,אמו ו
ק הא לפיוס׳ אייה סאגס רני׳ פינ ו ו ט רפטס ל  טג יום. נני ושממה פייה וי
 לסממה פי' פוג יוס יקנטס פי4 נאן נס נן פל אסי הלל, לאמי הנסיגה טא זאס

ה, ננמרא הנאמר ינינו דהשייס והא ,נהלל מא פיג ואסר 00 משיש ונמ״ש א מי  ונ
רניי נזניו פה״ג דיני ני [הנם הנסים פל לופי זיל ופייש■• « נ  ספלס נהל׳ ויל יני
ס ניל .נאן) נס נקלוה הגפיא לטן להניא לו טה פניו וניהפיו טואס פטס ויני  נ

אה י*ל נס .הנם פל מדאה נקיא שומ ,וניטהיה ניס הדלקס טיס טו  הטונה ו
קי הפפיפו אפאי סספה ,לספינ נניאוייו היאים הפיה פיושנ ונזה ,פטטם  קטפ3 ט

י, נ ס ולדפס ג ס לפיסיס יני ס נסנ0 וזט מדאה, נמלס הנאפי טי  והלל שממה יני
א נסרי הניוס ומוליקין :ואיש סנהנט הטונה לפי מפי

ה ה אפ׳ג ט׳ .ט׳ יסירה פפסה יפי לא ו הלנ א שפמה נאפי דני׳ קי  ט מיוס ני מ
פידג׳ מנא נפריש ס׳ןופיק (נספיה פטונם היא לנ פיק יומא נ  גדיה יו

פירק; וספטס ססיס
ס ס הלל סקס ולא ק טיי r .ט' נ o ס  הריס גמסיג לסלסל סהאיין לק טגס טי

ס לטן 0י4ולנ .רייג גפפמא ה יני  לא מנילה לו ן סא ט זה לפפס סאפילו טי
דני נספי ונמסינ אסההלל יקיא ס' סטגא אגיהס וגאסל יוקף ו ל ג  bb רניון ^
נ ההלל אסיוס סקס ס פינה ולכן ,הספס נניפול אף יאסי לא פ' ס ונסג וני  ניי

ס ונג׳ ,יאסי סלא אסר לשק ויוירנ ט ,סקס לא טיי  פה לט אן .הסיס יהדק זה לס לי
 ואססד מיוני טקס לא אס רנס וי^מי יגיג• אשלי מי לדמוי• נסויסהגיל שספלפל

 P ,הלל לומר נסננאלק מטא סלא ליה נל פל שסקס טגיאיס מסקנס המה ססוייגיס
ם טיי ן ,הסיקון היה לא נ י י ם יאפי שלא שלילה נ טיי ס ,נ :ווויק טי

נמוקיטדדא״י השמטות
פהוראדנא מדל יעווגץ יונה אברהם י׳ תאח הרב סאת

שבח הלכות

ג שניו יססיל ט הכוס׳ יהא לא י  היי פטו פניסס מהלי ויל נסרהיה טיו (טה צ'«1 מהסוספיח ט
ה דגי תיס' שאץ ניאה רל יניס פונגי פג•  ילא כייה־ג לא טאנה נטיית לא אנל • נהינו׳ אלא מי

 המתני פל נ0לה יש h ’קושי גאגת אן י ופ׳א פא1י פל ׳יהיג טס' יגה' לת־׳נו וטין ■ ס' טגתות
א נסי׳ 0ש1 ט' שניהית לנט הטת׳ יגיל מיפרס לשו! נניףאיגפתיי, י<מ ונסי' פרס ט  ג' ההין י

א1ונניא ס׳ היזוש סמול«ל להוסיף סלוץ 'יא נ' «י' ׳ ג רה״א סי' ויל ו  :<וש) הניל ט
ק ר א פ  ס־א) פס•®נדיגימיס(וףנ־י«״! טי• ודליל ידולמ«הנהמה משיג »' וד" ר
ג סני תודה י ני «יןר איס תוטו לו טו או הסטר «ל וכשיטה ט' יוסף י  סגידולו ו

י ס דש" טסת אקלט י0ו  סוליאה הטלות וסתס 0לון «*ש גטס אלא וו״נ שאינו רל וטסנ׳
:וורק ט הפוני

ב 13ר6 י ט' ואין ׳0 מיי כ ץ ו י נ ס פ ניי סו ה פ תנ סנ רפ פיןנ ט״ ה טי ה אוז ס ט פןנ ץו סנ ל  אנ
 מנידץמגגליס אין שנ• ושנת(סיד) מטספתא לוןותין מכריו ול־נ • פ׳ש ט' גתסיסין י
נ ׳ ט תרסיס סנדלי! ט' אמון ופי,נטן סכיו אנל ישיס  ת״א דיי נר״תא תסס סניז׳! כדין לק פ'
ש פנפל לא מנוד׳! זאץ ד ופוןנתין ונסכין ישן ולא ט נ  ה״נו אות! ומי,נתין וסכין התוסטוא מ

הסט - סדשיס פנפליס סטן דאין התוסגתא כדססיס התדשיס לא אכל ■ טשניס  דהיכה השוס נראה ו
«ד הסוס אסוי לסנפליס , ויל הומרס מוש־ג פ י נ מי נ'  אכל גתדטס הכל גתנ ט ונס •ו-ו) הל' (

טג ול־נ • פ־נ סטי מלם כאלו נישניס התר ויניס K כתג ויל והיה • פותי טשניס  דיו דהיליא פ
א 01 ת ט ט הסט • היל ט נ מהטס וקיטת • נתדשיס אלא ש״ן אינו ופיטר ליל ו '  אלא ש־יו איני נ

טו איק אישים ט נישיס ט נניל 0<שיwwm 0 וסט! ספס יוסו • לוןיסס יד י  ונפל ונרי! כיאור נ
דנייו צלל טלין פי סוף הנטרס שלפי תין דסל אוי ס ט ולא טי » והדל • נידו פל  שנתנת׳־ פ»פט

דו א טאס היה רל ולהיה דו ו י ט איס ווה »ה וקיסת נ ט ו  סיפנים נ־0 תה ■ גתוסנתא כהויא נ
 אטהו פדי• ולאטין׳ טור פוטס דאגיא <י,פ אטיוא ודאי חושיס ולאסנדלי! סנפלין לא פנרדץ אין דל

דן אין די,תני נתוסטזא והיינו • ט' תדש פנידין אייא  הי' • אסור חושיס טוג ולק ׳שטס פנפליס מני
, פה ל4 תדשיס אטלו י ט ן הישניס את ופי,נתין סט! אגל ט ט «ד הוי והוזדשיס י,אפי ווי.א ט  • פ

תי׳ והיה קאפו יטשטסאיסאדפילתא מ ס שי ט ס הליג) ויל(הניא וכיס כפטג כ  יגלו ספל ט
ס סישינ פוסלו לפל יהיה 'ט' מקנתו  ;ודויון כפיס לטשט פותי נסיס שנתלגלן אופל כאן דל יני
ק ו «י התיי ויטט ויל היה וניג • התוסס מנפל נתון או הי■ 3־0 ^ טו טאי ולא 0ט  • ס
p אין תני פרלא וגיל ׳ u o טן ולא  ולא תדש לא סנדל או טנפל נתון והוא שפן ינלו י

ט אכל רי,גפנייין לתקטא תדש כין אלוה ואץ דוה משאה •סן׳ י  מפנו משוס הוא דהאיהור ט
ן ואתו פשפש סתם אוקווד טו ט דס״ן נתדש י ן נדל פינוו ס״ן לא ניסן פשאיג ט י וו :ו

סד אסורטזינ א לןו>■ השנת 01׳ את ו י ן ו טן פ פ ש פ י ו ט ה לנדפ אז• ד ת טי ל ואפתה׳ ו ^ 
ן לל«ד ס השנת לי,יש רצדן <!דא « ״ נ ט וו'ל כתג שנת הלי נייש ויל דהדמנים אשת והן מנ י  שנ

ס שנאי n פמלאנס נשטפי תונו״ השניט טו שנו ׳ ת א לפו ויל דהדפנ׳ס ט !י מו ט טי ד פ ־ פ  ל
הן ולא דתשסת אתטנא א פ י קי ט ו ה הניל והשאילתות תנתופא הפריש ונרי לט ואפנס • וליש י ו » 

ל ת• דתץנלקיש «י הי פ ס י הי סנו י יןיא פיאר דודא■ ׳הניאה טו ט ו ס לונ׳יה ו סיי סתס נו או  אז
o וטרה הוא דקיא זטרס n ו ת ט טו , ו לי נ וגירה וכפו ט טי ג אסתר נפנילת ד טז  האלה והיפים ד

טסמינו נן רוקא■ גסה וטרה וונ פי אנויו מ ר שצוה ממילא אונ ס• לסת פסןקיאו  ואץפוןוא טו
ד ט א צ ת ופשטות השוס ת א ד ט תו פז ט פ ג ו טז  י ט ולסת לקדשו נכדי שטשנתהיןטס ׳וסהשנת ה

«פ שםזתדס דפפיש ו דונו׳ וסולן ט• תפנו סו ט תי ש ש תגיוס ט ג השניט דנ ה׳ ט ר י 01׳ את נ

 אווזי זהנתוג ותיודשאומיופיסגאנופויאופייסטוינהוא טאתהתסתט ילק השנתדקדשהו׳
 ‘הוןנ׳הונתט רקושאיתו נפ» ט■ ויסת אותו שיקדש והוטדהתנרוס נדנייס רוטראתיוססשנת

 הטטששתיסישששססיונייונותקס נוןידיש ׳■נט נושא שוס דהכותה ואפשר הסווג דפס״ס יספו
 רק וטיט טששתיפתשוני■ וני' ישפדו ליפי הקנו ונשנת ייטלו■ לומד »טת טופלת נאפת תדל

שד:1ס שתגטטס^יפיספםהסיוניימטן טנספוסטווגסוסטסאסשיפשלןתדשטוס

טוב יום הלסת
ק  סוץ ל»| וניס • גיופו ליל.דאפילו• ט״ לתולה פותי ניופו ואפילו נרה נפליש •׳ הלי ב פר
 0ל«ל פותי דהא הנין «׳לפצפו ושנת ליו־פ פשנת סננה סד לא פנויה וניצה פיי, ויל י

ת ׳'א) סין טי(תצית נשיא ופ״ן סננה צו טש יורק: ק ואו שלא וטלית הלתית פל וטסו׳ ט יטוי

ומצד. חמץ הלכות
 סלו טהיש ניפרם פ״ן • ט' נשאוי 0״0ו ט' תתן לן rbr לא נתויס התונ »'חל' די ®״ק

 ט דפסייש ו'צ יטנו שהטא '1 דף דניצה הוגיא פנת .וין‘ל לפני אלה מט לא ויל והםת'נ
r «פ־ן(סי• אמנם היא מילתא ותדא t {טן תדא לאוץ לשני אלה פנה ליס  וקשה • לשאור ותוא ל
טי לפדן פלת׳ ג׳ י שם דאפיינן לפאי דסיל ונלפ־ד הדל פ»ניא פל״ ^ תויק היי נ4 • ני  ל

טי לגני נייפ • תפן ווה! שאיי דוהו אטלס גני ופודה אפיג  • להו אתו טטיא ותר • דנהו תית׳ ני
ק והיל נהי לני׳ם ואיגטילא להוי תשניק פינתי׳לאו׳ דתיישיטיאאיתלהו טין וירי;  ^׳
טי  ואן • לאו׳ תר׳ ופסיג דנסו טלי דתיי • לאזליג" לינא נוה פ־פ • לה! אית שיטיא יתד פאנילה ני
 ט* » נספיה שציץ פה אן • לניס » מוניא דפניד נהצייגותא • לתייוייהו דצייניק' פתני׳' תד לילף
 הל ל«לשטת נפיק טיה ינסשנה טפי סטת דוה <לפ;יו פיו) :אוי(דניים לן •יאה צא הזנוי. ליה
• •יג) (שנסת »אפו לפה טונתו אן אתיינא אולדישא לאכילה ניגו' להשיות ני״ לאו• טו  טיו
 לא • תפן לן תיא: לא היי קשה לנאורה אזת אתיא י ייילר ניל שאיי לו ־יאד ילא תיו לן תאה .לא

א טוןונלילן ״ל פיו וטלשתת• ניפאילא דםניתהט טנ  תיא טוןדילפיק טויאהיהלאינו׳ י
 נלפייו היפניסוהספיג דפת אפנה טדת ניפנין פיין •פצא נל ל«ין ונפו־ש י לן לן • מרש מתניתה
ט ספתפן דסיל לספמייהו ואיל" היא פילתא תדא ושתוי יתפן דהוניתו b קשה o'h לוקה non פי ri 

 ותיסון י לאגילס דפפן משוס • פני• שאוי תטק הוא לא תפן י«נא כתג דאי ציינותא לנ״ה
 פוזפן f ני, •לפיק יי, טן וה ואין טא אתרתא מילתא הואיל פי׳נו • שאור •יפיק הוה אי אפילו ל״

 איקו• ושאיינ'נ פאור• ווםו טז והו לגיס אפ*נ • הדין טנשיןפן דאין • פ<" פלקיק הוא לא איי
 תפן ופל וליפי טנ״הו נ•1ל0ל אדפתת תיסן ולא היט נ׳ לתיוו״הו צנ״טנן יי, • היא פילתא יתוא חפן
א ל! טון»ל• אנל לאטלס יאו• דאינו משוס יחסנא ח״נה לא שאיי של טנ  לאנילס יאו• שאץ דאסא•• י

י פמילא י •יאה ננל אסור  ללק ישניסס ויל הסנרג הדפניס ופת ולק י היא ותוא טן נכלל להיות ט
ט יס׳ל אזשי הט־י, אכל ת:ינ אתי  דת■ והוי פ;ום • אלו לאן פל לוהין ואין סטסקיס שתי נד

טיג• אף שפיר ולק • דתשניתו לנפה  אספו סי• ואם • צנ״נותא לטפני נטק שפת נרה לא• ט• י
 קצין הארנת• (וקרא • 01 לא פל טנשץ אן ינלאיה טון קיא ל" וגתנ מת הי• לא לפילף פתני״ תד
 יאנ׳ס מו׳פ נהלי א"׳ שאגת שו'ת ופ״ן אלו ללאץ פלקות פציס אתי ק״פו לא קיימו דקי״ל לפא• כיה

 ווו• ופיית• שס ניצה הייושלפ• מוט׳ ול וה«רנ היפניס ליפת יא" להניא נלפרד נואת א להאייו)
 דאיג אפית ואי • ושנה סלשיס ולא • טיתות וששה שלשים יק טינ מילא • פוץ טטק דצאנילה
טן ווס לתלנ נדהתשע ושנה שלשים לטתד ציין ט' אנת׳ איג • דנט פיל• תי׳ נוימ שוה דשיטי!  ו

 תנו שאי וויו יתפייק .לאגילס לט יפשויק נל rth ל«. ד1א ישיטי אנ״נ «ש״. נאנס״ אתי נל
 נראה וק . שס נפניאי צי״ט פליז יק דאזא הוא לא• לפפו״ לא ני• ולפדן תסכה נתו שניהם טן
ותמו סאו לפסס ומדל . מ־• לא• פ0ט וסיס . •s פהת גני דף(צ־ס) יפטיס מטניא טד

:ודו״ק .ותמנא מדפסס טא תו דילמא
ק ר  סיל רל.ולי/דסיפניסרל ט׳ונפש׳נה־ה יר״׳-ניאנ־ינריהאםאקנפקוסאוי ח׳ פ
*ו סדי הוי ואיה .האטלס נמקום היי הטס פ! והכינה נאניא דאפי• ׳ אוו. ג׳ננפקוס ט



מרדא׳י נימוקי4ג6
ה מ ן י ג ת ־ ד ע י נ י * י י י ס י ל ת ע ^ א ל ה י ה א א ג ק י ו י ד ה י ם נ י ל ^ י ל אלי ן ע י י ״ כ ו נ י ־ ו נ ־ ל פ ה ו ע ה מ נ ג  .מ

' ־ א ד ת ל ו ר ג מ ו נ ״ ל ^“ה ו א א י ל ן ה ה י ע ׳ נ 0':’־■ר ג י * ע א י א ל י י ‘ד י ח א פ ל ט ת ל ע כ נ ו י י ל ג ל ה ת ה כ - נ א ל  א
: י ד ה ל נ ״ נ : ו ת כ ה י ־ : ו ה ע ־ כ י ׳ ־ ה ל ד ׳ p ז o c פ '‘ל : ־ א ־ ל ' ד ס ל ג ך ע י מ ס c נ  c ^ ־ ו י ן י ל r ו r : r 

ת צ ; : ־ :* ■ י מ • * * ^ ׳ ל t ה י כ פ ל ' ״ ת : :r ' ׳ ־ : • r־ c o*■ ל ט ׳ : * י ׳ י נ ל ל ל ל ה : מ ' • * ה * צ - א : ל ־ א ה נ מ פ א
• : ^ ו : ד א " : ' ־ ן ־ : י ׳ * '■*;־<־ : י ד ה * נ ' : ש א , ד : ' י ת י ד5מ ס ט ת י ־ : : י ; ' • ' ר : ו ״ ג י נ
• ־ : ■ י * • ־ • ל ■י י י : י י ת : ־ ־ : * : : ע י מ : י נ י ־ י ב : ד א מ '‘, : ו י; ד‘?■ p־c: ד י ־ ■ צו א דאן כ י ה

 ,ש״ז ני*%עא לאטי* ע׳ד נאיעא ממי־,דש ניע דלא גרוד יל נ נדנד חולי, ל ה-אנ אל יה :*יה
:מ 1רפיג ©י׳ גשי״ס(ריש ימגי^ר » » צת9 לתלי, די: ,  לדמות יש גזית נאערא ק־וי: של »טש ד

ולו״ר, . ליה ?לת

p^D ב ׳  trco תפילין המזצא זנרישפריז ול׳׳ע גי׳ דמתגיתץ ת״יז ט׳ סה״ד ני״פגז״ה יי חא כ
' ' • על גגי״( שס התוי׳ע ישדגר׳ «'£ דנר״תא ר*« היילו דמתג־תין דתיק נהזיא ע

«ז ודרק היסוד יאחר• ו״ל סני• דמיי י

סוכה הלכות
ק5 v ס׳ ונותין ו¥גלין נ *hn ן־ ך iw נ ומ״זגתג לסונה. חי־ן^  מ׳ לממשם מתנאר ה1 דל המגיד י

סירי. דהו׳ל משיס למשני דן(*״ס) ניומא די<א Mivr אלינא והיינו ט׳ הדין מן כו' טתנת ~
 ויאוכלץ כניצה היי לא טתנס ישס• סיכה נסי דסירי לומד אפשר ירסי׳ לרג 7 סשא פונה נעי לא וסדי
 שהשמיע דל הרי״ן> תל נר״ן טאורן נ0הי מתנאי חה .ס״ש ט׳ לסונה חון מנניצה מתות פת אפילו

 הוי הגסה דטתנת מימרא לי,יומא סוכה נפי לא דסירי דשר הוא שרגא דמתו ליישג שנתג ע־ש מ ?ל
 לומר יאפשר .דרגא לשטיי צריגיל לא ממיצה דתהדה יגיד נר< דקיי״ל רול אגל .חמיצה יתירה
רך פ׳ש סיכה נפי לא דפיי׳  י׳ל דרגיגו צ״ע ולפי־ו הצורן מל מיץלו את היאה לא דל וה׳ה ג/

 לפירי לומר הכריחו סנניצה.פי תסיקה נגינ!נ־לדנותנת פשור שניחת מיל פיג) (רי: ?׳יןשפרי,
 אמר ודל וסוכה(פ'נ) מהתוספתא שהוציא פשוש גדרן ״לxוי פיש זה ק הוציא ימאי! סוכה נפי לא

 אכילת שס 1ה״כי ולא .חוןלמכה ופגכים תאליס אוכלין וטיל: כיל ר״י ודאנ״צאצל אל• כאין גשהייגו תי
 לאנפי»כה. לאדפירי אס .לאשמועינן כרייתא אתא מאי דאל׳כ י,נפ אכילת ואפילי מנמע אר־פ•

 י,גפ אכילת • אין ארפי אכילת שס כמר,שן כלפת י״ל .ארמי אכילת מטאר ופיפ) דיימא הכרי־חא ששלמא
ודויר, סוגה כפי דלא להורות אתי ודאי כאן אנל .לא

הגרי׳ב נמוקי
 הניק םד%ב ו״ל ר,רםב״ם רכינו דברי על וכיאוהם חיתשים

הודה םח־ר״ר הםפורסם סיניי. אנד״ק ר,’ולד, בכרך י

שבת הלטת
ק ר ס נה׳ה פי•( ז׳ הי*׳ א׳ ש  אף דלכאורה שא״ם דני ד־ית״נ דמאן שה מ׳ש הנגתי ולא י ט׳ כל ד
ז תייג איט יהודה לר׳ *  מחשכת מלאכת ר ידופ ויה צ'פ דפשר ומאן שסיים מה נס ־ אסור י
 ח׳ הלכה שס ופיין ח״י קא־ייי• ולא אכור יהודה ר' שדקדק חס ־ ‘נ מ׳א גמת תוס* וע׳ תורה אסרה
 לעיל כת: י\ייכ*ם דהא הקושי׳ ה«תי ולא שהקנה מה נלת׳מ ם׳ ט׳ כלוה היע איר • ט׳ לפשות כתט*ן
 לא דסו^ והייס וכה־כ נ:״מ ופ״ש כלל אותו מכין אין כלוס תייג איט שלאלוד מקום דכל ד׳ הלכה

 והנן לא או אותו שסכין להיות •כול דפ0 לא וגססמי ־ כזה לסתגי שיין
ק ר ׳ פ  והייט ז׳ הלכה זה כפרק שהזנא הזין זכייט ־ נגס׳ נחכאי ולדפתי ■ גלח־׳ס פיין ס״ו חיי׳ ב
• מכן פשה• שכרשות ^

? עני  כל טלל כין סודליק דמימנ״ס אליכא הסגיד לדפת והוא * שיפות ד׳ •ש סכלה ט שאץ חולה ב
 כל הכולל תולה כסו הויג״כ דהסגידגסאשישמלתאכלי אליכא ולדפחהס׳א *הגוףאולא♦

 אז לדאמי״תא גבסר שהסלארה היכא כין חילוק יש דהדפנ״ס אליגא הכ׳ס ולדפת • שכ״ת ס׳ פ׳
 שר• אז לדאור־יתא גססו שאיה הינא אכל • הלכיי סן דווץא הפין את האדלכתול וה»ט סט״ס עיי חקא

א ההליק סדסג״ן לדטן ישראל פ״י אן  V6x* פ׳י לזזחר כל«וף טלל איט אפילו אז אנר ׳0 נין יי̂י
 ג״ככג׳לאלא הר׳< ידפח נטייאףנלאשיסי ופ״י שינוי• יר* ישראל פ״י סותר לאו ואס נ״כי

 ־0 ונש״ס יו״ד הלכה ופ׳ י גאתרורס ופ׳ לכרי פ״י רק י ישראל ירי סלל שרי tor ס״ל אנר ס׳ שנמלי(
n ולא * *״נ ס׳ שריז r* השפיס לפה x לס לקס וכרמכ״ם פכדים vt גרסתו ה• שלא ואף נ׳ ה׳ 

אמת דץ הדין מ״ס ק
lTIC ש ג׳  ס״לדסוחר דכאמתהרסנ״ס מקשה מאי תפתי לא ס׳ יציאות פ׳0 ^'י׳־יתנלידסלרי
 p •וה רנ״כ ־0 גש״ע זפ׳ כליס שכיתת סשוס e*w7 * יו® כרכ וסייט י
Q ff הראכ השגת פי׳ ט׳ ת״נ ואיט !׳הל׳r • 'כ»*ק לקדן תו־ג; דהא צ״ס ודנריו כזה גרש נ״ס ופ 

 ע׳ז ינהלכה ט' השף או הלוסרט׳ יי׳ישוכן ה׳ש״ו לקמןפ״ו ע׳ כהוצאה שיטר יכינו למד
ה מ  תשוג דג• דהוי :<אמר מייה למד :הוא והיען נמ'מ !פ״ש זהג צורפי של כוו ס׳ לפשות כדי שיפורו ו
מי דויי,א הוצאה דת\לה חוען ט׳ לירע המצליס שאללרו וכמו * הוצאה ל«ץ  כ׳ש ורפ1ה ימש׳ה תשיג כ

 כיה וצ־ע הויאה לענין נש־עורן נשיפורן דכר־ס דתלילן:ארי p זה ׳0 נ׳ הלכה פ׳
}׳ ^ ס ר ס היאנ׳׳ז פ״והשגת ם׳ רל׳ פ  לדפת ליישב (יאה ולדסת• אומרט׳ מדואג• מיכמי

 שתהכרתהי׳לחתיואיזהי־ייטתמן סימנמ:כ;הוא היאנ׳׳דכיאףכשטסהלסנהכפפיש ׳
 היינו נ׳גדףע־ג כדאיתאשכתנפ שפגעםאחדחשיניוחשניצן^הו אף כמשכן להוי מידי וכל משריר•

 חשיכ לה איכא ודמי אע־ג כמשק דהוא ;'מ תס״הו ^מיי ורכא אני׳ מרד,ל היינו נזיר סייגו זורה
 לסי ומ'מ נמ:;; ליה צריטן שהיו דייג־ל רניגו לדנר׳ כ“מ:א ׳יא הל' פ׳ת רנילו גדנרי לפיל ופ׳ * לה

והגן דל רטנו דעת יפה לזתורן המיס תי׳
 כנאור׳ ת׳1 מה־־י׳ף מש־יע שכן :נ־א* שי׳ז ס׳ ככ׳׳י כ׳ ייימא של יו שא קשר וכל ב׳ ה־'׳ י׳ ©ףה
̂יהס ימ*ז שגת ••משיה יווכ^ח שכן זפתי ולפי •*ג ס״ק ז׳ל הנר״א '  נפ׳ו וע ט־ למ׳־יו ■ירכ

 עלשינזה^ש׳• קשה לכאייה ומיה :<•> ליורך-יוה ;^א אף דאל׳כ אויז,׳ ונפיכספשה ט׳ !•rמזfה
ד על ה״ה לרש נ׳ הלכה וע' ^ש׳י כדעת כ*ל הראנ״ד גם והכן ה׳א שה ריז׳׳א הגהת יפ׳ ■ וסייפתו אנ׳  ט

 ב־*.ד*ן ונכ״י נעז־* ות׳ ונדל כ־ש־׳ *‘ישני ׳דדבת׳ מותר הוא קשר איז: הסכו׳ ודנדיתימה
ו ה*מ נשם כ־מ יע׳

טדא• ונזה זעג־ז ולא אתל נקשר א״ר׳ ד:כ חדא כהשגתו וצ׳ס • הרט־ך נשם כ״ס פ' ם׳ הלכה
 ת״כ דאיט לשיסתו דרכינו וטד קש־־־ס נג׳ דאיירי להיות יטל והירושלמי קשירה משוס פשור
 כפת ת״• ״ א הירושלמי ט ומ׳ק א׳ הלכה מ׳ל אומן מעשה קשר אלא

נ ־י׳ ל ה ע ש. נלו־מ ה־פוס ז׳לוסטת הגר׳א פ׳נהגהתהש־פשל ש צדוד־ וצ׳ל טר־‘מ׳
 כתב ואח׳נ למגדל ט הטף את שהפרית או כתג מתת־לה לשונו ושינה יניט מיש פי י״ם י»ל׳
 רניט על שתמה מה נלח־ת ע עטי■* ־יתוכו וטך כתג נ׳ וכהלכה נו׳ לנית צפור השרית אס אנל

 או ד1י* נין טלל פוף כי והוא ק'תת נמלות הדין וכלל הנל לנו גלב כוה ני הכל ניחא אכל
 שס טף:היא כתג טכנזיניס הנד את נח״< שהיא לסגדל ומשיה דרור רק היא וצפור צפור־ס ש^י

 ששם נ' וכהלכה לנד דרור להורית ־פי' דויא כתג תייג למוט הצדן צפורי׳ ששארי זלכית נטלל
 תצ׳ז ני ופ׳ הכל וג־תא ססורי׳ הטעות כל גדול דלנינר סיף כ׳ הכל לפפור אייר•
 וכתנהירכ טי נשמתו הנועל כל אלא נלכד :וחס ולא ת״נ נרמניסהשיתש א׳ "m ד״א

 והוא שהקשה נלח׳־מ ועי צ:מה נטילת משיה תי*נ שות: דאמר כשמואל <*,0נם המגיד ^
 הלנה לשהוק דהויל תיסא ודני־ ניב 'ונפ •ישים אמר וי־נ ושמיאל רנ סחלויץז א׳ פ״ה כ״ג נס׳

׳ש ע כאיסירא כינ  תפייס חוט ניייתת מתייג דלא מידכי הגהת נ:ס הכיא ש־מ ם־ א־ת הנ׳־י דהצה כזה והנראה
 נזיהו דס־לדאיהיי־א אסש- נש־ע ד^זס והא פיייד זאל״כאיגו כסופי קשרו אלאא״כ

 תסדות שלש כתכ הא זפיד ר־מנ׳ס כן משייע דלא פליו השיג והאיי י נאיר כס״ש קשרו כלא אף איכא
 ת־ש תפירות יושת• •ותי יש ודא• כמיתת וא׳כ קשר נלא אפילו חייג

י ל ז ן  ר׳ גדול כלל c' כלאים כטף והיא קש• אא'כ מתייג ולא הנ״י לדפת מהייושלס• ראי׳ גר̂ו
 דתיינאיצוא^אנטשר תעי־ית < לתופר פי־דקאיאמתיי ונזכאן סכאן ני,ושר יוסי מי׳ •ולה

(ה״ט תופר משום חייג נשכת צדדיי המותת רג נשם ירמי׳ רג נא דאמרר דרנקפליגץ כדליהלן

 דחייג רג אמר לא דלפה פי׳ קושר משיס לאמי • תיפר משוס גאמר ככלי) דכש״ס כתפייה תוס המותס
ctc קשירהנקשמה ודעי נחפירה תפירה דעי דחני ‘לי קשיא לא ואמתני קישר ייישוס תוס^ ניניס • 

 פישהיסנ•^'? פלע• ודאי אלא חרתי דמח״נ לחוראליסא קשירה ריד ל•־ רלאגזתג• השי׳ אכללרג
 כוה נס קשירה ט׳ כחוסר נפיצן דאה התפירה חיש ומיתת תפירות ג התיפר נין לאיפ''ינ׳ ליכא לפי׳־ז
ח דמשספ חסאח תייג דאמר דרג אסת וזה רפליג׳ ניחשלמי אמר למה גחלי, לאס קשייה נפיין ^  ח
 נ׳ פ״ד •ותק כר׳ דססקילן לדיין אכל לקשיר דאיצ משמת תופר משוס כירושלמי הלשין וכן אתת

^ דנר•«ית ואיש קושר דוקא צייו ט׳ כמיתת גס ססילא 1נשי־,שר דהתיס* מתגיתין דפוק•  וגס • •ו
 שסוג מה «ל שצסו מלקי משוס סייגו מותח גני זה הניא שלא ומה קשירה דצריד ג״כ ס׳יל הרמג״ס

 ג׳ נתופר גס ©ליגי יזתצן ור' דרג סזה לצו יצא ונדל אמתני הקשה לא שהירושלמי וכמי תפירה נדיר
לא או שקשרן נפיצן אם תפירות

ה ע ד ה' ו -:י  מגנון פלאטת אנות ל־׳ס דהו׳ל המסרשיס ודקדי\ אחת תכר יי ■ילאטת איית -.א‘:
 חיוג לפני! רק ארכעיסמלאטת יש וא'נ שיקשור טד מתייג לא דתופר משים שהתי־־ט נ-

̂א ‘ליכ  כפיגן ולא ואמר פליג הא רג אנל יוחנן לר־ איש זה תי \הצה ע׳ש אמת חכי וה״־ו ט“׳' ת
 צוגפ משוס שוחט סוגר דאיהו גיתא לשיטתו לרג אמנם ל׳ס לתני יתק:• ל ט ל׳ל א־נ ׳־,:׳•ה נתיס־
 דמ־מניסהועח א״ש ילפייז ל׳ט פל ת״נאלא ואינו צונע פפמיס כ מלאכית מ׳ ג־כ איכא די׳ לי יא־כ

 ופיק נפירוכין כמ׳ש כר״י הלכה יוחנן יר׳ דרנ כיון צינע משום ולא נ־נ משים ישוהט כ:-יאל ׳'סכיק
 צונס משוס נשוחס לפכוק יכיל הי' לא פיי היש הרמב״ס שסהק וכמו קשירה נפיצן כתיסר וא׳כ ־ט דיי
x מיא י ליית הי׳ל מק:■ :א־נ י:•: נ'כ r נזה פינפסק ־ דשותט יציכע דתיסר קשירה דהייט שתים 

 וסנמי״י פל^״ג פיון מקיס יש הצ׳־ל ומירושלמי ופרא כפתור י!ה א חסר מ י׳ דמת ^;־א : וא כ:מיא^
 קשרם שר גקושר רק מתייג לא קישי ומשים אחח פעם רק היא הקשירה דנתיפי די־תג היאיס ישם

וצ״ע: דפליגי נירישלמי אמרו למה דא״כ זה ע*ג זס

טוב יום הלכות
 דיש כוצתי ט׳ חיתרליזלה כיומו יאפי׳ כי־ ייחירין ייש c:המגיד ד?'•׳ כסייס א׳ ר•*־ ב י*ק2

 דכיומומיתר כיון ס״ל ליי׳טוישמתיי־ץ הכי! שנת כ א׳ אסיר דיש־מ טין 'ימ:ים כ חיסריס '
:לתו־''־ ׳  קניג דכיצה פ״ק כרין להדיא ייכיאי* ו:! ט ו נ •יוח׳־ כ יא ן ה־ לפ"יו שכה כ א סכיה נו :

 המגיד יא־כ כציפכונת שהגיחו וג*י:־הלמלך •י ושי־ןנייח וי־'י:'*ך נא^פם־ ־עי״( הלכךלד־יי ע׳ייד׳ה
 נוס והכן וציע ש כיי פשיט הדבר כ׳ הגאוגים פל היא ושלא

׳ אומר א׳ישנ״ג כ׳י צדיןל אין ר׳ס פ יי כת‘•־־ י  סלכסס־שרג שמואל א״ריהודא^מר •וסף ט'
 זסומי מזגיי יפי מכיכרקפן לציד מיתר כרגיס דאף שפסק הרמניס על תייהי י! משוניא כי

 תי׳ וככר סונא נ״ח הא מינה לד נסקא מאי קאמר מאי דא״כ ס׳׳ש וגיס ‘דאי אר־שא צס ט־יע ר־::ע
 הלת׳מוהוא ונר• להסכד •ש לוגם חצ׳ז פיס תיייה־ס שרנריי למיי־לא י א ־ הגאי; ו:תנ כיה - הלח
•' ר\*ה א<■• ^r'־'ר,  אוקיסנא אניידהא תמה ה1רקאכיסאיל פליג לא די־שג־נ להכ־; מכלל דשל•:׳ '•̂'

 סראניו כתג >ה וכעין ג״מ מאי •וסף רי לו השיג טטתו ילפי הי'כה ד־ה י רש ש יכמ קט; ני:־י
 ניאנ׳פ״ש ניצה לתיותאט׳ סופל• הגי טי הגלילי יוסי יל*׳ ׳י^ס שאג״ייי כיי ה —ה h נ־־טוח

 אשר והצההטי<1ט׳ זנינא התס דיה פ׳נסוף פ־ז ד' א״צ c ני־אמ׳יעא החים כתני אטה [יכי
 W1 ק״ו דשנת מתר׳ פל P אמר יסף’ עיר להרסנ־ס ה׳־ו״ט פל כחידיש־י ׳ל1 ׳ויח; ״יהייי הגאי, דני

׳אין אך :פ ־גיס ל : ״ :r למאי לדקדק ויש ט־ ותניא דיה התו׳ מיש ספי׳ לפי־זי־׳לניה להכא ׳יסיגיא 
 לא סופית רקפל דקאי ט׳ שאוס׳ר נל דיס x התו׳ לשיטת שפיראולס -צי r כ:־ הא הדוחק ל!ה ס יי־‘

 והניח כרכי חהריס כס׳ זה הקשה וככר ס״ש תי׳ פל יןא• דשם נשנת רמו; ההיא סי' יביי־ך ת*י'ס ש״ן
 דנריסס שטחית מירה יוה שטיא חד יאיד• דאידי י־ש״• לשיטת 0לת*זנ כא; ייטנתס הא-ח א:' ע
 פוקצס ניספם אי נמתיי' רש״י ולשיטת ר״ללשיסתס ט׳ ניחא י שפישתי:•ית »ה לפי יי־ל -תחי^ה כמ־ש

 מחמת כי נמתני׳ לפירש״• סיזוך איג כתני יליה כו׳ דסמיו צ׳ל הכי לתייצי ליכא שנת י-ם יי: כ-י:פ
 מסדר לע יי^י <טן וזה זו הת\׳ טשית תליי תקשה שלא נכדי שטרא חד ואיד אידי ל^ש ה׳'ו'־שי• זה

 ויה שסיר אני• והקשה ג״ננמתני׳ שם מכיאר הכלל וה וגס דשכת רשכיג פל •יפף ־׳ דאמי הא הניא ה:־ס
 ופ׳סיסכנפיהי פ־ש גס׳סאורס נשםרש״י Tםמג וכמ״ש הימכיס שס׳ כמי דנים ־:•־ג׳כלפצ־ן שיטח

ד ק ר  שמואל אמר יהידא ר׳ אמר פד פ׳ש מזלינץ אין כשיא משצה כיי ט מס פ כ׳י ו-יכר £
מה־ ס״ד הרמכ״ס ויאה ומ^״ס ונמסיש״א גמירא סד מליטן אין ״יד־ה וס־ יוסי פר׳ הלכה ׳

מהיו׳סה״ו שהמיה! תרומות לי בת אס נירש ומעשרות ת־ומות יזגכיה־] ;שא כת:א,נ׳' ט־ט
 שקרא סי נחג שנת מה׳ כיד ינס׳ פנ״ל ניי״ס לכהן שמוליכן יקינה ה לח יודיע rV ̂ יא לכה,

r- לח־ומת 0: 7 v•̂מ א  אצלו לאכול למורים יפני כהן היו ואס ^xנ יפלס לא זה ■x ודאי של פ י
 גפלאיס רגיגי דכרי •ראה סנא ונתו׳ שס ונראיש דמאי מ׳ כייישלמי המס־ין ה ה פכ^ כי ייאכל־ ■נאי

 אלא אתיא לא יוסי ילר־ אףמ״ס דלסאי מתלתץ אתין ואחרים יהידא דל*׳ הי־ש כשיטת יםני־ אש •י/ יי
יותר יהא מהלכה טשגסדדמא• גדתית א'כ ־ לאצתלתו ד<חתנית ייולינין ת־י־יה אף דלנ׳ה כנ־ש

לידני
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ס ^ מנ  רש6יי יכינו נדנרי «י' יהי' הן הה* <מלי מיי שיהי' ומני מוליהץ לאזרי לריי נ״ה ל»ן p,n מ
׳ הדן התג שהנר הייו m כל להשמיש לרכינו הי* פוג דויוי ft״r התו׳ נשיפת  דמאי ה»:גה b שסז מ

ח היא יכן ההיא הדין הל לכתיג שם שכת ‘כה לרגיש היי כן הדין <יו״פ דנם להויית ואס  .גיי״פ ה
̂ס ולין זין <ל של אהל שננופ רגמו סדי הסל^ נודה הי̂   גי«״פ יז״ש ושל .גשגת שכת של הלאיי כ»<

®D*t סרג tjpo ו״ס כה' שנית השם דמאי ממשנה המגש הדן להפתיין לרנימ סי׳ • שכת לה׳ נחיתתו* 
 הריר ניס ומראה מודע• רכיני כו:ת כל לה אשר מדהייו לפסוק ומצה * אאהיין ספות יסול לא6 נהד

 • ההירושלמי דלא המשנה מי* סלולה דרן דרן רק התו* מיי ולא הי״ש*) כפי* לא סס המנ״ס דשיפת
 רכינו• מתימותניכרי הרכה שמצינו כמי מ״מנחנורותייס הירושלמי דין מל למשנהפי' אףהימירושי

 כל וסיס כנודפי תכורו נתר איליגן המשניות ‘סי פס נתנורו דכריו שסיתר היכא ספוסקיס לן נקשו והללא
 לא דכוזנת? כמשנה •rf»oro כשנת יפלם לא לפניש כירושלמי שדחיץ הלחן וה מס • לפיונא נסית וכד
 ששגה וו רה11נ.1 • ננושנה ל־יו וכר אין אשר לכהן ההילכה סא האי»ר ומיקר לכהן לסוליו פרס ̂סלס
 דהייט צמשממו יפלם לא לפניש הוא פיג ייתר הילכה לשון <קמ ט' מוליהין אדן yo מהנה הקדיש רגינו
 נכלל דוה • נשכת 0ממי\מ יסרישס לא סייס •פלס to «״« לדרימי או לנפוט מקהוו oiri שס שקרא̂ 
 להירושלמי נהניאי סויילנא• התסיד מאין לפיינין אנהיריגן 0א!ונ גיו״פ* יסיעוית תרימית פנגיכין %ן

 ממ־ש פליהס שהתנה פייית י״ל תאני̂ס נדפיס 15ש ודאי(ס׳יס תנאי לי' הוה ימאי ר' ״׳ל דמאי
 שתותר פי׳ נשכת אוי* הימיס כל ט׳ אהyל תלמד למפן איל נשכתא מתקני מהו רוכא חייא ^י׳ שאל

 יש5ל כ׳ל ודאי אפי• למדש ומותי כתינ כנתשי קרא ההוא הי מע״ש תנאי שה•״ סיהא השנת למיישס
 דהא הדפת פל פילה אינו ווה ■יתקן מות* ויא• דנל ימשמש לפדגו כדמה שנא נמו לא הג״ל מאון לסד

 • כהנה ננ״ל שם וט־׳ס תנאי מל שס הינתו וגפיה נשכת ואל״ל ניו״ס ימפשרות nioiv מגהיהין אין
 :למילמאשפםקר״ת1י*קשהלהיר0 וא״ה בשנת• להפריש מותר כודאי מס־ש שם שקרא היכא הלפי״ו1וו

* ̂יו יפלס לא מתניתין ינקם האי מאי איה • רנ ומעשה כ«ת להפריש דמותי 0^  • משופו לפרש ש
 דד׳ יאליכא לכהן• להיליך ע״מ הייני יפלה לא הפי' דע׳׳ה • אנפשי* ומוקיס דדחיק למתניתץ שכקי וסרה
 דלא יוכי ר׳ דאמר הא ה5ני כת׳ הניא לא הירושלמי ילהן י״ש לסי* מ״ל מ־ה />t< א־ש ואתריס יסדא

 גדלה ראי* ננ׳׳ש׳ימוה אלא דצאינא מהלכה מתניתק נותה יהי* דלפי־ו מוליכי! אס כתרומה יק
 המסשה הונא שלנו נגמ־ אמנס מהר״ס פי כמפרשיסי ממדי נגר התו׳ פי* פל ונלא״ה נהתו* דלא דש לסי
 שאישו לד:* נם לקרות רשאי אס • נירש רנא תייא לי* ינאי ל׳ דשאל רכה האשה ס* יסתות נמ ינאי ר* של

 ודנר לטלה <א שלא דנר מקנה אדם סכר להוא ט־ תלמד למ^ הכתונ מן חי^ ר* השיג ופ״ו גרשותו
 דר* רו הנח׳ הגיא כפיר כ וא ■ מפ״ש והלנושוכאיןזכללהסרישנשנתאףאםקיאשם ^יפנרשותו

 מתס*ש דמתר נכד דדמא• התשנה ואין התעל כ̂ו נגישין הזאיתא פחו דדמיהו כמותו ו^כג תסי
WMo לא פדיין הפריש ילא שם דקרא דהיכא אהדדי ליו״פ שנת דמי ישסיר יפריש לא הייט יפלם ילא 
 דמתגית׳ן כפשטא לכהן להוליכם נשנתויו־פ מיתי ועיי״ט מפ׳ש שהפריש יהינא טו׳׳ט ק וטס השכת «פדש
̂נו •סלם לא פנק שנת דנה׳ הרמצ״ס פסקי א*ש והשתא ־ והנא גומא•  את שכל •רש וכר* אסיר להטייש הי

 יוסי די' אליכא הנ׳יה פכק חוליכץ למגין הייני מפיו׳ט שהגניהן ומעשרות תרומות לו היו אס זנ0ו ידו
 הוא דדי אלינא דנ״ה רמולינץ מתו׳ פסק ומהרש״ל ינרור נטן יהוא רכינו מחשכות פמקו יכמה זמולינין

ם *למתי ילא המהיש׳׳ל סל שכתכ תק״ו ’סי ס״ו ופי סניתי לאכול  קיי״ל ולא זידן אלינא דודאי כו־ מ̂י
̂ה • הר״י יק מותניתין  וה מה •לפתי לא ואגד מ״ש ט* נת־־נה איסור תמלא לא תרימה אפי* מיליכין ולל

 נס״ק פלהנ״י שתמה מה גס גתו׳* מי* נמניאר כסליו ננית אכילס היינו מיישלמולינץ לחו' 60
:היפנ פ׳ • תרומה רוג הסוגיא מסקנת הלא נידס שנתיס תרומה משטות דלא ההוא

t p iD
ומצה חמ׳ן הלכות

׳ »6ו« א• ן ואן> ולמסלהי שפות «״ ה׳יס הכ״מ הניאו סרא״מ תנ0 נסט״♦ אסור גפסיו סממן נ
ה שורסין לדש י ^ תון דמיירי יאכל דלא ר<א דהאי משוס לא אנל כי׳ יאנלנו שמא גו  הססלו נ

 קושיתהתו• תקשי לכריו דלפי סמלו שפר נס* והקשה פנ״ל ט* אכהו נר* דסאקיי״ל כדתוקי' :י:לשני׳5
' נ״ת גפסמיס מי ד״ה נ י ואימר • ט* ומט לפני הנאה איסור מנ״ל לחוקי' וא״ת ח״ל ומנו לפני ו  דניון ד

 ללתזק'*לפניונו,וא*ט דעתו לפי והשתא נתלקניניהספכ״ל לא הנאה איסיי משמס קרא ימדמהנהו
 הגם דט־יו לפי תמה ואני פ׳ש «<׳ל דלחוקי' ׳y הדרא יא״כ ונו' יאכל צא כת*< דלא היון ההנא: *סת•
ש ומני קידם ההנאה לאסיר לר״י קי׳1לח למיד שיסי׳  אשיר איני דלתוקי׳ שנתנ הרא״ס מל דתיקשי ד

 יטדדהתי* כן סיניא טלה דלאמשמס דתוקי׳לאאמרדנרייאליכאדר״יתיא רא״ל ומט לפני הסנא:
ד׳ הסט ה • א׳ כ״נ נ  מחתת דנריי וכיסוי פ־׳ש כר״י רק הר״ש סכר לא דתוקי' שם שינייא לתד כר ור׳ש ד

טר 1א* דסיל •הודא דלנאיררלי׳ קישיתהתו׳מנוס לתרן דיש הנרהתכת• קושיתסתי׳הרל  אלא תמן ני
 לסנין יאכל לא נלשני לשני ל׳׳ל גיתא־א׳׳כ לקמן כמ״ש ט׳ תותירו ככל ישגו מטתרדטתוי לה רליף שריפה
 • ט׳ חור ד״ה כם תו׳ וס' מ<ותר שריפה דיליף כתו מנותר למילף •טל הגאה איסור נס הא הנאה איסור
 הלילה פד ולאעלה שפות מו* פוכר יראה כל פל דגם נאמר ואס נאא־׳ס ומט לפגי אתי יאכל לא דסאי וגס״ה

 לר* דינא מרן להניא יש תת״ג הי' החיי וכמ״ש ני ה־ם ג״ק וכן ט׳ כין י׳*ה א׳ ד־ נרש־י וממשסוע
 שהקשה מה שם ראיתי אירחין וא*.נ הכ״מ שס הניא נגר התי' דגלי וסף ומגי ל«• הנאה לאיסור גס יסודא
 לי• דלית משוס ה׳־א חלנ כתוג דאי ולדיכי ואתריט וחתן לתלג צרינתא תנוד כגמי זהתס א׳ ק״כ ד' טוולין

 נס״ כדי״פ טפי.ן דהוה משוס מיני׳ אתי to חתן תלכ התיג דאי קאתר לא אמאי ס׳וסשתא סנושר שפת
' שפס הל ת •ולא אדם ואין דטאיל פ־־א ל״ה ז  :פ״ש כרת חימילו פל ם חיינ אין מלה י׳

ה א ר נ ה ה ו ה התו״ הקשו גתילין דשס ט ד ו׳ פי:י לחס ת  גוה יי׳ל • ס״ש ט כתיכ אכילה נמי המיל נ
מטון ^ דנ מ׳ וריtי נ ת יוסי כר* רקי^ל היין והיא וני׳ מלתם נ ט י ש יש* מ  דאין מ־א ד־ ד

 לא אכל דיה שס הח״שרש״י לתם מתו׳ית לי* יהואמשיסדנישילחנסל נימות שלא אפיס כמנושל אץ41י
ס דפסול ט־ אכל ד״ה שס לפר״• וכן סמכושל ט מ׳ אתרי להני ס״ש עשירה מלה מ  רחמנא אתר טני לתם נג

ה לית אכילה דמטס מטשל רק דמות דגסכשלא להורות ט׳ י דהא נ ' ס יולא אינו מ*מ אכילה מקרי » ט  מ
 הא לפר״י יותר ומדוקדק לפדי טני לתם הוה דלא משוס אי רנה ננלילתו לסייש־י למס סתירת דנפיק

ר  היכא א!> מלה י׳ית שאיט מלה טמלא פ“פה משירה מלה דהיה הלימר היא טני לתס לאי יהא• שס זק^י
ם אף אכילה דמקרי מי ד הנאים נד  את לרכות נפש א״ק שס ר״ל דאמר הא והנה * דגן מיני מה׳ חימין לי
מט להמתה! והיכי <•׳ כתג דאטלה אף השותה קי אתא «ש מ^מ אכילה מידי נפקא ינ ^  ממשמפיתא ל

ה ל י ד לרטיי דליכא הינא הייט וה ומיהו ־ ^ י לקרא שנקא נפ־נ דאכילה מי ד איכא אס אכל ט׳  מי
ד לרטי• י מי  לדנר דוגמא כסששי׳ אכילה ושנקינן מנפש אכילה כר דלאו מידי מרנינן לא ט אכילה מ

תנן שיטר חצי טס לתלק״ז ילא איסורא רק מרנינן לא חלג נל מן מ  אכל מנשיעור כסתות מלקית דאין יי
ת ת למ אף מילי לכל סדנינן ונו מחמצת מיכל לר׳׳א דמרנינן תמן ספחט  לסייו • שיפירא דאינא משום ין

א י6 א למנושל יקהיהמרנינן השיתה מרנינןמגוש היה לא א״כ too כדינ לספות ד א נימוח ^ ד  ד
תט שהתתהו היני משא־נ אכילה שסיר דהיה כרת פלחמוצו חיינ אינו מצה חונת ייצא שאינו כיין  וג

ה לטטת ה׳״א דלינא מנרייתא שמפינן ונפ״< אכילה מקרי ללא כיון איטתייב  צריכוהא ס:יד לא ושפיר ט
ודייק נס׳׳ד גרור מ־ל נסכי

ם ן יט** נרשיתי חסן יכמניח ע דנו הי׳ כ״ממ׳שוא־ית טי ץ לימד לי או ל מי כר ט • ד  וי־לדלא מ׳
טנ לא כו׳• יאץ לן •ראה  .שאור הייני תמן דהיינו * ללמד אלא נא דלא משים אתד לאו י^א ת

» א כי כי' <ו<רישירסנתחהכתיכ”י מן ח  היא וירא ר׳ דטנת להדיא אהr 0ש0כש* הגההמטץ ג
י כי׳* •מצא לא שאיר •מיס שגפת פהפטק  נשאיר הנתיג סתיו שם אמרינן ט׳•!להדיא מתמצת אזגל כל נ

 פל ופלא הפלא לכאורה כן כי הנה שם להד*א דל רש״י שפי* יכמי הג״ל הפסוק סל יטנתו כתמן יטיס
 • חמן חהו שאיר דוהי לן נפקא ט־ חמן יראה דמלא שס סש״ס נכוגת הפמיס דלפאורה • הנ״ל הגאון

* נתימא והגיח הכ־מ b תמס כיצס פל גצל־ח מצאתי והנה
ה א ר ע ד  י ללמד גא דלא משים ונצ״ל אלא תנת ילמתיק י הכ׳־מ נדנרי קצת להגי׳ ססדן אתרי לפפ״ד ו

י לאכשגיל כי • ס׳ כשירש להרמג־ס החצות כשישי נסאד9ש מס פי סל הוא וכונתו ט ד

ר• לכהן ומתנות חלה חוליכין ס״קראין לניצה כנ״ש סתמא שס שנתג לכאורה מטוניס אינם שס הר״ש דני• *) פ מ ה אף אתיא כי׳ יר^י לאחרים ומיהי ט• כירישלמי כ א ***« פנ״ל לנ׳ ה א יאמר י פ ו • 
א מיש ט לי׳ ט ו ט לר־ הא לכהן ומחמת תלה מולידן דאין כתג אין וא״נ י ק נתלקו לא ה נ מ ח ואולי נגמ*. ע׳ נחרימה י ק̂  ט* חלה מיליטן לאין זניצה דש־ק מ״ש דכתה דהא י־ש טנ  m למס י

ט לרי יהי' אין תיא? שם ריל המשנה הניא לק• המפיץ ימצא היכן ינ<א09 י תמיד מצוי וכן נדפיס הנרמ סי׳ לא הראשונים לסגי כי ככ׳־ש סתמא דלדידי* יו י דנ ע' הראטדס נ * ו
דני לדין שיצא טה ספוגהק סגאן פל גשגגה פליאפ **) : VM פ*ש פס*פ אסר שיטר דחצי הגא; גאיטלי ר*ל דמוזה דתרופות פי*! מטרשת ישלפיv היא וגאמת ?גדילה• דפתו לפי חדש נ

A פ6 ספנץ ל^ק שנכפל גאפל אכל * ספצית מנץ או ״ סמלקיות יסיט אדו כדגר האוהדות  390 A 
ר כילל ט' ימצא דלא לא דנשלמא נחכרו «לל שלא דנר כולל ט כ נאחדות ופקדו! הפמנה א ^ Of • 
» טיס פ״ו נכללכשאור• שלא מה שטללתמן וא׳ת מ ד<̂־ טי  סתתסכתוג ט״ כדאחרינן שאיר ממן

 סמנן גגלל נשאר *יכן שאי ט נכלל חמן הכתוג כשהוכיד ואיכ נש״ם כדאיתא וכצ׳לנכ״מ • ט׳ נשאיר
x לא ק לואת • תכרו על מוטף אחד דנר ואין n גכון לאסת לדעת• וכיור נטן חה לאדן ל:נ• •יכינו: 

ש ^ ה*אנ׳*ד יכחג • ס׳ השאור ואיטר החמן ואיטי ש  ספדש P הניטר ל«ץ אכל לשיטרייסו די
 וחמן דשאי פראי למצרן • נ־ ׳1 דו״ס נפ״ק אצפרין אמאי דא״ג ו״ל הלת־מ הקשה ט׳ ניניה!

א • כלג מאכילת נפסל אסי׳ מיני׳ חמן •ל.יגן הוה שאר קאמד הוה דא צריט מצרין ודא• הא  קאמר הוה ו
 דחמן מלתא הא ואפי דלקחז והנלירד * c^ר תיווייה! כתכ להכי םלה0< דלא דוקא שאור •לסינן הוה חמן

 •6כקל כתיני ־ ניניהן דמתלק היאנ״ד נססלהלדפת אפי׳ ישאיר כלג מאכילת ?‘נסס דלא זוקא נעינן
 • סיאגיד דפת לסי שיפתיהגם' לזה ומסייע • אתרות פיסית לחחענז שראי• כיון דשאי הסנרא מצד רק

 • מסגרא •לפיג«י ולא כן נאמר דאס • פ״ו לגלוי• קרא דאתי נוה שיין לא הסניא מצד אלא שאינו כיון וא״כ
 אחא למאי יודס דמי לוה דאזי גימא יתירה מדכתיגי^א ואט מדעם• י:ן0•ד לא קראי כאיכי ט גם א־נ
א הסנרא מצד ואס  פל יהי• דינתי וכמה א־ כ־נ דכחוטח נפ״ג כמיש י הוא «רא קדא לי למר הא ט
 0CP א שם לפר: יש״י שהוכרח פד נכנוחנת י דשיטר •דעי:! דמנא קשה כניתנת דתמן שם לנ״ש מ״ש

י ש דמציט  לא ?1 סראנ״ד של חליק לענץ אכל ־ יתו׳ נר:•• ע״ש הל״מ דשיעוריו ט ניוה״ג כטתכת ט
 פחמן יותר פויף נלג מאכילת ::סםל אף ששאר ומםתניא .•נדל נ*א5ה מצד וצ׳׳ל •תירא מקרא נשמע
 לטסר ליכא ושפיר אתרו^ טסות כה otto וראי ק»;. תימיצו ששאר הואיל כל< מאכילת נפסל שלא

תורה: כס״דלאס־תהשל כוהתהנרוי צדיטתא
ם M לא נהוס לוקה אנו נ׳ יל׳ ש r ולא •ראם זלא דלא הגדיל רטנו ממרי משמע .ט •מצא ילא 

 גזה שהארין כאן למלר משנה זפיין .פ׳ש נ׳ כ״ס עטדם ־ כתו הר״• פל יפליג לפשה ניתק אינו •מצא
^ הרכ התישפתא:הניא סל דםחך דכריו וחורף ת  סגמל. רניט לדפת כרויה רא׳ כס״ד נראה ולי .ה
 הפט״ס מן סקדמות לקנל דאטר נ:מפ ימצא לא יכת*נ דמהא • שס •איתא נ ה־ פסתיס ריש טלן מש־׳ם

ל0ט־*י«םיקנ;מ׳ש הרואה א ומלןמשמעשלןא אנזנ שס^ו אתדות למ0 ה ה ש ק ה  י\שיא' ט׳ו
M מלא יהא • יהעמנה ואסירא ש*יותא גתי מקיימי; לא דאמא פצתה r ומלא הפמ« היתר משתמס 
^ר אחט נוה והנראה אתייסיס׳ש• ושל מקייטנןכמינסי,לון לא ואמאי לאיטר •ישת״ע ימצא ק סי ל  די
 פל גמי לסוכר ימצא לא על מיסיף •ראה דלא כלל סתי-ה דאין סמר •ש א־כ כיה גמו גוה זנוהג שאיר

 כשני גם טנר השמץ שלא יהיפא ימצא לא סל רק עינר אנו שהעמין היכא הדין כאמת דה.ה יראה לא
M דייקינןמלא ופ׳דמיקקודסשידטזמלאימצאאי יראם• פללא לאיוץנם r דכהשסנסאיפטגר 

 ולפטר • ג״נ סיאי׳ לאטי •ראה לק נתונ לכן א״נ * השמנה לאש!* ימצא מלא דילעינן לנתר משא״ג
 60 והנס לטתר מאיסור סתירה איכא שסיד דשם לקרן הש״ס היציך קדי\1 לעני; משא*; לאייין ננ׳

 דלאלקי דסיכא לפטר• דיס־אע״א נ*מ וע׳תו* דלזקין• היכא היאדוקא לעטרננ׳לדמיין דאתר/ין
ל דאין י״י ד«מ להתו׳ יושא־־כ וא״ש • מוקין לה*מכ״ס ראי׳ ומ«ה כג׳לאווין לעטר שיין לא ^ ץ ק  י ^

:היפג ידו״ק • שסיר ה*מנ*ם פכק ולכן
ם  ס׳יטיגכ״מ VM'לא שנאמר התורה מן אשד שהיא כל כעסת עצתו החתן מן האוכל ו׳נרמנים יל' ש

 שסגיא מ״מ התורה(ט• מן אטר שיסור חצי איהורץ ככל הלא נסבח קרא לנדל א׳ קישיות ;* הקשה
 טפול •אכל דלא למילף לן א׳ת איסכא יאכל מא מקרא אי וסיד ור׳־ל) דליי סלוגתא 'כ.0יו פ׳ דומא הכת׳

ה והנלע״ד ל■ מ וע׳ ע• נ. והניח יפי׳־ש נתשמע אכילה  שיטר כחצי ור־ל ר״י יסליגי ראף חדש**) לנר ט
 לכ״ע הנאה כאיטר אכל לקוד אכילה כאישור ד!קא היינו מזרננן לח הוא ל לר1 התורה מן אסור ׳י דלי

 איסור וכל * ככיית אכילה דשיטד משוס היינו כאכילה ממע:רנן דהא משים התורה מן שיטר חצי איטר
 י שיפורי כה אין שנפולם הגאה !כל • א־תא מיהו הנאה שיטי• נו אין אם אף סכ׳יס שיפורו• לסי ואיטר
 גפטק דתמן הרמנ״ס ססק נ׳ הלכה לסיל והנה ו׳יל הרמנ״ס שססק נמו לחיד הנאה סל לוקין אין ונאמת

 אטסו נרי פסק והרמנ׳׳ס נחוהי׳ דטא לאף שם ננ׳־מ ועי* * ט׳ יאכל לא דכתינ מטם כהנאה אסור
ג טדו דכ׳־ם לאיסו־ תסייש י,־א לה נקש  גם ש“א לפי־׳ו וא״כ יע״ש הריק״ף לופת הר״ן כתג זה וכפין נ
 יאכל לא שנאמר משוס הטרה מן אשור שיסור חצי דלכן • ראש למעלה האמור דלעיל הגדול רניני דטי
 גה פודו דכ״ע קרא האי נקש ילהני כני׳ל ג־׳נ שיטר תג• אשיר ומריילא • כהנאה שאסור ונשמעמוה חמן

ל ואף ונדל כמאה• דאסור טעג: טה וטין סתורה מן נרור הה התווה מן אסור שיעיר דתצ• טה מודה ד

drh הלכות
0“p *גמשנתי® ה«ו*<ר האתרוג נסדק זין השמיש ה״ז סיית לולנ ה׳ שהרמנ״ם נסלא דנר זי* הלי ח

 מסדשלמשנתינוגטין כזזדהוימנ׳ים והנראה וצע״ג• ליתאלהךדעא פ*לזלכהגוולונןכםתיג י
 ט' M משולש ושאימ פטל נ״ש מסילש נקג שניקנ אתרוג פסק שם ש דהיימכ והיא הסוסקים ככל דלא אתר

ro 'to ורישא והוא זי׳ל נסדש״י וגמ' כתשגה רניגו יפי׳ ה״ה וכק? ׳5*0 ששיל כ״ש חכו פטל יותר אז 
 מפרש שהרמג^ ומ״ש פ״ש • כו* וחסר גירס ואינו אתו ססיל שהוא כל חסר חד <קכ קתר פסילי תרה•

 ל^אכמשנס ססרש דרש״י מחוליןם דכריוהמה הוארקלטיןהדןא:לנשיר«שהמשנהלס• נסירש׳׳•
 .פיא ל״ו ד* גגס* זשס ע״כ כשד כי׳ חסר ולא ניקג דאילו מילתא תזא כ״ש וחמי ניקי כ• ל״ד ז׳ נטנה

 iT'fe מטלש דאס למימר תנא האי ואת• דמתניי תנא קאידמכשר דטלאנ*תנינאא:קנולאתד• ט׳
ש חג מין כי*. נכאיכיר משילש כאי.י ונק; כו׳ ל״ימפטלטקנג׳ ר פחית ומקניתן פנה יתד ט ^ סו ^  מ

 מפרש לא דלמה לפי״ו שק^ יק היא י^ד דיגא לענין רק ממש י נסירש טסיש שאינו היי משילש וכשאינו
 צויר ולס״ס מפולש כאינו יסיסא יישא איירי ולסירש•• יותר עדיף חה מ־׳יש כסירש״י מפרש שרניני ה״ה
̂יש  נססולס ton ולםט• אטמא יישא למוט הרלל־זלמידא מ&וצש.אי? נאגו נסנילשישיפא דקכ דדיכא ל

ד: נ  גם וצסי״ו י פ": נזה שסייש״י מס הניא ולא מעצמי. וה הק:ה והלה״מ .עי: לשת״כ נניאיייי היא״וו ו
 ס משם• להרמנ״ם המשניות כנשי' אמת מ והגה .״נ0 ג׳כ רכ״י על ההפי רגמ׳ כרמית ״r: הראכין הי'

 דמפג כמן וטא .שיסט •to יה הוכרח דהימכ׳ם זה ככל והנראה .נע• סצמח טפא זה אכל .«ת״מ נמ״ש
ת fro נסדק א־נ שטג ת;רק ט jia אכי׳ מולש '» v לה מ n טסל טם רקג אס וגשלמא כ״ש רקנ 

 לשיפה אכל כסיק טחסרין כליזאיידסטלאףאסאן דנסרק דכטחויץכדעתהיאכ״רא־׳ש אלא
ג דמכדק לדעררץ כ.םיש יי״נרוסקגנוה קכהיהנה ו נהדק.וס* פסו פטל יש טטהקלישה טתנ ד  מי

p לסיש מ״צו^ לכך הכי ה״ל מימכ״ם אכל ט׳. פ״ה הרמ״ח ם׳ i קנ נסדק  «מ ולהורות מילרא מדא הוא י
ד הקדו: רניע קנ 1ההיי דמזמת חסרון ני כאין דא̂י לטז על«פל התמה ואל .תסוין ט אן הדק רט.ם י

^ נ*שמא1חכ דמי ו^יוהמיכרח לחיי• כ״ש חסר מ״הלטר^׳יגניקנוחטנ״שד־^ל ש מי רי ח א ץ  עג
 ;וד״ם דנסוק דנא ו״ל ttoop השמיס ו;םד ניקנ נכלל טא להלל הגיע אה ט נס־ע גפיק של «יל M ולפיו

ש  *תדפיוסלא דסשמזלהנגוןנתמנס טוי* מ• ויש שכתג שרקנסי. א-דיג שםר״ה נניח דברמידו
;נגמ׳1 מתני פ״ש מדש״י מכואר המר

וחנוכה מניאה הלכות
ח כ ל ע משגה כמגיד ח״ ביי  ססי «*ש או״מ «״ גמה. מסי גמג־לה מודים שהכל נ

«ג נם כלח״מ שהלא די״ה משיג » דץ ניצאלה״ה והנראה י ל .TJ« ע
שי טמו הא טגא וקשה טא נעלמא תייר סטי והא:מס לשמיי! נגמ* מטק דכס טח1  0מג*ל9 אגל ס

rמדמי דנמע m*א-י אודות r e* ק כפלמאזסצ+כי לימרחמיד מ p6 הי^סנמיייי ג » M י .J W) 
r לדעת w  ?P ד ;•הא  מין מטפי. אלא הקשה לא ומגי:רא . pfft סנה ציז יגמכילג דששיפא מ̂י

ד שטר הגה׳ ׳‘י ס מסת ס״ק הר״י»ף כיפת במ יהנראה .ליה פעם בצרן רק .הוא געלמא חמוי מ  י
ני הרה סנה צמץ ימצות שסני פי שאט״ ו  ס iDtt כנ״ל ומגמ׳ מ״ש ז4ק מעשה ט שיש ג
«׳ שמתי; לההי׳ א״צ לס!־! ונאמו « צרך לניס רמה לקלות לט כיון מאי מזה לעיל ע y ם i i 
 נפוגוא אמנם להגי׳ ראpו לקיוק טון כ״כ <״ וקי* .הטגיא כל י\.מרא אטק לא מרשת מ״כ
ה רש״ג  W רם® טרם ליולק צרן. ככוסרכס״נ יק שיקי לא ד״ה .נפלמאטא חמור נסטר דאטן מ̂י

ג ואולי הלח״מ שהניא וכמו מה״ש נג״ג המ״מ ממ״ש צ״ע יק סכל ואיש .ומחמ  פל סוולהים ליפת כס מ
ח פ״ג משגה טי*תא.והיא גלח״טשמג ט״ס ט ודע י :טסג י
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ן vnt 1אנל נימ• ככ״ם נ ה^נה ״ז1( טוב DV הלנות מ ט' ל .ז

v נניורא מייסא rf נ6ו צו ע(ין1פ הפוכין  ראיה אין '
ה ואני׳ בםל״ם יב הלנה  דא<״ פפיטחא הן על חמהח׳ משלם .דמשפא סנר ס

מנתיס(נרגל] לו שהמירו ממדה מדקח<׳ נרגל גידו׳ נוהג דאיגו פמאגיהץ
 ומאי התל ערג ולננם לגלח יכול הלא נמועד ולכנס לגלס מוחר יהיה ל־ה דא"נ

נ שלו וז' שתל יאנל לאני׳ נדסיד נתל גידוי נוהג שאיגו ממדה אולמא סי  הרגל נ
 (דף נפשימת השייס כדהקשה תרגל ערנ לנלוס׳ ליה והוה נמועד ולכנס לגלח דאשר

 רק נרגל גידוי דגוהג נהישוך תשמע ני־וגד יינלת׳! דאלו האי גני רדרןחנ׳ ונודא׳ ס׳ו)
הירושלמי נשם שהניאו מה ותגודה ד״ה נמוש׳ וש■[ נדויו ימי דשלכו לו התירו הא•

ץ הלכות מ ה ח צ מ ה ;£"א ו ע״! .ושותת המממה ואחו האוכל אחד א הלנ
. השוהה לרנות ימשש ומשיק )כ”ק (דף נתולין י

±) ססמיס(דף ונחום׳ .עי׳ש אוכל כל דכי מקיא נכרה נפסה יסמן גהגה ויהא הקשו נ'
רע״א] נהסונת ע״ן דהגפש קרא ל”ל נ”וא ויןוה

ם נ הלנו! נ׳ .(רין היה לא ודאי ׳נפסל נתתן דאי כו׳ משנה היגיד נתנ נו״ה ב
י הרנ נווגה ידעתי לא  נרור שפתיו הה'מ הלא ונו' ׳;שסל כהי; דאי ש נ

 לזה לרין היה לא ועז״א גפסל ולא נתת; טוגהו נממן דאי הראניד דנו׳ נפי' פללו
 הוא חמן לכלג תלאטל ;פסל שלא כ; זה נלא דהא וט' שראוי מסג׳ דהיינו הפעם

ס הרנ דנר׳ לתנין זנית• ונא ונכין פשוס והוא .נכ׳
ם שם  ואפילו עליו שתושין אלא עליו חלק צא אנהו דר' ן הר נשם הניא בלת׳

 נלאו דהא וקפה .ע״נ רנינו הניא לכן כו׳ מאה אימר תאכלו לא
 אינא דהא נהנאה אסור יאכל לא שנאיר מקים ונכל דמניל אנהו לר' חיקש• הפי אי

 הי.) ^ףJ ׳נ״ות נחסכת דאחריק ישים איצש״ך לנופה דננילה והיתר דמוחר למיפר
 דסייך חשים נהנאה אסורה דננילה הו״א וא"נ סמונים דרשינן לכ״ע תורה דנמשנה

 נאיס׳ ס״ל אנהו דר' לו״ר יא׳!׳ .נהי־א רניע ונמ׳׳ש מקרא נהנאה אטר וזה לננ״ת
 נ תשא נפסח חמן נאסוי וידעי.; אחר ה״ע וא"נ .נפסח התחן ננ״ת דילפינן נ׳י

נ גם א'כ נפסח המן לאסור ׳דעיק היה לא י6  יותר סמונין דרטק א׳ אפילו ואיש שרי ח נ
 אי-סרין כששיר א לחזקיה יירה אנהי דר' הנ׳ל הר״ן לפי׳ד דהא דננילה. היתר ול׳ל

ס אסור דאל׳נ לגופה ומילה היתרא  מילפותא דאסור ח לננ ס־ינים ודרש•:; ינו
 אסור הוי דלא דזיא שרי נפסת החן נם אנהו דרי הא דמקידם ואיל נפסח. דחמן

 והא אסור להוקיה אפילו והחן צהזקיה יודה n אנהו דל יהזקיה רק אנסו מדיני
 נ יא סתונים דנידרוש היא וא'כ נהנאה אסור נניח וא'נ נקתן יאכל לא ניוינ

י אילסריך  דאי הפי' דאין לתח ונראה .ננ׳יה לאטר ל ומני לגופה דננילה היתרא י
 כסט את והצו דנתינ הא דא"נ א’וז .אסורה דננילה הו״א מאה היה־ כתינ הוי לא

 הוא דכאן לוהר אלא .כהנאה אסורה ננילה הא לה חשכהה היכי לו יהיה והמת
 יוסף הפורה [יכ׳כ נמשתע והנאה אכילה יאכל לא שנאמר כ"מ הא נהנאה דמיתרח

 נספו את ויזצז קראי הני משום סחונין ל־רוש אמינא הוה לא וא'כ חידושיו] נסוף
. ודוק ל 1כ

 פעמיה על הר'ן קושיית הוא .ע"נ קודם ולא העייינ אתר אלא עד נלתים ה הלנה
נ והניאו דהרמנ׳ס נכ׳תנ׳׳כ הי

ה אלו פירוש ידעתי לא .ויה עי דדעהיה נליסקא ומוצא עד בנ"מ נ הלנ
וני ם הש מדאחי הלו ים הירנ לצושתה זו ינמרא שהקשה לקמן ועיין .דנרים

 ונתשינת אלן׳ נינן [ועיין נניעול ידוע לתחן אן דשג׳ משמע . לינפליה ליה משכתת
:זה] צחרן מהיי׳מ

VJD ד.) (דף קידישק ע״ן .לזה דיניא אהיה נר״תא .נמשו נסלים א הלנה"•
פ יוצאת ׳נמה וההא ני' ׳נמה ומה ו מק׳ נחליצה יוצאה איא ותהא ק ע ו י

. לזה דונ״א
n 'D קא לא ותיונתא חזיצא קא נניא יותר נדול היא הזה והתימה נלחים ו הלנה

יצא יא נ: כרה! אס ק״ס ק’ שנהי דנזס; לנ״ה מודים ההכשיס צם הא חזיגא
'.מ תה זא׳כ ש ע אלא ד׳ה נהיע' וע״ן אש• דרנ כאחקפהא אייו נפ״ע זה אפילו זתא

דיננן היוד ־אה׳ יוצא איט לכדו דנכ״כה שמהם לעשיה ציין דנזה״ז רק שגיהם לעשות
 נסיע זה אכל ■)ם נ הוא קושייתו להיוי״ט ליענד דמ״ש פירושו דהכי ואולי .ועיין יסנעל

 ייצא אלא P ישהע לא ונרניני .הלכהא איתמר דצא כיון הכריכה כ’נ יציייך נפיע ווה
:ומיץ עושה יה רצה ואס עושה זה רצה יאס

ת ט ל ר ה פ א שו ן k רלכה ®• י ם ז') שורה פ׳'נ ח קכ ו  השיעיות וכל ד'ה נלח״
 ל״ל שנתב ועה ט' לרניצו כו' כך הוא [שהיין] שגיאה למה

י ט' למתל׳ נ י  כצ״ל אלא הילי׳ל לא לחוד אנהי י
ה לנ  המגיד הדג לדעה תיקה היואר והקושיא <'נ ימשה נאשירה יא״ר• שם נ ה

 משום פכוי כ נ ונעלי עניים של אפילי לכך יההצה שנפעי ינאילן דם'ל
הנ הלא הגיהה עיר שי נעכר יינשין אמייק ליה נ”א .סהנ׳ע  ונהא• איכא ע י

ג של תידון ש״ן לא  דנייו נל יועילו ״ה ידעה׳ ולא הי;ינ ע״ן הדם נניפו• אשי י
 אפשר כ׳ הצם מחהיה דנר י לעצ שהיא זו לקושיא ה״ניד הרג לס״עח נלח״ת הרג של

 יאדרנה העני־ה נעשה לא זה יכעפר ישים , תהנ״ע לינא מדחי. עיי של דנעפי ליתר
: וצ'ע ונו' ושיפת קעניי סצוה

 ולפי לק״ת נ’צ .שלדים דין רניגו נתנ לא וצמה ואיה .עולה של שופר ו״ה שם
ע ושלי.יס נרע ועולה נירא׳ א'נ ונו' מעל אימת ואתקיף רנא דאמר הו* לא וני

.ועיין ס׳ד כ׳א
 הלת״מ שפתנ החילוק אהנם אם צ"נ צפיפא אלא ותיא דלא שם ו הלכה פ״ג

ט' נ',לל לסיפא אלא דמיא לא א״יו דעת' נמן מ'מ .נכון הוא תניג כיון ו יט' י
 והשוה כיון נת׳ שופר צגי א"נ ,תנתתע דחניג מחתת אחד קול שהוא אף ונהלל
 צא’ צא אהת ואפילו ירניע דה׳ע לויר יש ואולי .לחלק ליניע לי ייניץ ל״ וה הש׳ים
 ראשונה התקיעה נין והפסיק כאחי תקיעות הע׳ כל שתע א'כ דהנינ ניון המתנת דהיא
 לא תרועה או שניים יאשינה תקיעה דלאתי נעיק ואנן נאסד^ דשתע תקיעה עוד

 אין אתת אשילו לכן ,תרועה המהתלת נפיסקא הה'מ כמיש אתר קול ביניהם שיפסיק
i l l ועיין נידו

ה פ״ן לולב הלכות י הלנ ם נ כי נ פעם לחי. ואפשר נ חט הזה הפעם נ'  נ
נ ופו' מיתנ ד״ה מ׳ו.) והרא״ש(דף התום'

H’B ג הלכה נ יכו׳ עחקנין ׳ו״ס כמוצאי ק'״׳ נמתני' נ''נ . י״ס’ ערב עושק היו וכיצד י

ם ו הלכה פ״ג שקלים הלכות ׳ נ הוא. זה פי׳ צ'נ אדם נשכיל נשקל נ
 הוציאו ולמה להנינו זנית׳ ולא שלו המשני. נפייוש לרניס

 נפשושי כמננה שפירו: משמע וו נהלכה רניני לשון נם המפרשים שאר כפירוש מפשופי
; כפירושו שלא

נ .קא׳ (מי ארישא שם ח הלבה  חילוק ומאי לנזנריס (שנעים מאי א'נ ׳דעח׳ צא נ'
ופיק נחרמה ללא נתרמה נין יש

 שייסיה סאי ידעתי לא נ"נ . מויש להיפיף או כס' תשלו״• משלם שם י דלכה
נ ירשי״. נזלו הא כאן דהקדש ע'  נם ותה .נפל תשלומי ליכא גזילה גני ונם נ

 מעילה אשם א"נ ,לשקול ה״תי״נ סהאיש שקל חצי ונצנ התרומה נצחרתה מ״ר׳ א׳
 להוםיף או דהא׳ לפרש לי היה ועינ הייש ׳טספת נקש דווקא וליה להניא מתי״נ נמי

 י.ום׳ וע' גקיפ לא נזילות יאשם חומש דמחי״נ תורה נדין יננשנע הנחל על קא׳ חומש
יצ״ע נשנעין ד״ה נ׳ח.) נ׳ת(דף

ר ״  ;פשיעה נפ״.ירה תימי. דני שצ״נח׳ י,ה ע׳ש נ"נ •תנאי ני כ הלכה פ
 הלשנה החמת תמוי.ר אלא הלשכר. מתרומת דוקא לאו ("נ .הלשכה מתרומם יניאו ם“'

ני והיינו ת(דן כתום' ועיין ׳שחעאל ני מנו ונרי׳ תנא דיה )ק׳יי נ
נ .מנה צ' צופליס י הי*בה  מנה ותשע השעים הגירעא נכתוטת שלפיני ננת' נ'
ה: לא ידוע דעמ’ לא נ"נ המזית את נה שסקיצין א’ הלבה  שיצאו ילאהר יניגו נ

נפירש'• הוא ונן זו נשנה ומקרינים הדסה ״־.רומה אותן ליקיזין לתולין
ש' ט הניא נ”וכ .נ ס ומה .התייוין ש’ ות ׳"נ נהג' קפורת צני נ"כ לקמן יני  נ

מק לאחר ללקחו הוא פונ וא"כ ,נשי מישנה והקריט לקיו אם דנדיענד

 עיץ- <״נ . ישראל שכאח מהדרין א הלבה פי'" ודזודש tT]Tp ד.לכות
 פג שהשיג קג*נ עשה קמצוח נם׳ נהשנוחיו נימנ׳ין

:נחח והמצא ע״ן הערק ננל כאן רנינו מ״ש

ם א הלכה פ״א תענית הלכות מ׳  צ*פ נסצוה .שמנה היצוח בם' ב
ם ה הלכה פיה  סעמא נגס' היציט לא ס״ב גני . ייוסליס על להמאנל נלח״

 •וחק א״ר וכני היכל של רוט נשרף דניייד מאמרין ה״נו דנלא׳ה וכו׳ דאקדימ׳
ט' הרנא אילו  ונס נחמוז י״י דהיינו חעניות שאי מכוס רק יטא השים דנקיס ופעם ו

ופ״ן משכחח לא האחרים נשצ״ם
א׳ ידעה■ לא .ליה יינעיא מנוכה דאפילו קשה שם ו הי^כה ח ליה קשיא קא י דנ  נ

 ט יאין אזיל ונפשחן פשחן נצי אפילו שנתב נ״ה מל׳ו נחר שפתיו הא יכינו
ס דאסילו הימנ״ן כדעח יביט דעת א'כ ניהון משוס טנ  ערניניט ילא ומאי ללטש חסוי י

:לכנס תפפם הוא
ה ס ונס׳ .צלי דרב דיה חוס׳ ן כ״ז (ין. נרכוח ע״ן .הנט־ים למס כיס ז הלנ  יי

שם ניא״ש ועיין .להפדת ת״ס
ע י״ק יאש נל תפילין יא הלבה  חמצס ואס מניחין יד של ד״שמס ראש סל לכחינ יני

 יאס של נ״א סאי יקרא ולא דיתזקאל ״קיא נלמד והיא נטלן אטי דאנל
נזה ע״ן ונוי האין עמי כל מוראו

ה פ״ב וחנוכה מגלה הלכות ם נ הלנ .וציע עליה דפליג סאן וליכא נלח״
 מ׳׳ס חסוכים לכאורה הרא״ש שדנר׳ אסנס אס

 וליס דכחנ והאי הרין הניאם נמלהסיי. ה־תני׳ן דני׳ המה דנרמ הקלה דעמ לפי
 ולא נשי דייני דיגא הכי גסי דנמגילה אליטה יפמואל לרנ נדס״ל מא כרשנ״נ הלנחא

.כי׳׳ן ועוין ם' ככרגס דני,׳נ עאג׳ כמצילה ני היא
 פל נ"נ דפילגק משסע יכינו ונרי ססתשח לפי .ואומר יסילנ ח היינה
.אשכנז מנהג סנהנט p ואין המיצר מן עד הודו וכו׳ ה׳ את הללו קיי׳ז המזחי

 צסנהנע ניון לא ,כינינו נ"כ שהוא מ'מ הרב ומ״ש
ה נ ל נ ו  מה מעני ידעתי לת .אהנת׳ שיאמר ט' לועז מעם יעקב נית אומר והקויא '

יטל׳ צם לא לעסס ג״נ וצריכין הסיק ראש נ”ג שיטח לס לא דנים חצנ
א דסוס מסרק ;מ

ד יד דו
 הנאון םו־הכ ונרכ ז׳ל תיסכים רנינו דמיי על וד,נוץת העחת

(הוידל). מביחאוו זללה״ה לוריא דוד סורדיי הסשורפם
שבת הלכות

 .לייח W רזסי לא לפליט y< ■ ת\לין פ׳ דש כ׳ תסיןים! נהמה בדם נ* חא א׳ (£ףק
©ST ׳ ר המגשל ג׳ חל׳ ט ^ ל  אלא לאודוי^ האיפהזר ג״נ כללפסיר• גישיל לדן שאין ס׳ פ

דג מלקמן «מר ׳ • גזה רג*ט צתית לא וכאן • ח׳ סל׳ פ

ק ר  . מינק קאמר דצס of(פגינס פינג לבס גראה <״< ־ עניגה ופגנג פשיחה מליו ומרן »׳ודי׳ י׳ פ
ס כר״י: ר< • פסיןנמק ותיטאאמאי בנ״ם ע

©pT ״ג ־ ג׳סרגרןס״ללכתוג חל׳כ׳סנ״ס י . רפזוגססשמגגאוילדפ ול׳צשסרטג״ס <״נ ט׳

ערובין הלכות
■ ב ק ־ ם כ׳ד ׳‘ח־ פ o גראה ננ״ o x ־ ט׳ הפרש> ׳סטאר וג׳ס (־ • » jtrjCDo;

ומצה חמין הלכות
ר חיר־׳ס יג׳פ למלן נתשגה נ׳ ^*יה א פרק מ  לסרר אסור הרטנ״ס לדפיו מ״מ שגיא סי׳ המסה ג

 טותן אמר פות[ אין משוס זהכא יףפלג• גס־יית טחינה משיה דהתס היא rwc נ’נ ט־־
;שס מתיר דה״חג׳ס היא א־פכא מפיח•׳ ‘לי יהג♦ אי יגס ופבזם

ק ר ׳ פ  .כל׳ל שאפ׳פ נ׳ג שמסחסי, שפ׳כ כשמן טת׳ ה-אג־־י נהשגות ב
ק ר .נס׳׳נ ציל זו השנה • צ׳ג .וסי אסיר אין הראג׳ד כשנח ה׳ פ
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און חרב סנבוד הרד ת ד סו ל לוריא דו y בפירו® ,(הרד״ל) מ׳׳ n רבי פרקי לספר .אליעזר ד
ת ט ל ץ *ז n הלנה פ*א החדש tSTTp ח ם חדרם מןינעין «סי  מממ׳

*.0(9ד1י< U0 ^ון «> דbib 0»91 פרס nop רג>» סל Mo poM «7« של גמה %<b , 0A c<b b909ל9 מלוין גל ק«*ל 
מו הי  קרא וס״ווי דלשנס ba>n\b7 קי־פ דסנק פ'הרואה דמון דמורא משוס ^,

דני׳ דלסנס פדץא ולסמיא ,לגמרי דמגרא סליה פליג ודאי סורס סלא דפצמן קגלה ו

n r o מ פ*ק מהדרין נירוסלפי (ופי׳ פפונריו איגה צ נס׳ פינרוה לאם נציס «נ  ונ
 פונח נת׳ל פפניין נמור\ הגיס לא אס לאמי ׳ם ומהש ,קנ״ג) מ*פ מז׳המלוס ימני!

 «רצ ופינר נאיי ממנו גלול הרס שאס הרמנ׳ם נ0נ ומ'מ וסגניא, ודשא ס״ל דלא
 P לסגגיא ננובדא שס סגהלדן בירושלמי מונס שגן ,גלוס פשה ולא מפונרס איגה

פיש: שלו, מקניכוס להסוירס סוסיא פל שרגב ר׳יהושפ אמי

החזקה יד על איתן יד
ת א רג מ און ה ר המפורסם רג י ם סו ה ר ב ל. א ק׳ ו צ ח ז ס׳ ה ע י ב פ ל ס י נ ע , ס ן ת י א ר ל א ב ב ה ר ב נו א  ו

ם, הערות וטקור־ם, הגהות כולל שי ב על וחרו סב׳ ר ליו, ונושאי ה ם כ בי תו ם ספרי צליינות על רג ^ הרמבי מיו י ו נ ה  הקדש נ
תב אשר ל קרשו יר בכ איךהםהבר ע ל הג .ר

ל א שבת ת0ה ״ ה פ לנ  :מוספסא .נו' ונהנו בקולמוס פגירס שאסזו ננון טו ה
 ועשו .גוי לנלו לעשוהה ינול מהם אסל אין ואס טז רלכה

 נר׳ נאן שפסי, אהלדי יניגו פסקי שהקשה נלס״מ עיין .סיינץ שגיהס נשוספיס אוחה
 נהוראה שעשה לימיו אחא מיעופא מל ולליליה א״י ווה יגול אינו סה למסייב יהווה
ח .יינ0 נ״ל נהויאס שעשה וימיו נריש שננוס נהל׳ סמק ואסא׳ לשמור  לרנינו וסי

ר׳י נאן פסק  ני׳׳ש פסק נשנגוס אנל נר״י י״מ נס סנר דנוה ווא״י נוא״י למ״נ נ
י משוס נר׳י לפסק מספיק סייוצו ואין .סוסיה סנרי נהוריוס וסנמים משום  מ”ו

 משמע צא לגפש לסנר משוס אלא מסייג וי״י מפעמיה לא י*מ דהרי ציה מסייע
 לנפש נר״ש וסנר לריס אניעמא פציג צופיה י”ור מיעוס׳ סרי רק ולינא שוספוס למעש

 לאיצפיז צאו ואי מיעושא סצהא צליליה ואינא טע׳(צ״צן נמטאר לשוספין מש׳עמיעושא
ל נהוראס יהיו למעע  ני׳׳מ לפסוק לרניגו ה׳׳ל וצא ,ונר״ש א׳י וה מסעפיצן נ׳

 .מיפוסא דהוי לסנו׳ ור״ש ליי גגל פיעושא הוי צא לנפש v נסנרא הוא לימידאה
 הסוציא 0מסר,- אזלא לסוסיה ר״מ נסנרס ופסק נמאי רניגו צנקללעס מעם צסס וצ׳׳ל

 ופירש׳י מאה שהערין לאסו ערכין גני גפשוס איצכריך דצא לקאמר נ׳) דערנין(ל׳ דפ׳ק
 פשר ששה אלס ונפש שנאמר גענץ הרנה גפשיס משמע הוה נפש נעי ינ0ג הוה דאי
 שאין שוספץ ממעע ללא נ׳) (ה׳ דזנמים פ׳יק החים׳ שהניאו מהס״ג מ’ונ ,אלן>

 סלנסינ למעש אין ה״נ וא״ג ,קרננו מדכחינ אצא נפש מדנסיב מנסה קרבן מניאין
 א׳׳י וזה א״י לזה אנל צ0י וזה ׳נול ולזה ס׳ עוקר לזה מיפושי סר' רק ולינא צשש

. ממ״נ ולכן מיעונוא לינא
i ' f i !קיצר ז״ל רניט .נו׳ נשנח למקומן שלהן זיין ננלי לחזור לק מוהר בג הלנו 

 שהצילו נמקוק לישנ מהפמלים כשהם לוקא דהיינו כ״ז נס״פ אמ״ש וסנז!־ )ן0נ
 מהסוניא והוא רוח לכל משס אמה אלפים להן ויש נו שהצילו גענ^ם שונסין דאל׳ה נו

 למקוק וחוזרין דהסעס רניט נאן שמ״ש אלא .ח׳ז ס״ם וננ״י נראיש וע׳׳ש דעירונין
 אמרו שהיה מעשה מפני אלא ננמ׳ ליהא צטא לעסיד להכשילן שלא נלי היא זימן נגלי

י גן נ נ  שנל לסנן מהא משמע מהחום' נס ומ׳יח . פלכים מה' פ״ו הלחימ נזה הרצק ו
ע״ס: החילחן משום דמעמא למקחן נמזרין להציל היוצא

ה הלכה 3*0  לא ועדין וחשכה לחסינה םמון נסן ואם ס׳ נחמר פח טסנין אין י
ע נ0נ .ס׳ מוחי נשונג פס ׳0 סניה קרמו  רניט דהא הרטין■ שתמה הנס׳

קל שלא סנשיל דנל לפיל פסק צופיה  ועיק .לאנלו אסור ושי« ענר אם צרם נל נ
 לנססילה למוסר הפפם שנהג לטעמיה אויל דרניט ול״נ . רנ*ל היי ננ*י נזה מ״ש
סטי פח לאח  הרי ,יפסיד ימאס שאם משים משינה קולם סטה שיקימו נדי נשימור נ

 אפילו צרס נל נישל סלא נל ואוסר ימסה שמא ציי דנתנשיל לסנשיל 00 נץ ומסלק
 יצא on ,יפסיד יאסס שאם מסעם לנמסילה אפילי פטם נקוימס סגי פא וצני נדיענד

 נץ פה מנחנשיל יוסר נפא הטיס הן זרידח החם לאיסא לשנס לםפ׳יא מהירוטלמי לו
 אמה אס אמיץ סמן יוסח לאנול לרט אין פח ריסנו לאכול דרט סנסיל נסנשיל פס

 לסחוס שלא הנשים ט זייזוס ולנן הנוף אס המחמם חולי חם שמניא סי׳ נצרה ממשא
 לסם מחט' חיסי ולפ״ז .מנהגשיל יומר נחמייחו חפשיל גופיה הפח וצם משסהשן• ט

t":i וממט׳ נ׳) נשנם(ל״י נס״ו ס׳׳ל ולא נחנשיל לאסמי ואמוראי חנח׳ להני אפילו 
ק אמיא 6ל לפס , נמאנל נשנחנשל להשהותו הבשיל גני נחי למהיר נמנניא י ו ״  אלא נ
 סש״ס ימחה לסמא נזירה לינא סח מני ולפ״ז , מחנשיל פח דשאני נהירושלמי ס׳ל

ל רניט מסיי ענ ד  ט •ריזוס חיפוי ע׳י שנפסל דגיו; כניה קרמו לאי אנילו פח נני נ
:כלל להחוי חיישינן ולא

T י הדלר^ז א הלכה ,0  אימא נן .פנס עוע נכלל שזה ט׳ הונה מ׳ נכנס נ
• מצורע וס״ס נס פ' נסנסומא

V ה 0 לנ  דאסר נהגהוס נ0נ .כשנת מלאכה לט נעשוס לנכרי לומר אסר א ה
ן עשיח לא מלוע ושכההו לעניו לומר מוסר השנס  נן שע׳י אע*פ נשנח ונן נ

 להא ע׳ז הקשו יוסף נרני נס׳ סנאו אחרונים ושארי והלח״מ .הנאה לשנס נן יענה
 לו-ר אלא ההנהוח כוונס לאין ולק״ס .חמר ׳:רם. כשני; מענחו הגנרי כשיעשה אפי׳

 מאוסה ניהנוח לישראל לאגור וראי אבל רענדו דג״סל דהוי איסור.־.רירה רשים נ”דאין.ננה
:כסעשה נהלי בנר. בריצא׳ להמהין 'לכרך שלא ונ"מ ,נשבח מלאני.

 הא רנינו ייביר צא אניא׳ ח*ש r נר כ״ן .נחנהנה הננו׳ כם המ:־.חן יי דלבה
ו 0*6 יצ*י סי' ניא׳ו והס״ן .אסור לסשטן נאו ואם נצס' דאיסא  וננר הידימ על הקשה נ׳

:שטהס אא זנר w רוקה מעשה ונעל ,וחית פ״א נה' *מ0הל הקדימו
 אוללה ה׳׳ז הקרקע אוו לייפוס נציי ט׳ האילטא נעיקיי הטננש א רולכה ״ח0

 האילן אא זואר ונמו מורע הוללה הוי קמס לסקן גלי לאילו משמע .דסורש
ס נסליא רנינו יכ"כ נפמיו נמ׳יש זורע מעץ שהיא שיצמא נוי פיי  פ“י המשנה נ

 רשום יינ0 קרקע להנייח שהוא לני לנל צליל נלל פ׳ ניישלס׳ מפורש והוא ,הנינה
 האם יקהשיג וירע משום חייב לצחיח פי׳ הסי׳ אח להנחיל מהוא לנר ונל סייש

 וגסנ זורע אוללה ה׳ז נשנא ואילטה צמוין דהמשק: נסמוך רניט אסק וממ״ט ,משקה
׳ שהוא הה*מ י ה פסק שלא הטעם ניאר וצא מ׳יק נריש רנה מל מםןז נ נ י  נונץי׳ע נ
 הנסייס שמטה ומה •וסך. נרב הנר נסי דהייושלמי ירנינו טעמו מנואר ילאמ״ס .ננ׳יו

ט שהשמיט סל ני  ,דווי« סוללם דהוי לצמוח נלי רעיה עשבים ועוקר מנכש וין י
סד .האפוי הנצל לפי טלנריו ק נלעל דסעילא  נלאים ל נייש מ׳ש על רניט יםמן ו

ט' המגנש או הזורע אהד ־ עיש ו

 הה״ר בכ״ש יר.יינ זירע -טנדח ה״ז נמים נה; וניונא ישטרין חיגץ השורה כ תלבה
ז. חקפז ו שג נשי' א ורר חטאה לס ;י.דוט׳0רה שהוא נמנו והנסיא ע׳

 יש-יניה נכ״ח רני;׳ והעי.יקו לשניעיס נייישלמי לאימא מהא נרניט זה שיצא וציל
j"0 צורות למוהר v לשרי יניהא מאי דרע משים נזה לאין איי.א יחי ,נשניעיח 

 ניון שרי נשניעיי. לאשמעיק א׳ש זורע מטם נזה לאינא אמרינן אי אנל נשניעיח
ר הוי דלח מין עטו ̂׳ל נרי נשנח אי אנל ישנה נרפ״ו נלחמר נהנוש אצא נ  .נכניעיה מל

 ו«א מקורו הראו לא נליו משאי .קולר משום חייג סצייוט דנר העוקר ונל ג הלכת
:נדול נלל פ׳ לשנס נירושצח׳ מפורש

 הולוס היז אחד צוף שנמקנן עד ונו׳ עגוצה טסט יי-כה לניצה המקנן ו ולכו!
הג .וסייג מעמר ם נשקמם ויקא הרמ'ך נשם הנס״מ נ ק מ  שם שצפלו נ

 «ט לרניט צליליה משפע רניצו ע*ד יטלני.נ׳ .נוי לא נניח קנצן אם אנל האילן ק
 שסיי נלכהי צנון זה יאין . מ ; ‘כיי ח נאו רנה אלי׳ נם׳ נהדא ונ״ח נזה טולה
נ לקק ני,נ :  שמא הסל צאוך יהן צא ט׳ נמלייי פייוא לו בצהפזוו מ׳ א י לין א נ

 נידולן רקום סי ללא נחצר לאף אלמא . עימור לידי ויניא הקיפה להון נידו יננשם
 דמיו שזהו צלול נלל פ׳ נ’הש וכיה אר.ל נוף שנעשו עד נשכונשם ננהיג עימוי הני

 נא4ל פירות דנאשיפח נ0פנ נמ״ק(׳*נ) הי,יש׳ שהניחו סרב חום' לעח הוא שנן רניט
ס׳ נלאמר מלאכה  . נמעמר להוי ישום והייט שרי ר■ נמיעל אסיפה לורשין סץ נ
 משוס הייט פימת נאכיפ-, יש רניונה רה ׳ולעיש שאינם עליו הסום' פנסנו ואע״פ
ד א;א עישור כ״,־ ללא נ״א) לף (ריש לניצה נפ״ד שנסט נטעמייהו ואזלי  ץם5נ

 לונויו ראיה הרמ׳יך שהניא ומה . עיניור שיש הוא הרג לעס מ"מ אנל ,שצולים
 ערימה למעמיד החשנה] מרכבת מבעל וכעצם נ׳) (׳"נ שם (סיא יויט נמם' סואפייק

 דכקנצים נדנייש לאייר׳ רנינו לנרי לדחוי. כלאי נזה אץ נאמס .מלאכה צמר מי לא
 אהל נוף נעשה שאץ יי׳ט דמם׳ ערימה ני.עמלח משא״ג אמו טף שנעשו על וננגשים

 מעשה נש' נמ״ש ולא ניוולו מקים בעינן לוניט דנם קושטא ננה״נ יסל שטאםפו רק
ע עימיר דננל טחנריר ושארי ריקה  על ואולק . ניוולו נחקום שלא אף לרניט מי

 ג״א נפי נהצהוה מיש לוניט הקשי ללא ש א וכהני .ננילה(ליא' וי.דין אוס' א׳ש
 מפד עיטור מטם נזה לאין משמע צסןניק הסלר ק עצים ומצננ (ל׳׳ג) נניצה אלסנן

 נמו אמד טף שיעני על שאיןנננשץ עצים דשאג׳ לק'מ ילנמייש גידולן, מקם הוה ולא
 ומנשה והישנש סנלנק דנדנר צרניט מודים נניצה והרץ האום' לנס אפשר ולפ״ז .פייוא

מוי עי היג ההם איירי לא לאינהי נימצן נמנץם שלא אף טףאסדהוי ק ננ  שאץ נעצים י
 :נמ״ש צהטוק שאפשר נמקים השיכקים יעא נחלק ואין ע״ש אחד טף נמשים

ת ד שיעורו ונסה לש רטנלוח ל׳ז העפר אא המגנל טז תלנ י פ• לעשוח נ .ט׳ ט
 לצנל מרס אדם שאץ דאמר נע׳ס) משנס הרמ״ך פי.קשה מם״מ עיין

י פי לעטס נדי סיס  ל«ץ ואיירי ההם ולוקא דל המוציא ם נרי הסום' ולפמ׳ש , ט
: שושנץ המוציא _

p האריגה נעה '®®ייח ייייי'! המלקלק ים תלכת *ט0 i ימין אס הקולע» 
 זם*פ מהירושלמי p לו שיצא ונראה ,מקרו הראה לא ה"מ0 .אורג ־מלויס ה״ז

ה ארעה חשינה נימין דקליעס משמע לשם העלניע ד ע ט נ  תמיא מצד איירי נסי ויני
ם ני; לחלק נסנו ל׳׳ד) דף הסום׳(סיף ונם .דחוטין  דצא אום של סנצוסו לשער נגד

צ נ׳ו לין נפ:"נ מ וני אריצה משיב
 שהמם למאנל הראוי לח צחי נופל נכרמליח סנדלו רטעס נפסקה אם ד הלכה ®"י

ן טו  נץ ממי לאיסא החילוק נחג לא לרנינו סה״ח נסב הנחי. וקושי עליו ו
 איא6 וי*י להך לעמו ואילי יוסף רב אסר לטלסלו אפילו להחם למינפי לנוצר נרסליא

קי אץ נשנס שנשבר לנצי שפונר נהלנחא דלא  מלאנסו מעין עושה אא׳ג לפלפלו י
ט נ0נ שלא להתינח מספיק זה אין ולדידי שפניה. נןנמ״ש הלנה ואין הראשונה ני  ו

 ט שנשנרה נ;י נעלשול נאשיר סני לשם לכהנו הויל ט“יו נני אנל שנא גני זה לין
ץ עושה איט אס ניום ע  נ0נ לנח״ר ונטל ,יי׳ס נה' שיסנאר ונרו הראטנה מלאנסי י

לשימזו רניט לעס א'ש אמנם .לי.קט שדעהו משום שנפנר נני משאר נרע לסנדל
פ׳ו שפסק ,סוווש טמא ואקנה מאזניו אר.ס ונפסקה טדרם טמא שהוא סגול פנים טה' נ
א וסייאי לכלים מחני' ססס והייט טני  יפייש•• סטניא ממון וססנאי נ') (קי"נ לשנס נ

y,הוא נלי מליץ סקנה שלא ואעיפ טמא מישנה ק פגיריה טנאסקה לנץ שם b t 
ר נשלשול לאפיו ייםף ורג ,שם ונד&יסא שנא צנני ה 0 לטומאה נלי מלקי ריי מ  נ

ב וצא מוכסא לקגיא וסםקנא מרייסא למטהר ט דאי הלוייס ונוס .יוסף ני  מי
ק ואחא ׳*ל נימציה, נקט אמאי נחצר נסי ממיר « סעוניס שאינה חצי לאטקי י  מי

;עיש מם*מ
א ק .א״נ קויע לעסיא נלי העור ק המפשיט ת הלכה ®י׳ א איסור אינא י « פ  נ

ם :שנח(קי״ז) וחום' ניש״י עיין לי׳ מ שנשםלס דנל ופירושה כנ ק  שלא נצץ נ
 !להפשס לשנוס שלא ומרוצה נהליא איסא מינה דלעיל אמוה .ני' וגיי:א לשמה

מטם סייג ד ה משמץ שהציירץ נלרן נו׳ נטחל ושיוס רשמים הרושם יו הלכה
פיו סהימשלסי צרניט זה שיצא וצייג . הה״א ס*ש עיין .נשנס נ0ט

ד .שנע רשום סייג וסשצי נ0ט מנוס חייב הילדון שרה הצר שם לאימא  נם אימא ס
ה יםר0 לאם ט .נפשיש מנה אטם חייג וצידה אסר ונא אסל אנר נ מי חנ שלא ו זה נ

נאו
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 דרש אלש ,את״ג הסממין הממן אלא הליור ניר לא שרשס שאומ א״י׳ דגאן נ’«1
;דלונע חיוג גתג ולא וה השמיש דאראי

ב ״  והתה .הוא מלאנות תאנות מלאגה לישוח מישוח והגנשה הולאה ח הלנו. פי
 נאהד הונירם וינינו הילדה והננסה אג דהולאה אמרילן הוויק דנר״א הלמ״מ

 אלינא שנה נריש הרמנ׳ן נשם נהיר ש גת ס'ל דיניגי וי׳ל .אנ דשניהם משתע
ה שם ’התיס קושיית נ׳ה דישנ היא אנ נסי דהגנשה דסני דהחם דריא ד  לא מי נ

 שם דאיהא 6”ש ושניעות דמנילהין מהירישלניי ליה להיי לי יש נו' יקתעייל עםקי.ן
ה חל׳ כהוליא כנין לשיעור ותלשישין היא ארה והכנסה דהולאה תני  הלי והכניס נ

 חס־ ׳1דנ לישנא ניה וי׳ל לאג והשנן כאהד שהוכייס רנינו סמן ועי׳ז נרונרח,
 בניהם סל א׳יה רשאה דלפנין אלא אנ נתי דהנ׳סה כיון אנוה מי ,איכא דנאנוה אווה

ק ר אהה. מסר והיינו אמה י סגי  נהינא היכא נ־סינן דלא האי רנינו נהג םישינה נ
 שם כירושלמי נהדיא איסא הכי .יני׳י דעה חה גו' מלאכה דהוי ינ״ל אלא הולאה

ה  נלידן עויד שהיא אמה ד' על אסוח ד' נתיך נר״ה לשלשל לאדם רי-.י טו הלנ
 אהה ליוס א״יה י' אלא אדם של מקומי שאין יטנו דנינה נתניד עיין

 וכן ח' על ה' כה; רות לגל ז״א ההם דסנרי נהכמים ולא ̂ה עייינין(מ יהודה ונר'
 ננד יהודה גר' ססקו לוזה כועס וליין .ס' על ח' הזכירו שלא ההלכות יעה נראה

נ; יש' תענרי; כילד נס׳פ התני' סתם דאינא משים ונראה . הן דינים סגרים  דאהיא ע'
 נהדיא וכ״ג שם ההיס' תיג־י ונדרונח אחת מריה אלא אמותיו ‘ד דהין י דר נווחיה

 ואה״ג יסהליקה כ״ר. נה' את"כ ושהם :י• נש' יהלוקה ה׳ל וא״ג שם ייניכ״א נסידישי
 והרא׳יש התום' י-־נ־י שניע׳־. כריש ינד״יכה ינים עד יחיד אכילו כסתם הנכה סחס

■ נ',׳ ז (: נעירונין
ה פי״ג לנ  נדחק נת״נז כנייר כי' יקנני ההשן אהי עלת׳ הזורק ורן זרק מו ה

' דרק ■ניני דשני נ’יל היקי ננת' ת״ש על נששיכליה שסיר כתג דינינו  יוחנן י
ע׳א; יש' נשנה ינד-יכה ליה כשיניא לרנא אנג שם ליה -תינעיא הוא

ז6 י ה ט  נשיייא נעשו כי' זה ננד זה ד״יה נכש שנא הסיקטה תקיתוה שננה יד הלנ
 נססיד ונזכירש׳י ורנינו זה ילא ניהיכן נהנאר לא לרכן כל להן ונוהנין

 נ״ג יכ׳ית כאהים רייה נייה־ לדי-ה רוקן ניעינן נשיירא ונס יישתיע נ׳ן ז נש דעירונין
 שה׳ כל נתהינה רק לשיירא הותר ולא זה נלד זה קרכינוה נ נני א') יצ״ג משייושו

 דה'נ ההירושל-׳ רניט לדעה לה'י יש אהנש .להן היתר לא לדירה :לא רוקן אנל וערג
א ״הילה היקי. נענין דנם משם דרתנאר ה' הלכה דעירונק  נכיירא הקילו ד״־ה לנם :'

ק י־׳ יש ע ,יניחיד כיני
״! ה £'  נא תניין ׳׳יאה יככניש נשיה דליי ודע כייחילה הוא הרי שהלחי יט הלנ

 ק ודו ■עיש ד ל ש'ישי' שי' דסינה שיק הרא״ש תדנרי נן ללמוד ויש רהינה הו■
 יש״ק כיעירגנין׳ הכי רש״ע דלא היא׳ש ע״ד קשה אנל

ה ב נו ה^נ כ .רנינו דעה וכן היא הכי דדנר׳ ל ז היככ״ה וכי,נ 0 נ  ה וג <־\א'ש נ'
׳נהייא כידושל״י .

y s ה י לי־כזר חכמים ההיו נ הלנ הי כי יתה כו' נעכו׳ש נכה נ  קינכק י
ל' ת נה יכינו כי: וכהי: ייהזירה כדתיו עשרה עד איהו  נכי ׳עכייש יי

 ,השילה כשי ן הי■ שהכיא ינה׳! יכיעי. ל נה זה קנס דאין כי,כ ושם נו' ■עכדו ה-וכי
 ניכא נסה ניייה ד־כירי. קנה נכי י. דה ירוחם ר' כשם יניה קניה שיי ניויר י והנ

 מכירה ד דל והשיעם נ״יל נש יניני דליעה נהג ח'מ כריש אוי׳ה נש׳ הן נה׳יל,
 רניני ״י״ש זו לשכיא יי לה ״יל כני' יכדהיהא שכיהא דלא יעכל ליכייה נההה*

ע יהינו רה״שה אהד נזל נני נזילה מהי ד נש  נם דהשמיע והי א' ■כ' ררכלם היזה׳ ״י
עי, אנילו דיקנחיל דנין דאין איע״נ גה׳ל  דשדיהא נזל דנכי “ה״ הגזכי הנאו; דינין'י

שנהררין נה׳ יכראיהא שאגי  ההלוק אכל כוי יינכ׳ו נהיא ישני אשוי השיור אה הי־כםכש יז ר׳הנה פנ״ב
 נהה״ת ועיין .רוהר הליק ונין הידי■ ינין נזה שעה מ״א ונהכנוה .מוהר

 יניני לנירשה לה״ר נ’יל׳ 'ק'יי^ דשנה כ:'•' הנייסהיה נר,ילין תלוי דזה ש:הנ
 יכ״ש היא הריוש מששה וו"ש קרמה לכשכיש• שרי רנה נז ע (יי דמ״ק נשי׳נ מיאיהא

 ה ש כרי דניויעד להירריז ויידייוילשרין רועי של רונו כדיני יכי יו לה' נשיח רנינו
 רנא דאיי אהא ההם יהיייידג׳ ס'1הי. דייקי ינהיג . ננד לנכנס אסור ייו״ס דנשנה

עיש סוסיא לסרוק׳ שרא
i ’S B ה לנ  כהנ שיג פי׳ נאויח כנוה: שהיא משני נשנה נכין לנהול אסור יב ה

ע, שהיה רנני דאסוי  המצניע דס״ה כ;״' הנייסאוה נהילון. תליי יזה טנ
 איהירא 'יה דהישיק ק׳ל הנירכחיה לכל אן . רניט כנירסה איהה דנייושלמי ודע

 מנאה׳ כ ואה נע יק שילים ח' נס' יכדאיהא לעין ייואה שהיא משוס ננון דלגחול
 .ס-הנין לשהיקי, ל-״הש דליכא ננריא ה״יי רהכא והיי; אסיים מהנה נס׳ נזה שהיניש
 טא' נ נס איר דהא יסיאי, יישום דליכא רשכהה נעינים נחולה וחסילי לזה א״נ וליידי

^  לאפור אילסרין וננהיג מרווח, לא וא.ילן ינאן מרווח שנין מ׳ עד כוח'א האי 1א5(
נזה: משו: לכייל נאן

ד ״ כ ה פ לנ  ניד התהין הורה נהיסוי אנל דרננן ני,יכוי' דוקא והיינו בנ״ם יא ה
 ח"נ סוף הרדנ״ז ולכ .מיסוד לעשות ׳(ימני סלא אניו

ו כ׳ ס׳יי ה הלכה פ  שייש״י (זי) ונגיעיין ע"כ, נתראה דהוא הונא כיב ד' סי' הג
 שלו חכר תלמיד דהיה כהני הדר נפי יההוס' . היה יה י תלמיד חסדא דרג

■ דאייר הסדא כדר ודלא צ״ל .כי׳ דאסר כיב ודלא שם

ה פ״א עירובי! הלכות לנ  נירושלת׳ .כירושלים שני נתעשר ומיערנין טו ה
נ נהוססהא ועיין עירונין :ועירונין פ'

ב עשור שכיחת הלכות ם ד הלכה פ״ ה׳ ל  דשהה הינא דשיין וי׳ל נ
 יש אם משערים דאט שחה ואס״נ ופסק יהרה

 סי׳קכז״ה ח"נ סוף הרדנ״ז יכ׳ג , כוי רביעית שתיית כשיעור סוסה עד השהיה מחחלח
p1״J ע׳ו סי' יעמיקיס י״ם נשו״ח ורא״מ

 שננה עו; אכילה לערן שאינה תלאכה העושה כל נ הלנה פ״א ירט בהלכות
עני כזי׳ע נעל ט׳ אכילה ללוע עשאה ואעילו .ס לי על י

 יוס .רניע ליעח נסמוך והלה״א הה׳ס וגמיש לוקה לכילה ללוין אינה שעיקרה כיין
 אכילה ללירך .שהיתר מתון טכה גני כמי דאמי וליה) המצניע פ' החום׳ נמ״ש דלא

 אפשר היה שלא ניו׳נו ניחו כפל ואם .ללורן סלא נמי הוחר נונה הוי ננינה דמננן
ט לאגול היום צורן ואינא יייס קודם לננוחו ט  ועיץ .לנגוחו דאורייתא איסור ט אין נ
 דסננן ש״ל ילא רנינו דפח שתיישנ ננילה סיי נס׳ ועיין ,תצ״ה סי׳ נא׳ס נפריח

ס ימים לעמוד לאוצר נמננן אלא טנה הוי  .ניו׳ס נפש אוכל משום טכה ל'מ וא״כ יני
 נמנה דאורייתא איסור דאינא יניגו כדעת (ס'ו) דשטעוח דפ״נ מהסוניא להונית ויש

 נעניד היכי התם דקאמר ,היוס צורך נמי ואינא מעיו׳ע אפשר היה שלא אף ניהו
 יכול דינסת פיק נדאתיינן ופירש״' יו׳ס דוהה טהת״ק נצי! אין וצקדשיה ניו״ס נננ״ה

 איקרו שנטס צתי ויו׳ס נו' חשמורו שנמחי אח תיל פנח דוחה ניהמ״ק כנין יהא
 ולקדשיה ניויפ למבכייה אפשר לא ומש׳ה נזה דאורייתא איסור דאינא ויישתש .סיג

 ניויע כיהמ׳ק למנכיים אפשר ודאי תתלכיפ יפיק התוס׳ לפיד והשתא .הלהם כשתי
נ ניה דאית משום ולקדשו  וננורג קיק לאכילת לכהנים ייות מיןס להיות היום לוין נ'
ע כדעת איו . כמקדש למנזר vלי הוה לא רנצן ואף ,מהון אמייק  אמריק דלא יני

 נני נ') (ל'נ מניצה לה״י יש ונן . מלאכית נשאי ולא והנערה כהוצאה רק מתון
נ של אכניס ה'  טצזש אשוויי דאינא ל״ו) דף פס(ריש וניס ניויס טנה יאינא דתשהע נ

טנה ותייט ניו״ס .
 אסת אלא לוקה אינו ט׳ אחת כהתראה ניוי׳ס הרנה מלאכות אניח העושה נ הילכה

ח נס׳ . ליו״ס תיס ואין לשנת מלאכות חי'וק  1אהי יי לנעל המשנה סיננ
 רנה כל תקשה אמאי א'כ ניו׳׳ס תלאטת תילוק יש התראות דנשהי למינו הקשה

 מנעיר. ומשוס מנשל משוס נו שהתרו ואיירי לימא ניו״ס נ״ה מסנשל (ת״ז) נששחיס
 שסיינין אתת מלאכה כעושה דוקא הייצו במזיד ניו׳ס תלאנות חילוק דאין דהא יי״ל

פ אחת מלאכה כעושה או שהות נ' משים עליה  מלאכית נ' נעישה אכל אתת נהחראה נ'
א שפיר מקשה ונישול מוקלה נעלי ומש׳יה נ׳ ח״נ הקראית נ' ידי על נמודות »  ד
 ונישול הנערה על אנל נהן שמבשל מה איטרן עיקר נמי מוקצה דעני טא אחד כמעשה

 המיכנס קישייח וא׳ש פ״י נסי וכי׳ג אתר נייעשה שאינן כיון לרנה ההם מקשה לא
• רניצו על המשצה

 שטא נין מלאכה ליד׳ מניא או לתלאנה דומה שהוא נין נשנה שאסור כל יז הלכה
 דללורך משמע .אכילה צורן ט היה א״כ אלא ניו״ס אסיר ה״ה שניה משים

ה לא גמורה דיילאכה נ”ואע ונו׳ למלאכה דומה שהוא דנר ניי״נו היתר אכילה חי  ט
־ אכילה לציין אנילי י  ניויס אסרוה לא נו' דומה שהוא רק ממש מלאכה שאיני דנר י
 סוג כיום דהמעשר נפ״ו לקמן הלח״ל למ״ש תשונה ומנא! .נכ׳ד יכ״ס אכילה לצורן
 אינו נירל תו"מ הפרשת איטר הא והשתא אחייני, סירי ליה דלית אף יאכל לא נמ״ד

 שמא משום דאסיר וממכר נמקת הוא והרי אירוח אותן כרקדי: שדומה -נני א'א
 לדייק יש וכן ,ניו׳נו אכילה לצו״ך לאסור לני אין יא״כ שנה ההל' נסד'נ כ״״ש יכהיכ
דנ־י  משים אטד דלכתהילה ונהי שס וכמ״ש שנת ״הלי ככני; 'עיל שכהכ ״:■ט י
 נם׳ כתג <”או לצורן תוקלה ופלפול לאסור, אין נדיענד מ׳מ מאתייל אנשי :היה

:הצל״ת וכ'כ סאח״ול אפשר היה אס אד■ דמותי :עה״ר
 סמא המוקצה ט אסרו תשנת קל שיו׳ס מפני כשנת ומיתר ניויע אהיר •םד.כוקצה

 אהא ל׳ קשיא ומכאן נו׳ )’(דף: ׳ו״ע נמס׳ נמ״ל כת: ני. ■זלזל יניא
 המניה וטייש דנילה הא לפרש נמלחתוח לכת״ש ילק׳יד• .נו' וקיי׳נן נינ״יה ראמיינן

נ שורש מהריק׳ו למלן שג-:;ה  פי'נ שננוח נהל׳ הונא ע'
 הן ®קלה לשהויה העומדים ושירות כו׳ ניליס לנדל העיתרת תרנגולת יוה ד^כה

הנ׳׳• שהניא הכלנו דעת ג״כ שזהו ונראה נו׳ ניוי׳ע מהן לאכול יאסור
 ולמיקיס גרוניות או רעיסקא תמרי לו היו שאס לעכי׳ס הננה יין אין שנאנו ש״י ׳ס ס

 הנ״י עליי כתג ונכדי ,ניו״ט דאיייי מיקלה הוו נישראל דאילי דמשהע תותר ה:ל ט׳
 דז׳א ,ע׳׳ס פ״ח סי׳ נמ״ש מוקצה הוו לא ישראל נפל ראשי׳ נסנא כיי רעיס־א דהמרי

:כאן רניצו כתיש תוקצה הוו ניו׳ע אנל כשנת אלא
ב ״  סי יש נשכת שסלד ועגל ה׳ה כתב וכו׳ אסור כיויס שנילד אכרות א הייכד, פ

 נלת״מ ועיין .לתולה מותר ניומו ואפילו התירי! ויש לו הסרוכה ניי״ע שאס־י
 וז׳׳ל שכחנ יכילה ישיק ני׳ין מנואר והדכר ,נציע הניהו מ׳׳ל והרנ נדכייו ש,רהק

 משוס אסור עצמו דנפנה דניון שלאחריו נייי׳ט ולאסרו לההי״ר :ר6א נכנה כנילי ענל
 חולה ליה איה יאילו דטין נזה חולקין שיש אנא ליו״ס מכי! אינו איסיי מהמה קצי.1י

.שרי ניו״ע אפילו נאומצא לנריא אפילו חזי ניתו נחון
ו ״ ה פ  ע׳׳ס מקדש•! איי של נ״ד שהיו נזמן היו שאמרנו האלו הדנריס כל יד הלנ

א שהיי זה על תמה ניש״ש וייהרש״ל כו׳. היאיה  ארס חנית דקאמר הוא ינ
מיש ואישתמיסתיה .תשנון פי על סקישין היו דנימיו אע'נ ומתנה יא:ו; ניו״ט פ״ת

מ) קשיא אי אן .ראיה ע״פ מקישין היו עדיין רנא דנית׳ קה׳׳ס יהל' נפ״ה יניט
כנר ונימיהס אשי ורב רנינא נ"נ איהא וננמ' ו־נא אני׳ ימי עד שם וכהג קשיא
דרג פ״ל דרניס ייל ומיהו אלמונים עלי נסי שכייה ומצאתי , ראיה ע״פ לקיש כסקי
 ורניכא אשי רג חרנא שקנלו התכמיס ומכלל נהקדמאו נהג שהרי רנא כימי היה אשי
 רב עלד רנא שמה וניום יבא נולד יהודה רג שמה דניום דקידושין נכ״ד דאיהא והא

;בהקדמה לעיל מיש ועי׳ ,כן נירסהו היה לא רנינו ,אשי
ת כו ל ן ה מי ה ח צ מ ה פ״א ו  האוכל אחי ט' נפסת חתן כזית האוכל נל א הלנ

 נשיטריק ישוין יה״ה משסע .ושותה הממחה ואהד
ח שיעורו ושוחה הממחה ונס ני  בתוספתא נהדיא איהא ונן)(ק'נ דרולין נסוגיא וניס נ
 מיא סהל' נפיי׳ד ינינו דמיני׳ וקשה .שתייה כן נכזית שאכילה כשם דפכחיס פ״א

 נייזש דאיהא מים וייל .ניניעית הוי סחו• נאוכל או במשקה שי׳ייה דשיעיר דישתע
 שנמחה נאוכל יהיה רנינו וסנר ,נלח רניעיח הוא נינש ינזית ודם יי, נני התצגיע

 נדת דמאוכל משום היינו כאוכל ושוחה ימ״תה כאן ת״ש ולפיז רניעיה. מנזיח הוי
 שנמסה לאחר נרניעית היא סחו• שיעוד נאמת אנל משקה רניעיס נעשה נשנמחה

 לשעת רוצין אם ה״ט ננזיח משעיין דהולין ונסיניא ונתיספתא והא ,משקה ונעשה
 לא אם אנל את'נ לשערו יא'צ נכזיח אותו חשערין היא אינל ועדיין שנמתה קידם
ע דעת י׳ל יכן .היא אתת ודא ודא נרניעיה משערי! ש,״חה אתר עי שיערו  פמ׳ש יני

.עיש נוירות מהל' נפ״ה
סיב
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ב ה^בה י׳. u מויק מופץ 0«י י  מו.• ספדת בס׳ ופי׳ גהפנוס, פיץ נ
J'D יפ6 אסחפו פרומייס אלא לנפרו פיה יופס נו' ואס סליה *ם3נ 1 הרגה 

ט  י*א וא*ל הא נני (ס׳רו) איפ פס' i’p פ*נ. היא א»ס ויה ט* פליי פי
 קידם לאפיסה י״י דאיסי ניי*פ נפימאה סלה הפרשס גני מיי היא הרי לדניין לי׳י

 סיפון לידי הביא בראפ ושלא לאפיסה שאמי הוא אפס הא הלס ילפיד ,ששספץ
 0א(י שהיא משוס מי• פיגר שאיפ ל”0 לא פצ« הניס דנס פראה .פיגר יאליאי

 נל בפסילה בדק הרי למיפגד <דל דמאי פיקלה גבי הסס דיקא רק דרבק בפקיסא
 י׳ בשפה ביפיל פיפיל אי הל״ד סי׳ באייס הפריס שגסספק בהל אבל פלאי, ולא הביס

^ו ביק יראה פנל לשפיר ס ק לנפל ברשיסי היא פדיין ד  אי נרשוסו איפ ®יינק י
ט ליה פשיפא ודאי בהא פהיס ליקה  קידם לנפל ינול שהיה פ0פ שהרי בי׳ פל לפי
 ניסיד יונפים חקיס היה לא דהסם טאה יפיד .בשבס(ד׳) הס׳י בפני ינהיג ,י׳ שפה

פוי פ»ת פל ק ני  פפ»ס פייב ממילא משנפל יהיא נפלפא מוקלה איסיי פל שגירי י
 סנפים שגירי גש לאסר ניפול גני הפדיס של הספיקו פשידב אפס סשיב ליקי ביפיר
 נשיטס טיש ופיהו אגיס. ששוב לא יביפל נוירשם פל פבר והיא יבפל שלא פיו ביסוד
 . ׳7 יום קידם פשא איש יפסמשס ישא שלא שגירי סנפיס סקגש פספס אפס סשוב
ם סיניי יניס  שטי לנפל יניל איפ ילפפלה י׳ שפה פשסלש שפסק 1 הלפה נא! יני
שי« איפ מי ט ט היי ט׳ שש קולס ניפל לא אם לפינן נהפיה גאסר ס  ביי מל פי
 נרשישי איט דפדרנק דניק מדבריי פשפש טי ,כלים לי טפיל פסה הבישול ואץ ט׳

ט לנפל ב. שניסר אפיש « ה ריש הסום׳ פשט ינהיג איו  דגירו הק־ גני (ג׳) «נ
ס שצא שאיפ רנק ה יד  פיס( נאו״ס הפמיג י^ב ,ידיס יצא לא פהיש קיש אי טנ

פ, '»  יביט לפסק והא .סיל נהסים׳ יניגי מיס נה«ם׳ סיל לא להיין יאפיג ט
ה פה׳ בפיל ^ לה פולין ואץ נשירה גפל פיג אי האילן טאש טנסי דהפישה טנ  ,נ
 סיי מסיי מלאייייחא נפי הא ליי טאייה סונה לבפיק לאפיג ספיש (ניג) שם ימס׳
ק ט ולא דפפליה היא יינ  נפי להשם מה״ש •צא לא לי■ ר*יה אינה למדרננן לנשן א
ה אילן פיג לפלוש שלא בפימא שגירי טבק בשקנשא נאנוס סשיב ט  יפספס ביייש ונ
 הינא פשאינ פהיש סטה להפקיס ששוב יה ואין לי׳ ראויה אינה בפלפא שנזרו גזרה
ה לנל מטים הל׳ ריש רניט ללפש ינפיש ,ינפ״ש פטה אשה פל ניייול שגירו ט  ג
ק פ'נ שטי ללא צאי אינא טנ ק יצא. לא לפידס לפיפי אינא שפיר י א נדש י '» 

נ סיק שם ק בשפש 0 מסנני! גליה משום ני לסק■ שאסור לני למל נ' ס  כשאין ט
ט הסוס׳ לדברי דליק אפסי ,לסנן נמה לי  לרנק אנליה במייל בפני לההם הני

 נפי ייס יצא שלא אמייק משיה נלרשס פל לפטר שלא נסקנה המטה לקיים יטל יהיה
ק פילי לנל טאיד׳״סא  שש קילס לבשל יטל נשטה יה'נ ,סטר לא פל ספטה טנ

ט פלאויייסא נישל ילא  ננהיג טצוה לקיים ט אפשר נשאי הלמק נספה סשאינ «
 מעילה נהל' יניני לופה מנירה נהל׳ ניש פיא ייל יעיד שם: לנייהם הספיח לא

 עלפא לכולי לגמרי המפבה נסנפלה סכמיס שקנס דלפי להינא פ)“(נ נפססיס והסוס׳
 ואיט נהנאה שאטי הסקנה ולפי י׳ נסעה ספן ניטל מי יה'נ מקרא ליה פפפפיק
 אמרינן לנך נלל מעשה שים פשה ולא נ^ס איר ונא נלל נפלי כאיטלא הרי טשושי
 ביי, משים לקי יסדאוריישא דרבנן נמר דאיליק הפריס יקהנריט נניי, עונר לפה״ש
 אישא דאהי אלפא לקידושיו איס ילמטלה י׳ משעה המקדש גידל רב פזאסר ראיה יהניא

ט נספר שדמה ימה .לאיייישא קדושי יספקיט לרנק ספן  קידושין דשא" פשה ה
טן אדפשא להפקדש באפס ,פהיש סיונ ט אין אם מלקוש מציני לא אבל מקדש ט

ס סייג אכילו מטט ק סקנסא פיי ט ק איקנפה מיפץ(ניה) טנ « טשיסיה ינ  מ
ס פליה דליסייב טני ני ק לאפקוה מנין גני י*ל יה*נ .מזן ישספה נשר.קדישה ני נ  י

 ליקוק יש מפרשיי(מיג) ופיהו .פליה דליסייב סיני ט ו׳ בשפה לנפל יינל שלא פישוט
ש גני שפירש לקי לא מנפים שקנס יפטם  ייאף מאיל לפיד לקי דלא סב ביים טי
 לשביס יייל יל נלאט לטששן יאייש נסישה שצייח באמים יאטלי צטי לם לנטי

 מדיבק דאטר לאף פשפש ̂ פלדץס ליה פקט ט• לפלאיריישא שפי פיי טא בפלמא
ם לקי: צא ר ס לא slלB פצאסי ולא גלו טני ב טף שם פי' .ט׳ פייא בהל' קיי  :ל

ה &*ה ט המצוש אש ושטסם ט הלנ לי טו נ  סיציח צל פנל אישה ושיפרו במצה ט
 נמצה השיטי מפנב לאים ויבינו טי״ף לללפס נפגיל פי׳ .שנקלי אסר ק׳

 ונראה .שפה נל בא׳ שם בטגיא שניש ינשב א׳ בליל רק קצירה פשפש הפסס יפוש בנל
א גני סם לפיס שנשגוין  חי'.פא קב קב ואסרליניניהלנטים ונא להלו לפנפה טנ

 לא ט• הפסס לנל לפינובא קצירה פשפש שיטר דצריך אימא ואי לישראל ליה מינן
בלל: ניה פיטבא לליבא ושינו מגברי, טפים בלל למיק יסראל אשא
 בליל בסצריום לאטשיבי שנפשו ונפלאיש מסים לספר טרה של פיס k הלני:

פן פיו ט הלש השבס. יום אש יטר שגאפר בט בו' יטר שנאמר ט  פקרו מ
 P לוכוי מלש משבש מצרים יציאש ליטל נ«ר לא ושם (קשיי) פיס ופרק מהפני^יא

ש נינרה  אפבם .היום נקילוס ידס פייטר צופי טציס שבס ללטר נקי׳י) חבירה ני
 לישראל הוהיר לפשה הקניה אפר Vn בא פ׳ טף רבה סהפלרש פבפיס רביס לברי
 לפפשס יבר השבש יום אני ליטר לישראל להם יאפרשי הפילם אש שבראשי בשם

« שפשיט הגסים ייכדים היי בן השבש ייס אש וסר שנאמר נראשיש  וינדו בפצדם ל
ב. פפצרים יצאשם אשר מיה היום אס וניר שגאט משם שיצאשם יום  סטרש הרי ל

; לשבש פינייה לידס יבירה ייליף לפלפה
 הקשם בט ט'. טל להקטס ליש ונראה גלדים נב הלנה פץ לולב הלבות

 בהליא הרמב׳ים בשב בהגיה שם :הפציש בס׳ טפבין יה
ליךס: סי׳ בייל הטיס ילטיש ידט. ים מקרי לא שהליס

א החרש קידוש הלכות  בסי ארם לבל פטדה הירס ראייש אץ ה הלבה פי
:נדרם(פיס) ,קידישץ(ציי) עי׳ .בראשיש שנש

א תעניות הלכות  נשנש בשני טא שפניש נשטלה גיירץ ואץ ה הלכה פי
ט' שלט.ריי ינשפישי ר פל ינן י ב יה ט י שילוססו. פל נ

 .ה׳ נ׳ ה׳ היו שגיוס ספגייס לשלש לאט בשיק ולא יוסי נר׳ פסק אפאי נצסיס והקשה
א מה יהקרפי פני ט י בימילאה שפסק לרניט פעם יודע שאים ונשב טי  גגל פ

^  קפים טבלא לאשא נייישציל איהא להא עטו ונימוקי סניפי לרניס איפר יאט .י
י׳ ימרה יוסק לי׳ ה יענלץ סשפא שנקין יאסי פצפפר אלפיר ו' והיה יוסי נ א ^ 

:פיב טור^ ילט סבא יאים אמר מאיר ר׳ בשם סייא י׳ לה שני אשנס
ג ה פי  .ט' ^י לנרי פל אלא להשפטש שלטים מפרא בן אפרי וצא בלח״ם י הלנ

:(ייט) נשטיס הבי ליש
ר ה פי  מקלה אפר ימשנץ ס׳ מפר של האסדוטס שפגייס משנס טים יום ננל א הלנ

 שטסנץ צייניט לי מנין יילט שאיט הלס ינשב .טרה ספר יפיג השינה טיג
 סיא ט׳ ישטה נילקיש יפצאשי .השינה פיג אישא לנגמיא ,סיס סיג מקלה אפי

 ,ט' פד P ריי אפר סיס פיג פקלה אפר משק יצפה ניר׳ל הגמרא מסמס פהטשיק
ע רניט, גירסש היסה שנן ינילאי :יהראיש האלפסי צירסש היא ו

ה ט דברים ספשה יפ״ב נ הלכה פי ט' איו י . ינהרני פ"א ניד מפל נ  ט' ט׳
:ייא פרק מלטש נהצמש

מהר״נ ציוני
עו און הרג עיי תי סהר״ש הג

 וסצאשי נדע שטיס נלסית יעי' .ציל נטפו ר הלנה פיר, שכת הלכות
 פל הש:שר שם לאישא בסאי פיב ייג לף נשוטש בשפמיק

ס ששינה איישיי יי׳ל ט' הפפונרש טו  ריג נו סר מר דאיב סליו והקט ונצשס נ
ג לפסקו אסויא׳ סייק וגצא פנוי נוי  פיס נבטה אוסם לנצש לאפיג ף'צ טושיה ו

ק היסה אמש קבלסם  ט נס׳ דאפריק הא פל p טפר שהיה ריש של משמי שמעה• ו
 בוי איפדים אייה וסנמ• מוווים ומיצוה קסע גלגל אימרים ישראל מבט פפה פהיה

 ליזנט ט״ה שבסי לנצסי דאפיג ייל ריש יאמר ט' צלנויהם שטנה vO הסם ואפריק
 וטקס בהפלה דאפריק יהייש ישראל בסבפי טא האפס אבל בפעטס גצפק ניינד ישראל
 יהודי ויץבלי קייס ט אריא פיא) (לפיי לנדג אל«ה נא׳ אמרו וטל רקיע סליי

א׳נ .טיב ספמיה למסהנר קהי לי  נלמיש לא ישראל מנשי לסנרש ייל ריש דפש ו
ה סנט לנצט ננס' לאיסא ימה נצל  שבפי נועה טא סאפש אנל נפעציס רק היא טי

:הריס על הלס״מ י\שיש נצל וליק ישראל
ה שכת הלכות ה פי  הניס שהניא ויל דיש דברי נ0שכ נלמיס פיץ ר הלנ

ט נסנרש טבר זיל שהיא מאני טא  קטע ישראל(שגלגל סנ
 למעלה ונלילה הרקיע מן למפה מהלנס ממה יציל(שניים מאן נפל פיס וט'). טור ומיל

:נצ״ל ט' היהה חי טי] הרקיע ק
ח ה פי מ מרי .ט׳ ננריגיש שיטיו לאנילה אם אינלין המפשר ה הלנ  גינשים יני

 אמש ססר ארבפים עלאניש לאביה המשגה פל היב פיי לשנה מהירישלט
 נלי לנשל אם גל• פי נפלא לני״מה אס ,מריגוש צאינלץ אם שיטיויא אלץ נל יייל,

ט׳ קלס ניצה לנשל :נקיט יעיש ו
ה  להדיא מטאי נן .ימיינ טמן יה היי נמנששש וספנץ סנלץ הפוסק ינל טו הלנ

ק, היב פיו לשנס נירושלט הפי  מיע פצפצין מסף מלס לסדוק ההן ו
י נל יודה ,מסן פסים :נק"פ ועיש שנלין ט

ט ״ ה פ ם הלנ  נמה פיא סיל לף שנש .אורג טללש יה הרי מיפץ אש הקולע י
טל אפי יפייך ,אריג פשיס שפמא הטל פל שק מוסיף ננרייחא שם לפיישי

טיין ש רינ י א ק נ׳ ק׳ ד אוו. אנ ק ר ע אז
 או*י סיי לסאי ,פמא אריג שאיש אפיס הטל פל שק מטף היק ,מא אריג לאי
טן שלש רץלפ פגי שק ט, טיאר וטלה י  יקליפסם מפיה « טפץ נ' קילס יפירשיי ב

ט טא יי  לט לקרי פוקץ נריש סלילשא סיני גט בלאסייק פיד שהיא פאסי אדג
 שנש לפנין לפיה יפפילא ,פפש אריג לאי נלימר אריג שאים אפיס לקאפי יהא ,אריג

:אריג גססב ליה

P B ס ספשה כה הלבה ק דש ה0« וליו ק ואין קי  לנאן פפאים ששה ניי
טן. שגי בה זיישטש משים גדויס לכאן פפהים וששי. ס. פ בפי  יבפשיפיס פי׳

 פסים לגילו! ליה זפשיסא היא לפיוינץ נפיב אייישלט ניס סייר לרנינו גיאה
ש נ׳ וליו נץ ומץ קנים ממשה היו שם הירושלמי חיל דיימל  וששה לבשן ששה בהן י

ק לבאן בשיק: ופיש ליומל פטם דיו

ח ״ ה פי  פיס שנס בירושלפי ביס .אסש פץ לנסול בוי פפאה נהמה ושלג נ הלנ
א,  לבטל טי שמאה בהמה בשלב אבל פטרם בהמה בפלג אפר דאש הדא הי

פ יטיש אמס פץ ^ :נ
 הפצים בשיפור לפצים גלי ט בפלא לבהמה טריגרש לאונליס אויב המוציא 1 הרנה

 וקוייגו אידב היאה סציא היב. פיס לשבש נירופלמי הזיה. בפיפיר להדיה
 אם ,העצים נשיטר לפצים אם ,♦1נ פי במלוא לנהמה אס ,ננריגרש לאינצין אם

:בקיש ופיש הדיה, כשיעור להדיה

 טליא אס אבל אישיוש ני מפני לנשוב בלי שיעירו הקולמוס פל ויי המוציא ם הלכה
ץ נקסש אי פצפי ■נפר הדיו טה צי  ממני טפלה מי ,זה פל יושר ט ט

 יטפרא ,פדב פיס הפוציא פ' משגה המיס ונשב .אישייש נ׳ לנשוב בלי הץלמוס על
 קלפרין ט׳ בקלפיץ, אישיוס נ׳ נקוצפום אישייס נ׳ מיו אוהייש נ׳ סנא t לף

ocp ט', הטפר ן שלא אמר פי׳ ניה ויל לושי• דש י ו  דיש״י טונסי פיב, רטס מ
א לנל שם פי׳ רי ושלא איהיוה, כששי שיעורי ליה למפיק טנ שחזיה לצריו יביס מנ
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י וצס6 . יוחד ט י  הוצל נ’ה׳ נ׳ה דכנח ההירוהצ-״ (':עיס רנינו מ

־ צריך נכצ׳ cb ()והיות שהי לכתוב נדי נקולוזום ־ ־ 1 רט וכי״־ , ״ ו :  י
וצר:י .ייהיות כו כה■״ יי (הצו) ,הכלי נצדד׳ הדיו תן ׳דנק

מהר״נ ציוני
 ת: דיו
-ו)"■)

 - - - - 1ה-ן על יר!ו שיעלה נדי נ״נ
צכור דס לנשות כדי ואכי עני יא הלכח

 ' נ' ;תונ
: ד::ת נירוכלז׳

 לנשות כדי לכר עשר :י״יצל ה-' קכי׳ה, צכור דש כו לנסות נדי עשר ו)תי
נק״ע וע״ש ,קעגה (כור דם ט ,

2'B כהות כי מהלך אצו ־כ: אתו ולו) ענו״ס ולא כה־יה עיו היתה לא ו הלכה 
 ה״ות ■יד' כרית כתות כה ההלך לידי שנאה ״ציאה ואפילו א״וח שי' פתיח

ס אנל וי  כחית ש־וח ■ולינה ;או ואש ־תכיר עליה ל־רישיך יכול אש צייו שתנא י
חנ ונן אמית חד'  אלא לעכי״ש ׳תן ;א ת״אה אני וו״ל הנ"נ כדיו לעיל רני:ו נ

 ע׳א ליכי,ו כא־ו לו;יל שתני׳ :־נירו ונת׳ד נת״ע ועיין שדייא, כרוח נפחות מוליכה
 ה.ר"א נניאו־ וכיין כשיןי לין״ש נתשונתו גדתין ■ורכיגו הכי משיע לא טמרא דהא

 דתיחא יא ע ע' דף דע״ז נתרא ישי הרמנ״ש של ומוצאו שכחנ ס' ס״ק רס״ו סי' נאו״ח
 י-ניר׳ ;א ■הודאי אשרי,ן נארסיוחן ה״;! כי נ־ו־א אעיר ל׳ איר רנא האחר שס

 דשני-א ידעי לא ואי.הו בשייא, חשתכתי ר,א כיסי נחה שנד,א חככיר׳ לאי שניא
, לן רי' ״' יארח נ ע ש־ות פרות ״וליכי נשנת כיש המוציא י רנ  נש ונתנ היית, יי

 , שתצא ככ:.יה ״כ־ש ש ה־״נ אנל נשי;;, שהוציא היוציא "ל5 הכושיןיש דלשיפח
 ד נע ני-יש״״ נ־־ה״כ נ וכ .ל כנ כוי נשיי,א ינחנתין כיש׳ נמה דנח' נשעא ונ״ס

 ש־ני.ו ותף היציה כע,ין דע״ז להא■ לכיש אפשר א׳ אופן שנשוש שם ונחנ , ה׳א דשנה
נשעה חיה זכר לח ל”ו שהוא אפשר נעלתא כניח רצד אלא לו;יל לחני׳ השינ לא

יצאו מאין שכה כי־דותיו ;-----וי ז־,-ותו שלעת נאגרותיו עצמו על שהעיד כיו לו אהשינו
ניאה״פ, עיש נהנירו שנחנ דניים הרנה לו

א ״ ב  לירד אשיר נחזיד לירד יות־ נפונכ נשנח נאילן עלה ט הלכה פ
ם נעלי צער יכום ירד נח״ד אפילו וננהמה ״ נאי'.; עצי ח היי ונחנ י

 נראין ו-נייש ,ירד נחדד אכיל' וכנהחה יני:ו וכחנ י,כ"ו, דף נעירונין תפילין נחמוצא
א חה רק כסכ-ו יניא אינו שינעו דידוע ,הנאים הדי(ין חן וחתנהדין הן  ״כו־ש כ-;

 דאיחא הינ, כ״ה דניצה ׳יושל״׳ נחליוד חנוחריס דנייו גס ונאחח להדיא בתלמוד
 ע"ש1 וירעיד ישנת שיא או ויאכל ישכח שחא נאילן עולי! אין אחרו מה משג׳ שם

 נ”ע רוכנ היה הדא מן ושיעע; הירושלמי וקאמי מעמיס, שגי הגי נין (״מ נפ"מ
י לו אומרים נהמה ה ״פג■ וירעיד, ישכח שמא אמרה הדא י  עיג רוכב היה א״רו י
י לו אוסרים נהמה פ י״א ת:א ,נו' אחיו תנייא לירד תסור אילן וגני ,י  קומי נ'

 כמוך וחתורן שורן יגוס ליען כמוהו נהמה שניתח על מגווה שהוא הוא שג״א י*ו
 נהמתו שביתת רשום נהתה ג ע רוכנין ואין ה'לו הירושלמי דני׳ סוף והגה .מ"נ

 ה' נפי שם ש ניש ה״הרשיל והגה ע"נ ו ל דן■ נניצה והרא׳יש נהרייף גיג הונאו
 , ניויע מייר׳ דנתן נהמה דשניחה פשה אינא ניו״ע דנם מוה ללחוד רלה דניצה
 נ' סכין• יו רי סימן נאו׳ח הש״ע נהנהות להלכה שהורה הש״ל נשם הנ"׳ על וחולק
א אנל ,ניו״ס נהתתו שניתח על תצווה אדם דאין  דאין יעליו השיג יינ נס*ק שם נינ׳

ק נהמה דשניתת עשה אינא דניו׳ס הירושלמי כוונת  הס ה"יש'ח׳ דני׳ שירוש י
 , נע״ח צעי ואייא לה היא שצער משוס ירד נחזיד אפילו נהמה נ”ע נעלה דמש״ה

 לוחר ז“ע ש״ן דאין ניעיח צער ישיס הירושלמי דטוגח אפיל אין הקשה שלא וכי•
נ דן בשבח תחוס' חדנר׳ ראיה המנ׳א שם הניא פ׳ז נטחתו שניתח  מניעת דנם ,קנ'

 יהא שלא (״ח לו תן שורן ׳:׳ת למען נחכילתא ז״ל רנינו שדרשו ונמו ,שניתה סקרי לער
ע דנלי ורעתה ,נמחהש׳ק וע״ש לעי לו  שלא הינ״א פי' לשי ני־ושלמי ינוארים יני

■ רנ״.ו דנרי היענ וגחכאיו .נהיש״ש
א י כ  לותי קשה ״אנל נשפע ,הנאים כדיגין ס, ומהנתיין תינית אמי ט הלכה פ

P* :לידוע
ג ׳ כ  נירושלמי נ־ה ,נקיעו ני,יעו ואם חדשים נגדים ללטש ומותי כד הלכה פ

,׳תקרע ׳תקרע ואס לובשן האומן מניח נליו י,'ה נשם ר׳יז נ ה עיז ישנת
ע ע״ן ק׳ הש.׳ כפירוש משיש ויכינו פירושים נ' נ

א3 עירובי[ הלכות  מפני נייישלים שני גמעשר ו״עינין טו הלכה "
 הוא פן . נננולין לא חנל לתפילה שם ראוי שהוא

 טטל׳; לא אכל נייושלים נחע״ש יערני; ה"נ יעירוני; פ׳ג בירושלמי וסנא ,נמספתא
וכמאהיפ נש״ק וע״ש

ה פי׳ד עירובי! הלכות לנ  שגלחק בכ״מ עי׳ .כו' שהשכיר התיר בעל יד, ה
 נששיעות אנל •הווה נר' יניע שפשק למה פעם למצוא י

ט נראס י' ר'ר. שם דאיהא הליד יעירוני; ח נש שם הירושלמי על נוה ספן ייני  ו
י' אסי נש׳ק ועיש יהודה נר' הלנה <:א׳ ר' מיניה ושמעו לענני׳ סלקין אפי ו

ת הלטת ת י ב ר ש שי ב ע ׳  מחמלת יש אם ואכל ומזי מעש אנל ד הלבה פ
ט' ואכל ותזי אנל חוסשחא המית ונתב כו'

ת יהאוכל נמשגה דיומא נפיח והר״ן התוספתא, מקום היאה לא אנל  הגשה נסתנ
 דפםתים כפ׳ק כתוספתא סדתניא ו'ל הרג שלמדה ונראה ואתנ הללו יביט דברי האחיק

 מחתית ■ש אם ושחה וחזר ושהה שתה נו' ושותה הממתה ואחי האופל אמד מפן לערן
 חיכירפין אי; לאו ואס יצגיסין יניעיח שתיית פוי אחרונה פתיר, סוף עד ראשונה שאיה
 -וה"כ לעניו צהדיא מנוארין רניט שדכר׳ מממן זה ללמוד ליין היה לא חנל .ע'פ

 אכילה סון ועד ראשונה אכילה חתתלת ■ש אם ואפל ותור אפל שיי דיומא נסוססווא
 סי,חלת יש אס ושתה הור שתה מצעיכין אין לאו ואס סלעיאק סיס אפילת נדי א«ולה

י׳ אחרונה שתייה סוף ועד ראשולה שתייה  מיפרפין אין לאו ואם מלערשין ת מניע שתיית נ
ציע ז׳ל ן היי ודכר׳ רכינו ונרי טבעים ומכאן ,פ*נ

ט בהלכות וי ר י י ה פ לנ מ; זלא הע;ים מן לא המש את יוציאי; אין א ה
 שתוא רש.י ויאחר זיל הראנ׳יו הי.נ ונהשנוח .ונו' האנגים

 נתו״ח נ״חהיש ועיין הה״ח ועיין ענ״ל, נגח' שמהרש הסעס והוא הנצה נאן ואין מוליד
נ שזה הסיט ננווגת תק'נ סימן ריש  לענות והז״ל מיליד דקא משום נשים הפי' נ'

דני' וכאחת .ע״ש המאי נאש נ״א הותר ולא מערב חעציס אש דצהוצית ינינו נ

 נייישלפי להדיא מטאי ,מנערנ לעשות דאפשר נאש אוכל מכשירי ״שים הניעם ואנ״יס
 נפש אופל אלא לשנח יו״ש נין דאין שמתני' על היו פי׳א ונוזנילה ה"נ פ״ה דניצה
ר ניניהון מה הי,׳־ו נפש אוכל חנשיי׳ א;■׳ יהודה ר' נשם ה.׳ נלנד, , ו' נ  פייה מ”ו

 איכא ניו״ט לנשל מאננים אש דלהיציא הקיע ושי' ,ניגייון ויי,נניס אש להיצית א דיי
 מטאי ווה , <פש אונל מכשירי מ.־,נת דה״ל תסיר ולמנחים מיתר דלר"׳ ,כי,״תי
רי׳ לפלונתא ענין זה אין הנצה צזשוס דינרש דלהיאניד ,יניצי נדנר׳  ועיש ,ורננן י

:ירושלים נציון
ן יו״ט הלכות ־ .ימנדטת ואגוזים קליות להם טחן הי,עצים ניצי יח הלבה פ

 העתיק הקנ״ע סי' נאוייח והסיר לוה י1מר, .ה‘■ הי לא נמ׳ת
י ני  מצאתי! לא ואנוויס קליות להם טחן הצןעצים ומ״ש הניי שם יכחנ הללו רניגי י

' הצופחא דשם איי ופשתיש בתוספתא מצתתי חולם . עיש נצ״ע וס״ס תפייש  יהודה י
 שס יתפרש ה״א פ״י שם בירושלמי !נ״ה להם גראוי וקשציס להן בראוי גשים אופי
 ועמיל ,מיש ולוין אניח בנון להם בראוי וקבצים וצוצלין תסגיס נצו! לה! נראו׳ צשים

.יביט רניי תטאיין
 אלהיט ה' טה אשר נו' העדות תה רניט כתב הההס נשאלת ההגדה בניסח

' ו' וביים נקיא שהיי דנייו חמיהין ולכאורה אותצו  נתיב נ
 ישם נא ע' סיף ותפילחא ה״ר פ׳י יפשתיס פהייושלתי טבעין רניט דברי אבל .אתכם

ט דברי וענ׳ס כן שיקשה בירושלמי שם בשיק ועי' יביט נדנוי הוא הצוסתא  יש יני
ושורש יסוד להם

א ומצת חמץ הלנות ״ ה פ לנ  שהוא כל בששת עלמי הממן מן האוכל ו ה
מיק .יאכל לא שצאמר סתורה מן אסור זה היי

 חאלג ללמוד אין חמן דאיסור מהילצ״ח נפם שתירן נמל״מ ועיין ,ע״ז :־,חת נכ״ח
 ולפן , הפסח קודם שמוחי חמן משא׳נ מעולם הטשר שעת תי׳יל דצא מצב דכאני
 דירש נר,סן נאמת מצ״ל צהיפן יוקשה לפיז אבל מ׳יש לאיסור נתחן נפייע פסוק היצרן
 . תיש משמע דיאכל זה דיש לרניט מג״ל קשה יאכל חלא דהיא יניצו כ וחש ,אסור
 מטת שם נתו׳יה דאיתא ע׳ח ,א’ל ניייתא פ״נ צו סור י\זוה*פ נס' מצאתי זת וראה
 אף מצין טלה אלא לי אין יאכלוה שצאחר לאי היל מה תאכל מטת ,וגו' חצות חאנל

 ולא ,סאונל הארס על מוסב נר,ל מנל שם ונתב .שהוא נל אכילו תאכל יל ת יי,צתה
̂יא  ונתיש (שיא) דנש מעש סעמת׳ ני עועס צי,יא מזה שפחות ננזיח אצא אופי. יר

ם נ׳ש צאנל אס ואף הדנר על מושג הצפעל אפל נפזית, אפילת סתם לקחן נסשיא  מ
ק אכל שלא האופל מצד אכילה יקיא שלא  נשפרא וז״ש . ואיצצו צאפל הדנר ס"מ טעם י
 וחזה תאכל, נניז מקצתה רק נשאי שלא שאף ללמד תאכל חצית ואסר שינה ש'כן
 שנאסר אמר פ״ש אשי' נפסח הסן סיר,ינל ה״ז תו״ת מהל' פ׳יא תרחנ״ס לדנר׳ מקיר

:כ ע נשפרא 'שוד ט שיש פורש והנה .כו' יאכל לא

ן ״  לאכילתה היפי פיהיה כדי הפסח נערב מצה לאכול הנמים אסרו יכ היכר, פ
נ מצת שתכל וחי ,3ניעי עי  וכמנ נפשי שתצא עי מידות מסת אויט סכין הששת נ

 תחיו, בנית ארוסתו על כבא נע״ש מצה התוכל ט׳ ר א עינרין תלו ש' נייונלס׳ הח׳ח
 פשיעות והנה כ.’ע מדרנצן מרדות מכות ופי' טקת, סמיו נניח ארוסתו ע; וננא
 שתצא עד אותו מנין אפיה כני שאפל אר,ר אותו מנץ בתם דנם חורין ונינו דנד׳
 דאיחא ע״ס שס וזיל הלט, רניצו דנר׳ פ״ד נכיענוה הי״ן שבנין נראה ינן צששו

ט' דאורייתא מלקות הערון■ סי' ,מדינצן מ”מ טקה נעל ולא יר ש והמוציא ננתיא  ו
ל, ונו' מספר נלא מותו מנין מנמיס יפר■ על עוכר וכן כו' מ״ע על עונר אנל  ענ׳
 שאנל וסי וטי נע״א מצה לאנול רנסים אסרו תו״ח מה' בפיו נתב ויל הרחנ״ם אף

 מנד״ח, יותר נדי׳ס וזומר נזה יש דנייהס ילש׳ צכשי, שתצא עד אוי,ו תנין נעיה ייצת
״״ א:ל  דנריו זנרמין .חורה של תתלי,ות ולהי!ל נאוחד אוחו שיכין נתב זיל הצו׳ י

 ניד אומד כני אוחי כסכין הדברים נראין שענה עית לעונשו כדי אלא כנ'ישאי;י
 מנין נאם דאף יניצי ננוצמ שהבין להדיח ומוכת ,עיש וכו' י,ירה ב' חח'קוח הקל ו

 סק"נ תצ״ו נסי' המנ״א הנין וכן ,צכשי סתצא עד תור,ו תכין חש״ה שעני אחר‘ חיתי
 ינר נה־ת לרנינו הצ׳׳ל אנל , ע׳ש חיג כ״ד נצזיר י"ע1הי, נ"נ הנין יכן ,ק ונמי,הש ש ע

ח. תמוייס ד״ם של ותלקיח נזה הדש  מנח איחא כ'נ הוף דרנור, נר,,ם:ר,א והנה סד'
 דהנא לדתות יש ולכאורה .נ”ע צאשו שתצא עד או עליו שיקנל עד אותו תכין הרזות

י שהניא ה"נ פ׳ד וצויר נירושלח׳ חלאת׳ אנל .ח״ר׳ נמשכת נענירה י נ  התוספתא י
 למתים ומסמאה נ״ן שותה יהיתה נעלה לה שהיכר ידעה שלא ואשה ’’אניתצ 1ה'ל

 שתצא עד ה״צו שם דמתני' מ'מ דנם הייושלת׳ דכוצת בעליל ונראה מ״מ דהספונ
 עבירה אינה ונס ,מדרבנן רק הוא זה עונש ודאי ישם בתוסנתא דאיתס כמו ,נפשו

:נעלה לה שההר להודיעה נוכל דהרי נמשכת

״ז לולב ד,לכות  נדולה אגודה שתהיה נדי נהדם להוסיף רצה ואס ז הלבד, פ
 נתשונה רניצו השינ והנר דבריו נסוף שני נמ״מ ועיין מוסיף

 ע״ז וני.נ ,אמי נמין להוסיף אין נהדם אלא תוסאת הימי נגמרא חצינו שלא שנאן
 ל״א דף נש״ת נם' וע״ן ,ע"נ הדם תוספת היתר ננס' הוזכר הינן יודע ואיני נכ״ח
 שמואל אמי ע"נ ל״ד דף נסוכה דאיתא מסה זה רניצו דלמו דציאה שני.כ ע"נ

י' לנו ויישצא .לא ואי וזכינו אשוו אסא דמוננ׳ להצהו  נ' דמנשיי נטמי טיהון, נ
 הגי ומדעיניק אחד הדס אלא נע׳ דצא נלו״י ,נרייע להו ולדרוש יפרכינן ,קעיוחיס

ם סלמא הדסים, אתלחא שמואל ההדר יאס״ה סג׳ דנתו ס״ל נר״ע חלחא  ינהי
נ לנאותו דהו■ משום ליבוסין• יכול  רעדעלה״ם דשם המנתה תעין נם' נ’ ניו וע״ן , ע'

. ע"נ דף
ר שקלים הלכות ״  עט״ם ושעיי׳ צנור של דני העלם פר אנל נ רלכה פ

ר .הלשכה מתרומת נאין ואינן לתן נובין נחחלה נ  י
 של דני העלם פר שם דאיתא , ע״א צ״נ דף נמנסוי, ור׳ש דר"■ פלוגחא תם יניצו
 הצת' ומסקנת ,נאין p הלשכת מתרומת רש׳׳א דר"׳ להן מצנין ני,ו,ילה עפו׳ס ונעיר׳ צנור
 דשקלים נתוסשתא יכ״ה ,דאשיך כנר״הא דלא נהנר״חא הנכונה יצירסא היא דכן שם

י רניט יפסק פ״ד ה״א וכקליס פיר נירונלס׳ נתאה״פ יעי; ,רי׳ש טני כתוהו יהלפה י נ



ציוני
 מהיימח ה« c7,נמר נהן סעונדין eהנמ• עדי שאי נץ ני."נ מדי נץ בה<מ בגדי

ס |”ע הלשנה. טי׳  שניונ ג־טי משל צי6 «ה שלשיס הנל ׳r משגה 6מ1די ש'נ נ
מיי שקליס מה' נפ״ד שניו: מה הדמנ״ם שלמד לי גראה וו וממשגה ,ל’ח שם  נהוגה ד

 מי\ם הרשה לא ונ״מ ,זה לכנין נ״ה לעיי ננדי,נ"ג נץ דאץ דוש׳ל הלשנה מסיופיו
 שם דא.ישא דיומא ש״ר! מף נסומני.א מפורשיס רניגו דנרי נאמח אגל .מנ׳ל סה
נ מדי אמי  מצאיוי והגה . «'נ הצפנה מקרורת נאץ הדיוש נה! עיי ואשד נ'

 ש׳ד שנהוספסא שס והניא ,הזו למוסשהא יץ5ש ה׳א דשר,לים ש׳י נייושצמי גמאה״ש
ס׳ נ*נ ועד• נהגים מדי אימא דשקלים  על סמך רניגו אנל ,הלשנה מפירי נחץ ו
 י' ניייהא עיש אוזרי פ׳ נהו*נ מלאפי ועוד ,עג*ל העיקריא היא שזו נמג^מו מייסא

 גדולה נהוגה מדי שאר לרנוה מגץ נלנד אלו אלא לי אץ קודש משל שיהיו ילנש ^דש
נ, י\דש משל שיהיו המדים לנל אנ נגץ קודש מדי מ״ל הנהגים אשיו מנדי  ע'

;יניגו דנרי סקור היענ וגסנאי
ח ש דולבו חוד שגה על הממה פגש יחרה ונמה ב הלנה פ*א די

אפשר שאי נו' יום משי מאחד נ1קר הלמה י
 מוגה אהה מישים הפגה לחדש• שגאמי ימים ונן ונן הדש משר פגים השגה להיוה
 שאץ מגץ מ״א ו' דף ומיי ע*א ה' דף מגילה נש״ם ,ימים מוגה אמה ואי לםנה
 ימים סוגה אמה ואי גפנים מוגה אמה שדפים השנה לשיש* שנאמר לשנים ישים סונץ

ם' ועיין , לשנים  הניוי הפירוש אנל ונהנשם יש*׳ ע*ד שהקשה נמגילה שם פו״א נ
̂ל  החמה שימוש יום י׳א ושנה שנה נל על עסף שלא לומר לשנים ימים מונין שאץ הני לי

 פסש נץ ויהיה יום י׳א ועוד לנגה שדשי י"נ שנה נל וגעשה הלננה ימוש על ישייי!
:נו' המועיוח נל נשאר ונן ,זה נמנין לפסש

ב *  השויש אס קדשו שאפילו החודש נפדוח מיקיקץ שאץ תורה דץ ב תלנה פ
.ונלוז״ש נמפרש עיי! .מר\דש זה הרי « נעדוש זוממי! ונמצאו עדים סי על

 י“י שם דאיחא ,ה״א השנה יראם ע׳ג נייושלמי מנוארים ינינו דניי שאמש אגל
 י' קם מקודש היז זוממץ העדים נמצאו ואשיג שוהוTק פזי נר נ״י נשם י*א נ*א
 נשם אנא אמו p ^ל מילשא. היא אנין p שמעו« אשה 'לt פזי ריי-נר עם יופי
ק החודש, נעיוש סיקדקץ אץ י*י  די״ה, ונשוספשאפ'נ ,י^ז םינ נייושלעי שם «א י

:ומןיע ירושלים נציץ שם ועיי!
נ ״ עיניי י תלשה פ «דול. !0 משסילץ ה«וש וליןידוש הני מ! מסשעץ השגה ונ

 לקידוש שני ,ה*נ פ״א יסגהדרי! ונירושלמי ,דיה דריה ש*נ נייישלעי מנואי
i ססחילץ עשודש v »  p א ארי׳נז  שני מרץדש, אומר נ׳יד ראש נן אסרה משנישא ל
ץ השנה לעינוי ל ^ p י יאריח שמיע ולא ,ונו' הצי  ריי נשם ניח ר"נ וי׳י מגיייא נ
עינוי הגדול p משדלץ השווש לקידוש  יהיה י י" נננם ונני הצי, p ממחילי! הפנה נ

:נו' נעיטרה מיץישש השנה הרי אסור לו אמרו שנכולם קש!
ת כו ל ח ה ד׳ *נ סי ק העדים עמדו ושם טו הלכה פ עיו  או« מקישי! ע׳ נ

גלילו. הירש ודאה עאיל ל מיום הגמדש ל*שו ומוני! ושרדי! י
ג ני אריי «ם*נ דמנילם והירושלמי סיעיא דר׳ה נירושלמי מנוארץ ינינו מר•  וצא ני

ע וע״ש קדוש סא צפפרע ;ונשיק נק׳
ח  מפי ם' שלקים וספצינ ומחצה יום ועשרים ששעה לבנה של מושה K תלכד• פי

 לא המפרש .ש«ש מששג אחה ואי לחדש מששג אהה דמים לממ השמועה
 דאיסא ע״א ה׳ דף ד«ילה מש״ם נ! ליניע לו דיצא ונלע״ד , לזה מנןם שום הראה

ץ שם  לחדשים מחשנ אחה ימים ימים שדש עד שנאמר לחדשים שעוש מחשנץ שאי! »
;גא! נ”מש עיש זה גיאר ורניגו ,לחדשים שדש מחשג אשה ^י

ת0 ת לכו עגי T ת Q הלכה h גני ועל השינה נג* על מקלה אסר וגושנץ tfo 
 אפר שנושנים ליניגו לו מני! יודע איני הלימ נ0ונ .ט'

הריץ> נהלנוד• ונ׳הלהדיא ,נשים p גייפחו הי׳ל שיטנו דאה אנל ,ס״יז עיג סקלה

443 מהריג
/1 פז■ נן אי"י הדה ססר ע׳׳ג אשר משנץ למה נשעניח שם-  ם0«ירם דשה מזה ס

:ם'ח וע׳ג שינה ע״ג אפי עשר! מקודם נם היה
ל ״ ה פ ת הלנ  יוצאץנל שסחפללץ אחי שם אוח! שגוזרי! מ’נ האלו שעניוח שנע י

 לא אם נמלו מאים אחם הרי כלומר שם ומחחננים וטנים הקניוש לניש העם
 שקעיע סי' אויח ונש״ע .פ׳ז דף נשערה לזה מי\ס היאה המיס .יודינינם משוני

ף' ־ג ג“סעי אוי ינתנ ,ננא; ינינו נלשו! נ ! הגרייא נני  ושוד רמנ״ס מ' נלור.ר נ
 הקנרוש לניה יוצאץ ליה ־-.א’א נחעניח דנם ונונהו .הראמ,־ נש״ד נאנ למה וצ״ע
ם רוו הוי חזזר מד ור״ח נ׳יח טי ר' נה נליגי  נדי אמר וחד נסר.-ם ;:נין ינוני

 מל ל״ע ולכ׳ז , ם פט ־■,נד־ נ-ריהי אינא נינייהו מאי ,רחמים מחים טלינו שינקנו
 שרניע דאה אגל .סקייא שס נמציא צם ופי' הראשון, גמ*ד שפסקו והשד הרמג׳ם

נ היימגמי על נזה סמן פ' ק שם הוינר דלא ,ציא דחעניש נ  וזיל ,הואשו! נרד דעח י
ש^, משים נחשנע כאילו הקגרושלומר ני! ׳וצאי! ולמה לו■ איר שם הירושלמי  (לא ל

: היאשץ נמ״ד רניע סשם וצק ,הפני מיי דעש שם טזני

ת כו ל ה ה ל צ ה נ כ חנו נ ו י  הראצמיס שנמים נימי ההלל קריאה מנמ יב הלני. פ
 ההלל אש שמקרא הציול שמנרן אשי היה, נן

p השם ונל הללויה ואומי שהשיל p עויץ העם וגל טי הללו ואומר ודזר ,הללויה 
 ומשרים תלש מאה הללויה ההלל גגל דצץ שנמצאו מד דגר גל על ונן ,הללויה
ד ולעציד .המ*מ פי' ,אהי! של שנושיו להם היש! ,סעדם ע מ ט  נירתצמי מנואיץ י
p נושראל ששמים ושלש ועשרים מאה שם דאישא ,היא פעיז דשנה p נצצד «לויה 
פ מצאחי «ג אהר!, של שנוסיו טיי  סופרים במםגע מנ^מו שהראה מיג ד»גה פיה נ

ג הלנה פיז פיק : י׳
ב רולנה Tפ  גסושו(לוקש נרp או שואל הצדקה p אלא •אגל מה לו אין אפילו י

ע ושיש המים נ0ונ .ומדליק ונדוש שמן ונו׳ יאנל מה צו אץ אפילו יני
 מד' יפשוס לא פנישראל עד שאפילו ומצה ש^ שהל' פ׳ז שנסנאר ממה שלמדו דאה
ת טום מקמש דפייף נדש דיש דסא סיטאי מפום והפעם ט«י.  שיפנאר ג
 עקזזש פייף תיש דאסריק ימה ,ניש זה דאץ עליו שהשיג נלמ״מ ועיין ,נהלייג

̂ג ננערא נדאמדק נישא פרפוע׳ הוה דחפנה הייע טום  אגל היום, גקידוש משא
 לצדד סי׳ל לא ואיג שענה, נעו דהוי ודאי דסא פרטמי נהו יאעא טטח ד׳

ס אנל ע׳׳נ. מההיי דנלפוד אלא פנש׳׳נ הדין ה ^י שהיי ששוהים יניי י פ ע מי  מז
מ מהל' פיז לעיל  W לא שנישיאל פד אפילו אישא וסם עיש, דלים נמשנה מא »'
 שם גושר לא אגל ,השמשי׳ p ואפילו p סל ססוש מארגע לו •שששו ולא שיסג עד

 צדקם נגאי לו מזע לא דאם שם »' הרשגי׳ם רק לו, אץ נאם למשוש אץ סקנח טם
לי אגל ,עיש p נסניל עצמו אס ישגיר או ׳לוה או מלטשו אש ימטי  סן באחש ה

ע יידוע .פיס עירישים שד סד בזה שיש הגיא ספיג סי'  לשמש שלא גזה דקדק »גי
ע גשג ואץ ,גגמרא 0 נמננה השנמים ששפט מהלשק  סהר 0 סאל «א! מי
לז במקמי ששם וגארע וגוי נטשו ע עהל' נ  אשסוע אץ גלל רגיע גשג לא ה*ז סי

ץ מאן ואץ ,עיש המשנה לשו! העמיק רק נזה » הנלמד ני סג •וסיף «  סד לנ
 *I שקצה סד לססיף לרניע דהייל קשה יעוד אשמהה. הדין נטף נשג שלא מה

 וף דיעילם משים יה למי דרניפ דאה לג! .הניל הוסנים גמשיג עצמו אש שישטי
נ נ״ז סי עיע• איל •שים הארנש נעה ויו אש סלמיייו שאלי שם יאישא ,ע'  ולא ו

א לי היסה א״ז היום קיטש נסלי.י  ,םיום קידוש 4 והניאה שניאשה נשה ום9ע ל
ה שס אישא וסד ת קסיה וקאי יישא אסר מה יי ל האי מאי לדל ד  ל׳ סם לא ל

 האי ייילו® ‘T’’'® •י®, יוי'®® טם ואסאי להפ״נא וסשננסיה קידוש
א ט ע שנ9ם שקעש אלו ששי נצמיא נהייא היי ,עיש מצנימיהס יצ*ז ס  דאנוד תי

ע ולמד ,לקידוש p גסטל נטשו מנזכן ור.חי גססו פגר  יעדיף גלש תיש עוה תי
ס ולמסר לפאול יצייף טוס מקיטש ס ד ולפיז ,ג נ גצערא: מסאגץ מ9ד י

nvrH> m ולק תוושו נדב ״m םקו«ת כתרנח דדמכ״ם רכעו יצנרי6 וגקוו״ט צייגים מוזלי נשלם ynn ,םקידסאיח 
 חמותי חעגץ ולתשלסות ,םשוח» יותר כסק״א םקוום ולחרווות חקדושים ע״ד pS יש מץסות שגתרטז טח וגם

 1חחת rmy? תוגת ובתיעות רכד. nrpoa אספתי אלת כל את .ישראל תכסי נרולי כםםרי m מין שמאתי סה ניב
נא: משתלת ת׳ ואתת הרתכת. םתוך בתותיק וללסד ללסח■ אמה כן כת. ליעף חלת,,וטחן לאדם

ז״ל. הרמב׳ם רביגו דברי על מלוקטים וביאורים חיחשים
ן טוריי ב א

r לקושרם y ר.רג נמעז דל. הרסביס רניגו בדברי ול6הםל 
 ובסוף .אטשטרהם ובלק בראד בלק אניי שד.יה רל

עשוו■ שב'^רל הלכות
^K S n i* פלהקידשיכיאהה•® מילול ודל הל*ד » ל P)BDV>rAe כדמיט<לאס7ד

vy( גשכחית W1 ל*גיג״נ מלאכה נמש״ת לא אנל אלא<«י<«' אורה וגר י iovxf »וו
ה9 תוהמומכללמן להלטיושגח סכרכזנריו שלא חה< ^וס מג«וז <ומ0להח ממח*ל <ווג5  אגל ^יי

ר *כ9י להוהסית כהלסחמשמ• נ  *יס לכל החיפסית 9ושו מלאכה ('|9ל והן היטי 1ה»רההןלפ(י י
p ה*מ9 הכ׳ל 6ז9 t «*א חרי׳מ כסימן וגה 11 סלוסזא מגיא יכרא הימן מ״ס כאורח נג  וה מנ'

 דגשנח 91 דין להרמנ״ס «־ל מאוד חמ«ה ייה מלאכה לעגין ולא פיסי לפגי! אי« י^*כ סיסהוח 0דלהי«<*
 :0ו)'0ה«י כל ון9הי מלאכה למוין החוההוח אץ <מ* יכיה*כ היןויש הל מחול 9להו^ מלוה איגו
ל ״ ג ה ראיה להניא ו ג דל כ״א איסי׳ סוכר רימ היא ל*ד ק> יכמוח כמס* לאיתא הרמכ״ם למר• ס  מ

r אטלה Pttk ח '7 ומ״כ ו T9i והוליאה כח6 היחה אס אומר מי׳מ ואשס ^

ק א ר מהדיר סוסת לאיש לדודו נודע רתסיד ת עז ל  ̂וpרו א
תוביב. ת ם < בעיר כבוד וסנותתו .הקדושד. בארץ נשיא ינדו

 איהיי הל•! חלו המה דכשקילש אחת נח איסל א״ל אלמא roc הוצאח מניס ר*ח מלמחייג והירש״י
 ro א^סוי זס*י<ו ♦זר כהגץ מרשיס w והוציאה כדה והחוההמו רש••• סנ״ל כג׳׳א שכח יאיכור יה״כ
 והכס הדש״י הל «ושיזח pאוו•9ש •פויש פנ״ל כג״א ו#0 דיה״ג הולאה ואיסיר לשכח הולאה איסור אחת

 יוה מנפול ל^ול אסור הוא יה״< ^•לת כאיסור to ite יש אחת כח איסור מא• ?שה יש- לנרי סל
 להוצאיו ו/והו?ת0 מכי• תאי אלא נמשיכה אלא פל*« מל אי« שכח ואיסור היזילש מל מחול 9י0להי לציין
y הו•107י!ו ולא היוס p?׳eo אחח מח כאו •הייכ זהוצאח שכח tc א אחח כח איתי ח  מכרי פוטו ^

 foni כיס״כ כ9מ0 מיל• ויכל כמלאכה נס הי,ולש W טחול ין>0להי מלוה לכיה־כ אמריגן דאי הימכ׳ס
^0כ*איאי אי»י 1»חאמ0החו לדיכתאכס<לכיי יא־גהירא?ושיא כלל כתואית איממצוס ר  9ו

 srco*09 אלא ^•ו חל ♦מ שכח 11M10 ואיסור ה?תש פל מחול להיה^ יצייך יוס מגסוד סליו חל •ידכ
 לסולאסה סולאכס ולא כאכילה אלא 6פלה?וז מחול לטוה̂י צייו איס כיה״כ לנס מיפת ולאי אלא

W ולד? mteiio כלכרי כיא איסור ינ9י והוצאת שכח הוצאת אי«' הוי וא״נ הליל פד מוי.ר 9 :

n g i i W l■^ י ------------------- ו
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עולם הלכות
ת הלכות שנ

ה ר ל׳ ה׳ פ :״^וה גל ftיתft מ׳צ נ״י דנחולין ו!?ף גמולאי:גת תיקעין כ׳ י ־  הגדלה •[ft תקיהה :
 על קאי תקיעה כ׳ח ד^תג׳ ft57 דש״ל מונח שס להרמנ״ס המשרות ומס•׳ גנ״גי יעי׳ י
 חנדיליו שסנמ׳ש דקת:• יממה ה׳ דע המקדש כלי תה׳ נם׳ו כמ־ש שית תוקע•; •[ft ונמקד; מקדש

 אלת לומר לו ה•־ לא נייי׳ע ונ׳ש נלילה תוקע•[ לא מ׳ש ככל 0:הא תוקע•; לא למת; ול־ל תוקפין לא אנל
 הנא ע׳ב ק־״ד שכת וכדאיתא תיקע־ן לא נמול׳ש להיות שחל וניו״פ תוקפץ מ": דננל אע׳נ מנדילע

 השמיט הימנ׳ס כו׳ תוקע יהידה רנ אמר תוקע ממ׳שסאיחאהיכי תוקעץ שתללהיוחנפ־: ט’יו
 אליני׳ נהגאשה דקאמררג נ״גע׳נ סוכה דר׳יהידה אלינא ירנאסיקאי יהודה וי״לשכינרדרנ זאת

 יו״טשתל וע־כ נשימה כדי אלא משסיקננתייס הי׳ לא ושרש׳ישה והb ולא ^יעהלחרומה דאענץ
 דסנר• ל־נג; אנל אחת ננשימה ו-*יש תוקע אסי יליג תקיעה מתין ומריע תוקע יהידה לינ ע׳ש להיות
̂ק שייך אי; לתיופה תקיפה נין להפסיק שלדין  שלריך כיון ע׳ש וניזשאר פ״ש להיות שחל יו׳ע נין לח

 דר־יוהימנ״ס אל־כא איתח ט׳ נפ״ש להיות שחל דיו׳ט הנרייתא וגה לחלק אי; נשימה מכדי יותר להפסיק
:ט׳ כמקדש תקיטת ואחת סעשריס טחתין אע דגתג דר״י טיננן ססק ה׳ דין המקדש גלי מס׳ גפ״ז

טוב יום הלכות
pH fi ס רר5 נל ע'״ע '׳ יל ז נ  :אץ אן משמע ד״־זיחנ״ס פי׳ 0ל* ל־־כיס ש"נ־פ ;גית“נ הי

̂■ אן c" -לרעיה נמה ור• נמיעד פ:ה ל-ה 0 ^-נ :v'ה־ייער לא שי׳ '■־פ C צרי: :ירנ־פ ה מ ׳
r אה ט פ‘: ניי״י׳ה מטאי א־ט ה ינס נזיע* נתה e א:' ו*.יר רא:ו* אן יהס צ־־יכים ה o-'-w 
 אלא להה צ־־רן וא־, ה *נ בהה אי ל*כ יצ-ך \ו •ייני, 0-ה'ני אף ני' ידר b אנל יסיק מ״ג

נה׳הינל׳ת וע־' 1י.וע.*יי היחי־
?CIS ■י*יוערנל'ממ*פלי; ■׳נ ׳‘ר bה דר־א:■׳ש יהא ׳*אה נט;יא ה״־קרק טתי{,!צייי יאיר י־ו־י י ׳ 

־'׳א־־ י־יידי .!־יס’‘ אן לעצ-זאנא ■ו־,א לתו לעצ-ו ״יהירהטת:‘ נ*גד חנ :  ננר־י׳ ועצתכ-ו ינ
*  ויזה כיי-ז ^״זא ::י* ו^:־א צנה׳ג די־,א ,’כות: -קא-רת׳קאי, ייא שניי לפר: יש ו.ג'כ ־''** נדני׳

א;ס *‘מיזכנקי; ■ כ! יוכיאובר תוד״הר׳ b ע׳א י־ע ,מדת פ'אלי ה-הר:׳ פ ל  הני׳מא• כה ני־״ו׳ ׳־— י
 ימהרש׳א ע״:1ו־\יתס "י.י נותגלעצמו י דקא״יר ו,ס-אי י־ש היט ט־.ני; תיקאי; דקאז*

*t CC■א’׳ ־ ג •־.;■־,כת;״תת ^ \  לכאורה החג כ£י''־ת אי-רת :מתה ■ע־נ :לא נ.טאץ סעידת נו׳ י
 ייעלנץ דאין מ.וס יטעה היי :.יא, נ'א אנילי י.ו^ן דהעידת הי״נ׳ס ״*:רי •ראה

ת; התג השתנת:מת כדי:לא ס1ה." יו׳ סעי־ה ניא -יא׳, ■ב כ;״תה כ״חה ״  ה:״מ כ; ו־זפי־ש מפיא־; נ.
ד * יק*־יה יזיט ט י:״תת יי;יה דיל־ן מ׳* ונין כו מעיג•; ;f* מ״יס ד נן הנ נ  ריינא הונאעלי' י

אן י.״תת0מטע *טר סעידה ראדלונלת ר‘־ק■ ^י׳יצת־,נ:יא דנה כו'ו ־ ״ : מ:מע נ׳ו גי.־יו ״'  יאנילי ד
ד סעודה גלא  ־׳״מ א:יי :.ו^ין ל\ אי r:a:־ •אפ־'ט ד״:מע ה.ו*ת מ::י דקיאמר ל.ו'א וכ, א.

א •יץימיה ה ע;מ י : הפתיק ה העייק ׳יא ליני יטד מ״י  ינ״דה ט:אץ :׳ו דק״ס הי;א י־׳:מע י.׳■ ע.
 י^קי^-י־מת׳יי וימכד א:ו־ :׳יאשנו־תסותי, י^ייי עיי; גכל 1העירתמ:״ דמ:נ• •עגס יג; קח:י סתמא

אי ׳־ט־ה דיג ם1ח. ט ״עיני; דתי, כטע״א פסק להט יטד ט׳ טפאי, אי; ידי־,א .תו1גי  אמר ו:; אחי:-ו
' אמר א^ע׳ר ר׳ r ליי יאדרי א אושע י f t נ ו:, הגי כ״: תט-א ר׳ א הכי ג׳ל אשי י הני ^י כ״י: ס ק׳־ י:  נ:

 וא r־*•:' ״ה׳ יי:״׳ ה״ה :‘נח יכי נ׳ל א הי גר דמה ״;ום נו׳ דישמחת טטעמא פסק יכ, כתיפי־מ הפר׳ח
 הק־וס נה1ה כתי יע׳כ סעודה יגם :עי.י;■.יא•; העולם ורן כט יי דהי.סא מערנץ דאק י.־:ה רק יעתיי

 הק*יס מעיני; דאין עעס העתיק יס־ר ודטיינאה׳ע ׳י״ט דיני עיקר שהוא שמטתרכא; עלמה נגרראוש״ן
ג •מכת העעזיס ג׳ י'פ■׳ נכון ^יטא ד:'י הניפה •כ, טי״רא א ':ואין יאטר ג׳  לא סעויה או נעי־ה ל
ץ  נל׳מ ועי׳ ס״ז דנעזל טיע-א ני־ן נשי׳־יט אפילי האיסור מ׳״ אנל פ״ו משיה דסנדרהיהיא ילפרש והטיר »א

־ ונק״נ חיים וננתיי א' י*.6 סתקמ״ו נמג׳א ועי׳
^CtS ̂ין פסי, דנכייו: אן ליטכין יש ויעיד ינל׳מ ה׳ה עי' נמועד לקשלו נ׳ יל־ מ׳ת כי׳י ילכה די

לי נירו נח הכק ר נמיע-'כ־ע ל^ק יניל דאם ד״פר: מאן איכא דני־ישלמי משוס נ  אלא הל־גי ולא :
לק יטל י נא* נ ה״וער לאיר רק ו : ומטה ן כרי פסק שט* לש־׳! ל׳  ־״ני־ש r * ג״יא לפי ג״כ לפי: ד
 מינק ולא אר״י מר״• רק ט׳ נמ״ק p:לא ולהג• ד״תרתץ את״ק י״י סל/ רלא טמיפד נסלקי ניטל ני ד:ל

: ג״כ ארנ:; כז' .הריסנ״א גחדושי ו

ומצה חמץ הלכות
 מדרנק אתרים לטמא משקי; טזמאח כ״ל ד^יינ׳ם י״ל ררט דנר• גתכאי ולא נל׳מ נ׳ יי*׳ ׳jl ר“0

v* •וכי כר׳ לפרוק :-עתי המטה כני וכ׳כ ייסי כר׳ לפצ- ד.ויפ; פסק ימ״מ כר״מ י r r עייו• 
ט ר׳יע לשיטת הייט דא־רייתא דקאמר ו̂- ן דיג אחרים ליע״א משקין טומאת נ'כ סכר •עצמו יו;׳ וי׳  וע״כ י
t דנ:נע prr ר׳ דאזיי̂  י״ל x; 0.ת ו״־'ף ן רייי רייא קא״י יי*י ו־־ע מי״ח -ויך לר״מ הייט לכ״פ 

 ז־כייס סתם יע־כ מטימחה אט• 'ח•׳; דא; דטכר אפשר עצמו מס־ ר׳ איל לשיסתי אן
ר0 ם‘•'’ 'H ר ̂יי כתג ס' ומו׳־יש מו;ת'•הראו ׳  י."י*אזיא1ה גע' כדי*׳ ימסיייא נסי״־ז העיר ע

̂ס מיעט דני אלא מ־לא;י• טדיעו לא ט ייודיעו ש  ו״טר יתט* רא הג׳ח יכתג נמי טזנא א̂י
 מה־ם ושק' א:־'׳ דלמא ייייס•:; לת״יר ״י*ער ••ע:ה דלא תהא לט-יעו •שכח דל״א גטדיע״. לי:יאל טינא
 ילניויה כטדעה לי:*א־י טינא למכיר רממר מעיקרא דאמר מהא גם ינא גי׳ הי־ר יפ׳ג מדי על טלא יעשה

 וה'ייר־עת דמיא אך כתודעה לי-יאל טונא ל״טר דמו;ר מעיקרא רנא י^מר דטנן הדוחק ילנד דית־ יטא
יוי ס ינמט^ר נגלמקיס חרונה טמן לתקלה כדידיגיגן יכ*נן ח טדא ח*ייר ונמריעת ̂י  ת״י״ה ״ה' פי׳ג גי״נ׳
 אן ינ׳ת ו;טיי אסר לכתתלה אכל מותר ינ״ח דיעג* נ:-ה ‘רוקי דמ.מ־ע גחיעה מה׳ גםי׳א תרי״ה'כ, לערן

 חהיכא ;‘כ איל כג׳וופ׳ו ניי׳ד ונח״: מועט זמן ביטא רח״ח נצים שיטעו; עד לשיטת נ-רנגולת לכתחילה שמיתר
 'א8 ליפית' ‘קכ־ קנא מי-יא ירמג־ם כגרס־ י\׳ שלא ה״ה;י<כ יהנה ■ מל״טדיע ישכח שמא שנתיש ני״א
 יאמת ימה נ׳ את שס נ־יג׳א •עי' טסת־ ק״א דכל־א היכא נ• יאמי אן דא״כ הפר״ת והקשה כחס קנא קנא

 דקאח• ־‘‘ו׳י ה לע:׳ קנא קנא תכי יירא ני מנר; דהרמג־ס יש ל ייתק cn אלxלי קנא קנא נ׳ג י^י״ן גירסח
אל : עייהתו כ״י:•טא גיס דהר״נ׳ס הר.נ־א תשו׳ יניא יינר״ת וניטדעה י\נה א^ו הטינה ל̂י מי  י
 א הי. הה*י וגס כנסת 'ק״״ו שאט• כיו יריה קונה ישרתל באן לפי נמי טזטא לו אפ כתג ולא גהודיעז דאיד
 ב'א ׳•ר■‘־ ״:״ע הג״יא ת*מת0״ וייכאיה ירשנ״א תבו׳ לט אנתחייע באחרוטס ימי«תימה וכתנ הרשנ׳א חשו׳

 לה־דעו הר״נ״ס דמצייך והא להיד־ע א״צ ליבראל הגא דקגא סינר הרמי־־ס דנאמת כתג נש׳ג והנה מדעה
̂ויה חיאתיו-ס את• שים הג*אמ ולא נטינא זמקא מיט  לחכדי דתויר הא :יקיים חיי״נ״ה כן ״:מע ולכי

 נלא ״עט;״כאסור למסר ליפי־אל הי׳סירהרמנ״סדגס ואי לפט״ס מעש מעט דמילר נהודעהודזא לישראל
 ניורעה מושר מעע דיוקא :x(שנטעה לזמר ואפשר ואן כהודעה לישראל למסר דמוהר דן לאחר לו סי׳ מדמה

r דדיקא אפ״כ לעיל וכמ׳ש הכי לומד סנל; סרנה לא אנל jv בתמה ואן ליט־יעה א׳צ ״טע אגל למדעה צר*ך 
ט( מהי-׳ל  ל־שיאל גדא•:ר לשט׳ם למטי דחזתר p הח לשי ̂*•נל ש־זנ מהיויר ומ שזתיטמלמדיע למה‘ו

ft״J כש׳ג מ:מפ חי־ץ וגס י להד״עו מצאת לייציא ממ״נ 0** מדיעו לא אס נדיסנד דרמ ד׳ל ד.ס להידע 
 לאביהדק ליניאל ק^מי ולהג• מא נ־ש לא נמיעה ה״ס לי^אל קנא יקנא טנר ואס לפס״ס רל״ש סד^מי־

לתי*׳פ א״צ לישראל דגס
pTB ׳ ׳‘ח־ ח׳  כן אייו נגמיא וגס כמשנה כנוסחתינו לכאורה כו׳ וטפס כו׳ המשנה כסדר ככ״ס י
 פטי פנת :ל דלא פסק ואפפ׳נ יצא כשפינה שיחנן דהנזרקין ססק אין נל״מ ולא־ י׳ הל׳ ׳

 קישית א ע קכ־א דפסחים גמרא פל ל׳ קשה שי%מנ׳־ס י״ל ולכאורה פסח של סטר ונח של ולא וצח של
 דיייתה ל״יייי לינא יא׳כ שפיכה כפי דפ:ח ישפך זנתיך דודס הפסוק דנפינן נו׳ כשתמצא ז״ס שס התו׳
 וא־־כ טפל וזנח פ־קר דפכת שס הייישלמי כטעס כמתגיתין •שמפאל דר׳ דטפמא אפי׳כ איכה ככלל

זא־ז פוטרים דאיגס כאן פסק מ’מ יצא כשפינה נתנן אס בזריקה דהנתניס אסק

סוכה הלבות
pHO •} מ • קנים  דאתא מה להפתיק לו הי׳ ולכאויה היא דכ׳ש דפילא אוקימתא כתג ולא ננ'
 דלא מה יכיתא כזה ן דאבמקי ט־ לנראי ד״ה פ׳א ־'ס שם התי׳ לפי׳ ונפרס אnלה גגמרא ’
כשבילה נפשה לא האייצע• שדיפן אפפ׳׳ ודל כתכו 1־0 שס נש׳פ וגן סתרל״א נטיר והנה מסתרתין יזהיק

 היא ולכאורה התוס׳ לפי׳ שטטיס והר״ויראה כרש״י שנצדדיס הדסטת ג״נ הזכירו מדלא הנ״ח וכתג
 הגי סליגי זלא מגלן וא״ת נתג קל״ז תות נק״ג ונן התו׳ פי׳ הוכיר לא הג״• וגם־ כן לפרש גריל דוחק

 ולכאורה מחיצות ומ״שקגיסומ״ש ט׳ אכסדרה המוקפת תצר סליגיאמתניתץ ולא וי׳ל אדעילא ^מיראי
 שנתנו להקשות יש התו׳ תי׳ דפל י״ל לכאורה אן דכ^ לה שמעיגן דממתניתין התי׳ קושיות ישא• א׳־כ
 זה פטלה לצל ע:ו•׳ שאינה דאף קמ״ל פי׳ דאס קמ׳ל לצל עשוי׳ שחינה לפי לפיסלה דפחך סלקא וז״ל
 כך אי כן נאמר הוכתה סאיוו ני דוחה לכאורה וזהי לצל עטי׳ שגקראת דקמ״ל אע'כ הדין לפי אינו ושאי
 זה דמטעס לומר יאפשר הזין לזה הרמנ׳יס השמיט וע״כ החו׳) כפי׳ מפרש ג(יהנ״ח קל אות ק־נ ופי

 נ״כ הק׳ג גימת וזהי ממשגה זאת שמעינן דאלינייהו משים נהכי מיקמי ולא אעילא א״ו״א׳ שא• סליגי
̂' ע יהעו:  קגס שלנגי( מחיצות שהה התם דשאני התו׳ קושית לתרן ה־־טנ׳א כתדושי כמ׳ש דמפרש■ י•
 קמ׳ל אחריתי לסוכה ענידן א׳ מהגי דלא ס׳׳ד הזי עראי שהם נינה למתיצית אכל מיל' אכיי כהו ודעתי

הדפנות: שתי וה׳׳ה האמצעי דופן רק קנים הזכירו לא יע׳ג
0"p לפסוק לרניני לו הי׳ דא־נ כן לומר אפשר דאין עליו לתמוה ויש גל״מ נאוכליס ט ‘י^כ• ה׳ 

 יייתר דוחק היא ולכאורה • והאוכל ר״ל״ה־ד האיכל על מדינה פסולח דקאמר וחא׳ 1: כאת*יס
 ומסתמא לו דאין אחרים על דפליגי כרננן ק״׳ל ומסחמא כאחרים יאמר והוא ה:־־ ̂ש תי דכוי לפ*ש ינ0

 ר5ק איתא נירישלמי • אגדן התיי דנססן הפי׳ יהי׳ ולס׳ז לסיכיך ונמלך לאכ־'ה נקינד ואפילו קאמרי
 טימאה תורת לידות להם ירדה למאכל עליהן יחישנ לסכך

ם  גמרתינו ולא הירושלמי לא כתני שלא ההלטת מן תימה ויש נה״ר נדים וחמשה ייעש־יס ׳ יל׳ ש
 לא דחד דאנד שכתכ נרי״ף הוא מניאר ולכאורה כסתרכ״ס הנ״י כשמי ונ״ל אגד שמי׳ שלשה דאגד

 מהראדד דמשחע fמ ועל י״ג• נסיכה דר׳י עלי׳ דפליגי וכרננן נשנים י1ה לאגד משמע אגל שסי׳
ה ונע׳:;  הריענ״א נחדושי ועי׳ נרנגן הלכה דהא קשה לכאורה ^:

ם ̂ן ואת־כ 0־' “ר־ ש  מאי שמפרש י־־ל ולכאורה הירושלמי שעל פגים וכמראה יגכ־מ נהי׳ה עי־ קצ
אמתניחי; דקאי משמת כו׳ הדלה אמרו מכאן ע־נ י׳׳א לקמן משמע יכן שקצצן הייני נשתנטן דקאמ•

 היינו פירושים כ׳ גו לפרש יש או;קצצן אח׳ג דקאמר ימאי כו׳ גשקצצן לה י״וק־ ט׳ *י“א מכ־*ו כי דהדלה
 קציצה אלא נענוע געינן דלא דקמ׳ל משוס כשקצצן קאמר לא ולהכי קצצן והייני כשתכטן לחיקמ•:; מאי לפי
 נהם לבנך כשירה הענפים את שקצן היינו שקצצן או דקאמר מאי לסיש יש ייהס} הרנה ::ס־טן ״:וס לכד

 למאןדמפרש הכרת׳שלזה ויקצח נו מןהארץמסככין וגדולי ט׳ שהיא הכללכל זה 0 נמש 0:מסיק :פ׳ז
 לפרש שיש כיון מ־מ וו ואצ״ל זו הוי ז דלפ ואף כשירה סתם קאמר מאי א״כ לנפגע דצריך ע׳א י׳א לימן
 לקאמר והא הכי) למנקט הוצרך מ־ד לחד לגעגפ צריך דאו רק קצצן יאח׳כ ט׳ הדלה דקאמר ״א׳ על דקא־
 גרס ה״מנ״ם זגס נשיה הלשון ש״ך דשס מהם הרנה הס־ניך ה*ישא;הי׳ סל גס דקאי חשיס כשידה משי:
 יכמיש העלאה אלא •שסלה זו דאין רש״י וכמ׳ש שהשסילן שחנטן לפרש א־א וע״נ גנן על !סיכן ה נמש

ט הגפן את עליה הדלה דקאמר מאי 'j< קאי האוקימתא גלא הלשין פשטות לסי מ״מ אך סרש״י על הייאור
 סי׳ לת לכחתלה אכל דיפגל ה׳־מ דתימא מהו דקאייר ומאי לגענע צריך לקמן קאמר וע׳׳ז כשירה שקצצן או

 קמ־ל לנעגע יש לכחחלה ירט קודס שעדיין טון לגעגע אפשר 01ר חנל לנענע יאיא ניו־ט כשהיא ה־מ
 סי׳ מחמתה מי־וכה שצילתה כאילן אלא ;גי לא רנא דקאמי ומאי לנענע א־צ ״הס ה*נה שהסיכיך כיון

 צילתה היא והסיכה מ'לחי מיונה חמתו אכל פסולה מ־מ מחייתה מרינה צילתה ג־כ מכת״א והסיכה
 הפמ״ג שעל כרא׳ם ועי׳ הכ'מ יכמ״ש ניטול חה'י ע׳כ וחגטן האילן לגני ריב המכה וע״כ מהמחה מרינה

• הרמג־ס כדניי שהיא נגמדא אחרת טסחא שהניא
ם  דאפילי לנאד לי שהי׳ השיר על הנ־ח והקשה זאת כחנו לא בתרל״כ ׳ע נטי: הי.נ• יכ; •יד רייני ש

לאשמפי'; נסתניתין איצטליך דלהני כגמרא עכידן(וכדאמרינן לאכסדרה ייאי דוזתיצית נאכסדרה
 ה׳י גכתרל־א שהעתיקו מה פל ניה סמכו דהטיש״ע יי־ל מד׳ נפחית פקימה דיפן דאמי-יץ:מ• יי) גכא
 המשנה דגר• שהעתיק מה על דסמך משוס וה דין העתיק לא והרמג׳ס גשג־לס נעשה לא כי׳ היוצאים קנים

ג׳ דין נס״ד !פמ׳׳ש
׳ יל׳ ו׳ פרק ־ עיש פרש׳י כן כמי דלנאירה סוגן אינו • אתני פי׳ גזה ז׳יל לרש־׳י יש גמ'מ י

אריה בן
הטפורסם מאון טררב ז׳׳ל רגטכ״ם לדברי וט״ם וציונים חידושים

,אריה כדר״ד זאב מיי ל  וטעלז. גאלדיעק אכדק״ק י
שבת הלכות

ק ר  ־ כצ׳ל ט׳ כל1 קטע ישראל כאן אין טלן שנפקדו שכיון כ״א ר■״ ב׳ פ
ק ר ג • דקה נהמה כגלל־ או י׳ יי*:ר ג פ / ירושלמי ד  רדב סי׳ ג״י «•׳ י oc ועירסתו ה״א פ

: היסקה] ואם ומ׳׳ש [נד־ה
ק ר ג וכ״ששאטרעכ׳ל יש נמ׳מד־ה א ייי׳ ד פ כרסג״ס מ״ס היא אפילו דתינת נלאה ׳ותני ד

• ע־ש המשיה מס ונ׳נ
ג • מד׳א נפחות מוליכה אלא כ־נ ייי' פרקו ̂ 0 ״<0ר ט׳ רגא] וע׳(אלי׳ ע׳־א ע׳ דף ע״ז ע׳ ד

 שהחשיך מי ר״ע נתנאל ונקרכן סק״ת שם הגר־א וניאור טי!
ק ר ׳וגתו' וס״ס ז״ה ע׳ג ר׳ דף המגיא פ׳ ר־ן וע׳ [הרס־ך] ג־נ ן הר כתג גכ׳ח ו׳ יי'׳ חי כ ;r t 
:י״ג כלל ינג׳א יי* ס׳ק כמ׳־א ש־מ סי׳ סמ׳׳ג יע הקיפף מן ה ו ל־א י
ם .עיש פ־נ •׳ג דף נ־נ • טיג ■וס נמסכת נדאמייגן ש
ם  דדי» ומיאה יץ המוציא רע תו׳ ע׳ <״כ • כחי חיטרו ממקוס כו׳ היאנ״ד כתג נס׳״ י׳ י־^כי ש

ס הרמנ׳ס ־ שם כתי' כ
ם  ידיג עלעלק ס׳ דשתיק הדין ה״ג] גזול גלל [פרק ירושלמי גיכ תנלין השיחק וכל רם*• ש

טוחן משים
̂(י ומתחיל יי• ט׳ פרק י גשת• הערכ דל דג ־ נערג השתי oלי•

;••q •ס״ע מירושלס* גתו גצואר ותולה דיה שס וכרש״• ס״ר שגת פ׳ נ״ג ט הקולע וכן ם י
פ־ש המצניע

• תייג אסר רנ המכניס נתיללד׳׳ה רייכת־־נ פרק' ל טי  01C0 אמר ושמואל סנה משוס דנצ׳
כפטיש מכה י

*X[ הס״ם נוסח הי׳ שכן וגראס • פ״ש הלנן הצהוג העתיק נש־ג <'נ הלגן הצמר ולהכי• •״ח ייי: 
ק ר ג כתוספתא• מפורש הנותג• אין דיה נמ׳יז יפ״י א י פ :1ד׳ הלכה הטגה [עמן נימשלמי וע׳ ד
ק ר ג פ ׳ י׳ י  יום נ״ג ט׳ מצטרפות ורשויות קמ״ל הא הייפנירט׳ ה״תחיל דיני• סיף נמ״מ ׳׳י י
 דסאסניפג׳ס ט׳ יוסי כר׳ וללא ט׳ מצטרפות ני׳ס שסנרףצייתפ׳א ספיי דלאנפיש׳• י

 הרשג״א חידושי ופי •יכי כי' כ־ד ה׳ ט׳ח לק״ן פסק
ק ר ד פ ג • פ״ש אמה ק׳ עמוק אפילו נטר גחגי ראג־ד י ‘ר־ י׳  :לסרמכ׳ס ססשגס נפי׳ ע״ש ד
ם  :ע״א ק׳ דף שכח גח־ נ״ג • ז״ל הרשכ׳א עליו הקשה הקושיא ויה ־ הניר דיה גח־ח ש
ק ר ץ פ ׳ ׳‘יי־ ט  י ס״ד) ע״י [עירוני( הירושלמי לשון כיה דג ט׳ משתמשות רשויות שתי שאין י
 ושס י ט׳ע־ש ד׳ רחנין ואין ט׳ אין אנל ד׳ ריחג כהן כשיש כירושלמי שם דגיה ויראה י

 .ריסג״א וס׳ י עיש המשנה נמיככת כן מצאת• שונ כן דג*ס פדה יכקמ; גי הלכה חלין נפרק
[ עריק ג עצנזה עכי׳ס ״כ י י'  :ופישניויפגתוספותיו היא שלישי פיק עג־יגין ירושלמי ד

.פ״ש ל׳ח דפרוני( נ־ סרק הירושלמי לשין דג קניס ה׳ הכ״ח
ק ר ח פ י :א* הלכה לשכת פ״ח כירושלמי כ־ה נ״כ טמאה והתלכ ה״ב י

נ : • יוחנן ר־ לגג׳ כמותו שהלכה אושעיא כי׳ רגינו יפסק תג; דיה כמימ י׳  ערס מס׳ ע״ד ש־ ד
״ שס לפסק היה  ניס להלר משוס גוית׳׳ ופסק ר״ל גגמ׳ שלפני.ו ונוהחא אושעיא ר 'גני ני

ה״ס • ניס הלר לצפרא הכי יוחנן ר׳ אמר נאידחא ט׳א; (ע״ו שס גגמ איזר־גן דיח• לרי דכתו יוחג! ר׳



n• ג<׳ הזוו למין ' ל לל<• •ואל! י h אלא <w »גל פליל לא יר! זהא י׳ a• אגל פלילא״סו»M te 
ג ׳9 וגיא ’לa פ׳ש >א•7 ר< גל יגל'ג <גא• אלא אילי«יא יהללל' גיג 779 «לגרא 9^ אי ל  '6 א׳א ג
' גליגיגס זגלאיש 9־9 ל*'9יי’[וז 1•■ ג ־ו9 ג׳א אגילג ׳9W 9 ]6י9 *וגג•■ יי' •יאל! י ר  ג

: 09 9ל9לו יגלאג
ם y״ סגוליא [גי לג•9י7< סלח ג*ג איסגאא ל*נ ■ «י׳ אויג גגיליא ידי ש 9 1( : 
ם דג ש  :לדש ס״ג) 1" היויליא [גרן ישלמיv רג • 91 גל v״ ני שיס•׳ לוין י
ם נג׳ חי חל׳ ש ס׳ שיגלי או9אי גיפני־ שנ ח99' נ ־ ג ש9י« א4גי9 9י «ג •0נגל9ש •* ק  א

• גל ס מו ר פ :19אל י
ם " יאגד גגל׳ ‘0 א’גיל9 ש ט  :דא 99ל9 ש' p79 שנא ינאיסשאא גיי•] [גי«מליא •רישלס׳ ל*נ י

PTD ט י • י ' ס י ד ג ד ג •9אילי]א«לג0שאיןאש’לג •ילאשאשס ט ש9גשל0גי•9י ר  א9 גגו
» •ילאיא סנליא א• ס׳ס דאי! ' אי ש ניוישלגי 9י<* • נליארס גןשיו•! איט! ho ג  י׳

א [שנאיליסס) אילח יינ סל■ לאגל סיסי לא יליס • 9ש יניויג :קיסגץ י א י,*ל יג' ל־נ • סדניי נסיו סיאס לא ד׳ס גשלס סליי י' יל• '3 פרק  :ג' יא6 שסאשיו «• גי
? ר א3 פ ליו יאגילי חלנאל' ׳ י ס סיו א' סשלס 0א*90< 9ט׳ אי^יס ׳9 ניג נאנליס■ ט׳  ד
;נולי! שלא י
ם  גנג (גיש זונס »•< ■ גי® דרנא אינא דינא■ נ׳ י׳ל שס גאליאא '0 יג! ז־ס לדג חי חד ש

 :]9רג ‘סי שגירסאי ס׳ס גיא לגיל גדג [יטיס סנליין גל שס שלזגס ימס
ס ר ב פ ״  חן ^<ן שיא ט' אי׳יו לוי ג' ל״נ • סיא נל׳ 01 ינג׳1יא אגנג׳ דס ודג ח׳ חינח כ
:סיא גלי נל׳ 01 יאיינלי יל־ל נאן שג׳ס נאנ0 '
ם t •יג חלנח ש m ׳ אידל דיס י נ ו  :שנ׳א ט' צאי יג' ל׳ג ט׳ <'< • סישל אייגיא ג
ם ג9יל*ייי ש ח יזאגליאשי'9״ ל טי רג גייזניייי אנ  ללטטאסיגטס: ל

* חל•" קביג  דגלאלנשגל: יגנאסיאדלילנשיגן)• פר
א א » ם ■ ש טגי נ ט׳ ס ג סי ד א גי ח יסאלויאגלאיגאליאיא׳ ג » ט נ א אאג: 9א1ל

ערובין דילמת
©p r אי י חלטי א׳ גני לי נ סי ד אג ג : ניוישלט• נ! נ ז נ וי ג אי א סג  דנ

ם .־שס •יישלג׳ ג׳ ג‘. ט לאדא שליגלס ינאני ש
ם m ש ain לאצאיאואאאאנ: • לאטלס 9שייאיאי<ש0«ויא<ייישלי9ואאיח

<י[ג0א י׳נססי• חיי גי פריק א0י אאוי ט( שד9י ]גגיגץ לי נלאל:0י
ד ק ו :גיג אאא ז׳ אלין «׳ יגיג ליש • נטייג סגאיל גוצי■ 9ל<0 נטשי גאל דס נלוש •אי noln פ

ת ר כ ל ע ח ב יו ו ט
ק ר י א*»ל* פ ה נגד« י ה יזץ גל ד « » ג )fr»w מטארדסנר(ר* סעי י׳ג דף ec ה  :ימאן ר* W ד
gHfi ופלינא• רניט גגירסת הי׳ גלא נאמרו גז׳ שהעמיד «• דש התיל «י ד״ם וןל׳י״רנמ״מ 
ג * ל (ולגירבא כרמנ״ה גי׳ הי׳ שנן לומר ויש לרינ׳־ל לי' מסייה הגירהא ע9נ3 פ׳1'ד  «׳

דן i להדש • f n מדאיכייתא ואהור כזכניס לשנד ולא לכס דס״ל נה שמגואר מינה דסליק הנוייחא פל 
 ה״ל שאל״ג דאורייתא משוס גזרה גשנ׳לו ירכה שמא מזר דאודיתא להוה נ״ג דס״ל לרג״ל לי״ ימהיי*

 וה׳ ס׳ ומנא ד״ג פ״א ק״ד תילין תו׳ וע׳ גי׳ גורה גיפה היא א׳ ג׳ המסגת דש ננו׳ וס' לגויה ה9ג
א ניאיר • מ־׳א] יוד דף ניצה מפס סל ^יי׳ כן נהנהותיו {יע* יךו)0 תיןי״ג סי׳ או״ת •ל ^
ג ל»י,י ותו6 הגין «נראשון אי»ולד צ״י הל׳  «י ד״ה משגה כלחם שס־ תיץ׳ג הי׳ ג״י «* ד

ג י ו״ל החיה׳ שה גמ״ש גםו« :ג״י וע׳ יו׳ אוי/ ם״< לקמן הגה־מ דמת יהיה ד :״ל5ג גר דגיה [הכי] ואשי׳ יןשגיס ניגריה אלא ואי<וrופוףשהת שהריתי״ ראנ״ד י יל* ב* פיק
־ ג ק ר  דסאץט׳נהלס׳סא׳סדנדיגמיסיןסייזנויסליגטגלינטצל^ח. ״י^יילגסגשלס פ

ק ר ' פ רו ניי חל• ה א נ ל)6לי(לשי שאץ 9hh ו  :ל6לשגי ליל נ'
׳ י מ ר ט פ ס ד ג טי ס׳ ל׳ ן ח ד ט ט י ראנ־נניגתליחץ י ג0)לנ<*{00(< אגו נ ט  9ש1נ

 :«נא דו' ל׳ל ג־נ סא(ירנייי) שדג• גס 91גש לגס '
ם ט9 טלז חחי ש נ קגי י ג' ניוישלט ר :א*) [סלנג גסויס טנ

ת בו ל ץ ה מ ה ח צ ס ו
ש] [היג ש״א מילה תוספתא דג נפסק שהוא אפ״ש והשאור ב״ חל* א* פוק * י

י ל הלגס סל מקומה w השגה דג הראדדרל־ אץאסורכתנ לאלי א״ חל* 7ז •יראן: מ
גדל: »' הי;י סהג ה*״ [דת] אמגה סי רל ישיי גנתפק הגיליס וסל א״. אות הגכ׳מ

ננ׳ חל• ן רל ע*ד,הרנ w ו״ל סראנ״י « מ ר סל ^ ס מ * צ״ל שאמר(נאלתי) ד א  לשמי נ
r נגס״ ולה לדאסי t :*א

ס0 ג נלסי מיד ק״ק דג נלמ־ סלה למק ה<»י.םיח מצה ם* »י• ף ר o [וס׳ רנ״י וס״ מי n e 
ססי׳לס: ט״ג ולס ]‘0 גלנר מידי א* ל״ו ^

לי -uo סלשי^ אתו pמ לסלה חל׳'•ח *ג  [דף דכרוטח לד ו*ין למסת. פ*ג0פי.א0%נ
סןו ל א סרףלוג5להי«לס0ומי״«נסמ יהוזא ד לה 5ל יףג* יר0*0לנו  יש•יfו» ל

:1א* לש קידושין
ת ו כ ל ה ה כ י ס

ק ר t ■* חל ף פ l e ic f טי סנראנאחג סטו ג׳ ■לנ שש נגן גגש מן [אגו Cii :
ם ח ש ג ר ג ץגןיאג*ג9נ לי ט טגי ■ גו טט אויי נ מד״י-אטלנג׳ ל ( ^ חי ח

445אריה בן

 שקלים הלכות
 סחו: טגד1גו*וש .לנ1טoon גשגש גחןסדטשיזג גי9 ג׳סרגי^ חד כ׳ פרק

וחודש קיתש הלכות
ש בי פרג! טונג סו יא׳נ ט סזט■ מ ט 0נ[ג נגי ט ט נ ו י ס סן ג סו  *TD>*nrte« ג

ל  ידי ש7אס(«שג לסס ט »!0 ט<0ש שטיס א[א חס גי 01(שגס טסי י יס• •99 י
י0ג ט}9 ט ) [ ננשידש *וי ז ר ס ט מ מ י ו אי טו א ס י ו ס י׳ ו  cept גס נס ['ית נא יינלססשס י

ח נ ל[ לגל[ M«aגו א0ג טי אגי1ג1י י0גדגוש[ש [*י0•חג(ש טסיו גי » שניס׳' ט| י  אונגסו
•!©b“ ט מ־יא דגסיט ן טל מ ל י שי סטי ל10אנ1נ •סיואלנו נ ו ש ^ י ו נ ג מ ט  וסייסיאיש ז
נ ט' נס ט. : ג ט. ל נ ג9ר ו ן  ס/נזסש לסוגרשטונאלסיושגשיישששיגזיקילילאנלש שןא0ז

* ינ׳נסטת מאיש) ט' יי * יק ינ׳נ ג •סנלאדל ינ׳ל •גרש 0:סליו ל א «• ט ^נ י ן  rn) 00 ס׳
ל מטטלאליגא שטאליילסא אוי ילטל א' אגי ינא, •טוס י ל >0*1א 09 סננ ס י ס ^ ל ^ ט  ג

: גג אוי־ ינסגטייק א* לג יד טס נהגהיגקאר• נ9שכ ( א ל טי ס ח חי או
׳ ©ךק !; חיי ג : סג לנ ו ט י ״ א ט ט נ טי ל ג סי ט־יגין ל סיוןי לןגונג׳י סנ סאג דגי ט^דלי  לנ

ס׳ימסגגגל ס אגלג סיוג ט־ג ט קיני  יסיס^סיאאויא׳ניאי־יא פלאוייליוסא שגג
ג' א'0[ גנ נ ץי י ג וישנ/יס־לרצי •יס״ג נסי׳ינליייטן יטש1«י נו. נד לסורג ט!נ למיד וצו ל  י

נ טל ינן יןיל לוטג ג׳ קר סי מילא •י ״ל■ פו : גגוילץק מגס סי נ ל י לי י נ ל ט ל ש י י לנ - צו ס
tnמליל סיגלוה ואה י*גרמג*ה. חל* so a 'א0י׳עלה0 0ז.פאנרס דג«ף<ש ר ס׳ *י  5שהקש5י

דגייסתהרמדסהי׳ והנראה . סה כהתייל ס״ש גמ״והרתנדס שלתגר״ס״ לוי<8קג0ה אסא^^
M m ץ7ל«<מ סיג מוסהיגא ^vr09 לא ולנגה ומקרא גלל סלתהא יליגא מל״ של^ 'p אלא :^  לרי

ג גה «ו* וןשית 3pvn thro וסה  :נייזנל״ת* ינמהדזיין נה נדא foo ־״ייה ידמל^י מרס • ווססיץ ♦ן ד
ס ר ׳ & ״ו הסוגיא «*־ קמסרש חי״א׳ ז  אדי׳ כהנהתק גדל ממ־ סל סי־•׳0(מהלא מיגהי שרי יג
!)0התד» ס־סין גגדפס שס גי ר״ה סל ^

 לא ממילא ולס״ו תשרי סל קאי [וה נלאתריו ניוה דיו קינסי! היוס נתצי המולד יהי* אס ג׳ חל*
ג יתגן וגי״ו? כסלי נר״ח יתג! לססמיס ורק הייה חצות אתר המולד דית •מ• משארי אתד שיהי׳ ג׳

 שהל* וההסה *0ה*ו מצות ^ור המולד שגס או כסליו אה גלל לוה תוששץ אין אנל מסוגרת גש«ה שגס
 • Sb דאורייתא גמילי <ימ להיות ייכל וסנת גסלי זקניסות ה״ג ס־ה הרמג־ס גמ״ש הלמ׳־מ הוא וה

ה מסיניא גזמוגת היוס תצות אתי גשהמולז אסקונסק סוסיל שגד׳פנז גיון לוה תששו תגמיסלא ונס ד  ז
ף ו או ^ <׳ ף ת הא ג״ס״א נר״ס שלצורןהיומקדימץוס״ס א׳ נ־ה ז י P« ונתר *0 ותשרי נ  0 p 

:תנ״ת] סימן סוף חיים אורת סל אי*ה גגן גוה וס״סמ״ש מ*שיה
ם א הל׳ ס״ג שגת נה* לש^שתו הרמג״ס 7[ל«״ גו* w נתשגון קינסין אין מה זםפ<• ר חל׳ ש  /נ0ש ר

ו׳ נפרש להיות שחל הכיפוריס ייס  וולני ה•! פיא תמידיןומוספץ וגה׳ גו׳ שנת נמוצאי להיות תל נ
 רלוסיס ויו״ג שנת סושין הז הראי׳ פרפ מקדשץ שמהיו מגואר גו׳ הגיפוריס כחס קרבין אין גוי שנת
ק ׳ ס״ס גקימש הוגיי שלא 9bnל סדנריו ת0» ו ו דחיית ^ ד  לא התשסן 0*0 סקוגסץ נס א״ג * א
 שסתשטן •tA ותירן * דיי^ן וה נתשגון קוגפין אין מה וממי הרמדה שהקשה חסו לדתות לאוי היי
ר אן * להתרתה לדתות הימיה b וה משוה ראוי יהי׳ פי' ׳0 הוה  אמיהי9 אולי מכפק רק הדתי׳ ^

תק מאותר(ני ג י ״ ן אין לגן נשוה) או מיקיס שהוא נ ^י  או רצופין ויו־כ שגת ני שיפול יום פל לדתות ר
ה יו®  שיפול למחרתו דויד! אין הי 01• שנת פרג •ל״ג נו ש*»ל למחרתו זייייץ אי! עס ולק • נשנת פינ
 מססס דיתין אין <׳ •יה נס נשכת סיגה יזס נו שי«ל למתיתו דוחין אין שנת ייס • שנת אתר יו״ג 0

 01י דיחין כאין ומה דחי־ ויום קגיעה יוס רק לסשית 1b* לא האמיתי נקיניז לפגוס נד* לנן י שיתגאר
 ינכה ואולי הפסת ®דג שנת שלפגיו <יםן לעשות מיהרת יהי* המסודר הקניסות לפי שלישי גיוס גי ג׳

ק(פי* אתר המקדש תגי ׳ הי נילה ד׳ ) •כנה מהרה פ׳־א rלמ וגר־ס גו׳ ינגה סהרה נ  המקדש כזמן וגם נו׳
ק יקינסין משתדלץ שהיו נראה ק פרפ שגת יהי׳ שלא גאי ה היי בחייה גגי נימי י ^  ולא שכחו ולכן פ
ס׳ מהפס מצוי היי לא ני למסשה הלגה הסולס ידסר ו ) ל ״ ס ני וסוד א) ם״ו פהתיס «  שלא הייט דתיה ז

* בלתי ולק לפולס ההיא גיוס יקנסו  ונראה פ׳׳א ג׳ דף ר״ה '0! רציפיס זחיה נמי ש<• להיות אס
מ״י פסק שהרסנ^ה  זה ובכל ג נייד סיכה ופייע • פ״ג סוף למעלה מדנריי משמע וגן דוחין שאין שה ג

• ולילא * הישיות וסיד הראל׳ד ■;יכ*ת ומתודן הרמג־ם דני* סנואר  שקניפיו לידר יש לענ״ד הרמנ׳ס זני
י ון ®תשני! « אגנ אי גי האמיוז ,v }לפי נ® מ ס י יאיהו ס״ג ג״ה נר־ה מ ־ • פ־׳ג ונרמגיס ס׳ נ  די

ס הראי* פיס מקדשי® שנומןשדו ת א® נ ו י ו א  o^Vo*r® השקיפה אתי אפי* ®יו® מן נדנפאתרופה ר
«ו ת 0ל n התשנין 0*0 נשסוא וא״ג * יוה גאותו ד n הקינון נשיתול נ® י®9ה ראית נמקו® הוא המולד 

ת גה* ומגיאר ההוא ניוס ו*ה לפשות אפשגי גיוס סן אתרונה נרגס האמיתי טט i 7*0 סי' השמיס ת w 
v •היה לא האמיתי תשרי n to ס שפות מששה מתר סאמלס• מן ד ץ ו א דן ה0<ןנ ה ד ן  לשלסרקא® י
ס וא״נ ה*נ פ*ו כאן נדמנ״ה כמפורש כמה תלות קוד® האמצעי המולד יהי׳  ל»ל® של® קניסת לפי נ
ה לקטה שאפשר ילהb קווה מוb רייה כיוס האמיתי הקינון יהי׳ ilm 91 שמפסה ויתק ונגיל 4ל ד o 

 W9 V 9נ* האמיתי המולד שיהי* גמותי® שגוה למפן למחרתו ריה דוחי® ולאתויו היו® מתלות סאמלפי
תאיו תרט מ שגו ת הפוו שגו ליוי סואסדל: bמ<ווןלהגל וגגיי סני הו

תענית הלטת
ט 9ג ון!נח ה׳ פרס ג גל <טו ו ו גי ט •■9 9« גלוג ג נ ג ס ג ו ס מו ט ג ג ח י ׳ נ ה ו ט ד ס נ  ש6 א
ו של 99 ’ « ן ס ט'וןוו6ן99 •טיגיח נ9נ "וו '9ו ל נלווו:9נ

וחנוכה מגילה הלכות
ה ד ס © ח לו לג ס שנ חג ״ ח לנ ס יטיא• י י « * *9נ p[׳ש i n■» » ך גט ■«ח י ש*• ל4וג׳ ו
a י j i r t• טףו): ו94גר ס &רק ^ סו גי ו טי ץ ט ס ר גי ג ט ג סי סנ ו ו ״ י חו  שטו מגלא• שטו ללי,של מ ט' •mao 90גש ם׳

ט' ג’< ו גסצהוח • :ט אות 9גרח ט *ג4ו ט
utn- גו 9ד* 9גשו לגג ט גו טגו ו א סויוסא גצאג• p• נ V K «גו n m >4• ל« P(

ץ זגשוש גטוש*• ט אp 9[• ט׳ שטלל זי  4•ל tip גוצג פוא 0*99 ל9 וגיו9נ9< דל נד
pio ג׳ לה' בח9וה טווויח•

פו־קד

אברהם באר
 הסלע סהויב זיל :fבem כיכרי גרס ימיקון והנועת הערות

קאדאן. אברקק זללורי. שמעק אברהם םוהי״י ר&םורםם
שכות הלסת

■ ס ן ץ׳ מ ג ץ א גו ד ג ח ז׳ בו ס ק ר r לסלוסדגוג• *»•••» לינינודא ט! ואש פ 9 '0w9 ]■I 
ץ י אוגן וגץגוץ גטן אגל י •שגס 94ו«ד גגגליט |TU9 ט! ’ » 0ו«זלי גצפליס טן

ט א: ■0« ח גי ג שנ טג ג ט׳ ו
עיתבין הלסת

ט. 9^<וש 9גגש .נ9טא' פרק ט ד  גלט• ג9<גש;( *vwn :טוס9או זג; *■9 9ג0'9ג'
ט ט»א. וגג•. גי גגוון ור# י 9 •9ו 0;

ומוה חמץ הלכות
ק ר c פ i a 'n טוזווסגליד; ט גל ;אי סדאטןאטר

שקלים הלטת
 ורש: ט* ג׳ פ9םו לססוס' טטס צטט. גווגוו 9ד ו9צ ד פרק
 :19והל ג' ■P חג דג שם
;•*ג שסטג ,de לא אגל ט. חל• שם
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ן או נ ד ב ‘ע־ אתיו ,טיוילנא זצי׳ל זלמן טותר״ר הטפורסם מ ר ר הגא־! ה ״ ר ־י • V'i'T חיים ט א י א ו ו ,־ב

ה £"• טוב יום הלכות ק היי £המי(י היולה הדנר־ס כל יד הלנ  נ״ו 1בד ס
 הרוינ״ס ה,־׳5 י,בה ;:וירה .וכי׳ הראיה פ”ע מקדבין

ג פ׳ה ההדש קדיש נהל' נתנ  אני׳ יו״ עד אלא היה לא ^איה ע״פ דהתניעיה י\
 נ״;א ,אשי רכ יולד רנא •ה ש יוה ואמרי:! המשני; על נויינ׳! היו ואילך ויישש ורנא

וה;ה ,ה:־,׳ על לעי: הימר ולא המשכי! על כימני! היי אשי ר: ניי״ יניגי דני׳ לני

, אשי דרנ קמיה רנינא יתיב י׳י נילה1 מצ/י  אשי רנ שנינו׳ נפיריש שש וינואר כי'
 נהרןדסהי שכהנ אזיל לניעמיה הרמנ״ם אנל .חנא׳ על הנשיל׳! עירוני תניחי! היי עד״!
 ורב דניגא היי מרנא פקנלי החננייס נכלל ח״ל הי,זי■,ה] ליי נהי-ןימהי [יק זרעיה לכדר
י מלי רנה שמה יום היה נש׳ה נירסהי כ׳ ,ני׳ אשי ג היה דנריי לשי נמצא ,אשי י  י

.הגא,׳ פל שניי ועייני היאיה ע״ס עיי ימישי יינא אני׳ נימי אשי

ומקורים חידושים
און הרב מכבוד הטפורמם הג

ת כו ל ת ה ב ה “'S ש לנ .וכי׳ אילניה ני-י־ן־׳ הנונכש ,מ״נ כ״ש המורש א ה
 כ"מ עי' .זייע הילדה זה הר' כי׳ ציוה׳! המשקה אכל נ)”(ה

 קשה אנל .יז״ל ומכיר נד״ה שה דנהכ ה״ג כלאיה ״הל' נשיא לינייו סוהרי! יינייי
ה הו־ש ישוס יינכש פשק ייני.י נ י  יהד יוכן■ כרנ כיכק ירנינו נהנ ונכא! ע״ש, נ

 נגד יישן■ כיי לנשוק אכשי איך חהמה אני נשקי שנעיקר ידע .יצע״ג יש ינכש ציי.׳
ה, נ  עי׳ג, קי״ר נ״נ עי' ,נכ״״ יוסף יש נ.ד כינה הלכהא אצלנו גדול כלל היי ו

 לא י״שוג״ן תקצ״ו הקצ״י כי׳ ר'אכ׳ יד ועי׳ ,נ”ע ל"נ נשיא ננא ישכ״ס ק נש ועי'
צ”יצע ,ההעירר

 וכי' הההיה ר! אסיר שהיא כל הי! האיכל ו הי׳יה ^״א ומצה חטץ הלכות
 יעל הנ״ה ינהג כשיעור על אלא ני' כיח מ״כ ומינו

 ,כ”עכ ״רריה רכח ליקה יכזיח פ־יה א:ל ׳.יקה איני ייי־ית יינה מנילי כה-, כל
 דמיכא ולינילס כוייניש 'אפיקי נהוא כל ע'א) (צי׳א שנח כיניד נזייני נעלה נ׳ ונכלא
 ש כ ני; לייק נ,״.יי ״׳זי דמיה א; יכי:״! לנכון גש המעייי לא י״י! נזיח

 די׳י ‘ע״י כ״ד ״״מ י:"׳ ע״ד דיויה ני.'מ נ' ייש ני הה״ ריש יעי׳ ״נשיעוי, לכהות
״כשיפיי כמוה כלורי שיעיר הצי

.זצ״ל חיות הירש צבי מו״ר
 שהייס מניה אדם ייצא נייישליס^ המנהג היה נך ז הלכה פ״ז לולב הלכות

ס', נהה ולולס  וסופה הנג״כא הנללח פמניא גדול יידיש ו
 אולם .שגה הלטה המלך t יעי׳ ,קיקפ נ’ע מניחו כניו אח ילישא מציעחא והשחיש
 ארן גני על היה לחני! נותט נשיי לישא להינן נאסר סונה נייישלח׳ מנא נני״חא

,שנס לחצי מוקצה אץ עי״ל יהד נאסח שהמטיר חינ׳יא סי' מנ'א יעי׳ ,לשלפלי אסור
הענץ, כל השמיש להניעה מקיס מצא לא ויניע נזה חלורץח נו״תיס דג׳ ניין מנ'נ
הסונאוס נני״סוס אנל אפויאיס, נפימיוס טיט הירושלמי עד נננל׳ שהלכה יאע'פ
כיי ננויוס הסיס׳ דמי שהניא וי אוי! איג מלאט T ועי׳ ,סנדע אץ צחה w נחלוף

:הננא נל סספיש זה וססנ׳ ע״ס ע'נ

ש רילכות ב הוזדש ^ו .אנוסץ p פישיוס נץ שוננים נץ י הלכה פ׳
איזיס ע«וא עס'נ כתג ינמעיש מדדץ, הבסיס י

 דאט^ זאת ניסא הצמיא נשס נמצוהקניג וניע המתיק נסליס ונאפה .ליניט נזיפצה
:נזה ניסאוס סילוף די׳ה ניוושלנני וט׳ ,פדזץ או נהשפעס

ומהורים חידושים
ד יוסף מו״ה כקש׳ית הצדיק הגאון ודב מאת אנ׳  p’nH זללה׳ח נ
ח האברך ההריף הרב ונכדו ניגו שע מו׳ שיל יהו ד הע כ׳ א ג׳׳' נ

ח שבת הלכות  שלא א^ פי׳ נזה ז״ל ליש"• .ע״ש שם בכ׳ם 0 ד^ר, פי׳׳
 הי*מ כיני■ פנואי נש׳ז נייזשלגיי עיץ ג'נ .יניע נדיך

נק׳ס: ש’וע נזה, חולק אץ ורשיי לאויא
 יע״! טה הניא לא ומה״ח נפיקץ נייושלמי סנואי צ׳ג .כדי ער61 מפר יא הלנה

: שה נק'פ
 לחעץ כחיג סשפעיס נש' ,נחייה מסאי אימ זה נ"נ .נהסץ ונל R הלבה פ*כ

 לא נהינ ואחצזק נפו נ' נדניוח אן נהני^ וסל נחינ ולא וססיכו שויך ימח
p ושוין יכו' סלאנה כל תעשה r a נ״ק נמס' מיץ אמת דין היץ אך . נהמרך ונל 

:הה*פ שהניא
T 3B ה ^  דמחללץ לי עשישא להויצו וזנח אחי נרודף והצה שס מזיל ז ד

 י1דה פ'נ ע*נ דף סנהייץ ננוס׳ להדיא סנואי ליה סשיסא מה נ'נ .שנה
 . וצ׳ע ע׳ש ,לו הטס מקרא לה לגילף והוצ^ נשנה טנשץ דאץ פי״א

ט כ׳  שנפה נל חניך יי'מ נלול׳ סיך לא שאס זה דין נ"נ יזיע. לילי נל בג הלכה פ
:וצ׳ע ופינה לולב נס׳ ערוכה גמרא והוא ,לניט נדני' סני לא

ח מ ל מצה חמץ ה  פל עוניים א־נס דנע׳׳ס נראה נ׳ב העיוניה ד הלכה ו
אנדז ,הפסח נתץ■ יק איחיני לא חנו׳ יצריך דנן תפיונח י

 ;כאייטה פ׳ש ז׳ל יביט ניפח כן ייעחז עוןרן אלו נפ' נצליח ראס■
i 'f i ,נ*נ . ולמעלה שפיח ימשש ח ^כד p חסיד פ׳ ניימלח׳ להייא סניאר 

 יי.ימא ינ״• נ״' על דשני ה׳ה נאנילה אסיר הלילה עד ימשש דלי'• סחע
 ,שם פדה נקדנן ^גישיטה וכני׳ עמי שהשכים הה׳ס יכן הר׳ס על שהשיג היאנ׳י על

מזה נחחיינים שד וע״ן
ח לולב הלכות  ודין ,יניע השפיס לא ("נ .השמיש ירסט בכ״ם ו הלכה פי

 ד׳ז הייני .ים• ואפילו נחנ ה׳ח נאפצע פיז לעיל סנואי זה
• הניס על וצ׳יע

ד שסלים הלבות  פ*נ ימי׳ק ש׳א ■ויע חים' ע״ן . סמנה לוקימץ k הלכה פי
 על הייצאיס הכלואץ שני מם ה^ח- כשצדע פדיע רחמה

 נאליה עיץ ועיש ו' דף שש ט׳ק כמס' להדיא נדאיחא שכהto פסחסח סיה מלאים
:שם נסו׳ק דוד נר ונם' תקיז׳י סי' ינה

T t נסיע׳ פ״ן נ”נ המיה שיישח חון־ אל סשלינין שהיו שס נציל א הלכה 
 שמיו ולשון הלשנה משיי׳ ידו קרניו שנין ילשו! נוזנ סיז דף כיומא ׳סנים

 הצבץ יק מיה נשל דמ״יי לדחוק וא"צ , הלשנה מסרוחח היה נסקדש ניאשו רץ0(ץ
ה' לשוטח. שחי היו ישנים החום' יעה לעי אך .שניאשו מנ הלי  דקושדן ל עיו׳יכ ^
 הא א ע׳ ח'נ דף יומא נש״ס ועיץ סלעים נ' סשקל לפץ הגילה x6 תיכף ניאשו
 ,סולק היה לשן דאוחו חהייח מסאי א'נ חלוקה דנע• דק סלעים שסי משקל ונע׳

 ע־נ עיירח וע״ן שלעים ל השקל צדך ולפה רולוק היה לא הלשק אוהו הה*׳ לדעה
.נמש״ל ני־מ צ׳ל

י1
ח ,טאו־ניפאל ת. תרי׳ג על חינוך מנחת ם׳ כעהט׳  י“ע נעתקו מצו

ח ד&פורםם הגאון הרב חתן ,י ;יאסי אכד׳׳ק ג׳׳י טויבש פייבל םו'

ש הלכות דו ש ה  צ׳ע נ״נ .עליו נאש נשי אחד ועד יד הלכה פ״ג החד
 נמו וענד אשה אפילו אפשר נשי סד צייך לפה

:וצ״ע נסניא שץ עלאיג יוי.י ש׳ וכאן סלחאדעלא׳ג מחמת דנאסנים אשי. פחח
ד  הא טומזו מנין איני נ*נ ,נפדה סחו^י שהיו טון .שם נפיייש ו הלכה פי

 וחדה מח עומאח יק נ׳ להקרינ דאטי דמוי איע וזה ומניייו זנ ה״ט סח*נ
 למה נזו עוסאה משום א'נ שוש היוצא פו״אה לא אנל נ'מ נהי ע״! שע ממאה או

.וצ׳ע דסנהדיין נטגיא ע׳ש מעניין •היו לא
 דעה יק סוםנם זה אין נ’< . השף מן נץ נא ראיה שלח שהרי ככ״ם ו הלנה

if ומיץ .חנינה נהי נן יניע tj שחמש ואחיונים שם >n ע״ש;
 סעניץ אף נא׳י נפוחו הגיח לא ואס אולעיל סמך נ'נ .ננליל עיניוה ואם יב הלמה

; ליא ע״ן לנתחלה, טז׳ל
ת הלכחת א תעני  טע שיטא.ס'פ זיל יניס לדנד נ״< .נחעציוס ולהריפ פ׳

 להוץע משינץ הנהנים ט נ"נ נראה ,הקינטה על נמזעד
 לא כאן אך אהרן כני הקעו הס׳ו נפ״ד לקמן ז׳ל יגיע ונ״נ המשנה נלשון מסאי ונן

 אהרן כני הנהנים שהז החב ולא חוקפין ונחנ סהס טסלין נלר נס .מזה נחנ
 לא נחויה מ'פ הוא דלדידיה ניק ידעה׳ לא נ«לץ ונץ מקדש נץ חילוק שהיה ולוחי
 וזה מקדש ונץ נטלי! נין ליניט החילוק נהה״ס לקמן ועק החילוק לו מדן ידעתי

:חעניוח סדי פ' נמשנה נרש"׳ ועיין ,הזניי לא החילוק
 משמע נ*ו דף דיה דטסנא וצ״ע לחית ע״ו נ״נ ונשוסי נחצוציוח ד הלכה פ*א

 מלשוט נראה זה נם .רניט השתים ילסה נאמצע וחצוצרות שפרוח שד שהיו
 נם .נחום' וע׳ש מה שניניש־ החעה יום נע' יאית■ אחת .אחי שוט יק 'צ6ש

 הניא לא לפה אחת נס״ע מקדש ושל ספדה של החצוצרות טלל דיניע ניק דע
 .הסקדש כלי מה׳ נפיג נס׳ש קעשס p לנחחלה ונם בסף p דוקא לשוח שסחוינ״ן

 דדוקא מלשוט נראה שם וגם .להקדים שה שנאן שמטאי מה מל שסמך לומד ודוחק
:וצ*מ נדיה וט״ן לשדהס אחי יץ יניס לימת ונאמח סועיוח של החצוניוח

 נפי׳ יניס ודעס נ'נ .נאנ מתשעה אלו משח יהיו לא שם בם*ם ג הלבד, פ*ג
 י :מיש •וה׳נ נ® נחופשח ח״נ ס'נ דנם חעדס נשף המשנה

 פליק עם שא נזירה pשנז השמיע ויניט לנ .ישראל נל ונהנו ר, הלכה פ*ד,
נ פ״ן ,נס״נ נ® החוסיוח נל נהם שעט וניס  ס׳ע ס׳ל לא ואפילו ה”י נמס' ני'

קולוח לשאר דג׳ס השסימוש למה צ״ס
 ספויע חעדס נסוף המשנה נפי׳ יניט ודמח נ"נ .הוא ניוד ודיר בם'ם ז הלכה

:ואנ״ס נזה לפלפל ויש .נ׳נ לעיל ישמח׳ ונני ,ע״ש שספח לע'•. עיע
ע וחגוכה מגילה ת0הל  נן דג אהרן. של שטחיו להם p'o ׳כ הלכה פ

 מאד נדחק שם והק׳ע כ"נ פ' שנח נימשלחי «א
:אלו היחנ׳ם דני• ואשססיעסיה



ומקורים חידושים
און הרב כבוד מאת  .סווילנא זצוק״ל שטראש^ שמואל סוהר׳ר מ

רבה rriDi או־ה וערע השים כל על הגהות הסהבר בעל
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 המן ריס ?!)!!רסשגימז סי יסזעגץורנ׳מ דה tfoM ב הלבה (£'ג שבת ת1חל/נ
'0 לדודולגסוי יי8י ליה «ייא מבהוסרעזינה 6ל<ד«ר לצו

ל: ם■* n««דל.«י׳
n 'fi ̂ו נעס הצ*« ה1שהרז סה ר• הלכה  .«וה דניוגיה מיטויא המנלש על היס

«י «יג*נ שסק דהרמנ״ם « הידע 3נ \fw  rf( י' •׳וזגיץ עהל׳  ו*הו ס* ס
;ועליס ניגים ה׳ שהס ויל נהנ״ע דים ודע .מריס עליו ה6סר,

î* ש׳ע נסי׳ «רצ העסיק וק הר«רו ו!־ל #•ם . «׳ דוקצ «*ן נקב ו דלכר. ij ! 
 נס׳ד מגס(ק*ו) משיג פי׳ העור. גה! העגל לשיק־ »׳ ש<\ד שצר צנל ט הלנה

: ”foio גשס והציע ההיע ן4ד« tfon שהעלו ר«• דברי ל״שנ
 שעריג סה עעש׳נ .ויםוס לשחי קיוג ו«צ «׳ הסע דוסש ונעה ו רלכה (|*מ

:נשיד ציד דגלים
 סיד סריס ועי* ס׳ «לצ הה־פ ו«ונ .מ׳ סום להם לענוד ועוסי ר רלכה פ*כ

«י דלצ wo* 0*1«*לעיל הימדם וניע ושסודםציג. צ ל)ו  דהצ חמה נו/.
/ זדנצ להצ ליג דהרסנ״ם דל וניג .נויו ציל עסל נו״ש דנצ  צשי' דנצום רל9 «
t יש0ו נדציתצ(ל״ד) עלמו צח שצ0 ויד «זו ונק w ק  דפסמה )nfb( «צצ <

 צח הרענים גוליצ שצג׳ סלה שם דצהצ לסהצ ודע .כר״< דלצ נסצן זנעיצ םחעצ
 הצעיר ולשי עוד ודע .נעסניח מההיס עץ נהפל® היה וזה .■נ n דנרדלה שם דש

ונניג: נציג עסק שהושנים מליין ש׳ע נשי׳ נחנ0 ז׳ל הגריצ על פצד צסעה
א1ל  לששוש היע.ועשש*ג9ושל■« »שד. גסלג' ני' ה9 צם וה ומעש ה הלנה כי

:(קיו) pTnn«o ע״ז
 שנס ושסללץ ה4 להונזנו»שצ סניה צעד ניוח> והגה בסליט ו רלבה ^*311

 P «ול נץ ow לו צץ )3י0נסנהדיז( שוונה וליגערצ ס*. להצילו נדי
 ו«צ ווק> צצשם הוצ ושם . '1 הלנה נניגה שהל* נסיע הרשגיה ושסקה פיש נשנש

:היש שם הדשנים סנצר
א :לצקשם וסשוש נדש גסה 0> בכיס 0 הלכה קקיובק סהלנות ן|י

ב 0יו הלכות  שדמןצ /ו9ה וצץ נו*. סשק היצ0 נריה וק א חלבה J*fi טו
 ששגה צנל ניייוצ. לה קלי שם הצוש' ונן נו' fn(סם

) נגידים ועסשינ .נהיד ריס נ«לץ <רצ סוונה  נציו: (נ/
t'fi ס' לש »שן צנל השוהץ זיציו צלא הרצגיר נהשנצ נ הלנה. p נששיקו 

; נושיג הגי■
נ הלנה  ודיס דג מנץ סנדישצ גשסש דה(צ והגיש הני> על ששעה שה נסליס י

ד שגשלהסשהו שיהג>0 ס', דצנו• שגשגו צעד דה גשקושו שה הסוס* מ
 .לא וצי נדה <«ל שה געשינ יששידס גיצה וק ודיי. «רסוסצ להא קהל לא

:דג יהא גדה לקצן שה משיב ועיש
 להוצ» הר גמם צם 9 דשה לא ששא דגיד דסנלצש גשג ,ולדת גדה <ט הלנה

tt* דגלצה ושויהני גמל. הו׳ יום סעא מי ההזצז למזח יגול »ה ידה 
 ראשו שפוי וענלש וגר מ' עליו שוה הייג) (די גדרות הלסש הועדה גפש־נ שהנץ

m  v j o ■לשועאשו נשביע• דסוגווו דששוש גשגנה שליאה והיא .להואווו נשדע 
 .•נלשש השניש׳ גיוס שהרשו נמה דאשו וגלש נקרא ולרגשיג השרה »1וו9 יום דהוא

:געוהו נדל ק4נ גזה נהל סשוש לשלוש שלילה ד גדגוש הוא דש ואולי

ת כו ס ב הלכה &יא (שמי! חטץ הל מ ה  4אל לנאג׳ מנשיא המ השושו נ
:נלל ם׳ קש״סא נג״סא ודאי

 ttop וליסא מערא שיש .ס* סלג גל דליי שיג אמריק הג• ונשי בנלל ו הרבה
rim :סירס לויל אוסינ שלמו ירי׳  0V ל ששעש די ממם «ה הרג 

 דה לד*) השוגרגששודם יאששנישסיהמד גראה נשוזוחפנשישוו. שורה איסור צץ
ה וציג דהו.9 נשלק לצ אה*נ מססע קרא• מה<מ לשו מן נפנ0 ושד  «ז,4 ד

:ססדשור שצוש
̂' עלקוש* איא הראביד. גהסנס ה ח^נה  »n גהדש שס נגיל: *0 שהליסוא

:עעצש) עעלוקו לשרו דע em (ד‘ ;גליל *0 מם סאן* לנעל 0090
T ft ידל .«לק והרצניד .לנערו לרג היו ס' אגם פנויה נשנים ר הרכה

ד ונגשדש '0 הוא אצמא צגש צ צדק דל (ליש:) שאולץ להרשגיס «  ש0ה
דש: קונה נפט/ש משנה סי לגלד דהרשן־וצשלו

ץז ל בדג לנינו ולרץ■ גששוש גושה הראגיד. גהשנס ה הלנה ל| ש ד  ודו- ד»ה
ש׳סלג: די ישי׳,עהה/ו להויא

Vfi מנא צש נסלה שא/ו נל»םה דלהואדד ססדש נשה שששהיש הגיא ו הלנה 
ש גס •לא U הגששור ששוש שישה העושה דגריו דלש ו$יש גששוו. מיש גה  ד

ס נשששס(דש מדונה נעלש •nor ואנכי ,ע׳ש עעולס אדם אשרו לא ווה נשסש  ד
 ישל! אלא הקשה לא אני• וא(> .נססשא tnp קשמא לשישא שנ4 יידן גשי הר וארי•

 4rn סה נס מלא דלניע עשעע מצה ifr בה ללאש אגל שלה ההקשש לעגץ היא
 הד» גמהש ושסשיג הראשוגה סלילה סק קאער דשששא יוש ^אר לועי יושק

נסיו: 'נ:)0( נססשים
^n c פ סוכהr ס יג הרנה ̂ג נני  סע rm הל .נל דש שר דעלש ואש

»01ש« |>s נרין ניש *VI מגה. נמן> היץ דנו• ששה «ן
:סדש ד אלש לשלש גהנהוש> ועססיכ .השאור

ב הלסת לי ש. ננ^ס ה הלנה n*fi י  וצששד ושאי הסודה«<שא ויענו נמ
רו עלהס* «נ * מ «יי מר וצשמישמה ינינ ה/נ ש  ססנ
:גההיש ועיש ,דש נשיו הסאה

ת בו T שסלים הל ע פשרו נששס .פססיל ספל ס* שהונה טו• נ הלנה 6 ד  נ
צ0 וק .קדש נד גשונש נשמק אשדי 0«ש גשלג והוא

to טועששא n ׳ דא■
 ן4« ואיק לסם גיק נחשילס די ושעמי רסי סל דט הסלם « אגל ד הלכה

:(ג*-.) «»דמש וסי' גענשוש(לג) 6מ .הלשנה מסרישש
ת ס ל א0 מהיה ה  4ול נה>0ל מגה אשה סדשס השום לגודש• י1טצ נ הלנה י

n גנ/ו ■0W מגה אשה o 4 ד) 4(י טנולה עשיזוסצ 
:ל) ומדד(זן•

 4nm ד *30 מיה ד: <השלש> .ס' הלד p עשודלץ השנה ונעיטר י הלנה
: לסהורץ ג ד

ת ת הלכו עניו ם ב הלנה 1*6 ת  ד על אלא עשדשץ #אץ משנדם שאש ב*ל
 צלא אץעשניען ני שמש ה .מצשועש לא אנל אנצעוש

:ד! דג לקנץ מ* ,אנענשש גז'
ע דלמל הדש מג• הלניס שהרס שה מ'. גצדושץ וששששץ ה הלנה יג6 ד  נ

טולה(ד) ננק •שוג נעיז נשנש׳ :דש נ

ת י״ז בפרק חרסנ״ם דברי באוד הלנו rrm ס p. ק מחרתיג חו ריי ה מ כר p*po חלוי רפאל ס דל. תו
ה ש הנ  וצשד: לשששלוש, טזנונ עלצושקייושצם נלסשנשסמ וילהשנדד המל

^ דיושפעאשלשלאיראה מדש-גגל מראה שפם אסר ה הנ <.ו ד ל ג נ
 ונענוי .ולנושוג לשוגמו וק לדרום 1א ללשון גץ ששלוש שלש ושד נדגושלים <עשנ

M ששל מדו■ נדאייס הקילין וגקר רל הדווביס םשנהס or ידאה אם לועש אששר 
ם •ראש לא סאשד וסה ששלוח. לש טמט צעלו לוט־ רלור ד• ננל המם  «ל מו

 שלששנדם געטד סלו• הדני שאלו הששנשש גשר ט משלוש ליה נוומנ אשיא דל אי•
̂יאה לאשר 0 אגל טמשל^ס. אעלו •דאה ולא ליס נלויונ nro ש  גרונונ לגו9 •ראש 6
ש ̂רש •ראה טיא• או ד ם נשה .מטלש שאי מל ה ר  יושג מס אם אשדם מ

0 אגל לטרה מרש ̂רה נמשג מה 6 מן, נדני •מה דרומה ה מ  דללששמסאששר נ
 ליה נהשג מרס שאה אש אנל ל<ה0רו9 אמצו •ראה ולא גיש מושג מלש מדאה

̂לץ ולקסס• •געש• והנה .מטליה שאר מל מרש •ראה טוא• צו  רל הרג שאמד סק
 נסצורם שלשם ליד ששלוש •יג סא«ד מלש עקוש הדציה געש ימה צה טלצש•
 דד הדצשק צק־ •מס גמלה נשול שלקים נ׳ ששלוש ד• מה הצמסי הששש ועמם
 קשס •היה וצז• ודהנדש ששלוש ששש •מם סצשש• מרש ייוסנ שלקים •יד שענוש

 0W«0 קשש שמש וצצצ שלקם, וששש עעליס ע' שד רק ליש נרוסג הרציה
 מל מרש טרצה הקזהצרך •ה הרענים וקש w ונפטר שעצה. ל<*צ קווג מהשליש

ד p •שד די!דהיה ץ לצ פלשה שסרוסליס טס ספלוס ל ק ^  דל משאש לניב י
p,ליה נחשב לש צנל נייושליס מרש יראה ואו סלשם i מה צם הקשי, מק שרץ 

• גיש ששלוש שיו הצשש• הירש מקוס הרציה גטו  0<טר ולשנה סאוודס נשול 0^
ח רמה ,גשצמש שלשם ג׳ו ששלוש '1 היה האמיד סשסש ולקום משאש ששה *

ש ששלוש •יג ליה נוזשג «צ״ה קשס •היה ואעפש ,אשד ושלק ששלוש ש' סואטן  י
 נקע •ה ונעמד . 06r לא הערעע נסאו־ אגל לילה גצחו מרש •ואה ושה ^שס

 עדאה אסשר צ ע«ש צ סעלוע ד מצסק הצרן •מה אס ואגד ^ל גלש A הדג
 סגיד •שד טאשק צקי •מש אש אנל לה גרוסנ אצלו •שרצל r* <ל9 מרם

 יטה .ששלוש ליש גרישג צצלו •שרצל p6 גסל מרס שצש שלא צששי צ ששלוש
סי הניא מי דל ש ר ם mlm גמועמרוו ן,םצודםק[הק!רשאשסרלמיש4ש הנ

p שן6 x  P הצנון הקן והשר גג•, טד OKO עהע גשולוש מיש P גר p «  m . 
ע שלשם שש ששלום שש הדצ»ש גשש סאשיד מרש op# •מס 06 ישלאש « ל ט  נ
ל סלשס סי< #•ל"■ no הצשש• הששש 0pm ששאש ששש למניש וישנו  צרם. «

 ד 0םשא •יג •מש הידה וקשה צסג וסלק ששאש די הגאשק pP •מש וצד
 *דןגרצ■0 צעימה צגל ,נצטלילה ערצשמיס צששו ושש ליה, גיוסג שלשם
 צעלו •שגצל צג! השל אלש גצמ מגם מראה אאשר צ סזס שמש אשג גשלק אעא

 אסמהסשסמגש וק גי•. טשןטל peoo משאש טןר הקן וזהו . ליה גרוסג
 מם mlo שששש opoi ששאש ששש מומש ורשט נד גואש טציס במש האסש•

 גמעג •מה הימה יקשש שפאש דו הוצטן צדן ויהיה קשס «של שעאח גשש
 .1A גווסג אצא ד• מל or.n 06r ש!צ אששי צ ואד וסל• שעאש ש' סעאש ליה
p הצלו גמואש •מה צש אגל  p0 •פנים הראשק הצרו םדשו וםג גג p שששטאש 

 שע היצנש נסשטן לטשץ> לריק לצנן ליה נרוםג 9tr #לא וצ#וד שראה צסר
:•ראש N צ e#r 06 שוים

 P והה שקיעה שגהאנדג• נעזאס .וצור נלא, הדץנמך w מלס אנאי והגה
 סשע בעטד קלג הדאטן צדן מוס אצא מים מראש אששי סרט ושד נד

 m שגט p ושם מםה0 קלג• שהה ונשזאש ■ נדל הוא«ה oip •ואה oopo אגוש•
 לגצם שאששג מטל אל הרציה קשש צגיש גד נדל הראשק צגן שמש לדץ־ גד

 שטץ יגע p ההנגם •היה אשר הזנק 0אד<נ •דעש אל oto מגן וגוש ,צגש
̂אש אששג אס ונגס הראייה. עש «ץ שאשש•  גדי mpoo P נמשה מדש ש
 סשס ושל*# סמם פשדם ששהלציה תש טד האשם• שט! שש גץ •מה אה ום<ע

ל .ד• נשל מרם שראם אפשר צ נאש וגשמס גסשרי השי שהאש ומ ^ 
 גססו• ה^לע• מלי ומה אדרה ואהס וששיה מאה אלצה ארנעש ש0<ם מש גוש

 הרא«ה ושת סלשה סשרסיו שמום נ' לאשלוד עוקגס האמיד וקנון ־fo ם' די » ם#נש
 ומה שלשם שנש ששוש עשויה שרא״ס עש טץ אשם• קנון גץ ומה ,שדש ה' מש

 לעעש ולסט נמלה נשול סלשם דם שמאס כיה טא״ה געש האעעי מיש שקם
ומה משולש סלשם דש סשאם מ/ מש סאםש• הששע opoi סלשס A ו׳סשאם
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p לס׳ז נ בסה sMn )״ה1רר וקשח רולקיס ז׳ ח1מעל י״נ ריאשק 16  ג' מעצוח י'

 1ט היה 8fc1 .י<6נ ההקויוה ר! 6נמיץ לילה mitij הירס ירשה יטדש■ חלקיס
 הדח שדשה ששני ש׳ ושליש שעיה ענייש סן פסוח היש״ה רגע ונין שסח• קנון עח
 ונין שסח׳ קטן רנש נין נחשי' שיהיה לסעתיס סגשס וכן .נחשי• זה וכל ,י”א נגל
 ושלש שלפיה ססנח נשוח טון ,לילה נשוחו הייה •ישה ולש שעוח ח׳ה היש״ה פס

 סוקדס שמחי וקנון ק'ש ס׳ ז' נחשי׳ שמ!ע׳ סולד היה לילדה ושחלה ושנעיס וח6ס
ע נין והיה ,יש״ו נ׳ היה היש״ה ופח ילקיס השל׳ד שעוח ’נה לאסלעי ג  קינון י

 כ״ח השיח• הייה תקזס והיה חלקים, חח״ס שעוח ס׳ד היש״ה עח ונין אמח•
 השפש וסיץם חלקים ס׳ג יעלוה ד' דיוסיח ויחנו נסשזגים חלשים אינעים סעלוס
 פעלוח עשרים היששון שורך לס״ז והיה נסשזלים חלקים כיל סעטח ח' •טה השסח׳

הירח יראה לש ואיה חלקים, ס״ז סעלוח מ׳ שהיה פצאלו הראייה וקשח חלקים ׳*ז

ט הוא זה ויץ ,ישראל אין נכל לילה נאוחו ק נן נ  יהיה חד»ס נשאי אנל נחשי׳ י
טן ילע נין הזפן לפעסים  שלש אלטם ספשח נשלח טון קלי, היא״ה עס ונין אפי.׳ ק

 האפסי ׳וקיסן הים*נ ייג ה' נסיון אפלעי פולי היה לילדה ושפולה וחסשים מאוח
 ללר! והיה ש״ס א' ו' היה הראייה ופח חלקים חש*פ שטח ט' לאפלע׳ פוקדם היה
ע נץ ^ ינ מה .חלקים סשפ*ח שעוח ח*׳ הראייה פח ונק האסח׳ ק׳  הירח פקוס ו

 חלקם אתפים פעלוס ו׳ צפופה ויחנו האומים נפזל חלקם •"נ ספלוח ניג האפסי
ע לפ״ז והיה ,נסאופים חלקם ליו פעלוח •"נ היה האפח׳ השפש ופקס  הראשון או

ג שהיה סלאלז היא״ה וקשח חלקים ל׳ז חעלזח פ׳  יראה נ”וא ,חלקיה שלי פעצוח ׳'
קחו הדח ע נין שהיה אף נחי׳ הסקמח פ; נפקם לילה נ  פח ונץ האפסי קטן יג

 והסלאיס הפנולוס לידעח נאט פהן אשר הדיטם נל נאיע והלה .שטח חי׳ רק הראיה
ה אס הפוגטס או הפקיטח :השקם נזה ויי היקי

ומקורים הידועים
ה פרפראות רבנן שלחן על אעלר, דעה החונן יעזר ט חנ ד כטעם טעכם ,ל ש ן ל מ ״ ה ,ה ט  אז*ר תורד. משנה דיני ׳גירזם׳ ליקוטי ה

תי כ ת ם גליוני על נ שובה שבעלי כטקום טקובץ ההבטה פטעיני נובעים והטה ,כהלכתן תטידין שיעורי! ליסודי כעת הרטבי  עופרים ת
ת רבינו בדברי שה שסו הטלקט ,טפוירים בטקוטו תב ,נהו□ מ א פה וחותם הכו ק נ כי א ת ניסן כ׳יד ג׳ יום ק א שנ מי ר  .לפיק ת

ר ש״ת הסיפלא היקר לא״א בן בי י הנ ירושליגיסקי. בנימין ה׳

טי' ל'נ .פדויה טשץ אין אנל יד חלבה ®*ב שבת הלכוד;  שהניא פה נס׳פ ׳
ט ישעה ולראה היפנין נשם  ליל דשסואל תרח• יקפיא יני

 לצעללה שלא אף יחיה ודאי אלא ילקט חיה מיס פילרה טשץ החלאים דלנל דסונר ניץ
 שאץ ובהמח .לצפלט אס יוקא מלאים לשאר אנל להקררה דפסספא פדויה לה טשץ
 ושיס לישלא שיניט אלא סדורה לו טשץ נשלצסק טלה לפאר דם הקיז נץ חילוק

p שד• נהדנ לקיש p נ פי׳ח שנח לירושלמי נטפטחיו :טשץ] ו*ה ה'
VB ה ^נ  מידו השקט )ליח הש״ס(ניס דניי השמיס ל*נ .שנח אחייוח לפיכך כה ד

טי׳ ס ׳ מפי f סי׳ נ a לחמד דנר נזה מיש ז' פיק:
ג ״ ב הז^בה (ןי אן. הפיקי יכן י  סי' נאסן פכר•• נשויח ויט•׳ נלחימ יט•׳ ל'נ ״

אויו נזה לדש ^א :נ
 סטרש אנן לזה סקר הראה לא הסיס ל׳ג אסח. עץ לנחול נרי ב הלכה

 לנחול ני• פמאה נהחה נחלנ אנל זיל היא) פיח (שנח נדישלפ• להדיא הכי
טפי ׳טי׳ש ,אחח עץ :אנל ז״ה לףע נ

B 'C נ .או« קללשץ נ הלכה ט נחב היא פ׳ח עניים נהלסח הלה י  דפונר יני
י אלא אוחו טנץ אין יה דקלם לעט׳ס עניו י  להזכיר ראוי היה ויוחי טפחין מ

 יפה פחט והפידג׳ פיא סיזן השולח ס׳ יהראיש אלא ראשולה משליח נאן לחה
 לחלק ליניט ל’דס •יל וא׳כ סקס נפל אוחו טמן חקלסס וסיג לגדי הכפיש שר,קט

ק דשניס ינסלחא נזה ג ניה יליח י  שחקט מה זה נמלץ אז נננל טנץ ילא ח׳
ח שאץ פה אנל חנפים דנר• לק״ס נכדי פקס נכל טנין חקחם לטיג חנפים  י
ח פשוסיילא נחדל  לי״רס הינר למסר לא מטי דני איט אס נהקיח אף אז מי
 שכיח לא וענד שכיח יכהמה לפני כרסה נץ רניט שחילק יזהו סמוניס שאילס

ע (גישץ נש״ס נסטאי הינ סיי  1ה׳ פיק אי טע! סוסים ן
 נר.שונח וישי' ,הישנ״א נשם שהניא סה נסיע יעי׳׳ ל'נ .לספת■ זגשחרלה ו הלבד,

ק פהךיי א  אסיט סהלכח כשהיא ליפול הלייט למה ל'נ שחמה ל׳א סי' טף נ
ך פה הלחה וחפשה חעסוד טי אנל פשד שנחנדו נל אסרו הא ננ  פוחר נחסייו א
ה' נלא הלחה והעושה לנחחילה אשלי קד  אסר יפלט אפילו א'נ אסור אנל פסוי פ

;יסי שפיר שהפרוד
T B fi( טי' ל'נ אס. לפיע יח הלכה ר נשויח ונחנ וכיס, נסיס י  סי' שמואל ינ

 לא שיא מדרנק שא אמה אלפים יפיטר שכיון לומר יטלפ אפלם מיז ליס
ט ט דקיק  ישאל׳ סמל• לעלם לא כ׳ אפס ,הכיו פייז הה׳ס פכסנ וכסו לקלא אף וני
 דרניט הינא או כהתיר הפה הוא פאפי והפה לדקדק רצו לא טקיהו דרנק הינא

.לסחוס ולא ולפרש לוקיק דהיל דנריהם לט ניארו והפוסקיס
טי' ניב .עליו פנייל ואח*נ יב הלבד. פ י ח'  רניט דדעח ייג הלנה נ
 וש״ח קיו־) (פסחים השים סינר׳ נזה זפקשץ אחד הכל זהנדלה דנהתיו

 טנל אסלס קדישוח נ׳ ונהפ׳ז הנדלה וחקרי כרי אחו טה על קודשזפ נ׳ איפר
ר דה׳ל טפי פ ס שיס ^  דהני״חא היא העיקר אנל אסד טס סל נאט קחשוס נ' קפיי
 טדאי ולכן בחול נה שהחחיל כפודה על מא ונהמיז שנס סיטק היא דהנדלה החם
ט אנל קמשוס נ' אופר שיח ואיש לילהו פילי סרי  שהחחיל ססטדה ס״י• הא יני

ח נ פי חחס (חשונח אחח קדושה נעץ דשה שא זנזה רלהי שנח פיטלן ישרהס ט  ט
ק או׳ח ■ פיה) ט

ולסיס נפ׳ס יטי׳ לינ .לשסיף ולרע ו הלכה עשור שביתת הלכות
ו נזה מיש ליו סי׳ שריאל דני נשו׳ח ויטי׳ י ק  נ

ב * ג ספפ. שסה .ד הלכה פ טי' ג׳ ס י ט׳׳ ולח״ס, מי ח וי  סימן שטאל דני טיי
ם ליה :נזה ני

ג .חי ומאן ה הלבד. נ של נאיהאוחיז ישי׳ י  פי׳ד שנח •רזשלס׳ קינן שיי■ הי
ם נדני• פיע סססם ו*ה ו׳ הלנה :יני

 הקל אוש שסאטלץ כאן רניט ניאר שלא פה הנה ל'נ .לניאח זאפיט b הלכה
ד שניאר יכ« קל פהס איזה האיסורים סרט ונל החילה טי׳ פהפיא, טי י

פנ׳י ■ לחסד דנר נזה ס׳ש ליו סיס! האו״ח נ
ת מ ל ט ח ר  ■יושלפי מאהיס פ״ן ל'נ .הדיוט כמעשה ולפלאו יד הלכה ®*ן י

ה ה*נ פ׳ג קפן «עד .ניה מיש ואיגרות ד
ץ הלטת מ א ומצה ח י נ אלא נ הלכה פ  החום׳ דני• לפי הלה ל״נ .קלה א'

שי דמה דסטאר נשוי דיה פיסי) (סנהדרץ  נהלאה וא
ס היה א^נ נמנייה אילה ק י איט נספח חסן שקה וישראל טסי פ נ נ ט  דלא •”נ
נישוט שא נאיט הכשנ לפשאי נלישוש איט חסן אל ואף גלל נחלון ששראל זנה

דני׳ אפן ,ננםח טיסה ט שלחמסלה אי פסח מקדם שלי ננר שהיא נרסן זה ט נ  יני
מה .י״ס) סיסן או׳ח טניי [הרנ להיטך סנואר הנא  השים ומלשון נזה לחמיה יש ו

 סליקס יש אכן ,די,שניחו לעשה הליהק לאו והוי נזה מלקח דלינא סטאי ליה) (פסחים
קה פפה של נשניטי שנס דע״ל הפשה לקיים יוכל שלא  מ לקים שאיא ניים ט י

ט לינרי והלה .ל״ס] >'0 שמואל דנר [הרנ שרפה מלוח  ללאו סטרה סהלטח פ׳א יני
 סוזהרץ והשוחפין שקטר לעשה טה הלאו שאץ משוס לעשה ליחק היל לא יחמורה

 דנל דלאוי ייל לכאליה היל פיהם על קדושה החסויה אץ הסירו ואם החסירה על
 ^אמיה דחשניש פשה ואילו חייטח לשים שהזיג אף סליח דנל לעשה שוץ אילן •ראה
 P1 ס־ ונסילס ׳טיייש פינ] פי® אריה שאנח נעל [הינ מ״טח הלשש דאין ליאה

ל ^ :ואנסיל ל
 דהא ייל אק .נמל״ס וישי' שהמה מה נניס •טי׳ לינ .•אנל לא שלאמי ו ר,לבה

• פעסא ד טי נ”6 לאילפוופי דחז• פשיס סהיח אפוי דח״ש י החלו• ספן אי
ף ח׳ש אנל אם נזמן ט  ואי לאילפידט חי לא יוסר לאטל קא• אין שטנ שניע׳ •ום נ

ט ׳ליף ילהט פחלנ לשלף אסבר ס ולדננסשינס .[צרחפסליס] יאכל סלא יני פי טו  ט
א צדך חחן דווקא אמרח• ומאז ז׳ל ם'ה טמן ששי סלק ף לאילפרוק חי דלים ק ט  נ
 ורגם .ענ׳ל אסור ואפיה חפיל חיש לאטל סוחר יטה אז והויא פסח של אהיין יום
נ נ’נ שטטח חופי (יטי׳ פלזירוח נזה ה1י.ק אחד  •ש נזה נם אנל .אהיהרא) דיה ע'

ס רודף •אמד, אם לאילפרוס• חזי שלשים יום טף אף דנליר לחלק ו הד  דיר ט
 יורה והאמת ליג) ט׳ קיח חה״ח [עני׳ הנאה שלה עד לפמי,׳( צריך הא נזה פשא׳נ

ט נ של די ח ז׳ל הי ק  היור.י הורה מפטק האמח״ס לפסקו ראיה שיניא פקמוח נ
 יאנל מלא המן הנאת איטר לני הנא ינדניג הכי נפירושס פיל דלא אע׳ס סטאייס

י טמן ששאל דנר (הרג טך ר  חלג נץ לחלק ל״א פימן הילנ׳ח נח״ש והלה .דנייו! נ
 פיח (עמא טוושצס׳ מדני׳ ע׳ז להעיר יש נחציס) (פונא הטשי שפח לו שטה לחמן
 1נרל ולנילה מיסה נעץ חטסה ומקשה מהרומה אוחו מאכילין וסיומה לגילה היה)

 וודא• קשיא פה "כ6 מכשישר פחלס אוט דפאנילץ דק״יל מה לפי והלה .יטייש
 לא אס להפחפק (ויש הסשי שעח לו היה דהא סה״ה אטר איט דח״ש קל חרומה

ת לחלק יש אק ,שה׳נ) לו שהיה איטרים לשאר לס מהמן טלף  עליו דש® חמן נץ ק
 ומסה לנאן פיח שנאל סעח חיימה משאיג יגלשר שעח לי היה הא המן ושם

ה לא מעשה עי■ הרוסה  ויש .ע׳א ניה דפםר,ים נטליא וישי' ואנס״ל נ”שה לו ט
נ להשחפק י נ׳ דנ נ ליד והא נח׳ש הדין איך לאיטרי הימר שש נ ש לסלנ ג'  לפלפל י

:ודוק סלזיחח
ב י ה פ ט הלנ  היא פיק פסליה נירושלט הפליה מראה ע״ן ל'נ .ניס המפרש י

: נזה פ׳ש דחימי הדא דיה
ץ טי' ל'נ .סנל שאנל ננזן ז הלנר, פ ק זה דהא שהקשה נלחיס י  לריש(הפטם י

ה אכן ליה)  ונשאגח ,נענירה הנאה פטה והיל חיל הקשו ליה פ”י החום' מ
 וליש לית ולדחי עשה ליח׳ ה״א פנל פל מלה כזיח אלא ליה ליח א• דעכ״ס דהה אדה

ע סטה נאן פ אך הננ׳  טלו ויהיה הירייה ילי-ק סיומה פועס דנר להסייש ה״ל ענ'
חי ת ידי ויצא סלי הנזיה יאכל ואהיג שהפריש הכ״ש מלנד ט  הפרש ופדלא מצה טנ
 נ׳ש דס׳ל ק״פיק לריש נשים שם הא אך לנאווה סהנניע היל נפנלו כזיח ואכל

ע'נ נהשרשט סרייח איט ואיג למנוח ל ננל שאיט נל מקרא לומר מצרך ו נ ^ 
 ®נא הסלאה [מאון ודוק מהננ״ע מפפס י״ח יוצא איט הא לרניע אנל חסן

 לפקפק •ש ולפעיד נזה] מא שנחנ פה ׳טי׳ש קל׳ז סימן קיח טפל־ חתם נשייח
:ואכשיל נזה

ח ס י ר ה פ א שו י טי׳ ל*נ .גול ח נקל ואץ נ תלבה פ  «תא נהשטס י
ה •רושללי נסאהיא ייש•' .ונפיס / טנ  Y6 ד*ם א' הלנה פ

:נזה מיש אלפזר
ת כו ל ה ה כ ה סו ״ נ .להדם נזל ואפילו בה הלבד, פ פ יעו׳׳ נ׳ ד  שנחנ נ

ה דאילו !®אה .ט׳ גזולה טכה משכחח יפיהי  לזניט דעה ט
p ה ג וטפר לנאי ט ט הי » שאץ עשפע ופדסחם נגזלה שזו יוצא איט מנ ע p ו i P 

 קילה המגלה שניאש נה1נ גרע ולא וסליק גסיים נזל אפיט פנחנ פדנל״ו «פס
ת ולא שהגיח! מל^ים של, נקרקע והטסה ה יוזשל® עאהיס [הרב חנ fa טנ  f tנ 

ה דיה ;נ«לה) טנ
ת כו ל ב ה ל ח לו י נ . עקה ט4ול קנה שהקפן י הלבד. פ ק שער הרג נ'  הע

א ה׳ עסשנה עיי הקשה פקליס חהלכוס ס׳א  מקלים ד
« סמי איך והשר,א פיוס מקלין שקלו אס דקשליס מדאודיחא טף טף לצנוי עםירה נ



449ומקורים חידודים
Um משל קינ 105 קיגן w ל»« ונהג »  משיוה bSi li'Cb ימהיה xtn 11ד

 tom {<(« Ub פנ<< 6'שי,ל של pn7 כיין יחיד משל קרב דין׳ע משש )8ל< »י1ל
 וט״נ ישני<)5 וגמ׳ש b«מדרמן טמול להר •!to הדנריס ונל במל to משע דמשבש

VM •מ *;ה >6 דהא קשה רה16לנ1 .וה״ד דינא א-סייא ומפיק דרנק סקוהא אה נ
̂ו״יסא ק  קממר ממק רק הוי ולא מה״ח נלים איבו דהקישו הקדש נאן אק א*נ דו

«רה משיר קב א שגהמיב הי• צ׳ס) נש״ש(ניצה נמנואר ניפול מ שיק■ מא  קסן נ
 הקשה ל"מ ם*ק נ״ש סי׳ מליאיר אנצי נספר מצאח• אוויה .והדי הלה יאכל סנייו של

ק ונששוגה ק.  מזה גהנהי דרנק איסורא מקרי א& משאל״ס סנישה של אשר שז נז
;ודוק נאוין

כ ל שTה ת1ח ש ו חד  נהוש׳ ישו■׳ נ*נ .ימשו מה יופו ולא ה הלבה פ*נ ה
ה •ו׳ס י ששר נשו״ס וישו•' נלמ׳ש וישו•׳ ציד שיד י׳

יניצו: נונר• מ׳ש סי׳ל׳ אפרים
ת א ה הלנ נ גו ח ) ה ל גי א מ *  מה נצ״ס •»י׳ <״נ .ממצו השומש ב הלכה פ

 רניצו דנרי ל״שנ יש והצה .וחרש דין של שפמה
 וגר משור שמישה נלא מישר נשל אחיל שיא שיג דצוריר מסוניא «ניא האי שמוה
נ •פוי׳ ,ונו׳ לנילה הראוי הל ס׳ חרש ^ הוא שששש היל וק ,ש'נ ינמוחק״ו ג'

 לאזגיו השמיש לא דאר שלוגחא נהאי מחגיחץ האי הנא ממרא וחלי ואש״ג לינינו
 ואוי נפיק מ'מ מנננא לא אש׳צדשמישה וה'צ וצדרים ממניא היא הלנהא ולאו היל

שיו ואשיג ̂!מישה  אש'ג חיוצנה הרומח! שחררו וחלם דהרפ נסק חרומוח סהלנום ונ
ה ^מוש ראוי ואינו  משננוח איש ונרנוח המצוי עיקר ר.יצה והנרנה שאצי החם הנינ

 להוציא חיי לניצה ר וא י;ה1ה- קריאת המצוה ועיקר הנא אנל לא לנחחילה ואפיה
ם' ששק (מהויי ח נצייז ושוי׳ ע״נ] קצ'נ '1 מאמו יפקנ נצי נ  היק הרפיש סימן מ'

:וווק א׳
ב ה טי  מזאמשן מהגאק אנרהם ניח נחשינה יעוי׳ צ'נ . נחונה היחה ד הלנ

נוי ננאור נאורן נחג נ' שאלה ט ו  נשר הה׳מ שהקשה מה ליישג וני
:והרשנ׳א הומני!

y g ה ד הלנ  וישוי׳ נוולה קושיא והיא שפ-ה מה מ’נלח יפויי נ“צ .אומר הוא י
נוי נישוה מ'ש ליא סי' אויח משה השיה נשויח י רניצו ו נ .צממו ו

ה Tפ  וחוליקין צי,להא ישנפח אין נזה הארנחי נחשוני צינ ,ומוהר ט הלנ
 ני ונר נמקווזו ידליקצו אלא צהזליק שצרין הנר לסלסל יונל לא והא מצליצ

מ נמונא מצומו נפח לסלסל רשאי איש הולוק  שנמנ וזהו א׳ איח הרעיה סיר! נו'
מ ה' :ורוק אוונוח נשחישח וננק י

רב מעשה
 הנאץ -דב מאחיו הי׳נרוח איזה tzvc',פיוילנא זצ״ל הנהן בצלאל מורד׳ר הגאון הויב מאת ותיקונים מקורים הידושים

:לגנה] [בחצאי בווילנא מו״ץ שליט״א הנהן זגילמה מוהר״ר

ת א ת חלנ ב ב ש ה טי ס ע הלנ ו נ  דל לגל. ימשיר החיה ולוגי נו׳ אלא נ
:לנל ימעיס אי!

ה ט הלנ ס י . ׳0 ושששו ני^א פסק נגש׳ ויון ססלוא ולסי נו׳ סססק היש החנ בני
ג > נירסס היא הניס אירסש שלשניש נירסא היא השניו הרג ח07נ ד הר̂י

 נייא דשסק הא נירא הגי מלאו לזה לויו אין להקל נששוח וסשק סמר וספנש •ואיש,
o n הגיש וסשיג פוסוססו, סיל חרווייהו שאוול ואשא שאול ואנא גשיק פסיק והשש 
pen ק אר אינא נס• משוא נשטרה לסקל  4 אין סוג שסח ופלאו נופפו פד מ
 ^לונסזיהו סליני לא גדש לששס וסלשצשס ששיק לדש סונחו אלא ,לגו שו לנחק

ק שלששלס גק קאשר סחמא דמיש ^לא הוי %ג לשפלה שלששה ה נ ^: 
y S ה ט ב הלנ ה בטי די ט׳ סנא שאן גנש׳ שלה ואמריק ושושצק ד ש א  נו* מי

די ישממאל ד ושיא  ט'.־ אותר פשאלp ר׳ ט* השום דחק צ׳ל .ס׳ אוסר נ
a t טד. מא דל ורגיש סהלנוס שוסש יש ג גשויוש השששס גסירוש וניג דג וינ  ד

 סוונשש שישליס רייא שנש ונננש ליסוחס להוציא אושסבש^ש «רגן גי ודל •יו
. דח^ק אששר כיני ט׳ ופיק e« -•שיג ליצושר, ושליא יו1«י ש: מ ט׳  דד

ש רל *לי ניג .ט׳ והיק ינמור ולא שם  :וד
n ס י :ט׳ לשזקיה שיישיק לא רל ליה. חיישיק לא הוסר גסוף כני
ב ד! ס י «ו סששר טישו ואחדיר בטי  ש5ק ניל דב ט׳. poum נשסשיש *

a ננרנוח דאיפא מהא זה לפירוש ראיה rt ף וננילה ה ו  טרססא וק• ני
p דמימס משמע ששחים שנש ליה שלקי i• מ נישול:

ה  זרגיגא הא רטש הש»ש לשה לי קשה דג .שחר ט ונמצא ט' שצחן ששר <ג הלנ
קלו טק דמי פטר סייא וקרא  דל ו*ל• דשי, דנדיא ננישרא זיקא ליה ו
ט: ונמצא בסיש ו«לל

ס m הלצה ד  נסנח לשציש לב .ט* צולק ואין שגא ליה ומייסל ט' גרמיך נהג ב
ק>נ׳ משנס שודג נס ש^ו. ס׳, לששר שש שחנין מאק ציה לדיחי ליו

א. ששאלשיהני ראשו ש, ליסא שר לסרט חי שיגמנמ׳ הנילי  רנה, מקשה שלש ומ
• איר נ0נ שו ,רנא לל א : רג אשר אלשור איר לל רג, אשר ^

ה ה הלנ ט י א ששק ורגיש ט׳ ששלק אק בנד ד . ששוגר ששש אס ג  שיק ל< ט׳
ה שלואה מ■! ^ לסרו מי י נ א ה א סשנש דקיייל ונשב •שקג p ד  P ד

«ך, קג ישקג שיג: ו
at רי ט׳ «א <ו ט׳ לששינג ששון לשן 06( נלהיס ג הרנה. טשול ט׳ מ  ד

ר נושא ויל והרשניס לששלו הנצה ששולל ̂ו שאי ואיג נהישך מנ  ק
א, ה ושמוטנא ולולא « f לחררה שא גקיו לל ט t א גגיברא נסליס  ואושר מוי

 והנא לל רש׳י ונאיש ולאחות ט להטן pun שמס אמר אפשרי ננישוא ואחיס
 לשמש <ן גל שוק ואק «*ר לסוך שנתן אטלו נלאיר אשטק ומרמסיו סששטוש

סיג ש ואינא פלשן הגשליס של נמירש מ  »6 מלש פו דאמרק לששד• סשי ^ז
«יו שנר :נ

TB ה נ ס נ ^  הלמן לב לו. שלין ׳0 אצלו פשוש ח«א ושה ק׳ הרליק■ רשג בכי
מגנ ומנשל גיל הלנה זה גשום רטס כתג נהדיא דהרי שווקוק *לו  לשויש נ

 השוסקיס: נל וניש ניג לאשויר אמר נשנש גא אחרים וגץ מא בק יאכל
ס 1 הלכוז ט׳, באו שמא איאאק אלא הוטל גאמצש בסי  דהן רחא והאחא לב ו

 :זיל גטרשיי תלא לושסרא שמא הסשא דנגל טישיק נסו הוא מששין
n /x i » ס ד ל. *שנין אני •רושלשי בו א נירושלשי ומא וג ס: לשבש ד גי

ה *ן0 נ ג ט׳. גזורש השורש(ה׳*נ) 11 ^  מינו ושילה והסורס סרש 00* נששלס ל
ט שריך ממ'7 שסוס הששלה לשון  tm וסוד ה«רש לימי מישא גרני שנרג סנ

ר » ל, קא< נאיי שלא ו א'נ ונ  וריסה אטי לשמש (ריך אק נאיי קשה סאיסז נארן ו
:לקש 0וזש וסיורא שד• למ סמלס <ל גסלגנ ורש והדר מרס לקש ושטר

ה *ח1( ג. לנושה הצרינה שמלאכה שפהק בלולס סו הלנ  שאך שששק ליל לג טי
:שיא לפיל הרמג׳ש שפסק ונסו ,טיג לנושה (רינה שאינה שלאנה

ב * ה פי ט הלנ ש י נ .ונל י׳ נטה פסוד איג נני  לא דן רפיווטן שש מאפר נ'
1W ם׳ לדש שיין:

ה י*ג6 ח קמיל הא בנלם יו הלנ מיו ג .סצשרטש וו  9ל רזל צששש לי קשה ל
ר ולא וקולל מי פל קשיא p6 ,שש דש לנזיל יוסי נ  וידיה לל רניס ו

די נסק הליו טיס דלקסן אוידיה ס ולל שיש, נ מי ן נלל חליא ולא נזה שפרש ו  נ
ריי נהא סצסרשק ורשויוס ^ סנסושק *ן מסור חצי לסלין דצלס לקמן ו tn נ t : 

ץ ט סי נאשנש הר.־.נ*ו נהשנוה יא הלצה פ  אק שהאסה [לל אמר שהוא הוי
ק נלל טינהה :שלו) שי׳ נניי הסמיק ו

א כי ה פ ה הלנ ש י לג .אמר לנישול דק דק בכ׳ ק לל ו  אנל מטינ לפי לנישול דק ו
ק חשק אטלו מ״ר ל*גלן מצה אם  ואפילו ואששר שולן ששור נהו ליח דק ו

ט׳ אימר קו ס וונ לי וני שלא: שימן נ
ד הלבה טייי ל י לצט «יני ח׳ *ח בהנ • ד ג ,מי  לנני רדי יוסי מי זלל ל

לל: רט נ
f3 D לג ונו*. נהיקך חצאתי נהלטח אנל בבלם ה הלבה ט וטקר לל ו ב  נו

ר למקצח נרייחא להך. דפוקי דל ההלטס י נונ ו  ספווס שיניו ט מלשש ^
ט  לטן שהן נוצק ולא נפשנים דטסנין סומנק ננמה מק זהא לשק נפשטם דטי
 נלטם לדרי מויישא פזש ואש טנשק יזחר סרנה הנל נהם ש ולשין שם רפיי וטלש

ש דל: היה ונ
ט בי ה מ ט הלנ ש. למקראי ששילה יום) הוא ב( נ קד ם ל  נגחוטש לל מסי• ד

ג ז* דן אנו ליק רפ׳א ט׳ נסש ושיק ,ילס ד ) ג א ד ד ט ויל « * ט  1ג
ה מלק שם לאלש ה שגה אהל' פלס ונרמנים ולל מונ ני  נ* להקי ליסא ל «נ
ס ק ,יוט סא ני , מט  הושלש ששששוי הספש ואש ,ערל הס שטוסרים סיקר ו
 צלי לישא הוסלש ששט שמיש ואמח ,אלו חיטת נ׳ היי לא דל סנלא ננוד לאל* שהיו

:יל)1המ ,יפלם יושטלייאן שיש שיי ויירציאה (ונדמם אלי. מטח
ת כו ל לנ DV ה T ס B] ואן זש הראליד נגשנוס סו הלצה i n למאל לו 

ל לו שאין ואן צש [לב .נטרה א ק .מידה ^ו  ו
 מל• של שששו שס גששמש ושייש ,לשמאל הראנש לשון גאן גסשלש הששיק

:סן] נהשנוח הראלו
ן י טי ואששו יו הרבה (| טי ציל לג .גליו ו :טהי ו

ת ו נ ץ ^ מ ה ח צ מ ה לן*א ו ב ס ו ^ v סל לשמוס p ולשל! בסלי n דלג 
ס לשלד לש .אהיה ט׳ נששן קרא לושד׳ לראש מ

ש גהסש נסלזן קרא דאלשריך  שקש הלילה מדש השש! זנש*נל האאור הנשל השש ל
 1W •חשי ^ל אנ«! של קאי לא משטחו זש»ח שלג לל*ש לש משנחה השיש מה

לל, ש ל ש שגג ש לנךים לושרדשל• היהאששו אלאדאנחי ל מ פ ט ^ חו ט ש ש שז  ח
ש מחסן למי הגי ואין מנסישוד פמש מ0 ל שש ו שהמר טן מלי ^ ^י מ ט ש ח  ד

ק שיעור לחצי נהויא קרא ^:
T fi{ ה נ ^ M ק *רז אץ הצי וטס' בנלס  דשלש ששצה להטא לו והיה . לא תז

א ש שהששיש ולש בגרש. טיב מון גזיס מה' האונל ל ששגה ל  לש מ
ן ל סשצה של פ׳ דסצשזש מ״שא נ  דהקמשיש דשלא זה פש זה מ(שרשק השיגק ו

לו סצסרטז זהנגשזש ש. נששש חמן לפנק ׳והן רב זאמר ז ̂  טיס• דל רטש ושיהו ל
ג גשש *נלק משאש מצק :שש דנא1ופ שלא מלל ל

ק נאן דג .נאגילה מחר הגצק »חפש פד ב חצ׳כה  הנ* לל הראלד השנס מ
מ׳ מי משש דשקשה one דגר זה ד*ן א׳ רהלגה ז* לוסשש נל6 .ו

א שמפס וישניא ל :UD0 מ* שקב נשק נלל(וש«ן השנה זה אק נ
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ה לרכינו חלקה״ח כפירוש ותיקונים הנחות איזה די ב ל, עו ת ז׳ א ם מוהר״ר החכם הרב נ קי זעליב ודי ס ט אני ״י. סל ג

ttr11y * n ד פאמרים נמה נהיחש! מעהיק עינדיה רניע הההזו קדוש !טה0ל דנ  פ
ס פנ׳ ה סxלפ הי ׳ ס חנר הפדפ נפי אשר ,י פנ׳ p לנפה היחש הי » X B 

ח נ א מו * א ם שם (עיץ פ לי ח  !לו6 הפועחקיס הפאסיים אנל א«לאי), ל«און מ
ס הס אם נחל ספק סעורחם עי ס נלה׳ להייהס ,האפה מפיץר פנ פי «י ס נלל פ  פ

ץ ס פפיוש «נ הנ׳ ל נקודש ודרט הד  דנר* פהעמר!* p פונה ונהדיא ,מקום ננ
ק הרמנ״ם ר פ א ששם ,ז' נ ה מניא ט ר ט ת לטניא !•ל הי*פ פ א ד  אפר טנ

ד גחמן איר המימרא ועל ,וט' שטאל ׳ ת לא הר'פ שם ואמר ,ט׳1 שעי נ נ ס  אללט נ
ט לא לעינו יפה חנ ט' טרוש שום ט נ ט ,ו הו  .ויל הריס פדנרי ע*נ לומר פס״ם ונ

א אה׳ו והינף ק ז״ל ריס לשון שונ מעחיק מ פי ל ■ומפרש מלך הוא שט דר׳ה נ  נ
 .זיל הרמנ״ס הגאק עניל ומסיים ,נחלה נאריסה נממן א׳ר סן דלטל הפוניא נל

ק ס י ן ט ט שהרפנ׳ס ו ר דנ חג שלא יאמר הראשורס נ ס ט נ ד טרוש « מני  ימצא ו
מך טרוש לי  ודנריו ,נלל שחר צו אין זה שטרושו נאסח יראה מנץ מעיין ונל .א

ם ט *ו ט נלשק פפש הם הי ס זיל חננאל רני ט פונ נ ה י  הרא׳ש הלפיד נהישראלי נ
מד נספרו זיל ץ פיח פיד טלם וי טי ה שם). י מ  םפרים נאונר מצאו זה נזפנט ו

 שנה נפאריז ונדפס ,להרטנים טוחם ריה מם' על פירוש , p׳ נ״י נפארח העחיקיר
ה תי ם ,ה מן הפירוש נל נאמה נמצא ס א ט שלפרט המפרש שהניא הזה ה ט ל  .ממש נ

ס נלהי הראשונים דנרט אנל אי שט שהניא מה שם פצאט לא p ;שעה טנ  הנעל נ
ענק דדיה פיק המאור / אחר אסרונ נ ט ו ט פ י ק  שם, העדים על פאייטן ונענין ל

י מן ®נדים רניט שהעחיק שמה נראה פזה אשר  רק ,זיל להרמנ״ס איגט ,הזה הנ׳
חח וראיה .מעט לו קודם * הרסנ״ס נזמן שטה אחר פפרש לאחה א ע׳ז טנ י ט  נ

ם נ שלו המשרוח נפירוש סרפני ם י' משנה פ' רי  על אמד מפרש פירוש שם פזניר ,נ
ס עליו ומשיג ,וטי שנים שנאי פעשה ספשנה  וזיל הפפרש על לומר פאד קשים נדנרי

 נג» אלא מלגל p ירניש לא הפפשוח נהנליח פפש עיה אדם אלא זה פאסץ ואין
סי והחמור השור טרניש ה והפירוש ,ו טח טלו נמצא ט ה נטריש נארי ת פ  פניי דיה ל
ה רניט העמיק פמט אשר נפארח הנפצא די ם זיל טנ ה לסוניא סטרדש נ פיז דר׳  נ

א מונח הרי ,לעיל שהנאט קרהיח !טס0פ ח ה :זיל להרפנים שאיט נ
ה ע ש ח ׳ דליה הסוניא נפיח ה נפירושה הראשונים נסקשו נאפה אשר נ » םי  ו

ק פירוש היל פצאסי .סהופה י לקיים פאד ננ ר  אפההם ולהוניח סנז׳ל ת
ד ח י ל מ ח א הענץ ועיקר .נלל ספק אסייו שאין נ א שסנס ס ר פ טה מ  האלו נסל

ד לט איק ץ שאט הגננור פ מ ס ט נו ה טו ט אלא , 1̂ נפולד הלל הקמה עי  נ
ם נימי ט שנהנו סראיה חשפן פני ר ל(  הקושיוה נל יוסרו ועייז ,נ׳) סלנה פיה מזי

הננח הראשורס שנהקשו והסנדהוה א נ * ונפו הזאה, הפני ר א אנ  : לפרט ש
ר ב א ידוע כ  עליה פענרו אחר רק לראוסה איא החדשה שהלננה הראשורם אצל מ

ח ק פ המולד p שמוה ל קנ ט ה ה הלננה p .האפי פנ שמחה מראיה ט  נ
m m ח מעירט נסהרה נ ק ,הפולד קודם פעוה ייח נ ע פ ( הי ע ק נ } דדיה פי  .נ׳
דין נראים טשנה שהלננה המה ואפיו ן קודם נשהריח ע  החדשה ראיית עד המפה מ

p החסה לשקיעה ספון■ iע ואס ,שעוה ליו לפמוה שיהיה ־  הפלד מל ד׳
ה ,שנה ליל סצוה י ה יראה טדאי מ ר ם ההוש ט ערני ש, נ פי נסיוהו נ

 לאי יאיטט וצא ו׳ יום נשמחה סאהט נספר ננר טשן הירח אנל ,פטה ייח לאחר
 או ,שנם ליל סצוה לאחר הלד אס ולטפן■ המולד, נןדם ם«ש טיס פפה שהוא
 טרה אנל הפלד, אסר פייה פפה להיוט נפדש נערנ עוד הירח יראה לא טדט

 :המולד קהים שנטה פייה יוער וסא ו׳ יום שמחם נראה עד^ טק
תה מע ז אסר וידא ד בי»^יק .נפשוסם מפיא דנרי נל טטנ יונט ו י י  שיהיח י

 טוס נקדש ואם שלאסרמ, להם נמשנ הלילה ט' החדש, p מום לילה
 inn הלילה, נפן■ ולא ,החסה לשקיעה «ון־ הינף החדש טרח שיראה צרין■ שלאמחו
 שט־את בידוע (הלילה) חצות קודם טלד שסלאי דר׳ אבוה אבא שאסר

 חצות לאחד טלד ,החדש p יום לילה דאינא ופקדשץ ,החפה לשקיעת םוך0
 ליצם דלינא סקדשק ואין סשתחפ■ רק ,החסה לשקיעת ססוך נראה שלא ביתע

 הלילס חצ» לאסג־ טלד שנאם ,סהדי לאבוצשי סיגה ופאי ,אמדש p ויום
קביזי רב אפר הס. שקר עד החפה, לשקיעה ספון ראיטס ואפרו פדים ונאו ח  נ
 הז פחדה הישנה הלננה רטיה השסק שפן הזמן שיעור ט' סיהרא, סכסי שעי
ד נל.אדם אצל טא ,ערניס החדשה ראיה  שית לריח ועשרש והולן שעוה, ניד נ

 שנש נציל אצלם מל נשהעולד ננל נר לדדן ריל סתדתא, םו־י ותסני מעתיקא
 P הלילה נסחלה טנף נפויש הוד החדש •ראה לא מה ,פפע הלילה חצוח אמר

 שעות, י׳ס הראיה רנע עד המולדp מעיניט ספירט ופן נמנן■ וא'נ טלו, סשססשן
, יום נשחריש טפס עדץ נראם פישן טרח אנל ,םההתא ס־י תסני ומא  והל ו'
 החצי P פעירט טשן נפער לא אינ1 לשלם נמס נראה לא דנליו נראה לא ו׳ טום
 דקייפי איי לנר ט׳ ולדידהו סעתיקא, שית והוא שנס, הליל הראשון לילה

 אצלט שטה והטולד ,לערך) אמס שעה נדי והוא פעלוה ייד (נכד ננל של לפערנס
 עיניה ההדש טרח אס יראו וא״כ שעה, נדי סצוע <צדם אצלם סל שנס ליל מצוה אמר

 לא ולסין לעולם, ניוס נראה שאיט יראוש לא ונמס המסה, לשקיעה סינף נמויש
 אנא .סחדתא שית והוא ,שנש הליל השר הלילה מצי רק סעירהם החדש נפסר
 ,ההוא ם»ן שי נסחר טה אצלם ,ו' יום שסריס עדיין נראה פאצלט pהי טרח
 ,סנלן החדש p דום לילה שיהיה צריד סר אסר .סעתיקא סרי תסני והוא
̂ילס נסמלה טיס נשנראה חקא פקדטן שאס פנלן ט׳  ואס ,המסה לשקיגנס ספן ו

 מם עד אסר וד״ל ערב, ער סערב אוסר ר*י ,סקישק אץ סלי סשססשן נראה
 איבא לילה חצות אסר רבא בעייהו פאי ,בערב לוצדש ועשרים האחד

ק סצוה לאמי ולא סטה <ןים לא טלי אם פי׳ בינייוע,  אשר פפש, הלילס נחצוש י
 סערב ינסר לס^ ,האומר פעה p המטה לשקיעס םסוך פסון טרח יראה לא או

א הערב פהסלס סשפע  דפשהע בערב p דנפר ולסאן סקדשין, אין הלע ולינא, ^
 הואס הסוניא נטיוש והנליוצה ה<ןטומ נל היו וס ועם .עקדשין מעט העינ נטך נס

 ניר והרי• סננאל יניט נשם וטפראלי ,הראנ׳ס ,נסנסרי ,היאפורס נה שנדסקו
 האפס אדר על סיוסדים וקיימים ניודס מזיל תיי ני ש^ה), ד׳ מאמני (ישי״ש ניוך
 לאהי טלד הנעה׳פ ננירסס מטנה היא ננדיחא א0מיי נם .מיז ועקש נפסל נאק

 נטצד נסניא ■tip ששלואי דד׳ אטה אנא דר׳ נטמרא שפשהין נרש גויטנח מצוה,
חקא: מצוס לאשד
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חילי עזוז
דל. ודטבע רכינו דברי על והעתת ם?ןחום

. ישיכמו קבע יטיו בםוף אשר סקאוונא !*ל אייגעש ליב יהודה חיים ט' ולחפארד. לשם בחרו טפורסם סוע׳ה המאוד,״נ רדב מאת י ^ י  ג
̂אק לרהב דבר ם׳»יב בם׳ תשובה מטנו ונטצא ת״ו. עיה״ק רוואלאוין» ר*ס ז*יל הנצייב ®ץ י־נייי רי

שבת הלכות
©”p ו׳ א ן נ«! ופח וזה ניף» י׳ י ק רג • מיי ס «רש ofn< י  6ג־ ינ5 »׳ 1ל5ל ייי

:הההריח >18 י
U C ק ^חומיה דפת יפ׳גז • ׳1 הי׳ J0 כד (שסרפג׳! פד שפט pin מוי) 1[ftc היי־ןי ופח 

S) > • ׳ » חוג. 0ינ :*פויו זהוא !וף8כ
ם  P (א1 (נופה ;א•־( פ(א« אפ>' נ(ל שהוא ם(ס השנח מ( אחוז[ פ׳ פ־פ 8יפד ש

סי• וטי הלע מיגא אפי ■ א׳ פ׳י גק> דאוזא הא פינה *ן וחפיהנ• ליו «ו,נה
ץ דוק פזנח יסזה ■ ■נודה ני׳ ק0« הייינא  ושכח דיני גיל ילא ־ אפרז מויןלה נו

ל' 0ש  שניפ• ס' ש^מח׳ פה פ•" הפחיק• אח ו»ון החליש אש לחחון נחטץ ■ מניס •1 י
; '1 סלסה שמיה פרלטח ס K•• הלני. ב פרק פי  :נ<אלן] <רל • יין לא יניק■ נשיי ליפה י

ם !דנו׳א: ל׳ל שעיייז■ יאיא שנהייל! ׳*י׳ הי נפנ>פ ש
י J פרק  ד>שפ«אל דןא«• •גפיו א4י י׳המפאל ו?)פו •גפיי אלא ו««ן דה גפ־פ נ■ י
;א1ה פפש •גטי פקינא וני ל׳ל י
ם ל׳ ש  : *נליפ <ו»כ היא ק ■ המדיני,יה להיות יליץ■ • נדני •■ח י
ונהנה: דל וגחמ■ נהשגית פ׳י חל׳ ן פרק

לזם־א סליו ®וימתין ץ6כ מיידי <״ל «לנ• לסר pww wm< • מרס כ׳י ״י' 0ש
 סליו <מי:מויטתץ א’פ? ינסיף ־ סליס ייגי ®סד !®חרס • ם«מז «א דמיירי זייסא

 וסמ׳א סלין• שרווטתמ ?ל? <י0ל יכו כי׳י^־ ש<״ד rf'tf יגשו״ס נהלל• הלה qfti גמתו• נגין
 זלס״ז ־ פוזה יהידה ד י'6א <י\״ן זד< ההד® ס׳ו סיק ש״ח גסי' ורנר״א שלו אינו זאסי' מנין

:שלו לשאי® לי1 פלג נץ לתלס
ק ף ממשמזי® ו©א .למצו נדי רק זד, מג ייח p גסדא p לנשלו הידק את המידיו ח׳ דל* ן׳ ^
:פשגרסו נג׳ח הי׳ ונשו־פ .ז׳ הל׳ סומ״א מה׳ פ״ו ירט מד־גיקה ^__

SHC גלגל נ׳ ל״ח דרה »׳ • חייג דה מוני אסי׳ נטל מטס נז הי׳ ;אס נמ״מ נ׳ ילל׳ ט׳ 
:ססאס ינT ר״*־ אמר מל>

?Qg 'רן <יד גץ ינלססטמ מיהן וק רי׳ י׳ל » «נ ר־1^ נעיוזנץ הכוגיא ממרח ״•80 ו
אק נאוה מאן האן pnr ר׳ גשם מרנא וסר׳ 0; הירי^מי סל סמזי ררט ו«<״ד י הדיג

<י• ססקדגיטמ׳שמירסל' p וללדם•6א0זסאר מימין  W9 ואגד י^ו^מס^מסאהן י
*ייולוס: הסו וסי אמוק נגספה לקטה נרין 0אי5 מא דמקקן מטס מהמה יכלת תר-יהי. חלוה איט

O ff ס״ טכתא ומצאהי ׳01 האוד את א הנ מימפל׳ר׳אתד  ש«יא ו׳ הל׳ ססזן סד «׳ t*V •*׳ ז
ם: מסמא איט ה^ד אס גהיציס ד׳ סל׳ אדומה נדה מה׳ ימייד האור;סור, אי. עד

 • ד<9 נ«ףש סהס מטס «ושמואל0 סטס תייג אמד דג * נקויום t מזהרס ו״ה נס״מ י״ג רל׳ (£•«
: ח;ג וגוסס

א  סא P יסץרג נגגיסה צרסס נגטד •yp נגהריס וסיןרג נעינס ח»5ו בנמצוים וטג ל ר׳י׳ ^י״
שו;רנא: ניסוס

ס מוין 0;שיד׳ ד׳ל «נ • פת • דז נמו ^ 0; והוא נטלה י.1א ירט מ״ש על גלח״מ •' יל׳ ע
ד אססר נ1מי •צ*® • לדו ייין יא! * פלל שדס 1יימ0; ס מדג יתיז גמא • רד נמו אחר

: ׳1 ססי מרדה• מ .1ד
 לסצ׳זססן לנאר• לו סיס ואסגסהץ חייה סהשכתנררט סדחנל׳׳מ המ״מ ו׳ דיל׳ י״א פרס
ניני® X061 הכל• לסשות דרס הסליס מן סן חרש פיה לרעלה ■,נחה אמה ררנו י
 היונית אח דשונר והאי ־ דחייה סודו נ׳ס נקיסס אנל •V נר«מה בל אאנוס ושוין דנא• מסר;
 ונדתרא נכמיס סלי שהוא מוסתר של היא סלפה בהחנית והוא ־ נמוגתני אליעזר י׳ לה מזקי
 • השיניס ליסואת נשסושה הוא שאסור והלעיסס הנ׳־ד ה״א9 ולקמן] ררנו העתיקה פר.א0בתו

 •׳ דץ נרניח מה׳ פ״ס המנואו נבמיס ענני נורא ריחו על מנרנין «̂א • מותר הס: דר. ומבוס
 וחנסים אלינא פותי נסייף א? יאורתין לפ;י נחגיק מ״פ1 תייג ;•<יו ט לחלות ונקיהס

אליפול: אר׳ דסליגי
י׳  ומס • נט״® נירושץ מה׳ דד פי׳ • סתור הרושס חייג מת על הי\רע ס״י י

:שס שליינח׳
DID ב ס ראה הקלושה ליסתי ■ אחרת שמס ינהשגזח • נס״® ב׳ הל׳ י״  י»דס •V לססוק מי
ס סמשגתיט ^ אוהלי® מסופאת פי׳נ רניט העתיק טטססתא שס וסי.נאר 1זמה.ילי ד

ג: סל׳ יי
ם  המסח שיעור רניט ניאר והנר • עה״ל • הגוהר כשי«ר וסא פד שא ונאמה 1ט״ וץ נד® ש

:פ׳ דן מיה ססר מה׳ נסי® ■ 0י1ת דיני ננל והאמה
ט׳ הפוקן• מקוס ולן ד״ה נמ״ה ׳1 היכת י״ך םרה  חפשס נאלהטט שיש ר״ל עגול הוא אס ו
:נ״א דל ■ ג״ג הל׳ עירונין פה׳ y« נזלקמן ־ 'i אוח נהגה״מ מ׳ו p"C :חומשץ שגי וצ״ל • סעות הוא * ושלש *

ק ר :ק החוג מי׳ לא «למ של המרו • לנרסליח שגסרן אפ״ס נפגיס ליד הל׳ י״ן פ

ה ר ח פ  שמיני ע׳ דרושלפי והוא ■ מוץפו לא{יץ «ר® ־ לנחול נדי עמאה נהסה תלג ב׳ -•י*׳ י
:א׳ הלנה *

 גמ.גחיגו והגה • «״מ0 שהניא נמו דינה מיפרא והוא ו,עור נידיו ישנטי״יו ־״ז רל׳
ה מיד* סמאיס והן הוא היזיו !פנעותיו עלנחיסיו נליו ע׳ פבנה דעעיס סי״נ ״ ג ^ נ  ו

 אroו ג«יו נרישא העתיק עולר״ע מה׳ נסשיו ולגיט נאיע שינסו פז פטיין טדיו וסנעותיז
m דרנה• פסימיא לו יצא

ט׳ שיעור חצי טציא נס*מ כ״י הל׳  גדין אתז לישוח אחד נהעלס אופל י.ס• י׳ • ו
.למחוק ציין חייה אחת לרטת חיטת pi ־ נצ״ל רנה אמר • סטור ישויות לשחי

ס ר ט פ ̂׳ י״  ל״ס «י% ש״א ט׳ נט״ע אנל • ע־רשו pi נרהיר והמת ההר ־ נר® י׳ו ר
 ולאהיא: סדיא ני1ל אייחו נכרמלית כסירוש נגמרא נראה pi • נסרמליי׳ pi החג י
ס ר  הפרוצס דל ־ עופד השהוא המוט וטטל מניחו מאלו טי.טלאחד שנשהוא נ®״®' י׳ יל׳ כ פ
לעמוד: '
□ ט׳ רגיט והחג ־ עפו הייתה לא ד^ה ש ;רג זין W מס׳ ודל ♦ החג ונע׳ ו

ס ר • להשחמש מוחי ג׳ לחון מג׳ מלמעלה האין היו מניס ח׳ הל* כ״א פ  גטסין היו מן
:וגסלטח טמרא פי׳ נצי׳ל וט׳ אתד שצדו אע׳ע שלשה '

 ניאול •י׳ ־ דשיי ששח עה עסק לא למס לחמוס ויש ־ לדחוק ואטר נמ״ם ל׳א י׳ל׳
 וקשס שס התוססת ש מ ניחא ולסירוש! מרש לטעץ אנהילינהו סיו היק שנית סגר׳א

ע אי( ־ וט׳ זסאידנא מטס אע-ר פ״; אגל טחא• הימר© ולפרוש זפ״תי *P רהיט ד
דון על נכגמי״י ראס אהל לסחוס לא1 לסר; רגינו דרך הגמרא פזפן כדין שגנתגה מםי\סות

ג ’X ר״; ׳טקי תסוכי ההליס כל ההגהות נחט 1סמו את לללף פותר על »רשס ו׳  אסור ששח י
’ שלט מססדיס גהיעך היא ההגהות ו;*והח לדחוק ואסור על ודל נעטת הוא והציון ־ ענ׳ל

x ■ גיד! ול־ק xא ששת ולג ׳ -ג״ נחפן ור׳ i!'•‘ נאימדי• וע״ש בדיגי ע״< הלנחא וק״״ל
«י נססריס ונוקה* י ההגהות גהסריס».לט המו הגירסא ושה גהג׳ס 0י

ק ר ב פ ״  מוג שלט נססדס ס׳ג רט מ׳ מ״מ0 וציץ • מיס של חנית סהסין ואין ס׳ו הל׳ כ
 מטס י״א דין ט׳ט ע׳ט«״ש והוא ומיא טנא גריס והס־ס סתם טנא '

הגניזגרח: סוא ושיעול דש משוס סתיטה סשלךן ונשאל כמיס־ ןוקא סוא
מותו טדאי מזר 0ח0Tזלג ודע • «רע מירושה אין u גירסא ולעי * נ®״® י״ח הל׳ ל^ם

:י״ז סיק ש״< י«ן0 תגי״א ועיין
^Qg הל׳ •r למ״ד ליהא חוליו «׳ * זמקגחין אוחס סכין אנל נמ״פ ^  חד ולא מוחי ד

« ששס ־ יוי׳ז דץ סה״ג שנ״נתי מס w • אותן חיטי ליחא שינציט גדסוס • פ״ה
:חלק מרק ירו-למי ע״ד תוספתא <ר• ניעיס רניט

O ff הסוסקיס לדעת עיקר נ״ל חס • <ם״מ נ׳י ר.<׳ xציל • יסודה ׳ v' שמטן:
ק ר ץ־, פ * ׳״) זין סי״ח עי׳ ■ בחצר היא ״ נטילה וסירוש • נס׳® חל׳ כ׳
ס ^ז• י׳5ח ש ה !שירוש • ינשס מרויסיילטו וירשו «ד« • חודס של p61 י א ע « מ א  ט

o כלי x • ח מדומס סרה ׳0® פ״ס ;גייסתי מש ועי׳ r v :
ס ר 9 של אשסל אזס חט10ו כפניס׳ מ׳ו הל' פ J  הגמד! גש•** •סלע ומקדש 9
 ח נשסו ט0ס1 דנלא^ס oc® * ק לגחוש רהיט והשכיל י השעתו חינח ליחא ’

ח המטאד חטאת • *׳ ח ר

עיחבין הלכות
ס ר ם ונכא•! רמ•1נ נ׳ הל׳ א׳ ם ז »נp 0, ■ ונשק זל׳ל ס־ס מי י נ ס׳1«׳ י » « 
 :גיתסלס■ סכו סגיגיסא סגסו אור 0נ8 <וא10«ן1 י ג׳ סל׳ ׳
ק ר ס׳י ב׳ פ ס• סזונדסאיכ ט׳נז הל׳  :מייזנק «דס ל,ס •on; ל׳ל «י

ץ h סול סמן לזדל ־[ א׳ אזיז נסג״ם פ o ל הו׳סזז מ<׳ «י. סו ר1נ .'» א ס ־ ס0ן, א '» 10* 
מ 0שן מ׳ כ׳ג, ל׳ p רגא. אמר דל רנס אמר מד0ה ד׳ס ת i סטו pc6row: 

ק ר מ״ואסקממהגלא הל׳ר׳ ]׳ פ ץ.0אש0טדו0 נמ׳ p סס׳ליו דל * io o h o :  ל
*־ו שם ה• היאק סאין נ ס י̂* נאץ ל׳ל מונ ס: *יחס ס6 גסס! אגל סנ ר

ע־נהר שפחת הלכות
ק ף נמחה ול*סק0וני«,«ו *p 1' 0 ״.r ;' י ־6 דלמא מי א נמ׳מ הליני א׳ פ



 השיכות צוררת

 וסוכה שכת ^ח^כות

החדש וקידוש
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̂כות צורית ̂־זל ההדש וקידוש וסוכה שכת הש״כותל
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ש קידוש ^ה^כות השייעת צורות חחד
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להרמכ״ם תורה למשנה ממתה

ב. כרך
זמנים ספר

 עשור. שגיתת הלכות עיירוכין. הלבות שבת. הלכות סידורן. וזהו עשר הלכותיו
 הלכות ולולב. וסוכה שופר הלכות ומצה. חמץ הלכות טוב. יום שביתת הלכות

וחנוכה: מגילה הלכות תעניות. הלכות החודש. קידוש הלכות שקלים.

ך ................... ....................................שבת הלכות ר , כ ר ב פ , ס ד ג ו מ 5 ע

תעשה: לא מצות וג׳ עשה. מצות ב׳ מצות. ה׳ בכללן יש
פרטן: וזהו

 לצאת שלא ד בשבת. לענוש שלא ג מלאכה. בו לעשות שלא ב בשביעי. לשבות א
בזכירה: השבת יום את לקדש ה בשבת. לגבול חוץ

ך ................. ..................................עירובין הלכות ר , כ ר ב פ . ס ד ג ו מ 1 ע 3 5

המנין: מן ואינה מד״ם והיא אחת. עשה מצות

ך ...........................................צשור שביתת הלכות ר . כ ר ב פ . ס ד ג ו מ 1 ע 6 2

תעשה: לא מצות ושתי עשה. מצות שתי מצות. ד׳ בכללן יש
פרטן: וזהו

 לאכול שלא ד בו. להתענות ג מלאכה. בו לעשות שלא ב ממלאכה. בו לשבות א
בו: ולשתות

ך........................................טוב יום שביתת הלכות ר , כ ר ב פ , ס ד ג ו מ 171 ע

תעשה: לא מצות ושש עשה. מצות שש מצות. י״ב בכללן יש
פרטן: וזהו

 פסח. של בשביעי לשבות ג מלאכה. בו לעשות שלא ב פסח. של בראשון לשבות א
 מלאכה. בו לעשות שלא ו השבועות. חג ביום לשבות ה מלאכה. בו לעשות שלא ד
 הסוכות. חג של בראשון לשבות ט מלאכה. בו לעשות שלא ח השנה. בראש לשבות ז
מלאכה: בו לעשות שלא יב חג. של בשמיני לשבות יא מלאכה. בו לעשות שלא י

ך ...............................................ומצה המץ הלכות ר , כ ר ב פ . ס ד ג ו מ 2 ע 1 6

תעשה: לא מצות וחמש עשה. מצות שלש מצות. שמנה בכללן יש
פרטן: וזהו

 עשר. בארבעה שאור להשבית ב ולמעלה. היום מחצות י״ד ביום חמץ לאכול שלא א
 חמץ יראה ה שבעה. כל חמץ תערובת לאכול שלא ד שבעה. כל חמץ לאכול שלא ג

 ביציאת לספר ח הפסח. בלילי מצה לאכול ז שבעה. כל חמץ ימצא שלא ו שבעה. כל
הלילה: באותו מצרים



להרטנ״ם תורה למשנה ממתה

ת ל כ ל ר ה פ ל ה ש כ ל ס ב ל ל ו ל 255 עמוד ג, ספר ב, pנ.............................................................ל

עשה: מצות ג׳ בכללן יש
פרטן: וזהו

 ליטול ג החג. ימי שבעת כל בסוכה לישב ב בתשרי. באחד שופר קול לשמוע א
החג: ימי שבעת כל במקדש לולב

ת 295 עמוד ג. ספר ב, צרך ................................. .......................................................שקליים הלכו

־ שגה: בכל השקל מחצית איש כל ליתן והוא אחת. עשה מצות

ת ל כ ל ש ה ל ד ש קיי ד ח 304 עמוד ג. ספר ב. כרך ...................................................................... ה

 וחדש חדש כל תחלת הוא יום באיזה ולקבוע ולידע לחשב והיא אחת. עשה מצות
השגה: מחדשי

ת ו כ ל ת ה ו י נ ע 345 עמוד ג, ספר ב. כרך ............................... ......................................................ת

 על תבא שלא גדולה צרה כל בעת ה׳ לפגי ולזעוק להתעגות והיא אחת. עשה מצות
הצבור:

ת ל כ ל ה ה ל י ג ה מ כ ל נ ח ך........................................................................ל ר 363 עמוד ג. ספר ב. כ

 המגין. מן ואיגם סופרים. מדברי עשה מצות ב׳ בכללן יש
 וט״ז עשה. מהם י״ט ושלשים. חמש זה בספר הנכללות תורה של המצות כל נמצאו
סופרים: מדברי מצות ג׳ בו ויש תעשה. לא מצות



הרמכ״ם ?הלכות מפתח
א״ב סדר לפי

ה חלק מהרה ספר וכושב טשכב הלכות ̂ק ז תי שופטים ספר אבד הלכות
ד חלק זרעים ספר ת הלכות עניים מתנו נ חלק קדישה ספר ביאה איסורי הלכות

ה חלק דה ספל ענו מזבח איסורי הלכות
ד חלק אה ספר המי נדרים הלכות

ג חלק נשים ספר ד חלקאישות הלכות ה ספר א הפי נזירות הלכות
ו חלק נזיקין ספר םמון נזקי הלכות ה חלק ה ספר ד ענו מקדש ביאת הלכות
ז חלק משפמים ספר נחלות הלכות ה חלק דה ספר ענו הבהירה בית הלכות
ג חלק נשים ספר בתו״ה נערה הלכות ה חלק קרנבות ספר בבורות הלכות

ד חלק זרעים ספר ת בבורים הלכות שבגבולין כהונה ומתנו
ב חלק זמנים ספר סוכה הלכות א חלק ה ספר הנ א ברכות הלכות
ג חלק נשים ספר ה18םו הלכות
ז חלק שופטים ספר ועונשין סנהדריז הלכות ו חלק נדקין ספר ואבה־ה נזילה הלכות

ו חלק נדקין ספר גניבה הלכות
ו חלק נין ק ספר ם הלכות עגדי ג חלק נשים ספר ט־ושין הלכות
H חלק מדע ספר ס וחוקות זרה עכודה הלכות הטיי
ה חלק דה ספר ענו הכיסורים יום עבודת הלכות א חלק מדע ספר רעות הלכות

ז חלק שופטים ספר ת הלכות עדו ו חלק קנין ספר ומתנה וכיה הלכות
ב חלק זמנים ספר עירובץ הלכות ה חלק ת ספר קרננו חגיגה הלכות
ד חלק הפלאה ספר וחרמין ערכין הלכות ב חלק זמנים ספר חנוכה הלכות
ה חלק דה ספר ענו המוקדשים פסולי הלכות ו חלק נזיקין ספר ומזיק חובל הלכות
ג חלק זמנים ספר פסח הלכות ה חלק טהרה ספר כיין מומאת הלכות או
זז חלק טהרה ספר אדומה פרה הלכות ה חלק טהרה ספר מת טומאת הלכות
א חלק אהבה ספר ציצית הלכות ה חלק מהרה ספר צרעת טומאת הלכות

ב חלק זמנים ספר החודש קידוש הלכות ה חלק טהרה ספר אבות שאר טומאת הלכות

ה חלק קדכנות ספר פסח קרבן הלכות ז חלק משפטים ספר ונטען טוען הלכות

H חלק אהכה ספר שמע קריאת הלכות ג חלק נשים ספר וחליצה יכום הלכות

ו חלק נזיקץ ספר הנפש ושמירת רוצח הלכות ב חלק זמנים ספר טוב יום הלכות
• ב חלק זמנים ספר הכסורים יום הלכות

ז חלק משפטים ספר ופקדון שאלה הלכות א חלק מדע ספר התורה יסורי הלכות
ד חלק הפלאה ספר שבועות הלכות
כ חלק זמנים ספר שבת הלכות ד חלק זרעים ספר כלאים הלכות

ה חלק ת ספר קרננו שננות הלכות ה חלק ה ספר ד ענו בו והעובדים המקדש כלי הלכות

ג חלק זמנים ספר לולב סובה שופר הלכות ה חלק טהרה ספר בלים הלכות

ג חלק קדושה ספר שחימה הלכות ב חלק זמנים ספר לולב הלכות
ז חלק משפטים ספר ישכירות הלכות ג חלק קדושה ספר אסורות מאכלות הלכות
ו חלק קנין ספר שכנים הלכות ב חלק זמנים ספר וחנוכה מגילה הלכות
ו חלק נין ק ספר שותפץ שלוחין הלכות ו ה חלק ת ספר קרננו כטרה סחוסרי הלכות
ד חלק זרעים ספר ויובל שמיטה הלכות א חלק ה ספר הנ א פילה הלכות
ג חלק זמנים ספר שקלים הלכות קו ל ח קנין ספר דה הלכות פכי
M חלק מדע ספר תורה תלמוד הלכות ו חלק משפטים ספר ה מלוה הלכות ויו
ה חלק ת ספר קרננו תמורה הלכות ז חלק שופטים ספר וטלהטותיהם מלכים תלכות
ה חלק ה ספר ד ענו ומוספין תמידין הלכות ז חלק שופטים ספר םמרים הלכות
נ חלק זמנים ספר ת הלכות תעני ה חלק ה ספר ד ענו םעילה הלכות
K חלק ה ספר הנ א תפילין הלכות ה חלק עבודה ספר הקרכטת טעשה הלכות
M חלק ה ספר הנ א כהנים וברכת תפילה הלכות ד חלק זרעים ספר רבעי ונטע שני מעשר הלכות
ד חלק זרעים ספר תרומות הלכות ד חלק זרעים ספר מעשרות הלכות
M חלק מדע ספר תשובה הלכות ה חלק טהרה ספר מקואות הלכות


